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อาหารมังสวิรัตมีิดีต่อสุขภาพ ช่วยยืดชีวติ ห่างไกลโรค 

 อาหารมังสวิรัติ (Vegetarian diet) คือ อาหารที่ปราศจากเนื้อสัตว์ ค าวา่ มังสวิรัติ มาจากสองค า คือ 

มังส- หรือ มังสา แปลว่า เนือ้  วิรัติ แปลว่า การยกเว้น การปราศจาก หรือการไม่ยินดี รวมกันเป็น มังสวิรัติ            

มีความหมาย การงดเว้นเนื้อสัตว ์การปราศจากเนื้อ ในภาษาอังกฤษ คือ vegetarian มีรากศัพท์มาจากภาษา

ลาติน คือ vegetare, vegetus, vegetables แปลว่า สมบูรณ์ ดีพร้อม สดชื่น เบิกบาน ผู้ที่บริโภคพชืผัก

ประจ า งดเว้นการบริโภคเนื้อสัตว์ เรียกว่า นักมังสวิรัติ vegetarian เรยีกอย่างสัน้ๆ ง่ายๆ ว่า vegee การ

ด ารงชีวิต สมถะแบบเรียบง่ายของนักมังสวิรัติเรียกว่า วิถีชีวิตแห่งมังสวิรัต ิvegetarianism การมจีิตใจที่เต็ม

เปี่ยมไปด้วยความเมตตา เอื้ออาทรต่อผู้อื่นและต่อสรรพสตัว์ 

 อาหารมังสวิรัติมีประวัติความเป็นมายาวนานมาตั้งแต่ยุคกรีกโบราณ ของยุคของปีธาโกรัส 
(Pythagoras) ซึ่งมีการบันทึกว่าชาวกรีซโบราณไม่กินเนื้อสัตว์ เนื่องจากมีความเชื่อว่าหลังจากการตายแล้ว
วิญญาณของมนุษย์ สามารถไปเกิดในสัตว์ได้ และวิญญาณสัตว์อาจจะไปเกิดเป็นมนุษย์ได้ด้วย ตั้งแต่สมัยก่อน
พุทธกาล อาหารมังสวิรัติได้เริ่มต้นในประเทศอินเดีย โดยมีความเชื่อที่อิงศาสนา เนื่องมาจากค าสอนธรรมะที่
เผยแพร่ในศาสนาต่าง ๆ ผู้ทีน่ับถือศาสนาฮินดู (Hindu) ส่วนใหญ่ นิกายเจน (Jain) พุทธศาสนาและ ศาสนา
อื่น ๆ ที่มาจากอินเดียนั้นได้ปฏิบัติตนตามเป็นนักมังสวิรัติอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ท าให้อินเดียเป็นประเทศ
ที่มีนักมังสวิรัตหิลายล้านคน และมีจ านวนมากที่สุดในโลก การไม่ทานเนื้อสัตว์ ไม่เบียดเบียนสัตว์แต่ในปัจจุบัน
ผู้คนหันมาทานมังสวิรัติเนื่องจากเหตุผลอื่น ๆ เช่น สุขภาพ มีการรายงานว่า การไม่ทานเนื้อสัตว์สามารถ
ป้องกันการเกิดโรคบางชนิด ที่ได้ยินค าว่า วีแกน ชาวเกาหลีกล่าวถึงอาหารมังสวิรัติไว้ว่า วัฒนธรรมการกิน
มีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย และนี่คือยุคสมัยแห่งการกลับมามองว่าโลกมนุษย์ก าลังเผชิญกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ ที่มีผลให้สิ่งแวดล้อมได้รับผลกระทบจนอาจจะส่งผลร้ายต่อสิ่งมีชีวิตทั้งหมดบน
โลกไม่เว้นแม้แต่มนุษย์ การกินมังสวิรัติจึงเป็นหนทางหนึ่งที่จะช่วยลดผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมเหล่านี้ได้ 
เนื่องจากพวกเขามองว่าการผลิตเนื้อสัตว์นั้นใช้ทรัพยากรมากกว่าการปลูกพืช และสร้างมลภาวะต่อโลกได้
มากกว่า หรือบางคนก็กินมังสวิรัติด้วยเหตุผลทางจริยศาสตร์ คือไม่ต้องการเบียดเบียนสัตว์อื่น การกิน
มังสวิรัตินั้นถือว่าได้รับความนิยมมาอย่างยาวนาน  ย้อนกลับไปเมื่อ 10 กว่าปีก่อน การกินผักโดยไม่ทาน
เนื้อสัตว์เลย ไม่ค่อยเป็นที่นิยมมากนัก แต่ปจัจุบันมังสวิรัติคือการไม่ทานเนื้อสัตว์แต่ยงัทานไข่และนม กับการ
ทานแบบ Vegan คือการไม่ทานทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ โดยในปี 2018 ยอดขายอาหารวีแกนเติบโตสูงถึง 



14,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เติบโตกว่าร้อยละ 5 เมื่อเทยีบปีต่อปี Veganism ทั่วโลกเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยรอ้ยละ 26 
ต่อปี นับจากปี 2015 – 2019 การกินมังสวริัติอย่างเคร่งครัดเป็นสิ่งที่ท าอย่างต่อเนื่องได้ยากในคนส่วนใหญ่ มี
ผลส ารวจจาก Humane Research Council ที่รายงานว่าคนกินมังสวิรัติทั้งแบบ Vegetarian และ Vegan 
มากถึงร้อยละ 84 กลับไปกินเนื้อสัตว์หลังจากที่พยายามเลิกกิน แล้วมคีนที่เคยกินมังสวริัติมากถึงร้อยละ 43  
ปัจจุบันน้ีวันที่ 1 ตุลาคม ของทุกปเีป็นวันมังสวิรัติโลก (World Vegetarian Day) ซึ่งมีวตัถุประสงค์เพื่อให้คน
ตระหนักถึงข้อดีจากการกินอาหารที่อุดมด้วยพืชผักและปราศจากเนื้อสัตว์ อาหารมังสวิรัติ คือ อาหารที่
ปราศจากเนื้อสัตว์ทุกชนิด รวมทั้งผลิตภัณฑ์จากสัตว์ด้วย ไม่ว่าจะเป็นนม เนย โยเกิร์ต เนยแข็งทั้งหลาย 
รวมทั้งไข่ทุกชนิดด้วย  (สิริรักษ์  บางสุด : 2557)โดยนอกเหนือจากเรื่องความเมตตาต่อสัตว์แล้ว ยังมี
ประโยชน์ดี ๆ ต่อสุขภาพ และการกนิอาหารมังสวิรัติก าลังกลายมาเป็นที่นิยมในช่วงปีสองปีที่ผ่านมา การกิน
มังสวิรัตินั้นไม่ได้อิงกับศาสนาความเชื่ออีกต่อไปแล้ว บางคนแค่อยากเปลี่ยนมาทานมังสวิรัติเพราะเหตุผลทาง
สุขภาพ หรืออาจจะเพราะไม่อยากสนับสนุนการท าอุตสาหกรรมปศุสัตวท์ี่ท าลายสิ่งแวดล้อม จึงท าให้เกิด
มังสวิรัติสายยืดหยุ่นอีกหลายแบบที่ช่วยให้คนกินมังสวิรัติ ใช้ชีวิตง่ายขึ้น ไม่ว่าจะเป็น มังสวิรัตินม (Lacto 
vegetarian) รบัประทานนม แต่งดไข่ มังสวิรัติไข่ (Ovo vegetarian) รบัประทานไข่ แต่ไม่ดื่มนม มังสวิรัติ
ปลา (Pesco vegetarian) เป็นกลุ่มมังสวิรตัิที่บริโภคปลาและอาหารทะเล และกลุ่มกึ่งมังสวิรัติ (Semi 
vegetarian) งดการรับประทานเนื้อสัตว์ใหญ่ เช่น เนื้อวัว เนื้อหมู แต่ยังรับประทานเนื้อปลา ไก่ ผลิตภัณฑ์
จากนม และไข่ต่าง ๆ ส่วนวีแกน หมายถึงกลุ่มบุคคลที่เคร่งครัดอย่างยิ่งที่จะไม่ทานเนือ้สัตว์ รวมถึงผลิตภัณฑ์
ที่ได้มาจากสัตว์ ทั้งนม ไข่ ชสี โยเกิร์ต น้ าผึ้ง ถ้าเคร่งขึ้นไปอีกก็จะไม่แม้กระทั่งใช้เครือ่งส าอางที่ผ่านการ
ทดสอบจากสัตวใ์นห้องทดลอง รวมถึงไม่ใช้กระเป๋า รองเท้าที่ได้จากสัตว ์ดังนั้นจึงเห็นได้ชัดว่า วีแกนจะเน้น
มากกว่า  

 ประเภทของอาหารมังสวิรัติ อาหารมังสวิรัติ คืออาหารจ าพวกผักและผลไม้ ซึ่งท าให้ได้รับกากใย
อาหาร อาหารมังสวิรัติจะไม่มีเนื้อสัตว์เลย อาหารที่ผู้ทานมังสวิรัตินิยมรับประทานกันส่วนใหญ่จะ
ประกอบด้วย ข้าว ผลิตภัณฑ์จากข้าว ผลิตภัณฑ์จากถั่ว เต้าหู้  เมล็ดฟักทอง เมล็ดทานตะวัน  

อาหารมังสวิรัตินั้นแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท 

1. มังสวิรัติเครง่ครัด เป็นมังสวิรัติที่กินอาหารจ าพวกพืชผัก ผลไม้ เพียงอย่างเดียว ไม่มีอาหารจ าพวกเนื้อสัตว์ 
ไข่ นม หรือ ผลิตภัณฑ์จากไข่และนม ผลิตภัณฑ์จากไข่ และ นม เป็นส่วนประกอบของอาหารนั้น ๆ 

2. มังสวิรัติประเภทที่มีการดื่มนม และ กินไข่ อาหารมังสวิรัติประเภทนี้มีไข่ นม ผลิตภณัฑ์จากนม นอกจาก
พืช ผักผลไม้แต่ไม่มีเนื้อสัตว์และไข่เป็นส่วนประกอบ 

3. มังสวิรัติประเภทดื่มนมและไข่ อาหารมังสวิรัติประเภทนี้มีไข่ นม ผลติภัณฑ์นม นอกเหนือจากอาหารจาก
พืช แต่ไม่มีเนือ้สัตว์เลย  



จะเห็นได้ว่ามังสวิรัติทั้ง 3 ประเภทนี้จะไม่มีอาหาร หรือส่วนประกอบที่มาจากเนื้อสัตว์ แต่ก็มิได้หมายความว่า
จะท าให้ร่างกายขาดสารอาหารประเภทโปรตีน จากอาหารจ าพวกถั่ว เมล็ดแห้ง เช่นถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วด า 
ถั่วลิสง เป็นต้น 

 ส่วนใหญ่พบวา่ อาหารมังสวิรัติ มีแค่ สลัดผัก ถั่ว ข้าว แต่จริง ๆ แล้ว ผู้ทานมังสวิรัตินั้นได้น าสิ่งที่ตน
ทานได้มาปรับปรุงให้เข้ากับสูตรเมนูต่าง ๆ เพื่อให้อาหารน่ารับประทานยิ่งขึ้น ผู้ที่กินอาหารมังสวิรัติลดความ
เสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็ง โรคหัวใจ ความดนัโลหิตสูง เบาหวาน และโรคอ้วน ผลการวิจัยทั้งในและ
ต่างประเทศ พบผู้ที่เป็นมังสวิรัติเคร่งครัดมีภาวะบกพร่องของวิตามินบี 12 และแร่ธาตุเหล็กโดยเฉพาะที่เป็น
มังสวิรัติเคร่งครัดเป็นเวลานาน ๆ และมผีลต่อการเจริญเติบโตของร่างกาย 

 อาหารมังสวิรัติ ในอนาคตมีแนวโน้มการบริโภคอาหารมังสวิรัต ิ

 ตลาดอาหารมังสวิรัติยังไม่โตไม่หยุดตามจ านวนผู้บริโภคที่เพิ่มมากขึ้น ตลาดอาหารมังสวิรัติมีการเติบโตเฉลี่ย
ร้อยละ 12 ตามจ านวนผู้บริโภคที่หันมากินอาหารประเภทนี้มากขึ้น ผู้ผลิตหลายรายต่างหันมาให้ความสนใจใน
การพัฒนาอาหารประเภทนี้เช่นเดียวกันในไทย จนท าใหต้ลาดอาหารมังสวิรัติมความหลากหลายมากยิ่งขึ้น แต่
ละอย่างก็มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว 

อาหารมังสวิรัติที่ออกสู่ตลาดในช่วง 5ปี ทีผ่่านมา พบว่ามีจ านวนมากถึงร้อยละ 22 ของอาหารใหม่ที่ออกสู่
ตลาดทั้งหมด อาหารมังสวิรัติ หรือ อาหารจากพืชถูกพัฒนาออกมาอย่างหลากหลายในตลาดโลกตลอด
ช่วงเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา น าโดยผลิตภัณฑ์กลุ่มหลัก ๆ Snackbar ขยายตัวร้อยละ 30.6 ซอสหรือเครือ่งปรุงรส 
ขยายตัวร้อยละ 25.8 นมจากพืช ขยายตัวร้อยละ 25.4 โปรตีนทดแทนเนื้อสัตว์ขยายตัวร้อยละ 32.3 พาสต้า 
ขยายตัวร้อยละ 44.7 ผลิตภัณฑ์ทดแทนเนือ้ ขยายตัวร้อยละ 57.1 และขนมคบเคี้ยวจากผลไม้ ขยายตัวร้อย
ละ 34  

ตลาดอาหารมังสวิรัติในไทย มีอาหารมังสวิรัติออกสู่ตลาดประมาณ 470 ผลิตภัณฑ์ในช่วง 4 ปีนี้มีอัตราเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่องเฉลี่ยร้อยละ 14.5 ต่อปี ในป ี2018ทีผ่่านมามีผลิตภัณฑ์อาหารมังสวิรัติออกใหม่ถึง 174 รายการ 
เพิ่มขึ้นจากปีก่อนถึง ร้อยละ 40.2 ส่วนใหญ่จะเป็นขนมธัญพืชอบกรอบร้อยละ 19.5 นมถั่วเหลืองร้อยละ 
16.7 ซอสและเครื่องปรุง ร้อยละ 15.8 เบเกอรี่ ร้อยละ 6.3 และน้ าผลไม้ ร้อยละ 5.4 เชื่อแน่ว่าผู้บริโภค
อาหารมังสวิรัติหรืออาหารจากพืชจะมีจ านวนเพ่ิมมากขึ้น และตลาดของสินค้าเหล่านี้ก็จะเติบโตตามไปด้วย 
อาหารมังสวิรัติมีความได้เปรียบเนื่องจากมีกลุ่มเป้าหมายที่กว้างมาก การรับประทานอาหารประเภทผักและ
ผลไม้ปริมาณมากและมีแนวโน้มว่าจะท าให้คุณมีสุขภาพทีด่ีขึ้น การหันมาลองรับประทานอาหารมังสวิรัติถือว่า
เป็นสิ่งคุ้มค่าทีน่่าลอง เพราะการรับประทานเช่นนี่มีความปลอดภัยส าหรับคนส่วนมาก  
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         ชาลิสา เมธานุภาพ 
https://themomentum.co/the-vegetarian-book-south-korea 
https://www.marketingoops.com/reports/industry-insight/trend-flexitarian-growth/ 
http://fic.nfi.or.th/early_warning_detail.php?smid=1906 
https://vegsoc.org/info-hub/definition/ 
https://www.healthline.com/nutrition/vegan-vs-vegetarian 
https://www.webmd.com/diet/ss/slideshow-vegetarian-diet 
https://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/nutrition-and-healthy-eating/in-
depth/vegetarian-diet/art-20046446 

https://bupa.co.th/vegetarian-food/ 
http://vegetarianfood99.blogspot.com/2016/09/blog-post.html 
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https://themomentum.co/the-vegetarian-book-south-korea
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http://fic.nfi.or.th/early_warning_detail.php?smid=1906
https://vegsoc.org/info-hub/definition/
https://www.healthline.com/nutrition/vegan-vs-vegetarian
https://www.webmd.com/diet/ss/slideshow-vegetarian-diet
https://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/nutrition-and-healthy-eating/in-depth/vegetarian-diet/art-20046446
https://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/nutrition-and-healthy-eating/in-depth/vegetarian-diet/art-20046446
https://bupa.co.th/vegetarian-food/
http://vegetarianfood99.blogspot.com/2016/09/blog-post.html


 


