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บทที่ 9  
เย็นนี้ เธอจะทานอะไร? 

 
 
จุดมุงหมาย เพื่ออภิปรายกันถึงนิสัยในการรับประทานในความหมายเชิงจริยธรรมและเทว

วิทยา 
 
อุปกรณ พระคัมภีร ปากกา กระดานดํา 
 
พื้นฐานความรูเดิม ผูคนพูดวาสัตวตางๆคือเพื่อน มีความสัมพันธกับพระเจา ดวยความสํานึกเชนนี้ จึง

กลายเปนวา มันคงเปนไปไมไดท่ีจะเลิกนิสัยในเร่ืองการรับประทาน ในพระคัมภีร
ก็ใหแนวทางวาเราควรจะรับประทานอะไร ในขณะท่ีไมไดหามรับประทานเนื้อสัตว 
มีอคติท่ีรุนแรงตอตานเร่ืองนี้ ในหนังสือปฐมกาล ก็พรรณนาใหเห็นภาพของพวก
ทานมังสะวิรัต (ปฐก 1:29-30) 

 มีขออนุญาตใหประชาชนกินเนื้อสัตวได (ปฐก 9:2-4) แตก็มีการจํากัดจํานวน 
เลือดคือชีวิต ฉะนั้นอยากินสัตวหรือนก (ลนต 7:26; 17:14; ฉธบ 12:23) พระเจา
ทรงเปนเจาของชีวิต และมนุษยอยาไดกินมัน หรืออยาไดกินเนื้อท่ียังมีเลือดอยู ถา
เราจะฆาสัตย ตองแนใจวาเราไดฆามันใหตายแลว เพราะชีวิตเปนของพระเจา 

 ยังมีขอจํากัดอื่นๆ อีก แนนอนวา เราสามารถกินไดเฉพาะสัตวหรือนกเทานั้น ไมใช
วาเราจะกินทุกอยางได (ลนต 11:1-46; ฉธบ 14:3-21) แมแตทุกวันนี้ เราจะ
สังเกตวา kashrut สําหรับชาวยิวท่ีนิยมกนิมังสะวิรัตแลว จะหาไดงายกวา สําหรับ
คนท่ีกินเนื้อหรือสัตวอื่นๆ 

 อิสยาหพรรณนาวา ในยุคของพระเมสสิยาห จะเปนชวงเวลาท่ีสัตวจะไมกินซึ่งกัน
และกัน (อสย 11:6-7) “...สิงโตจะกินฟาง...” พระศาสนจักรตะวันออกไดถือ
ปฏิบัติการอดอาหาร และชี้ใหเห็นถึงความเปนหนึ่งเดียววา มนุษยจะรวมกับ
ธรรมชาติอีกคร้ังหนึ่ง และจะรวมกันอีกคร้ังหนึ่ง มันจะเปนชวงเวลาท่ีมนุษยไมกิน
สัตวเพื่อยังชีพ ในวันอดอาหร คือเกือบ 200 วันในหนึ่งป จะไมกินเนื้อ ปลา อาหาร
พวกนม ไข หรือน้ํามันมะกอก สิ่งนี้คงจะเปนเคร่ืองเตือนใจวา สิ่งสรางควรจะไดรับ
การปฏิบัติอยางไร  

 
 
 

แผนการสอน 
(10 นาที) แจกรายการอาหารใหกับนักเรียน แลวใหนักเรียนตรวจดูวาพวกเขาไดกินอะไรบาง

ในชวงสองวันนี้ ซึ่งจะใชอภิปรายกันดวย ขณะท่ีพวกเขากําลังทํากิจกรรม ใหติดแผนภูมิ
ในหนาตอไปบนกระดานดํา 

(15 นาที) อาน ปฐก 1:29-30, 9:2-4 ลนต 17:14 อสย 11:6-7 แลวอภิปรายกัน 
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 อาหารท่ีดีเลิศเปนอะไร? 
 อาหารท่ีควรรับประทานมากท่ีสุดคืออาหารชนิดใด? 
 มีขอหามอะไรท่ีหามกินเนื้อ? 
 นักโภชนาการพูดวาอะไรเกี่ยวกับอาหารท่ีพรรณนาในหนังสือปฐมกาล? 

ใหนักเรียนดูท่ีรายการอาหารของพวกเขา 
 อาหารของเธอเปนอยางไร? 
 เธอกินอาหารเพื่อสุขภาพหรือ? 

(10 นาที) อาน ฉธบ 14:3-21 แลวอภิปราย 
 มีสัตวหรือนกอะไรท่ีหามกิน? 
 เราสามารถกินสัตวทุกชนิดเปนอาหารไดหรือ? ทําไม? 

(15 นาที) อาหารเพื่อสุขภาพไมใชมีผลตอตัวเขาเองเทานั้น แตมีผลกระทบตอสภาพแวดลอมดวย 
ตัวอยางเชน ถาเรากินเนื้อวัว กอจะกอใหเกิดปญหาดานสภาพแวดลอมตามมา (ใหอาน
รายการทุกขอใหนักเรียนฟง) 
 มนุษยควรรับประทานขาว เปนอาหารหลัก 
 ถาเราปลูกขาว ก็จะกอใหเกิดมลภาวะ เชน ซากพืช พวกแมลง 
 ถาเราเล้ียงวัวควาย เราจะตองใชน้ํามาก 
 ถาหากวัวควาย ปลอยกาซออกมาจํานวนมาก ก็จะกอใหเกิดมลพิษ 
 ถาเราถางปา จะทําเปนการทําลายท่ีอยูของสัตว การท่ีเราเผาปาหรือตน จะ

กอใหเกิดปรากฏการณเรือนกระจก (เชน การสงออกเนื้อวัวไปยังสหรัฐอเมริกา 
กอใหเกิดฝนปาในอเมริกากลาง การเพิ่มจํานวนเนื้อวัวในประเทศบราซิล เพื่อจะ
สงออกไปยังทวีปยุโรป ไมใชสหรัฐอเมริกา) 

 การท่ีวัวควายจํานวนมากเหยียบยํ่า จะกอใหเกิดปญหาความแหงแลง (มันเคย
เกิดขึ้นแลวในอเมริกาตะวันตก ดังเชนในอาฟริกา) 

 ปุยคอกท่ีมีสารไนโตรเจนและฟอสฟอรัสจํานวนมากจะไหลซึมลงดิน และแมน้ํา 
ซึ่งจะเปนอันตรายตอระบบของน้ํา 
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 ปุยคอกท่ีมีสารไนโตรเจนก็จะปลอยสารแอมโมเนียไปในอากาศ เปนเหตุใหเกิด
ฝนกรด 

สภาพแวดลอมจะไดรับประโยชนมากขึ้น เม่ือคนกินอาหารนอยลง (กินเนื้อนอยลง) ให
นักเรียนอานรายกายของพวกเขาอีกคร้ังหนึ่ง 
 อัตราการรับประทานอาหารของเธอมีผลกระทบตอสภาพแวดลอมอยางไร? 
 อาหารเพื่อสุขภาพท่ีเธอรับประทานมีผลตอสภาพแวดลอมหรือ? 
 ถาเธอกินเนื้อสัตว (อาหารท่ีทําจากสัตว) เธอคิดวาควรจะเล้ียงสัตวอะไร กอนท่ี

มันจะถูกฆานํามาเปนอาหาร? (ดู บทท่ี 8) 
(5 นาที) ใหนักเรียนตอบคําถาม 

 เธอคิดวา เธอสามารถจะเปล่ียนแปลงรายการอาหารของเธออะไรบาง? 
สนับสนุนใหนักเรียนคิดท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการอาหารของพวกเขา (แมวาพวกเขาจะ
นิยมรับประทานอาหารมังสะวิรัต) 
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กิจกรรม 
1. รายการอาหาร (เคร่ืองดื่ม) ท่ีเธอรับประทานในชวง 2 วัน 
 

อาหารเชา อาหารวาง อาหารกลางวัน อาหารวาง อาหารเย็น อาหารวาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 
2.  พระคัมภีรใหแนวทางบางอยางสําหรับอาหารท่ีเราควรรับประทาน อาน ปฐก 1:29-30, 9:2-4 ลนต 

17:14 อสย 11:6-7 อาหารท่ีดีคืออะไร? นักโภชนาการคิดวาเปนอาหารเพื่อสุขภาพหรือไม? ทําไม? 
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
 
3.  เธอรับประทานอาหารเหลานี้อยางไร? เธอรับประทานอาหารท่ีดีสําหรับเธอหรือเปลา? ถาไม

รับประทาน เพราะอะไร? 
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
4. อาน ฉธบ 14:3-21 ไมใชวาเราจะรับกินสัตวทุกอยางได เธอเห็นดวยกับคําพูดนี้หรือไม? อยางไร 
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
5. อาหารของเธอมีผลดีตอสภาพแวดลอมหรือ? ถาไมดี เพราะอะไร? 



 51 

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 
6.  ดวยวิ ธีไหนท่ีเธอคิดวา  นิสัยการรับประทานของเธอจะมีผลตอการเอาใจใสตัวเธอและ

สภาพแวดลอม? 
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
7.  เธอคิดวาจะเปล่ียนแปลงรายการอาหารไหม? ทําไมเธอจึงตองการเปล่ียนแปลงนิสัยการกินของ

เธอ? 
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
ถาเธอเลือกท่ีจะเปล่ียนแปลงเพียงอยางเดียว จะเปนอะไร? 
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
เธอคิดวาจะสามารถชักชวนใหครอบครัวของเธอทําอะไรบาง? 
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
 


