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บทคัดย่อ 

การศึกษา “อาหารมังสวิรัติแบบอินเดีย: การสร้างพ้ืนท่ีทางสังคม กรณีศึกษา อาจารย์ไม้ร่ม 

ธรรมชาติอโศก” มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาประวัติชีวิตของอาจารย์ไม้ร่ม ธรรมชาติอโศก และข้อมูล

ท่ัวไปของชุมชนบ้านราชธานีอโศก หมู่ท่ี 10 ตําบลบุ่งไหม อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี 

อันเป็นท่ีอยู่อาศัยในปัจจุบันของอาจารย์ไม้ร่ม เพ่ือศึกษาและทําความเข้าใจความเป็นมาและองค์

ความรู้อาหารมังสวิรัติแบบอินเดียในแบบฉบับของอาจารย์ไม้ร่ม และเพ่ือวิเคราะห์กระบวนการการ

สร้างพ้ืนท่ีทางสังคมของอาหารมังสวิรัติแบบอินเดียดังกล่าว โดยใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ประกอบกับ

แนวคิดกระแสโลกาภิวัตน์ และแนวคิดการสร้างพ้ืนท่ีทางสังคม 

 ผลการศึกษาพบว่า อาหารมังสวิรัติแบบอินเดีย มีท่ีมาจากความคิดความเชื่อของ

อาจารย์ไม้ร่ม ธรรมชาติอโศก ผู้เผยแพร่อาหารดังกล่าวนี้อย่างเป็นทางการ โดยการเกิดข้ึนนี้มีเหตุ

ปัจจัยมาจากเง่ือนไขทางสังคมแวดล้อม โดยผู้ศึกษาได้ทําการแบ่งออกเป็น 3 ประเด็น ได้แก่ หนึ่ง 

กระแสโลกาภิวัตน์ท่ีทําให้เกิดวิกฤตสุขภาพ เป็นแรงผลักดันให้เกิดการจุดประกายของอาหารเพ่ือ

สุขภาพ สอง ศาสนา ในกําหนดรูปแบบของอาหารปลอดเนื้อสัตว์ อาหารบุญเพ่ือการปฏิบัติศีลจาก

การไม่เบียดเบียนชีวิตสัตว์อ่ืน อีกท้ังบริบทชุมชนแวดล้อมท่ีมีอุดมการณ์ทวนกระแสสังคม ท้ังการ

ปฏิเสธระบบทุนนิยม การปฏิเสธสารเคมี และเน้นการอยู่ร่วมกันแบบสาธารณะโภคีหรือระบบกงสี 

และสาม ครอบครัว นํามาซ่ึงการหล่อหลอมความพึงพอใจส่วนบุคคล การถูกเลี้ยงดูในสภาพแวดล้อม
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ท่ีเป็นป่า ทําให้อาจารย์ไม้ร่มเชื่อในคุณประโยชน์ของความเป็นธรรมชาติมากกว่าสิ่งปรุงแต่งท่ีไม่ใช่

วัตถุดิบจากธรรมชาติ ท้ังหมดล้วนเป็นต้นทุนในการหล่อหลอมความคิดความเชื่อของอาจารย์ไม้ร่ม 

ผ่านการเรียนรู้และตระหนักถึงกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ดังกล่าวในสังคมท่ีตนอาศัยอยู่ หากแต่มิได้อยู่ใน

ลักษณะของผู้ตามเสมอไป มีท้ังการยอมรับและปฏิเสธกฎกติกา ลักษณะของการต่อรองและต่อสู้กับ

เง่ือนไขทางสังคมนี้ได้กลายเป็นแนวคิดในการประกอบสร้างอาหารมังสวิรัติแบบอินเดียโดยอาจารย์ไม้

ร่ม ธรรมชาติอโศกข้ึน และเข้าสู่ลําดับของแพร่กระจายองค์ความรู้อาหารมังสวิรัติแบบอินเดียดังกล่าว

นี้ออกไปด้วยกิจกรรมต่าง ๆ อันได้แก่ ผลงานเขียนหนังสือ รายการโทรทัศน์ สื่อสังคมออนไลน์ และ

การปฏิบัติจริงแบบเผชิญหน้า โดยท่ีแต่ละกิจกรรมมีกระบวนการเชื่อมโยงความสัมพันธ์กับสถาบัน

ต่าง ๆ ภายในสังคมได้ ทําให้อาหารมังสวิรัติแบบอินเดียโดยอาจารย์ไม้ร่ม ธรรมชาติอโศกนี้สามารถ

ดํารงอยู่ได้ในพ้ืนท่ีทางสังคมของการบริโภคอาหารในสังคมไทยได้ 
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ในเอก ท่ีคอยช่วยเหลือและเป็นกําลัง ตลอดจนร่วมเฉลิมฉลองด้วยกันตลอดมา 
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บทท่ี 1 

บทนํา 

 

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา  

 ในยุคสมัยปัจจุบันปฏิเสธไม่ได้ว่าสังคมท่ัวโลกล้วนตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของกระแสโลกาภิ
วัตน์ ซ่ึงภายใต้อิทธิพลดังกล่าวส่งผลกระทบอย่างยิ่งต่อมุมมองในเรื่อง “เรา” กับ “คนอ่ืน” (We and 
Other) “ท่ีนี่” กับ “ท่ีอ่ืน” (Here and There) “โลกท่ีหนึ่ง” กับ “โลกท่ีสาม” (First World and 
Third World) หรือ “ตะวันตก” กับ “ตะวันออก” (West and East) โดยผลกระทบจากกระแสโลกา
ภิวัตน์ได้สั่นคลอนเส้นแบ่งเหล่านี้ให้ไม่สามารถประจักษ์ชัดได้อีกต่อไป (Gupta and Ferguson, 
1999 อ้างใน วาสนา ละอองปลิว, 2546: 4)  

 จากสถานการณ์ดังกล่าวทําให้นักวิชาการให้ความสนใจอธิบายปรากฏการณ์นี้ไว้หลายท่าน 
ได้แก่  อรชุน อัปปาดูรัย ได้ให้ทรรศนะต่อกระแสโลกาภิวัตน์ว่าคือ การเคลื่อนย้ายไหลเวียนของ 5 สิ่ง 
อันได้แก่ ผู้คน, ข้อมูลข่าวสาร, เทคโนโลยี, เงินทุน และแนวคิดอุดมการณ์ต่าง ๆ ออกไปในทุกท่ีท่ัว
โลก (Arjun Appadurai, 1990 อ้างใน บุษยรัตน์ กาญจนดิษฐ์, 2551: ออนไลน์) สืบเนื่องกันกับ
ทรรศนะของเดวิด ฮาร์วีย์ และ แอลเล็น สก็อต (Harvey and Scott) ท่ีอธิบายว่ายุคสมัยปัจจุบันได้
เกิดความกระชับแน่นระหว่างเวลากับพ้ืนท่ี (Time-Space Compression) ท่ีมีมากข้ึนเรื่อย ๆ ผ่าน
การพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งในอดีตจนถึงการสื่อสารทางไกลสมัยใหม่ในปัจจุบัน (Harvey and 
Scott, 1997 อ้างใน สิระยา สัมมาวาจ, 2546: 80) หรือตามทรรศนะของกิดเด็นส์ (Giddens) เรื่อง
การยืดขยายความสัมพันธ์ทางสังคมข้ามเวลาและพ้ืนท่ี (Time-Space Distanciation) ท่ีมองโลกาภิ
วัตน์ว่าเป็นความเป็นสมัยใหม่ท่ีขยายตัวออกไปและเชื่อมถึงกัน (Giddens, 2003 อ้างใน วินัย ผล
เจริญ, 2550: 13) 

 ท้ังนี้ สามารถสรุปความได้ว่า เป็นการอธิบายถึงกระแสโลกาภิวัตน์ท่ีมีลักษณะเชื่อมโยงวิถี
ชีวิตของผู้คน ครอบครัว ชุมชน รวมถึงสถาบันและองค์กรต่าง ๆ ท่ัวโลกซ่ึงอยู่ห่างไกลกันเข้าไว้
ด้วยกัน ท้ังจากการหลั่งไหลของผู้คน ข้อมูลข่าวสาร เทคโนโลยี การเงิน หรือแม้กระท่ังอุดมการณ์ ซ่ึง
ล้วนแต่ถูกกล่าวไว้ในฐานะของพลังในการขับเคลื่อนภาวะสมัยใหม่ให้กระจายตัวออกไปในทุกซอกมุม
ของโลก แม้พ้ืนท่ีท่ีห่างไกลก็สามารถเกิดการเปิดรับกับสิ่งท่ีเกิดข้ึนในอีกซีกโลกได้อย่างง่ายดายและ
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รวดเร็วมากยิ่งข้ึน   

สังคมไทยในปัจจุบันเองล้วนตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของกระแสโลกาภิวัตน์ จากความพยายาม
ในการพัฒนาประเทศไปสู่ความทันสมัยอย่างตะวันตกกลายเป็นช่องทางให้กระแสโลกาภิวัตน์เข้ามามี
บทบาทสําคัญต่อการเปลี่ยนแปลงท้ังทางด้านสภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม ปรากฏอย่าง
ชัดเจนในเรื่องการบริโภคอาหารของคนไทย จากการเผยแพร่ข้อมูลของแผนพัฒนาสถิติสาขาสุขภาพ 
ฉบับท่ี 1 พ.ศ. 2556-2558 โดยคณะอนุกรรมการสถิติสาขาสุขภาพและคณะทํางานสถิติสาขาสุขภาพ 
กล่าวว่าสถานการณ์ความรุนแรงของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังมาจากวิถีชีวิตท่ีเปลี่ยนแปลงไป อันเป็นผลมา
จากการเผชิญหน้ากับกระแสโลกาภิวัตน์ ระบบทุนนิยมท่ีให้ความสําคัญกับการพัฒนาทางด้านวัตถุ 
เป็นเหตุให้เกิดความเสื่อมถอยและล่มสลายของสถาบันครอบครัว สถาบันทางสังคม และการดําเนิน
ธุรกิจท่ีขาดความรับผิดชอบ เกิดค่านิยม วัฒนธรรม และวิถีการดําเนินชีวิตท่ีไม่พอเพียงและขาดความ
สมดุล ขาดความใส่ใจดูแลควบคุมป้องกันปัจจัยเสี่ยงท่ีส่งผลต่อสุขภาพ อยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีไม่
ปลอดภัย มีภัยคุกคามสุขภาพ และไม่เอ้ือต่อการสร้างสุขภาพท่ีดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งพฤติกรรมเสี่ยงท่ี
สําคัญจากการขาดการออกกําลังกายและการบริโภคหวาน มัน เค็ม มาก บริโภคผักและผลไม้น้อย สูบ
บุหรี่ ด่ืมสุรา ซ่ึงเป็นปัจจัยเสี่ยงหลักท่ีสําคัญของโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โรคท่ีเกิดจากวิถีชีวิตเหล่านี้ได้ทวี
ความรุนแรงและระบาดไปท่ัวโลก ซ่ึงประเทศไทยกําลังเผชิญกับปัญหาท่ีวิกฤตนี้ เช่นกัน 
(คณะอนุกรรมการสถิติสาขาสุขภาพและคณะทํางานสถิติสาขาสุขภาพ, 2557: ออนไลน์) 

จากข้อมูลเชิงสถิติพบว่าคนไทยอายุ 15 ปีข้ึนไป พ.ศ. 2551-2552 มีภาวะน้ําหนักเกินและ
อ้วน ร้อยละ 24.7 (17.6 ล้านคน) อ้วนลงพุง ร้อยละ 32.1 (16.2 ล้านคน) โรคเบาหวาน ร้อยละ 6.9 
โรคความดันโลหิตสูง ร้อยละ 21.4 ภาวะไขมันในเลือดสูง ร้อยละ 19.4 ความเจ็บป่วยจากโรคมะเร็ง 
หัวใจหลอดเลือดสมอง เบาหวาน และความดันโลหิตสูงเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน ในช่วง พ.ศ. 
2548-2551 เพ่ิมข้ึน 1.2-1.6 เท่า จากการคาดประมาณแนวโน้มการตายด้วยโรคต่าง ๆ ของ
ประชากรไทยใน พ.ศ. 2537-2552 โดยใช้สาเหตุการตายโดยตรงตามใบมรณบัตร พบว่า ในอีก 10 ปี
ข้างหน้า (พ.ศ. 2562) อุบัติเหตุจราจร มะเร็งตับ และหลอดเลือดสมอง เป็นสาเหตุการตายท่ีพบมาก
ท่ีสุดในผู้ชายไทย ในขณะท่ีเบาหวาน หลอดเลือดสมอง และมะเร็งตับ เป็นสาเหตุการตายท่ีพบมาก
ท่ีสุดของผู้หญิงไทย จะเห็นได้ว่าโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โดยเฉพาะกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือด มะเร็ง 
และเบาหวาน เป็นปัญหาสําคัญท่ีทําให้คนไทยเสียชีวิตเพ่ิมข้ึน ซ่ึงสอดคล้องกับสถานการณ์การ
เจ็บป่วยท่ีสําคัญของคนไทยท่ีพบว่าแนวโน้มการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังท่ีป้องกันได้เพ่ิมข้ึนมาตลอดใน 
2 ทศวรรษท่ีผ่านมา (เพ่ิงอ้าง, 2557: ออนไลน์) 
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ในปัจจุบันท่ีผลของการโฆษณาทําให้ผู้บริโภครู้สึกคล้อยตามถึงการบริโภคอาหารว่าเป็นการ
รับหรือซึมซับวัฒนธรรมตะวันตกไว้ในตนเอง ประกอบกับอาหารตะวันตกได้ถูกพิจารณาว่าเป็นของ
สมัยใหม่แล้ว และแสดงถึงสัญลักษณ์ด้านสถานภาพ ทําให้การบริโภคอาหารตะวันตกได้รับความนิยม
เป็นอย่างมาก โดยท่ีเรื่องของคุณค่าทางอาหารนั้นไม่มีผลต่อความต้องการในการบริโภคอีกต่อไป (ธน
ภูมิ อติเวทิน, 2543: 22) เทียนชัย วงศ์ชัยสุวรรณ (2539) ได้กล่าวถึงผลกระทบของโลกาภิวัตน์ต่อ
พฤติกรรมของผู้คนในสังคมว่า การบริโภคได้กลายเป็นเป้าหมายของสังคมทุนนิยม ความสุขของ
มนุษย์ในสังคมทุนนิยมถูกตีค่าด้วยความสามารถในการบริโภคสินค้า (เทียนชัย วงศ์ชัยสุวรรณ, 2539 
อ้างใน สิระยา สัมมาวาจ, 2546: 81) “อาหาร” จึงได้รับการปรับเปลี่ยนกลายเป็นสิ่งท่ีถูกบริโภคใน
ฐานะท่ีเป็นสินค้ารูปแบบหนึ่งด้วย Falk (1994) ได้ให้คําอธิบายอาหารในฐานะท่ีเป็นสินค้าว่ามิได้ถูก
บริโภคเพียงเพ่ือเสริมสร้างบํารุงร่างกาย หรือบรรเทาความหิวเท่านั้น แต่ยังบริโภคคุณค่าทาง
วัฒนธรรมท่ีล้อมรอบอาหารนั้นอยู่ด้วย การซ้ือหรือบริโภคสินค้าจึงเป็นการส่งผ่านคุณค่าลงไปยัง
ร่างกาย อาหารได้เป็นสิ่งสะท้อนต่อตนเองและผู้อ่ืนว่าบุคคลมีการรับรู้ต่อตนเองหรืออยากให้ตนเอง
ถูกรับรู้อย่างไร (Falk, 1994 อ้างใน ธนภูมิ อติเวทิน, 2543: 20-21)  

 โดยผลจากการสํารวจการบริโภคอาหารในสังคมไทย ซ่ึงวิเคราะห์โดยศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและ
ธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ ในเวที AEC กรมการค้าภายในเม่ือวันท่ี 3 ธันวาคม 2555 ผลสํารวจแสดง
ให้เห็นว่าคนไทยมีแนวโน้มในการบริโภคอาหารสดลดน้อยลง และหันไปพ่ึงพาอาหารสําเร็จรูป อย่าง
บะหม่ีก่ึงสําเร็จรูป อาหารแช่แข็ง และอาหารกระป๋องมากข้ึนแทน แม้ว่าอาหารสําเร็จรูปเหล่านี้จะ
อุดมไปด้วยน้ําตาล ไขมัน และโซเดียมสูง แต่มีข้อดีในเรื่องการประหยัดเวลาและความสะดวก 
เหมาะสมกับการดําเนินชีวิตของคนไทยในปัจจุบันท่ีใช้เวลาอยู่ภายนอกบ้านและเดินทางมากกว่าใน
อดีต เม่ือเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายระหว่างอาหารสําเร็จรูปและอาหารสดของคนในประเทศอินโดนีเซีย 
มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และไทย ในพ.ศ. 2552 พบว่า คนไทยมีสัดส่วนค่าใช้จ่ายสําหรับซ้ืออาหาร
สําเร็จรูปมากท่ีสุด โดยมีค่าใกล้เคียงกับค่าใช้จ่ายอาหารสด ในขณะท่ีคนประเทศอ่ืนมีสัดส่วน
ค่าใช้จ่ายสําหรับซ้ืออาหารสดสูงกว่าอาหารสําเร็จรูปมาก ในส่วนของอาหารจานด่วน หรือ ฟ้าสต์ฟู้ด 
(Fast food) เป็นอาหารอีกประเภทหนึ่งท่ีมักมีพลังงาน ไขมัน น้ําตาล และโซเดียมสูง และเน้นการ
บริการท่ีรวดเร็ว จากข้อมูลมูลค่าการตลาดของอาหารจานด่วน ซ่ึงแบ่งออกเป็น เบอร์เกอร์ พิซซ่า 
และไก่ทอด ซ่ึงรวบรวมโดยสถาบันอาหาร ในช่วง พ.ศ. 2552-2556 พบว่า มูลค่าตลาดของอาหาร
จานด่วนนั้น มีแนวโน้มเพ่ิมสูงข้ึนทุกปี มีอัตราเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 11.65 และใน พ.ศ. 2556 มูลค่า
ตลาดอาหารจานด่วนมีสูงถึง 24,755 ล้านบาท และเม่ือเปรียบเทียบกับข้อมูลการบริโภคจาก
สํานักงานสถิติแห่งชาติในช่วงระหว่างปีเดียวกันพบว่ามีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนเช่นกัน (สุลัดดา พงษ์อุทธา 
และวาทินี คุณเผือก (บรรณาธิการ), 2558: ออนไลน์)  
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ท่ามกลางภาวะวิกฤตสุขภาพท่ีเกิดข้ึนนี้ กระแสการต่ืนตัวเรื่องสุขภาพได้เริ่มก่อตัวข้ึนอย่าง
รวดเร็ว โดยพุ่งเป็นกระแสสูงสุดช่วงปี พ.ศ. 2540 เรียกกันว่า “ชีวจิตฟีเวอร์” เป็นปรากฏการณ์ท่ีโดด
เด่นท่ีสุดในขณะนั้น หนังสือชีวจิตของ ดร.สาทิส อินทรกําแหง ผู้คิดค้นอาหารชีวจิตท่ีปรับเปลี่ยน
รากฐานมาจากอาหารแมคโครไบโอติกส์ของญ่ีปุ่นให้เข้ากับบริบทของสังคมไทย มียอดจําหน่ายหลาย
แสนเล่มภายในระยะเวลาเพียงสามถึงสี่เดือน ติดอันดับหนังสือขายดีทุกสัปดาห์ในช่วงเวลานั้น ร้าน
ขายธัญพืชและน้ําอาร์ซี1เกิดข้ึนมากท้ังในศูนย์การค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านหนังสือ ตลาดสด ตลาด
นัด ตลอดจนถึงริมบาทวิถีท่ีคนเมืองสัญจรไปมา ในช่วงเวลานี้ร้านรวงต่าง ๆ ท่ีจําหน่ายสินค้าปลอด
สารพิษและอาหารเพ่ือสุขภาพจําพวกข้าวกล้อง ข้าวซ้อมมือ จึงขายดีเป็นอย่างมาก (โกมาตร จึง
เสถียรทรัพย์, 2542: 1-3 และ วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์, 2541: 80-82) ภายหลังกระแสการบริโภค
อาหารเพ่ือสุขภาพยังคงเป็นกิจกรรมทางสังคมท่ีมีการสืบเนื่องเรื่อยมาจนปัจจุบัน เทียบคู่กันมากับ
อาหารตามกระแสทุนนิยมจากตะวันตกท่ียังคงได้รับความนิยมและให้ผลเสียเรื่อยมาเช่นกัน ปรากฏ
เป็นกระแสการบริโภคอาหารหลากหลายรูปแบบได้แก่ อาหารแมคโครไบโอติกส์2 (Macrobiotics) 
อาหารฟังชั่น หรือ ฟังก์ชันนาลฟู๊ดส์ (Functional food) 3 และคลีนฟู้ด” (Clean food) หรือ 
อาหารคลีน4 เป็นต้น 

 อาหารมังสวิรัติ หรือ vegetarian food เป็นอาหารเพ่ือสุขภาพอีกรูปแบบหนึ่ง ท่ีเกิดข้ึนมา
อย่างช้านานในประวัติศาสตร์ และถือเป็นอาหารทางเลือกท่ีได้รับความนิยมและมีกลุ่มผู้บริโภคอย่าง

                                                           

1 นํ้าอาร์ซี หรือ นํ้าผักป่ันตามสูตรชีวจิต ท่ีมีส่วนประกอบ อาทิเช่น ผักกาดหอม ค่ืนไฉ่ มะเขือเทศ หอมใหญ่ มะนาว 

และนํ้าผึ้ง เป็นต้น  

2 อาหารแมคโครไบโอติกส์ (Macrobiotics) คือ การสร้างความสมดุลทุกด้านของชีวิตและธรรมชาติ โดยเฉพาะเรื่อง

การดื่ม-การกินให้สอดคล้องกับธรรมชาติท่ีอาศัยอยู่ เพ่ือสุขภาพท่ีดี (สํานักการแพทย์ทางเลือก กรมพัฒนา

การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก, 2550: ออนไลน์) 

3 อาหารฟังช่ัน หรือ ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพ่ือสุขภาพ หรือ ฟังก์ชันนาลฟู๊ดส์ (Functional food) มีความหมายว่า 

อาหารท่ีสามารถทําหน้าท่ีอ่ืนให้กับร่างกาย นอกเหนือจากเรื่องของรสสัมผัส (Sensory Function) การให้คุณค่า

ทางอาหารท่ีจําเป็นแก่ร่างกาย (Nutritive Function) และหน้าท่ีอ่ืน ๆ (Non- nutritive Physiological 

Functions) (ไพโรจน์ หลวงพิทักษ์, 2552: ออนไลน์) 

4
 อาหารคลีน หรือ “คลีนฟู้ด” (Clean food) คือ คือการบริโภคอาหารท่ีมีสภาพธรรมชาติมากท่ีสุด (สาวิตตรี สระ

ทองเทียน, 2558: ออนไลน์)  
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แพร่หลายในสังคมไทย โดยความหมายของคําว่า vegetarian มิได้มาจาก vegetable แต่มีรากศัพท์
มาจากภาษาลาตินว่า Vegetus ซ่ึงแปลว่า “สมบูรณ์ด้วยชีวิต” หรือบ้างว่า “ผู้มีชีวิตสมบูรณ์ ดีงาม 
สดชื่น และเบิกบาน” ในภาษาไทยแปลคําว่า vegetarian ว่า “มังสวิรัติ” ซ่ึงแปลอีกต่อหนึ่งจึงได้
ความว่า “ผู้ไม่ยินดีในเนื้อสัตว์” (ทวีทอง หงส์วิวัฒน์, 2541: 16-18) โดยจากการประเมินโอกาสทาง
ธุรกิจพบว่า ระดับของโอกาสในทางธุรกิจสําหรับกิจกรรมร้านอาหารเพ่ือสุขภาพอยู่ในระดับสูง โดยใน
ปัจจุบันพบร้านอาหารแบบมังสวิรัติสามารถพบเจอได้ท่ัวไป เช่น ร้านอาหารสปาฟู๊ดส์ ร้านอาหารเห็ด
ฮ่องเต้ ร้านอาหารชิจูย่า และร้านอาหารคุณเชิญ เป็นต้น โดยท่ีแต่ละร้านมีสาขากระจายไปในท่ีต่าง ๆ 
อย่างแพร่หลาย (อรยุพา อุ่นสุวรรณ์, ดนัย พิริยะสกุล และจารุพร ทรงสุทธิพงศ์, 2554: 4-31)  

ท่ามกลางความนิยมการบริโภคอาหารมังสวิรัติ “อาหารมังสวิรัติแบบอินเดีย” โดยอาจารย์ไม้
ร่ม ธรรมชาติอโศก เป็นทางเลือกหนึ่งของการบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพในปัจจุบัน โดยอาหาร
มังสวิรัติแบบอินเดียโดยอาจารย์ไม้ร่มนี้ได้พัฒนาข้ึนมาจากอาหารมังสวิรัติ กล่าวคือ ยังคงไว้ซ่ึงการ
บริโภคท่ีมีความหมายมากไปกว่าการรับอาหารเข้าสู่ร่างกายหรือเพ่ือเสริมสร้างบํารุงรักษาสุขภาพ แต่
เป็นการให้ความหมายถึงพฤติกรรมทางศีลธรรมผ่านสิ่งท่ีพวกเขาบริโภค อย่างไรก็ตาม อาหาร
มังสวิรัติแบบอินเดียโดยอาจารย์ไม้ร่มนี้มีความพิเศษท่ีแตกต่างไปจากอาหารมังสวิรัติท่ีรู้จักกัน
โดยท่ัวไป โดยมีลักษณะมาจากการสั่งสมประสบการณ์ การเรียนรู้ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน
ของท่านเอง 

 ปัจจุบันอาจารย์ไม้ร่ม ธรรมชาติอโศกใช้ชีวิตอยู่ในพ้ืนท่ีบริเวณชุมชนบ้านราชธานีอโศก หมู่ท่ี 
10 ตําบลบุ่งไหม อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี ชุมชนแห่งนี้เป็นชุมชนท่ีเพ่ิงก่อต้ังข้ึนราว 
พ.ศ. 2536 โดยกลุ่มชาวอโศก อาจารย์ไม้ร่มเองก็เป็นชาวอโศก คือผู้ท่ีศรัทธาในพุทธศาสนาสายสันติ
อโศก โดยมีอุดมการณ์ของชุมชนท่ีเคร่งครัดและถูกระบุไว้อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจนในเอกสาร
ประชาสัมพันธ์ของชุมชน ความว่า  

ชุมชนแห่งนี้เป็นหมู่บ้านของผู้ปฏิบัติธรรม ประกอบด้วย บ้าน วัด โรงเรียน มีพ่อท่าน
สมณะโพธิรักษ์ และสมาชิกสมณะสิกขมาตุ เป็นผู้นําทางจิตวิญญาณ อบรมสั่งสอนด้าน
จริยธรรมตามแนวทางพุทธศาสนา ทุกคนที่อยู่ที่นี่มาจากทุกภาคของประเทศไทย โดยมี
อุดมการณ์ร่วมกันที่จะสร้างชุมชนบุญนิยมโดยถือศีล 5 และศีล 8 ตามพุทธประเพณีเป็นหลักใน
การดําเนินชีวิตอย่างเคร่งครัด รับประทานอาหารมังสวิรัติ วันละ 1-2 ม้ือ ไม่มีอบายมุข สิ่งเสพ
ติด แม้แต่การสูบบุหร่ีก็ไม่มี แต่งกายเรียบง่าย ไม่สวมรองเท้า เสียสละลดความเห็นแก่ตัว มี
ความเอ้ืออาทรต่อกัน อยู่ร่วมกันด้วยความคารพในศีล มีศาสนาพุทธ ทุกคนทํางานฟรี โดย
ค่าตอบแทนเป็นบุญที่ได้เสียสละออกไปให้แก่ผู้อ่ืน รายได้จากผลผลิตต่าง ๆ นํามาเป็นค่าใช้จ่าย
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ร่วมกันในชุมชนเป็นระบบสาธารณโภคี (กินใช้ร่วมกันโดยทุกคนสมัครใจ)  

 ด้วยเหตุนี้ ประชากรทุกคนในหมู่บ้านจึงนับถือศาสนาพุทธ กฎกติกาดังกล่าวผู้ท่ีจะเข้ามาเป็น
สมาชิกในชุมชนได้นั้นต้องปฏิบัติตามอุดมการณ์นี้อย่างเคร่งครัดก่อนจะเข้าร่วมเป็นสมาชิกของชุมชน
ได้ (จามรี สุพันธุ์วณิช, 2535) อาจารย์ไม้ร่ม ธรรมชาติอโศกได้เข้าร่วมเป็นพุทธศาสนิกชนสายสันติ
อโศกเม่ือราวปี พ.ศ. 2528 เป็นจุดเริ่มต้นของการทานอาหารมังสวิรัติของท่าน ซ่ึงขณะนั้นอาจารย์เข้า
ร่วมในพุทธศาสนสถานสันติอโศกท่ีนวมินทร์ กรุงเทพมหานครฯ ก่อนจะย้ายมาต้ังท่ีอยู่อาศัยในชุนชน
บ้านราชธานีอโศกในปัจจุบัน โดยช่วงท่ีท่านยังอาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ ในราวปี พ.ศ. 2528–2541 ท่าน
ปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัดภายใต้กฎระเบียบในเรื่องการทานอาหารมังสวิรัติ แต่แล้วกลับพบว่าสมาชิก
ในชุมชนหรือชาวอโศกด้วยกันเจ็บป่วยจากการทานอาหารมังสวิรัติอย่างไม่ถูกวิธี บางคนทาน
บางอย่างมากไปหรือน้อยไป เช่น ผักท่ีถือว่าว่าเป็นของเย็นในระบบธาตุของอาหารอินเดีย ทําให้
ร่างกายขาดความสมดุลร้อนและเย็นจึงเกิดเป็นความเจ็บป่วย สืบเนื่องกันกับในช่วงเวลานั้นอาจารย์
ไม้ร่มให้ความสนใจต่อการศึกษาเรื่องทางธรรมไปพร้อมกัน พุทธศาสนาจึงเข้ามามีบทบาทสําคัญต่อวิธี
คิดหลายส่วน ดังท่ีท่านให้ตรรกะเหตุผลรองรับไว้อย่างน่าสนใจท่ีว่า  

พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ในอินเดีย อาหารอินเดียจึงเป็นที่หนึ่งในโลก ที่อินเดียเป็นแหล่งของ
ศาสดา บุคคลสําคัญ ๆ เกิดที่อินเดียหลายท่าน เพราะพวกเขากินอาหารมังสวิรัติแบบอินเดีย 
ไม่ได้กินอาหารเจของจีน หรือกินอาหารเวทเจ็ททาเร่ียน (Vegetarian) ในกรุงนิวยอร์ค (ไม้ร่ม 
ธรรมชาติอโศก, 2559: สัมภาษณ์)  

เม่ือทําการค้นคว้าเอกสารพบว่าศาสนามีบทบาทในการหนุนเนื่องให้อาหารมังสวิรัติสามารถ
สืบสานต่อมาและมีบทบาทสําคัญในการเผยแพร่อาหารมังสวิรัติด้วย ในประเทศอินเดียประชากร
เกือบ 200 ล้านคนกินอาหารมังสวิรัติ วิวัฒนาการของอาหารมังสวิรัติในอินเดียมีมาช้านานแล้วใน
ประวัติศาสตร์ เป็นอิทธิพลของท้ังศาสนาฮินดู และพุทธ แม้จะละเว้นเนื้อวัว แต่ศาสนาฮินดูจะมีการ
ฆ่าสัตว์เพ่ือใช้เซ่นสังเวยพระเจ้า ศาสนาพุทธซ่ึงเกิดข้ึนภายหลังปฏิเสธการฆ่าเพ่ือบูชาหรือเพ่ือ
วัตถุประสงค์อ่ืนใดโดยสิ้นเชิง การแพร่หลายของศาสนาพุทธในอินเดียส่งผลให้ศีลข้อห้ามฆ่าสัตว์และ
มังสวิรัติเผยแพร่ไปในหมู่ชาวอินเดียอย่างรวดเร็ว จนแม้คําสอนศาสนาฮินดูก็ได้รับอิทธิพล 
ปรับเปลี่ยนความชัดเจนมากข้ึนในหลัก “อหิงสา” (ahimsa) หรือการไม่ทําร้ายไม่เข่นฆ่า (ทวีทอง 
หงส์วิวัฒน์, 2541: 18-19)  

 จากอิทธิพลทางศาสนาท่ีส่งผลต่อการรับเอาอาหารมังสวิรัติแบบอินเดียไว้ในร่างกายของท่าน 
ได้กลายมาเป็นจุดเริ่มต้นในการเดินทางไปอินเดียในครั้งแรกราวปี พ.ศ. 2529 และครั้งต่อ ๆ มาอีก
หลายสิบครั้ง การเดินทางไปอินเดียด้วยความสนใจในเรื่องพุทธศาสนาและอาหารมังสวิรัติทําให้ท่าน
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ได้เรียนรู้และสั่งสมประสบการณ์เรื่อยมา แม้ว่ากลับมายังประเทศไทยแล้วยังคงเลือกท่ีจะหา
รับประทานและประกอบอาหารมังสวิรัติแบบอินเดียทานเอง อีกท้ังการออกแบบครัว วัตถุดิบ 
เครื่องเทศ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในครัวก็ล้วนเป็นแบบอินเดียด้วย ท้ายท่ีสุดแล้วอาหารมังสวิรัติ
แบบอินเดียก็ได้กลายมาเป็นอาหารในชีวิตประจําวันของท่านจวบจนทุกวันนี้เป็นเวลากว่า 30 ปีแล้ว 
รวมท้ังยังเป็นระยะเวลาท่ีตัวท่านไม่ได้เข้าโรงพยาบาลอีกเลย และด้วยองค์ความรู้ท่ีสะสมมา ทําให้
การรับประทานอาหารของท่านในบางครั้งคํานึงถึงสรรพคุณของวัตถุดิบ จึงมีการผ่อนผันโดยใช้
วัตถุดิบในพ้ืนท่ีบ้างหากแต่ยังคงเพ่ือให้ได้คุณประโยชน์สูงสุดหรือคุณประโยชน์ตามแต่ท่ีผู้ปรุงต้องการ 
เช่น แกงดาล หรือแกงถ่ัว แต่ใส่น้ําเต้าเพ่ิมเพ่ือช่วยในเรื่องความชราภาพและโรคหัวใจ เป็นต้น 
หากแต่มิได้ละเว้นหัวใจสําคัญอย่างการเน้นท่ีความเป็นอินเดียเป็นหลักด้วยการใส่เครื่องเทศ เพ่ือเพ่ิม
ความอุ่นร้อนในร่างกาย และเครื่องเคียงแบบอินเดีย5 ท่ีต้องมีปรากฏอยู่ในทุกม้ือของอาหาร เป็นต้น 
จึงเกิดเป็นอาหารมังสวิรัติแบบอินเดียท่ีแตกต่างไปจากอาหารมังสวิรัติโดยท่ัวไปในประเทศไทย แต่
เป็นในแบบฉบับของตัวท่านเอง  

 ด้วยสภาพแวดล้อมท่ีท่านอยู่อาศัยจึงถือได้ว่าเป็นสิ่งสําคัญท่ีเป็นท้ังเง่ือนไขทางกายภาพและ

เง่ือนไขทางสังคม ท่ีได้ทําหน้าท่ีในฐานะท่ีเป็นท้ังข้อจํากัดและขณะเดียวกันก็เป็นแรงผลักดันต่อ

กระบวนการคิดและการประพฤติปฏิบัติตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อการบริโภคอาหารท่ีตกอยู่ภายใต้

กระบวนคิดท่ีทวนกระแสสังคม การบริโภคอาหารมังสวิรัติแบบอินเดียโดยอาจารย์ไม้ร่มมีความ

น่าสนใจในการให้คําอธิบายต่อองค์ความรู้เรื่องอาหารท่ีแตกต่างไปจากการบริโภคกระแสหลักท่ีอิงอยู่

กับหลักการทางวิทยาศาสตร์ เพราะคําอธิบายต่อองค์ความรู้เรื่องอาหารมังสวิรัติแบบอินเดียของท่าน

มิได้อิงแอบอยู่กับความรู้ทางโภชนาการสมัยท่ีเป็นความรู้ทางวิทยาศาสตร์ใด ๆ เลย กลับเป็นความ

เชื่อจากการลองผิดลองถูกท่ีตกทอดและเล่าขานสืบกันมาอย่างยาวนานเท่านั้น จึงปรากฏออกมาเป็น

ท้ังรูปธรรมจากพฤติกรรมการบริโภคอาหารและนามธรรมจากภาพการหยิกยกอาหารมังสวิรัติแบบ

อินเดียนี้ข้ึนมาทวนกระแสวิธีคิดต่อการบริโภคอาหารของกระแสทุนนิยมได้อย่างถึงพริกถึงขิง  

เรากินอาหารที่คนเขากินกันมานานเป็นร้อย ๆ ปี ไม่ใช่ผลวิจัยของนักวิทยาศาสตร์ที่เพิ่ง

ออกมาเม่ือไม่ก่ีปี ก่ีสิบปีก่อน ... แล้วอาหารที่กินกับพวกยารักษาก็ผลิต ๆ กันออกมาก็มาจากที่

                                                           

5
 เครื่องเคียงแบบอินเดีย ประกอบด้วย พริก เกลือดาํ มะเขือเทศหั่นสด และพริกสด (ไมร้่ม ธรรมชาตอิโศก, 2559: 

สัมภาษณ์) 
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เดียวกัน ทั้งหมอ โรค ยา และอาหาร ต่างอยู่ภายใต้บริษัทยักษ์ใหญ่ทั้งนั้น (ไม้ร่ม ธรรมชาติ

อโศก, 2559: สัมภาษณ์)  

ทัศนะดังกล่าวนี้บ่งบอกถึงร่องรอยของความไม่ไว้วางใจต่อกลไกของตลาดและการต่อต้าน
การบริโภคกระแสหลักท่ีอยู่บนฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในสังคมทุนนิยมอย่างสุดโต่ง เกิดเป็น
เคลื่อนไหวอย่างมีพลวัตรต่อการก่อร่างสร้างพ้ืนท่ีให้กับอาหารมังสวิรัติแบบอินเดียโดยอาจารย์ไม้ร่ม 
ปรากฏผ่านการบอกเล่าเรื่องราวความเจ็บป่วยของผู้ท่ีเลือกรับประทานอาหารมังสวิรัติแบบอินเดีย
ตามคําแนะนําของท่านอย่างกรณีของคุณดินเย็น “...อาเป็นโรคไต มือเท้าบวม เวลาปัสสาวะท้ังขุ่น
เหม็นและมีฟอง... พอได้มีโอกาสไปกินข้าวท่ีบ้านลุง (อาจารย์ไม้ร่ม) ก็ประทับใจ กินแล้วมันดีก็กินมา
เรื่อย ๆ ครัวนี่ก็ไปดูแบบมาจากท่ีบ้านเขา ตอนนี้สุขภาพดี ไม่ป่วยอย่างแต่ก่อน ... เชื่อเพราะลุงแกให้
คําอธิบายได้ น่าเชื่อถือ ไม่กินยาแล้ว ไม่เชื่อในสารเคมี ใช้ไปเรื่อย ๆ ก็มีแต่จะต้องไปฟอกไต” (ดินเย็น 
ชาวหินฟ้า, 2559: สัมภาษณ์) และการเผยแพร่ผ่านการวิพากษ์วิจารณ์ท่ีตรงไปตรงมาแสดงให้เห็น
เป็นรูปธรรมท้ังจากในรายการโทรทัศน์ เช่น รายการ “กิน อยู่ คือ” (2554) รายการคนค้นฅน (2554) 
การปรากฏในรูปแบบของการใช้สื่อออนไลน์ (Social media) อย่าง Facebook และ Youtube 
ต้ังแต่ช่วงปี พ.ศ. 2554 เป็นช่องทางหนึ่งในการเผยแพร่วิถีชีวิตและให้ความรู้เรื่องของอาหารมังสวิรัติ
แบบอินเดียอย่างต่อเนื่อง การแต่งตัวก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งท่ีแสดงถึงการต่อต้านทุนนิยมอย่างสุดโต่งจาก
การไม่แต่งตัวและบริโภคสินค้าตามกระแสทุนนิยม ซ่ึงถือเป็นการแสดงศิลปะในฐานะศิลปิน เพ่ือ
เรียกร้องความสนใจให้คนท่ัวไปและสื่อเกิดฉุกคิดและหันมาสนใจในองค์ความรู้อาหารมังสวิรัติแบบ
อินเดียของท่าน และจากผลงานการเขียนหนังสือของท่าน อันได้แก่ หนังสือ “อาหารห่า กับ ทางรอด
ในแผนการลับ 2012” ในปี พ.ศ. 2555 และ หนังสือ “อยู่ท่ีอาหาร” ในปี พ.ศ. 2556 

... เผื่อผู้อ่ืนที่กําลังตกอยู่ในภาวะอาหารวิกฤติ ที่จะต้องควักเงินล้านผ่านหมอให้เสียบ สับ 
โขก ผ่า ตัด แล้วแทงซํ้าจนตายคาโรงพยาบาล จนผมต้องถึงธรรมที่มีความบริสุทธิ์ใจเป็นพื้นฐาน
ว่า ใช่แล้วใช่เลย ไม่มีอะไรในการดูแลโลกจะดีไปกว่าหันมาใส่ใจในอาหาร เพราะพระเจ้าสร้าง
ชีวิต “อยู่ที่อาหาร” ไม่ได้อยู่ที่ยาหรือหมอแต่ประการใด พระพุทธองค์ถึงกับย้ํายืนยันว่า “อาหา
โร โลเก ปฐมโมโหตุ” คือ อาหารเป็นหนึ่งในโลก ... (ไม้ร่ม ธรรมชาติอโศก, 2556: 9) 

การเปิดพ้ืนท่ีด้วยช่องทางต่าง ๆ ดังกล่าวให้กับอาหารมังสวิรัติแบบอินเดียนี้ เพ่ือท่ีจะให้องค์

ความรู้ในเรื่องการบริโภคอาหารนี้ได้ถูกเผยแพร่ออกไปสู่สาธารณะ อันจะนําไปสู่การเป็นท่ีรู้จักและ

เปิดโลกทัศน์ต่อพ้ืนท่ีการบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพท่ามกลางกระแสการบริโภคนิยมท่ีส่งผลเสียต่อ

ร่างกาย ก่อให้เกิดผลลัพธ์แห่งการนําไปปฏิบัติใช้อย่างแพร่หลายมากยิ่งข้ึน ส่งอิทธิพลต่อบุคคลท่ีสอง
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และสามต่อไปเรื่อย ๆ อันเป็นการรุกล้ําเข้าสู่สนามของการสร้างพ้ืนท่ีทางสังคม ในการศึกษาครั้งนี้

นอกจากเป็นการศึกษาองค์ความรู้อาหารมังสวิรัติแบบอินเดียในแบบฉบับของอาจารย์ไม้ร่มแล้ว ยัง

เป็นความพยายามชี้ให้เห็นถึงกระบวนการการสร้างพ้ืนท่ีทางสังคมของอาหารมังสวิรัติแบบอินเดียโดย

อาจารย์ไม้ร่ม ธรรมชาติอโศก ท่ีพยายามแทรกตัวข้ึนมาท่ามกลางความนิยมในการบริโภคอาหารตาม

กระแสทุนนิยม ด้วยกระบวนการและยุทธวิธีท่ีสร้างความแตกต่างและทวนกระแสสังคมชนิดท่ีเรียกได้

ว่าพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือ นําไปสู่การช่วงชิงพ้ืนท่ีในการบริโภคอาหารได้ในสังคมไทย อันเป็น

เหตุท่ีมาของการศึกษาเรื่อง “อาหารมังสวิรัติแบบอินเดีย: การสร้างพ้ืนท่ีทางสังคม กรณีศึกษา 

อาจารย์ไม้ร่ม ธรรมชาติอโศก” โดยทําการศึกษาเก็บข้อมูลภายในบริเวณพ้ืนท่ีชุมชนบ้านราชธานี

อโศก หมู่ท่ี 10 ตําบลบุ่งไหม อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานีในครั้งนี้ 

วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือศึกษาประวัติชีวิตของอาจารย์ไม้ร่ม ธรรมชาติอโศก และข้อมูลท่ัวไปของชุมชนบ้านราชธานี
อโศก หมู่ท่ี 10 ตําบลบุ่งไหม อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี อันเป็นท่ีอยู่อาศัยปัจจุบันของ
อาจารย์ไม้ร่ม ธรรมชาติอโศก 
 2. เพ่ือศึกษาและทําความเข้าใจความเป็นมาและองค์ความรู้อาหารมังสวิรัติแบบอินเดียในแบบ
ฉบับของอาจารย์ไม้ร่ม ธรรมชาติอโศก 
 3. เพ่ือวิเคราะห์กระบวนการการสร้างพ้ืนท่ีทางสังคมของอาหารมังสวิรัติแบบอินเดียโดยอาจารย์ไม้
ร่ม ธรรมชาติอโศก  

คําถามการศึกษา 

 1. อาหารมังสวิรัติแบบอินเดียโดยอาจารย์ไม้ร่ม ธรรมชาติอโศกคืออะไร และมีท่ีมาอย่างไร 
 2. อาหารมังสวิรัติแบบอินเดียโดยอาจารย์ไม้ร่ม ธรรมชาติอโศก มีกระบวนการการสร้างพ้ืนท่ีทาง
สังคมอย่างไร 

สมมติฐานการศึกษา 

 ท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์ในปัจจุบัน การบริโภคอาหารตามกระแสทุนนิยมท่ีหลั่งไหลเข้ามา
สู่สังคมไทยได้รับความนิยมกันอย่างแพร่หลาย แต่อาหารเหล่านี้ได้ส่งผลเสียต่อร่างกาย เกิดเป็นความ
เจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังแก่คนในสังคม อาหารมังสวิรัติแบบอินเดียโดยอาจารย์ไม้ร่ม ธรรมชาติ
อโศก ท่ีเกิดข้ึนนี้เป็นอาหารเพ่ือสุขภาพอีกรูปแบบหนึ่งท่ีตระหนักได้ถึงผลกระทบของอาหารท่ีมีต่อ
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สุขภาพร่างกายของคนในสังคมไทย จึงได้พยายามอธิบายองค์ความรู้ของตนเอง และเผยแพร่ออกมาสู่
สาธารณะ เพ่ือให้สามารถแทรกตัวข้ึนมาท่ามกลางการบริโภคอาหารตามกระแสนิยมได้ และนําไปสู่
การมีพ้ืนท่ีทางสังคมในการบริโภคอาหารในสังคมไทย 

ขอบเขตของการวิจัย  

 การศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาเพ่ือทําความเข้าใจกระบวนการสร้างพ้ืนท่ีทางสังคมผ่านองค์
ความรู้เรื่องอาหารมังสวิรัติแบบอินเดีย ซ่ึงถือเป็นอาหารเพ่ือสุขภาพรูปแบบหนึ่ง โดยมุ่งเน้น
การศึกษาผ่านประสบการณ์ ชีวิตประจําวัน และประวัติชีวิตของอาจารย์ไม้ร่ม ธรรมชาติอโศก เพ่ือ
สะท้อนทัศคติ ความเชื่อ และองค์ความรู้เรื่องอาหารมังสวิรัติแบบอินเดีย อันจะสามารถนําไปสู่การ
วิเคราะห์ถึงเง่ือนไขในกระบวนการสร้างพ้ืนท่ีทางสังคม ท่ีให้ภาพการต่อต้านต่อรองชัดเจนข้ึน เกิด
เป็นการเปิดพ้ืนท่ีทางสังคมของอาหารมังสวิรัติแบบอินเดียโดยอาจารย์ไม้ร่มในสังคมไทย โดย
ประกอบกับการศึกษาผ่านงานเอกสาร การลงภาคสนามด้วยการสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วมและไม่มี
ส่วนร่วม ท้ังจากตัวอาจารย์ไม้ร่ม และผู้มีส่วนเก่ียวข้องอย่างใกล้ชิด อันได้แก่ ภรรยา และกลุ่มผู้ท่ี
บริโภคและไม่บริโภคอาหารมังสวิรัติตามคําแนะนําของอาจารย์ไม้ร่มท่ีอาศัยอยู่ร่วมกันในชุมชนบ้าน
ราชธานีอโศก ตําบลบุ่งไหม อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี ผู้ท่ีรับชมสื่อออนไลน์ (Social 
media) และกลุ่มคนจากชุมชนใกล้เคียง ซ่ึงเป็นช่องทางหนึ่งในการเผยแพร่องค์ความรู้นี้ ท้ังนี้ เพ่ือให้
ข้อมูลมีความครบถ้วนสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน 

สถานท่ีในการศึกษา 

 ชุมชนบ้านราชธานีอโศก หมู่ท่ี 10 ตําบลบุ่งไหม อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี 
เพ่ือความสอดคล้องกับเรื่องท่ีจะศึกษาและวัตถุประสงค์ท่ีต้องการ ด้วยเป็นพ้ืนท่ีท่ีอาจารย์ไม้ร่มอาศัย
อยู่ในปัจจุบัน 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 1. เพ่ือทราบถึงสภาพท่ัวไปของชุมชนบ้านราชธานีอโศก หมู่ท่ี 10 ตําบลบุ่งไหม อําเภอวารินชํา
ราบ จังหวัดอุบลราชธานี 
 2. เพ่ือทราบถึงความเป็นมาและรูปแบบ ตลอดจนองค์ความรู้ของอาหารมังสวิรัติแบบอินเดียโดย
อาจารย์ไม้ร่ม ธรรมชาติอโศก รวมถึงเกิดเป็นการบันทึกรวบรวมรูปแบบอาหารดังกล่าวนี้ด้วย 
 3. เพ่ือเข้าใจถึงกระบวนการสร้างพ้ืนท่ีทางสังคมของอาหารมังสวิรัติแบบอินเดียโดยอาจารย์ไม้ร่ม  
 4. เพ่ือให้เห็นถึงความสามารถในการต่อรองในชีวิตประจําวันภายใต้องค์ความรู้อาหารมังสวิรัติแบบ



11 

 

 

 

อินเดียท่ีสามารถก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและสร้างความแตกต่างหลากหลายในการบริโภคอาหาร
ของคนในสังคมไทย 

นิยามศัพท์  

 1. อาหารมังสวิรัติแบบอินเดีย หมายถึง อาหารมังสวิรัติท่ีมีรากฐานมาจากประเทศอินเดีย 
แต่ในบริบทของการศึกษาครั้งนี้คือ อาหารมังสวิรัติในแบบฉบับของอาจารย์ไม้ร่ม ธรรมชาติอโศก ท่ีมี
ท้ังการใช้วัตถุดิบตามการปรุงแบบอินเดียและวัตถุดิบในท้องถ่ิน 
 2. อาหารตามกระแสทุนนิยม หมายถึง อาหารในภาคอุตสาหกรรม อาทิ อาหารสําเร็จรูป
และ/หรือก่ึงสําเร็จรูป อาหารแช่แข็ง และอาหารจานด่วน เป็นต้น  

3. สันติอโศก ในครั้งแรกท่ีได้ยินคํานี้ ผู้ศึกษาไม่รู้จักกับพุทธศาสนาสายสันติอโศกเลย จึง
นิยามคํานี้เพ่ือทําความเข้าใจร่วมกันว่า คือ กลุ่มของผู้เคลื่อนไหวในการปฏิรูปทางพุทธศาสนาใน
ประเทศไทย ท่ีหันกลับไปให้ความสําคัญกับการปฏิบัติแบบด่ังเดิม มีการจัดต้ังชุมชน และระบบ
เศรษฐกิจเป็นของตนเอง เรียกว่า “บุญนิยม” คือการค้าท่ีไม่หวังผลกําไร ทวนกระแสขนานคู่ไปกับ
ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม โดยผู้ท่ีศรัทธาในพุทธศาสนาสายสันติอโศกนี้จะเรียกตนเองว่าชาวอโศก 
ทุกคนทานอาหารมังสวิรัติอย่างเคร่งครัด ทํางาน ใช้จ่าย และได้รับรายได้จากผลผลิตต่าง ๆ ท่ีผลิตข้ึน
เองร่วมกัน เรียกว่า ระบบสาธารณโภคี โดยมีฐานความเชื่อท่ีว่าค่าตอบแทนเป็นบุญท่ีได้เสียสละ
ออกไปให้แก่ผู้อ่ืน  

กรอบแนวคิดท่ีใช้ในการศึกษา 

 

 

 

 

 

  

 

เง่ือนไขทางสังคม 

- ครอบครัว 

- การศึกษา 

- ศาสนา 

- บริบทชุมชนแวดล้อม 

กระแสโลกาภวิัตน์ 

อาหารตามกระแส

ทุนนิยม 

- อาหารจานด่วน 

- อาหารกึ่งสําเร็จรูป 

- อาหารกระป๋อง 

- อาหารแช่แข็ง 

ส่งผลเสียต่อร่างกาย / ค่ากําไร 

- การบอกเล่า 

- ส่ือโทรทัศน์ 

- ส่ือออนไลน์  

(Social media) 

- ผลงานเขียนหนังสือ 

- อื่น ๆ 

อาหารมังสวิรตัิแบบอินเดยีโดย

อาจารย์ไม้ร่ม ธรรมชาติอโศก 

การบริโภคอาหาร 

ในสังคมไทย 



12 

 

 

 

จากกรอบแนวคิดข้างต้น แสดงให้เห็นถึงการปะทะกันระหว่างอาหารมังสวิรัติแบบอินเดีย 
กับอาหารสมัยใหม่ตามกระแสทุนนิยม โดยท่ีอาหารสมัยใหม่ได้กลายเป็นสิ่งเปรียบเทียบท่ีถูกกล่าวถึง
ในแง่ลบต่อสุขภาพและเป็นอาหารเพ่ือการพาณิชย์เป็นสําคัญ ทําให้กลายเป็นการจุดประเด็นในการ
เกิดข้ึนของอาหารเพ่ือสุขภาพ คือ อาหารมังสวิรัติแบบอินเดียโดยอาจารย์ไม้ร่ม ธรรมชาติอโศก 
อาหารท่ีเกิดข้ึนมาจากการประกอบข้ึนของความเชื่อความศรัทธาในศาสนา การหล่อหลอมของ
ครอบครัวอันนําไปสู่ความพึงพอใจส่วนบุคคล การศึกษา ตลอดจนบริบทชุมชนแวดล้อมท่ีตัวอาจารย์
ไม้ร่มอาศัยอยู่ และยอมรับในกฎกติกาของชุมชน จากเง่ือนไขทางสังคมดังท่ีได้กล่าวมานี้ รวมเข้ากับ
แรงผลักดันจากวิกฤตสุขภาพของคนในสังคม ทําให้อาจารย์ไม้ร่มใช้วิธีการต่าง ๆ ในการเผยแพร่องค์
ความรู้อาหารมังสวิรัติแบบอินเดียของตน เพ่ือให้สามารถสร้างพ้ืนท่ีทางสังคมให้กับอาหารมังสวิรัติ
แบบอินเดียได้ในพ้ืนท่ีทางสังคมของการบริโภคอาหารในสังคมไทย แม้ว่าตัวของผู้เผยแพร่จะปฏิเสธ
ระบบทุนนิยมและกระแสโลกาภิวัตน์ แต่กระบวนการสร้างพ้ืนท่ีทางสังคมกลับมีการใช้กระแสโลกาภิ
วัตน์ ท่ีเป็นตัวสนับสนุนการสร้างความนิยมให้กับอาหารตามกระแสทุนนิยม มาใช้เป็นทางผ่านของ
กระบวนการสร้างพ้ืนท่ีให้กับตนเองด้วยเช่นกัน  

แนวคิดท่ีผู้ศึกษาเลือกใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ แนวคิดการสร้างพ้ืนท่ีทางสังคม (Social 
space) เป็นแนวคิดท่ีกล่าวถึง “พ้ืนท่ี” ในฐานะของอาณาเขตบริเวณท่ีเป็นนามธรรมท่ีมีกฎเกณฑ์ 
ข้อบังคับ หรือกรอบต่าง ๆ ทําให้กลายเป็นเครื่องมือท่ีถูกผลิตสร้างและเป็นส่วนหนึ่งของการควบคุม 
ของการปกครองและครอบงํา ท่ีถูกทําให้เสมือนว่าปราศจากการควบคุมครอบงําใด ๆ เพ่ือประโยชน์
แก่ผู้ควบคุมเอง ดังนั้น พ้ืนท่ีทางสังคมจึงเปรียบเสมือนสนามของการช่วงชิง ปรับเปลี่ยน และต่อรอง
การสร้างพ้ืนท่ีเพ่ือให้มีอํานาจในการกําหนดกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ท้ังนี้ จะต้องอยู่ภายใต้เง่ือนไขทาง
ประวัติศาสตร์ด้วย เพราะกลุ่มอํานาจท่ีเป็นผู้ผลิตพ้ืนท่ีได้ผลิตพ้ืนท่ีออกมาในรูปแบบใดนั้นจะไป
กําหนดโครงสร้างทางสังคม กิจกรรมทางการเมือง และกิจกรรมทางเศรษฐกิจในขณะนั้น ๆ ด้วย ใน
ยุคสมัยปัจจุบันท่ีท้ังโลกกําลังตกอยู่ภายใต้กระแสโลกาภิวัติ ผู้ศึกษาจึงใช้แนวคิดโลกาภิวัตน์เป็น
แนวคิดสมทบเพ่ืออธิบายบริบทสังคมไทยในปัจจุบัน ขณะเดียวกันกระแสโลกาภิวัตน์ก็ถูกใช้เป็น
เครื่องมือในการสร้างพ้ืนท่ีทางสังคมเช่นเดียวกัน 

 โดยการบริโภคอาหารในสังคมไทยถือเป็นสนามแห่งการช่วงชิง ปรับเปลี่ยน และต่อรอง
พ้ืนท่ีทางสังคม พ้ืนท่ีทางสังคมท่ีมีกลุ่มอํานาจหลักอย่างอาหารตะวันตกหรืออาหารตามกระแสทุน
นิยมเป็นผู้ครอบครองหลักและผลิตซํ้าพ้ืนท่ีนี้อยู่อย่างต่อเนื่อง เพ่ือผลประโยชน์แก่กลุ่มของตนท้ังใน
เชิงธุรกิจและกิจกรรมทางการเมืองต่าง ๆ จึงได้ผลิตพ้ืนท่ีออกมาในรูปแบบของการท่ีต้องบดบังบางสิ่ง 
เช่น คุณค่าทางสารอาหาร และผลกระทบของอาหารท่ีมีต่อร่างกาย อาหารมังสวิรัติแบบอินเดียโดย
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อาจารย์ไม้ร่ม ธรรมชาติอโศก เป็นรูปแบบของอาหารเพ่ือสุขภาพ ท่ีพยายามแทรกตัวข้ึนมาเพ่ือช่วงชิง 
ปรับเปลี่ยน และต่อรองพ้ืนท่ีทางสังคม และสามารถกลายเป็นผู้ครอบครองความชอบธรรมในการ
อธิบายถึงผลเสียของอาหารตะวันตกและอาหารสําเร็จรูป โดยใช้องค์ความรู้อาหารมังสวิรัติแบบ
อินเดียของตนในการอธิบายบนพ้ืนท่ีของการบริโภคอาหารในสังคมไทย   

ระเบียบวิธีการศึกษา  

 การศึกษาในครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีการรวบรวม
ข้อมูลท้ังจากระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ ซ่ึงข้อมูลในระดับปฐมภูมิคือ ข้อมูลจากการลงภาคสนาม 
ประกอบด้วย การบันทึกข้อมูลภาคสนามท่ีได้จากการสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม 
การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ส่วนข้อมูลทุติยภูมิ ได้แก่ การค้นคว้าเอกสารและ
งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการใช้แนวคิดการสร้างพ้ืนท่ีทางสังคม (social spaces) และเอกสารและ
งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับอาหารเพ่ือสุขภาพ ผู้ศึกษาได้ใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพตามแนวทางมานุษยวิทยา 
ดังนี้   

1. ข้อมูลทุติยภูมิ ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเบื้องต้นจากการเก็บรวบรวมข้อมูลเอกสาร 
(Document) ท้ังข้อมูลจากหนังสือ บทความ งานวิจัย และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง และ
ท่ีมีความน่าเชื่อถือ โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนแนวคิดและทฤษฎี ได้แก่ แนวคิดการสร้างพ้ืนท่ี
ทางสังคม และแนวคิดโลกาภิวัตน์อันเป็นบริบทท่ีเก่ียวเนื่องสัมพันธ์กัน ส่วนท่ีสองคือเอกสารและ
งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง แยกย่อยออกเป็น 2 ประเด็น ได้แก่ เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการสร้าง
พ้ืนท่ีทางสังคม และเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับอาหารเพ่ือสุขภาพ เพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานใน
การลงภาคสนามและนําไปใช้เป็นแนวทางในการศึกษาวิเคราะห์ในลําดับถัดไป 

2. ข้อมูลปฐมภูมิจากการเก็บข้อมูลภาคสนาม โดยการสังเกตการณ์ (Observation) และการ
สัมภาษณ์ (Interview) ซ่ึงผู้ศึกษาใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 

2.1. แบบสัมภาษณ์ไม่มีโครงสร้าง (Non-Structured Interview Form) 
ประกอบด้วยการใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสัมภาษณ์แบบกลุ่ม เพ่ือเก็บรวบรวม
ข้อมูลเก่ียวกับประวัติชีวิตของอาจารย์ไม้ร่ม ธรรมชาติอโศกต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และองค์
ความรู้อาหารมังสวิรัติแบบอินเดียของท่าน  

2.2. แบบการสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วม (Observation Forms) ผู้ศึกษาได้เข้าไป
ขอพักอาศัยกับอาจารย์ไม้ร่ม ธรรมชาติอโศก ประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ไปพร้อม ๆ กัน 
รวมถึงการรับประทานอาหารมังสวิรัติแบบอินเดีย เพ่ือเก็บข้อมูลการใช้ชีวิตและพฤติกรรม
การบริโภคอาหารในระหว่างวัน และแบบไม่มีส่วนร่วม (Non Observation Forms) ด้วย
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การสังเกตการณ์ หากแต่มิได้เข้าร่วมแต่อย่างใด ท้ังนี้ใช้เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลอาหาร
มังสวิรัติแบบอินเดียท่ีอาจารย์ไม้ร่มและภรรยาทําข้ึน และข้อมูลการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ 
ในชีวิตประจําวันท่ีมีผลต่อการดูแลรักษา ป้องกัน ส่งเสริม และการฟ้ืนฟูสุขภาพร่างกาย เพ่ือ
ใช้ประกอบข้อมูลด้านทัศนคติและเง่ือนไขในกระบวนการสร้างพ้ืนท่ีทางสังคมขององค์ความรู้
อาหารมังสวิรัติแบบอินเดียนี้  
3. รวบรวมข้อมูลท้ังหมดท้ังจากการค้นคว้าในระดับปฐมภูมิ จากการสัมภาษณ์ การ

สังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม และระดับทุติยภูมิจากเอกสาร งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือนําไปวิเคราะห์
สังเคราะห์ และสรุปรวบรวมข้อมูลท่ีได้รับมา เพ่ือให้ได้งานวิจัยท่ีสมบูรณ์ มีความถูกต้องและแม่นยํา 

เครื่องมือในการศึกษา 

 ในส่วนของการเก็บรวบรวมข้อมูลข้ันต่าง ๆ ท้ังจากข้อมูลทุติยจากการเก็บรวบรวมข้อมูล
เอกสาร และข้ันปฐมภูมิท่ีเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากงานภาคสนาม ผู้ศึกษาได้เลือกใช้เครื่องมือใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยนําเอาเทคโนโลยีต่าง ๆ มาเป็นเครื่องมือช่วยในการทําการศึกษาครั้งนี้ 
เพ่ือให้การศึกษาไม่เกิดข้อผิดพลาดและมีความละเอียดสมบูรณ์ของข้อมูลมากท่ีสุด อันได้แก่  
 กล้องถ่ายภาพ / กล้องวีดีโอ นํามาใช้ในการบันทึกภาพนิ่งขณะลงพ้ืนท่ีเก็บข้อมูลภาคสนาม 
และบันทึกภาพเคลื่อนไหวในบางเหตุการณ์ตามความเหมาะสม เพ่ือให้ได้รายละเอียดท่ีครบถ้วนของ
ข้อมูล และทําให้เห็นภาพชัดเจนมากกว่าตัวอักษร      
 เครื่องบันทึกเสียง นํามาใช้ในข้ันตอนการสัมภาษณ์หรือบันทึกเสียงการสนทนาขณะ
ทําการศึกษา เพ่ือป้องกันการขาดหายและไม่ครบถ้วนของข้อมูล 
 สมุดบันทึกและปากกา ผู้ศึกษาใช้การจดบันทึกข้อมูลภาคสนามเพ่ือบันทึกเรื่องราวต่าง ๆ 
ท้ังใช้ในการบันทึกการสัมภาษณ์ และบันทึกรายละเอียดของสิ่งต่าง ๆ ผ่านภาพวาด อีกท้ังเป็นการ
ป้องกันความผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึนจากเครื่องมือประเภทเทคโนโลยี 

 ท้ังนี้ การบันทึกภาพนิ่ง การบันทึกภาพเคลื่อนไหว การบันทึกเสียงคําสัมภาษณ์ และการจด
บันทึก ผู้ศึกษาใช้เพ่ือช่วยในการจดจําข้อมูลท่ีได้จากการลงภาคสนาม และผู้ศึกษาได้ทําการขอ
อนุญาตผู้ให้ข้อมูลก่อนเสมอ เม่ือได้รับอนุญาตแล้วจึงทําการบันทึก 

กลุ่มประชากรในการศึกษา 

 กลุ่มประชากรในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย 1) อาจารย์ไม้ร่ม ธรรมชาติอโศก ซ่ึงเป็นผู้ให้
ข้อมูลหลักเนื่องด้วยเป็นบุคคลท่ีมีองค์ความรู้ด้านอาหารมังสวิรัติแบบอินเดีย 2) กลุ่มผู้บริโภคอาหาร
มังสวิรัติตามคําแนะนําของอาจารย์ไม้ร่มท่ีอาศัยอยู่ร่วมกันในชุมชนบ้านราชธานีอโศก ตําบลบุ่งไหม 
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อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี จํานวน 15 คน เป็นกลุ่มประชากรท่ีสามารถสะท้อนทัศนคติ
ท่ีมีต่ออาหารมังสวิรัติแบบอินเดียของอาจารย์ไม้ร่มว่ามีความคิดเห็นเช่นไร และเป็นกลุ่มประชากรท่ี
สามารถบอกถึงผลลัพธ์ในการเผยแพร่องค์ความรู้ว่าสามารถกระจายออกไปได้มากน้อยเพียงใด 3) 
กลุ่มผู้ท่ีไม่บริโภคอาหารมังสวิรัติแบบอินเดียของอาจารย์ไม้ร่มและอาศัยอยู่ร่วมกันในชุมชนบ้านราช
ธานีอโศก ตําบลบุ่งไหม อําเภอวารินชําราบ จํานวน 5 คน เป็นกลุ่มประชากรท่ีคาดว่าสามารถให้
ข้อมูลเพ่ิมเติมด้วยทัศนคติท่ีรอบด้านครบถ้วนแตกต่างไปจากผู้ท่ีบริโภคว่ามีทัศนคติต่ออาหารมังสวิรัติ
แบบอินเดียนี้ว่าเป็นอย่างไร 4) กลุ่มผู้ท่ีรับรู้อาหารมังสวิรัติแบบอินเดียผ่านสื่อต่าง ๆ ท้ังทางรายการ
โทรทัศน์ หนังสือ และสื่อออนไลน์ จํานวน 10 คน กลุ่มประชากรนี้เป็นกลุ่มท่ีคาดว่าสามารถแสดง
ทัศนคติท่ีทําให้เห็นผลลัพธ์ของการเผยแพร่องค์ความรู้อาหารมังสวิรัติแบบอินเดียของอาจารย์ไม้ร่มท่ี
กระจายออกไป และ 5) กลุ่มประชากรจากชุมชนบ้านคํากลาง ซ่ึงเป็นหมู่บ้านใกล้เคียง จํานวน 5 คน 
เป็นกลุ่มประชากรท่ีสามารถบ่งบอกถึงผลลัพธ์ในการเผยแพร่องค์ความรู้อาหารมังสวิรัติแบบอินเดีย 
รวมท้ังสิ้นจํานวน 41 คน ท้ังนี้ จํานวนกลุ่มประชากรตัวอย่างเป็นจํานวนท่ีผู้ศึกษาคาดการณ์ไว้ตาม
ข้อค้นพบท่ีปรากฏในเบื้องต้น และในกรณีของกลุ่มประชากรผ่านสื่อออนไลน์ พิจารณาตามการ
โต้ตอบท่ีให้ความสนใจกับข่าวสารท่ีอาจารย์ไม้ร่มนําเสนออย่างสมํ่าเสมอ  เพ่ือให้ได้ความชัดเจนของ
ข้อมูลและใช้ประกอบการวิเคราะห์ท่ีครบถ้วนสมบูรณ์ให้มากท่ีสุด 

การวิเคราะห์และการสังเคราะห์ข้อมูล  

 เม่ือผู้ศึกษาได้รวบรวมข้อมูลท้ังหมดจากการค้นคว้าข้อมูลเอกสารเบื้องต้น และข้อมูลจาก
การลงภาคสนาม แล้วจึงจัดลําดับข้อมูลเพ่ือตรวจดูความถูกต้องและความครบถ้วน อันจะนําไปสู่การ
วิเคราะห์และสรุปผลการศึกษาท่ีถูกต้องและแม่นยํา ในเรื่องอาหารมังสวิรัติแบบอินเดีย: การสร้าง
พ้ืนท่ีทางสังคม กรณีศึกษา อาจารย์ไม้ร่ม ธรรมชาติอโศก โดยวางกรอบแนวคิดการสร้างพ้ืนท่ีทาง
สังคมมาเป็นมุมมองหลักท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ มีการวิเคราะห์และเก็บรวบรวมองค์ความรู้อาหาร
มังสวิรัติแบบอินเดีย ซ่ึงถือเป็นอาหารเพ่ือสุขภาพรูปแบบหนึ่ง ท่ีสามารถสะท้อนให้เห็นถึงความ
เป็นมาและกระบวนการสร้างพ้ืนท่ีทางสังคมของอาหารมังสวิรัติแบบอินเดียท่ีเกิดข้ึนอย่างเห็นได้ชัด
ของปัจเจกต่อพ้ืนท่ีทางสังคมท่ีเขาอาศัยอยู่ ซ่ึงผู้ศึกษาเลือกวิธีวิเคราะห์จากชีวประวัติและจากบุคคล
รอบข้าง อันได้แก่ ภรรยาและคนในชุมชน เพ่ือท่ีจะสามารถทําให้เห็นประสบการณ์ และกิจกรรมการ
ดําเนินชีวิตในแต่ละวัน อันจะสัมพันธ์กับกรอบแนวคิดท่ีใช้ ภายในงานศึกษาชิ้นนี้มีการนําเสนอข้อมูล
เพ่ืออธิบายประเด็นของการศึกษา แบ่งออกเป็น 5 บท 

 บทท่ี 1 ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา โดยจะกล่าวถึงท่ีมาของความสนใจต่อ
ประเด็นท่ีจะทําการศึกษา วัตถุประสงค์ อธิบายขอบเขตของการศึกษา แผนการดําเนินงาน ระเบียบ
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วิธีการศึกษา เพ่ือให้เห็นแนวทางและขอบเขตในการศึกษาของงานชิ้นนี้ ท้ังกรอบแนวคิด ประชากร
กลุ่มตัวอย่าง และสถานท่ีทําการวิจัย ท่ีนํามาเป็นกรณีศึกษาในการวิเคราะห์ เพ่ือให้เห็นข้ันตอนและ
ลําดับวิธีในการเก็บข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ รวมถึงระยะเวลาท่ีใช้ในการดําเนินงานศึกษา
ในครั้งนี้  

 บทท่ี 2 แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง ในบทนี้มีการแบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 ส่วน 
ในส่วนแรกเป็นการอธิบายถึงแนวคิดทฤษฎีท่ีจะนํามาใช้เป็นกรอบในการศึกษาครั้งนี้ อันได้แก่ 
แนวคิดโลกาภิวัตน์สู่สังคมบริโภคนิยมและแนวคิดการสร้างพ้ืนท่ีทางสังคม ในส่วนท่ี 2 เป็นการ
นําเสนอข้อมูลทุติยภูมิท่ีได้จากการรวบรวมข้อมูลเอกสารเพ่ือให้เห็นถึงข้อมูลงานศึกษาท่ีเก่ียวข้อง
และเป็นส่วนช่วยในการอ้างอิงข้อมูล โดยผู้ศึกษาได้แบ่งย่อยออกเป็น 2 ประเด็น ได้แก่ เอกสารและ
งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับกระบวนการสร้างพ้ืนท่ีทางสังคมและอาหารเพ่ือสุขภาพ 

 บทท่ี 3 ในบทนี้ เป็นการนําเสนอประวัติชีวิตของอาจารย์ไม้ร่ม ต้ังแต่ชีวิตในวัยเด็ก 
การศึกษา ชีวิตการทํางาน ความรักและคนรัก และชีวิตความเป็นอยู่ในปัจจุบัน อันมีข้อมูลท่ัวไปของ
ชุมชนบ้านราชธานีอโศกประกอบ เนื่องจากเป็นสภาพแวดล้อมท่ีมีความสําคัญต่อการทําความเข้าใจ
และอธิบายประสบการณ์และการดําเนินท่ีชีวิตท่ีเก่ียวข้องสัมพันธ์กัน กลายเป็นเง่ือนไขท่ีเป็นท้ัง
ข้อจํากัดและแรงผลักดันต่อกระบวนการสร้างพ้ืนท่ีทางสังคมของอาหารมังสวิรัติแบบอินเดียโดย
อาจารย์ไม้ร่มท่ีผู้ศึกษาสนใจในการทําการศึกษาครั้งนี้ 

 บทท่ี 4 ในบทนี้เป็นการนําเสนอถึงข้อมูลข้ันปฐมภูมิจากการลงภาคสนามด้วยเครื่องมือทาง
มานุษยวิทยาดังท่ีกล่าวไว้ในบทท่ี 3 ซ่ึงจะบอกเล่ารายละเอียดอาหารมังสวิรัติแบบอินเดียในแบบฉบับ
ของอาจารย์ไม้ร่ม ธรรมชาติอโศก พร้อมท้ังจะสามารถสะท้อนทัศนคติและวิธีคิดในการสร้าง
ความหมาย การต่อรองต่อและการจัดวางความพันธ์ทางอํานาจของอาหารมังสวิรัติแบบอินเดียเพ่ือ
เป็นข้อมูลพ้ืนฐานของการวิเคราะห์กระบวนการในการสร้างพ้ืนท่ีทางสังคมสําหรับบทถัดไปอีกด้วย 

 บทท่ี 5 ในงานศึกษาเรื่องอาหารมังสวิรัติแบบอินเดีย: การสร้างพ้ืนท่ีทางสังคม กรณีศึกษา 
อาจารย์ไม้ร่ม ธรรมชาติอโศก ภายในบทนี้เป็นการวิเคราะห์และสรุปภาพรวมท้ังหมด ท้ังจากข้อมูล
ปฐมภูมิและข้อมูลทุติยภูมิ เพ่ือช่วยในการอธิบายและแสดงให้เห็นถึงข้อมูลประวัติชีวิตท่ีสัมพันธ์กัน
กับองค์ความรู้อาหารมังสวิรัติแบบอินเดียของอาจารย์ไม้ร่ม และเง่ือนไขทางสังคมต่าง ๆ ของบริบท
สังคมแวดล้อม สามารถนําไปสู่การวิเคราะห์ประเด็นท่ีจะศึกษาในงานชิ้นนี้ได้อย่างถูกต้องแม่นยํา 
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แผนการดําเนินการเก่ียวกับกิจกรรมและระยะเวลาทําการวิจัย  

 ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลในระหว่างเดือนสิงหาคม 2559 – เดือน
พฤษภาคม 2560 เป็นระยะเวลาท้ังสิ้น 10 เดือน โดยสามารถแบ่งช่วงเวลาการดําเนินงานได้ดังนี้ 

1. การค้นหาประเด็นท่ีต้องการศึกษา การรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐาน ด้วยการศึกษาข้อมูลจาก
เอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องเบื้องต้น การกําหนดปัญหา วิธีการและขอบเขตทางการศึกษา รวมถึง
การสํารวจภาคสนามเบื้องต้น เป็นระยะเวลา 2 เดือน ต้ังแต่เดือนสิงหาคม 2559 – กันยายน 2559 

2. ศึกษาและเก็บข้อมูลจากหนังสือ เอกสาร บทความ งานวิจัยต่างๆ รวมถึงทบทวน
วรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง เก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ในการลงภาคสนาม การสังเกตการณ์แบบมีส่วน
ร่วมในพิธีกรรม อีกท้ังรวบรวมข้อมูลท้ังหมดท่ีได้มาจากการศึกษาข้อมูลเบื้องต้น และข้อมูลจากการ
ลงภาคสนาม รวมเป็นระยะเวลา 6 เดือน ต้ังแต่เดือนตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560 

3. วิเคราะห์ข้อมูลท้ังหมดจากท้ังเอกสารและงานภาคสนาม สังเคราะห์และสรุปผลการศึกษา 
เป็นระยะเวลา 2 เดือนต้ังแต่เดือนเมษายน 2560 – พฤษภาคม 2560  

ตารางแผนการดําเนนิงานตลอดโครงการ 

ระยะเวลา กิจกรรม 

สิงหาคม 2559 – กันยายน 2559 
(2 เดือน) 

ค้นหาเรื่องท่ีต้องการจะศึกษา รวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานจาก
เอกสาร รวมถึงการกําหนดปัญหา วิธีการ และขอบเขต
การศึกษา 

ตุลาคม 2559 – กุมภาพันธ์ 2560 
(5 เดือน) 

ศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูล รวมถึงทบทวนวรรณกรรมท่ี
เก่ียวข้อง จากหนังสือ เอกสาร บทความ งานวิจัย และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 

มีนาคม – เมษายน 2560 
(2 เดือน) 

ศึกษาและเ ก็บข้อ มูลจากการลงภาคสนาม โดยการ
สังเกตการณ์ การสัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่ม รวมถึงการ
รวบรวมข้อมูลท้ังจากการศึกษาเบื้องต้น และจากการลง
ภาคสนาม 

พฤษภาคม 2560 (1 เดือน) 
จัดลํ า ดับข้อมูล วิ เคราะห์ ข้อมูล ท้ังหมด และสรุปผล
การศึกษา 
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บทท่ี 2 

แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง 

 

 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้นําแนวคิดทฤษฏีและเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือใช้
เป็นแนวทางในการกําหนดกรอบแนวคิดการศึกษาเรื่อง อาหารมังสวิรัติแบบอินเดีย: การสร้างพ้ืนท่ี
ทางสังคม กรณีศึกษา อาจารย์ไม้ร่ม ธรรมชาติอโศก ซ่ึงในบทนี้ผู้ศึกษาได้แบ่งแนวคิดทฤษฎีและ
เอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรก คือ แนวคิดและทฤษฎีท่ีใช้ในการศึกษา ได้แก่ 
แนวคิดเก่ียวกับโลกาภิวัตน์ (Globalization) สู่สังคมบริโภคนิยม และแนวคิดเก่ียวกับการสร้างพ้ืนท่ี
ทางสังคม (Social Space) ส่วนท่ีสอง คือ เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง โดยผู้ศึกษาได้ทําการ
แบ่งย่อยออกเป็น 2 ประเด็น ได้แก่ เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับกระบวนการสร้างพ้ืนท่ีทาง
สังคม และเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับอาหารเพ่ือสุขภาพ ท้ังนี้เพ่ือให้สามารถอธิบาย เชื่อมโยง 
และวิเคราะห์ปรากฏการณ์ทางสังคมท่ีเก่ียวกับอาหาร และการสร้างพ้ืนท่ีทางสังคมของอาจารย์ไม้ร่ม 
ธรรมชาติอโศก ได้อย่างลึกซ้ึงมากยิ่งข้ึน 

 

1. แนวคิดและทฤษฎีท่ีใช้ในการศึกษา 

1.1. แนวคิดเก่ียวกับโลกาภิวัตน์ (Globalization) สู่สังคมบริโภคนิยม 

 โลกาภิวัตน์ (Globalization) ไม่เพียงแต่เป็นปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนในสังคมไทย หากแต่
เกิดข้ึนในระดับโลก ซ่ึงเป็นปรากฏการณ์ท่ีได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางจากวงวิชาการตะวันตก และ
ส่งผลกระทบมาตลอดนับต้ังแต่ทศวรรษ 1990 เป็นต้นมา (วินัย ผลเจริญ, 2550: 13) เป็นประเด็นท่ี
นักวิชาการหลายท่านให้ความสนใจและให้คําอธิบายต่อกระแสโลกาภิวัตน์นี้ไว้ในหลากหลายแง่มุม 
โดยจะสามารถนํามาซ่ึงการทําความเข้าใจกระแสโลกาภิวัตน์ได้มากยิ่งข้ึน  

 เดวิด ฮาร์วีย์ และ แอลเล็น สก็อต (Harvey and Scott) อธิบายยุคสมัยปัจจุบันท่ีเกิดความ
กระชับแน่นระหว่างเวลากับพ้ืนท่ี (Time-Space Compression) ท่ีมีมากข้ึนเรื่อย ๆ ผ่านการพัฒนา
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ระบบการคมนาคมขนส่งในอดีตจนถึงการสื่อทางไกลสมัยใหม่ในปัจจุบัน มองว่าโดยปรกตินั้นคนเรา
จะมีความรู้สึกผูกพันกับพ้ืนท่ี ตามทรรศนะของท้ังสองท่านแล้วประเด็นหลักของการเปลี่ยนแปลงคือ
ระบบการสะสมทุนแบบฟอร์ด คือ มีการวางระเบียบข้ันตอนการทํางานท่ีชัดเจนตายตัว ถูกแทนท่ีด้วย
การสะสมทุนแบบยืดหยุ่น รูปแบบการผลิตท่ีเปลี่ยนไปของทุนนิยมในยุคปัจจุบันเป็นการเปลี่ยนแบบ
ปฏิวัติเพราะได้มีการพยายามแสวงหารูปแบบการจัดองค์กรใหม่ เทคโนโลยีใหม่ ๆ และวิถีชีวิตใหม่ ๆ 
ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงท่ีก่อให้เกิดการจัดการกับความสัมพันธ์เชิงพ้ืนท่ีและการนําเสนอภาพ
ตัวแทนเชิงพ้ืนท่ีข้ึนใหม่โดยสิ้นเชิง การเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ระหว่างเวลากับพ้ืนท่ีบังคับให้เรา
ต้องมีปฏิบัติการท่ีเป็นรูปธรรมใหม่ ๆ และมีวิธีนําเสนอภาพตัวแทนของพ้ืนท่ีแบบใหม่ อีกท้ังขีด
ความสามารถในการวัดและแบ่งซอยเวลาได้มีการเปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิง เช่น การผลิตและการ
กระจายสินค้าท่ีตรงเวลามากข้ึน และต่อมามีการให้ความสําคัญกับความเร็วและกลไกในการประสาน
การผลิตด้วย เช่น การใช้เครื่องจักรและการใช้หุ่นยนต์ รวมท้ังความเร็วในการเคลื่อนย้ายสินค้า ผู้คน 
และข้อมูลข่าวสาร เป็นต้น (Harvey, 1997 อ้างใน วินัย ผลเจริญ, 2550: 14) 

ในทํานองเดียวกันกันทรรศนะของ กิดเด็นส์ (Giddens) โดยเขาได้ให้ความหมายหรือนิยาม
โลกาภิวัตน์ว่าเป็นกระบวนการท่ีทําให้ความสัมพันธ์ทางสังคมมีความเข้มข้นข้ึน การเชื่อมท้องถ่ินท่ีอยู่
ห่างไกลกันเข้าไว้ด้วยกันในแนวทางท่ีเหตุการณ์เกิดข้ึน ณ ท้องท่ีหนึ่งส่งผลกระทบต่อเหตุการณ์อีกท่ี
หนึ่งท่ีอยู่ไกลออกไป กระบวนการนี้เรียกว่า การยืดขยายความสัมพันธ์ทางสังคมข้ามเวลาและพ้ืนท่ี 
(Time-Space Distanciation) นอกจากนี้เขายังได้มองกระแสโลกาภิวัตน์ไว้ว่าเป็นความเป็นสมัยใหม่
ท่ีขยายตัวออกไป และชี้ให้เห็นถึงพลังขับเคลื่อนความเป็นสมัยใหม่ท่ีสําคัญ 4 มิติ อันได้แก่  

1. กระบวนการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีก่อให้เกิดการแบ่งงานกันทําระหว่างประเทศ  

2. ลัทธิทุนนิยมท่ีขับเคลื่อนให้เกิดระบบเศรษฐกิจทุนนิยมระดับโลก  

3. ลัทธิทหารนิยมท่ีก่อให้เกิดโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีเป็นระเบียบทางการทหารในระดับโลก 

 และ 4. ลัทธิรัฐนิยมท่ีได้รับการขับเคลื่อนซ่ึงก่อให้เกิดระบบของรัฐชาติข้ึนมา  

โดยท่ีระบบต่าง ๆ และโครงสร้างพ้ืนฐานต่าง ๆ ท่ีเกิดจากการขับเคลื่อนของท้ัง 4 มิตินั้น ได้
ก่อให้เกิดการเชื่อมโยงชีวิตของผู้คน ครอบครัว และชุมชนต่าง ๆ ท่ัวโลกซ่ึงอยู่ห่างไกลกันเข้าด้วยกัน 
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(Giddens, 2003 อ้างใน วินัย ผลเจริญ, 2550: 13) ซ่ึงตามแนวคิดของกิดเด็นส์แล้วนั้น การ
เปลี่ยนแปลงในปัจจุบันมิได้มีลักษณะแบบถอนรากถอนโคน แต่เป็นไปในลักษณะของการเพ่ิมความ
เข้มข้นเพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ ท่ีมีความต่อเนื่องมาจากพ้ืนฐานเดิม (วินัย ผลเจริญ, 2550: 13-14) 

 อรชุน อัปปาดูรัย (Arjun Appadurai) เป็นนักมานุษยวิทยาคนแรก ๆ ท่ีสนใจประเด็นโลกาภิ
วัตน์ ในบทความ “Globalization and the research imagination” อัปปาดูรัยได้ต้ังข้อสังเกตว่า 
โลกาภิวัตน์อาจจะนิยามได้หลายแบบ เช่น หมายถึงทุนท่ีปฏิบัติการในระดับโลก ท่ีวางอยู่บนตรรกะใหม่
ของจักรวรรดิ ตรรกะใหม่ของการค้า และการครอบงําส่วนอ่ืนของโลกในด้านการเมือง หรือ โลกาภิวัตน์ 
คือปฏิบัติการของทุนระดับโลก ในยุคท่ีอํานาจอธิปไตยเหนือดินแดนของรัฐ-ชาติตกอยู่ในภาวะวิกฤต  ใน
บทความ “Disjuncture and difference in the global cultural economy” เม่ือปี 1990 อัปปาดู
รัยได้ให้ความหมายของโลกาภิวัตน์จาก 2 มิติ คือ  

 1. โลกาภิวัตน์ในมิติของวัตถุ หมายถึง การไหลและเคลื่อนย้ายข้ามพรมแดนรัฐ-ชาติในระดับ
โลกของวัตถุ รูปธรรม และนามธรรม คือ ผู้คน, สื่อ, เทคโนโลยี, อุดมการณ์, และทุน แต่การไหลและ
เคลื่อนย้ายของวัตถุเหล่านี้มิได้เกิดข้ึนพร้อมกัน หรือเบนเข้าหากันและข้ามพ้ืนท่ีอย่างสมํ่าเสมอ 
หากแต่การไหลและเคลื่อนย้ายในต่างระดับความเร็ว ต่างแกน ต่างจุดเริ่มต้น ต่างปลายทาง และ
สัมพันธ์ในระดับท่ีต่างกันกับโครงสร้างทางสถาบันท่ีแตกต่างกันในภูมิภาค ประเทศ และสังคม โลกาภิ
วัตน์หรือโลกท่ีวัตถุอยู่ในภาวะเคลื่อนย้าย จึงมิใช่โลกของความเป็นหนึ่งเดียวและกลมกลืน แต่เป็นโลก
ท่ีผนึกด้วยภาวะไม่เท่าเทียม โลกท่ีความสัมพันธ์ไม่สวมทับกันสนิท (Disjuncture)  โลกแห่งความ
สับสนวุ่นวาย (chaos) และโลกท่ีสลับซับซ้อน (complexity)  

 2. โลกาภิวัตน์ในมิติของจินตนาการ สําหรับอัปปาดูรัยแล้ว โลกาภิวัตน์ท่ีเกิดข้ึนช่วงครึ่งหลัง
ศตวรรษท่ี 20 นี้ เกิดจากเง่ือนไขท่ีภาพลักษณ์ในภาวะเคลื่อนย้ายและแปลงรูป ซ่ึงได้มาปะทะหรือ
บรรจบกับผู้คนท่ีอยู่ในภาวะเคลื่อนย้ายเช่นกัน แล้วจึงก่อรูปของจินตนาการใหม่ ท่ีฝังลึกในวิถี
ชีวิตประจําวันของผู้คน โดยจินตนาการใหม่นี้มิใช่จินตนาการท่ีเพ้อฝัน ฟุ้งซ่าน หรือหลบหลีกจาก
ความเป็นจริง หากแต่เป็นจินตนาการท่ีมีบทบาทสําคัญต่อการกําหนดสนามปฏิบัติการทางสังคมของ
ผู้คน หรือเป็น “จินตนาการในฐานะท่ีเป็นปฏิบัติการทางสังคม” (the imagination as a social 
practice)  (Arjun Appadurai, 1996 อ้างใน บุษยรัตน์ กาญจนดิษฐ์, 2551: ออนไลน์)  
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จากแนวความคิดของท้ัง Harvey and Scott (1997), Giddens (2003), และ Arjun 
Appadurai (1996) ต่างเป็นไปในลักษณะท่ีให้ภาพกระแสโลกาภิวัตน์เป็น “โลกท่ีแคบลง” และ 
“โลกไร้พรมแดน” ท้ังสิ้น การกระชับพ้ืนท่ีด้วยการเลื่อนไหลของประชากร เทคโนโลยี การคมนาคม 
ข้อมูลข่าวสาร การเงิน และอุดมการณ์ท่ีสามารถส่งต่อถึงกันได้อย่างรวดเร็ว ภายใต้อิทธิพลของ
กระแสโลกาภิวัตน์ การกระชับระหว่างพ้ืนท่ีและเวลา นําพามาซ่ึงการแลกเปลี่ยนท่ีรวดเร็ว และ
ก่อให้เกิดเป็นรูปแบบการดําเนินชีวิตท่ีไหลลื่นไปตามกระแสทุนนิยม อันเป็นพลังในการขับเคลื่อน
ภาวะสมัยใหม่กระจายตัวออกไป ส่งผลให้กระแสบริโภคนิยมท่ีควบคู่กันมาแพร่ขยายไปยังทุกซอกมุม
ของสังคมไทย  

1.1.1. กระแสโลกาภิวัตน์ในการบริโภคของสังคมไทย  

นับต้ังแต่ประเทศไทยมีการพัฒนาประเทศตามทิศทางในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับท่ี 1 ในปีพ.ศ. 2504 เป็นต้นมา ประเทศไทยได้ถูกกระบวนการของวาทกรรมการพัฒนา
ประเทศไปสู่ความทันสมัยท่ีประเทศตะวันตกสร้างข้ึน ครอบงํากระบวนทัศน์ในการพัฒนาประเทศให้
มีเป้าหมายอยู่ท่ีการพัฒนาท่ีเน้นการเจริญเติบโต โดยมีอุตสาหกรรมเป็นแกนหลัก มุ่งสู่ความทันสมัย
แบบตะวันตก ซ่ึงก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตามมาท้ังเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง โดยเฉพาะ
อุดมการณ์ทุนนิยมได้สอดแทรกเข้ามาตามโลกาภิวัตน์ท่ีไหลบ่ามาจากสังคมตะวันตกภายใต้
สภาพการณ์ของโลกไร้พรมแดน ซ่ึงประเทศไทยเองก็มิได้เป็นข้อยกเว้น เพราะได้รับผลพวงจากการ
พัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางทุนนิยมเฉกเช่นเดียวกันกับประเทศอ่ืน ๆ อุดมการณ์ทุนนิยมได้เข้า
ครอบงํา หล่อหลอมสร้างจิตสํานึกใหม่ให้ผู้คนในสังคมไทยหลงใหลอยู่ในวิถีของทุนนิยมท่ีเน้นการผลิต
และการขาย เพ่ือแสวงหาผลกําไรสูงสุดท่ามกลางการแข่งขันทางธุรกิจ และกระตุ้นมอมเมาให้เกิดการ
บริโภคอย่างไร้ขอบเขต (สิระยา สัมมาวาจ, 2546: 80)  

จุดประสงค์ของพฤติกรรมการบริโภคในกระแสบริโภคนิยมท่ีเกิดข้ึน เทียนชัย วงศ์ชัยสุวรรณ 
(2539) ได้ให้คําอธิบายไว้ว่า การบริโภคได้กลายเป็นเป้าหมายของสังคมทุนนิยม ความสุขของมนุษย์
ในสังคมทุนนิยมถูกตีค่าด้วยความสามารถในการบริโภคสินค้า (เทียนชัย วงศ์ชัยสุวรรณ, 2539 อ้างใน 
สิระยา สัมมาวาจ, 2546: 81) นัยยะของคําพูดดังกล่าวนี้ได้แสดงถึงการเกิดข้ึนของปฏิสัมพันธ์
ระหว่างกันในสังคมผ่านสินค้าและบริการ ในทํานองเดียวกันนี้ ยศ สันติสมบัติ (2539) ได้ให้ทรรศนะ
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ต่อระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมและการบริโภค ไว้ว่า ทุนนิยมให้สิทธิ์คนในการสะสมวัตถุ ทรัพย์สินได้
อย่างเสรี มนุษย์จึงเน้นการหาความสุข ความพึงพอใจใส่ตัว โดยเฉพาะการตอบสนองความต้องการ
ของตนเองทางด้านวัตถุ ซ่ึงเป็นรากฐานสําคัญของสังคมบริโภคนิยม ซ่ึงเน้นการบริโภค โดยการปลุก
เร้า กระตุ้นให้มนุษย์เกิดความอยากและความต้องการ บริโภคนิยมเชื่อว่าผู้บริโภครู้ดีว่า อะไรเป็นสิ่งท่ี
ดีท่ีสุดสําหรับตนเอง หรืออะไรคือประโยชน์ ท้ังท่ีจริงแล้วผู้บริโภคอาจถูกมอมเมาด้วยคําโฆษณาชวน
เชื่อให้หลงใหล มีค่านิยมท่ีผิด และอาจถูกหลอกให้ซ้ือสินค้าท่ีไม่จําเป็น ยิ่งไปกว่านั้นคือสินค้าบาง
ประเภทอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพด้วยซํ้าไป (ยศ สันตสมบัติ, 2539 อ้างใน สิระยา สัมมาวาจ, 
2546: 81)  

โดยระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมนี้มีความเชื่อว่าค่าทางสถิติในรูปของผลิตภัณฑ์ประชาชาติใน
ประเทศ หรือ Gross Domestic Product (GDP) ตัวเลขนี้สามารถแสดงถึงคุณภาพชีวิตท่ีดีของ
ประชาชนในประเทศ ตามทรรศนะของนพพร จันทรนําชู แล้ว การท่ีนักเศรษฐศาสตร์กระแสหลักได้
กําหนดข้อสมมติฐานเก่ียวกับพฤติกรรมของผู้บริโภคเป็นผู้ท่ีมีความต้องการไม่จํากัดนี้ เป็นไปเพียง
เพ่ือท่ีจะสนับสนุนและให้ความชอบธรรมต่อความจําเป็นในการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระบบ
เศรษฐกิจแบบทุนนิยมตะวันตก ดังนั้น สังคมบริโภคนิยมจึงเป็นสังคมท่ีระบบทุนนิยมสร้างข้ึน ซ่ึงไม่
เพียงแต่สร้างสินค้าและบริการสําหรับบริโภคเท่านั้น แต่ยังกําหนดวิถีการดําเนินชีวิต ระบบความคิด
ความเชื่อและสถาบันต่าง ๆ ในสังคมท้ังหมด เพ่ือครอบงําผู้บริโภคและสร้างความเชื่อในวัฒนธรรม
บริโภคนิยม และสร้างความต้องการของผู้บริโภคให้สอดคล้องไปกับศักยภาพการผลิตและการ
ขยายตัวของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม (นพพร จันทรนําชู, 2544: 20-12)  

สรุป การทบทวนในส่วนนี้เป็นการให้คําอธิบายถึงโลกาภิวัตน์ ท่ีสามารถกล่าวโดยรวมได้ว่า 
เป็นการทําให้เส้นแบ่งเขตแดนพ้ืนท่ีและเขตแดนวัฒนธรรมไม่แจ่มชัดเหมือนอย่างเช่นในอดีต ด้วยเกิด
จากการหลั่งไหลของประชากร ท้ังจากการท่องเท่ียว หรือเหตุผลทางการเมือง เช่น คนพลัดถ่ิน คน
เนรเทศ เป็นต้น เทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพ ข้อมูลข่าวสาร เงินทุน และอุดมการณ์ท่ีเป็นเหตุปัจจัยใน
การหลั่งไหลเข้ามาสู่สังคมไทย อันเป็นการทบทวนเพ่ือทําความเข้าใจคําอธิบายและกระบวนการ
เกิดข้ึนของกระแสโลกาภิวัตน์ท่ีมีบทบาทมากในปัจจุบัน และเป็นบริบทสําคัญในสังคมไทยท่ีทําให้เกิด
การเปลี่ยนแปลง อันเป็นเหตุก่อให้เกิดเป็นรูปแบบการดําเนินชีวิตท่ีไหลลื่นไปตามกระแสทุนนิยม มี
บทบาทสําคัญสําหรับการเกิดข้ึนของกระแสบริโภคนิยม โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อเรื่องการบริโภคอาหาร
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ของคนในสังคมไทย นําไปสู่ฐานความรู้ของจุดเริ่มต้นในการต่อรองรองอย่างมีพลวัตรของผู้มีบทบาท
สําคัญของการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริโภคในระดับชาติ อาทิ นักธุรกิจอุตสาหกรรมและกลุ่ม
ผู้เชี่ยวชาญท่ีมีส่วนได้ส่วนเสีย โดยผู้ศึกษาได้นําแนวคิดนี้เพ่ือใช้การอธิบายถึงช่องทางในการสร้าง
พ้ืนท่ีทางสังคมให้กับอาหารมังสวิรัติแบบอินเดีย ว่ากําลังเผชิญอยู่กับสถานการณ์แบบใดในปัจจุบัน 
หรือมีการผ่อนปรนจุดยืนของอาจารย์ไม้ร่มในการประยุกต์ใช้สิ่งท่ีเรียกว่ากระแสโลกาภิวัตน์นี้บ้าง
หรือไม่ (ซ่ึงจะขอกล่าวในบทวิเคราะห์ต่อไป)  

1.2. แนวคิดเก่ียวกับการสร้างพ้ืนท่ีทางสังคม (Social space) 

 ในยุคแรกของแนวคิดการสร้างพ้ืนท่ีทางสังคมในทางมานุษยวิทยานั้นเป็นไปในลักษณะทาง
กายภาพท่ีสามารถจับต้องได้ ซ่ึงเป็นไปในลักษณะของการศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรม
กับพ้ืนท่ีอย่างกว้างขวาง งานศึกษาวัฒนธรรมในยุคแรกมีแนวโน้มท่ีมองวัฒนธรรมในลักษณะแก่นสาร
นิยม (Essentialism) โดยมองว่าผู้คนในแต่ละชุมชนไม่ค่อยมีการเคลื่อนย้าย ผู้คนมีความผูกพันและมี
รากเหง้าทางวัฒนธรรมท่ีผูกติดอยู่กับพ้ืนท่ี อาณาเขตท่ีแน่นอน (Malki, 1999 อ้างใน วาสนา ละออง
ปลิว, 2546: 4) ด้วยมุมมองในลักษณะนี้ วัฒนธรรมจึงถูกกักขังไว้กับอาณาเขตหรือดินแดน จึงทํา
หน้าท่ีในการนิยามบทบาททางสังคมและอัตลักษณ์ของคน ๆ หนึ่งจึงมีลักษณะแน่นอน ตายตัว หยุด
นิ่งและไม่เปลี่ยนแปลง (Kellner, 1986; Sorensen, 1997; Lavie and Swedenburg, 1996; 
Gilroy, 1997 อ้างใน วาสนา ละอองปลิว, 2546: 4) หากแต่ในสังคมสมัยใหม่ภายใต้อิทธิพลของ
กระแสโลกาภิวัตน์ ได้สั่นคลอนมุมมองเรื่องเส้นแบ่ง พร่ามัวมากข้ึนทุกวัน (Gupta and Ferguson, 
1999 อ้างใน วาสนา ละอองปลิว, 2546: 4) จากมุมมองดังกล่าวทําให้การมองพ้ืนท่ีทางสังคมไม่ได้
เป็นเพียงแค่เชิงรูปธรรมอย่างในวิชาภูมิศาสตร์ ธรณีวิทยา หรือทางกายภาพท่ีมีการวัดสัดส่วนได้อีก
ต่อไป 

 อองรี เลอเฟป (Henri Lefebvre) นักสังคมวิทยาชาวฝรั่งเศสท่ีได้ชื่อว่าเป็นผู้ท่ีมีส่วนสําคัญ
ในการทําให้แนวคิดแบบมาร์กซ์เป็นท่ีแพร่หลาย ช่วงปลายศตวรรษท่ี 1950 เลอเฟบให้ความสนใจใน
เรื่องกระบวนการการกลายเป็นเมือง (Ubanization) การใช้ชีวิตประจําวันของผู้คน วรรณกรรมและ
ศิลปะ ศึกษาเรื่องการใช้อํานาจ และต่อสู้กับอํานาจผ่านปฏิบัติการเชิงพ้ืนท่ี และได้เขียนหนังสือเรื่อง 
The Production of Space ในปี 1974 ซ่ึงในหนังสือเล่มดังกล่าวนี้เลอเฟปให้ความหมายแก่พ้ืนท่ีไว้
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ว่า พ้ืนท่ีมิได้เป็นเพียงลักษณะทางภูมิศาสตร์ รวมท้ังมิได้มีลักษณะเป็นกลางด้วย (Neutral) แต่พ้ืนท่ี
เป็นสมรภูมิแห่งการต่อสู้ของอํานาจต่าง ๆ ในสังคมพ้ืนท่ีจะถูกผลิต (Produce) และผลิตซํ้า 
(Reproduce) ให้กลายเป็นพ้ืนท่ีทางสังคมแบบต่าง ๆ ตามแต่อํานาจของกลุ่มผู้สร้าง พ้ืนท่ีทางสังคม
จึงเป็นความหลากหลายท่ีเกิดข้ึนเอง เกิดจากผลผลิตของสังคมและวัฒนธรรมในช่วงเวลา แต่ละยุค
สมัย แต่ละวัฒนธรรม และเกิดจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติ ซ่ึงได้แก่ ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ท้ัง
จากความรู้ความสามารถทางเทคโนโลยี และความสัมพันธ์ทางการผลิตภายใต้เง่ือนไขประวัติศาสตร์ 
ซ่ึงกําหนดโครงสร้างของสังคมและการเมืองว่าใครเป็นผู้ผลิตพ้ืนท่ีและผลิตพ้ืนท่ีในรูปแบบใด พ้ืนท่ี
ทางสังคมดังกล่าวถูกสร้างโดยการเชื่อมประสานเข้าด้วยกัน ดังนั้นพ้ืนท่ีแต่ละแห่งจึงมีความสืบเนื่อง
ของกิจกรรมทางการเมือง และการผลิตทางเศรษฐกิจ (Henri Lefebvre อ้างใน กาญจนา แก้วเทพ, 
2549: 8-9) 

 แนวคิดในงานเขียนของเลอเฟปมีความเชื่อท่ีว่า Space หรือ พ้ืนท่ี มีอยู่หลายสถานะ เช่น 
abstract space ท่ีเป็นนามธรรมและยังมีความกํากวม ยังไม่อยู่ในสถานะท่ีถูกคลี่คลายและให้
ความหมาย หรือ Natural space ท่ีหมายถึงธรรมชาติของพ้ืนท่ี ซ่ึงเข้าใจได้ว่าพ้ืนท่ีมีตัวตนอยู่แล้ว
ต้ังแต่แรก หรือ mental space คือเน้นไปท่ีการปรากฏตัวของพ้ืนท่ีในรูปแบบของความคิด แต่เลอ
เฟปเชื่อว่า พ้ืนท่ี ไม่ได้อยู่ในสถานะท่ีเป็นกลาง เป็นธรรมชาติ หรือมีอยู่ต้ังแต่แรกแต่เพียงอย่างเดียว 
แต่พ้ืนท่ียังอยู่ ในสถานะของการถูกประกอบสร้างข้ึน ถูกให้คํานิยาม ถูกให้ความหมาย เช่น 
isomorphic space หรือ mathematic space เป็นท่ีว่างท่ีถูกให้ความหมายผ่านการนิยามหรือ
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเลขาคณิต และในบางครั้งถูกใช้เป็นเครื่องมือในการใช้อํานาจเพ่ือการ
ครอบครองและครอบงํา และจากความเชื่อท่ีว่าพ้ืนท่ีมีหลายสถานะ ประวัติศาสตร์ของพ้ืนท่ีจึงเป็น
ประเด็นท่ีเลอเฟบให้ความสนใจ พ้ืนท่ีท่ีเกิดข้ึนจากความเป็นกลางเป็นธรรมชาติ ท่ีกลายมาอยู่ใน
สถานะของรูปธรรม มีความชัดเจน เป็นภาพท่ีเกิดข้ึนจากตัวเลข ระนาบ รูปร่างและรูปทรง และ
วิทยาศาสตร์ ความเปลี่ยนแปลงทางความรู้นี้ทําให้มิติความรู้ความเข้าใจของตัวพ้ืนท่ีเริ่มสูญหายไป 
พ้ืนท่ีกลายเป็นเพียงฉากหลังท่ีเอ้ือให้กับความรู้ทางวิทยาศาสตร์เข้ามากระทํา เลอเฟปมีความมุ่งหวัง
จะทําให้พ้ืนท่ีสามารถเปลี่ยนสถานะจากตําแหน่งท่ีถูกกระทํา (passive) มาสู่ตําแหน่งท่ีกระทํา 
(active) ทําให้เกิดการท้าทายความรู้ท่ีเคยถูกทําให้หลงลืมไป เอ้ือประโยชน์ให้เข้าใจถึงพ้ืนท่ีในฐานะท่ี
เป็นพ้ืนท่ีจริง ๆ เป็นพ้ืนท่ีท่ีมีการปฏิสัมพันธ์กับคน กับสภาพแวดล้อมอ่ืน ๆ ไม่ใช่เป็นวัตถุสิ่งของ 
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ไม่ใช่วัตถุคล้ายน้ําท่ีมีการเลื่อนไหล ไม่ใช่เป็นเพียงความหมายท่ีถูกกําหนดให้ทางภาษา และไม่ใช่ใน
ฐานะของเครื่องมือของการควบคุมและตกอยู่ในรูปของภาพตัวแทน ซ่ึงการวิพากษ์นี้กลายมาเป็น
แนวคิดเรื่อง พ้ืนท่ีทางสังคม (social space) เวลาต่อมา (สันต์ สุวัจฉราภินันท์, 2552: 88-94) 

 สิ่งท่ีเลอเฟบเลือกใช้เป็นแนวทางในการศึกษา คือ โหมดของการผลิต ระบบการผลิต จาก
แนวคิดในสายมาร์กซิสต์  เพราะเขาเชื่อว่ามันมีความเป็นนามธรรมอยู่ในตัวเอง และมีความไม่
เฉพาะเจาะจง ท่ีสามารถเชื่อมโยงไปหาแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจการเมืองท่ีซ่อนตัวอยู่ภายใน
กระบวนการผลิตและผลผลิต หรือการเกิดข้ึนของพ้ืนท่ี เป็นการคลี่คลายไปสู่พ้ืนท่ีทางสังคมท่ีเกิดข้ึน
จากระบบปฏิบั ติการและความรู้สึก โดยมองว่าการปฏิบั ติการจะสามารถนํามาซ่ึงความเป็น
วิทยาศาสตร์ของพ้ืนท่ี (Science of space) ท่ีสามารถสื่อได้ถึงมิติทางการเมืองในการใช้ความรู้ เป็น
เสมือนภาพสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ทางสังคมในระบบการผลิตท่ีผนวกอยู่ในนั้น สื่อให้เห็นถึง
อุดมการณ์บางอย่างท่ีถูกใช้เพ่ือปกปิดหรือสร้างให้เป็นความรู้ท่ีไม่สําคัญ และสื่อให้เห็นถึงการฝังตัว
ของความคิดในอุดมคติของอนาคตบางอย่าง ความเป็นไปได้บางอย่าง ภายใต้กรอบความคิดของความ
จริง อย่างท่ีระบบทุนนิยมอุตสาหกรรมท่ีเข้ามากับระบบการผลิตคือลักษณะของการสร้างความเป็น
ใหญ่อย่างหนึ่งของระบบชนชั้น เพ่ือท่ีชนชั้นนําจะสามารถมีโอกาสในการกําหนดกฎเกณฑ์ของสังคม 
หรือกรอบความคิดของความจริง  โดยอาศัยวัตถุดิบต่าง ๆ เช่น ความรู้ จากการต่อเชื่อมระหว่าง
ความรู้และอํานาจ เลอเฟบจึงสร้างโครงสร้างความคิดในการท่ีจะคลี่คลายให้เห็นให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์ดังกล่าว โดยอาศัย 3 เครื่องมือ ดังนี้ 

 1. Spatial practice หรือ การปฏิบัติการเชิงพ้ืนท่ี มีความสัมพันธ์เก่ียวเนื่องโดยตรงกับคําว่า 
social practice หรือปฏิบัติการเชิงสังคม ท่ีประกอบด้วยมิติของการผลิตและการผลิตซํ้าของสังคม 
ตามความหมายในเชิงแรงงานและการสืบพันธุ์ ความรู้และการเมือง เป็นเครื่องยืนยันการดํารงอยู่ของ
สังคม ว่ามีปฏิบัติการและการควบคุม สะท้อนให้เห็นถึงระดับของความสามารถและระดับของการ
กระทํา 

 2. Representations of space หรือ ภาพแทนของพ้ืนท่ี เป็นการผูกโยงเอาความสัมพันธ์
ต่าง ๆ ท่ีอยู่ภายในพ้ืนท่ีทางสังคม หรือระหว่างการปฏิบัติการเชิงพ้ืนท่ีเข้ากับอํานาจของการควบคุม 
เป็นการกําหนดใส่ลงมา เพ่ือท่ีก่อให้เกิดความรู้ เพ่ือให้เกิดการให้ความหมาย ให้เกิดการใส่รหัส และ
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เพ่ือท่ีจะกรอบความสัมพันธ์ต่าง ๆ เป็นท่ีว่างท่ีเกิดข้ึนจากแนวคิด หรือผ่านแนวคิด เป็นพ้ืนท่ีของ
นักวิทยาศาสตร์ นักผังเมือง วิศวกรรม หรือแม้แต่ศิลปิน ท่ีมีความเก่ียวเนื่องกับวิทยาศาสตร์ ตัวเลข 
และกรอบต่าง ๆ 

 3. Representational spaces หรือ พ้ืนท่ีเชิงภาพตัวแทน มีความเป็นนามธรรมอยู่สูง มี
บางส่วนท่ีเกิดการผสมเข้ากับสัญลักษณ์ต่าง ๆ อย่างท่ีมีอิทธิพลเหนือการกระทําและการตัดสินใจ 
หรือท่ีเข้าใจได้ว่าเป็นพ้ืนท่ีของการมีอยู่ของชีวิต แต่การมีอยู่นี้ไม่ใช่การมีอยู่แบบอิสระ แต่มีการ
ผสมผสานตัวเองเข้ากับสัญลักษณ์หรือความหมายต่าง ๆ แล้ว เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงการเรียนรู้ 
เข้าใจ และตระหนัก เพ่ือก่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนและปรับใช้ อาจจะไม่อยู่ภายใต้กรอบกําหนดของ
รูปสัญลักษณ์หรือสัญญะต่าง ๆ (เพ่ิงอ้าง, 2552: 95-108) 

 กล่าวโดยสรุป ภาพตัวแทนของพ้ืนท่ี ในวิธีคิดแบบเลอเฟป เป็นเสมือนเครื่องมือในการ
ควบคุม การครอบครองผู้ซ่ึงอาศัยอยู่ในพ้ืนท่ีนั้น ในทางตรงกันข้าม พ้ืนท่ีเชิงภาพตัวแทน เป็นการ
เสนอถึงการผลิตในอีกมุมหนึ่ง ท่ีเชื่อว่า พ้ืนท่ีถูกผลิตผ่านผู้ซ่ึงอาศัยอยู่ในมัน ผ่านการใช้สอย และท่ี
สําคัญคือผ่านการใช้ชีวิต ผ่านประสบการณ์ ไม่เหมือนการผลิตในลักษณะเดียวกันกับภาพตัวแทนของ
พ้ืนท่ี  การผลิตผ่านการใช้พ้ืนท่ีในลักษณะของ “พ้ืนท่ีเชิงภาพตัวแทน” นี้ เสนอแนะถึงโอกาสในการ
ท้าทาย ต่อรอง และปรับเปลี่ยนสิ่งท่ีเคยถูกกําหนดใส่ลงมาในพ้ืนท่ี เลอเฟปมีความสนใจอย่างมากท่ี
จะทําความเข้าใจพ้ืนท่ีท่ีอยู่ในตําแหน่งของผู้กระทํามีบทบาทอย่างไรในการเข้าไปกําหนดสร้างหรือ
ปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์ทางสังคม แต่อย่างไรก็ตาม แนวคิดดังกล่าวนี้ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเลอเฟบ
มองภาพของคนกลุ่มดังกล่าวในร่างเดียวกัน โครงสร้างทางความคิดของเขาอยู่บนพ้ืนฐานท่ีมีข้อจํากัด
บางประการของความรู้ ซ่ึงอาจเป็น พ้ืนท่ีในลักษณะท่ีถูกกําหนดโดยสัญลักษณ์ของชายเป็นใหญ่ 
ความต้องการในอํานาจ และความบึกบึนของผู้ชาย ซ่ึงหากข้อโต้แย้งเป็นจริง การใช้ภาพตัวแทนของ
ความเป็นชายมาสื่อสะท้อนให้เห็นถึงอํานาจและการครอบครอง เช่นนั้นแล้วจะสามารถเชื่อมโยง
โครงสร้างความคิดนี้เข้ากับกลุ่มคนอ่ืน ๆ อย่างไร หรือคือการขาดมิติทางความเฉพาะเจาะจง และ
ความหลากหลาย โดยสิ่งท่ีขาดหายไปนี้สามารถพบได้ในงานของ มิเชล เดอ ซ์โต (Michel de 
Certeau)  
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  มิเชล เดอ ซ์โต (Michel de Certeau 1925-1986) นักคิดขาวฝรั่งเศส เสนอแนวคิด
เก่ียวกับ “ชีวิตประจําวัน” ไว้ในงานสองเล่ม คือ The Practice of Everyday life, Vol.1 and 
Vol.2 ท้ังสองเล่มตีพิมพ์ออกมาเป็นภาษาฝรั่งเศสในปี 1980 โดยเดอ แซร์โต ต้องการแสดงให้เห็น
พลังสร้างสรรค์ของชีวิตประจําวันเช่นเดียวกับเลอเฟป แต่ด้วยจุดมุ่งหมายและวิธีการท่ีแตกต่างกัน 
คือ เดอ แซร์โตต้องการค้นหาสิ่งท่ีเรียกว่า “the procedures of everyday creativity” หรือ 
วิธีการท่ีชีวิตประจําวันใช้ไหวพริบปฏิภาณในการท่ีจะอยู่รอดภายใต้การเกาะกุม ครอบงําของตรรกะ
และกลไกของอํานาจ โดยเขาเน้นความสําคัญของการบริโภค ซ่ึง เดอ แซร์โต เห็นว่าผูกโยงแนบแน่น
กับเรื่องราวของชีวิตประจําวัน เดอ แซร์โต ปฏิเสธความคิดของกลุ่มซ้ายใหม่ท่ีดูแคลนวัฒนธรรมสมัย
นิยมและสังคมบริโภคว่าลดทอนคุณค่าความเป็นมนุษย์ โดยพยายามชี้ว่าการบริโภคมีด้านบวกด้วย 
ไม่ใช่เรื่องของการชี้นําของอํานาจอย่างเดียว แต่ย้ําว่ามวลชนไม่ได้เป็นผู้บริโภคท่ี “ถูกกระทํา” อยู่
ตลอดเวลา แต่มีวิธีการ (ways of operating) ท่ีจะสัมพันธ์กับอํานาจ (สุธาริน คูณผล, 2550: 113-
123) 

 เดอ แซร์โต มองว่าสถานะของคนเหล่านี้มักจะถูกจํากัดอยู่ภายใต้ป้าย “ผู้ใช้/ผู้บริโภค” 
(uses/consumers) อย่างเหมารวมในการวิเคราะห์ทางสังคม แต่ให้ความสําคัญกับกลไกลการผลิตว่า
มีอํานาจอย่างไรมากกว่า เพราะฉะนั้น สิ่งท่ีเขาสนใจคือกระบวนการผลิตท่ีเกิดข้ึนในข้ันตอนท่ีคน
ธรรมดาสามัญ “บริโภค” สิ่งของหรือระบบสัญญะต่าง ๆ ท่ีกําหนดข้ึนมา จึงเป็นความสนใจใน
ชีวิตประจําวัน และนําเสนอเปรียบกับงานของฟูโกต์ เพ่ือชี้ให้เห็นว่าอํานาจไม่อาจจะครอบครอง
ชีวิตประจําวันได้อย่างหมดจดสิ้นเชิงอย่างท่ีฟูโกต์ว่าไว้ วิธีการท่ีฝ่ายท่ีอ่อนแอ หรือถูกครอบงํา ใช้
จังหวะเวลาและโอกาสท่ีมีอยู่ ฉวยประโยชน์จากฝ่ายท่ีมีอํานาจเหนือกว่า โดยมองว่า การดําเนิน
ชีวิตประจําวันเป็นเรื่องของการแย่งชิงและต่อรองความสัมพันธ์ของอํานาจ (power relations) 
ระหว่าง “ผู้กําหนด” กับ “ผู้ใช้” และไม่ใช่ความสัมพันธ์ทางเดียว แต่เป็นวงจรของอํานาจหมุนเวียน
อย่างไม่สิ้นสุดในชีวิตประจําวัน ในการต่อรองความสัมพันธ์ของอํานาจในชีวิตประจําวันท่ีว่านี้ อธิบาย
ผ่านการใช้ศัพท์ทางทหารคือคําว่า “strategy” กับ “tactic” สําหรับคําว่า “strategy” หรือ 
“ยุทธศาสตร์” หมายถึงการกระทําของอํานาจท่ีมีฐานท่ีม่ันชัดเจน ซ่ึงเป็นตัวกําหนดการจัดวาง
ความสัมพันธ์กับส่วนอ่ืน ๆ ท่ีอยู่ภายนอกวงโคจร ตรรกะของการเมือง เศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์ ถูก
สร้างข้ึนมาในรูปแบบของยุทธศาสตร์ ส่วน “tactic” หรือ “กลวิธี” หมายถึงการกะทําท่ีไม่มีตําแหน่ง
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แห่งท่ีของตัวเอง แต่แฝงอยู่ในเครือข่ายของอํานาจ อาศัยจังหวะและโอกาสในการฉกฉวยประโยชน์
หรือต่อรองกับอํานาจ เดอ แซร์โต มีมุมมองว่ากิจกรรมในชีวิตประจําวัน มีกระบวนการทํางานของ
อุบายแฝงอยู่ ไม่ว่าจะเป็นในการสนทนา การอ่าน การเดินทาง การจับจ่ายซ้ือของ การทํากับข้าว 
และอ่ืน ๆ เพ่ือช่วงชิง ต่อรอง การจัดวางความสัมพันธ์เชิงอํานาจ จุดสําคัญในการอธิบายการทํางาน
ของชีวิตประจําวันของเดอ แซร์โตอยู่ท่ี “การกระทํา” และ “วิธีการ” (way of operating) ไม่ใช่
ผู้กระทํา ผู้บริโภคจะเป็นใครไม่สําคัญ ความสําคัญอยู่ท่ีเขาหรือเธอทําอะไรในการต่อรองและจัดวาง
ความสัมพันธ์ทางอํานาจ (เพ่ิงอ้าง, 2550: 124-127) 

จะเห็นได้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดของเลอเฟปและเดอ แซร์โต จุดท่ีมีความสัมพันธ์กัน 
อย่างภาพแทนของพ้ืนท่ีของเลอเฟปกับยุทธศาสตร์ของเดอ แซร์โต และพ้ืนท่ีเชิงภาพตัวแทนของเลอ
เฟปกับกลวิธีของเดอ แซร์โต นอกจากนี้ยังสนใจท่ีจะพยายามแสดงให้เห็นถึงกระบวนการหรือการ
ปฏิบัติการณ์เชิงพ้ืนท่ี ซ่ึงในส่วนนี้ เดอ แซร์โตใช้คําว่า Operation ซ่ึงแตกต่างจากคําว่า practice 
ของเลอเฟป เพ่ือสะท้อนให้เห็นถึงทิศทางหรือทัศนคติท่ีมีต่อการกระทําดังกล่าวด้วย ซ่ึงทิศทาง 
ทัศนคติ หรือแรงท่ีเกิดข้ึนทางความคิดท่ีเกิดข้ึนมีลักษณะท่ีเป็น “การทําให้ขัดจังหวะ” (interrupt) 
“การหมุนเปลี่ยน” (turn) “การตีความใหม่” (interpretation) “สร้างให้เกิดการแตกต่าง” 
(alterity) “สร้างให้เกิดความขัดแย้ง” (countertradition) และ “สร้างให้เกิดการแหวกออกไป” 
(the outside) ซ่ึงถือได้ว่าเป็นหัวใจของสิ่งท่ีเดอ แซร์โต เรียกว่า กลวิธี มันคือรูปแบบท่ีมีความ
เฉพาะเจาะจงเฉพาะตัวท่ีจะเข้าไปทําการปรับตัวเปลี่ยนสิ่งท่ีถูกกําหนดอยู่ในพ้ืนท่ี มันเข้าไปสร้างให้
เกิดการปฏิบัติการเชิงพ้ืนท่ีตามนัยของกลวิธี ท่ีก่อให้เกิดการปรับใช้และการปรับเปลี่ยน โดย
ปราศจากการย้ายออกไปจากตําแหน่งเดิมท่ีถูกครอบงําอยู่ กลวิธีเหล่านี้เป็นการเล่นกับกฎเกณฑ์ท่ีมี
อยู่ภายในตําแหน่งของมันเอง มีความแตกต่างจากยุทธวิธีท่ีต้องการความแม่นยําและเท่ียงตรง กลวิธี
เล่นกับเวลา ในขณะท่ียุทธวิธีเล่นกับพ้ืนท่ี ดังนั้นสําหรับใครก็ตามท่ีต้องการจะทําให้เกิดการ 
“ปรับเปลี่ยน” เขาจะต้องตระหนักถึงกฎท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีนั้น ๆ “การหมุนเปลี่ยน” คือกุญแจสําคัญท่ีซ่อน
ตัวอยู่ภายใต้แนวคิดเรื่อง “กลวิธี” มันทํางานในลักษณะของการสลับข้ัวคู่ตรงข้าม “เหมาะสมและไม่
เหมาะสม” “สิ่งท่ีมีกฎเกณฑ์และสิ่งท่ีไม่มีกฎเกณฑ์” ดังนั้นจะเห็นได้ว่า กลวิธีไม่ใช่สิ่งท่ีมีอยู่ก่อนแล้ว 
หรือมีอยู่ต้ังแต่แรก แต่มันเกิดข้ึนไปตามความสัมพันธ์กับยุทธวิธี มันคือการตอบสนอง การตอบรับ 
และการต่อรองกับสิ่งท่ีจะเข้ามาควบคุมและครอบงํา การปฏิบัติการเชิงพ้ืนท่ีตามนัยของกลวิธีนี้ 
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เกิดข้ึน “ภายใน” พ้ืนท่ีและทํางาน “ต่อต้าน” ยุทธวิธี ถ้าพ้ืนท่ีมีแรงกระทําในลักษณะท่ีเป็นยุทธวิธี
แล้ว พ้ืนท่ีเหล่านั้นสามารถกําหนดสร้างและกําหนดคุณค่าและความหมาย และถ้าพ้ืนท่ีมีแรงกระทํา
ในลักษณะท่ีเป็นกลวิธีแล้ว ผู้กระทําหรือแรงกระทํานั้นย่อมต้องการท่ีจะเปิดโอกาสเพ่ือสร้างความ
เป็นไปได้ต่อการท้าทายอํานาจในพ้ืนท่ีนั้น (สันต์ สุวัจฉราภินันท์, 2552: 128-129)   

 สรุป การทบทวนในส่วนนี้เป็นการให้คําอธิบายของพ้ืนท่ีทางสังคมท่ีเต็มเปี่ยมไปด้วยความ
เป็นพลวัตรอยู่ตลอดเวลาของความสัมพันธ์ทางสังคม ท่ีพ้ืนท่ีทางสังคมมีแนวคิดท่ีเป็นนามธรรมมาก
ไปกว่าพ้ืนท่ีท่ีมีความแม่นยําทางหลักคณิตศาสตร์หรือเลขาคณิต พ้ืนท่ีทางสังคมท่ีมิได้ว่างเปล่า แต่มี
การปฏิบัติการอยู่เสมอ ท้ังการตอบรับและการต่อรอง ผ่านกลวิธีต่าง ๆ ในอีกแง่มุมหนึ่งจึงเป็นเหมือน
การแสดงศักยภาพท่ีสามารถก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเอง มิได้เป็นผู้ถูกกระทํา (passive) 
เสมอไป แต่สามารถเป็นผู้กระทํา (active) ได้ด้วย ซ่ึงแนวคิดนี้ถือเป็นแนวคิดหลักในการศึกษาวิจัยใน
ครั้งนี้ ในทํานองเดียวกันกับในส่วนแรก คือเพ่ือเป็นรากฐานในการทําความเข้าใจ และสามารถอธิบาย
เชื่อมโยงบริบทรูปแบบของพ้ืนท่ีทางสังคม เพ่ือการต่อยอดในการศึกษาเรื่อง อาหารมังสวิรัติแบบ
อินเดีย: การสร้างพ้ืนท่ีทางสังคม กรณีศึกษา อาจารย์ไม้ร่ม ธรรมชาติอโศก นี้ อันมีความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ท่ีถือเป็นวาทกรรมท่ีอํานาจใช้ในการช่วงชิงพ้ืนท่ีทางสังคมได้อย่างแยบคาย โดยเฉพาะใน
สังคมไทยท่ีความรู้ทางวิทยาศาสตร์แบบตะวันตกเป็นท่ียอมรับอย่างแพร่หลายและถูกใช้ใน
ภาคอุตสาหกรรม ท่ีจะส่งต่อให้กับผู้บริโภคในสังคมบริโภคนิยมท่ีถูกทําให้เป็นนักบริโภคชั้นยอดท่ี
สามารถบริโภคในสิ่งท่ีผู้ผลิตผลิตออกมาได้อยู่ตลอดเวลา กรอบแนวคิดท้ังสองนี้จะช่วยวิเคราะห์การ
เกิดข้ึนของการปะทะสังสรรค์ การตอบรับ การต่อรอง และการช่วงชิงกันผ่านอาหารตามองค์ความรู้
แบบวิทยาศาสตร์ท่ีมีเบื้องหลังเป็นวาทกรรมหลักจากผู้มีอํานาจในสังคมบริโภคนิยมท่ีวางอยู่บน
พ้ืนฐานของระบบทุนนิยมกับอาหารมังสวิรัติแบบอินเดียตามองค์ความรู้ของอาจารย์ไม้ร่ม ธรรมชาติ
อโศก ในการบริโภคอาหารของคนในสังคมไทยท่ีถือได้ว่าเป็นบริบทพ้ืนท่ีทางสังคมในการศึกษาครั้งนี้ 

2. เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง  

 งานศึกษาชิ้นนี้เป็นการศึกษาเรื่อง อาหารมังสวิรัติแบบอินเดีย: การสร้างพ้ืนท่ีทางสังคม 
กรณีศึกษา อาจารย์ไม้ร่ม ธรรมชาติอโศก ผู้ศึกษาได้ค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง
เพ่ืออธิบายสิ่งท่ีเป็นประเด็นในการศึกษา โดยผู้ศึกษาได้แบ่งแยกย่อยออกเป็น 2 ประเด็น คือ 
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2.1. เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับกระบวนการสร้างพ้ืนท่ีทางสังคม  

2.2. เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับอาหารเพ่ือสุขภาพ 

2.1. เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับกระบวนการสร้างพ้ืนท่ีทางสังคม  

 จากการค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับอาหารในประเด็นของการสร้างพ้ืนท่ีทาง
สังคมพบว่ายังไม่มีงานศึกษาในด้านนี้ โดยส่วนมากเป็นการประยุกต์แนวคิดพ้ืนท่ีทางสังคมเข้ากับ
การศึกษาการสร้างพ้ืนท่ีทางสังคมภายใต้บริบทเรื่องของชาติพันธุ์ และเพศ เป็นส่วนใหญ่ และเป็น
การศึกษาในประเด็นระดับกลุ่มท่ีถูกให้ภาพความแตกต่างหรือความเป็นอ่ืน 

วาสนา ละอองปลิว (2546) ได้ทําการศึกษาเรื่อง “ความเป็นชายขอบและการสร้างพ้ืนท่ีทาง
สังคมของคนพลัดถ่ิน: กรณีศึกษาชาวดาระอ้ังในอําเภอเชียงดาว” เป็นการศึกษาเพ่ือพยายามทําความ
เข้าใจกระบวนการกลายเป็นคนชายขอบและกระบวนการตอบโต้ ต่อรองภาวะชายขอบของชุมชนดา
ระอ้ังพลัดถ่ินแห่งหนึ่งในพ้ืนท่ีอําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ผ่านกรอบแนวคิดเรื่องความเป็นชาย
ขอบมาใช้เป็นกรอบในการทําความเข้าใจสภาวะการถูกกีดกันท่ีชุมชนดาระอ้ังพลัดถ่ินกําลังเผชิญอยู่
กับความสัมพันธ์เชิงอํานาจระหว่างกลุ่มอํานาจต่าง ๆ และแนวคิดเรื่องการสร้างพ้ืนทางสังคมมาใช้ใน
การทําความเข้าใจกระบวนการตอบโต้ ต่อรองต่อภาวะชายขอบท่ีชาวดาระอ้ังเผชิญ  

 จากการศึกษาพบว่า กระบวนการสร้างพ้ืนท่ีทางสังคมของชาวดาระอ้ังพลัดถ่ินเกิดข้ึนโดย
การเลือกสรรยุทธวิธี ท่ีแตกต่างมาใช้ในการต่อรองสร้างพ้ืนท่ีทางสังคมให้กับตนเองภายใต้
ความสัมพันธ์เชิงอํานาจท่ีดํารงอยู่ โดยยุทธวิธีต่าง ๆ มีการปรับเปลี่ยนเลื่อนไหลไปตามความสัมพันธ์
เชิงอํานาจกับกลุ่มอํานาจต่าง ๆ ดังนี้  

1. การต่อรองภายใต้ความสัมพันธ์เชิงอํานาจรัฐ กล่าวคือ ชาวดาระอ้ังเลือกสร้างพ้ืนท่ีทาง
สังคมของตนเองผ่านการจัดวางความสัมพันธ์ท่ีใกล้ชิดกับรัฐ โดยการนําเสนออัตลักษณ์และการนิยม
ตัวตนท่ีสอดคล้องกับความคาดหวังของรัฐใน 2 ลักษณะคือ การนําเสนอตัวตนในฐานะชุมชนรักษาป่า 
และการนําเสนอตัวตนในฐานะชาวเขาท่ีดี  
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2. การต่อรองภายใต้ความสัมพันธ์เชิงอํานาจกับกลุ่มชาติพันธุ์อ่ืน คือ การต่อรองในการ
เข้าถึงทรัพยากรผ่านการเรียกร้องการรับรองอํานาจการจัดการป่าชุมชน และการนําเสนอตัวตนใน
ฐานะชาวพุทธเพ่ือเทียบเคียงความเป็นไทย 

และ 3. การต่อรองภายใต้ความสัมพันธ์เชิงอํานาจกับทุน คือ การต่อรองภายใต้ระบบการ
ผลิตเชิงพาณิชย์ และการต่อรองภายใต้เวทีการท่องเท่ียว 

จะเห็นได้ว่าในภาวะท่ีถูกทําให้เป็นชายขอบและสถานภาพท่ีเปราะบางทําให้กระบวนการ
สร้างพ้ืนท่ีทางสังคมของชาวดาระอ้ังไม่ได้ปรากฏผ่านการต่อต้าน อัตลักษณ์ของชาวดาระอ้ังได้ถูกผลิต
ซํ้า สร้างใหม่อย่างเลื่อนไหลเปลี่ยนแปลงตามความสัมพันธ์ระหว่างชาวดาระอ้ังกับกลุ่มอํานาจต่าง ๆ 
ความเลื่อนไหลของอัตลักษณ์ทําให้ชาวดาระอ้ังสามารถดํารงอยู่ได้ในภาวะชายขอบท่ีตนเองเผชิญ 
พ้ืนท่ีทางสังคมและอัตลักษณ์ของชาวดาระอ้ังจึงไม่ได้มีลักษณะเป็นหนึ่งเดียวหยุดนิ่ง แต่มีความ
ซับซ้อน หลากหลาย และเป็นพลวัต ซ่ึงสามารถถูกต่อรอง ช่วงชิง และปรับเปลี่ยนไปตามเง่ือนไขของ
ความสัมพันธ์ท่ีหลากหลาย  

 ธนุพงษ์ ลมอ่อน (2554) ได้ทําการศึกษาเรื่อง “การสร้างพ้ืนท่ีทางสังคมของชาวขมุในอําเภอ
เวียงแก่น ภายใต้บริบทของการเป็นชายขอบ” โดยเป็นการพยายามทําความเข้าใจถึงกระบวนการ
กลายเป็นชายขอบท่ีเกิดข้ึนมาอย่างซับซ้อนในชุมชนชาวขมุแห่งหนึ่งในพ้ืนท่ีอําเภอเวียงแก่น จังหวัด
เชียงราย เป็นการศึกษาในลักษณะคล้ายกันกับงานของวาสนา ละอองปลิว หากแต่ด้วยบริบทพ้ืนท่ีท่ี
ต่างกันผลการศึกษาจึงต่างกันไปในรายละเอียด 

 จากการศึกษาพบว่า บริบทของการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ได้ทําให้ชาวขมุตกอยู่
ภายใต้สถานการณ์ของการถูกมองอย่างมีอคติจากรัฐด้วยข้อกล่าวอ้างในเรื่องของการทําลายป่าและ
สิ่งแวดล้อมจากกระบวนการผลิตแบบด้ังเดิม แม้ว่าชาวขมุจะอ้างสิทธิในฐานะ “การเป็นผู้มาอาศัยอยู่
ก่อน” ท่ีกฎหมายประกาศใช้และได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าท่ีรัฐแล้วก็ตาม แต่ชาวขมุเองก็ยังคงอยู่ใน
สถานการณ์ความไม่ม่ันคงในการดําเนินชีวิต ต่อมาด้วยกระแสการเคลื่อนไหวในระดับประเทศท่ี
เรียกร้องให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรป่าไม้เพ่ิมข้ึน ชาวขมุจึงเกิดการหารือผลดี
และผลเสียต่อการสร้างป่าชุมชน จึงเกิดเป็นการนําเสนอตัวตนใหม่ของชาวขมุในฐานะชุมชนอนุรักษ์
ป่าและสิ่งแวดล้อม และใช้ความอุดมสมบูรณ์ของพ้ืนท่ีป่าท่ีเพ่ิมมากข้ึนเป็นตัวชี้วัดการยอมรับจาก
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ผู้คนภายนอกและรัฐต่อการเป็นหมู่บ้าน “อนุรักษ์ป่า” และสร้างความชอบธรรมให้กับชาวขมุในการ
อาศัยอยู่ในพ้ืนท่ีมากข้ึน นอกจากการพยายามสร้างตัวตนใหม่ในฐานะของการเป็นกลุ่มผู้รักป่าและ
ปรับวิถีชีวิตให้สอดคล้องกับนโยบายและความคาดหวังของรัฐภายใต้กระแสการอนุรักษ์แล้ว ในอีก
ด้านหนึ่งได้ถูกวาทกรรมในเรื่องการพัวพันกับสิ่งของผิดกฎหมายจากการอาศัยอยู่ในพ้ืนท่ีชายแดน 
ดังนั้น ภาพการนําเสนอตัวตนใหม่ในฐานะของการเป็นพลเมืองชาวเขาท่ีดีเพ่ือปรับความสัมพันธ์กับรัฐ 
จึงได้กลายเป็นยุทธวิธีท่ีชาวขมุเลือกใช้เพ่ือสร้างความชอบธรรมในการอาศัยอยู่ในประเทศไทยและ
แสดงให้รัฐไทยเห็นว่าชาวขมุสามารถท่ีจะเข้าไปเป็นพลเมืองท่ีดีของประเทศได้ เพ่ือลดช่องว่างของ
ความแตกต่างทางชาติพันธุ์ให้น้อยลง ซ่ึงจากการศึกษาพบว่าสามารถแบ่งแยกยุทธวิธีการดังกล่าวได้
เป็น 2 ลักษณะท่ีสําคัญ คือ 1) การเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของรัฐ 2) การสร้างชุมชน
ปลอดยาเสพติด ซ่ึงล้วนแต่เป็นกระบวนการในการพยายามสร้างการยอมรับและความชอบธรรม
ให้กับตนเองในการสร้างพ้ืนท่ีทางสังคม เกิดเป็นความเลื่อนไหล ผสมผสานกลมกลืน ไปตามบริบท
เง่ือนไขของแต่ละกลุ่มแต่ละสถานการณ์ท่ีต้องเผชิญ อย่างไรก็ตาม ในขณะเดียวกันชาวขมุก็ไม่ได้
ปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์เพ่ือให้สามารถเข้ากับบริบททางสังคมในพ้ืนท่ีเพียงอย่างเดียว 
หากแต่พวกเขากลับพยายามท่ีจะผลิตซํ้าอัตลักษณ์ความเป็นชาติพันธุ์ของตนเองให้เป็นท่ีประจักษ์
และมีตัวตนมากข้ึนในพ้ืนท่ีแห่งใหม่ด้วยเช่นกัน ซ่ึงถูกแสดงให้เห็นผ่านทางพ้ืนท่ีของการท่องเท่ียวและ
วัฒนธรรม เช่น ประเพณีปีใหม่ขมุ เป็นต้น การปรับเปลี่ยนศาสนาเพ่ือเทียบเคียงความเป็นไทยอย่าง
การนับถือศาสนาพุทธและใช้การเลือกนับถือศาสนาคริสต์เพ่ือเข้าถึงแหล่งทุนและความช่วยเหลือ  

 สิทธิพร พงษ์ทองดี (2553) ได้ทําการศึกษาเรื่อง “การสร้างพ้ืนท่ีทางสังคมของกลุ่มชายรัก
ร่วมเพศ ภายใต้โครงการเพ่ือชายรุ่นใหม่ใส่ใจสุขภาพ กรณีศึกษา กลุ่มชายรักชาย Mplus” โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษากระบวนการสร้างพ้ืนท่ีทางสังคมของกลุ่มชายรักชาย Mplus และปัจจัยสําคัญ
ท่ีส่งผลต่อการสร้างพ้ืนท่ีทางสังคม มุมมอง ทัศนคติ และความคิดเห็นของเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชน ผลจากการศึกษาพบว่า ในส่วนของการสร้างพ้ืนท่ีทางสังคมท่ีเป็นรูปธรรม คือ
การดําเนินกิจกรรมเพ่ือสร้างพ้ืนท่ีทางสังคมของกลุ่ม Mplus “สื่อ” เป็นปัจจัยการขับเคลื่อนในการ
เปลี่ยนแปลงของกลุ่มคนรักร่วมเพศ สื่อและการสื่อสารของ Mplus ได้ทําลายกรอบทางสังคมและ
วัฒนธรรมท่ีมีความเชื่อเดิมฝังอยู่ โดยใช้แนวคิดกระบวนการท่ีจะค่อย ๆ ป้อนความคิดให้กับสังคมได้รู้
ได้เห็นและเริ่มเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ผ่านจากงานในส่วนต่าง ๆ ท่ีเป็นงานรณรงค์ ซ่ึง
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ในขณะนี้ก็มีคนไม่น้อยท่ีพยายามจะมองและชี้ให้เห็นว่ากลุ่มคนรักร่วมเพศเป็นคนปกติเหมือนเช่นคน
ท่ัวไป (แต่ยังมีการต่อท้ายด้วยการจัดกรอบพ้ืนท่ี)  

กลุ่มชายรักชายมีกระบวนการสร้างอัตลักษณ์วัฒนธรรมเฉพาะ (specific cultural identity 
groups) ซ่ึงเป็นกระบวนการต่อสู้ทางแนวคิดแบบโครงสร้างนิยม ท่ีว่าบุคคลนอกระเบียบโครงสร้าง
ทางเพศท่ีถูกจัดไว้แล้วจะถูกมองว่าเป็นคนไร้ค่าและมักถูกกดข่ีเสมอมา การดําเนินงานของกลุ่มชาย
รักชาย Mplus ในการสร้างกระบวนการเรียนรู้เรื่องเพศ เพศภาวะ (ความเป็นเพศ) การใช้ชีวิตทาง
เพศ เหล่านี้เป็นกระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม ท่ีได้นําไปสู่กิจกรรมท่ีสามารถเผยตัวตนบนฐาน
ของความเสมอภาคและเท่าเทียมภายใต้การแลกเปลี่ยน แบ่งปัน ท้ังความคิด ความรู้สึก ทัศนคติ การ
ใช้อาสาสมัคร บุคลากรในลักษณะของการเป็นพวกพ้องและการสร้างความเป็นมิตรในฐานะกลุ่มชาย
รักชายท่ีช่วยเหลือ ดูแลเอาใจใส่กันละกัน จะนําไปสู่วิถีปฏิบัติท่ีเป็นมิตรระหว่างกัน อีกท้ังผู้เขียนยัง
กล่าวว่าความหลากหลายมิได้จํากัดเพียงเรื่องเพศเท่านั้น การอธิบายขยายความจึงไม่สามารถอธิบาย
อย่างโดด ๆ จําต้องคํานึงถึงเรื่องความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรม ความหลากหลายทางความคิด 
รวมท้ังสิ่งแวดล้อม การเมือง เศรษฐกิจ วิถีชีวิตเป็นองค์ประกอบของการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องด้วย จึง
จําต้องมีการสร้างพ้ืนท่ีทางจินตนาการร่วมในประเด็นท่ีต้องเชื่อมโยงกับกลุ่มรักร่วมเพศ หรือความ
เป็นเพศอ่ืน ๆ กรอบแนวคิดแบบชายเป็นใหญ่และกรอบอุดมการณ์ชายหญิง ส่งผลให้ไม่สามารถพ้น
ไปจาก บทบาทหญิงชาย ความเป็นหญิง ความเป็นชาย จนมาเป็นเพศภาวะ แต่ท่ีจริงแล้วความเป็น
เพศมิได้จํากัดเฉพาะหญิงหรือชาย แต่คําว่าความเป็นเพศ เป็นพ้ืนท่ีมิได้ระบุว่าเป็นเพศใด ทุกคนมี
สิทธิท่ีจะสร้างพ้ืนท่ีแห่งความชอบธรรมในการอธิบายอัตลักษณ์ทางเพศของตนได้อย่างอิสระมากข้ึน 

 ศักด์ิชัย ไชยเนตร (2555) ได้ทําการศึกษาเรื่อง “การสร้างพ้ืนท่ีทางสังคมและวัฒนธรรมของ
เครือข่ายผู้รับฟังวิทยุชุมชน: กรณีศึกษา สถานีวิทยุชุมชน FM 107 MHz อําเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น” ได้ทําการศึกษาเพ่ือความเข้าใจในพัฒนาการและการจัดการเครือข่ายผู้รับฟังวิทยุชุมชน 
และศึกษาเรื่องการสร้างพ้ืนท่ีทางสังคมและวัฒนธรรมของเครือข่ายผู้รับฟังวิทยุชุมชน จากกลุ่มผู้มี
ส่วนเก่ียวข้องท้ัง 5 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มผู้รับฟังวิทยุชุมชน 2) กลุ่มผู้ดําเนินรายการ 3) กลุ่มเจ้าหน้าท่ี
ของสถานี 4) กลุ่มผู้นําชุมชน และ 5) กลุ่มคนอ่ืน ๆ เช่น ผู้สนับสนุนรายการ เป็นต้น ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีมี
ความหลากหลายท้ังเรื่องเพศ อายุ อาชีพ สภาพความเป็นอยู่ และสถานท่ีในการรับฟัง 
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 จากการศึกษาพบว่า เครือข่ายมีการเคลื่อนไหวอย่างเป็นทางการเม่ือมีกิจกรรมเกิดข้ึนโดยมี
สถานีวิทยุชุมชนเป็นแกนกลาง กิจกรรมท่ีพบว่ามีการเกิดข้ึนบ่อยครั้งมากท่ีสุดคือ กิจกรรมด้าน
ศาสนา และกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ เช่น รับบริจาคสิ่งของเพ่ือช่วยผู้ประสบภัยต่าง ๆ เป็นกลุ่มท่ี
มีการเคลื่อนไหวในรูปแบบต่าง ๆ ซ่ึงนํามาสู่การพัฒนาเครือข่ายของผู้รับฟังและสร้างพ้ืนท่ีทางสังคม
และวัฒนธรรมผ่านการสื่อสารของวิทยุชุมชนแห่งนี้ โดยเฉพาะในเรื่องของการรวมกลุ่มท่ีปรับเปลี่ยน
จากแต่เดิมทําบุญผ่านกลุ่มสังคมหรือเครือญาติ เกิดเป็นการรวมกลุ่มกันท่ีสถานีวิทยุจากกลุ่มคน
หลากหลาย องค์ประกอบท่ีทําให้เกิดเป็นเครือข่ายโครงสร้างความสัมพันธ์นี้ คือ ความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้รับฟังกับผู้ดําเนินรายการ คือความเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายในระดับปัจเจกก่อน แล้วนําไปสู่การเป็น
เครือข่ายในระดับท่ีกว้างข้ึน ซ่ึงเกิดจากผู้รับฟังกับผู้ดําเนินรายการ ขยายไปสู่ผู้รับฟังกับผู้รับฟัง และ
ผู้รับฟังกับกลุ่มอ่ืน ๆ ทําให้เกิดเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีผู้คนจํานวนหนึ่งเข้ามาสร้างปฏิสัมพันธ์กันผ่านเครือข่าย
โดยอาศัยการสื่อสารท่ีมีวิทยุชุมชนเป็นแกนกลางในการติดต่อสัมพันธ์และเชื่อมโยงไปยังผู้คนในสังคม
อีกเป็นจํานวนมาก ซ่ึงพ้ืนท่ีท่ีเกิดข้ึนจากผลผลิตของเครือข่ายแห่งนี้มีท้ังพ้ืนท่ีทางสังคม วัฒนธรรม 
และเก่ียวเนื่องถึงเรื่องผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เพราะเป็นเรื่องท่ีเก่ียวข้องกับ
อํานาจ ชนชั้น และผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ อีกท้ังเครือข่ายดังกล่าวนี้ยังได้สร้างความเป็นชุมชน
และความเป็นท้องถ่ินผ่านกระบวนการต่าง ๆ อย่าง การผลิตซํ้าเรื่องวัฒนธรรมค่านิยมเก่ียวกับการ
ทําบุญของภาคอีสาน การผลิตซํ้าและธํารงรักษาแนวเพลงลูกทุ่ง ศิลปะด้านภาษา และวัฒนธรรมอ่ืน 
ๆ ให้คงอยู่ผ่านเครือข่ายแห่งนี้ ยิ่งไปกว่านั้นยังเกิดการสร้างพ้ืนท่ีทางเศรษฐกิจให้มีการไหลเวียนของ
เงินตราผ่านเครือข่ายท้ังภายในและภายนอกเครือข่าย ผ่านการขายตรง (Direct sale) ของผลิตภัณฑ์
หลากหลายอย่าง เป็นการสร้างเศรษฐกิจในชุมชนเครือข่ายผู้รับฟังและกว้างออกไปสู่สังคมท่ัวไป และ
ยังเป็นการแสดงออกถึงอํานาจของสื่อระดับชุมชนว่ามีอิทธิพลต่อสังคมโดยเฉพาะในระดับชนชั้น
ส่วนล่าง โดยการอาศัยอํานาจของสื่อเพ่ือเป็นประโยชน์ทางการตลาดและการโฆษณาอีกด้วย  

 อภิชา จันทนะโพธิ (2548) ได้ทําการศึกษาเรื่อง “เม่ือคนมัน ๆ มารวมตัว Fat Radio: พ้ืนท่ี
ทางสังคมของวัยรุ่นในเมือง” เพ่ือมุ่งศึกษารายการวิทยุ Fat Radio ซ่ึงเป็นรายการเพลงท่ัวไปท้ัง
รูปแบบการดําเนินรายการ และกิจกรรม โดยเฉพาะงาน Heineken Fat Festival ภายใต้สมมติฐาน
ว่า Fat Radio เป็นการสร้างพ้ืนท่ีสาธารณะอันก่อให้เกิดการรวมกลุ่มของกลุ่มผู้ฟัง Fat Radio 
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หรือไม่ อย่างไร และการรวมกลุ่มของผู้ฟังนั้นมีจุดมุ่งหมายและมีลักษณะอย่างไร ตลอดจนผลท่ี
เกิดข้ึนจากการรวมกลุ่มของผู้ฟัง Fat Radio  

 จากการศึกษาพบว่า ความน่าสนใจอยู่ท่ีประเด็นกระบวนการสร้างพ้ืนท่ีทางสังคมของ Fat 
Radio โดยเริ่มจากการหลีกเลี่ยงกระแสของการเปิดเพลง โดยสถานีวิทยุท่ีอยู่ภายใต้สังกัดของบริษัท
เพลง เพราะจําต้องเปิดเพลงในค่ายของตน เพ่ือให้ได้รับความนิยมผ่านการใช้อํานาจของสื่อวิทยุ เป็น
เหตุให้ผู้ฟังเกิดความรู้สึกว่าถูกผูกขาดโดยสื่อ Monopoly บริษัทต้นสังกัดของ Fat Radio จึงได้เริ่ม
แนวคิดของการสร้างคลื่นทางเลือก ท่ีมีรูปแบบรายการวิทยุท่ีไม่เก่ียวข้องกับค่ายเพลง รวมไปถึงการ
ดําเนินรายการ และตัว DJ ท่ีมีความแตกต่างและหลากหลาย โดยได้วิเคราะห์ตามกรอบแนวคิดเรื่อง
การสร้างพ้ืนท่ีทางสังคมของเลอเฟบ (Lefebrve) กล่าวคือ รูปแบบของการเปิดพ้ืนท่ีของ Fat Radio 
กับกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนบนหน้าปัดวิทยุ จัดเป็นพ้ืนท่ีประเภท Representations of Space พ้ืนท่ีท่ีมีอยู่
ในความคิดของผู้คน ซ่ึงหมายถึง การท่ี Fat Radio ได้เปิดโอกาสให้ผู้ฟังได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง 
ๆ ของทางรายการ เช่น การแสดงความคิดเห็น หรือเลือกเพลงท่ีจะเปิดในรายการ เป็นต้น โดยเฉพาะ
กิจกรรม Bedroom Studio ท่ีเป็นกิจกรรมท่ีเปิดโอกาสให้กับผู้ฟัง สามารถส่งผลงานเพลงของตนเข้า
มาทาง Fat Radio เพ่ือท่ีจะอาศัยช่องทางของสื่อวิทยุอย่าง Fat Radio ในการเผยแพร่ผลงานของตน 
วงดนตรีหลายวงท่ีมีชื่อเสียงอยู่ในปัจจุบันท่ีเริ่มต้นจากการส่งเพลงเข้ามาในช่วงนี้ ทําให้คนรุ่นใหม่หรือ
ผู้ท่ีสนใจทางด้านดนตรี ได้เห็นตัวแบบ หรือมีแบบอย่างท่ีประสบความสําเร็จ ท้ังในแง่ของผลงานและ
การยอมรับ จึงเป็นเหมือนกับพ้ืนท่ีท่ีเปิดให้คนท่ัวไปได้เข้าไปใช้ หรือไปแสดงออกได้ ด้วยความ
แตกต่างนี้ ทําให้ Fat Radio ได้เปิดโอกาสให้กับกลุ่มคนท่ีมีแนวคิดแบบเดียวกัน เข้ามารวมกลุ่ม และ
มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน ดังนั้นจึงเป็นการเปิดพ้ืนท่ีทางสังคมรูปแบบหนึ่งข้ึนมาผ่านสื่อวิทยุ ด้วย
รูปแบบของ Fat Radio เอง  

 สรุป จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการสร้างพ้ืนท่ีทางสังคม พบว่างาน
ศึกษาแต่ละชิ้น บริบทแวดล้อมเป็นสิ่งสําคัญในการกําหนดทิศทางการเปิดหรือสร้างพ้ืนท่ีทางสังคม 
เพราะพ้ืนท่ีทางสังคมเป็นเรื่องของปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันในพ้ืนท่ี พ้ืนท่ีจึงเป็นส่วนหนึ่งในการประกอบ
สร้างทางตัวตนและอัตลักษณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์และอัตลักษณ์ทางเพศ 
งานศึกษาเหล่านี้สามารถช่วยให้ผู้ศึกษามองเห็นร่องรอยของการใช้อํานาจการครอบงําท่ีมีต่อกลุ่มคน
ท่ีถูกให้ภาพของความเป็นอ่ืน ในขณะเดียวกันเม่ือมองผ่านแนวคิดเรื่องพ้ืนท่ี จะทําให้เห็นถึงการใช้
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พ้ืนท่ีในการสร้างโอกาสสําหรับการต่อรองหรือการปะทะทางความคิดและการกระทําเพ่ือเรียกร้อง
ให้อัตลักษณ์ของพวกเขายังคงอยู่หรือกลับมา ภาพของการศึกษาในเรื่องการสร้างพ้ืนท่ีทางสังคมมัก
ให้ภาพของการมีคู่ตรงข้ามหรือความขัดแย้งบางประการ ท้ังนี้เพ่ือให้เห็นถึงความพยายามหาทางออก
และการต่อรอง อันเป็นสิ่งสําคัญในการหากลวิธีต่าง ๆ เพ่ือให้สามารถสร้างและมีพ้ืนท่ียืนท้ังใน
ความหมายของพ้ืนท่ีทางกายภาพและพ้ืนท่ีทางสังคมได้ เพ่ือเป็นประโยชน์ในการประยุกต์ใช้กับ
การศึกษาในครั้งนี้ 

2.2. เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับอาหารเพ่ือสุขภาพ 

 2.2.1. การบริโภคอาหารในอดีต 

 เรื่องของอาหารกับสุขภาพมีปรากฏมาต้ังแต่โบราณกาลในฐานะเป็นสิ่งท่ีสัมพันธ์ระหว่างกัน 
โดยวิถีการบริโภคเม่ือพิจารณาในวัฒนธรรมต่าง ๆ ในอดีตจะพบว่ามีหลักในการบริโภคในแนวทางท่ี
คล้ายคลึงกันคือ การเน้นการบริโภคในสัดส่วนและปริมาณท่ีสมดุล พอเหมาะต่อความต้องการของ
ร่างกาย เพ่ือช่วยให้ระบบการทํางานของอวัยวะส่วนต่าง ๆ สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เพ่ือป้องกันการเจ็บป่วยและการมีสุขภาพท่ีดี โดยหลักในการบริโภคแบบสมดุลนี้จะมีความ
หลากหลายแตกต่างกันไปในแต่ละวัฒนธรรม (ธนภูมิ อติเวทิน, 2543: 11) อันได้แก่ 

 ระบบการแพทย์แบบ Hippocratic หรือระบบการแพทย์ของกรีกโบราณได้ปรากฏหลักใน
การบริโภค ซ่ึงให้ความสําคัญแก่สุขภาพท่ีเก่ียวกับการรักษาสภาวะสมดุลของร่างกายตามความเชื่อ
ท่ีว่าองค์ประกอบและปริมาณของอาหารจะมีผลกระทบต่อการทํางานของร่างกายและสภาพจิตใจ 
โดยมีหลักสําคัญคือการรักษาสมดุลระหว่างธาตุ อันประกอบไปด้วย ความร้อน ความเย็น ความแห้ง 
และความเปียกชื้นกับของเหลวท้ัง 4 ชนิดในร่างกาย (เสมหะ เลือด น้ําดีสีเหลือง และน้ําดีสีดํา) โดย
จะต้องสัมพันธ์กันกับปัจจัยภายนอกท่ีมากระทบด้วย เช่น ฤดูกาล สภาพอากาศ หรือช่วงเวลาของแต่
ละวัน เป็นต้น (Lupton, 1998 อ้างใน ธนภูมิ อติเวทิน, 2543: 11) 

 การบริโภคตามหลักแพทย์แผนโบราณของจีน มีแนวคิดในการบริโภคท่ีเชื่อว่าอาหารแบ่งเป็น
ร้อนกับเย็น หรือระบบหยินหยาง ร่างกายของคนท่ีมีสุขภาพสมบูรณ์นั้นอยู่ในลักษณะท่ีกลมกลืน หรือ
สมดุลกัน ถ้าผิดเพ้ียนไปแสดงว่าเกิดโรค โดยโรคหนึ่ง ๆ อาจมีลักษณะร้อนหรือเย็นจัด หลักการ
บริโภคจึงจะเน้นไปท่ีลักษณะและรสของอาหาร ตามความเชื่อท่ีว่าอาหารกับยามีต้นกําเนิดมาจากท่ี
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เดียวกัน ลักษณะท่ีว่าคือลักษณะท้ัง 4 คือ ร้อน อุ่น เย็น และเย็นจัด ในส่วนของรสนั้นประกอบไป
ด้วย เค็ม เปรี้ยว หวาน ขม และเผ็ด อีกท้ังปริมาณอาหารท่ีกินเข้าไปต้องเหมาะสมกับความต้องการ
พิเศษในร่างกายของคนนั้น ๆ ด้วย เช่น คนแก่หรือผู้หญิง เป็นต้น หากมากเกินกว่าความสามารถใน
การดูดซึมของพวกเขาแล้วก็เกิดสภาพท่ีไม่สบายข้ึนได้เช่นกัน การบริโภคอาหารท่ีเหมาะสมจะทําให้
ร่างกายอยู่หรือกลับมาอยู่ในลักษณะท่ีสมดุลได้ (ไฉ้ จิ่ง เฟ่ิง, 2542: 36-40 และ วิทวัส วัณนาวิบูล, 
2544: 16-20) 

 ตามคัมภีร์อายุรเวทของอินเดีย สุขภาพจะดํารงอยู่ได้ด้วยการรับประทานอาหารท่ีถูกต้อง 
อาหารเป็นองค์ประกอบสําคัญของการมีสุขภาพ จึงควรเลือกรับประทานอาหารท่ีเหมาะสมกับ
ร่างกายนั้น ๆ หลักการบริโภคอาหาร ของอายุรเวทมีลักษณะแบ่งตามธรรมชาติท่ีมนุษย์สัมผัสได้โดย
ใช้รสเป็นตัวกําหนด อันได้แก่ รสเปรี้ยว (อัมละ, amla), รสหวาน (มธุระ, madura), รสฝาดมัน (กษา
ยะ, kashaya), รสเค็ม (ลวณะ, lavana) รสเผ็ด (กฏุ, katu) และรสขม (ติกตะ, tikta) รสท้ัง 6 นี้มี
ความสําคัญในการกําหนดการบริโภคว่าอาหารนั้น ๆ เหมาะกับผู้ใด การบริโภคอาหารให้ครบทุกรส
เป็นการแสดงว่าร่างกายนั้นได้รับสารอาหารครบทุกชนิดด้วย ประกอบกับการบริโภคท่ีต้องคํานึงถึง
ฤดูกาล คุณสมบัติของอาหาร อันได้แก่ ความร้อน ความเย็น หนักหรือเบา เป็นมันหรือแห้ง เหลวหรือ
แข็ง และปริมาณของอาหารท่ีจะข้ึนอยู่กับความสามารถในการย่อยของแต่ละบุคคลด้วย  ตามความ
เชื่อของหลักอายุรเวทแล้ว อาหารมีความสําคัญในการก่อให้เกิดความชาญฉลาดและจิตสํานึก 
จิตสํานึกท่ีจะเลือกอาหารได้อย่างถูกต้อง ไม่เกินความจําเป็น หรือตามใจปาก วิธีการบริโภคอาหาร
ตามหลักอายุรเวทจึงเป็นไปตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติมากท่ีสุด (เฉลียว ปิยะชน, 2544: 150-169) 

 จะเห็นได้ว่า การบริโภคอาหารในอดีตมีจุดมุ่งหมายในการรักษาสุขภาพร่างกายควบคู่ไปกับ
ความต้องการอาหารตามกลไกธรรมชาติของมนุษย์ โดยการบริโภคมักอิงอยู่กับทฤษฎีระบบธาตุ  
(ลักษณะ หรือ คุณสมบัติ และ/หรือรส) ของอาหารเป็นหลักในการเลือกสรรอาหารเพ่ือบริโภค อีกท้ัง
ยังต้องคํานึงถึงช่วงเวลาหรือฤดูกาล สภาพแวดล้อม และสัดส่วนของปริมาณอาหารท่ีพอเหมาะ เพ่ือท่ี
การบริโภคจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการรักษาหรือคงไว้ซ่ึงความมีสุขภาพท่ีดีของร่างกาย ต้ังแต่
อดีตมนุษย์จึงมีทัศนคติต่อการบริโภคอาหารเข้าสู่ร่างกายด้วยแนวคิดของอาหารกับสุขภาพเป็นสําคัญ 

 



38 

 

 

 

2.2.2. การบริโภคอาหารในปัจจุบัน 

 การบริโภคอาหารในระยะต่อมา อาหารถูกมองว่าเป็นการนําสิ่งท่ีดีท่ีสุดในทางเลือกของการ
บริโภคเข้าสู่ร่างกาย การบริโภคอาหารกลายเป็นเรื่องของคุณค่าทางวัฒนธรรม อาหารกลายเป็นสิ่ง
สะท้อนต่อการรับรู้ของตนเองและผู้อ่ืน เป็นจุดศูนย์กลางของการสร้างตัวตนของบุคคล เกิดการ
เปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญท่ีต่างออกไปจากในอดีต ท่ีการบริโภคอาหารเป็นไปเพ่ือสุขภาพร่างกายเป็น
สําคัญ เป็นความพึงพอใจในการบริโภคจากรูปลักษณ์ภายนอกในเชิงสัญลักษณ์แทน อันจะสามารถ
นํามาซ่ึงการสร้างความแตกต่างทางสังคมได้ (ธนภูมิ อติเวทิน, 2543: 20-22) 

 การเปลี่ยนแปลงการบริโภคอาหารในปัจจุบันอาจกล่าวได้ว่าเป็นผลมาจากภายหลังจากการ
เปลี่ยนแปลงด้านโภชนาการสมัยใหม่ จากการค้นพบความเปลี่ยนแปลงในการมองอาหารเกิดข้ึนเม่ือ
เกิดการปฏิวัติทางเคมีในปลายคริสต์ศตวรรษท่ี 18 โดยอังตวน ลาวัวซิเยร์ จากการค้นพบของเขาว่า
ทุกสิ่งในโลกนี้ประกอบข้ึนมาจากธาตุ อันเป็นองค์ประกอบพ้ืนฐานท่ีแยกย่อยไม่ได้อีกต่อไป ซ่ึงธาตุแต่
ละตัวยังมีคุณสมบัติเฉพาะท่ีไม่เหมือนกันอีกด้วย และได้พัฒนามาเป็นการศึกษาชีวเคมีในศตวรรษ
ต่อมา ทําให้เกิดการมองอาหารต่างจากเดิมคือ เปลี่ยนไปมองตามแนวทางวิชาชีวเคมี เพ่ือหา
ส่วนประกอบทางโภชนาการในทางเคมีแทน เป็นการเข้าสู่โภชนาการยุคใหม่ท่ีมาพร้อมกับการค้นพบ
สารอาหารท่ีร่างกายต้องการและขาดพร่องไปจนทําให้เกิดโรค อันเป็นแนวทางหลักในการศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างอาหารและสุขภาพต้ังแต่นั้นเป็นต้นมา ทําให้การกินและอาหารกลายเป็นเรื่อง
ทางการแพทย์เชิงป้องกันหรือการสาธารณสุขท่ีสําคัญท่ีทําให้สุขภาพของพลเมืองมีความเป็นอยู่ท่ีดี
ปราศจากโรคภัย (ชาติชาย มุงสง, 2553: 478-480) 

 การกินของมนุษย์สมัยใหม่ท่ีกินตามหลักโภชนาการเพ่ิงเกิดข้ึนเม่ือราวกลางศตวรรษท่ี 19 ท่ี
ผ่านมานี้เท่านั้น โดยเกิดจากแรงกระตุ้นของปัจจัยต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาโภชนาการและสุขภาพ 
การขาดอาหารของคนจนและผู้ใช้แรงงาน การต้องการธาตุอาหารท่ีมีประโยชน์ของนักโทษและทหาร 
การเก็บและการขนส่งอาหารหลังเกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมในช่วงเวลาเดียวกันนี้นักวิทยาศาสตร์ได้
แบ่งอาหารออกเป็นธาตุอาหารต่าง ๆ คือ โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน เกลือแร่ และน้ํา และได้
แยกแยะว่าแต่ละธาตุทําหน้าท่ีอะไรต่อร่างกาย ตัวอย่างเช่น คาร์โบไฮเดรตและไขมันให้พลังงานแก่
ร่างกาย และโปรตีนทําหน้าท่ีซ่อมแซมส่วนท่ีสึกหรอ นอกจากนี้นักโภชนาการยังได้ประเมินปริมาณ
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ของพลังงานท่ีได้รับจากอาหารแต่ละชนิดและปริมาณพลังงานท่ีเพ่ือประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจําวัน เพ่ือวางแนวทางการบริโภคให้มีความเหมาะสม ด้วยการสร้างตัวแบบในอุดมคติของคน
แต่ละกลุ่มข้ึน โดยอาศัยเพศ อายุ และอาชีพ เอาไว้ด้วย (เพ่ิงอ้าง, 2553: 478-480) 

 การบริโภคอาหารในสังคมไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมหาศาลเช่นกันหลังจากรับเอา
แนวคิดโภชนาการเข้ามาพร้อมกันกับการแพทย์และการสาธารณสุขสมัยใหม่ในช่วงของการพัฒนา
ไปสู่ภาวะความทันสมัย การเปลี่ยนแปลงแบบแผนและแนวคิดการบริโภคท่ีเกิดข้ึนพร้อมกับแนวคิด
การแพทย์ตะวันตกสมัยใหม่สอดคล้องกันในการให้คําอธิบายการกินเพ่ือสุขภาพท่ีดีหรือโภชนาการ
สมัยใหม่ อันเป็นการสร้างจิตสํานึกของผู้คนในสังคมไทยในเรื่องการกินเพ่ือสุขภาพอนามัย ท่ีเกิดข้ึน
ท่ามกลางปฏิบัติการทางการแพทย์และการสาธารณสุขของรัฐหลากหลายรูปแบบในชีวิตประจําวัน 
พร้อม ๆ กันกับกระบวนการสร้างภาวะความทันสมัยด้านวัฒนธรรมการกินอาหารของชนชั้นนํา การ
กินตามหลักโภชนาการสมัยใหม่ก็ได้ถูกนําเข้ามาสู่สังคมไทยพร้อมกันกับกระบวนการปรับปรุง
การแพทย์ของสังคมไทยท่ีหันไปรับรูปแบบของตะวันตก การคํานึงการแพทย์แบบป้องกันหรือการ
สาธารณะสุขก็ได้เริ่มต้นข้ึนในช่วงครึ่งหลังของพุทธศตวรรษท่ี 25 ราวทศวรรษ 2470-2480 การ
ดําเนินงานโภชนาการในสังคมไทยเกิดข้ึนเพ่ือแก้ไขปัญหาเร่งด่วนเรื่องโรคขาดสารอาหารท่ีคุกคาม
สุขภาพของคนไทยอยู่เวลานั้น บุคลากรทางการแพทย์ของมูลนิธิร็อคกีเฟลเลอร์ได้นําเอาวิชาความรู้
เหล่านั้นมาปฏิบัติการในประเทศไทย ซ่ึงก็ตรงกับความต้องการของรัฐบาลสยามท่ีต้องการเพ่ิม
ประชากรท่ีมีคุณภาพให้กับสังคมการเมืองไทยในการสร้างรัฐชาติสมัยใหม่อยู่ในช่วงนั้น โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475 ท่ีระบอบการเมืองได้ให้ความสนใจกับการ
สร้างคุณภาพของประชากรเพ่ือความรุ่งเรืองของประเทศ โดยพยายามโยงให้ปฏิวัติด้านอาหารการกิน
ของประชาชนข้ึนด้วยหลักจากการปฏิวัติทางการเมืองการปกครองสําเร็จแล้ว เนื่องจากความเจริญ
ของประเทศในแผนการปกครองใหม่ต้องการกําลังคนท่ีแข็งแรงจากการกินอาหารท่ีถูกต้องตามหลัก
วิทยาศาสตร์ปัจจุบัน ซ่ึงในการนี้การแพทย์สมัยใหม่และการสาธารณสุขก็กลายเป็นเครื่องมือสําคัญ
ของรัฐ และรัฐบาลมีนโยบายในการสร้างให้รัฐไทยกลายเป็น “รัฐเวชกรรม” มาต้ังแต่ปี พ.ศ. 2477 ปี
เดียวกันกับการเริ่มงานโภชนาการ ซ่ึงก็มีผลให้การแพทย์และการสาธารณะสุขได้ขยายตัวและ
กลายเป็นสถาบันทางสังคมและสถาบันผลิตความรู้เก่ียวกับสุขภาพ และเข้ามามีอิทธิพลต่อการดําเนิน
ชีวิตประจําวันของคนไทยอย่างยิ่งในเวลาต่อมา (เพ่ิงอ้าง, 2553: 478-480) 
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 ในสังคมไทยท่ีความรู้ทางวิทยาศาสตร์แบบตะวันตกเป็นท่ียอมรับอย่างแพร่หลายและเป็น
ทางการ โดยเฉพาะเม่ือความรู้เก่ียวกับโภชนาการสมัยใหม่ (New nutrition) ถือกําเนิดข้ึน ความรู้
ทางวิทยาศาสตร์นี้ส่งผลอย่างมากและก่อให้เกิดกระแสความต้องการกินสารอาหารให้เพียงพอต่อ
ร่างกายจึงจะมีสุขภาพท่ีดี เกิดเป็นการต่อรองอย่างมีพลวัตรของนายทุน นักธุรกิจอุตสาหกรรมและ
กลุ่มผู้เชียวชาญท่ีมีส่วนได้เสีย เช่น ผู้ผลิตและปรุงแต่งอาหาร พ่อค้า แพทย์ นักวิจัย นักคหกรรม นัก
โภชนาการ และกลุ่มผลประโยชน์ต่าง ๆ ซ่ึงได้ต่อรองเพ่ือสร้างการกินแนวใหม่ท่ีคํานึงถึงเรื่องสุขภาพ
เป็นสําคัญ ความรู้ดังกล่าวนี้กลายเป็นความรู้ท่ีภาคอุตสาหกรรมการค้านําไปใช้ในการเป็นจุดเน้น
สําคัญในการนําเสนอสินค้าในตลาดต่อมา ซ่ึงเป็นอีกหนึ่งช่องทางท่ีทําให้แนวคิดโภชนาการกระจาย
ไปสู่สังคมอย่างกว้างขวางและรวดเร็ว (Harvey, 1998 อ้างใน ชาติชาย มุงสง, 2553: 480)  

การกระจายตัวของความรู้ท่ีไปพร้อมกับคําโฆษณาประชาสัมพันธ์ของเหล่านักธุรกิจนายทุน
ภาคอุตสาหกรรมภายใต้อิทธิพลของกระแสโลกาภิวัตน์ได้ส่งผลกระทบในเรื่องสุขภาพร่างกายมาสู่
สังคมไทย ท้ังในการบริโภคสินค้า กําหนดและปรับเปลี่ยนวิถีการดําเนินชีวิต และระบบความคิดความ
เชื่อ เป็นไปเพ่ือครอบงําผู้บริโภคและสร้างความเชื่อในวัฒนธรรมบริโภคนิยม ผู้บริโภคถูกทําให้เชื่อ
และบริโภคตามอย่างความทันสมัยและกระแสนิยมจากกลุ่มผู้ผลิต ปฏิเสธไม่ได้ว่าความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ถูกนํามาใช้หรือกล่าวอ้างถึงคุณสมบัติของสินค้าเพ่ือสร้างความหน้าเชื่อถือและดึงดูดใจ
ผู้บริโภค เห็นได้ชัดจากปรากฏการณ์การกินของมนุษย์ท่ีถูกพลิกโฉมอย่างยิ่งเม่ือช่วงปลายศตวรรษท่ี 
19 ในประเทศสหรัฐอเมริกาท่ีได้พัฒนาองค์ความรู้ด้านโภชนาการแบบใหม่ (New nutrition) เป็น
เครื่องมือสําคัญของตลาดต่อความน่าเชื่อถือของสินค้า ด้วยลักษณะกลไกตลาดแบบนี้ การบริโภค
อาหารจึงได้ปรับเปลี่ยนจุดมุ่งหมายไปจากอดีตท่ีอาหารกับสุขภาพถือเป็นเรื่องเดียวกัน คือกินอาหาร
เพ่ือให้มีสุขภาพท่ีดี ถูกเปลี่ยนเป็นการบริโภคตามสิ่งท่ีผู้ผลิตนําเสนอ แม้ในบางครั้งอาหารเหล่านั้น
อาจมีหรือไม่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายก็ได้ 

2.2.3. การบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพในสังคมไทย 

ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) ยังคงมีประเด็นท่ี
เก่ียวข้องกับสาขาสุขภาพ โดยกระทรวงสาธารณสุขได้กําหนดทิศทางของแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ
ท่ีมีเป้าหมายและนโยบายเพ่ือสุขภาพท่ีมีการเน้นถึงการลดและการป้องกันโรคจากพฤติกรรมสุขภาพ 
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โดยเฉพาะจําพวกโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน มะเร็ง โรคอ้วน ความดันโลหิตสูง เป็นต้น อีก
ท้ังยังมีการคุ้มครองผู้บริโภคจากการขาดความรับผิดชอบของผู้ผลิตบางราย ในช่วงกว่า 2 ทศวรรษท่ี
ผ่านมานี้จึงมีงานศึกษาในเรื่องของอาหารเพ่ือสุขภาพมากข้ึน จากผลลัพธ์เชิงประจักษ์ต่อความ
เจ็บป่วยของผู้คนในสังคม (คณะอนุกรรมการสถิติสาขาสุขภาพและคณะทํางานสถิติสาขาสุขภาพ, 
2557: ออนไลน์) 

เริ่มมีวิธีคิดต่อสาเหตุของความเจ็บป่วยและวิธีแก้ด้วยการบริโภคอาหารท่ีถูกต้องเหมาะสม 
ศัลยา คงสมบูรณ์เวช (2550) กล่าวว่าคุณภาพชีวิตเป็นสิ่งท่ีทุกคนให้ความสนใจและใฝ่หาตลอดเวลา 
ยิ่งในปัจจุบันซ่ึงเต็มไปด้วยมลพิษต่าง ๆ ท่ีมนุษย์ต้องเผชิญจากสิ่งแวดล้อมอยู่ตลอดเวลา ท้ังในอาหาร 
อากาศ น้ํา ซํ้ายังมีปัญหาเก่ียวกับการดํารงชีวิตในสังคมทุกวันนี้ท่ีก่อให้เกิดความเครียดท้ังทางกาย
และใจ เช่นการแก่งแย่งแข่งขันท้ังในการด้านการเรียน การทํางาน หรือแม้แต่การกินอยู่หลับนอน จน
ทําให้เราขาดความเอาใจใส่ดูแลสุขภาพตนเอง บริโภคอาหารท่ีมีคุณภาพตํ่า คือ รับประทานอาหารท่ี
เป็นบ่อเกิดของโรคร้ายเรื้อรัง เช่น โรคอ้วน โรคเบาหวาน โรคกระดูกพรุน โรคหัวใจ โรคไขมันในเส้น
เลือดสูง โรคความดันโลหิตสูง โรงมะเร็งอ่ืน ๆ อีกมากมาย ดังนั้นเพ่ือการมีสุขภาพท่ีแข็งแรงนํามาซ่ึง
คุณภาพชีวิตท่ีดีจําเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องทําความเข้าใจให้ถูกต้องเก่ียวกับเรื่องอาหารการกิน กิน
อย่างไรย่อมได้อย่างนั้น ตัวเราเองสามารถเป็นผู้บงการสุขภาพของตัวเอง ด้วยนิสัยการบริโภคของแต่
ละคนไม่มีคําว่าสาย ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคไม่ว่าจะอยู่ในวัยใดก็ตาม เริ่มต้น
ปรับเปลี่ยนเสียแต่วันนี้เพ่ือชีวิตท่ีดีในวันหน้า (ศัลยา คงสมบูรณ์เวช, 2550) 

ชนิดา ปโชติการ (2550) ได้กล่าวว่า การบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพ คือ การบริโภคอาหาร
ตามหลักโภชนบัญญัติ 9 ประการ ให้ครบท้ัง 5 หมู่อย่างหลากหลาย และเลือกบริโภคอาหารอย่าง
เหมาะสมตามความต้องการในแต่ละวันและวัยของตนเอง ซ่ึงปัจจุบันได้มีการนําเอาอาหารธรรมชาติ
มาแปรรูปเป็นอาหารเพ่ือสุขภาพกันมากข้ึน โดยอุตสาหกรรมอาหารได้มีการปรับปรุงผลิตภัณฑ์
อาหารเสริมสร้างด้านรสชาติและหน้าตา เพ่ือให้รับประทานง่ายและได้ประโยชน์ ล่าสุดนักวิจัยได้มุ่ง
ประเด็นการผลิตไปท่ีการลดสารอาหารท่ีก่อให้เกิดโรคเรื้อรังซ่ึงเป็นปัญหาต่อสุขภาพและเพ่ิม
สารอาหารท่ีมีคุณสมบัติในการป้องกันโรค ประกอบกับการนําความรู้ด้านพันธุวิศวกรรม (genetic 
engineering) มาใช้ เพ่ือทําให้เกิดผลิตภัณฑ์อาหารตัวใหม่ข้ึนมากมาย เพ่ือความต้องการของ
ผู้บริโภคในเรื่องความสะดวกและรวดเร็วในการนําไปใช้และยังคงคุณค่าทางโภชนาการ รวมถึง
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คุณสมบัติในการเสริมสุขภาพและป้องกันโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ ไว้เช่นเดิม จึงเกิดเป็นท่ีมาของ
ผลิตภัณฑ์อาหารเพ่ือสุขภาพ (Health food) ข้ึน (ชนิดา ปโชติการ, ศัลยา คงสมบูรณ์เวช, อภิสิทธิ์ 
ฉัตรทนานนท์ (บรรณาธิการ), 2550: 7)  

การเกิดข้ึนของกระแสความต่ืนตัวด้านสุขภาพปรากฏหลากหลายแนวคิด โดยเริ่มต้นปฏิวัติ
จากต้นตอของปัญหานั่นคือ หันมาปรับเปลี่ยนแนวคิดเรื่องการบริโภคอาหารใหม่ เหตุการณ์ท่ีถือได้ว่า
เป็นกระแสการต่ืนตัวเรื่องอาหารเพ่ือสุขภาพคือแนวคิดของดร.สาทิส อินทรกําแหง คือปรากฏการณ์
ชีวจิตในสังคมไทย เม่ือราวปี พ.ศ. 2540 จากนั้นมากระแสรักสุขภาพหรืออาหารเพ่ือสุขภาพยังคง
ได้รับความนิยมมาอย่างต่อเนื่องและหลากหลาย รูปแบบในการบริโภคอาหารของแต่ละกลุ่มต่างมี
จุดประสงค์แตกต่างกันไป โดยส่วนใหญ่มักคํานึงถึงการรักษาสุขภาพเป็นสําคัญ ได้แก่ อาหารคลีน 

(Clean food), อาหารฟังช่ัน (Functional food), อาหารแมคโครไบโอติกส์ (Macrobiotics), 

อาหารชีวจิต, อาหารตามหมู่เลือด และอาหารมังสวิรัติ (vegetarian) 

อาหารคลีน หรือ "อาหารสะอาด" หรือ “คลีนฟู้ด” (Clean food) คือการกินอาหารท่ีใส่ใจ
การดูแลสุขภาพรูปแบบหนึ่ง ซ่ึงนักโภชนาการยอมรับว่าถูกต้องมากท่ีสุดตามหลักการกินอาหารเพ่ือ
สุขภาพท่ีดี สาระสําคัญของคลีนฟู้ดคือการกินอาหารปรุงแต่งน้อยใกล้เคียงธรรมชาติ และถูกหลัก
โภชนาการ ซ่ึงหลักการทานคลีนฟู๊ดมีดังต่อไปนี้ ผ่านการแปรรูปน้อย คือการบริโภคอาหารท่ีมีสภาพ
ธรรมชาติมากท่ีสุด ซ่ึงถือเป็นหัวใจของการทานอาหารแบบคลีนฟู้ด, ถูกหลักโภชนาการ คือการ
รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ ได้รับสารอาหารเพียงพอ เลี่ยงอาหารรสจัด ควบคุมปริมาณอาหาร
แต่ละหมู่ให้เพียงพอไม่มากหรือน้อยเกินไป ทานผักผลไม้ให้มาก  และด่ืมน้ําเปล่าให้เพียงพอ หากเป็น
เนื้อสัตว์ ควรเป็นเนื้อสัตว์ท่ีมีไขมันไม่อ่ิมตัว หรือเนื้อสัตว์สัตว์ท่ีมีไขมันตํ่า ได้แก่ ปลาทะเล อกไก่ เนื้อ
หมูส่วนท่ีไม่ติดมัน  เป็นต้น และถูกหลักอนามัย คือการคํานึงเรื่องของความสะอาดไม่มีการปนเปื้อน
จากเชื้อโรคและพยาธิต่างๆด้วย  เช่น เนื้อสดสดใหม่ ไม่มีการฉีดสารเร่งเนื้อแดง ผักผลไม้ท่ีปราศจาก
การปนเปื้อนของสารเคมี ยาฆ่าแมลง เป็นต้น (สาวิตตรี สระทองเทียน, 2558: ออนไลน์) 

อาหารฟังช่ัน หรือ ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเ พ่ือสุขภาพ หรือ ฟังก์ ชันนาลฟู๊ดส์ 
(Functional food) ซ่ึงเป็นคําเรียกท่ีได้รับการยอมรับโดยท่ัวไปในหมู่นักวิชาการนานาชาติ มี
ความหมายว่า เป็นผลิตภัณฑ์อาหารท่ีเม่ือบริโภคเข้าสู่ร่างกายแล้วจะสามารถทําหน้าท่ีอ่ืนให้กับ
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ร่างกาย นอกเหนือจากเรื่องของรสสัมผัส (Sensory Function) การให้คุณค่าทางอาหารท่ีจําเป็นแก่
ร่างกาย (Nutritive Function) และหน้าท่ีอ่ืน ๆ (Non- nutritive Physiological Functions) ได้แก่ 
เพ่ือปรับปรุงระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย ปรับปรุงระบบและสภาพการทํางานของร่างกาย ชะลอการ
เสื่อมโทรมของอวัยวะต่าง ๆ จากการสูงอายุ ป้องกันโรคต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนจากภาวะโภชนาการ
ผิดปกติ และบําบัดหรือลดอาการของโรคท่ีเกิดจากความผิดปกติของร่างกาย (ไพโรจน์ หลวงพิทักษ์, 
2552: 4) 

อาหารแมคโครไบโอติกส์ (Macrobiotics) มาจากภาษากรีก Macro หมายถึง ยืนยาวหรือ
ยิ่งใหญ่ และ biotic หมายถึง เก่ียวกับชีวิต (life) หรือแนวทางชีวิต (way of life) โดยรวมแล้ว แมค
โครไบโอติกส์ คือแนวทางอันยิ่งใหญ่ของชีวิต หรือทัศนะการมองชีวิตท่ีกว้างใหญ่ ความคิดพ้ืนฐาน
ของแมคโครไบโอติกส์คิดว่าทุก ๆ สิ่งล้วนกําเนิดมาจากอนันต์อันไม่สิ้นสุด และมีการเปลี่ยนแปลง
อย่างไม่หยุดนิ่งอยู่ตลอดเวลา ควรผ่อนคลายทัศนะในการมองโลกอย่างแคบ ๆ ตายตัว เพ่ือท่ีว่าจะ
ได้รับความรู้สึกถึงความเป็นเอกภาพกับธรรมชาติอันเป็นพ้ืนฐานสําคัญ ดังนั้น แมคโครไบโอติกส์ คือ 
การสร้างความสมดุลทุกด้านของชีวิตและธรรมชาติท้ังทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม ชีววิทยา 
และนิเวศวิทยา โดยเฉพาะเรื่องการด่ืม-การกินให้สอดคล้องกับธรรมชาติท่ีอาศัยอยู่ เพ่ือสุขภาพท่ีดี
นั่นเอง (สํานักการแพทย์ทางเลือก กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก, 2550: 
ออนไลน์) 

อาหารชีวจิต มีรากฐานมาจากอาหารแมคโครไบโอติกส์ ซ่ึงมีแนวคิดพ้ืนฐานมาจากพุทธ
นิกายเชน โดยจริง ๆ แล้วนั้นคืออาหารของพระเชนในประเทศญ่ีปุ่น ซ่ึงมีท้ังเรื่องอาหารและปรัชญา
รวมอยู่ด้วย ซ่ึงดร.สาทิส อินทรกําแหง ได้นํามาประยุกต์เพ่ือปรับให้เหมาะสมกับคนไทย เป็นอาหาร
ชีวจิต จุดท่ีแตกต่างกับอาหารแมคโครไบโอติกส์คือ น้ําอาร์ซี (Rejuvenating Concoction: R.C.) 
หมายถึงน้ําท่ีปรุงแต่งข้ึนเพ่ือสร้างความสดชื่นให้แก่ร่างกาย ดร.สาทิส อินทรกําแหง เป็นผู้คิดค้นข้ึน
เอง น้ําอาร์ซีนี้ได้มาจากการหุงต้มข้าวชนิดต่าง ๆ 9 อย่าง ได้แก่ ข้าวบาร์เลย์ ข้าวสาลี ข้าวฟ่าง ลูก
เดือย ลูกบัว ข้าวกล้อง ข้าวแดง ข้าวซ้อมมือ และข้าวโอ๊ต น้ําอาร์ซีช่วยบรรเทาอาการอ่อนเพลีย ช่วย
ป้องกันโรคเหน็บชา การขับสารพิษ (Detoxification) ซ่ึงถือเป็นจุดเด่นของอาหารชีวจิต (ชุติมา คช
สิลา, 2547: 43-47) 



44 

 

 

 

อาหารตามหมู่เลือด เป็นแนวคิดในการเลือกรับประทานอาหารตามลักษณะหมู่เลือดของ
ผู้บริโภค เป็นการนําความรู้ในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสารอาหารพันธุกรรมกับการเกิดโรคภัยบาง
ชนิด โดยเฉพาะโรคท่ีเก่ียวกับสารอาหารและการเผาผลาญอาหารในร่างกาย มีสาเหตุมาจาก
พันธุกรรม หรืออิทธิพลของสารอาหารบางชนิดท่ีมีต่อการแสดงออกทางพันธุกรรม จนเป็นท่ีมาให้เกิด
แนวคิดท่ีจะศึกษาวอธีการบริโภคอาหารให้เหมาะสมกับพันธุกรรมของแต่ละคน เพ่ือลดและหลีกเลี่ยง
การเกิดโรค ใช้การแบ่งประชากรตามหมู่เลือดในระบบ ABO ซ่ึงสามารถจําแนกหมู่เลือดได้ 4 หมู่ คือ 
หมู่เอ หมู่บี หมู่โอ และหมู่เอบี (วิไลภรณ์ ใช่พานิชย์ตระกูล, 2552: 31) 

2.2.3. การบริโภคอาหารมังสวิรัติในสังคมไทย 

สําหรับ คําว่า “มังสวิรัติ” พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้คําอธิบายไว้
ว่า หมายถึง การงดเว้นกินเนื้อสัตว์ เรียกอาหารท่ีไม่มีเนื้อสัตว์ มีแต่พืชผัก ว่า อาหารมังสวิรัติ 
(สํานักงานราชบัณฑิตยสภา, 2550: ออนไลน์) อาหารมังสวิรัติ หรือ vegetarian โดยความหมาย
ของคําว่า vegetarian มิได้มาจาก vegetable แต่มีรากศัพท์มาจากภาษาลาตินว่า Vegetus ซ่ึง
แปลว่า “สมบูรณ์ด้วยชีวิต” หรือบ้างว่า “ผู้มีชีวิตสมบูรณ์ ดีงาม สดชื่น และเบิกบาน” ในภาษาแปล
ไทยแปลคําว่า vegetarian ว่า “มังสวิรัติ” ซ่ึงแปลอีกต่อหนึ่งจึงได้ความว่า “ผู้ไม่ยินดีในเนื้อสัตว์” 
โดยท่ัวไปอาจแบ่งนักกินมังสวิรัติตามระดับความเคร่งครัด ได้ดังนี้  

1. มังสวิรัติเคร่งครัด เรียกว่า “vegan” คือไม่กินท้ังเนื้อสัตว์ และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ใด ๆ 
แม้แต่ นม และไข่ ในบางรายอาจแยกย่อยข้ึนไปอีกว่าเป็น “มังสวิรัติมหาเคร่ง” คือนอกจากไม่กิน
เนื้อสัตว์แล้ว จะเลือกกินเฉพาะพืชผักบางอย่างเท่านั้น เช่น พวกผลไม้นิยม (fruitarianism) เน้นกิน
ผลไม้สดเป็นหลัก พวกท่ีกินเจคือนักมังสวิรัติท่ีไม่กินพืชผักกลิ่นแรง 5 ชนิด ได้แก่ กระเทียม หัวหอม 
หลักเกียว กุยช่าย และยาสูบ 

2. มังสวิรัตินม เรียก “lacto-vegan” คือผู้ท่ีไม่กินเนื้อสัตว์ แต่ยังคงกินนมและผลิตภัณฑ์นม 
เพราะเชื่อว่านมช่วยบํารุงร่างกายให้แข็งแรง ผู้บริโภคในความเคร่งครัดระดับนี้บางคนไม่ถือว่าการด่ืม
นมเป็นการเบียดเบียนสัตว์ “เพราะนมเป็นของให้ แต่ไข่เป็นของหวง” 
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3. มังสวิรัติไข่ เรียก “lacto-ovo-vegan” คือไม่กินเนื้อสัตว์ แต่ยังคงกินท้ังนมและไข่ 
ประเภทนี้ยังติดรสชาติของไข่หรือเพราะเง่ือนไขชีวิตครอบครัว เช่น การมีเด็กเล็ก ทําให้อาหารจานไข่
ยังเป็นสิ่งจําเป็นในชีวิตประจําวันอยู่ 

4. มังสวิรัติปลา หรือมังสวิรัติครึ่งใบ เรียก “demi-vegan” ผู้บริโภคในประเภทนี้ต้องการ
หลีกเลี่ยงเนื้อสัตว์สีแดง (red meat) คือพวกเนื้อสัตว์ใหญ่ หรือสัตว์สี่เท้า เพราะไม่ประสงค์
เบียดเบียนสัตว์ (สัตว์ใหญ่ท่ีมีสมอง) อาจเพราะกลัวอันตรายของเนื้อแดงต่อสุขภาพ แต่ยังคงกินปลา 
และอาหารทะเลอ่ืน ๆ ยิ่งกว่านั้นในบางรายยังอนุโลมกินไก่และสัตว์ปีกอ่ืน ๆ ด้วย ในทางปฏิบัติพวก
เจเข่ีย หรือ มังสวิรัติเข่ีย ก็อาจอนุโลมจัดเข้ามังสวิรัติครึ่งใบในระดับนี้ด้วย จากความเคยชินของคน
ส่วนใหญ่ยังเคยชินกับอาหารท่ีใช้เนื้อสัตว์ เชื่อว่าร่างกายจําเป็นต้องได้รับโปรตีนเพียงพอ อีกท้ัง
เนื้อสัตว์เป็นแหล่งโปรตีนท่ีหาง่ายและคุ้นเคยในการหุงหากิน มังสวิรัติปลา (หรือไก่ด้วย) จึงเป็น
ทางเลือกท่ีนิยมในหมู่นักมังสวิรัติประถม นอกจากนั้น นักวิชาการยังเห็นพ้องกันว่า ในบรรดาเนื้อสัตว์
ท้ังหมด เนื้อปลามีอันตรายน้อยท่ีสุด (ทวีทอง หงส์วิวัฒน์, 2541: 16-18) 

สาทิส อินทรกําแพง (2541) กล่าวว่า อาหารการกินของเรามีให้เลือกมากกว่าแต่ก่อน อาหาร
กลายเป็นเรื่องท่ีง่ายท่ีสุด ธรรมดาท่ีสุดท่ีเราไม่ได้คํานึงถึง ธรรมดาเสียจนกระท่ังไม่ได้นึกถึงว่าวันนี้เรา
กินอะไรบ้างและกินไปมากน้อยแค่ไหน ซ่ึงเป็นสิ่งพ้ืนฐานท่ีสุดแล้วในชีวิตของเราและเพ่ือนร่วมโลกท้ัง
คน สัตว์ และพืช นิยามของ “ปัจจัยสี่” คําว่าอาหารยังมาก่อนเครื่องนุ่งห่ม ท่ีอยู่อาศัย และยารักษา
โลกเลย หากแต่จากผลการค้นคว้าในหลายประเทศ เม่ือประมาณ 40-50 ปีมานี้ พบว่า การเกิดมะเร็ง 
มีความสัมพันธ์กับการกินอาหารท่ีอุดมไปด้วยไขมัน แป้งท่ีทําให้ขาวบริสุทธิ์ สารเคมีปรุงแต่งอาหาร 
และอาหารดัดแปลง ขณะเดียวกันยังได้ค้นพบอีกว่า ผู้คนท่ีกินอาหารในท้องถ่ินซ่ึงเป็นอาหารจาก
เมล็ดข้าวท่ีไม่ผ่านการขัดสี เช่น คนอเมริกากลางกินข้าวโพดและถ่ัวเป็นอาหารหลัก คนตะวันออก
กลางกินข้าวสาลีท้ังเมล็ดและข้าวบาร์เลย์ หรือขนมปังข้าวสาลีอย่างหยาบและถ่ัวเขียว คนเอเชียมี
ข้าวเจ้า ข้าวฟ่างเป็นของโปรด คนยุโรปมีอาหารหลักคือ ข้าวสาลี ข้าวโต และข้าวไรย์ เช่นเดียวกับท่ี
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บักวีต5 เป็นอาหารหลักของชาวรัสเซียและเอเชียกลาง ส่วนคนแอฟริกากินข้าวฟ่าง ชาวพ้ืนเมืองท่ี
บริโภคอาหารหลักพวกนี้มีอัตราการเป็นมะเร็งน้อยมาก เม่ือกลับมาดูอาหารท่ีเรากินกันในแต่ละวัน
สามารถพบได้ท้ังสารกันบูด แต่งสี แต่งกลิ่นสังเคราะห์ ปรุงรสด้วยสารเคมีชื่อแปลก ๆ หรือแม้กระท้ัง
การฉีดด้วยปุ๋ยเคมีของวัตถุดิบ นอกเหนือไปจากเรื่องสารพิษ หากลองสังเกต การกินอาหารของเรา
เปลี่ยนแปลงไป รุ่นปู่ย่าตายายของเราเคยกินข้าวกับผักท่ีข้ึนอยู่ตามริมรั้ว กินปลาจากลําคลองใส
สะอาด ทํากับข้าวเองถูกอนามัยท่ีบ้าน หากแต่ปัจจุบันรุ่นพวกเราทํากับข้าวกันน้อยลง ถ้าไม่ซ้ือ
กับข้าวถุงพลาสติก ก็มักจะฝากท้องกับร้านอาหารนอกบ้าน (สาทิส อินทรกําแพง, 2541) 

 คนไทยเริ่มกินเนื้อสัตว์มากข้ึน หลายคนชอบกินสเต็กชิ้นโต กินอาหารท่ีผ่านข้ันตอนต่าง ๆ 
มากข้ึน กินผักและเนื้อจากกล่องโฟมบรรจุสําเร็จวางขายในซุปเปอร์มาร์เก็ต กินต้มยําสําเร็จรูป เพียง
เทลงหม้อแล้วรอสักนิดก็พร้อมเสิร์ฟ กินไข่ กินเนย กินนมมากข้ึนทุกวัน ๆ East West Foundation 
แห่งเมืองฟิลาเดลเฟีย สหรัฐอเมริกาค้นพบว่า ชาวอเมริกันท่ีบริโภคเนื้อสัตว์เป็นหลัก รวมท้ังข้าวขาว 
แป้ง ผักในหีบห่อ น้ําตาล และสารเคมีท้ังหลาย นี้ ทําให้การเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยโรคท่ีเกิดเพราะภูมิ
ต้านทานร่างกายเสื่อมเพ่ิมข้ึนทุกปี รายงานของการค้นพบอันตรายจากการบริโภคเนื้อสัตว์นั้นมีมาก
ข้ึนตามเวลาท่ีผ่านไป จนกระท่ังนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ในญ่ีปุ่นและอเมริกาบางคนเริ่มยอมรับกัน
แล้วว่า เนื้อสัตว์อันอุดมไปด้วยโปรตีนนั้นทําให้เกิดของเสีย ซ่ึงเป็นอันตรายต่อร่างกายของเรา 
โดยเฉพาะส่วนตับไตไส้พุง นักโภชนาการแนวใหม่ชาวญ่ีปุ่นเชื่อว่า มะเร็งจะปรากฏหลังจากเหยื่อของ
มันมีอาการผิดปกติเรื้อรัง (ภาวะก่อนเป็นมะเร็ง) ซ่ึงคาดว่าคนอเมริกัน ญ่ีปุ่น กับประชากรในโลก
พัฒนา หรือโลกผู้มีจะกิน ถึงร้อยละ 80-90 กําลังอยู่ในภาวะดังกล่าวนี้ (เพ่ิงอ้าง, 2541: 20-23) 

 ปัจจุบัน ประเด็นการถกเถียงในเรื่องการทานหรือไม่ทานเนื้อสัตว์เป็นประเด็นในระดับโลก มี
การศึกษาค้นหากลุ่มตัวอย่างมาทําการเปรียบเทียบมาก ยกตัวอย่าง การศึกษาเปรียบเทียบระหว่าง
ชาวฮันซากับชาวเอสกิโม พบว่า ชาวฮันซา ซ่ึงเป็นชนเผ่าหนึ่งท่ีอยู่ทางตอนเหนือของอินเดียและ
ปากีสถาน ได้กลายเป็นท่ีรู้จักกันไปท่ัวโลกในเรื่องสุขภาพท่ีแข็งแรงและอายุยืน จนกระท่ังมี

                                                           

5
 บักวีต เป็นพืชชนิดหน่ึง เมล็ดของต้นบักวีทเมื่อเอาเปลือกออกแล้วมาโม่เป็นแป้งใช้ทําอาหารได้ การปลูกเป็น

อาหารพบท่ีเทือกเขาหิมาลัยตั้งแต่อินเดีย เนปาล ไปจนถึงพม่า จีนและมองโกเลีย รวมท้ังเกาหลีและญี่ปุ่น ในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้มีปลูกทางภาคเหนือของเวียดนามและไทย (วิกิพีเดีย, 2559: ออนไลน์) 
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นักวิทยาศาสตร์จากหลายประเทศได้เข้าไปทําการศึกษาชีวิตของชนเผ่านี้ เพ่ือค้นหาวิธีการท่ีทําให้ชน
เผ่านี้ไม่ค่อยมีโรคภัยไข้เจ็บ และมีอายุยืน โดยมีอายุเกินกว่า 100 ปี ในสภาพร่างกายท่ีแข็งแรง และ
สามารถทํางานหนักได้เป็นเรื่องปกติธรรมดาของชนเผ่าฮันซา อาหารของชนเผ่าฮันซาส่วนใหญ่
ประกอบด้วยเมล็ดธัญพืชท่ีไม่มีการขัดสี ผลไม้สด ผัก และนมแพะ ในส่วนของชาวเอสกิโม ดํารงชีวิต
อยู่ด้วยการบริโภคเนื้อและไขมันของสัตว์ เพราะอยู่ในบริเวณข้ัวโลก อากาศหนาวตลอดปี ไม่มีพืช
พรรณให้เลี้ยงชีพ ชาวเอสกิโม ปรากฏว่าชาวเผ่านี้แก่เร็วและมีอายุสั้น จากการสํารวจแทบไม่พบชาว
เอสกิโมท่ีมีอายุเกินกว่า 40 ปีเลย (ศรีสุดา ชมพันธ์, อธิษฐาน์ คงทรัพย์ และเพียงพร ลาภคล้อยมา, 
2548: 45-46) 

  นอกจากนี้ในสหรัฐอเมริกา กลุ่มเยาวชนคนหนุ่มสาวได้หันมากินอาหารมังสวิรัติมากข้ึน 
เพราะการกินเนื้อสัตว์ทําให้ต้องเลี้ยงสัตว์จํานวนมหาศาล ซ่ึงสิ้นเปลืองทรัพยากร อีกท้ังยังทําลาย
ระบบนิเวศ ทุ่งหญ้า น้ํา เกษตรกรรมอาหารสัตว์ และทรัพยากรอ่ืนอีกมากถูกใช้ไปในการเลี้ยงสัตว์ 
ระบบการเลี้ยงสัตว์แบบนี้ นอกจากจะไม่ประหยัดทรัพยากรแล้ว มีการวิจัยพบว่าการทําปศุสัตว์ขนาด
ใหญ่ในอเมริกาใต้ได้ส่งผลทําลายป่าเขตร้อน (Tropical rain-forest) อันเป็นแหล่งความหลากหลาย
ทางชีวภาพไปมาก เม่ือเนื้อสัตว์สัตว์มีต้นทุนทางสิ่งแวดล้อมสูงถึงเพียงนี้ โปรตีนจากสัตว์จึงแพงกว่า
โปรตีนจากพืช โดยแพงมากกว่าถึง 3 เท่า ดังนั้นการบริโภคเนื้อสัตว์ให้น้อยลง นอกจากจะช่วยรักษา
สิ่งแวดล้อมแล้ว ยังช่วยให้โลกมีทรัพยากรเหลือสําหรับการผลิตพืชผัก ตอบสนองประชากรจํานวน
มหาศาลท่ียังขัดสนขาดแคลนเพ่ือให้เกิดความเป็นธรรม (ทวีทอง หงส์วิวัฒน์, 2541: 16-18) 

ประเด็นเรื่องของสารอาหารได้รับความสนใจอย่างมากท้ังในและนอกประเทศ ทําการทดลอง
พิสูจน์ว่า ถ่ัวเหลืองและถ่ัวเขียวมีประโยชน์ เป็นอาหารโปรตีนเช่นเดียวกับเนื้อสัตว์ แต่ย่อยง่ายกว่า
และมีของเสียท่ีเกิดจากการย่อยสลายน้องกว่า ร่างกายจึงเสียพลังงานในการย่อยและนําไปใช้น้อยกว่า 
เม่ือมีของเสียน้อยกว่า อวัยวะท่ีขจัดของเสียเช่นตับและไตก็จะทํางานน้อยกว่าด้วย นอกจากนี้
เนื้อสัตว์โดยเฉพาะเนื้อแดงยังมีไขมันแทรกอยู่มาก ทําให้คลอเลสเตอรอลในเลือดสูงตามไปด้วย โดย
สรุป ถ่ัวเหลืองเป็นอาหารแทนโปรตีนได้เป็นอย่างดี ท้ังถ่ัวเหลืองและงานมีกรดอะมิโนจําเป็น  การกิน
ข้าวกล้องกับถ่ัวเหลือง หรือกินข้าวกล้องกับข้าวโพดหรือถ่ัวดํา ก็จะได้กรดอะมิโนท่ีจําเป็นครบ
เช่นเดียวกันกับการบริโภคเนื้อสัตว์ ดังนั้น มนุษย์จึงสามารถเลือกรับประทานอาหารให้ครบท้ัง 5 หมู่ 



48 

 

 

 

โดยไม่ต้องเสี่ยงอันตรายของการบริโภคเนื้อสัตว์เลย  (ศรีสุดา ชมพันธ์, อธิษฐาน์ คงทรัพย์ และเพียง
พร ลาภคล้อยมา, 2548: 44-45) 

หากแต่การบริโภคอาหารมังสวิรัติ การเลือกรายการอาหารและวัตถุดิบมีความสําคัญในการ
บริโภคแบบปลอดเนื้อสัตว์ ในงานวิจัยของงานวิจัยของปิยวรรณ ท่าใหญ่ (2544) ได้ทําการศึกษาเรื่อง 
ความเสี่ ยงต่อการเ กิดโรคโลหิตจางในกลุ่มผู้บริ โภคอาหารมังสวิรั ติ  ในชุมชนสันติอโศก 
กรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บริโภคอาหารมังสวิรัติส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงท่ีมีอายุระหว่าง 21-40 ปี มี
ระยะเวลาในการบริโภคอาหารมังสวิรัติเฉลี่ยน้อยกว่าหรือเท่ากับ 5 ปี มีภาวะโภชนาการอยู่ในระดับ
ปกติ ได้รับปริมาณพลังงาน คาร์โบไฮเดรต และไขมันตํ่าว่าค่าท่ี RDA6 กําหนด ส่วนโปรตีน เหล็ก 
และวิตามินได้รับสูงกว่าค่าท่ี RDA กําหนด พบภาวการณ์โลหิตจางรวมร้อยละ 54.7 โดยพบภาวะเป็น
โลหิตจางในเพศหญิงมากกว่าเพศชาย (ปิยวรรณ ท่าใหญ่, 2544: บทคัดย่อ) ผลของการศึกษา
ใกล้เคียงกับสุวรรณา แม่นปืน (2552) ได้ทําการศึกษาเรื่อง ภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก 
และการบริโภคอาหารมังสวิรัติของเด็กวัยรุ่นในชุมชนราชธานีอโศก จังหวัดอุบลราชธานี จํานวน 105 
คน อายุ 10-19 ปี โดยใช้เกณฑ์วัดระดับฮีโมโกลบินตามมาตรฐาน WHO7 พบว่าความชุกของการเกิด
ภาวะโลหิตจาง และภาวะขาดธาตุเหล็กในเด็กวัยรุ่นท่ีบริโภคอาหารมังสวิรัติในชุมชนราชธานีอโศก
ค่อนข้างสูง โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กผู้หญิง และวัยรุ่นหญิงท่ีมีภาวะขาดธาตุเหล็ก (สุวรรณา แม่นปืน, 
2552: บทคัดย่อ)  

ข้อเสนอแนะของงานวิจัยสองชิ้นข้างต้นกล่าวถึงการแก้ปัญหาด้วยการรับประทานอาหารท่ี
หลากหลายและเสริมคุณค่าทางสารอาหารท่ีขาดไป ซ่ึงสอดคล้องกับบริบทการบริโภคในระดับโลกท่ี
ในปัจจุบันเป็นการบริโภคอาหารโดยคําถึงถึงสารอาหารท่ีเหมาะสมกับบุคคลเป็นสําคัญแล้ว ซ่ึง
สามารถหาอาหารท่ีปลอดเนื้อสัตว์ทดแทนกันได้ บทความในผู้จัดการออนไลน์ โดยนายแพทย์โชติช่วง 
ชุตินธร ได้นําเสนอบทความ National Geographic – Nov. 2005 pg. 25 ; Diet, Life 
Expectancy & Chronic Diseases by Dr Gary Fraser รายงานว่าคนท่ีรับประทานอาหารมังสวิรัติ

                                                           
6 RDA หรือ Recommended Dietary Allowances คือ ปริมาณสารอาหารท่ีแนะนําให้แต่ละคนได้รบัในแต่ละวัน 

7 WHO หรือ  World Health Organization คือ องค์การอนามัยโลก เป็นหน่วยงานสากลภายใต้องค์การ
สหประชาชาติ ทําหน้าท่ีดูแลเรื่องสุขภาพและอนามัย 
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ท่ีเป็นเพศชายจะมีอายุยืนยาวข้ึนประมาณ 8 ปี และเพศหญิงจะมีอายุยืนยาวข้ึนประมาณ 7 ปี เม่ือ
เทียบกับคนท่ีไม่กินอาหารมังสวิรัติ (Seventh-day Adventist Dietetic Association) โดยมีข้อมูล
จากการประชุมนักโภชนาการนานาชาติครั้งท่ี 6 ท่ีประเทศอังกฤษประกอบ ซ่ึงมีรายงานตามหลัก
โภชนาการออกมาว่า การรวมตัวของโปรตีนจากพืชต่างชนิดกันจะทําให้ได้โปรตีนไม่ต่างจากโปรตีนท่ี
ได้จากเนื้อสัตว์เลย ในทํานองเดียวกันข้อมูลจากดร. จี เอส ฮันติงตัน แห่งมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย ใน
สหรัฐอเมริกา ได้ศึกษาระบบย่อยและฟันของมนุษย์ โดยยืนยันว่า มนุษย์เรามีระบบย่อยและฟันท่ี
เหมาะสมท่ีจะย่อยหรือบดเค้ียวพืชผักมากกว่าเนื้อสัตว์ นอกจากนี้บทความยังได้เสนอสถานการณ์
ปัจจุบันของประเทศไทยว่ายังมีเด็กและผู้ใหญ่เป็นโรคขาดอาหารและอาหารมีราคาแพงข้ึนเรื่อย ๆ 
ดังนั้นการกินอาหารมังสวิรัติจะเป็นวิธีหนึ่งท่ีจะสามารถแก้ปัญหาการขาดแคลนอาหารและช่วย
ประหยัดค่าใช้จ่ายของแต่ละครอบครัว เพราะอาหารจําพวกพืชผักและถ่ัวมีราคาถูกกว่าเนื้อสัตว์ (โชติ
ช่วง ชุตินธร, 2557: ออนไลน์) 

 ในทํานองเดียวกันกับงานวิจัยของสักรินทร์ ตรีวรรณไพศาล (2550) ได้ทําการศึกษาเรื่อง 
พฤติกรรมและปัจจัยการบริโภคอาหารมังสวิรัติของประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ผล
การศึกษาพบว่า ในด้านปัจจัยทางการตลาดท่ีมีผลต่อการบริโภคอาหารมังสวิรัติ ราคาอาหารมังสวิรัติ
ประหยัดกว่าเม่ือเทียบกับอาหารท่ัวไป นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอ่ืน ๆ คือ อาหารมังสวิรัติมีความสะอาด
และปราศจากสารพิษ ร้านอาหารมีบริเวณพ้ืนท่ีกว้างขวางสะดวกสบาย และมีบรรยากาศภายในร้าน
ท่ีดึงดูดความสนใจในการเข้าใช้บริการ ร้านอาหารมังสวิรัติมีเอกสารแนะนําเรื่องสุขภาพ และมี
พนักงานขายท่ีสามารถให้ความรู้หรือแนะนําเรื่องอาหารและสุขภาพได้ และในด้านพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารมังสวิรัติ จะเลือกรับประทานอาหารมังสวิรัติโดยข้ึนอยู่ กับความสะดวกในการ
รับประทานซ่ึงมีโอกาสท่ีไม่แน่นอน  และรับประทานอาหารมังสวิรัติเพ่ือต้องการให้ร่างกายมีสุขภาพท่ี
ดี เพราะสามารถช่วยลดความเสี่ยงของโรค และไม่ต้องการเบียดเบียนสัตว์ โดยจะเลือกรับประทาน
อาหารมังสวิรัติเฉพาะร้านอาหารท่ีขายแต่อาหารมังสวิรัติเท่านั้น  

ประเด็นด้านการบริโภคอย่างมีศีลธรรม ในงานศึกษาของดรุณี สิงหเดช (2551) เรื่อง 
“แรงจูงใจในการตัดสินใจบริโภคอาหารมังสวิรัติของพุทธศาสนิกชน : ศึกษาเปรียบเทียบเฉพาะกรณี
วัดทิพยวารีวิหาร (กัมโล่วยี่) กับพุทธสถานสันติอโศก” นอกจากวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความเป็นมา 
และหลักปฏิบัติเก่ียวกับการบริโภคอาหารมังสวิรัติ ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างวัดทิพยวารีวิหาร (กัม
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โล่วยี่) กับพุทธสถานสันติอโศก เป็นการวิจัยเชิงสํารวจโดยใช้แบบสอบถาม ผลการศึกษาในส่วนแรก
เรื่องท่ีมาของการบริโภคนั้น แบ่งได้เป็น 2 แนวคิดคือ มาจากแนวคิดทางตะวันตกโดยผู้ริเริ่มอาหาร
มังสวิรัติในยุโรปคือนายแพทย์ชาวสก็อตชื่อ ยอร์ช เชน (George Cheyue) และจากแนวคิดทาง
ตะวันออก เริ่มจากชาวอินเดียในหมู่ผู้ปฏิบัติโยคะ และผู้นับถือศาสนาฮินดูส่วนหนึ่ง แต่สําหรับการกิน
เจในประเทศไทยเกิดมาจากชาวจีนแต้จิ๋วอพยพเข้ามาในประเทศไทย และได้นําความเชื่อเรื่องการกิน
เจเข้ามา อีกท้ังยังพบว่าการบริโภคอาหารมังสวิรัติและอาหารมังสวิรัติแบบเจแตกต่างกัน คือ อาหาร
มังสวิรัติแบบเจนอกจากจะละเว้นเนื้อสัตว์ทุกชนิดแล้วยังละเว้นผักฉุน 5 ชนิด คือ กระเทียม หัวหอม 
หลักเกียว กุยช่าย และใบยาสูบ ในส่วนท่ีสองคือผลการศึกษาท่ีแปลงจากค่าเชิงสถิติในประเด็นของ
การบริโภคอาหารมังสวิรัติของพุทธศาสนิกชน พุทธสถานสันติอโศกพบว่า แรงจูงใจในการบริโภค
อาหารมังสวิรัติของพุทธศาสนิกชน พุทธสถานสันติอโศก ส่วนใหญ่มีแรงจูงใจภายใน เพ่ือร่างกายท่ี
สะอาดบริสุทธิ์ สุขภาพดีปราศจากโรคภัย และมีแรงจูงใจจากภายนอกเพ่ือรักษาสิ่งแวดล้อม และเรื่อง
การตัดสินใจในการบริโภคอาหารมังสวิรัติของกลุ่มพุทธศาสนิกชน พุทธสถานสันติอโศก คือ เป้าหมาย
หลักในการบริโภคอาหารมังสวิรัติ จากประโยชน์ของการบริโภคอาหารมังสวิรัติ การบริโภคต่อเนื่อง
ไปแม้พ้นเทศกาลกินเจ และการสนับสนุนแนะนําให้มีการบริโภคอาหารมังสวิรัติ (ดรุณี สิงหเดช, 
2551: บทคัดย่อ) 

 ในบริบทคล้ายคลึงกันพบในงานศึกษาของจามรี สุพันธุ์วณิช (2535) ได้ทําการศึกษาเรื่อง 
“อาหารมังสวิรัติ: ความเชื่อและพฤติกรรมผู้บริโภค กรณีศึกษา ชุมชนปฐมอโศก อําเภอเมือง จังหวัด
นครปฐม” ได้ศึกษาสภาพท่ัวไปของชุมชน ความเชื่อ แรงจูงใจ และพฤติกรรมของผู้บริโภคอาหาร
มังสวิรัติท่ีเป็นสมาชิกประจํา โดยชุมชนปฐมอโศกแห่งนี้เป็นชุมชนหนึ่งท่ีได้นําแนวคิดทางพุทธศาสนา
มาสร้างสรรค์ให้เป็นรูปธรรม อันได้แก่ การถือศีล ปฏิบัติธรรม การบริโภคอาหารมังสวิรัติ ตลอดจน
การสร้างสภาพแวดล้อมท้ังทางวัตถุและจิตใจให้เป็นชุมชนพุทธ การกินอาหารมังสวิรัติเป็นกฎ
ข้อบังคับข้อหนึ่งของชาวอโศกท่ีทุกคนต้องปฏิบัติ เพราะฉะนั้นสมาชิกทุกคนของชุมชนปฐมอโศก
จะต้องทราบกฎเกณฑ์ในข้อนี้เป็นอย่างดีเพ่ือทําความเข้าใจ ดังนั้นการศึกษาในครั้งนี้จึงเป็นไปเพ่ือการ
ทําความเข้าใจว่าบุคคลเหล่านี้มีความเชื่อเก่ียวกับการบริโภคอาหารมังสวิรัติอย่างไร ความแตกต่าง
ของความเคร่งครัดในพฤติกรรมการบริโภคอาหารมังสวิรัติ สภาพแวดล้อมของชุมชนปฐมอโศกท่ีมีผล
ต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารมังสวิรัติ แนวคิดของชาวอโศกท่ีมีผลต่อความเชื่อและพฤติกรรมต่าง ๆ 
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ของสมาชิกชาวอโศก จากผลการศึกษาพบว่า จํานวนสมาชิกท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง 72 ราย เป็นชาย 25 
ราย หญิง 47 ราย เม่ือทําการตรวจสุขภาพโดยได้รับความร่วมมือจากแพทย์ เพ่ือการตรวจสุขภาพ
ท่ัวไปและตรวจอุจจาระให้แก่สมาชิกจํานวน 68 ราย ตรวจเลือดเพ่ือหาระดับฮีโมโกลบินให้สมาชิกท่ี
ยินยอมให้ทําการตรวจจํานวน 52 ราย ผลการตรวจร่างกาย ตรวจเลือดและอุจจาระยืนยันว่าการ
บริโภคอาหารมังสวิรัติไม่เป็นผลเสียต่อร่างกาย เม่ือวิทยาศาสตร์สอดคล้องไปกับความเชื่อท่ีสมาชิกมี
อยู่เป็นทุนเดิม ความเชื่อม่ันต่ออาหารมังสวิรัติจึงเพ่ิมมากยิ่งข้ึน 

 นองจากนี้ ความเชื่อท่ีมาจากพุทธศาสนาก็เป็นอีกปัจจัยท่ีมีความสําคัญต่อการบริโภคอาหาร
มังสวิรัติ ในกรณีเดียวกันนี้พบว่าสมาชิกบางคนอาจจะรู้มากหรือน้อยเก่ียวกับกฎระเบียบของชุมชนมา
บ้างแล้วก่อนเข้ามาเป็นสมาชิกในชุมชนปฐมอโศก หากแต่เม่ือเข้ามาแล้วจะต้องปฏิบัติตามกฎอย่าง
เคร่งครัด หากแต่สําหรับบุคคลภายนอกอาจมองรูปแบบการประพฤติปฏิบัติของชาวอโศกเป็นเรื่อง
ยาก หรือเป็นเรื่องท่ีทวนกระแสสังคม เม่ือสมาชิกท่านใดคิดว่าปฏิบัติได้ก็จะอยู่ไปตลอด แต่บุคคลใดท่ี
คิดว่าไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบได้ก็จะออกไป ซ่ึงสภาพแวดล้อมของชุมชนมีบทบาทสําคัญ
อย่างยิ่งต่อการปฏิบัติธรรมให้ดําเนินไปอย่างเคร่งครัด สภาพแวดล้อมดังกล่าวแบ่งออกเป็น 2 แบบ 
คือ สภาพแวดล้อมทางสังคม และสภาพแวดล้อมทางกายภาพ กล่าวคือ สภาพแวดล้อมทางสังคม 
ความเชื่อในการบริโภคอาหารมังสวิรัติถือว่ามีคุณค่าต่อร่างกาย กล่าวคือ การท่ีชุมชนอโศกถือว่าการ
บริโภคอาหารมังสวิรัติเป็นอีกวิธีหนึ่งในการลดละกิเลส ทําให้การปฏิบัติทางศีลในพุทธศาสนาบริสุทธิ์
สมบูรณ์ ทําให้จิตเกิดเมตตากับเพ่ือนร่วมโลก การงดเว้นอาหารท่ีได้จากการเบียดเบียนชีวิตสัตว์อ่ืน 
ชาวอโศกถือว่าจะเป็นเชื้อนําไปสู่ความเมตตาต่อมนุษย์ด้วยกัน นอกจากการยกเหตุผลทางศีลธรรมมา
อ้างแล้ว ชาวอโศกยังได้อ้างเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ว่ามนุษย์เป็นสัตว์กินพืช โดยมีข้อสนับสนุนทาง
สรีรวิทยาของมนุษย์ เช่น ลักษณะฟันและเล็บของมนุษย์คล้ายสัตว์กินพืช ในขณะเดียวกันก็ค้นคว้าถึง
ประโยชน์และข้อดีของอาหารมังสวิรัติ และพยายามเผยแพร่แนวทางการบริโภคอาหารมังสวิรัติท่ี
ถูกต้องด้วย อีกท้ังการรณรงค์ว่าการบริโคอาหารมังสวิรัติเหมาะสมกับสภาวะทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน 
เนื่องจากมีราคาถูกกว่าเนื้อสัตว์ แต่ให้คุณค่าเท่าเทียมกัน  

 สรุป การบททวนข้างต้นแสดงให้เห็นถึงการบริโภคอาหารด้วยจุดประสงค์ท่ีแตกต่างกันไปใน
บริบทสังคมท่ีเปลี่ยนผ่าน จากอดีตท่ีการบริโภคอาหารมักคํานึงถึงเรื่องสุขภาพควบคู่กัน เม่ือเกิดการ
ค้นพบทางวิทยาศาสตร์ การบริโภคอาหารดูเหมือนจะได้รับการพัฒนาให้หลุดพ้นจากปัญหาทุพ



52 

 

 

 

โภชนาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมไทย ท้ังจากการสนับสนุนจากภาครัฐ และการโฆษณาของ
ภาคอุตสาหกรรม ความรู้เรื่องการบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพจึงแพร่กระจายออกไปอย่างรวดเร็ว 
หากแต่ยังคงอยู่ภายใต้การใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในภาคอุตสาหกรรม และคําโฆษณา หากแต่ใน
เชิงประจักษ์กลับยังพบคนในสังคมเกิดภาวะวิกฤตสุขภาพ กระแสอาหารเพ่ือสุขภาพจึงได้ถือกําเนิด
ข้ึนมาจากการทบทวนสาเหตุความเจ็บป่วย รูปแบบอาหารเพ่ือสุขภาพแบบปลอดเนื้อสัตว์ หรืออาหาร
มังสวิรัติเป็นอาหารเพ่ือสุขภาพรูปแบบหนึ่งท่ียังคงได้รับการศึกษาและให้ความสนใจมาอย่างต่อเนื่อง 
ท้ังในแวดวงของผู้บริโภค และนักวิชาการ ท้ังการถกเถียงระหว่างความเหมาะสมระหว่างการบริโภค
เนื้อสัตว์หรือไม่บริโภคเนื้อสัตว์ มีการสนับสนุนการบริโภคแบบปลอดเนื้อสัตว์โดยมีประเด็นของ
สารอาหาร ความเหมาสมของสรีระของมนุษย์ ค่าครองชีพ และศีลธรรม เป็นต้น เพ่ือยกประกอบการ
สนับสนุน แต่อย่างไรก็ตาม มักเป็นการศึกษาด้วยระเบียบวิธีวิจัยเชิงสํารวจและเก็บข้อมูลเชิงสถิติ ใน
บริบทแบบเฉพาะกาล เฉพาะกรณีเป็นรายบุคคลยังไม่พบ การศึกษาอยู่ในแนวโน้มของการสํารวจเหตุ
ปัจจัยเสียส่วนใหญ่ จึงทําให้ยังไม่เห็นปฏิบัติการในแง่มุมของผู้บริโภคในฐานะเป็นผู้กระทํา แต่เป็นใน
มิติของกลไกการตลาด และบริบทแวดล้อมสามารถกระทําอย่างไรต่อผู้บริโภค เป็นปฏิสัมพันธ์ในทาง
เดียว  

งานศึกษาในครั้งนี้ จึงเป็นการศึกษาเฉพาะกรณีให้เห็นปฏิสัมพันธ์ของท้ังสองแง่มุม คือ ใน
แง่มุมของผู้ผลิตและผู้บริโภคด้วย เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องเหล่านี้สามารถเป็นประโยชน์และ
ต่อยอดในงานศึกษาได้ ท้ังในส่วนท่ีเป็นข้อมูลพ้ืนฐานเบื้องต้น และเพ่ือนําไปเป็นข้อมูลพ้ืนฐานท่ีได้
จากการลงภาคสนามด้วย นอกจากนี้ งานศึกษาค้นคว้าเก่ียวกับเรื่องการบริโภคอาหารกับการสร้าง
พ้ืนท่ีทางสังคมในประเทศยังไม่เคยได้รับการสนใจมาก่อน มักพบงานศึกษาการสร้างพ้ืนท่ีทางสังคมใน
ประเด็นของเรื่องอัตลักษณ์หรือเพศเป็นส่วนใหญ่ หากแต่เรื่องราวในชีวิตประจําวันอย่างการบริโภค
อาหารกลับยังไม่ปรากฏ จึงเป็นสาเหตุหนึ่งท่ีทําให้ผู้ศึกษาสนใจในหัวข้อการศึกษานี้  
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บทท่ี 3 

ประวัติอาจารย์ไม้ร่ม ธรรมชาติอโศก8 และ 

ข้อมูลท่ัวไปของชุมชนบ้านราชธานีอโศก ตําบลบุ่งไหม อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี 

 

การศึกษาเรื่อง “อาหารมังสวิรัติแบบอินเดีย: การสร้างพ้ืนท่ีทางสังคม กรณีศึกษา อาจารย์

ไม้ร่ม ธรรมชาติอโศก” บริบทแวดล้อมต่าง ๆ ล้วนมีความสําคัญอย่างยิ่งท่ีจะต้องศึกษา ท้ังประวัติ

ของอาจารย์ไม้ร่ม ในฐานะผู้เผยแพร่อาหารมังสวิรัติแบบอินเดีย และข้อมูลท่ัวไปของพ้ืนท่ีชุมชนบ้าน

ราชธานีอโศก อันเป็นพ้ืนท่ีอยู่อาศัยและพ้ืนท่ีในการใช้เผยแพร่องค์ความรู้อาหารมังสวิรัติแบบอินเดีย 

ดังนั้นในบทนี้จึงเป็นการกล่าวถึงข้อมูลพ้ืนฐานในการศึกษา โดยผู้ศึกษาได้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 

หัวข้อใหญ่ อันได้แก่ หัวข้อแรก คือ ประวัติของอาจารย์ไม้ร่ม ธรรมชาติอโศก โดยข้อมูลในส่วนนี้จะ

ประกอบไปด้วย ชีวิตวัยเด็ก การศึกษา ชีวิตการทํางาน และชีวิตรัก หัวข้อท่ีสอง คือ ข้อมูลท่ัวไปของ

พ้ืนท่ีชุมชนบ้านราชธานีอโศก ซ่ึงเป็นชุมชนท่ีผู้ศึกษาได้เลือกเป็นพ้ืนท่ีในการศึกษา โดยข้อมูลในส่วนนี้

มีรายละเอียดต้ังแต่ ลักษณะทางกายภาพของพ้ืนท่ี ประวัติความเป็นมาของชุมชน ลักษณะประชากร 

ระบบเศรษฐกิจในพ้ืนท่ี ไปจนถึงกฎระเบียบของชุมชน สําหรับข้อมูลเหล่านี้เกิดจากการสัมภาษณ์

อาจารย์ไม้ร่ม ธรรมชาติอโศก และคนในชุมชนบ้านราชธานีอโศก และการรวบรวมเอกสารข้อมูลจาก

โรงเรียนสัมมาสิกขาราชธานีอโศก เพ่ือให้เกิดความเข้าใจถึงชีวิตความเป็นอยู่ในปัจจุบัน อันนําไปสู่

การทําความรู้จักและความเข้าใจเง่ือนไขทางสังคมท่ีเก่ียวข้องสัมพันธ์กันกับท่ีมาของอาหารมังสวิรัติ

แบบอินเดียเพ่ิมมากยิ่งข้ึน 

                                                           

8 อดีตอาจารยส์อนศิลปะ โรงเรียนนานาชาติกรุงเทพ (International School Bangkok: ISB) ปัจจุบันเป็นวิทยากร
ตลอดชีวิตให้กับคณะศิลปศาสตร์ โครงการ Art for all จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั วิทยากรพิเศษโครงการ Green 
Life Project ณ ประเทศมาเลเซีย และผูเ้ผยแพร่อาหารมังสวิรตัิแบบอินเดีย 
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ประวัติของอาจารย์ไม้ร่ม ธรรมชาติอโศก  

 

รูปภาพท่ี 1 อาจารย์ไม้ร่ม ธรรมชาติอโศก 

ถ่ายเม่ือ 14 กันยายน 2559 ภาพถ่ายโดย นางสาววิริยา ธรรมศร 

ผมเกิดที่ตําบลชลคราม เม่ือก่อนเป็นอําเภอดอนศักดิ์ ตอนนี้อยู่ในอําเภอกาญจน

ดิษฐ์ จังหวัดสุราษฏร์ธานี พ่อชื่อวาด แม่ชื่อเยื้อน พ่อเป็นชาวเกาะสมุย ปู่มาตั้งรกรากมา

ได้เมียอยู่ที่บ้านคราม ปู่ชื่อวุ่น ย่าชื่อล้อม ปู่ทวดชื่อนุ้ยกับบุตร มากันสองพี่น้อง ต่อมาได้

นามสกุลว่า นุ้ยบุตร ... ผมอยู่ในบ้านป่าโตข้ึนมาพ่อรักมากแม่รักมาก เพราะเป็นลูกชาย

คนหัวปี มีพี่น้อง มีผมหนึ่ง นายวิโรจน์ นุ้ยบุตร แล้วก็น้องหยัด ประหยัด นุ้ยบุตร แล้วก็

เตือนใจ แล้วก็วัชรินทร์ วิทยา รจนา 6 คนทั้งหมด” (ไม้ร่ม ธรรมชาติอโศก, 2559: 

สัมภาษณ์) 

ชีวิตวัยเด็ก 

สถาบันครอบครัวถือเป็นสถาบันท่ีเล็กท่ีสุดในสังคม แต่ในขณะเดียวกันก็มีความสําคัญมากท่ีสุด

ด้วย ต้ังแต่แรกเกิด ทารกจะมีชีวิตอยู่และเจริญเติบโตข้ึนมาได้นั้น ล้วนต้องได้รับการช่วยเหลือและ

การดูแลจากครอบครัว ท่ีมนุษย์ถูกเรียกว่าเป็นสัตว์สังคมนั่นเป็นเพราะจําต้องปฏิสัมพันธ์กับคนรอบ

ข้างต้ังแต่เริ่มลืมตาดูโลก ครอบครัวจึงมีส่วนอย่างมากในการหล่อหลอมทัศนคติ ความคิด และ

พฤติกรรมของบุคคลหนึ่ง ๆ (รัตนวลี เห็นแจ้ง, 2549: 19) 

นายไม้ร่ม ธรรมชาติอโศก หรือเดิมชื่อ นายวิโรจน์ นุ้ยบุตร เจ้าตัวไม่ทราบวันท่ีเกิดแน่ชัด ทราบ

แต่เพียงว่าเกิดในเดือนมิถุนายน ปี พ.ศ. 2484 โดยภูมิลําเนาเดิมเป็นคนตําบลชลคราม อําเภอกาญ
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จนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฏร์ธานี เป็นบุตรของนายวาด นุ้ยบุตร และนางเยื้อน นุ้ยบุตร มีพ่ีน้องร่วม

สายโลหิตท้ังหมด 6 คน 

อาจารย์ไม้ร่ม ธรรมชาติอโศก หรือ นายวิโรจน์ นุ้ยบุตร เกิดในสภาพแวดล้อมท่ีหน้าและหลัง

บ้านเต็มไปด้วยป่าไม้อุดมสมบูรณ์ ทําให้ช่วงชีวิตในวัยเด็กของท่านคลุกคลีและสัมผัสอยู่กับธรรมชาติ 

ต้ังแต่แรกเกิด แม่เยื้อนก็ใช้วิธีการทําคลอดด้วยภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน กล่าวคือ การเบ่งคลอดด้วยวิธี

ธรรมชาติ เม่ือทารกออกมาจากครรภ์มารดาแล้วจึงใช้คมไผ่ หรือผิวไม้ไผ่ เป็นไม้ไผ่ท่ีผ่าเอาแต่ผิวท่ีคม

มาตัดสายสะดือเด็ก ส่วนสายสะดือนั้นแม่เยื้อนนําไปใส่หม้อดินแล้วฝังไว้ใต้ต้นเล็บครุฑ ทางทิศเหนือ

ของบ้าน ตามความเชื่อของคนเฒ่าคนแก่ หากแต่เม่ือเกิดมาแล้วท่านก็ยังเป็นเด็กท่ีสุขภาพร่างกายไม่

ค่อยจะสู้ดีนัก อีกท้ังยังมีขนาดตัวเล็กกว่าเด็กคนอ่ืน ๆ  

 ในช่วงเวลาท่ีเด็กชายวิโรจน์เกิด ขณะนั้นพ่อและแม่ประกอบอาชีพทําไร่นา ทําให้ต้องออกไป

ทําไร่ไถนาในช่วงกลางวัน ไม่ได้อยู่ดูแลลูกน้อย แม่เยื้อนจึงต้องฝากเด็กชายวิโรจน์ไว้กับคุณย่าล้อม 

(คุณย่าของอาจารย์ไม้ร่ม) ก่อให้เกิดเหตุการณ์ท่ีทําให้ต้องเจ็บป่วยหนักจนเกือบเอาชีวิตไม่รอดเป็น

ครั้งแรกของชีวิต 

ตอนที่เกิดมาแม้แต่ตัดสายสะดือก็ใช้คมไผ่ ผิวไม้ไผ่ตัดสายสะดือ ผ่าไม้ไผ่เอาแต่ผิวที่มันคมมา

ตัด จะได้ไม่เป็นบาดทะยัก ... ตอนเกิดสายสะดือยาวมากแม่ก็เอาใส่หม้อดินไปฝังที่ต้นเล็บครุฑ 

ทางทิศเหนือของบ้าน โบราณเขาถืออย่างนั้น เสร็จแล้วเกิดมาแม่เป็นชาวนา ผมเกิดเดือนมิถุนา 

พ่อแม่เป็นชาวนาก็ต้องไปทําไร่ทํานา เลยฝากลูกไว้กับย่าล้อม ย่าล้อมตาก็ไม่ค่อยดี หูก็ไม่ค่อยดี ก็

เลยไปหยิบขวดพริกไทยเอามาโรยนึกว่าเป็นแป้งก็เอามาโรยสะดือ ผมก็ร้อง ร้องไม่หยุด ย่าก็

ตกใจว่าเพราะอะไร ก็ไปตามแม่มา แม่มานี่พริกไทยเต็มสะดือแล้ว โชคดีที่ย่าข้ีเหนียวหน่อยไม่ได้

โรยทั้งตัวโรยตรงแค่สะดือ ไม่ทันเอาพริกไทยมาโรยที่หน้า ผมร้องซะก่อน ผมก็รอดอะไรมา

หวุดหวิด จากวันนั้นผมก็สะดือโป่งพองน่ากลัวจนเป็นน้ําหนองเลย ดูดนมไม่ได้แม่ต้องบีบน้ํานม

จากเต้าใส่ใบตองกล้วยทําเป็นกรวยหยดทีละหยดใส่ปาก สุดท้ายแม่เห็นหนองที่สะดือมันเต็ม มัน

พองจะแตกจนท้องป่องแล้ว แม่ก็เลยเอาข้าวเปลือก แม่เป็นคนป่าโบราณ เขารู้วิธีดูแลรักษา

สุขภาพก็ไม่ได้เอามีดไปผ่า ถ้าเอามีดไปผ่าก็อาจจะเป็นบาดทะยัก เป็นอะไรไปได้ใช่ไหม แม่ก็ใช้

ข้าวเปลือกที่มีก้นแหลม ๆ กรีดที่สะดือ แล้วก็กรีดสะดือที่กําลังโป่งพองด้วยก้นข้าวเปลือก 

ปรากฏว่าหนองไหลทะลัก แล้วผมก็ที่เหมือนจะตายแหล่มิตายแหล่ท้องก็แฟ๊บลงมา ตัวก็หมดแรง 



56 

 

 

 

ตอนแรกแม่ก็ร้องไห้คิดว่าผมตายแล้ว สุดท้ายผมก็ดีวันดีคืนข้ึนมา … นี่ถ้าคุณย่าตาดีหยิบไม่ผิด

เอากระป๋องแป้งมาโรย ผมก็อาจไม่เป็นอย่างนี้ ... อาจเป็นนายทุนบริโภคนิยมบ้าไปแล้วก็ได้ และ

ถ้าแม่ไม่เอาก้นเมล็ดข้าวเปลือกผ่าให้ บาดทะยักก็คงเข้าสะดือฆ่าผมตายไปนานแล้ว (ไม้ร่ม 

ธรรมชาติอโศก, 2559: สัมภาษณ์) 

หลังผ่านเหตุการณ์ในครั้งนั้นมาได้ ทุกวันแม่เยื้อนจะพาเด็กชายวิโรจน์ไปทํางานด้วย คน

สมัยก่อนทํางานตามฤดูกาล พ่อและแม่จึงต้องพากันกระเตงเด็กชายวิโรจน์เข้าป่าไปหักล้างถาง

โพง ทําท่ีทางเพ่ือใช้ทํามาหากิน ช่วงชีวิตในขณะนั้นจึงอยู่อาศัยกับป่าเสียส่วนใหญ่ ท่ีดินท่ีพ่อ

วาดเข้าไปถางโพงเป็นป่าไกลจากบ้านเป็นระยะทางห่างออกไปราว 10 กิโลเมตร ต้องใช้การ

เดินเท้าและการล่องเรือในบางช่วงสลับกัน โดยชาวบ้านเรียกพ้ืนท่ีแถวนั้นว่า บ้านสวนหมี 

พ้ืนท่ีมีลักษณะเป็นป่าดงดิบท่ียังคงมีระบบนิเวศท่ีอุดมสมบูรณ์ เต็มไปด้วยพืชพรรณและสัตว์

ป่า 

พอโตข้ึนมาหน่อยพ่อมีที่ดินอีกแห่งหนึ่งอยู่ไกลไปสัก 10 กิโลต้องเดิน

ไปในป่าดงดิบลึก ต้องข้ามคลองท่าทอง เขาเรียกจระเข้ท่าเรือเสือท่าทอง ท่า

ทองนี่จระเข้กับเสือมากที่สุดเลย หมีด้วย บ้านผมชื่อบ้านสวนหมี บ้านที่จะไป

สร้างใหม่เป็นสวนของพ่อเฒ่าหรือสวนของคุณตา เป็นที่ดินของคุณตา คุณ

ตายกให้และก็ซ้ือใหม่บุกเบิกใหม่ด้วยอยู่ในป่าดงดิบก็ไป ต้องเดินไปขณะที่

เดินไปพ่อก็ต้องหาบของมีเคร่ืองจักรสานสาน คล้าย ๆ กระสอบนะ ปักษ์ใต้

เรียก โหลก ๆ คาบด้วยคันหาบ ข้างหน้าพ่อก็ใส่ข้าวสารอาหารแห้งติดไป ข้าง

หลังผมก็นั่งมา แม่ก็เดินตามหลังอุ้มน้องอีกคนตามมา มือหนึ่งอุ้มน้องดูดนม 

มือหนึ่งทูนของบนหัวเดินทางผ่านป่า ผ่านทุ่งนา ผ่านคลองที่จระเข้มาก ที่เสือ

มาก ไปหักร้างถางโพงที่นั่น ข้ามเรือเรามีเรือโกรนไม้หนา ๆ นั่งได้ 3-4 คน 

ข้ามคลองใหญ่ไปข้ามคลองเล็กเรียกบางมัน มีจระเข้เต็มข้างคลอง ต้องนั่งลง

ฟุบ พอเราเข้าไปในคลองเล็ก ข้างบนนี่เราเจองูเหลือมตัวใหญ่มาก เราต้องพก

ปูนแดงกับยาฉุน พ่อไม่ได้สูบบุหร่ี แม่กินแต่หมาก แต่ต้องพกยาฉุน (ยามวน

กับบุหร่ี ยาสูบ) มันเป็นตัวป้องกันงู งูจะไม่เข้ามา เราเจองูเหลือมบ่อย ฉะนั้น

มีดต้องติดตัวเอาไว้ตลอด มีดพร้า ขวานต้องติดตัวเอาไว้เลย ปูนแดง ยาฉุน

ต้องติดตัว นี่คือตัวป้องกันอันตราย ตอนหน้าร้อนนี่น่ากลัวมีงูจงอางลอยตาม
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น้ํา เราก็ไป ๆ มา ๆ เพราะในป่ายุงเยอะ เป็นมาลาเลีย คุณตาผมหรือพ่อเฒ่า

ไปไหนจะต้องพกมีด มีดเค้าเรียกมีดครกอันใหญ่นะ เวลาพกจะเหน็บเอาเอว 

มีดออกข้างนอกแล้วมีเข็มขัดผูก เวลาเข้าป่าที่เหงือกต้องเหน็บยาไปด้วย ยา

ฉุนก้อนโต ในห่อพก (รัดพัด) เอาของห่อไว้ข้างหลังเยอะ ๆ ในนี้จะเอายาฉุน

ใส่ไว้เยอะ ๆ กันงูเขียว (เพิ่งอ้าง, 2559: สัมภาษณ์) 

 การใช้ชีวิตในป่านอกจากจะไม่สะดวกสบายแล้ว ยังจําต้องมีไหวพริบและความรู้ต่าง 

ๆ โดยความรู้ท่ีใช้ในการอาศัยหรือเอาตัวรอดในป่าใหญ่นั้น เป็นความรู้ท่ีถูกส่งทอดต่อกัน

เรื่อยมาจากรุ่นสู่รุ่น จากปู่ส่งต่อมาให้พ่อ และจากพ่อส่งต่อให้ลูก ความคุ้นเคยท่ีได้อยู่ในป่า 

หรือพ้ืนท่ีท่ีมีต้นไม้มากได้กลายเป็นความพอใจในการกลายเป็นคนป่าอย่างท่ีตัวท่านว่าเอาไว้ 

“... เป็นมหาวิทยาลัยท่ีผมพอใจท่ีผมท่ึงมาก โอ้ โชคมันทําไมจึงเป็นอย่างนี้ โชคดีเหลือเกินท่ี

เราได้เกิดในมหาวิทยาลัยธรรมชาติป่าดงดิบแบบนี้ ...” (เพ่ิงอ้าง, 2559: สัมภาษณ์) 

การศึกษา 

สถาบันการศึกษาถือเป็นโอกาสในการเลื่อนสถานภาพของบุคคลในสังคมท่ีเขาดํารง

อยู่ด้วยได้ สถาบันการศึกษาจึงเป็นสถาบันท่ีได้รับความสนใจและถูกให้ค่าความสําคัญเป็น

อย่างยิ่งในสังคมไทย  

 ดังนั้น เม่ือเด็กชายวิโรจน์อายุ 5 ขวบ ถึงวัยท่ีจะต้องเข้าเรียน พ่อและแม่จึงส่งเด็กชาย

ไปเรียนท่ีโรงเรียน แม้ช่วงก่อนหน้านี้ครอบครัวจะอาศัยอยู่ท่ีบ้านสวนหมีเป็นหลักแล้วก็ตาม  

ในสมัยนั้น (ราวปี พ.ศ. 2488) พ้ืนท่ีบ้านสวนหมียังคงเป็นป่า และพ้ืนท่ีทําไร่นาอยู่ บริเวณ

ใกล้เคียงไม่มีสถาบันการศึกษา ท้ังพ่อและแม่จึงได้ส่งเด็กชายวิโรจน์กลับมาอาศัยอยู่กับย่าล้อม

ท่ีบ้านเกิดเดิม คือ บ้านชลคราม เพราะท่ีบ้านชลครามมีโรงเรียนต้ังอยู่ชื่อว่า โรงเรียนวัดชล

คราม หากวันใดท่ีไม่ได้อยู่บ้านย่าล้อม จะต้องเดินไปโรงเรียนระยะทางกว่า 10 กิโลเมตร การ

เดินทางไปโรงเรียนด้วยระยะทางไกลนี้ นอกจากจะไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาของท่านแล้ว 

ยังเป็นช่วงเวลาของการรังสรรค์ผลงานศิลปะและปลุกความเป็นศิลปินในตัวของเด็กชายวิโรจน์

ข้ึนมาอีกด้วย  
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ขณะที่เรียนก็ชอบเด็กคนหนึ่งชื่อ “ตุ๊กหมิก” ตอนนี้ตายไปแล้ว รุ่นเดียวกัน ผม

ดําปึ๊ด ตัวดําปึ๊ด ปากแดงแป๊ด ตัวเล็ก ๆ เราเห็นเหมือนตุ๊กตา รักชอบแบบตุ๊กตา ผมนี่ได้

จากแม่ แม่เขียนรูป อยากจะเห็นว่าชะนีเป็นอย่างไรก็เขียนให้ดูบนทรายหน้าบ้านที่พ่อ

กวาดเอาไว้ เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้น และแม่ก็ปั้นให้ดูด้วย เรียนศิลปะจากแม่ พอมา

เรียนที่วัดชลครามอยากวาดรูป ระหว่างเดินมา 10 กิโล ช่วงหน้าร้อนไฟมันติดซังข้าวใน

ทุ่งนา ไฟก็ลามทุ่ง เผาตอไม้เป็นควันโขม่งอยู่ ผมอยากเขียนรูป ก็ไปเอาถ่านจากตอซัง

ข้างทางมาเขียนรูป กระดาษก็เอามาจากปกหนังสือเรียน ปกข้างในเอามาเขียน เขียนรูป

ตุ๊กหมิก เอ หน้าตามันเป็นอย่างนี้นะ ผมที่มันหยิก ๆ ผมก็ใช้ควันไฟไปรมกระดาษมันก็

ขยุกขยุย พอมาดูแล้วก็โอ้ สวยมาก สวยดี ค้ิวนี่แต้มกับถ่าน พอมาถึงปากจะเขียนยังไงก็

มองหาดอกไม้ หาสีข้าง ๆ มันก็ไม่มี มันร้อนในทุ่งนา เลยบังเอิญยุงมากัดตัว เลือดมัน

เต็มแดงใช่ไหม ก็ค่อย ๆ เอามือกดหัว ได้ยุงมาเลือดแดง เป็นทั้งพู่กันทั้งสี เอามาป้ายที่

ปากตุ๊กหมิก ป้ายปาก ดีใจมากเขียนได้สําเร็จแล้ว มือก็ป้ายน้ํามูกไหลเต็ม ป้ายซ้ายป้าย

ขวา ติดตูดก็ดําปื้น แล้วผมเป็นหูหนวกด้วย ควักข้ึนมาเหม็นนะ เช็ดตามตัวแมงหวี่แมง

วัน เต็มตัวเม่ือก่อนเป็นเด็กสกปรกนะ เป็นอย่างนั้น เด็กบ้านนอกไง พอไปโรงเรียน

เพื่อนจับขยํารูปตุ๊กหมิก ร้องไห้ แต่รูปตุ๊กหมิกไม่หายไปไหนยังอยู่ในสมอง ยังอยู่ในหัว

ของผม เลยเอาวิธีการเขียนอย่างรูปตุ๊กหมิกมาใช้ในปัจจุบัน (ไม้ร่ม ธรรมชาติอโศก, 

2559: สัมภาษณ์) 

ปัจจุบันเทคนิคการใช้ไฟและควันไฟได้กลายมาเป็นเทคนิคเขียนภาพเฉพาะตัวของ

อาจารย์ไม้ร่มท่ีมีชื่อเสียง จากแรงบัลดาลใจในวัยเยาว์ประกอบกับสิ่งแวดล้อมท่ีเอ้ืออํานวย 

กลายเป็นโอกาสในการก่อกําเนิดศิลปินฝีมือดีคนหนึ่งของประเทศไทย  

 ในปี พ.ศ. 2495 อาจารย์ไม้ร่มได้จบการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 จาก

โรงเรียนวัดชลคราม ตําบลชลคราม อําเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฏร์ธานี ภายหลังจากการ

จบการศึกษา ท่านได้กลับมาอาศัยอยู่ท่ีบ้านกับพ่อและแม่ ช่วยท่านท้ังสองทํามาหากินด้วย

อาชีพรับจ้างท่ัวไป อาทิ ตัดตาลโตนด ตัดตาลมะพร้าว ทําไร่ไถนากับพ่อ เลี้ยงไก่ชน และเลี้ยง

ควายชน เป็นต้น หนึ่งในอาชีพหลากหลายนี้อาชีพรับจ้างตัดไม้ซุงได้กลายเป็นบันไดส่งให้

เด็กชายวิโรจน์ได้รับโอกาสทางการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาอีกด้วย 
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... ทีนี่ก็มีนายจัด วิชัยดิษฐ์ เป็นคหบดีจากอําเภอกาญจนดิษฐ์สมัยนั้น เอาช้างไป

ลากไม้ซุงไปตัดไม้ซุงก็ไปพักที่บ้าน ผมก็เป็นคนตัดตาล ก็เอาน้ําตาลไปให้พ่อจัด ผมเรียก

แกพ่อ ให้พ่อจัดกิน แกชอบมาก ว่าผมทําได้อร่อยมาก แล้วผมยิงนกแม่นยิงสัตว์แม่น ทั้ง

หนังสติ๊ก ทั้งธนู ทั้งหน้าไม้ ทั้งปีน ปืนสั้นปืนยาวยิงแม่น แล้วสุดท้ายก็ยิงนกยิงอะไรมาให้

แกกิน ให้คนงานคนลากซุงกิน แกก็ชอบผม เลยให้ผมเป็นเกลอกับลูกชายแก ลูกชายแก

ชื่อเดชา วิชัยดิษฐ์ ให้เป็นเกลอ เกลอก็คือเพื่อน เพื่อนสนิท ก็พาผมไปอยู่ที่อําเภอกาญจน

ดิษฐ์ ให้ผมไปเรียนที่นั้น หลังจากไปเรียนที่อําเภอกาญจนดิษฐ์ได้จนถึง ม.3 ก็มีพี่ที่เป็น

ญาติชื่อพี่แคล้ว ชูพยัคฆ์ ได้พาไปเรียนที่หลังสวน ไปเรียนที่สวนศรีวิทยา อยู่ที่สวนศรีวิยา

ก็จนจบม.6 (เพิ่งอ้าง, 2559: สัมภาษณ์) 

ในปี พ.ศ. 2503 ท่านได้จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีโรงเรียนสวนศรี

วิทยา อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ในขณะนั้นท่านยังคงได้รับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 

ซ่ึงถือได้ว่าเป็นคนแรก ๆ ในหมู่บ้านท่ีได้เข้าไปศึกษาต่อท่ีกรุงเทพฯ โดยการเข้าไปเรียนท่ี

กรุงเทพในครั้งนี้เกิดข้ึนจากการชักชวนของนายโกสน กองสา เพ่ือนนักเรียนร่วมชั้นมัธยมปลาย 

ได้ชักชวนกันเข้ามาศึกษาต่อในกรุงเทพ (ราวปี พ.ศ. 2501) เม่ือเข้ามากรุงเทพใหม่ ๆ ท่านพัก

อาศัยอยู่ท่ีวัดส้มเกลี้ยง แถวเชิงสะพานซังฮ้ี ราวครึ่งเดือนจึงได้ขยับขยายไปอยู่กับพ่ีนิยม พรหม

เลิศ เป็นคุณครูสอนอยู่ท่ีโรงเรียนต้ังตรงจิตร ซ่ึงเป็นพ่ีท่ีรู้จักกัน บุคคลผู้ซ่ึงเห็นถึงพรสวรรค์

ทางด้านศิลปะของนายวิโรจน์ นุ้ยบุตร ความสามารถทางศิลปะท่ีได้รับมาจากแม่เม่ือครั้งเป็น

เด็ก (ไม้ร่ม ธรรมชาติอโศก, 2559: สัมภาษณ์) แม่เยื้อนมักใช้ดินปั้นเป็นรูปสัตว์ต่าง ๆ บางครั้ง

ใช้มือหรือไม้วาดรูปสัตว์และสิ่งของลงบนพ้ืนดินหน้าบ้านท่ีพ่อกวาดทําความสะอาดไว้ทุกวัน 

ศิลปะของชาวบ้านท่ีมาจากประสบการณ์และความทรงจําถ่ายทอดออกมาให้อาจารย์ไม้ร่มได้

เรียนรู้และยังคงจดจํามาจนปัจจุบัน 

... ทีนี่ผมจะสอบเข้าทหาร ก็ฟิตมาทุกอย่าง ทั้งว่ายน้ําทั้งออกกําลังกายทุกอย่าง 

อยากเป็นทหาร แต่แกบอก โอย.. อย่าเป็นเลย เราเก่งเร่ืองศิลปะเพราะเก่งมาจากแม่ แม่

สอนให้ เขารู้เพราะชอบเห็นเราเขียนรูป นั่งวาดรูปอยู่เร่ือย ที่ไปเรียนทหารก็นั่งวาดรูปอยู่

เร่ือย แกบอกเขียนรูปเก่งให้ไปเรียนศิลปะดีกว่า ก็บังเอิญมีน้องคนหนึ่งมาให้ติวข้อสอบ 

เข้ามัธยมอะไรไม่รู้จําไม่ได้แล้ว ผมก็ติวให้ ก็ปรากฏว่าพอไปสมัครเข้าเพาะช่าง วิชาที่ติว 
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(กวดวิชา) ให้ไปออกข้อสอบเพาะช่าง แทบทั้งนั้นเลย ก็เลยสอบได้เข้าเพาะช่าง (เพิ่งอ้าง, 

2559: สัมภาษณ์) 

 

รูปภาพท่ี 2 อาจารย์ไม้ร่ม ธรรมชาติโอศก ขณะเป็นนักเรียนโรงเรียนเพาะช่าง 

ท่ีมา อาจารย์ไม้ร่ม ธรรมชาติอโศก 

การโยกย้ายไปทํางานในท่ีต่าง ๆ เป็นเรื่องปกติของชีวิตข้าราชการครู แต่สําหรับนาย

วิโรจน์แล้วนั้นกลับถือเป็นช่วงเวลาพบเจอความยากลําบากเม่ือพ่ีนิยมต้องย้ายท่ีทํางาน 

โดยเฉพาะเรื่องทุนทรัพย์ในการใช้ชีวิต ท่ีพักอาศัย และการเล่าเรียน แม้พ่อจะส่งค่าใช้จ่ายมา

ให้จากบ้านเกิด แต่ก็มิได้มากมายฟุ่มเฟือย รายได้ยังคงมาจากการทําไร่ทํานา ซ่ึงในบางครั้ง

ผลผลิตไม่ดีนัก ทําให้ต้องกู้หนี้ยืมสินส่งมาให้ท่านใช้จ่ายในกรุงเทพ ณ ตอนนั้นท่านจึงเป็นเด็ก

นักเรียนท่ีขาดรอนทุนทรัพย์มากคนหนึ่ง กระท่ังได้รับอุปการะจากชาวต่างชาติถึงสองครั้งท่ี

เห็นฝีไม้ลายมือในการเขียนรูป จนทําให้สามารถก้าวข้ามความยากลําบากในครั้งนั้นมาได้ 

 ผมต้องอยู่บ้านเช่า ก็ต้องหาเงินค่าเช่า ผมอยู่ที่นั้น บางวันผมไม่มีข้าวจะกิน เราเฉลี่ย

กันบ้านเช่าหลังใหญ่เดือนหนึ่ง 300 ผมเคยเอาผ้าไปจํานองจํานํา เสื้อผ้าและกางเกงต่าง 

ๆ ยังจําได้ ไม่มีอะไร สุดท้ายผมเป็นนักเรียนที่จนมาก จนอยู่เพาะช่างประมาณปีที่ 3 ก็

เลยไปเจอฝร่ัง น้าคนหนึ่งที่รู้จักกันเป็นนายตํารวจ เป็นนักเรียนสก็อตแลนด์ยาร์ด9รุ่นแรก 

                                                           

9
 สกอตแลนด์ยารด์ มีช่ืออย่างเป็นทางการว่า นิวสกอตแลนด์ยารด์ เป็นนามนัยของสํานักงานใหญ่ราชการตํารวจ

นครบาล ซึ่งรบัผิดชอบต่อการรักษาความสงบเรียบร้อยในกรุงลอนดอน  
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ๆ แนะนําให้ผมรู้จักกับฝร่ัง ก็แนะนําให้ผมรู้จักกับฝร่ัง ฝร่ังชอบมากเห็นฝีมือการเขียน

อะไรต่าง ๆ ของผม ชอบมาก พาผมไปเลี้ยงเป็นลูกเลยอยู่ที่ซอยประชันคดี สุขุมวิท 49 

แล้วก็ส่งผมเรียน ชื่อ จอร์ช ฮอโลเวลล์ (George Holloway) (เพิ่งอ้าง, 2559: 

สัมภาษณ์) 

ขณะท่ีอยู่กับชาวต่างชาติท่านนี้ นายวิโรจน์ได้เขียนรูปไว้มากมาย เป็นท่ีชื่นชอบของผู้

อุปการะ หากแต่ชาวต่างชาติท่านนี้ มี เหตุให้ ต้องกลับประเทศบ้านเกิดคือ ประเทศ

สหรัฐอเมริกา แม้จะชักชวนนายไม้ร่มกลับไปด้วยกัน แต่ท่านก็ได้ปฏิเสธไป ด้วยยังมีพ่อแม่ให้

ต้องตอบแทนพระคุณ ชาวอเมริกันท่านนั้นจึงได้ฝากฝังไว้กับเพ่ือนชาวอังกฤษแทนชื่อ นายฮู

เบิร์ต แบรี่ฟินท์ (Hurbert Barryflint)  

นายวิโรจน์ได้รับทักษะทางด้านภาษาเป็นอย่างมาก และได้เรียนรู้วัฒนธรรมของ

ชาวตะวันตกด้วย เช่น ก่อนกินข้าวทุกครั้งเล็บมือเล็บเท้าต้องสะอาด เสื้อผ้าต้องเรียบร้อย ทุก

อย่างแบบผู้ดีอังกฤษ ในช่วงเวลาดังกล่าวนี้อาจารย์ไม้ร่มกําลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นปีท่ี 3-4 

ชีวิตพบอุปสรรคอีกครั้งเม่ือผู้อุปการะชาวอังกฤษต้องย้ายกลับประเทศบ้านเกิด เช่นเดิมแม้จะ

ชักชวนเช่นไรคําตอบยังคงเป็นการปฏิเสธ ทําให้ช่วงชีวิตก่อนจบการศึกษาในโรงเรียนเพาะช่าง

กลับมายากลําบากอีกครั้ง 

 แต่ก่อนที่ผมไปเรียนที่เพาะช่างนะ ข้าวก็ไม่มีกิน รองเท้าขาดกะรุ่งกะร่ิง ผมเผ้าตัดเอง 

อาจารย์เฉลิม โพธิรักษ์ อาจารย์ใหญ่โรงเรียนเพาะช่างในขณะนั้น ให้ผมเข้าที่ประชุมหลาย

คร้ัง เพราะผมทําผิดกฎหลายคร้ัง ผมไม่ชอบการสอนอย่างนั้น การไว้ผม การแต่งตัวมันไม่

เหมือนชาวบ้าน แกให้ผมไปตัดผม ผมก็รับปากหลายคร้ังแล้ว ที่นี้แกเอาจริง ผมก็บอกแกจะ

ทํายังไงได้ไม่มีเงิน แกก็ควักเงิน กลับมาผมก็ไม่ตัดอีก ผมบอกอาจารย์ผมไปตัดผมไม่ไหว 

ต้องเอาเงินไปกินข้าว นั่งตัดผมเป็นลมจะทําไง ทีนี่แกเลยควักเงินให้อีก ทีนี่ก็เลยตัดเป็นทรง

ของแกหมดเลย ลักษณะเหมือนแกหมดเลย ทาแป้งทาอะไรเหมือนแก แต่งตัวให้เหมือนแก 

เมคอัพ (Makeup) แกก็ส่ายหัวไม่ไหวกับผม (เพ่ิงอ้าง, 2559: สัมภาษณ์) 

นายวิโรจน์ได้จบการศึกษาจากโรงเรียนเพาะช่างในปี พ.ศ. 2507 แม้ช่วงชีวิตในวัยเรียน

ของท่านเกิดการพลิกผันหลายครั้ง แต่ก็มิได้ทําให้เด็กต่างจังหวัดคนนี้ละท้ิงการเรียนแต่อย่างไร 
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ได้พยายามศึกษาเล่าเรียนจนสําเร็จการศึกษา พร้อมกันนั้นยังเป็นช่วงเวลาแห่งการแสดง

ศักยภาพ และความคิดของตนเองอย่างอิสระ   

ชีวิตการทํางาน 

นายวิโรจน์เป็นคนทํางานมาต้ังแต่เด็ก ช่วงท่ีเรียนอยู่ท่ีเพาะช่างก็ยังคงทํางานหาเงินเลี้ยง

ตนเอง เป็นการแบ่งเบาภาระของพ่อแม่ งานท่ีถนัดในขณะนั้นคือการเขียนรูป รายได้หลัก ๆ 

ในขณะนั้นจึงมาจากความสามารถพิเศษของตัวท่านเอง  

 ขณะที่อยู่กับฝร่ังผมเขียนรูปมาก คนนู้นให้ไปเขียนคนนี้ให้ไปเขียนที่บ้านผมก็เลยฝึก

ฝีมือมาตลอด ทั้งฝึกภาษาฝึกฝีมือมา ที่นี่พอออกมาจากบ้านฝร่ัง เพื่อนที่ในเพาะช่างเขา

จัดงานแสดงภาพ ผมรุ่นเดียวกับกมล ทัศนาเฉลียง ศิลปินแห่งชาติ ไปแสดงกันหลายคน 

ชวนกันไปแสดงที่แกลอร่ีแห่งแรกในประเทศไทยก็คือ แกเลอร่ี (Gallery) ของพันตํารวจ

เอกสุวิทย์ นามสกุลอะไรจําไม่ได้ อยู่ที่ซอยอโศก ถนนสุขุมวิท 21 ที่นี้ก็ไปแสดงที่นั้น 

หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช มาเปิด เป็นประธานมาเปิดงาน ทุกคนยืนทําความเคารพ

ยกมือไหว้ตามพิธี มีผมเองคนเดียวยืนเฉย หลังจากหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์กล่าวคํา

ปราศรัยเสร็จก็มาหาผมว่าคนอ่ืนเขาทําความเคารพทําไมผมถึงยืนเฉย จําภาษาวันนั้น

ไม่ได้นะ แต่ผมบอกแกในทํานองที่ว่า ผมรู้จักว่าท่านชื่อหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ แต่ผมไม่รู้

ว่าเป็นใครเป็นอย่างไร ผมยังไม่รู้ คล้าย ๆ ว่าดีชั่วยังไงยังไม่รู้แล้วจะให้ผมทําความเคารพ

ได้อย่างไร แกเอามือตบไหล่ ว่าไหนพาไปดูรูปคุณที่เขียนมาเป็นยังไง แกชอบรูปผมซ้ือรูป

ผมไปหมดเลย จําได้ว่าสามสี่รูป คนหนึ่งแสดงไม่มากหรอก จากวันนั้นมาแกส่งเสียให้ผม

เรียนให้ผมไปหาที่ออฟฟิต (สํานักงาน) มีถวัลย์ ดัชนี กับผมเท่านั้นที่ส่งเสียให้เรียน ผมก็

ได้รับทุนจากท่านเรียน อ้าว ฝร่ังไปแล้วเราไม่มีเงินเช่าบ้านจนมาก พอหม่อมราชวงศ์คึก

ฤทธิ์มาส่งให้เรียนอีก เรามีเงินจ่ายค่าเช่าบ้าน อู้ฟู่ มีเงินกินข้าว มันข้ึน ๆ ลง ๆ (เพิ่งอ้าง, 

2559: สัมภาษณ์) 

หากแต่ทุนท่ีได้รับจากหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช ก็มีอันให้ต้องยกเลิกไป จากความ

ผิดพลาดในวัยคึกคะนอง สิ่งผิดบาปท่ีติดตัวท่านจนปัจจุบันก็ยังให้ความละอายใจไม่ลืมเลือน  

 ... ที่นี่ก็อยู่มาวันหนึ่งผมปี 5 ผมไปทําผู้หญิงท้อง ปัญหาละ เงินก็ไม่มีหลายอย่างเราจะ

ทําอย่างไร แล้วผู้หญิงก็เป็นคนมีฐานะในสังคม เราก็คิดมาก ให้ผู้หญิงไปทําแท้ง ตาม
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คําแนะนําของเพื่อน พอทําแท้งแล้วผมก็ไปบอกหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ว่าผมนี่ทําผู้หญิง

ท้องและไปทําแท้งแล้ว แกก็โกรธผมมาก แกว่าผม สอนผม จนผมไม่รู้จะเอาหน้าไปไว้

ไหน จากวันนั้นผมเลยไม่ไปรับเงินจากแกเลยไม่ไปหาแกเลย ด้วยความเสียใจว่าเราทําผิด

มากกับคนที่มีพระคุณต่อผมยิ่ง ว่าผมทําบาปอย่างใหญ่หลวง ผมสํานึกได้หมด แต่ผมไม่

กลับไปหาแก ผมยอมจน จากวันนั้นมาผมไม่มีเงินค่าเช่าบ้านอีกแล้ว ผมต้องไปนอนบน

ห้องส้วม มันเป็นห้องส้วมเล็ก ๆ สี่เหลี่ยม ด้านบนเป็นที่ไว้ไม้ฝืน ดีที่เขายอมเอาไม้ฝืน

ออกให้ผมข้ึนไปนอน ... (เพิ่งอ้าง, 2559: สัมภาษณ์) 

 ช่วงเวลาต่อจากนี้นายวิโรจน์ก็ได้จบการศึกษาท่ีโรงเรียนเพราะช่างและเริ่มหางานทํา 

โดยอาจารย์ได้ไปสมัครงานกับเพ่ือนชื่อกมล ทัศนาญชลี10 เพ่ือนไปสมัครเป็นครู แต่นายวิโรจน์

สมัครเป็นภารโรง เพราะเชื่อม่ันในรูปลักษณ์การแต่งกายในตอนนั้นมากว่าเหมาะสมกับ

ตําแหน่งงานนี้ โดยได้มีโอกาสแสดงการเขียนรูปให้กับทางผู้บริหารดู จากนั้นจึงได้รับการ

ยอมรับสามารถเข้าทํางานเป็นคุณครูสอนศิลปะท่ีโรงเรียนนานาชาติกรุงเทพ (International 

School Bangkok: ISB) ได้ยาวนานถึง 12 ปี 

 เขาสวมหมวกสักหลาดเก่าจนหัวหมวกทะลุกลวง สีน้ําตาลอ่อน รองเท้าสี

ดําสองข้างสองแบบ แต่มีน้ําหนักเท่า ๆ กัน ชุดดํา เสื้อคอกว้างของผู้หญิงห้อย

สากกะเบือที่ผูกผ้าแดงผ้าเขียวจากศาลเจ้าแม่ทับทิม แทนเนคไทไปสอนเด็ก

โรงเรียนนานาชาติ I.S.B. แถมมีห่วงเหล็กชาวเขาคล้องคอ ทั้งยังเดินถอยหลังไป

ข้ึนรถที่ปากซอย ... เขามีเทคนิคการสอนศิลปะที่พิสดารยิ่ง โดยการเอาช้างมา

สอนเด็ก จูงควายเข้าชั้นเรียน เอาคนขับสิบล้อมาเป็นครู โดยวิโรจน์ให้เหตุผลว่า 

เป็นความรู้มือหนึ่ง ไม่ใช่ความรู้มือสองที่ข้ึนเห็ดข้ึนราอยู่ในตํารา ... เขาสอนนาน

ที่สุดของโรงเรียน ทั้ง ๆ ที่ฝร่ังเองถูกยกเลิกสัญญาสอนปีต่อปี (ณัฐ กาณจนทัต 

อ้างใน ไม้ร่ม ธรรมชาติอโศก, 2553: 12) 

และในขณะท่ีท่านทํางานเป็นคุณครูสอนศิลปะอยู่นั้น นายวิโรจน์ได้รับเลี้ยงบุตรบุญ

ธรรมคนหนึ่ง ซ่ึงเป็นลูกชายของน้องชายท่าน ท่านรักมาก เหมือนเป็นลูกของตนเองจริง ๆ แต่

                                                           

10
 ปัจจุบันคือศาสตราจารย์กมล ทัศนาญชลี ศิลปินแห่งชาติ ปี 2540 สาขาทัศนศิลป์ (จติรกรรมและสื่อผสม) ศิลปิน

ดีเด่นในด้านจิตรกรรมและสื่อผสมร่วมสมัยของไทย 
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การเลี้ยงดูบุตรของนายวิโรจน์ไม่เหมือนกับคนอ่ืน ๆ ท่านเล่าว่า “... ค้ิวนี่โกนหมดเลย แล้ววาด

เขียนใหม่ไปโรงเรียนทุกวัน ๆ ...” (ไม้ร่ม ธรรมชาติอโศก, 2559: สัมภาษณ์) เป็นการเลี้ยงลูก

ในแบบของศิลปินท่ีต้องรังสรรค์ผลงานอยู่เป็นนิจ แต่พอให้หลังมานี้ท่ีท่านให้ความสนใจทาง

ธรรม ประกอบกับความจําเป็นเรื่องการโยกย้ายท่ีอยู่ จึงให้ผู้เป็นอาของเด็กหรือน้องสาวคน

สุดท้องของท่านรับไปเลี้ยงดูแทน จากบ้านเช่าย้ายมาซ้ือบ้านอยู่เองท่ีหมู่บ้านเสรี หัวหมาก 

 จากบ้านเช่าก็ย้ายมาบ้านซ้ือ ... ที่มองเห็นแต่ป่าทึบ ประตูร่ัวก็กรุรัง

เต็มไปด้วยกากเศษขยะที่มีรูช่องให้มุดผ่าน มุดเข้าไปในโพรงร่ัว เหมือนเข้าป่า

ดงดิบจริง ๆ บ้านเขามีน้ําสามส่วน พื้นดินหนึ่งส่วน ... วันแรกที่วิโรจน์เข้ามา

อยู่ เขาก็ทุบฝาคอนกรีตจนพัง ร้ือฝ่าเพดาน เหมือนบ้านแตก ระเกะระกะ ทุบ

พื้นเจาะรูปลูกต้นไทรจนลอดก่ิงทะลุฝา-หน้าต่างออกไปเลื้อยรากโอบบ้าน 

โดยเขามีเหตุผลว่า หนึ่ง ถ้าไม่ทุบข่มขวัญ ก็จะผ่อนส่งไม่หมด สอง มันเป็น

โลงศพของนายทุนที่ต้องทุบทิ้ง และสาม เป็นการเชื้อเชิญธรรมชาติ ตาม

ทัศนะและรสนิยมของคุณวิโรจน์เอง บริเวณบ้านจึงเป็นเกาะแก่งน้ําไหลเวียน 

น้ําตกเหมือนดนตรี เรียกฝูงกุ้งหอยปูปลาได้อย่างน่าอัศจรรย์ (ณัฐ กาณจนทัต 

อ้างใน ไม้ร่ม ธรรมชาติอโศก, 2553: 13) 

 

รูปภาพท่ี 3 อาจารย์ไม้ร่ม ธรรมชาติอโศก ขณะท่ีเป็นคุณครูสอนศิลปะ 

ท่ีมา อาจารย์ไม้ร่ม ธรรมชาติอโศก 
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โดยนายวิโรจน์ยึดอาชีพคุณครูสอนศิลปะมาตลอด 12 ปี และได้ลาออกในปี พ.ศ. 2528 

ซ่ึงเป็นปีเดียวกันกับท่ีเขาหันไปสนใจสันติอโศกอย่างจริงจัง เข้าสู่เส้นทางการเป็นชาวอโศก

อย่างเต็มตัว  

สรุป ช่วงปี พ.ศ. ต่าง ๆ ในชีวิตของอาจารย์ไม้ร่ม ธรรมชาติอโศก 

พ.ศ. 2484  : เกิดท่ีจังหวัดสุราษฏร์ธานี ตําบลชลคราม อําเภอกาญจนดิษฐ์ 

พ.ศ. 2495  : จบชั้นประถม ร.ร. วัดชลคราม 

พ.ศ. 2503  : จบชั้นมัธยม ร.ร. หลังสวน สวนศรีวิทยา 

พ.ศ. 2505 : ร่วมแสดงผลงานศิลปะท่ีบางกะปิแกลอรี่ ฯพณฯ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ 

ปราโมช เป็นประธานเปิดงาน ได้ซ้ือรูปเขียนสีน้ํามันของวิโรจน์ นุ้ย

บุตร ท่ีแสดงอยู่ 3 ภาพไปท้ังหมด พร้อมท้ังรับอุปการะส่งให้เรียน

เพาะช่าง 

: ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมแสดงงาน “การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ” 

คนเดียวของจากวิทยาลัยเพาะช่างในปีนั้น 

พ.ศ. 2507 : จบจาก ร.ร. เพาะช่าง (สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเพาะ

ช่าง) กรุงเทพฯ แผนกฝึกหัดครู ป.ม.ช. 

พ.ศ. 2507-28 : ได้รับการคัดเลือกจาก I.S.B. สถานศึกษานานาชาติ กรุงเทพฯ ให้

เป็นครูสอนศิลปะ 

พ.ศ. 2510  : แสดงกลุ่มกับศิลปินต่างชาติท่ี AUA กรุงเทพฯ 

พ.ศ. 2517 : แสดง Contemporary Art 1964-1974 ท่ีหอศิลป์ พีระศรี 

กรุงเทพฯ และได้รับคําวิจารณ์จากหนังสือพิมพ์ต่างชาติว่า “วิโรจน์

เป็นผู้มีความสามารถและฉลาดท่ีสุดในกลุ่มท่ีแสดงงาน” 
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พ.ศ. 2518 : นิทรรศการภาพเขียนสมัยใหม่ของ “กลุ่มธรรม ครั้งท่ี 2 แนะนําหอ

ศิลป์แห่งชาติในอนาคต” 

: ได้รับคัดเลือกให้แสดงงานคู่กับ Horst Janssen ศิลปินเอกของ

เยอรมันและของโลกในสถานท่ีสําคัญ ๆ หลายแห่งในไทยและยุโรป

ในปีเดียวกัน 

พ.ศ. 2522-26 : ได้รับคัดเลือกจาก I.S.B. สถานศึกษานานาชาติ กรุงเทพฯ ให้

ศึกษาวิธีการเรียนการสอนศิลปะแนวใหม่จากการสอนแนวหน้าของ

โลก Dr.Ronald A. Haxamer ตัวต่อตัว กระท่ังได้รับการยกย่อง

และรับรองจากผู้อํานวยการสถาบัน Dr. Albert J. Bryiarski ว่า 

“วิโรจน์ คือนักการสอนศิลปะมือหนึ่ง ท่ีไม่เป็นรองใครในโลก” 

จนถึงปี พ.ศ. 2528 จึงลาออกจากการเป็นครูท่ี I.S.B. ขณะมี

เงินเดือนเกือบห้าหม่ืนบาท 

พ.ศ. 2528-44 : ท้ิงบ้านช่องเรือนชานเข้าวัด (สันติอโศก) ปฏิบัติธรรม จัดวาง สร้าง

ผลงานศิลปะให้กับวัดในหลายรูปแบบ 

พ.ศ. 2539 : ได้รับเชิญแสดงงาน “ศิลปะแห่งรัชกาลท่ี 9” ท่ีศูนย์การประชุม

แห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ 

พ.ศ. 2540 : แสดงงาน “นิทรรศการศิลปกรรม” ณ หอศิลปะและวัฒนธรรม 

ถนนสนามบินมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก และได้ติดต้ัง

เป็นการถาวร 

พ.ศ. 2541 : แสดงกลุ่มท่ีมหาวิทยาลัยรามคําแหง ร่วมกับ จ่าง แซ่ต้ัง, ดร.ถวัลย์ 

ดัชนี, ท่านอังคาร กัลยาณพงศ์, ศาสตราจารย์ดํารง วงษ์อุปราช, 

อาจารย์วิบูลย์ ลี้สุวรรณ และอาจารย์ประเทือง เอมเจริญ 
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พ.ศ. 2545-52 : อาศัยอยู่กับธรรมชาติในป่าดงพะโต๊ะ จ.ชุมพร อย่างผู้ไม่มีรายได้

อะไร นอกจากเพ่ือน ๆ ท่ีให้ความช่วยเหลือบ้างเท่านั้น เพ่ือทํางาน

ศิลปะ 

พ.ศ. 2551-ปัจจุบัน : เป็นวิทยากรตลอดชีวิตให้กับคณะศิลปศาสตร์ Art for all 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโครงการ Green Life Project ณ 

ประเทศมาเลเซีย 

 ... ตอนนั้นก็มีความคิดที่ว่าเรานี่เกิดมาจากบ้านในป่านะ มาจนถึงจุดนี้ เราก็

อยากจะไปช่วยเหลือผู้อ่ืน แต่ก่อนจะไปช่วยคนอ่ืนเราต้องช่วยเหลือตัวเอง ทําตัวเองให้

เป็นประโยชน์ จะไปบวชเป็นพระ วัดที่เราอยากจะไป ๆ มันก็ไม่ใช่ ไม่ใช่วัด ที่นี่อยู่

โรงเรียนนานาชาติ ได้เงินมาก็ไปอยู่ในบาร์ในคลับ พอวันหนึ่งไม้ทิ่มตา ต้องหยุดสอนไป

สี่เดือน ก็เลยได้มีเวลานอนคิด เราจะเอายังไงกับชีวิตดี โทรไปหาเพื่อนที่ชื่อ ณัฐ กาญ

จนทัต (ตอนนี้บวชเป็นพระอยู่ที่วัดบุปผา ย่านฝั่งธน) ซ่ึงเป็นเพื่อนรักที่ไม่ได้เจอกันนาน

ตั้งแต่เรียนจบเพาะช่าง เพื่อนที่มาหานี่มีพฤติกรรมที่แปลก เพื่อนไม่สํามะเลเทเมา 

เพื่อนตัดผมเกรียน การพูดการจาเรียบร้อย ผมเอาเหล้าเอาเบียร์ และกับแกล้มอย่างดี

เตรียมไว้ให้ ก็ไม่ยอมกิน จึงถามว่าไปบวชมาหรือ เพื่อนบอกว่าไม่ได้บวช ผมเลยบอกไม่

เป็นไร ให้เขียนสถานที่นั้นให้ จะไปดูด้วยตาตัวเอง เพื่อนจึงบอกว่าเขาไปที่สันติอโศก 

(เพิ่งอ้าง, 2559: สัมภาษณ์) 

 จากเหตุการณ์นี้ นายวิโรจน์ นุ้ยบุตร จึงได้เข้าไปทําความรู้จักกับสันติอโศก อาจารย์ได้

รู้จักกับสันติอโศก ราวปี พ.ศ. 2524  จากคําแนะนําของเพ่ือน คือ นายณัฐ กาญจนทัต และได้

ตัดสินใจเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสันติอโศก มาเป็นชาวอโศกอย่างเต็มตัวในปี พ.ศ. 2528 

หลังจากลาออกจากการเป็นครู โดยในขณะนั้นได้เข้าร่วมกับชุมชนชาวอโศกท่ีกรุงเทพ เม่ือเข้า

ร่วมแล้วจึงได้ทําการเปลี่ยนชื่อจาก นายวิโรจน์ นุ้ยบุตร เป็น นายไม้ร่ม ธรรมชาติอโศก โดย

เป็นชื่อท่ีได้รับจากสมณะโพธิรักษ์ หรือพ่อท่าน ต้ังแต่นั้นมาท่านก็ได้ศึกษาธรรม ท่ีเป็นท้ัง

ธรรมะและธรรมชาติ สืบเนื่องมาจากพุทธศาสนาสายสันติอโศกเน้นการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ตามพุทธศาสนาแบบด้ังเดิม แม้ท่านจะตัดสินใจสละท้ิงแล้วทุกสิ่งอย่าง ท้ังบริจาคและขายไป

ในราคาท่ีเหมือนให้ฟรี เพราะไม่มีการเก็งกําไรใด ๆ แต่ชีวิตท่ีหันเข้าหาธรรมก็ต้องเรียนรู้ผิดถูก
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อยู่นาน กว่าจะเป็นชีวิตท่ีเข้มแข็งในธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับชีวิตรัก อาจารย์ให้สัมภาษณ์

ไว้ว่า 

 เราเป็นเหมือนคนที่ว่ายน้ําในท้องทะเลลึก เราทิ้งของที่เราเคยเกาะ ทุ่นที่

เราเคยเกาะ แล้วอยากจะว่ายน้ําด้วยตัวของเราเอง แรก ๆ มันก็ได้อยู่ แต่ซักพัก

มันก็หมดแรง เจอหมาเน่าเราก็เกาะ เจอผู้หญิงคนไหนเราก็อยากจะไปสมสู่ 

อยากจะไปเป็นผัวเป็นเมียกัน เพราะตัวราคะ มันไม่ใช่ของเล่น เราสั่งสมมาไม่รู้ก่ี

ร้อยก่ีพันชาติ แต่อย่างไรเสีย ผมก็ทํากับตัวเองแรง ทิ้งลูกทิ้งเมีย ทิ้งบ้าน ทิ้งทรัพย์

สมบัติ ผมเคยมีที่ดินอยู่หลายจังหวัด ผมทิ้งไปหมด ช่วงประมาณปี พ.ศ. 2529 ผม

โดนใบแดงที่ทําผิดกฎ แต่ไม่ได้ไล่ออกนะ ไปอยู่ในป่าดงพะโต๊ะ ที่ชุมพร ตอนนั้นไม่

มีรายได้อะไร ผมสละหมดแล้ว เดิมผมเป็นคนชอบให้คน ผมมีรถเบบี้ออสติน 

(Austin) อยู่คันหนึ่ง เก่ามาก เขามาขอก็ให้เขาไปตอนปี 2520 เงินที่เพื่อนหรือใคร

ยืมผมให้แล้วให้เลย ตอนที่ไปอยู่ป่าจุดประสงค์อีกอย่างหนึ่งคือไปซ้ือที่ดินเพื่อ

ถวายวัดด้วย อยู่ในป่าประมาณ 4-5 ปี ... มาโดนใบแดงอีกคร้ังหนึ่งตอนปี พ.ศ. 

2545 ก็กลับเข้าไปอยู่ป่าอีก เพราะพอไปอยู่วัดผมก็ไปได้ผู้หญิงในวัดอีก ผมโดน

พระทําโทษถึงสิบปี ไม่ให้เข้าวัด ทั้งโดยพ่อท่าน (ท่านสมณะโพธิรักษ์)  และกฎ

ของสังคม เพราะผมไปผิดศีล สุดท้ายผมจึงได้รู้ว่าผิดเป็นครู แต่ก่อนผิดไม่เคยเป็น

ครู ผมได้เห็น ได้เรียนรู้จากความผิด และผมก็ดีใจที่ผมได้ทําผิด เพราะถ้าผมไม่ทํา

ผิด ก็แสดงว่าผมไม่เคยทําถูกเลย ทุกคนมีโอกาสทําผิด ไม่มีใครที่ไม่เคยทําผิด (เพิ่ง

อ้าง, 2559: สัมภาษณ์)      

 ชีวิตรัก 

 ช่วงแรกของการทํางานให้วัดยังคงเป็นการทํางานทางด้านศิลปะเป็นหลัก ในส่วนของ

เรื่องอาหารมังสวิรัติแบบอินเดียท่ีเริ่มเป็นรูปธรรมเริ่มข้ึนในช่วงท่ีพบรักกับภรรยาคนปัจจุบัน 

ซ่ึงก็เป็นการพบรักจากผลงานด้านอาหารท่ีทวนกระแสสังคมไม่กินเนื้อสัตว์ และไม่กินมังสวิรัติ

อย่างผิด ๆ โดยชีวิตรักของท่านท่ีจดทะเบียนสมรสมาแล้วรวมท้ังสิ้น 5 ครั้ง เรื่องชีวิตรักของ

อาจารย์ไม้ร่มเป็นท่ีฮือฮาอย่างมากเม่ือช่วง 3-4 ปีก่อน จากการตัดสินใจแต่งงานใหม่อีกครั้ง
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หนึ่งกับผู้หญิงท่ีอายุน้อยกว่าถึง 45 ปี ในขณะนั้นท่านอายุ 72 ปี แต่งงานกับผู้หญิงอายุ 27 ปี 

คือคุณรุ้งเริงธรรม ธรรมชาติอโศก (เดิมชื่อ รุ่งทิวา เนียมเปีย) เม่ือช่วงปี พ.ศ. 2556 

 เจอกันคร้ังแรกตอนไปชุมชนกปปส.11 ที่ผ่านฟ้า ในร้านอาหารพี่กําลังไปกินส้มตํากับ

เพื่อน ความจริงรู้จักท่านพี่ (อาจารย์ไม้ร่ม) มาก่อนแล้วเพื่อนเอาหนังสือที่ท่านพี่เขียนมา

ให้อ่าน เราก็โทรไปสั่งซ้ือตามเบอร์โทรในหนังสือ สั่งมาหลายเล่มตอนนั้น พี่เห็นท่านใน

หนังสือได้อ่านความความคิดอะไรแล้ว พี่รู้สึกได้ว่า รู้ว่าเขาเข้าใจธรรมชาติ ธรรมชาติเป็น

หนึ่ง เป็นสายใยแห่งความดีงามเชื่อมกัน เขาเข้าใจธรรมชาติ ... พอเจอท่านพี่ เพื่อนก็

บอกให้เข้าไปทัก ตอนแรกเราก็ไม่กล้าเห็นท่านเดินมากับสมณะ แต่สุดท้ายก็ไปทัก ก็เลย

เร่ิมรู้จักกันที่นั้น ต่อมาก็เจอกันอีก ตอนที่เจอก็ไม่ได้รู้สึกอะไรวูบวาบเหมือนเจอคนรัก ไม่

โรแมนติกอะไร พี่เจอเหมือนเจอญาติใกล้ชิด ไปชุมนุมอยู่เดือนกว่าแม่โทรตามให้กลับ

บ้านเพราะเป็นห่วง ที่อยู่ที่กรุงเทพนี่เจอกันแค่ประมาณ 7 วันเองที่ได้คุยความคิดกัน ไปดู

งานศิลปะ ไปกินข้าวที่พาหุรัด ไปเกาะเกร็ด นอกนั้นก็อยู่ที่ชุมนุมไม่ได้เจอกันด้วย ... (รุ้ง

เริงธรรม ธรรมชาติอโศก, 2559: สัมภาษณ์)  

 ความรักในครั้งนี้มิได้ใช้กาลเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ หากแต่เป็นเรื่องราวความประทับใจ

กันและกันผ่านอาหารมังสวิรัติแบบอินเดียท่ีพาหุรัด “... ผมประทับใจมากท่ีเขากินอาหาร

มังสวิรัติแบบอินเดียหมด อาหารอินเดียนี่กินยากนะ แต่เขาก็กินหมด ...” (ไม้ร่ม ธรรมชาติ

อโศก, 2559: สัมภาษณ์) แม้ความรักในครั้งนี้จะเกิดข้ึนในระยะเวลาสั้น ๆ หากแต่ก็เป็นความ

รักท่ีลงตัวของท้ังหัวใจและความคิดของคนท้ังคู่  

 ก่อนจะกลับพี่ก็สารภาพรักเขาก่อน เขาก็ตกลง พอวันที่จะกลับบ้านเขาก็ไปส่ง แต่

พอคุยกันไปกันมาเขาบอกจะไปส่งถึงบ้านที่ใต้ (จังหวัดชุมพร) ผ่านตลาดเราก็ซ้ือ

พวงมาลัยไปสองพวง เราคิดเอาเองให้ไปไหว้พ่อกับแม่ เราคิดว่าตอนที่บอกเราเขาไป 

เป็นชีวิตที่สมบูรณ์แล้ว ไม่ต้องจัดพิธีอะไร พี่เห็นคนที่ทํางานมีแต่คนพูดถึงฐานะเงินทอง 

พี่คิดว่ามันไร้สาระสําหรับพี่ ลงทุนไปแล้วได้เท่าไหร่ยังไง พี่อยากปลดแอกตัวเองออก

                                                           

11
 กปปส. มีช่ือเต็มว่า คณะกรรมการประชาชนเพ่ือการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยท่ีสมบูรณ์อันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (ภาษาอังกฤษใช้ช่ือว่า People's Democratic Reform Committee: PDRC) 
กลุ่มดังกล่าวมีบทบาทสูงในวิกฤตการณ์การเมืองไทย พ.ศ. 2556–2557 ในสถานะของผู้จัดกิจกรรมชุมนุมประท้วง
ขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานคร (วิกิพีเดีย, 2557: ออนไลน์) 
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จากการแต่งงานแบบนี้ เลยให้ธรรมชาติมาเป็นพยานรัก พี่บอกรักที่ท่าพระอาทิตย์ ไม่

อยากให้คนเมา คนไม่มีความคิด คนไม่นารัก มาเป็นพยานรักของพี่ ให้ความสําคัญแค่

พ่อกับแม่เท่านั้น บอกพ่อแม่จบแค่นั้น ไม่ต้องแห่ขันหมาก (รุ้งเริงธรรม ธรรมชาติอโศก, 

2559: สัมภาษณ์) 

 ช่วงแรกของการแต่งงานได้ย้ายมาอาศัยอยู่บ้านของภรรยาท่ีตําบลพระรักษ์ อําเภอพะ

โต๊ะ จังหวัดชุมพร แม้ในตอนแรกครอบครัวฝ่ายหญิงจะไม่ได้ให้การยอมรับอาจารย์ไม้ร่มมาก

นัก ท้ังจากอายุและเรื่องการแต่งกายท่ีไม่เหมือนใคร แต่สุดท้ายท้ังคู่ก็สามารถผ่านในจุดนั้นมา

ได้ หากแต่บริเวณท่ีอยู่ ท่ี เป็นบ้านของฝ่ายภรรยาท่านเป็นการทําสวนยางสวนปาล์ม 

สภาพแวดล้อมท่ีไม่ตรงกับความต้องการ อาจารย์ไม้ร่มและภรรยาจึงได้ย้ายไปใช้ชีวิตท่ีอ่ืน 

เพราะท่ีบ้านภรรยาไม่เหมาะกับการอยู่อาศัยท่ีพ่ึงพิงธรรมชาติจากการใช้สารเคมีในสวนยาง 

ตัวของคุณรุ้งเริงธรรมผู้เป็นภรรยาเองท่ีเป็นฝ่ายเอ่ยปากอยากย้ายท่ีอยู่ ตรงกับช่วงเวลาท่ีพ่อ

ท่านให้อาจารย์ไม้ร่มมาทํางานออกแบบทิวทัศน์ชุมชนพอดี และให้มาพักท่ีบ้านหลังปัจจุบันใน

พ้ืนท่ีบ้านราชธานีอโศก พ้ืนท่ีท่ียังคงรักษาความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติไว้ได้ ท้ังคู่จึง

ตัดสินใจมาอยู่อย่างถาวรในช่วงเดือนเมษายน พ.ศ. 2558  

 ... ที่นี่เป็นป่าสวนยาง เขาทําสวนยางพารากัน ก็จะมีใส่ปุ๋ยใส่สารเคมี 

... ที่นี่พอฝนตก เราเอาน้ํามากินมาใช้จากแม่น้ําก็จะมีสารเคมีติดมาด้วย วัน

หนึ่งได้มาร่วมงานของสันติอโศกที่บ้านราช พ่อท่านยกบ้านที่นี่ให้ ให้มาทํางาน 

พี่ก็ตัดสินใจกันมาอยู่ที่นี่เลย พี่นี่แหละเป็นคนต้นคิดอยากจะย้ายมาอยู่ที่ ๆ มัน

ธรรมชาติจริง ๆ ... (เพิ่งอ้าง, 2559: สัมภาษณ์) 

 จุดเริ่มต้นของอาหารมังสวิรัติแบบอินเดียท่ีเป็นรูปธรรมมากข้ึนเม่ือท้ังคู่ได้มาพบกัน 

การก่อร่างสร้างพ้ืนท่ีทางความคิดจึงแข็งแรงมากยิ่งข้ึน แนวความคิดมิได้เป็นแค่เพียง

แนวความคิดอีกต่อไป หากแต่เป็นการปฏิบัติจริง โดยเริ่มท่ีตนเองก่อน และปรากฏภาพของ

การขยายพ้ืนท่ีทางความคิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับองค์ความรู้ในเรื่องอาหาร ชัดเจนในตอนท่ี

ท่านท้ังคู่ได้มาต้ังถ่ินฐานอยู่ท่ีบ้านราชธานีอโศกโดยท่านยังคงยึดหลักการทําตนให้มีประโยชน์  

 ผมเป็นไม้ร่มไม่ใช่ไม้ร้อน ผมจึงตั้งใจว่าจะต้องเป็นไม้ร่มให้ได้ เพื่อตัว

ผมเอง เพื่อคนข้างเคียงและมวลมนุษยชาติ และเป็นธรรมชาติอโศก ที่สํานึกรู้
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ว่าตัวเรานั้นคือธรรมชาติ มีเกิดข้ึน ตั้งอยู่และดับไป รู้เท่าทันตามความเป็นจริง 

โดยไม่ต้องโศกเศร้า เสียใจ (ไม้ร่ม ธรรมชาติอโศก, 2559: สัมภาษณ์) 

 ต้ังแต่นั้นมาจึงได้พากันย้ายมาท่ีหมู่บ้านราชธานีอโศก ตําบลบุ่งไหม อําเภอวารินชํา

ราบ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นสถานท่ีอยู่อาศัยปัจจุบันของอาจารย์ไม้ร่ม ธรรมชาติอโศก และ

ภรรยา โดยได้ทําการย้ายไปต้ังแต่ปี พ.ศ. 2558 หมู่บ้านนี้มีความพิเศษท่ีนอกเหนือจากการ

เป็นหมู่บ้านท่ีถูกสร้างข้ึนใหม่แล้ว ยังเป็นหมู่บ้านท่ีมีกฎระเบียบชัดเจนต่อการเข้าร่วมเป็น

สมาชิกอีกด้วย 

 ข้อมูลท่ัวไปของชุมชนบ้านราชธานีอโศกนี้ ถือได้ว่าเป็นอีกส่วนของชีวิตอาจารย์ไม้ร่ม 

เนื่องมาจากการเป็นสถานท่ีอยู่อาศัยของท่านในปัจจุบัน เป็นชุมชนท่ีมีอุดมการณ์เคร่งครัดในการ

ดําเนินชีวิตตามพุทธประเพณี จึงมีกฎกติกาบางประการท่ีส่งผลต่อการเกิดข้ึนของอาหารมังสวิรัติแบบ

อินเดียของอาจารย์ไม้ร่ม ธรรมชาติ ผู้ศึกษาจึงได้ทําการอธิบายข้อมูลท่ัวไปของชุมชนต่อจาก

ชีวประวัติของท่าน เพ่ือประกอบการทําความเข้าใจแนวคิดและพฤติกรรมของท่านได้อย่างเห็นภาพ

ตามได้มากยิ่งข้ึน 

ข้อมูลท่ัวไปของชุมชนบ้านราชธานีอโศก  

 ลักษณะทางกายภาพ 

 หมู่บ้านราชธานีอโศก ตําบลบุ่งไหม อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี ต้ังอยู่ใน

เขตพ้ืนท่ีลุ่มน้ํา เปรียบเสมือนอยู่ก้นกระทะ มีสภาพเป็นดินทาม12 มีน้ําท่วมเป็นครั้งคราว ฤดู

ฝนจะมีน้ํามาก บางปีท่วมนานหลายเดือน โดยพ้ืนท่ีหมู่บ้านราชธานีอโศกมีระดับตํ่ากว่า

หมู่บ้านกุดระงุมและหมู่บ้านคํากลาง ซ่ึงเป็นหมู่บ้านข้างเคียงถึงประมาณ 11 เมตร ส่วนฤดู

หนาวจะมีน้ําขังสามารถใช้ท่ีดอนทําการเพาะปลูกพืชผักและไม้ล้มลุกได้ สภาพพ้ืนท่ีระหว่าง

หมู่บ้านจรดแม่น้ํามูลทีลักษณะคล้ายคลื่นเป็นพ้ืนท่ีสูง ๆ ตํ่า ๆ ขนานไปกับแม่น้ํา ส่วนท่ีเป็น

คลื่นจะเกิดเป็นป่าไม้พุ่มและไม้เลื้อย ส่วนท่ีเป็นท้องคลื่นก็เป็นบุ่ง (คลองน้ําธรรมชาติ) บางบุ่ง

                                                           

12 ดินทาม, นาทาม หรือ ทาม เป็นภาษาอีสาน แปลว่า พ้ืนท่ีราบริมฝัง่แม่นํ้าท่ีนํ้าท่วมถึง 
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มีน้ําขังตลอดปี บางบุ่งไม่มีน้ําขัง ทรัพยากรธรรมชาติท่ีสําคัญของชุมชนคือ แม่น้ํามูล บุ่งไหม

น้อย และ ป่าละเมาะริมบุ่ง ริมแม่น้ํา (ถึงดิน มุ่งมาจน, 2556: ออนไลน์) 

 

รูปภาพท่ี 4 แผนท่ีดาวเทียมหมู่บ้านราชธานีอโศก 

ท่ีมา: http://prachatai.com 

 อาณาเขตทางทิศเหนือมีแม่น้ํามูลก้ันระหว่างหมู่บ้านดงเจริญ ตําบลปทุม อําเภอเมือง 

จังหวัดอุบลราชธานี ติดกับหมู่บ้านคํากลาง หมู่ท่ี 7 และ 6 หากเดินทางมาจากตัวอําเภอวาริน

ชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี ตามถนนสายวารินชําราบ-พิบูลมังสาหาร สามารถเข้าหมู่บ้านราช

ธานีอโศกได้ 2 ทางคือ ประมาณหลักกิโลเมตรท่ี 5 มีป้ายบอกทางเข้าหมู่บ้านราชธานีอโศก 

เลี้ยวซ้ายผ่านหมู่บ้านกุดระงุม เป็นอาณาเขตทางทิศใต้ของหมู่บ้าน ซ่ึงจะสุดถนนคอนกรีต ต่อ

ด้วยถนนลูกรังอีกประมาณ 1 กิโลเมตรจะพบป้ายหินขนาดใหญ่แกะสลักชื่อหมู่บ้านราชธานี

อโศก อีกทางหนึ่งคือประมาณหลักกิโลเมตรท่ี 7 มีป้ายบอกทางเข้าหมู่บ้านราชธานีอโศก เลี้ยว

ซ้ายเข้าหมู่บ้านคํากลาง เป็นอาณาเขตทิศตะวันออกของหมู่บ้าน ตรงลงเนินถนนลูกรัง

ประมาณ 1 กิโลเมตร จะถึงหมู่บ้านราชธานีอโศก และอาณาเขตทางทิศตะวันตกของหมู่บ้าน

ติดกับหมู่บ้านท่ากกเสียว (เพ่ิงอ้าง, 2556: ออนไลน์) 
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 ประวัติความเป็นมาชุมชนราชธานีอโศก 

 หมู่บ้านราชธานีอโศก หรือเรียกขานกันภายในว่า “บ้านราช เมืองเรือ” ต้ังอยู่บริเวณ

ริมฝั่งแม่น้ํามูล อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี ชุมชนแห่งนี้เริ่มจากผู้ศรัทธาในพุทธ

ศาสนาสายสันติอโศกหรือชาวอโศกท่ีชื่อคุณหนึ่งฟ้า นาวาบุญนิยม และพ่ีน้อง ท่ีต้องการให้มี

ชุมชนชาวอโศกท่ีบ้านเกิด จึงซ้ือท่ีดินยกให้กองทัพธรรมมูลนิธิ13 เม่ือวันท่ี 12 พฤศจิกายน 

2532 จํานวน 100 ไร่ ในวันท่ี 26 กันยายน 2536 สมณะโพธิรักษ์ (พ่อท่าน หรือ พ่อครู) 

ประกาศอนุมัติให้เป็นชุมชนท่ีเน้นเอกลักษณ์ของชาวอโศก โครงการ 2 ต่อจากโครงการปฐม

อโศก วันท่ี 5 พฤศจิกายน 2536 กลุ่มญาติธรรมจากชุมชนศีรษะอโศกซ่ึงมีภูมิลําเนาเดิมอยู่ใน

จังหวัดอุบลราชธานีเป็นส่วนใหญ่จํานวน 6 คน มาบุกเบิกพ้ืนท่ีทํากสิกรรมธรรมชาติ ต่อมา

สมาชิกได้ร่วมซ้ือท่ีดินบริจาคเพ่ิมเติมร่วมกับกองทัพธรรมมูลนิธิ และจัดต้ังเป็นชุมชนเม่ือวันท่ี 

9 มีนาคม 2537 ชุมชนได้จัดต้ังสหกรณ์บุญนิยมจํากัดข้ึน โดยมีพลตรีจําลอง ศรีเมือง เป็น

ประธาน โดยในวันท่ี 5 มิถุนายน 2537 ได้จัดงานสมธิสมโภช พร้อมกับฉลองครอบรอบอายุ 

60 ปี ของพ่อท่าน และกําหนดให้วันนี้เป็นวันเกิดของหมู่บ้านชุมชนราชธานีอโศก  

 วันท่ี 1 เมษายน 2539 ชุมชนได้รับการอนุมัติจากกระทรวงมหาดไทยแยกตัวจาก

หมู่บ้านคํากลางใหม่ (หมู่ท่ี 6) 5 มิถุนายน 2539 จัดต้ังสัมมาสิกขาลัยวังชีวิต (งานมหา

ปวารณาครั้งท่ี 15) ได้รับมติจากหมู่สมณะชาวอโศกให้จัดต้ังสังฆสถารราชธานีอโศก หมายถึง 

สถานท่ีปฏิบัติธรรมของนักบวชชาวอโศก และต่อมาเม่ือวันท่ี 4 พฤศจิกายน 2543 ในงาน

มหาปวารณนครั้งท่ี 19 หมู่สมณะก็มีมติให้เป็นพุทธสถาน ซ่ึงมีท้ังสมณะ สามเณร (นักบวช

ชาย) และ สิกขมาตุ (นักบวชหญิง) มาอยู่ประจําเพ่ือให้การอบรมธรรมแก่ชาวชุมชน ต่อมาใน

เดือนกันยายน 2540 จึงได้รับงบประมาณจากสํานักนายกรัฐมนตรี สําหรับใช้ก่อสร้าง “เฮือน

ศูนย์สูญ” เพ่ือใช้เป็นศูนย์ฝึกอบรมกสิกรรมไร้สารพิษแก่ประชาชนท่ัวไป 

                                                           

13
 ช่ือของมูลนิธิของสันติอโศกและถูกใช้เป็นช่ือกลุ่มผู้ชุมนุมฝ่ายกลุม่พันธมิตรประชาชนเพ่ือประชาธิปไตย 
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 ปฏิทินในรอบปี ยังได้มีการจัดงานในวันท่ี 30 ธันวาคม 2540 – 2 มกราคม 2541 เริ่ม

จัดงานปีใหม่ “ตลาดอริยะ”14 ซ่ึงเดิมเคยจัดท่ีชุมชนปฐมอโศก จังหวัดนครปฐม แต่ด้วยความ

ไม่สะดวกหลายประการจึงได้ย้ายมาจัดท่ีนี่ และผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนไปในพุทธสถานอ่ืน ๆ 

ของสันติอโศกในแต่ละปี และในวันท่ี 31 พฤศจิกายน 2542 เกิดนาวาบุญนิยม15 คือมีการนํา

เรือต่าง ๆ เข้ามาใช้งาน โดยได้รับจากญาติธรรมซ้ือมาบริจาคเพ่ือทําประโยชน์ และได้ทยอย

ขนเรือมาถึงบ้านราชธานีอโศก อันเป็นเอกลักษณ์พิเศษของหมู่บ้านแห่งนี้ เนื่องจากมีการนํา

เรือมาใช้ท้ังในการสัญจร เป็นท่ีพักอาศัย และเป็นห้องเรียนของนักเรียนท่ีนี่ด้วย ลักษณะเรือ

เป็น “เรือเอ่ียมจุ๊น” นอกจากนี้ยังมีเรือเล็ก ๆ อีกมาก รวมกว่าร้อยลํา (ไม้ร่ม ธรรมชาติอโศก, 

2559: สัมภาษณ์) 

 

รูปภาพท่ี 5 สัญลักษณ์หมู่บ้านราชธานีอโศก 

ท่ีมา: asoke.info 

                                                           

14
 “ตลาดอาริยะ” เป็นงานท่ีชาวอโศกจะได้ไปร่วมงานกัน ยึดหลักสรา้งสรรค์ เสียสละ สามัคคี และแสดงนํ้าใจ โดย

การขายของในราคาต่ํากว่าทุน ซึ่งเช่ือว่าเพ่ือเป็นกําไรอาริยะแก่ตนเอง อันเป็นหลักสําคัญในการดําเนินชีวิตตาม
ระบบบุญนิยมของชุมชน 
15

 นาวาบุญนิยม เป็นนามสกุลหน่ึงของชาวสันติอโศก โดยมักจะตั้งตามเหตุการณส์ําคัญ ๆ ท่ีเกิดข้ึนในขณะน้ัน 
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รูปภาพท่ี 6-9 บรรยากาศหมู่บ้านราชธานีอโศก มีการใช้เรือเป็นท่ีพักอาศัยท้ังในน้ําและบนบก 

และเป็นห้องเรียน  

ถ่ายเม่ือ 15 กันยายน 2559 ภาพถ่ายโดย นางสาววิริยา ธรรมศร 

 ในปัจจุบันได้มีเรือหลายร้อยลําอยู่ในชุมชน และมีคําขวัญชุมชนว่า “บ้านราชเมืองเรือ 

บ้านไม้เมืองหิน ลําธารไหลริน สวรรค์บนดินของผู้ใฝ่ศีลใฝ่ธรรม” และมีตราสัญลักษณ์หมู่บ้าน

เป็นรูปเรือ พ้ืนท่ีโดยประมาณ 680 ไร่ ท่ีพักอาศัย 115 หลังคาเรือน ประชากรโดยประมาณ 

423 คน และยังคงมีแนวโน้มย้ายเข้ามาต้ังถ่ินฐานอยู่ย่างต่อเนื่อง (สิราธาร์ เห็มคุณ, 2560: 

สัมภาษณ์)  

 ลักษณะประชากร  

 เนื่องจากชุมชนนี้เป็นชุมชนท่ีเพ่ิงก่อต้ังข้ึน โดยมีศาสนาพุทธเป็นศูนย์กลางในการยึด

เหนี่ยวคนในชุมชนเข้าไว้ด้วยกัน ทุกคนในชุมชนเป็นพุทธศาสนิกชน จึงมีอีกชื่อเรียกหนึ่งว่า 

“พุทธสถานราชธานีอโศก” สมาชิกในชุมชนบ้านราชธานีอโศกสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ฝ่าย

หลัก ๆ ได้แก่ ฝ่ายนักบวช และฝ่ายฆราวาส โดยจะยึดตามการถือศีลดังแผนผังดังต่อไปนี้ 
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ตารางท่ี 1 แผนผังบุคลากรในชุมชน 

เม่ือวันท่ี 27 มีนาคม 2560 วาดโดย นางสาวหนึ่งดาว นาววาบุญนิยม 

 

ฐานะ ระดับการถือศีล 

สมณะ ศีลวินัย 227 ข้อ จุลศีล มัฌฌิมาศีล และมหาศีล 

สามเณร ศีล 10 

สิกขมาตุ ศีล 10 

นาค (ชาย), กรัก (หญิง) ศีล 8 

ปะ (ท้ังชายและหญิง) ศีล 8 

อารามิก (ชาย), อารามิกา (หญิง) ศีล 8 

คนวัด ศีล 8 

นิสิตสัมมาสิกขาลัยวังชีวิต (อุดมศึกษา) ศีล 8 

คนในชุมชน ศีล 5 

นักเรียน ศีล 5 

ชุมชนราชธานีอโศก 

พุทธสถานราชธานีอโศก ชุมชนราชธานีอโศก 

ฝ่ายนักบวช 

- สมณะ  

- สามเณร 

- นาค 

- ปะ 

ฝ่ายฆราวาส 

- คนวัด 

- อารามิก, อารามิ

กา 

- อาคันตุกะประจํา 

- สิกขมาตุ 

- กรัก 

- ปะ 

- สมาชิกชุมชน 

- ผู้พักอาศัย 

- ผู้พักค้าง 

- นิสิตสัมมา

สิขาลัยวังชีวิต 

- นักเรียน

สัมมาสิกขา 
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ฐานะ ระดับการถือศีล 

ญาติธรรม (ผู้พักอาศัย, ผู้พักค้าง) ศีล 5 

 

ตารางท่ี 2 ตารางระดับการถือศีลของสมาชิกในชุมชน 

ท่ีมา https://sites.google.com/site/daodeaw/rayngan-kar-fuk-prasbkarn-kar-riy-

nru/bth-thi2-bribth-chumchn-hnwy-ngan-1 

 คนในชุมชนมีลักษณะพิเศษคือมีความเป็นอยู่ท่ีเรียบง่ายและมีเครื่องแต่งกายท่ีเป็น

เอกลักษณ์ โดยผู้หญิงจะนุ่งผ้าถุง ผู้ชายสวมกางเกงแบบไทยใหญ่ สีไม่ฉูดฉาด ส่วนมากมักจะ

เป็นผ้าสีม่อฮ่อมหรือสีน้ําเงินน้ําเงินเข้ม ท้ังนี้รวมถึงเครื่องแบบนักเรียนของโรงเรียนและ

วิทยาลัยในชุมชนด้วย และสีน้ําตาลเข้มสําหรับกลุ่มสมณะหรือนักบวช ไม่นิยมเครื่องประดับ 

และนิยมไม่ใส่รองเท้า การเดินเท้าเปล่าให้เท้าสัมผัสกับธรรมชาติ นอกจากจะเพ่ือสุขภาพแล้ว

ยังเป็นการฝึกสติในทุกย่างก้าว รวมไปถึงทุกคนเป็นนักมังสวิรัติ 

 การบริหารและการปกครอง 

 แต่เดิมพ้ืนท่ีของชุมชนบ้านราชธานีอโศกเป็นพ้ืนท่ีนา และพ้ืนท่ีว่างเปล่าท่ียังไม่มีการ

พัฒนา เนื่องจากอยู่ติดริมแม่น้ํามูล ทําให้น้ําท่วมบ่อยในฤดูฝน พ้ืนท่ีนี้อยู่ในความรับผิดชอบ

ของหมู่ท่ี 6 บ้านคํากลาง ตําบลบุ่งไหม อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี ก่อนท่ีจะ

แยกตัวออกมาเป็นหมู่ท่ี 10 บ้านราชธานีอโศก ตําบลบุ่งไหม อําเภอวารินชําราบ จังหวัด

อุบลราชธานี หลังจากกลุ่มชาวอโศก (คือบุคคลท่ีเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาและมีแนวทาง

ปฏิบัติตามแนวทางของสมณะโพธิรักษ์ ท่ีเป็นผู้นําทางจิตวิญญาณ) เข้ามาพัฒนาท่ีดินและได้รับ

การแต่งต้ังอย่างเป็นทางการตามกฎหมายกระทรวงมหาดไทยให้เป็นหมู่บ้าน ในวันท่ี 1 

เมษายน พ.ศ. 2539 ในครั้งแรกท่านสมณะโพธิรักษ์ได้วางนโยบายให้ฝ่ายฆราวาสเป็นผู้บริหาร 

คือบริหารโดยคณะกรรมการชุมชน มีผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน และองค์การบริหาร

ส่วนตําบลเช่นเดียวกับหมู่บ้านท่ัวไป มีฝ่ายสมณะเป็นท่ีปรึกษา โดยเน้นเรื่องกสิกรรมธรรมชาติ

ไร้สารเคมีเป็นหลัก 
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 ในทุก ๆ สัปดาห์จะมีการประชุมปรึกษา ประชุมฐานงาน ตัดสินเรื่องราวต่าง ๆ ใน

ชุมชน และมีการพบสมณะ สิกขมาตุ เพ่ือตรวจศีลเป็นประจํา ในการประชุมแต่ละครั้ง

คณะกรรมการต้องเข้าร่วมพิจารณา 7 คนข้ึนไปจึงจะมีสิทธิ์อนุมัติ และในทุก ๆ เดือนจะมีการ

เรียกประชุมสมาชิกในหมู่บ้านทุกคนด้วย (หนึ่งดาว นาววาบุญนิยม, 2553: ออนไลน์) 

 

รูปภาพท่ี 10 รวมตัวกันเพ่ือฟังพ่อท่านเทศน์และการประชุมหารือช่วงเวลา 18.00-20.00 น. 

ถ่ายเม่ือ 15 กันยายน 2559 ภาพถ่ายโดย นางสาววิริยา ธรรมศร 

 สาธารณูปโภคของภาครัฐมีเพียงไฟฟ้า ไม่มีรถประจําทางสายใดผ่าน ในส่วนของ

ระบบประปาหมู่บ้าน คณะกรรมการชุมชนร่วมกันสร้างระบบประปาด้วยวิธีการนําน้ําซึมใต้ดิน

มาใช้ ท้ังน้ําด่ืมและน้ําใช้ ทุกบ้านจะใช้ไฟฟ้าท่ีแรงดัน 100 โวลท์ เพ่ือเป็นการประหยัดค่าไฟ 

เนื่องมาจากความพิเศษของการบริหารและการปกครองของชุมชนแห่งนี้คือ การอยู่ร่วมกันใน

ระบบกงสี โดยท่ีนี่เรียกว่า “สาธารณะโภคี” กล่าวคือ สมาชิกทุกคนจะทํางานให้กับชุมชนโดย

ไม่รับเงินเดือน รายได้ท้ังหมดจะเข้าสู่กองกลางในแบบระบบกงสี ท่ีทุกคนจะกินและใช้ร่วมกัน 

สวัสดิการของชุมชนต้ังแต่เกิด แก่ เจ็บ หรือเสียชีวิต ทางส่วนกลางของชุมชนจะรับผิดชอบ

ท้ังหมด รวมไปถึงค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ เช่น ค่าไฟ หรือค่าน้ํามันรถ ท่ีจะเป็นรถของส่วนกลางไม่ต้อง

เสียค่ามันรถเอง ดังนั้น คนในชุมชนทุกคนจะไม่มีรายได้ เงินเดือน หรือรายจ่ายใด ๆ ท้ังสิ้น 

นอกเสียจากความต้องการท่ีนอกเหนือไปจากนี้ของแต่ละบุคคลท่ีต้องซ้ือหากันเองเพ่ิมเติม 
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 ระบบเศรษฐกิจในชุมชน 

 ชาวอโศกเรียกชุมชนของตนว่าเป็น “ชุมชนทวนกระแส” ท่ีต่อต้านบริโภคนิยม และมี

ลักษณะเป็นชุมชนท่ีสามารถพ่ึงพาตนเองได้ มีพ้ืนท่ีกสิกรรมเพ่ือการพ่ึงพาตนเอง มีการทํานา 

ปลูกผัก สวนผลไม้ ฯลฯ กนกศักด์ิ แก้วเทพ (2550) ได้ศึกษาชุมชนในเครือข่ายของสันติอโศก 

อธิบายแนวคิดเศรษฐศาสตร์แบบระบบบุญนิยมของชาวอโศกว่าเป็นในลักษณะของ

เศรษฐศาสตร์แห่งการให้ (Economics of Giving) ความสัมพันธ์ระหว่างศีลและทาน ท่ีเป็น

การให้ การบริจาค และการเสียสละในทางพุทธศาสนา การให้หรือการเสียสละนั้นจะทําให้ผู้ให้

ตระหนักถึงความไม่เห็นแก่ตัวและมุ่งไปสู่ความสันโดษ โดยการให้นี้จะต้องทําผ่านการปฏิบัติ

ศีลเพ่ือลดกิเลส กล่าวคือ ศีลจะนําไปสู่การให้ทาน ท่ีจะเป็นการสั่งสมบุญตามแนวคิด

เศรษฐศาสตร์แบบบุญนิยม และนําไปสู่การดับทุกข์ และนิพพานตามลําดับ (กนกศักด์ิ แก้ว

เทพ, 2550: 56-61) 

 ดังนั้น จึงเกิดเป็นหลักปฏิบัติท่ีเรียกว่าสาธารณะโภคี ดังท่ีกล่าวไว้ในข้างต้น ระบบของ

การกินใช้ร่วมกัน รายได้ท้ังหมดนําเก็บไปท่ีส่วนกลาง ไม่นิยมสะสมเป็นของตนเอง หากแต่

ชุมชนยังคงมีหลักประกันเป็นปัจจัยสี่ เป็นท้ังสวัสดิการหรือเรียกอีกอย่างว่าเป็นเครื่องรองรับ

การปฏิบัติศีลของสมาชิกในชุมชนให้เกิดข้ึนได้ โดยเชื่อมโยงโลกียะ (การหันหาโลก) และ

โลกุตระ (การสละโลก) เข้าด้วยกัน เพ่ือไม่ให้การปฏิบัติธรรมนั้นแปลกแยกไปจากชีวิตปกติใน

สังคม หากแต่ไม่ได้เป็นการฝึกปฏิบัติแต่เพียงในระดับปัจเจก แต่สมณะโพธิรักษ์ ท่ีเป็นผู้นําทาง

จิตวิญญาณหวังจะให้เกิดเป็นชุมชนท่ีมีศีลธรรมอีกด้วย 

 ระบบเศรษฐกิจแบบบุญนิยมนี้ ผลผลิตท่ีเกินความต้องการจะถูกนํามากระจาย

สินค้าออกไป เป็นการส่งเสริมการค้าขายกับสังคมภายนอกท่ีถือเป็นธุรกิจชุมชน การเปิด

จําหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคเป็นกลอุบายท่ีสําคัญในการขจัดกิเลสของชาวอโศกอย่างเป็น

รูปธรรม ด้วยรูปแบบของการไม่คิดกําไรเกินควร และมีหลักการสําคัญท่ีเน้นเป็นพิเศษคือ 

“กําไรอริยะ” คือการมองว่าการขาดทุนคือกําไร (เพ่ิงอ้าง, 2550) ดังนั้น จะเห็นได้ว่าแนวคิด

เศรษฐศาสตร์แบบ “บุญนิยม” และ “ทุนนิยม” มีหลักปฏิบัติท่ีสวนทางกัน 
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ทุนนิยม บุญนิยม 

เน้นการเติบโตทางธุรกิจอย่างไม่รู้จบ เน้นการเติบโตทางเศรษฐกิจ
พอประมาณบนพ้ืนฐานทางศาสนา 

เน้นความร่ํารวยทางวัตถุ เน้นความร่ํารวยทางจิตวิญญาณ 

มุ่งหวังตําแหน่งทางโลก เกียรติยศ
ชื่อเสียง และความสําราญทางโลกีย์ 

เป็นอิสระจากความมุ่งหวังท้ังหลาย 

แสวงหาจุดมุ่งหมายสูงสุดท่ีการยึดติด
กับความร่ํารวยทางวัตถุ 

จุดมุ่งหมายสูงสุดคือการไม่ยึดติดกับ
ความร่ํารวยทางวัตถุ 

มีลักษณะ ใหญ่ มากข้ึน หรูหรา 
แข่งขัน และเห็นแก่ประโยชน์ตน 

มีลักษณะ เล็ก ลดลง เรียบง่าย มาก
แล้วพอ และเอ้ือเฟ้ือ 

ทํางานน้อยลง เอามาก บริหาร และ
ควบคุม 

ทํางานมากข้ึน เอาแต่น้อย ทําด้วยมือ 
และมีส่วนร่วม 

ก่อให้เกิดมลภาวะท่ีทําลายสมดุลของ
ธรรมชาติ 

เน้นท่ีการปกป้องระบบนิเวศน์ 

ตารางท่ี 3 ตารางสรุปเปรียบเทียบหลักการและวิธีการปฏิบัติท่ีสําคัญของแนวคิดเศรษฐศาสตร์

แบบ “ทุนนิยม” กับ “บุญนิยม” ตามแนวคิดของ Heikkila-Horn (อ้างใน กนกศักด์ิ แก้วเทพ, 

2550: 59-61) เม่ือวันท่ี 29 มีนาคม 2560 วาดโดย นางสาววิริยา ธรรมศร 

 กิจกรรมในชุมชน  

 สมาชิกทุกคนท่ีอาศัยอยู่ในชุมชนบ้านราชธานีอโศกจะมีงานหรือท่ีเรียกว่า สัมมา

อาชีพ ให้รับผิดชอบแตกต่างกันไป ท่ีสามารถเลือกเองได้ตามความสมัครใจ โดยจะแบ่ง

ออกเป็นฐานต่าง ๆ ได้ดังนี้  

 ฐานงานการศึกษา นักเรียนทุกคนจะอยู่แบบนักเรียนประจํา กินอยู่ฟรี (รับประทาน

อาหารมังสวิรัติ) การเรียนการสอนสอดคล้องกับทักษะการใช้ชีวิต เช่น การปลูกผัก และการ

ทําอาหาร เป็นต้น ควบคู่ไปกับการเรียนแบบวิชาการ และจะเรียกคุณครูหรืออาจารย์ว่า “คุรุ” 

อาจารย์ผู้สอนเป็นสมาชิกภายในชุมชนท่ีมีอาชีพครูมาก่อน หรือเป็นบุคคลท่ีมีความเชี่ยวชาญ 

ฐานงานการศึกษาจะประกอบไปด้วย โรงเรียนสัมมาสิกขาราชธานีอโศก เปิดสอนต้ังแต่ระดับ

ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โรงเรียนสัมมาอาชีวสิกขา เปิดสอนในระดับปวช. และปวส. ใน
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สาขาเกษตรและช่างไฟฟ้า และวิทยาลัยสัมมาสิกขาวังชีวิต เปิดสอนในระบบอุดมศึกษา ซ่ึง

ท้ังหมดนี้มีปรัชญาการศึกษาเดียวกันคือ “ศีลเด่น เป็นงาน ชาญวิชา”  

   

รูปภาพท่ี 11-12 บรรยากาศการเรียนการสอนท้ังวิชาการและทักษะอาชีพ 

ถ่ายเม่ือ 15 กันยายน 2559 ภาพถ่ายโดย นางสาววิริยา ธรรมศร 

 ฐานงานอบรม มีเฮือนศูนย์สูญ เป็นสถานท่ีอบรม สวดมนต์ทําวัตรเช้า-เย็น เป็นศาลา

ประชุมและเป็นสถานท่ีอบรมแก่ผู้ท่ีสนใจท่ัวไป โดยเน้นศีล 5 ละอบายมุขและพาทําชุมชน

เศษฐกิจพอเพียง เฮือนโสเหล่ เป็นสถานท่ีสนทนาธรรมและต้อนรับผู้มาเยี่ยมเยือนชุมชน 

โบสถ์น้ํา อยู่ในบุ่งไหมน้อย (ลําน้ําสาขาของแม่น้ํามูล) เป็นสถานท่ีสังฆกรรมและเป็นท่ีประชุม 

เฮือนเผ่ิงกัน เป็นสถานท่ีอเนกประสงค์ ฟังธรรมและฝึกอบรม ฯลฯ เฮือนฝ่ันเซียว เป็นท่ี

อเนกประสงค์ท่ี 2  

 ฐานบริการ อันได้แก่ สวัสดิการ บริการสวัสดิการด้านอุปโภคบริโภค การเงิน-การ

บัญชี-ธุรการ บริการด้านการเงินและฝ่ายทะเบียน ห้องสมุด ให้บริการยืมและค้นคว้าหนังสือ

ท่ัวไปและหนังสือของชาวอโศก โฮงปัว (ศูนย์สุขภาพ) บริการด้านการรักษาพยาบาล ท้ัง

แพทย์แผนปัจจุบัน แพทย์แผนไทย และแพทย์ทางเลือก ประปา บริการน้ําด่ืมน้ําใช้ แผนก

ศิลป์ บริการด้านศิลป์ต่าง ๆ และเขียนป้าย ยานยนต์ บริการด้านยานยนต์ท้ังภายในและ

ภายนอกชุมชน แผนกต้อนรับ บริการด้านต้อนรับแขกผู้มาเยือนชุมชน งานก่อสร้าง อาคาร 

สถานท่ีต่าง ๆ ของชุมชน ประชา ไฟฟ้า โทรศัพท์ ยานยนต์ ซ่อมบํารุงและอ่ืน ๆ  
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รูปภาพท่ี 13 ห้องสมุด อยู่บริเวณชั้น 2 เฮือนศูนย์สูญ 

ถ่ายเม่ือ 15 กันยายน 2559 ภาพถ่ายโดย นางสาววิริยา ธรรมศร 

   

รูปภาพท่ี 14-15 โฮงปัว หรือ ศูนย์พยาบาล 

ถ่ายเม่ือ 15 กันยายน 2559 ภาพถ่ายโดย นางสาววิริยา ธรรมศร 

 ฐานเศรษฐกิจ อันได้แก่ กสิกรรม แบ่งเป็นพืชไร่-นา-สวน เพาะปลูกแบบธรรมชาติ 

ขยะวิทยา แยกขยะเพ่ือนํามาซ่อมแซม นํากลับมาใช้ใหม่ นํามาดัดแปลงและนําไปท้ิง ปุ๋ย

สะอาด ผลิตปุ๋ยดินและปุ๋ยน้ํา เพ่ือการเกษตร จุลินทรีย์ ผลิตจุลินทรีย์เพ่ือการเกษตร ทําความ

สะอาดสุขภาพและปุ๋ยหมักชีวภาพ แปรรูปสมุนไพร น้ําพริกสมุนไพร ขนมต่าง ๆ ยาหม่อง ข้ีผึ้ง

แก้หวัด น้ํามันเหลือง น้ํามันงา เป็นต้น เฮือนหญังกิน เป็นท่ีปรุงอาหาร (เป็นโรงครัวกลาง) 

เฮือนสวยเหมิด เป็นท่ีวางอาหารท่ีปรุงเสร็จแล้ว ให้ชาวชุมชนและนักเรียนตักรับประทาน 

โรงสี ผลิตข้าวกล้อง ข้าวซ้อมมือ โรงแชมพู ผลิตแชมพู ครีมนวด เจล โลชั่น สบู่เหลว และ

น้ํายาทําความสะอาด ฐานซีอ้ิวเต้าเจี้ยว ผลิตซีอ้ิว เต้าเจี้ยว กะปิเจ ปลาร้าเจจากถ่ัวเหลือง 

ห้านปันบุญ (ร้านปันบุญ) จําหน่ายสินค้าท่ีผลิตในชุมชนและจากเครือข่ายชาวอโศกในราคา
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บุญนิยม ต้ังอยู่ท่ีตลาดวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี อุทยานบุญนิยม เป็นร้านอาหาร

จําหน่ายอาหารมังสวิรัติและวัตถุดิบในการปรุงอาหารมังสวิรัติตลอดจนผลิตภัณฑ์ชุมชน ต้ังอยู่

ท่ีอําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี การตลาด ขนส่งสินค้าจากชุมชนสู่เครือข่ายต่าง ๆ ของชาว

อโศกและลูกค้าท่ัวไป   

 

รูปภาพท่ี 16 โรงแชมพู 

ถ่ายเม่ือ 15 กันยายน 2559 ภาพถ่ายโดย นางสาววิริยา ธรรมศร 

 

รูปภาพท่ี 17 โรงสีข้าว  

ถ่ายเม่ือ 15 กันยายน 2559 ภาพถ่ายโดย นางสาววิริยา ธรรมศร  
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รูปภาพท่ี 18 ร้านค้าปันบุญ 

ถ่ายเม่ือ 15 กันยายน 2559 ภาพถ่ายโดย นางสาววิริยา ธรรมศร 

 

รูปภาพท่ี 19 โรงปุ๋ย  

ถ่ายเม่ือ 15 กันยายน 2559 ภาพถ่ายโดย นางสาววิริยา ธรรมศร 

 

รูปภาพท่ี 20 เฮือนหญังกิน หรือ โรงครัวกลาง 

ถ่ายเม่ือ 15 กันยายน 2559 ภาพถ่ายโดย นางสาววิริยา ธรรมศร 
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 วิถีชีวิตของคนในชุมชน 

 กิจวัตรประจําวันและกิจกรรมของคนในชุมชน คือ ต้ังแต่เวลา 04.00-05.30 น. จะ

ออกมาร่วมกันทําวัตรเช้า เวลา 05.30-08.30 น. จะแยกย้ายออกไปทํางานตามฐานงานต่าง ๆ 

ท่ีตนเองรับผิดชอบ เวลา 09.00-10.30 น. ร่วมกันฟังธรรมก่อนฉันหรือวิปัสสนาจอแก้ว16 และ

รับประทานอาหารร่วมกัน เวลา 13.00-17.00 น. ลงฐานงานต่าง ๆ หรือลงแขกตามฐานงานท่ี

ต้องการความช่วยเหลือ เวลา 18.00-20.00 น. ฟังธรรม รายการ สงคราม สังคม ธรรมะ 

การเมือง หรือการเรียนอิสระ หรือทีวีภาพยนตร์ โดยทุกครั้งท่ีทุกคนพบปะกันจะมีการไหว้

ทักทายกันด้วยความอ่อนน้อม อันเป็นมารยาทของคนไทย หากแต่จะมีความพิเศษแตกต่าง

ออกไปคือจะกล่าวคําว่า “เจริญธรรม” แทนคําว่า “สวัสดี” 

 ชุมชนแห่งนี้มีอุดมการณ์ว่าเป็นหมู่บ้านของผู้ปฏิบัติธรรม ประกอบด้วย บ้าน วัด 

โรงเรียน มีพ่อท่านสมณะโพธิรักษ์ สมณะ และสิกขมาตุ เป็นผู้นําทางจิตวิญญาณ อบรมสั่งสอน

ด้านจริยธรรมตามแนวทางพุทธศาสนา ทุกคนท่ีอยู่ท่ีนี่มาจากทุกภาคของประเทศไทย โดยมี

อุดมการณ์ร่วมกันท่ีจะสร้างชุมชนบุญนิยมโดยท่ีคนในชุมชนถือศีล 5 และศีล 8 ตามพุทธ

ประเพณีเป็นหลักในการดําเนินชีวิตอย่างเคร่งครัด รับประทานอาหารมังสวิรัติ วันละ 1-2 ม้ือ 

ไม่มีอบายมุข สิ่งเสพติด แม้แต่การสูบบุหรี่ก็ไม่มี แต่งกายเรียบง่าย ไม่สวมรองเท้า เสียสละลด

ความเห็นตัว มีความเอ้ืออาทรต่อกันอยู่ร่มกันด้วยความเคารพในศีล นับถือศาสนาพุทธ ทุก

คนทํางานฟรี โดยมีค่าตอบแทนเป็นบุญท่ีได้เสียสละออกไปให้แก่ผู้อ่ืน รายได้จากผลผลิตต่าง ๆ 

นํามาเป็นค่าใช้จ่ายร่วมกันในชุมชนเป็นระบบสาธารณโภคี (กินใช้ร่วมกันเป็นกองกลางโดยท่ี

ทุกคนสมัครใจ) 

 ดังนั้น จะเห็นได้ว่าชุมชนมีลักษณะของระบบเศรษฐกิจเฉพาะ และอยู่ในตําแหน่งทวน

กระแสสังคมท่ีเป็นระบบทุนนิยมค่อนข้างชัดเจน รวมไปถึงระบบสาธารณูปโภค คือ มิได้เอาผล

กําไรเป็นท่ีตั้งแบบระบบเศรษฐกิจทุนนิยม ประกอบกับใช้หลักคําสอนทางพุทธศาสนาเป็นท่ียึด

เหนี่ยวระบบเศรษฐกิจและจิตใจของชุมชน จึงเน้นการเสียสละแก่ส่วนรวมและไม่หวังผลกําไร 

ท่ีเป็นไปอย่างเคร่งครัด ด้วยมีจุดมุ่งหมายให้เป็นชุมชนท่ีคนถือศีล 5 และศีล 8 ได้ ภาพของคน

                                                           

16
 วิปัสสนาจอแก้ว คือ รับชมรายการธรรมมะทางโทรทัศน์ 
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ในชุมชนอาจเรียกได้ว่า “สมถะ” อย่างเห็นได้ชัด พ่ึงพาธรรมชาติและพ่ึงพาตนเองได้ ซ่ึง

อาจารย์ไม้ร่ม ธรรมชาติอโศก เข้าใจแนวทางปฏิบัติดังกล่าว และยอมรับเง่ือนไขในการเข้าร่วม

เป็นสมาชิกคนหนึ่งของชุมชน 

 สรุป 

 จะเห็นได้ว่า ภายในบทนี้เนื้อหาถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนหลัก คือประวัติของอาจารย์

ไม้ร่ม ธรรมชาติอโศก และข้อมูลท่ัวไปของชุมชนบ้านราชธานีอโศก โดยการอธิบายภูมิหลังของ

อาจารย์ไม้ร่มท้ังหมด ต้ังแต่ช่วงชีวิตในวัยเด็กจนปัจจุบัน ผู้ศึกษาได้จัดแบ่งข้อมูลเหล่านี้

ออกเป็น 2 ประเด็นหลัก กล่าวคือ ประวัติของอาจารย์ไม้ร่ม ธรรมชาติอโศก และข้อมูลท่ัวไป

ของชุมชนบ้านราชธานีอโศก ตําบลบุ่งไหม อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี ซ่ึงในทุก

ประเด็นต่างแสดงให้เห็นถึงจุดเปลี่ยนทางความคิด และเง่ือนไขทางสังคมหรือยุทธวิธีท่ีปัจเจก

จําต้องมีการตอบสนองให้เหมาะสมต่อสังคมท่ีตนเองอาศัยอยู่ในขณะนั้น ๆ จนเกิดเป็น

พฤติกรรมในแต่ละช่วงวัยท่ีดําเนินสอดคล้องกันไปกับสถานการณ์ การทําความเข้าใจภูมิหลัง

ของอาจารย์ไม้ร่มและการทําความเข้าใจต่อแนวคิด อุดมการณ์ ระบบเศรษฐกิจ ตลอดจน

กฎระเบียบของชุมชนนี้ สามารถนําไปสู่การวิเคราะห์ และเชื่อมโยงในประเด็นกระบวนการ

สร้างพ้ืนท่ีทางสังคมของอาหารมังสวิรัติแบบอินเดียได้ (ซ่ึงจะขอกล่าวในบทท่ี 5 ต่อไป) 
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บทท่ี 4 

อาหารมังสวิรัติแบบอินเดียโดยอาจารย์ไม้ร่ม ธรรมชาติอโศก 

 

 ในบทนี้เป็นการนําเสนอข้อมูลอาหารมังสวิรัติแบบอินเดียภายใต้การเผยแพร่ของอาจารย์ไม้

ร่ม ธรรมชาติอโศก ท้ังความเป็นมา หลักในการกิน วัตถุดิบ กิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับอาหารมังสวิรัติ

แบบอินเดีย ตลอดจนลักษณะการกินท่ีเป็นจุดเด่นของอาจารย์ไม้ร่ม โดยเนื้อหาในบทนี้ได้จากการ

สังเกตการณ์ การสัมภาษณ์อาจารย์ไม้ร่ม และภรรยา ผู้เผยแพร่อาหารมังสวิรัติแบบอินเดีย กลุ่ม

ผู้บริโภคและไม่บริโภคอาหารมังสวิรัติตามคําแนะนําของอาจารย์ไม้ร่มท่ีอาศัยอยู่ร่วมกันในชุมชนบ้าน

ราชธานีอโศก ผู้บริโภคข่าวสารผ่านสื่อต่าง ๆ ท้ังทางโทรทัศน์ และสื่อสังคมออนไลน์ (Social media) 

และชาวบ้านในหมู่บ้านใกล้เคียง เพ่ือท่ีจะสามารถสะท้อนทัศนคติท่ีทําให้เห็นถึงคุณค่า และ/หรือ 

ความขัดแย้งกับสภาวการณ์ปัจจุบันของการเผยแพร่องค์ความรู้อาหารมังสวิรัติแบบอินเดียของ

อาจารย์ไม้ร่มท่ีกระจายออกไปอย่างรอบด้าน นอกจากนี้ภายในบทยังมีข้อมูลเสียงสะท้อนด้านการใช้

อาหารเพ่ือรักษาอาการป่วยและป้องกันโรคภัยผ่านการบอกเล่าของเหล่าผู้บริโภค และแนวคิดในการ

ใช้ชีวิตของอาจารย์ไม้ร่ม ธรรมชาติอโศกอีกด้วย 

 

 การรับประทานอาหารมังสวิรัติของชาวชุมชนโดยท่ัวไป 

โดยท่ัวไปภายในชุมชนของชาวอโศก “การรับประทานอาหารมังสวิรัติ” ถือเป็นกฎข้อ

สําคัญในการอยู่ร่วมกันหรือการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชาวอโศก โดยรูปแบบวิถีชีวิตเช่นนี้จะถูก

เรียกว่า “ระบบบุญนิยม”17 คือเริ่มต้นจาก “การสร้างคนดีมีศีล” ให้ได้ก่อนเป็นอันดับแรก โดย “คน

ดี” ท่ีว่านี้ คือ บุคคลผู้ถือศีล 5 ละอบายมุข เป็นอย่างน้อย บุญนิยมเป็นคติท่ีสมณะโพธิรักษ์ต้องการ

                                                           

17 สรุปจาก “สารอโศก” อันดับท่ี ๑๕๕. บันทึกจากปัจฉาสมณะ ม.ิย.-ก.ค. 2535. หน้า 22-23 
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ปลูกฝังลงในสังคมชาวอโศก เพ่ือสร้างให้เป็นวัฒนธรรมและประเพณีในทุกชุมชนของเครือข่ายสันติ

อโศก 

จากการทบทวนงานศึกษาของดรุณี สิงหเดช (2551) พบว่าแรงจูงใจในการบริโภคอาหาร

มังสวิรัติของพุทธศาสนิกชน พุทธสถานสันติอโศก ส่วนใหญ่มีแรงจูงใจภายในในการบริโภคอาหาร

มังสวิรัติ เพ่ือร่างกายท่ีสะอาดบริสุทธิ์ สุขภาพดีปราศจากโรค และมีแรงจูงใจภายนอก เพ่ือรักษา

สิ่งแวดล้อม (ดรุณี สิงหเดช, 2551: บทคัดย่อ) ประกอบกับการลงภาคสนามของผู้ศึกษาพบว่าไปใน

ทิศทางท่ีเดียวกัน โดยคนในชุมชนให้ความสําคัญกับอาหารเป็นอย่างยิ่ง และมักมีคําพูดติดปากกัน

ท่ีว่า “อาหาโรโลเกปฐมโมโหตุ อาหารเป็นหนึ่งในโลก”18 ซ่ึงเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าท่ีปรากฏอยู่

ในพระไตรปิฎก พ่อท่านได้นําคําสอนนี้มาเผยแพร่ พร้อมท้ังอธิบายขยายความเพ่ิมเติมในเรื่องอาหาร 

419 ให้กับชาวอโศกได้เข้าใจมากยิ่งข้ึนว่าการปฏิบัติศีลและการรับประทานอาหารเป็นเรื่องเดียวกัน 

ชาวอโศกจํานวนไม่น้อยได้นํามาปฏิบัติใช้ในชีวิตจริงด้วย  

 ... เร่ืองอาหารเป็นเร่ืองพื้นฐานของคนในชีวิตประจําวัน อาหารเป็นหนึ่งใน

โลก พระพุทธเจ้าตรัสไว้ อาหารนี่เป็นตัวก่อโรคถือว่าร้ายแรง ค่าใช้จ่ายสูง มันไม่คุ้มกับ

การเป็นภาระของชีวิต หมดโอกาสหลาย ๆ อย่าง อาหารนี่สามารถกําหนดชีวิตคนเรา

ได้ดี ถ้ากินอาหารที่ดี จะลดภาระในชีวิตได้เยอะ ที่สําคัญ ศีลทุกข้ออยู่ในอาหาร กิน

อาหารไม่ดี ผิดศีลได้ทุกข้อ ตั้งแต่ 1-5 เม่ือเรากินอาหารอย่างมีระเบียบ มีลําดับ เม่ือ

เราไม่ฟุ้งซ่านเราก็จะมีสติ ... ครัวเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิต (ดาวตะวัน ประยูรสิงห์, 

2560: สัมภาษณ์) 

คุณดาวตะวัน ประยูรสิงห์ เป็นหนึ่งในสมาชิกชุมชนบ้านราชธานีอโศก ท่ีใส่ใจในเรื่องของ

การรับประทานอาหาร ไม่เพียงแต่เพ่ือสุขภาพท่ีดี หากแต่ยังมีการอธิบายผนวกรวมไปกับ

ความสัมพันธ์ต่อการรักษาศีล หรือการปฏิบัติศีลอีกด้วย การปฏิบัติศีล ถือเป็นจุดแข็งสําคัญของ

                                                           

18 อาหารเป็นหน่ึง “สัพเพ สตัตา อาหารัฏฐิติกา” สัตว์ท้ังปวงดํารงอยู่ได้ เพราะอาหาร จากพระไตรปิฎกเลม่ 25 
“สามเณรปัญหา” ข้อ 4 ในหนังสือธรรมพุทธสุดลึก หน้า 10 
19 อาหาร 4 อาหารเป็นเครื่องคํ้าจุนโลก ประกอบด้วย 1) กวฬิงการาหาร (คําข้าวเป็นเครื่องคํ้าจุนชีวิต) พึงกําหนดรู้
ความยินดีในกามคุณ 5 2) ผัสสาหาร (ผัสสะเป็นเครื่องคํ้าจุนชีวิต) พึงกําหนดรู้ในเวทนา 3 3) มโนสญัเจตนาหาร 
(จิตเจตนาเป็นเครื่องคํ้าจุนชีวิต) พึงกําหนดรู้ในตณัหา 3 และ 4) วิญญาณาหาร (ความรู้แจ้งเป็นเครื่องคํ้าจุนโลก) พึง
กําหนดรู้ในนามรูป พระไตรปิฎกเล่ม 16 “ปุตตมังสสูตร” ข้อ 240 ในหนังสือธรรมพุทธสดุลึก หน้า 64 
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พุทธศาสนิกชนในเครือข่ายของสันติอโศก การไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ถือเป็นหลักปฏิบัติข้อแรกของผู้ถือ

ศีล 5 กฎการไม่บริโภคเนื้อสัตว์จึงถือเป็นการปฏิบัติข้ันพ้ืนฐานของการไม่เบียดเบียนชีวิตสัตว์อ่ืน 

และได้กลายเป็นกฎระเบียบท่ีเคร่งครัดของผู้ท่ีต้องการเข้ามาเป็นสมาชิกหรือเป็นสมาชิกของชุมชน

ในเครือข่ายสันติอโศกอยู่แล้วต้องพึงปฏิบัติ แต่อย่างไรก็ตามอาหารปลอดเนื้อสัตว์ หรืออาหาร

มังสวิรัติท่ีรับประทานกันในชุมชนบ้านราชธานีอโศกแห่งนี้มีการเปิดกว้าง ไม่ได้มีการจํากัดหรือ

เฉพาะเจาะจงว่าจะต้องเป็นสูตรอาหารใด อาจเป็นอาหารมังสวิรัติแบบเจ อาหารของหมอเขียว อา

หารแม็คโคไบโอติก หรืออาหารมังสวิรัติแบบอินเดียก็ได้ 

การรับประทานอาหารของคนในชุมชนบ้านราชธานีอโศกจะอยู่ในความดูแลของเฮือนหยัง

กิน หรือโรงครัวกลาง ท่ีจะมีหน้าท่ีปรุงอาหารสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป เพ่ือไม่ให้ชาวชุมชนขาด

สารอาหาร และเน้นการใช้ทรัพยากรท่ีมีในพ้ืนท่ีในการนํามาปรุงอาหาร และเน้นการใช้เต้าหู้แทน

โปรตีนจากเนื้อสัตว์ ท่ีชาวชุมชนเองมีโรงผลิตเป็นของตนเองด้วย น้องหนึ่งฤทัยนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนสัมมาสิกขาราชธานีอโศก ผู้มีหน้าท่ีรับผิดชอบอยู่ฐานเฮือนหยังกิน กล่าว

ว่า อาหารท่ีต้องมีในแต่ละวัน คืออาหารประเภทผัด แกง น้ําพริก ข้าวต้ม และของหวาน ในส่วนของ

ข้าวต้มและรวนเต้าหู้ต้องมีทุกวันสําหรับสมณะ (หนึ่งฤทัย ไชยพร, 2560: สัมภาษณ์)  

 

 

รูปภาพท่ี 21 รวนเต้าหู้ 

ถ่ายเม่ือ 17 กันยายน 2559 ภาพถ่ายโดย นางสาววิริยา ธรรมศร 
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รูปภาพท่ี 22 แกงเผ็ด 

ถ่ายเม่ือ 17 กันยายน 2559 ภาพถ่ายโดย นางสาววิริยา ธรรมศร 

 

รูปภาพท่ี 23 ผัดถ่ัวฝักยาว 

ถ่ายเม่ือ 17 กันยายน 2559 ภาพถ่ายโดย นางสาววิริยา ธรรมศร 

 

รูปภาพท่ี 24 ลอดช่องน้ํากะทิ และฟักทองแกงบวช 

ถ่ายเม่ือ 17 กันยายน 2559 ภาพถ่ายโดย นางสาววิริยา ธรรมศร 
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คนท่ีนี่จะมารวมตัวกันรับประทานอาหารท่ีทางโรงครัวกลางจัดเตรียมไว้ให้ อยู่อย่างเรียบ

ง่าย มีอะไรก็กินอย่างนั้น เป็นการลดกิเลส ดังนั้น คนในชุมชนไม่เพียงแต่กินอาหาร หากแต่ยังเป็น

การปฏิบัติธรรม และเป็นการกิน “บุญ” เข้าไปด้วย วิธีการนั่งรับประทาน สมณะและสิกขมาตุนั่ง

ด้านบน สูงกว่าชาวชุมชน อาหารจะถูกทยอยลงมาโดยใช้ท่ีรองติดล้อ ส่งเวียนกันไปเรื่อย ๆ สําหรับผู้

ท่ีมีภาระงานติดค้าง เจ็บป่วย หรือมีเหตุจําเป็นในกรณีอ่ืน ๆ สามารถรับประทานอาหารในเวลาอ่ืน

ได้ หรือนําอาหารออกไปรับประทานท่ีอ่ืนก็ได้ โดยทางโรงครัวกลางจะเตรียมอาหารไว้ให้ สะดวก

เม่ือไหร่ก็สามารถเข้าไปรับประทานอาหารตามทีหลังได้ หากแต่ช่วงเวลาท่ีเป็นท่ีนิยม และปฏิบัติกัน

ในการรับประทานอาหารคือ ช่วงราว 9 โมงเช้า และในช่วงราว 4 โมงเย็น ท่ีนี่จะรับประทานกัน

เพียงวันละ 1-2 ม้ือเท่านั้น หรือกรณีของผู้ท่ีต้องการทําอาหารรับประทานเองก็สามารถทําได้เช่นกัน 

  

รูปภาพท่ี 25-26 บรรยากาศการรับประทานอาหารร่วมกัน 

ถ่ายเม่ือ 17 กันยายน 2559 ภาพถ่ายโดย นางสาววิริยา ธรรมศร 

 

รูปภาพท่ี 27 บรรยากาศการรับประทานอาหารของคนในชุมชน 

ถ่ายเม่ือ 5 กุมภาพันธ์ 2560 ภาพถ่ายโดย นางสาววิริยา ธรรมศร 
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รูปภาพท่ี 28 ข้าวมันไก่แบบมังสวิรัติ อาหารของคนในชุมชนท่ีเลือกทํารับประทานกันเองท่ีบ้าน 

ถ่ายเม่ือ 2 กุมภาพันธ์ 2560 ภาพถ่ายโดย นางสาววิริยา ธรรมศร 

 คุณวิเชียร สุขทวี อายุ 58 ปี อดีตพ่อครัวร้านอาหาร หนึ่งในผู้รับประทานอาหารท่ีทางโรง

ครัวกลางจัดเตรียมไว้ให้ แสดงความคิดเห็นต่ออาหารมังสวิรัติเหล่านี้ว่า 

 ช่วงที่มาที่นี่ 5–6 เดือน รู้สึกเลยว่าสุขภาพดี 3 เดือนไปหาหมอคร้ัง ก่อนมา

อยู่ที่นี่ เบาหวานวัดไว้ 198 มานี่ไปตรวจเหลือ 137 อาหารที่นี่ปลอดสารพิษ ... อา

เป็นคนกินยาก แต่พอมาที่วัด (หมู่บ้านราชธานีอโศก) ใครตักอะไรให้ก็กิน เรากินแล้ว

มีความสุข กินแล้วก็ไม่นึกถึงอะไรเลย ผักกินแล้วไม่อร่อยแต่เรากินบุญ (วิเชียร สุขทวี, 

2560: สัมภาษณ์) 

 สืบเนื่องจากท้ังเรื่องของจํานวนคน และความครบถ้วนของสารอาหาร ทําให้ในแต่ละวันโรง

ครัวกลางจะทําอาหารไม่ต่ํากว่าวันละ 10 อย่าง (เย็นยิ่ง นาวาบุญนิยม, 2560: สัมภาษณ์) อีกท้ังยังมี

ความหลากหลายของสูตรอาหารในชุมชน ท้ังอาหารแม็คโคไบโอติก อาหารของหมอเขียวท่ีเน้นเรื่อง

ความสมดุลของหยิน-หยาง อาหารตามแพทย์แผนไทยท่ีเน้นเรื่องธาตุของแต่ละคนเป็นหลัก เป็นต้น 

ทําให้ชาวชุมชนมีการศึกษาเรื่องอาหารจริงจังมากข้ึน เพราะท่ีบ้านราชธานีอโศกแห่งนี้เน้นการรักษา

ตัวเองโดยการพ่ึงพาธรรมชาติและสมุนไพร มากกว่าการรักษาตัวตามวิถีแพทย์ตะวันตกสมัยใหม่ คุณ

จันทร์ฟอง จันทร์ต๊ะวงศ์ อายุ 51 ปี อดีตเคยทํางานเป็นแม่บ้านอยู่ท่ีกรุงเทพมหานคร พบเนื้องอกท่ี

มดลูกเม่ือสองปีท่ีแล้ว และได้รับการผ่าตัดเรียบร้อย และมีอาการเป็นโรคภูมิแพ้ ทําให้การเลือก

รับประทานอาหารมีความจําเป็นเพ่ิมมากข้ึน คุณจันทร์ฟองกล่าวว่า 
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เราไม่กินตามเขา (คนอ่ืน ๆ ในชุมชน) เรากินตามภาวะอาการป่วยของเรา เอา

ความรู้มาจากตอนที่ไปนั่งฟังบรรยายของหมอเขียวบ้าง เขา (หมอเขียว) แนะนําให้เป็น

หมอดูแลตัวเอง เรารับฟังอยู่ ไม่ปฏิเสธ แต่บางอย่างของที่เราไม่รู้ เราก็ไม่ตาม ... แม่ 

(คุณจันทร์ฟอง) เป็นคนฤทธิ์ร้อน มีแผลในปาก หายใจร้อน ๆ เอาของรสเปร้ียว ๆ มา

ช่วยลดพวกนี้ได้ เป็นตัวช่วยไม่ให้ท้องอืดด้วย และแม่ไม่กินรสจัด ไม่ใส่เคร่ืองปรุงเยอะ 

... (จันทร์ฟอง จันทร์ต๊ะวงศ์, 2560: สัมภาษณ์) 

 จะเห็นได้ว่า การรับประทานอาหารมังสวิรัติในชุมชนราชธานีอโศกเป็นวิถีชีวิตท่ีปกติ คน

ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด แต่อย่างไรก็ตามในความเป็นอาหารมังสวิรัติ ได้มีความหลากหลายของสูตร

อาหารปรากฏข้ึนมากมาย ท้ังท่ีเป็นความเชื่อส่วนบุคคล หรือความเชื่อจากสํานักต่าง ๆ ท่ีมาอบรม

ให้กับชาวชุมชน ในทางกลับกันความเคร่งครัดนี้ก็ถือได้ว่ายังมีพ้ืนท่ีอิสระในการเลือกบริโภคอาหารใน

แบบท่ีเหมาะสมกับตนเอง ท้ังในเรื่องของสารอาหาร ตามความพึงพอใจ หรือตามความสะดวก อิสระ

ในการเลือกรับหรือปฏิเสธอาหารต่าง ๆ ได้ เพียงแต่ต้องเป็นอาหารมังสวิรัติเท่านั้น และจะดียิ่งข้ึนไป

อีก หากอาหารเหล่านั้นเป็นอาหารท่ีมาจากวัตถุดิบปลอดสารพิษท่ีคนในชุมชนวางใจ เพราะปลูกมา

กันเองกับมือ 

 จุดเริ่มต้นอาหารมังสวิรัติแบบอินเดียโดย อาจารย์ไม้ร่ม ธรรมชาติอโศก 

 อาจารย์ไม้ร่ม ธรรมชาติอโศก หนึ่งในสมาชิกชุมชนบ้านราชธานีอโศก เป็นบุคคลท่ีมีความ

พิเศษและแตกต่างไปจากคนอ่ืน ๆ เพราะในกฎระเบียบการรับประทานอาหารมังสวิรัติท่ีต้อง

รับประทานอย่างเคร่งครัด อาจารย์ไม้ร่มไม่สนใจว่าตนจะต้องเลือกรับหรือปฏิเสธอาหารรูปแบบอ่ืน

ภายในชุมชนของชาวอโศก แต่ท่านกลับเลือกท่ีจะรังสรรค์อาหารตามความเชื่อความศรัทธาของ

ตนเอง เสาะแสวงหาอาหารท่ีท่านคิดว่าดีท่ีสุด และเลือกลงมือปฏิบัติเอง ภายใต้คําสอนอาหารเป็น

หนึ่งในโลก อาหารท่ีพร้อมด้วยบุญ และความถูกต้อง กินแล้วจะไม่เจ็บไข้ได้ป่วย หรือหากป่วยไข้ก็ยัง

สามารถท่ีจะรักษาได้ อาหารท่ีเป็นด่ังปัจจัยสี่นี้ อาหารท่ีอาจารย์ไม้ร่มเลือกคือ “อาหารมังสวิรัติแบบ

อินเดีย” 
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รูปภาพท่ี 29 อาหารมังสวิรัติแบบอินเดียโดยอาจารย์ไม้ร่ม ธรรมชาติอโศก และภรรยา  

ถ่ายเม่ือ 18 กันยายน 2559 ภาพถ่ายโดย นางสาววิริยา ธรรมศร 

 เดิมทีอาจารย์ไม้ร่มไม่ได้อาศัยอยู่ในชุมชนบ้านราชธานีอโศกมาก่อน หากแต่อยู่ท่ีสันติอโศก

ในกรุงเทพ อาจารย์ไม้ร่มเป็นสมาชิกชุมชนท่านหนึ่งท่ีหันมาให้ความสนใจต่ออาหารมังสวิรัติอย่าง

จริงจัง แรกเริ่มท่านทานอาหารมังสวิรัติท่ัวไปต้ังแต่ปี พ.ศ. 2528 คือ เม่ือได้เข้ามาเป็นสมาชิกชาว

อโศกอย่างเต็มตัว พบว่าชาวอโศกเจ็บป่วยกันมาก เพราะนิยมทํางานหนัก ทํากับมือด้วยการลงแรง 

เม่ือพิจารณาแล้วเกิดความสงสัย ว่าความเจ็บป่วยของชาวอโศกน่าจะเกิดมาจากการรับประทาน

อาหารมังสวิรัติกันอย่างผิดวิธี ไม่สมดุล ไม่ครบถ้วน จนก่อให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บเป็นจํานวนมาก ต้ังแต่

ปี พ.ศ. 2530 เป็นต้นมา อาจารย์ไม้ร่มได้เดินทางไปประเทศอินเดียหลายครั้ง ซ่ึงนอกจากเรื่องของ

ศาสนาแล้ว “อาหาร” เป็นอีกสิ่งหนึ่งท่ีท่านให้ความสนใจ และเชื่อว่าสามารถดูแลร่างกายได้อย่างมี

ประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

 ... ใครว่าอะไรดีก็เห่อกันไปแห่กันมาจนแน่นโรงพยาบาล ไม่เว้นแม้แต่นัก

ปฏิบัติธรรม ถึงกับหมอผู้มีความปรารถนาดีต้องหลุดปากออกมาด้วยความสมเพท

เวทนาว่า “พวกเขาปฏิบัติกันอย่างไร ถึงได้แห่กันมารักษา ทีหนึ่ง ๆ เป็นคันรถหกล้อ 

ไหนว่าเป็นนักปฏิบัติธรรมผู้ถือศีลกินอาหารมังสวิรัติเพื่อสุขภาพและความงาม แต่

ทําไมถึงต้องล้มป่วยกันมากมายขนาดนี้” แต่ผมก็ทําได้ไม่มากไปกว่าความจริงที่มีอยู่

และความรู้ที่จํากัด จึงไม่กล้ามาชี้นําที่อาจเกิดการผิดพลาดในภายหลัง จนเป็น

อันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภคตามที่เป็นกันอยู่ หากแต่ได้แต่เตือนสตินักมังสวิรัติ
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มือใหม่ ด้วยคัดกรองความรู้ด้านอาหารการกินมาจากผู้ รู้มากมายหลายท่าน 

โดยเฉพาะจากชาวอินเดีย เจ้าพ่อต้นตอมังสวิรัติที่ได้รับการยอมรับมาแล้วเป็นพัน ๆ 

ปีนั้นสําคัญยิ่ง โดยที่ผมไม่อยากเห็นพี่น้องต้องกลายเป็นหนูทดลอง ด้วยเจตนาที่แสน

ดีของคนบางคนที่เห็นแก่ได้กันจนเกินไป (ผู้ศึกษาสอบถามในภายหลังพบว่าอาจารย์

กล่าวถึงกลุ่มแพทย์และนักวิทยาศาสตร์) จนผมต้องไปเก็บเล็กผสมน้อยจากครัว

อินเดียมาหลายคร้ังหลายหน ทั้งในไทยและในประเทศอินเดียโดยตรง นับตั้งแต่ครัว

คนยากคนจน คนยาจกวณิพกขอทาน ไปจนถึงเตาไฟครัวบ้านท่านรัฐมนตรี

กระทรวงมหาดไทยอินเดีย แล้วเอามาพิจารณาเจียระไน ให้มีความกระชับนับถือ ถาม

ถึงได้ด้วยความไว้เนื้อเชื่อใจ โดยไม่ต้องไปเสียเนื้อที่กับการอ้างอิงหลักฐานทาง

วิชาการตะวันตกของพวกกินเนื้อที่ยังเอาแน่นอนอะไรไม่ได้มาเป็นข้อยุติ (ไม้ร่ม 

ธรรมชาติอโศก, 2556: 6-7) 

 จุดหันเหท่ีทําให้อาจารย์สนใจอินเดียเป็นอย่างมาก ประการแรกเป็นเหตุมาจากความเลื่อมใส

ศรัทธาในศาสนาพุทธ อินเดียเป็นประเทศท่ีพุทธศาสนิกชนมักไปแสวงบุญกันอย่างมาก โดยเฉพาะ

พุทธศาสนิกชนชาวไทย ท่านเล่าว่าความประทับใจแรกท่ีไปอินเดียเกิดข้ึนก่อนจะลงถึงแผ่นดินอินเดีย

เสียอีก 

 ตอนแรกที่ไป ไปทัวร์ไปท่องเที่ยว เคร่ืองบินยังไม่ทันลงเลยนะ คนอินเดียนี่ลุก

ข้ึนยืนเตรียมตัวกันแล้ว จนแอร์โฮสเตสต้องบอกให้นั่งลงก่อน คนอินเดียดูแล้ว

กระตือรือร้นมากในการทํามาหากิน คือเขาตื่นอยู่เสมอ อีกอย่างเขากินอาหารหมด

จาน ผัวเมียไม่หย่าร้าง ไอ้ที่เรากินอยู่นี่คงไม่ใช่ เราก็เลยไปดูเขากินอย่างไร อยู่อย่างไร 

ความจริงผม (อาจารย์ไม้ร่ม) ประทับใจหลายอย่าง (เพิ่งอ้าง, 2560: สัมภาษณ์) 

 ตามประวัติและความเป็นมาของการบริโภคอาหารมังสวิรัตินั้นมีท่ีมา 2 ทาง อันได้แก่ ทาง

ตะวันตก และทางตะวันออก นั่นก็คืออินเดียในหมู่ผู้ปฏิบัติโยคะ พระไตรปิฎกมหายานได้บันทึกไว้

อย่างชัดเจนว่า พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่เสวยเนื้อสัตว์ต้ังแต่ก่อนทรงผนวช นอกจากนี้อาหารมังสวิรัติ

ได้ถูกยึดถือเป็นหลักทางศาสนาสําหรับศาสนาในตะวันออกมาหลายพันปีแล้ว ตลอดประวัติศาสตร์ท่ี

ผ่านมาจึงมีนักปราชญ์เป็นจํานวนมากดํารงชีวิตด้วยอาหารปลอดเนื้อสัตว์และได้กระตุ้นเตือนให้ผู้อ่ืน

ได้ทราบถึงการรับประทานอาหารท่ีถูกต้องอยู่เสมอ (ดรุณี สิงกเดช, 2551: 14-15) อาหารท่ีมี
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ประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานย่อมได้รับการพิสูจน์มาแล้วอย่างแน่นอน อาจารย์ไม้ร่มจึงไม่ลังเลเลย

ในการแสวงหาความรู้เรื่องอาหารจากประเทศอินเดีย 

 เนื่องจากอินเดียเป็นประเทศท่ีกว้างใหญ่มาก อีกท้ังยังข้ึนชื่อว่ามีภาษาหลากหลายมากท่ีสุด

ในโลก รูปแบบของอาหารจึงมีความหลากหลายเช่นเดียวกัน โดยพ้ืนท่ีท่ีอาจารย์ไม้ร่มได้ไปศึกษาเรื่อง

อาหารจะอยู่ทางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ซ่ึงรูปแบบอาหารในแต่ละภาคจะมี

ความแตกต่างกันออกไป สําหรับภาคเหนือท่ีภูมิอากาศค่อนข้างเย็น มีการบริโภคเนื้อสัตว์บ้าง 

มังสวิรัติท่ีนิยมรับประทานจะเป็นโรตีทอดใส่ผักกับมันฝรั่ง หรืออาลูปาราท่า (Aloo paratha) สําหรับ

ภาคตะวันออกและตะวันออกเฉียงเหนือจะเป็นมังสวิรัติท่ีเคร่งครัด กินผักเป็นหลัก และสําหรับ

ภาคใต้อาหารจะรสจัดกว่า เผ็ดกว่า และใส่เครื่องเทศสมุนไพรมากกว่า (กรุงเทพธุรกิจ, 2548: 

ออนไลน์) จากท่ีกล่าวมาในข้างต้น อาจารย์ไม้ร่มได้เก็บรวบรวมความรู้เรื่องอาหารมังสวิรัติแบบ

อินเดียจากท่ีต่าง ๆ แล้วนํากลับมาปฏิบัติเอง นอกจากความหลากหลายของพ้ืนท่ีท่ีท่านได้ไปแสวงหา

ความรู้ทางด้านอาหารแล้ว กลุ่มผู้ถ่ายทอดความรู้ก็หลากหลายเช่นกัน 

 

รูปภาพท่ี 30 อาลูปาราท่า  

ถ่ายเม่ือ 20 ธันวาคม 2559 ภาพถ่ายโดย นางสาววิริยา ธรรมศร 

 ผมไปเก็บเล็กผสมน้อยจากครัวอินเดียหลายคร้ัง ทั้งในประเทศไทยจากเพื่อน

ที่เป็นคนอินเดีย และจากอินเดียโดยตรง ตั้งแต่ครัวของคนยากจน คนขอทาน 

วณิพก ไปจนถึงครัวของบ้านรัฐมนตรีที่อินเดีย คนเหล่านี้เคารพนับถือผมมาก 

เพราะการแต่งตัวของเรา ไม่ใส่รองเท้า อย่างนี้ เขากราบไหว้บูชา มีหนังสือพิมพ์ที่

นู้น (อินเดีย) ออกข่าวเร่ืองผม นําเสนอเร่ืองการแต่งกาย การปฏิบัติ การกินอยู่ มา

ทําอะไรที่อินเดีย (ไม้ร่ม ธรรมชาติอโศก, 2560: สัมภาษณ์) 
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 เม่ืออาจารย์ไม้ร่มกลับมายังประเทศไทยจึงได้นําเอาความรู้ต่าง ๆ มาเริ่มทดลองปฏิบัติกับ

ตนเองเป็นคนแรก ซ่ึงนอกเหนือไปจากเรื่องอาหารมังสวิรัติแบบอินเดีย อาจารย์ไม้ร่มยังได้รับเอา

ความรู้จากวัฒนธรรมอินเดียในเรื่องการดูแลสุขภาพในชีวิตประจําวันมาปฏิบัติด้วย เม่ือมีวิถีชีวิตท่ี

แตกต่างไปจากคนอ่ืน ๆ จึงได้รับความน่าสนใจจากสื่อ และเริ่มเป็นท่ีรู้จักเพ่ิมมากข้ึนจากรายการ

โทรทัศน์ “คนค้นฅน” ตอนศิลปินนอกคอก ทางช่องโมเดิร์นไนน์ ทีวี ออกอากาศเม่ือวันท่ี 10 

พฤศจิกายน 2552 ซ่ึงในขณะนั้นได้ใช้ชีวิตอยู่ในบริเวณพ้ืนท่ีป่าร้อยกว่าไร่ท่ีเต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่ไม่

ต่างกับป่าดงดิบของตําบลปากทรง อําเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร (ทีวีบูรพา, 2552: ออนไลน์)  

 การออกสื่อครั้งแรกยังคงเป็นการถูกนําเสนอในด้านศิลปะและชีวิตประจําวันเป็นสําคัญ ซ่ึง

เป็นท่ีสนใจขยายออกไปในวงกว้าง ทําให้มีผู้รู้จักและติดตามเพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะสําหรับผู้ท่ีติดตาม

ทางสื่อท้ังสื่อออนไลน์และสื่อโทรทัศน์ คุณปริศนา สาครน้อย อาชีพค้าขาย อายุ 43 ปี และนายเมธิ

ชัย ภิรมย์รส นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ ตัวอย่างผู้ท่ีติดตามและ

รู้จักอาจารย์ไม้ร่มผ่านทางสื่อ 

... รู้จักอาจารย์ไม้ร่มจากรายการ คนค้นฅน ของทีวีบูรพาเม่ือเกือบสิบกว่าปีที่

แล้ว แต่เป็นการรู้จักข้างเดียวค่ะ และได้มีความสนใจในวิถีชีวิตของอาจารย์มาตลอด 

ต่อมาได้เป็นเพื่อนกันในเฟสบุ๊ค ได้พูดคุยกันบ้างกับอาจารย์ และภรรยา ... อาจารย์

เป็นเพื่อนในเฟสบุ๊คของเพื่อนค่ะ มีเพื่อนร่วมกัน แต่ยังไม่เคยรับประทานอาหารที่

อาจารย์ทําเลยซักคร้ัง ซ่ึงเป็นความฝันอันสูงสุดเร่ืองหนึ่งในชีวิตค่ะ (ปริศนา สาครน้อย, 

2560: สัมภาษณ์) 

... รู้จักอาจารย์ไม้ร่มทางรายการคนค้นฅนในยูทูป เห็นเบอร์โทรท้ายรายการ ๆ 

หนึ่งเลยโทรคุยไม่นานก็เจอเฟสครับ ติดต่อทางเบอร์โทรศัพท์และเฟซบุ๊คตามลําดับ 

รู้จักมาประมาณ 3 ปี ... อ.บอกทางโทรศัพท์ว่าจะลงมางานศพน้าที่บ้านเดิม (จังหวัดสุ

ราษฎร์ธานี) ครับ ผมเลยคิดว่ามาใกล้ๆน่าจะได้พบตัวจริงสักคร้ัง เลยให้พ่อขับรถไป

ครับ โทรถามทางตลอดจนถึงบ้านงาน บ้านผมกับงานศพห่างกันร้อยกว่ากิโล ไปพบตัว

จริงที่จังหวัดสุราษฎร์ ได้ชิมสับปะรดทาเกลือผลไม้และมะพร้าวกะทิจากอาจารย์ไม้ร่ม

ด้วย อยากไปทานอาหารที่บ้านราช อุบลฯมากแต่ทางไกล ก็รอโอกาสที่สมควรจะไปให้

ได้ครับ (เมธิชัย ภิรมย์รส, 2560: สัมภาษณ์) 
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ในกรณีของน้องเมธิชัยเป็นท่ีน่าสนใจมาก สืบเนื่องมาจากผู้ปกครองและคนรอบข้างไม่เห็นด้วย

มากนักกับวิถีทางในแบบของอาจารย์ไม้ร่ม ท่ีมีรูปลักษณ์ภายนอกง่ายต่อการเข้าใจผิด  

 ตอนนั้นอาจารย์บอกให้ดูแลสุขภาพให้ดี โดยเฉพาะการกินอาหาร ช่วงนั้นผมจดทุกคร้ังที่

โทรคุยเลยครับ แต่สมุดนั้นอยู่ที่บ้าน เร่ืองอ่ืน ๆ อาจารย์ก็สอนปรัชญา เช่น มนุษย์ควรจะ

เจริญมากกว่าการกินซากสัตว์ การรอโอกาสที่อาจารย์เรียกว่า กรรม+กาล ไวยากรณ์การกิน

ของอินเดีย พูดถึงแนวทางของชาวอโศกด้วยครับ ... (ผู้ ศึกษาถามถึงความคิดเห็นของ

ผู้ปกครอง) ก็ไม่ค่อยชอบพอเท่าไหร่ครับ เหมือนคนทั่วไปที่ไม่เข้าใจท่าน จะหาว่าบ้าไว้ก่อน 

ผมศึกษาเงียบ ๆ ไม่ออกตัวให้ใครรู้เท่าไหร่ครับ ออกตัวมากจะสู้แรงสังคมไม่ได้ ไม่เหมือนพี่

รุ่ง (ภรรยาอาจารย์ไม้ร่ม เดิมชื่อรุ่งทิวา) ที่ตัดสินใจปุ๊ปไปแบบอาจารย์เลย พี่รุ่งบอกเสมอ

เวลาที่โทรไปว่าให้ใจเย็น ๆ อย่ารีบ รอเวลาแล้ว กรรม/กาลจะนําพาเอง ขออย่าออกนอก

เส้นทางนี้พอ (เมธิชัย ภิรมย์รส, 2560: สัมภาษณ์) 

นอกจากนี้ผู้ท่ีติดตามอาจารย์ไม้ร่มท้ังท่ีกระทําผ่านสื่อ หรือเป็นคนรู้จักกัน ส่วนมากอ่านหนังสือ

ของท่านแทบท้ังสิ้น หนังสือเล่มนี้ถูกตีพิมพ์ในปี พ.ศ. 2553 ชื่อเรื่อง “อาหารห่ากับทางรอดใน

แผนการลับ 2012” เป็นผลงานเขียนเล่มแรกท่ีเขียนเก่ียวกับอาหารมังสวิรัติแบบอินเดียท่ีมีกลิ่นไอ

ของพุทธศาสนาผูกโยงเอาไว้อย่างเหนี่ยวแน่น จนอาจกล่าวได้ว่าอาหารและศาสนาเป็นเรื่องเดียวกัน 

โดยให้คําจํากัดความ อาหารมังสวิรัติแบบอินเดีย หรือ Sakhahari ว่าเป็นรูปแบบหนึ่งของ “ศาสน

หาร” คือ อาหารบุญบริสุทธิ์ อาหารของมนุษย์ผู้เจริญแล้ว เป็นการกินท่ีไม่เบียดเบียนเลือดเนื้อเชื้อ

ชีวิตผู้อ่ืน นอกจากนี้ เนื้อหายังมีการท้าทายกระแสสังคมบางประการ  

ไม่ว่าโลกจะโคจรพามนุษย์ไปถึงไหนมนุษย์ก็ยังต้องพึ่งพาอาศัยอาหารจาก

ธรรมชาติ แม้ยารักษาโรคอันเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ที่พระพุทธองค์หมายถึงนั้น ก็มิใช่ยาเคมี 

คีโม ยารักษาโรคของแพทย์แผนตะวันตกที่เป็นเสมือนยาสั่งที่ถูกมนุษย์นายทุนนํามาใช้

ดูดทรัพย์ มายังไม่ทันถึงสองร้อยปีแต่อย่างใด หากแต่เป็นยาสมุนไพรที่ถูกนํามาใช้เป็น

เคร่ืองแกงปรุงอาหารตามหลักโภชนาการของคนเอเชีย ซ่ึงล้วนแต่มีสรรพคุณสารพัดที่

ถูกลําเลียงไปสู่ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายให้มีประสิทธิภาพและปลอดภัยจากโรคร้ายกัน

อย่างถูกสุขลักษณะ ด้วยความเฉลียวฉลาดและรอบรู้ที่ถูกพิสูจน์ใช้กันมาแล้วหลายพันปี 

เพราะยาหมายถึงติด ที่ต้องกินติดไปกับอาหารเพื่อคุ้มกันอาหารผู้บริโภคในทุกม้ือ (ไม้ร่ม 

ธรรมชาติอโศก, 2553: 49) 
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ท้ังนี้ เพ่ือเปรียบเทียบให้เห็นถึงสาเหตุท่ีจะต้องเจาะลึกไปท่ีอาหารมังสวิรัติแบบอินเดียได้อย่าง

ชัดเจนมากยิ่งข้ึน โดยอาจารย์ไม้ร่มได้ให้เหตุผลไว้ว่า 

 ... อาหารที่ดี จึงไม่เท่าแต่ดีที่สุดในวันนี้ แต่ต้องดีที่สุดในวันหน้าได้ด้วย จน

ได้รับการพิสูจน์กันจนถึงที่สุด ว่าอินเดียเท่านั้นที่ใช้อาหารมังสวิรัติสร้างประเทศและ

พันธุกรรมมนุษย์ผู้เจริญ ตามหลักการศาสนาหารเป็นหนึ่งในโลก ... อาหารมังสวิรัติแบบ

อินเดียจึงเป็นที่ยอมรับว่าสามารถผลิตนักปราชญ์ศาสดาเป็นสินค้าส่งออกเพียงแห่งเดียว

ในโลกมาทุกยุคทุกสมัย จนกลายเป็นมหาอํานาจทางจริยธรรม ... ด้วยเหตุนี้ อาหาร

มังสวิรัติ จึงเปี่ยมล้นไปด้วยพลังแห่งบุญ โดยเฉพาะอาหารที่ต้องผ่านพระเจ้าเบื้องบน

และวงการแพทย์เป็นสําคัญ จนตกผลึกกลายเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีที่พระพุทธ

องค์ยังทรงยอมรับว่า ...อาหาโรโลเกปฐมโมโหตุ... อาหารเป็นหนึ่งในโลก จึงไม่ใช่สิ่งที่

จะต้องเอาชีวิตมาลองผิดลองถูก กับอาหารจานใหม่ ซ่ึงยังไม่นิ่งไม่ตกผลึก จนต้อง

หลงเชื่อนักวิชาการ ที่ทําตัวเป็นอาจารย์หนูตะเภา อย่างน่าเสียดายวันเวลาทดลอง (เพิ่ง

อ้าง, 2553: 25-29)  

 ในช่วงเวลาดังกล่าวนี้อาหารมังสวิรัติแบบอินเดียโดยอาจารย์ไม้ร่ม ธรรมชาติอโศก เป็นท่ีพูด

ถึงท้ังในกลุ่มชาวอโศกด้วยกันเองและบุคคลผู้ติดตามผลงานของท่านเพ่ิมมากข้ึน กระท่ังในปี 2554 

รายการ "กิน อยู่ คือ" ทางช่องทีวีไทย ออกอากาศเม่ือวันท่ี 7 มกราคม 2554 เป็นรายการแรกท่ีมีการ

นําเสนอเรื่องราวของชีวิตประจําวัน และเรื่องของอาหารมังสวิรัติแบบอินเดียอย่างจริงจังผ่านสื่อ ใน

แง่มุมของอาหารเพ่ือสุขภาพ เป็นรูปแบบอาหารหนึ่งท่ีเน้นการกลมกลืนเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ 

คือเน้นวัตถุดิบจากธรรมชาติ การนําเสนออาจารย์ไม้ร่มในครั้งนี้เป็นการเปิดเผยชีวิตท่านในอีกแง่มุม

หนึ่ง ท่ีทําให้บุคคลอ่ืน ๆ รับรู้ตัวตนของท่านนอกเหนือไปจากในฐานะท่ีเป็นศิลปินทํางานทางด้าน

ศิลปะ หรือเป็นสมาชิกสันติอโศกท่ีผลิตผลงานศิลปะให้กับสันติอโศกเพียงอย่างเดียว หากแต่ยังเป็น

นักมังสวิรัติตัวยงในการศึกษาอาหารมังสวิรัติแบบอินเดียอย่างจริงจัง 

 ภายหลังจากการให้ความสนใจในเรื่องของอาหารมังสวิรัติแบบอินเดียอย่างจริงจัง จึงเกิดเป็น

แนวคิดในการท่ีจะรวบรวมองค์ความรู้และเขียนเป็นหนังสืออีกครั้ง หนังสือท่ีเฉพาะเจาะลึกไปท่ี

สรรพคุณของอาหารเป็นสําคัญ เพ่ือท่ีจะสามารถถ่ายทอดความรู้นี้ให้กับผู้อ่ืนในอีกทางหนึ่งได้ด้วย 

ผลงานเขียนเล่มนี้มีชื่อว่า “อยู่ท่ีอาหาร ฉบับหางช้างติดพวยกา” ตีพิมพ์ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2555 
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และ 2556 ตามลําดับ ผลงานเขียนชิ้นนี้ยังคงเดิมในเรื่องของกลิ่นไอของพุทธศาสนา และความไม่ลง

รอยกันกับกระแสสังคมทุนนิยมเช่นเคย หากแต่ท่ีแตกต่างไปจากผลงานเขียนเล่มแรกนั้นคือ เป็นการ

กล่าวถึงสรรพคุณของอาหารโดยตรง ท้ังอาหารท่ีควรและไม่ควรกิน อีกท้ังยังมีรายละเอียดสูตร

อาหารหลากหลายอย่าง สําหรับผู้ท่ีสนใจลองทํารับประทานเอง โดยท่ีอาหารท้ังหมดนั้นเป็นอาหารท่ี

ยังคงต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของอาหารมังสวิรัติแบบอินเดีย  

 อาจารย์ไม้ร่มยังคงโลดแล่นผ่านสื่ออยู่ตลอดต้ังแต่ปี พ.ศ. 2552 เป็นต้นมา โดยในปี พ.ศ. 

2556 อาจารย์ไม้ร่มได้กลายเป็นท่ีฮือฮาของสื่อมวลชนอีกครั้ง ถูกเชิญให้ไปออกรายการโทรทัศน์ 

“กฤษนะล้วงลูกพรีเม่ียม” ตอน รักในแบบอาจารย์ไม้ร่ม – รุ้งเริงธรรม ธรรมชาติอโศก ทางช่องสถานี

ข่าวเนชั่น ออกอากาศเม่ือวันท่ี 9 สิงหาคม 2557 รายการ “ตีสิบ” ทางช่อง 3 ออกอากาศเม่ือวันท่ี 

14 ตุลาคม 2557 และรายการ “รักเอย” ทางช่องไทยรัฐทีวี ออกอากาศเม่ือวันท่ี 23 พฤศจิกายน 

2557 จากการตัดสินใจแต่งงานกับผู้หญิงท่ีอายุน้อยกว่าถึง 45 ปี ความรัก คู่ชีวิตท่ีได้ผันตัวมาเป็น

ผู้สนับสนุนอาจารย์ไม้ร่มในการเผยแพร่ความรู้เรื่องอาหารมังสวิรัติแบบอินเดียเกิดเป็นรูปธรรมมาก

ข้ึน ท้ังในฐานะของแม่ครัวและผู้เผยแพร่อาหารมังสวิรัติแบบอินเดียอีกหนึ่งคน เพราะมิได้เป็นเพียง

การถ่ายทอดองค์ความรู้อาหารมังสวิรัติแบบอินเดียผ่านตัวหนังสือ แต่เป็นการปฏิบัติจริงต่อผู้อ่ืนด้วย  

 

รูปภาพท่ี 31 อาจารย์ไม้ร่ม และคุณรุ้งเริงธรรม ธรรมชาติอโศก (ภรรยา) 

ถ่ายเม่ือ 5 กุมภาพันธ์ 2560 ภาพถ่ายโดย นางสาววิริยา ธรรมศร 

 ในกรณีของคนในชุมชนบ้านราชธานีอโศกท่ีภายหลังจากการแต่งงานแล้ว ท้ังคู่ได้ย้ายมาใช้

ชีวิตอยู่ด้วยกันท่ีบ้านราชธานีอโศก จังหวัดอุบลราชธานี ทําให้การปฏิบัติท่ีแต่ก่อนปรุงอาหารทาน

กันเองในบ้าน สามารถขยายขอบเขตทําให้ผู้อ่ืนรับประทานได้ด้วย ตัวอย่างคุณอุ่นดิน บูรณกิตติ อายุ 
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57 ปี หนึ่งในกลุ่มผู้ท่ีทานอาหารมังสวิรัติแบบอินเดียของอาจารย์ไม้ร่มและอาศัยอยู่ในชุมชนบ้านราช

ธานีอโศก กล่าวว่า 

 ... รู้จักเพราะเป็นชาวอโศกด้วยกัน รู้จักจากศิลปะก่อนค่อยมาเร่ืองอาหาร แต่

ก่อนอา (ไม้ร่ม) ยังไม่ได้ทํา มาทําตอนอยู่บ้านราชกับแฟนเขา ... ช่วงมีเวลาก็ไปทาน

บ่อยอยู่ (ที่บ้านอาจารย์ไม้ร่ม) ตอนงานโรงบุญก็ทาน ทานทุกอาทิตย์ ร่างกายจากที่

ไม่สบายถ่ายยาก พอทานร่างกายเบา ระบบขับถ่ายดี สุขภาพแข็งแรงข้ึน นี่คือ

อาการที่เห็นได้ชัด (อุ่นดิน บูรณกิตติ, 2560: สัมภาษณ์) 

  อีกท้ังในปีเดียวกันนี้ (พ.ศ. 2557) อาจารย์ไม้ร่มและภรรยา ยังได้สมัครใช้งานเฟสบุ๊ค 

(Facebook) สื่อออนไลน์ในการเผยแพร่ความรู้เรื่องอาหาร วิถีชีวิต ความรัก และศิลปะ ตลอดจน

เพ่ือการติดต่อพูดคุยกับผู้ท่ีสนใจในแนวคิดของอาจารย์ไม้ร่มและภรรยาอีกด้วย 

 … เปิดเฟสบุ๊คช่วงกลาง ๆ ปี 57 เปิดคร่ึงปี (เพื่อน) ก็เต็ม ตอนนี้ติดตาม 

5,000 แล้ว เม่ือ 2 – 3 วันนี้เอง พี่ตัดออกไปตั้งเยอะ ... เพื่อเผยแพร่เก่ียวกับอาหาร 

ความรัก ศิลปะ ความรักในรูปแบบของการเก้ือกูล ช่วงแรกเป็นเตาดิน บ้านดิน เปิด

ตั้งแต่แรก ๆ ที่พี่กลับไปอยู่ที่บ้านที่ใต้เลย เราไม่ได้อยู่ตัวเพียงคนเดียวหรือสองคน 

แต่เราอยู่กับคนในสังคม เราต้องการทํางานทางความคิด ที่ทําจริงกับตัวเราแล้ว

เผยแพร่ออกไป เพราะว่าจริง ๆ ใช้ชีวิตคู่เรียบง่ายเกินไป พี่อาจไม่ตัดสินใจใช้ชีวิตคู่ก็

ได้ เพราะไม่ได้เผยแพร่ประโยชน์อะไร ( รุ้งเริงธรรม ธรรมชาติอโศก, 2560: 

สัมภาษณ์) 

 

รูปภาพท่ี 32 ชื่อบัญชีผู้ใช้งาน Facebook ของอาจารย์ไม้ร่ม และคุณรุ้งเริงธรรม ธรรมชาติอโศก 

ท่ีมา https://www.facebook.com/mairomroong.thammchatiasok 
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ปัจจุบันอาจารย์ไม้ร่ม และภรรยายังคงเดินหน้าในการเผยแพร่องค์ความรู้อาหารมังสวิรัติ

แบบอินเดียอยู่อย่างต่อเนื่อง ณ บ้านราชธานีอโศก ตําบลบุ่งไหม อําเภอวารินชําราบ จังหวัด

อุบลราชธานี และยังคงมีรายการโทรทัศน์ติดต่อมาถ่ายทํารายการท่ีบ้านอยู่ตลอดในช่วงปีท่ีผ่านมา 

อาทิ  รายการ “แกะกล้า” ตอนศิลปิน อหังการ อาจารย์ไม้ร่ม ธรรมชาติอโศก ทางช่องอัมรินทีวี 

ออกอากาศเม่ือวันท่ี 8 และ 22 ตุลาคม 2559 รายการนี้เป็นการนําเสนอประวัติ เรื่องราวต่าง ๆ ใน

ชีวิต และการปฏิบัติตัวในปัจจุบัน รายการ “ทางนําชีวิต” ตอนคนบ้าธรรม ไม้ร่ม ธรรมชาติอโศก 

ทางช่องไทยพีบีเอส ออกอากาศเม่ือวันท่ี 17 กันยายน 2559 รายการนี้นําเสนอเรื่องราวของ

ชีวิตประจําวัน วิถีปฏิบัติของอาจารย์ไม้ร่มและภรรยา คล้ายกับรายการข้างต้น และรายการล่าสุดใน

ปี 2560 รายการ “Perspective: อาจารย์ไม้ร่ม จิตรกรติดดิน” ทางช่อง 9 ออกอากาศเม่ือวันท่ี 12 

กุมภาพันธ์ 2560 นําเสนอเก่ียวกับวิถีชีวิตเช่นกัน ซ่ึงวิถีชีวิตในท่ีนี้รวมไปถึงเรื่องของอาหารและ

ศาสนาด้วย 

 เนื้อหารายการเริ่มพ้นจากกรอบความเป็นศิลปินท่ีทําแต่เพียงผลงานศิลปะเหมือนเม่ือช่วงปี 

พ.ศ. 2552 – 2556 หรือเน้นหนักไปในเรื่องของความรักเหมือนในช่วง 3 ปีท่ีแล้ว แต่ในช่วงสองปีท่ี

ผ่านมานี้ ชีวประวัติ ชีวิตประจําวัน ตลอดจนแนวคิดหรือวิธีคิดต่าง ๆ ท่ีมีต่อโลกและอาหาร ถูก

นําเสนอเพ่ิมมากข้ึน จึงทําให้ ณ ขณะนี้ อาหารมังสวิรัติแบบอินเดีย โดยอาจารย์ไม้ร่ม ธรรมชาติ

อโศก เป็นท่ีรู้จักในฐานะอาหารเพ่ือสุขภาพอีกรูปแบบหนึ่ง พร้อมท้ังเป็นอาหารบุญอีกด้วย 

 ไวยากรณ์การกินในแบบของอาจารย์ไม้ร่ม (กฎสําคัญในการกิน) 

 อาหารมังสวิรัติแบบอินเดีย หรือท่ีอาจารย์ไม้ร่มเรียกว่า “ซาคาฮารี” (Sakahari) Suk 

แปลว่า ผัก สีเขียวบริสุทธิ์, Ahar แปลว่า อาหาร นํามาซ่ึงกําลัง, i (อ่านออกเสียงอี) แปลว่า พวก 

รวมแปลเป็นไทยว่า อาหารมังสวิรัติ ท่ีมีแนวคิดในการกิน ดังนี้ 

 … โดยการกินถ่ัวเป็นหลักกินผักเป็นรอง เพราะโปรตีนเป็นโครงสร้างหลักของ

ร่างกายมนุษย์ กินถ่ัวเป็นหัวใจในการสร้างสมอง ใช้เคร่ืองเทศสมุนไพรเป็นตัวยาปรุง

อาหารป้องกันโรค โดยมีเกลือเป็นตัวกระชับเป็นกระสายให้ไฟไหลผ่าน อีกทั้งนมวัว 

นมแพะ และกะทิมะพร้าว สําหรับสร้างทั้งสมองและกระดูกให้แข็งแรง จนเป็นศาสน

หารมังสวิรัติ Sakahari ในการสร้างสุขภาพและความงาม และเพื่อการบรรลุธรรม จน
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กลายเป็นอินเดียแดนดินถ่ินพระเจ้า อู่อริยธรรมอาหารมังสวิรัติที่เก่าแก่ที่สุดของโลก 

(ไม้ร่ม ธรรมชาติอโศก, 2556: 36) 

อาจารย์ได้ให้กฎสําคัญในการกิน หรือ ไวยากรณ์ในการกิน คือ หลักในการรับประทาน

อาหารของอาจารย์ไม้ร่ม ถือเป็นหัวใจของการรับประทานอาหารท่ีคํานึงถึงสุขภาพเป็นสําคัญ โดย

ท่านได้เสนอไว้ 4 ประการ ดังนี้ 

 1. กินให้ใจแข็งแรงเป็นอันดับแรก หัวใจคือพระเจ้า ผู้เป็นทั้งประธานและ

พระราชา ที่ทํางานตั้งแต่เกิดจนตายโดยไม่มีการหยุดพัก มีเคร่ืองเทศเป็นหลัก 

 2. กินให้สมองมีประสิทธิภาพ เพราะหัวกับใจต้องไปด้วยกัน จนเราเรียกใจว่า 

หัวใจ จะเอาแต่หัว หรือจะเอาแต่ใจอย่างเดียวอย่างใดไม่ได้ เพราะใจต้องการอะไร ก็

ต้องสั่งผ่านสมอง ... เม็ดอัลมอนด์ เม็ดวอลนัท กับผลทับทิม เป็นสิ่งที่มนุษย์ควร

บริโภค รวมทั้งเคร่ืองเทศ สมุนไพรครอบจักรวาลสําหรับดูแลรักษาสมองให้มี

ประสิทธิภาพ 

 3. กินให้ไม่มีลมในท้อง เพราะลมในท้องทําให้คําสั่งจากสมองแปรปรวน เป็น

ต้นเหตุแห่งโรค มีหิงค์ุ (มหาหิงค์ุ) ขิง เคร่ืองเทศสําหรับดับลม  

 4. กินให้ตับมีกําลังสร้างภูมิต้านทาน ไม่ทําให้ถุงน้ําดีกลายเป็นถุงน้ําเสีย มี

อาหารรสขมกับเคร่ืองเทศ เป็นหลักไวยากรณ์ในการกินอาหารของอินเดีย (เพ่ิงอ้าง, 

2556: 114-115) 

 ไวยากรณ์ในการกินท่ีอาจารย์ได้เสนอไว้นั้น เพ่ือให้ผู้ท่ีได้อ่านหนังสือของท่าน หรือในกรณีท่ี

ไม่สามารถมาพบตัวท่านท่ีจังหวัดอุบลราชธานีได้นําไปใช้ได้ด้วยตนเอง สามารถปรับประยุกต์วัตถุดิบ

ท่ีมีสรรพคุณ หรือรสชาติใกล้เคียงท่ีสามารถหาเองได้ในท้องถ่ิน การเผยแพร่ออกไปย่อมมีผลตอบรับ

กลับมา ในส่วนของทางช่องทางสื่อออนไลน์ คุณปริศนา สาครน้อย อาชีพค้าขาย เป็นหนึ่งใน

ผู้ติดตามผ่านช่องทางสื่อ ได้มีการใช้หลักการดังกล่าวของไม้ร่มในการบริโภคอาหารรับประทานเอง

จริง โดยคุณปริศนากล่าวว่า  

... แต่ดิฉันจับใจความสําคัญในการปรุงอาหารแบบตําหรับอินเดียจากอาจารย์

ว่าควรปรุงอาหารแบบไหน ด้วยอะไร นํามาประยุกต์ใช้ เช่น การปิ้งกล้วยกินแบบ
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ธรรมชาติ การใช้เกลือแทนน้ําปลา กินหอมแดงสด ๆ กับอาหาร ไม่ใส่สารปรุงแต่งใน

อาหาร เน้น พืชผักที่เก็บจากต้นใหม่ๆลดเนื้อสัตว์ แต่ยังตัดไม่หมด (ปริศนา สาครน้อย, 

2560: สัมภาษณ์) 

 คุณยูทิกา เสาวลักษณ์ อายุ 41 ปี อาชีพรับจ้าง ผู้ติดตามอาจารย์ไม้ร่มผ่านทางสื่อ

เช่นกัน กล่าวในทํานองเดียวกันกับคุณปริศนา หากแต่ปฏิบัติต่างกันไป ตามความสะดวก

ของตนเอง 

กําลังเรียนรู้จากอาจารย์อยู่แต่ยังไม่ได้ลงมือทําอาหารเพราะหาวัตถุดิบยาก ... 

พี่ได้สั่งหนังสืออาจารย์มาเล่มหนึ่งค่ะ ก็อ่านจากหนังสือบ้าง อ่านจากเฟสบุ๊คท่านบ้าง ... 

ตั้งแต่รู้จักอาจารย์กับน้องรุ่งก็เร่ิมเลย เนื้อวัวเนื้อควายไม่กินเลยเดี๋ยวนี้ รู้สึกเหม็นได้กลิ่น 

ได้ความรู้เยอะอยู่จ้า จากที่ไม่รู้อะไรเลย เน้นสมุนไพรธรรมชาติ แต่พี่ไม่ได้กินทุกวันนะ

มังสวิรัติมีโอกาสก็กินดีกว่าไม่ได้กิน (ยูทิกา เสาวลัย, 2560: สัมภาษณ์) 

 แม้ว่าอาจารย์จะมีหลักในการรับประทานอาหาร และวัตถุดิบบางอย่างเป็นแนวทางแนะนํา

เอาไว้บ้างแล้ว แต่ก็มิอาจจะใช้ของท้องถ่ินในการปรุงอาหารมังสวิรัติแบบอินเดียได้ท้ังหมด 

“เครื่องเทศอินเดีย” จึงจะทําให้อาหารกลายเป็นอาหารมังสวิรัติแบบอินเดียได้สมบูรณ์แบบเพ่ิมมาก

ยิ่งข้ึน ซ่ึงแหล่งจําหน่ายไม่สามารถพบเห็นได้ท่ัวไป แต่ขายเฉพาะ อาทิ พาหุรัด เป็นต้น แหล่งท่ีอยู่

อาศัยท่ีเป็นท่ีนิยมของชาวอินเดียในประเทศไทย รวมไปถึงแหล่งจําหน่ายสินค้านําเข้าจากอินเดีย

ด้วย เม่ือเป็นสิ่งท่ีไม่สามารถหาได้ในประเทศ จําเป็นต้องนําเข้ามา ทําให้มีราคาสูง นอกจากนี้ 

วัตถุดิบบางอย่างท่ีสามารถผลิตได้ในประเทศไทย อาทิ เม็ดอัลมอนด์ น้ํามันมะกอก และทับทิม กลับ

เป็นสินค้าท่ีมีราคาสูง สําหรับผู้ท่ีประสงค์จะทําอาหารมังสวิรัติแบบอินเดียรับประทานเองจึงพบ

ข้อจํากัดในเรื่องดังกล่าวนี้ด้วย 

 คุณเม็ดฝน บูรณกิตติ อายุ 55 ปี หนึ่งในชาวชุมชนบ้านราชธานีอโศกผู้รับประทานอาหาร

มังสวิรัติแบบอินเดีย และเป็นหนึ่งในอีกหลาย ๆ เสียงของผู้ท่ีบริโภคอาหารมังสวิรัติแบบอินเดียของ

อาจารย์ไม้ร่มท้ังจากสื่อ และคนในชุมชน ยอมรับว่าการรับประทานอาหารเพ่ือสุขภาพรูปแบบนี้

ยังคงมีอุปสรรคหลายอย่าง โดยคุณอาเม็ดฝนกว่าวว่า 
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 รู้จักอาจารย์ไม้ร่มตั้งแต่ที่สันติอโศก เพิ่งมาทําเลี้ยงวันจันทร์ได้ปีเดียว แต่ 

(อาจารย์ไม้ร่ม) ทํากินเองทุกวัน อาเป็นโรคประจําตัวคือท้องอืดไม่ย่อย รู้สึกช่วยย่อยได้ดี 

... แต่มันยากน้องที่จะทํากินเอง ค่าใช้จ่ายมันแพง ถ้าเขาเอามาให้ทุกวัน กินได้ไม่ปฏิเสธ

เลย (เม็ดฝน บูรณกิตติ, 2560: สัมภาษณ์) 

 คุณเย็นยิ่ง นาวาบุญนิยม อายุ 65 ปี ชาวชุมชนบ้านราชธานีอโศก เป็นอีกด้านหนึ่งสําหรับผู้

ท่ีไม่นิยมทานอาหารมังสวิรัติแบบอินเดียของอาจารย์ไม้ร่มกล่าวถึงปัญหาในประการสําคัญอ่ืน ๆ อีก

ด้วย 

... แต่อานี่จะทํายาก หนึ่งต้องใช้ความรู้ สองความสะดวกความพร้อม ไอ้เรา

ทําคนเดียวก็ต้องไปซ้ือไปใช้จ่าย ถ้ามาทําแบบอาจารย์ไม้ร่มก็ลําบาก เขากว้างขวาง 

จะมากินทุกวันก็เกรงใจ ส่วนกลางก็มีอยู่แล้ว เรามาก็ลําบากใจ (อาจารย์ไม้ร่ม) … 

อย่าว่ากันนะ อันนี้ผมพูดตรง ๆ บางอย่างไม่เห็นด้วย เพราะบางอย่างซ้ือมาจาก

ตลาดก็ยังมีสารพิษอยู่ แต่ผมเน้นกินตามพ่อครู (สมณะโพธิรักษ์) แต่ผมก็ไม่รู้นะว่ามี

วิธีล้างพิษยังไง ... ทั้งนี้เราต้องไปซ้ือเราต้องมีทุนหลายอย่างอีก (เย็นยิ่ง นาวาบุญ

นิยม, 2560: สัมภาษณ์) 

สืบเนื่องจากการนําเข้าสินค้า กระบวนการผลิตท่ีผู้บริโภคไม่สามารถเห็นได้ในทุกข้ันตอน 

นํามาซ่ึงความไม่ไว้วางใจต่อผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ได้อย่างเต็มท่ี การกินแหนงแคลงใจนี้ กลายเป็นคําถาม

สําคัญท่ีอาจารย์ไม้ร่มไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ และเผชิญอยู่ทุกครั้งท่ีถูกบุคคลอ่ืนถามถึง 

อาหารปลอดสารพิษ เป็นอีกสิ่งหนึ่งท่ีกลุ่มคนทานอาหารเพ่ือสุขภาพให้ความสําคัญไม่แพ้

กัน ซ่ึงในกรณีนี้ อาจารย์ไม้ร่มและภรรยาได้ให้ความรู้ในเรื่องการล้างพิษผัก 2 วิธี กล่าวคือ วิธีแรก 

นําผักท่ีได้มาไว้กับพ้ืนดิน ให้ดินดูดซับสารพิษในผักได้ เหมาะสําหรับผักประเภทท่ีเป็นหัว เป็นลูก 

ไม่ใช่ผักใบเขียว อาทิ มันฝรั่ง มะเขือเทศ และหอมแดง เป็นต้น ซ่ึงนอกจากจะสามารถล้างพิษได้แล้ว 

ยังเป็นการรักษาความสดของผักได้อีกด้วย เปรียบเสมือนการแช่ตู้เย็น วิธีท่ีสอง นําผักไปล้างกับน้ํา

ด่าง สําหรับวิธีการนี้สามารถทําได้กับผักทุกประเภท เป็นการล้างผักก่อนรับประทานอาหาร โดย

ก่อนทําอาหารทุกครั้ง แม้ผักท่ีปลูกอยู่ภายในบริเวณของชุมชนบ้านราชธานีอโศกเอง ผู้ศึกษาสังเกต

ว่าคุณรุ้งเริงธรรม จะแช่ผักไว้ก่อนจะล้างเสมอ ทําทุกครั้งจนติดเป็นลักษณะนิสัยในการทําครัวของ

บ้านหลังนี้เลยก็ว่าได้ 
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รูปภาพท่ี 33-34 การล้างพิษผักด้วยการวางไว้บนดินและการแช่น้ําด่าง 

ถ่ายเม่ือ 18 กันยายน 2559 ภาพถ่ายโดย นางสาววิริยา ธรรมศร 

ในส่วนของข้อโต้แย้งเรื่องผลิตภัณฑ์ท่ีไม่สามารถหาได้เองในท้องถ่ิน หรือท่ีต้องจับจ่ายหาซ้ือ

มานั้น อาจารย์ให้คําอธิบายเอาไว้ว่า 

... ที่เราทําให้ดูนี่เราทําให้ดูจริง ๆ ว่ามังสวิรัติที่แท้จริงเป็นอย่างไร เราทําเพื่อ

นําเสนอ แต่ที่นี่เราไม่ได้พูดอย่างเดียว เราทํา เราทําให้เป็นสากล แต่อาหารอย่างอ่ืน 

(แบบอ่ืน ๆ ในชุมชน) นี่ทําให้คนป่วยกิน รสชาติไม่ดี ใครที่แข็งแรงจะอยากมากิน ใน

ส่วนการตอบรับนั้นเป็นอีกข้ันหนึ่ง การปฏิวัติ การสร้างสรรค์ อยู่ที่อาหาร อยู่ที่เจตนา 

ถ้าอาหารดีแล้ว อาหารที่ดีจะนําไปสู่เจตนาที่ดี เราเปลี่ยนถ้าเราเห็นว่าดีกว่า แต่ถ้าเรา

มีทุกอย่างพร้อมเราจะไปกินข้ีทําไมเล่า กินอะไรก็ได้ไม่ใช่มักน้อย นั่นมักมาก ต้องใช้ 
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ปัญญาแยกแยะ เหมือนเร่ืองแม่กับงู20 นั่นแหละ (ไม้ร่ม ธรรมชาติอโศก, 2560: 

สัมภาษณ์) 

 แต่อย่างไรก็ตามประเด็นวัตถุดิบ ท้ังในเรื่องของราคา ความลําบากในการหาซ้ือ และความ

ไม่ไว้วางใจเรื่องสารพิษท่ีอาจปนเปื้อนมากับผลิตภัณฑ์ ยังคงเป็นอีกปัจจัยหนึ่งท่ีทําให้ผู้ท่ีสนใจใน

อาหารมังสวิรัติแบบอินเดียไม่สามารถปฏิบัติตามได้อย่างครบถ้วน ในกรณีสําหรับผู้ท่ียังไม่สามารถ

ไว้วางใจได้ท้ังหมดนั้น อาจารย์ไม้ร่มเข้าใจและยอมรับในจุดนี้ดังท่ีกล่าวในข้างต้น หากแต่ในกรณีท่ีมี

อุปสรรคในเรื่องของราคาของวัตถุดิบหรือไม่สามารถหาซ้ือวัตถุดิบได้เอง คุณรุ้งเริงธรรม ภรรยาของ

อาจารย์ไม้ร่มเล่าว่า 

 เราอยู่ที่นี่ไม่มีรายได้อะไร เวลาทําโรงบุญหรือทําอะไรนี่เป็นเงินของเราเอง

ทั้งหมด เม่ือสองปีที่แล้วเคยทําอาหารเลี้ยงคนที่นี่ (บ้านราชธานีอโศก) แต่พอเงินเรา

หมด เราก็ไม่ได้ทําต่อ ความจริงเราจะไปเบิกกับส่วนกลางก็ได้ แต่เราเห็นว่าเป็นส่วนที่

ทําเกินออกมาเราก็ไม่อยากไปเบิก เอาไว้มีเม่ือไหร่เราค่อยทํา คนที่เขาอยากกินต่อก็

ทําได้ไม่ต่อเนื่อง เพราะเรายังติดเร่ืองตรงนี้อยู่ ... (รุ้งเริงธรรม ธรรมชาติอโศก, 2559: 

สัมภาษณ์) 

อาจารย์ได้เสนอแนะแนวทางไวยากรณ์ในการกินนี้ก็เพ่ือให้ท้ายท่ีสุดแล้วเกิดการบริโภค

อาหารท่ีถูกต้องถูกวิธี ซ่ึงหนทางท่ีแท้จริงนั้นจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ร่างกายและจิตใจ ได้อย่าง

อเนกอนันต์มหาศาล อาจารย์เรียกว่า  

... อาหารเป็นปัจจัยสี่ ที่เป็นได้ครบทั้งสี่ปัจจัย หนึ่ง อาหาร เป็นไปเพื่อการ

เจริญเติบโตของร่างกาย เปรียบได้ดั่งที่อยู่อาศัย สอง อาหาร เป็นไปเพื่อความอบอุ่น 

เปรียบได้ดั่งเคร่ืองนุ่มห่ม สาม อาหาร เป็นไปเพื่อสุขภาพ เปรียบได้ดั่งยารักษาโรค สี่ 

                                                           

20
 เรื่องแม่กับงู เป็นเรื่องเล่าของอาจารย์ไม้ร่มท่ีเคยเล่าให้ผู้ศึกษาฟัง เมื่อครั้งจําลองสถานการณ์เก่ียวกับเรื่องการ

ตัดสินใจในเวลาท่ีจะต้องทําสิ่งใดลงไป ความว่า วันหน่ึงเรากลับมาบ้าน เราถือศีลไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต กลับมาเห็นงู
กําลังจะกัดแม่เรา เราจะทําอย่างไร เราจะปล่อยให้แม่ถูกงูกัดไป เพราะงูก็มีชีวิตหน่ึงเหมือนกัน เราไม่ควรฆ่ามัน 
และปล่อยให้แม่ตายไป หรือ เราจะหาไม้มาตีงู เพราะงูกําลังจะทําร้ายแม่ของเรา คนท่ีเรารัก เราก็ต้องช่วยแม่ของ
เราใช่ไหม เพราะแม่เป็นผู้มีพระคุณท่ีเลี้ยงเรามา เราต้องตอบแทนพระคุณท่าน แม้เราจะต้องตัดใจฆ่างู ยอมทําผิด
ศีล เราต้องช่ังนํ้าหนักในใจของเราให้ดี ใช้ปัญญาแยกแยะว่าเจตนาของเราท่ีทําลงไปคืออะไร ไม่ได้มีเจตนาท่ีจะฆ่า
เพ่ือความสนุกสนาน แต่เพ่ือปกป้องคนท่ีเรารัก (ไม้ร่ม ธรรมชาติอโศก, 2559: สัมภาษณ์) 
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อาหาร เป็นไปเพื่อการบริโภค เปรียบได้ดั่งสิ่งยังชีพ (ไม้ร่ม ธรรมชาติอโศก, 2556: 

สัมภาษณ์) 

วัตถุดิบ 

วัตถุดิบในการนํามาทําอาหารถือเป็นสิ่งสําคัญท่ีสุด เพราะหากไม่มีวัตถุดิบแล้วอาหารก็จะ

ไม่สามารถเป็นอาหารข้ึนมาได้ โดยเฉพาะอาหารมังสวิรัติแบบอินเดียโดยอาจารย์ไม้ร่ม ธรรมชาติ

อโศก อาหารเพ่ือสุขภาพรูปแบบหนึ่งท่ีมีวัตถุประสงค์ชัดเจนในการบริโภค การเลือกสรรวัตถุดิบท่ี

ตรงตามเจตนาในการปรุงอาหารในแต่ละครั้งจึงเป็นสิ่งท่ีอาจารย์ไม้ร่มให้ความสําคัญเป็นอย่างยิ่ง 

เพราะหากกินผิดหรือกินพลาดไป อาจจะมาซ่ึงโรคภัยไข้เจ็บในระยะยาวของชีวิต  

ถึงแม้โลกจะให้วัตถุดิบมาเป็นอาหารมากมายก็จริง แต่คนอินเดียจะแม่นเป้า

เข้าประเด็นเน้นประโยชน์ ไม่เปลืองเนื้อที่สุ่มสี่สุ่มห้าปลูก ไม่เสียเวลาสุ่มสี่สุ่มห้ากิน 

และไม่กินอาหารลึกลับจากโรงงาน ที่ไม่รู้ถึงที่ไปที่มา ... (ไม้ร่ม ธรรมชาติอโศก, 2559: 

สัมภาษณ์) 

ในหมวดหมู่ของวัตถุดิบในการประกอบอาหารมังสวิรัติแบบอินเดีย อาจารย์ไม้ร่ม ได้จัด

แบ่งกลุ่มออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้ 

กลุ่มที่ 1 เป็นพวกเมล็ดธัญพืชต่าง ๆ กับถ่ัวที่ใช้ปรุงเป็นอาหารหลักกว่า 20 ชนิด 

ยกเว้นถ่ัวเหลือง (Soiya)21 เท่านั้น มีถ่ัวโชเล่ขาวกินบํารุงสมอง แต่ต้องทําให้สุก

เสียก่อน คนอินเดียชอบถ่ัวโชเล่ดํา จะนะดํา หรือจิกพีดํา22 กินได้ทั้งดิบทั้งสุก จะทํา

เป็นถ่ัวงอกแล้วเอามายํากินก็ดี หรือบดเป็นแป้งชงกับน้ําเย็นธรรมดาแล้วดื่มเป็นโปรตีน

บํารุงร่างกายก็ได้ 

กลุ่มที่ 2 เป็นพืชผักฟักแฟงที่มีคุณค่าทางอาหารสูง ทั้งที่เป็นใบกับที่เป็นดอก ผลหรือ

หัว ซ่ึงล้วนแต่บอกรหัสชัดเจนว่า เป็นคลังเก็บสารอาหารและแร่ธาตุสําคัญ ถ้าเป็นผัก

ใบก็ผักชีที่ใช้ทั้งรากทั้งใบและเมล็ดปรุงอาหาร สําหรับบํารุงหัวใจและดับลม แต่จะเน้น

ผักที่มีใบสีเขียวบริสุทธิ์อยู่สองอย่าง คือผักบาลักสาก (หรือ ผักโปยเล้ง) ที่มีแคลเซ่ียม

                                                           

21
 Soya อ่านออกเสียงว่า “โซย่า” เป็นภาษาฮินดี แปลว่า ถ่ัวเหลือง 

22 Chick peas อ่านออกเสียงว่า “จิกพี” เป็นคําทับศัพท์ภาษาอังกฤษ แปลว่า ถ่ัวลูกไก่ 
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กับธาตุเหล็กสูงยิ่งกับผักโขมเท่านั้น ถ้าเป็นดอกที่ขาดไม่ได้ก็ดอกกะหล่ําปลี ถ้าเป็นผัก

ผลก็หลายอย่าง นับตั้งแต่ฟักแฟงแตงกวา มะเขือเทศ ไปจนถึงมะเขือยาว กระเจี๊ยบ

เขียวและมะระข้ีนก แต่ถ้าเป็นหัวใจก็จะใช้หัวหอมแดงรูปหัวใจสําหรับบํารุงหัวใจในทุก

ม้ือ กับมันอาลู (Alu)23เป็นหลัก 

กลุ่มที่ 3 เป็นเคร่ืองปรุงรวมเรียกว่าเคร่ืองเทศมาซาลา มีขม้ิน ขิง หิงค์ุ กระวานการพลู 

ผักชี ยี่หร่า เป็นต้น รวมแล้วกว่า 20 อย่าง ซ่ึงล้วนแต่เป็นยาหอมแก้ลมและบํารุงหัวใจ

ที่วิเศษสุด ทั้งน้ํามันมัสตาร์ดสําหรับล้างสารพิษในลําไส้ กับน้ํามันเนยทําให้อาหารมี

ประสิทธิภาพ ช่วยให้อายุยืนยาวกับใช้เกลือเป็นกระสายกระชับอาหารให้เป็นหนึ่ง เป็น

สื่อให้เลือดลมไฟไหลสะดวก แต่จะไม่ใช้น้ําตาลทําให้อาหารอ่อนแอ ผงชูรส หรือซีอ้ิว 

กับกะปิปลาร้า พวกของเค็มเน่าเหม็นที่เรียกกันว่า “เกลือเป็นหนอน” มาปรุงอาหารให้

เกิดโรคภัยไข้เจ็บ “หนอนบ่อนไส้” โดยเด็ดขาด  

กลุ่มที่ 4 แป้งสําหรับสร้างคาร์บอนดูดซับดับพิษในร่างกาย มีให้เลือกไปตั้งแต่ข้าวขาว 

เค้ียวง่ายฟันไม่สึกท้องไม่อืด ไปจนถึงข้างกล้องที่ให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย แค่ต้องบด

ให้ละเอียดเป็นแป้งก่อน แล้วจึงจะเอามาทําเป็นแผ่นจาปาตี โรตี ปุรี นาน และอีก

หลายรูปแบบ กินแล้วท้องไม่อืดไม่เสียเวลาเค้ียว (ไม้ร่ม ธรรมชาติอโศก, 2556: 114-

115) 

วัตถุดิบในแต่ละกลุ่มจําเป็นจะต้องปรากฏทุกครั้งในทุกม้ืออาหาร เพ่ือให้ร่างกายได้รับ

สารอาหารท่ีครบถ้วน แต่กระนั้นวัตถุดิบบางรายการนํามาซ่ึงการต้ังคําถามต่อตัวผู้ศึกษา เนื่องจาก

เป็นอาหารท่ีคนไทยคุ้นเคย และรับประทานกันในชีวิตประจําวัน จึงไม่น่าจะก่อผลเสียให้แก่ร่างกาย

ได้ นอกจากนี้ยังพบพืชผักและเครื่องปรุงในอีกหลายรายการท่ีคนไทยนิยมรับประทาน หากแต่

อาจารย์กลับปฏิเสธอย่างสิ้นเชิง 

 ถึงผมจะเลิกเนื้อสัตว์มากินอาหารมังสวิรัติกว่า 30 ปีแล้ว แต่เม่ือมารู้เร่ือง

อาหารมากข้ึน ผมก็ไม่กินเต้าหู้ เนื้อเทียม หรือผลิตภัณฑ์จากถ่ัวเหลืองทุกชนิด ไม่

กินเห็ด ไม่กินผักสดสีเขียว ไม่กินกะปิซีอ้ิว ไม่กินน้ําตาลหรือขนม ไม่กินข้าวกล้อง 

ถ้ามีข้าวขาวให้เลือก แต่จะเลือกกินที่ปรุงอาหาร (เป็นยา) ไม่กินอาหารปรุง (แต่ง) 

                                                           

23 Alu อ่านออกเสียงว่า “อาลู” เป็นภาษาฮินดี แปลว่า มันฝรั่ง 
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กินอย่างเดียวหรือไม่เกินสองอย่าง วันละม้ือ นี่คือความเป็นปกติในอาหารอันเป็น

เคร่ืองยังชีพ ที่ผมใช้ดูแลสุขภาพมาช้านาน (แต่ยืดหยุ่นม้ือได้บ้างตามความจําเป็น) 

โรคภูมิแพ้ที่ผมต้องทนทุกข์ทรมานมาด้วยความรุนแรงและเร้ือรัง กับโรคกระเพาะ 

ก็หายสนิทมากว่า 20 ปี แม้จะอดหลับอดนอนเขียนหนังสือทุกคืนแต่ ก็ลืม

โรงพยาบาลไปนานแล้ว (เพิ่งอ้าง, 2556: 44) 

คนอินเดียไม่กินสิ่งใด อาจารย์ไม้ร่มไม่กินสิ่งนั้นด้วย ท่ีคนอินเดียให้เหตุผลว่า “พระเจ้าไม่ให้

กิน” ท้ังนี้ อาจารย์ไม้ร่มยังคงยืนยันคําเดิม วิถีปฏิบัติท่ีเชื่อท่ีกินตามกันมานานหลายชั่วอายุคน 

สามารถใช้เป็นเครื่องพิสูจน์ได้ดีกว่าผลวิจัยของสํานักไหน ๆ จากรายการวัตถุดิบท่ีอาจารย์ไม้ร่ม

ปฏิเสธมากมายเหล่านี้ กลับปรากฏวัตถุดิบ 2 อย่าง ท่ีอาจารย์ไม้ร่มได้เน้นย้ํา และทําการผลักดัน

ความรู้นี้ออกไปอย่างต่อเนื่อง อันได้แก่ เห็ดและถ่ัวเหลือง ท่ีเป็นของท่ีคนไม่ควรรับประทาน โดย

ท่านได้ให้เหตุผลไว้ดังนี้ 

1. เห็ด 

ถึงแม้คนไทยในแทบทุกภาค จะกินเห็ดตามฤดูกาลเป็นอาหารกันก็แค่ปีละ

คร้ังสองคร้ังเท่านั้น แต่ทุกคร้ังเขาจะใช้น้ําใบย่านางเป็นตัวดับพิษเพราะไม่ว่าจะเป็น

เห็ดหอมหรือเห็ดสามอย่างตามคําโฆษณา แต่เห็ดก็คือเห็ด เชื้อราตัวการทําให้สมอง

เสื่อม ภูมิต้านทานต่ํา และอ่ืน ๆ อีกมากมายที่ตามมา แม้จะยังมองไม่เห็นโทษภัย

ในระยะแรก ๆ แต่นานไปผลร้ายมากมายนัก ... อีกทั้งเชื้อราที่ฟุ้งกระจาย จน

น้ําย่อยของมนุษย์จับมาย่อยไม่ได้ ก็ยังทนต่อความร้อนได้ถึงพันองศา จึงเป็นการ

ยากที่ผู้รู้จะเอาเห็ดมาทําเป็นอาหาร ให้เชื้อราเข้าหูเข้าตาเข้าสมอง แม้แต่ในศาสนา

อิสลามและในลัทธิศาสนาอ่ืน ๆ ก็ยังมีข้อห้ามไม่ให้กินเห็ด หรือว่าเรายังจะกินเห็ด

ตามอย่างคนเจจีนไต้หวัน ที่ป่วยเป็นมะเร็งกันอุตลุด ... พวกโยคีที่รอบรู้ก็ยังยืนยัน

ว่า กินเนื้อสัตว์จะดีเสียกว่ากินเห็ด อยู่นั่นเอง (เพิ่งอ้าง, 2556: 40-41) 

นอกจากการให้ เหตุผลข้างต้นแล้วนั้น อาจารย์ ไม้ร่มยัง มีเหตุผลทางพุทธศาสนา

ประกอบด้วย โดยท่านได้กล่าวถึง “สุกรมัททวะ” อาหารม้ือสุดท้ายของพระพุทธเจ้าท่ีปรากฏในพุทธ
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ประวัติ โดยอาจารย์เสฐียรพงษ์ วรรณปก24 ท่านให้ความเห็นว่า สุกรมัททวะตีความกันได้ 3 นัย คือ 

เนื้อสุกรอ่อนนุ่มท่ีปรุงรสอย่างดี ข้าวอ่อนหุงด้วยนมโค และยาสมุนไพรชนิดหนึ่ง (เห็ดไม้จันทร์) 

หากแต่ในทรรศนะของอาจารย์เสถียรพงษ์เชื่อว่าน่าจะหมายถึงยาสมุนไพรชนิดหนึ่งมากกว่า ในส่วน

ของอาจารย์ไม้ร่มเองก็ได้ตีความว่าสุกรมัททวะคือเห็ดเช่นกัน ดังนั้นอาจารย์ไม้ร่มจึงได้ยกพุทธ

ประวัติตอนดังกล่าวเพ่ือเพ่ิมความเข้าใจไว้ด้วยเช่นกัน ความว่า 

... จุนทะเอ๋ย เราไม่เห็นใครเลย ไม่ว่าในโลกนี้ หรือในสวรรค์ชั้นมาร หรือชั้น

พรหม ไม่เห็นใครเลย ไม่ว่าในเหล่าสมณะ หรือเหล่าพราหมณ์ จะเป็นเทพหรือ

มนุษย์ที่บริโภคแล้วให้หล่อเลี้ยงร่างกายได้ นอกจากตถาคต จึงไม่อนุญาตให้ศิษย์

ผู้ติดตามฉัน แต่ให้เอาไปฝังเสียในบ่อ แสดงว่าเห็ดหล่อเลี้ยงร่างกายไม่ได้เลย 

นอกจากตถาคต เห็ดจึงเป็นอาหารในการปรินิพพานของพระพุทธองค์แต่ส่วนเดียว 

ที่พระองค์ไม่ต้องกลับมาตอบแทนบุญคุณอีก เพราะเห็ดเป็นเชื้อราที่ไม่ใช่อาหาร

ศิษย์ตถาคตจะบริโภคแล้วหล่อเลี้ยงร่างกายได้ ... (เพิ่งอ้าง, 2556: 40-41) 

2. ถ่ัวเหลือง 

อินเดียเป็นประเทศที่มีประชากรกว่าพันล้านคน ประชากรกว่า 80% เป็นนัก

มังสวิรัติที่กินถ่ัวเป็นอาหารเพื่อสุขภาพและความงามมายาวนานนับหม่ืนนับแสนปี แต่

ในจํานวนถ่ัวยอดนิยมกว่า 20 ชนิดนั้น ไม่มีคําว่า “ถ่ัวเหลือง” หรือ soya bean อยู่

เลย ผิดกันไกล (ไม่เหมือนกันกับ) กับนักวิจัย และนักวิชาการฝ่ายกินเนื้อสัตว์ ที่

ออกมาพูดว่า ถ่ัวเหลืองมีคุณค่าประโยชน์สูง ก็เพื่อผลทางการค้าและการเมือง จนนัก

มังสวิ รัติไทยมือใหม่หลงเชื่อ กระทั่ง กินกันจนกลายเป็นคนผิวเหลืองล้มป่วย 

โดยเฉพาะโรคไตกับมะเร็ง กระทั่งน้ําเหลืองไหลออกทางท้ายทอยจนต้องผ่าตัดสมองก็

ยังมี นี่คือปัญหาใหญ่ใจความหนึ่งที่ยากจะแก้ไข เพราะเคร่ืองมือในการพิสูจน์และสื่อ

โฆษณาชวนเชื่ออยู่ที่นายทุน ที่ไม่คํานึงถึงสุขภาพของผู้บริโภค (เพิ่งอ้าง, 2556: 49) 

 ถ่ัวเหลืองในท่ีนี้อาจารย์ไม้ร่มท่านหมายรวมถึงผลิตภัณฑ์ท่ีมาจากถ่ัวเหลืองด้วย อาทิ เต้าหู้ 

เป็นต้น ซ่ึงในการเผยแพร่แนวความคิดในเรื่องดังกล่าวออกไปท้ังทางหนังสือ คําบอกเล่า หรือตามสื่อ

                                                           

24
 ราชบัณฑติประเภทปรัชญา สาขาศาสนศาสตร์ ราชบัณฑติยสถาน 
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ออนไลน์ก็ตาม พบว่าผลตอบรับมีแต่ต่างออกไป บ้างให้การยอมรับและปฏิบัติตามคําแนะนําได้ บ้าง

ให้การยอมรับแต่ยังไม่ปฏิบัติตาม และผู้ท่ียังไม่เชื่อในคําแนะนําดังกล่าว  

 คุณปริศนา สาครน้อย หนึ่งในกลุ่มผู้ติดตามอาจารย์ไม้ร่มผ่านทางสื่อ เป็นบุคคลหนึ่งท่ีเชื่อ

ในเรื่องของอาหารต้องห้ามท่ีอาจารย์ไม้ร่มแนะนํา  

 อาหารมังสวิรัติทั่วๆไปไม่มีแค่เนื้อสัตว์แต่มีไข่ มีนม ของอาจารย์ไม่มีค่ะ ทั้ง

ไข่ ทั้งนม เต้าหู้ เพราะอาจารย์บอกว่าเต้าหู้ผ่านกรรมวิธีแล้วทําให้เกิดพิษมากกว่า

ประโยชน์ ซ่ึงดิฉันพิจารณาจากกรรมวิธีการทําแล้วเห็นด้วยค่ะ การใช้ความร้อนกับ

อาหารก็คงไม่เหมือนกันอยู่แล้ว อาหารที่ถูกความร้อนมากเกินไปหมดคุณค่าทาง

โภชนาการค่ะ บางอย่าง จุดมุ่งหมายของการกินอาหารมังสวิรัติดิฉันมองว่าทั่ว ๆ ไป

ต้องการเลี่ยงเนื้อสัตว์เพราะกลัวบาป แต่ไม่ค่อยรู้ว่าร่างกายได้ประโยชน์อะไรจากการ

กินมังสวิรัติบ้าง (ปริศนา สาครน้อย, 2560: สัมภาษณ์) 

 คุณดาวตะวัน ประยูรสิงห์ หนึ่งในกลุ่มผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชนบ้านราชธานีอโศก และรับประทาน

อาหารมังสวิรัติแบบอินเดีย แม้จะไม่ได้เลิกกินแต่อย่างใด หากแต่มีความเชื่อในความรู้ดังกล่าว และใช้วิธีการ

ต่าง ๆ ในการหลีกเลี่ยงแทน  

 เต้าหู้เราก็ยังกินอยู่ แต่ลดลงมาเยอะ หนึ่งคือเลือกเพิ่มมากข้ึน เห็ดต้องเป็น

เห็ดที่ญาติธรรมเราทําเอง ก่อนกินเราต้องเอาไปแช่น้ําด่าง น้ําเกลือ ความอร่อยลดลง

ไป แต่ว่าความปลอดภัยเพิ่มมากข้ึน (ดาวตะวัน ประยูรสิงห์, 2560: สัมภาษณ์) 

 คุณสิรธาร์ เห็มคุณ อายุ 39 ปี หนึ่งในกลุ่มของผู้ท่ีไม่นิยมทานอาหารมังสวิรัติแบบอินเดีย

ของอาจารย์ไม้ร่ม ธรรมชาติอโศก แม้จะไม่ได้เชื่อความรู้เรื่องดังกล่าวท้ังหมด หากแต่มีการรวบรวม

ข้อมูลจากด้านอ่ืน ๆ เพ่ือประกอบการตัดสินใจด้วย 

 ตอนไปโรงบุญอาจารย์ชอบพูดเร่ืองสุขภาพ เร่ืองกินเต้าหู้ไม่ดี เห็ดไม่ดี จาก

ในอินเตอร์เน็ตก็มีบอก พออาจารย์มาบอกอีกก็เหมือนข้อมูลสมทบ เราเลี่ยง ๆ เลี่ยง

มานานแล้ว มาที่นี่ (บ้านราชธานีอโศก) ไม่กินเต้าหู้เลย เร่ืองเห็ดจะไม่ซีเรียสมาก 

เพราะเป็นภูมิปัญญาพื้นบ้าน ฤทธิ์ของเห็ดแต่ละชนิดมันจะฆ่ากัน จะเป็นประโยชน์

แทน (สิรธาร์ เห็มคุณ, 2560: สัมภาษณ์) 
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ผลตอบรับท่ีสะท้อนกลับมาเป็นสิ่งท่ีอาจารย์ไม้ร่มคาดการณ์ไว้บ้างแล้ว ทําให้การทํางาน

ของอาจารย์ยังคงดําเนินต่อไป หากแต่พยายามผลักดันความรู้เรื่องอาหารนี้ออกไปทางช่องทางต่าง 

ๆ อย่างต่อเนื่อง อุปสรรคสําคัญในการทํางานเก่ียวกับเรื่องอาหารดังกล่าวนี้ ท่านอธิบายว่า 

ตามหลักโภชนาการสมัยใหม่ไวตามิน ทําให้อเมริกาต้องยกย่องเนื้อนมไข่เป็น

ผลประโยชน์ทางการค้า แล้วใช้สื่อสารโหมโรงว่าเป็นอาหารห้าหมู่เพื่อสุขภาพที่

แท้จริงของมนุษย์ ทําเอาหายนะภัยในอาหารกระจายไปอย่างรวดเร็ว จนวัวควายถูก

ฆ่าหมูหมาถูกเชือดกันเป็นว่าเล่น แต่สุดท้ายผู้บริโภคก็พากันดิ่งหัวลงนรก ที่ต้องทน

ทุกข์ทรมานด้วยโรคร้ายไข้รุม โดยเฉพาะมะเร็งที่เกิดมาจากการฟุ่มเฟือยในอาหาร 

กับสารสาปแช่งที่วิทยาศาสตร์ยังไปไม่ถึง จนอเมริกันคนต้นเหตุต้องเจ็บป่วยด้วยโรค

ร้ายกันจนหาที่ลงไม่ถูก ... ถ้าผมจะพูดถึงอาหารมังสวิรัติของฝร่ังหรืออาหารเจของจีน

ก็ไม่ยากเย็นอะไร แต่นี่ผมพูดถึงมังสวิรัติอินเดียแขกขายถ่ัว ที่ต้องไปขัดกับคนขายเห็ด

ขายเต้าหู้ แล้วยังลามไปถึงคนขายข้าวกล้องและผลประโยชน์อ่ืน ๆ อีก ที่ล้วนแต่มี

ตัวเงินตัวทองเป็นอํานาจมืดอยู่เบื้องหลังทั้งสิ้น แต่จะยากที่สุดก็ตรงที่นักวิชาการกับ

นักวิจัยถือหาง แล้วเจ้าพ่อกองอิทธิพลผลประโยชน์ไหนหรือจะให้ความสะดวก

สนับสนุน โดยไม่มีการต่อล้อต่อต้านคัดค้านขัดขา จนกงล้อมังสวิรัติต้องติดหล่มลึกลง

ทุกที แถมเจอตอตะเคียนรอบข้าง ที่ทําให้ผมต้องมาโดดเดี่ยวเขียนหนังสือ “อยู่ที่

อาหาร” กู่ขานข้ึนมาจากซอกมุมใต้กระไดวัด แม้จะรู้นะว่ายากแต่ก็ต้องทํา เพราะไม่

อยากเห็นพี่น้องต้องทนทุกข์ทรมานกับโรคร้าย (ไม้ร่ม ธรรมชาติอโศก, 2556: 73-74) 

 อาหารเป็นยา 

จะเห็นได้ว่า มีผู้กล่าวถึงสรรพคุณของอาหารมังสวิรัติแบบอินเดียในด้านของการรักษาโรค

กันมาก ในกรณีของคุณอาดินเย็น ดังท่ีกล่าวไว้ในข้างต้น เป็นกรณีท่ีมีความน่าสนใจมาก เนื่องจากมี

การรับเอาชุดความรู้เรื่องอาหารมังสวิรัติแบบอินเดียไปปฏิบัติจริงในชีวิตประจําวันและสามารถช่วย

บรรเทาอาการเจ็บป่วยจากโรคได้ ทําให้ความศรัทธาท่ีมีต่ออาหารเพ่ิมมากยิ่งข้ึน และนําเอาความรู้นี้

ไปบอกต่อแก่ผู้อ่ืนด้วย ในวันท่ีผู้ศึกษาได้ทําการลงเก็บข้อมูลพบว่าท่ีบ้านของคุณอาดินเย็นมีเพ่ือนนั่ง

ทํางานเอกสารรวมอยู่ด้วย เพ่ือนเหล่านั้นล้วนแต่ได้ทานอาหารมังสวิรัติแบบอินเดียฝีมือคุณอาดิน
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เย็นกันมาแล้วท้ังสิ้น ต่างติดใจและเชื่อในสรรพคุณของอาหารมังสวิรัติแบบอินเดียกันอย่างมาก 

เพราะมีคุณอาดินเย็นท่ีหายจากอาการป่วยเป็นเครื่องพิสูจน์ยืนยันได้ดี 

แต่อย่างไรก็ตาม ในทางตรงกันข้ามผู้ศึกษาพบผู้ท่ีมีอาการเจ็บป่วยบางราย หรือผู้ท่ีมีสภาพ

ร่างกายไม่สมบูรณ์แข็งแรงมาก่อนท่ีจะมาพบอาหารมังสวิรัติแบบอินเดีย เม่ือมารับประทานอาหาร

มังสวิรัติแบบอินเดียของอาจารย์ไม้ร่มแล้ว ไม่สามารถหายขาดจากโรคภัยได้ เช่น คุณยายทองเลื่อน 

ประยูรสิงห์ อายุ 73 ปี อดีตเจ้าหน้าท่ีสรรพากร ปัจจุบันเป็นข้าราชการบํานาญ ป่วยด้วยโรคไข

กระดูกฝ่อ ทําให้มีค่าใช้จ่ายในเรื่องสุขภาพค่อนข้างมาก แต่คุณยายและลูกสาวยังคงเชื่อในเรื่อง

ความสําคัญของอาหาร และเลือกอาหารมังสวิรัติแบบอินเดียในการดูแลสุขภาพ คุณยายและลูกสาว

เล่าว่า 

 ยายมารู้จักอาจารย์ไม้ร่มตอนที่ป่วยมาก ๆ ที่เป็นโรคเลือดคุณไม้ร่มมาเราก็

เรียกเขา เขาก็ซ้ือสมุนไพรมาให้ แต่มันก็ไม่ทันกัน ต้องให้เกร็ดเลือดทีละ 6 ถุง ... 

เดี๋ยวนี้ไม่ข้ึนศาลาแล้ว เพราะอาหารมันจะต่างกัน เราใช้หลากหลาย แต่อันนี้ (อาหาร

มังสวิรัติแบบอินเดีย) เรายืนพื้นหน่อย บางสํานักใช้เห็ดใช้โปรตีน มันย่อยไม่ค่อยได้ 

แต่ถ่ัวนี่ย่อยได้ เราเย็นเพราะเรากินมังสวิรัติมานาน เราเลยต้องมาปรับสมดุลของ

ร่างกายใหม่ อาหารของอาจารย์นี่ดูปรับสมดุลได้ดี ยาก็เป็นส่วนหนึ่ง แต่อาหารนี่

สําคัญ แต่อาหารพวกนี้มันจะทําแมส (Mass) ไม่ได้ เพราะต้นทุนมันสูง (ทองเลื่อน 

ประยูรสิงห์ และดาวตะวัน ประยูรสิงห์, 2560: สัมภาษณ์) 

 คุณยายบุญเอ้ือ อารีเอ้ือ อายุ 74 ปี ชาวชุมชน ป่วยเป็นมะเร็งท่ีตับ และเป็น

หนึ่งในผู้สนับสนุนทุนในการทําอาหารให้อาจารย์ไม้ร่มและภรรยาในกิจกรรมโรงบุญ 

เพราะท่านเชื่อในชุดความรู้นี้เช่นกัน โดยคุณยายกล่าวว่า 

 ... ยายเป็นไทรอยด์ด้วย ต้องทานยาตลอดชีวิต ทายยา 6 วันในหนึ่งสัปดาห์ 

หมอไม่แนะนําเร่ืองอาหารหรอก แต่ที่จริงกินอาหารลดหย่อนโรค อายุยืน อาหารของ

อาจารย์มันดี กินแล้วดี เพราะทํามาจากพืชจริง ๆ นะ ทั้งน้ํามัน ทั้งอะไร ยายเชื่อจริง 

ๆ นะ ยายไปตรวจเลือด เลือดดีข้ึน ตับดีข้ึน ไปตรวจมาเม่ือวันที่ 29 ธันวาคม 2559 

เม่ือก่อนกินยา 7 วัน นี่หมอเลยให้ลดมาหนึ่งวัน ยายมีนิสัยหาข้อมูลความจริง เรา
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เจ็บป่วยกันมาจากความเคยชิน มากินมังสวิรัติแบบนี้ไม่ถึงกับตายแต่ก็คลายไปได้ 

(บุญเอ้ือ อารีเอ้ือ, 2560: สัมภาษณ์) 

ผลลัพธ์ของแต่ละบุคคลแตกต่างกันไป ตามแต่ความสมบูรณ์และความพร้อมของร่างกาย 

ซ่ึงมาจากพฤติกรรมในอดีตท่ีแต่ละคนประพฤติปฏิบัติมา ไม่ใช่เพียงแค่พฤติกรรมครั้งยังเป็นหนุ่มสาว

เลือดร้อน หรือในวัยทํางานท่ีเราสามารถเลือกสรรอาหารท่ีต้องการรับประทานได้เอง แต่พฤติกรรม

การกินท่ีอาจผิดพลาดนั่นได้เริ่มข้ึนต้ังแต่เรายังเป็นเด็ก ไม่สามารถดูแลตัวเราเองได้  

ประสาเด็ก ... ถึงเด็กจะใช้มือมอมแมมมาอม มาดูด และจับอาหารใส่ปาก 

โดยที่ยังไม่ได้ล้างมือ แต่ด้วยความรู้เห็นเป็นใจของพ่อแม่เด็กชาวอินเดีย เด็กเหล่านั้น

กลับมีสุขภาพแข็งแรง มีภูมิคุ้มกันสูง ไม่เจ็บป่วยเหมือนเด็กชาววัฒนธรรมตะวันตก ที่

อุตริไปแยกความสะอาดกับความสกปรกออกจากกัน จนกลายเป็นหุบเหวมรณะ ให้

เด็กถูกจับล้างมือส่งโรงพยาบาลไม่เว้นวัน แต่ก็เป็นที่น่ายินดีที่ชาวตะวันตกสมัยใหม่

เร่ิมตื่นตัว หันมาเอาอย่างเด็กอินเดียมอมแมมไปเป็นความรู้ ดูแลสุขภาพลูกหลานของ

ตน ให้มือติดดิน มีชีวิตชีวาของความเป็นคนที่เร่ิมต้นมาจากความเป็นเด็กต้นแบบที่

ถูกต้องกันมากข้ึน (ไม้ร่ม ธรรมชาติอโศก, 2556: 70) ... แต่ถึงแม้ผู้บริโภคจะระแวง

ระวังอย่างไร สุดท้ายก็เท่านั้น ทุกชีวิตจึงเหมือนผักเหมือนปลา ที่ต้องติดอยู่กับ

พฤติกรรมมัจจุราชด้วยความเคยชิน ทั้ง ๆ ที่เห็นทั้ง ๆ ที่รู้ว่าเป็นอาหารห่า มาในซอง

โกหกพกลม ทันยุคทันสมัย ที่พกห่ามาเต่งตึง ก็ยังต้องแย่งกันฉีกซองอันแสบเผ็ดแสน

แพง แต่เนื้อในนิดเดียวนั้นกินกันด้วยความอร่อยตั้งแต่เด็กแล้ว แล้วจะเหลืออะไรกับ

การกินพิษมาจนเพียบ ทั้งจากอาหารสารเร่งที่ต้องมาเร่งโตเร่งอ้วนอยู่ในเรา ถึงจะดู

สมบูรณ์แต่ก็ไม่สมประกอบ (เพิ่งอ้าง, 2553: 50-51) 

กิจกรรมเก่ียวกับอาหารมังสวิรัติแบบอินเดียของอาจารย์ไม้ร่มในชุมชนบ้านราชธานี

อโศก 

ดังท่ีกล่าวมาในข้างต้นถึงเรื่องราวภายหลังการสมรสกับภรรยาคนปัจจุบัน คุณรุ้งเริงธรรม 

ธรรมชาติอโศก ได้เกิดกิจกรรมเพ่ือผลักดันให้อาหารมังสวิรัติแบบอินเดียเป็นท่ีรู้จักมากยิ่งข้ึนในแง่

ของการปฏิบัติจริงท่ีบ้านราชธานีอโศก และผ่านทางสื่อออนไลน์  
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กิจกรรมโรงบุญ เป็นกิจกรรมเนื่องในเหตุการณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ

ดุลยเดชเสด็จสวรรคต อาจารย์ไม้ร่มและคุณรุ้งเริงธรรม ธรรมชาติอโศก ได้จัดต้ังโรงบุญข้ึน กล่าวคือ 

ได้ใช้บ้านเป็นสถานท่ีในการเลี้ยงอาหารมังสวิรัติแบบอินเดียให้แก่ผู้อ่ืน ท้ังคนท่ีอยู่ในชุมชนและนอก

ชุมชนบ้านราชธานีอโศก เพ่ือถวายเป็นกุศลให้แก่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

ในทุกวันจันทร์ เป็นเวลาหนึ่งเดือนเต็ม ช่วงเวลาต้ังแต่ 9.00-14.00 น. หากใครสะดวกตอนไหนก็

สามารถไปรับประทานกันได้ โดยในแต่ละครั้งมีผู้มารับประทานอาหารกว่า 50-60 คน (เม็ดฝน บูรณ

กิตติ, 2560: สัมภาษณ์) 

   

   

รูปภาพท่ี 35-38 บรรยากาศกิจกรรมโรงบุญ 

ท่ีมา https://www.facebook.com/mairomroong.thammchatiasok 

คุณยายหนู หรือคุณยายยุพยงค์ มานะสุข อายุ 76 ปี ชาวชุมชนบ้านราชธานีอโศก คุณยาย

ไม่มีโรคประจําตัว มีปวดกระดูกปวดขาบ้าง ได้มารับประทานอาหารมังสวิรัติแบบอินเดียในกิจกรรม

ครั้งนั้นด้วย คุณยายเล่าว่า 

รู้จักเขา (อาจารย์ไม้ร่มและภรรยา) เพราะโรงบุญ ตัวยายทานแต่น้ําพริกผัก

ต้มกับแกงข้ีเหล็ก บางอย่างในโรงครัวมันก็ดี แต่เราก็ต้องเลือกอันไหนไม่ดีเค้ียว
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ลําบากเราก็ไม่กิน เห็นแกงข้ีเหล็กนี่เราตักก่อนเพื่อนเลย อาหารของอาจารย์ไม้ร่ม

ช่วยได้จริงนะ ทานแล้วมันถ่ายง่าย ร่างกายอบอุ่น หน้าหนาวไม่หนาวมาก มันเป็น

เคร่ืองเทศกินกับจาปาตี แล้วดีมากเลย ครบถ้วน ... รู้สึกเกรงใจ แต่เขาบอกไม่ต้อง

เกรงใจ เวลาไม่มีเขาก็ไม่แจก (ยุพยงค์ มานะสุข, 2560: สัมภาษณ์) 

พ่ีเปีย หรือคุณธีรศักด์ิ คชสารทอง อายยุ 44 ปี อาชีพฟรีแลนส์ หนึ่งในเพ่ือนของอาจารย์ไม้

ร่มทางสื่อ Facebook อีกท้ังยังอาศัยอยู่หมู่บ้านคํากลาง ชุมชนใกล้เคียงกับบ้านราชธานีอโศก  

เคยไปโรงบุญ 2 รอบ อาทิตย์ละคร้ัง พี่ชอบกินแกงถ่ัวกับแกงผักโขม รู้สึกอ่ิม

ทนกว่า แต่ไม่อืดท้อง อาจจะเพราะกินเสร็จแล้วกินน้ํามะนาวใส่เกลือที่ลุงไม้ร่มทําให้ 

เราเชื่อเพราะดูสุขภาพแกแข็งแรงเหมือนคนอายุ 50 แล้วแกก็กินแบบนี้มานาน (ธีร

ศักดิ์ คชสารทอง, 2560: สัมภาษณ์) 

 

รูปภาพท่ี 39 แกงถ่ัวโชเล่ 

ถ่ายเม่ือ 12 ธันวาคม 2559 ภาพถ่ายโดย คุณรุ้งเริงธรรม ธรรมชาติอโศก 

 

รูปภาพท่ี 40 จาปาตี 

ถ่ายเม่ือ 12 ธันวาคม 2559 ภาพถ่ายโดย คุณรุ้งเริงธรรม ธรรมชาติอโศก 
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รูปภาพท่ี 41 เครื่องเคียง ประกอบด้วย พริกชี้ฟ้าสด มะเขือเทศ ต้นบอน และหอมแดงอินเดีย 

ถ่ายเม่ือ 12 ธันวาคม 2559 ภาพถ่ายโดย คุณรุ้งเริงธรรม ธรรมชาติอโศก 

 

รูปภาพท่ี 42 กล้วยปิ้งทาเนยใส 

ถ่ายเม่ือ 12 ธันวาคม 2559 ภาพถ่ายโดย คุณรุ้งเริงธรรม ธรรมชาติอโศก 

 

รูปภาพท่ี 43 สับปะรดทาเกลือผลไม้  

ถ่ายเม่ือ 12 ธันวาคม 2559 ภาพถ่ายโดย คุณรุ้งเริงธรรม ธรรมชาติอโศก 

 รายการอาหารท่ีอาจารย์ไม้ร่ม และคุณรุ้งเริงธรรมได้ทําข้ึนในกิจกรรมโรงบุญประกอบด้วย 

แกงถ่ัวโชเล่ เป็นรายการอาหารท่ีได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ถ่ัวโชเล่เป็นแหล่งของโปรตีน บํารุง
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สมองในการสั่งการทําให้กล้ามเนื้อแข็งแรงมีกําลังตามไปด้วย แผ่นจาปาตี ทํามาจากข้าวกล้อง

บดละเอียดเป็นแป้งแล้วจึงนํามาทําจาปาตี กินแล้วท้องไม่อืด และให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายได้ดี 

เครื่องเคียง ประกอบด้วย พริกชี้ฟ้าสด มะเขือเทศ ต้นบอน และหอมแดงอินเดีย มีส่วนช่วยในการ

บํารุงฮอร์โมนเพศและหัวใจ กล้วยปิ้งทาเนยใส เนยใสเป็นวัตถุดิบท่ีนิยมใช้แทนน้ํามันในการประกอบ

อาหารของคนอินเดีย กินแล้วจิตใจสงบ เหล่าโยคีท่ีอินเดียจะใช้เนยใสใส่ถ้วยรอยในน้ําเดือดแล้วด่ืม

ก่อนทําสมาธิ ทําให้จิตใจสงบ และรายการอาหารอย่างสุดท้าย สับปะรดทาเกลือผลไม้ คนอินเดียใช้

เกลือในการปรุงอาหาร และทากับผลไม้ เกลือจะช่วยการทํางานของปลายประสาททํางานได้ฉับไว 

คนท่ีขาดเกลือมักจะร่างกายไม่แข็งแรงมือเท้าเย็น นอนไม่หลับ และความจําเสื่อมได้ โดยความรู้ใน

เรื่องสรรพคุณของวัตถุดิบแต่ละชนิดผู้ศึกษาได้มาจากการเรียนรู้จากอาจารย์ไม้ร่ม ธรรมชาติอโศก 

และภรรยา คุณรุ้งเริงธรรม ธรรมชาติอโศก ท่ีอธิบายอย่างไม่หวงความรู้อีกท้ังยังมีการกล่าวถึงอย่าง

ต่อเนื่อง ทําให้ผู้ศึกษาสามารถจดจําได้เป็นอย่างดี 

 เนื่องจากกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการใช้งบประมาณส่วนตัวท่ีอาจารย์มี โดยมีแหล่งท่ีมาจากคน

ท่ีรู้จักกัน ท่ีเชื่อและศรัทธาในตัวอาจารย์ไม้ร่มและภรรยา ทําให้การดําเนินการเป็นไปอย่างจํากัด ไม่

สามารถทําต่อเนื่องเป็นเวลานาน ๆ ได้ นอกจากนี้ผู้ท่ีมารับประทานอาหารบางรายในกิจกรรมนี้ยัง

ได้ให้ทุนรอนอาจารย์ไม้ร่มและภรรยาไว้จัดกิจกรรมในครั้งต่อ ๆ ไปด้วย “ ... ท่ีพ่ีทํานี้ พ่ีใช้เงินตัวเอง 

ก็มีคุณยายบุญเอ้ือ (ชาวชุมชน) ท่ีพ่ีจําได้ และก็คนอ่ืน ๆ ให้เงินสนับสนุน บอกให้ทําอีก” (รุ้งเริง

ธรรม ธรรมชาติอโศก, 2560: สัมภาษณ์) 

กิจกรรมแจกจ่ายอาหารในตอนเช้า ปัจจุบันอาจารย์ไม้ร่มและภรรยา ได้เพ่ิมกิจกรรมขับรถ

มอเตอร์ไซด์ไปแจกจ่ายอาหารมังสวิรัติแบบอินเดียท่ีทําข้ึนให้กับผู้สูงอายุในชุมชนท่ีอยู่ในบ้านท่ีไม่

สามารถออกไปรับประทานอาหารท่ีโรงครัวกลางได้ ตัวอย่าง คุณยายบุญรุ่ง วรรณปะเก อายุ 82 ปี 

คุณยายมีอาการเจ็บหลัง สาเหตุมาจากกระดูกพรุน จึงต้องรักษาอาการป่วยอยู่บ้าน  

 ยายรู้จักอาจารย์ไม้ร่มมานานแล้ว แต่ก่อนยายอยู่จังหวัดเลย เขา (อาจารย์

ไม้ร่ม) ตามพ่อท่าน (สมณะโพธิรักษ์) ไปจัดสถานที่ แต่ยายย้ายมาอยู่ที่นี่ได้ 12 ปี

แล้ว เมียเขาเอาอาหารมาส่ง ถูกปากดี กินอาหารของอาจารย์ไม้ร่มเสริมไป 

ธรรมชาติ ไม่ปรุงแต่ง ชอบ อร่อย เขาจะทําให้กลมกล่อมพอดี สําหรับคนที่ชอบนะ 

... อาหารเขาปลอดสารพิษว่างั้นเถอะ เขาเอาอะไรมาให้เราก็กิน อย่างคนที่ไม่
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สามารถข้ึนศาลาได้ เขาก็จะมาดูแล มาถามไถ่ (บุญรุ่ง วรรณปะเก, 2560: 

สัมภาษณ์) 

 

รูปภาพท่ี 44 อาจารย์นําอาหารไปให้พร้อมถามไถ่เรื่องสุขภาพของคนในชุมชน 

ถ่ายเม่ือ 5 กุมภาพันธ์ 2560 ภาพถ่ายโดย นางสาววิริยา ธรรมศร 

การรับประทานอาหารมังสวิรัติแบบอินเดียนี้มีคนในชุมชนท่านหนึ่งได้กล่าวไว้อย่างน่าสนใจ

ว่า อาหารมังสวิรัติแบบอินเดียนี้ต่างกับอาหารมังสวิรัติท่ัวไป “... เพราะอย่างน้อยมันก็เพ่ือสุขภาพ 

ไม่ได้สักแต่เป็นแค่อาหาร ทํามาต้ังใจว่าจะทําอาหารนี้ เพ่ือจุดประสงค์นี้ ไม่เหมือนท่ีอ่ืน ท่ีมีวัตถุดิบ

อะไรก็ทําอันนั้น” (สุทารัตน์ รวมธรรม, 2560: สัมภาษณ์) อาหารท่ีมีท้ังเจตนาและวัตถุประสงค์ท่ี

ชัดเจน อีกท้ังยังมีผลลัพธ์ตัวเป็น ๆ อย่างอาจารย์ไม้ร่ม ธรรมชาติอโศก ทํางานอย่างขยันขันแข็ง 

ร่างกายแข็งแรง เดินให้เห็นอยู่ในชุมชน เป็นแรงโน้มน้าวได้ดีให้มีผู้ท่ีสนใจรับประทานอาหารมังสวิรัติ

แบบอินเดียอย่างจริงจัง  

 คุณสิริหยา บุญสิณฑ์ุ อายุ 46 ปี และคุณดินเย็น ชาวหินฟ้า อายุ 61 ปี เป็นตัวอย่างท่ีเห็น

ได้อย่างชัดเจน สําหรับกลุ่มผู้ท่ีสนใจอาหารมังสวิรัติแบบอินเดียอย่างจริงจังจากการแนะนําของ

อาจารย์ไม้ร่ม อยู่ในกลุ่มของผู้ท่ีติดตามอาจารย์ไม้ร่มทางสื่อ และผู้ท่ีอยู่อยู่ในกลุ่มชาวชุมชนท่ี

รับประทานอาหารมังสวิรัติแบบอินเดีย ตามลําดับ 

 พี่กินมาเกือบ 20 ปีแล้ว ตอนที่ไม่กินนี่ไม่แข็งแรงเลย ป่วยเป็นภูมิแพ้ หอบหืด 

ตอนนี้หายไปเลย ประมาณตี 2 ข้ึนมาหายใจไม่ออก ไม่ได้ใช่ยาอะไรเลยนะ รู้จัก
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อาจารย์ตอนมาเป็นญาติธรรม พออาจารย์แต่งงานกับรุ้ง พี่ก็สนิทกับรุ้ง ถึงพี่จะทาน

มังสวิรัติ แต่ก็ยังชอบทานลูกชิ้น (ปลอดเนื้อสัตว์) ของเค็ม พอมากินนี่ (อาหาร

มังสวิรัติแบบอินเดีย) พี่รู้สึกนอนหลับ แข็งแรง ขับถ่ายดี ผิวพรรณดีข้ึน หน้าใส พี่ชอบ

เร่ืองกระดูก เร่ืองอะไรได้ทุกอย่าง จาปาตีก็อ่ิม พี่เป็นคนกินน้อยแต่บ่อย พอมากินก็

กินอ่ิมหนักท้อง พี่กินประจํา เอาสูตรไปทําเอง พอพี่ทําเก่งก็ทําให้สมณะข้ึนศาลา ... 

จริง ๆ หมอก็ไม่ใช่ว่าจะรู้ดีทุกเร่ือง แต่อาจารย์เขารู้ เขาทําของเขา ท่านยังแข็งแรง ยัง

ทํางานหนัก แล้วก็ไม่ได้ข่าวว่าเขาป่วยด้วยนะ ยิ่งกว่าหนุ่มสาวอีก พี่ศรัทธามากนะ ไม่

ต้องไปโฆษณาไปป่าวประกาศอะไรเลย (สิริหยา บุญสิณฑุ์, 2560: สัมภาษณ์) 

อาเป็นโรคไต มือเท้าบวม เวลาปัสสาวะทั้งขุ่นเหม็นและมีฟอง เกิดจากทาน

อาหารไม่เป็นเวลา รสจัด ไม่ออกกําลังกาย เราไม่เชื่อในสารเคมี ใช้ไปเร่ือย ๆ ก็มีแต่

ฟอกไต พอมาเจอลุง (อาจารย์ไม้ร่ม) ลุงบริการประทับใจ ทําให้เปลี่ยนนิสัย อาหาร

กินแล้วมันจะดี กินแล้วอ่ิมเลิกกินอาหารจุกจิก พอไปกินที่บ้านลุงแล้วดี เราก็ไปเรียน 

แล้วเอามาทํากินเอง ... วัตถุดิบมาจากร้านในพาหุรัด ลุงไม้ร่มแกแนะนํามา โทรไปสั่ง

เขาก็จะส่งของมาให้ ครัวที่ทําเป็นครัวเล็ก ๆ สัมภาระน้อย ... ชุดที่ลุงไม้ร่มใส่แล้วดูไม่

บ้านะ เพราะเขามีความรู้ ลองคนอ่ืนใส่ก็จะถูกหาว่าบ้า (ดินเย็น ชาวหินฟ้า, 2559: 

สัมภาษณ์) 

    

รูปภาพท่ี 45-46 ครัวบ้านคุณดินเย็น 

ถ่ายเม่ือ 17 กันยายน 2559 ภาพถ่ายโดย นางสาววิริยา ธรรมศร 
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รูปภาพท่ี 47 ครัวบ้านอาจารย์ไม้ร่ม 

ถ่ายเม่ือ 16 กันยายน 2559 ภาพถ่ายโดย นางสาววิริยา ธรรมศร 

กิจกรรมเป็นวิทยากร กิจกรรมใหม่ท่ีต่อยอดมาจากผู้ท่ีเคยมารับประทานอาหารมังสวิรัติ

แบบอินเดีย เม่ือครั้งท่ีอาจารย์ไม้ร่มและคุณรุ้งเริงธรรมจัดต้ังโรงบุญ โดยได้เชิญท้ังสองท่านไปร่วม

บรรยายให้ความรู้กับนักศึกษามาหวิทยาลัย  

ชีวิตคือการงานที่มีคุณค่า : เราได้รับเชิญให้ไปบรรยายเร่ืองภูมิปัญญาด้านการ

บริโภคอาหาร กับนิสิตหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต สาขาสาธารณสุขชุมชนชั้น

ปีที่ 3 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรอุบลราชธานี เม่ือวันที่ 19 ม.ค. 60 บรรยาย 3 

ชม. เต็มครับ และอีกไม่นานนัก คนรุ่นใหม่เหล่านี้ก็จะมาเรียนรู้เร่ืองอาหารกันถึงที่

บ้านผม "เฮือนโลงพัก" ในป่าด้วยครับ (ไม้ร่ม ธรรมชาติอโศก, 2560: ออนไลน์) 

 

รูปภาพท่ี 48 กิจกรรมบรรยายเร่ืองภูมิปัญญาด้านการบริโภคอาหารให้กับนักศึกษา 

ท่ีมา https://www.facebook.com/mairomroong.thammchatiasok 
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นอกจากนี้ในอนาคตอีกไม่ไกลนี้ อาจารย์ไม้ร่มกําลังเขียนหนังสือเล่มใหม่ ชื่อหนังสือว่า “สุด

ยอดอาหารมังสวิรัติมัฌชิมา” เป็นชื่อคร่าว ๆ ท่ีอาจารย์ได้กล่าวไว้ หากแต่ในครั้งนี้กลุ่มเป้าหมาย

เป็นนักมังสวิรัติ ว่ากินให้ถูกต้องชัดเจนเป็นอย่างไร มังสวิรัติมันมีอะไรดีนักหรือ จนต้องเขียนหนังสือ

ออกมาให้คนรู้ เขียนแทนคนป่วยท่ีกินม่ัวสวิรัติ (พวกท่ีกินมังสวิรัติผิดพลาด) โดยในขณะนี้อยู่ใน

ข้ันตอนของการเขียนเรียบเรียงอยู่ คาดว่าจะสามารถผลิตผลงานออกมาได้ทันในช่วงปีนี้ และการ

เปิดร้านอาหารมังสวิรัติแบบอินเดียท่ีกําลังก่อสร้างอยู่ท่ีบ้านราชธานีอโศกเพ่ือให้คนท่ีแวะเวียนมาท่ี

พุทธสถานบ้านราชธานีอโศกสามารถหาร้านอาหารทานได้ โดยในส่วนของร้านอาหารนี้ยังมี

ร้านอาหารมังสวิรัติธรรมดา และร้านอาหารแม็คโคไบโอติก ไว้ให้ผู้ท่ีมาได้เลือกรับประทานอีกด้วย 

 

รูปภาพท่ี 49 ร้านอาหารมังสวิรัติแบบอินเดียออกแบบโดยอาจารย์ไม้ร่ม ธรรมชาติอโศก  

ท่ีมา https://www.facebook.com/mairomroong.thammchatiasok 

จุดเด่นในการรับประทานอาหารมังสวิรัติแบบอินเดีย 

นอกจากการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ข้างต้นแล้วนั้น การคงไว้ซ่ึงอัตลักษณ์ในการกินอาหาร

แบบด่ังเดิมของชาวอินเดีย โดยอาจเรียกได้ว่าเป็นกฎระเบียบบนโต๊ะอาหารท่ีสําคัญของอาจารย์ไม้

ร่ม ธรรมชาติอโศกด้วย กล่าวคือ มีความพิเศษแตกต่างไปจากมารยาทบนโต๊ะอาหารของทางฝั่ง

ตะวันตกอย่างสิ้นเชิง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับอุปกรณ์บนโต๊ะอาหาร อาจารย์ได้เขียนเป็นแง่คิดไว้อย่าง

ตลกขบขันในหนังสืออยู่ท่ีอาหารแล้วครั้งหนึ่ง ความว่า  

กาลคร้ังนั้น ฝร่ังผู้ชอบดูหม่ินคนเอเชียจนติดเป็นนิสัย ได้เอ่ยปากพูดกับจีน

เพื่อนร่วมโต๊ะอาหารว่า “พวกเจ๊กอย่างนาย ยังพัฒนาไปไม่ถึงไหนเลย แม้แต่จะเอา
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อาหารเข้าปากก็ยังต้องใช้ก่ิงไม้คีบ” จีนได้ฟังจึงศอกกลับฝร่ังไปว่า “นายนั่นแหละที่

ไม่พัฒนา แม้แต่บนโต๊ะอาหารก็ยังใช้อาวุธล่าสัตว์เหมือนพวกคนป่าเถ่ือน” ผ่าง ๆๆ 

(ไม้ร่ม ธรรมชาติอโศก, 2556: 72) 

จุดเด่นในการรับประทานอาหารของคนอินเดียคือ การใช้มือแทนช้อน จุดเด่นนี้ได้ส่งต่อมา

ยังอาจารย์ไม้ร่มด้วย การรับประทานอาหารในลักษณะดังกล่าวนี้ถูกนํามาใช้ในการชิมอาหารในขณะ

ปรุงของอาจารย์และภรรยาด้วย โดยจะตักอาหารใส่ฝ่ามือเล็กน้อยสําหรับการชิมรส จากนั้นจึงเอา

เข้าปากเป็นการจบกระบวนการชิมอาหารร้อน ๆ โดยไม่ผ่านช้อน การใช้มือในการรับประทาน

อาหารเช่นนี้จะทําให้ความร้อนของอาหารปลุกปลายประสาท สัมผัสจากมือ ไปกระตุ้นเตือน

ความรู้สึก เรียกน้ําย่อยให้ออกมารอรับอาหารท่ีจะส่งไปถึง พร้อมกับกลุ่มจุลินทรีย์ในมือท่ีจะติดตาม

ไปกับอาหาร ในการสร้างเสริมบุคลิกเฉพาะบุคคลอีกด้วย กลับกันกับการใช้ช้อนในการรับประทาน

อาหารท่ีดูเหมือนยิ่งเยอะยิ่งแสดงถึงความเจริญ แท้ท่ีจริงแล้วท่านว่า “ถ่วงความเจริญ” 

การใช้ช้อนตักอาหาร เป็นเพียงวัฒนธรรมแก้ขวยกลบเกลื่อนของคนกิน

เนื้อสัตว์ ว่าเป็นความเจริญที่น่ายกย่องยินดีของคนสังคมชั้นสูง ทั้ง ๆ ที่รู้อยู่ว่าศพ

สัตว์เน่าเหม็นเป็นสิ่งที่น่าขยะแขยง ไม่ใช่อาหารของมนุษย์ จึงต้องใช้อุปกรณ์มา

หยิบจับหรือเอาไม้คีบ กระทั่งสิ่งที่น่ารังเกียจและน่าขยะแขยงมาเป็นอาหาร พร้อม

กับการพัฒนาอุปกรณ์หยิบจับมาเป็นช้อนส้อมเป็นตะเกียบ แต่การใช้ช้อนตัก

อาหารมังสวิรัติกินนั้นถือว่าไม่รู้จักกาลเทศะ ผิดธรรมและผิดพลาดอย่างยิ่ง เพราะ

ไม่มีผู้เจริญใครไหนเลยที่จะใช้ก่ิงไม้มาคีบ หรือเอาช้อนมาตักเอาส้อมมาทิ่มแทง

เหมือนหลู่ดูหม่ินและรังเกียจเหยียดหยามอาหารสิ่งมีค่า สุดที่รักสุดบูชาและหวง

แหน จนผมต้องใช้มือเปิบข้าวประท้วง “ถ่วงความเจริญ” ในทุกรูปแบบที่จะทําได้ 

(ไม้ร่ม ธรรมชาติอโศก, 2559: สัมภาษณ์) 
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รูปภาพท่ี 50 อาจารย์ไม้ร่มใช้มือในการรับประทานอาหาร 

ถ่ายเม่ือ 18 กันยายน 2559 ภาพถ่ายโดย นางสาววิริยา ธรรมศร 

นอกจากนี้จุดประสงค์เพ่ือให้อาหารท่ีกินเข้าไปเป็นอาหารมือหนึ่ง ไม่ใช่มือสอง ท่ีจะต้องตัก

ผ่านช้อน อุปกรณ์ท่ีสําส่อนท่ีสุดท่ีผ่านใครต่อใครมามาก ในทํานองเดียวกัน การไม่ใส่รองเท้า เพ่ือให้

เท้าได้สัมผัสโดยตรงกับธรรมชาติ ท้ังการใส่รองเท้าหรือแม้กระท่ังการแต่งกาย อาจารย์ยังได้กล่าว

อย่างขบขัน เป็นมุขต้อนรับในการพบกันกับผู้ศึกษาครั้งแรก อาจารย์อธิบายว่าท่ีนี่ (บ้านราชธานี

อโศก) มีแต่งแบบนี้อยู่สองคน ผู้ศึกษาเกิดความสงสัยจึงถามท่านกลับไปว่าทําไมจึงต้องแต่งตัวแบบนี้ 

ท่านว่า 

ทําไมน้องปลา (ผู้ศึกษา) ถึงแต่งอย่างนี้หละ แบบนี้เขาเรียก “คนโหล” ดูให้

ดีนะ เราเกิดมาแต่ละคนไม่ได้เป็นคนโหลนะ อย่างนี้ (ชี้นิ้วหาตัวเอง) ไม่ซํ้าแบบใคร 

แตกต่าง นี่อย่างรองเท้านี้นะ รองเท้ากายสิทธิ์ หนังแท้แม่ให้มา แต่ที่ใส่กันนี้คือหนัง

สัตว์ที่ตายแล้ว หนังวัวตายหนังควายตาย ต่อมาก็พัฒนาเป็นผ้าใบกัน แต่รองเท้า

กายสิทธิ์เวลาไปเดินเหยียบเราจะได้รู้ร้อน รู้เย็น รู้แข็ง รู้อ่อน (เพิ่งอ้าง, 2559: 

สัมภาษณ์) 
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รูปภาพท่ี 51 การแต่งกายของอาจารย์ไม้ร่มในชีวิตประจําวัน 

ถ่ายเม่ือ 5 กุมภาพันธ์ 2560 ภาพถ่ายโดย นางสาววิริยา ธรรมศร 

ลักษณะการแต่งตัวของอาจารย์ไม้ร่ม และคุณรุ้งเริงธรรมนั้น เป็นการแต่งกายท่ีแตกต่างไป

จากคนอ่ืน และเป็นการแต่งกายไม่ตามกระแสนิยม กล่าวคือ คนท้ังคู่มักใส่เสื้อผ้าฝ้ายดิบสีน้ําตาล 

คล้ายผ้ากระสอบ เสื้อผ้าไม่ได้ใช้การตัดเย็บจากจักรเย็บผ้า ส่วนมากเป็นการเย็บมือจากผ้าท่ีมีอยู่แล้ว

รวม ๆ กัน ทําให้เสื้อผ้ามีลักษณะปะชุนรอบตัว หรือในบางครั้งก็ยังสามารถใช้การผูกในการซ่อมแซม

เสื้อผ้าท่ีขาดได้ ประกอบกับทรงผมท่ีตัดตามใจ จึงดูเว้าแหว่งไปบ้าง โดยอาจารย์ถือว่าเป็นการตัด

กิเลสด้วย อีกท้ังยังไม่สวมใส่รองเท้า เป็นลักษณะการแต่งกายท่ีพิเศษแตกต่าง ท่ีจะไม่ว่าจะช่วงเวลา

ใด อาจารย์ไม้ร่มและภรรยาก็จะสวมใส่ชุดลักษณะนี้เสมอ ไม่มีชุดทางการ ไม่มีชุดไปรเวท และไม่มี

ชุดนอน 

 

รูปภาพท่ี 52 การตัดแต่งทรงผมของอาจารย์ไม้ร่ม ธรรมชาติอโศก 

ถ่ายเม่ือ 6 กุมภาพันธ์ 2560 ภาพถ่ายโดย นางสาววิริยา ธรรมศร 



127 

 

 

 

แทนที่เราจะบอกกับปาก เราบอกกับการแต่งตัว เราอยากดัง ที่อยากดัง

เพราะอยากบอกความคิดของเราให้คนอ่ืนรู้ พอเขาเห็นไอ้นี่ทําไมแต่งตัวอย่างนี้ เขา

เป็นใคร เขาทําอะไร พอสนใจก็จะเข้ามาทําความรู้จักมาพูดคุยความคิดกับเรา ... 

เพราะศิลปินจะมีความรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อม ไม่ได้เกิดมาเพื่อทําลาย ที่เรา

ทําเร่ืองอาหารนี้ เราเห็นว่าเหมือนเอาศาสนามาทําบิดเบือนบิดเบี้ยว ที่นี้อาหารก็

เหมือนกัน ผมทําแทนคนเจ็บคนป่วยที่เขาพูดไม่ได้ พวกที่กินอาหารผิดพลาด ผมจึง

พูดแทน ทําอะไรผิดพลาดต้องบอกกัน ไม่ใช่เก่งอยู่คนเดียว แต่ศิลปินทําได้แค่ปลุก

คนให้ตื่นข้ึนมา (เพิ่งอ้าง, 2559: สัมภาษณ์) 

ดังนั้น การปฏิบัติภายนอกท่ีเห็นได้อย่างชัดเจนท้ังพฤติกรรมบนโต๊ะอาหาร ประกอบกับการ

แต่งกายท่ีแตกต่างไปจากคนอ่ืน ๆ ทําให้อาจารย์เป็นท่ีสนใจในทุกท่ีท่ีท่านไปเยือน เพราะไม่ว่าจะทาน

ข้าวอยู่ในสนามบิน ข้ึนเครื่องบิน ไปห้างสรรพสินค้า หรือกลับไปเยี่ยมบ้านเกิด เป็นต้น อาจารย์และ

ภรรยาก็ยังคงทําเช่นนี้ การกลายเป็นจุดเด่นในแต่ละครั้งท่ีปรากฏตัวมีประโยชน์อย่างมากในการ

เผยแพร่องค์ความรู้ท่ีอาจารย์ต้องการนําเสนอแก่คนอ่ืน ๆ 

นอกจากนี้ จุดเด่นในแบบท่ีอาจารย์เป็นตัวของตัวเองไม่สนใจกระสังคม ทําให้เป็นท่ีรู้จักและ

ได้รับความเชื่อถือจากบรรดาผู้ท่ีสนใจเป็นอย่างมาก ตลอดระยะเวลาท่ีผู้ศึกษาได้ทําการลงภาคสนาม 

พบว่าอาจารย์ไม้ร่ม และภรรยา มีคนมาเยี่ยมเยือนเกือบทุกวัน (ผู้ศึกษาไปขออาศัยอยู่ด้วยเป็น

ระยะเวลา 2 สัปดาห์ 2 ครั้ง) และทุกคนท่ีมาจะได้รับการต้อนรับด้วยอาหารมังสวิรัติแบบอินเดียทุก

คน ไม่ใช่เพียงแค่น้ําเปล่าปกติท่ัวไปตามมารยาทสากล การมาเยี่ยมของคนจากหลายหลายท่ีมาและ

หลากหลายภูมิภาคของประเทศไทย สามารถแสดงให้เห็นถึงความนิยมท่ีตัวอาจารย์ไม้ร่มได้รับจาก

บุคคลอ่ืนแล้ว ยังเป็นสามารถใช้เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการเผยแพร่อาหารมังสวิรัติแบบอินเดียให้เป็น

ท่ีรู้จักเพ่ิมมากยิ่งข้ึน นอกจากนี้เป็นการแสดงให้เห็นถึงเครือข่ายความสัมพันธ์ท่ีกว้างขวาง และ

แหล่งท่ีมาของเงินทุนในการซ้ือวัตถุดิบประกอบอาหารว่ามาจากเครือข่ายความสัมพันธ์เหล่านี้ด้วย  
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รูปภาพท่ี 53-54 คนท่ีรู้จักอาจารย์ไม้ร่มและภรรยามาเยี่ยมเยียนท่ีบ้าน 

ถ่ายเม่ือ 1-9 กุมภาพันธ์ 2560 ภาพถ่ายโดย นางสาววิริยา ธรรมศร 

 กล่าวโดยสรุป เนื้อหาภายในบทท่ี 4 นี้เป็นการอธิบายให้เห็นภาพของช่วงเวลาและวิธีการ

สนับสนุนการเกิดข้ึนของอาหารมังสวิรัติแบบอินเดีย รวมไปถึงตัวตนของอาจารย์ไม้ร่มและภรรยา ผู้ท่ี

เป็นแรงผลักดันสําคัญในการเผยแพร่องค์ความรู้ ประกอบด้วยประเด็นสําคัญ ๆ อันได้แก่ ท่ีมา กฎ

สําคัญในการบริโภค วัตถุดิบท่ีกําลังเป็นท่ีกล่าวถึง รวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีทําให้อาหารมังสวิรัติแบบ

อินเดียเป็นท่ีรู้จัก โดยข้อมูลท้ังหมดนี้จะนําไปสู่กระบวนการวิเคราะห์ถึงการสร้างพ้ืนท่ีทางสังคมให้กับ

อาหารมังสวิรัติแบบอินเดียนี้ได้ในบทต่อไป 
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บทที่ 5 

อาหารมังสวิรัติแบบอินเดียโดยอาจารย์ไม้ร่ม ธรรมชาติอโศกกับการสร้างพ้ืนที่ทางสังคม 

 

 จากการแสดงการเกิดข้ึนของอาหารมังสวิรัติแบบอินเดีย การดําเนินการในการเผยแพร่ และเสียง

สะท้อนของผู้บริโภคทั้งในแง่ของอาหารมังสวิรัติแบบอินเดียและข้อมูลข่าวสารผ่านส่ือต่าง ๆ ในบทท่ีผ่าน

มา ทําให้เห็นถึงการเกิดขึ้นและการสนับสนุนอาหารเพื่อสุขภาพรูปแบบน้ีในสังคมการบริโภคอาหารของ

คนไทย ที่เป็นทั้งผู้บริโภคเน้ือสัตว์และนักมังสวิรัติท่ีไม่บริโภคเน้ือสัตว์ อาหารมังสวิรัติท่ีกระทําผ่าน

ชีวิตประจําวันของอาจารย์ไม้ร่ม จากสมมติฐานของผู้ศึกษาที่ว่าอาหารมังสวิรัติแบบอินเดียโดยอาจารย์ไม้

ร่มจะสามารถสร้างพื้นที่ทางสังคมในการบริโภคอาหารของคนในสังคมไทยได้ ในบทน้ีจึงเป็นการช้ีให้เห็น

ถึงวิธีการที่อาหารมังสวิรัติแบบอินเดียอยู่ในฐานะท่ีสามารถต่อรองกับเง่ือนไขทางสังคมในการเป็นอาหาร

เพื่อสุขภาพอีกทางเลือกหน่ึงที่ก่อให้เกิดการปรับเปล่ียนปรับใช้ของผู้บริโภค ผ่านปฏิบัติการ (Operation) 

ต่าง ๆ ท่ีใช้ในการเช่ือมความสัมพันธ์ของบุคคลต่าง ๆ เข้ากับอาหารมังสวิรัติแบบอินเดีย ตลอดจน

ความสามารถในการตอบโจทย์เรื่องอาหารเพื่อสุขภาพของคนในสังคมไทยปัจจุบัน เพื่อเป็นการวัดผล

สัมฤทธ์ิความเป็นไปได้ในการสร้างพื้นที่ทางสังคมของอาหารมังสวิรัติแบบอินเดียโดยอาจารย์ไม้ร่ม 

ธรรมชาติอโศก 

 จากการรวบรวมข้อมูลท้ังเอกสาร งานวิจัยต่าง ๆ และจากการลงภาคสนาม ผู้ศึกษาได้ทําการสรุป

ความเช่ือมโยงของอาหารจานด่วน อาหารมังสวิรัติ และอาหารมังสวิรัติแบบอินเดีย เพื่อประกอบการทํา

ความเข้าใจอย่างง่าย ดังน้ี 
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 อาหารจานด่วน อาหารมังสวิรัติ และ อาหารมังสวิรัติแบบอินเดีย 

 อาหารมังสวิรัติแบบอินเดีย เป็นอาหารในชีวิตประจําวันของคนอินเดียมาช้านาน แต่กลับเป็นหน่ึง

ในอาหารเพื่อสุขภาพรูปแบบใหม่ท่ีเกิดข้ึนในสังคมไทย โดยมีอาจารย์ไม้ร่ม ธรรมชาติอโศก และคุณรุ้งเริง

ธรรม ธรรมชาติอโศก (ภรรยา) เป็นผู้นําองค์ความรู้น้ีมาปฏิบัติพร้อมท้ังเผยแพร่อย่างเป็นรูปธรรม และมี

ผู้สนับสนุนมาอย่างต่อเน่ือง แม้ว่าในตอนเริ่มต้นจะเป็นการเผยแพร่ในกลุ่มของชาวอโศก (บุคคลผู้เล่ือมใส

ในพระพุทธศาสนาและมีแนวทางปฏิบัติตามแนวทางของสมณะโพธิรักษ์) เป็นส่วนมากก็ตาม อาจารย์ไม้

ร่ม ธรรมชาติอโศก หรือเดิมช่ือ นายวิโรจน์ นุ้ยบุตร เป็นหน่ึงในสมาชิกชาวอโศกมากว่า 30 ปี เข้าร่วมกับ

พุทธสถานสันติอโศกในปี พ.ศ. 2528 – ปัจจุบัน (พ.ศ. 2560) ปัจจุบันท้ังคู่อาศัยอยู่ท่ีชุมชนบ้านราชธานี

อโศก หน่ึงในเครือค่ายพุทธสถานสันติอโศก ชุมชนท่ีมีลักษณะพิเศษจากการจัดต้ังข้ึนโดยกลุ่มชาวอโศก

พร้อมท้ังขออนุญาตอย่างเป็นทางการ จึงเป็นชุมชนท่ีเพิ่งเกิดขึ้นใหม่ บุคคลท่ีอาศัยอยู่ในชุมชนสามารถมา

ได้จากทุกภูมิภาคของประเทศไทย โดยมี “ศาสนาพุทธ” เป็นจุดเช่ือมโยงปัจเจกเข้าไว้ด้วยกัน ศาสนาจึงมี

บทบาทเป็นอย่างมากต่อระดับของความสามารถในการกระทํา โดยเฉพาะอย่างย่ิงในเรื่องข้อจํากัดในการ

บริโภคอาหารของสมาชิกในชุมชน ด้วยการนําเอาแนวคิดทางศาสนาและการบริโภคอาหารรวมเข้าไว้

ด้วยกัน 

 ในอันดับแรกผู้ศึกษาได้แบ่งคุณลักษณะท่ีสําคัญของชุมชนชาวอโศกท่ีเก่ียวข้องสัมพันธ์กับการ

บริโภคอาหารออกเป็น 3 ประการ อันได้แก่ เป็นชุมชนท่ีรักษ์ธรรมชาติและความเป็นธรรมชาติ เป็นชุมชน

ปลอดเน้ือสัตว์ และเป็นชุมชนท่ีปฏิเสธระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมและมีระบบเศรษฐกิจแบบบุญนิยม
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เป็นของตนเอง โดยมีพุทธศาสนาเป็นหัวใจสําคัญในการขับเคล่ือนชุมชนในด้านต่าง ๆ ประกอบการทํา

ความเข้าใจถึงตัวตนของอาจารย์ไม้ร่ม ธรรมชาติอโศก ผู้เผยแพร่อาหารมังสวิรัติแบบอินเดีย และเพื่อทํา

ความเข้าใจเง่ือนไขทางสังคมท่ีอาจารย์ไม้ร่มอาศัยอยู่ 

 1. ชุมชนรักษ์ธรรมชาติและความเป็นธรรมชาติ 

 ชุมชนบ้านราชธานีอโศก ตําบลบุ่งไหม อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นชุมชนที่มี

ลักษณะพึ่งพาตนเองได้ และพึ่งพาธรรมชาติเป็นสําคัญ เน้นการทํากสิกรรมเพื่อเล้ียงดูตนเอง ด้วยวิธีการ

กลมกลืมและรบกวนธรรมชาติให้น้อยท่ีสุด  ปลอดสารพิษและสารเคมีทุกชนิด นอกจากเพื่อให้เกิดการใช้

ทรัพยากรได้อย่างย่ังยืน และเพื่อสุขภาพท่ีดีไม่มีสารเคมีใด ๆ ปนเปื้อนในร่างกายแล้ว ยังถือเป็นการใช้

ชีวิตที่เรียบง่าย ไม่ใช้ส่ิงที่เกินความต้องการที่ไม่เป็นปกติ ไม่เป็นธรรมชาติ ส่งผลต่อการบริโภคสินค้าและ

ทรัพยากรอ่ืน ๆ ท่ีเน้นคุณลักษณะ “ความเป็นธรรมชาติ” เป็นอันดับแรกด้วย เช่น การไม่ใช้ยาสระผมท่ี

ผสมสารเคมีเพื่อเพิ่มศักยภาพและคุณประโยชน์ของแชมพู แต่จะเลือกบริโภคยาสระผมที่สกัดมาจากดอก

อัญชัน หรือการเลือกท่ีจะไม่ใส่รองเท้าให้เท้าได้สัมผัสกับธรรมชาติมากท่ีสุด เป็นต้น 

 2. ชุมชนปลอดเน้ือสัตว์ 

 เน่ืองจากประชากรทุกคนในชุมชนบ้านราชธานีอโศกนับถือศาสนาพุทธ แม้ว่าการละเว้นเน้ือสัตว์

จะไม่ได้เป็นข้อปฏิบัติที่เป็นท่ีนิยมของพุทธศาสนิกชนชาวไทย แต่ชาวอโศกเป็นกลุ่มพุทธศาสนิกชนกลุ่ม

หน่ึงท่ีมีการตีความคําสอนในทางพุทธศาสนาในเรื่องการงดเว้นเน้ือสัตว์ และได้มานําปฏิบัติจริงใน

ชีวิตประจําวันด้วยการไม่บริโภคเน้ือสัตว์ อันเป็นการเบียนเบียนชีวิตสัตว์อ่ืน จนกลายเป็นวัฒนธรรมการ

กินของชาวอโศกท่ีจะรับประทาน “อาหารมังสวิรัติ” หรืออาหารปลอดเน้ือสัตว์ อาหารท่ีเม่ือรับประทาน

เข้าไปแล้วสามารถเป็น “การปฏิบัติศีล” หรือการรักษาศีลได้ด้วย อุดมการณ์สําคัญที่สมณะโพธิรักษ์ ผู้นํา
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ทางด้านจิตวิญญาณของชุมชนต้องการสร้างให้คนเป็นคนดี ละเว้นอบายมุก ตลอดจนรักษาศีล 5 และ ศีล 

8 ตามพุทธประเพณีเป็นหลักในการดําเนินชีวิตอย่างเคร่งครัด 

 3. ชุมชนท่ีมีระบบเศรษฐกิจแบบ “บุญนิยม” 

 “ระบบบุญนิยม” เป็นแนวคิดเศรษฐศาสตร์ท่ีตรงข้ามกับระบบทุนนิยม ต้ังแต่การผลิต การบริโภค 

และการแจกจ่าย กล่าวคือ กระบวนการผลิตที่ใช้เครื่องจักรเพื่อเน้นปริมาณ โรงงานปกปิดมิดชิดเพื่อ

ประโยชน์ในเรื่องมาตรฐานและความสะอาด ในทํานองเดียวกันก็เป็นการปิดบังกระบวนการผลิตท่ีทําให้

ผู้บริโภคเกิดความไม่ไว้วางใจได้ด้วยเช่นกัน ในส่วนของระบบบุญนิยมจะเน้นการทํางานด้วยมือแทน การ

บริโภคสินค้าจึงมักปฏิเสธสินค้าที่มาจากโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ และในส่วนของการแจกจ่ายท่ี

เน้นการค้าขายแบบพาณิชย์ นายทุนเก็งกําไร ต่างจากระบบบุญนิยมอย่างส้ินเชิง ระบบบุญนิยมจะเน้น

การขายท่ีขาดทุน หรือไม่คิดกําไร ถือเป็นเศรษฐศาสตร์แบบการให้ เป็นการเสียสละทางพุทธศาสนาหรือท่ี

เรียกว่า “ทาน” เพื่อนําไปสู่การสะสมบุญ ดับทุกข์ และนิพพานตามหลักความเช่ือทางศาสนา นอกจากน้ี

ยังมีประเด็นของความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ในการใช้สารต้ังต้นที่เป็นสารสังเคราะห์ ทําให้ไม่เป็น

ธรรมชาติหรือมีความเป็นธรรมชาติน้อย อีกท้ังโรงงานอุตสาหกรรมยังมีส่วนในการทําลายส่ิงแวดล้อมอีก

ด้วย ซึ่งขัดกับความคิดของชาวอโศกในหลาย ๆ ด้าน และลักษณะพิเศษท่ีสําคัญของระบบบุญนิยมอีก

ประการหน่ึงคือ “สาธารณะโภคี” คือ สมาชิกทุกคนจะทํางานให้กับชุมชนโดยไม่รับเงินเดือน รายได้

ทั้งหมดจากการทํางานในชุมชนจะเข้าสู่กองกลางในแบบระบบกงสี ที่ทุกคนสามารถกินและใช้ร่วมกันใน

ชุมชน ซ่ึงแตกต่างจากระบบทุนนิยมอย่างส้ินเชิง 

 ดังน้ัน อาจกล่าวได้ว่าชุมชนบ้านราชธานีอโศกเป็น “ชุมชนทวนกระแส” ท่ีมีแนวทางเป็นของ

ตนเองอย่างชัดเจน มีระบบในการเล้ียงดูตนเองจากกสิกรรมไร้สารพิษ และเคร่งครัดในการดําเนินชีวิต
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ตามพุทธประเพณีท่ีแตกต่างไปจากพุทธศาสนิกชนไทยโดยท่ัวไป โดยเฉพาะอย่างย่ิงในเรื่องของการ

บริโภคอาหาร ซึ่งหากไม่ปฏิบัติตามหรือไม่เคารพกฎกติกาสามารถถูกขับออกจากกลุ่มและพ้นสภาพจาก

การเป็นชาวอโศกได้ด้วยเช่นกัน 

 อาจารย์ไม้ร่ม ธรรมชาติอโศก แม้จะไม่ได้อาศัยอยู่ในชุมชนบ้านราชธานีอโศกมาต้ังแต่แรก แต่ก็ได้

อาศัยอยู่ในพุทธสถานสันติอโศกที่กรุงเทพ โดยเป็นชุมชนที่ยึดกฎเดียวกัน ในการเป็นสมาชิกของสังคมท่ีมี

ความสมถะเรียบง่ายและให้ภาพของความสงบสุข การยึดมั่นในกฎระเบียบจึงเป็นหนทางในการอยู่ร่วมกัน

ได้อย่างสันติสุข ซ่ึงเป็นแนวทางที่อาจารย์ไม้ร่มยอมรับและปฏิบัติตาม หากมองในกรอบของอองลี เลอ

เฟป แล้วน้ัน อาหารมังสวิรัติ จะเป็นการผูกโยงเอาความสัมพันธ์ต่าง ๆ ท่ีมีอยู่ในสังคมเข้ากับอํานาจใน

การควบคุมเพื่อการดํารงอยู่ของสังคม หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นพื้นที่ของความคิด ที่ก่อให้เกิดความหมาย 

เมื่อทุกคนรับประทานอาหารมังสวิรัติ อันไม่เป็นการเบียดเบียนสัตว์อ่ืน นอกจากได้บุญยังได้สุขภาพท่ีดี 

จากการไม่ได้รับสารพิษท่ีมาจากเน้ือสัตว์ พิษท่ีมาจากสารเร่งเน้ือและพิษที่มาจากแรงอาฆาตพยาบาทของ

สัตว์ก่อนท่ีจะตาย ตามหลักความเช่ือของศาสนา เป็นบาปกรรมวนเวียนกันไปไม่ส้ินสุด ทําให้ไม่สามารถ

นิพพานได้ ซึ่งเป็นส่ิงสูงสุดตามคําสอนของศาสนาพุทธ และหากมองในแง่มุมของมิเชล เดอ แชร์โต 

อาหารมังสวิรัติ มีความเฉพาะเจาะจงที่เหมาะสมกับอุดมการณ์ของชุมชนบ้านราชธานีอโศก และมี

ความสามารถในการระบุถึงความไม่เหมาะสมไปพร้อมกัน หากอาหารที่มาจากธรรมชาติเหมาะสม อาหาร

ที่ไม่ได้มาจากธรรมชาติจะไม่เหมาะสม อาหารที่ปลอดเน้ือสัตว์เป็นอาหารที่เหมาะสม อาหารท่ีมีเน้ือสัตว์

เป็นอาหารท่ีไม่เหมาะสม และอาหารที่ทําเองกับมือต้ังแต่ขั้นตอนการผลิตวัตถุดิบไร้สารพิษเป็นอาหารท่ี

เหมาะ อาหารที่คิดถึงผลกําไรจนขาดการตระหนักถึงพิษภัยที่มีต่อร่างกายและส่ิงแวดล้อมเป็นส่ิงท่ีไม่

เหมาะสม เป็นต้น  



134 

 

 “อาหารมังสวิรัติ” ได้กลายเป็นเง่ือนไขทางสังคมที่สําคัญต่อสมาชิกในสังคม เป็นพื้นท่ีทางสังคมใน

รูปแบบท่ีเป็นนามธรรมหรือพื้นท่ีของความคิดท่ีสามารถดํารงไว้ซ่ึงสังคมได้ และมีผลโดยตรงต่ออาจารย์ไม้

ร่ม ธรรมชาติอโศก สําหรับแนวทางในการคิดพิจารณา หรือทัศนะคติท่ีท่านถ่ายทอดออกมาประกอบการ

สร้างสรรค์อาหารมังสวิรัติแบบอินเดีย มีการปรับใช้และเช่ือมโยง ทั้งเพื่อเป็นการเรียนรู้และเข้าใจถึง

เง่ือนไขทางสังคมน้ีได้ดีมากย่ิงข้ึน อาจารย์ไม้ร่มได้มีการผูกโยงเรื่องราวในวัยเด็กเข้ากับอาหารมังสวิรัติ

แบบอินเดียน้ี ด้านหน่ึงเป็นการแสดงให้เห็นถึงความคิดที่มีการผสมผสานและอาศัยอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ได้

เป็นอย่างดี คือ การยอมรับในการกินอาหารที่ปลอดสารพิษ เน้นความเป็นธรรมชาติ องค์ความรู้พื้นบ้าน

อย่างสมุนไพรมากกว่าการแพทย์ตะวันตก  

 โดยการแบ่งคู่ตรงข้ามของส่ิงที่เหมาะสม และส่ิงท่ีไม่เหมาะสมน้ัน ปรากฏออกมาตามเรื่องเล่า

ชีวประวัติมากมาย ดังเช่นในเรื่องของความเจ็บป่วยจากการที่คุณยายโรยพริกไทยใส่สะดือ กลัดหนองจน

ท้องบวม มีการอธิบายให้เห็นถึงภาพการใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้านที่อิงอยู่กับธรรมชาติอย่างก้นข้าวเปลือกกรีด

สะดือแทนการใช้มีด โดยการเปรียบเทียบก้นข้าวเปลือกแทนการใช้มีดแสดงถึงการเลือกใช้ที่ถูกต้องแล้ว 

เพราะหากแม่เลือกที่จะใช้มีด ท่านอาจเป็นบาดทะยักจนตายได้ ก้นข้าวเปลือกเป็นวัตถุดิบที่มาจาก

ธรรมชาติ ในขณะท่ีมีดเป็นโลหะที่ผ่านกระบวนการผลิตเป็นนวัตกรรมท่ีประดิษฐ์ขึ้น ดังน้ันก้นข้าวเปลือก

ที่ยังคงรูปร่างเดิมเอาไว้ได้มากกว่าส่ิงท่ีผ่านกระการการผลิตเช่นมีด จึงให้ภาพของความไม่เป็นธรรมชาติ

มากกว่า อีกท้ังยังมีการเล่าถึงธรรมชาติและความเป็นธรรมชาติสอดแทรกในประวัติวัยเด็กที่ได้อาศัยอยู่ใน

ป่าอย่างต่อเน่ือง เช่น “... เป็นมหาวิทยาลัยท่ีผมพอใจที่ผมท่ึงมาก โอ้ โชคมันทําไมจึงเป็นอย่างน้ี โชคดี

เหลือเกินท่ีเราได้เกิดในมหาวิทยาลัยธรรมชาติป่าดงดิบแบบน้ี ...”  

 คู่ตรงข้ามถึงส่ิงที่อาจารย์เลือกรับปรากฏผ่านการเล้ียงดูของพ่อแม่ของอาจารย์ไม้ร่มเองอาจเป็นอีก
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หน่ึงส่ิงที่ทําให้ธรรมชาติและความเป็นธรรมชาติเป็นความพึงพอใจส่วนบุคคลของอาจารย์ไม้ร่มด้วย ท้ัง

จากการตามพ่อและแม่เข้าป่าไปทํานา การเรียนศิลปะจากแม่ด้วยการใช้ผืนดินแทนกระดาษ ล้วนสามารถ

เป็นเหตุปัจจัยที่ทําให้อาจารย์ไม้ร่มพึงพอใจกับการดําเนินชีวิตที่กลมกลืนกับธรรมชาติมากกว่าการใช้ชีวิต

ในป่าคอนกรีต จึงปฏิเสธท่ีจะใช้ชีวิตอยู่ท่ีกรุงเทพแม้ว่าจะมีบ้านอยู่ในกรุงเทพก็ตาม นอกจากน้ีเทคนิคการ

สร้างสรรค์งานศิลปะยังคงเป็นเทคนิคการใช้ควันไฟ ที่บังเอิญได้พบจากเรื่องราวการเดินทางไปโรงเรียน 

การใช้ฟางข้าวท่ีถูกเผาตามทุ่งนา มารังสรรค์งานศิลปะเป็นรูป “ตุ๊กหมิก” น้ันถือเป็นการสร้างผลงานจาก

ธรรมชาติอย่างแท้จริง จนได้กลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของท่านในปัจจุบัน 

 โดยเฉพาะการกล่าวถึงเรื่องแป้งและพริกไทย เทียบกันว่า “... น่ีถ้าคุณย่าตาดีหยิบไม่ผิดเอา

กระป๋องแป้งมาโรย ผมก็อาจจะไม่เป็นอย่างน้ี อาจเป็นนายทุนบริโภคนิยมบ้าไปแล้วก็ได้ ...” (ไม้ร่ม 

ธรรมชาติอโศก, 2559: สัมภาษณ์) ตามบริบทดังกล่าวแล้ว “แป้ง” ได้กลายเป็นตัวแทนของระบบการ

ผลิตแบบอุตสาหกรรม ซ่ึงหากอาจารย์ไม้ร่มได้รับเอาค่านิยมของสินค้าที่ระบบทุนนิยมส่งออกมายังตลาด 

และบริโภคมาต้ังแต่เด็กอาจจะไม่สามารถตระหนักได้ถึงคุณค่าของธรรมชาติที่อยู่รอบตัว และกลายเป็น

บุคคลที่อยู่ร่วมในปรากฏการณ์บริโภคนิยมที่กําลังเกิดขึ้นอย่างเข้มข้นในยุคโลกาภิวัตน์ปัจจุบัน แป้ง

กลายเป็นส่ิงท่ีไม่เหมาะสม และเลือกท่ีจะปฏิเสธ ในขณะท่ีพริกไทย แม้จะให้โทษ ณ ขณะน้ัน แต่กลับเป็น

ส่ิงท่ีอาจารย์ไม้ร่มยอมรับและเห็นว่าเหมาะสมกับตัวท่านมากกว่า 

 ในเรื่องของการแต่งกาย หรืออาจกล่าวได้ว่าต้ังแต่เส้ือผ้า ใบหน้า กระท่ังทรงผม มีความเป็น

รูปธรรมในการแสดงออกถึงคู่ตรงข้ามได้ชัดเจนมากที่สุด บ่งบอกถึงตัวตนของอาจารย์ไม้ร่ม ธรรมชาติ

อโศก เป็นบุคคลท่ีมีความเป็นตัวของตัวเองสูงอยู่แล้ว แม้ว่าศาสนาจะเป็นจุดเปล่ียนครั้งสําคัญในการ

ดําเนินชีวิต หากแต่โดยพื้นฐานแล้ว อาจารย์ไม้ร่มมีความ “ทวนกระแส” ด้วยตัวของท่านเองอยู่แล้ว 
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ในช่วงเวลาของชีวิตการทํางาน เครื่องแต่งกายมีความแตกต่างไปจากคนอ่ืน ๆ กล่าวคือ การใส่เส้ือคอ

กว้างของผู้หญิง สวมรองเท้าคนละสี และห้อยสากกะเบือที่ผูกผ้าแดงผ้าเขียวจากศาลเจ้าแม่ทับทิม แทน

การผูกเนคไทไปสอนเด็กนักเรียน หรือแม้กระทั่งการทุบบ้านท่ีกําลังผ่อนส่งในขณะน้ัน เพราะท่านถือว่า

เป็นโรงศพของนายทุนที่ต้องทุบทิ้ง ข้อสังเกตหน่ึงที่ผู้ศึกษาพบจากการลงภาคสนาม พบว่า นอกจาก

ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมที่เป็นปฏิปักษ์กันกับอาจารย์ไม้ร่มอย่างชัดเจนแล้ว ค่านิยมจากตะวันตกใน

หลาย ๆ เรื่อง ท้ังการแพทย์ วิทยาศาสตร์ หรือแม้กระทั่งอาหารสมัยใหม่อย่างอาหารจานด่วน ก็ล้วนเป็น

ปฏิปักษ์กับอาจารย์ไม้ร่มมาก่อนอยู่แล้วท้ังส้ิน เมื่ออยู่ร่วมกันในสังคม สภาวการณ์เช่นน้ีจึงเป็นความ

ขัดแย้งกับบริบทสังคมในปัจจุบันค่อนข้างมาก เพราะบริบทสังคมไทยและสังคมโลกในปัจจุบันกําลังตกอยู่

ภายใต้ระบบทุนนิยม และมีความรู้จากตะวันตกเป็นที่ยอมรับอย่างเป็นทางการในสังคมไทย 

 ในปัจจุบันที่โลกกําลังตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของกระแสโลกาภิวัตน์ เป็นกระบวนการที่ทําให้

ความสัมพันธ์ทางสังคมมีความเข้มข้นเพิ่มมากย่ิงขึ้น ท้ังจากการไหลบ่าของผู้คน ส่ือ เทคโนโลยี 

อุดมการณ์ และทุนข้ามชาติต่าง ๆ โลกาภิวัตน์ได้ทําให้โลกปัจจุบันกลายเป็นโลกไร้พรมแดน ที่เวลาและ

พื้นท่ีมีความกระชับกันมากย่ิงขึ้น และนํามาซึ่งปรากฏการณ์ที่สําคัญอย่างบริโภคนิยม ที่ได้กลายเป็น

เป้าหมายสําคัญของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม การกระตุ้นให้เกิดความต้องการอันนําไปสู่การบริโภค 

ปรากฏการณ์สําคัญเช่นน้ีได้ส่งผลกระทบออกไปรอบด้าน วิถีชีวิตของผู้คนเปล่ียนไปอย่างรวดเร็ว 

โดยเฉพาะอย่างย่ิงเรื่องของการรับประทานอาหาร ท้ังอาหารจานด่วน อาหารก่ึงสําเร็จรูป และอาหาร

กระป๋องเป็นต้น ล้วนได้รับความนิยมเป็นอย่างย่ิงเน่ืองจากสะดวกสบาย และรวดเร็ว เหมาะกับ

ชีวิตประจําวันของคนในสังคมไทยเพิ่มมากย่ิงขึ้น ที่คนในระบบทุนนิยมมีเป้าหมายในการเก็บสะสม

ทรัพย์สินเป็นสําคัญ การทํางานนอกบ้านทั้งสามีและภรรยาเป็นเรื่องที่สามารถพบเห็นได้ทั่วไปใน
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สังคมไทย ผู้คนต่างต้องทํางานแข่งกับเวลา อาหารดังกล่าวจึงเหมาะสมกับวิถีชีวิตในปัจจุบันเป็นอย่างย่ิง 

หากแต่ต้องแลกมาด้วยปัญหาสุขภาพท้ังจากการขาดสารอาหาร อาหารมีสารเคมีปนเปื้อนสาเหตุของการ

เกิดโรค และการไม่มีเวลาในการออกกําลังกาย อันนํามาซึ่งหลักฐานเชิงประจักษ์อย่างความเจ็บป่วยของ

คนในสังคมไทย กระแสโลกาภิวัตน์ทําให้นายทุนสามารถกระจายสินค้าไปได้มากเท่าไหร่ ข้อมูลข่าวสาร

เองก็สามารถแพร่กระจายออกไปได้รวดเร็วเช่นกัน คนในสังคมเร่ิมรับรู้และตระหนักถึงผลเสียของอาหาร

แดกด่วนเหล่าน้ี อาหารสุขภาพจึงเป็นทางเลือกหน่ึงที่สามารถตอบโจทย์คนในสังคมไทยได้เป็นอย่างดี  

 จากภาวการณ์ของสังคมไทยดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความขัดแย้งกันกับอุดมการณ์ของชุมชนบ้าน

ราชธานีอโศกอย่างชัดเจน โดยเฉพาะในเรื่องของการบริโภคอาหารท่ีผู้ศึกษาให้ความสนใจ ต้ังแต่เริ่มผู้

ศึกษาได้มีการกล่าวถึงกฎระเบียบท่ีเป็นเง่ือนไขทางสังคมของชุมชนบ้านราชธานีอโศก การเรียนรู้และการ

ผสมผสานตัวตนของสมาชิกให้เหมาะสมต่อเง่ือนไขทางสังคมต่าง ๆ หากแต่เป็นการกล่าวถึงในบริบทของ

สมาชิกและชุมชนบ้านราชธานีอโศกเป็นสําคัญ การแสดงให้เห็นถึงสภาวการณ์ในปัจจุบันของสังคม

ภายนอกชุมชนด้วยน้ัน ผู้ศึกษาพยายามช้ีให้เห็นถึงบริบทของอาหารมังสวิรัติในพื้นที่ทางสังคมที่มีความ

ทับซ้อนกันกับพื้นท่ีทางกายภาพและพื้นท่ีทางนามธรรมอ่ืน ๆ ด้วย พื้นที่ทางกายภาพน้ันคือพื้นที่ชุมชน

บ้านราชธานีอโศกและประเทศไทย ส่วนพื้นท่ีทางนามธรรมอันได้แก่ พื้นท่ีทางความคิด หรือชุดความรู้ 

ความเช่ือในเรื่องอาหารเพื่อสุขภาพรูปแบบอ่ืนในสังคม เช่นน้ันแล้วกระแสโลกาภิวัตน์จึงมีบทบาทอย่างย่ิง

ต่อรูปแบบของอาหารท่ีผู้ศึกษาได้ทําการศึกษา อาจารย์ไม้ร่ม ธรรมชาติอโศก ผู้เผยแพร่อาหารมังสวิรัติ

แบบอินเดียเองก็เช่นกันที่ยืนอยู่ในพื้นที่ทางสังคมท่ีมีความซับซ้อน เง่ือนไขทางสังคมท่ีมีหน้าที่ในการเป็น

ข้อจํากัดบางประการ เง่ือนไขทางสังคมของบริบทชุมชนสามารถทําหน้าท่ีในการเป็นแรงผลักดันให้เกิด

การกระทําท่ีจะทําให้เกิดการปรับเปล่ียนได้ด้วย เช่น ความจําเป็นในการเป็นอาหารปลอดเน้ือสัตว์ และ



138 

 

ปลอดสารพิษ ในแง่ของการเป็นคู่ตรงข้ามในการแสวงหาส่ิงที่ดีกว่า เหมาะสมกว่าอาหารจานด่วนท่ีส่งผล

เสียต่อสุขภาพตามการแสดงความคิดเห็นของอาจารย์ไม้ร่มแล้วน้ัน กระแสโลกาภิวัตน์ในที่น้ีจึงอาจกล่าว

ได้ว่าเป็นแรงผลักดันหน่ึงที่ก่อให้เกิดอาหารมังสวิรัติแบบอินเดียโดยอาจารย์ไม้ร่ม ธรรมชาติอโศก 

 “อาหารมังสวิรัติ” เป็นส่ิงที่อาจารย์เต็มใจในการเลือกปฏิบัติ ในขณะท่ี “อาหารจานด่วน” เป็นส่ิง

ที่อาจารย์ไม้ร่มไม่เห็นสมควรท่ีตนเองจะเลือกบริโภค นอกจากน้ียังเห็นสมควรว่าไม่ควรมีใครเลยท่ีจะต้อง

บริโภคอาหารที่มีสารเคมีปนเปื้อนเหล่าน้ีเข้าไปสู่ร่างกาย การสํารวจและพิจารณาถึงเรื่องของการ

รับประทานอาหารท้ังของคนในชุมชนชาวอโศกและของคนในสังคมภายนอก พบความเจ็บป่วยของคนใน

สังคมมากมาย เป้าหมายในใจจึงเป็นการเสาะแสวงหาอาหารท่ีสามารถตอบโจทย์อาการเจ็บป่วยของคน

ในสังคม ตอบโจทย์ต่อหลักคําสอนทางพุทธศาสนาในการละเว้นเน้ือสัตว์ ตอบโจทย์ต่อเง่ือนไขทางสังคม

ของชุมชนชาวอโศกท่ีต้องปลอดสารพิษและไม่ได้มาจากโรงงานอุตสาหกรรม อีกทั้งยังต้องตอบโจทย์ต่อ

ความพึงพอใจส่วนตัว ท่ีจะต้องมีความเป็นธรรมชาติ และไม่ใช่องค์ความรู้ที่อ ยู่บนพื้นฐานของ

วิทยาศาสตร์ และไม่ได้มาจากทางตะวันตก เป็นต้น 

 “อาหารมังสวิรัติแบบอินเดีย” คืออาหารท่ีสามารถตอบโจทย์ท้ังหมดของอาจารย์ไม้ร่ม ธรรมชาติ

อโศกได้ อีกท้ังยังไม่ขัดต่ออุดมการณ์ของชุมชนที่ตนเองอาศัยอยู่อีกด้วย เง่ือนไขทางสังคมที่มีผลต่อการ

เลือกบริโภคอาหารมังสวิรัติแบบอินเดียท่ีผู้ศึกษาค้นพบจากการศึกษาในครั้งน้ี ผู้ศึกษาได้แบ่งออกเป็น 3 

ประเด็น ได้แก่ กระแสโลกาภิวัตน์ ศาสนา และครอบครัว ซ่ึงสามารถอธิบายได้ ดังน้ี 

 1. กระแสโลกาภิวัตน์ 

 กระแสโลกาภิวัตน์ในที่น้ี ผู้ศึกษาเน้นในบริบทของการบริโภคอาหารที่เน้นความรวดเร็ว จากการ

เปล่ียนแปลงวิถีชีวิตของคนในสังคม การบริโภคอาหารท่ีมักขาดความใส่ใจในการดูแลสุขภาพ หรือการ



139 

 

บริโภคตามการตลาดและโฆษณา ที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพ ซ่ึงผลเสียของอาหารจานด่วนท่ีมาจาก

กระแสโลกาภิวัฒน์ ถูกนํามาใช้ในการอธิบายถึงโทษท่ีร่างกายได้รับ ถูกต้ังอยู่ในฝ่ังของอาหารที่ไม่

เหมาะสม เพราะอาหารที่เหมาะสมจะต้องอยู่ในบริบทของอาหารท่ีไม่ได้มาจากภาคอุตสาหกรรมและ

ระบบทุนนิยม การเกิดข้ึนของอาหารมังสวิรัติแบบอินเดียน้ีถูกอธิบายในฐานะเป็นหนทางหน่ึงในการแก้ไข

ปัญหาสุขภาพของคนในสังคมได้ เป็นรูปแบบของอาหารเพื่อสุขภาพอีกรูปแบบหน่ึง ที่มีหลักในการ

รับประทานอาหารอย่างชัดเจน ทําให้เกิดมิติใหม่ของการบริโภคอาหารที่ไม่จําเป็นต้องเป็นนักมังสวิรัติก็

สามารถนําเอาหลักในการรับประทานอาหารไปประยุกต์ใช้ได้ เป็นการขยายขอบเขตของกลุ่มผู้บริโภค

ออกไป ท่ีนอกเหนือไปจากกลุ่มชาวอโศก เช่น ในกรณีของคุณปริศนา สาครน้อย เป็นบุคคลท่ีอยู่ภายนอก

ชุมชนชาวอโศก อีกท้ังยังไม่ใช่นักมังสวิรัติ แต่สามารถนําหลักการในการรับประทานอาหารไปปรับใช้ให้

เหมาะกับวิถีชีวิตของตนเองได้ นอกจากน้ีจากการเก็บข้อมูล ผู้ศึกษายังพบว่า แม้จะเป็นอาหารมังสวิรัติ

แบบอินเดียแต่ผู้บริโภคกลับหลากหลายและไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นนักมังสวิรัติเสมอไป 

 2. ศาสนา 

 ศาสนาพุทธ กลายเป็นจุดหักเหสําคัญต่อการเกิดขึ้นของอาหารมังสวิรัติแบบอินเดีย เหตุผลว่าทําไม

จึงจะต้องเป็นอินเดีย มีความเก่ียวเน่ืองมาจากการเป็นสถานท่ีต้นกําเนิดของพุทธศาสนา อาหารท่ีตรงต่อ

หลักคําสอนทางศาสนาไม่เบียดเบียนชีวิตสัตว์อ่ืน ในช่วงแรกของการเกิดข้ึน อาหารมังสวิรัติแบบอินเดีย

จึงสามารถกระทําได้ในชุมชนชาวอโศก ผู้ซึ่งดําเนินชีวิตตามพุทธประเพณีอย่างเคร่งครัดได้ก่อน อาหาร

มังสวิรัติแบบอินเดียสามารถเกิดขึ้นได้ภายใต้เง่ือนไขทางสังคมอย่างการปลอดเน้ือสัตว์ ปลอดสารพิษ และ

ไม่ได้มาจากความรู้ทางตะวันตก เห็นได้ชัดในกลุ่มประชากรตัวอย่างที่เป็นชาวชุมชนบ้านราชธานีอโศกท่ี

เลือกรับประทานอาหารมังสวิรัติแบบอินเดียโดยอาจารย์ไม้ร่ม ธรรมชาติอโศก และในกรณีของคุณยาย
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ทองเล่ือน และลูกสาวคือคุณอาดาวตะวัน ประยูรสิงห์ ตัวอย่างสําคัญในการนําการรับประทานอาหาร

เช่ือมโยงกับความเช่ือตามหลักคําสอนของพุทธศาสนา แสดงให้เห็นว่าอาหารมังสวิรัติแบบอินเดียตรงกับ

เง่ือนไขทางสังคมที่มีอยู่ได้ อีกท้ังอาหารดังกล่าวน้ียังมีความเป็นมายาวนาน บทพิสูจน์ไม่จําเป็นต้องมีการ

ทดลองผิดถูกอีกต่อไป ตรงกันข้ามกันกับอาหารที่มักมาจากการค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ท่ีออกมาอย่าง

ต่อเน่ืองในตลาดอุตสาหกรรมที่กลุ่มนายทุนใช้ประโยชน์จากผลการทดลองในการโฆษณา หากแต่ผู้บริโภค

ยังคงเกิดความเจ็บป่วยจากการบริโภคอาหารเหล่าน้ันอย่างต่อเน่ือง เช่น โรคเบาหวาน มะเร็ง และโรค

อ้วน อันเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นโรควิถีชีวิต อาหารมังสวิรัติแบบอินเดียท่ีเน้นใน

เรื่องของวัตถุประสงค์ของวัตถุดิบเพื่อสุขภาพอย่างแท้จริงในการนํามาประกอบอาหารที่เป็นส่วนผสมจาก

ธรรมชาติอย่างเครื่องเทศต่าง ๆ จึงมีส่วนช่วยในการบรรเทาอาการเจ็บป่วยทั้งต่อผู้ท่ีเป็นนักมังสวิรัติใน

ชุมชนและบุคคลท่ัวไปได้ 

 3. ครอบครัว 

 ครอบครัวในท่ีน้ีผู้ศึกษากล่าวถึงในบริบทของการหล่อหลอมตัวตนจนนําไปสู่ความพึงพอใจหรือ

ความต้องการส่วนบุคคลของอาจารย์ไม้ร่ม ธรรมชาติอโศก อาหารมังสวิรัติแบบอินเดียท่ีเกิดขึ้นภายใต้

เง่ือนไขทางสังคมชาวอโศกได้อย่างถูกต้องไม่ขัดต่ออุดมการณ์เดิม ในขณะเดียวกันก็เป็นการตีความใหม่

ของอาจารย์ไม้ร่ม ท่ีมีการเช่ือมโยงท้ังเหตุผลของอาหารจานด่วนของนายทุนในระบบทุนนิยมที่ส่งผลเสีย

ต่อร่างกาย เป็นการแหวกออกไปจากความเช่ือ และค่านิยมแบบเดิม ๆ และอาหารบุญ หรืออาหาร

มังสวิรัติตามคําสอนของศาสนาพุทธเข้าไว้ในอาหารมังสวิรัติแบบอินเดียได้เป็นอย่างดี ความพึงพอใจส่วน

บุคคลในเรื่องของความเป็นธรรมชาติ และความเช่ือส่วนบุคคลในเรื่องของการปฏิเสธตะวันตกที่ข้อค้นพบ

มักนํามาซึ่งผลกําไรเข้าสู่กระเป๋านายทุน และความเป็นอินเดียที่มีประวัติศาสตร์มาอย่างช้านาน อาหารท่ี
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ยังคงความเป็นอินเดียเอาไว้ได้ วิถีชีวิตของผู้คนไม่ได้เปล่ียนไปอย่างรวดเร็วเช่นในสังคมไทย ประกอบ

สร้างภายใต้เง่ือนไขทางสังคมของทั้งชุมชนชาวอโศกท่ีมีพุทธประเพณีในการบริโภคอย่างเคร่งครัดและ

สังคมไทยภายนอกที่มีอาหารหลากหลายชนิดแข่งขันกันเพื่อให้ได้รับความนิยมกันอย่างเข้มข้น อาหาร

มังสวิรัติแบบอินเดียสามารถเกิดขึ้นได้ด้วยการผสมผสานตัวตนเข้ากับพื้นท่ีของความคิดต่าง ๆ ท่ีมีอิทธิผล

อยู่เหนือการกระทําและการตัดสินใจ การเกิดขึ้นแม้จะมีส่วนมาจากความพึงพอใจและความเช่ือส่วน

บุคคล หากแต่ก็ไม่ใช่การมีอยู่อย่างอิสระ การเรียนรู้และทําความเข้าใจเง่ือนไขทางสังคมอย่างลึกซ้ึง 

เพื่อที่จะสามารถก่อให้เกิดการการต่อรองและจัดวางความสัมพันธ์ทางอํานาจเดิมได้อย่างเหมาะสม ที่จะ

เอ้ือต่อระดับของความสามารถและการกระทําของอาหารมังสวิรัติแบบอินเดียโดยอาจารย์ไม้ร่ม ธรรมชาติ

อโศกให้มีเพิ่มมากย่ิงขึ้น  

 สําหรับในข้อที่หน่ึงและข้อท่ีสอง ได้แก่ กระแสโลกาภิวัตน์และศาสนา แสดงให้เห็นถึงการต่อสู้ 

และเบียดขับองค์ความรู้ ความเช่ือเดิมในเรื่องการบริโภคออกไป อันเป็นการลดคุณค่าของส่ิงเดิม ทําให้

เกิดวิธีการในลักษณะของการทําให้ขัดจังหวะ (Interrupt) ในขณะท่ีข้อท่ีสาม ในหัวข้อครอบครัว (ความ

พึงใจส่วนบุคคล) แสดงให้เห็นในลักษณะของการเพิ่มคุณค่าให้กับอาหารมังสวิรัติแบบอินเดีย เป็นการ

สนับสนุนแนวคิดของตนเอง หรือการหมุนเปล่ียน (turn) คือการสลับเปล่ียนคู่ตรงข้ามระหว่างความ

ทันสมัย กับความเป็นธรรมชาติด่ังเดิม เมื่อนําเง่ือนไขทางสังคมที่ส่งผลต่อการเลือกท่ีจะบริโภคอาหาร

มังสวิรัติแบบอินเดียน้ีมาใช้ในการอธิบาย คําถามคือ การสร้างความชอบธรรมให้แก่อาหารมังสวิรัติแบบ

อินเดียมีความมั่งคงแข็งแรงและน่าเช่ือถือได้น้ัน อาจารย์ไม้ร่มได้มีการผนวกเรื่องราวของอาหารท่ีมาจาก

ความพึงพอใจส่วนตัว คัดสรรเรื่องราวชีวประวัติมาอธิบายได้อย่างสอดคล้อง ซึ่งในความเป็นจริงอาจมี

เรื่องราวในส่วนอ่ืน ๆ ของชีวิตที่ถูกเพิกเฉยไปในการอธิบายเช่ือมโยงเข้ากับอาหารมังสวิรัติแบบอินเดีย 
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การคัดสรรเรื่องราวในจุดหน่ึงจึงถือเป็นการสนับสนุนความชอบธรรมให้กับอาหารมังสวิรัติแบบอินเดียได้

เป็นอย่างดี แต่อย่างไรก็ตาม อีกด้านหน่ึงของเหรียญที่ไม่ได้ถูกนําเสนอได้กลายเป็นส่ิงท่ีทําให้อาจารย์ไม้

ร่ม มักถูกต้ังคําถามต่อความน่าเช่ือถือในฐานะผู้เผยแพร่อาหารมังสวิรัติแบบอินเดียเช่นกัน 

  จากอาหารจานด่วน (กระแสโลกาภิวัตน์) และอาหารมังสวิรัติ (หลักปฏิบัติของชาวอโศก) เง่ือนไข

ทางสังคมท่ีผสมผสานจนนํามาซ่ึง “อาหารมังสวิรัติแบบอินเดียโดยอาจารย์ไม้ร่ม” เช่นน้ี เม่ือเทียบเคียง

กับทั้งแนวคิดของเลอเฟปและเดอ แชร์โต แล้วน้ัน สามารถอธิบายได้ว่า อาหารมังสวิรัติดํารงอยู่ในฐาน

ของพื้นท่ีทางสังคมหน่ึง อาหารจานด่วนและอาหารมังสวิรัติ อยู่ในตําแหน่งของ “ภาพแทนของพื้นท่ี” 

ตามแนวคิดของเลอเฟป และถือเป็น “ยุทธวิธี” ตามแนวคิดของเดอ แชร์โต กล่าวอย่างง่ายคือ อาหารท้ัง

สองรูปแบบได้ผูกโยงเอาความสัมพันธ์ต่าง ๆ ท่ีอยู่ภายในพื้นท่ีทางสังคมเอาไว้ได้ ทั้งในลักษณะของการ

ควบคุมด้วยการกําหนดใส่ความรู้หรือความหมายบางประการในการบริโภคอาหารของสมาชิกในสังคม 

เป็นปฏิบัติการเชิงพื้นที่ทางความคิดท่ีสัมพันธ์กันกับอํานาจของการควบคุมเพื่อการดํารงอยู่ของสังคม 

ดังน้ี สําหรับอาหารมังสวิรัติทําให้ชุมชนชาวอโศกยังคงสามารถดําเนินต่อไปได้ด้วยอุดมการณ์ของการ

ปฏิบัติศีลผ่านการบริโภคอาหารปลอดเน้ือสัตว์ สําหรับอาหารจานด่วนหรืออาหารสมัยใหม่ตามระบบทุน

นิยมทําให้กลุ่มนายทุนผู้ได้รับผลประโยชน์จากระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมของประเทศ ยังคงสามารถ

ขับเคล่ือนไปได้ผ่านอาหารจานด่วน  

 ในขณะท่ีอาหารมังสวิรัติแบบอินเดียอยู่ในตําแหน่งของ “พื้นที่เชิงภาพตัวแทน” ของเลอเฟป และ 

“กลวิธี” ของเดอ แชร์โต กล่าวคือ อาหารมังสวิรัติแบบอินเดียท่ีเกิดข้ึนได้กลายเป็นเป็นการสะท้อนการ

เรียนรู้และตระหนักถึงเง่ือนไขทางสังคม หากแต่ไม่ได้อยู่ในฐานะของผู้ท่ีจะต้องปฏิบัติตาม อาหารมังสวิรัติ

มีมาอย่างไร ก็เป็นไปตามน้ัน เป็นแต่เพียงอาหารมังสวิรัติแบบเดิมในสังคมชาวอโศก เช่น อาหารเจ อา
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หารแม็คโคไบโอติก หรืออาหารของหมอเขียว หรือว่าจําต้องปรับเปล่ียนตนเองให้มีกระบวนการทําอาหาร

ที่รวดเร็วข้ึน และใช้ส่วนประกอบท่ีมีสารอาหารตามที่โฆษณาชวนเช่ือต่าง ๆ ทีกํ่าลังได้รับความนิยม 

  อาหารมังสวิรัติแบบอินเดียได้ทําให้เกิดการขัดจังหวะการบริโภคกระแสหลัก การหมุนเปล่ียนหา

ส่ิงท่ีเป็นคู่ตรงข้ามของการบริโภคกระแสหลัก การตีความใหม่เพื่อเป็นการเพิ่มคุณค่าและสนับสนุนแนวคิด

ของอาหารมังสวิรัติแบบอินเดีย ตลอดจนการแหวกออกไปจากการบริโภคแบบเดิม ๆ ที่ไม่ได้เป็นการ

บริโภคกระแสหลักและแตกต่างไปจากอาหารมังสวิรัติแบบเดิมที่มีอยู่ในสังคม ซึ่งจะสามารถก่อให้เกิดการ

ปรับเปล่ียน และการสลับคู่ตรงข้ามว่าส่ิงใดควรรับประทานหรือส่ิงใดไม่ควรรับประทาน อาหารมังสวิรัติ

เป็นอาหารท่ีเหมาะสมกับทุกคน ในขณะท่ีอาหารจานด่วน หรืออาหารมังสวิรัติแบบเดิม ๆ ยังคงเป็นการ

บริโภคท่ีผิดพลาด เช่นน้ันแล้ว สังเกตได้ว่าอาหารมังสวิรัติแบบอินเดียโดยอาจารย์ไม้ร่ม ธรรมชาติอโศกใน

ฐานะของพื้นท่ีทางสังคมหน่ึงน้ีได้กระทําการกําหนดใส่ความหมายใหม่และส่งกลับออกไปในพื้นที่ทาง

สังคมของการบริโภคอาหารที่มีความทับซ้อนกันท้ังพื้นท่ีทางสังคมในการบริโภคอาหารของชาวอโศก คือ 

อาหารมังสวิรัติ และพื้นที่ทางสังคมในการบริโภคอาหารของคนทั่วไป คือ อาหารจานด่วน ด้วยเช่นกัน 

อาหารมังสวิรัติแบบอินเดียไม่ได้อยู่ในลักษณะของผู้ถูกกระทํา (passive) แต่เพียงฝ่ายเดียว หากแต่มีการ

โต้ตอบและต่อรองกับพื้นท่ีในการบริโภคอาหารแบบอ่ืน ๆ ได้ด้วยในบทบาทของผู้กระทํา (active) การ

กระทําในท่ีน้ี คือความสามารถในการอธิบายองค์ความรู้อาหารมังสวิรัติแบบอินเดีย ในพื้นท่ีของอาหาร

มังสวิรัติแบบเดิมภายในชุมชนบ้านราชธานีอโศก และตอบโต้กับผลผลิตจากทุนนิยม อันเป็นการท้าทาย

อาหารกระแสหลักของคนในสังคมไทยปัจจุบันอย่างโจ่งแจ้ง ในการลดคุณค่าของส่ิงอ่ืน เก้ือหนุนเง่ือนไข

ทางสังคมเดิมบางประการ และการเพิ่มคุณค่าให้กับตนเอง เป็นการต่อสู้และต่อรองในสังเวียนของการ

บริโภคอาหารในสังคมไทยอยู่ตลอดเวลา 
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 การสร้างพื้นที่ทางสังคมให้กับอาหารมังสวิรัติแบบอินเดีย 

 ตามแนวคิดของทั้งเลอเฟปและเดอ แชร์โต อาหารมังสวิรัติแบบอินเดียโดยอาจารย์ไม้ร่ม ธรรมชาติ

อโศก ในบทบาทของผู้กระทําน้ัน ผู้บริโภคจะเป็นใครไม่สําคัญ หากแค่ความสําคัญอยู่ท่ีอาหารมังสวิรัติ

แบบอินเดียทําอะไรในการต่อรองและจัดวางความสัมพันธ์ทางอํานาจได้บ้าง ในที่น้ีผู้ศึกษาใช้คําว่า 

“ปฏิบัติการ” หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็น “กระบวนการ” ในการเผยแพร่ความรู้อาหารมังสวิรัติแบบอินเดีย 

ว่ามีความสามารถแพร่กระจายข้อมูลข่าวสารออกไปได้อย่างไร หากแต่ที่เลือกใช้คําว่าปฏิบัติการเพื่อแสดง

ให้เห็นอย่างชัดเจนว่าอาหารมังสวิรัติแบบอินเดียจะต้องมีรูปแบบในการจู่โจมพื้นที่ทางสังคมในการบริโภค

อาหารในสังคมไทยปัจจุบันได้อย่างชัดเจน เพื่อแย่งชิงตําแหน่งแห่งท่ีในพื้นที่ทางสังคมของการบริโภค

อาหารมาได้  

 จากท่ีเคยกล่าวไว้ในข้างต้นถึงกระแสโลกาภิวัตน์และปรากฏการณ์บริโภคนิยม ที่ดูเหมือนจะให้

ภาพในแง่ลบสําหรับการส่งเสริมการบริโภคอาหารท่ีก่อให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บต่อผู้บริโภคอยู่ตลอดเวลา 

ในทางกลับกัน อีกด้านหน่ึงของกระแสโลกาภิวัตน์ท่ีอาจารย์ไม้ร่มทําการปฏิเสธ หากแต่กลับเลือกใช้เป็น

ช่องทางในการเผยแพร่อาหารมังสวิรัติแบบอินเดียออกไปให้เป็นท่ีรู้จักมากย่ิงขึ้น หากมองในแง่มุมของกิด

เด็นส์แล้วน้ัน กระแสโลกาภิวัตน์จะสามารถก่อให้เกิดความสัมพันธ์ทางสังคมที่เข้มข้นได้จากการเช่ือมโยง

ท้องถิ่นที่ห่างไกลกันเข้าไว้ด้วยกัน เหตุการณ์ในท้องถิ่นหน่ึงสามารถส่งผลกระทบต่อท้องถ่ินอ่ืนท่ีห่างไกล

ออกไปได้ กระแสโลกาภิวัตน์จึงสามารถทําหน้าท่ีเป็นกระบอกเสียงท่ีดีได้ด้วย หากมีการเกิดข้ึนของการ

กระทําบางอย่างดังเช่นการเกิดข้ึนของอาหารมังสวิรัติแบบอินเดีย ท่ีต้องการจะสร้างพื้นท่ีทางสังคมให้กับ

ตัวเอง ปฏิบัติการทางสังคมที่ได้ผลเป็นอย่างย่ิงจึงเป็นการกระทําผ่านกระแสโลกาภิวัตน์ ท้ังในช่องทาง

ของการอพยพของผู้คน การไหล่บ่าของข้อมูลข่าวสาร เทคโนโลยีท่ีก้าวหน้า อุดมการณ์ที่สามารถรับรู้ได้



145 

 

จากหลากหลายแหล่งที่สามารถนํามาตอบโจทย์หรือแก้ไขปัญหาในสังคมได้ และเงินทุนตามแบบฉบับของ

ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม แต่อย่างไรก็ตามกระแสโลกาภิวัตน์ก็ยังคงเป็นพลังขับเคล่ือนที่สําคัญของ

ระบบทุนนิยม ทําให้ปฏิบัติการทางสังคมท่ีเกิดข้ึนของอาหารมังสวิรัติแบบอินเดียบางประการต้องประสบ

กับข้อจํากัด 

 จากการเก็บรวบรวมข้อมูลท้ังจากข้อมูลเอกสารและการลงภาคสนาม ผู้ศึกษาพบช่องทางในการ

ปฏิบัติการทางสังคมท่ีอาหารมังสวิรัติแบบอินเดียเลือกใช้ในการเผยแพร่องค์ความรู้ได้ดังน้ี 

 1. หนังสือ 

 หนังสือเรื่อง “อาหารห่ากับทางรอดในแผนการลับ 2012” ในปี พ.ศ. 2553 และหนังสือเรื่อง “อยู่

ที่อาหาร ฉบับหางช้างติดพวยกา” ตีพิมพ์ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2555 และครั้งท่ีสองในปี พ.ศ. 2556  เป็น

ผลงานท่ีอาจารย์ไม้ร่ม ธรรมชาติอโศก ผู้เผยแพร่อาหารมังสวิรัติแบบอินเดียน้ีได้จัดทําขึ้น หนังสือทั้งสอง

เล่มน้ีมีความแตกต่างกันไป สําหรับเล่มแรกเน้นการเปรียบเทียบและเป็นปฏิปักษ์กับอาหารในระบบทุน

นิยม ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และการแพทย์ตะวันตกท่ีได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการในสังคมไทย 

หรือแม้กระทั่งอาหารมังสวิรัติในหมู่ชาวอโศกเองท่ียังคงรับประทานกันอย่างผิดพลาด ปรากฏทัศนะของ

ผู้เขียนผ่านผลงานได้อย่างชัดเจนว่ามีการสอดรับกับเง่ือนไขทางสังคมที่ตนเองอาศัยอยู่อย่างไร (ชุมชนชาว

อโศก) และต่อรองกับความสัมพันธ์ทางสังคมหรือเง่ือนไขทางสังคมน้ัน ๆ อย่างไร ในขณะท่ีหนังสือเล่มท่ี

สองเร่ือง “อยู่ที่อาหาร ฉบับหางช้างติดพวยกา” แม้จะยังมีหลักการและเหตุผลที่มีเค้าโครงคงเดิมอยู่บ้าง 

แต่ในส่วนของเน้ือหาของเรื่องกลับเน้นไปที่หลักการในการรับประทานอาหารมากกว่า มีการกล่าวถึง

รายการอาหารและสมุนไพรในแต่ละประเภทอย่างลงรายเอียด มิได้กล่าวแต่เพียงรวม ๆ เพื่อใช้ในการ

เปรียบเทียบเหมือนกับเล่มแรก อย่างไรก็ตาม หนังสือท้ังสองเล่มมีจุดร่วมเดียวกันคือการกําหนดใส่
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ความหมายทางพุทธศาสนาลงไปในการบริโภคอาหารมังสวิรัติแบบอินเดีย กล่ินไอของหลักคําสอนทาง

ศาสนาถูกถ่ายทอดออกมาผ่านท้ังในเรื่องของแง่คิด และภาษาที่ใช้ในการเขียน ตัวอย่างเช่น “อาหาโร 

โลเก ปฐมโมโหตุ” ที่แปลว่า อาหารเป็นหน่ึงในโลก และจะต้องเป็นการกินอาหารมังสวิรัติตามภูมิปัญญา

อินเดีย ผู้ผลิตปราชญ์ศาสดาเป็นสินค้าส่งออกของโลกมาอย่างยาวนาน ปรากฏอยู่ในหนังสือทั้งสองเล่ม 

อีกทั้งยังเป็นคําพูดติดปากเม่ือกล่าวถึงเรื่องการบริโภคอาหารของคนในชุมชนบ้านราชธานีอโศกอีกด้วย  

 ดังที่ได้กล่าวทวนลักษณะของเน้ือหาหนังสือท้ังสองเล่มโดยสังเขป หนังสือท่ีอาจารย์ไม้ร่มใช้เป็น

เครื่องมือหน่ึงในการสร้างพื้นท่ีทางสังคม ถือได้ว่าได้รับผลตอบรับท่ีดี องค์ความรู้ท่ีถูกถ่ายทอดผ่านลาย

ลักษณ์อักษรทําให้ข้อมูลมีความน่าเช่ือถือ และเป็นทางการมากกว่าส่ือประเภทอ่ืน ๆ ทําให้เป็นที่ยอมรับ

และได้รับความนิยมมาก หากแต่ในช่วงเวลาท่ีมีการตีพิมพ์หนังสือ มักได้รับความนิยมจากกลุ่มคนท่ีรู้จัก

อาจารย์ไม้ร่มก่อนอยู่แล้ว ดังน้ัน ในทางตรงกันข้ามส่ือชนิดน้ีกลับไม่สามารถส่งไปถึงผู้ที่ให้ความสนใจและ

ใช้วิธีการติดตามอาจารย์ไม้ร่มผ่านทางส่ืออ่ืน ๆ ที่ไม่สามารถเห็นหน้าคร่าตากันได้ นอกจากน้ี การเขียน

ด้วยภาษาทางศาสนาพุทธ ปรากฏคําศัพท์เฉพาะทาง ทําให้กลุ่มผู้ที่สนใจอาหารเพื่อสุขภาพแต่มิได้สนใจ

เรื่องทางศาสนามากนัก หนังสือท้ังสองเล่มไม่สามารถตอบโจทย์ได้มากนัก เป็นเหตุผลให้อาหารมังสวิรัติ

แบบอินเดียน้ีถูกจํากัดอยู่ในกลุ่มผู้ปฏิบัติธรรม หรือกลุ่มชาวอโศกเสียมากในช่วงแรก 

 ดังที่ได้กล่าวไว้ถึงระดับความสามารถในการใช้กระแสโลกาภิวัตน์ในการสร้างพื้นท่ีทางสังคมของ

อาจารย์ไม้ร่มน้ันยังไม่สามารถกระทําได้อย่างเต็มท่ี ท้ังในส่วนที่อาจารย์ให้การปฏิเสธในบางประการแล้ว 

การเลือกท่ีจะดํารงตนอยู่ฝ่ังตรงข้ามกับระบบทุนนิยม ทําให้ “เหตุผลทางการเงิน” เป็นข้อจํากัดต่อการใช้

ส่ือส่ิงพิมพ์น้ีเป็นการประชาสัมพันธ์ สืบเน่ืองมาจากลักษณะของชุมชนบ้านราชธานีอโศกท่ีท่านอาศัยอยู่ 

การเงินจะต้องกินใช้ร่วมกันภายในชุมชน ทําให้ไม่มีรายได้ส่วนบุคคล ทําให้ยากต่อการผลิตผลงานเขียน
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ช้ินใหม่ ในส่วนของงานเขียนท้ังสองเล่มแรกล้วนได้รับการช่วยเหลือจากมิตรสหายท่ีศรัทธาในองค์ความรู้

อาหารมังสวิรัติแบบอินเดีย และศรัทธาในตัวของอาจารย์ไม้ร่มเองให้การสนับสนุน หนังสือ จึงเป็นส่ือท่ี

ต้องใช้ท้ังเวลา และเงินทุน ในช่วงเวลาที่พอเหมาะพอดี ประเด็นสําคัญเมื่อไม่มีทุนรอนทําให้เกิดการขาด

ช่วงของส่ือในการประชาสัมพันธ์ เน่ืองมาจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ผู้ศึกษาพบว่าปัจจุบันหนังสือท้ัง

สองเล่มกําลังเป็นที่ต้องการเป็นอย่างย่ิงสําหรับผู้ที่ไม่สามารถซ้ือหาได้ทัน และถูกใช้งานจริงสําหรับผู้ท่ี

กําลังครอบครองอยู่ในขณะน้ี ดังเช่นในกรณีของคุณยูทิกา เสาวลักษณ์ แม้จะไม่ได้หันมารับประทาน

อาหารมังสวิรัติแบบเต็มรูปแบบ แต่ก็เริ่มปฏิเสธการกินเน้ือสัตว์จําพวกเน้ือวัวและควายหลังจากท่ีได้อ่าน

หนังสืออาหารมังสวิรัติแบบอินเดียน้ี และคุณอาทิตย์ ม่านทอง ท่ีกําลังตามหาหนังสือท้ังสองเล่ม หากแต่

ทางผู้เผยแพร่กลับไม่สามารถทําการตีพิมพ์เพิ่มได้อีก แต่เน่ืองจากหนังสือเป็นกระบวนการท่ีให้ผลตอบรับ

ที่ดี ในเวลาอันใกล้น้ี อาจารย์ไม้ร่มจึงมีโครงการจะออกผลงานเขียนช้ินใหม่ที่ยังคงวนเวียนอยู่ในเรื่องของ

อาหารมังสวิรัติแบบอินเดีย โดยมีช่ือผลงานว่า “สุดยอดอาหารมังสวิรัติมัฌชิมา” ซ่ึงมาจากคําเรียกร้อง

ของผู้ท่ีสนใจอาหารมังสวิรัติแบบอินเดียที่ต้องการศึกษา หากแต่พลาดไปในผลงานสองเล่มแรก ทดแทน

การย้อนกลับไปตีพิมพ์หนังสือเล่มเดิมทั้งสองเล่ม และยังสามารถสร้างความน่าเช่ือถือให้กับอาหาร

มังสวิรัติแบบอินเดียเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย 

 2. ส่ือรายการโทรทัศน์  

 การออกรายการโทรทัศน์ถือเป็นวิธีการในการเปิดเผยตัวตนสู่สาธารณะชนได้อย่างรวดเร็วและ

แพร่หลายเป็นอย่างมาก จึงเป็นหน่ึงในกระบวนการที่อาจารย์ไม้ร่มเลือกใช้เพื่อผลิตซํ้าองค์ความรู้เรื่อง

อาหารมังสวิรัติแบบอินเดียมาอย่างต่อเน่ือง จากการศึกษาผู้ศึกษาได้แบ่งช่วงเวลาในการนําเสนอตัวตน

ของอาจารย์ไม้ร่ม ธรรมชาติอโศกออกเป็น 3 ช่วง ได้แก่ ศิลปะ ความรัก และอาหาร ที่ผู้ศึกษานําเสนอ
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ประวัติและผลงานของอาจารย์ไม้ร่มไว้ในบทท่ี 3 เน่ืองมาจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างผู้ศึกษาพบว่า ใน

ขั้นแรกกลุ่มตัวอย่างมักรู้จักอาจารย์ไม้ร่มก่อนที่จะรู้จักกับอาหารมังสวิรัติแบบอินเดีย อีกท้ังยังเป็นการ

รู้จักผ่านทางรายการโทรทัศน์ในฐานะศิลปินที่มีวิถีชีวิตและการแต่งกายแตกต่างไปจากคนอ่ืนก่อน จากน่ัน

จึงติดตามเรื่อยมาจนกระท่ังอาจารย์ไม้ร่มได้มีการพูดถึงเรื่องของอาหารมังสวิรัติแบบอินเดียอย่างจริงจัง

อย่างในปัจจุบัน  

 ช่วงแรกเป็นการใช้ส่ือในการนําเสนอเรื่องราวของการทํางานศิลปะและชีวิตประจําวัน น่ันคือ

รายการโทรทัศน์ “คนค้นฅน” ตอนศิลปินนอกคอก ทางช่องโมเดิร์นไนน์ ทีวี ออกอากาศเม่ือวันที่ 10 

พฤศจิกายน 2552 ช่วงเวลาในขณะน้ันอาจารย์ไม้ร่มได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกชาวอโศกแล้ว หากแต่ยังไม่ได้

ตีพิมพ์หนังสือ เรื่องราวที่ถูกนําเสนอผ่านส่ือในครั้งแรกยังคงเน้นหนักไปท่ีความเป็นศิลปินผู้ทํางานศิลปะ 

และการใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติ โดยขณะน้ันอยู่ในระหว่างการโดนลงโทษจากชาวอโศกในเร่ืองชู้สาว ทําให้

ต้องออกมาอาศัยอยู่ในป่าท่ีอําเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร เป็นช่วงแรกที่อาจารย์ไม้ร่มได้มีโอกาสออกมาโลด

แล่นผ่านส่ือโทรทัศน์ อิทธิพลในฐานะชาวอโศกปรากฏออกมาอย่างชัดเจนผ่านทางทัศนคติต่อคําตอบใน

ระหว่างการดําเนินรายการ รวมไปถึงการนิยามและการอธิบายตัวตนของท่าน การเลือกใช้ชีวิตในป่า

ท่ามกลางธรรมชาติ แสดงถึงการละเว้นจากส่ิงฟุ่มเฟือยและเป็นการฝึกตน การกระทําดังกล่าวน้ียังมีนัยยะ

ของการประกาศตนว่าสามารถหลุดพ้นจากระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม เน่ืองจากการอาศัยอยู่ในป่า เงิน

จึงแทบไม่มีความจําเป็นในการดําเนินชีวิต วิถีชีวิตดังกล่าวน้ีถูกนําเสนอผ่านส่ือโทรทัศน์ ทําให้อาจารย์ไม้

ร่มเป็นที่ รู้จักมากย่ิงข้ึน แต่ถึงแม้จะปฏิเสธระบบทุนนิยมมากเท่าใดก็ตาม ก็ไม่สามารถหลุดพ้นจาก

อิทธิพลของระบบทุนนิยมได้อย่างแท้จริง เน่ืองจากรายการโทรทัศน์ยังคงติดต่อขอเข้าไปทํารายการได้ 

และมีเพื่อนพ้องนําของฝากเข้าไปเย่ียมเยียนได้ การผ่อนปรนเพื่อช่ังนํ้าหนักถึงประโยชน์และโทษ จึง
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ออกมาเป็นรายการโทรทัศน์ที่ทําการเปิดตัวอาจารย์ไม้ร่มได้เป็นอย่างดี แสดงให้เห็นถึงความสามารถของ

กระแสโลกาภิวัตน์ท่ีซึมซับไปในทุกมุมเมือง แม้ในสถานการณ์ท่ีมีชุดความคิดไม่ต้อนรับการดํารงอยู่ของ

ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ดังน้ัน เมื่อหักลบกลบหน้ีแล้ว การเลือกออกส่ือโทรทัศน์ถือเป็นการตัดสินใจ

ที่ถูกต้องสําหรับกระบวนการในการสร้างพื้นที่ทางสังคมให้กับความคิดความเช่ือของอาจารย์ไม้ร่ม 

ปัจจุบันส่ือรายการโทรทัศน์ “คนค้นฅน” ยังคงทรงอิทธิพลในการเป็นช่องทางในการเริ่มทําความรู้จักกับ

ตัวตนของอาจารย์ไม้ร่มของกลุ่มคนรุ่นใหม่ ดังเช่นในกรณีของกลุ่มประชากรที่ติดตามอาจารย์ไม้ร่มผ่าน

ทางส่ือสังคมออนไลน์ 

 ช่วงต่อมาท่ีได้รับความสนใจจากส่ืออีกครั้งคือเร่ืองราวความรัก แม้ว่าในช่วงปีหน้าน้ีจะมีการปล่อย

ผลงานเขียนหนังสือทั้งสองเล่มออกมาแล้วก็ตาม แต่ก็ยังคงอยู่ในกลุ่มของผู้ท่ีรู้จักอาจารย์ไม้ร่มเป็นการ

ส่วนตัว และกลุ่มชาวอโศก เร่ืองราวความรักจากการแต่งงานใหม่กับคุณรุ้งเริงธรรม ธรรมชาติอโศก ที่อายุ

น้อยกว่าอาจารย์ไม้ร่มถึง 45 ปี ทําให้อาจารย์ไม้ร่มผู้เผยแพร่อาหารมังสวิรัติแบบอินเดียกลับมามีบทบาท

ผ่านส่ืออีกครั้ง โดยรายการ “ตีสิบ” ทางช่อง 3 ออกอากาศเม่ือวันที่ 14 ตุลาคม 2557 และรายการ “รัก

เอย” ทางช่องไทยรัฐทีวี ออกอากาศเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2557 เป็นรายการท่ีกลุ่มตัวอย่างกล่าวถึง

มากที่สุดจากการนําเร่ืองราวความรักของคนท้ังคู่ไปนําเสนอ แต่อย่างไรก็ตามผลกระทบในการเปิดเผย

เรื่องราวความรักในคร้ังน้ีมีกระแสตอบรับท้ังด้านดีและไม่ดีปะปนกันไป ซ่ึงต้องยอมรับว่าในขณะน้ัน

กระแสตอบรับเป็นไปในทางลบมากกว่าบวก หากแต่อาจารย์ไม้ร่มกลับมิได้ปกปิดเรื่องราวความรักในครั้ง

น้ีของตนแต่อย่างใด หากมองในแง่มุมของการเป็นกระบวนการหน่ึงในการสร้างพื้นท่ีทางสังคมให้กับ

ตนเองแล้วน้ัน การกระทําดังกล่าวถือได้ว่าทําให้อาจารย์ไม้ร่มและภรรยาเป็นท่ีรู้จักเพิ่มมากย่ิงขึ้น ทั้งต่อ

สาธารณะชนและต่อกลุ่มคนชาวอโศกด้วยกันเอง ซ่ึงถือว่าได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีเช่นกันจากการใช้
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เรื่องราวความรักเป็นฐานในการต่อยอดการบอกเล่าเรื่องราวของอาหารมังสวิรัติแบบอินเดีย แม้ใน

ช่วงแรกผู้คนอาจไม่เข้าใจความรักในลักษณะท่ีมีความแตกต่างกันมากในเรื่องของอายุ และกฎระเบียบ

ของสังคมสันติอโศกท่ีไม่นิยมในการมีคู่ครอง หากแต่กาลเวลาได้เป็นเครื่องพิสูจน์ความรักของคนทั้งคู่ ย่ิง

ไปกว่าน้ัน นัยยะสําคัญของการมีคู่ครองน้ันสามารถเพิ่มคู่คิดและคู่หูอีกด้วย กําลังสําคัญในการดําเนินการ

เผยแพร่องค์ความรู้อาหารมังสวิรัติแบบอินเดีย แม้ในปัจจุบันเรื่องราวความรักน้ีจะไม่ได้เป็นท่ีจับตามอง

ของส่ือมวลชนอีกต่อไป หากแต่ยังคงท้ิงไว้ซึ่งช่ือเสียงและความทรงจําต่อผู้ติดตามและผู้ท่ีคิดจะเริ่ม

ติดตามสนใจในตัวตนของอาจารย์ไม้ร่มและภรรยาในอนาคต 

 ช่วงสุดท้ายหรือต้ังแต่ในปี พ.ศ. 2557 ภายหลังการแต่งงานเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน เรื่องราวของ

อาหารกลับมีบทบาทสําคัญเพิ่มมากขึ้น ท้ังจากการผลักดันของอาจารย์ไม้ร่มและภรรยาเองในการถูกเชิญ

ให้ไปออกรายการโทรทัศน์ แม้ว่าจะไม่มีรายการโทรทัศน์ใดนําเสนอถึงเรื่องราวอาหารมังสวิรัติแบบอินเดีย

อย่างจริงจังเลย มีเพียงรายการเดียวคือ รายการ "กิน อยู่ คือ" ทางช่องทีวีไทย ออกอากาศเมื่อวันท่ี 7 

มกราคม 2554 เป็นรายการแรกและรายการเดียวท่ีนําเสนอเรื่องของอาหารมังสวิรัติแบบอินเดียอย่าง

จริงจัง แม้ว่าการพูดถึงอาหารมังสวิรัติแบบอินเดียจะยังไม่ใช่จุดสนใจหลักของส่ือมวลชนในการท่ีจะหยิบ

ประเด็นดังกล่าวน้ีมานําเสนออย่างจริงจัง รวมไปถึงไม่มีรายการอาหารท่ีเป็นรูปแบบรายการจริงจังในการ

นําเสนอเร่ืองอาหารมาทาบทาม ส่วนมากมักเป็นรูปแบบรายการที่เน้นชีวประวัติของบุคคลผู้มีความเป็น

ตัวของตัวเองสูงเช่นท่ีแล้ว ๆ มา หากแต่อาจารย์ไม้ร่มใช้วิธีการนําเสนอเรื่องราวของอาหารรวมไปถึงการ

พูดถึงเรื่องการบริโภคอาหารของคนในสังคมไทยสอดแทรกไปกับการนําเสนอการดําเนินชีวิตประจําวันท่ี

ส่ือให้ความสนใจมากกว่า หรือวิถีชีวิตท่ีแตกต่างที่ส่ือให้ความสนใจอยู่อย่างต่อเน่ือง การได้รับเชิญออก

รายการโทรทัศน์เป็นโอกาสอันดีในการนําพาความคิด ความเช่ือของอาจารย์ไม้ร่ม สามารถเผยแพร่
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ออกไปได้อย่างรวดเร็วและกว้างขวางจากฐานผู้ติดตามรายการโทรทัศน์น้ัน การนําเสนอตัวตนสําหรับ

รายการโทรทัศน์ในช่วงปัจจุบันน้ีจึงเป็นเรื่องราวของการสอดแทรกความรู้เก่ียวกับอาหารมังสวิรัติแบบ

อินเดียเสมอ ๆ ถือเป็นกระบวนการสร้างพื้นที่ทางสังคมบนพื้นฐานอิทธิพลของกระแสโลกาภิวัตน์ท่ีส่งผล

ด้านดีต่อการประชาสัมพันธ์องค์ความรู้อาหารมังสวิรัติแบบอินเดียในช่วงเวลาน้ีเป็นอย่างย่ิง  

 3. ส่ือสังคมออนไลน์ (Social media) 

 ส่ือสังคมออนไลน์เป็นกระบวนการสร้างพื้นที่ทางสังคมให้กับอาหารมังสวิรัติมาต้ังแต่ปี พ.ศ. 2557 

จนกระท้ังปัจจุบัน โดยมีคุณรุ้งเริงธรรม ธรรมชาติอโศก เป็นผู้ริ เริ่มในการสมัครใช้งานเฟสบุ๊ค 

(Facebook) อาจารย์ไม้ร่มและภรรยาเลือกใช้ Facebook ส่ือสังคมออนไลน์รูปแบบหน่ึงในการเผยแพร่

องค์ความรู้และพูดคุยกับบุคคลท่ีอยู่ห่างไกล ไม่สามารถพบเจออาจารย์ไม้ร่มได้ในชีวิตประจําวัน

เหมือนกับสมาชิกชุมชนบ้านราชธานี การเลือกใช้ส่ือสังคมออนไลน์น้ีถือเป็นผลพวงท่ีต่อยอดมาจากการ

แสดงตัวต่อสาธารณะชนผ่านส่ือโทรทัศน์ การใช้ส่ือน้ีกลายเป็นช่องทางที่มีประสิทธิภาพท่ีสามารถ

ถ่ายทอดได้ท้ังในแบบของตัวอักษร ภาพน่ิง หรือแม้กระทั่งภาพเคล่ือนไหว ประกอบการทําความเข้าใจได้

ดี รวมไปถึงให้ความรู้สึกใกล้กันเพราะมีช่องทางให้พูดคุยสอบถามกับตัวอาจารย์ไม้ร่มและคุณรุ้งเริงธรรม

ได้เลยโดยตรง นอกจากน้ียังแสดงให้เห็นถึงจํานวนผู้ติดตามของอาจารย์ไม้ร่มที่เพิ่มมากขึ้นจริงในเชิง

ปริมาณอีกด้วย เน่ืองจากมีการแสดงตัวเลขผู้ที่เป็นเพื่อนใน Facebook กันและผู้ท่ีกดติดตาม แม้ว่าส่ือ

สังคมออนไลน์จะถือเป็นส่วนประกอบสําคัญของกระแสโลกาภิวัตน์ท่ีใช้ในการส่งถ่ายข้อมูลข่าวสาร

ระยะไกล กระชับท้ังเวลาและพื้นที่ในการกระจายข่าวสารได้อย่างทั่วถึง เป็นกระบวนการสร้างพื้นที่ทาง

สังคมท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดอย่างหน่ึงของระบบทุนนิยม หากแต่การเลือกช่องทางน้ีในการเผยแพร่

องค์ความรู้อาหารมังสวิรัติแบบอินเดียน้ี แสดงให้เห็นจํานวนผู้ติดตามท่ีเพิ่มมากขึ้น ผู้ติดตามเหล่าน้ีเป็น
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ทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ หากแต่ต้องแลกมากับการถูกต้ังคําถามถึงจุดยืนในการปฏิเสธระบบทุนนิยม 

ถือเป็นความย้อนแย้งท่ีกลุ่มประชากรบางรายให้ความสนใจถึงจุดยืนดังกล่าวด้วย อย่างไรก็ตาม เมื่อกล่าว

ในบริบทของการเป็นกระบวนการสร้างพื้นท่ีทางสังคมแล้ว ส่ือสังคมคมออนไลน์ถือเป็นช่องทางในการให้

บุคคลอ่ืนเข้ามาทําความรู้จักกับอาจารย์ไม้ร่มได้ดีเป็นอับดับต้น ๆ จากการให้ข้อมูลของกลุ่มประชากร 

 กรณีของน้องเมธิชัย ภิรมย์รส นักเรียนช้ันมัธยมปลาย ผู้ท่ีติดตามอาจารย์ไม้ร่มผ่านทางรายการคน

ค้นฅน ติดตามเรื่องราวความรัก ตลอดจนติดตามการนําเสนอเรื่องราวอาหารมังสวิรัติแบบอินเดียของ

อาจารย์ไม้ร่ม การติดตามในลักษณะน้ีที่ผู้ศึกษายกตัวอย่างกรณีของน้องเมธิชัยมาน้ัน แสดงให้เห็นถึง

กระบวนการสร้างพื้นท่ีทางสังคมให้กับอาหารมังสวิรัติในยุคโลกาภิวัตน์ท่ีแม้จะไม่สามารถหลุดพ้น หรือ

จําเป็นต้องหลุดพ้นจากอิทธิพลของกระโลกาภิวัตน์อย่างส้ินเชิง ในยุคสมัยปัจจุบันน้ีการเลือกท่ีจะปรับใช้ 

และยอมรับการกระทําบางประการ ซึ่งดูเหมือนจะเป็นวิธีการที่อาจารย์ไม้ร่มนํามาประยุกต์ใช้ในการสร้าง

พื้นท่ีทางสังคมให้กับอาหารมังสวิรัติแบบอินเดียของตน จนทําให้องค์ความรู้ดังกล่าวน้ีสามารถจู่โจมเข้าไป

ในพื้นท่ีทางกายภาพที่ห่างไกล และตอบโจทย์กับบุคคลผู้ที่ไม่สามารถมีเวลาว่างในการน่ังอ่านหนังสือเป็น

เวลานาน ๆ หรือสามารถน่ังดูรายการโทรทัศน์ตามตารางเวลาท่ีสถานีโทรทัศน์กําหนดฉายได้ ถือเป็น

กระบวนการสร้างพื้นท่ีทางสังคมที่ตรงจุดและตอบรับกับชีวิตสมัยใหม่ท่ีเร่งรีบและแข่งขันอยู่ตลอดเวลาได้

เป็นอย่างดี   

 3. การปฏิบัติจริงแบบเผชิญหน้า 

 จากการปฏิบัติการในสองช่องทางแรกน้ัน คือผ่านผลงานเขียนหนังสือ และผ่านทางส่ือต่าง ๆ จึงทํา

ให้กลุ่มตัวอย่างบางท่านไม่เคยแม้แต่พบหน้าอาจารย์ไม้ร่มเลย หากแต่ตัวของอาจารย์ไม้ร่ม และภรรยา ผู้

เผยแพร่อาหารมังสวิรัติแบบอินเดียน้ัน ได้มีการผลักดันอาหารมังสวิรัติแบบอินเดียให้กับผู้ท่ีสนใจอยู่
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ตลอดเวลาด้วยการนํามาปฏิบัติใช้ในชีวิตประจําวันภายในชุมชนบ้านราชธานีอโศก โดยการเผยแพร่ใน

ลักษณะน้ีกระทําอย่างจริงจังต้ังแต่ในปี พ.ศ. 2558 เมื่อทั้งคู่ได้ย้ายมาอยู่ท่ีบ้านราชธานีอโศกแล้ว ผู้ศึกษา

พบว่า ทั้งคู่ได้ทํากิจกรรมเก่ียวกับอาหารมังสวิรัติแบบอินเดียอยู่ในทุก ๆ วัน และเน่ืองในโอกาสหรือ

เหตุการณ์สําคัญ ๆ เพิ่มเติมขึ้นมาในช่วงปี พ.ศ. 2559 น้ี กิจกรรมแต่ละอย่างล้วนมีความสําคัญต่อการ

สร้างพื้นที่ทางสังคมท้ังส้ิน ถึงแม้ว่าจะดูเหมือน ๆ กันในการทําหน้าที่ให้อาหารมังสวิรัติแบบอินเดียเป็นท่ี

รู้จักและเป็นท่ียอมรับเพิ่มมากข้ึน หากแต่ในรายละเอียดกลับทําหน้าที่แตกต่างกันไป  

  3.1 กิจกรรมโรงบุญ  

 เป็นกิจกรรมเน่ืองในเหตุการณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จสวรรคต ท่ีมี

การทําอาหารมังสวิรัติแบบอินเดียในการเล้ียงอาหารทั้งคนในชุมชนและคนในชุมชนข้างเคียง เป็น

กิจกรรมที่มีความเช่ือมโยงกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่นอกจากจะแสดงให้เห็นถึงความจงรักภัคดีของผู้

ปรุงแล้ว ผู้ที่มาร่วมรับประทานอาหารในกิจกรรมน้ียังถือได้ว่าเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภัคดีในแบบ

หน่ึงด้วย เพราะจุดประสงค์ในการทํากิจกรรมคร้ังน้ีถวายเป็นกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ

พลอดุลยเดช ศูนย์รวมจิตใจของคนในชาติ ในแง่ของการเป็นกระบวนการสร้างพื้นท่ีน้ันถือเป็นการ

ประชาสัมพันธ์ที่ตรึงใจผู้คน โดยเฉพาะสมาชิกในชุมชนบ้านราชธานีอโศกผู้ปฏิบัติศีลอยู่เป็นนิจ และถือ

เป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้ท่ีไม่เคยรับประทานอาหารรูปแบบน้ีได้มีโอกาสเข้ามาร่วมรับประทาน และทํา

ความรู้จักกับทั้งตัวของอาหารและตัวอาจารย์ไม้ร่มเอง สามารถสร้างเครือข่ายสังคมเพิ่มข้ึน ดังเช่นในกรณี

ของการได้ทําความรู้จักกับอาจารย์วิทยาลัยสาธารณะสุข จนสามารถต่อยอดไปสู่กิจกรรมเป็นวิทยากรได้ 

  3.2 กิจกรรมแจกจ่ายอาหารในตอนเช้า  

 เป็นกิจกรรมขับรถมอเตอร์ไซด์ไปแจกจ่ายอาหารมังสวิรัติแบบอินเดียที่ทํารับประทานเองใน
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ชีวิตประจําวันและได้แบ่งบางส่วนไปแจกจ่ายให้กับผู้สูงอายุในชุมชนที่อยู่ในบ้านไม่สามารถออกไป

รับประทานอาหารที่โรงครัวกลางได้ เป็นกิจกรรมท่ีมีลักษณะเช่ือมโยงกับสถาบันการเมืองการปกครอง

เป็นอย่างมาก ผู้สูงวัยในชุมชนล้วนเป็นที่เคารพนับถือของคนในชุมชน กิจกรรมดังกล่าวน้ีจึงมีส่วนช่วยให้

อาหารมังสวิรัติแบบอินเดียเป็นท่ียอมรับมากย่ิงข้ึน เพราะง่ายต่อการบอกต่อและนํ้าหนักของความ

น่าเช่ือถือที่มาจากท้ังวัยวุฒิ และโดยเฉพาะอย่างย่ิงในฐานะของการเป็นอาหารท่ีสามารถบรรเทาอาการ

เจ็บป่วยได้ ซึ่งจะพบมากในกลุ่มผู้สูงวัยที่จะเริ่มมีโรคประจําตัวแล้ว ในอีกแง่มุมหน่ึงกลุ่มผู้บริโภคสูงวัย

เหล่าน้ีสามารถเป็นบทพิสูจน์ ช่วยยืนยันประสิทธิภาพของอาหารมังสวิรัติแบบอินเดียได้ ในอีกทางหน่ึง

สําหรับผู้ท่ีไม่สามารถหายขาดหรือบรรเทาอาการเจ็บป่วยลงได้ก็ไม่ได้ทําให้ภาพพจน์ของอาหารเสียหาย

มากนัก เพราะว่าผู้บริโภคแต่ละรายมีธาตุไม่เหมือนกัน ตามความเช่ือเรื่องธาตุของคนไทย เม่ือไม่ถูกจริต

กับตนก็สามารถเลือกรับประทานอย่างอ่ืนได้ 

  3.3 กิจกรรมเป็นวิทยากร  

 เป็นกิจกรรมบรรยายความรู้เรื่องการรับประทานอาหารให้กับนักศึกษา ณ วิทยาลัยการสาธารณสุข

สิรินธรอุบลราชธานี เป็นกิจกรรมใหม่ท่ีอาจารย์ไม้ร่มและคุณรุ้งเริงธรรมได้มีโอกาสเผยแพร่ความรู้อาหาร

มังสวิรัติแบบอินเดียออกไปอย่างเป็นทางการมากย่ิงขึ้น เป็นกิจกรรมล่าสุดที่เกิดขึ้นเมื่อต้นปี พ.ศ. 2560 

กิจกรรมดังกล่าวได้ทําให้อาหารมังสวิรัติแบบอินเดียคืบคลานเข้าสู่สถาบันการศึกษา แม้ว่าท่ีผ่าน ๆ มาจะ

มีสมาชิกในชุมชนบ้านราชธานีอโศก หรือผู้ติดตามผ่านส่ือต่าง ๆ เข้ามาสอบถามและขอคําแนะนําอยู่แล้ว 

หากแต่การเรียนรู้ดังกล่าวไม่อาจเห็นได้อย่างเป็นรูปธรรมเหมือนกับกิจกรรมดังกล่าวน้ี นัยยะสําคัญท่ี

อาหารมังสวิรัติแบบอินเดียสามารถเช่ือมโยงกับสถาบันการศึกษาได้ แสดงให้เห็นถึงระดับความสารถของ

การกระทําที่จะเพิ่มมากขึ้นในอนาคต เน่ืองจากมีการถูกยอมรับโดยผู้เช่ียวชาญ (อาจารย์วิทยาลัยการ
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สาธารณสุขฯ) ทําให้องค์ความรู้น้ีมีความน่าเช่ือถือเพิ่มมากขึ้น ในขณะเดียวกันก็แสดงให้เห็นว่าองค์

ความรู้น้ีแข็งแกร่งและมีความน่าเช่ือถือเพิ่มมากขึ้น จากการทําให้ผู้เช่ียวชาญยอมรับในองค์ความรู้เหล่าน้ี

ได้ด้วยเช่นกัน 

  3.4 กิจกรรมร้านอาหารมังสวิรัติแบบอินเดีย 

 เป็นกิจกรรมท่ีกําลังอยู่ในระหว่างข้ันตอนการก่อสร้างร้านอาหาร เป็นโครงการก่อสร้างร้านค้าใน

ชุมชนไว้สําหรับผู้ที่มาเที่ยวชมหมู่บ้านราชธานีอโศกสามารถหาร้านอาหารรับประทานได้ มี 3 ร้าน ได้แก่ 

อาหารมังสวิรัติทั่วไป อาหารแม็คโคไบโอติก และอาหารมังสวิรัติแบบอินเดีย ในด้านความสัมพันธ์กับ

สถาบันการเมืองการปกครองน้ัน แสดงให้เห็นถึงระดับความสามารถของการกระทําว่าอาหารมังสวิรัติ

แบบอินเดียได้ถูกให้ความสําคัญในระดับหน่ึงและเป็นท่ียอมรับกันภายในชุมชนบ้านราชธานีอโศก ผ่านมติ

ของกรรมการชุมชนแล้วว่าเห็นชอบในการเป็นหน่ึงในสามของร้านอาหารที่จะเป็นหน้าตาของชุมชน 

นอกจากน้ีกิจกรรมดังกล่าวยังสามารถเช่ือมโยงอาหารมังสวิรัติแบบอินเดียเข้าไว้ด้วยกันกับสถาบัน

เศรษฐกิจอีกด้วย กล่าวคือ วัตถุประสงค์ในการจัดต้ังร้านอาหารเพื่อรองรับผู้ท่ีเข้ามาเย่ียมเยียนชุมชน 

เน่ืองจากชุมชนมีลักษณะก่ึงแหล่งท่องเที่ยว25 แม้ว่าอุดมการณ์ของชุมชนจะเป็นการค้าแบบการให้ คือ

การไม่คิดกําไร หรือขายขาดทุน แต่อย่างไรก็ตามอาหารมังสวิรัติแบบอินเดียจะได้รับการสนับสนุน

ค่าใช้จ่ายจากส่วนกลางของชุมชนเพิ่มมากขึ้น จากแต่ก่อนที่อยู่ในความรับผิดชอบของอาจารย์ไม้ร่มและ

คุณรุ้งเริงธรรมเพียงสองคน การที่ชุมชนเห็นความสําคัญในการเลือกสรรอาหารมังสวิรัติแบบอินเดียน้ี
                                                           

25
 ชุมชนมีเอกลักษณ์เป็นของตนเองมาก จากความพิเศษของการใช้โครงเรือในการสร้างที่พัก โรงเรยีน และอาคารต่าง ๆ 

ที่มีทั้งลอยอยู่ในน้ําและนําข้ึนมาใช้ประโยชน์บนบก มีนํ้าตกจําลองขนาดใหญ่ที่จะเปิดให้น้ําไหลสวยงามในวันเสาร์
อาทิตย์ให้กับผู้มาเยี่ยมชมโดยเฉพาะ และจดุเด่นจากการเป็นชุมชนปลอดสารพิษ ปลูกผักเองโดยไมใ่ช้สารเคมี อยู่อย่าง
พอเพียง ผู้คนสวมใสเส้ือผ้าคล้ายกัน และไม่นิยมสวมรองเท้า ทําใหชุ้มชนแห่งนี้มีความพเิศษท้ังจากส่ิงก่อสร้างและวิถี
ชีวิตของคนในชุมชนน่ันเอง 
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ขึ้นมาประชาสัมพันธ์ชุมชนแล้ว ยังเป็นการประชาสัมพันธ์ที่ดีให้กับอาหารมังสวิรัติแบบอินเดียอีกด้วย  

 ข้อมูลในข้างต้นแสดงให้เห็นถึงปฏิบัติการทางสังคมท่ีอาหารมังสวิรัติได้คืบคลานเข้าสู่พื้นท่ีทาง

สังคม ท้ังพื้นที่ท่ีเป็นนามธรรมอย่างพื้นท่ีของความคิด ในเรื่องของแนวคิดการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ

แบบปลอดเน้ือสัตว์ และอาหารมังสวิรัติที่ดีที่สุดจะต้องเป็นอาหารมังสวิรัติของอินเดียท่ีมีการบริโภคกันมา

อย่างยาวนานและยังคงต่อเน่ืองมาถึงปัจจุบัน ในส่วนพื้นที่ทางสังคมท่ีเป็นรูปธรรมอย่างพื้นท่ีทางกายภาพ

ในการดําเนินกิจกรรมเก่ียวกับอาหารมังสวิรัติแบบอินเดีย ที่อาหารดังกล่าวน้ีสามารถส่งไปถึงได้ท้ังภายใน

และภายนอกชุมชนบ้านราชธานีอโศก อย่างชุมชนบ้านคํากลางที่มีทั้งการรับอยู่การมีตัวตนอยู่ของอาหาร

มังสวิรัติแบบอินเดีย และผู้ท่ีเดินทางมารับประทานท่ีบ้านของอาจารย์ไม้ร่มด้วย   

 ผลสัมฤทธ์ิในการสร้างพ้ืนที่ทางสังคมของอาหารมังสวิรัติแบบอินเดีย 

 จากปฏิบัติการทางสังคมท่ีอาหารมังสวิรัติแบบอินเดียโดยอาจารย์ไม้ร่ม ธรรมชาติอโศก ใช้ในการ

ต่อรองและจัดวางความสัมพันธ์กับอํานาจหรือเง่ือนไขทางสังคมในข้างต้น ทําให้ผู้ศึกษาได้ทําการแบ่งกลุ่ม

ตัวอย่างออกเป็น 5 กลุ่ม อันได้แก่ 1) อาจารย์ไม้ร่ม ธรรมชาติอโศก ซึ่งเป็นผู้ให้ข้อมูลหลักเน่ืองด้วยเป็น

บุคคลที่มีองค์ความรู้และเป็นผู้เผยแพร่หลักด้านอาหารมังสวิรัติแบบอินเดีย 2) กลุ่มผู้บริโภคอาหาร

มังสวิรัติแบบอินเดียตามคําแนะนําของอาจารย์ไม้ร่มที่อาศัยอยู่ร่วมกันในชุมชนบ้านราชธานีอโศก จํานวน 

15 คน เป็นกลุ่มประชากรที่สามารถสะท้อนทัศนคติที่มีต่ออาหารมังสวิรัติแบบอินเดียของอาจารย์ไม้ร่มว่า

มีความคิดเห็นเช่นไรและเป็นกลุ่มประชากรท่ีสามารถบอกถึงผลลัพธ์ในการเผยแพร่องค์ความรู้ว่าสามารถ

กระจายออกไปได้มากน้อยเพียงใด 3) กลุ่มผู้ที่ไม่บริโภคอาหารมังสวิรัติแบบอินเดียของอาจารย์ไม้ร่มและ

อาศัยอยู่ร่วมกันในชุมชนบ้านราชธานีอโศก จํานวน 10 คน เป็นกลุ่มประชากรท่ีคาดว่าสามารถให้ข้อมูล

เพิ่มเติมด้วยทัศนคติท่ีรอบด้านครบถ้วนและแตกต่างไปจากผู้ที่บริโภคว่ามีทัศนคติต่ออาหารมังสวิรัติแบบ

อินเดียน้ีว่าเป็นอย่างไร 4) กลุ่มผู้ที่รับรู้อาหารมังสวิรัติแบบอินเดียผ่านส่ือต่าง ๆ ท้ังทางรายการโทรทัศน์ 

หนังสือ และส่ือออนไลน์ จํานวน 10 คน กลุ่มประชากรน้ีเป็นกลุ่มท่ีคาดว่าสามารถแสดงทัศนคติท่ีทําให้

เห็นผลลัพธ์ของการเผยแพร่องค์ความรู้อาหารมังสวิรัติแบบอินเดียของอาจารย์ไม้ร่มที่กระจายออกไป 
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และ 5) กลุ่มประชากรจากชุมชนบ้านคํากลาง ซึ่งเป็นหมู่บ้านใกล้เคียง จํานวน 5 คน เป็นกลุ่มประชากรท่ี

สามารถบ่งบอกถึงผลลัพธ์ในการเผยแพร่องค์ความรู้อาหารมังสวิรัติแบบอินเดีย รวมทั้งส้ินจํานวน 41 คน 

เพื่อให้สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคท้ังตัวอาหารและข่าวสารของอาหารมังสวิรัติแบบอินเดียน้ีได้อย่าง

ครอบคลุมและรอบด้าน  

 โดยในการวัดผลสัมฤทธ์ิความสําเร็จในการสร้างพื้นท่ีทางสังคมของอาหารมังสวิรัติแบบอินเดียใน

คร้ังน้ี ผู้ศึกษาได้ทําการแบ่งหัวข้อจากการลงภาคสนามและสัมภาษณ์กลุ่มประชากรตัวอย่างต้ังกลุ่มท่ี 2-5 

พบว่าสามารถแบ่งออกได้ดังน้ี  

 1. อาหารมังสวิรัติแบบอินเดียในฐานะอาหารเป็นยา 

 ผู้ศึกษาพบว่า จากการกล่าวถึงอาหารมังสวิรัติแบบอินเดียที่ได้รับความนิยมมาก คือ อาหาร

มังสวิรัติแบบอินเดียเป็นอาหารที่สามารถบรรเทาและรักษาอาการเจ็บป่วยได้ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในกลุ่ม

ประชากรตัวอย่างผู้บริโภคอาหารมังสวิรัติแบบอินเดียตามคําแนะนําของอาจารย์ไม้ร่มที่อาศัยอยู่ร่วมกัน

ในชุมชนบ้านราชธานีอโศก เช่น กรณีของคุณสิริหยา บุญสิณฑ์ุ  ท่ีป่วยเป็นภูมิแพ้และหอบหืด เลือกการ

รับประทานอาหารมังสวิรัติแบบอินเดียอย่างต่อเน่ือง จนในปัจจุบันได้หายขาดจากการอาการป่วยแล้ว 

โดยเช่ือว่าอาหารมังสวิรัติแบบอินเดียสามารถช่วยได้จริง กรณีของคุณดินเย็น ชาวหินฟ้า ก็เช่นเดียวกัน 

คุณอาดินเย็นป่วยด้วยโรคไต ทําให้มีอาการมือเท้าบวมและปัสสาวะขุ่นเหม็น พอได้รับประทานอาหาร

มังสวิรัติเข้าไปอย่างต่อเน่ืองทําให้หายจากอาการต่าง ๆ ข้างต้นเช่นกัน ซึ่งการได้รับความนิยมในสองกรณี

น้ียังมีความพิเศษกว่าในกรณีอ่ืน ๆ คือ ได้มีการจัดหาวัตถุดิบและการจัดเก็บวัตถุดิบในลักษณะเดียวกัน

กับครัวของอาจารย์ไม้ร่มด้วย ปัจจุบันสามารถทํารับประทานเองได้ อีกทั้งยังทําไปถวายสมณะ และเพื่อน

บ้านอีกด้วย นอกจากน้ียังมีอีกหลายกรณีดังท่ีกล่าวไว้ในบทที่ 4 เช่น คุณยายบุญเอ้ือ อารีเอ้ือ คุณยาย

ทองเล่ือน ประยูรสิงห์ คุณยายยุพยงค์ มานะสุข หรือคุณอาอุ่นดิน และคุณอาเม็ดฝน บูรณกิตติ ที่กล่าวถึง 

อาหารมังสวิรัติในฐานะของอาหารเป็นยาเช่นกัน จากกลุ่มตัวอย่างทั้งท่ีกล่าวมาในข้างต้นน้ีและที่ไม่ได้

กล่าวถึง ผู้ศึกษาพบว่า กลุ่มผู้ที่นิยมรับประทานอาหารมังสวิรัติแบบอินเดียเพื่อเป็นยารักษาโรคน้ัน 

ส่วนมากจะเป็นผู้ที่มีโรคประจําตัวหรือมีอาการเจ็บป่วยมาก่อนที่จะรับประทานอาหารมังสวิรัติแบบ
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อินเดีย เช่นน้ันแล้ว อาการเจ็บป่วยก็เป็นอีกหน่ึงปัจจัยท่ีทําให้อาหารมังสวิรัติแบบอินเดียถูกยอมรับใน

พื้นท่ีชุมชนบ้านราชธานีอโศกเพิ่มข้ึนเรื่อย ๆ  

 2. อาหารมังสวิรัติแบบอินเดียในฐานะเป็นอาหารบุญ 

 อาหารมังสวิรัติแบบอินเดียในฐานะอาหารบุญ การรับประทานสามารถเป็นการปฏิบัติศีลได้

เช่นกัน พบในการถูกกล่าวถึงในทุกกลุ่มประชากร หากแต่ที่มีการอ้างถึงมากท่ีสุดอยู่ในของกลุ่มผู้บริโภค

อาหารมังสวิรัติแบบอินเดียตามคําแนะนําของอาจารย์ไม้ร่มที่อาศัยอยู่ร่วมกันในชุมชนบ้านราชธานีอโศก 

และกลุ่มผู้ที่ไม่บริโภคอาหารมังสวิรัติแบบอินเดียของอาจารย์ไม้ร่มและอาศัยอยู่ร่วมกันในชุมชนบ้านราช

ธานีอโศก เป็นการแสดงให้เห็นถึงการยอมรับของสมาชิกในชุมชนบ้านราชธานีอโศกได้เป็นอย่างดีว่า 

อาหารมังสวิรัติแบบอินเดียท่ีเกิดข้ึนมาน้ัน มาจากทั้งการยอมรับในเง่ือนไขทางสังคมด้วยการคงสภาพของ

การเป็นอาหารปลอดเน้ือสัตว์ และสามารถท่ีจะไม่ยอมรับเง่ือนไขทางสังคมอย่างการที่จะต้องไป

รับประทานอาหารที่ครัวกลาง เน่ืองจากไม่เห็นด้วยกับการใช้วัตถุดิบบางอย่าง หากแต่สมาชิกในชุมชน

ยังคงให้การยอมรับว่าอาหารดังกล่าวสามารถเป็นอาหารบุญได้เช่นกัน ยอมรับในความแตกต่างท่ีเพิ่ม

ขึ้นมาในชุมชนท่ีอยู่ภายใต้การเคารพกฎกติกาท่ีสําคัญของชุมชน ซึ่งเป็นความสามารถในการจัดวาง

ความสัมพันธ์ทางอํานาจประการสําคัญท่ีทําให้อาหารมังสวิรัติแบบอินเดียสามารถสร้างพื้นท่ีทางสังคมใน

ชุมชนของชาวอโศกได้อย่างต่อเน่ืองเรื่อยมา เช่นในกรณีของคุณแม่จันทร์ฟอง จันทร์ต๊ะวงศ์ และพี่นิดา 

สร้อยทอง กลุ่มประชากรที่ไม่ได้กล่าวถึงไว้ในบทที่ 4 แม้จะไม่นิยมรับประทานอาหารมังสวิรัติแบบอินเดีย

หากแต่ยอมรับว่าอาหารมังสวิรัติแบบอินเดียเป็นอาหารท่ีถูกต้องตามหลักคําสอนของศาสนาพุทธ 

 3. อาหารมังสวิรัติแบบอินเดียในฐานะอาหารเพื่อสุขภาพ 

 สําหรับความนิยมในการรับประทานอาหารมังสวิรัติแบบอินเดียน้ี พบได้ในทุกกลุ่มประชากร

เช่นกัน โดยเฉพาะกลุ่มผู้ที่รับรู้อาหารมังสวิรัติแบบอินเดียผ่านส่ือต่าง ๆ ท้ังทางรายการโทรทัศน์ หนังสือ 

และส่ือออนไลน์ และกลุ่มประชากรจากชุมชนบ้านคํากลาง ซึ่งเป็นหมู่บ้านใกล้เคียง ผู้ศึกษาพบว่ากลุ่ม

ประชากรตัวอย่างท้ังสองกลุ่มน้ีมีจุดร่วมที่คล้ายคลึงกัน คือ ไม่มีเง่ือนไขทางสังคมที่จะต้องปฏิบัติตามพุทธ

ประเพณีอย่างเคร่งครัด กลุ่มคนเหล่าน้ีสามารถเลือกรับชุดความรู้ของอาหารมังสวิรัติแบบอินเดียเพียงแค่
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บางประการไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับตนเอง กลุ่มคนเหล่าน้ีจึงยึดถือในเรื่องของอาหารเพื่อสุขภาพเป็น

สําคัญ และมักมีความเช่ือในเรื่องของการรับประทานผักดีกว่าการรับประทานเน้ือสัตว์ แม้ว่าจะยังไม่ได้

เปล่ียนวิถีชีวิตไปเป็นนักมังสวิรัติอย่างเต็มรูปแบบ วิถีชีวิตที่ยังคงอาศัยอยู่ในเมือง (ไม่มีธรรมชาติห้อมล้อม

เท่าบ้านราชธานีอโศก) มีการทํางานท่ียังคงต้องแข่งขันกับเวลา และภาระอ่ืน ๆ ในชีวิต ทําให้ไม่สามารถ

หลีกเล่ียงอาหารสําเร็จรูปตามท้องตลาด หรืออาหารจานด่วนทั่วไปได้ หากแต่การเรียนรู้เก่ียวกับอาหาร

มังสวิรัติแบบอินเดียสามารถช่วยให้พวกเขาเหล่าน้ันสามารถลดอันตรายท่ีเกิดจากการบริโภคอาหารท่ีไม่

ถูกต้องและไม่ครบถ้วน จนอาจนํามาซึ่งโรคไม่ติดต่อเรื้อรังได้ ซ่ึงโรคภัยท่ีมาจากวิถีชีวิตน้ียังคงมีความ

รุนแรงเพิ่มมากขึ้นตามความเข้มข้นของกระแสโลกาภิวัตน์ ทําให้มีผู้สนใจหาหนทางในการหลีกเล่ียงและ

ลดอัตราเส่ียงดังกล่าวเพิ่มมากขึ้น และอาหารมังสวิรัติแบบอินเดียโดยอาจารย์ไม้ร่ม ธรรมชาติอโศก เป็น

อาหารเพื่อสุขภาพทางเลือกหน่ึงที่ได้รับความนิยมจากความเส่ียงดังกล่าวน้ีด้วย โดยในระยะเวลาท่ี

อาจารย์ไม้ร่ม และคุณรุ้งเริงธรรม ธรรมชาติอโศก ผู้เป็นภรรยาได้สมัครเฟสบุ๊ค ส่ือสังคมออนไลน์ท่ีทําให้

คนทั้งคู่ติดต่อส่ือสารกับบุคคลอ่ืน ๆ ได้เพิ่มมากขึ้น ระยะเวลาเพียง 3 ปี มีเพื่อนและผู้ติดตามในส่ือสังคม

ออนไลน์ดังกล่าวกว่าหน่ึงหม่ืนคน ในการเขียนข้อความหรืออัพเดตเร่ืองราวต่าง ๆ เก่ียวกับอาหารหรือ

กิจกรรมที่ทําในแต่ละวันมีผู้กดถูกใจหลักร้อยทุกครั้ง และในส่วนของวิดีโอท่ีผู้อ่ืนขออนุญาตอัพโหลดลงใน

ยูทูป (Youtube) มียอดการเข้าชมสูงสุดถึงเกือบแปดแสนคร้ัง ข้อมูลตัวเลขในเชิงปริมาณดังกล่าวน้ีเป็น

อีกหน่ึงส่ิงในการยืนยันถึงการได้รับความนิยมจากคนในสังคมไทย แม้จะยังเป็นเพียงกลุ่มท่ีไม่ใหญ่มากก็

ตาม  

 สําหรับกลุ่มประชากรตัวอย่างที่มาจากชุมชนข้างเคียงอย่างหมู่บ้านคํากลาง พบว่าอาหาร

มังสวิรัติแบบอินเดียโดยอาจารย์ไม้ร่มเป็นท่ีรู้จักในฐานะอาหารเพื่อสุขภาพเช่นกัน เน่ืองจากเห็นหลักฐาน

เชิงประจักษ์เป็นร่างกายของอาจารย์ไม้ร่ม ธรรมชาติอโศก ท่ียังคงแข็งแรงกว่าอายุจริง ถึงแม้จะไม่ได้มี

การบริโภคเป็นประจํา หากแต่มีการมาเข้าร่วมกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับอาหารมังสวิรัติแบบอินเดียเป็น

ประจําด้วย แม้ว่าจะมีส่วนหน่ึงที่ไม่นิยมบริโภคอาหารมังสวิรัติแบบอินเดียน้ีก็ตาม เช่นในกรณีของคุณสิริ

มา ศรสุวรรณ รับรู้ถึงการมีอยู่ของอาหารมังสวิรัติแบบอินเดีย หากแต่ไม่ได้เลือกที่จะรับประทาน 

เน่ืองจากมีความคิดเห็นว่าไม่เหมาะสมกับสุขภาพของตนเองมากนัก อีกทั้งคุณสิริมายังมีรูปแบบอาหาร
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ตามความเช่ือของตนเองอยู่แล้วด้วย หากแต่ข้อมูลในส่วนน้ีสามารถแสดงให้เห็นถึงการขยายพื้นที่ทาง

สังคมท่ีเป็นพื้นท่ีของความคิดกระจายออกไปในพื้นที่ทางกายภาพได้เป็นอย่างดี ท้ังท่ีหมู่บ้านใกล้เคียงและ

พื้นท่ีห่างไกล โดยใช้กระแสโลกาภิวัตน์ในการเป็นกระบอกเสียงน่ันเอง 

 การทับซ้อนของพ้ืนที่ทางสังคม 

ในการศึกษาคร้ังน้ี ผู้ศึกษาได้เกริ่นไว้ในข้างต้นถึงกลุ่มประชากรที่มีความหลากหลายท้ังกลุ่มท่ี

บริโภค กลุ่มผู้ที่ไม่บริโภค และกลุ่มผู้ติดตามที่อยู่ห่างไกล เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีรอบด้านเพิ่มมากขึ้น จากการ

รวบรวมข้อมูล ผู้ศึกษาพบผลตอบรับท่ีมีความแตกต่างหลากหลาย ถือเป็นข้อค้นพบใหม่ ๆ ในงานศึกษา

ช้ินน้ี อีกทั้งยังปรากฏคําถามที่มีความน่าสนใจ โดยผู้ศึกษาได้ทําการรวบรวมมาดังน้ี 

ข้อค้นพบประการแรก ในกลุ่มของผู้ที่ไม่บริโภคอาหารมังสวิรัติแบบอินเดียของอาจารย์ไม้ร่มและ

อาศัยอยู่ร่วมกันในชุมชนบ้านราชธานีอโศก มักเป็นบุคคลที่มีสุขภาพและร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์พร้อมอยู่

แล้ว และไม่ได้ให้ความสําคัญกับการรับประทานอาหารรูปแบบอ่ืนเป็นพิเศษ เพียงรับประทานอาหาร

ตามท่ีโรงครัวกลางจัดเตรียมไว้ให้ สืบเน่ืองมาจากการบอกต่อถึงคุณประโยชน์ของหารมังสวิรัติแบบ

อินเดียท่ีมาจากผู้ท่ีสูงวัยที่มีอาการเจ็บป่วย ทําให้อาหารมังสวิรัติแบบอินเดียถูกให้ภาพในฐานะของอาหาร

เป็นยาเสียเป็นส่วนใหญ่ จึงอาจกล่าวได้ว่า เม่ือไม่เจ็บป่วยก็ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องรับประทานยา 

(อาหารมังสวิรัติแบบอินเดีย) นอกจากน้ียังแสดงให้เห็นถึงพื้นท่ีทางความคิดเดิมของคนในชุมชนผ่านการ

รับประทานอาหารมังสวิรัติ ว่า อาหารมังสวิรัติยังคงสามารถยึดโยงความสัมพันธ์ของคนเข้าไว้ด้วยกันได้ 

ทําให้สามารถดํารงสังคมสืบต่อไปได้ กล่าวอย่างง่ายคือ หากทุกคนเลือกท่ีจะประกอบอาหารและ

รับประทานอาหารทานกันเองภายในบ้าน จะกระทบถึงส่วนอ่ืน ๆ ในสังคม ตัวอย่างที่สามารถเห็นได้อย่าง

เป็นรูปธรรมเลยคือ แต่ละคนไม่มีรายได้ส่วนตัวจําเป็นต้องเบิกเงินกองกลางในการนําเงินไปซื้อวัตถุดิบหุง

หาอาหาร รายจ่ายจึงอาจมีมากกว่ารายได้ ทําให้ชุมชนเสียสมดุลทางการเงินได้ อีกทั้งยังคัดต่ออุดมการณ์ 

“สาธารณะโภคี” กินใช้ร่วมกันอีกด้วย นอกจากน้ีผู้ท่ีมีร่างกายแข็งแรง มักเน้นหนักไปในส่วนของการ

ทํางานเพื่อส่วนรวม ตามค่านิยมของชาวอโศกท่ีจะต้องออกมาทํางานส่วนรวมมากกว่าที่จะไปทํางานส่วน

ตน จุดประสงค์เพื่อให้รู้จักการเสียสละและไม่ให้เกิดกิเลสแก่ตนน่ันเอง  ดังน้ันแล้ว จึงแสดงให้เห็นถึงพื้นท่ี
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ทางสังคมเดิมยังคงมีการทํางานต่อไปเรื่อย ๆ แม้ว่าจะมีพื้นที่ทางสังคมใหม่อย่างอาหารมังสวิรัติแบบ

อินเดียเกิดขึ้นมาก็ตาม 

ข้อค้นพบประการที่สอง กลุ่มผู้ที่ไม่เลือกบริโภคอาหารมังสวิรัติแบบอินเดีย มักเป็นบุคคลที่มี

รูปแบบอาหารที่รับประทานในชีวิตประจําวันที่เฉพาะเจาะจงเป็นพิเศษอยู่แล้ว คือ มีอาหารเพื่อสุขภาพ

รูปแบบอ่ืนเป็นแนวทางในการปฏิบัติตามแล้ว เพิ่มเติมข้อมูลในกรณีของคุณสุฑารัตน์ รวมธรรม ท่ีมีการ

รับประทานอาหารมังสวิรัติท่ัวไป หากแต่เม่ือมีอาการไม่สบายตัว หรือเริ่มอึดอัดท้อง จะเช่ือในแนวทาง

ของการล้างพิษตับด้วยการดีท็อกซ์ (สุฑารัตน์ รวมธรรม, 2560: สัมภาษณ์) สืบเน่ืองมาจากชุมชนบ้าน

ราชธานีอโศกมีการเปิดกว้างขององค์ความรู้อาหารปลอดเน้ือสัตว์อ่ืน ๆ มากมาย ทําให้มีอาหารเพื่อ

สุขภาพหลากหลายรองรับความต้องการของคนในชุมชน ตามแต่ที่สมาชิกจะให้ความสนใจ ในลักษณะน้ี

แสดงให้เห็นถึงความอ่อนแอของการสร้างพื้นท่ีทางสังคมของอาหารมังสวิรัติแบบอินเดียว่า ยังไม่สามารถ

ที่จะขยายอิทธิพลความคิด ความเช่ือของการเป็นมังสวิรัติท่ีดีที่สุดออกไปในพื้นท่ีทางสังคมได้อย่าง

สมบูรณ์แบบ เพราะเรื่องของการบริโภคอาหารน้ันถือเป็นสิทธิของผู้บริโภคในการเลือกสรรส่ิงท่ีเหมาะสม

กับความต้องการของตนเอง แม้ว่าในความเป็นจริงแล้ว ส่ือโฆษณาชวนเช่ือจะมีผลต่อการตัดสินใจบริโภค

ก็ตาม ซึ่งหากเป็นเช่นน้ันจริง ปรากฏการณ์ดังกล่าวน้ีในอีกด้านหน่ึงจึงเป็นการแสดงให้เห็นถึงการโฆษณา

หรือการประชาสัมพันธ์ของอาหารมังสวิรัติแบบอินเดียที่ยังไม่มีประสิทธิภาพ หรือมีความแข็งแกร่งมาก

พอในการปะทะกันกับชุดความรู้ความเช่ืออ่ืน ๆ เพื่อการโน้มน้าวใจได้มากกว่า ให้ผู้ท่ีไม่บริโภคหันมา

บริโภคตามแนวความคิดของตน ท้ังน้ี ด้วยข้อจํากัดในเร่ืองของกําลังคนประกอบด้วย เพราะผู้ที่มีความรู้

ความเช่ียวชาญเพียงแค่ 2 คน ในการเป็นหัวหอกสําคัญในการเผยแพร่องค์ความรู้ คือ อาจารย์ไม้ร่ม และ

ภรรยาเท่าน้ัน สําหรับผู้ที่ให้ความสนใจอยากนําไปปฏิบัติตาม นอกจากจะติดในเรื่องของวัตถุดิบและ

อุปกรณ์แล้ว ความรู้ความเช้าใจที่จะต้องใช้ในการประกอบอาหารก็เป็นอุปสรรคเช่นกัน เมื่อความรู้มีไม่

พอ การต้องไปสอบถามอยู่บ่อย ๆ ก็ติดในเรื่องความเกรงใจอีก ทําให้เลือกที่จะไม่ทํา พอไม่ทําก็ไม่

สามารถท่ีจะบริโภคเป็นอาหารในชีวิตประจําวันเองได้  

ข้อค้นพบประการที่สาม หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นคําถามสืบเน่ืองมากจากข้อค้นพบข้างต้น ในการ

ที่บุคคล ๆ หน่ึง มิได้ให้ความสนใจต่อส่ิง ๆ น้ัน อาจมีเหตุปัจจัยมาจากส่ิงน้ันยังไม่ได้ดึงดูดความสนใจ ไม่
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ตรงจุดกับความต้องการของปัจเจก หรือเพราะสาเหตุอ่ืนใดนอกเหนือไปจากเหตุผลดังกล่าว ส่ิงแปลกใหม่

ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นมาน้ันย่อมต้องถูกต้ังคําถามต่อความแตกต่างแตกแยกไปจากส่ิงเดิมเสมอ ๆ ทําไมจึงต้อง

แหวกออกไป ทําไมจะต้องปรับเปล่ียน มีประโยชน์มากกว่าของเดิมอย่างไร กระทั่งส่ิงที่เกิดขึ้นมาใหม่น้ี

ไว้ใจได้หรือไม่ “อาหารมังสวิรัติแบบอินเดีย” ท่ีเป็นอาหารเพื่อสุขภาพรูปแบบใหม่น้ี จึงหนีไม่พ้นการถูก

ต้ังคําถามเหล่าน้ีเช่นกัน ทั้งจากกลุ่มผู้ท่ีไม่บริโภค ท้ังไม่กล้าบริโภค ไม่นิยมบริโภค และไม่สนใจที่จะ

บริโภค และแม้แต่กลุ่มผู้ที่กําลังบริโภคอยู่ในขณะน้ีเอง บ้างปฏิบัติท้ังหมด บ้างปฏิบัติตามเพียงบางส่วน 

หรือบ้างปฏิบัติตามในเหตุการณ์ที่ไม่ปกติธรรมดา เช่น เมื่อมีอาการเจ็บป่วย ทั้งน้ีเพราะยังมีคําถามคาใจ

หลายประการต่ออาหารมังสวิรัติแบบอินเดีย องค์ความรู้นําเข้าน้ี ที่ถึงแม้ว่าผู้บริโภคต้องการจะปฏิบัติตาม

มากเพียงใด กลับต้องมีคําถามเสมอไป อาจเพราะไม่ใช่ส่ิงที่คุ้นเคยอย่างนํ้าพริกผักต้มบ้านเราก็เป็นได้ 

อาหารมังสวิรัติแบบอินเดีย ต้องใช้เครื่องเทศของอินเดีย จึงจําเป็นต้องนําเข้ามาจากอินเดีย กลุ่ม

ผู้ไม่บริโภคส่วนมากให้ความสําคัญกับเรื่องดังกล่าวน้ีเป็นพิเศษ มีการถามถึงการเลือกใช้ประโยชน์จากทุน

นิยมแบบปกปิดของอาจารย์ไม้ร่ม กล่าวคือ การนําเข้าสินค้า สินค้ามักเป็นสินค้าในระบบอุตสาหกรรมที่มี

การขนส่งวนเวียนอยู่ในระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม และเครื่องเทศหรือวัตถุดิบบางชนิดท่ีนําเข้ามาจะ

มั่นใจได้อย่างไรว่าปลอดภัย ปลอดสารพิษและสารเคมี เพราะว่าไม่สามารถเห็นกระบวนการผลิตได้เลย 

การเลือกใช้ประโยชน์โดยดูท่ีคุณประโยชน์เป็นหลักน้ัน เป็นเหตุผลที่มากเพียงพอแล้วหรือต่อการละเลย

ถึงท่ีมาของวัตถุดิบท่ีจําเป็นจะต้องนําเข้ามาจากต่างประเทศเหล่าน้ี จากทัศนคติท่ีมีความเป็นปฏิปักษ์กับ

ระบบทุนนิยม หากแต่เป็นระบบเศรษฐกิจในการกระจายสินค้า นําเข้าเครื่องเทศที่มีประโยชน์เหล่าน้ีมาสู่

มือผู้บริโภคถูกลืมเลือนไปหรือไม่ ในทํานองเดียวกันกับการใช้ Facebook ส่ือสังคมออนไลน์ที่ถูก

พัฒนาขึ้นเพื่อตอบรับกับกระแสโลกาภิวัตน์ และเพื่อกลไกทางเศรษฐกิจด้วย  

นอกจากน้ี ดังที่ได้มีการปรากฏของข้อมูลในการสร้างความชอบธรรมให้กับอาหารมังสวิรัติแบบ

อินเดีย อาหารมังสวิรัติที่ถูกต้องที่สุด การกล่าวในลักษณะน้ีได้ส่งผลกระทบออกไปต่อผู้รับสารอย่างย่ิง ใน

แง่มุมหน่ึง การตีความใหม่น้ีสามารถสร้างความน่าเช่ือถือ ความจริงแท้ให้เกิดแก่ผู้ศรัทธาในองค์ความรู้น้ี

ได้เป็นอย่างดี หากแต่ในทางกลับกัน เป็นการกดทับและเบียดขับชุดความรู้เรื่องอาหารเดิมในพื้นที่ชุมชน

บ้านราชธานีอโศก ที่มีความเช่ือในเรื่องอาหารปลอดเน้ือสัตว์ในแบบของตนเอง เป็นสาเหตุหน่ึงท่ีทําให้
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สมาชิกในชุมชนบ้านราชธานีอโศกส่วนหน่ึงยังคงไม่ให้ความเช่ือถือ เพราะขัดกับหลักการเดิมอย่างสุดโต่ง 

ยกตัวอย่างกรณีการบริโภคเต้าหู้ ที่ถูกพูดถึงซ้ําหลายครั้งจากเสียงของกลุ่มประชากรตัวอย่าง เต้าหู้ เป็น

อาหารหลักของโรงครัวกลาง เช่น เมนูรวนเต้าหู้ซึ่งจะต้องมีในทุกวัน อีกท้ังทางชุมชนยังมีโรงผลิตเต้าหู้

เป็นของตนเอง เพื่อนําผลิตภัณฑ์น้ีออกจําหน่ายเป็นรายได้เข้าสู่การเงินกองกลางอีกด้วย จึงไม่ง่ายเลยท่ี

คนเพียงสองคนจะสามารถเปล่ียนแปลงระบบความเช่ือของคนส่วนใหญ่ที่มีมาก่อนได้ในเวลาเพียงไม่ก่ีปี 

ซึ่งองค์ความรู้อาหารมังสวิรัติแบบอินเดียจะเป็นท่ียอมรับอย่างแท้จริงได้ในวันใดวันหน่ึง หากแต่ยังคงต้อง

อาศัยเวลาและกําลังคนท่ีเพิ่มมากข้ึนเช่นกัน    

 จะเห็นได้ว่า เกิดการปะทะสังสรรค์ของชุดความรู้ความเช่ือท่ีมากกว่าหน่ึงในพื้นท่ีทางกายภาพ

เดียวกัน แม้ว่าจะมีพื้นที่ทางความคิดเกิดขึ้นใหม่ หากแต่พื้นที่ทางความคิดเดิมก็มิได้หยุดชะงัก หรือเกิด

การหายไปภายในเวลาอันรวดเร็วได้ แสดงให้เห็นถึงการต่อรอง ต่อสู้ เบียดขับ และแย่งชิงพื้นท่ีทางสังคม

กันอย่างต่อเน่ือง เสียงจากกลุ่มผู้ไม่บริโภคอาหารมังสวิรัติกําลังแสดงให้เห็นถึงรูปแบบของการกําหนดใส่

ความหมายบางอย่าง เช่น ความไม่น่าไว้วางใจจากการนําเข้าสินค้ามาจากต่างประเทศ เป็นต้น ส่งกลับ

ออกมาเพื่อสร้างพื้นที่ทางสังคมให้กับความคิดความเช่ือของตนเองเช่นกัน สังเกตได้ว่าลักษณะการตอบโต้

ไปมาเหล่าน้ีคือหน่ึงในกระบวนการของการสร้างพื้นท่ีทางสังคมให้กับเรื่องในชีวิตประจําวันอย่างเรื่องของ

อาหารการกิน ซ่ึงนอกจากอาหารเพื่อสุขภาพด้วยกันเองแล้ว อาหารจากฝ่ังของทุนนิยมเองก็ได้กระทําการ

ในลักษณะน้ีเช่นกัน ทําให้เกิดการทับซ้อนของพื้นที่ทางสังคม ทั้งในรูปแบบของพื้นท่ีทางความคิดและ

พื้นท่ีทางกายภาพเกิดขึ้นมากมายในพื้นที่ของการบริโภคอาหารในสังคมไทย 

สรุป 

 การสร้างพื้นท่ีทางสังคมของอาหารมังสวิรัติแบบอินเดียให้สามารถสําเร็จลุล่วงไปได้ จําเป็นอย่าง

ย่ิงท่ีจะต้องตระหนักถึงกฎระเบียบในสังคมท่ีตนอาศัยอยู่ เมื่อสามารถเข้าใจถึงกฎระเบียบต่าง ๆ อันเป็น

เง่ือนไขทางสังคมเหล่าน้ีได้อย่างถูกต้องแล้วน้ัน สามารถนําไปสู่การพิจารณาถึงความคิดความเช่ือท่ี

แตกต่างออกไปได้ ในกรณีอาหารมังสวิรัติแบบอินเดียโดยอาจารย์ไม้ร่ม ธรรมชาติอโศกน้ี จาก

ข้อมูลชีวประวัติและข้อมูลทั่วไปของชุมชนบ้านราชธานีอโศกที่อาจารย์อาศัยอยู่ ถูกนํามาอธิบายเพื่อแสดง
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ให้เห็นถึงการหล่อหลอมตัวตน จนกลายเป็นต้นทุนทางความคิดในการผลิตอาหารมังสวิรัติแบบอินเดีย

ดังกล่าวน้ีข้ึนมาได้ แรงผลักดันสําคัญที่นําไปสู่การจุดประกายอาหารเพื่อสุขภาพ เพื่อตอบโต้กับอาหาร

ตามกระแสทุนนิยมท่ีท่านเช่ือว่าขาดความใส่ใจในเรื่องสุขภาพของผู้บริโภค ประกอบกับรูปแบบสังคมบ้าน

ราชธานีอโศกที่ท่านอาศัยอยู่ ชุมชนท่ีมีลักษณะทวนกระแสสังคมเป็นพิเศษ จากการปฏิเสธระบบ

เศรษฐกิจแบบทุนนิยม ไม่เน้นสะสมทุน และการตีความหลักคําสอนทางศาสนาใหม่ในเรื่องการละเว้น

เน้ือสัตว์ในมื้ออาหาร จึงกลายมาเป็นชุดความคิดในการปฏิเสธอาหารสมัยใหม่ และการเลือกปฏิบัติตาม

กฎของชุมชนคือการกินอาหารมังสวิรัติ อย่างไรก็ตาม แต่ละบุคคลมีพื้นเพครอบครัวแตกต่างกันไป 

อาจารย์ไม้ร่มผู้ที่เกิดในสภาพแวดล้อมท่ีเป็นป่าอุดมสมบูรณ์ ทําให้มีความช่ืนชอบในความเป็นธรรมชาติ 

และคุ้นชินกับองค์ความรู้พื้นบ้านที่สืบทอดต่อกันมาอย่างยาวนาน  “อาหารมังสวิรัติแบบอินเดีย” คือองค์

ความรู้ท่ีอาจารย์ไม้ร่มเลือกบริโภคผ่านการพิจารณาเง่ือนไขทางสังคมประกอบกับความคิดความเช่ือ และ

ความพึงพอใจส่วนบุคคลแล้ว 

 องค์ความรู้อาหารมังสวิรัติแบบอินเดียน้ี อาจารย์ไม้ร่ม ธรรมชาติเป็นผู้นํามาเผยแพร่อย่างเป็น

ทางการผ่านการผลิตผลงานเขียนออกมาเป็นหนังสือ ต่อมาเม่ือมีกระแสครึกโครมในเรื่องของความรัก ท่ี

แม้จะให้ผลตอบรับในแง่ลบ ทําให้อาจารย์ไม้ร่มยังคงสามารถเป็นที่จดจําของผู้คนในสังคมได้ และสามารถ

ใช้โอกาสน้ีในการเผยแพร่เรื่องราวการดําเนินชีวิตในแต่ละวันให้ผู้คนได้รับรู้ แม้ว่าอาหารมังสวิรัติแบบ

อินเดียจะยังไม่ใช่ส่ิงที่ส่ือมวลชนให้ความสนใจเป็นประเด็นหลักในการนําเสนอผ่านรายการโทรทัศน์ แต่

อาจารย์ใช้วิธีการสอดแทรกเน้ือหาความรู้ลงไปในการนําเสนอตัวตนของท่าน ท่ีมักได้รับความสนใจ

มากกว่าเน่ืองจากการแต่งกายและการใช้ชีวิตอยู่ในป่าแตกต่างไปจากคนอ่ืน ๆ จะเห็นได้ว่าแม้อาจารย์ไม้

ร่มจะมีทัศนคติในการปฏิเสธระบบทุนนิยมแต่กลับมีการหยิบยืมช่องทางของกระแสโลกาภิวัตน์มาใช้ใน

การสร้างพื้นที่ทางสังคมให้กับอาหารมังสวิรัติแบบอินเดีย โดยเฉพาะอย่างย่ิงส่ือสังคมออนไลน์ที่อาจารย์

ไม้ร่มและคุณรุ้งเริงธรรมภรรยาได้นํามาเป็นช่องทางในการเผยแพร่ความรู้ตลอดจนการติดต่อส่ือสารกับผู้

ที่ติดตามและให้ความสนใจท้ังเก่ียวกับตัวท่านเองและองค์ความรู้ของท่าน นอกจากน้ียังมีการดําเนิน

กิจกรรมภายในชุมชน เป็นลักษณะของการปฏิบัติจริง หลากหลายกิจกรรมท่ีเช่ือมโยงความสัมพันธ์ต่าง ๆ 

ภายในสังคม ทําให้อาหารมังสวิรัติแบบอินเดียโดยอาจารย์ไม้ร่ม เป็นที่ยอมรับและยังคงดํารงอยู่ได้ 
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แม้ว่าในจุดเริ่มต้นอาหารมังสวิรัติแบบอินเดียจะมีที่มาจากการปฏิบัติในชีวิตประจําวันของปัจเจก

ในสังคม แต่กลับแสดงให้เห็นว่าอาหารมังสวิรัติแบบอินเดียคือตัวอย่างของ “พื้นท่ีทางสังคม” ที่แสดงให้

เห็นว่า พื้นท่ีทางสังคมไม่จําเป็นท่ีจะต้องยินยอมในการยอมรับข้อกําหนดที่สังคมหยิบย่ืนมาให้แต่เพียง

ฝ่ายเดียว หากแต่พื้นที่ทางสังคมท่ีแท้จริงสามารถท่ีจะมีปฏิกิริยาโต้ตอบกลับออกไปในพื้นที่ทางสังคมท่ี

ตนเองอาศัยอยู่ได้ด้วยเช่นกัน เช่นน้ันแล้วในอีกด้านหน่ึงของผลตอบรับท่ีมีท้ังสนับสนุนและไม่สนับสนุน

อาหารมังสวิรัติแบบอินเดียโดยอาจารย์ไม้ร่ม ธรรมชาติอโศกน้ัน จึงเป็นพื้นท่ีทางสังคมอีกตําแหน่งแห่งท่ี

หน่ึงท่ีกําลังมีปฏิบัติการทางสังคมตอบโต้หมุนเวียนสับเปล่ียนกันไปตามแต่ที่พื้นที่ทางสังคมเหล่าน้ันจะ

เห็นควรหรือไม่เห็นควร แล้วส่งแรงของการสนับสนุนสอดคล้องกับการกําหนดใส่ความหมายใหม่น้ีอย่างไร 

หรือจะส่งแรงของการต่อรองออกมาเพื่อท่ีจะเป็นผู้กําหนดใส่ความหมายด้วยตนเองก็ย่อมจะสามารถทําได้ 

และท้ายท่ีสุดน้ีการศึกษาอาหารมังสวิรัติแบบอินเดียโดยอาจารย์ไม้ร่ม ธรรมชาติอโศกกับการสร้างพื้นท่ี

ทางสังคมในครั้งน้ียังแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการสร้างพื้นท่ีทางสังคมของปัจเจกที่ทุกคนในสังคม

อาจกําลังต่อรองและจัดวางความสัมพันธ์ทางอํานาจ หรือกระทั่งแย่งชิงพื้นที่ทางสังคม เพื่อกระทําการกับ

บางส่ิงบางอย่างอยู่ก็เป็นได้ แม้ ว่าจะเป็นเพียงแค่เรื่องเล็กน้อยท่ีมาจากการดําเนินกิจกรรมใน

ชีวิตประจําวันเท่าน้ัน 
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สาสน์จากอาจารย์ไม้ร่ม “เรื่องราวน่ารู้อยู่ท่ีอาหาร” 

1. การเตรียมความพร้อมของการปรุงอาหารเพ่ือสุขภาพ 

1.1 แม่ครัวต้องอาบน้ําทําความสะอาด 

การชําระล้างร่างกาย ก่อนปรุงอาหารหรือกินอาหารนั้น เป็นสิ่งจําเป็นสําหรับเตรียมความ

พร้อมเก่ียวกับอาหาร การอาบน้ําให้ได้ภูมิคุ้มกันแก่ร่างกายนั้น ให้อาบน้ําในตอนเช้า ๆ ด้วยน้ํา

ธรรมดาท่ีไม่ใช่น้ําอุ่นจะทําให้ปอดแข็งแรงมีภูมิต้านทาน  วิธีการอาบคือ ให้เริ่มรดต้ังแต่ปลายเท้าก่อน  

และค่อย ๆ ไล่ข้ึนมาบนหัว หากราดท่ีบนหัวเลยโดยท่ีร่างกายยังไม่ได้ปรับรับรู้  จึงอาจไม่สบายได้ 

และหากอาบในตอนเย็น ควรอาบก่อนพระอาทิตย์จะตกดิน เพราะหากคํ่าไปแล้วหรือดึก  จะเป็นม้าม

ชื้นได้ในภายหลัง   

หยุดประจําเดือน แม่ครัวจะหยุดทําอาหารเม่ือมีประจําเดือน (ประจําเดือนมาห้าม

ทํากับข้าว) เพราะเวลาประจําเดือนมากลิ่นเหม็นคาวจากประจําเดือนจะเรียกเชื้อโรคร้ายมาและเสี่ยง

ท่ีจะลงไปในอาหาร เสี่ยงต่อสุขภาพของคนกิน เป็นเหตุให้เจ็บป่วยได้  นอกจากนี้ คนท่ีเจ็บป่วย หรือ

กําลังป่วยด้วยประการใดก็ตาม  ไม่ควรปรุงอาหารให้ใครกินเลย เพราะคนกินอาหารนั้นเข้าไปจะเสี่ยง

ต่อการเจ็บป่วย  อินเดียจึงให้ผู้ชายปรุงอาหาร ขายอาหารท่ีมีคนกินจํานวนมาก ๆ ผู้หญิงจะปรุงให้

เฉพาะสามีในบ้านเท่านั้น 

1.2 การขูดล้ิน 

เพ่ือให้รับรสชาติของอาหารได้ดี เพ่ือการหลั่งน้ําย่อยท่ีมีประสิทธิภาพ จําเป็นอย่างยิ่งท่ีลิ้น

จะต้องสะอาด  จึงต้องขูดลิ้นท้ังผู้ท่ีปรุงอาหาร และผู้ท่ีกินอาหารทุกเช้าเสมอๆ เม่ือลิ้นรับรสได้ดีก็จะ

เจริญอาหาร เป็นส่วนหนึ่งท่ีช่วยกระตุ้นกลไกร่างกายเพ่ือการย่อยอาหารโดยเฉพาะลิ้นจะส่งอาหารท่ี

สามารถย่อยได้เร็วท่ีสุดไปสู่สมอง การขูดลิ้นอาจใช้ท่ีขูดลิ้น (ของอินเดีย) ท่ีเป็นทองแดงก็ได้ หรือหาก

มีก่ิงสะเดาหรือก่ิงข่อยไม่อ่อนไม่แก่ มาผ่าเป็นซีก แล้วใช้ซีกใดซีกหนึ่งมาขูด เมือกท่ีลิ้นออก โดยทํา

เป็นรูปโค้งๆแล้วค่อยๆขูดเมือกออกสัก 3-4 ครั้งตอนล้างหน้าในตอนเช้า การขูดลิ้นจะช่วยป้องกันเชื้อ

โรคท่ีอยู่บนลิ้นของเราตอนหลับในยามคํ่าคืน  เพ่ือรุ่งเช้าเชื้อโรคเหล่านี้ก็จะอาศัยการกลืนกินของเรา
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เข้าไปสู่ร่างกาย เช่นนั้น เราจึงต้องตัดไฟเสียแต่ต้นลม ขูดเอาเชื้อโรคเหล่านี้ออกก่อนรับประทาน

อาหารในตอนเช้า 

 

รูปภาพท่ีขูดลิ้นทองแดง 

ถ่ายเม่ือวันท่ี 19 พฤษภาคม 60 ภาพถ่ายโดย นางสาววิริยา ธรรมศร 

1.3 วิธีการชิมอาหารสําหรับคนปรุง 

เม่ือปรุงอาหารได้ท่ีแล้ว วิธีการชิมก็คือ หยดน้ําของอาหารนั้นลงใส่ฝ่ามือ แล้วชิมรสอาหาร

บนฝ่ามือของตนเอง จะได้สัมผัสกับรสตรง ๆ ของอาหาร  ไม่ต้องหยิบจับช้อนและล้างช้อนให้เสียเวลา 

 

รูปภาพการชิมอาหารด้วยมือ 

ถ่ายเม่ือวันท่ี 17 กันยายน 2559 ภาพถ่ายโดย นางสาววิริยา ธรรมศร  
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1.4 มีไม้บดหรือป่ันถ่ัว 

ใช้เม่ือปรุงอาหารสุกแล้ว  สําหรับแกงถ่ัว ก็บดให้บางส่วนแตก บางส่วนก็ปล่อยเป็นเม็ด ๆ ไว้

เพ่ือให้รสหวานของถ่ัวกลมกล่อมเป็นหนึ่งรวมกันกับน้ําแกง  และใช้ไม้บดถ่ัวหรือไม้ปั่น (ทําจากไม้) 

นั้น ปั่นด้วยมือให้ท้ังน้ําและเนื้อเข้าด้วยกัน จะช่วยเพ่ิมออกซิเจนลงไปในอาหาร  ทําให้อาหารมี

รสชาตินุ่มกลมกล่อมพอดี ๆ 

 

รูปภาพไม้บดหรือปั่นถ่ัว 

ถ่ายเม่ือวันท่ี 18 กันยายน 2559 ภาพถ่ายโดย นางสาววิริยา ธรรมศร 

1.5 ควรใช้เตาดินกับฟืนท่ีเป็นธรรมชาติ 

เตาดินท่ีทําจากดินและข้ีวัว ทุกเช้าแม่ครัวก็จะได้รับความอบอุ่นจากเตาไฟธรรมชาติ (ดีต่อ

มดลูกของผู้หญิง) ท่ีให้ความร้อนและส่งพลังเข้าไปในอาหารอย่างเรียบง่ายพอดี ๆ ไม่ต้องเสียค่าแก๊ส

รายเดือนรายปี 

 

รูปภาพเตาดิน 

ท่ีมา อาจารย์ไม้ร่ม และคุณรุ้งเริงธรรม ธรรมชาติอโศก 
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1.6 น้ําด่างเพ่ือสุขภาพทําได้เอง 

ความเจ็บป่วยของร่างกาย  สาเหตุหลักคือ กลไกหรือระบบในร่างกายเสียสมดุล อาจ

เนื่องมาจากอาหาร สารเคมี หรือสิ่งแปลกปลอมอ่ืน ๆ ร่างกายในขณะท่ีเจ็บป่วยส่วนใหญ่แล้วจึงมี

สภาพเป็นกรด ดังนั้นทุกวันนี้น้ําด่างจึงขายดิบขายดี แต่ทว่า อินเดียเขากินน้ําด่างกันปิดท้ายม้ือ

อาหารกันทุกครั้ง เพ่ือประโยชน์หลายอย่างมากคือ ช่วยย่อยอาหาร ช่วยดับแก๊สพิษในกระเพาะ แก้

กรดไหลย้อน และอีกมากมายท่ีล้วนแล้วแต่รักษาสมดุลของร่างกาย ทําได้ง่ายมากคือ นําน้ําเปล่า

ธรรมดา 2 ช้อนโต๊ะ ใส่เกลือดํา 1 ช้อนชา และมะนาว 1 ลูก ค้ันผสมไปในน้ําท้ังน้ํามะนาวและเม็ด 

(บํารุงมดลูก) ด่ืมกินได้หมด ให้รสออกเค็มนําจึงจะเป็นน้ําด่างท่ีมีประสิทธิภาพดีเยี่ยม 

ในกรณีท่ีกําลังรู้สึกครั่นเนื้อครั่นตัว จะป่วยจะไข้ เพลีย จะเป็นลม ระคายหรือเจ็บคอหนัก ๆ  

ก็ให้ใช้น้ําด่างนี้เหมือนกันเพียงแต่เพ่ิมมะนาวไปเป็น 3-4 ลูก เกลือดําก็เพ่ิมเข้าไปให้เค็มนํา กินก่อน

อาหาร ติดต่อกันวันละ 2 ครั้งอาการท่ีเป็นอยู่ จะหายเร็ว ถ้าเป็นไม่มากก็หายเลย เพราะใช้น้ําด่างตัด

ไฟเสียแต่ต้นลมนั่นเอง 

 

รูปภาพน้ําด่าง 

ท่ีมา https://www.facebook.com/mairomroong.thammchatiasok 
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2. เมนูอาหารเพ่ือสุขภาพ (ท่ีทํากินเป็นประจําวันละหนึ่งอย่างสลับกันไป) 

2.1 น้ําพริกบํารุงสมอง 

สําหรับคนท่ีเบื่ออาหารกินได้ทุกวัย ถ้าเด็กเราอาจไม่ใส่พริกก็ได้, บํารุงสมอง, ช่วยไขข้อ, ดับ

ลม ฯลฯ ช่วยเจริญอาหารได้ดีมาก สามารถทําทานได้ทุกวันกับผัก เช่น ผักบุ้งแดง, มะเขือพวงต้ม 

หรือผักชนิดอ่ืน ๆ ท่ีจะต้องผ่านการลวกให้สุกแล้วดีท่ีสุด ยกเว้นอย่าง แตงกวา หัวไชเท้า มะเขือเทศ

หั่นเป็นชิ้นบาง ๆ เป็นเครื่องเคียงไปได้ดีมาก ในปริมาณท่ีไม่มากนัก สัก 4-5 ชิ้น 

 

รูปภาพน้ําพริก 

ถ่ายเม่ือวันท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2560 ภาพถ่ายโดย นางสาววิริยา ธรรมศร 

ส่วนประกอบ  เม็ดอัลมอนด์ดิบแช่น้ําข้ามคืนปอกเปลือก 5 เม็ด, เม็ดวอทนัท 5 เม็ด เม็ด

มะม่วงหิมพานต์ 5 เม็ด, พริกสดเขียว 3-5 เม็ดเผ็ดตามชอบใจ, กระเทียมไทย 1 กํามือ หอมหัวเล็ก 1 

หัว, มะเขือเทศท้อ 1 ลูก, ใบสะระแหน่ 1 กํามือ, มะขามเปียก 1 ช้อนชา, เกลือดํา 1 ช้อนชา, ยีสสกัด

จากเครื่องเทศ (มาไม) 1 ช้อนชา, มหาหิงค์ุ (สําหรับทําอาหาร) ครึ่งช้อนชา, สมุนไพรท่ีต้องการ ข่า

อ่อน ขิง ขม้ิน กระชาย อย่างใดอย่างหนึ่งท่ีต้องการและใบสะระแหน่ขาดไม่ได้ 

วิธีทํา นําพริกสด กระเทียม หัวหอม เกลือ ถ่ัวท้ังหมด มหาหิงค์ุ มะขามเปียก ตําพร้อมกันให้

ละเอียด จากนั่นใส่สมุนไพรสดเช่น ข่าอ่อนหั่นละเอียดลงไปตําให้เข้ากัน จากนั้นใส่ยีสต์สกัด (มาไม) 

และมะเขือเทศหั่นละเอียดลงไปตํา ให้ทุกส่วนประกอบของน้ําพริกนี้เป็นเนื้อเดียวกัน  สามารถเก็บไว้

กินได้นาน 3 วัน หากแช่เย็นไว้ก็ได้เป็นกว่าสัปดาห์ 
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วิธีกิน  กินกับข้าวขาวร้อน ๆ กับผักพ้ืนบ้านโดยเฉพาะกับผักบุ้งแดงต้มจิ้มน้ําพริกในปริมาณ

ท่ีเยอะหน่อย ทําให้ขับถ่ายดีมาก ๆ สําหรับคนท่ีถ่ายยากหรือต้องการทําความสะอาดลําไส้ 

2.2 ดาล 

ดาลคือ แกงถ่ัวสําหรับดูแลสุขภาพทุกคนในบ้าน เด็ก ผู้ใหญ่ ผู้ป่วย ฯลฯ ให้โปรตีน ย่อยง่าย 

บํารุงกําลังสามารถทํารับประทานได้ทุกวัน 

 

รูปภาพแกงดาล 

ถ่ายเม่ือวันท่ี 9 กุมภาพันธ์ 2560 ภาพถ่ายโดย นางสาววิริยา ธรรมศร 

ส่วนประกอบ  ถ่ัวอะระหะดาล หรือถ่ัวเม็ดเล็กอ่ืนๆในท้องถ่ินท่ีมีก็ได้ เช่น ถ่ัวเขียว ถ่ัวมะ

แฮะ ฯลฯประมาณ 1 ถ้วยตวง(แช่น้ํากับเกลือข้ามคืนจะเปื่อยง่าย), ถ่ัวฝักยาว 2 ฝัก, กะหล่ําปลี ครึ่ง

หัว, มันฝรั่ง 1 ลูกเล็ก, พริกเขียว 3 เม็ด, ใบหมุย (หัศคุณเทศ) 2 ก้าน, เม็ดยี่หร่า (ค่ัว) ตําให้ละเอียด 

1 ช้อนโต๊ะ, น้ํามันมัสตาร์ด 3 ช้อนโต๊ะ, น้ํามันเนยใส 1 ช้อนโต๊ะ, ขม้ินผง 1 ช้อนชา, เกลือดํา 2 ช้อน

ชา,อบเชยผง 2 ช้อนชา, กาลัมมาซาลา (เครื่องเทศ) 1 ช้อนชา, หอมแดงอินเดียซอย 2 หัวใหญ่ ๆ ขิง

ซอย ครึ่งช้อนโต๊ะ, มะขามเปียก 1 ช้อนชา มะเขือเทศท้อหั่นเต๋า 2 ลูก 

วิธีทํา ใช้กระทะสําหรับตุ๋นได้  ต้ังไฟปานกลาง ใส่เนยใสลงไปให้กระทะร้อนจัดจนข้ึนควัน  

จากนั้นใส่น้ํามันมัสตาร์ด ให้ร้อน ใส่มหาหิงค์ุ กับ เม็ดยี่หร่า เจียวให้หอมเหลือง จากนั้นใส่ใบหมุ่ยลง

ไป ตามด้วยพริกเขียว หัวหอม ขิง เจียวพอเหลืองอ่อนๆใส่ถ่ัวฟักยาวหั่นท่อน กะหล่ําปลีหั่นชิ้นเล็ก 

มันฝรั่งปอกเปลือกหั่นเป็นชิ้นๆพอคํา ลงไปผัดให้สุกหอม พร้อมๆกับใส่เกลือ ผงขม้ิน ผงอบเชย  และ

ตามด้วยมะเขือเทศและมะขามเปียก ลงไปผัดให้เครื่องเข้ากันหมด จากนั้นน้ําเม็ดถ่ัวเกือบท้ังหมดไป
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ผัดสักครู่ จึงเติมน้ําสะอาด 1 ลิตรครึ่ง และตุ๋นให้ถ่ัวสุกเละ ชิมรสให้ออกรสเค็มกลมกล่อม และอย่า

ลืมใช้ไม้บดถ่ัวปั่นไปมาให้ออกซิเจนลงไปในหมอและเพ่ือให้ส่วนผสมเข้ากันเป็นหนึ่งด้วย แล้วจึงเอาถ่ัว

ส่วนท่ีเหลือเล็กน้อยท่ีเก็บไว้ลงไปใส่ตอนท่ียังเดือดจึงยกลงจะได้ดาลท่ียังเห็นถ่ัวบางส่วน ๆ เป็นเม็ด

อยู่ น้ําค่อนข้างใส่เหมือนซุป ไม่ข้นมากจนเกินไป 

วิธีกิน กินกับข้าวขาวร้อน ๆ โดยราดบนข้าว เปิบมือ พร้อมกับเครื่องเคียง คือ พริกเขียวอ่อน  

(กระตุ้นระบบประสาทสมอง) หอมแดงอินเดียหั่นเป็นชิ้น ๆ (ป้องกันไขมันอุดตันหัวใจ) แตงกวา 

(สบายท้อง) หัวไชเท้าสดหั่นบาง ๆ (ล้างพิษ) มะเขือเทศ (เลือดและฮอร์โมน) พร้อมกับโยเกิร์ต

ธรรมชาติสักหนึ่งถ้วยเล็กด้วย จะได้ประโยชน์เต็มท่ีและถูกต้องตามหลักโภชนาการ 

อย่าลืม ปิดท้ายม้ืออาหารด้วยน้ําด่างจากน้ํามะนาวด้วยทุกครั้ง 

2.3 แกงผักขมให้ออกซิเจนต่อสมอง 

ผักขมหรือผักโขม สามารถหาได้ง่ายในแต่ละท้องถ่ิน ข้ึนเองตามธรรมชาติมีความแข็งแรงกว่า

พันธุ์ท่ีต้องซ้ือเมล็ดมาหว่าน ผักขมมีความสามารถในการป้องกันสมองขาดออกซิเจนได้ดีมาก แต่การ

กินแกงผักขมนี้ กินได้ไม่เกินอาทิตย์ละ 3 ครั้ง เนื่องจากธาตุเหล็กสูง นักบินอวกาศยังเอาผักขมใส่

แคปซูลข้ึนไปกินด้วย และสําหรับคนท่ีหายใจสั้น ออกซิเจนในสมองจะน้อย เซลล์สมองจะถูกทําลาย

ได้ 

ส่วนประกอบ ผักขมท้ังต้นอ่อน ประมาณ 1 กํามือ นํามาหั่นชิ้นเล็กๆ, ถ่ัวเขียวซีก 1 กํามือ, 

ข้าวโพด 1 ฝักฝานเอาแต่เม็ดบางๆ พริกเขียวอ่อน 3-5 เม็ด, หอมหัวใหญ่ 2 หัวหั่นเต๋า, มะเขือเทศท้อ 

2 ลูกหั่นเต๋า, มหาหิงค์ุ 1 ช้อนชา, เนยใส 1 ช้อนโต๊ะ, น้ํามันมัสตาร์ด 3 ช้อนโต๊ะ, เกลือดํา 2 ช้อนชา, 

เม็ดยี่หร่า 1 ช้อนชา, กาลัมมาซาลา 1 ช้อนชา 

วิธีทํา นําผักขมมาตุ๋นใส่เกลือดํา 1 ช้อนชา ใส่ถ่ัว ข้าวโพด พริกเขียว และน้ําประมาณ ครึ่ง

ลิตร ตุ๋นให้สุกนิ่ม จากนั้นผัดเครื่องในกระทะ ใส่เนยใสลงไปให้กระทะร้อนจัดจนข้ึนควัน จากนั้นใส่

น้ํามันมัสตาร์ด ให้ร้อน ใส่มหาหิงค์ุ กับ เม็ดยี่หร่า ใส่หอมขาวกับเกลือผัดให้ออกสีน้ําตาล จากนั้นใส่

มะเขือเทศเป็นลําดับสุดท้าย เจียวจนกระท่ังแตกมัน จึงนําผักขมท่ีตุ๋นได้มาใส่ในกระทะ ชิมรสให้เค็ม
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กลมกล่อม โดยใช้ไม้บดท่ัวบดปั่นให้ส่วนผสมท้ังหมดเข้ากันอีกครั้ง รอจนเดือด ก็สามารถยกลงจาก

เตาได้ 

วิธีกิน กินกับข้าวขาวร้อนๆพร้อมกับเครื่องเคียง คือ พริกเขียวอ่อน(กระตุ้นระบบประสาท

สมอง) หอมแดงอินเดียหั่นเป็นชิ้น ๆ (ป้องกันไขมันอุดตันหัวใจ) แตงกวา (สบายท้อง) มะเขือเทศ

(เลือดและฮอร์โมน)  หัวไชเท้าสดหั่นบาง ๆ (ล้างพิษในร่างกาย) จะได้ประโยชน์เต็มท่ีและถูกต้องตาม

หลักโภชนา หากใครต้องการเค็มเพ่ิมเติม ก็สามารถนําเกลือดําโรยข้างจานสักครึ่งช้อนชาแล้วเตะเพ่ิม

ได้เพ่ือการเจริญอาหารท่ีดีมาก  หากใครต้องการรสเผ็ดก็ให้กัดพริกเขียวอ่อน ๆ สด ๆ ได้ หากใคร

ต้องการรสเปรี้ยวแก้เลี่ยนบ้างก็ สามารถกัดมะเขือเทศ หรือมะนาวฝานบางๆ กินท้ังเปลือกได้ก็จะดี

มากในอาหารม้ือนั้นๆ กินพร้อมโยเกิร์ตรสธรรมชาติด้วยจะดีท่ีสุด 

อย่าลืม ปิดท้ายม้ืออาหารด้วยน้ําด่าง จากน้ํามะนาวด้วยทุกครั้ง 

2.4 แกงถ่ัวโชเล่ขาว (ถ่ัวหัวช้าง, ถ่ัวจิกพีขาว, ถ่ัวลูกไก่) 

เป็นถ่ัวท่ีมีโปรตีนดีต่อร่างกายและสมองดีท่ีสุด  รับประทานได้ทุกวัน โดยไม่ทําให้ร้อนในเลย 

แต่ต้องปรุงให้ถูกวิธีตามหลักโภชนาการตามแบบอินเดีย 

 

รูปภาพแกงถ่ัวโชเล่ขาวราดข้าว 

ถ่ายเม่ือวันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2560 ภาพถ่ายโดย นางสาววิริยา ธรรมศร 
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ส่วนประกอบ ถ่ัวโชเล่ขาวแช่น้ําข้ามคืนพร้อมเกลือเม็ดใหญ่ให้เค็มเข้าเนื้อพอดีๆ ตุ๋นจนเปื่อย

นุ่ม 1 ถ้วยใหญ่, ใบเมทิอบแห้ง 1 ช้อนโต๊ะ, อบเชยผง 1 ช้อนชา, เครื่องเทศ (กาลัมมาซาลา) 2 ช้อน

ชา, ยี่หร่าค่ัวบดผง 1 ช้อนชา, ขม้ินผง 1 ช้อนชา, เกลือดํา 2 ช้อนชา, หอมอินเดียซอย 2 หัว, มะเขือ

เทศท้อ 2 ลูกหั่นเตา, ขิงสดซอย ครึ่งช้อนโต๊ะ, ขม้ินผง 1 ช้อนชา มหาหิงค์ุ (สําหรับปรุงอาหาร) 1 

ช้อนชา, เนยใส 1 ช้อนโต๊ะ, น้ํามันมัสตาร์ด 3 ช้อนโต๊ะ, พริกป่นอินเดียหรือพริกปาปริก้า ครึ่งช้อนชา 

วิธีทํา กระทะต้ังไฟปานกลาง ใส่เนยใสลงไปให้กระทะร้อนจัดจนข้ึนควัน จากนั้นใส่น้ํามัน

มัสตาร์ด ให้ร้อน ใส่มหาหิงค์ุ จากนั้นใส่หอมแดงอินเดีย ขิง เกลือ เจียวให้หอมเหลืองได้ท่ีแล้ว ใส่

เครื่องเทศท่ีเป็นผงท้ังหมดลงไปผัดให้สุกหอม แล้วค่อยใส่มะเขือเทศเป็นลําดับสุดท้าย เจียวจนกระท่ัง

แตกมัน แล้วจึงค่อยใส่ถ่ัวโชเล่ท่ีตุ๋นเปื่อยแล้วใส่ลงไป บดถ่ัวด้วยไม้บดบางส่วนให้พอแตก รวมถึงปั่นให้

ออกซิเจนจากอากาศลงไปในอาหาร ชิมรสชาติให้เค็มกลอมกล่อม เติมน้ําให้พอดี พอคลุกคลิก 

จากนั้นก็ยกลง 

วิธีกิน กินกับข้าวขาวร้อนๆหรือจาปาตี(แป้งข้าวสาลี)พร้อมกับเครื่องเคียง คือ พริกเขียวอ่อน

(กระตุ้นระบบประสาทสมอง) หอมแดงอินเดียหั่นเป็นชิ้น ๆ (ป้องกันไขมันอุดตันหัวใจ) แตงกวา  

(สบายท้อง) มะเขือเทศ (เลือดและฮอร์โมน)  หัวไชเท้าสดหั่นบาง ๆ (ล้างพิษ) จะได้ประโยชน์เต็มท่ี

และถูกต้องตามหลักโภชนา หากใครต้องการเค็มเพ่ิมเติม ก็สามารถนําเกลือดําโรยข้างจานสักครึ่ง

ช้อนชาแล้วเตะเพ่ิมได้เพ่ือการเจริญอาหารท่ีดีมาก  หากใครต้องการรสเผ็ดก็ให้กัดพริกเขียวอ่อนๆ 

สดๆได้ หากใครต้องการรสเปรี้ยวแก้เลี่ยนบ้างก็ สามารถกัดมะเขือเทศ หรือมะนาวฝานบาง ๆ กินท้ัง

เปลือกได้ดีมาก รวมถึงหากสามารถทําโยเกิร์ตธรรมชาติเทราดในจานอาหารม้ือนี้ได้ จะเป็นสุดยอด

อาหารท่ีให้คุณค่าแก่ชีวิตท่ีสมบูรณ์ยิ่ง  

อย่าลืม ปิดท้ายม้ืออาหารด้วยน้ําด่าง จากน้ํามะนาวด้วยทุกครั้ง 

2.5 โยเกิร์ตธรรมชาติทําได้เอง ง่ายนิดเดียว 

สามารถหาแหล่งนมสด ท่ีเลี้ยงวัวอย่างดี ไม่ใช้เคมี ไม่ทรมานได้ก็ดีมาก แต่ถ้าซ้ือตามห้างร้าน 

ก็ให้เลือกนมจืดแบบไขมันเต็มจะถูกหลัก  ให้นํานมสด ๆ นั้นมาต้ังไฟอ่อน จนพออุ่นค่อนข้างร้อน แต่

ไม่ต้องเดือด 2 ลิตร แล้วใส่หัวเชื้อโยเกิร์ตรสธรรมชาติสัก 1 กระปุก ปิดฝา ต้ังท้ิงไว้โดยไม่ขยับเยื้อน

ในท่ีมืด  เวลาสาย ๆ ของอีกวัน ก็นํามารับประทานได้ ถ้าต้องการความเปรี้ยวอีกก็ไม่ยากให้นําไปตาก
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แดดสักชั่วโมง ก็จะเปรี้ยวข้ึนอีก ก็สามารถนําโยเกิร์ตท่ีทําได้ครั้งนี้เป็นหัวเชื้อทําโยเกิร์ตอีกได้เองใน

คราวต่อ ๆ ไป  สามารถเก็บไว้ในสภาพอากาศปกติโดยไม่ต้องแช่เย็นเต็มท่ี 3 วัน ถ้านําไปแช่เย็น 

ความเปรี้ยวจะไม่เพ่ิมข้ึนอีกและอยู่ได้นานเลย 

เหตุท่ีต้องกินโยเกิร์ตธรรมชาติพร้อม ๆ กับอาหารในทุกม้ือจะดีมาก เพราะช่วยดูแลสมอง 

ป้องกันความจําเสื่อมในระยะยาว และดูแลระบบการย่อยลําไส้ได้และดูแลกระดูกได้ดีมาก ๆ รวมถึง

ให้วิตามินบี 12 สําหรับนักมังสวิรัติจึงต้องกินโยเกิร์ตธรรมชาติขาดไม่ได้ 

 

รูปภาพโยเกิร์ต 

ถ่ายเม่ือวันท่ี 15 กันยายน 2559 ภาพถ่ายโดย นางสาววิริยา ธรรมศร 

 

วันนี้เรื่องเกลือ 

วันนี้เรื่องเกลือ ท่ีบ้านใช้เกลือดําปรุงอาหาร 

*ดอกเกลือ (แท้) = ปรุงอาหารดี, เซลล์แข็งแรง, สมดุลร่างกาย ฯลฯ 

*เกลือชมพู (Pink salt) คุณสมบัติใกล้กับเกลือดําเพราะเป็นเกลือภูเขาหิมาลัยเหมือนกันแต่เก่งไม่เท่า

เกลือดํา = ปรุงอาหารดี, เลือดลมเดินดี, ให้สมดุล ฯลฯ 

*เกลือดํา (Black salt) = ปรุงอาหารดีมาก เป็นเกลือยา ให้ออกซิเจนและรักษาสมดุลแก่เซลล์ทุก

เซลล์ของร่างกาย + สมองดีเพราะได้ออกซิเจนพอและประสาททํางานได้ดี, ไขข้อดีเลือดลมเดินดี 

ฯลฯ  



186 

 

 

รูปภาพตัวอย่างเกลือดําและดอกเกลือ 

ถ่ายเม่ือวันท่ี 15 กันยายน 2559 ภาพถ่ายโดย นางสาววิริยา ธรรมศร 

 

สร้างและรักษาสมดุลของชีวิต 

สิ่งท่ีไม้ร่มรุ้งปฏิบัติมา 4 ปีแล้ว  

1. ทําคุณภาพของอาหารคือคําข้าวในจานให้ได้ ทุกวันทํากับข้าวกินกันเอง โดยพยายามหาวัตถุดิบไร้

สารพิษและ สําคัญมากคือ ด่ืมน้ําให้พอ 4-5 ลิตรต่อวันช่วงกลางวัน  และเวลาเดินทางก็จะเตรียม

อาหารไปด้วยเท่าท่ีเตรียมได้  คือ กินอาหารนอกบ้าน ซ้ือน้อยมากโดยมากจะเป็นถ่ัวอบ หรือ โยเกิร์ต 

หรือขนมปังดํา ถ่ัวบด ส่วนอาหารอ่ืนไม่กินเลย กินนมแพะเพ่ือดูแลกระดูก ไม่ให้ร่างกายดึงสารอาหาร

จากกระดูกมาใช้ เพราะคนอายุมากจะกระดูกผุพรุน 

2. ฝึกหายใจลึกๆ 

3. ออกกําลังกายยืดเส้นยืดสายโดยโยคะ, การเดินเร็ว, ตากแดดให้กระดูกแข็งแรง ๔ สัมผัสกับ

ธรรมชาติโดยเฉพาะแสงแดด ดิน ต้นไม้ ไม่ผลักไสธรรมชาติ ทํางานตากแดดกลางวันได้สบายๆ 

5. ทําบ้านและข้าวของเครื่องใช้ในบ้านให้สะอาด 

6. วิธีอาบน้ํารดต้ังแต่ปลายเท้าค่อยๆไล่ข้ึนมาถึงหัว ไม่ราดหัวเลยเพราะจะไม่สบายได้ อาบก่อนพระ

อาทิตย์ตกดินเท่านั้น 
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7. พยายามหลับได้ได้ลึก ต่ืนมาจะรู้สึกสดชื่น กระปรี้กระเปร่ามีกําลัง 

8. คบเพ่ือนดี อยู่สังคมท่ีแวดล้อมดี ไม่มีอบายมุข การพนัน 

9. ทํางานท่ีมีประโยชน์ ไม่ได้ไล่ล่าหาเงินเลย จึงมีเวลาทบทวนพัฒนาชีวิตให้สมดุลสงบได้ 

10. ใช้เทคโนโลยี มือถือ คอมพิวเตอร์ใช้ทํางาน เขียนหนังสือเท่าท่ีจําเป็น  ไม่ได้ยึดติดแบบทันสมัยแต่

ยึดไว้มีพอใช้งาน 

11. วิถีของจิตใจจะไม่คิดบวกหรือคิดลบ มองโลกตามท่ีเป็นจริง เก็บเก่ียวเอาประโยชน์จากทุกสิ่ง

รอบตัวเพ่ือการพัฒนาตัวเอง 

12. มีปิติจากศิลปะของชีวิตในความเป็นอยู่ท้ังหมด ศิลปะเป็นอาหารหล่อเลี้ยงใจ รู้จักชื่นชมสิ่งต่าง ๆ

เป็น 

13. ฝึกแยกแยะ พิจารณาอย่างแยบคาย ต่อคําโฆษณาของสินค้า ต่อความรู้ ต่องานวิจัยวิชาการ ต่อ

อะไรๆท่ีเก่ียวข้องแวดล้อมตัว และเลือกสิ่งท่ีมีประโยชน์ต่อตนเองและผู้อ่ืนจริงๆ 

14. รีบดูแลตัวเองในเบื้องต้นเม่ือเริ่มพบอาการไม่สมดุลของร่างกายหรือเริ่มมีอาการป่วย จะรีบตัดไฟ

เสียแต่ต้นลม ไม่ให้ยืดเยื้อลุกลาม โดยมากจะกินน้ําด่างจากมะนาว 4 ลูก 

ดังนั้น คําว่า "สุขภาพดีท้ังสุขภาพกายและใจ" นั้นมิอาจถึงเป้าหมายได้ด้วยการทําเพียงอย่าง

ใดอย่างหนึ่งอย่างเต็มท่ีเท่านั้น แต่จําต้องเรียนรู้และพยายามทําเหตุในทุกๆข้อให้พอเหมาะพอดี ด้วย

การยอมรับอย่างเต็มใจ ว่านี้คือ การดูแลพ่ึงพาตนเองให้หลุดรอดออกจากปากของหมาไล่เนื้อจาก

โรคภัยท่ีสามารถระงับได้ท่ีต้นเหตุ ด้วยความรักท่ีเริ่มต้นจากตนเองก่อน  จนกระท่ังสอดคล้องและ

สามารถเป็นหนึ่งเดียวกันกับความรักท่ีเราต้องการจะมอบให้กับผู้อ่ืน  ผลจากการปฏิบัติในทุกข้อท่ี

กล่าวมา พบว่า สุภาพร่างกายดีข้ึนกว่าเก่ามากแต่จะค่อยๆเห็นผลค่อยเป็นค่อยไปตามลําดับ  มีกําลัง

ดี มีแรงทํางานหนักท่ามกลางแดดร้อนจัดก็ไม่ป่วย  ไม่เพลีย ไม่ทรุด  ไม่ว่าอากาศหน้าร้อน หนาวหรือ

หน้าฝน จะแปรปรวนขนาดไหน ก็ไม่เกิดความเจ็บป่วยให้ทุกข์ทรมานเลย จึงบูชาต่ออาหารท่ีช่วย

รักษาสมดุลชีวิตให้แข็งแรงไม่เจ็บป่วยนี้ด้วยความนอบน้อมเห็นคุณค่ายิ่ง ส่วนสุขภาพจิตก็แจ่มใสปกติ

ไม่มีความทุกข์ความกังวลอะไร  
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เหตุท่ีอาจารย์ไม้ร่มมีสุขภาพดี 

เหตุท่ีอาจารย์ไม้ร่มมีสุขภาพดี ผมยังดํา เล็บ ฟัน กระดูกแข็งแรง ไม่ปวดเข่าปวดข้อท้ังท่ีทํางานท้ังวัน 

ซ่ึงโดยรวมของคนอายุใกล้ 80 ถือว่าแข็งแรงพอควร เพราะไม่อยากอยู่ในอุ้งมือหมอ จึง  

1. กินมังสวิรัติ กินเครื่องเทศกับถ่ัวโดยการปรุงแบบอินเดีย 

2. กินถ่ัวทุกชนิด ยกเว้นถ่ัวเหลือง 

  3. ปรุงอาหารใส่เกลืออย่างเดียวไม่มีซีอ๊ิว น้ําตาล หรืออะไรเจ ๆ ของปลอมท้ังหลายเลย ไม่

ต้องกลัวไต ท่ีเป็นไตกันเพราะซีอ๊ิว น้ําปลา ผงชูรส สารกันเสียกันบูด เครื่องปรุงรสของปรุงแต่งอ่ืน ไต

จึงรับภาระหนักกับของแปลกปลอมเหล่านี้ ด้วยเหตุนี้หมอท่ีไม่รู้จึงห้ามกินเกลือ แต่ห้ามก็ดีอยู่ แต่ก็ยัง

รู้ไม่จริง เพราะเกลือไอโอดีนท่ีฟอกขาว (ปรุงแต่ง) ท่ีขายท่ัวไปนั้นได้แต่ความเค็ม แต่ผลึกเกลือท่ีมีแร่

ธาตุมีประโยชน์นั้นถูกเอาไปใช้อย่างอ่ืนแล้วเหลือแต่เกลือหลอก ๆ ให้คนซ้ือกิน จึงเป็นสาเหตุท่ีมาของ

โรคไต ความดัน เบาหวาน ฯลฯ ด้วยไต หัวใจทํางานหนักมากเพราะกินพวกของปรุงแต่งแปลกปลอม

พวกนี้ และน้ํามันพืชไร้คุณภาพแถมยังเป็นโทษกินสะสมกันมานาน 

4. กินนมแพะผสมแยมมะขามป้อม 

5. กินโยเกิร์ตธรรมชาติ 

6. ตากแดดเสมอ ๆ เวลาไหนก็ได้ไม่กลัว ไม่เก่ียง  
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กวีอาหารไม้ร่ม 

“มังสวิรัติมัชฌิมา” 

มังสวิรัติยอดยายอดอาหาร 

จากอินเดียโบราณถึงวันนี้  

เป็นอาหารมัชฌิมาอันปรานี  

ให้สามีภรรยาไม่หย่าร้าง 

ไวยากรณ์อาหารการกินสี่ 

หนึ่งลมในท้องไม่มีกายเบาว่าง 

สองหัวใจแข็งแรงยิ่งจริงไม่จาง 

สามสมองสร้างตับต้านทานโรคร้าย 

ไม่มีกลิ่นเหม็นเน่าคาวยั่วย้อม 

เป็นอาหารกลิ่นหอมท่ีกินง่าย 

ของแปรรูปปรุงแต่งมะเร็งร้าย 

จะไม่มีมาในโภชนา 

โปรดเปิดหูเปิดตาเรื่องอาหาร 

มังสวิรัติมิใช่การกินผักหญ้า 

กินเครื่องเทศกับถ่ัวเป็นตัวยา 

เป็นมังสวิรัติมัชฌิมาไร้โรคภัย 

(Mairom) 

11 มีนาคม 2560 

 ยอดเขาอุรุยัม มาเลเซีย 
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"อาหารห่า" 

อสุจิขุ่นคาวพุ่งเข้าใส่ 

เจาะรูไข่ดุเดือดเลือดเหม็นคลุ้ง 

น้ํากามผสมไข่เลือดในพุง 

ถลาพุ่งจากช่องร้องอุ๊แว้ 

เป็นหนุ่มคาวสาวสวยด้วยกลิ่นเหม็น 

ชีวิตเป็นเลือดเนื้อเชื้อพ่อแม่ 

จนกลายเป็นเกมส์กามตามรังแก 

ให้ต้องแลเหลียวมองของเหม็นคาว 

มองจนน้ําลายหยดอดไม่ได้ 

เกิดความใคร่กลุ้มรุมท้ังหนุ่มสาว 

จนต้องเสพเสียวซ่านมานานยาว 

กินของเหม็นของคาวคนหนอคน 

ประจําเดือนไหลหลั่งจากรังไข่ 

ผสมใส่อสุจิท่ีท้วมท้น 

ก็กลายเป็นเนื้อสัตว์วิวัฒน์วน 

ให้ทุกคนเปิบกินอย่างสิ้นคิด 

นรกอยู่ในจานอาหารห่า 

ซีอ๋ิวกะปิปลาร้าอํามหิต 

เห็ดเต้าหู้เนื้อเทียมเต๊ียมตามติด 

รสเนื้อมิจฉาฉุดมนุษย์เรา 

 

ไม้ร่ม 

12 พ.ค. 60 
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