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ความตายในมิติเชิงวัฒนธรรม 
 

 ทัศนคติของสังคมในปจจุบันที่มองความตายวาเปนจุดสิ้นสุดของชีวิต เมื่อรางกายหยุดการทํางาน
ก็เขาใจวาชีวิตนั้นจบสิ้นและไมมีอะไรจากนั้นอีกตอไป คนโดยสวนใหญจึงมองความตายวาเปนเรื่องของ
ความสูญเสีย ความพลัดพราก และความเจ็บปวดทรมาน ดังนั้นความตายจึงกลายเปนเรื่องนากลัวที่ตอง
หลีกหนีใหไกลที่สุด  หรือตองยืดระยะเวลาวาระสุดทายของชีวิตใหยาวนานที่สุด จากทัศนคติดังกลาวไดกอ
ใหเกิดผลกระทบตามมาอีกหลายอยาง เชน การนิยมที่นําคนปวยหรือคนที่ใกลส้ินใจไปรักษาที่โรงพยาบาล
และฝากชีวิตไวในมือแพทย  เพื่อใหแพทยไดใชความรูและเทคโนโลยีเขามาควบคุม จัดการ ตอสูกับความ
ตาย และทําทุกวิธีตามกระบวนการทางการแพทยที่จะยืดลมหายใจคนไขใหนานที่สุด  

กระบวนการกูชีวิตทั้งหมดมักดําเนินไปตามแบบแผนพื้นฐานเดียวกันภายใตวิธีคิดแบบการแพทย
แบบชีวกลไก  ซึ่งมุงความสนใจไปที่กระบวนการทางกายภาพของผูปวย  โดยใชความรูเทคโนโลยีทางการ
แพทยเขามาจัดการกับอวัยวะตาง ๆ ในรางกายเพื่อยับยั้งความตาย นอกจากจะลดทอนความตายเหลือ
เพียงมิติทางกายภาพแลว ยังมีความพยายามที่จะลดทอนความตายใหกลายเปนเรื่องของความผิดปรกติ
ของอวัยวะบางสวนอีกดวย    

ดังที่ นูแลนด  ไดกลาวถึงชีวิตการแพทยกวา 35 ปของเขาวา  เขาไมเคยไดรับอนุญาติใหระบุใน
มรณบัตรวา ผูปวยวัย 80-100 ปของเขาตายเพราะ “ชราภาพ” ไดเลย หากจะตองระบุวาตายดวยโรคหรือ
ความผิดปรกติที่อวัยวะสวนใด หากเขาเขียนวาตายเพราะชราภาพมรณบัตรนั้นจะถูกตีกลับมาดวยเหตุผล
วาเขากําลังทําผิดกฎหมาย และนําไปสูขอสรุปที่วา “ทุกหนแหงในโลกนี้ การตายเพราะชราภาพเปนสิ่งผิด
กฎหมาย” เมื่อมองวาความตายหมายถึงความผิดปกติของอวัยวะอยางใดอยางหนึ่ง โดยไมยอมรับวามี
ความตายที่เกิดจากชราภาพหรือเพราะถึงอายุขัยแลวนั้น เทากับบอกวาความตายไมใชปรากฏการณธรรม
ชาติ หรือความตายอยางเปนธรรมชาตินั้นไมมี มีแตความตายเพราะเปนโรค กลาวอีกนัยหนึ่งความตายนั้น
ถือวาเปนโรค (disease) อยางหนึ่ง (ดูรายละเอียดจาก นูแลนด 1994) 

อาจกลาวไดวา ทัศนคติดังกลาวมีรากฐานมาจากวิธีคิดแบบวิทยาศาสตร  ซึ่งนิยามสิ่งตาง ๆ แตใน
เชิงวัตถุที่ชั่งตวงวัดหรือจับตองได และทําใหความตายหมายถึงความยอยยับดับสลายของชีวิตและเปนจุด
สุดทายของชีวิตที่ไมมีอะไรหลังจากนั้น ตรงนี้เองเปนจุดที่ทําความตายเปนสิ่งนากลัวยิ่งขึ้น เพราะใน
สัญชาติญาณสวนลึกที่สุดของคนเรานั้นตองการความเปนอมตะ ปรารถนาความสืบเนื่องของตัวตน และ
ทนไมไดที่ตัวตนจะดับสูญจึงตองการใหตัวตนคงอยูยั่งยืนสืบเนื่องตอไป เมื่อวิทยาศาสตรบอกวาความตาย
เปนจุดสุดทายของชีวิตมนุษยจึงดิ้นรนที่จะหนีความตายไปใหพน หรือยิ่งกวานั้นคือพยายามหาทางทําให
ตัวเองเปนอมตะ (พระไพศาล 2547:15)   

 วิธีคิดดังกลาวไดลดทอนความตายใหเหลือเพียงมิติทางกายภาพเทานั้น  ซึ่งแทที่จริงแลวความ
ตายยังมีความหมายในมิติอ่ืน ๆ ที่มีความสําคัญกับชีวิต  เชนในมิติเชิงวัฒนธรรมไดใหความหมายการตาย
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แตกตางกัน เชน ขงจื้อ-ความตายตอกย้ําคุณธรรม  เตา-การกลับสูธรรมชาติ ความเปนสามัญ คริสต-การ
คืนกลับไปหาพระเจา อิสลาม-การคืนกลับไปหาพระเจา  ผีพราหมณ-การไปสูภพหนา พรหมโลก พุทธ-
อนิจจัง กรรม การเวียนวาย  เปนตน 

ในสังคมปจจุบันความตายไดสูญเสียคุณคาเชิงสัญลักษณและความหมายทางวัฒนธรรมไปจน
หมดสิ้น และแทนที่ดวยแนวคิดและอารยธรรมตะวันตกที่ไดพัฒนากอรูปข้ึนมาเพื่อกีดกันคนบางกลุมออก
ไปจากสังคม เชน คนบา คนปา คนพิการ คนปวย คนชรา เปนตน  ไมเวนแมกระทั่งความตายทีถ่กูทาํใหเปน
ส่ิงที่นารังเกียจและถูกปฏิเสธทางสังคม  คนตายจึงถูกแยกถูกกันจากโลกของคนเปน ๆ ทั้งในทางกายภาพ 
เชน สุสานจะตองอยูนอกเมือง หรือในแงจิตใจ เชน ยกเลิกประเพณีการไวทุกข  ในขณะที่สถาบันทางสังคม
และศาสนาสมัยใหมดูจะพยายามเปนอยางยิ่งที่จะแบงแยกคนตายออกจากสังคม เพื่อที่จะไดทําตัวเปนสื่อ
การระหวางทั้งสองฝาย  เพราะการทําใหเอกภาพระหวางคนตายกับคนเปนในสังคมหมดสิ้นไปจะทาํใหสาย
ใจระหวางคนเปนกับตายถูกตัดขาดจากกัน ความตายและคนตายจึงกลายเปนเรื่องตองหามและเปนเรื่อง
เฉพาะสําหรับผูชํานาญการ  (ดูรายละเอียดจาก Baudrillard 1981) 

ในทางตรงกันขาม มนุษยในสังคมบุพกาลสามารถรักษาความหมายและคุณคาเชิงสัญลักษณของ
ความตายเอาไว พวกเขาจะทําทุกสิ่งทุกอยางใหความตายเปนเรื่องของชุมชนสวนรวม สังคมบุพกาลจะมี
พิธีกรรมในการรับรองเด็กชายวาเขาไดกลายเปนหนุมฉกรรจแลว บรรพบุรุษจะกลืนเด็กชายเหลานี้ดวย
กระบวนการทางสัญลักษณและพิธีกรรม เพื่อใหพวกเขาเกิดขึ้นใหมอีกครั้งหนึ่งในฐานะหนุมฉกรรจ เปน
การแลกเปลี่ยนทางสัญลักษณระหวางเด็กชายกับผูใหญและบรรพบุรุษที่ลวงลับไปแลวของพวกเขา เปน
การหมุนเวียนและการอุทิศคุณคาดวยสัญลักษณระหวางคนตายกับคนเปน ความตายและคนตายจึงไมได
เปนเรื่องไรสาระไรแกนสารเชนที่เปนอยูในสังคมปจจุบัน  

ความตายจึงไมไดมีความหมายเพียงแคการสิ้นชีวิตในทางกายภาพ  แตยังสะทอนใหเห็นถึงความ
จริง ความหมาย และคุณคาของชีวิต  รวมทั้งแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธของกลุมคนที่มีตอกัน ทัง้ในระดบั
ครอบครัว ชุมชน และสังคม ซึ่งแสดงผานทางสัญลักษณหรือพิธีกรรมที่แตกตางกันไปในแตละสังคมและ
วัฒนธรรม พิธีกรรมและสัญลักษณเหลานี้จะทําหนาที่เชื่อมโยงและรักษาความสัมพันธที่มีอยูระหวางคน
เปนและคนตายใหดํารงไวอยางมีเอกภาพ ซึ่งแตกตางกับสังคมสมัยใหมที่ตองสรางคุณคาหรือคานิยม   
ใหม ๆ ข้ึนมาเพื่อตอบสนองความเปนตัวตนของมนุษย   

การศึกษาเชิงมานุษยวิทยาจึงมีความสําคัญในการทําความเขาใจปรากฏการณและวิธีคิดเกี่ยวกับ
เร่ืองความตายในมิติอ่ืน ๆ ที่นอกเหนือไปจากวิธีคิดแบบวิทยาศาสตร  ซึ่งบุคลากรทางการแพทยและหนวย
บริการสุขภาพที่เนนดูแลสุขภาพแบบองครวมทั้งกาย ใจ สังคม และจิตวิญญาณ ไมควรละเลยหรือมองขาม 
เพราะเรื่องความตายอาจเปนเสมือนประตูดานสุดทายที่จะนําพามนุษยไปสูสุขภาวะ  
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