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ว่าดว้ยเร่ืองมงัสวิรัติ แบบคนญ่ีปุ่น 
Japanese Style 

วนัน้ีขอต้อนรับเทศกาลกินเจด้วยการเอาเ ร่ืองของ 

“มงัสวิรัติ” ในความเข้าใจของคนญี่ปุ่ นมาเล่าให้ฟัง

กนันะครับ  

พูดถึงค  าวา่ “มงัสวริัติ” หรือ “การไม่กินเน้ือ” ถ้าพูด
ตามจริงในระดบันานาชาติ จริงๆ แลว้มนัมีที่มาในเชิง
แนวคิดและวิธีปฏิบ ัติที่ แตกต่ างก ันไปนะครั บ 
อย่างเช่นมงัสวิรัติอย่างคนอินเดียเ น่ีย จ ัดว่าไม่กิน
เน้ือสัตวแ์ต่กนิไข่กินนม (Ovo-lacto-vegetarian) และ

ไม่ตอ้งกลวัขาดโปรตีนเพราะเขาหนกักนิถ ัว่ดว้ย เอาถ ัว่มาแกงกนิ มงัสวริัติบางพวกไม่กนิไข่แต่ยงักนินม บางพวกไม่กินไข่ไม่
กินนม อย่างอาหารเจแบบคนจีนกใ็ช่ ยิ่งถา้เป็นสายวแีกนน่ีเขาจะปฏิเสธทุกอย่างที่มาจากสัตว ์กระทัง่ “น ้าผึ้ ง” กต็้องไม่กิน ซ่ึง
ความแตกต่างในวตัรปฏิบติัเหล่าน้ีมาจากความแตกต่างในเชิงแนวคิดที่มาวา่ “ท าไมกนิมงัสวริัติ” ซ่ึงผู ้เขียนขอจ าแนกออกเป็น
สองแนวคิดดงัน้ี  

-   หน่ึง กนิมงัสวริัติดว้ยเหตุผลทางศาสนา/ศีลธรรม 

- สอง กนิมงัสวริัติดว้ยเหตุผลดา้นสุขภาพ/ส่ิงแวดลอ้ม 

ในโลกตะวนัออก เหตุผลทางศาสนา/ศีลธรรมนั้นน าหนา้มากอ่นเลย ศาสนาพุทธมีศีลขอ้ปาณาติบาต ส่วนศาสนาฮินดูกม็ีหลกั
อหิงสา (ไม่เบียดเบียน) ฉะนั้นการกนิมงัสวริัติในจีนและญี่ปุ่นในยุคเกา่นั้นมาจากเหตุผลทางศาสนาแทบจะล้วนๆ แต่ในโลก
ตะวนัตกนั้น การกินมงัสวิรัตินั้นไม่ได้มาจากศาสนากจ็ริง แต่กม็ีเ ร่ืองของจริยธรรม สุขภาพ และส่ิงแวดล้อมเข้ามามาก 
โดยเฉพาะการแอนต้ีอุตสาหกรรมปศุสัตวซ่ึ์งเขามองวา่เป็นการทารุณสัตวแ์ละท าลายส่ิงแวดลอ้ม (เพราะส่ิงปฏิกูลที่สัตวข์บัถ่าย
รวมกนัมากๆ) 

เมื่อลองมาโฟกสัถึงการตีความวา่ แค่ไหนจึงจะเรียกวา่ไม่ผิดศีลขอ้ปาณาติบาต หรือไม่เป็นการเบียดเบียนสัตวน์ั้น ต่างถิ่นที่ต่าง
วฒันธรรมต่างตนกต่็างตีความไม่เหมือนกนั มีต ั้งแต่การตีความอย่างแคบคือขอแค่อย่าไปเชือดสัตวเ์อาเน้ือมากินกพ็อ ไปจนถึง
ข ั้นสุดโต่งที่วา่อะไรที่เอามาจากสัตวเ์ราตอ้งไม่กนิไม่ใช ้(อย่างเช่นวแีกน) แต่ญี่ปุ่ นมีการตีความค าวา่ “ไม่กนิเน้ือ” ไดแ้บบ Japan 
Only จริงๆ ครับ เรามาดูประวตัิศาสตร์ของมงัสวริัติในญี่ปุ่ นกนัเถอะครับ 
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ว่าดว้ยเร่ืองมงัสวิรัติ แบบคนญ่ีปุ่น 
Japanese Style 

ประวตัิศาสตร์ของมงัสวริัติในญี่ปุ่ น 

ว่ากนัวา่ต ั้งแต่ยุคนารา จกัรพรรดิเทม็มุ (天武天皇) ไดอ้อกพระ
ราชโองการห้ามฆ่าสัตวแ์ละบริโภคเน้ือสัตว ์เห็นได้เลยว่ามาจาก
เหตุผลเร่ืองศีลข้อปาณาติบาตล้วนๆ เน่ืองจากยุคนาราเป็นยุคที่รับ
พุทธศาสนาจากจีนมาเตม็ๆ อย่างไรกต็าม พอเข้ายุคคามาคุระ กไ็ด้
เกดิศาสนาพุทธ “นิกายใหม่ๆ” ขึ้นมาเพื่อซ้ือความนิยมจากชาวบ้าน 

อย่างเช่นนิกายโจะโด (浄土真宗) หรือนิจิเรน (日蓮宗) 

ที่มาพร้อมแนวคิดเช่น “ศีลข้อเล็กน้อยไม่ต้องถือกไ็ด้” (末法無戒) “กินเน้ือได้ มีเมียได้” (肉食妻帯) ซ่ึงพอเกิด
แนวคิดแบบน้ีในสังคม ความเคร่งในศีลขอ้ปาณาติบาตกห็ย่อนลงไป 

แต่พอหลงัจากนั้น ศาสนาพุทธนิกายเซ็น (禅宗) กไ็ดแ้พร่จากเมืองจีนเข้ามาในญี่ป่น และความเคร่งในศีลข้อปาณาติบาตก็

กลบัมาพร้อมกบัแนวความคิดเร่ืองการบ าเพญ็เพียร จนเกดิการพฒันา “อาหารโชจิน” (精進料理) ส าหรับพระฉัน ซ่ึงพอ

ล่วงมาถึงยุคเอโดะ กเ็กดิ “อาหารฟุจะ” (普茶料理) ซ่ึงเป็นอาหารมงัสวริัติส าหรับเลี้ยงญาติโยม ซ่ึงมีที่มาจากนิกายโอบาคุ 

(黄檗宗) ซ่ึงถือเป็นสายย่อยสายหน่ึงของเซ็น อย่างไรกด็ี ถา้ดูจากประวตัิศาสตร์อาจกล่าวไดว้า่ ต ั้งแต่ยุคคามาคุระเป็นตน้มา 
มงัสวริัตินั้นกไ็ม่ไดก้ลายเป็นอาหารกระแสหลกัอีกต่อไป กลายเป็นอาหารเฉพาะกลุ่ม เฉพาะบางโอกาสเท่านั้น อย่างไรกด็ี 
อิทธิพลตั้งแต่สมยันารานั้นมีอยู่มาก จึงท าให้คนญี่ปุ่ นนั้น “ไม่กนิเน้ือ” ที่หมายถึงเน้ือสัตวบ์กและเน้ือสัตวปี์ก 

แต่ปัญหาคือ ส าหรับคนญี่ปุ่ น เน้ือกค็ือเน้ือ ปลากค็ือปลา ไม่กนิเน้ือ แต่กินปลากินหอยกินกุง้ได้ เพราะไม่ได้ฆ่ามนั ไม่ได้ไป
เชือดมนั มนัขึ้นน ้ามามนักต็ายของมนัเอง แต่ในสมยัโบราณแมแ้ต่ปลา (โดยเฉพาะปลาทะเล) คนกไ็ม่ไดม้ีโอกาสจะกนิได้ง่ายๆ 
บ่อยๆ อย่างดีนานๆ ทีกก็นิปลาซาบะดองที่เขาเดินขา้มเขามาขาย อย่างไรกด็ี “รสอูมามิ” จากทะเลอย่างคตัสึโอะบุชิ การเอาปลา
แห้งมาตม้น ้าซุปนั้นถือเป็นรสอร่อยท่ีเป็นส่วนหน่ึงของวถิีชีวติการอยู่การกนิของคนญี่ปุ่นไปแลว้ ฉะนั้น พอมาถึงยุคน้ี ถึงจะมี
คนญี่ปุ่ นที่หนัมา “ไม่กนิเน้ือ” เพื่อสุขภาพ ถึงจะกนิถ ัว่เหลือง (เตา้หู้) กนิผกั กนิเห็ดเป็นหลกักต็าม รสอูมามิจากทะเล (เช่นรส
จากคตัสึโอะบุชิ) กย็งัเป็น “รสชาติที่ขาดไม่ได”้ ซ่ึงฝรั่งมาเห็นเขา้คงจะงงวา่มงัสวริัติอย่างญี่ปุ่ นน่ี อย่างน้ีกไ็ดด้ว้ยเหรอ? 

ฉะนั้นไม่วา่เราจะไม่กนิเน้ือสัตว ์หรือกนิให้นอ้ยลงดว้ยเหตุผลอะไรกต็าม ผูเ้ขียนมองวา่การกนิเป็นเร่ืองของวฒันธรรม สังคม 
ฉะนั้นไม่วา่เราจะเลือกอะไรในฐานะปัจเจก เรากต็อ้งไม่ลืมวา่เราอยู่ในสังคมและกย็งัตอ้งเดินไปตามวิถีของคนส่วนใหญ่ เคร่ง
มากไปใช่วา่ดีจะกลายเป็นอยู่ยากเสียเปล่าๆ ดงันั้นในโลกตะวนัตกหรือที่อื่นๆ ตอนน้ีแนวทาง flexitarian หรือการกินแบบ
ยืดหยุ่น คือเลือกไดเ้รากเ็ลือก กนิเน้ือให้นอ้ย เวน้ไดก้เ็วน้บา้งเป็นบางมื้อ ผูเ้ขียนเองกเ็ป็น Flexitarian ครับ ชีวติประจ าวนับางมื้อ
เอาข้าวไปกินท่ีท างานมีแค่ข้าวไข่เจียวกบักิมจิครับ บางวนักก็ินก๋วยเต๋ียวผดัแบบใส่แต่ไข่ (ไม่ใส่เน้ือสัตว์) วนัไหนไป
ร้านอาหารเมก็ซิกนัที่มีตวัเลือกมงัสวริัติหรือวีแกนกส็ั่งกินตามนั้น ส่วนเทศกาลกินเจปีน้ีใครอยากจะกินตามประเพณีกต็าม
สะดวกเลยครับ วนัน้ีกข็อลาไปกอ่น สวสัดีครับ 
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 ยาเสพติดสูตรสี่คูณร้อยและสูตรแปดคูณร้อย 
ยาสี่คูณร้อย   คือ   ยาเสพติดสูตรใหม่ท่ีก าลังแพร่ระบาดในหมู่วัยรุ่นชาวไทยมุสลิม 3  จงัหวัดชายแดน
ภาคใต้ ใช้ดื่ม  เนื่องจากสารเสพติดชนิดนี้ไม่มีกล่ินท าให้ไม่มีใครรู้ว่าก าลังเสพยา เเละมีวัยรุ่นบางคนหลง
คิดคิดว่าเมื่อดื่มยาส่ีคูณร้อย เข้าไปเเล้วจะมีก าลังวังชา คล้ายยาชูก าลัง  

  
  สูตรของยาส่ีคูณร้อย คือ  

1.  ยาแก้ไอ ชนิดต่างๆ ซ่ึงเป็นยาควบคุมการใช้ ท่ีผู้ขายต้องมีใบอนุญาต และผู้ซ้ือต้องซ้ือตามใบสั่งของ
แพทย์  

        2.  น้ าใบกระท่อม น าใบกระท่อมมาต้ม 
        3.  ยากันยุง          
        4.  น้ าอัดลมชนิดหนึ่งหรือยาเเก้ไอ 

ภายหลังมีการน าสารฟลูออเรสเซนต์ไปผสม กลายเป็น สูตร ห้าคูณร้อย 
ยาเสพติดสูตรแปดคูณร้อย 
แปดคูณร้อย มีวิวัฒนาการมาจากยาเสพติดสูตรส่ีคูณร้อยท่ีมีส่วนผสมของยาแก้ไอ ด้วยการเติม เหล้าแห้ง 
โซดา และยากล่อมประสาท ท่ีวัยรุ่นเรียกว่า “โซแลม” ลงไปยาเสพติดแปดคูณร้อยได้ใช้ใบลองกองผสมกับ
ยาบ้าแทนใบกระท่อม เนื่องจากเป็นท่ีเชื่อกันว่าใบลองกองมีสารพิเศษท่ีสามารถกระตุ้นอารมณ์ทางเพศได้ 
ส าหรับยาเสพติดชนิดนี้พบคร้ังแรกท่ีอ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา แต่ต่อมาได้ลุกลามขยายสู่พ้ืนท่ีอ่ืน ๆ ท้ัง
จังหวัดระนอง จังหวัดชุมพร และจังหวัด 
สุราษฎร์ธานี อย่างรวดเร็ว เนื่องจากเป็นสูตรท่ีท าได้ง่าย การระบาดของยาเสพติดอีก 2 ชนิด ได้แก่ “โอวัล
ดี” ซ่ึงเป็นเคร่ืองดื่มชนิดซองน าเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้านลักษณะคล้ายโอวัลติน ส าหรับวิธีการเสพผู้
เสพจะน าโอวันดีไปเผาไฟท้ังซองให้สารภายในกลายเป็นขี้เถ้าก่อนน ามาสูดดม  
“บุหร่ีหวาน” บุหร่ีจากมาเลเซีย มีกล่ินหอม และรสหวาน เมื่อสูบแล้วเช่ือว่าสามารถกระตุ้นความรู้สึกทาง

เพศได้  
 
 

 
 
 
มคว 
 

  for 
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By Production Control 

Monthly Cleaning on 16 Sep 2021 

At Plant office 
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By Production Control 

No. Topic Section Idea Owner Prize 

1 Metal Detector Improvement (FC Packing Room)  MT Krit, Adul  

TMM 

scoring 

2 Automatic pH Control System at RE-146A~F. PD1, MT Authan, Chumporn  

3 ISO Tank Loading for Customer.  LG, PD1  
Terawat, Songkran, 

Wichuda  

4 SO2H Pipe Line Modification at TA-8 (MSL).  LG, PD1 Terawat, Songkran  

5 Alternative Beta-Amylase Enzyme (Secura).  TD 
Sittikorn, Piyaporn, 

Patchaya  

6 Electronic Utilizing : E-leave System.  HR Nittaya  

7 Online Training via LMS : E-learning System.  HR Phattrakorn  

 Kaizen B (On the job improvement) Y 2021 ที่ผา่นการอนุมตัโิดย GM และรอการพจิารณาโดย

ทมีผูบ้รหิารระดบัสูง ขณะนี้ม ี7 เรื่อง ดงันี้ 
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พลงังานเป็นอกีหน่ึงองคป์ระกอบส าคญัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใชช้วีติของเราอยา่งหลกีเลีย่งไม่ได ้เราเร ิม่ใชพ้ลงังานกนั

ตัง้แตว่นัแรกทีล่มืตาดโูลก และเพิม่ปรมิาณการใชพ้ลงังานมากขึน้เร ือ่ยๆ ในทุกๆ วนั ยิง่มสีิง่อ านวยความสะดวกมากขึน้

เท่าไร พลงังานก็ถกูใชไ้ปมากขึน้เทา่น้ัน ถงึแมว้่าตามทฤษฎจีะบอกเอาไวว้่าพลงังานไม่มวีนัสญูหายมแีตเ่ปลีย่นรปูไป

เป็นอยา่งอืน่ แตเ่พยีงแคเ่ปลีย่นรปูไปเราก็ไม่อาจใชป้ระโยชนจ์ากพลงังานน้ันไดอ้กี หรอืหากจะใชก็้ตอ้งเสยีงบประมาณ

และทรพัยากรจ านวนมากในการเปลีย่นรปูพลงังานใหก้ลบัมาอยู่ในประเภททีเ่ราใชง้านได ้ดงัน้ันเราจงึตอ้งเห็นคณุคา่

ของพลงังานทีม่อียู่พรอ้มกบัรว่มกนัอนุรกัษใ์หพ้ลงังานเหลา่น้ันมเีหลอืเฟือเพยีงพอไปสูค่นรุน่หลงัตอ่ไป 

แนวทางในการอนุรกัษพ์ลงังาน 

            หากจะใหนิ้ยามของค าวา่ “อนุรกัษพ์ลงังาน” แบบทีเ่ขา้ใจไดง้่ายทีส่ดุ ก็คงจะเป็นการน าพลงังานมาใช ้

ประโยชนอ์ย่างเต็มประสทิธภิาพมากทีส่ดุ แลว้ก็ใชอ้ย่างประหยดัดว้ย สว่นใดทีล่ดทอนไดก็้ท าเสยี จะไดเ้อาสว่นที่

ลดทอนน้ันไปท าประโยชนใ์นดา้นอืน่ๆ ตอ่ไป ซึง่รปูแบบของการอนุรกัษพ์ลงังานก็ท าไดห้ลายอย่าง เร ิม่จากหน่วยยอ่ยๆ 

คอืตวัเราเอง ใหห้มัน่สงัเกตว่าเราใชพ้ลงังานอะไรบา้งในแตล่ะวนั นับตัง้แตต่ืน่นอนไปจนถงึเขา้นอนอกีคร ัง้ มตีรงไหน

บา้งทีเ่ราจะลดการใชพ้ลงังานได ้เชน่ ถา้ตอ้งขบัรถไปท างาน มคีนในบา้นทีจ่ะไปทางเดยีวกนัหรอืไม่ ภายในบา้น

จ าเป็นตอ้งเปิดแอรท์ าความเย็นตลอดเวลาหรอืเปลา่ เป็นตน้ พอเร ิม่การอนุรกัษพ์ลงังานทีต่วัเองแลว้ก็ขยายไปสู่

ครวัเรอืนและสงัคมตอ่ไป 

ตอ่ไปนีจ้ะเป็นตวัอย่างของแนวทางในการอนุรกัษพ์ลงังานทีทุ่กครวัเรอืนสามารถรว่มมอืรว่มใจกนัไดง้่ายๆ แลว้ก็ใหผ้ล

ลพัธท์ีน่่าพงึพอใจดว้ย เพยีงแคค่นละไมค้นละมอืเราก็จะชว่ยดแูลโลกใบนีไ้ดม้ากเลยทเีดยีว 

– ปลกูตน้ไมภ้ายในร ัว้บา้นและทีด่นิของตวัเอง ตน้ไมเ้ป็นแหลง่ผลติทีย่อดเยีย่ม ผลติทัง้อาหาร อากาศทีบ่รสิทุธิ ์ท ัง้ยงั

ชว่ยลดความรอ้นไดอ้กีดว้ย ถา้ทกุบา้นปลกูตน้ไมเ้หมอืนกนัหมด พืน้ทีโ่ดยรวมก็จะมตีน้ไมม้ากพอทีจ่ะฟอกอากาศและ

ลดภาวะโลกรอ้นไดเ้อง 
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– ดแูลเคร ือ่งใชไ้ฟฟ้าภายในบา้นใหอ้ยูใ่นสภาพด ีน่ีเป็นเร ือ่งเล็กๆ นอ้ยๆ ทีห่ลายคนมองขา้มไป อุปกรณต์วัไหนทีเ่ร ิม่

เกา่ เร ิม่มรีอ่งรอยของความช ารดุ เวลาใชง้านมนัจะกนิพลงังานไฟฟ้าคอ่นขา้งมาก ก็ใหเ้ราซอ่มแซมใหด้เีหมอืนเดมิ

หรอืไม่ก็ตดัใจเปลีย่นชิน้ใหม่ดกีว่า 

– ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมของคนในบา้น แน่นอนวา่ตอ้งเร ิม่ทีต่วัเรา พอเราเปลีย่นเดีย๋วคนในบา้นก็จะเปลีย่นตามโดย

ธรรมชาต ิใหล้ดการกระท าทีก่อ่ใหเ้กดิการสิน้เปลอืงพลงังาน เชน่ เปิดไฟทิง้ไว ้เปิดแอรท์ิง้ไว ้เป็นตน้ 

– เลอืกใชพ้ลงังานทดแทนอยา่งเหมาะสม พลงังานทดแทนน้ันมทีัง้แบบสิน้เปลอืงและหมุนเวยีน หลายอยา่งเราจดัการได ้

เองในครวัเรอืน เชน่ การใชน้ า้ ถอืเป็นพลงังานหมุนเวยีนได ้เราเพยีงแคว่างแผนการใชน้ า้ใหด้ก็ีพอ 

ขอ้ดขีองการอนุรกัษพ์ลงังาน 

                พลงังานทีก่ าลงัลดนอ้ยลงเร ือ่ยๆ ไม่ใชเ่ร ือ่งไกลตวัเราเลย เพยีงแตเ่ราอาจจะไม่ทนัสงัเกตว่ามนัผูกพนั

ใกลช้ดิกบัเรามากแคไ่หน เราไม่มทีางหลกีเลีย่งผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้ได ้หากมปัีญหาพลงังานขึน้มาเมือ่ไร เราทกุคนก็

จะตอ้งใชช้วีติอย่างยากล าบากมากขึน้เชน่กนั ดงัน้ันการตระหนักถงึการอนุรกัษพ์ลงังานจงึจ าเป็น อย่างนอ้ยทีส่ดุก็ได ้

ประโยชนด์งัตอ่ไปนี ้

– ชว่ยลดผลกระทบเชงิลบตอ่โลก ซึง่จะมผีลตอ่เน่ืองมาถงึเราดว้ย เชน่ ภาวะโลกรอ้น ฝนกรด มลภาวะทางอากาศ 

มลภาวะทางน า้ เป็นตน้ 

– ชว่ยประหยดังบประมาณทีต่อ้งสญูเสยีไปกบัการจดัการเร ือ่งพลงังาน ตลอดจนคา่ใชจ้า่ยทีจ่ าเป็นส าหรบัการคน้หา

พลงังานทดแทนใหม่ๆ 

– ชว่ยใหเ้รามทีรพัยากรเหลอืเฟือในอนาคต ซึง่ดตีอ่ความเป็นอยู ่เศรษฐกจิ และสภาพสงัคมอย่างมาก 
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วัฒนธรรมความปลอดภัยอาหาร 
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กิจกรรมตอบค าถามพลังงานและความปลอดภัย 
ประจ าเดือน ตุลาคม 2564 จ านวน 70 รางวัล   (รางวัลละ 100 บาท) 

สแกนค ำถำมได้จำก QR Code ด้ำนล่ำงค่ะ 

หำกมีข้อสงสัยหรือเกิดปัญหำในกำรใช้งำน QR Code รบกวนติดต่อแผนก PC ค่ะ 

https://forms.gle/L1NR69uCmKj6EkEJA  




