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บทนํา 
 

ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 
 อาหารเปนปจจัยที่สําคัญของการดํารงชีวิตของมนุษย   รางกายของคนเราตองการอาหาร
เพื่อการเจริญเติบโต   ใหพลังงานและซอมแซมรางกายใหมีสุขภาพดีแข็งแรงอยูเสมอ  แตปริมาณ
อาหารที่ควรไดรับในแตละมื้อแตละวัน จะมีความแตกตางกันขึ้นอยูกับสภาวะของแตละบุคคล  
โดยจะแตกตางกันไปตามเพศ  วัยและภาวะความเจ็บปวย   ภาวะโภชนาการเปนเครื่องชี้ใหเห็นถึง
ความเสื่อม  หรือความสมบูรณในดานสุขภาพและชีวิตของคนที่เกี่ยวเนื่องกับการบริโภคอาหาร  
บุคคลหรือชนกลุมใดจะมีสุขภาพดี  หรือดอย  วินิจฉัยไดจากภาวะโภชนาการของบุคคลนั้นๆ  
(สุชาติ  โสมประยูรและคณะ, 2542)  ผูที่ไดรับอาหารในปริมาณที่เพียงพอถูกหลักโภชนาการและ 
มีรางกายที่มีระบบการดูดซึมและการใชสารอาหารเปนปกติ จะเปนผูที่มีภาวะโภชนาการดี  ในทาง
ตรงกันขามผูที่บริโภคอาหารไมไดสัดสวน  มากหรือนอยเกินไปจะทําใหมีภาวะโภชนาการที่ไมดี
หรือทุพโภชนาการ (พรพล  รมยนุกูล, 2542) คือทําใหเกิดภาวะโภชนาการเกินหรือขาด ซ่ึงจะสงผล
กระทบตอรางกาย  อารมณ  สังคมและสติปญญาเนื่องจากอาหารเปนปจจัยสําคัญปจจัยหนึ่งซึ่ง
สงผลกระทบตอสุขภาพโดยตรง  นอกจากนี้ยังมีปจจัยอ่ืนที่เกี่ยวของกับสุขภาพของคนเราไดแก  
วิถีชีวิต  สภาพเศรษฐกิจ  การเมือง วัฒนธรรม  ส่ิงแวดลอม  สังคม  บริการทางการแพทย  อาชีพ
และพันธุกรรม ซ่ึงปจจัยดังกลาวมีผลตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารของกลุมบุคคลตางๆ ในแตละ
สังคม (เสาวนีย จักรพิทักษ, 2541) 
 สามเณรจัดเปนวัยที่อยูในชวงวัยรุนซึ่งมีอายุ 13 – 18 ป เปนระยะที่รางกายมีการเจริญ 
เติบโตอยางรวดเร็ว รางกายมีการเปลี่ยนแปลงทางดานสรีรวิทยาหลายอยาง ตอมไรทอตางๆ ทํางาน
มากขึ้น เชน ตอมไธรอยด ตอมพิทูอิทารี มีการสรางเซลลเนื้อเยื่อเพิ่มขึ้น เซลลกระดูกเพิ่มจํานวน
มากขึ้น กระดูกมีขนาดใหญขึ้น ถาสามเณรไดรับภัตตาหารที่ถูกสัดสวนและมีปริมาณที่เหมาะสม  
ก็จะชวยใหรางกายของสามเณรมีการเจริญเติบโตและมีการพัฒนาของรางกายไดเต็มศักยภาพ
โดยเฉพาะการเจริญเติบโตของความสูงและน้ําหนัก   (อบเชย วงศทอง, 2542)   เนื่องจากสามเณร
เปนกลุมบุคคลที่มีแบบแผนในการฉันภัตตาหาร  ถูกจํากัดอยูในกรอบของพระวินัย ซ่ึงเปน
กฎเกณฑที่ตั้งขึ้น  เพื่อควบคุมความประพฤติของสามเณร โดยพระวินัยจะเปนขอกําหนดที่วาดวย
เร่ืองการจัดสรรในดานวัตถุธรรมหรือรูปธรรม  เร่ืองระเบียบชีวิตและระบบกิจการของบุคคล  
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ชุมชนและสังคมทั้งหมด  เกี่ยวกับเรื่องความเปนอยูและสภาพแวดลอม เร่ิมตั้งแตปจจัย 4  (1. จีวร 
คือเครื่องนุงหม 2. บิณฑบาต คืออาหาร 3.เสนาสนะ คือที่อยูอาศัยและ 4. เภสัช  คือยาและอุปกรณ
รักษาโรค) ชีวิตของสามเณรไมสามารถที่จะดํารงชีพเหมือนคนทั่วไปได เนื่องจากกฎระเบียบและ
ขอปฏิบัติตางๆ โดยเฉพาะขอจํากัดดานจํานวนมื้อภัตตาหารและเวลาในการฉันภัตตาหาร  ซ่ึงในแต
ละวันสามเณรสามารถฉันอาหารไดเพียง 2 มื้อเทานั้น คือ มื้อเชาและมื้อเพล โดยไมสามารถฉัน
อาหารไดอีกหลังเวลา 12.00 น. แตสามารถฉันเครื่องดื่ม  (น้ําปานะ) ตางๆ ได    ในขณะที่เด็กวัยรุน
ทั่วไปควรบริโภคอาหารวันละ  3  มื้อ  หากปฏิบัติดังเชนวัยรุนทั่วไป จะเชื่อไดวาผิดจาก   พระวินัย
ที่ไดกําหนด  ไมเหมาะสมตอการดํารงสมณะเพศ  ดังนั้นวิธีการดํารงชีพของสามเณรจึงขึ้นอยูกับ
พุทธศาสนิกชน หากพุทธศาสนิกชนถวายภัตตาหารประเภทใดสามเณรก็ไดฉันภัตตาหารประเภท
นั้นซึ่งสามเณรไมสามารถปฏิเสธภัตตาหารที่ญาติโยมนํามาถวายไดเพราะถือวาผิดพระวินัย  การมี
ชีวิตในลักษณะเชนนี้ จะตองเปนอยูดวยการฉันภัตตาหารใหพอควร เปนผูสันโดษในการฉัน
ภัตตาหาร ไมสะสมภัตตาหาร  การฉันภัตตาหารนั้นจะตองเปนไปเพื่อการดํารงอยู  เพื่อระงับความ
หิวและเพื่ออนุเคราะหพรมจรรย ซ่ึงพระพุทธเจาไดตรัสไววา ภัตตาหารเปนปจจัยที่สําคัญมากที่สุด
ปจจัยหนึ่ง  ถาหากขาดภัตตาหารไปหลอเล้ียงรางกายใหสมบูรณ  ก็ไมสามารถปฏิบัติธรรมขั้นสูง
ไดตามกําหนด (พระเยื้อง  ปนเหนงเพชร, 2540) และเนื่องจากวัยนี้จําเปนตองไดรับอาหารที่
พอเพียงทั้งชนิดและปริมาณเพื่อสงเสริมการเจริญเติบโต  ดังนั้นการลดจํานวนมื้ออาหารลง
โดยเฉพาะมื้อเย็นซึ่งเปนมื้อหลักที่คนไทยบริโภคในสัดสวนที่มากกวามื้ออ่ืนๆ  อาจทําใหสามเณร
ไดรับพลังงานและสารอาหารไมเพียงพอและสงผลกระทบตอภาวะโภชนาการ ของสามเณรได  
(กองโภชนาการ   กรมอนามัย  กระทรวงสาธารณะสุข, 2543)   นอกจากนี้การออกกําลังกายหรือ
การประกอบกิจกรรม    ที่มีการใชพลังงานในระดับปานกลางจะมีสวนชวยสงเสริมการเจริญเติบโต
ในดานน้ําหนัก สวนสูงและสวนประกอบของรางกายอยางเหมาะสม  สําหรับสามเณรซึ่งตองอยูใน
ลักษณะสํารวม  ไมมีการออกกําลังกายหรือเลนกีฬาเชนเดียวกับวัยรุนทั่วไป   อาจสงผลทําให 
การเจริญเติบโตของสามเณรไมดีเทาที่ควร  ในทางกลับกันการไมไดออกกําลังกายก็อาจสงผลให
สามเณรมีภาวะโภชนาการเกินได   และจํานวนปบรรพชานาจะสงผลกระทบตอภาวะโภชนาการ
ของสามเณรแตกตางกันดวย (วชิรพันธ   ชัยนนถี, 2541) 

จากการที่ผูศึกษาไดไปสํารวจขอมูลเบื้องตนทางดานภาวะโภชนาการของสามเณรที่ 
จําพรรษาอยูในอําเภอสันปาตองจากโรงพยาบาล  สถานีอนามัยตําบล  พบวายังไมมีการจัดทําขอมูล
ทางดานโภชนาการเลยจึงทําใหไมทราบภาวะโภชนาการของสามเณรในอําเภอสันปาตอง  จังหวัด
เชียงใหม  วาเปนอยางไร ดังนั้นในฐานะที่ผูศึกษาเปนพระสงฆที่จําพรรษาอยูในอําเภอสันปาตอง
และกําลังศึกษาทางดานโภชนาการจึงมีความสนใจศึกษาเพื่อนําขอมูลเบื้องตนที่ไดไปใชเปนขอมูล



 3 

ในการปรับปรุงทางดานการฉันภัตตาหารและภาวะโภชนาการใหเหมาะสมเพียงพอกับความ
ตองการของรางกายเพื่อใหสามเณรมีภาวะโภชนาการที่ดีและมีสุขภาพรางกายที่แข็งแรงสมบูรณ  
เปนผูเผยแผพระพุทธศาสนาตอไป 

 
วัตถุประสงคของการศึกษา 
 การศึกษาเรื่องการฉันภัตตาหารและภาวะโภชนาการของสามเณรที่จําพรรษาอยูในอําเภอ
สันปาตอง  จังหวัดเชียงใหม  มีวัตถุประสงคดังนี้ 

1.  เพื่อศึกษาการฉันภัตตาหารของสามเณร 
  2.  เพื่อศึกษาภาวะโภชนาการของสามเณร 
 3.  เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการฉันภัตตาหารและภาวะโภชนาการ 
              
  ขอบเขตการศึกษา  
 ขอบเขตดานประชากร 

 สามเณรในอําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม    มีจํานวน 214 รูป ชวงอายุระหวาง 
13-18 ป โดยศึกษาตามชนิดของวัดที่สามเณรจําพรรษาอยู โดยแบงไดดังนี้ คือ พัทธสีมา 
วิสุงคามสีมาและสํานักสงฆ 

ขอบเขตดานเนื้อหา 
 การศึกษาครั้งนี้ไดศึกษาถึงเรื่องการฉันภัตตาหาร ซ่ึงครอบคลุมถึงแหลงที่มาของ

อาหาร  ลักษณะการฉันภัตตาหาร  การฉันภัตตาหารหลักและภัตตาหารวาง  การฉันน้ําปานะหลัง
มื้อเพล  การฉันขาวสวย  การฉันขาวเหนียว  การฉันขาวตม  ปริมาณน้ําที่ฉันตอวัน  การไดรับ
คําแนะนําเกี่ยวกับการฉันภัตตาหาร  ความพึงพอใจในการฉันภัตตาหาร  รสชาติภัตตาหารที่ 
พึงพอใจ  ความพึงพอใจตอประเภทภัตตาหารที่ฉัน ชนิดของขนม ผลไม ลูกอมและน้ําอัดลมที่ 
ชอบฉัน รวมทั้งชนิดของภัตตาหารที่หลีกเลี่ยงทั้งเมื่อสุขภาพปกติและอาพาธ  ความถี่ในการฉัน
ภัตตาหารชนิดตางๆ และการบันทึกรายการภัตตาหารที่ฉันจํานวน  3 วัน รวมทั้งหาความสัมพันธ
ระหวางการฉันภัตตาหารและภาวะโภชนาการ สําหรับภาวะโภชนาการ ทําการประเมินภาวะโภชนาการ
โดยการชั่งน้ําหนักและวัดสวนสูง   
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นิยามศัพทเฉพาะ 
การฉันภัตตาหาร หมายถึง การปฏิบัติหรือการแสดงออกที่ถูกตองเกี่ยวกับการฉันภัตตาหาร

ของสามเณรที่จําพรรษาอยูในอําเภอสันปาตอง  จังหวัดเชียงใหม ซ่ึงครอบคลุมถึงแหลงที่มา 
ของอาหาร  ลักษณะการฉันภัตตาหาร  การฉันภัตตาหารหลักและภัตตาหารวาง  การฉันน้ําปานะ
หลังมื้อเพล  การฉันขาวสวย  การฉันขาวเหนียว  การฉันขาวตม  ปริมาณน้ําที่ฉันตอวัน  การไดรับ
คําแนะนําเกี่ยวกับการฉันภัตตาหาร  ความพึงพอใจในการฉันภัตตาหาร  รสชาติภัตตาหารที่ฉันบอย  
ประเภทภัตตาหารที่พึงพอใจ ชนิดของขนม ผลไม ลูกอมและน้ําอัดลมที่ชอบฉัน  รวมทั้งชนิดของ
ภัตตาหารที่หลีกเลี่ยงทั้งเมื่อสุขภาพปกติและอาพาธ  ความถี่ในการฉันภัตตาหารชนิดตางๆ และ 
การบันทึกรายการภัตตาหารที่ฉันจํานวน  3 วัน 

ภาวะโภชนาการ  หมายถึง สภาวะสุขภาพของรางกายที่เปนผลมาจากการบริโภคอาหาร   
และการใชประโยชนจากสารอาหารในรางกายของสามเณร ซ่ึงประเมินจากการชั่งน้ําหนัก           
วัดสวนสูง เทียบกับการเจริญเติบโตของเด็กวัยรุนโดยใชน้ําหนักตามเกณฑอายุ   สวนสูง 
ตามเกณฑอายุและน้ําหนักตามเกณฑสวนสูง  (กองโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 
2543) 

สามเณร หมายถึง เด็กชายที่บรรพชา (บวช)  ซ่ึงมีอายุระหวาง  13-18 ปและจําพรรษาอยู 
ในอําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม 

 
 

ประโยชนท่ีไดรับจากการศึกษา 
 จากการศึกษาเรื่องการฉันภัตตาหารและภาวะโภชนาการของสามเณรที่จําพรรษาอยูใน
อําเภอสันปาตอง  จังหวัดเชียงใหม ประโยชนที่ไดรับ คือ  
 1.  ไดขอมูลเบื้องตนสําหรับหนวยงานที่เกี่ยวของในการปรับปรุงและพัฒนาการฉัน
ภัตตาหารและภาวะโภชนาการของสามเณรและวัยรุนกลุมอื่นๆ ใหเหมาะสมตามวัยตอไป 
 2.  ไดขอมูลเบื้องตนสําหรับหนวยงานที่เกี่ยวของในการปองกันและลดภาวะเสี่ยงตอ 
การเกิดปญหาดานโภชนาการของสามเณรและวัยรุนกลุมอื่นๆ ใหเหมาะสมตามวัยตอไป 
 3.  ไดแนวทางใหผูสนใจสําหรับการศึกษาวิจัยในประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับสามเณร
ตอไป 
 
 
 


