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มีงานวิจยั ที่เชื่ อถือได้ รายงานว่ าคนที่รับประทานอาหารมังสวิรัติที่
เป็ นเพศชายจะมีอายุยืนยาวขึน้ 8 ปี กว่ า และเพศหญิงจะมีอายุยืนยาวขึน้
7 ปี กว่ า เมื่อเทียบกับคนที่ไม่ กนิ อาหารมังสวิรัติ (Seventh-day
Adventist Dietetic Association)
คนทัว่ ไปมักเข้าใจว่า ถ้าไม่กินเนื้อสัตว์จะไม่แข็งแรง และเป็ น
โรคขาดอาหาร แต่ความเป็ นจริ งปรากฏว่า คนที่กินอาหารมังสวิรัติ มี
สุ ขภาพสมบูรณ์กว่า และไม่เป็ นโรคขาดอาหาร กลับจะเป็ นโรคน้อย
กว่าด้วย เช่น โรคหัวใจวาย โรคมะเร็ ง โรคพยาธิ และโรคที่ติดเชื้อ
จากสัตว์

อาหารมังสวิรัติมิได้มีไว้เฉพาะสาหรับกลุ่มคนที่ถือศีล หรื อ
เคร่ งครัดในเรื่ องศาสนาเท่านั้น แต่ปัจจุบนั คนทัว่ โลกหลายล้านคนหัน
มากินอาหารมังสวิรัติ เพื่อสุ ขภาพเป็ น เหตุผลใหญ่
นักมังสวิรัติ จาแนกได้ 4 ประเภท
1. กินธัญพืช ( ข้าวหรื อข้าวกล้อง) ถัว่ พืชผักและผลไม้ (Vegan)
2. กินเหมือนข้อ 1 แต่ดื่มนมด้วย ( Lacto-vegetarian)
3. กินเหมือนข้อ 1 แต่ดื่มนมและกินไข่ดว้ ย ( Lacto-ovavegetarian)
4.กินเจ กินเหมือนข้อ 1 แต่ งด กุยช่าย ต้นหอม ผักชี กระเทียม
(Chinese vegetarian)
ประมาณ 500 ปี ก่อน นักวิทยาศาสตร์และคนส่ วนมาก คิดว่าโลก
แบน มีเพียงคนกลุ่มน้อยที่เชื่อว่าโลกกลม เช่น โคลัมบัส ซึ่งกล้าเสี่ ยง
ชีวิตเพื่อพิสูจน์ให้ชาวโลกได้รู้ว่าที่แท้โลกเรากลม โดยแล่นเรื อจน
ค้นพบอเมริ กาแต่กระนั้นต้องอาศัยเวลานานกว่าคนทัว่ ไปจะยอมรับใน
ความจริ งข้อนี้ ก็เช่นเดียวกันกับสมัยนี้ที่คนส่ วนใหญ่ยงั คิดว่า การกิน
อาหารมังสวิรัติ จะทาให้ร่างกายไม่แข็งแรงเท่ากับคนที่กินเนื้อสัตว์ ทั้ง
ที่ในต่างประเทศ หรื อแม้แต่ในเมืองไทยเองก็มีแพทย์ และนัก
โภชนาการหลายท่านยืนยันว่าคนกินอาหารมังสวิรัติไม่มีปัญหาด้านการ
เจริ ญเติบโตหรื อด้านสุ ขภาพเลย เพราะมีหลักฐานชัดเจนอยูใ่ น 2 ข้อ
ต่อไปนี้ คือ
1.หลักฐานทางโภชนาการ หรื อทางวิทยาศาสตร์
2.หลักฐานจากชีวิตจริ งของนักมังสวิรัติ

2
ข้ อ 1 มีหลักฐานทางโภชนาการ พิสูจน์ แล้วว่า อาหารมังสวิรัติมีคุณค่า
ทางธาตุอาหารครบทุกหมู่ โปรตีนในถัว่ เหลืองและถัว่ ต่างๆ ตลอดจน
ธัญพืช มีคุณภาพเท่าเทียมกับเนื้อสัตว์ จึงไม่ตอ้ งห่วงว่า คนกินอาหาร
มังสวิรัติ จะได้โปรตีนไม่เพียงพอ โปรตีนบางชนิดที่ถวั่ มีนอ้ ยนั้น เรา
จะเสริ มได้ง่ายๆโดยการกินอาหารประเภทข้าว ซึ่งมีโปรตีนที่สาคัญ
จานวนมาก คือ เมไธโอนิน methionine การกล่าวอ้างที่ว่าโปรตีนจาก
ถัว่ เป็ นโปรตีนที่ไม่สมบูรณ์ (incomplete protein) และเนื้อสัตว์เป็ น
โปรตีนที่สมบูรณ์ (complete protein) นั้นไม่ค่อยถูกต้องเพราะในทาง
ปฏิบตั ิไม่มีใครไม่กินข้าว ดังนั้น การกินโปรตีนจากถัว่ และข้าว ก็จะได้
โปรตีนที่สมบูรณ์ทดแทนกันได้จึงไม่มีปัญหา
ในการประชุมนักโภชนาการนานาชาติครั้งที่ 6 ที่ประเทศอังกฤษ
มีรายงานตามหลักโภชนาการออกมาว่า การรวมตัวของโปรตีนจากพืช
ต่ างชนิดกันจะทาให้ ได้ โปรตีนไม่ ต่างจากโปรตีนที่ได้ จากสั ตว์ เลย
ส่ วนที่เด็กกินอาหารมังสวิรัติจะได้โปรตีน และสารอาหารต่างๆ
เพียงพอหรื อไม่น้ นั คาตอบคือ “ ไม่มีปัญหา” เพราะเด็กที่กินอาหาร
มังสวิรัติใช่ว่าจะกินพืชผักทันทีที่ลืมตาดูโลก เด็กจะดื่มนมแม่ก่อน
(หรื อไม่ก็นมผง) พอโตขึ้นมาหน่อยก็เริ่ มกินข้าว พืชผัก และถัว่ บด
และผลไม้ เช่น ส้ม กล้วย แต่เด็กก็ยงั ดื่มนมต่อไปเรื่ อยๆ เด็กหรื อผูใ้ หญ่

ที่กินอาหารมังสวิรัติมกั จะดื่มนมหรื อนมถัว่ เหลือง (น้ าเต้าหู)้ ตลอดไป
ในขณะที่บางคนก็กินไข่ดว้ ย ความกังวลที่ว่า เด็กจะขาดธาตุอาหารจึง
เป็ นอันตัดไป
ข้ อ 2 หลักฐานจากชีวิตจริงของนักมังสวิรัติ เด็กหรื อผูใ้ หญ่ที่กิน
อาหารมังสวิรัติ ไม่มีปัญหาแต่อย่างใด มีความเฉลียวฉลาดเหมือนคนที่
กินเนื้อสัตว์ สมองเจริ ญเติบโตดีเหมือนกันและอาจจะดีกว่าเสี ยด้วย จะ
เห็นได้ จากประวัติศาสตร์ ที่มีคนเก่งๆ ของโลกเป็ นนักมังสวิรัติ เช่ น
เลียวนาโด ดาวินซี, เซอร์ ไอแซค นิวตัน, มหาตมะคานธี และนักกีฬา
เหรียญทองโอลิมปิ ก อีกหลายท่ าน เช่น Carl Lewis นักวิง่ 9 เหรี ยญ
ทอง Murray Rose นักว่ายน้ า 6 เหรี ยญทอง และ Paavo Nurmi นักวิ่ง 9
เหรี ยญทอง หรื อดูกนั ง่ายๆคือ ชนชาติ ต่างๆ เช่นที่ อินเดีย มี ชาวซิกข์
ฮินดู แยนหรื อที่ อเมริ กามีคริ สเตียนคณะเซเว่นเดย์แอ็ดเวนตีสซึ่งกิน
อาหารมังสวิรัติกนั มาหลายชัว่ อายุคนแล้ว เขาไม่มีปัญหา ถ้ามีปัญหา
เขาก็คงสู ญพันธ์ไปแล้วแต่ปรากฎว่ากลุ่มคนเหล่านี้มีมากขึ้นด้วยซ้ า
ข้อ 3 ผักเป็ นอาหารจาเป็ นสาหรับทุกคนไม่ว่าจะเป็ นนักมังสวิรัติหรื อไม่
แต่ก็มีบางคนไม่ค่อยกินผักเสี ยเลย เขาก็จะขาดแร่ ธาตุต่างๆตลอดจน
กากใยที่มีอยูใ่ นผักซึ่งช่วยป้องกันไม่ให้เกิดมะเร็ งลาไส้ใหญ่ บางคนกลัว
ยาฆ่าแมลงตกค้างในผักก็เลยไม่ค่อยกล้ากินผัก ทางที่ถูกคือ ต้องล้าง
ผักในน้ าที่ไหลริ น หลายๆครั้ง เพื่อให้น้ าชะล้างยาฆ่าแมลงออกไป
หรื อถ้าทาได้ ก็ปลูกผักสวนครัวเองหรื อเลือกซื้ อผักปลอดสารพิษ

นักวิจยั ในสหรัฐอเมริ กา ได้คน้ พบว่าเนื้อสัตว์ต่างๆที่คนนามาบริ โภคมี
ยาฆ่าแมลงมากกว่าพืชผัก บางทีมากกว่าถึง 13 เท่า ที่เป็ นเช่นนี้เพราะ
สัตว์ต่างๆ ก็กินพืชผัก หรื อหญ้าที่มียาฆ่าแมลงเข้าไป ยิง่ อายุของสัตว์
ยืนนานเท่าใด ก็ยงิ่ สะสมไว้มากเท่านั้น
ดร. จี เอส ฮันติงตัน แห่งมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย ใน
สหรัฐอเมริ กา ได้ศึกษาระบบย่อยและฟันของมนุษย์ และยืนยันว่า
มนุษย์เรามีระบบย่อยและฟัน ที่เหมาะสมที่จะย่อยหรื อบดเคี้ยวพืชผัก
มากกว่าเนื้อสัตว์
ปัจจุบนั เมืองไทยเรายังมีเด็กและผูใ้ หญ่เป็ นโรคขาดอาหาร และ
อาหารมีราคาแพงขึ้นเรื่ อยๆดังนั้นการกินอาหารมังสวิรัติจะเป็ นวิธีหนึ่ง
ที่แก้ปัญหาการขาดแคลนอาหารและช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายของ
ครอบครัวเพราะอาหารพืชผักและถัว่ ราคาถูกกว่าเนื้อสัตว์
โปรตีนในเนื้อสั ตว์ มีราคาเป็ นประมาณ 5 หรื อ 6 เท่ าของโปรตีนในถัว่
เหลือง เช่น เนื้อวัวหรื อเนื้อหมู 1 กิโลกรัม ราคาประมาณ 120 บาท
ส่ วนถัว่ เหลือง 1 กิโลกรัม ประมาณ 40 บาท แต่ ถัว่ เหลืองให้โปรตีนเป็ น
2 เท่าของเนื้อสัตว์ ( ส่ วนคุณภาพทางโปรตีนเท่าเทียมกัน เมื่อกินข้าว
ด้วย )
ถ้าคนมีรายได้นอ้ ยจะเลิกเห่ อหรื อหลงค่านิยมของการกินเนื้อสัตว์
ที่ตอ้ งเอาเงินที่หามาได้ดว้ ยความยากลาบาก ไปซื้อเนื้อสัตว์ที่มีราคาแพง

มากิน แต่หนั มาพึ่งถัว่ เหลืองหรื อถัว่ เมล็ดแห้งต่างๆหรื อเต้าหู ้ ก็จะได้
อาหารที่มีประโยชน์ในราคาประหยัดกว่ามาก และเขาจะได้อาหารที่
เพียงพอ และช่วยไม่ให้เป็ นโรคขาดสารอาหารด้วย (ไข่เป็ นอาหารที่มี
โปรตีนสู ง ราคาถูก คุณค่าไม่แพ้เนื้อสัตว์ ส่ วนน้ านมถัว่ เหลืองหรื อที่
เรี ยกว่าน้ าเต้าหูม้ ีคุณค่าทางโภชนาการสู งใช้ดื่มแทนนมได้และมีราคาถูก
กว่านมสดมาก)
ในต่างประเทศได้มีผเู ้ ชี่ยวชาญคานวณแล้วว่าคนกินเนื้อสั ตว์ 1 คน
ต้ องใช้ เนื้อที่ประมาณ 4
ไร่ ที่จะผลิตอาหารให้ เขากิน แต่ ถ้าเขากินแต่ พืชผัก จะใช้ เนื้อที่
ประมาณ 1 ไร่ เท่ านั้น ดังนั้น เราจะมีที่ดินเหลือไปผลิตอาหารประเภท
พืช ผัก ผลไม้ และ ธัญญาพืช ต่างๆได้มากขึ้น

4.
จะกินอาหารมังสวิรัติ (กินเจ) ได้อย่างไร....... ?
การกินอาหารมังสวิรัติง่ายมาก คืองดอาหารที่เป็ นผลิตภัณฑ์ จากสัตว์ทุก
ชนิด ไม่จาเป็นต้องมีความรู้ หรื อการศึกษาสูง และก็ไม่จาเป็นต้องรู ้ วา่ อาหาร
ชนิดใดที่มีกี่แคลอรี่ หรื อคุณค่าทางอาหารเท่าไร ขอให้ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์
ง่าย ๆ ต่อไปนี้
1. กินอาหารหลายชนิด 4ประเภทนี้ หมุนเวียนกัน ก) ธัญพืชหรื อข้าว
กล้อง ข) พืชผัก
ค) ผลไม้ ง) ถัว่ เมล็ดแห้งและเมล็ดต่างๆเช่นงา หรื อ
เมล็ดทานตะวัน (กินนมหรื อไข่ก็ได้แต่ถา้ หลีกเลี่ยงได้ก็ดี ส่ วนคนที่กินเจจะต้อง
งดนมและไข่ ) ( ส่วนไขมันไม่ตอ้ งห่ วงเพราะมีอยูแ่ ล้วในอาหารกลุ่มต่างๆ หรื อ
ในนามันพืช)
2. กินอาหารให้ เพียงพอ ไม่มากไม่นอ้ ยเกินไป (ไม่อว้ นและไม่ผอม)
3. กินอาหารธรรมชาติไม่ค่อยดัดแปลง (เช่น ข้าวกล้องหรื อข้าวซ้อมมือ
ดีกว่าข้าวที่ขดั สี จนขาว และผักผลไม้สด ดีกว่า ผักผลไม้ดอง) หลีกเลี่ยงอาหาร
junk food ขนมหรื ออาหารที่เน้นความอร่ อยแต่มีคุณค่าทางโภชนาการน้อย
delicious deserts but no food value ซึ่งมีแต่น้ าตาลและแป้งเช่น โดนัท ขนม
เค็กและน้ าอัดลมหรื อขนมขบเคี้ยวทอดกรอบต่างๆ
การกินอาหารมังสวิรัติง่ายมาก กินเหมือนที่คุณเคยกินทุกวันนัน่ แหละ แต่
งดหรื อเอาเนื้ อสัตว์ทุกชนิดออก แล้วเอาถัว่ เมล็ดแห้งต่างๆ เช่น ถัว่ เหลือง ถัว่
ลิสง ถัว่ ดา ถัว่ แดง ถัว่ เขียว หรื อผลิตภัณฑ์จากถัว่ เช่นเต้าหู้ น้ าเต้าหู้ ( นมถัว่
เหลือง) ฟองเต้าหู้ หรื อ โปรตีนเกษตร( เนื้ อเทียม) หมี่กึน (gluten) แทน และ
ใช้เกลือหรื อซีอิ๊วแทนน้ าปลาเท่านั้นเอง

สรุป การกินอาหารมังสวิรัติ ดีกว่าการกินเนื้ อสัตว์เพราะ
1. ประหยัดกว่า อาหารพืชผัก ( มังสวิรัติ) ถูกกว่าเนื้ อสัตว์ แต่มีคุณค่า
ทาง อาหารเท่าเทียมกันหรื อดีกว่า
2.มีสุขภาพแข็งแรงกว่า เนื้ อสัตว์มีไขมันอิ่มตัวมาก (คอเรสเตอรอล)ซึ่ง
เป็นตัวทาให้เกิดโรคหัวใจวายง่ายขึ้น คนกินเนื้ อสัตว์จะมีโอกาสเป็น
โรคมะเร็ ง โรคพยาธิ และโรคต่างๆ เช่น โรควัวบ้า โรคไข้หวัดนก ไข้หวัด
ใหญ่หมู และโรคอื่นๆที่เกิดจากเชื้ อแบคทีเรี ยและเชื้อไวรัสที่ติดต่อได้จากสัตว์
มากกว่าคนที่กินมังสวิรัติ ส่ วนคนที่ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มเหล้า ออกกาลังกาย
และรับประทานอาหารมังสวิรัติเป็ นประจาจะมีโอกาสเป็ นโรคมะเร็งต่ างๆน้ อย
กว่าคนที่รับประทานอาหารเนื้ อสัตว์ และเสี่ ยงต่อการเป็นโรคหัวใจวาย โรค
ความดันโลหิ ตสูง โรคเบาหวาน โรคเส้นเลือดในสมองตีบและแตก น้อยกว่า
มาก และจะมีชีวติ ที่ยืนยาวกว่า 7-9 ปี
โปรดมั่นใจว่า การกินมังสวิรัติ จะทาให้ มีสุขภาพดี และอายุยืนยาว ไม่
เพียงแต่ เท่ านั้น ด้านสติปัญญาและจิตใจก็จะดีขนึ้ ด้ วย

น.พ. โชติช่วง ชุตินธร
อดีตประธานและผูก้ ่อตั้งชมรมผูบ้ ริ โภคแห่งสยาม
Former Chairman and Founder of Consumers’ Club of Siam
อ้างอิง ( National Geographic – Nov. 2005 pg. 25 ; Diet, Life Expectancy &
Chronic Diseases by Dr. Gary Fraser )

