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ชีวิต และเพ่ือการพิจารณาทางจิตโดยรู�เท3าทัน สามารถสังเคราะห'รูปแบบการเสริมสร�างพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารแนวพุทธท่ี เรียกว3า SCVS Eating Model โดยมีศูนย'กลางของมิติความคิดในการบริโภค
อาหารท่ีไม3เปUนเพียงการบริโภคเพ่ือร3างกายด�านกายภาพ หากแต3ยังเปUนการบริโภคท่ีครอบคลุมถึงมิติเชิง
ปWญญาทางจิต ท่ีอยู3ในสัญลักษณ'วงจรท่ีมีพลวัตในการขับเคลื่อนเพ่ือการพัฒนาปรับปรุงอย3างต3อเนื่อง  
โดยเม่ือฝdกฝนสามารถเกิดเปUนพฤติกรรมท่ีดีในการบริโภคอาหารแนวพุทธ  
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ABSTRACT 
 

Dissertation Title  :    Reinforcement of Food Consumption Behavior             
                           According to Buddhist Integrated Approach 

Student’s Name  :    Nonthawat  Preedapatharapong 
Degree Sought  :    Doctor of Philosophy 
Program     :    Buddhist Studies 
Anno Domini    :    2019 
Dissertation Advisory Committee 
Chairman  :    Phramaha Boonsri  Ñān ฺavud ฺd ฺho, Asst.Prof.Dr.                             
Advisor   :    Phra Srivinayaphon, Dr.                             
Member   :    Assoc.Prof. Dr.Suvin  Ruksat 
1  

The objectives of the dissertation entitled Reinforcement of Food Consumption 
Behavior According to Buddhist Integrated Approach  were as follows:  1. to study 
principles and behaviors of food consumption, 2.  to study the principles of 
Buddhadhamma on food consumption, 3.to integrate reinforcement of food 
consumption behavior according to Buddhist Integrated approach, and 4. to propose 
guidelines in building new knowledge regarding the pattern of reinforcement of food 
consumption behavior according to Buddhist integrated approach. The study employed 
qualitative method together with conducting an in-depth interview with 13 experts in 
Food and Nutrition and Buddhism.  

The results indicated as follows: 
 The formation of food consumption behavior is important for health and basic 

necessity of human living. The food consumption behaviors of individuals can be useful 
or harmful to their health. The changing of people’s lifestyle and social contexts causes 
people around the world confront with problems in nutrition, sicknesses, public health, 
economic and environment. 

           The principles of Buddhadhamma regarding food and food consumption are 
included in the four nutriments (Āhāra4). They are physical and mental food, suitable 
food (Bhojana Sappāya) supporting a good living and life development, moderation of 
consumption (Bhojane-mattaññutā) in both quantity and quality of food focusing on 
consideration by wisdom before, during, and after eating, code of eating etiquette 
(Bhojana-pratisamyuttā), prohibition permission and offence (Āpatti) according to 
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monastic discipline (Vinaya) including austere practices (Dhutańga) in receiving food and 
consumption. 

 The reinforcement of food consumption behavior according to Buddhist 
integrated approach is able to contribute in 4 parts; Subsistence, Congruity, Value 
cultivation and Sense contemplation. This concept could be synthesized into is SCVS 
eating model. The food consumption is not only for physical development but it also 
covers mental dimension in the dynamic circles for continuous improvement resulting to 
a good behavior in food consumption according to Buddhist Approach.   
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สารบัญคําย
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                                         บทท่ี 1 
                                         บทนํา 

 
1.1 ความเป�นมาและความสําคัญของป�ญหา 
 
 เป�นท่ีทราบกันดีว�าสิ่งหน่ึงท่ีมีความสําคัญและเป�นความต�องการข้ันพื้นฐานของร�างกาย
มนุษย(ในการดํารงชีวิต คืออาหาร การบริโภคอาหารที่มีประโยชน(ได�สัดส�วนกับความต�องการของ
ร�างกาย ย�อมจะช�วยส�งเสริมสุขภาพและช�วยซ�อมแซมส�วนต�าง ๆ ของร�างกายที่สึกหรอ อาหารจึงมี
ความเก่ียวข�องสัมพันธ(กับสุขภาพอนามัยท้ังโดยตรงและโดยอ�อม การมีสุขภาพที่ดีถือเป�นสิ่งมุ�งหวัง
และปรารถนาในชีวิตของทุกคน ดังพุทธภาษิตท่ีกล�าวว�า “อโรคยา ปรมา ลาภา” ลาภทั้งหลายมี
ความไม�มีโรคเป�นอย�างยิ่ง1 สุขภาพเป�นป6จจัยพื้นฐานแห�งชีวิตและความสําเร็จ  เนื่องด�วยหากคนเรามี
ภาวะสุขภาพที่แข็งแรงย�อมทําให�สามารถปฏิบัติหน�าที่ในการทํากิจการงานต�าง ๆ ได�อย�างเต็มกําลัง
และมีประสิทธิภาพ เพื่อบรรลุถึงความผาสุกของชีวิต  
 แม�ในทางพระพุทธศาสนาก็ให�ความสําคัญกับเรื่องของอาหารในการบริโภคเป�นอย�างมาก  
ในสังคีตสูตรที่ว�า อาหารชื่อว�าหนึ่ง โดยพระผู�มีพระภาคเจ�าทรงตรัสว�า “สัตว(ทั้งหลายทั้งปวง ดํารงอยู�
ได�ด�วยอาหาร สัตว(ทั้งหลายทั้งปวงดํารงอยู�ด�วยสังขาร”2 การบริโภคอาหารเป�นกิจกรรมท่ีต�องทําอยู�
เป�นประจําทุกวันทุกช�วงวัย ตั้งแต�เกิดจนถึงวันสิ้นอายุขัย พัฒนาการของชีวิตจะดําเนินการไปได�อย�าง
สมบูรณ(ก็ต�อเมื่อได�รับการบริโภคอาหารอย�างถูกต�อง อาหารจึงเป�นรากฐานที่สําคัญของชีวิตที่มี
ความสัมพันธ(กับคุณค�าทางทรัพยากรมนุษย( โดยมิติของอาหารสามารถกําหนดคุณภาพของตัวบุคคล 
ทั้งนี้เพราะอาหารที่เราบริโภคเข�าไป จะถูกนําไปใช�และคงอยู�เป�นส�วนประกอบของร�างกาย  หรือ
อาหารก็คือตัวเรา บริโภคอย�างไรได�ผลอย�างน้ัน อันเป�นท่ีมาของคํากล�าวที่ว�า  “you are what you  
eat”       
 อย�างไรก็ตามจากสถานการณ(โลกท่ีเปลี่ยนแปลงอย�างรวดเร็วในด�านประชากร ทรัพยากร 
และสิ่งแวดล�อม ความก�าวหน�าอย�างไร�ขีดจํากัดของวิทยาการและเทคโนโลยีแขนงต�าง ๆ มีอิทธิพลท่ี
ส�งผลถึงการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต สามารถทําให�เกิดผลกระทบต�าง ๆ มากมายหลายมิติ จากจุดเร่ิมต�น
ของการบริโภคอาหารท่ีไม�พึงประสงค(ทั้งสิ้น อาจจะด�วยความเคยชินว�า การบริโภคอาหารเป�นเพียง
กิจวัตรประจําวันอย�างหน่ึงเท�าน้ัน จึงต�างมองข�ามและไม�ได�ให�ความสําคัญกับเรื่องของอาหารต�อ
สุขภาพอนามัย โดยในป6จจุบันคนท่ัวโลกประสบป6ญหาอาหารทางภาวะโภชนาการ จากการใช�ชีวิตท่ี
ไม�สมดุลในการบริโภคอาหาร นําไปสู�ป6ญหาทางโภชนาการอย�างมากมาย จนกล�าวได�ว�าป6ญหาสุขภาพ
ที่เก่ียวข�องกับอาหารเปล่ียนแปลงไปตามพฤติกรรมของการบริโภค  ในการประชุมโภชนาการโลก 
คร้ังท่ี 2 ปI 2557 ณ ประเทศอิตาลี ว�าด�วยคนทั่วโลกกําลังเผชิญป6ญหาความท�าทายท้ังภาวะ
โภชนาการขาดและเกิน โดยพบว�าในแต�ละปI จะมีเด็กอายุต่ํากว�า 5 ปI เสียชีวิตจากการขาด
สารอาหารประมาณ 5 ล�านคน เด็กที่ขาดสารอาหาร 311 ล�านคนทั่วโลก  ต�องมีค�าใช�จ�ายในการดูแล
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รักษาปIละ 1-2 ล�านล�านเหรียญสหรัฐ ขณะเดียวกันพบประชากรวัยผู�ใหญ�ทั่วโลก ประสบป6ญหาอ�วน
มากกว�า 500 ล�านคน ถือเป�นป6ญหาสุขภาพที่ต�อเนื่องไปยังการเจ็บปSวยจากโรคท่ีไม�ติดต�อเร้ือรังท่ี
สําคัญ (Non-communicable Chronic Diseases ; NCDs) คือ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรค
ทางเดินหายใจ ไขมันในเลือดสูง โรคหัวใจ ซึ่งเป�นป6ญหาท้ังด�านสาธารณสุขและเศรษฐกิจในระดับโลก 
โดยองค(การอาหารและการเกษตรแห�งสหประชาชาติ (FAO) และองค(การอนามัยโลก (WHO) ได�ให�
ความสําคัญในเร่ืองอาหารและโภชนาการ โดยเตรียมแผนปฏิบัติการ เพื่อเรียกร�องให�รัฐบาลในแต�ละ
ประเทศ ได�หันหน�ามารณรงค(ส�งเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหาร เพื่อแก�ไขป6ญหาสุขภาพระดับโลก 
คือโรคขาดสารอาหาร ขาดวิตามินและโรคอ�วน ให�บรรลุผลตามเปfาหมายภายในปI 25683  นอกจากน้ี
จากสถิติของสหพันธ(เบาหวานนานาชาติ (International Diabetes Federation ; IDF) คาดว�า หาก
ไม�มีการดําเนินการแก�ไขในเรื่องพฤติกรรมการบริโภคอาหารนี้  ประชากรท่ัวโลกท่ีปSวยเป�น
โรคเบาหวานอยู�ประมาณ 425 ล�านคนในป6จจุบัน จะเพิ่มข้ึนเป�น 629 ล�านคน ในปI 25784 และเมื่อ
ถึงวันนั้น ประชากรท่ัวโลกจะเจ็บปSวยและเสียชีวิตลงด�วยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบและโรคอัน
เนื่องมาจากความดันโลหิตสูงเป�นจํานวนมาก โดยเฉพาะประเทศเริ่มพัฒนาที่ประชาชนมีฐานะทาง
เศรษฐกิจที่ดีข้ึนและชอบแสวงหาความสุขจากการบริโภคอาหารด�วยเหตุผลเพราะรสชาติความอร�อย  

สําหรับประเทศไทย ได�มีการดําเนินนโยบายด�านอาหารและโภชนาการจากอดีตผ�าน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติฉบับต�าง ๆ ตั้งแต�ฉบับท่ี 1 (พ.ศ.2504-2509) ถึง ฉบับที่ 11 
(พ.ศ. 2555-2558) ป6จจุบันการมุ�งสู�แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-
2564) ที่มีแนวคิดการพัฒนาแบบองค(รวมที่ยึด “คนเป�นศูนย(กลางการพัฒนา” และมียุทธศาสตร(ที่มุ�ง
เสริมสร�างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย(  และสิ่งสําคัญประการหน่ึงท่ีจะทําเพื่อให�คนไทยทุกช�วงวัยมี
สุขภาวะที่ดี คือการมีสุขภาพดี มีร�างกายที่แข็งแรงสมบูรณ( ลดพฤติกรรมเส่ียงทางสุขภาพอย�างเป�น
องค(รวม คือการส�งเสริมการผลิตและบริโภคผลิตภัณฑ(ให�ถูกหลักโภชนาการ เพื่อเป�นจุดเร่ิมต�นของ
การพัฒนาคนในการขับเคลื่อนของกระบวนการพัฒนาประเทศชาติต�อไป  แต�จากค�านิยมและ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารในป6จจุบันมีลักษณะท่ีปรับเปลี่ยนไปจากอดีตที่เคยปรุงอาหารเอง และ
กินอาหารธรรมชาติในท�องถ่ินตามฤดูกาล ซึ่งส�วนใหญ�เป�นอาหารที่หามาได�จากธรรมชาติ ไม�มีสารพิษ
หรือสารเคมีเจือปนแต�อย�างใด มาสู�สังคมแห�งการเปลี่ยนแปลงของประชากรและสิ่งแวดล�อมภายใต�
กระแสบริโภคนิยมที่นําเอาวัฒนธรรมตะวันตกเข�ามาเป�นส�วนหนึ่งของชีวิตประจําวัน มีการบริโภค
อาหารที่ผ�านการปรุงแต�งดัดแปลงมากข้ึน การรับประทานอาหารพวกโปรตีนและไขมันสูง รวมถึง
อาหารท่ีทําจากแปfงเป�นหลัก ในอาหารประเภทฟาสต(ฟูfดก็เป�นที่นิยมในวิถีชีวิตของคนเมืองที่มีวิถีชีวิต
ที่เร�งรีบมากข้ึน  มีการบริโภคอาหารสําเร็จรูป อาหารปรุงเสร็จ และอาหารท่ีนําเข�าจากต�างประเทศ 

และบริโภคตามสื่อโฆษณาชวนเชื่อและค�านิยมต�าง ๆ ทําให�คนไทยขาดการกลั่นกรองในการเลือก
บริโภคอาหารที่มีประโยชน(ต�อสุขภาพ แต�เป�นการบริโภคเพื่อความอร�อยหรือเพื่ออ่ิมท�องเท�านั้น เมื่อ
บุคคลมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารเช�นน้ีเป�นเวลานาน เมื่อถึงจุดหนึ่งก็แสดงผลออกมาด�วยการเกิด
                                                

3เจาะลึกระบบสุขภาพ, “ประชุมโภชนาการโลกรับมือป�ญหาเด็กขาดสารอาหาร/ผู�ใหญ�500ล�านคน
อ�วน”, 18 พฤศจิกายน 2557, <https://www.hfocus.org/content/2014/11/8664> (20 December 2018). 

4International Diabetes Federation, “Diabets Facts & Figures”,  
<https:www.idf.org/aboutdiabetes/what-is-diabets/factsfigures.html> (22 December 2018). 
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อุบัติการณ(แห�งการเจ็บปSวยด�วยโรคที่เกิดจากพฤติกรรมการบริโภคอาหารของตนเอง  จากข�อมูลการ
สํารวจพฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชากร พ.ศ. 2560 โดยสํานักงานสถิติแห�งชาติ พบว�า  สิ่งท่ี
คนส�วนใหญ�คํานึงถึงเป�นอันดับแรก ก�อนเลือกซื้ออาหารมากที่สุด คือความชอบร�อยละ 22.1 

รองลงมาคือ รสชาติ ความอยากทานและความสะอาด ร�อยละ 18.5 18.2 และ 17.8 ตามลําดับ ส�วน
การคํานึงถึงคุณค�าทางโภชนาการ ร�อยละ 12.9 ความสะดวกรวดเร็วและราคา ร�อยละ10.55  
นอกจากนี้พฤติกรรมการกินท่ีเปลี่ยนแปลงไปโดยการบริโภคอาหารรสชาติ หวาน มัน เค็ม เพิ่มข้ึน 
บริโภคผักผลไม�น�อยน้ันไม�ตอบสนองในเร่ืองสุขภาพท่ีดี สอดคล�องกับการรายงานสถานการณ(สุขภาพ
จากการสํารวจพฤติกรรมสุขภาพของคนไทยระหว�างเดือน มิถุนายนถึงกรกฎาคม พ.ศ. 2559  ในกลุ�ม
วัยทํางานของประชากรที่มีอายุ 15 ปIข้ึนไป ท่ีประกอบอาชีพแล�วของกองสุขศึกษา6 พบว�า  
พฤติกรรมการกินของประชาชนกลุ�มวัยทํางานท่ีไม�เคยกินผัก/ผลไม� ในปริมาณที่ถูกต�องตามเกณฑ( คือ
กินผักผลไม�สดอย�างน�อยวันละ 500 กรัมและกินแค�บางวันมากถึงร�อยละ 46.5  และท่ีน�าเป�นห�วงเป�น
อย�างมากคือพฤติกรรมการกินอาหารติดรสหวาน โดยพบคนที่เติมนํ้าตาลเพิ่มในอาหารแต�ละมื้อทุก
คร้ังและบ�อยคร้ังมีมากถึงร�อยละ 46.2 พฤติกรรมการกินอาหารประเภทไขมันโดยสั่งอาหารท่ีติดมัน
ติดหนังทุกครั้งและบ�อยคร้ัง มากถึงร�อยละ 31.4 และพฤติกรรมการกินอาหารรสเค็ม โดยพบคนที่เติม
น้ําปลา เกลือ ซอสในอาหาร แต�ละมื้อทุกครั้งและบ�อยครั้ง มากถึงร �อยละ 39.8 ซึ่งมีผลต�อ
โรคเบาหวาน โรคไขมันอุดตันและความดันโลหิตสูงเป�นอย�างมาก 
 ในป6จจุบันระบบการแพทย(สมัยใหม�มักเน�นการรักษาโรคด�วยการใช�ยาเป�นหลัก เวลาผู�ปSวย
ไปหาหมอด�วยโรคความดันโลหิตสูง หมอก็จะให�ยาลดความดัน เป�นเบาหวาน ก็ให�ยาลดน้ําตาล หาก
ไขมันในเลือดสูง ก็ให�ยาลดไขมันในเลือด การรักษาแบบน้ีเป�นการรักษาตามอาการ รักษาที่ปลายเหตุ 
แม�ว�าวิทยาการทางการแพทย(ท่ีทันสมัยจะสามารถใช�เทคโนโลยีข้ันสูงช�วยในการวินิจฉัยโรคได�อย�าง
แม�นยํา ได�รับการยอมรับจากประชาชนอย�างกว�างขวาง จนทําให�ประชาชนหันมาพึ่งแพทย(ในการดูแล
สุขภาพ แต�ก็ยังมีจุดอ�อนของระบบสุขภาพท่ีไม�สามารถค�นพบวิธีการรักษาโรคให�หายขาดได� เมื่อการ
พึ่งพายาในการรักษาไม�ได�ผลในทุกโรค การมีความต่ืนตัวและแนวคิดในเรื่องการดูแลสุขภาพได�เปลี่ยน
จากการพึ่งพายา พึ่งแพทย(มาเป�นการใส�ใจดูแลสุขภาพด�วยตนเอง โดยเน�นการปfองกันดีกว�าการมา
รักษา หนึ่งในกิจกรรมดังกล�าวน้ันคือ การเสริมสร�างพฤติกรรมที่ดีในการบริโภคอาหาร รวมถึงการใส�
ใจในการเลือกรับประทานอาหารจึงน�าจะเป�นทางเลือกท่ีน�าสนใจและดีที่สุด  

พุทธธรรมในพระพุทธศาสนาเป�นทุนทางป6ญญาอันยิ่งใหญ�ของมนุษย(ในการดํารงชีวิตอยู�
ท�ามกลางสังคมบริโภคนิยมที่มีความซับซ�อนและมีป6ญหามากมาย หลายคนคงเคยได�ยินว�า ธรรมะเป�น
โอสถ คือเป�นยารักษาโรคได� ถ�าใครเอาธรรมะมาใช�ในชีวิตประจําวัน ผู�นั้นย�อมมีความสุข สดชื่น 

แจ�มใสสุขภาพดี  ด�วยหลักธรรมท่ีพระองค(ทรงค�นพบและแนะนําผู�คนทั้งหลายในโลกให�มาศึกษามา
ปฏิบัติ  หลักธรรมคําสอนในพุทธศาสนาซึ่งเป�นหลักความจริงทางธรรมชาติอันเป�นสากล ไม�ข้ึนอยู�กับ

                                                
5สํานักงานสถิติแห�งชาติ, การสํารวจการบริโภคอาหารของประชากร พ.ศ. 2560, (กรุงเทพมหานคร : 

เท็กซ(แอนด(เจอนัล พับลิเคชัน, 2560), หน�า 13. 
6กองสขุศึกษา,”รายงานสถานการณ>พฤติกรรมสุขภาพจากแบบสัมภาษณ>การเฝDาระวังพฤติกรรม

สุขภาพ กองสขุศึกษา ปF 2559”, 4 ตุลาคม 2560 < http://www.hed.go.th/linkHed/index/323>  (22 
December 2018) 
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กาลเวลา ยังคงมีคุณค�าเหมาะสมต�อการนําไปประยุกต(ใช�ในการดํารงชีวิตประจําวันได�ตามลักษณะ
ของป6ญหา ตามระดับสติป6ญญาและความประสงค(ของแต�ละบุคคล ดัง น้ันระดับคําสอนใน
พระพุทธศาสนาจึงมีหลายระดับท้ังท่ีเป�นสัจธรรมเบื้องต�น เบ้ืองกลาง และเบื้องสูง ท้ังในส�วนโลกีย
ธรรมและโลกุตรธรรม เช�นเดียวกันกับป6ญหาภาวะโภชนาการจากพฤติกรรมการบริโภคอาหาร 
พระพุทธเจ�าทรงมีหลักคําสอนและพระวินัยท่ีทรงวางแนวทางเก่ียวกับการบริโภคอาหารไว�แก�ภิกษุ
สงฆ(มากมาย   เป�นหลักคําสอนท่ีเกิดประโยชน(และช�วยสร�างสุขภาพที่ดีอย�างยั่งยืน สามารถนํามา
ปรับใช�เพื่อเป�นแนวทางการบริโภคอาหารของผู�คนในป6จจุบันได�อย�างแท�จริง    จากป6ญหาและเหตุผล
ข�างต�นผู�วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาหลักธรรมคําสอนที่เก่ียวกับหลักการบริโภคอาหารและนํามาบูรณา
การเพื่อเป�นแนวทางในการสร�างเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหารให�เกิดประโยชน(สูงสุดแก�ชีวิตตาม
แนวพระพุทธศาสนาต�อไป 

 

 1.2 โจทย ในการวิจัย 
 

1.2.1 หลักการความรู�และพฤติกรรมในการบริโภคอาหารเป�นอย�างไร ?   
 1.2.2 การบริโภคอาหารตามแนวพุทธเป�นอย�างไร ? 
 1.2.3 บูรณาการเสริมสร�างพฤติกรรมในการบริโภคอาหารตามแนวพุทธเป�นอย�างไร ? 
 1.2.4 องค(ความรู�ใหม�เก่ียวกับรูปแบบการบูรณาการการเสริมสร�างพฤติกรรมในการบริโภค
อาหารแนวพุทธเป�นอย�างไร ? 
  

1.3 วัตถุประสงค ของการวิจัย 
 

1.3.1  เพื่อศึกษาหลักการและพฤติกรรมในการบริโภคอาหาร 
1.3.2  เพื่อศึกษาหลักคําสอนเก่ียวกับการบริโภคอาหารตามแนวพุทธ 
1.3.3  เพื่อบูรณาการการเสริมสร�างพฤติกรรมในการบริโภคอาหารแนวพุทธ 
1.3.4  เพื่อนําเสนอแนวทางและสร�างองค(ความรู�ใหม�เก่ียวกับ “รูปแบบการบูรณาการการ

เสริมสร�างพฤติกรรมในการบริโภคอาหารแนวพุทธ” 
 

1.4.ขอบเขตของการวิจัย  
 

1.4.1  ขอบเขตด+านเน้ือหา 
ผู�วิจัยได�ทําการศึกษาวิจัยขอบเขตด�านเน้ือหาประกอบด�วย  

 1.4.1.1 ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีของหลักการบริโภคอาหาร พฤติกรรมการบริโภคอาหาร 
สถานการณ(การบริโภคและภาวะโภชนาการในสังคมป6จจุบัน ป6จจัยท่ีมีผลต�อพฤติกรรมในการบริโภค
อาหาร ผลกระทบและมาตรการของรัฐ 
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 1.4.1.2 ศึกษาหลักพุทธธรรมจากพระไตรปzฎก อรรถกถา  ในพระพุทธศาสนา ที่เสริมสร�าง
พฤติกรรมในการบริโภคอาหารท่ีเหมาะสม ได�แก� อาหาร 4 โภชเนมัตตัญ{ุตา โภชนสัปปายะ 
โภชนปฏิสังยุต ธุดงค( วิกาลโภชนา กาลิก เพื่อสร�างการยืนยันองค(ความรู�การเสริมสร�างพฤติกรรมใน
การบริโภคอาหารตามแนวพุทธท่ีจะสามารถนํามาประยุกต(เป�นต�นแบบแนวคิดในการนําไปปฏิบัติใน
ชีวิตประจําวันต�อไป 
 

 1.4.2  ขอบเขตด+านประชากรที่ศึกษา 
การสัมภาษณ(เชิงลึก (In-depth Interview) แบบเจาะจงบุคคลท่ีเก่ียวข�องกับหลักการ

ความรู�และการเสริมสร�างพฤติกรรมในการบริโภคอาหารตามแนวพุทธ    ประกอบด�วยนักวิชาการ
ทางด�านอาหารและโภชนาการ และผู�ทรงคุณวุฒิด�านหลักพุทธธรรม จํานวน 13 รูป/คน 
 

1.4.3 ขอบเขตด+านเวลา 
ผู�วิจัยจะทําการวิจัยระหว�างเดือนมกราคม 2561– เมษายน 2562 

 

1.5 แผนภูมิขั้นตอนดําเนินการวิจัย  
 
 ในการวิจัยเรื่องการเสริมสร�างพฤติกรรมในการบริโภคอาหารแนวพุทธ ผู�วิจัยได� มี
วิธีดําเนินการวิจัย ดังต�อไปนี้  

1.5.1 การวิจัยคร้ังน้ี เป�นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยผู�วิจัยได�ศึกษา
ค�นคว�าเอกสารปฐมภูมิจากเอกสารข้ันต�น (Primary Sources) และข้ันรอง (Secondary Sources) 
คือ 

1) ข�อมูลปฐมภูมิ (Primary Sources) โดยใช�วิธีการศึกษาค�นคว�าเก็บข�อมูลจาก
หลักฐานสําคัญคือ พระไตรปzฎก อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข�องและสอดคล�องกันกับ
งานวิจัย 

       2) ข�อมูลทุติยภูมิ (Secondary Sources) เป�นการสํารวจเอกสาร (Review Literature) 
โดยใช�วิธีการศึกษาค�นคว�าเก็บข�อมูลจาก คัมภีร(วิสุทธิมรรค กฎหมาย พระราชบัญญัติต�าง ๆ รวมไป
ถึง ทฤษฎี เอกสารทางวิชาการ วารสาร เว็บไซต(วิทยานิพนธ( บทความ บทวิจารณ(และงานวิจัยต�าง ๆ 
ที่เก่ียวข�อง ท่ีได�ศึกษาค�นคว�าวิเคราะห(มาแล�ว อันเป�นที่ยอมรับกันในวงการนักวิชาการและผู�ทรง
ความรู�โดยท่ัวไป 

1.5.2 การสัมภาษณ(เชิงลึก (In-depth Interview) แบบเจาะจงบุคคลที่เก่ียวข�องกับการ
บริโภคอาหาร จํานวน 13 รูป/คน เพื่อสร�างรูปแบบการเสริมสร�างพฤติกรรมในการบริโภคอาหารแนว
พุทธ 

1.5.3 วิเคราะห(ข�อมูลที่ได�จากการศึกษาค�นคว�าข�อมูลปฐมภูมิและข�อมูลภาคสนามเก่ียวกับ
การสัมภาษณ(เชิงลึก เพื่อสรุปผลของการค�นคว�าเอกสารและจากการสัมภาษณ(เชิงลึกเพื่อให�ทราบถึง
พฤติกรรมในการบริโภคอาหารแนวพุทธ 
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1.5.4 ดําเนินการรวบรวมและนําผลการวิเคราะห(มาเพื่อบูรณาการการเสริมสร�าง
พฤติกรรมในการบริโภคอาหารแนวพุทธ 

1.5.5 สรุปผลจากการวิจัยเพื่อหาข�อสรุปนําเสนอแนวทางและการสร�างองค(ความรู�ใหม�เพื่อ
สร�างรูปแบบการเสริมสร�างพฤติกรรมในการบริโภคอาหารแนวพุทธต�อไป  

1.5.6 ข้ันตอนงานวิจัย ผู�วิจัยได�เรียบเรียงและนําเสนอผลการวิจัยเชิงพรรณนาในรูปแบบ
ดุษฎีนิพนธ(โดยการปรึกษาและนําเสนอผลงานวิจัยตามลําดับข้ึนตอนดังนี้ 

1) วิเคราะห(ข�อมูลจากเอกสาร 
2) สร�างแบบสัมภาษณ(โดยไม�มีโครงสร�างและเป�นคําถามปลายเปzด 
3) นําแบบสัมภาษณ(ไปให�ผู�เชี่ยวชาญตรวจสอบ 
4) นําเสนอรูปแบบและผลการวิจัยที่ค�นพบต�อคณะกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ( 
5) เชิญคณะกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ(มาประชุมร�วมกัน เพื่อร�วมพิจารณาความเป�นไป

ได�ของรูปแบบและผลการวิจัยท่ีได�นําเสนอ 
6) นําผลงานเสนอในการสัมมนาวิจัยนิพนธ( (Pre Submission) โดยมีคณะกรรมการตามท่ี

บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด เพื่อรับฟ6งการวิจารณ(ผลงาน (Public Hearing) และตอบข�อซักถามของ
ผู�เข�าร�วมสัมมนา เพื่อจะเป�นประโยชน(ในการปรับความสมบูรณ(ของดุษฎีนิพนธ( 

7) เสนองานวิจัยฉบับสมบูรณ(เพื่อขอสอบปfองกันดุษฎีนิพนธ(ต�อบัณฑิตวิทยาลัย 
ผู�วิจัยได�สรุปเป�นแผนภูมิของบูรณาการการเสริมสร�างพฤติกรรมในการบริโภคอาหารแนว

พุทธ โดยมีรายละเอียดและข้ันตอนของกระบวนการวิจัยประกอบด�วยข้ันตอนดังน้ี 
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ภาพที่ 1 แสดงข้ันตอนการดําเนินการวิจัย 

1 .  ศึ ก ษ า  วิ เ ค ร า ะ ห( 
สังเคราะห( เอกสารเพ่ือ
กําหนดกรอบแนวคิดการ
วิจัยและนําสาระสําคัญไป
ใ ช� ใ น ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห(
เสริมสร�างพฤติกรรมใน
การบริโภคอาหารแนว
พุทธ 

1. วิเคราะห(หลักการและแนวคิดเก่ียวกับ
พฤติกรรมในการบริโภคอาหาร, สภาพ
ป6ญหาและผลกระทบในป6จจุบันรวมถึง
ป6จจัยกําหนด  
2. ศึกษาหลักพุทธธรรมท่ีใช�เสริมสร�าง
พฤติกรรมในการบริโภคอาหาร 

ขั้นตอนดําเนนิการวจิัย      วิธีดําเนินการวิจัย ผลงานวจิัย 

กรอบแนวคิดการ วิ จัย
และสาระสําคัญในการ 
บูรณาการการเสริมสร�าง
พฤติกรรมการบ ริ โภค
อาหารแนวพุทธ 
 

2. สัมภาษณ(เชิงลึก
ผู� ท ร ง คุ ณ วุ ฒิ ท่ี
เก่ียวข�องกับการสร�าง
เสริมพฤติกรรมในการ
บริโภคอาหาร 

1 .กํ าหนดหลั ก เกณฑ( ในการ คัด เลื อก
ผู�ทรงคุณวุฒิ 
2.นัดสัมภาษณ(ผู�ทรงคุณวุฒิ 
3.ดําเนินการสัมภาษณ(ผู�ทรงคุณวุฒิ 
4.นําข�อมูลท่ีได�จากการสัมภาษณ(มาสรุป
วิเคราะห( 
5 . นํ าข� อ มู ล ท่ี ไ ด� ม าส ร� า ง รู ปแบบกา ร
เสริมสร�างพฤติกรรมการบริโภคอาหารแนว
พุทธ 

ร� า ง รู ป แ บ บ ก า ร
เสริมสร�างพฤติกรรมใน
การบ ริ โภคอาหาร ท่ี
บูรณาการตามแนวพุทธ 

3. นําเสนอผลการวิจัย 
ก า ร เ ส ริ ม ส ร� า ง
พฤติกรรมในการบริโภค
อาหารตามแนวพุทธต�อ
คณะกรรมการควบคุม
ดุ ษ ฎี นิ พ น ธ(  เ พ่ื อ
ตรวจสอบความถูกต�อง
และปรับปรุงแก�ไขใน
ส�วน ท่ียั งบกพร�อ งใน
ประเด็นต�าง ๆ 

1. เชิญคณะกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ(
ทุกท�านมาประชุมและฟ6งการนําเสนอ
ผลการวิจัยท่ีค�นพบและร�วมตรวจสอบ
งานวิจัย 
2 . รับฟ6 งความเห็นจากคณะกรรมการ
ควบคุมดุษฎีนิพนธ(และผู�ร�วมประชุม 
3.นําความเห็นและข�อเสนอแนะจากทุก
ฝSายมาพิจารณาปรับปรุงแก�ไขงานวิจัย 

ข�อเสนอแนะและแนว
ทางการแก�ไขงานวิจัย 
ก า ร เ ส ริ ม ส ร� า ง
พฤติกรรมในการบริโภค
อาหารแนวพุทธ 

4. นําเสนอดุษฎีนิพนธ(ฉบับ
ป รั บ ป รุ ง แ ก� ไ ข ต� อ
คณะกรรมการ การควบคุม
ดุษฎี นิพนธ(  เ พ่ือ ให�ความ
เห็นชอบก�อนจะอนุมัติสอบ
ดุษฎีนิพนธ( 

1. ส�งงานวิจัยฉบับแก�ไขต�อคณะกรรมการ
ควบคุมดุษฎีนิพนธ( 
2.เชิญคณะกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ(ทุก
ท�านมาประชุม รับฟ6งการนําเสนอดุษฎีนิพนธ( 
เพ่ือตรวจสอบความถูกต�อง 
3 . ป รั บ ป รุ ง แ ก� ไ ข ต า ม คํ า แ น ะ นํ า ข อ ง
คณะกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ(และนําเสนอ
เป�นงานวิจัย 

รายงานวิจัย
ฉบับสมบูรณ  
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1.6 เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข+อง  
 

 1.6.1 เอกสารที่เกี่ยวข+อง 
      สุวรรณา หล่ังนํ้าสังข  ได�กล�าวไว�ในบทความวิชาการเร่ือง มิติอาหารกําหนดคุณภาพคน 
(สิ่งท�าทาย HR)  โดยสรุปว�า อาหารเป�นสิ่งที่เราคุ�นเคย แต�เรามักขาดความตระหนักรู�ถึงความสําคัญ
ของอาหารที่เราบริโภคอยู�ทุกวัน ว�ากําลังกําหนดคุณภาพบุคคลากร กําหนดสมอง กําหนดสุขภาพ 
ความเจ็บปSวย ความสุข ทั้งในระดับป6จเจกและระดับบุคคลโดยรวมอยู�  อัตราการตายของคนไทยด�วย
สาเหตุของมะเร็งและโรคหัวใจและหลอดเลือด ล�วนมีความสัมพันธ(กับพฤติกรรมการใช�ชีวิตและการ
บริโภคอาหาร โดยอาหารท่ีเราชอบรับประทานในป6จจุบันแตกต�างไปจากอาหารธรรมชาติแบบเดิม
มากเกินใน 3 ประเด็นคือ การรับสารเคมีอันตรายมากเกินไป  คนไทยทานอาหารท่ีประกอบด�วย
ไขมัน น้ําตาลมากเกิน และคนไทยทานปริมาณเนื้อสัตว(มากข้ึน โดยทุก ๆ คําท่ีกินของอาหารจะ
กําหนดสุขภาพและคุณภาพชีวิต อาหารจึงเป�นบริบทท่ีสําคัญมากในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย(7 
          จงจิตร อังคทะวานิช วาสินี วิเศษฤทธ  อารยา แสงเทียน พิจาริน สมบูรณกุล ได�เขียน
รายงานฉบับสมบูรณ( เรื่องการศึกษาวิถีชีวิต ลักษณะอาหาร ภาวะโภชนาการของพระสงฆ(สามเณร
และฆราวาส : ในบริบท 4 ภูมิภาคประเทศไทย  โดยสรุปประเด็นสําคัญที่จะนําไปสู�การส�งเสริม
ความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับป6ญหาสุขภาพและภาวะโภชนาการของพระสงฆ(และสามเณรน้ัน มีส�วน
เก่ียวข�องกันและข้ึนอยู�กับกลุ�มฆราวาสด�วย ทั้งนี้เพราะการได�มาซึ่งอาหารของพระสงฆ(และสามเณร
ส�วนใหญ�ได�มาจากการบิณฑบาตโปรดฆราวาส และฆราวาสส�วนใหญ�เป�นกลุ�มผู�สูงอายุท่ีมีการใส�บาตร
มากกว�ากลุ�มอ่ืน ๆ และในอนาคตก็จะมีกลุ�มสังคมผู�สูงอายุมากข้ึนเร่ือย ๆ เป�นกลุ�มที่มีทัศนะ ความรู� 
ความเข�าใจ เก่ียวกับอาหารและโภชนาการที่ยังไม�ถูกต�อง  กล�าวคือ หากฆราวาสมีความตระหนักถึง 
มีความรู� ความเข�าใจ ใส�ใจเก่ียวกับอาหารท่ีส�งเสริมสุขภาพ จะสามารถช�วยให�พระสงฆ(ได�รับอาหารท่ี
มีคุณภาพทางโภชนาการได� แม�ว�าพระสงฆ(และสามเณร จะสามารถเลือกพิจารณาอาหารที่ฉันได�บ�าง 
แต�ยังคงพบข�อจํากัดและการขาดการเข�าถึงความรู�และการสนับสนุนความรู�ทางสื่อในแต�ละพื้นท่ี8 
        ประไพศรี ศิริจักรวาล  อุมาพร สุทัศน วรวุฒิ ได�เขียนหนังสือเร่ือง ข�อแนะนําการบริโภค
อาหารเพื่อสุขภาพที่ดี : การทบทวนและวิเคราะห( โดยสรุปพบว�า แนวโน�มป6ญหาโภชนาการเกินพบ
เพิ่มข้ึนทั่วโลก ในขณะท่ีป6ญหาการขาดสารอาหารยังคงอยู� แต�ว�าความชุกและความรุนแรงของป6ญหา
สามารถลดน�อยลงได�ในหลายประเทศ ดังนั้นแต�ละประเทศจึงจําเป�นต�องแนะนําการบริโภคเพื่อ
สุขภาพที่ดี และลดความเสี่ยงต�อโรคไม�ติดต�อเรื้อรัง  สําหรับประเทศไทย มีข�อปฏิบัติการกินอาหาร
เพื่อสุขภาพท่ีดีสําหรับคนไทย อายุ 6 ปIข้ึนไปถึงผู�ใหญ�และผู�สูงอายุทั้งเชิงคุณภาพคือโภชนบัญญัติ 9 
ประการและเชิงปริมาณคือธงโภชนาการ  หากแต�การประเมินการนําไปปฏิบัติสําหรับประชาชน
รวมทั้งความรู� ความเข�าใจ ตลอดจนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ยังไม�สามารถประเมินได�อย�าง
                                                

7สุวรรณา หลั่งนํ้าสังข(, “มิตอิาหารกําหนดคุณภาพคน (สิ่งท�าทาย HR)”, วารสารทรัพยากรมนุษย>, ปIท่ี 
8 ฉบับท่ี 1 (มกราคม-มิถุนายน 2556) : 74-81. 

8จงจิตร อังคทะวานิช วาสินี วิเศษฤทธิ์ อารยา แสงเทียนและพิจาริน สมบูรณกุล, การศึกษาวิถีชีวติ 
ลักษณะอาหาร ภาวะโภชนาการของพระสงฆ>สามเณรและฆราวาส : ในบริบท 4 ภูมิภาคประเทศไทย, 
(กรุงเทพมหานคร : ช�อระกาการพิมพ(, 2557), หน�า 147-148.      
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ชัดเจน  นอกจากนี้สิ่งท่ีท�าทายในอนาคตไม�เพียงแต�การทําให�ประชาชนมีสุขภาพดีข้ึน  แต�ควร
คํานึงถึงสภาพแวดล�อมและภาวะโลกร�อนที่เป�นป6จจัยอีกมิติหน่ึงท่ีมีความสําคัญต�อความมั่นคงด�าน
อาหารด�วย9 
        เอกณรงค  วรสีหะ ได�กล�าวถึงเอกสารในเร่ือง นวัตกรรมด�านอาหารกับพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารของคนไทยในป6จจุบัน โดยสรุปพบว�า การแปรเปลี่ยนด�วยกาลเวลาและความ
เจริญก�าวหน�าทางเทคโนโลยี ส�งผลให�สภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม วิถีการดํารงชีวิต
ของครอบครัว เพื่อน สภาพแวดล�อม การแข�งขันกับเวลา และข�อมูลข�าวสารที่ทันสมัยข้ึน พบว�าคน
ไทยมีพฤติกรรมการบริโภคท่ีเปลี่ยนไป โดยหันมารับประทานอาหารจานด�วนหรือาหารฟาสต(ฟูfดมาก
ข้ึน ทั้งนี้เนื่องจากอาหารจานด�วน เป�นอาหารที่มีการเตรียมมาเพื่อจําหน�ายแก�ผู�บริโภค สามารถสร�าง
ความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา และสามารถรับประทานได�ทันที ซึ่งเหมาะกับสังคมของคนไทย
ในป6จจุบันในสภาพท่ีต�องเร�งด�วน อาทิ อาหารประเภทแฮมเบอร(เกอร( แซนด(วิช พาย พิซซ�า ไก�ทอด
และไส�กรอก ส�วนประเภทขนมได�แก� โดนัท เค�ก และไอศกรีม   เป�นต�น ซึ่งโดยลักษณะของอาหาร
จานด�วนจากตะวันตกจะเป�นอาหารท่ีมีส�วนประกอบจําพวก   แปfง ไขมัน และนํ้าตาลเป�นจํานวนมาก 
เมื่อรับประทานเข�าไปบ�อย ๆ จะทําให�เกิดภาวะโภชนาการเกินและโรคอ�วน ทําให�เสี่ยงต�อการเป�นโรค
ต�าง ๆ มากมาย10 
 จากข�อมูลของเอกสารที่เก่ียวข�องกับงานวิจัยฉบับนี้สรุปได�ว�า  อาหารและพฤติกรรมในการ
บริโภคอาหารของคนในป6จจุบัน ได�เปลี่ยนแปลงไปอย�างมาก   ซึ่งส�งผลต�อภาวะโภชนาการของบุคคล
รวมถึง พระสงฆ( และสามเณร นําไปสู� อัตราการเจ็บปSวยและล�มตาย แม�ว�าจะมีข�อปฏิบัติการกิน
อาหารเพื่อสุขภาพที่ดี   หากแต�การนําไปใช� รวมท้ังความรู�ความเข�าใจ  ใส�ใจ เก่ียวกับอาหารท่ี
ส�งเสริมสุขภาพ รวมถึงการสนับสนุนความรู�ทางสื่อและการขาดการเข�าถึง ทําให�เกิดป6ญหาทางด�าน
ภาวะโภชนาการ  อาหารจึงมีความสําคัญและเป�นตัวกําหนดคุณภาพชีวิตของคน อันเป�นทรัพยากร
มนุษย(ที่สําคัญ 
 
   1.6.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข+อง 
 กมลทิพย  จ>างกมล 

 ได�วิจัยเรื่อง “อาหาร : การสร�างมาตรฐานในการกินกับอัตลักษณ(ทาง
ชนชั้น” ผลการวิจัย พบว�า มารยาทในการรับประทานอาหารของสังคมไทยนั้นมีรากฐานการปฏิบัติ
มาจากการควบคุมการฉันอาหารของพระสงฆ(ตามแนวทางของพระพุทธศาสนา กล�าวคือในส�วนท่ี
เก่ียวข�องกับการควบคุมกิริยาอาการให�อยู�ในความสํารวมเสมอในเวลาท่ีรับประทานอาหารตามพระ
วินัย ได�แก� การไม�ให�ฉันมาก ๆ ไม�ให�ฉันคําโต ไม�ให�ฉันหกเลอะเทอะ หรือการไม�ให�ฉันด�วยกิริยา
มูมมาม  ตะกรุมตะกรามเร�งรีบ  หรือเสียงดัง ฯลฯ การสั่งสอนมารยาทต�าง ๆ จึงเกิดข้ึนในหมู�ชน

                                                

             9ประไพศรี ศิริจักรวาลและอุมาพร สุทัศน(วรวุฒ,ิ ข�อแนะนําการบริโภคอาหารเพ่ือสขุภาพท่ีด ี: การ
ทบทวนและวิเคราะห> , (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ(องค(การสงเคราะห(ทหารผ�านศึกในพระบรมราชูปถัมภ( , 2557), 
หน�า 91-92. 
             10เอกณรงค( วรสีหะ, “นวัตกรรมด�านอาหารกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของคนไทยในป6จจุบัน”, 
วารสารดุษฎีบัณฑติทางสังคม, ปIท่ี 5 ฉบับท่ี 3 (กันยายน-มีนาคม 2558) : 1-13.  
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ชั้นสูงก�อน ถือเป�นการสร�างมาตรฐานการประพฤติปฏิบัติในการกินอาหารให�มีความแตกต�างระหว�าง
บุคคล11 

พระพิชิตย  ป�ฺ�าวชิโร (เหมาเหมาะดี) ได�วิจัยเรื่อง  “มโนทัศน(เรื่องอาหารในพุทธ
ปรัชญาเถรวาท” ผลการวิจัย พบว�า อาหารเป�นของกินหรือเคร่ืองค้ําจุนชีวิต หรือเครื่องหล�อเลี้ยงชีวิต 
เมื่อรับประทานเข�าไปแล�วทําให�เกิดประโยชน(ต�อร�างกาย ร�างกายเจริญเติบโต มีภาวะโภชนาการที่ดี 
สามารถดํารงชีวิตอยู�ได� ซึ่งมีความสําคัญต�อสิ่งมีชีวิตทุกชนิด อาหารยังส�งผลต�อจิตใจ สติป6ญญาของ
คนเราอีกด�วย สําหรับมโนทัศน(ของอาหารในพุทธปรัชญา อาหารเป�นป6จจัยนํามา หรือสภาพซึ่งนําผล
มาให�แก�สิ่งมีชีวิตที่ดํารงอยู� และเหล�าสิ่งมีชีวิตท่ีแสวงหาภพที่เกิด อาหารในพุทธปรัชญา หมายรวมถึง 
สิ่งท่ีเป�นป6จจัยส�งผลซึ่งกันและกัน และเกิดข้ึนท้ังรูปธรรมและนามธรรม สําหรับการบริโภคอาหารนั้น
พุทธปรัชญาสอนให�รู�จักประมาณในการบริโภคเท�าท่ีจําเป�นต�อร�างกาย ส�วนเปfาหมายของการบริโภค
อาหารท่ีแท�จริงนั้นก็เพื่อให�ชีวิตดํารงอยู�ได� กําจัดทุกขเวทนา คือ ความหิว และเพื่อสร�างคุณงามความ
ดีแก�ตนเองและผู�อ่ืน ช�วยเหลือสังคม บ�านเมือง ประเทศชาติ ให�อยู�อย�างเป�นปกติสุขต�อไป12 

พระสุชาติ สุชาโต (ทองมี) ได�วิจัยเรื่อง “การบิณฑบาตในพระพุทธศาสนา” ผลการวิจัยมี
ได�ดังน้ีว�า บิณฑบาต หมายถึง การตกลงแห�งก�อนข�าว อาหารท่ีใส�ลงไปในบาตร การบิณฑบาตมี
ความสําคัญอย�างยิ่ง เพราะว�าวิถีชีวิตการเป�นอยู�ของพระภิกษุ สามเณรนั้นข้ึนอยู�กับอาหารบิณฑบาต 
เป�นกิจท่ีพระภิกษุ สามเณรพึงกระทําเป�นกิจวัตรประจําวัน สมาทานบิณฑบาตเป�นวัตรจัดเป�นธุดงค(ท่ี
ช�วยขัดเกลากิเลส พระพุทธองค(จึงทรงบัญญัติสิกขาบทเก่ียวกับ การบิณฑบาตเอาไว� เพื่อเป�นการ
ฝ�กหัดพัฒนา เป�นการเอ้ือเฟ��อต�อพระวินัย จุดมุ�งหมายการบิณฑบาต มี 3 ด�าน คือ 1) ด�านอัตต
ประโยชน( ได�แก� ประโยชน(ต�อพระภิกษุสามเณรเอง มี 4 ประการ คือ (1) เพื่อการดํารงชีพ (2) เพื่อ
การพัฒนากายให�มีสุขภาพอนามัยท่ีแข็งแรงและให�มีกายท่ีสงบ สํารวม และมีความสง�างาม (3) เพื่อ
การพัฒนาจิต คือ เอ้ือหนุนให�จิตมีสมาธิ มีสติสัมปชัญญะ และมีความสันโดษ (4) เพื่อการพัฒนา
ป6ญญา คือ รู�คุณค�าของอาหาร ละการสะสมและรู�จักปล�อยวาง 2) ด�านปรัตถประโยชน(ได�แก� 
ประโยชน(ที่เกิดแก�ผู�อ่ืน มี 2 ประการ คือ (1) เพื่อแสดงธรรมโปรดชาวบ�าน ซึ่งเป�นหน�าท่ี และเป�น
การอนุเคราะห(ชาวบ�านให�มีความรู� ความเข�าใจในหลักการดําเนินชีวิต (2) เพื่อส�งเสริมให�ชาวบ�าน
บําเพ็ญบุญ  เพิ่มทานบารมี ลดความตระหนี่ เพื่อความสุขในป6จจุบัน และก�อบุญนิธิสําหรับโลกหน�า 
3) ด�านศาสนประโยชน( ได�แก� ประโยชน(ในทางศาสนา มี 2 ประการ คือ (1) เพื่อการสืบทอดพระวินัย 
โดยการประพฤติปฏิบัติตามสิกขาบททั้งหลายที่พระพุทธองค(ทรงบัญญัติเอาไว� เพื่อความสํารวมและ
ความผาสุกแห�งสงฆ( (2) เพื่อการเผยแพร�พระพุทธศาสนา เพราะการบิณฑบาตเป�นการออกไป
ประกาศพระศาสนาท้ังทางตรงและทางอ�อม มีโอกาสได�แสดงธรรมให�ละทําชั่ว ตั้งอยู�ในความดี ทําจิต
ให�บริสุทธิ์13  

                                                
11กมลทิพย(  จ�างกมล, “อาหาร : การสร�างมาตรฐานในการกินกับอัตลักษณ(ทางชนชั้น”, วิทยานิพนธ(

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศิลปากร) 2545, 197 หน�า. 
               12พระพิชิต ป�ฺ�าวชิโร (เหมาเหมาะดี) , “มโนทัศน(เร่ืองอาหารในพุทธปรัชญาเถรวาท”, วิทยานิพนธ(
ปริญญาศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย), 2549, 126 หน�า. 
        13พระสุชาติ สุชาโต  (ทองมี) , “ศึกษาเร่ืองการบิณฑบาตในพระพุทธศาสนา”, วิทยานิพนธ(ปริญญา
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), 2550, 187 หน�า. 
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         พระอุทัย มหาปุ�ฺโ� (ภิญโญ) ได�วิจัยเรื่อง “ศึกษาวิเคราะห(ทัศนะเร่ืองอาหาร ใน
พระพุทธศาสนา” ผลการวิจัย พบว�า อาหารเป�นส่ิงที่นําไปหล�อเลี้ยงชีวิตของมนุษย(ให�ดําเนินต�อไปยัง
จุดหมายปลายทางท่ีได�ตั้งเอาไว� ซ่ึงประกอบด�วย อาหารกายน้ันคือป6จจัย 4 ส�วนอาหารใจ นั้นคือ
หลักของศีลธรรมและพระธรรมวินัย และมีการบริโภคอาหาร 2 ลักษณะ คือ การบริโภคเพื่อสิ้นไป
แห�งอาสวะ  คือ การบริโภคอาหารของพระภิกษุ ส�วนการบริโภคเพื่อให�เข�าถึงความสงบสุขน้ันเป�น
การบริโภคของคฤหัสถ( ดังนั้น อาหารในทัศนะของพระพุทธศาสนาจึงมีความสําคัญ เก่ียวกับการ
แสวงหาและการบริโภคอยู� 2 ประการ คือ การบริโภคอาหารของพระภิกษุสงฆ(ในพระพุทธศาสนา ท่ี
มีทัศนะในการบริโภคอาหารเพื่อความสิ้นไปแห�งอาสวกิเลสทั้งปวง โดยการยึดเอาหลักของพระธรรม
วินัยเป�นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ ส�วนการบริโภคอาหารของคฤหัสถ(ในพระพุทธศาสนานั้น มี
ทัศนะในการบริโภคอาหารเพื่อให�เกิดความสงบสุขแก�ตนแก�ผู�อ่ืนและเพื่อให�เกิดความสงบสุขแก�สังคม
ประเทศชาติ โดยการยึดเอาหลักของศีลธรรมเป�นแนวทางประพฤติปฏิบัติ14

  

แม>ชีชนัญชีดา อินเลิศ ได�วิจัยเร่ือง “การศึกษาเชิงวิเคราะห(วิถีชีวิตตามหลักสัปปายะของ
ภิกษุณีตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาท” ผลการวิจัย พบว�า สัปปายะ หมายถึง สิ่งที่สบาย สภาพและ
สถานที่อันเหมาะสม บุคคลท่ีเก้ือกูล เอ้ืออํานวยแก�การบําเพ็ญ และประคับประคองรักษาสมาธิ ช�วย
ให�สมาธิตั้งมั่นไม�เสื่อมถอย เพื่อการบรรลุมรรคผล โดยเฉพาะอย�างยิ่ง คือ โภชนสัปปายะ อันได�แก� 
หลักโภชนาการของอาหารที่เหมาะกันกับร�างกาย ฉันได�ไม�ยาก เก้ือกูลต�อสุขภาพ สัปปายะจึงเป�น
กระบวนการ เป�นเคร่ืองมือ ส�งเสริมให�ผู�ประพฤติปฏิบัติตาม สามารถบรรลุธรรมได�เร็ว มีผลต�อความ
สงบจิตทําให�จิตตั้งมั่นได�ง�าย ระงับป6ญหาที่เกิดข้ึนกับชีวิตได�15

 

พระพรชัย สุกธมฺโม (ประสิทธิ์สุขสันต ) ได�วิจัยเร่ือง “การศึกษาวิเคราะห( ความสัมพันธ(
ระหว�างอาหารกับการพัฒนาชีวิตในพระพุทธศาสนาเถรวาท” ผลของการวิจัย พบว�า อาหาร 
หมายถึง เครื่องค้ําจุนหรือหล�อเลี้ยงชีวิตให�ดํารงอยู�ได� และอนุเคราะห(ต�อการดําเนินชีวิตด�วยดี และ
หมายถึงสภาพนํามาซึ่งผลโดยความเป�นป6จจัยค้ําจุนชีวิต (รูปธรรม นามธรรม) ให�ดํารงอยู�ได� อาหาร
แบ�งออกเป�น 4 ประการ คือ กวฬิงการาหาร ผัสสาหาร มโนสัญเจตนาหาร และ วิญญาณาหาร ส�วน
แนวทางแห�งการปฏิบัติที่เก่ียวข�องกับอาหารนั้น ให�บุคคลพยายามคํานึงถึงความสัมพันธ(ของอาหาร
กับการดําเนินชีวิตใน 3 ช�วงเวลา คือ 1) ในช�วงกาลแสวงหาหรือการได�มา 2) ในช�วงกาลเสพบริโภค 
และ 3) ในช�วงกาลดําเนินชีวิตด�วยหลักธรรมอป6ณณกปฏิปทาเมื่อต�องสัมพันธ(กับอาหาร เพื่อให�ชีวิต
ดําเนินไปด�วยดี มีสติป6ญญา มีความสุจริตในการได�มา และเสพบริโภคอาหารที่มีคุณค�า เป�นไปเพื่อ
การพัฒนาชีวิตให�ดียิ่ง ๆ ข้ึนไป อาหารมีส�วนสัมพันธ(กับวิถีชีวิตตลอดตั้งแต�เกิดจนกระทั่งตาย ทั้งใน
ส�วนที่เป�นรูปขันธ(และนามขันธ( มีส�วนสัมพันธ(กับการพัฒนาชีวิตอย�างรอบด�าน คือ ท้ังในด�านการ
พัฒนากาย (กายภาวนา) ในด�านการพัฒนาพฤติกรรม (สีลภาวนา) ในด�านการพัฒนาจิต (จิตภาวนา) 

                                                

              14พระอุทัย มหาปุ�ฺโ� (ภิญโญ), “ศึกษาวิเคราะห(ทัศนะเร่ืองอาหารในพระพุทธศาสนา”, วิทยานิพนธ( 
ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกฏุราชวิทยาลัย), 2550, 130 หน�า. 
            15แม�ชีชนัญชิดา อินเลิศ, “การศึกษาเชิงวิเคราะห(วิถีชีวิตตามหลักสัปปายะของภิกษุณีตามแนวพุทธ
ปรัชญาเถรวาท”, วิทยานิพนธ(ปริญญาศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย), 2550, 94 หน�า. 
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และในด�านการพัฒนาป6ญญา (ป6ญญาภาวนา) คุณธรรมที่จะขาดเสียมิได�ในการเสพบริโภคอาหารที่จะ
เป�นไปเพื่อการพัฒนาชีวิต คือ สติสัมปชัญญะ16

     

จากงานวิจัยที่เก่ียวข�องดังกล�าวข�างต�น มีความสอดคล�องกับงานวิจัยฉบับนี้ สรุปได�ว�า 
อาหารเป�นเคร่ืองคํ้าจุนหล�อเลี้ยงชีวิตให�ดํารงอยู�ได�  และอาหารก็สามารถให�คุณให�โทษได�เช�นกัน การ 
นําหลักธรรมที่เก่ียวข�องกับอาหารและพฤติกรรมการบริโภคอาหาร มาปรับใช�โดยยึดถือเอาพระ 
จริยวัตรและหลักคําสอนของพระพุทธเจ�าเป�นการทําให�เราตระหนักรู�คุณค�าแท�ของอาหารสามารถใช�
เป�นป6จจัยในการสนับสนุนการพัฒนาตนเองท้ังทางโลกและทางธรรม    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
16พระพรชัย สุกธมฺโม (ประสิทธ์ิสุขสันต(), “การศึกษาวิเคราะห(ความสัมพันธ(ระหว�างอาหารกับการ

พัฒนาชีวิตในพระพุทธศาสนาเถรวาท”, วิทยานิพนธ(ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลยั : 
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), 2552, 178 หน�า. 
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1.7  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

ในการศึกษาเร่ือง การเสริมสร�างพฤติกรรมในการบริโภคอาหารแนวพุทธ ผู�วิจัยได�สรุป
กรอบแนวคิดในการวิจัยดังต�อไปนี้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 2 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 

หลักการและพฤติกรรมใน
การบริโภคอาหาร 
 
1.หลักการบริโภคอาหาร 
2 . ส ถ า น ก า ร ณ( แ ล ะ
ภ า พ ลั ก ษ ณ( ก า รบ ริ โ ภ ค
อาหารในป6จจุบัน 
3.ประเภทของพฤติกรรม
การบริโภคอาหาร 1.ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวข�องกับแนวคิด

และทฤษฏีการเสริมสร�างพฤติกรรม
การบริโภค 
2.ศึกษาพระไตรปzฏกและอรรถกถา
เก่ียวกับหลักพุทธธรรมท่ีเสริมสร�าง
พฤติกรรมในการบริโภคอาหาร 
3.สัมภาษณ(เชิงลึกผู�ทรงคุณวุฒิ (In-
depth Interview) 
4.วิเคราะห(เน้ือหาและอธิบายผล 
5.นําเสนอเชิงพรรณนา 
 

บูรณาการการเสริมสร+าง
พฤติกรรมในการบริโภค

อาหารแนวพุทธ 
 

1.เพ่ือการดํารงชีวิต 
2.เพ่ือให�เป�นไปตามความ
เหมาะสม    
3.เพ่ือสร�างประโยชน(คุณค�า
ให�กับชีวิต    
4.เพ่ือการพิจารณาทางจิต 
 

คําสอนเกี่ยวกับพฤติกรรม
ในการบริโภคอาหารทาง
พระพุทธศาสนา 
1.ด�านหลักการอาหาร 
2.ด�านวิธีการบริโภคอาหาร 
3 .ด� า น กิ ริ ย า ก า รบ ริ โ ภ ค
อาหาร 
4.ด�านข�อห�ามและข�ออนุญาต  
เร่ืองอาหาร 
5.ด�านอาหารกับเวลา 
6.ด�านเปfาหมายการบริโภค
อาหาร 
 

รูปแบบการเสริมสร+างพฤติกรรมการ
บริโภคแนวพุทธ (Model) 
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1.8 ประโยชน ที่คาดว>าจะได+รับ 
 
            1.8.1  ทําให�ทราบถึงหลักการความรู�และพฤติกรรมในการบริโภคอาหารที่เหมาะสมต�อ
ผู�บริโภค 
            1.8.2  ทําให�ทราบหลักธรรมคําสอนเก่ียวกับการบริโภคอาหารท่ีเหมาะสม 
            1.8.3  ทําให�ทราบวิธีบูรณาการการเสริมสร�างพฤติกรรมในการบริโภคอาหารแนวพุทธ 
            1.8.4  ทําให�ทราบแนวทางการสร�างองค(ความรู�ใหม�เก่ียวกับรูปแบบบูรณาการเสริมสร�าง
พฤติกรรมในการบริโภคอาหารแนวพุทธ และใช�เป�นต�นแบบให�บุคคลทั่วไปท่ีเก่ียวข�องสามารถนํา
ผลการวิจัยไปใช�ในการดํารงชีวิตในสังคมได�อย�างมีคุณภาพ ในการเสริมสร�างพฤติกรรมการบริโภคท่ี
เหมาะสมตามแนวทางพระพุทธศาสนา  
 

1.9 คํานิยามศัพท เฉพาะในการวิจัย 
 
            ในการวิจัยคร้ังน้ี มีศัพท(ท่ีเก่ียวข�องกับการศึกษาวิจัยและเพื่อประโยชน(ต�อการศึกษาวิจัย 
ผู�วิจัยจึงได�ให�คําจํากัดความไว� ดังน้ี 
            การเสริมสร+าง หมายถึง การเพิ่มปริมาณของสิ่งที่น�าปรารถนาของบุคคลน้ันไว�ให�อยู�ยืนนาน 
            การบริโภคอาหารหลัก 5 หมู> หมายถึง ความครบถ�วนในการบริโภคอาหารหลัก 5 หมู� 
ได�แก� หมู�ท่ี 1 เนื้อสัตว( หมู�ท่ี 2 ข�าว แปfง น้ําตาล หมู�ที่ 3 ผักใบเขียวต�าง ๆ หมู�ที่ 4 ผลไม�ต�าง ๆ หมู�ท่ี 
5 ไขมัน น้ํามันจากพืชและสัตว( 
            หลักธรรมตามแนวพระพุทธศาสนา หมายถึง พระธรรมซึ่งพระพุทธเจ�าค�นพบและนําออก
เผยแพร� หรือคําสอนของพระพุทธเจ�าเก่ียวกับความจริงตามธรรมชาติของทุกข(และวิธีดับทุกข( ท่ี
ปรากฏในพระไตรปzฎก 
            การบริโภคอาหารแนวพุทธ หมายถึง การบริโภคอาหารโดยยึดแนวทางการบริโภคของ
พระภิกษุสงฆ(ตามพระธรรมวินัย จนนําไปสู�พฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ีครอบคลุมในมิติต�าง ๆ ตาม
คําสอนขององค(สัมมาสัมพุทธเจ�า 
            คุณค>าแท+ หมายถึง คุณค�าที่สนองความต�องการที่ มีขอบเขตเพื่อคุณภาพชีวิต ที่ มี
ความหมายตรงกันข�ามกับคุณค�าเทียม อันได�แก� คุณค�าที่สนองความอยากเสพสิ่งปรนเปรอตนอย�างไม�
มีขีดจํากัด 
            บูรณาการ หมายถึง การนําหน�วยย�อยที่แยกกัน มารวมเข�าเป�นองค(รวมเดียวกันที่ครบถ�วน
สมบูรณ( 

 

 

  



 
 

 
 

บทที่ 2 

                     หลักการและพฤติกรรมการบริโภคอาหาร 
 
อาหารและพฤติกรรมในการบริโภคอาหารเป�นป�จจัยสําคัญที่มีอิทธิพลต#อภาวะโภชนาการ

ของบุคคลต#าง ๆ ทุกวัย ในป�จจุบันพบว#า อาหารมีความหลากหลายรวมถึงผู.คนทั่วไปมีพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารท่ีเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย#างมาก แม.มนุษย2รู.จักการทานอาหารมาตั้งแต#เกิด แต#การ
ทานอาหารโดยปราศจากความรู. สามารถเป�นเหตุให.ร#างกายเจ็บป6วยและสุขภาพทรุดโทรมได. การ
เสริมสร.างหลักการและพฤติกรรมการบริโภคอาหารได.อย#างถูกต.อง จึงมีความจําเป�นและสําคัญต#อ
สุขภาพที่จะสามารถดํารงชีวิตได.อย#างปกติสุข โดยการศึกษาวิจัยในบทนี้ จะเป�นการนําเสนอแนวคิด
ทฤษฎีจากเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข.อง เพื่อเป�นพื้นฐานแนวทางเบื้องต.นของการวิจัยต#อไป 
 
2.1 อาหารและโภชนาการ 
 

มนุษย2ต.องกินอาหารตั้งแต#วันเริ่มต.นกระทั่งชีวิตสิ้นสุด อาหารจึงไม#ได.เป�นเพียงป�จจัยความ
จําเป�นพื้นฐาน หากแต#อาหารยังเป�นสิ่งท่ีกําหนดความเป�นไปของชีวิต ทั้งด.านบวกและด.านลบ 
อาหารจึงเป�นเร่ืองที่ทุกคนทั่วโลกยอมรับถึงความสําคัญ และมีผู.ศึกษาเรื่องราวเก่ียวกับอาหารมา
อย#างต#อเนื่อง ซึ่งมีรายละเอียดดังต#อไปนี้ 

 
2.1.1  ความหมายของอาหาร 
1) อาหารในทัศนะทางวิชาการ 

             พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554    ได.ให.ความหมายของอาหารไว.ว#า 
อาหาร หมายถึง ของกิน เคร่ืองค้ําจุนชีวิต เคร่ืองหล#อเลี้ยงชีวิต เช#นอาหารเช.า อาหารปลา อาหาร
นก; โดยปริยายหมายถึง สิ่งที่มีลักษณะคล.ายคลึงเช#นน้ัน เช#น อาหารตา อาหารใจ1 ส#วนอาหารซึ่งตรง
กับคําภาษาอังกฤษว#า Food มีความหมายว#า บางสิ่งบางอย#างที่มนุษย2และสัตว2กิน หรือพืชดูดซับ 
เพื่อรักษาชีวิตของพวกมัน2  
               อาหารในมุมมองด.านกฎหมาย 
               อาหารตามความหมายในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 หมายความถึง ของกิน หรือ
เคร่ืองคํ้าจุนชีวิต ได.แก# วัตถุทุกชนิดท่ีคนกิน ดื่ม อม หรือนําเข.าสู#ร#างกายไม#ว#าด.วยวิธีใด ๆ หรือใน
รูปลักษณะใด ๆ แต#ไม#รวมถึงยา วัตถุออกฤทธิ์ต#อจิตและประสาท  หรือยาเสพติดให.โทษตามกฎหมาย

                                                
1ราชบัณฑติยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554, พิมพ2คร้ังท่ี 2,  (กรุงเทพมหานคร : 

นานมีบุคส2 พับลิเคชันส2 จํากัด, 2556), หน.า 1412.  
2Colin McIntosh, Cambridge Advanced Learner’s Dictionary, 4th ed., (India : Replika Press 

Prt.Ltd, 2013), p.600.   
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ว#าด.วยการนั้นแล.วแต#กรณี และหมายถึงวัตถุที่มุ#งหมายสําหรับใช.หรือใช.เป�นส#วนผสมในการผลิต
อาหารรวมถึงวัตถุเจือปนอาหาร สี  และเคร่ืองปรุงแต#งกลิ่นรส3 
           อาหารในมุมมองนักวิชาการ  
             กลุ#มนักวิชาการได.กล#าวถึงความหมายของคําว#า อาหาร ในแง#มุมที่ต#างกันออกไปตาม
สาขาวิชา ดังนี้ อมร ภูมิรัตน4 นักวิชาการด.านวิทยาศาสตร2การอาหาร มองอาหารว#าคือ องค2ประกอบ
เชิงซ.อนของสารเคมีชนิดหน่ึงท่ีประกอบเข.าด.วยกันของสารเคมีหลาย ๆ อย#าง เช#น เป�นส#วนร#วมของ
โปรตีน ไขมัน แปaงและนํ้าตาล ดังนั้นเมื่ออาหารเป�นสารเคมี ก็ย#อมต.องมีผลต#อกระบวนการทางเคมี
ในร#างกายมนุษย2 หากร#างกายมนุษย2ได.รับอาหารในปริมาณที่มากหรือน.อยเกินไป ย#อมจะนํามาสู#
ป�ญหาในเร่ืองของการปรับสมดุลของร#างกายมนุษย2  ซึ่งสอดคล.องกับนักวิชาการทางด.านคหกรรม
ศาสตร2 ท่ีกล#าวว#า อาหารทุกชนิดล.วนมีสารอาหารอย#างใดอย#างหนึ่งหรือหลายอย#าง ซึ่งมีส#วนช#วยใน
การเจริญเติบโตซ#อมแซมเน้ือเยื่อของร#างกายและอวัยวะต#าง ๆ ของมนุษย2ให.สามารถดํารงชีวิตอยู#ใน
ภาวะปกติได.5  
 

2) อาหารที่ปรากฏในคัมภีร&ทางพระพุทธศาสนา 
             หลักพระพุทธศาสนาน้ัน อาหารที่พระพุทธองค2ทรงบัญญัติเพื่อพุทธบริษัทได.ศึกษาและ
เข.าใจพร.อมท้ังสามารถนําไปประพฤติปฏิบัติเพื่อการดําเนินชีวิตไปให.ถึงจุดหมายปลายทางอันสูงสุด 
โดยมีการให.ความหมายของอาหารที่ปรากฏอยู# ดังนี้ 

คําว#า “อาหาร” ในอรรถกถาสัมมาทิฏฐิสูตร ได.อธิบายไว.ว#า “อาหาร ได.แก#ป�จจัย 
เพราะว#าป�จจัย ย#อมนํามาซ่ึงผลของตน เหตุนั้น จึงช่ือว#าอาหาร”6 
             ในหนังสือวิสุทธิมรรค  ให.ความหมายของอาหารไว.ว#า อาหารได.แก# สภาพซ่ึงนํากําลังมาให. 
คือนําโอชารสมาด.วย7 อันหมายถึงสารอาหารท่ีมีประโยชน2ในอาหารนั้น  สอดคล.องความหมายตาม
ภาษาบาลี อาหาร (อา-หา-ระ) ซึ่งมาจากรากศัพท2คือ หร ธาตุ ในความหมายว#านําไป มีวิเคราะห2ว#า 
“อาหรติ พลายูนีติ  อาหาโร” แปลได.ความว#า สิ่งที่นํามาซึ่งกําลังและอายุ8 
             พจนานุกรมพุทธศาสตร2ฉบับประมวลธรรม  ได.ให.ความหมายคําว#า อาหารไว.ว#า อาหาร 
คือสภาพที่นํามาซึ่งผลโดยความเป�นป�จจัยคํ้าจุนรูปธรรมและนามธรรมทั้งหลาย เคร่ืองคํ้าจุนชีวิต สิ่งท่ี
หล#อเลี้ยงร#างกายจิตใจ  ทําให.เกิดพลังเจริญเติบโตและวิวัฒน29 
                                                

3เสถียรและสืบวงศ2 วิชัยลักษณ2, พระราชบัญญัตอิาหาร พ.ศ. 2522, (กรุงเทพมหานคร : นีติเวชช2, 
2534), หน.า 221. 

4อมร  ภูมิรัตน, ท่ีฝากไว8ในแผ<นดิน, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท ประชาชน จาํกัด, 2545), หน.า 1. 
5พันทวี  ฤกษ2สาํราญ, โภชนาการ, พิมพ2คร้ังท่ี 11, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ2มหาวิทยาลัย

รามคําแหง, 2543), หน.า 4. 
6ม.มู.อ.17/464. 
7พระพุทธโฆสเถระ, คัมภีรAวิสุทธิมรรค, พิมพ2คร้ังท่ี 10, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทธนาเพลส จํากัด, 

2554), หน.า 609. 
               8พระธรรมกิตติวงศ2 (ทองดี  สุรเตโช), ศัพทAวิเคราะหA, (กรุงเทพมหานคร : เลี่ยงเชียง, 2550), หน.า 82.  

9พระพรหมคุณาภรณ2 (ป.อ. ปยุตโต), พจนานุกรมพุทธศาสตรA ฉบับประมวลศัพทA,พิมพ2คร้ังท่ี 15, 
(กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ2ผลธิัมม2, 2553), หน.า 159. 
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คําว#าอาหารในพระพุทธศาสนายังมีศัพท2ที่มีความหมายว#าเป�นอาหารท่ีใช.บริโภค เพื่อหล#อ
เลี้ยงชีวิตให.ดํารงอยู#ต#อไปดังนี้ 

1) โภชนะ หรือ โภชน ในภาษาบาลี หมายถึง ของกิน มีวิเคราะห2ว#า ภุlฺชียเตติ โภชนํ สิ่ง
อันเขากิน มาจากรากศัพท2 ภุช ธาตุในความหมายว#ากิน โภชฺช ของควรกิน วิเคราะห2ว#า ภุlฺชิตพฺพนฺติ 
โภชฺชํ10 มาจากรากศัพท2เดียวกันกับโภชน 
             2) ภัต หรือ ภตฺต ในภาษาบาลี หมายถึง อาหาร, ข.าวสุก วิเคราะห2ว#า ภชติ อเนนาติ ภตฺตํ 
แปลว#า ของเป�นเครื่องกิน11  มาจากรากศัพท2เดียวกันกับโภชนะ ในบางคร้ังมักเรียกรวมกันว#า 
โภชนาหาร 
             3) ภิกฺขา หมายถึง อาหาร ข.าวสวย มีวิเคราะห2ว#า ภกฺขิตพฺพาติ ภิกฺขา สิ่งท่ีน#ากิน มาจาก
รากศัพท2ว#า ภกฺข ธาตุ ในความหมายว#ากิน12 ขชฺช, ขาทนีย ของควรเค้ียว, ของเค้ียว, ของกินเล#น มี
วิเคราะห2ว#า ขาทิตพฺพนฺติ ขชฺชํ ของที่ต.องเค้ียว มาจากรากศัพท2ว#า ขาท ธาตุในความหมายว#ากิน13 
             4) กุร หมายถึง ข.าวสุก, ข.าวสวย มีวิเคราะห2ว#า กโรติ พลนฺติ กุรํ สิ่งท่ีสร.างพลัง มาจากราก
ศัพท2 กร ธาตุในความหมายว#าทํา ยังมีศัพท2ท่ีเหมือนกันอีกคําว#า พุภกฺขํ กิรตีติ กุรํ สิ่งท่ีกําจัดความหิว 
มาจากรากศัพท2 กิร ธาตุในความหมายว#ากําจัด14 
             5) อนฺน หมายถึง ของกิน, ข.าวสุก, อาหาร มีวิเคราะห2ว#า อทิตพฺพนฺติ อนฺนํ สิ่งอันเขากิน 
มาจาก อท ธาตุในความหมายว#ากิน15  โอทน หมายถึง ข.าวสุก, ข.าวสวย มีวิเคราะห2ว#า อุนฺทียตีติ    
โอทโน ข.าวที่เปnยกนํ้า มาจาก อุทิ ธาตุในความหมายว#าเปnยก, ชุ#ม16 
             6) ปoณฺฑปาต หรือ บิณฑบาต หมายถึง   อาหาร วิเคราะห2ไว.ว#า ปเรหิ ทินฺนานํ ปoณฺฑานํ 
ปตฺเต ปาโต นิปตนนฺติ ปoณฺฑปาโต อาการท่ีตกไปในบาตรแห#งก.อนข.าวที่คนอ่ืนให.17 
             รวมความแล.ว อาหาร จึงหมายถึง สิ่งใดก็ตามที่รับเข.าสู#ร#างกาย จะโดยวิธีใดก็ตาม ไม#ว#าจะ
เป�นการกิน การดื่มหรือฉีด แล.วส#วนประกอบในอาหารนั้นสามารถเกิดประโยชน2แก#ร#างกายและจิตใจ
โดยให.สารอาหารอย#างใดอย#างหนึ่งหรือหลาย ๆ อย#าง  เป�นเคร่ืองคํ้าจุนชีวิต หล#อเลี้ยงชีวิต ดังนั้น
มนุษย2จะดําเนินชีวิตอยู#ได.เพราะอาศัยสารอาหารเป�นป�จจัยสําคัญอันหนึ่ง เพราะหากขาดป�จจัยของ
สารอาหาร มนุษย2จะไม#สามารถมีชีวิตอยู#ได.อย#างสมบูรณ2  ดังนั้นสารอาหารในอาหารจึงมีความสําคัญ
อย#างยิ่งประการหน่ึงในการดําเนินชีวิต ดังบาลีท่ีพระพุทธองค2ตรัสไว.ว#า “ภิกษุทั้งหลาย กายนี้มี
อาหารเป�นที่ตั้ง ดํารงอยู#ได.เพราะอาศัยอาหาร ไม#มีอาหารดํารงอยู#ไม#ได.”18  
 
                                                

10พระธรรมกิตติวงศ2 (ทองดี  สุรเตโช), ศัพทAวิเคราะหA, (กรุงเทพมหานคร : เลี่ยงเชียง, 2550), หน.า 
495. 

11เร่ืองเดียวกัน, หน.า 480. 
12เร่ืองเดียวกัน, หน.า 488. 
13เร่ืองเดียวกัน, หน.า 203. 
14เร่ืองเดียวกัน, หน.า 184. 
15เร่ืองเดียวกัน, หน.า 33. 
16เร่ืองเดียวกัน, หน.า 123. 
17เร่ืองเดียวกัน, หน.า 436. 
18สํ.มหา.30/357/184. 
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2.1.2  ความหมายของโภชนาการ 
             โภชนาการ มีความหมายไม#เหมือนกับอาหาร กล#าวคือโภชนาการ หมายถึง เรื่องต#าง ๆ
ที่ว#าด.วยอาหาร  เช#น การจัดแบ#งประเภทสารอาหาร ประโยชน2ของอาหาร การย#อยอาหาร โรคขาด
สารอาหาร เป�นต.น โภชนาการจึงเป�นวิชาการสาขาหน่ึง ซึ่งมีลักษณะเป�นวิทยาศาสตร2ประยุกต2ท่ี
กล#าวถึงการเปลี่ยนแปลงต#าง ๆ ของอาหารท่ีรับประทานเข.าไปเพื่อประโยชน2ของการได.สารอาหาร
นั้นในการบํารุงร#างกายซ่ึงเป�นสิ่งสําคัญและจําเป�น และจากสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน เล#ม 9 
พ.ศ. 2528   ได.กล#าวไว.ว#า โภชนาการ (Nutrition) หมายถึง อาหาร (Food) ท่ีเข.าสู#ร#างกายคนแล.ว 
ร#างกายสามารถนําไปใช.เป�นประโยชน2ในด.านการเจริญเติบโต การคํ้าจุน และการซ#อมแซมส#วนต#าง ๆ 
ของร#างกาย โภชนาการจึงมีความหมายกว.างกว#า และต#างจากคําว#า อาหาร เพราะอาหารที่กินกันอยู#
ทุกวันนี้ มีดีเลวต#างกัน อาหารหลายชนิดที่กินแล.ว รู.สึกอ่ิมแต#ไม#มีประโยชน2หรือก#อโทษต#อร#างกายได. 
ถ.านําเอาอาหารต#าง ๆ มาวิเคราะห2 จะพบว#า มีสารประกอบอยู#มากมายหลายชนิด โดยอาศัยหลัก
คุณค#าทางโภชนาการ ทําให.มีการจัดสารประกอบต#าง ๆ ในอาหารออกเป�น 6 ประเภท คือ โปรตีน 
(Protein) คาร2โบไฮเดรต (Carbohydrate) ไขมัน (Fat) วิตามิน (Vitamin) เกลือแร# (Mineral) และ
น้ํา สารประกอบท้ัง 6 กลุ#มนี่เองท่ีเรียกว#า “สารอาหาร” (Nutrient) ร#างกายประกอบด.วยสารอาหาร
เหล#านี้ และการทํางานของร#างกายจะเป�นปกติอยู#ได.ก็ต#อเมื่อได.สารอาหารท้ัง 6 ประเภทครบถ.วน19 

  จากความหมายดังกล#าวสรุปได.ว#า โภชนาการเป�นศาสตร2ที่ว#าด.วยอาหาร สารอาหารและ
ความต.องการอาหารที่เหมาะสมกับบุคคลแต#ละวัย และว#าด.วยความสัมพันธ2ระหว#างอาหารกับ
กระบวนการต#าง ๆ ภายในร#างกายที่เก่ียวข.องกับสุขภาพและการเจริญเติบโตท่ีสามารถทําให.ได.รับ
โภชนาการท่ีเพียงพอต#อความต.องการของร#างกาย 
 
2.2  ความสําคัญของอาหารต-อสุขภาพ 
 
             อาหารเมื่อบริโภคเข.าไปและหลังจากย#อยแล.วจะไปหล#อเลี้ยงอวัยวะต#าง ๆ ของร#างกาย 
หลายคนทราบแล.วว#า อาหาร กับ สุขภาพ มีความเก่ียวข.องกันอย#างมาก โรคภัยไข.เจ็บหลายอย#างท่ี
ทําให.ร#างกายมีอาการทุรนทุรายส#วนมากเป�นผลมาจากการรับประทานอาหาร ดังน้ันคุณภาพของ
อาหารจึงเป�นสิ่งสําคัญ    เนื่องด.วยอาหารเป�นสิ่งจําเป�นพื้นฐาน (Primary Need) ต#อชีวิต เพราะ
สารอาหารคือ สารเคมีท่ีพบได.ในอาหาร ร#างกายสร.างข้ึนเองไม#ได. จึงจําเป�นต.องได.รับจากการบริโภค
อาหาร สุขภาพของร#างกายจึงข้ึนกับการได.รับอาหารที่มีสารอาหารครบถ.วนเหมาะสม เพื่อการใช.
ประโยชน2ของร#างกายนั้น โดยการบริโภคอาหารจะส#งผลต#อสุขภาพ ดังต#อไปนี้ 
 

2.2.1 ผลต-อสุขภาพทางกาย  
1)  ขนาดร#างกาย ป�จจัยสําคัญที่มีอิทธิพลต#อขนาดของร#างกายมีอยู# 2 อย#าง คือพันธุกรรม  

                                                
19วิชัย ตันไพจิตร, “เร่ืองโภชนาการ”, สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน โดยพระราชประสงคAใน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช,  9(2528) : 205.  
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และสิ่งแวดล.อม ท้ัง 2 อย#าง มีความสัมพันธ2กันอย#างใกล.ชิด เด็กแต#ละคนเจริญเติบโตได.อย#างสมบูรณ2
ตามขอบเขตที่พันธุกรรมของตนกําหนดไว.มากน.อยเพียงใด ย#อมข้ึนอยู#กับสิ่งแวดล.อม และสิ่งแวดล.อม
ที่สําคัญมากสําหรับการเจริญเติบโตของเด็ก คือ อาหารและโภชนาการ พันธุกรรมเป�นสิ่งท่ีเราไม#
สามารถเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก.ไขให.เป�นไปตามที่ต.องการได. แต#อาหารและโภชนาการเป�นสิ่งท่ี
คนเราจัดสรร  สามารถดัดแปลง ปรับปรุง แก.ไขให.เป�นไปตามท่ีร#างกายต.องการได.  

2) การมีครรภ2และสุขภาพทารก โภชนาการมีผลต#อสุขภาพของมารดาและทารก สําหรับ
มารดา โภชนาการที่ดีจะช#วยลดอัตราเสี่ยงของการตั้งครรภ2 เช#น ครรภ2เป�นพิษ แท.ง คลอดลูกก#อน
กําหนด คลอดตายและคลอดผิดปกติให.น.อยลง สําหรับทารกในครรภ2ซึ่งโภชนาการของมารดาดีมา
ตลอดระยะการตั้งครรภ2 โดยเฉพาะในเดือนท.าย ๆ ของการตั้งครรภ2 ทารกจะสมบูรณ2แข็งแรงและเมื่อ
คลอดแล.ว ก็จะเจริญเติบโตได.อย#างปกติ โดยเฉพาะการเจริญเติบโตของสมอง และอาจมีความ
ต.านทานโรคได.ดี  

3) ความสามารถในด.านการสร.างภูมิคุ.มกันและรักษาโรค  ถึงแม.ว#าโรคหลายชนิดยังไม#มี
วัคซีนปaองกัน ร#างกายของเราก็มีภูมิคุ.มกัน  มีกลไกสร.างภูมิต.านทานต#อสู.เชื้อโรค (Homoeostasis)  
มีเม็ดเลือดขาวท่ีคอยปกปaองและเข.าทําลายล.างเชื้อโรคต#าง ๆ ไม#ให.ก#อตัวสร.างอันตรายให.แก#ร#างกาย
ของเราได. แต#ถ.าหากเม่ือใดร#างกายอ#อนแอ ภูมิคุ.มกันในร#างกายลดลงเมื่อนั้นเชื้อโรคก็จะรุกเร.าสร.าง
ผลร.ายให.แก#ร#างกายของคนเราได.ทันที ดังน้ันร#างกายของผู.ที่มีภาวะโภชนาการท่ีดี จะมีความ
ต.านทานโรคได.ดีกว#าร#างกายของผู.ที่มีภาวะทุพโภชนาการ (Malnutrition) หรือถ.าได.รับเชื้อโรคก็มี
โอกาสติดเชื้อโรคได.น.อยกว#า และแม.ว#าติดโรคแล.วก็จะมีอาการรุนแรงน.อยกว#าและหายเร็วกว#า 
เนื่องจากอาหารมีสารอาหารที่สําคัญหลายชนิด ช#วยคุ.มกันและรักษาโรค เช#น วิตามินและเกลือแร#
ต#าง ๆ 

4) ทําให.มีอายุยืนยาว สิ่งที่ช#วยให.มีอายุยืนยาว ข้ึนอยู#กับป�จจัยหลายประเภท เช#น 
ความก.าวหน.าทางการแพทย2และสาธารณสุข วิถีชีวิตของแต#ละบุคคล อาหารและโภชนาการก็เป�น
ป�จจัยสําคัญด.านหนึ่งที่จะช#วยให.อายุยืน โดยอาหารเป�นตัวช#วยควบคุมการทํางานของกระบวนการ
ต#าง ๆ ในร#างกาย ส#วนหน่ึงของอาหารถูกนําไปสร.างพลังงานจากการเผาผลาญเพื่อให.กระบวนการ
ต#าง ๆ เช#น การเคลื่อนไหว การเต.นของหัวใจ การทํางานของสมอง การสูบฉีดโลหิต การขับถ#ายให.
เป�นได.อย#างเป�นปกติ   

 
2.2.2 ผลต-อสุขภาพทางจิต  

 จิตนั้นเป�นนามธรรม จับต.องไม#ได. มองก็ไม#เห็น หากแต#มีพลังอํานาจเหนือกาย ดังคํากล#าว
ที่ว#า “จิตเป�นนาย กายเป�นบ#าว” คือ กายนั้นอยู#ใต.อํานาจของจิต ซึ่งถ.าสุขภาพจิตไม#ดีย#อมส#งผล
กระทบต#อร#างกายและสังคมได. ดังท่ีเกิดกลุ#มของโรคทางกาย ที่เกิดจากจิต (Psychosomatic 
Disease) ซึ่งมีจํานวนมากมาย การค.นคว.าใหม# ๆ ยิ่งพบความเชื่อมโยงของจิตกับกายมากข้ึน เช#น จิต
กับระบบภูมิคุ.มกัน ซึ่งเชื่อมโยงไปสู#โรคติดเชื้อ โรคมะเร็ง โรคภูมิต.านทานตนเองหรือออโตอิมมูน 
(Autoimmunity) เป�นต.น อาหารและโภชนาการที่ดีมีส#วนทําให.จิตใจแข็งแรง มีความมั่นคงใน
อารมณ2 ไม#เหน่ือย ท.อแท.ง#าย มีความแจ#มใส และกระตือรือร.นในชีวิต ปรับตนเข.ากับสังคม และ
สิ่งแวดล.อมได.ง#าย และมีวุฒิภาวะทางอารมณ2 (Maturity) เจริญเร็วกว#าผู.ท่ีมีภาวะโภชนาการไม#ดี 
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ภาวะโภชนาการยังมีผลถึงประสิทธิภาพในการทํางานของมนุษย2ด.วย ในเด็กพบว#าถ.าได.กินอาหารถูก
หลักโภชนาการแล.วจะมีสมาธิดีกว#าและเรียนได.ดีกว#า ในผู.ใหญ#ก็เช#นกันผู.ที่กินอาหารที่มีคุณค#าทาง
โภชนาการสูงจะทํางานได.ทนและมีประสิทธิภาพดีกว#าผู.ท่ีอดอาหารหรือกินอาหารที่มีคุณค#าของ
โภชนาการตํ่า  จะเห็นได.ว#าอาหารเป�นเครื่องหล#อเลี้ยงสร.างเซลล2ชีวิต เซลล2ทุกเซลล2ในร#างกายได.
อาหารจากกระแสเลือด การบริโภคอาหารจึงเป�นมิติของเครื่องกําหนดหล#อเลี้ยงการพัฒนาร#างกาย
และจิตใจ ซึ่งเป�นบริบทสําคัญในด.านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย2 
 ดังนั้น อาหารและโภชนาการคือตัวสารอาหารจึงมีความสําคัญสําหรับมนุษย2และการ
ดํารงชีวิตอย#างขาดมิได. แต#ด.วยสถานการณ2ในป�จจุบันเป�นป�จจัยทําให.แนวโน.มสุขภาพของคนมีความ
เสี่ยงจากพฤติกรรมการบริโภคอาหารมากยิ่งข้ึน เนื่องด.วยการรับประทานอาหารท่ีไม#สะอาดเพียงพอ 
มีสารพิษเจือปนและอาหารขาดคุณภาพทําให.ส#งผลกระทบต#อร#างกาย สังคม และเศรษฐกิจของ
ประเทศอย#างมากมาย 
 

2.3  สาเหตุในการบริโภคอาหาร  
            
 ตามปกติคนทุกคนต.องบริโภคอาหารทุกวัน เพื่อนําพลังงานจากอาหารไปใช.ในการ
ดํารงชีวิต จํานวนอาหารที่ร#างกายได.รับในแต#ละวันจะมากหรือน.อย ข้ึนอยู#กับพฤติกรรมการบริโภค
อาหารของแต#ละคน ซึ่งมีระบบประสาทส#วนกลางเป�นตัวควบคุม สั่งให.รู.ว#าร#างกายจําเป�นต.องได.รับ
พลังงาน  ทําให.คนเราเกิดความหิวและความอยากบริโภคอาหาร  
 
 2.3.1 ความหิวทางกายภาพตามกลไกการทํางานของร-างกาย ( Hunger 
mechanism) 
 ความหิวทางกายภาพหรือจะเรียกอีกอย#างว#าความหิวตามธรรมชาติซึ่งเกิดตามปกติโดย
การท่ีร#างกายของมนุษย2ต.องได.รับอาหาร เพื่อประคับประคองร#างกาย ความหิวกระหายเป�นความ
ต.องการข้ันพื้นฐานของมนุษย2  เป�นความรู.สึกท่ีมักจะเกิดเมื่อไม#ได.รับอาหารเป�นเวลาหลายชั่วโมง 
มักจะเกิดก#อนมื้ออาหารซึ่งสามารถรับรู.ได.ท้ังทางกายภาพและทางจิตใจ ทางกายภาพที่บ#งบอกถึง
ความหิวเช#น มีเสียงท.องร.อง ปวดท.อง มือสั่น หน.ามืด ปวดหัว ไม#มีแรง ส#วนทางด.านจิตใจ เช#น ขาด
สมาธิ โหยหาอาหาร           
 อาการหิวเป�นกลไกของร#างกายประเภทหนึ่ง  จะเกิดข้ึนเมื่อระบบของกลไกร#างกายมี
ปริมาณพลังงานและระดับนํ้าตาลในเลือดลดต่ําลง โดยส#วนใหญ#มักเกิดหลังจากการบริโภคอาหารไป
อย#างน.อย 6 ชั่วโมง หรือน.อยกว#าในคนที่มีระบบเผาผลาญเร็ว การเกิดความหิวถูกควบคุมด.วยส#วน
ของสมองที่เรียกว#า ไฮโพทาลามัส (Hypothalamus) ซึ่งเป�นศูนย2กลางในการควบคุมความหิวและ
ความอ่ิม20 และเป�นระบบการทํางานที่เชื่อมต#อกันระหว#างระบบทางเดินอาหาร ระบบการเผาผลาญ
อาหาร และการทํางานของสมอง ซึ่งอวัยวะต#าง ๆ ที่เก่ียวข.องจะหลั่งฮอร2โมน ได.แก# ฮอร2โมนอินซูลิน
เมื่อหลั่งออกมามากจะทําให.รู.สึกหิวและอยากอาหารมากข้ึน ฮอร2โมนเกรลินเมื่อหลั่งออกมาจะทําให.

                                                

 20นิธิยาและวิบูลย2 รัตนาปนนท2, หลกัโภชนศาสตรA, (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร2, 2556), หน.า 35. 
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รู.สึกหิวและอยากอาหารโดยเฉพาะของหวานและแปaง ฮอร2โมนเลปตินเม่ือหลั่งออกมาจะทําให.รู.สึกอ่ิม 
ฮอร2โมนพีวายวายจะช#วยทําให.อ่ิมเร็วข้ึนและมีความรู.สึกอยู#ท.องได.นานรวมถึงนิวโรเปปไทด2 โดยเมื่อ
ร#างกายได.รับอาหารเข.าไปเพียงพอ ก็จะมีการส#งสัญญาณจากฮอร2โมนเลปตินซึ่งเป�นฮอร2โมนอ่ิม ไปยัง
สมองส#วนไฮโพทาลามัสว#าอ่ิมแล.ว สมองก็จะสั่งการให.หยุดกิน เพราะร#างกายได.รับอาหารเพียงพอท่ี
ต.องการแล.ว อย#างไรก็ดีกว#าสัญญาณจากเลปตินจะส#งไปถึงไฮโพทาลามัส ไม#ได.เป�นไปอย#างรวดเร็ว 
แต#ต.องใช.เวลาประมาณ 15-20 นาทีหลังจากเร่ิมกินอาหารเข.าไปในร#างกาย ด.วยเหตุนี้นิสัยการ
บริโภคท่ีเร#งรีบ รวดเร็ว บางคร้ังกว#าสมองจะรับสัญญาณว#าอ่ิมหรือพอแล.วจากฮอร2โมนเลปติน ก็
อาจจะทําให.เกิดการบริโภคอาหารในปริมาณที่เกินความจําเป�นหรือเกินปริมาณท่ีเหมาะสมสําหรับ
ร#างกายไปแล.ว      

           

            2.3.2 ความหิวทางใจทีเ่กิดจากความอยาก 

 ตามปกติคนเราจะบริโภคอาหารเพียงปริมาณหนึ่งก็จะรู.สึกเพียงพอ และเกิดความอ่ิม 
(Satiety) แต#บางครั้งมีความอยากเกิดข้ึนก็จะสามารถบริโภคอาหารได.มากกว#าปกติ และเกิดข้ึนได.
โดยไม#จําเป�นต.องมีความหิว  คืออาจมีความอยากบริโภคในขณะที่ยังมีความอ่ิมอยู#  ถ.าเกิดความ
อยากบริโภคอาหารแล.วไม#ได.บริโภค จะมีผลกระทบกระเทือนต#อความรู.สึก จิตใจและอารมณ2 สิ่ง
เหล#านี้มีผลต#อภาวะสมดุลของพลังงานในร#างกาย 
 ความอยากอาหาร เป�นความรู.สึกที่แตกต#างจากความหิว ซ่ึงอาการทางกายภาพจะไม#
เด#นชัดแต#จะมีอาการทางจิตใจที่ส#งสัญญาณบอก โดยพบว#าความรู.สึกอยากอาหารน้ันสืบเน่ืองมาจาก
ฮอร2โมนในร#างกาย ระดับของฮอร2โมนอินซูลิน พีวายวาย เลปติน และเกรลิน บวกกับป�จจัยทางด.าน
ความคิด และอารมณ2เม่ือมีสิ่งเร.าคือ รูป กลิ่น เสียง สัมผัส เช#นการเห็นภาพโฆษณาอาหาร หรือได.
กลิ่นอาหาร เสียงจากกรรมวิธีการปรุงอาหาร เวลาเดินผ#านซุ.มอาหาร นอกจากน้ีสภาพอารมณ2ก็ทําให.
เกิดความอยากอาหารได.เช#นกัน เช#น ความเบื่อ เศร.า เหงา โกรธ เครียด ซึ่งหลายคนเมื่อมีอาการ
เครียดหรือเศร.ามักจะใช.การบริโภคอาหารเป�นเครื่องบําบัด ซึ่งอาการเหล#านี้ถือเป�นป�ญหาที่มักเกิด
กับผู.มีน้ําหนักเกินมาก ๆ ถ.าความอยากบริโภคเกิดข้ึน จะสามารถบริโภคอาหารได.มากกว#าปกติ และ
เกิดข้ึนได.โดยไม#จําเป�นต.องมีความหิว   เช#นการทานระหว#างมื้อ กินจุบจิบจนเป�นนิสัยท้ัง ๆ ที่เพิ่ง
บริโภคมื้อหลักไปเมื่อชั่วโมงที่แล.ว แม.กระทั่งความรู.สึกว#าจะต.องมีของหวานหลังบริโภคของคาวเป�น
ต.น สิ่งเหล#าน้ีล.วนเป�นความหิวท่ีเกิดจากอารมณ2ท้ังสิ้น  ส#วนมากอาการทางกายภาพจะไม#เด#นชัดแต#
จะมีอาการทางจิตใจที่ส#งสัญญาณบอก โดยป�จจัยทางด.านความคิด และอารมณ2ความรู.สึกเบ่ือ เหงา
หงอย กดดัน ความเครียด โกรธ ผิดหวัง เสียใจ หรือการมีความสุข ท้ังหมดน้ีส#งผลต#อความอยากใน
การบริโภคอาหารทั้งนั้น นั่นเป�นเหตุผลหนึ่งว#าทําไม คนผิดหวัง อกหัก มักอ.วนข้ึน เนื่องจากการ
บริโภคอาหารหวาน และคาร2โบไฮเดรตสูง แล.วทําให.รู.สึกดีข้ึน คนบางกลุ#ม เม่ือรู.สึกโกรธ หรือมี
ความเครียด จะต.องการเค้ียวอาหารที่รุนแรง ต.องการอาหารขบเค้ียว เช#น มันฝร่ังทอด อาหารทอด
กรอบ อาหารคาว ตามด.วยอาหารหวาน เพื่อช#วยระงับความโกรธ โดยเฉพาะในสังคมสมัยใหม# การ
บริโภคอาหารของคนเราจึงไม#ได.เป�นเพียงความจําเป�นพื้นฐาน แต#กลับกลายเป�นสิ่งให.ความบันเทิงใจ 
(Entertainment) คนสนุกสนานกับการบริโภคอาหาร คนจํานวนมากออกไปบริโภคอาหารนอกบ.าน
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ตามภัตตาคาร ตามบาทวิถี (Street Food) บางคนออกไปเสาะแสวงหาอาหารแปลก ๆ ท่ีปรุงโดยพ#อ
ครัวฝnมือเยี่ยม 
 สรุปได.ว#า ความหิวตามกลไกการทํางานของร#างกายถือเป�นธรรมชาติของร#างกาย ทําให.
เกิดการบําบัดความหิวด.วยการบริโภคอาหารซ่ึงเป�นสิ่งจําเป�น ความหิวถูกควบคุมด.วยส#วนของสมอง
ที่ เรียกว#า ไฮโพทาลามัส  เมื่อใดท่ีร#างกายต.องการอาหาร ส#วนหน่ึงของไฮโพทาลามัสได.ส#งสัญญาณ
ไปยังกระเพาะอาหารทําให.เกิดความรู.สึกหิว และเม่ือร#างกายได.รับอาหารแล.ว อีกส#วนหนึ่งของไฮโพ
ทาลามัสจะส#งสัญญาณไปกดไม#ให.เกิดความรู.สึกหิว อย#างไรก็ตามหากมนุษย2ใช.อาหารเป�นเครื่อง
สะท.อนถึงฐานะทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ประเพณีของตน และหมู#คณะด.วย เพื่อต.องการ
ตอบสนองความอยากและความต.องการมีสถานะพิเศษในตน จนเกินความพอดี  ก็จะเป�นต.นเหตุให.
เกิดโรคต#าง ๆ ได.อันส#งผลกระทบต#อคุณภาพของร#างกายและจิตใจ 
 
2.4 ความรูCเกี่ยวกับหลักการบริโภคอาหาร 
 
 การเลือกรับประทานอาหารที่จะทําให.มีสุขภาพที่ดี แข็งแรง จําเป�นต.องมีความรู.ในการ
บริโภคอาหาร ซึ่งมีองค2ประกอบหลายประการ และหน่ึงในน้ันก็คือ การเรียนรู.เข.าใจเก่ียวกับ
สารอาหารท่ีถูกต.อง โดยคํานึงถึงคุณภาพของอาหารเป�นหลัก เพื่อให.ได.สารอาหารที่เป�นประโยชน2ต#อ
ร#างกาย เรียนรู.หมวด อาหารหลัก 5 หมู# และสร.างนิสัยในการบริโภคท่ีดี โดยการกินอาหารให.ครบทุก
หมวดหมู# และมีความสมดุล เหมาะกับเพศ วัย และกิจกรรมของแต#ละบุคคล 
 

             2.4.1 การบริโภคตามอาหารหลัก 5 หมู-  
            อาหารหลัก 5 หมู# คือ การจัดรวมอาหารท่ีให.คุณประโยชน2 หรือมีสารอาหารส#วนใหญ#
คล.าย ๆ กันไว.ด.วยกัน เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบดูว#า ในวันหน่ึง ๆ ได.รับประทานอาหารท่ีจะ
ให.คุณประโยชน2ต#าง ๆ ครบถ.วนแล.วหรือยัง เพราะการรับประทานอาหารที่ถูกต.องจะทําให.ร#างกาย
สมบูรณ2แข็งแรง มีความต.านทานโรคภัยไข.เจ็บได.ดี  ในอาหารแต#ละชนิดประกอบด.วยสารอาหาร 
หรือธาตุอาหารหลายชนิดด.วยกันมากบ.างน.อยบ.าง ไม#มีอาหารชนิดหน่ึงชนิดใดเพียงชนิดเดียว ที่จะให.
สารอาหารครบในปริมาณที่เพียงพอแก#ความต.องการของร#างกาย ดังนั้นวันหน่ึง ๆ จึงต.องรับประทาน
อาหารหลาย ๆ อย#างด.วยกัน เพื่อว#าสารอาหารใดที่ขาดในอาหารชนิดหน่ึงเมื่อรวมกันแล.วก็จะได.ครบ
ตามที่ร#างกายต.องการ 
 สําหรับประเทศไทย กองโภชนาการ กรมอนามัย21 ได.แบ#งอาหารหลักของคนไทยออกเป�น 
5 หมู#ดังนี้ 
 อาหารหมู-ที่ 1 ได.แก# อาหารจําพวกเนื้อสัตว2 หมายถึงเนื้อสัตว2ทุกชนิด เช#น เนื้อหมู วัว
ควาย ไก# เป�ด ปลา หอย กุ.ง กบ แมลง ฯลฯ อาหารจําพวกไข# ได.แก# ไข#เป�ด ไข#เต#า ไข#นกกระทา ฯลฯ
อาหารจําพวกนม รวมท้ังนํ้านมจากสัตว2ทุกชนิดที่ใช.เป�นอาหาร ไม#ว#าจะเป�นในรูปของนมสด นมผง

                                                
21กองโภชนาการ กรมอนามยั, อาหารหลัก 5 หมู<, (กรุงเทพมหานคร : องค2การสงเคราะห2ทหารผ#านศึก, 

2530), หน.า 12-20. 
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หรือผลิตภัณฑ2ต#าง ๆ จากนม อาหารจําพวกถ่ัวเมล็ดแห.งต#าง ๆ และผลิตภัณฑ2จากถ่ัว เช#น เต.าหู. นม
ถ่ัวเหลือง ฯลฯ สารอาหารหลากหลายชนิดท่ีได.รับจากอาหารหมู#นี้ ได.แก# โปรตีน รองลงมาคือ
สารอาหารไขมัน เกลือแร#และวิตามินต#าง ๆ จากพวกเครื่องในสัตว2 โดยเฉพาะในตับ มีวิตามินและ
เกลือแร#มากเป�นพิเศษ  
 ประโยชน2ของอาหารหมู#นี้คือ  ช#วยให.ร#างกายเจริญเติบโต เช#น ช#วยสร.างเซลล2และเน้ือเยื่อ
ต#าง ๆ รวมท้ังซ#อมแซมส#วนท่ีสึกหรอในอวัยวะต#าง ๆ  เป�นส#วนประกอบของสารเคมีในร#างกาย ที่ให.
อํานาจในการต.านทานโรคและควบคุมการทํางานของอวัยวะต#าง ๆ 
 อาหารหลักหมู-ที่ 2 ได.แก# ข.าว แปaง น้ําตาล หัวเผือก หัวมัน อาหารจําพวกแปaง ได.แก# 
แปaงข.าวจ.าว แปaงข.าวเหนียว แปaงข.าวโพด แปaงสาลี แปaงมันสําปะหลัง ก~วยเตี๋ยว เส.นหมี่ ขนมจีน 
ฯลฯ อาหารจําพวกน้ําตาล ได.แก# น้ําตาลทราย น้ําตาลมะพร.าว นํ้าตาลอ.อย อาหารจําพวกเผือกมัน 
ได.แก# มันเทศ มันสําปะหลัง มันมือเสือ 
 ประโยชน2ของอาหารหมู#นี้คือ ให.พลังงานและความอบอุ#นแก#ร#างกาย ทําให.ร#างกายมี
พลังงานสามารถประกอบกิจกรรมต#าง ๆ ได. 
 อาหารหลักหมู-ที่ 3  ได.แก# พืช ผักต#าง ๆ ทั้งผักใบเขียว ผักสีเหลือง มีทั้งผักที่เป�นใบ เป�น
ดอก ผล ต.น ราก หัว ฯลฯ สารอาหารที่ได.จากอาหารหมู#น้ีคือ วิตามินและเกลือแร# เช#น วิตามินเอ 
วิตามินบี แคลเซียม เหล็ก เป�นต.น 
 ประโยชน2ของอาหารหมู#นี้คือ ช#วยบํารุงสุขภาพร#างกาย และทําให.อวัยวะต#าง ๆ ทํางานได.
ตามปกติ  ช#วยให.ร#างกายสดชื่นสมบูรณ2 และช#วยในการขับถ#ายได.สะดวก 
 อาหารหลักหมู-ที่ 4 ได.แก# ผลไม.ต#าง ๆ  ซึ่งให.สารอาหารคล.ายพวกผัก คือให.เกลือแร#และ
วิตามินต#าง ๆ ผลไม.แทบทุกชนิดให.วิตามินซีแก#ร#างกาย นอกจากนี้ยังให.วิตามินเอ โดยเฉพาะอย#างยิ่ง
ผลไม.ท่ีมีสีเหลือง ผลไม.แห.งจะให.แคลเซียมและแร#เหล็กอยู#พอสมควร ส#วนวิตามินอ่ืน ๆ จะมีอยู#บ.าง
ในปริมาณท่ีไม#มากนัก แต#ช#วยเสริมให.ได.วิตามินต#าง ๆ ในอาหารครบถ.วน 
 ประโยชน2ของอาหารหมู#นี้ เช#นเดียวกับอาหารหลักหมู#ท่ี 3  
 อาหารหลักหมู-ที่ 5 ได.แก# ไขมันและน้ํามัน จากพืชและสัตว2 ไม#จําเป�นต.องอยู#ในรูปของ
น้ํามันที่ใช.สารประกอบอาหารเท#าน้ัน พวกเนื้อสัตว2บางอย#าง เช#น เนื้อหมู ไข# และถ่ัวต#าง ๆ 
โดยเฉพาะถ่ัวลิสง ถ่ัวเหลือง ก็มีไขมันอยู#ด.วยเป�นจํานวนมากพอสมควร ไขมันจากสัตว2 ซึ่งเป�นไขมัน
ชนิดอ่ิมตัว ที่ใช.มากที่สุดคือ น้ํามันหมู นอกจากนี้มีเนย ซึ่งเป�นไขมันจากนม รวมไปถึงพวกไขมันที่มี
แทรกอยู#ในเนื้อสัตว2ด.วย เช#น มันหมู ไข#แดง มันเนื้อ มันไก# ครีมในนม เป�นต.น ไขมันจากพืช ซ่ึงเป�น
ไขมันชนิดไม#อ่ิมตัวได.แก# นํ้ามันถ่ัวลิสง นํ้ามันถ่ัวเหลือง นํ้ามันรําข.าว น้ํามันข.าวโพด น้ํามันดอก
คําฝอย และนํ้ามัน มะกอก เป�นต.น ส#วนนํ้ามันมะพร.าวจะมีกรดไขมันมากกว#า 
 ประโยชน2ของอาหารหมู#นี้ ให.พลังงานและความอบอุ#นแก#ร#างกาย 
 ดังนั้นความรู.ในการเลือกกินอาหารที่มีประโยชน2ให.ครบท้ัง 5 หมู#จึงมีบทบาทและ
ความสําคัญในการดํารงชีวิต เนื่องจากร#างกายของมนุษย2มีความจําเป�นที่ต.องนําสารอาหารท่ีได.จาก
อาหารในแต#ละหมู#อย#างเพียงพอและเหมาะสมมาใช.ในการเสริมสร.างร#างกายและซ#อมแซมส#วนที่สึก
หรอ และเพื่อให.ร#างกายเจริญเติบโตได.อย#างมีสุขภาพที่ดี 
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2.4.2 การบริโภคอาหารตามหลักโภชนบัญญัต ิ
             โภชนบัญญัติ หมายถึง ข.อปฏิบัติการกินอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทย ซึ่งเป�น
ข.อแนะนําท่ีได.จัดทําเป�นแนวปฏิบัติสําหรับคนไทยในการบริโภคอาหารที่จะทําให.ได.รับประโยชน2
สูงสุดกับสุขภาพร#างกายและถูกต.องตามหลักโภชนาการอันนําไปสู#การปaองกันป�ญหาโภชนาการทั้ง
การขาดสารอาหาร โรคเร้ือรังเก่ียวกับโภชนาการและการคํานึงถึงความปลอดภัยในการบริโภคอาหาร
 กองโภชนาการ ได.กล#าวถึงการบริโภคอาหารตามหลักโภชนบัญญัติ ซึ่งมีทั้งหมด 9 ข.อ22

ดังน้ี 
 1) กินอาหารครบ 5 หมู- แต-ละหมู-ใหCหลากหลาย และหม่ันดูแลนํ้าหนักตัว 
 กินอาหารครบ 5  หมู# แต#ละหมู#ให.หลากหลาย คือการกินอาหารหลาย ๆ ชนิด เพื่อให.
ร#างกายได.รับสารอาหารต#าง ๆ ครบในปริมาณที่เพียงพอกับความต.องการ ถ.ากินอาหารไม#ครบทั้ง 5  
หมู# หรือกินอาหาร ซ้ําซากเพียงบางชนิดทุกวัน อาจทําให.ได.รับสารอาหารบางประเภทไม#เพียงพอหรือ
มากเกินไป ตามปกติในอาหารแต#ละชนิดจะประกอบด.วยสารอาหารต#าง ๆ ในปริมาณที่มากน.อย
ต#างกัน โดยไม#มีอาหารชนิดใดชนิดหนึ่งที่จะมีสารอาหารต#าง ๆ ครบในปริมาณท่ีเพียงพอกับความ
ต.องการของร#างกาย ดังนั้น ในวันหนึ่ง ๆ เราต.องกินอาหารหลาย ๆ ชนิดเพื่อให.ได.สารอาหารครบ
ตามที่ร#างกายต.องการ  อันนําไปสู#การเกิดภาวะโภชนาการท่ีดี 
 ตามปกติ  “น้ําหนักตัว” สามารถใช.เป�นเครื่องบ#งชี้สําคัญท่ีบอกถึงภาวะสุขภาพของคนเรา
ว#าดีหรือไม# เพราะแต#ละคนจะต.องมีน้ําหนักตัวที่เหมาะสมตามวัย และได.สัดส#วนกับความสูงของ
ตัวเอง ถ.าน้ําหนักตัวต่ํากว#าเกณฑ2ปกติหรือผอมไป จะทําให.ร#างกายอ#อนแอเจ็บป6วยง#าย และ
ประสิทธิภาพการเรียนและการทํางานด.อยลงกว#าปกติ ในทางตรงข.าม หากมีนํ้าหนักมากกว#าปกติ
หรืออ.วนไป จะมีความเส่ียงสูงต#อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด เบาหวาน ความดันโลหิตสูง และ
โรคมะเร็งบางชนิด 
 2) กินขCาวเปFนอาหารหลักสลับกับอาหารประเภทเเปGงเปFนบางม้ือ  
 ข.าวเป�นอาหารหลักของคนไทย เป�นแหล#งอาหารที่ให.พลังงาน สารอาหารที่มีมากในข.าว 
ได.แก# คาร2โบไฮเดรตและโปรตีนโดยเฉพาะข.าวกล.องหรือข.าวซ.อมมือ ซึ่งเป�นข.าวที่ขัดสีแต#น.อยนั้นถือ
ว#าเป�นข.าวท่ีมีประโยชน2มากกว#าที่ขัดสีจนขาว เน่ืองจากมีสารอาหารโปรตีน ไขมัน ใยอาหาร แร#ธาตุ 
และวิตามินในปริมาณที่สูงกว#า เรากินข.าวควบคู#ไปกับอาหารอ่ืน ๆ ซึ่งประกอบด.วยเน้ือสัตว2 ไข# ถ่ัว 
เมล็ดแห.งผัก ผลไม.และไขมันจากสัตว2จึงทําให.ร#างกายมีโอกาสได.รับสารอาหารอ่ืน ๆ เพิ่มเติมและ
หลากหลายในแต#ละมื้อ ผลิตภัณฑ2จากข.าวและธัญพืชและอ่ืน ๆ มีมากมาย เช#น ก~วยเตี๋ยว ขนมจีน 
บะหมี่ก่ึงสําเร็จรูปเป�นแหล#งอาหารที่ให.พลังงานเช#นเดียวกัน ดังนั้นเราควรคํานึงถึงปริมาณอาหาร
ประเภทข.าวและแปaงท่ีกินในเเต#ละวัน เพราะถ.าร#างกายได.รับเกินความต.องการแล.วจะถูกเปลี่ยนเป�น
ไขมัน เก็บไว.ตามส#วนต#าง ๆ ของร#างกาย เมื่อสะสมมากข้ึนจะทําให.เกิดโรคอ.วนได. ดังน้ันการกินข.าว
เป�นอาหารหลักสลับกับอาหารประเภทแปaงเป�นบางมื้อ พร.อมด.วยอาหารอ่ืนท่ีหลากหลาย ครบ 5 หมู#
ในสัดส#วนเหมาะสมและปริมาณที่เพียงพอ จึงเป�นสิ่งท่ีพึงปฏิบัติเพื่อนําไปสู#การมีภาวะโภชนาการที่ดี
และสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ2 
                                                

              22กองโภชนาการ กรมอนามัย, ข8อปฏิบัติการกินอาหารเพ่ือสขุภาพท่ีดขีองคนไทย, พิมพ2คร้ังท่ี 7, 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ2องค2การทหารผ#านศึก, 2548), หน.า 7-34. 
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 3) กินพืชผักใหCมากและกินผลไมCเปFนประจํา  
 พืชผักผลไม.เป�นแหล#งสําคัญของวิตามินและแร#ธาตุ รวมทั้งสารอ่ืน ๆ ซึ่งล.วนแต#มีความ
จําเป�นต#อร#างกายท่ีนําไปสู#สุขภาพที่ดี เช#น ใยอาหารช#วยในการขับถ#ายสามารถนําโคเลสเตอรอล และ
สารพิษท่ีก#อโรคมะเร็งบางชนิดออกจากร#างกาย ทําให.ลดการสะสมสารพิษเหล#านั้น นอกจากนั้น 
พืชผักผลไม.หลายอย#างให.พลังงาน ดังนั้นหากกินให.หลากหลายเป�นประจําจะไม#ก#อให.เกิดโรคอ.วนและ
ไขมันอุดตันในเส.นเลือด ในทางตรงข.ามกลับลดความเสี่ยงต#อการเกิดโรคมะเร็งและโรคหัวใจ จึงควร
ส#งเสริมให.กินผักและผลไม.เป�นประจําทุก ๆ วัน โดยเฉพาะในกลุ#มเด็กวัยเรียนและวัยรุ#นท่ีร#างกาย
ต.องการวิตามิน และแร#ธาตุเพื่อใช.ในการเจริญเติบโตและเสริมสร.างให.ร#างกายทุกระบบทํางานได.เป�น
ปกติ พืชผักมีหลายประเภทและกินได.แทบทุกส#วน พืชผักต#าง ๆ โดยเฉพาะผักสีเขียว เป�นแหล#ง
วิตามินหลายชนิด โดยเฉพาะ กลุ#มวิตามินซี วิตามินเอ แร#ธาตุและใยอาหาร ผลไม.น้ันมีทั้งที่กินดิบ
และกินสุก มีรสหวานและเปรี้ยว ซึ่งให.ประโยชน2แตกต#างกันไป  เพื่อการมีสุขภาพท่ีสมบูรณ2และ
แข็งแรง จึงควรกินพืชผักทุกมื้อให.หลากหลายชนิดสลับกันไป ส#วนผลไม.ควรกินเป�นประจําสม่ําเสมอ 
โดยเฉพาะหลังกินอาหารแต#ละมื้อและกินเป�นอาหารว#าง และควรกินพืช ผักผลไม.ตามฤดูกาล 
 4) กินปลา เน้ือสัตว&ไม-ติดมัน ไข- และถ่ัวเมล็ดแหCงเปFนประจํา 
 โปรตีนเป�นสารอาหารที่ร#างกายจําเป�น ต.องได.รับอย#างเพียงพอทั้งคุณภาพและปริมาณ 
เพื่อนําไปเสริมสร.างร#างกายให.เจริญเติบโต และซ#อมแซมเนื้อเยื่อ ซึ่งเสื่อมสลายให.อยู#ในสภาพปกติ 
เป�นส#วนประกอบของสารภูมิคุ.มกัน โรคติดเชื้อ และให.พลังงานแก#ร#างกาย แหล#งอาหารที่ให.โปรตีนท่ี
สําคัญ ได.แก# เนื้อสัตว2ไม#ติดมัน เน้ือสัตว2ทุกชนิดให.โปรตีนแก#ร#างกายแต#การกินเนื้อสัตว2ไม#ติดมันเป�น
ประจํา ไม#เพียงแต#จะทําให.ร#างกายได.รับโปรตีนอย#างเพียงพอเท#านั้น แต#จะทําให.ลดการสะสมไขมันใน
ร#างกายและโลหิต ซึ่งจะนําไปสู#การมีสุขภาพที่ดี ไข# เป�นอาหารอีกชนิดหน่ึงท่ีมีโปรตีนสูง มีแร#ธาตุและ
วิตามินที่จําเป�นและเป�นประโยชน2ต#อร#างกายมากมายหลายชนิด ไข#เป�นอาหารโปรตีน ราคาถูกหาซื้อ
ได.ง#าย ปรุงและกินง#าย ในเด็กควรกินไข#ที่ปรุงให.สุก ท้ังไข#เป�ดและไข#ไก#มีคุณค#าทางโภชนาการไม#
แตกต#างกัน ถ่ัวเมล็ดแห.ง เป�นแหล#งอาหารโปรตีนท่ีดีหาง#ายราคาถูกและมีหลากหลายชนิด จึงควรกิน
ถ่ัวเมล็ดแห.งสลับกับเนื้อสัตว2เป�นประจํา 
 5)  ดื่มนมใหCเหมาะสมตามวัย  
 นมเป�นอาหารที่เหมาะสมสําหรับบุคคลทุกเพศทุกวัย ทั้งนมจืดและนมปรุงแต#ง ชนิดและ
รสชาติต#าง ๆ  
 5.1  แร#ธาตุแคลเซียม และฟอสฟอรัสในนมช#วยให.กระดูกและฟ�นแข็งแรง 
 5.2  นมมีโปรตีน นํ้าตาลแลคโตส และวิตามินต#าง ๆ โดยเฉพาะวิตามินเอ ซึ่งช#วยในการ
มองเห็นและบํารุงเนื้อเยื่อและวิตามินบีสอง ซึ่งช#วยให.ร#างกายเจริญเติบโตและเนื้อเยื่อต#าง ๆ ทํา
หน.าท่ีปกติ 
 5.3 เลือกดื่มนมที่บรรจุในภาชนะปoดสนิท ดูฉลาก วันที่หมดอายุ ด.วยไม#ควรดื่มนมท่ี
หมดอายุ นมที่ไม#ได.ผ#านการฆ#าเชื้อโรคด.วยความร.อน นมท่ีกล#องชํารุดหรือนมพาสเจอร2ไรส2ไม#ได.เก็บท่ี
ตู.เย็น นมบางชนิดเช#น นมพาสเจอร2ไรส2 หรือโยเกิร2ต ต.องเก็บไว.ในตู.เย็นที่มีอุณหภูมิไม#เกิน 10 องศา
เซลเซียส 
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 5.4 หญิงตั้งครรภ2 เด็กวัยเรียนและเด็กวัยรุ#นควรดื่มนมวันละ 2-3 แก.ว ผู.ใหญ#และผู.สูงอายุ 
วันละ 1-2 แก.ว 
 5.5 ผู.มีป�ญหาโรคอ.วน หรือไขมันในเลือดสูงควรดื่มนมพร#องมันเนย 
 5.6 นมเปร้ียวชนิดดื่ม ควรเลือกชนิดที่ทําจากนมท่ีมีเน้ือนมในปริมาณสูง จะทําให.ได.คุณค#า
อาหารใกล.เคียงนมสด ผู.ใหญ#บางคนไม#สามารถดื่มนมสดได. เนื่องจากดื่มแล.วเกิดป�ญหาท.องเดิน หรือ
ท.องอืด เพราะร#างกายไม#สามารถย#อยนํ้าตาลแลคโตสในนมได. จึงอาจปรับเปลี่ยนวิธีการโดยให.ดื่มนม
คร้ังละน.อย ๆ เช#น 1/4 แก.ว แล.วค#อย ๆ เพิ่มข้ึน ดื่มนมหลังอาหารหรือดื่มนมถ่ัวเหลืองหรือ
เปลี่ยนเป�นกินโยเกิร2ตชนิดครีม ซึ่งจัดเป�นนมเปร้ียวชนิดหน่ึง นมเปร้ียวมีจุลินทรีย2ท่ีไม#เป�นอันตรายต#อ
คน และสามารถย#อยนํ้าตาลแลคโตสในนม ช#วยลดป�ญหาท.องเดินหรือท.องอืดได. 
 5.7 นมถ่ัวเหลืองหรือนํ้าเต.าหู.เป�นผลิตภัณฑ2ที่ทําจากถ่ัวเหลืองให.โปรตีน วิตามิน แร#ธาตุท่ี
มีประโยชน2ต#อร#างกาย จึงควรดื่มให.เป�นประจําเช#นกัน 
 6)  กินอาหารที่มีไขมันแต-พอควร 
 6.1 ไขมันเป�นอาหารท่ีจําเป�นต#อสุขภาพ ให.พลังงานความอบอุ#น และช#วยการดูดซึม 
วิตามินที่ละลายไขมัน คือ วิตามิน เอ ดี อี และเค 
 6.2  ไขมันและนํ้ามันจากพืชและจากสัตว2เป�นแหล#งพลังงานเข.มข.น ให.กรดไขมันที่จําเป�น
แก#ร#างกาย และทําให.อาหารมีรสชาติดีข้ึน อนาคตจึงควรจํากัดให.พลังงานที่ได.จากไขมันอย#างมากไม#
ควรเกินร.อยละ 30 ของพลังงานที่ได.จากอาหารท้ังหมด 
 6.3 ไขมันในอาหารมีทั้งประเภทไขมันอ่ิมตัวและไขมันไม#อ่ิมตัว การได.รับกรดไขมันอ่ิมตัว
และโคเลสเตอรอลมากเกินไป จะทําให.ระดับโคเลสเตอรอลในเลือดสูงและเสี่ยงต#อการเป�นโรคหัวใจ 
 6.4 ควรประกอบอาหารด.วยวิธี ต.ม นึ่ง ปo�ง และย#าง แทนการทอดหรือผัด จะลดปริมาณ
ไขมันในอาหาร การรู.ชนิดอาหารที่มีไขมันสูง โดยเฉพาะปริมาณไขมันอ่ิมตัวและโคเลสเตอรอล และ
รู.จักวิธีการประกอบอาหารที่จะลดปริมาณไขมันในอาหาร จะทําให.สามารถควบคุมหรือจํากัดปริมาณ
ไขมันในอาหารได. ทั้งยังเลือกคุณภาพของไขมันจากอาหารได.อย#างเหมาะสมและเป�นผลดีต#อสุขภาพ 
 7) หลีกเลี่ยงการกินอาหารรสหวานจัดและเค็มจัด 
 7.1 การกินอาหารรสจัดจนเป�นนิสัยจะเกิดโทษแก#ร#างกาย โดยเฉพาะรสหวานจัดและเค็ม
จัด 
 7.2  นํ้าตาล เป�นส#วนประกอบในอาหารและขนมท่ีเรากินเป�นประจําอยู#แล.ว ยังได.เพิ่มจาก
น้ําอัดลม ลูกกวาด เพิ่มในน้ําชา กาแฟอีก การลดปริมาณการบริโภคนํ้าตาลในชีวิตประจําวันให.
น.อยลง จึงเป�นเปaาหมายระดับโลก เร่ิมตั้งแต#ในปn 2015 คณะกรรมการวิชาการด.านโภชนาการและ
องค2การอนามัยโลก ได.จัดทําร#างข.อแนะนําของพลังงานจากอาหารใน 1 วัน โดยลดสัดส#วนพลังงาน
จากน้ําตาลอิสระ (Free Sugar) ลงครึ่งหนึ่ง จากข.อแนะนําเดิมไม#เกินร.อยละ 10 เหลือไม#เกินร.อยละ 
5 ของพลังงานท้ังหมดต#อวัน หรือประมาณ 6 ช.อนชา23 เพราะพลังงานท่ีได.รับจากนํ้าตาลส#วนเกิน จะ
สะสมทําให.อ.วนได. 
                                                

 
23เจาะลึกระบบสุขภาพ, “ติดหวานเสี่ยงโรค แนะบริโภคนํ้าตาลไม<เกินวันละ6 ช8อนชา”, 9 พฤศจิกายน 

2559, <https://www.hfocus.org/content/2015/11/11210> (16 May 2017) 
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 7.3 เกลือโซเดียมหรือเกลือแกง เป�นสารที่ให.ความเค็มในเครื่องปรุงรส เช#น น้ําปลา ซีอ๊ิว
ขาวและเกลือที่ใช.ในการถนอมอาหาร เช#น ปลาร.า ปลาเค็ม ผักดอง และยังแฝงมากับขนมอบกรอบ 
ขนมอบฟู 
 7.4 ความต.องการสูงสุดของโซเดียมท่ีร#างกายได.รับแล.วไม#ทําให.เกิดอันตราย องค2การ
อนามัยโลกโลกกําหนดไว.ไม#เกิน  2,000 มิลลิกรัมต#อวัน24 การได.รับโซเดียมในปริมาณที่สูงเกินความ
ต.องการอย#างต#อเนื่อง ส#งผลต#อการเพิ่มข้ึนของระดับความดันโลหิต อันเป�นป�จจัยเสี่ยงสําคัญในการ
เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไต โรคความดันโลหิตสูงและเพิ่มความรุนแรงของเบาหวาน 
 7.5 จึงควรลดการเติมเคร่ืองปรุงรสโดยไม#จําเป�น 
 8) กินอาหารที่สะอาดปราศจากการปนเปMNอน  
 สภาพสังคม และการดําเนินชีวิตอย#างเร#งรีบในป�จจุบัน ทําให.มีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม
จากการประกอบอาหารในครัวเรือนลดน.อยลง แต#ซื้ออาหารมาบริโภคมากข้ึน ทําให.มีแนวโน.มว#าคน
ไทยมีการเจ็บป6วยด.วยโรคระบบทางเดินอาหารเพิ่มข้ึนจากอาหารมีการปนเป��อนจากขบวนการผลิต 
ปรุง ประกอบและจําหน#าย โดยไม#ถูกสุขลักษณะหรือจากสิ่งแวดล.อมท่ีไม#เหมาะสม ดังน้ันการเลือก
ซื้ออาหารปรุงสําเร็จ จากที่จําหน#ายที่ถูกสุขลักษณะ ปรุงสุกใหม# ๆ มีการปกปoดปaองกันแมลงวัน บรรจุ
ในภาชนะท่ีสะอาดมีอุปกรณ2 หยิบจับหรือตักแทนการใช.มือ ต.องมีสุขนิสัยที่ดีในการกินอาหาร คือล.าง
มือก#อนกินอาหารและทุกคร้ังหลังออกจากการใช.ห.องน้ํา เม่ือร#วมกินอาหารกับผู.อ่ืนควรใช.ช.อนกลาง 
เเละหยิบจับอุปกรณ2ให.ถูกต.อง 
 9) งดหรือลดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล&  

 เคร่ืองดื่มที่มีแอลกอฮอล2 หมายรวมถึงสุรา เบียร2 ไวน2 บรั่นดี ตลอดจนเคร่ืองดื่มทุกชนิดที่มี
แอลกอฮอล2ผสมอยู#การดื่มสุราหรือเคร่ืองดื่มที่มีแอลกอฮอล2เป�นประจํา จะมีโทษและเป�นอันตรายต#อ
สุขภาพและสูญเสียชีวิตและทรัพย2สินอย#างมากมาย ดังนี้ 
 9.1 มีความเสี่ยงต#อการเกิดโรคความดันโลหิตสูง 
 9.2 มีความเสี่ยงสูงต#อการเป�นโรคตับแข็ง เพราะพิษแอลกอฮอล2 มีฤทธิ์ทําลายเนื้อตับ เมื่อ
มีอาการนานเข.าจะทําให.เกิดภาวะตับแข็ง  ซึ่งจะอาเจียนเป�นเลือดและอาจลุกลามเป�นมะเร็ง  โดย
พบว#า การเกิดมะเร็งในอวัยวะต#าง ๆ เป�นสาเหตุการตายอันดับ 2 ของกลุ#มคนที่ติดสุราเรื้อรัง และมี
โอกาสเกิดมะเร็งสูงถึง 10 เท#า เมื่อเทียบกับคนปกติ25 
 9.3 มีความเสี่ยงสูงต#อการเป�นโรคแผลในกระเพาะและลําไส. และโรคมะเร็งของหลอด
อาหารในรายที่เป�นโรคพิษสุราเร้ือรัง 
 9.4 ในรายที่ดื่มโดยไม#กินข.าวและกับข.าว จะมีโอกาสเสี่ยงต#อการเป�นโรคขาดสารอาหารได.
ในทางตรงกันข.ามในรายที่ดื่มพร.อมกับแกล.มที่มีไขมันและโปรตีนสูง จะมีโอกาสเป�นโรคอ.วนซึ่งจะมี
โรคอ่ืน ๆ ตามมามาก 

                                                

  24ธิดารัตน2  อภญิญา, ยุทธศาสตรAลดการบริโภคเกลือและโซเดียมในประเทศไทยปR พ.ศ. 2559-2568, 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ2องค2การสงเคราะห2ทหารผ#านศึก, 2559), หน.า 11. 
 25เชียงใหม#นิวส2, “สายปารAตี้ควรระวัง พิษจากสุรา ส<งผลถึงตาย”, 12 มกราคม 2562,  
< https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/884823> (14 January 2019) 
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  9.5 มีฤทธิ์ต#อระบบประสาทส#วนกลาง ฤทธิ์แอลกอฮอล2จะไปกดสมองศูนย2ควบคุม
สติสัมปชัญญะและศูนย2หัวใจ จึงทําให.ขาดสติเสียการทรงตัว สมรรถภาพการทํางานลดน.อยลงและทํา
ให.เกิดความประมาท อันเป�นสาเหตุสําคัญที่ก#อให.เกิดอุบัติเหตุบนท.องถนน ซึ่งเป�นสาเหตุแห#งการตาย
ของคนไทยในลําดับต.น ๆ ในป�จจุบัน หากด่ืมมากจนเกิดภาวะสุราเร้ือรัง จะมีผลต#อการเปลี่ยนแปลง
ของเซลล2ในสมอง ทําให.ความจําเสื่อม และบางคร้ังมีอาการประสาทหลอนได.  
     9.6  ก#อให.เกิดการสูญเสียเงินทอง และเกิดความไม#สงบสุขในครอบครัวได. 
 ดังน้ันการกินอาหารให.ถูกต.องและตามหลักโภชนาการจะช#วยทําให.ร#างกายเจริญเติบโต 
และผู.ที่ได.รับอาหารที่มีปริมาณ และคุณค#าครบถ.วน จะช#วยให.มีสุขภาพสมบูรณ2แข็งแรง โอกาสในการ
ติดโรคต#าง ๆ จะมีน.อย ถ.ามีอาการเจ็บไข. ก็จะมีความรุนแรงน.อยเนื่องจากร#างกายมีความต.านทาน
โรค ผู.ท่ีมีร#างกายสมบูรณ2แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข.เจ็บ ย#อมทําให.ชีวิตมีความสุข  
 
 2.4.3 การบริโภคอาหารตามบัญญัติโภชนาการแนวใหม-                        
 สภาข.อมูลด.านอาหารนานาชาติ International  Food Information Council (IFIC) 
ร#วมกับสมาคมนักกําหนดอาหารอเมริกัน The American Dietetic Association (ADA) ได.จัดทํา 
เคล็ดลับทางโภชนาการ 10 ข.อที่นักโภชนาการเรียกว#า บัญญัติทางโภชนาการแนวใหม#26เพื่อให.คน
ทั่วไปได.นําไปประยุกต2ใช.เพื่อให.เกิดพฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ีดี ดังนี้ 
 1) กินอาหารหลากหลาย เลือกอาหารท่ีมีคุณค#าทางโภชนาการสูงเป�นสําคัญ ตามปกติ
ร#างกายต.องการสารอาหารประมาณ 40-50 ชนิด แต#ไม#มีอาหารชนิดใดชนิดหน่ึงที่สามารถให.
สารอาหารได.ครบถ.วน ดังนั้นจึงควรเลือกบริโภคอาหารในแต#ละมื้อให.มีความหลากหลายเพื่อให.
อาหารเหล#านั้นจ#ายสารอาหารให.แก#ร#างกายได.อย#างครบถ.วน ส#วนจะรับประทานในปริมาณสักเท#าไร 
จะต.องพิจารณาจากความต.องการอาหารของแต#ละบุคคล 
 2) กินอาหารประเภทที่มีเสCนใยมาก ได.แก#ธัญพืชทั้งเมล็ดหรือแบบขัดสีน.อยรวมถึงผัก
ผลไม. ต.องหม่ันรับประทานอาหารกลุ#มนี้ให.มาก โดยจะต.องฝ�กทําใจให.ชอบให.ได. โดยนักวิชาการ
ชาวตะวันตกได.ตั้งข.อสังเกตว#า จากฐานข.อมูลในป�จจุบันจะมีแนวโน.มว#าประชาชนจะรับประทานผัก
และผลไม.น.อยลง จึงควรเสริมด.วยการทานธัญพืชขัดสีน.อยให.มากข้ึน 
 3) รักษานํ้าหนักตัวใหCเหมาะสม โดยจะต.องทราบว#าจากความสูงของโครงสร.างร#างกาย 
เราควรจะมีนํ้าหนักตัวที่เหมาะสมเท#าใด สําหรับผู.ท่ีน้ําหนักตัวมากไป ควรจะลดน้ําหนักไม#เช#นนั้นอาจ
ประสบป�ญหาของโรคอ่ืน ๆ ตามมาได. หากผู.ที่มีน้ําหนักตัวน.อยจะประสบป�ญหาโรคกระดูกพรุน โรค
ขาดสารอาหารและภูมิต.านทานโรคต่ํา ทําให.เจ็บป6วยได.ง#าย  
 4) กินใหCไดCสัดส-วนที่เหมาะสม ร#างกายต.องการสารอาหารแต#ละกลุ#มไม#เท#ากัน เช#น
ร#างกายต.องการไขมันกับโปรตีนไม#มากนักแต#ต.องการคาร2โบไฮเดรตมากกว#า ต.องการผักผลไม.ไม#น.อย
จนเกินไป ดังนั้นต.องเรียนรู.สัดส#วนความต.องการของร#างกายต#ออาหารเหล#าน้ีไว.  ผู.ท่ีห#วงใยในสุขภาพ
จะต.องเข.มงวดกับสัดส#วนเหล#านี้และหมั่นตรวจสอบตนเองให.รับประทานอาหารให.ได.สัดส#วนท่ี
เหมาะสม 
                                                

               26 The Nutrition Library, “How Are Americans Making Food Choices?”, 
<www.geocities.ws/hotsprings/2455/adfoodch.html> ( 26 April 2019) 
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 5) กินอาหารใหCเปFนม้ือ อย#าพยายามงดอาหารมื้อใดมื้อหนึ่งและที่สําคัญอย#ารับประทาน
อาหารจุบจิบ ผู.เลิกอาหารมื้อหลัก เช#น งดมื้อเช.ามื้อเย็น มักจะกลายเป�นพวกกินจุบจิบเพราะออก
อาการหิวโน#นหิวนี่ทั้งวัน สุดท.ายคือ ยิ่งงดจะยิ่งอ.วนเพราะไม#ได.อดจริงจัง เร่ืองอาหารว#างระหว#างมื้อ
นั้น ตามปกติไม#ได.ห.าม เพียงแต#ขอให.ระวังอย#างให.อาหารว#างกลับกลายเป�นอาหารหลัก หากไม#ระวัง
พลังงานและสารอาหารจากอาหารว#างจะกลายเป�นอาหารหลักสองมื้อและยังอาจจะอ.วนเพิ่มมากข้ึน 
อีกด.วย  
 6) ลดอาหารแต-อย-าเลิกอาหารชนิดใดชนิดหน่ึง  บรรดาอาหารที่เอร็ดอร#อยท้ังหลาย 
บางคร้ังมีสารอาหารบางตัวมากไป เช#นมีไขมันสูงเกินไป เค็มเพราะใส#เกลือมากเกินไป หรืออาจหวาน
จัดเพราะเติมนํ้าตาลมากเกินไป สิ่งเหล#านี้ล.วนสร.างป�ญหาให.กับสุขภาพทั้งสิ้น  หนทางท่ีจะแก.ป�ญหา
คือต.องลดปริมาณไขมัน เกลือ น้ําตาล แต#ไม#จําเป�นต.องเลิกบริโภคอาหารเหล#าน้ัน โดยการใช.วิธี
พยายามเลี่ยงในบางมื้อ หรือปรับเปลี่ยนอาหารให.เป�นประเภทที่มีสารอาหารประเภทนั้นน.อยลง 
 7) รักษาสมดุลอาหาร โดยจัดเป�นข.อท่ีมีความสําคัญท่ีว#า อาหารในแต#ละมื้อไม#จําเป�นต.อง
สมบูรณ2แบบหรือมีสารอาหารครบถ.วน ไขมันน.อย น้ําตาลน.อย เกลือน.อย แต#จะเป�นอาหารอย#างไรก็
ได.แล.วลองชดเชยอาหารในมื้ออ่ืน ๆ แทน เช#น มื้อหนึ่งอาจรับประทานไก#ทอดไขมันสูง เกลือสูง มื้อ
ถัดมาก็ให.พยายามลดไขมัน ลดเกลือลง ทั้งน้ีเพื่อปรับสมดุลของอาหารให.ได.ค#าเฉลี่ยท่ีเป�นปกติ 
 8) เรียนรูCพฤติกรรมการรับประทานอาหารของตนเอง เพื่อใช.ในการปรับเปลี่ยนเพื่อ
ปรับปรุง โดยแนะนําให.บันทึกรายการอาหารท่ีรับประทานไปทั้งวันติดต#อกันเป�นเวลา 3 วัน 
แล.วนํามาพิจารณา เพื่อที่จะได.เห็นว#าตนเองมีพฤติกรรมในการบริโภคอาหารอย#างไร ควรแก.ไขในข.อ
ใด เพื่อนํามาพิจารณาแก.ไขปรับปรุงในส#วนนั้น ๆ 
 9) ค-อย ๆ เปลี่ยนพฤติกรรม การจะเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อท่ีจะทําให.มี
สุขภาพที่ดี อย#าเปลี่ยนแบบกะทันหันทันที อันจะทําให.หนทางท่ีจะประสบความสําเร็จนั้นเกิดข้ึนได.
ยาก เพราะการปรับเปลี่ยนอย#างฉับพลันน้ันขัดต#อหลักธรรมชาติของมนุษย2มากเกินไป นักโภชนาการ
แนะนําว#าวิธีที่ถูกคือจะต.องค#อย ๆ ปรับเปลี่ยน เป�นต.นว#า เคยชอบกาแฟใส#น้ําตาล 5 ช.อนชา เมื่อรู.ว#า
ร#างกายได.รับปริมาณน้ําตาลมากเกินไป จึงควรค#อย ๆ ลดทีละช.อนชา จนเร่ิมชินกับกาแฟที่มีความ
หวานน.อยลง ต#อไปจึงค#อยลดความหวานลงไปอีก  
 10) โปรดจําไวCว-า ไม-มีอาหารทั่วไปชนิดไหนดีหรือเลวกว-ากัน  การเลือกสรรอาหารแต#
ละชนิดจึงข้ึนอยู#กับว#าตัวเราในขณะนั้น ต.องการสารอาหารประเภทไหน และมีอาหารอะไรบ.างที่มีอยู#
ในท.องตลาด 
 
2.5 องค&ความรูCโภชนาการอาหารในวัยต-าง ๆ  
 
 มนุษย2มีความต.องการสารอาหารชนิดต#าง ๆ เหมือนกัน แต#ปริมาณความต.องการในแต#ละ
คนจะแตกต#างกันตามเพศ วัย สภาพของร#างกาย กิจกรรมท่ีทําและสิ่งแวดล.อม ความต.องการ
สารอาหารของคนเราจึงข้ึนอยู#กับการเปลี่ยนแปลงของร#างกายตามวัยและภาระ ความรู. ความเข.าใจ
เรื่องคุณค#าทางโภชนาการ จึงมีความสําคัญอย#างยิ่ง โดยองค2ความรู.ด.านอาหารและโภชนาการสําหรับ
ผู.บริโภคแต#ละช#วงวัย มีดังนี้ 
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 2.5.1 อาหารสําหรับวัยทารก   
 องค2การอนามัยโลกได.ให.คําแนะนําว#า  ทารกควรได.รับการเลี้ยงด.วยนมแม#อย#างเดียว 6 
เดือน หลังจากน้ันจึงให.เร่ิมอาหารตามวัยควบคู#ไปกับนมแม#จนเด็กอายุ 2 ปn  โดยน้ํานม 100 มิลลิลิตร 
ให.โปรตีน 1.1 กรัม ไขมัน 4.75 กรัมและพลังงาน 67-75 กิโลกรัมแคลอรี  มีวิตามินและแร#ธาตุต#าง ๆ 
ที่สําคัญนํ้านมแม#ยังให.สารที่สร.างเสริมภูมิคุ.มกันโรค ลดโอกาสการติดเชื้อทางเดินอาหาร ทารกที่ได.รับ
นมแม#จึงไม#ค#อยเป�นโรคภูมิแพ.27  เม่ือทารกเข.าสู#วัยเด็กเล็ก อาหารตามวัยสมควรจะต.องมีสารอาหาร
ให.ครบท้ัง 5 หมู# คือ มีอาหารที่เป�นข.าว แปaง ไข# เนื้อปลา เนื้อสัตว2ต#าง ๆ และตับบดสลับกันไป และ
ควรเติมผักใบเขียวต#าง ๆ หรือผักสีเหลือง-ส.ม บดละเอียดผสมกันไป เพื่อให.ทารกคุ.นเคยกับรสชาติ
ของอาหารที่มีผัก และเมื่อทารกเร่ิมมีฟ�นข้ึน  สามารถให.ผลไม.ต#าง ๆ ที่มีเน้ือนิ่มในระหว#างมื้ออาหาร 
เช#น กล.วย ส.ม มะละกอสุก เป�นต.น เพื่อให.ทารกได.รับวิตามิน และ แร#ธาตุต#าง ๆ และยังช#วยให.ทารก
สามารถขับถ#ายได.สะดวก  
 
 2.5.2 อาหารสําหรับวัยเด็กก-อนเรียน  
 อาหารสําหรับเด็กก#อนวัยเรียน28 หมายถึง อาหารที่เหมาะสําหรับช#วงวัยอายุ 1 ถึง
ประมาณ 6 ปn ซึ่งในช#วงวัยนี้ เด็กกําลังมีการพัฒนาทั้งทางด.านร#างกายจิตใจและสมอง จะมีความ
ต.องการสารอาหารเพิ่มข้ึน กองโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได.แบ#งเด็กวัยนี้เป�น 2 
กลุ#ม คือ กลุ#มเด็ก 1-3 ปn และกลุ#มอายุ 4-5 ปn โดยท่ัวไปเด็กในวัยนี้จะมีการอัตราการเพิ่มนํ้าหนัก 2-3 
กิโลกรัมต#อปn และส#วนสูงเพิ่มข้ึน 5-8 เซนติเมตรต#อปn และเป�นวัยที่มีการเคลื่อนไหวมากข้ึน จึงทําให.
ร#างกายมีความต.องการสารอาหารเพิ่มข้ึน เพื่อใช.ในการเจริญเติบโต พลังงานและสารอาหารที่เด็ก
ก#อนวัยเรียนควรได.รับคือ   

 1) อาหารที่มีแหล#งของพลังงาน เช#น อาหารจําพวกแปaง ข.าว ธัญพืชต#าง ๆ  นํ้าตาลและ
ไขมันจากพืชและสัตว2 เพื่อใช.ในการเจริญเติบโตและทํากิจกรรมต#าง ๆ โดยเด็กอายุ 1-3 ปn ควรได.ซึ่ง
ปริมาณพลังงานท่ีเด็กช#วงวัยน้ีที่ควรได.รับต#อวัน อยู#ที่ประมาณ 1,000 และ1,300 กิโลแคลอรี สําหรับ
เด็กอายุ 1-3 ปn และ 4-5 ปn ตามลําดับ เพื่อช#วยในการรักษาสมดุลของร#างกาย 

2) อาหารที่มีแหล#งของโปรตีน เช#น อาหารจําพวก ไข# เนื้อสัตว2ต#าง ๆ นม หรือ ถ่ัวประเภท
ต#าง ๆ  เพื่อช#วยในการเจริญเติบโตและสร.างกล.ามเน้ือต#าง ๆ โดยเด็กในช#วงวัยนี้ ควรได.รับโปรตีนวัน
ละ 18 กรัมและ 22 กรัม สําหรับเด็กอายุ 1-3 ปn และ 4-5 ปn ตามลําดับ  

3) อาหารที่มีวิตามินเกลือแร# เช#น ผักใบเขียว ผลไม.สด นม เมล็ดธัญพืช โดยเฉพาะ 
ไอโอดีน จากเกลือและอาหารทะเล มีความสําคัญในการสร.างไทรอยด2ฮอร2โมน หากขาดจะส#งผลให.
เกิดความบกพร#องทางสติป�ญญา 

                                                

 27อุรุวรรณ  แย.มบริสุทธิ,์ “อาหารและโภชนาการสําหรับทารกแรกเกิดถึงอายุ 5 ปn”, ในองคAความรู8ด8าน
อาหารและโภชนาการสําหรับทุกช<วงวัย, (นนทบุรี : สํานักอาหาร สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา, 2559), 
หน.า  24-25. 
 28อบเชย  วงศ2ทอง, โภชนศาสตรAครอบครัว, พิมพ2คร้ังท่ี 7, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ2
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร2, 2557), หน.า 43-45. 
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4) อาหารที่มีแหล#งของไขมัน เนื่องจากไขมันช#วยในการสร.างพลังงานแก#ร#างกาย และยัง
ช#วยในการดูดซึมวิตามินบางตัว เช#น วิตามิน เอ ดี อี และเค ในร#างกาย แต#ควรระมัดระวังการได.รับ
ไขมันเกิน เนื่องจากจะทําให.เกิดโรคอ.วนได. 

 อัตราการเจริญเติบโตของเด็กวัยก#อนเรียนยังคงเป�นไปอย#างรวดเร็วทั้งทางร#างกายและ
สมอง การขาดอาหารในระยะน้ีจะมีผลต#อร#างกายและสมองมากท่ีสุด การขาดโปรตีนและพลังงาน
ของเด็กในวัยน้ีจะมีผลต#อการเจริญเติบโตของเซลล2สมองของเด็กมาก คือ ทําให.เซลล2สมองมีขนาดเล็ก 
ซึ่งมีผลต#อสติป�ญญาและการเรียนรู. ในด.านร#างกายการขาดโปรตีนและพลังงานในวัยนี้มีผลต#ออัตรา
การเจริญเติบโตของร#างกายและโครงกระดูกมาก ทําให.เด็กมีรูปร#างเล็ก แกร็น ไม#แข็งแรง เจ็บป6วย
บ#อย 
             2.5.3 อาหารและโภชนาการสําหรับเด็กวัยเรียนและวัยรุ-น   
             ในวัยเด็กอัตราการเจริญเติบโตจะลดลงและเป�นไปอย#างสม่ําเสมอ การขาดอาหารในระยะ
นี้จะมีผลให.การเจริญเติบโตช.าลง แต#อันตรายจากการขาดอาหารจะไม#ร.ายแรงเท#าการขาดอาหารใน
ระยะทารกและวัยก#อนเรียน เนื่องจากในวัยน้ีเซลล2สมองเจริญเติบโตเป�นส#วนใหญ#แล.ว และเด็กมีอายุ
มากพอที่ร#างกายจะปรับตัวให.เข.ากับสิ่งแวดล.อมได.ดีข้ึน นอกจากนี้การขาดอาหารในวัยนี้ยังมีผลให.
เกิดการเจ็บป6วยบ#อย ผลการเรียนต่ํา ส#วนในวัยรุ#นร#างกายมีการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาหลายอย#าง 
ต#อมไร.ท#อต#าง ๆ ทํางานมากข้ึน และมีการสร.างเซลล2และเนื้อเยื่อต#าง ๆ เพิ่มข้ึน เซลล2กระดูกจะเพิ่ม
จํานวนและขนาดใหญ#ข้ึน ทําให.ร#างกายสูงใหญ#และน้ําหนักเพิ่มข้ึน การเติบโตในระยะนี้สูงกว#าวัยอ่ืน 
 เด็กในวัยเรียน จําเป�นต.องได.รับสารอาหารต#าง ๆ ให.เพียงพอกับการเจริญเติบโต ท้ังใน
ด.านพลังงาน โปรตีน วิตามิน และเกลือแร# โดยเฉพาะอย#างยิ่งต.องระวังในเรื่องของวิตามินเอ และธาตุ
เหล็ก ซึ่งจะต.องได.รับให.เพียงพอท้ังเพื่อการเจริญเติบโตและทํากิจกรรมต#าง ๆ ที่เพิ่มข้ึนด.วย น้ําก็เป�น
สารอาหารท่ีจําเป�นต#อการทํางานต#าง ๆ ในร#างกาย เด็กจึงควรได.รับให.เพียงพอในวัยรุ#นเน่ืองจากเป�น
ระยะท่ีร#างกายเจริญเติบโตอย#างรวดเร็วมาก และยังมีกิจกรรมต#าง ๆ เพิ่มข้ึนทั้งในด.านการเรียน การ
สังคม การกีฬา ความต.องการพลังงาน โปรตีนและเกลือแร#เพิ่มข้ึน วิตามินต#าง ๆ ก็ต.องได.รับให.
เพียงพอ วัยรุ#นควรได.รับน้ําอย#างน.อยวันละ 6-8 ถ.วยตวง อาหารสําหรับวัยเด็กและวัยรุ#นควรกิน
อาหารให.ครบ 5 หมู#เช#นเดียวกับวัยอ่ืน เด็กวัยเรียนควรกินอาหารหลักหมู#ที่ 1 ให.มาก ควรกินอาหาร
ว#างหรือเคร่ืองดื่มตอนสาย บ#าย และก#อนนอนด.วย และไม#ควรให.หิวจัดหรือเหนื่อยมาก เพราะจะทํา
ให.ความอยากอาหารลดลงได.ง#าย อาหารของเด็กวัยเรียนก็เหมือนกับเด็กก#อนวัยเรียน แต#ต.องเพิ่ม
ปริมาณอาหารจําพวก เนื้อสัตว2 ผัก และผลไม. และหมู#อ่ืน ๆ ให.มากข้ึน โดยเฉพาะอย#างยิ่งในระยะท่ี
ฟ�นแท.กําลังจะข้ึน เด็กวัยนี้ควรให.กินอาหารเหมือนผู.ใหญ# นอกจากอาหารท่ีมีคาร2โบไฮเดรตและไขมัน
สูงและอาหารท่ีมีรสจัด เด็กวัยน้ีจะมีความอยากอาหารดีมากและอาหารกลางวันที่โรงเรียนมีบทบาท
สําคัญมากในการปลูกฝ�งนิสัยการกิน    ส#วนวัยรุ#น หมายถึง เด็กที่มีอายุอยู#ระหว#าง 10-18 ปn เด็ก
วัยรุ#นควรกินอาหารเช#นเดียวกับวัยเรียน แต#ต.องเพิ่มปริมาณเน้ือสัตว2 ไข#  นม และผักท่ีกินควรเป�นผัก
ที่มีวิตามินเอ และซีสูง 
 
 2.5.4 โภชนาการสําหรับผูCใหญ-และวัยสูงอายุ   
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 วัยผู.ใหญ# ได.แก# ระยะอายุระหว#าง 18-40 ปn  ระยะนี้เป�นระยะท่ีร#างกายเติบโตสูงสุด พ.น
จากวัยนี้แล.วร#างกายจะเริ่มเปลี่ยนแปลง มีการสลายของเซลล2ต#าง ๆ มากข้ึน ทําให.สมรรถภาพการ
ทํางานต#าง ๆ ของอวัยวะลดลง กระบวนการเปลี่ยนแปลงของร#างกายและจิตใจท่ีเกิดข้ึนต#อเน่ืองกัน
ตลอดชีวิตมนุษย2 เรียกว#า ความแก# การเปลี่ยนแปลงดังกล#าวอาจเกิดข้ึนเร็วหรือช.าแล.วแต#ในแต#ละ
บุคคล ดังนั้นจึงเป�นการยากที่จะใช.อายุเป�นเคร่ืองช้ีบอกว#าผู.ใดแก#มากหรือน.อย ส#วนคําว#าผู.สูงอายุ 
หมายถึง คนอายุสูงกว#า 40 ปnข้ึนไป แบ#งได. 2 พวกคือ วัยกลางคน อายุ 40-60 ปn และวัยชรา อายุ
ตั้งแต# 60 ปnข้ึนไป  
 ในวัยผู.สูงอายุ การรับรสและกลิ่นเสื่อมลง การทํางานของกระเพาะ ลําไส.ลดลง อวัยวะท่ี
ทําหน.าท่ีขับของเสียทํางานน.อยลง เนื่องจากลําไส.มีการบีบตัวน.อยลง การกินอาหารท่ีถูกต.องนอกจาก
จะช#วยทําให.ร#างกายแข็งแรง หรือปaองกันการทรุดโทรมของอวัยวะแล.ว ยังช#วยให.อายุยืน หรือดูแก#ช.า
อีกด.วย    แนวทางการบริโภคอาหารสําหรับผู.สูงอายุ29 ควรบริโภคอาหารประเภทข.าว แปaง ก~วยเตี๋ยว 
ควรบริโภคแต#พอควร และน.อยกว#าวัยหนุ#มสาว ลดอาหารประเภทนํ้าตาลและขนมหวาน อาหาร
ประเภทเนื้อสัตว2 ควรเลือกเน้ือสัตว2ไม#ติดมัน  เน้ือปลาและไข# เป�นอาหารท่ีเหมาะสมสําหรับผู.สูงอายุ 
เพราะมีลักษณะนุ#ม เค้ียวง#าย ย#อยและดูดซึมได.ดี ผู.สูงอายุอาจเลือกรับประทาน เฉพาะไข#ขาวถ.าพบ
ป�ญหาไขมันในเลือดสูง การดื่มนม ผู.สูงอายุควรดื่มอย#างน.อยวันละ 1 แก.ว หากมีป�ญหาไขมันในเลือด
สูงหรือนํ้าหนักมาก ให.ดื่มนมพร#องมันเนยหรือนมถ่ัวเหลืองแทน อาหารประเภทไขมันควรลดอาหารท่ี
มีไขมันสูงหรืออาหารท่ีมันจัด อาหารทอด แกงกะทิต#าง ๆ  อาหารประเภทผักและผลไม. ผู.สูงอายุควร
เลือกกินผักหลาย ๆ ชนิดสลับกัน ควรเป�นผักท่ีนึ่งหรือต.มจนสุก ไม#ควรบริโภคผักสด เนื่องจากย#อย
ยาก เกิดแก�สท.องอืด ท.องเฟaอได. 
 สรุปได.ว#าสารอาหารในอาหารหลัก 5 หมู#มีความสําคัญและจําเป�นต#อร#างกาย  การ
รับประทานอาหารให.หลากหลายจึงเป�นสิ่งที่ควรปฏิบัติ นอกจากน้ียังควรต.องคํานึงถึงสัดส#วนปริมาณ
สารอาหารในอาหารให.พอเหมาะกับความต.องการพลังงานในแต#ละวัย รวมถึงพฤติกรรมการใช.ชีวิต 
โดยมีการแนะนําตามความต.องการพลังงาน เพื่อสร.างความสมดุลในการบริโภคอาหารถือเป�นคู#มือใน
การบริโภคอาหารอย#างถูกหลักและสามารถนําไปประยุกต2ใช.กับพฤติกรรมในชีวิตประจําวันของบุคคล
ในแต#ละช#วงวัยได. 
 
2.6 พฤติกรรมการบริโภคอาหาร   
 
 แม.ว#าอาหารจะมีความจําเป�นสําหรับร#างกายมนุษย2เพื่อดํารงชีพและเป�นป�จจัยสําคัญใน
การดําเนินชีวิต แต#อาหารนั้นจะมีประโยชน2หรือมีโทษต#อร#างกายก็เนื่องด.วยพฤติกรรมของมนุษย2ใน
การบริโภคอาหาร ซ่ึงพฤติกรรมการบริโภคอาหารมีรายละเอียดดังน้ี 
 
 2.6.1 ความหมายของพฤติกรรม  

                                                

 29ชวิศา แก.วอนันต2, “โภชนาการสําหรับผู.สูงอาย”ุ, วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอสีเทิรAนเอเชีย ฉบับ
วิทยาศาสตรAและเทคโนโลย,ี ปnท่ี 12 ฉบับท่ี 2 ( พฤษภาคม-สิงหาคม 2561) : 117-118. 
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 พฤติกรรม หมายถึงการแสดงออกทางกาย ทางวาจา และทางใจ ท่ีเป�นลักษณะอย#างใด
อย#างหนึ่ง ทั้งทางตรงและทางอ.อม อันสังเกตได.โดยเปoดเผยและสังเกตไม#ได.หรือซ#อนเร.น ซึ่งมีอยู# 2 
ประเภทคือพฤติกรรมภายนอก (Overt Behavior) เป�นพฤติกรรมท่ีผู. อ่ืนสามารถสังเกตเห็นได. 
มองเห็นได. หรือใช.เคร่ืองมือช#วยในการสังเกตได. เป�นพฤติกรรมของมนุษย2เก่ียวกับการเคลื่อนไหวของ
อวัยวะหรืออิริยาบถต#าง ๆ และพฤติกรรมภายใน (Convert Behavior) เป�นพฤติกรรมที่ไม#สามารถ
ใช.สายตาเปล#ามองเห็นได. แต#สามารถกําหนดได.ด.วยการสัมผัส หรือสังเกตพฤติกรรม ตามหลัก
จิตวิทยา สามารถคาดเดา ตีความเอาได. เป�นต.น อย#างไรก็ตามพฤติกรรมท้ังภายนอกและพฤติกรรม
ภายใน ต#างมีความสัมพันธ2ต#อกันและกัน30 โดยมีองค2ประกอบของพฤติกรรมอยู# 3 ด.านด.วยกันคือ  
 1. พฤติกรรมด.านพุทธิป�ญญา (Cognitive Domain) พฤติกรรมด.านนี้เก่ียวข.องกับการรับรู. 
การจําข.อเท็จจริงต#าง ๆ รวมทั้งการพัฒนาความสามารถและทักษะทางสติป�ญญา  การใช.
วิจารณญาณ เพื่อประกอบการตัดสินใจ พฤติกรรมด.านนี้ประกอบด.วยความสามารถระดับต#าง ๆ คือ
ความรู. ความเข.าใจ การประยุกต2หรือการนําความรู.ไปใช.การวิเคราะห2  การสังเคราะห2 และการ
ประเมินผล  
 2. พฤติกรรมด.านทัศนคติ ค#านิยม ความรู.สึกชอบ (Affective Domain) พฤติกรรมด.านน้ี 
หมายถึงความสนใจ ความคิดเห็น ความรู.สึก ท#าที ความชอบไม#ชอบ การให.คุณค#า การรับ การ
เปลี่ยนหรือปรับปรุงค#านิยมท่ียึดถืออยู# เป�นพฤติกรรมที่เกิดข้ึนภายในจิตของบุคคล  พฤติกรรมด.านน้ี
แบ#งออกเป�น 5 ข้ันตอนคือ การรับรู.หรือการให.ความสนใจ การตอบสนอง  การให.ค#าหรือการเกิด
ค#านิยม การจัดกลุ#มค#านิยม และการแสดงลักษณะตามค#านิยมท่ียึดถือ 
 3. พฤติกรรมด.านการปฏิบัติ (Psychromotor Domain) เป�นพฤติกรรมที่ใช.ความสามารถ
ทางร#างกายแสดงออกมา ซึ่งรวมทั้งการปฏิบัติ หรือพฤติกรรมที่แสดงออกและสังเกตได.ในสถานการณ2
หน่ึง ๆ หรืออาจจะเป�นพฤติกรรมที่ล#าช.า คือบุคคลไม#ได.ปฏิบัติในทันที ซึ่งต.องอาศัยพฤติกรรมระดับ
ต#าง ๆ ทางด.านพุทธิป�ญญาและด.านทัศนคติเป�นส#วนประกอบ พฤติกรรมด.านน้ีเมื่อแสดงออกมา จะ
สามารถประเมินผลได.ง#าย แต#กระบวนการท่ีจะก#อให.เกิดพฤติกรรมนี้ต.องอาศัยระยะเวลาและการ
ตัดสินใจหลายข้ันตอน โดยเชื่อว#ากระบวนการทางการศึกษาจะช#วยให.เกิดพฤติกรรมด.านการปฏิบัติ
ได. 
 สรุปได.ว#า พฤติกรรมเป�นการกระทําหรือการตอบสนองการกระทําของแต#ละบุคคล เป�น
ปฏิสัมพันธ2ในการตอบสนองต#อสิ่งกระตุ.นภายในหรือภายนอก โดยมีองค2ประกอบของพฤติกรรม คือ
การพัฒนาความรู.ความเข.าใจ มาประยุกต2 วิเคราะห2 ทัศนคติ ค#านิยม ซึ่งสามารถแสดงออกจากการ
ปฏิบัติท่ีสังเกตได. 
 
 2.6.2 ความหมายของพฤติกรรมการบริโภคอาหาร 

                                                

 30คณาจารย2มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, มนุษยAกับสังคม, (กรุงเทพมหานคร : 
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2554), หน.า 27. 
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 กองโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข31 ได.ให.นิยามของพฤติกรรมการบริโภค
อาหารว#าเป�นการกระทําใด ๆ ของบุคคลท่ีเก่ียวข.องกับการบริโภคอาหาร เช#น การตัดสินใจซื้ออาหาร 
การเลือกรับประทานอาหาร เป�นต.น  ส#วนองค2การอนามัยโลก (WHO)32 ให.ความหมายของ 
พฤติกรรมการบริโภคอาหารไว.ว#า การประพฤติปฏิบัติที่เคยชินในการรับประทานอาหาร ได.แก# ชนิด
ของอาหาร การกําหนดว#าจะรับประทานหรือไม#รับประทานอะไร รับประทานอย#างไร จํานวนมื้อท่ี
รับประทาน และอุปกรณ2ท่ีใช.รวมทั้งสุขลักษณะนิสัยก#อนและหลังรับประทานอาหาร  นอกจากน้ี
วรางคณา และกัลยา33  ได.ให.ความหมายของพฤติกรรมการบริโภคอาหารคล.าย ๆ กันคือ การปฏิบัติ
หรือแสดงออกเก่ียวกับการรับประทานอาหารท่ีกระทําเป�นประจํา ได.แก# การรับประทานอาหาร
หรือไม#รับประทาน จํานวนมื้อที่รับประทาน การเลือกชนิดของอาหาร การเตรียม การปรุง การ
บริโภค สุขนิสัยการบริโภค และความรู.สึกต#าง ๆ ต#อการบริโภค ถ.าบุคคลปฏิบัติได.ถูกต.องแล.วย#อม
ส#งผลให.บุคคลน้ันมีภาวะโภชนการดี ในทางตรงกันข.ามถ.าบุคคลนั้นปฏิบัติไม#ถูกต.องก็จะส#งผลให.เกิด
ป�ญหาทางด.านโภชนาการตามมา 
 สรุปได.ว#า พฤติกรรมการบริโภคอาหาร หมายถึง การประพฤติปฏิบัติที่แสดงออกเก่ียวกับ
การรับประทานอาหารของบุคคลด.วยกิริยา ท#าทาง การกระทํา ความคิดและความรู.สึกต#าง ๆ ที่ข้ึนอยู#
กับวิถีการดําเนินชีวิตที่มีความเชื่อเข.ามาเก่ียวข.องตามบทบาทของสังคมและวัฒนธรรมที่มีผลต#อการ
ตัดสินใจในรูปแบบการบริโภคอาหารท่ีแตกต#างกัน ทั้งวิธีการรับประทานอาหารว#าจะรับประทาน
อะไรอย#างไร เพื่อตอบสนองความต.องการเป�นไปตามลักษณะของแต#ละบุคคล หากบุคคลใดปฏิบัติได.
อย#างถูกต.องตามหลักโภชนาการแล.ว ย#อมส#งผลให.บุคคลนั้นมีภาวะโภชนาการที่ดี 
 
2.7 ปUจจัยเกี่ยวขCองและประเภทของพฤติกรรมการบริโภคอาหาร 
 
 มีการศึกษาและอธิบายถึงพฤติกรรมการบริโภคอาหารและมีการนําไปปฏิบัติจนเกิดเป�น
ทฤษฎีท่ีอธิบายเก่ียวกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของมนุษย2 ซ่ึงมีรายละเอียดดังต#อไปนี้ 
 
 2.7.1 ปUจจัยที่มีผลต-อพฤติกรรมการบริโภคอาหาร 
 ทฤษฎีที่อธิบายการตัดสินใจในการรับประทานอาหารหรือพฤติกรรมในการรับประทาน
อาหารมีหลากหลายทฤษฎี โดยมีหลักการพื้นฐานที่ใกล.เคียงกัน ดังน้ี 

                                                

               31กองโภชนาการ กรมอนามยั, การศึกษาภาวะโภชนาการเกินมาตรฐานในกลุ<มเด็กนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา, (นนทบุรี : กระทรวงสาธารณสขุ, 2535), หน.า 17. 
 32 World Health Organization, Technical report series (No. 647). (New York: Author, 
1972)  
 33กัลยา ศรีมหันต2, “ศึกษาภาวะโภชนการและพฤติกรรมการบริโภคอาหารของเด็กวัยเรียนในเขตเมอืง 
จังหวัดราชบุรี”, วิทยานิพนธ2สาธารณสขุศาสตร2มหาบัณฑิต, (บัณฑติวิทยาลัย : มหาวิทยาลยัมหิดล), 2541, หน.า
29.   
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 1. Contento34 ได.อธิบายพฤติกรรมการบริโภคว#าป�จจัยทางด.านสังคมสิ่งแวดล.อม มี
อิทธิพลต#อพฤติกรรมของบุคคล แต#จะส#งผลให.เกิดพฤติกรรมในรูปแบบใดนั้นเป�นผลจากปฏิกิริยา
ระหว#างป�จจัยแวดล.อมป�จจัยส#วนบุคคล และคุณลักษณะของอาหาร โดยป�จจัยต#าง ๆ ประกอบไป
ด.วยป�จจัยย#อยดังนี้ 
             ป�จจัยส#วนบุคคล มีหลายระดับ ประกอบไปด.วย 
 1) ระดับป�จจัยส#วนบุคคลท่ีสัมพันธ2กับป�จจัยภายนอก (ความคิด ความเชื่อ ทัศนคติ การตี
ค#า เจตนา ความรู.และทักษะในการเลือก การรับรู.แบบแผนของสังคมวัฒนธรรม ครอบครัวและสังคม
แวดล.อม) 
 2) ระดับของป�จจัยส#วนบุคคลท่ีมีผลต#อความชื่นชอบอาหาร (ความคุ.นเคยกับอาหาร ความ
ชื่นชอบ ความหิว/ความอ่ิม พฤติกรรมการเลี้ยงดูของพ#อแม#ผู.ปกครอง) 
 3) ระดับชีวภาพของบุคคล (การรับรส กลไกควบคุมความหิว/ความอ่ิม รสชาติของ อาหาร
ที่ชอบ)                     
 ป�จจัยแวดล.อม ได.แก# การเข.าถึงอาหาร สิ่งก#อสร.างต#าง ๆ ความสัมพันธ2ทางสังคม ธรรม
เนียมปฏิบัติ วัฒนธรรม โครงสร.างทางสังคม นโยบายสาธารณะที่เก่ียวข.อง ทรัพยากร ราคาอาหาร 
เงื่อนไขเวลา การโฆษณาอาหาร และสื่อต#าง ๆ 
             2. Storey and et.35 อธิบายแนวคิดด.านบริบทและภาวะแวดล.อมในสถานท่ีต#าง ๆ ที่มี
อิทธิพลต#อการเลือกบริโภคอาหาร โดยระบุว#าพฤติกรรมการบริโภคอาหารเป�นผลของความสัมพันธ2
ระหว#างป�จจัยระดับบุคคล (ป�จจัยภายใน) และ สังคมแวดล.อม ป�จจัยด.านสิ่งแวดล.อมทางกายภาพ
รอบตัว รวมถึงป�จจัยด.านสิ่งแวดล.อมระดับมหภาค โดยป�จจัยในระดับต#าง ๆ ประกอบไปด.วยป�จจัย
ย#อยดังต#อไปนี้ 
           1) ป�จจัยระดับบุคคลได.แก# ความหิว ความชื่นชอบส#วนบุคคล ความรู.ทักษะและพฤติกรรม 
บุคลิก รายได. 
           2) ป�จจัยระดับสังคมแวดล.อม ได.แก# ครอบครัว เพื่อนฝูงบุคคลแวดล.อม บุคคลที่เป�น
แบบอย#าง แรงสนับสนุนจากสังคม และค#านิยมของสังคม  
          3) ป�จจัยด.านส่ิงแวดล.อมรอบตัวทางกายภาพได.แก# เงื่อนไขเวลา ที่ตั้งของสถานท่ี ความถ่ี 
ระยะทาง/ความสะดวกในการเข.าถึง การมีอาหารท่ีมีคุณค#าทางโภชนาการที่เหมาะสมให.เลือก บ.าน 
โรงเรียน หลังเลิกเรียน ละแวกบ.าน ศูนย2เด็กเล็ก ลักษณะปรากฏของอาหาร รสชาติของอาหาร  

                                                

 
34Contento l., Overview of determinants of food choice and dietary change : 

Implication for nutrition education, (Massachusetts : Jones and Bartlett Publishers, 2011), pp. 27-
37. 
 

35Story Mary, Karen M. Kaphingst, Ramona Robinson O'Brien, and Karen Glanz, 
“Creating Healthy Food and Eating Environments: Policy and Environmental Approaches”, First 
publishing online as a review in advance 21 November 2007, 1 March 2019 
<https://www.annualreviews.org/doi/pdf/10.1146/annurev.publhealth.29.020907.090926>. 
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          4) ป�จจัยด.านส่ิงแวดล.อมระดับมหภาค ได.แก# นโยบายทางด.านอาหาร นโยบายส#งเสริม 
สุขภาพ โปรแกรมส#งเสริมทางด.านการเข.าถึงอาหาร การโฆษณาอาหาร การศึกษา ภาวะเศรษฐกิจ
และราคาอาหาร วัฒนธรรม ประเพณี ค#านิยม การตีค#า  
            3. Magnusson & Endler36 ได.อธิบายป�จจัยเชิงเหตุของพฤติกรรมของบุคคลตามรูปแบบ
ปฏิสัมพันธ2นิยม (Interactionism Model) ที่มีอย#างน.อย 2 ป�จจัยหลัก คือ 
 1) ป�จจัยภายนอก เป�นป�จจัยด.านสถานการณ2 ภายนอกตัวบุคคล (Situational Factor) 
เช#น แสง เสียง บุคคลรอบข.าง การอบรมปลูกฝ�ง เป�นต.น  
        2) ป�จจัยภายใน เป�นป�จจัยภายในตัวบุคคล ท่ีอาจแบ#งเป�น 2 กลุ#มใหญ# ๆ ได.แก#  ป�จจัย
ด.านจิตลักษณะเดิม (Psychological Trait Factors) เป�นจิตใจท่ีเกิดจากการอบรมขัดเกลาทางสังคม 
และป�จจัยด.านจิตลักษณะตามสถานการณ2 (Psychological State Factors) ซึ่งเป�นจิตใจที่แปร
เปลี่ยนไปตามสถานการณ2แวดล.อม 
             4. Lawrence W. Green and et.37 นํารูปแบบกระบวนการวิเคราะห2เพื่อวางแผนงาน
การดําเนินงานสุขศึกษา Causes in Educational Diagnosis and Evaluation ที่มีแนวคิดว#า 
พฤติกรรมบุคคลมีสาเหตุมาจาก สหป�จจัย ( Multiple Factors) โดยการกระทําของบุคคลเก่ียวกับ
การบริโภคอาหาร เป�นผลมาจากป�จจัยด.านต#าง ๆ ท้ังที่เป�นป�จจัยในตัวบุคคลและป�จจัยภายนอกตัว
บุคคล ได.แก# 
             1) ป�จจัยภายใน หรือป�จจัยโน.มน.าว (Predisposing Factors) หมายถึง ป�จจัยซ่ึงเกิดจาก
ภายในตัวของบุคคลนั้น ๆ ที่นําไปสู#การกระทําหรือการบริโภคอาหาร ได.แก# การมีความรู.เร่ืองอาหาร
และโภชนาการ อันมีผลต#อทัศนคติ  ความเชื่อ  ค#านิยม เป�นพื้นฐานและก#อให.เกิดแรงจูงใจ   โน.มน.าว
ที่จะบริโภคอาหารให.ถูกต.องตามหลักโภชนาการ หรือในอีกด.านหน่ึงป�จจัยนี้จะเป�นความพอใจ  
(Preference) ของบุคคล ซึ่งได.มาจากประสบการณ2ในการเรียนรู.   (Education Experience) ความ
พอใจน้ีอาจมีผลทั้งในทางสนับสนุนหรือยับยั้งการแสดงพฤติกรรม ท้ังนี้ข้ึนอยู#กับแต#ละบุคคล 
 2) ป�จจัยภายนอก ประกอบด.วย  ป�จจัยสนับสนุน (Enabling Factors)  และป�จจัยเสริม  
(Reinforcing Factors) หมายถึง ป�จจัยท่ีเกิดภายนอกตัวบุคคล โดยป�จจัยสนับสนุน คือ สถานการณ2
ของสิ่ งที่ เป�นทรัพยากรที่ เ อ้ืออํานวย (Facilitate) ในการแสดงพฤติกรรมของบุคคล ชุมชน 
ประกอบด.วยทักษะ (Skill) ท่ีจะช#วยให.บุคคลสามารถแสดงพฤติกรรมนั้น ๆ ได.ด.วยความสามารถท่ีจะ
ใช.แหล#งทรัพยากรต#าง ๆ (Affordability) การหาได.ง#าย (Availability) และความสามารถเข.าถึงได. 
(Accessibility) ของสิ่งท่ีจําเป�นในการแสดงพฤติกรรมหรือช#วยให.การแสดงพฤติกรรมนั้นเป�นไปได.
ง#ายข้ึน  ซึ่งมีส#วนเก่ียวข.องกับราคา (Cost) ระยะทาง (Distance) เวลา (Time) ส#วนป�จจัยเสริม 

                                                

 36Magnusson D. and Endler S. Norman, Personality at the crossroads: Current Issues in 
international psychology. (Hillsdale,NJ : Eribaum Associates, 1977), pp. 333-352.  
 

37Lawrence W. Green and Marshall W. Kreuter, Health Promotion Planning on 
Education and Ecological Approach, ( 3rd ed) (Mountain View, CA : Mayfield Publishing Company, 
1999), p. 35. 
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หมายถึง สิ่งที่บุคคลจะได.รับหรือคาดว#าจะได.รับ เช#นอิทธิพลจากสื่อบุคคล สื่อโฆษณา  หรืออาจเป�น
กฎระเบียบท่ีบังคับควบคุมให.บุคคลนั้น ๆ ได.ปฏิบัติตามก็ได.  

ดังน้ัน พฤติกรรมของบุคคลจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู#เสมอ    ซึ่งสาเหตุการเปลี่ยนแปลง
อาจมีความแตกต#างกันไปในแต#ละบุคคล โดยการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมการบริโภคอาหารของ
ผู.บริโภคแต#ละคนจึงไม#ได.เกิดข้ึนจากป�จจัยใดป�จจัยหนึ่ง แต#จะเกิดข้ึนจากป�จจัยหลายประการ
ประกอบกัน ทั้งน้ีข้ึนอยู#กับอิทธิพลของการได.รับป�จจัยทางด.านนั้น ๆ ดังสรุปเป�นแผนภาพได.ดังนี้ 

 
 
 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 3  แผนภาพพฤติกรรมการบริโภคอาหาร 
                             
 2.7.2 ประเภทของพฤติกรรมการบริโภคอาหาร 
 พฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู.บริโภคจะเปลี่ยนแปลงไปตามป�จจัยต#าง ๆ มากมายโดย 
เฉพาะในป�จจุบันมีการเปล่ียนแปลงและพัฒนาเทคโนโลยีด.านการส่ือสาร คมนาคม ความรวดเร็วของ
ข#าวสาร ทําให.เกิดผลกระทบอย#างมากต#อรูปแบบการดํารงชีวิตในป�จจุบัน ที่ชีวิตเต็มไปด.วยความเร#ง
รีบ แข#งขัน โดยเฉพาะในเขตเมือง ที่มีค#าครองชีพสูง การบริโภคอาหารของคนส#วนใหญ# จึงเป�นการ
บริโภคอาหารนอกบ.านอย#างเร#งรีบตามฐานะทางเศรษฐกิจ  ส#งผลให.มีแหล#งบริการอาหารภายนอก
บ.านเกิดข้ึนอย#างมากมาย เช#นอาหารประเภท Fast Food ต#าง ๆ และยังส#งผลให.เกิดโอกาสในการ
แข#งขันภาคอุตสาหกรรมในการผลิตผลิตภัณฑ2อาหารเพื่อความหลากหลายสามารถเก็บรักษาได.ง#าย 
ซึ่งสอดคล.องกับค#านิยมในการบริโภคอาหารที่เปลี่ยนไปเพื่อความสะดวกสบาย อันได.แก# อาหาร
กระป�อง อาหารแช#เยือกแข็ง อาหารพร.อมปรุงในซุปเปอร2มาร2เก็ต และอาหารก่ึงสําเร็จรูปและอาหาร
สําเร็จรูปต#าง ๆ  เป�นต.น นอกจากนี้ยังมีรูปแบบของเทคโนโลยีการสื่อสารใหม# ๆ หลากหลายช#องทาง 
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ทําให.เป�นกลไกและเทคนิคของธุรกิจด.านการตลาดของแต#ละผู.ประกอบการที่มีส#วนส#งเสริมให.เกิด 
ค#านิยม ความเชื่อ และความต.องการในการบริโภคอาหารตามสื่อในช#องทางต#าง ๆ การเลียนแบบ
วัฒนธรรมต#างประเทศในรูปแบบการรับประทานอาหาร ที่มีการโฆษณาประชาสัมพันธ2ให.เป�นท่ีรู.จัก 
อันมีอิทธิพลต#อการตัดสินใจบริโภคเพิ่มมากข้ึน  อย#างไรก็ตามในป�จจุบัน  มีข.อมูลด.านโซเชียลมีเดียท่ี
มีการเผยแพร#ข.อมูลทางโภชนาการต#าง ๆ มากมาย เกินคร่ึงเป�นข.อมูลท่ีผิด ไม#มีแหล#งอ.างอิงข.อมูล ผู.
ที่โพสต2ไม#ใช#นักโภชนาการตัวจริง เป�นเพียงบุคคลหนึ่งท่ีอาจจะให.ข.อมูลที่ผิด ๆ เพื่อขายของ หรือเพื่อ
ผลประโยชน2  อาทิ ข.อมูลการกินรักษาโรค กินปaองกันโรค กินเพื่อลดนํ้าหนัก สร.างความสับสนให.แก#
ประชาชนเป�นอย#างมาก                                                                                   

จากความหลากหลายของพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่เกิดข้ึนในป�จจุบัน สุพรรณี ไชยอํา
พร และวิไลลักษณ2 รุ#งเมืองทอง38 เปรียบเทียบแนวคิดการรับประทานอาหารในป�จจุบัน จากรูปแบบ
วิถีชีวิตและการบริการอาหารท่ีหลากหลาย เพื่อรองรับสภาพการดํารงชีวิตในยุคป�จจุบันที่นําไปสู#
พฤติกรรมการบริโภคอาหารของบุคคลไว. 4 กลุ#ม  

1. กลุ#มแนวคิดท่ีบริโภคอาหารเพื่อความอยู#รอด จะมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ไม#เก่ียง
ปริมาณและคุณภาพ  
             2. กลุ#มแนวคิดที่บริโภคอาหารเพื่อแสดงฐานะทางสังคมและความต.องการการถูกยอมรับ 
จะมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่เลือกราคา สถานที่ ตามรสนิยม 
 3. กลุ#มแนวคิดที่บริโภคอาหารเพื่อตอบสนองความต.องการด.านสุนทรียภาพทางกายและ
ใจ จะมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ีคํานึงถึง การบริการท่ีสะดวก รวดเร็วและอาหารที่มีรสชาติ
อร#อย 
 4. กลุ#มแนวคิดที่บริโภคอาหารเพื่อเสริมสร.างร#างกาย จะมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ี
คํานึงถึงสุขภาพ มีความคุ.มค#า พอเหมาะ   
 โดยสอดคล.องกับรายงานของผู.วิจัย 7 คณะ ภายใต.ความร#วมมือของสถาบันโภชนาการ 
มหาวิทยาลัยมหิดลกับสถาบันการศึกษาแต#ละส#วนภูมิภาค  เร่ืองพฤติกรรมการกินของคนไทยในแต#
ละภาค รวม 7 พื้นที่39 สามารถสรุปและจําแนกพฤติกรรมการบริโภคอาหารออกเป�น 3 แบบดังนี้  
            1. พฤติกรรมที่ไม#พึงประสงค2 คือพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่มีผลไม#ดีต#อภาวะโภชนาการ      
            2. พฤติกรรมแบบกลาง ๆ ท่ีไม#มีผลต#อภาวะโภชนาการ 
            3. พฤติกรรมที่พึงประสงค2 คือพฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ีเหมาะสมกับความต.องการของ
สุขภาพ 
             สรุปได.ว#าจากแนวโน.มพฤติกรรมการบริโภคอาหารจะมีการเปลี่ยนแปลงไป ตามการ
เจริญเติบโตของธุรกิจอุตสาหกรรม รวมทั้งความก.าวหน.าของเทคโนโลยีการส่ือสารและคมนาคมมีผล
โดยตรงต#อพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่จะบริโภคอาหารประเภทที่บริโภคได.ทันใจและรวดเร็ว 

                                                

             38สุพรรณี ไชยอาํพร และวิไลลักษณ2 รุ#งเมืองทอง, “แนวคิดว#าด.วยเร่ืองอาหาร ความท.าทายต#อนโยบาย
ด.านอาหารมนุษย2ของรัฐ”, วารสารพัฒนาสังคม, ปnท่ี16 ฉบับท่ี 2 (กันยายน 2557) : 111.                                                              
                 

39สาคร  ธนมติต2, “ผลสรุป สาเหตุและป�จจัยท่ีมีผลต#อพฤติกรรมการกินของคนไทย และแนวคิดกรอบ
นโยบายการแก.ป�ญหาบริโภคนิสยั”, ในรายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการเร่ืองสาเหตุและปqจจัยท่ีมีผลต<อพฤติกรรม
การกินของคนไทย โดยสถาบันโภชนาการ, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหิดล, 2529), หน.า 206. 
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บริโภคอาหารที่เป�นรูปแบบสําเร็จรูปมากกว#าอาหารสด มีการนําเข.าอาหารสําเร็จรูปหลากหลายจาก
ทั่วโลกเพราะพัฒนาการของระบบข.อมูลข#าวสารเป�นผลให.ผลิตภัณฑ2อาหารจํานวนมากเป�นท่ีรู.จักและ
ยอมรับของผู.บริโภคผ#านช#องทางสื่อสารมวลชนที่ทันสมัยในรูปแบบต#าง ๆ 
 
 2.8 ปUญหาดCานโภชนาการจากพฤติกรรมการบริโภคอาหาร 
 
             จากการประชุมวิชาการโภชนาการแห#งชาติคร้ังที่ 10 ประธานคณะกรรมการฝ6ายวิชาการ
กล#าวว#า ช#วงหลายปnก#อนภาพรวมภาวะโภชนาการในประเทศไทย ถือว#ามีประชาชนขาดสารอาหาร
อยู#มาก ส#วนขณะน้ีจะเป�นการขาดสารอาหารแบบไม#รู.ตัว เช#น ธาตุเหล็ก และมีแนวโน.มจะขาด
วิตามินดีในอนาคต อีกป�ญหาหน่ึงคือได.รับสารอาหารบางประเภทเกินกําหนด40 ซึ่งเป�นผลมาจาก
พฤติกรรมการบริโภคอาหารในด.านความสามารถในการรู.จักเลือกชนิดของอาหาร การรู.จักกําหนด
ปริมาณอาหารในการรับประทาน  ก#อให.เกิดอันตรายต#อสุขภาพและเป�นป�ญหาที่สําคัญของการ
บริโภคอาหาร อันได.แก# 
 
 2.8.1 ทานอาหารไม-พอและไม-ถูกตCอง  
 การกินไม#พอและไม#ถูกต.องทําให.เกิดภาวะพร#องทางโภชนาการหรือทุพโภชนาการ 
(Malnutrition) ในการขาด คือได.รับสารอาหารไม#ครบถ.วนเพียงพอ ก็จะทําให.เกิดภาวะขาดอาหาร
ข้ึน เป�นโรคขาดอาหาร หรือโรคขาดสารอาหาร นอกจากทําให.เกิดลักษณะผอมแห.งแรงน.อยแล.ว ยัง
แสดงอาการของโรคต#าง ๆ ได. แล.วแต#ว#าจะขาดสารอาหารชนิดใด เช#น ถ.าขาดสารอาหารหลัก ได.แก# 
โปรตีนและกําลังงานก็จะเกิดผอมแห.ง ไม#โต ถ.าขาดธาตุเหล็กก็จะเป�นโรคโลหิตจางไม#เจริญเติบโต 
เป�นต.น ขาดไอโอดีนก็เกิดโรคคอพอกไม#ฉลาด ขาดวิตามินเอก็เกิดโรคตาฟางตาบอดหรือความ
ต.านทานโรคตา ขาดวิตามินบีหนึ่งก็จะเกิดโรคเหน็บชา โรคหัวใจตามมาได. และยังมีโรคอีกหลาย ๆ 
อย#าง ในระยะที่แล.วมานั้นคนไทยโดยเฉพาะเด็ก เป�นโรคขาดสารอาหารกันมาก ในระยะเร่ิมศึกษาก็
พบว#ามีเด็กขาดอาหารถึงประมาณร.อยละ 50-60  ต#อมาได.มีการรณรงค2แก.ป�ญหากันอย#างเป�นระบบ
ในหลายรูปแบบจนลดความรุนแรงของป�ญหาลงมาได.เป�นอย#างมากทีเดียวในป�จจุบัน แต#ที่ยังคงพบ
บัญหา ได.แก#ป�ญหาการขาดธาตุเหล็กและโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก ผลกระทบจากการขาด
สารอาหารจากช#วงวัยหนึ่งของชีวิตต#อช#วงวัยถัดไป หรือผลจากรุ#นหนึ่งไปยังอีกรุ#นหน่ึง เช#นจากวัยรุ#น
หญิงไปสู#หญิงตั้งครรภ2  จากหญิงตั้งครรภ2ไปมีผลกระทบต#อลูกในครรภ2 เป�นต.น 
 
 2.8.2 ทานอาหารมากเกินไปและไม-ถูกสัดส-วน  
 กินมากเกินไปและไม# ถูกสัดส#วนทําให. เ กิดภาวะโภชนาการเกิน (Overnutrition) 
โดยเฉพาะอย#างยิ่งพวกท่ีกินไขมันมาก ๆ เนื้อสัตว2ท่ีมีมันมาก ๆ ก็จะแสดงออกในลักษณะของคนอ.วน 
มีน้ําหนักมากเกินไป มีไขมันสะสมในร#างกายมาก และยังพบว#ามีโรคร.ายต#าง ๆ ตามมา เช#น มีความ

                                                

 
40กรมสุขภาพจิต, “ไขข8อข8องใจด8านอาหารและโภชนาการ จะได8ไม<โดนหลอกกินแบบผดิๆ”, 18 
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เสี่ยงมากข้ึนต#อการเป�นโรคเบาหวาน โรคไขมันสูงในเลือด โรคหลอดเลือดตีบตัน หลอดเลือดแข็ง 
หรือโรคหัวใจตามมา นอกน้ันยังอาจพบโรคข.ออักเสบอีกด.วย ในป�จจุบันนี้แนวโน.มของผู.มีอันจะกินท่ี
อาศัยอยู#ในเมืองใหญ# ๆ เช#น กรุงเทพมหานครนั้น มีโรคอ.วนเพิ่มข้ึนมากและโรคต#าง ๆ ดังกล#าวแล.วก็
เป�นกันมากด.วย นอกจากนี้ยังพบป�ญหาจากการกินอาหารมื้อดึก  หรืออาจะเรียกได.ว#า “ละเมอกิน” 
ในเวลานอน (Sleep-related Eating Disorder) จากสาเหตุการจราจรติดขัดในการเดินทางกลับบ.าน 
กินข.าวก็จะเลยเวลาช#วงมื้อเย็นไปเป�นม้ือดึกได. การทํางานดึก การสังสรรค2 หรือปาร2ตี้ และเมื่อทาน
บ#อยครั้งและหนักเข.าร#วมกับอาการบางอย#างอาจเข.าข#ายโรคติดกินมื้อดึกได. (Night Eating 
Syndrome)  โดยคนกลุ#มดังกล#าวจะมีความอยากอาหารยามคํ่าคืนสูงมาก เข.าข้ันที่เรียกว#าห.าม
ตัวเองไม#ได. ซึ่งพอกินแล.วจะมีความรู.สึกผิดซ้ําซ.อน ดังนั้นแคลอรีของอาหารที่กินเข.าไปจะสะสมอยู#ใน
มื้อดึก ซึ่งกินเสร็จแล.วนอน ซึ่งจะส#งผลตามมาเช#น กรดไหลย.อน โรคอ.วน โรคนอนไม#หลับ ผลต#อ
ฮอร2โมนสุขภาพ โรคเก#ากําเริบเพิ่มความเสี่ยงโรคต#าง ๆ นอกจากน้ีการกินอาหารจานด#วน (Fast 
Food) ต#าง ๆ เนื่องมาจากอิทธิพลของอาหารของชาวตะวันตกแพร#เข.ามาในประเทศมากข้ึน อาหาร 
เหล#านี้มักจะมีปริมาณไขมันค#อนข.างสูงและมีจําหน#ายขายกันเกลื่อนกลาดในเมืองใหญ# ๆ และกําลัง
เป�นท่ีนิยมชมชอบของคนวัยรุ#นและเด็กอยู#ในขณะนี้ แนวโน.มการบริโภคลักษณะนี้จะทําให.เกิดป�ญหา
ทางโภชนาการตามมามากมายอย#างที่หลายประเทศในตะวันตก ทั้งในทวีปอเมริกาและทวีปยุโรปได.
ประสบมาแล.วและกําลังเป�นป�ญหาเร้ือรังทางด.านสุขภาพอยู#ในขณะน้ี ซึ่งถือว#าเป�นป�ญหาเรื้อรังท่ีต.อง
ใช.เงินจํานวนมากและบุคลากรหลายฝ6ายในการแก.ไขกันอยู# 
 
 2.8.3 ทานอาหารไม-สะอาดและมีสารพิษเจือปน  
 กินอาหารไม#สะอาดและมีสารพิษเจือปนทําให.เกิดอันตรายต#อร#างกายท้ังระยะสั้นหรือ
เฉียบพลัน และระยะยาวหรือเรื้อรังได. โดยจะเกิดเป�นโรคต#าง ๆ ตามมาอีกมากเช#นกัน เช#น โรค
อุจจาระร#วงอย#างแรง โรคอาหารเป�นพิษต#าง ๆ ตลอดจนการเกิดโรคเร้ือรังที่ยากในการรักษาให.หาย
ได. ตัวอย#างเช#นโรคมะเร็งท่ีได.ทําลายชีวิตมนุษย2มามากมาย และต.องใช.ทรัพยากรมากมายในการ
รักษา แต#ก็ยังไม#สามารถรักษาได.เท#าใดนัก โดยมีข้ันตอนการดําเนินงานหลายข้ันตอนก#อนท่ีจะเป�น
อาหารท่ีสามารถรับประทานได. ในแต#ละข้ันตอนน้ันอาจทําให.เกิดมีการปนเป��อนหรือเกิดสารพิษหรือ
สารอันตรายข้ึนในอาหารได. การปนเป��อนนี้อาจจะเกิดข้ึนโดยไม#ได.ตั้งใจ แต#อาจเกิดข้ึนเองตาม
ธรรมชาติ หรือบางคร้ังมีการผสมลงไปโดยตั้งใจแล.วก#อให.เกิดป�ญหาสารพิษหรือสารอันตรายข้ึน ใน
ข้ันตอนต#าง ๆ ดังต#อไปนี้ 
 

1. ขั้นตอนการผลิตอาหารในลักษณะวัตถุดิบ 
 ข้ันตอนนี้ เป�นส#วนท่ีสําคัญมาก เพราะเป�นข้ันตอนท่ีผลิตอาหาร เพื่อเลี้ยงประชากรในวง
กว.าง ซึ่งมีทั้งด.านกสิกรรมคือการผลิตพืชอาหาร ด.านปศุสัตว2และประมง เป�นการผลิตสัตว2อาหาร ทั้ง
สองประเภทน้ีถือว#า เป�นหลักของการได.มาซึ่งอาหารสําหรับประชากรท้ังโลก ในป�จจุบันและอนาคต
โลกจําเป�นจะต.องมีการผลิตอาหารเพิ่มมากข้ึนทุกวัน เพื่อให.พอเพียงกับการเพิ่มข้ึนของประชากรใน
ขณะที่ป�จจัยการผลิตโดยเฉพาะอย#างยิ่งด.านพื้นท่ีการเกษตรลดน.อยลงทุกวัน ทําให.มนุษย2เราต.อง
พัฒนาวิธีการใหม# ๆ มาใช.ในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรให.เพียงพอดังกล#าว โดยเฉพาะอย#างยิ่ง
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การผลิตพืชอาหารซึ่งแต#ละประเทศใช.พืชอาหารต#าง ๆ กัน สําหรับประเทศไทยนั้นก็ดําเนินการตาม
วิวัฒนาการคล.ายกับประเทศอ่ืน ๆ และนับว#าประเทศไทย เป�นประเทศหนึ่งที่ผลิตอาหารได.มากและ
เป�นแหล#งผลิตสําคัญของโลก ขณะเดียวกันการพัฒนาการผลิตที่แล.วมาน้ัน มักจะมีการนําสารเคมี  
ต#าง ๆ เข.ามาใช.เพิ่มมากข้ึนทุกปn มีทั้งสารพิษใช.ปaองกันกําจัดแมลง สัตว2 หรือวัชพืช นับว#าประเทศ
ไทยเป�นประเทศหน่ึงที่มีการใช.สารเคมีในการเกษตรค#อนข.างมาก  
 ป�ญหาสารพิษที่ใช.ปaองกันกําจัดแมลง สัตว2หรือวัชพืชหรือที่รวมเรียกว#าสารพิษใน
การเกษตรน้ัน เป�นที่กล#าวถึงกันมาเป�นเวลานานหลายปnแล.ว สารพิษเหล#าน้ีอาจแบ#งได.หลายชนิด
โดยรวมเรียกว#า Pesticides ป�ญหาท่ีสําคัญในการใช.สารพิษกําจัดแมลงก็คือการใช.กันในปริมาณมาก
เกินไป และไม#ได.ท้ิงระยะเวลานานพอท่ีสารพิษเหล#านี้จะสลายตัวก#อน ป�ญหาท่ีน#าเป�นห#วงมากคือผัก
และผลไม.ซึ่งเป�นอาหารที่เป�นประโยชน2และจําเป�นต#อร#างกาย เราจะต.องกินเป�นประจําทุกวัน 
บางคร้ังกินดิบ บางคร้ังกินสุก ทําให.มีสารพิษตกค.างอยู#มาก ซึ่งถ.าผู.บริโภคไม#ระมัดระวังก็อาจเป�น
อันตรายร.ายแรงได.  นอกจากสารพิษที่ใช.ในการเกษตรแล.ว ยังมีการใช.สารเคมีอีกหลายอย#างใน
การเกษตรท้ังพืชและสัตว2 เช#น ปุ�ยเคมี ส#วนใหญ#จะเป�นปุ�ยยูเรีย ปุ�ยไนเตรท สารฮอร2โมนช#วยกระตุ.น
ให.โตเร็ว ออกดอกออกผลเร็ว เป�นต.น ซึ่งการใช.สารเคมีกลุ#มนี้และบ#อยเกินไปอาจมีเหลือตกค.างใน
อาหารมากและเกิดอันตรายได. 
 
 2. ขั้นตอนการเก็บรักษาและการขนส-ง 
 หลังจากผลิตวัตถุดิบได.แล.ว มักต.องมีการเก็บไว.หรือขนส#ง เพื่อส#งต#อให.โรงงานหรือนําไป
ขายให.ผู.ขายย#อย ขายต#อให.ผู.บริโภค จากกระบวนการท้ัง 2 อย#างน้ี พบว#าอาจมีข.อผิดพลาดและทําให.
มีการปนเป��อนของสารพิษและเป�นอันตรายต#อผู.กินได.บ#อย ๆ 
 ในการเก็บรักษานั้นจะต.องระมัดระวัง โดยเฉพาะอย#างยิ่งอาหารท่ีมีความชื้นมักจะมีราข้ึน
ได.ง#าย ถ.าเก็บไว.ขณะท่ียังชื้น ๆ อยู# และประเทศไทยเป�นประเทศที่มีความชื้นในอากาศสูง อบอุ#น ทํา
ให.สภาวะเหมาะกับการเจริญเติบโตของรามาก ราที่พบว#าข้ึนได.ง#ายได.แก# ราในกลุ#ม AspergiIlus 
โดยเฉพาะอย#างยิ่ง Aspergillus flavus ซึ่งมีสีเหลืองอมเขียว หรือเหลืองอมน้ําตาล ราพวกนี้มี
ความสามารถจะสร.างสารพิษกลุ#มหน่ึงท่ีเรียกว#า  Aflatoxins สารพิษจากเชื้อรากลุ#มน้ีสามารถทําให.
เป�นมะเร็งในตับได. อาหารท่ีพบว#ามีสารพิษกลุ#มนี้ปนเป��อนอยู#เสมอ ๆ ได.แก# ถ่ัวลิสงป6น ข.าวโพด หัว
หอม หัวกระเทียม พริกป6น สิ่งเหล#านี้ถ.ามีความชื้นและเก็บไว.นาน ไม#มีภาชนะท่ีปoดมิดชิดก็จะข้ึนราได.
ง#าย และสร.างสารพิษท้ิงไว. สารพิษท่ีราสร.างข้ึนน้ีทนต#อความร.อนค#อนข.างมาก การหุงต.มปo�งย#าง
ธรรมดาไม#สามารถทําลายได.หมด ดังน้ันวิธีปฏิบัติคือต.องปaองกันมิให.มีราข้ึน  
 
 3. ขั้นตอนการแปรรูปอาหาร 
 ในข้ันตอนน้ีส#วนใหญ#จะเป�นข้ันตอนในอุตสาหกรรม หรือการประกอบกิจการแปรรูป
อาหารขนาดย#อยหรือในครัวเรือน โดยทั่วไปมักจะมีการใช.สารเคมีต#าง ๆ ผสมลงไป ท่ีเราเรียกว#า 
สารเจือปนอาหาร (Food Additives) สารเคมีในกลุ#มนี้มีมากมายหลายชนิดและใช.ผสมลงในอาหาร
ด.วยความตั้งใจ เพื่อจุดประสงค2บางอย#าง เช#น ต.องการเก็บถนอมอาหารไว.นาน ๆ ก็ใช.สารกันเสีย กัน
บูด กันหืน ต.องการแต#งสี ให.ดูสวยก็ผสมสีลงไป หรือต.องการแต#งกลิ่นต#าง ๆ ก็ผสมสารแต#งกลิ่น หรือ
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ต.องการรสชาติใดก็ผสมสารแต#งรสลงไป เป�นต.น สารเคมีต#าง ๆ เหล#านี้ถ.าใช.อย#างระมัดระวัง ถูกต.อง 
ในปริมาณที่กําหนดก็ไม#มีอันตรายใด ๆ แต#เท#าที่เกิดป�ญหามานั้นมักเกิดจากการใช.ไม#ถูกต.อง และใช.
มากเกินไปจึงเป�นอันตรายได. นอกจากน้ียังพบและมีผู.ทําอาหารรายย#อยบางรายได.นําสีย.อมผ.ามาใช.
ผสมอาหาร ซึ่งสีย.อมผ.านั้นมักจะเป�นสีที่อาจทําให.เป�นมะเร็งได.และยังมีโลหะอันตรายปนอยู#มาก เช#น 
ตะก่ัว สารหนู โครเมียม เป�นต.น จึงเป�นอันตรายอย#างมาก 

 4. ขั้นตอนการปรุงอาหาร 
 ข้ันตอนสุดท.ายก#อนท่ีเราจะกินอาหารคือ การปรุงหรือหุงต.มอาหาร ส#วนใหญ#ก็เป�นการใช.
วิธีทอด ต.ม น่ึง ปo�ง ย#างหรืออบแล.วแต#คนชอบ จากการศึกษาของหลาย ๆ แห#งพบว#าการต.มหรือนึ่ง
จะปลอดภัยที่สุด ส#วนการทอดและอบน้ันถ.าไม#ร.อนจนเกินไปนักก็ปลอดภัย สําหรับการปo�งหรือย#างท่ี
ใช.ไฟแรงน้ัน พบว#าอาหารบางอย#างเกิดสารอันตรายข้ึน เช#น พวกเน้ือสัตว2ที่ย#างจนไหม.เกรียม มักจะ
เกิดสารก#อกลายพันธุ2หรือสารก#อมะเร็งบางอย#างข้ึนได. ดังนั้นควรจะหลีกเลี่ยงปรุงอาหารชนิด อบ ปo�ง 
ย#าง ที่ใช.ไฟแรงมาก ๆ 
 

5. ขั้นตอนการขาย 
ในข้ันตอนน้ีถ.าดําเนินการอย#างถูกต.องตามหลักการสุขาภิบาลอาหาร (Food Hygeine) 

แล.วก็จะปลอดภัยไม#มีอันตรายใด ๆ แต#ในป�จจุบัน เรามักจะพบเห็นอยู#เสมอว#ามีคนซ้ืออาหารกินแล.ว
เกิดเป�นพิษข้ึน เช#น ข.าวมันไก#ที่ขายตั้งแต#เช.าจนดึก ไก#ที่แขวนนั้นรวมถึงเขียงที่ใช.สับไก# จะมีความ
เสี่ยงจากการเจริญเติบโตของแบคทีเรียในอาหารและการปนเป��อนจากอุปกรณ2และภาชนะที่เกิดการ
หมักหมมได.  การกินขนมจีนน้ํายาแล.วต.องป6วยเข.าโรงพยาบาลกันทีละมาก ๆ ทั้งที่คนขายบอกว#านํ้า
ยาของเขาก็อุ#นอยู#ตลอดเวลา แต#หารู.ไม#ว#าขนมจีนท่ีกินกับนํ้ายาน้ันทํามานานแล.วและถ.ามีการ
ปนเป��อนด.วยเชื้อแบคทีเรียมันก็จะแพร#ขยายตัวเป�นจํานวนมาก หรือแม.แต#น้ํายาถ.าทําไว.นาน เช#นทํา
ค.างคืนแล.วไม#ได.ปoดให.มิดชิด และการอุ#นก็ใช.ความร.อนตํ่ามาก เชื้อโรคก็อาจเจริญแพร#กระจายได. ก็
เกิดป�ญหาข้ึน นอกจากนี้ยังพบว#าอาหารท่ีขายข.างถนนก็ไม#สะอาดเนื่องมาจากการล.างวัตถุดิบ การ
เตรียมมีพื้นที่จํากัด  นอกจากน้ันยังมีฝุ6นจากถนน เมื่อรถวิ่งผ#านปลิวลงในอาหาร หรือไอเสียจากท#อไอ
เสียรถยนต2ก็พ#นออกมาตลอดเวลาและตกลงไปปนเป��อนกับอาหารได. ถ.าไม#ได.ปoดให.มิดชิด ป�จจุบันก็
พบว#ามีตะก่ัวปนในบรรยากาศตามข.างถนนที่รถวิ่งหนาแน#นมาก ดังนั้นการกินอาหารข.างถนนจึงเสี่ยง
ต#ออันตรายพอสมควร 
             จากวัฒนธรรมการบริโภคร#วมกับวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปทําให.เกิดป�ญหาทางด.าน
โภชนาการท่ีมีสาเหตุจากพฤติกรรมการบริโภคอาหารของคนไทย อันได.แก# ป�ญหาการขาดสารอาหาร 
ป�ญหาการเกิดโรคติดต#อไม#เรื้อรังจากอาหาร และป�ญหาสารพิษและความไม#ปลอดภัยด.านอาหาร ซึ่ง
เป�นป�จจัยในการเพิ่มความเสี่ยงในการบริโภคอาหารท่ีเกิดผลเสียต#อสุขภาพ 

 

2.9 ปUจจัยกําหนดพฤติกรรมเส่ียงดCานการบริโภคอาหาร  
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ป�ญหาทางโภชนาการที่เกิดข้ึนส#วนใหญ# ล.วนมีผลมาจากพฤติกรรมเสี่ยงท่ีก#อให.เกิดความเสื่อมถอย
ของสุขภาพ ซึ่งจากการศึกษาโดยกองสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข41 พบป�จจัยท่ีก#อให.เกิด
พฤติกรรมดังกล#าว ได.แก# 

 
  2.9.1. ความไม-รูCและขาดความตระหนักรูC    
 ความไม#รู. การขาดความรู.และความเข.าใจในการพิจารณาเลือกบริโภค ท่ีมีคุณภาพ
มาตรฐาน ทั้งน้ีอาจมีสาเหตุมาจาก การขาดข.อมูลข#าวสารที่เพียงพอในการนํามาประกอบการ
พิจารณาตัดสินใจเลือก ได.แก# คุณภาพ ประโยชน2 และราคาที่เป�นจริงทําให.ผู.บริโภคเสี่ยงต#อการ
บริโภคอาหารท่ีไม#มีคุณภาพ หรือมีคุณภาพไม#เพียงพอ การท่ีข.อมูลที่มีอยู#ไม#มีคุณภาพเพียงพอ เช#น 
เป�นข.อมูลที่ไม#เป�นจริง  ผู.บริโภคมีการศึกษาน.อยหรือขาดการศึกษา ทําให.มีมุมมองในการคิดพิจารณา
จํากัด  การขาดการสื่อสาร อาจเนื่องจากการอยู#ในชนบทที่ห#างไกลทําให.ไม#ได.รับข.อมูลข#าวสารท่ี
ถูกต.องอย#างทันต#อเหตุการณ2  การขาดความสังเกตในอาหารและผลิตภัณฑ2ท่ีจะนํามาบริโภค อาจเป�น
ผลจากความรีบร.อนในการตัดสินใจ หรือการขาดความตระหนักในอันตรายจากการบริโภค หรือขาด
ความละเอียดรอบคอบในการพิจารณาเลือก ทําให.จําเป�นต.องบริโภคอาหารหรือผลิตภัณฑ2ท่ี
เสื่อมสภาพหมดอายุ หรือไม#มีคุณภาพเพียงพอ นอกจากน้ีความรู.ในเร่ืองคุณค#าอาหารทางโภชนาการ
ดังกล#าวอาจเป�นเหตุสําคัญในการเลือกอาหารบางประเภทได.ด.วย โดยเฉพาะการศึกษาของแม#บ.านจะ
มีอิทธิพลต#อพฤติกรรมการบริโภคของครอบครัวมาก เพราะแม#บ.านเป�นผู.ที่รับผิดชอบอาหารภายใน
บ.านท้ังหมด 
 
             2.9.2 ค-านิยม 

ค#านิยม ถือว#าเป�นป�จจัยภายนอกซ่ึงเป�นป�จจัยที่มีอิทธิพลต#อความรู.สึกนึกคิดของบุคคล 
เป�นสิ่งที่เกิดข้ึนจากการเรียนรู.หรือสิ่งอ่ืนใดก็ตามที่เป�นตัวกํากับหรือควบคุมพฤติกรรมของบุคคลที่อยู#
ในสังคมนั้น ๆ  ดังนั้น ค#านิยมจึงเก่ียวข.องกับการตอบสนองต#อสิ่งกระตุ.นด.วยวิธีที่มีมาตรฐาน ซึ่ง
บุคคลจะถูกกระตุ.นให.มีส#วนร#วมในพฤติกรรมเพื่อให.บรรลุค#านิยม บุคคลที่นิยมความหรูหรา ต.องการ
ให.คนยกย#องยอมรับ เพื่อเสริมบุคลิกภาพให.เป�นคนท่ีทันสมัย ซึ่งพฤติกรรมการบริโภคจะนิยม
รับประทานอาหารนอกบ.าน ตามร.านอาหารท่ีมีชื่อเสียง บุคคลนิยมรักความสนุก ชอบความรื่นเริง
สังสรรค2ในหมู#ญาติพี่น.อง เพื่อนฝูงอยู#ตลอดเวลา ไม#ว#าจะเป�นการนัดพบปะสังสรรค2ทุกสัปดาห2 หรือ
การจัดปาร2ตี้ทุกสิ้นเดือน บุคคลประเภทน้ีมีนิสัยชอบบริโภคเป�นหลัก ซึ่งไม#ได.คํานึงถึงสุขภาพมากนัก 
บางคร้ังบริโภคมากจนเกินความจําเป�นและมีผลต#อสุขภาพทําให.เกิดโรคต#าง ๆ ได.ง#าย เช#น โรคไขมัน
อุดตัน โรคเบาหวาน ความดัน อาหารไม#ย#อย อาหารเป�นพิษ  ฯลฯ  นอกจากน้ีบุคคลที่มีค#านิยมต#อ
การดํารงชีพอย#างเร#งด#วน โดยจะให.ป�จจัยเร่ืองเวลาเป�นป�จจัยแวดล.อมที่สําคัญ เน่ืองจากเห็นว#าสภาพ
การจราจรติดขัด และความสะดวกมีบทบาทในการกําหนดพฤติกรรมการบริโภคอาหารอย#างชัดเจน 
โดยอาหารสามารถรับประทานได.ทันที ไม#ต.องมีเครื่องมือหรืออุปกรณ2มากมายในการรับประทาน

                                                

 
41กองสขุศึกษา, การเรียนรู8เพ่ือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารสําหรับวัยทํางาน, พิมพ2คร้ัง

ท่ี 2, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทโอ-วิทย2 (ประเทศไทย) จํากัด, 2560), หน.า 9-11. 
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อาหาร ได.แก# การบริโภคอาหารจานด#วนแบบตะวันตก เช#น แฮมเบอร2เกอร2 สเต็ก แซนวิช พิซซ#า ไส.
กรอก ไก#ทอด  ส#วนประเภทขนม ได.แก# โดนัท เค.ก คุกก้ี พุดดิ้ง ไอศครีม นํ้าอัดลม เป�นต.น ล.วนเป�น
อาหารจําพวกแปaง ไขมันและน้ําตาลมาก  เมื่อบริโภคเข.าไปอย#างต#อเน่ืองจะทําให.เกิดภาวะ
โภชนาการเกินได. 

 
2.9.3 ความเคยชินในพฤติกรรมการบริโภคอาหาร                                                                                                                              
บุคคลที่มีการเลือกบริโภคอาหารเฉพาะอย#างหรือบริโภคอาหารอย#างใดอย#างหนึ่งซ้ําซาก

เป�นประจําเนื่องจากความเคยชิน  อาจทําให.ขาดสารอาหารอย#างใดอย#างหนึ่งและทําให.เป�นโรคขาด
สารอาหารได. นอกจากน้ียังมีความเคยชินในการรับประทานอาหารที่มีรสจัด ติดรสหวาน มัน เค็ม 
โดยตามร.านอาหารต#าง ๆ ต.องมีโถพริกนํ้าปลา โถเครื่องพวง  น้ําจิ้มต#าง ๆ จนทําให.เป�นสิ่งที่ขาดไม#ได.
และต.องปรุงรสในอาหารเพิ่มเติม จากความเคยชินกลายเป�นวงจรท่ีเกิดข้ึนซ้ํา ๆ ของการรับประทาน
อาหารในแต#ละมื้อ  โดยเคร่ืองปรุงรสเหล#าน้ันล.วนเป�นสาเหตุของโรคติดต#อไม#เร้ือรังอีกมาก ทั้ง
เบาหวาน ไตวาย ความดัน เป�นต.น  

 
2.9.4 อิทธิพลสื่อโฆษณา 
สื่อมวลชน ส่ิงตีพิมพ2 วิทยุ หรือสื่ออ่ืนใดก็ตาม ล.วนมีส#วนทําให.ทัศนคติของคนท่ีมีต#อ

อาหารเปลี่ยนไป เป�นท่ีทราบกันดีอยู#แล.วว#า กลยุทธ2สําคัญที่บริษัทและอุตสาหกรรมอาหารและ
เครื่องดื่มใช.ในการเพิ่มยอดขายและนําไปสู#การบริโภคที่มากข้ึน คือการโฆษณา เนื่องจากการโฆษณา
เป�นหนึ่งแนวทางของการทําการตลาดท่ีจะช#วยกระตุ.นให.ผู.บริโภคเกิดความสนใจในสินค.า เมื่อ
พิจารณาสัดส#วนงบการโฆษณาต#อรายได.ของอุตสาหกรรมและเครื่องดื่ม ใน พ.ศ. 2554 พบว#า บริษัท
เครื่องดื่มนํ้าอัดลมยี่ห.อหน่ึงมีงบโฆษณาต#อรายได.ร.อยละ 30.11 กล#าวคือ นํ้าอัดลมในราคา 10 บาท
จะมีงบการโฆษณาอยู#ประมาณ 3 บาท และบริษัทขนมกรุบกรอบมีงบโฆษณาต#อรายได.ร.อยละ 15.76 
หมายความว#า ขนมราคา 10 บาท จะมีงบโฆษณาสินค.าอยู#ประมาณ 1 บาท 57 สตางค2ต#อหน#วย42 
ข.อมูลดังกล#าวสะท.อนให.เห็นว#าบริษัทและอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มให.ความสําคัญต#อการ
โฆษณาเป�นอย#างมาก เพราะเป�นช#องทางในการเพิ่มยอดขายและกระตุ.นการบริโภคของประชาชน ซึ่ง
เป�นช#องทางท่ีประสบความสําเร็จ เพราะแนวโน.มของการบริโภคอาหารดังกล#าวมียอดเพิ่มสูงข้ึนทุกปn 
ทําให.การแข#งขันทางการตลาดมีความรุนแรงเพิ่มมากข้ึนเร่ือย ๆ อย#างไรก็ตามในป�จจุบัน การโฆษณา
สินค.าขององค2การค.าเอกชนท่ีปรากฏในสื่อมวลชน อาจมีท้ังประเภทที่โฆษณาเกินความเป�นจริง หรือ
เป�นการโฆษณาที่ใช.ดารานักแสดงที่เป�นที่ชื่นชอบ เพื่อชักชวนให.ผู.บริโภคบริโภคตาม ดังนั้นผู.บริโภค
ต.องใช.ดุลยพินิจก#อนการเลือกซื้อหรือเลือกบริโภคอาหาร การโฆษณาชวนเชื่อท่ีเกินจริง ผู.บริโภคท่ี
ได.รับคําโฆษณาท่ีเกินจริงจะไม#สามารถรับทราบข.อมูลท่ีเป�นจริงเก่ียวกับสิ่งท่ีนํามาบริโภคหรือมีความ
เข.าใจไม#ถูกต.องในคุณค#าและประโยชน2ท่ีได.จากการบริโภคอาหารนั้น ๆ การตัดสินใจซื้อตามแรง
โฆษณาโดยไม#ได.ศึกษาถึงประโยชน2 และโทษจากการบริโภคอย#างถ#องแท. จึงก#อให.เกิดการตัดสินใจท่ี
ผิดพลาดได.ง#าย 
                                                

               42นงนุช ใจชื่น และวาทินี คุณเผอืก. เบ้ืองหลังขบวนการ 3 กําลังสูง : ลวงผู8ใหญ< ล<อใจเด็ก, พิมพ2คร้ังท่ี 
2, (นนทบุรี : บริษัทเดอะกราฟoโกซิสเต็มส2 จํากัด, 2556), หน.า15. 
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2.10  ผลกระทบจากการบริโภคอาหารที่ไม-เหมาะสม 
 
 จากป�จจัยต#าง ๆ ของอาหารและพฤติกรรมการบริโภคอาหารทําให.เกิดผลกระทบต#าง ๆ 
ดังต#อไปนี้ 
 
 2.10.1 ผลกระทบต-อสุขภาพ 
 จากการบริโภคอาหารที่ไม#ครบถ.วน ไม#ถูกต.องตามหลักโภชนาการ มีผลทําให.ระบบดูดซึม
อาหารของร#างกายทํางานโดยไม#มีประสิทธิภาพ ทําให.ร#างกายดูดซึมสารอาหารเข.าไปใช.ได.อย#างไม#
เต็มท่ี แม.เราจะทานอาหารปริมาณมากก็ตาม แต#เน่ืองจากอาหารท่ีเรารับประทานเข.าไปนั้น ไม#มี
คุณค#าทางโภชนาการ เมื่อร#างกายได.รับสารอาหารท่ีต.องการไม#เพียงพอ ประสิทธิภาพการทํางานของ
ร#างกาย จะทํางานเสื่อมสภาพลงเร่ือย ๆ ป�ญหาสุขภาพต#าง ๆ ไม#ว#าจะเป�นโรคอ.วน โรคผอม ไม#
แข็งแรง อ#อนเพลีย ปวดหัว เบาหวาน โรคหัวใจ ไขมันในเส.นเลือดอุดตัน ความดันโลหิตไม#ปกติ 
ภูมิแพ. ไมเกรน และป�ญหาอ่ืน ๆ เป�นผลมาจากการที่ร#างกายไม#ได.รับสารอาหารท่ีเพียงพอและถูกต.อง 
อีกอย#างหน่ึงคือระบบดูดซึมท่ีทํางานโดยไม#มีประสิทธิภาพ เน่ืองจากในลําไส.ของเรามีสิ่งสกปรกสะสม
อยู#ตามผนังลําไส.  ซึ่งเป�นสาเหตุที่ทําให.ระบบดูดซึม ทํางานได.เพียง 30-50 % เท#านั้น หากเราทาน
อาหารเข.าไป 100 % ร#างกายสามารถนําไปใช.ได. เพียง 50 % เท#านั้น ดังน้ันเราจะได.รับสารอาหารท่ี
ไม#ครบถ.วนตามท่ีร#างกายต.องการอย#างแน#นอน จึงเป�นผลให.ร#างกายไม#สามารถทํางานอย#างเต็ม
ประสิทธิภาพอย#างที่ควรจะเป�น  70% ของโรคหรือความเจ็บป6วย เกิดข้ึนจากโภชนาการบกพร#อง นั่น
ก็คือ คนป6วย 10 คนที่ไปพบแพทย2 จะมี 7 คนที่ป6วย เน่ืองจากได.รับอาหารผิดหลักโภชนาการ อัน
ได.แก#  

 โรคมะเร็ง องค2การอนามัยโลกคาดการณ2ว#าในปn พ.ศ. 2563 ท่ัวโลกจะมีคนตายเพราะ
โรคมะเร็งมากกว#า 11 ล.านคน ป�จจัยหลักนอกจากสารพิษปนเป��อนและตกค.างในอาหาร การใช.ชีวิตท่ี
เสี่ยงต#อโรคมะเร็ง นอกจากนี้การบริโภคอาหารท่ีมีกากใยน.อยจะส#งผลให.อุจจาระแข็งและขับถ#าย
ลําบาก   นาน ๆ เข.าก็หมักหมมกลายเป�นของเสียอยู#ในลําไส. เสี่ยงต#อการเป�นมะเร็งลําไส.ได. 

 โรคหัวใจและหลอดเลือด เป�นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต.น ๆ ของผู.คนในโลก ป�จจัยหลัก
มาจากการกินอาหารไม#ถูกหลักโภชนาการ เช#น กินไขมันท่ีเป�นโทษต#อร#างกาย กินของมัน ของทอด 
ไม#กินผักผลไม. 

 โรคเบาหวาน ประเทศไทยมีผู.ป6วยเบาหวานรายใหม# 388,551 ราย เสียชีวิต 7,752ราย 
ผู.ป6วย 50 % ไม#รู.ว#าตัวเองเป�นเบาหวาน สาเหตุเกิดจากการกินขนมหวาน ผลไม.รสหวานจัด ดื่ม
น้ําอัดลม เหล.า เบียร2 ฯลฯ 

 โรคไต เกิดจากการกินอาหารที่มีปริมาณโซเดียมสูง หากสะสมในร#างกายเยอะ ๆ ส#งผลให.
เกิดความดันโลหิตสูง แต#ท้ังนี้ทั้งน้ันอาหารบางชนิดมีโซเดียมสูงแต#ไม#มีรสเค็ม ซึ่งเรียกว#าโซเดียมแฝง 
ทําให.เรารับโซเดียมเข.าร#างกายโดยไม#รู.ตัว นอกจากนี้การกินเค็มยังก#อให.เกิดผลเสียต#อร#างกาย
มากกว#าโรคไต การกินเค็มทําให.ความดันโลหิตสูง และยังส#งผลกระทบต#อหัวใจ ไต การกินอาหารรส
เค็มหรืออาหารที่มีส#วนประกอบของโซเดียมเป�นประจํา คือ บริโภคอาหารที่มีเกลือหรือโซเดียมสูง 
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โดยเฉพาะจากเคร่ืองปรุงรสเค็ม ได.แก# เกลือ  น้ําปลา กะปo ซีอ๊ิวขาว ซอสปรุงรส ผงชูรส  และผงปรุง
รสต#าง ๆ รวมทั้งพฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ีเปล่ียนแปลงไป การนิยมอาหารจานด#วน อาหาร
สําเร็จรูปแช#เยือกแข็ง อาหารก่ึงสําเร็จรูป รวมท้ังอาหารนอกบ.านที่ปรุงโดยคํานึงถึงแต#รสชาติ แต#ไม#
คํานึงถึงสุขภาพของผู.บริโภค ซึ่งจากการสํารวจปริมาณอาหารที่มีส#วนประกอบของโซเดียมคลอไรด2
ของประชากรไทย โดยสํานักโภชนาการ กรมอนามัย ปn พ.ศ. 2551 สถานการณ2บริโภคอาหารที่มี
โซเดียมสูงพบว#ามีการบริโภคโซเดียมคลอไรด2สูงเกินปริมาณแนะนําถึง 2 เท#า (โซเดียม 4,351 
มิลลิกรัม) หรือเปรียบเทียบเป�นเกลือ 10.8 กรัมต#อวัน ทําให.หลายประเทศเริ่มมีการรณรงค2ให.มีการ
ลดการกินเค็มเกิดข้ึน 
 โรคขาดสารอาหาร เกิดจากการกินอาหารจานด#วนมีส#วนประกอบเป�นแปaง ไขมัน และ
โปรตีน มีผักผลไม.เพียงเล็กน.อยเท#านั้น ดังนั้นการกินอาหารจานด#วนเป�นประจําก็จะทําให.เป�นคนขาด
สารอาหาร โดยเฉพาะสารอาหารประเภทเกลือแร#และวิตามิน 
 
 2.10.2 ผลกระทบต-อภาระทางเศรษฐกิจ 
 กลุ#มโรคไม#ติดต#อเรื้อรังหรือกลุ#มโรค NCDs น้ัน ถือเป�นป�ญหาใหญ#ของโลกท่ีกําลังทวีความ
รุนแรงข้ึนเรื่อย ๆ โดยจาก สถิติผู.เสียชีวิตของคนท่ัวโลกขององค2การอนามัยโลก (WHO)43 ในปn ค.ศ. 
2016 จํานวน 57 ล.านคนพบว#าสาเหตุการเสียชีวิตของประชากรโลกทั้งหมด มีถึง 41 ล.านคน ท่ีเกิด
จากกลุ#มโรค NCDs และคิดเป�นร.อยละ72 ของสาเหตุการเสียชีวิตทั้งหมด โดยมีอัตราการเสียชีวิตของ
โรคในกลุ#ม NCDs จากมากไปน.อยคือ โรคหัวใจและหลอดเลือด (Cardiovascular Diseases) โรค 
มะเร็ง (Cancers) โรคทางเดินหายใจเร้ือรัง (Chronic Respiratory Diseases)  และโรคเบาหวาน 
(Diabets) 
 

 
ภาพที่ 4 สถิติผูCเสียชีวิตทั่วโลกในกลุ-มโรค NCDs ป\ 2016  
                                                

 
43 World Health Organization, Noncommucable Diseases Country profiles 2018, 

(Geneva in Switzerland, 2018),  pp. 10-11,198. 
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 สําหรับประเทศไทย จากสถิติในปnเดียวกัน พบว#าจากประชากรทั้งหมด 69 ล.านคน มี
ผู.เสียชีวิตทั้งหมด 5 แสนกว#าคน โดยในจํานวนน้ีเป�นการเสียชีวิตด.วยกลุ#มโรค NCDs สูงถึงเกือบ 4 
แสนคน คิดเป�นร.อยละ 74  ทําให.เกิดมูลค#าความเสียหายทางเศรษฐกิจสูงถึง 200,000 ล.านบาทต#อปn 
ทั้งสถิติการเสียชีวิตดังกล#าวยังแสดงว#าประเทศไทยมีผู.เสียชีวิตมากกว#าค#าเฉลี่ยของท้ังโลกและมี
แนวโน.มจะสูงข้ึนเรื่อย ๆ ในอนาคต           
 ป�ญหาจากความเสี่ยงของพฤติกรรมในการบริโภค เป�นหน่ึงสาเหตุที่นําไปสู#โรคติดต#อไม#
เรื้อรังดังกล#าวที่สร.างภาระค#าใช.จ#ายและส#งผลต#อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศที่ต.องรับภาระ
ค#าใช.จ#ายด.านสุขภาพให.แก#ผู.ป6วย ภายใต.หลักประกันสุขภาพถ.วนหน.า ประกันสังคมและสวัสดิการ
รักษาพยาบาลข.าราชการและครอบครัว    โรคไม#ติดต#อเรื้อรังจึงเป�นภัยคุกคามต#อเศรษฐกิจของโลก 
ภาระทางเศรษฐกิจของโรคไม#ติดต#อเรื้อรัง ไม#เพียงแต#สัมพันธ2กับค#าใช.จ#ายท่ีเก่ียวข.องกับสุขภาพ แต#
รวมไปถึงค#าใช.จ#ายท่ีเกิดจากการขาดงาน การสูญเสียผลผลิต ความพิการ การเกษียณอายุก#อนวัย 
การเสียชีวิตก#อนวัยอันควร และค#าใช.จ#ายจากการมีผู.ดูแล หากคนไทยดูแลสุขภาพจากพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารให.ดีข้ึน ก็จะมีส#วนในการช#วยลดภาระทางเศรษฐกิจของครัวเรือนและเศรษฐกิจของ
ประเทศได. 
 
 2.10.3 ผลกระทบต-อสิ่งแวดลCอม 
 การตื่นตัวในเร่ืองวิกฤตขยะอาหาร ซึ่งเป�นป�ญหาระดับโลกกําลังถูกจุดประกายข้ึนอย#าง
จริงจังในเมืองไทย เพราะสถานการณ2อาหารโลกนั้น ป�จจุบันผลิตอาหารได.เพียงพอสําหรับเลี้ยง
ประชากรซึ่งมีอยู# 7,000 ล.านคนก็จริง แต#อยู#ในสถานการณ2ที่น#าเป�นห#วงสําหรับอนาคตท่ีจํานวน
ประชากรเพิ่มข้ึนอย#างรวดเร็ว โดยจะแตะหลัก 9,000 ล.านคนในอีก 36 ปnข.างหน.า คือ ปn พ.ศ. 2593 
การขาดแคลนอาหารที่รุนแรงต.องเกิดข้ึนอย#างแน#นอน การสัมมนาเร่ือง “วิกฤตขยะอาหาร ลดการ
สูญเสีย เพื่อสิ่งแวดล.อม เพื่อโลกมีกิน” (Save Food For A Better World) เพื่อสร.างพลังขับเคลื่อน
แก.ป�ญหาระดับโลก โดยมีการรายงานสถานการณ2ความรุนแรง และแนวทางการแก.ไขในสังคมไทย 
เพื่อให.คนไทยได.ฉุกคิดถึงการซ้ือและบริโภคอาหารว#า คิดก#อนใช. คิดก#อนซื้อ คิดก#อนนําขยะอาหาร
เข.าบ.าน จึงเป�นการเริ่มต.นรณรงค2ในสังคมไทย 
 
 วิกฤตขยะอาหาร ปUญหาระดับโลก 
 องค2การอาหารและเกษตรแห#งสหประชาชาติ (UNFAO) ได.ทําการศึกษาวิจัยผลกระทบ
พฤติกรรมเร่ืองวิกฤตขยะอาหารนี้ครั้งแรกภายใต.หัวข.อ “Food Wastage Footprint: Impacts on 
Natural Resources” หรือมีความหมายว#า อาหารเหลือทิ้งต#อผลกระทบต#อทรัพยากรธรรมชาติ  
จากการเก็บสถิติในปn พ.ศ. 2553 พบว#า อาหารที่ผลิตได.ในโลก กลายเป�นเศษอาหารเหลือท้ิงถึง 1 ใน 
3 หรือประมาณ 1,300 ล.านตัน ขณะที่มีประชากรทั่วโลกต.องเผชิญความหิวโหยถึง 870 ล.านคน 
ประชาชนหลายพันล.านคนในประเทศยากจนยังคงอดอยากหิวโหย  ในขณะที่ประเทศร่ํารวยมีกินจน
เหลือ กินผลาญ กินท้ิงกินขว.าง  ซึ่งอาหารที่เหลือทิ้งเหล#าน้ีมีปริมาณมากเพียงพอจะนําไปเลี้ยงคน
นับพันท่ัวโลกได.    บรรดาประเทศที่กําลังพัฒนาในเอเชีย มีการกินท้ิงกินขว.างประมาณ  11 
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กิโลกรัม/คน/ปn ในขณะท่ีประเทศที่พัฒนาแล.วในเอเชีย มีการกินทิ้งกินขว.างสูงกว#าถึง 8 เท#า คือ 80 
กิโลกรัม/คน/ปn  
 พฤติกรรมการกินท้ิงกินขว.างยังทําให.เกิดขยะอาหาร ซึ่งเป�นป�ญหาวิกฤตระดับโลก  แต#ละ
ปnชาวโลกกินทิ้งกินขว.างอาหารคิดเป�นมูลค#าทางเศรษฐกิจราว 1 ล.านล.านเหรียญสหรัฐ หรือราว 31 
ล.านล.านบาท การกินทิ้งกินขว.างย#อมส#งผลต#อป�ญหาสิ่งแวดล.อม เพราะอาหารเน#าเสียในถังขยะ ส#ง
กลิ่นเหม็นทําให.อากาศเสีย และขยะอาหารก#อเกิดก�าซทําลายชั้นบรรยากาศโลกหรือทําให.โลกร.อนข้ึน
มากเฉลี่ยปnละ 3,300 ล.านตัน  
 ในประเทศญี่ปุ6น ผู.คนนิยมกินอาหารสดใหม# ทําให.มีการท้ิงอาหารแต#ละปnไปนับล.านตัน ใน
ยุโรป บรรดาซุปเปอร2มาร2เกตและร.านอาหารต#าง ๆ ต.องนําอาหารที่ยังมีสภาพดีไปท้ิงถังขยะหากขาย
ไม#หมด เพียงเพราะเหตุผลทางการตลาด  ส#วนผู.บริโภคก็ท้ิงอาหารด.วยนิสัยการจับจ#ายและการ
บริโภคที่ไม#เหมาะสม เช#นการซื้ออาหารปริมาณคร้ังละมาก ๆ  แต#ไม#มีการวางแผนบริโภคและการ
เก็บรักษาท่ีดีพอ  นอกจากน้ีในหลาย ๆ ประเทศยังมีวัฒนธรรมการกินให.เหลือไว.ในจาน  ทําให.เกิด
การสูญเสียมากมายทั้งทรัพยากร เวลาและเร่ียวแรงของเกษตรกร รวมถึงการทําลายสิ่งแวดล.อมอัน
เป�นโลกท่ีเราต.องอยู#อาศัยร#วมกัน44 
 สําหรับประเทศไทย กรมส#งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล.อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล.อม รายงานว#า ประเทศไทยมีปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่มข้ึนทุกปnโดยในปn พ.ศ. 2556 มีขยะมูล
ฝอย ปริมาณ 26.77 ล.านตัน ซึ่งมีปริมาณขยะอาหารเป�นสัดส#วนถึง 64% แต#หน#วยงานที่เก่ียวข.องมี
ความสามารถในการกําจัดขยะได.ไม#ถึง 70% ของขยะที่เกิดข้ึน ทําให.มีขยะมูลฝอยตกค.างจํานวนมาก 

ก#อให.เกิดป�ญหาสิ่งแวดล.อมมากมาย และส#งผลต#อภาวะโลกร.อน สําหรับสาเหตุของการทิ้งอาหารเป�น
ขยะ ในประเทศไทยนั้นมาจากสาเหตุหลายประการ ไม#ว#าจะเป�นอาหารในตลาดสด ร.านสะดวกซื้อ 

หรือ ห.างสรรพสินค.าที่เหลือทิ้งทุกวัน เนื่องจากหมดอายุหรือขายไม#หมดและการทิ้งอาหารที่เหลือ
จากธุรกิจการจัดเลี้ยงและร.านอาหารในแต#ละวัน รวมถึงการกินหรือซื้ออาหารมาปรุงไม#หมด45 และ
ข.อมูลจากกรมควบคุมมลพิษ ระบุว#า การสร.างขยะของคนไทยต#อครัวเรือนในปn พ.ศ. 2559 โดยเฉล่ีย
คิดเป�น 1.14 กิโลกรัมต#อคนต#อวัน จากขยะทั้งหมด 27.06 ล.านตัน และเกินกว#าครึ่งเป�นอาหารขยะ46 
ป�ญหาด.านการจัดการมูลฝอยดังกล#าว กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล.อม ได.พยายาม
ดําเนินการผลักดันให. “การจัดการขยะมูลฝอยเป�นวาระแห#งชาติ” การแก.ไขป�ญหาขยะให.ได.ผลดีที่สุด
คือการแก.ไขป�ญหาที่ต.นเหตุ คือการสร.างการรับรู. ความเข.าใจ เพื่อนําไปสู#การเปลี่ยนพฤติกรรมการ
บริโภคให. ไม#ฟุ6มเฟ�อย ไม#สั่งอาหารจนทานไม#หมดและทานอาหารให.หมดจานเพื่อช#วยกันลดและแก.ไข
ป�ญหาดังกล#าว 

                                                

 44ฝ6ายเผยแพร#เพ่ือการมีส#วนร#วม ยส., “วัฒนธรรมท้ิงขว.าง  มนุษย2ท้ิงขว.างอะไรบ.าง?”, ผู8ไถ<, ปnท่ี 36 
ฉบับท่ี 99 (กันยายน –ธันวาคม 2558) : 12-15. 
 

45CP Sustain, “กินเหลือส<งผลเสียมากกว<าท่ีคิด”, <https://www.cpbrandsite.com/กินอย#าง
ย่ังยืน/view_article.php?id=14> ( 12 Dec 2018) 
 46ไทยพับลิก.า, “วิกฤตขิยะอาหาร สถานการณAขยะอาหารในไทย ความจริงท่ีไม<เคยถูกพูดถึง”, 21 
มีนาคม 2561, <https://thaipublica.org/2018/03/foodwastecrisis-tesco1/> (30 April 2019) 
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2.11 มาตรการรัฐในการกํากับดูแลการบริโภคอาหาร 
 
            จากการท่ีภาครัฐท่ีเก่ียวข.องต.องการใช.อาหารเป�นกลยุทธ2ในการลดความเสี่ยงของการเกิด
โรคไม#ติดต#อเรื้อรัง จําเป�นต.องส#งเสริมให.ผู.บริโภคมีความรู.ที่เพียงพอในการเลือกบริโภคอาหารท่ี
เหมาะสมกับสภาวะร#างกายและสุขภาพของตน และต.องส#งเสริมให.มีอาหารซึ่งมีคุณค#าเหมาะสมท่ี
ผู.บริโภคสามารถเข.าถึงและซื้อหาได. ทั้งนี้ สังคมป�จจุบันผู.บริโภคมีการบริโภคผลิตภัณฑ2อาหารที่ผลิต
จากโรงงานอุตสาหกรรมมากข้ึน ฉลากบนบรรจุภัณฑ2ของผลิตภัณฑ2อาหารจึงกลายเป�นเคร่ืองมือและ
ช#องทางในการสื่อสารและให.ความรู.กับผู.บริโภคท่ีมีความสําคัญมากในการสร.างโอกาส ให.ผู.บริโภค
สามารถใช.เป�นข.อมูลประกอบการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑ2อาหารที่มีคุณค#าทางโภชนาการให.
เหมาะสมกับตนเองได.  
 
 2.11.1 มาตรการฉลากโภชนาการแบบง-ายต-อการตัดสินใจ 
 การสื่อสารฉลากทางโภชนาการที่ลดความซับซ.อนลงให.กับผู.บริโภคอาจเป�นทางเลือกท่ี
ช#วยให.ผู.บริโภคมีพฤติกรรมการบริโภคท่ีเหมาะสมมากข้ึน โดยการออกสัญลักษณ2โภชนาการอย#างง#าย 
(Simplified Logo) ท่ีแสดงคุณสมบัติทางโภชนาการของผลิตภัณฑ2อาหารอย#างชัดเจน เพื่อให.
ผู.บริโภคสามารถตัดสินใจเลือกซื้อได.อย#างรวดเร็วโดยไม#ต.องใช.เวลามาก เนื่องจากผลการศึกษาทาง
การตลาดแสดงว#าผู.บริโภคใช.เวลาเพียงไม#ก่ีวินาทีในการพิจารณาฉลากก#อนซื้อ ประเทศท่ีพัฒนาแล.ว
หลายประเทศจึงได.มีการศึกษาและใช.สัญลักษณ2โภชนาการอย#างง#ายแสดงบนฉลากด.านหน.า
ผลิตภัณฑ2อาหาร โดยสัญลักษณ2เหล#านั้น อาจแสดงในเชิงวิเคราะห2ข.อมูลและชี้นําตามชนิดของ
สารอาหารโดยใช.เกณฑ2ความต.องการสารอาหารของ FAO/WHO หรือ แสดงผลการตัดสินใจด.วย
เกณฑ2ปริมาณสารอาหารที่ กําหนดข้ึนตามชนิดของผลิตภัณฑ2อาหารและชี้นําในภาพรวมของ
ผลิตภัณฑ2อาหารว#าดีกว#าและมีผลเสียน.อยกว#าผลิตภัณฑ2ชนิดเดียวกันในท.องตลาด   
 สําหรับประเทศไทย ป�จจุบันนี้สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาได.ออกประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 373) พ.ศ. 2559 เรื่องการแสดงสัญลักษณ2โภชนาการบนฉลาก
อาหาร เพื่อส#งเสริมและสนับสนุนการใช.ข.อมูลโภชนาการในรูปแบบสัญลักษณ2โภชนาการ (Healthier 
Logo) เป�นโลโก.ท่ีระบุว#า “ทางเลือกสุขภาพ” ซึ่งประกาศใช.เมื่อวันท่ี 25 กุมภาพันธ2 พ.ศ. 2560 เป�น
ต.นไป เพื่อเป�นทางเลือกให.ผู.บริโภคในการเลือกซื้ออาหาร และเป�นส#วนหนึ่งที่มีความสําคัญต#อการ
ปaองกันป�ญหาภาวะโภชนาการเกินและโรคไม#ติดต#อเรื้อรัง (NCDs) สําหรับเงื่อนไขในการพิจารณาให.
การรับรองฉลากโลโก. “ทางเลือกสุขภาพ” จะพิจารณาเร่ืองของการลดน้ําตาล โซเดียม และไขมันเป�น
หลัก โดยแต#ละชนิดข้ึนอยู#กับแต#ละผลิตภัณฑ2 เช#น นมต.องไม#มีนํ้าตาล แต#หากมีน้ําตาลผสมต.องไม#
เกิน 6 กรัมต#อ 100 มิลลิลิตร หรือเคร่ืองปรุงรส อาทิ น้ําปลา ซีอ๊ิว ต.องมีโซเดียมลดลงร.อยละ 30  
ขณะท่ีไขมันแล.วแต#ผลิตภัณฑ2เช#นกัน โดยหากเป�นเคร่ืองดิ่มประเภทนม จะต.องมีไขมันผสมไม#เกินร.อย
ละ 3.547 
                                                

                 47MGR online, “อย.เร<งทําฉลากทางเลือกสขุภาพ ช<วยผู8บริโภคเลอืกซ้ืออาหารสขุภาพง<ายขึ้น หนุน
มาตรการรีดภาษีนํ้าตาล”, 19 พฤษภาคม 2559, <https://m-mgronline.com/qol/app-
detail/9590000050461>  (26 March 2018) 
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 2.11.2  มาตรการจัดเก็บอัตราภาษีเครื่องดื่มที่มีความหวาน 
 ภาครัฐมีนโยบายจัดเก็บจากสินค.ากลุ#มเครื่องดื่มเพิ่มเติม เพื่อส#งเสริมให.ผู.บริโภคมีสุขภาพ
ที่ดีข้ึน จะมีผลบังคับใช.ในวันที่ 16 กันยายน 2560 ตามกฎหมาย พระราชบัญญัติสรรพสามิตฉบับ
ใหม#นี้ จะจัดเก็บภาษีเคร่ืองดื่มตามปริมาณความหวาน  ซึ่งก็คือปริมาณน้ําตาลเข.ามาคิดด.วย โดยมี
หลักเกณฑ2คือ เครื่องดื่มท่ีมีปริมาณน้ําตาลเกิน 10% ต#อ 100 มล. จะถูกจัดเก็บตามอัตราท่ีวางเอาไว. 
ซึ่งเป�นอัตราก.าวหน.า คือยิ่งมีนํ้าตาลมาก ก็ยิ่งเสียภาษีในอัตราที่สูง  สําหรับสินค.าที่มีน้ําตาลน.อยกว#า
ที่กําหนด คือน.อยกว#า 10% จะได.รับสิทธิประโยชน2ในการลดหย#อนภาษี (Incentive) เพื่อจูงใจให.
ผู.ประกอบการหันมาออกสินค.าหรือปรับสูตรกันมากข้ึนและเพิ่มโอกาสในการเข.าถึงอาหารที่มี
โภชนาการท่ีดีเหมาะสมต#อผู.บริโภคมากข้ึน 
 ทั้งน้ี กฎกระทรวงกําหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตความหวาน กําหนดว#า ตั้งแต#กฎหมาย
สรรพสามิตมีผลบังคับใช.วันท่ี 16 ก.ย. 2560 ถึง 30 ก.ย. 2562  
 1. เคร่ืองดื่มที่มีปริมาณนํ้าตาลไม#เกิน 6 กรัมต#อ 100 มิลลิลิตร เว.นการเก็บภาษี  
 2. ที่มีปริมาณนํ้าตาลเกิน 6 กรัม แต#ไม#เกิน 8 กรัม ต#อ 100 มิลลิลิตร เสียภาษี 0.10  
                  บาทต#อลิตร  
 3. ที่มีปริมาณนํ้าตาลเกิน 8 กรัมแต#ไม#เกิน 10 กรัม ต#อ 100  มิลลิลิตร เสียภาษี 0.30  
                  บาทต#อลิตร   
 4. ที่มีปริมาณนํ้าตาลเกิน 10 กรัม แต#ไม#เกิน 14 กรัม ต#อ 100 มิลลิลิตร เสียภาษี 0.50  
                  บาทต#อลิตร  
 5. ที่มีปริมาณนํ้าตาลเกิน 14 กรัมต#อ 100 มิลลิลิตร เสียภาษี 1 บาทต#อลิตร 
 หลังจากน้ันตั้งแต# 1 ต.ค. 2562 ถึง 30 ก.ย. 2564 เคร่ืองดื่มที่มีปริมาณน้ําตาลเกิน 14 
กรัม แต#ไม#เกิน 18 กรัม ต#อ 100  มิลลิลิตร เสียภาษี 3 บาทต#อลิตร และ ที่มีปริมาณน้ําตาลเกิน 18 
กรัมต#อ 100 มิลลิลิตร เสียภาษี 5 บาทต#อลิตร และ ในช#วงตั้งแต#วันที่ 1 ต.ค. 2564 จนถึงวันที่ 30 
ก.ย 2566  เครื่องดื่มที่มีปริมาณน้ําตาลไม#เกิน 8 กรัม แต#ไม#เกิน 10 กรัม ต#อ 100 มิลลิลิตร เสียภาษี 
1 บาทต#อลิตร  เคร่ืองดื่มที่มีปริมาณน้ําตาลเกิน 10 กรัมแต#ไม#เกิน 14 กรัม ต#อ 100  มิลลิลิตร เสีย
ภาษี  3 บาทต#อลิตร  และ ที่มีปริมาณนํ้าตาลเกิน 14 กรัม ต#อ 100 มิลลิลิตร เสียภาษี  5 บาทต#อ
ลิตร ขณะท่ีตั้งแต# 1 ต.ค. 2566 เป�นต.นไป ครื่องดื่มท่ีมีปริมาณนํ้าตาลเกิน 6 กรัม แต#ไม#เกิน 8 กรัม 
ต#อ 100  มิลลิลิตร เสียภาษี 1 บาทต#อลิตร เคร่ืองดื่มที่มีปริมาณน้ําตาลเกิน 8 กรัม แต#ไม#เกิน 10  
กรัม ต#อ 100 มิลลิลิตร เสียภาษี 3 บาทต#อลิตร  และเคร่ืองดื่มที่มีปริมาณน้ําตาลเกิน 10 กรัมต#อ
ลิตร  เสียภาษี  5 บาทต#อลิตร48 
 
 2.11.3 มาตรการหนุนเก็บภาษีคุมความเค็ม-มันในอาหาร 
 กรมสรรพสามิต มีแผนจะเสนอให.คณะรัฐมนตรี พิจารณาเห็นชอบการเก็บภาษีจากสินค.า
ที่มีไขมันและความเค็มในปริมาณมาก ซึ่งถือเป�นต.นเหตุสําคัญในการทําลายสุขภาพ เบ้ืองต.นจะยึด
รูปแบบเดียวกับแนวทางการจัดเก็บภาษีจากความหวาน สําหรับแนวทางดําเนินการข้ันต.นจะให.เวลา
                                                

 48ไทยโพสต2, “สรรพสามิต  จ<อขยับภาษีนํ้าหวานเปvน 3 บาทต<อลติร ดีเดยA 1 ต.ค.น้ี”, 18 กุมภาพันธ2 
2562, <https://www.thaipost.net/main/detail/29352> ( 10 March 2019) 
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ผู.ประกอบการในการปรับตัว เช#น ให.เวลา 5 ปn หลังกฎหมายมีผลบังคับใช. หากผู.ประกอบการ
สามารถลดปริมาณไขมันและความเค็มได. ก็จะมีการปรับลดอัตราภาษีลงให. แต#หากไม#สามารถลดได.ก็
จะต.องเสียภาษีในอัตราที่กําหนดไว. และหากเกินกว#าระยะเวลาท่ีกําหนดแล.วผู.ประกอบการยังไม#
สามารถลดปริมาณไขมันและความเค็มลงได.ก็จะต.องเสียภาษีเพิ่มข้ึน และในป�จจุบันนี้ กรณีภาษีความ
มันจากไขมันทรานส2นั้น ทางกระทรวงสาธารณสุข โดย อ.ย. ประกาศห.ามใช.ไขมันทรานส2ผลิตอาหาร
อยู#แล.ว  โดยไขมันทรานส2 (Trans Fat)49 เป�นหน่ึงในประเภทของไขมันท่ีมีส#วนประกอบหลักคือ กรด
ไขมันไม#อ่ิมตัวท่ีมีโครงสร.างชนิดทรานส2 พบได.เล็กน.อยจากไขมันในเนื้อสัตว2 และนม แต#ส#วนใหญ#
ไขมันทรานส2จะเป�นไขมันที่ได.จากการสังเคราะห2ระหว#างกระบวนการผลิตอาหาร โดยการเติม
ไฮโดรเจนเข.าไปในน้ํามันพืช (Partially Hydrogenated Oils) เพื่อทําให.น้ํามันพืชแข็งตัวมากข้ึน 
และทําให.ไขมันที่ได.ดังกล#าวช#วยยืดอายุของอาหารได.มากข้ึน รวมถึงมีราคาถูกกว#าไขมันท่ัวไป  ซึ่งใน
วันที่ 13 กรกฏาคม 2561 ได.มีประกาศในราชกิจจานุเบกษา เผยแพร#ประกาศ กระทรวงสาธารณสุข 
เลขที่ 388 พ.ศ. 2561 เร่ือง ห.ามผลิต นําเข.า หรือ จําหน#าย อาหารท่ีมีส#วนประกอบหรือใช.นํ้ามันท่ี
ผ#านกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส#วน เน่ืองจากกรดไขมันทรานส2จากน้ํามันท่ีผ#านการเติมไฮโดรเจน
บางส#วน ส#งผลต#อการเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด 
 แม.ว#าภาครัฐจะพยายามกํากับดูแลและเพิ่มโอกาสในการเข.าถึงผลิตภัณฑ2ท่ีดีต#อสุขภาพเพื่อ
เป�นทางเลือกของผู.บริโภค อย#างไรก็ตามตัวผู.บริโภคเองต.องขวนขวายและให.ความสนใจเร่ืองความรู.
ทางโภชนาการของอาหาร โดยพบแนวโน.มท่ีดีจากข.อมูลจากประธานเครือข#ายลดบริโภคเค็ม ระบุว#า 
ป�จจุบันคนไทยกินเค็มหรือบริโภคโซเดียมเกินกว#าที่ร#างกายต.องการ 2 เท#า โดยเมื่อ 8 ปnก#อน คนไทย
บริโภคเกลือมากถึง 4,000 มิลลิกรัมต#อวัน จากความต.องการ 2,000 มิลลิกรัมต#อวัน แต#ป�จจุบันมี
แนวโน.มบริโภคโซเดียมลดลง อยู#ท่ีประมาณ 3,500 มิลลิกรัมต#อวัน50 
 
2.12 สรุปประเด็นเกี่ยวกับหลักการและพฤติกรรมการบริโภคอาหาร 
 
 โภชนาการวิทยาศาสตร2 ได.ระบุว#าสารอาหารจําพวกวิตามิน กรดอะมิโน แร#ธาตุ และกรด
ไขมันต#าง ๆ ท่ีมีความสําคัญต#อร#างกาย แต#ร#างกายของเราไม#สามารถที่จะสังเคราะห2สารเหล#านี้ข้ึนได.
เองน้ัน จึงมีความจําเป�นต.องได.รับสารอาหารเหล#านี้จากการบริโภคอาหาร โดยสารอาหารเหล#านี้ไม#
สามารถพบได.จากอาหารจานใดจานหนึ่งหรือแม.กระท่ังจากหมวดหมู#อาหารเพียงหมวดหมู#เดียว  การ
มุ#งรับประทานอาหารที่จัดอยู#ในหมวดอาหารเพียงหมวดเดียวนั้น ย#อมมีความเสี่ยงสูง เพราะการมี
สารอาหารบางชนิดในปรมิาณที่มากเกินไป สามารถก#อให.เกิดอันตรายต#อร#างกายของคนเราได. ดังนั้น
หลักการและแนวทางการบริโภคอาหารสากลรวมถึงประเทศไทยโดยกองโภชนาการ กรมอนามัยและ
สภาข.อมูลอาหารนานาชาติ (International Food Information Council ; IFIC) ร#วมกับสมาคมนัก
กําหนดอาหารอเมริกัน (The American Dietetice Association ; ADA)   จึงได.แนะนําให.  
                                                

 49CP Sustain, “อาหารท่ีมีไขมันทรานสAอันตรายจริงหรอ?”, <https://www.cpbrandsite.com/กิน
อย#างยั่งยืน/view_article.php?id=16> ( 12 March 2018) 
 

50ข#าวไทยพีบีเอส, “ สรรพาสามิตผลักดันเก็บ ภาษีเค็ม-มัน ช<วยรักษาสขุภาพ”, 8 พฤศจิกายน 2561, 
<https://news.thaipbs.or.th/content/275566.>  (14 May 2018) 
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“รับประทานอาหารให.หลากหลายประเภท” เพื่อให.ได.สารอาหารจากอาหารหลัก 5 หมู# อย#าง
ครบถ.วนและสมดุลจากการบริโภคสารอาหารในปริมาณสัดส#วนท่ีพอดี  เพื่อรักษาควบคุมน้ําหนักตัว
ให.เหมาะสม จึงทําให.ได.คุณค#าทางโภชนาการที่สําคัญอย#างเพียงพอในการสร.างประโยชน2สูงสุดให.แก#
สุขภาพ  
 แต#จากสภาพสังคมในป�จจุบันท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย#างรวดเร็วทั้งทางด.านการพัฒนา
เทคโนโลยี การคมนาคม เศรษฐกิจ ครอบครัว รูปแบบความรวดเร็วของข#าวสาร  ร#วมกับป�จจัยที่มีผล
ต#อพฤติกรรมการบริโภคอาหารของแต#ละบุคคล ซึ่งเป�นผลมาจากท้ังป�จจัยภายในของตัวบุคคลนั้น ๆ 
และป�จจัยภายนอกที่มาเสริมและสนับสนุน ส#งผลให.เกิดความหลากหลายของพฤติกรรมการบริโภค
อาหารในแต#ละบุคคล ที่สามารถส#งผลกระทบทําให.เกิดท้ังประโยชน2และโทษได.ต#อร#างกาย ครอบครัว 
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล.อม  อันได.แก# พฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ีคํานึงถึงสุขภาพ โดย
ผู.บริโภคจะกินอาหารเพื่อเสริมสร.างร#างกายและซ#อมแซมส#วนท่ีสึกหรอ และมักคํานึงความคุ.มค#า 
พอเหมาะ พอดีในการบริโภคอาหาร เช#นพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพต#าง ๆ พฤติกรรม
การบริโภคอาหารที่ไม#เก่ียงปริมาณและคุณภาพ โดยผู.บริโภคจะมีพฤติกรรมการกินในทุกครั้งเพื่อ
ประทังความหิวให.อยู#รอด โดยไม#ได.คํานึงถึงประเภทและปริมาณของอาหาร พฤติกรรมการบริโภค
อาหารท่ีเน.นการตอบสนองด.านสุนทรียภาพ โดยผู.บริโภคจะกินอาหารโดยคํานึงถึงความสะดวก 
รวดเร็วมีบรรยากาศที่ดี และรสชาติของอาหารต.องมีความอร#อย เป�นพฤติกรรมกรรมการบริโภค
อาหารที่เน.นการตอบสนองความต.องการทางด.านความพึงพอใจ เช#น พฤติกรรมการบริโภคอาหาร
จานด#วนต#าง ๆ  และพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่คํานึงถึงสมัยนิยม โดยผู.บริโภคจะกินอาหารเพื่อ
แสดงฐานะทางสังคมให.เกิดการยอมรับว#ามีรสนิยมทั้งด.านชนิดและราคาของอาหารรวมถึงสถานท่ี
ต.องอินเทรนตามกระแสนิยมของสังคมในขณะน้ัน เช#น พฤติกรรมการบริโภคอาหารจากเมนูประเทศ
ต#าง ๆ  ซึ่งเราสามารถพบเห็นพฤติกรรมการบริโภคอาหารในรูปแบบต#าง ๆ ดังกล#าวได.ในสังคม
ป�จจุบัน  จึงสามารถสรุปประเด็นที่เก่ียวหลักการและพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ได.ดังภาพนี้ 
 

 
 

ภาพที่ 5 สรุปประเด็นหลักการและพฤติกรรมการบริโภคอาหาร 



                                          บทที่ 3 
                        คําสอนเก่ียวกับการบรโิภคอาหารตามแนวพุทธ 
 

 การบริโภคอาหารเป�นสิ่งจําเป�นต�อการดํารงชีวิต ในพระพุทธศาสนามีการกล�าวถึงอาหาร
และหลักการบริโภคอาหาร  ซึ่งเป�นการบริโภคที่พระพุทธเจ)าทรงบัญญัติให)กับพุทธบริษัท  เพื่อเป�น
แนวทางแห�งการปฏิบัติในการบริโภคอาหาร เพื่อประโยชน/ต�อพระภิกษุสงฆ/และฆราวาสทั่วไป ในบท
นี้ผู)วิจัยได)ศึกษาเรื่องหลักปฏิบัติตามคําสอนในการบริโภคอาหารตามทัศนะทางพระพุทธศาสนาท่ี
พระพุทธเจ)าทรงบัญญัติไว)  เพื่อให)ผู)บริโภคได)เกิดความคิดและได)ทราบคุณค�าแห�งการบริโภคอาหาร
เพื่อนําไปเป�นแนวทางปฏิบัติ ดังต�อไปนี้ 
 

3.1 หลักการของอาหาร 
 
 พระพุทธศาสนากล�าวถึงกําเนิดอาหารและการบริโภคไว)ในคัมภีร/พระไตรป6ฎก ดังเร่ืองราว
ที่ปรากฏในอัคคัญญสูตร1 แสดงถึงความหมุนเวียนเปลี่ยนไปของโลก จนนํามาสู� กําเนิดและ
วิวัฒนาการของอาหาร การบริโภคกําเนิดจุดเริ่มต)นมาจากอาหารของพรหมโลก เป�นง)วนดิน มี
ลักษณะเป�นวุ)นนุ�ม คล)ายนมสดที่ถูกเค่ียวให)งวด สีคล)ายเนยใสหรือเนยข)นอย�างดี มีรสชาติดุจรวงผึ้งท่ี
สะอาด แปรเปลี่ยนเป�นสะเก็ดดิน ลักษณะเหมือนดอกเห็ด และเครื่องดิน ลักษณะคล)ายเถาผักบุ)ง 
เหล�านี้ถือเป�นอาหารทิพย/ ไม�ต)องย�อย แต�เม่ือเครื่องดินแปรเปลี่ยนหายไป จึงพัฒนาเป�นข)าวสาลี ที่มี
เปลือกและไม�มีเปลือกห�อหุ)มอันเป�นอาหารที่หยาบข้ึนกว�า และต)องการการย�อยอาหารอันเป�นเหตุให)
ต)องมีการขับถ�ายออก  การบริโภคอาหารในทัศนคติแบบพุทธศาสนาจึงเป�นสิ่งท่ีนําความเปลี่ยนแปลง
มาสู�โลก โดยมีปรากฏการณ/ของการเปลี่ยนแปลงไปตามพฤติกรรมของมนุษย/ตามแต�ละยุคสมัย   
 3.1.1  ประเภทและลักษณะของอาหาร 
 พระพุทธศาสนาได)มีการกล�าวถึงว�าอาหารเป�นป=จจัยเพราะนําผลมาให)แก�ตน ซึ่งอาหารทั้ง 
4 เหล�านี้ย�อมนําผลมาให)แก�สัตว/ท่ีดํารงอยู� คือหมู�สัตว/ท่ีเกิดมาแล)ว และอนุเคราะห/แก�เหล�าสัตว/ผู)ท่ี
ต)องแสวงหาภพต�อไปเพื่อเกิดอีก  ดังท่ีปรากฏในสังยุตตนิกาย นิทานวรรค ความว�า                          
  “ดูก�อนภิกษุทั้งหลาย อาหาร 4 ประเภทเหล�านี้ มีเพื่อความดํารงอยู�ของ

สัตว/ท้ังหลายท่ีเกิดข้ึนแล)ว หรือเพื่ออนุเคราะห/แก�สัตว/ที่แสวงหาท่ีเกิดทั้งหลาย ฯ 
อาหาร 4 ประเภทอะไรบ)าง ฯ คือ กวฬิงการาหารที่หยาบ หรือละเอียด 1 
ผัสสาหารที่ 2 มโนสัญเจตนาหารท่ี 3 วิญญาณาหารที่ 4”2  

 
 ตามนัยแห�งพระพุทธพจน/นี้ จึงกล�าวได)ว�าพระพุทธองค/ได)จัดประเภทของอาหารออกเป�น  
4 ประเภทด)วยกัน โดยมีแต�ละลักษณะที่แตกต�างกัน คือ 

                                                

 1ที.ปา.15/56/148.  
 2สํ.นิ.26/28/46. 
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             1) กวฬิงการาหาร คือ อาหารท่ีจะต)องทําเป�นคํา ๆ ก�อนกลืนกิน ได)แก� อาหารสามัญท่ี
กลืนกินเข)าไป เช�น ข)าวสุกและขนมสดเป�นต)น เป�นอาหารสําหรับหล�อเลี้ยงร�างกาย เป�นป=จจัยนํามา
ซึ่งผลในส�วนของร�างกายเป�นหลัก  โดยกวฬิงการาหารนี้เมื่อเข)าไปสู�ร�างกายแล)ว ทําหน)าที่อุปถัมภ/
บํารุงร�างกายให)ดํารงอยู�ได) ทั้งทําให)ร�างกายเจริญเติบโต อาหารชนิดนี้จึงมีความจําเป�น เพราะหาก
ขาดอาหารชนิดน้ี ชีวิตของคนและสัตว/จะดํารงอยู�ไม�ได) อีกนัยหน่ึงอาจกล�าวได)ว�า กวฬิงการาหาร ทํา
หน)าท่ีหล�อเลี้ยงสนับสนุนบํารุงร�างกาย คือ รูป เสียง กลิ่น รส โผฎฐัพพะ อันเป�นส�วนกามคุณ ทําให)
รูปเป�นต)นสวยงามข้ึน หากขาดอาหารแล)ว รูปก็จะดํารงอยู�ไม�ได) แม)อาหารน)อยไปรูปก็จะไม�สวยงาม 
ดังน้ันจะพบว�า  ราคะ ความกําหนัดในเบญจกามคุณน้ัน ก็อาศัยอาหารเป�นตัวการสําคัญท่ีช�วยกระตุ)น
ให)เกิดข้ึนเช�นกัน ลักษณะของกวฬิงการาหาร แบ�งได)เป�น 2 ลักษณะคือ โอฬาริโก หมายถึงหยาบ 
เพราะเป�นสิ่งที่หยาบโดยวัตถุ และสุขุโม หมายถึงละเอียด เพราะเป�นสิ่งที่ละเอียดโดยวัตถุ และ
สามารถกําหนดคุณภาพของอาหารประเภทนี้ได)  โดยในวัตถุหยาบนี้ สารอาหารก็น)อยมีพลังงานต่ํา 
ในวัตถุละเอียด มีพลังสูง ลักษณะของกวฬิงการาหารสามารถแบ�งออกเป�นของหยาบของละเอียดได) 
โดยการพิจารณาเปรียบเทียบระหว�างอาหารสองอย�างของสัตว/ต�างประเภทกัน ดังได)อรรถาธิบายไว)ใน
อรรถกถาสัมมาทิฏิฐิสูตร ว�า 
       “…เมื่อเปรียบเทียบกับอาหารจระเข) อาหารของนกยูงถือว�าเป�นของ

ละเอียด  แต�เม่ือเปรียบเทียบกับอาหารของนกยูง อาหารของพวกหมาในถือว�า
เป�นของละเอียด เมื่อเปรียบเทียบอาหารของหมาใน อาหารของพวกช)างถือว�า
เป�นของละเอียด อาหารของสัตว/ทั้งหลายเช�น โค ระมาดและกวาง เป�นของ
ละเอียดกว�าอาหารช)าง อาหารของกระต�ายเป�นอาหารละเอียดกว�าอาหารโค 
อาหารของพวกนกละเอียดกว�าอาหารของพวกกระต�าย อาหารของชาว
ชายแดนละเอียดกว�าอาหารของพวกนก อาหารของนายอําเภอละเอียดกว�า
อาหารของชายชาวแดน อาหารของพระราชาและมหาอํามาตย/ละเอียดกว�า
อาหารของนายอําเภอ พระกระยาหารของพระเจ)าจักรพรรดิ์ละเอียดกว�า
อาหารของพระราชาและมหาอํามาตย/ อาหารของเหล�าภุมมเทวดาชั้นจาตุมหา
ราชิกาละเอียดกว�าอาหารของเหล�าภุมมเทวดา เป�นต)น”3 

 
 2) ผัสสาหาร ได)แก�อาหารใจ คือ การสัมผัส หรือการบรรจบกันแห�งอายตนะภายใน 
อายตนะภายนอก และวิญญาณ การบรรจบกระทบกันน้ี ได)แก�จักขุสัมผัสคือกระทบทางตา  โสต
สัมผัสคือกระทบทางหู ฆานสัมผัสคือกระทบทางจมูก ชิวหาสัมผัสคือกระทบทางลิ้น กายสัมผัสคือ
กระทบทางกาย และมโนสัมผัสคือกระทบทางใจ  สิ่งเหล�านี้ทําให)ชีวิตทางจิตมีกระแสอารมณ/ออกมา
ทางกาย วาจา ใจ ทําให)เกิดเวทนา คือ ความรู)สึกข้ึนมาพร)อมกับเจตสิกทั้งหลายที่เกิดตามมา  ถ)า
สัมผัสกับสิ่งท่ีดีเกิดความรู)สึกที่ดีเรียกว�า สุขเวทนา ถ)าสัมผัสกับสิ่งที่ไม�ดีเรียกว�า ทุกขเวทนา ถ)าสัมผัส
แล)วให)ความรู)สึกเฉย ๆ เรียกว�า อุเบกขาเวทนา โดยเวทนาเหล�าน้ีข้ึนอยู�กับการกําหนดอารมณ/ที่มา
กระทบทางประสาทสัมผัสดังกล�าว  ลักษณะขององค/ประกอบของผัสสะ ในส�วนของอายตนะภายใน 
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คือ สื่อเชื่อมต�อให)เกิดความรู)ท่ีอยู�ภายในตัวคน ประกอบด)วย ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เรียกอีกอย�างว�า 
อินทรีย/ 6 ส�วนอายตนะภายนอก คือ สื่อเชื่อมต�อให)เกิดความรู)ท่ีอยู�ภายนอกตัวคน อันได)แก� รูป เสียง 
กลิ่น รส สิ่งที่ถูกต)องทางกาย และสิ่งที่ใจนึกคิด เรียกท่ัวไปว�า อารมณ/ 6  ลักษณะองค/ประกอบของ
ผัสสะในส�วนวิญญาณ คือ ความรู)อารมณ/ที่เกิดจากประสาทสัมผัสของอายตนะภายในและภายนอก
มาประจวบกัน อันได)แก�วิญญาณ 6 ประกอบด)วย จักขุวิญญาณคือความรู)ทางตา โสตวิญญาณคือ
ความรู)ทางหู ฆานวิญญาณคือความรู)ทางจมูก ชิวหาวิญญาณคือความรู)ทางล้ิน กายวิญญาณคือ
ความรู)ทางกาย และมโนวิญญาณคือความรู)ทางใจ 
 3) มโนสัญเจตนาหาร ได)แก�อาหาร คือ ความจงใจ หมายถึง อาหารท่ีเกิดข้ึนจากการจงใจ
เจตนาแล)วนําไปสู�การกระทํา  ซ่ึงเรียกว�า กรรม ลักษณะของมโนสัญเจตนาหาร มี 3 ลักษณะ ได)แก� 
ตั้งใจทําอะไร ก็เป�นมโนสัญเจตนาในการทําน้ัน  ตั้งใจพูดอะไร ก็เป�นมโนสัญเจตนาในการพูดนั้น  
ตั้งใจคิดอะไร ก็เป�นมโนสัญเจตนาในการคิดนั้น เพราะมโนสัญเจตนา ความจงใจจึงนําให)เกิดผล คือ
การทํา การพูด การคิด จัดเป�นอาหารอย�างหนึ่งที่ชักนํามาซ่ึงภพ เป�นตัวที่นําให)ไปปฏิสนธิในภพ
ทั้งหลาย ลักษณะของมโนสัญเจตนาหาร สามารถจําแนกตามความจงใจแห�งกุศลกรรมและ
อกุศลกรรม อันได)แก� ความตั้งใจทํา คิด พูด ที่เป�นกุศล ก็เป�นกุศลมโนสัญเจตนาหาร อันเป�นป=จจัย
นําไปสู�กุศลกรรม ซึ่งทําหน)าท่ีสร)างสุคติภพ  ให)แก�สรรพสัตว/ทั้งหลายคือยังให)เกิดปฏิสนธิวิญญาณใน
กามภพท่ีเป�นสุคติหรืออรูปภพแล)วแต�กุศลที่ทํา หากตั้งใจทํา คิด พูด ที่เป�นอกุศล ก็เป�นอกุศล      
มโนสัญเจตนาหาร อันเป�นป=จจัยนําไปสู�อกุศลกรรม ซึ่งทําหน)าที่สร)างทุคติภพ ให)แก�สรรพสัตว/
ทั้งหลายคือ ยังให)เกิดปฏิสนธิวิญญาณในกามภพที่เป�นทุคติ 
 4) วิญญาณาหาร ได)แก�อาหาร คือวิญญาณ ที่เป�นป=จจัยให)เกิดนามรูป เม่ือสําเร็จกิจคือ
หน)าท่ีเมื่อมีการรู)อยู� กําหนดรู)วิญญาณได)แล)ว ก็เป�นอันกําหนดนามรูปได)ด)วย ในหนังสือธรรมานุกรม4 
ได)กล�าวถึงลักษณะวิญญาณเป�นสองนัย กล�าวคือนัยแรกหมายถึงปฏิสนธิวิญญาณ  วิญญาณใน
ปฏิสนธิน้ีได)แก�วิญญาณธาตุ เพราะวิญญาณธาตุมี ธาตุรู)มีและมาผสมกับธาตุไม�รู)คือดิน น้ํา ลม ไฟ 
อากาศ จึงเป�นป=จจัยให)เกิดอายตนะ แล)วก็ต�อไปถึงผัสสะเป�นต)นไป ไม�มีวิญญาณธาตุก็ไม�มีอายตนะ 
เมื่อไม�มีอายตนะก็ไม�มีผัสสะ อีกนัยหนึ่งหมายถึง วิถีวิญญาณในวิญญาณ 6 คือจักขุวิญญาณ โสต
วิญญาณ ชิวหาวิญญาณ กายวิญญาณ และมโนวิญญาณ เพราะความมาประจวบกันเป�นวิญญาณตาม
วิถีคือตามทาง เพราะวิญญาณเหล�านี้แหละเกิดข้ึน จึงให)มีผัสสะ แล)วสืบเนื่องไปถึงเวทนา เป�นต)น ใน
อรรถกถาจิตวรรค เร่ืองพระปูติคัตตติสสเถระ พระพุทธองค/ได)ทรงปรารภพระเถระชื่อว�า ปูติคัตตติสส
เถระ ตรัสพระธรรมเทศนานี้ว�า  “อจิรํ  วตยํ  กาโย  ป�วึ  อธิเสสฺสติ  ฉุฑฺโฑ อเปตวิSฺญาโณ นิรตฺถํว         
กลิงฺครํ  ไม�นานหนอ  กายนี้จักนอนทับแผ�นดิน  กายนี้มีวิญญาณไปปราศ  ถูกบุคคลท้ิงแล)ว ราวกับ
ท�อนไม)ไม�มีประโยชน/ฉะนั้น”5  อันแสดงให)เห็นว�า ทั้งรูปกายและนามกาย คือขันธ/ 5 หากปราศจาก
วิญญาณเสียแล)วจักต)องนอนหรือถูกทอดท้ิงให)นอนทับแผ�นดิน เหมือนอย�างท�อนฟTนท�อนไม) ไม�มี
ประโยชน/ ขันธ/ 5 น้ีที่ยังดํารงชีวิตอยู�ได) ก็เพราะยังมีวิญญาณ วิญญาณจึงเป�นอาหารของนามรูป 
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จะเห็นได)ว�า อาหารตามทัศนะของพระพุทธศาสนาน้ัน ไม�ได)หมายถึงเพียงอาหารที่เรา
รับประทานกันโดยท่ัวไปเท�าน้ัน แต�หมายรวมถึงอาหารทางด)านจิตใจ ได)ถือว�าเป�นอาหารในการ
บริโภคด)วยเช�นกัน ดังนั้นกล�าวได)ว�า อาหาร ในทางพระพุทธศาสนานั้น มีความหมายกว)างกว�าอาหาร
ที่เราเข)าใจกัน อย�างไรตาม อาหารท้ัง 4 ประเภทนั้น เป�นการแยกกล�าวในแต�ละประเภทของอาหาร
เพื่อให)เห็นถึงความแตกต�าง แต�โดยความเป�นจริงแล)ว อาหารท้ัง 4 นั้นล)วนมีความสัมพันธ/สืบเน่ืองถึง
กัน  แม)ว�างานวิจัยนี้มีความมุ�งหมายเร่ืองอาหารท่ีบริโภคคือ กวฬิงการาหาร อาหารคือคําข)าวเป�น
หลัก หากแต�จากความหมายและประเภทของอาหารข)างต)น แสดงให)เห็นว�า อาหารเป�นป=จจัยนํามา
ซึ่งผลน้ัน มีความสอดประสานซึ่งกันและกัน หล�อเลี้ยงชีวิตท้ังทางกายและทางใจ มนุษย/จึงไม�สามารถ
ขาดเสียซึ่งอาหารทั้ง 4 นี้ได) 
 3.1.2 ภัยและเหตุในอาหาร 
 ในอาหารทั้ง 4 ประเภท แต�ละประเภทมีลักษณะเป�นทวิลักษณ/คือมีลักษณะแห�งความเป�น
สองด)านเสมอ แม)อาหารท้ัง 4 จะเป�นป=จจัยสนับสนุนให)ชีวิตดํารงอยู�ได)ก็ตาม แต�ยังมีภัยในอาหารทั้ง 
4 นั้น กล�าวคือ กวฬิงการาหาร มีความใคร�คือความอยากเป�นภัย เพราะต)องการอาหารจําต)องอดทน
ต�อหนาวร)อน แม)ต)องประสบความยากลําบากมากมายก็ต)องมุ�งหน)าต�อสู)เพื่อให)ได)อาหารหรือป=จจัย
เพื่อแลกเปลี่ยนอาหาร  เพื่อให)ได)อาหารมา คนบางคนถึงกับประกอบมิจฉาชีพก็มี แม)บางคนบวชใน
พระศาสนาแล)วแสวงหาอาหารโดยการแสวงหาท่ีไม�สมควรก็มี  ผัสสาหาร ทําให)ติดในรสสัมผัส ผู)มี
ความพอใจในผัสสะต)องกระตือรือร)น เพื่อสนองความติดใจน้ันไม�สิ้นสุด  มโนสัญเจตนาหาร ทําให)
หนักไปในทางครุ�นคิด จนเป�นการสั่งสมความคิดทั้งดีไม�ดีท่ีรวมกันอยู�ในใจ วิญญาณาหาร เป�นตัวเหตุ
ที่จะทําให)เกิดในภพภูมิต�อไป  
 อาหารทั้ง 4 ว�าโดยเหตุเกิดแล)ว มีตัณหาเป�นกําเนิด  พระพุทธเจ)าทรงตรัสถึงเหตุป=จจัยใน
การเกิดข้ึนของอาหารไว)ดังนี้  
  “….ดูก�อนภิกษุทั้งหลาย ก็อาหาร 4 เหล�าน้ี มีอะไรเป�นเหตุ มีอะไรเป�น   
             ที่ตั้งข้ึน มีอะไรเป�นกําเนิด มีอะไรเป�นแดนเกิด  อาหาร 4 เหล�านี้ มีตัณหาเป�น  
             เหตุ มีตัณหาเป�นท่ีตั้ง มีตัณหาเป�นกําเนิด มีตัณหาเป�นแดนเกิด …”6 
 

จะเห็นได)ว�าอาหารน้ัน มีตัณหาเป�นเหตุ มีตัณหาเป�นท่ีตั้ง มีตัณหาเป�นกําเนิด มีตัณหาเป�น
แดนเกิด ซึ่งเป�นเหตุป=จจัยโดยมีตัณหาเป�นตัวเหตุให)เกิดข้ึน 

3.1.3 อาหารเป.นป/จจัยสืบต1อแห1งชีวิต 
บรรดาอาหารทั้ง 4 ไม�ได)มุ�งหมายเพียงอาหารท่ีเป�นของเค้ียวและกลืนกินเท�าน้ัน หากแต�

ยังมีอาหารทางความรู)สึก  เจตนารมณ/ และการรับรู) เป�นเคร่ืองหล�อเลี้ยงมนุษย/ไว)ให)ดํารงอยู�และ
เป�นไป อาหารจึงมีความหมายต�อมนุษย/และสัตว/ทั้งหลายโดยฐานะเป�นป=จจัยหรือเหตุเท�าน้ันเอง แม)
ในส่ิงท่ีเป�นนามธรรมยังต)องมีอาหารของธรรมน้ัน ๆ สืบต�อกันไปในการเกิดข้ึนและดับลง ดังนั้นถ)า
รวมอาหารท้ังหมดแล)ว ชีวิตมิใช�อะไรอ่ืน แต�หากเป�นขันธ/ท่ีเคลื่อนที่ไปด)วยกระบวนการแห�งการกิน
อาหารเท�านั้นเอง คนทั่วไปเข)าใจว�าตัวเราเป�นผู)กินอาหารท้ังหลายเองและชีวิตเป�นอัตตา แต�ในความ

                                                

 6สํ.นิ.26/29/46. 
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จริงแล)วอัตตาท่ีแท)ในพระพุทธศาสนานั้นไม�มี มีแต�อัตตาปลอม อัตตาที่เกิดจากความเข)าใจหลงผิดยึด
ว�าเป�นเราและเข)าไปถือมั่นว�าเป�นตัวตน อาหารจึงไม�มีผู)กิน หากแต�เป�นเพียงป=จจัยแห�งขันธ/เพื่อการมี
ชีวิต ดังในพระสุตตันตป6ฎก สังยุตตนิกาย นิทานวรรค ผัคคุนสูตร เม่ือท�านโมลิยผัคคุนะได)กราบทูล
พระผู)มีพระภาคเจ)าว�า  
     “พระพุทธเจ)าข)า ใครหนอย�อมกลืนกินอาหาร อันแสดงถึงการมีอัตตา

ความยึดมั่นถือมั่นว�ามีตัวตนของผู)กิน  พระผู)มีพระภาคเจ)าตรัสว�า ตั้งป=ญหายัง
ไม�ถูก เรามิได)กล�าวว�ากลืนกิน ถ)าเรากล�าวว�ากลืนกิน ควรตั้งป=ญหาในข)อน้ันได)
ว�า พระพุทธเจ)าข)า ใครหนอย�อมกลืนกิน แต�เรามิได)กล�าวอย�างนั้น ผู)ใดพึงถาม
เราผู)มิได)กล�าวอย�างน้ันว�า พระพุทธเจ)าข)า วิญญาณาหารย�อมมีเพื่ออะไรหนอ 
อันนี้ควรเป�นป=ญหา ควรชี้แจงให)กระจ�างในป=ญหาน้ันว�า วิญญาณาหาร ย�อมมี
เพื่อความบังเกิดในภพต�อไป เมื่อวิญญาณาหาร นั้นเกิดมีแล)ว จึงมีสฬายตนะ 
เพราะสฬายตนะเป�นป=จจัย จึงมีผัสสะ   เพราะผัสสะเป�นป=จจัยจึงมีเวทนา 
เพราะเวทนาเป�นป=จจัยจึงมีตัณหา เพราะตัณหาเป�นป=จจัยจึงมีอุปทาน  เพราะ
อุปทานเป�นป=จจัยจึงมีภพ เพราะภพเป�นป=จจัยจึงมีชาติ ชรา มรณะ โสกปริเทว
ทุกข/ โทมนัสอุปยาส  ความเกิดข้ึนแห�งกองทุกข/ท้ังมวล ย�อมมีด)วยประการ
อย�างน้ี”7 

 
อาหารจึงเป�นสิ่งสําคัญที่คนเราควรเข)าใจให)ถ�องแท) เพราะทุกชีวิตย�อมต)องอาศัยอาหารอัน

เป�นเพียงแต�เหตุป=จจัยของชีวิตซึ่งเป�นอนัตตา ไม�ใช�ตัวไม�ใช�ตน ถ)าหากเราไม�เรียนรู)อย�างเข)าใจเก่ียวกับ
อาหาร โดยยังมีความเข)าใจว�าตัวตนของเราเป�นผู)กินอาหาร อัตตาที่เกิดจากความเข)าใจหลงผิดยึดว�า
เป�นเรา เราจะทุกข/เพราะอาหาร 
 
3.2 วิธีการบริโภคอาหาร 
 
 พระพุทธเจ)าทรงเป�นแบบอย�างให)แก�พระภิกษุในพระพุทธศาสนาในด)านความเป�นอยู�อย�าง
เรียบง�าย  พระจริยวัตรเก่ียวกับการบริโภคอาหารของพระพุทธเจ)าในช�วงระยะเวลา 45 พรรษาที่ทรง
เผยแผ�พระธรรมคําสอนที่พระองค/ได)ตรัสรู)แก�เวไนยสัตว/น้ัน พระองค/เป�นผู)ค)นพบมัชฌิมาปฏิปทาคือ
ทางสายกลาง ดังจะเห็นได)จากพระพุทธจริยวัตรในการบริโภคอาหารดังต�อไปนี้  
 3.2.1 ไม1ติดในรสชาติอาหาร 
 พระพุทธเจ)าไม�อนุญาตให)ภิกษุในพระพุทธศาสนาปลูกข)าว ทําปศุสัตว/ หรือหุงหาอาหารมา
ฉันเอง ภัตตาหารสําหรับพระภิกษุจึงต)องอาศัยก)อนข)าวและอาหารจากชาวบ)านเป�นเคร่ืองเลี้ยงชีพ
ด)วยการเที่ยวบิณฑบาต ซึ่งอาหารน้ันข้ึนอยู�กับชาวบ)านจะสะดวกในการหาหรือทําถวาย รวมถึงการ
ถือในบาตรเป�นวัตร คือจะนําอาหารทุกชนิดท่ีจะบริโภคในมื้อน้ัน มารวมกันในบาตรแล)วจึงพิจารณา

                                                

 
7สํ.นิ.26/32/58-60. 
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ก�อนฉัน เพื่อไม�ให)ยึดติดในรสชาติของอาหาร  ในพรหมายุสูตรได)กล�าวถึงการเสวยพระกระยาอาหาร
ของพระพุทธเจ)า ที่ไม�ยินดียินร)ายและไม�ติดในรสอาหารไว)ว�า  

 “เมื่อทรงรับข)าวสุก ไม�ทรงชูบาตรข้ึนรับ ไม�ทรงจ)องบาตรคอยรับ  ไม�
ทรงแกว�งบาตรรับ ทรงรับข)าวสุกไม�น)อยนัก ไม�มากนัก ทรงรับกับข)าวเสวย
อาหารพอประมาณกับข)าว ไม�ทรงน)อมคําข)าวให)เกินกว�ากับ ทรงเค้ียวคําข)าวใน
พระโอษฐ/ 2-3 คร้ังแล)วทรงกลืน เยื่อข)าวสุกยังไม�ระคนกันดีเล็กน)อย ย�อมไม�
เข)าสู�พระกาย ไม�มีเยื่อข)าวสุกสักนิดหน�อยเหลืออยู�ในพระโอษฐ/ ทรงน)อมคําข)าว
เข)าไปแต�ก่ึงหนึ่ง  ทรงทราบรสได)อย�างดีเสวยอาหาร แต�ไม�ทรงทราบด)วยดีด)วย
สามารถความกําหนัดในรส”8       
           

             พระองค/ทรงเน)นย้ําให)เห็นการเข)าใจความจริงของการบริโภคเพื่อการพัฒนาจิตใจและ
ป=ญญาของผู)บริโภคให)สูงกว�าการติดอยู�แค�รสอาหารท่ีบริโภค เปรียบดังสามีภรรยาที่จําเป�นต)อง
บริโภคเนื้อบุตรของตนเพื่อประทังชีวิตให)เดินทางข)ามพ)นทางทุรกันดารน้ันไปได)  อาหารคือเนื้อลูก
ของสองสามีภรรยานั้น  ซึ่งพวกเขาไม�ได)บริโภคเน้ือบุตรเป�นอาหารเพื่อจะเล�น ไม�ใช�กินเพื่อจะมัวเมา 
ไม�ใช�กินเพื่อประดับ  ไม�ใช�กินเพื่อตกแต�ง9 โดยกินเพื่อไม�ให)หลงใหลในความอร�อยความน�าปรารถนาท่ี
ยั่วยวน ซึ่งจะเป�นตัวชนวนนําไปสู�การไม�ได)ใช)ป=ญญา เพราะนั่นจะเป�นการบริโภคที่มุ�งเพียงสนอง
ตัณหา เพราะความยึดติดในความน�าปรารถนา น�าใคร�นี้ เป�นอารมณ/ท่ีทําให)จิตใจผู)ท่ียังไม�เข)มแข็ง
หมายถึงผู)ท่ีพัฒนาจิตใจยังไม�ถึงท่ีสุด ยังมีความติดอยู�ในรูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส ธรรมารมณ/ ส�วนผู)ท่ี
พัฒนาถึงที่สุดแล)วเป�นผู)อยู�เหนือรส ได)แก� พระพุทธเจ)าท่ีทรงทราบคุณและโทษของอาหารพร)อม
แนวทางของการออกจากเคร่ืองพันธนาการทั้งปวง โดยพระองค/ทรงตรัสเปรียบเทียบให)เห็นความ
แตกต�างของการบริโภคระหว�างพระองค/กับเทวดาและมนุษย/ท้ังหลาย ความว�า  
   “ภิกษุทั้งหลาย เทวดาและมนุษย/เป�นผู)มีรูปเป�นท่ีมายินดี เป�นผู)ยินดีแล)ว

ในรูปเป�นผู)เพลิดเพลินแล)วในรูป… เป�นผู)มีเสียงเป�นผู)มายินดี…เป�นผู)มีกลิ่นเป�น
ท่ีมายินดี…เป�นผู)มีรสเป�นที่มายินดี…เป�นผู)มีโผฏฐัพพะเป�นที่มายินดี…เป�นผู)มี             
ธรรมารมณ/เป�นที่มายินดี เพราะรูป…กลิ่น…เส ียง...รส...โผฏฐัพพะ…ธรรมารมณ/ 
แปรปรวนคลายไปและดับไป เทวดาและมนุษย/ย�อมอยู�เป�นทุกข/ ภิกษุท้ังหลาย             
ส�วนตถาคตผู)เป�นอรหันต/ตรัสรู)เองโดยชอบ  รู)แจ)งแล)วซึ่งความเกิดข้ึน ความดับ
ไป คุณโทษและอุบายเป�นเคร่ืองสลัดออกแห�งรูป…กลิ่น…เส ียง...รส…
โผฏฐัพพะ… ธรรมารมณ/ตามความเป�นจริง ย�อมไม�เป�นผู)มีรูป…กลิ่น…เส ียง... 
รส...โผฏฐัพพะ… ธรรมารมณ/ที่มายินดี   ไม�เป�นผู)ยินดีแล)ว ในรูป…กลิ่น… 
เส ียง...รส...โผฏฐัพพะ… ธรรมารมณ/ เพราะรูป…กลิ่น…เส ียง...รส...โผฏฐัพพะ…
ธรรมารมณ/ แปรปรวนไป คลายไปและดับไป เลือนหาย ตถาคตเจ)าก็อยู�เป�นสุข
ได)”10                     

                                                

 8ม.ม.21/589/225. 
 9สํ.นิ.อ.26/286.  
 10ส.สฬา.28/218/261. 
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 3.2.2 การทานอาหารม้ือเดียว  
            พระพุทธเจ)าทรงประพฤติพระองค/เป�นแบบอย�างโดยการบริโภคอาหารวันละมื้อ ทรงเตือน
และแนะนําชักชวนพระภิกษุท้ังหลายให)ประพฤติตาม ในกกจูปมสูตร ความว�า  
        “ภิกษุทั้งหลาย เราฉันอาหารหนเดียว เมื่อเราฉันอาหารหนเดียว รู)สึกว�ามี

อาพาธน)อย ลําบากกายน)อย เบากาย มีกําลัง และอยู�อย�างผาสุก มาเถิดภิกษุ
ท้ังหลาย ถึงพวกเธอก็จงฉันอาหารหนเดียวเถิด แม)พวกเธอฉันอาหารหนเดียว 
ก็จะรู)สึกว�ามีอาพาธน)อย  ลําบากกายน)อย เบากาย  มีกําลัง และอยู�อย�าง
ผาสุก”11 

 
 สําหรับความหมายของการฉันอาหารม้ือเดียวหรือหนเดียวน้ัน ในอรรถกถากกจูปมสูตร 
หมายถึงการฉันอาหารในเวลาเช)า คือตั้งแต�ดวงอาทิตย/ข้ึนจนถึงเวลาเที่ยงวัน แม)ภิกษุฉันอาหาร 10 
คร้ังในช�วงเวลาเช)านี้ก็ถือว�า ฉันอาหารมื้อเดียวหรือหนเดียว12

  เว)นแต�ว�าพระภิกษุรูปนั้นท�านจะถือ
ธุดงค/ในข)อฉันอาสนะเดียว เมื่อลุกแล)วไม�ฉันอีก ท�านก็อาจจะฉันเพียงเวลาเช)า เพียงครั้งเดียวไปเลย 
พอลุกจากอาสนะแล)วก็ไม�ฉันอีก แต�ก็เป�นข)อปฏิบัติขัดเกลาในธุดงค/ของท�านน่ันเอง ไม�ใช�พุทธบัญญัติ
บังคับอย�างน้ัน และในภัททาลิสูตร กล�าวถึงคุณแห�งการฉันอาหารมื้อเดียวเช�นกันว�า  
  “ภิกษุทั้งหลาย เราฉันอาหารในเวลาก�อนภัตคร้ังเดียว  เราเมื่อฉันอาหาร

ในเวลาก�อนภัตครั้งเดียว  ย�อมรู)สึกคุณคือความเป�นผู)มีอาพาธน)อย  มีโรคเบา
บาง กายเบา มีกําลัง และอยู�สําราญ  ภิกษุท้ังหลาย มาเถิด ด)วยว�า เมื่อเธอ
ท้ังหลายฉันอาหารในเวลาก�อนภัตคร้ังเดียว  จักรู)สึกคุณคือความเป�นผู)มีอาพาธ
น)อย  มีโรคเบาบาง  กายเบา มีกําลังและอยู�สําราญ”13 

 
 โดยธรรมดาของคนทั่วไปการบริโภคอาหารสามารถบริโภคได)ท้ังวัน แต�คิดจากการบริโภค
อาหารตามปกติวันละ 3 มื้อ นับเวลาที่ต)องเสียไปกับการเตรียมอาหารที่จะบริโภค เวลาในการบริโภค 
เมื่อบริโภคแล)วต)องเสียเวลาในการจัดเก็บทําความสะอาดภาชนะและสถานท่ี รวมกันแล)วต)อง
เสียเวลาไปกับการที่บริโภคนี้มาก ยิ่งบริโภคมากก็ยิ่งเสียเวลามาก ซึ่งเป]าหมายของผู)ออกบวชคือการ
ทําที่สุดทุกข/ให)แจ)ง คือเป�นผู)พ)นจากความทุกข/   ถ)ายุ�งอยู�กับเร่ืองการบริโภคมากเกินไป ก็จะไม�มุ�งมั่น
ต�อการปฏิบัติธรรมเป]าหมายก็อาจจะคลาดเคลื่อนไป หรือไปไม�ถึงเป]าหมายของการออกบวชได) การ
ฉันม้ือเดียวของพระภิกษุมีคุณต�อผู)ออกบวชอย�างยิ่ง นอกจากนี้พระพุทธองค/ยังได)ทรงเชิญชวนและ
แสดงคุณของการไม�บริโภคอาหารกลางคืนไว)ในกีฏาคิริสูตรว�า  
  “ภิกษุทั้งหลาย เราเว)นการฉันโภชนะในราตรีเสียทีเดียว และเมื่อเราเว)น

การฉันโภชนะในราตรีเสีย  ย�อมรู)คุณคือ ความเป�นผู)มีอาพาธน)อย มีโรคเบา
บาง กระปร้ีกระเปร�า มีกําลังและอยู�สําราญ  มาเถิดภิกษุทั้งหลาย แม)เธอ

                                                

 11ม.มู.18/265/242. 
                

12ม.ม.ูอ.18/254. 
 

13ม.ม.20/160/305. 
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ท้ังหลายก็จงเว)นการฉันโภขนะในราตรีเสีย จักรู)คุณคือความเป�นผู)มีอาพาธน)อย  
มีโรคเบาบาง  กระปรี้กระเปร�า มีกําลัง  และอยู�สําราญ”14 

 
 แสดงให)เห็นว�า พระองค/ทรงเว)นจากการรับประทานอาหารยามวิกาล โดยพระองค/ทรง
บริโภคอาหารเพียงหน่ึงมื้อ ด)วยเหตุที่พระองค/ทรงแนะนําให)ภิกษุสาวกปฏิบัติตาม เพราะอาหารเพียง
เท�านั้นเป�นประมาณท่ีทําให)พระองค/รู)สึกสบาย มีโรคน)อย สามารถทําศาสนกิจได)อย�างคล�องตัว และ
ยังทรงชักชวนให)ภิกษุเอาอย�างพระองค/ด)วย ซึ่งต�างจากการบริโภคของมนุษย/ในสังคมป=จจุบัน ที่มีทั้ง
อาหารหนักและอาหารว�าง และรับประทานอาหารอย�างไม�เป�นเวลา สุดแต�อารมณ/และสถานการณ/ท่ี
เอ้ืออํานวยให)  
 3.2.3 การเลือกอาหารสัปปายะ   
 สัปปายะ เป�นหลักการที่พระพุทธเจ)าทรงสอนให)ผู)ปฏิบัติธรรมแสวงหา หมายถึง ส่ิงที่สบาย 
สภาพเอ้ือ สิ่งท่ีเก้ือกูล ส่ิงที่เอ้ือต�อการอยู�ดีและการที่จะพัฒนาชีวิต สิ่งท่ีเหมาะกัน อันเก้ือหนุนในการ
เจริญภาวนาให)ได)ผลดี ช�วยให)สมาธิตั้งมั่น ไม�เสื่อมถอย มี 7 อย�าง สัปปายะ 7 เป�นหลักธรรมท่ี
หมายถึง สิ่งท่ีเหมาะกัน สิ่งท่ีเก้ือกูล ช�วยสนับสนุนในการบําเพ็ญภาวนาให)ได)ผลดีช�วยให)สมาธิต้ังมั่น 
ไม�เสื่อมถอย15 
 1. อาวาสสัปปายะ คือ ที่อยู�อันเหมาะ เช�น ปลอดภัย ไม�พลุกพล�านจอแจ บางแห�งเรียก 
เสนาสนสัปปายะ 

2. โคจรสัปปายะ คือ แหล�งอาหารอํานวย ท่ีเท่ียวบิณฑบาตที่เหมาะดีเช�น มีหมู�บ)านหรือ
ชุมชนที่มีอาหารบริบูรณ/อยู�ไม�ใกล)ไม�ไกลเกินไป  

3. ภัสสสัปปายะ คือ การพูดคุยท่ีเหมาะกัน เช�น พูดคุยเล�าขานกันแต�ในกถาวัตถุ10 และ
พูดแต�พอประมาณ ข�าวสารและสื่อสารที่เอ้ือป=ญญา  บางแห�งเรียก ธัมมัสสวนสัปปายะ 

4. ปุคคลสัปปายะ คือ บุคคลท่ีถูกกันเหมาะกัน เช�น ไม�มีคนร)าย แต�มีท�านผู)ทรงคุณธรรม 
ทรงภูมิป=ญญาเป�นที่ปรึกษาเหมาะใจ  

5. โภชนสัปปายะ คือ  อาหารที่เหมาะกัน เช�น ถูกกับร�างกาย เก้ือกูลต�อสุขภาพ ฉันไม�ยาก 
  6. อุตุสัปปายะ คือ ดินฟ]าอากาศธรรมชาติแวดล)อมที่เหมาะ เช�น ไม�หนาวเกินไป ไม�ร)อน

เกินไป เป�นต)น  
7. อิริยาปถสัปปายะ คือ อิริยาบถที่เหมาะกัน เช�น บางคนถูกกับจงกรม บางคนถูกกับนั่ง 

ตลอดจนมีการเคลื่อนไหวท่ีพอดี มีอิริยาบถสมดุล  
โภชนสัปปายะ เป�น 1 ใน 7 อย�าง หมายถึงอาหารที่เหมาะกัน เช�น ถูกกับร�างกาย เก้ือกูล

ต�อสุขภาพ ฉันไม�ยาก  บางแห�งเรียกว�า อาหารสัปปายะ คืออาหารที่พอจะบิณฑบาต หรือแสวงหาได) 
พอเลี้ยงชีวิตให)เกิดความสุข ไม�ขัดข)อง ไม�ลําบาก เรียกว�าอาหารสบาย แต�หากบริโภคอาหารอันใด
อกุศลธรรมท่ียังไม�เกิดก็เกิด  ท่ีเกิดแล)วก็เจริญยิ่งข้ึน กุศลธรรมท่ียังไม�เกิดก็ไม�เกิด ท่ีเกิดแล)วก็เสื่อมไป 

                                                

 14ม.ม.20/222/395. 
 15พระพรหมคุณาภรณ/ (ป.อ.ปยุตโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร� ฉบับประมวลธรรม, พิมพ/คร้ังท่ี 25, 
(กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ/ผลธิัมม/, 2556), หน)า 286. 
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เช�นนี้ได)ช่ือว�า อาหารที่ไม�สบาย บริโภคอาหารอันใดอกุศลธรรมที่ยังไม�เกิดก็ไม�เกิด   ที่เกิดแล)วก็เสื่อม 
กุศลธรรมท่ียังไม�เกิดก็เกิดข้ึน  ที่เกิดแล)วก็เจริญยิ่งข้ึนไป นั่นได)ชื่อว�าอาหารสบาย 
 โภชนสัปปายะนั้น   สามารถส�งผลต�อสุขภาพและการปฎิบัติธรรมด)วย โดยอาหารสัปปายะ 
หมายถึงอาหารสบาย คือรับประทานที่ถูกลักษณะ มีอาหารเพียงพอ ถ)าอาหารไม�เพียงพอ หรืออาหาร
เพียงพอแต�ไม�ถูกสุขลักษณะก็เกิดความไม�สบาย ทําให)เกิดโรคภัยไข)เจ็บข้ึนได) อาหารสบายควรเป�น
อาหารท่ีย�อยได)ง�าย อาหารที่รับประทานเข)าไปแล)วจะย�อยง�ายหรือย�อยยากข้ึนอยู�กับเหตุอย�างน)อย 2 
ประการ คือ ประเภทของอาหาร และความคุ)นเคยกับอาหาร โดยประเภทของอาหารนั้น หากเป�น
อาหารจําพวกเนื้อสัตว/จะย�อยยาก แต�ถ)าเป�นผักผลไม)จะย�อยง�าย ส�วนความคุ)นเคยกับอาหารน้ันคือ 
คนแต�ละท)องถ่ินและแต�ละชาติจะคุ)นเคยกับอาหารแตกต�างกันไป หรือ บางคนคุ)นเคยกับอาหารดี ๆ 
ประณีต แต�เม่ือต)องไปรับประทานอาหารท่ีไม�ประณีต ก็เป�นเหตุให)ระบบการย�อยทํางานไม�เป�นปกติ
หรือไม�ย�อยเพราะไม�คุ)นเคยกับอาหารน้ัน บางคนถึงกับเสียชีวิตด)วยเหตุนี้ได) เช�น พระเจ)าปเสนทิโกศล 
เป�นต)น ก�อนสวรรคตพระองค/เสด็จไปเมืองราชคฤห/ ระหว�างเดินทางได)เสวยพระกระยาหารที่ไม� 
คุ)นเคยคือ ข)าวปลายเกรียน ทรงดื่มนํ้าขุ�นในระหว�างทาง อาหารจึงไม�ย�อยไปโดยง�าย และเพราะทรง
เหน็ดเหน่ือยจาการเดินทางไกลอจึงเป�นเหตุให)พระองค/สวรรคต16 

การที่อาหารไม�ย�อยหรือย�อยยากน้ันจึงมีโทษมาก พระสัมมาสัมพุทธเจ)าและพระภิกษใุน
สมัยพุทธกาลจึงแก)ไขด)วยการฉันยาคูหรือ ข)าวต)มในเวลาเช)า เพราะยาคูมีอานิสงส/ 10 ประการดังน้ี  
คือ   
   “ผู)ให)ยาคูชื่อว�าให)อายุ1  ให)วรรณะ1 ให)สุข1 ให)กําลัง1 ให)ปฏิภาณ1 

ข)าวยาคูท่ีดื่มแล)วกําจัดความหิว1  บรรเทาความกระหาย1 ทําลมให)เดินคล�อง1  
ล)างลําไส)1  ย�อยอาหารที่ยังไม�ย�อย1”17 

 
เมื่อบริโภคอาหารสบายแล)ว ย�อมมีผลต�อการปฏิบัติธรรม ดังปรากฏใน กักกฎรสทายก

วิมานว�า  
       “คร้ังนั้น พระผู)มีพระภาคเจ)าทรงทราบว�า โภชนะที่มีรสปูเป�นสัปปายะแก�

เขา จึงตรัสแก�ภิกษุรูปนั้นว�า ภิกษุ เธอจงไปเที่ยวบิณฑบาตท่ีนาของชาวมคธ  
ภิกษุน้ันคิดว�า พระผู)มีพระภาคเจ)าผู)ทรงเห็นการณ/ไกล คงจักทรงเห็นอะไร ๆ เป�น
แน� จึงทูลรับพระพุทธดํารัสว�า สาธุ พระเจ)าข)า ถวายบังคมพระผู)มีพระภาคเจ)า
แล)ว ถือบาตรจีวรไปนาของชาวมคธ ได)ยืนบิณฑบาตท่ีประตูกระท�อมของคนเฝ]า
นาคนหนึ่ง คนเฝ]านานั้นปรุงอาหารรสปูและหุงข)าวแล)ว คิดว�าพักเสียหน�อยหน่ึง
แล)วจึงจักกิน นั่งอยู� เห็นพระเถระจึงรับบาตร นิมนต/ให)นั่งในกระท�อม ได)ถวาย
ภัตตาหารท่ีมีรสปู เมื่อพระเถระฉันภัตตาหารนั้นได)หน�อยหนึ่งเท�านั้น โรคปวดหูก็
สงบ เหมือนอาบน้ําร)อยหม)อ พระเถระน้ันได)ความสบายใจเพราะอาหารเป�น   

                                                

 16ม.ม.อ.21/199. 
 

17วิ.มหา.7/62/99. 
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สัปปายะ น)อมจิตไปโดยวิป=สสนา ยังฉันไม�ทันเสร็จก็ทําอาสวะให)ส้ินไปโดยไม�
เหลือตั้งอยู�ในพระอรหันต/”18 

 
พระพุทธเจ)าทรงตรัสในเร่ืองเสด็จโปรดคนเข็ญใจ19  มีใจความว�า สมัยหน่ึง พระพุทธเจ)า

เสด็จไปยังเมืองแห�งหนึ่งเพื่อโปรดคนเลี้ยงโคยากจนคนหนึ่งท่ีปรากฏในข�ายคือพระญาณตอนค�อนรุ�ง 
ตามพุทธกิจของพระองค/มี 5 ประการ ทรงบําเพ็ญเป�น “กิจวัตร” คือ ใกล)จะรุ�งจะทรงพิจารณาดูสัตว/
โลกที่จะพึงเสด็จไปโปรด และรุ�งเช)าเสด็จออกบิณฑบาตไปโปรดคนที่ปรากฏในข�ายคือพระญาณ เวลา
เย็นทรงแสดงพระธรรมเทศนา เวลาพลบคํ่าก็ทรงให)โอวาทแก�ภิกษุและภิกษุณี ดึกด่ืนค�อนคืนทรง
แก)ป=ญหาเทวดา   

คนเลี้ยงโคได)ทราบข�าวพระพุทธองค/เสด็จแสดงธรรมแก�ประชาชน ก็อยากจะไปฟ=ง แต�
บังเอิญโคของเขาหายไปตัวหนึ่ง ต)องตามหาโคน้ันจนพบ ไล�ต)อนเข)าฝูงแล)ว ก็ต)อนโคท้ังหมดเข)าคอก
แต�วัน เพื่อถือโอกาสไปฟ=งธรรมจากพระพุทธองค/ กว�าเขาจะต)อนโคเข)าคอกเรียบร)อยเวลาก็เกือบ
เที่ยงแล)ว เขาคิดว�าถึงจะได)ฟ=งเพียงบางส�วนก็ยังดี จึงรีบมุ�งหน)าตรงไปยังบริเวณพิธี ไปถึงก็ถวาย
บังคมพระพุทธองค/แล)วนั่งอยู�ท)ายบริษัท ปรากฏว�าพระพุทธองค/ยังมิได)เร่ิมแสดงธรรมเลย ประทับนั่ง
นิ่งอยู� พุทธบริษัทเมื่อพระพุทธองค/ยังไม�ทรงแสดงธรรม ก็นั่งสงบเช�นกัน พอทอดพระเนตรเห็นเขา 
แทนที่จะเร่ิมแสดงพระธรรมเทศนา พระองค/ตรัสถามเจ)าภาพว�า “มีอาหารเหลือจากถวายพระสงฆ/
ไหม” เมื่อเขากราบทูลว�า “มีอยู� พระเจ)าข)า” พระองค/รับสั่งให)หาอาหารมาให)เขารับประทาน เมื่อเขา
รับประทานอ่ิมหมีพีมันแล)ว กายสบาย จิตใจก็ปลอดโปร�งพร)อมจะสดับพระธรรมเทศนาแล)ว พระ
พุทธองค/จึงทรงแสดงพระธรรมเทศนา เขาฟ=งจบก็ได)บรรลุโสดาป=ตติผล พระพุทธองค/ทรงแสดงนัยให)
เห็นว�า กายกับใจต)องเอ้ือแก�กัน จิตใจที่เข)มแข็งย�อมอยู�ในร�างกายที่แข็งแรง ร�างกายท่ีหิวโหย ย�อมทํา
ให)จิตใจว)าวุ�นกังวล ถึงตั้งใจฟ=งธรรมอย�างไรก็คงไม�รู)เร่ือง ต)องให)กินอาหารให)อ่ิมเสียก�อน การฟ=งธรรม
จึงจะเกิดผลเป�นอย�างดี  

ในคัมภีร/วิสุทธิมรรค กําหนดแนวทางจริยาการขบฉันโดยรสชาติของอาหารของบุคคลแต�
ละจริต โดยให)หลักการไว)สังเกตพฤติกรรมการบริโภคของแต�ละบุคคลว�า  

1) คนราคจริตชอบอาหารท่ีมีรสหวานจัด และเมื่อบริโภคก็ทําคําข)าวกลมกล�อม ไม�ใหญ�
จนเกินไป มีความต)องการรสเป�นสําคัญ บริโภคอย�างไม�รีบร)อน และได)อาหารท่ีดี ๆ แล)วจะเป�นอะไรก็
ตามย�อมดีใจ                      

2) คนโทสจริตชอบอาหารที่ไม�ประณีต มีรสเปร้ียว  และเมื่อบริโภคก็ทําคําข)าวใหญ�เสียจน
เต็มปาก ไม�ต)องการโอชารส บริโภคอย�างรีบร)อน และได)อาหารที่ไม�ดีแล)วจะเป�นอะไรก็ตาม ย�อม
เสียใจ 

3) คนโมหจริต ไม�ชอบรสอะไรแน�นอน และเมื่อบริโภคก็ทําคําข)าวเล็ก ๆ ไม�กลมกล�อม ทํา
เมล็ดข)าวหกเร่ียราดในภาชนะ ริมฝ_ปากเปT`อนเปรอะ บริโภคอย�างมีจิตฟุ]งซ�าน นึกพล�านไปถึงสิ่ง ๆ 
นั้น  

                                                

 18ขุ.วิมาน.48/54/464-466. 
 19ขุ.ธ.42/161/317. 
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4) คนศรัทธาจริต  มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารเหมือนกับคนราคจริต20 
นอกจากนี้ในคัมภีร/ดังกล�าวยังได)กล�าวถึง ธรรมเป�นที่สบายด)านลักษณะอาหารและปริมาณ

การบริโภคอาหาร ในจริตบุคคลประเภทต�าง ๆ ดังนี้  
1) คนราคจริต คือแม)ข)าวต)ม  ข)าวสวย และของเค้ียว ก็เป�นชนิดท่ีเลว สีสันไม�ดี ที่ทําด)วย

ข)าวฟaาง ข)าวกับแกล)มและข)าวปลายเกรียน เป�นต)น เปรียงบูด ผักเสี้ยนดอง แกงผักเก�า ๆ ชนิดใด
ชนิดหนึ่งเพียงอย�างเดียว พอให)เต็มท)องเท�านั้น เหมาะแก�คนราคจริต  

2) คนโทสจริต คือ แม)ข)าวต)ม ข)าวสวยและของเค้ียว ก็เป�นชนิดท่ีมีสีต)องตา ถึงพร)อมด)วย
กลิ่นและรส  มีโอชาน�าชอบใจ ประณีตโดยประการทั้งปวงและเพียงพอแก�ความต)องการจึงเหมาะสม
แก�คนโทสจริต  

3) คนพุทธิจริตน้ันไม�มีข)อที่ต)องกล�าวว�าในบรรดาสัปปายะท้ังหลาย  สิ่งนี้ย�อมไม�เป�นท่ี
สบายแก�คนพุทธิจริต หมายถึง คนพุทธิจริตเจ)าเหตุเจ)าผล เชื่อยากสําหรับสัปปายะของคนพุทธิจริต
เหมาะทุกอย�าง อยู�อย�างไร มีเคร่ืองใช) อาหารอย�างไรก็ได) เพราะคนเหล�านี้เป�นผู)มีเหตุผล 

4) คนศรัทธาจริต วิธีท่ีได)แสดงออกมาแล)วในคนโทสจริตแม)ทุกประการจัดเป�นธรรมท่ี
สบายสําหรับคนศรัทธาจริตด)วย 

5) คนวิตกจริต  ประการท่ีเหลือเหมือนกับท่ีได)แสดงมาแล)วสําหรับคนราคจริตนั้นเทียว ก็
คือเหมือนคนราคจริต 

6) คนโมหจริต มีลักษณะคล)ายกับคนโทสจริต21 
 การสังเกตการบริโภคอาหารตามจริต ไม�ได)มุ�งหมายให)สนองความต)องการตามชอบ แต�มุ�ง
หมายในแง�ที่ได)รับอารมณ/ที่สบาย ไม�มีความคับแค)นใจในการปฏิบัติธรรม สามารถพัฒนาตน แต�ถ)าได)
ในสิ่งที่ตนไม�ชอบใจก็ไม�สบาย จะเป�นทางให)กําลังใจในการปฏิบัติธรรมย�อหย�อนลง แต�เม่ือได)สิ่งที่เป�น
ของสบายสําหรับตนแล)ว ก็จะคลายความอึดอัดใจปฏิบัติได)ง�ายและบรรลุเป]าหมายได)ตามประสงค/ ดัง
มีตัวอย�างเช�น  
 พระภิกษุ 60 รูป เรียนกรรมฐานในสํานักของพระพุทธเจ)าแล)ว เจริญพระกรรมฐานมี
อุบาสิกาคอยอุป=ฏฐากถวายอาหารอันเลิศรส พระภิกษุได)แสดงธรรมบอกวิธีปฏิบัติแก�อุบาสิกาจนได)
บรรลุมรรค 3 ผล 3 ก�อนภิกษุเหล�านั้น  นางจึงได)ตรวจดูอุปนิสัยของพระภิกษุทั้งหมดทราบว�ายังมี
ราคะ โทสะ โมหะ และได)ทราบเหตุเพราะพระผู)เป�นเจ)าเหล�านี้ไม�ได)อาหารท่ีเป�นสัปปายะจึงไม�บรรลุ
ธรรมได) ต�อมานางก็ได)จัดอาหารที่สบายแก�ภิกษุ ท้ัง 60 รูป หลังได)อาหารที่สบาย ภิกษุก็มีจิตเป�น
ธรรมชาติ มีอารมณ/เดียวแน�วแน� เจริญวิป=สสนาไม�นานก็ได)บรรลุพระอรหันต/22 
 ดังนั้น การได)อาหารที่ตรงกับจริตของตนก็เป�นเหตุให)บรรลุธรรมได)เร็วข้ึน เพราะไม�มีความ
บีบค้ันใจตนเอง แม)บางคร้ังสถานที่จะดีเป�นสัปปายะแต�ได)อาหารท่ีไม�เป�นสัปปายะก็ยังไม�อาจให)บรรลุ
ธรรมได) การได)ความสบายแก�จริตของตนก็จะเป�นผลในทางดีต�อการพัฒนาตน เท�ากับว�าการได)อาหาร

                                                

 20พระพุทธโฆสเถระ, คัมภีร�วิสุทธิมรรค, พิมพ/คร้ังท่ี 10, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทธนาเพลส จํากัด, 
2554), หน)า 175. 
 21พระพุทธโฆสเถระ, คัมภีร�วิสุทธิมรรค, พิมพ/คร้ังท่ี 10, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทธนาเพลส จํากัด, 
2554), หน)า 179- 180. 
   22ขุ.ธ.อ.40/292. 
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ที่เหมาะสมกับผู)บริโภคถูกจริตที่ไม�ใช�ถูกกิเลส เช�น บางคนเป�นคนชอบรสจืด และทานอาหารรสจืดมา
นาน เมื่อได)อาหารรสเผ็ด แม)จะทานเข)าไปได)ก็จริง แต�เมื่อทานแล)วก็ไม�เป�นที่สบายสําหรับตน เพราะ
จะได)รับความลําบากท้ังปากขณะรับประทาน และแสบท)องหลังรับประทานไปแล)ว เป�นต)น  
 พระพุทธศาสนายังสอนให)ไม�ควรบริโภคอาหารที่ไม�เป�นประโยชน/ เพราะอาหารจะเป�น
ประโยชน/แก�มนุษย/หากมีการนํามาใช)ให)พอเหมาะพอควร พระพุทธศาสนาได)มีหลักคําสอนท่ีอํานวย
สุขแก�มนุษย/ผู)มุ�งประโยชน/แห�งการบริโภคอาหาร ด)วยเหตุที่มนุษย/มีการบริโภคที่ประกอบไปด)วยโทษ
และบริโภคสิ่งที่ไม�เป�นประโยชน/ จึงทําให)รับความเดือดร)อน แทนท่ีการจะได)รับความสุขสบายจาก
การบริโภคอาหารนั้น   แม)มนุษย/จะรักตัวกลัวตาย พยายามบํารุงรักษาตนอย�างไร แต�ด)วยความลุ�ม
หลงและความไม�รู)จริงก็เป�นเหตุนําไปสู�ความความเดือดร)อน การบริโภคสิ่งที่ไม�ก�อให)เกิดประโยชน/
ตรงกันข)ามกลับเป�นโทษต�อร�างกาย ทรัพย/สินและชื่อเสียงอันดีงาม เพราะการตามใจปาก ลุ�มหลงด)วย
รสสิ่งท่ีเสพแม)เป�นพิษต�อตน สิ่งท่ีคนบริโภคเข)าไปแล)วทําให)เกิดโทษ ได)แก� สุรา เมรัย และอาหารท่ี
แสลงต�อโรค เป�นต)น 
 โดยสรุป สาเหตุท่ีทําให)เกิดหลักการมากมายในพระพุทธศาสนา เหตุเนื่องเพราะการ
บริโภคท่ีมีอวิชชา  ทําให)คนจํานวนไม�น)อยยอมทําผิดศีลธรรม พฤติกรรมการบริโภคที่ไม�พอดีทั้งหลาย 
เมื่อจะประมวลเหตุแล)วมาจากตัณหาเป�นป=จจัยหลัก เพราะด)วยตัณหาแล)วคนไม�หิวก็สามารถบริโภค
ได) เพื่อแลกมากับการได)ตามใจปาก หรือที่เรียกกันว�า “คนเห็นแก�กิน” ความเห็นแก�ปากแก�ท)องเป�น
ชนวนนําไปสู�การบริโภคที่ไม�เหมาะไม�ควร เป�นทุกข/ ให)โทษ เข)ามาแทนท่ีของคุณประโยชน/ที่ควรจะ
ได)รับจากการบริโภคอาหารนั้น ๆ เพราะฉะนั้นเร่ืองอาหารอย�าคิดว�าไม�สําคัญ  ความรู)ทางด)าน
โภชนาการอาหารการกิน  มีส�วนสําคัญที่จะช�วยให)อายุยืน หรือทําให)อายุสั้นได)  การกินอาหารไม�ครบ 
5 หมู�ก็ทําให)เจ็บปaวยได)  อาหารท่ีถูกสุขลักษณะ มีประโยชน/ไม�จําเป�นต)องเป�นอาหารท่ีมีราคาแพง
เสมอไป นอกจากนี้คนบางคนต)องได)รับการตามใจในเร่ืองอาหาร การปฏิบัติธรรมจึงได)ผล เพราะ
ความรู)สึกของคนเราแม)ไม�ได)สมปรารถนาแล)วสงบก็มี แต�บางอย�างถ)าไม�ได)สมความปรารถนาแล)ว
ก�อให)เกิดความกดดัน หรือทําให)อารมณ/ไม�มีความสงบ ซึ่งมีผลต�อสมาธิและการปฏิบัติธรรมได) 
 3.2.4  การพิจารณาความรู8จักประมาณในอาหาร 
 พระพุทธเจ)าทรงสอนให)รู)จักประมาณในการบริโภคอาหาร  โภชเนมัตตัญSุตา เป�น
หลักธรรมคําสอนในทางพระพุทธศาสนา ในเร่ืองของการบริโภคอาหารด)วยวิธีการพิจารณาความรู)จัก
ประมาณ  โดยคนส�วนใหญ�มักเข)าใจว�าการประมาณในการบริโภคอาหารนั้นจะเน)นเพียงด)านปริมาณ
อาหาร แต�แท)จริงแล)วปริมาณของอาหารที่มากอาจมีสารอาหารที่ไม�เพียงพอต�อการนําไปใช)ประโยชน/
ของร�างกายได) ในทางตรงกันข)าม การประมาณในการบริโภคอาหารสามารถคํานึงได)ในเชิงคุณภาพ
อีกด)วย โดยสอดคล)องกับอาหารที่อุดมด)วยสารอาหารที่ครบถ)วน แม)เลือกพิจารณาในการบริโภคใน
ปริมาณไม�ต)องมากมาย ก็สามารถให)ประโยชน/ด)านสารอาหารในการหล�อเลี้ยงร�างกายได)อย�าง
เพียงพอ ดังเช�น การบริโภคเพียงอาหารแคปซูลของนักบินอวกาศ เมื่อต)องอยู�ในชั้นบรรยากาศก็
สามารถดํารงชีพอยู�ได) ดังนั้นการบริโภคอาหารสามารถจะส�งผลให)เป�นคุณเป�นโทษต�อชีวิตได) การ
พิจารณาความรู)จักประมาณในการบริโภคอาหาร จึงจําเป�นต)องอาศัยหลักการพิจารณาท้ังในเชิง
ปริมาณและคุณภาพของสารอาหารในตัวอาหารนั้น ๆ  พระผู)มีพระภาคเจ)าทรงสอนให)บุคคลรู)จัก
ประมาณในการบริโภคอาหาร โดยการหลีกเลี่ยงการบริโภคแบบผิด ๆ อันได)แก�   
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 1. การอดอาหารหรือบริโภคอาหารน8อยเกินไป  
            การอดหรือบริโภคอาหารน)อยเกินไป ย�อมจะไม�เป�นผลดีต�อร�างกายโดยจะส�งผลโดยตรงต�อ
ระบบการทํางานของกระเพาะอาหารและระบบย�อยอาหาร อาจทําให)เกิดโรคกระเพาะและโรคระบบ
ย�อยอาหารผิดปกติรวมถึงโรคภาวะร�างกายขาดสารอาหาร อันเป�นการก�อให)เกิดโทษแก�ตน เป�นการ
ทรมานตนที่นับว�าเป�นความสุดโต�ง ประเภทอัตตกิลมถานุโยค การทรมานตนให)ลําบากเปล�า เพราะ
แม)จะพยายามเพื่อจะให)ตนเองได)บรรลุเป]าหมาย แต�ก็ไม�สามารถบรรลุเป]าหมายได) ในบรรดาท่ีสุด 2 
ประการในธัมมจักกัปปวัตตนสูตร23 คือ 
 1) กามสุขัลลิกานุโยค การหมกมุ�นอยู�ด)วยกามสุขในกามทั้งหลาย เป�นของเลว  เป�นของ
ชาวบ)าน เป�นของปุถุชน ไม�ประเสริฐ ไม�ประกอบด)วยประโยชน/  
 2) อัตตกิลมถานุโยค การประกอบลําบากแก�ตน เป�นทุกข/ ไม�ประเสริฐ ไม�ประกอบด)วย
ประโยชน/ 
 ทั้งสองประการนี้พระพุทธองค/ทรงบําเพ็ญแล)ว แต�เห็นว�าไม�ใช�ทางท่ีจะทําให)ตรัสรู)ได)  โดย 
นอกจากจะมีผลทําให)ร�างกายไม�สมบูรณ/แข็งแรงและเป�นโรคต�าง ๆ ได)แล)ว ยังทําให)การดํารงชีวิต
เป�นไปด)วยความยากลําบาก อีกท้ังยังมีผลกระทบกระเทือนต�อสุขภาพโดยตรง  
 2. การบริโภคอาหารมากเกินไป  
  การบริโภคมากเกินขีดความต)องการของร�างกาย ก็ไม�ใช�เป]าหมายของหลักการเพื่อการ
ดํารงชีวิต ร�างกายของแต�ละคนสามารถรองรับอาหารได)ไม�เท�ากัน แต�ละคนย�อมจะมีขีดจํากัดของ
กระเพาะแตกต�างกัน การบริโภคท่ีมากเกินไปของแต�ละคน ย�อมได)รับผลกระทบต�อผู)บริโภคทันที เช�น 
อึดอัด ปวดท)อง ง�วง เกิดโรคได)ง�าย เป�นต)น และผลของการบริโภคมากเกินไปยังมีผลกระทบต�อสังคม
และสิ่งแวดล)อม เพราะเมื่อบริโภคมากก็ต)องใช)ทรัพยากรทางธรรมชาติจํานวนมาก สิ่งที่เหลือใช)ก็มาก
ตามมากลายเป�นขยะเพิ่มภาระให)แก�สังคม สิ่งแวดล)อมก็เสียหายไปด)วย โทษจากการบริโภคมาก
เกินไปของผู)บริโภค สามารถจําแนกได)ดังน้ี  
      1) ทําให)เกิดโรค โรคท่ีมากับการบริโภคมากเกินไป ได)แก� โรคอ)วน เกิดจากสาเหตุหลักคือ 
ไม�รู)จักยับยั้งตัวเอง กินทั้งที่ยังไม�หิว เดินผ�านตู)เย็นก็หยิบอาหารมากิน และขาดวินัยในเรื่องการออก
กําลังกาย ไม�พยายามเผาผลาญพลังงาน  ป=จจุบันโรคอ)วนได)กลายเป�นโรคเร้ือรังอย�างหนึ่งและเป�น
โรคที่ทําให)เกิดโรคอ่ืน ๆ ตามมาอีก คือ ภาวะหยุดหายใจจากทางเดินหายใจอุดตันขณะนอนหลับ โรค
ข)อกระดูกเสื่อมเร็วกว�าปกติ ไขมันในเลือดสูง ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคเบาหวาน  โรคทาง
ระบบทางเดินหายใจและโรคมะเร็งบางประเภท 
 ในพระพุทธศาสนากล�าวถึงโทษที่เกิดจากการบริโภคมากเกินไป จนเกิดโรคอ)วน ร�างกายไม�
กระปร้ีกระเปร�า อาหารทําให)เกิดอาการ มึนเมา อึดอัด ร)อนรนกระวนกระวาย  ดังเช�น วันหนึ่งพระ
เจ)าปเสนทิโกศลเสวยพระกระยาหารเช)า ยังไม�บรรเทาความเมาอาหาร เสด็จไปเฝ]าพระพุทธเจ)า มี
ร�างกายอึดอัด พลิกไปพลิกมา แม)ถูกความง�วงครอบงํา ก็ไม�สามารถหลับตรง ๆ ได) จึงประทับน่ังที่ข)าง
หน่ึง พระพุทธเจ)าจึงตรัสกับท)าวเธอว�า คนบริโภคมากเกินไป ย�อมอึดอัดเป�นทุกข/อย�างน้ี และได)ตรัส
ถึงโทษของการบริโภคมากเกินไปความว�า  
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         “เม่ือใด บุคคลเป�นผู)กินมาก  มักง�วงซึม  และมักนอนพลิกไปพลิกมา 
เหมือนสุกรอ)วนที่เขาปรนปรือด)วยอาหาร   เมื่อนั้น เขาเป�นคนเกียจคร)าน ย�อม
เข)าถึงครรภ/ (ปฏิสนธิ) รํ่าไป”24 

 
 คนท่ีบริโภคเกินไปแม)ยังไม�เกิดโรคอ)วน แต�ความอึดอัดง�วงเหงา เซื่องซึม ย�อมเกิดข้ึนอย�าง
แน�นอน เกิดการกระสับกระส�าย ตาลาย เป�นอาการท่ีทรมาน ไม�เป�นอันทํางาน  ต)องเข)าห)องบ�อย ๆ 
เพื่อหลับบรรเทาความเมาอาหาร ภายหลังพระเจ)าปเสนทิโกศลได)รักษาโรคอ)วนจึงมีร�างกาย
กระปรี้กระเปร�า 
 2) ทําให)ถูกติเตียน จากตัวอย�างในข)อหนึ่งแสดงให)เห็นแล)วว�าคนบริโภคมากแม)ยังไม�เกิด
โรคใด ๆ แต�ก็ได)รับความทรมานด)วยตนในทันทีทันใด ซ้ํายังจะถูกตําหนิติเตียน นินทาว�าร)าย 
เปรียบเทียบในทางไม�ดี ว�าเป�นผู)บริโภคมากเหมือนพราหมณ/อาหรหัตถะ พราหมณ/อลังสาฏกะ 
พราหมณ/ตัตถวัฏฏกะ พราหมณ/กากมาสกะ พราหมณ/ภุตตวมิตกะ25 
 การบริโภคของพราหมณ/ทั้ง 5 คน ท่ีกินจุเกินพอดี เป�นที่น�าติเตียน และถูกล)อเลียน 
นอกจากจะสร)างทุกข/ให)ร�างกายแล)ว ยังเสื่อมเสียชื่อเสียงอีกด)วย พฤติกรรมของพราหมณ/ทั้ง 5 มี
ข)อเสียท่ีตามมาอีกหลายอย�าง เป�นต)นว�า เสียงาน เพราะท)องยังหนักอยู� กว�าร�างกายจะเบาพร)อม
ทํางานต)องใช)เวลานาน เป�นการปรนเปรอร�างกายมากกว�าเพิ่มพูนป=ญญา  
 3) ทําให)ถึงแก�ความตาย เป�นโทษท่ีรุนแรงต�อผู)บริโภคมากเกินไป ตัวอย�างเช�น นายโกตุ
หลิก อดอาหารมาเป�นเวลา 7-8 วัน เมื่อได)อาหารจึงบริโภคมากเกินไป เพราะไม�อาจตัดใจในอาหาร
ได) ตกกลางคืนเขาก็ไม�สามารถจะให)อาหารท่ีบริโภคเข)าไปย�อยได) จึงถึงแก�ความตายในคืนน้ันเอง  
 จากตัวอย�างแสดงให)เห็นว�า สาเหตุมาจากการบริโภคเกินประมาณ นายโกตุหลิกตายเพราะ
ตนอดอาหารมาหลายวัน กระเพาะอาหารไม�ได)ทํางานหนักมานาน พอได)รับอาหารท่ีมากเกินไปจึง
ย�อยอาหารไม�ทัน เป�นเหตุให)แน�นในท)องและเสียชีวิตในที่สุด ดังนั้นจากการอดอาหารเป�นเวลานาน 
เมื่อจะบริโภคอาหารจึงไม�ควรรีบบริโภคมากในทันที เช�น ลูกจ)างในเรือนของอนาถบิณฑิกเศรษฐี กลับ
จากทํางานเม่ือเขาคดข)าวให)ก็ไม�บริโภคทันทีด)วยคิดว�า “เราเป�นผู)หิวแล)ว” เพราะการบริโภคในเวลา
หิวจัดจะทําให)บริโภคมากเกินไป ป=จจุบันจึงมีการแนะนําเร่ืองการไม�ควรอดอาหารเช)า เพราะจะทําให)
ทานอาหารในมื้อกลางวันมากเกินไป ควรบริโภคอาหารมื้อเช)า เพื่อลดความหิวในมื้อเท่ียงไม�ให)หิว
มากจนเกินไป 
 พระสัมมาสัมพุทธเจ)าได)ทรงบัญญัติวิธีบริโภคอาหารที่ดี  เพื่อความบริสุทธิ์บริบูรณ/ของศีลท่ี
เรียกว�า ป=จจัยสันนิสสัต พระภิกษุท้ังหลายพึงต)องทําการศึกษาและทําความเข)าใจในการพิจารณา
ขณะบริโภคอาหาร ในการปฏิบัติและฝbกฝนตนเองเพื่อขัดเกลาให)หลุดพ)นจากกิเลสอาสวะ โดยหากไม�
พิจารณาอย�างแยบคาย การบริโภคอาหารก็สามารถทําให)กิเลสตัณหาในใจกําเริบเพิ่มข้ึนได)จากความ
พึงพอใจ เพลิดเพลินในรูปร�างหน)าตาและรสชาติของอาหาร แต�ในทางตรงกันข)ามถ)าหากพิจารณา
การบริโภคอาหารอย�างแยบคายแล)ว ก็ย�อมทําให)ตัณหาคลายไป จนสุดท)ายย�อมละจากกิเลสอาสวะได) 
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ซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ)าได)ทรงตรัสสอนไว)ใน สัพพาสวสูตร ในบทของ อาสวะที่พึงจะละได)เพราะการ
ใช)สอย ความว�า  

         “ภิกษุท้ังหลาย ก็อาสวะไหนเล�า ที่จะพึงละได)เพราะการใช)สอย ภิกษุ   
ท้ังหลาย  ภิกษุในพระธรรมวินัยน้ี  พิจารณาโดยแยบคายแล)ว เสพบิณฑบาต
มิใช�เพื่อจะเล�น  มิใช�เพื่อมัวเมา มิใช�เพื่อประดับ มิใช�เพื่อตบแต�ง เพียงเพื่อให)
กายนี้ดํารงอยู� เพื่อให)เป�นไป เพื่อกําจัดความลําบาก เพื่ออนุเคราะห/แก�
พรหมจรรย/  ด)วยคิดว�า จะกําจัดเวทนาเก�าเสียด)วยจะไม�ให)เวทนาใหม�เกิดข้ึน
ด)วยความเป�นไป ความไม�มีโทษ  และความอยู�สบายด)วย จักมาแก�เรา ฉะนี้”26 

 
 เร่ืองการบริโภคอาหารโดยพิจารณา พระภิกษุจึงจําเป�นต)องศึกษาและทําความเข)าใจใน
การพิจารณาขณะบริโภคอาหาร  พระพุทธเจ)าตรัสย้ําให)พิจารณา เพื่อรู)เท�าทันโทษภัยและงดเว)นการ
ไม�คํานึงถึงคุณค�าของการบริโภคอาหารที่ว�า เราบริโภคอาหารน้ี ไม�ใช�มุ�งเพื่อเห็นแก�เอร็ดอร�อย ไม�ใช�
เพื่อจะหาความสนุกสนานมัวเมา แต�เพื่อจะได)เป�นเครื่องหล�อเลี้ยงชีวิต ให)ร�างกายมีสุขภาพดี เป�น
ผาสุก เมื่อเรามีร�างกายดี อยู�ผาสุกแล)วก็จะสามารถทํากิจกรรมท่ีดีงาม ทําหน)าท่ีการงานของตนได)
ด)วยดี  
 นอกจากนี้การพิจารณาอาหารบิณฑบาตของพระภิกษุ ยังสามารถทําได)อีก 2 วาระ คือ 
การพิจารณาบิณฑบาตรในเวลารับ โดยพิจารณาก�อนเพื่อให)รู)เท�าทันโทษภัยและคํานึงถึงคุณค�าของสิ่ง
บริโภค โดยให)พิจารณาอย�างละเอียดลึกซ้ึงของอาหารบิณฑบาตและผู)บริโภคบิณฑบาตนั้นว�าล)วนแต�
เป�นเพียงธาตุธรรมชาติ ไม�ได)มีความยั่งยืนเหนือกาลเวลา โดยอาหารย�อมจะต)องบูดเสียตามธรรมชาติ 
คนบริโภคอาหารก็ต)องเน�าโดยธรรมดา น่ีคือธาตุแท)ของอาหารและผู)บริโภคอาหาร บทพิจารณาส�วน
สุดท)ายคือ การพิจารณาบิณฑบาตในเวลาภายหลังบริโภค โดยให)ตระหนักย)อนพิจารณาสิ่งบริโภคอีก
คร้ัง หากลืมพิจารณาหรือพิจารณาไปแล)วก็ตาม  ทั้งนี้เพื่อความตระหนักรู)แห�งป=ญญาว�า บิณฑบาตท่ี
เราบริโภคแล)วไม�ทันพิจารณาในวันนั้น ถือว�าเราไม�ได)บริโภคเพื่อความเพลิดเพลิน สนุกสนาน ไม�ได)
บริโภคเพื่อความเมามันเกินกําลัง พลังทางกาย ไม�ได)บริโภคเพื่อประดับ ไม�ได)บริโภคเพื่อตกแต�ง แต�
บริโภคเพื่อให)ร�างกายน้ีดํารงอยู�ได) ให)อัตภาพเป�นไปได)เพื่อไม�ให)ร�างกายลําบาก เพื่ออนุเคราะห/
พรหมจรรย/ ทําได)อย�างนี้ย�อมระงับบรรเทาทุกขเวทนาเก�า คือความหิวได)และไม�เกิดทุกขเวทนาใหม�
คือ ความอึดอัดจากการบริโภคมากเกินไป ร�างกายจะกระปรี้กระเปร�า ไร)ทุกข/โทษภัยและมีชีวิตผาสุก  
 ดังน้ันการบริโภคอาหารจึงต)องอาศัยหลักพิจารณาทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพของ
สารอาหาร เพื่อให)เกิดความรู)ความเข)าใจถึงวัตถุประสงค/ของคุณค�าของอาหารให)ถ�องแท)เสียก�อนท่ีจะ
บริโภค คําสอนมุ�งให)พิจารณาด)วยป=ญญาทั้งก�อนการบริโภคอาหาร ขณะบริโภคและหลังการบริโภค
อาหาร การไม�พิจารณาก�อนการบริโภคอาหาร  ถือว�าการบริโภคที่ไร)สมาธิและป=ญญาท่ีจะได)รับ
ประโยชน/จากการบริโภค การรู)จักประมาณโดยการบริโภคนั้น พระองค/ใช)คําว�า พิจารณาโดยอุบาย
อันแยบคาย ก็คือ ใช)ป=ญญาเป�นเคร่ืองพิจารณาให)ซาบซึ้งถึงคุณค�าของอาหารท่ีตนบริโภค ลักษณะ
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ของการบริโภคที่พึงประสงค/และเป�นการบริโภคเพื่อคุณค�าแท) สามารถแยกพิจารณาได)เป�น 8 
ประการด)วยกัน คือ 
 1. การบริโภคอาหารไม1ใช1เพ่ือการเล1น 
 การบริโภคอาหารไม�ใช�เพื่อการเล�น หมายถึง การบริโภคที่ไม�ได)ตกอยู�อํานาจของความลุ�ม
หลง ตัวอย�างของการบริโภคอาหารเพื่อการเล�น เช�น การบริโภคอาหารของพวกนักฟ]อน นางรํา นัก
ดนตรีท่ีมีอาชีพในการแสดงการฟ]อน การขับร)อง เป�นต)น ถือว�าเป�นการบริโภคด)วยความหลง เพลิด 
เพลิน ไม�ใส�ใจถึงคุณค�าของอาหาร เรียกว�า ไม�มีจิตสํานึกในเป]าหมายหรือวัตถุประสงค/ของการบริโภค 
การบริโภคอาหารไม�ใช�เพื่อการเล�น คือ การบริโภคที่มีนัยตรงกันข)ามกับการบริโภคของพวกนักร)อง 
นักแสดง เหล�าน้ัน 
 2. การบริโภคอาหารไม1ใช1เพ่ือการมัวเมา 
 การบริโภคอาหารไม�ใช�เพื่อการมัวเมา คือ การบริโภคอาหารที่ไม�ได)ตกอยู�ในอํานาจของ
โทสะ ที่แสดงออกโดยความเป�นผู)ท่ีคึกคะนองสนองมานะของตน การบริโภคอาหารในลักษณะเช�นน้ี
จะเห็นได)จากการบริโภคของพระราชาและอํามาตย/ทั้งหลาย ที่มีมานะแห�งชนชั้นสูง จึงมุ�งบริโภคแต�
สิ่งท่ีประณีตละเอียด ไม�ใช�เพียงแต�มานะของผู)ดีเท�าน้ัน แม)มานะของผู)ชายก็มีอิทธิพลต�อการบริโภค
เช�นกัน  การบริโภคท่ีมุ�งเพื่อตอบสนองมานะที่ว�านี ้  ชื่อว�า การบริโภคเพื่อความมัวเมา การบรโิภค
อาหารมิใช�เป�นไปเพื่อวัตถุประสงค/เช�นนั้น 
 3. การบริโภคอาหารไม1ใช1เพ่ือการประดับ 
 การบริโภคอาหารเพื่อการประดับนั้น เป�นการแสดงออกของอุปนิสัยแห�งความเป�นคนที่มี
ราคะเบาบาง กล�าวคือ คนที่รักสวยรักงาม ที่มักประดับร�างกายของตนให)ดูดีอยู�เสมออย�างเช�น หญิง
สาวท่ีอาศัยรูปร�างเลี้ยงตัวเอง จึงบริโภคสิ่งที่ประณีตเพื่อประดับประดาร�างกายของตนให)มีผิวพรรณ
ผุดผ�อง วัตถุประสงค/ของการบริโภคอาหารไม�ใช�เพื่อการประดับประดาร�างกายเช�นนั้น 
 4. การบริโภคอาหารไม1ใช1เพ่ือการตกแต1ง 
 การบริโภคอาหารเพื่อการตกแต�งนั้น ถือว�า เป�นการแสดงออกของอุปนิสัยแห�งความเป�นผู)
ที่มีราคะเบาบางเช�นกัน แต�การบริโภคที่แท)จริงไม�ใช�เป�นไปเพื่อการสนองตอบซึ่งราคะความกําหนัด
ของตน เพื่อให)ร�างกายมีกล)ามเนื้อ เหมือนกับร�างกายของพวกนักมวยปล้ํา ท่ีจะต)องบริโภคอาหาร
ประเภทปลา เน้ือที่ดีเลิศเพื่อให)เน้ือในสรีระหนาแน�นจะได)ทนต�อการชกต�อยตี ทนไม)ทนมือดี ทนต�อ
การทุบตี การบริโภคอาหารของพวกนักมวยปล้ําดังกล�าว จึงเป�นไปเพื่อการตกแต�งร�างกายให)บึกบึน
เป�นต)น               
 5. การบริโภคอาหารเพ่ือการดํารงอยู1แห1งร1างกาย 
 การบริโภคอาหารเพื่อการดํารงอยู�แห�งร�างกาย หมายถึง ความตั้งอยู�แห�งอัตภาพคือ
มหาภูตรูปท้ัง 4  จัดได)ว�าเป�นประโยชน/หลักประการหน่ึงแห�งการบริโภคอาหาร  ในอันท่ีจะทําให)มี
ร�างกายสมบูรณ/แข็งแรง สามารถประกอบกิจการงานในหน)าท่ีของตนได)เป�นปกติ 
 6. การบริโภคอาหารเพื่อให8ชีวิตดําเนินต1อไปได8 
 การบริโภคอาหารในลักษณะน้ี หมายถึง ชีวิตินทรีย/คือ ชีวิต การบริโภคอาหารเพื่อรักษา
ชีวิตเอาไว)ให)อยู�ในร�างกายต�อไป ไม�ใช�มีแต�ร�างกายแต�ปราศจากชีวิต หรือมีแต�ชีวิตแต�ไร)ร�างกาย การ
บริโภคอาหารจึงเป�นไปเพื่อเกิดสิ่งท้ังสองอย�างรวมกันอย�างสมดุล 
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  7. การบริโภคอาหารเพื่อระงับความลําบาก 
 ความลําบากในท่ีนี้ ก็คือ ความหิว เมื่อไม�ได)บริโภคอาหาร ท�านเรียกว�า เป�นเวทนาเก�า การ
บริโภคอาหารจึงเป�นไปเพื่อกําจัดหรือระงับความหิว ทั้งยังเป�นการป]องกันไม�ให)เกิดเวทนาใหม�เกิดข้ึน 
คือ ป]องกันไม�ให)ความหิวเกิดข้ึน และเวทนาใหม�ยังรวมความไปถึงความอึดอัดความไม�สบายกายท่ีเกิด
จากการบริโภคมากเกินไป ความหิวนั้นเป�นโรคอย�างยิ่งเพราะว�าบรรดาโรคชนิดต�าง ๆ เมื่อเกิดข้ึนแล)ว 
ยังสามารถรักษาเพียงครั้งสองคร้ัง ก็หายได)หรือว�ารักษาเยียวยาได)ถ)ารู)ถึงสาเหตุของโรคชนิดนั้น ๆ แต�
ทว�าความหิวน้ัน จะต)องเยียวยารักษาตลอดเวลาตราบที่ยังมีชีวิตอยู�27 
 8. การบริโภคอาหารเพื่ออนุเคราะห=พรหมจรรย= 
 การบริโภคอาหารเพื่ออนุเคราะห/พรหมจรรย/หมายถึง เมื่ออาหารสมบูรณ/สําหรับหล�อเลี้ยง
ร�ายกายแล)ว ก็อํานวยประโยชน/ทําความดีทําคุณประโยชน/ทั้งในหน)าท่ีส�วนตัวและส�วนรวม คําว�า 
พรหมจรรย/นั้นหมายถึงการประพฤติที่ดีงามท่ีประเสริฐ สิ่งที่เรียกว�า พรหมจรรย/นั้นได)แก�การให)ทาน 
การขวนขวายในกิจการงานต�าง ๆ คือ อัปปมัญญา การเว)นขาดจากเมถุนธรรม ความยินดีพอใจอยู�แต�
ในภรรยาของตน ความเพียร องค/แห�งอุโบสถ อริยมรรค และคําสั่งสอนการบริโภคอาหารก็เพื่อ
อนุเคราะห/แก�พรหมจรรย/เหล�านี้ เพราะว�าบุคคลอาศัยกําลังกายท่ีเกิดจากการบริโภคอาหารน้ันเป�น
ทุน แล)วปฏิบัติเพื่อออกจากความทุกข/ออกจากทางกันดารคือภพ ด)วยการประพฤติพรหมจรรย/
ดังกล�าว วัตถุประสงค/ทั้ง 8 ประการน้ี 4 ประการข)างต)น พระองค/ตรัสไว)เพื่อให)ละราคะโทสะและ
โมหะ ด)วยเหตุที่การบริโภคอาหารเพื่อการเล�น เป�นอุปนิสัยแห�งบุคคลท่ีประกอบด)วยความหลง การ
บริโภคอาหารในลักษณะเช�นนั้นเพราะอํานาจแห�งความหลงดังกล�าว การบริโภคอาหารเพื่อความมัว
เมาในพละกําลัง เป�นอุปนิสัยแห�งบุคคลที่มีโทสะเป�นเจ)าเรือน การบริโภคท้ังสองลักษณะนั้น เป�นการ
พอกพูนกิเลสเหล�านี้ให)เกิดข้ึนแก�ตัวเองเรียกว�า สังโยชน/คือ กิเลสเป�นเคร่ืองผูกมัดสัตว/ไว)ในภพ ท่ีจะ
เป�นเหตุให)ตนเองเวียนว�ายตายเกิดในภพภูมิต�าง ๆ ต�อไป ส�วนการบริโภคเพื่อการประดับและเพื่อการ
ตกแต�งนั้น เป�นอุปนิสัยแห�งบุคคลท่ีประกอบด)วยราคจริต จึงทําให)ร�างกายตนให)วิจิตรงดงามอยู�เสมอ 
และด)วยความวิจิตรงดงามน้ัน เป�นเหตุทําให)เกิดกิเลสแก�บุคคลอ่ืนผู)พบเห็น อันจะทําให)บุคคลนั้นต)อง
พลอยตกอยู�ในภาวะเวียนว�ายตายเกิดไปด)วยการบริโภคในแบบดังกล�าวมาน้ี สามารถถือว�าเป�นการ
บริโภคเพื่อสนองคุณค�าเทียม ซึ่งตรงกันข)ามกับวัตถุประสงค/ที่กล�าวข)างต)น เรียกว�า ไม�รู)จักประมาณ
ในการบริโภคอาหาร ดังท่ีพระพุทธองค/ตรัสไว)ว�า 

“...ความไม�รู)ประมาณในการบริโภคเป�นไฉน? คือ บางคนในโลกนี้ ไม�
พิจารณาโดยแยบคายแล)ว บริโภคอาหารเพื่อเล�น เพื่อมัวเมา เพื่อให)ผิวพรรณ
สวยงาม เพื่อให)อ)วนพี ความเป�นผู)ไม�สันโดษ ความเป�นผู)ไม�รู)ประมาณ การไม�
พิจารณาในโภชนะนั้นอันใด นี้เรียกว�า ความไม�รู)จักประมาณในการบริโภค”28 

 
             ส�วนวัตถุประสงค/ 4 ประการสุดท)ายน้ัน พระองค/ตรัสไว)เพื่อละการประพฤติปฏิบัติโดยไม�
ใช)ป=ญญาพิจารณา เม่ือเป�นไปตามนัยดังกล�าวแล)ว ย�อมจะไม�ทําให)เกิดความเป�นโทษเป�นภัยใน
                                                

 27ขุ.ธ.อ.42/319. 
 28อภิ.วิ.78/608/264. 
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ภายหลัง เพื่อว�าในการบริโภคนั้น การบริโภคท่ีมีโทษก็มี การบริโภคไม�มีโทษก็มี การบริโภคโดยการ
พิจารณาอย�างนี้ชื่อว�า การบริโภคที่ไม�มีโทษเพราะคนบางคน ชอบทําสิ่งท่ีไม�มีโทษ ให)เป�นสิ่งที่มีโทษ 
อย�างเช�น การบริโภคอาหารไม�น�าเป�นสิ่งมีโทษได)แต�กลับทําให)เป�นสิ่งมีโทษได)กล�าวคือ ผู)ท่ีได)อาหาร
มาแล)วบริโภคเกินประมาณ ไม�สามารถให)อาหารน้ันย�อยได)ทําให)ได)รับความลําบากอันเกิดแต�อาหาร
นั้น ต)องสํารอกออกมา ทั้งยังเป�นภาระของผู)อ่ืนที่จะต)องช�วยขวนขวายปรนนิบัติหายามารักษาให) เป�น
ต)น อย�างนี้ เรียกว�า ไม�รู)จักประมาณท)องของตัวเอง เป�นที่ตําหนิติเตียน หากแต�การบริโภคท่ีตรงกัน
ข)ามกับประการดังกล�าว จัดเป�นการบริโภคที่ไม�มีโทษ 
 จึงสรุปได)ว�า หลักการบริโภคอาหารของพระพุทธศาสนา ท้ังการพิจารณาก�อนบริโภค
บิณฑบาต ขณะบริโภคบิณฑบาต และหลังบริโภคบิณฑบาต มีวัตถุประสงค/เพื่อให)มีสติและบริโภค
ด)วยป=ญญา รู)จุดมุ�งหมายของการบริโภค เพื่อสนองความพอดีกับความต)องการของร�างกาย จํากัด
ประเภทอาหารให)พอดีท่ีจะได)สิ่งที่มีคุณค�าเป�นประโยชน/และได)สัดส�วน การบริโภคอาหารที่ผิด
วัตถุประสงค/ไม�ถูกต)องดีงามย�อมก�อให)เกิดทุกข/เกิดโทษต�อตนเอง ต�อสังคมและสิ่งแวดล)อมได)ในที่สุด 
 
3.3 กิริยาการบริโภคอาหาร 
 
 เพื่อไม�ให)การฉันอาหารของพระภิกษุเป�นไปด)วยอํานาจความโลภ ไม�ใช�เพื่อเล�นมัวเมา
เพลิดเพลินสนุกสนาน ซึ่งจะเป�นทางทําให)ศรัทธาของชาวบ)านตกไป หากแต�ต)องประพฤติปฏิบัติเพื่อ
ยังศรัทธาของผู)ศรัทธาให)เจริญยิ่ง ๆ ข้ึน และปลูกศรัทธาของผู)ยังไม�ศรัทธาให)งอกงามข้ึน พระพุทธ
องค/จึงทรงบัญญัติพระวินัยที่เก่ียวกับมารยาทการฉันอาหาร เพื่อการฝbกหัดขัดเกลาตนเองและมี
ป=ญญาจากการพิจารณา ไม�ให)ถูกตําหนิติเตียน บั่นทอนศรัทธา ดังนั้น พระภิกษุผู)บวชด)วยศรัทธาจึง
ควรเป�นผู)กระทําตนให)ชัดเจน ไม�หลอกลวงผู)อ่ืนเพื่อเลี้ยงชีพ ไม�เช�นน้ันการบริโภคอาหารก็จักมีโทษ  
ดังนิคมคาถา ท่ีกล�าวไว)ว�า  

“ภิกษุใด ประกาศตนอันมีอยู� โดยอาหารอ่ืน ด)วยอาการอย�างอ่ืน    
โภชนะนั้น  อันภิกษุน้ันฉันแล)วด)วยความเป�นขโมย  ดุจพรานนก  ลวงจับนก 
ฉะน้ันภิกษุผู)เลวทรามเป�นอันมาก  มีผ)ากาสวะพันคอ  มีธรรมทราม  ไม�สํารวม
แล)ว   ภิกษุผู)เลวทรามเหล�าน้ันย�อมเข)าถึงนรก เพราะกรรมท้ังหลายที่เลวทราม  
ภิกษุผู)ทุศีล  ผู)ไม�สํารวมแล)ว   การบริโภคก)อนเหล็กแดงดังเปลวไฟ  ประเสริฐ
กว�าการฉันก)อนข)าวของชาวแว�นแคว)น  จะประเสริฐอะไร”29 

 
 สําหรับมารยาทการฉันอาหาร เพื่อเป�นแบบอย�างท่ีดีในการบริโภคอาหารสําหรับคนทั่วไป
ได)ด)วย เห็นได)จากวินัยพระภิกษุหมวดโภชนปฏิสังยุต เสขิยวัตร30ดังน้ี  
 3.3.1 กิริยาการรับบิณฑบาต ภิกษุพึงทําความศึกษาว�า  
 1) เราจักรับบิณฑบาตโดยเอ้ือเฟT`อ  

                                                

  
29วิ.มหา.2/230/434. 

  30วิ.มหา.4/826/899. 
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 2) เม่ือรับบิณฑบาต เราจักจ)องดูแต�ในบาตรรับบิณฑบาต  
3) เราจักรับแกงพอสมควรแก�ข)าวสุก  
4) เราจักรับบิณฑบาตพอเสมอขอบปากบาตร 

 3.3.2 กิริยาการฉันบิณฑบาต  ภิกษุพึงทําความศึกษาว�า  
1) เราจักฉันบิณฑบาตโดยเคารพ  
2) เมื่อฉันบิณฑบาต เราจักจ)องดูอยู�ในบาตร  
3) เราจักฉันบิณฑบาตไม�แหว�ง  
4) เราจักฉันแกงพอสมควรแก�ข)าวสุก  
5) เราจักไม�ขยุ)มข)าวสุกแต�ยอดลงไป  
6) เราจักไม�กลบแกงหรือกับข)าวด)วยข)าวสุก โดยอาศัยความอยากได)มาก  
7) เราไม�อาพาธ จักไม�ขอแกงหรือข)าวสุก เพื่อประโยชน/แก�ตนมาฉัน  
8) เราจักไม�แลบาตรของผู)อ่ืนด)วยการเพ�งโทษ  
9) เราจักไม�ทําคําข)าวให)ใหญ�นัก  
10) เราจักทําคําข)าวให)กลมกล�อม  
11) เมื่อคําข)าวยังไม�ถึงปาก เราจักไม�อ)าปากไว)ท�า  
12) เมื่อฉันอยู� จักไม�สอดมือท้ังหมดเข)าไปในปาก  
13) เมื่อปากยังมีคําข)าว เราจกัไม�พูด  
14) เราจักไม�โยนคําข)าวเข)าปาก  
15) เราจักไม�ฉันกัดคําข)าว  
16) เราจักไม�ฉันทํากระพุ)งแก)มให)ตุ�ย  
17) เราจักไม�ฉันพลางสลัดมือ 
18) เราจักไม�ฉันทําเมล็ดข)าวตก 
19) เราจักไม�ฉันแลบลิ้น 
20) เราจักไม�ฉันดังจั๊บ ๆ  
21) เราจักไม�ฉันทําเสียงดังซู)ด ๆ  
22) เราจักไม�ฉันเลียมือ  
23) เราจักไม�ฉันขอดบาตร  
24) เราจักไม�ฉันเลียริมฝ_ปาก  
25) เราจักไม�เอามือเปT`อนจับภาชนะน้าํ  
3.3.3 กิริยาการล8างบาตร  ภิกษุพึงทําความศึกษาว�า  เราจกัไม�เทน้ําล)างบาตรมีเมล็ดข)าว

ในละแวกบ)าน 
 จะเห็นได)ว�าพระสัมมาสัมพุทธเจ)าทรงบัญญัติสิกขาบทเก่ียวกับมารยาทการฉันภัตตาหารไว)
เพื่อให)พระภิกษุสงฆ/ได)ถือปฏิบัติโดยทั่วไปและการปฏิบัติสําหรับผู)ต)องการฝbกฝนตน ให)เป�นธรรมเนียม
และแบบแผนอันเดียวกัน  เพื่อปลูกศรัทธาของผู)ยังไม�ศรัทธาให)งอกงามข้ึนและยังศรัทธาของผู)ศรัทธา
อยู�ให)เจริญยิ่ง ๆ ข้ึนไป โดยมีกิริยามารยาทหรือข)อวัตรปฏิบัติเก่ียวกับการบริโภคอาหารของบรรพชิต
นั้นเก่ียวเน่ืองด)วย เวลาในการรับ  เวลาในการฉันหรือบริโภค  และเวลาที่ฉันเสร็จแล)ว  ซึ่งในแต�ละ
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เวลาน้ันจะมีมารยาทหรือข)อปฏิบัติรองรับเอาไว) ท่ีแสดงให)เห็นถึงการมีสุขลักษณะท่ีดีและการรักษา
ความสะอาดของภาชนะและอุปกรณ/ รวมถึงการกําจัดขยะอาหารที่ถูกต)องเมื่อภิกษุเหล�าน้ันตั้งใจจะ
รักษาธรรมเนียมการรับบิณฑบาตและฉันอาหาร ซึ่งสามารถนํามาประยุกต/ใช)กับมารยาทในการ
รับประทานอาหารในป=จจุบันได)เป�นอย�างดี ถือเป�นต)นแบบการบริโภคอาหารที่ดีเยี่ยม 
 
3.4 ข8อห8ามและข8ออนุญาตเร่ืองอาหาร       
 
 เน่ืองด)วยความหลากหลายในด)านชนิดอาหารและวิธีการแสวงหาอาหารที่แตกต�างกัน
ระหว�างคฤหัสถ/กับพระภิกษุ ทําให)อาหารบางชนิดอาจรับประทานได)สําหรับคฤหัสถ/แต�ไม�เหมาะสม
กับพระภิกษุ พระพุทธเจ)าจึงได)มีข)อบัญญัติทางด)านพระวินัยในเร่ืองอาหาร ดังต�อไปนี้ 
 3.4.1 การแสวงหาอาหาร 
 การดําเนินวิถีชีวิตของพระภิกษุในการได)มาของอาหารในทางพระพุทธศาสนานั้น โดยพุทธ
บัญญัติห)ามมิให)พระภิกษุประกอบอาชีพหรือแม)แต�การประกอบอาหารเพื่อบริโภคเอง ดังน้ันการหา
อาหารเลี้ยงชีพของพระภิกษุในพระพุทธศาสนานั้นจึงเนื่องด)วยผู)อ่ืนคือการอุปถัมภ/ของทายกทายิกา
ในพระพุทธศาสนา น่ันคือการบิณฑบาตเลี้ยงชีพ ถ)าหากพิจารณาในแง�ของความหมายของคําว�า ภิกษุ 
มาจากภาษาบาลีว�าภิกขุ  แปลตามรูปศัพท/ว�า ผู)ขอ พระภิกษุจึงหมายถึง ผู)ขออันประเสริฐ ในการ
ได)มาของอาหารท่ีได)มานั้นอย�างถูกต)องตามพระวินัย พึงรู)จักด)วยบิณฑบาตอย�างใดอย�างหนึ่ง คือ  
 1.บิณฑบาต  แปลว�า  การตกลงแห�งก)อนอามิสคือภิกษาหาร  หมายถึงการตกลงในบาตร
แห�งก)อนข)าวที่ผู)อ่ืนเขาถวาย ได)แก� บิณฑบาต 16 คือ ข)าวสุก ขนมสด ข)าวสัตตุ ปลา เนื้อ น้ํานม นม
ส)ม เนยใส เนยข)น น้ํามัน น้ําผึ้ง น้ําอ)อย ข)าวยาคู ของควรเค้ียว ของควรลิ้ม ของควรเลีย31 
 2.เขตของบิณฑบาต 15 อย�าง32 คือ  
             1)  สังฆภัต คืออาหารที่ถวายสงฆ/  
             2)  อุทเทสภัต คืออาหารที่อุทิศสงฆ/  
             3)  นิมันตนภัต คืออาหารท่ีได)ในนิมนต/ 
             4)  สลากภัต คืออาหารถวายตามสลาก  
             5)  ป=กขิกภัต คืออาหารถวายประจาํป=กษ/ละ 1 คร้ัง 
             6)  อุโปสถิกภัต คืออาหารถวายในวันอุโบสถ 
             7)  ปาฏิปทิกภัต คืออาหารถวายในวันข้ึนหรือแรมหน่ึงคํ่า  
             8)  อาคันตุกภัต คืออาหารท่ีเขาถวายเฉพาะภิกษุอาคันตุกะ 
             9)  คมิกภัต คืออาหารท่ีเขาถวายเฉพาะภิกษุผู)จะไปอยู�ท่ีอ่ืน  
            10) คิลานภัต คืออาหารที่เขาถวายเฉพาะภิกษุไข) 
            11) คิลานุป=ฏฐากภัต คืออาหารที่เขาถวายเฉพาะภิกษุผู)พยาบาลไข) 
                                                

 31องฺ.จตุกฺก.อ.35/102. 
  32พระพุทธโฆสเถระ, คัมภีร�วิสุทธิมรรค, พิมพ/คร้ังท่ี 10, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทธนาเพลส จํากัด, 
2554), หน)า 97. 
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            12) กุฏิภัต คืออาหารที่เขาถวายแก�ภิกษุผู)อยู�ในกุฏิที่เขาสร)าง 
            13) ธุรภัต คืออาหารที่เขาถวาย ณ บ)านใกล)เรือนเคียง 
            14) วิหารภัต คืออาหารที่เขาหุงต)มข้ึนในวัด  
            15) วารกภัต คือาหารท่ีเขาผลัดกันถวายโดยวาระ 
 3.บิณฑบาตสันโดษ ได)แก�สันโดษในบิณฑบาต  ความสันโดษคือความยินดี ความพอใจ 
ดังน้ัน บิณฑบาตสันโดษ จึงหมายถึงความยินดีในก)อนข)าวที่ตกลงในบาตร มี 15 ประการคือ  
 1) วิตักกสันโดษ คือสันโดษด)วยการตรึก หมายความว�า ภิกษุผู)ยินดีล)างหน)าเสร็จแล)วจึง
ตรึก ถ)าไปเป�นคณะพึงคิดว�าจกัไปบิณฑบาตบ)านไหน แจ)งคณะทราบ ถ)าหากไปรูปเดียว พึงยืนตรึกใน
โรงวิตก ภิกษุไม�ควรตรึกให)เกินไปกว�านี้ เพราะจะผิดวิสัยภิกษุ  
 2) คมนสันโดษ คือสันโดษด)วยการไป หมายความว�า เม่ือเข)าไปเพื่อบิณฑบาต ก็ไม�คิดว�า
เราจักได)ในท่ีไหน  พึงไปโดยมุ�งกัมมัฎฐานเป�นหลัก 
 3) ปริเยสนสันโดษ คือสันโดษด)วยการแสวงหา หมายความว�า เมื่อแสวงหาก็ไม�พาภิกษุ
ธรรมดาไป พึงพาภิกษุผู)ละอายน�ารักเท�านั้นไปแสวง 
 4) ปฎิลาภสันโดษ คือสันโดษด)วยการได) หมายความว�า เธอเห็นบิณฑบาตท่ีเขานํามาแต�
ไกล ไม�พึงเกิดจิตคิดว�า นั่นของชอบใจ ไม�ชอบใจดังน้ี 
 5) ปฏิคคหณสันโดษ คือสันโดษด)วยการรับ หมายความว�า เธอไม�คิดว�า เราจักรับส่ิงนี้ท่ี
ชอบใจ จักไม�รับสิ่งนี้ที่ไม�ชอบใจ แต�พึงรับอย�างใดอย�างหน่ึงที่พอยังอัตภาพให)เป�นไปเท�านั้น 
 6) มัตตปฏิคคหณสันโดษ คือสันโดษด)วยการรับพอประมาณ หมายความว�า เธอรู)จัก
ประมาณแล)ว พึงรับด)วยอาหารอย�างน้ีแล 
 7) โลลุปปวิวชัชนสันโดษ คือสันโดษ ด)วยการเว)นจากความโลเล  หมายความว�า การท่ี
ภิกษุไม�ไปเฉพาะตระกูลมั่งค่ังเท�าน้ัน เดินไปตามลําดับประตู 
 8) ยถาลาภสันโดษ คือสันโดษด)วยป=จจัยตามได) หมายความว�า การที่ภิกษุอาจยังอัตภาพ
ให)เป�นไปด)วยบิณฑบาตอันตนได)แล)ว 
 9) ยถาพลสันโดษ คือสันโดษด)วยป=จจัยตามกําลัง หมายความว�า การรู)จักกําลังของตนแล)ว
ยังอัตภาพให)เป�นไปด)วยบิณฑบาตที่สามารถจะให)เป�นไปได) 
  10) ยถาสารุปปสันโดษ คือสันโดษด)วยป=จจัยตามสมควร หมายความว�า การที่ภิกษุถวาย
บิณฑบาตที่ชอบใจแก�ภิกษุอ่ืนแล)ว ยังอัตภาพให)เป�นไปด)วยบิณฑบาตอย�างใดอย�างหน่ึงของตน 
 11) อุปการสันโดษ สันโดษด)วยอุปการะหมายความว�า การบริโภคบิณฑบาตแล)วรู)อุปการะ
ว�า เราจักรักษาสมณธรรมในการบริโภค  
 12) ปริมาณสันโดษ สันโดษด)วยประมาณ หมายความว�า เธอไม�พึงรับบาตรที่เขาบรรจุเต็ม
มาถวาย เมื่ออนุปสัมบันมี พึงให)อนุปสัมบันนั้นรับ เมื่อไม�มี เธอให)เขานําออกเสียบ)าง รับแต�พอรับได)  
 13) ปริโภคสันโดษ คือสันโดษด)วยการบรโิภค หมายความว�า การบรโิภคด)วยคิดว�าเป�นการ
บรรเทาความหิว และเป�นอุบายถ�ายถอนในความหิวนี้                
 14) สันนิธิปริวัชชนสันโดษ คือสันโดษด)วยการเว)นจากการสะสม หมายความว�า เธอไม�พึง
เก็บไว)บริโภค 
 15) วิสัชชนสันโดษ  คือสันโดษด)วยการสละ  หมายความว�า  เธอไม�เห็นแก�หน)า   ตั้งอยู�ใน 
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สาราณียธรรม พึงสละ33 
            4. ธุดงค=ที่เกี่ยวด8วยบิณฑบาต 
 การปฏิบัติสําหรับผู)ต)องการฝbกฝนตนคือการถือธุดงค/ โดยธุดงค/มาจากคําบาลีว�า  ธุตงฺค  
เกิดจาก ธุต + องฺค   ธุต แปลว�า ผู)ขัดเกลากิเลส  อังคะหรือองค/ แปลว�า องค/ประกอบ หน�วยหรือ
หัวข)อ  ในที่น้ีหมายถึงคุณสมบัติ หรือข)อปฎิบัติ ดังนั้นธุดงค/ จึงแปลว�าคุณสมบัติของผู)ขัดเกลากิเลส34

และธุดงค/เป�นข)อปฏิบัติตามสมัครใจ ไม�ได)จํากัดเฉพาะสําหรับพระเท�านั้น แต�บุคคลผู)ต)องการฝbกจิต
สามารถเอามายึดถือปฏิบัติในบางข)อ เพื่อจะได)ขัดเกลากิเลสของตน ซึ่งจะช�วยให)มีชีวิตอย�างพระได)ดี   
คือมักน)อยและสันโดษในเรื่องของการมีชีวิตและความเป�นอยู� ในธุดงค/ทั้งหมด 13 ข)อ  โดยในหมวดท่ี 
2 ป6ณฑปาตปฏิสังยุตต/ เก่ียวกับบิณฑบาต มี 5 ข)อ ได)แก� 
 1) ป6ณฑปาติกังคะ การสมาทานการเที่ยวบิณฑบาตเป�นปกติ อาศัยกําลังปลีแข)งเท่ียว
บิณฑบาต แสวงหาอาหารเป�นการดํารงตนอยู�ในอริยวงศ/ในความเป�นผู)สันโดษในบิณฑบาต ไม�มี
พฤติกรรมท่ีหนักใจของคนอ่ืน อาศัยป=จจัยท่ีไม�มีโทษเลี้ยงชีวิต อาชีพก็บริสุทธิ์ ไล�ความเกียจคร)าน ทํา
ให)ข)อวัตรปฏิบัติบริบูรณ/ และเป�นการสงเคราะห/แก�คนอ่ืนด)วย ประการที่สําคัญเป�นการป]องกันความ
ต)องการในรสอาหาร เพราะเมื่อบิณฑบาตได)อย�างไรจําเป�นต)องฉันอย�างนั้น ไม�ได)แสวงหาอาหารด)วย
การเจาะจงว�าต)องการอาหารตามที่ตนชอบใจ ไม�ได)ออกปากขอสิ่งนั้นสิ่งน้ีจากผู)ทําบุญ เป�นเหตุให)ศีล
เก่ียวกับโภชนาหารบริสุทธิ์ไปด)วย พระภิกษุผู)ถือธุดงค/ไม�ต)องเป�นอาบัติเพราะเรื่องอาหาร เป�นการ
เพิ่มพูนการปฏิบัติชอบ      
 2) สปทานจาริกังคะ การสมาทานเที่ยวบิณฑบาตตามลําดับบ)านเป�นปกติ โดยไม�เว)นหรือ
ข)ามเรือนที่เขาใส�อาหารที่ไม�ประณีต คุณความดีของธุดงค/ข)อนี้เก่ียวข)องด)วยการแสวงหาอาหาร ผู)
สมาทานข)อน้ีจะทําให)เป�นผู)ใหม�ในทุก ๆ ตระกูลที่เข)าไปบิณฑบาตเสมอ  ไม�มีความตระหน่ีถ่ีเหนียวใน
ตระกูล จะได)ทําการสงเคราะห/เสมอกันไม�เลือกหน)า การเข)าไปหาอาหารก็ไม�มีโทษ ตัดความมีเยื่อใย
ในคํานิมนต/ ประพฤติเหมาะสมกับความมักน)อย ความสําคัญคือไม�ได)เข)าไปสู�ตระกูลด)วยความละโมบ 
มักมากอยากได)ตามใจปรารถนา ไม�แสดงปฏิกิริยาท่ีกระทบกระเทือนต�อตระกูลท่ีเข)าไปหา ท�านผู)
สมาทานธุดงค/ข)อน้ีได)ละความละโมบมักมากในอาหาร แต�เป�นผู)มุ�งขัดเกลาจิตใจเป�นเรื่องหลัก  
 3) เอกาสนิกังคะ  การสมาทานการฉัน ณ อาสนะเดียวเป�นปกติ เม่ือนั่งบริโภคแล)วลุกก็ถือ
เป�นการสิ้นสุด แม)จะอ่ิมหรือไม�อ่ิมก็ตาม จะไม�มีการไปบริโภคต�อในที่ใหม� การบริโภคเพียงเท�านี้มี
อานิสงส/คือทําให)มีอาพาธน)อย มีโรคน)อย ไม�ลําบากกาย มีความคล�องแคล�ว แข็งแรง อยู�สบาย ไม�เป�น
อาบัติเพราะโภชนะ ลดความติดในรสอาหารได) เป�นการประพฤติเหมาะแก�คุณความมักน)อย เป�นต)น 
การสมาทานธุดงค/ข)อน้ีมีส�วนช�วยให)ความอ)วนลดลงได)เป�นอย�างดี เพราะไม�มีความมักมากในการ
บริโภค เพียงแค�อาสนะเดียว ลุกแล)วก็คือเลิกก็เท�ากับวันหนึ่งน่ังฉันอาสนะเดียวครั้งเดียว ไม�มีการฉัน
จุบจิบ ทางท่ีจะทําให)อ)วนจึงไม�มี เป�นการขัดเกลาละความมักมากในการบริโภคอาหารได)เป�นอย�างดี 
เป�นเหตุแห�งความผาสุก  

                                                

 33ที.ปา.อ.16/320-322. 
  34พระพรหมคุณาภรณ/ (ป.อ. ปยุตโต), ธุดงค�  ทําอะไร ท่ีไหน เพ่ืออะไร?, (กรุงเทพฯ : บริษัทแอค
ทีฟพร้ินท/ จํากัด, 2558), หน)า 1. 
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 4) ป=ตตป6ณฑิกังคะ การสมาทานการฉันข)าวในบาตรเป�นปกติ ไม�ฉันภัตตาหารที่ใส�ภาชนะ
อ่ืนเช�น ถ)วย จาน เป�นต)น คุณของธุดงค/ข)อนี้สามารถท่ีจะเสียสละความอยากและบรรเทาตัณหาในรส
อาหารต�าง ๆ ได) เพราะเมื่อฉันอาหารในบาตรต)องนําอาหารทุกอย�างมารวมกันในบาตร ไม�ว�าจะเป�น
อาหารท่ีมีรสดีหรือไม�ดี เลวหรือประณีตก็จักต)องรวมกันอยู�ภายในภาชนะเดียวกัน หมดสีสันท่ีเคย
สวยงามน�ารับประทานเฉพาะอย�าง เป�นเหตุให)ละความละโมบ ในรส สีสันของอาหารได)เป�นอย�างดี 
กลับได)ประโยชน/หรือคุณค�าแท)ของการบริโภคอาหารเท�านั้น และมีขีดจํากัดเพียงแค�อาหารในบาตร
หมดแล)วก็จบหน)าที่ในการบริโภคอาหาร ได)ความเป�นผู)มักน)อยในอาหาร  ไม�เป�นผู)เร่ืองมากในเรื่อง
อาหาร ไม�สิ้นเปลืองเวลาในการล)างภาชนะ ไม�ลําบากด)วยการเตรียมภาชนะและสถานที่ในการจะฉัน
อาหารแต�ละคร้ัง ผู)ฉันภัตตาหารในบาตรเป�นวัตรนี้ ท�านกล�าวว�าเป�นเสมือนขุดรากเหง)าแห�งตัณหาใน
รสเลยทีเดียว การสมาทานธุดงค/ข)อนี้ก็เป�นทางป]องกันและรักษาโรคอ)วนได)เช�นกัน  
 5) ขลุป=จฉาภัตติกังคะ การสมาทานการไม�ฉันภัตภายหลังเป�นปกติ คุณแห�งธุดงค/ข)อน้ีจะ
ทําให)ไม�ต)องกังวลถึงอาหารท่ีจะต)องมีต�อจากมื้อหลัก ผู)ถืออย�างอุกฤษฏ/จะไม�ยอมมีบิณฑบาตคร้ังท่ี
สองก็เหมือนกับฉันคร้ังเดียว ทําให)ร�างกายไม�ต)องอึดอัดเพราะอาหารท่ียังไม�ย�อย แล)วกลับต)องบริโภค
เข)าไปอีก ลดความมักมาก และที่สําคัญกระเพาะอาหารจะไม�ขยายตัวทําให)ในมื้อต�อไปหรือวันต�อไป
จะต)องเพิ่มปริมาณอาหารให)มากข้ึน ข)อน้ีมีความคล)ายกับการลดน้ําหนักของแพทย/สมัยใหม�อยู�มากท่ี
ไม�ต)องกินจุบ ๆ จิบ ๆ สําหรับภิกษุที่สมาทานธุดงค/ข)อนี้ท�านกล�าวสรุปไว)ว�า 

          “โยคีบุคคลผู)ขลุป=จฉาภัตติก ซึ่งเป�นบัณฑิตย�อมไม�เผชิญกับความลําบาก  
เพราะการแสวงหาอาหาร   ย�อมไม�ทําการสะสมอามิส   ย�อมหายจากความแน�น
ท)อง”35 
 

 จะเห็นว�าการแสวงหาอาหารในทางพระพุทธศาสนานั้น เนื่องมาด)วยผู)อ่ืนเป�นสําคัญ อัน
หมายถึง การแสวงหาอาหารด)วยการบิณฑบาต ซึ่งพระภิกษุต)องรู)จักการบิณฑบาตอย�างใดอย�างหนึ่ง 
อันได)แก� การบิณฑบาต เขตของบิณฑบาต บิณฑบาตสันโดษและธุดงค/ท่ีเก่ียวด)วยบิณฑบาต สําหรับ
พระมหาสาวกในพุทธกาลที่มีการถือธุดงควัตรในเร่ืองการบิณฑบาต ได)แก� พระมหากัสสปเถระ ท�าน
บวชได)เพียง 8 วันก็บรรลุพระอรหันต/ โดยท�านถือธุดงควัตรสามข)ออย�างเคร�งครัดคือ ใช)แต�ผ)าบังสุกุล
เป�นวัตร  ถือการเท่ียวบิณฑบาตเป�นวัตร และถือการอยู�ปaาเป�นวัตร ท�านจึงได)รับการยกย�องจากพระ
บรมศาสดาว�ามีความเป�นเลิศกว�าภิกษุท้ังหลายในด)านผู)ทรงธุดงค/และสรรเสริญคุณแห�งธุดงค/ ถือเป�น
แบบอย�างให)กับพระภิกษุสงฆ/ในการประพฤติปฏิบัติตามและก�อให)เกิดความเลื่อมใสศรัทธาแก�ผู)พบ
เห็น 
 3.4.2 อาหารที่ควรบริโภคและไม1ควรบริโภค 
 ในการดํารงชีพของมนุษย/นั้น ร�างกายของแต�ละคนต)องการสารอาหารในอัตราส�วนท่ี
แตกต�างกันออกไป ข้ึนอยู�กับความจําเป�นของร�างกาย หากร�างกายได)รับมากไปหรือน)อยเกินไปย�อม
ก�อให) เ กิดผลเสียตามมา ในขณะที่อาหารนั้นมี ท้ัง ท่ี เป�นประโยชน/และเป�นโทษต�อร�างกาย 
พระพุทธศาสนามีคําสอนเร่ืองอาหารเพื่อให)นําไปปฏิบัติดังต�อไปนี้ 
                                                

 35พระพุทธโฆสเถระ, คัมภีร�วิสุทธิมรรค, พิมพ/คร้ังท่ี 10, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทธนาเพลส จํากัด, 
2554), หน)า 108. 
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 1. อาหารที่ควรบริโภค 
 อาหารกวฬิงการาหารที่เมื่อบริโภคแล)ว ทําให)อ่ิมท)องและมีสารอาหารหล�อเลี้ยงร�างกายให)
หายหิวและรักษาชีวิตไว) ได)แก�อาหารเหล�านี้  
  1) อาหารหลักท่ีควรบริโภคจากอาหารหลัก 5 ชนิด อันได)แก� คาร/โบไฮเดรต โปรตีน 
ไขมัน วิตามิน เกลือแร�และนํ้า ร�างกายมนุษย/ต)องการสารอาหารจากอาหารเหล�าน้ี ในการสร)างเสริม
เนื้อเยื่อ และใช)กับปฏิกิริยาเคมีในตัวเรา สารอาหาร 5 หมู�และน้ํา จึงจําเป�นสําหรับการมีสุขภาพที่ดี
ของมนุษย/  ในพระพุทธศาสนากล�าวถึงอาหารที่ควรบริโภคไว) คือ ของฉัน (โภชนะ) ได)แก� ข)าวสุก 
ขนมสด ขนมแห)ง ปลา เนื้อ36 ข)าวสุกในพระพุทธศาสนาหมายถึงธัญชาติทุกชนิดที่หุงให)สุกแล)ว เช�น 
ข)าวเจ)า ข)าวเหนียว หรือที่ตกแต�งเป�นของต�างชนิดออกไป เช�น ข)าวผัด เป�นต)น ก็รวมอยู�ในข)าวสุก
เช�นเดียวกัน ยังมีอาหารหลักที่สําคัญต�อร�างกาย ในพระพุทธศาสนาจัดว�าเป�นอาหารที่ประณีต 
ประกอบไปด)วย “เนยใส เนยข)น น้ํามัน นํ้าผึ้ง น้ําอ)อย ปลา เนื้อ นมสด นมส)ม” อาหารหลักมีส�วน
สําคัญยิ่งต�อการมีชีวิตที่ยืนยาว มีกําลัง และมีผิวพรรณท่ีงดงามของมนุษย/  
 2) อาหารประเภทผักผลไม) ได)แก� ผลไม)ที่บริโภคแล)วเกิดประโยชน/ต�อร�างกายมากกว�าให)
โทษแก�ร�างกาย ทั้งบริโภคสด ๆ หรือจะบริโภคโดยผ�านกรรมวิธีต�าง ๆ เช�น หมักดอง ตากแห)ง หรือทํา
ให)สุกด)วยไฟ เป�นต)น ก็ยังจัดว�าเป�นอาหารท่ีควรบริโภคอยู�น่ันเอง ในพระพุทธศาสนาแสดงถึง วิธีการ
ทําผลไม)ให)เป�นอาหารอันควรแก�สมณะ 5 อย�าง37 คือ  
 1. ผลไม)ที่จี้ด)วยไฟ  

2. ผลไม)ที่กรีดด)วยศัสตรา  
3. ผลไม)ที่จิกด)วยเล็บ 
4. ผลไม)ที่ไม�มีเมล็ด  
5. ผลไม)ที่ปล)อนเอาเมล็ดออกแล)ว  

 นอกจากน้ีแล)วผลไม)ยังสามารถนํามาทําเป�นน้ําผลไม) ซึ่งในทางพระพุทธศาสนาเรียกว�า 
“น้ําปานะ” หมายถึง เคร่ืองดื่ม, นํ้าสําหรับดื่มท่ีค้ันจากผลไม)38 ในคัมภีร/มหาวรรคแห�งวินัยป6ฎกได)
กล�าวถึงความเป�นมาของน้ําปานะว�า เกณิยชฎิลทราบกิตติศัพท/อันงามของพระพุทธคุณและทราบข�าว
การเสด็จมาอาปณนิคมของพระผู)มีพระภาคเจ)า มีความประสงค/จะให)นําอะไรไปถวายพระองค/พร)อม
ด)วยพระภิกษุสงฆ/ เมื่อหวนระลึกถึงบรรดาฤาษีผู)ใหญ�ต�างงดเว)นการบริโภคอาหารมื้อคํ่าแต�ก็ยินดีรับ
น้ําปานะ พระพุทธเจ)าก็คงจะทรงยินดีรับน้ําปานะเช�นเดียวกัน จึงสั่งให)จัดเตรียมนํ้าปานะไปถวาย
พระพุทธเจ)าพร)อมพระภิกษุในเวลาวิกาล ภิกษุทั้งหลายยังไม�รับประเคน ต�อมาภายหลังเมื่อมีพระบรม
พุทธานุญาตแล)วจึงยอมรับประเคนฤจากนั้นเกณิยชฎิลจึงจัดปานะถวายพระภิกษุสงฆ/ โดยมี
พระพุทธเจ)าเป�นประธาน39  

                                                

 36วิ.ปริ.10/1181/719. 
 37วิ.ปริ.10/984/452. 
 38พระพรหมคุณาภรณ/ (ป.อ.ปยุตโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร� ฉบับประมวลศัพท�, พิมพ/คร้ังท่ี 15, 
(กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ/ผลธิัมม/, 2553), หน)า 140. 
 39วิ.มหา.7/86/141.  
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น้ําปานะท่ีพระพุทธเจ)าทรงอนุญาต มี 8 อย�าง40 คือ  
 1. น้ําผลมะม�วง                 2. น้าํผลหว)า  
3. นํ้าผลกล)วยมีเมล็ด           4. น้ําผลกล)วยไม�มีเมล็ด  
5. นํ้าผลมะซาง                     6. น้ําผลจันทน/  
7. นํ้ารากบัว                 8. น้าํผลลิ้นจี่  

ยังมีนํ้าปานะที่ทรงอนุญาตเพิ่มอีก 8 อย�าง คือ  
 1. น้ําผลสะคร)อ               2. น้ําผลกระเบา  
 3. น้ําผลพุทรา                     4. น้ําที่ทําด)วยเปรียง  

 5. น้ําผสมน้ํามัน               6. น้ําข)าวยาคู  
 7. น้ํานม                         8. น้ําที่ทําด)วยรส 

 3) อาหารที่เป�นทั้งอาหารและยา อันที่จริงอาหารทุกชนิดที่มีประโยชน/ อยู�ในฐานะเป�นยา
รักษาโรคคือความหิว และอาหารทุกชนิดยังมีส�วนรักษาโรคชนิดอ่ืน ๆ ดังนี้ 
 1. น้ําข)าวใส น้ําถ่ัวเขียวต)มท่ีไม�ข)น น้ําถ่ัวเขียวต)มท่ีข)นนิดหน�อย  นํ้าต)มเนื้อ ที่พระพุทธ
องค/ทรงอนุญาตให)ภิกษุอาพาธดื่มยาประจุถ�าย เพื่อรักษาโรคได)41 
 2. ข)าวยาคู หรือข)าวต)มเป�นอาหารและเป�นยารักษาโรคลมในท)อง มีความเป�นมาว�า เมื่อ
คร้ังพระพุทธเจ)าทรงประชวรด)วยโรคลมในพระอุทร พระอานนท/ดําริถึงอดีตว�าพระองค/หายประชวร
ด)วยข)าวต)มปรุงด)วยของ 3 อย�าง คือ งา ข)าวสาร ถ่ัวเขียว เมื่อได)ดื่มแล)วหายจากการประชวร42  
 นอกจากนี้ยังมีอาหารที่เป�นยาในเภสัชชขันธกะ ได)แก�  

“เภสัช 5” เป�นท้ังอาหารและเป�นยาท่ีพระพุทธองค/ทรงดําริแล)วอนุญาต
แก�พระภิกษุว�า “เภสัช 5 น้ีแล คือ เนยใส เนยข)น น้ํามัน น้ําผึ้ง น้าํอ)อย เป�น
เภสัชอยู�ในตัว และคนยอมรับว�าเป�นเภสัช ทั้งสําเร็จประโยชน/ทางโภชนาหาร
และไม�ปรากฏเป�นอาหารหยาบ ถ)ากระนั้นเราอนุญาตเภสชั 5 น้ีแก�ภิกษุทั้ง 
หลาย ให)รับประเคนในกาลแล)วบริโภคในกาล”43  

 
             2. อาหารที่ไม1ควรบริโภค  
  สิ่งที่บริโภคกลืนกินล�วงลําคอไปแล)วทําให)เกิดโทษต�อร�างกาย ในพระพุทธศาสนากล�าวถึง
อาหารท่ีควรละเว)น ได)แก� สุรา เมรัย และเนื้อสัตว/บางชนิด  
             1. สุราและเมรัย44 
            สุรา ได)แก� สุราที่ทําจากแป]ง สุราที่ทําจากขนม สุราที่ทําจากข)าวสุก สุราหมักแป]งเชื้อเหล)า 
สุราท่ีผสมเครื่องปรุงหลายชนิด  

                                                

 40ขุ.มหา.66/742/298. 
 41วิ.มหา.7/44/72. 
 42วิ.มหา.7/49/79. 
 43วิ.มหา.7/25/56. 
 44วิ.มหาวิ.4/576/636. 
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เมรัย ได)แก� นํ้าหมักดองดอกไม) น้ําหมักดองผลไม) น้ําหมักดองน้ําผึ้ง น้ําหมักดองนํ้าอ)อยงบ 
น้ําหมักดองที่ผสมเคร่ืองปรุงหลายชนิด  

สุราหรือ เหล)า คือ น้ําเมาท่ีกลั่นแล)ว45 และเมรัย หมายถึง น้ําเมาที่ยังไม�ได)กลั่น น้ําเมาท่ี
เกิดจากการหมักหรือแช�46 ซึ่งเป�นประโยชน/บ)างในกรณีท่ีใช)ผสมกับอาหาร เพื่อรักษาโรค ถึงแม)จะ
เป�นส�วนผสมของยาก็ตาม แต�พระพุทธองค/ก็ทรงอนุญาตให)ดื่มเฉพาะที่เจือปนด)วยน้ํามันหรืออย�างอ่ืน
ชนิดที่ไม�มีสี ไม�มีกลิ่น และไม�มีรสน้ําเมา47 หากเป�นภิกษุในพระพุทธศาสนาถ)าฝaาฝTนก็ปรับอาบัติได) 
เพราะสุราถึงจะมีกลิ่นหอมแต�สุราก็ทําให)จิตใจของผู)ดื่มเข)าไปฮึกเหิม ด่ืมแล)วขาดสติสัมปชัญญะ เป�น
ภัยแห�งผู)ประพฤติพรหมจรรย/  
 2. เนื้อสัตว/ท่ีห)ามบริโภค 
             ในพระพุทธศาสนาแม)พระพุทธองค/จะไม�ทรงห)ามการฉันเน้ือสําหรับภิกษุ เนื่องด)วยทรง
ประสงค/ให)ภิกษุเป�นผู)เลี้ยงง�าย ไม�ยุ�งยากในการเลี้ยงดูของทายกทายิกาผู)ถวายภัตตาหาร แต�ก็มี
เงื่อนไขในเร่ืองเนื้อท่ีจะนํามาปรุงอาหารนั้น คือ ต)องเป�นเนื้อท่ีไม�รู)ไม�เห็นไม�สงสัย จึงจะฉันได) แต�หาก
ไม�อยู�ในขอบเขตดังกล�าวแล)วภิกษุก็ไม�ควรฉันเนื้อนั้น ดังพระพุทธพจน/ว�า เรากล�าวเนื้อท่ีภิกษุไม�ควร
บริโภคไว)ด)วยเหตุ 3 ประการ คือ  

1. เนื้อท่ีตนเห็น 
2. เนื้อท่ีตนได)ยิน  
3. เนื้อท่ีตนรังเกียจ (สงสัย)48 

             ยังมีเนื้อท่ีพระพุทธองค/ทรงห)ามภิกษุฉันโดยทรงบัญญัติเป�นข)อห)ามไว) 10 ประเภท คือ เนื้อ
มนุษย/ เน้ือช)าง เนื้อม)า เนื้อสุนัข เน้ืองู เนื้อราชสีห/ เนื้อเสือโคร�ง เนื้อเสือเหลือง เน้ือหมี และเน้ือเสือ
ดาว โดยมีเหตุผลที่ทรงห)ามเนื้อเหล�านี้ คือ  
 1. เนื้อมนุษย/49 เพราะเนื้อมนุษย/มีชาติเหมือนตน การบริโภคเนื้อมนุษย/ จะเป�นไปเพื่อ
ความไม�เลื่อมใสของประชุมชนและถูกติเตียน 
          2. เนื้อช)าง50 เพราะช)างเป�นพาหนะของราชา ถ)าหากพระราชาทรงทราบจะทรงไม�พอ
พระทัยต�อภิกษุทั้งหลาย  
          3. เนื้อม)า เพราะม)าเป�นพาหนะของพระราชา ถ)าพระราชาทรงทราบก็จะทรงไม�พอพระทัย
ต�อภิกษุท้ังหลาย  
         4. เนื้อสุนัข เพราะสุนัขเป�นสตัว/น�าเกลียดสกปรก  
         5. เนื้องู เพราะงูเป�นสัตว/น�าเกลียดน�าชัง  

                                                

 45พระพรหมคุณาภรณ/ (ป.อ. ปยุตโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร� ฉบับประมวลศัพท�, พิมพ/คร้ังท่ี 15, 
(กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ/ผลธิัมม/, 2553), 461. 
 46เล�มเดียวกัน, หน)า 324. 
 47วิ.มหา.7/39/67. 
 48ม.ม. 20/ 57/95. 
                    49วิ.มหา.7/59/92. 
      50วิ.มหา.7/60/93. 
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          6. เน้ือราชสีห/ เพราะฉันแล)วจะมีกลิ่นราชสีห/ติดตัว เม่ือราชสีห/ได)กลิ่นก็จะไล�ตะครุบทํา
อันตรายได)  
         7. เนื้อเสือโคร�ง เพราะฉันแล)วร�างกายจะมีกลิ่นเสือโคร�งติดตัว เมื่อเสือโคร�งได)กลิ่นก็จะไล�
ตะครุบทําอันตรายได)  
         8. เนื้อเสือเหลือง เพราะฉันแล)วร�างกายจะมีกลิ่นเสือเหลืองติดตัว เมื่อเสือเหลืองได)กลิ่นก็
จะไล�ตะครุบทําอันตรายได)  
         9. เนื้อหมี เพราะฉันแล)วจะมีกลิ่นหมีติดตัว เม่ือหมีได)กลิ่นก็จะไล�ตะครุบทําอันตรายได)  
            10. เน้ือเสือดาว เพราะฉันแล)วจะมีกลิ่นเสือดาวติดตัว เมื่อเสือดาวได)กลิ่นก็จะไล�ตะครุบทํา
อันตรายได)  
             จะเห็นได)ว�าอาหารมีความสําคัญต�อมนุษย/ เพราะมนุษย/ใช)อาหารในการบําบัดความหิว ซึ่ง
เป�นสิ่งจําเป�นและสําคัญต�อการดํารงชีวิตและการพัฒนาศักยภาพของมนุษย/ อาหารเป�นส�วนสําคัญต�อ
มนุษย/ตั้งแต�เริ่มปฏิสนธิเป�นชีวิตข้ึนมาตั้งอยู�ในครรภ/ มารดาก็ต)องรับอาหารหล�อเลี้ยงจนเจริญเติบโต
โดยลําดับ แม)บวชของพระภิกษุในพระพุทธศาสนาแล)ว ก็ยังต)องการอาหารเครื่องหล�อเลี้ยงร�างกาย 
เป�นยารักษาโรค และเป�นบ�อเกิดของคุณความดีมากมาย ในขณะท่ีอาหารบางอย�างก็ให)โทษและผิด
พระวินัยได)เช�นกัน  
 3.4.3 อาบัติในการแสวงหาและการฉันอาหาร               
 พระวินัย 227 ข)อ ถือเป�นกฎหมายหรือข)อห)ามของพระภิกษุสงฆ/เถรวาทตามพระวินัย
บัญญัติ  จัดอยู�ในส�วนอาทิพรหมจาริยกาสิกขาพระวินัย 227 บทในพระปาฏิโมกข/ ท่ีพระพุทธเจ)าทรง
วางข)อกําหนดไม�ละเมิดไว)เพื่อความเป�นระเบียบเรียบร)อยของคณะสงฆ/  และเพื่อเป�นข)อปฏิบัติ
พื้นฐานอันเอ้ือเฟT`อต�อการประพฤติพรหมจรรย/ของพระภิกษุสงฆ/ มีโทษในการล�วงละเมิด เรียกว�า
อาบัติ ท่ีแปลว�า การต)อง การล�วงละเมิด เป�นชื่อเรียก กิริยาท่ีล�วงละเมิดสิกขาบทนั้น ๆ และเป�นชื่อ
เรียกโทษหรือความผิดที่เกิดจากการล�วงละเมิดสิกขาบทหรือพุทธบัญญัตินั้น ๆ ซึ่งในการบัญญัติ
สิกขาบทแต�ละคร้ังจะเห็นว�า เม่ือมีเร่ืองมัวหมองเกิดข้ึนภายในคณะสงฆ/ พระพุทธเจ)าตรัสสั่งให)
ประชุมสงฆ/ ตรัสถามภิกษุผู)ก�อเหตุให)ทูลรับแล)ว ทรงชี้โทษแห�งการประพฤติเช�นนั้นและตรัสอานิสงส/
แห�งความสํารวมระวังแล)วจึงทรงตั้งพระบัญญัติห)ามมิให)ภิกษุกระทําอย�างนั้นอีกต�อไป ทรงกําหนด
โทษ สําหรับผู)ฝaาฝTนฝTนหรือล�วงละเมิดเรียกว�า ปรับอาบัติ ซึ่งมีความสัมพันธ/กับการแสวงหาและการ
ดําเนินชีวิต โดยอาบัติมี 7 กอง51 คือ  

1. ปาราชิก แปลว�า  ผู)พ�ายแพ) 
2. สังฆาทิเสส แปลว�า อาบัติอันจําปรารถนาสงฆ/ ในกรรมเบื้องต)นและกรรมท่ีเหลือ 
3. ถุลลัจจัย แปลว�า ความล�วงละเมิดที่หยาบ 
4. ปาจิตตีย/ แปลว�า การละเมิดที่ยังกุศลให)ตก 
5. ปาฏิเทสนียะ แปลว�า จะพึงแสดงคืน 
6. ทุกกฎ แปลว�า ทําไม�ด ี
7. ทุพภาสิต แปลว�า พูดไม�ดี 

                                                

                 
51พระมหาบุญเลิศ �านทินโนและคณะ, ประมวลพระพุทธบัญญัตอิริยวินัยจากพระไตรป(ฎก, 

(กรุงเทพมหานคร : บริษัทคิว พร้ินท/ แมเนจเม)นท/ จํากัด, 2545), หน)า 14. 
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 และมีโทษแห�งอาบัติเป�น 2 ประเภท คือ  
 1) ครุกาบัติ หมายถึง อาบัติหนัก อาบัติที่มีโทษร)ายแรง มี 2 อย�างได)แก� อาบัติปาราชิกมี
โทษหนัก ทําให)ผู)ล�วงละเมิดขาดจากความเป�นภิกษุ และอาบัติสังฆาทิเสสมีโทษรุนแรงรองจาก
ปาราชิก ผู)ล�วงละเมิดต)องอยู�กรรมคือประพฤติวัตรอย�างหน่ึงจึงจะพ)นจากอาบัตินี้  

 2) ลหุกาบัติ หมายถึง อาบัติเบา อาบัติที่ไม�มีโทษร)ายแรงเท�าครุกาบัติ มี 5 อย�างได)แก� 
อาบัติถุลลัจจัย อาบัติปาจิตตีย/ อาบัติปาฏิเทสนียะ อาบัติทุกกฎ และอาบัติทุพภาษิต โดยผู)ล�วงละเมิด
ต)องประกาศสารภาพผิดต�อหน)าภิกษุด)วยกัน ดังที่เรียกว�า ปลงอาบัติ จึงจะพ)นจากอาบัติเหล�านี้  

 สําหรับอาบัติท่ีเก่ียวข)องกับการแสวงหาและการฉันอาหารท่ีปรากฏในพระวินัยบัญญัติ 
สามารถสรุปได)เป�นตารางดังน้ี  

กองอาบัติ หมวดหมู1พระวินัย เร่ืองของการละเมิด 
ปาจิตตีย/ ป=ตตวรรค 1.เก็บบาตรที่มีใช)เกินความจําเป�นไว)เกิน 10 วัน52 

2.เก็บเภสัช 5 (เนยใส เนยข)น น้ํามัน น้าํผึ้ง น้าํอ)อย) ไว)
เกิน 7 วัน53 

ปาจิตตีย/ โอวาทวรรค 3.ห)ามฉันอาหารท่ีนางภิกษุณีไปแนะให)เขาถวาย54 

ปาจิตตีย/ โภชนวรรค 4. ห)ามฉันอาหารในโรงพักเดินทาง เกิน 3 มื้อ55 
5. ห)ามฉันอาหารรวมกลุ�ม56 
6. ห)ามรับนิมนต/แล)วไปฉันอาหารท่ีอ่ืน57 
7. ห)ามรับบิณฑบาตเกิน 3 บาตร58 
8. ห)ามฉันอีกเมื่อฉันในที่นิมนต/เสร็จแล)ว59 
9. ห)ามพูดให)ภิกษุที่ฉันแล)วฉันอีกเพื่อจับผิด60 
10. ห)ามฉันอาหารในเวลาวิกาล61 
11. ห)ามฉันอาหารท่ีเก็บไว)ค)างคืน62 
12. ห)ามขออาหารประณีตมาเพื่อฉันเอง63 

                                                

                   
52วิ.มหาวิ.3/117/928. 

              53วิ.มหาว.ิ3/140/971. 
          54วิ.มหาวิ.4/461/448. 
      55วิ.มหาวิ.4/470/460. 
 56วิ.มหาวิ.4/475/467. 
 57วิ.มหาวิ.4/486/486. 
 58วิ.มหาวิ.4/495/499. 
      59วิ.มหาวิ.4/499/507. 
      60วิ.มหาวิ.4/504/527. 
      61วิ.มหาวิ.4/508/533. 
 62วิ.มหาวิ.4/512/545. 
        63วิ.มหาวิ.4/516/551. 
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13. ห)ามฉันอาหารท่ีมิได)รับประเคน64 

ปาจิตตีย/ อเจลกวรรค 14.ห)ามยื่นอาหารด)วยมือให)ชีเปลือยและนักบวชอ่ืน ๆ65 
15.ห)ามชวนภิกษุไปบิณฑบาตด)วยแล)วไล�กลับ66 

ปาจิตตีย/ สุราปานวรรค 16.ห)ามดื่มสุราเมรัย67 

ปาฏิเทสนียะ เสขิยะ 17. ห)ามรับของคบเค้ียว ของฉันจากมือภิกษุณีมาฉัน68 
18. ให)ไล�นางภิกษุณีท่ีมายุ�งให)เขาถวายอาหาร69    
19. ห)ามรับอาหารในสกุลท่ีสงฆ/สมมุติว�าเป�นเสขะ 
(อริยบุคคล แต�ยังไม�ได)บรรลุเป�นอรหันต/) 70             
20. ห)ามรับอาหารที่เขาไม�ได)จัดเตรียมไว)ก�อนมาฉันเมื่อ
อยู�ปaา71 

ทุกกฎ เสขิยะ 21.รับบิณฑบาตจนล)น72 
22.ทําการฉันบิณฑบาตโดยรังเกียจ ทําอาการดุจไม�
อยากฉัน73 
23.ฉันบิณฑบาตเจาะลงในท่ีนั้น ๆ74 
24.ฉันแต�สูปะอย�างเดียว75 
25.ทําคําข)าวใหญ�76 

ทุกกฎ เภสัชชขันธกะ 26. ฉันเน้ือมนุษย/77 
27. ฉันเน้ือช)าง ม)า สุนัข งู ราชสีห/                                                                 
เสือโคร�ง เสือเหลือง เนื้อหมี เสือดาว78 
 

                                                

    64วิ.มหาวิ.4/522/560. 
 65วิ.มหาวิ.4/527/583. 
     66วิ.มหาวิ.4/531/587. 
      67วิ.มหาวิ.4/575/633. 
 68วิ.มหาวิ.4/781/844. 
 69วิ.มหาวิ.4/784/851. 
    70วิ.มหาวิ.4/781/844. 
  71วิ.มหาวิ.4/788/855. 
       72วิ.มหาวิ.4/794/863 
     73วิ.มหาวิ.4/829/902. 
 74วิ.มหาวิ.4/830/903. 
 75วิ.มหาวิ.4/832/905. 
 76วิ.มหาวิ.4/833/906. 
               77วิ.มหา.7/59/92. 
               78วิ.มหา.7/60/93-96. 
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28. ฉันอาหารที่เก็บไว)ภายในท่ีอยู� อาหารที่หุงต)มภายใน
ที่อยู�  อาหารที่หุงต)มเอง อาหารท่ีจับต)องแล)วรับ
ประเคนใหม�79 

                                       
ตารางที่ 1 แสดงอาบัติเกี่ยวกับการแสวงหาและฉันอาหาร 
                             
 จากการบัญญัติพระธรรมวินัยในเบ้ืองต)น  แสดงถึงความประสงค/ของพระพุทธเจ)า  เพื่อให)
พระสงฆ/ใช)เป�นแกนกลางในการดําเนินกิจกรรมต�าง ๆ ของคณะสงฆ/ จะเป�นส�วนทําให)พระภิกษุสงฆ/
ได)รับการศึกษาและมีแนวปฏิบัติ พร)อมกันน้ันก็สามารถที่จะนําพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ)า
ไปปฏิบัติ การบัญญัติพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ)า จึงเป�นการส�งเสริมและป]องกัน  อาสวะทั้งหลาย
ที่จะมีข้ึนแก�ภิกษุสงฆ/  และเป�นข)อปฏิบัติที่เป�นแบบแผนในการติดต�อหรือการดํารงอยู�ในสังคมทั่วไป
ได)อย�างสงบเรียบร)อย ไม�ก�อโทษทั้งแก�ตนและแก�ผู)อ่ืน นอกจากนี้ยังมีส�วนทําให)พระภิกษุสงฆ/ได)รับ
การศึกษาและมีแนวปฏิบัติ ท่ีดีงาม พร)อมกันน้ัน ก็สามารถที่จะนําพระธรรมคําส่ังสอนของ
พระพุทธเจ)าไปเผยแผ�ให)เจริญและมั่นคงต�อไป อันเป�นเหตุให)พระศาสนาดํารงอยู�ได)นาน  
 
3.5 เวลากับอาหารในการบริโภค  
 
 พระพุทธเจ)าทรงบัญญัติพระวินัย เพื่อให)หมู�คณะภิกษุสงฆ/อยู�ในกรอบระเบียบท่ีดีงาม เพื่อ
เป�นศรัทธาแก�ทายกทายิกาผู)มีความศรัทธา และเพื่อให)พระภิกษุเหล�าน้ันได)ลดละกิเลสท่ีมีอยู�เดิมให)
ลดน)อยลง เพื่อมุ�งสู�วิถีทางแห�งพุทธะ พระวินัยที่เก่ียวเน่ืองด)วยโภชนะอันหนึ่งที่พระพุทธเจ)าทรง
บัญญัติเก่ียวด)วยกาล คือกาลิก แปลว�า เน่ืองด)วยกาล ข้ึนกับกาล เป�นชื่อของสิ่งที่จะกลืนกินให)ล�วงลง
คอเข)าไป ซ่ึงพระวินัยบัญญัติให)พระภิกษุรับประเคนเก็บไว)และฉันได)ภายในเวลาที่กําหนด แบ�งได)เป�น 
4 อย�างคือ 
 3.5.1. ยาวกาลิก  ได)แก� ของที่รับประเคนไว)และฉันได)ชั่วระยะเวลาตั้งแต�เช)าถึงเท่ียงของ
วันนั้น มี 2 อย�างคือ  
 1) โภชนะ 5 อย�าง80 คือ  
               (1) ข)าวสุก หมายถึง ธัญชาติทุกชนิดท่ีหุงให)สุกแล)ว เช�น ข)าวเจ)า ข)าวเหนียว หรือท่ี
ตกแต�งเป�นของต�างชนิด เช�น ข)าวมัน ข)าวผัดเป�นต)น            
               (2) ขนมสด หมายถึงของท่ีทําด)วยแป]ง หรือถ่ัว งา มีอันจะบูดเมื่อล�วงคืนไปแล)ว เช�น 
ขนมด)วง ขนมครก ขนมถ)วย ขนมตาล เป�นต)น 
               (3) ข)าวต ู หมายถึง  ข)าวตูก)อน  ข)าวตูปaน ทําด)วยข)าวเจ)าและข)าวเหนียว  ท่ีเขาเด็ดดวง
ธัญชาติ 3 อย�าง คือข)าวฟaาง ลูกเดือย หญ)ากับแก)  มาตํานดิหน�อยแล)วฝ=ดแกลบออกแล)วตําอีกจนปaน  
                                                

               79วิ.มหา.7/81/127. 
 

80พระพรหมคุณาภรณ/ (ป.อ. ปยุตโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร� ฉบับประมวลศัพท�, พิมพ/คร้ังท่ี 15, 
(กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ/ผลธิัมม/, 2553), หน)า 293. 
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ซึ่งถ)ายังชุ�มอยู�ก็จะจับเป�นก)อน  น้ีก็จัดเป�นข)าวตูเหมือนกัน  และท่ีเขาตาํเปลือกแก�เป�นข)าวสารจนปaน 
นี้ก็จัดเป�นข)าวตูเหมือนกัน 
               (4) ปลา คืออาหารที่ทําจากปลา รวมท้ังกุ)ง หอย ปูและสัตว/อ่ืนท่ีอยู�ในนํ้าซ่ึงนํามาบริโภค
ได)  
               (5) เนื้อ คือเน้ือสัตว/ ท่ีเขานํามาทําเป�นอาหารและภิกษุ ฉันได)ตามพุทธานุญาต 
พระพุทธเจ)าทรงตรัสว�า เนื้อที่ภิกษุไม�ควรฉันด)วยเหตุ 3 ประการ คือ เนื้อท่ีตนเห็น เนื้อท่ีตนได)ยิน 
และเนื้อที่ตนสงสัย นอกจากนี้ยังมีเนื้อที่ห)ามโดยกําเนิดอีก 10 อย�าง ดังกล�าวมาแล)ว 
 สําหรับพืชท่ีใช)เป�นโภชนะนั้นมี 2 ชนิด ได)แก�พืชที่ใช)เป�นข)าวสุก และขนม อันได)แก� 
               (1) บุพพัณชาติ  หมายถึงของพึงกินก�อน ได)แก�ธัญชาติ 7 อย�าง คือ ข)าวสาลี ข)าวเจ)า 
หญ)ากับแก) ข)าวละมาน  ลูกเดือย ข)าวเหนียวและข)าวฟaาง 
               (2) อปรัณชาติ หมายถึง ของพึงกินในภายหลัง ได)แก� ถ่ัวเขียว ถ่ัวราชมาส งา พืชผักที่กิน
หลังอาหาร 
 2) ขาทนียะ คือของควรเค้ียว ของขบของเค้ียว ได)แก�ผลไม)ต�าง ๆ และเหง)าต�าง ๆ เช�น 
เผือก มัน เป�นต)น ของเค้ียว  คือของยกเว)นโภชนะ 5 ยามกาลิก สัตตาหกาลิก และยาวชีวิก นอกนั้น
ชื่อว�าของเค้ียว เรื่องผลไม)พระพุทธองค/อนุญาตให)ฉันผลไม)ท่ีเพาะพันธุ/ไม�ได) 
 3.5.2 ยามกาลิก ของท่ีรับประเคนไว)และฉันได)ชั่ววันหนึ่งกับคืนหนึ่ง คือ ปานะ นํ้า สําหรับ
ดื่มท่ีคั้นจากลูกไม) หรือเรียกน้ําอัฏฐบาน มี 8 ชนิด  
 พระพุทธเจ)าทรงอนุญาตน้ําอัฏฐบาน  ภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตน้ําอัฏฐบานคือ   นํ้ามะม�วง   
น้ําหว)า นํ้ากล)วยมีเมล็ด น้ํากล)วยไม�มีเมล็ด น้ํามะซาง  น้ําลูกจันทน/หรือองุ�น น้ําเหง)าบัว นํ้ามะปราง
หรือลิ้นจี่     
 ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตน้ําผลไม)ทุกชนิด เว)นนํ้าต)มเมล็ดข)าวเปลือก ภิกษุท้ังหลาย เรา
อนุญาตนํ้าใบไม)ทุกชนิด เว)นนํ้าผักดอง ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตนํ้าดอกไม)ทุกชนิด เว)นน้ําดอก
มะซาง ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตนํ้าอ)อยสด 
 พุทธานุญาตนํ้าอัฏฐบาน ในคําว�า เว)นน้ําเมล็ดข)างเปลือกนี้ อาจารย/ทั้งหลายย�อมกล�าวว�า 
แม)นํ้าซาวข)าวสารก็เป�นนํ้าข)าวเปลือกเหมือนกัน ในคําว�า เราอนุญาตน้ําอ)อยสดนี้ พึงทราบว�า นํ้าอ)อย
สดท่ีไม�มีกากเป�นสัตตาหกาลิก 
 นํ้าปานะ ที่ได)จาก อปรัณชาติ คือพวกถ่ัวชนิดต�าง ๆ มีถ่ัวเหลือง ถ่ัวเขียว ถ่ัวดํา และงา 
เป�นต)น แม)จะต)ม จะกรองทําเป�นเครื่องดื่มชนิดต�าง ๆ ก็ย�อมเป�นอาบัติปาจิตตีย/   นอกจากน้ี น้ําแห�ง
มหาผล 9 อย�างคือตาล มะพร)าว ผลขนุน ขนุนสําปะลอ บวบ ฟ=กเขียว แตงกวา แตงโม ฟ=กทอง ก็
ทรงห)ามไว)เช�นกัน  
 3.5.3 สัตตาหกาลิก  ของที่รับประเคนไว)แล)ว ฉันได)ภายในเวลา 7 วันคือเภสัชทั้ง 5 ได)แก� 
เนยใส เนยข)น น้ํามัน น้ําผึ้ง น้ําอ)อย  
  เภสัชทั้ง 5 มีรายละเอียดอธิบายได)ดังน้ี  
 1) เนยใส  ได)แก�  เนยใสทําจากนํ้านมโค   เนยใสทําจากน้ํานมแพะ   เนยใสทําจากนํ้านม 
กระบือ หรือเนยใสทําจากนํ้านมสัตว/ที่มีมังสะเป�นกัปป6ยะ คือ ควรแก�สมณที่จะบริโภค 

2) เนยข)น ได)แก� เนยข)นทํามาจากนํ้านมสัตว/เหล�าน้ันข)างต)น 
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3) น้ํามัน  ได)แก�   น้ํามันที่สกัดจากเมล็ดผักกาด    น้ํามันที่สกัดจากเมล็ดมะซาง   น้ํามันที ่
สกัดจากเมล็ดละหุ�ง หรือนํ้ามันไขสัตว/ ในเร่ืองของนํ้ามันไขสัตว/ พระผู)มีพระภาคเจ)ารับสั่งว�า “ภิกษุ
ทั้งหลาย เราอนุญาตมันเหลวท่ีเป�นยา คือ มันเหลวหมี มันเหลวปลา มันเหลวปลาฉลาม มันเหลวหมู 
มันเหลวลา ที่รับประเคนในกาล เจียวในกาล กรองในกาลแล)วฉันอย�างน้ํามัน”  

4) น้ําผึ้ง ได)แก� น้ํารสหวานท่ีแมลงผึ้งทํา 
5) น้ําอ)อย ได)แก� นํ้ารสหวานที่เกิดจากอ)อย 
ภิกษุรับประเคนเภสัชนั้นแล)ว เก็บฉันไว)ได) 7 วันเป�นอย�างมาก เมื่อรุ�งอรุณวันท่ี 8 เภสัชนั้น 

เป�นนิสสัคคีย/ปาจิตตีย/ คือเป�นของจําต)องสละแก�คณะ หรือแก�บุคคลไป  
 3.5.4 ยาวชีวิก ของรับประเคนไว)แล)วฉันได)ตลอดไม�จํากัดเวลา  คือ  สิ่งของท่ีเป�นยารักษา 
โรค พระผู)มีพระภาคเจ)าทรงอนุญาตเคร่ืองยาสมุนไพรชนิดต�าง ๆ ดังนี้ 

1) รากไม)ชนิดต�าง ๆ คือ ขมิ้นสด ว�านน้าํ ว�านเปราะ อุตพิด ข�าแฝก แห)วหมู หรือ รากไม)ที่ 
เป�นยาชนิดต�าง ๆ ทรงอนุญาตให)ฉันแก)ไข   
 2) น้ําฝาดต�าง ๆ  คือ น้ําฝาดสะเดา  น้าํฝาดโมกมัน น้ําฝาดข้ีกา น้ําฝาดบอระเพ็ด นํ้าฝาด 
กระถินพิมาน หรือนํ้าฝาดที่เป�นยาชนิดอ่ืน ๆ ทรงอนุญาตให)ฉันแก)ไข  

3) ใบไม)ชนิดต�าง ๆ คือ ใบสะเดา ใบโมกมัน ใบข้ีกา ใบแมงลัก  ใบฝ]าย  หรือใบไม)ที่เป�นยา 
ชนิดอ่ืน ทรงอนุญาตให)ฉันแก)ไข  
 4) ผลไม)ชนิดต�าง ๆ คือลูกพิลังคะ ดีปลี พริก สมอไทย สมอพิเภก มะขามป]อม ผลโกฐหรือ  
ผลไม)ท่ีเป�นยาชนิดอ่ืน ทรงอนุญาตให)ฉันแก)ไข  
  5) ยางไม)ชนิดต�าง ๆ คือหิงคุ ยางเค่ียวจากเปลือกหิงคุ ยางเค่ียวจากยอดกันตกะ ยางจาก
ใบตันตกะ ยางจากก)านตันตกะ หรือยางท่ีเป�นยาชนิดอ่ืน ทรงอนุญาตให)ฉันแก)ไข  
 6) เกลือชนิดต�าง ๆ คือเกลือสมุทร เกลือดํา เกลือสินเธาว/ เกลือดินโปaง เกลือหุง หรือเกลือ
ที่เป�นยาชนิดอ่ืนๆ ทรงอนุญาตให)ฉันแก)ไข  
 7)  มูลโค ดินเหนียว กากนํ้าย)อม ทรงอนุญาตให)ใช)ทาดับกลิ่นตัว 
             8)  ผงยาชนิดต�าง ๆ ทรงอนุญาตให)ใช)ทาแก)ฝ_ดาษ หิด ตุ�ม พุพอง 
             9)  เนื้อดิบและเลือดสด ทรงอนุญาตให)ภิกษุที่ถูกผีเข)าสิงฉันได)   
             10) ยาหยอดตา ประกอบด)วยเคร่ืองปรุงหลายอย�าง หรดาลกลีบทอง เขม�าไฟ ทรงอนุญาต
ให)ทาป]ายตาแก)โรคตา 
 11) ไม)จันทน/ กฤษณา กะลัมพัก ใบเฉียง แห)วหมู ทรงอนุญาตให)ใช)เป�นเคร่ืองยาบด ผสม
ยาตา   
  12)  น้ํามัน ทรงอนุญาตให)ทาแก)โรคปวดศีรษะ  
  13)  ยานัตถุ/ ทรงอนุญาตให)นัตถุ/ยาแก)โรคปวดศีรษะหลังจากที่ทายาแล)วไม�หาย  
             14)  การสูดควัน ทรงอนุญาตให)ทําเพื่อแก)โรคปวดศีรษะ หลังจากที่นัตถุ/ยาแล)วไม�หาย  
             15)  นํ้ามันหุงเจือน้ําเมาเล็กน)อย  ทรงอนุญาตให)ฉันแก)โรคลม 
             16)  นํ้ามันเจือนํ้าเมามากเกินขนาด ทรงอนุญาตให)ใช)เป�นยาทา 
             17)  นํ้าแป]งเมล็ดผักกาด ทรงอนุญาตให)ใช)ชะล)างแผลเพื่อแก)คัน 
             18)  คูถ มูตร เถ)า ดิน ทรงอนุญาตให)เจือนํ้าฉันแก)พิษงู 
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             19)  คูถ ทรงอนุญาตให)เจือน้ําฉันแก)ยาพิษ 
             20)  นํ้าละลายจากดินติดผาลไถ ทรงอนุญาตให)ฉันแก)โรคเสน�ห/ยาแฝด 
             21)  นํ้าด�างดิบ ทรงอนุญาตให)ฉันแก)โรคท)องผูก 
             22)  นํ้าสมองมูตรโค ทรงอนุญาตให)ฉันแก)โรคผอมเหลือง หรือดีซ�าน 
 เคร่ืองยาเหล�าน้ี ภิกษุรับประเคนแล)วเก็บไว)ได)ตลอดชีพ เมื่อมีเหตุจําเป�นคือเป�นไข)สามารถ
หยิบฉันได)โดยไม�ต)องประเคนใหม� แต)ถ)าภิกษุฉันโดยไม�มีเหตุจําเป�น คือไม�ได)เป�นไข) ต)องอาบัติทุกกฎ  
กาลิกทั้ง 4 อย�างสามารถกล�าวสรุปรายละเอียดเป�นตารางได)ดังต�อไปนี้ 
 

ประเภทของ
กาลิก 

ความหมาย ตัวอย1าง อายุของกาลิก
(สําหรับพระภิกษ)ุ 

1.ยาวกาลิก หมายถึง อาหารทุกชนิดท่ี
พระภิกษุสามารถฉันได 
เรียกว"าโภชนาการทั้ง 5 
อย"าง  

เช"น ข าว  ข าวต ม ก(วยเตี๋ยว 
เน้ือสัตว+ ขนม รากไม  เผือก 
มัน  ถ่ัว งา เครื่องปรุงรส 
ซีอ๊ิว  น้ําปลา น้าํผลไม ที่คั้น
จากผลไม ต"าง ๆ ท่ีมีขนาด
ใหญ"กว"าส มเขียวหวาน  ฯลฯ 

เช า- เท่ียงวัน 

2.ยามกาลิก 
(นํ้าปานะ หรือ 
น้ําอัฎฐบาน) 

หมายถึง น้ําผลไม ต"าง ๆที่
ค้ันจากผลไม ที่มีขนาดเล็ก
กว"าผลส มเขียว หวาน เป?น
ผลไม ท่ีมีเมล็ด 

เช"น  ลูกหว า ส มเขียวหวาน 
ส มเช ง กล วยชนิดที่มีเมล็ด 
มะนาว องุ"น มะปราง ลิ้นจี่ 
ลําไย ฯลฯ (ยกเว น ผลไม สุก) 

หลังเท่ียงวัน – 
เที่ยงคืน 

3.สัตตาหกาลิก หมาย ถึ ง  สิ่ งที่ ถ ว าย ให 
พระภิกษุและท"านสามารถ
เก็บไว ฉันได  7 วัน 

เช"น  นํ้าผึ้ง นํ้าอ อย น้ําตาล 
เนยใส เนยแข็ง ช็อกโกแลต 
ที่ไม"ผสมนม ฯลฯ  

7 วัน  

4. ยาวชีวิก หมายถึง ยาทุกชนิดที่ปรุง
เป?นยารักษาโรคภัยไข เจ็บ 

เช"น กระเทียม ขิง ข"า ตะไคร   
พ ริ ก  เ ก ลื อ  ช ะ เ อ ม 
มะขามปFอม ลูกโค ก สมอ
ไทย สมอจีน สมอดิน สมอ
ดี งู  ส มอพิ เภก  กระชา ย 
กานพลู ดีปลี พริกไทย โสม 
ว"านไพล ลูกฝFาย ดอกฝFาย 
ใ บ ฝF า ย  ร า ก บั ว  หิ น  แ ร"
ทองคํา ตะก่ัว ดีบุก ดีบุก แร"

ตลอดชีวิต 
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เหล็ก กระดูกสัตว+บางชนิด 
เ ช" น  ก ร ะดู หม า ดํ า  ก ร ะ
ดูกไก"ดํา กระดูกกา  กระดูก
ชะนี  ก ร ะดู ก หั ว งู จ งอา ง 
กระดูกหัวงูเห"า กระดูกอีแร ง 
เปลือกหอยที่ตายแล ว ทุก
ชนิด ฯลฯ 

                
ตารางที ่2  แสดงรายละเอียดของกาลิกทั้ง 4 อย1าง 
 
 กาลิกท้ัง 4 น้ัน มีความเก่ียวพันกัน เพราะถ)าปะปนกันระหว�างกาลิกด)วยกันแล)ว ให)ถือเอา
สภาวะของท่ีเก็บไว)ได)นานน)อยกว�าเป�นหลัก  กล�าวคือ ยามกาลิก สัตตาหกาลิก และยาวชีวิก แม)จะ
สามารถเก็บไว)บริโภคนานตามลําดับ แต�ถ)าเจือปนกับยาวกาลิกให)ถือตามคติของยาวกาลิกคือ บริโภค
ชั่วเวลาเช)าถึงเท่ียงเท�านั้น  ในกาลิกอ่ืนเช�น สัตตาหกาลิกกับยาวชีวิกปะปนกับให)ถือตามคติของ
สัตตาหกาลิก เป�นต)น ดังท่ีพระพุทธองค/ทรงมีรับสั่งเร่ืองทรงอนุญาตกาลิระคนกันคือ ภิกษุท้ังหลาย
สัตตาหกาลิกระคนกับยาวกาลิกที่รับประเคนในวันนั้น ควรกาลไม�ควรในเวลาวิกาล ภิกษุท้ังหลาย 
ยาวชีวิกระคนกับยาวกาลิกที่รับประเคนในวันนั้น ควรในกาลไม�ควรในเวลาวิกาลภิกษุทั้งหลาย 
สัตตาหกาลิกระคนกับยามกาลิกที่รับประเคนในวันนั้น ควรชั่วยาม ล�วงยามแล)วไม�ควร ภิกษุทั้งหลาย 
ยาวชีวิกระคนกับสัตตาหกาลิกที่รับประเคนในวันนั้น ควรตลอด 7 วัน ล�วง 7 วันแล)วไม�ควร ในส�วน
ของกาลิกระคนกัน สามารถกล�าวสรุปรายละเอียดเป�นตารางได)ดังต�อไปน้ี 
 

ประเภทของกาลิกที่นําระคนกัน ตัวอย1าง 
อายุของกาลิก 

(สําหรบัพระภิกษ)ุ 
1.ยาวชีวิก + ยาวกาลิก( มีอายุต่ํากว�า) ขิง +  ข)าวต)ม เช)า – กลางวัน 

(เท�ากับอายุต่ําของ ยามกาลิก) 

2. ยาวชีวิก + ยามกาลิก( มีอายุต่าํกว�า) เกลือ + น้ําตาล หลังเที่ยงวัน  – เที่ยงคืน 
(เท�ากับอายุต่ําของ ยามกาลิก) 

3. ยาวชีวิก + สัตตาหกาลิก( มีอายุต่ํา
กว�า) 

สมอ + น้ําผึ้ง 7 วัน 
(เท�ากับอายุต่ําของ ยามกาลิก) 

4. สัตตาหกาลิก + ยาวกาลิก (มีอายุต่ํา
กว�า) 

นํ้าอ)อย + ข)าว เช)า – กลางวัน 
(เท�ากับอายุต่ําของ ยาวกาลิก) 

5. สัตตาหกาลิก + ยามกาลิก (มีอายุต่ํา
กว�า) 

น้ําผึ้ง + มะนาว หลังเที่ยงวัน  – เที่ยงคืน 
(เท�ากับอายุต่ําของ ยามกาลิก) 
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6.ยามกาลิก + ยาวกาลิก( มีอายุตํ่ากว�า) กล)วยน้ําว)าสุก + ข)าว เช)า – กลางวัน 
(เท�ากับอายุต่ําของ ยาวกาลิก) 

                     
ตารางที ่3  แสดงรายละเอียดของกาลิกที่ระคนกัน 
 
3.6 เปAาหมายของการบริโภคอาหารตามแนวพุทธ 
 
 การบริโภคอาหารสิ่งใดก็ตาม ควรให)ได)รับประโยชน/จากสิ่งน้ันตามคุณค�าอย�างแท)จริง เพื่อ
นําไปสู�ชีวิตท่ีดีงามโดยผาสุก ในด)านต�าง ๆ ดังนี้ 
 3.6.1 ด8านสุขภาพ 
 การจะมีความสุขของมนุษย/ข้ึนอยู�กับการมีสุขภาพดี การมีสุขภาพดี ข้ึนอยู�กับอาหารท่ีเรา
รับประทาน การบริโภคโดยขาดการพิจารณาและขาดความพอดี จัดว�าเป�นการบริโภคที่ขัดต�อการ
รักษาสุขภาพของตัวบุคคลเอง และขัดต�อจริยธรรมในการบริโภคอาหารด)วย เพราะไม�ได)ใส�ใจถึงความ
มุ�งหมายที่แท)จริงของการบริโภคอาหารซึ่งในบางคร้ังก็อาจจะบริโภคมากเกินไปบ)าง น)อยเกินไปบ)าง 
ทั้งสองอย�างก็ไม�เป�นผลดีต�อสุขภาพเช�นเดียวกัน กล�าวคือทําให)ร�างกายกระสับกระส�ายได)ทั้งสอง
ประเภท คนที่บริโภคมากเกินไปก็ทําอึดอัด และมักหลับ เช�น พระเจ)าปเสนทิโกศล เป�นตัวอย�างของ
คนที่บริโภคมากจนเกินไป  ที่ยิ่งไปกว�านั้นก็อาจทําให)อาหารย�อยไม�ทันถึงแก�ความตายได) เช�น กรณี
พราหมณ/ชูชก เป�นตัวอย�าง ซึ่งทั้งสองตัวอย�างมีผลเป�นความทุกข/เหมือนกัน พระเถระได)กล�าวไว)ว�า 
เมื่อใด บุคคลผู)ถูกความง�วงเหงาครอบงําจากการบริโภคอาหารมาก ชอบแต�นอนกลิ้งเกลือกไปมา 
ส�วนการบริโภคที่น)อยเกินไปก็ทําให)ไม�มีเร่ียวแรงพอท่ีจะปฏิบัติภารกิจของตนได) เช�น กรณีที่พระพุทธ
องค/ในขณะบําเพ็ญทุกกรกิริยาเป�นตัวอย�าง การบริโภคอาหารท่ีพอประมาณให)อยู�ที่ความพอดี ซึ่งทาง
พระพุทธศาสนาในสารีปุตตเถรคาถา  พระสารีบุตรเถระ ได)กล�าวว�า  

“พระภิกษุเม่ือฉันอาหาร จะเป�นของสดก็ตาม ของแห)งก็ตาม ไม�ควรฉัน
ให)อ่ิมเกินไป ควรเป�นผู)มีท)องพร�องมีอาหารพอประมาณ มีสติอยู� ควรงดฉัน
ก�อนอ่ิม  4-5 คํา แล)วด่ืมน้ํา เท�าน้ีเป�นการเพียงพอเพื่ออยู�สบายของภิกษุผู)มีใจ
เด็ด”81 

 
 พระพุทธเจ)าทรงเน)นการบริโภคที่คํานึงถึงสุขภาพเป�นประการสําคัญ ไม�ให)ได)รับความอึด
อัดเพราะอาหาร อาหารท่ีบริโภคเข)าไปจะย�อยได)ดีมีอาพาธน)อย การบริโภคอาหารท่ีปรุงสุก ไม�
บริโภคอาหารสุก ๆ ดิบ ๆ ย�อมมีอายุยืน มีผิวพรรณดี มีกําลังดี เจ็บไข)น)อย ไม�กินมากจนง�วงซึมแล)ว
ต)องเข)าห)องนอน จนเป�นเหตุให)อาหารไม�ย�อย ทําให)ดีกําเริบ เสมหะกําเริบ ไม�ดื่มสุราเมรัยอันจะทําให)
เกิดอันตรายแก�ชีวิตได)  
 ดังน้ัน การบริโภคอาหารตามหลักพุทธศาสนา จะมีผลโดยตรงต�อสุขภาพของตัวผู)ปฏิบัติ
ตามเองโดยตรง โดยประโยชน/หลัก ๆ ของการบริโภคอาหารท่ีเป�นกลาง ๆ ไม�มากไม�น)อย 

                                                

 81ขุ.เถร.53/396/217. 
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พอประมาณแก�ความพอดีของร�างกาย คือ สามารถบรรเทาความหิว ทําให)ร�างกายดํารงอยู� และเอ้ือ
ประโยชน/ต�อการปฏิบัติภารกิจในชีวิตประจําวัน ไม�ง�วงเหงาซึมเซา ทํางานได)อย�างมีประสิทธิภาพและ
สุขภาพดี 
 3.6.2 ด8านการพัฒนาตน 
 พระพุทธศาสนาให)ความสําคัญต�อการพัฒนาตนเอง การพัฒนาคนให)เป�นผู)มีคุณภาพ ใน
ข้ันของการพัฒนาตามหลักไตรสิกขาทั้ง 3  คือ ศีล สมาธิและป=ญญา ในการบริโภคอาหารต)องอาศัย
หลักและกระบวนการน้ีด)วย โดยเร่ิมตั้งแต�การสํารวมในอินทรีย/ และการพิจารณาใช)สอยป=จจัยท่ี
บริโภคทั้งก�อน ขณะและหลังการบริโภค ดังนั้น ผู)ปฏิบัติตามกระบวนการดังกล�าวนี้ ชื่อว�าได)พัฒนา
ตนตามหลักของไตรสิกขา สําหรับการบริโภคอาหาร มีหลักในการปฎิบัติดังนี้ 
 1. การบริโภคอาหารโดยใช)การพัฒนาด)านอินทรีย/ 
             ฝbกฝนการบริโภคอาหารโดยจัดสรร ควบคุมให)ได)ปริมาณ ประเภท และคุณสมบัติของสิ่งท่ี
บริโภคให)ตรงพอดีกับความต)องการของร�างกาย ที่จะช�วยให)มีสุขภาพดี ไม�มากเกินไป ไม�น)อยเกินไป 
             2. การบริโภคอาหารโดยใช)การพัฒนาด)านจิต ได)แก� 
 1) ฝbกฝนการบริโภคอาหารด)วยความสํารวม หลีกเลี่ยงการบริโภคเพื่อความสนุกสนาน 
เพลิดเพลินอันเป�นการหมักหมมด)วยกิเลสตัณหา 
 2) ฝbกฝนการละเว)นหรือเลิกเสพบริโภคอาหารหรือ สิ่งท่ีไม�เป�นป=จจัยเก้ือหนุนชีวิต เช�น 
สิ่งท่ีทําลายสุขภาพ จําพวกเคร่ืองด่ืมที่ทําด)วยแอลกอฮอล/ เช�น สุรา และอาหารส�วนเกินต�าง ๆ 
 3. การบริโภคอาหารโดยใช)การพัฒนาด)านป=ญญา ได)แก� 
 1) ฝbกฝนการบริโภคอาหารด)วยความรู)ระลึกว�า การบริโภคสิ่งเหล�าน้ันมิใช�เพื่อจุดหมาย
ของชีวิต แต�ให)เป�นป=จจัยเครื่องช�วยเก้ือกูลในการพัฒนาชีวิต และสามารถสร)างประโยชน/ที่สูงยิ่งข้ึนไป 
 2) ฝbกฝนการบริโภคอาหารด)วยความรู)เท�าทันต�อวัตถุประสงค/ที่แท)จริงของการบริโภค
อาหารนั้น ไม�ใช�บริโภคตามความโก)หรู อวดฐานะตามสื่อและกระแสสังคม 
            3.6.3 ด8านสนับสนุนการบรรลุธรรม 
 การบรรลุธรรม (นิพพาน) เป�นเป]าหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนาเถรวาท ป=จจัยที่จะ
นําไปสู�การบรรลุธรรม ในพระพุทธศาสนาวางหลักการปฏิบัติไปตามข้ันตอนซึ่งเป�นป=จจัยที่เก่ียวเนื่อง
สอดคล)องสนับสนุนกันเป�นลําดับไป โดยผู)พัฒนาตามหลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ป=ญญา เป�นลําดับ
ข้ันจะเป�นบันไดให)บรรลุถึงความหมดจดในการอาศัยป=จจัยเครื่องยังชีพของภิกษุอันมีศีลเป�นกรอบ
บังคับเพื่อไม�ให)เกิดความมักมากหรือมัวเมา เป�นเหตุให)เกิดความย�อหย�อนต�อการปฏิบัติธรรม การใช)
ป=ญญาพิจารณาแล)วเสพบริโภคป=จจัย 4 แบบน้ี เป�นจินตามยป=ญญา ข)อที่คิดแบบคุณค�าแท)-คุณค�า
เทียม คือการพิจารณาแล)วจึงใช)สอยหรือบริโภค เพื่อสกัดก้ันหรือบรรเทาตัณหาไม�ให)กิเลสเข)ามา
ครอบงําจิตใจ แล)วชักจูงพฤติกรรมต�อ ๆ ไป วิชชาความรู)ชนิดน้ีจึงจําเป�นอย�างมากในการดําเนินชีวิต 
ที่ต)องปฏิบั ติให) ถูกต)องเ ก่ียวกับการบริโภคอาหาร ให) เป�นประโยชน/สุขสูงสุดตามแนวทาง
พระพุทธศาสนา ปฏิบัติถูกต)องตามจาตุปาริสุทธิศีล อันเป�นศีลสิกขา เป�นพื้นฐานสําคัญสําหรับการ
เจริญจิตตสิกขา และเข)า ถึงป=ญญาสิกขาท่ีสมบูรณ/ตามลําดับ จนกระ ท่ังได)บรรลุธรรมใน
พระพุทธศาสนาพ)นจากสังสารทุกข/  
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 ดังน้ัน เรื่องของอาหารและพฤติกรรมในการบริโภคเป�นส�วนประกอบสําคัญต�อการปฏิบัติ
พระกรรมฐานท่ีสําคัญ  เพราะการฝbกฝนพฤติกรรมการบริโภคอาหารเป�นคุณค�าแท)สําหรับชีวิต จึง
เป�นการเตรียมตัวเข)าสู�การบรรลุธรรม ได)ชื่อว�าการเดินตามข้ันบันไดของการพัฒนาตนตามแนว
พระพุทธศาสนา จนถึงการบรรลุธรรมคือพระนิพพานอันเป�นเป]าหมายสูงสุด   
  
3.7 สรุปหลักคําสอนเกี่ยวกับการบริโภคอาหารตามแนวพุทธ     
               
 พระพุทธศาสนามีหลักคําสอนเก่ียวกับการบริโภคอาหารที่พระพุทธเจ)าทรงบัญญัติไว) เพื่อ
เป�นแนวทางแห�งการประพฤติปฏิบัติในการบริโภคอาหารได)ใน 3 ส�วน อันได)แก�  
            ส�วนหลักการอาหาร ที่ไม�ได)หมายถึงเพียงอาหารท่ีเรารับประทานกันโดยทั่วไปเท�านั้น แต�
หมายรวมถึงอาหารทางด)านจิตใจ ที่ว�าด)วยอาหาร 4 ประเภท คือ กวฬิงการาหาร หมายถึงอาหาร
สามัญท่ีกลืนกินเข)าไปในร�างกาย โดยทําหน)าท่ีอุปถัมภ/บํารุงร�างกายให)ดํารงอยู�ได) ผัสสาหาร หน่ึงใน
อาหารทางจิตที่หมายถึง การสัมผัสหรือการกระทบกันแห�งอายตนะภายในภายนอกและวิญญาณ แล)ว
ทําให)เกิดเวทนา   มโนสัญเจตนาหาร อาหารทางจิตท่ีหมายถึง การจงใจแล)วนําไปสู�การคิด พูด 
กระทําสิ่งต�าง ๆ และวิญญาณาหาร อันสุดท)ายของอาหารทางจิตที่หมายถึง การรับรู)ต�าง ๆ ที่ทําให)
เกิดนามรูป โดยอาหารท้ัง 4 เป�นเคร่ืองหล�อเลี้ยงมนุษย/ไว)ให)ดํารงอยู�และเป�นไป หรือกล�าวได)ว�า 
อาหารท้ัง 4  เป�นป=จจัยสืบต�อนํามาซึ่งผลในการหล�อเลี้ยงชีวิต โดยมีตัณหาเป�นเหตุให)เกิดข้ึน   
 ส�วนข)อปฏิบัติในการบริโภคอาหารสําหรับกวฬิงการาหาร  พระพุทธองค/ทรงมีพุทธจริยวัตร
และบัญญัติพระวินัยเก่ียวกับส�วนของข)อปฏิบัติด)านพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ได)แก� วิธีการบริโภค
อาหาร โดยบริโภควันละมื้อ เลือกบริโภคอาหารท่ีเหมาะและเก้ือกูลกับร�างกายตามจริตของแต�ละ
บุคคล (โภชนสัปปายะ)  สําหรับการรู)จักประมาณในอาหารควรเน)นพิจารณาท้ังในด)านเชิงคุณภาพ
ด)านคุณค�าและปริมาณ (โภชเนมัตตัญSุตา) เพื่อความบริสุทธิ์ของศีล ท้ังก�อน ขณะและหลังการ
บริโภคอาหาร รวมถึงทรงบัญญัติพระวินัยครอบคลุมถึงด)านกิริยามารยาทในการฉันอาหาร 
(โภชนปฏิสังยุต เสขิยวัตร) ไม�ให)ถูกตําหนิ ติเตียนอันแบบอย�างท่ีดีให)กับการบริโภคอาหารสําหรับคน
ทั่วไป  และการปฏิบัติอย�างเคร�งครัดสําหรับผู)ต)องการถือธุดงค/เพื่อการขัดเกลาตนเอง เพื่อยังศรัทธา
ความเลื่อมใสให)แก�ผู)พบเห็น  รวมถึงด)านข)อห)ามและข)ออนุญาตเร่ืองอาหารและเวลาในการบริโภค 
อาบัติในการแสวงหาและการฉันอาหาร  
 สุดท)ายในส�วนของเป]าหมายในการบริโภคอาหาร ท่ีควรได)รับประโยชน/จากการบริโภค
อาหารด)วยคุณค�าอย�างแท)จริง ในเบื้องต)นด)านสุขภาพ ที่การบริโภคอาหารท่ีเป�นกลาง ๆ ไม�มากไม�
น)อยพอประมาณแก�ความพอดีของร�างกาย คือสามารถบรรเทาความหิว ทําให)ร�างกายดํารงอยู�อย�าง
ปกติ และเอ้ือต�อการปฏิบัติภารกิจในชีวิตประจําวันได)อย�างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังสามารถ
นําเอาพลังงานไปใช)ในการพัฒนาตนเองทางด)านจิตใจในการทําความดี และพัฒนาป=ญญาในการ
บรรเทาและขจัดกิเลสเพื่อการสนับสนุนการบรรลุธรรมได)ในท่ีสุด 
            พระพุทธองค/ได)กําหนดกฎระเบียบในเรื่องอาหารให)แก�บรรพชิตในการปฏิบัติเพื่อยัง
ประโยชน/ข้ันสูงสุดให)บังเกิดแก�ผู)นําไปปฏิบัติอีกด)วย หากมนุษย/จะได)นําหลักธรรมที่พระพุทธองค/ทรง
สั่งสอนมาประยุกต/ใช)ในชีวิตประจําวันก็จะเกิดประโยชน/แก�ผู)นําไปปฏิบัติอย�างแท)จริง จึงได)สรุปหลัก
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คําสอนเก่ียวกับการบริโภคอาหารตามแนวพุทธ ภายใต)รูปทรงของป6รามิดท่ีมีฐานของสามเหลี่ยมเป�น
ส�วนของหลักการอาหารและส�วนกลางเป�นข)อปฏิบัติที่เป�นกระบวนการภายใต)การบริโภคอาหาร
ประเภทกวฬิงการาหาร และส�วนยอดของป6รามิด คือส�วนที่เป�นเป]าหมายของการบริโภคอาหาร ได)ดัง 
ภาพต�อไปนี้ 
    

 
 
ภาพที่ 6  สรุปหลักคําสอนเกี่ยวกับการบริโภคอาหารตามแนวพุทธ 
 



 

บทที่ 4 
บูรณาการการเสริมสร�างพฤติกรรมการบรโิภคอาหารแนวพุทธ 

 
ดุษฎีนิพนธ
เร่ืองการเสริมสร�างพฤติกรรมการบริโภคอาหารแนวพุทธ มีวัตถุประสงค
เพื่อ

ศึกษาหลักการและพฤติกรรมในการบริโภคอาหาร เพื่อศึกษาหลักคําสอนเก่ียวกับการบริโภคอาหาร
ในพระพุทธศาสนา เพื่อบูรณาการการเสริมสร�างพฤติกรรมในการบริโภคอาหารแนวพุทธ และเพื่อ
นําเสนอแนวทางและการสร�างองค
ความรู�ใหม-เก่ียวกับ “รูปแบบการบูรณาการการเสริมสร�าง
พฤติกรรมการบริโภคอาหารแนวพุทธ” ในบทนี้จึงได�นําหลักการทางทฤษฎีและหลักธรรมใน
พระพุทธศาสนามาบูรณาการด�วยกัน เพื่อเป3นแนวทางแห-งการเสริมสร�างพฤติกรรมในการบริโภค
อาหารตามแนวพุทธ ดังประเด็นรายละเอียดต-อไปน้ี 

4.1 การเสริมสร�างพฤติกรรมในการบริโภคอาหารเพื่อการดํารงชีวิต 
4.2 การเสริมสร�างพฤติกรรมในการบริโภคอาหารเพื่อความเหมาะสม 
4.3 การเสริมสร�างพฤติกรรมในการบริโภคอาหารเพื่อเพิ่มคุณค-าต-อชีวิต 
4.4 การเสริมสร�างพฤติกรรมในการบริโภคอาหารเพื่อการพิจารณาทางจิต  
4.5 การสัมภาษณ
ผู�ทรงคุณวุฒิ 
4.6 สรุปบูรณาการการเสริมสร�างพฤติกรรมในการบริโภคอาหารแนวพุทธ 

 
4.1 การเสริมสร�างพฤติกรรมในการบริโภคอาหารเพื่อการดํารงชีวิต 
 

อาหารเป3นหนึ่งในป?จจัยพื้นฐานทั้ง 4 ของการดํารงชีพของมนุษย
 มนุษย
จึงจําเป3นต�อง
อาศัยพฤติกรรมการบริโภคอาหารเป3นป?จจัยหลักเบ้ืองต�นสําหรับใช�ในการดํารงชีพของตน โดยเมื่อ
ขาดอาหารไปย-อมได�รับความลําบากในการดําเนินชีวิต เพราะสิ่งมีชีวิตในโลกนี้ย-อมเป3นอยู-ได�ด�วย
อาหาร เมื่อได�อาหารจึงสามารถมีชีวิตรอดอยู-ได�เพื่อที่จะประกอบกิจกรรมต-าง ๆ โดยปกติแล�ว
ร-างกายคนเราจะมีนํ้าเป3นองค
ประกอบประมาณ  60%  ของนํ้าหนักตัว    สภาวะร-างกายจะสามารถ
ขาดน้ําได�เพียง 3-4 วัน และสามารถขาดอาหารได�มากกว-า 3 สัปดาห
1 ข้ึนอยู-กับสภาพความแข็งแรง
ของร-างกายและกิจกรรมที่ดําเนินอยู- พฤติกรรมในการบริโภคอาหารจึงเป3นสิ่งจําเป3นท่ีไม-อาจละเลย
ได� พฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ีดีเพื่อการดํารงชีวิตท่ีควรพิจารณาเพื่อนําไปปฏิบัติ มีรายละเอียด
ดังต-อไปนี้ 

 
           4.1.1 การบริโภคอาหารที่ไม'เป)นโทษต'อร'างกาย 

 ตามปกติความหิวเป3นกลไกธรรมชาติอย-างหนึ่งของมนุษย
 เกิดข้ึนเพราะร-างกายขาด
อาหารและเป3นส่ิงจําเป3นที่ต�องบําบัดตั้งแต-แรกเกิดจนถึงวันสุดท�ายของชีวิตคือการบริโภคอาหาร เพื่อ

                                                

 1Dina Spector, “Here’s How many Days A Person Can Survive Without Water”, Health 
and Medicine, 9 March 2018, <https//www.iflscience.com/health-and-medicine/heres-how-many-
days-a-person-can-survive-without-water-1/> (5 January 2019)    
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ลดความทุกข
ทางกายที่เกิดข้ึน โดยเมื่อบุคคลผู�ประสบความหิวแล�วย-อมต�องมีความบีบค้ัน เมื่อเกิด
ความหิวมากข้ึนย-อมเกิดอาการอิดโรย อ-อนแรง และเป3นอุปสรรคต-อการเจริญเติบโตและการทํา
หน�าที่ตามปกติของร-างกาย  ส-งผลให�ศักยภาพในการดําเนินชีวิตลดน�อยลงจนถึงไม-สามารถที่จะ
ดําเนินต-อไปได� 

ในทางพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ�าทรงตรัสไว�ว-าความหิวเป3นโรคอย-างยิ่ง จึงจะเห็นได�ว-า
พระพุทธองค
ให�ความสําคัญกับความหิว ถึงกับยกว-าเป3นโรคที่สูงสุดกว-าโรคอ่ืนท้ังหมด ที่ได�ช่ือว-าเป3น
ยอดแห-งโรคนั้นเพราะตราบใดท่ียังมีการเป3นไปแห-งอัตภาพนี้ เราทุกคนจะต�องเผชิญกับความหิว
ตลอดชีวิต เมื่อเป3นเช-นน้ีความหิวจึงจัดได�ว-าเป3นโรคอย-างยิ่ง เพราะไม-สามารถรักษาให�หายขาดได�
และจะต�องเยียวยารักษาอยู-ตลอดเวลาตราบเท-าท่ียังมีชีวิตอยู- พระพุทธเจ�าเมื่อคร้ังบําเพ็ญทุกรกิริยา
วาระที่ 3  คือการอดอาหาร   แต-ไม-สามารถบรรลุธรรมได� ต-อเมื่อได�เสวยอาหารที่เหมาะสม เก้ือกูล
ต-อการตรัสรู�  จึงสามารถบรรลุสอุปาทิเสสนิพพาน คือการดับไปของกิเลสทั้งปวงแต-ยังมีเบญจขันธ

เหลือ คือนิพพานของพระอรหันต
ผู�ยังมีชีวิตอยู-2 มนุษย
จึงมีความจําเป3นข้ันพื้นฐานท่ีจะต�องบริโภค
อาหารเพื่อการบําบัดความหิวจึงจะทําให�สามารถดํารงชีวิตอยู-ได� ดังนั้นพฤติกรรมในการบริโภค
อาหารโดยวัตถุประสงค
หลักข้ันพื้นฐาน จึงเป3นการทานอาหารเพื่อปhองกันหรือระงับความหิว ซึ่งหาก
เราได�รับประทานอาหารเข�าไปปริมาณหน่ึงแล�ว ก็เพียงพอในการให�ชีวิตดํารงอยู-รอดต-อไปตามปกติได� 
อย-างไรก็ตามพฤติกรรมการบริโภคอาหารโดยไม-เบียดเบียนทําร�ายร-างกาย สามารถทําได�ดังนี้ 

 
1. บริโภคอาหารที่สะอาดปลอดภัย 
การบริโภคอาหารรวมไปถึงนํ้าท่ีปนเปjkอนด�วยสิ่งเป3นพิษทั้งที่เป3นสิ่งมีชีวิต สารเคมีและสาร

กัมมันตรังสี ซึ่งเกิดจากมลภาวะของสิ่งแวดล�อมและไม-มีความสะอาดปลอดภัยเพียงพอต-อร-างกายจึง
เป3นเร่ืองที่ควรใส-ใจอย-างยิ่ง ดังน้ัน อาหารหรือน้ําเม่ือเข�าสู-ร-างกายแล�วร-างกายต�องสามารถนําคุณค-า
ของสารอาหารที่เป3นประโยชน
ไปใช�ได� โดยอาหารต�องไม-เป3นพิษหรืออันตรายต-อร-างกาย เพราะหาก
ภายหลังจากการรับประทานอาหารไปไม-นาน เกิดอาการท�องเสีย ท�องเดิน ปวดท�อง คลื่นไส� อาเจียน
อย-างรุนแรง เป3นอาการท่ีเกิดข้ึนจากลักษณะความผิดปกติที่เรียกกันว-า “ภาวะอาหารเป3นพิษ” ที่มี
ป?จจัยมาจากการรับประทานอาหารท่ีมีสารปนเปjkอน เช-น ท็อกซิน (Toxin) ซ่ึงเป3นแบคทีเรียท่ีถูกสร�าง
อยู-ในอาหาร การได�รับสารเคมีบางชนิดจําพวกโลหะหนัก เช-น ตะก่ัว เชื้อโรค สารพิษอ่ืน ๆ ท่ีส-งผล
ต-อระบบการทํางานของร-างกายที่ไม-ใช-เชื้อโรค เช-น เห็ดพิษ พิษจากแมงดาทะเล คนที่เกิดอาการข้ึน
มาแล�ว ย-อมไม-สามารถรักษาให�สภาพร-างกายดําเนินไปได�อย-างปกติ หากปล-อยละเลยไม-รีบทําการ
รักษา อาจจะทําให�ร-างกายสูญเสียนํ้า เกิดภาวะช็อกได� 
    หากพิจารณารูปแบบการรับประทานอาหารในป?จจุบัน ที่มีการดํารงชีวิตอย-างเร-งรีบ ซึ่งคน
ส-วนใหญ-มักซื้อรับประทานและไม-ค-อยมีโอกาสในการปรุงอาหารเอง ทําให�มีแนวโน�มที่จะพบคน
เจ็บปnวยจากพฤติกรรมการบริโภคอาหารด�วยโรคระบบทางเดินอาหารเพิ่มข้ึน โดยมีการปนเปjkอนได�
ตั้งแต-ขบวนการผลิต การปรุงประกอบด�วยการปนเปjkอนของสารตกค�างของสารเคมีกําจัดศัตรูพืช วัตถุ
                                                

 2พระพรหมคุณาภรณ
 (ป.อ.ปยุตโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร% ฉบับประมวลศัพท%, พิมพ
คร้ังท่ี 21, 
(กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ
ผลธิัมม
, 2556), หน�า 410. 
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เจือปนด�านการแต-งสี กลิ่น รสเป3นต�น และการจําหน-ายท่ีไม-ถูกสุขลักษณะหรือจากส่ิงแวดล�อมที่ไม-
เหมาะสม ก-อนรับประทานอาหารจึงต�องล�างมือให�สะอาด  เพราะมือของเราต�องสัมผัสกับสิ่งต-าง ๆ 
อยู-ตลอด ฉะน้ันมือจึงเป3นแหล-งสะสมเชื้อโรคท่ีจะเข�าสู-ร-างกาย ผ-านทางการหยิบจับอาหารได�ง-าย 
สอดคล�องตามเสขิยวัตรที่ว-า เมื่อฉันอยู- จักไม-สอดมือทั้งหมดเข�าไปในปาก  จักไม-ฉันเลียมือ และ
พฤติกรรมการเลือกทานอาหารที่เหมาะกับร-างกายของตน ตามแนวทางการบริโภคอาหารตามหลัก
โภชนบัญญัติและหลักบัญญัติทางโภชนาการแนวใหม- ท่ีให�กินอาหารที่สะอาดปราศจาการปนเปjkอน 
ในทางพระพุทธศาสนาได�แนะนําการใช�หลักของสัปปายะในส-วนของอาหารที่เรียกว-า โภชนสัปปายะ 
อันได�แก-อาหารที่บริโภค ควรเป3นอาหารที่สบายเหมาะต-อความเป3นอยู-ในอัตภาพแห-งตน เมื่อบริโภค
เข�าไปแล�ว ไม-ทําให�เกิดทุกขเวทนา เช-น ท�องอืด ท�องร-วง ท�องเดิน แต-เป3นอาหารที่มีความสะอาด มี
สารอาหารท่ีจะเป3นคุณประโยชน
แก-ร-างกาย เพื่อให�ร-างกายสามารถใช�อาหารเป3นแหล-งพลังงานและ
สารอาหารท่ีจําเป3นในการดํารงชีวิตได�อย-างปกติสุข โดยไม-ได�ให�ความสําคัญถึงพฤติกรรมการบริโภคท่ี
คํานึงถึงรสของอาหารเป3นใหญ- ดังพระจริยวัตรเก่ียวกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของพระพุทธเจ�า
ที่ถืออาหารในบาตรเป3นวัตร เพื่อไม-ให�ยึดติดในรสชาติของอาหาร เพราะแม�รสของอาหารจะดีแต-เมื่อ
ทําให�ร-างกายเกิดทุกขเวทนากับร-างกายและจิตใจของเราก็ควรงดเสีย  โดยใช�ธรรมอีกประการหน่ึงใน
หมวดอินทรียสังวร ได�แก- การรู�จักใช�อินทรีย
ได�แก- ตา หู จมูก ลิ้น กายและใจ อย-างมีสติ ซึ่งจัดอยู-ใน
ข้ันศีลและถือเป3นศีลเบ้ืองต�น การบริโภคอาหารกับเร่ืองการใช� ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจนี้ จะต�อง
ฝrกอบรม   ท้ังน้ีเราอยู-ในโลก ชีวิตของเราที่เป3นอยู-ได�ต�องมีการสื่อสารกับโลกภายนอก สิ่งที่ช-วย
สื่อสารก็คือ อายตนะท้ัง 6  โดยเราต�องสามารถหักห�ามใจตนเองไม-ให�บริโภคอาหารที่ทําอันตรายหรือ
เบียดเบียนตนเอง แต-หากไม-สํารวมก็อาจกลับนํามาซึ่งโทษและความเสียหาย ทําให�เกิดความ
เดือดร�อนท้ังแก-ตนเองและผู�อ่ืน นอกจากนี้ตามแนวทางการบริโภคอาหารตามหลักโภชนบัญญัติของ
ไทย ยังแนะนําให�งดหรือลดเคร่ืองดื่มท่ีมีแอลกอฮอล
 ท่ีจะนําความเป3นโทษและเป3นอันตรายต-อ
สุขภาพและชีวิต โดยในทางพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ�าได�ทรงบัญญัติพระธรรมวินัยว-าต�องโทษ
ปาจิตตีย
 เก่ียวกับการบริโภคนํ้าท่ีทําให�ขาดสติและเกิดโทษต-อร-างกาย ดังความว-า  
   “ที่ชื่อว-า สุรา ได�แก-สุราที่ทําด�วยแปhง สุราที่ทําด�วยขนม สุราท่ีทําด�วยข�าว

สุก สุราที่หมักส-าเหล�า สุราทีผ่สมด�วยเคร่ืองปรุง 
            ที่ชื่อ เมรัย ได�แก-นํ้าดองดอกไม� น้ําดองผลไม� นํ้าดองน้ําผึ้ง น้ําดอง

นํ้าอ�อยงบ น้ําดองท่ีผสมด�วยเครื่องปรุง 
               คําว-า ดื่ม คือ ดื่ม โดยที่สุดแม�ด�วยปลายหญ�าคา, ต�องอาบัติปาจิตตีย
”3 
 
 จากอดีตถึงป?จจุบันต�องยอมรับว-า   ป?ญหาด�านความปลอดภัยของอาหารยังคงพบอยู-อย-าง
ต-อเนื่อง การเสริมสร�างให�ผู�บริโภคสามารถเข�าถึงอาหารปลอดภัยได�มากข้ึน  จึงจําเป3นต�องได�รับความ
ร-วมมือกันของหลายภาคส-วนที่มีผลเชื่อมโยงต-อกัน อันได�แก- กลุ-มเกษตรกรผู�ผลิตและจําหน-ายอาหาร 
กลุ-มผู�บริโภคและเจ�าหน�าที่รัฐ โดยเฉพาะกลุ-มผู�บริโภคจําเป3นต�องสร�างพลังผลักดันอันอาจนําไปสู-
หนทางที่จะทําให�เกิดอาหารปลอดภัยข้ึนกับส-วนอ่ืน ๆ  แม�ว-าผู�บริโภคซึ่งเป3นกลุ-มบุคคลจะอยู-ช-วงท�าย

                                                
3วิ.มหาวิ.4/576/636. 
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ในห-วงโซ-อาหารที่ต�องรองรับความไม-ปลอดภัยของอาหาร หากแต-กลุ-มผู�บริโภคดังกล-าวสามารถหัก
ห�ามใจ พิจารณาคัดเลือกโดยไม-บริโภคอาหารท่ีรู�ว-าไม-มีความสะอาด  ไม-ปลอดภัยจากสิ่งปนเปjkอน 
ต-าง ๆ  และไม-มีฉลากคุณภาพอาหารที่ชัดเจน  อาหารดังกล-าวก็จะไม-สามารถจําหน-ายได� ก-อให�เกิด
พลังของผู�บริโภค 
 

 2. การบริโภคอาหารด�วยความพอเพียง 
 พฤติกรรมการบริโภคอาหารตามหลักโภชนาการจะพิจารณาจากปริมาณของสารอาหาร 

การจําแนกสารอาหารที่มีอยู-ในอาหารนั้น ๆ มากที่สุดเป3นหลัก ซึ่งสามารถแบ-งได�เป3น 5 หมู- ได�แก-
สารอาหารคาร
โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน วิตามิน เกลือแร-หรือแร-ธาตุ สารอาหารแต-ละชนิดมีหน�าท่ี
และคุณสมบัติเฉพาะแตกต-างกัน สารอาหารที่ให�พลังงานแก-ร-างกาย ได�แก- คาร
โบไฮเดรต ไขมัน และ
โปรตีน อาหารท้ังหมดในกลุ-มน้ีจัดเป3นสารอาหารหลักที่จําเป3นต-อร-างกายและร-างกายจะขาด
ไม-ได� เมื่อรับประทานเข�าไปจะถูกเผาผลาญให�เกิดเป3นพลังงานและความร�อนเพื่อนําไปใช�ควบคุมการ
ทํางานของระบบอวัยวะต-าง ๆ ของร-างกาย   ซึ่งในแต-ละวันนอกจากอาหารที่เหมาะสมกับการบริโภค
ของร-างกายแล�ว น้ําก็เป3นสิ่งที่จําเป3นและมีประโยขน
ต-อร-างกายเช-นเดียวกัน  
 ในการดํารงชีวิต มนุษย
ทุกคนต�องการอาหารหรือสารอาหารในจํานวนท่ีเพียงพอต-อความ
ต�องการของร-างกาย และเป3นไปตามหลักโภชนาการท่ีถูกต�อง ซ่ึงในแต-ละวันมนุษย
ก็มีความต�องการ
สารอาหารท่ีหลากหลายตามแต-ละเพศวัยและการใช�กําลังงาน เพื่อการเจริญเติบโตของร-างกายอย-าง
สมบูรณ
 เหมาะสมต-อความต�องการและเพื่อซ-อมแซมร-างกายในส-วนท่ีสึกหรอไปตามอายุ แม�กระทั่ง
นักกีฬาก็ต�องการอาหารที่ให�พลังงานอย-างมาก พระพุทธองค
ได�ทรงให�ความสําคัญกับเรื่องอาหาร ดัง
ปรากฏใน กินททสูตรว-าในสมัยพุทธกาลมีเทวดาได�ทูลถามพระพุทธเจ�าว-า “บุคคลให�อะไร  ชื่อว-าให�
กําลัง” พระผู�มีพระภาคเจ�าตอบว-า “บุคคลให�ข�าว ชื่อว-าให�กําลัง”4  เพราะอาหารเป3นสิ่งสําคัญอย-าง
มากสําหรับการดํารงชีพของมนุษย
  มนุษย
อยู-ได�ด�วยอาหาร ในอรรถกถากินททสูตรสังยุตตนิกาย 
สคาถวรรค  อธิบายไว�สรุปว-าบุคคลแม�มีกําลังมากแต-ไม-ได�กินอาหารหลายวันก็ไม-อาจเพื่อจะลุกข้ึนได� 
ส-วนบุคคลผู�มีกําลังน�อยได�กินอาหารแล�วก็ย-อมถึงพร�อมด�วยกําลังได� 
 นอกจากนี้พฤติกรรมในการรู�จักประมาณในการบริโภคอาหารก็เป3นสิ่งท่ีสําคัญที่เป3นไปเพื่อ
ความเหมาะสมต-อความต�องการของร-างกาย การพิจารณาโดยแยบคายแล�วค-อยกินอาหารไม-มาก
เกินไปหรือน�อยเกินไป เป3นการบริโภคเพื่อให�ร-างกายนี้ดํารงชีพอยู-ได�ไม-ทําให�ชีวิตลําบาก หากแต-ใน
ยุคบริโภคนิยม มนุษย
นิยมบริโภคฟุnมเฟjอยเกินความต�องการท่ีจําเป3นต-อความเหมาะสมของร-างกาย 
มองผิวเผินจะเห็นเป3นความสุข เพราะได�รับการปรนเปรอจากรสชาติความอร-อยของอาหาร ทําให�เกิด
ป?ญหาของชีวิต ในป?จจุบันที่เราแทบจะไม-เคยได�ลิ้มรสความหิวโหยอย-างแท�จริงเลย เพราะมีแหล-ง
บริการอาหารประเภทตลาดโต�รุ-ง ร�านค�าสะดวกซื้อที่เราหาของบริโภคได�ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง 
ทําให�บุคคลเคยชินกับการบริโภคอาหารได�ตลอดเวลา บ-อยคร้ังท่ีเราบริโภคอาหารทั้งที่ไม-หิว เพียง
เพราะความอยากหรือติดใจในรสชาติความอร-อยของอาหาร บริโภคด�วยความสนุกสนาน เพลิดเพลิน 
บริโภคกันจนเกินจุดของความอ่ิมท่ีเกินเลยไปจากความเหมาะสมพอดีของร-างกาย ดังในสมัยพุทธกาล
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พระเจ�าปเสนทิโกศลมีพระวรกายอ�วนท�วนมากเพราะเสวยพระกระยาหารมากเกินไป วันหน่ึงพระ
เจ�าปเสนทิโกศลเสด็จไปเข�าเฝhาพระพุทธเจ�า พระพุทธองค
จึงตรัสสอนว-า “มนุษย
ผู�มีสติอยู-ทุกเม่ือ รู�
ประมาณในโภชนะที่ได�มา ย-อมมีเวทนาเบาบาง เขาย-อมแก-ช�า อายุยืน”5 พระเจ�าปเสนทิโกศลจึงให�
พระราชนัดดาของพระองค
คอยว-าคาถานี้ทุกคร้ังท่ีพระองค
กําลังจะเสวยพระกระยาหาร ผลปรากฏ
ว-าพระเจ�าปเสนทิโกศลทรงสามารถลดนํ้าหนักได�สําเร็จในที่สุด พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่เคยชิน
นี้จึงไม-เป3นไปในการบริโภคอาหารเพียงเพื่อการอยู-ได� แต-เป3นจุดประสงค
ของการอยู-เพื่อเฝhารอการ
บริโภคอาหาร เพื่อตอบสนองตัณหาความต�องการของตนเอง สู-การพอกพูนของอัตตา อันนําไปสู-
ป?ญหาสุขภาพและชีวิตในด�านต-าง ๆ ที่เต็มไปด�วยความทุกข
ความสับสนวุ-นวาย อันเกิดสืบ
เนื่องมาจากการแสวงหาความสุขอย-างผิดทาง ซึ่งพฤติกรรมแบบน้ีเป3นตัวอย-างของการกินแบบขาด
การพิจารณา มนุษย
จึงไม-ควรบริโภคอาหารด�วยความสนุกสนานเมามันเป3นไปอย-างไม-เหมาะสมกับ
ร-างกาย แต-ควรบริโภคด�วยความรู�สึกเห็นคุณค-าของอาหารที่ช-วยให�เรามีชีวิตรอดต-อไป โดยให�
คํานึงถึงความทุกข
ยากของสรรพสัตว
ท่ีต�องยอมเสียสละชีวิตเพื่อให�เราอยู-รอด อุปมาพ-อแม-จําใจต�อง
รับประทานเนื้อบุตรของตนเองกลางทะเลทรายเพื่อเอาชีวิตรอดและเดินทางต-อไป ดังที่พระพุทธเจ�า
ทรงตรัสเล-าให�ฟ?งในปุตตมังสสูตรความว-า 
   “... ภรรยาสามี 2 คน ถือเอาเสบียงเดินทางเล็กน�อย แล�วออกเดิน

ไปสู-ทางกันดาร เขาทั้งสองมีบุตรน�อย ๆ น-ารักน-าพอใจอยู-คนหน่ึง เมื่อขณะท้ัง
สองคนกําลังเดินไปในทางกันดารอยู- เสบียงเดินทางที่มีอยู-เพียงเล็กน�อยน้ันได�
หมดสิ้นไป แต-ทางกันดารนั้นยังเหลืออยู- เขาทั้งสองยังข�ามพ�นไปไม-ได�คร้ังน้ัน 
เขาทั้งสองคนคิดตกลงกันอย-างนี้ว-า เสบียงเดินทางของเราทั้งสองอันใดแลมี
อยู-เล็กน�อย เสบียงเดินทางอันนั้นก็ได�หมดสิ้นไปแล�ว แต-ทางกันดารนี้ยัง
เหลืออยู- เรายังข�ามพ�นไปไม-ได� อย-ากระน้ันเลย เราสองคนมาช-วยกันฆ-าบุตร
น�อย ๆ คนเดียว ผู�น-ารัก น-าพอใจคนนี้เสีย ทําให�เป3นเน้ือเค็มและเนื้อย-าง เมื่อ
ได�บริโภคเน้ือบุตร จะได�พากันเดินข�ามพ�นทางกันดารท่ียังเหลืออยู-น้ัน ถ�า
ไม-เช-นนั้นเราท้ังสามคนต�องพากันพินาศหมดแน- ครั้งนั้น ภรรยาสามีท้ังสองคน
น้ัน ก็ฆ-าบุตรน�อย ๆ คนเดียวผู�น-ารัก น-าพอใจน้ันเสีย ทําให�เป3นเนื้อเค็ม และ
เนื้อย-าง เมื่อบริโภคเน้ือบุตรเสร็จ ก็พากันเดินข�ามทางกันดารที่ยังเหลืออยู-น้ัน 
เขาทั้งสองคนรับประทานเน้ือบุตรพลาง ค-อนอกพลางรําพันว-า ลูกชายน�อย ๆ 
คนเดียวของฉันไปไหนเสีย ลูกชายน�อย ๆ คนเดียวของฉันไปไหนเสีย  

   ดังนี้ เธอท้ังหลายจะเข�าใจความข�อน้ันเป3นอย-างไร คือว-าเขาได�
บริโภคเน้ือบุตรที่เป3นอาหารเพื่อความคะนองหรือเพื่อความมัวเมา หรือเพื่อ
ความตบแต-ง หรือเพื่อความประดับประดาร-างกายใช-ไหม 

   ภิกษุเหล-านั้นกราบทูลว-า หามิได� พระเจ�าข�า จึงตรัสต-อไปว-า ถ�า
เช-นนั้น เขาพากันรับประทานเน้ือบุตรเป3นอาหารเพียงเพื่อข�ามพ�นทางกันดาร
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ใช-ไหม ใช- พระเจ�าข�า พระองค
จึงตรัสว-า ข�อนี้ฉันใด เรากล-าวว-า บุคคลควร
เห็นกวฬิงการาหารว-า [เปรียบด�วยเนื้อบุตร] ก็ฉันน้ันเหมือนกันแล”6 

 
การเสริมสร�างพฤติกรรมการบริโภคอาหารน้ีด�วยหลักธรรมโภชเนมัตตัญzุตา โดยเราควร

พิจารณาให�เห็นคุณค-าท่ีแท�จริงของการบริโภคอาหารเป3นสําคัญ ส-วนที่มาประกอบเสริมในด�านคุณค-า
เทียม ความอร-อย สวยงาม โก�เก{น้ัน ต�องควบคุมไม-ให�เกินเลยไปจนกลายเป3นการเบียดเบียนตน และ
การเบียดเบียนผู�อ่ืน แต-จากข-าวท่ีพบเห็นในป?จจุบัน ยังคงพบว-ามีเศรษฐีและผู�มีอิทธิพลบางกลุ-ม 
ลักลอบบุกรุกพื้นที่อุทยานในการเข�าไปล-าสัตว
ปnาคุ�มครอง เช-นเสือดํา หมีขอ โดยมีความเชื่อเร่ืองการ
กินเนื้อเสือ จะทําให�มีอํานาจบารมี หรือการเป|บเมนูพิสดารของอวัยวะบางส-วนของสัตว
ปnา จะทําให�มี
กําลังวังชา ปลุกพลังทางเพศ ซึ่งเป3นพฤติกรรมการบริโภคท่ีไม-เป3นไปเพื่อความพอเพียงในการ
ดํารงชีวิต  หากแต-เป3นการทําลายชีวิตของผู�อ่ืน ทําลายปnา สิ่งแวดล�อม และเป3นการฝnาฝjนกฎหมาย
หากถูกจับกุมย-อมนําความเดือดร�อนมาสู-ตนเอง  การรู�จักยับยั้งควบคุมความอยากเพื่อพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารตามคุณค-าแท�อย-างพอเพียงน้ี จะทําให�เราแยกแยะได�ว-าเมื่อไหร-ที่เราจําเป3นต�องบริโภค
อาหารเพื่อบําบัดความหิว และเมื่อไหร-ที่แค-รู�สึกอยากกินเพื่อตอบสนองความเชื่อ ความสนุกสนาน ซึ่ง
อาจไม-ได�มีความจําเป3น การฝrกฝนดังกล-าวน้ีสามารถทําให�พ�นจากความมัวเมาเป3นทาสของวัตถุ 
นอกจากจะเป3นสิ่งที่จะเป3นประโยชน
แก-ชีวิตอย-างแท�จริงแล�ว ยังเก้ือกูลต-อความเจริญงอกงามของสติ
เพื่อใช�ในพิจารณาถึงคุณค-าท่ีแท�จริงของการบริโภคอันนํามาซึ่งกุศลธรรมที่ไม-เบียดเบียนทั้งตนเอง
และสรรพสัตว
ทั้งหลายรวมไปถึงสิ่งแวดล�อมตามธรรมชาติอีกด�วย ดังที่พระพุทธเจ�าทรงห�ามถึงการ
บริโภคเนื้อสัตว
บางจําพวกไว�ให�ต�องอาบัติทุกกฎ ดังนี้ 

“ภิกษุท้ังหลาย บรรดาคนที่มีศรัทธาเลื่อมใสมีอยู- เขาสละเน้ือของเขา
ถวายก็ได� ภิกษุท้ังหลาย ภิกษุไม-พึงฉันเนื้อมนุษย
 รูปใดฉัน ต�องอาบัติถุลลัจจัย 
อนึ่ง ภิกษุยังมิได�พิจารณา ไม-พึงฉันเนื้อ รูปใดฉัน ต�องอาบัติทุกกฎ 

…พระผู�มีพระภาคทรงบัญญัติห�ามภิกษุทั้งหลายว-า ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ
ไม-พึงฉันเนื้อช�าง รูปใดฉัน ต�องอาบัติทุกกฎ 

…ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม-พึงฉันเน้ือม�า รูปใดฉัน ต�องอาบัติทุกกฎ 
...ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม-พึงฉันเน้ือสุนัข รูปใดฉัน ต�องอาบัติทุกกฎ 
…ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม-พึงฉันเน้ืองู รูปใดฉันต�องอาบัติทุกกฎ 
...ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม-พึงฉันเน้ือราชสีห
 รูปใดฉัน ต�องอาบัติทุกกฎ 
…ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม-พึงฉันเน้ือเสือโคร-ง รูปใดฉัน ต�องอาบัติทุกกฎ 
... ภิกษุท้ังหลาย  ภิกษุไม-พึงฉันเนื้อเสือเหลือง  รูปใดฉันต�องอาบัติทุกกฎ 

          … ภิกษุทั้งหลายภิกษุไม-พึงฉันเนื้อหมี รูปใดฉัน ต�องอาบัติทุกกฎ 
        … ภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุไม-พึงฉันเนื้อเสือดาว  รูปใดฉัน  ต�องอาบัติทุกกฎ....”7 
 

                                                
6สํ.นิ.26/240/280. 

   7วิ.มหา.7/58-60/89-96. 
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  ป?จจุบันการบริโภคอาหารที่ไม-เหมาะสมกับร-างกายทําให�เกิดโทษท่ีเป3นต�นเหตุแห-งการ
เจ็บปnวย รวมถึงพฤติกรรมการบริโภคเพื่อความสนุกสนานและความเชื่อต-าง ๆ ในการบริโภคอาหาร
จากอวัยวะสัตว
ปnามาประกอบอาหาร นอกจากเป3นการบริโภคที่ไม-มีความจําเป3นและไม-เป3นไปเพื่อ
ความพอเพียงในการดํารงชีวิตแล�ว ยังเป3นพฤติกรรมการบริโภคที่เบียดเบียนทําลายชีวิตของการ
พึ่งพาอาศัยกันระหว-างมนุษย
และสัตว
ตามธรรมชาติอีกด�วย หากธรรมชาติและส่ิงแวดล�อมถูกทําลาย
ก็ส-งผลเสียโดยตรงต-อมนุษย
นั่นเอง ดังนั้น มนุษย
จึงควรพิจารณาไตร-ตรองถึงอาหารท่ีไม-ควรบริโภค
เพราะไม-ได�มีความจําเป3นต-อการดํารงชีวิต หากแม�ไม-ได�บริโภคสิ่งน้ันก็สามารถที่จะหาอาหารที่มี
ประโยชน
ต-อร-างกายทดแทนกันได�เช-นกัน โดยในป?จจุบันนักโภชนาการได�มีการจัดรายการอาหาร
แลกเปลี่ยนที่หมายถึง รายการที่สามารถกินทดแทนกันได� เนื่องจากมีปริมาณสารอาหารและจํานวน
พลังงานที่ใกล�เคียงกัน เพื่อประโยชน
ในการเลือกบริโภคอาหารให�เหมาะสมและพอเพียงกับสภาพ
ร-างกายและสามารถนําไปใช�ปhองกันหรือเพื่อการควบคุมปริมาณสารอาหารบางประเภทเพื่อการ
ควบคุมรักษาโรคบางชนิดได� 
 

4.1.2 การบริโภคอาหารที่เกื้อกูลต'อสุขภาพ 
              ในการดํารงชีวิตได�ดีตามอัตภาพ พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่เก้ือกูล ช-วยทําให�ร-างกาย
เจริญเติบโต แข็งแรงสมบูรณ
 สามารถทํากิจกรรมต-าง ๆ ได�ดี ไม-ต�องเป3นภาระในการพึ่งพา
ผู�อ่ืน  หากแต-ในป?จจุบัน ยิ่งโลกมีการพัฒนาไปไกลมากเท-าไร อาหารท่ีดีมีประโยชน
และเก้ือกูลต-อ
สุขภาพร-างกายของมนุษย
ก็ลดลงไปมากเท-านั้น เนื่องด�วยฐานการผลิตทําให�คุณค-าของสารอาหารและ
โภชนาการที่สําคัญอยู-ในสภาพท่ีขาดแคลน สารเคมีต-าง ๆ เข�ามามีบทบาทสําคัญในการผลิตอาหาร
ทําให�การคํานึงถึงหลักโภชนาการไม-เป3นไปเพื่อการเก้ือกูลต-อสุขภาพของมนุษย
 เกิดโรคภัยไข�เจ็บท่ี
นับวันจะหาทางรักษาให�หายได�ยาก พระพุทธเจ�าตรัสสอนไว�ในสังคีติสูตรถึงข�อความสําคัญที่เก่ียวกับ
สาเหตุของการมีโรคน�อยว-า “ภิกษุในพระธรรมวินัยน้ี เป3นผู�มีอาพาธน�อย มีทุกข
น�อย ประกอบด�วย
เตโชธาตุสําหรับย-อยอาหารสม่ําเสมอ ไม-เย็นนัก ไม-ร�อนนัก เป3นอย-างกลาง ๆ ควรแก-บําเพ็ญเพียร”8 
พระพุทธเจ�าทรงค�นพบว-าการปรับสมดุลร�อนเย็นจากอาหารจะทําให�มีโรคน�อย มีทุกข
น�อย ส-งผลให�มี
สภาพร-างกายพร�อมท่ีจะประกอบความเพียรด�วยการมีร-างกายที่แข็งแรงน่ันเอง ดังน้ันการกินอาหารท่ี
มีประโยชน
เก้ือกูลต-อสุขภาพจึงมีผลโดยตรงต-อสุขภาพที่แข็งแรงไม-มีโรคภัยไข�เจ็บในการดํารงชีวิต 
โดยมีแนวทางดําเนินการดังต-อไปนี้ 
 
 1.บริโภคอาหารที่เหมาะสม 
 ป?จจุบันอาหารมีความสลับซับซ�อนในเร่ืององค
ประกอบและข้ันตอนการประกอบอาหารทํา
ให�ผู�บริโภคไม-สามารถทราบได�ว-าอาหารปรุงสําเร็จท่ีเราเห็นอยู-นั้นมีการจัดการวัตถุดิบดีเพียงใด 
ข้ันตอนการล�างการปรุง รวมถึงไม-ทราบว-ามีองค
ประกอบอะไรซ-อนอยู-ในอาหารน้ัน ๆ อันนําไปสู-การ
พบกลุ-มคนท่ีแพ�อาหารจากการบริโภคได�เพิ่มมากข้ึน โดยอาหารที่พบว-าผู�บริโภคจะสามารถเกิด
อาหารแพ�บ-อย ได�แก- นมวัว ไข-  แปhงสาลี อาหารทะเล ถ่ัวลิสง งา ถ่ัวจากพืชยืนต�น เช-น อัลมอนต
 

                                                

 8 ที.ปา.16/293/196. 
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วอลนัท ฮาเซลนัท มะม-วงหิมพานต
เป3นต�น เมื่อมีการบริโภคอาหารท่ีมีป?ญหาเหล-าน้ันเข�าไป ย-อมไม-
สามารถทําให�ร-างกายเกิดความปกติได� ดังนั้นในแต-ละบุคคลจําเป3นต�องรู�ว-าร-างกายของตนเองไม-ถูก
กับอาหารประเภทไหนเพื่อพิจารณาหลีกเลี่ยงการทานอาหารท่ีเป3นพิษหรือก-อให�เกิดการแพ�ต-อ
ร-างกายและเลือกทานอาหารท่ีเหมาะกับร-างกายของตน นอกจากความสมดุลของสารอาหารทุกอย-าง
ล�วนมีความสําคัญต-อสุขภาพที่แข็งแรงไม-มีโรคภัยไข�เจ็บในการดํารงชีวิต ทว-าสภาวการณ
ในป?จจุบันน้ี
ที่คนเราต�องอยู-กับความเร-งรีบไปเสียทุกอย-าง ไม-ว-าจะเป3นการทํางาน การเดินทาง การพักผ-อน 
โดยเฉพาะเร่ืองของอาหารที่ควรรับประทานมีการดูแลเอาใจใส-เรื่องคุณค-าทางโภชนาการของอาหาร
น�อยลง หันไปเน�นเพียงแต-ความรวดเร็วเพื่อประหยัดเวลาในการปรุงให�น�อยที่สุด ให�ความสําคัญและ
ใส-ใจกับการรับประทานอาหารน�อยลงจะได�มีเวลาไปทํากิจกรรมอย-างอ่ืนมากข้ึน เราจึงสามารถพบ
เห็นการทานอาหารแบบขอไปทีให�เสร็จไปพร�อมกับทํางาน การทานอาหารขณะขับรถ ซึ่งพฤติกรรม
การบริโภคอาหารในแบบดังกล-าวสามารถส-งผลให�ร-างกายได�รับสารอาหารบางชนิดมากเกินความ
จําเป3น แต-ได�รับสารอาหารบางชนิดน�อยหรือไม-ได�รับเลยจนเกิดเป3นภาวะโภชนาการขาดความสมดุล
ข้ึน จากแนวทางในการบริโภคอาหารตามโภชนบัญญัติท่ีดีทั้งของประเทศไทยและในต-างประเทศ จึง
ได�แนะนําให�มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ีหลากหลายเพื่อให�ได�รับสารอาหารได�ครบถ�วน และเป3น
อาหารสัปปายะที่ถูกเหมาะสมกับร-างกาย โดยอาหารที่มีจําหน-ายอยู-ท่ัวไปหลัก ๆ จะปรุงด�วย แปhง 
ข�าว น้ําตาลและน้ํามันเป3นหลัก เพราะมีราคาถูก ปรุงง-าย กินแล�วให�พลังงานสูง อ่ิมนาน แต-มี
ส-วนประกอบเป3นผักและผลไม�ในปริมาณที่น�อยมาก หากรับประทานบ-อย ๆ อย-างต-อเนื่อง ทําให�
ร-างกายเกิดภาวะขาดสารอาหารประเภทวิตามินและเกลือแร- ซึ่งทําหน�าท่ีช-วยเสริมสร�างภูมิต�านทาน
ให�กับร-างกาย การท่ีอาหารช-วยเพิ่มภูมิต�านทานให�กับร-างกายได�นั้น เพราะว-าในอาหารท่ีเรา
รับประทานเข�าไปน้ันประกอบไปด�วยวิตามินและแร-ธาตุ ซึ่งวิตามินและแร-ธาตุท่ีเข�าไปช-วยเพิ่มภูมิ
ต�านทานให�กับร-างกายจะมีอยู-มากในผักและผลไม�สดต-าง ๆ  โดยปริมาณของวิตามินและแร-ธาตุที่เข�า
สู-ร-างกายนั้น ต�องได�รับในปริมาณท่ีเหมาะสมไม-เช-นนั้นแล�ว จากที่จะเกิดประโยชน
อาจจะกลับ
กลายเป3นโทษต-อร-างกายได�เช-นกัน                          
 โดยปกติร-างกายของคนโดยทั่วไปใช�พลังงานไม-เท-ากัน ดังนั้นจึงต�องรับประทานให�
สอดคล�องกับความต�องการของร-างกาย ซึ่งในแต-ละวัยจะมีความต�องการพลังงานจากอาหารท่ี
แตกต-างกันไปโดยผู�ชายต�องการพลังงานที่ใช�ต-อวัน คือ 1,800-2,000 กิโลแคลอรี ส-วนผู�หญิงต�องการ
พลังงานที่ใช�ต-อวัน คือ 1,500-1,800 กิโลแคลอรี ข้ึนอยู-กับว-าเรามีไขมันส-วนเกินอยู-ในร-างกายมาก
น�อยเพียงใด และมีกิจกรรมต-าง ๆ ในแต-ละวันว-ามากน�อยแค-ไหน นอกจากน้ีความต�องการแคลอรีของ
คนท่ัวไปแบ-งออกเป3น 3 กลุ-มดังน้ี  
 1) ผู�ที่ใช�พลังงานวันละประมาณ 1,200-1,600 แคลอรี คือ ผู�หญิงตัวเล็กที่ออกกําลังกาย
สม่ําเสมอและผู�หญิงที่มีรูปร-างปานกลางท่ีไม-ได�ออกกําลังกายอย-างสม่ําเสมอ แต-กําลังต�องการลด
น้ําหนักอยู-พอดี 

2) ผู�ที่ใช�พลังงานวันละประมาณ 1,600-2,000 แคลอรี คือ ผู�หญิงท่ีมีรูปร-างใหญ- ผู�ชายที่มี
รูปร-างเล็กที่ใช�แรงงานมาก ผู�ชายรูปร-างปานกลางท่ีไม-ได�ออกกําลังกายอย-างสม่ําเสมอ และผู�ชายท่ี
รูปร-างปานกลางที่ใช�แรงงานมากอยู-แล�วและอยากลดน้ําหนักด�วย 
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3) ผู�ที่ใช�พลังงานวันละประมาณ 2,000-2,400 แคลอรี คือ ผู�หญิงหรือผู�ชายที่มีรูปร-าง
ขนาดกลางถึงใหญ-ที่ชอบออกแรงท้ังวัน ผู�ชายรูปร-างใหญ-มากท่ีไม-ได�ใช�แรงงานมาก และผู�ชายรูปร-าง
ใหญ-มากและใช�งานมากอีกท้ังยังต�องการลดนํ้าหนักด�วย 

การรับประทานอาหารเพื่อช-วยเสริมภูมิต�านทานน้ันควรรับประทานอาหารท่ีหลากหลาย
เพื่อให�ครบ 5 หมู- จึงจะถือว-าเป3นอาหารเพื่อเพิ่มภูมิต�านทานโรคให�แก-ร-างกายได� หลายคนคิดว-าการ
รับประทานอาหารให�ครบ 5 หมู-น้ันง-ายมาก แต-ในความเป3นจริงแล�วทําได�ยากมาก ท่ีเป3นเช-นนั้นก็
เพราะว-าวิถีชีวิตของคนในป?จจุบันน้ีต�องการความรวดเร็วและสะดวกสบาย เมื่อหิวแทนท่ีจะประกอบ
อาหารกินเอง ก็เดินเข�าซุปเปอร
มาเก็ตหรือร�านสะดวกซื้อ เพื่อซื้ออาหารสําเร็จรูปหรืออาหารแช-แข็งท่ี
ปรุงสําเร็จมาแล�ว เม่ือต�องการรับประทานก็นําเข�าเตาไมโครเวฟไม-ก่ีนาทีก็รับประทานได�แล�ว ซึ่ง
อาหารแช-แข็งสําเร็จรูปเหล-านี้ คุณค-าทางอาหารท่ีคงเหลืออยู-นั้นน�อยมากเมื่อเทียบกับความต�องการ
ของร-างกายในแต-ละวัน  ดังนั้นสิ่งที่ต�องคํานึงถึงคือคุณภาพและกรรมวิธีการปรุงอีกด�วย กล-าวคือ 
อาหารชนิดเดียวกันนํามาปรุงด�วยวิธีที่ต-างกันก็ส-งผลต-อสุขภาพต-างกันด�วย ทําให�โอกาสที่จะได�รับ
วิตามินและแร-ธาตุก็น�อยลงตามไปด�วย เหตุนี้ร-างกายจึงขาดความสมดุลจากวิตามินและแร-ธาตุท่ี
สําคัญต-อการสร�างภูมิต�านทานของร-างกาย ทําให�ร-างกายอ-อนแอเจ็บปnวยง-าย นอกจากนี้พฤติกรรม
การบริโภคอาหารยังควรให�เหมาะสมเพียงพอแก-บุคคลตามวัยอีกด�วย 

 
2. บริโภคอาหารเป)นเวลา  
สังคมมนุษย
ในยุคดิจิทัลมีลักษณะการใช�ชีวิตที่มุ-งแข-งขันกันเร่ืองเวลาความรวดเร็วและ

ความต�องการของกระแสสังคม ทําให�การรับประทานอาหารสามมื้อของคนเราเปลี่ยนแปลงไปเกิดผล
กระทบด�านลบต-อร-างกายสูงมาก โดยทําให�ระบบทางเดินอาหารของร-างกายทํางานผิดปกติส-งผลต-อ
โรคกระเพาะและโรคทางเดินอาหารโดยตรง ดังน้ันเราจึงควรที่จะกําหนดเวลารับประทานอาหารเพื่อ
ทําให�ระบบย-อยอาหารและทางเดินอาหารของร-างกายเราทํางานได�ดีที่สุด ดังนี้ 

1) มื้อเช�า หลังจากที่ร-างกายได�รับการพักผ-อนจากการหลับมาประมาณ 6-8 ชั่วโมง 
ร-างกายจึงควรได�รับอาหารไม-เกิน 1 ชั่วโมงหลังจากตื่นนอนเพื่อกระตุ�นระบบทางเดินอาหารให�มี
ประสิทธิภาพหลังจากหยุดพักการทํางานมาเป3นเวลานาน 

2) มื้อกลางวัน เวลาท่ีเหมาะสมของการรับประทานอาหารกลางวันคือช-วงเวลา 4 
ชั่วโมงหลังอาหารเช�า มื้อกลางวันควรเป3นม้ือใหญ-ท่ีสุดของวัน เพราะเราต�องใช�พลังงานอย-างมากใน
การทํางานตลอดวัน จึงควรเปลี่ยนมื้อใหญ-จากมื้อเย็นมาเป3นม้ือกลางวัน และต�องกินอาหารให�ครบทั้ง 
5 หมู- และอยู-ในปริมาณท่ีเหมาะสมกับร-างกายของแต-ละคน 

3) มื้อเย็น เวลาท่ีเหมาะสมในการกินมื้อเย็น คือก-อนเวลาเข�านอนอย-างน�อย 3 ชั่วโมง 
โดยมื้อเย็นควรกินอย-างพอดีไม-มากเกินไป เพราะร-างกายจะไม-สามารถเผาผลาญแคลอรีได�ทัน และจะ
สะสมเข�าสู-ร-างกายและหากสะสมมาก ๆ ก็กลายเป3นความอ�วนในที่สุด ยิ่งกินอาหารมื้อเย็นตอนช-วง
ใกล�เวลานอนจะทําให�นํ้าตาลและอินซูลินในเลือดเพิ่มสูงข้ึน ทําให�นอนหลับยาก อาหารมื้อเย็นนี้จึง
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ควรเป3นมื้อที่ลดคาร
โบไฮเดรตจากแปhง และกินผักผลไม�ท่ีย-อยง-ายเพิ่มข้ึนเพื่อให�วิตามินและเกลือแร-
เข�ามาช-วยให�ระบบขับถ-ายทํางานได�ดีข้ึน9 

นอกจากนี้ยังมีการทดลองเร่ืองเวลาในการกินอาหาร โดยผู�ช-วยศาสตราจารย
 ดร. คอร
ตนีย
 
พีเตอร
สัน จากมหาวิทยาลัยแอละแบมา วิทยาเขตเบอร
มิงแฮมของสหรัฐอเมริกา (UAB)10 ให�กลุ-ม
ทดลองที่เป3นชาย 8 คน ซึ่งแต-ละคนมีนํ้าตาลในเลือดสูงและอยู-ในภาวะเสี่ยงต-อการเป3นเบาหวานชนิด
ที่ 2 เข�ารับการควบคุมช-วงเวลารับประทานอาหาร ซึ่งจะเร่ิมกินอาหารแต-เช�าและกินให�ครบ 3 มื้อ
ภายในเวลาก-อน 15.00 น. ในแต-ละวัน โดยให�เร่ิมกินมื้อแรกของวันต้ังแต-เวลา 6.30–8.30 น. และให�
กินมื้อต-อไปให�ครบ 3 ม้ือ ภายในเวลาราว 6 ชั่วโมงหลังจากนั้น ส-วนอาหารท่ีรับประทานเป3นเมนู
แบบเดียวกับของชาวอเมริกันท่ัวไป และให�กินในปริมาณปกติที่เคยชินมาก-อน เม่ือถึงเวลา 15.00 น.  
กลุ-มทดลองจะต�องไม-รับประทานสิ่งใดอีกเลยจนกระทั่งเข�านอน  หลังดําเนินการทดลองเป3นเวลา 5 
สัปดาห
 พบว-ากลุ-มทดลองทั้งหมดมีน้ําหนักตัวและระดับน้ําตาลในเลือดลดลง โดยตับอ-อนทํางาน
ตอบสนองต-อความเปลี่ยนแปลงของระดับน้ําตาลในร-างกายได�ดีข้ึน ความดันโลหิตลดลง ภาวะเครียด
จากอนุมูลอิสระท่ีมีมากเกินสมดุล (Oxidative Stress) หายไป และท่ีสําคัญกลุ-มทดลองมีความรู�สึก
อยากอาหารในช-วงกลางคืนลดลงด�วย ทําให�ระบบเผาผลาญทํางานสอดคล�องกับวงจรนาฬิกาของ
ร-างกาย ส-งผลดีต-อการลดน้ําหนัก รวมทั้งปhองกันโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงอีกด�วย  การ
ทดลองคร้ังน้ียังถือเป3นคร้ังแรกของโลกท่ีพิสูจน
ให�เห็นว-า การที่น้ําหนักตัวลดลงหลังอดอาหารใน
ช-วงเวลาจํากัด ไม-ได�เกิดจากการรับประทานในปริมาณน�อยลง แต-เป3นเพราะได�ปรับสมดุลระบบเผา
ผลาญให�สอดรับกับวงจรนาฬิกาของร-างกายมากกว-า ดังท่ีเห็นได�จากกลุ-มทดลองในครั้งนี้ ซึ่งลด
น้ําหนักได�โดยไม-ต�องเปลี่ยนชนิดอาหารหรือลดปริมาณที่เคยรับประทานลงแต-อย-างใด สอดคล�องดังท่ี
พระพุทธเจ�าได�ทรงตรัสสอนและบัญญัติพระธรรมวินัยเรื่องวิกาลโภชนา โดยห�ามพระภิกษุฉันอาหาร
ในยามวิกาล เพื่อให�พระภิกษุได�นําไปปฏิบัติทําให�ร-างกายแข็งแรง อาพาธน�อยและเป3นไปเพื่อการ
เลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม-เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาล ดังที่ปรากฏในโภชนวรรค 
สิกขาบทที่ 7 เรื่องพวกภิกษุสัตตรสวัคคีย
 ดังมีความว-า   “... โมฆบุรุษทั้งหลาย ไฉนพวกเธอจึงได�ฉัน
อาหารในเวลาวิกาลเล-า การกระทําของพวกเธอนั่น ไม-เป3นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม-
เลื่อมใส หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแล�ว ฯลฯ ”11      

                                                               
 แต-อย-างไรก็ตาม พระพุทธองค
ทรงอนุญาตให�ฉันน้ําปานะในยามวิกาลท่ีทําจากผลไม�ทั้ง 8 

อย-างได�คือ ผลมะม-วง ผลหว�า ผลกล�วยมีเมล็ด ผลกล�วยไม-มีเมล็ด ผลมะซาง ผลจันทร
หรือผลองุ-น ผล
เหง�าบัว ผลมะปรางหรือผลลิ้นจี่12 เป3นต�น จึงเห็นได�ว-าการบริโภคอาหารให�เหมาะสมกับเวลา ไม-กิน

                                                
9ลิ้มเหล-าโหงว, “กินอาหารเวลาไหนดีท่ีสุด?”, 12 กันยายน 2559, 

<https:www.limlaongow.com/blog/252673> ( 6 March 2019) 
                  

10ข-าวสด,“กินอาหารครบ 3 มือ้ ก=อนบ=าย 3 โมง ช=วยลดนํ้าหนัก-ดีต=อสุขภาพ”, 12 พฤษภาคม 2561,  
<https://www.khaosod.co.th/bbc-thai/news_1076718> (23 July 2018) 
 11วิ.มหาวิ.4/508/534. 

 12 วิ.มหา.7/86/143. 
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จุบกินจิบอยู-ตลอดเวลา ทําให�อวัยวะภายในได�พักและทํางานอย-างเป3นระบบส-งผลที่ดีต-อสุขภาพดังท่ี
ได�กล-าวมาแล�วข�างต�น 
 จะเห็นได�ว-าการเสริมสร�างพฤติกรรมในการบริโภคอาหารเพื่อการดํารงชีวิตนั้น ประกอบ
ไปด�วยการบริโภคอาหารท่ีไม-ก-อให�เกิดโทษต-อร-างกายด�วยการบริโภคอาหารที่สะอาดปลอดภัยถูก
หลักอนามัย พอเหมาะพอควรเหมาะสมกับความต�องการของร-างกาย และเพื่อสร�างความสมดุล
เก้ือกูลต-อสุขภาพทั้งการบริโภคอาหารให�เป3นเวลาและเหมาะสมกับวัย ทําให�ร-างกายสามารถนํา
สารอาหารไปใช�ประโยชน
 สร�างความสมบูรณ
แข็งแรงให�แก-ร-างกาย จึงเป3นพฤติกรรมการบริโภค
อาหารที่มีความสําคัญ  สมควรส-งเสริมให�มนุษย
นําไปปฏิบัติในการบริโภคอาหารเพื่อการดํารงชีวิต 
สามารถสรุปได�ดังภาพ 
 

 
      

ภาพที่ 7  สรุปการเสริมสร�างพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพ่ือการดํารงชีวิต 
 

4.2 การเสริมสร�างพฤติกรรมในการบริโภคอาหารเพื่อให�เหมาะสม 
 
 เมื่อกล-าวถึงการเสมอภาคกันในทุกสิ่งจึงเกิดคําว-าสมดุลหรือดุลยภาพข้ึนซ่ึงหมายถึงความ
เท-ากัน ความเสมอกัน  การทําให�เกิดดุลภาพน้ันต�องเกิดจากความต�องการทั้ง 2 อย-างท่ีมาพบกันใน
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จุดที่พอดีอย-างเหมาะสม การสร�างพฤติกรรมในการบริโภคอาหารก็ต�องทําให�เกิดความพอเหมาะพอดี
ทั้งต-อตนเอง ผู�อ่ืน รวมถึงสิ่งแวดล�อมด�วยเช-นกัน โดยการเสริมสร�างพฤติกรรมในการบริโภคอาหาร
เพื่อให�เกิดความเหมาะสมนั้นสามารถทําได�ดังนี้       
  

 4.2.1 การบริโภคอาหารที่มีความเหมาะสมกับเศรษฐกิจ 
 อาหารที่ดีมีประโยชน
 ไม-จําเป3นต�องมีราคาแพง อาหารราคาแพงบางอย-าง อาจไม-มีคุณค-า

ทางโภชนาการท่ีดี แต-คนบางกลุ-มยังมีความเชื่อผิด ๆ ท่ีว-า ของยิ่งราคาแพงมากเท-าใด แสดงว-าเป3น
ของดีมากข้ึนเท-านั้น นับว-าเป3นเร่ืองที่น-าเศร�าใจที่เราได�ปล-อยให�เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ 
อาหารราคาแพงบางอย-างอาจจะไม-มีคุณค-า หรือมีคุณค-าน�อยมากไม-สมกับราคา เช-น หูฉลาม เห็ด
เป�าฮื้อ ราคาอาหารสองอย-างนี้สูงมาก แต-เมื่อพิจารณาถึงคุณค-าอาหารแล�ว จะเห็นว-ามีน�อยมากเมื่อ
เทียบกับไข-หรือนม ซ่ึงมีราคาถูกกว-ามาก หูฉลามเป3นโปรตีนที่มีองค
ประกอบไม-สมบูรณ
 และเห็ด
เป�าฮื้อเป3นเห็ดชนิดหนึ่งที่มีส-วนประกอบเป3นใยอาหารท่ีเป3นพวกเซลลูโลสเป3นส-วนใหญ- จะช-วยในการ
ขับถ-าย หากแต-เราสามารถเลือกรับใยอาหารมาช-วยในการขับถ-ายได�จากแหล-งของผักและผลไม�สด 
ซึ่งมีราคาถูกกว-า ท้ังยังอุดมไปด�วยวิตามิน เกลือแร-มากกว-า นอกจากนี้ในแง-ของโปรตีนนับว-ามีอยู-
น�อยมาก คือ ในเห็ดสด ๆ จะมีโปรตีนเป3นส-วนประกอบอยู-เพียง 2 กรัมต-อ 100 กรัม หรือประมาณ 
1/4 ถึง 1/5 ของไข-เท-านั้น จึงเป3นการกินที่ตอบสนองต-ออัตตาของความต�องการด�านรสนิยมให�
หรูหราดูแพงอย-างมีระดับ  
 เราทุกคนมีส-วนอย-างมากท่ีจะหยิบยื่นสุขภาพท่ีดีให�แก-ชีวิต โดยการกินอาหารที่ดี ซึ่ง
อาหารท่ีดีน้ันจะต�องมีประโยชน
ทําให�สุขภาพแข็งแรง ไม-มีพิษภัยต-อร-างกาย สามารถหาได�ง-าย และ
ราคาไม-แพง โดยสามารถดําเนินพฤติกรรมบริโภคอาหารเพื่อสร�างเศรษฐกิจได� ดังน้ี 
 
 1. บริโภคอาหารให�สมกับฐานะ 

 ราคาของอาหารบางคร้ังเป3นตัวกําหนดการตัดสินใจในการหาเลือกซื้ออาหารมาบริโภคว-า
ควรซื้อหรือไม- หากมีการเปรียบเทียบความคุ�มค-าในการเลือกซื้ออาหารแต-ละชนิดกับราคาเพื่อ
คํานึงถึงความเหมาะสมกับฐานะของตนในการเลือกท่ีจะบริโภคอาหารเหล-าน้ันก็ย-อมจะเป3น
พฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ีเหมาะสมถูกต�องและไม-ทําให�เกิดความเดือนร�อนต-อตนเองและ
ครอบครัว บางคร้ังผู�บริโภคยอมจ-ายเงินเพิ่มเพื่อแลกกับความอร-อย หรือการเลือกบริโภคอาหารท่ี
รูปลักษณ
ของอาหารชนิดนั้น แต-หากได�พิจารณาถึงคุณค-าทางโภชนาการของอาหารนั้น อาจจะพบว-า
ขาดหรือเกินกว-าความจําเป3นที่ร-างกายต�องการซึ่งถ�าทําประจําก็อาจกลายเป3นโทษเดือดร�อนท้ังต-อ
ร-างกายและรายได�ของตนเองอีกด�วย ดังนั้น ราคาของอาหารไม-ได�เป3นตัวกําหนดความเหมาะสมและ
ประโยชน
ที่ร-างกายจะได�รับเสมอไป จึงควรพิจารณาถึงคุณภาพอาหารให�ครบตามท่ีร-างกายต�องการ
พร�อมทั้งประเมินถึงราคาที่สามารถจ-ายได� เหมาะสม เพียงพอต-อฐานะของตนเอง พร�อมทั้งไม-ทําให�
ตนเองและครอบครัวเดือดร�อน 
 พระพุทธเจ�าทรงบัญญัติพระธรรมวินัยถึงกิจที่พระภิกษุควรกระทําด�วยการออกบิณฑบาต
เพื่อเลี้ยงชีพและฉันอาหารที่ได�รับการถวายแล�วเท-านั้น  ทรงบัญญัติเพื่อให�มีชีวิตอยู-แบบง-าย ๆ อยู-
แบบไม-รบกวนผู�อ่ืน ทําให�เป3นผู�เลี้ยงง-าย อยู-ง-าย กินง-าย แล�วจะนํามาซึ่งความสงบสุข  เป3นเคร่ืองทํา
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ให�จิตใจไม-ว�าวุ-นขุ-นมัวไปกับกําลังของกิเลสตัณหาทั้งหลาย คร้ังหนึ่ง เม่ือพระสัมมาสัมพุทธเจ�าทรง
แสดงสติสัมปชัญญะแก-พระเจ�าอชาตศัตรูจบลงแล�ว จึงทรงแสดงสันโดษต-อไปว-า  “มหาบพิตร 
อย-างไรภิกษุ จึงช่ือว-าเป3นผู�สันโดษ” ตรัสดังน้ีแล�ว จึงได�ทรงวิสัชนาด�วยพระองค
เองว-า 

 “มหาบพิตร ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เป3นผู�สันโดษด�วยจีวรเป3นเคร่ือง
บริหารกาย ด�วยบิณฑบาตเป3นเครื่องบริหารท�อง เธอจะไปทางทิศาภาคใด ๆ ก็
ถือไปได�เอง มหาบพิตร นกมีป�กจะบินไปทางทิศาภาคใด ๆ ก็มีแต-ป�กของตัว
เป3นภาระบินไปฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นแล เป3นผู�สันโดษด�วยจีวรเป3นเคร่ืองบริหาร
กาย ด�วยบิณฑบาตเป3นเคร่ืองบริหารท�อง เธอจะไปทิศาภาคใด ๆ ก็ถือไปได�เอง 
มหาบพิตรภิกษุชื่อว-าเป3นผู�สันโดษ ด�วยประการดังกล-าวมาน้ีแล ”13  

 
 การเสริมสร�างในทางพระพุทธศาสนาสอนให�ใช�หลักสันโดษ คือ กินอยู-ตามที่เราหามาได� 
รู�จักความยินดีพอใจในลักษณะ 3 อย-างคือ 
 1. ยินดีตามที่ได� คือ เมื่อได�สิ่งใดมา หรือเพียรหาสิ่งใดมาได�โดยความชอบธรรม ไม-ว-าสิ่งนั้น
จะหยาบหรือประณีตเพียงใด ก็ยินดีพอใจด�วยสิ่งน้ัน ไม-ขวนขวายอยากได�สิ่งอ่ืนท่ีมิใช-ของตน ไม-
กระวนกระวายในสิ่งที่ตนไม-ได� ไม-ปรารถนามากไปกว-าสิ่งท่ีตนควรจะได� ไม-เพ-งเล็ง ไม-ริษยาของที่ผู�อ่ืน
ได� นี้ชื่อว-า ยถาลาภสันโดษ สําหรับ ยถาลาภสันโดษในบิณฑบาต คือ ความยินดีตามได�ในบิณฑบาต 
เช-น เม่ือภิกษุออกบิณฑบาต ไม-ว-าจะได�รับอาหารดีเลวอย-างใดมาก็ตาม ย-อมยินดีบริโภคอย-างนั้น ไม-
ต�องการอย-างอ่ืนอีก ถึงจะได�ก็ไม-รับ 
 2. ยินดีตามกําลัง คือยินดีพอแก-กําลังของร-างกาย สุขภาพ และวิสัยแห-งการใช�สอยของตน 
ไม-ยินดีอยากได�เกินกําลัง เมื่อตนมีหรือได�สิ่งใดมาอันไม-ถูกกับกําลังร-างกายและสุขภาพแห-งตน เช-น
ภิกษุได�อาหารบิณฑบาตที่แสลงต-อโรคในกายของตน หรือได�มามากเกินกว-าที่จะฉันได� ก็ไม-หวงแหน
หรือเก็บไว�ให�เสียเปล-า หรือฝjนใช�ให�เป3นโทษแก-ตน ย-อมยอมสละของสิ่งนั้นให�เป3นประโยชน
แก-ผู�อ่ืน 
หรือแลกเอาสิ่งของท่ีตนบริโภคได� ใช�สอยได� เป3นต�น นี้ชื่อว-า ยถาพลสันโดษ สําหรับยถาพลสันโดษใน
บิณฑบาต คือ ความยินดีตามกําลังในบิณฑบาต เช-น เมื่อภิกษุได�รับบิณฑบาตท่ีเหมาะกับสุขภาพ
ร-างกายของตน ก็ยินดีในบิณฑบาตนั้น ไม-เที่ยวเพ-งเล็งหรือแสวงหาบิณฑบาตอ่ืนอีก หรือแม�ได�รับ
ถวายบิณฑบาตที่ดี แต-ไม-เหมาะกับสุขภาพของตนก็ไม-หวงแหนไว� แต-นําไปถวายภิกษุอ่ืน 
 3. ยินดีตามที่เหมาะสมกับตน อันสมควรแก-ภาระ ฐานะ แนวทางชีวิต และจุดมุ-งหมาย
แห-งการบําเพ็ญกิจของตน เช-นภิกษุไม-ปรารถนาสิ่งของอันไม-เหมาะสมแก-สมณภาวะ หรือภิกษุบางรูป 
เมื่อได�ป?จจัย 4 ที่มีค-ามาก เห็นว-าเป3นสิ่งสมควรแก-ท-านผู�ทรงคุณสมบัติ หรือพระเถระผู�อาวุโสที่น-า
เลื่อมใส ก็นําไปมอบให�แก-ท-านผู�น้ัน ตนเองใช�ในสิ่งอันพอประมาณ หรือภิกษุบางรูปท่ีประพฤติวัตรขัด
เกลาตนได�ของประณีตมา ก็สละให�แก-เพื่อนภิกษุรูปอ่ืน ๆ ตนเองใช�ของที่มี หรือตนมีโอกาสที่จะได�
ลาภอย-างหน่ึง แต-ได�พิจารณาว-าสิ่งน้ันเหมาะควรแก-ผู�อ่ืน ก็สละลาภน้ันให�แก-ผู�ที่สมควร ตนเองรับเอา

                                                

                 
13 ที.สี.11/124/273. 
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แต-ในสิ่งท่ีเหมาะสมกับตน นี้ชื่อว-า ยถาสารุปปสันโดษ14 สําหรับยถาสารุปปสันโดษในบิณฑบาต คือ 
ความยินดีตามสมควรในบิณฑบาต ภิกษุบางรูปมีบุญมาก ได�รับบิณฑบาตอันประณีตจํานวนมาก ก็
แบ-งถวายแก-พระเถระผู�บวชนาน ผู�เป3นพหูสูต ผู�มีลาภน�อย หรือผู�อาพาธ ตนเองบริโภคส-วนที่เหลือ  
 ยินดีพอใจแต-ไม-เกินเลย คือรู�จักพอเป3น อ่ิมเป3น และแบ-งป?นส-วนที่เกินเลยไปเอ้ือเฟjkอผู�อ่ืน
ตามสมควร สันโดษเป3นแนวปฏิบัติเพื่อให�เกิดความพอดีในชีวิตประจําวัน ไม-ฟุhงเฟhอเกินไป ไม-
ประหยัดจนเกินไป ไม-ฟุhงซ-านจนเกิดเดือดร�อน เป3นต�น เป3นแนวปฏิบัติกลาง ๆ เพื่อให�ชีวิตมีความอ่ิม 
ไม-พร-อง อันเป3นเหตุให�มีความสุขและสามารถช-วยให�ก�าวไปในกระบวนการพัฒนาตนของมนุษย
 พระ
สัมมาสัมพุทธเจ�าทรงสรรเสริญความสันโดษไว�ว-า“สนฺตุฏ�ฐีปรมํ ธนํทรัพย
 ความสันโดษเป3นทรัพย

อย-างยิ่ง”15 หมายความว-าความยินดีด�วยของของตนนั้นเป3นทรัพย
อันประเสริฐ เพราะเป3นเหตุให�เกิด
ความสุขความเจริญยิ่ง ๆ ข้ึนไป 
 สําหรับคนท่ีไม-สันโดษ ไม-พอใจในสิ่งท่ีได� ความสุขอยู-กับสิ่งท่ียังไม-ได� หวังความสุขจากสิ่ง
เสพบํารุงบําเรอมากข้ึนยิ่งข้ึนไปโดยเฉพาะในด�านพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ใจของเขาก็ไปอยู-ที่สิ่ง
เสพบํารุงบําเรอ คิดว-าพรุ-งน้ีจะไปกินอาหารท่ีอร-อยในสถานที่ไหน จะกินอาหารชนิดไหน ใจมันนึกคิด
อยู-แค-น้ีกับเรื่องสิ่งเสพและการหาเสพ โดยต�องใช�เวลาและแรงกายหมดไปกับการหาความสุขจากวัตถุ
เสพบํารุงบําเรอ แต-สําหรับผู�ท่ีมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารแบบสันโดษ จะไม-ยอมเสียเวลา แรงกาย 
และความคิดทั้งหมดเพื่อใช�ในการแสวงหาความสุข ความอร-อยจากการบริโภคอาหารเพียงเท-านั้น 
หากแต-จะออมเวลาและแรงกายไว�  แล�วเอามาใช�ในการ “ทํา” คือในการสร�างสรรค
 ทําหน�าที่การ
งาน และทําสิ่งท่ีดีงามต-าง ๆ เท-าน้ันเอง เปhาหมายอยู-ที่นี่ แต-ผลพลอยได�คือ พลอยมีความสุขไปด�วย 
 
            2. บริโภคอาหารอย'างมีวิจารณญาณ 
            เป3นท่ีทราบว-าคนในป?จจุบันใช�เวลาส-วนใหญ-อยู-ในโลกออนไลน
 เครื่องมือหรือสิ่งเร�าที่มี
ส-วนเก่ียวข�องหรือมีอิทธิพลในการก-อให�เกิดพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ได�แก-สื่อบุคคล และสื่อ
โฆษณาที่ได�รับจากทางวิทยุโทรทัศน
 หนังสือพิมพ
 นิตยสาร และอินเทอร
เน็ต ซึ่งมีส-วนชักนําให�ผู�คนมี
การเลือกบริโภคอาหารตามกระแส โดยสื่อมีอิทธิพลต-อการกําหนดค-านิยมของวัยรุ-น เพราะมีการ
เข�าถึงได�ง-ายเมื่อเทียบกับในอดีตที่ผ-านมา และเป3นการสื่อสารสองทางระหว-างผู�ส-งสารกับผู�รับสาร 
เช-น เฟซบุ�ค อินสตาแกรม ไลน
 ทวิตเตอร
ซึ่งล�วนเป3นสื่อสังคมออนไลน
ท่ีมีอิทธิพล ทําให�เกิดความ
ต�องการซื้อสินค�าผ-านช-องทางนี้มากที่สุดทั้งเรื่องงาน เรื่องส-วนตัว และเรื่องท่ีสนใจโดยท่ัวไป โดย
เนื้อหาในสื่อสังคมออนไลน
มีความหลากหลาย บางคร้ังก็มีข�อมูลท่ีล-อแหลม สร�างความสับสน และ
ค-านิยมผิด ๆ โดยเฉพาะการโฆษณาอาหาร ที่สร�างความเข�าใจผิดให�กับผู�บริโภค การโฆษณา การ
สื่อสารและการตลาดจึงมีผลกระทบต-อพฤติกรรมของการบริโภคอาหารของผู�คนในยุคป?จจุบันเป3น
อย-างมาก 
            ในโลกยุคป?จจุบันเป3นสังคมยุคข-าวสารหรือสังคมสารสนเทศไร�พรมแดน เป3นสังคมแห-ง
โลกาภิวัตน
 การติดต-อสื่อสารทั้งภาพและเสียงทําได�เพียงปลายนิ้วสัมผัส มนุษย
ได�นําเทคโนโลยีเหล-าน้ี
                                                

14พระมหาสมชาย านวฒุโท, หนังสือมงคล 38 ประการ “ฉบับทางก"าวหน"า” (มงคลท่ี 24 มีความ
สันโดษ), (กรุงเทพมหานคร : บริษัทฐานการพิมพ/ จํากัด, 2548), หน"า 215-216. 

15ขุ.ธ.อ.42/322.  
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เข�ามาประกอบเป3นส-วนหน่ึงของการดําเนินชีวิตในทุก ๆ วัน การดําเนินกิจกรรมทางการตลาดก็ได�
อาศัยสื่อโฆษณาผ-านเทคโนโลยีเหล-าน้ี ทําให�เกิดกระแสแฟช่ันทําตามสื่อโฆษณาอย-างมากมายไม-เว�น
แม�แต-อาหาร ทําให�คนหลงใหลไปกับภาพ แสง สีและเสียงของการโฆษณาอาหารจนขาดการคํานึงถึง
คุณค-าและประโยชน
จากการบริโภคอาหารที่มีต-อสุขภาพลง ซึ่งการไม-หลงทานอาหารท่ีไม-ดี ไม-เป3น
ประโยชน
ต-อสุขภาพย-อมทําให�สุขภาพแข็งแรง ไม-เป3นโรคที่ไม-ติดต-อเรื้อรัง NCDs ที่ทําให�รัฐต�องเสีย
งบประมาณในการดูแลสุขภาพ ในแต-ละป�ต�องใช�เงินในการอุดหนุนเพื่อการรักษาเป3นจํานวนมาก การ
ไม-รู�จักกินน้ัน จะแก�ได�ก็โดยการศึกษา การอบรมให�ประชาชนได�ทราบถึงผลร�ายของการขาด
สารอาหาร สอนให�รู�จักการกินอาหารท่ีถูกหลักโภชนาการ  การปรับปรุงวิธีเตรียมอาหาร  การทํา
ความสะอาดอาหารและภาชนะที่ใช�กิน การส-งเสริมให�รู�จักกินอาหารอันมีคุณค-าที่มีอยู- ตลอดจนการ
อบรมให�เกิดพฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ีดีข้ึนหรือมีการสํารวมระวังในการบริโภคอาหารที่ไม-
เหมาะสมได� การที่ภาครัฐต�องการใช�อาหารเป3นกลยุทธ
ในการลดความเสี่ยงของการเกิดโรคไม-ติดต-อ
เรื้อรัง จําเป3นต�องส-งเสริมให�ผู�บริโภคมีความรู�ท่ีเพียงพอในการเลือกบริโภคอาหารท่ีเหมาะสมกับ
สภาวะร-างกายและสุขภาพของตน และต�องส-งเสริมให�มีอาหารซึ่งมีคุณค-าเหมาะสมท่ีผู�บริโภคสามารถ
เข�าถึงและซ้ือหาได� ท้ังน้ีในสังคมป?จจุบัน ผู�บริโภคมีการบริโภคผลิตภัณฑ
อาหารที่ผลิตจากโรงงาน
อุตสาหกรรมมากข้ึน ฉลากบนบรรจุภัณฑ
ของผลิตภัณฑ
อาหารจึงกลายเป3นเคร่ืองมือในการสื่อสาร
และให�ความรู�กับผู�บริโภคที่มีความสําคัญมาก นอกจากนี้ หน-วยงานภาครัฐ และหน-วยงานคุ�มครอง
ผู�บริโภค ยังใช�ฉลากเป3นเครื่องมือในการติดตามและทวนสอบคุณภาพอาหาร หลังจากออกสู-
ท�องตลาดด�วย ท้ังนี้ฉลากที่มีข�อมูลครบถ�วนและเข�าใจง-ายย-อมช-วยให�ผู�บริโภคสามารถใช�เป3นข�อมูล
ประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ
อาหารที่มีคุณค-าโภชนาการเหมาะสม ความรู�เรื่องอาหารและ
โภชนาการจึงเป3นสิ่งที่ช-วยทําให�พฤติกรรมการบริโภคอาหารมีความเหมาะสมอันเป3นเหตุให�มีชีวิตท่ี
สมบูรณ
 
 

 4.2.2 การบริโภคอาหารที่มีความความเหมาะสมกับทรัพยากรธรรมชาติ 
           ป?ญหาอีกอย-างหน่ึงท่ีสําคัญของการดํารงชีวิตในพฤติกรรมการบริโภคอาหารก็คือ การ
แข-งขันกันเพื่อหาผลประโยชน
อย-างไม-สิ้นสุด และผลประโยชน
น้ันจะเกิดข้ึนได�ก็ต�องไปรุกรานเอาจาก
ทรัพยากรธรรมชาติ เมื่อเกิดการแข-งขันทางการบริโภคอาหารมากก็ไปรุกรานเอาจากธรรมชาติมาก
ตามไปด�วย เม่ือรุกรานธรรมชาติอย-างขาดสามัญสํานึกก็ทําให�ธรรมชาติเ ส่ือมโทรม เพราะ
ทรัพยากรธรรมชาติถูกรุกล้ํา ทําให�เกิดความร-อยหรอขาดแคลน ไม-สมดุล และเมื่อมีการบริโภคอาหาร
กันมาก ก็ย-อมจะต�องมีการระบายของเสีย เกิดขยะในกระบวนการผลิตอาหารตั้งแต-ต�นจนถึง
ปลายทางของพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพิ่มมากข้ึน เราสามารถดําเนินการในพฤติกรรมการบริโภค
อาหารท่ีช-วยด�านสิ่งแวดล�อมได�โดย 
 

 1. บริโภคอาหารอย'างรักษ:สิ่งแวดล�อม  
 “กินทิ้งกินขว�าง” เป3นคําที่มีความหมายเชิงลบ แต-ดูเหมือนเป3นป?ญหาที่คนทั่วโลกกําลังทํา

อยู-อย-างไม-รู�ตัวจนกลายเป3นป?ญหาระดับโลก การบริโภคอาหารฟุnมเฟjอยทิ้งขว�างเป3นการกินอย-าง
สุรุ-ยสุร-าย ไม-รู�คุณค-าของสิ่งท่ีบริโภคและวัตถุดิบท่ีนํามาประกอบเป3นอาหาร พฤติกรรมผู�คนที่กินทิ้ง
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กินขว�างของอาหารยังพบเห็นได�ทั่วโลก โดยเฉพาะในสังคมเมืองและกลุ-มคนฐานะการเงินดี รวมถึง
ในประเทศพัฒนาแล�ว นอกจากภาคธุรกิจจะเป3นแรงขับเคลื่อนให�ผู�คนบริโภคโดยไม-ยั้งคิดผ-านการ
โฆษณาแล�ว ภาครัฐยังมีส-วนกระตุ�นทางอ�อม ด�วยการกําหนดมาตรฐานด�านอาหารที่เคร-งครัด เช-น 
การกําหนดวันหมดอายุของอาหารสดและอาหารสําเร็จรูปต-าง ๆ พร�อมด�วยบทลงโทษที่รุนแรงหาก
ห�างร�านยังปล-อยให�มีอาหารหมดอายุวางขายอยู- สหประชาชาติศึกษาวิจัยผลกระทบพฤติกรรม
เกี่ยวกับการบริโภคอาหารฟุnมเฟjอยทิ้งขว�างครั้งแรกภายใต�หัวข�อ “Food Wastage Footprint : 
Impacts on Natural Resources” ผลการวิจัยพบว-าแต-ละป�ชาวโลกบริโภคอาหารฟุnมเฟjอยทิ้ง
ขว�างมากเฉลี่ย 1,300 ล�านตัน คิดเป3นมูลค-าทางเศรษฐกิจราว 750,000 ล�านดอลลาร
สหรัฐ ฯ หรือ
ราว 24 ล�านล�านบาท ขยะอาหารก-อเกิดก�าซทําลายชั้นบรรยากาศโลกหรือทําให�โลกร�อนขึ้นมาก
เฉลี่ยป�ละ 3,300 ล�านตัน16 การทานอาการฟุnมเฟjอยท้ิงขว�างจึงเป3นการทําลายทรัพยากรรอบ ๆ ตัว
จนถึงชั้นบรรยากาศของโลก ส-งผลให�เกิดมลภาวะต-าง ๆ ตามมา 

 การสร�างจิตสํานึกที่ดีในการไม-บริโภคอาหารฟุnมเฟjอยทิ้งขว�างจึงเป3นสิ่งที่ควรส-งเสริมเพื่อ
สร�างพฤติกรรมการบริโภคอาหารให�เกิดความสมดุลกับทรัพยากรธรรมชาติ การบริโภคแล�วไม-เหลือ
เศษขยะจากอาหารที่ต�องย-อยสลายจะส-งเสริมไม-ให�เกิดมลพิษและไม-ทําให�โลกร�อน   พระบาทสมเด็จ
พระเจ�าอยู-หัวรัชกาลที่ 9 ได�กล-าวถึงเมื่อครั้งที่ทรงร-วมโต�ะเสวยพระกระยาหารกับสมเด็จพระ 
ศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือสมเด็จย-า ไว�ว-า ถ�าใครรับประทานอาหารไม-หมดจาน สมเด็จพระศรี
นครินทรา ฯ จะรับส่ังว-า “ตักมาแล�วต�องรับประทานให�หมดเพราะเหลือทิ้งขว�างไม-ดี คนอ่ืนที่ยากจน
มีมากกว-าเราตั้งเยอะแยะ เราก็ควรจะรับประทานให�เพียงพอ เท-าที่จําเป3นไม-ใช-กินทิ้งกินขว�าง”17 
          พระพุทธเจ�าทรงบัญญัติพระธรรมวินัยในหมวดโภชเนมัตตัญzุตา เพื่อพิจารณาการ
ประมาณในการบริโภคอาหารสามารถนํามาปรับใช�กับคนทั่วไปในการสั่งซ้ืออาหาร หรือการตักอาหาร
มาบริโภคในจานให�เพียงพอกับปริมาณอาหารท่ีจะรับประทาน ควรหลีกเลี่ยงการตักอาหารมากเกิน 
ควรตักอาหารแต-พอดีหรือตักทีละน�อย ๆ แล�วค-อยเติมหากต�องการอาหารเพิ่ม นอกจากนี้การเลือกใช�
ภาชนะใส-อาหารที่มีขนาดเล็ก เช-น จานข�าว ถ�วยแกง จะช-วยลดปริมาณอาหารเหลือทิ้ง เพราะ
ภาชนะขนาดเล็กจะทําให�ตักอาหารได�น�อยลง เพราะมองเห็นว-าตักอาหารเต็มจานแล�ว และช-วยทําให�
ข้ันตอนของพฤติกรรมการบริโภคไม-เหลือทิ้งเป3นขยะอาหาร และหมวดโภชนปฏิสังยุตในกิจท่ี
พระภิกษุควรกระทําว-า “ภิกษุพึงทําความศึกษาว-า เราจักฉันบิณฑบาตมีสูปะเสมอกัน”18 เพื่อเป3นการ
ฝrกนิสัยไม-ให�กินกับข�าวเติบเหลือแล�วท้ิงขว�าง เป3นการกําหนดมารยาทขณะกําลังฉันอาหาร ผลที่ได�รับ
จากการนําหลักธรรมมาประยุกต
ใช� โดยมีคําแนะนําที่เราทุกคนนําไปปฏิบัติได�ง-าย ๆ คือเพียงเราคิด
ก-อนส่ัง คิดก-อนซื้อ คิดก-อนกินท้ิงกินขว�าง รวมทั้งจดรายการซื้อของก-อนไปจ-ายตลาด และไม-ควรซื้อ
ของจํานวนมากเกินไป ซึ่งถือเป3นวิธีท่ีฉลาดและประหยัด  นอกจากนี้การเก็บรักษาอาหารที่ถูกต�อง 
เพื่อลดการสูญเสียอาหารในครัวเรือน ควรจัดเก็บอาหารในที่ท่ีเหมาะกับชนิดและประเภทของอาหาร 
                                                

 16อานุภาพ เงินกระแชง,“หนFาต=างโลก อย=ากินท้ิงกินขวFาง”, 17 กันยายน 2556, 
<https://www.thairat.co.th/content/370067>  (1 January 2019) 
            17Pinterest, “คําสอนแม=ฟIาหลวง”, 11 กันยายน 2560,          
<https://www.pinterest.com/pin/724657396270490062>  ( 8 March 2019) 

 18วิ.มหาวิ.4/833/906. 
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โดยสามารถพิจารณาจากอายุการเก็บรักษา (Shelf Life) อาหารที่เน-าเสียง-าย เช-น เน้ือสัตว
ควรเก็บ
ไว�ในช-องแข็ง ส-วนผักจําพวกใบ เช-น ผักชี ต�นหอม ข้ึนฉ-าย ตําลึง ยอดมะระ ควรเก็บไว�ในตู�เย็นในช-อง
เก็บผัก ส-วนพืชจําพวกหัว เช-น เผือก มัน สามารถเก็บไว�ได�ในอุณหภูมิห�อง หรือพิจารณาจากลักษณะ
ของอาหาร เช-น เต�าหู� เลือดหมู ไม-ควรเก็บในช-องแช-เย็น เน่ืองจากจะทําให�น้ําในเน้ืออาหารกลาย 
เป3นน้ําแข็ง เม่ือจะนําออกมาประกอบอาหารจะทําให�อาหารเสียคุณลักษณะไป หรือไม-ควรเอาผัก
ผลไม�ที่มีนํ้าหนักมากวางทับบนผักใบอ-อน เพราะจะทําให�ผักช้ําเสียหายและ ต�องท้ิงไปในท่ีสุด ซึ่ง
สภาพการจัดเก็บที่เหมาะสมก็จะขยายอายุของผลิตภัณฑ
 (Edible Life of Products) และช-วยลด
ปริมาณการเกิดขยะอาหารข้ึนอีก รวมถึงการหมั่นตรวจสอบชั้นจัดเก็บอาหารและตู�เย็นบ-อย ๆ เพื่อ 
จะได�ทราบวันหมดอายุของอาหารและนํามาบริโภคก-อนหมดอายุ ควรมีความเข�าใจให�ถูกต�องเก่ียวกับ
ความหมายของวันหมดอายุที่ระบุไว�ในฉลากของผลิตภัณฑ
 เช-น หากระบุว-า “Best-before Date” 
อาจไม-จําเป3นต�องท้ิงอาหารนั้น หากอาหารยังคงรักษาคุณลักษณะอย-างเดิมไว�ได�ท้ังสี รสชาติ และเนื้อ
สัมผัส แต-หากระบุว-า “Used-by Date หรือ Expiry Date” ไม-ควรนํามาบริโภคเพราะจะเป3น
อันตรายต-อสุขภาพ เนื่องจากอันตรายจากเชื้อจุลินทรีย
 อีกท้ังควรจัดลําดับการรับประทานอาหาร 
โดยควรรับประทานอาหารที่ซื้อมาให�หมดก-อน แทนการกินแต-อาหารที่เพิ่งซ้ือมาใหม- หากเรามี
พฤติกรรมการบริโภคอาหารอย-างรักษ
สิ่งแวดล�อม นอกจากจะลดปริมาณขยะของอาหาร ยังสร�าง
นิสัยประหยัด ท่ีเป3นผลดีในเชิงเศรษฐกิจและไม-เป3นการทําลายทรัพยากรธรรมชาติอีกด�วย  
 
           2. บริโภคอาหารในท�องถิ่นตามฤดูกาล 
           ขณะที่ความสนใจในป?ญหาสิ่งแวดล�อมท่ีเก่ียวกับอาหารเพิ่มมากข้ึน การเดินทางของ
อาหาร ก็เป3นหนึ่งในข�อมูลชี้วัดถึงความเป3นมิตรต-อสิ่งแวดล�อมของอาหารนั้น ๆ ซึ่งจะแสดงถึง
ผลกระทบสิ่งแวดล�อมและระยะทางของการขนส-งอาหารจากแหล-งผลิตไปยังสถานท่ีบริโภค โดย
ระยะทางขนส-งอาหารที่ไกลข้ึน  ก็สามารถส-งผลกระทบต-อสภาพแวดล�อมที่มากข้ึน คนส-วนใหญ-เคยมี
ประสบการณ
ในการรับประทานผักผลไม�จากสวนและอ่ิมเอมไปกับความใหม-สดของผักผลไม�เหล-าน้ี 
อันที่จริงน้ัน ผักผลไม�ดังกล-าวทําให�เกิดความเข�าใจท่ีเหมาะสมในมุมมองด�านคุณค-าทางโภชนาการ 
โดยพืชที่ปลูกตามฤดูกาลในสภาพที่เหมาะสมจะให�สารอาหารตามธรรมชาติมากกว-า  จึงมีประโยชน

ต- อ สุขภาพ ผลการวิ จั ยพบว- าพื ชบางช นิดมีสา รอาหาร เพิ่ ม ข้ึน ถึง  3 เท- า เมื่ อปลูกตาม
ฤดูกาล19  ธรรมชาติได�สร�างสรรค
อาหารสารพัดมาให�มนุษย
ได�ดื่มได�บริโภค  อาหารท่ีเกิดจาก
ธรรมชาติส-วนใหญ-จึงมุ-งเน�นไปที่ความสดใหม-อยู-เสมอ ถือเป3นโภชนสัปปายะ หากเรารู�จักเลือกบริโภค
อาหารท่ีปรุงจากวัตถุดิบในท�องถ่ินตามฤดูกาลหรือ Local Food ที่มีระยะทางอาหารจากผู�ผลิตถึง
ผู�บริโภคไม-ไกลเกิน 100 ไมล
 ซึ่งนั่นก็หมายถึงว-าผู�บริโภคสามารถรู�ถึงแหล-งท่ีมาของอาหารนั้นด�วย 
ทําให�ผู�บริโภคได�รับรู�และมั่นใจว-าอาหารท่ีปรุงจะได�รับสารอาหารท่ีมีประโยชน
 เพราะเกิดจากวัตถุดิบ
ที่มีคุณภาพสดเพราะไม-ต�องขนส-งไกล การบริโภคอาหารท�องถ่ิน มีส-วนช-วยรักษาโลกได� ดังที่มี
การศึกษาพบว-า การบริโภคอาหารท�องถ่ินมีส-วนช-วยลดการปลดปล-อยก�าซคาร
บอนไดออกไซด

ออกไปจํานวนมากจากการเผาผลาญเชื้อเพลิงในการขนส-งได�ถึง 17 เท-าของอาหารท่ีนําเข�าจาก
                                                

               19Environnet,“การซ้ืออาหารพ้ืนเมืองและอาหารตามฤดูกาล”, 12 กรกฎาคม 2559, 
<http://www.environnet.in.th/archives/1429 > ( 24 April 2019) 
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ต-างประเทศ20 อาหารในท�องถ่ินจะมีราคาประหยัดและถูก ช-วยให�ไม-ต�องบริโภคอาหารนําเข�าที่มีการ
แปรรูปมากมาย เป3นการสร�างพฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ีมีความรับผิดชอบต-อสิ่งแวดล�อมและ
ส-งผลต-อความสําเร็จทางเศรษฐกิจของประเทศด�วยการรับประทานอาหารสดใหม-ท่ีเก็บเก่ียวตาม
ฤดูกาล ท่ีอุดมด�วยคุณค-าทางโภชนาการ พร�อมทั้งเป3นมิตรต-อสิ่งแวดล�อม เม่ือได�ส-งเสริมและนําไป
ปฏิบัติจะทําให�เรารู�สึกดีกับตัวเองได�ในทุก ๆ วัน  
             สังคมไทยในอดีตมีภูมิป?ญญาในการบริโภคอาหารโดยเฉพาะพืชผักในท�องถ่ินที่หาง-ายและ
เพาะปลูกตามฤดูกาลโดยนํามาปลูกในครัวเรือนเพื่อสะดวกในการเก็บมาบริโภคและมีประโยชน
ต-อ
สุขภาพ โดยส-วนใหญ-มีสรรพคุณสําหรับสร�างภูมิคุ�มกันโรค โดยนิยมบริโภคตามฤดูกาลเพื่อสร�างความ
สมดุลให�กับร-างกาย อาทิการบริโภคดอกแคเพื่อปhองกันไข�หวัดในฤดูฝน หรือสะเดาในฤดูหนาวเพื่อ
ช-วยบํารุงธาตุในร-างกายและลดอาการท�องผูก เป3นต�น ยิ่งไปกว-านั้น เราสามารถเลือกบริโภคอาหารให�
เหมาะสมตามฤดู ที่จะช-วยทําให�เกิดความสมดุลระหว-างภายในร-างกายกับสภาพแวดล�อมภายนอก 
สุขภาพร-างกายจึงแข็งแรง โดยการรับประทานอาหารแต-ละฤดูจึงมีความแตกต-างกันออกไปตามสภาพ
อากาศ หากเป3นฤดูร�อนควรรับประทานอาหารท่ีมีรสเค็มหน-อยแต-ไม-ต�องเผ็ดมาก กินข�าวแต-น�อยและ
กินผักมาก ฤดูฝน ควรรับประทานอาหารท่ีมีรสชาติเผ็ด เพื่อเป3นการกระตุ�นให�เหงื่อออกเพราะอากาศ
ในฤดูกาลนี้ มีสภาพที่เป�ยกชื้น และกินข�าวในปริมาณท่ีพอสมควร สุดท�ายคือ ฤดูหนาว ควร
รับประทานข�าวมากและอาหารที่มีรสชาติไม-เค็มจัด และซดนํ้าแกงร�อนและด่ืมน้ํามาก ๆ21    ดังนั้น 
การเสริมสร�างพฤติกรรมการบริโภคอาหารในท�องถ่ินตามฤดูกาล เพื่อส-งเสริมการบริโภคท่ีใช�และเป3น
มิตรกับทรัพยากรธรรมชาติอย-างเหมาะสม รู�คุณค-าและเกิดประโยชน
อย-างสูงสุด แม�แต-วรรณคดีใน
พระพุทธศาสนาก็ส-งเสริมให�เกิดจินตนาการในการเข�าถึงธรรมชาติสิ่งแวดล�อมที่มีความสวยงาม ซึ่ง
มนุษย
สามารถอยู-ร-วมกันใกล�ชิดกับธรรมชาติได� อย-างในมหาเวสสันดรชาดกกัณฑ
จุลพน และมหาพน 
บรรยากาศของงานเทศน
มหาชาติทุก ๆ ป� ตามวัดต-าง ๆ ท้ังในชนบทและเมืองก็มีการพรรณนาความ
งามของปnา และสัตว
ที่อยู-ในปnา ในด�านรูปบ�าง เสียงบ�าง ทําให�เกิดความซาบซึ้งใจในความงามของ
ธรรมชาติ  
            จะเห็นได�ว-าการสร�างเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อความความเหมาะสมนั้น 
ประกอบไปด�วยการบริโภคอาหารที่มีความเหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจด�วยการบริโภคอาหารให�สม
กับฐานะ จากหลักการอาหารที่ว-าอาหารที่ดีมีคุณค-าทางโภชนาการไม-จําเป3นต�องมีราคาแพง เมื่อ
บริโภคแล�วไม-ทําให�เดือดร�อนด�านการเงิน บริโภคอาหารอย-างมีความรู�และวิจารณญาณ ไม-หลงไป
ตามกระแสสื่อโฆษณา โดยขาดการคํานึงถึงคุณค-าประโยชน
จากการบริโภคอาหารที่มีต-อสุขภาพ  
และเพื่อเสริมสร�างความเหมาะสมกับทรัพยากรธรรมชาติ โดยการบริโภคอาหารอย-างพิจารณาใน
ความพอดี มีการจัดการที่ดีในการเก็บรักษา ไม-เหลือเป3นอาหารท้ิงจนกลายเป3นขยะอาหาร เพื่อสร�าง
จิตสํานึกท่ีดีในการไม-บริโภคอาหารฟุnมเฟjอยท้ิงขว�าง รวมถึงการบริโภคอาหารท�องถ่ินตามฤดูกาล ซึ่ง

                                                

                      
20Gidanan ganghair,“ทําไมเราจึงควรบริโภคอาหารทFองถิ่น”, 15 ตุลาคม 2557, 

<https://www.thaihealth.or.th/Content/26135-ทําไมเราจึงควรบริโภคอาหารท�องถิ่น%20.html>  (14 
March 2018) 

 21วารสารศาสตร
ดิจิทัล มหาวิทยาลยัรังสิต, “เลือกรับประทานอาหารใหFเหมาะสมกับฤดูกาล”, 4 
พฤษภาคม 2559, <www.rsu.net/article/2167> (23 July 2018)  
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ช-วยในการประหยัด อันเป3นผลดีต-อเศรษฐกิจ รวมถึงการบริโภคอาหารท�องถ่ินตามฤดูกาล ทําให�ได�
บริโภคอาหารที่สดใหม- มีสารอาหารท่ีมีประโยชน
ต-อร-างกาย จากการลดระยะเวลาท่ีต�องใช�ในการ
ขนส-ง และช-วยลดการทําลายสิ่งแวดล�อมจากภาวะโลกร�อนท่ีชีวิตเราต�องเก่ียวข�องพึ่งพาอาศัย 
เพราะทุกสิ่งเป3นป?จจัยสืบเน่ืองต-อถึงกันและกัน สามารถสรุปได�ดังภาพ 

  
 

ภาพที่ 8   สรุปการเสริมสร�างพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพ่ือความเหมาะสม 
 

4.3 การเสริมสร�างพฤติกรรมในการบริโภคอาหารเพื่อเพิ่มคุณค'าต'อชีวิต 
 

 คุณค-าของชีวิตว-าจะดีหรือเลวข้ึนอยู-กับการกระทําของตนเอง คุณภาพชีวิตจึงเป3นสิ่งท่ีต�อง
สร�างและเจ�าของชีวิตจะต�องเป3นคนสร�างเอง กล-าวคือถ�าเราต�องการให�ชีวิตของตนเป3นอย-างไร ก็ต�อง
ประพฤติและสร�างไปในทิศทางน้ัน โดยอาศัยความมุ-งมั่นเพียรพยายามไปให�ถึงจุดท่ีตนเองมุ-งหวังไว�
ด�วยความอดทน ในขณะเดียวกันเจ�าของชีวิตก็ต�องใช�ชีวิตท่ีสร�างข้ึนมาแล�วนั้นให�เหมาะสมด�วย พร�อม
ทั้งใช�ไปในทางที่ดีที่สร�างคุณประโยชน
จึงจะทําให�ชีวิตน้ันมีคุณค-า พฤติกรรมการบริโภคอาหารจึงมี
ส-วนสําคัญท่ีจะช-วยส-งเสริมคุณค-าให�เกิดแก-ชีวิตด�วย เพราะอวัยวะทุกส-วนในร-างกายต�องการอาหาร
มาหล-อเลี้ยง สร�างพลังงานทางร-างกายและพลังงานทางสมอง การเสริมสร�างพฤติกรรมในการบริโภค
อาหารเพื่อสร�างคุณค-าให�เกิดแก-ชีวิต สามารถทําได�ดังน้ี 
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            4.3.1 การบริโภคอาหารเพ่ือเพิ่มคุณค'าต'อชีวิตในป>จจุบัน 
 มนุษย
เกิดมาบนโลกนี้มีคุณค-าในตนเองเท-ากันทุกคน ไม-ว-าจะเกิดมาฐานะแบบไหน เชื้อ
ชาติใด ฯลฯ ทุกคนมีคุณค-าในตัวเองทั้งนั้น การกระทํา ปฏิกิริยาหรือการแสดงออกของคนอ่ืนไม-ใช-
เคร่ืองตัดสินหรือบ-งชี้คุณค-าที่อยู-ในตัวตนเรา หากแต-ตนเองได�เคยตั้งคําถามกับตัวเองไหมว-าได�ทํา
หน�าท่ีของตัวเองสมบูรณ
แล�วหรือยัง การกระทํา ความคิด ความประพฤติหรือพฤติกรรมของตนนั้นได�
สร�างคุณค-าให�เกิดกับชีวิตในป?จจุบันอย-างไร พระพุทธศาสนาได�สอนเก่ียวกับประโยชน
ของชีวิตใน
ป?จจุบันที่เรียกว-า ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน
 

  ทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรม หมายถึงธรรมท่ีเป3นไปเพื่อประโยชน
ในป?จจุบัน หลักธรรม
อันอํานวยประโยชน
สุขข้ันต�น22 มนุษย
จึงจําเป3นต�องสร�างคุณค-าให�เกิดแก-ชีวิตเพื่อประโยชน
ในการ
ดําเนินชีวิตในป?จจุบันอันได�แก- ลาภ ยศ สุขสรรเสริญ ทรัพย
สิน ชีวิตคู-ที่เป3นสุข เป3นต�น หากแต-
ประโยชน
ข้ันพื้นฐานในการดําเนินชีวิตในป?จจุบันจะสามารถเริ่มต�นได� ต-อเม่ือบุคคลคนน้ันต�องมี
พฤติกรรมในการบริโภคอาหารที่ดี เพื่อการมีสุขภาพที่แข็งแรง ปลอดจากโรคภัยไข�เจ็บที่บ่ันทอน
พละกําลังของร-างกาย แล�วจึงนํากำลังกายจากการบริโภคอาหารไปดําเนินการเพิ่มคุณค-าของชีวิตใน
ป?จจุบัน ได�แก-  
            1) ขยันหมั่นเพียรมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน�าที่การงาน ประกอบอาชีพอันสุจริต มี
ความชํานาญ รู�จักใช�ป?ญญาสอดส-อง ตรวจตรา หาอุบายวิธี สามารถบริหารจัดการและดําเนินการให�
ได�ผลดีต-อตนเองและครอบครัว รวมไปถึงเพื่อนฝูงและญาติพี่น�องเพื่อสร�างคุณค-าที่ดีให�เกิดแก-ตนเอง 
สังคม เรียกว-าอุฎฐานสัมปทา 
 2) รู�จักคุ�มครองเก็บรักษาโภคทรัพย
และผลงานอันตนได�ทําไว�ด�วยความขยันหมั่นเพียร 
โดยชอบธรรม ด�วยกําลังงานของตน ไม-ให�เป3นอันตรายหรือเสื่อมเสียจึงชื่อว-าถึงพร�อมด�วยการรักษา 
รู�จักประหยัด อดออม รักษาส่ิงท่ีจําเป3นสําหรับชีวิต เพราะความไม-แน-นอนของชีวิตย-อมเกิดข้ึนได� 
การประหยัดทรัพย
ไว�ก็เพื่อแก�ป?ญหาในคราวจําเป3น เรียกว-าอารักขสัมปทา 
 3) คบคนดีเป3นมิตร รู�จักกําหนดบุคคลในถ่ินท่ีอาศัย เลือกเสวนาศึกษาเยี่ยงอย-างท-านผู�ทรง
คุณที่มีศรัทธา ศีล จาคะ ป?ญญา รู�จักการคบหากับบัณฑิตด�วยการมีคนดีเป3นมิตร หรือคบคนดีเป3น
เพื่อน กล-าวกันว-าคนที่มีเพื่อนเป3นคนดีนั้นประสบความสําเร็จในชีวิตไปแล�วคร่ึงหนึ่ง เพราะเพื่อนจะ
เป3นตัวอย-าง และคอยชี้แนะความดีและข�อบกพร-องให�อยู-เสมอ ทําให�มีสติไม-พลั้งพลาดในการดําเนิน
ชีวิต เรียกว-ากัลยาณมิตตตา 
 4) ความเป3นอยู-เหมาะสมด�วยการรู�จักกําหนดรายได�และรายจ-ายเลี้ยงชีวิตแต-พอดี มิให�
ฝjดเคืองหรือฟูมฟาย ให�รายได�มากกว-ารายจ-าย มีเหลือก็รู�จักประหยัดเก็บไว� ดํารงชีวิตตามควรแก-
อัตภาพที่ทําชีวิตมีความสุข สมบูรณ
 ไม-เดือดร�อนด�วยการเลี้ยงชีวิตที่เหมาะสม เรียกว-าสมชีวิตา 

 ดังท่ีได�กล-าวมาแล�วว-าการเพิ่มคุณค-าในชีวิตป?จจุบัน จะสามารถดําเนินการได�อย-างสมบูรณ

นั้นร-างกายก็ต�องแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข�เจ็บ สมองก็ต�องปลอดโปร-งพร�อมที่จะทําหน�าที่ของตน
                                                

 22พระพรหมคุณาภรณ
 (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร% ฉบับ ประมวลธรรม, พิมพ
คร้ังท่ี 25, 
(กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ
ผลธิัมม
, 2556), หน�า 144. 
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ได�อย-างสมบูรณ
 จึงนับได�ว-าพฤติกรรมการบริโภคอาหารมีความสําคัญท่ีช-วยเสริมสร�างให�สามารถ
บรรลุผลประโยชน
ที่เกิดแก-ชีวิตในป?จจุบันได� การเสริมสร�างพฤติกรรมในการบริโภคอาหารจึงมีความ
จําเป3นสําหรับร-างกาย จึงควรเลือกบริโภคอาหารท่ีดี มีประโยชน
 บํารุงร-างกายและสมอง พร�อมทั้ง
ดําเนินชีวิตเพื่อให�เกิดประโยชน
ต-อตนเองและผู�อ่ืนด�วยการทําหน�าท่ีอย-างสมบูรณ
ตามทิฏฐธัมมิกัตถ
ประโยชน
ดังกล-าวข�างต�น  

 4.3.2 การบริโภคอาหารเพ่ือเพ่ิมคุณค'าต'อชีวิตในอนาคต 
 การดําเนินชีวิตของมนุษย
นั้นเป3นความพึงพอใจของบุคคลต-อสภาพแวดล�อม เป3น

ความสามารถเฉพาะตนในการดําเนินชีวิต และเป3นความสามารถในการดําเนินชีวิตอยู-ได�อย-างดีมี
ความสุข เพราะนอกจากมนุษย
จะแสวงหาสิ่งท่ีดีให�เกิดข้ึนแก-ตนเองโดยการอยู-ดีมีสุขในป?จจุบันแล�ว 
บุคคลน้ันยังแสวงหาหลักประกันในอนาคตภายภาคหน�าอีกด�วย พระพุทธเจ�าทรงตรัสแสดงถึงเหตุ
เพื่อให�เกิดผลประโยชน
ในทางท่ีดีงาม สร�างสมสิ่งที่มีความเก้ือกูลต-อบุคคลไว�ในกาลข�างหน�า อัน
หมายถึงวันหน�า เดือนหน�า ป�หน�า ตลอดถึงชาติหน�าและชาติต-อ ๆ ไป มนุษย
จึงต�องเพียรพยายาม
สร�างสมคุณธรรมท่ีจะเป3นเหตุให�มีความสุขในภพหน�าชาติหน�า โดยนัยหมายถึงคุณธรรมท่ีจะนําไปสู-
ความเจริญงอกงามในภายภาคหน�า ในโอกาสข�างหน�า เรียกว-าสัมปรายิกัตถประโยชน
 ซึ่งประโยชน

เบื้องหน�าหรือประโยชน
ที่ลึกลํ้ายิ่งกว-าที่จะมองเห็นกันเฉพาะหน�า เก่ียวเนื่องด�วยชีวิตด�านในหรือ
ประโยชน
ด�านคุณค-าของชีวิต เป3นจุดหมายธรรมที่เป3นไปเพื่อชีวิตในอนาคตได� ดังต-อไปนี้ 
 1) ความเชื่อม่ันในป?ญญา ความมีคุณธรรมและความเพียรพยายามของมนุษย
 เพราะสิ่ง
เหล-านี้ทําให�สามารถเข�าถึงความจริง ความดีงามสูงสุด ได�ตามกฎธรรมชาติแห-งเหตุผลดังได�พระพุทธ
องค
ได�ทรงค�นพบหลักธรรมและทรงสั่งสอนให�นํามาปฏิบัติ จะทําให�มนุษย
สามารถสร�างสังคมที่ดีงาม
เป3นสังคมแห-งคุณธรรมอันทําให�มนุษย
สามารถดํารงชีวิตอยู-ได�อย-างเป3นสุขด�วยการมีธรรมะเป3นเคร่ือง
ชี้นําเรียกว-า สัทธาสัมปทา 
 2) การรู�จักบังคับควบคุมตนเองในความเป3นอยู- พฤติกรรมที่สร�างลักษณะความสัมพันธ
กับ
ผู�อ่ืนและสภาพแวดล�อมของมนุษย
เกิดความเหมาะสมพอดีที่จะเก้ือกูลกัน มีความเจริญงอกงามแห-ง
คุณธรรมของตนและความอยู-กันด�วยดีของสังคม เป3นไปตามกฎธรรมชาติที่มนุษย
จะพึ่งพาอาศัยอยู-
ร-วมกันได�โดยสันติสุข ก็ต�องเคารพในกฎเกณฑ
 ระเบียบ วัฒนธรรมของแต-ละสังคมเพื่อให�เป3นไปเพื่อ
ความเป3นระเบียบเรียบร�อยไม-เบียดเบียนกันและกัน เรียกว-าสีลสัมปทา 

  3) การรู�จักเสียสละประโยชน
ส-วนตนเพื่อผู�อ่ืน การไม-ตัดสินใจหรือคิดแต-เข�าข�างตนเอง
และการพร�อมท่ีจะเก้ือกูลแก-ผู�อ่ืน จึงทําให�สังคมเป3นสังคมที่มีแต-สันติสุข มนุษย
ที่อาศัยอยู-ภายใต�
สังคมเดียวกันต�องรู�จักเสียสละ เอ้ือเฟjkอเผื่อแผ-แบ-งป?นนํ้าใจแก-เพื่อนมนุษย
ด�วยกันหรือผู�ที่ด�อยกว-า
ตนเอง จึงจะทําให�เป3นสังคมที่น-าอยู-อาศัยเป3นดินแดนแห-งคุณธรรม เรียกว-าจาคสัมปทา 
 4) ความรู�ตระหนักเท-าทันถึงความจริงของสิ่งทั้งหลายที่เป3นไปตามกฎธรรมดา กฎ
ธรรมชาติท่ีไม-อาจปฏิเสธได� ท่ีมีการเกิดข้ึน ตั้งอยู-และเสื่อมสิ้นไปตามเหตุป?จจัยของสิ่งนั้น ไม-อาจ
ยับยั้งขจัดขัดขวางได� หากมนุษย
สามารถวางใจ วางท-าทีต-อสิ่งต-าง ๆ เหล-านี้ได�อย-างถูกต�อง ก็จะทําให�
ใจหลุดพ�นเป3นอิสระ มีป?ญญาสามารถวินิจฉัยแยกแยะสิ่งใดควรทํา สิ่งใดไม-ควรทํา กําหนดความ
พอเหมาะ พอดี เพื่อที่จะสามารถพัฒนาป?ญญาให�เกิดคุณธรรมอ่ืน ๆ ทั้งหมดอย-างเหมาะสมเรียกว-า
ป?ญญาสัมปทา 
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 หากมนุษย
จะพึงเพียรพยายามปฏิบัติและเสริมสร�างพฤติกรรมของตนเพื่อสร�างคุณค-าต-อ
ชีวิตในอนาคตด�วยจิตที่มีความตั้งมั่นเพื่อจะไปให�ถึงซึ่งคุณธรรมดังกล-าวแล�ว พฤติกรรมการบริโภค
อาหารจึงมีส-วนสําคัญที่จะทําให�ร-างกายมีความพร�อมเพื่อบรรลุวัตถุประสงค
ตามนั้น พฤติกรรมในการ
บริโภคอาหารจึงเป3นสิ่งที่ต�องนํามาคิด ปฏิบัติเพื่อเสริมสร�างคุณค-าชีวิตของตนเองให�เกิดข้ึน อาหารท่ี
มีประโยชน
 การสํารวมระวังรวมถึงการใช�มารยาท เวลาในการบริโภคอาหาร การบริโภคอาหารอย-าง
พอเหมาะพอควร เป3นป?จจัยสําคัญที่จะสร�างพฤติกรรมการบริโภคอาหารอันนําไปสู-ความสําเร็จของ
การสร�างคุณค-าต-อชีวิตในอนาคตได�เป3นอย-างดี ดังน้ัน การบริโภคอาหารเพื่อสร�างคุณค-าต-อชีวิตใน
อนาคตนั้นเมื่อบริโภคแล�วต�องหมั่นทําบุญกุศล คุณงามความดี เพื่อสร�างกุศลกรรมให�เกิดในตนดัง
ตัวอย-างของเหล-าอุบาสกและอุบาสิกาที่ดีในพระพุทธศาสนา 

 
 4.3.3 การบริโภคเพ่ือเพ่ิมคุณค'าต'อชีวิตอย'างสูงสุด 

 การท่ีมนุษย
จะบรรลุถึงคุณค-าของชีวิตอย-างสูงสุด เป3นประโยชน
อย-างยิ่งหรือประโยชน

สูงสุดต-อชีวิตที่มนุษย
พึงมีพึงได�อย-างยิ่งหรือสูงสุดนั้น มนุษย
ต�องพึงปล-อยวางทุกสิ่ง อย-างเข�าใจ มี
สภาวะจิตท่ีสะอาด บริสุทธิ์สว-าง มีความสงบเกิดป?ญญาหรือวิมุตติเพราะปลอดจากกิเลสทั้งปวง ซึ่ง
พระสัมมาสัมพุทธเจ�าได�ทรงสร�างคุณค-าต-อชีวิตอย-างสูงสุดท้ังต-อตนเองและผู�อ่ืนด�วยการตรัสรู� และ
ทรงสั่งสอนให�มนุษย
สามารถบรรลุประโยชน
สูงสุดดังกล-าวน้ีคือพระอริยสาวกท้ังหลาย จนสุดท�ายก็
ทรงดับขันธปรินิพพานไม-ตกอยู-ในวงจรแห-งวัฏฏะสังสาร เรียกว-าปรมัตถประโยชน
 
 หากชีวิตมนุษย
ที่ยังเวียนว-ายตายเกิดอยู-ในสังสารวัฏ ยังตกอยู-ในอํานาจของโลกธรรมท่ีมา
กระทบตลอดเวลา จงพึงฝrกฝนจิตให�ตั้งมั่นและปฏิบัติตนเพื่อให�เกิดคุณค-าสูงสุดต-อชีวิต ถึงถูกโลก
ธรรมกระทบ พบความผันผวนปรวนแปรก็ไม-หวั่นไหวมีใจเกษมศานต
เบิกบานม่ันคง เพราะรู�เท-าทัน
กับความแปรเปลี่ยนท่ีเกิดข้ึนและสลายไปอยู-ตลอดเวลา มีความเบิกบานใจไม-ขุ-นมัวเศร�าหมอง ฝrก
จิตใจให�ผ-องใส ไร�ทุกข
และมีความสุขที่แท�จริงด�วยความเข�าใจ ไม-ถูกความยึดติดถือมั่นบีบค้ันจิต ให�
ผิดหวังเศร�าโศก มีจิตสงบโล-งโปร-งเบาเป3นอิสระ รู�เท-าทันและทําทุกอย-างตรงตามเหตุป?จจัย ชีวิตหมด
จดสดใส เป3นอยู-ด�วยป?ญญาแห-งการรู�จริงตามสัจธรรม โดยบทพิจารณาอาหารที่กล-าวว-า ภิกษุในพระ
ธรรมวินัยนี้ พิจารณาโดยแยบคายแล�ว เสพบิณฑบาตเพื่ออนุเคราะห
แก-พรหมจรรย
 โดยพฤติกรรม
การบริโภคอาหารที่ดี สามารถนําพาไปถึงการสร�างคุณค-าต-อชีวิตอย-างสูงสุด ได�แก- 

 1. การฝrกฝนพัฒนาตนเองให�ดํารงต้ังมั่นอยู-ในคุณธรรมหรือศีลธรรมเป3นการรักษาศีล ด�วย
การต้ังใจรักษาความเป3นปกติของตนโดยยึดหลักปฏิบัติที่ไม-ทําให�ตนเองและผู�อ่ืนเดือดร�อน รู�จักคิด
ใคร-ครวญพิจารณาทําความเข�าใจพร�อมที่จะพัฒนาตนเอง การพูดจาติดต-อสื่อสารให�ตั้งม่ันอยู-บน
ความจริงและไม-ทําให�ผู�อ่ืนเดือดร�อนท้ังคําพูดและการกระทํา มีความรับผิดชอบในการทํางานด�วยการ
หาเลี้ยงชีพด�วยความสุจริตตั้งมั่นอยู-บนความถูกต�อง ไม-เบียดเบียนตนเอง ผู�อ่ืนและสรรพสัตว
ทั้งหลาย
เป3นการดํารงชีวิตที่ถูกต�อง หากมนุษย
ตั้งมั่นฝrกฝนพัฒนารักษาคุณธรรมไว�ก็จะทําให�เป3นการสร�าง
คุณค-าต-อชีวิตอย-างสูงจึงเรียกว-าการรักษาศีล 

 2. การฝrกฝนพัฒนาจิตให�มีความสงบ เยือกเย็น ไม-ฟุhงซ-านสอดส-ายไปในทางอกุศลจึงจะพึง
เป3นการสร�างคุณค-าให�แก-ชีวิตพบแต-ความสุขสงบ ความพากเพียรพยายามฝrกฝนให�เป3นปกติของชีวิตก็
จะพาให�กิเลสที่นอนนิ่งอยู-ในจิตลดน�อยลง การฝrกพัฒนาจิตให�มีสติตั้งม่ันระลึกถึงแต-สิ่งที่ดีเป3นกุศล 



113 
 

อยู-ตลอดเวลาจะช-วยทําให�ความทุกข
ลดลง การปฏิบัติสมาธิที่ทําให�จิตทรงคุณค-าแห-งป?ญญารู�แจ�งแห-ง
สัจธรรมทั้งปวง เป3นการพัฒนาบุคลิกภาพและสุขภาพจิต ทําให�เป3นผู�มีจิตเข�มแข็ง สงบ สุภาพ ผ-องใส
มีความเมตตากรุณาอยู-ในตน เป3นหนทางแห-งการสร�างคุณค-าต-อชีวิตอย-างสูงสุดจึงเรียกว-าการพัฒนา
จิตด�วยการปฏิบัติสมาธิ 

 3. การฝrกฝนพัฒนาทางด�านป?ญญาจะทําให�สามารถพิจารณาเห็นแจ�งความจริงของชีวิต 
รู�เท-าทันธรรมชาติท่ีเป3นธรรมดาของโลก จิตใจจึงเป3นอิสระไม-มีกิเลสหรือความทุกข
ใด ๆ มาครอบงํา
ได� ป?ญญาจะทําให�ไม-ใช�อารมณ
หรือความคิดตนเองเป3นตัวตัดสินแต-มองเห็นทุกอย-างตามความเป3น
จริง ความคิดและการกระทําก็ตั้งอยู-บนป?ญญาความรู�ว-าสิ่งนั้นเกิดข้ึนตั้งอยู-แล�วก็สลายไปในที่สุด ไม-มี
ความแน-นอนและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีสติประคองจิตให�มีแนวความคิดที่ถูกต�องตามคุณธรรม
ความจริงท่ีปรากฏ บําเพ็ญความเพียรเพื่อเป3นแนวทางแห-งการหลุดพ�นจากเครื่องพันธนาการท้ังปวง
ด�วยการปล-อยวางได�อย-างสมบูรณ
 เป3นหนทางแห-งการสร�างคุณค-าต-อชีวิตอย-างสูงสุดจึงเรียกว-าการ
พัฒนาป?ญญาอย-างแท�จริง 

  พระพุทธศาสนาให�ความสําคัญต-อการพัฒนาตนเอง และไม-ได�แยกการบริโภคอาหารออก
จากหลักการพัฒนาตนเองจากความหลุดพ�นโดยใช�หลักไตรสิกขา ซึ่งเป3นระบบและเป3นกระบวนการ
ในการฝrกฝน อบรม ฝrกหัด เพื่อพัฒนาคนใน 3 ด�าน คือ 1) ศีล พัฒนาด�านพฤติกรรม มีสาระสําคัญ
คือการดํารงชีวิตอยู-ด�วยดี ช-วยเก้ือกูลตนให�มีชีวิตท่ีดีงาม เป3นฐานของการพัฒนาคุณภาพจิตและ
ป?ญญา 2) สมาธิ พัฒนาด�านจิตใจ มีสาระสําคัญคือการพัฒนาคุณภาพจิต ปรับปรุงสภาพจิตและ
เก้ือกูลแก-การมีชีวิตที่ดีงามเอ้ือต-อการใช�ป?ญญาอย-างมีประสิทธิภาพ 3) ป?ญญา พัฒนาป?ญญา มี
สาระสําคัญคือการมองและเข�าใจสิ่งท้ังปวงตามความเป3นจริง รู�เท-าทันธรรมดาของสิ่งท้ังปวง เพื่อรู�จัก
การวางใจและปฏิบัติต-อโลกและชีวิตได�อย-างถูกต�องเหมาะสม จนถึงความเป3นอิสระไร�ทุกข
 โดยมนุษย

จะสามารถฝrกฝนพัฒนาตนเองให�สามารถสร�างคุณค-าสูงสุดให�แก-ชีวิตได�นั้น ร-างกายและจิตใจจะต�อง
สมบูรณ
ด�วยพฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ีมีคุณค-า มีประโยชน
ท้ังต-อร-างกายและบํารุงสภาพจิตใจให�
มั่นคงและพร�อมท่ีจะพัฒนา โดยมีอาหารทางกายท่ีสําคัญครบตามวัตถุประสงค
เพื่อบํารุงร-างกายให�
พร�อม อาหารใจก็ต�องช-วยส-งเสริมสนับสนุนให�การฝrกฝนพัฒนาตนมีความก�าวหน�าและเกิดความ
มั่นคงอย-างยั่งยืน ทั้งการรู�จักบริโภคอาหารท่ีเหมาะสม ไม-มากเกินไปไม-น�อยเกินไป สะอาดปลอดภัย 
บริโภคตามเวลาที่สมควร ไม-มีผลกระทบต-อจิตใจหรือส-งเสริมให�เกิดอกุศลในจิตได� ดังที่พระอาจารย

มั่น ภูริทัตโต พระอาจารย
ใหญ-สายปฏิบัติผู�เคร-งครัดและสมถะ ถือปฏิบัติด�วยอาหารที่ฉันมื้อเดียวจาก
การบิณฑบาตโปรดสัตว
เป3นประจําและฉันอาหารที่อยู-ในบาตรเท-านั้น หากท-านอาพาธเจ็บไข�หรือปnวย
มากจนไม-อาจเดินออกนอกวัดได� ก็ไม-นิยมใช�ยาสําเร็จรูปหรือแม�แต-ยาตําราหลวง หากใช�สมุนไพรตัว
ยาต-าง ๆ มาทําเอง ผสมเองเป3นปกติประจําจนท-านมรณะ23 การบริโภคอาหารเพื่อสร�างคุณค-าต-อชีวิต
อย-างสูงสุดนั้นเมื่อบริโภคอาหารแล�วต�องปฏิบัติธรรมเพื่อประพฤติพรหมจรรย
ตามแนวทางสายกลาง
แห-งมัชฌิมาปฏิปทา สามารถแสดงดังภาพ  

 
 

                                                

 23ทีนิวส
,“วิธีฉันอาหารของหลวงปูPมั่น ฉันอย=างไรใหFเกิดกุศล ขัดเกลาจิตใจไดFทุกมื้อ”, 4 กรกฎาคม 
2560, <https://www.tnews.co.th/contents/333536> (12 March  2019) 
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ภาพที่ 9   สรุปการเสริมสร�างพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพ่ือเพิ่มคุณค'าต'อชีวิต 
 

4.4 การเสริมสร�างพฤติกรรมในการบริโภคอาหารเพื่อการพิจารณาทางจิต  
 

 ชีวิตฝnายร-างกายที่มีอวัยวะต-าง ๆ ทําหน�าที่อย-างมีประสิทธิภาพตามท่ีสั่งให�ทํา ก-อนจะลง
มือทําจริง  จิตภายในจะทําหน�าที่สร�างให�เกิดภาพภายในข้ึนก-อน หลังจากจิตภายในสร�างภาพแล�ว  
อวัยวะของกายภายนอกจึงเริ่มลงมือ จึงเป3นท่ียอมรับกันท่ัวไปว-า ตัวตนท่ีแท�จริงของบุคคลน้ันไม-ใช-
รูปร-างหน�าตาท่ีเห็นกันภายนอก แต-ตัวตนที่แท�เป3นจิตใจที่อยู-ภายใน กายภายนอกเป3นเพียงทําหน�าท่ี
ปฏิบัติตามอิทธิพลครอบงําอยู-ภายใน เมื่อมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารก็เพื่อเสริมสร�างร-างกายให�
สมบูรณ
แข็งแรง ในขณะท่ีจิตของบุคคลก็ต�องการอาหารเพื่อหล-อเลี้ยงบํารุงให�จิตมีการพัฒนาด�วย
เช-นกัน เน่ืองจากโลกไม-ได�ให�ความสนใจกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อการพิจารณาทางจิต แต-
แท� ๆ แล�วมันคือส-วนที่ใหญ-สุดของอาหารท้ังปวง เพียงแต-ว-า มนุษย
โลก พูดถึงอาหารก็หมายเอาแค-
เรื่องโภชนาการ อันเนื่องจากความไม-รู� พระพุทธเจ�าทรงนํามาบอกกล-าวให�ทราบ ดังนั้นพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารเพื่อพิจารณาทางจิตจึงถือเป3นสิ่ งจํา เป3นและสําคัญของผู�ที่จะฝrกฝนตนทาง
พระพุทธศาสนา ซึ่งควรตระหนักรู�เร่ืองจิตอย-างเข�าใจ โดยมนุษย
สามารถเสริมสร�างพฤติกรรมในการ
บริโภคอาหารเพื่อการพิจารณาคุณภาพทางจิตได�ดังนี้ 
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 4.4.1 ด�านบริโภคอาหารเพ่ือพิจารณาทางสัมผัสกระทบ 
           ผัสสะ คือสิ่งท่ีมากระทบ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ แล�วเกิดวิญญาณของความรู�สึกหรือมีผล
ต-อความคิด ความรู�สึกของเรา อาหารประเภทผัสสะนีไ้ม-จําเป3นต�องรับประทาน ดื่ม ฉีด หยอดเข�าสู-
ร-างกาย อาศัยเพียงแค-สัมผัสทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ อย-างใดอย-างหนึ่ง   อาหารประเภทน้ี หลาย
คนอาจไม-เคยใส-ใจ หรือมองข�ามไปว-าจะเป3นอาหารได�อย-างไร แต-ในความเป3นจริงแล�วกลับเป3นสิ่ง
ตรงกันข�าม ด�วยเหตุว-าอาหารประเภทนี้เป3นเร่ืองใหญ-และสาํคัญสําหรับชีวิต เพราะส-งผลกระทบ
โดยตรงต-อพฤติกรรม ที่สําคัญเรารับอาหารประเภทนี้กันท้ังวัน ผิดกับอาหารประเภทแรกที่รับเพียง 
2-3 ม้ือต-อวันเท-านั้น ที่บอกว-า เราต�องรับอาหารประเภทนี้กันทั้งวันก็เพราะว-า ในแต-ละวัน มีเรื่องราว
ต-าง ๆ ผ-านเข�าในชีวิตของเรามากมาย โดยเฉพาะทางตา กับทางหู ซึ่งเป|ดรับตลอดเวลา ตั้งแต-ตื่น
จนกระทั่งเข�านอน เมื่อรับแล�วก็ทําให�มีอารมณ
ความรู�สึกแตกต-างกันออกไป การรับผัสสะดี ก็จะทําให�
ชีวิตกระชุ-มกระชวย สีหน�าผ-องใส ส-งผลดีต-อสุขภาพ ตรงกันข�ามถ�ารับผัสสะไม-ดี ก็ส-งผลให�เกิดความ
หดหู- เห่ียวแห�งใจ ส-งผลเสียต-อสุขภาพ แม�กระท่ังสัตว
และพืชบางชนิดทางการเกษตร หากได�รับผัสสะ
ดี ๆ จากเกษตรกรผู�ปลูกและเลี้ยงดูอย-างใส-ใจ เช-น การเป|ดเพลง หรือเล-นดนตรีให�พืช หรือสัตว
เลี้ยง
ฟ?ง  นัยว-าจะทาํให�มีอารมณ
ดี เจริญเติบโตให�ดอก ผล ออกไข- หรือรีดนํ้านมได�มากกว-าปกติ 
 เคยมีผู�เปรียบเทียบว-าตัวคนเราน้ัน เหมือนมนุษย
หุ�มเกราะ และแม�ว-าเกราะน้ันจะทนทาน
ต-อศาสตราวุธเพียงใด แต-ก็มีจุดอ-อนที่สําคัญใน 6 จุดที่เป3นจุดเป|ดของเสื้อเกราะหรือทวารอันได�แก-  
ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ที่เราทุกคนจําเป3นต�องเป|ดไว�เพื่อรับรู�ความเป3นไปของโลกภายนอก จากการ
เกิดการสัมผัสกระทบ แล�วตามมาด�วยการเกิดเวทนาของความรู�สึก ชอบ ชัง หรือเฉย ๆ พร�อมกับการ
ยึดมั่นไปกับความรู�สึกน้ัน ๆ อันนําไปสู-กิเลสตัณหา หากชอบมากในปริมาณที่เข�มข�นพอจะนําไปสู- 
กามตัณหาคือ อยากได� และอยากมี รวมทั้งภวตัณหา อยากเป3น อยากจะบําบัด หรืออยากบําเรอ 
เหมือนว-า เมื่อสมปรารถนาแล�ว ความอยากนั้นจะหยุดไปชั่วขณะ เมื่อหยุดอยากแล�วจะเห็นว-าหาย
เหนื่อย แต-แท�จริงแล�วยังมีความอยากซ-อนเร�นอยู-ต-อไปว-า สิ่งท่ีสมปรารถนาอันได�มาแล�วนั้น จงอยู-กับ
เราตลอดไป ไม-เสื่อม ไม-สลายสูญหายไป ความอยากแบบใหม-ในอาการเก-าเริ่มต�นที่นี่อีกคร้ัง หาก
ความเข�มข�นมากพอ ได�สิ่งท่ีรักและพอใจมาแล�ว แทนที่จะน่ังเป3นสุขนาน ๆ กลับต�องมาทุกข
แบบใหม-
อันมี สาเหตุมาจากความวิตกกังวล เป3นอันว-าหากใส-ตัณหาเข�าไปแล�ว แม�สิ่งนั้นมีอยู-ก็วิตกกังวล จึง
เป3นทุกข
 เมื่อสิ่งนั้นต�องเสื่อมสลายหายไปตามกาลเวลา ก็ต�องเป3นทุกข
เพราะความเสียดาย ห-วงหา
อาลัย  การอยากผลักไส ทุกขเวทนา ความรู�สึกชัง หากความชังมีปริมาณมากถูกตอกย้ําลงในใจครั้ง
แล�วครั้งเล-า จะนําไปสู- วิภวตัณหา คือ ไม-อยากได� ไม-อยากมี และไม-อยากเป3น ส-วนอทุกขมาสุข
เวทนาที่เจือด�วยความหลง ก็สามารถก-อให�เกิดความทุกข
ของชีวิตมากมายในที่สุด  
          ตาและหู เป3นอวัยวะท่ีถูกใช�มากท่ีสุดและเสื่อมเร็วที่สุด ยิ่งไปกว-านั้น เวทนาของความรู�สึก
ที่เกิดจากสัมผัสกระทบทางตาและหูยังเกิดไวและรุนแรงที่สุด ดังคําเปรียบเปรยท่ีว-า หลงจนไม-ลืมหู
ลืมตา หรือ เมื่อไรจะหูตาสว-าง ยกตัวอย-างการได�ยินเสียงด-า เมื่อเสียงมากระทบหู  มีการรับรู�ที่สําเร็จ
ชัดว-าเป3นเสียงด-า เกิดความชังจากความไม-พอใจตามมา เกิดทุกข
ข้ึนทันที ในทางตรงกันข�าม หาก
เสียงท่ีมาสัมผัสกระทบเป3นเสียงชื่นชม เมื่อรับรู�ท่ีสําเร็จชัดว-าเป3นเสียงชื่นชม เกิดความปลาบปลื้มใจ 
โดยหากยึดติดกับความปลาบปลื้มใจจากเสียงสรรเสริญนาน ๆ เข�า ก็ติดใจอยากฟ?งและแสวงหาแต-
เสียงสรรเสริญนั้นอีก หากเสียงสรรเสริญน้ันหายไป ใจท่ีเคยปลาบปลื้มก็ห-อเห่ียวเป3นทุกข
ได�อีก  
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สําหรับการกระทบสัมผัสกับทวารอ่ืน ๆ โดยจมูกทางกลิ่น ถือเป3นสัมผัสที่รุนแรงและใกล�ชิดกว-ารูป
หรือเสียง เพราะรูปเป3นเพียงคลื่นแสงสีและเสียงเป3นเพียงการสั่นสะเทือนของอากาศ แต-กลิ่นน้ันเป3น
โมเลกุลที่กระทบกับจมูกโดยตรง ในบรรดาสิ่งเร�าที่กระตุ�นอารมณ
ความรู�สึกทั้งหลาย กลิ่นจึงเป3นสิ่งท่ี
มีอิทธิพลต-ออาการกระตุ�นได�มากที่สุด  ลิ้นเป3นทวารทางเดียวท่ีรับการกระทบสัมผัสทางรูปธรรม 
ความรู�สึกชอบจึงเป3นสิ่งท่ีสามารถสัมผัสได� ไม-ใช-ความชอบจากการได�เห็นสิ่งสวยงามทางตา  ความ
ไพเราะจากหูหรือความหอมทางจมูก ลิ้นจึงเป3นทวารท่ีให�คุณให�โทษแก-ร-างกายโดยตรง โดยคนที่มี
พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ไม-มีความสมดุลทางโภชนาการ จึงมีโรคภัยไข�เจ็บตามมามากมาย เช-น
โรคความดัน เบาหวานและโรคมะเร็ง เป3นต�น การสัมผัสกระทบทางกาย มีนํ้าหนักและความรุนแรง
ก-อให�เกิดเวทนาได�มากกว-าทวารอ่ืน ๆ และเป3นทวารท่ีตัดการสัมผัสกระทบได�ยากที่สุด และด�วย
เหตุผลตามธรรมชาติที่ว-าสุขเวทนาทางกายนั้นจะกระตุ�นกิเลสตัณหายิ่งกว-าสุขเวทนาทางทวารอ่ืน 
พระพุทธองค
จึงทรงกําหนดอาบัติในพระวินัย โดยห�ามพระภิกษุแตะต�องสตรีเพศโดยเด็ดขาด แม�แต-
พระอรหันต
ซึ่งสามารถตัดขาดความรู�สึกจากตา หู จมูก ลิ้นได� แต-ก็ไม-สามารถตัดความรู�สึกจากกายได� 
พระอรหันต
จึงยังคงรับรู�ความสุขและความทุกข
ทางกายไปจนกว-าจะดับขันธ
  สุดท�ายการสัมผัส
กระทบกับทวารทางจิตใจ เป3นส่ิงลึกซึ้งและมีความซับซ�อน เพราะเมื่อมนุษย
เราเสียชีวิตไปแล�ว ทวาร
ทางกายภาพทั้ง 5 คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย จะถูกป|ดหมดสภาพลงไป เหลือเพียงทวารใจท่ีเป|ดให�จุติ
จิตผุดเข�ามาได� จิตของเราสามารถเก็บอารมณ
ความรู�สึก กิเลส ตัณหาต-าง ๆ ไว�มากมายเพื่อเข�าสู-
รูปธรรมใหม-ของการเกิด ดังน้ันทวารทางใจของร-างกายจึงเป3นทวารที่สกัดได�ยากที่สุด เนื่องด�วยเป3น
การรับการสัมผัสที่เป3นนามธรรมล�วน ๆ โดยตรงกับจิต  
          เม่ือพิจารณาอย-างลึกซึ้งแล�ว การสํารวมระวังเลือกเสพการสัมผัสกระทบทางทวารต-างๆ 
เป3นทางเลือกในเบ้ืองต�น หากแต-ไม-สามารถเลือกหรือหลีกเลี่ยงการเสพกระทบที่ไม-ดี เราควรปรับ
ทัศนคติโดยการนําเอาสิ่งที่มันเกิดเป3นการกระทบสัมผัสในเหตุการณ
ต-างเหล-าน้ัน ๆ มาใช�เป3น
ประโยชน
เพื่อการศึกษาในการฝrกฝนปฏิบัติ ถ�าไม-มีผัสสะ ก็จะไม-มีอะไร มากระตุ�นกิเลส ไม-มีอะไรมา
แหย-ให�กิเลสเกิด มันก็ผ-านวัน ผ-านคืนไป เดินทางสู-หลุมฝ?งศพ โดยไม-มีการพัฒนาเกิดข้ึน ผัสสาหาร 
จึงเป3นตัวท่ีสําคัญมาก ท่ีช-วยให�เราจะได�ปฏิบัติธรรม  การฝrกฝนการรับรู�ถึงความรู�สึก (เวทนา) 
ความรู�สึกท่ีเก่ียวกับกายคือลมหายใจเข�า-ออก ความรู�สึกที่เกิดทางใจ ดํารงจิตอยู-ด�วยความเป3นกลาง 
อยู-กับป?จจุบันอย-างต-อเน่ือง ปราศจากความยินดียินร�าย ปราศจากความคาดหวังถึงสิ่งใด ๆ ที่ยังมาไม-
ถึง รู�สึกถึงส่ิงใด ระลึกรู�สิ่งนั้น  ระลึกรู�ถึงสิ่งใด รู�สึกถึงสิ่งนั้น  การพินิจพิจารณาเพื่อเห็นความจริงให�
รอบด�าน ในทางพุทธจะเรียกกว-า วิป?สสนา โดยวิป?สสนามีหลายวิธี ข้ึนกับจริตนิสัยบุคคล และต�อง
เป3นสิ่งท่ีกําลังเป3นอยู- กําลังเกิดอยู-ในป?จจุบัน มิได�ใช�การขบคิดหรือเชาว
ป?ญญา มิใช-ส่ิงที่ดูเหมือนจะ
เป3น หรือการอาศัยจินตนาการใด ๆ วิป?สสนาวิธีนี้จะเป3นธรรมชาติของการพินิจพิจารณานามและรูป 
ดังกล-าวมา คือการรับรู�เหมือนสายน้ําที่ไหล ที่มีทั้งความรู�สึก (นาม) และลมหายใจเข�า-ออก (รูป) ให�
ระลึกรู�  ในสายน้ําอาจมีสิ่งท่ีดีเฉกเช-นดอกไม�หอมหรือสิ่งท่ีเน-าเหม็นลอยผ-าน เปรียบเหมือนการมีสิ่ง
หน่ึงสิ่งใดเข�ามาในความคิดในการรับรู� ไม-ว-าจะดีหรือไม-ดี การดํารงความเป3นกลางคือการไม-ดึงดูด
หรือผลักไส ไม-เข�าไปคุ�ยเข่ียหรือประเมินค-า ให�เป3นแต-เพียงผู�นั่งมองสายน้ําเฉย ๆ สิ่งหนึ่งสิ่งใด
เหล-าน้ันมันออกมาจากใจ ออกมาจากจิตใต�สํานึกของเราเอง เราจึงควรดําริที่จะวางใจเป3นกลาง 
ปล-อยให�มันคลี่คลายข้ึนสู-พื้นผิวจิตและสลายไปโดยตัวมันเองตามห�วงขณะธรรมชาติวงรอบของมัน 
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และวงรอบของวงจรจิตจะเข�าใจความไม-เที่ยงโดยธรรมชาติของมันเอง ความไม-เที่ยงคืออาการของ
ความเกิด-ดับ ความแปรปรวน เมื่อมองเห็นตรงนี้ด�วยประสบการณ
ตรงของจิตเองแล�ว มันนําไปสู-
ความเข�าใจของทุกขัง อนัตตา ไปตามธรรมชาติ หรือหากมองเห็นด�านทุกขัง หรืออนัตตาก-อน มันก็
ย-อมนําไปสู-ตัวอ่ืนในไตรลักษณ
โดยธรรมชาติเช-นเดียวกัน โดยเราไม-ต�องไปหาข�อสรุปให� จิตจะระลึกรู�
บ-มเพาะโดยตัวของมันเองไปตามธรรมชาติ           
 ดังน้ันการพิจารณาการเลือกเสพการกระทบสัมผัสที่ดี เลือกอยู-ในสภาวะแวดล�อมท่ีผู�คน
สร�างสรรค
ส่ิงที่ดีงามให�แก-กันและกัน เพื่อให�เป3นท่ีเจริญหู เจริญตา และก็เจริญใจในท่ีสุด แต-หากไม-
สามารถหลีกเลี่ยงเสพกระทบสัมผัสที่ไม-ดีได� ก็ให�ปรับทัศนคติโดยถือว-าเป3นโอกาสท่ีดีในการหมั่น
ฝrกฝนพิจารณาอาการที่เกิดข้ึนของกิเลสด�วยสติ โดยหมั่นฝrกความไวของสติ ฝrกสติให�น่ิง เฝhาดูทุกการ
สัมผัสกระทบด�วยใจที่เป3นกลาง เมื่อสติกําหนดได�ละเอียดและไวข้ึน ก็จะเห็นว-าสรรพสิ่งเกิดดับอยู-
ตลอดเวลาตามหลักไตรลักษณ
 คือ อนิจจัง ทุกขังและอนัตตา เราสามารถให�สติเปลี่ยนทางจากกิเลส
เป3นธรรม โดยมีผัสสาหารเป3นเครื่องอาศัย มันจะได�เกิดการการประพฤติปฏิบัติที่จะพัฒนาตนสามารถ
นําไปใช�ในชีวิตประจําวัน และสามารต-อยอดการพัฒนาไปจนถึงการบรรลุมรรคผลนิพพานได�ในท่ีสุด 
 
 4.4.2 ด�านบริโภคอาหารเพ่ือพิจารณาทางเจตนามุ'งหมาย 
 มนุษย
มีธรรมชาติท่ีรับรู�อารมณ
 หรือธรรมชาติทําหน�าที่เห็น ได�ยิน ได�กลิ่น รู�รส  รู�สึกต-อ
การสัมผัสถูกต�องทางกาย และรู�สึกนึกคิดทางใจคือจิต24 พระพุทธศาสนาให�ความสําคัญกับพฤติกรรม
การบริโภคอาหารเพื่อการพิจารณาทางเจตนามุ-งหมาย เพราะเหตุการณ
ทุกอย-างล�วนเป3นผลจากการ
กระทํา เป3นลักษณะของจิตที่มีเจตนาในการนึกคิดท่ีจะตั้งใจทําให�สิ่งต-าง ๆ นั้นเป3นไปตามความ
ประสงค
 คือ ตั้งใจทํา พูด คิดอะไรต-าง ๆ  ซึ่งหากเราทําตามความอยากทุกอย-างของเจตนามุ-งหมาย 
คือทําตามกิเลสตัณหา ผลของความต้ังใจนั้นคือวิบาก   และกรรมเป3นผลของการกระทําที่เกิดโดย
ความคิดที่เกิดข้ึนจากเจตนาของบุคคล อาหารชนิดน้ีจะให�ผลในเร่ืองของกรรม หากเป3นกุศลเจตนาก็
จะเป3นการให�ผลที่เป3นเร่ืองของ บุญ กุศล ความสุข ความเจริญ แต-หากเป3นอกุศลเจตนา ก็จะให�ผล
ในทางลบคือเรื่องของบาป และความทุกข
ยาก ลําบากทางกาย ทางใจเหล-านี้เป3นต�น  
 ตามปกติคนเราสามารถเลือกกินอาหารได� ในสิ่งท่ีชอบไม-ชอบ ถูกปากไม-ถูกปาก  หิวก็กิน  
อ่ิมก็หยุดกิน หรือการไม-เลือกกินอาหาร สุดท�ายร-างกายก็ได�รับผลจากการกระทําตั้งแต-ท�องอืด
ท�องเฟhอไปจนถึงโรคต-าง ๆ ท่ีสามารถจบชีวิตได� เมื่อกินเสร็จเราก็สามารถขับถ-ายของเสียออกจาก
ร-างกายไป สามารถไปออกกําลังกายเพื่อเผาผลาญอาหาร ถ�าขับถ-ายไม-ดี เราก็ทําดีท็อกซ
 ไม-ก็หา
หนทางเพื่อรักษารูปร-างและสุขภาพกันไป แต-จิตของมนุษย
 หากกินไม-เลือกไม-ว-าจะเป3นเจตนามุ-ง
หมายท่ีดี ท่ีเลว เจตนามุ-งหมายท่ีคิดใฝnสูง หรือคิดใฝnตํ่า ดังคําในพุทธศาสนากล-าวไว�ว-า จิตของคนเรา
มักไหลลงสู-ที่ตํ่า เหมือนธรรมชาติของน้ําย-อมไหลลงสู-ที่ต่ําเสมอ ธรรมชาติของใจคนก็เช-นกันมักคล�อย
ไปตามสิ่งที่ใจชอบอยู-เสมอ สิ่งที่ใจชอบมักเป3นสิ่งท่ีตอบสนองต-ออารมณ
ของตนเป3นสําคัญน้ันคือสนอง
ต-อความรู�สึก อยากเอามาเป3นของตน อยากผลักให�ห-างออกไปจากตนและอยากวนเวียนอยู-กับสิ่งใด
                                                

 24เบญจมาศ สุวรรณวงศ
, “ศึกษาวิเคราะห
ธรรมชาติของจิตในพุทธศาสนาเถรวาท ท่ีมีผลต-อการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมนุษย
”, วิทยานิพนธ
ปริญญาพุทธศาสตรดุษฏีบัณฑติ, (บัณฑติวิทยาลยั : มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), 2557, หน�า ก. 
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สิ่งหนึ่งโดยมีตนเป3นที่ตั้ง หากปล-อยให�ใจคล�อยไปตามสิ่งที่ชอบอยู-อย-างน้ีย-อมเหมือนกับสายน้ําที่มีแต-
จะไหลลงสู-ที่ต่ํา การยกจิตให�สูงก็เหมือนการทดน้ํา อาศัยกําลังน้ําผันนํ้าข้ึนสู-ที่สูงได�ฉันใด มนุษย
ก็
อาศัยกําลังยกจิตให�สูงข้ึนได�ฉันนั้น น้ํามีรูปทรงสัณฐานเปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งที่รองรับมันอยู- แต-
ธรรมชาติของนํ้าไม-เคยเปลี่ยนคือความบริสุทธิ์และทรงพลัง  ถ�าเช-นน้ัน มนุษย
พึงตระหนักให�รู�ว-า ใน
แต-ละวันคนเรากินอาหารทางความคิดในเร่ืองเลวหรือเรื่องดีมากกว-ากัน เราเคยเลือกบ�างหรือไม-ว-า 
ความคิดนี้น-ากิน ความคิดนี้ไม-น-ากิน ความคิดนี้เราชอบเป3นพิเศษ หรือความคิดนี้เราแพ� กินไม-ได�เลย 
ลองคิดดูว-าในวัน ๆ หนึ่ง เราบริโภคความคิดก่ีร�อยก่ีล�านความคิดเข�าไป พบเจอเร่ืองถูกใจ เป3นไป
อย-างที่เราคิดว-ามันควรจะเป3น เราก็พอใจพบเจอเรื่องไม-สบอารมณ
 ไม-เป3นไปดังคาดหวัง เราก็
หงุดหงิด เกิดความทุกข
 เปรียบเสมือนการนําอาหารพิษเข�าสู-ร-างกายและจิตใจ ต�องรักษาเยียวยากัน
เป3นระยะเวลานาน โดยทั่วไปความคิดนั้น ไม-ว-าจะเป3นความคิดดีหรือความคิดชั่วก็ตาม เมื่อคิดข้ึนแล�ว
จะไม-ลบหายไปจากจิตใจ จะฝ?งลงเป3นพื้นฐานของจิตใจ ความคิดดีก็จะฝ?งลงเป3นพื้นฐานที่ดี ความคิด
ชั่วก็จะฝ?งลงเป3นพื้นฐานท่ีชั่ว คิดดีนานก็จะฝ?งลงเป3นพื้นฐานที่ดีมาก คิดชั่วนานก็จะฝ?งลงเป3นพื้นฐาน
ที่ชั่วมาก การพยายามควบคุมความคิดให�ถูกต�องไว�เสมอ เป3นสิ่งควรทําด�วยกันทุกคน เพื่อเป3นการไม-
ใส-เชื้อให�แก-กองไฟ ไฟที่ได�จากการเพิ่มเชื้อและได�รับการพัดกระพืออยู-เสมอ ย-อมจะไม-ดับแต-จะ
ใหญ-โตร�อนแรงยิ่งข้ึน ในทางตรงข�าม ถ�าไม-เพิ่มเชื้อให�แก-ไฟ ไม-พัดกระพือไว�เสมอ ไฟก็จะดับสิ้นไปเอง 
หมดร�อนเยือกเย็น เป3นการบริหารจิตท่ีถูกต�องตามพระโอวาทของพระสัมมาสัมพุทธเจ�า ในวิธีควบคุม
ความคิดตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ�าตรัสไว�ในวิตักกสัณฐานสูตร25 ครบบริบูรณ
แล�วท้ัง 5 ข�อ เพื่อ
ควบคุมความคิดมิให�เป3นไปในทางท่ีจะก-อโทษ คือ  

1. เปล่ียนความคิด                                                                                                                     
2. ให�พิจารณาโทษของความคิด                                                                                           
3. ให�เลิกคิด                                                                                                              
4. ให�ใคร-ครวญหาเหตุผลท่ีทําไมจึงคิด                                                                               
5. ให�กัดฟ?นใช�ลิ้นกดเพดานให�แน-น 

 การเสริมสร�างพฤติกรรมในการบริโภคอาหารเพื่อการพิจารณาทางจิต จึงต�องมีการสํารวม
ระวังเพราะเจตนามุ-งหมายในความคิดเป3นอาหารของจิต เม่ือรู�มันก็เท-ากับกําหนดรู�กิเลสตัณหา โดย
การหยุดยั้งไม-ทําและสติมันจะเป3นผู�แจกแจงว-าสมควรทําหรือไม- ถ�ามันเห็นว-าไม-สมควรเราจะไม-ทํา 
ถ�าทําตามตัณหาเราก็จะไหลไปตามกิเลสตลอดเวลา แต-ถ�าทําด�วยสติคือเราไม-ได�ทําตามกิเลสไม-ว-าจะ
เป3นเร่ืองใดโดยการมองสิ่งต-าง ๆ อย-างเข�าใจในความจริงและยอมรับความจริงได� นอกจากนี้การรู�จัก
เลือกใช�ประโยชน
จากด�านบวกที่แฝงอยู-จากสิ่งนั้น ๆ ได� มุมมองของคนเราน้ันมีทั้งด�านบวก ด�านลบ 
หรือมองแล�วเฉย ๆ ไม-รู�สึกอะไร  ท้ังน้ีข้ึนอยู-กับ พื้นฐานจิตใต�สํานึกของแต-ละคน การลดความคิดเชิง
ลบหรือปรับเปลี่ยนความคิดให�แก-จิตจากความคิดที่เป3นลบด�วยการคิดบวก อันเป3นหน่ึงในพุทธวิธี
ควบคุมความคิด ที่พระองค
ได�กําหนดและยังทรงแสดงถึงการใช�ความคิดท่ีจะไม-ก-อให�โทษ ในพระวินัย
ป|ฎก เวรัญชกัณฑ
26 ท่ีว-า เม่ือพระองค
ทรงถูกเวรัญชูพราหมณ
กล-าวว-าทรงเป3นผู�หมดรสก็รับสั่งรับรอง

                                                

                25ม.มู.18/257-262/224-228. 
            26วิ.มหาวิ.1/2/3. 
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ว-าเป3นเช-นนั้นจริง เพราะพระองค
ไม-ทรงมีกิเลสท่ีจะก-อให�เกิดรสคือความยินดี มิได�ทรงขัดแย�งคัดค�าน
คํากล-าวว-าของพราหมณ
 แต-กลับทรงแปลความหมายคําว-าร�ายให�กลายเป3นดีได�  
 ดังน้ันอาหารประเภทนี้ จิตได�รับอาหารอย-างดีเข�าสู-จิต สุขภาพจิตดี ก็ส-งผลดีต-อสุขภาพ
กายให�ดีไปด�วย การเสริมสร�างพฤติกรรมการบริโภคเพื่อการพิจารณาทางจิตด�านเจตนา ด�วยการ
สํารวมระวัง หลีกเลี่ยงการทําตามความอยากทุกอย-างของเจตนามุ-งหมายด�วยกิเลสตัณหาด�วยการ
เลือกเสพเจตนามุ-งหมายท่ีเป3นส-วนดีส-วนกุศล  รวมถึงการปรับเปลี่ยนเจตนาความคิดที่เป3นลบให�เป3น
เจตนาความคิดบวก จะช-วยทําให�ชีวิตมีค-ามีความหมายจากการกระทํา  พร�อมที่จะรับผลของการ
กระทําโดยยินดีและยืนหยัดเพื่อจุดหมายท่ีวางเอาไว� โดยชีวิตของผู�ที่ดํารงอยู-ด�วยความหวัง กับชีวิต
ของผู�อยู-อย-างไร�ความหวังจึงแตกต-างกัน เพราะทั้ง 2 ประการน้ี ได�อาหารที่หล-อเลี้ยงแตกต-างกัน   
 
 4.4.3 ด�านบริโภคอาหารเพ่ือพิจารณาทางการรับรู� 
 การรับรู�เวลามองดูรูปภาพ เราใช�ตามองไปที่รูปภาพ มีความรู�สึกเกิดข้ึนที่ใจว-า ชอบ ไม-
ชอบ หรือ เฉย ๆ “การรับรู�ที่ใจ” แยกเรียก “การรับรู�” ว-า วิญญาณ เรียกคําว-า “ที่ใจ” ว-า วิญญาณ
ทางใจ (มโนวิญญาณ) แต-ที่ละเอียดกว-านี้คือ จริง ๆ แล�วมีการรับรู�ที่ตาก-อน แล�วถึงมีการส-งสัญญาน
มาให�ใจแสดงความรู�สึกอีกที “การรับรู�ท่ีตา” แยกเรียก “การรับรู�” ว-า วิญญาณ เรียก “ที่ตา” ว-า 
วิญญาณทางตา (จักขุวิญญาณ) เป3นทํานองเดียวกันกับอายตนะ หู จมูก ลิ้น กาย และใจ วิญญาณท่ี
เกิดดับ ๆจึงเป3นอาหารที่หล-อวิญญาณ 6 ข้ึนในผู�มีชีวิตเป3นธรรมดาเพื่อหล-อเลี้ยงชีวิต  จึงเกิดเป3นทุกข

โทมนัสอยู-เนือง ๆ 
 เมื่อกล-าวถึงการรับรู�ของมนุษย
จะพบว-าการรับรู�ทางใจมีอิทธิพลต-อชีวิตมนุษย
มากที่สุด 
เพราะเมื่อใจเป3นสุข กายก็จะเป3นสุขไปด�วย อาหารใจจึงนับว-ามีความสําคัญเป3นอย-างมาก ในทัศนะ
ของศาสนาโดยท่ัวไปแล�วถือว-า มนุษย
มีเสรีภาพในการตัดสินใจเลือกกระทําความดีหรือความชั่ว 
ศาสนาทุกศาสนาจึงสอนให�ละเว�นความชั่ว กระทําความดี ถ�ามนุษย
ไม-มีอิสระในการตัดสินใจแล�ว คํา
สอนของศาสนาก็จะไม-มีความหมาย ศาสนาและหลักศีลธรรมก็จะเป3นสิ่งที่ไร�สาระหากมนุษย
ไม-มี
เจตจํานงเสรี ในการกําหนดการเลือกตัดสินใจในการกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งท่ีเห็นว-าเป3นความดี และจงใจ
กระทําเพื่อบรรลุถึงความดีของตัวเองนั้น สอดคล�องตามหลักการที่ว-า ถ�าทุกสิ่งทุกอย-างถูกบังคับ 
ความเพียรจะมีประโยชน
อันใด ดังนั้นการเลือกวิญญาณคือตัวรับรู�ที่เป3นป?ญญา จะเป3นกระบวนการ
คัดกรองการรับรู�ให�บริสุทธิ์โดยการรับรู�ด�วยสติ บริโภควิญญาณาหารท่ีมีป?ญญาเข�าไปด�วยความเข�าใจ 
ก็จะช-วยเติมเต็มชีวิตให�เกิดคุณภาพสูงข้ึน  
 ดังนั้นจะเห็นว-า อาหาร 3 ประการหลัง มีอิทธิพลต-อชีวิตมนุษย
มาก เรียกว-าความเป3น
ตัวตนของมนุษย
แต-ละคน ล�วนเกิดจากอาหาร 3 ประการหลังนี้ทั้งสิ้น ขณะที่อาหารประเภทแรก ทํา
หน�าท่ีหล-อเลี้ยงเพียงร-างกายเท-านั้น พระพุทธศาสนาได�สอนเก่ียวกับอาหารใจไว�อย-างมากมายซึ่งก็คือ
ธรรมะของพระพุทธเจ�า ดังที่หลวงพ-อชา สุภัทโท แห-งวัดหนองปnาพง ท-านได�กล-าวธรรมอุปมาอันเป3น
การสรุปในเร่ืองอาหารใจ  ไว�ในหนังสือความผิดในความถูกด�วยศีล สมาธิ ป?ญญา  ดังมีรายละเอียดว-า  

     “เร่ืองศีลก็ดี เรื่องสมาธิก็ดี เร่ืองป?ญญาก็ดี เหมือนอาหารของเราน-ะ 
ศีลถ�าเป3นอาหารของเราก็เรียกว-ามีหวานอย-างเดียว ไม-มีมัน ถ�าเพิ่มสมาธิเข�า
มาแล�วมันก็มีมันด�วย มันมีหวานแล�วก็มีมัน นี่ มันดีอย-างนี้ ถ�ามีมันกับหวาน 
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มันก็ไม-สมบูรณ
มันต�องมีหอมอีก สามอย-างนี้สมบูรณ
เลย จะเป3นอาหาร
ภายนอกก็ตาม มันสมบูรณ
 มีหวาน มัน แล�วก็หอม มันก็ชวนให�คนทานเต็มที่
น่ันละ อย-างนี้...”27 

 
 พระพุทธเจ�าทรงตรัสไว�ใน ธัมมปทัฏฐกถา ตัณหาวรรค วรรณนา 10 เรื่องท�าวสักกเทวราช 
เพื่อเป3นการตอบป?ญหาแก-เหล-าเทวดาว-า “ในบรรดารสของอาหารทุกชนิด รสแห-งธรรมน้ันเลิศ
ประเสริฐกว-ารสใด ๆ ” ดังบาลีที่กล-าวว-า  “สพฺพรสํ ธมฺมรโส ชินาติ รสแห-งธรรมย-อมชนะรสทั้ง
ปวง”28  
 ดังน้ัน ธรรมะ จึงได�ชื่อว-าเป3น อาหารใจ ที่มีสารอาหารท่ีทรงคุณค-าและให�ประโยชน
ต-อ
ชีวิตอย-างยิ่ง นอกจากจะระงับดับความหิวแล�ว ยังระงับความเร-าร�อน กระสับกระส-าย ดิ้นรน 
ขวนขวาย แสวงหาอย-างไม-รู�จักอ่ิม อันเป3นเหตุแห-งทุกข
 โศก โรคภัยท้ังปวง เรียกว-า หากใครได�ลิ้มรส
แห-งพระธรรมแล�วจะมีแต-ความอ่ิมอก อ่ิมใจ ป�ติสุขมิรู�คลาย แม�จะประสบทุกข
 หรืออุปสรรคป?ญหาก็
ไม-ทุกข
ร�อนเหมือนคนทั่วไป เพราะว-าเขาได�สารอาหารท่ีมีภูมิคุ�มกันความทุกข
 และนําไปสู-การดับทุกข

ได�โดยสิ้นเชิง แสดงดังภาพ  
 

 
 
 ภาพที่ 10   สรุปการเสริมสร�างพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพ่ือพิจารณาทางจิต 

 
4.5 การสัมภาษณ:ผู�ทรงคุณวุฒิ  

                                                

 27พระโพธิญาณเถร (ชา สภุทฺโท), ความผิดในความถูก, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทคิวพร้ินท
 แมเนจ
เม�นท
 จํากัด, 2554), หน�า34. 
 28ข.ุธ.อ.43/250.  
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 ในงานวิจัยเพื่อบูรณาการการเสริมสร�างพฤติกรรมในการบริโภคอาหารแนวพุทธ ผู�วิจัยได�
ใช�การสัมภาษณ
เชิงลึกผู�ทรงคุณวุฒิด�านพระพุทธศาสนาและด�านอาหารโภชนาการ 13 รูป/คน เพื่อ
ใช�ประกอบงานวิจัยน้ี ดังประเด็นต-อไปน้ี 

 4.5.1 การสร�างเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพ่ือการดํารงชีวิต  
อาหารเป3นป?จจัยหลักของมนุษย
ในการดํารงชีพเป3นเบื้องต�น ตั้งแต-แรกเกิดจนกระทั่ง

สิ้นชีวิต  การสร�างเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อการดํารงชีวิตนี้  สอดคล�องตามพุทธพจน
ใน
กายสูตรท่ีกล-าวไว�ว-า “ภิกษุท้ังหลาย กายนี้มีอาหารเป3นที่ตั้ง ดํารงอยู-ได�เพราะอาศัยอาหาร ไม-มี
อาหารดํารงอยู-ไม-ได�”29     

พระครูสุนทรธรรมโสภณ, รศ.ดร. ได�ให�ความเห็นว-า พฤติกรรมการบริโภคอาหารมีความ
จําเป3น เพราะชีวิตต�องมีอาหารหล-อเลี้ยง โดยมีกายจิตอิงอาศัยกัน ด�านร-างกายควรกินตามหลักการ
คุณค-าของอาหารทางโภชนาการ โดยคํานึงเพื่อบําบัดความหิวคือเวทนาเก-าและปhองกันไม-ให�เวทนา
ใหม-คือความหิวและความอึดอัดเกิดตามมา ดังนั้นอาหารท่ีกินไปแล�วต�องไม-มีโทษต-อตัวเรา สามารถ
ให�กําลังและให�ภูมิต�านทานแก-ร-างกายหากได�รับอาหารท่ีสะอาดอย-างเหมาะสมเพียงพอต-อวัยของแต-
ละบุคคล ผู�คนส-วนมากมักคํานึงถึงแต-ประโยชน
ด�านความสุขจากการเพลิดเพลินในการบริโภคอาหาร 
ทําให�เกิดการบริโภคที่เกินความจําเป3น อันนําไปสู-โรคภัยต-าง ๆ แก-ร-างกาย หากแต-เรามองครบไปถึง
โทษของพฤติกรรมการบริโภคที่ไม-ถูกต�อง จะสามารถช-วยทําให�เราสามารถเกิดการพิจารณาตาม
คุณค-าแท�ของพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ดีได�30 
 พระครูภาวนาวิมล ได�ให�ความเห็นว-า สัตว
โลกต�องการอาหารในการเสริมสร�าง ซ-อมแซม
ให�ร-างกายเจริญเติบโต เพื่อสามารถดํารงชีวิตอยู-ได� หากร-างกายขาดอาหารก็ไม-สามารถดํารงชีวิตอยู-
ได� เหตุเพราะร-างกายต�องอาศัยอาหารเป3นป?จจัยในการดํารงอยู-ของอัตภาพตามอายุขัย  อาหารท่ี
บริโภคจึงต�องมีคุณค-าและมีประโยชน
เหมาะสมกับธาตุในร-างกาย เราจึงต�องศึกษาคุณสมบัติของ
อาหาร ประโยชน
และโทษของอาหาร ปริมาณการบริโภคที่พอเหมาะพอดีเพื่อจัดสรรอาหารที่มี
ประโยชน
ให�ครบหมวดหมู- ขณะเดียวกันก็สามารถหลีกเลี่ยงอาหารท่ีไม-เป3นประโยชน
หรือเป3น
อันตรายต-อตัวเรา หากร-างกายบริโภคอาหารที่มีสารเคมีปรุงแต-งมาก อวัยวะภายในต�องทํางานหนัก 
เมื่อมีการสะสมมาก ก็นําไปสู-โรคภัยอันมีผลต-อการดํารงชีวิต  เพื่อทําให�ร-างกายของเราดํารงอยู-ได�
อย-างปกติและไม-ขาดสารอาหารในการดํารงชีพ ดังน้ันเราจึงควรบริโภคอาหารอย-างมีสติ รู�เหตุ รู�ผล 
เพื่อให�อาหารที่บริโภคแล�วไม-ทับจิต สามารถนําพาให�เกิดการดํารงชีวิตที่เป3นปกติสุขได�31   
 คุณมยุรี  ดิษย:เมธาโรจน: ได�ให�ความเห็นว-าอาหารเป3น 1 ในป?จจัย 4 ที่มีความจําเป3นและ
สําคัญต-อการดํารงชีวิต  โดยการกินอาหารให�หลากหลายครบถ�วนในอาหารหลัก 5 หมู- โดยมีสัดส-วน
ที่เหมาะสม ไม-ขาดหรือมากเกิน โดยหลีกเลี่ยงการทานอาหารจุบจิบตลอดเวลา แต-ให�มีพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารท่ีเป3นมื้อเป3นเวลา โดยเฉพาะในป?จจุบันอาหารมีความหลากหลาย สามารถบริโภคได�
ตามช-องทางร�านต-างมากมายตลอด 24 ชั่วโมง  ผู�บริโภคจึงต�องให�ความสําคัญมากข้ึนในการควบคุม
ปริมาณอาหารไม-ให�มากเกินความต�องการของการใช�พลังงานในแต-ละวันของแต-ละบุคคล นอกจากน้ี
                                                

 29สํ.มหา.30/357/184. 
 30สัมภาษณ
 พระครูสุนทรธรรมโสภณ, รศ.ดร., เจ�าอาวาสวัดเสนหา, 27 มีนาคม 2561. 
 31สัมภาษณ
 พระครูภาวนาวิมล, เจ�าคณะอําเภอเมือง เจ�าอาวาสวัดสระกะเทียม, 3 เมษายน 2561. 
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ยังต�องพิจารณา อ-านฉลากเพื่อเลือกสรรอาหารที่ยังไม-หมดอายุ มีส-วนผสมในอาหารท่ีระบุในฉลากท่ี
ไม-ก-อให�เกิดการแพ�สําหรับผู�แพ�วัตถุดิบบางประเภทในอาหาร เลือกดูปริมาณสารอาหารและพลังงาน
ต-อหน-วยการบริโภคให�เหมาะสมกับภาวะโภชนาการของตัวเรา โดยเพิ่มการบริโภคอาหารในส-วนท่ี
ขาดและลดในส-วนท่ีเกิน ให�เกิดภาวะโภชนาการที่สมดุลเพื่อปhองกันโรคภัยไข�เจ็บต-าง ๆ ที่มาจาก
พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ไม-เหมาะสมได�32 
 รศ.ดร.เภสัชกรหญิง จงจิตร  อังคทะวานิช ได�ให�ความเห็นว-า คนเราจําเป3นต�องบริโภค
อาหารเพื่อช-วยให�อ่ิมท�อง และรักษาร-างกายให�มีสุขภาพท่ีดีต-อการดํารงชีพอันได�มาจากสารอาหารที่มี
ประโยชน
ครบถ�วนตามความต�องการของร-างกายแต-ละบุคคล  มีภูมิต�านทานต-อโรคภัยไข�เจ็บต-าง ๆ 
ช-วยซ-อมแซมอวัยวะส-วนที่สึกหรอของร-างกาย รวมถึงการไม-เป3นภาระผู�อ่ืนจากป?ญหาสุขภาพ ด�วย
การบริโภคอาหารที่มีสะอาดปลอดภัย อุดมด�วยสารอาหารที่มีประโยชน
 สมดุลต-อความต�องการของ
ร-างกาย เพื่อนําไปสู-ความสุขอันเนื่องด�วยว-าการบริโภคอาหารเป3นเหตุให�ร-างกายเกิดความแข็งแรง 
สามารถดําเนินชีวิตได�อย-างร-าเริงแจ-มใส ดังนั้นการได�รับความรู�ในการบริโภคอาหารและการนําไป
ปฏิบัติได�อย-างเหมาะสมถูกต�องด�วยทางสายกลางอย-างไม-เกิดความตึงเครียด33 
 ผศ.ดร.วรางคณา  ศรีจํานงค: ได�ให�ความเห็นว-า อาหารเป3นสิ่งสําคัญและจําเป3นในการ
เป3นแหล-งให�พลังงานและทําให�ร-างกายดําเนินไปได�อย-างปกติ ไม-เจ็บปnวย ดังนั้นเราจึงต�องศึกษาเพื่อ
สร�างความตระหนักรู�ในความสําคัญของอาหารหลัก 5 หมู-ที่ควรบริโภคตามหลักโภชนาการให�
ครบถ�วนตามความต�องการของร-างกายอย-างเพียงพอไม-มากหรือน�อยจนเกินไป เพื่อให�เกิดประโยชน

ต-อสุขภาพในการดําเนินชีวิตโดยในอาหารชนิดเดียวกันอาจไม-ได�เหมาะกับคนทุกคน สําหรับผู�ปnวย 
อาหารนั้นยังช-วยในการบําบัดโรค ช-วยซ-อมแซมส-วนท่ีสึกหรอทําให�ร-างกายมีภูมิต�านทานต-อโรคดีข้ึน
สามารถฟjkนฟูสภาพร-างกายกลับมาดํารงชีวิตตามปกติได� แต-เราต�องคัดเลือกอาหารท่ีให�สารอาหารท่ี
เป3นประโยชน
และจําเป3นให�กับร-างกายของผู�ปnวยอย-างเพียงพอ สามารถลดการทานยาโดยใช�อาหาร
บําบัดเป3นยา การพิจารณาเลือกบริโภคอาหารให�เหมาะสมกับตัวเราด�วยการสนใจใฝnหาความรู�ในด�าน
อาหารและโภชนาการ ควรปลูกฝ?งให�เกิดข้ึนในตัวตั้งแต-เด็ก เพื่อเกิดเป3นพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ที่ถูกต�อง34 
 ดังน้ัน จากการสัมภาษณ
ผู�ทรงคุณวุฒิในประเด็นการเสริมสร�างพฤติกรรมในการบริโภค
อาหารเพื่อการดํารงขีวิต สรุปได�ดังน้ี 

 
ลําดับที ่ รายชื่อ สรุปบทสัมภาษณ: 

1 พระครูสุนทรธรรมโสภณ, รศ.ดร. � อาหารมีความจําเป3นต-อการหล-อเลี้ยงร-างกาย
และจิตใจ 
� บําบัดความหิว 

                                                

 32สัมภาษณ
 คุณมยุรี  ดิษย
เมธาโรจน
, นักวิชาการอาหารและยาชํานาญการ, 26 มีนาคม 2561. 
 33สัมภาษณ
 รศ.ดร.เภสัชกรหญิง จงจิตร  อังคทะวานิช, ผู�เชี่ยวชาญด�านโภชนศาสตร
และการกําหนด

อาหาร, 5 เมษายน 2561. 
            34สัมภาษณ
 ผศ.ดร.วรางคณา ศรีจํานงค
, อาจารย
ประจําสถาบันโภชนาการ, 5 เมษายน 2561 



123 
 

� อาหารให�ภูมิต�านทานแก-ร-างกาย 
� บริโภคอาหารแล�วต�องไม-เป3นโทษ 
� การบริโภคอาหารให�คํานึงถึงความจําเป3นอย-าง
เหมาะสมกับตนเอง 

2 พระครูภาวนาวิมล � อาหารมีทั้งประโยชน
และโทษ 
� ศึกษาคุณสมบัติของอาหาร เพื่อจัดสรรอาหารที่
มีประโยชน
เหมาะกับธาตุของร-างกายและสามารถ
หลีกเลี่ยงอาหารที่เป3นโทษ 
� มีสติ รู�เหตุ รู�ผล แห-งการบริโภคอาหารนั้น 

3 คุณมยุรี  ดิษย
เมธาโรจน
 � บริโภคอาหารให�หลากหลาย ครบถ�วนตามหลัก
โภชนาการของอาหารหลัก 5 หมู- 
� ต�องพิจารณาอ-านฉลากเพื่อเลือกสรรให�
เหมาะสม 
� เพิ่มการบริโภคอาหารในส-วนที่ขาดและลดใน
ส-วนที่เกิน 
� บริโภคอาหารให�เป3นมื้อตามเวลา หลีกเลี่ยงการ
ทานจุบจิบ  

4 รศ.ดร.เภสัชกรหญิง จงจิตร  อังค
ทะวานิช 

� บริโภคอาหารเพื่อช-วยให�อ่ิมท�องในการดํารงชีพ 
� ควรบริโภคอาหารท่ีมีสารอาหารท่ีมีประโยชน
  
� ไม-เป3นภาระจากป?ญหาสุขภาพ 
� นําความรู�ด�านอาหารไปปฏิบัติให�ถูกต�องด�วย
ทางสายกลาง 

5 ผศ.ดร.วรางคณา ศรีจํานงค
 � อาหารเป3นแหล-งพลังงานเพื่อช-วยทําให�ร-างกาย
ดําเนินไปอย-างปกติ ไม-เจ็บปnวย 
� อาหารชนิดเดียวกันอาจไม-ได�เหมาะกับคนทุก
คน 
�ต� อ ง ศึ กษา หาคว า ม รู� ใ น เ ร่ื อ งอ าหา รและ
โภชนาการอย-างถูกต�อง 
� นําความรู�ด�านอาหารไปปฏิบัติใช�และปลูกฝ?งให�
เป3นพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ถูกต�อง  

  

ตารางที่ 4 แสดงสรุปการสัมภาษณ:ผู�ทรงคุณวุฒิในประเดน็การเสริมสร�างพฤติกรรมในการ 

            บริโภคอาหารเพ่ือการดํารงชีวิต 
  จากการสัมภาษณ
ผู�ทรงคุณวุฒิในประเด็นการสร�างเสริมพฤติกรรมในการบริโภคอาหาร

เพื่อการดํารงชีวิต  ผู�วิจัยจึงสังเคราะห
ได�ว-าควรใฝnศึกษาเพื่อสร�างความตระหนักรู�ในการบริโภคอาหาร
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อย-างมีสติ เลี่ยงการบริโภคอาหารท่ีไม-สะอาดและสามารถพิจารณาเลือกอาหารบริโภคได�อย-าง
เหมาะสมเป3นเวลา พอดี ต-อร-างกายของแต-ละบุคคลเพื่อใช�เป3นคุณค-าแท�ในการดํารงชีพตามอัตภาพได� 

 
  4.5.2 การเสริมสร�างพฤติกรรมในการบริโภคอาหารเพ่ือให�มีความเหมาะสม 
  การบริโภคอาหารท่ีดีเหมาะสมต�องให�เกิดความสมดุลหรือความพอดีท้ังต-อชีวิตตนเองและ
สิ่งแวดล�อม เพื่อให�เกิดความสมดุลของธรรมชาติทั้งแหล-งอาหาร การบริโภค และทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล�อม สามารถอิงอาศัยกันและอยู-ร-วมกันได�ด�วยความสมดุล การสร�างเสริมพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารเพื่อให�มีความเหมาะสมนี้ สอดคล�องตามหลักคําสอนเรื่อง อป?ณณกปฏิปทา 3 คือ   1) 
อินทรียสังวร การสํารวมอินทรีย
 คือระวังไม-ให�บาปอกุศลธรรมครอบงําใจ เมื่อรับรู�อารมณ
ด�วยอินทรีย

ทั้ง 6  2) โภชเนมัตตัญzุตา ความรู�จักประมาณในการบริโภค คือรู�จักพิจารณารับประทานอาหารเพื่อ
หล-อเลี้ยงร-างกายใช�ทํากิจให�ชีวิตผาสุก มิใช-เพื่อสนุกสนานมัวเมา  3) ชาคริยานุโยค การหมั่น
ประกอบความตื่น คือขยันหมั่นเพียร ต่ืนตัวอยู-เป3นนิตย
 ชําระจิตท่ีมีนิวรณ
 พร�อมเสมอทุกเวลาท่ีจะ
ปฏิบัติกิจให�ก�าวหน�าต-อไป35 
 พระครูภาวนาวราทร ได�ให�ความเห็นว-า ให�บุคคลยึดหลักและประยุกต
ใช�หลักในการ
บริโภคอาหารตามพระวินัยของสงฆ
 ท่ีเป3นกฎระเบียบท่ีพระพุทธเจ�าทรงบัญญัติข้ึนเป3นแบบอย-างที่ดี
ในด�านการบริโภคอาหารที่ฉันน�อย เป3นไปเพื่อความพอดี มีข�อห�ามในด�านอาหารหลายประการท่ี
สนับสนุนการบริโภคเป3นไปเพื่อความพอดี เช-น เราจักฉันแกงพอสมควรแก-ข�าวสุก รวมถึงสุขลักษณะ
และกิริยามารยาทของพฤติกรรมการบริโภคท่ีดี เช-น เมื่อฉันอยู- จักไม-สอดมือทั้งหมดเข�าปาก ไม-เน�น
การบริโภคเพื่อตอบสนองความติดใจในรสชาติของอาหารจากการปรุงแต-งมาก ๆ แต-ให�เลือกทาน
อาหารท่ีมีสมุนไพรหรือองค
ประกอบตามธรรมชาติเพื่อปรับสมดุลธาตุตามร-างกายและฤดูกาลให�เกิด
ความพอดี  เมื่อพระภิกษุปฏิบัติตามพระวินัยจึงเป3นการสร�างดุลยภาพท่ีไม-ทําให�เกิดการเบียดเบียน
ตนเองและสิ่งแวดล�อมรวมถึงไม-เพิ่มของเสียทําลายสิ่งแวดล�อม36 
  พระครูปลัดไพบูลย: 9าณโสภโณ ได�ให�ความเห็นว-า การบริโภคอาหารควรยับยั้งความ
อยากให�อยู-ในขอบเขต บริโภคอาหารท่ีมีประโยชน
ที่ไม-จําเป3นต�องมีราคาแพงเกินเลยกับรายได�หรือ
ฐานะ รวมถึงต�องมีมัตตัญzุตาคือความรู�จักประมาณ อันเป3นการควบคุมไม-ตามใจกิเลสในการบริโภค
อาหาร และควรมีการศึกษาหาความรู�ท่ีแท�จริงเพื่อการพิจารณาในการเลือกบริโภคอาหารโดยไม-ถูก
ชักจูงจากสื่อโฆษณาเพื่อให�เกิดภาวะบริโภคนิยมในพฤติกรรมการบริโภคอาหาร   แก�ไขความเชื่อเร่ือง
การบริโภคอาหาร เช-นการได�บริโภคอวัยวะสัตว
ปnาท่ีหายาก สามารถเพิ่มพละกําลังทางเพศหรือสิ่งท่ี
ยังไม-ถูกต�องและสามารถพิสูจน
ได�มาเป3นความถูกต�องโดยอาศัยป?ญญา เพื่อที่จะไม-ทําให�เกิด
พฤติกรรมการบริโภคอาหารจากอํานาจของกิเลส อันนําไปสู-การเบียดเบียนตนเองและสิ่งแวดล�อม37  
 รศ.สุเชาวน:  พลอยชุม ได�ให�ความเห็นว-า ป?ญหาจากการบริโภคอาหารท่ีส-งผลกระทบต-อ
ความสมดุล ไม-ได�เกิดข้ึนจากวัตถุประสงค
เพื่อการกินอย-างดียว หากแต-เกิดการเบียดเบียนทําลาย
แหล-งของอาหาร เพื่อผลประโยชน
ในด�านอ่ืน ๆ แม�บางคร้ังก็ไม-ได�เป3นผู�บริโภคเอง แต-เอามาขาย 
                                                

 35องฺ.ติก.34/455/47. 
 36สัมภาษณ
 พระครูภาวนาวราทร , เจ�าอาวาสวัดปnามณีกาญจน
, 12 เมษายน 2561. 

             37สัมภาษณ
 พระครูปลัดไพบูลย
 9าณโสภโณ, เจ�าอาวาสวัดปnาอดุมสทิธิกุล, 31 มีนาคม 2561. 
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กักตุนเพื่อผลประโยชน
  ดังนั้นเราต�องตระหนักรู�ถึงหลักสันโดษคือกินอยู-ตามท่ีเราหามาได� ด�วยความ
ยินดีพอใจ และหลักอิทัปป?จจยตาที่ว-าสิ่งต-าง ๆ ล�วนต�องอิงอาศัยกัน หากทําลายสิ่งหนึ่งย-อมเกิด
ผลกระทบต-ออีกสิ่งหนึ่ง สามารถส-งเสริมทําให�เราเกิดการเรียนรู�  เข�าใจ และมีความสามารถพิจารณา 
ในเรื่องพฤติกรรมการบริโภคอาหารให�เกิดความเหมาะสม พอเพียง โดยรู�ว-าอาหารอะไรที่ควรกินและ
บางอย-างก็ไม-ใช-เร่ืองท่ีต�องกิน ต�องลอง เพียงเพื่อตอบสนองความอยาก ความสนุกสนาน ก็จะทําให�
เกิดการบริโภคอาหารได�อย-างถูกต�องมีความเหมาะสมได�ดุลยภาพ38       
 อาจารย:สง'า ดามาพงษ: ได�ให�ความเห็นว-า ควรตระหนักรู�ว-าเรื่องอาหารเป3นเร่ืองสําคัญ 
ควรกินอาหารให�หลากหลาย และส-งเสริมให�กินอาหารท่ีผ-านกระบวนการหรือปรุงแต-งน�อย โดย
สนับสนุนให�มีเมนูสุขภาพจากอาหารท�องถ่ินในแต-ละร�านอาหารให�เป3นทางเลือกสําหรับบางกลุ-มของ
ผู�บริโภค เพื่อให�ได�สารอาหารจากธรรมชาติตามฤดูกาลที่มีประโยชน
ครบถ�วนสมดุลกับความต�องการ
ของร-างกาย เช-นพืชผักเกษตรอินทรีย
 ท่ีมีประโยชน
ต-อสุขภาพ สามารถสร�างความสมดุลในเร่ือง
สารอาหารต-อร-างกาย สร�างความตระหนักรู�ในการลดการซื้อหาอาหารแปรรูปหรือปรุงอาหารท่ีมาก
เกินความต�องการเพราะเมื่อหมดอายุหรือบริโภคได�ไม-หมด ทําให�ต�องทิ้งเป3นขยะอาหาร ส-งผลกระทบ
ต-อสิ่งแวดล�อมที่เราและคนในครอบครัวต�องได�รับผลกระทบ ทางภาครัฐหรือหน-วยงานท่ีเก่ียวข�องควร
มีงบประมาณส-งเสริมงานวิจัยเพื่อรองรับการนําขยะอาหารจากครัวเรือนนําไปใช�ประโยชน
 รวมถึงมี
มาตรการให�ทุกครอบครัวมีส-วนร-วมในการควบคุมและลดขยะอาหารจากครัวเรือน นอกจากนี้ยัง
สามารถช-วยลดภาวะโลกร�อนจากอาหารท่ีเราใช�บริโภคเป3นการช-วยดูแลรักษาและสนันสนุนธรรมชาติ
สิ่งแวดล�อม39 

  คุณปนัดดา เจริญกิจ  ได�ให�ความเห็นว-า ในการบริโภคอาหารเพื่อให�มีความเหมาะสมคือ
การบริโภคเพื่อให�มีความพอดี ไม-มากเกินไป ไม-น�อยเกินไป หมั่นพิจารณาดูว-าร-างกายเกิดอะไรที่ได�
สมดุลหรือเสียสมดุล ก็ปรับเปลี่ยนแก�ไข เช-น สังเกตจากระบบขับถ-ายต�องมีความปกติ ใฝnหาความรู�
เพื่อไม-บริโภคอาหารตามแรงโฆษณาเพื่อผลประโยชน
ทางธุรกิจ ความเชื่อผิด ๆ ที่ยังไม-มีข�อพิสูจน
หรือ
หลักฐานทางวิทยาศาสตร
มาสนับสนุน อันนําไปสู-การเบียดเบียนตนเอง รบกวนธรรมชาติของสัตว
ปnา
และปnาไม� อันเป3นการทําลายสมดุลทางธรรมชาติ โดยการมีความรู�และการทําให�บุคคลเกิดจิตสํานึก 
นําไปสู-การบริโภคอาหารด�วยป?ญญา การทําให�คนเราบริโภคอาหารได�อย-างมีดุลยภาพ คือมีความ
พอประมาณ เป3นป?จจัยสําคัญที่จะก-อให�เกิดคุณภาพของชีวิตและยังไม-เบียดเบียนทําลายธรรมชาติ40 
 คุณจุฑามาศ ชาติทอง ได�ให�ความเห็นว-า การศึกษาหาความรู�ในเรื่องอาหาร ช-วยให�เรามี
วิจารณญาณในการเชื่อสื่อโฆษณา สามารถเลือกทานอาหารท่ีเหมาะสมและพอเหมาะกับร-างกายของ
เรา  เพื่อสร�างสมดุลในร-างกายช-วยทําให�ร-างกายมีสุขภาพแข็งแรง ไม-กินอาหารที่อาจไม-ใช-แหล-ง
อาหารปกติทั่วไป ทําให�เกิดการรุกล้ําเบียดเบียนธรรมชาติสิ่งแวดล�อม  บริโภคแต-พอเหมาะพอดีท้ังใน
แง-ของสารอาหารและปริมาณ ไม-กินท้ิงกินขว�าง อันนําไปสู-ขยะของอาหาร ท่ีส-งผลต-อการต�องนําไป

                                                

 38สัมภาษณ
 รศ.สุเชาวน
 พลอยชุม, ผู�เชี่ยวชาญด�านประวัติพระพุทธศาสนา/ปรัชญา/พระไตรป|ฎก, 12 
เมษายน 2561.  

 39สัมภาษณ
 อาจารย
สง-า ดามาพงษ
, ผู�เชีย่วชาญด�านโภชนาการอสิระ, 9 เมษายน 2561. 
 40สัมภาษณ
 คุณปนัดดา เจริญกิจ, ผู�จัดการฝnายพัฒนาผลิตภัณฑ
และประกันคุณภาพ โรงงาน

อุตสาหกรรมการผลิตอาหาร, 21 มีนาคม 2561. 
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กําจัดและสูญเสียคุณค-าทางเศรษฐกิจและส-งผลต-อภาวะโลกร�อนข้ึน เสียภาวะสมดุลทางสิ่งแวดล�อม
ทางธรรมชาติข้ึนได� จึงเท-ากับเป3นการเบียดเบียนตนเอง ผู�อ่ืนและสิ่งแวดล�อมในท่ีสุด41 

  ดังน้ัน จากการสัมภาษณ
ผู�ทรงคุณวุฒิในประเด็นการเสริมสร�างพฤติกรรมในการบริโภค
อาหารเพื่อความเหมาะสม สรุปได�ดังน้ี 

 
ลําดับที ่ รายชื่อ สรุปบทสัมภาษณ: 

1 พระครูภาวนาวราทร � ยึดหลักและประยุกต
ใช�หลักในการบริโภคอาหารตาม
พระวินัยของสงฆ
 เพื่อความพอดี มีสุขลักษณะและมารยาท 
� ไม-เน�นการบริโภคอาหารเพื่อตอบสนองด�านรสชาติ 
� เลือกบริโภคอาหารตามฤดูกาล เพื่อได�สารอาหารท่ีมี
ประโยชน
ต-อสุขภาพ ไม-ทําลายสิ่งแวดล�อม 

2 พ ร ะ ค รู ป ลั ด ไ พ บู ล ย
 
9าณโสภโณ 

� ควบคุมไม-ตามใจกิเลสในการบริโภคอาหาร 
� บริโภคอาหารท่ีไม-แพง สมรายได�และฐานะ 
� พิจารณาในการเลือกบริโภคอาหารโดยไม-ถูกชักจูงตาม
กระแสโฆษณา 
� หมั่นศึกษาหาความรู�ท่ีแท�จริงเพื่อแก�ไขความเชื่อจากสิ่ง
ที่ไม-ถูกต�อง 

3 รศ.สุเชาวน
 พลอยชุม � รู�ว-าอาหารอะไรท่ีควรกินและบางอย-างก็ไม-ใช-เร่ืองท่ีต�อง
กิน 
� มีความสันโดษ กินอยู-ตามที่เราหามาได� ด�วยความพอใจ 
� ตระหนักรู�ถึงหลักอิทัปป?จจยตาที่ว-าสิ่งต-าง ๆ ล�วนต�อง
อิงอาศัยกัน  
� ไม-เบียดเบียนตนเอง ผู�อ่ืนและสิ่งแวดล�อม 

4 อาจารย
สง-า ดามาพงษ
 � ตระหนักรู�ว-าเรื่องอาหารเป3นเรื่องสําคัญ  
� ส-งเสริมให�กินอาหารท่ีผ-านกระบวนการหรือปรุงแต-ง
น�อย เช-นเมนูสุขภาพจากอาหารท�องถ่ิน  
� ลดขยะอาหาร เพื่ อลดภาวะ โลกร�อนและ รักษา
สิ่งแวดล�อม  

                                                

   41สัมภาษณ
 คุณจุฑามาศ ชาติทอง, ผู�จัดการแผนกโภชนาการประจําโรงพยาบาล, 21 เมษายน 2561. 
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5 คุณปนัดดา เจริญกิจ � หม่ันพิจารณาดูว-าร-างกายเกิดอะไรที่ได�สมดุลหรือเสีย
สมดุลภายหลังจากบริโภคอาหาร 
� ใฝnหาความรู�เพื่อไม-บริโภคอาหารตามความเชื่อผิด ๆ 
อันนําไปสู-การเบียดเบียนสุขภาพคนเองและไม-เป3นการ
ทําลายสมดุลทางธรรมชาติ 

6 คุณจุฑามาศ ชาติทอง � ศึกษาหาความรู�ในเร่ืองอาหาร เพื่อการมีวิจารณญาณ 
� ไม-กินอาหารที่อาจไม-ใช-แหล-งอาหารปกติท่ัวไป 
 
� บริโภคแต-พอดี ไม-กินท้ิงกินขว�าง  
� ลดการเสียคุณค-าทางเศรษฐกิจ และการขาดสมดุลทาง
สิ่งแวดล�อมจากพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่เหมาะสม 

 
ตารางที่ 5 แสดงสรุปการสัมภาษณ:ผู�ทรงคุณวุฒิในประเดน็การเสริมสร�างพฤติกรรมในการ 

              บริโภคอาหารเพ่ือให�มีความเหมาะสม 
 
จากการสรุปบทสัมภาษณ
ผู�ทรงคุณวุฒิในประเด็นการสร�างเสริมพฤติกรรมในการบริโภค

อาหารเพื่อให�มีความเหมาะสม  ผู�วิจัยจึงสังเคราะห
ได�ว-าควรพิจารณาบริโภคอาหารตามคุณค-าทาง
โภชนาการท่ีมีราคาที่สมเหตุสมผลตามฐานะ ส-งเสริมการบริโภคอาหารท�องถ่ินที่ให�คุณค-าทางอาหารสูง 
ราคาไม-แพง เพื่อสร�างความพอเหมาะพอดีกับประโยชน
ที่ร-างกายจะได�รับ มีวินัยในการบริโภคโดยไม-
กินท้ิงกินขว�างพร�อมท้ังสร�างความสมดุลให�เกิดแก-สภาพแวดล�อมและทรัพยากรธรรมชาติด�วย 
   

 4.5.3 การเสริมสร�างพฤติกรรมในการบริโภคอาหารเพ่ือสร�างคุณค'าต'อชีวิต 
 การบริโภคอาหารเพื่อสร�างคุณค-าของชีวิตนั้น ต�องใช�ป?ญญาพิจารณาในการบริโภค การ
บริโภคอาหารต�องไม-มีผลเสียต-อชีวิตและเอ้ือต-อการปฏิบัติหน�าที่ในชีวิต ทําให�เกิดประโยชน
แก-ตนเอง 
ผู�อ่ืน และสังคม โดยใช�สติป?ญญาเพื่อให�เห็นประโยชน
และโทษของการบริโภค เพื่อให�เกิดคุณค-าต-อ
ชีวิตได�ในท่ีสุด การสร�างเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสร�างคุณค-าต-อชีวิตนี้สอดคล�องตามพุทธ
พจน
ที่กล-าวไว�ในโทณปากสูตรว-า   

“มนุชสฺส สทา สติมโต มตฺตํ ชานโต ลทฺธโภชเน ตนุกสฺส ภวนฺติ เวทนา 
สณิกํ ชีรติ อายุ ปาลยนฺติ ฯ แปลว-า มนุษย
ผู�มีสติอยู-ทุกเมื่อ รู�จักประมาณใน
โภชนะที่ได�มา ย-อมมีเวทนาเบาบาง เขาย-อมแก-ช�า อายุยืน”42 

 
 พระครูสุนทรธรรมโสภณ, รศ.ดร. ได�ให�ความเห็นว-า ก-อนจะนําชีวิตไปสร�างคุณค-าได� ต�อง
มุ-งดูแลรับผิดชอบและพัฒนาตนเองให�ได�ดีเสียก-อน สําหรับการบริโภคอาหารคือเลือกบริโภคสาย
กลางที่เหมาะกับจริต ธาตุขันธ
 เพื่อการมีกายใจที่สบาย พร�อมในการนํากําลังไปสนับสนุนการทํา

                                                

 42สํ.ส.24/365/372. 
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ประโยชน
ต-าง ๆ ทั้งในทางโลกตามหน�าท่ีของแต-ละบุคคล ให�มีความก�าวหน�าสําเร็จ เอ้ือเฟjkอไปยังผู�อ่ืน 
รวมถึงการทําประโยชน
ในการสั่งสมความดีงาม พัฒนาจิตใจ และการทําประโยชน
สูงสุดทางธรรมคือ
การรู�แจ�งสภาวะทั้งหลายท่ีเป3นสาระแท�จริงของชีวิต43 
 พระครูภาวนาวิมล ได�ให�ความเห็นว-า การบริโภคอาหารเพื่อสร�างคุณค-าต-อชีวิตนั้นต�องใช�
สติป?ญญา ในการเลือกพิจารณาอาหารบริโภคและต�องรู�ว-าเรารับประทานอาหารไปเพื่อให�ได�กําลัง 
แล�วนําไปพัฒนาการงาน ในหน�าที่ความรับผิดชอบ ชีวิตความเป3นอยู-ให�ดีข้ึน โดยควรพิจารณาและ
เลือกการบริโภคอาหารเพื่อพัฒนาทั้งกายและจิตใจ ไม-หลงในรูปลักษณ
หรือรสชาติ อันนําไปสู-ความไม-
พอดี ความไม-สบายกาย ไม-โปร-งใจ การบริโภคอาหารเพื่อสร�างคุณค-าของชีวิตนั้น ต�องเริ่มต�นจากให�มี
ชีวิตอยู- เพื่อทําหน�าที่ทําประโยชน
ตามหน�าท่ีซึ่งเป3นสิ่งจําเป3นมากสําหรับมนุษย
 ดังนั้นต�องมีสติ ไม-
หลงใหลไปกับรูปลักษณ
หรือรสชาติของอาหารที่ทําให�เผลอกินจนมากเกิน หรือรังเกียจจนทําให�
ร-างกายขาดสารอาหารบริโภค อันเป3นการทําร�ายสุขภาพร-างกาย และที่สําคัญการบริโภคนั้นต�องไม-
ทําให�กิเลสมันมากข้ึน เพื่อนําสู-จุดมุ-งหมายอันเป3นประโยชน
ดีงามตามระดับกําลังท่ีพึงพัฒนาให�มี
เกิดข้ึนของแต-ละบุคคล44   
 รศ.สุเชาวน:  พลอยชุม ได�ให�ความเห็นว-า เพื่อให�เกิดคุณค-าต-อชีวิตได�น้ัน การบริโภค
อาหารต�องไม-เป3นอันตรายต-อชีวิต และเอ้ือต-อการทําหน�าท่ีในชีวิต ให�เกิดประโยชน
ต-อตนเอง ผู�อ่ืน 
และสังคม ตามแต-สถานภาพของแต-ละบุคคล โดยใช�สติป?ญญาเพื่อให�เห็นประโยชน
และโทษท่ีซ-อนอยู- 
ในการตัดสินใจว-าสิ่งไหนควรสิ่งไหนไม-ควร อาหารเปรียบเสมือนชีวิต เมื่อต�องการสร�างคุณค-าต-อชีวิต 
ในการบริโภคอาหาร ต�องใช�อาหารเป3นตัวขับเคลื่อนให�กําลังอย-างถูกต�อง พอเหมาะพอดี โดยการไม-
ติดใจลุ-มหลงอาหารอันเป3นคุณค-าเทียม แต-ต�องบริโภคอาหารให�เกิดคุณค-าแท�ต-อกายใจ  เพราะได�
อาศัยกายใจไปทําประโยชน
และนําสิ่งท่ีได�ทําไปแล�วมาทบทวน ปรับปรุงแก�ไขเพื่อพัฒนาตนเองต-อ ๆ 
ไป45  

  คุณปนัดดา เจริญกิจ  ได�ให�ความเห็นว-า การบริโภคอาหารเพื่อสร�างคุณค-าต-อชีวิต คือการ
บริโภคให�มีความพอดี ไม-มากเกิน ไม-น�อยเกิน ได�สารอาหารครบถ�วนเพียงพอให�เกิดความสมดุลต-อ
ร-างกาย ซึ่งควรเฝhาสังเกต ติดตามหลังจากการบริโภคอาหาร โดยควรมุ-งบริโภคอาหารที่มีประโยชน

มากกว-าตอบสนองความอยาก  หลีกเลี่ยงการบริโภคอาหารที่จะก-อให�เกิดโรคร�ายต-อร-างกาย โดยต�อง
หาความรู�จากแหล-งข�อมูลต-าง ๆ มาพิจารณาเลือกข�อมูลที่ถูกต�องภายใต�หลักการท่ีเหมาะสม ไม-หลงไป
ตามกระแสหรือคําโฆษณาชวนเชื่อท่ีกล-าวอ�างเกินจริงได� เช-น ถ่ัวค่ัวปnนที่เก็บเป3นเวลานาน จะมีสารพิษ
ที่ทําให�เกิดโรคมะเร็งตับ หรือปลาท-องโก{ที่ใช�น้ํามันทอดซ้ําจนเกิดสารอนุมูลอิสระที่เป3นโทษต-อร-างกาย
ควรต�องหลีกเลี่ยงหรือบริโภคแต-น�อย เป3นต�น เมื่อร-างกายแข็งแรงไม-มีป?ญหาสุขภาพมาบ่ันทอน ก็

                                                
43สัมภาษณ
 พระครูสุนทรธรรมโสภณ, รศ.ดร., เจ�าอาวาสวัดเสนหา, 27 มีนาคม 2561. 
44สัมภาษณ
 พระครูภาวนาวิมล, เจ�าคณะอําเภอเมือง เจ�าอาวาสวัดสระกะเทียม, 3 เมษายน 2561. 
45สัมภาษณ
 รศ.สุเชาวน
 พลอยชุม, ผู�เชี่ยวชาญด�านประวัติพระพุทธศาสนา/ปรัชญา/พระไตรป|ฎก, 12 

เมษายน 2561.  
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สามารถใช�ชีวิตได�อย-างผาสุกมีคุณค-า    สามารถทําประโยชน
ท้ังต-อตนเองรวมถึงช-วยเหลือผู�อ่ืนได�และ
สามารถพัฒนาตนเองได�ต-อ ๆ ไป46 
  ผศ.ดร.ประทีป  จินงี่ ได�ให�ความเห็นว-า  การท่ีจะบริโภคอาหารเพื่อให�เกิดคุณค-าต-อชีวิต

นั้น บุคคลควรรู�ว-าอาหารสิ่งไหนให�คุณค-าประโยชน
อะไรแก-เรา อาหารไหนท่ีเราควรหลีกเลี่ยง ฝrกให�
บุคคลรู�จักการควบคุมตนเอง วิเคราะห
พิจารณาแล�วนําไปใช�กับตนเอง แล�วเลือกบริโภคให�เหมาะสม
ทั้งประเภท ชนิด และปริมาณกับสภาวะร-างกายในด�านโภชนาการเพื่อสร�างความแข็งแรงทางด�าน
ร-างกายในเบ้ืองต�น สามารถฟjkนฟูร-างกายเมื่อเจ็บปnวยโดยไม-เป3นภาระต-อตนเองและผู�อ่ืน แต-กลับ
แข็งแรงและทําประโยชน
ได� และสามารถพัฒนาตนเองและช-วยเหลืองานผู�อ่ืน เพื่อให�เกิดความดีงาม
กับสังคมได� นําพาตนเองไปให�ถึงจุดมุ-งหมายสูงสุดเพื่อให�เกิดประโยชน
ต-อคุณค-าในชีวิตต-อไป47 
 ดังนั้น จากการสัมภาษณ
ผู�ทรงคุณวุฒิในประเด็นการสร�างเสริมพฤติกรรมในการบริโภค 
อาหารเพื่อสร�างคุณค-าให�กับชีวิต สามารถสรุปได�ดังนี้ 

                                                
46สัมภาษณ
 คุณปนัดดา เจริญกิจ, ผู�จัดการฝnายพัฒนาผลิตภัณฑ
และประกันคุณภาพ โรงงาน

อุตสาหกรรมการผลิตอาหาร, 21 มีนาคม 2561. 
 47สัมภาษณ
 ผศ.ดร.ประทีป จินง่ี, รองผู�อํานวยการฝnายวางแผนและบริหาร สถาบันวิจัยพฤติกรรม

ศาสตร
, 25 มีนาคม 2561. 

ลําดับที ่ รายชื่อ สรุปบทสัมภาษณ: 

1 พระครูสุนทรธรรมโสภณ, 
รศ.ดร. 

� เลือกบริโภคอาหารสายกลางที่เหมาะกับจริต ธาตุ
ขันธ
 เพื่อมีกายใจที่สบาย  
� นํากําลังไปสนับสนุนการทําประโยชน
ต-าง ๆ ทั้ง
ในทางโลกและทางธรรม 

2 พระครูภาวนาวิมล � ใช�สติป?ญญา ในการเลือกพิจารณาอาหารบริโภค 
� ไม-ทําให�ร-างกายขาดสารอาหาร เสียสุขภาพ 
� นํากําลังที่ได�ไปพัฒนาการงานในหน�าที่ความรับผิด 
ชอบชีวิตความเป3นอยู-ให�ดีข้ึน และทําความดีงามให�
ชีวิต 
� เป3นการบริโภคท่ีไม-ทําให�กิเลสเพิ่มมากข้ึน 

3 รศ.สุเชาวน
 พลอยชุม � การบริโภคอาหารต�องไม-เป3นอันตรายต-อชีวิต 
� เอ้ือต-อการทําหน�าท่ีในชีวิต ให�เกิดประโยชน
ต-อ
ตนเอง ผู�อ่ืน และสังคม 
� นําพลังกายพลังใจ ไปพัฒนาปรับปรุงตนเองอย-าง
ต-อเนื่อง 

4 คุณปนัดดา เจริญกิจ � ไม-หลงไปตามกระแสหรือคําโฆษณาขวนเชื่อ 
� เมื่อร-างกายแข็งแรง ก็สามารถใช�ชีวิตได�อย-างผาสุก
มีคุณค-าต-อตนเองและผู�อ่ืนได� 
� นํากําลังกายใจและสติป?ญญา พัฒนาตนเอง 
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ตารางที่ 6 แสดงสรุปการสัมภาษณ:ผู�ทรงคุณวุฒิในประเดน็การเสริมสร�างพฤติกรรมในการ 

             บริโภคอาหารเพ่ือสร�างคุณค'าให�กับชีวิต 
  จากการสัมภาษณ
ผู�ทรงคุณวุฒิในประเด็นการสร�างเสริมพฤติกรรมในการบริโภคอาหาร
เพื่อสร�างคุณค-าให�กับชีวิต ผู�วิจัยจึงสังเคราะห
ได�ว-าเลือกบริโภคอาหารที่สร�างคุณค-าต-อชีวิตในป?จจุบัน
เพื่อให�สามารถดํารงตนอยู-อย-างมีความสุขและรู�เท-าทันตามโลกธรรม สร�างสมกุศลกรรมให�เกิดแก-ตน
ด�วยบุญท่ีจะต-อยอดไปในกาลข�างหน�าท่ีเราไม-สามารถล-วงรู�ได� และอาหารที่ส-งเสริมให�ฝrกฝนพัฒนาจิต
ด�วยการปฏิบัติธรรมเพื่อให�จิตคุ�นเคยกับการฝrกสมาธิภาวนา เพื่อให�จิตหลุดพ�นจากกิเลสทั้งปวงด�วย
การตามดู รู�ทันและปล-อยวางได�ในที่สุด 
 

 4.5.4 การเสริมสร�างพฤติกรรมในการบริโภคอาหารเพ่ือการพิจารณาทางจิต 
 สุขภาพร-างกายนั้นถือเป3นเร่ืองที่สําคัญ โดยเฉพาะจิตนั้นสามารถรับรู�และกําหนดสุขภาพ

ได� หลายคร้ังที่เรามักได�รับรู�มาว-า การดูแลสุขภาพต�องดูแลจากภายในสู-ภายนอก แม�เราต�องหา
อาหารที่ดีมีประโยชน
ให�ร-างกายภายนอกของเราเพื่อการดํารงอยู-แล�ว  อีกสิ่งหนึ่งที่ขาดไม-ได�และมี
ความสําคัญยิ่งกว-าน่ันก็คือ อาหารท่ีดีมีประโยชน
สําหรับ “จิต” ซึ่งคนกินอาหารที่บํารุงใจได�มากถึง
สามส-วนในขณะที่อาหารสําหรับบํารุงร-างกายคนเรากินเพียงส-วนเดียว อาหารจึงมีอิทธิพลและ
สามารถกําหนดความเป3นไปของชีวิต โดยเฉพาะอาหารทางจิตท่ีมีความสําคัญหากแต-ผู�คนส-วนใหญ-
ไม-ได�ให�ความสําคัญกับมัน โดยในแต-ละวันเวลา เราต�องพบเห็น ได�ยิน ได�สัมผัส  ได�คิด ได�รับรู� กับ
ผู�คน และสิ่งต-างๆรอบตัวมากมาย หากเราไม-รู�เท-าทันมันและยอมให�มันเข�ามาปรุงแต-งกับจิต ย-อมทํา
ให�เกิดความยึดมั่นในตัวตนหรือเกิดอัตตาได�อย-างง-ายได�  

 พระพุทธศาสนาสอนให�รู�จักตามความคิดโดยการพิจารณาอยู-กับป?จจุบันอย-างมีสติ ความ
รู�สึกตัวทําให�ไม-มีสภาวะของการปรุงแต-งเกิดข้ึน น่ันเท-ากับย-อมตัดหนทางการเกิดข้ึนของอัตตาแห-ง
ตนได� ดังในขุททกนิกาย อุทาน ที่พระพุทธเจ�าตรัสกับพาหิยะว-า 

“พาหิยะ เพราะเหตุน้ันแล เธอพึงศึกษาอย-างนี้ว-า เมื่อเห็นก็สักแต-ว-าเห็น 
เมื่อฟ?ง ก็สักแต-ว-าฟ?ง  เมื่อทราบ ก็สักแต-ว-าทราบ เมื่อรู�แจ�งก็สักแต-ว-ารู�แจ�ง 
พาหิยะเธอพึงศึกษาอย-างนี้แล พาหิยะ ในกาลใดแล เมื่อเธอเห็นก็สักแต-ว-าเห็น 
เมื่อฟ?งก็สักแต-ว-าฟ?ง เมื่อทราบก็สักแต-ว-าทราบ เมื่อรู�แจ�งก็สักแต-ว-ารู�แจ�ง ใน
กาลน้ัน เธอก็จะไม-มี  ในกาลใด เธอไม-มี ในกาลนั้น เธอจักไม-มีในโลกน้ี ไม-มีใน
โลกหน�า ไม-มีในระหว-างโลกทั้งสอง นี้แลเป3นท่ีสุดแห-งทุกข
”48 

                                                
48ขุ.อุ.44/49/115. 

5 ผศ.ดร.ประทีป จินงี่ � ควรรู�ว-าอาหารสิ่งไหนให�คุณค-าประโยชน
อะไรแก-
เรา อาหารไหนท่ีเราควรหลีกเลี่ยง 
� ฝrกให�บุคคลรู�จักการควบคุมตนเอง เพื่อดําเนินชีวิต
ให�เกิดประโยชน
ท้ังต-อตนเอง ผู�อ่ืนและสังคม 
� นําพาตนเองไปสู-จุดหมายสูงสุดของชีวิต 



131 
 

 
 จากการสัมภาษณ
ผู�ทรงคุณวุฒิเก่ียวกับประเด็นดังกล-าว ได�รับคําตอบที่หลากหลายจาก
ผู�ทรงคุณวุฒิ ดังรายละเอียดต-อไปน้ี 
          พระครูสุนทรธรรมโสภณ, รศ.ดร. ได�ให�ความเห็นไว�ว-า อาหารของจิตที่แท�จริงนั้นจึงอยู-ท่ี
ความรู�สึกท่ีเกิดข้ึนเม่ือจิตไปเสวยอารมณ
เพราะอาหารจิตจะดี ไม-ดี ไม-ได�ข้ึนกับสิ่งภายนอก แต-ข้ึนกับ
จิตรับรู�สิ่งเหล-านั้นแล�วมีปฏิกิริยาอย-างไร จิตจะได�อาหารดี ๆ ได�น้ันต�องหม่ันฝrกจิตให�ตอบสนองต-อ
อารมณ
ไปในทางดี ๆ หรืออย-างน�อยก็ให�วางเฉยต-ออารมณ
ที่ไม-ดีทั้งหลายได�  เม่ือจิตได�อาหารดี ๆ 
แล�วจะมีกําลัง มั่นคง แข็งแรง ไม-หวั่นไหวไม-ว-าจะเจออะไรทางตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ แล�ว
สามารถเรียนรู�ฝrกฝนให�เกิดป?ญญาเห็นความจริงและหลุดพ�นได� เรียกว-าได�อาหารชั้นยอดคือเสวย
วิมุตติ49 
 พระครูภาวนาวราทร ได�ให�ความเห็นว-า การบริโภคอาหารที่เก่ียวกับจิตสามารถเกิดข้ึนได�
หลายช-องทาง ตลอดเวลา การฝrกสติเพื่อประคองจิตไม-เพลิดเพลินเข�าไปปรุงแต-งไปกับอาหารท่ี
เก่ียวกับจิต ทําให�เราสามารถเกิดความรู�ความเข�าใจชีวิตอย-างเป3นระบบ โดยอาศัยคําสอนของ
พระพุทธเจ�า  ร-างกายเป3นเครื่องอาศัยของจิต จิตก็ต�องอาศัยอาหารในการสร�างบุญกรรม ถ�าเรา
พิจารณาให�เห็นคุณโทษในอาหารที่เก่ียวกับจิต  เพื่อให�เกิดการส-งเสริมหรือการละ สามารถแก�ไขปรับ
จิตเราได�  โดยฝrกให�มีการฟ?งเทศน
และปฏิบัติธรรมให�เห็นความจริงในคําสอนของพระพุทธเจ�า ปลูกฝ?ง
ตั้งแต-ยังเด็กเพื่อพัฒนาจิตใจ50 
  รศ.สุเชาวน:  พลอยชุม ได�ให�ความเห็นว-า ชีวิตมนุษย
 จิตเป3นผู�ควบคุม ดังคําท่ีว-า มโน ปุพ
พังคมา ธัมมา มโน เสฏฐา มโน มยา  ธรรมท้ังหลาย มีใจเป3นหัวหน�า มีใจเป3นใหญ- สําเร็จแล�วด�วยใจ
สอดคล�องกับอาหารทางกายที่ใช�เพียงหนึ่ง แต-อาหารทางจิตต�องใช�ถึงสาม คนส-วนใหญ-มีอาหารการ
กินอุดมสมบูรณ
แต-ไม-มีความสุข เพราะขาดอาหารทางจิต ซึ่งสามารถส-งเสริมให�บุคคลเกิดมีคุณธรรม
ข้ึนมาในจิตใจ การบริโภคอาหารท่ีเก่ียวกับจิตใจนั้นเป3นสิ่งสําคัญ เพราะมีช-องทางมากถึง 3 ทาง คือ
การสัมผัส การมุ-งมั่นตั้งใจ และการรับรู� ซึ่งเป3นจุดเร่ิมต�นในการแสดงออกทางกาย วาจา และใจ การ
บริโภคอาหารที่เก่ียวกับจิตนี้ ต�องฝrกความรู�สึกตัว มีสติกํากับและไม-ยึดติด อาหารดี ๆ สําหรับจิตเป3น
สิ่งจําเป3น แต-อาหารดี ๆ ก็ไม-ควรติดใจ อยากได�เพราะความอยากได�เป3นของแสลงสําหรับจิต51  
 ผศ.ดร.ประทีป  จินงี่ ได�ให�ความเห็นว-า  อาหารที่เก่ียวกับจิต เป3นสิ่งที่เก่ียวข�องกับ
อารมณ
 หรือส-งผลต-อความรู�สึกนึกคิด เป3นการเสพสิ่งต-าง ๆ เข�ามาในจิตใจ หากจิตมีความสุขดี ก็ทํา
ให�แสดงออกท้ังกาย วาจา ใจได�อย-างถูกต�อง ในทางตรงกันข�าม หากเราเสพอาหารทางจิตท่ีไม-ดีเป3น
โทษ ย-อมทําให�กายใจเราเศร�าหมอง จิตเป3นนายกายเป3นบ-าว คนเราควรเลือกอาหารท่ีเก่ียวกับจิตท่ี
ส-งผลกระทบในทางความคิดท่ีเป3นบวก หลีกเลี่ยงความคิดลบ และส-งเสริมให�เรามีสติรู�ตัวหากเรา

                                                
49สัมภาษณ
 พระครูสุนทรธรรมโสภณ,รศ.ดร., เจ�าอาวาสวดัเสนหา, 27 มีนาคม 2561. 
50สัมภาษณ
 พระครูภาวนาวราทร , เจ�าอาวาสวัดปnามณีกาญจน
, 12 เมษายน 2561. 
51สัมภาษณ
 รศ.สุเชาน
 พลอยชุม, ผู�เชี่ยวชาญด�านประวัติพระพุทธศาสนา/ปรัชญา/พระไตรป|ฎก, 12 

เมษายน 2561.  
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สามารถเลือกเสพอาหารที่เก่ียวกับจิตได�อย-างถูกต�อง  ทําให�จิตเราเกิดสุข สามารถพัฒนาเพื่อลดละ
กิเลสลงได� สามารถนําพาชีวิตของเราใกล�เข�าสู-เปhาหมายสูงสุดของชีวิตคือการดับทุกข
ได�52 
        ดังน้ัน จากการสัมภาษณ
ผู�ทรงคุณวุฒิในประเด็นการสร�างเสริมพฤติกรรมในการบริโภค
อาหารท่ีเก่ียวกับจิต  สามารถสรุปได�ดังนี้ 
 
 
 
 

ลําดับที ่ รายชื่อ สรุปบทสัมภาษณ: 

1 พระครูสุนทรธรรมโสภณ, 
รศ.ดร. 

� ต�องหมั่นฝrกจิตให�ตอบสนองต-ออารมณ
ไปในทาง
ด ีอย-างถูกต�อง 
� จิตได�รับอาหารดี ๆ ทําให�เกิดป?ญญา 
� ฝrกฝนจิตให�เห็นความจริงก็สามารถหลุดพ�นจาก
ความทุกข
ได� 

2 พระครูภาวนาวราทร � จิตต�องอาศัยอาหาร 
� ต�องพิจารณาให�เห็นคุณโทษในอาหารที่เก่ียวกับ
จิต   
� ฝrกฝน แก�ไข ปรับจิต เพื่อเห็นความจริงตามคํา
สอนของพระพุทธเจ�า 

3 รศ.สุเชาวน
 พลอยชุม � ธรรมทั้งหลายมีใจเป3นใหญ- 
� สามารถส-งเสริมให�บุคคลเกิดมีคุณธรรมข้ึนมาใน
จิตใจ 
� การบริโภคอาหารท่ีเก่ียวกับจิต มีความสําคัญ
และมากถึง 3 ช-องทาง 
� ต�องฝrกความรู�สึกตัว มีสติกํากับโดยไม-ยึดติด  

4 ผศ.ดร.ประทีป จินงี่ � เลือกเสพอาหารที่เก่ียวกับจิตและแสดงออกได�
อย-างถูกต�อง   
� ควรเลือกอาหารทางจิตที่ส-งผลต-อความคิดบวก 
� สามารถพัฒนาเพื่อลดละกิเลสลงได� พัฒนาจนสู-
เปhาหมายสูงสุดของชีวิตคือการดับทุกข
ได�  

  

ตารางที่ 7 แสดงสรุปการสัมภาษณ:ผู�ทรงคุณวุฒิในประเดน็การเสริมสร�างพฤติกรรมในการบริโภค    
              อาหารเพื่อการพิจารณาทางจิต 
                                                

 52สัมภาษณ
 ผศ.ดร.ประทีป จินง่ี, รองผู�อํานวยการฝnายวางแผนและบริหาร สถาบันวิจัยพฤติกรรม
ศาสตร
, 25 มีนาคม 2561. 
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              จากการสัมภาษณ
ผู�ทรงคุณวุฒิในประเด็นการสร�างเสริมพฤติกรรมในการบริโภคอาหารท่ี
เก่ียวกับการพิจารณาทางจิต ผู�วิจัยจึงสังเคราะห
ได�ว-าจิตเป3นผู�ควบคุมร-างกาย จึงควรส-งเสริมการสร�าง
พฤติกรรมในเลือกบริโภคอาหารท่ีส-งเสริมการฝrกฝนพัฒนาจิต ด�วยความสํารวมระวัง เลือกเสพการรับรู�
เชิงป?ญญาท่ีเป3นด�านบวก เพื่อให�จิตเกิดความสงบเป3นสมาธิและสร�างป?ญญาให�รู�แจ�ง เห็นจริงตาม
ธรรมชาติแห-งความเป3นจริงด�วยอาหารแห-งธรรมะ 
 

4.6 สรุปบูรณาการการเสริมสร�างพฤติกรรมในการบริโภคอาหารแนวพุทธ 
 
 การบูรณาการการเสริมสร�างพฤติกรรมในการบริโภคอาหารแนวพุทธ เป3นแนวทางแห-งการ
สร�างพฤติกรรมในการเลือกบริโภคอาหาร 4 ประเด็นคือ การเสริมสร�างพฤติกรรมในการบริโภค
อาหารเพื่อการดํารงชีวิต การเสริมสร�างพฤติกรรมในการบริโภคอาหารเพื่อให�มีความเหมาะสม การ
เสริมสร�างพฤติกรรมในการบริโภคอาหารเพื่อสร�างคุณค-าต-อชีวิตและการเสริมสร�างพฤติกรรมในการ
บริโภคอาหารเพื่อการพิจารณาทางจิต สามารถสังเคราะห
ได�ดังนี้ 
 จากการศึกษาและค�นคว�าถึงพฤติกรรมการบริโภคอาหารของมนุษย
 ผู�วิจัยพบว-าการ
บริโภคอาหารที่มีประโยชน
เหมาะสมกับความต�องการของร-างกายตามวัย ย-อมจะช-วยส-งเสริมสุขภาพ
และช-วยซ-อมแซมส-วนต-าง ๆ ของร-างกายที่สึกหรอ เนื่องด�วยหากมนุษย
มีภาวะสุขภาพท่ีแข็งแรงย-อม
ทําให�สามารถปฏิบัติหน�าที่ในการทํากิจการงานต-าง ๆ ได�อย-างเต็มกําลังและมีประสิทธิภาพ เพื่อบรรลุ
ถึงความผาสุกของชีวิต หากแต-ร-างกายมนุษย
ประกอบด�วยท้ังกายและใจ อาหารที่ช-วยส-งเสริมสุข
ภาวะทางจิตจึงมีความสําคัญไปด�วย  
 อาหารท่ีสร�างเสริมให�ร-างกายมีความแข็งแรง สมบูรณ
และปราศจากโรคภัยไข�เจ็บนั้นต�อง
เป3นอาหารที่ไม-เป3นโทษต-อร-างกาย จึงต�องเสริมสร�างพฤติกรรมในการบริโภคอาหารที่สะอาด
ปลอดภัยถูกหลักอนามัยและมีประโยชน
ครบตามที่ร-างกายต�องการ รวมถึงน้ําที่เป3นส-วนประกอบหลัก
ของร-างกายที่ต�องงดเว�นละเลิกน้ําที่ทําให�เกิดโทษต-อร-างกายและจิตใจด�วย พฤติกรรมท่ีเลือกบริโภค
อาหารท่ีพอเหมาะและเหมาะสมกับความต�องการของร-างกาย ไม-มากจนเกินไปและเหลือทิ้งไว�เป3นภัย
อันนําโรคต-าง ๆ มาสู-ร-างกายและไม-น�อยจนร-างกายขาดสารอาหารที่สําคัญ การสร�างเสริมพฤติกรรม
ของการบริโภคอาหารที่สร�างความสมดุลและเก้ือกูลต-อสุขภาพด�วยการเลือกบริโภคอาหารให�
เหมาะสมกับวัย พร�อมท้ังบริโภคให�เป3นเวลาเพื่อร-างกายจะได�นําสารอาหารไปใช�ประโยชน
และกําจัด
ส-วนเหลือทิ้งไป เพื่อสร�างวงจรในการบริโภคอาหารท่ีสมบูรณ
ถูกต�องตามความต�องการของร-างกาย 
ในการดํารงชีวิตอยู-ได�อย-างบริบูรณ
เพื่อตอบสนองทันต-อโลกธรรมท่ีเข�ามากระทบและสามารถสร�าง
ความสุขในการดําเนินชีวิต 
 มนุษย
ไม-ได�เป3นสิ่งเดียวท่ีมีบนโลกจึงต�องเสริมสร�างพฤติกรรมในการบริโภคอาหารเพื่อให�
เกิดความเหมาะสมอีกด�วย เป3นความสมดุลแก-เศรษฐกิจของตนและครอบครัวแล�วยังรวมไปถึง
เศรษฐกิจระดับชาติด�วยการบริโภคอาหารที่เหมาะสมกับฐานะของตนและไม-หลงไปกับการโฆษณา
เชิญชวนท่ีรับรู�จากสื่อต-าง ๆ เพราะเมื่อใดท่ีมีความต�องการมากเกินไปก็ส-งผลกระทบต-อตนเองมาก
เท-านั้น การรักษาสมดุลในการบริโภคอาหารกับทรัพยากรสิ่งแวดล�อมก็เป3นเร่ืองสําคัญ เพราะวัตถุดิบ
ที่นํามาทําอาหารก็มาจากทรัพยากรธรรมชาติท้ังนั้น ถึงแม�ว-าจะปลูกเอง เลี้ยงเองแต-ก็ส-งผลกระทบใน



134 
 

ทางอ�อมเช-นเดียวกัน พร�อมทั้งไม-กินท้ิงกินขว�างเหลือทิ้งเป3นวิกฤตขยะจนส-งผลต-อมลภาวะของโลก 
เลือกบริโภคอาหารที่มีในท�องถ่ินตามฤดูกาลก็ช-วยให�ได�รับวัตถุดิบท่ีสด สะอาดและไม-เสียค-าใช�จ-าย
มากเกินความจําเป3น พฤติกรรมในการบริโภคอาหารเพื่อให�เกิดความเหมาะสมเพื่อไม-ให�ส-งผลกระทบ
ทั้งต-อตนเอง ผู�อ่ืน และทรัพยากรธรรมชาติอันเป3นสิ่งสําคัญต-อมนุษย
 เป3นการรับรู�ถึงผลดีและผลเสีย
ต-อทางด�านจิตใจ 
 สร�างพฤติกรรมในการบริโภคอาหารเพื่อเพิ่มคุณค-าของชีวิต ในป?จจุบันขณะมนุษย
ต�องมี
หน�าที่รับผิดชอบในการประกอบกิจการงานเพื่อให�เกิดความขยันหมั่นเพียร มีความรับผิดชอบ
คุ�มครองเก็บรักษาไว�เมื่อยามจําเป3น รู�จักคบบัณฑิตเพื่อสร�างคุณธรรมให�เกิดกับตนและสร�างความ
มั่นคงในชีวิตด�วยการวางแผนใช�จ-ายให�เหมาะสมกับกําลังของตน สร�างคุณธรรมให�เกิดกับตนด�วยมี
ความศรัทธาในศีลธรรม รู�จักควบคุมบังคับตนเองไม-ละเมิดเบียดเบียนผู�อ่ืนและธรรมชาติ ตั้งตนอยู-ใน
กฎระเบียบของวัฒนธรรม กฎหมายและสังคม มีจิตใจเมตตาเอ้ือเฟjkอเผื่อแผ-เสียสละในสิ่งที่ก-อให�เกิด
ประโยชน
ต-อผู�อ่ืนและเข�าใจในความเป3นจริงตามธรรมชาติที่ไม-มีผู�ใดสามารถฝjนได� เป3นการสร�างบุญ
กุศลให�เกิดแก-ตนเอง พร�อมทั้งการฝrกฝนพัฒนาจิตให�มีความสุข เกิดความสงบร-มเย็นต-อจิตใจเพื่อ
แสวงหาคุณธรรมท่ีนําพาให�ชีวิตไปสู-ความสงบสุขได� 
 เสริมสร�างพฤติกรรมในการบริโภคอาหารเพื่อคุณภาพทางจิต เพราะอาหารไม-ได�มี
ประโยชน
แค-ทางร-างกายเท-าน้ัน อาหารทางใจก็เป3นสิ่งจําเป3นด�วยเช-นกัน อารมณ
ท่ีเกิดข้ึนมีทั้ง
ประโยชน
และโทษต-อร-างกาย หากมีจิตใจเข�มแข็งสงบและรู�เท-าทันความเป3นไปแห-งอายตนะแล�ว ไม-
ว-าจะมีสิ่งใดเกิดข้ึนก็ไม-สามารถมากระทบทําร�ายจิตใจของเราได� เมื่อเข�าใจปล-อยวางได� อกุศลหรือ
กิเลสต-าง ๆ ก็ไม-สามารถเข�ามามีอิทธิพลต-อจิตใจได� เม่ือจิตใจเบิกบานมีสุขก็ส-งผลให�ร-างกายแข็งแรง
ไปด�วยในท่ีสุด  
 นอกจากน้ีหากมนุษย
สามารถเสริมสร�างพฤติกรรมในการบริโภคอาหารตามรายละเอียด
ดังที่กล-าวมาแล�ว จึงเป3นการเสริมสร�างพฤติกรรมการบริโภคอาหารแนวพุทธ ท่ีสามารถนําไป
ประพฤติปฏิบัติตามเพื่อการฝrกฝนพัฒนาตนเองได�เป3นลําดับ  และสามารถสร�างวินัยด�วยการทําให�
เป3นพฤติกรรมการบริโภคอาหารแนวพุทธที่ยั่งยืน ต�องมีองค
ประกอบให�ครบ 3 ด�าน คือ ด�าน
พฤติกรรมในการที่เรามีแนวทางของพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ดีอยู-แล�ว  ด�านจิตใจ จําเป3นต�องให�
เกิดความพึงพอใจหรือมีความสุขท่ีจะทําพฤติกรรมน้ัน พฤติกรรมนั้นจึงมีความมั่นคงยิ่งข้ึน และด�าน
สุดท�ายคือด�านป?ญญา โดยบุคคลน้ันต�องมีความรู�ความเข�าด�วยเหตุผล มองเห็นคุณค-า มองเห็น
ประโยชน
ของการกระทําพฤติกรรมนั้น ความรู�ความเข�าใจน้ันก็จะมาหนุนองค
ประกอบฝnายจิตใจ ทํา
ให�เขายิ่งมีความพึงพอใจในการปฎิบัติพฤติกรรมนั้นได�อย-างเข�าอกเข�าใจด�วยความยั่งยืนได�ต-อไป โดย
แนวทางในการเสริมสร�างพฤติกรรมการบริโภคแนวพุทธ สามารถสรุปได�ดังภาพต-อไปนี้ 
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บทท่ี 5 
บทสรุปและข�อเสนอแนะ 

 
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “การเสริมสร�างพฤติกรรมการบริโภคอาหารแนวพุทธ” ซ่ึงผู�วิจัยได�

ศึกษาถึงทฤษฎีเก่ียวกับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร และหลักธรรมในพระพุทธศาสนา ด�านคําสอนและ
พระวินัยซ่ึงเป1นสิ่งท่ีมีประโยชน3และมีคุณค5าอย5างสูงสุด ผู�วิจัยพบว5าเม่ือนําทฤษฎีและหลักธรรมท่ี
เก่ียวข�องและสนับสนุนกันมาสังเคราะห3รวมกันแล�ว สามารถใช�เป1นแนวทางในการแก�ป7ญหาพฤติกรรมใน
การบริโภคอาหารได�อย5างมีประสิทธิภาพ สําหรับการวิจัยในครั้งนี้ผู�วิจัยใช�วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research)  เพ่ือกําหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาขอบเขตเนื้อหาการวิจัย  รวมถึงการ
สร�างเครื่องมือท่ีใช�ในงานวิจัย โดยมีวัตถุประสงค3 4 ประการ คือ เพ่ือศึกษาหลักการและพฤติกรรมในการ
บริโภคอาหาร เพ่ือศึกษาหลักคําสอนเก่ียวกับการบริโภคอาหารตามแนวพุทธ เพ่ือบูรณาการการ
เสริมสร�างพฤติกรรมในการบริโภคอาหารแนวพุทธ และเพ่ือนําเสนอแนวทางและสร�างองค3ความรู�ใหม5
เก่ียวกับ “รูปแบบการบูรณาการการเสริมสร�างพฤติกรรมการบริโภคอาหารแนวพุทธ” โดยการศึกษาวิจัย
แบบบูรณาการหรือผสมผสานในการวิจัยเชิงคุณภาพและการสัมภาษณ3ผู�ทรงคุณวุฒิ (In-depth 
Interview) ใน 2 ส5วน คือ สัมภาษณ3นักวิชาการและบุคคลท่ีเก่ียวข�องเชี่ยวชาญทางด�านอาหารและ
โภชนาการ และสัมภาษณ3ผู�ทรงคุณวุฒิด�านพระพุทธศาสนา เพ่ือค�นหารูปแบบองค3ความรู�ท่ีสามารถนําไป
ประยุกต3ใช�ได�ต5อไป โดยนําเสนอผลงานการวิจัยตามลําดับข้ันตอนด�วยวิธีการบรรยายเชิงโวหารเป1นเชิง
คุณภาพตามความเหมาะสมแก5เนื้อหาในบทต5าง ๆ ตามลําดับและเรียบเรียงออกมาเป1นองค3ความรู�ใหม5 
(Model) ดังมีรายละเอียดต5อไปนี้ 

 
 5.1 สรุปผลการวิจัย  
 
 ในการศึกษาวิเคราะห3 สังเคราะห3ข�อมูลจากการทําวิจัยทุกข้ันตอน เพ่ือค�นหาคําตอบของ
ป7ญหาและแนวทางในการเสริมสร�างพฤติกรรมการบริโภคอาหารแนวพุทธ ผู�วิจัยสามารถสรุปผลการวิจัย
โดยเรียงลําดับตามวัตถุประสงค3ของการวิจัยได� ดังนี้ 
 
 5.1.1 หลักการและพฤติกรรมการบริโภคอาหาร 
 อาหารเป1น 1 ในป7จจัย 4 ท่ีสําคัญในการดํารงชีวิต โดยมีกลไกความหิวของร5างกายตาม
ธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนเนื่องจากต�องได�รับอาหารตามความต�องการข้ันพ้ืนฐานของมนุษย3 จึงทําให�มนุษย3ต�อง
บริโภคอาหารทุกวัน อย5างไรก็ตามจากความหมายของอาหารและโภชนาการท่ีพบว5า อาหารท่ีบริโภคกัน
อยู5ทุกวันนี้มีคุณค5าแตกต5างกัน อาหารหลากหลายชนิดท่ีบริโภคแล�วทําให�รู�สึกอ่ิมและมีประโยชน3ทางด�าน
คุณค5าโภชนาการ ร5างกายสามารถนําสารอาหารไปใช�ให�เกิดประโยชน3ในด�านการเจริญเติบโต ช5วยคํ้าจุน
และซ5อมแซมส5วนต5าง ๆ ของร5างกาย ส5งผลดีต5อสุขภาพ ร5างกายและจิตใจ จึงทําให�การเรียนรู�ต5อหลักการ
บริโภคอาหารมีความจําเป1น เพราะในอาหารแต5ละชนิดไม5มีอาหารชนิดหนึ่งชนิดใดเพียงชนิดเดียวท่ีจะให�
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สารอาหารครบถ�วนในปริมาณท่ีเพียงพอต5อความต�องการของร5างกาย มนุษย3จึงต�องเลือกบริโภคอาหารท่ี
หลากหลายตามหลักการบริโภคอาหาร 5 หมู5 หรือการบริโภคตามหลักโภชนบัญญัติว5าด�วยข�อปฏิบัติการ           
บริโภคอาหารท่ีดี 9 ข�อของประเทศไทย รวมถึงการบริโภคอาหารตามบัญญัติโภชนาการแนวใหม5ในต5าง                       
ประเทศ อันนําไปสู5การปฏิบัติเพ่ือป]องกันป7ญหาโภชนาการในด�านต5าง ๆ ทําให�ได�รับสารอาหารท่ีครบถ�วน
และเป1นประโยชน3เพียงพอต5อร5างกาย เหมาะกับเพศ วัยและกิจกรรมของแต5ละบุคคล องค3ความรู�ด�าน
อาหารและโภชนาการท่ีดี ถูกต�องและเหมาะสม จึงมีความจําเป1นท่ีต�องมีความรู� ทําความเข�าใจและให�
ความสําคัญเป1นอย5างยิ่ง  
 การบริโภคอาหารเพ่ือให�ได�ปริมาณและคุณภาพ คุณค5าอาหารอย5างพอเพียงโดยท่ีสารอาหาร
ต5าง ๆ และพลังงานท่ีได�รับควรจะสมดุลกันไม5มากหรือน�อยจนเกินไป เพ่ือให�ร5างกายมีภาวะโภชนาการท่ีดี 
ไม5เป1นโรคขาดสารอาหารหรือเป1นโรครับสารอาหารเกิน ดังนั้นอาหารและโภชนาการจะมีประโยชน3หรือ
โทษต5อร5างกายก็เนื่องด�วยพฤติกรรมในการบริโภคอาหารของแต5ละบุคคล หากบุคคลยังบริโภคอาหารด�วย
ความอยากหรือความหลงตามกระแสนิยม จะทําให�บริโภคอาหารตามความต�องการเพ่ือตอบสนองด�าน
ความหิวของร5างกายได�มากกว5าปกติ โดยป7จจัยท่ีกําหนดพฤติกรรมในการบริโภคอาหารได�แก5 ป7จจัยภายใน
ตัวบุคคลหรือป7จจัยโน�มน�าว และป7จจัยภายนอกท่ีเป1นป7จจัยเสริมหรือป7จจัยสนับสนุนในการแสดงออกถึง
พฤติกรรมการบริโภคอาหาร ซ่ึงพฤติกรรมการบริโภคอาหารของบุคคลจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู5เสมอ การ
แสดงออกถึงพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู�บริโภคแต5ละบุคคล จึงไม5ได�เกิดข้ึนจากป7จจัยใดป7จจัยหนึ่ง 
แต5จะเกิดข้ึนจากป7จจัยหลายประการประกอบกัน จากรูปแบบวิถีชีวิตในป7จจุบันและการบริการอาหารท่ี
หลากหลาย นําไปสู5พฤติกรรมการบริโภคอาหารของบุคคลไว� 4 กลุ5ม ได�แก5 1) กลุ5มแนวคิดท่ีบริโภคอาหาร
เพ่ือความอยู5รอด จะมีพฤติกรรมการบริโภคท่ีไม5เก่ียงต5อปริมาณและคุณภาพ  2) กลุ5มแนวคิดท่ีบริโภค
อาหารเพ่ือแสดงฐานะทางสังคมและความต�องการการยอมรับ จะมีพฤติกรรมการบริโภคท่ีเลือกราคา 
สถานท่ี ตามรสนิยม 3) กลุ5มแนวคิดท่ีบริโภคอาหารเพ่ือตอบสนองความต�องการด�านสุนทรียภาพทางกาย
และใจ จะมีพฤติกรรมการบริโภคท่ีคํานึงถึงการบริการท่ีสะดวก รวดเร็วและรสชาติอาหารท่ีเลิศรส 4) กลุ5ม
แนวคิดท่ีบริโภคอาหารเพ่ือเสริมสร�างร5างกาย จะมีพฤติกรรมการบริโภคท่ีคํานึงถึงสุขภาพ มีความคุ�มค5า
และพอเหมาะต5อความต�องการของร5างกาย ซ่ึงพฤติกรรมเสี่ยงด�วยการบริโภคอาหารท่ีไม5เหมาะสม 
สามารถก5อให�เกิดป7ญหาด�านโภชนาการท่ีเป1นอันตรายและส5งผลกระทบอย5างมากมายต5อสุขภาพ ภาระ
ทางเศรษฐกิจ รวมไปถึงผลกระทบทางด�านสิ่งแวดล�อมได�อีกด�วย 
 แม�ว5าจะมีข�อมูลข5าวสารอย5างเพียงพอเก่ียวกับหลักโภชนาการท่ีดีและข�อปฏิบัติท่ีเหมาะสมใน
การบริโภคอาหาร แต5ป7จจุบันก็ยังเกิดป7ญหาทางด�านโภชนาการอยู5มากมาย เพราะพฤติกรรมการบริโภค
อาหารท่ีไม5เหมาะสม ไม5มีประโยชน3 ไม5สมควรและไม5ถูกต�องของมนุษย3 จึงจําเป1นท่ีมนุษย3จะได�ตระหนักถึง
คุณและโทษของพฤติกรรมในการบริโภคอาหาร ด�วยการปรับเปลี่ยนให�มีพฤติกรรมท่ีดี มีทัศนคติท่ีดีและ
สร�างจิตสํานึกท่ีดีในการบริโภคอาหาร เพ่ือเกิดประโยชน3ต5อตนเอง ผู�อ่ืนและสิ่งแวดล�อมอีกด�วย 
 
  5.1.2 หลักคําสอนเกี่ยวกับการบริโภคอาหารแนวพุทธ 
  หลักคําสอนในพระพุทธศาสนาจะมุ5งเน�นไปท่ีสาเหตุรากเหง�าของป7ญหาอันได�แก5 จิตใจ หากแต5
พระธรรมคําสอนยังได�กล5าวถึงพฤติกรรมและหลักปฏิบัติในการบริโภคอาหาร พระพุทธเจ�าทรงบัญญัติ
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หลักการดังกล5าวให�กับพุทธบริษัท เพ่ือเป1นแนวทางแห5งการปฏิบัติในการบริโภคอาหาร โดยมีอาหาร 4 
ประเภทอันได�แก5 1) กวฬิงการาหาร อาหารคือคําข�าว อันเป1นอาหารทางวัตถุหรืออาหารทางกาย  2) 
ผัสสาหาร อาหารท่ีรับรู�ทางอารมณ3เม่ือได�สัมผัสกับอาหาร 3) มโนสัญเจตนาหาร อาหารทางเจตนา       
มุ5งหมาย  เป1นการจงใจท่ีเกิดจากจิตปรุงแต5งข้ึนโดยมีความคิดเป1นอาหารท่ีเรียกว5า “ความคิด”  และ     
4) วิญญาณาหาร อาหารทางการรับรู� เป1นความประจวบกันแห5งอายตนะภายใน ภายนอกและวิญญาณ  
โดยกล5าวได�ว5า อาหารท้ัง 4 เม่ือรวมท้ังหมดแล�วคือชีวิตอันประกอบด�วยขันธ3ท่ีมีเหตุเกิดจากตัณหาความ
อยาก ดําเนินชีวิตเป1นไปเพ่ือความดํารงอยู5ของหมู5สัตว3ผู�ท่ีเกิดแล�วและเป1นไปเพ่ืออุปการะเก้ือกูลแก5ผู�ท่ียัง
ต�องมีการเกิดหรือมีกิเลสอยู5 เป1นความจริงของสภาพธรรมท่ีตราบใดก็ตามท่ียังมีการเกิดอันมีต�นตอมาจาก
การความไม5รู�หรืออวิชชา จึงยังต�องมีอาหาร 4 อย5างนี้เกิดข้ึนตลอดไป มีสภาพธรรมเกิดข้ึนและเป1นไป ซ่ึง
ล�วนแล�วแต5เป1นธรรมท่ีเกิดข้ึนเพราะเหตุป7จจัยท้ังสิ้น   
 พระธรรมคําสอนเก่ียวกับอาหารทางกายนั้น พระพุทธเจ�าทรงเป1นแบบอย5างในการบริโภค
อาหารจากพระพุทธจริยวัตร ท่ีไม5ยินดียินร�ายและไม5ติดในรสชาติอาหาร บริโภคอาหารท่ีพอเพียงกับสมณ
สภาพเพียงม้ือเดียว บริโภคด�วยโภชนสัปปายะท่ีเหมาะกับร5างกาย พิจารณาความรู�จักประมาณในอาหาร
ด�วยหลักโภชเนมัตตัญ`ุตาเพ่ือคุณค5าท่ีแท�จริงของการบริโภค อีกท้ังทรงบัญญัติพระวินัยเก่ียวกับมารยาท
การฉันอาหารเพ่ือไม5ให�ถูกตําหนิติเตียนและบั่นทอนศรัทธาในพระพุทธศาสนา ได�ทรงกําหนดข�อห�ามและ
ข�ออนุญาตเรื่องอาหารเพ่ือสนับสนุนให�มีหลักปฏิบัติเพ่ือความสันโดษ เพ่ือความเป1นไปแห5งเบญขันธ3 เพ่ือ
การฝcกหัดขัดเกลาตนเองจากกิเลส และเพ่ือเข�าสู5เป]าหมายในการบริโภคอาหารอย5างแท�จริง  
 
  5.1.3 การบูรณาการการเสริมสร�างพฤติกรรมในการบริโภคอาหารแนวพุทธ 
  เม่ือนําหลักทฤษฎีในการบริโภคอาหารมาบูรณาการด�วยหลักธรรมในพระพุทธศาสนาจึงทําให�
เกิดกระบวนการและแนวทางแห5งการพัฒนาพฤติกรรมในการบริโภคอาหารของมนุษย3ท้ังทางร5างกายและ
ทางจิตใจ สามารถสรุปได�ดังประเด็นต5อไปนี้ 

 1. บูรณาการการเสริมสร�างพฤติกรรมในการบริโภคอาหารเพ่ือการดํารงชีวิต 
 ชีวิตมนุษย3ดํารงชีพอยู5ได�ก็ด�วยป7จจัย 4 ซ่ึงมีอาหารเป1นป7จจัยพ้ืนฐานท่ีสําคัญ ร5างกายมนุษย3จึง

ขาดอาหารไม5ได� การเสริมสร�างพฤติกรรมในการบริโภคอาหารเพ่ือการดํารงชีวิตนั้นต�องสอดคล�องกับการ
ดําเนินชีวิตประจําวัน กระบวนการของการรู�จักเลือกทานอาหารท่ีมีความปลอดภัยต5อร5างกายตนเอง 
พร�อมท้ังไม5มีสารพิษตกค�างในอาหาร จนส5งผลให�เกิดโทษต5อร5างกายในอนาคต เนื่องจากโรคภัยร�ายแรง
ต5าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนกับมนุษย3ในป7จจุบันล�วนมีสาเหตุมาจากอาหารด�วยเช5นกัน เลือกทานอาหารให�เหมาะสม
กับร5างกายและเหมาะสมกับวัย เพ่ือร5างกายจะได�นําสารอาหารเหล5านั้นไปใช�ประโยชน3เพ่ือความ
เจริญเติบโตและซ5อมแซมร5างกายให�สมบูรณ3 กระบวนการของการรักษาวินัยในตนเองด�วยการรับประทาน
อาหารให�เป1นเวลา ไม5ทานพร่ําเพรื่อหรือทานจุกจิกในอาหารท่ีไม5มีประโยชน3ต5อร5างกาย การทานอาหาร
ปริมาณมากจนเกินกว5าท่ีร5างกายต�องการจะเป1นการสะสมจนเกิดป7ญหาต5าง ๆ ต5อร5างกาย เกิดโทษเป1น
มลพิษสะสมไว�ในร5างกายได� กระบวนการของการหาความรู�เพ่ือสามารถเลือกทานอาหารท่ีเป1นประโยชน3
มากกว5าเป1นโทษต5อตนเองจึงเป1นสิ่งจําเป1น สารอาหารท่ีมีประโยชน3ย5อมเป1นสิ่งท่ีต�องการทางเชิงคุณภาพ
มากกว5าอาหารในเชิงปริมาณ  โดยวัตถุเจือปนดัดแปลงท่ีใช�ปรุงแต5งอาหารหลาย ๆ ชนิด เม่ือเข�าไปใน
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ร5างกายแล�วไปกระตุ�นต5อมต5าง ๆ ในร5างกายให�เกิดสิ่งผิดปกติเกิดโทษต5อร5างกายตามมา มนุษย3จึงต�อง
สร�างพฤติกรรมในการเลือกรับประทานอาหารปลอดภัยมีประโยชน3 เหมาะสมกับร5างกายและวัย และทาน
อาหารให�เป1นเวลา ด�วยกระบวนการแห5งการเสริมสร�างพฤติกรรมด�วยการรู�จักเลือกทาน รู�คุณและโทษ
ของอาหาร พร�อมท้ังรักษาวินัยตนเองในการพฤติกรรมการบริโภคอาหารของตนเอง 
 สอดคล�องกับงานวิจัยของพระพิชิตย3 ป`ฺ�าวชิโร (เหมาเหมาะดี) เรื่อง “มโนทัศน3เรื่องอาหาร
ในพุทธปรัชญาเถรวาท” ท่ีพบว5าอาหารเป1นของกินหรือเครื่องค้ําจุนชีวิต หรือเครื่องหล5อเลี้ยงชีวิต เม่ือ
รับประทานเข�าไปแล�วทําให�เกิดประโยชน3ต5อร5างกาย ร5างกายเจริญเติบโต มีภาวะโภชนาการท่ีดี สามารถ
ดํารงชีวิตอยู5ได� ซ่ึงมีความสําคัญต5อสิ่งมีชีวิตทุกชนิด อาหารยังส5งผลต5อจิตใจและสติป7ญญาของคนเราอีก
ด�วย สอดคล�องกับงานวิจัยของสุวรรณา หลั่งน้ําสังข3เรื่อง “มิติอาหารกําหนดคุณภาพคน (สิ่งท�าทาย 
HR)” ท่ีพบว5า อาหารเป1นสิ่งท่ีเราคุ�นเคยแต5เรามักขาดความตระหนักรู� ถึงความสําคัญของอาหารท่ีเรา
บริโภคอยู5ทุกวัน อาหารท่ีชอบรับประทานในป7จจุบันแตกต5างไปจากอาหารธรรมชาติแบบเดิมมากเกินใน 
3 ประเด็นคือ การรับสารเคมีอันตรายมากเกินไป  คนไทยทานไขมัน น้ําตาลมากเกิน และคนไทยทาน
เนื้อสัตว3มากข้ึนมาก โดยทุก ๆ คําท่ีกินของอาหารจะกําหนดสุขภาพและคุณภาพชีวิต อาหารจึงเป1น
บริบทท่ีสําคัญมากในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย3  
 2. บูรณาการการเสริมสร�างพฤติกรรมในการบริโภคอาหารเพ่ือความเหมาะสม   
 เม่ืออาหารเป1นสิ่งท่ีมีความจําเป1นต5อมนุษย3ทุกคน การบริโภคอาหารเพ่ือความเหมาะสมต5อ
ตนเอง ผู�อ่ืนและสังคม จึงเป1นสิ่งสําคัญท่ีต�องคํานึงถึง การเสริมสร�างพฤติกรรมในการบริโภคอาหารเพ่ือ
ความเหมาะสม พอเหมาะ พอควรและสมดุลกับฐานะของตนเอง เพ่ือไม5ให�เกิดความเดือดร�อนต5อภาวะ
ค5าใช�จ5ายท่ีมากเกินฐานะของตนเองและครอบครัว ด�วยกระบวนการเลือกบริโภคอาหารโดยเน�นท่ี
ประโยชน3ไม5ใช5ราคาของอาหาร ศึกษาข�อมูลข5าวสารให�เกิดความรู� ความเข�าใจในการเลือกอาหารท่ี
เหมาะสมกับสถานภาพของตน ไม5หลงไปตามกระแสโฆษณาชวนเชื่อในช5องทางของสื่อต5าง ๆ ท่ีมากมาย
ในป7จจุบัน เลือกวัตถุดิบในการปรุงอาหารท่ีไม5ไปรบกวนทําลายสิ่งแวดล�อมจนทรัพยากรธรรมชาติขาด
ความสมดุลรวมถึงมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ีไม5กินท้ิงกินขว�าง พร�อมท้ังสนับสนุนการเลือกบริโภค
อาหารท่ีปรุงจากวัตถุดิบท่ีหาได�ตามฤดูกาล เป1นการสนับสนุนให�ท�องถ่ินนั้น ๆ ผลิตวัตถุดิบท่ีเหมาะสมกับ
สภาพท�องถ่ินเพ่ือสร�างรายได�เกิดความสมดุลทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล�อม การเสริมสร�างพฤติกรรมใน
การบริโภคอาหารเพ่ือความเหมาะสมนั้นจึงสามารถเกิดได�จากกระบวนของการเลือกบริโภคอาหารท่ีมี
ประโยชน3 ผลิตจากวัตถุดิบท่ีสร�างความสมดุลกับสิ่งแวดล�อมและเป1นไปตามฤดูกาลในท�องถ่ินนั้น ๆ 
 สอดคล�องกับงานวิจัยของเอกณรงค3 วรสีหะ เรื่อง “นวัตกรรมด�านอาหารกับพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารของคนไทยในป7จจุบัน” ท่ีพบว5า การแปรเปลี่ยนด�วยกาลเวลาและความเจริญก�าวหน�าทาง
เทคโนโลยี ส5งผลให�สภาพสังคม เศรษฐกิจ วิถีการดํารงชีวิตของครอบครัว สภาพแวดล�อมและการแข5งขัน
กับเวลา ทําให�คนไทยมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ีเปลี่ยนไป โดยหันมารับประทานอาหารจานด5วน
หรืออาหารฟาสต3ฟู]ดมากข้ึน   เม่ือต�องแข5งกับเวลาจึงไม5เน�นประโยชน3ของอาหารและเม่ือรับประทานเข�า
ไปบ5อย ๆ จะทําให�เกิดภาวะโภชนาการเกินและโรคอ�วน ทําให�เสี่ยงต5อการเป1นโรคต5าง ๆ มากมาย 
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 3. บูรณาการการเสริมสร�างพฤติกรรมในการบริโภคอาหารเพ่ือเพ่ิมคุณค1าต1อชีวิต 
 มนุษย3ทุกชีวิตท่ีเกิดมาย5อมมีคุณค5าอยู5ในตนเองด�วยกันท้ังนั้น หากมองแต5เพียงภายนอกท่ี
สัมผัสทางกายภาพจึงไม5อาจตัดสินคุณค5าของบุคคลได� หากเม่ือพิจารณาอย5างถ่ีถ�วนจะพบว5าการกระทํา
ต5างหากท่ีตัดสินคุณค5าในชีวิตมนุษย3 พระพุทธศาสนาสอนให�อยู5กับป7จจุบันทุกขณะจิต การกระทําท่ีทําให�
ตนและคนท่ีเก่ียวข�องมีความสุข มีคุณธรรมเป1นกฎเกณฑ3ข�อปฏิบัติขับดันให�สังคมมีความสงบสุข 
พฤติกรรมการบริโภคอาหารก็เป1นส5วนสําคัญท่ีช5วยในการเพ่ิมคุณค5าให�แก5ชีวิตได� การสร�างพฤติกรรมใน
การบริโภคอาหารเพ่ือเพ่ิมคุณค5าต5อชีวิตจึงมีความสําคัญ ในป7จจุบันขณะท่ีมนุษย3ต�องรับผิดชอบต5อชีวิต
ตนเองจึงต�องมีพลังแห5งการทํางาน สร�างรายได�ให�ตนเองสามารถดํารงชีวิตอยู5ได�อย5างไม5ขัดสน รู�จักเลือก
คบบัณฑิตเพ่ือพัฒนาตนเองให�มีความก�าวหน�าในชีวิต รู�จักจัดสรรรายได�และค5าใช�จ5ายให�เพียงพอต5อการ
ดําเนินชีวิตพร�อมท้ังประหยัดเก็บออมไว�ในยามท่ีจําเป1น เม่ือสามารถทําได�ดังนี้แล�วก็ต�องหม่ันทําความดี 
สร�างคุณธรรมให�เกิดในใจตนพร�อมท้ังสร�างและสะสมบุญด�วยการเชื่อม่ันในกฎแห5งกรรม ไม5เบียดเบียน
สรรพสิ่งท้ังหลายในโลก รู�จักแบ5งป7นต5อผู�อ่ืนด�วยจิตเมตตาและเสียสละ รู�เท5าทันความจริงตามธรรมชาติท่ี
ไม5อาจปฏิเสธได�เพ่ือสกัดและระงับกิเลสตัณหาให�เบาบางลง เป1นการสร�างพลังทําความดีให�เกิดข้ึนเป1น
การเพ่ิมคุณค5าต5อชีวิตตนเอง การฝcกฝนพัฒนาจิตใจให�เป1นผู�มีคุณธรรมโดยยึดหลักท่ีไม5ทําให�ตนเองและ
ผู�อ่ืนเดือดร�อน เม่ือจิตมีคุณธรรมก็จะทําให�เป1นคนสงบเยือกเย็นไม5ฟุ]งซ5าน ตนเองมีความสุขก็ทําให�คนอยู5
รอบ ๆ มีความสงบสุขไปด�วย หม่ันฝcกฝนพัฒนาป7ญญาให�สามารถพิจารณาเห็นแจ�งความจริงของชีวิต 
รู�เท5าทันธรรมชาติท่ีเป1นธรรมดาของโลก จิตจะเป1นอิสระไม5มีกิเลสหรือความทุกข3ใด ๆ มาครอบงําได� ด�วย
พลังรู�ทันความจริงจึงเป1นประโยชน3สูงสุดของชีวิต ด�วยเหตุนี้จึงเป1นการเสริมสร�างพฤติกรรมในการบริโภค
อาหารท้ังทางกายและใจเพ่ือเพ่ิมคุณค5าต5อชีวิตอย5างยั่งยืน 

 สอดคล�องกับบทพิจารณาอาหารในเชิงสัมปชัญญะท่ีพระพุทธเจ�าทรงสอนพระภิกษุสงฆ3 ขณะ
บริโภคบิณฑบาต ให�เป1นไปเพียงเพ่ือความตั้งอยู5ได�ของกายนี้ และเพ่ืออนุเคราะห3แก5การประพฤติ
พรหมจรรย3 และงานวิจัยของแม5ชีชนัญชีดา  อินเลิศ  เรื่อง “การศึกษาเชิงวิเคราะห3วิถีชีวิตตามหลัก      
สัปปายะของภิกษุณีตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาท” ท่ีพบว5า การบริโภคอาหารสัปปายะท่ีเหมาะกัน
สามารถเก้ือกูลต5อสุขภาพท่ีดี โดยเม่ือบริโภคอาหารนั้นแล�ว จะเกิดสิ่งท่ีสบายต5อร5างกายและจิตใจ โดย 
อกุศลธรรมท่ียังไม5เกิด ก็ไม5เกิด ท่ีเกิดแล�วก็เสื่อม กุศลธรรมท่ียังไม5เกิดก็เกิดข้ึน ท่ีเกิดแล�วก็เจริญยิ่งข้ึนไป 
ดังนั้นการบริโภคอาหารสัปปายะสามารถเก้ือหนุนในการเจริญภาวนาให�ได�ผลดี ช5วยให�สมาธิตั้งม่ันไม5
เสื่อมถอย เพ่ือสนับสนุนการบรรลุมรรคผล  

 4. บูรณาการการเสริมสร�างพฤติกรรมในการบริโภคอาหารเพ่ือการพิจารณาทางจิต 
 กายและใจของมนุษย3ไม5สามารถแยกออกจากกันได� เม่ือจิตดับกายก็สลายกลับคืนสู5ธรรมชาติ

ของธาตุท่ีประกอบเป1นร5างกาย อาหารทางใจจึงเป1นสิ่งจําเป1นท่ีส5งเสริมและพัฒนาจิตให�รู�เท5าทันทุกข3ท่ี
เกิดข้ึน อาหารท่ีพัฒนาจิตไม5ให�หลงไปกับสิ่งท่ีเข�ามากระทบจนทําให�เกิดทุกข3ด�วยการเลือกและเสพแต5สิ่ง
ท่ีเป1นความจริง ไม5หลงไปกับอารมณ3แห5งโลกธรรมท่ีคอยยุยงให�จิตคล�อยไปตามวัตถุแห5งกาม ไม5ปล5อยให�
ความจงใจท่ีเกิดจากจิตมีการปรุงแต5งข้ึนเข�ามามีอํานาจเหนือความจริง อาหารแห5งจิตก5อให�เกิดความคิด
บวก คิดดีและคิดเป1นความจริง จึงพูดได�ว5าความคิดเป1นอาหารของจิต ฝcกพัฒนาจิตให�มีเจตจํานงมุ5งหมาย
ด�วยการเลือกท่ีจะเสพให�จิตมีความคิดสร�างสรรค3 ความคิดด�านบวกเป1นอาหารของจิตท่ีดีเลิศ สร�าง



141 
 

พลังงานด�านดีให�เกิดกับจิตใจและส5งผลให�เกิดแก5กายไปด�วย การบริโภคอาหารท่ีสามารถรับรู�ทางอารมณ3
ท่ีเกิดจากประสาทสัมผัสทางจิตเหมือนมีเครื่องหล5อเลี้ยงหรืออาหารให�แก5วิญญาณ การรับรู�หรือกินอาหาร
ทางวิญญาณนั้นเป1นการกินด�วยจิตท่ีเป1นธรรมมารมณ3ท่ีผุดข้ึนมาเอง เม่ือรับรู�ก็อ่ิมด�วยการเลือกท่ีจะเสพ
ความจริงทางการรับรู�ตามอายตนะ รู�เท5าทันเม่ืออายตนะภายนอกมากระทบกับอายตนะภายในเกิดผัสสะ
หรือการรับรู�ข้ึน เม่ือรู�ตามความจริงท่ีเกิดข้ึนจิตก็จะสงบ สิ่งท่ีมากระทบก็ไม5มีผลต5อจิตของตน ช5วยให�
กิเลสเบาบางจนปล5อยวางด�วยความเข�าใจ จึงเป1นการเสริมสร�างพฤติกรรมในการบริโภคอาหารเพ่ือการ
พิจารณาทางจิตอีกทางหนึ่ง  

 สอดคล�องกับงานวิจัยของพระพรชัย สุกธมฺโม (ประสิทธิ์สุขสันต3) เรื่อง “การศึกษาวิเคราะห3 
ความสัมพันธ3ระหว5างอาหารกับการพัฒนาชีวิตในพระพุทธศาสนาเถรวาท” ท่ีพบว5า อาหารมีส5วนสัมพันธ3
กับวิถีชีวิตตลอดตั้งแต5เกิดจนกระท่ังตาย ท้ังในส5วนท่ีเป1นรูปขันธ3และนามขันธ3 มีส5วนสัมพันธ3กับการพัฒนา
ชีวิตอย5างรอบด�าน คือ ท้ังในด�านการพัฒนากาย (กายภาวนา) ในด�านการพัฒนาพฤติกรรม (ศีลภาวนา) ใน
ด�านการพัฒนาจิต (จิตภาวนา) และในด�านการพัฒนาป7ญญา (ป7ญญาภาวนา) คุณธรรมท่ีจะขาดเสียมิได�ใน
การเสพบริโภคอาหารท่ีจะเป1นไปเพ่ือการพัฒนาชีวิต คือ สติสัมปชัญญะ และสอดคล�องกับงานวิจัยของ
พระอุทัย มหาปุญโญ (ภิญโญ) เรื่อง “ศึกษาวิเคราะห3ทัศนะเรื่องอาหารในพระพุทธศาสนา” ท่ีพบว5า 
อาหารเป1นสิ่งท่ีนําไปหล5อเลี้ยงชีวิตของมนุษย3ให�ดําเนินต5อไปยังจุดหมายปลายทางท่ีได�ตั้งเอาไว� ซ่ึง
ประกอบด�วย อาหารกายนั้นคือป7จจัยสี่ ส5วนอาหารใจ นั้นคือหลักของศีลธรรมและพระธรรมวินัย 

 
 5.2 องค3ความรู�ใหม1เกี่ยวกับรูปแบบการบูรณาการการเสริมสร�างพฤติกรรมการบริโภค    
      อาหารแนวพุทธ 
 
  5.2.1 ท่ีมาขององค3ความรู�ใหม1 

  การบูรณาการการเสริมสร�างพฤติกรรมการบริโภคอาหารแนวพุทธท้ัง 4 ประเด็น ได�แก5 การ
เสริมสร�างพฤติกรรมในการบริโภคอาหารเพ่ือการดํารงชีวิต การเสริมสร�างพฤติกรรมในการบริโภคอาหาร
เพ่ือความเหมาะสม  การเสริมสร�างพฤติกรรมในการบริโภคอาหารเพ่ือเพ่ิมคุณค5าต5อชีวิต และการ
เสริมสร�างพฤติกรรมในการบริโภคอาหารเพ่ือการพิจารณาทางจิต สามารถสังเคราะห3และกําหนดเป1น
กรอบความคิดขององค3ความรู�ใหม5ได�จากพฤติกรรมการบริโภคอาหารใน 2 มิติ ดังนี้ 

 
  1. มิติทางกายภาพ  

  ประโยชน3ข้ันพ้ืนฐานสุดในการบริโภคอาหารของคนส5วนใหญ5 มุ5งเพ่ือให�อาหารและสารอาหาร
เหล5านั้นเกิดประโยชน3ต5อร5างกายให�หายจากความหิวในเบื้องต�น อย5างไรก็ตามตัวอาหารก็ยังทําหน�าท่ีใน
การช5วยให�ร5างกายเจริญเติบโต หากร5างกายยังมีสารอาหารต5าง ๆ จึงสามารถช5วยป]องกันโรคอันได�จาก
หมวดหมู5ของอาหารจําพวกโปรตีน คาร3โบไฮเดรต วิตามิน เกลือแร5และไขมัน  อีกท้ังช5วยซ5อมแซมร5างกาย
ในส5วนท่ีสึกหรอ สร�างภูมิคุ�มกันให�แก5ร5างกายในการต�านทานโรคต5าง ๆ  ทําให�ร5างกายดํารงอยู5ได�อย5างปกติ  
แต5จากการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยในป7จจุบันทําให�พฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู�คนมีความ
หลากหลายเปลี่ยนไป  โดยมีเหตุของการบริโภคท่ีแตกต5างกันออกไป เช5น เน�นอาหารก่ึงสําเร็จรูปหรือ



142 
 

สําเร็จรูปเพ่ือความสะดวกตามฐานะทางอาชีพการงานและฐานะทางเศรษฐกิจ เน�นสีสันจากวัตถุดัดแปลง
เจือปนตามกระแสวัตถุนิยมด�วยแรงโฆษณา  หรือเพ่ือตอบสนองความต�องการทางด�านอารมณ3ความพึง
พอใจเพ่ือได�เสพลิ้มรสของตน บริโภคได�ตลอดเวลาโดยไม5ได�คํานึงถึงว5าเป1นสิ่งท่ีร5างกายจําเป1นหรือต�องการ
จริง ๆ หรือไม5 ทําให�เกิดภาวะร5างกายขาดความสมดุลทางโภชนาการอันนําไปสู5การเกิดโรคภัยเข�าสู5ร5างกาย
อย5างไม5หยุดหย5อน เม่ือการบริโภคอาหารนําไปสู5ชีวิตท่ีภาวะร5างกายเป1นแหล5งของโรคภัยย5อมเป1นชีวิตท่ี
ผู�คนไม5ปรารถนาอย5างแน5นอน อาหารจะก5อประโยชน3ต5อร5างกายอย5างแท�จริงจึงข้ึนอยู5กับพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารท่ีถูกต�องเหมาะสมด�วย ในทางพระพุทธศาสนา ความสุขเป1นเรื่องท่ีสําคัญอย5างยิ่ง หากใจเป1น
สุขย5อมสามารถดํารงชีวิตได�อย5างปกติสุข โดยสุขส5วนหนึ่งย5อมได�มาจากร5างกายท่ีสมบูรณ3แข็งแรง เป1น
ร5างกายท่ีพร�อมใช�งาน ไม5มีโรคภัยมาเบียดเบียน ไม5ใช5สมบูรณ3จากความอ�วนอันเกิดจากการบริโภคอาหาร
อย5างพร่ําเพรื่อ บริโภคโดยไม5ได�สนใจว5าสิ่งท่ีเข�าไปสู5ร5างกายนั้นมากเกินไปจนเกิดเป1นโทษ หากสนใจเพียง
อย5างเดียวคือความรู�สึกชอบหรือพอใจเท5านั้น ผู�ท่ีบริโภคจนหลงเสพติดอาหารนั้นจะเกิดความเชื่อและมี
ความต�องการในอาหารบางประเภท ในรูปรสของอาหาร ชื่นชอบอาหารท่ีมีรูปลักษณ3สวยงามหรือรสชาติ
ถูกใจชนิดท่ีว5าขาดไปเสียมิได�  หรือผู�ท่ีหลงใหลในการบริโภคตามกระแสนิยมซ่ึงสังคมได�สร�างและกําหนด
ข้ึน ทําให�เชื่อว5าหากได�ลิ้มรสอาหารแบบนั้นแล�วดี มีความทันสมัยทันยุคทันเหตุการณ3 แต5การบริโภค
อาหารในพระพุทธศาสนามีจุดมุ5งหมายเพ่ือขจัดอวิชชา เม่ือบริโภคอาหารสิ่งใดต�องมองหาประโยชน3ท่ีจะ
เกิดแก5ร5างกาย ฝcกให�มีพฤติกรรมการเลือกบริโภคอาหารท่ีหลากหลายในแต5ละม้ือให�เพียงพอ อาหารท่ี
บริโภคต�องปลอดภัยไม5มีโทษต5อร5างกาย ร5างกายได�รับพลังงานจากอาหารท่ีเพียงพอต5อกิจกรรมของบุคคล
ในแต5ละวัย จึงเป1นการบริโภคอาหารโดยมีวัตถุประสงค3เพ่ือใช�ยังชีพตามหน�าท่ีหลักของอาหารและ
สารอาหารท่ีทําให�สามารถดํารงชีวิตอยู5ต5อไปได�  จึงไม5ควรบริโภคให�มากกว5าท่ีร5างกายต�องการและไม5ควร
รังเกียจอาหารบางประเภทท่ีเป1นเหตุให�บริโภคได�น�อยกว5าท่ีร5างกายต�องการจากความไม5ชอบหรือไม5เคยชิน
ในการบริโภค สามารถแทนด�วยคําว5า Subsistence 
         พฤติกรรมการบริโภคอาหารเป1นเรื่องสําคัญของชีวิต เป1นกิจกรรมท่ีเราต�องทําเป1นประจําทุก
วัน จึงมีความจําเป1นต�องมีการวิเคราะห3ไตร5ตรองทุก ๆ สิ่งท่ีเข�ามาในชีวิต ความเป1นจริงในสังคมป7จจุบัน
ต�องยอมรับว5ามีคนบางกลุ5มยังมีความเชื่อผิด ๆ ท่ีว5าของยิ่งราคาแพงมากเท5าใด แสดงว5าเป1นของดีมากข้ึน
เท5านั้น หากพิจารณาดูอย5างถ่ีถ�วนก็จะพบว5า อาหารท่ีดีมีประโยชน3ไม5จําเป1นต�องมีราคาแพงเสมอไป หาก
เพียงอาหารนั้นมีองค3ประกอบของสารอาหารท่ีมีคุณค5าทางโภชนาการท่ีดีสมกับราคาอาหารท่ีต�องจ5ายก็
เพียงพอ ดังนั้นจึงต�องมีความรู�ในการเลือกบริโภคอาหารแต5ละชนิดให�เหมาะสมกับราคาท่ีต�องจ5าย ควร
เน�นพิจารณาถึงคุณภาพอาหารให�ครบตามท่ีร5างกายต�องการ และประเมินถึงความคุ�มค5าทางด�านราคาท่ี
จ5ายด�วยว5ามีความเหมาะสมเพียงพอต5อฐานะของตน พร�อมท้ังไม5ทําให�ตนเองและครอบครัวเดือดร�อน  
จากกิจกรรมการตลาดท่ีมีการโฆษณาจูงใจบนสื่อทางเทคโนโลยีของทุกช5องทางในป7จจุบัน นอกจากนั้นใน
ทุกกระบวนการของการบริโภคอาหาร การขนส5งมักต�องเกิดของเสียท่ีส5งผลต5อสิ่งแวดล�อม การบริโภค
อาหารท่ีปรุงจากวัตถุดิบในท�องถ่ินตามฤดูกาล ช5วยให�ผู�บริโภคสามารถได�วัตถุดิบท่ีมีคุณค5า สดใหม5เพราะ
ไม5ต�องขนส5ง เป1นการสร�างการบริโภคอาหารท่ีรับผิดชอบต5อสิ่งแวดล�อมได�  หากเราบริโภคอาหารอย5าง
ฟุnมเฟoอยท้ิงขว�าง ทําให�เกิดขยะของอาหาร ซ่ึงขยะอาหารก5อให�เกิดกpาซท่ีทําลายชั้นบรรยากาศโลก  รวมถึง
อาหารท่ีมีการปรุงแต5งมากมีกระบวนการผลิตซับซ�อน แปรรูปหลายข้ันตอนจากเครื่องจักรอุตสาหกรรม
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ย5อมทําให�เกิดภาวะโลกร�อนตามไปด�วย ดังนั้นการบริโภคโดยมีวัตถุประสงค3เพ่ือความเหมาะสม จึงควรเน�น
ประโยชน3ของอาหารให�เหมาะสมกับราคาเพ่ือไม5ให�เดือดร�อนต5อฐานะทางเศรษฐกิจ และต�องสนับสนุน
อาหารในท�องถ่ินตามฤดูกาล ไม5บริโภคฟุnมเฟoอยเหลือท้ิงเพ่ือดูแลรักษาสิ่งแวดล�อมอีกด�านหนึ่ง สามารถ
แทนด�วยคําว5า Congruity  
 

          2. มิติทางนามธรรม  
   พฤติกรรมการบริโภคอาหารควรต�องมีจุดมุ5งหมายทุกครั้ง โดยเป1นการบริโภคอาหารท่ีไม5ควร

เบียดเบียนตนเองหรือทําให�ผู�อ่ืนเดือดร�อนจากป7ญหาทางสุขภาพ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล�อม หากแต5ควร
เป1นการบริโภคอาหารท่ีนําเอาพลังงานและสารอาหารท่ีมีประโยชน3มาทําให�ร5างกายแข็งแรง สามารถ
รับผิดชอบทํางานตามหน�าท่ีของแต5ละบุคคล ไม5ทําตนให�เป1นภาระของผู�อ่ืน สังคมเกิดความสงบสุข เป1น
สังคมท่ีมีแต5ความรื่นรมย3น5าอยู5อาศัย  นอกจากนี้การมีสุขภาพท่ีดีจากการบริโภคอาหารทําให�มีพลังงานใน
การดําเนินชีวิตชีวิต เพ่ือพัฒนาตนเองท้ังชีวิตป7จจุบัน และประกอบคุณงามความดีอันเป1นการสร�างสะสม
ความดีก5อเกิดเป1นบุญกุศลให�แก5ชีวิต การพัฒนาฝcกเจริญจิตภาวนาเพ่ือความอ่ิมเอมสงบสุขแห5งจิต 
สามารถใช�เป1นฐานในการพัฒนา ภูมิจิตภูมิธรรมเพ่ือสนับสนุนการบรรลุซ่ึงจุดหมายสูงสุดของชีวิตได� ซ่ึง
พฤติกรรมการบริโภคอาหารเพ่ือวัตถุประสงค3ดังกล5าวสามารถแทนด�วยคําว5า Value Cultivation  

 พระพุทธศาสนาสอนเรื่องอาหารไว� 4 ประเภท ซ่ึงปกติการบริโภคอาหารของคนโดยท่ัวไปเป1น
การบริโภคอาหารทางวัตถุเพียงส5วนเดียวท่ีเรียกว5าอาหารกาย หากแต5ความเป1นจริงชีวิตยังต�องทาน
อาหารด�านใจอีก 3 ประเภท คืออาหารด�านสัมผัส ด�านเจตจํานงมุ5งหมายและด�านการรับรู� เพราะในการ
ดําเนินชีวิตประจําวันของมนุษย3ไม5สามารถหลีกเลี่ยงการบริโภคอาหารประเภทดังกล5าวได� หากเรานํา
เรื่องราวท่ีได�ยิน ได�ฟ7ง ได�เห็นมากมายในแต5ละวันเหล5านั้นมาคิดและปรุงแต5งไปต5าง ๆ นานา จิตก็จะ
วุ5นวายสับสนและสร�างความทุกข3ให�เกิดแก5จิตใจตนเอง หากแต5เรื่องท่ีจิตปรุงแต5งเป1นเรื่องท่ียังไม5เกิดข้ึน
จริงหรือยังมาไม5ถึงซ่ึงเป1นเรื่องของอนาคต ก็จะเกิดความวิตกกังวลในเรื่องต5าง ๆ เหล5านี้ เกิดเป1นความ
ทุกข3ข้ึนมาในจิตใจได� ด�วยเหตุนี้จึงจําเป1นต�องฝcกฝนพิจารณาการบริโภคอาหารเพ่ือไม5ให�เกิดอาหารของ
ตัณหาท่ีเกิดจากการปรุงแต5งของจิตได� มีสติประคองให�จิตคิดแต5สิ่งท่ีเป1นกุศล ซ่ึงจิตท่ีถูกพัฒนาให�รู�ตาม
ความจริงท่ีเกิดข้ึนจะทําให�เข�าใจความเป1นไปแห5งชีวิตได� สามารถแทนการพิจารณาด�วยคําว5า Sense 
Contemplation 

  จากท่ีมาขององค3ความรู�ใหม5 สามารถสรุปได�ดังตารางต5อไปนี้ 
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ท่ีมาขององค3ความรู�ใหม1 

 
 
 
 
 
 
 

มิติ 1 

 
 
 
Subsistence  

• กินเพ่ือบําบัดความหิว 
• กินเพ่ือให�ร5างกายแข็งแรงมีกําลัง 
• กินเพ่ือสร�างภูมิคุ�มกันโรค 
• กินให�เพียงพอต5อความต�องการของร5างกาย 
• กินเพ่ือให�ก5อประโยชน3ต5อร5างกายอย5างแท�จริง 

 
 
Congruity  

• อาหารท่ีดีมีประโยชน3ไม5จําเป1นต�องมีราคาแพง 
• ประเมินถึงความคุ�มค5าด�านราคาท่ีสามารถจ5ายได� 
• เหมาะสมเพียงพอต5อฐานะไม5ทําให�ตนเองและครอบครัว

เดือดร�อน 
• สร�างการบริโภคอาหารท่ีรับผิดชอบต5อสิ่งแวดล�อมได�   

 
 
 
 
 

มิติ 2 

 
 
 
Value Cultivation 

• การบริโภคอาหารนั้นควรต�องมีจุดมุ5งหมายในทุกม้ือ  
• การบริโภคอาหารไม5ควรเบียดเบียนตนเองหรือทําให�ผู�อ่ืน

เดือดร�อน 
• การนําเอาพลังงานและสารอาหารท่ีมีประโยชน3มาทําให�

ร5างกายแข็งแรง สามารถทํางานตามหน�าท่ีได� 
• การดําเนินชีวิตเพ่ือพัฒนาตนเองท้ังชีวิตในป7จจุบันและ

อนาคต 
 
Sense 
Contemplation 

• อาหารทางจิตเป1นอาหารของชีวิตนอกเหนือจากอาหารกาย 
• ต�องฝvกฝนพิจารณาการกินอาหารทางจิต 
• ไม5ปรุงแต5งเพ่ิมเติม 
• ลดความทุกข3จากการพิจารณาการกินอาหารด�วยตัณหา 

 
    ตารางท่ี 8  แสดงสรุปท่ีมาองค3ความรู�ใหม1 

   

 5.2.2 รูปแบบขององค3ความรู�ใหม1 
  จากการสังเคราะห3การเสริมสร�างพฤติกรรมการบริโภคอาหารแนวพุทธ ผู�วิจัยคํานึงถึงมิติการ
บริโภคท่ีไม5เพียงแต5เป1นการบริโภคเพ่ือร5างกายแต5ยังเป1นการบริโภคท่ีมีมิติเชิงป7ญญาทางจิต โดยมีพลวัตท่ี
เคลื่อนท่ีของวงจรพฤติกรรมการบริโภคอาหารของมนุษย3ท่ีมีการพัฒนาปรับปรุงอย5างต5อเนื่อง  ดังรูปแบบ
ของ SCVS Eating Model  ดังนี้      
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ภาพท่ี 8  แสดง  SCVS   Eating  Model  
 
           S = Subsistence คือ พฤติกรรมการกินเพ่ือการดํารงชีพ  
           C = Congruity คือ พฤติกรรมการกินเพ่ือความเหมาะสม 
           V = Value Cultivation คือ พฤติกรรมการกินเพ่ือเพ่ิมคุณค5า 
           S = Sense Contemplation คือ พฤติกรรมการกินเพ่ือการพิจารณาทางจิต 
 

5.2.3 แนวคิดการใช�องค3ความรู�ใหม1  
 SCVS Eating MODEL นี้ สามารถนําไปใช�ในการเสริมสร�างพฤติกรรมการบริโภคอาหารของ
คนได�อย5างกว�างขวางในทุกเพศวัย โดยมีข้ันตอนการนําไปใช� ดังนี้ 

1. กระบวนการเสริมสร�างพฤติกรรมการกินเพ่ือการดํารงชีพ 
การเสริมสร�างพฤติกรรมการกินเพ่ือการดํารงชีพเป1นกระบวนการสําคัญเบื้องต�น ชีวิตจะดํารง

อยู5ได�เพราะอาหารท่ีหล5อเลี้ยงร5างกายให�เจริญเติบโต ซ5อมแซมส5วนท่ีสึกหรอและสร�างภูมิคุ�มกันให�ร5างกาย
ปลอดภัยจากโรคร�ายต5าง ๆ พฤติกรรมการเลือกบริโภคอาหารท่ีสะอาดปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค ด�วย
การมองเห็นคุณประโยชน3ของสารอาหารมากกว5าราคา รูปลักษณ3 วัตถุดิบราคาแพงและกระแสแห5งการ
โฆษณา เลือกบริโภคอาหารท่ีเหมาะสมกับร5างกาย วัยและสภาวะแห5งตน ใคร5ครวญพิจารณาให�เห็นถึงคุณ
และโทษของอาหารท่ีบริโภค มองเห็นถึงประโยชน3อาหารอย5างแท�จริงไม5ใช5บริโภคตามแฟชั่นนิยม สร�าง
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วินัยในการบริโภคอาหารให�เกิดกับตนพร�อมท้ังนําไปปฏิบัติให�เกิดเป1นนิสัยแห5งตนอย5างสมํ่าเสมอ ระลึกถึง
เสมอว5าควรบริโภคอาหารให�ครบตามความต�องการของร5างกายเพ่ือใช�ในการดํารงชีพ นํากระบวนการ
เสริมสร�างพฤติกรรมการกินเพ่ือการดํารงชีพนี้ไปใช�กับครอบครัวและผู� อ่ืน จนเกิดครอบครัวแห5ง
พฤติกรรมการกินเพ่ือการดํารงชีพอย5างถูกต�อง ดีงามจนเป1นตัวอย5างท่ีดีในสังคมแห5งมิติทางกายภาพ ด�วย
กระบวนการพฤติกรรมการกินเพ่ือการดํารงชีพ หรือ S (Subsistence) 

 2. กระบวนการเสริมสร�างพฤติกรรมการกินเพ่ือความเหมาะสม 
 กระบวนการวิเคราะห3ไตร5ตรองถึงผลดีของบริโภคอาหารเพ่ือความเหมาะสม และผลเสียจาก
การบริโภคอาหารท่ีไม5เหมาะสมในแง5มุมต5าง ๆ นํามาเสริมสร�างพฤติกรรมการกินเพ่ือความเหมาะสมแก5
ฐานะตนเองและครอบครัว สร�างความรู�เรื่องการบริโภคอาหารด�วยการเน�นท่ีประโยชน3ของสารอาหารท่ี
ได�รับมากกว5าท่ีราคา เสริมสร�างพฤติกรรมเป1นมิตรกับสิ่งแวดล�อมด�วยการไม5กินท้ิงกินขว�าง เลือกวัตถุดิบ
ในการประกอบอาหารท่ีไม5ทําลายทรัพยากรธรรมชาติให�เสียสมดุล สนับสนุนให�เลือกบริโภคอาหารจาก
วัตถุดิบท่ีหาได�ตามท�องถ่ินท่ัวไป ท่ีไม5ต�องเผาผลาญพลังงานและก5อให�เกิดมลพิษทางอากาศจากการขนส5ง 
พร�อมท้ังเลือกบริโภคอาหารตามฤดูกาลเพ่ือได�วัตถุดิบสด ดี และราคาไม5แพง เป1นการสนับสนุนเกษตรกร
ท่ีประกอบอาชีพให�มีรายได�เพ่ือสร�างความม่ันคงในชีวิต เป1นวงจรแห5งการช5วยเหลือกันและกัน ด�วย
พฤติกรรมการกินเพ่ือความเหมาะสม หรือ C (Congruity)  

 3. กระบวนการเสริมสร�างพฤติกรรมการกินเพ่ือเพ่ิมคุณค1า 
 การใช� V (Value Cultivation) เสริมสร�างพฤติกรรมการบริโภคด�วยจุดมุ5งหมายเพ่ือเพ่ิมคุณค5า
ให�แก5ชีวิต คุณค5าท่ีเกิดข้ึนท้ังต5อตนเองและผู�อ่ืนท้ังในป7จจุบัน ในอนาคต จนถึงจุดมุ5งหมายสูงสุดของชีวิต 
ด�วยกระบวนการของพฤติกรรมการบริโภคท่ีต�องไม5เบียดเบียนตนเองและผู�อ่ืน บริโภคอาหารเพ่ือสร�าง
พลังในการทํางานให�แก5ชีวิต ด�วยพฤติกรรมท่ีมีความรับผิดชอบต5อหน�าท่ีท่ีได�รับมอบหมาย มีจิตสาธารณะ
เพ่ือช5วยเหลือผู�อ่ืนด�วยการสร�างพลังแห5งความดี สะสมต5อยอดความดีและคุณธรรมให�เกิดกับตนและผู�อ่ืน 
เพ่ือพัฒนาสังคมให�เป1นสังคมแห5งความสุขสงบ ฝcกฝนพัฒนาจิตให�รู�เท5าทันความจริงตามธรรมชาติ รู�ถึง
สรรพสิ่งต5าง ๆ ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุและป7จจัย เป1นไปตามกฎแห5งการเกิดข้ึน ตั้งอยู5และดับไป
ซ่ึงเป1นจุดมุ5งหมายสูงสุดสําหรับชีวิต  
 4. กระบวนการเสริมสร�างพฤติกรรมการกินเพ่ือการพิจารณาทางจิต 
 การเสริมสร�างพฤติกรรมการกินตามกระบวนการ 3 ข้ันตอนแรกเป1นมิติทางกายภาพ        
และมิติทางนามธรรมในเบื้องต�น หากแต5พฤติกรรมการกินเพ่ือการพิจารณาทางจิตหรือ S (Sense 
Contemplation) ซ่ึงเป1นข้ันตอนสุดท�ายของมิติทางนามธรรมใน SCVS Eating MODEL และมี
ความสําคัญเป1นอย5างยิ่ง จิตท่ีถูกพัฒนาให�รู�ตามความจริงท่ีเกิดข้ึนจะทําให�เข�าใจความเป1นไปแห5งชีวิต 
รู�จักระมัดระวังมีสติประคองให�จิตคิดแต5สิ่งท่ีเป1นกุศล กระบวนการเสริมสร�างพฤติกรรมการกินเพ่ือการ
พิจารณาทางจิตสามารถเริ่มได�ด�วยการเลือกและเสพอาหารท่ีประกอบด�วยวัตถุดิบท่ีส5งผลดีต5อจิตใจ จิตท่ี
มีเจตจํานงมุ5งหมายเพ่ือทําให�กิเลสเบาบางเป1นอาหารทางใจท่ีเลิศรส ความคิดเชิงบวกเป1นอาหารท่ี
ส5งเสริมพัฒนาจิตให�พิจารณาทุกสิ่งตามธรรมชาติท่ีเป1นจริง มีความคิดสร�างสรรค3ในอายตนะต5าง ๆ ท่ีเข�า
มากระทบ การรับรู�ของจิตจึงสร�างสรรค3ไปในทางกุศล สติท่ีตั้งม่ันอยู5ในคุณธรรมจะส5งเสริมแนวทางแห5ง
การปฏิบัติเพ่ือนําพาให�ชีวิตรู�และปล5อยวางได�ในท่ีสุด  
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 การใช�วงจร SCVS Eating MODEL จะประสบผลสําเร็จได�ต�องดําเนินให�ครบทกุข้ันตอน  
เพราะในแต5ละข้ันตอนจะส5งเสริมซ่ึงกันและกันให�มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน มิติทางกายภาพ S, C และมิติ
ทางนามธรรม V, S เปรียบเสมือนรูปและนามท่ีเป1นสภาวะธรรมแห5งเบญขันธ3ท่ีประกอบเป1นชีวิต หาก
มนุษย3ได�นําวงจร SCVS Eating MODEL ไปปฏิบัติจนกลายเป1นกิจวัตรประจําวันอย5างสมํ่าเสมอ ก็จะเป1น
การเสริมสร�างพฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ีครอบคลุมท้ังมิติทางกายและจิตตามแนวพุทธนั่นเอง 

 
5.3 ข�อเสนอแนะ 
 

 5.3.1 ข�อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
           การส5งเสริมให�เกิดแนวทางปฏิบัติเพ่ือสร�างเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหารแนวพุทธให�เกิด
เป1นกระแสแห5งการบริโภคนั้นเป1นสิ่งจําเป1น ป7จจุบันมนุษย3หลงใหลไปกับกระแสแห5งโลกาภิวัตน3ท่ีสามารถ
เข�าถึงได�เพียงปลายมือสัมผัส พฤติกรรมการบริโภคอาหารจึงถูกครอบงําด�วยกระแสแห5งโซเชียลท่ีเป1นแรง
กระตุ�นให�เกิดพฤติกรรมการเลียนแบบ การประโคมโฆษณาด�วยภาพ แสงสีและเสียงท่ีพร�อมจะทําให�คนท่ี
ไม5รู�คล�อยตามเพราะนึกว5าเป1นสิ่งท่ีดีทําให�เกิดความทันสมัย ดังนั้นควรกําหนดนโยบายในการนําองค3ความรู�
ใหม5ท่ีงานวิจัยนี้นําเสนอเพ่ือสร�างนิสัยการกินเพ่ือการดํารงชีพ กินเพ่ือความเหมาะสม กินเพ่ือเพ่ิมคุณค5า
ชีวิตและการกินเพ่ือการพิจารณาทางจิต สามารถกําหนดเป1นแนวนโยบายได�ดังนี้ 
  1. นโยบายครอบครัว เนื่องจากครอบครัวเป1นกลุ5มบุคคลท่ีมีความผูกพันกันทางอารมณ3และ
จิตใจเป1นหน5วยท่ีเล็กท่ีสุดในสังคม ครอบครัวจึงมีความสําคัญเพราะเป1นสถาบันหลัก เป1นฐานรากท่ีสําคัญ
ยิ่งต5อการดํารงชีวิตในสังคม ท้ังให�การศึกษา อบรมเลี้ยงดู ถ5ายทอดประสบการณ3ต5าง ๆ และสร�างเสริม
ประสบการณ3ต5าง ๆ ให�กับสมาชิกท่ีอาศัยอยู5ร5วมกัน การส5งเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหารแนวพุทธจึง
ต�องเริ่มต�นท่ีครอบครัว พ5อแม5และผู�ใหญ5ต�องอบรมสมาชิกในครอบครัวให�รู�ถึงการบริโภคอาหารเพ่ือการ
ดํารงชีพนั้น ต�องเลือกบริโภคอาหารมีความปลอดภัย มีความเหมาะสมกับวัยและเพียงพอต5อตนเอง สร�าง
ระเบียบวินัยในการบริโภคอาหารให�เป1นเวลาแก5สมาชิกในครอบครัว กําหนดเป1นแนวทางให�สมาชิกปฏิบัติ 
สร�างสามัญสํานึกให�สมาชิกรู�คุณค5าของอาหารว5ามีความสัมพันธ3เก่ียวโยงกับธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
พร�อมท้ังสนับสนุนให�เลือกวัตถุดิบท่ีหาได�ง5ายภายในบ�าน ท�องถ่ินต5าง ๆ ตามฤดูกาล คํานึงถึงประโยชน3ของ
สารอาหารท่ีได�รับมากกว5ารูปลักษณ3สวยงามและราคาท่ีแพง เม่ือรู�ถึงอาหารทางกายท่ีสําคัญแล�วผู�ใหญ5ใน
ครอบครัวต�องเป1นตัวอย5างท่ีดีในการปฏิบัติเพ่ือสร�างพฤติกรรมการบริโภคอาหารทางจิตด�วย สร�างให�
สมาชิกเป1นครอบครัวแห5งการคิดดี พูดดีและทําดี มีจิตเมตตากรุณาพร�อมท่ีจะช5วยเหลือผู�อ่ืน พร�อมท่ีจะ
เสียสละด�วยจิตอาสาเพ่ือร5วมมือกันพัฒนาสังคม มีความคิดสร�างสรรค3รู�เท5าทันความจริงท่ีปรากฏและไม5
หลงเชื่อกับสิ่งชั่วร�ายท่ีปลอมปนเข�ามาสู5ครอบครัว เม่ือสถาบันครอบครัวปฏิบัติตามวงจร SCVS Eating 
MODEL ก็จะเป1นเสริมสร�างพฤติกรรมการบริโภคอาหารแนวพุทธ เป1นการนํานโยบายครอบครัวไปใช�ให�
เกิดประโยชน3ต5อไป 
  2. นโยบายของการศึกษา นโยบายด�านนี้ทางสถาบันทางการศึกษาต�องนําโมเดลนี้ไปบรรจุไว�
ในหลักสูตร สถาบันการศึกษาต�องให�ความสําคัญพร�อมท่ีจะกําหนดเป1นหลักสูตรเพ่ือให�ความรู�แก5นักเรียน 
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เนื่องด�วยสถาบันการศึกษาเป1นโรงเรียนแห5งท่ีสองต5อจากครอบครัว หลักสูตรการสอนต�องมุ5งเน�นให�
เยาวชนมีสามัญสํานึกในการเลือกบริโภคอาหารเพ่ือเสริมสร�างสมรรถนะทางกายแล�วยังต�องพัฒนาทาง
จิตใจอีกด�วย การสร�างทัศนคติท่ีดีในการเลือกบริโภคอาหารท่ีคุณประโยชน3ของสารอาหาร การตัดสินใจ
ในการเลือกบริโภคอาหารอยู5บนพ้ืนฐานของความเหมาะสม รู�ถึงโทษและประโยชน3ของอาหารท่ีเลือก
บริโภค การประยุกต3ใช�วงจร SCVS Eating MODEL ในการเรียนการสอน ให�รู�ถึงการกินเพ่ือการดํารงชีพ
นั้นมีข�อปฏิบัติท่ีดีและข้ันตอนการนําไปใช�ให�เกิดประสิทธิผล เลือกบริโภคอาหารเพ่ือความเหมาะสมกับวัย
และเพียงพอต5อตนเอง เสริมสร�างพฤติกรรมในการบริโภคอาหารให�เป1นระเบียบวินัยปฏิบัติ ปลูกสามัญ
สํานึกให�รักในทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมให�มีความสมดุลกับมนุษย3 รู�จักการอยู5อาศัยร5วมกับผู�อ่ืน
ด�วยความเอ้ือเฟo~อเผื่อแผ5และเมตตาต5อผู�ท่ีด�อยโอกาส ร5วมกันสร�างความดีเพ่ือสร�างบรรยากาศแห5งความ
เมตตากรุณาเป1นการเพ่ิมคุณค5าให�เกิดข้ึนแก5สังคม มีสติคิดไตร5ตรองในเรื่องต5าง ๆ ท่ีเข�ามากระทบจิตใจ 
สร�างความคิดสร�างสรรค3เชิงบวกพร�อมท้ังคุณธรรม จริยธรรมให�เกิดข้ึนกับทุกคน เป1นสถาบันตัวอย5างท่ีดี
ในการเสริมสร�างพฤติกรรมการบริโภคอาหารแนวพุทธแก5สังคมต5อไป 

 

  5.3.2 ข�อเสนอแนะเพ่ือการวิจัย 
 จากผลการวิจัยท่ีค�นพบเป1นการนําเสนอรูปแบบบูรณาการการเสริมสร�างพฤติกรรมการบริโภค
อาหารแนวพุทธตาม SCVS Eating MODEL นั้น เป1นเพียงส5วนหนึ่งของการนําเสนอแนวทางในการสร�าง
เสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหารให�เกิดประโยชน3สูงสุดแก5ชีวิตตามแนวพุทธศาสนา แต5ยังมีอีกหลาย
ประเด็นซ่ึงการวิจัยครั้งนี้ไม5ได�เจาะลึกลงไปในรายละเอียด ผู�วิจัยจึงขอเสนอแนะเพ่ือให�เกิดงานวิจัยใน
มุมมองท่ีต5างกันออกไปดังนี้ 
 1. การวิจัยท่ีเจาะลึกลงรายละเอียดเก่ียวกับอาหารและวัฒนธรรมในการบริโภคอาหารตาม
พุทธบัญญัติ เพ่ือให�รู�ถึงหลักปฏิบัติท่ีถูกต�องพร�อมท้ังสามารถนํามาประยุกต3ใช�อย5างเป1นรูปธรรมเพ่ือ
นําไปใช�ปฏิบัติจนเห็นผล 
 2. ควรมีการวิจัยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในการส5งเสริมความเข�มแข็งในการดําเนินชีวิต
ภายใต�อาหารออนไลน3หรืออาหารจานด5วน 
 3. ควรมีการวิจัยการปลูกฝ7งพฤติกรรมในเยาวชนเก่ียวกับการเลือกบริโภคอาหารเพ่ือส5งเสริม
การพัฒนาจิตใจควบคู5กับการพัฒนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 4. ควรมีการศึกษาวิจัยในด�านป7จจัยของอาหารและการบริโภคกับการบรรลุธรรมใน
พระพุทธศาสนา 
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แบบสัมภาษณ� 

เรื่อง “การเสริมสร�างพฤติกรรมในการบริโภคอาหารแนวพุทธ” 

แบบสัมภาษณ!ชุดนี้ ใช3สัมภาษณ!ผู3ให3ข3อมูลทางด3านการเสริมสร3างพฤติกรรมในการบริโภค 
อาหารแนวพุทธ เพื่อให3ได3ข3อมูลตามวัตถุประสงค!ที่ตั้งไว3 โดยแบ;งแบบสัมภาษณ!ออกเป<น 
3 ตอน ดังน้ี 

ตอนที่ 1  :  ข�อมูลปDจจยัสEวนบุคคลของผู�ให�สัมภาษณ� 
 
ตอนที่ 2  :  ข�อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมในการบรโิภคอาหารแนวพุทธ 

ตอนท่ี 3 :  แบบแนบท�ายนิยามศัพท�แบบสัมภาษณ� 

 

ตอนที ่1 :  ข�อมลูปDจจัยสEวนบุคคลของผู�ให�สัมภาษณ� 

 

ชื่อผู3ให3สัมภาษณ!……………………………………………………..ตําแหน;ง……………………… 

ระดับการศึกษา ..................................................................................................... 

หน;วยงาน…………………………………………………………………………………………………. 

ประสบการณ!........................................................................................................ 

อื่น ๆ ..................................................................................................................... 

วันที่ให3สัมภาษณ!…………………………………เวลา……………………………………………… 

สถานที่……………………………………………ผู3สัมภาษณ!……………………………………..... 
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ตอนที ่2 : ข�อมลูเกี่ยวกับการเสริมสร�างพฤติกรรมในการบริโภคอาหารแนวพุทธ   

 2.1 การสร�างเสริมพฤติกรรมในการบริโภคอาหารเพื่อการดํารงชีวิต                     
 2.1.1 ทEานคิดเห็นวEา อาหารมีความจําเปLนตEอชีวิตอยEางไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 

 2.1.2 ทEานคิดเห็นวEา ในฐานะชาวพุทธควรบริโภคอาหารอยEางไร  

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………   

 2.1.3 ทEานคิดเห็นวEา การบริโภคอาหารเพื่อดํารงชีวิตควรเปLนอยEางไร 

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..   

           2.1.4 ทEานคิดวEา การบริโภคอาหารเพ่ือดํารงชีวิตควรสEงเสริมอยEางไร 

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………   
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2.2 การสร�างเสริมพฤติกรรมในการบริโภคอาหารเพ่ือให�มีความเหมาะสม 

 2.2.1 ทEานคิดเห็นวEา การบริโภคอาหารให�มีความเหมาะสมกับตนเองและสิ่งแวดล�อมควร
ทําอยEางไร 

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………  

 2.2.2 ทEานคิดเห็นวEา การบริโภคอาหารให�มีความเหมาะสมกับตนเองและสิ่งแวดล�อมควร
สEงเสริมอยEางไร 

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.3 การสร�างเสริมพฤติกรรมในการบริโภคอาหารเพ่ือสร�างคุณคEาให�กับชีวิต 

 2.3.1 ทEานคิดเห็นวEา การบริโภคอาหารเพ่ือให�เกิดคุณคEาตEอชีวิตควรทําอยEางไร 

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 2.3.2 ทEานคิดเห็นวEา การบริโภคอาหารเพ่ือให�เกิดคุณคEาตEอชีวิตควรสEงเสริมอยEางไร 

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2.4 การสร�างเสริมพฤติกรรมในการบริโภคอาหารที่เก่ียวกับการพิจารณาทางจิต 

 2.4.1 ทEานคิดเห็นวEา อาหารที่เกี่ยวกับการพิจารณาทางจติน้ันเปLนอยEางไร 

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………  

 2.4.2 ทEานคิดเห็นวEา อาหารที่เกี่ยวกับการพิจารณาทางจิตน้ันสําคัญอยEางไร 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………  

 2.4.3 ทEานคิดเห็นวEา อาหารที่เกี่ยวกับพิจารณาทางจิตน้ันควรสEงเสริมอยEางไร  

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………...  

2.5 ข�อเสนอแนะอ่ืน ๆ 

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

  

                                                                 ขอขอบพระคุณผู�ทรงคุณวุฒิทุกทEาน 

ที่ตอบแบบสัมภาษณ� 
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ตอนท่ี 3 :  แบบแนบท�ายนิยามศัพท�แบบสัมภาษณ� 

นิยามศัพท�แบบสัมภาษณ� 

 

1. การบริโภคอาหารเพ่ือดํารงชีวิต  หมายถึง การกินอาหารที่กินเข3าไปแล3ว ช;วยบําบัดอาการ
หิวและอาหารนั้นไม;ได3เป<นพิษต;อร;างกาย แต;ได3รับสารอาหารที่ทําให3ร;างกายสามารถทํากิจกรรม
การดํารงชีวิตต;างๆได3ตามปกติ   

                                                                       

2. การบริโภคอาหารให�มีความเหมาะสมกับตนเองและสิ่งแวดล�อม  หมายถึง การกินอาหาร
อย;างเพียงพอ สมดุลต;อความต3องการของบุคคลแต;ละวัย รวมถึงสมต;อฐานะที่ไม;สร3างความ
เบียดเบียนที่มีผลกระทบต;อตนเอง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล3อม 

 

3. การบริโภคอาหารเพ่ือให�เกิดคุณคEาตEอชีวิต หมายถึง การกินอาหารอย;างพิจารณาถึงคุณค;า
แท3จริง เพื่อนํากําลังไปทําประโยชน!ต;อการปฎิบัติภาระหน3าที่ เพื่อพัฒนาตนเองทั้งทางโลกและ
ทางธรรม 

 

4 อาหารที่เกี่ยวกับการพิจารณาทางจิต  หมายถึง อาหารทางการกระทบสัมผัสท้ัง 6 ได3แก;  ตา
กระทบรูป หูกระทบเสียง จมูกกระทบกลิ่น ลิ้นกระทบรส และกาย ใจสัมผัสสิ่งท่ีกระทบ    
อาหารด3านเจตนาที่เสพจากการตั้งใจกระทําเรื่องไว3ในใจ   และอาหารที่ได3จากการรับรู3จากการ
เห็น ได3ยิน  ได3กลิ่น รู3รส รู3สัมผัส รู3ความนึกคิด  

 

                                    ---------------------------------------------------- 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  จ 
รายนามผู�ให�สัมภาษณ� 
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รายนามผู�ให�สัมภาษณ� 
ผู�ทรงคุณวุฒิ ท่ีผู�วิจัยได�ทําการขอสัมภาษณ!เชิงลึกนั้นมี 13 รูป/คน ประกอบด�วย 

 

พระภิกษุ 4  รูป ได�แก� 
 
1. พระครูสุนทรธรรมโสภณ, รศ.ดร., เจ�าอาวาสวัดเสนหา  ตําบลพระปฐมเจดีย! อําเภอเมือง จังหวัด      
   นครปฐม 
2. พระครูภาวนาวิมล, เจ�าคณะอําเภอเมือง   เจ�าอาวาสวดัสระกะเทียม   ตําบลสระกะเทียม  อําเภอ    
    เมือง จังหวัดนครปฐม 
3. พระครูภาวนาวราทร, เจ�าอาวาสวัดป8ามณีกาญจน!   ตําบลศาลากลาง  อําเภอบางกรวย  จังหวัด   
   นนทบุรี 
4. พระครูปลัดไพบูลย! �าณโสภโณ, เจ�าอาวาสวัดป8าอุดมสิทธิกุล   ตําบลนราภิรมย!   อําเภอบางเลน    
   จังหวัดนครปฐม 
 
ผู�ทรงคุณวุฒิ และนักวิชาการ   9 ท�าน   ได�แก� 
 
1. รศ.สุเชาวน! พลอยชุม, ผู�เชี่ยวชาญด�านประวัติพระพุทธศาสนา/ปรัชญา/พระไตรป;ฎก   มูลนิธิมหา    
   มกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ! ตําบลบวรนิเวศ  อําเภอพระนคร  จังหวัดกรุงเทพ ฯ 
2. คุณมยุรี   ดิษย!เมธาโรจน!, นักวิชาการอาหารและยาชํานาญการ   องค!การอาหารและยา   ตําบล 
   ตลาดขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 
3. อาจารย!สงBา  ดามาพงษ!, ผู�เช่ียวชาญด�านโภชนาการอิสระ, ที่ปรึกษากรมอนามัย กระทรวง      
   สาธารณสุข ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 
4. ปนัดดา เจริญกิจ, ผู�จัดการฝ8ายพัฒนาผลิตภัณฑ!และประกันคุณภาพ โรงงานอุตสาหกรรมการผลิต   
   อาหาร บริษัทนําเชา (ประเทศไทย) จํากัด ตําบลหนองอ�อ อําเภอบ�านโป8ง จังหวัดราชบุรี 
5. รศ.ดร.เภสัชกรหญิง จงจิตร  อังคทะวานิช, ผู�เชี่ยวชาญด�านโภชนศาสตร!และการกําหนด  
   อาหาร จุฬาลงกรณ!มหาวิทยาลัย ตําบลปทุมวัน อําเภอปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพ ฯ 
6. ผศ.ดร.วรางคณา ศรีจํานงค!, อาจารย!ประจําสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ตําบล  
   ศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 
7. ผศ.ดร.ประทีป จินงี่ ,  รองผู� อํานวยการฝ8ายวางแผนและบริหาร สถาบันวิจัยพฤติกรรม  
   ศาสตร! มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตําบลคลองเตยเหนือ อําเภอวัฒนา จังหวัดกรุงเทพ ฯ 
8. คุณจุฑามาศ ชาติทอง , ผู�จั ดการแผนกโภชนาการประจํา โรงพยาบาล, โรงพยาบาล  
   มหาชัย 2 ตําบลอ�อมน�อย อําเภอกระทุBมแบน จังหวัดสมุทรสาคร 
9. ผศ.ดร.ดวงใจ  ถิรธรรมถาวร, อาจารย!ประจําภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยศิลปากร  
   ตําบลลําพยา อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ฉ 

หนังสือเชิญสัมภาษณ� 
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ภาคผนวก  ช 
ภาพผู�ทรงคุณวฒุิผู�ให�สัมภาษณ� 
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ภาพสัมภาษณ�ผู�ทรงคุณวฒุ ิ

 

พระครูสุนทรธรรมโสภณ,รศ.ดร., เจ�าอาวาสวัดเสนหา 

                           วันที่ให�การสัมภาษณ!  27  มีนาคม  2561 
 

           

 

 

 

 

 

 

พระครูภาวนาวิมล, เจ�าคณะอําเภอเมือง เจ�าอาวาสวัดสระกะเทียม 
วันท่ีให�การสัมภาษณ!   3 เมษายน   2561 
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พระครูภาวนาวราทร , เจ�าอาวาสวัดป&ามณีกาญจน( 

วันที่ให�การสัมภาษณ!   12 เมษายน  2561 

 
 

 
พระครูปลัดไพบูลย! �าณโสภโณ, เจ�าอาวาสวัดป-าอุดมสิทธิกุล,  

วันที่ให�การสัมภาษณ!   31   มีนาคม  2561 
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         รศ. สุเชาวน! พลอยชุม, ผู�เชี่ยวชาญด�านประวัติพระพุทธศาสนา/ปรัชญา/พระไตรป4ฎก, 

                            วันท่ีให�การสัมภาษณ!  12  เมษายน   2561 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คุณมยุรี  ดิษย!เมธาโรจน!, นักวิชาการอาหารและยาชาํนาญการ, 

วันที่ให�การสัมภาษณ!  26  มีนาคม  2561 
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อาจารย!สง9า ดามาพงษ!, ผู�เชี่ยวชาญด�านโภชนาการอิสระ,  

วันท่ีให�การสัมภาษณ!  9  เมษายน  2561 

 

 

 

 

 

 

 

คุณปนัดดา เจริญกิจ, ผู�จัดการฝ-ายพัฒนาผลิตภัณฑ!และประกันคุณภาพ 

 โรงงานอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร, 

วันที่ให�การสัมภาษณ! 2  มีนาคม 2561 
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 สัมภาษณ! รศ.ดร.เภสัชกรหญิง จงจิตร  อังคทะวานิช,  

ผู�เชี่ยวชาญด�านโภชนศาสตร!และการกําหนดอาหาร 

วันท่ีให�การสัมภาษณ! 5  เมษายน  2561 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผศ.ดร.ประทีป จินงี่, รองผู�อํานวยการฝ-ายวางแผนและบริหาร 

 สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร!,  

วันที่ให�การสัมภาษณ!วันที่  25  มีนาคม 2561 
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      ผศ.ดร.วรางคณา ศรีจาํนงค!, อาจารย!ประจาํสถาบันโภชนาการ,  

วันท่ีให�การสัมภาษณ!  5 เมษายน  2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

คุณจุฑามาศ ชาติทอง, ผู�จัดการแผนกโภชนาการประจาํโรงพยาบาล 

วันท่ีให�การสัมภาษณ!  21   เมษายน   2561 
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ผศ.ดร.ดวงใจ  ถิรธรรมถาวร, อาจารย!ประจาํภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร, 

วันที่ให�การสัมภาษณ!  14  มีนาคม   2561 
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ประวัติผู
วิจัย 
 
ชื่อ-นามสกุล  : นายนนทวัฒน  ปรีดาภัทรพงษ 
วัน/ เดือน/ป�เกิด  : 6  มกราคม  2512  
ภูมิลําเนา  : กรุงเทพมหานคร 
ที่อยู"ป#จจุบัน : 29/31    ซอยอินทามระ 26/1 ถนนสุทธิสาร   แขวงดินแดง              

เขตดินแดง  กรุงเทพมหานคร  10400 
 
การศึกษา 
พ.ศ.2529 มัธยมปลาย โรงเรียนโยธินบูรณะ  กรุงเทพมหานคร 
พ.ศ.2533 ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยา 

เขตบางเขน สาขาจุลชีววิทยา 
พ.ศ.2537 ระดับปริญญาโท คณะอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

วิทยาเขตบางเขน สาขา วิทยาศาสตรการอาหาร 
พ.ศ.2560 ธรรมศึกษาชั้นเอก จากสาํนักเรียน วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร 
 
 
หน
าที่การทาํงาน 
พ.ศ.2537-2542 : ผู<จัดการแผนกพัฒนาผลิตภัณฑและประกันคุณภาพ  บริษัท ดาน>อน    
                                 ประเทศไทย จํากัด  จังหวัดราชบุรี 
พ.ศ.2542-ป@จจุบัน : ผู<จัดการแผนกประกันคุณภาพ บริษัท นาํเชา (ประเทศไทย) จํากัด   

  จังหวัดราชบุร ี
พ.ศ.2553-2555 : อาจารยพิเศษ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 
สถานที่ทํางานป@จจุบัน : บริษัท นําเชา (ประเทศไทย) จํากัด  
   59/4 หมู> 10  ถนนเพชรเกษม ตําบลหนองอ<อ  อําเภอบ<านโปDง      
                                 จังหวัดราชบุรี     70110 
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