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ABSTRACT 
 

The purpose of this independent study on “Nutrition According to the Bible”, 
has used documentary research method to explore biblical guidelines for healthy diet 
by studying related literature. The framework of this research was based on the 
redemptive plan. In God’s creation plan, God created all good things, including food 
for humans. However, disobeying God resulted in the fall of man and the broken 
relationship with God. Human fails to do the right thing. This includes eating the right 
things in the right ways. Nevertheless, because of God’s love, Jesus Christ came to 
redeem everything that was lost. Healthy living is the will of God. Alongside spiritual 
aspect, Christians who follow Christ should take care of the body by consuming food 
according to God’s original plan. This study aims to find guidelines for nutrition from 
the Bible. The result shows the nutrition according to the Bible including consuming 
food closest to his creation, having a grateful heart for God’s provision, not addicted 
to food, consuming a balanced diet, and taking breaks in consuming food. The last 
section of this paper contains suggestions from the researcher based on the results of 
the research for Christians, ministers, churches, Christian organizations and institutions, 
and Christian nutritionists. Finally, the goal of this research paper is for the findings to 
be beneficial for those who are interested in taking care of their health and receiving 
knowledge on nutrition according to the Bible to become healthier. 
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บทที่ 1 

บทน า 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาวิจัย 

อาหารเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ของการด ารงชีวิตมนุษย์ที่ไม่สามารถขาดได้ ซึ่งการรับประทาน
อาหารของมนุษย์นั้นก็เพื่อความอยู่รอดหรือเพื่อประทังชีวิต เมื่อมนุษย์รับประทานอาหารเข้าไปเพื่อ
ได้รับพลังงานและสารอาหารท่ีจ าเป็นต่อร่างกาย การท่ีร่างกายของมนุษย์จะสามารถท างานเป็นปกติ 
ร่างกายจะต้องได้ร ับสารอาหารครบถ้วนในปริมาณที ่เหมาะสม อีกทั ้งในอาหารบางชนิดยังมี
องค์ประกอบที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายซึ่งสามารถช่วยร่างกายป้องกันและส่งเสริมการรักษาโรคได้ 
ดังค ากล่าวของ Hippocrates (ฮิปโปเครตีส) บิดาแห่งวิชาการแพทย์ชาวกรีกโบราณ ท่ีว่า “Let food 
be thy medicines. (ให้อาหารเป็นยาของเจ้า)” หมายความว่า ควรรับประทานอาหารอย่างค านึงถึง
คุณค่าจากอาหารท่ีจะได้รับ ไม่เพียงแต่รับประทานอาหารเพื่อตอบสนองความหิวเท่านั้น 

ปัจจุบันเมื่อมนุษย์สามารถเลือกรับประทานอาหารตามความชอบ ตามความต้องการของแต่
ละบุคคล และตามก าลังทรัพย์ เนื่องจากมีอาหารให้เลือกรับประทานมากมาย และการด ารงชีวิตของ
ผู้คนในปัจจุบันมีความเร่งรีบทุกส่ิงทุกอย่างล้วนต้องการความสะดวกรวดเร็วเป็นหลัก จึงมีความนิยม
รับประทานอาหารนอกบ้าน อาหารปรุงส าเร็จ โดยเฉพาะอาหารจากร้านสะดวกซื ้อ ซึ ่งอาหาร
ประเภทนี้เป็นอาหารท่ีให้พลังงานสูงเนื่องจากมีส่วนผสมของไขมันในปริมาณมากและไม่มีสารอาหาร
ท่ีเพียงพอต่อร่างกาย ยิ่งไปกว่านั้นอุตสาหกรรมอาหารมักจะมีการใส่สารเคมีในการถนอมอาหารบาง
ชนิด เพื่อให้สามารถเก็บอาหารไว้ได้ยาวนานยิ่งขึ้น พฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้คนในปัจจุบันจึง
เป็นพฤติกรรมท่ีเส่ียงต่อการเกิดโรคมากขึ้น 

ข้อมูลพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดโรคจากการสาธารณสุขไทย 2559-2560 พบว่าคนไทยมี
พฤติกรรมการรับประทานอาหารหวานและอาหารท่ีมไีขมันสูง เพิ่มขึ้นมากโดยใน พ.ศ. 2554 คนไทย
บริโภคน ้าตาลทรายเพิ่มมากขึ้นถึง 3 เท่า จาก พ.ศ. 2526 ซึ่งมีปริมาณ 12.7 กิโลกรัมต่อคนต่อปี 
เท่ากับ 36.6 กิโลกรัมต่อคนต่อปี ใน พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2551 พบว่าร้อยละ 96.2 ของคนไทยอายุ 
35 ปีข้ึนไปบริโภคอาหารประเภททอดโดยส่วนใหญ่บริโภคเฉล่ีย 5 วันต่อสัปดาห์ รองลงมาคืออาหาร
ท่ีปรุงด้วยกะทิบริโภคโดยเฉล่ีย 3 วันต่อสัปดาห์ จากการส ารวจสาเหตุการตายจากรายงานการศึกษา
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ภาระโรคและการบาดเจ็บของประชากรไทย พ.ศ. 2552 , 2554, 2556 และ2557 ของแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดัชนีประเมินภาระโรคและสุขภาพประชากรไทยส านักงานพัฒนานโยบาย
สุขภาพระหว่างประเทศซึ่งมีการปรับจ านวนความครบถ้วนและสาเหตุการตาย มักเกิดจากการป่วย
ด้วยโรคต่างๆ เช่น โรคมะเร็งตับ หลอดเลือดสมอง โรคเบาหวาน ท่ีเป็นสาเหตุการตายอันดับต้นๆ ใน
เพศชายและหญิง ช่วงอายุ 0-59 ปี ซึ่งโรคเหล่านี้ต่างมีสาเหตุมาจากการบริโภค 

ในขณะเดียวกันเรื่องอาหารการกินและสุขภาพ เป็นเรื่องที่มีการกล่าวถึงในพระคัมภีร์อย่าง
มากมายหลากหลายแง่มุม ทั้งในภาคพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่ เช่น ในบทแรกของพระ
คัมภีร์ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของมนุษยชาติ “พระเจ้าตรัสว่า ‘ดูนี่ เราให้ธัญพืชท่ีมีเมล็ดทุกชนิด ซึ่งมีอยู่ท่ัว
พื้นแผ่นดิน และต้นไม้ผลทุกชนิดท่ีมีเมล็ดในผลของมันแก่เจ้า เป็นอาหารของเจ้า’” (ปฐก. 1:29) และ
เหตุการณ์ท่ีอิสราเอลเดินทางออกจากประเทศอียิปต์เพื่อมุ่งหน้าสู่ดินแดนคานาอัน ท่ีมีบันทึกไว้ต้ังแต่
พระธรรมอพยพจนถึงเฉลยธรรมบัญญัติ พระเจ้าตรัสถึงเรื่องของการเป็นอยู่ กฎหมาย การปกครอง 
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและครอบครัว รวมถึงอาหารและสุขภาพแสดงให้เห็นถึงความรักความ
ห่วงใยท่ีพระเจ้าทรงมีต่อมนุษย์ ท่ีทรงประสงค์ให้มนุษย์มีความสุขและสุขภาพท่ีดี 

ในฐานะท่ีเป็นนักศึกษาซึ่งก าลังศึกษาคริสต์ศาสนศาสตร์ เมื่อได้ศึกษาพระคริสตธรรมคัมภีร์
จึงเห็นถึงแผนการโดยพระคุณความรักของพระเจ้า ที่พระองค์ทรงมีต่อมนุษย์ในด้านอาหารและการ
กิน อีกท้ังในพระคริสตธรรมคัมภีร์ท่ีมีการกล่าวถึงเรื่องอาหารการกินไว้อย่างมากมาย แสดงให้เห็นถึง
การเปิดเผยแนวคิดบางประการ จึงเกิดแรงบันดาลใจที่อยากจะศึกษาพระคริสตธรรมคัมภีร์ เพื่อหา
แนวทางเกี่ยวกับการปฏิบัติในด้านการบริโภคอาหาร เพื่อน าไปสู่การมีสุขภาพที่ดี จึงเป็นที่มาของ
การศึกษาการค้นคว้าอิสระภายใต้หัวข้อ “โภชนาการตามแนวทางจากพระคริสตธรรมคัมภีร์” 

 

1.2 โจทย์หรือค าถามวิจัย 

การท าวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงเอกสารเพื่อศึกษาหลักการจากพระคริสตธรรมคัมภีร์ท่ี
เกี่ยวข้องในด้านโภชนาการ และแนวทางด้านโภชนาการจากพระคริสตธรรมคัมภีร์ เพื่อทราบแนวทาง
ด้านโภชนาการจากพระคริสตธรรมคัมภีร์ ท่ีจะน าไปสู่การปฏิบัติในด้านการกินเพื่อสุขภาพท่ีดี 

 

1.3 วัตถุประสงค์การวิจัย 

เพื่อหาแนวทางจากพระคริสตธรรมคัมภีร์เกี่ยวกับการปฏิบัติในด้านการบริโภคอาหาร เพื่อ
น าไปสู่การมีสุขภาพท่ีดี 
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1.4 ขอบเขตการวิจัย 

ศึกษาแนวทางด้านโภชนาจากพระคริสตธรรมคัมภีร์ โดยการศึกษาจาก พระคริสตธรรม
คัมภีร์ เอกสารต ารา หนังสือไทยและต่างประเทศท่ีให้กรอบแนวคิดทางศาสนศาสตร์ งานวิจัย วารสาร 
บทความทางวิชาการ และแหล่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต ท่ีเกี่ยวข้องด้านอาหารตามแนวทางพระคริสต
ธรรมคัมภีร์ 

 

1.5 ประโยชน์ท่ีได้รับจากการวิจัย 

เพื่อทราบแนวทางการปฏิบัติในด้านการบริโภคอาหารจากพระคริสตธรรมคัมภีร์ เพื่อน าไปสู่
การมีสุขภาพท่ีดี 

 

1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ 

โภชนาการ หมายถึงอาหาร การกินอาหาร ที่เข้าสู่ร่างกายคนแล้วร่างกายสามารถน าไปใช้
เป็นประโยชน์ในด้านการเจริญเติบโตการค ้าจุนและการซ่อมแซมส่วนต่างๆ ของร่างกายที่ช ารุดทรุด
โทรมให้กลับคืนเป็นปรกติ 
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บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

การค้นคว้าอิสระนี้เป็นการศึกษาแนวทางการปฏิบัติในด้านการบริโภคอาหารจากพระคริสต
ธรรมคัมภีร์ เพื ่อน าไปสู่การมีสุขภาพที่ดี ในบทนี้เป็นการทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง ผู้วิจัย
ท าการศึกษาจากพระคริสตธรรมคัมภีร์ เอกสารต ารา หนังสือไทยและต่างประเทศที่ให้กรอบแนวคิด
ทางศาสนศาสตร์ งานวิจัย วารสาร บทความทางวิชาการ และแหล่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต ท่ี
เกี่ยวข้องด้านอาหารตามแนวทางพระคริสตธรรมคัมภีร์ โดยมีหัวข้อดังต่อไปนี้ 

2.1 ประวัติศาสตร์แห่งความรอด 
2.1.1 แผนการดังเดิม (Creation) 
2.1.2 การล้มลงในบาป (Fall) 
2.1.3 การทรงไถ่จากสภาพอันตกต ่า (Redemption) 

2.2 แนวคิดด้านอาหารจากพระคริสตธรรมคัมภีร์ 
2.2.1 อาหารท่ีพระเจ้าทรงจัดเตรียมแก่มนุษย์ในสวนเอเดน (Original Diet) 

2.2.1.1 อาหารจากพืช  
2.2.1.2 อาหารจากสัตว์ 
2.2.1.3 เครื่องด่ืม 
2.2.1.4 สารให้ความหวาน 
2.2.1.5 เครื่องปรุง 

2.2.2 อาหารของมนุษย์หลังจากล้มลงในความบาป (Corrupted Diet) 
2.2.2.1 ธรรมชาติ 
2.2.2.2 มนุษย์ 

2.2.3 โภชนาการในแผนการทรงไถ่ (Redemption Nutrition) 
2.2.3.1 อาหารตามกฎธรรมบัญญัติ 
2.2.3.2 อาหารกับการอวยพระพรและการทรงเล้ียงดูจากพระเจ้า 
2.2.3.3 อาหารเป็นสัญลักษณ์ของความรอดท่ีได้รับ 
2.2.3.4 การกินและด่ืมเป็นสัญญาลักษณ์ของการเฉลิมฉลองในความรอด
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2.1 ประวัติศาสตร์แห่งความรอด  

2.1.1 แผนการดังเดิม (Creation) 

พระคริสตธรรมคัมภีร์มีการบันทึกความจริงเกี่ยวกับการทรงสร้างในพระธรรมปฐมกาลบทท่ี 
1-2 พระเจ้าทรงสร้างสรรพส่ิงในฟ้าสวรรค์และโลกเพื่อมนุษย์ “ในปฐมกาล พระเจ้าทรงเนรมิตสร้าง
ฟ้าและแผ่นดิน” (ปฐก. 1:1) พระเจ้าทรงเป็นจุดเริ่มต้นของสรรพสิ่งทั้งในฟ้าสวรรค์และแผ่นดนิโลก 
ก่อนการทรงสร้างนั้นมีแต่ความว่างเปล่า “แผ่นดินก็ร้างและว่างเปล่า ความมืดอยู่เหนือน ้า และพระ
วิญญาณของพระเจ้าทรงปกอยู่เหนือน ้านั้น” (ปฐก. 1:2) พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์เป็นผู้ทรงสร้างทุก
ส่ิงทุกอย่างด้วยค าตรัสของพระองค์ “พระเจ้าตรัสว่า ‘จงเกิดความสว่าง’ ความสว่างก็เกิดขึ้น พระเจ้า
ตรัสว่า ‘จงมีภาคพื้นในระหว่างน ้า แยกน ้าออกจากกัน’ พระเจ้าตรัสว่า ‘น ้าท่ีอยู่ใต้ฟ้าจงรวมอยู่ในท่ี
เดียวกัน ท่ีแห้งจงปรากฏขึ้น’ ก็เป็นดังนั้น” (ปฐก. 1:3, 6, 9) เมื่อพระเจ้าตรัสให้เกิดความสว่าง ความ
สว่างก็เกิด เมื ่อพระเจ้าตรัสให้เกิดแผ่นดิน แผ่นดินก็เกิด และพระเจ้าทรงเห็นว่าความสว่างและ
แผ่นดินนั้นดี พระเจ้าทรงสร้างสรรพส่ิงท่ีดีในโลกเพื่อมนุษย์ หลังจากท่ีพระเจ้าทรงสร้างฟ้าสวรรค์และ
แผ่นดินโลก พระองค์ทรงเติมเต็มโลกด้วยพืชและไม้ผล “พระเจ้าตรัสว่า ‘แผ่นดินจงเกิดพืช คือ 
ธัญพืชที่ให้เมล็ด และต้นไม้ผลท่ีออกผลตามชนิดของมัน และมีเมล็ดในผลบนแผ่นดิน’ และก็เป็น
ดังนั้น แผ่นดินก็เกิดพืช คือธัญพืชท่ีให้เมล็ดตามชนิดของมัน และต้นไม้ท่ีออกผลมีเมล็ดในผลตามชนิด
ของมัน พระเจ้าทรงเห็นว่าดี” (ปฐก. 1:11-12) พระเจ้าทรงตรัสให้มีดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และ
ดวงดาวทั้งหลาย เพื่อให้มีฤดูกาลต่างๆ “พระเจ้าตรัสว่า ‘จงมีดวงสว่างต่างๆ ของภาคพื้นฟ้า เพื่อแยก
วันออกจากคืน ให้เป็นหมายก าหนดฤดู วัน ปี และให้เป็นดวงสว่างต่างๆ บนภาคพื้นฟ้า เพื่อส่องสว่าง
เหนือแผ่นดิน’ ก็เป็นดังนั้น พระเจ้าทรงสร้างดวงสว่างขนาดใหญ่ไว้สองดวง ให้ดวงท่ีใหญ่กว่าครองวัน 
ดวงที่เล็กกว่าครองคืน พระองค์ทรงสร้างดวงดาวต่างๆ ด้วย พระเจ้าทรงตั้งดวงสว่างเหล่านี้ไว้บน
ภาคพื้นฟ้า ให้ส่องสว่างเหนือแผ่นดิน ให้ครองวันและคืน และแยกความสว่างออกจากความมืด พระ
เจ้าทรงเห็นว่าดี มีเวลาเย็นและเวลาเช้า เป็นวันท่ีส่ี” (ปฐก. 1:14-19) และทรงตรัสให้มีเวลากลางวัน
และกลางคืน ส าหรับการท างานและการพักผ่อนหลับนอน พระเจ้าทรงสร้างให้น ้าและทะเลเต็มไป
ด้วยสัตว์ต่างๆ สร้างนกในอากาศและสัตว์ทั้งหลายทุกชนิดบนโลกตามชนิดของมัน “พระเจ้าตรสัว่า 
‘น ้าจงอุดมด้วยฝูงสัตว์ท่ีมีชีวิต และให้นกบินไปมาในภาคพื้นฟ้าเหนือแผ่นดิน’ พระเจ้าทรงสร้างสัตว์
ทะเลขนาดใหญ่ และสัตว์ที่มีชีวิตทุกชนิด ซึ่งแหวกว่ายอยู่ในน ้าเป็นฝูงๆ ตามชนิดของมัน และสัตว์ปีก
ทุกชนิดตามชนิดของมัน พระเจ้าทรงเห็นว่าดี พระเจ้าจึงทรงอวยพรสัตว์เหล่านั้นว่า ‘จงมีลูกดกทวี
มากขึ้นจนเต็มน ้าในทะเล และให้นกทวีมากขึ้นบนแผ่นดินโลก’ มีเวลาเย็นและเวลาเช้า เป็นวันที่ห้า 
พระเจ้าตรัสว่า ‘แผ่นดินจงเกิดสัตว์ที่มีชีวิตตามชนิดของมัน คือสัตว์ใช้งาน สัตว์เล้ือยคลาน และสัตว์
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ป่าตามชนิดของมัน’ ก็เป็นดังนั้น พระเจ้าทรงสร้างสัตว์ป่าตามชนิดของมัน สัตว์ใช้งานตามชนิดของ
มัน และสัตว์ต่างๆ ท่ีเล้ือยคลานทุกชนิดบนแผ่นดินตามชนิดของมัน แล้วพระเจ้าทรงเห็นว่าดี” (ปฐก. 
1:20-25) Crane (2018) กล่าวถึงการทรงสร้างของพระเจ้านั้นเป็นระบบระเบียบอย่างชัดเจน เป็นขั้น
เป็นตอน และแน่นอนถ้าหากดูในขั้นตอนการทรงสร้างต่อไป จะเห็นว่าพระองค์ทรงมีพระประสงค์
อย่างชัดเจนในการทรงสร้างของพระองค์นั่นคือ พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ ดังนั้นสามารถเข้าใจว่า พระ
เจ้าทรงสร้างทุกสรรพส่ิงท่ีดีเพื่อมนุษย์ 

สาธนัญ บุณยเกียรติ (2017) อธิบายถึงการที่พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์อย่างมีวัตถุประสงค์
เฉพาะ “แล้วพระเจ้าตรัสว่า ‘ให้เราสร้างมนุษย์ตามฉายาของเรา ตามอย่างของเรา ให้ครอบครองฝูง
ปลาในทะเล ฝูงนกในท้องฟ้าและฝูงสัตว์ใช้งาน ให้ปกครองแผ่นดินโลกทั้งหมด และสัตว์เลื้อยคลาน
ทุกชนิดบนแผ่นดินทั้งหมด’ พระเจ้าจึงทรงสร้างมนุษย์ขึ้นตามพระฉายาของพระองค์ ตามพระฉายา
ของพระเจ้านั้น พระองค์ทรงสร้างมนุษย์ข้ึน และทรงสร้างให้เป็นชายและหญิง” (ปฐก. 1:26-27) พระ
เจ้าทรงสร้างมนุษย์ตามฉายา ค าว่า “ฉายา” ในภาษาอังกฤษ คือ image แปลว่า รูปภาพ รูปจ าลอง 
รูปถ่าย รูปแบบ และรูปถอด ดังนั้นเมื่อพระเจ้าตรัสว่าพระองค์ทรงสร้างมนุษย์ตามฉายาของพระองค์ 
ตามอย่างของพระองค์ ก็หมายความว่ามนุษย์ถูกสร้างตามแบบอย่างของพระเจ้า เป็นภาพ เป็น
ตัวแทนของพระเจ้าบนโลกนี้ท่ีพระองค์ทรงสร้าง และให้ครอบครองฝูงปลาในทะเล ฝูงนกในอากาศฝูง
สัตว์ใช้งาน ให้ปกครองแผ่นดินโลกทั้งหมด พระเจ้ามีวัตถุประสงค์ที ่ชัดเจนมากส าหรับมนุษย์ท่ี
พระองค์สร้าง พระองค์สร้างมนุษย์อย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรี สร้างมาเป็นเจ้านายเหนือแผ่นดิน แต่ใน
ฐานะที่เป็นตัวแทนของพระเจ้า กล่าวคือ พระเจ้าทรงสร้างให้มนุษย์มีอ านาจเหนือสรรพสิ่งเพื่อ
ปกครองดูแลส่ิงทรงสร้างต่างในฐานะท่ีเป็นตัวแทนของพระองค์ 

Crane (2018) อธิบายว่าหลังจากที่พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์แล้ว พระเจ้าทรงอวยพระพร
มนุษย์ ในพระธรรมปฐมกาล 1:28-31 แสดงให้เห็นว่า พระเจ้าทรงอวยพรมนุษย์สามส่ิงตามท่ีปรากฏ
ในพระธรรมตอนนี้คือ ประการแรกพระเจ้าทรงอวยพรให้มนุษย์มีจ านวนเพิ่มมากจนเต็มแผ่นดินโลก
พรประการที่สองคือ พระเจ้าทรงอวยพรให้เขามีสิทธิอ านาจในการปกครองดูแลสรรพสิ่งบนโลกนี้ 
“พระเจ้าทรงอวยพรพวกเขา ตรัสกับพวกเขาว่า ‘จงมีลูกดกทวีมากขึ้นจนเต็มแผ่นดิน จงมีอ านาจ
เหนือแผ่นดิน จงครอบครองฝูงปลาในทะเล และฝูงนกในท้องฟ้า กับสัตว์ที่เคลื่อนไหวบนแผ่นดิน
ทั้งหมด’” (ปฐก. 1:28) และพระพรประการที่สามคือ พระเจ้าทรงประทานอาหารส าหรับการ
ด ารงชีวิตของมนุษย์ “พระเจ้าตรัสว่า ‘ดูนี่ เราให้ธัญพืชท่ีมีเมล็ดทุกชนิด ซึ่งมีอยู่ท่ัวพื้นแผ่นดิน และ
ต้นไม้ผลทุกชนิดท่ีมีเมล็ดในผลของมันแก่เจ้า เป็นอาหารของเจ้า” (ปฐก. 1:29) รอสส์, (1999/2007) 
อธิบายว่าอาหารเป็นส่ิงส าคัญอย่างยิ่งส าหรับการด ารงชีวิตของมนุษย์ พระเจ้าจึงทรงจัดเตรียมอาหาร
ท่ีเป็นประโยชน์ ท่ีมีคุณค่าไว้ให้แก่มนุษย์ต้ังแต่เริ่มสร้างโลก และอาหารท่ีพระเจ้าทรงอวยพรแก่มนุษย์
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คือ “ฝ่ายสัตว์ทั้งหมดบนแผ่นดิน นกทั้งปวงบนท้องฟ้าและสัตว์เลื้อยคลานทั้งหมดบนแผ่นดิน คือ 
สิ่งมีชีวิตที่มีลมหายใจนั้น เราให้พืชเขียวสดทั้งปวงเป็นอาหาร’ ก็เป็นดังนั้น” (ปฐก . 1:30) พระเจ้า
ทรงสร้างทุกๆ ส่ิงในธรรมชาติขึ้น เพราะความรัก ความเมตตา และความปรารถนาดีท่ีทรงมีต่อมนุษย์ 
“พระเจ้าทอดพระเนตรสิ่งทั้งปวงที่พระองค์ทรงสร้างไว้ ดูสิ ทรงเห็นว่าดียิ่งนัก มีเวลาเย็นและเวลา
เช้า เป็นวันท่ีหก” (ปฐก. 1:31) 

 
2.1.2 การล้มลงในบาป (Fall) 

อาหารเป็นส่ิงจ าเป็นขั้นพื้นฐานท่ีส าคัญท่ีสุดของมนุษย์ สาธนัญ บุณยเกียรติ (2017) อธิบาย
ถึงการที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมอาหารให้แก่มนุษย์ว่าพระเจ้าทรงจัดเตรียมอาหารให้แก่มนุษย์ตั้งแต่
ปฐมกาล การที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมอาหารนี้ก็เพื่อให้มนุษย์สามารถด าเนินชีวิตที่ตอบสนองน ้า
พระทัยของพระเจ้าในฐานะตัวแทนของพระองค์ ภารกิจที่พระเจ้ามอบหมายให้มนุษย์คือ ปกครอง
ดูแลสิ่งทรงสร้างของพระเจ้าบนโลกนี้ในฐานะตัวแทนของพระองค์เพื่อเป็นการส าแดงพระผู้สรา้งคือ 
พระยาห์เวห์ จากพระธรรมปฐมกาล 2:16-17 “พระยาห์เวห์พระเจ้าจึงทรงให้มนุษย์นั้นอาศัยอยู่ใน
สวนเอเดน ให้ท าและดูแลสวน พระยาห์เวห์พระเจ้าจึงตรัสสั่งมนุษย์นั้นว่า ‘ผลไม้ทุกอย่างในสวนนี้ 
เจ้ากินได้ตามใจชอบ แต่ผลของต้นไม้แห่งการรู้ถึงความดีและความช่ัวนั้น ห้ามเจ้ากิน เพราะในวันใดท่ี
เจ้ากิน เจ้าจะต้องตายแน่’” Crane (2018) กล่าวว่าอาหารนอกจากจะเป็นสิ่งที่จ าเป็นที่สุดส าหรับ
การด ารงชีวิตของมนุษย์ท่ีพระเจ้าจัดเตรียมไว้แล้ว พระองค์ยังใช้อาหารเพื่อให้มนุษย์เช่ือฟังพระองค์ 
พระเจ้าทรงจัดเตรียมผลไม้ทุกต้นในสวนเพื่อเป็นอาหารของมนุษย์ มีเพียงต้นเดียวที่พระเจ้าไม่
อนุญาตให้มนุษย์กิน นั่นคือ “ผลไม้ทุกอย่างในสวนนี้ เจ้ากินได้ตามใจชอบ แต่ผลของต้นไม้แห่งการรู้
ถึงความดีและความช่ัวนั้น ห้ามเจ้ากิน เพราะในวันใดท่ีเจ้ากิน เจ้าจะต้องตายแน่”  

พระเจ้าให้มนุษย์มีสิทธิเสรีภาพอย่างไม่จ ากัดในการด าเนินชีวิต พระองค์ทรงปลดปล่อย
มนุษย์จากการต้องตกอยู่ภายใต้การท างานโดยการให้หยุดพักในวันที่เจ็ด “วันที่เจ็ด พระเจ้าก็เสร็จ
งานของพระองค์ท่ีทรงท ามานั้น ในวันท่ีเจ็ดนั้นก็ทรงหยุดพักจากการงานท้ังส้ินของพระองค์ท่ีได้ทรง
กระท า พระเจ้าจึงทรงอวยพรวันที่เจ็ด ทรงตั้งไว้เป็นวันบริสุทธิ์ เพราะในวันนั้นพระองค์ทรงหยดุพัก
จากการงานทั้งปวงที่พระเจ้าทรงเนรมิตสร้างและทรงกระท า” (ปฐก. 2:2-3) พระเจ้าทรงอนุญาตให้
มนุษย์กินผลไม้จากทุกต้นในสวนเป็นอาหาร พระเจ้าทรงอวยพรให้มนุษย์มีอ านาจในการปกครองดูแล 
พระองค์ต้องการให้มนุษย์มีลูกมีหลานจนเต็มแผ่นดิน แต่มีเพียงส่ิงเดียวที่พระเจ้าขอจากมนุษย์คือ ให้
เชื่อฟังพระองค์ ให้พึ่งพาพระองค์ ดูเหมือนพระเจ้าไม่ต้องการให้มนุษย์พึ่งพาตนเองพระองค์จึงไม่
ต้องการให้มนุษย์ “รู้ถึงความดีและความชั่ว” แต่อยู่ภายใต้ร่มพระคุณของพระเจ้า พึ่งพาพระเจ้าใน
ทุกส่ิง พระเจ้าทรงห้ามไม่ให้มนุษย์กินผลของต้นไม้แห่งการรู้ดีรู้ช่ัวนั้น (รอสส์, 1999/2007) 
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อย่างไรก็ตามอาหารท าให้มนุษย์ฝ่าฝืนน ้าพระทัยของพระเจ้า อาหารเป็นเหตุให้มนุษย์ไม่เช่ือ
ฟังพระเจ้าและท าให้มนุษย์พูดเท็จ “ในบรรดาสัตว์ป่าทั้งหมด ที่พระยาห์เวห์พระเจ้าทรงสร้างนั้น งู
ฉลาดกว่าหมด มันถามหญิงนั้นว่า “จริงหรือ? ที่พระเจ้าตรัสว่า ‘ห้ามพวกเจ้ากินผลจากต้นไม้ทกุต้น
ในสวนนี้’ หญิงนั้นจึงตอบงูว่า ‘ผลของต้นไม้ในสวนนี้เรากินได้ เว้นแต่ผลของต้นไม้ท่ีอยู่กลางสวนนั้น’ 
พระเจ้าตรัสว่า ‘ห้ามพวกเจ้ากินและถูกต้องเลย มิฉะนั้นพวกเจ้าจะตาย’” (ปฐก. 3:1-3) ผู้หญิงเริ่ม
โกหกเมื่องูถาม และเมื่องูบอกว่า “เพราะพระเจ้าทรงทราบอยู่ว่า พวกเจ้ากินผลจากต้นไม้นั้นวนัใด 
ตาของพวกเจ้าจะสว่างขึ้นในวันนั้น แล้วพวกเจ้าจะเป็นเหมือนอย่างพระเจ้า คือรู้ความดีและความ
ช่ัว” (ปฐก. 3:5) การชักชวนของงูท่ีบอกว่าเมื่อกินแล้วพวกเขาจะเป็นเหมือนพระเจ้า ซึ่งเป็นความโลภ
ที่อยากจะเท่าเทียมกับพระเจ้าผู้ทรงเป็นเจ้าของชีวิตกับความน่ากิน น่าปรารถนาของผลไม้ท าให้
ผู้หญิงลืมค าตรัสห้ามของพระเจ้า เธอกินคนเดียวไม่พอยังน าไปให้สามีกิน มนุษย์ผู้ชายก็ไม่ได้ลังเลใจ
รับผลไม้นั้นมากิน และผลก็คือ ท าให้มนุษย์ล้มลงในความบาป มนุษย์ถูกพิพากษา ถูกไล่ออกจากสวน
เอเดน ท าให้มนุษย์ขาดความสัมพันธ์กับพระเจ้าผู ้ทรงบริสุทธิ ์ตั ้งแต่นั ้นเป็นต้นมา การขาด
ความสัมพันธ์กับพระเจ้าไม่ได้มีผลเฉพาะต่อมนุษย์เท่านั้นส่ิงท่ีพระเจ้าทรงสร้างท้ังหมดในโลกก็เส่ือม
ลงเพราะผลของความบาป มนุษย์ไม่สามารถสะท้อนพระลักษณะของพระเจ้าได้อีกต่อไป อีกท้ังความ
บาปของมนุษย์นั้นยังท าให้ส่ิงต่างๆ ท่ีพระเจ้าทรงสร้างท้ังหลายเปล่ียนไปด้วย รวมถึงอาหารท่ีพระเจ้า
ประทานให้แก่มนุษย์ “ต้นไม้และพืชท่ีมีหนามจะงอกขึ้นบนดินแก่เจ้า และเจ้าจะกินพืชตามท้องทุ่ง” 
(Horton, 2016) 

 
2.1.3 การทรงไถ่จากสภาพอันตกต ่า (Redemption) 

เมื่อมนุษย์ล้มลงในความบาป Crane (2018) กล่าวถึงการที่พระเจ้าทรงพิพากษามนุษย์ว่า
พระเจ้าทรงพิพากษามนุษย์ มนุษย์กับพระเจ้าจึงต้องแยกจากกันเพราะความบาปของมนุษย์ แต่ความ
รักของพระเจ้าที่มีต่อมนุษย์นั้นไม่เคยหมดสิ้น พระเจ้ายังคงห่วงมนุษย์ แม้จะอยู่ร่วมกันไม่ได้ “พระ
ยาห์เวห์พระเจ้าทรงท าเสื้อด้วยหนังสัตว์ให้อาดัมและภรรยาของเขาสวมปกปิดกาย” (ปฐก. 3:21) 
ถึงแม้พระเจ้าจะทรงเปี่ยมด้วยความรัก แต่ความบาปเป็นส่ิงท่ีตรงข้ามกับพระเจ้า เพราะพระเจ้าทรง
เป็นพระเจ้าแห่งความบริสุทธิ์ และในขณะเดียวกัน พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าแห่งความชอบธรรม พระ
เจ้าไม่สามารถจะให้มนุษย์กลับมาคืนดีกับพระองค์โดยปราศจากการพิพากษาอย่างชอบธรรม ตรงนี้
สามารถเห็นพระลักษณะท่ีดูเหมือนจะขัดแย้งกันในพระเจ้าตามท่ีกล่าวไว้ ในพระธรรมอพยพ 34:6-8 
“แล้วพระยาห์เวห์เสด็จผ่านไปข้างหน้าท่าน ตรัสว่า ‘พระยาห์เวห์ พระยาห์เวห์ เป็นพระเจ้าผู้เปี่ยม
ด้วยพระกรุณาและพระคุณ พระองค์กริ้วช้า ทรงบริบูรณ์ด้วยความรักมั่นคง และความสัตย์จริง ผู้ทรง
ส าแดงความรักมั่นคงจนถึงหลายพันช่ัวอายุคน ผู้ประทานอภัยการล่วงละเมิด การทรยศและบาป แต่
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จะไม่ทรงละเว้นการลงโทษอย่างแน่นอน และทรงให้โทษบิดาตกทอดไปถึงลูกหลานถึงสามช่ัวส่ีช่ัวอายุ
คน’ โมเสสจึงรีบกราบลงถึงดินนมัสการ” 

ดังนั้นพระเจ้าจึงเริ่มกระบวนการทรงไถ่มนุษย์เพื่อให้กลับมาคืนดีกับพระองค์ เมื่อพระองค์
ทรงเรียกอับราฮัมและท าพันธสัญญากับท่าน “พระยาห์เวห์ตรัสแก่อับรามว่า ‘เจ้าจงออกจากดินแดน
ของเจ้า จากญาติพี่น้องของเจ้า จากบ้านบิดาของเจ้า ไปยังดินแดนท่ีเราจะส าแดงแก่เจ้า เราจะให้เจ้า
เป็นชนชาติใหญ่ เราจะอวยพรเจ้า จะให้เจ้ามีชื่อเสียงใหญ่โต แล้วเจ้าจะเป็นพร เราจะอวยพรคนท่ี
อวยพรเจ้า เราจะสาปคนที่แช่งเจ้า บรรดาเผ่าพันธุ์ทั่วโลกจะได้พรเพราะเจ้า’” (ปฐก. 12:1-3) พระ
เจ้าทรงสัตย์ซื ่อแม้เวลาจะผ่านไปเนิ่นนานแค่ไหน พระเจ้าก็รักษาพันธสัญญากับอับราฮัมโดยให้
ลูกหลานของเขาเป็นชนชาติอิสราเอล 12 เผ่าท่ีโมเสสได้น าออกมาจากการเป็นทาสในประเทศอียิปต์ 
อพยพสู่แผ่นดินแห่งค าทรงสัญญาและเป็นประเทศในเวลาต่อมา แต่ด้วยการไม่เช่ือฟังพระเจ้าชนชาติ
อิสราเอลจึงตกอยู่ภายใต้การพิพากษาครั้งแล้วครั้งเล่า และถูกขับไล่ออกจากแผ่นดินแห่งพันธสัญญาสู่
การเป็นทาส แต่เมื่อคนอิสราเอลกลับใจพระเจ้าก็ทรงยกโทษ และโดยผ่านเชื้อสายของอับราฮัมพระ
เจ้าประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เข้ามาในโลกเพื่อรับความผิดบาปท้ังหมดท่ีครั้งหนึ่งมนุษย์
คนแรกคืออาดัมได้ละเมิดไว้ ด้วยการยอมแบกความผิดความบาปท้ังหมดและตายแทนบนไม้กางเขน 
ท าให้ความบาปของมนุษย์ท้ังหมดถูกพิพากษา และทุกคนท่ีเช่ือและไว้วางใจในพระเยซูคริสต์ก็ได้หลุด
พ้นจากค าพิพากษาของพระเจ้ากลายเป็นผู้ชอบธรรมและสามารถคืนดีกับพระองค์ (Crane, 2018) 

ตั้งแต่ปฐมกาล พระเจ้าทรงสร้างสรรพสิ่งเพื่อให้มนุษย์สามารถด ารงชีวิตตามน ้าพระทัยของ
พระองค์ แต่มนุษย์ได้ปฏิเสธพระเจ้าเพราะเห็นแก่การกิน ท าให้มนุษย์ล้มลงในความบาป ขาด
ความสัมพันธ์กับพระเจ้า แต่เพราะความรักท่ีพระเจ้าทรงมีต่อมนุษย์ท่ีพระองค์ทรงสร้าง พระเจ้าทรง
ส่งพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เข้ามาในโลกเพื่อรับการพิพากษาความผิดความบาปแทนมนุษย์ ท า
ให้มนุษยชาติมีหนทางที่จะกลับไปคืนดีกับพระองค์ด้วยการเชื่อและไว้วางใจในพระเยซูคริสต์ ผู้ทรง
เป็นพระบุตรของพระเจ้า 

 

2.2 แนวคิดด้านอาหารจากพระคริสตธรรมคัมภีร์ 

2.2.1 อาหารที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมแก่มนุษย์ในสวนเอเดน (Original Diet) 

ในปฐมกาลพระเจ้าทรงสร้างสรรพส่ิงอย่างครบบริบูรณ์ เพียงพอต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ 
พระองค์ทรงจัดเตรียมอาหารท่ีเป็นส่ิงจ าเป็นขั้นพื้นฐานท่ีส าคัญท่ีสุดส าหรับชีวิตมนุษย์ “พระยาห์เวห์
พระเจ้าทรงปลูกสวนแห่งหนึ่งไว้ในเอเดนทางทิศตะวันออก และทรงก าหนดให้มนุษย์ที่พระองคท์รง
ปั้นอยู่ที่นั่น” (ปฐก. 2:8) Hirsch (2002) อธิบายความหมายของค าว่า “เอเดน” ตามรากศัพท์ภาษา
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ฮีบรู มีความหมายว่า “สถานที่แห่งความสุข” เสมือน “แดนสวรรค์” พระเจ้าทรงสร้างสถานที่อยู่ 
สถานที่ด ารงชีวิตของมนุษย์ที่บริบูรณ์อย่างน่าพึงพอใจให้มนุษย์ “แล้วพระยาห์เวห์พระเจ้าทรงให้
ต้นไม้ทุกชนิดท่ีงามน่าดูและน่ากินงอกขึ้นจากพื้นดิน” (ปฐก. 2:9) และอาหารท่ีพระเจ้าทรงจัดเตรียม
ไว้ให้มนุษย์นั้นพระองค์จัดเตรียมอย่างพิถีพิถันเพราะมีท้ังความงาม คือ น่าดูน่าชม เพลิดเพลินเจริญ
ตา และมีรสชาติที่อร่อยน่ากินแค่นั ้นไม่พอ อาหารที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมนั้นเพื่อสุขภาพที่ดีด้วย 
“พระเจ้าตรัสว่า ‘ดูนี่ เราให้ธัญพืชที่มีเมล็ดทุกชนิด ซึ่งมีอยู่ทั่วพื้นแผ่นดิน และต้นไม้ผลทุกชนิดที่มี
เมล็ดในผลของมันแก่เจ้า เป็นอาหารของเจ้า’” (ปฐก. 1:29) 

พระเจ้าประทานอาหารแก่มนุษย์เพื่อที่จะเป็นสิ่งที ่หล่อเลี้ยงร่างกายให้เจริญ เติบโตและ
แข็งแรง วิภา ฌานวังศะ (2547) ให้ค านิยามค าว่า “หล่อเลี้ยง” ใน Longman Basic English-Thai 
Dictionary (พจนานุกรมลองแมนภาษาอังกฤษ-ไทยขั้นพื้นฐาน) ไว้ว่า “ให้อาหารหรือสารอื่นใดท่ี
จ าเป็นแก่คนหรือส่ิงมีชีวิตเพื่อให้มีชีวิต เติบโตและมีสุขภาพท่ีดี” ดังนั้นสามารถเข้าใจว่า พระเจ้าทรง
จัดเตรียมทุกส่ิงสารพัด รวมทั้งอาหารอย่างอุดมสมบูรณ์ น่าพึงพอใจและมีผลดีต่อร่างกายให้มนุษย์มี
ชีวิตอย่างมีคุณภาพเพื่อการส าแดงพระองค์ผู้ทรงเป็นพระผู้สร้าง 

 
2.2.1.1 อาหารจากพืช 

ผลไม้ ผลไม้เป็นอาหารท่ีถูกกล่าวถึงในพระคริสตธรรมคัมภีร์ ทั ้งทางตรงและทางอ้อมใน
ฐานะที่เป็นสัญลักษณ์ พระคัมภีร์มีการกล่าวถึงค าว่า “ผลไม้” ถึง 189 ครั้ง และในความหมายเชิง
เปรียบเทียบกล่าวถึง “ผลไม้” 20 ครั้ง ยกตัวอย่าง เช่น ในวลีในพระธรรมกาลาเทีย 5:22 “ส่วนผล
ของพระวิญญาณนั้น คือความรัก ความยินดี สันติสุข ความอดทน ความกรุณา ความดี ความซื่อสัตย์” 
(Zeolla, 2007) 

การกล่าวถึงผลไม้ครั้งแรกอยู่ในพระธรรมปฐมกาล 1:11-12 พระเจ้าตรัสว่า “แผ่นดินจงเกิด
พืช คือ ธัญพืชที่ให้เมล็ด และต้นไม้ผลที่ออกผลตามชนิดของมัน และมีเมล็ดในผลบนแผ่นดิน และก็
เป็นดังนั้น แผ่นดินก็เกิดพืช คือธัญพืชท่ีให้เมล็ดตามชนิดของมัน และต้นไม้ท่ีออกผลมีเมล็ดในผลตาม
ชนิดของมัน” พระเจ้าทรงเห็นว่าดี และกล่าวถึงผลไม้ ว่า “พระเจ้าตรัสว่า ‘ดูนี่ เราให้ธัญพืชท่ีมีเมล็ด
ทุกชนิด ซึ่งมีอยู่ทั่วพื้นแผ่นดิน และต้นไม้ผลทุกชนิดที่มีเมล็ดในผลของมันแก่เจ้า เป็นอาหารของ
เจ้า’” (ปฐก. 1:29) ดังนั้นผลไม้และไม้ผลจึงได้รับการกล่าวถึงเป็นพิเศษในช่วงการทรงสร้าง (Zeolla, 
2007) 

หลังจากพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ “พระยาห์เวห์พระเจ้าจึงทรงให้มนุษย์นั้นอาศัยอยู่ในสวนเอ
เดน ให้ท าและดูแลสวน พระยาห์เวห์พระเจ้าจึงตรัสส่ังมนุษย์นั้นว่า ‘ผลไม้ทุกอย่างในสวนนี้ เจ้ากินได้
ตามใจชอบ แต่ผลของต้นไม้แห่งการรู้ถึงความดีและความชั่วนั้น ห้ามเจ้ากิน เพราะในวันใดที่เจา้กิน 
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เจ้าจะต้องตายแน่’” (ปฐก. 2:15-17) Norman (2019) อธิบายว่าอาหารท่ีพระเจ้าประทานให้มนุษย์
อย่างเห็นได้ชัดเจนท่ีสุดคือผลไม้ มนุษย์คู่แรกได้ปฏิเสธพระเจ้า โดยการกินผลไม้ท่ีพระเจ้าส่ังห้าม โดย
ค าชักจูงของงู “หญิงนั้นจึงตอบงูว่า ‘ผลของต้นไม้ในสวนนี้ เรากินได้’” (ปฐก. 3:2) และในตอนท่ี
โมเสสส่งตัวแทนไปส ารวจดินแดนแห่งพันธสัญญา โมเสสบอกพวกเขาว่า “‘ดูว่าแผ่นดินนั้นอุดม
สมบูรณ์หรือไม่ มีป่าไม้ในนั้นหรือไม่ ท่านทั้งหลายจงมีใจกล้าหาญ และน าผลไม้ของแผ่นดินนั้น
กลับมาบ้างด้วย’ (เวลานั้นเป็นฤดูผลองุ่นรุ่นแรกก าลังสุก)” (กดว. 13:20) 

ดังนั้นผลไม้เป็นอาหารที่พระคริสตธรรมคัมภีร์กล่าวถึงอย่างมีนัยส าคัญในฐานะที่เป็นสิ่งท่ี
พระเจ้าทรงใช้สอนเรื่องการเช่ือฟังแก่มนุษย์ เป็นอาหารท่ีมีประโยชน์ส าหรับการด ารงชีวิตและเป็นส่ิง
ท่ีพระคริสตธรรมคัมภีร์สอนถึงเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณของผู้เช่ือ 

ผัก Zeolla (2007) อธิบายว่าผักเป็นอาหารอีกประเภทหนึ่งที่มีการกล่าวถึงโดยเฉพาะใน
พันธสัญญาเดิม ในฐานะที่เป็นอาหารหลักที่ไม่เพียงจะมีความส าคัญในฐานะอาหาร แต่ยังเป็นพืช
เศรษฐกิจและเป็นอาหารที่เสริมสร้างสุขภาพที่ดีส าหรับมนุษย์ เป็นสิ่งส าคัญในฐานะที่เป็นอาหาร
ส าคัญ ปฐมกาล 1:29 “พระเจ้าตรัสว่า ‘ดูนี่ เราให้ธัญพืชท่ีมีเมล็ดทุกชนิด ซึ่งมีอยู่ท่ัวพื้นแผ่นดิน และ
ต้นไม้ผลทุกชนิดที่มีเมล็ดในผลของมันแก่เจ้า เป็นอาหารของเจ้า’” ค าว่า “พืช” ในข้อนี้มีการใชก้ัน
อย่างกว้างขวางทั้งความหมายเดิมที่เป็นพืชผักที่ไม่ใช่ต้นไม้ และพืชที่มีความแตกต่างกันตามฤดูกาล
และพืชท่ีใช้เป็นยา “พืช” ปรากฏในพระคัมภีร์ 24 ครั้ง “พืชต่างๆ” ปรากฏ 13 ครั้ง 

พืชเป็นอาหารที่มีความส าคัญในทางเศรษฐกิจ เหตุการณ์ในพระธรรมอพยพจากการไม่เช่ือ
ฟังของคนอียิปต์ พระเจ้าจึงลงโทษโดยการให้ตั๊กแตนและลูกเห็บท าลายพืชต่างๆ ในทุ่งนาของชาว
อียิปต์ “พระยาห์เวห์ตรัสกับโมเสสว่า ‘จงชูมือขึ้นยังท้องฟ้าเพื่อลูกเห็บจะตกลงมาทั่วแผ่นดินอยีิปต์ 
บนมนุษย์ บนสัตว์ และบนผักหญ้าทุกอย่างซึ่งอยู่ในทุ่งนาในแผ่นดินอียิปต์’ โมเสสก็ชูไม้เท้าขึ้นยัง
ท้องฟ้า แล้วพระยาห์เวห์ทรงบันดาลให้มีเสียงฟ้าร้อง มีลูกเห็บและไฟตกบนแผ่นดิน พระยาห์เวห์ทรง
ให้ลูกเห็บตกบนแผ่นดินอียิปต์ มีลูกเห็บกับไฟแลบ ท่ามกลางลูกเห็บอย่างต่อเนื่องลูกเห็บตกหนักมาก
ทั่วแผ่นดินอียิปต์อย่างที่ไม่เคยมีนับตั้งแต่เริ่มตั้งเป็นชาติมา ลูกเห็บท าลายทุกอย่างที่อยู่ในทุ่งนาท่ัว
แผ่นดินอียิปต์ทั้งคนและสัตว์ ลูกเห็บท าลายผักหญ้าทุกอย่างในทุ่งนา และหักโค่นต้นไม้ทุกต้นในทุ่ง
นา” (อพย. 9:22-25) อีกตอนหนึ่ง “พระยาห์เวห์จึงตรัสกับโมเสสว่า ‘จงเหยียดมือออกเหนือแผ่นดิน
อียิปต์ แล้วฝูงตั๊กแตนจะขึ้นมาบนแผ่นดินอียิปต์ และกินพืชผักทุกอย่างบนแผ่นดินซึ่งเหลือจากถูก
ลูกเห็บท าลาย’ โมเสสจึงยื่นไม้เท้าออกเหนือแผ่นดินอียิปต์ พระยาห์เวห์ก็ทรงบันดาลให้ ลม
ตะวันออกพัดมาเหนือแผ่นดินตลอดวันและตลอดคืน พอรุ่งเช้า ลมตะวันออกก็หอบฝูงต๊ักแตนมา ฝูง
ต๊ักแตนลงมาท่ัวแผ่นดินอียิปต์ และเกาะอยู่ท่ัวเขตแดนอียิปต์ แต่ก่อนไม่เคยมีต๊ักแตน ฝูงใหญ่อย่างนี้
เลย และต่อไปข้างหน้าก็จะไม่มีอย่างนั้นอีก พวกมันปกคลุมท่ัวพื้นแผ่นดินจนมืดไปหมด มันกินพืชผัก
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ทุกอย่างในแผ่นดิน และผลไม้ทุกอย่างซึ่งเหลือจากถูกลูกเห็บท าลายไม่มีพืชใบเขียวเหลือเลยท่ัว
แผ่นดินอียิปต์ ไม่ว่าต้นไม้หรือผักในทุ่ง” (อพย. 10:12-15) (Zeolla, 2007) 

จากเรื่องราวในพระคัมภีร์สองตอนนี้ แสดงให้เห็นว่าพืชเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับการด ารงชีพของ
มนุษย์ เมื่อพระเจ้าลงโทษด้วยการใช้ภัยธรรมชาติคือลูกเห็บและตั๊กแตนท าลายพืชผักที่เป็นผลผลิต
ทางการเกษตรเพื่อการบริโภคของคนอียิปต์ ท าให้ฟาโรห์ต้องยอมอ่อนข้อ “ฟาโรห์จึงทรงใช้คนไป
เรียกโมเสสและอาโรนมาเข้าเฝ้า แล้วตรัสว่า “ครั้งนี ้เราท าบาป พระยาห์เวห์เป็นฝ่ายถูก เรากับ
พลเมืองของเราผิด”’ (อพย. 9:2, 10:16) 

ในพระธรรมดาเนียลมีการกล่าวถึงผักในฐานะท่ีเป็นอาหารท่ีมีประโยชน์ท าให้ร่างกายแข็งแรง
หน้าตาเปล่งปลั่ง กล่าวคือ ในสมัยที่คนอิสราเอลถูกกวาดต้อนไปเป็นเชลยในบาลิโลน กษัตริย์
เนบูคัสเนสซาร์ ได้ท าการคัดเลือกคนหนุ่มที่ปราศจากต าหนิ มีรูปร่างหน้าตาดี เชี่ยวชาญในสรรพ
ปัญญา มีความรู้ ความเข้าใจและความสามารถที่จะรับใช้ในวังกษัตริย์ กษัตริย์ทรงก าหนดอาหาร
ช้ันสูงและเหล้าองุ่นซึ่งกษัตริย์เสวยแก่เขาเหล่านั้นทุกวัน แต่ดาเนียลต้ังใจว่าจะไม่ท าตัวเป็นมลทินด้วย
อาหารช้ันสูงของกษัตริย์หรือด้วยเหล้าองุ่น แล้วดาเนียลกล่าวแก่มหาดเล็กผู้ท่ีขันทีก าหนดให้ดูแลเขา
กับเพื่อนๆ ว่า ขอทดลองให้เขากับเพื่อนๆ สักสิบวัน ขอน าผักมาให้กินและน ้ามาให้ด่ืมแล้วให้ตรวจดู
หน้าตาของเขาทั้งสาม มหาดเล็กก็ยอมท าตามค าขอเมื่อครบสิบวันแล้วปรากฏว่าดาเนียลกบัเพื่อนๆ 
ของเขาท่ีรับประทานผักมีรูปร่างหน้าตาดีกว่าและเนื้อหนังเปล่งปล่ังกว่าบรรดาคนหนุ่มท่ีรับประทาน
อาหารชั้นสูงของกษัตริย์ (ดนล. 1:21) พืชผักต่างๆ เป็นอาหารที่กล่าวถึงในพันธสัญญาเดิมและไม่
ปรากฏว่าพระคริสตธรรมคัมภีร์ห้ามการรับประทานพืชผักชนิดใดชนิดหนึ่ง แต่กล่าวถึงพืชผักในฐานะ
ที ่เป็นอาหารที ่ท าให้ร่างกายแข็งแรง มีสุขภาพดีและในขณะเดียวกันยังเป็นพืชเศรษฐกิจที่มี
ความส าคัญต่อประเทศชาติด้วย (Zeolla, 2007) 

ถั่ว เมล็ดต่างๆ และถั่วลิสง Zeolla (2007) อธิบายว่าพระคริสตธรรมคัมภีร์มีการกล่าวถึง
เมล็ดพืชในฐานะที่เป็นอาหารหลัก เป็นอาหารที่มีความส าคัญในการด าเนินชีวิตของคนในสมัยพันธ
สัญญาเดิม กล่าวคือ ตั้งแต่เริ่มสร้างโลก พระคัมภีร์ระบุไว้อย่างชัดเจนว่า เมล็ดจากพืชคือ อาหารท่ี
พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้ให้แก่มนุษย์ “พระเจ้าตรัสว่า ‘ดูนี่ เราให้ธัญพืชที่มีเมล็ดทุกชนิด ซึ่งมีอยู่ท่ัว
พื้นแผ่นดิน และต้นไม้ผลทุกชนิดที่มีเมล็ดในผลของมันแก่เจ้า เป็นอาหารของเจ้า’” (ปฐก. 1:29) 
เมล็ดพืชเหล่านี้ ได้แก่ ถั่วต่างๆ (พซม. 6:11) เมล็ดอัลมอนด์ (ปฐก. 30:37; อพย. 25:33-34; 37:19-
20; ปญจ. 12:5; ยรม. 1:11) ต้นเกาลัด (ปฐก. 30:37; อสค. 31:8) เมล็ดพืชจึงเป็นอาหารประจ าวันท่ี
ให้พลังงานแก่ร่างกายของมนุย์ ในพระธรรม 2 ซามูเอล 17:27-29 “เมื่อดาวิดเสด็จมาถึงมาหะนาอิม 
โชบีบุตรนาหาชชาวเมืองรับบาห์แห่งคนอัมโมน และมาคีร์บุตรอัมมีเอลชาวโลเดบาร์ และบารซิลลัย
ชาวกิเลอาดจากเมืองโรเก-ลิม ได้ขน... ข้าวสาลี ข้าวบาร์เลย์ และแป้ง ข้าวคั่ว ถั่ว ถั่วแดง และเมล็ด
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ถั่ว น ้าผ้ึง เนย แกะ และเนยแข็งท่ีได้มาจากฝูงสัตว์ ถวายแด่ดาวิด และให้พวกทหารท่ีอยู่กับพระองค์
รับประทาน เพราะพวกเขาพูดว่า ‘พวกทหารหิวและอ่อนเพลีย และกระหายอยู่ในถิ่นทุรกันดาร’” 
ดังนั้นเมล็ดเหล่านี้จึงเป็นอาหารที่พระเจ้าประทานให้ ซึ่งก็คือเมล็ดต่างๆ ที่ผู้คนต่างรับประทานกัน
ท่ัวไปในปัจจุบัน รวมถึงเมล็ดป่าน เมล็ดฟักทอง เมล็ดงา และเมล็ดทานตะวัน เป็นอาหารท่ีให้พลังงาน
และคุณค่าทางโภชนาการ 

เมล็ดพืชนอกจากจะเป็นอาหารประจ าวันท่ีให้พลังงาน พระคริสตธรรมคัมภีร์ยังมีเรื่องราวท่ี
แสดงให้เห็นถึงความส าคัญ ความมีคุณค่าทางสังคมและวัฒนธรรมของเมล็ดพืชกล่าวคือ ในพระธรรม
ปฐมกาล 43:11 “ฝ่ายอิสราเอลบิดาจึงบอกบุตรชายท้ังหลายว่า ‘ถ้าอย่างนั้นให้ท าดังนี้คือ เอาผลิตผล
อย่างดีที่มีในดินแดนนี้คือ ... ถั่วพิสทาชิโอ และอัลมอนด์ ใส่ภาชนะและลงไปให้เป็นของก านัลแก่
ท่าน’” และในพระธรรมกันดารวิถี 17:8 “วันรุ่งขึ้นโมเสสเข้าไปในเต็นท์แห่งสักขีพยาน และดูสิ ไม้
เท้าของอาโรนส าหรับพงศ์พันธุ์เลวีนั้นงอกขึ้น ท้ังมีดอกตูมและดอกบาน และเกิดผลอัลมอนด์สุกบ้าง” 
การอ้างอิงนี้แสดงให้เห็นว่าถั่ว เช่น อัลมอนด์และพิสทาชิโอถูกพิจารณาให้เป็นอาหารท่ีเป็นของก านัล 
ซึ่งถือเป็นผลไม้ท่ีดีท่ีสุดของแผ่นดิน เรื่องท่ีสอง พระเจ้าทรงใช้การอัศจรรย์ท าให้อัลมอนด์โตท่ีแสดงให้
เห็นว่าพระองค์ทรงเลือกอาโรนให้เป็นปุโรหิตสูงสุดของพระองค์ จากเรื่องราวทั้งสองนี้ เมล็ดพืชเป็น
อาหารประจ าวันท่ีพระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้ให้มนุษย์มีพลังงานในการด ารงชีวิตแล้ว ยังแสดงให้เห็นถึง
ความส าคัญ ความมีคุณค่าด้วยการใช้แสดงถึงสิ่งที ่พระเจ้าทรงเปิดเผยแก่มนุษย์และสังคมในสมัย
โบราณยังใช้เป็นของฝากท่ีแสดงการเคารพนับถือซึ่งกันและกัน (Zeolla, 2007) 

ธัญพืช เมล็ดข้าว พืชท่ีมีเมล็ดหรือธัญพืชเมล็ดท่ีกล่าวไว้ในพระธรรมปฐมกาล 1:29 หมายถึง
เมล็ดข้าวและธัญพืชอื่นๆ ที่เป็นธัญพืชที่มีกิ่งก้านที่มนุษย์ปลูก ซึ่งก็คือ “ต้นไม้ที่มีเมล็ดในผล” พระ
คัมภีร์กล่าวถึงธัญพืชและผลผลิตจากธัญพืชอย่างมากมายในฐานะท่ีเป็นอาหาร เป็นส่ิงท่ีแสดงให้เห็น
ถึงการอวยพระพร ในฐานะท่ีเป็นทรัพย์สินท่ีมีค่า และเป็นส่ิงท่ีใช้ถวายพระเจ้าเจ้า ซึ่งในพระคัมภีร์ใช้
ค าว่า “ธัญบูชา” ค าว่า “ธัญพืช” ถูกใช้ 251 ครั้งในพระคัมภีร์ (Zeolla, 2007) 

พระคริสตธรรมคัมภีร์กล่าวถึงข้าวครั้งแรกในปฐมกาลบทที่ 27 ข้อ 28 เมื่ออิสอัคผู้เป็นพ่อ
อวยพรยาโคบบุตรชายคนเล็ก “ขอพระเจ้าประทานน ้าค้างจากฟ้าแก่เจ้า และประทานความอุดม
สมบูรณ์ของแผ่นดิน ท้ังข้าวและเหล้าองุ่นใหม่มากมายแก่เจ้า” และโมเสสสอนคนอิสราเอลว่าข้าวเป็น
สิ่งหนึ่งที่แสดงถึงการทรงอวยพระพรจากพระเจ้า “เพราะท่านทั้งหลายเชื่อฟังกฎหมายเหล่านี้ โดย
รักษาและท าตาม พระยาห์เวห์พระเจ้าของท่านจะทรงรักษาพันธสัญญาและความรักมั่นคงกับท่าน ซึ่ง
ทรงปฏิญาณไว้กับบรรพบุรุษของท่าน พระองค์จะทรงรักท่าน ทรงอวยพรท่านและทรงท าให้ท่านทวี
จ านวนขึ้น พระองค์จะทรงอวยพรผลแห่งครรภ์ของท่านและผลแห่งพื้นดินของท่าน ข้าว เหล้าองุ่น
ใหม่ และน ้ามันของท่าน ทรงให้ลูกโคและลูกแพะแกะของท่านทวีขึ้นบนแผ่นดิน ซึ่งทรงปฏิญาณแก่
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บรรพบุรุษของท่านว่าจะประทานแก่ท่าน” ดังนั้น “ธัญพืช” เป็นหนึ่งในสิ่งของเพียงไม่กี ่อย่างท่ี
แสดงออกว่าเป็นการอวยพรจากพระเจ้า ถ้าหากชาวอิสราเอลเชื่อฟังพระเจ้า (ฉธบ. 11:14; 12:17; 
14:22) และในพระธรรมปฐมกาล บทท่ี 41 และ 42 กล่าวถึงข้าวในฐานะท่ีเป็นส่ิงยังชีพท่ีมีนัยส าคัญ 
เมื่อเกิดการกันดารอาหารในอียิปต์ โยเซฟผู้ซึ่งได้รับการแต่งต้ังเป็นมหาอุปราชท่ีท าการสะสมอาหาร
โดยเฉพาะข้าว “การกันดารอาหารแผ่ไปท่ัวแผ่นดิน โยเซฟก็เปิดฉางออกขายข้าวแก่ชาวอียิปต์ เพราะ
การกันดารอาหารในแผ่นดินอียิปต์รุนแรงมาก” (ปฐก. 41:56) 

นอกจากนี้ พระคัมภีร์กล่าวถึงข้าวในเชิงที่เป็นทรัพย์สินที่มีค่าของผู้เป็นเจ้าของ ในบัญญัติ
ของโมเสส มีค าตักเตือนว่า “ถ้าไฟลุกกองหนาม และลามไปติดกองข้าว หรือต้นข้าวซึ่งยังไม่ไดเ้กี่ยว 
หรือติดทุ่งนาจนไหม้เสีย ผู้ที่จุดไฟนั้นต้องจ่ายค่าเสียหายเต็มจ านวน” (อพย.22:6) พระคัมภีร์ข้อนี้
แสดงให้เห็นถึงความส าคัญของข้าวในฐานะท่ีเป็นทรัพย์สินท่ีมีค่าของเจ้าของท่ีเมื่อถูกท าลายจะต้องมี
การชดใช้และลงโทษ และขณะเดียวกันข้าวหรือ ธัญพืชเป็นส่ิงที่เป็นเครื ่องบูชาถวายพระเจ้า ท่ี
สามารถพบตลอดทั้งพระธรรมอพยพ เลวีนิติ และกันดารวิถี โดยเฉพาะ “การถวายธัญญบูชา” ที่มี
การกล่าวไว้อย่างชัดเจน ยกตัวอย่างเช่น โมเสสได้ออกค าส่ังแก่ชาวอิสราเอล (ฉธบ. 7:12-13) 

ตลอดทั้งพันธสัญญาเดิมแสดงให้เห็นว่าข้าวเป็นอาหารประทังชีวิต แม้แต่เรื่องของนางรูธก็
เริ่มจากการกันดารอาหาร “ในสมัยท่ีพวกผู้วินิจฉัยครอบครองอยู่นั้น เกิดกันดารอาหารขึ้นในแผ่นดิน 
มีชายคนหนึ่งเป็นชาวเมืองเบธเลเฮมในยูดาห์ ไปอาศัยอยู่ในดินแดนโมอับพร้อมกับภรรยาและ
บุตรชายสองคน” (นรธ. 1:1) นางรูธก็เกี่ยวข้าวและมีการเก็บข้าวที่ตกในนาของโบอาสเพื่อน าไป
ประทังชีวิตของเธอและแม่สามี (นรธ. 2:2; 14-16) การกันดารเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่ง ในพระธรรมเนหะ
มีย์ 5:2-3 ท่ีประชาชนต่างก็มองหาข้าวเพื่อมาเล้ียงชีพ และพระเจ้าก็ทรงเปิดเผยว่าพระองค์ทรงเป็นผู้
จัดเตรียมข้าว (สดด. 65:9) และในพระธรรมสุภาษิต 11:26 “ประชาชนแช่งผู้กักตุนข้าว แต่พระพร
อยู่บนศีรษะของผู้ขายข้าว” ในพระธรรมเศคาริยาห์ 9:17 ยังกล่าวอีกว่า “เมล็ดข้าวจะกระท าให้คน
หนุ่มเติบโต” ข้อพระคัมภีร์เหล่านี้ล้วนแสดงให้เห็นว่าข้าวเป็นอาหารที่ส าคัญต่อทุกคนเพื่อเป็นส่ิง
ประทังชีวิต 

ในพระคริสตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ก็เช่นกัน ท่ีพบว่ามีการกล่าวถึงข้าวหลายครั้ง 
เช่น สาวกเด็ดรวงข้าวเมื่อเดินผ่านนาของชาวบ้านในวันสะบาโต (มธ. 12:1-8) ท าให้เป็นท่ีโจมตีเรื่อง
การรักษาธรรมบัญญัติจากพวกฟาริสี ค าอุปมาเรื่องการเกี่ยวข้าวของพระเยซูที่เปรียบผู้ที่ต้องการ
ได้รับความรอดนั้นมีมากมายแต่คนงานท่ีจะท างานของพระองค์ท่ีเปรียบเสมือนคนงานเกี่ยวข้าวยังไม่
เพียงพอ (มธ.9.37) และ Wirzba (2019) ในพันธสัญญาใหม่อธิบายถึงการรับประทานอาหารของพระ
เยซูกับสาวกของพระองค์หลายครั้ง ซึ่งแน่นอนอาหารหลักของคนในสมัยนั้นก็คือ ขนมปังที่เป็นส่ิง
ดัดแปลงมาจากแป้งของข้าวสาลี ข้าวบาร์เลย์ ซึ่งพระเยซูคริสต์เองก็เปรียบเทียบพระองค์ว่า พระองค์
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ทรงเป็นอาหารแห่งชีวิต เป็นท่ีเข้าใจถึงค าว่าอาหารก็คือ ขนมปัง ท่ีเป็นอาหารท่ีมาจากข้าว เพราะใน
คืนท่ีเขาจะอายัดพระองค์นั้น “พระองค์ทรงหยิบขนมปัง ครั้นขอบพระคุณแล้วตรัสว่า นี่เป็นกายของ
เราซึ่งให้แก่ท่านท้ังหลาย..” (1 คร. 11.24) “พระเยซูตรัสกับพวกเขาว่า ‘เราเป็นอาหารแห่งชีวิต คน
ท่ีมาหาเราจะไม่หิว และคนท่ีวางใจในเราจะไม่กระหายอีกเลย’” (ยน. 6:35) ขณะท่ีอาจารย์เปาโลใช้ 
“ขนมปัง” 10 ครั้งในจดหมายฝากของท่าน โดยเฉพาะในพระธรรม 2 โครินธ์ 9:10 “และพระองคผู้์
ประทานเมล็ดพืชแก่คนท่ีหว่าน และอาหารแก่คนท่ีกิน ก็จะประทานเมล็ดพืชแก่พวกท่าน และจะทรง
เพิ่มพูนเมล็ดพืชของท่าน ท้ังจะทรงให้การเก็บเกี่ยวแห่งความชอบธรรมของท่านเจริญขึ้น” 

จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นว่าข้าวหรือธัญพืชเป็นอาหารหลักหรืออาหารประจ าวันของ
มนุษย์มาทุกยุคทุกสมัยที่มีความส าคัญทั้งในเชิงที่เป็นอาหารที่เป็นประโยชน์และให้พลังงานแก่
ร่างกายในการด ารงชีวิตและขณะเดียวกันมีความส าคัญในเชิงเศรษฐกิจ สังคมและความเชื่อของ
คนเราต้ังแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน 

พืชท่ีมีฝัก ถั่วเปลือกอ่อนต่างๆ พระคัมภีร์มีการบันทึกถึงพืชท่ีมีฝักท่ีเป็นพืชตระกูลถั่วเปลือก
อ่อนและถั่วแห้งชนิดต่างๆ เช่น ถั่วลิมา ถั่วลูกไก่ ถั่วเลนทิล ถั่วเหลือง ฯลฯ ซึ่งเป็นพืชที่มีเมล็ด “ถั่ว
ต่างๆ” โดยกล่าวถึง 2 ครั้งในพระคัมภีร์ ซึ่งท้ังสองตอนนี้ยังกล่าวถึง ถั่วเลนทิลอีกด้วย การอ้างอิงครั้ง
แรกคือจาก พระธรรม 2 ซามูเอล 17 :27-29 มีการกล่าวถึงถั่วต่างๆ และถั่วเลนทิลควบคู่กับอาหาร
อื่นๆ ท่ีดาวิดและชายฉกรรจ์ของเขากินเมื่อหิว และข้ออ้างครั้งท่ีสองคือ เมื่อพระเจ้าบอกให้เอเสเคียล
เตรียมอาหารส าหรับตัวท่านเอง (อสค. 4:9) “สูตรขนมปัง” ที่พระเจ้าประทานให้กับเอเสเคียลนั้น
ไม่ได้มีแค่ธัญพืชท้ังส่ีชนิดเท่านั้นแต่ยังรวมถึงถั่วต่างๆ และถั่วเลนทิลด้วย ซึ่งถั่วเลนทิลยังถูกกล่าวถึง
เพิ่มเติมอีกสองครั้งในพระคัมภีร์ (Zeolla, 2007) 

ครั้งแรกในพระธรรมปฐมกาล 25:34 “ยาโคบจึงให้ขนมปังและถั่วแดงต้มแก่เอซาว เขาก็กิน
และด่ืม แล้วลุกไป ดังนี้เอซาวก็ดูหมิ่นสิทธิบุตรหัวปีของเขา” และการอ้างอิงครั้งท่ีสองจากพระธรรม 
2 ซามูเอล 23:11 “รองเขามาคือชัมมาห์บุตรอาเกชาวฮาราร์ พวกฟีลิสเตียมาชุมนุมกันอยู่ท่ีเลฮี เป็น
ท่ีท่ีมีพื้นดินผืนหนึ่งมีถ่ัวแดงเต็มไปหมด พวกทหารก็หนีไปต่อหน้าพวกฟีลิสเตีย” การอ้างอิงนี้แสดงให้
เห็นว่าถั่วเลนทิลเป็นอาหารธรรมดาที่มีอยู่ในดินแดนต่างๆ ของช่วงเวลาในพระคัมภีร์ นอกจากถั่ว
เลนทิลแล้ว ก็ไม่มีพืชท่ีมีฝักชนิดอื่นถูกกล่าวถึงในพระคัมภีร์เลย แสดงให้เห็นว่าพืชท่ีมีฝักเป็นอาหารท่ี
มีคุณค่าทางโภชนาการท่ีพระเจ้าประทานให้เช่นกัน 

พืชที่มีน ้ามัน หลักฐานทางพระคัมภีร์ส าหรับมะกอกเป็นผลไม้ และเมื่อบีบสดลูกมะกอกจะ
ท าให้ได้น ้ามันมะกอกบริสุทธิ์มะกอกชนิดต่างๆ เป็นสิ่งหนึ่งที่สร้างโภชนาการซึ่งแตกต่างจากผลไม้
ชนิดอื่นๆ เพราะผลไม้ส่วนใหญ่มักให้สารอาหาร ในขณะที่มะกอกชนิดต่างๆ มีแต่ไขมัน “มะกอก” 
ถูกใช้ในพระคัมภีร์ถึง 41 ครั้ง และส่วนใหญ่มักอ้างถึงต้นมะกอก สวนผลไม้ ใบ หรือไม้ เช่น (ปฐก. 
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8:11; อพย. 23:11; ฉธบ. 6:11; 1 พกษ. 6:23) การอ้างอิงเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าต้นมะกอกเป็นส่ิง
ธรรมดาในดินแดนพระคัมภีร์ (Zeolla, 2007) 

พันธสัญญาเดิมกล่าวถึงพืชที่ให้น ้ามัน โดยเฉพาะมะกอก ซึ่งเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งที่พระคมัภีร์
กล่าวถึงตลอดเวลา จากหลักฐานทางพระคัมภีร์แม้ว่ามะกอกจะเป็นผลไม้แต่ประโยชน์ท่ีได้จากน ้ามัน
มะกอกนั้นไม่ได้เป็นเพียงอาหารแต่ยังใช้เพื่อให้แสงสว่างและใช้ในพิธีกรรมทางความเชื่อด้วย ค าว่า
“ต้นมะกอก” ถูกใช้ในพระคัมภีร์ถึง 41 ครั้ง และส่วนใหญ่มักอ้างถึงต้นมะกอก สวนผลไม้ ใบ หรือไม้ 
เช่น (ปฐก. 8:11; อพย. 23:11; ฉธบ. 6:11; 1 พกษ. 6:23) การอ้างอิงเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าต้น
มะกอกเป็นผลไม้ท่ีเกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันของคนในดินแดนพระคัมภีร์ (Zeolla, 2007) 

Macdonald (2008) กล่าวถึงมะกอกว่าเป็นผลไม้ท่ีแตกต่างจากผลไม้ท่ัวไป เพราะเมื่อบีบลูก
มะกอกสดจะท าให้ได้น ้ามันมะกอกบริสุทธิ์ เพราะผลไม้ส่วนใหญ่มักให้สารอาหาร ในขณะที่มะกอก
นั้นให้ไขมันท่ีเป็นส่วนประกอบในการปรุงอาหารและใช้จุดตะเกียงเพื่อให้แสงสว่างและใช้ในพิธีกรรม
ทางความเช่ือ 

ต้นมะกอกเป็นพืชผลทางเกษตรกรรมท่ีมีความส าคัญเช่นเดียวกับพืชผลอื่นๆ ท่ีคนในดินแดน
พระคัมภีร์ปลูกไว้ในสวน ในไร่ของเขา พระธรรมอพยพ 23:10-11 “ตลอดหกปีจงหว่านพืชในนาของ
เจ้าและเกี่ยวเก็บผล แต่ปีท่ีเจ็ดนั้นจงงดเสีย ปล่อยให้นานั้นว่างอยู่ เพื่อให้ประชาชนท่ียากจนของเจ้า
เก็บกิน ส่วนท่ีเหลือนั้นก็ให้สัตว์ป่ากิน ส่วนสวนองุ่นและสวนมะกอกเจ้าจงท าเช่นเดียวกัน” พระคัมภีร์
กล่าวถึงการใช้มะกอกเพื่อเป็นน ้ามันส าหรับตะเกียงท่ีแท่นบูชา ในพระธรรมอพยพ 27:20 “เจ้าจงส่ัง
ชนชาติอิสราเอลให้น าน ้ามันมะกอกบริสุทธิ์ท่ีสกัดไว้นั้นมาเพื่อให้ความสว่างเพื่อจะให้ตะเกียงนั้นส่อง
สว่างอยู่เสมอ”และในพระธรรมเลวีนิติ 24:2 “เจ้าจงบัญชาแก่คนอิสราเอลให้น าน ้ามันบริสุทธิ์ ค้ัน
จากมะกอกเพื่อเติมประทีป ให้ตะเกียงส่องแสงอยู่เสมอ” ดูเหมือนน ้ามันมะกอกใช้ส าหรับการบ ารุง
ผิวพรรณด้วย ในพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติ 28:40 “ท่านจะมีต้นมะกอกอยู่ทั่วอาณาเขตของท่าน 
แต่ท่านจะไม่ได้น ้ามันมาชโลมตัวท่าน เพราะว่าผลมะกอกของท่านจะร่วงหล่นเสีย”  (Macdonald, 
2008) 

การใช้มะกอกเพื่อท าเป็นน ้ามันถูกกล่าวถึงอย่างน้อย 8 ครั้งในพระคัมภีร์ (อพย. 27:20 ; 
30:24; ลนต. 24:2; ฉธบ. 8:8; 28:40; วนฉ. 9:9; ศคย. 4:12; มคา. 6:15) ส่วนใหญ่เป็นการอ้างถึง
การใช้น ้ามันมะกอกเพื่อเผาในประทีปของแท่นบูชา หรือเพื่อเป็นน ้ามันส าหรับการเจิม ซึ่งแสดงให้
เห็นว่ามะกอกเป็นส่ิงจ าเป็นในชีวิตประจ าวันท่ีใช้อย่างแพร่หลายในสังคม และมีอย่างน้อยหนึ่งครั้ งท่ี
ข้อความเหล่านี้อ้างว่าน ้ามันมะกอกเป็นเหมือนอาหาร ซึ่งถือเป็นหนึ่งในพระพรแห่งแผ่นดินพันธ
สัญญา (Macdonald, 2008) 
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นอกจากนี้พระคัมภีร์กล่าวถึงน ้ามันมะกอกในฐานะท่ีเป็นอาหาร พระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติ 
8:7-9 “เพราะพระยาห์เวห์พระเจ้าของท่านจะทรงพาท่านเข้าไปในแผ่นดินท่ีดี เป็นแผ่นดินท่ีมีล าธาร 
น ้าพุ และน ้าบาดาลไหลออกมากลางหุบเขาและเนินเขา เป็นแผ่นดินท่ีมีข้าวสาลีและข้าวบาร์เลย์ เถา
องุ่น มะเดื่อและต้นทับทิม เป็นแผ่นดินที่มีน ้ามันมะกอกและน ้าผึ้ง เป็นแผ่นดินที่ท่านจะรับประทาน
อาหารอย่างอุดมสมบูรณ์ ...” และก็เป็นที่แน่ชัดอีกด้วยว่าน ้ามันใช้ส าหรับอาหาร สังเกตจากพระ
ธรรมเฉลยธรรมบัญญัติ 7:12-14 “พระองค์จะทรงรักท่าน ทรงอวยพรท่านและทรงท าให้ท่านทวี
จ านวนขึ้น พระองค์จะทรงอวยพรผลแห่งครรภ์ของท่านและผลแห่งพื้นดินของท่าน ข้าว เหล้าองุ่น
ใหม่และน ้ามันของท่าน...’” ที่กล่าวว่า “น ้ามัน” ถูกรวมเข้ากับกลุ่มของธัญพืชและไวน์ เพราะตอน
สุดท้ายก็มีการเฉพาะเจาะจงว่าน ้ามันสามารถกินได้ พระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติ 14:23 “ท่านจง
รับประทานทศางค์ที่ได้จากข้าว เหล้าองุ่น และน ้ามันของท่าน และผลรุ่นแรกจากฝูงโคและฝูงแพะ
แกะของท่าน เฉพาะพระพักตร์พระยาห์เวห์พระเจ้าของท่านในสถานท่ีซึ่งพระองค์ทรงเลือกไว้ เพื่อให้
พระนามของพระองค์ประทับที่นั่นเพื่อท่านจะได้เรียนรู้ที ่จะย าเกรงพระยาห์เวห์พระเจ้าของท่าน
เสมอ” (Zeolla, 2007) 

ดังนั้นจึงเป็นที่แน่ชัดว่าน ้ามันใช้ส าหรับอาหาร แต่ก็ยังไม่ชัดเจนว่าในตอนนี้ว่าน ้ามันมาจาก
มะกอก แต่การสกัดน ้ามันจากมะกอกก็ง่ายกว่าน ้ามันท่ีมาจากอาหารอื่นๆ และต้นมะกอกก็เป็นผลไม้
ท้องถิ่นในสมัยพระคัมภีร์ น ้ามันมะกอกจึงเป็นน ้ามันที่สามารถสร้างได้อย่างง่ายๆ โดยการบีบสดๆ 
จากผลมะกอก คุณภาพของน ้ามันขึ้นอยู่กับจ านวนและขั้นตอนท่ีเกี่ยวข้อง น ้ามันมะกอกบริสุทธิ์พิเศษ
จึงถือเป็นส่ิงท่ีดีท่ีสุด น ้ามันจากการบีบผลมะกอก 

การผลิตน ้ามันมะกอกที่อยู่ในอาหารที่พระเจ้าประทานให้ จ าเป็นต้องมีขั้นตอนที่เล็กที่สุด
เท่าที่จะเป็นได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสกัดแบบเย็น น ้ามันมะกอกบริสุทธิ์พิเศษสามารถเก็บรักษา
โภชนาการของน ้ามันมะกอกแบบด้ังเดิมท่ีพระเจ้าประทานให้ไว้ได้ และส่วนใหญ่ก็เป็นไปตามขั้นตอน
ในสมัยพระคัมภีร์ แต่ขบวนการท าน ้ามันมะกอกที่มีขั ้นตอนอย่างสูงนั้นจะไม่สามารถเก็บรักษา
โภชนาการแบบดั้งเดิมไว้ได้และอาจจะท าให้คุณค่าทางอาหารที่พระเจ้าประทานให้นั ้นหมดลงได้  
(National Geographic, 2005) 

การซื้อน ้ามันมะกอกที่บริสุทธิ์พิเศษ คือการมั่นใจในคุณภาพที่สูงที่สุด น ้ามันมะกอกที่ไมไ่ด้
บอกว่า “บริสุทธิ์” ซึ่งถูกท าให้ “ถูกลิดรอนความบริสุทธิ์” ซึ่งผ่านขบวนการที่ท าให้คุณค่าของการมี
สุขภาพท่ีดีลดลงโดยท่ัวไปแล้ว น ้ามันมะกอกมักเกิดจากการบีบหรือค้ันลูกมะกอก ซึ่งน ้ามันมะกอกมา
จากหลากหลายแห่ง ขึ้นอยู่กับจ านวนการบีบหรือคั้น ขั้นตอนความหลากหลายแบ่งออกได้เป็น 4 
แบบ แบบแรก คือ แบบบริสุทธิ์พิเศษ (Extra Virgin) ถือว่าดีท่ีสุด เป็นน ้ามันท่ีมาจากการสกัดมะกอก
ครั้งแรก แบบท่ีสองคือแบบบริสุทธิ์ (Virgin) โดยผ่านขบวนการสกัดครั้งท่ีสอง แบบท่ีสามคือแบบไม่มี
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สารเจือปน (Pure) ผ่านขบวนการกรองหรือกลั่น และแบบสุดท้ายคือแบบใสพิเศษ (Extra Light) ท่ี
ผ่านขบวนการพิจารณาและเก็บรักษาให้เป็นรสชาติมะกอกท่ีอยู่ในอุณหภูมิปกติ มีความเช่ือว่าน ้ามัน
มะกอกที่มีการผลิตแบบหลากหลายขั้นบริสุทธิ์พิเศษนี้ ถือว่าดีต่อสุขภาพมากที่สุด (Fest for Food, 
2015) 

 
2.2.1.2 อาหารจากสัตว์ 

Zeolla (2007) อธิบายถึงการจัดเตรียมอาหารจากสัตว์เป็นส่วนหนึ่งของพันธสัญญาที่พระ
เจ้าท ากับโนอาห์ พันธสัญญานี้เกิดขึ้นหลังเหตุการณ์น ้าท่วมโลก พระเจ้าตรัสว่า “ทุกสิ่งท่ี มีชีวิต
เคล่ือนไหวไปมาจะเป็นอาหารของเจ้า เราจะยกของทุกอย่างให้แก่เจ้า ดังท่ีเรายกพืชเขียวสดให้แก่เจ้า
แล้ว” (ปฐก. 9:3) พระองค์ประทานอาหารจากสัตว์เพื่อให้เป็นอาหารของมนุษย์ การจัดเตรียมอาหาร
จากสัตว์เป็นส่วนหนึ่งของพันธสัญญาที่พระเจ้าทรงท ากับโนอาห์และบุตรทั้งหลายของเขา “นี่แน่ะ 
เราเองเป็นผู้ตั ้งพันธสัญญาของเราไว้กับพวกเจ้า และกับพงศ์พันธุ์ที่มาภายหลังเจ้า”  (ปฐก. 9:9) 
มนุษย์ทุกคนเป็นเชื้อสายของโนอาห์ ดังนั้นอาหารจากสัตว์จึงเป็นสิ่งที ่พระเจ้าประทานให้แก่เรา
เช่นกัน ข้อพระคัมภีร์ไม่ได้กล่าวว่าพระเจ้าเพียง “ยอมให้” เรากินเนื้อสัตว์เท่านั้น หรือที่พระองค์
ประทาน “อนุญาต” ให้เราท าเช่นนั้น แต่พระองค์ตรัสว่า “ให้” เนื้อแก่เรา และให้ "เป็นอาหารแก่
เจ้า" การไม่กินเนื้อสัตว์คือการปฏิเสธของขวัญท่ีพระเจ้ามอบให้แก่มนุษย์ พระเจ้าทรงทราบว่าหลังน ้า
ท่วม มนุษย์จะมีอาหารท่ีดี พระองค์จึงทรงประกาศว่าเนื้อจะเป็นอาหารของมนุษย์ 

พระเจ้าได้วางแผนส าหรับการจัดเตรียมนี้ไว้ก่อนเกิดเหตุการณ์น ้าท่วม เมื่อพระองค์ส่ังโนอาห์
เกี่ยวกับการน าสัตว์ขึ้นเรือ “แล้วพระยาห์เวห์ตรัสแก่โนอาห์ว่า เจ้าและครัวเรือนท้ังหมดของเจ้าจงเข้า
ไปในเรือ ... จงเอาสัตว์ใช้งานท่ีไม่เป็นมลทินทุกชนิดไปกับเจ้าด้วยอย่างละเจ็ดคู่ทั้งตัวผู้และตัวเมีย 
และสัตว์ใช้งานท่ีเป็นมลทินอย่างละคู่ท้ังตัวผู้และตัวเมีย นกในอากาศอย่างละเจ็ดคู่ท้ังตัวผู้และตัวเมีย 
เพื่อรักษาพันธุ์สัตว์ให้มีชีวิตท่ัวพื้นแผ่นดิน” (ปฐก. 7:1-3) จะเห็นได้ว่าโนอาห์น าสัตว์ขึ้นเรือ น าสัตว์ท่ี
เป็นมลทินขึ้นเรือเพียงแค่ชนิดละหนึ่งคู่ และท่ีไม่เป็นมลทินขึ้นเรือชนิดละเจ็ดคู่ โนอาห์ถวายสัตว์และ
นกที่ไม่เป็นมลทินจ านวนหนึ่งเป็นเครื่องเผาบูชาแด่พระเจ้า “โนอาห์สร้างแท่นบูชาแด่พระยาห์เวห์
และเลือกเอาสัตว์ใช้งานที่สะอาด และนกที่สะอาดมาเผาบูชาถวายที่แท่นนั้น” (ปฐก. 8:20) อาจจะ
ด้วยเหตุผลท่ีว่าสัตว์ท่ีไม่เป็นมลทินจะเป็นอาหารของมนุษย์หลังเหตุการณ์น ้าท่วม ดังนั้นพระเจ้าจึงให้
โนอาห์น าสัตว์ที่ไม่เป็นมลทินขึ้นเรือจ านวนมากกว่าสัตว์ท่ีเป็นมลทิน หลังจากเหตุการณ์น ้าท่วมเริ่มมี
การล่าสัตว์ ในปฐมกาล 10:8-9 “คูชมีบุตรชื่อนิมโรด นิมโรดเริ่มเป็นนักรบบนแผ่นดิน นิมโรดเป็น
พรานเก่งกล้าเฉพาะพระพักตร์พระยาห์เวห์ เพราะฉะนั้นจึงมีค ากล่าวว่า เหมือนกับนิมโรดพราน
เก่งกล้าเฉพาะพระพักตร์พระยาห์เวห์” มีการยกย่องผู้ท่ีมีความสามารถในการล่าสัตว์เป็นพิเศษ จึงท า
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ให้เข้าใจว่าการรับประทานเนื้อสัตว์เป็นส่ิงท่ีมีคุณค่า นอกจากนี้มนุษย์มีการเล้ียงสัตว์เพื่อเป็นอาหาร 
และสามารถเห็นได้จากการกล่าวถึงในตอนที่พระเจ้าและทูตสวรรค์สององค์ปรากฏแก่อับราฮัม อับ
ราฮัมได้ต้อนรับต่อการมาเยือนโดยการเตรียมอาหารมื้อพิเศษท่ีใช้ลูกวัวที่เล้ียงไว้มาท าอาหารเพื่อเล้ียง
ต้อนรับผู้มาเยือน (ปฐก. 18:1-7) ทูตสวรรค์ได้รับประทานอาหารที่อับราฮัมจัดเตรียมให้ ซึ่งก็คือ
เนื้อสัตว์พร้อมกับเนยและนม (Zeolla, 2007) 

สัตว์ที่เป็นมลทินและสัตว์ที่ไม่เป็นมลทิน ก่อนเหตุการณ์น ้าท่วมโลกพระเจ้าตรัสกับโนอาห์ ใน
พระธรรมปฐมกาล 7:2 “จงเอาสัตว์ใช้งานที่ไม่เป็นมลทินทุกชนิดไปกับเจ้าด้วยอย่างละเจ็ดคู่ทั้งตัวผู้
และตัวเมีย และสัตว์ใช้งานที่เป็นมลทินอย่างละคู่ทั้งตัวผู้และตัวเมีย” หลังน ้าท่วมในปฐมกาล 8:20 
“โนอาห์สร้างแท่นบูชาแด่พระยาห์เวห์และเลือกเอาสัตว์ใช้งานที่สะอาด และนกที่สะอาดมาเผาบูชา
ถวายที่แท่นนั้น” พระเจ้าได้บอกโนอาห์ให้แยกแยะระหว่างสัตว์ที่เป็นมลทินหมายถึงไม่สะอาด และ 
สัตว์ที่ไม่เป็นมลทินหมายถึงสะอาด และบอกว่ามีเพียงสัตว์ท่ีไม่เป็นมลทินเท่านั้นท่ีสามารถถวายเป็น
เครื่องบูชาได้ จะเห็นว่าถ้าสัตว์นั้นมีเพียงคู่เดียวเมื่อถวายหนึ่งตัวอีกตัวก็จะสูญพันธุ์ ในพระธรรมปฐม
กาล 7:2 จึงบอกว่ามีอย่างละเจ็ดคู่รวมเป็นสิบสี่ตัว เพื่อรับประกันว่าสัตว์เหล่านี้จะยังรอดชีวิตและ
ด ารงชีวิตอยู่ได้ในโลกหลังน ้าลดแล้ว พระเจ้าทรงตั้งข้อก าหนดไว้ดังนี้เพื ่อให้มนุษย์มีอาหารเพียง
พอที่จะกินและถวาย เช่นเดียวกันกับสัตว์ที่เป็นมลทิน เมื่อโนอาห์กินหนึ่งตัวอีกตัวก็จะสูญพันธุ์ไป 
ดังนั้นท่านจึงต้องอดทนและแยกแยะระหว่างสัตว์ที ่เป็นมลทินและสัตว์ที ่ไม่ เป็นมลทิน การห้าม
รับประทานสัตว์บางชนิดไม่ได้เริ่มเกิดขึ้นในสมัยของโมเสสแต่เป็นส่วนหนึ่งของพันธสัญญาของโนอาห์ 
เช่นเดียวกับข้อบังคับเรื ่องการกินเนื้อ ก็มีการแยกแยะระหว่างสัตว์ที่เป็นมลทินและสัตว์ที ่ไม่เป็น
มลทินไว้ส าหรับมนุษย์ทุกยุค “พระเจ้าตรัสว่า ‘นี่แหละเป็นเครื่องหมายแห่งพันธสัญญา ซึ่งเราให้ไว้
ระหว่างเรากับพวกเจ้า และกับสัตว์มีชีวิตทั้งปวงที่อยู ่กับพวกเจ้าสืบไปทุกชั่วอายุ’”  (ปฐก. 9:12) 
(Douglas, 2001) 

แม้ว่าพระเจ้าไม่ได้เปิดเผยถึงเหตุผลอย่างเฉพาะเจาะจงในการกินสัตว์บางชนิดและการ
หลีกเล่ียงสัตว์บางชนิดนั้น สัตว์เหล่านี้มีพื้นฐานรวมอยู่ในสองกลุ่มใหญ่ๆ คือสัตว์ที่ไม่ควรบริโภคและ
สัตว์ที่พระเจ้าอนุญาตให้มนุษย์บริโภค คือสัตว์ที่เป็นอาหารของมนุษย์ได้แก่สัตว์ที่กินพืชเป็นอาหาร 
ในขณะที่สัตว์ที ่เป็นมลทินเป็นสัตว์ที่เป็นนักล่า กินสัตว์อื ่นหรือซากสัตว์ที ่ตายไปแล้วเป็นอาหาร 
รวมทั้งสัตว์ที่มาจากทะเล เช่น กุ้งล็อบสเตอร์ และกุ้งท่ีกินสัตว์ที่ตายแล้วใต้ท้องทะเล สัตว์น ้าประเภท
ท่ีมีเปลือก เช่น หอยนางรม หอยลาย หอยจ าพวกหอยแมลงภู่ ซึ่งคล้ายกับส่ิงมีชีวิตท่ีย่อยสลายได้เมื่อ
จมลงสู่ทะเล รวมถึง ส่ิงปฏิกูลด้วย สัตว์อีกหลายชนิดท่ีมีลักษณะแบบเดียวกันซึ่งพระเจ้าทรงก าหนด 
เมื่อรับประทานสัตว์เหล่านั้น จะได้รับผลเสียต่อร่างกาย Russell (2006) กล่าวในหนังสือ What the 
Bible Says about Healthy Living (พระคัมภีร์กล่าวถึงเรื่องการมีสุขภาพร่างกายที่ดีอย่างไร) ว่า 
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“พิษท่ีเกิดจากเนื้อสัตว์ส่งผลต่อการเจริญเติบโต” (น. 76) และ ฮันนาห์ (1999/2007) อธิบายว่าสัตว์
ท่ีเป็นมลทินในพระคัมภีร์คือสัตว์กินเนื้อหรือสัตว์ที่กินซากสัตว์เป็นอาหาร ส่วนสัตว์ท่ีไม่เป็นมลทินคือ
สัตว์กินพืชเป็นอาหาร สัตว์ที่กินพืชเป็นอาหารจะมีอันตรายน้อยกว่าสัตว์ท่ีกินเนื้อ และนั่นคือเหตุผล
เพียงประการเดียวคือสัตว์ที่กินเศษอาหารจะมีพิษในเนื้อมากกว่าสัตว์ที่กินพืช ซึ่งเกี่ยวข้องกับค าส่ัง
ห้ามในพระธรรมอพยพ 22:31 “เจ้าทั้งหลายเป็นคนบริสุทธิ์ของเรา ฉะนั้นห้ามกินเนื้อสัตว์ที่ถูกกัด
ตายในทุ่งนา จงท้ิงให้สุนัขกินเสีย” 

ในความเป็นจริงแล้วสัตว์ที่กินธัญพืช หญ้า และรากต่างๆ เป็นอาหาร เหมาะต่อการบริโภค
ของมนุษย์ กล่าวคือเป็นเพราะสัตว์ที่กินพืชเป็นอาหาร กระบวนการเผาผลาญอาหารของสัตว์เหล่านั้น
มันถูกออกแบบมาให้แตกต่างจากพวกสัตว์กินซาก ถ้าหากพวกมันกินเหมือนสัตว์กินซากเข้าไปพวก
มันจะตายด้วยโรคภัย เหมือนกรณีของโรควัวบา้ (Mad Cow Disease) ท่ีถูกเล้ียงด้วยเนื้อของสัตว์กิน
เนื้อ ซึ ่งหมายความว่าสัตว์กินซากสัตว์ เช่น นกแร้ง งู ปู กุ ้งก้ามกราม กั้ง หอยลาย หอยจ าพวก
หอยแมลงภู่ และหมูมีกระบวนการเผาผลาญอาหารเพื่อเป็นผู้ท าความสะอาดด้านส่ิงแวดล้อม นั่นคือ
วัตถุประสงค์ของพระเจ้าในการทรงสร้างสัตว์เหล่านี้ ดังนั้นจะเห็นว่า แม้ว่าพระคัมภีร์ไม่ได้กล่าวถึง
การสามารถรับประทานเนื้อสัตว์บางชนิดและห้ามรับประทานเนื้อสัตว์บางชนิดในเชิงสุขภาวะการ
บริโภค แต่เมื่อพิจารณาสัตว์แต่ละชนิดท่ีอยู่ในกลุ่มท่ีรับประทานได้และห้ามรับประทานนั้น สามารถ
เห็นถึงข้อแตกต่างที ่ชัดเจนถึงผลดีและผลร้ายที ่จะเกิดขึ ้นกับร่างกายเมื ่อรับประทานและไม่
รับประทาน ดังนั้นสามารถสรุปว่า ธรรมบัญญัติของพระเจ้าในการห้ามกินเนื้อสัตว์บางชนิดก็เพื่อให้
ประชากรของพระองค์มีสุขภาวะท่ีดี ไม่เจ็บป่วยมีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรง 

เลือดและไขมัน พระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิม โดยเฉพาะในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับธรรมบัญญัติ
เรื่องการรับประทานเนื้อสัตว์นั้น พระเจ้าทรงอนุญาตให้รับประทานเนื้อสัตว์แต่ไม่ให้กินเลือดของสัตว์ 
เพราะถือว่า เลือดคือชีวิต “ทุกสิ่งที่มีชีวิตเคลื่อนไหวไปมาจะเป็นอาหารของเจ้า เราจะยกของทุก
อย่างให้แก่เจ้า ดังท่ีเรายกพืชเขียวสดให้แก่เจ้าแล้ว แต่ห้ามกินเนื้อพร้อมกับชีวิตของมัน คือเลือดของ
มัน” (ปฐก. 9:3-4) เกี่ยวกับเรื่องนี้ Russell (2006) แสดงความคิดเห็นไว้ว่า “เลือดคือระบบการ
ขนส่งของร่างกาย ล าเลียงสินค้าท่ีไม่ได้ใช้ประโยชน์ไปเพื่อการก าจัดท้ิง” (น. 34) ในความเป็นจริงแล้ว
เลือดของสัตว์ทั้งที่เป็นมลทินและสัตว์ที่ไม่เป็นมลทิน ถือว่ามีพิษมาก แต่ไม่ได้หมายความว่าให้เอา
เลือดทุกหยดออกจากเนื้อเสียก่อนจึงสามารถกินได้ พระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติ 12:16 กล่าวว่า “แต่
ห้ามรับประทานเลือด ท่านจงเทลงบนดินเหมือนเทน ้า” พระคัมภีร์กล่าวถึงการห้ามรับประทานเลือด
อย่างมีนัยส าคัญหลายๆ ครั้ง “ให้เป็นกฎเกณฑ์ถาวรตลอดช่ัวชาติพันธุ์ของท่านท้ังหลาย และทุกแห่ง
ที่ท่านอาศัยอยู่ว่า ห้ามท่านทั้งหลายรับประทานไขมันหรือเลือด” (ลนต. 3:17) และในพระธรรมเลวี
นิติ 7:23-24 “จงกล่าวแก่คนอิสราเอลว่า ห้ามเจ้าท้ังหลายรับประทานไขมันของโค ของแกะ หรือของ
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แพะ ไขมันของสัตว์ที่ตายเอง และไขมันของสัตว์ที่ถูกสัตว์อื่นกัดตาย จะน าไปใช้อย่างอื่นก็ได้ แต่ห้าม
รับประทานเป็นอันขาด” เมื่อมนุษย์ไม่กินเลือดสัตว์ก็ไม่ควรกินไขมันด้วย ซึ่งถือว่าเป็น “ข้อบังคับ
ส าหรับทุกชั่วอายุ” Meinz (2007) กล่าว ในหนังสือ God-given Foods Eating Plan (แผนการ
รับประทานอาหารตามกระบวนการพระวจนะ) ว่า “เมื่อพูดถึงเรื่องการกินเลือด เป็นความคิดที่น่า
รังเกียจซึ่งส่วนใหญ่มักเกี่ยวข้องกับซาตาน ปัจจุบันถ้าพบว่ามีใครบางคนในคริสตจักรด่ืมเลือด ศิษยาภิ
บาลและผู้น าคริสตจักรก็จะถูกเรียกประชุมทันที และอาจเป็นไปได้ว่าไขมันสัตว์ก็ไม่ได้ถูกออกแบบมา
ให้มนุษย์บริโภค อาจจะเป็นการดีกว่าถ้าเราไม่กินมัน” (น. 163) 

ดังนั้นเมื่อกินเนื้อต้องแน่ใจว่าได้เอาเลือดออกจากเนื้อและเล็มไขมันออกก่อนท าอาหาร ควร
ใช้วิธีการท าอาหารท่ีเหมาะสม แต่ไม่จ าเป็นต้องเอาเลือดและไขมันออกทุกจุดแต่ให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะ
มากได้ เช่นหนังไก่และไก่งวงซึ่งเป็นแหล่งไขมันท่ีไม่ควรกินและต้องเอาออกเสียก่อน ถ้าเป็นเนื้อไม่มี
มันก็จะดีกว่า เช่นเดียวกับเนื้อไก่บดและไก่งวงบด นอกจากนี้ปัญหาของขั้นตอนการท าเนื้อ เช่น ฮอ
ทดอก ไส้กรอกแบบต่างๆ และอาหารเที่ยงที่มีเนื้อหลายๆ แบบ อาหารเหล่านี้ท ามาจากการบดและ
การแบ่งอาหารส่วนที่เหลือรวมเข้าไว้ด้วยกัน ซึ่งถ้าอาหารเหลือเหล่านั้นมีไขมันอยู่ข้างนอก การ
บริโภคอาหารนี้ก็จะเป็นการละเมิดกฎในการกินไขมัน นอกจากนั้นอาหารท่ีท าจากหมู ซึ่งเป็นเนื้อที่ไม่
สะอาด มนุษย์ก็มักจะใส่สารกันเสียเข้าไปในกระบวนการผลิต เช่น มีการใส่ดินประสิวเข้าไป ซึ่ง
เครื่องปรุงท่ีมนุษย์ท าขึ้นมานี้ไม่ใช่ส่ิงท่ีพระเจ้าประทานให้ ซึ่งจะเป็นการดีกว่าหากไม่กินเนื้อท่ีไม่ผ่าน
การปรุงแต่งด้วยขบวนการเหล่านั้น (Zeolla, 2007) 

สัตว์เค้ียวเอื้องและสัตว์ปีก สัตว์เค้ียวเอื้องและสัตว์ปีท่ีไม่มีมลทินคือสัตว์ที่พระเจ้าอนุญาตให้
คนอิสราเอลรับประทานได้ เนื้อของสัตว์เค้ียวเอื้อง หมายถึง เนื้อของสัตว์ที่กินพืชเป็นอาหาร เป็นเนื้อ
ของสัตว์สี่เท้า เช่น วัว ควาย และสัตว์ที่ถูกล่า อย่างเนื้อกวาง ส่วนสัตว์ปีกที่เลี้ยงไว้ใช้เป็นอาหารใน
ครัวเรือน เช่น เป็ด ไก่ หมายถึงเนื้อของสัตว์ปีกท่ีสะอาด เช่น ไก่ ไก่งวง และนกท่ีมาจากการล่า เช่น 
นกคุ่ม นกกระทา จะเห็นว่า สัตว์ส่ีเท้าหรือสัตว์ปีกท่ีธรรมบัญญัติไม่ได้ห้ามนั้น เป็นสัตว์ส่ีเท้าหรือสัตว์
ปีกที่กินพืชและแมลงเป็นอาหาร ไม่ได้กินซากสัตว์อย่างอื่น ค าว่า “เนื้อ” ปรากฏ 56 ครั้งในพระ
คัมภีร์ส าหรับสัตว์ที่ถูกเลี้ยงให้เชื่องอย่าง “วัวควาย” ถูกกล่าวถึง 59 ครั้ง “ลูกวัว” 31 ครั้ง “ฝูงลูก
วัว” 16 ครั้ง “แกะ” 193 ครั้ง “ลูกแกะ” 102 ครั้ง “ฝูงแกะ”88 ครั้ง “แพะ” 52 ครั้ง และ “ฝูง
แพะ” 90 ครั้ง ซึ่งสัตว์เหล่านี้เป็นสัตว์ที่ค่อนข้างธรรมดา สัตว์ที่อ้างถึงเหล่านี้ไม่เพียงแต่เล้ียงเพื่อการ
บริโภคเท่านั้น แต่ยังใช้เพื่อเป็นเครื่องถวายบูชาแด่พระเจ้า และเหตุผลของสัตว์ที่ใช้ถวายก็เพราะสัตว์
เหล่านี้สามารถกินได้ และถูกเล้ียงในสมัยพระคัมภีร์ ขณะท่ีสัตว์ปีกท่ีเล้ียงไว้ใช้เป็นอาหารในครัวเรือน
คือ “เป็ด” และ “ไก่” ใช้ 4 ครั้ง (1 พกษ. 4:23; นหม. 5:18; สดด. 78:27, 148:10) “นกคุ่ม” “นก
กระทา” ถูกกล่าวถึง 3 ครั้ง (กดว. 11:31-32; สดด. 105:40) และ “นกคุ่ม” “นกกระทา” ถูกกล่าว
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ครั้งเดียวในพระธรรมอพยพ 16:13 “เมื่อถึงเวลาเย็น ฝูงนกคุ่มบินมาเต็มค่าย ในเวลาเช้าก็มีน ้าค้าง
รอบค่าย” และ คณะผู้เช่ียวชาญของไลออนส์ (1994) อธิบายไว้ในหนังสือ เจาะโลกพระคัมภีร์ เล่ม 1 
ว่า นกคุ่มเป็นอาหารของชนชาติอิสราเอลหลังจากอพยพมาจากแผ่นดินอียิปต์ นกคุ่มนั้นจะมีการบิน
ผ่านดินแดนอิสราเอลเพื่อย้ายถิ่นปีละสองครั้ง ในช่วงฤดูร้อนนกคุ่มจะบินไปทางเหนือ เมื่อถึงฤดูหนาว
มันจะหมดแรงจึงท าให้มันบินต ่า คนอิสราเอลจึงสามารถจับมันได้ง่าย ซึ่งการอ้างอิงท้ังหมดนี้เป็นการ
อัศจรรย์ท่ีพระเจ้าประทานนกคุ่มและนกกระทาเพื่อเล้ียงชาวอิสราเอล  

เห็นได้ว่าเนื้อของสัตว์สี่เท้าและสัตว์ปีกที่ธรรมบัญญัติไม่ได้ห้ามเป็นสัตว์ที่ไม่ได้เป็นมลทิน 
สัตว์ที่ไม่ได้เป็นมลทินก็คือสัตว์ท่ีสะอาด เป็นสัตว์ที่ไม่ได้กินซากสัตว์อย่างอื่นเป็นอาหาร เป็นสัตว์ท่ีกิน
พืช กินเมล็ดและแมลงเป็นอาหาร สัตว์ที่ไม่เป็นมลทินเหล่านี้เป็นสัตว์ที่ไม่เป็นพาหะน าเชื้อโรคมาสู่
มนุษย์ 

ปลา พระคัมภีร์กล่าวถึงสัตว์ที่อาศัยอยู่ในน ้าไว้เช่นกัน “ปลา” ถูกกล่าวถึง 61 ครั้งในพระ
คัมภีร์ เช่น (กดว. 11:5, 22; อสค. 47:9-10) ธรรมบัญญัติมีการอนุญาตให้คนอิสราเอลกินเนื้อของ
สัตว์ที่อาศัยอยู่ในน ้าบางชนิดและห้ามไม่ให้กินสัตว์น ้าบางชนิดเช่นกัน “สัตว์ที่อยู่ในน ้าท้ังหมดเหล่านี้
เจ้ารับประทานได้ ของทุกอย่างท่ีมีครีบและมีเกล็ดซึ่งอยู่ในทะเลหรือในแม่น ้าก็ตามเจ้ารับประทานได้ 
แต่ทุกอย่างในทะเลและในแม่น ้า ทุกอย่างที่เคลื่อนไหวในน ้า และสิ่งมีชีวิตใดๆ ซึ่งอยู่ในน ้าไม่มีครีบ
และเกล็ด สัตว์เหล่านี้เป็นที่พึงรังเกียจแก่เจ้า...สัตว์เหล่านี้ยังคงเป็นที่พึงรังเกียจแก่เจ้า เจ้าอย่า
รับประทานเนื้อของมัน แต่ให้เจ้าถือว่าซากของมันเป็นท่ีพึงรังเกียจแก่เจ้า” (ลนต. 11.9-11) 

นอกจากนี้พระคัมภีร์ยังมีการกล่าวถึงอาชีพท่ีเกี่ยวกับการหาปลา ยกตัวอย่าง ค าว่า “คนหา
ปลา” ถูกกล่าวถึง 6 ครั้ง (อสย.19:8; ยรม. 16:16; อสค.47:10; มธ. 4:18; มก. 1:16; ลก. 5:3) “การ
จับปลา” ถูกกล่าวถึง 2 ครั้ง (โยบ 41:7; ยน. 21:3) เช่นเดียวกับ “การประมง” (มธ. 4:19; มก. 1:17) 
โดยเฉพาะในพันธสัญญาใหม่กล่าวถึงอาชีพประมงเสมือนหนึ่งเป็นอาชีพท่ีเป็นท่ีนิยมอย่างมากในแถบ
ทะเลสาบกาลิลี มีหลายครั้งที่เรื่องราวของพระเยซูเกี่ยวข้องกับปลา เกี่ยวข้องกับคนหาปลา รวมท้ัง
การที่พระเยซูคริสต์ทรงเปรียบเทียบการประกาศพระกิตติคุณของพระองค์กับการหาปลาด้วย ปลา
เป็นอาหารหลักท่ีพบในพระคัมภีร์ท่ีพระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้ส าหรับเป็นอาหารของมนุษยชาติและใน
ขณะเดียวกัน ไม่ใช่ปลาทุกชนิดที่จะเป็นอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ธรรมบัญญัติมีการห้ามสัตว์น ้าบาง
ชนิดท่ีเป็นมลทินหรือเป็นสัตว์ไม่สะอาดท่ีธรรมบัญญัติห้ามไม่ให้รับประทาน โดยเฉพาะสัตว์น ้าท่ีเป็น
นักล่า กินสัตว์อื่นเป็นอาหารหรือกินซากสัตว์ที่สามารถเป็นพาหะน าเช้ือโรคมาสู่คนได้ สามารถเข้าใจ
ว่า ปลาเป็นอาหารท่ีพระเจ้าประทานให้แก่มนุษย์ (Zeolla, 2007) 

นม ถูกกล่าวถึง 51 ครั้งในพระคัมภีร์ ครั้งแรกคือเมื่อพระเจ้าและทูตสวรรค์ปรากฏแก่อับ
ราฮัมในรูปของมนุษย์ อับราฮัมก็เตรียมอาหารให้พวกเขา “ท่านเอาเนย น ้านมและลูกโคที่เขาท าไว้
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แล้วนั้นมาวางต่อหน้าพวกเขา และท่านยืนอยู่ข้างพวกเขาท่ีใต้ต้นไม้ เมื่อพวกเขารับประทาน” (ปฐก. 
18:8) และครั้งท่ีสองคือเมื่อยาโคบกลับไปหาเอซาวและส่งของขวัญต่างๆ ไปก่อนหน้าเขา ซึ่งของขวัญ
นั้นรวมถึง “อูฐแม่ลูกอ่อน 30 ตัว กับลูกโคตัวเมีย 40 ตัว โคตัวผู้ 10 ตัว ลาตัวเมีย 20 ตัว ลาตัวผู้ 10 
ตัว” (ปฐก. 32:15) ซึ่งน่าสนใจว่า กล่าวถึง “ลูกโคตัวเมีย 40 ตัว” แต่อูฐที่ให้นมถูกกล่าวถึงอย่าง
ชัดเจน นอกจากนี้พระคัมภีร์ยังกล่าวถึงนมของสัตว์เล้ียงอื่นๆ เช่น “อย่าต้มเนื้อลูกแพะด้วยน ้านมของ
แม่มันเลย” (อพย. 23:19; ฉธบ. 14:21) และในพระธรรมสุภาษิต 27:27 “จะมีนมแพะพอเป็นอาหาร
แก่เจ้า เป็นอาหารแก่ครอบครัวของเจ้า และเป็นเครื่องยังชีพแก่สาวใช้ของเจ้า” ข้อพระคัมภีร์
ในตอนนี้อธิบายว่านมแพะเป็นอาหารที่ใช้เพื่อบ ารุงร่างกาย ทั้งนมอูฐ นมวัว และนมแพะ ถูกใช้ใน
สมัยพระคัมภีร์ แต่ก็ไม่บ่งชี้ถึงนมชนิดใด เช่น พระธรรมเพลงซาโลมอน 5:1 พันธสัญญาเดิมใช้ค าว่า 
“นมและน ้าผึ้ง” 20 ครั้ง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่อธิบายถึงความอุดมสมบูรณ์ของแผ่นดินแห่งพันธสัญญา 
“เราลงมาเพื่อจะช่วยเขาให้รอดจากมือชาวอียิปต์ และน าเขาออกจากแผ่นดินนั้น ไปยังแผ่นดินท่ีอุดม 
กว้างขวาง เป็นแผ่นดินที่มีน ้านมและน ้าผึ้งไหลบริบูรณ์...” (อพย. 3:8) และอีกครั้งหนึ่งที่ผู้สอดแนม
ถูกส่งเข้าไปส ารวจแผ่นดินพระสัญญาก็ยืนยันกับโมเสสว่า “เขาทั้งหลายเล่าให้โมเสสฟังว่า ‘ข้าพเจ้า
ท้ังหลายไปถึงแผ่นดินซึ่งท่านส่งเราไปนั้น ท่ีนั่นมีน ้านมและน ้าผ้ึงไหลบริบูรณ์จริง และนี่เป็นผลไม้ของ
แผ่นดินนั้น’” (กดว. 13:27) และต่อมาในสมัยประวัติศาสตร์ของอิสราเอล เยเรมีย์และเอเสเคียลก็ยัง
บรรยายถึงแผ่นดินพระสัญญาในแบบเดียวกัน (ยรม. 11:5 ; 32:22; อสค. 20:6,15) Macdonald 
(2008) กล่าวถึงค าอุปมาที่ว่า “แผ่นดินแห่งน ้าผึ้งและน ้านม” คือสถานที่แห่งความอุดมสมบูรณ์ นม
ถูกใช้เป็นค าอุปมาหลายครั้งในพันธสัญญาเดิม เช่นกรณีค าพยากรณ์ของยาโคบที่มีต่ออนาคต
ลูกหลานของเขา “ตาเขาแดงด้วยเหล้าองุ่น ฟันขาวกว่าน ้านม” (ปฐก. 49:12) และโยบกล่าวว่า 
“พระองค์ทรงเทข้าพระองค์ออกอย่างน ้านม และท าข้าพระองค์ให้แข็งเหมือนเนยแข็งมิใช่หรือ?” 
(โยบ 10:10) ค าอุปมานี้แสดงให้เห็นว่านมเป็นเครื่องด่ืมท่ีรู้จักกันดี และยังแสดงว่าผู้ใหญ่นั้นด่ืมนม 

พระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่ก็มีการกล่าวถึงนมว่าเป็นอาหารส าหรับเด็กทารก “ข้าพเจ้าเลี้ยง
พวกท่านด้วยน ้านม ไม่ใช่ด้วยอาหารแข็ง เพราะว่าเมื่อก่อนท่านไม่สามารถรับ และเด๋ียวนี้ท่านก็ยังคง
ไม่สามารถรับได้” (1 คร. 3:2) และผู้เขียนฮีบรูเขียนว่า “ถึงแม้ว่าขณะนี้ท่านท้ังหลายควรจะเป็นครูได้
แล้ว แต่ท่านก็ต้องให้คนอื่นสอนท่านอีกในเรื่องหลักธรรมเบื้องต้นแห่งพระวจนะของพระเจ้า ท่าน
ต้องการน ้านมไม่ใช่อาหารแข็ง เพราะว่าทุกคนที่ยังกินน ้านมนั้นยังไม่เข้าใจในเรื่องความชอบธรรม 
เพราะเขายังเป็นทารกอยู่ อาหารแข็งนั้นส าหรับผู้ใหญ่ ....” (ฮบ. 5:12-14) คล้ายกับท่ีเปโตรเขียนว่า 
“เช่นเดียวกับทารกแรกเกิด จงปรารถนาน ้านมฝ่ายวิญญาณท่ีไร้ส่ิงเจือปน เพื่อโดยน ้านมนั้นพวกท่าน
จะเติบโตขึ้นสู่ความรอด” (1 ปต. 2:2) อย่างไรก็ตามเปาโลได้ถามชาวโครินธ์ว่า “ใครบ้างท่ีเป็นทหาร
ด้วยค่าจ้างของตัวเอง? ใครบ้างท่ีท าสวนองุ่นและไม่กินผลองุ่นในสวนนั้น? ใครบ้างท่ีเล้ียงฝูงแกะและ
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ไม่กินน ้านมของฝูงแกะนั้น?” (1 คร. 9:7) คนที่เลี้ยงสัตว์คือผู้ใหญ่ และเปาโลก็สรุปว่า คนที่เลี้ยงฝูง
แกะก็ควรจะได้ด่ืมนมจากสัตว์เล้ียงของเขา ซึ่งอาจเป็นนมแพะหรือนมแกะ (Macdonald, 2008) 

เพราะฉะนั้นจะเห็นว่า นมเป็นอาหารที่ส่งเสริมสุขภาพของคนในสมัยพระคัมภีร์ จนถึงกับ
เปรียบเทียบความอุดมสมบูรณ์ของแผ่นดินด้วยการใช้น ้าผึ้งน ้านมเปรียบเทียบ จึงเป็นที่เข้าใจว่า 
แม้แต่พระคัมภีร์ยังรับรองว่านมเป็นอาหารที่มีประโยชน์ ส่งเสริมให้ร่างกายของมนุษย์แข็งแรง มี
สุขภาพท่ีดี เพราะเป็นอาหารท่ีพระเจ้าประทานให้แก่มนุษย์ 

อาหารจากนม Zeolla (2007) อธิบายเกี่ยวกับอาหารจากนมว่าเมื่อนมเป็นอาหารท่ีพระเจ้า
ประทาน อาหารที่ท าจากนมก็เป็นอาหารที่พระเจ้าประทานด้วย พระคัมภีร์กล่าวถึงอาหารจากนมท่ี
ไม่ผ่านกระบวนการสกัดหรือขัด เช่น เนย ท่ีเป็นอาหารท่ีท าจากนมและยังมีสารอาหารด้ังเดิมอยู่ครบ 
“เนยแข็ง” ปรากฏ 2 ครั้งในพระคัมภีร์ ครั้งแรกปรากฏในพระธรรม 1 ซามูเอล 17:17-18 “เจสซีพูด
กับดาวิดบุตรของตนว่า ‘น าข้าวค่ัวนี้ 10 กิโลกรัม และขนมปังสิบก้อนนี้ ไปให้พวกพี่ชายของเจ้า จงไป
หาพวกพี่ชายของเจ้าท่ีค่ายเร็วๆ และจงน าเนยแข็งสิบช้ินนี้ไปให้ผู้บังคับกองพันของพวกเขาด้วย ดูว่า
พี่ชายของเจ้าทุกข์สุขอย่างไร แล้วรับของฝากมาจากพวกเขาบ้าง’” และในพระธรรม 2 ซามูเอล 
17:27-29 “เมื่อดาวิดเสด็จมาถึงมาหะนาอิม โชบีบุตรนาหาชชาวเมืองรับบาห์แห่งคนอัมโมน และ
มาคีร์บุตรอัมมีเอลชาวโลเดบาร์ และบารซิลลัยชาวกิเลอาดจากเมืองโรเก-ลิม ได้ขนที่นอน อ่างน ้าและ
เครื่องภาชนะดิน ข้าวสาลี ข้าวบาร์เลย์ และแป้ง ข้าวคั่ว ถั่ว ถั่วแดง และเมล็ดถั่ว น ้าผึ้ง เนย แกะ 
และเนยแข็งที่ได้มาจากฝูงสัตว์ ถวายแด่ดาวิด ...’” ท่ามกลางสิ่งเหล่านี้คือ “เนยแข็งที่ได้มาจากฝูง
สัตว์” ซึ่งพิจารณาว่าเนยแข็งท่ีท ามาจากนมวัวนั้นเป็นอาหารท่ีดีส าหรับให้คนท่ีหิวและดาวิดก็ให้เนย
แข็งนี้กับคนอื่นๆ ด้วย “พระองค์ทรงเทข้าพระองค์ออกอย่างน ้านม และท าข้าพระองค์ให้แข็งเหมือน
เนยแข็งมิใช่หรือ?” (โยบ 10:10) ข้อนี้เป็นส่วนหนึ่งของค าอธิษฐานของโยบท่ีทูลต่อพระเจ้าด้วยความ
จริงใจ 

ดังนั้นสามารถเข้าใจว่าในสังคมของชนชาติอิสราเอลในสมัยพันธสัญญาเดิมมีวิวัฒนาการการ
เก็บรักษาอาหารจากนมเพื่อเอาไว้กินในระยะเวลานาน จึงมีการแปรรูปอาหารเช่น เนยและนมเปรี้ยว 
ซึ่งเป็นการเก็บรักษาอาหารที่ยังคงสารอาหารดั้งเดิมที่เป็นประโยชน์แก่ร่างกาย นอกจากนี้ยังมีการ
กล่าวถึงอาหารแปรรูปจากนมอื่นๆ ในพระคัมภีร์ เนยแข็งค็อทเทจ (Cottage Cheese) ท ามาจากนม
ข้นหรือนมเปรี้ยว ซึ่ง “นมข้น” หรือ “นมเปรี้ยว” กล่าวถึง 5 ครั้ง (2 ซมอ. 17:27-29; ฉลบ. 32:11-
14; อสย.7.14-15 และ 7:21-22) (Zeolla, 2007) 

สามารถสรุปว่า อาหารที่แปรรูปจากนม เช่น เนย นมเปรี้ยวและนมข้น เป็นอาหารที่คน
อิสราเอลรับประทานในชีวิตประจ าวัน และไม่มีการกล่าวห้ามไว้ในธรรมบัญญัติ เป็นการแสดงให้เห็น
ว่า พระเจ้าประทานนมและอาหารที่ท าจากนมเป็นอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพของประชากรของ
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พระองค์ แม้ว่า เนย ครีม และนมข้น เป็นอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ แต่การบริโภคไขมันนม
เหล่านี้ควรอยู่ในปริมาณท่ีพอดีต่อร่างกาย 

ไข่ พระคริสตธรรมคัมภีร์กล่าวถึง “ไข่” 9 ครั้ง ส่วนใหญ่อ้างถึงไข่นก และมีเพียง 3 ครั้ง
เท่านั้นท่ีบอกว่าไข่ เหล่านี้เป็นอาหาร ค าถามแรกในพระธรรมโยบ 6:6 “จะกินของจืดโดยไม่ใส่เกลือ
ได้หรือ? หรือไข่ขาวจะมีรสชาติอะไร?” ซึ่งดูเหมือนว่าโยบจะไม่สนใจไข่ขาวแต่แสดงให้เห็นว่าพวกเขา
กินเป็นอาหารได้ และการอ้างอิงต่อมาอยู่ในพระธรรมอิสยาห์ 59:4-5 “ไม่มีใครฟ้องร้องอย่างยุติธรรม 
ไม่มีใครสู้ความอย่างซื่อสัตย์ เขาวางใจส่ิงไร้สาระ เขาพูดเท็จ เขาต้ังท้องความช่ัวและคลอดความบาป 
พวกเขาฟักไข่งูทับทาง เขาทอใยแมงมุม คนที่กินไข่ของพวกเขาก็ตาย ไข่ใบไหนถูกทุบแตก งูกะปะก็
ออกมา” งูเป็นสัตว์ไม่สะอาด เป็นการอธิบายให้เข้าใจว่าเป็นการดีที ่สุดที่จะไม่กินไข่ของสัตว์ที่ไม่
สะอาดนี้ แต่ก็บอกได้เพียงเล็กน้อยว่าไข่ของสัตว์สะอาดนั้นสามารถกินได้ ค าตรัสของพระเยซูท่ี
สนับสนุนความคิดนี้ปรากฏอยู่ในพระธรรมลูกา 11:11-13 “มีใครบ้างในพวกท่านท่ีเป็นพ่อ ถ้าลูกขอ 
ปลาจะเอางูให้เขาแทนหรือ? หรือถ้าขอไข่ จะเอาแมงป่องให้เขาหรือ? เพราะฉะนั้น ถ้าพวกท่านเองผู้
เป็นคนบาปยังรู้จักให้ส่ิงดีแก่บุตรของตน ยิ่งกว่านั้นสักเท่าใด พระบิดาผู้สถิตในสวรรค์จะประทานพระ
วิญญาณบริสุทธิ์แก่พวกท่ีขอต่อพระองค์” พระองค์ทรงอ้างถึง “ไข่” แบบเดียวกับ “ขนมปัง” และ 
“ปลา” ซึ่งเป็นอาหารที่พระเจ้าประทานและไข่ก็เช่นกัน ยิ่งไปกว่านั้นไข่ยังถือเป็นของขวัญที่ดี  เมื่อ
พระเยซูอ้างในข้อ 13 แต่ก็ยังเป็นหลักฐานที่เล็กน้อยว่าไข่เป็นอาหารที่พระเจ้าประทาน (Zeolla, 
2007) 

สิริพันธุ์ จุลกรังคะ (2555) กล่าวถึงไข่ในหนังสือโภชนศาสตร์เบื้องต้นว่าไข่ถือเป็นอาหารท่ี
เป็นแหล่งโปรตีนสูง ซึ ่งจ าเป็นส าหรับการสร้างกล้ามเนื้อ และการเพิ่มพลัง ถ้าต้องการเพิ่มมวล
กล้ามเนื้อร่างกายก็ควรกินอาหารเหล่านี้ แม้คนท่ีไม่ใช่นักกีฬาก็สามารถได้ประโยชน์จากอาหารเหล่านี้ 
เป้าหมายการบริโภคนั้นขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละบุคคล ซึ่งเนยแข็งและไข่มีไขมันอิ่มตัวและ 
คอเลสเตอรอล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนย ครีม และนมข้น จึงควรบริโภคในประมาณท่ีจ ากัด 

 
2.2.1.3 เคร่ืองด่ืม 

น ้า สิริพันธุ์ จุลกรังคะ (2555) กล่าวว่าน ้าเป็นองค์ประกอบส่วนใหญ่ของเซลล์ทั่วร่างกาย
มนุษย์ หากร่างกายขาดน ้าจะเป็นอันตรายถึงชีวิตในเวลาอันรวดเร็ว ดังนั้นน ้าเป็นสิ่งที่จ าเป็นน ้าถือ
เป็นเครื่องด่ืมด้ังเดิมและเป็นธรรมชาติมากท่ีสุด Zeolla (2007) พบค าว่า “น ้า” ปรากฏ 460 ครั้งใน
พระคัมภีร์ ดังในพระธรรมปฐมกาล 24:17-18 “คนใช้นั้นก็วิ่งไปพบเธอ แล้วพูดว่า ‘ขอน ้าจากเหยือก
น ้าของเธอให้ฉันด่ืมสักหน่อย’ เธอตอบว่า ‘นายของดิฉัน เชิญด่ืมเถิด’ แล้วเธอก็รีบลดเหยือกของเธอ
ลงมาถือไว้ และให้เขาด่ืม” และพระธรรมมัทธิว 10:42 “และถ้าผู้ใดจะเอาน ้าเย็นสักถ้วยหนึ่ง ให้คน



 

26 

เล็กน้อยเหล่านี้คนใดคนหนึ่งดื่ม เพราะเป็นสาวกของเรา เราบอกความจริงแก่พวกท่านว่า คนนั้นจะ
ไม่ขาดบ าเหน็จแน่นอน” รวมถึง (ปฐก. 21:14-20; อพย. 17:1-7; กดว. 20:1-12; ฉธบ. 2:6,26; อสค. 
4:10,11; ยน. 4:7) ดังนั้นสามารถเข้าใจว่าพระเจ้าประทานน ้าให้มนุษย์ดื่ม ซึ ่งไม่มี เครื่องดื่มใดท่ี
เหมาะสมกับร่างกายของมนุษย์ได้เหมือนน ้าบริสุทธิ์และมาจากธรรมชาติ 

ไวน์ เหล้าองุ่น การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็นประเด็นที่มักจะมีการถกเถียงกันอย่าง
มากในสังคมคริสเตียน โดยเฉพาะท่ามกลางคริสตจักรในไทย เพราะการดื่มแอลกอฮอล์ท าให้คนเรา
ขาดสติ ไม่สามารถควบคุมตนเอง ก่อให้เกิดเรื่องเสื่อมเสียศีลธรรม จริยธรรมและความบาป ดังนั้นค
ริสเตียนท่ีเคร่งในศาสนาจึงสรุปว่า การดื่มเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์เป็นการท าบาปท่ีจะต้องหลีกเล่ียงซึ่ง
สอดคล้องกับพระคัมภีร์หลายตอนท่ีกล่าวถึงเรื่องการดื่มสุราหรือไวน์ ยกตัวอย่าง ในพระธรรมปฐม
กาล 9:20-21 “โนอาห์เริ่มเป็นคนท าสวนและปลูกองุ่น แล้วท่านดื่มเหล้าองุ่นและเมา แล้วก็นอน
เปลือยกายอยู่กลางเต็นท์ของท่าน” เป็นครั้งแรกที่มีการเมาและท าให้เกิดปัญหาในครอบครัวของโน
อาห์ (ปฐก.9:22-25) และอีกตอนหนึ่งพบในพระธรรมปฐมกาล 19:29-36 “ดังนั้น เมื่อพระเจ้าทรง
ท าลายเมืองต่างๆ ในท่ีลุ่ม พระเจ้าจึงทรงระลึกถึงอับราฮัม และทรงส่งโลทออกไปจากท่ามกลางการ
ท าลายล้าง เมื่อพระองค์ทรงท าลายล้างเมืองทั้งสองที่โลทอาศัยอยู่ โลทก็ขึ้นไปจากเมืองโศอาร์ และ
ไปอาศัยอยู่บนเนินเขากับบุตรหญิงสองคน เพราะเขากลัวที่จะอยู่ในเมืองโศอาร์ เขาจึงเข้าไปอยู่ในถ ้า
กับบุตรหญิงสองคนของเขา คนหัวปีพูดกับน้องว่า ‘พ่อของเราแก่แล้ว ไม่มีชายใดในโลกที่จะมาสู่ขอ
เราตามประเพณีของโลก มาเถิดให้เราชวนพ่อของเราด่ืมเหล้าองุ่น แล้วเราจะนอนกับท่าน เพื่อเราจะ
สงวนพงศ์พันธุ์ของพ่อของเรา’ ในคืนวันนั้นนางท้ังสองจึงให้พ่อด่ืมเหล้าองุ่น แล้วคนหัวปีเข้าไปนอน
กับพ่อของนาง เขาไม่ทราบว่านางมานอนด้วยเมื่อไรและลุกขึ้นไปเมื่อไร วันรุ่งขึ้นคนหัวปีจึงพูดกับ
น้องว่า ‘ดูซิ เมื่อคืนข้านอนกับพ่อ ให้เราจัดการให้ท่านด่ืมเหล้าองุ่นในคืนนี้อีก แล้วเจ้าจงเข้าไปนอน
กับท่าน เพื่อเราจะได้ สงวนพงศ์พันธุ์ของพ่อของเรา’ นางท้ังสองจึงให้พ่อของพวกนางด่ืมเหล้าองุ่นใน
คืนนั้นด้วย แล้วคนน้องลุกขึ้นไปนอนกับโลท โลทก็ไม่ทราบว่านางมานอนด้วยเมื่อไรและลุกขึ ้นไป
เมื่อไร ดังนั้นบุตรหญิงท้ังสองของโลทจึงต้ังครรภ์กับบิดาของพวกนางเอง” (Zeolla, 2007) 

นอกจากนี้มีข้อพระคัมภีร์ท้ังพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่หลายตอนท่ีกล่าวถึงการห้าม
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งเป็นมุมมองในทางลบ ในพระธรรมสุภาษิต 21:17 “คนที่รักความบันเทิง
จะเป็นคนจน คนท่ีรักเหล้าองุ่นและน ้ามันจะไม่มั่งค่ัง” และ“เหล้าองุ่นท าให้ชอบเยาะเย้ย และสุราก็
ท าให้เกะกะระราน ใครยอมให้มันพาเจิ ่นไป ก็ไม่มีปัญญา” (สภษ. 20:1) ซึ ่งเป็นตัวอย่างที่สอน
เกี่ยวกับปัญหาและสาเหตุของการดื่มไวน์ และเป็นการเตือนอย่างชัดเจนไม่ให้เมา พระธรรมโรม 
13:13-14 “ให้เราประพฤติตัวเรียบร้อยสมกับเวลากลางวัน ไม่ใช่เล้ียงเสพสุราเมามาย ไม่ใช่หยาบโลน
ลามก ไม่ใช่วิวาทริษยากัน แต่ท่านทั้งหลายจงประดับกายด้วยพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้า และ
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อย่าจัดเตรียมอะไรไว้เพื่อสนองตัณหาของเนื้อหนัง” พระธรรมกาลาเทีย 5:19-21 “การงานของเนื้อ
หนังนั้นเห็นได้ชัด คือการล่วงประเวณี การโสโครก การเสเพล ... การเมาเหล้า... ในท านองนี้ซึ่ง
ข้าพเจ้าเคยเตือนพวกท่านมาก่อนว่า คนที่ประพฤติเช่นนั้นจะไม่มีส่วนในแผ่นดินของพระเจ้า” พระ
ธรรมเอเฟซัส 5:18 “และอย่าเมาเหล้าองุ่นซึ่งจะท าให้เสียคน แต่จงเต็มเป่ียมด้วยพระวิญญาณ” พระ
ธรรม 1 เปโตร 4:3-4 “จงให้เวลาท่ีผ่านไปแล้วนั้น เพียงพอส าหรับการท าส่ิงท่ีคนต่างชาติชอบกระท า 
คือ... การเมาเหล้าองุ่น การเล้ียงกันอย่างถึงใจ การกินเหล้าวุ่นวายกัน ...” ดังนั้นการเมาจึงเป็นส่ิงท่ี
พระคัมภีร์ประณาม 

อย่างไรก็ตามพระคัมภีร์มีการกล่าวถึงการด่ืมไวน์หรือเหล้าองุ่นไว้ในแง่บวกไว้อย่างมากมาย 
และดูเหมือนว่าไวน์หรือเหล้าองุ่นเป็นเครื่องดื่มที่ใช้ในสังคมของคนอิสราเอล โดยเฉพาะในงานพิธี
ฉลองเช่น งานมงคลสมรสที่หมู่บ้านคานา ที่พระเยซูทรงท าการอัศจรรย์ด้วยการเปลี่ยนน ้าเป็นเหล้า
องุ่น (ยน. 2:1-11) การเล้ียงปสักาของพระเยซูกับสาวก (มธ. 26:26-28) ในพันธสัญญาเดิม พระธรรม
ปฐมกาล 14:18 “เมลคีเซเดคผู้เป็นทั้งกษัตริย์ซาเลมและปุโรหิตของพระเจ้าผู้สูงสุด ก็น าขนมปงักับ
เหล้าองุ่นมาให้” พระธรรมสดุดี 104:14-15 “พระองค์ทรงให้หญ้างอกมาเพื่อสัตว์เล้ียง และให้ผักแก่
มนุษย์ได้เพาะปลูก เพื่อเขาจะท าให้เกิดอาหารจากแผ่นดิน และเหล้าองุ่น ซึ่งให้ใจมนุษย์ยินดี ...” 
พระธรรมสุภาษิต 3:9-10 “จงถวายพระเกียรติแด่พระยาห์เวห์ด้วยทรัพย์สินของเจ้า และด้วยผลแรก
แห่งผลิตผลทุกอย่างของเจ้า แล้วยุ้งของเจ้าจะเต็มบริบูรณ์และบ่อเก็บของเจ้าจะล้นด้วยเหล้าองุ่น
หมักใหม่” และพระธรรมปัญญาจารย์ 9:6 “ไปเถิด ไปรับประทานอาหารของเจ้าด้วยความเปรมปรีด์ิ 
และไปดื่มเหล้าองุ่นของเจ้าด้วยความร่าเริงใจ เพราะพระเจ้าทรงเห็นชอบกับการงานของเจ้าแล้ว” 
อัครทูตเปาโลมีการแนะน าให้ทิโมธีดื่มเหล้าองุ่นเพื่อสุขภาพ พระธรรม 1 ทิโมธี 5:23 “อย่าดื่มแต่
เพียงน ้าอีกต่อไป จงใช้เหล้าองุ่นบ้างเล็กน้อย เพื่อประโยชน์กับกระเพาะอาหารของท่าน และโรคท่ี
ท่านเป็นอยู่บ่อยๆ” ดังนั้นทิโมธิจึงเป็นเหมือนกับยอห์นผู้ให้บัพติสมาคือไม่ดื่มแอลกอฮอล์ แต่เปาโล
เตือนทิโมธีว่าควรบริโภค “เพียงเล็กน้อย” (Zeolla, 2007) 

สามารถสรุปว่า เครื่องด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ เป็นส่ิงท่ีมีประโยชน์ต่อสุขภาพ และสร้างความเบิก
บานและผ่อนคลายเมื่อเราดื่มในระดับที่เหมาะสม ดังนั้นมักจะถูกใช้เป็นเครื่องดื่ม เพื่อเฉลิมฉลอง
ความส าเร็จ หรือการแสดงความช่ืนชมยินดี แต่อย่างไรก็ตามเป็นเครื่องด่ืมท่ีสามารถก่อให้เกิดผลร้าย
ต่อสุขภาพและร่างกายเมื่อด่ืมในปริมาณท่ีเกินขอบเขต จึงควรใช้อย่างพอประมาณ เครื่องด่ืมท่ีดีท่ีสุด
คือ “น ้า” ซึ่งเป็นเครื่องดื่มที่พระเจ้าประสงค์ให้มนุษย์ดื่มมากที่สุดเพราะไม่มีแคลอรี  ส่วนไวน์ใน
ปัจจุบันอาจเป็นเครื่องดื่มที่ดีส าหรับบางคน แต่เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ก็ท าลายชีวิตและสร้างความ
เสียหายให้กับครอบครัวเป็นอย่างมาก และเป็นสาเหตุที่ท าให้เกิดความตายได้มากกว่าคนที่ติดยา 
(Women’s Heart Foundation) ทั้งหญิงที่ตั ้งครรภ์และให้นมบุตรที่ดื ่มก็ท าให้เกิดความเสี่ยงท่ี
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ผิดปกติต่อทารกทั้งทางร่างกายและสติปัญญาได้มากทีเดียว (Kid’s Health) ดังนั้น ชา หรือกาแฟก็
สามารถเป็นเครื่องด่ืมท่ีดีได้หากดื่มอย่างพอดี 

 
2.2.1.4 สารให้ความหวาน 

น ้าผึ ้ง พระคัมภีร์กล่าวถึงสารอาหารโดยเฉพาะน ้าผึ ้ง ทั ้งในฐานะที่เป็นอาหารและเป็น
สัญลักษณ์เปรียบเทียบเชิงบวก “น ้าผึ้ง” ถูกกล่าวถึง 57 ครั้ง และ “รังผึ้ง” 8 ครั้ง (ปฐก. 43:11 ; 
อพย. 16:31; วนฉ. 14:5-9; 1 ซมอ. 14:24-30) น ้าผึ้งให้พลังงาน เมื่อโยนาธานกินน ้าผึ้งแล้วตาก็
แจ่มใสขึ้น พระธรรมสุภาษิต 24:13 “ลูกเอ๋ย จงกินน ้าผ้ึง เพราะเป็นของดี อันน ้าผ้ึงท่ีหยดจากรวงนั้น
มีรสหวานแก่ล้ินของเจ้า” เป็นการสนับสนุนอย่างเข้มแข็งในเรื่องนี้เพื่อให้กินน ้าผ้ึงได้โดยตรง และยัง
ใช้เป็นการเปรียบเทียบในพระธรรมสดุดี 19:9-10 “ความย าเกรงพระยาห์เวห์นั้นสะอาดหมดจด ถาวร
เป็นนิตย์ กฎหมายของพระยาห์เวห์ก็สัตย์จริง และชอบธรรมทั้งสิ้น น่าปรารถนามากกว่าทองค า ยิ่ง
กว่าทองบริสุทธิ์มากนัก หวานยิ่งกว่าน ้าผึ้ง ที่หยดลงจากรวง” และพระคัมภีร์กล่าวถึงน ้าผึ้งว่าเป็น
อาหารท่ีบริสุทธิ์ เป็นอาหารของผู้ท่ีพระเจ้าทรงเลือกให้ท าหน้าท่ีเฉพาะคือ การเป็นผู้เตรียมการเสด็จ
มาของพระเยซู  

ในพันธสัญญาใหม่กล่าวถึงยอห์นผู้ให้บัพติสมาว่า “เสื้อผ้าของยอห์นผู้นี้ ท าด้วยขนอูฐและ
ท่านใช้หนังสัตว์คาดเอว อาหารของท่านคือตั๊กแตนและน ้าผึ้งป่า” (มธ.  3:4) และยังอ้างอีกในพระ
ธรรมอิสยาห์ 7:14-15 “เพราะฉะนั้น องค์เจ้านายจะประทานหมายส าคัญด้วยพระองค์เอง นี่แน่ะ 
หญิงสาวคนหนึ่งจะตั้งครรภ์ และคลอดบุตรชายคนหนึ่ง และคนจะเรียกนามของเขาว่า อิมมานูเอล 
เขาจะรับประทานนมข้นและน ้าผึ้ง ในเวลาที่เขารู้จักปฏิเสธความชั่วและเลือกความดี” (Zeolla, 
2007) 

ขณะเดียวกันใช้น ้าผึ้งเพื่อเปรียบเทียบเพื่ออธิบายบางเรื่อง เช่น พระธรรมวิวรณ์ 10:8-11 
“และเสียงท่ีข้าพเจ้าได้ยินจากสวรรค์นั้น กล่าวกับข้าพเจ้าอีกว่า ‘จงไปรับหนังสือม้วนท่ีเปิดอยู่ในมือ
ของทูตสวรรค์องค์ที่ยืนอยู่ทั้งบนทะเลและบนบกนั้น’ ข้าพเจ้าจึงไปหาทูตสวรรค์องค์นั้น และขอให้
มอบหนังสือม้วนเล็กแก่ข้าพเจ้า ท่านกล่าวกับข้าพเจ้าว่า ‘เอาไปเถิด แล้วกินให้หมด มันจะท าให้ท้อง
ของเจ้าขม แต่เมื่ออยู่ในปากของเจ้ามันจะหวานเหมือนอย่างน ้าผ้ึง’ ข้าพเจ้าจึงรับหนังสือม้วนเล็กนั้น
จากมือของทูตสวรรค์แล้วก็กินจนหมด ขณะที่มันอยู่ในปากของข้าพเจ้านั้นมันก็หวานเหมือนอย่าง
น ้าผึ้ง แต่เมื่อกินเข้าไปแล้ว ท้องของข้าพเจ้าก็ขม แล้วมีผู้บอกข้าพเจ้าว่า ‘เจ้าต้องเผยพระวจนะอีก
ครั้งหนึ่ง เกี่ยวกับชนชาติต่างๆ ประชาชาติต่างๆ ภาษาต่างๆ และกษัตริย์จ านวนมาก’ ก็มีการอ้างถึง
น ้าผ้ึงด้วย ดังนั้นน ้าผ้ึงซึ่งเป็นสารให้ความหวานก็ปรากฏท้ังในพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่ 
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2.2.1.5 เคร่ืองปรุง 

เกลือ Zeolla (2007) พระคัมภีร์กล่าวถึงเกลืออย่างน้อย 42 ครั้ง แต่ส่วนใหญ่ได้อ้างว่าเป็น
อาหาร และมี 9 ครั้งท่ีอ้างถึง “เกลือทะเล” (เช่น ปฐก. 14:3) และ 5 ครั้ง คือ “หุบเขาเกลือ” เช่น (2 
ซมอ. 8:13) และอ้างถึงภรรยาของโลทท่ีกลายเป็นเสาเกลือ (ปฐก. 19:26) 6 ครั้ง กล่าวถึงการใส่เกลือ
เพื่อถวายแด่พระเจ้า ใน (ลนต. 2:13; อสค. 43:24) 2 ครั้งคือ “พันธสัญญาเกลือ” ใน (กดว. 18:19; 
2 พศด. 13:5) มี 1 ครั้งท่ีอ้างถึงการเอาเกลือทาเด็กทารก (อสค. 16:4) และอีก 2 ครั้งอ้างถึงเอลีชาท า
ความสะอาดน ้าท่ีไม่ถูกสุขอนามัยด้วยเกลือ (2 พกษ. 2:20 -21) และ 1 ครั้งอ้างถึงน ้าเค็ม (ยก. 3:12) 
และกล่าวอีก 4 ครั้งที่แผ่นดินหายนะด้วยเกลือ (ฉธบ. 29:23 ; วนฉ. 9:45; ยรม. 17:6; อสค. 43:11) 
แสดงให้เห็นว่าเกลือเป็นส่ิงท่ีจ าเป็นในชีวิตประจ าวันของคนอิสราเอลเช่นเดียวกับทุกคนในปัจจุบันนี้ 
เกลือเป็นเครื่องปรุงที่ท าให้อาหารมีรสชาติ “จะกินของจืดโดยไม่ใส่เกลือได้หรือ? หรือไข่ขาวจะมี
รสชาติอะไร?” (โยบ 6:6) พันธสัญญาใหม่มีการกล่าวถึงเกลือหลายครั้ง โดยเฉพาะในค าอุปมาท่ีพระ
เยซูคริสต์ France (2007) ยกตัวอย่างว่าพระเยซูอ้างถึงเกลือหลายครั้ง เช่น พระธรรมมัทธิว 5:13 
“ท่านท้ังหลายเป็นเกลือแห่งโลก ถ้าเกลือนั้นหมดรสเค็มไปแล้ว จะท าให้กลับเค็มอีกได้อย่างไร ต้ังแต่
นั้นไปก็ไม่เป็นประโยชน์อะไร มีแต่จะถูกทิ้งเสียให้คนเหยียบย ่า” ในที่นี้พระเยซูก าลังใช้เกลือเพื่อ
เปรียบเทียบถึงความเช่ือของผู้ท่ีติดตามพระองค์ พระเยซูเปรียบเทียบความเค็มของเกลือท่ีท าให้เกลือ
มีคุณค่า เกลือที่ขาดความเค็มก็เป็นเกลือที่จะถูกทิ้ง คนจะเหยียบย ่า พระองค์ท าให้เห็นว่าเกลือมรีส
หากไม่มีก็ไร้ค่า เป็นการสอนให้สาวกของพระองค์เป็นเกลือแห่งโลกท่ีหมายถึงเป็นคนท่ีเป็นประโยชน์
ต่อคนอื่นและสังคม เหมือนที่เกลือท าให้กับอาหารนั่นเอง และพระเยซูก็ยังอ้างถึงคุณสมบัติในเก็บ
รักษา หมายความว่าเกลือนั้นกินเพื่อป้องกันจากการเน่าเป่ือยอย่างท่ีเกลือท ากับอาหาร เช่นเดียวกับ
พระธรรมมาระโก 9:49-50 “เพราะว่าทุกคนจะต้องถูกคลุกเคล้าด้วยไฟอย่างกับคลุกด้วยเกลือ เกลือ
เป็นสิ่งที่ดี แต่ถ้าหมดรสเค็มแล้วจะท าให้เค็มอีกได้อย่างไร ท่านทั้งหลายจงมีเกลือในตัวและจงอยู่
ด้วยกันอย่างสงบสุข” 

พระธรรมลูกา 13:34 พระเยซูตรัสว่า “เกลือเป็นสิ่งดี” เป็นหลักฐานที่หนาแน่นว่าพระเจ้า
ประทานเกลือให้เป็นอาหาร เกลือนั้นมีโซเดียมเป็นสารอาหารที่ส าคัญ แต่ควรใช้เท่าที่จ าเป็นในการ
บริโภคในปัจจุบัน และพระเยซูมีการใช้เกลือในการอุปมามากกว่าบอกว่าเป็นเครื่องปรุงส าหรับอาหาร 
ซึ่งคล้ายกับเปาโลท่ีกล่าวในพระธรรมโคโลสี 4:6 “จงให้ถ้อยค าของท่านท้ังหลายประกอบด้วยเมตตา
คุณเสมอ ปรุงด้วยเกลือให้มีรส เพื่อท่านจะได้รู้ว่าควรจะตอบแต่ละคนอย่างไร” ดังนั้นเกลือจึงเป็นท่ี
รู้จักดีในสมัยพระคัมภีร์ ซึ่งใช้เพื่อเพิ่มรสชาติอาหาร และสารโซเดียมในเกลือก็เป็นสารอาหารจ าเป็น
แต่ส่วนใหญ่ใช้เกลือเพื่อถนอมอาหาร (France, 2007) 
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เครื ่องเทศ ค าว่า “เครื ่องเทศ” ปรากฏเพียงครั ้งเดียวในพระคัมภีร ์ (พซม. 5 :1) แต่ 
“เครื่องเทศต่างๆ” ปรากฏ 35 ครั้ง ซึ่งส่วนใหญ่ไม่เกี่ยวข้องกับอาหาร อย่างเช่น พระธรรมเพลงซา
โลมอน 5:1 ยางไม้หอมชนิดหนึ่ง คือ เครื่องหอมที่มาจากยางไม้ขม เป็นต้นไม้ที่มาจากแถบแอฟริกา
ตะวันออกและอาระเบีย ซึ่งส่วนใหญ่ใช้ท าก ายานและน ้าหอม และถูกอ้างถึง 6 ครั้งในพระธรรมเพลง
ซาโลมอน นอกจากนี้เครื่องเทศเหล่านี้มักใช้ท าน ้ามันส าหรับเจิมซึ่งใช้ส าหรับแท่นบูชาและพระวิหาร 
(เช่น อพย. 25:6; 30:23; 1 พศด. 9:29) และเครื่องเทศบางอย่างก็ใช้ชโลมพระศพของพระเยซู เช่น 
(มก. 16:1) เครื่องเทศเป็นของมีค่าในสมัยพระคัมภีร์ และเป็นของขวัญท่ีพระราชินีเชบาน ามามอบให้
พระราชาซาโลมอน พระธรรม 1 พงศ์กษัตริย์ 10:10 “แล้วพระนางก็ถวายทองค าหนัก 4 ,000 
กิโลกรัมแด่พระราชา ท้ังเครื่องเทศอีกมากมาย และอัญมณีล ้าค่า ไม่มีเครื่องเทศเข้ามามากมายเหมือน
อย่างท่ีพระราชินีแห่งเชบาถวายแด่พระราชาซาโลมอนอีกเลย” เครื่องเทศถูกอ้างถึงควบคู่กับ “ทอง”
และ “บรรดาหินท่ีมีค่า” แสดงว่าเครื่องเทศเป็นส่ิงมีค่าด้วยเหมือนกัน แต่ก็ยังไม่ระบุชัดว่าเครื่องเทศ
ใช้ส าหรับอาหารหรือเป็นเหมือนก ายานและน ้าหอม ซึ่งถูกอ้างในพระธรรมปฐมกาล 43:11 “ฝ่าย
อิสราเอลบิดาจึงบอกบุตรชายท้ังหลายว่า ‘ถ้าอย่างนั้นให้ท าดังนี้คือ เอาผลิตผลอย่างดีท่ีมีในดินแดนนี้
คือ พิมเสนบ้าง น ้าผ้ึงบ้าง ยางไม้และเปลือกไม้ชะมด ถั่วพิสทาชิโอ และอัลมอนด์ ใส่ภาชนะและลงไป
ให้เป็นของก านัลแก่ท่าน’” (Zeolla, 2007) 

นอกจากนี้เครื่องเทศยังถูกอ้างว่าเกี่ยวข้องกับอาหารอื่นๆ เช่น น ้าผ้ึง ถั่วพิสทาชิโอ ถั่วต่างๆ 
และอัลมอนด์ และยังมีการกล่าวถึงขี ้ผึ ้งและมดยอบด้วย ซึ่งไม่ชัดเจนว่าใช้ส าหรับอาหาร แต่
ขณะเดียวกันเครื่องเทศก็ถือว่าเป็น “ผลไม้ท่ีดีท่ีสุดแห่งแผ่นดิน” ด้วย (Zeolla, 2007) 

เครื่องเทศอีกชนิดหนึ่งคือ “อบเชย” ปรากฏ 4 ครั้ง และอ้างว่าใช้เพื่อท าน ้ามันส าหรับการ
เจิม (อพย. 30:23) และ (สภษ. 7:17, 18:13) และน ้าหอม (พซม. 4:14) กระเทียมและหอมใหญ่ก็ใช้
เป็นเครื่องเทศบ่อยๆ เพราะมีสารอาหารและเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ เครื่องเทศหลายอย่างเป็นของมี
ค่าในสมัยพระคัมภีร์ และใช้ท าหลายอย่างเช่น ก ายาน น ้าหอมและเครื่องปรุงในน ้ามันส าหรับเจิม 
และเพื่อการชโลมศพ และยังใช้เพื่อท าอาหาร ซึ่งเป็นส่ิงท่ีออกมาจากพืชหลายชนิด และอาจเป็นสสาร
ท่ีพระเจ้าประทาน (Zeolla, 2007) 

 
2.2.2 อาหารของมนุษย์หลังจากล้มลงในความบาป (Corrupted Diet) 

แหล่งสารอาหารท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตมนุษย์คือพืชและสัตว์ ในอาหารหากมีส่ิงเป็นพิษ
เจือปนอยู่ เมื่อบริโภคจะก่ออันตรายแก่ร่างกายได้ ส่ิงท่ีเป็นพิษในอาหารอาจก าเนิดในธรรมชาติ หรือ
เกิดจากการกระท าของมนุษย์ 
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2.2.2.1 ธรรมชาติ 

อาหารบางอย่างมีสารที่เป็นส่วนประกอบของอาหารเอง หรือเป็นสิ่งที่ปนเปื้อนในอาหาร 
ได้แก่ อาหารท่ีมีพิษอยู่ในตัวเอง เมื่อน ามาบริโภคอาจท าอันตรายต่อร่างกายได้ 

นันทนา แต้ประเสริฐ (2552) ได้กล่าวถึงสารพิษท่ีพบในเห็ดและเป็นเห็ดพิษท่ีพบในประเทศ
ไทยจากการศึกษาเห็ดท่ีเป็นพิษต่อมนุษย์ หรือเห็ดเมา พบว่ามีเห็ดหลายชนิดท่ีเป็นเห็ดพิษ ได้แก่ เห็ด
พันธ์อะมานิตา มัสคาเรีย (Amanita muscaria), เห็ดระโงกหิน (Amanita phalloides), เห็ดพันธุ์โค
ปรินัส อาทราเมนทาเรียส (Coprinus Atramentarius) หรือที่มักเรียกกันว่า เห็ดหมึก เป็นต้น เห็ด
พวกนี้มีสารพิษที่มีฤทธิ์แตกต่างกัน ยกตัวอย่าง สารแอลฟา อะมานิติน (alpha-Amanitin) ซึ่งสาร
ชนิดนี้จัดเป็นพิษร้ายแรงต่อมนุษย์ มีฤทธิ์ท าลายเซลล์เกือบทุกส่วนของร่างกาย ท าให้เกิดอาการ
ผิดปกติในระบบทางเดินอาหาร ผู้ท่ีได้รับสารพิษนี้จะอาเจียนอย่างรุนแรงและท้องเดินไม่หยุด ต่อมา
จะเกิดอาการตะคริว ความดันโลหิตต ่า และอาจเสียชีวิตได้ เพราะสารพิษพวกนี้จะท าลายเซลล์ ของ
ตับ หัวใจและไต ผู้ท่ีได้รับสารพิษอาจเสียชีวิตจากอาการตับล้มเหลวได้ 

มานพ เหลืองนฤมิตชัย (2536) อธิบายถึงการบริโภคมันส าปะหลังเป็นประจ าอาจท าให้เกิด
โรคเบาหวาน เป็นเหตุให้ตับอ่อนเกิดนิ่วพังผืด เนื่องจากมันส าปะหลังมีสารช่ือลินามาริน (Linamarin) 
และ และโลทอสตราลิน (Lotaustralin) ซึ ่งเป็น ไซยาโนเจเนติก  กลูโคไซด์ (Cyanogenetic 
Glucosides) ให้สารพิษในรูปกรดไฮโดรไซยานิค (Hydrocyanic Acid) ร่างกายของมนุษย์ก าจัดกรด
ไฮโดรไซยานิค โดยการใช้กรดอะมิโน (Amino Acid) เมไทโอนีน (Methionine) ท าปฏิกิริยากับกรด 
ส่งผลใหผู้้ท่ีบริโภคมันส าปะหลังมากเป็นประจ า ร่วมกับการบริโภคโปรตีน (Protein) ไม่เพียงพอ จะ
ท าใหร้่างกายขาดเมไทโอนีน จึงเกิดการสะสมของกรดไฮโดรไซยานิคในร่างกาย ซึ่งมีฤทธิ์ท าอันตราย
ต่อตับอ่อนได้ (น. 38) 

ศศิธร ฐิติเพชรกุล (2558) กล่าวว่าอาหารบางชนิดเอื้อต่อการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ และ
พยาธิ จึงมีสารพิษปนเปื้อน เช่น ถั่วลิสงที่มีความชื้นเหมาะแก่การเจริญของเชื้อราแอสเปอร์จิลลัส 
ฟาวัส (Aspergillus Flavus) ที่เป็นหนึ่งในสายพันธุ์ของเชื ้อราที่สามารถสร้างสารอะฟลาทอกซิน 
(Aflatoxin) เป็นชีวพิษซึ่งมีศักยภาพในการก่อให้เกิดโรคมะเร็งตับ เชื้อราชนิดนี้นอกจากพบได้ในถั่ว
ลิสงแล้วยังสามารถพบได้ในแมคคาเดเมียอีกด้วย 

 
2.2.2.2 มนุษย์ 

การที่ประชากรโลกมีจ านวนเพิ่มสูงขึ ้นและความเจริญที่พัฒนาเพิ่มยิ ่งขึ ้นท าให้มีการใช้
ทรัพยากรทางธรรมชาติมากขึ้น การขาดความส านึกรับผิดชอบ ท าให้มีการตัดไม้ท าลายป่า การสร้าง
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โรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้นโดยมิได้จัดระบบก าจัดของเสียให้ถูกต้องปล่อยสิ่งปฏิกูลและสารพิษ
จากโรงงานลงสู่แหล่งน ้าและพื้นดิน หรือขึ้นไปในอากาศ ล้วนแต่มีผลกระทบต่อภาวะโภชนาการและ
สุขภาพ 

มลพิษในส่ิงแวดล้อม มนุษย์นอกจากได้รับสารมลพิษโดยตรงจากส่ิงแวดล้อมหรือจากอาหาร
ที่ปนเปื้อนแล้ว ยังอาจได้รับสารพิษทางห่วงโซ่อาหาร จากการที่พืชได้รับสาร มลพิษจากอากาศ ดิน 
หรือน ้าแล้วเก็บสะสมไว้ เมื่อมนุษย์บริโภคพืชหรือเนื้อสัตว์ที่กินพืชที่มีสารพิษ อาจเกิดอันตรายต่อ
ร่างกายได้ 

ท่ีอ าเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นพื้นท่ีท่ีอุดมไปด้วยแร่เศรษฐกิจ เช่น แร่ดีบุก
และวุลแฟรม แร่เหล่านี้มีแร่สารหนู ชนิดอาร์เสโนไฟไรต์ เจือปนอยู่ จากการร่อนแร่ที่ด าเนินการมา
นานกว่า 100 ปี ท าให้มีการสลายตัวของสารหนูลงสู่พื้นดินและแหล่งน ้าธรรมชาติ จนพบว่าบ่อน ้าต้ืน
มีปริมาณสารหนู 9 ส่วนในล้านส่วน และ ในดินมี 50-5,000 ส่วนในล้านส่วน ซึ่งเป็นค่าท่ีสูงกว่าเกณฑ์
มาตรฐานขององค์การอนามัยโลกถึง 180 และ 100 เท่าตามล าดับ ชาวบ้านร่อนพิบูลย์จึงได้รับสาร
หนูสะสมในร่างกายอย่างต่อเนื่องจากการ ด่ืมน ้าบ่อต้ืนและทางห่วงโซ่อาหาร เพราะพืชผักผลไม้และ
เนื้อสัตว์ หลายชนิดมีปริมาณสารหนูสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ชาวบ้านร่อนพิบูลย์จึงได้รับสารหนูสะสม
ในร่างกายอย่างต่อเนื่องจากการ ดื่มน ้าบ่อตื้นและทางห่วงโซ่อาหาร เพราะพืชผักผลไม้และเนื้อสัตว์ 
หลายชนิดมีปริมาณสารหนูสูงกว่า เกณฑ์มาตรฐานการส่งบ ารุงน ้าท่ีสะอาดไม่เพียงพอแก่ชุมชน ยังมี
ผลท าให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคต่างๆ เช่น โรคริดสีดวงตา โรคหิด และโรคเรื้อนได้ (วิชัย ตัน
ไพจิตร, 2022) 

แหล่งน ้าใช้อุปโภคและบริโภคเกิดภาวะมลพิษ จากสาเหตุการปลดปล่อยส่ิงปฏิกูลของมนุษย์
เอง การระบายของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมลงสู่แม่น ้าล าคลอง และการรั่วไหลของสารเคมีจาก
งานเกษตรกรรมเช่น ปุ๋ยและสารก าจัดศัตรูพืชลงสู่แหล่งน ้า เป็นผลให้น ้าเป็นแหล่ง แพร่เชื้อโรคและ
แหล่งสารพิษต่างๆ ข้อมูลจากกองระบาดวิทยา โดยการรายงานโรคจากระบบเฝ้าระวัง 506 ตั้งแต่
วันท่ี 1 มกราคม ถึง 9 กันยายน 2562 พบว่า ประเทศไทยมีผู้ป่วยอุจจาระร่วง ท้ังส้ิน 716,513 ราย 
เสียชีวิต 3 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 1,095.21 ต่อแสนประชากร กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด คือ มากกว่า 
65 ปี (ร้อยละ 13.75) กลุ่มอายุ 15-24 ปี (ร้อยละ 11.97) และกลุ่มอายุ 25-34 ปี (ร้อยละ 11.34) 
ตามล าดับ ในจ านวนนี้ พบผู้ป่วยที่มีสัญชาติไทยร้อยละ 97.9 ทั้งนี้ ไม่ทราบกลุ่มอาชีพ/ในปกครอง
ผู้ป่วย ร้อยละ 33.3 ประกอบอาชีพรับจ้าง ร้อยละ 21.7 และนักเรียน ร้อยละ 18.7 สาเหตุเกิดจาก
การรับประทานอาหารหรือน ้าท่ีปนเปื้อนเช้ือหรือสารเคมีท่ีท าให้เกิดภาวะมลพิษทางน ้า และได้สร้าง
ปัญหา อย่างมากต่อการด ารงชีวิตของสัตว์น ้า 
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จากสภาพบรรยากาศท่ีมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ คลอโรฟลูออโรคาร์บอน (CFC) และ มีเทน 
(Methane) จึงท าให้อุณหภูมิโลกในปัจจุบันสูงขึ ้นกว่าเมื ่อ 100 ปีที ่ แล้ว 0.3-0.6 องศาเซลเซียส 
นักวิทยาศาสตร์มีการคาดคะเนว่าใน พ.ศ. 2568 โลกจะร้อนขึ้นอีก 1 องศาเซลเซียส และ พ.ศ. 2643 
โลกจะร้อนขึ้นอีก 3 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นผลจากการสะสมก๊าซดักความร้อน (heat-trapping gas) 
ในบรรยากาศชั้นโทรโพสเฟียร์ (Troposphere) ก๊าซนี้ท าหน้าที่ท านองเดียวกับฝาผนังกระจกเรือน
ต้นไม้ซึ่งยอมให้แสงอาทิตย์ผ่านลงสู่พื้นโลกได้ แต่จะดักความร้อนไว้บางส่วนไม่ให้ผ่านกลับออกไป 
เรียกกันว่า ผลปรากฏการณ์เรือนกระจก (Greenhouse Effect) ท่ีอุณหภูมิโลกร้อนขึ้นร้อยละ 95 ซึ่ง
การเกิดก๊าซเรือนกระจกนั้น นอกจากจะท าอันตรายต่อสุขภาพมนุษย์โดยตรงแล้ว ยังมีผลต่อพืชและ
สัตว์ที่มนุษย์ใช้เป็นอาหาร จึงมีผลกระทบต่อภาวะโภชนาการได้ (วิชัย ตันไพจิตร, 2022) 

สภาพแวดล้อมทางสังคม ความมั่นคงทางอาหารเป็นปัจจัยส าคัญท่ีขึ้นอยู่กับความสามารถใน
การเข้าถึงอาหารของแต่ละบุคคลทั้งในด้านเศรษฐกิจและกายภาพ เพื่อจะสามารถเข้าถึงอาหารได้
อย่างเพียงพอต่อการบริโภค เป็นอาหารท่ีมีความปลอดภัย และมีคุณค่าทางโภชนาการ United 
Nations Economic and Social Council (2006) กล่าวถึงปัญหาความไม่ม ั ่นคงทางอาหารว่า
ก่อให้เกิดภาวะทุพโภชนาการ กล่าวคือ การบริโภคอาหารและได้รับสารอาหารไม่เหมาะสมท้ังปริมาณ
และความครบถ้วนของอาหาร ส่งผลให้เกิดปัญหาโรคเรื้อรังต่างๆ ตามมา สาคร ธนมิตต์ (2545) 
กล่าวถึงผลกระทบจากความไม่มั่นคงทางอาหารว่ามีต่อร่างกาย จิตใจ ครอบครัวสังคม และเศรษฐกิจ
ของประเทศ อีกท้ังแผนยุทธศาสตร์การจัดการด้านอาหารของประเทศไทย ปีพ.ศ. 2553 มีทิศทางการ
พัฒนาประเทศซึ่งสอดคล้อง กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) 
ให้สร้างความมั่นคงทางอาหาร ให้กับคนไทยทุกคนเนื่องจากความไม่มั่นคงทางอาหารก าลังเป็นปัญหา
ส าคัญของประชากรโลก รวมถึง แผนผู ้สูงอายุแห่งชาติฉบับที ่ 2 (พ.ศ. 2545-2564) มีการให้
ความส าคัญกับการส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภค และภาวะโภชนาการ 

นายสมพงษ์ จิตระดับ ผู้อ านวยการศูนย์วิชาการและเครือข่ายวิชาการด้านเด็ก เยาวชน และ
ครอบครัว คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารกองทนุเพื่อ
ความเสมอภาคทางการศึกษา เปิดเผยว่าเด็กไทยมีความเหล่ือมล ้าทางด้านอาหารท้ังท่ีเป็นหนึ่ง ใน 7 
ประเทศของโลกที่มีแหล่งอาหารอุดมสมบูรณ์ แต่กลับมีเด็กส่วนหนึ่งที่มีปัญหาขาดสารอาหาร มีท้ัง
เด็กที่ขาดและเกินทางด้านอาหาร โดยเด็กในเมือง จะอยู่ในกลุ่มที่ได้รับสารอาหารเกินซึ่งจะมีปญัหา
อ้วน เนื่องจากการรับประทานอาหารท่ีมีสารอาหารท่ีไม่จ าเป็นต่อร่างกายในปริมาณท่ีมากเกินความ
จ าเป็นของร่างกาย เช่น ขนมกรุบกรอบ น ้าอัดลม กลุ่มนี้จึงเส่ียงต่อการเป็นโรคท่ีไม่ติดต่อ หรือโรคท่ี
ไม่ติดต่อซึ่งเป็นโรคท่ีเกิดจากนิสัยหรือพฤติกรรมการด าเนินชีวิต โดยจากข้อมูล พบว่าเด็กไทยมีปัญหา
โรคอ้วนถึง 10 เปอร์เซ็นต์ หรือ เด็ก 10 คน จะเป็นโรคอ้วน 1 คน ซึ่งแตกต่างจากเด็กในชนบท ท่ี
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จัดเป็นกลุ่มเด็กขาดสารอาหารหรือเด็กผอม โดยจากข้อมูลของ กสศ. พบว่าเด็กในชนบทไม่ได้กิน
อาหารเช้า หรือได้กินแต่แค่บางมื้อและมื้อเท่ียงต้องไปกินท่ีโรงเรียน และครูต้องกันอาหารกลางวัน ให้
เด็กกลับไปกินมื้อเย็นที่บ้านด้วย โดยพบว่าเด็กกลุ่มนี้มีถึง 4-6 แสนคน และในกลุ่มดังกล่าว มีเด็กท่ีจน
มากในระดับท่ีครอบครัวมีรายรับแค่ประมาณ 3,000 บาทต่อเดือน 

วิชัย ตันไพจิตร (2022) กล่าวว่าชาวชนบทและชาวชุมชนแออัดในประเทศไทย ส่วนใหญ่มี
ฐานะยากจนและด้อยการศึกษา ท าให้พฤติกรรมการบริโภคอาหารไม่ถูกต้อง เป็นเหตุให้เกิดโรคขาด
สารอาหารต่างๆ คือ โรคขาดโปรเทอิน และพลังงาน โรคโลหิตจางจากการขาดเหล็ก โรคเหน็บชาจาก
การขาดวิตามินบี 1 โรคปากนก กระจอกจากการขาดวิตามินบี 2 โรคขาดวิตามินเอ โรคขาดสาร
ไอโอดีน และโรคนิ่วกระเพาะปัสสาวะในเด็กจากการขาดฟอสฟอรัส สาเหตุส าคัญของการเกิดโรคขาด
สารอาหาร คือ การบริโภคข้าวเป็นอาหารหลักร่วมกับการบริโภคอาหารเนื้อสัตว์ไม่เพียงพอ ทั้งนี้ 
เนื ่องจากข้าวมีปริมาณและคุณภาพโปรเทอินต ่ากว่าเนื ้อสัตว์และถั่ วเมล็ดแห้ง จึงให้พลังงานแก่
ร่างกายไม่เพียงพอ และข้าวที่ขัดสีแล้วยังมีวิตามินและเกลือแร่น้อยด้วย โรคขาดสารอาหารจะบั่น
ทอนสุขภาพและท าให้ประสิทธิภาพการท างานลดลง ดังตัวอย่างโรคเหน็บชาและโรคขาดสารไอโอดีน 
ตรงกันข้ามกับชาวเมืองที ่มีฐานะ กลับประสบปัญหาโภชนาการเกิน อาทิ โรคอ้วน โรคเลือดมี
คอเลสเตอรอลมากเกิน โรคเลือดมีไตรกลีเซอไรด์มากเกินไป และโรคเบาหวาน สาเหตุส าคัญของการ
เกิดโภชนาการเกินชนิดต่างๆ ได้แก่ การบริโภคอาหารที่ให้พลังงาน และไขมันสัตว์มาก การบริโภค
อาหารที่ให้คอเลสเตอรอลมาก เช่น เครื่องในสัตว์และหนังสัตว์ต่างๆ การบริโภคอาหารที่มีน ้าตาล
ทรายมาก และการดื่มสุราจัด โรคโภชนาการเกินถ้าไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกต้องจะเป็นปัจจัยเส่ียง
ต่อการเกิดภาวะหลอดเลือดแดงแข็ง ซึ่งน าไปสู่การเป็นโรคหัวใจขาดเลือดในที่สุด การส ารวจภาวะ
โภชนาการในบุคคลชายหญิง 2 กลุ่ม ได้ข้อมูลสอดคล้องกับสถิติโรคหัวใจขาดเลือดในคนไทยชาวเมือง
ท่ีมีเศรษฐานะดี 

การกระท าของมนุษย์ การท่ีมนุษย์ใช้สารต่างๆ ในกระบวนการผลิตอาหาร เติมไปในอาหาร 
หรือท่ีเกิดขึ้นจากการประกอบอาหาร สารพิษจากการกระท าของมนุษย์ 

ผู้ผลิต สถานประกอบการอาหารและเครื่องดื่มมีการใช้สารในกระบวนการผลิตอาหาร ใช้
วัตถุดิบท่ีคุณภาพต ่าเพื่อการลดต้นทุนในการผลิต และมีวิธีการผลิตท่ีส่งผลเสียต่อผู้บริโภค 

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มีการเปิดเผยผลการตรวจสอบพบว่าเป็น
กุนเชียงที่ผลิตมาจากโรงงานในพื้นที ่จังหวัดนครราชสีมา และเป็นยี่ห้อที ่ได้รับความนิยมจาก
นักท่องเท่ียว ผู้ประกอบผลิตกุนเชียงการต้องการลดต้นทุนการผลิต จึงมีการลักลอบน าเข้าเนื้อหมูมา
จากประเทศเพื่อนบ้าน เนื่องจากขณะนั้นเนื้อหมูในประเทศมีราคาสูง เมื่อนักท่องเที่ยวซื้อและน า
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กลับไปท่ีประเทศไต้หวัน จึงมีการตรวจพบกุนเชียงท่ีปนเปื้อนเช้ือไวรัสอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) 
เป็นโรคไวรัสท่ีระบาดในหมู ท่ีส่งมาจากประเทศไทย อหิวาต์แอฟริกาในสุกร (บีบีซีไทย, 2022) 

จากรายงานการตรวจวัดระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสในเกษตรกรเพื่อดูภาวะความเสี่ยง
จากการได้รับอันตรายจากสารเคมีก าจัดศัตรูพืช พบว่าร้อยละ 20-60ของเกษตรกรกลุ่มตัวอย่าง มี
ความเส่ียงต่อการได้รับอันตรายจากสารก าจัดศัตรูพืช (สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ, 2550) และ
จากรายงานการรับสัมผัสสารก าจัดศัตรูพืชในกลุ่มตัวอย่างท่ีไม่ใช่เกษตรกร เช่น ประชาชนท่ัวไปและ
นักเรียน เป็นต้น ยังช้ีให้เห็นว่าประชาชนท่ัวไปอาจได้รับสารก าจัดศัตรูพืชเข้าสู่ร่างกายจากอาหารท่ีมี
การปนเป้ือนของสารก าจัดศัตรูพืชท่ีวางขายตามท้องตลาด (ประสิทธิ์ ค้าชัยภูมิ, 2551) 

Enig (2000) กล่าวว่ามีข้อมูลท่ีผิดพลาดและบิดเบือนในวงการแพทย์ ท่ีเกี่ยวกับน ้ามันอิ่มตัว
จากธรรมชาติ ได้แก่ น ้ามันมะพร้าว และน ้ามันปาล์ม ถูกประณามว่าเป็นอันตรายต่อสุขภาพ สาเหตุ
มาจากแรงผลักดันทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมน ้ามันพืชในอเมริกัน ช่วงสงครามโลกครั้งท่ี 2 สงบ
ลงได้มีการน าน ้ามันมะพร้าวไปจ าหน่ายยังสหรัฐอเมริกา จึงท าให้เกิดการแข่งขันกับน ้ามันพืชไม่อิ่มตัว
ที่เพิ่งพัฒนาขึ้นมา ระหว่างปี ค.ศ. 1960-1970 ท าให้ American Soybean Association (สมาคม
ถั่วเหลืองอเมริกัน) หรือ ASA มีการบิดเบือนข้อมูลเกี่ยวกับน ้ามันอิ่มตัวทั้งหมดว่าเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ และรณรงค์ให้ประชาชนหันมาบริโภคน ้ามันไม่อิ่มตัว โดยเฉพาะน ้ามันถั่วเหลืองในทศวรรษปี 
ค.ศ. 1980 ASA ใช้ประเด็นความเสี่ยงต่อโรคหัวใจมาอ้างท าให้คนที่กลัวเป็นโรคหัวใจ การรณรงค์
ได้ผลดีเกินคาด ท าให้การบริโภคน ้ามันมะพร้าวลดลงอย่างฮวบฮาบในต้นทศวรรษ ค.ศ. 1990 
อุตสาหกรรมมะพร้าวจึงเริ ่มซบเซา แม้กระทั่งในปัจจุบันคนทั่วไปก็ยัง เชื ่อว่าน ้ามันมะพร้าวเป็น
อันตรายต่อสุขภาพโดยเฉพาะเป็นต้นเหตุของโรคหัวใจ ผู้ท่ีได้ออกมาต่อสู้กับความบิดเบือนในวงการ
วิทยาศาสตร์อันเนื่องมาจากผลประโยชน์อันมหาศาลของอุตสาหกรรมน ้ามันพืชในอเมริกัน 

ผู้บริโภค พฤติกรรมการกินของแต่ละบุคคลมีส่วนสัมพันธ์กับสุขภาพเป็นอย่างยิ่ง การท่ีแต่ละ
บุคคลจะมีสุขภาพแข็งแรง หรือเจ็บป่วยบ่อย ส่วนใหญ่มีผลสืบเนื่องจากพฤติกรรมการบริโภคของ
บุคคลนั้นๆ 

ศูนย์พิษวิทยารามาธิบดี เผยข้อมูลระบุว่า “เตือนเฝ้าระวัง อย่ากินไส้กรอกจากแหล่งท่ีไม่แน่
ชัดหรือไม่น่าเชื่อถือ” เนื่องจากมีเด็กป่วยด้วยภาวะเมทฮีโมโกลบิน (Methemoglobin) จ านวน 6 
ราย ใน 5 จังหวัด (เชียงใหม่ 2 ราย, เพชรบุรี 1 ราย, สระบุรี 1 ราย, ตรัง 1 ราย, กาญจนบุรี 1 ราย) 
โดยผู้ป่วยทั้ง 6 รายมีประวัติกิน ไส้กรอกซึ่งไม่มียี่ห้อ ไม่มีเอกสารก ากับ คาดว่าเกิดจากการผลิตท่ี
ไม่ได้มาตรฐาน อาจมีการเติมสารไนเตรต-ไนไตรต์ (Nitrate-Nitrite) เยอะกว่าปกติ หรืออาจผสมไม่ดี
ท าให้มีบางส่วนมีปริมาณสารสูงเกินกว่าที่ควร เมื ่อบริโภคไปแล้วจึงมีอาการคลื่นไ ส้ เวียนศีรษะ 
เหนื่อย หายใจเร็ว เหนื่อย หายใจเร็ว เขียว ระดับออกซิเจนที่วัดปลายนิ้วต ่า และอาจหมดสติได้ แต่
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ยังไม่พบว่ามีผู้ใดท่ีเกิดความรุนแรงจนถึงขั้นเสียชีวิต ปัญหานี้เกิดจากผู้เลือกซื้ออาหารจากแหล่งท่ีไม่
น่าเชื่อถือ เป็นสินค้าที่ไม่ได้รับอนุญาตจากองค์การอาหารและยาเพื่อรับรองคุณภาพความปลอดภัย
ของอาหาร (เปรมิกาก้า พาเพลินม, 2565) 

กุลธิดา แป้นพะยอม (2021) กล่าวว่าการดื่มเครื ่องดื่ม เช่น ชา กาแฟ น ้าอัดลม และ
แอลกอฮอล์ มักก่อให้เกิดผลเสียต่อร่างกาย ในเครื่องดื่มเช่น ชา กาแฟ น ้าอัดลม มักมีส่วนผสมของ
น ้าตาลค่อนข้างมาก หากดื่มเครื่องดื่มเหล่านี้เป็นประจ าทุกวันอาจท าให้ได้รับพลังงานมากเกินไปใน
แต่ละวัน และนอกจากนี้ยังเพิ่มโอกาสท าให้เกิดโรคอ้วน โรคเบาหวาน โรคไขมันอุดตันเส้นเลือด
ตามมา และในเครื่องด่ืมประเภทแอลกอฮอล์นอกจากจะเป็นเครื่องด่ืมท่ีให้โทษต่อร่างกายและตับแล้ว 
การดื่มแอลกอฮอล์ติดต่อกันเป็นระยะเวลานานยังส่งผลกระทบต่อระบบสมอง ส่งผลต่อระบบการ
ท างานของสมอง การท างานของตับ และระบบการท างานอื่นๆ ของร่างกายได้ 

อาหารประเภทปิ้ง ย่าง ทอดจนไหม้เกรียม เป็นอาหารที่ใช้ความร้อนสูงจะท าให้เกิดสาร
อะคริลาไมด์ (Acrylamide) ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งต่างๆ นอกจากนี้ยังมีสารอันตรายท่ี
เกิดจากการทอด ปิ้ง หรือย่างอีกหลายชนิดด้วยกัน เช่น สารไนโตรซามีน (Nitrosamines) ที่มักจะ
แฝงตัวอยู่ในปลาหมึกย่างและปลาทะเลย่าง และอาหารส่วนใหญ่จะมีการผสมสารเติมแต่งรสชาติ ใส่
สารกันบูด เช่น โดนัท มันฝรั่งแท่งทอด ไก่ทอด กล้วยแขก ปาท่องโก๋ เป็นต้น การรับประทานอาหาร
ประเภทนี้เป็นประจ าจะท าให้เสี่ยงเกิดโรคต่างๆ เช่น โรคอ้วน โรคมะเร็ง โรคไขมันในเลือดสูง และ
โรคหลอดเลือดสมอง ฯลฯ (กุลธิดา แป้นพะยอม, 2021) 

พฤติกรรมกินตามใจปาก ไม่หิวก็กิน ท าให้เกิดผลเสียต่อร่างกาย อีกทั้งยังเป็นที่มาของโรค
ร้ายต่างๆ ทั้งความดันโลหิตสูง ไขมันอุดตัน เบาหวาน รวมถึงโรคอ้วน ไม่กินอาหารให้เป็นเวลา และ
กินอาหารไม่ครบห้าหมู่ เลือกรับประทานแต่อาหารที่ชอบ และเลือกรับประทานอาหารรสชาติตา่งๆ 
มากเกินไป ได้แก่ อาหารรสหวาน อาหารรสเผ็ดจัด อาหารรสเค็ม อาหารรสเปรี้ยว การเลือก
รับประทานอาหารรสหวาน เมื่อรับประทานมากๆ ท าให้ร่างกายไม่สามารถควบคุมระดับน ้าตาลใน
เลือดได้ เพราะได้ท าให้ร่างกายได้รับพลังงานมากเกินไป อาจก่อให้เกิดโรคเบาหวาน โรคอ้วน และ
เพิ่มอัตราเสี่ยงต่อโรคหัวใจ โรคไตได้อีกด้วย การรับประทานอาหารรสเผ็ดจัดท าให้เกิดการระคาย
เคืองในกระเพาะอาหาร และในอาหารรสเผ็ด จ าพวกเครื่องแกงมักมีส่วนผสมของเกลือและผงชูรส ซึ่ง
มีการเติมโซเดียมในปริมาณที่สูงมาก จึงเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคไต การรับประทานอาหารรส
เค็ม เมื ่อร่างกายมีปริมาณโซเดียมจากเกลือสูงกว่าปกติ ร่างกายจะพยายามขับออกทางปัสสาวะ 
ส่งผลให้รู้สึกคอแห้ง กระหายน ้า ร้อนใน หรือถ้าหากเป็นมากถึงขั้นภาวะขาดน ้าได้ นอกจากนี้ การ
รับประทานรสเค็มจะท าให้เลือดในร่างกายไหลเวียนช้าท าให้ความดันโลหิตสูง และการรับประทาน
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อาหารรสเปรี้ยว ท าให้ท้องเสีย ร้อนใน และระบบน ้าเหลืองในร่างกายมีปัญหาจึงท าให้แผลหายช้า 
(กุลธิดา แป้นพะยอม, 2021) 

 
2.2.3 โภชนาการในแผนการทรงไถ่ (Redemption Nutrition) 

อาหารและโภชนาการเป็นเรื่องที่พระคริสตธรรมคัมภีร์กล่าวถึงในฐานะที่เป็นเรื่องส าคัญ 
ต้ังแต่หนังสือปฐมกาลพระคัมภีร์กล่าวถึงการจัดเตรียมอาหารส าหรับมนุษย์คู่แรก อาหาร (ผลไม้) เป็น
ที่มาของแรงจูงใจในการไม่เชื่อฟัง เรื่องราวของชนชาติอิสราเอลในพันธสัญญาเดิมมีเรื่องของอาหาร
เป็นส่วนประกอบหลักที่ส าคัญ ชีวิต ในพระธรรมยอห์น 6:35 “พระเยซูตรัสกับพวกเขาว่า “เราเป็น
อาหารแห่งชีวิต คนท่ีมาหาเราจะไม่หิว และคนท่ีวางใจในเราจะไม่กระหายอีกเลย” 

จากหนังสือพระกิตติคุณพระเยซูคริสต์ทรงเปรียบพระองค์เป็นอาหารแห่งชีว ิต มนุษย์
รับประทานอาหารเพื่อดับความหิวหล่อเล้ียงร่างกายและเพื่อประทังชีวิต แต่ความหิวฝ่ายวิญญาณนั้น
ได้โดยการมีความสัมพันธ์ที ่ดีกับพระเยซูคริสต์ พระองค์ทรงเรียกพระองค์เองว่าเป็นอาหารฝ่าย
วิญญาณ ผู้เชื ่อต้องเชิญพระเยซูคริสต์เข้ามามีส่วนในชีวิต จึงจะมีชีวิตฝ่ายวิญญาณ เช่นเดียวกับ 
อาหารจะให้ชีวิตก็ต่อเมื่อรับประทานเข้าไป รวมทั้งจดหมายฝากของอัครทูตท่ีกล่าวถึงการรับประทาน
อาหารที่เป็นการถวายเกียรติพระเจ้า (1 คร. 10) และอาหารฝ่ายวิญญาณ จนถึงพระธรรมวิวรณ์ซึ่ง
กล่าวถึงงานเลี้ยงฉลองใหญ่ (วว. 19:9) การรับประทานอาหารและโภชนาการนั้นเกี ่ยวข้องและมี
ความส าคัญอย่างมากในแผนการแห่งความรอดขององค์พระผู้เป็นเจ้าส าหรับมนุษยชาติ (องค์การอมต
ธรรมเพื่อชีวิต, 2000) 

  
2.2.3.1 อาหารตามกฎธรรมบัญญัติ 

ชนชาติอิสราเอลเป็นประชากรที่พระเจ้าทรงเลือกให้เป็นผู้น าแผนการแห่งความรอดสู่
มนุษยชาติ พระองค์ทรงต้องการให้คนอิสราเอลเช่ือฟังและพึ่งพาพระองค์แต่เพียงผู้เดียว พระเจ้าทรง
ใช้อาหารในการสอนให้คนอิสราเอลเช่ือฟัง ยกตัวอย่างเช่น พระเจ้าไม่ให้คนอิสราเอลรับประทานเนื้อ
ของสัตว์ที่เค้ียวเอื้องแต่ไม่แยกกีบ เช่น อูฐ กระจงผา และกระต่าย หรือสัตว์ที่แยกกีบแต่ไม่เค้ียวเอื้อง
เช่น หมู พระเจ้าทรงห้ามไม่ให้คนอิสราเอลรับประทานสัตว์น ้าที่ไม่มีครีบและเกล็ด นกที่กินซากสตัว์
เป็นอาหารเช่น เหยี่ยว กา นกเค้าแมว นกกระจอกเทศและแมลงท่ีมีส่ีขายกเว้นบางชนิดท่ีรับประทาน
ได้คือ แมลงมีปีกส่ีขาท่ีมีขาพับกระโดดได้เช่นต๊ักแตน เพราะว่าสัตว์เหล่านี้เป็นมลทิน (ลวต. 11:1-23) 

เหตุผลที ่พระเจ้าทรงห้ามประชากรของพระองค์ไม่ให ้ร ับประทานสัตว์ท ี ่ เป ็นมลทิน 
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ให้ค าจ ากัดความของค าว่า “มลทิน” ว่า “ความมัวหมอง ความไม่
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บริสุทธิ์ ความสกปรก” ส่วนพระคัมภีร์ฉบับ NRSV ภาษาอังกฤษใช้ค าว่า “unclean” แปลว่า ไม่
สะอาด ไม่สะอาดก็คือ สกปรก ดังนั้นตามความหมายนี้ อาหารที่เป็นมลทินก็คือ อาหารที่สกปรก 
ประกอบกับสัตว์ชนิดต่างๆ ท่ีห้ามไม้ให้รับประทานตามท่ีพระคัมภีร์กล่าวถึงในพระธรรมเลวีนิติ บทท่ี 
11 ข้อ 1-31 นั้นล้วนแล้วแต่เป็นสัตว์ที่สกปรก รับประทานซากสัตว์อื่นๆ เป็นอาหาร ซึ่งอาจจะเป็น
พาหะน าเช้ือโรคต่างๆ เข้าสู่ร่างกายมนุษย์ เพราะฉะนั้น “การท่ีพระเจ้าไม่อนุญาตให้รับประทานสัตว์
บางชนิด ไม่เพียงแต่เป็นการทดสอบความเชื่อฟังของชนชาติอิสราเอลเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงการ
จัดเตรียมของพระเจ้าท่ีมีความห่วงใยมนุษย์ในด้านสุขอนามัยด้วย” (Harrison, 2008) 

นอกจากนี้ในสมัยพันธสัญญาเดิม พระเจ้าทรงก าหนดให้คนบางคนเป็นคนบริสุทธิ์ต่อพระ
พักตร์พระเจ้า เป็นบุคคลที่ตัดสินใจที่จะปลีกตัวออกจากชีวิตธรรมดา  เฟล็มมิ่ง (2008) อธิบายใน
หนังสือ สารานุกรมพระคริสตธรรมคัมภีร์ ว่า คนกลุ่มนี้มีช่ือเรียกว่า “นาศีร์” เป็นค าทับศัพท์ในภาษา
ฮีบรู เพื่อด าเนินชีวิตท่ีบริสุทธิ์จ าเพราะพระเจ้า ชาวนาศีร์จะไม่ตัดผมโดยเขาจะไว้ผมยาวเพื่อให้ทุกคน
ทราบว่าพวกเขาก าลังปฏิบัติแบบนาศีร์ พวกเขามีการใช้ชีวิตโดยการไม่สนใจในเรื่องการสังสรรค์ และ
ไม่ดื่มสุราหรือเหล้าองุ่น ไม่โกนหรือตัดผม และจะไม่เข้าใกล้ซากศพไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือสัตว์ เพื่อ
แสดงให้เห็นว่า ผู้รับใช้พระเจ้าจะต้องด าเนินชีวิตอย่างบริสุทธิ์ “พระยาห์เวห์ตรัสกับโมเสสว่า ‘จง
กล่าวกับคนอิสราเอลว่า เมื่อผู้ชายหรือผู้หญิงก็ดีได้ปฏิญาณเป็นพิเศษ คือปฏิญาณเป็นนาศีร์ โดยปลีก
ตัวถวายแด่พระยาห์เวห์ ก็ให้คนนั้นปลีกตัวจากเหล้าองุ่นและสุรา เขาต้องไม่ดื่มน ้าส้มที่ท าจากเหล้า
องุ่นหรือสุรา เขาต้องไม่ด่ืมน ้าองุ่นหรือรับประทานองุ่นไม่ว่าสดหรือแห้ง เขาต้องไม่รับประทานส่ิงใดท่ี
ได้จากต้นองุ่น ไม่ว่าจะเป็นเมล็ดหรือเปลือกองุ่นตลอดเวลาท่ีปลีกตัว...” (กดว. 6:1-21) 

ในสมัยของผู้วินิจฉัย คนอิสราเอลกระท าช่ัวในสายตาของพระเจ้า พระเจ้าจึงมอบพวกเขาไว้
ในมือของคนฟีลิสเตียเป็นเวลา 40 ปี ในเวลานั้นทูตของพระเจ้ามาหาภรรยาของมาโนอาห์ที่เธอนั้น
เป็นหมันไม่มีลูก และบอกนางว่าจะให้นางตั้งครรภ์และคลอดลูกชาย และเด็กคนนี้จะเป็นพวกนาศีร์
คือเป็นคนท่ีพระเจ้าเลือกไว้เพื่อถวายแด่พระเจ้าต้ังแต่เกิด (ผวฉ. 13-16) พระเจ้าต้ังให้แซมสันเป็นคน
บริสุทธิ์เพื่อถวายตัวแด่พระเจ้า แต่แซมสันเลือกที่จะ ไม่รักษาค าสอนของพ่อและแม่ของเขา ท าให้
เหตุร้ายตามมามากมาย แต่ภายใต้การครอบครองของพระเจ้า การเข่นฆ่าท าลายล้างชาวฟิลิสเตียเริ่ม
จากการละเมิดของแซมสัน การหลอกลวงของภรรยา ความโกรธแค้นของชาวเมือง แต่ส่ิงเหล่านี้ก็เป็น
แผนการของพระเจ้าที่จะท าลายชาวฟิลิสเตียที่ข่มเหงประชากรของพระองค์ก่อนหน้านี้แล้ว (คณะ
ผู้เช่ียวชาญของไลออนส์, 1995) 

ดังนั้นสามารถสรุปกฎข้อห้ามของธรรมบัญญัติในการรับประทานอาหารของชนชาติอิสราเอล
ในพันธสัญญาเดิมว่า “ชนชาติอิสราเอลในฐานะผู้เชื่อ จะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบเกี่ยวกับอาหาร
เพื่อเป็นส่ิงท่ีเตือนพวกเขาในเรื่องของความบริสุทธิ์ของพระเจ้าท่ีพระองค์ทรงเลือกพวกเขาให้เป็นชน
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ชาติท่ีบริสุทธิ์” (ลินด์เซย์, เมอร์ริลล์, ดีลี, 2000/2009) ในขณะเดียวกันเป็นการปกป้องประชากรของ
พระองค์จากโรคภัยไข้เจ็บจากอาหารท่ีไม่สะอาดเพราะความห่วงใยสุขอนามัยด้วย 

 
2.2.3.2 อาหารกับการอวยพระพรและการทรงเลี้ยงดูจากพระเจ้า 

เมื่อคนอิสราเอลได้รับการปลดปล่อยจากการเป็นทาสในประเทศอียิปต์ ในคืนก่อนท่ีพวกเขา
จะออกเดินทาง พระเจ้าประหารบุตรหัวปีและลูกหัวปีสัตว์ของอียิปต์แต่ยกเว้นการประหารบุตรหัวปี
และสัตว์หัวปีของคนอิสราเอล โดยท่ีพระเจ้าทรงให้คนอิสราเอลฆ่าลูกแกะตัวผู้ท่ีไม่มีต าหนิ เอาเลือด
ทาท่ีวงกบของประตูบ้านเพื่อให้พ้นจากการถูกประหาร ส่วนเนื้อของแกะนั้นปิ้งย่างแล้วกินกับขนมปัง
และผักขมด้วยความเร่งรีบ ซึ่งเป็นท่ีมาของการเล้ียงฉลองปัสกาท่ีเป็นระลึกถึงการได้รับการปลดปล่อย
จากการเป็นทาสและพ้นจากความตายของบุตรหัวปี และพระเจ้าทรงให้คนอิสราเอลประกอบพิธีปัส
กาเพื่อระลึกถึงการปลดปล่อยชนชาติอิสราเอลจากการเป็นทาสและการปกป้องบุตรหัวปีของ
อิสราเอลและสัตว์ของเขาท้ังหลายจากความตาย (อพย. 10 และ 11) 

นอกจากนี้ตลอดการเดินทางในทะเลทราย 40 ปี คนอิสราเอลได้รับการเลี้ยงดูจากพระเจ้า
ด้วยอาหารท่ีมาจากท้องฟ้าคือมานา (อพย. 16:31) และเนื้อสัตว์ (อพย. 16:13-15) ตลอดเวลาท่ีพวก
เขาอยู่ในทะเลทราย พระเจ้าประทานน ้าออกมาจากหิน (กดว. 33:12-14) และพระเจ้าทรงท าพันธ
สัญญากับอับราฮัม ในพระธรรมปฐมกาล 17:8 “เราจะให้ดินแดนท่ีเจ้าอาศัยอยู่อย่างคนต่างด้าวนี้ คือ
แผ่นดินคานาอันทั้งสิ้นแก่เจ้าและแก่เชื้อสายต่อมาของเจ้า ให้เป็นกรรมสิทธิ์นิรันดร์ และเราจะเป็น
พระเจ้าของพวกเขา’” พระเจ้าทรงสัญญากับอับราฮัมบรรพบุรุษของชนชาติอิสราเอล ว่าเราจะยก
แผ่นดินคานาอันให้แก่เจ้าและเชื้อสายของเจ้าจะได้ครอบครองแผ่นดินนี้ พระเจ้าทรงเลือกโมเสสให้
เป็นผู้ปลดปล่อยพวกเขาออกจากการเป็นทาสท่ีประเทศอียิปต์ เพื่อน าชนชาติอิสราเอลไปยังแผ่นดินท่ี
อุดมกว้างขวาง ซึ่งเป็นแผ่นดินท่ีเต็มไปด้วยน ้าผ้ึงและน ้านมไหลบริบูรณ์ คือแผ่นดินคานาอัน” 

 
2.2.3.3 อาหารเป็นสัญลักษณ์ของความรอดที่ได้รับ 

พระเยซูคริสต์ทรงเป็นอาหารแห่งชีวิต ในการเล้ียงฉลองปัสกาพระคริสตธรรมคัมภีร์ภาคพันธ
สัญญาใหม่กล่าวถึงอาหารมื้อสุดท้ายของพระเยซูคริสต์กับเหล่าสาวกท่ีห้องช้ันบนของบ้านหลังหนึ่งใน
คืนนั้นก่อนที่พระเยซูคริสต์จะถูกทรยศ “... พระองค์ทรงหยิบขนมปัง...แล้วจึงทรงหักและตรัสว่า นี่
เป็นกายของเราซึ่งให้แก่ท่านท้ังหลาย...” (1 คร. 11:24) และพันธสัญญาใหม่อธิบายเรื่องการถูกตรึง
บนไม้กางเขนของพระเยซูคริสต์เสมือนแกะในพิธีปัสกาที่ถูกฆ่าบูชาเพื่อเป็นค่าไถ่บาปของมนุษยชาติ 
(1 คร. 5:7 และ ฮบ. 7:27) 
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กฎข้อห้ามในธรรมบัญญัติ เรื่องการกินอาหารถูกท าให้สมบูรณ์โดยองค์พระเยซูคริสต์ ไม่มี
ใครในประวัติศาสตร์ เชื่อฟังอย่างสมบูรณ์แต่เมื่อพระเยซูมาบังเกิด พระองค์ทรงเป็นมนุษย์ที่เชื่อฟัง
พระบิดาครบสมบูรณ์ พระองค์ทรงท าให้ธรรมบัญญัติท้ังหมดครบถ้วน ท าให้กฎข้อห้ามในพันธสัญญา
เดิมไม่เป็นกฎข้อห้ามอีกต่อไป เช่น เรื่องการที่พระเยซูสอนเรื่องการกินว่า การกินไม่ได้เป็นบาป แต่
บาปคือส่ิงท่ีออกมาจากข้างใน (มก. 7:15) อีกเรื่องหนึ่งการท่ีเปรโตรได้รับนิมิต เรื่องการกินสัตว์ (กจ. 
10:9-22) 

 
2.2.3.4 การกินและด่ืมเป็นสัญญาลักษณ์ของการเฉลิมฉลองในความ

รอด 

จากค าอุปมาเรื่องบุตรน้อยหลงหาย พระเยซูคริสต์ได้ให้ภาพของการเลี้ยงฉลองการกลับมา
ของบุตรน้อย หลังจากที่เขาได้ไปผลาญสมบัติทั้งหมดของบิดา ตกอยู่ในสถานการณ์ที่ล าบากและ
สุดท้ายได้ตระหนักว่า คนใช้ของพ่อยังดีกว่าตัวของเขาท่ีต้องมาตกระก าล าบาก เขาจึงตัดสินใจกลับไป
หาบิดาด้วยท่าทีที่ยอมจ านน แต่สิ่งท่ีบิดาได้ปฏิบัติต่อเขานั้น เป็นการต้อนรับที่เขาไม่คาดคิดว่าจะ
ได้รับจากพ่อในฐานะที่เขาเป็นคนทรยศต่อพ่อ แต่พ่อกลับจัดงานเลี้ยงฉลอง การกินดื่มเพื่อต้อนรับ
การกลับมาของตนเอง นี่เป็นภาพของงานเลี้ยงฉลองที่พระเยซูคริสต์ใช้เพื่ออธิบายถึงการที่คนผิดคน
บาปจะได้รับการยอมรับจากพระเจ้า แน่นอนงานเลี้ยงฉลองเช่นนี้จะเกิดขึ้นจริงในฐานะผู้เชื่อเมื่อถึง
งานเลี้ยงใหญ่ในแผ่นดินสวรรค์ ดังที่มีบันทึกในพระธรรมวิวรณ์ 19:9 “และทูตสวรรค์องค์นั้นบอก
ข้าพเจ้าว่า ‘จงเขียนลงไปว่า ความสุขมีแก่คนท้ังหลายท่ีได้รับเชิญมาในงานเล้ียงอภิเษกสมรสของพระ
เมษโปดก’ และท่านบอกอีกว่า ‘ถ้อยค าเหล่านี้เป็นค าที่สัตย์จริงของพระเจ้า’” นอกจากนี้สิ่งที่จะ
ยืนยันได้ว่าจะมีการเลี ้ยงฉลองในแผ่นดินสวรรค์คือ ค าตรัสของพระเยซูคริสต์ที่ตรัสแก่สาวกของ
พระองค์ในค ่าคืนก่อนท่ีจะถูกอายัดระหว่างอาหารมื้อสุดท้ายท่ีว่า “เราบอกความจริงแก่ท่านท้ังหลาย
ว่า เราจะไม่ด่ืมน ้าจากผลของเถาองุ่นอีกต่อไปจนกว่าจะถึงวันนั้นคือ วันท่ีเราจะด่ืมใหม่ในแผ่นดินของ
พระเจ้า” (มก. 14:25) (Boice, 2015) 

อาหารเป็นปัจจัยขั้นพื้นฐานส าหรับชีวิตของมนุษย์ในการด าเนินชีวิต ร่างกายจะเติบโตและ
แข็งแรงได้ด้วยอาหารท่ีมนุษย์รับประทาน พระคัมภีร์กล่าวถึงเรื่องอาหารไว้ตลอดเวลา อาหารเป็นส่ิง
ส าคัญในแผนการแห่งการทรงไถ่ของพระเจ้าส าหรับมนุษยชาติ เพราะอาหารเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้
มนุษย์ล้มลงในความผิดความบาป พระเจ้าทรงใช้อาหารในการสอนให้มนุษย์เชื่อฟังและด าเนินชีวิต
ตามน ้าพระทัยของพระองค์ อาหารเป็นการอวยพระพรจากพระเจ้าในการเลี้ยงดูประชากรของ
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พระองค์ อาหารเป็นสัญลักษณ์แห่งความรอด คือชีวิตนิรันดร์ท่ีผู้เช่ือทุกคนได้รับในองค์พระเยซูคริสต์
และอาหารเป็นเรื่องของการเฉลิมฉลองการคืนดีของมนุษย์กับพระเจ้า
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บทที่ 3 

วิธีด าเนินการวิจยั 

การศึกษาค้นคว้าอิสระหัวข้อ “โภชนาการตามแนวทางจากพระคริสตธรรมคัมภีร์”  เล่มนี้ 
ภาพรวมของการก าหนดวิธีการวิจัยหรือกระบวนการวิจัย (Methodology) โดยการใช้กระบวนวิธีการ
วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารหรือการวิจัยเชิง
เอกสาร (Documentary Research) ผู้ว ิจัยได้ค้นคว้าจาก พระคริสตธรรมคัมภีร ์ เอกสารต ารา 
หนังสือไทยและต่างประเทศที่ให้กรอบแนวคิดทางศาสนศาสตร์ งานวิจัย วารสาร บทความทาง
วิชาการ และแหล่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต ที่เกี่ยวข้อง จากนั้นน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาทบทวน
แนวความคิดมาประมวลผล วิเคราะห์ประยุกต์สู่บริบทปัจจุบัน เพื่อทราบแนวทางจากพระคริสตธรรม
คัมภีร์เกี่ยวกับการปฏิบัติในด้านการบริโภคอาหาร ดังรายละเอียดในหัวข้อต่อไปนี้ 
 

3.1 ศึกษาแหล่งข้อมูลจากเอกสาร 

ผู้วิจัยได้เลือกศึกษาแนวทางด้านโภชนาการจากพระคริสตธรรมคัมภีร์ โดยผู้วิจัยเริ่มศึกษา
จากแหล่งข้อมูลเอกสาร 2 แหล่ง ดังต่อไปนี้ 

 
3.1.1 พระคริสตธรรมคัมภีร์ 

ศึกษาพระคริสตธรรมคัมภีร์ท่ีมีการกล่าวถึงอาหารท่ีพระเจ้าประทานให้แก่มนุษย์ ท้ังในพระ
คัมภีร์พันธสัญญาเดิม และพันธสัญญาใหม่ เพื่อหาแนวคิดเกี ่ยวกับอาหาร จากนั้นน ามาแยกตาม
ประเภทของอาหาร โดยศึกษาผ่านทางหนังสือศัพท์สัมพันธ์และคู่มืออธิบายพระคัมภีร์ 

 
3.1.2 หนังสือและแหล่งข้อมูลอื่นๆ ทีเ่ก่ียวข้อง 

ศึกษาแนวความคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมของผู้เช่ือท่ีเป็นแนวทางด้านโภชนาการจากพระ
คริสตธรรมคัมภีร์ โดยศึกษาคริสต์ศาสนศาสตร์ของผู้เชื่อทั้งในอดีตและปัจจุบัน ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ จากทรัพยากรสารนิเทศห้องสมุด ทั้งที่เป็นวัสดุตีพิมพ์ เช่น เอกสารต ารา หนังสือไทย
และต่างประเทศ งานวิจัย วารสาร บทความทางวิชาการ และวัสดุไม่ตีพิมพ์ เช่น วีดิทัศน์ การศึกษานี้
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มีการเลือกศึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจงข้อมูลท่ีให้กรอบแนวคิดทางศาสนศาสตร์ และแหล่งข้อมูลอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้อง โดยข้อมูลนั้นจะต้องเป็นข้อมูลที่ค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลที่สามารถเชื่อถือได้ อีกทั้งเปน็ท่ี
ยอมรับทางวิชาการเท่านั้น 
 

3.2 วิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยน าข้อมูลท้ังหมดท่ีได้จากการศึกษามารวบรวม ท าการวิเคราะห์และสรุป เพื่อให้เข้าใจ
ถึงแผนการโดยพระคุณความรักของพระเจ้าท่ีพระองค์ทรงมีต่อมนุษย์ในด้านอาหารการกินมากยิ่งขึน้ 
อีกท้ังเป็นแนวทางการปฏิบัติในด้านการบริโภคอาหารตามแนวทางจากพระคริสตธรรมคัมภีร์เพื่อ
สุขภาพ 
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บทที่ 4 

ผลการศึกษา 

 การศึกษาค้นคว้าอิสระหัวข้อ “โภชนาการตามแนวทางจากพระคริสตธรรมคัมภีร์” หลังจาก
ศึกษาแบบการวิจัยเอกสาร ผู้วิจัยได้ศึกษาจาก พระคริสตธรรมคัมภีร์ เอกสารต ารา หนังสือไทยและ
ต่างประเทศที ่ให้กรอบแนวคิดทางศาสนศาสตร์ งานวิจัย วารสาร บทความทางวิชาการ และ
แหล่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติในด้านการบริโภคอาหารจาก
พระคริสตธรรมคัมภีร์ ผู้วิจัยพบ 5 แนวทาง ดังนี้ 
 

4.1 บริโภคใกล้เคียงกับสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างมากท่ีสุด 

การรับประทานอาหารให้ใกล้เคียงกับส่ิงท่ีพระเจ้าทรงจัดเตรียมให้แก่มนุษย์ให้มากท่ีสุดเท่าท่ี
จะมากได้ หรือการรับประทาน “อาหารธรรมชาติ” คือ อาหารที่ได้จากธรรมชาติ โดยการเน้น
รับประทานอาหารท่ีมีความเป็นธรรมชาติของอาหารชนิดนั้นๆ ให้มากท่ีสุด เป็นอาหารท่ีไม่มีสารพิษ
และสิ่งแปลกปลอมเจือปน ไม่ผ่านกระบวนการปรุงแบบซับซ้อน ไม่มีการเพิ่มสารสังเคราะห์ ไม่ผ่าน
การฉีดพ่นยาก าจัดศัตรูพืช รวมถึงสารที่ได้จากการสกัดและสังเคราะห์จากธรรมชาติ เช่น การแต่ง
กลิ่นแต่งรสชาติแบบธรรมชาติ การปรุงด้วยผงชูรสเพื่อให้อาหารมีรสชาติที่ชวนรับประทาน การใส่
สารเคมีเพื่อยืดอายุของอาหารให้สามารถเก็บรักษาได้ยาวนานยิ่งขึ้น 

ปัจจุบันพบว่ามีแนวโน้มในการดูแลสุขภาพด้วยการเลือกบริโภคอาหารเพิ่มขึ้นอย่างมากมาย 
อรกมล อินกองงาม และ ชวภณ กิจหิรัญกุล แพทย์เวชศาสตร์ป้องกัน จากวีดิทัศน์โพสต์ในบล็อก 
Doctor VIP คุณหมออารมณ์ดี มีการอธิบายถึงอาหาร 3 กลุ่มท่ีใกล้เคียงกับอาหารธรรมชาติมากท่ีสุด
และยังคงมีสารอาหารท่ีมีประโยชน์ต่อสุขภาพของผู้บริโภคซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ อาหารประเภทแรก
คืออาหารที่เตรียมจากวัตถุดิบสดใหม่ตามธรรมชาติ หรือท่ีผู้คนมักเรียกกันว่า “โฮลฟู้ด” (Whole 
Food) เป็นกลุ่มอาหารที่ผ่านการปรุงแต่งหรือดัดแปลงน้อยมาก ปราศจากการปนเปื้อนของสารเคมี 
และผ่านกระบวนการปรุงแต่งให้น้อยที่สุด เป็นอาหารที่ยังมีรูปร่างหน้าตาดั้งเดิมตามธรรมชาติของ
อาหารชนิดนั้น ยกตัวอย่าง ข้าวกล้อง เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ต่างๆ ที่น ามาจัดในจานอาหารเป็นชิ้นๆ  
ไม่ได้เปล่ียนหน้าตาของอาหารหาร เช่น รับประทานข้าวกล้องคู่กับผัดฟักทองใส่หมู จัดเป็นอาหารท่ี
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เตรียมจากวัตถุดิบสดใหม่ตามธรรมชาติ ข้อดีคือ เมื่อไม่แปรรูปหรือปรุงแต่งอาหารหรือแปรรูปน้อย 
ท าให้สารอาหารและวิตามินยังคงมีอยู่ครบ อาหารที่มีรูปแบบใกล้เคียงกับอาหารประเภทที่สองคือ 
อาหารจากพืช (Plant Based Food) เป็นอาหารที่มาจากพืชเป็นหลัก หรืออาหารที่มาจากพืชอย่าง
น้อย 95 เปอร์เซ็นต์ เป็นการเลือกรับประทานอาหารที ่เลี ่ยงการรับประทานเนื้อสัตว์ ไข่ และ
ผลิตภัณฑ์จากนมวัว แต่ก็ไม่ได้เป็นการห้ามการรับประทานเนื้อสัตว์เลยทีเดียว ยังสามารถรับประทาน
เนื ้อปลาและไข่อยู ่บ ้าง จุดเด่นของอาหารกลุ ่มน ี ้ คือการรับประทานผัก ผลไม้ ธัญพืชและ
คาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนท่ีมีความหลากหลาย เช่น สลัดผัก มันม่วง ควินัว ลูกเดือย ผลไม้ตระกูลเบอร์รี
ต่างๆ อาหารจากพืชนี้ก าลังเป็นนิยมอย่างมากในปัจจุบัน เพราะมีงานวิจัยมากมายสนับสนุน
ประโยชน์ท้ังในแง่การควบคุมน ้าหนัก ลดการอักเสบของร่างกาย อีกท้ังสามารถช่วยลดความเส่ียงการ
เกิดโรคต่างๆ เช่น โรคหัวใจ และกลุ่มอาหารประเภทที่สามที่เป็นอาหารใกล้เคียงธรรมชาติมากที่สุด
คือ อาหารอินทรีย์ หรือท่ีมักเรียกกันว่า อาหารออร์แกนิก (Organic Food) เป็นอาหารท่ีมาจากพืชท่ี
ปลูกแบบธรรมชาติ ไม่ใช้สารเคมี การผลิตที่ไม่ใช้เทคโนโลยี เนื้อของสัตว์ที่มีการเลี้ยงโดยไม่ใช้ยา
ปฏิชีวนะ หรือฮอร์โมนที่เร่งการเติบโต และที่ส าคัญไม่ใช้กรรมวิธีการผลิตที่อาศัยเทคโนโลยีที ่ไม่
จ าเป็นเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากการปนเปื้อน เช่น พืชผักผลไม้ปลอดสารต่างๆ และเนื้อสัตว์แบบ
อินทรีย์ 

Russell (2006) สรุปกฎบางประการที่เขาเชื่อว่าเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าที่ต้องการให้
ประชากรของพระองค์ปฏิบัติเพื่อน าไปสู่การมีสุขภาพท่ีดี หนึ่งในกฎท่ี Russell พบนั้นก็คือ “จงกินแต่
สิ่งที่พระเจ้าประทานให้เป็นอาหารเท่านั้น หลีกเลี่ยงสิ่งที่ไม่ได้สร้างส าหรับเป็นอาหาร” พระคริสต
ธรรมคัมภีร์ได้มีการบันทึกถึงการทรงจัดเตรียมของพระเจ้าที่ทรงจัดเตรียมสิ่งสารพัดส าหรับมนุษย์ 
รวมทั้งอาหารอย่างอุดมสมบูรณ์ น่าพึงพอใจและมีผลดีต่อร่างกายให้มนุษย์มีชีวิตอย่างมีคุณภาพ เรา
จะเห็นได้ว่าอาหารท่ีพระเจ้าประทานให้แก่มนุษย์เมื่อพระองค์ทรงสร้างสรรพส่ิงเป็นอาหารท่ีพระเจ้า
ประทานให้มนุษย์อย่างพิถีพิถัน พระองค์ทรงค านึงถึงสุขภาพของมนุษย์ในการด าเนินชีวิตในฐานะ
ตัวแทนของพระองค์ เป็นพระฉายาของพระองค์ ซึ่งเราเรียกว่าอาหารธรรมชาติในปัจจุบันที่ปราศจาก
การปรุงแต่งใด ยกตัวอย่างเช่น น ้า เหมือนกับที่ เฟล็มมิ่ง (2008) ให้ความหมายของน ้าไว้ว่าน ้า
นอกจากจะให้ความสดชื่นและยังช่วยให้มีชีวิต เพื่อบรรยายภาพความสดชื่นฝ่ายวิญญาณและชีวิตนิ
รันดร์ ท่ีพระเจ้าประทานให้ผู้ที่เชื่อวางใจในพระองค์ การที่พระเจ้าประทานน ้าให้แก่มนุษย์ ซึ่งไม่มี
เครื่องดื่มใดเลยที่เหมาะสมกับร่างกายของมนุษย์ได้เหมือนน ้าที่มาจากธรรมชาติ น ้านั้นนอกจากจะ
เป็นส่ิงส าคัญต่อชีวิตมนุษย์แล้ว ยังเป็นส่ิงท่ีส าคัญกับส่ิงมีชีวิตทุกชนิดไม่ว่าจะเป็น พืช และสัตว์ต่างก็มี
น ้าเป็นส่วนประกอบของร่างกาย นอกจากพระคริสตธรรมคัมภีร์ที่มีการบันทึกถึงการที่พระเจ้าทรง
จัดเตรียมน ้าส าหรับมนุษย์แล้ว ยังมีนักวิจัยอีกหลายคนท่ีมีการกล่าวถึงความส าคัญของน ้า 
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กัลยา กิจบุญช ู(2563) อธิบายถึงความส าคัญของน ้าเปล่า น ้าเปล่านั้นจ าเป็นต่อร่างกายของ
มนุษย์อย่างมาก หากร่างกายขาดน ้าจะท าให้ร่างกายของมนุษย์ท างานไม่เป็นปรกติ อีกทั้งยังมี
การศึกษาพบว่า การดื่มน ้า ที่เพียงพอต่อร่างกายสามารถส่งเสริมความจ าและอารมณ์ ช่วยลดความ
กังวลและอาจจะเป็นส่ิงท่ีช่วยลดอาการปวดหัว ท้ังยังช่วยลดความเส่ียงต่อการเกิดโรคในระบบต่างๆ 
ของร่างกาย ไม่ว่าจะทางระบบทางเดินปัสสาวะ สามารถช่วยป้องกันการเกิดนิ่ว รวมถึงโรคท่ีเกิดจาก
ระบบทางเดินอาหารท่ีสามารถช่วยในผู้ท่ีมีอาการท้องผูกบ่อยๆ ท่ีส าคัญการด่ืมน ้าเปล่าสามารถช่วย
ลดความต้องการน ้าตาลและช่วยในการรักษาระดับน ้าหนักได้อีกด้วย 

นอกจากการท่ีพระเจ้าประทานน ้าดื ่มเพื่อเป็นอาหารที่มีคุณค่าส าหรับทุกสิ่งมีชีวิตแล้ว 
พระองค์ประทานน ้าผ้ึงท่ีสามารถใช้เป็นสารให้ความหวาน น ้าผ้ึงนั้นมีปรากฏท้ังในพันธสัญญาเดิมและ
พันธสัญญาใหม่ Zeolla (2007) ยังยืนยันอีกว่าน ้าผึ้งเป็นสารให้ความหวานที่ดีที่สุด ดังที่พระคริสต
ธรรมคัมภีร์ ฉบับอธิบาย อมตธรรมร่วมสมัย ได้อธิบายไว้ ว่า น ้าผ้ึงเป็นหนึ่งในส่ิงท่ีมีค่าซึ่งหาไม่ได้ใน
อียิปต์ ยิ่งเกิดการกันดารอาหารยิ่งหายาก (ปฐก. 43:11) ดังนั้นจึงสามารถเข้าใจได้ว่า น ้าผ้ึงท่ีเป็นหนึ่ง
ในอาหารที่พระเจ้าประทานให้แก่มนุษย์นั ้นเป็นของประทานที่มี ค่า อภิญญา จุฑางกูร (2559) 
กล่าวถึงสรรพคุณของน ้าผึ้งที่มีมากมาย ทั้งมีสารต้านอนุมูลอิสระ ที่เป็นประโยชน์ต่อคุณสมบัติทาง
เคมีของเลือด อีกท้ังยังมีรายงานจ านวนมากท่ีอ้างว่าน ้าผ้ึงมีประสิทธิภาพในการรักษาแผลอีกด้วย 

เพราะฉะนั้นสามารถสรุปได้ว่าอาหารที่พระเจ้าทรงประทานให้แก่มนุษย์ในปฐมกาลเมื่อ
พระองค์ทรงสร้างสรรพส่ิงและมนุษย์ตามพระฉายาของพระองค์เพื่อเป็นตัวแทนของพระองค์บนโลกนี้ 
เป็นอาหารที่บริสุทธิ์ มีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายของมนุษย์ให้มีสุขภาพที่แข็งแรง ซึ่งก็คือ
อาหารที่นักโภชนาการทั้งหลายเรียกว่าอาหารตามแบบธรรมชาติในปัจจุบัน ดังนั้นการรับประทาน
อาหารท่ีใกล้เคียงกับส่ิงท่ีพระเจ้าทรงจัดเตรียมให้แก่มนุษย์ให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะมากได้นั้น ไม่เพียงแต่
จะท าให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่ดีในปริมาณที่สูงกว่าอาหารทั่วไปเพราะอาหารธรรมชาติมีคุณค่า
ทางโภชนาการยังคงความสมบูรณ์และมีความสดได้นานกว่าอาหารท่ัวไปแล้ว ท่ีส าคัญยังสามารถช่วย
ต้านโรคต่างๆ ท าให้ร่างกายของมนุษย์สมบูรณ์แข็งแรงและห่างไกลจากการเจ็บไข้ได้ป่วย 
 

4.2 มทัีศนคติขอบพระคุณพระเจ้าท่ีประทานอาหาร 

การกินและดื่มด้วยการขอบพระคุณพระเจ้าส าหรับอาหารที่พระองค์ประทานให้แก่มนุษย์ 
พระเจ้าทรงสร้างทุกๆ สิ่งในธรรมชาติขึ้น ด้วยความรัก ความเมตตา และความปรารถนาให้มนษุย์มี
ความเป็นอยู่และสุขภาพที่ดี จากความจริงที่ว่าพระองค์ทรงรู้ว่าสุขภาพร่างกายนั้นมีอิทธิพลต่อการ
เติบโตฝ่ายจิตวิญญาณของมนุษย์ เมื่อมีสุขภาพร่างกายท่ีสมบูรณ์แข็งแรงก็ท าให้พบสันติสุข สรรพส่ิงท่ี
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พระเจ้าประทานให้แก่มนุษย์ พระองค์ไม่ได้ประทานให้มนุษย์เพราะความดีความชอบโดยการกระท า
ของมนุษย์ แต่เป็นพระคุณท่ีพระเจ้าทรงมีต่อมามนุษย์ต้ังแต่เริ่มการทรงสร้าง 

พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์จากดิน จากสิ่งที่ไม่มีชีวิต ประทานลมปราณให้มีชีวิต พระองค์ทรง
ห่วงใยในความเป็นอยู่ การด ารงชีวิตของมนุษย์ด้วยการประทานอาหารท่ีมีผลกับชีวิตเกินกว่าท่ีมนุษย์
จะเข้าใจ พระเยซูคริสต์ทรงส าแดงให้ผู้เช่ือได้เข้าใจถึงความส าคัญอย่างมีนัยส าคัญของอาหารในการ
บ ารุงรักษาให้มนุษย์มีสุขภาพที่ดี พระองค์สอนผู้เชื่ออธิษฐานว่า “ขอประทานอาหารประจ าวันแก่
พวกข้าพระองค์ในวันนี้” (มธ. 6:11) Gant (1947) ให้แนวคิดเกี่ยวกับอาหารท่ีพระเจ้าประทานให้แก่
มนุษย์ ในบทความ Nutrition According to the Bible (แนวทางโภชนาการจากพระคริสตธรรม
คัมภีร์) จากนิตยสาร The Ministry (พันธกิจ) ปีที ่ 20 ฉบับท่ี 7 ว่า อาหารไม่เพียงแต่เป็นสิ ่งท่ี
รับประทานเพื่อเป็นสิ่งประทังชีวิตเท่านั้น มากไปกว่านั้นในอาหารบางชนิดที่พระเจ้าประทานยังมี
สรรพคุณส าคัญในการเป็นยาป้องกันและรักษาโรค อาหารนั้นมีบทบาทชัดเจนในช่วงของการพักฟื้น
ของร่างกายมนุษย์จากอาการป่วย ยกตัวอย่างเหตุการณ์ในพระคริสตธรรมคัมภีร์จากพระธรรมมาระ
โก ทันทีหลังจากที่ลูกสาวของไยรัส เด็กหญิงอายุ 12 ขวบฟื้นจากความตาย พระเยซู ทรงตรัสส่ัง 
“พระองค์ทรงก าชับเด็ดขาดไม่ให้บอกเรื่องนี้กับใครและตรัสสั่งให้น าอาหารมาให้เด็กรับประทาน” 
(มก. 5:43) เห็นได้ชัดว่าอาหารเป็นส่ิงจ าเป็นต่อการฟื้นคืนสภาพของร่างกายหลังจากการเจ็บป่วย 

สรรพสิ่งที่พระเจ้าประทานให้แก่มนุษย์ ล้วนแต่เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ในการน ามาบริโภคเป็น
อาหารเพราะมีคุณค่าทางโภชนาการแล้วยังมีสรรพคุณในการเป็น “สมุนไพร” พระราชบัญญัติ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562 มาตรา 4 ให้ความหมาย “สมุนไพร” ว่าเป็น ผลิตผลธรรมชาติที่ได้
จากพืช สัตว์ จุลชีพ หรือแร่ ที่ใช้ ผสม ปรุง หรือแปรสภาพ เป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรซึ่งพร้อมที่จะ
น าไปใช้แก่มนุษย์เพื่อให้เกิดผลต่อสุขภาพหรือการท างานของร่างกายให้ดีขึ้น เสริมสร้างโครงสร้าง
หรือการท างานของร่างกาย ปัจจุบันประเทศไทยและหลายประเทศทั่วโลกมีการระบาดของโรค
ทางเดินหายใจที่เกิดจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ชื่อว่า “โควิด-ไนน์ทีน” (Covid-19) นับวันยิ่งทวี
ความรุนแรงมากขึ้น การเข้าถึงการรักษาก็เป็นไปอย่างล่าช้า ผู้คนจึงต้องตระหนักถึงการดูแลตัวเอง
มากขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้ได้รับเชื ้อ หรือบรรเทาความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้น ต่อร่างกาย ซึ่งการใช้
สมุนไพรท่ีอยู่รอบๆ ตัวเรา อาจเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการช่วยป้องกัน และเสริมภูมิต้านทานร่างกาย
ให้แข็งแรง ห่างไกลจากการติดโรคโควิด-ไนน์ทีน ศูนย์ข้อมูลยาสมุนไพรฯ จุลสารกรมการแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์ทางเลือก ฉบับรวมเล่ม ปี 2561-2563 มีการแนะน าให้บริโภคพืชผักสมนุไพรที่มี
ศักยภาพใช้เป็นอาหารเสริมภูมิคุ้มกันโรค 3 กลุ่มดังนี้ (1) กลุ่มท่ีมีฤทธิ์กระตุ้นภูมิคุ้มกัน เช่น กระชาย
ขาว จากการศึกษาวิจัยปัจจุบันพบว่า สารสกัดจากกระชายขาวมีในการฤทธิ์ต้านไวรัสซาร์ส ในระยะ
หลังการติดเชื้อได้ นอกจากนี้ยังสามารถยับยั้งการท างานของเชื้อเอดส์ ต้านไวรัสไข้เลือดออกใน
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กลุ่มแฟมิลี่ แฟวิวิริแด (Family Flaviviridae) ยับยั้งเชื้อไวรัสพิคอลนา (Picornavirus) ซึ่งก่อให้เกิด
โรคมือเท้าปากได้ อีกทั้ง มหาวิทยาลัยมหิดล และศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การ
มหาชน) หรือ TCELS ยังพบสารในกระชายขาว 2 ชนิด คือ แพนดูราทินเอ (Pandulatin A) และพิ
โนสโตรบิน (Pinostrobin) มีฤทธิ์ในการยับยั้งเช้ือไวรัสโรคโควิด-ไนน์ทีน ได้ 100 เปอร์เซ็นต์ ในหลอด
ทดลอง ขณะนี้ยังอยู่ในระหว่างการศึกษาเพิ่มเติมในด้านความปลอดภัย ปริมาณที่เหมาะสมต่อการ
บริโภค และข้อบ่งช้ีในการใช้ในมนุษย์ในการต้านโรคโควิด-ไนน์ทีน อย่างเหมาะสมต่อไป (2) กลุ่มท่ีมี
วิตามินซี และสารต้านอนุมูลอิสระสูง เช่น มะขามป้อม มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระได้ดีกว่าวิตามินซี
สังเคราะห์ถึง 12 เท่า รสเปรี้ยวในมะขามป้อมยังมีฤทธิ์กัดเสมหะ บรรเทาหวัด และแก้ไอได้ (3) กลุ่ม
ที่มีงานวิจัยเบื้องต้น พบว่ามีสารส าคัญที่อาจช่วยลดโอกาสติดเชื ้อไวรัสโรคโควิด-ไนน์ทีน เช่น ผัก
ผลไม้ที่มีสารเคอร์ซิติน (Quercetin) สูง มีฤทธิ์ช่วยป้องกันการอักเสบ ป้องกันแบคทีเรีย และไวรัส 
ช่วยเพิ่มภูมิต้านทานโรค ควบคุมการออกฤทธิ์ของฮอร์โมน ช่วยป้องกันอาการแพ้ ป้องกันการแข็งตัว
ของเลือด และอื่นๆ ได้แก่ หอมแดง หอมหัวใหญ่ ผักคาวตอง ใบหม่อน มะรุม แอปเปิล ผักผลไม้ที่มี
สารเฮสเพอริดิน (Hesperidin) และรูติน (Rutin) ได้แก่ มะนาว เลมอน ส้ม ส้มโอ ส้มซ่า ส้มโอมือ ส้ม
เช้ง หรือเกรปฟรุต เป็นต้น มีฤทธิ์ช่วยยับยั้งการติดเชื ้อไวรัส ลดความดันโลหิต ต้านอนุมูลอิสระ 
ป้องกันระบบประสาท และอื่นๆ 

นอกจากอาหารท่ีพระเจ้าประทานให้แก่มนุษย์นั้นดี และมีสรรพคุณเป็นยาสมุนไพรแล้ว การ
เลือกบริโภคของมนุษย์ โดยการเลือกรับประทานอาหารท่ีถูกกับโรค สามารถช่วยควบคุมระดับไขมัน
ในร่างกายได้ ไม่ใช่การรับประทานเพื่อให้หายหิวเท่านั้น แต่เป็นการรับประทานอย่างค านึงถึงคุณค่า
ทางโภชนาการที่จะได้รับ Cardenas (2013) ดังค ากล่าวของ ฮิปโปเครตีส บิดาแห่งวิชาการแพทย์
ชาวกรีกโบราณ เมื่อ 400 ปีก่อนก่อนคริสตกาล ที่ว่า “ให้อาหารเป็นยาของเจ้า” หมายความว่า เรา
ควรรับประทานอาหารอย่างค านึงถึงคุณค่าจากอาหารที่จะได้รับ ไม่เพียงแต่รับประทานอาหารเพื่อ
ตอบสนองความหิวเท่านั้น Carper (2000) กล่าวถึงอาหารที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายไว้อย่าง
มากมาย ในหนังสือ Food Your Miracle Medicine (คุณประโยชน์จากอาหารเป็นเคล็ดลับส าหรับ
สุขภาพที่ดี) ยกตัวอย่างเช่น (1) การรับประทานปลา ไม่ว่าจะเป็นปลาน ้าจืด ปลาทะเล หรือ น ้ามัน
จากปลา มีสรรพคุณป้องกันอาการปวดหัว หากรับประทานคู่กับขิงสามารถช่วยบรรเทาอาการปวดหัว
ลง และยังมีสรรพคุณช่วยให้โรคไขข้ออักเสบบรรเทาลงได้อีกด้วย (2) การรับประทานน ้าผึ้ง ท าให้
นอนหลับสบายยิ่งขึ้น เนื่องจากน ้าผึ้งมีฤทธิ์เป็นยากล่อมประสาท (3) การรับประทานหอม ต้นหอม 
หรือ หัวหอม ช่วยคนที่มีโรคประจ าตัวโรคหืดหอบท าให้หลอดลมปลอดโปร่ง (4) การรับประทานผล
มะกอก และผักขึ้นฉ่าย ผลมะกอกนั้นมีกรดไขมันชนิดท่ีเป็นประโยชน์กับร่างกาย และเป็นไขมันช้ันดี 
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ซึ่งเป็นตัวควบคุมระดับคอเลสเตอรอลในเลือด จึงช่วยป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจ รวมถึงโรคความ
ดันโลหิตสูงได้ ส่วนผักขึ้นฉ่ายมีโพแทสเซียมสูง ท าให้หลอดเลือดขยายตัว ช่วยลดความดันโลหิตสูง 

สามารถสรุปว่าอาหารที่พระเจ้าประทานให้แก่มนุษย์นั้นไม่เพียงแต่ท าให้มนุษย์มีสุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรงเท่านั้น แต่ยังมีสรรพคุณในการช่วยป้องกันและรักษาโรคภัยไข้เจ็บและช่วยในการ
ฟื้นคืนสภาพท่ีสมบูรณ์ของร่างกายมนุษย์ เพราะในอาหารแบบธรรมชาติท่ีพระเจ้าประทานแก่มนุษย์
นั้นนอกจากมีสารอาหารและตัวยาที่มีสรรพคุณเป็นสมุนไพรแล้ว หากเลือกรับประทานอาหารอย่าง
เหมาะสมกับร่างกายของแต่ละบุคคล ยังสามารถช่วยป้องกันและบรรเทาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ได้อีก
ด้วย ดังนั้นเมื่อเราจะกินและจะดื่ม สิ่งที่เราควรค านึงถึงมากที่สุด คือ การกินและดื่มด้วยการส านึก
พระคุณของพระเจ้าที่พระองค์ประทานสรรพสิ่งในธรรมชาติ ด้วยความปรารถนาให้มนุษย์มีความ
เป็นอยู่และสุขภาพท่ีดี 

 

4.3 ไม่เสพติดอาหาร 

เมื่อกล่าวถึงค าว่า “เสพติด” ผู้คนส่วนใหญ่มักจะอุปมานว่าเป็นการรับเข้ามาในปริมาณท่ีเกิน
พอดี ซึ่งนอกจากจะเป็นค าที่ใช้กับสารเสพติดผิดกฎหมาย แอลกอฮอล์ และบุหรี่แล้ว อาหารที่ผู้คน
ต่างบริโภคในทุกๆ วันก็สามารถท าให้เกิดการเสพติดได้เช่นเดียวกัน เมื่อมีอาหารให้เลือกรับประทาน
มากมาย ไม่ว่าจะเป็นอาหารที่มีสีสัน มีกลิ่นรสที่ชวนรับประทานเกิดขึ้นหลากหลาย ผู้คนจึงเลือก
รับประทานอาหารที่มีรสชาติถูกปากถูกใจ เลือกรับประทานอาหารชนิดใดชนิดหนึ่งซ ้าๆ อาจ
ก่อให้เกิดพฤติกรรมท่ีเรียกว่า “การเสพติดอาหาร” โดยไม่รู้ตัว ผู้ท่ีมีพฤติกรรมเสพติดอาหารเมื่อไม่ได้
รับประทานอาหารท่ีมีการรับประทานเป็นประจ า จะท าให้จิตใจไม่เป็นสุข เกิดความหงุดหงิด อารมณ์
เสียหรืออาการทางร่างกาย เช่น ปวดหัว มือส่ัน ใจส่ัน และหน้ามืด 

ฉัตรภา หัตถโกศล (2561) อาจารย์ประจ าภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวถึงอาการเสพติดอาหาร ในรายการโรงหมอ ว่า เมื่อผู้ที่มีพฤติกรรมเสพติด
อาหารได้รับอาหารท่ีตนเองเสพติดแล้ว สารโดปามีน (Dopamine) จะหล่ังออกมาท าให้เกิดความสุข 
อารมณ์ดี ต่ืนตัว กระฉับกระเฉง และมีสมาธิดียิ่งขึ้น จึงเป็นการเสพติดเพราะเมื่อมีความต้องการได้รับ
ความสุขท าให้รับประทานอาหารประเภทนั้นๆ บ่อยและมากเกินไป ส่งผลใหร้่างกายได้รับสารอาหาร
บางอย่างมากเกิน เช่น พลังงานที่มากเกินกว่าความจ าเป็นของร่างกายท าให้น ้าหนักเพิ่มมากขึ้น อีก
ทั ้งยังก่อให้เกิดโรคต่างๆ ตามมา เช่น โรคอ้วน โรคไขมันในเลือดสูง โรคความดันโลหิตสูง 
โรคเบาหวาน และโรคเรื้อรังอื่นๆ 

จากข้อมูลท่ีกล่าวไปแล้วนั้น สามารถเข้าใจว่าการเสพติดอาหารส่งผลเสียต่อร่างกายมากมาย 
หนึ่งในกฎเกี่ยวกับการรับประทานอาหารที่ Russell (2006) พบจากการศึกษาพระคัมภีร์ คือ “อย่า



 

50 

ให้อาหารใดๆ เป็นรูปเคารพส าหรับท่าน” จากพระธรรมอพยพ 20:3 “ห้ามมีพระเจ้าอื ่นใด
นอกเหนือจากเรา” นั่นคือการไม่เสพติดอาหาร Russell (2006) แนะน าวิธีที่ดีที ่สุดที่จะสามารถ
ควบคุมพฤติกรรมการเสพติดอาหารได้ดี โดยวิธีอดอาหารซึ่งเป็นกระบวนการในช่วงระยะเวลาหนึ่งซึ่ง
ท าให้ร่างกายขาดอาหารแต่ไม่รวมของเหลว ร่างกายก็จะมีโอกาสท าความสะอาดตัวเองและการเผา
ผลาญอาหารในร่างกายก็จะมีการสร้างระเบียบขึ้นมาใหม่ การอดอาหารมีวิธีการอยู่หลายแบบ เช่น 
แบบที่บริโภคแต่น ้า น ้าผลไม้ และแบบที่จ ากัดให้บริโภคเฉพาะอาหารอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น การให้
รับประทานเฉพาะผลไม้และข้าวเจ้าเพียงอย่างเดียว ระยะเวลาการอดอาหารมีตั้งแต่วันเดียวไป
จนกระท่ังถึง 30 วันหรือนานกว่านั้น และต้องได้รับการดูแลสภาพร่างกายอย่างใกล้ชิด 

สุวิชญ์ ปรัชญาปารมิตา (2541) อธิบายถึงความแตกต่างระหว่างการอดอาหารกับการขาด
อาหารไว้ว่า การอดอาหารเป็นการจงใจงดเว้นจากอาหาร แตกต่างกับการขาดอาหารหรือการตาย
เพราะขาดสารอาหาร ซึ่งการอดอาหารนั้นเป็นกระบวนการท่ีมีมาแต่ก าเนิดในความต้องการอดอาหาร 
ซึ่งเวลาท่ีไม่สบายก็มักจะไม่อยากรับประทานอาหาร และได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการหาย
จากโรคภัยไข้เจ็บตามธรรมชาติ ร่างกายจะท างานเพื่อก าจัดส่ิงสกปรกท่ีสุดหรือรับประทานเข้าไปใน
ช่วงเวลาปกติ และต้องใช้พลังงานอย่างมากในการแปรรูปอาหารที่รับประทานเข้าไปอยู่ตลอดเวลา 
เมื่อเกิดโรคภัยไข้เจ็บร่างกายจ าเป็นต้องระดมพลังงานมาสู้กับโรคจึงเหลือที่จะน ามาเพื่อท าความ
สะอาดระบบย่อยอาหารได้น้อยลง 

ในทางการแพทย์การอดอาหารถูกน ามาใช้เพื ่อใช้ในการบ าบัดความผิดปกติของสุขภาพ
ร่างกายบางอย่าง อาจจะอดอาหารเป็นประจ าเพื่อก าจัดพิษออกไปจากร่างกาย ในคนท่ีไม่อ้วนบางคน 
ท าให้ส่วนต่างๆ ของร่างกายมีโอกาสได้พักผ่อน คนท่ีอ้วนเฉพาะโรคบางคนอาจจะใช้วิธีการอดอาหาร
เป็นการลดน ้าหนักซึ่งจะกล่าวถึงรายละเอียดในหัวข้องดบริโภคอาหารเป็นครั้งคราวซึ่งเป็นหัวข้อ
สุดท้ายของบทนี้ 

Hawthorn (2019) เขียนเกี่ยวกับการค้นพบ “Mechanism for Autophagy” (กลไกการ
กินตัวเองของเซลล์) ของ Yoshinori Ohsumi (โยชิโนริ โอซูมิ) เป็นการวิจัยท่ีได้รับรางวัลโนเบล ในปี 
2016 ซึ่งกลไกการกินตัวเองของเซลล์นั้นเป็นกระบวนการที่สามารถได้รับการกระตุ้นให้เกิดขึ้นเอง
ตามธรรมชาติโดยการอดอาหาร ออกก าลังกายอย่างหนัก และจ ากัดคาร์โบไฮเดรต กลไกการกิน
ตัวเองของเซลล์ไม่เพียงแต่มีประโยชน์ในการลดน ้าหนักแล้วยังสามารถช่วยในการรักษาโรคมะเร็ง 
และสามารถช่วยป้องกันโรคที่เกี่ยวกับระบบประสาทหลายอย่าง เช่น โรคสมองเสื่อมได้  อีกทั้งกลไก
การกินตัวเองของเซลล์นั้นได้รับการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ว่าเป็นวิธีที่ช่วยให้มนุษย์มีอายุยืนยาวและ
มีสุขภาพท่ีดีอีกด้วย 
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ในพระคริสตธรรมคัมภีร์ การอดอาหาร เป็นแนวทางส าหรับการถ่อมใจตนเองต่อพระพักตร์
พระเจ้า (สดด. 35:13; อสร. 8:21) กษัตริย์ดาวิดกล่าวว่า “เมื่อข้าพระองค์ร้องไห้และอดอาหาร มัน
กลายเป็นการเยาะเย้ยข้าพระองค์” (สดด. 69:10) เราจะพบว่าเราไว้วางใจในพระก าลังของพระเจ้า
อย่างเต็มท่ีเมื่อเราอดอาหาร การอดอาหารและอธิษฐานจะท าให้เราได้ยินพระวจนะของพระเจ้าอย่าง
ชัดเจน พระคัมภีร์ท้ังพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่ได้สอนเกี่ยวกับคุณค่าของการอดอาหาร ซึ่ง
เป็นการงดเว้นจากอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อที่จะเน้นการอธิษฐานและแสวงหาน ้าพระทัยพระเจ้า 
พระคัมภีร์กล่าวถึงการอดอาหารมากกว่า 70 ครั้ง ในพันธสัญญาเดิม กล่าวถึงการอดอาหารสอง
ประเภท คือการอดอาหารส่วนตัวกับการอดอาหารต่อหน้าชุมชน ท้ังสองรูปแบบให้ประโยชน์ทางจิต
วิญญาณ มีตัวอย่างมากมายของคนที่อดอาหารในพระคัมภีร์ ที่แสดงให้เห็นว่าพระเจ้าประทานการ
เปิดเผยเหนือธรรมชาติและสติปัญญาแก่คนที่อดอาหารอธิษฐาน เช่น โมเสส ดาเนียลและพระเยซูก็
เคยอดอาหาร พระคัมภีร์บอกเราว่าการอดอาหารท าให้เรามีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับพระเยซูคริสต์
และท าให้เราเปิดตาใจท่ีจะเห็นส่ิงท่ีพระองค์ต้องการสอนแก่เรา 

การถือศีลอดทางคริสต์ศาสนา คือ การยอมบางอย่างเพื่อที่จะเรียนรู้การควบคุมตนเองและ
มุ่งความสนใจไปที่การทนทุกข์ขององค์พระเยซูคริสต์ ซึ่งการอดอาหารเป็นวิธีหนึ่งที่ท าให้รู้จักพระ
ประสงค์ของพระเจ้า Piper (2013) ให้นิยามว่า การถือศีลอดของคริสเตียนนั้นเป็นการยืนยันว่า
อาหารท่ีพระเจ้าประทานให้มนุษย์นั้นดี จากจดหมายของเปาโลไม่ใช่การคัดค้านการถือศีลอดของคริส
เตียน แต่เป็นการต่อต้านการบิดเบือนเท่านั้น พระธรรม 1 ทิโมธี 4:3-5 “พวกเขาห้ามการแต่งงาน 
ห้ามรับประทานอาหารบางชนิด ซึ่งพระเจ้าทรงสร้างไว้ให้พวกท่ีเช่ือและรู้จักความจริงรับประทานได้
ด้วยใจขอบพระคุณ เพราะว่าทุกส่ิงท่ีพระเจ้าทรงสร้างไว้นั้นดี ไม่มีอะไรต้องห้าม ถ้ารับประทานด้วย
ความขอบพระคุณ เพราะว่าสิ ่งนั ้นได้รับการช าระให้บริสุทธิ ์ด้วยพระวจนะของพระเจ้าและค า
อธิษฐาน” อาหารท้ังฝ่ายวิญญาณและฝ่ายร่างกายท่ีคริสเตียนต้องได้รับนั้น ไม่ได้ขัดแย้งกับการถือศีล
อดของคริสเตียน อาหารเป็นของขวัญที่ดีและสมบูรณ์แบบที่มาจากพระบิดา “ของประทานที่ดีและ
เลิศทุกอย่างนั้นมาจากเบื้องบน คือมาจากพระผู้สร้าง แห่งบรรดาดวงสว่าง ในพระองค์ไม่มีการ
แปรปรวนหรือเงาของการเปลี่ยนแปลง” (ยก. 1:17) การถือศีลอดไม่ได้เป็นการปฏิเสธอาหารหรือ
ความปรารถนาดีของพระเจ้าท่ีทรงจัดเตรียมอาหาร แต่เป็นวิธีกล่าวเป็นครั้งคราวว่าการมีผู้ให้มากกว่า
การได้รับของประทาน อาหารเป็นส่ิงท่ีดี แต่พระเจ้าดีกว่าโดยปกติเราพบพระเจ้าด้วยของประทานอัน
ดีของพระองค์ และเปลี่ยนความเพลิดเพลินทุกอย่างเป็นการนมัสการด้วยการขอบพระคุณ แต่
บางครั้งเราต้องทดสอบตัวเองเพื่อดูว่าเราเริ่มรักของประทานของพระองค์แทนพระเจ้าหรือไม่ โบอา 
และ อลัน (2008) กล่าวว่าถึงการมีวินัยโดยการอธิษฐานและอดอาหารในวันเทศกาล ท่ีพระเจ้า
ประสงค์ให้มนุษย์เรียนรู้ท่ีจะเฉลิมฉลองอย่างแท้จริง ท าให้ผู้คนต่างพบความประเสริฐของพระเจ้า 
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การอดอาหารนอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อการช่วยให้ระบบต่างๆ ของร่างกายเป็นปกติแล้ว 
การอดอาหารยังเป็นการรู้จักบังคับตนท่ีเป็นประโยชน์ท้ังฝ่ายวิญญาณและฝ่ายร่างกาย เพราะร่างกาย
และวิญญาณมีความสัมพันธ์กัน ซึ่งการรู้จักบังคับตนเป็นผลพระวิญญาณบริสุทธิ์ ผู้ที่เชื่อในพระเยซู
คริสต์จะได้รับผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ต่อเมื่อผู้เช่ือมีปฏิสัมพันธ์และความสัมพันธ์ท่ีดีกับพระเจ้า 
ซึ ่งผลของพระวิญญาณบริสุทธิ ์นั ้นจะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพื่อให้สอดคล้องกับพระ
ประสงค์ของพระเจ้าช่วยให้ผู้เชื่อสามารถชนะความต้องการฝ่ายเนื้อหนังและความบาปเพื่อการกลับ
ไปสู่การมีปฏิสัมพันธ์และความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้า ใกล้ชิดและติดสนิทกับพระองค์ อีกท้ังยังท าให้ผู้
เช่ือมีความสามารถในการควบคุมความอยาก อารมณ์ ร่างกาย สมอง และจิตวิญญาณการยอมจ านน
ต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ เป็นการปฏิเสธตนเองซึ่งจะน าไปสู่การมีระเบียบฝ่ายวิญญาณ และวินัยใน
การด าเนินชีวิตอย่างเหมาะสม 

 

4.4 บริโภคอาหารอย่างสมดุล 

การรับประทานอาหารให้สมดุล เป็นหนึ่งในสิ่งส าคัญของการสร้างสุขภาวะที่ดี “การ
รับประทานอาหารท่ีสมดุล” หมายถึง ความสมดุลระหว่างพลังงานท่ีแต่ละบุคคลได้รับจากการบริโภค
อาหารกับพลังงานท่ีแต่ละบุคคลใช้ในกิจกรรมทางกายในแต่ละวัน การเลือกบริโภคอาหารอย่างสมดุล
เป็นวิธีที ่ท าให้ได้รับสารอาหารที่ร่างกายต้องการอย่างครบถ้วนจากอาหารที่หลากหลาย และมี
ความส าคัญต่อสุขภาพอย่างยิ่ง เนื่องจากเนื้อเยื่อต่างๆ ร่างกายและอวัยวะต่างๆ ของมนุษย์ต่างมี
ความต้องการสารอาหารท่ีเหมาะสม ท่ีจะท างานและไปต่ออย่างมีประสิทธิภาพ หากมีพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารที่ไม่เหมาะสม อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อโรคเรื้อรังได้สูง เช่น โรคเบาหวาน และโรค
ความดันโลหิตสูง 

White (2011) กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะการบริโภคอาหารกับสุขภาพ ใน
หนังสือ The Ministry of Healing (พันธกิจการเยียวยารักษา) ว่าอาหารท่ีเลือกรับประทานเข้าไปนั้น
ท าให้เกิดกระบวนการของร่างกายที่มีการเปลี่ยนอาหารให้เป็นเลือด เพื่อมีส่วนในการซ่อมแซมส่วน
ต่างๆ ในร่างกาย เมื่อร่างกายได้รับสารอาหารที่ครบถ้วน จะส่งผลให้ร่างกายของมนุษย์สมบูรณ์
แข็งแรง ดังนั้นการเลือกบริโภคอาหารอย่างสมดุล เพื่อท าให้ร่างกายได้รับสารอาหารท่ีครบถ้วน โดย
การรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ในแต่ละวัน ได้แก่ 

หมู่ท่ี 1 โปรตีน พบในเนื้อสัตว์ ไข่ นม ถั่ว ใช้สังเคราะห์เซลล์ใหม่ รักษาเซลล์กล้ามเนื้อท่ีถูก
ใช้งานไป โปรตีนับว่าเป็นสารอาหารที่ส าคัญในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อ อัตราส่วนการบริโภคควร
รับประทาน 6-12 ช้อนโต๊ะต่อวันโดยประมาณ 
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หมู่ท่ี 2 คาร์โบไฮเดรต มักพบในข้าว แป้ง น ้าตาล เผือก มัน ช่วยให้พลังงานและความอบอุ่น
กับร่างกาย อัตราส่วนการบริโภคควรรับประทาน 6-12 ทัพพีต่อวันโดยประมาณ หากรับประทานมาก
เกินความต้องการของร่างกาย จะท าให้เกิดปฏิกิริยาท่ีร่างกายเปล่ียนสารอาหารไปเป็นไขมันแทน ซึ่ง
เป็นสาเหตุท่ีท าให้เกิดโรคอ้วนได้ 

หมู่ท่ี 3 เกลือแร่หรือแร่ธาตุ สามารถพบได้ในพืชผัก ช่วยเน้นการเสริมภูมิต้านทานให้ร่างกาย 
โดยเฉพาะระบบการย่อยอาหาร ช่วยกระตุ้นให้เกิดการขับถ่ายท่ีดี เนื่องจากผักแต่ละชนิดมีกากใยสูง 
สามารถก าจัดของเสียออกจากล าไส้ได้ อัตราส่วนการบริโภคควรรับประทาน 4 -6 ทัพพีต่อวัน
โดยประมาณ 

หมู่ที่ 4 วิตามิน พบได้ในผลไม้ ประโยชน์ของวิตามิน สารอาหารหมู่นี้มีคุณประโยชน์คล้าย
กับหมู่ 3 เพราะให้เกลือแร่และแร่ธาตุ รวมถึงวิตามินต่างๆ โดยประโยชน์ของวิตามิน 6 ชนิด ดังนี้ (1) 
วิตามินเอ ช่วยบ ารุงสายตา กระดูก ฟัน เหงือก (2) วิตามินบี ประโยชน์หลากหลายแล้วแต่ชนิด เช่น 
วิตามินบี 1 บ ารุงประสาท วิตามินบี 2 บ ารุงผิวพรรณ (3) วิตามินซี ป้องกันหวัด เลือดออกตามไรฟัน 
ชะลอวัย (4) วิตามินดี เสริมแคลเซียมและฟอสฟอรัส จ าเป็นต่อกระดูก (5) วิตามินอี ลดความเสื่อม
ของเซลล์ (6) วิตามินเค ช่วยสร้างลิ่มเลือด ป้องกันกระดูกเปราะ สารอาหารจ าพวกผลไม้ต่างๆ 
อัตราส่วนการบริโภคควรรับประมาณ 3-5 ส่วนต่อวันโดยประมาณ ผลไม้แต่ละชนิดจะมีปริมาณท่ีควร
ทานแตกต่างกัน ซึ่งจะขึ้นอยู่กับความหวานของผลไม้แต่ละชนิดด้วย ในบางชนิดหากรับประทานมาก
อาจส่งผลเสียต่อร่างกายได้เนื่องจากในผลไม้บางชนิดนั้นมีน ้าตาลมาก 

หมู่ที่ 5 ไขมัน พบไขมันได้ทั้งจากพืชและสัตว์ ซึ่งไขมันจากสัตว์มักเป็นไขมันอิ่มตัว รวมถึง
ไขมันท่ีแฝงอยู่ในเนื้อสัตว์ เช่น น ้ามันจากหมู ไก่ เนื้อ ไข่แดง และถั่วชนิดต่างๆ ส่วนไขมันจากพืชมัก
เป็นไขมันไม่อิ่มตัว เช่น น ้ามันร าข้าว น ้ามันมะพร้าว น ้ามันถั่วเหลือง น ้ามันมะกอก น ้ามันข้าวโพด 
น ้ามันเมล็ดดอกทานตะวัน ไขมันสามารถช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของร่างกาย ช่วยสะสมไขมัน
จากสารอาหารเอาไว้ใต้ผิวหนัง เช่น ต้นแขน ต้นขา หน้าท้อง สะโพก ซึ่งการสะสมไขมันนี้จะช่วยเพิ่ม
ความอบอุ่นแก่ร่างกาย เมื่อร่างกายขาดพลังงาน ไขมันที่ถูกสะสมไว้ตามบริเวณต่างๆ ก็จะถูกน า
ออกมาใช้ทดแทน หากร่างกายขาดกรดไขมัน ก็จะท าให้ผิวพรรณไม่ผ่องใส ไม่เรียบเนียน ผิวไม่อิ่มน ้า 
เพราะกรดไขมันมีส่วนช่วยให้ผิวแข็งแรง ชุ ่มชื ้น สดใสดูสุขภาพดี อัตราส่วนการบริโภคควร
รับประทานให้น้อย หรือ 5-9 ช้อนชาต่อวันโดยประมาณ 

ข้อมูลอาหาร 5 หมู่จากหนังสือโภชนศาสตร์เบื้องต้นที่กล่าวไปแล้วนั้น พบว่าหลักส าคัญใน
การกินท่ีสมดุล คือ การกินอาหารให้ครบ 5 หมู่ โปรตีน ผัก ผลไม้ ผลิตภัณฑ์จากนม และธัญพืช โดย
แต่ละหมู่ก็มีสารอาหารท่ีส าคัญต่อชีวิตท่ีร่างกายต้องการ ดังนั้นต้องมีการบริโภคบางอย่างจากอาหาร
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แต่ละหมู่ในทุกๆ วัน ในปริมาณที่พอดีไม่มากและไม่น้อยจนเกินไป เพื่อให้เพียงพอกับพลังงานท่ี
ร่างกายใช้ในกิจกรรมทางกายในแต่ละวัน 
 นอกจากการรับประทานอาหารอย่างสมดุลโดยการรับประทานอาหารที่หลากหลาย ใน
ปริมาณท่ีพอดีแล้ว White (2011) ยังกล่าวถึงส่ิงท่ีส าคัญอีกประการหนึ่งคือวิธีการประกอบอาหาร ท่ี
ต้องมีการปรุงอย่างระมัดระวัง และช านาญ เพื่อให้อาหารท่ีจัดเตรียมส าหรับการรับประทานนั้น เป็น
อาหารท่ีน่ารับประทาน และมีคุณค่าทางโภชนาการ เช่น ในการประกอบอาหารประเภทเนื้อสัตว์ควร
ท าให้สุกด้วยการปรุงผ่านความร้อนสูง ให้แน่ใจว่า เชื้อโรคและพยาธิถูกท าลายไปแล้ว จึงจะสะอาด
เพียงพอ เป็นอาหารที่ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ อีกทั้งอาหารที่สุกนั้นยังมีกลิ่นที่ชวนรับประทาน
มากยิ่งขึ้น ส่วนอาหารประเภทผักและผลไม้ ก่อนน ามารับประทานหรือน ามาประกอบอาหาร ควรล้าง
ให้สะอาด เช่น ใช้ผงฟู เกลือ ด่างทับทิม หรือน ้าส้มสายชู แช่ผักและผลไม้ท้ิงไว้ 10-15 นาที จากนั้น
ล้างออกด้วยน ้าสะอาดไหลผ่านอย่างต่อเนื่อง และใช้มือถูเบาๆ เพื่อลดสารตกค้างของสารเคมีและยา
ฆ่าแมลงท่ีเป็นอันตรายต่อร่างกายมนุษย์ 

จากพระคริสตธรรมคัมภีร์พระเจ้าไม่ได้ห้ามมนุษย์ให้รับประทานอาหารเพียงประเภทใด
ประเภทหนึ่ง ยุคปัจจุบันพระองค์ทรงอนุญาตให้มนุษย์สามารถรับประทานอาหารได้ทุกประเภท 

“แล้วพระองค์ทรงเรียกฝูงชนมาอีก ตรัสกับพวกเขาว่า ‘พวกท่านทุกคน 
จงฟังเราและเข้าใจเถิด ไม่มีส่ิงใดภายนอกท่ีเข้าไปภายในมนุษย์แล้ว 
จะท าให้มนุษย์เป็นมลทินได้ แต่ส่ิงท่ีออกมาจากภายในมนุษย์นั่นแหละ 
ท่ีท าให้มนุษย์เป็นมลทิน’ เมื่อพระองค์เสด็จพ้นจากฝูงชนเข้าไปในบ้านแล้ว  
พวกสาวกก็ทูลถามพระองค์ถึงค าเปรียบเทียบนั้น พระองค์จึงตรัสกับ 
พวกเขาว่า ‘แม้แต่พวกท่านก็ยังไม่เข้าใจหรือ? พวกท่านไม่เห็นหรือว่า 
ไม่มีส่ิงใดจากภายนอกท่ีเข้าไปภายในมนุษย์แล้วจะท าให้มนุษย์เป็นมลทิน  
เพราะว่าส่ิงนั้นไม่ได้เข้าไปในใจ แต่ลงไปในท้องแล้วก็ถ่ายออกลงส้วมไป’  
(เป็นการประกาศว่าอาหารทุกอย่างสะอาด)” (มก. 7:14-19) 

ในช่วงระหว่างที่ชนชาติอิสราเอลเดินทางมุ่งหน้าไปยังดินแดนแห่งพันธสัญญา ขณะนั้นธรรมบัญญัติ
ก าหนดขึ้นมาเพื่อให้ชนชาติอิสราเอลมีสุขลักษณะอนามัยที่ดี อาจจะเพราะในสมัยนั้นผู้คนยังไม่มี
วิธีการประกอบอาหารท่ีถูกสุขลักษณะ จึงต้องระมัดระวังเรื่องการกินเป็นพิเศษ และการกินหรืองดกิน
ส่ิงเหล่านี้ เพื่อท่ีจะไม่ท าให้ชนชาติอิสราเอลกลับไปนึกถึงความเป็นอยู่ในประเทศอียิปต์สมัยท่ียังเป็น
ทาส แล้วกลับไปนมัสการพระเดิมเหล่านั้น แต่เมื่อเวลาผ่านไปกฎข้อห้ามเกี่ยวกับเรื่องการกินนั้นไม่ได้
ถูกใช้ในลักษณะเดิม เมื่อพระเจ้าประทานเสรีภาพให้กับมนุษย์ทุกคนในการเลือกรับประทานอาหาร 
ดังนั้น คริสเตียนทุกคนสามารถเลือกรับประทานอาหารได้ทุกประเภทอย่างสมดุล 
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สามารถสรุปว่าแนวทางการบริโภคอาหารอย่างสมดุล ต้องมีการเลือกรับประทานอาหารท่ี
หลากหลายในปริมาณที่พอดี ไม่เป็นการเสพติดอาหารชนิดใดชนิดหนึ่ง ไม่รับประทานอาหารที่เป็น
อันตรายต่อร่างกาย และในการประกอบอาหารต้องมีการปรุงอาหารอย่างระมัดระวังโดยค านึงถึง
คุณค่าทางอาหารท่ีจะได้รับมากท่ีสุด 

 

4.5 งดบริโภคอาหารเป็นครั้งคราว 

การรับประทานอาหารบางช่วงและไม่รับประทานอาหารบางช่วง หรือการงดอาหารเป็น
ช่วงๆ แบบไม่ต่อเนื่อง โดยสลับกับช่วงรับประทานอาหารปกติ แต่สามารถดื่มน ้าเปล่าได้ในช่วงที่งด
อาหาร วิธีการนี้เรียกว่า “Intermittent Fasting” หรือมักเรียกสั้นๆ ว่า “IF” ที่ก าลังเป็นกระแสท่ี
ก าลังนิยมในปัจจุบัน เนื่องจากมีค ากล่าวอ้างถึงประโยชน์ต่อสุขภาพ และยังสามารถช่วยในการลด
น ้าหนักตัว ลดปริมาณไขมันในร่างกาย ไปจนถึงอาจจะช่วยชะลอวัยได้ โดยที่ไม่ต้องควบคุมปริมาณ
อาหารเพียงแค่งดการรับประทานอาหารบางเวลาเท่านั้น 
 สมิทธิ โชติศรีลือชา (2020) นักก าหนดอาหาร โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กรรมการ สมาคม
นักก าหนดอาหารแห่งประเทศไทย อธิบายว่า การงดอาหารเป็นเวลา โดยการกินแบบนี้แบ่งได้เป็น 2 
ช่วง คือ ช่วงงด (Fasting) และช่วงกิน (Feeding) โดยปกติร่างกายของคนเราจะมีกระบวนการเผา
ผลาญสารอาหารที่รับประทานเข้าไปในร่างกาย 2 ระยะ คือ ช่วงเมทาบอลิซึมหลัง อาหาร (Fed 
State Metabolism) และเมทาบอลิซึมช่วงอดอาหาร (Fasted Stated Metabolism) กล่าวคือ เมื่อ
มีการรับประทานอาหารเข้าไปในร่างกายก็จะท าให้น ้าตาลในเลือดเพิ่มสูงขึ้น ท าให้ร่างกายเกิดการ
หลั่งของฮอร์โมนอินซูลิน (Insulin) สูงขึ้น น ้าตาลจึงถูกเก็บไว้ในตับอ่อนเกิดเป็นไขมัน เมื่องดอาหาร
ฮอร์โมนอินซูลินต ่าลง ท าให้ฮอร์โมนกลูคากอน (Glucagon) หลั่งออกมาเพื่อท าหน้าที่กระตุ้นให้
ร่างกายสร้างน ้าตาลขึ้นใหม่ เพื่อรักษาระดับน ้าตาลในเลือดไม่ให้ต ่าจนเกินไป และสลายไขมันท่ีสะสม
ไว้มาเป็นแหล่งพลังงาน 
 การงดอาหารช่วงเวลาหนึ่ง คือ การไม่กินอย่างสมัครใจเพื่อเหตุผลบางอย่างท่ีเป็นได้ท้ังความ
เช่ือทางศาสตร์ สุขภาพ และอื่นๆ อาหารนั้นมีอยู่เพียงพอ แต่เลือกท่ีจะไม่กิน และสามารถเลือกท่ีจะ
กลับมากินได้ทุกเมื่อ รูปแบบอาหารที่เน้นการจ ากัดระยะเวลาในการรับประทานอาหารในหนึ่งวัน มี
รูปแบบดัง เช่น IF 18/6, IF 20/4 หรือ IF 23/1 ยกตัวอย่างเช่น IF 18/6 หมายถึง ก าหนดระยะเวลา
อดอาหาร 18 ช่ัวโมงต่อวัน และระยะเวลาท่ีสามารถรับประทานอาหารได้ 6 ช่ัวโมงต่อวัน ซึ่งสามารถ
รับประทานอาหารปริมาณ และพลังงานเท่าไหร่ก็ได้ แต่ต้องไม่มากจนเกินไป เช่น ระยะเวลาท่ี
สามารถรับประทานอาหารได้ 9.00-15.00 น. และระยะเวลางดอาหาร 15.00-09.00 น. ดังนั้นการงด
อาหารช่วงเวลาหนึ่งจึงเป็นการงดมื้ออาหารบางมื้อไปด้วย 
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 บทความ What Is Intermittent Fasting and Is It Actually Good For You? (ผลกระทบ
ท่ีเกิดขึ้นระหว่างการอดอาหารตามช่วงเวลาและปัจจัยท่ีมีผลต่อสุขภาพท่ีดี) ท่ีเขียนโดย HEID (2018) 
กล่าวว่า การกินแบบปกติหลายๆ วัน สลับกับการกินน้อยสามารถช่วยในเรื่องของการเผาผลาญของ
ร่างกายไปในทางท่ีดีขึ้น และได้สรุปข้อดีของการรับประทานอาหารบางช่วงและงดรับประทานอาหาร
บางช่วง ข้อสรุป 7 ประการดังนี้ (1) การงดรับประทานอาหารบางช่วงช่วยให้มีอายุยืนยาวขึ้น (2) 
ช่วยเพิ่มกระบวนการออโตฟาจี้ (Autophagy) คือปฏิกิริยาที่เซลล์กินชิ้นส่วนของตัวเองเพื่อความอยู่
รอด ถือเป็นการท าลายขยะหรือชิ้นส่วนที่ผุพังของเซลล์เพื่อน ากลับมาใช้ใหม่ (3) การงดอาหาร
ช่ัวคราวสามารถกระตุ้นโกรทฮอร์โมน (Human Growth Hormone) ซึ่งเป็นฮอร์โมนชนิดหนึ่งท่ีผลิต
ขึ้นจากต่อมใต้สมองและมีหน้าที่ส าคัญในการเจริญเติบโตของร่างกายพุ่งสูงขึ้นขณะที่เรางดอาหาร 
ช่วยเรื่องการเผาผลาญไขมันและเพิ่มกล้ามเนื้ออีกด้วย (4) ช่วยป้องกันระบบภูมิคุ้มกันส่วนหนึ่งท่ีเกี่ยว
โยงกับการอักเสบและบวมในหลายโรคด้วยกัน เช่น โรคเบาหวานประเภท 2 โรคหลอดเลือด และ
โรคอัลไซเมอร์ (5) ช่วยให้สมองปลอดโปร่งและสามารถช่วยชะลอการเสื่อมของเซลล์และลดความ
เสี่ยงการเป็นโรคอัลไซเมอร์ได้ด้วย (6) การงดอาหารเป็นเวลาช่วยท าให้น ้าหนักลดลงได้ (7) การกิน
บ้างงดบ้างช่วยลดระดับน ้าตาลในเลือด ท าให้สามารถป้องกันจากโรคเบาหวานประเภท 2 (Type 2 
Diabetes) ได้ยืนย ันจากผลวิจ ัยเรื่อง Effects of intermittent fasting on health markers in 
those with type 2 diabetes: A pilot study (ผลกระทบของการเข้าสู่กระบวนการอดอาหาร ใน
ผู้ป่วยเบาหวานชนิดท่ีสอง : การศึกษาน าร่อง) ท่ีปรากฏในหอสมุดแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา สถาบัน
สุขภาพแห่งชาติ (US National Library of Medicine National Institutes of Health) ระบุว่า ผล
จากการศึกษาข้างต้นบ่งชี้ว่าการท า Intermittent Fasting เป็นประจ าทุกวันในระยะเวลาสั้นๆ นั้น
น่าจะปลอดภัย ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ป่วยเบาหวานประเภท 2 และ (8) การงดอาหารนั้นท าให้ร่างกาย
ดึงกระบวนการท่ีซับซ้อนออกมา ซึ่งช่วยจ าแนกเซลล์ดีและไม่ดีออกจากกันตามธรรมชาติ ซึ่งสามารถ
ช่วยป้องกันมะเร็งได้ 
 

4.6 สรุป 

จากท่ีกล่าวมาท้ังหมดนี้ สามารถสรุปแนวทางการบริโภคอาหารจากพระคริสตธรรมคัมภีร์ได้
ห้าประการคือ ประการแรก รับประทานอาหารตามรูปแบบท่ีพระเจ้าทรงจัดเตรียมให้ต้ังแต่ปฐมกาล 
กล่าวคือ รับประทานอาหารที่เป็นธรรมชาติที่สุดหรือใกล้ธรรมชาติมากที่สุด ไม่มีการดัดแปลงท้ัง
รูปร่าง รสชาติ กล่ินหรือการเพิ่มเติมสารอื่นใดท่ีท าให้อาหารเปล่ียนแปลงไปจากเดิม การรับประทาน
อาหารธรรมชาติ ไม่เพียงแต่จะท าให้ร่างกายได้รับสารอาหารท่ีดีในปริมาณท่ีสูงกว่าอาหารท่ัวไปแล้ว
ยังสามารถช่วยต้านโรคต่างๆ ท าให้ร่างกายของมนุษย์สมบูรณ์แข็งแรงและห่างไกลจากการเจ็บไขไ้ด้
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ป่วย ประการท่ีสองบริโภคอาหารด้วยมุมมองท่ีขอบพระคุณพระเจ้าท่ีประทานอาหาร เพราะพระเจ้า
ทรงหยั่งรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดส าหรับมนุษย์ พระเจ้าประทานอาหารแก่มนุษย์ไม่เพียงแต่ท าให้มี
สุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรงเท่านั้น แต่อาหารท่ีพระเจ้าประทานให้ยังมีสรรพคุณในการช่วยป้องกันและ
รักษาโรคภัยไข้เจ็บและช่วยในการฟื้นคืนสภาพท่ีสมบูรณ์ของร่างกายมนุษย์ เราควรจะกินและด่ืมด้วย
การส านึกพระคุณของพระเจ้าที่พระองค์ประทานสรรพสิ่งในธรรมชาติ ประการที่สาม ไม่เสพติด
อาหาร การรู้จักบังคับตนไม่กินอาหารตามความรู้สึกแต่กินเพื่อตอบสนองตามความจ าเป็นนั้นเป็น
ประโยชน์ทั้งฝ่ายวิญญาณและฝ่ายร่างกาย ประการที่สี่คือ การรับประทานอาหารอย่างสมดุล เลือก
รับประทานอาหารที่หลากหลายในปริมาณที่พอดี กล่าวคือรับประทานอาหารให้ได้รับสารอาหารให้
ครบถ้วน และประการสุดท้าย การงดบริโภคเป็นครั้งคราว การรับประทานอาหารบางช่วงและไม่
รับประทานอาหารบางช่วง หรือการงดอาหารเป็นช่วงๆ แบบไม่ต่อเนื่อง โดยสลับกับช่วงรับประทาน
อาหารปกติ เป็นวิธีการปรับสภาพร่างกายให้สมดุล ท าให้อวัยวะส่วนต่างๆ ของร่างกายสามารถ
ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 
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บทที่ 5 

สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

จากการท่ีผู้วิจัยได้ศึกษาจากพระคริสตธรรมคัมภีร์ เอกสารต ารา หนังสือไทยและต่างประเทศ
ที่ให้กรอบแนวคิดทางศาสนศาสตร์ งานวิจัย วารสาร บทความทางวิชาการ และแหล่งข้อมูลทาง
อินเทอร์เน็ต ที่เกี่ยวข้องด้านอาหารตามแนวทางพระคริสตธรรมคัมภีร์ ทั้งศึกษาการบริโภคของชน
ชาติอิสราเอล โดยเน้นค าส่ังท่ีปรากฏอยู่ในกฎหมายของโมเสสจากพระคริสตธรรมคัมภีร์แสดงให้เห็น
ถึงพระประสงค์ของพระเจ้าท่ีมีต่อประชากรของพระองค์ในสมัยนั้น และได้ศึกษาแนวทางการบริโภค
อาหารของผู้คนในปัจจุบัน ซึ่งเป็นการยืนยันให้เข้าใจถึงพระประสงค์ของพระเจ้าท่ีทรงรัก ทรงห่วงใย 
ทรงจัดเตรียมการอภัยและพระคุณแห่งการช าระชีวิตประชากรของพระองค์ให้บริสุทธิ์ แล้วน ามา
วิเคราะห์เพื่อทราบแนวทางการปฏิบัติในด้านการบริโภคอาหารจากพระคริสตธรรมคัมภีร์ เพื่อน าไปสู่
การทราบแนวทางการมีสุขภาพที่ดี จากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลทั้งหมดข้างต้น สามารถสรุปแนวคิด
ด้านอาหารจากพระคริสตธรรมคัมภีร์ ได้ดังนี้ 

 

5.1 สรุปผลการวิจัย 

ผู้วิจัยได้ศึกษาพระคริสตธรรมคัมภีร์ เอกสารต ารา งานวิจัย วารสาร บทความทางวิชาการ 
และแหล่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต ที่เกี่ยวกับการบริโภคอาหาร ทั้งที่เป็นภาษาไทยและอังกฤษ เพื่อ
น ามาเป็นแนวทางการบริโภคให้มีสุขภาพท่ีดี จากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลท้ังหมดข้างต้น สามารถสรุป
ความเข้าใจว่า โภชนาการตามแนวทางจากพระคริสตธรรมคัมภีร์นั้น เป็นส่ิงท่ีส าแดงถึงพระคุณความ
รักขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่มีต่อมนุษย์ผู้ทรงเป็นพระฉายาของพระองค์ให้สามารถด าเนินชีวิตอยา่งมี
ความสุขในฐานะตัวแทนของพระองค์ทั้งชีวิตฝ่ายร่างกายและจิตวิญญาณที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้า 
โดยสามารถสรุปผลการเรียนรู้จากการวิจัยดังนี้ 

ประการแรก การรับประทานอาหารให้ใกล้เคียงกับส่ิงท่ีพระเจ้าทรงจัดเตรียมให้แก่มนุษย์ให้
มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ หรือการรับประทานอาหารที่ได้จากธรรมชาติ โดยการเน้นรับประทาน
อาหารท่ีมีความเป็นธรรมชาติของอาหารชนิดนั้นๆ ให้มากท่ีสุด เพราะอาหารท่ีพระเจ้าประทานให้แก่
มนุษย์ต้ังแต่ช่วงแรกของการทรงสร้าง เป็นอาหารท่ีพระเจ้าประทานให้แก่มนุษย์เพื่อเป็นส่ิงท่ีหล่อ
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เล้ียงร่างกายให้เจริญเติบโตและแข็งแรง เป็นอาหารท่ีอุดมสมบูรณ์ น่าพึงพอใจและมีผลดีต่อร่างกาย
ให้มนุษย์มีชีวิตอย่างมีคุณภาพเพื่อการส าแดงพระองค์ผู้ทรงเป็นพระผู้สร้าง 

ประการที่สอง การกินและดื่มด้วยการขอบพระคุณพระเจ้า พระองค์ทรงสร้างทุกๆ สิ่งใน
ธรรมชาติขึ้น ด้วยความรัก ความเมตตา และความปรารถนาให้มนุษย์มีความเป็นอยู่และสุขภาพที่ดี 
จากความจริงที่ว่าพระองค์ทรงรู้ว่าสุขภาพร่างกายนั้นมีอิทธิพลต่อการเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณของ
มนุษย์ เมื่อมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงก็ท าให้พบสันติสุข สรรพสิ่งที่พระเจ้าประทานให้แก่
มนุษย์ พระองค์ไม่ได้ประทานให้มนุษย์เพราะความดีความชอบโดยการกระท าของมนุษย์ แต่เป็น
พระคุณท่ีพระเจ้าทรงมีต่อมนุษย์ต้ังแต่เริ่มการทรงสร้าง 

ประการที่สาม การรู้จักบังคับตนไม่เสพติดอาหาร การอดอาหารเป็นกรรมวิธีในการควบคุม
พฤติกรรมในการบริโภค เป็นการฝึกการรู้จักบังคับตนท่ีเป็นประโยชน์ท้ังฝ่ายวิญญาณและฝ่ายร่างกาย 
การรู้จักบังคับตนเป็นผลพระวิญญาณบริสุทธิ์ การรู้จักบังคับตนในการรับประทานอาหาร จะท าให้
เข้าใจถึงสิ่งที่จะรับประทานว่า จะส่งผลดีหรือผลเสียต่อร่างกายอย่างไร อีกทั้งช่วยยับยั้งชั่งใจการ
เลือกรับประทานอาหารท่ีมีรสชาติถูกปากถูกใจ แต่เลือกรับประทานอาหารท่ีเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย
มากท่ีสุด 

ประการท่ีส่ี การรับประทานอาหารอย่างสมดุล พระเจ้าประทานอาหารมากมายหลากหลาย
ชนิดแก่มนุษย์ อาหารแต่ละชนิดให้สารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายของคนเราที่แตกต่างกัน 
ดังนั้นการกินอาหารชนิดใดชนิดหนึ่งเกินความจ าเป็นของร่างกายนอกจากจะไม่เป็นประโยชน์แล้ว
อาจจะมีผลข้างเคียง ดังนั้น ควรจะบริโภคอาหารให้หลากหลาย ได้สารอาหารครบถ้วนเพื่อสุขภาพท่ีดี  

ประการสุดท้าย คือ การรับประทานอาหารบางช่วงและไม่รับประทานอาหารบางช่วง หรือ
การงดอาหารเป็นช่วงๆ แบบไม่ต่อเนื่อง สามารถช่วยในเรื่องของการเผาผลาญของร่างกายไปในทางท่ี
ดีขึ้น เป็นการช่วยท าความสะอาดระบบการย่อยของร่างกาย ร่างกายจะขจัดพวกสารพิษต่างๆ ท่ี
ตกค้างอยู่ภายในระบบทางเดินอาหาร อีกทั้งในทางการแพทย์นั้นการงดรับประทานอาหารบางช่วง
แพทย์สามารถใช้เป็นวิธีเพื่อรักษาโรคบางโรคได้อีกด้วย 

พระคริสตธรรมคัมภีร์ได้เปิดเผยแนวทางการบริโภคเพื่อการด าเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพถึงแม้
ไม่ได้เป็นการเปิดเผยโดยตรง แต่พระคริสตธรรมคัมภีร์ได้กล่าวถึงแนวความคิดผ่านเรื่องราวต่างๆ ท่ี
เป็นความเชื่อความศรัทธาไว้อย่างมากมาย หลังจากที่ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื ่อ งนี้ ท าให้เกิดความ
ตระหนักในคุณประโยชน์และพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพมากยิ่งขึ้น และท าให้มีความ
เข้าใจถึงแผนการโดยพระคุณความรักของพระเจ้า ท่ีพระองค์ทรงมีต่อมนุษย์โดยเฉพาะในด้านอาหาร
และสุขภาพ แสดงให้เห็นถึงความรักความห่วงใยที่พระเจ้าทรงมีต่อมนุษย์ ที ่พร ะเจ้าทรงมีพระ
ประสงค์ให้มนุษย์มีความสุขและสุขภาพท่ีดีในฐานะท่ีเป็นตัวแทนของพระเจ้า 
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5.2 อภิปรายผล 

อาหารคือ แหล่งพลังงานของร่างกายคนเรา อาหารท าให้คนสามารถมีชีวิตอยู่ได้ อาหารจึง
เป็นสิ่งที่ส าคัญที่สุดต่อชีวิตมนุษย์ มนุษย์และสิ่งมีชีวิตทุกชนิดล้วนมีชีวิตและเคลื่อนไหวได้เพราะ
อาหารท่ีรับประทานเข้าสู่ร่างกาย เมื่ออาหารมีความจ าเป็นต่อชีวิต เราจึงต้องรับประทานอาหาร แต่
เรามีปัญหามากมายที่เกี ่ยวกับการรับประทานอาหาร เช่น การไม่มีอาหารจะรับประทาน การ
รับประทานอาหารมากเกินความต้องการของร่างกายหรือการรับประทานอาหารที่ไม่จ าเป็นต่อ
ร่างกาย  

พระคริสตธรรมคัมภีร์ได้กล่าวถึงการรับประทานอาหารไว้อย่างมากมาย จากการศึกษา
ค้นคว้าการบริโภคอาหารตามแนวทางพระคริสตธรรมคัมภีร์ พบว่า พระคัมภีร์ได้กล่าวถึงอาหารในเชิง
ท่ีเป็นอาหารส าหรับสุขภาพท่ีดีของร่างกายและขณะเดียวกันก็ได้พูดถึงอาหารในมิติของอาหารชีวิตจิต
วิญญาณพร้อมกัน จากการศึกษาค้นคว้าเรื ่องนี้ท าให้พบว่า พระเจ้าทรงจัดเตรียมอาหารและให้
แนวทางในการบริโภคอาหารแก่มนุษย์ เพราะว่าอาหารเป็นปัจจัยขั้นพื้นฐานที่ส าคัญที่สุดส าหรับ
ร่างกายของมนุษย์ และขณะเดียวกัน อาหารเป็นส่วนท่ีส าคัญท่ีสุดส าหรับชีวิตฝ่ายวิญญาณของมนุษย์
ด้วย  

 
5.2.1 การบริโภคอาหารกับสุขภาพร่างกาย 

พระคริสตธรรมคัมภีร์ โดยเฉพาะพันธสัญญาเดิมหมวดธรรมบัญญัติที ่ได้กล่าวห้ามคน
อิสราเอลไม่ให้รับประทานอาหารที่มาจากเนื้อสัตว์บางประเภท จากที่ได้ศึกษาเราได้ทราบว่า สัตว์
เหล่านั้น ล้วนเป็นสัตว์ที่สามารถน ามาซึ่งเชื้อโรค ซึ่งเป็นที่มาของการเจ็บไข้ได้ป่วย เพราะเป็นสัตวท่ี์
กินเนื้อหรือเป็นสัตว์ที่กินซากสัตว์ ส่ิงปฏิกูล แน่นอนถ้าพระเจ้าทรงสอนคนอิสราเอลท่ีมีชีวิตเมื่อหลาย
พันปีก่อนเกี่ยวกับเชื้อโรค พวกเขาอาจจะไม่เข้าใจ และในการสื่อสารกับคนในแต่ละยุคแต่ละสมัย 
พระองค์ก็ใช้คนในสมัยนั้นด้วยภาษาและวิธีการท่ีพวกเขาเข้าใจ สอดคล้องกับวิถีชีวิตของพวกเขา  

พระเจ้าทรงมีวิธีการสอนที่แตกต่างกับคนในแต่ยุคแต่ละสมัยให้เข้าใจแนวทางในการ
รับประทานเพื่อให้มีสุขภาพที่ดี แข็งแรง มีอายุยืนยาว เช่นเดียวกัน คนในสมัยนี้ เมื่ออ่านพระคมัภีร์
แล้วมักจะมีค าถามว่า การรับประทานเนื้อสัตว์ท่ีพระเจ้าห้ามจะเป็นความบาปได้อย่างไรเมื่อพระองค์
เป็นผู้ทรงสร้าง แน่นอนถ้าพระคัมภีร์เขียนในสมัยของเราก็อาจจะไม่เขียนด้วยภาษาแบบนี้ แต่
ความหมายและวัตถุประสงค์คงเดิมคือ พระประสงค์ของพระเจ้าท่ีอยากจะให้ประชากรของพระองค์ 
ท่ีพระองค์รัก ห่วงใยมีสุขภาพท่ีดี แข็งแรง อายุยืนเพื่อส าแดงถึงพระองค์ผู้ทรงเป็นพระผู้สร้างในบริบท
หรือยุคสมัยนั้นด้วยการด าเนินชีวิตท่ีเช่ือฟังและถวายเกียรติแด่พระองค์ 
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5.2.2 การบริโภคอาหารกับชีวิตฝ่ายวิญญาณ  

ในปฐมกาลพระเจ้าทรงสร้างสรรพส่ิงอย่างครบบริบูรณ์ เพียงพอต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ 
พระองค์ทรงจัดเตรียมอาหารที่เป็นสิ่งจ าเป็นขั้นพื้นฐานที่ส าคัญที่สุดส าหรับชีวิตมนุษย์ พระเจ้าทรง
สร้างสถานท่ีอยู่ สถานท่ีด ารงชีวิตของมนุษย์และอาหารพระเจ้าประทานอาหารแก่มนุษย์ พระเจ้าทรง
จัดเตรียมทุกส่ิงสารพัด รวมทั้งอาหารอย่างอุดมสมบูรณ์ท่ีมีประโยชน์ต่อร่างกายเพื่อให้มนุษย์มีชีวิตท่ี
มีคุณภาพ เป็นตัวแทนของพระเจ้าท่ีส าแดงพระองค์ผู้ทรงเป็นพระผู้สร้าง อย่างไรก็ตามเม่ืออาดัมและ
เอวาถูกล่อลวงให้รับประทานผลไม้ (อาหาร) ที่พระเจ้าตรัสห้าม ท าให้มนุษย์ล้มลงในความผิดความ
บาป  

ในพันธสัญญาใหม่ พระเยซูคริสต์ตรัสว่า “เราเป็นอาหารแห่งชีวิต คนท่ีมาหาเราจะไม่หิวและ
คนที่วางใจในเราจะไม่กระหายอีกเลย” (ยน. 6:35) พระธรรมยอห์น บทที่ 6 เป็นเรื่องราวที่เริ่มด้วย
การที่พระเยซูทรงเลี้ยงคนห้าพันคนด้วยปลาสองตัวกับขนมปังห้าก้อน หลังจากนั้นพระเยซูกับสาวก
ข้ามทะเลสาบทิเบเรียสและฝูงชนเสาะหาพระเยซู เมื่อพวกเขาพบพระเยซู พวกเขาถามพระเยซูว่า 
พระองค์มาถึงเมื่อไร แต่พระเยซูตรัสตอบเขาทั้งหลายว่า “ท่านตามหาเรามาไม่ใช่เพราะเห็นหมาย
ส าคัญแต่เพราะได้กินขนมปังอิ่ม” 

ในปฐมกาล พระเจ้าพระผู้สร้างประทานอาหารให้แก่อาดัมและเอวา อาหารเป็นส่ิงท่ีถูกใช้ใน
การล่อลวงให้อาดัมและเอวาท าบาป และเมื่อพระเยซูคริสต์เสด็จมาเพื่อช่วยเหลือมนุษย์ให้พ้นจาก
ความผิดความบาป พระองค์ทรงเล้ียงฝูงชนท่ีติดตามพระองค์ด้วยอาหาร แต่นั่นดูเหมือนพระเยซูไม่ได้
สอนความรักความเป็นห่วงของพระบิดาท่ีมีต่อมนุษย์ในขณะท่ียังด าเนินชีวิตอยู่บนโลกนี้เท่านั้นแต่ส่ิง
ที่ส าคัญยิ่งกว่านั้นคือ ชีวิตฝ่ายวิญญาณที่มีพระเยซูคริสต์ผู้ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าเป็นอาหาร
แห่งชีวิต 

 

5.3 ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการท าวิจัย 

ผู้วิจัยเสนอแนะให้ผู้ท่ีมีความสนใจในเรื่องโภชนาการตามแนวทางจากพระคริสตธรรมคัมภีร์ 
จัดท างานวิจัยนี้ เพื่อช่วยให้ทุกคนเข้าใจถึงแผนการโดยพระคุณความรักของพระเจ้าท่ีพระองค์ทรงมี
ต่อมนุษย์ในด้านอาหารการกินแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมให้ทุกคนตระหนักถึงการดูแลสุขภาพด้วยการ
บริโภคอาหารตามแนวทางจากพระคริสตธรรมคัมภีร์ เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติด้านการกินเพื่อการมี
สุขภาพท่ีดีตามพระประสงค์ของพระเจ้า สามารถตอบสนองได้ดังนี้ 

 
 



 

62 

5.3.1 ส าหรับคริสเตียน ผู้รับใช้ และคริสตจักร 

ทุกวันนี้มีคริสเตียนจ านวนมากต่างโต้เถียงกันในเรื่องการรับประทานอาหารตามแนวทางจาก
พระคัมภีร์ โดยเฉพาะกฎข้อห้ามในธรรมบัญญัติที่ห้ามรับประทานอาหารบางประเภท เพราะพระ
คัมภีร์กล่าวว่า เป็นมลทิน ในเรื่องนี้ สิ่งหนึ่งที่คริสเตียนควรจะเข้าใจคือ ธรรมบัญญัติเป็นกฎข้อห้าม
ส าหรับคนอิสราเอลในยุคพันธสัญญาเดิม ส่วนเราคริสเตียนในปัจจุบันนั้นเป็นคนที่อยู่ในยุคพันธ
สัญญาใหม่ ที่เรารอดนั้นรอดโดยพระคุณ ไม่ใช่รอดด้วยการประพฤติปฏิบัติ ถ้าเรายังยึดติดกับธรรม
บัญญัติ แสดงว่าเรายังอยู่ภายใต้ธรรมบัญญัติ เรายังไม่ได้รับความรอดผ่านทางองค์พระเยซูคริสต์ พระ
เยซูคริสต์ได้ตรัสถึงเรื่องนี้ว่า “ไม่มีสิ่งใดเลยจากภายนอกของมนุษย์ท าให้เขาเป็นมลทินได้ แต่สิ่งท่ี
ออกมาจากภายในของมนุษย์นั่นแหละท าให้เขาเป็นมลทิน” (มก. 7:15)  

พระเยซูคริสต์ทรงยืนยันว่า ทุกสิ่งที่เรารับประทานเข้าไปไม่ได้ท าให้เป็นบาป แต่อย่างไ รก็
ตาม คริสเตียนหลายคนได้อ้างพระคัมภีร์ข้อนี้เพื่อท าตามใจอยากของตนเอง ซึ่งในเรื่องนี้อัครทูต
เปาโลได้ตักเตือนไว้ว่า “ถ้าพี่น้องเป็นทุกข์เพราะอาหารที่ท่านกิน ท่านก็ไม่ได้ประพฤติตามทางแห่ง
ความรักเสียแล้ว พระคริสต์สิ้นพระชนม์เพื่อใคร ก็อย่าให้คนนั้นพินาศเพราะอาหารที่ท่านกินเลย” 
(รม. 14:15) “อย่าท าลายส่ิงท่ีพระเจ้าสร้างเพราะเห็นแก่อาหารเลย อาหารทุกอย่างปราศจากมลทินก็
จริง แต่การกินอาหารซึ่งเป็นเหตุให้ผู้อื่นสะดุดก็ไม่ดี” (รม. 14:20)  

นอกจากนี้จากที่ได้เสนอมาก่อนหน้านี้ สิ่งที่พระเจ้าได้ตรัสห้ามคนอิสราเอลรับประทานใน
พันธสัญญาเดิมนั้น จากการศึกษาวิจัยของนักวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ในปัจจุบันเราได้ทราบว่า 
เป็นสิ่งที ่สามารถส่งผลต่อสุขภาพของคนเรา ดังนั้นในทางหลักโภชนาการ การงดเว้นจากการ
รับประทานอาหารเหล่านั้นก็จะเกิดผลดีต่อสุขภาพของเรา ข้อเสนอแนะส าหรับคริสเตียนก็คือ จง
รับประทานทุกสิ่งที่เป็นประโยชน์กับร่างกายด้วยการสรรเสริญขอบพระคุณและถวายเกียรติแด่พระ
เจ้า 

 
5.3.2 ส าหรับหน่วยงานหรือสถาบันคริสเตียน 

สภาคริสตจักรในประเทศไทยมีหน่วยงานและสถาบันการศึกษาและโรงพยาบาลจ านวนมาก
ท่ีมีบุคลากรและผู้รับบริการ นักเรียนนักศึกษา ผู้เขียนเห็นว่า แนวทางโภชนาการตามหลักพระคริสต
ธรรมคัมภีร์นี้เป็นหัวข้อที่น่าสนใจและน่าจะเป็นประโยชน์อย่างมาก โดยเฉพาะในสังคมปัจจุบันที่มี
แนวทางในการบริโภคที่หลากหลาย น ามาซึ่งโรคภัยไข้เจ็บ จากการวิจัยข้อมูลครั้งนี้สิ่งหนึ่งที่เราได้
เรียนรู้คือ โรคต่างๆ ในสมัยปัจจุบันเช่น ความดัน เบาหวาน โรคหัวใจ มะเร็ง ฯลฯ มีสาเหตุหลักมา
จากพฤติกรรมในการบริโภคอาหาร ดังนั้น ผู้เขียนจึงขอเสนอแนะให้หน่วยงานและสถาบันของสภา
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คริสตจักรเป็นกระบอกเสียงให้ความรู้เรื่องโภชนาการตามแนวทางของพระคัมภีร์แก่บุคลากรและ
ผู้รับบริการของหน่วยงานสถาบันซึ่งมีท้ังโรงเรียน โรงพยาบาล และมหาวิทยาลัย 

 
5.3.3 ส าหรับนักโภชนาการคริสเตียน 

สภาคริสตจักรมีสถาบันพระคริสตธรรมทั้งที ่เป็นส่วนกลางและที่เป็นของภาคต่างๆ ขอ
น าเสนอให้มีการจัดท าหลักสูตรที่เป็นส่วนกลาง เพื่อสอนนักศึกษาที่จะเป็นผู้รับใช้ในอนาคตจะได้
เรียนรู้เรื่องนี้ รวมทั้งอาจจะให้นักโภชนาการคริสเตียนท้ังหลายได้มีโอกาสมาแลกเปล่ียนความรู้ 

 

5.4 ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป 

5.4.1 การวิจัยโดยการสัมภาษณ์ 

จากการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้อาศัยรูปแบบการวิจัยข้อมูลต่างๆ จากเอกสารจากห้องสมุดและ
ข้อมูลที่สืบค้นทางอินเทอร์เน็ต ท าให้ได้ข้อมูลที่เป็นความรู้ทั้งหลักศาสนศาสตร์และวิชาการ ไม่มี
โอกาสได้ศึกษาวิจัยเป็นกรณีศึกษาในสนามเพื่อใช้ในการเปรียบเทียบ ดังนั้น หากมีผู ้สนใจจะ
ท าการศึกษาในเรื่องนี้ต่อไป ขอเสนอว่า เป็นเรื่องน่าสนใจมากหากศึกษาวิจัยเรื่องหลักการโภชนาการ
ของพระคัมภีร์ในกลุ่มเป้าหมายใดเป้าหมายหนึ่งด้วยวิธีการวิจัยแบบกรณีศึกษา 

 
5.4.2 การผลิตวรรณกรรม 

จากการวิจัยใจในครั้งนี้ ในขั้นตอนการทบทวนวรรณกรรมของผู้วิจัย เมื่อผู้วิจัยสืบค้นข้อมูล
จากเอกสารต ารา หนังสือท่ีให้กรอบแนวคิดทางศาสนศาสตร์ งานวิจัย วารสาร บทความทางวิชาการ 
และแหล่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต หรือจากหนังสืออรรถาธิบายพระคัมภีร์ฉบับภาษาไทย ที่เกี่ยวขอ้ง 
ผู้วิจัยพบข้อมูลกล่าวที่เป็นภาษาไทยน้อยมาก ส่วนงานวิจัยในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อโภชนาการ
ตามแนวทางจากพระคริสตธรรมคัมภีร์นั้นไม่พบงานวิจัยที่เป็นภาษาไทยเลย อาจเพราะเมื่อกล่าวถึง
อาหารในพระคริสตธรรมคัมภีร์ผู้คนต่างให้ความสนใจเพียงประเด็นอาหารที่เป็นมลทินและอาหารท่ี
ไม่เป็นมลทินเท่านั้น ซึ่งในความเป็นจริงในพระคริสตธรรมคัมภีร์มีประเด็นเกี่ยวกับอาหารที่น่าสนใจ
อย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นค าสั่งเกี่ยวกับการบริโภคอาหารที่ปรากฏอยู่ในกฎหมายของโมเสส หรือ
การใช้อาหารในส านวนเชิงเปรียบเทียบท่ีปรากฏในพระคริสตธรรมคัมภีร์ เช่น การเปรียบเทียบอาหาร
กับชีวิต จึงเสนอแนะให้ผู้ที่สนใจและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าวรรณกรรมคริสเตียน ศึกษาและผลิต
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วรรณกรรมที่เกี่ยวกับอาหารในพระคริสตธรรมคัมภีร์ที่หลากหลายน่าสนใจส าหรับคริสเตียน รวมท้ัง
บุคคลท่ัวไปทุกช่วงวัย 

 
5.4.3 การจัดท าบทเรียนหรือคู่มือการสอน 

ผู้วิจัยเสนอแนะให้ผู้ท่ีมีความสนใจในเรื่องโภชนาการตามแนวทางจากพระคริสตธรรมคัมภีร์ 
จัดท างานวิจัยนี้เป็นคู่มือแนวทางการบริโภคอาหารตามแนวทางจากพระคริสตธรรมคัมภีร์เพื่อสุขภาพ 
ส าหรับทุกคนโดยเฉพาะบุคคลท่ีมีความสนใจในด้านการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ นอกจากเป็น
การช่วยให้ทุกคนเข้าใจถึงแผนการโดยพระคุณความรักของพระเจ้าที่พระองค์ทรงมีต่อมนุษย์ในด้าน
อาหารการกินแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมให้ทุกคนตระหนักถึงการดูแลสุขภาพด้วยการบริโภคอาหารตาม
แนวทางจากพระคริสตธรรมคัมภีร์ เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติด้านการกินเพื่อการมีสุขภาพที่ดีตามพระ
ประสงค์ของพระเจ้า
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