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ความน�า

	 เรือ่งแพะ	หรอืคตธิรรมเรือ่งแพะในปีมะแม	เป็นเรือ่งทีไ่ม่มใีครเขยีนมาก่อน	เพราะเรือ่งแพะมข้ีอมลู

ในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาค่อนข้างน้อย	 และการที่จะน�าเอาคติธรรมจากเรื่องแพะก็มีน้อยตามไปด้วย	

แต่อย่างไรก็ตาม	แม้เรื่องแพะจะมีข้อมูลจ�ากัด	แต่ผู้เขียนก็มีกุศลเจตนาเพื่อที่จะเผยแพร่เรื่องราวของแพะ	

จึงต้องใช้เวลาค้นคว้าเป็นเวลาแรมเดือน	 เมื่อมีข้อมูลที่ได้ค้นคว้าแล้ว	ท�าให้ได้รู้ว่า	คุณธรรมที่แพะฝากไว้

ให้คิดมีอยู่อย่างไม่จ�ากัด	เพราะเรื่องราวของแพะ	ก่อนตายได้พูดไว้ว่า	“ดีใจที่จะพ้นจากทุกข์ในวันนี้ที่ต้อง

ถูกฆ่ามา ๕๐๐ ชาติเพราะการฆ่าสัตว์ท�าบุญนั้นเอง แต่ที่ร้องไห้เพราะสงสารอาจารย์ที่สั่งให้ฆ่าสัตว์ท�าบุญ 

ต่อไปอาจารย์ก็จะได้รับผลกรรมเหมือนอย่างท่ีตนได้รับมา”	 เพราะได้ฟังอย่างนี้	 หลายคนก็ได้สติงดการ 

ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตลง	 แพะเป็นสัตว์ที่ผสมพันธุ์ปะปนกัน	 ซึ่งต่างจากมนุษย์ที่มีจริยธรรมที่ท�าให้มนุษย์เป็นผู้

ประเสริฐกว่าสัตว์	แพะถูกฆ่าเป็นสัตว์บูชายัญของพราหมณ์มาเป็นเวลานานแสนนาน	แพะท�าหน้าที่แบก

ภาระไปทิ้งบาปให้มนุษย์เพื่อลบบาปของมนุษย์	 แพะมีประโยชน์หลายอย่าง	 ขนแพะ	 เป็นขนที่อ่อนนุ่ม 

ใช้ท�าที่นั่งก็ได้	 นมแพะก็เป็นโภชนาการประณีต	 สิ่งที่มีประโยชน์	 เนยใสบางชนิดก็น�ามาจากนมแพะ	

นอกจากนี้	 แม้แต่ขี้แพะใช้ปราบคนที่พูดมากให้เงียบเสียงหยุดพูดได้	 เรื่องราวของแพะในคัมภีร์ทาง 

พระพุทธศาสนาและหนังสืออื่นที่เกี่ยวข้องจะเป็นอย่างไร	จะน�าเสนอให้ทราบดังนี้

ความหมายของแพะ

 ค�าว่า	แพะ	เป็นสัตว์เคี้ยวเอื้อง	เป็นสัตว์กีบคู่ขนาดกลาง	มีความอดทน	แข็งแรง	และทนทานต่อโรค

ได้ดกีว่าสตัว์กบีคูอ่ืน่	ๆ 	สามารถปีนป่ายท่ีสงูโดยเฉพาะโขดหนิหรอืภเูขาได้ดี	ขนหยาบสดี�า	ขาว	หรอืน�า้ตาล	

มีเขา	 ๑	 คู่	 ตัวผู้มีเครา	 หางสั้น	 และมีค�าที่เกี่ยวกับ	 แพะ	 เช่น	ป่าแพะ	 เป็นป่าแดง	 พบในที่แห้งแล้ง	 

ดินขาดความอุดมสมบูรณ์	 มีกรวดปน	 เป็นที่โล่งซึ่งประกอบด้วยไม้พุ่มเล็ก	 ๆ	 เคราแพะ	 เป็นเคราใต้คาง 

ที่ไว้ยาวเรียวแหลมคล้ายขนใต้คางของแพะ	 แพะ	 ในต�านานบอกว่า	 มีความสามารถท�าเสียงเลียนแบบ 

ส่งเสียงต่าง	 ๆ	 ได้รวมถึงเสียงคน	 ปกติเป็นสัตว์ที่ขี้อาย	 แต่ถ้าไปยุ่งกับมัน	 ก็อาจจะเป็นอันตรายได	้ 

และในชาดกอธิบายลักษณะของแพะไว้ว่า	แพะมีเขาโค้งและมีหญ้าเป็นภักษา	แพะกินหญ้ากินใบไม้	มี	๔	

เท้า	๘	กีบ	๘	เล็บ1 

* รองผู้อ�านวยการกองวิชาการ	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
1	ขุ.ชา.ทวาทสก.(ไทย)	๒๗/๙๙/๓๘๙
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แพะในคัมภีร์วินัยปิฎก 

	 เรือ่งราวของแพะ	มกีล่าวไว้หลายแห่ง	 เช่น	 ในพระวนิยัปิฎก	กล่าวไว้ว่า	แพะสามารถเลีย้งเป็นอาชพีได้ 

ดังเช่นวัวหรือคนเลี้ยงวัว	 ในมหาวิภังค์กล่าวไว้ว่า	 ในป่าอันธวัน	 เขตกรุงสาวัตถี	 หญิงเลี้ยงแพะคนหนึ่ง2  

และแพะบางตัวมีดีที่ขน	ท�าให้รอดชีวิตได้	ในมหาวิภังค์	กล่าวเปรียบเทียบไว้น่าฟังว่า	ค�าว่า	“ขน”	ในที่นี้	

หมายถึงเพศบรรพชิต	 คือผ้ากาสาวพัสตร์ที่ท่านพระธนิยะห่มอยู่	 ท่านธนิยะท�าความผิดลักไม้ของหลวง	

ควรถูกจับฆ่าหรือจองจ�า	 แต่ท่านนุ่งห่มผ้ากาสาวพัสตร์อันเป็นธงชัยของพระอรหันต์	 จึงรอดตัวจากการ 

ถูกฆ่าถูกจองจ�า	 ท่านอุปมา	 เหมือนแพะมีขนยาวที่จะถูกฆ่ากินเนื้อ	 พอดีมีบุรุษคนหนึ่งเห็นว่า	 ขนแพะนี้ 

มีราคา	 จึงเอาแพะท่ีขนสั้น	 ๒	 ตัวมาแลกไป	 แพะขนยาวจึงรอดตัวเพราะขน3	 ในอาบัติสังฆาทิเสส	 

มหาวิภังค์	 ใช้เรื่องแพะกล่าวหากันเสพเมถุน	 ดังค�าว่า	 พระเมตติยะและพระภุมมชกะ	 ก�าลังลงจากภูเขา

คิชฌกูฏ	 มองเห็นแพะตัวผู้กับตัวเมียก�าลังสืบพันธุ์กัน	 จึงกล่าวว่า	 เอาเถิดพวกเราจะสมมติแพะตัวผู้เป็น

พระทัพพมัลลบุตร	 สมมติแพะตัวเมียเป็นภิกษุณีเมตติยาจักกล่าวว่า	 “ครั้งก่อนพวกเรากล่าวหา 

พระทัพพมัลลบุตร	 ด้วยได้ยินมา	 แต่บัดนี้พวกเราได้เห็นพระทัพพมัลลบุตรเสพเมถุนกับภิกษุณีเมตติยา	

ด้วยตนเอง”	 ท่านทั้งสองได้สมมติพระทัพพมัลลบุตรเป็นแพะตัวผู้	 สมมติภิกษุณีเมตติยาเป็นแพะตัวเมีย	

แล้วแจ้งให้ภิกษุทั้งหลายทราบ4	หรือใช้อวัยวะส่วนต่าง	ๆ	ของแพะ	 เป็นเครื่องใช้สอย	 เช่น	สวมรองเท้า 

หูงอนมีรูปทรงคล้ายเขาแพะ5 

	 แพะ	เป็นสาเหตแุห่งทีม่าของชือ่	ค�าว่า	ต้นนโิครธ	หรือค�าว่า	ต้นไทร	กเ็รียกกนัโดยทัว่ไป	แต่เพราะ

คนเลี้ยงแพะชอบไปอาศัยร่มเงา	 จึงเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าอชปาลนิโครธ	 ดังค�าว่า	 ไม้จ�าพวกไทรหรือกร่าง 

ของอินเดีย	 พวกคนเลี้ยงแพะชอบมานั่งท่ีร่มเงาของต้นนิโครธนี้	 เพราะฉะนั้น	 จึงชื่อว่าอชปาลนิโครธ6  

ใช้เป็นค�าด่า	สมัยก่อน	ค�าด่า	เป็นค�าหยาบ	และหากด่าว่า	ท่านเป็นแพะ	ก็เรียกว่าเป็นผู้ด่าค�าหยาบเช่นกัน	

ดังค�าว่า	 ท่านเป็นอูฐ	 ท่านเป็นแพะ	 ท่านเป็นโค	 ท่านเป็นลา	 ท่านเป็นสัตว์ดิรัจฉาน	 ท่านเป็นสัตว์นรก	 

ท่านไม่มีสุคติ	 หวังได้แต่ทุคติเท่านั้น	 ค�าด่าที่เกี่ยวกับการร่วมประเวณี	 หรือค�าด่าที่เกี่ยวกับอวัยวะเพศ 

ของชายหญงินีจ้ดัเป็นค�าด่าหยาบ7	หรอืกล่าวถงึภกิษบุางพวกมคีวามประพฤตดิงัอฐู	มคีวามประพฤตดิงัแพะ8 

2	วิ.มหา.(ไทย)	๑/๗๔/๖๔.
3	วิ.อ.		(บาลี)	๑/๘๘/๓๑๘
4	วิ.มหา.(ไทย)	๒/๓๙๑/๔๓๐.
5	วิ.ม.(ไทย)	๕/๒๔๖/๑๕.
6	วิ.อ.		๓/๔/๘;
7	วิ.มหา.(ไทย)	๒/๑๕/๒๐๔.
8	วิ.มหา.(ไทย)	๒/๒๗/๒๑๖.
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เรื่องราวของแพะในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา 

	 เช่น	 กีฬาการแข่งแพะ	 ดังค�าว่า	 การแข่งชนแพะ	 การแข่งชนแกะ9	 หรือเป็นอาชีพให้แก่คนได้	 

เช่นคนที่ท�านายเกี่ยวกับแพะ	ดังค�าว่า	ลักษณะแพะ	ลักษณะแกะ

	 ในโลสกชาดก	กล่าวถึงแพะปลอมไว้	ดังค�าว่า	มิตตวินทุกะจับขาแพะแล้วเศร้าโศกอยู่10 

	 ในจัมมสาฏกชาดก	กล่าวถึง	ปริพาชกประคองแขนทั้ง	๒	ข้างคร�่าครวญอยู่ว่า	ช่วยด้วย	แพะฆ่าคน

ประพฤติพรหมจรรย์11

	 ในถุสชาดก	 กล่าวถึงลักษณะอาการของแพะไว้ว่า	 พระราชาประทับยืนที่ธรณีประตู	 ตรัสอีกว่า	 

การที่เจ้ากระสับกระส่ายอยู่เหมือนแพะตาบอดในไร่ผักกาด	 และเจ้านอนอยู่ใต้แท่นบรรทม	 ทั้งหมดนั้น 

เรารู้แล้ว12 

	 ในธูมการีชาดกกล่าวว่า	เป็นสัตว์ที่ต้องดูแล	ดังค�าว่า	เขาพอใจพวกละมั่ง	เลยไม่เอาใจใส่พวกแพะ

มันจะมาหรือจะไปก็ไม่รับรู้	แพะเหล่านั้นของเขาจึงพินาศไป13 

	 ในทีปิชาดก14	กล่าวถึงแพะอ้อนวอนเสือเหลือง	แต่สุดท้าย	ก็ถูกเสือเหลืองกัดตาย	ในที่สุด	พระผู้มี

พระภาคตรสัว่า	เมือ่แม่แพะคร�า่ครวญอยูอ่ย่างนี้	เจ้าเสอืเหลอืงสตัว์กนิเนือ้เลอืดกป็ราดเข้าขย�า้คอ	ถ้อยค�า

เป็นสุภาษิตย่อมไม่มีในคนโหดร้าย

	 ในเมณฑกปัญหชาดก	กล่าวไว้ว่า	 ชนท้ังหลายถลกหนงัแพะท�าเป็นเคร่ืองลาดหลังม้า	 เพราะนัง่สบาย 

ในตักการิยชาดก	 กล่าวไว้ว่าบางครั้งแพะก็ซนเหมือนกัน	 ดังค�าว่า	 แม่แพะที่เขาผูกมัดไว้ที่พุ่มกอไผ่	 คึก

คะนอง	ดีดเท้าไปกระทบมีดดาบจึงถูกเขาใช้มีดดาบเล่มนั้นเชือดคอของมัน15

	 ในทสพราหมณชาดก	กล่าวไว้ว่าเป็นอาชพีอย่างหนึง่	ดังค�าท่ีวธิรุบณัฑิตแนะน�าว่า	พราหมณ์อกีพวก

หนึ่งให้กระท�ากสิกรรมและพาณิชกรรมเลี้ยงแพะ	 เลี้ยงแกะ16	 เป็นสัตว์ที่เขาเลี้ยงไว้ฆ่ากินเป็นอาหาร	 

บางครั้งศัตรูก็ใช้รูปแพะนั่นแหละฆ่าท�าลายแพะกันเอง	ดังเช่นหมาในแปลงเป็นแพะ	กัดกินแพะทั้งฝูง17 

	 ในมหาชนกชาดกกล่าวไว้ว่า	ใช้แพะเทียมรถได้	เช่น	ยานคือแพะ	เดินทางด้วยแพะ18

  
9		ที.สี.(ไทย)	๙/๑๓/๖,๒๒/๙.
10	ขู.ชา.เอกก.(ไทย)	๒๗/๔๑/๑๘.
11	ขุ.ชา.จตุกฺก.(ไทย)	๒๗/๙๕/๗๖.
12	ขุ.ชา.จตุกฺก.(ไทย)	๒๗/๑๙๒/๑๘๑
13	ขุ.ชา.สตฺตก.(ไทย)	๒๗/๑๓//๒๗๘.
14	ขุ.ชา.อฏฺฐก.(ไทย)	๒๗/๙๔/๓๐๐.
15	ขุ.ชา.เตรสก.(ไทย)	๒๗/๑๐๙/๔๑๔
16	ขุ.ชา.ปกิณณก.(ไทย)	๒๗/๒๔๗/๔๖๑
17	ขุ.ชา.(ไทย)	๒๘/๑๕๙/๓๐
18	(ขุ.ชา.ม.(ไทย)	๒๘/๑๘๔/๒๑๒,ขุ.ม.(ไทย)	๒๙/๒/๔)
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	 เป็นสญัลกัษณ์แห่งเหตกุารณ์บ้านเมอืง	หากมกีารลักกนั	เช่น	ลักแพะ	กแ็สดงว่าบ้านเมอืงเศรษฐกจิ

ไม่ดี	โจรผู้ร้ายชุก	ดังค�าในเนมิราชชาดก19

	 ในสัตว์ที่จ�าต้องพรากลูก	 ดังค�าในมหาเวสสันตรชาดก	 กล่าวไว้ว่า	 แม่แพะและแม่เนื้อละลูกน้อย	 

ไปหากิน	และเมื่อแม่ไปข้างนอก	ลูกแพะหรือลูกเนื้อคอยชะเง้อหาแม่20 

	 ในมหานิทเทส	กล่าวไว้ว่า	จัดเป็นวัตถุกาม	จัดเป็นสัตว์เลี้ยง	ดังค�าว่า	สัตว์เลี้ยง	ได้แก่	แพะ	แกะ	ไก่	

สุกร	ช้าง	โค	ม้า	และลา	หรือดังค�าว่า	การแข่งชนแพะ21 

คติธรรมจากแพะ 

	 เรื่องแพะสอนธรรม	 มีเรื่องเล่าไว้ว่า	 พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นรุกขเทวดาเห็นเหตุที่อาจารย์ 

ทศิาปาโมกข์สัง่ให้พวกศษิย์น�าแพะตวัหนึง่ไปอาบน�า้ให้ประดบัเครือ่งประดบัอย่างสวยงามก่อนทีจ่ะน�ามา

ฆ่าเพื่อท�าบุญอุทิศให้ผู้ตาย	แต่แพะกลับหัวเราะแล้วร้องไห้	สอบถามดูจึงทราบว่าที่แพะหัวเราะเพราะดีใจ

ทีจ่ะพ้นจากทกุข์ในวนันีท้ีต้่องถกูฆ่ามา	๕๐๐	ชาตเิพราะการฆ่าสตัว์ท�าบญุนัน้เอง	แต่ทีร้่องไห้เพราะสงสาร

อาจารย์ที่สั่งให้ฆ่าสัตว์ท�าบุญ	 ต่อไปอาจารย์ก็จะได้รับผลกรรมเหมือนอย่างที่ตนได้รับมา	 อาจารย ์

ทิศาปาโมกข์ให้ดูแลรักษาแพะอย่างดีไม่ให้ใครท�าร้ายแต่พอแพะไปกินหญ้าที่ลานหินดาด	 ฟ้าฝ่าลงมาถูก

แผ่นหินดาดหล่นลงมาตัดคอแพะขาด	 รุกขเทวดาจึงได้ปรากฏตนแล้วแสดงธรรมแก่มหาชนว่า	 ถ้าสัตว ์

รู้ว่าการเวียนว่ายตายเกิดเป็นทุกข์	สัตว์จึงไม่ควรฆ่าสัตว์	เพราะผู้ฆ่าสัตว์	ย่อมเศร้าโศก	หรือดังเรื่องราวใน 

โลสกชาดก	 เรื่องคนโลเลต้องเศร้าโศก	 ซึ่งเล่าไว้ว่า	 พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นอาจารย์ทิศาปาโมกข์ 

ได้สอนศิลปวิทยาแก่ศิษย์จ�านวนมาก	 แต่นายมิตตวินทุกะ	 ผู้เป็นศิษย์ไม่สนใจศึกษาเล่าเรียนชอบหนี 

ไปเที่ยวจนถูกจับด้วยข้อหาว่าขโมยแพะท่าน	จึงกล่าว่า	ผู้ที่ไม่ท�าตามค�าสอนของผู้หวังดี	มีจิตอนุเคราะห์

ด้วยสิ่งที่เป็นประโยชน์ย่อมได้รับความเดือดร้อน

ข้อคิดจากแพะ 

	 ปรากฏในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา	 มีค�าสอนที่เกี่ยวกับแพะหลายเรื่องเช่น	 อย่าอยู่กันอย่าแพะ	

หมายถึงไม่พูดคุยกันเลย	 ดังค�าในมหาวรรค	 กล่าวไว้ว่า	 ภิกษุทั้งหลาย	 ทราบว่าโมฆบุรุษพวกนี้เป็นผู้อยู ่

ไม่ผาสุกเลย	ยังยืนยันว่า	เป็นอยู่ผาสุก	ทราบว่าโมฆบุรุษพวกนี้เป็นผู้อยู่ร่วมกันอย่างปศุสัตว์	ยังยืนยันว่า	

เป็นอยู่ผาสุก	 ทราบว่า	 โมฆบุรุษพวกนี้เป็นผู้อยู่ร่วมกันอย่างแพะ	 ยังยืนยันว่า	 เป็นผาสุกอยู่	 ทราบว่า	 

โมฆบรุษุพวกนีเ้ป็นผูอ้ยูร่่วมกนัอย่างศตัร	ู ยงัยนืยนัว่า	อยูเ่ป็นผาสกุ	ซึง่อรรถกถาอธบิายไว้ว่า	 ค�าว่า	อยูร่่วมกนั

อย่างปศสุตัว์	หมายถึง	อยูร่่วมกนัโดยไม่มกีารถามสขุทกุข์ของกนัและกนั	 เพราะปศสุตัว์ทัง้หลาย	 ย่อมไม่บอก 

19	ขุ.ชา.ม.(ไทย)	๒๘/๒๗๗/๒๐๕
20	ขุ.ชา.ม.(ไทย)	๒๘/๒๒๐๕/๕๐๕
21	ขุ.ม.(ไทย)	๒๙/๑/๑,๙๓/๒๘๙
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สุขทุกข์ที่เกิดขึ้นแก่ตนให้ใครทราบ	 และไม่ท�าปฏิสันถารต่อกัน22	บางคร้ังแพะ	กท็�าลายข้าวของเสียหาย	 

ดงัเช่นค�าว่า	อารามไม่มรีัว้ล้อม	แพะบ้าง	ปศสุตัว์บ้างท�าสิง่ทีป่ลกูไว้เสียหาย23	หรือแทะผ้าให้เสียหาย	ซึ่งเป็น

ผ้าบังสุกุลที่ภิกษุพิจารณาได้มา	 เพราะเป็นผ้าที่แพะแทะ24	 และในทางพระพุทธศาสนา	 พระภิกษุไม่รับ

แพะและแกะมาเลี้ยง	 ดังค�าในอเชฬกสูตรว่า	 พระสมณโคดมทรงเว้นขาดจากการรับแพะและแกะ25  

หรือดังค�าว่า	 สัตว์ที่เว้นขาดจากการรับแพะและแกะมีจ�านวนน้อย	 ส่วนสัตว์ท่ีไม่เว้นขาดจากการรับแพะ

และแกะมีจ�านวนมากกว่า	 ฯลฯ26	 แพะเป็นสัตว์ส�าส่อน	 ดังค�าในจริยสูตร27	 สุกกธัมมสูตร28	 และ 

องัคตุตรนกิาย	กล่าวไว้ว่า	ในเมือ่มนษุย์ทัง้หลายมอีายขัุย	๑๐	ปี	พวกเขาจักไม่มจิีตคดิเคารพย�าเกรงว่า‘แม่’	

ว่า	 ‘ป้า	 น้า’	 ว่า	 ‘ป้าสะใภ้	 น้าสะใภ้’	 ว่า	 ‘ภรรยาของอาจารย์’	 หรือว่า‘ภรรยาของครู’	 สัตว์โลกจักถึง 

ความสมสู่ปะปนกันหมด	เป็นเสมือน	แพะ	แกะ	ไก่สุกร	สุนัขบ้าน	และสุนัขจิ้งจอก	ฉะนั้น29	และง่ามแบบ

เขาแพะนี้ใช้กดหัวงูได้	 ดังค�าว่า	 งูพิษตัวใหญ่	 จะพึงใช้ไม้มีง่ามเหมือนเขาแพะกดไว้แน่น30	 และเป็นสัตว ์

ที่ตกอยู่ในสภาวะที่ไม่เที่ยง	ดังค�าว่า	บุตร	ภรรยา	ทาสี	ทาส	แพะ	แกะ	ไก่	สุกร	ช้าง	โค	ม้า	ลา	ทอง	เงิน	

เรียกว่าสิ่งที่มีความเกิดเป็นธรรมดา	 สิ่งท่ีมีความแก่เป็นธรรมดา	 สิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดา	 สิ่งที่ม ี

ความตายเป็นธรรมดา	 สิ่งที่มีความเศร้าโศกเป็นธรรมดา	 สิ่งที่มีความเศร้าหมองเป็นธรรมดา31  

ในติงสมัตตสูตร	 พระผู ้มีพระภาคตรัสว่า	 โลหิตท่ีหล่ังไหลของเธอท้ังหลายผู้ถูกตัดศีรษะวนเวียน 

ท่องเที่ยวไปโดยกาลนานนี้	นี้แหละมากกว่า	ส่วนน�้าในมหาสมุทรทั้ง	๔	ไม่มากกว่าเลย	เมื่อเธอทั้งหลาย

เกิดเป็นโค	ฯลฯ	เกิดเป็นแพะ	ฯลฯ	เกิดเป็นเนื้อ	ฯลฯ	เกิดเป็นสุกร	ฯลฯ	เกิดเป็นไก่	ฯลฯ32	ในอุชชยสูตร33 

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า	 “พราหมณ์	 เราไม่ได้สรรเสริญยัญไปเสียทุกอย่าง	 และเราก็ไม่ได้ตเิตยีนยญั 

ไปเสียทั้งหมด	 เราไม่สรรเสริญยัญที่มีกิริยา	 ๑	 คือ	 ยัญที่มีการฆ่าโค	 ๑	 ยัญที่มีการฆ่าแพะ	 แกะ	 ๑ 

ยญัทีม่กีารฆ่าไก่	สกุร	๑	ยญัทีท่�าให้สตัว์ต่าง	ๆ	ได้รบัความเดอืดร้อน	๑	ข้อนัน้เพราะเหตไุร	เพราะพระอรหนัต์

หรือท่านผู้บรรลุอรหัตตมรรคย่อมไม่เกี่ยวข้องกับยัญที่มีกิริยาอย่างนั้น	 พราหมณ์	 แต่เราสรรเสริญ 

 
22	วิ.อ.		๓/๒๐๙/๑๕๔
23	วิ.จู.(ไทย)	๗/๓๐๓/๑๐๙.
24	วิ.ป.(ไทย)	๘/๓๒๕/๔๖๕.
25	ที.สี.(ไทย)	๙/๑๐/๕.
26	ส�.ม.(ไทย)	๑๙๑๑๕๘/๖๔๙.
27	องฺ.ทุก.(ไทย)	๒๐/๔/๖๓.
28	ขุ.อิติ.(ไทย)	๒๕/๔๒/๓๙๐.
29	ที.ปา.(ไทย)	๙/๑๐๓/๗๔.
30	ม.มู.(ไทย)	๑๐/๒๓๙/๒๕๔.
31	ม.มู.(ไทย)	๑๒/๒๗๔/๒๙๗.
32	ส�.นิ.(ไทย)	๑๖/๑๓๖/๒๒๗.
33	องฺ.จตุกฺก.(ไทย)	๒๑๓๙/๖๔.



พุทธจักร  ปีที่ ๖๙  ฉบับที่  ๔  เมษายน  ๒๕๕๘48

ยัญที่ไม่มีกิริยา	คือนิจทาน	และอนุกูลยัญ	คือยัญที่ไม่มีการฆ่าโค	๑	ยัญที่ไม่มีการฆ่าแพะ	แกะ	๑	ยัญที่ไม่มี

การฆ่าไก่	สุกร	๑	ยัญที่ไม่ท�าให้สัตว์ต่าง	ๆ 	ได้รับความเดือดร้อน	๑	ข้อนั้นเพราะเหตุไร	เพราะพระอรหันต์ 

หรอืท่านผูบ้รรลอุรหตัตมรรค	ย่อมเกีย่วข้องกบัยญัทีไ่ม่มกีริยิาอย่างนี	้,ในลทัธอิืน่กไ็ม่สนบัสนนุการฆ่าสตัว์	

เช่น	 ปูรณะ	 กัสสปะ	 บัญญัติคนฆ่าแพะ	 คนฆ่าสุกร	 พรานนก	 พรานเนื้อ	 ชาวประมงโจร	 เพชฌฆาต	 

เจ้าหน้าที่เรือนจ�า	หรือคนท�างานที่โหดร้ายอื่น	ๆ	ว่าเป็นกัณหาภิชาติ,34	ในพราหมณธัมมิกสูตร	กล่าวถึง

แพะดีที่อดทนไว้ว่า	แม่โคนมทั้งหลายสงบเสงี่ยมเหมือนแม่แพะถึงจะถูกคนเลี้ยงรีดนมใส่หม้อ	ก็ไม่ใช้เท้า

หรือเขาอย่างใดอย่างหนึ่งท�าอันตรายเลย,35	ในปุสสเถรคาถา	พระปุสสเถระ36	กล่าวอ้างถึงแพะเป็นเหตุ	

แต่กล่าวถึงอนาคตภายหน้าไว้ว่า	ในกาลภายหน้า	ภิกษุทั้งหลายจะมีปัญญาทรามพากันยินดี	เงิน	ทอง	ไร่

นา	 สวน	 แพะ	 แกะ	 และคนใช้ชายหญิง	 จะเป็นคนอันธพาล	 ชอบมุ่งแต่จะต�าหนิติเตียน	 ไม่ต้ังมั่นในศีล 

ถือตัวจัด	 โหดร้ายเที่ยวไปชอบก่อการทะเลาะวิวาท	 ท้ังจะมีใจฟุ้งซ่าน	 นุ่งห่มแต่จีวรสีเขียวเท่ียวท�าตัว 

ดังพระอริยะ	 จะใช้น�้ามันแต่งผมให้งดงามเป็นคนเหลาะแหละเหลวไหล	 ใช้ยาหยอดแต่งตา	 นุ่งห่มจีวร 

สีงาช้าง	 เที่ยวไปตามถนนหนทาง	 จะรังเกียจผ้ากาสาวะซ่ึงย้อมดีแล้ว	 ที่พระอริยะทั้งหลายไม่รังเกียจ	 

เป็นธงชัยของพระอรหันต์ชอบใช้แต่ผ้าขาว	 จะมุ่งแต่ลาภ	 เกียจคร้าน	 มีความเพียรย่อหย่อน	 รังเกียจ

เสนาสนะป่า	ชอบอยู่แต่เสนาสนะใกล้บ้าน	จะไม่ส�ารวม	เที่ยวประพฤติตามพวกภิกษุ	ที่ยินดีในมิจฉาชีพ

ได้ลาภอยูเ่สมอ	ๆ ,	ในอสิทิาสเีถรคีาถา	กล่าวไว้ว่า	พระอมัพบาลีเคยเกดิเป็นลูกแพะตาบอด,37	ในมหาสุปินชาดก38 

กม็ข้ีอความแปลก	เป็นการท�านายอนาคตภายหลังไว้ว่า	หงส์ทองทัง้หลายแวดล้อมกา	เสือเหลืองกลัวแพะ	

ความฝันเป็นไปโดยวิปริต

ประโยชน์ที่ได้รับจากแพะ 

	 เป็นเครื่องใช้สอย	 ในทางพระพุทธศาสนา	 ใครคงได้ยินค�าว่า	 ขนเจียม	 ค�าว่าขนเจียน	 หมายถึง 

ขนแพะ	อรรถกถาอธิบายว่า	ค�าว่า	“ขนเจียม”	ในที่นี้คือขนแพะหรือขนแกะ	(เอฬกโลม)	และผ้าบางชนิด	

เช่น	 ผ้าโกเชาว์	 ก็ท�ามาจากขนแพะ	 ดังค�าในอรรถกถาอธิบายว่า	 ผ้าโกเชาว์	 คือ	 ผ้าท�าด้วยขนแพะ	 

ผ้าโกเชาว์ผืนใหญ่ไม่ควร	 ส่วนผ้าโกเชาว์ปกติทั่วไป	 ควรอยู่39	 อรรถกถาอธิบายว่า	 ผ้าโกเชาว์	 หมายถึง 

ผ้าที่ท�าด้วยขนแพะหรือขนแกะผืนใหญ่	มีขนยาวเกิน	๔	นิ้ว40

  
34	องฺ.ฉกฺก.(ไทย)	๒๒/๕๗/๕๔๔.
35	ขุ.สุ.(ไทย)	๒๕/๓๑๒/๕๗๑.
36	ขุ.เถร.(ไทย)	๒๖/๙๕๗/๔๙๗.
37	ขุ.เถรี.(ไทย)	๒๖/๔๔๒/๖๒๗.
38	ขุ.ชา.เอกก.(ไทย)	๒๗/๗๗/๓๒.
39	วิ.อ.	๓/๓๓๗/๒๐๘.
40	วิ.อ.		๓/๒๕๔/๑๖๙.
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	 ของที่ได้มาจากแพะ	เช่น	นมแพะ	ดังค�าว่า	ที่ชื่อว่า	เนยใส	ได้แก่	เนยใสท�าจากน�้านมโคบ้าง	เนยใส

ท�าจากน�้านมแพะบ้าง	เนยใสท�าจากน�้านมกระบือบ้าง41	และนมแพะนี้จัดเป็นโภชนะอันประณีต	ดังค�าว่า	 

ค�าว่า	โภชนะอันประณีต	ความว่า	ท่ีช่ือว่าเนยใส	ได้แก่	เนยใสทีท่�าจากน�า้นมโค	เนยใสทีท่�าจากน�า้นมแพะ42 

และเนยใสบางชนดิกท็�ามาจากนมแพะ43	 หรอืนมสด	บางชนดิกน็�ามาจากนมแพะ	 ดังค�าว่า	ทีช่ือ่ว่า	 นมสด 

ได้แก่	น�้านมโค	น�้านมแพะ	น�้านมกระบือ	หรือน�้านมสัตว์ที่มีมังสะเป็นกัปปิยะ44	 ในบางแห่งใช้หนังแพะ 

มาท�าเครือ่งปลูาด	ดงัค�าว่า	ในอวนัตทีกัขณิาบถ	มหีนงัทีเ่ป็นเคร่ืองลาด	คอื	หนงัแกะ	หนงัแพะ	หนงัมฤค45 

และพระผู้มีพระภาคพึงทรงอนุญาตหนังที่เป็นเครื่องลาด	คือ	หนังแกะ	หนังแพะ	และหนังมฤค	เฉพาะใน

อวันตีทักขิณาบถ	และหนวดแพะ	บางครั้งก็ท�าให้เป็นที่นิยม	เช่น	นักร้อง	สายัณห์	สัญญา	ก็มีหนวดแพะ	

แม้ในพระไตรปิฎก	 ก็นิยมไว้หนวดแพะเช่นกัน	 ดังค�าว่า	 พวกภิกษุฉัพพัคคีย์ช่วยกันแต่งหนวด	 ...	 ปล่อย

หนวดไว้ยาว	...	ไว้เครายาว	(เหมือนหนวดแพะ)46

	 ใช้เป็นอุปกรณ์แก้ไข	 ในสาลิตตกชาดก	 ศิลปะในการดีดก้อนกรวด	 อ�ามาตย์โพธิสัตว์เข้าไปเฝ้า 

พระราชากราบทูลลาไปเรียนศิลปะว่า	ขึ้นชื่อว่าศิลปะแม้ชนิดใดชนิดหนึ่ง	ก็สามารถให้ส�าเร็จประโยชน์ได้

โดยแท้	 ขอพระองค์ทรงทอดพระเนตรหมู่บ้านในทิศทั้ง	 ๔	 ที่คนง่อยได้แล้วเพราะการดีดมูลแพะ47  

ในวกชาดก	กล่าวถึงท้าวสักกะแปลงกายเป็นแพะหลอกหมาใน	ดังค�าว่า	ท้าวสักกะทรงทราบถึงข้อปฏิบัติ

ของหมาในนัน้แล้วทรงจ�าแลงเพศเป็นแพะเข้าไปหาหมาในนัน้ต้องการจะดืม่เลอืดจงึตบะแตก	โผเข้าไปหา

แพะนั้นท�าลายตบะที่ตนได้สมาทานแล้ว48

	 เป็นสตัว์ทีใ่ช้บชูายญั	การบูชายญั	สิง่ทีข่าดไม่ได้	กค็อืการฆ่าสตัว์	และหนึง่ในสตัว์เหล่านัน้	กม็แีพะ

รวมอยู่ด้วยเสมอ	 ดังค�าว่า	 พราหมณ์กูฏทันตะก�าลังเตรียมพิธีบูชามหายัญ	 โคเพศผู้	 ลูกโคเพศผู้	 ลูกโค 

เพศเมีย	 แพะ	 และแกะอย่างละ	 ๗๐๐	 ตัว	 ถูกน�าเข้าไปผูกที่หลักเพื่อฆ่าบูชายัญ49	 และในทางพระพุทธ

ศาสนา	ได้มคี�าสอนทีไ่ม่ต้องฆ่าสตัว์บชูายญั	ดังค�าว่า	แม้ในยญัของเจ้าผู้ครองเมอืงเป็นต้นเหล่านัน้กไ็ม่ต้อง

ฆ่าโค	 แพะ	 แกะ	 ไก่	 สุกรและสัตว์นานาชนิด	 ไม่ต้องตัดต้นไม้มาท�าหลักบูชายัญ	 ไม่ต้องเกี่ยวหญ้าคา

 

41	วิ.มหา.(ไทย)	๒/๖๒๓/๑๔๓.
42	วิ.มหา.(ไทย)	๒/๒๖๐/๔๑๒.
43	วิ.ภิกฺขุนี.(ไทย)	๓/๑๒๓๑/๓๘๗.
44	วิ.ภิกฺขุนี.(ไทย)	๓/๑๒๓๗/๔๙๑.
45	วิ.ม.(ไทย)	๕/๒๕๗-๒๕๘/๓๕-๓๘.
46	วิ.จู.(ไทย)	๗/๒๗๕/๖๒.
47	ขุ.ชา.เอกก.(ไทย)	๒๗/๑๐๗/๔๔.
48	ขุ.ชา.ติก.(ไทย)	๒๗/๑๕๙/๑๕๔.
49	ที.สี.(ไทย)	๙/๓๒๓/๑๒๕.
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เพื่อเบียดเบียนสัตว์อ่ืน50	 และกูฏทันตพราหมณ์	 ก็เป็นคนหนึ่งที่ยกเลิกการบูชายัญด้วยการฆ่าสัตว์	 

ดงัค�าว่า	ขอท่านพระโคดมจงทรงจ�าข้าพระองค์ว่าเป็นอบุาสกผู้ถึงสรณะ	ต้ังแต่วนันีเ้ป็นต้นไปจนตลอดชวีติ	

ข้าพระองค์ได้ปล่อยโคเพศผู	้ลกูโคเพศผู	้ลกูโคเพศเมยี	แพะ	แกะ	อย่างละ	๗๐๐	ตวั	ได้ให้ชวีติแก่สตัว์เหล่านัน้	 

ขอสัตว์เหล่านั้นจงได้กินหญ้าเขียวสด	 ได้ดื่มน�้าเย็นกระแสลมอ่อน	 ๆ	 จงพัดถูกตัวสัตว์เหล่านั้นเถิด51, 

เป็นสตัว์ทีเ่กีย่วข้องกบัยญัพธิ	ี และในยญัญสตูร	กล่าวไว้ว่า	พระเจ้าปเสนทโิกศลได้ตระเตรยีมการบชูามหายญั	

คอืโคตวัผู	้๕๐๐	ตวั	ลกูโคตวัผู	้๕๐๐	ตวั	ลกูโคตวัเมยี	๕๐๐	ตวั	แพะ	๕๐๐	ตวั	และแกะ	๕๐๐	ตวั	ถกูน�าไป 

ผูกไว้ที่หลักเพื่อบูชายัญ52 

	 โปรดสงสารแพะเถิด	 เพราะคนที่ฆ่าแพะเป็นคนโหดร้าย	 บุคคลเป็นผู ้ท�าผู ้อื่นให้เดือดร้อน	 

หมัน่ประกอบในการท�าผูอ่ื้นให้เดอืดร้อน	ดงัค�าว่า	บคุคลบางคนในโลกนีฆ่้าแพะ	ฆ่าสกุร	ฆ่านก	ฆ่าเนือ้(เลีย้ง

ชีพ)	 เป็นคนโหดเหี้ยมเป็นคนฆ่าปลา	 เป็นโจร	 เป็นคนฆ่าโจร	 เป็นคนฆ่าโค	 เป็นคนคุมเรือนจ�าหรือ 

บางพวกเป็นผู้ท�าการทารุณ53	 คนฆ่าแพะ	 อยู่ในผู้ที่มีชาติด�า	 ได้แก่	 คนฆ่าแพะ	 คนฆ่าสุกร	 คนฆ่านก	 

พรานเนื้อ	ชาวประมง	โจร	เพชฌฆาต	เจ้าหน้าที่เรือนจ�าหรือคนงานชั้นต�่าและหยาบช้า

ความรู้เกี่ยวกับแพะในต�านาน

	 แพะเป็นสัตว์ท่ีกินหญ้าเป็นอาหาร	 ดังค�าว่า	 คือ	 ช้าง	 ม้า	 โค	 ลา	 แพะ	 มฤค	 หรือสัตว์ดิรัจฉาน 

จ�าพวกอื่นบางพวกที่มีหญ้าเป็นอาหาร	 ในเบื้องต้น	 คนพาลในโลกนี้นั่น	 ติดใจในรส	 ท�าบาปกรรมไว้ 

ในโลกนี้	 หลังจากตายแล้วจึงเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับสัตว์จ�าพวกที่มีหญ้าเป็นอาหารเหล่านั้น54  

มคี�าสอนทีเ่กีย่วกบัแพะ	ไว้หลายครัง้	เช่น	แพะรบับาป	ซึง่ในภาษาไทย	สือ่ความหมายถงึคนทีร่บัเคราะห์กรรม

แทนผู้อื่นที่ท�ากรรมนั้น	เช่น	ค�าว่าเขาต้องกลายเป็นแพะรับบาปไปโดยที่เขาไม่ได้ท�าผิดอะไรเลย

ส�านวนภาษิต

	 “แพะรับบาป”	 กล่าวถึงคนท่ีรับเคราะห์กรรมแทนผู้อื่นที่ท�ากรรมนั้น	 หมายถึงส�านวนไทยที่ว่า 

ผู้ที่ไม่รู้อิโหน่อีเหน่อะไร	 แต่ต้องมารับกรรมหรือรับผิดแทนผู้อื่น	 เป็นค�าท่ีเคยได้ยินมานานแล้ว	 คงได้ยิน 

ค�าว่า	 แพะรับบาป	 เพื่อใช้เปรียบผู้ท่ีต้องรับผลจากความผิดที่ตนเองไม่ได้ก่อ	 ความนิยมในการใช้ส�านวน 

ดังกล่าวมีมากเสียจนท�าให้เกิดค�าและวลีที่เก่ียวข้อง	 เช่น	 จับแพะ	 คนที่ไม่ได้ท�าผิดจริง	 เป็นคนบริสุทธิ์	 

 
50	ที.สี.(ไทย)	๙/๓๔๗/๑๔๕.
51	ที.สี.(ไทย)	๙/๓๕๔/๑๔๙.
52	ส�.ส.(ไทย)	๑๕/๑๒๐/๑๓๘.
53	ส�.สฬา.(ไทย)	๑๘/๘/๘.
54	ม.อุ.(ไทย)	๑๔/๒๕๑/๒๙๖.
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ซึ่งเป็นความเจาะจงของเจ้าหน้าท่ีต�ารวจ	 อาจจะด้วยจงใจหรือไม่สามารถจับผู้ร้ายได้	 จึงต้องขายผ้า 

เอาหน้ารอดไปด้วย	 เพื่อการจับตัวผู้บริสุทธิ์มาแถลงข่าวให้แก่สังคมทราบและปิดคดีได้	 คนไม่น้อยเลย	 

มักจะนึกไปถึง	“แพะรับบาป”	ที่เป็นคน		มากกว่า	“แพะ”	ที่เป็นสัตว์เสียอีก	แต่สงสัยกันไหมว่า	สัตว์ที่ 

จ�าต้องรับบาป	ต้องเป็นแพะ	อย่างเดียว	เป็นตัวอื่นไม่ได้	เมื่อไปค้นคว้า	ค�าว่า	แพะรับบาป	เป็นส�านวนที่ 

พจนานกุรม	ให้บทนยิามว่า	“คนทีร่บัเคราะห์กรรมแทนผูอ้ืน่ทีท่�ากรรมนัน้”	ปัจจบุนัคนทีเ่ป็น	“แพะรบับาป”	

บางทีก็เรียกกันสั้น	ๆ	ว่า	“แพะ”	ส�านวน	“แพะรับบาป”	

	 เคยสงสัยไหมว่า	 เหตุใดจึงต้องเป็น	 “แพะ	 ที่รับบาป	 และพจนานุกรมศัพท์ศาสนาสากล	 

ฉบับราชบัณฑิตยสถาน	ให้ความนิยามว่า	แพะรับบาป	มาจากภาษาอังกฤษว่า	scapegoat	ในศาสนายิว	

ทีม่าของค�านี	้ปรากฏในคมัภร์ีภาคพนัธสญัญาเดมิ	ซึง่เป็นคมัภร์ีชาวอสิราเอล	ผูอ้ยูใ่นทะเลทราย	มภีมูหิลงั

เป็นผู้เลี้ยงแพะ	หรือแกะ	เป็นอาชีพ	แพะรับบาปที่เป็นพิธีปฏิบัติในวันลบบาปประจ�าปี	ของชาวอิสราเอล	

ซึ่งเริ่มด้วยการที่ปุโรหิตถวายวัวเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปของตนเองและครอบครัว	 เมื่อเสร็จพิธีแล้ว	 ปุโรหิต

จะน�าแพะ	 ๒	 ตัวไปถวายพระผู้เป็นเจ้าที่ประตูเตนท์นัดพบ	 และจะเป็นผู ้จับสลากแพะ	 ๒	 ตัวนั้น	 

สลากใบที่	๑	หากตกแก่แพะตัวใด	แพะตัวนั้นจะถูกฆ่าและถวายพระผู้เป็นเจ้า	เป็นเครื่องบูชาเพื่อไถ่บาป

ของประชาชน	เรยีกว่า	“แพะไถ่บาป”	ส่วนสลากใบที	่๒	หากตกแก่แพะตวัใด	แพะตวันัน้	จะถกูน�าไปถวาย

พระผู้เป็นเจ้า	ทั้งยังมีชีวิตอยู่แล้ว	ใช้ท�าพิธีลบบาปของประชาชน	โดยยกบาปให้ตกที่แพะตัวนั้น	เสร็จแล้ว	

ก็จะปล่อยแพะตัวนั้นไปน�าบาปเข้าไปในป่าลึก	 จนท้ังแพะและบาปไม่สามารถกลับมาอีก	 แพะท่ีถูกจับ 

โดยสลากใบที่	๒	นี้เรียกว่า	“แพะรับบาป”	

	 ส่วน	 “แพะรับบาป”	 ในศาสนาฮินดู	 มีผู้สันนิษฐานว่า	 ส่วนท่ีเหมาะสมจะใช้บูชายัญ	 ได้ออกจาก 

ร่างมนุษย์ไปสู่ร่างม้า	 เมื่อฆ่าม้า	 ส่วนที่เหมาะสมจะใช้บูชายัญที่ออกจากตัวม้าไปสู่ร่างโค	 เมื่อฆ่าโคก็ไปสู่

ร่างแกะ	และจากแกะไปสู่แพะ	ส่วนที่เหมาะสมจะใช้บูชายัญ	คงจะอยู่ในตัวแพะนานที่สุด	ดังนั้น	แพะจึง

กลายเป็นตัวท่ีเหมาะสมท่ีสุด	 ส�าหรับใช้ฆ่าบูชายัญ	 ซึ่งเป็นที่มาอีกอย่างหนึ่งของค�าว่า	 “แพะรับบาป”	 

ค�าว่า	 scapegoat	 บางต�ารา	 ใช้ข้อมูลว่ามาจาก	 escape	 +	 goat	 แพะท่ีหนีไป	 ค�าว่า	 “แพะรับบาป”	 

มีมานานแล้ว	ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่า	ต้องใช้แพะ	ด้วย	ใช้อย่างอื่นได้ไหม	เช่น	กระต่ายรับบาป	วัวรับบาป	

ตามแนวความเชื่อของบางศาสนาที่ฆ่าสัตว์บูชายัญ	 เพ่ือล้างบาปต่อศิวะ	 ในเมื่อว่า	 ค�านี้	 “แพะรับบาป”	 

ก็ใช้กันมามากมายในสังคมทุกระดับ	 ก็น่าจะมีวันแพะแห่งชาติ	 เพื่อว่าจะได้ท�าบุญท�าทานให้แพะกัน	 

เมื่อวันไม่ได้	ปีนี้เป็นปีแพะ	ก็น่าจะท�าบุญให้แพะ	เป็นปีแพะแห่งชาติ

	 แพะรับบาป	ทราบกันมานานแล้ว	มีนัยยะของแพะรับบาป	ที่เป็นลัทธิความเชื่อและลุกลามเข้ามา

ในสังคมที่มีลักษณะที่คล้ายคลึงกัน	 และลุกลามออกไปตามความคิดจนหลายคนคิดว่า	 น่าจะมีวันแพะ 

แห่งชาติ	 หรือปีแพะแห่งชาติ	 ในอดีตกาล	 เพื่อเป็นการไถ่โทษต่อเทพเจ้าตามความเชื่อซึ่งเราเรียกว่า 

การบูชายัญ	 ซึ่งก่อนหน้านี้	 เขาใช้เลือดหญิงพรหมจรรย์เท่านั้น	 และเปลี่ยนมาเป็นแพะแทน	 เพราะมี

กฎหมายห้ามฆ่ามนุษย์	 อีกอย่างหนึ่ง	 มนุษย์มีความเชื่อเร่ืองความบริสุทธิ์ของแพะ	 ที่ติดตามพระเจ้า 
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ไปทุกหนทุกแห่ง	จึงมีการขอขมาไถ่โทษ	เพื่อแสดงความส�านึกผิด	แต่ยุคนี้กลับตรงกันข้าม	คือคนชั่วมีการ

โยนความผิดให้คนดีหรือเอาคนท�าผิดเล็กน้อยมารับผิดชอบใหญ่แทนตัวการ	 ซึ่งเป็นส�านวนกันว่า	 

แพะรับบาป	 สรุปยุคก่อนใช้แพะรับบาป	 บูชาเทพ	 เพราะกลัวว่าเป็นเจ้าจงลงโทษจะเกิดเหตุการณ์ไม่ดี	 

แต่ยุคนี้	คนชั่วท้าทายเทพเจ้าโดยการหาแพะรับบาปแทนตน	เพื่อไม่ให้ตัวเองรับผิด	นับตั้งแต่โลกนี้มีแพะ	

มีคนและมีบาป	 หากไม่มีบาป	 ที่คนท�าขึ้น	 แพะก็ไม่ต้องถูกใส่ร้าย	 และหากไม่มีคน	 กไ็ม่มคีนท�าบาป	 

เรือ่งของภาษามไีว้สือ่สาร	มทีัง้ภาษาตามอรรถและภาษาตามนยั	ค�าพงัเพย	จงึเป็นไปตามนยั	ห้ามน�ามาตีความ

ในเชิงอรรถโดยเด็ดขาด	 ดังเช่น	 ถูกเลื่อยเก้าอี้	 ท�าไม	 จึงไม่พูดว่า	 เขาถูกเลื่อยโต๊ะ	 เตียง	 ม้านั่ง	 เป็นต้น	 

ค�าว่า	แพะรบับาป	 น่าจะมาจากค�าพดูว่า	Sacrificial	 lamb	มาจากค�าบอกเล่าในคมัภร์ีฉบบัเก่า	 เรือ่งเจนสิสสิ	

ตอนอับราฮัมถูกทดลอง	ความรักและนับถือพระยโฮวา	ท่านสั่งให้อับราฮัม	น�าลูกชายเพื่อไอแสคไปบูชา	

(เผา)	 อับราฮัม	 ก็พาลูกชายแสนรักข้ึนเขาไปท�าพิธีบูชาพระเจ้าตามที่ท่านสั่ง	 พออับราฮัมผูกลูกชาย 

กบักองฟืนและดงึมดีจะเชือดคอลกูชาย	กม็เีทพมาห้ามไว้แล้วกม็เีขาตดิอยูก่บัพุม่ไม้	ทีน่�ามาเผาบชูาพระเจ้า

แทนลูกชายของเรา	 เรียกว่าแพะมารับเป็นสิ่งบูชาล้างบาปแทนไอแสค	กระนั้น	อะไรที่ต้องมารับเคราะห์

แทนผู้อื่น	 ก็เรียกว่า	 แพะรับบาปได้	 แต่ความหมายมีความกว้าง	 และลึกกว่านี้มาก	 วิจารณ์กันชั่วชีวิต 

ก็ไม่จบ	

	 ธรรมชาติของแพะน้ัน	 เวลาท่ีมันตกใจ	 ข้อต่อของมันจะล็อค	 และสิ่งต่อไปไม่ได้	 ดังนั้น	 ฝั่งที่เลี้ยง 

ฝูงแกะ	 จึงน�าแพะมาปะปนอยู่กับฝูงแกะ	 เมื่อหมาป่าจะเข้ามากัดแกะ	 หมาป่าจะได้กินแพะแทน	 

เพราะแกะมีราคาสูงกว่า	 จึงเป็นที่มาของส�านวน	 “แพะรับบาป”	 ในทางพระพุทธศาสนา	พระพุทธเจ้า

ประทับอยู่	 ณ	 วัดเชตวัน	 กรุงสาวัตถี	 ทรงปรารภมตกภัย	 จึงตรัสอดีตนิทานมาสาธกว่า	 นานมาแล้ว	 

สมัยพระเจ้าพรหมทัต	มีอาจารย์ทิศาปาโมกข์ผู้หนึ่ง	คิดจะท�ามตกภัต	(อุทิศคนตาย)	จึงให้ลูกศิษย์จับแพะ

ตัวหนึ่งไปอาบน�้าและประดับดอกไม้	แพะพอถูกลูกศิษย์จูงไปที่ท่าน�้า	ก็ทราบถึงวาระสุดท้ายของชีวิตตน

มาถึงแล้ว	 อันเนื่องจากกรรมเก่า	 จึงเกิดความโสมนัส	 ได้หัวเราะออกมาเสียงดัง	 และคิดเวทนาสงสาร

พราหมณ์ที่จะได้รับความทุกข์โศก	 จึงร้องไห้ออกมา	 แพะแสดงอาการบางคราวหัวเราะบางคราวร้องไห้

ออกมา	ท�าให้พวกลกูศษิย์แปลกใจ	เมือ่น�าแพะกลบัมาถงึส�านกัแล้ว	จงึบอกเรือ่งนีแ้ก่อาจารย์ทราบ	อาจารย์

จึงถามแพะถึงอาการนั้น	แพะจึงบอกพราหมณ์ว่า	“อดีตชาติเคยเป็นเหมือนกัน	 เพราะได้ฆ่าแพะตัวหนึ่ง	

ท�ามตกภัต	จึงเป็นเหตุให้ถูกฆ่าตัดศีรษะถึง	๔๙๙	ชาติ	นี้เป็นชาติที่	๕๐๐	พอดี	จึงหัวเราะดีใจที่จะสิ้นกรรม

ในวนันี	้และร้องไห้	เพราะสงสารท่าน	จงึจะเป็นเช่นกบัเรา”	พราหมณ์ได้ฟังแล้วเกดิความสลดใจ	จงึยกเลกิ

ไม่ฆ่าแพะ	 เพื่อไม่ให้แพะเกิดอันตราย	 แพะจึงบอกพราหมณ์ว่า	 “การอารักขาของท่านมีประมาณน้อย	 

ส่วนบาปกรรมของเรามีก�าลังมาก	อะไรก็ห้ามไม่ได้”	แพะพอเขาปล่อย	ก็ชะเง้อคอจะกินใบไม้ใกล้แผ่นหิน

แห่งหนึ่ง	ทันใดนั่นเอง	สายฟ้าได้ผ่าลงที่แผ่นหิน	สะเก็ดหินชิ้นหนึ่งได้ปลิวไปตัดคอแพะที่ก�าลังชะเง้อคอ

อยู่พอดี	แพะลม้ลงสิ้นใจตายทันที	รุกขเทวดาที่อยู่ในที่นัน้	ได้กล่าวสอนวา่	“มนุษย์ผู้กลัวตกนรก	พึงพากัน
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งดปาณาตบิาต	ตัง้อยูใ่นเบญจศลีเถดิ”	แล้วกล่าวอกีว่า	“ถ้าสตัว์ทัง้หลายพงึรูอ้ย่างนีว่้า	ชาตภิพนีเ้ป็นทกุข์	

สตัว์ไม่ควรฆ่าสตัว์	เพราะว่าผูฆ่้าสตัว์ย่อมเศร้าโศก”	คตข้ิอคดิมอียูว่่า	เกดิเป็นคนไม่พงึท�ากรรมชัว่ด้วยการ

ฆ่าสัตว์ด้วยกัน	มิเช่นนั้น	จะได้รับความทุกข์เช่นแพะรับบาปนี้

สรุปท้ายบท

	 	สรปุความว่าแพะในทางพระพทุธศาสนา	ท�าให้รูไ้ด้ว่า	แพะ	มคีณุธรรมทีท่�าให้ได้ข้อคดิหลายอย่าง	คอื	

	 ๑.	เป็นสัตว์ที่สอนเรื่องกฎแห่งกรรมได้เป็นอย่างดี	 เพราะเคยพูดไว้ก่อนตายว่า	 เมื่อฆ่าเขา	 

ก็ถูกฆ่าเพราะกรรมท่ีแต่ละคนได้กระท�าไว้	 เนื่องจากตนได้เห็นประจักษ์ได้ด้วยตนเองว่า	 ฆ่าสัตว์เพียง 

ครั้งเดียวแต่ต้องถูกฆ่าตัดคอถึง	๕๐๐	ชาติ	

	 ๒.	เป็นสัตว์ที่ใช้ประโยชน์ได้สารพัด	 เพราะใช้ท�าที่ปูนั่งก็ได้	 ขนเจียมท�าประโยชน์ได้หลายชนิด	 

เพราะขนนี่แหละท�าให้ชีวิตอยู่รอดได้	

	 ๓.	เป็นของบริโภค	 เพราะน�้านมแพะ	 สามารถให้เด็กทารกดื่มได้	 และคนทั่วไปก็สามารถดื่มได้ 

เช่นกัน	เนยใสบางชนิดก็ท�ามาจากนมแพะด้วย	และนมแพะเป็นของประณีต	จัดเป็นโภชนะอันประณีต	

	 ๔.	เป็นที่มาของชื่อใหม่ต้นไทร	ต้นไทร	 เดิมชื่อว่านิโครธ	แต่เพราะคนเลี้ยงแพะเข้าไปอาศัยร่มเงา	

ดังนั้น	จึงชื่อว่า	อชปาลนิโครธ	

	 ๕.	เป็นสัตว์ที่ถูกฆ่าบูชายัญ	 เพราะการบูชายัญ	 เป็นความเชื่อของศาสนาพราหมณ์ที่มีเจ้าลัทธ ิ

บางยุคบางสมัย	 เกิดความโลภอยากกินอาหารที่เป็นเนื้อสัตว์	 จึงคิดหาวิธีและได้แนวทางการได้เนื้อสัตว์

โดยอาศัยพิธีกรรม	เพราะแต่เดิม	การบูชายัญ	เป็นการไม่เบียดเบียนกัน	

	 ๖.	 คนทีต่ดิใจในรสอาหาร	ประเภทเนือ้	ตายแล้วกม็โีอกาสไปเกดิเป็นสตัว์ประเภทเนือ้	เช่น	แพะ	แกะ	

	 ๗.	เป็นสัตว์ที่มีพลังเหมือนกัน	 แพะเคยขวิดปริพาชกที่เข้าใจว่าแพะ	 ก�าลังจะไหว้ตนให้ตายคาที่ 

มาแล้ว	และเป็นสัตว์ที่เทวดา

	 ๘.	เป็นสัตว์ที่ส�าส่อน	มีเพศสัมพันธ์กันไม่เลือกหน้า	ดังนั้น	มนุษย์จึงต่างจากสัตว์คือแพะ	ก็ตรงที่มี

หิริ	โอตตัปปะ	ความละอายแก่ใจและความเกรงกลัวต่อบาป	เพราะมนุษย์แต่ละคนไม่มีจิตชั่ว	แต่มีความ

เคารพย�าเกรงว่า	 ‘แม่’	 ว่า	 ‘ป้า	 น้า’	 ว่า	 ‘ป้าสะใภ้	 น้าสะใภ้’	 ว่า	 ‘ภรรยาของอาจารย์’	หรอืว่า‘ภรรยาของคร’ู 

แต่หากมนุษย์ขาดความละอายแก่ใจและความเกรงกลัวต่อบาป	 สัตว์โลกจักถึงความสมสู่ปะปนกันหมด	

เป็นเสมอืนแพะ	แกะ	ไก่	สกุร	สนุขับ้าน	และสนุขัจิง้จอก	กจ็ะท�าให้มนษุย์กบัสตัว์ไม่มคีวามแตกต่างกนัเลย	

	 ๙.	แพะต้องรับบาป	หรือสิ่งที่ผู้อื่นท�าอยู่เสมอ	เป็นไปตามเหตุปัจจัย	และต้องสดุดีแพะตัวที่รับบาป

ของมนุษย์และเข้าไปในป่าลึก	 จนบาปหาทางกลับมาไม่ได้	 ต้องขอชื่นชมในความเสียสละของแพะนั้น	 ๆ	 

	 นอกจากนี้	 สิ่งที่ได้มาจากแพะ	 เช่น	 ขี้แพะ	 ก็ท�าให้คนผู้พูดมาก	 ได้หยุดพูดมาแล้ว	 คนที่มีศิลปะ 

ดีดกรวด	ใช้ศิลปะดีดขี้แพะใส่ปากท�าให้ปุโรหิตผู้พูดมาก	หยุดพูด	ท�าให้พระราชาสบายหู	ดังนั้น	เรื่องราว

ต่าง	 ๆ	 ของแพะ	 แม้จะมีไม่มากนั้น	 แต่ก็ให้ข้อคิดได้	 ไม่ส�าส่อนอย่างแพะ	 มีสทารสันโดษ	 ยินดีเฉพาะ 
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ในคู่ครองของตน	 หยุดเบียดเบียนกันและกัน	 ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตในปีแพะ	 เพราะกลัวผลของบาปกรรม	 

ไม่ติดใจในรสอาหารประเภทเนื้อ	พูดให้น้อยลง	ท�าให้มากขึ้น	มีปกติประพฤติศีล	๕	ก็ท�าให้แพะผู้รับบาป	

อ�านวยอวยพรให้ทุกท่านมีความสุขตลอดปีแพะและตลอดไป
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