
1 
 

 

จาก “กินตามธาตุ” สู่การกินตามหลัก “โภชนาการใหม่” :  

การเปล่ียนแปลงความรู้และปฏิบัติการด้านอาหารการกินในสังคมไทย   

 

นายชาติชาย มุกสง 

 

แนวความคิดเร่ืองการกินอาหารเพื่อบ ารุงและรักษาสุขภาพ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือโภชนาการแบบเก่าหรือ

โภชนาการแบบจารีตมกัจะปรากฏเป็นสว่นหนึง่ของวิธีคิดทางการแพทย์ของแตล่ะสงัคม ในสงัคมไทยก็เช่นกนัโภชนาการ

แบบจารีตนัน้เป็นสว่นหนึง่ของระบบวิธีคิดทางการแพทย์แผนไทยท่ีมีหลกัการและเหตุผลเป็นระบบภายในของวิธีคิดท่ี

ชัดเจน ดงันัน้การกินอาหารของคนไทยจึงถูกก ากับและให้ความหมายท่ีอธิบายได้ด้วยระบบวิธีคิดการแพทย์ไทยตาม

แนวทางทฤษฎีธาต ุก่อนท่ีแนวความคิดโภชนาการใหม่ท่ีมีฐานจากวิทยาศาสตร์ของตะวนัตกจะถกูเลอืกรับปรับแปลงเข้า

มาพร้อมกบัการแพทย์ตะวนัตกจนกลายเป็นท่ียอมรับของรัฐและชนชัน้น าไทย และตอ่มารัฐไทยได้ใช้เป็นเคร่ืองมือส าคญั

ในการขยายบทบาทของรัฐในการจดัการสขุภาพอนามยัของประชาชน 

ในบทความนีจ้ะเป็นการพิจารณาถึงการเปลีย่นแปลงแนวคิดและแนวปฏิบติัทางโภชนาการจากสมยัโบราณมาสู่

สมัยใหม่ในสงัคมไทย ด้วยการวิเคราะห์ให้เห็นถึงแนวคิดโภชนาการแบบจารีตของไทยท่ีสมัพนัธ์กับระบบวิธีคิดทาง

การแพทย์แนวจารีตท่ีเรียกกันภายหลังว่า “การแพทย์แผนไทย” ซึ่งผูกโยงกับการแพทย์ทฤษฎีธาตุ การกินเพื่อ

ผลประโยชน์ต่อสขุภาพจึงต้องให้ความส าคัญกับธาตุของผู้ กินท่ีสมัพันธ์อย่างสมดุลกับธาตุของอาหาร ซึ่งต่อมาเม่ือ

สงัคมไทยรับเอาโภชนาการใหม่แบบวิทยาศาสตร์เข้ามาภาครัฐได้มีบทบาทส าคญัในการเผยแพร่และสง่เสริมการกินตาม

แนวโภชนาการใหม่ด้วยการสร้างหนว่ยงานราชการขึน้มาด าเนินงานอยา่งจริงจัง จนกระทัง่การกินตามแนวโภชนาการ

ใหม่ได้กลายมาเป็นรูปแบบของการกินอาหารเพื่อสขุภาพท่ีดีของประชากรจนกลายเป็นพลงัส าคญัในการสร้างชาติ   

โดยจะแสดงให้เห็นถึงประเด็นส าคญัตอ่ไปนีคื้อ ประการท่ี 1 ได้แก่ การค้นหาและวิเคราะห์ถึงระบบวิธีคิดของ
โภชนาการสมัยจารีตของไทยท่ีด ารงอยู่เป็นส่วนหนึ่งในระบบวิธีคิดของการแพทย์แผนไทย ด้วยการศึกษาจากระบบ
การแพทย์ท่ีอธิบายถึงรสชาติอาหารท่ีสมัพนัธ์กบัธาตุในร่างกายคนตามทฤษฎีธาตุของการแพทย์แผนไทย ประการท่ี 2 
การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจากการรับแนวคิดโภชนาการใหม่จากตะวนัตกเข้ามาของชนชัน้น าสยามในปลายพุทธศตวรรษท่ี 

                                                             
บทความนีป้รับปรุงมาจากสว่นหนึ่งของวทิยานิพนธ์อักษรศาสตรดษุฏีบณัฑิต สาขาประวตัศิาสตร์ คณะอกัษรศาสตร์ 

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ปีการศกึษา 2556 เร่ือง “รัฐ โภชนาการใหมก่บัการเปล่ียนแปลงวถีิการกินในสงัคมไทย พ.ศ. 2482-2517” 

 อาจารย์ประจ าภาควชิาประวตัศิาสตร์ คณะสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 
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25 ประการท่ี 3 การสถาปนาและตัง้มั่นขึน้มาของแนวคิดและโภชนาการใหม่พร้อมๆ กับการแพทย์สมัยใหม่ ท่ียืนอยู่บน
หลกัวิทยาศาสตร์ในการจดัการสขุภาพประชาชนหลงัปฏิวติัทางการเมือง 2475  ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้
 
1. ความสัมพันธ์ระหว่างโภชนาการกับแนวคิดทางการแพทย์สมัยโบราณ 
 

การกินอาหารท่ีส่งผลต่อสุขภาพอันเป็นแนวคิดกว้างๆ ของโภชนาการนัน้มีมาทุกยุคสมัยของมนุษยชาติ 
โดยมากแนวคิดทางการแพทย์จะก ากับและสร้างความหมายของการกินดีเพื่อสุขภาพในสงัคมแต่ละยุคสมัย การจะ
ค้นหาแนวความคิดของการกินดีมีประโยชน์ต่อสขุภาพหรือบ ารุงสขุภาพ รวมทัง้ป้องกันและรักษาความเจ็บป่วยนัน้จึง
สมัพนัธ์กนัอย่างมากกบัระบบวิธีคิดทางการแพทย์ในสงัคมนัน้ แตก่ารจะศกึษาถึงตวัวตัถคืุออาหารโดยตรงนัน้ท าได้ยาก
เพราะทัง้วัตถุดิบและวิธีการปรุงจะเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา วิธีการหนึ่งท่ีนักประวัติศาสตร์ใช้ในการสอบทวนถึง
คณุสมบติัของอาหารท่ีแสดงออกถึงคุณลกัษณะของอาหารท่ีเป็นพืน้ฐานพอสมควรก็คือการศกึษารสชาติ และเน่ืองจาก
รสชาติมักจะสมัพนัธ์กบัระบบคิดทางการแพทย์แบบโบราณ เน่ืองจากการแพทย์สมัยโบราณนัน้ยงัใช้ผสัสะทัง้ 5 ในการ
วินิจฉัยสุขภาพ คือ ทัง้ชิมปัสสาวะ ดมลมหายใจ ตามการแพทย์ทฤษฎีธาตุของตะวันตก รสชาติอาหารกับการสร้าง
สขุภาพท่ีดีตามระบบคิดทางการแพทย์หรือความหมายอยา่งกว้างของโภชนาการนัน้ จึงเป็นเร่ืองท่ีสมัพนัธ์กนัอย่างมาก 
การจะท าความเข้าใจถึงแนวคิดโภชนาการจึงจะต้องเข้าใจถึงระบบคิดทางการแพทย์ท่ีด ารงอยูใ่นขณะนัน้ด้วย 

จากการศึกษาการเปลี่ยนแปลงด้านรสชาติของอาหารในโลกตะวันตก โดยเฉพาะฝร่ังเศสในการปฏิวัติด้าน

อาหารของ ซูซาน พินการ์ด (Susan Pinkard) พบวา่อาหารการกิน การครัวและรสชาติอาหารนัน้สมัพนัธ์กบัระบบคิดทาง

การแพทย์อย่างมาก อาหารในยุคกรีกถึงยุคกลางจึงถูกจัดวางอยู่บนแนวคิดของการแพทย์ทฤษฎีธาตุของฮิปโปเครติส 

(Hippocrates, 460-377 BC) และขยายความอยา่งพิสดารโดยกาเลน (Galen, ค.ศ.129-216) อยา่งแยกไม่ออก  รสชาติ

ของอาหารในแถบทะเลเมดิเตอเรเนียนในยุคโบราณนัน้ตรงข้ามกับอาหารในยุคสมัยใหม่ โดยอาหารมีรสชาติซบัซ้อน

หลายชัน้ซ้อนกันอยู่ในส ารับเดียวจากการใช้เคร่ืองปรุงจ านวนมาก วิธีการปรุงและการจัดอาหารจะเน้นถึงการเปลี่ยน

รสชาติ เนือ้อาหาร สี และขนาดของวตัถุดิบหลกั โดยมีวตัถุประสงค์ท่ีจะเปลี่ยนวตัถุดิบท่ีน ามาประกอบอาหารให้ไม่มี

ความเป็นธรรมชาติของสิง่นัน้เหลอือยู ่ซึง่คล้ายกันกบัในประวติัศาสตร์การอาหารของมนษุย์ในวฒันธรรมใหญ่ของโลกท่ี

จะเน้นอาหารรสจัดรสใดรสหนึ่งในขณะท่ีจะมีอีกหลายรสซ้อนอยู่หลายชัน้จากวตัถุดิบและเคร่ืองปรุงจ านวนมาก โดย

อาหารในหลายวัฒนธรรมยงัคงเป็นเช่นนีอ้ยู่ในปัจจุบนัซึ่งสามารถสมัผสัได้ในเม็กซิโก แอฟริกาเหนือ ตะวนัออกกลาง 

อินเดียและอนทุวีป รวมทัง้เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้และในหลายสว่นของประเทศจีน1 

ในยโุรปตัง้แตย่คุกรีกสูย่คุกลางจะถกูครอบง าด้วยอาหารรสชาติเปรีย้วหวานจากการผสมกนัอยา่งเข้าคูข่องกลิ่น

เคร่ืองเทศและเคร่ืองปรุงท่ีมีรสหวานผสมกบัวตัถดิุบท่ีมีรสเปรีย้วทัง้ผลไม้ น า้ส้มสายชู และของหมกัดองตา่งๆ จุดเปลีย่น

                                                             
1 Susan Pinkard,  A Revolution in Taste: The Rise of French Cuisine (New York: Cambridge University Press, 2009), 

p.4. 
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ส าคัญของประวัติศาสตร์อาหารของตะวันตกคือการปฏิวัติด้านรสชาติอาหารของฝร่ังเศสท่ีเกิดขึน้มาตัง้แต่กลาง

คริสต์ศตวรรษท่ี 17 ในกระแสเดียวกันกับการปฏิวัติทางการเมืองของฝร่ังเศสท่ีส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรมในปลาย

คริสต์ศตวรรษท่ี 18 อันถือได้ว่าเป็นการปฏิวัติด้านรสชาติอาหารเป็นแบบสมัยใหม่ท่ีเน้นรสชาติของวัตถุดิบของจาน

อาหารให้มีความกลมกลอ่มเป็นธรรมชาติด้วยการปรุงง่ายๆ ให้มีรสชาติดงัท่ีมันเป็น อันต่างจากรสชาติของอาหารยุค

กลางท่ีเน้นความตดักันชดัเจนของรสชาติและเนือ้อาหาร2 ในขณะท่ีรสชาติอาหารยุโรปสมยัใหม่นัน้มีแนวโน้มจะเน้นให้

รสชาติท่ีต่างกันแต่ละรสชาติยังคงจุดเด่นของมันอยู่ทัง้ในจานของคนกินแต่ละคนและในชุดอาหารท่ีเสิร์ฟในมือ้นัน้ 

เช่ือมโยงกันกบัปฏิบติัการส าคญัในการปรุงท่ีต้องให้ความส าคญักับการคงรสตามธรรมชาติของวตัถุดิบท่ีมาเป็นอาหาร 

และรสชาติสามารถแยกความเดน่ท่ีแตกตา่งจากรสชาติอ่ืน3 

การเกิดขึน้ของการปฏิวติัด้านรสชาติของอาหารในฝร่ังเศสจนกลายเป็นอาหารประจ าชาติเกิดขึน้ก่อนหน้าการ

ปฏิวติัทางการเมืองในปี ค.ศ. 1789 กว่าศตวรรษคือเร่ิมตัง้แตท่ศวรรษ 1650 ท่ีอ านาจทางการเมืองและวฒันธรรมของชน

ชัน้สงูถกูท้าทายจากอ านาจของชนชัน้กลาง สง่ผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของอาหารประจ าชาติของฝร่ังเศสจากอาหาร

แบบโบราณและมีวัฒนธรรมสูงส่งของชนชัน้สูงมาเป็นอาหารของชนชัน้กลางท่ีเกิดขึน้จากการเปลี่ยนแปลงทาง

วฒันธรรมของอาหารท่ีเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงสนุทรียศาสตร์ ความรู้ทางการแพทย์และโภชนาการสมยัใหม่ท่ีชน

ชัน้กลางให้ความส าคญัมากกวา่ และการปฏิวติัทางการเมืองเป็นจุดเร่ิมต้นท่ีชดัเจนขึน้เทา่นัน้เอง4 

แต่ทัง้นีก้ารเคลื่อนไหวเพื่อสถาปนาความมีมาตรฐานท่ีมั่นคงของรสชาติเป็นสิ่งท่ีพยายามสร้างเร่ือยมาในยโุรป 

จนกระทัง่ถึงคริสต์ศตวรรษท่ี 18 ท่ีรสชาติถกูนิยามขึน้มาใหม่ด้วยความรู้แบบวิทยาศาสตร์และสนุทรียศาสตร์ของยุคภูมิ

ธรรม รสชาติขยับจากการอธิบายจากประสบการณ์ของมนุษย์แต่ละคน มาเข้าใจเป็นล าดับขัน้ของผสัสะ ซึ่งมีความ

เฉพาะเจาะจงในแต่ละกาลเทศะ และเปลี่ยนการอธิบายรสชาติจากร่างกายมาสู่จิตใจ และกลายเป็นตวัตนของแต่ละ

ปัจเจกมากขึน้ในเวลาต่อมา จุดเปลี่ยนส าคญัของรสชาติในอาหารมาถึงเม่ือเทคโนโลยีการพิมพ์แพร่หลาย ท าให้เกิดการ

วิเคราะห์รสชาติและท าให้มีความพยายามเข้าถึงรสชาติในอดีต ซึง่การพิมพ์ต าราอาหารและต าราโภชนาการล้วนมีสว่น

ช่วยสร้างความแน่นอนของรสชาติขึน้ หรือกล่าวได้ว่าการพิมพ์ต าราอาหารเป็นการก าหนดมาตรฐานของรสชาติขึน้

นัน่เอง แต่ในกระบวนการสถาปนารสชาติใดรสชาติหนึ่งเป็นมาตรฐานในอีกทางหนึ่ง ก็เป็นการกดทับและละเลยต่อ

รสชาติแบบอ่ืนไปด้วย ซึง่น่ีคือการสร้าง “ความเป็นอ่ืน” ของ “ภมิูทศัน์ด้านรสชาติ” (tastescape) ระหวา่งผู้ศกึษากบัผู้ถูก

ศึกษาท่ีมีความต่างกันในเวลาและบริบท เช่นเดียวกับท่ีคนในยุคสมัยใหม่ท่ีมี “ภูมิทศัน์ด้านรสชาติ” ต่างจากคนในยุค

                                                             
2 Ibid, p. xii. 
3 Ibid, p. 3. 
4 Ibid. 
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กลางด้านอาหารการกิน  โดยหนัมากินเนือ้สดๆ แทนเนือ้ท่ีแขวนทิง้ไว้เป็นสปัดาห์  และลดการใช้เคร่ืองเทศลงหนัมาใช้

สมนุไพรท่ีมีรสชาติละมนุกวา่ท่ีหาได้จากสวนครัวแทน5 

ต าราอาหารเป็นวิทยาศาสตร์ประยกุต์ของการท าอาหาร เทคนิคการปรุงอาหารเป็นเร่ืองของประสบการณ์ของ
นกัเขียนเร่ืองอาหารมืออาชีพท่ีมีความละเอียดตอ่การปรุงอาหารแตล่ะจาน แต่ในขณะเดียวกนัการท าครัวก็มีความเป็น
แบบแผนท่ีแนน่อนขึน้ มีการน าเสนอเทคนิคการเตรียมและการปรุงท่ีเป็นมาตรฐาน การก าหนดเคร่ืองปรุงตามอัตราสว่น
ท่ีแนน่อน การก าหนดเวลาในการปรุงแตล่ะอยา่ง ล าดบัของการครัวท่ีชดัเจนเป็นแบบแผนขึน้ เหลา่นีท้ าให้ความคงท่ีของ
รสชาติอาหารเกิดขึน้ ต่อมาการเพิ่มจ านวนขึน้ของพอ่ครัวมืออาชีพตลอดคริสต์ศตวรรษท่ี 19 ท าให้เกิดการตอ่สู้เพื่อผลิต
รสชาติท่ีแตกตา่งขึน้เพื่อตอบสนองตอ่ผู้บริโภค จนท าให้เร่ืองกินกลายเป็นศิลปะในการรับประทานอาหาร (Gastronomy) 
ขึน้มา และเร่ืองการกินและรสชาติก็เปลี่ยนจากวิทยาศาสตร์ในคริสต์ศตวรรษท่ี 18 มาเป็นเร่ืองของสังคมและ
มนษุยศาสตร์มากขึน้6 
 
 การแพทย์ทฤษฎีธาตุกับโภชนาการแบบโบราณในสังคมไทย 
 

แม้การแพทย์สมัยโบราณของไทยจะมีปรัชญาการแพทย์หลายแนวในการอธิบายสาเหตุและอาการของความ
เจ็บป่วยคือระบบการแพทย์แบบโหราศาสตร์ แบบประสบการณ์ แบบเหนือธรรมชาติ และแบบทฤษฎีธาตุก็ตาม 7 แต่
ค าอธิบายหลกัท่ีใช้ในทฤษฎีการแพทย์แผนไทยน่าจะได้แก่ทฤษฎีธาตุ ท่ีมีการอธิบายถึงสาเหตุการเกิดโรค อาการและ
การรักษาท่ียืนอยูบ่นพืน้ฐานของแนวคิดทฤษฎีธาตเุป็นส าคญั ดงัจะเห็นได้จากคมัภีร์การแพทย์แผนโบราณต่างๆ  ท่ีว่า
ความรู้ส าหรับแพทย์ไทยนัน้มี 4 ประการด้วยกนัคือ “รู้ที่แรกเกิดโรค ๑ รู้จักชื่อโรค ๑ รู้ยาส าหรับแก้โรค  ๑ รู้ว่ายาอย่าง
ใดจะควรแก้ด้วยโรคใด ๑”8 ส าหรับประการท่ี 1 ท่ีว่ารู้ท่ีแรกเกิดโรคก็คือสาเหตุของการเกิดโรคหรือโรคสมุฏฐานนัน่เอง
โดยการแพทย์แผนไทยมีจ าแนกเอาไว้ว่า เกิดจากฤดแูปรไป อาหารให้โทษ ไม่เปลี่ยนอิริยาบถ ต้องร้อนยิ่งนัก ต้องเย็นยิ่ง
นกั อดนอน อดข้าว อดน า้ กลัน้อุจจาระ กลัน้ปัสสาวะ ซึง่ล้วนเป็นการปฏิบติัตวัให้ร่างกายผิดปกติทัง้สิน้ สว่นประการท่ี 2 
การรู้จกัช่ือโรคนัน้เป็นการ “ก าหนดรู้ตามชื่อของโรคซ่ึงไดส้มมติไว ้ว่าอาการเช่นนัน้ๆ ชื่อโรคนี ้อาการเช่นนี้ๆ  ชื่อโรคนัน้”9 

                                                             
5 Prescilla Parkhurst Furguson, “The Sense of Taste,” The American Historical Review Vol.116 No.2. (April 2011), pp. 

376-377. 
6 Ibid, pp. 377-378. 
7 ในสว่นของรายละเอียดของการอธิบายระบบการแพทย์แผนไทยถดัจากนีไ้ปจะประมวลและเรียบเรียงอย่างไมต่ดัทอนมากนัก

เพ่ือความเข้าใจท่ีตอ่เน่ืองและตรงกับค าและความตามต าราการแพทย์แผนไทย จึงไมไ่ด้อ้างในทุกๆ ข้อความอย่างละเอียด จะอ้างเฉพาะ
สว่นในการตีความเท่านัน้ กรุณาดรูายละเอียดได้จาก โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์, “แนวคิดไทยเร่ืองเจ็บไข้ได้ป่วย,” และ “ระบบการแพทย์
พืน้บ้านในชนบทไทย,” ใน โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ และยงศกัดิ ์ตนัตปิิฎก (บรรณาธิการ), สขุภาพไทย วฒันธรรมไทย (นนทบรีุ: ส านกัวจิัย
สงัคมและสขุภาพ, 2550). 

8 พระเจ้าราชวงศ์เธอกรมหม่ืนจตัรัุสพรปฏิภาณ, “เวชปจุฉา,” ใน ลิทธิธรรมเนียมต่างๆ ภาค1-6 (กรุงเทพฯ: องค์การค้าของครุุ
สภา, 2504), หน้า 211. 

9 เร่ืองเดียวกนั, หน้า 213. 
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สว่นอีกสองประการคือต้องมีความรู้ทางร่างกายของผู้ ป่วย อาการต่าง ๆ ของผู้ ป่วย และสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ความรู้
เก่ียวกับเร่ืองธาตุ 4 ในต าราแพทย์แผนไทย ความรู้เร่ืองยาส าหรับแก้โรค ช่ือยา พิกัดยา รสของยา วิธีการประกอบยา 
และการฝึกใช้ยารักษาโรคให้ช านาญ 

กลา่วได้ว่าความรู้หลกัของการแพทย์แผนไทยนัน้ตัง้อยู่บนพืน้ฐานของทฤษฎีธาตทุัง้สิน้10 แตท่ัง้นีธ้าต ุ(humour) 

ในระบบการแพทย์แบบทฤษฎีธาตุนัน้แตกต่างไปจากธาตุ (element) ในทฤษฎีวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ท่ีหมายถึง สาร

บริสทุธ์ิ เป็นสารท่ีประกอบขึน้จากอะตอมชนิดเดียวกันโดยไม่มีสารอ่ืนใดประกอบหรือเจือปน เช่น โซเดียม ออกซิเจน 

ธาตุในความหมายท่ีเป็นองค์ประกอบขัน้รากฐานของจักรวาลและร่างกายมนุษย์ มีความหมายถึงองค์แห่งคุณ

ลกัษณะเฉพาะ เป็นการท าความเข้าใจระบบด้วยการมองแบบมหทศัน์ ซึ่งแตกต่างจากจุลทศัน์ท่ีไม่ให้ความส าคญักับ

รายละเอียดท่ีแยกย่อยมากไปกวา่การมองทัง้ระบบแบบองค์รวม ท าความเข้าใจทัง้ระบบอย่างท่ีมนัเป็นอยู ่การจ าแนก

เป็นองค์แหง่คุณลกัษณะท่ีต่างกัน 4 ประการ และเรียกขนานในนามสมมติุว่า "ธาตุ" จึงเป็นการมองอย่างองค์รวม ธาตุ

เป็นค าท่ีรวมเอาลกัษณะทางรูปธรรมและคุณลกัษณะทางนามธรรม หรือหน้าท่ีไว้ด้วย การท าความเข้าใจตอ่ทฤษฎีหรือ

ธาตุ ไม่อาจท าได้โดยการตีความหมายตามตวัอักษร ดิน น า้ ลม หรือไฟ ซึ่งเป็นสญัลกัษณ์ท่ีสมมุติขึน้แทนองค์แห่ง

คณุลกัษณะท่ีมีคณุสมบติัเฉพาะเทา่นัน้ โดยนยันี ้ธาตตุา่งๆ จึงมีค าจ ากดัความท่ีแตกตา่งไป 

โดยความเจ็บป่วยตามการแพทย์แบบทฤษฎีธาตขุองไทยนัน้ถือว่า ร่างกายมนุษย์ประกอบด้วยธาต ุ4 ประการ 

ได้แก่ ธาตดิุน (ปัถวีธาต)ุ ธาตนุ ้า (อาโปธาต)ุ ธาตลุม (วาโยธาต)ุ และธาตไุฟ (เตโชธาต)ุ 

1) ธาตุดิน หมายถึง องค์ประกอบในสว่นท่ีเป็นโครงสร้าง มีคณุสมบติัไปทางแข็งอยูก่บัท่ี น่ิง คงตวั เป็น

องค์ประกอบท่ีท าให้ทัง้ระบบคงรูปร่างอยู่ได้ ในระบบการแพทย์ไทยจ าแนกอวยัวะท่ีประกอบกนัเป็นร่างกายไว้เป็นธาตุ

ดิน 20 ประการ ได้แก่ ผม, ขน, เล็บ, ฟัน, หนงั, เนือ้, เส้นและเอ็น, กระดูก, เยื่อในกระดูก, ม้าม, หวัใจ, ตบั, ผงัผืด, ไต, 

ปอด, ไส้ใหญ่, ไส้น้อย, อาหารใหม่, อาหารเก่าและมนัในสมอง 

2) ธาตุน า้ หมายถึง องค์ประกอบสว่นท่ีเป็นของเหลว มีคณุสมบติัท่ีซึมซาบท าให้อ่อนตวั เป็นตวักลางท่ี

ท าให้สิ่งต่างๆ ไหลเวียนไป การแพทย์ไทยจ าแนกไว้เป็นธาตุน า้ 12 ประการ ได้แก่ น า้ดี , เสลด, หนอง, เลอืด, เหงื่อ, มัน

ข้น, มนัเหลว, น า้ตา, น า้, น า้มกู, ไขข้อและน า้ปัสสาวะ  

3) ธาตุลม หมายถึง พลงัขบัดนัภายในระบบร่างกายท่ีมีการเคลือ่นไหวหมุนเวียนจ าแนกไว้เป็นธาตลุม 

6 ประการ ได้แก่ ลมส าหรับพดัตัง้แตป่ลายเท้าตลอดศีรษะ, ลมส าหรับพดัตัง้แตศี่รษะตลอดปลายเท้า, ลมส าหรับพดัอยู่

ในท้องแตน่อกล าไส้, ลมส าหรับพดัในล าไส้และในกระเพาะ, ลมส าหรับพดัทัว่ร่างกายและลมส าหรับหายใจเข้าออก 

                                                             
10 ดรูายละเอียดใน โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์. “แนวคดิไทยเร่ืองเจ็บไข้ได้ป่วย”, และ “ระบบการแพทย์พืน้บ้านในชนบทไทย”. 
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4) ธาตุไฟ หมายถึง พลงังานท่ีให้ความอบอุ่น ความร้อน และเผาไหม้ ได้แก่ ธาตไุฟ 4 ประการ คือ ไฟ

ส าหรับอุ่นกาย, ไฟส าหรับระส า่ระสาย, ไฟส าหรับเผาให้แก่คร ่าคร่า และไฟส าหรับยอ่ยอาหาร 

บรรดาธาตุทัง้ 4  ธาตุดินกับธาตุน า้ จัดว่าเป็นธาตุท่ีเกิดขึน้ก่อนและเป็นเจ้าเรือน โดยมีธาตุลมและธาตุไฟมา

อาศยั คนไทยจึงถือว่า ธาตุดินและธาตนุ า้ต้องมีความครบถ้วนบริบูรณ์อยูก่่อนสขุภาพอนามัยจึงจะปกติดี ดงัท่ีเรียกกัน

วา่ “มีอาการครบสามสบิสอง” ซึ่งหมายถึงธาตุดิน 20 ประการ รวมกบัธาตุน า้ 12 ประการ รวมกันเข้าเป็น 32 ประการ

นัน่เอง ซึ่งถือว่ามีธาตุดินและธาตุน า้ครบถ้วนเป็นเบือ้งต้น ส านวนท่ีว่า “มีอาการครบสามสิบสอง” ในความหมายของ

ชาวบ้านไทย จึงถกูใช้ในความหมายของการมีอวยัวะตา่งๆ ครบถ้วนสมบูรณ์ ไม่มีความพิกลพิการ เป็นความเข้าใจที่งา่ย 

และเป็นรูปธรรม นอกจากนัน้คติไทยจะถือกันว่าเม่ือคราวสิน้ชีวิต ธาตุอาศยั คือ ธาตุลมกบัธาตุไฟจะดบัสิน้ไปก่อนคือ 

ทิง้ร่างกายไปก่อน โดยลมหายใจเข้าออกจะเป็นลมท่ีจะหมดไปเป็นลมสดุท้าย และสนัตปัปัคคี คือ ไฟที่อุ่นกายจะหมดไป

เป็นไฟสดุท้าย โดยท่ีธาตุดินและธาตนุ า้จะยงัคงอยู่และคอ่ยๆ เลือ่มสลายตามไป11 นัน่คือซากศพท่ีเป็นธาตเุจ้าเรือนของ

ธาตดิุนและธาตนุ า้นัน่เอง 

ทฤษฎีทางกายวิภาคและสรีรวิทยาของการแพทย์ไทยจึงมิได้อธิบายระบบร่างกายผ่านอวยัวะแต่ละชนิด และ

หน้าท่ีของมนั ดงัท่ีการแพทย์สมยัใหม่ซึง่ใช้จุลทศัน์แยกระบบขององค์รวมออกเป็นสว่นยอ่ยๆ โดยถือวา่ระบบใหญ่เกิดขึน้

โดยตรงจากองค์ประกอบย่อยและคณุสมบติัของสว่นย่อยนัน้มารวมกนั ความเจ็บป่วยในทศันะของการแพทย์สมัยใหม่

จึงเป็นเร่ืองของความผิดปกติของโครงสร้างหรือหน้าท่ีของอวยัวะใดอวยัวะหนึง่ ซึง่เป็นเหตุการณ์เฉพาะอวยัวะ แตท่ว่า

ส าหรับการแพทย์แบบทฤษฎีธาต ุซึง่ถือเอาการมองระบบแบบมหทศัน์ ความผิดปกติไม่วา่จะเกิดขึน้ท่ีอวยัวะใด ล้วนแต่

ต้องมีรากเหง้ามาจากการคลาดเคลื่อนของภาวะสมดุลของธาตุในระบบ ความเจ็บป่วยท่ีแสดงออกท่ีอวยัวะใดอวยัวะ

หนึ่งนัน้เป็นเพียงปรากฏการณ์ของความไม่สมดุลขึน้มาใหม่ อันเป็นการแก้ท่ีปฐมเหตอุันเป็นรากเหง้า เม่ือภาวะสมดุล

กลบัคืนมา ความเจ็บป่วยท่ีมีอยูก็่จะหายไป ในทางตรงข้ามการมุ่งรักษาเฉพาะท่ีโดยมิได้ค านงึถึงสมดลุของทัง้ระบบ เป็น

สิง่ท่ีไม่ได้ประโยชน์ แม้วา่จะสามารถรักษาความผิดปกติท่ีแสดงออกมาเฉพาะท่ีได้ แตค่วามขดัแย้งอนัเป็นปฐมเหตท่ีุมิได้

รับการแก้ไขยอ่มจะต้องปรากฏออกมาเป็นความผิดปกติในต าแหนง่อ่ืนอีก 

ในขณะท่ีความเจ็บป่วยต่างๆ มีปฐมเหตุจากการแปรปรวนของธาตุทัง้ 4 ซึ่งจะแปรปรวนหรือผิดปกติได้ใน 3 

ลกัษณะ ได้แก่  

1. ก าเริบ หมายถึง การเพิ่มขึน้ของคณุลกัษณะแหง่ธาตนุัน้ในระบบร่างกาย 

2. หยอ่น หมายถึง การลดทอนลงของคณุลกัษณะแห่งธาตนุัน้ในระบบร่างกาย 

                                                             
11 โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์, “แนวคดิไทยเร่ืองเจ็บไข้ได้ป่วย”, หน้า 15. 
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3. พิการ หมายถึง การเปลีย่นแปลงผิดปกติไปจากธรรมดาของธาตนุัน้ 

ภาวะท่ีธาตุใดธาตุหนึ่งหย่อนหรือก าเริบ จึงมีความหมายในเชิงปริมาณ ในขณะท่ีธาตุพิการเป็นการเปลี่ยนไป

ของคณุภาพของธาตนุัน้ๆ การวินิจฉยัโรคในระบบการแพทย์แบบทฤษฎีธาตจุึงเป็นการวินิจฉยัไปท่ีความผิดปกติของธาตุ 

เช่น ปัถวีธาตพุิการ เตโชธาตกุ าเริบ เป็นต้น 

ในด้านการวินิจฉัยโรคนัน้ แพทย์ไทยใช้การวิเคราะห์สมุฏฐานของโรค อันหมายถึงตัง้แต่แรกเกิดของโรคเป็น

กญุแจไขสูว่ิธีการรักษา โดยท่ีแพทย์ไทยจะมีการแบง่สมฏุฐานของโรค ดงันีคื้อ 

ก. ธาตุสมุฏฐาน หมายถึงการเจ็บไข้ท่ีเกิดจากการแปรปรวนของธาตุทัง้ 4 (42 ประการ) แบ่งเป็น 4 

กอง คือ 

1) ปัถวีสมฏุฐาน ดินเป็นท่ีตัง้ แจกออก 20 อยา่ง 

2) อาโปสมฏุฐาน น า้เป็นท่ีตัง้ แจกออก 12 อยา่ง 

3) วาโยสมฏุฐาน ลมเป็นท่ีตัง้ แจกออก 6 อยา่ง 

4) เตโชสมฏุฐาน ไฟเป็นท่ีตัง้ แจกออก 4 อยา่ง 

ธาตทุัง้ 4 นี ้แพทย์ไทยก็เอามารวมเป็นธาตใุหญ่ ๆ 3 ธาต ุได้แก่ เสมหะ (เสลด) ปิตตะ (น า้ดี) และวาตะ 

(ลม) ซึง่อธิบายเป็นสมฏุฐานของโรคได้ เป็นเสมหะสมฏุฐาน ปิตตะสมฏุฐาน และวาตะสมฏุฐานตามล าดบั  

ข. อุตุสมุฏฐาน หมายถึง การเจ็บไข้ท่ีเกิดจากฤดแูปรปรวน (อุตปุรินามชาอาพาธา) แบง่ออกเป็น 3 ฤด ู

ได้แก่ 

1) คิมหนัตฤด ู(ฤดรู้อน) เจ็บไข้มาจากสมฏุฐานเตโช พิกดัสนัตปัปัคคี (ไฟส าหรับอุ่นกาย) 

2) วสนัตฤดู (ฤดูฝน) เจ็บไข้มาจากสมฏุฐานวาโย พิกดักจุฉิสยาวาตา (ลมส าหรับพดัในท้องแต่

นอกล าไส้)  

3) เหมนัตฤด ู(ฤดหูนาว) เจ็บไข้มาจากสมฏุฐานอาโป พิกดัเสมหะและโลหิต 

ในแตล่ะฤดมีูธาตตุ่างๆ ประจ าเช่นกนั ผู้ ป่วยฤดไูหนก็ลดยาประจ าธาตฤุดนูัน้ๆ ลง เพื่อให้ตวัยา

พอเหมาะกบัฤด ู

ค. อายุสมุฏฐาน แปลวา่ อายเุป็นท่ีตัง้ท่ีแรกเกิดของโรค แบง่ออกเป็น 3 อยา่ง ได้แก่ 

1) ปฐมวยั (นบัตัง้แต่แรกเกิดจนถึงอายุ 16 ปี) สมุฏฐานอาโป พิกัดเสมหะกับโลหิตระดมกัน 

(แรกเกิดถึง 8 ขวบ มีเสมหะเป็นเจ้าเรือนโลหิตแทรก 8 ขวบถึง 16 ขวบ มีโลหิตเป็นเจ้าเรือน เสมหะยงัเจืออยู่) 
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2) มัชฌิมวัย (นับตัง้แต่อายุพ้น 16 ปีขึน้จนถึง 32 ปี) สมุฏฐานอาโปพิกัดโลหิต 2 สว่น และ

สมฏุฐานวาโย 1 สว่นระดมกนั 

3) ปัจฉิมวยั (นับตัง้แต่อายุพ้น 32 ปีจนถึง 64 ปี) สมุฏฐานวาโย เม่ืออายุพ้น 64 ปีขึน้ไปแล้ว 

สมฏุฐานวาโยเป็นเจ้าเรือน มีอาโป (พิกดัเสมหะและเหงื่อ) แทรก 

ง. กาลสมุฏฐาน แปลวา่ เวลาเป็นท่ีตัง้ท่ีแรกเกิดของโรค แบง่ออกเป็น 2 ช่วง คือ 

1) เวลากลางวนั 

06.00-09.00 น. เป็นสมฏุฐานอาโป พิกดัเสมหะ  

09.00-12.00 น. เป็นสมฏุฐานอาโป พิกดัโลหิต 

12.00-15.00 น. เป็นสมฏุฐานวาโย 

15.00-18.00 น. เป็นสมฏุฐานวาโย 

2) เวลากลางคืน 

18.00-21.00 น. เป็นสมฏุฐานอาโป พิกดัเสมหะ 

21.00-24.00 น. เป็นสมฏุฐานอาโป พิกดัโลหิต 

24.00-03.00 น. เป็นสมฏุฐานอาโป พิกดัดี 

03.00-06.00 น. เป็นสมฏุฐานวาโย 

จ. ประเทศสมุฏฐาน แปลวา่ ประเทศ (สถานท่ี) ท่ีเกิดท่ีอยู ่เป็นท่ีตัง้ท่ีเกิดของโรค แบง่เป็น 

1) คนเกิดในท่ีสงู เช่น ชาวเขา เรียกวา่ประเทศร้อน ท่ีตัง้ของโรคเป็นสมฏุฐานเตโช 

2) คนเกิดในท่ีท่ีเป็นน า้ กรวดทราย เรียกว่าประเทศอุ่น ท่ีตัง้ของโรคเป็นสมุฏฐานอาโป พิกัดดี

และโลหิต 

3) คนเกิดในท่ีท่ีเป็นน า้ฝนเปือกตม เรียกประเทศเย็น ท่ีตัง้ของโรคเป็นสมฏุฐานวาโย 

4) คนเกิดในท่ีท่ีเป็นน า้เค็มเปือกตม เรียกวา่ประเทศหนาว ท่ีตัง้ของโรคเป็นสมฏุฐานปัถวี 

เม่ือรู้โรคและสาเหตุการเกิดโรคแล้ว ต่อไปต้องรู้จักยาและการการเยียวยาโรคแต่ละชนิดท่ีจะท าให้เกิดภาวะ
สมดุลขึน้ในระบบนัน้ การแพทย์แบบทฤษฎีธาตุได้จ าแนกสรรพสิ่งซึ่ง เป็นเภสัชสารออกเป็นหมวดหมู่  ซึ่ง มี
คุณสมบัติเฉพาะเพื่อกระท าโดยตรงต่อความแปรปรวนของธาตุใดธาตุหนึ่ง ด้วยการสงัเกตถึงปฏิกิริยาท่ีสารนัน้มีต่อ
คณุลกัษณะทัง้ 4 ของระบบร่างกาย ได้แบง่เภสชัสารออกเป็น "รส" ตา่งๆ กนั 9 รส ซึง่เช่นเดียวกบัค าวา่ "ธาต"ุ ค าวา่ "รส" 
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ในท่ีนีมิ้ได้เป็นความหมายเดียวกันทัง้หมดกับ "รสชาติ" ท่ีปรากฏแก่ลิน้เม่ือสมัผสั แต่ "รส" ในท่ีนีห้มายถึงฤทธ์ิทางเภสชั
วิทยา ซึ่งอาจพ้องกับรสชาติท่ีลิม้ได้จากลิน้ หมอไทยจึงมักใช้การ "ชิม" ยาสมุนไพร เพื่อประกอบการพิจารณาเร่ือง
สรรพคุณไปด้วย รสของยาทัง้ 9 รสนัน้ จะมีสรรพคุณท่ีแตกต่างกันคือ รสฝาดมีฤทธ์ิสมาน, รสหวานซึมซาบไปตามเนือ้ 
ให้ก าลงังาน, รสเมาเบื่อ แก้พิษ, รสขม แก้ทางโลหิตและดี, รสเผ็ดร้อน แก้ลม ขบัลม, รสมัน แก้เส้นเอ็น แก้ขดัยอก, รส
หอมเย็น ท าให้ช่ืนใจ บ ารุงก าลงั, รสเค็ม ซึมซาบไปตามเนือ้ รักษาเนือ้, รสเปรีย้ว กดัเสมหะ เห็นได้วา่การจ าแนกรสชาติ
อาหารแบบเดิมของไทยนัน้จะจ าแนกรสตามรสของยาในการแพทย์แผนไทย จึงท าให้ทราบได้ว่าอาหารไทยมีรสชาติ
มากกวา่เค็ม ขม หวาน และเปรีย้ว แบบรสชาติท่ีจ าแนกกนัของตะวนัตก น่ีอาจจะเป็นสาเหตุของการหารสชาติไม่พบใน
หลกัฐานเก่าของไทยก็ได้ เพราะเราจ าแนกรสชาติตา่งจากคนในสมยัโบราณนัน่เอง เช่น “มัสมัน่แกงแก้วตา หอมยี่หร่ารส
ร้อนแรง” ถ้าเทียบกบัรสชาติตามระบบการแพทย์แผนไทยแล้วก็คือมีรสเผ็ดร้อนนัน่เอง 
 

การกินตามหลักโภชนาการไทยโบราณ 
 

อาหารการกินจึงถือได้ว่าส าคญัส าหรับการดูแลรักษาสขุภาพและการเยียวยาอาการป่วย เพราะอาหารเองถูก
มองว่ามีสรรพคุณทางเภสชัด้วย คือมีธาตุต่างๆ ท่ีจะท าให้ความสมดุลของร่างกายผนัแปรไปตามชนิดของอาหารนัน้ 
ในขณะท่ีคนแต่ละคนจะมี “ธาตุเจ้าเรือน”12  ซึ่งธาตุเจ้าเรือนนีมี้ 2 ลกัษณะ  คือ ธาตุเจ้าเรือนเกิด ซึ่งจะเป็นไปตาม วนั
เดือนปีเกิด และธาตุเจ้าเรือนปัจจุบัน ท่ีพิจารณาจาก  บุคลิกลกัษณะ อุปนิสยัและภาวะด้านสขุภาพ กายและใจ ว่า
สอดคล้องกับลกัษณะของบุคคลธาตเุจ้าเรือนใด การกินจึงต้องรู้จักเลือกอาหารกินให้ถูกต้องกบัธาตุเจ้าเรือนของแต่ละ
บุคคล ซึ่งเป็นการมองอาหารเป็นตวัสร้างสมดุลให้กับร่างกายและเป็นธาตุท่ีท าให้เสียสมดุลก็ได้หากกินไม่ถูกต้องตาม
ธาตุเจ้าเรือน   ดงันัน้เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาความเจ็บป่วยท่ีอาจเกิดขึน้ สิง่ท่ีสามารถช่วยได้ระดบัหนึ่งในเบือ้งต้นคือ 
พฤติกรรมการบริโภคอาหารของแตล่ะคนในชีวิตประจ าวนั โดยใช้รสของอาหารท่ีมีคุณลกัษณะเป็นยามาปรับสมดุลของ
ร่างกายเพื่อป้องกนัความเจ็บป่วย 

โดยคนแตล่ะคนท่ีมีธาตเุจ้าเรือนตา่งกนัก็จะมีหลกัในการกินอาหารให้ตรงกบัธาตุของตวัเอง เพื่อป้องกนัธาตเุสีย

สมดลุจนอาจเจ็บป่วยได้ ซึ่งจ าแนกได้ดงันี ้ธาตุดิน คือ คนท่ีเกิดเดือน 11, 12, 1 หรือ ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มี

ลกัษณะรูปร่างสงูใหญ่ ผิวค่อนข้างคล า้ผมดกด า กระดูกใหญ่ ข้อกระดกูแข็งแรง น า้หนกัตวัมาก ล า่สนั เสียงดงัหนกัแน่น 

ควรรับประทานอาหารรส ฝาด หวาน มัน และเค็ม เช่น มังคุด น า้นม น า้อ้อย ธาตุน า้ คือ คนท่ีเกิดเดือน 8, 9, 10 หรือ 

กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ลกัษณะรูปร่าง รูปร่างสมบรูณ์ สมสว่น ผิวพรรณสดใส เต่งตึง ตาหวาน น า้ในตามาก 

ท่าทางเดินมั่นคง ผมดกด างาม ทนหิว ทนร้อน ทนเย็นได้ดี เสียงโปร่ง ความรู้สกึทางเพศดี อากัปกิริยามักเฉ่ือย และ

คอ่นข้างเกียจคร้าน ควรรับประทานอาหาร เปรีย้ว และขม เช่น มะนาว ขีเ้หลก็ แกงส้มดอกแค กระท้อนลอยแก้ว ธาตุลม 

คือคนท่ีเกิดเดือน 5, 6, 7 หรือเมษายน พฤษภาคม มิถนุายน ลกัษณะรูปร่าง ผิวหนงัแท้หยาบกร้าน รูปร่างโปร่ง ผอมบาง 

                                                             
12 กรุณาดรูายละเอียดได้จาก เพญ็นภา ทรัพย์เจริญ, การแพทย์แผนไทยการแพทย์แบบองค์รวม, (กรุงเทพฯ : โรงพมิพ์องค์การ

สงเคราะห์ทหารผา่นศกึ, 2539). 
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ข้อกระดกู มกัลัน่เม่ือเคลือ่นไหว ขีอิ้จฉา ขีข้ลาด รักง่ายหน่ายเร็ว ทนหนาวไม่คอ่ยได้ นอนไม่ค่อยหลบั ช่างพดู เสียงต ่า 

ออกเสยีงไม่ชดัเจน ความรู้สกึทางเพศไม่คอ่ยดี ควรรับประทานอาหารรส เผ็ดร้อน เช่น ขิง ขา่ พริกไทย พริกขีห้น ูธาตุไฟ 

คือ คนท่ีเกิดเดือน 2, 3, 4 หรือ มกราคม กมุภาพนัธ์ มีนาคม ลกัษณะรูปร่าง มักขีร้้อน ทนร้อนไม่คอ่ยได้ หิวบ่อย กินเก่ง 

ผมหงอกเร็ว มักหวัล้าน ผิวหนงัย่น ผม ขน และหนวดอ่อนน่ิม ไม่คอ่ยอดทนใจร้อน ข้อกระดูกหลวม มีกลิ่นปากกลิ่นตวั

แรง ความต้องการทางเพศปานกลาง ควรรับประทานอาหารรส ขม เย็น และจืด เช่น แตงโม มนัแกว ผกับุ้ง มะระ แกงจืด

ต าลงึ13 

การกินอาหารของคนไทยในสมัยโบราณเลยถูกก ากับเอาไว้ด้วยแนวคิดทางการแพทย์ว่าด้วยทฤษฏีธาตุอย่าง

มาก การจะเข้าใจถึงวิถีการกินของคนไทยโบราณก่อนการรับโภชนาการจากตะวนัตกจึงต้องไปศกึษาจากต าราการแพทย์

โบราณในสว่นท่ีวา่ด้วยทฤษฎีธาตซุึ่งมกัอ้างอิงกันว่าไทยรับเอาคมัภีร์การแพทย์ท่ีอธิบายอยา่งเป็นระบบมาจากอินเดีย 

ซึง่จากการศกึษาเร่ืองอาหารในอินเดียก่อนสมัยใหม่นัน้ปรากฏว่าก็เป็นเช่นเดียวกบัอารยธรรมโบราณทัง้หลายไม่วา่จีน 

ตะวนัออกกลาง และยโุรปท่ีการปรุงและการกินอาหารยดึโยงอยูก่บัศีลธรรมและระบบคิดทางการแพทย์ รวมทัง้ต าราทาง

เภสชักรรมของยคุสมยันัน้อยา่งมาก และมีสว่นส าคญัท่ีท าให้ต าราอาหารไม่ได้รับการพฒันา14 

การกินตามหลกัโภชนาการแบบจารีตของไทยจะต้องค านงึหรือเลอืกกินอาหารให้ธาตมีุความสมดุลกนั สว่นการ

กินอย่างไรให้มีความสบายและสขุภาพดีนัน้ทัง้ธาตุและรสของอาหารมีสว่นส าคญัอย่างมาก  ดังนัน้ในโภชนาการไทย

โบราณธาตุอาหารจะพิจารณาจากวตัถดิุบและเคร่ืองปรุงท่ีจะปรากฏเป็นรสชาติของอาหารเป็นสิง่ส าคญั เพราะเป็นตวั

แสดงของธาตอุาหารท่ีคนซึง่มีธาตเุจ้าเรือนอยู่แล้วต้องเลือกกินให้สมดุลตามกาลเทศะอันเป็นปัจจยัภายนอกท่ีส าคญัอีก

ทีหนึง่ ดงันัน้เราจึงอาจหาร่องรอยความคิดของโภชนาการโบราณด้วยการค้นหาร่องรอยท่ีปรากฏหลกัฐานในเร่ืองรสชาติ

เพื่อจะได้เห็นรากฐานของการกินตามหลกัโภชนาการแบบไทยก่อนการเข้ามาของโภชนาการแบบตะวนัตก 

ในมมุมองของชาวตา่งประเทศทัง้หลายท่ีรายงานสภาพการแพทย์แผนโบราณของไทยมกัจะฉงนสนเทห์่กบัการท่ี

คนไทยให้ความส าคญัว่าสาเหตขุองการเกิดโรคตา่งๆ มากมายหลายโรคนัน้ เกิดจากลม หรือ “ลมจับ” จึงต้องหายาแก้

ลมหรือขบัลมตา่งๆ มาใช้รักษากนัอยูเ่ป็นพืน้ ทัง้มกัจะใช้การบีบนวดในการรักษาโรคแทบทกุชนิดอีกด้วย15 อนัเป็นการให้

ความหมายของความเจ็บป่วยตามแนวทางของทฤษฎีธาต ุ4 ท่ีเน้นให้ความส าคญักับลมและยงัปรากฏอยู่จนปัจจุบนัว่า 

“เป็นลม” คืออาการเจ็บป่วยท่ีคนไทยมักเรียกกนัอยู่บ่อยๆ เม่ือไม่สบาย ซึง่เป็นเหตผุลหนึ่งของอาหารไทยท่ีจะเน้นให้มี

                                                             
13 เร่ืองเดียวกนั, หน้า 33-38, 78-80. 
14 Arjun Appadurai, “How to Make a National Cuisine: Cookbooks in contemporary India,” Comparative Studies in 

Society and History Vol. 30 No. 1 (January 1988), p. 5. 
15 ฌงั บปัติสต์ ปาลเลกวัซ์, เล่าเร่ืองกรุงสยาม, (นนทบรีุ: ศรีปัญญา, 2549), หน้า 228. และดเูก่ียวกับการนวดรักษาทกุโรคของ

ชาวสยามใน ซิมอน  เดอ ลาลแูบร์, จดหมายเหตลุาลแูบร์ ราชอาณาจกัรสยาม, (นนทบรีุ: ศรีปัญญา, 2548), หน้า 195. 
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รสชาติเผ็ดร้อนจากเคร่ืองเทศเพื่อขบัลม ในขณะท่ีรสเค็มมีสรรพคุณรักษาเนือ้จึงเป็นอีกรสหนึง่ท่ีอาหารไทยจะมีรสชาติ

เค็มเป็นพืน้ฐานเพราะเกลือรักษาสขุภาพจากคุณสมบติัเป็นกลางของมัน ในสมัยโบราณเคร่ืองปรุงส าคัญคือพริกกับ

เกลอืมีสองสิง่นีก็้ถือวา่ปรุงกบัข้าวได้แล้ว รสเผ็ดและเค็มจึงเป็นรสชาติพืน้ฐานของอาหารไทยมาแตด่ัง้เดิม 

บทพระราชนิพนธ์กาพย์เห่เรือชมเคร่ืองคาวหวาน16นบัเป็นวรรณคดีเก่ียวกับอาหารท่ีขึน้ช่ือท่ีสดุ และกลา่วถึง

อาหารคาว หวานและผลไม้อย่างชดัเจนท่ีสดุในสมยัต้นรัตนโกสนิทร์ แตเ่ม่ือต้องการศกึษาหาร่องรอยหรือความนิยมเร่ือง

รสชาติของคนไทยสมันนัน้ กลบัไม่พบร่องรอยของการนิยามรสชาติท่ีชัดเจนว่าคนสมัยนัน้ นิยามความ “อร่อย” หรือ 

“รสชาติดี” เป็นอย่างไร ในรสชาติท่ียอมรับเป็นสากลว่ามี 4 รส คือเปรีย้ว หวาน ขม และเค็ม มีแตค่ าแสดงว่ารสดีอย่าง

นัน้อย่างนี ้แต่ไม่รู้ว่ารสทัง้สี่รสไหนเหนือกวา่รสไหน  แตก็่พบร่องรอยบางอยา่งคือการพูดถึงรสชาติอาหารนัน้เป็นการพูด

จากวตัถดิุบท่ีเป็นเคร่ืองปรุงวา่มีรสเป็นอยา่งไร การจะรู้วา่เป็นเช่นใดก็ต้องรู้รสเคร่ืองปรุงท่ีใช้ในสมยันัน้ เช่นน า้ปลาญ่ีปุ่ น

ท่ีหายากเพราะเป็นเคร่ืองปรุงท่ีผลติขึน้ในยุคนัน้ แต่กรณีของสมุนไพรเช่นยี่หร่านัน้พอจะชิมรสชาติได้อยู ่การทบทวนดู

วรรณคดีดงักลา่วทัง้หมดก็ไม่พบวา่รสชาติท่ีคนสมยันัน้ช่ืนชอบเป็นเช่นไรกนัแน ่ทัง้นีส้าเหตสุ าคญัคือความตา่งกนัของวิธี

คิดเร่ืองรสชาติและเร่ืองธาตอุาหารของคนในสมยัต้นรัตนโกสนิทร์ท่ีถกูก ากบัด้วยทฤษฎีการแพทย์แผนไทยวา่ด้วยธาตทุัง้ 

4 ในขณะท่ีคนยคุสมัยใหม่มองธาตุแบบวิทยาศาสตร์และพยายามใช้กรอบมองเร่ืองรสชาติท่ีเป็นสากลแบบตะวนัตกไป

ท าความเข้าใจ จึงไม่พบรสชาติท่ีทาบความหมายลงไปได้แนบสนิท 

อีกสาเหตุหนึ่งอาจจะเก่ียวกับข้อจ ากัดของการศึกษารสชาติเองก็เป็นได้ เน่ืองจากผสัสะการรับรสชาติไม่ได้รับ

ความส าคญัเพราะไม่เก่ียวกับวฒุิปัญญาท่ีจะท าความเข้าใจโลกได้เทียมเท่ากบัผัสสะระยะไกลคือการเห็นและการได้ยิน 

จึงมักถูกจดัวางให้เป็นเร่ืองเชิงปัจเจกท่ีสามารถเข้าถึงได้ด้วยตวัปัจเจกเอง จึงไม่ต้องการฉันทามติในความรู้ให้เป็นของ

สาธารณะมากนกั  ทัง้นีไ้ม่ได้เกิดขึน้จากความสามารถของผสัสะการลิม้รสเอง แต่เป็นผลมาจากการไม่ได้รับการพฒันา

หรือสร้างความละเอียดของการรับรู้ให้แสดงออกมาได้ เน่ืองจากวา่ภาษาหรือค าพูดถึงท่ีอธิบายความรู้เร่ืองรสชาตินัน้มี

คอ่นข้างน้อยหากเทียบกบัผสัสะอ่ืน หรือหากพูดถึงรสชาติอาหารก็ต้องอาศยัการพูดถึงแบบเทียบเคียง (analogy) ผ่าน

คุณสมบติัของสิ่งอ่ืนๆ ท่ีมีคุณสมบติัใกล้เคียงกัน หรือจากสิ่งท่ีทุกคนรู้จักร่วมกัน หรือมีประสบการณ์ร่วมกันในรสชาติ

อาหารนัน้อยู่ก่อนแล้ว17 อีกวิธีการหนึ่งในการจะเข้าใจถึงรสชาติคือต้องอาศัยการเปรียบเทียบและการสร้างอุปมา 

                                                             
16 กรุณาดรูายละเอียดการวเิคราะห์และช าระต้นฉบบัตวัเขียน ซึ่งวทิยานิพนธ์ชิน้นีไ้ด้ใช้ในการอ้างอิงได้ใน ชลดา เรืองรักษ์ลขิติ,  

กาพย์เห่ชมเคร่ืองคาวหวาน กาพย์เห่นิราศแรมรสร้าง (กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพ์แห่งจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2552), หน้า 40-46. 
17 เกษม เพญ็ภินนัท์, “ลิน้: ผสัสะในการลิม้ลอง สนุทรียศาสตร์ของรสชาตแิละจริยศาสตร์เชิงโภชนาการ”, ใน เอกสารประกอบการประชุม
ประจ าปีทางมานุษยวทิยาครัง้ท่ี 9,  เร่ือง ปากท้องและของกิน: จริยธรรมและการเมืองเร่ืองอาหารการกิน ,  วนัท่ี 25-27 มีนาคม 2553 ณ 
ศนูย์มานษุยวทิยาสริินธร (องค์การมหาชน). หน้า 3. 
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(metaphor) กับสิ่งอ่ืนท่ีคนมีความเข้าใจร่วมกันอยู่แล้ว เน่ืองจากค าอธิบายถึงรสชาติมีจ ากัดจึงต้องอาศัยการ

เปรียบเทียบกบัสิง่อ่ืนวา่มีรสชาติ “เหมือนกบั” อาหารท่ีรู้จกักนัดีอยา่งไร18 

ความรู้เร่ืองรสชาติแม้จะเป็นเร่ืองเฉพาะบุคคลเวลาใช้ผสัสะสมัผสัก็ตาม แตเ่วลาให้ความหมายแล้วจะเป็นเร่ือง
ทางสงัคมวฒันธรรมอยา่งมาก เพราะรสชาติถกูสร้างขึน้จากสงัคมให้มีความหมายร่วมกนัในสงัคมขณะใดขณะหนึง่ หรือ
เพราะผสัสะด้านการรับรู้รสของคนเราถูกบม่เพาะขึน้มาในวฒันธรรมจากกระบวนการท่ีซบัซ้อนมาแล้ว ในประเด็นนี ้มิ
เชล แซรส์ (Michel Serres) ได้เสนอวา่การรับรู้รสชาติท่ีได้ลิม้ลองโดยลิน้เกิดขึน้ หลงัจากได้สมัผสัรสชาตินัน้ๆ แต่ก่อนท่ี
จะตระหนกัต่อคุณลกัษณะของรสชาตินัน้ๆ การรับรู้รสชาติว่าเป็นเช่นใดนัน้มาทีหลงั สาเหตุท่ีต้องมาทีหลงัก็เพราะว่า 
การขาดแคลนทักษะทางปัญญาและถ้อยค าท่ีน ามาท าความเข้าใจต่อรสชาติและกลิ่นของอาหารอย่างท่ีรสชาติของ
อาหารเป็นเช่นนัน้จริงๆ แต่สิ่งท่ีเราท าได้ก็คือการกลา่วถึงหรือเปรียบเปรยรสชาติโดยการเทียบเคียง (analogy) กับสิ่ง
อ่ืนๆ ท่ีหมายถึงได้ ในขัน้ตอนนีแ้ซรส์เรียกวา่ ”the second mouth”  ซึ่งเป็นสิง่ท่ีช่วยให้เราหวนนึกถึงรสชาติท่ีลิม้ลองได้ 
สว่นสาเหตุท่ีต้องใช้ ”the second mouth”  ก็เพราะว่าเราละเลยและหลงลืมไปว่า ทักษะในการบรรยายรสชาติของ
อาหารการกินคือสิ่งท่ีขาดหายไปในกระบวนการคิดและความรู้เร่ืองรสชาติ กลา่วอีกนยัหนึ่งก็คือวุฒิปัญญาไม่ได้พฒันา
ความเข้าใจการรับรู้ด้วยลิน้และจมูกเทา่กบัตาและหู ในขณะเดียวกนัเราก็ปลอ่ยให้การรับรู้ด้วยลิน้และจมกูเป็นเพียงการ
บม่เพาะทกัษะเชิงสนุทรียะผา่นการลิม้ลองและจินตนาการตอ่รสชาติ19 
 

ร่องรอยอันจืดจางของรสชาติกับสุขภาพในไทยศึกษา 
 

แม้ว่ารสชาติอาหารไทยจะส าคญัในแง่ของการบ่งบอกถึงการกินตามธาตุดงัท่ีการแพทย์โบราณของไทยให้
ความส าคญัอยา่งมากดงักลา่วมาแล้วก็ตาม แตก่ระนัน้การศกึษาเร่ืองรสชาติในทางสังคมและประวติัศาสตร์ของรสชาติ
ในวงวิชาการไทยท่ีผา่นมาก็ไม่ได้ให้ความสนใจในประเด็นนีจ้ึงไม่ปรากฏงานศึกษาอยูเ่ลย ท่ีพอมีปรากฏอยู่บ้างจะเป็น
ความพยายามค้นหารสชาติอาหารในอดีตผา่นวิธีการศกึษาท่ีไม่ใช่ประวติัศาสตร์อยูบ้่างเทา่นัน้ นัน่คือการศึกษาด้วยการ
วิเคราะห์ภาษาและวรรณคดีไทยของสจิุตรา จงสถิตย์วฒันา เร่ืองกาพย์เหช่มเคร่ืองคาวหวานในพระบาทสมเด็จพระพทุธ
เลิศหล้านภาลยั: อาหารกับอารมณ์สะเทือนใจ พบว่ามีค าและวลพีรรณนากลิ่นและรสชาติของอาหาร คือ ฉนุเฉียบร้อน 
รสร้อนแรง รสดีด้วยน า้ปลา โอชาจะหาไหน แหลมเลศิรส รสทิพย์หยิบมาโปรย รสครามครัน ของสวรรค์เสวยรมย์ กลอ่อม
กลอ่มเกลีย้งกลม รสพิเศษ ฟุ้ งปรากฏรสช่ืนหอม โอชารสกว่าทัง้ปวง หวานซ่านทรวงใน โดยมีข้อสงัเกตว่าผลไม้มีรส
หวานเย็น และความหอม อนัแตกตา่งจากเคร่ืองคาวท่ีเน้นรสเผ็ดร้อน รุนแรง20 แต่ปรากฏวา่พบค าท่ีแสดงถึงรสชาติของ
อาหารแคอ่ยา่งเดียวคือ รสหวานซึง่อาจจะสมัพนัธ์กับความหวานช่ืนของความรักท่ีเป็นการแสดงอารมณ์ของกวี ในขณะ
                                                             

18 Prescilla Parkhurst Furguson, “The Sense of Taste”, p. 379. 
19 Michel Serres, The Five Sense: A Philosophy of Mingled Bodies, trans. Margaret Sankey and Peter Cowley (London 

and New York: Continuum, 2008), p. 161. 
20 สจุิตรา จงสถิตย์วฒันา, “กาพย์เห่ชมเคร่ืองคาวหวานในพระบาทสมเด็จพระพทุธเลิศหล้านภาลยั: อาหารกับอารมณ์สะเทือน

ใจ” ใน สจุิตรา จงสถิตย์วัฒนา (บก.), รวมบทความวิจัย ย าใหญ่ใส่สารพดั: วฒันธรรมอาหารไทย-เทศ (กรุงเทพฯ: คณะอักษรศาสตร์ 
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2550), น. 119-122. 
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ท่ีรสชาติท่ีดีและอร่อยน่าจะหมายความถึง “กลอ่อมกลอ่มเกลีย้งกลม” แตก็่ไม่รู้อยู่ดีว่าประกอบด้วยรสทัง้สี่อย่างไรมีรส
ไหนน ารสไหนตาม การค้นหาร่องรอยของรสชาติในวรรณคดีท่ีนา่จะเป็นแหลง่ส าคญัจึงอาจจะต้องพิจารณาหลายอยา่ง 
เช่นจากเคร่ืองปรุงหลกัท่ีใช้ สือ่และสญัลกัษณ์ท่ีใช้ในการบรรยายซึง่ยงัต้องหาร่องรอยท่ีมากกวา่นีใ้นการพิจารณารสชาติ
ในอดีต 

ในขณะท่ีการศึกษาถึงต าราอาหารร่วมสมัยจากต าราอาหารไทยของ ม.ล. เติบ ชุมสายและในสตูรอาหารไทย

เว็บไซต์ปลาแดก พบวา่ค ากริยาบอกรสอาหารเป็นค าชุดเดียวกันคือ จืด เค็ม เผ็ด เปรีย้ว และหวาน21 ซึ่งปรากฏวา่มีไม่

ครบทัง้ 4  รสชาติพืน้ฐานของอาหารคือ เค็ม เปรีย้ว หวานและขม คือขาดรสขม แต่มีรสเผ็ดเข้ามาด้วยอนัเป็นลกัษณะท่ี

เช่ือว่าเป็นลกัษณะส าคัญของอาหารไทย ซึ่งแสดงให้เห็นว่ารสชาติของอาหารแม้ว่าจะมีอยู่แต่ก็มักจะแสดงไม่ครบ 

อาจจะขึน้กบัความชอบและไม่ชอบ รวมทัง้การเป็นรสแทรกและรสรองจึงไม่ได้ถกูกลา่วถึงดงัท่ีเกิดกบัรสขมที่มีในอาหาร

ไทยหลายต ารับแต่ไม่ได้รับการกลา่วถึง จึงเห็นได้ว่าแม้จะเป็นการศึกษาปรากฏการณ์ร่วมสมัยก็ยงัมีการละเลยหรือมี

อคติกับรสชาติบางรสในกาลเทศะหนึ่งอยู่ มิพกักลา่วว่าในอดีตท่ีทิง้หลกัฐานมาถึงยุคสมัยเราก็เช่นกัน จึงเป็นสิ่งท่ีพึง

ระวงัและถอดรหสัความหมายให้รอบด้านในการศกึษาประวติัศาสตร์ของรสชาติ 

ในงานศึกษาทางประวติัศาสตร์จ านวนมากมักระบุถึงรสชาติอาหารของชนชัน้น าวา่ นิยมรสชาตินุ่มนวลไม่จัด 

ดงัท่ีสนุทรี อาสะไวย์22ให้นิยามอาหารชาววงัวา่  

 

ลกัษณะทีส่ าคญัของอาหารชาววงั นอกจากลกัษณะพืน้ฐานทัว่ไปทีมี่ความใกลเ้คียงกบัอาหารของ

ชาวบ้าน อาหารชาววงัมีอัตลกัษณ์ที่ส าคญัอยู่ที่ความอุดมสมบูรณ์และความสดใหม่ของวตัถุดิบในการ

ประกอบอาหาร มีกรรมวิธีในการท าที่ซับซ้อน ประณีต ต้องใช้เวลาและก าลงัคนในการท าจ านวนมาก มี

ลกัษณะของความแปลกแตกต่าง ความวิจิตรบรรจง รวมถึงมีรสชาติที่นุ่มนวล ไม่เผ็ดมาก มีความกลม

กล่อมเป็นหลกั คือมีศิลปะทัง้ในแง่ของการเป็นทัง้อาหารปากและอาหารตา (ขีดเส้นใต้โดยผู้ เขียน) 

 

                                                             
21 สนุันท์ อัญชลีนุกูล, “ค าแสดงโภชนลกัษณ์ในต าราอาหารไทยของ ม.ล. เติบ ชุมสายและเว็บไซต์ปลาแดก ”, ใน สุจิตรา จง

สถิตย์วัฒนา (บก.), รวมบทความวิจัย ย าใหญ่ใส่สารพัด : วัฒนธรรมอาหารไทย-เทศ (กรุงเทพฯ: คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั, 2550), น. 140. 

22 สนุทรี อาสะไวย์, “ก าเนิดและพฒันาการของอาหารชาววงัก่อน พ.ศ. 2475”, ศิลปวฒันธรรม ปีท่ี 32 ฉบบัท่ี 7 (พฤษภาคม 
2554), น. 88. 
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โดยไม่ทราบวา่นิยามนีม้าจากไหนอ้างอิงจากหลกัฐานทางประวติัศาสตร์ใด หรือกระทัง่มีทายาทชนชัน้สงูบางคน

อ้างว่าอาหารในวงัมีรสหวานน า23 จากการสามารถใช้น า้ตาลทรายราคาแพงจากชวามาเป็นเคร่ืองปรุงได้ในยุคอาณา

นิคม  แต่ชาวบ้านในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้เองก็มีน า้ตาลพืน้บ้านหลายชนิดเป็นเคร่ืองปรุงอาหารในชีวิตประจ าวนัได้

อยา่งไม่ขาดแคลน อาหารรสหวานของชาววงัถ้ามีจริงก็คงไม่มีรสชาติท่ีแตกตา่งจากชาวบ้านมากนกั24 ในขณะท่ีคนอยูใ่น

วงัมาตัง้แต่เด็กอายุ 1-20 ปีและได้ฝึกหดักับห้องเคร่ืองในวงัสวนสนุนัทาจนถือว่าเป็นประจักษ์พยานอย่างหม่อมหลวง

เน่ือง นิลรัตน์ ได้ยืนยนัเอาไว้เม่ือวยั 95 ปีวา่ “ในวงัเค้าไม่กินหวาน ต้องเปร้ียวเค็มหวาน”25 แต่ทัง้หมดทัง้ปวงการศึกษา

เชิงประวติัศาสตร์ทัง้หลายตา่งก็ไม่มีข้อมูลเชิงประจกัษ์จากอาหารในสมยันัน้โดยตรงในการยืนยนั มีแตก่ารกลา่วอ้างจาก

คนท่ีเคยเก่ียวข้องทางเชือ้สายกับชนชัน้สงูเท่านัน้ท่ีมักใช้เป็นหลกัฐานอ้างอิงกัน เช่น ม.ล. เติบ ชุมสาย ม.ร.ว. ถนดัศรี 

สวสัดิวฒัน์ ท่ีมีชีวิตอยูห่ลงัการลม่สลายของระบอบราชาธิปไตยแล้วเทา่นัน้ โดยปราศจากค ายืนยนัของคนกินอาหารใน

วงัร่วมสมยันอกจาก ม.ล. เน่ือง นิลรัตน์ดงักลา่ว และไม่เคยมีการวิเคราะห์จากอาหารท่ีปรุงขึน้จากชาววงัในยคุสมยัตา่งๆ 

หรือการวิเคราะห์เคร่ืองปรุงอย่างละเอียดเพื่อหารสชาติอาหารในบริบทของยุคสมัยให้เห็นเลย รสชาติอาหารชาววงัท่ี

แท้จริงจากหลกัฐานทางประวติัศาสตร์จึงยงัไม่ได้ถกูค้นพบ 

แต่หากพิจารณากาพย์เห่ชมเคร่ืองคาวหวานในบริบทการแพทย์แผนไทย จะเห็นได้ว่ารสชาติของอาหารนัน้มี

ความหมายเหมือนรสของยาในต าราการแพทย์แผนไทยจากแนวคิดการแพทย์ทฤษฎีธาตุวา่อาหารชนิดใดมีรสชาติใดใน 

9 รส คือ ฝาด หวาน เมาเบื่อ ขม เผ็ดร้อน มนั หอมเย็น เค็ม และเปรีย้ว มีคณุลกัษณะเป็นคณุเป็นโทษกบัร่างกายอยา่งไร

ด้วย ในกาพย์เหช่มเคร่ืองคาวหวานท่ีวา่ “หอมยี่หร่ารสร้อนแรง” นัน้เป็นการจ าแนกคณุสมบติัของรสผา่นทฤษฎีธาตวุา่มี

รสเผ็ดร้อน โดยการกินของคนสมัยก่อนจะใช้ “ทฤษฎีธาตเุจ้าเรือน” ในการจ าแนกของกินว่าจะเหมาะกบัสขุภาพอยา่งไร 

ซึง่รสร้อนมีคุณสมบติัขบัลมดีเหมาะส าหรับคนธาตุลม เป็นต้น หรือ “ฟุ้ งปรากฏรสห่ืนหอม” นัน้คือรสหอมเย็น หรือรสเย็น

ท่ีเหมาะส าหรับคนธาตไุฟนัน่เอง 

นอกจากนีร้สชาติของอาหารไทยทัง้สมยัโบราณแม้กระทัง่ปัจจุบนันัน้เป็นรสชาติท่ีซบัซ้อนและซ้อนกนัหลายรสใน

ส ารับเดียวกันและยงัอุดมไปด้วยเคร่ืองเทศหรือเคร่ืองปรุงรสจนหารสชาติเดิมท่ีเป็นธรรมชาติของวตัถุดิบหลกัของอาหาร

ไม่ได้ คือถือคติการปรุงให้รสวตัถุดิบจากธรรมชาติหายไปถือว่าเป็นอารยะของอาหาร อันคล้ายคลึงกันกับอาหารของ

                                                             
23 ในความเห็นของ ม.ร.ว. ถนัดศรี สวสัดวิฒัน์ท่ีเขียนลง ไทยรัฐ ในฉบบัวนัท่ี 2 กนัยายน 2552 หน้า 24 ได้เสนอเหมือนตอบโต้

กับความเข้าใจผิดอะไรบางอย่างว่า “แต่ท่ีหลายคนเข้าใจผิดคือ นึกว่าชาววงัต้องกินหวาน ซึ่งไม่ใช่เลย” จึงน่าจะเป็นการแย้งกับความ
เข้าใจท่ีคนทัว่ไปมีอยู่ อ้างจากสนุทรี อาสะไวย์, “ก าเนิดและพฒันาการของอาหารชาววงัก่อน พ.ศ. 2475”, หน้า 88. 

24 โปรดดูรายละเอียดใน ชาติชาย มุกสง, “น า้ตาลกับวัฒนธรรมการบริโภครสหวานในสังคมไทย พ.ศ. 2504 -2539”, 
(วทิยานิพนธ์ศลิปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาประวตัศิาสตร์ คณะศลิปศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2548). 

25 “สมัภาษณ์หม่อมหลวงเน่ือง นิลรัตน์,” หน้า 7-41, ใน ม.ล. เน่ือง นิลรัตน์, ต ารากับข้าวในวงัของหม่อมหลวงเน่ือง นิลรัตน์ 
(กรุงเทพฯ: บวัสรวง, 2549), หน้า 12.  
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ยุโรปสมัยโบราณและสมัยกลาง ทัง้หากพิจารณาในชุดอาหารท่ีกินร่วมกันแล้วมักจะเป็นอาหารปรุงให้มีหลากรสตัด

กันเองในแต่ละรายการมากกว่าจะค านึงถึงรสชาติอาหารแต่ละรายการเป็นเอกเทศ น่ีอาจจะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งท่ีหา

รสชาติหลกัของอาหารไทยเป็นเร่ืองยาก และหากดจูากจานของแตล่ะคนแล้วก็เป็นการกินพร้อมกนัหลายอยา่งตามส ารับ

และมีเติมรสชาติอาหารเองบ้างในบางรายการ 

อาหารไทยก่อนเข้าสูส่มยัใหม่ตอนต้นรัตนโกสนิทร์นัน้เกิดจากการผสมผสานท่ีหลากหลายจากการตอ่รองในราช

ส านกั ต าราอาหารและรสชาติท่ีพอจะสบืค้นได้ปรากฏในกาพย์เหช่มเคร่ืองคาวหวาน ท่ีท าให้เห็นวา่อาหารไทยนัน้รสชาติ

ยงัเป็นรสแบบอาหารยคุคลาสสิคและยคุกลางของยุโรปคือรสชาติของอาหารจะเกิดจากเคร่ืองปรุงท่ีเป็นเคร่ืองเทศหรือ

เคร่ืองปรุงแต่งรสชาติของอาหารมากกวา่จะเป็นรสธรรมชาติของตวัวตัถดิุบหลกัของจานท่ีเคร่ืองปรุงรสเข้ามามีบทบาท

ท าให้ได้รสชาติท่ีแท้จริงของวัตถุดิบนัน้ แต่อาหารไทยนัน้รสชาติเกิดจากการผสมผสานของรสชาติเคร่ืองปรุงและ

เคร่ืองเทศท่ีปรุงจนกลบรสชาติของวตัถุดิบนัน้ อาหารราชส านกัเช่นแกงมสัมั่นจะเห็นได้ชัดจากกาพย์ท่ีว่า  “มัสมั่นแกง

แก้วตา หอมยี่หร่ารสร้อนแรง” หรือ “ย าใหญ่ใสส่ารพดั วางจานจดัหลายเหลอืตรา รสดีด้วยน า้ปลา ญ่ีปุ่ นล า้ย า้ยวนใจ” 

คกึฤทธ์ิ ปราโมชได้ให้ความเห็นในสยามรัฐเม่ือวนัท่ี 13 ตลุาคม 2522 ว่าอาหารไทยนัน้เรียกวา่กบัข้าวคืออาหาร

ท่ีใช้เพื่อให้กินข้าวอันเป็นอาหารหลกัให้ได้มาก กับข้าวไทยมีรสชาติเผ็ดจัดเค็มจัดเพื่อให้คนกินข้าวได้มาก กับข้าว

พืน้ฐานจึงมีรสเผ็ด รสเปรีย้ว และรสเค็ม เช่น น า้พริกกินกบัผกัเพราะความจดัของรสก็ท าให้กินข้าวได้มาก26 รสชาติของ

อาหารก่อนการปฏิวติั 2475 จากการสงัเกตและประสบการณ์ของนายแพทย์ยงค์ ชุติมาเองก็เห็นวา่กบัข้าวไทยนัน้รสจัด

เพื่อให้กินข้าวได้มากๆ กินกับได้น้อยๆ และรสท่ีถือว่าเป็นหลกัคือ เค็มและเผ็ด27 ดังนัน้การกินของคนไทยโบราณก็มี

โภชนาการแบบไทยโบราณก ากบัอยูอ่ยา่งชัดเจน เม่ือต้องเผชิญกับความรู้ของโภชนาการแบบใหม่นัน้คนสมยัใหม่อยา่ง

นายแพทย์ยง ชุติมาเองก็ไม่ได้มีความเข้าใจถึงวฒันธรรมพืน้ฐานของคนไทยมากนกัจึงมกัจะโจมตีวา่การกินรสชาติจดัจ้า

นของคนไทยนัน้เป็นตวัขดัขวางการปรับเปลีย่นพฤติกรรมการกินอาหารท่ีมีประโยชน์ตามหลกัโภชนาการใหม่อยา่งมาก 

ในท่ีนีจ้ึงกลา่วได้วา่กระบวนการเข้ามาของโภชนาการใหม่จนได้รับการยอมรับจากคนไทยในคร่ึงหลงัของพทุธศตวรรษท่ี 

25 นัน้เกิดจากการยอมรับเอาแนวคิดและค าอธิบายของการแพทย์แบบตะวันตกท่ีเข้ามามีอิทธิพลต่อความคิดเร่ือง

สขุภาพและพลานามัยท่ีดีอย่างแยกไม่ออก และต้องท าความเข้าใจถึงบทบาทของรัฐไทยในการสถาปนาการแพทย์

สมยัใหม่ในสงัคมไทยไปพร้อมกนัด้วย ดงัจะกลา่วในประเด็นถดัไป 

 

                                                             
26 คกึฤทธ์ิ ปราโมช, คกึฤทธ์ิพอ่ครัวหวัป่าก์ (กรุงเทพฯ: ครัวบ้านและสวน, 2541), หน้า 5. 
 27 กรุณาด ูยงค์ ชตุิมา, ประมวลบทความของนายแพทย์ยงค์ ชตุมิา (พมิพ์เป็นท่ีระลกึในงานพระราชทานเพลงิศพนายแพทย์ยงค์ 

ชตุมิา ณ เมรุวดัมกฎุกษัตริยาราม วนัท่ี 8 สงิหาคม พ.ศ. 2507). 
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2. รัฐและชนชัน้น ากับการปรับแปลงความรู้โภชนาการใหม่ในยุคการรับการแพทย์ตะวันตก  

 

 พร้อมๆ กันกบักระบวนการสร้างภาวะความทนัสมัยด้านวฒันธรรมการกินอาหารของชนชัน้น านัน้ การกินตาม

หลกัโภชนาการสมยัใหม่ก็ได้ถูกน าเข้ามาสูส่งัคมไทยพร้อมกันกับกระบวนการปรับปรุงการแพทย์ของสงัคมไทยท่ีหนัไป

รับรูปแบบของตะวันตกทัง้องค์ความรู้และวิธีการจัดการปัญหาสุขภาพอนามัยของคนในสงัคม มาตัง้แต่การสร้าง

โรงพยาบาลศิริราชในปี พ.ศ. 2431 ดงันัน้องค์ความรู้เก่ียวกบัโภชนาการใหม่ท่ีเพิ่งก่อตวัขึน้ไม่นานในโลกตะวนัตกก็ได้ถูก

ถ่ายทอดสูส่งัคมไทย พร้อมกับการเรียนการสอนนกัเรียนแพทย์ท่ีศิริราช ดงัปรากฏในต าราสอนนกัเรียนแพทย์ หนงัสือ 

แพรกทิศออฟเมดดิซิน ของนายแพทย์แฮน แอดดัมซันท่ีแต่งขึน้ในปี พ.ศ. 2439 ปรากฏเร่ืองโรคท่ีเกิดจากการขาด

สารอาหารคือโรคกระดูกอ่อน หรือ “โรคริกเกดซ์” (rickets) ท่ีอธิบาย “เหตุของโรคนีม้ักจะเปนข้ึนแก่คนที่จนๆ ซ่ึงไม่มี

อาหารบริบูรณ์ หรือที่อยู่น ัน้โสโครกอบชื้นแฉะต่างๆ หรือเบียดยดักนัอยู่” และวิธีการรักษาโดยการบ ารุงด้วยอาหารเป็น

ส าคญั เช่นน า้มันตบัปลาและการเปลี่ยนท่ีอยู่ท่ีมีอากาศบริสทุธ์ิเช่นตามทุง่นา ทัง้ยงักลา่วถึงความส าคญัของอาหารท่ีท า

ให้ร่างกายปกติและแข็งแรงด้วย28 ซึ่งดูเหมือนจะแปลตามต าราตะวนัตกมาตรงๆ เสียมากกว่า และยังไม่ได้กล่าวถึง

ความส าคญัของแสงแดดแตอ่ยา่งใด อนัหมายความวา่วิตามินดียงัไม่มีการค้นพบ 

ต าราการครัวสมัยใหม่อยา่งแม่ครัวหวัป่าก์ของคุณหญิงเปลีย่น ภาสกรวงษ์นัน้ ได้แสดงให้เห็นถึงความต้องการ

สร้างต้นแบบของการครัว ต ารับอาหารการกิน การจดัการบ้านเรือนและครัวของบ้านตามแบบสมยัใหม่ของชนชัน้สงูไทย 

และเผยแพร่อย่างจ ากัดอยู่ในแวดวงชนชัน้สูงท่ีสามารถอ่านคู่มือดังกล่าวได้ และในหนังสือเขียนถึงการจัดบ้านและ

อาหารท่ีต้องมีคนใช้ด้วยจึงชดัเจนวา่มีเป้าหมายอยูท่ี่ชนชัน้สงูและผู้ มีฐานะเป็นส าคญั29 และหากดจูากยอดพิมพ์ก็จะเห็น

วา่พิมพ์เป็นจ านวนน้อย และกวา่จะพิมพ์ซ า้ครัง้ท่ี 2 ก็ลว่งเข้าสูปี่ พ.ศ. 2470 ครัง้ท่ี 3 ในปี พ.ศ. 2486 แล้ว30 จึงเห็นได้ว่า

การแพร่หลายของความรู้แบบสมยัใหม่ของต าราเลม่นีค้งไม่ได้กว้างขวางในหมู่มหาชนนกั 

ในส่วนของการให้ความหมายต่ออาหารนัน้แม้ว่าจะปรากฏอย่างแจ้งชัดถึงการรับเอาค าอธิบายตามแนว 

“โภชนาการใหม่” ท่ีมองวา่อาหารเป็นธาตุทางเคมีท่ีมีประโยชน์ตอ่ร่างกาย “จะไม่มีส่ิงไรดีย่ิงกว่าอาหารในบางอย่างบาง

ชนิด อนัเปนส่ิงของจ าเปนที่สมควรซ่ึงจะบ ารุงเลี้ยงชีวิตรของเรา” ซึง่จะสงัเกตเห็นได้ว่ามีการอธิบายตามหลกัเคมีของ

ธาตุอาหารและอ้างถึง “ท่านสาสดาไลบิคผูแ้ปรธาตุชาต์ิเยรมนัอนัมีชื่อเสียงปรากฏ”31 อันเป็นการรับเอาแนวความคิด

                                                             
28 แฮน แอดดมัซนั, หนงัสือแพรกทิศ ออฟ เมดดซิิน (บางกอก: โรงพมิพ์พวกครูอเมริกนั, 1896 [พ.ศ. 2439]), น. 49-51. 
29 กรุณาด ูเปล่ียน ภาสกรวงษ์, แมค่รัวหวัป่าก์ (กรุงเทพฯ: สมาคมกิจวฒันธรรม, 2545 [2451]).  
30 ธงชยั ลขิติพรสวรรค์, “ถ้อยแถลงของผู้จดัพมิพ์”, ใน เปล่ียน ภาสกรวงษ์, แมค่รัวหวัป่าก์. และด ูสนุทรี อาสะไวย์,  “ก าเนิดและ

พฒันาการของอาหารชาววงัก่อน พ.ศ. 2475”. 
31 เปล่ียน ภาสกรวงษ์, แมค่รัวหวัป่าก์ (เลม่ 2), น.9. 
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โภชนาการใหม่เข้ามาจากตะวนัตกแล้วอยา่งชดัเจนของชนชัน้น าสยาม ซึง่ได้ปรับแปลงความรู้โภชนาการใหม่ให้เป็นไทย

ดงัความวา่ 

 

อาหารนัน้ควรจะจัดเปนสามชนิดตามทางที่มา คืออาหารที่เกิดจากต้นไม้ผกัแลหญ้าจะเรียกว่า

พฤกษาหารอย่าง ๑ อาหารที่เกิดจากแร่ธาตุโลหะจะเรียกว่าธาตกุาหารอย่าง ๑ แลอาหารที่สืบมาแต่สตัว์

ปราณชาต์ิจะเรียกว่าสตัวาหารอย่าง ๑ ดงัเขา้สกุขนมปังมนัเผือก ผลไม้ ใบไม้แลผกัต่างๆ นีเ้ปนพฤกษาหาร 

เกลือแลน ้าเปนธาตกุาหาร เนือ้ปลาฟองเนยนมเหล่านีเ้ปนสตัวาหาร [โดยอธิบายว่าการท างานของร่างกาย

ตอ้งอาศยัอาหารบ ารุงเลีย้งเพือ่] ทีจ่ะใหมี้การซ่อมแซมในส่ิงทีเ่สียไป แต่ต้องการความร้อนใหอ้บอุ่นอยู่ดว้ย

เหมือนกนั...อาหารจึงไดแ้บ่งเปนสองวรรคฤาประเภทจเรียกว่ามงัษะกรรตตา ส่ิงที่ท าให้เกิดรูปเปนเนือ้ อีก

วรรคหน่ึงจะเรียกว่าอุษมะปะธาตาส่ิงซ่ึงให้เกิดความร้อน อาหารทัง้ ๒ วรรคนี้บ ารุงความประชุมแต่ง

ร่างกายของเราอยู่32  

 

ถึงแม้ว่าชนชัน้สงูจะรับเอาแนวคิดโภชนาการใหม่เข้ามาตัง้แต่ราวทศวรรษ 2450 แล้วก็ตาม ซึ่งก็ห่างจากการ

ค้นพบในเยอรมนีท่ีเกิดขึน้ในช่วงต้นพุทธศตวรรษ 2400  (ราวกลางคริสต์ศตวรรษท่ี 19) พอสมควร แต่ชนชัน้สงูเองก็

ไม่ได้ตระหนักหรือให้ความส าคัญกับการกินตามหลักโภชนาการใหม่นัก กลบักลายว่าสถาบันทางการแพทย์และ

สาธารณสขุท่ีก าลงัก่อตัวขึน้ในสงัคมไทยได้ให้ความส าคัญกับการกินตามหลกัโภชนาการขึน้มาก่อน ดังจะเห็นได้ว่า

ความรู้ด้านโภชนาการใหม่ท่ีมีการแบ่งหมู่ธาตุอาหารเป็น โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน เกลือแร่ และวิตามิน เร่ิมปรากฏ

ชัดเจนขึน้ในสงัคมไทยตัง้แต่ทศวรรษ 246033 จากการรณรงค์ทางด้านการสาธารณสุขท่ีรัฐเพิ่งจัดตัง้กรมสาธารณสุข

ขึน้มาในปี พ.ศ. 2465 ท าหน้าท่ีดแูลสขุภาพประชาชน  นอกจากนีย้งัมีการจ าแนกวิตามินเป็นอาหารพิเศษนอกเหนือจาก

ธาตุอาหารอ่ืนและน า้ทัง้นี ้“เพื่อบ ารุงเลี้ยงให้เจริญและเป็นสุขปราศจากโรคภัย อาหารพิเศษนี้เรียกว่าวิตามีนซ์ 

(vitamins) ซ่ึงมีอย่างนอ้ย 3 ชนิด ก.ข.ค.” หรือ  A  B1 และ C นัน่เอง34 ซึ่งในทางการแพทย์ก็เร่ิมมีการตระหนกัและให้

ความส าคญัต่อสารอาหารขึน้แล้ว เพราะเก่ียวเน่ืองกบัปัญหาสขุภาพอนามัยของประชาชนโดยตรง ในขณะท่ีชนชัน้สงู

ไม่ได้ถือวา่สขุภาพของประชาชนเป็นหน้าท่ีของตนท่ีจะต้องบ ารุงดแูลมาก่อน และเพิ่งก าลงัเปลีย่นวิธีคิดท่ีให้รัฐต้องดแูล

สขุภาพประชาชนพร้อมๆ กนักบัการเข้ามาของการแพทย์และโภชนาการใหม่น่ีเอง 

                                                             
32 เร่ืองเดียวกนั, น. 2-9. 
33 “กินเพ่ืออยู่”, แถลงการณ์สาธารณสขุ, เลม่ 1 อนัดบั 9 (กนัยายน 2468), น. 622-629.  
34 ด ารงแพทยาคณุ, นายพนัเอกพระยา (ช่ืน พทุธิแพทย์), เร่ืองอาหาร (พมิพ์แจกในงานพระราชทานเพลงิศพอ ามาตย์โทพระเทพ

วทิย์เสถียร (เพ่ือน โกมลวณิช)) (พระนคร: โรงพมิพ์บ ารุงนกุลูกิจ, 2470), น. 17. 
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ขณะเดียวกันการกินอาหารได้กลายเป็นประเด็นส าคญัทางการแพทย์และการสาธารณสขุของรัฐไทยอย่าง

เดน่ชดัขึน้ โดยเฉพาะความต่ืนตวัเก่ียวกบัโรคขาดสารอาหารอยา่งเหน็บชาท่ีเป็นปัญหาสมัพนัธ์โดยตรงกับการกินข้าวอัน

เป็นทัง้อาหารหลกัและสินค้าออกของคนไทยได้รับความสนใจเป็นพิเศษ ในวารสารการแพทย์และประกาศของกรม

สาธารณสุขได้ปรากฏความรู้และความเข้าใจเร่ืองโรคเหน็บชาอยู่ประจ าหลายเร่ืองด้วยกัน เช่นในปี พ.ศ. 2463 

นายแพทย์เอ็ม. คาร์ทิวท่ีปรึกษากรมสาธารณสขุได้กลา่วถึงโรคเหน็บชาว่าเป็นโรคท่ีขาดวัตถุธาตุส าคญั (Deficiency 

disease) คือขาด “วิตะมีนหรือวตัถเุพ่ิมเติมฉเพาะอาหารเรียกวิตามีน ข. (vitamine B.) หรือวตัถเุฉพาะแก้โรคเหน็บชา” 

โดยสาเหตุของโรคเกิดจากการกินข้าวขดัขาวจากโรงสไีฟท่ีมาแทนการกินข้าวซ้อมมือซึง่มีเปลอืกแก้เหน็บชาอยู่และเพิ่ง

เปลีย่นมาราว 30 ปีท่ีผา่นมาในหมู่คนจนท่ีมีอาหารอ่ืนให้กินแทนน้อย ถึงแม้วา่สาเหตขุองการเกิดโรคเหน็บชาจะมีแพทย์

ทัว่โลกเห็นพ้องวา่เกิดจากการกินข้าวขดัขาวท่ีขดัเอาวิตามินออกจากข้าวไป แตก็่มีอีกหลายความเช่ือในยุคนีถ้ึงสาเหตุ

การเกิดโรค อาทิ เช่ือว่าเกิดจากการกินข้าวของชาวตะวนัออก เกิดจากวตัถุส าคญัเฉพาะอาหารเช่นไนโตรเจนฟอสเฟต 

หรือเกิดจากบคัเตรี35 เป็นต้น  

ความไม่ลงรอยกันในการอธิบายการเกิดโรคเหน็บชายงัเกิดขึน้ตลอดทศวรรษนี ้ดงัปรากฏว่าในปี พ.ศ. 2468 มี

บทความสองชิน้ท่ีแสดงให้เห็นวา่มีผู้ ไม่เช่ือว่าโรคเหน็บชาเกิดจากการ “ขาดวตัถุธาตุส าคญัในอาหาร” คือวิตามิน “แต่

บางคนมัน่ใจว่าเกิดแต่พิษในข้าว”36 สว่นในเอกสารของทางการท่ีส าคญัอีกชิน้หนึ่งได้พยายามแก้ต่างไม่ให้ข้าวซึ่งเป็น

สนิค้าออกส าคญัของสยามเป็นจ าเลยการเกิดโรคเหน็บชาอย่างแข็งขนั เพราะกลวัว่าจะกระทบกับการผลิตและสง่ออก

ข้าวของไทย37 แต่พอลว่งถึงทศวรรษ 2470 แล้วการเกิดโรคเหน็บชาปรากฏให้เห็นในประเทศสยามอยู่บ้างในเขตท่ีปลกู

ข้าวและมีโรงสีข้าวขนาดใหญ่ตัง้อยู่ แต่ปรากฏว่ามีวิตามินสกัดรักษาโรคนีแ้ล้ว ดงัปรากฏว่าชาวบ้านแถบองครักษ์ท่ี

ยากจนกินปลายข้าวจากโรงสีไฟอยู่นานจึงเป็นโรคเหน็บชา ทางกรมสาธารณสขุได้รักษาโดยให้กินข้าวซ้อมมือและให้  ”

วิตามินบี เอ็กสแตร๊ค” แจกผู้ ป่วยกินมือ้ละ 1 ช้อนคาว38 จึงท าให้ความรู้เก่ียวกับโรคเหน็บชาว่าเกิดจากการขาด

สารอาหารชัดเจนขึน้จนไม่มีข้อถกเถียงอีก ทัง้ยงัท าให้องค์ความรู้ด้านโภชนาการเก่ียวกับโรคขาดสารอาหารได้รับการ

ยอมรับมากขึน้ด้วย แตไ่ม่แพร่หลายไปสูป่ระชาชนอยา่งกว้างขวาง  

แต่แนวคิดโภชนาการใหม่ไม่ได้ถูกยอมรับเข้าไว้ในต าราอาหารของชนชัน้สงูหรือแพร่หลายถึงความส าคญัของ
อาหารเพื่อสขุภาพมากนกั ดงัปรากฏว่าแม้แต่หลงัการเปลีย่นแปลงการปกครองแล้วและการรณรงค์ด้านโภชนาการใหม่
ก าลงัท ากันอยู่อยา่งครึกโครมแต่การพิมพ์ต ารับสายเยาวภา ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเยาวภาพงศ์สนิท องค์

                                                             
35 เอ็ม. คาร์ทิว, “ลทัธิปัจจบุนักลา่วถึงเหตแุละการบ าบดัโรคเหน็บชาในประเทศสยาม,” จดหมายเหตทุางแพทย์ เลม่ 3 (สงิหาคม 

2463), น. 37-62. 
36 “บทบรรณาธิการ,” แถลงการณ์สาธารณสขุ เลม่ 1 อนัดบั 4 (เมษายน 2468), น. 207. 
37 ท่ีระลกึสยามรัฐพพิธิภณัฑ์สวนลมุพนีิ พ.ศ. 2468 (กรุงเทพฯ: ส านกัพมิพ์แห่งจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2549), น. 136-137. 
38 “รายงานเร่ืองโรคเหน็บชาท่ีองครักษ์,” แถลงการณ์สาธารณสขุ ฉบบั 4 อนัดบั 6 (มถินุายน 2471), น. 801-802. 
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อุปถัมป์โรงเรียนสายปัญญาขึน้มาครัง้แรกในปี พ.ศ. 2478 และพิมพ์ซ า้อีกในปี พ.ศ. 2482 โดยสุนทรี อาสะไวย์ได้ตัง้
ข้อสงัเกตว่า อาจจะมีจุดประสงค์ท่ีต้องการรักษาวฒันธรรมอาหารชนชัน้สงูท่ีมีอยู่มิให้สญูหาย โดยเป็นปฏิกิริยาต่อการ
เปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ขณะเดียวกันก็เป็นการสืบทอดและปรับปรุงต ารับอาหารดัง้เดิมของไทยให้
สอดคล้องกับยุคสมัยท่ีก าลังมีความเปลี่ยนแปลง39 ก็ได้ให้ความส าคัญกับ “โอชารส” มากกว่าความสนใจถึง
คณุประโยชน์ของอาหารดงัท่ีกลา่วถึงวิธีการล้างไก่ เป็ดและห่านวา่ “ถ้าตดัเป็นช้ินแล้วไม่ควรล้างเลย เพราะเหตุว่าน ้า
เลือดซ่ึงตกจากเนือ้และกระดูกนัน้คือโอชะและประโยชน์ที่ร่างกายต้องการ”40 ซึ่งไม่ต่างจากต าราแม่ครัวหวัป่าก์ท่ีให้
ความส าคญักับการท าอาหารให้มี “โอชารศ” อันดีเพื่อความสุขของตนเองและความส าราญของผู้ อ่ืน มากกว่าจะเน้น
คณุค่าของอาหารตอ่ร่างกาย ถึงแม้จะมีกลา่วถึงไว้เช่นกัน แตดู่เหมือนจะเป็นการแปลมามากกว่าจะเข้าใจและตระหนกั
ถึงความส าคญัของโภชนาการแบบวิทยาศาสตร์อยา่งจริงจงั41 
 
3. การปฏิวัติ 2475 กับการปฏิวัติด้านอาหารการกิน 
 

“รากฐานแห่งความเจริญของประเทศชาติอยู่ที่คนและก าลังคน แม้การศึกษาอบรมจะดี การ
คมนาคมสะดวก การอุตสาหกรรมจะก้าวหนา้ แต่พลเมืองออดแอด อ่อนแอขีโ้รค ท างานหนกัไม่ได ้อายสุ ัน้ 
ความเจริญทีแ่ทจ้ริงย่อมเป็นของเราไม่ได ้วิทยาศาสตร์ปัจจุบนับอกกบัเราว่า ส่ิงบกพร่องเหล่านีจ้ะแก้ไขได้
ดว้ยอาหารการกิน ขณะนีเ้ราอยู่ในระหว่างระยะของการปฏิวติั ดงันัน้จึงขอให้เราปฏิวติัในเร่ืองอาหารการ
กินของประชาชนดว้ยอีกประการหน่ึง” 

ยงค์ ชุติมา, ท าไมต้องปฏิรูปอาหารการกินของชาติ?, หน้า 37 
 

หลงัเปลี่ยนแปลงการปกครองคณะราษฎรได้มีนโยบายด้านสาธารณสขุชัดเจนท่ีจะแก้ไขปัญหาสาธารณสขุท่ี
ก าลงัเป็นปัญหาของสงัคมไทยขณะนัน้ โดยได้แตง่ตัง้คณะกรรมการขึน้มา 6 ชุดเพื่อศกึษาและน าเสนอโครงการแผนงาน
ในการแก้ปัญหา โดยโครงการอาหารของชาติเป็นโครงการหนึ่งท่ีเร่ิมประชุมคณะกรรมการท่ีแต่งตัง้ขึน้มาตัง้แต่ปี พ.ศ. 
2477 และต่อมาได้เสนอเป็นโครงการอาหารของชาติและน ามาสูก่ารจัดตัง้ “กองสง่เสริมอาหาร” ขึน้ ซึ่งเห็นว่าเป็นการ
ด าเนินนโยบายท่ีมีเป้าหมายและแผนการชัดเจนและตัง้ใจจริงท่ีจะแก้ไขปัญหาสขุภาพของประชาชนด้วยการปฏิวัติ
สขุลกัษณะของคนไทยให้อยูดี่กินดีขึน้42 

                                                             
39 สนุทรี อาสะไวย์, “ก าเนิดและพัฒนาการของอาหารชาววงัหลงั พ.ศ. 2475,” ศิลปวัฒนธรรม  ปีท่ี 32 ฉบับท่ี 8 (มิถุนายน 

2554), หน้า 149. 
40 ต ารับสายเยาวภา บอกวิธีปรุงอาหารคาวหวาน. (พิมพ์เน่ืองในงานพระราชทานเพลิงศพนางสุนทรวาจนา (สว่างวงษ์ สา

ลกัษณ) พระนคร: กรุงสยามการพมิพ์, 2514), หน้า 14.   
41 เปล่ียน ภาสกรวงษ์, แมค่รัวหวัป่าก์ (เลม่ 2), หน้า 3. 
42 หอจดหมายเหตแุห่งชาติ, สร.0201.27/9 เร่ือง รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการสาธารณสขุและการแพทย์ (6 

ธนัวาคม 2478-12 เมษายน 2480). 
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ระบอบการเมืองใหม่ได้ให้ความสนใจกับการสร้างคุณภาพของประชากรเพื่อความรุ่งเรืองของประเทศ โดย
พยายามโยงให้ปฏิวัติด้านอาหารการกินของประชาชนขึน้ด้วยหลงัจากปฏิวัติทางการเมืองการปกครองส าเร็จแล้ว 
เน่ืองจากความเจริญของประเทศในแผนการปกครองใหม่ต้องการก าลงัคนท่ีแข็งแรงจากการกินอาหารท่ีถกูต้องตามหลกั
วิทยาศาสตร์ปัจจุบนั43 ซึ่งในการนีก้ารแพทย์สมัยใหม่และการสาธารณสขุก็กลายเป็นเคร่ืองมือส าคญัของรัฐ 44  และ
รัฐบาลมีนโยบายในการท่ีสร้างให้รัฐไทยกลายเป็น “รัฐเวชกรรม” มาตัง้แต่ปี พ.ศ. 247745 ปีเดียวกันกับการเร่ิมงาน
โภชนาการ ซึง่ก็มีผลให้การแพทย์และการสาธารณสขุได้ขยายตวัและกลายเป็นสถาบนัทางสงัคมและสถาบนัผลติความรู้
เก่ียวกบัสขุภาพและเข้ามามีอิทธิพลตอ่การด าเนินชีวิตประจ าวนัของคนไทยอยา่งยิ่งในเวลาตอ่มา 
 

กองส่งเสริมอาหารกับบทบาทหลักในการขับเคล่ือนโภชนาการใหม่ 
 
 นายแพทย์ยงค์ ชุติมา (ปรากฏในเอกสารบางแหง่ช่ือนายแพทย์ยง่ฮัว้ ซวัเจริญวงศ์ก่อนจะเปลีย่นช่ือ) ผู้ มีบทบาท
ริเร่ิมส าคญัในงานด้านโภชนาการได้เขียนถึงการเกิดขึน้ของความรู้เร่ืองการกินท่ีมีต่อสขุภาพเอาไว้ในปี พ.ศ. 2482 ว่า 
“กินอย่างไรจ่ึงจะดีนี ้ความรู้ในเร่ืองนีช้ัน้เดิมคบัแคบมากเพ่ิงจะมาแพร่หลายกวา้งขวางข้ึนก็เมื่อไม่ถึง ๒๐ ปีมานีเ้องและ
เพ่ิงจะมาตื่นตวัข้ึนในประเทศไทยก็ในยุคนี้”46 จากประสบการณ์ท างานของนายแพทย์ยงค์เองท่ีเป็นผู้ ริเร่ิมงานส่งเสริม
อาหารขึน้ขณะด ารงต าแหนง่นายแพทย์ตรวจการสาธารณสขุได้เลา่ถึงความพยายามบุกเบิกงานด้านอาหารขึน้อีกแขนง
ท่ีท่านเองเร่ิมจะติดต่อพูดคุยกับ ดร. ตัว้ ลพานุกรม มาก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 ซึ่งต่อมา ดร. ตัว้ 
กลายเป็นคนส าคญัในคณะราษฎรท่ีให้ความสนบัสนุนงานด้านโภชนาการของกรมสาธารณสขุมาตัง้แต่ปี พ.ศ. 2477 
โดยได้ติดตอ่กบัองค์การอนามยัแห่งสนันิบาติชาติ เพื่อด าเนินการให้เป็นไปตามหลกัวิทยาศาสตร์ของอารยประเทศด้วย 
แต่ในระยะแรกการด าเนินงานมีอุปสรรคให้ลา่ช้าบ้าง แต่ก็ปรากฏการรณรงค์ด้วยการพูดทางวิทยุเน้นให้ประชาชนเห็น
ความส าคญัของการกินเพื่อให้มีสขุภาพดี47 
 งานด้านโภชนาการเร่ิมปรากฏเป็นรูปเป็นร่างของความคิดท่ีจะด าเนินงานต่อสาธารณชนก็ย่างเอาในปี พ.ศ. 

2479 ได้มีบทความรณรงค์เก่ียวกบัการกินใช้แพร่กระจายตามสือ่มวลชนถึงการกินตาม “อนามยัแผนใหม่แบบสร้างสม” 

โดยการใช้วิธี “โปรปะกนัดาอย่างแรง” ให้คนไทยต่ืนตวัและสนใจเร่ือง ”การบริโภคอาหารดีถูกสว่นครบธาต”ุ   อาทิการชู

ค าขวญั “กินกบัมาก ๆ กินขา้วมากพอควร48” แทนคติโบราณท่ีให้ “กินข้าวมากๆ กินกบัน้อยๆ” รวมทัง้การบริหารร่างกาย

                                                             
43 ยงค์ ชุติมา, “ท าไมต้องปฏิรูปอาหารการกินของชาติ?”, ใน ประมวลบทความของนายแพทย์ยงค์ ชุติมา(พิมพ์เป็นท่ีระลึกใน

งานพระราชทานเพลงิศพนายแพทย์ยงค์ ชตุมิา ณ เมรุวดัมกฎุกษัตริยาราม วนัท่ี 8 สงิหาคม พ.ศ. 2507), น. 37. 
44 ดรูายละเอียดใน ชาติชาย มุกสง, “วาทกรรมทางการแพทย์กับนโยบายการสร้างชาติสมัยจอมพล ป . พิบูลสงคราม (พ.ศ. 

2481-2487)”, สงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม ่ 17, 1, (2548): 90-111. 
45 ดูรายละเอียดใน ทวีศักดิ์ เผือกสม, เชือ้โรค ร่างกาย และรัฐเวชกรรม: ประวัติศาสตร์การแพทย์สมัยใหม่ในสังคมไทย 

(กรุงเทพฯ: ส านกัพมิพ์แห่งจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2550). 
46 กรมสาธารณสขุ, กระทรวงมหาดไทย, อาหารของเรา (พระนคร: โรงพมิพ์ไทยพทิยา, 2482), น. 12. 
47 ยงค์ ชตุมิา, “ประวตักิารอาหารในประเทศไทย”, ใน ประมวลบทความของนายแพทย์ยงค์ ชตุมิา, น. 2. 
48 ยงค์ ชตุมิา, “สยามก้าวหน้าและอนามยัแผนใหม”่, ใน เร่ืองเดียวกนั, น.9-19. 



21 
 

และการหย่อนอารมณ์ตามหลกัอนามัย เพราะคนไทยมีอาหารอุดมสมบูรณ์ในการกินก็จริงแต่การกินของคนไทยยัง

ต้องการการปรับปรุงเปลีย่นแปลงอย่างมาก ทางกรมสาธารณสขุจึงได้วางแผนตัง้กองสง่เสริมอาหารขึน้เพื่อแนะน าการ

กินท่ีถกูต้องกบัประชาชน49 

 หลงัการด าเนินงานจัดตัง้หน่วยงานใหม่เพื่อรับผิดชอบด้านการส่งเสริมการกินตามหลกับริโภคศาสตร์เพื่อ

แก้ปัญหาโภชนาการอยา่งจริงจงัมาประมาณ 4 ปีจนถึงปี พ.ศ. 2481 ได้มีการตัง้องค์การสง่เสริมอาหารขึน้เป็นพิเศษใน

กรมสาธารณสขุโดยมีนายแพทย์ยงค์ ชุติมาเป็นหวัหน้ารับผิดชอบ ก่อนจะด าเนินการเสนอตัง้หนว่ยงานขึน้มาท าหน้าท่ี

ในการดแูลและแนะน าการกินของประชาชนให้ถูกต้องตามหลกัการแพทย์และการสาธารณสขุเป็นการเฉพาะตามหลกั

บริหารราชการ เน่ืองจากปัญหาว่าด้วยการกินท่ีท าให้เกิดโรคขาดสารอาหารมีความรุนแรงมาก ดงัปรากฏในค า “ปรารภ” 

ถึงเหตผุลในการตัง้ กองส่งเสริมอาหาร (Division of Nutrition) ท่ีวา่ “เนือ่งจากความอ่อนแอของพลเมือง และความไม่

เติบโตสูงใหญ่ให้สมสว่นของพลเมืองหนุ่ม ก็มีการบกพร่องธาตสุ าคญัแห่งอาหารเป็นสาเหต ุฉะนัน้กิจการแพทย์และการ

สาธารณสขุแผนปัจจุบนั จ่ึงตอ้งอาศยัวิชาอาหารการบริโภคเป็นรากเป็นฐาน”50 

 

 
ภาพที ่ 1 โปสเตอร์รณรงค์ใหกิ้นกบัให้มากข้ึนกินขา้วแต่พอควรตามหลกั "บริโภคศาสตร์" ของสมยันายกรฐัมนตรีจอมพล ป. พิบูล

สงครามยคุแรก พ.ศ. 2481-2487 

                                                             
49 วีณะ วีระไวทยะ และสง่า ดามาพงษ์, ววิฒันาการงานโภชนาการ (นนทบรีุ: กองโภชนาการ กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสขุ, 

2545). 
50 หอจดหมายเหตแุห่งชาต,ิ กรมศลิปากร, (2) สร. 0221.27/10 เร่ือง โครงการสง่เสริมอาหารของชาต ิ(5 กรกฎาคม 2581), น. 5. 
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ทีม่า: สมดุจดงานบา้นพิพิธภณัฑ์ มี.ค. 2549 

 

 ตอ่มาในการประชุมคณะรัฐมนตรีครัง้ท่ี 34/2481 เม่ือวนัท่ี 7 ตลุาคม พ.ศ. 2481  ได้พิจารณาเร่ืองดงักลา่วแล้ว

ปรากฏวา่ “ทีป่ระชุมรบัหลกัการและสง่ใหก้ระทรวงการคลงัพิจารณาต่อไป”51 ตอ่มากระทรวงการคลงัพิจารณาแล้วก็เห็น

ควรอนมุติัให้จดัตัง้ขึน้ จึงได้จดัตัง้กองสง่เสริมอาหารขึน้ในกรมสาธารณสขุ ซึง่ขณะนัน้สงักดัอยูใ่นกระทรวงมหาดไทย ดงั

ปรากฏในพระราชกฤษฎีกาจดัวางระเบียบราชการส านกังานและกรมในกระทรวงมหาดไทย (ฉะบบัท่ี 12) พ.ศ. 2482 ลง

วนัท่ี 4 สิงหาคม พ.ศ. 248252 โดยได้ตัง้กองสง่เสริมอาหารแบ่งเป็น 3 แผนก คือ แผนกกลาง แผนกต ารา และแผนกค้น

วิชา และมีนายแพทย์ยงค์ ชุติมาเป็นหวัหน้ากองท่ีเอาจริงเอาจงักบัเร่ืองนีม้าอีกกวา่ทศวรรษ แสดงให้เห็นถึงความเอาจริง

เอาจังของรัฐบาลในระบอบใหม่ท่ีจะปฏิวติัการกินของประชาชนให้อยูดี่กินดีเพื่อจะเป็นก าลงัส าคญัในการสร้างชาติตาม

อุดมคติของรัฐบาลในระบอบรัฐธรรมนญูท่ีต้องการเปลีย่นแปลงประเทศในหลายด้านด้วยกนั 

อาหารการกินหลังการปฏิวัติ 2475 นัน้จะไม่เน้นรสชาติและส ารับหรือการปรุงท่ีหรูหราเท่ากับคุณค่าทาง
โภชนาการท่ีจ าเป็นต่อการสร้างร่างกายพลเมืองไทยให้แข็งแรงเพื่อสร้างชาติให้เจริญก้าวหน้า การกินอาหารหายาก 
หรูหราราคาแพง การประดิดประดอยท่ีพิถีพิถันให้โอชารสของชนชัน้สงู และการกินเพื่ออยูแ่บบไม่ใสใ่จกับสขุภาพของชน
ชัน้ลา่ง ไม่ใช่การกินในอุดมคติของระบบใหม่ จึงต้องปฏิวัติการกินอาหารให้แสดงถึงความเท่าเทียมกันภายใต้ระบอบ
การเมืองใหม่ การกินอาหารไม่ได้ถูกมองว่าเป็นเร่ืองของการสนองตอบความต้องการของปัจเจกชนเท่านัน้ แต่การกิน
เป็นไปเพื่อประโยชน์ของสว่นรวมคือชาติด้วย ดงันัน้การกินตามหลกัโภชนาการใหม่เพื่อความเจริญก้าวหน้าของชาติจึง
เป็นอุดมคติใหม่ของการกินในสงัคมไทย  
 

การสร้างจิตส านึกพลเมืองใหม่ด้านการกินตามหลักบริโภคศาสตร์  
 

เม่ือได้จดัตัง้กองสง่เสริมอาหารขึน้แล้วก็ได้ด าเนินงานเก่ียวกับการกินในด้านสขุภาพหลายอย่าง และท่ีส าคญัก็
คือการเผยแพร่ความรู้ด้านอาหารการกินท่ีถูกหลกับริโภคศาสตร์ ขณะนัน้ค าวา่โภชนาการยงัไม่ปรากฏ ซึง่ในสงัคมไทย
ค าว่า “โภชนาการ” ท่ีถูกใช้ในความหมายของวิทยาศาสตร์ของการกินอาหาร ปรากฏในเอกสารชัน้ต้นครัง้แรก (เท่าท่ี
ตรวจค้นพบขณะนี)้ ในการตัง้คณะกรรมการโภชนาการแห่งชาติชุดแรกขึน้เม่ือปี พ.ศ. 2494 แต่ก่อนหน้านัน้ 1 ปีใน
พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2493 ปรากฏค าว่า “โภช, โภชย์, น. ของควรบริโภค. (ป. โภชช; ส. โภชย). 
โภชน  [โพดชะนะ] น. อาหาร, การกิน, การกินข้าว (ป.; ส.).”53ซึ่งน่าจะเป็นท่ีมาของการเปลี่ยนมาใช้ค าว่าโภชนาการ

                                                             
51 หอจดหมายเหตแุห่งชาติ, กรมศลิปากร, (2) สร. 0221.27/10 เร่ือง โครงการสง่เสริมอาหารของชาติ (5 กรกฎาคม 2581), น. 

12. 
52 ราชกิจจานเุบกษา เลม่ 56 (25 ธนัวาคม 2482): 2044-2050. 
53 ราชบณัฑิตยสถาน, พจนานกุรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2493, พมิพ์ครัง้ท่ี 1 (พระนคร: โรงพมิพ์บริษัทคณะช่าง จ ากดั, 

2493), หน้า 690. 
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แทนบริโภคศาสตร์ท่ีใช้มาก่อนหน้านี ้ซึง่ในทศวรรษ 2480 การด าเนินงานด้านนีจ้ะใช้ค าวา่ “บริโภคสงเคราะห์” โดยได้มี
การเปลี่ยนกองสง่เสริมอาหารมาเป็นกองบริโภคสงเคราะห์เม่ือมีการตัง้กระทรวงสาธารณสขุในปี พ.ศ. 2485 ก่อนจะ
กลบัมาเป็นกองสง่เสริมอาหารและตอ่มาในปี พ.ศ. 2512 ได้กลายเป็นกองโภชนาการ ในขณะท่ีพจนานกุรมราชบณัฑิต 
พ.ศ. 2525 ได้บัญญัติเอาไว้ว่า “โภชนาการ [โพชะนา-, โพดชะนา-] น. วิทยาศาสตร์ประยุกต์แขนงหนึ่งว่าด้วย
ความสมัพนัธ์ระหวา่งอาหารกบักระบวนการตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัสขุภาพและการเจริญเติบโตของสิง่ท่ีมีชีวิต.”54  

การเผยแพร่การกินตามหลักบริโภคศาสตร์ในทศวรรษ 2480 ได้ปฏิบัติการผ่านหลกัสูตรการเรียนการสอน

นกัเรียนในสถาบนัการศึกษา  และมีการรณรงค์ทางวิทยุกระจายเสียงและสื่อสิ่งพิมพ์ ภาพยนตร์ การจัดประกวดการ

ท าอาหาร เป็นต้น เพื่อให้ประชาชนหันมากินอาหารตามหลกัโภชนาการใหม่55 ซึ่งทางหน่วยงานท่ีรับผิดชอบก็คือกอง

สง่เสริมอาหารเองก็อยากให้ประชาชนท าตามค าแนะน าของรัฐในเร่ืองนี ้โดยยกเอาเหตผุลวา่ “เพราะฉะนัน้ถา้เราท่านไม่

ประสงค์จะให้เกิดความเจ็บไข้ข้ึนแก่ตนเองและญาติพี่น้องร่วมชาติแล้วประการที่หน่ึงที่ส าคัญย่ิงก็คือ ร่วมมือกับ

เจ้าหนา้ทีข่องรฐับาลปฏิบติั จดัท าทกุส่ิงตามค าแนะน าชกัชวนและร้องขอดว้ยความเต็มใจทีส่ดุ”56 

ในกระบวนการนัน้ รัฐบาลได้ใช้วิธีการประชาสมัพันธ์อุดมการณ์ของรัฐแบบใหม่ ๆ  ผ่านช่องทางการสื่อสาร

สมัยใหม่ ท่ีก าลังขยายตัวและได้รับความสนใจจากมวลชนอย่างมหาศาลอยู่ในขณะนัน้ อย่างเช่น การใช้

วิทยกุระจายเสยีงท่ีเกิดขึน้หลงัเปลี่ยนแปลงการปกครองและเป็นช่องทางท่ีส าคญัมากส าหรับการเผยแพร่เร่ืองโภชนาการ

และอาหารการกิน (ถึงกับในยุคต่อมามีต าราอาหารทางวิทยุพิมพ์ออกขายหลงัออกอากาศทางวิทยุ) และบางครัง้บท

บรรยายทางวิทยจุะตีพิมพ์ในวารสารและสือ่สิง่พิมพ์ด้วยดงัปรากฏในประมวลบทความของนายแพทย์ยงค์ ชุติมานัน่เอง 

ภาพยนตร์ท่ีก่อนหน้านัน้จะอยู่ในแวดวงคนชัน้สงูแต่หลงัการเปลี่ยนแปลงการปกครองก็เข้าถึงประชาชนทัว่ไปมากขึน้ 

รวมถึงสือ่สิ่งพิมพ์ท่ีผลิตให้เข้าใจได้ง่ายอย่างโปสเตอร์หรือใบปลวิตา่งๆ  และยงัรวมถึงสือ่ท่ีเกิดขึน้ในภาวะความทนัสมัย

ท่ีเผยแพร่ในหมู่ผู้ มีความรู้ เช่น หนงัสอืพิมพ์ ต าราความรู้ งานวรรณกรรม เป็นต้น  

งานต าราหรือการเผยแพร่ความรู้ทางอาหารและการกินเพื่อบ ารุงสขุภาพได้พิมพ์ขึน้หลายเลม่ในทศวรรษ 2480 

ท่ีงานโภชนาการเร่ิมจะตัง้มั่นขึน้มาเป็นสาขาหนึ่งของวิทยาศาสตร์การแพทย์สมัยใหม่ท่ีขยายตวัอย่างยิ่งในสงัคมไทย

เช่นกัน การพิมพ์ต าราเลม่ส าคญัคือ อาหารของเรา ของกรมสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทยได้พยายามน าเสนอว่า 

“อาหารเป็นพืน้ฐานของสขุภาพถ้าได้จัดให้ได้กินดีก็จะอยู่กนัด้วยดี ความเจ็บไข้ได้ป่วยจะลดนอ้ยลงได้ไม่เจ็บง่ายตาย

ง่ายและร่างกายก็จะสมบูรณ์แข็งแรง สามารถท าประโยชน์ไดเ้อนกประการทัง้แก่ตนเองและประเทศชาติ”57 ซึ่งถือได้ว่า

                                                             
54 ราชบณัฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2525, พมิพ์ครัง้ท่ี  5 (กรุงเทพฯ: บริษัทอักษรเจริญทศัน์ อจท. 

จ ากดั, 2538), หน้า 625. 
55 หอจดหมายเหตแุห่งชาต,ิ กรมศลิปากร, (2) สร. 0221.27/10 เร่ือง โครงการสง่เสริมอาหารของชาต ิ(5 กรกฎาคม 2581), น. 6. 
56 กรมสาธารณสขุ, กระทรวงมหาดไทย, อาหารของเรา, น. 8. 
57 เร่ืองเดียวกนั, ค าน า. 
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เป็นหนงัสือท่ีเป็นหลกัฐานส าคญัท่ีแสดงถึงความชดัเจนในงานโภชนาการอยา่งมาก และได้เผยแพร่ให้เด็กและเยาวชน

ด้วย เพราะในเลม่มีรูปลายเส้นของอาหารไว้ส าหรับเด็กได้ระบายสีเองด้วย นอกจากนีก็้ยงัได้พิมพ์ ต าราอาหารจากถั่ว

เหลือง ขึน้ในงานฉลองรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2482 เพื่อชักชวนและสง่เสริมให้ประชาชนหนัมานิยมบริโภคถั่วเหลืองซึ่งเป็น

อาหารโปรตีนท่ีส าคัญ58  หรือการเสนอถึงความส าคัญของวิตามินท่ีเป็นเสมือนยาอายุวฒันะเพื่อการมีสขุภาพดีและ

ชะลอความชราในหนงัสือช่ือ อายุวฒันะด้วยอาหาร59 กระทัง่ปลายทศวรรษ 2480 เป็นต้นมาก็มีความนิยมพิมพ์เร่ือง

โภชนาการเป็นหนงัสอืท่ีระลกึในงานศพควบคูก่บัต าราอาหารท่ีนิยมจดัพิมพ์มาก่อนหน้านัน้  

โดยปัญหาเร่งดว่นของสมยันัน้ก็คือการกินอาหารโปรตีนน้อยจึงท าให้เกิดการสง่เสริมให้กินอาหารโปรตีนขึน้ใน

ทศวรรษ 2480 ซึ่งหนงัสอืเลม่ส าคญัท่ีให้ความส าคญัในการให้เพิ่มการบริโภคโปรตีนอย่างมาก ก็คือเร่ือง เพิ่มก าลงัของ

ชาติโดยอาหารการกินตามหลกัวิทยาศาสตร์ ดงัท่ีเขียนเอาไว้วา่ 

 

เพือ่ความเข้มแข็งแห่งก าลงัของชาติ เพือ่ทวีจ านวนพลเมืองเพือ่ลดอตัราตายและความก้าวหน้า  

ขา้พเจ้าว่าถึงเวลาอนัสมควรแลว้ที่ประชาชาติไทยจักตอ้งลบล้างประเพณีโบราณต่างๆ ซ่ึงถ่วงความเจริญ

ของประเทศชาติบ้านเมือง และโดยฉะเพาะอย่างย่ิงการยกเลิกขนบธรรมเนียมโบราณ ซ่ึงบงัคบัให้เรากิน

ขา้วมาก ๆ กินกบันอ้ย ๆ ต่อนีไ้ปขอใหเ้ปลีย่นเป็น  “กินขา้วพอควร กินกบัมาก ๆ “กบัในที่นีห้มายความถึง

เนือ้สตัว์ต่างๆ ไข่, ปลา, ถัว่, กุ้ง ไม่ใช่น ้าพริกหรือแกงเผ็ด”60 

 

การสง่เสริมให้เพิ่มการบริโภคอาหารโปรตีนได้ท ากันอยา่งเข้มข้นและจริงจัง จนถึงกบัมีลทัธิโปรตีนนิสม์เพื่อการ

สร้างชาติขึน้61 โดยนายแพทย์ยงค์ ชุติมาเห็นวา่ “ไทยเราต้องการลทัธิโปรตีนนิสม์ (Proteinism) เพือ่การสร้างชาติ” และ

เสนอวา่ถัว่เหลอืงพืชมหศัจรรย์เหมาะเป็นแกนแหง่ลทัธิโปรตีนนิสม์62 และการสง่เสริมการกินโปรตีนก็เป็นภารกิจหลกัของ

การแก้ปัญหาทางโภชนาการของไทยมาตลอดหลายทศวรรษตอ่มา 

                                                             
58 กรมวทิยาศาสตร์, กระทรวงเศรษฐการ, ต าราอาหารจากถัว่เหลือง (พระนคร: กระทรวงเศรษฐการ, 2481), (เอกสารพเิศษของ

กรมวทิยาศาสตร์ กระทรวงเศรษฐการออกในงานฉลองรัฐธรรมนญู พ.ศ. 2481). 
59 วบิลุอายรุเวท, พระยา, อายวุฒันะด้วยอาหาร (พระนคร: โรงพมิพ์อกัษรนิติ,์ 2490). 
60 ย่งฮัว้ ซวัเจริญวงศ์, เพิม่ก าลงัของชาตโิดยอาหารการกินตามหลกัวทิยาศาสตร์ (พระนคร: โรงพมิพ์เดลเิมล์, 2479), น. 9. 
61 ดรูายละเอียดใน ก้องสกล กวินรวีกุล, “การสร้างร่างกายพลเมืองไทยในสมยัจอมพล ป. พิบูลสงคราม พ.ศ. 2481-2487”, 

(วทิยานิพนธ์มหาบณัฑิต คณะสงัคมวทิยาและมานุษยวทิยา (มานษุยวทิยา) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2545), น. 89-92. 
62 ยงค์ ชตุมิา, ประมวลบทความ, หน้า 55-56. 
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แม้วา่งานปฏิวติัด้านอาหารการกินนัน้เป็นงานยาก แตก็่มีเจตนาแนว่แนท่ี่จะท าเพื่อชาติ ดงัปรากฏวา่หนว่ยงานนี ้

ด าเนินงานด้วยอุดมคติท่ีวา่ 

 

ในการเร่ิมงานใหม่และงานอนัส าคญัให้แก่ประเทศชาติเช่นงานส่งเสริมอาหารให้ประชากรปฏิวติั

ลทัธิการบริโภคจากเลวมาเป็นดี หรือค่อนข้างดีข้ึนตามหลกัวิทยาศาสตร์นัน้ ทางกองบริโภคสงเคราะห์

จ าเป็นตอ้งวางหลกัอุดมคติไวใ้หสู้งพอควรเพือ่เป็นตามเจตนาอนัแรงกล้าของบรรดาผูที้่มีความสนใจและมี

ความรู้ในวิชาบริโภคศาสตร์ และเพือ่ก่อประโยชน์อนัใหญ่หลวงใหแ้ก่พลานามยัของชาติ63 

 

กินดีกินเพื่อชาติและอนามัยต้องไม่กินรสจัด 

 

“การกินดีคือกินกบัมาก กินไม่เผ็ดจัด กินข้าวแต่พอควรย่อมบ ารุงรักษาสขุภาพไว้ไดดี้ การกินเลว 

เช่น การกินขา้วมาก กินกบันอ้ย แลกินเผ็ดจดั ย่อมท าใหป่้วยง่าย ตายเร็ว”64 

 

นอกจากบริโภคนิสยัของการกินท่ีกินข้าวมากกินกับน้อย ต้องแก้เป็นกินกับข้าวมากขึน้กินข้าวน้อยลง กับข้าว

ต้องมีเนือ้ ผกัและผลไม้อยา่งถูกสว่นครบธาตุแล้ว การกินไม่เป็นมือ้เป็นเวลา กินจุบกินจิบ ก็ต้องแก้ให้กินเป็นมือ้ชดัเจน 

“เราตอ้งกินดี กินเป็นเวลา และรู้จกัคุณค่าของอาหารต่างๆ ไม่ใช่กินเพือ่อ่ิมแต่กินเพือ่อนามยั”65 อีกเร่ืองหนึง่ท่ีต้องแก้ไข

อย่างเร่งด่วนและส าคญัไม่แพ้กัน คือรสชาติอาหารท่ียงัไม่ถูก ”หลักบริโภคศาสตร์”  โดยนายแพทย์ยงค์ ชุติมา เห็นว่า 

“ส่ิงชูรส เช่น พริก หอม กระเทียม พริกไทย และเคร่ืองเทศต่างๆ ไม่จ าเป็นต่อร่างกาย ไม่ควรหดัรับประทานส่ิงเหล่านี้

เป็นปริมาณมากๆ ทุกๆ วนั เพราะเป็นการเฝ้าและรบกวนท้องและล าใส้”66  เสนอว่าให้ควรกินแต่เล็กน้อยเพื่อช่วยให้

อาหารโอชารสยิ่งขึน้ แตข่ณะเดียวกนัก็มีโทษต่อร่างกายหากกินมากจนก่อให้เกิดอาการร้อนไหม้ของทางเดินอาหารได้ 

จึงไม่ควรหดัให้เด็กกินของเผ็ด ของร้อน ของหมกั ของดอง67 

                                                             
63 ยงค์ ชุติมา, บริโภคศาสตร์สงัเขปและสตูรอาหารตา่งๆ, พิมพ์แจกเป็นท่ีระลึกในงานฌาปนกิจศพ นายศริิ ธรรมารักษ์ ณ วดั

พลบัพลาไชย จงัหวดัเพชรบรีุ วนัท่ี 10 เมษายน พ.ศ. 2492 (พระนคร: โรงพมิพ์ไทยพทิยา, 2492), หน้า 37-38. 
64 ยงค์ ชตุมิา, ประมวลบทความ, หน้า 4. 
65 ยงค์ ชตุมิา, บริโภคศาสตร์สงัเขปและสตูรอาหารตา่งๆ, หน้า 40. 
66 เร่ืองเดียวกนั, หน้า 22. 
67 เร่ืองเดียวกนั, หน้า 22-23. 
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นายแพทย์ยงค์ได้วิเคราะห์ถึงการบริโภคดัง่ท่ีชาวบ้านนิยมกนัอยูใ่นสมยันัน้มกัประกอบด้วย “ขา้วเป็นอาหารยืน

พืน้ มีปลาเค็ม กุ้งเค็มหรือเนือ้เค็มนิดหนอ่ยเป็นส่ิงชูรสช่วยใหก้ลืนขา้วลงไปได ้แม้บางครัง้อาจมีผกัตม้ ผกัน่ึง หรือผกัสด

บ้าง แต่ก็มีปริมาณนอ้ยเต็มที”68 ซึ่งท่านเห็นว่าการบริโภคถูกหลกับริโภคศาสตร์หรือบริโภคสงเคราะห์นัน้จะต้อง “ลด 

หรือก าจัดความเผ็ดและความเค็มของอาหารลง น ้าพริกถ้าผะสมด้วยปลาย่างหรือกุ้งแห้งหรือถัว่เหลืองหรือกะปิให้

พอควรและใช้พริกทีไ่ม่เผ็ดจัดแลว้จะเป็นอาหารที่ดีได.้... ดงันีก้ารสง่เสริมให้ชาวบ้านเพ่ิมไข่ เนือ้ ปลาบ้าง ผกัสด ผลไม้

สกุสดมากๆ ใหล้ดความเผ็ดลงแล้ว ย่อมเป็นอุดมคติแห่งการบริโภคสงเคราะห์ในประเทศไทย”69 และยงัตัง้ข้อสงัเกตของ

การชอบรับประทานอาหารรสจัดว่า “ชาวไทยเราส่วนมากชอบรับประทานอาหารที่มีรสแรงจัดเช่น เปร้ียวจัด เค็มจัด 

หวานจดั เผ็ดจดั การทีพ่วกเราชอบกินอาหารทีมี่รสแรงจดันีส้นันิษฐานไดว้่าเนือ่งมาจากการเคีย้วหมาก และความเขา้ใจ

ผิดนานาประการท าใหป้ากและล้ินของผูร้ับประทานชาไป ไม่รู้สึกอาหารในรสธรรมดา จึงตอ้งกินอาหารรสแรงจัดจึงจะรู้

รส”70  

ในการบรรยายทางวิทยุกระจายเสียงเม่ือวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2484 นายแพทย์ยงค์ ชุติมาได้พูดถึงเร่ือง

ความส าคญัของการกินเนือ้สตัว์และการให้เลิกกินอาหารรสจัดเอาไว้ว่า สาเหตุมูลฐานของสขุภาพไม่ดีของชาวไทยมา

จาก “การบริโภคอาหารไม่ถูกสว่นครบธาตคืุอนิยมรบัประทานขา้วมากเกินไป กินกบันอ้ยและชอบรบัประทานอาหารชูรส 

เช่น เผ็ดจัด หวานจัด เค็มจัด เป็นต้น...ฉะนัน้เดี๋ยวนีเ้ราจึงได้พยายามปลูกฝังอุดมคติใหม่แก่พวกเราชาวไทยว่า ให้กิน

ข้าวพอควร กับมากๆ เลิกอาหารเผ็ดร้อนและการเคี้ยวหมาก”71และสง่เสริมการบริโภคอาหารประเภทเนือ้สตัว์ให้เพิ่ม

มากขึน้ “เพราะเนือ้สตัว์นีเ้องเป็นของทีจ่ะขาดเสียไม่ได้ในการสร้างชาติไทย...ไทยทกุคนจงกินเนือ้สตัว์คู่กบัผกัสดมากๆ 

ทกุวนั เพือ่อนามยั” 72 

ผลส าเร็จอีกประการจากการรณรงค์ด้านโภชนาการ คือวิธีการด้านการครัวหมายถึงการปรุงอาหารทัง้การเลือก

วตัถุดิบ การล้าง การหัน่ การใช้ไฟปรุง การจดัส ารับอาหาร ตวัอยา่งเช่นการปรุงท่ีไม่ให้ผกัสกุมากนกัหรือกินผกัสด สว่น

ผลไม้ควรกินสดตามธรรมชาติไม่ควรน าไปปรุงเป็นของหวานจะท าให้วิตามินเสื่อม73 การปรุงเนือ้ให้มีคุณคา่ทางอาหาร

ครบคือปรุงให้สกุพอดีไม่เอาน า้เนือ้ทิง้ ให้ใช้ความร้อนพอควรไม่เค่ียวนานเกินควร หรือปรุงแบบแห้งคือปิ้งหรือย่างจะดี

ท่ีสุด74 ทัง้หมดเป็นผลมาจากความรู้ทางโภชนาการใหม่ท่ีส าคัญท่ีท าให้การปรุงเปลี่ยนแปลงไปและรสชาติอาหาร

                                                             
68 เร่ืองเดียวกนั, หน้า 36. 
69 เร่ืองเดียวกนั, หน้า 37. 
70 เร่ืองเดียวกนั, หน้า 33-34 
71 ยงค์ ชตุมิา, ประมวลบทความ, หน้า 59. 
72 เร่ืองเดียวกนั, หน้า 64. 
73 กรุณาด ูยงค์ ชตุมิา, บริโภคศาสตร์สงัเขปและสตูรอาหารตา่งๆ, หน้า 31,33. 
74 ยงค์ ชตุมิา. ประมวลบทความ, หน้า 61. 
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เปลีย่นแปลงไปด้วย ซึ่งปรากฏวา่ได้รับการยอมรับไปไว้ในต าราอาหารในยุคนัน้และยคุต่อมาอยา่งกว้างขวาง และถือได้

วา่ก่อให้เกิดความเปลีย่นแปลงในรสชาติของอาหารขึน้ด้วย 

ท่ีส าคญัท่ีสดุคือรัฐบาลสมยัคณะราษฎรได้สร้างความหมายใหม่ให้เกิดขึน้กบัอาหารและเปลีย่นภาษาอาหารการ

กินให้เป็นภาษาแบบโภชนาการ ทัง้ในการคิด พดูคุยสื่อสาร ปฏิบติัการเก่ียวกับอาหาร หรือภาษาการครัว ภมิูทศัน์ด้าน

รสชาติ อนัถือเป็นจุดเปลีย่นส าคญัในเชิงคณุภาพคือลดรสและประสานรสให้ดีขึน้นุม่นวลขึน้ ทัง้นีเ้น่ืองมาจากการเปลีย่น

หน้าท่ีของกับข้าวท่ีกินเพื่อประกอบกับข้าวให้ครบตามส่วนถูกธาตุแทนการเรียกข้าวให้มากแต่เดิม และการเปลี่ยน

วตัถุดิบและเคร่ืองปรุงท่ีหลากหลายขึน้และมีมากขึน้ในอาหารของคนทัว่ไป ท าให้รสชาติของอาหารคนไทยเปลี่ยนแปลง

ตัง้แตย่คุรัฐบาลคณะราษฎรเป็นต้นมา  

แต่ในอีกด้านหนึ่งการรณรงค์ให้ประชาชนเลิกรับประทานอาหารรสจัดตามหลักการกินตามธาตุให้หันมา

รับประทานอาหารรสนุ่มนวลลงและรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์ทางโภชนาการใหม่ตามความหมายของการแพทย์

สมยัใหม่ ก็เป็นการสร้างความเป็นอ่ืนให้กบัการกินอาหารรสจดัและปรุงแตง่ด้วยเคร่ืองเทศและเคร่ืองปรุงท่ีดิบหรือไม่ถูก

สขุอนามัย ซึ่งในโลกวฒันธรรมของชาวบ้านท่ียงัยดึถือหลกัการกินตามธาตแุบบการแพทย์ไทยโบราณอยู ่อาจจะมองว่า

เป็นการกินเพื่อบ ารุงสขุภาพจากรสชาติท่ีบ ารุงธาตขุองคนกิน และบางกรณีก็จดัเอาอาหารมีประโยชน์อยา่งเนือ้และไขไ่ก่

วา่ แสลงกบัแม่ลกูอ่อนและเด็ก เป็นต้น ซึง่กลายเป็นปัญหาทางด้านสาธารณสขุท่ีต้องแก้ไขในอีกหลายทศวรรษตอ่มา 

กลา่วโดยรวมแล้วนโยบายทางด้านการแพทย์และการสาธารณสขุท่ีมีเร่ืองของการกินตามแนวทางโภชนาการ
ใหม่เป็นหนึง่ในนัน้ด้วย ได้ถกูรัฐบาลคณะราษฎรใช้เป็นเคร่ืองมือสร้างรัฐไทยให้ก้าวสูค่วามทนัสมยัในยุคแห่งการ “สร้าง
ชาติ” การสร้างและเผยแพร่วาทกรรมทางการแพทย์สมยัใหม่ซึ่งหมายรวมถึงโภชนาการใหม่ จึงได้กลายเป็นเคร่ืองมือท่ี
จ าเป็นในการจดัการเพื่อสร้างสขุภาพพลเมืองตามอุดมคติท่ีรัฐต้องการ โดยมีร่างกายของประชาชนอนัรวมทัง้ด้านท่ีเป็น
กายภาพและเป็นร่างกายทางสงัคมเป็นเป้าหมายท่ีจะต้องถกูจัดการ ร่างกายของพลเมืองแบบใหม่ท่ีรัฐต้องการสร้างนัน้
เป็นไปเพื่อแสดงให้เห็นถึงความมีอารยะของชาติ ซึง่การแพทย์ได้ถกูน ามาใช้เป็นเคร่ืองมือของรัฐโดยตรงในการสร้างชาติ
ให้เป็นชาติท่ีมี “อารยธรรม” (civilization) ทดัเทียมกบันานาประเทศ75 โดยในด้านการกินอาหารมีหลกัฐานท่ีแสดงให้เห็น
ถึงความต้องการให้พลเมืองกินตามอยา่งประเทศท่ีศิวิไลซ์แล้ว ซึ่งรัฐได้มุ่งหวงัท่ีจะสร้างวิถีการกินของคนไทยให้มีอารย
ธรรมทัง้ด้านกิริยามารยาท การปรุงอาหาร รวมทัง้การกินตามแนวทางโภชนาการใหม่ด้วย 
 

 

 

                                                             
75 ดรูายละเอียดใน ชาติชาย มุกสง, “วาทกรรมทางการแพทย์กับนโยบายการสร้างชาติสมัยจอมพล ป . พิบูลสงคราม (พ.ศ. 

2481-2487),” หน้า 90-111. 
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บทสรุปส่งท้าย 

 การเปลีย่นแปลงวิธีคิดและวิถีปฏิบติัด้านอาหารการกินในสงัคมไทยในช่วงราวทศวรรษ 2480 เป็นต้นมาเห็นได้

ชดัวา่เกิดการเปลีย่นจากการ “กินตามธาต”ุ ตามหลกัทฤษฎีธาตขุองการแพทย์แผนไทยมาเป็นการกินตามหลกั 

“โภชนาการใหม่” ท่ีมีรัฐไทยหลงัการปฏิวติัทางการเมืองเป็นศนูย์กลางแหง่การขบัเคลือ่น ก่อนท่ีความรู้จะแพร่กระจาย

ผา่นระบบการศกึษาและการสือ่สารมวลชนสมยัใหม่ไปอยา่งกว้างขวาง ประกอบกบัการเปลีย่นแปลงวิถีการผลติเป็น

เกษตรอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมอาหารท่ีเกิดขึน้ตามมาหลงัสงครามโลกครัง้สอง ได้ท าให้ความรู้ของการกินตาม

หลกัโภชนาการใหม่กลายเป็นชุดความรู้หลกัของสงัคมไทยท่ีรัฐให้ความส าคญัในการสง่เสริมและสือ่สารความรู้ผา่น

ระบบโรงเรียน สถาบนัและวิชาคหกรรมศาสตร์ รวมทัง้โครงการพฒันาชนบทในช่วงสงครามเย็น โดยเฉพาะความรู้เร่ือง  

“อาหารหลกั 5 หมู่” ท่ีกลายเป็นท่ีรู้จกัจดจ า ท าให้ตัง้แตท่ศวรรษ 2510 เป็นต้นมาการกินตามหลกัโภชนาการใหม่

กลายเป็นกระแสหลกัท่ีมีอ านาจน าในสงัคมไทย ดงัจะเห็นได้จากวฒันธรรมประชา การโฆษณาประชาสมัพนัธ์ของ

อุตสาหกรรมอาหาร เป็นต้น 

 แตอ่ยา่งไรก็ตามก็ใช่วา่การกินตามแนวคิดเร่ืองการ “กินตามธาต”ุ ท่ีถกูน าเสนอผา่นชุดความรู้ด้านการแพทย์

แผนไทยเร่ืองการกินตามหลกั  “ธาตเุจ้าเรือน” ก็ยงัคงมีอิทธิพลตอ่วิถีการกินของคนไทยอยูไ่ม่น้อย การเลอืกกินและการ

อธิบายถึงความส าคญัตอ่สขุภาพของเร่ืองการกินตามธาตก็ุยงัมีผลตอ่การเลอืกกินอาหารของไทยอยา่งเห็นได้ชดัอยู ่เช่น

การกินอาหารรสชาติท่ีอร่อยตามนิยามของสงัคมไทยก็ยงัเป็นรสชาติท่ีไม่ลงรอยอยา่งสนิทกบัรสชาติของการแพทย์ 

สมยัใหม่คือยงักินรสจดั หรือเป็นรสเผ็ดท่ีดจูะเข้ากบัความคิดของการกินตามหลกัธาตเุจ้าเรือนมากวา่ การกินสมนุไพร

จ านวนมากและรสชาติเข้มข้นเพื่อขบัลม เป็นต้น  

นอกจากนีย้งัมีข้อโต้แย้งท่ีนา่สนใจวา่ระหวา่งการเลอืกกินตามหลกัโภชนาการใหม่กบัการกินตามธาตคุนไทยใช้

หลกัการไหนในการเลอืกกินในชีวิตประจ าวนัมากกวา่กนั ในสว่นผู้ เขียนมีข้อเสนอวา่ คนไทยจะใช้แนวคิดโภชนาการใหม่

ในการคิดและแนวทางการปฏิบติัเก่ียวกบัอาหารการกินท่ีเป็นระดบัหลกัการเป็นสว่นมาก หมายความวา่แม้ทกุคนจะรับรู้

และให้ความส าคญักบัการกินตามหลกัโภชนาการใหม่ก็ตาม แตใ่นระดบัของการตดัสนิใจเลอืกกินในชีวิตประจ าวนัก็ยงั

ปรากฏให้เห็นวา่เร่ืองโภชนาการใหม่ยงัเป็นรองเร่ืองรสชาติและเร่ืองความชอบสว่นบุคคลอยูม่ากเช่นกนั  

จะวา่กนัไปตามหลกัคิดทฤษฎีวา่ด้วย “พหุลกัษณ์ทางการแพทย์” แล้ว น่ีคือปรากฏการณ์ปกติธรรมดาของทกุ

สงัคมและทกุห้วงเวลาในประวติัศาสตร์ มนษุยชาติก็มกัจะมีทางเลอืกและทางออกด้านการดแูลรักษาสขุภาพของตนเอง

และสงัคมมากกวา่ 1 เสมอ เพียงแตว่า่จะเลอืกใช้อยา่งไร และมีความสมัพนัธ์กนัอย่างไรในการใช้ชีวิตประจ าวนัก็อาจจะ

เป็นเร่ืองท่ีนา่สนใจศกึษาเช่นกนัตอ่ไป ไม่วา่ทางด้านประวติัศาสตร์หรือมานษุยวิทยาก็ตาม 

  


