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ความตายในคริสตศาสนา 
       
 ในยุคสมัยปจจุบัน การดํารงชีวิตของมนุษยนั้นเปรียบเสมือนเสนดายที่แขวนอยูระหวางการ
แสวงหาทางวัตถุและการบรรลุความสงบสุขดานจิตวิญญาณ แนวทางแรกนั้นอาจเปนจุดมุงหมาย
เบื้องตนที่คนในวัยหนุมสาวและกลางคนลวนแสวงหา เนื่องจากปจจัยพื้นฐานในการดํารงชีวิตตางก็
ตองการเงินตราเพื่อนําไปแลกเปลี่ยนใหไดมาซึ่งวัตถุทั้งจําเปนและเกินจําเปนทั้งสิ้น การมุงสูการแขง
ขันกันทางดานวัตถุ ทําใหหลายคนละเลยดานของจิตวิญญาณและความสัมพันธที่ชวยเหลือเกื้อกูลกัน
ของเพื่อนมนุษย   
 การเกิด ความชรา การเจ็บปวย และความตาย ถือเปนวัฏจักรชีวิตอันยากจะหลีกเลี่ยงไดใน
มนุษยทุกผูทุกนาม และนับเนื่องกันวาเปนทุกขอยางหนึ่งที่เราตองเผชิญหนากับมันอยางมีสติระลึกรู 
ศาสนธรรมถือเปนประทีปสองทางที่ดี เพราะศาสนาทุกศาสนาถือเอามิติทางจิตวิญญาณเปนสําคัญ  
 รายงานวิจัยฉบับนี้  เปนการศึกษามิติทางศาสนธรรมในศาสนาคริสตวา มีปรัชญา พิธีกรรม 
และวิถีการปฏิบัติในชีวิตประจําวันที่เกี่ยวของกับการดูแลผูปวยใกลตาย ปลุกปลอบขวัญและกําลังใจ
ของญาติและสมาชิกในครอบครัว ตลอดจนการปรับประยุกตมิติทางจิตวิญญาณของคริสตศาสนาเขา
กับประเพณีทองถิ่นของไทยอยางไรบาง   
 
แนวคิดเรื่องศาสนาและพิธีกรรมในการดูแลผูปวยระยะสุดทาย  
 คริสตศาสนาถูกนําเขามายังภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตพรอมกับชาวตะวันตก ที่นําระบบ
เศรษฐกิจ การเมือง การทหาร และการเผยแพรวัฒนธรรมตะวันตกมาสูสังคมไทย ระยะแรกของการ
เผยแพรคริสตศาสนาไดกอใหเกิดการแบงแยกระหวางผูที่นับถือคริสตศาสนากับคนทั่วไป อันเนื่องมา
จากหลักคําสอน การประกอบศาสนพิธีและระเบียบขอบังคับทางศาสนาที่ไมอนุญาตใหคริสตชนเขา
รวมพิธีกรรมความเชื่อของศาสนาอื่น ตลอดจนทัศนคติตอผูนับถือศาสนาอื่น ทําใหคริสตชนมักอยูรวม
กันเปนกลุม และปดกั้นตนเองจากผูที่ไมนับถือพระเจา  
 อยางไรก็ตาม ทาทีและทัศนคติของคริสตศาสนาตอความเชื่อหรือศาสนาอื่น ๆ ไดเปลี่ยน
แปลงไป  หลังจากการสังคายนาวาติกันครั้งที่  2 (พ .ศ .2505-2508) ภายใตการนําของนิกาย
โรมันคาทอลิก  สงผลใหเกิดการยอมรับการดํารงอยูของศาสนาอื่น และใหความสําคัญกับการเคลื่อน
ตัวของสภาพสังคมวัฒนธรรมมากขึ้น ซึ่งการปรับทาทีของวาติกันสงผลใหคริสตชนมีอิสระในการดํารง
ชีวิตมากขึ้น ชองวางระหวางศาสนาก็นอยลง คริสตชนสามารถเขารวมกิจกรรมทางศาสนาของศาสนา
อ่ืน ๆ ไดในระดับสังเกตการณ แตไมไดรับอนุญาตใหกระทําสิ่งที่ขัดตอบทบัญญัติทางคริสตศาสนาได 
เชน กราบไหวรูปเคารพ การรับศีลของศาสนาอื่น เปนตน   
 กระบวนการเผยแพรศาสนาในประเทศไทย เร่ิมที่ชาวจีนและชนกลุมนอยในประเทศเปนเปา
หมายแรกเพื่อไมใหเกิดความขัดแยงกับรัฐไทยอยางชัดเจนเกินไป โดยปรับความเชื่อทางคริสตศาสนา
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เขากับระบบความเชื่อเดิมและวิถีชีวิตทองถิ่น 1 อาทิ การสอนศาสนาดวยบทสอนที่เปนภาษาจีน และ
การแตงตั้งซินแซหรือผูรูในชุมชนสามารถอานออกเขียนไดเปนผูสอนศาสนา และเปนผูนําการปฏิบัติ
ศาสนกิจ เนื่องจากความรูทางภาษาจีนและความเขาใจประเพณีจีนของบาทหลวงมิชชันนารีชาวตะวัน
ตกมีจํากัด 2 
 กรณีของพิธีกรรมเกี่ยวกับความตาย ในงานศึกษาช้ินนี้ จะกลาวยอนถึงหลักความเชื่อเกี่ยวกับ
มนุษย ชีวิต และความตายในแนวคิดของคริสตศาสนา และการปรับประยุกตประเพณีงานศพในแนว
ทางของคริสตศาสนามาใชในบริบทสังคมไทย  

โดยหลักการเบื้องตนที่คริสตชนเขาใจกันแกนแทของมนุษยอยูที่ศักดิ์ศรี  ในฐานะที่ถูกสรางให
เปนพระฉายาและเปนความเหมือนกับพระเจาดวยกันทุกคน และเห็นไดวาคุณคาและความหมายของ
มนุษยจึงอยูที่การเปนมนุษยที่มาจากพระเจาและมุงสูพระเจา มนุษยตองมีสํานึกและมีความรับผิด
ชอบในฐานะเปนสวนหนึ่งของหมูคณะ (Community) ดังนั้น จึงตองเอาใจใสชีวิตตนเองและปฏิ
สัมพันธกับคนอ่ืนดวย เพื่อมุงหนาสูจุดหมายปลายทางของชีวิตซึ่งเปนสิ่งที่พระเจากําหนดไว 3  
 ศักดิ์ศรีของมนุษยจึงอยูที่การมีความสัมพันธกับพระเจา ไมเพียงในฐานะที่พระองคเปนจุดเริ่ม
ตนของชีวิต แตยังมีความสัมพันธกับพระเจาในฐานะที่พระองคเปนจุดหมายปลายทางของชีวิต ดวย
การใชศักยภาพที่มนุษยมีในการสรางความสัมพันธกับพระเจา  การที่มนุษยเปนฉายาของพระเจายัง
รวมถึง “พันธสัญญา” ที่พระเจาทรงมอบใหแกมนุษยต้ังแตทรงแรกสรางวา “จะทรงมอบชีวิตที่สมบูรณ 
(Perfect Life) ในภายหนา 4 
 ความทุกข ความเจ็บปวยและความตาย จึงถือเปนการลงโทษหรือการทดลองของพระเจา และ
เปนเรื่อง “เรนลับ” ที่มนุษยเองไมสามารถหาคําอธิบายไดทั้งหมด จึงไมใชการหา “คําอธิบาย” แตเปน
การแสวงหา “ความหมาย” ของเรื่องเหลานี้มากกวาและชาวคริสตพบความหมายนี้ในชีวิตของพระเยซู
เอง พระองคทรงรับทรมานและสิ้นพระชมนบนไมกางเขน 5 นอกจากนี้แลว ความทุกขทรมานและ
ความเจ็บปวดทั้งหลายยังเปนเครื่องเตือนสติวา มนุษยเราออนแอและเปนแตความวางเปลาไมไดมี
กําลังวิเศษแตประการใด อาจเจ็บไขไดปวยและมีความทุกขไดเสมอ จึงไมควรหลงลืมตัวขาดความเชื่อ
และไวใจในพระเจา คิดวาตนสามารถทําทุกอยางไดโดยลําพัง ในเวลาเดียวกันความทุกขทรมานก็ไม

                                                 
1 รุงนภา พราหมณวงศ .การธํารงชาติพันธุของชุมชนชาวจีนคาทอลิกผานพิธีศพ: กรณีศึกษาชุมชนคาทอลิกบานบาง
นกแขวก ตําบลบางนกแขวก อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม. วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
มานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยศิลปากร 2544, น.3. 
2 รุงนภา พราหมณวงศ ,อางแลว. น.18-19. 
3 บาทหลวงวุฒิชัย อองนาวา “ ’มนุษยคือบุคคลผูเปนฉายาของพระเจา’  แนวคิดเรื่องมนุษยของพระสันตปาปา 
ยอหน ปอล ที่ 2” แสงธรรมปริทัศน. ฉ.3 (กันยายน-ธันวาคม) 2548/2005, น.2.  
4 Dominum et Vivificantem 1986: 34 อางใน บาทหลวงวุฒิชัย  อองนาวา, เรื่องเดียวกัน , น.5.  
5 เสรี พงศพิศ . ศาสนาคริสต. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร . 2531, น.153. 
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ใชเร่ือง “สวนตัว” มีความหมายเพื่อสวนรวมเชนเดียวกับความทุกขทรมานของพระเจา หากสามารถ
เขาใจความหมายของความทุกขทรมานได คนก็จะอยูกับทุกขไดโดย “ไมทุกข” เพราะสามารถเอาชนะ
ความทุกขไดแลว  
 ความตายเปนเรื่องลี้ลับ ไมมีใครรูวามาเมื่อใด เปนเรื่องที่มนุษยเกรงกลัว ความตายไมมีคุณ
คาในตนเองแตอยูที่จุดหมายของความตายมากกวา แตความเขาใจเรื่องความตายก็ไดเปลี่ยนไปเมื่อ
พระเยซูคริสตไดทรงเอาชนะความตายไดดวยการกลับคืนชีพของพระองค ทําใหชาวคริสตถือวา ความ
ตายเปนแค “ทางผาน” แลวชีวิตใหมก็เกิดขึ้นพรอมกับอาณาจักรใหม ความเชื่อเชนนี้ทําใหชาวคริสต
ไมกลัวตายอีกตอไป    กลาเผชิญกับความยากลําบากและการเบียดเบียนตาง ๆ ยอมสละชีวิตเพื่อเปน
พยานความเชื่อตอ “พระคริสต”6  
 ดังนั้น ความเปนมนุษยที่แทคือ การพัฒนาชีวิตของตนใหสมบูรณดวยการปกปองชีวิตและ
ศักดิ์ศรีของผูอ่ืน เพื่อมุงหนาสูปลายทางของชีวิตซึ่งเปนสิ่งที่พระเจากําหนดไว เนื่องจากพระเจาคือพระ
ผูไถมนุษยออกจากความเปนทาสของบาป ความตาย พระองคคือหนทางเดียวไปสูความรอด การที่
พระเจาทรงรับธรรมชาติมนุษยไมไดอยูที่การบังเกิดเทานั้น แตรวมถึงการรับทรมาน การสิ้นพระชนม 
และการกลับคืนชีพ7 ซึ่งนอกจากความตองการกินอิ่มนอนอุนหรือสุขทางกายแลว ความตองการทาง
จิตวิญญาณมีความสําคัญมาก โดยเฉพาะเมื่อนํามาประยุกตใชเปนหลักการดูแลผูปวยระยะสุดทาย  

ความตองการของจิตวิญญาณหมายถึง ความตองการที่จะปฏิบัติกิจกรรมดานศาสนาที่ตนนบั
ถือ หรือความตองการที่จะปฏิบัติในสิ่งที่ตนเองเชื่อวาเปนสิ่งดี และหลีกเลี่ยงสิ่งที่ชั่ว8 โดย Bernard 
Matray 9 อธิบายขยายความหมายของความตองการดานจิตวิญญาณของ Henderson โดยกลาววา 
“ความตองการดานจิตวิญญาณเปนสิ่งที่มีอยูในมนุษยในฐานะที่มนุษยเปนผูนับถือศาสนา ซึ่งศาสนา
ผูกมัดใหเขาปฏิบัติในสิ่งตาง ๆ ที่ไดรับการยอมรับจากประเพณี นอกนั้น ความตองการดานจิต
วิญญาณยังเกี่ยวกับมนุษยในฐานะที่เปนผูปฏิบัติศีลธรรม ซึ่งศีลธรรมเปนสิ่งที่มนุษยตัดสินใจกระทํา
ซึ่งเปนเรื่องเกี่ยวกับความดีและความชั่ว ทั้งสองสิ่งนี้มีอิทธิพลตอมิติแหงความเปนมนุษยที่แทจริงใน
มนุษยทุกคน ที่พวกเขาจะตองบรรลุถึง ไมวาจะเปนผูปวย หรือผูที่มีสุขภาพดีก็ตาม”  
 อยางไรก็ตาม ไดมีผูที่เขียนรวบรวมรูปแบบตาง ๆ ของความตองการดานจิตวิญญาณ ของผู
ปวยในระยะสุดทาย 10 ดังตอไปนี้  

                                                 
6 เสรี พงศพิศ , อางแลว. น.155. 
7 เสรี พงศพิศ. ศาสนาคริสต.  กรุงเทพฯ: สํานักพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2531, น.201.  
8 Henderson V. 1977 อางใน บาทหลวงเชิดชัย เลิศจิตรเลขา. “ความตองการและการอภิบาลดานจิตวิญญาณในผู
ปวยที่ใกลตาย”  แสงธรรมปริทัศน. ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2546/2003, น.27. 
9 Matray B., 1993 อางใน บาทหลวงเชิดชัย เลิศจิตรเลขา. “ความตองการและการอภิบาลดานจิตวิญญาณในผูปวย
ที่ใกลตาย”  แสงธรรมปริทัศน. ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2546/2003, น.27. 
10 Brusco A., 1996 อางใน บาทหลวงเชิดชัย เลิศจิตรเลขา, เรื่องเดียวกัน, น.27. 
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 ความตองการที่จะไดรับการปฏิบัติในฐานะที่เปนบุคคล เนื่องจากผูปวยในระยะสุดทายมักมี
ความรูสึกวาตนเองถูกคุมคามไมวารางกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ จากวิธีการรักษาพยาบาลในผูปวย
ระยะสุดทายที่ใชเครื่องมือตาง ๆ ที่ทันสมัย ผูปวยจะรูสึกวาตกอยูภายใตอํานาจบางสิ่งบางอยางที่ตน
เองไมสามารถเอาชนะได  จากสถานการณดังกลาวผูปวยมีความตองการที่จะไดรับการดูแลปฏิบัติใน
ฐานะที่เปนบุคคล11 ซึ่งแสดงออกไดหลากหลายรูปแบบ เชน ความกลัว ไมสามารถอยูตามลําพังได 
เพราะกลัวถูกทอดทิ้ง ความโศกเศราเมื่อกําลังเผชิญในสิ่งที่ตนเองไมสามารถคาดการณไดในอนาคต  
ความระแวงสงสัยในวิธีการรักษา ความออนแอในดานจิตใจ และการเรียกรองญาติใหเปนผูอยูใกลชิด  

ความตองการคนพบความหมายของชีวิตและประสบการณชีวิตที่ผานมาของผูปวย ส่ิงสําคัญ
สําหรับผูปวยในระยะนี้คือ การคนพบความหมายของชีวิตในอดีตที่ผานมา โดยผูปวยอาจจะรูตัวหรือ
ไมรูตัวก็ตาม การคนพบความหมายของการดําเนินชีวิตที่ผานมาในอดีตของผูปวยวาประสบความ
สําเร็จในชีวิตหรือลมเหลวในชีวิตอยางไร แมแตในผูปวยระยะสุดทายที่มีอดีตชีวิตที่ลมเหลว การ
ตระหนักถึงความหมายของชีวิตในขณะที่เหลืออยู ก็มีความสําคัญอยางมากสําหรับผูปวย โดยจะเริ่ม
ต้ังคําถามจากสถานการณชีวิตที่ผูปวยกําลังเผชิญอยู อาทิ ทําไมตองมีความทุกขทรมานที่เกิดขึ้นกับ
ตนเอง ทําไมชีวิตของตนเองไมไดรับความยุติธรรม ทําไมตองเปนฉันที่ตองทุกขทรมาน ชีวิตภายหนา
จะเปนอยางไร 
 ความตองการที่จะกลับคืนดี ในระยะนี้ผูปวยมีโอกาสรูสึกสํานึกผิดไดงาย ซึ่งผูปวยระยะสุด
ทายบางรายมีความรูสึกและสํานึกถึงความผิดหนักยากที่จะอภัยได  ทั้งสําหรับตนเองและผูอ่ืนดวย 
การแสดงออกแหงความตองการในการกลับมาคืนดีอาจจะออกมาในรูปแบบตาง ๆ เชน การสารภาพ
ถึงความผิดหรือบาปของตน ในการขอรับศีลอภัยบาป หรือศีลแหงการกลับคืนดี ซึ่งเปนการคืนดีกับตน
เอง คืนดีกับพระผูเปนเจา และการคืนดีกับเพื่อนพี่นอง โดยอาศัยศาสนบริกรของพระศาสนจักรคือ
บาทหลวงคาทอลิก ความตองการพบบุคคลที่ตนเองตองการกลับคืนดีอยางเปนพิเศษ  การให
อโหสิกรรมแกคนที่เคยเปนศัตรูกันมากอน   

ความตองการที่จะอยูรวมเปนหนึ่งเดียว ผูปวยในระยะนี้ที่กําลังเผชิญหนากับความตาย และ
เปนความตายอยางสงบ มีความตองการที่จะมี12ผูที่อยูเคียงขาง โดยเฉพาะอยางยิ่งการมีผูที่อยูเคียง
ขางที่เปนบุคคลที่เปนญาติพี่นอง ผูที่ตนเองรักและผูที่ตนสามารถไวใจได ผูปวยจะรูสึกมีความสุขและ
ความอบอุนที่ไดอยูทามกลางญาติพี่นองใกลชิด  

ความตองการในสิ่งที่เปนอมตะ ในผูปวยระยะนี้จะเริ่มต้ังคําถามที่เกี่ยวกับชีวิตหนา ความเปน
อมตะของชีวิตหนา ความสุขในชีวิตหนา ที่สอดคลองกับความเชื่อดานศาสนาที่ตนเองนับถืออยู 

                                                 
11 บาทหลวงเชิดชัย เลิศจิตรเลขา , เรื่องเดียวกัน, น.27. 
 
12 บาทหลวงเชิดชัย เลิศจิตรเลขา , เรื่องเดียวกัน, น.28. 
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ความตองการที่จะสิ้นชีวิต ในที่สุดเมื่อชีวิตมาถึงจุดสุดทาย ผูปวยจะมีความตองการที่จะดับ
ลมหายใจ ส้ินชีวิตอยางมีความสุข และเมื่อผูปวยมีความสุขใจก็สามารถลาจากโลกนี้ไปอยางสงบ 13 

กลาวโดยสรุป คริสตชนมีความเชื่อวาชีวิตมนุษยมาจากพระเจา  ตลอดชวงการดําเนินชีวิต 
พระเจาจะใหปจจัยที่จะดําเนินชีวิตดวยความดีไวให นอกจากนี้ยังเชื่อในเรื่องดวงวิญญาณที่ถาวรใน
โลกหนา ซึ่งพระเจาจะเปนผูกําหนดเวลาที่คนจะกาวไปสูอีกโลกที่สมบูรณกวานี้ไดอีกเชนกัน ชั่วชีวิตใน
โลกนี้เปนเวลาชั่วคราวเทานั้น ชาวคริสตจึงมีทัศนะตอความตายวาไมใชจุดสิ้นสุด แตเปนจุดเริ่มตนสู
การไปพบพระเจา เปนอีกมิติหนึ่งของชีวิตที่ตางจากชีวิตปจจุบัน ดังนั้นจึงตองดูแลชวงเวลานี้ ถือเปน
ชวงเวลาที่มีคายิ่ง เพราะเปนโอกาสสุดทายที่คนจะเปลี่ยนแปลงความรูสึกผิดพลาดเกี่ยวกับการกระทํา
ในอดีตได ฉะนั้นจึงไมเห็นดวยกับการฆาเพื่อยุติความเจ็บปวด เพราะคนสามารถเปลี่ยนความเจ็บปวด 
ความยากลําบาก ความทุกขทรมาน และน้ําตาเปนกุศลได เพราะฉะนั้นทุกเวลาของชีวิตจึงตองให
โอกาสคนไดเรียนรูที่จะทําเชนนี้ ทุกสัปดาหทุกคนจึงตองไปโบสถเพื่อรับศีลและฟงคําสอนเกี่ยวกับเร่ือง
เหลานี้ เพื่อการดําเนินชีวิตดวยความดีตลอดเวลา  
 
ขั้นตอนการปฏิบัติในประเทศไทย 
  ชาวคาทอลิกมีความเชื่อวา วิญญาณของมนุษยเปนสภาวะจิตที่ไมเสื่อมสลาย วิญญาณ
ประกอบดวยสติปญญาและเสรีภาพ ดํารงอยูไดดวยการประทานของพระเจา ซึ่งตางจากรางกายที่เปน
สสารและเปนสวนหนึ่งของธรรมชาติที่ตองสลายไปตามกาลเวลา ดังนั้น แมมนุษยจะตายไปแลว แตก็
ยังถือวามีชีวิตอยู เพราะวิญญาณเปนสิ่งที่ไมตาย  
 ในเร่ืองความตาย ชาวคาทอลิกมีความเชื่อวา ความตายคือ ภาวะที่รางกายและวิญญาณแยก
ออกจากกัน มนุษยเกิดมาครั้งเดียวและตายครั้งเดียว เมื่อตายลงรางกายซึ่งเปนสสารก็สลายกลายเปน
ธุลีตามเดิม ขณะที่วิญญาณซึ่งแยกออกจากรางกายจะถูกนําไปพิพากษาทันทีตามบาปบุญของตน  
 หากวิญญาณนั้นมีบาปหนัก ดวยเหตุที่ไมยอมรับบัญญัติของพระเจา หรือไมยอมกลับใจเพื่อ
จะไดไปอยูบนสวรรครวมกับพระองคแลว วิญญาณนั้นยอมตองถูกสงลงนรกไปอยูรวมกับปศาจ สวน
วิญญาณที่มีบาปเพียงเล็กนอย หรือบาปเบาก็จะถูกนําไปรับโทษชั่วคราวในสถานไฟชําระ จนกวาจะ
ส้ินมลทินกลายเปนวิญญาณบริสุทธิ์แลวจึงจะไดไปอยูรวมกับพระเจา แตหากเปนวิญญาณที่บริสุทธิ์ไร
มลทิน มีความรักตอพระเจาอยางซื่อสัตยและมั่นคง วิญญาณนั้นก็จะไดไปอยูรวมกับพระเจาและมี
ชีวิตเปนนิรันดรรวมกับพระองค  
 ชาวคาทอลิกยังมีความเชื่อในเร่ืองการกลับฟนคืนชีพภายหลังความตาย กลาวคือ มนุษยจะ
ถูกตัดสินโทษบาปของตนครั้งแรกเมื่อตายลง อันเปนภาวะที่วิญญาณแยกออกจากรางกาย และถูกนํา
ไปยังสวรรค สถานไฟชําระ หรือนรก ตามบาปบุญของตน  

                                                 
13 บาทหลวงเชิดชัย เลิศจิตรเลขา , เรื่องเดียวกัน, น.29. 
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 เมื่อความตายเปนหนทางสูชีวิตใหมตามความเชื่อเร่ืองการกลับฟนคืนชีพ ทําใหชาวคาทอลิก
ไมหวาดกลัวตอความตาย แตกลับเชื่อวาความตายเปนเครื่องกระตุนใหมนุษยมีความหวังและซื่อสัตย
ตอพระเจา หากมนุษยเชื่อมั่นในพระเจาและมอบความรักใหแกพระองคทั้งชีวิต ผูนั้นก็จะไดใกลชิด
พระเจาและมีชีวิตนิรันดร  
 ใกลวาระสุดทายของชีวิต ชาวคาทอลิกจะไดรับการรับศีลเจิมคนไข เปนการโปรดศีลใหแกผูซึ่ง
กําลังปวยหนักหรือใกลจะเสียชีวิต  เพื่อใหไดรับพระพรฝายจิตวิญญาณในการอดทน ตอสูกับความ
เจ็บปวย หรือในกรณีใกลตายก็จะเปนการรับพรกอนที่จะกาวสูอีกมิติหนึ่งของชีวิต ซึ่งกอนจะประกอบ
ศีลเจิมคนเจ็บปวย บาทหลวงควรสอบถามถึงอาการของเขา เพื่อจะไดประกอบพิธีอยางเหมาะสม และ
จะไดเลือกบทอานกับบทภาวนาเทาที่ทําได ควรทําการเตรียมรวมกับผูปวยและครอบครัวผูปวย พรอม
กับอธิบายความหมายของศีลศักดิ์สิทธิ์ใหเขาเขาใจ  
 บาทหลวงควรฟงแกบาปหรือรับศีลอภัยบาป หรือรับศีลแหงการคืนดี ถาปฏิบัติได ควรแกบาป
กอนพิธีเจิม อยางไรก็ตาม ถาคนเจ็บปวยจะแกบาปในระหวางพิธีเจิม ก็ใหแกเมื่อเร่ิมพิธี แตถาไมแกใน
ระหวางพิธี ก็ควรมีการสารภาพความผิดแทน เนื่องจากคาทอลิกถือวาศีลแกบาปหรือศีลอภัยบาป เปน
การสํานึกวาสิ่งที่เราทํานั้นผิดบาป และบาปที่สําคัญหรือที่เรียกวาบาปหนักก็คือ การทําบาปตอเพื่อน
มนุษย และในชีวิตมนุษยนั้นเราตองการการใหอภัย ศาสนจักรจึงตองมีศีลอภัยบาป หรือศีลแหงการคนื
ดี (the sacrament of reconciliation) ดังนั้นบาทหลวงในฐานะผูรับใชของพระเจา และศาสนบริกร
ของพระศาสนจักร ไดรับอํานาจหนาที่เพื่อจะอภัยบาปในนามของพระผูเปนเจา เพื่อใหผูที่ทําผิดบาป
สามารถที่จะชําระมโนธรรมที่ผิดบาปออกไปจากตน คืนดีกับอํานาจสูงสุดคือพระผูเปนเจา และคืนดี
กับพี่นองในสังคม เพื่อเร่ิมตนชีวิตใหม เปนการปลดความผิดบาปออกจากตน  
 ถาผูปวยไมจําเปนตองนอน จะรับศีลเจิมในโบสถหรือในสถานที่เหมาะสมแหงอื่นก็ได สถานที่
นั้นจะตองจัดเตรียมที่นั่งอยางเหมาะสมใหแกคนเจ็บปวย และจะตองมีที่พอใหญาติมิตรที่จะมารวมใน
พิธีชุมชนกันได  
 ในกรณีของการอภิบาลผูปวยในโรงพยาบาล โดยหลักการของศาสนาถือวาไมใชแตผูปวยเทา
นั้นที่ตองตอสูกับความเจ็บปวย หมอและผูที่อุทิศตนเพื่อชวยผูปวยไมวาดวยวิธีใด ก็ตองถือวาตนมี
หนาที่ตองทําหรือทดลองการทุกอยาง ที่เห็นวาจะเปนการบรรเทาคนเจ็บปวย ไมวาทางกายหรือ
วิญญาณ การประพฤติดังนี้เปนการปฏิบัติตามที่พระคริสตเจาทรงกําชับใหไปเยี่ยมคนเจ็บปวย เหมือน
กับที่ตรัสวา เราตองเอาใจใสมนุษยหมดทั้งตัว คือตองใหทั้งความชวยเหลือทางกายและความบรรเทา
ทางวิญญาณ14 แตกระนั้นก็ตาม บาทหลวงก็ควรคํานึงถึงคนเจ็บปวยอื่นที่บังเอิญนอนอยูในที่เดียวกัน 
คือ ตองพิจารณาดูวาเขาจะรวมในพิธีไดบาง หรือกลับจะรูสึกเหน็ดเหนื่อย หรือกลับจะรูสึกรําคาญ ถา

                                                 
14 คณะกรรมการพิธีกรรมแหงประเทศไทย. พิธีเจิมและอภิบาลคนเจ็บปวย.1984,น.21. 
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เขาไมใชคาทอลิก ถาผูปวยมีความประสงคบาทหลวงจะสามารถอวยพรปกมือ15 เหนือผูปวยแตละคน
ได แตจะไมเจิมน้ํามันใหแตละคนที่ศีรษะเพราะเปนศีลศักดิ์สิทธิ์ที่สงวนไวสําหรับผูที่เปนสมาชิกของ
คาทอลิกคือผูที่รับศีลลางบาป (Baptism) แลวเทานั้น  

การประกอบพิธีกรรม ทําไดทั้งที่บานและที่โรงพยาบาล กรณีของโรงพยาบาลบาทหลวงเลือก
ใชพิธีสงศีลมหาสนิทแบบสั้นใหแกคนเจ็บปวยหลายคน ซึ่งอาจอยูในหองตาง ๆ ภายในอาคารเดียวกัน 
เร่ิมจากถามีคนเจ็บปวยตองการสารภาพบาป ก็ใหบาทหลวงฟงเขากอนจะเริ่ม แจกศีลซึ่งพิธีอาจเริม่ได
ในโบสถหรือในหองคนเจ็บปวย และเมื่อประกอบพิธีเสร็จส้ินแลว บาทหลวงชวนผูปวยและครอบครัว
สนทนาถึงคุณคาและความหมายในประสบการณชีวิตที่ผานมา หรือความทรงจํา ความประทับใจที่    
ดี ๆ เพื่อเปนรางวัลของชีวิตที่สามารถสัมผัสได  

 
ชวงงานศพ  
การฝงศพจะเริ่มดวยการประกอบพิธีที่สถานที่ต้ังศพ ซึ่งอาจเปนที่บานหรือศาลาพักศพที่วัด  

ญาติของผูตายจะเชิญบาทหลวงมาทําพิธีเชิญศพ โดยบาทหลวงจะประกอบพิธีสวดภาวนาอุทิศใหแก
ผูตายและประพรมน้ําเศก อาจมีบทสวดเพื่อคลายความเศราโศกแกญาติผูตายบางตามสมควร  

เมื่อสวดภาวนาจบแลวจึงจัดขบวนแหศพแลวเคลื่อนไปยังโบสถเพื่อทําพิธี ระหวางเคลื่อนศพ
จะมีการสวดสดุดีแกผูตาย เปนทํานองออนวอนพระเจาใหทรงโปรดรับวิญญาณของผูตายไปอยูรวมใน
สวรรค จนกระทั่งถึงโบสถบาทหลวงจึงประกอบพิธีเชิญศพเขาสูโบสถอีกครั้ง  

การตั้งศพเพื่อทําพิธีภายในโบสถจะตองจัดวางหีบศพใหศีรษะของผูตายหันไปทางประตูโบสถ 
สวนเทาหันไปทางแทนทําพิธี รูปแบบการจัดวางหีบศพเชนนี้เปนไปตามลักษณะของผูตายขณะทําพิธี
ตาง ๆ ในโบสถเมื่อคร้ังยังมีชีวิตอยู นั่นคือหันหนาเขาหาแทนทําพิธี ในทางกลับกันหากผูตายเปน
บาทหลวงก็จะหันศีรษะไปทางแทนทําพิธี และหันเทาไปทางประตูโบสถ  

 

กอนเริ่มพิธี ผูเขารวมพิธีจะไดรับแจกดอกไมสดและหอดินหรือดินสอพอง เพื่อนําไปวางใน
หลุมศพของผูตายที่สุสาน สวนการประกอบพิธีมิสซาหนาศพในโบสถอาจมีหรือไมมีก็ได ข้ึนอยูกับ
ญาติของผูตายวาตองการใหทําพิธีใหหรือไม  

เมื่อพิธีในโบสถเสร็จส้ินลงแลวจึงจัดขบวนแหศพไปยังสุสาน กอนที่จะบรรจุหีบศพลงในสุสาน
นั้น บาทหลวงจะประกอบพิธีเสกหลุมศพนั้นเสียกอน โดยมีการสวดภาวนา ประพรมน้ําเศกและถวาย
กํายานที่หลุมศพ ในชวงนี้สามารถนําหีบศพลงหลุมไดเลย หรืออาจรอจนชวงทายพิธีก็ได บาทหลวงจะ

                                                 
15 เปนประเพณีเกาแกที่จะขอพร ขอการคุมครองจากพระผูเปนเจา ใหลงมาปกเหนือผูที่ตองการ หรือเรียกวาการสวด
ภาวนาให เพื่อขอใหพระจิตประทานพร (คําอธิบายจากบาทหลวงวินัย  บุญลือ  จิตตาธิการนักศึกษาคาทอลิก สวน
เจ็ดริน จังหวัดเชียงใหม.) 
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สวดภาวนาอุทิศแกผูตาย และเปนผูหยอนหอดินพรอมดวยดอกไมลงในหลุมกอน จากนั้นญาติและผู
รวมพิธีจึงหยอนหอดินและดอกไมตาม เมื่อครบทุกคนแลวจึงปดหลุมศพเปนอันเสร็จพิธีการฝงศพ    
 หลังจากนั้น เปนชวงบรรยากาศที่เงียบสงัดสําหรับญาติ เพราะรางของผูตายไดเคลื่อนไปฝงที่
สุสาน แขกไดทยอยกลับบานไปหมด จึงจําเปนที่คนในชุมชนจะตองมีการเยี่ยมเยือนพูดคุยสนทนากับ
ญาติ รวมถึงความรูสึกตาง ๆ และมีการภาวนาอธิษฐานกันสั้น ๆ เปนการขอบคุณพระเจาที่ผานมาทาง
พี่นองเพื่อนบาน ชุมชน ที่มารวมตลอดงานที่ผานไป ตอจากนั้นครอบครัวจะมีการจัดพิธีนมัสการพระ
เจาระลึกถึงผูจากไปจัดเปนระยะ ๆ เชน 7 วัน 100 วัน หรือ 1 ป ตามความ 
ประสงคหรือเหมาะสมในวาระตาง ๆ   
 
มิติทางจิตวิญญาณกับการประยุกตศาสนาใหสอดคลองกับวัฒนธรรมทองถิ่น 

ตามที่กลาวมาขางตนวา การแพรหลายคริสตศาสนาในประเทศไทย กลุมเปาหมายเริ่มแรกคือ 
คนกลุมนอยในประเทศไทย นั่นคือ ชาวไทยภูเขาและชาวไทยเชื้อสายจีน ดังนั้น คริสตศาสนาในระดับ
ชุมชนจึงมีรูปแบบพิธีกรรมที่มีลักษณะแตกตางกันไปในแตละบริบททองถิ่น  ดังกรณีของชาวไทยเชื้อ
สายจีน อาทิ พิธีปลงศพหากเปนคริสตชนทั่วไปจะไมมีการไวทุกข แตสําหรับชาวไทยเชื้อสายจีน
คาทอลิกในบางชุมชนจะมีการไวทุกขใหผูตาย 100 วัน16 จากนั้นก็จะทําพิธีปลดทุกขและสวดภาวนา
สุขสําราญ ระหวางการไวทุกขนั้นจะมีการไหวทุก ๆ 10 วัน แตจะไมมีการไวทุกขชวงตรุษจีน และใน
เร่ืองการตอกตะปูปดฝาโลง มีขอแตกตางจากชาวไทยเชื้อสายจีนทั่วไปคือ พิธีศพจีนจะตอกตะปูปดฝา
โลงตั้งแตวันแรกของการทําพิธี และเชิญผูที่มีชื่อเสียงหรือเปนที่นับถือของครอบครัวผูตายมาตอกตะปู 
สวนชาวไทยเชื้อสายจีนคาทอลิกจะตอกตะปูปดฝาหีบศพในวันทําพิธีปลงศพ และจะใหซินแซเปนผู
ตอกตะปูกอน ตามดวยลูกชายคนโตของผูตาย และจะฝงศพทันทีในวันที่ทําพิธีปลงศพ โดยไมมีการ
เก็บศพไว สวนชาวไทยเชื้อสายจีนกลุมอ่ืนอาจเก็บศพไวสักระยะหนึ่งดวยเหตุผลอยางใดอยางหนึ่ง 
หรืออาจฝงเลยก็ได  
 นอกจากนี้ ยังมีพิธีกรรมตอเนื่องจากงานศพซึ่งสะทอนความเชื่อเร่ืองการนับถือและการปฏิบัติ
ตอวิญญาณบรรพบุรุษของชาวไทยเชื้อสายจีนอยูในตัวพิธีกรรมทางคริสตศาสนา นั่นคือ พิธีเสกสุสาน  
 พิธีเสกสุสานเปนพิธีกรรมทางคริสตศาสนาที่จัดขึ้นทุกป โดยจะมีการประกอบพิธีในวันระลึก
ถึงผูตายชวงตนเดือนพฤศจิกายนซึ่งเปนวันที่ถัดจากวันฉลองนักบุญ ตามหลักความเชื่อทางคริสต
ศาสนาไดกลาวถึงวันระลึกถึงผูตายวา เปนวันที่คริสตชนจะไดระลึกถึงวิญญาณของผูลวงลับไปแลว
ดวยการสวดภาวนาและทํากิจใชโทษบาปเพื่ออุทิศใหแกผูตาย  
 พิธีนี้เร่ิมต้ังแตเชาตรู เปนวันที่กลุมเครือญาติมาพบกันพรอมหนาพรอมตา เพื่อมาแสดงความ
เคารพและระลึกถึงบรรพบุรุษที่ลวงลับไปแลว ถาผูใดไมมาจะไดรับการติฉินนินทาจากกลุมเครือญาติ 
ดังนั้นถาใครไมมาเพราะมีความจําเปนอยางหนึ่งอยางใด ก็จะฝากเทียนมากับญาติที่มารวมพิธีใหนํา
                                                 
16 รุงนภา พราหมณวงศ. อางแลว, น.64. 
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มาปกบนหลุมศพบรรพบุรุษแทนตนเอง หรือหากมารวมพิธีในตอนเชาไมไดก็สามารถนําเทียนมาจุด
ปกหลุมศพไดตลอดทั้งวัน แตโดยทั่วไปนิยมมารวมพิธีตอนเชาในชวงที่บาทหลวงประกอบพิธีกันมาก
กวา 17  

นอกจากนั้น การสวดภาวนา ในการสวดศพแตละคืนกอนนําไปฝงในวันสุดทาย จะเนนบท
สวดภาษาไทยและเพลงภาษาละติน (Veni Sanete Spiritus) สลับกัน เนื่องจากปจจุบันผูรูภาษาจีนใน
ชุมชนตาง ๆ มีไมมากนัก โดยบทสวดภาษาไทยมีเนื้อหาถึงประวัติพระเยซูและการคืนชีพของเนื้อหนัง  
บทสวดวอนขอพระแมมารีอา ผูเปนมารดาของพระเจา และการอานจดหมายนักบุญเปาโลอัครสาวก
ถึงชาวโรม ซึ่งมีเนื้อหาวาผูตายไดเสียชีวิตไปแลว จึงไดมีพิธีกรรมการสวดออนวอนอุทิศสวนกุศลแดผู
ลวงลับ เพื่อใหดวงวิญญาณไดไปสูความสงบ วิงวอน 

ขอใหพระแมมารีอาภาวนาใหแกเรา นําดวงวิญญาณทุกดวงใหรอดพนจากหวงบาป นอกจากนั้นเปน
การสวดใหวิญญาณไปสูที่เย็น ไดเห็นพระพักตรของพระองค และวอนขอใหโปรดรับวิญญาณของผู
ตาย(เอยชื่อ)เขาสูสวรรค   

กลาวไดวา แนวคิดเกี่ยวกับศพตามหลักศาสนาคริสตมีความเชื่อวารางกายของคนตายควรได
รับความเคารพ เพราะกายคือเครื่องมือของใจที่จะทําดี กายทุกกายจะถูกปลุกเพื่อรวมกับวิญญาณอีก
คร้ัง เพราะฉะนั้นจึงไมนิยมเผาศพแตจะฝงฝากดิน ไว นอกจากนี้ยังมีความเชื่อวาแมคนจะตายแลวแต
ความสัมพันธทางใจยังคงอยู ฉะนั้น การไปเยี่ยมเยือนที่หลุมฝงศพ และการสวดมนตใหกับคนที่จากไป
จึงยังคงมีความสําคัญและควรทําอยูอยางตอเนื่อง18 เนื่องจากการสวดมนตภาวนาและประกอบกิจใช
โทษบาปใหผูตาย ทําใหทุกคนไดประโยชนเนื่องจาก วิญญาณของผูตาย 
ไดรับความชวยเหลือ สวนผูที่โศกเศราเพราะเขาไดจากไป ก็ไดรับการปลอบโยนและมีความหวังในการ
ดํารงชีวิตตอไป 
 
สรุป 

 ความตายในทัศนะของคริสตชนคือ การกลับสูชีวิตนิรันดร หรือการไดพบพระผูเปนเจา ดังนั้น
พิธีกรรมที่เกี่ยวของกับความตายในทุกขั้นตอน นับต้ังแตการดูแลหนุนใจผูปวย ไปจนถึงการใหกําลังใจ
ญาติและคนในครอบครัวใหเผชิญกับความจริงอันหลีกเลี่ยงไมไดนี้ ตลอดจนการสวดภาวนาในคืน
กอนการฝงศพและพิธีกรรมการฝงศพ ตางมีเนื้อหาของการกลับสูพระหัตถของพระผูเปนเจา   

                                                 
17 รุงนภา พราหมณวงศ. อางแลว, น.65-66. 
18 บาทหลวงบรรจง สันติสุขนิรันดร  บรรยายเรื่องทัศนะเรื่องความตายจากศาสนาคริสต จากเอกสารสรุปการเสวนา
เครือขายการดูแลผูปวยระยะสุดทาย ครั้งที่ 3 เรื่อง “ศาสนากับการดูแลผูปวยใกลตาย” 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2547 ณ 
หองประชุมมงคลนาวิน ชั้น 10 ตึกสก. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ  จัดโดย คณะอนุกรรมการพัฒนาการดูแลผูปวยระยะ
สุดทาย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ เครือขายชาวพุทธเพื่อพระพุทธศาสนาและสังคมไทย (คพส.)  
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กลาวไดวา พิธีกรรมเกี่ยวกับผูปวยระยะสุดทายและงานศพที่เกิดขึ้นในชุมชนชาวคริสต ไม
เพียงแตเปนการชุบชูจิตวิญญาณของผูปวยและญาติ แตการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปเยี่ยมผูปวย
และการมารวมพิธีกรรมงานศพ ผูเขารวมในชุมชนตางไดซึมซับมิติทางจิตวิญญาณของความเปนพวก
พองผูมีศรัทธารวมในพระเจาองคเดียวกัน และวิถีของความสงบชวยเหลือเกื้อกูลกัน ความตายจึงไมใช
เปนเพียงความโศกเศราสูญสีย แตยังเปนวาระของการตระหนักรูเกี่ยวกับความเปนไปของชีวิตดวยใน
เวลาเดียวกัน 
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