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ความนำ��

ทุกวันมีคนตาย
ทุกความตายมีบทเรียน
จะมากจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าเรารู้จักแง่มุมของการตายนั้นๆ 
มากน้อยแค่ไหน

ตลอดปี 2558 มีการตายเกิดขึ้นมากมาย
บ้างเป็นความตายของคนธรรมดา แต่ส่งผลกระเทือนใหญ่หลวง
บ้างเป็นของคนมีชื่อเสียง ที่สะท้อนแง่มุมบางอย่างน่าสนใจ
E-Book เลม่นีห้ยบิยกหลากหลายแงม่มุการตายตลอดปทีีผ่า่น 
มาทบทวน ย้อนคิด และชวนคุยอีกครั้ง
เพื่อเป็นอนุสติ เพิ่มพูนความเห็นและท่าทีอันสอดคล้องกับ
ความจริงของชีวิต
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มีทั้งบทเรียนจากการละสังขารของหลวงพ่อคูณ
ความอลหม่านหลังการตายในเหตุระเบิดราชประสงค์
การฆ่าตัวตายของสิงห์ ประชาธิป มุสิกพงศ์
ความตายจากการอพยพลี้ภัยของชาวซีเรีย
งานศพอลังการของคุณนงนุช ตันสัจจา
และการจากไปอันธรรมดาของคุณประภัสสร เสวิกุล

ผู้จัดทำาขอขอบพระคุณ
บุคคลต้นเรื่องและผู้เป็นต้นธารความรู้และหนังสือเล่มนี้
ขออภัยหากเน้ือหาใดล่วงเกินหรือทำาให้ญาติผู้ใกล้ชิดสะเทือนใจ
กศุลใดทีเ่กดิแกผู่อ้า่น ทมีงานขออทุศิใหผู้ว้ายชนมท์ีไ่ดก้ลา่วถงึ 
ในหนังสือ
ความผิดพลาดประการใดในการจัดทำา ทีมงานขอน้อมรับไว้
ในทุกกรณี

ทีมงานโครงการความตาย พูดได้
เครือข่ายพุทธิกา
ธันวาคม 2558
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“ในยามที่ยังมีชีวิต ท่านให้ทุกอย่างที่ท่านมีหรือ 
ได้มา ไม่ว่า เงินทอง วัตถุมงคล และคำาสอน ด้วย
เมตตาจิตอันใหญ่หลวง สมกับโวหารที่กลายเป็น
เอกลักษณ์ประจำาตวัทา่นว่า “กใูหม้งึ” เปน็การสอน
ด้วยการกระทำาตลอดทั้งชีวิตว่า “ย่ิงเอามันย่ิงอด  
ยิ่งสละให้หมดมันยิ่งได้” สุดท้ายเมื่อท่านสิ้นลม แม้
เอาอะไรไปไม่ได้เลยสักอย่าง แต่ก็ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่
ให้ได้ นั่นคือ ร่างกายของท่าน”

“เหตุการณ์เช่นนี้ น่าจะเป็นบททดสอบที่ดี  
ที่วัดว่าคุณภาพการประคองสติของท่าน 
ใช้งานได้อย่างทันท่วงทีมากน้อยเพียงใด  
หากวันนั้นท่านตื่นตระหนกคุมสติไม่ได้  
จ่อมจมเป็นส่วนหน่ึงของความปั่นป่วน
วุ่ นวาย  นี่ คง เป็นสัญญาณให้ท่ านได้  
พิจารณาฝึกฝนการเผชิญความตายเสียแต่
วันนี้”

คำาสอนสุดท้ายของหลวงพ่อคูณ 
พระไพศาล วิสาโล8

17ระเบิดราชประสงค์ 
: เมื่อควันจางหาย เราเห็นอะไรชัดขึ้นบ้าง 

เอกภพ สิทธิวรรณธนะ / ปุณยอาภา ศรีคิรินทร์

สารบัญ
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“เมื่อเราฟังใครสักคนด้วยใจ เขาจะรับรู้ได้ว่ามีคน
พร้อมอยู่เคียงข้าง เขาไม่ได้เดียวดายอย่างที่รู้สึก 
คุณค่าที่เคยหายไปก็จะค่อยๆ กลับมาเมื่อมีคนรับรู้ 
ตวัตนของเขาอย่างเตม็เปีย่ม ถงึตอนนัน้ ความคดิวา่
อยากจากโลกนีจ้ะนอ้ยลงไป ในผูเ้ปน็โรคซึมเศรา้ขัน้
เริ่มต้น การรับฟังนับเป็นวิธีการเยียวยาอันทรงพลัง 
บางทีอาจมีคุณค่าเสียยิ่งกว่าคำาแนะนำาแบบคมคาย
ด้วยซ้ำาไป”

บทเรียนในการจากลาของ 
ประชาธิป มุสิกพงศ์ 

ขวัญชาย ดำารงขวัญ25

34
ความตายของหนูน้อยอลัน 

ผู้ปลุกสำานึกคนทั่วโลกต่อปัญหาผู้ลี้ภัย 
นภนาท อนุพงศ์พัฒน์

“เราคงยากจะมคีำาอธบิายไดอ้ยา่งชดัเจนวา่ ทำาไมภาพของหนูน้อย อลนั เคอรด์ ี 
จึงทำาให้เกิดผลกระทบมากมายหลายประการ รวมไปถึงการวิพากษ์วิจารณ์
เรื่องการนำาเสนอภาพข่าวของเขา อย่างไรก็ดี เรื่องราวปัญหาของซีเรียและ
ตะวันออกกลาง ปัญหาของผู้อพยพในยุโรปได้ถูกนำาเสนอและให้โลกได้เข้าใจ
และหาทางออกร่วมกัน และที่สำาคัญภาพของเขาได้ปลุกมโนสำานึกของผู้คน
ธรรมดาสามัญจำานวนมากทั่วโลก จนเกิดการกระทำาอันหลากหลายเพื่อ 
ช่วยเหลือและพยายามเปลี่ยนแปลงเรื่องที่เกิดขึ้น”  
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ดอกไม้กับงานศพอลังการ
ของนงนุช ตันสัจจา 
ภัสน์วจี ศรีสุวรรณ์ 

ความตายธรรมดาๆ  
ของประภัสสร เสวิกุล 

กนกวรรณ กนกวนาวงศ์

44

54

“กรณีงานศพของคุณนงนุชนับเป็นตัวอย่าง 
งานศพที่ เ รียกได้ว่าเหมาะสมกับบริบทของ
ครอบครัว อย่างไรก็ตามแม้เราจะไม่มีฐานะแบบ
คุณนงนุช แต่ก็สามารถออกแบบงานศพของ 
ตัวเราหรือคนในครอบครัวแบบมีสาระและสื่อ 
ใหเ้หน็ถงึตวัตนของผูต้ายไดเ้ชน่กนั  โดยพจิารณา
บนเงื่อนไขเดียวกันว่า ผู้ตายเป็นใคร ประกอบ
คุณงามความดีใดมาบ้าง และยึดถือความเชื่อ
ประเพณีแบบใด”  

“สิ่งเธอและลูกชายทั้งคู่ได้เรียนรู้จากการจากพราก
ครั้งนี้ นั่นคือชีวิตนั้นไม่แน่นอน ความตายเป็นเรื่อง
ง่ายดายมาก เกิดขึ้นได้ทุกเวลานาทีอย่างไม่มีใคร
กำาหนดได้ เมื่อถึงเวลาก็ต้องไปไม่ว่าจะยินยอม 
หรือไม่ สิ่งที่ทำาได้ก็คือการยอมรับความเป็นจริงต่อสิ่ง
ทีเ่กดิขึน้ เพือ่ใหก้ารจากกนัมคีณุคา่ต่อการเริม่ต้นใหม่
ของคนที่ยังมีชีวิตอยู่”
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ทุกความตายมีบทเรียน
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พระไพศาล วิสาโล

คำ�สอนสุดท้ายของหลวงพ่อคูณ
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ในรอบปทีีผ่า่นมา การมรณภาพของหลวงพอ่คูณ ปริสทุโธ 
หรือ พระเทพวิทยาคม เป็นข่าวใหญ่ที่สุดข่าวหนึ่ง แม้จะมี 
พระมหาเถระและเกจิอาจารย์เป็นอันมากละสังขารไป 
ในช่วงดังกล่าว  ก็ไม่ เป็นข่าวดังเท่ากับการสิ้นลมของ 
หลวงพ่อคูณ และหากมีการพระราชทานเพลิงศพของท่าน
อย่างที่นิยมปฏิบัติกันโดยท่ัวไป ก็เชื่อได้ว่าจะเป็นข่าวใหญ่
ระดับชาติที่ผู้คนทั้งประเทศตั้งตารอคอยเช่นกัน

 อย่างไรก็ตามเป็นที่ทราบกันดีว่า งานดังกล่าวมิอาจ 
เกิดขึ้นได้ ทั้งนี้เพราะหลวงพ่อคูณได้เขียนไว้ในพินัยกรรมของ
ท่านอย่างชัดเจนว่า “ห้ามขอพระราชทานเพลิงศพ โกศ และ
พระราชพิธีอ่ืนๆ เป็นกรณีพิเศษเป็นการเฉพาะ” ยิ่งกว่านั้น
ท่านยังกำาชับว่า งานศพของท่านนั้น “ให้จัดงานแบบเรียบง่าย 
ละเว้นการพิธีสมโภชใดๆ” ว่าจำาเพาะพิธีกรรมทางศาสนา 
ท่านระบุว่า ให้มีการสวดอภิธรรมศพเพียง 7 วันเท่านั้น

คำาสอนสุดท้ายของหลวงพ่อคูณ
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คำาสอนสุดท้ายของหลวงพ่อคูณ

 ใช่แต่เท่านั้นท่านยังได้ส่ังเสียอย่างชัดเจนว่า “ศพของ 
อาตมา ให้มอบแก่มหาวิทยาลัยขอนแก่นภายใน 24 ชั่วโมง 
หลังจากมรณภาพลง” เพื่อเป็น “อาจารย์ใหญ่” ให้แก่ 
นักศึกษาแพทย์ นี้เป็นการให้ครั้งสำาคัญและคร้ังสุดท้ายของ
หลวงพ่อคูณ ในยามที่ยังมีชีวิตท่านให้ทุกอย่างที่ท่านมีหรือ 
ได้มา ไม่ว่า เงินทอง วัตถุมงคล และคำาสอน ด้วยเมตตาจิต 
อันใหญ่หลวง สมกับโวหารที่กลายเป็นเอกลักษณ์ประจำาตัว
ท่านว่า “กูให้มึง” เป็นการสอนด้วยการกระทำาตลอดทั้งชีวิต
ว่า “ยิ่งเอามันย่ิงอด ย่ิงสละให้หมดมันยิ่งได้” สุดท้ายเม่ือ 
ท่านสิ้นลม แม้เอาอะไรไปไม่ได้เลยสักอย่าง แต่ก็ยังมีอีก 
สิ่งหนึ่งที่ให้ได้ นั่นคือ ร่างกายของท่าน 

 เคยมลีกูศษิยท์กัทว้งทา่นเรือ่งนี ้ทา่นยืนยันเจตนารมณ์
ไม่เปลี่ยนแปลง โดยให้เหตุผลว่า “กูมานึกได้ว่าอยากจะสร้าง
บารมี… เรื่องบริจาคศพ ดีกว่าเอาไปเผาทิ้ง ให้เขาเอาไป
เป็นทาน ได้เป็นครูเขา …พวกลูกหลาน เมื่อถึงเวลาที่กูหมด 
ลมหายใจแลว้ พวกมงึกอ็ย่าได้หนว่งเหนีย่วเลย ใหเ้ขาไปเถอะ 
เพราะมันจะเสียเจตนาของกู ขอให้อนุโมทนากับกู”

 นอกจากเจตนาที่จะให้จน “หยดสุดท้าย” เพื่อเป็น
ประโยชนแ์กผู่ค้นแลว้ อกีเหตผุลหนึง่กค็อืหลวงพอ่คณูไมอ่ยาก
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คำาสอนสุดท้ายของหลวงพ่อคูณ

ให้ผู้คนเดือดร้อนเพราะท่าน ดังท่านได้กล่าวไว้หลายปีก่อน
มรณภาพว่า “กูเองไม่อยากเป็นภาระกับคนอื่น ....กูไม่ต้องการ
ให้ศิษยานุศิษย์เดือดร้อน หรือเกิดความวุ่นวายขึ้นเม่ือยามที่
ล่วงลับไปแล้ว และเพื่อไม่ต้องการให้เกิดเป็นปัญหาระหว่าง
ลูกศิษย์ด้วยกัน”

 หลวงพอ่คณูคงเห็นอยู่เนอืงๆ วา่ งานศพพระมหาเถระ 
ชื่อดังนั้นมักจัดอย่างฟุ่มเฟือย ก่อให้เกิดความสิ้นเปลืองอย่าง
มหาศาล โดยหาสาระประโยชน์ได้น้อย อีกทั้งสร้างความ 
เดือดร้อนแก่ผู้คนไปท่ัว จนอาจถึงขั้น “คนตายขายคนเป็น” 
ใช่แต่เท่านั้นยังมักมีความขัดแย้งเกิดขึ้นระหว่างลูกศิษย์ลูกหา
ทั้งพระและฆราวาส เนื่องจากมีความเห็นแตกต่างกันเกี่ยวกับ 
การจัดพิธีศพ ยังไม่ต้องพูดถึงการทะเลาะเบาะแว้งเกี่ยวกับ 
ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น ดังนั้นเพื่อตัดปัญหาเหล่านี้ ท่านจึง 
เขียนระบุไว้ในพินัยกรรมของท่านอย่างชัดเจนว่า นอกจาก 
พิธีศพให้จัดอย่างเรียบง่าย มีพิธีรีตองแต่น้อยแล้ว ศพของ 
ท่านก็มอบให้แก่มหาวิทยาลัยทันทีเพื่อประโยชน์ในการศึกษา
ต่อไป (ผลดีประการหนึ่งที่ท่านอาจคิดไม่ถึงก็คือ มีผู้คน 
พากันไปบริจาคร่างกายมากมายเป็นประวัติการณ์คือ วันละ
กว่า 100 คนที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
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คำาสอนสุดท้ายของหลวงพ่อคูณ

บางวันสูงถึง 200-300 คน ท้ังในช่วงที่สวดอภิธรรมศพ 
หลวงพ่อและหลังจากนั้น) 

 16 พฤษภาคม 2558 คือวันที่หลวงพ่อคูณมรณภาพ 
สิ่งท่ีท่านปรารถนาได้ปรากฏเป็นจริง งานศพของท่านเป็นไป 
อย่างเรียบง่าย ไม่มีการนำาศพของท่านไปบำาเพ็ญกุศลที่ 
วัดบ้านไร่ตามที่ลูกศิษย์จำานวนหนึ่งขอร้อง สังขารของท่านถูก
เคลือ่นไปยงัมหาวทิยาลัยขอนแก่น และมกีารสวดพระอภธิรรม
ที่นั่นเป็นเวลา 7 วัน ตามที่ท่านระบุไว้ เหตุการณ์ผ่านไป 
ด้วยดี ไม่มีความวุ่นวายหรือความขัดแย้งเกิดขึ้นในหมู่ลูกศิษย์ 
ลูกหา แม้บางคนมีความเห็นว่าไม่สมเกียรติท่าน แต่ก็ 
สมธรรมอย่างยิ่ง กล่าวคือ สอดคล้องกับธรรมที่ท่านสั่งสอน
และปฏบัิตมิาตลอดชวีติ อกีท้ังสมกับธรรมทีพ่ระพทุธองคท์รง
ประกาศ

 อย่างไรก็ตามน่าคิดว่าหากพินัยกรรมของท่านระบุ 
เพิ่มเติมว่า ท่านอยากให้ปฏิบัติกับร่างกายของท่านอย่างไร
ในช่วงที่ท่านป่วยหนักในระยะสุดท้ายและไม่รู้สึกตัวหรือ 
ไม่สามารถตัดสินใจได้ด้วยตนเอง ก็เป็นไปได้ว่าชั่วโมงท้ายๆ 
ของท่านจะไม่กลายเป็นช่วงเวลาแห่งความโกลาหลวุ่นวาย  
ดังที่ได้เกิดขึ้นในช่วง 30 ชั่วโมงสุดท้ายของท่าน
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 จากปากคำาของพยาบาลที่ดูแลหลวงพ่อที่วัดบ้านไร่ 
ประมาณ 5.45 น. ของวันที่ 15 พฤษภาคม พบว่าหลวงพ่อมี
อาการหมดสติไม่รู้สึกตัว จึงรีบแจ้งให้แพทย์ทราบ เมื่อแพทย์
มาถึงก็พบว่า หลวงพ่อคูณหยุดหายใจ และหัวใจหยุดเต้นแล้ว 
จึงทำาการปั๊มหัวใจเป็นเวลา 1 ชั่วโมง เม่ือหัวใจกลับมาเต้น
ใหม่ ได้ใส่เครื่องช่วยหายใจ พร้อมทั้งเครื่องกระตุ้นหัวใจ แล้ว
รบีสง่ไปรกัษาตอ่ทีโ่รงพยาบาลมหาราชนครราชสมีา ประมาณ 
20.00 น. แพทย์รายงานว่า หลวงพ่อมีสัญญาณชีพไม่คงที่  
รวมทั้งมีเลือดออกในทางเดินอาหารจำานวนมาก นอกจากนั้น 
ไตยังหยุดทำางาน เป็นผลให้ไม่มีปัสสาวะออกจากร่างกาย 
ทัง้นี ้เกดิจากปอดและหวัใจหยดุทำางานเปน็เวลานาน วนัรุ่งขึน้  
แพทย์พบว่าระบบหายใจของหลวงพ่อล้มเหลวและหัวใจ 
หยดุเตน้อกีคร้ัง จงึทำาการปัม๊หวัใจอกี แมห้วัใจกลบัมาเตน้ใหม ่
แต่อาการของหลวงพ่อก็ยังคงทรุดลงเป็นลำาดับ

 กระทัง่เวลา 11.45 น. แพทย์ไดป้ระกาศวา่หลวงพอ่คณู 
มรณภาพแลว้ ตอ่มา น.พ. พนิศิจยั นาคพนัธุ ์หวัหนา้คณะแพทย ์
ได้แถลงข่าวโดยให้รายละเอียดเพิ่มเติมว่า หลวงพ่อมรณภาพ 
เนื่องจากหยุดหายใจ เพราะมีลมรั่วเข้าไปภายในปอด หรือ 
ที่เรียกว่าปอดแตก ทำาให้หัวใจหยุดเต้น จนต้องปั๊มหัวใจเป็น
เวลานานถึง 1 ชั่วโมง ครั้นมาถึงโรงพยาบาลแล้ว ยังต้องปั๊ม
หวัใจเพิม่ถงึ 2 รอบ แตด้่วยความท่ีหลวงพอ่หมดสตติัง้แตอ่ยูท่ี่
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วดับา้นไร่แลว้ เมือ่หยุดหายใจและหวัใจหยดุเตน้เปน็เวลานาน 
ก็ส่งผลให้อวัยวะอื่นๆ วิกฤติตามไปด้วย เข้าสู่ภาวะสมองตาย
ตัง้แตแ่รก ตอ่มาแพทย์พยายามย้ือหัวใจ และปอด จนมาถงึไต 
แต่แล้วในที่สุด อวัยวะสำาคัญก็ล้มเหลวลงทั้งหมด หลวงพ่อจึง
ถึงแก่มรณภาพ

 เห็นได้ชัดว่าแพทย์พยายามย้ือชีวิตของหลวงพ่อทุก 
วิถีทาง แต่ก็ไม่สำาเร็จ แต่ถึงแม้สำาเร็จ หลวงพ่อก็คงมีสภาพ
ไม่ต่างจาก “ผัก” คือไม่รู้สึกตัว เนื่องจากสมองขาดออกซิเจน
เป็นเวลานาน แพทย์เองก็ยอมรับว่าหลวงพ่อเข้าสู่สภาวะ 
สมองตาย (อาจจะตั้งแต่ที่วัดบ้านไร่แล้ว) เหล่านี้ย่อมไม่ใช่
สภาวะที่หลวงพ่อปรารถนาเป็นแน่ เพราะท่านไม่ต้องการให้
ตัวท่านเป็นภาระแก่ใครมาตั้งแต่แรกแล้ว ยังไม่ต้องพูดถึงว่า
ท่านไม่มีความหวงแหนในชีวิต ชนิดที่จะต้องยื้อให้ยืนยาว
ที่สุดไม่ว่าด้วยวิธีการใดๆ ก็ตาม เพราะท่านเห็นว่าความตาย
เป็นธรรมดา ดังท่านเคยสอนลูกศิษย์ให้เจริญมรณสติด้วยการ
บริกรรมว่า “ตาย” เมื่อหายใจเข้า และ “แน่” เมื่อหายใจออก

 นา่คดิตอ่ไปดว้ยวา่สงัขารวยั 91 ของหลวงพอ่ซึง่ลม้ปว่ย
มานานนบัป ีเขา้ออกโรงพยาบาลหลายครัง้ จะสามารถทนการ
ปั๊มหัวใจถึง 2-3 ครั้งได้มากน้อยเพียงใด อย่างไรก็ตามสำาหรับ
แพทย์แล้ว ย่อมไม่มีทางเลือกอ่ืน หากคนไข้หยุดหายใจหรือ
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หวัใจหยดุเต้น ยอ่มจำาตอ้งพยายามชว่ยชวีติเอาไวก้อ่น เวน้แต ่
คนไข้ได้แสดงเจตนาล่วงหน้าว่าไม่ต้องการให้ทำาเช่นนั้นเมื่อ 
เข้าสู่ระยะสุดท้ายของชีวิต หรือญาติ (และลูกศิษย์) ระบุไว้ 
ชัดเจนว่าไม่ต้องการให้ยื้อชีวิตคนไข้เพราะคนไข้ได้สั่งไว้ 
ขณะที่ยังมีความรู้สึกตัวอยู่

 ในทัศนะของพุทธศาสนา ชีวิตที่ดีไม่ได้หมายถึงชีวิต
ที่ยืนยาว แต่หมายถึงชีวิตที่ตั้งมั่นในธรรม ประกอบคุณงาม 
ความดี ถึงพร้อมด้วยประโยชน์ตนและประโยชน์ท่าน หรือ
อยู่อย่างไม่ประมาท ในทำานองเดียวกันการตายดีก็ไม่ได้ 
อยู่ที่ว่า ตายที่ไหน ด้วยสาเหตุใด อายุเท่าไร แต่หมายถึง 
การตายด้วยจิตที่สงบ ปล่อยวางทุกสิ่ง ไร้อารมณ์เศร้าหมอง 
นั่นหมายความว่าก่อนตายก็ควรมีคุณภาพจิตที่ดี สำาหรับ
ปุถุชนคนทั่วไป บรรยากาศแวดล้อมเป็นสิ่งสำาคัญที่เอื้อให้
เกิดคุณภาพจิตดังกล่าว แต่หากบรรยากาศรอบตัวคนไข้ 
ในวาระสุดท้ายเต็มไปด้วยความโกลาหล และมีการยื้อชีวิต 
ด้วยวิธีการต่างๆ มากมาย ที่ก่อให้เกิดทุกขเวทนา เช่น การ
ปั๊มหัวใจ น่าสงสัยว่าบรรยากาศเช่นนี้จะเอื้อให้เกิดการตายดี
ได้เพียงใด

 หลวงพ่อคูณเป็นผู้ที่จัดเจนในการบำาเพ็ญทางจิต การ
ยื้อชีวิตของท่านด้วยวิธีการต่างๆ  ท่ีกล่าวมาย่อมไม่อาจ 
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รบกวนจิตหรือขัดขวางการตายดีของท่านได้ แต่คนทั่วไป
ยากจะทำาเช่นนั้นได้ภายใต้บรรยากาศดังกล่าว ดังนั้นหาก 
ไม่ปรารถนาภาวะเช่นนั้น ควรตัดสินใจไว้แต่เนิ่นๆ ว่า เม่ือ 
เจ็บป่วยจนเข้าสู่ระยะสุดท้ายของชีวิต อยากให้แพทย์ปฏิบัติ 
กับร่างกายของตนมากน้อยเพียงใด จะยอมให้ปั๊มหัวใจ  
ใช้เคร่ืองช่วยหายใจ หรือผ่าตัดใหญ่ ฯลฯ หรือไม่ หาก 
ไม่ประสงค์เช่นนั้น เพราะยอมรับความตาย ไม่ปรารถนา 
ที่จะ “หอบสังขารหนีความตาย” ดังคำาของท่านอาจารย์ 
พุทธทาส หรือปรารถนาที่จะตายอย่างสงบ ก็ควรระบุ
เจตนารมณ์ดังกล่าวเอาไว้ล่วงหน้า ไม่เพียงแต่ทำาพินัยกรรม 
ที่จะมีผลหลังตายแล้วเท่านั้น

 หลวงพ่อคูณได้สอนธรรมแก่ศิษยานุศิษย์จนถึงวาระ
สุดท้ายของท่าน คำาส่ังเสียเก่ียวกับการปลงศพของท่าน  
เป็นแบบอย่างที่ดีทั้งแก่พระและโยม แม้แต่ช่วงท้ายของชีวิต 
ท่านก็ยังให้แง่คิดหรือบทเรียนเพื่อการเตรียมตัวตายที่ 
พึงประสงค์ หากพิจารณาไตร่ตรองและนำาไปปฏิบัติก็ย่อม 
เกิดประโยชน์แก่เรามิใช่น้อย

ตัดทอนตีพิมพ์ครั้งแรกในคอลัมน์จิตวิวัฒน์ มติชนรายวัน 7 พฤศจิกายน 2558



17

เอกภพ สิทธิวรรณธนะ / ปุณยอาภา ศรีคิรินทร์

���������������ระเบิดราชประสงค์:�����
เมื่อควันจางหาย�เราเห็นอะไรชัดขึ้นบ้าง



18

17 สงิหาคม 2558 เวลา 18.55 น. เสยีงระเบดิดงัสนัน่กลาง 
สี่แยกราชประสงค์ แยกท่ีมีความคับคั่งวุ่นวายที่สุดทั้งในทาง 
การจราจร ชีวิตคนเมือง และชีวิตทางการเมือง 

 ผลของแรงระเบิดปริศนาส่งผลกระทบในวงกว้าง ย่ีสิบ
ชีวิตล้มตาย บาดเจ็บอีกกว่าสองร้อย ทรัพย์สินจำานวนมาก
เสียหาย ความน่าเชื่อถือของประเทศสั่นคลอน ซึ่งอาจส่งผล
ต่อระบบเศรษฐกจิและความเปน็อยูข่องคนเลก็คนนอ้ยตามมา

 วนันี ้พวกเราผา่นเหตกุารณน์ัน้มาแลว้มากกวา่ 4 เดอืน 
บางคนลมืเลอืนมนัไปเสียแล้ว แตบ่างคนกย็งัจำาได ้อาจเพราะ
เป็นเหตุการณ์ใหม่ท่ีคนไทยไม่เคยเจอมาก่อน บางคนอาจอยู่
ร่วมในเหตุการณ์ บางคนประสบความสูญเสียจากเหตุการณ์
น้ัน ทั้งนี้คดีทั้งหมดก็ยังไม่แล้วเสร็จ อยู่ในระหว่างการจับกุม 
สืบสวนและดำาเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรม

ระเบิดราชประสงค์: เมื่อควันจางหาย เราเห็นอะไรชัดขึ้นบ้าง
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 บทความนี้ขอเชิญชวนทุกท่านมองย้อนกลับไปยัง
เหตุการณ์ร้าย เมื่อควันระเบิดและอารมณ์ตระหนกจางหาย  
เราจะเรียนรู้จากปรากฏการณ์ความตายสะเทือนขวัญนี้ 
ได้อย่างไรบ้าง

 
ชีวิตที่แสนเปราะบาง  
ในโลกที่ทุกอย่างโยงใยและซับซ้อน

 เป็นอันว่าสังคมไทยมิได้เป็นสังคมหมู่บ้านที่ มีแต่ 
คนกันเอง อยู่ร่วมกันอย่างพึ่งพาอาศัยสยามเมืองยิ้มอีกต่อไป 
สังคมรายรอบตัวเรามีคนหลากเชื้อชาติดำารงอยู่ ตั้งแต่แรงงาน
จากประเทศเพือ่นบา้น นกัท่องเท่ียว นกัธรุกจิ นกัการทตู และ
นักอื่นๆ ที่ไม่ปรากฏจุดมุ่งหมาย 

 เราอยู่ในสังคมท่ีรัฐบาลไทยต้องเกี่ยวพันกับการทูต
ระหว่างประเทศอันซับซ้อน โยงใยอยู่ในเครือข่ายผลประโยชน์
มหาศาล และระบบความเชื่อที่บางครั้งก็เปราะบางและ 
ขัดแย้ง ในการนี้อาจมีบางกลุ่มบางคนที่รู้สึกเหลืออดจาก
สภาวะบีบคั้น พวกเขาอาจเลือกแสดงออกด้วยความรุนแรง 
ตั้งแต่การประท้วงขัดขืนไปจนถึงการมุ่งหมายเอาชีวิต กรณี 
ราชประสงค์สะท้อนว่าบางครั้งชีวิตของคนบริสุทธ์ิก็ถูกปลิด

ระเบิดราชประสงค์: เมื่อควันจางหาย เราเห็นอะไรชัดขึ้นบ้าง



20

พรากไปง่ายๆ ชีวิตที่มีคุณค่าถูกลดทอนเหลือเพียงสาส์น 
แสดงความไม่พอใจและความเกลียดชังของกลุ่มผู้ก่อการ

 เราไม่มีทางรู้ได้เลยว่า พื้นที่ที่เรากำาลังเหยียบยืน  
ห้างร้านที่กำาลังจับจ่าย รถไฟที่เรากำาลังเดินทางมีความหมาย
ที่น่าทำาลายล้างหรือไม่ เราไม่มีทางรู้ว่าใครบางคนกำาลัง 
คิดหยิบฉวยฉากที่เรายืนให้เป็นฉากความตาย หลายคร้ัง 
ความตายก็อยู่ใต้ฝ่าเท้า เราไม่มีทางรู้ได้เลยว่าในวินาทีต่อไป 
เราจะยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ ใครจะกล้าสัญญาว่าชีวิตเปี่ยมด้วย
ความแน่นอน?

 
พร้อมไหม กับการตายรุนแรงเฉียบพลัน

 แน่นอนว่า การตายที่ราชประสงค์ คือการจากพรากที่
เฉยีบพลนัรนุแรงย่ิง เป็นการตายท่ามกลางความไม่รู้ ชวนหดหู่
และหวาดผวา แต่บางครั้งชีวิตก็เป็นเช่นนี้ เราตายโดยไม่รู้ตัว
และเตรียมการมาก่อน ในมุมของผู้ตาย เขาจะตายด้วยระเบิด 
ด้วยอุบัติเหตุทางถนน ตายด้วยเครื่องบินตก หรือถูกรถชน 
ก็เฉียบพลันแทบจะไม่ต่างกัน ทว่าในมุมของญาติ การตาย 
ของพวกเขาถูกให้ความหมาย ถูกใส่เนื้อหาความรู้สึกต่างๆ 
กลายเป็นความสะเทือนขวัญชวนหดหู่เศร้าหมอง
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 สำาหรับคนส่วนใหญ่ ผู้โชคดีท่ีไม่ได้เป็นผู้ประสบเหตุ
โดยตรงหรือแม้แต่โดยอ้อม ไม่มีญาติหรือเพื่อนพี่น้องบาดเจ็บ
ล้มตายในเหตุการณ์ แต่หากให้ลองมองนึกย้อนกลับสู่นาทีที่
ท่านทราบข่าวสะเทือนขวัญวันนั้น บางคนอาจรู้สึกหวาดหวั่น
ในใจอย่างชัดเจน สัมผัสได้ถึงความหวาดกลัวเกาะกุมหัวใจ 
ห่วงกังวลว่าคนรักของเรายังอยู่ดีหรือไม่ จิตใจของเราว้าวุ่น
และเดือดพล่าน

 เปลา่... ผูเ้ขยีนมไิด้ตำาหนท่ิานท่ีอยูใ่นสภาวะจติทีไ่ม่ปกต ิ
เพยีงแตป่รารถนาจะชีว้า่เหตกุารณเ์ชน่นี ้นา่จะเปน็บททดสอบ
ที่ดี ที่วัดว่าคุณภาพการประคองสติของท่านใช้งานได้อย่าง 
ทันท่วงทีมากน้อยเพียงใด หากวันนั้นท่านตื่นตระหนกคุมสติ 
ไม่ได้ จ่อมจมเป็นส่วนหนึ่งของความปั่นป่วนวุ่นวาย นี่คง 
เป็นสัญญาณให้ท่านได้พิจารณาฝึกฝนการเผชิญความตาย 
เสียแต่วันนี้ ลองระลึกถึงความพลัดพรากสูญเสียไว้เป็น 
แบบฝึกหัด เพราะไม่แน่ว่าวันหนึ่ง ตัวท่านหรือคนที่ท่านรัก  
ก็อาจต้องอยู่ในเหตุการณ์เดียวกันหรือคล้ายกัน การได้ฝึก
เตรียมใจไว้ก่อน จะช่วยประคองสติให้รับมือกับเหตุการณ์
สะเทือนขวัญได้ดี
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ถ้าเหตุร้ายแบบนี้อีก  

เราจะช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้นอย่างไรได้บ้าง

 ในช่วงเกิดเหตุการณ์ เราอาจพบการกระทำาช่วยเหลือ
ที่น่าชื่นชม วินมอเตอร์ไซค์รับส่งผู้บาดเจ็บทันท่วงที ล่าม 
แปลภาษามาช่วยผู้ประสบภัยชาวต่างชาติเต็มโรงพยาบาล  
ผู้บริจาคให้เลือดผู้ประสบเคราะห์เต็มล้นเกินพิกัด นี่เป็น 
ช่องทางหนึง่ทีพ่วกเราสามารถชว่ยได ้การชว่ยกนัในยามวกิฤติ
สะท้อนถึงสภาวะของสังคมและจิตใจที่เจริญมีอารยะ ทั้งนี้ 
การช่วยเหลือใดๆ ควรจะมาจากผู้มีใจพร้อมๆ ไปกับทักษะ
ความสามารถ พงึรูว้า่หากทา่นไมพ่รอ้มทีจ่ะช่วย ไม่ใช่เร่ืองผดิ 
หากจะอยู่เฉยๆ มิฉะนั้นความช่วยเหลืออาจกลายเป็นการ 
เพิ่มภาระปัญหาให้กับสถานการณ์เฉพาะหน้า หรือไม่ก็เพิ่ม
อัตตาตัวตนแก่คนช่วยไปโดยไม่รู้ตัว

 ตัวอย่างท่ีน่าสังเกตคือ การระดมข้อมูลทางโซเชียล
เน็ตเวิร์กตามจับตัวผู้ร้ายอย่างสะเปะสะปะ การเผยแพร่
กระจายข่าวสารข้อมูลท่ีไม่ถูกกล่ันกรอง การถ่ายและแชร์ 
ภาพศพที่หวาดเสียวหมิ่นเหม่ การก่นด่าประณามผู้กระทำาผิด
อย่างหยาบคายเกลียดชัง

 การกระทำาเหล่านี้แม้ทำาไปด้วยความปรารถนาดี แต่ 
พึงระวังในเหตุการณ์ครั้งหน้าว่า ท่านกำาลังเป็นส่วนหนึ่งของ
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การสร้างความป่ันป่วน แผก่ระจายความหวาดกลวัตืน่ตระหนก
ในวงกวา้ง เปน็ส่วนหนึง่ของการเผยแพรข่อ้มลูผดิๆ สิง่เหลา่นี้
แทนที่จะเป็นการช่วยเหลือ กลับทำาให้เจ้าหน้าที่ส่วนหนึ่งต้อง
สญูเสยีเวลาและทรพัยากรมาชว่ยเหลอืท่าน แทนทีจ่ะใช้ไปกบั
การบรรเทาเยียวยาสถานการณ์ท่ีกำาลังวิกฤติให้เข้าสู่สภาวะ
ปกติ การถ่ายและแชร์ภาพศพยังถือได้ว่าเป็นการไม่เคารพ  
ไม่ใหเ้กยีรตผิูต้าย และละเลยความรูสึ้กของครอบครัวผูส้ญูเสยี
อีกด้วย

 การดูแลจิตใจตนเองให้มีสติ มีความเข้มแข็งมั่นคง จึง 
น่าจะเป็นภารกิจประการแรกของพวกเรา การกลับมาสังเกต
ลมหายใจเข้าออก ระลึกรู้ถึงชีวิตที่ยังอยู่ในกายและหัวใจที่
กำาลังเต้น การระลึกรู้ว่าสมาชิกในครอบครัวของเรายังมีชีวิต
อยู่ดี การบอกรักคนท่ีท่านรัก การโอบกอดคนที่ท่านห่วงใย  
น่าจะช่วยให้จิตใจของท่านมีความสงบเป็นเบื้องต้น

 ลองชวนกันสวดมนต์ทำาความดี อุทิศส่วนบุญส่วนกุศล 
ให้ผู้ล่วงลับ ส่งจิตเมตตาปรารถนาดีไปยังผู้สูญเสียและ 
ญาติใกล้ชิดของพวกเขา ตลอดจนเจ้าพนักงานที่อาจกำาลัง
ปฏิบัติหน้าที่ หากเป็นไปได้ ลองบริจาคทรัพย์ไปยังกองทุน
ที่เชื่อถือได้ ฟังข่าวเฉพาะช่องทางที่เป็นทางการว่าต้องทำาตัว
อย่างไร งดแชร์ข่าวสารจากแหล่งข่าวที่ไม่น่าเช่ือถือ ไม่มี 
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แหล่งที่มาชัดเจน เหล่านี้เป็นตัวอย่างที่ดีที่ช่วยให้ท่านดูแล
จิตใจของตัวเอง ดำารงใจให้อยู่ในสภาวะปกติ ไม่เป็นส่วนหนึ่ง
ของความปั่นป่วนและวิกฤติการณ์

 สดุทา้ย บางครัง้ทา่นอาจตอ้งยอมรบัวา่ ทา่นไมส่ามารถ
ช่วยอะไรในเหตุการณ์ที่กำาลังดำาเนินไปได้เลย ท่านเป็นเพียง 
ผู้ติดตามให้กำาลังใจอยู่ในมุมเงียบๆ ท่านทำาอะไรไม่ได้ 
นอกจากทำากิจการตรงหน้าท่ีท่านได้รับมอบหมายอยู่แล้ว  
ก็มิใช่เร่ืองเสียหาย ยิ่งหากธุระการงานที่ท่านกระทำาอยู่เป็น
สัมมาอาชีวะแล้วล่ะก็ ท่านก็กำาลังช่วยพยุงสังคมนี้ในทางอ้อม
อยู่เช่นกัน 

 หากท่านเป็นคนอบขนมปัง ก็ขอให้อบให้อร่อยเป็น 
ของขวัญแก่ผู้ซื้อ หากท่านเป็นคนขับรถเมล์ ก็ขอให้ขับอย่าง 
มีวินัยและหลบรถกู้ภัยทุกครั้งด้วยก็ดี ระบบสังคมที่ดีซึ่ง
ประกอบไปด้วยปัจเจกที่ตระหนักในภาระหน้าที่ของตน ย่อม
จะมีส่วนช่วยสังคมให้ขับเคลื่อนไปข้างหน้า ฟื้นฟูวิกฤติการณ์
ให้กลับคืนสู่ภาวะปกติได้โดยเร็วอย่างไม่บอบช้ำาเกินไปนัก
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ขวัญชาย ดำารงขวัญ

บทเรียนในการจากลา�
ของ�ประชาธิป�มุสิกพงศ์
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30 กรกฎาคม 2558

ผมตื่นนอนแต่เช้าตรู่ กดสมาร์ทโฟนเข้าเฟซบุ๊กด้วยความ
เคยชิน ถ้อยคำาจากมิตรสหายหลายท่านทำาให้ผมเอะใจ เม่ือ
รวมกับข่าวสารจากสำานักข่าวหลายแห่ง ผมจึงรู้ว่าไม่กี่ชั่วโมง
ก่อนหน้ามีความสูญเสียเกิดขึ้น เป็นเหตุการณ์ที่เปลี่ยนให้ 
ยามเช้าของใครหลายคนปกคลุมด้วยความโศกเศร้า 

 ราว 4-5 ทุ่มของวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 ประชาธิป 
มุสิกพงศ์ หรือ “สิงห์” มือกีตาร์ของวง Sqweez Animal  
ตดัสนิใจหยดุชวีติตวัเองไวท่ี้อายุ 31 ปี ตามขา่วบอกวา่เปน็การ 
ตกจากชั้น 9 ของคอนโดมิเนียมย่านทองหล่อ แรงกระแทก
ทำาให้เขาเสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุ
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 ไม่เพียงคนใกล้ชิดเท่านั้นที่เสียใจ ผู้คนจำานวนไม่น้อย
ต่างพิมพ์ถ้อยคำาอาลัยอยู่ในโลกออนไลน์ บอกกล่าวให้ศิลปิน
ขวัญใจเดินทางไปสู่ท่ีทางท่ีดี บางคนถึงขนาดเสียน้ำาตาทั้งที่ 
ไม่รู้จักกันเป็นการส่วนตัว 

 ลมหายใจของสิงห์เชื่อมโยงกับญาติพี่น้อง คนรัก  
เพื่อนฝูง และแฟนเพลงจำานวนมาก ชีวิตของเขาไม่ใช่แค่ 
คนหนุ่มหน่ึงคน แตย่งัเปน็ลกูชายเพยีงคนเดยีวของ วรีะกานต ์
มุสิกพงศ์ แกนนำากลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการ
แห่งชาติ (นปช.) เป็นมือกีตาร์ของวง Sqweez Animal ที่
เพื่อนนักดนตรียอมรับในฝีไม้ลายมือ และยังเป็นศิลปินนิสัยดี
ที่มีแฟนเพลงจำานวนมากหลงรักและคอยเป็นกำาลังใจ

 ความตายของหนึ่งคนส่งผลสะเทือนไปยังหลายคน 
กลายเป็นบทสนทนาต่อประเด็น “การฆ่าตัวตาย” ที่อาจมี 
รายละเอียดมากกว่าแค่ปรากฏการณ์

 แม้ว่าโดยความหมาย “การฆ่าตัวตาย” จะไม่ใช่ “การ
ตายดี” (หนังสือ ปทานุกรมความตาย ให้ความหมายของ
คำาว่า “ตายดี” ไว้ว่า เป็นการตายโดยธรรมชาติ เกิดจากการ
ถดถอย เสือ่มสภาพของรา่งกาย อวยัวะ หรือระบบการทำางาน
ของร่างกายไม่ว่าจากสาเหตุใด มิได้เกิดจากการถูกฆาตกรรม 
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ทำาร้าย ฆ่าตัวตาย อุบัติเหตุรุนแรงที่ทำาให้เสียชีวิตทันทีหรือ 
ไม่มีโอกาสกลับมามีสติสมบูรณ์ได้อีกเลย) แต่เม่ือเหตุการณ์ 
ได้เกิดขึ้นแล้ว และคงไม่มีใครอยากให้ลงเอยเช่นนี้ เป็นเร่ือง 
ดีกว่าหากเราสามารถนำามาใคร่ครวญเพื่อเป็นบทเรียนให้กับ
คนที่ยังมีชีวิตอยู่

จากโรคซึมเศร้าสู่การฆ่าตัวตาย

 “อย่าคิดมากนะที่รัก เราอยากไปมานานแล้ว ชีวิตสิงห์
ได้รักคนที่ดีที่สุดในชีวิตมาแล้ว มันพอแล้วครับ” เป็นข้อความ
สุดท้ายที่สิงห์เขียนสื่อสารกับคนรัก และเมื่อถูกเผยแพร่สู่ 
โลกออนไลน์ การส่งต่อจึงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว 

 หลายคนหยิบเอาถ้อยคำาดังกล่าวไปตคีวามตอ่ เกดิเปน็
คำาพิพากษาราวล่วงรู้เจตนา ทั้งพุ่งตรงไปยังคนรักของสิงห์ว่า
คือต้นเหตุ ไปจนถึงตัดสินผู้ตายว่า ก็แค่เรื่องความรัก ทำาไม
ถึงต้องคิดสั้น ไม่เห็นใจคนเป็นพ่อแม่บ้างเลย ไปจนถึงยกเรือ่ง
บาปกรรมขึ้นมาเทศนาอย่างเป็นจริงเป็นจัง

 แม้มีคำาบอกลาเป็นลายลักษณ์อักษร แต่ก็ไม่มีใคร
สามารถล่วงรู้สาเหตุที่แท้จริงได้เลย ทั้งที่ไม่รู้ แต่บางคนกลับ
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กล้าฟันธงอย่างมั่นใจ ซึ่งไม่น้อยเป็นถ้อยคำาที่รุนแรงต่อคน 
ใกล้ชิดของผู้เสียชีวิต 

 ในขา่วมกีารพดูถงึวา่ สาเหตหุนึง่ของการฆา่ตวัตายของ
สงิห ์อาจมาจากการปว่ยเปน็โรคซมึเศรา้ ทำาให้สาเหตทุีแ่ทจ้ริง
อาจมีรายละเอียดมากกว่าการคิดสั้นของคนๆ หนึ่ง

 “โรคซึมเศร้า” เกิดความผิดปกติของสารสื่อประสาท 
ทีเ่กีย่วข้องกบัการควบคมุอารมณ ์ไดแ้ก ่สารเซโรโทนนิ (sero-
tonin) และสารนอร์เอพิเนฟริน (norepinephrine) มีปริมาณ
ลดลง ซึ่งสาเหตุอาจมาจากกรรมพันธุ์ ความสูญเสียที่กระทบ
กระเทือนจิตใจ ความเครียดสะสม และผลสืบเนื่องจากโรค
ทางกาย จนส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยทั้งทางร่างกายและจิตใจ 
เกิดเป็นอาการนอนไม่หลับ ตื่นกลางดึก ฝันร้าย เบื่อหน่าย
ชีวิต รู้สึกว่าตัวเองไร้คุณค่า บางคนถึงขนาดมีความคิดอยาก
ฆ่าตัวตาย

 ทางออกที่ตรงไปตรงมาที่สุดก็คือ เม่ือรู้สึกว่าตัวเองมี
อาการดงักลา่ว เราควรไปพบจติแพทยเ์พือ่หาทางรกัษา ทัง้ดว้ย 
วิธีการใช้ยามาปรับสมดุลให้กับสารเคมีในสมอง รวมถึงวิธี
จิตบำาบัด แต่เนื่องจากโรคซึมเศร้าเป็นโรคจิตเวช เลยมักถูก
ผู้คนในสังคมไทยตีตราว่าเป็นอาการของ “คนบ้า” ความไม่รู้
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ได้สร้างภาพเชิงลบ จนผู้ที่มีอาการเข้าข่ายหลายคนไม่คิดว่า
ตัวเองป่วย ไปจนถึงรู้ว่ามีแนวโน้มแต่ปฏิเสธการรักษา เพราะ
เกรงว่าจะถูกตัดสินคุณค่าจากคนรอบข้าง 

 จากอาการเพียงเล็กน้อยจึงสะสมจนยากแก่การรักษา 
และอาจลงเอยด้วยความสูญเสีย ท้ังท่ีจริงๆ แล้วโรคซึมเศร้า
น้ันไมต่า่งจากโรคทางรา่งกายจำานวนมาก นัน่คอืสามารถรกัษา
ให้หายได้

 ข้อมูลของกรมสุขภาพจิต เมื่อ พ.ศ. 2556 บอกว่า  
คนไทยมอีตัราการฆา่ตวัตายกวา่ 3,900 คนตอ่ป ีโดย 2 ใน 3  
มีอาการของโรคซึมเศร้าที่ไม่ได้รับการวินิจฉัยและการรักษา 
หากแต่ความเป็นจริงก็คือ ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่ใครสักคนเขา
จะพาตวัเองไปสูข่ัน้ตอนการรกัษาดว้ยตวัเอง คนใกลต้วัจงึเปน็
ปัจจัยสำาคัญในการสังเกตอาการ ผ่านทั้งสีหน้าท่าทาง รวมถึง
คำาบอกเล่าต่างๆ ที่เขาส่งสัญญาณมา

 ไม่ว่าเราจะเรียกสิ่งที่มนุษย์คนหนึ่งเผชิญว่าโรค อาการ 
ความเครียด หรือแม้แต่ความคิดมาก ก่อนการรักษาใน 
โรงพยาบาล เบื้องต้นที่สุดในฐานะเพื่อนมนุษย์ หากมีการ 
ส่งสัญญาณผ่านคำาพูดในลักษณะเบื่อหน่ายชีวิต รู้สึกว่า 
แต่ละวันช่างไร้คุณค่า จะอยู่หรือตายก็ไม่ต่างกัน โดดเดี่ยว 
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อ้างว้าง ราวกับอยู่ในโลกนี้เพียงลำาพัง เราไม่ควรมองว่า 
เป็นแค่ “คำาบ่น” ตัดจบด้วยคำาว่า “เอาน่ะ อย่าคิดมาก” แล้ว
ชักชวนไปสู่กิจกรรมสนุกสนานให้ลืมความเศร้า เพราะนั่น 
อาจกลายเป็นการปฏิเสธความช่วยเหลือโดยไม่ได้ตั้งใจ 

 เพราะห้วงเวลาที่อ่อนแอและอ้างว้าง การรับฟังเป็น
เครื่องมือสำาคัญยิ่งที่ช่วยเติมพลังใจ 

 
ฟังด้วยใจ การเยียวยาวอันทรงพลัง

 หลังการเสียชีวิตของสิงห์ไม่นาน “สะมาริตันส์” องค์กร
ทีม่วีตัถุประสงคห์ลักเพือ่ป้องกนัการฆา่ตวัตาย ผา่นการรบัฟงั
ผู้ทีก่ำาลงัเผชญิความยากลำาบากทางโทรศพัท ์โดยมีอาสาสมัคร
จากหลากหลายอาชีพมาทำาหน้าที่ ได้ทำาคลิปวิดีโอชิ้นหนึ่ง 
ขึ้นมาเพื่ออธิบายสิ่งที่เรียกว่า “ฟังด้วยใจ” ว่าคืออะไร 

 คลิปวิดีโอนำาเสนอผ่าน เป้-อารักษ์ อมรศุภศิริ ซ่ึงเป็น
เพื่อนสนิทของสิงห์ โดยเขาได้บอกเล่าความรู้สึกต่อความ
สูญเสียที่เกิดขึ้น ด้วยความรู้สึกผิดในฐานะเพื่อนคนหนึ่งที่ 
ไม่สามารถช่วยเหลือได้อย่างที่ควรจะเป็น 

 “ช่วงเวลานั้น คนรอบตัวเขาไม่น้อยเลย แต่พวกเรา
พลาดไปแค่นิดเดียว พวกเราห่างจากเขาแค่แว้บเดียว” เป้ 
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พูดถึงช่วงเวลาก่อนความสูญเสีย ตามด้วยการเปิดบทสนทนา
กับอาสาสมัครคนหนึ่งของสะมาริตันส์ ผ่านคำาถามว่าเขาเอง
ควรฟังอย่างไร

 “เรารบัรูว้า่เขากำาลังรูสึ้กอะไร” อาสาสมัครคนนัน้ พดูถงึ
ความหมายของคำาว่า “ฟังด้วยใจ” 

 “การที่เราแนะนำาเขาว่าให้ทำาอะไรบางอย่าง เขาจะรู้สึก
ว่า มึงรู้หรือเปล่าวะว่ากูเศร้า การแนะนำามันจะปิดกั้นความ
เข้าใจ ความรู้สึกของกันและกัน แล้วเราจะมั่นใจได้ยังไงว่า 
คำาตอบของเราที่เราอยากจะแนะนำาเขาเหลือเกินมันถูกต้อง
สำาหรับชีวิตเขา ในเมื่อแม้กระท่ังปัญหาเรายังรู้ไม่ครบมิติเลย 
แล้วคำาแนะนำาเราจะถกูหรอืผดิไดย้งัไง เพราะฉะนัน้หนา้ทีข่อง
เราคือ ฉันอยู่ตรงนี้นะ ไม่ว่าเธอจะอยู่ในความรู้สึกไหน ฉันก็
อยู่ข้างๆ เธอ”

 เมื่อเราฟังใครสักคนด้วยใจ เขาจะรับรู้ได้ว่ามีคนพร้อม
อยู่เคียงข้าง เขาไม่ได้เดียวดายอย่างที่รู้สึก คุณค่าที่เคย
หายไปก็จะค่อยๆ กลับมาเมื่อมีคนรับรู้ตัวตนของเขาอย่าง 
เตม็เปีย่ม ถึงตอนนัน้ ความคดิวา่อยากจากโลกนีจ้ะนอ้ยลงไป 
ในผูเ้ปน็โรคซมึเศรา้ขัน้เริม่ตน้ การรบัฟงันบัเปน็วธีิการเยียวยา 
อันทรงพลัง บางทีอาจมีคุณค่าเสียยิ่งกว่าคำาแนะนำาแบบ
คมคายด้วยซ้ำาไป
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 และหากจำาเป็นต้องเข้าสู่การรักษาในแผนกจิตเวช 
ของโรงพยาบาล ความไว้วางใจที่เกิดขึ้น ยังช่วยเปิดประตูสู่
การรักษาในขั้นต่อไป เพื่อฟื้นคืนสุขภาพใจของมนุษย์คนหนึ่ง
ให้กลับมาแข็งแรงดังเดิม 

 ถึงวันนั้น เราคงไม่ต้องเผชิญกับความสูญเสียที่ไม่มีใคร
อยากให้เกิดอีกต่อไป
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นภนาท อนุพงศ์พัฒน์

ความตายของหนูน้อยอลัน
ผู้ปลุกสำ�นึกคนทั่วโลกต่อปัญหาผู้ลี้ภัย
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ภาพรา่งไรช้วีติของหนนูอ้ยทีส่วมเสือ้สแีดงนอนคว่ำาหนา้ 
บนหาดทรายท่ามกลางระลอกคลื่นท่ีกระทบเข้าหาฝั่งบน
ชายหาดแห่งหนึ่งในตุรกี กลายเป็นภาพที่กระทบใจผู้คนไป 
ทัว่โลก สง่ผลสะเทือนให้เกิดความเคล่ือนไหวและการเรียกร้อง 
ให้แก้ไขปัญหาผู้อพยพจากซีเรียโดยเฉพาะกลุ่มประเทศใน
ยุโรป มูลเหตุของการอพยพนี้เริ่มมาจากการประท้วงต่อต้าน
รฐับาลของประชาชนในกลุ่มประเทศอาหรบั ในชว่ง พ.ศ. 2554 
ทีรู่จ้กักนัในชือ่ “เหตกุารณอ์าหรบัสปรงิ (Arab Spring)” รวมทัง้ 
ในซีเรียด้วย จากนั้นความขัดแย้งได้ขยายตัวจนกลายเป็น
สงครามกลางเมืองในหลายพื้นที่ ประเทศซีเรียเองก็ตกอยู่ใน
ภาวะดังกล่าวเช่นกัน 
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 ประเทศเล็กๆ ท่ีรุ่มรวยด้วยร่องรอยของอารยธรรมอัน
หลากหลายที่สืบทอดยาวนานมาแต่ยุคหินใหม่จนถึงปัจจุบัน
อยา่งยากจะหาทีไ่หนๆ เกดิจากการทีก่ลุม่ตา่งๆ ผลดัเปลีย่นกนั 
เป็นเจ้าผู้ยึดครองดินแดนที่เป็นประเทศซีเรียในปัจจุบัน ไม่ว่า 
จะเป็นพวกบาบิโลเนีย อัซซีเรีย ฮิตไทท์ กรีก ซาซาเนียน 
เปอร์เซีย โรมัน อาหรับ กระทั่งชาวยุโรปในยุคล่าอาณานิคม 
เหตุนี้ทำาให้โบราณสถานหลายแห่งในซีเรียได้รับการประกาศ
ให้เป็นมรดกโลก เช่น ซากสถาปัตยกรรมยุคโรมันในเมือง 
พาร์มีร่า (Palmyra) ปราสาทในยุคสงครามครูเสด เมือง 
โบราณใน ดามัสกัส (Damascus) บอสรา (Bosra) รวมทั้ง 
อเลปโป (Aleppo) เมอืงท่ีกลายเป็นสนามรบอนัดเุดอืดระหวา่ง
ฝ่ายต่อต้านและรัฐบาลซีเรีย ปัจจุบันมรดกโลกหลายแห่ง 
กลายเป็นเศษซากปรักหักพังไปแล้ว  

 ชาวซเีรียจำานวนมากจงึพากนัอพยพหนภียัสงคราม โดย
เดินทางข้ามพรมแดนมายังประเทศเพ่ือนบ้านที่มีพรมแดน
ตดิตอ่กนั โดยมากจะเดนิทางเขา้ไปยังเลบานอน จอรแ์ดน และ 
ตุรกี มีจำานวนน้อยท่ีเดินทางเข้าไปในประเทศอิรักเพื่อนบ้าน 
อีกแห่งของซีเรียที่ย่ำาแย่ไม่แพ้กัน ประมาณการว่าสงคราม
ได้ทำาให้ประเทศมีผู้เสียชีวิตไปแล้วไม่ต่ำากว่า 250,000 ถึง  
300,000  คน และมีผู้อพยพออกนอกประเทศเพื่อลี้ภัย
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สงครามมากกว่า 5 ล้านคน ยังไม่นับผู้คนอีกกว่า 8 ล้านคน 
ที่ต้องอพยพโยกย้ายจากบ้านเกิดเรือนนอนของตนเองเพื่อ
หนีภัยสงครามแม้จะไม่ได้ออกไปนอกประเทศก็ตาม แม้ใน
ช่วงแรกหลายฝ่ายจะคาดการณ์ว่าความขัดแย้งในซีเรียคงจะ
จบลงในเวลาไม่นาน แต่ก็เป็นการประเมินที่พลาดไปมาก
เม่ือสงครามได้ดำาเนินมายาวนานกว่า 4 ปี พร้อมกับความ
รุนแรงที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ จากการต่อต้านรัฐบาลของ
ประธานาธบิด ีบาชาห ์อลั-อสัซาด กลายมาเปน็เร่ืองของความ
ขัดแย้งระหว่างนิกายในศาสนาอิสลาม มาสู่การทำาสงคราม
ศักดิ์สิทธ์ิของขบวนการรัฐอิสลาม (ISIS) กับฝ่ายที่พวกเขา 
เห็นว่าเป็นพวกนอกศาสนา ไม่ว่าจะเป็นมุสลิมด้วยกันหรือ
กลุ่มที่นับถือศาสนาอื่นๆ 

 ขณะเดียวกันความขัดแย้งที่ขยายตัวดังกล่าวได้ชักพา
เอาฝ่ายต่างๆ เข้ามาร่วมในสงครามกลางเมืองนี้ ทั้งกลุ่ม
ประเทศในตะวันออกกลางมาจนถึงกลุ่มชาติมหาอำานาจใน
ยโุรป โดยฝา่ยรัฐบาลไดร้บัการหนนุหลงัจากพนัธมิตรทีส่ำาคัญ 
คือ รัสเซีย อิหร่าน และกลุ่มฮิซบุลลอฮ์ ส่วนฝ่ายต่อต้าน
บางกลุ่มได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรอาหรับ ตุรกี และ
ชาติมหาอำานาจตะวันตก สรรพอาวุธถูกนำาเข้ามาใช้ในการ
ต่อสู้ ไม่เว้นแม้แต่อาวุธต้องห้าม เช่น อาวุธเคมี ดังมีข่าว 
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ในช่วง พ.ศ. 2556 ว่า มีการการใช้จรวดบรรจุก๊าซซารินยิง 
เขา้ใสเ่ขตปริมณฑลของกรงุดามสักสั ตามมาดว้ยการกลา่วหา
กันระหว่างฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายต่อต้านว่าอีกฝ่ายเป็นเจ้าของ
อาวุธดังกล่าว 

 หากแต่ความสูญเสียและความตายที่ดำาเนินมาอย่าง
ต่อเนื่องยาวนานร่วม 4 ปี กลับไม่อาจสะเทือนใจผู้คนและ
สังคมโลกให้เปิดหู เปิดตา เปิดหัวใจรับรู้ความทุกข์ยากและ
สญูเสยีของผูค้นหลายลา้นคน จนกระท่ังเรือ่งของ อลนั เคอรด์ ี 
(Alan หรอื Aylan Kurdi) สมาชกิตวันอ้ยของครอบครวัชาวซเีรยี 
ครอบครัวหนึ่ง ได้กลายเป็นข่าวพาดหัวในสื่อต่างๆ ทั่วโลก 

 เดิมครอบครัวของพวกเขาอาศัยอยู่ในกรุงดามัสกัส  
จากนั้นต้องพากันอพยพหนีความรุนแรงออกมาอยู่ที่เมือง 
อเลปโป และย้ายมาท่ีโคบานี อันเป็นที่อยู่ของครอบครัวฝ่าย
ภรรยา เมืองโคบานี (Kobani) เป็นเมืองเล็กๆ ทางตอนเหนือ
ของซีเรียใกล้เขตแดนตุรกี ประชาชนส่วนใหญ่ของเมืองนี้เป็น
คนเชื้อสายเคิร์ด เมืองนี้ได้ตกอยู่ภายใต้การดูแลของกลุ่มกอง
กำาลังชาวเคิร์ดเมื่อ พ.ศ. 2555 แต่ต่อมาถูกกลุ่ม IS เข้ายึด 
เมื่อปลายปีที่แล้วทำาให้เมืองนี้กลายเป็นสมรภูมิเดือด จนมี 
ผูอ้พยพออกจากเมอืงเปน็จำานวนมากกอ่นทีเ่มืองจะถกูยึดคืน
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ในที่สุด แต่ก็กลายสภาพเป็นเมืองร้าง มีแต่เศษซากปรักหัก
พังและศพเกลื่อนกลาด ขาดแคลนอาหาร น้ำาสะอาด และ 
ยารักษาโรค 

 อับดุลลาห์ พ่อของอลันทำางานอยู่ในตุรกี จึงคิดจะพา
ครอบครัวออกไปอยู่ด้วยกัน เขาจึงตัดสินใจนำาภรรยาและลูก
อีกสองคนเดินทางอพยพออกจากเมืองในช่วงที่มีการสู้รบ
รุนแรงไปยังตุรกี ก่อนจะเดินทางต่อไปยังกรีซเพื่อหาทางไป
สมทบกบัญาติทีอ่าศยัในแคนาดา ทางเลอืกของเขาในการเดนิ
ทางสู่ประเทศที่สามเป็นเช่นเดียวกับผู้อพยพจำานวนมาก คือ
การลักลอบข้ามฝั่งทะเลเอเจี้ยนจากดินแดนตุรกีไปยังเกาะ
คอสของกรีซเพื่อหาทางต่อไปยังประเทศที่สาม แม้ว่าการ
ตัดสินใจเดินทางครั้งนี้ภรรยาของเขาจะไม่เห็นด้วยเนื่องจาก 
ว่ายน้ำาไม่เป็น แต่ในที่สุดทั้งหมดก็ตัดสินใจเดินทางไป 
พร้อมกัน ทั้งอับดุลลาห์ ผู้เป็นพ่อ ริฮานา ผู้เป็นแม่ กาหลิบ 
ลูกชายคนโตอายุ 5 ขวบ และอลัน ซึ่งอายุ 3 ขวบ พร้อมกับ 
ผู้อพยพคนอื่นๆ รวม 16 คน เดินทางข้ามฝั่งด้วยเรือยาง 
ในช่วงเช้ามืดของวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2558 ก่อนที่เรือยาง
พลิกคว่ำาทำาให้ผู้โดยสารจมน้ำาเสียชีวิตไป 11 คน ทั้งผู้ใหญ่  
เด็ก รวมทั้งหนูน้อยอลัน พี่ชาย และแม่ของพวกเขาด้วย ใน
วันต่อมา พ่อของเขาได้นำาร่างของภรรยา และลูกน้อยทั้งสอง  
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กลับไปฝังที่เมืองโคบานี เมืองท่ีพวกเขาเดินทางจากมาด้วย
ความหวังถึงชีวิตที่ดีกว่ายังดินแดนอันห่างไกล 

 เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่เรือของผู้อพยพ 
อับปางลง รายงานของข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ 
(UNHCR - United Nations High Commissioner for  
Refugees) ชี้ว่า ใน พ.ศ. 2557 มีผู้อพยพเสียชีวิตจากความ
พยายามในการข้ามทะเลเมดิเตอร์เรเนียนมาสู่ยุโรป 3,500 
ราย การจัดการปัญหาผู้อพยพจึงเป็นเป็นปัญหาใหญ่ที่ยุโรป
ต้องเผชิญอยู่ในปัจจุบัน มีรายงานว่านับตั้งแต่ พ.ศ. 2557 
การยื่นขอสถานะผู้ล้ีภัยในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปสูงเป็น
ประวัติการณ์ โดยในปีนั้น มีผู้ยื่นขอเป็นผู้ลี้ภัยราว 626,000 
ราย เฉพาะครึ่งปีแรกของ พ.ศ. 2558 มีผู้ยื่นขอสถานะผู้ลี้ภัย 
ในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป 395,000 ราย โดยจำานวน
มากที่สุดสามลำาดับแรกมาจากประเทศ ซีเรีย อัฟกานิสถาน 
และ อิรัก จึงเห็นได้ชัดว่าปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นในแต่ละ
ประเทศเปน็ปจัจยัสำาคญัของการอพยพลีภ้ยัออกนอกประเทศ 

 การพยายามหลบหนีเข้าเมืองด้วยวิธีการต่างๆ เพราะ
หวังที่จะพบกับชีวิตท่ีดีกว่า กลับกลายเป็นโศกนาฏกรรมให้
เป็นข่าวอยู่เสมอ ประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรปหลายประเทศ
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พยายามแก้ปัญหาด้วยการป้องกันไม่ให้ผู้อพยพเข้าประเทศ
ของตนด้วยมาตรการแข็งกร้าว เช่น การสร้างแนวป้องกัน  
การจับกุมคุมขัง การปรับเงิน และผลักดันกลับต้นทาง รวม 
ไปถึงหาทางจัดการกับตัวการที่ขนส่งคนเข้ามา แต่ดูเหมือน
จะไม่เป็นผลมากเท่าไหร่ จำานวนคนท่ีหลั่งไหลเข้ายุโรปยัง
ไม่มีทีท่าว่าจะลดลง ขณะเดียวกันจำานวนคนที่เสียชีวิตขณะ
พยายามลักลอบเข้าประเทศก็เพิ่มสูงขึ้น 

 ก่อนหน้าข่าวของหนูน้อยอลัน เมื่อเดือนเมษายนปีนี้  
มเีรอืของผูอ้พยพทีอ่อกจากลเิบยีขา้มทะเลเมดเิตอเรเนยีนและ
อบัปางลง ในเรอืมผีูโ้ดยสารราว 850 คน จมน้ำาสญูหายไปราว 
800 คน ซึ่งกรณีดังกล่าวทำาให้บรรดาผู้นำาจากประเทศต่างๆ  
ได้หารือกันถึงมาตรการแก้ไขปัญหาผู้อพยพอย่างจริงจัง 
มากขึ้น แต่สำาหรับสาธารณชนแล้ว ข่าวที่เกิดขึ้นกลับไม่ได้
สร้างผลกระทบสักเท่าไหร่ บางทีอาจเพราะผู้อพยพจำานวน 
800 คนที่หายสาบสูญไป ไม่ได้ปรากฏร่องรอยให้เห็น ต่างกับ 
กรณีของหนูน้อยอลัน เคอร์ดี เมื่อร่างเล็กๆ นั้นปรากฏให้คน
ทั่วโลกประจักษ์ต่อสายตาผ่านช่องทางสื่อสารต่างๆ จนทำาให้
บรรดาผู้นำาประเทศต่างๆ ในยุโรปต้องได้หารือกันเพื่อหาทาง 
แก้ปัญหาอีกครั้งหนึ่ง รวมถึงเงินบริจาคสำาหรับช่วยเหลือ 
ผู้อพยพในองค์กรต่างๆ ก็เพิ่มสูงขึ้น 
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 บรรดาสมาชกิของโซเชยีลมเีดยีและศลิปนิพากนันำาภาพ
ของเขาไปดดัแปลงในรปูลักษณต์า่งๆ  เพือ่เปน็การแสดงความ
เสียใจและความรำาลึกถึงเขาและบรรดาผู้อพยพ แม้จะมีเสียง
ท้วงติงเร่ืองความเหมาะสมของการเผยแพร่ภาพ และยังมี 
ข้อสงสัยต่อข้อเท็จจริงของส่ิงท่ีเกิดข้ึน แต่ผลสะเทือนจาก
การตายของหนูน้อยอลันทำาให้หลายๆ ประเทศเกิดการ
ปรับนโยบายการรับผู้อพยพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแคนาดา 
ประเทศที่ครอบครัวเคอร์ดีมุ่งจะเดินทางไป และพ่อของเขา 
อ้างว่าถูกปฏิเสธคำาขอล้ีภัย มีการนำากรณีนี้ไปเป็นประเด็น 
หาเสียงและโจมตีฝ่ายกัน รวมไปถึงการปรับท่าทีและนโยบาย
ที่มีต่อผู้อพยพ จัสติน ทรูโด นายกรัฐมนตรีของแคนาดา 
คนปัจจุบันจากพรรคเสรีนิยม ได้ประกาศในช่วงหาเสียง
เลือกตั้งเพราะกรณีนี้ว่า มีนโยบายในการรับผู้อพยพชาวซีเรีย 
25,000 คนเข้าประเทศ ต่างจากนโยบายของรัฐบาลก่อนที่
จำากัดไว้เพียง 10,000 คน 

 เราคงยากจะมีคำาอธิบายได้อย่างชัดเจนว่า ทำาไมภาพ
ของหนูน้อยอลัน เคอร์ดี จึงทำาให้เกิดผลกระทบมากมาย
หลายประการ รวมไปถึงการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการนำาเสนอ
ภาพข่าวของเขา อย่างไรก็ดี เรื่องราวปัญหาของซีเรียและ
ตะวันออกกลาง ปัญหาของผู้อพยพในยุโรปได้ถูกนำาเสนอ
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และให้โลกได้เข้าใจและหาทางออกร่วมกัน และที่สำาคัญภาพ
ของเขาได้ปลุกมโนสำานึกของผู้คนธรรมดาสามัญจำานวนมาก
ทั่วโลก จนเกิดการกระทำาอันหลากหลายเพื่อช่วยเหลือและ
พยายามเปลี่ยนแปลงเรื่องที่เกิดขึ้น  

 ซือหม่าเชียน นักประวัติศาสตร์คนสำาคัญของจีน
เคยกล่าวว่า “คนเรานั้นตายครั้งเดียว แต่ความตายนั้นอาจ 
หนักกว่าขุนเขาไท่ซาน หรือเบาบางราวขนห่าน ขึ้นกับว่า 
เขาจะเลือกใช้ความตายนั้นอย่างไร...” ด้วยอายุเพียง 3 ขวบ  
อลัน เคอร์ดี คงไม่ได้คิดจะเลือกในทางใดทางหนึ่ง แต่ความ
ตายของเขาทำาให้โลกเห็นแล้วว่า ความตายที่หนักแน่นราว
ขุนเขานั้นเป็นเช่นไร  
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ภัสน์วจี ศรีสุวรรณ์ 

ดอกไม้กับงานศพอลังการ
ของนงนุช�ตันสัจจา
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1. งดงามดุจสรวงสวรรค์

 16 กนัยายน 2558 เมรวุดัธาตทุองถกูเนรมติใหง้ดงาม 
ดุจสวนดอกไม้ในแดนสวรรค์ ดอกไม้โทนสีขาวชมพูม่วง 
หลากชนดิถูกจดัเปน็ทัง้แบบชอ่ พวง และสายหอ้ยระยา้มาจาก 
เพดานราวกับม่านบุปผาหรือน้ำาตกดอกไม้ที่ไหลมาจาก 
สรวงสวรรค์ งดงามยากจะบรรยายให้เห็นภาพด้วยภาษาพูด 
ดังตาเห็น จึงขอนำาคลิปวิดีโอเรื่องพิธีพระราชทานเพลิงศพ  
คุณนงนุช ตันสัจจา ณ วัดธาตุทองความยาว 16 นาที ที่ทาง
เจ้าภาพเป็นผู้จัดทำามาประกอบ (https://www.youtube.
com/watch?v=mDTK2ZnqJbE)
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 บางคนบอกว่าเป็น “งานศพที่สวยที่สุดในชีวิตเท่าที่เคย
ไปมา” 

 งานน้ีเจ้าภาพบอกว่าอยากตกแต่งให้เป็นสวนดอกไม้
บนสวรรค์ โดยใช้ดอกกุหลาบ 2 แสนดอก หวาย 5 แสนช่อ 
สับปะรดสี 8,000 ต้น และใช้เวลาในการจัด 3 วัน 3 คืน  
โดยช่างจัดดอกไม้ซึ่งเคยคว้าแชมป์เหรียญทอง 6 สมัยจาก 
งานเชลซฟีลาวเวอรโ์ชว ์ประเทศองักฤษ ใช้งบไปกวา่ 10 ลา้น
บาท 

 นอกเหนือจากบรรยากาศอันสวยงามหอมกรุ่นของ 
มวลดอกไม ้บรรยากาศภายในงานยังสงา่งามสงบและไรค้วาม
โศกเศร้าราวกับไม่ใช่งานศพ สีดำาซึ่งเป็นสีแห่งความเศร้าโศก
สูญเสียปรากฏให้เห็นเฉพาะเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายของผู้มา 
ร่วมงานเท่านั้น ไม่มีน้ำาตาหรือการร้องไห้ บางคนดูวิดีโอ 
งานศพแล้วถอนหายใจด้วยความเต็มอิ่มราวกับได้ดูวิดีโอ
งานแต่งงานหรืองานเฉลิมฉลองอันทรงเกียรติ ซึ่งเป็นไปตาม
แนวคิดของกัมพล ตันสัจจา เจ้าของและนักแต่งสวนแห่งสวน
นงนชุและบตุรชายของผูต้ายท่ีมแีนวคดิหลกัในการแตง่สวนวา่
อลังการ แปลก และทำาให้คนดูมีความสุข 
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 อกีสิง่ทีพ่เิศษหนึง่แตกตา่งจากงานศพทัว่ไปคอื เจา้ภาพ
ประกาศผ่านสื่อให้ผู้สนใจเข้าชมความงามของสวนดอกไม้ 
ภายหลังพิธีพระราชทานเพลิงศพได้ตามอัธยาศัย ซึ่งนอกจาก
จะเป็นการแบ่งปันความความงามในศิลปะการจัดดอกไม้อัน
จะเกิดบุญกุศลต่อผู้วายชนม์แล้ว ยังก่อให้เกิดผลประโยชน์
สูงสุดจากทรัพยากรที่ลงทุนลงแรงไปนับสิบล้านบาทอีกด้วย 

2. สมเกียรติสมฐานะ

 เจ้าของงานศพคือคุณนงนุช ตันสัจจาที่เสียชีวิตด้วย 
โรคชราในวัย 91 ปี ผู้ก่อตั้งสวนนงนุชพัทยา ซึ่งมีที่มาจาก 
การที่เธอเดินทางไปดูงานสวนพฤกษชาติในต่างประเทศและ
ประทับใจในสวนอันสวยงาม ประกอบกับเป็นคนที่ชื่นชอบ
ดอกไม้เป็นทุนเดิม เธอจึงตัดสินใจเปลี่ยนสวนผลไม้ขนาด 
1,500 ไร่ มาเป็นสวนไม้ดอกและไม้ประดับ และปลูกสร้าง
สิง่อำานวยความสะดวกตา่งๆ เพือ่บรกิารนกัทอ่งเทีย่วและการ
จัดเลี้ยง โดยเปิดอย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. 2523 มีอายุกว่า 
30 ปี มีนักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมวันละประมาณ 2,000 คน 
นอกจากนี้ยังขยายงานไปยังแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ เช่น สวน
นงนุชเชียงใหม่ 
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 ปัจจุบันสวนนงนุชพัทยามีชื่อเสียงและความงามในเชิง
สวนพฤษศาสตร์ติดอันดับโลกมาอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดเว็บไซต์
ทอ่งเทีย่วทัว่โลกยกย่องใหต้ิด 1 ใน 10 ของสวนทีส่วยทีส่ดุใน
โลก ในเชิงงานตกแต่งสวนนงนุชมักได้รับเลือกให้เป็นตัวแทน
ของรัฐบาลไทยไปตกแต่งสวนในงานระดับโลกนับครั้งไม่ถ้วน 
เช่น งานพืชสวนโลกที่ประเทศจีน นอกจากนี้ยังพิชิตรางวัล
เหรียญทอง 6 ปีซ้อนท่ีงานเชลซีฟลาวเวอร์โชว์ ซึ่งเป็นงาน 
จัดสวนระดับโลกที่จัดมาอย่างต่อเนื่องนับร้อยปี 

 เมื่อพิจารณาจากท่ีมา พื้นฐานของครอบครัว หน้าที่
การงาน และความเชี่ยวชาญทางธุรกิจของผู้วายชนม์แล้ว 
การจัดงานศพด้วยดอกไม้หลายแสนดอกและถือเป็นหนึ่งใน
ประวัติศาสตร์การจัดดอกไม้งานศพที่ยิ่งใหญ่ถือว่าสมฐานะ 
นอกจากจะเป็นการระลึกถึงผู้ตายอย่างสมเกียรติ และมี
ความหมายสะท้อนถึงตัวตน ไม่ว่าจะเป็นความรักชอบ หน้าที่ 
การงาน ตลอดจนความภาคภมูใิจของผู้ตายไดเ้ปน็อย่างดแีลว้  
ผลพลอยได้อีกประการหนึ่งท่ีไม่ว่าจะเจ้าของงานจะตั้งใจ 
หรือไม่ก็ตาม คือความงดงามอลังการของงานนี้จะเป็นเครื่อง
รับประกันความสามารถและชื่อเสียงด้านการจัดสวนในวาระ
ต่างๆ ของสวนนงนุชได้เป็นอย่างดี
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3. ดอกไม้กับงานศพ

 ดอกไม้กับงานศพเป็นของคู่กันมาแต่ไหนแต่ไร ใน
การขุดค้นพบหลุมฝังศพของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์มัก
ปรากฏดอกไม้และเกสรดอกไม้อยู่คู่กับศพ นักประวัติศาสตร์
สันนิษฐานว่าดอกไม้ถูกนำามาใช้ปกคลุมร่างของผู้เสียชีวิตเพื่อ
ดับกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ 

 ในวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับดอกไม้อย่างเข้มข้น เช่น
วัฒนธรรมตะวันตกที่ดอกไม้เป็นส่วนประกอบของพิธีกรรม
สำาคัญของชีวิตตั้งแต่เกิดถึงตาย นอกเหนือจากวัตถุประสงค์
ดัง้เดมิขา้งตน้ ดอกไมย้งัเปน็เครือ่งแสดงออกซึง่ความรกั ความ
เหน็อกเหน็ใจ และความเคารพตอ่ผูว้ายชนม ์และใหก้ำาลงัและ
แบ่งปันความโศกเศร้าจากญาติพี่น้องของผู้ตายอีกด้วย ดังนั้น
ชาวตะวนัตกจงึนยิมใหช้อ่ดอกไมใ้นงานศพหรอืสง่ดอกไมไ้ปให้
กำาลังใจญาติพี่น้องที่บ้าน

 ในเชิงสุนทรียะดอกไม้ในพิธีศพยังทำาหน้าที่สร้าง
บรรยากาศที่อ่อนโยนนุ่มนวล และจะเป็นภาพท้ายๆ อัน
สวยงามทีผู่ส้ญูเสียนกึถึงผู้ตาย กล่าวอีกนยัหนึง่ความสวยงาม
ของดอกไม้ในงามศพจะไม่ตายไปจากความทรงจำาของคนที่ 
ยังอยู่ ดังนั้นจึงนิยมตกแต่งพิธีศพด้วยดอกไม้ให้สวยงามที่สุด 
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 ความหมายที่ลึกซึ้งยิ่งไปกว่าสิ่งท่ีมองเห็นคือ ดอกไม้
เป็นสัญลักษณ์เชิงศาสนาและจิตวิญญาณที่สะท้อนถึงวงจร
ชีวิตของมนุษย์ท่ีเกิดขึ้น เบ่งบาน และเหี่ยวแห้งร่วงโรยไป...
หากผูเ้กีย่วขอ้งและผูร้ว่มงานศพมเีวลาใครค่รวญและเกบ็เกีย่ว
ประโยชน์จากความหมายเหล่านี้

 ในบ้านเรา เมื่อพูดถึงดอกไม้ในงานศพ นอกเหนือจาก
ดอกไม้ที่ใช้ในการบูชาพระ เช่น ดอกบัว สิ่งแรกที่คนนึกถึง
คือดอกไม้กลิ่นแรงอย่างดอกซ่อนกล่ินซึ่งถูกนำามาใช้เพื่อกลบ 
กลิ่นศพ จนทำาให้ดอกซ่อนกลิ่นถูกตีความว่าเป็นดอกไม้แห่ง
ความตาย ตอ่มาเมือ่ยาฉีดศพถูกพฒันาขึน้ การประดบังานศพ 
ด้วยดอกซ่อนกลิ่นก็ค่อยๆ หลายไป แต่ความเชื่อดังกล่าวยัง
ไม่จางหาย 

 ส่วนประเพณีการจัดดอกไม้ประดับงานศพ โดยเฉพาะ
การประดบัโลงและประดบัเมรสุำาหรบัสามญัชนถอืเปน็สิง่ใหม่
ที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อไม่กี่สิบปีมานี้ จากการเทศนาของหลวงพ่อ
ปญัญานันทภิกขใุนเรือ่ง การทำาศพแบบประหยัด เม่ือวนัที ่21 
มีนาคม 2525 ว่า “...เมื่อก่อนนี้ไม่มีการจัดดอกไม้ขึ้นไปตาม
ราวบันได เดี๋ยวนี้มีจัดทุกแห่ง อาตมาจำาได้ว่า เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อ
สักปีกลายนี้เอง จัดดอกไม้ที่ราวบันได เพราะกล้วยไม้มันมาก
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เมืองไทยเวลานี้ ดอกไม้มาก ก็เลยจัด เมื่อจัดขึ้นสักรายแล้ว 
รายอื่นก็ทำาตาม...”

 ปัจจุบันดอกไม้ในงานศพไม่ใช่เป็นแค่เพียงดอกไม้  
หากแต่เป็นสัญลักษณ์แสดงถึงฐานะและรสนิยมของเจ้าภาพ 
วัดและร้านจัดดอกไม้มักมีบริการรับจัดดอกไม้ในงานศพเป็น
เรื่องปกติสามัญ สนนราคาหลากหลายขึ้นอยู่กับรูปแบบและ
ประเภทของดอกไม้ มีตั้งแต่หลักพันถึงหลักล้าน เช่น เม่ือ 
เร็วๆ นี้มีข่าวในส่ือต่างๆ ว่าในงานศพของบรรณาธิการ
นิตยสารแฟชั่นรายหนึ่งมีค่าใช้จ่ายจัดดอกไม้ถึง 5 แสนบาท
เป็นต้น โดยร้านจัดดอกไม้บางแห่งอำานวยความสะดวกด้วย
การจัดเป็นแพ็กเกจสำาเร็จรูป เช่น แบบกอ ซึ่งแบ่งเป็น 5 กอ 
7 กอ หรือ 9 กอ แบบสวนแบ่งเป็นสวนแบบ 2 ช้ัน หรือ 
3 ชั้น แบบสวนน้ำาตก แบบโมเดิร์นซึ่งจะใช้ดอกไม้สดประดับ
ภาพถ่ายผู้ตาย และชุดดอกไม้ประดับเมรุแบ่งเป็นแบบกาแลน 
เลื้อยเสา กอผูก และราวบันได เป็นต้น

 พวงหรีดเป็นดอกไม้งานศพอีกประเภทหนึ่งที่ผู้คน 
นิยมมอบให้เพื่อแสดงความเสียใจต่อผู้ตายและญาติพี่น้อง  
ในงานศพคนธรรมดาสามญัพวงหรดีไมม่ากนกั แตง่านศพของ
ผู้หลักผู้ใหญ่หรือผู้บริหารมักเต็มไปด้วยพวงหรีดของผู้บริหาร
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หน่วยงานต่างๆ หากมีโอกาสไปนั่งอยู่ในบริเวณจัดงานแต่
เริ่มต้นจะพบความลำาบากใจท้ังของเจ้าภาพและพนักงานเมรุ
ในการจัดที่ทางและเคล่ือนย้ายพวงหรีดเพื่อให้เหมาะสมกับ
ตำาแหน่งฐานะของเจ้าของพวงหรีด นอกจากนี้ยังเป็นภาระ 
ในการกำาจัดหลังเลิกงานหรือหลังสิ้นวันแล้วอีกด้วย

 ปัจจุบันมีทางเลือกใหม่แทนพวงหรีดดอกไม้สด เช่น 
พวงหรีดพัดลม พวงหรีดหนังสือ พวงหรีดจักรยาน พวงหรีด
ต้นไม้ แต่ดูเหมือนว่าขึ้นชื่อว่าพวงหรีดซึ่งเป็นสิ่งของ ของที่ได้
มักไม่ถูกนำาไปใช้ หรือสร้างปัญหาให้กับเจ้าภาพและทางวัด 
ดังนั้นจึงมีแนวคิดใหม่ๆ เช่น เจ้าภาพบางรายแจ้งล่วงหน้า
ผ่านทางสื่อต่างๆ ว่าไม่รับพวงหรีด และขอให้ผู้มีจิตศรัทธา
บรจิาคเปน็เงนิเพือ่นำาไปบรจิาคให้กับโครงการทีเ่ปน็ประโยชน์
ต่อสังคมต่อไป ซึ่งจะเป็นกุศลผลบุญให้กับผู้ตายได้อีกต่อหนึ่ง 
เช่น นำาไปซื้อเครื่องมือแพทย์ ช่วยเหลือเด็กๆ ในบ้านพักเด็ก
ต่างๆ เป็นต้น

4. บทสรุป

 สิ่งใดก็ตามที่สังคมยอมรับเป็นประเพณี แม้กาลเวลา
และบริบทของสังคมเปลี่ยนแปลงไป ก็ยังต้องใช้เวลาในการ
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เปลี่ยนแปลงความเชื่อและประเพณีเหล่านั้น ภาระหน้าที่ของ
คนรุ่นใหม่ๆ คือการเสนอแนวคิดและวิธีปฏิบัติเพื่อให้เกิด 
ประเพณีใหม่ๆ ที่เอื้อต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน
นั่นเอง

 ประเดน็หนึง่ท่ีสังคมไทยเริม่พดูถึงกนัคอื ความเหมาะสม 
พอดีในการจัดงานศพ ขณะเดียวกันก็ยังสามารถคงแก่นสาระ
สำาคญัในงานศพไวไ้ดค้รบครนั กลา่วคอืประหยดั มคีวามหมาย 
และเกิดบุญกุศลท้ังต่อผู้ตายสังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งความ
เหมาะสมในทีน่ีห้มายรวมทัง้กรณเีจา้ภาพงานศพและผูไ้ปร่วม
งานศพด้วย

 กรณีงานศพของคุณนงนุชนับเป็นตัวอย่างงานศพที่
เรียกได้ว่าเหมาะสมกับบริบทของครอบครัว อย่างไรก็ตามแม้
เราจะไม่มีฐานะแบบคุณนงนุช แต่ก็สามารถออกแบบงานศพ 
ของตัวเราหรือคนในครอบครัวแบบมีสาระและสื่อให้เห็นถึง 
ตวัตนของผูต้ายไดเ้ชน่กนั  โดยพจิารณาบนเง่ือนไขเดยีวกนัวา่ 
ผู้ตายเป็นใคร ประกอบคุณงามความดีใดมาบ้าง และยึดถือ
ความเชื่อประเพณีแบบใด 

ดอกไม้กับงานศพอลังการของนงนุช ตันสัจจา
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กนกวรรณ กนกวนาวงศ์

ความตายธรรมดาๆ�
ของประภัสสร�เสวิกุล
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ปี 2558 เกิดความสูญเสียครั้งสำาคัญในแวดวง
วรรณกรรมของไทย หลังการเสียชีวิตของประภัสสร เสวิกุล 
ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำาปี 2554 เม่ือเวลา 
2 นาฬิกาของวันศุกร์ที่ 18 กันยายน นักเขียนชื่อดังเสียชีวิต
ด้วยอาการหัวใจล้มเหลว ในวัย 67 ปี ณ บ้านพักย่านบางแค 
กรุงเทพมหานคร 

  ประภัสสรเป็นนักเขียนท่ีได้รับการยอมรับในวงการ
วรรณกรรมร่วมสมัยของไทย เขาสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณค่า
และได้รับความนิยมมากมาย มีผลงานเรื่องสั้นกว่า 150 เรื่อง  
นวนยิายมากกวา่ 60 เรือ่ง และกวนีพินธก์วา่ 200 บท นวนยิาย 
หลายเรื่องได้รับการดัดแปลงสร้างเป็นละครโทรทัศน์และ
ภาพยนตร ์อกีจำานวนหนึง่ได้รบัการแปลเปน็ภาษาตา่งประเทศ 
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 เมื่อข่าวการเสียชีวิตของเขาแพร่ออกไป เกิดกระแสการ
แสดงความรู้สึกร่วมในโซเชียลเน็ตเวิร์กอย่างกว้างขวาง ผู้ที่ 
อยู่ในวงการวรรณกรรมต่างแสดงความอาลัย ขณะที่นักอ่าน
ทั่วไปต่างแสดงความเสียใจต่อการสูญเสียครั้งนี้

  สิ่งนี้สะท้อนว่าชื่อของประภัสสร เสวิกุล ได้เข้าไปอยู่ 
ในหวัใจของผูค้นท่ีผูกพนักับงานเขยีนของเขามาอยา่งยาวนาน 

  หากย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ ประภัสสรมีโรคประจำาตัว
ที่เกิดขึ้นตามวัย ทั้งโรคเบาหวาน โรคหัวใจและความดันโลหิต 
แตอ่าการปว่ยไมไ่ดเ้ปน็อปุสรรคตอ่การทำางานและการเดนิทาง 
ซึ่งเป็นวิถีที่เขารักตลอดชีวิตการเป็นนักการฑูตและนักเขียน 

  ราวต้นปี 2556 อาการป่วยเริ่มส่อเค้ารุนแรงขึ้น เมื่อ
คืนหนึ่งเขามีอาการไอหนัก พอตกดึกก็หายใจลำาบาก ทาง
ครอบครวัจงึนำาตวัสง่โรงพยาบาล ผลการตรวจพบวา่ออกซเิจน
ในเลอืดต่ำามาก ถกูนำาตวัเขา้หอ้งไอซยี ูรุง่ขึน้มภีาวะปอดตดิเชือ้ 
และน้ำาท่วมปอด ครั้งนั้นเขาต้องรักษาตัวในห้องไอซียูนาน 
ร่วมเดือน และหลังจากนั้นร่างกายของเขาก็อ่อนแอลง 

  ปลายปีเดียวกันเขาถูกนำาตัวเข้าห้องไอซียูอีกครั้ง 
เนื่องจากเกิดภาวะขาบวมและหายใจขัด หมอเกรงว่าระบบ
หายใจจะล้มเหลวได้ จึงแนะนำาให้ใช้เครื่องช่วยหายใจ ทีแรก
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เขาและครอบครัวไม่ยินยอม แต่หมอพยายามอธิบายว่าเป็น
เรือ่งจำาเปน็ เพือ่ชว่ยใหห้วัใจไมต่อ้งทำางานหนกัเกนิไป สดุทา้ย
จึงตกลง 

  “เป็นการตัดสินใจที่ เจ็บปวดใจมาก  หลังจากคุณ
ประภสัสรฟืน้ขึน้จากยานอนหลบัทีใ่หก้อ่นใสเ่คร่ืองช่วยหายใจ 
เขาตกใจกลัวและดิ้นรนอย่างแรง เมื่อพบว่ามือทั้งสองข้าง 
ถูกมัดไว้กับข้างเตียง มีท่อช่วยหายใจอยู่ในคอทำาให้พูดไม่ได้ 
รับรู้เลยว่าเขาต้องทรมานมาก กว่าจะปลอบใจให้รู้ว่าอะไร 
เป็นอะไร และหายตกใจก็ใช้เวลาพักใหญ่ ถือเป็นบทเรียนว่า 
แม้คุณหมอได้ให้ข้อมูลเครื่องมือแพทย์แล้ว แต่คำาบอกเล่ากับ
สิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆ ก็ต่างกันมาก” ภรรยาของเขากล่าว

  เมื่อขยับมือเป็นอิสระได้บ้าง เขาใช้วิธีสื่อสารด้วยการ
เขยีน ประโยคทีเ่ขียนใส่กระดาษบ่อยๆ กค็อื “ถามหมอ เมือ่ไร
จะเอาท่อออก” 

  ขณะนั้นกำาลังอยู่ในช่วงการจัดงานประกาศยกย่อง 
ผลงานวรรณกรรมของศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์จำานวน 
38 เรื่องให้เป็นวรรณกรรมแห่งชาติ เพื่อสร้างเกียรติภูมิให้ 
วงวรรณกรรมไทยและนักเขียนไทย ซ่ึงเป็นงานสำาคัญที่
ประภัสสรริเร่ิมไว้ เมื่อเขาป่วยทางผู้จัดงานจึงหารือภรรยาว่า
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จะเลื่อนการจัดงานออกไปก่อนไหม แต่เธอรู้ดีกว่าหากงาน 
ถกูเลือ่นออกไปเพราะอาการปว่ย สามจีะเสยีใจมาก จงึยืนยัน
ใหจ้ดังานตามเดมิ ซึง่เธอมาพบในภายหลงัวา่เปน็การตดัสนิใจ
ที่ถูกต้อง เพราะในที่สุดเขาก็ออกจากโรงพยาบาลได้ทัน และ 
มีโอกาสได้เห็นด้วยตาตนเองว่างานนั้นประสบความสำาเร็จ
อย่างงดงาม  

  กลางปี 2558 เขาเป็นหนึ่งในคณะผู้แทนคนไทยที่ 
เดินทางไปร่วมงานฉลอง 60 ปีความสัมพันธ์ไทย-อิหร่าน แต่
เขาก็ต้องเจอปัญหาเดิมคือ อาการคล้ายน้ำาท่วมปอด และถูก
นำาตวัสง่เขา้ไอซยูีอกีครัง้ หลังกลับถงึเมอืงไทย เขายงัคงใชช้วีติ
ตามปกติและปฏิบัติตามคำาแนะนำาของหมออย่างเคร่งครัด

 ประภัสสรเปน็คนเจา้ความคดิ ไม่หยุดนิง่ แม้จะเกษียณ
อายุราชการจากกระทรวงการต่างประเทศแล้ว และมีโรค
ประจำาตัวที่ทำาให้ต้องระมัดระวังการใช้ชีวิตมากขึ้น แต่เขายัง 
คงมุ่งมั่นทำางานด้านวรรณกรรมท้ังเบื้องหน้าและเบื้องหลัง 
ด้วยหวังจะยกระดับงานวรรณกรรมของไทยให้ก้าวไกลใน
ระดับสากล

  นอกจากนี้นักเขียนคนดังยังมีความเป็นครูสูง ชอบสอน 
ชอบแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้คน ด้วยหวังจะส่งเสริมเด็ก
รุ่นใหม่ๆ ให้เป็นนักเขียนและนักอ่านที่มีคุณภาพ
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 “ถ้าไม่มีผู้อ่านคุณภาพ นักเขียนคุณภาพก็จะเกิดไม่ได้” 
เป็นคำาพูดที่เขามักกล่าวบ่อยๆ 

  ในบทบาทของคู่ชีวิต ประภัสสรมีความเป็นสุภาพบุรุษ
สูง เขาแทบไม่เคยแตะเนื้อต้องตัวภรรยาจนกระทั่งแต่งงาน 
ตัง้แตน่ัน้มาไมว่า่จะไปทีไ่หนคูส่ามภีรรยาจะจบัมือกนัไวต้ลอด
เวลาจนเป็นเอกลักษณ์ เมื่อถูกถามเรื่องนี้เขามักตอบสั้นๆ ว่า

  “เธอเป็นผู้หญิงที่ผมรอคอยจับมือด้วยมาทั้งชีวิต เมื่อ 
ได้จับมือเธอในวันแต่งงานจึงไม่คิดจะปล่อยมือเธออีกเลย” 

  ลูกชายทั้งสองเปรียบเปรยว่าพ่อแม่ของพวกเขาเหมือน
ฝาแฝดตวัตดิกนั เมือ่เห็นคนหนึง่กต็อ้งเหน็อกีคนหนึง่ดว้ย และ
ความแนบชิดนี้ย่ิงมากขึ้นหลังจากเขาป่วยหนักเข้าขั้นวิกฤติ
หลายรอบ คล้ายกับทั้งสองต้องการใช้เวลาที่เหลือร่วมกันให้
มากที่สุด  

 หลังเจ็บป่วยประภัสสรยังคงทำางานตลอดเวลา ปฏิทิน
การทำางานเต็มเหยียดไปจนถึงวันพฤหัสบดีที่ 17 กย. ซึ่งเป็น
วันสุดท้ายของเขา

  “วันนั้นเขาบอกว่า ‘พรุ่งนี้ก็จะได้พักแล้ว’ ก็ไม่คิดว่าจะ
เป็นการพักตลอดไป” ภรรยาของเขาเล่า ก่อนเสียชีวิตไม่กี่วัน 
เขาเก็บของใช้ส่วนตัวทุกชิ้น จัดเข้าตู้และใส่ลิ้นชักอย่าง
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เรียบร้อย บอกเลิกนัดหมอนวดท่ีมานวดประจำา เป็นสิ่งที่
ภรรยาแปลกใจแต่เมื่อถามเขาก็ไม่ได้คำาตอบอะไร

 สองวันก่อนเสียชีวิต ประภัสสรเดินทางไปวางศิลาฤกษ์ 
ที่โบสถ์วัดป่าภูวังทอง จังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นวัดที่เขาศรัทธา 

  วันรุ่งขึ้นเขาเดินทางต่อไปที่นครหลวงเวียงจันทน์ สปป. 
ลาว ได้ไปสักการะพระธาตุหลวง ซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ 
คู่บ้านคู่เมือง มีอนุสาวรีย์พระไชยเชษฐา ซึ่งเป็นกษัตริย์ที่
มีช่ือเสียงมาก และอยู่ในนวนิยายเรื่องสุดท้ายของเขาเร่ือง 
“หยาดน้ำาฝนแห่งล้านช้าง หยดน้ำาค้างแห่งล้านนา” ซึ่งอยู่ใน
ชุดวรรณกรรมเพื่ออาเซียน งานสำาคัญช่วงท้ายๆ ของเขา ที่
เป็นการประพันธ์นวนิยายเพื่อเผยแพร่เรื่องราวเกี่ยวกับ
ประเทศต่างๆ ที่อยู่ในกลุ่มสมาชิกอาเซียนทั้ง 9 ประเทศ 

  เสร็จจากการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เขาเดินทางต่อไป
เยี่ยมนักเขียนอาวุโสท่ีคุ้นเคยกัน คล้ายจะเป็นการไปเพื่อ 
บอกลาสถานที่และบุคคลที่เขาศรัทธาเป็นครั้งสุดท้าย

 วันรุ่งขึ้นท้ังคู่ไปร่วมงานบวงสรวงเปิดกองถ่ายละคร 
เวลาในขวดแก้ว ที่ดัดแปลงสร้างจากนวนิยายของเขา จากนั้น 
จึงพากันไปกินเป็ดย่าง ซึ่งเขาเอ่ยปากบ่นกับภรรยามา 
หลายวันแล้วว่าอยากกินเป็ดย่างอร่อยๆ จากนั้นจึงไปบันทึก
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เทปรายการวทิย ุแตข่ณะกำาลงับนัทกึเสยีงอยู่ จู่ๆ  เสยีงของเขา
ก็หายไปเฉยๆ ซึ่งทั้งเขาและภรรยาเข้าใจว่าเป็นเพราะความ
อ่อนไหวที่เกิดขึ้นบ่อยในระยะหลัง 

  ความอ่อนไหวนั้นเกิดขึ้นกับทั้งร่างกายและจิตใจ เธอ
สังเกตว่าพักหลังสามีจะสะเทือนใจง่าย จนบางครั้งคล้ายจะ
เผลอร้องไห้ออกมา บางเวลาที่อยู่กันตามลำาพังเขาก็เปรยๆ 
ออกมาว่า “ไม่รู้จะไปเมื่อไหร่” ซึ่งทุกครั้งที่ได้ยินภรรยาก็จะ
เลี่ยงไปคุยเรื่องอื่นเพื่อให้เขาสบายใจ  

  ระหว่างมื้อเย็นวันนั้นเขาบอกภรรยาว่าต้องสะสางงาน
ต่างๆ ที่ค้างอยู่ให้เสร็จ และขึ้นไปห้องนอนที่อยู่ชั้นบนบน 
เร็วกว่าปกติ สักพักเขาก็ขอให้ภรรยาไปอัญเชิญพระพุทธรูป
จากห้องพระมาให้ เพื่อไหว้และอธิษฐาน จากนั้นเขาก็ขอให้
ภรรยามานอนกอด 

  สกัพกัเขาถามเธอวา่ “อยากไดอ้ะไรเปน็ของขวญัวนัเกดิ
และวนัครบรอบแตง่งานทีเ่พิง่ผา่นไป เธอตอบวา่ “อยากไดเ้ธอ
นั่นแหละ อยากให้อยู่กับฉัน” แล้วทั้งคู่ก็หลับไปในอ้อมกอด 

  สกัพกัเขาลกุขึน้ไปหอ้งน้ำาโดยมภีรรยาเดนิประคองตาม
หลังไป ขณะนั้นเขายังเดินได้อย่างปกติ แต่เม่ือไปถึงห้องน้ำา 
จู่ๆ  เขากท็รดุตวันัง่ลงและบอกวา่หายใจไม่ออกขอให้เอายามา  

ความตายธรรมดาๆ ของประภัสสร เสวิกุล
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เธอรีบวิ่งไปหยิบยาแล้ววิ่งกลับเข้าไปหา เห็นเขานั่งอ่อนแรง  
จึงรีบเอายาใส่ปากไว้ใต้ล้ิน แต่ไม่ถึงอึดใจเขาก็แน่นิ่งไป เห็น
ท่าไม่ดีเธอจึงรีบดึงร่างของเขาลงมานอนกับพื้นเพื่อปั๊มหัวใจ 
และทำาทุกอย่างเท่าที่จะนึกวิธีได้ ปากก็ตะโกนร้องบอกเขาว่า 
“อย่ามาทิ้งกันแบบนี้นะ” แต่เขาไม่ตอบสนองใดๆ 

  เธอจึงรีบวิ่งไปตะโกนร้องเรียกลูกชายซึ่งอยู่ชั้นล่างให้ 
ขึ้นมาช่วยกัน เมื่อลูกชายวิ่งขึ้นมาถึง ก็ไปลากถังออกซิเจน 
และเอาสายใส่จมูกให้ แต่พ่อยังคงแน่นิ่งอยู่ จึงวิ่งไปกด
โทรศัพท์เรียกรถพยาบาล

  นาทีนั้นเธอตระหนักได้ว่าเขาจากไปแล้ว 

  เมือ่เรียกสตไิด ้เธอจงึใชม้อืขา้งหนึง่รองศรีษะของเขาไว้
บอกเขาว่า “พีฑจ๋า ไปหาแสงสว่างนะ ไปหาพระพุทธเจ้า เกิด
ชาติหน้าฉันใดให้เราอยู่คู่กันตลอดไป” เธอพูดประโยคนี้ซ้ำาๆ 

  เธอเองเพิ่งได้ประจักษ์กับความตายแบบต่อหน้าต่อตา 
ได้พบว่าความเป็นและความตายมีเส้นแบ่งเพียงเสี้ยววินาที 
ทุกอย่างเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และบัดนี้คนที่เธอรักได้จากไป
ในอ้อมกอดของเธอ 

  ความรูส้กึสูญเสียเข้าเกาะกมุหัวใจ โหวงเหวงเควง้ควา้ง 
ควบคมุตวัเองแทบไมไ่ด ้เพราะเธอไมไ่ดเ้ตรยีมตวั ไมรู่ล้ว่งหนา้

ความตายธรรมดาๆ ของประภัสสร เสวิกุล
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ว่าเขาจะมาจากเธอไปตอนนี้ ส่ิงท่ีทำาได้ดีที่สุดขณะนี้คือเธอ
ต้องยอมรับความจริงให้ได้ 

  เธอคิดได้ว่าสามีเองเตรียมตัวเพื่อการเดินทางคร้ัง
สุดท้ายแล้วเป็นอย่างดี นี่เป็นช่วงนี้เวลาที่มีเพียงเธอกับเขา  
เธอพยายามรวบรวมความเข้มแข็งเพื่อกล่าวลาและเป็น 
กำาลังใจในการเดินทางครั้งนี้ของสามี 

  เธอดูนาฬิกาเพื่อจดจำาเวลาท่ีเขาจากไปอย่างไม่มีวัน
กลับ จากนั้นประมาณ 15 นาทีรถพยาบาลก็มาถึง เจ้าหน้าที่
พยายามปั๊มหัวใจกู้ชีวิตแต่ไม่มีสัญญาณชีพใดๆ 

  สิง่เธอและลูกชายท้ังคูไ่ด้เรยีนรูจ้ากการจากพรากครัง้นี ้ 
น่ันคือชีวิตนั้นไม่แน่นอน ความตายเป็นเรื่องง่ายดายมาก  
เกิดขึ้นได้ทุกเวลานาทีอย่างไม่มีใครกำาหนดได้ เมื่อถึงเวลา 
ก็ต้องไปไม่ว่าจะยินยอมหรือไม่ สิ่งที่ทำาได้ก็คือการยอมรับ
ความเป็นจริงต่อสิ่งท่ีเกิดขึ้น เพื่อให้การจากกันมีคุณค่า 
ต่อการเร่ิมต้นใหม่ของคนที่ยังมีชีวิตอยู่ แม้ว่าชีวิตที่เหลืออยู่
จะแหว่งเว้าด้วยความรู้สึกของคนที่หัวใจได้ขาดหายไปแล้ว 
ครึ่งดวงก็ตาม 

ความตายธรรมดาๆ ของประภัสสร เสวิกุล
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ทุกความตายมีบทเรียน
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ที่มาของภาพ
หลวงพ่อคูณ หน้า 8
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?t=33510

เหตุระเบิดราชประสงค์ หน้า 17
http://www.tnews.co.th/html/contents/162553/

งานศพคุณประชาธิป มุสิกพงศ์ หน้า 25
http://www.bigza.com/news-176523

หนูน้อยอลัน หน้า 34
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งานศพคุณนงนุช ตันสัจจา หน้า 44
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โครงการสื่อสารสร้างความตระหนัก��
วิถีสู่การตายอย่างสงบ��
(ความตาย�พูดได้)

 เพราะความตายถูกรับรู้เพียงมิติของความเจ็บปวด
ทรมาน สูญเสีย อัปมงคล น่ากลัว จึงทำาให้ผู้คนในสังคม
พากันลืมและมองไม่เห็นความเป็นจริง ว่าความตายต้อง
มาเยี่ยมเยือนเราอย่างแน่แท้ในวันหนึ่ง

 ความกลัวที่ตามมาด้วยการหลีกเลี่ยง และความ
ประมาททีต่ามมาดว้ยการละเลย ไมส่นใจเรยีนรูค้วามตาย

 ทำาให้เมื่อตนเองหรือคนใกล้ชิดต้องประสบกับ 
ภาวะใกล้ตายเข้าจริงๆ ก็ไม่สามารถจัดการได้อย่างมีสติ

 ผู้ที่ประสบปัญหามากที่สุดดูจะเป็นผู้ป่วยที่ได้
รับความทรมานจากการยืดความตายด้วยอุปกรณ์ทาง 
การแพทย์ต่างๆ และอาจตายท่ามกลางบรรยากาศที่ 
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ไม่เป็นมิตรต่อการตายอย่างสงบสมศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ ขณะเดียวกันญาติผู้ดูแลและครอบครัวต้องอยู่ใน
ภาวะเศร้าหมอง สิ้นหวัง ไร้ซึ่งทางออก

 ทำาให้ต้องมีค่าใช้จ่ายมหาศาลจากการยื้อชีวิตด้วย
เทคโนโลยีเกินความจำาเป็น

 ปัญหาดังกล่าวสามารถป้องกันได้หากมีการเตรียม
ความพร้อมด้วยความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
การเตรียมตัวรับมือกับความตาย 

 โครงการสื่อสารสร้างความตระหนัก วิถีสู่การตาย
อย่างสงบ จึงเกิดขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักให้สังคม 
รับรู้ว่าความตายเป็นเรื่องสำาคัญที่พึงเรียนรู้เป็นก้าวแรก
ของการเตรียมตัวตนเองและคนรอบข้างให้สามารถรับมือ
กับความเจ็บป่วยและความตายได้อย่างสงบ อีกทั้งจะ
ทำาให้ใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าเป็นประโยชน์เกื้อกูลต่อตนเอง
และสังคมโดยรวม โดยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเผชิญ-
ความตายอยา่งสงบ เครอืขา่ยพทุธกิาเพือ่พระพทุธศาสนา
และสังคม ภายใต้การกำากับดูแลของสมาคมบริบาล- 
ผู้ป่วยระยะท้าย  โดยการสนับสนุนของ สำานักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
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กิจกรรมหลักของโครงการ มีดังนี้

• จัดนิทรรศการและเวทีสาธารณะ เช่น นิทรรศการ  
Before I die พร้อมก่อนตาย

• กิจกรรมสัญจร เช่น พิธีกรรมความตายของชาวจีน  
คริสต์ และมุสลิม

• เวทีเสวนา เช่น การสื่อสารเรื่องความตายกับเด็ก, 
อาทิตย์อัสดงเสวนา เนื่องในวันอัฏฐมีบูชา

• กิจกรรมเกมไพ่ไขชีวิต : เกมสนทนาเรื่องชีวิตและ
ความตาย

• แอพพลิเคชั่น Life Countdown ( นับถอยหลังชีวิต )

• จัดพิมพ์หนังสือเผยแพร่ อาทิ คู่มือ Add ความตาย
เป็น friend, ฉลาดทำาศพ ฯลฯ

• จดหมายข่าวราย 3 เดือน “อาทิตย์อัสดง” 

 
ติดตามกิจกรรมของโครงการได้ที่  
www.budnet.org/peacefuldeath  
และ FB: Peacefuldeath
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โครงการเผชิญความตายอย่างสงบ��
เครือข่ายพุทธิกา 

 สืบเนื่องมาจากทัศนคติที่คนในสังคมมีต่อความ
ตายมักเป็นไปในด้านความสูญเสีย เจ็บปวดทรมาน เป็น
อัปมงคล น่าหวาดกลัว จึงทำาให้คนพากันแกล้งลืมความ
ตาย ไม่ตระหนักถึงความจริงว่า ความตายต้องมาเยี่ยม
เยือนเราอย่างแน่แท้ในวันหนึ่ง

 ความกลัวท่ีตามมาด้วยการหลีกเลี่ยง และความ
ประมาทที่ตามมาด้วยการละเลย ไม่สนใจการเรียนรู้
การรับมือกับความตาย ทำาให้เมื่อตนเองหรือคนใกล้ชิด
ต้องประสบกับความเจ็บป่วยหรือการตายเข้าจริงๆ ก็ไม่
สามารถจัดการได้อย่างมีสติ ผู้ประสบปัญหามากที่สุด 
คือผู้ป่วยที่ได้รับความทรมานจากการยืดความตายด้วย
อปุกรณท์างการแพทยต์า่งๆ อาจตายทา่มกลางบรรยากาศ
ที่ไม่เป็นมิตรต่อการตายอย่างสงบและสมศักดิ์ศรีความ
เป็นมนุษย์
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 ขณะเดยีวกัน ญาต ิผูด้แูล และครอบครวักต็กอยูใ่น
ความเศร้าหมอง ส้ินหวงั ไรท้างออก จากการแบกรบัภาระ
การดูแลอย่างมหาศาล จากการย้ือชีวิตด้วยเทคโนโลยี 
เกินความจำาเป็น

 แผนงานเผชญิความตายอย่างสงบ เครอืขา่ยพทุธกิา 
จึงเกิดขึ้นเพื่อส่งเสริมสุขภาวะทางปัญญา ส่งเสริมความ
เข้าใจเกี่ยวกับการตายและความตายในมิติทางจิตใจและ
ศาสนา กระตุ้นสร้างความตระหนักถึงความสำาคัญของ
การเตรยีมพรอ้มเพือ่เผชญิความตายอยา่งสงบ อนันำาไปสู่
การใชช้วีติอยา่งไมป่ระมาท มคีณุคา่ เปน็ประโยชนเ์กือ้กลู
ต่อตนเองและสังคมโดยรวม

 เครอืขา่ยพทุธกิาดำาเนนิงานเพือ่ฟืน้ฟพูทุธธรรมให้
เปน็สว่นหนึง่ของชวีติและมคีวามหมายตอ่สงัคม ผา่นการ
ดำาเนินโครงการต่างๆ อย่างเช่น โครงการฉลาดทำาบุญ 
ด้วยจิตอาสา โครงการสุขแท้ด้วยปัญญา โครงการป่วน 
ตลอดจนเผยแพร่หนังสือและสื่อธรรมะร่วมสมัย โดย
สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.
budnet.org
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กิจกรรมภายใต้แผนงานเผชิญความตายอย่างสงบ

อบรมเผชิญความตายอย่างสงบ

เครือข่ายพุทธิการ่วมกับเสมสิกขาลัย ได้ร่วมกันพัฒนา
หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติ “เผชิญความตายอย่างสงบ” 
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 เป็นหลักสูตรอบรม 3 วัน 2 คืน 
สำาหรับผู้สนใจเรียนรู้เรื่องการเผชิญความตายอย่างสงบ
อย่างลึกซึ้ง

อาสาข้างเตียง

อาสาสมคัรชว่ยเหลอืผูป้ว่ยระยะทา้ยดว้ยการเปน็เพือ่นรบั
ฟัง และทำากิจกรรมร่วมกับผู้ป่วยและครอบครัว

สายด่วนให้คำาปรึกษาทางใจ ผู้ป่วยระยะสุดท้าย  
086-0022-302

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 10.00 น. – 16.00 น. โดย
จิตอาสาเครือข่ายพุทธิกา ได้รับการสนับสนุนคำาปรึกษา
จากพระสงฆ์ แพทย์และพยาบาลดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย
ในโรงพยาบาลภาคี
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จดหมายข่าวอาทิตย์อัสดง 

จดหมายข่าวราย 3 เดือน เรียนรู้ความตาย เพื่อเข้าใจชีวิต

หนังสือและสื่อเผยแพร่

รวมบทความและความรู้ www.budnet.org/sunset

Peaceful Death Facebook Fanpage

ขา่วสาร ความเคล่ือนไหวในหนา้เฟซบุก๊ www.facebook.
com/peacefuldeath2011

โครงการส่ือสารสร้างความตระหนักวิถีสู่การตายอย่างสงบ 
หรือ “ความตาย พูดได้”

เปิดพื้นที่ ให้สังคมได้ตระหนักถึงความสำาคัญในการ 
เตรียมตัวสนทนาพูดคุย ฝึกฝนการวางใจ และเรียนรู้ที่จะ
รบัมอืเรือ่งความตาย ผ่านเครือ่งมอืและรปูแบบการสือ่สาร
ที่หลากหลาย
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องค์กรภาคี

• เสมสิกขาลัย

• สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
(สสส.)

• สำานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)

• สมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย  
(THAPS – Thai Palliative Care Society)

• มูลนิธิโกมลคีมทอง 

• หน่วยดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคอง  
(Palliative Care) ในโรงพยาบาลต่างๆ เช่น  
- โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  
- โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ จ.สงขลา  
- คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  
- โรงพยาบาลรามาธิบดี  
เป็นต้น
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