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พิธีกรรมเกี่ยวกับความตาย 
 

ความตายและการตาย (death and dying) เปนสิ่งสากลที่เกดิขึ้นกับทกุบุคคลในทุก
สังคม แตกลบัมีการศึกษาและทําวิจัยเกีย่วกับเร่ืองนีน้อยมาก ทัง้นีอ้าจเปนเพราะความตายและ
การตาย ไดถกูทําใหกลายเปนเรื่องตองหามในทัศนะแบบสมัยใหม อีกทั้งแมวาเราจะสามารถเฝา
สังเกตการณรวมอยูในขณะที่เกิดการตายขึ้น เชน ญาตหิรือบุคลากรทางการแพทยซึ่งเฝาคนไขอยู
จนสิ้นลม เปนตน แตการตายกน็ับเปนประสบการณสวนบุคคลของผูตาย ซึง่ผูอ่ืนที่แวดลอมอยูไม
สามารถมีประสบการณรวมได อีกทั้งผูตายก็ไมสามารถบอกเลาถายทอดสิ่งที่ตนประสบแกผูอ่ืนได 
ความตายจึงเปนสิ่งที่ลึกลับและนาหวาดกลัว  

ในชวงตนศตวรรษที่ยี่สิบ งานศึกษาทางมานษุยวิทยาไดใหความสนใจกับบทบาทของ
ความตายในสงัคมตาง ๆ  รวมทัง้วธิีที่คนในสังคมเหลานัน้ (ที่ไมใชสังคมอุตสาหกรรม) ตอบสนอง
กับความตาย จุดเนนหลักของความสนใจนี้จึงอยูทีพ่ิธศีพและการไวทุกข เชน งานของ เฟรเซอร 
(1913) แรดคลิฟ-บราวน (1933) งานศกึษาเหลานี้ใหขอมูลและมุมมองทางทฤษฎีโดยเนนที่การ
ทําความเขาใจเหตุการณที่เกิดขึ้นหลงัจากความตาย ไดแก การจัดการกับรางผูตาย พิธกีารทีค่น
มารวมงานมากมาย ระยะเวลาที่ไวทกุข การทาํลายทรัพยสิน หรือการทาํรายตนเองเพื่อแสดง
ความเศราโศก เปนตน การศึกษาในระยะตอมามีการพัฒนากรอบแนวคิดและทฤษฎีเพื่อทาํความ
เขาใจกับปรากฏการณเหลานี้มากขึ้น 

แนวคิดมานุษยวิทยาตามทฤษฎีเชิงโครงสราง-หนาทีท่ําความเขาใจประเพณีและพิธีกรรม
เกี่ยวกับการตาย โดยวเิคราะหวา การตายเปนชวงระยะแหงการเปลีย่นผานระหวางชีวิตกับความ
ตาย ซึง่นอกจากจะมีการเปลี่ยนแปลงในทางกายภาพแลว ในสภาพหัวเลีย้วหัวตอนี้ ยงัมีการ
เปลี่ยนผานทางสงัคม ซึง่เปนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการปฏิบัติตอคนที่อยูในชวงเปลีย่นผาน
เหลานี ้  เพื่อแสดงถึงสถานภาพทางสังคมที่เปลีย่นแปลงไป เรียกวาเปน “ความตายทาง
สังคม”(social death) เชน แบงแยกผูทีก่ําลงัจะตายออกจากคนทีม่ีชีวิต และคอย ๆ  เปลี่ยนพฤติ
กรรม ใหคอย ๆ รับรูตนเองวาบทบาททางสังคมของตนนั้นมิไดเปนบทบาทของคนที่มีชีวิตอกีตอไป 
ทั้งนี้เพราะเมือ่เกิดการตายของสมาชิกในกลุมสังคมขึน้ ยอมสงผลกระทบใหเกิดความระส่ําระสาย
ของความสมัพันธของคนทีย่ังมีชวีิตอยูดวย ในทัศนะแบบโครงสราง-หนาทีน่ิยมนัน้ พิธีศพซึง่มีราย
ละเอียดขอปฏิบัติที่แตกตางกันจงึมีบทบาทหนาที่ในการแกปญหาความกลัวและโศกเศรา และ
ความสัมพันธที่ถูกกระทบใน 3 ลักษณะรวมกนั ไดแก การแบงแยกผูตายออกไปจากสงัคม 
(separation) พิธีเกีย่วกบัการเปลี่ยนแปลงสภาพ (transition) เชน ทิ้งศพใหเนา เผา ฯลฯ และการ
รวมผูตายเขาสูโลกใหมหรือบทบาทใหมทีต่างไปจากโลกของคนเปน (incorporation) งานศึกษา
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จํานวนมากเกีย่วกับพิธีกรรมการตายยังใหความสนใจเกี่ยวกบัการตคีวามเชงิสัญลักษณที่ปรากฏ
ในพิธีศพดวย 

นักมานษุยวทิยาไดชี้ใหเห็นวา ในสงัคมตาง ๆ กนันัน้ การใหนิยามของการตายนัน้เปนสิ่ง
ที่ซับซอนและแตกตางออกไป เชน งานของ Hertz (1960 [1907]) ที่แสดงถึงความแตกตางของ
ระบบความคดิและความหมายของการตายในกลุมที่ตางวฒันธรรมกัน ตัวอยางเชน ในยุโรป
ปจจุบันถือวา ความตายนัน้คือจุดสิ้นสุดของชีวิต ในขณะที่ระบบคิดของสังคมดั้งเดิมหลายแหงใน
เอเชียตะวนัออกเฉียงใตนั้นถือวาความตายเปนเพียงสภาวะหนึง่ในกระบวนการที่ยาวนานกวานัน้ 
ซึ่งเริ่มข้ึนกอนหนาภาวะที่เรียกวา “ความตาย” และยังดํารงอยูตอไปอีกนานหลงัจากนัน้ ตัวอยาง
เชน ชาวเมรินา (Merina) ในมาดากัสการนัน้เชื่อกันวา มนษุยนัน้เปลี่ยนไปตามลําดับ จากสภาวะ
เร่ิมแรกที่เปยกและออนนุม มาเปนทารกที่กระดูกยังออนดัดได ไปเปนผูใหญซึ่งมีการผสมกนั
ระหวางสวนทีแ่หงและแข็งคอืกระดูก กับสวนที่ออนนุมคือเนื้อหนังมังสา เมื่อตายไปศพก็ยงัพัฒนา
ตอไปอีกโดยมีสวนที่แข็งแหงมากขึ้น แตก็ยงัคงสวนที่เปยกอยู ซึง่จะคอยๆ เนาสลายไปจนหมด จงึ
ถือวาจบกระบวนการ ดังนั้นสําหรับชาวเมรินาแลว การเปลี่ยนแปลงของรางกายตลอดชีวิตนั้นเปน
กระบวนการหนึ่งเดียวที่ตอเนื่องเชื่อมโยงไปจนถึงภายหลังการตาย 

ทัศนคติตอความตายเชนนี้ยอมสะทอนออกมาในการจัดพิธีศพ โดยชาวเมรนิาจะฝงรางผู
ตายทนัทีในหลุมชั่วคราว เพื่อใหสวนที่ออนนุมและเปยกนัน้ไหลออกจากราง หลังจากนั้น 2 ป สวน
ที่แหงและแข็งของรางกายกจ็ะถูกนําไปฝงในหลุมศพของตระกูล การจัดพิธีศพถงึ 2 คร้ังนี้ก็เพื่อนํา
มาซึ่งความเสร็จสมบูรณของกระบวนการแหงชวีิต ยิง่ไปกวานั้น การจัดวางสวนที่แหงแขง็ลงใน
หลุมศพของชมุชนยงัเปนอีกตัวอยางหนึ่งทีช่ี้ใหเหน็ถงึความเปลี่ยนแปลงจากการสิน้สุดความเปน
ปจเจกบุคคลของผูตาย และผูตายไดหลอมรวมเขากบัตระกูลเครือญาติในอนุสรณสถานซึง่จะคง
อยูไปชั่วนิรันดร (Block 1971)  

การศึกษาในสงัคมตาง ๆ พบวา ความพยายามที่จะรักษาชิน้สวนรางของผูตายใหคงทน
ไปนานๆ โดยการเก็บรักษาไวในสุสานหนินั้นพบเห็นไดทั่วไปตั้งแตประเทศจนีไปจนถึงในยุโรป ใน
วัฒนธรรมที่เกบ็รักษาศพไวในสุสานนีห้ลุมฝงศพมิใชเปนของปจเจกบุคคลเทานั้น แตทวาเปน
สถานที่ซึง่รางของทั้งครอบครัวและสายตระกูลถูกนํากลบัมารวมกัน แสดงถึงสัญลกัษณของความ
เปนเอกภาพของครอบครัว อีกทั้งสุสานหนิมีลักษณะทีค่งทนถาวรเปนการเชื่อมโยงระหวางผูทีย่งัมี
ชีวิตและผูตายที่ถกูฝงอยูในผืนดนิ ในบางกรณหีลุมศพยังมบีทบาทสําคัญที่สอถงึความเปนชาติ
นิยมดวย บรรดาผูที่อพยพยายถิน่มักจะใหความสําคญัเปนอยางมากกับการฝากฝงใหสงศพของ
พวกเขากลับไปฝงยังภูมิลําเนาเดิม ตัวอยางเชน ชาวคอรซิคัน (Corsican) ซึ่งอพยพไปทีส่หรัฐ
อเมริกานั้น จะยอมใชเงินจาํนวนมากในการสรางสุสานของตระกูลทีม่ีขนาดใหญเพื่อนาํศพของตน
กลับไปฝงในดินแดนบานเกิด  



 3

ยังมีแนวปฏิบัติอีกลักษณะหนึง่ซึ่งเปนไปในทางตรงกันขามกับความพยายามที่จะเก็บ
รักษาศพ กคื็อ การเผาศพ ประเพณีการเผาศพนั้นมเีหตุผลทีแ่ตกตางกนัไปในแตละกลุมวัฒน
ธรรม ในศาสนาฮนิดู ถือวาการเผาศพเปนสภาวะสุดทายของการทาํใหรางและกิเลสตัณหาไดกลบั
ไปรวมเปนเอกภาพกับความศรัทธา ไปสูความหลุดพน ในพธิีศพของฮินด ู ผูไวทุกขหลักจะทุบ
กะโหลกของศพใหแตกเพื่อปลดปลอยดวงวิญญาณจากการติดกับเนือ้หนงัมงัสา การจัดพิธีเผาศพ
นั้นแตกตางกนัไปตามวรรณะของผูตาย หากเปนพวก “ศูทร” เวลาเผาศพจะจุดไฟเผาบริเวณเทา
กอน วรรณะ “แพศย” จะเร่ิมตนจุดไฟเผาบริเวณสะโพก “กษัตริย” เร่ิมจุดไฟทีบ่ริเวณหัวไหล 
และ วรรณะ “พราหมณ”ซึ่งเปนกลุมทีติ่ดตอกับพระเจาไดจะจุดไฟเผาที่ศีรษะกอน ที่เมือง
พาราณสีอันศักดิ์สิทธิ์ ณ ประเทศอินเดยี รางนับพันของผูตายจะถกูนําไปเผาที่ริมฝงแมน้าํคงคา 
(Ganges) เถาถานกระจายไปกับสายน้ํานั้นถือเปนความหวังที่จะปลดปลอยผูตายใหหลุดพนจาก
วัฎจักรแหงการเวียนวายตายเกิดไปดวย   

อยางไรก็ตาม การเผาศพอาจเปนความจงใจที่จะทาํในสิ่งตรงขามกไ็ด ในมหากาพยอี
เลียตของโฮเมอร ยุคกรีกโบราณนั้น ความตายในอุดมคติคือการถกูสังหารในขณะที่ยงัอยูในวัย
หนุมสาว ดังนัน้ศพของวีรบุรุษผูตายในสงครามจงึถูกเผา เพื่อวาความทรงจาํถงึรางอนัสมบูรณ
ของพวกเขาจะไดไมถูกเจือปนดวยภาพแหงความเสื่อมและการเปลี่ยนแปลง (Vernant 1982)  

ในบางสังคม การปฏิบัติตอรางผูตายอาจสะทอนถึงความกงัวลในเรื่องอื่นๆ เชน ในเมลานิ
เซีย การเผาศพถกูมองวาเปนการแลกเปลี่ยนของหวงโซการแลกเปลี่ยนของขวญัที่ผูกพนักนัมา
จากการแตงงาน ในหมูชาวกีมี (Gimi) แหงนวิกีน ี ถือวาบคุคล (person) นั้นคือผลพวงของการ
หลอมรวมกันของกระดูกซึ่งไดมาจากสายตระกูลที่ถือกาํเนิดมากับเนือ้หนงัมงัสาซึง่เชื่อกันวาไดมา
จากหญิงที่แตงงานดวยซึ่งเปนสายตระกลู (clan) อ่ืน ดังนัน้การตายจงึเปนการทําลายความเปน
บุคคล ความคิดเชนนี้ปรากฏชัดเจนในวิถีปฏิบัติที่ผูหญิงของเผาตองทาํหนาที่กนิเนื้อของผูตาย
เพื่อปลดปลอยกระดูกซึง่มาจากสายตระกลูสามีและทาํใหดวงวิญญาณกลับไปยังปาดั้งเดิมได พธิี
กรรมเหลานี้ไมเพียงแตมีความสําคัญทางสังคมแตยังมสีวนทําใหเชื้อโรคบางชนิดติดตอจากผูตาย
ไปเฉพาะกับผูหญิงซึ่งสัมผัสและกินเนื้อผูตายอีกดวย 

มีการศึกษาถงึบทบาทของพธิีกรรมที่ชวยเยียวยาหรือบรรเทาอารมณเศราโศก กังวล 
ความระส่าํระสายของความสัมพันธของคนทีย่ังมชีีวิตอยู ทัง้นี้แบบแผนปฏิบัติในพธิีจะแตกตางกัน
ไปข้ึนกับ เพศ วัย สถานะทางสงัคมของผูตาย และผลกระทบของการตายทีม่ีตอกลุมสังคม เชนใน
หลายกลุมสังคม การตายของเด็กทารก แมจะสรางความโศกเศราใหแกพอแม แตจะไมมีการทํา
พิธีใดๆ เพราะถือวายังไมไดเขาเปนสมาชิกของสังคม ในขณะทีก่ารตายของคนสงูอาย ุ ซึ่งมีลูก
หลานมากมายมักจะมีการจัดอยางใหญโต มีทั้งการเฉลิมฉลองและการไวทกุข ซึง่อาจแสดงออก
ดวยการรองไห โกนศีรษะ หรือใสเสื้อผาเฉพาะเพื่อแสดงชวงเวลาการไวทุกข ในบางกรณีพิธีศพมิ
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ไดมีแตการแสดงอารมณโศกเศราเทานัน้ เพราะเมื่อมีการตายยอมมีการเกิดใหมข้ึนแทนที่ผูตาย
ดวย ในกรณีของผูที่มีสถานภาพสูง มีทรัพยสมบัติที่จะสงตอใหผูอ่ืนจํานวนมาก เชน กษัตริย หรือ 
ผูนํา ระยะเวลาในการจัดพธิีจะยาวนานกวาและมีชวงเวลาการไวทกุขที่นานกวาเพือ่ทิ้งชวงใหเกดิ
การจัดดุลยภาพขึ้นใหมในกลุมคนที่จะสบืตอทรัพยสมบัติและอํานาจนั้น ในพิธีศพมกัเปนการ
แสดงถึงจุดสิ้นสุดของชีวิตและเนนความตอเนื่องสืบตอไป  

นอกจากนี ้ พิธีกรรมยงัสะทอนความเชื่อเกี่ยวกับโลกหนาและชวีิตหลังความตาย ความ
เชื่อเร่ือง “ขวัญ” หรือ “ดวงวิญญาณ” ที่ยงัคงอยูตอไป ในพิธกีรรมจึงมักมีการแนะหรือนําทางให
ดวงวิญญาณสามารถไปยงัจุดหมายได เพื่อมิใหเกาะติดหรือกลับมารบกวนคนที่มีชวีิตอยูในรูป
แบบของผี หรือ กอใหเกิดสิ่งไมดีแกสังคมได แนวคิดในการจัดแบงประเภทของการตายวา อะไรคือ 
การ “ตายดี” หรือ “ตายราย” ก็มีความแตกตางกนัดวย ในบางสังคมถอืวา การฆาตัวตายนั้น
เปนบาปสงูสดุ แตในกลุมบางสงัคม เชน ชาวซามไูรในญี่ปุนในอดีตนั้นถือวา การฆาตวัตาย 
(ฮาราคีรี) นัน้เปนสิง่ที่นายกยอง การประกอบพิธกีรรมอยางถูกตองเหมาะสมกับสาเหตุการตาย
และตําแหนงทางสังคมของผูตาย จึงมีความสําคัญตอความอยูดีมีสุขของผูที่ยงัมีชวีติอยูดวย งาน
วิจัยตางๆ ไดบงชี้วา ถงึแมวาความเชื่อเร่ืองผีจะเปนสากลปรากฏอยูทุกสังคม แตผีนั้นจะสามารถ
ทํารายหรือชวยเหลือคนที่ยงัมีชีวิตอยูไดอยางไรนัน้ ข้ึนกับสังคมและความเชื่อเฉพาะทางวัฒน
ธรรมที่แตกตางกันไป  

ในบางกรณี การประกอบพิธีกรรมมิไดสะทอนเพียงความสัมพันธระหวางผูที่จากไปกับคน
ที่ยังมีชีวิตอยูเทานั้น พธิีศพยังถูกใชเปนพื้นที่เพื่อตอรองความสัมพนัธระหวางคนที่มีชีวิตอยูดวย 
จากงานศึกษาของ Seremetakis (1991) ทีว่ิเคราะหการแสดงบทบาทในงานศพของผูหญิงซึง่
อาศัยอยูในแถบ Inner Mani ตอนใตของกรีก นับแตโบราณชาวมานีแบงกลุมตามสายตระกูล ขัด
แยงและสูรบลางแคนกันมาโดยตลอด ทําใหมกีารตายเปนจํานวนมาก สิทธิ์ในการถือกุญแจหอ
คอยสําหรับเกบ็อาวุธและเฝาระวังชุมชนถอืเปนสิ่งสาํคญัซึ่งจะสืบทอดตอมายังผูชายเทานั้น ผู
หญิงถกูแลกเปลี่ยนเพื่อสรางพนัธมิตร สังคมที่ชายเปนใหญนี้ เสียงของผูหญิงไมถูกรับฟงนกัใน
ชีวิตประจําวัน ทวาเมื่อมีการตายเกิดขึ้น โดยเฉพาะการตายของชายหนุมที่ยงัแข็งแรง ผูหญงิทั้ง
ชุมชนจะตองมารวมกันรองเพลงไวอาลัยตอผูตาย เปนการดนสดและรองโตตอบกนั นอกจากนีย้ัง
มีการฝนหรือเห็นลางบอกเหตุราย และการเขาทรงในรางหญิง พิธศีพจึงเปนพืน้ที่ที่ผูหญิงใชพดู
แสดงความคดิเห็นที่มีตอสังคมรอบตัว วิจารณสถานการณซึ่งไมสามารถพูดไดในชีวิตประจาํวัน 
เปนพื้นที่แสดงออกถึงการตอตานอํานาจอีกดวย   

อยางไรก็ตาม พิธีกรรมความตายมิไดหยุดนิ่ง เมื่อสังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงยอมสงผลตอ
การเปลี่ยนแปลงความคิด ความเชื่อ และการปฏิบัติตอผูตายดวย ปจจุบันเมื่อมีการอพยพเคลื่อน
ยายแรงงานมาทาํงานในเขตเมืองมากขึ้น มีการเปลี่ยนคําจาํกัดความของความตายใหมในสงัคม
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ตะวันตกใหสัมพันธกับการหยุดหายใจและการหยุดระบบหมนุเวยีนโลหิต ไปจนถึงการหยุดทํางาน
ของสมอง โดยใชเครื่องมืออิเลคทรอนิกสที่ทนัสมัยตาง ๆ  เปนเครื่องวัด ชิ้นสวนอวัยวะสามารถ
ปลูกถายใหผูอ่ืนได เทคโนโลยีไดเขามามบีทบาทในการเปลี่ยนนิยามความตาย และทําใหมนัคลมุ
เครือมากยิง่ขึ้น จึงเปนสิ่งทีน่าสนใจวาการเปลี่ยนแปลงตางๆ จะสะทอนและปรากฏในพีธีศพอยาง
ไร 
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