
 1

ความตายและการตายในพุทธศาสนา 
 

 มีการกลาวกันวา สังคมไทยเปนสังคมพุทธอันมีความหมายวาพระพุทธศาสนาไดกลายเปน
แบบแผนความเชื่อและวิถีการปฏิบัติหลักของผูคนในสังคมเปนแบบแผนหลัก โดยดินแดนในแถบเอ
เชียตะวันออกเฉียงใตไดรับเอาความเชื่อพุทธศาสนาและศาสนาฮินดูมาจากประเทศอินเดียเมื่อราว
สองพันปกอน แตอยางไรก็ดี อิทธิพลความเชื่อที่เขามาใหมมิไดทําใหความเชื่อความดั้งเดิมของประชา
ชนพื้นเมืองที่นับถือผีเสื่อมคลายลง แตเปนการนับถือควบคูกันไปกับความเชื่อด้ังเดิม เปนการผสม
ผสานของความเชื่อทั้งการนับถือผี การนับถือเทพเจาของศาสนาฮินดู และความเชื่อเร่ืองกฎแหงกรรม
และวัฏสงสารของศาสนาพุทธ (ปรานี 2534: 7) โดยการผสมผสานและปรับใชความเชื่อในสังคมไทย
จะเปนไปในรูปแบบที่มีการใหคําอธิบายในความเชื่อหรือวิธีคิดแบบใหมที่เปนศาสนาที่มีคําอธิบายโลก
และชีวิตที่ดีกวามาใชแทนคําอธิบายเดิม คือความเชื่อเร่ืองผีและธรรมชาติที่มีอยูมาใชในการอธิบาย
ระบบจักรวาลวิทยา ดังเชน การเอาผีอารักษ ผีธรรมชาติในทองถิ่นมาเปนเทวดาตามคําอธิบายของ
ความเชื่อแบบฮินดู-พุทธ เปนตน แตในการปฏิบัติในชีวิตประจําวันความเชื่อทั้งสามประการปะปนกัน
จนยากจะแยกออกไดอยางชัดเจน 
 ในการศึกษาเรื่องพระพุทธศาสนากับความสัมพันธทางสังคมหรือพุทธศาสนาที่ยึดถือและ
ปฏิบัติกันอยูจริงในสังคมนั้น มักจะแบงพุทธศาสนาในฐานะเปนความเชื่อของคนในสังคมออกเปน 2 
ระดับดวยกันคือ ระดับแรก คือพุทธศาสนาเถรวาทแบบปรัชญา (Orthodox Theravada Buddhism) 
ซึ่งมักจะเรียกวาเปนแกนหรือหลักคําสอนที่ถูกตองแทจริงตามพระคัมภีร สวนระดับที่สองคือพุทธ
สาสนาระดับชาวบาน คือศาสนาที่เชื่อและปฏิบัติกันอยูจริงในชีวิตประจําวัน จึงมีลักษณะของทางโลก
โดยไดผสมผสานเอาความเชื่ออ่ืน  ๆ  เชน  ความเชื่อเร่ืองผี พราหมณ  ความเชื่อเร่ืองธรรมชาติ 
อิทธิปาฏิหาริย เวทมนตคาถา เปนตน เขามาเจือปน และปฏิบัติกันอยูเพื่อแกปญหาที่เผชิญอยูจริงเปน
ประการสําคัญ ซึ่งในสังคมไทยพุทธศาสนาแบบชาวบานนี่เองที่ผูคนนับถือและปฏิบัติกันสวนมาก 
(ฉลาดชาย 2527: 33-34) 

การผสมผสานความเชื่อดังกลาวไดทําใหเกิดแบบแผนทางความเชื่อและการปฏิบัติข้ึนในดาน
ตาง ๆ และรวมทั้งไดนําไปสูการบูรณาการแนวคิดและแบบแผนพิธีกรรมที่เกี่ยวของกับเร่ืองความตาย
ในสังคมไทยในระยะตอมา 
  
จักรวาลวิทยาแบบไตรภูมิ: แบบแผนความเชื่อหลักในสังคมไทย 
 คติความเชื่อหลักหรือวิธีคิดของคนไทยนั้น นักวิชาการมักจะเห็นรวมกันวาตั้งอยูบนจักรวาล
วิทยา (cosmology) ของพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทที่เชื่อการอธิบายโลกและชีวิตผานความเชื่อ
เร่ือง “ไตรภูมิ” ที่มีหลักการวา โลกภูมิในความคิดของพุทธศาสนาเถรวาท สามารถแบงเปน 3 ภูมิใหญ 
คือ 1) กามาวจรภูมิ เปนที่ต้ังของทั้งสวรรค นรก และโลก 2) รูปาวจรภูมิ เปนทีอยูของผูทีไดบําเพ็ญ
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เพียรปฏิบัติสมาธิจนกลายเปนรูปพรหม 16 ชั้นเรียงตามลําดับไป 3) อรูปาวจรภูมิ เปนที่อยูของอรูป
พรหมที่เปนพรหมชั้นสูง ไมมีรูปราง   โดยสิ่งมีชีวิตจะไปเกิดอยูในภพภูมิตามผลบุญที่สัตวตางๆ ไดส่ัง
สมมา อยางเชนในกามาวจรภูมิ จะแบงตามลําดับของการทํากรรมดีก็จะอยูมนภูมิที่สูงไปเกิดเปน
เทวดา เชน พระอินทร จะอยูบนสวรรคสูงสุด ถือเปนภูมิที่สูงสุด มนุษยจะอยูรองลงมา และสัตวจะอยู
รองลงมาจากมนุษย สวนชั้นต่ําสุดเปนที่อยูของพวก ผี เปรต หรือวิญญาณของผูที่ตายไปแลว (เสฐียร
โกเศศ 2518) แตละภูมิยังมีการแบงละเอียดลงไปอีก เชน ในโลกมนุษยนั้นถือวาพระสงฆจะมีสถาน
ภาพสูงสุด ชาวพุทธเชื่อวา ความแตกตางตามพื้นฐานของคน จะแบงแยกใหคนเกิดในชั้นตางๆ กัน
มนุษยทุกคนจึงมีความสัมพันธซึ่งกันและกัน และความสัมพันธทางสังคมจึงมักเปนโครงสรางของ
ความลดหลั่นกัน (ปรานี 2543: 53) และการมีลําดับชั้นในไตรภูมิไดกลายมาเปนความเชื่อพื้นฐานใน
การกําหนดกฎเกณฑทางศีลธรรมและจริยธรรมของคนในสังคม เชน คนทําดีทําชั่วจะไดรับผลเชนไรจะ
ไปเกิดในภพภูมิไหนจึงตองดําเนินชีวิตไปตามนั้น เปนตน 
 

ความเชื่อเรื่องกรรม: ทาทีตอการมองชีวิตและโลก  
ในคติความเชื่อหลักทั้งพราหมณ-ฮินดูและศาสนาพุทธตางก็เชื่อในเรื่องกรรมหรือผลของการ

กระทําและการเวียนวายตายเกิดหรือสังสารวัฏวาคนเราไมไดมีชีวิตอยูในชาตินี้เทานั้นคติความเชื่อ
เร่ืองกฎแหงกรรมที่เชื่อวา การกระทําใดๆก็ตามยอมมีผลในเรื่องบุญ-บาป บุคคลทุกคนเปนผลติผลของ
การกระทํามา ความเชื่อในสังสารวัฏ หรือการเกิดใหมเชื่อวา ชีวิตของคน ฐานะของคนในชาตินี้ยอม
สะทอนใหเห็นถึงผลบุญที่ทํามาในชาติกอน ถาเคยทําบุญในชาติกอนมามากสถานะในชาตินี้ก็จะดี 
และถึงที่สุดแลว ผูที่มีผลบุญมากที่สุดก็จะพนจากการเวียนวายตายเกิดคือเขาถึงพระนิพพาน (ปรานี 
2543: 53) ความเขาใจเรื่องกรรมที่แยกชีวิตใหเปนแคภาวะปจจุบันที่ตองสะสมกรรมไปใหเปนพลังของ
จิตที่ไปเกิดอีกหลายชาติภพใหทํากรรมดีสะสมเอาไวโดยมีเปาหมายที่การหลุดพนคือการไมกลับมา
เวียนวายตายเกิดอีก จึงเปนอุดมคติที่ชาวพุทธทุกคนตองการบําเพ็ญใหสําเร็จ 

การเวียนวายตายเกิดในทางพุทธศาสนานั้น หมายถึงการเกิดดับในปรากฏการณของกระแส
จิตเนื่องจากอุปาทานที่หลงยึดวาเปนตัวเรา (อหังการ) เปนของ ๆ เรา (มมังการ) เมื่อมีการยึดมั่นใน
อุปาทานขันธวามีตัวเราของเราก็ยอมเปนเหตุใหเกิดอารมณสุขทุกขวนเวียนเปนสังสารวัฏอยูตลอดไป 
(สุวัฒน 2540: 215) 

พุทธศาสนามีความเชื่อที่แตกตางจากปรัชญาฮินดูเกี่ยวกับวิญญาณและการเวียนวายตาย
เกิดที่เชื่อวา วิญญาณ เปน อัตตา ที่มีความเที่ยงแท เปนอมตะ ไมสลาย ดํารงอยูชั่วนิรันดร เปนเอก
ภาพอันเดียวกับพรหม แตเนื่องจากวิญญาณของมนุษยโดยทั่วไปนั้นยังมีอวิชชาครอบงําทําใหหลงคิด
ผิดวา ตนเปนสิ่งเดียวกับรางกาย จึงประกอบกรรมดี กรรมชั่ว และเสวยผลกรรมสุขบางทุกขบาง เมื่อ
รางกายดับสลายลง วิญญาณจะเคลื่อนออกจากรางเกาไปอาศัยรางใหมพรอมกับผลแหงกรรมที่เคย
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ทําไว เมื่อไปอาศัยรางใหม ผลกรรมจะติดไปดวย ทํากรรมเชนไรก็จะไปเกิดในรางที่ควรแกกรรมนั้น ๆ ผู
ที่ทํากรรมดีก็จะไดรับผลของกรรมดี ผูที่ทําชั่วก็จะไปเกิดในรางเสวยผลของกรรมชั่ว  

 

ขันธ 5 และไตรลักษณ สภาวะพื้นฐานของสรรพสิ่งตอการเขาใจชีวิต 
 ในความรูและความเขาใจทางพุทธธรรมมองเห็นสิ่งทั้งหลายในรูปของสวนประกอบตาง ๆ ที่
มาประชุมกันเขา ตัวตนแท ๆ ของสิ่งทั้งหลายจึงไมมี เมื่อแยกสวนตาง ๆ ที่มาประกอบกันเขานั้นออก
ไปใหหมดก็จะไมพบตัวตนของสิ่งนั้นเหลืออยู โดยพุทธธรรมไดแยกแยะชีวิตพรอมทั้งองคาพยพทั้ง
หมดที่บัญญัติเรียกวา “สัตว” หรือ “บุคคล”หรือเรียกรวม ๆ วา “สัตวบุคคล” เปนสวนประกอบตาง ๆ 5 
หมวดเรียกทางธรรมวาเบญจขันธ หรือขันธ 5 ซึ่งประกอบดวย 1) รูป ไดแกสวนประกอบฝายรูปธรรม
ทั้งหมด ทั้งสสารและพลังงานทั้งรางกายและพฤติกรรมตาง ๆ  2) เวทนา ไดแกความรูสึกสุข ทุกข หรือ
เฉย ๆ ซึ่งเกิดจากผัสสะทางประสาททั้ง 5 และทางใจ 3) สัญญา ไดแกความกําหนดไดหมายรูอันเปน
เหตุใหจําอารมณนั้น ๆ ได 4) สังขารไดแกองคประกอบหรือคุณสมบัติตาง ๆ ของจิตมีเจตนาเปนตัวนํา 
ซึ่งปรุงแตงจิตใหดีหรือชั่วหรือเปนกลาง ๆ หรือเรียกวาเปนเครื่องปรุงแตงของจิต ความคิด และกรรม 
นั่นเอง 5) วิญญาณ ไดแก ความรูแจงอารมณทางประสาททั้ง 5 และทางใจ คือ การเห็น การไดยิน การ
ไดกลิ่น การรูรส การรูสัมผัสทางกาย และการรูอารมณทางใจ (พระธรรมปฎก 2541: 15-16) 
 หลักคําสอนสําคัญของศาสนาพุทธที่ใชเปนเครื่องมือทําความเขาใจโลกและชีวิตที่สําคัญอีก
ประการหนึ่งก็คือเร่ือง ไตรลักษณหรือสามัญลักษณะแปลวาลักษณะที่ทั่วไปหรือเสมือเหมือนกันแกส่ิง
ทั้งปวง ซึ่งชีวิตของมนุษยก็ตองตกอยูในกฎนี้ดวยเชนกัน ประกอบดวยกฎ หรือตัวสภาวะ 3 ลักษณะ
คือ (พระธรรมปฎก 2536: 67-78) 
 อนิจจตา คือความไมเที่ยง ความไมคงที่ ความไมยั่งยืน ภาวะที่เกิดขึ้นแลวเสื่อมและสลายไป 
 ทุกขตา หรือทุกขในความหมายที่กวางและครอบคลุมที่สุดตามไตรลักษณก็คือ ภาวะที่ไมคง
ตัว คงอยูในสภาพเดิมไมได  ทนไมได เพราะมีความบีบค้ันกดดันขัดแยงที่เกิดจากความเกิดขึ้นและ
ความเสื่อมสลายซึ่งเปนลักษณะของสังขารทั้งหลายทั้งปวง และความสุขก็ไมใชวาการปลอดพนจาก
ทุกขหรือหายทุกขแตเปนเพียงสถานะหนึ่งของความทุกขที่มีความบีบค้ันกดดันนอยเทานั้น  
 อนัตตตา ความไมใชตัวตน ความไมมีตัวตนที่แทจริงของมันเอง 
 ในกรณีของสัตวบุคคล ใหแยกวา สัตวบุคคลนั้นประกอบดวยขันธ 5 เทานั้น ไมมีส่ิงใดอื่นอีก
นอกเหนือจากขันธ 5 เปนอันตัดปญหาเรื่องที่จะมีตัวตนเปนอิสระอยูตางหาก จากนั้นหันมาแยกขันธ 5 
ออกพิจารณาแตละอยาง ๆ ก็จะเห็นวา ขันธทุกขันธไมเที่ยง เมื่อไมเที่ยงก็เปนทุกข เปนสภาพบบีค้ันกด
ดันแกผูที่เขาไปยึด เมื่อเปนทุกข ก็ไมใชตัวตน ก็เพราะแตละอยาง ๆ ลวนเกิดจากเหตุปจจัยไมมีตัวตน
ของมันเอง อยางหนึ่ง เพราะไมอยูในอํานาจ ไมเปนของของสัตวบุคคลนั้นแทจริง (ถาสัตวบุคคลนั้น
เปนเจาของขันธ 5 แทจริง ก็ยอมตองบังคับเอาเองใหเปนไปตามความตองการได และไมใหเปลี่ยน
แปลงไปจากสภาพที่ตองการได เชน ไมใหแก ไมใหเจ็บปวย เปนตน) อยางหนึ่ง (พระธรรมปฎก 2541: 
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69) การเขาใจถึงชีวิตจึงตองเขาใจเรื่องเบญจขันธอันเปนที่พื้นฐานของชีวิตและไตรลักษณอันเปนสิ่งที
ชีวิตมนุษยตองเผชิญ และความตายก็เปนเพียงสภาวะหรือเหตุการณเปลี่ยนผานหนึ่งที่เปนไปตาม
ธรรมดาเทานั้น 
 

แนวคิดสําคัญในการศึกษาเรื่องความตาย 
 ในการศึกษาศึกษาเรื่องความตายและการดูแลผูปวยวาระสุดทายตามแนวทางพุทธศาสนานั้น 
ผูศึกษาและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของควรมีความรูเกี่ยวกับแนวคิดเรื่องกรรม วัฏสังสาร (การเวียนวายตาย
เกิด) และการตายดี เปนเบื้องตน  เนื่องจากแนวคิดดังกลาวจะเปนพื้นฐานที่นําไปสูความเขาใจที่เกี่ยว
ความเชื่อและพิธีกรรมที่เกี่ยวกับความตาย  
  

1.แนวคิดเรื่องกรรรม 
กรรม ตามความหมายของพุทธศาสนา หมายถึงการกระทําโดยเจตนาดวย กาย วาจา ใจ 

เรียกวา กายกรรม วจีกรรม และมโนกรรม โดยมีมโนกรรมเปนประธานที่คอยควบคุมกายกรรมและ
วจีกรรม ผูใดทํากรรมดียอมไดรับผลดี ผูใดทํากรรมชั่วยอมไดรับผลชั่ว  กรรมทั้งหลายเมื่อบุคคลกระทํา
ลงไปไมวาจะเปนกรรมดีหรือกรรมชั่วยอมตอบสนองไหผลอยูเสมอ แมวาผลของกรรม (วิบาก) อาจให
ผลเร็วชาแตกตางกัน  
 ในปรัชญาพุทธเถรวาทมีทัศนะเกี่ยวกับกฎแหงกรรมที่แตกตางจากความเชื่อในศาสนา
พราหมณในความหมายของคําวา กรรมดีและกรรมชั่ว ปรัชญาในศาสนาฮินดูเชื่อวา กรรมดี คือ การ
ประกอบพิธีกรรมเซนไหวบูชา สวดมนตรออนวอนสรรเสริญพระเปนเจาดวยศรัทธาปสาทะตอพระองค 
บําเพ็ญตนใหเปนประโยชนตอสังคม บําเพ็ญเพียรกําจัดอวิชชาเพื่อความหลุดพนเขาสูสภาวะที่เปน
หนึ่งเดียวกับพรหม ศาสนาฮินดูเชื่อวา การที่มนุษยและสัตวตางทุกขและสุขมากบางนอยบางอยูใน
ชาตินี้ เปนเพราะผลกรรมที่ทําไวในชาติกอน คนที่ประกอบกรรมดีจึงจะไดเกิดในตระกูลที่ดีที่มีฐานะ
รํ่ารวย รูปรางหนาตาสะสวย ผูที่ประกอบกรรมชั่วจะไปเกิดในตระกูลตํ่าที่มีฐานะยากจนไดรับความ
ลําบาก มนุษยจึงควรปฏิบัติแตกรรมดีเพื่อหวังผลในชาติหนา (นพ.สุวัฒน 2540: 205-208) 

ขอสังเกต 5 ประการเกี่ยวกับเร่ืองกรรม   
• กรรม เปนเรื่องของความเปนเหตุเปนผล 
• กฎแหงกรรมเปนเพียงหนึ่งของกฎธรรมชาติ ดังนั้นการพิจารณาผลที่เกิดไมจําเปนตองมา

จากเหตุที่เกิดจากกรรมหรือการกระทําโดยตรงเสมอไป แตอาจเกิดจากเหตุปจจัยที่โยงเขา
ไปในเรื่องไตรวัฏ คือ กิเลส กรรม วิบาก ตามหลักปฏิจจสมุปบาท 

• กรรมและกฎแหงกรรมในปรัชญาพุทธมีความหมายที่แตกตางจากความหมายเดิมที่สอน
และเชื่อกันมาในปรัชญาฮินดูที่อางวาเปนเพราะพรหมลิขิต  
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• กุศลกรรมและอกุศลกรรม เปนผลที่เกิดจากกรรมดี (บุญ) และกรรมชั่ว (บาป) ที่ประเมิน
จากจิตใจ มิใชวัดกันดวยวัตถุ การวัดผลของกรรมโดยทางวัตถุหรือคุณคาทางวัตถุมิใช
การอธิบายหลักแหงกรรมในปรัชญาพุทธ 

 พระไพศาล ไดกลาวถึงเรื่องนี้วา เปนการยากหากที่ผูทํากรรมช่ัวจะรักษาจิตใหเปนปกติเมื่อถึง
จิตสุดทาย อาจเปนไปไดแตวายาก ประการที่ 1 ชวงใกลตายจะมีส่ิงที่เรียกวา กรรมนิมิต ประสบ
การณหรือความชั่วที่ไดทํามาในอดีตจะเขามาปรุงแตงจิตใหเกิดเห็นภาพที่ไมดีไมงามหรือนากลัวใน
ชวงจิตสุดทายหรือชวงกอนตาย จึงยากที่จะรักษาใหจิตปกติได เพราะวามีแตเร่ืองอกุศล ประการที่ 2 
คตินิมิต คือภพที่คนชั่วจะไปเกิดใหม ไดแก ทุคติภพ มีนรก เปนตน จะรักษาจิตใหเปนปกติก็ยาก แต
เปนไปไดถามีกัลยาณมิตรชวย แตจะอยูไดไมนานเพราะขาดสิ่งหนุนสง พระพุทธเจาทรงเปรียบเทียบ
จิตสุดทายเหมือนวัวตัวแรกที่ออกจากคอก วัวตัวที่อยูใกลคอกที่สุดก็จะออกเปนตัวแรก แตถาวาวัวตัว
นั้นไมมีกําลัง วัวตัวอื่นจะแซงไปหมด หมายความวาคนที่ทําความชั่วแลวในชวงใกลตายตั้งจิตสุดทาย
ไว แมจะไปเกิดในสุคติภพ แตไมนานก็ดี จะตกลงมาสูนรก ภาพดังกลาวจะปรากฏเปนภาพในจิตใจใน
สภาวะเชนนั้น (พระไพศาล 2546: 12) 
 

2.แนวคิดเรื่องการตายดี 
พระไพศาลกลาวถึงแนวคิดเรื่องการตายดีวา  เปนการตายโดยไมเจ็บปวด ไมทุรนทุราย ไมนา

เกลียด ไมมีใครมาทําใหตาย หรือตายเพราะอุบัติเหตุ ความตายที่พึงปรารถนายังรวมถึง ความตาย
ทามกลางคนรัก ญาติมิตอยูพรอมหนา ไมจากไปอยางโดดเดี่ยวอางวางในสถานที่ที่ไมคุนเคย และไม
สรางความเดือดรอนแกคนที่ยังอยู กลาวอีกนัยหนึ่ง คือตายในสภาวะทางกายและทางสังคมที่เกื้อกูล 
ในสภาวะจิตที่สงบโปรงเบาเพราะไดปลอยวางทุกสิ่ง ไมมีอะไรเปนภาระใหตองหวงกังวล นอมรับทุก
อยางในวาระสุดทายโดยไมปฏิเสธผลักไส และไมหวาดกลัวตอความตาย  (พระไพศาล 2548: 34-35)  

ในขณะที่กลุมศึกษาธรรม สระบุรี ไดกลาวถึงแนวคิดนี้ในอีกมุมมองหนึ่งวาวา ตายดี หมายถึง 
การตายดวยจิตที่รับรูความตายความตายดวยสติปญญา มีสติสัมปชัญญะเต็มที่ ตายดวยจิตที่อยู
เหนือความตาย คือ ปราศจากความรูสึกกระวนกระวาย กระเสือกกระสน ขลาดกลัวตอความตาย หวง
กังวลตาง ๆ หรือดวยความอยากจะตายเร็ว ๆ เพื่อทีจะไดไปเสียจากความทุกขทรมานจากความเจ็บ
ปวด จากการหมดเปลืองคารักษาอันเปนภาระแกลูกหลาน เปนตน นอกจากนี้ยังไดกลาวถึงแนวทาง
การปฏิบัติเพื่อเขาถึงการตายดี ในขณะแหงความตายหรือใกลจะตายดังนี้ (กลุมศึกษาธรรม สระบุรี 
2548: 71-77) 
 ประการแรก เราไดทํางานอยางโลก ๆ มาหมดแลว  โดยใหพยายามคิดวา เราไดทํางานอยาง
โลก ๆ มาหมดแลว ในฐานะที่มนุษยควรจะทํา การงานอยางโลก ๆ ทุกอยางไดทํามาหมดแลว ส่ิงที่ควร
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ทําขณะที่เผชิญกับความตายคือ การวางจิตใหปกติปราศจากอารมณใด ๆ อันเปนกิจสําคัญที่สุดที่ตอง
ทําขณะนี้ 
 ประการที่สอง มามืด-ไปสวาง พยายามคิดวา แมมามืดก็ไปสวางได เพราะไมวาเราไดเคยทํา
ความชั่วอะไรไว แตถาขณะนี้จิตใจไมยึดมั่นถือมั่น ส่ิงนั้นก็จะไรความหมาย ดังนั้นเวลามีคนใกลจะ
ตาย มักจะมีการเตือนกันวา ใหคิดถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงค หรือส่ิงที่ดี ๆ ที่ไดกระทํามา  เพื่อ
เตือนใหปลอยนิมิตจากความคิดที่คิดถึงเรื่องการทําชั่ว-ทําบาปกรรม และจดจออยูกับส่ิงที่ดีเพื่อจะทํา
ใหจิตปกติและจากไปอยางสงบ เพราะจิตแตละขณะรับรูไดอยางเดียว 
 ประการสุดทาย รางกายนี้เปนธรรมชาติ มิใชตัวเรา-ของเรา พยายามคิดวา รางกายเปนธรรม
ชาติ จึงตองเกิด แก เจ็บ ตาย ไปตามกฎของธรรมชาติ ดังนั้นความตายจึงเปนเพียงอาการเปลีย่นแปลง
ของสังขารรางกาย เมื่อไมยึดถือผูใกลตายก็จะไมทุกขดวยอํานาจของความเกิด แก เจ็บ ตาย 

แนวคิดการตายดีถูกพูดถึงในสังคมไทยมาชานาน  แตเนื่องจากกระแสสังคมที่มุงเนนการใช
ความรูทางเทคโนโลยีและเครื่องมือที่ทันสมัยในโรงพยาบาล  ทําใหบุคลากรทางการแพทยและคนโดย
สวนใหญคิดวา การตายดี คือการตายในโรงพยาบาลมีผูเชี่ยวชาญทางการแพทยและอุปกรณที่ทัน
สมัย  ซึ่งแนวคิดดังกลาวไดทําใหเกิดปญหาขึ้นมากมายในสังคมปจจุบัน  ทั้งเรื่องคาใชจายทางการ
แพทยที่สูงขึ้นในขณะที่ผูปวยยังตองตายอยางทรมานทามกลางบรรยากาศที่ไมสงบ   หรือปญหาความ
ขัดแยงระหวางหมอ คนไข และญาติ ที่ตางก็มีความคิดและความตองการในเรื่องการดูแลผูปวยระยะ
สุดทายที่แตกตางกัน   
 
พิธีกรรมเกี่ยวกับความตาย 
ความเชื่อและพิธีกรรมที่เกี่ยวของ 
 วิกฤตการณสุดทายของชีวิตมนุษยที่มีความสําคัญที่สุด และเปนปญหาสากลที่มนุษยทุก
สังคมในโลกตองเผชิญก็คือ ความตาย ที่สงผลกระทบทั้งในระดับปจเจก บุคคล และในระดับสังคมที่
ตองมีการปรับเปล่ียน เพื่อรับกับการสูญเสียสมาชิกในชุมชนของตนไป   ยิ่งถาหากบุคคลคลที่ตายเปน
คูสมรส หรือญาติสนิทยอมสงผลใหเกิดความเปลี่ยนแปลงทั้งในดานความสัมพันธในครอบครัว กิจ
กรรมทางเศรษฐกิจ อารมณ ความรูสึกนึกคิด และกิจกรรมดานอื่นๆที่สมาชิกที่ยังมีชีวิตอยูตองเผชิญ 
เนื่องจากแบบแผนของชีวิตในครอบครัวตองถูกสั่นสะเทือนจากความตายของบุคคลในครอบครัว และ
หากเปนสังคมหรือชุมชนขนาดเล็กที่ผูคนมีความสัมพันธกันอยางแนบแนนแลว การตายของสมาชิกใน
กลุมยอมกอใหเกิดความตึงเครียดหวาดกลัว ที่แทรกซึมไปทั้งโครงสรางของสังคมนั้น ๆ ได ทั้งนี้ข้ึนอยู
กับความสําคัญทางสังคมของผูตายที่มีตอสังคมที่ตนดํารงอยู  หากผูตายยังอยูในวัยฉกรรจ และเปน
หัวหนาครอบครัวยอมตองทิ้งภาระความรับผิดชอบและบทบาทหนาที่ที่สําคัญมากมายกวาการตาย
ของเด็กในครอบครัวธรรมดาคนหนึ่งอยางแนนอน กลาวอยางงาย ๆ การของบุคคลหนึ่งยอมหมายถึง
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การเกิดของอีกคนหนึ่งดวย คือคนที่ตองมาสวมบทบาทฐานะแทนคนที่จากไป ดังนั้นความตายของ
สมาชิกคนใดก็ตามในกลุม อยางนอยก็กอใหเกิดปฏิกิริยาของกลุมคนที่มีความสัมพันธกันกวางขวาง
กวาขอบเขตความสัมพันธในกลุมเครือญาติเทานั้น 
 ทุกสังคมในโลกตางก็มีวิธีการแกปญญาความกลัว ความระส่ําระสายของความสัมพันธที่ถูก
กระทบ รวมทั้งมีการพยายามหาทางกําจัดและหาทางปองกันผลรายตางๆ ที่จะเกิดตามมาจากการสญู
เสียชีวิตของสมาชิกในสังคมตนเอง ดังจะเห็นไดจากประเพณีพิธีกรรมเกี่ยวกับการทําศพที่ปฏิบัติกันใน
รูปแบบที่แตกตางกันไปตามปจจัยตาง ๆ เชน ยุคสมัย สภาพภูมิศาสตร และประวัติศาสตรวัฒนธรรม
ของแตละสังคม ที่สะทอนถึงความพยายามของมนุษยที่จะเชื่อมโยงระหวางโลกที่ตนเองรูจักกับโลกที่ดู
ล้ีลับนาสะพรึงกลัวเพื่อใหวิญญาณของผูที่จากไปไดอยูอยางมีความสุข ตามความเชื่อเกี่ยวกับชีวิต
หลังความตายรวมทั้งความนึกคิดเกี่ยวกับสภาวะและสถานที่ที่ผูตายจะอยูอยางไรตอไป (ปรานี 2534: 
5) 
 พิธีศพสวนใหญจะสะทอนใหเห็นถึงความหวาดกลัววิญญาณหรือผีของคนตาย ซึ่งมักเชื่อวาผู
ตายจะเปลี่ยนสภาพไปเปนวิญญาณที่ดุราย อาจนําอันตรายมาสูคนเปนได หรือในบางสังคม เชน 
สังคมจีนโบราณ บทบาทของผูตายอาจมีสูงมากตอความเจริญ ความสมบูรณพูนสุขของญาติที่ยังมี
ชีวิตอยู จนกอใหเกิดลัทธิบูชาบรรพบุรุษข้ึน ซึ่งมีอิทธิพลตอการกําหนดโชคชะตาของสมาชิกในสังคม
หรือเผาพันธุนั้น ๆ ดวย   จึงจําเปนตองมีพิธีเซนไหวตามกําหนดเวลาหรือตามฤดูกาลตางๆในสวนของ
ความหลากหลายของรายละเอียดในพิธีศพของกลุมชนตางๆที่ยึดปฏิบัติกัน ข้ันตอนตางๆของพิธีศพจะ
สะทอนใหเห็นถึงความเชื่อวา ความตายมิใชเปนเพียงจุดสิ้นสุดของชีวิตโดยสมบูรณเทานั้น แตยังคือ
การเปลี่ยนสภาพจากโลกที่อาศัยอยูหรือจากสิ่งมีชีวิตไปสูอีกโลกหนึ่งหรืออีกภาวะหนึ่ง ซึ่งประกอบ
ดวยพิธีกรรมเกี่ยวกับการแยกตัว หรือแยกคนตายออกจากคนเปน พิธีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
เชน การปลอยใหเนาเปอย ใหนกกากินเหลือแตกระดูก หรือการเผา และพิธีการรวมตัวของผูตายใน
โลกใหมกับบาทบาทใหมที่จากไปจากโลกคนเปน (ปรานี 2534: 6) 
 
 1.ความตาย: ความหมาย คุณคา และการคืนความสัมพันธ  

 อาจกลาวไดวา ความตายไมไดมีความหมายเพียงแคการสิ้นชีวิตในทางกายภาพ แตยัง
สะทอนใหเห็นถึงความจริง ความหมาย และคุณคาของชีวิต ดังเชนกรณี ยายสวน หญิงชราอายุ 90 ป 
ที่อาศัยอยูกับลูกสาวที่พิการหัวงอกอายุ 50 ป  แมฐานะยากจน แตดวยคําสัญญาที่ใหไวกับสามีกอน
ตาย จึงตัดสินใจขายบานเพื่อนําไปถวายวัด ซึ่งเปนปณิธานสุดทายกอนตาย  ดังคําพูดของยายสวนที่
กลาวกับอรุณแหงศูนยบิการสุขภาพปฐมภูมิ โรงพยาบาลบางแพวา 
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ฉันรับปากตาเจียกไวแลว เพราะบานก็เปนของเขา ฉันก็เลยไปบอกกับหลวงพอเขาไว วาถา
ฉันตายฉันจะยกบานใหวัด ฉันก็แกมากแลวไมรูจะตายวันตายพรุง อีกงอกลูกสาวมันก็แกลง 
ถาไมรีบจัดการอะไรไวกอน เดี๋ยวตายไปคนขางหลังเขาไมรู  ขายบานไดก็นําเงินไปถวาย
หลวงพอ 2 แสน หลวงพอใหคืน 5  หมื่น บอกวาเก็บเอาไวกิน แลวสรางบานใหใหมที่วัด แก
บอกวาจะไดมาดูได   
 
ความตายยังไดสะทอนใหเห็นถึงการคืนความสัมพันธของกลุมคนที่มีตอกัน ทั้งในระดับครอบ

ครัว ชุมชน และสังคม ผานทางสัญลักษณหรือพิธีกรรมที่แตกตางกันไปในแตละสังคมและวัฒนธรรม 
เพื่อเชื่อมโยงและรักษาความสัมพันธที่มีอยูระหวางคนเปนและคนตายใหดํารงไวอยางมีเอกภาพ เชน 
ประเพณีด้ังเดิมของชาวเหนือ เมื่อมีคนปวยอาการหนักอยูในบาน ญาติพี่นองลูกหลานหรือชาวบาน
ใกลเคียงจะพากันมาเยี่ยมคอยเผาพยาบาลกันไมยอมทอดทิ้ง ลูกเมียของคนปวยตองคอยดูแลเอาใจ
ใสแบบอดตาหลับขับตานอน คอยเผาดูใจกัน  ระหวางที่ปวยหนัก คนไขมีอาการทนทุกขทรมานไมหาย
และไมตายงาย ๆ ลูกหลานก็จะนิมนตพระมาเทศนมหาวิบาก เชื่อวาคนไขถาพนวิบากก็จะเหือดหาย
ไปโดยเร็ว ถาเปนวิบากกรรมก็จะพนจากวิบากสิ้นใจลงดวยอาการสงบ ไมทนทุกขทุรนทุรายอีกตอไป 
และการไดฟงเทศนก็เปนการเตือนสติผูปวยหนักใหรําลึกถึงศีลธรรม พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ  เปน
สรณะบั้นปลายของชีวิต   

หรือดังเชน กรณีการตายของคุณสุภาพร พงษพฤกษ ที่สะทอนถึงความสัมพันธและการผสม
ผสานธรรมะกับการดูแลผูปวยวาระสุดทาย 

  
...การตายของพรเพียงชีวิตเดียวลกายเปนแรงบันดาลใจใหกับการมีชีวิตที่ดีงามของอีกหลาย 
ๆ ชีวิต เปนการตายที่ไดมา เปนการไดมาที่เพิ่มข้ึน ไมใชการสูญเสียไปอยางที่เคยรูสึก การได
มาดูแลพรในขณะที่ชีวิตของเธอเปราะบางเหมือนกับการมาอยูในหองเรียนหรือมาเขาโรงเรียน
สอนธรรมะแบบเขมขน พวกเราตางไดปฏิบัติธรรมกันถวนหนา... (สุรภี254: 85) 
 
2.พิธีศพ: คุณคาและความหมาย  
พิธีกรรมที่เกี่ยวกับการทําศพที่อาจจะมีรูปแบบที่แตกตางกันไปตามปจจัยตาง ๆ เชน ยุคสมัย 

สภาพภูมิศาสตร และประวัติศาสตรวัฒนธรรมของแตละสังคม ที่สะทอนถึงความพยายามของมนุษยที่
จะเชื่อมโยงระหวางโลกที่ตนเองรูจักกับโลกที่ดูล้ีลับนาสะพรึงกลัวเพื่อใหวิญญาณของผูที่จากไปไดอยู
อยางมีความสุข ตามความเชื่อเกี่ยวกับชีวิตหลังความตายรวมทั้งความนึกคิดเกี่ยวกับสภาวะและ
สถานที่ที่ผูตายจะอยูอยางไรตอไป  
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 นอกจากนี้พิธีศพยังสะทอนใหเห็นถึงความเชื่อวา ความตายมิใชเปนเพียงจุดสิ้นสุดของชีวิต
โดยสมบูรณเทานั้น แตยังคือการเปลี่ยนสภาพจากโลกที่อาศัยอยูหรือจากสิ่งมีชีวิตไปสูอีกโลกหนึ่งหรือ
อีกภาวะหนึ่ง ซึ่งประกอบดวยพิธีกรรมเกี่ยวกับการแยกตัว หรือแยกคนตายออกจากคนเปน พิธีเกี่ยว
กับการเปลี่ยนแปลงสภาพ  และพิธีการรวมตัวของผูตายในโลกใหมกับบาทบาทใหมที่จากไปจากโลก
คนเปน (ปรานี 2534: 5-6) 
 คนโบราณเชื่อวา คนตายคือคนที่วิญญาณลองลอยออกไปไมกลับมาสูรางกายอีก จะไปไหน
อยางไรเปนเรื่องบุญกรรมที่ไดทําไว แตเชื่อวาคนตายไปแลวจะไปผุดไปเกิดอีก ความเชื่องเรื่องโลกหนา 
หรือชาติหนาเปนสวนสําคัญในการอธิบายความหมายของพิธีกรรมตาง ๆ ไมวาจะเปนการอาบน้ําศพ 
การแตงตัว ใสเสื้อผา และพิธีอ่ืน ๆ รวมทั้งแสดงถึงความกตัญูรูคุณของลูกหลายญาติพี่นอง และ
ความสัมพันธระหวางผูตายกับผูมีชีวิตอยู ซึ่งยังมีบางอยางแนบแนนในแทบทุกวัฒนธรรม (รศ.ดร.เสรี 
2532: 303) 

ในปจจุบันไดมีการประยุกตรูปแบบพิธีกรรมใหเหมาะสมกับยุคสมัย ดังเชนการจัดงานศพของ
นายกกกี้ แซอุย ซึ่งเปนโยมพอของพระไพศาล วิลาโล ไดมีการปรับรูปแบบพิธีกรรมที่มุงเนนความกระ
ทัดรัด และใหความเขาใจเกี่ยวกับเร่ืองความตายแกญาติพี่นองและผูที่มารวมในงาน 
 
ความตายในระบบสุขภาพ 

มุมมองทางการแพทยโดยสวนใหญในปจจุบัน มักมองความตายเปนเพียงความเสื่อมสลาย
ทางรางกาย และกระบวนการดูแลผูปวยระยะสุดทายมักดําเนินไปตามแบบแผนพื้นฐานเดียวกันภาย
ใตวิธีคิดแบบการแพทยแบบชีวกลไก ซึ่งมุงความสนใจไปที่กระบวนการทางกายภาพของผูปวย โดยใช
ความรูเทคโนโลยีทางการแพทยเขามาจัดการกับอวัยวะตาง ๆ ในรางกายเพื่อยับยั้งความตาย นอก
จากจะลดทอนความตายเหลือเพียงมิติทางกายภาพแลว ยังมีความพยายามที่จะลดทอนความตายให
กลายเปนเรื่องของความผิดปกติของอวัยวะบางสวนอีก 

 ทัศนคติดังกลาวไดกอใหเกิดผลกระทบตามมาอีกหลายอยาง เชน ความนิยมที่นําคนปวยหรอื
คนที่ใกลส้ินใจไปรักษาที่โรงพยาบาลและฝากชีวิตไวในมือแพทย เพื่อใหแพทยไดใชความรูและ
เทคโนโลยีเขามาควบคุม จัดการ ตอสูกับความตาย  และทําทุกวิธีตามกระบวนการทางการแพทยที่จะ
ยืดลมหายใจคนไขใหนานที่สุด แมวาจะตองเสียคาใชจายจํานวนมากก็ตาม นอกจากนี้ยังสงผลใหการ
ทํางานของบุคลากรทางการแพทยกับผูปวยระยะสุดทายในโรงพยาบาลขาดความละเอียดออน เพราะ
มุงเนนมิติทางกายแตเพียงดานเดียว  ดังที่ อารีวรรณ เจาหนาที่ PCU เขาคิชฌกูฎ จ.จันทบุรี  ได
สะทอนภาพการทํางานของเจาหนาที่ในโรงพยาบาลขณะที่เขาไปติดตาม case  ลุงสงวน ซึ่งเสียชีวิต
ขณะที่รักษาตัวในโรงพยาบาลวา 
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ขณะที่ฉันกําลังจะกาวเทาเพื่อเดินไปยังเตียงคนไข เพื่อปลอบใจปาเพ็ญที่กําลังรองไหครํ่า
ครวญกับการจากไปของลุงสงวน แตก็ตองหยุดชะงักอยูกับที่เมื่อนองพยาบาลเดินพนประตู
เขามาภายในหองพรอมสงเสียง “ปา หมอบอกวา ตองครบ 2 ชั่วโมง กอนจึงจะฉีดยาศพได 
เดี๋ยวปาชวยเซ็นชื่อยินยอมการฉีดยาศพดวยนะคะ แลวถาครบ 2 ชั่วโมงจะมีเจาหนาที่มาเข็น
ศพลุงไปฉีดยาที่ตึกโนน” พรอมทั้งชี้มือไปทางดานขวาของตึก พูดจบก็รีบเดินมาหาปาเพ็ญที่
ยังนั่งอยูที่โตะขางเตียงคนไข แลวนําเอกสารหลายใบมายื่นใหพรอมทั้งชี้ไปที่เอกสารที่จะตอง
เซ็นชื่อ ปาเพ็ญรับปากกาจากพยาบาลและเซ็นชื่อลงไปในเอกสารอยางละลาละลัง เมื่อเซ็น
ชื่อจนครบแลว นองพยาบาลก็รีบเก็บเอกสารและเดินไปที่ประตูหองอยางรวดเร็ว  
 
นอกจากนี้ยังไดสรุปบทเรียนจากการทํางานที่ผานมาวา ขณะที่เปนพยาบาลในตึกผูปวยใน

ของโรงพยาบาลก็คงทํางานในลักษณะไมแตกตางจากนองพยาบาลคนนั้น  เพราะระบบการทํางานใน
โรงพยาบาลมุงเนนที่การรักษาโรคมากกวาใสใจในเรื่องการตาย ดังนั้นเมื่อคนไขที่มาเสียชีวิตในพื้นที่
โรงพยาบาลจึงมักไดรับการดูแลเพียงแคมิติทางกายภายเทานั้น  
 
แนวทางการดูแลผูปวยวาระสุดทาย 

เจาหนาที่และบุคลากรสาธารณสุข จึงควรแสวงความรูและแนวทางในการดูแลผูปวยระยะสุด
ทาย เพื่อชวยใหผูปวยระยะสุดทาย สามารถเผชิญกับความตายไดอยางสงบ ไมต่ืนตระหนก และทุรน
ทุราย  ตอไปนี้ เปนแนวทางเบื้องตนที่พระไพศาล ไดใหเปนแนวทางสําหรับเจาหนาทีแ่ละญาตทิีต่องให
การดูแลผูปวยระยะสุดทาย  (พระไพศาล 2547: 33-37)    

1.การใหความรัก เนื่องจากความทุกขที่รบกวนจิตใจผูปวยระยะสุดทายอยางมากไดแกความ
กลัว เชน กลัวตาย กลัวถูกทอดทิ้ง กลัวที่จะตายไปอยางโดดเดี่ยว ตลอดจนกลัวความเจ็บปวดที่รุมเรา 
ในยามนี้ความรักหรือเมตตาจิตของญาติมิตร แพทย และพยาบาล จะชวยใหผูปวยมีความกลัวนอยลง 
จิตใจเขมแข็งมั่นคงขึ้น ในสภาวะที่จิตเปราะบางออนแออยางยิ่ง ผูปวยตองการใครสักคนที่เขาจะพึง
พาได คนที่จะอยูกับเขาในยามวิกฤต ถามีใครสักคนที่พรอมจะใหความรักแกเขาไดอยางเต็มเปยมหรือ
ไมมีเงื่อนไข เขาจะยิ่งมีกําลังใจที่จะเผชิญกับความทุกขภัยนานาประการที่เขามา จะวาไปแลวความรัก
อาจเปนสิ่งที่ผูปวยตองการมากที่สุด มากกวายารักษาโรคดวยซ้ํา 

2.การชวยใหผูปวยยอมรับความตายที่จะมาถึง  ผูปวยจํานวนมากนึกไมถึงวาตนเองกําลังเปน
โรคที่รายแรง และอาการไดพัฒนามาถึงระยะสุดทายชนิดที่มีโอกาสรักษาใหหายไดนอยมาก ผูปวย
เหลานี้ยากที่จะยอมรับวาตนเองกําลังจะตายจึงพยายามปฏิเสธที่จะรับรูเร่ืองนี้ การปฏิเสธความตาย
ดังกลาวยอมทําใหผูปวยทุรนทุราย ด้ินรนขัดขืน และดังนั้นจึงทําใหยากที่จะเผชิญความตายดวยใจ
สงบได ญาติมิตร แพทย และพยาบาล สามารถชวยเหลือผูปวยดังกลาวไดดวยการพูดคุยใหเขายอม



 11

รับความจริงในที่สุด อาจตองอาศัยความอดทนและพรอมที่จะฟงความในใจจากผูปวย การที่ผูปวยไม
ยอมรับความตายที่จะมาถึงอาจเปนเพราะมีบางสิ่งบางอยางที่ยังคั่งคาง เพื่อจะไดบรรเทาและเยียวยา  

 ในการนี้แพทย พยาบาล และญาติมิตรไมควรเริ่มตนดวยการเทศนาสั่งสอน แตควรเปนฝาย
ซักถาม และรับฟงเขาดวยใจเปดกวางใหมากที่สุด หากเขามั่นใจวามีคนที่พรอมจะเขาใจเขา เขาจะรู
สึกปลอดภัยที่จะเผยความในใจออกมา ขณะเดียวกันการซักถามที่เหมาะสมอาจชวยใหเขาระลึกรูวา
อะไรคือส่ิงที่ทําใหเขามิอาจยอมรับความตายได หรือทําใหเขาไดคิดขึ้นมาวาความตายเปนสิ่งที่มิอาจ
หลีกเลี่ยงได และไมจําเปนตองลงเอยอยางเลวรายอยางที่เขากลัว การชวยใหคลายความกังวลเกี่ยว
กับลูกหลานหรือคนที่เขารัก อาจชวยใหเขาทําใจรับความตายไดมากขึ้น  

3.การชวยใหจิตจดจอกับส่ิงดีงาม การนึกถึงสิ่งดีงามชวยใหจิตใจเปนกุศลและบังเกิดความ
สงบ ทําใหความกลัวคุกคามจิตไดนอยลง และสามารถเผชิญกับความเจ็บปวดไดดีข้ึน เราสามารถ
นอมนําใหผูปวยนึกถึงสิ่งดีงามไดหลายวิธี เชน นําเอาพระพุทธรูปหรือส่ิงศักดิ์สิทธิ์ที่ผูปวยเคารพนับถือ
มาตั้งไวในหองเพื่อเปนเครื่องระลึกถึง หรือชักชวนผูปวยทําวัตรสวดมนตรวมกัน การเปดเทปธรรมะ
หรือพระสวดมนตเปนอีกวิธีหนึ่งในการนอมจิตของผูปวยใหบังเกิดความสงบ นอกจากนั้นเรายัง
สามารถนอมใจผูปวยใหเกิดกุศลดวยการชักชวนใหทําบุญถวายสังฆทาน หรือชวนใหผูปวยระลึกถึง
ความดีที่ตนเองไดบําเพ็ญในอดีต ซึ่งไมจําเปนตองหมายถึงการทําบุญกับพระหรือศาสนาเทานั้น แม
แตการเลี้ยงดูลูก ๆ ใหเปนคนดี เสียสละ ดูแลพอแมดวยความรัก หรือสอนศิษยอยางไมเห็นแกความ
เหนื่อยยาก เหลานี้ลวนเปนบุญกุศลหรือความดีที่ชวยใหเกิดความปติปลาบปล้ืมแกผูปวย และบังเกิด
ความมั่นใจวาตนจะไดไปสุคติ ความมั่นใจดังกลาวเปนสิ่งสําคัญสําหรับผูปวยในยามที่ตระหนักชัดวา
ทรัพยสินเงินทองตาง ๆ ที่สะสมมานั้น ตนไมสามารถจะเอาไปได มีแตบุญกุศลเทานั้นที่จะพึ่งพาไดใน
ภพหนา คนทุกคนไมวายากดีมีจน หรือทําตัวผิดพลาดมาอยางไรยอมเคยทําความดีที่นาระลึกถึงไม
มากก็นอย 

4.การชวยปลดเปลื้องสิ่งคางคาใจ เมื่อผูปวยรูวาวาระสุดทายของชีวิตใกลมาแลว ส่ิงหนึ่งซึ่ง
จะทําความทุกขแกจิตใจ และทําใหไมอาจตายอยางสงบ (หรือ”นอนตายตาหลับ”) ได ก็คือ ความรูสึก
คางคาใจในบางสิ่งบางอยาง ส่ิงนั้นอาจไดแกภารกิจการงานที่ยังคั่งคาง ทรัพยสินที่ยังแบงสรรไมแลว
เสร็จ ความโกรธแคนใครบางคน (เชน กรณีศึกษาเรื่องฝากไขไมฝากฝ จ.ราชบุรี) หรือความรูสึกผิดบาง
อยางที่เกาะกุมจิตใจมานาน ความปรารถนาที่จะขออโหสิกรรม ความหวงกังวลหรือความรูสึกไมดีที่
คางคาใจเปนสิ่งสมควรไดรับการปลดเปลื้องอยางเรงดวน หาไมแลวจะทําใหผูปวยทุรนทุราย พยายาม
ปฏิเสธผลักไสความตาย และตายอยางไมสงบ ซึ่งนอกจกจะหมายถึงความทุกขอยางมากแลว ในทาง
พุทธศาสนาเชื่อวาจะสงผลใหผูตายไปสูทุคติดวยแทนที่จะเปนสุคติ 

ญาติมิตร ตลอดจนแพทย และพยาบาลควรเปดใจและฉับไวกับเร่ืองดังกลาว บางคร้ังผูปวย
ไมพูดตรง ๆ ผูอยูรอบขางควรมีความละเอียดออนและสอบถามดวยความใสใจและมีเมตตา ไมรูสึก
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รําคาญ ในกรณีที่เปนภารกิจที่ยังคั่งคาง ควรหาทางชวยเหลือใหภารกิจนั้นเสร็จส้ิน หากเขาปรารถนา
พบใคร ควรรีบตามหาเขามาพบ หากฝงใจโกรธแคนใครบางคน ควรแนะนําใหเขาใหอภัยไมถือโทษ
โกรธเคืองอีกตอไป ในกรณีที่เปนความรูสึกผิดที่คางคาใจเนื่องจากทําสิ่งที่ไมสมควร ในยามนี้ไมใช
เวลาที่จะประณามหรือตัดสินเขา หากควรชวยใหเขาปลดเปลื้องความรูสึกผิดออกไป อาทิเชน ชวยให
เขาเปดใจและรูสึกปลอดภัยที่จะขอโทษหรือขออโหสิกรรมกับใครบางคน ขณะเดียวกันการแนะนําให
ฝายหลังยอมรับคําขอโทษและใหอภัยผูปวย ก็เปนสิ่งสําคัญที่คนรอบขางสามารถชวยได 

5.การชวยใหผูปวยปลอยวางสิ่งตาง ๆ  การปฏิเสธความตาย ขัดขืนไมยอมรับความจริงที่อยู
เบื้องหนา เปนสาเหตุแหงความทุกขของผูปวยในระยะสุดทาย และเหตุที่เขาขัดขืนดิ้นรนก็เพราะยังติด
กับบางสิ่งบางอยาง ไมสามารถพรากจากสิ่งนั้นได อาจจะไดแก ลูกหลาน คนรัก พอแม ทรัพยสมบัติ 
งานการ หรือโลกทั้งโลกที่ตนคุนเคย ความรูสึกติดยึดอยางแนนหนานี้สามารถเกิดขึ้นไดแกกับคนที่มิได
มีความรูสึกผิดคางคาใจ  เมื่อเกิดขึ้นแลวยอมทําใหเกิดความกังวล ควบคูกับความกลัวที่จะตองพลัด
พรากสิ่งอันเปนที่รักเหลานั้น ญาติมิตรตลอดจนแพทยและพยาบาลควรชวยใหเขาปลอยวางใหมากที่
สุด เชน ใหความมั่นใจแกเขาวา ลูกหลานสามารถดูแลตนเองได หรือพอแมของเขาจะไดรับการดูแล
ดวยดี หรือเตือนสติแกเขาวา ทรัพยสมบัตินั้นเปนของเราเพียงชั่วคราว เมื่อถึงเวลาก็ตองใหคนอื่นดูแล
ตอไป 

6.การสรางบรรยากาศที่เอื้อตอความสงบใจ ความสงบใจและความปลอยวางสิ่งคางคาติดยึด
ในใจผูปวยนั้น จะเกิดขึ้นไดอยางตอเนื่องจําตองมีบรรยากาศรอบตัวเอื้ออํานวยดวย ในหองที่
พลุกพลานดวยผูคนเขาออก มีเสียงพูดคุยตลอดเวลาหรือมีเสียงเปดปดประตูทั้งวัน ผูปวยยอมยากที่
จะประคองจิตใหเปนกุศลและเกิดความสงบได กลาวในแงจิตใจของผูปวยแลว ส่ิงที่ญาติมิตร รวมทั้ง
แพทยและพยาบาลสามารถชวยไดเปนอยางนอยก็คือ ชวยสรางบรรยากาศแหงความสงบ งดเวนการ
พูดคุยที่รบกวนผูปวย งดการถกเถียงในหมูญาติพี่นอง หรือรองหมรองไห ซึ่งมีแตจะเพิ่มความวิตก
กังวลและความขุนเคืองใจแกผูปวย เพียงแคญาติมิตรพยายามรักษาจิตใจของตนใหดี ไมเศราหมอง 
สลดหดหู ก็สามารถชวยผูปวยไดมาก เพราะสภาวะจิตใจของคนรอบตัวนั้นสามารถสงผลตอ
บรรยากาศและตอจิตใจของผูปวยได จิตของคนเรานั้นละเอียดออน สามารถรับรูความรูสึกของผูอ่ืนได 
แมจะไมพูดออกมาก็ตาม ความละเอียดออนดังกลาวงมิไดเกิดขึ้นเฉพาะในยามปกติหรือยามรูตัวเทา
นั้น แมกระทั่งผูปวยที่อยูในภาวะโคมาก็อาจสัมผัสกับกระแสจิตของผูคนรอบขางได 

อยางไรก็ดี ยังมีการนําหลักธรรมคําสอนทางพุทธศาสนามาประยุกตใชในการดูแลผูปวยวาระ
สุดทายทั้งในระบบบริการสาธารณสุขและในชุมชน ไมวาจะเปน แนวทางการเผชิญความตายอยาง
สงบ  การมรณานุสติ  โพชฒงค 7  พุทธวิธีเสิรมสุขภาพ เปนตน ซึ่งจะกลาวถึงในบทความฉบับ
สมบูรณตอไป 
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