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การกนิหรือไม่กนิเนือ้สัตว์กบัพทุธ 

โดย หมอเขยีว : ใจเพชร กล้าจน 

เมือ่ท่านอ่านเนือ้ความดังต่อไปนีแ้ล้ว ท่านจะเห็นด้วยหรือไม่น้ัน เป็นสิทธิส่วนบุคคล
ของท่าน ผู้เขยีนไม่มเีจตนาโต้เถยีงเพือ่เอาชนะคะคานผู้ใด เพราะพระพทุธเจ้าตรัสใน
พระไตรปิฎกเล่ม ๑๒ “วตัถูปถมสูตร” ข้อ ๙๓ ว่า “...สารัมภะ(การแข่งดีเอาชนะกนั) เป็นกเิลส
เหตุแห่งทุกข์...” ดังน้ัน ท่านใดทีต้่องการโต้เถียงเพือ่เอาชนะผู้เขยีน ผู้เขยีนขอยอมแพ้ ยกให้
ท่านชนะไปเลย ผู้เขยีนจะไม่ขอโต้เถียงให้เสียเวลาและทะเลาะกนัเปล่าๆ ส าหรับท่านทีต้่องการ
แลกเปลีย่นข้อมูลเพือ่ความเจริญในธรรมอนัเป็นบุญกศุลอย่างแท้จริง เพือ่ความพ้นทุกข์จากการ
เบียดเบียนตนเองและผู้อืน่ ผู้เขยีนกย็นิดี  

ผู้เขยีนน าเสนอรายละเอยีดของ “การกนิหรือไม่กนิเนือ้สัตว์กบัพทุธ” นี ้ตามภูมขิอง
ผู้เขยีนทีไ่ด้ศึกษาและปฏบัิติตามค าตรัสของพระพทุธเจ้า และค าสอนของพระโพธิสัตว์ เพือ่
ความหลดุพ้นจากทุกข์ คอืบาปเวรจากการเบียดเบียนตนเองและผู้อืน่ อนัเกดิจากการฆ่าและการ
กนิสัตว์ ซ่ึงเมือ่ท่านได้ศึกษาอย่างเข้าใจดีแล้ว กไ็ม่ได้หมายความว่า ท่านจะต้องหยุดกนิเนือ้สัตว์
ทนัท ีท่านกป็ฏบิัติลดละเลกิการกนิเนือ้สัตว์ตามฐานจิตตามบุญบารมขีองท่าน บางท่านอาจมี
บุญบารมทีีส่ามารถหยุดการกนิเนือ้สัตว์และผลติภัณฑ์ทีม่ส่ีวนผสมจากสัตว์ทั้งหมดได้ทนัท ี
บางท่านอาจลดหรืองดการกนิเนือ้สัตว์ใหญ่ก่อน เพราะการกนิเนือ้สัตว์ใหญ่มีพษิมบีาปมากทีสุ่ด 
หันมากนิสัตว์เลก็สัตว์น้อย ซ่ึงมพีษิและบาปรองลงมา จนเหลอืการกนิปลา กนิไข่ และกนินม
สัตว์ ดีไปกว่าน้ันกห็ยุดการกนิปลา เหลอืการกนิไข่และนมสัตว์ ดีไปกว่าน้ันกห็ยุดการกนิไข่ 
เหลอืการกนินมสัตว์ ดีไปกว่าน้ันกห็ยุดการกนินมสัตว์และผลติภัณฑ์ทีม่ส่ีวนผสมจากสัตว์
ทั้งหมด กนิแต่พชือย่างเดียว หรือถ้าองค์ประกอบเหตุปัจจัยยงัไม่ลงตัวกก็นิสลบัไปมาระหว่าง
พชืกบัสัตว์ก่อนกไ็ด้ แล้วค่อยพฒันาปรับเปลีย่นลดการกนิสัตว์มากนิพชืมากขึน้เป็นล าดับ หรือ
ใช้วธีิเจเขีย่ คอื กนิอาหารทีเ่ขาปรุงทัว่ไป แต่เขีย่เนือ้ออก เขีย่ผกัเข้า กนิผักและน า้แกงพร้อมข้าว
หรือคาร์โบรไฮเดรทอืน่ๆ ถ้าให้ดีพกถั่วหลากชนิดไปกนิเฉลีย่วนัละ ๑-๕ ช้อนแกง กจ็ะได้โปรตีน
ทีท่ดแทนเนือ้สัตว์ได้อย่างดีเยีย่ม(ดีกว่าเนือ้สัตว์) โปรตีนจากถั่วหลากชนิดจะสร้างเสริม
ซ่อมแซมเซลล์ให้แขง็แรง ท าให้มพีลงัและอิม่นาน 
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ช่วงเทศกาลกนิเจ เป็นช่วงเวลาทีค่นจ านวนมากนัดกนัหยุดกนิเนือ้สัตว์ โดยหันมากนิ
พชืแทน สัตว์จ านวนมากจึงไม่ถูกฆ่าตายในช่วงเวลานี ้เทศกาลกนิเจจึงมส่ีวนช่วยให้สัตว์รอด
ตายเป็นจ านวนมาก การช่วยให้สัตว์รอดตาย โดยไม่ถูกคนฆ่าด้วยวธีิการต่างๆหรือด้วยสาเหตุ
ต่างๆ เป็นภาระหน้าทีอ่นัควรของพระพทุธเจ้าและพทุธบริษทัหรือไม่ หาค าตอบได้ในค าตรัส
ของพระพทุธเจ้าทีเ่กีย่วข้องกบัการฆ่าสัตว์หรือไม่ฆ่าสัตว์ การกนิเนือ้สัตว์หรือไม่กนิเนื้อสัตว์ 
ในพระไตรปิฎก ซ่ึงผู้เขยีนจะได้น าเสนอ รวมทั้งวเิคราะห์และสังเคราะห์ ดังต่อไปนี ้

พระไตรปิฎก เล่ม ๒๕ โลกสูตร ข้อ [๒๙๓] “พระตถาคตย่อมตรัสรู้อนุตตรสัมมา
สัมโพธิญาณในราตรีใดและย่อมปรินิพพานด้วยอนุปาทเิสสนิพพานธาตุในราตรีใด ย่อมตรัส
บอกแสดงซ่ึงพทุธพจน์อนัใดในระหว่างนี ้พทุธพจน์น้ันทั้งหมด ย่อมเป็นอย่างน้ันน่ันแลไม่เป็น
อย่างอืน่ (ถ้อยค าเหล่าน้ันทั้งหมด ย่อมเข้ากนัได้โดยประการเดียวทั้งส้ิน ไม่แย้งกนัเป็นประการ
อืน่เลย)” 

จะเห็นได้ว่า พระพทุธเจ้ายนืยนัว่า เนือ้หาทุกสูตรทุกถ้อยค าทีพ่ระพทุธเจ้าตรัสไว้ 
ล้วนสอดคล้องกนั ไม่ขดัแย้งกนัเลย ดังน้ัน ประเดน็การฆ่าหรือไม่ฆ่าสัตว์ การกนิหรือไม่กนิ
เนือ้สัตว์ทีพ่ระพทุธเจ้าตรัสกนั็ยยะเดยีวกนั ล้วนสอดคล้องกนั ไม่ขดัแย้งกนัเลย 

พระไตรปิฎก เล่ม ๙ จุลศีล ข้อ [๑๐๓] พระพทุธเจ้าตรัสว่า “ดูกรมหาบพติร อย่างไร 
ภิกษุจึงช่ือว่าเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีล.  

๑. ภิกษุในธรรมวินัยน้ี ละการฆ่าสัตว์ เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ วางทณัฑะ วางศาตรา
มีความละอาย มีความเอ็นดู มีความกรุณา หวังประโยชน์แก่สัตว์ทัง้ปวงอยู่ ข้อน้ีเป็นศีลของเธอ
ประการหน่ึง.”  

จากข้อความดังกล่าว ถามว่า การกนิเนือ้สัตว์กบัการไม่กนิเนือ้สัตว์ อะไรจะเป็น
ประโยชน์แก่สัตว์ทั้งปวงมากกว่ากนั หรือการทีค่นกนิคนเป็นอาหารกบัการทีค่นไม่กนิคนเป็น
อาหารอะไรจะเป็นประโยชน์แก่คนทั้งปวงมากกว่ากนั ค าตอบกค็อื การไม่กนิเนือ้สัตว์ ย่อมเป็น
ประโยชน์แก่สัตว์ทั้งปวงมากกว่าการกนิเนื้อสัตว์ และการทีค่นไม่กนิคนเป็นอาหาร ย่อมเป็น
ประโยชน์แก่คนทั้งปวงมากกว่าหรือการทีค่นกนิคนเป็นอาหาร เพราะการกนิเป็นสาเหตุทีส่ าคญั
อย่างหน่ึงทีท่ าให้เกดิการฆ่า การฆ่าย่อมเป็นโทษ ไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถูกฆ่า และส่ังสมเป็น
วบิากร้ายของผู้ฆ่าและผู้มีพฤติกรรมทีเ่กีย่วข้องอนัส่งเสริมให้เกดิการฆ่า ดังทีพ่ระพทุธเจ้าตรัส
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ในพระไตรปิฎก เล่ม ๒๕ คาถาธรรมบท ปกณิณกวรรคที ่๒๑ ข้อ [๓๑] ว่า “...ผู้ใดปรารถนา
ความสุขเพือ่ตนด้วยการเข้าไปต้ังความทุกข์ไว้ในผู้อ่ืน ผู้ น้ันระคนแล้วด้วยความเกีย่วข้องด้วย
เวร ย่อมไม่พ้นไปจากเวร”  

เนือ้หาดังกล่าว สอดคล้องกบั ทีพ่ระพทุธเจ้าตรัสในพระไตรปิฎก เล่ม ๓๒ ว่าด้วยบุพ
จริยาของพระองค์เอง ข้อ [๓๙๒] ว่า “พระผู้มพีระภาคผู้เป็นนายกของโลก แวดล้อมด้วยภิกษุ
สงฆ์เป็นอนัมาก ประทบัน่ังอยู่ทีพ่ืน้หินอนัเป็นรัมณยีสถานโชติช่วงด้วยแก้วต่างๆ ในละแวกป่า 
อนัมกีลิน่หอมต่างๆ ใกล้สระอโนดาต ตรัสช้ีแจงบุรพกรรมทั้งหลาย ของพระองค์ ณ ทีน้ั่นว่า 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟังกรรมทีเ่ราท าแล้วของเรา  

...ในกาลก่อนเราเป็นเด็ก (ลูก) ของชาวประมงอยู่ในบ้านเกวฏัฏคาม เห็นคนทัง้หลาย
ฆ่าปลาแล้ว เกดิความโสมนัส(ยนิดีสุขใจ) ด้วยวิบากแห่งกรรมน้ัน ความทุกข์ทีศี่รษะ (ปวด
ศีรษะ)ได้มีแล้วแก่เรา ในเมือ่เจ้าศากยะทั้งหลายถูกเบียดเบียน พระเจ้าวฏิฏุภะ ฆ่าแล้ว” 

จะเห็นได้ว่า ในอดีตชาติทีพ่ระพทุธเจ้ายงัไม่ได้บ าเพญ็ แม้จะไม่ได้ฆ่าสัตว์เอง     
เพยีงเกีย่วข้องแค่ยนิดีสุขใจทีเ่ห็นคนทั้งหลายฆ่าปลา ยงัส่ังสมเป็นวบิากร้ายทีท่ าให้ท่านต้อง
ปวดศีรษะด้วยเหตุการณ์ทีญ่าติถูกฆ่า น่ันคอืสภาพ “...ผู้ใดปรารถนาความสุขเพือ่ตนด้วยการ
เข้าไปตั้งความทุกข์ไว้ในผู้อืน่ ผู้น้ันระคนแล้วด้วยความเกีย่วข้องด้วยเวร ย่อมไม่พ้นไปจากเวร” 
(พระไตรปิฎก เล่ม ๒๕ ข้อ ๓๑)  

ถ้ามคีนกนิคนเป็นอาหาร แต่อ้างว่าตัวเองถือศีล จึงไม่ฆ่าคน แต่ถ้ามใีครเอาเนือ้คนมา
ขายหรือให้ฟรี กซ้ื็อหรือรับมาฟรีๆ จากพฤติกรรมดังกล่าวของคนทีก่นิคนๆน้ัน ได้เป็นแรงจูงใจ
ให้คนทีอ่ยากได้เงินจากคนๆน้ัน หรือศรัทธาหรือสงสารคนทีก่นิคนๆน้ัน จงึไปฆ่าคนมาขายหรือ
มาให้คนทีก่นิคนๆน้ัน ดงัน้ัน คนทีก่นิคนๆน้ันย่อมมส่ีวนเกีย่วข้องเป็นต้นเหตุส าคญัทีท่ าให้คนที่
ถูกน ามาเป็นอาหารน้ันถูกฆ่า ย่อมเข้ากบัสภาพทีพ่ระพทุธเจ้าตรัสว่า “...ผู้ใดปรารถนาความสุข
เพือ่ตนด้วยการเข้าไปตั้งความทุกข์ไว้ในผู้อืน่ ผู้น้ันระคนแล้วด้วยความเกีย่วข้องด้วยเวร ย่อม 
ไม่พ้นไปจากเวร” (พระไตรปิฎก เล่ม ๒๕ ข้อ ๓๑) นัยยะเดียวกนักบัการทีผู้่ใดยงักนิเนือ้สัตว์อยู่
กย่็อมเป็นต้นเหตุส าคญัให้สัตว์ถูกฆ่า ย่อมเข้ากบัสภาพทีพ่ระพทุธเจ้าตรัสว่า “...ผู้ใดปรารถนา
ความสุขเพือ่ตนด้วยการเข้าไปตั้งความทุกข์ไว้ในผู้อืน่ ผู้น้ันระคนแล้วด้วยความเกีย่วข้องด้วย
เวร ย่อมไม่พ้นไปจากเวร” (พระไตรปิฎก เล่ม ๒๕ ข้อ ๓๑) 
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พระไตรปิฎก เล่ม ๑๙ เวฬุทวารสูตร ว่าด้วยธรรมปริยายอนัควรน้อมเข้ามาในตน ข้อ 
[๑๔๕๙] “ดูกรพราหมณ์และคฤหบดีทั้งหลาย ธรรมปริยายทีค่วรน้อมเข้ามาในตนเป็นไฉน? 
อริยสาวกในธรรมวนัิยนี ้ย่อมพจิารณาเห็นดังนีว่้า เราอยากเป็นอยู่ ไม่อยากตาย รักสุข       
เกลยีดทุกข์ ผู้ใดจะปลง(ฆ่า)เราผู้อยากเป็นอยู่ ไม่อยากตาย รักสุข เกลยีดทุกข์ เสียจากชีวติ      
ข้อน้ันไม่เป็นทีรั่กที่ชอบใจของเรา อน่ึง เราพงึปลง(ฆ่า)คนอืน่ผู้อยากเป็นอยู่ ไม่อยากตาย รักสุข 
เกลยีดทุกข์ เสียจากชีวติ ข้อน้ันกไ็ม่เป็นทีรั่กทีช่อบใจแม้ของคนอืน่ ธรรมข้อใด ไม่เป็นทีรั่กที่

ชอบใจของเรา ธรรมข้อน้ัน กไ็ม่เป็นทีรั่กทีช่อบใจแม้ของผู้อืน่ ธรรมข้อใด ไม่เป็นทีรั่กทีช่อบใจ
ของเรา เราจะพงึประกอบผู้ อ่ืนไว้ด้วยธรรมข้อน้ันอย่างไร? อริยสาวกน้ันพจิารณาเห็นดังน้ัน
แล้ว ตนเองย่อมงดเว้นจากปาณาติบาตด้วย ชักชวนผู้ อ่ืนเพือ่งดเว้นจากปาณาติบาตด้วย กล่าว
สรรเสริญคุณแห่งการงดเว้นปาณาติบาตด้วย กายสมาจารของอริยสาวกน้ัน ย่อมบริสุทธ์ิโดย
ส่วนสามอย่างน้ี.” 

จะเห็นได้ว่า พระพทุธเจ้าทรงยนืยนัว่า เราและชีวติคนอืน่หรือสัตว์อืน่ๆ ต่างล้วนรัก
สุขเกลยีดทุกข์และไม่อยากตาย จึงไม่ควรกระท าตนให้เป็นเหตุให้คนหรือสัตว์อืน่ๆได้รับทุกข์
หรือถูกฆ่าตาย โดยพระพทุธเจ้าตรัสขยายรายละเอยีดไปสู่การปฏบัิติทีบ่ริสุทธ์ิโดยส่วนสาม คอื      
๑. ตนเองย่อมงดเว้นจากปาณาติบาตด้วย ๒. ชักชวนผู้อืน่เพือ่งดเว้นจากปาณาติบาตด้วย         
๓. กล่าวสรรเสริญคุณแห่งการงดเว้นปาณาติบาตด้วย 

ผู้เขยีนขอเชิญชวนให้แต่ละท่านลองใช้วจิารณญาณดูนะครับว่า พฤติกรรมของ
ผู้เขยีนสองช่วงเวลา ข้อใดทีเ่ข้ากบัหลกัปฏบัิติทีบ่ริสุทธ์ิโดยส่วนสามตามทีพ่ระพทุธเจ้าตรัส 

ช่วงที ่๑ ผู้เขยีนยงักนิเนือ้สัตว์อยู่ บางช่วงผู้เขยีนไม่ได้ฆ่าสัตว์เองและไม่ได้บอกให้
ใครฆ่าสัตว์ และผู้เขยีนกบ็อกว่าการฆ่าสัตว์เป็นบาป การไม่ฆ่าสัตว์เป็นบุญ แต่ไม่ว่าผู้เขยีนจะ
อยู่ทีบ้่านหรือเดินทางไปในหมู่บ้าน กจ็ะมคีนฆ่าสัตว์มาให้ผู้เขยีนกนิ มทีั้งฆ่ามาให้กนิฟรีๆและ
ฆ่ามาขายให้กบัผู้เขยีน ค าถามกค็อื พฤติกรรมการกนิเนือ้สัตว์ของผู้เขยีน เป็นการชักชวนให้
ผู้อืน่ฆ่าสัตว์หรืองดเว้นการฆ่าสัตว์ ค าตอบกค็อื การกนิเนือ้สัตว์ของผู้เขยีน เป็นการชักชวนให้
ผู้อืน่ฆ่าสัตว์ ย่อมไม่เข้ากบัหลกัปฏบัิติทีบ่ริสุทธ์ิโดยส่วนสามตามพระพทุธเจ้าตรัส เพราะการ
ส่งสัญญาณส่งสัญลกัษณ์ชักชวนหรือส่งเสริมให้คนท าอะไรน้ัน สามารถท าได้หลายหลาย
รูปแบบ  
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ช่วงที ่๒ ต่อมาผู้เขยีนหยุดกนิเนือ้สัตว์ทุกชนิด ผู้เขียนไม่ได้ฆ่าสัตว์เองและไม่ได้บอก
ให้ใครฆ่าสัตว์ บางคร้ังผู้เขยีนกบ็อกด้วยการพูดหรือการเขยีนว่าการฆ่าสัตว์เป็นบาป การไม่ฆ่า
สัตว์เป็นบุญ แต่บางคร้ังผู้เขยีนกไ็ม่ได้บอกด้วยการพูดหรือการเขยีน แต่บอกด้วยการหยุดกนิ
เนือ้สัตว์ทุกชนิด ผู้เขยีนพบว่า ไม่ว่าผู้เขยีนจะอยู่ทีบ้่านหรือเดินทางไปในหมู่บ้าน กจ็ะไม่มใีคร
ฆ่าสัตว์มาให้ผู้เขยีนกนิ แต่จะมคีนน าพชืมาให้กนิฟรีๆหรือมาขายให้กบัผู้เขียน ค าถามกค็อื 
พฤติกรรมการไม่กนิเนื้อสัตว์ของผู้เขยีน เป็นการชักชวนให้ผู้อืน่ฆ่าสัตว์หรืองดเว้นการฆ่าสัตว์ 
ค าตอบกค็อื การไม่กนิเนื้อสัตว์ของผู้เขยีน เป็นการชักชวนให้ผู้อืน่งดเว้นการฆ่าสัตว์ ย่อมเข้ากบั
หลกัปฏบัิติที่บริสุทธ์ิโดยส่วนสามตามพระพทุธเจ้าตรัส เพราะการส่งสัญญาณส่งสัญลกัษณ์
ชักชวนหรือส่งเสริมให้คนท าอะไรน้ัน สามารถท าได้หลายหลายรูปแบบ ยิง่กล่าวสรรเสริญคุณ
แห่งการงดเว้นการฆ่าสัตว์ด้วย กย็ิง่ปฏบัิติบริสุทธ์ิสมบูรณ์โดยส่วนสามตามทีพ่ระพทุธเจ้าตรัส 
 พระพทุธเจ้าได้ตรัสถึงเหตุทีท่ าให้อายุส้ัน อายุยนื ในพระไตรปิฎก เล่ม ๒๒ อนายุสส

สูตรที ่๑ ข้อ [๑๒๕] ว่า “ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๕ ประการนี ้เป็นเหตุให้อายุส้ัน ๕ ประการ ๕ 
ประการเป็นไฉน คอื บุคคลไม่เป็นผู้ท าความสบายแก่ตนเอง ๑ ไม่รู้จักประมาณในส่ิงทีส่บาย ๑ 

บริโภคส่ิงทีย่่อยยาก ๑ เป็นผู้เทีย่วในกาลไม่สมควร ๑ไม่ประพฤติเพยีงดงัพรหม ๑ ดูกรภิกษุ 
ทั้งหลาย ธรรม ๕ ประการนีแ้ล เป็นเหตุให้อายุส้ัน ฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๕ ประการนี ้เป็น

เหตุให้อายุยนื ๕ ประการเป็นไฉน คอื บุคคลเป็นผู้ท าความสบายแก่ตนเอง ๑ รู้จักประมาณในส่ิง

ทีส่บาย ๑ บริโภคส่ิงทีย่่อยง่าย ๑ เป็นผู้เทีย่วในกาลสมควร ๑ เป็นผู้ประพฤติเพยีงดงัพรหม ๑ 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๕ประการนีแ้ล เป็นเหตุให้อายุยนื ฯ” 

           อนายุสสสูตรที ่๒ ข้อ [๑๒๖] “ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๕ ประการนีแ้ล  เป็นเหตุให้อายุ
ส้ัน ๕ ประการเป็นไฉน คอื บุคคลย่อมไม่กระท าความสบายแก่ตนเอง ๑ ไม่รู้จักประมาณในส่ิงที่

สบาย ๑ บริโภคส่ิงทีย่่อยยาก ๑ เป็นคนทุศีล ๑ มมีติรเลวทราม ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๕ 

ประการนีแ้ล เป็นเหตุให้อายุส้ัน ฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๕ ประการนี ้เป็นเหตุให้อายุยนื ๕ 
ประการเป็นไฉน คอื บุคคลย่อมเป็นผู้ท าความสบายแก่ตนเอง ๑ รู้จักประมาณในส่ิงทีส่บาย ๑ 

บริโภคส่ิงทีย่่อยง่าย ๑ เป็นผู้มศีีล ๑ มมีติรดีงาม ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๕ ประการนีแ้ล เป็น
เหตุให้อายุยนื ฯ” 
 จะเห็นได้ว่า หน่ึงในข้อปฏบัิติทีท่ าให้อายุส้ันคอื บริโภคส่ิงทีย่่อยยาก ส่วนหน่ึงในข้อ
ปฏบัิติทีท่ าให้อายุยนืคอื บริโภคส่ิงทีย่่อยง่าย เมือ่เปรียบเทยีบการกนิเนือ้สัตว์กบัการกนิพชื จะ
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พบว่า การกนิเนือ้สัตว์ย่อยยากกว่าการกนิพชื ดังน้ัน การกนิเนือ้สัตว์จะท าให้อายุส้ันกว่าการกนิ
พชื ดังเช่น ชาวเอสกโิมอยู่ขั้วโลกเหนือ พืน้ทีเ่ต็มไปด้วยน า้แขง็ ปลูกพชืไม่ได้ จึงกนิเนือ้สัตว์
เป็นอาหารหลกั พบว่ามีอายุเฉลีย่ ๒๗ปีคร่ึง ในขณะทีช่าวเมอืงฮันซาประเทศปากสีถาน กนิพชื
ไม่กนิเนือ้สัตว์ พบว่ามอีายุเฉลีย่ ๑๑๐ ปี ส่วนชาวไทยส่วนใหญ่กนิเนือ้สัตว์บ้างกนิผกับ้าง มอีายุ
เฉลีย่ ๗๐ ปี คร่ึงๆระหว่างชาวเอสกโิม(กนิเนือ้สัตว์)กบัชาวฮันซา(กนิพชื) 
 ด้วยเนือ้สัตว์น้ันย่อยยากกว่าพชื การย่อยยากจึงเป็นการเบียดเบียนเป็นบาปเป็นโทษต่อผู้
กนิเนือ้สัตว์ โดยเฉพาะการกนิเนือ้สัตว์ทีถู่กฆ่า สัตว์จะหลัง่สารแอดดรีนาลนีซ่ึงเป็นพษิออกมา
อย่างมากในร่างกายสัตว์ ซ่ึงเป็นพษิเป็นโทษต่อร่างกายของคนทีก่นิเนือ้สัตว์ดังกล่าว รวมทั้ง
กรดยูริค กรดแลคติก ไขมนั และสารทีเ่ป็นพษิอืน่ๆทีม่ใีนเนือ้สัตว์กเ็ป็นพษิเป็นโทษต่อร่างกาย
ของคนทีก่นิเนือ้สัตว์ รวมทั้งบาปอนัเกดิจากการทีเ่ป็นต้นเหตุให้สัตว์น้ันตายและบาปอนัเกดิ
จากการกนิส่ิงทีเ่ป็นพษิเป็นโทษต่อตนเอง หรือสัตว์ทีเ่ป็นโรคตายกจ็ะมพีษิมโีทษ การกนิ
เนือ้สัตว์ดังกล่าวจึงขดักบัทีพ่ระพทุธเจ้าตรัส ในพระไตรปิฎกเล่ม ๒๕ จัตตาริสูตร ข้อ [๒๘๑] 
ว่า “ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปัจจัยน้อย หาได้ง่ายและไม่มโีทษ ๔ อย่างนี ้๔ อย่างเป็นไฉน ดูกรภิกษุ

ทั้งหลาย บรรดาจีวร ผ้าบังสุกลุ น้อย หาได้ง่ายและไม่มโีทษ บรรดาโภชนะ ค าข้าวทีไ่ด้ด้วยปลี
แข้ง น้อย หาได้ง่ายและไม่มีโทษ บรรดาเสนาสนะ โคนไม้ น้อย หาได้ง่ายและไม่มโีทษ บรรดา
เภสัช มูตรเน่า น้อย หาได้ง่ายและไม่มโีทษ ...       ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรากล่าวธรรมอย่างใดอย่าง
หน่ึง ของภิกษุซ่ึงเป็นผู้สันโดษด้วยปัจจัยทีน้่อย หาได้ง่ายและไม่มโีทษ ว่าเป็นองค์แห่งความ
เป็นสมณะ ฯ ความคบัแค้นแห่งจิต ย่อมไม่มแีก่ภิกษุผู้สันโดษด้วยปัจจยัน้อย หาได้ง่ายและไม่มี
โทษ เพราะปรารภเสนาสนะ จีวรปานะและโภชนะ ทศิของเธอช่ือว่าไม่กระทบกระเทอืน ภิกษุผู้
สันโดษ ไม่ประมาทยดึเหน่ียวเอาไว้ได้ซ่ึงธรรมอนัสมควรแก่ธรรมเคร่ืองความเป็นสมณะทีพ่ระ
ตถาคตตรัสบอกแล้วแก่เธอ” และค าตรัสของพระพทุธเจ้าในพระไตรปิฎก เล่ม ๒๗ ข้อ [๑๓๔๓] 
“นรชนใดมท้ีองพร่อง ย่อมทนความหิวได้ นรชนน้ันเป็นผู้ฝึกตนแล้ว มตีบะ มข้ีาวและน า้

พอประมาณ ย่อมไม่ท าบาปเพราะเหตุแห่งอาหาร นักปราชญ์ทั้งหลายกล่าวนรชนน้ันแล ว่าเป็น
สมณะในโลก.” ซ่ึงจะเห็นได้ว่า พระพทุธเจ้ายนืยนัว่า ควรกนิอาหารทีไ่ม่มโีทษไม่มบีาป 
 เนือ้หาดังกล่าวสัมพนัธ์กบัทีพ่ระพทุธเจ้าตรัสเกีย่วกบัสาเหตุของการมีอายุส้ัน อายุยนื 
โรคมากและโรคน้อย ในพระไตรปิฎก เล่มที ่๑๔ ข้อที ่๕๘๐-๕๘๕ ดังนี ้
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 ข้อ ๕๘๐ สุภมาณพ โตเทยยบุตร พอน่ังเรียบร้อยแล้ว ได้ทูลถามพระผู้มพีระภาคดงันีว่้า 
ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ อะไรหนอแล เป็นเหตุ เป็นปัจจัย ให้พวกมนุษย์ทีเ่กดิเป็นมนุษย์อยู่ 

ปรากฏความเลวและความประณตี คอื มนุษย์ ทั้งหลายย่อมปรากฏมีอายุส้ัน มีอายุยนื  
มีโรคมาก มีโรคน้อย มผีวิพรรณทราม มผีวิพรรณงาม มศัีกดาน้อย มศัีกดามาก มโีภคะน้อย     
มโีภคะมาก  เกดิในสกลุต า่ เกดิในสกลุสูง ไร้ปัญญา มปัีญญา ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญอะไรหนอ
แล เป็นเหตุ เป็นปัจจัย ให้พวกมนุษย์ ทีเ่กดิเป็นมนุษย์อยู่ ปรากฏความเลวและความประณตีฯ  

 ข้อ ๕๘๑ พระผู้มพีระภาคตรัสว่า ดูกรมาณพ สัตว์ทัง้หลายมีกรรมเป็นของตน          
เป็นทายาทแห่งกรรม มีกรรมเป็นก าเนิด มีกรรมเป็นเผ่าพนัธ์ุ มีกรรมเป็นทีพ่ึง่อาศัย กรรมย่อม
จ าแนกสัตว์ให้เลวและประณตีได้ฯ  
 จะเห็นได้ว่า พระพทุธเจ้าทรงพบว่า ทุกส่ิงทุกอย่างทีแ่ต่ละคนรับอยู่ เกดิจากการกระท า
ของคนๆ น้ันทั้งหมด 
 ข้อ ๕๘๒ พระผู้มพีระภาคจึงได้ตรัสดังนีว่้า ดูกรมาณพ บุคคลบางคนในโลกนีจ้ะเป็น

สตรีกต็าม บุรุษกต็าม เป็นผู้มักท าชีวิตสัตว์ให้ตกล่วง เป็นคนเหีย้มโหด มมีอืเป้ือนเลอืดหมกมุ่น
ในการประหัตประหาร ไม่เอน็ดูในเหล่าสัตว์มชีีวติ… จะเป็นคนมีอายุส้ัน...  
 ข้อ ๕๘๓  ดูกรมาณพ  ส่วนบุคคลบางคนในโลกนีจ้ะเป็นสตรีกต็าม  บุรุษกต็าม           

ละปาณาติบาตแล้ว  เป็นผู้เว้นขาดจากปาณาติบาต  วางอาชญา  วางศาตรา(อาวุธหรือวชิาหรือ
วธีิทีเ่บียดเบียน)ได้  มคีวามละอาย ถึงความเอน็ดู อนุเคราะห์ด้วยความเกือ้กลูในสรรพสัตว์และ
ภูตอยู่...จะเป็นคนมีอายยุนื...  
 ข้อ ๕๘๔  ดูกรมาณพ  บุคคลบางคนในโลกนีจ้ะเป็นสตรีกต็าม  บุรุษกต็าม  เป็นผู้มี

ปรกติ เบียดเบียนสัตว์ด้วยฝ่ามอื  หรือก้อนดิน  หรือท่อนไม้  หรือศาตรา(อาวุธหรือวชิาหรือ

ความรู้หรือวธีิการต่างๆ) ...จะเป็นคนมีโรคมาก... 
 ข้อ ๕๘๕  ดูกรมาณพ  บุคคลบางคนในโลกนีจ้ะเป็นสตรีกต็าม  บุรุษกต็าม  เป็นผู้มี

ปรกติ ไม่เบียดเบียนสัตว์ด้วยฝ่ามอื  หรือก้อนดิน  หรือท่อนไม้  หรือศาตรา (อาวุธหรือความรู้
หรือวิชาหรือวิธีการต่างๆ)...จะเป็นคนมีโรคน้อย ...  
 จะเห็นว่า พระพทุธเจ้าพบว่า การเบียดเบียนสัตว์ คอื การท าให้เกดิความทุกข์ทรมาน
เดือดร้อนไม่สบายบาดเจ็บล้มตายในสัตว์(สัตว์หมายถึง ตัวเอง หรือคนอืน่ หรือสัตว์อืน่) ไม่ว่า
จะด้วยวธีิการใดๆ จะท าให้มโีรคมากและอายุส้ัน ส่วนการไม่เบียดเบียนสัตว์ คอื การไม่ท าให้เกดิ
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ความทุกข์ทรมานเดือดร้อนไม่สบายบาดเจ็บล้มตายในสัตว์(สัตว์หมายถงึ ตัวเอง หรือคนอืน่ 
หรือสัตว์อืน่) และการเกือ้กูลท าประโยชน์สุขให้สรรพสัตว์(สัตว์หมายถงึ ตัวเอง หรือคนอืน่ หรือ
สัตว์อืน่) ไม่ว่าจะด้วยวธิีการใดๆ จะท าให้มโีรคน้อยและอายุยนื 
 จากข้อมูลดังกล่าว หน่ึงในการเบียดเบียน คอื การกนิเนือ้สัตว์ กจ็ะท าให้มโีรคมากและ
อายุส้ัน หน่ึงในการไม่เบียดเบียน คอื การไม่กนิเนือ้สัตว์ กจ็ะท าให้มโีรคน้อยและอายุยนื 
ตัวอย่างทีชั่ดเจน คอื วถิีชีวติแต่เดิมก่อนมาเป็นจิตอาสาแพทย์วถิีธรรม ของชาวแพทย์วถิีธรรม 
๓๐๐ คน ส่วนใหญ่รับประทานเนือ้สัตว์ ส่วนใหญ่ ๙๐ % ของจ านวนจิตอาสาแพทย์วถิีธรรม มี
ความเจ็บป่วยด้วยโรคหรืออาการไม่สบายต่างๆและใช้วธิีการรักษาแผนต่างๆ เมือ่หยุดกนิ
เนือ้สัตว์หรือกนิเนือ้สัตว์น้อยลง กนิอาหารให้ถูกสมดุลร้อนเยน็ และดูแลสุขภาพตามหลกัการ
แพทย์วถิีธรรมข้ออืน่ๆ ต่อเน่ืองกนั ๓ ปีขึน้ไป พบว่า ๙๐ % ของจ านวนจิตอาสาแพทย์วถิีธรรม 
อาการเจ็บป่วยด้วยโรคหรืออาการไม่สบายต่างๆ ลดน้อยลงถึงขั้นทีไ่ม่ต้องใช้วธิีการรักษาแผน
อืน่เลย มเีพยีง ๑๐ % ของจ านวนจิตอาสาแพทย์วถิธีรรม ทีย่งัมคีวามเจ็บป่วยบางอย่างต้องใช้
การรักษาแผนอืน่ๆร่วมเป็นบางคราว  
 ข้อมูลดังกล่าวสัมพนัธ์กบังานวจิัยในระดับปริญญาเอกของผู้เขยีนเร่ืองจิตอาสาแพทย์
วถิีพทุธเพือ่มวลมนุษยชาติ พบว่า ผลสุขภาพของผู้ป่วยทีใ่ช้การแพทย์วถิีพทุธ(หน่ึงในข้อ
ปฏบัิติของการแพทย์วถิีพุทธ คอื การงดหรือลดการกนิเนือ้สัตว์) จากข้อมูลประวตัิศาสตร์ของ
ประชากรทีร่วบรวมได้ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๘-๒๕๕๘ จ านวน ๖๓,๓๙๙ คน สุ่มอย่างง่าย ๑,๓๙๘ 
คน (๒,๓๑๖ โรค/อาการไม่สบาย) พบว่ามสุีขภาพทีเ่ปลีย่นแปลงไปด้านร่างกายในทางทีเ่ป็น
ประโยชน์ คอื หายจากโรค/อาการแสดง ๓๐.๗๔ % หรือจ านวน ๗๑๒ โรค/อาการแสดง และมี
การเปลีย่นแปลงในทางทีด่ีขึน้ ๕๙.๖๗ %  หรือจ านวน ๑,๓๘๒ โรค/อาการแสดง โดยสรุป
ภาพรวมของผู้ทีใ่ช้การแพทย์วถิีพทุธ ซ่ึงแต่เดิมกนิเนือ้สัตว์ แล้วงดหรือลดการกนิเนือ้สัตว์
รวมทั้งปฏบัิติตามการแพทย์วถิีพทุธข้ออืน่ๆ ๙๐.๔๑ % มสุีขภาพดีขึน้ 
 ในขณะทีป่ระชากรไทยทัว่ไป รวมทั้งประชากรในโลก ส่วนใหญ่ทีก่นิเนื้อสัตว์อยู่ เมือ่
อายุ ๔๐ ปี ขึน้ไป ส่วนใหญ่ อตัราความเส่ียงต่อการเป็นโรคโดยเฉพาะ ๕ โรคเด่น คอื เบาหวาน 
ความดันโลหิตสูง ไขมนัในเลอืดสูง มะเร็ง โรคหัวใจ รวมทั้งเส่ียงต่อโรคไม่ตดิต่ออืน่ๆ มี
แนวโน้มเพิม่มากขึน้ 
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 ข้อมูลดังกล่าวข้างต้น สัมพนัธ์กบัทีพ่ระพทุธเจ้าตรัสเกีย่วกบัการฆ่าสัตว์ ใน

พระไตรปิฎก เล่ม ๒๓ ปญุญาภิสันทสูตร ข้อ [๑๒๙] ว่า “ดูกรภิกษุทั้งหลาย ห้วงบุญห้วงกศุล ๘ 
ประการน้ี น าความสุขมาให้ ให้อารมณ์เลศิ มีสุขเป็นผล เป็นไปเพือ่สวรรค์ เป็นไปเพือ่ส่ิงทีน่่า
ปรารถนา น่าใคร่ น่าพอใจ เพือ่ประโยชน์เกือ้กูล เพือ่ความสุข ห้วงบุญห้วงกศุล ๘ ประการเป็น
ไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกในธรรมวนัิยนี ้ถึงพระพทุธเจ้าเป็นสรณะ นีเ้ป็นห้วงบุญห้วง
กศุลประการที ่๑ น าความสุขมาให้ ให้อารมณ์เลศิ มสุีขเป็นผล เป็นไปเพือ่สวรรค์ เป็นไปเพือ่ส่ิง
ทีน่่าปรารถนา น่าใคร่ น่าพอใจ เพือ่ประโยชน์เกือ้กูล เพือ่ความสุข ฯ 

อกีประการหน่ึง อริยสาวกในธรรมวนัิยนี ้ถึงพระธรรมเป็นสรณะ นีเ้ป็นห้วงบุญห้วง
กศุลประการที ่๒ ฯลฯ 

อกีประการหน่ึง อริยสาวกในธรรมวนัิยนี ้ถึงพระสงฆ์เป็นสรณะ นีเ้ป็นห้วงบุญห้วง
กศุลประการที ่๓ ฯลฯ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ทาน ๕ ประการนี ้เป็นมหาทาน อนับัณฑิตพงึรู้ว่าเป็นเลศิ มมีา
นาน เป็นเช้ือสายแห่งพระอริยะ เป็นของเก่า  ไม่กระจัดกระจายไม่เคยกระจัดกระจาย อนั
บัณฑิต ไม่รังเกยีจอยู่ จักไม่รังเกยีจ อนัสมณพราหมณ์ผู้เป็นวญิญู ไม่เกลยีด ทาน ๕ ประการ
เป็นไฉน 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกในธรรมวนัิยนี ้เป็นผู้ละปาณาติบาต(ละการฆ่าสัตว์)     
งดเว้นจากปาณาติบาต(งดเว้นการฆ่าสัตว์) ดูกรภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้งดเว้นจากปาณาติบาต 
ช่ือว่าให้ความไม่มีภัย ความไม่มีเวร ความไม่เบียดเบียน แก่สัตว์หาประมาณมิได้ คร้ันให้ความ
ไม่มีภัย ความไม่มีเวร ความไม่เบียดเบียนแก่สัตว์หาประมาณมิได้แล้ว  

ย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งความไม่มีภัยความไม่มีเวร ความไม่เบียดเบียน หาประมาณมิได้ 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย นีเ้ป็นทานประการที ่๑ ทีเ่ป็นมหาทาน บัณฑิต พงึรู้ว่าเป็นเลศิ มมีานาน     

เป็นเช้ือสายแห่งพระอริยะ เป็นของเก่า ไม่กระจัดกระจาย ไม่เคยกระจัดกระจาย อันบัณฑิต     
ไม่รังเกยีจ อันสมณพราหมณ์ผู้เป็นวิญญไูม่เกลยีด ดูกรภิกษุทั้งหลาย นีเ้ป็นห้วงบุญห้วงกศุล
ประการที ่๔ ฯลฯ...” 
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จะเห็นได้ว่า พระพทุธเจ้าตรัสว่า หน่ึงในมหาทาน อนับัณฑิตพงึรู้ว่าเป็นเลศิ มมีา
นาน เป็นเช้ือสายแห่งพระอริยะ เป็นของเก่า ไม่กระจัดกระจาย ไม่เคยกระจัดกระจาย             

อันบัณฑิตไม่รังเกยีจอยู่ จักไม่รังเกยีจ อันสมณพราหมณ์ผู้เป็นวิญญไูม่เกลยีด คอืการไม่ฆ่าสัตว์ 

อรรถกถาแปลเล่ม ๗๕ “จิตตุปปาทกณัฑ์” ข้อ ๒๘๗ องค์ของปาณาติบาต ๕ ลกัษณะ
ของการท าผดิศีลข้อ ๑ การฆ่าสัตว์ คอื 

๑. เป็นสัตว์มชีีวติ (ปาโณ) 

๒. รู้ว่าสัตว์มชีีวติ (ปาณสัญญิตา) 

๓. มจีิตคดิฆ่า (วธกจิตตัง) 

๔. มคีวามพยายามฆ่า (อปัุกกโม) 

๕. สัตว์ตายด้วยความพยายามน้ัน (เตน มรณงั) 

 พระไตรปิฎก เล่ม ๑ ข้อ [๕๙๑] คร้ังน้ัน พระเทวทตัต์พร้อมด้วยบริษทัเข้าไปเฝ้าพระผู้มี
พระภาคถงึทีป่ระทบั คร้ันแล้วถวายอภิวาทพระผู้มพีระภาค น่ัง ณ ทีค่วรส่วนข้างหน่ึง ได้กราบ
ทูลค านีแ้ด่พระผู้มพีระภาคว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระองค์ทรงสรรเสริญคุณแห่ง            
ความมกัน้อย ความสันโดษ ความขดัเกลา ความก าจัด อาการทีน่่าเลือ่มใส การไม่สะสม          
การปรารภความเพยีร โดยอเนกปริยาย ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ วตัถุ ๕ ประการนี ้เป็นไปเพือ่
ความมกัน้อย ความสันโดษ ความขดัเกลา ความก าจัด อาการทีน่่าเลือ่มใส การไม่สะสม          
การปรารภความเพยีร โดยอเนกปริยาย ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระพทุธเจ้าขอประทานพระ
วโรกาส ๑. ภิกษุทั้งหลายควรอยู่ป่าตลอดชีวติ ภิกษุใดอาศัยบ้านอยู่ โทษพงึถูกต้องภิกษุน้ัน      
๒. ภิกษุทั้งหลายควรเทีย่วบิณฑบาตตลอดชีวติ ภิกษุใดยนิดีการนิมนต์ โทษพงึถูกต้องภิกษุน้ัน 
๓. ภิกษุทั้งหลายควรถือผ้าบังสุกลุตลอดชีวติ ภิกษุใดยนิดีผ้าคหบดี โทษพงึถูกต้องภิกษุน้ัน     
๔. ภิกษุทั้งหลายควรอยู่โคนไม้ตลอดชีวติ ภิกษุใดเข้าอาศัยทีมุ่งบัง โทษพงึถูกต้องภิกษุน้ัน      

๕. ภิกษุทัง้หลายไม่ควรฉันปลาและเน้ือตลอดชีวิต ภิกษุใดฉันปลาและเน้ือ โทษพงึถูกต้องภิกษุ
น้ัน  

 พระผู้มีพระภาคตรัสห้ามว่า อย่าเลย เทวทตัต์ ภิกษุใดปรารถนา กจ็งอยู่ป่า ภกิษุใด
ปรารถนา กจ็งอยู่บ้าน ภิกษุใดปรารถนา กจ็งเทีย่วบิณฑบาต ภิกษุใดปรารถนา กจ็งยนิดีการ
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นิมนต์ ภิกษุใดปรารถนากจ็งถือผ้าบังสุกลุ ภิกษุใดปรารถนา กจ็งยนิดีผ้าคหบดี ดูกรเทวทตัต์  

เราอนุญาตรุกขมูลเสนาสนะตลอด ๘ เดือนเท่าน้ัน เราอนุญาตปลาและเน้ือทีบ่ริสุทธ์ิด้วยอาการ 
๓ อย่าง คอื ๑. ไม่ได้เห็น ๒. ไม่ได้ยนิ ๓. ไม่ได้รังเกยีจ 

 จะเห็นได้ว่า พระพทุธเจ้าตรัสอนุญาตให้สามารถกนิปลาและเนือ้ทีบ่ริสุทธ์ิด้วยอาการ    
๓ อย่าง คอื ๑. ไม่ได้เห็น ๒. ไม่ได้ยนิ ๓. ไม่ได้รังเกยีจ และคุณสมบัติของการทีจ่ะไม่รังเกยีจคอื 
เนือ้สัตว์ทีไ่ม่มกีารฆ่า ดังทีพ่ระพทุธเจ้าตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกในธรรมวนัิยนี ้เป็น

ผู้ละปาณาติบาต(ละการฆ่าสัตว์) งดเว้นจากปาณาติบาต(งดเว้นการฆ่าสัตว์) ... นีเ้ป็นทาน
ประการที ่๑ ทีเ่ป็นมหาทาน บัณฑิต พงึรู้ว่าเป็นเลศิ มมีานาน เป็นเช้ือสายแห่งพระอริยะ เป็น

ของเก่า ไม่กระจัดกระจาย ไม่เคยกระจัดกระจาย อันบัณฑิตไม่รังเกยีจ อันสมณพราหมณ์ผู้เป็น
วิญญไูม่เกลยีด ดูกรภิกษุทั้งหลาย นีเ้ป็นห้วงบุญห้วงกศุลประการที ่๔ ฯลฯ... (พระไตรปิฎก 
เล่ม ๒๓ ข้อ ๑๒๙) ดังน้ัน ปลาและเนือ้ทีพ่ระพทุธเจ้าอนุญาตให้รับประทานได้ คอื บริสุทธ์ิด้วย

อาการ ๓ อย่าง คอื ๑. ไม่ได้เห็น   ๒. ไม่ได้ยนิ ๓. ไม่ได้รังเกยีจ(ไม่ถูกฆ่า พระไตรปิฎก เล่ม ๒๓ 
ข้อ ๑๒๙) คอื ปลาและเนือ้อนัเกดิจากทีสั่ตว์ตายเอง แต่ต้องไม่เป็นโรคตาย เพราะถ้ากนิสัตว์ที่
เป็นโรคตายจะมพีษิมโีทษ ดังทีพ่ระพทุธตรัสในพระไตรปิฎกเล่ม ๒๕ จัตตาริสูตร ข้อ [๒๘๑] 

ว่า “...ดูกรภิกษุทั้งหลาย... บรรดาโภชนะ ค าข้าวทีไ่ด้ด้วยปลแีข้ง น้อย หาได้ง่ายและไม่มีโทษ...       
ว่าเป็นองค์แห่งความเป็นสมณะ ฯ” 

 พระไตรปิฎก เล่ม ๑๓ ชีวกสูตร เร่ืองหมอชีวกโกมารภัจจ์ ข้อ [๕๖] ข้าพเจ้าได้สดับมา
อย่างนี:้ สมยัหน่ึง พระผู้มพีระภาคประทบัอยู่ ณ อมัพวนัของหมอชีวกโกมารภัจจ์ เขตพระนคร
ราชคฤห์. คร้ังน้ันแล หมอชีวกโกมารภัจจ์เข้าไปเฝ้าพระผู้มพีระภาคถึงทีป่ระทบั ถวายบังคม 
พระผู้มพีระภาคแล้วน่ัง ณ ทีค่วรส่วนข้างหน่ึง. ได้กราบทูลพระผู้มพีระภาคว่า ข้าแต่พระองค์ผู้
เจริญ ข้าพระพทุธเจ้าได้ฟังค านีม้าว่า ชนทั้งหลายย่อมฆ่าสัตว์เจาะจงพระสมณโคดม พระสมณ
โคดมทรงทราบข้อน้ันอยู่ ยงัเสวยเนือ้ทีเ่ขาท าเฉพาะตน อาศัยตนท า ดังนี ้ 

 ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ชนเหล่าใดกล่าวอย่างนีว่้า ชนทั้งหลายย่อมฆ่าสัตว์เจาะจงพระ
สมณโคดม (อทุทสิสังปาณงั) พระสมณโคดมทรงทราบข้อน้ันอยู่ ยงัเสวยเนือ้ทีเ่ขาท าเฉพาะตน 
อาศัยตนท า ดงันี ้ชนเหล่าน้ันช่ือว่า กล่าวตรงกบัทีพ่ระผู้มพีระภาคตรัส ไม่ช่ือว่ากล่าวตู่พระผู้มี
พระภาคด้วยค าอนัไม่เป็นจริง ช่ือว่ายนืยนัธรรมอนัสมควรแก่ธรรม การกล่าวและกล่าวตามที่
ชอบธรรมจะไม่ถึงข้อติเตียนละหรือ? 
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 เนือ้ทีไ่ม่ควรบริโภค และควรบริโภค ๓ อย่าง 

  ข้อ [๕๗] พระพทุธเจ้าตรัสว่า ดูกรชีวก ชนใดกล่าวอย่างนีว่้า ชนทั้งหลายย่อมฆ่าสัตว์
เจาะจงพระสมณโคดม พระสมณโคดมทรงทราบข้อน้ันอยู่ กย็งัเสวยเนือ้สัตว์ทีเ่ขาท าเฉพาะตน 
อาศัยตนท า ดงันี ้     ชนเหล่าน้ันจะช่ือว่ากล่าวตรงกบัทีเ่รากล่าวหามไิด้ ช่ือว่ากล่าวตู่เราด้วยค า
อนัไม่เป็นจริง  ดูกรชีวก เรากล่าวเนือ้ว่า ไม่ควรเป็นของบริโภคด้วยเหตุ ๓ ประการ คอื เนือ้ทีต่น
เห็น เนือ้ทีต่นได้ยนิ เนื้อทีต่นรังเกยีจ ดูกรชีวก เรากล่าวเนือ้ว่าเป็นของไม่ควรบริโภคด้วยเหตุ ๓ 
ประการนีแ้ล 

 ดูกรชีวก เรากล่าวเนือ้ว่า เป็นของควรบริโภคด้วยเหตุ ๓ ประการ คอื เนือ้ทีต่นไม่ได้เห็น 
เนือ้ทีต่นไม่ได้ยนิ เนือ้ทีต่นไม่ได้รังเกยีจ ดูกรชีวก เรากล่าวเนือ้ว่า เป็นของควรบริโภค ด้วยเหตุ 
๓ ประการนีแ้ล.  

 จะเห็นได้ว่า เนือ้ทีไ่ม่ควรเป็นของบริโภคด้วยเหตุ ๓ ประการ คอื เนือ้ทีต่นเห็น เนือ้ทีต่น
ได้ยนิ เนือ้ทีต่นรังเกยีจ(เนือ้ทีถู่กฆ่า พระไตรปิฎก เล่ม ๒๓ ข้อ ๑๒๙) เนือ้ทีเ่ป็นของควรบริโภค
ด้วยเหตุ ๓ ประการ คอื เนือ้ทีต่นไม่ได้เห็น เนือ้ทีต่นไม่ได้ยนิ เนือ้ทีต่นไม่ได้รังเกยีจ (เนือ้ที ่   
ไม่ถูกฆ่า พระไตรปิฎก เล่ม ๒๓ ข้อ ๑๒๙)  

 มบีางท่านตีความว่า เนือ้ทีค่วรบริโภค คอื เนือ้ทีต่นไม่ได้เห็นว่าเขาก าลงัฆ่าเพือ่ตน เนือ้ที่
ตนไม่ได้ยนิว่าเขาก าลงัฆ่าเพือ่ตน เนือ้ทีต่นไม่ได้รังเกยีจ คอืเขาไม่ได้ฆ่าเพือ่ตน เนือ้ทีไ่ม่ควร
บริโภคน้ัน คอื เนือ้ทีต่นเห็นว่าเขาก าลงัฆ่าเพือ่ตน เนือ้ทีต่นได้ยนิว่าเขาก าลงัฆ่าเพือ่ตน เนือ้ที่
ตนรังเกยีจว่าเขาฆ่าเพือ่ตน ซ่ึงในพระไตรปิฎกพระพทุธเจ้าไม่ได้ระบุข้อความดังกล่าว เป็นการ
ตีความเติมข้อความดังกล่าวเอาเองตามความเข้าใจของท่านน้ัน 

 ข้อทีน่่าสังเกตคอื ประโยคใดทีพ่ระพทุธเจ้าจะคงเนือ้ความทีเ่กีย่วข้องไว้ เพือ่ให้
เนือ้ความถูกต้องสมบูรณ์ตามทีพ่ระพทุธเจ้ามุ่งหมาย ให้คนเข้าใจตามความเป็นจริง 
พระพทุธเจ้าจะยกประโยคน้ันมากล่าวด้วยทุกคร้ัง เพือ่ให้ถูกตรงและป้องกนัความเข้าใจผดิ    
ในประเด็นเนือ้ทีค่วรบริโภคหรือไม่ควรบริโภคน้ัน พระพทุธเจ้าใช้ถ้อยค าเดยีวกนัทุกสูตร คอื 
เนือ้ทีไ่ม่ควรเป็นของบริโภคด้วยเหตุ ๓ ประการ คอื เนือ้ทีต่นเห็น เนือ้ทีต่นได้ยนิ เนือ้ทีต่น
รังเกยีจ เนือ้ทีเ่ป็นของควรบริโภคด้วยเหตุ ๓ ประการ คอื เนือ้ทีต่นไม่ได้เห็น เนือ้ทีต่นไม่ได้ยนิ 
เนือ้ทีต่นไม่ได้รังเกยีจ  
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 ท าบุญได้บาปด้วยเหตุ ๕ ประการ ข้อ [๖๐] ดูกรชีวก ผู้ใดฆ่าสัตว์เจาะจงตถาคต หรือ
สาวกตถาคต ผู้น้ันย่อมประสพบาปมใิช่บุญเป็นอนัมาก ด้วยเหตุ ๕ ประการ คอื ผู้น้ันกล่าวอย่าง
นีว่้า ท่านทั้งหลายจงไปน าสัตว์ช่ือโน้นมา ดังนี้ ช่ือว่าย่อมประสพบาปมใิช่บุญเป็นอนัมาก ด้วย
เหตุประการที ่๑ นี ้สัตว์น้ันเมือ่ถูกเขาผูกคอน ามา ได้เสวยทุกข์ โทมนัส ช่ือว่า ย่อมประสพบาป
มใิช่บุญเป็นอนัมาก ด้วยเหตุประการที ่๒ นี ้ผู้น้ันพูดอย่างนีว่้า ท่านทั้งหลายจงไปฆ่าสัตว์นี ้   
ช่ือว่าย่อมประสพบาปมใิช่บุญเป็นอนัมาก ด้วยเหตุประการที ่๓ นี ้สัตว์น้ันเมือ่ก าลงัเขาฆ่าย่อม
เสวยทุกข์ โทมนัส ช่ือว่าย่อมประสพบาปมใิช่บุญเป็นอนัมาก ด้วยเหตุประการที ่๔ นี ้ผู้น้ันย่อม
ยงัตถาคตและสาวกตถาคต ให้ยนิดด้ีวยเนือ้เป็นอกปัปิยะ ช่ือว่าย่อมประสพบาปมใิช่บุญเป็นอนั
มาก ด้วยเหตุประการที ่๕ นี ้ดูกรชีวก ผู้ใดฆ่าสัตว์เจาะจงตถาคตหรือสาวกของตถาคต ผู้น้ัน
ย่อมประสพบาปมใิช่บุญเป็นอนัมาก ด้วยเหตุ ๕ ประการนี.้ 

 จะเห็นได้ว่า พระพทุธเจ้ายนืยนัว่า แม้แค่ฆ่าสัตว์กเ็ป็นบาปน่ารังเกยีจแล้ว(พระไตรปิฎก 
เล่ม ๒๓ ข้อ ๑๒๙)  ยิง่ผู้ใดเจาะจงฆ่าสัตว์ แล้วเจาะจงน ามาถวายตถาคตหรือสาวกของตถาคต ผู้
น้ันย่อมประสพบาปมใิช่บุญเป็นอนัมาก  

 พระไตรปิฎกเล่ม ๒๒ “วณชิชสูตร” ข้อ ๑๗๗ มจิฉาวณชิชา ๕ คอืการค้าขายทีผ่ดิ     
ชาวพทุธไม่ควรกระท า 

๑. ค้าขายศาสตรา (สัตถวณชิชา) 

๒. ค้าขายสัตว์เป็น (สัตตวณชิชา) 

๓. ค้าขายเน้ือสัตว์ (มงัสวณชิชา) 

๔. ค้าขายของเมา (มชัชวณชิชา) 

๕. ค้าขายยาพษิ (วสิวณชิชา) 

พระไตรปิฎกเล่ม ๒๓ “หานิสูตร” ข้อ ๒๗ ความเส่ือมของชาวพทุธ ๗  

๑. ขาดการเยีย่มเยยีนภิกษุ 

๒. ละเลยการฟังธรรม 

๓. ไม่ศึกษาในอธิศีล (ศีลขั้นสูง) 

๔. ไม่เลือ่มใสอย่างมากในภิกษุ ทั้งทีเ่ป็นเถระ (ผู้ใหญ่) เป็นผู้ใหม่ และปานกลาง 
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๕. ตั้งจิตติเตยีน คอยเพ่งโทษฟังธรรม 

๖. แสวงหาเขตบุญภายนอกศาสนาพุทธ 

๗. ท าสักการะก่อนในเขตบุญภายนอกศาสนาพทุธ 

 จะเห็นได้ว่า พระพทุธเจ้าระบุว่า หน่ึงในความเส่ือมของชาวพทุธ คอื แสวงหาเขตบุญ
ภายนอกศาสนาพุทธ การแสวงหาเขตบุญ คอื แสวงหาความดีในการช าระกเิลส ภายนอกศาสนา
พทุธ คอื นอกศีล สมาธิ ปัญญา หน่ึงในส่ิงทีอ่ยู่นอกพทุธเนือ้สัตว์ทีถู่กฆ่า เพราะผดิศีลข้อ ๑ ซ่ึง
ศีลข้อ ๑ คอืการไม่ฆ่าสัตว์น้ันเป็นมหาทาน บัณฑิต พงึรู้ว่าเป็นเลศิ มมีานาน เป็นเช้ือสายแห่ง

พระอริยะ เป็นของเก่า ไม่กระจัดกระจาย ไม่เคยกระจัดกระจาย อันบัณฑิตไม่รังเกยีจ อันสมณ
พราหมณ์ผู้เป็นวิญญไูม่เกลยีด ดูกรภิกษุทั้งหลาย นีเ้ป็นห้วงบุญห้วงกศุลประการที ่๔ ฯลฯ... 
(พระไตรปิฎก เล่ม ๒๓ ข้อ ๑๒๙) กระบวนการทีเ่กีย่วข้องกบัการฆ่าสัตว์รวมถึงเนือ้สัตว์ทีถู่กฆ่า
จึงเป็นส่ิงทีน่่ารังเกยีจ และส่ิงทีอ่ยู่นอกพทุธ คอื สัตว์ทีถู่กขาย (พระไตรปิฎกเล่ม ๒๒ “วณชิช
สูตร” ข้อ ๑๗๗) ดังน้ัน การกนิเนือ้สัตว์ทีถู่กฆ่า เนือ้สัตว์ทีถู่กขาย จึงคอืหน่ึงในความเส่ือมของ
ชาวพทุธ 

 เน้ือหาดงักล่าวขา้งตน้ สอดคลอ้งกบั ขอ้มูลจาก ดร.อาจอง นกัวทิยาศาสตร์ผูเ้ช่ือวา่
มงัสวรัิติเป็นหนทางสู่สันติสุข ดงัน้ี 

 เม่ือเราลองน าผลการศึกษาสัตวท่ี์กินพืชมาเปรียบกบัสัตวกิ์นเน้ือ เราจะพบวา่โครงสร้าง
ทางกายภาพของสัตวกิ์นเน้ือเช่น สุนขั แมว เสือ ฯลฯ เหล่าน้ีจะมีกรงเลบ็ท่ีแหลมคม ลกัษณะ
ของฟันกแ็หลมคม เข้ียวยาว และมีกรามบดเค้ียวท่ีแขง็แกร่ง ลกัษณะทางกายภาพเช่นน้ีเหมาะ
ส าหรับการล่า และฉีกเหยือ่ของพวกมนักินแบบสด ๆ สัตวกิ์นเน้ือไม่จ าเป็นตอ้งมีการยอ่ยก่อนท่ี
อาหารจะตกถึงทอ้ง การยอ่ยของพวกมนัจะอยูท่ี่กระเพาะอาหารและล าไส้เป็นหลกั ลองสังเกต
เวลาท่ีสุนขักินอาหาร เราจะพบวา่มนัไม่เค้ียว แต่จะกลืนทนัที ในทางตรงกนัขา้ม สัตวท่ี์กินพืช
จะไม่มีกรงเลบ็ท่ีแหลมคม ฟันสั้นท่ือซ่ึงเหมาะส าหรับการเค้ียวใบพืช เมลด็ผกั และผลไม ้สัตว์
กินพืชจะมีเอนไซมไ์ทอะลินในน ้าลายท่ีช่วยยอ่ยอาหารตั้งแต่อยูใ่นปากโดยการเค้ียวอยา่งชา้ ๆ 
ดว้ยฟันทั้งสองขา้ง ในขณะท่ีสัตวกิ์นเน้ือจะใชฟั้นเค้ียวอาหารแบบข้ึนและลง 
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ทีน้ีเม่ือกลบัมาพจิารณาลกัษณะทางกายภาพของมนุษย ์เราจะเห็นไดช้ดัทีเดียววา่ มนุษยน์ั้น    
ไม่เหมือนกบัสัตวกิ์นเน้ือ ฟันของมนุษยส์ั้นท่ือเหมือนสัตวกิ์นพืช และสามารถผลิตเอนไซมช่์วย
ยอ่ยอาหารในน ้าลายได ้นอกจากนั้นสัตวกิ์นเน้ือยงัมีระบบการยอ่ยอาหารท่ีสั้น คือมีเพียง 3 เท่า
ของความยาวร่างกาย นัน่เป็นผลดีส าหรับพวกมนัเพราะจะท าใหเ้น้ือสดท่ีกินเขา้ไปยอ่ยสลายได้
เร็วและขบัถ่ายออกมาก่อนท่ีมนัจะบูดเน่าอยูใ่นทอ้ง ในขณะท่ีสัตวกิ์นพืชมีความยาวของล าไส้
ประมาณ 12 เท่าของร่างกาย ท าใหอ้าหารท่ีกินเขา้ไปมีเวลาอยูใ่นทอ้งไดน้าน แต่เม่ือมนักินแต่
พืชผกักไ็ม่เป็นปัญหา เพราะอาหารเหล่านั้นยอ่ยและขบัออกมาจากร่างกายไดง่้าย เช่นเดียวกนั 
มนุษยเ์องกมี็ล าไส้ท่ียาวมาก การท่ีเรากินเน้ือสัตวซ่ึ์งยอ่ยยากเขา้ไปจะท าใหเ้น้ือเหล่านั้นเน่าเสีย
อยูใ่นทอ้งเป็นเวลานาน กวา่ท่ีจะถูกขบัออกมาไดห้มด ซ่ึงเป็นสาเหตุท่ีท าใหเ้กิดโรคร้ายต่าง ๆ 
ตามมาไดใ้นภายหลงั 

 การเปล่ียนจากสัตวกิ์นพืชไปเป็นสัตวกิ์นเน้ือเป็นการเปล่ียนแปลงตวัเองไปสู่กองกิเลส
คร้ังใหญ่ของมนุษย ์เป็นการเปล่ียนแปลงท่ีไม่เหมาะสมเอาเสียเลยส าหรับวถีิของมนุษย ์ดงันั้น
มนุษยเ์ราจึงตอ้งระมดัระวงัในการเลือกรับประทานอาหารใหม้ากกวา่ท่ีเป็นอยู ่เราควรจะ
รับประทานแต่ส่ิงท่ีเหมาะสมและเป็นประโยชน์กบัเราจริง ๆ เลือกรับประทานอาหารท่ีมีวติามิน 
มีสารอาหารท่ีเป็นประโยชน ์ช่วยบ ารุงร่างกาย ท าใหเ้ราแขง็แรง ปลอดจากโรคภยัไขเ้จบ็
ทั้งหลายทั้งปวง ซ่ึงพืชผกัผลไมก้คื็ออาหารท่ีเหมาะท่ีสุดแลว้ส าหรับมนุษย ์

 
* บทความน้ีคดัลอกจากหนงัสือ “เปิดความคิด ชีวติอจัฉริยะ” โดย ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยธุยา 
เรียบเรียงโดย ร่มไม ้ 

 พระพทุธเจ้าตรัสว่า “ความส่ังสมบาป น าทุกข์มาให้” “ความส่ังสมบุญ น าสุขมาให้” 
(พระไตรปิฎก เล่ม ๒๕ ข้อ ๑๙) และพระพทุธเจ้าตรัสว่า ค าตรัสของท่าน เอหิปัสสิโก(เช้ือเชิญ
ให้มาพสูิจน์กนัได้) อกาลโิก(เป็นจริงตลอดกาล) และพระพทุธเจ้าตรัสไว้ในหลกักาลามสูตร    
“...เมือ่ใดพงึรู้ด้วยตนเอง ว่าธรรมเหล่าใดน้ันเป็นอกศุล เป็นกศุล มโีทษ ไม่มโีทษ เป็นต้นแล้ว 
จึงควรละหรือเข้าถึงธรรมตามน้ัน”  ดังน้ัน ท่านทีย่งัสงสัยว่า การกนิเนือ้สัตว์เป็นบาปหรือไม่ 
การไม่กนิเนือ้สัตว์เป็นบุญหรือไม่ กส็ามารถปฏบัิติพสูิจน์ด้วยตนเองได้ คอื ทดลองกนิเนือ้สัตว์ 
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๑ สัปดาห์ และหยุดกนิเนือ้สัตว์แล้วกนิพชืแทน ๑ สัปดาห์ ท าสลบัไปมาเร่ือยๆ ท่านจะสังเกต
พบว่า สัปดาห์ทีก่นิเนือ้สัตว์ อาหารจะย่อยยากกว่า ไม่สบายตัวกว่า ส่วนสัปดาห์ทีไ่ม่กนิเนือ้สัตว์
แล้วกนิพชืแทนอาหารจะย่อยง่ายกว่า สบายตัวกว่า และสัปดาห์ทีก่นิเนือ้สัตว์มกัจะมเีร่ืองร้ายๆ
เข้ามาในชีวติมากกว่าสัปดาห์ทีไ่ม่กนิเนือ้สัตว์แล้วกนิพชืแทน ส่วนสัปดาห์ทีไ่ม่กินเนือ้สัตว์แล้ว
กนิพชืแทนมกัจะมส่ิีงดีๆเข้ามาในชีวติมากกว่าสัปดาห์ทีก่นิเนือ้สัตว์ เป็นการพสูิจน์ตามค าที่
พระพทุธเจ้าตรัสว่า “ความส่ังสมบาป น าทุกข์มาให้” “ความส่ังสมบุญ น าสุขมาให้” 
(พระไตรปิฎก เล่ม ๒๕ ข้อ ๑๙) 

 ท้ายนีข้อเป็นก าลงัใจให้พีน้่องประสบความส าเร็จในการลดละเลกิการกนิเนือ้สัตว์ อนั
เป็นการลดละเลกิการเบียดเบียนตนเองและผู้อืน่อย่างหน่ึง เพือ่ความผาสุกของตัวเองและสรรพ
สัตว์ทั้งปวง ดังทีพ่ระพทุธเจ้าตรัสในพระไตรปิฎกเล่ม ๒๕ ข้อ ๒๐ ว่า “...ผู้ใดแสวงหาความสุข
เพือ่ตน ย่อมไม่เบียดเบียนสัตว์ทั้งหลาย...”  

จริงใจ ไมตรี มอีภัย  

ใจเพชร กล้าจน 

๑๔ ต.ค.๕๘ 

 


