
ฉล
าดท
ําศพ

การจ ัดและร ่วมงาน อย่างเร ียบง ่าย 
ได้ป ัญ

ญา



ฉล
าดท
ําศพ

ฉลาดทำาศพ
การจัดและร่วมงาน อย่างเรียบง่าย ได้ปัญญา

จัดทำาโดย 

โครงการสื่อสารสร้างความตระหนัก วิถีสู่การตายอย่างสงบ

เครือข่ายพุทธิกา

สนับสนุนโดย

สมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย (THAPs) 

สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

เขียน  ภัสน์วจี  ศรีสุวรรณ์

บรรณาธิการ วรพงษ์ เวชมาลีนนท์

ภาพปกและภาพประกอบ วิจิตรา เตรตระกูล

ออกแบบปกและรูปเล่ม นลิน รมย์ศิลป์ศุภา

พิมพ์ครั้งแรก  พ.ศ. 2557 จำานวน 3,000 เล่ม

พิมพ์ครั้งที่สอง พ.ศ. 2557 จำานวน 2,000 เล่ม

(สนับสนุนธรรมทานโดยชมรมกัลยาณธรรม)

พิมพ์ที่ ห้างหุ้นส่วนจำากัดสามลดา

เครือข่ายพุทธิกา 

45/4 ซ.อรุณอมรินทร์ 39 แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700

โทรศัพท์: 02-882-4387, 02-886-0863 โทรสาร: 02-882-5043

Website: www.budnet.org  Email: peacefuldeath2011@gmail.com 

Facebook: Peaceful Death



ฉล
าดท
ําศพ

ค� ำน� ำ

ในบรรดา “งาน” ต่าง ๆ  ที่จัดขึ้นในสังคมไทย   งานศพเป็นงานที่ผู้จัด

ส่วนใหญ่มเีวลาเตรยีมตวัน้อยมาก เนือ่งจากยากทีจ่ะบอกล่วงหน้าได้

ว่าคนรักจะล้มหายตายจากไปเมื่อใด  ดังนั้นจึงมักทำาตามรูปแบบท่ี

นิยมกัน รวมทั้งพึ่งพาอาศัยบริการของผู้ที่มีอาชีพทางด้านนี้เป็นหลัก  

งานศพจึงเต็มไปด้วยพิธีกรรมและขั้นตอนต่าง ๆ ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 

อีกทั้งสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายเป็นจำานวนมาก และนับวันจะห่างไกลจาก

เนื้อหาสาระที่เคยสอดแทรกในงานศพยิ่งขึ้นทุกที

แท้จริงแล้วงานศพเป็นโอกาสที่เอื้อให้บุคคลได้ทำาสิ่งดีงาม

มากมาย ไม่เพียงแค่แสดงความกตัญญูต่อผู้ล่วงลับเท่านั้น อาทิ การ

ปลอบใจคลายทุกข์ญาติผู ้สูญเสีย  การปลดเปล้ืองส่ิงค้างคาใจ   

การตระหนักถึงสัจธรรมของชีวิต โดยเฉพาะความตาย ซึ่งจะต้องเกิด

ขึน้แก่ตนไม่ช้ากเ็รว็  การระลกึถงึคณุงามความดแีละบทเรยีนชวีติจาก

ผู้วายชนม์  รวมทั้งการอุปถัมภ์พระสงฆ์และพระศาสนา เป็นต้น

งานศพนั้นสามารถเป็นงานบุญที่ทรงคุณค่า เป็นประโยชน์ทั้งแก่ผู้

ล่วงลับและผู้ยังอยู่ ท้ังแก่เจ้าภาพและผู้ร่วมงานได้ หากผู้จัดมีความเข้าใจ

สาระและมิติต่าง ๆ ของงานศพ  ดังนั้นเครือข่ายพุทธิกาจึงได้จัดทำาหนังสือ 

“ฉลาดทำาศพ” ขึ้น นอกเหนือจากท่ีเคยจัดทำา “ฉลาดทำาบุญ” และ  

“ฉลาดทำาใจ” มาแล้ว

หนังสือเล่มนี้พูดถึงงานศพครอบคลุมทุกมิติ ทั้งด้านความเชื่อและ

พิธีกรรม คติธรรมจากงานศพ  ขณะเดียวกันก็มุ่งหมายให้เป็นคู่มือจัด 

งานศพท่ีมีสาระด้วย จึงให้ข้อมูลในเชิงปฏิบัติ อาทิ ขั้นตอนการจัดงาน  

ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งทางเลือกที่น่าสนใจ  นอกจากนั้นยังให้ 

คำาแนะนำาในการรับมือกับความเศร้าโศก และการเตรียมใจในระหว่าง 

จัดงาน   สำาหรับผู้ที่ไปร่วมงานศพ หนังสือเล่มนี้ได้ให้คำาแนะนำาที่เป็น

ประโยชน์เช่นเดียวกัน

งานศพนั้นสามารถทำาให้เรียบง่าย มีความหมายทางใจ ให้คุณค่า 

ทางธรรมแก่ผูท้ีเ่ก่ียวข้อง  หากทำาอย่างแพร่หลาย ย่อมกลายเป็นวัฒนธรรม

ใหม่ที่เป็นประโยชน์แก่สังคมไทยอย่างมหาศาล

พระไพศาล วิสาโล

6 กันยายน 2557
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ควำมตำยทำงโลก

หากถามว่าการตายคืออะไร คนท่ัวไปมักตอบว่าก็คือการไม่หายใจ แต่ใน

เชิงกฎหมายและการแพทย์ ความหมายของการตายมีความละเอียด 

ซับซ้อนขึ้นตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ที่สามารถนำาอวัยวะของ 

คนคนหนึ่งไปใช้แทนอวัยวะของคนที่บกพร่องได้ จึงมีความจำาเป็นต้อง

กำาหนดกฎระเบียบที่ป้องกันการละเมิดชีวิตของคนคนหนึ่ง เพื่อให้มั่นใจว่า

คนผู้นั้น “ตาย” แล้วจริงๆ 

 ความตายทางการแพทย์จะมีองค์ประกอบอย่างน้อย 3 ประการ 

คือ การหยุดหายใจ หัวใจหยุดเต้น และสมองหยุดทำางานโดยสิ้นเชิง แต่ใน

ทางปฏบิตัโิดยทัว่ไป แพทย์จะตรวจเฉพาะการหยดุทำางานของระบบหายใจ

หรือสัญญาณชีพ ส่วนการวัดการตายทางสมองมีไม่มากนัก จะเกิดขึ้น

เฉพาะกรณทีีม่ข้ีอสงสยัว่า “ผูป่้วยตายแล้วหรอืยงั” เช่น ก่อนนำาอวยัวะของ

คนไข้สมองตายไปบริจาคแก่ผู้มีอวัยวะบกพร่อง หรือก่อนการถอดเครื่อง

ช่วยหายใจในคนที่ได้รับอุบัติเหตุรุนแรงที่สมองและศีรษะจนสมองตาย 

แต่หัวใจยังเต้นอยู่เป็นต้น

ท้ังนี้ เมื่อแพทย์วินิจฉัยว่าผู้ป่วยตายแล้ว หากตายท่ีโรงพยาบาล 

แพทย์จะเก็บศพไว้ที่หอผู้ป่วยไม่ตำ่ากว่า 2 ชั่วโมง และตรวจซำ้าอีกจนแน่ใจ

ว่าตายจริง แล้วจึงนำาไปเก็บในตู้เย็นที่ห้องเก็บศพ
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ควำมตำยทำงธรรม

ศาสนาหลักๆ ทั่วโลกล้วนมองว่าความตายไม่ใช่จุดสิ้นสุดชีวิตของคน 

คนหนึ่ง ความตายเป็นเพียงการเปล่ียนจากสภาวะหนึ่งไปสู่อีกสภาวะหนึ่ง 

เมื่อ “กาย” สูญสิ้น คนผู้นั้นยังคงมีสิ่งที่เรียกว่า “จิต” ดำารงอยู่

 พระพุทธศาสนามิได้คิดว่ามนุษย์เกิดและส้ินสุดลงเพียงช่วงชีวิต

ทางกาย เมื่อกายตาย จิตยังคงเปลี่ยนแปลงสืบต่อไปหลังจากนั้น การเกิด

และการตายเป็นเพียง “เกิดขึ้น-ตั้งอยู่-ดับไป” เปลี่ยนแปลงต่อเนื่องไปเป็น 

กระแส “เวียน-ว่าย-ตาย-เกิด” เรียกว่า “วัฏฏะสงสาร” ซึ่งจะหยุดหรือตาย

ลงได้เมื่อพ้นจากอำานาจกิเลสโดยสิ้นเชิง ไม่มีการเกิดใหม่ นั่นคือนิพพาน 

ศาสนาอิสลามถือว ่าความตายไม่ใช ่จุดจบของชีวิตเช ่นกัน  

ความตายเป ็นเพียงอีกขั้นตอนหนึ่งของการดำารงอยู ่ของวิญญาณ  

การดำาเนินชีวิตของมนุษย์มีการหยุดพักเพื่อเดินทางต่อไปให้ถึงจุดหมาย

ปลายทางที่แท้จริง คือการกลับไปหาพระอัลเลาะห์ วิญญาณของมนุษย์ถูก 

มลาอิกะฮ์ (บ่าวรับใช้ของพระอัลเลาะห์ที่ทรงสร้างจากรัศมีของพระองค์) 

เก็บไปยังสถานท่ีหนึ่ง เพื่อรับผลการกระทำาของตน และไปพำานักในโลก 
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แห่งการรอคอยวันพิพากษาหรือโลกบัลซัค ดังนั้น ความตายจึงไม่ใช่สิ่ง 

น่ากลัวหรือน่าหวาดหวั่น เพราะเป็นกำาหนดของพระอัลเลาะห์และเป็นไป

เพื่อความสมบูรณ์ของชีวิต 

ส่วนศาสนาคริสต์มองว่าชีวิตมีสองส่วน คือ ชีวิตฝ่ายจิตและชีวิต

ฝ่ายกาย เมื่อแยกจากร่างกายที่ตายแล้ว ชีวิตฝ่ายจิตจะยังคงดำารงอยู่ท่ีใด 

ที่หนึ่งใน 3 แห่งคือ สวรรค์ ไฟชำาระ และนรก ท้ังนี้ วิญญาณท่ีออกจาก

ร่างกายที่ตายในศีลและพรของพระเจ้าจะได้ไปสวรรค์โดยตรง วิญญาณที่มี

บาปเบา เช่น เกียจคร้าน  ตะกละ เมื่อออกจากร่างที่ตายแล้ว จะไปรับโทษ

ในไฟชำาระ วญิญาณในไฟชำาระนีส้ามารถได้รบัส่วนผลจากคนทีย่งัมชีวีติอยู่

ทำาบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ เมื่อวิญญาณได้รับการชำาระมลทินจนหมดส้ิน

แล้วก็จะได้ไปสวรรค์ในที่สุด ส่วนวิญญาณที่มีบาปหนัก เช่น การดูหมิ่น

พระเจ้า การฆ่าคน เมื่อออกจากร่างกายที่ตายแล้วก็จะต้องตกนรก เมื่อ 

วันสิ้นโลกมาถึง พระเจ้าจะทรงชุบชีวิตทุกคนให้ฟื ้นคืนชีพมารับฟัง 

คำาพิพากษา ผู้เชื่อจะรอด และอยู่กับพระองค์ชั่วนิรันดร์ ผู้ไม่เชื่อ จะถูก 

ลงทัณฑ์ให้ตกนรกชั่วกาล ดังในพระคัมภีร์กล่าวไว้ว่า “บรรดาผู ้ที่ได้ 

ประพฤติด ีกฟ้ื็นขึน้สูช่วีติ บรรดาผูท้ีไ่ด้ประพฤตชิัว่ กจ็ะฟ้ืนขึน้สูก่ารลงนรก”
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ท� ำอย ่ ำ งไร เมื่ อ เข ำหรื อ เธอ “ตำย”

ด้วยสังคมมองว่าการตายเป็นเรื่องไกลตัว แม้แต่จะพูดคำาว่า “ตาย” ยังเห็น

ว่าเป็นเรื่องต้องห้ามหรืออัปมงคล ความรู้เรื่องการจัดการเก่ียวกับการตาย

จงึเป็นเรือ่งห่างไกลยิง่กว่า แต่เรือ่งเช่นนี ้“รูไ้ว้ใช่ว่า” เพราะสกัวนัหนึง่เมือ่ถึง

วันที่สูญเสียคนใกล้ชิด จะได้ไม่มึนงงตื่นตระหนกจนทำาอะไรไม่ถูก 

การด�าเนินการขั้นต้น

• ขอรับหนังสอืรับรองการตายจากโรงพยาบาล
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• แจ้งตายและขอใบมรณบัตรจากส�านักงานทะเบยีนท้องถิ่นภายใน

24 ชัว่โมง ควรรบีท�าเพราะต้องใช้ใบมรณบตัรประกอบการขอรบัศพ 

เคลื่อนย้ายศพ และน�าศพไปประกอบพธิทีี่วัด

• หาสถานทีจ่ดังานศพ ส่วนใหญ่เป็นวดัใกล้บ้าน หรอืวดัทีผู่ต้ายหรอื

สมาชกิในครอบครวัสงักดั พร้อมทัง้จดัเตรยีมเรือ่งอาหารและเครือ่ง

ดื่ม ดอกไม้ส�าหรับใช้ในพิธีศพ (วัดในกรุงเทพมหานครบางวัดมี

บรกิาร) 

• ก�าหนดวนัเวลารดน�า้ศพ จ�านวนวนัสวดพระอภธิรรม และวนั

ฌาปนกจิ 

•  แจ้งข่าวการตายให้กับญาต ิผู้ร่วมงาน เพื่อน หรอืคนที่รู้จัก

มักคุ้นกันกับผู้ตาย 
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 เมื่อมีการตายเกิดขึ้น ภาระหน้าที่ของญาติพ่ีน้องคือ ดำาเนินการ

เพื่อให้การตายของคนผู้นั้นมีผลทางกฎหมาย ก่อนเคลื่อนย้ายศพไป

ประกอบพิธีทางศาสนา โดยกฎหมายระบุว่า เมื่อมีการตาย ไม่ว่าจะตาย 

ในบ้านหรือนอกบ้าน ไม่ว่าจะตายโดยสาเหตุธรรมชาติหรือผิดธรรมชาติ 

ญาติผู้ตายหรือผู้พบศพจะต้องแจ้งการตายนั้นกับนายทะเบียนท้องถิ่น 

ที่มีชื่อผู้ตายอยู่ในทะเบียนบ้านหรือในพื้นที่ท่ีพบศพ จากนั้น สำานักงาน

ทะเบียนท้องถิ่นจะออกใบมรณบัตรเป็นหลักฐานการตาย เพื่อให้นำาไปใช้

ในการเคลื่อนย้ายศพ การทำาพิธีศพ การขอรับสิทธิประโยชน์และยกเลิก

เอกสารสัญญาต่างๆ ของผู้ตาย เช่น ประกันชีวิต การปิดบัญชีธนาคาร 

•  จัดเตรยีมเรื่องช่างภาพ / พธิกีร / คนบวชหน้าไฟ / คนเขยีน

และอ่านค�าไว้อาลยั / ของช�าร่วย / เครือ่งไทยธรรมประกอบพธิแีละ

เงนิท�าบุญ

หมายเหตุ : ดูเพิ่มเติมใน “เช็คลิสต์บรรเทาความวุ่นวายในงานศพ” หน้า 68

เป็นต้น ทั้งนี้ การแจ้งตายต้องดำาเนินการภายใน 24 ชั่วโมงนับตั้งแต่ 

เวลาตายหรือเวลาที่พบศพ

เตรียมหลักฐานแจ้งการตาย 

การแจ้งการตายในทุกกรณี ผู้แจ้งจะต้องมีหลักฐานดังนี้

 •  บัตรประจำาตัวประชาชนผู้แจ้ง

 •  สำาเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านที่ผู้ตายมีชื่อ 

    และรายการบุคคล (ถ้ามี)

 •  หนังสือรับรองการตาย (ทร.4/1) จากโรงพยาบาล แพทย์ประจำา

โรงพยาบาลผู้ดูแลก่อนตายจะเป็นผู้ออกหนังสือรับรองการตายให้

ตัวอย่างใบมรณบัตร (ทร.4 ตอน 1) ตัวอย่างหนังสือรับรอง
การตายในโรงพยาบาล



ฉล
าดท
ําศพ

20 ฉลาดทำาศพ

ตำยที่ บ ้ ำนยุ ่ ง ย ำกไหม

ตวับทกฎหมายกำาหนดไว้ว่า เมือ่มกีารตายทีบ้่าน เจ้าบ้านหรอืญาตต้ิองแจ้ง

การตายและมีการชันสูตรหาสาเหตุการตาย แต่หากเป็นการเสียชีวิตที่ 

โรงพยาบาล ทางโรงพยาบาลจะเป็นผูอ้อกใบรบัรองการตายให้ สามารถนำา

ไปแจ้งการตายกบันายทะเบยีนเพือ่ออกใบมรณบตัรได้ทนัท ีดงันัน้ เจ้าของ

บ้านหรือญาติจึงกังวลว่าจะเกิดความยุ่งยากเมื่อมีการตายที่บ้าน 

 อย่างไรก็ตาม เมื่อหลักการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองได้รับ

การยอมรบัในวงการแพทย์มากขึน้ มข้ีอกำาหนดว่า ในกรณีผูป่้วยเรือ้รงัทีเ่ข้า

รับการรักษาในโรงพยาบาลและแสดงความจำานงกลับไปรักษาตัวที่บ้าน 

แพทย์ผูร้กัษาสามารถออกใบรบัรองแพทย์ได้ เช่น ลงความเหน็ในใบรบัรอง

แพทยว่์า “ผูป่้วยได้รบัการวนิิจฉัยเปน็โรคมะเร็งปอดระยะสุดท้าย โดยมทีีม

แพทย์ให้การรักษาแบบประคับประคองที่บ้าน”

 ญาตสิามารถนำาใบรบัรองแพทย์ไปแจ้งการตายและขอใบมรณบตัร

ที่สถานีตำารวจได้เลย โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการชันสูตรศพ1 ดังนั้น การ

ตายทีบ้่านจงึไม่ใช่เรือ่งยุง่ยากในเชงิกฎหมายสำาหรับผูอ้ยูเ่บือ้งหลงัอกีต่อไป   

อย่างไรก็ตาม เรื่องดังกล่าวยังไม่เป็นที่รับรู้มากนักในทางปฏิบัติจึงอาจยังมี

ความยุง่ยากอยูไ่ม่น้อย ทัง้นี ้สามารถสอบถามข้อมลูและขอคำาปรึกษาก่อน

การตัดสินใจนำาผู้ป่วยไปพักรักษาตัวระยะสุดท้ายท่ีบ้านได้ท่ีฝ่ายดูแลผู้ป่วย

แบบประคับประคองหรือฝ่ายนิติเวชของโรงพยาบาลทั่วไป

1  พญ.ดาริน จตุรภัทรพร. การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายในช่วงเวลาที่ใกล้จะเสียชีวิต. สืบค้นเมื่อวันพุธ
ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2557 จาก http://thaifp.com/palliative/symptom/last_hours/last_hours.html



ฉล
าดท
ําศพ

22 23ฉลาดทำาศพ การจัดและร่วมงาน อย่างเรียบง่าย ได้ปัญญา

ง ำนศพป ั จจุ บั น เป ็ นอย ่ ำ งไร

ในอดีต คนไทยมักตายและจัดงานศพที่บ้านแล้วค่อยเคลื่อนย้ายศพไปเผา

ที่ป่าช้า ปัจจุบัน คนส่วนใหญ่ตายท่ีโรงพยาบาล และไม่ว่าจะตายท่ีบ้าน

หรือโรงพยาบาล ก็มักทำาพิธีศพที่วัดเพื่อความสะดวก รูปแบบพิธีกรรมใน

งานศพจึงเปล่ียนแปลงตามไปด้วย เช่น ยาฉีดกันศพเน่า ทำาให้พิธีอาบนำ้า

ศพ ขีผ้ึง้ปิดตา การนำาเงนิใส่ปาก และการมดัตราสงัสญูหายไป ส่วนการตาย

ท่ีโรงพยาบาลและเผาศพที่วัดก็ทำาให้พิธีกรรมเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายศพ

จากบ้านไปสู่ป่าช้า เช่น การซัดข้าวสาร การทำาประตูป่า การขีดทางนำา

วิญญาณสูญหายไป ด้านผู้ทำาพิธีกรรมก็เปลี่ยนจากญาติมิตรและคนใน

ชุมชนมาเป็นนักวิชาชีพท่ีมีการแบ่งภาระหน้าท่ีชัดเจน และส่งต่อกันเป็น

ทอดๆ 
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พิ ธี ก รรม เกี่ ย วกั บ ง ำนศพในอดี ตแล ะป ั จจุ บั น

ทัศนคติเกี่ยวกับความตายของสังคมหนึ่งๆ เป็นส่วนสำาคัญในการกำาหนด

พิธีศพของสังคมนั้น การจัดการศพในสังคมไทยเกิดจากความเชื่อสำาคัญ  

3 ประการคือ 

 •  คนตายมีลักษณะความเป็นอยู ่และความต้องการคล้ายกับ 

คนเป็น เพียงแต่อยู่คนละโลก จึงต้องทำาพิธีเซ่นไหว้อุทิศอาหาร สิ่งของ-

เครื่องใช้ ให้แก่ผู้ตายเพื่อนำาไปใช้ในโลกของคนตาย 

 •  ผู ้ที่ตายไปแล้วได้เปลี่ยนสภาพไปเป็นวิญญาณหรือผีที่อาจ 

กลับมารบกวนเพราะความเป็นห่วงคนเป็นหรือยังตัดไม่ขาดจากโลก  

จึงอาจกลับมาก่อให้เกิดความเจ็บป่วย เดือดร้อน สร้างความหวาดกลัว 

ให้กับคนที่อยู่ข้างหลัง จึงต้องมีพิธีป้องกันหรือพิธีปัดรังควานที่อาจเกิด 

จากคนตาย เพื่อป้องกันผีมารบกวน ดังจะเห็นจากพิธีต่างๆ ท่ีทำาหลอกผี 

หรือให้แน่ใจว่าคนตายจะไม่กลับมาที่บ้านอีก
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 •  การทำาบญุอุทศิส่วนกศุลให้คนตายได้รบัผลประโยชน์ในโลกหน้า 

ซึง่เป็นผลมาจากความเคารพรกัอาลยั และความระลกึถงึด้วยความกตญัญ-ู

กตเวที

 ในอดีต ขั้นตอนพิธีศพของชาวพุทธครอบคลุมตั้งแต่ก่อนสิ้นใจ 

เมือ่สิน้ใจแล้ว และการทำาบญุอุทศิส่วนกศุลหลงัการจดัการศพรวมประมาณ 

30 ขั้นตอน ซ่ึงแตกต่างกันไปตามสภาพพื้นที่และวัฒนธรรม ปัจจุบัน 

พิธีกรรมบางอย่างสูญหายไป จากการสัมภาษณ์สัปเหร่อประจำาวัดใน

กรุงเทพฯ พบว่าเหลือพิธีศพเพียง 14 ขั้นตอนเท่านั้น

ก่อนตาย
 การบอกหนทาง (ก่อนสิ้นใจ)

การเตรียมศพ
 การอาบน�้าศพ

 การแต่งตัวศพ

    • รดน�า้ศพ (ประเพณเีกดิใหม่)

    • การหวผีม

    • การนุ่งผ้า

    • เงนิใส่ปากศพ

    • หมากใส่ปากศพ

    • กรวดดอกไม้ธูปเทยีน

 การมัดศพ / ตราสัง 

 การเบกิโลง

 เครื่องประกอบโลง

    • ท�าฟากหรอืเฝือก

    • ใบตองตาน ี3 ยอด

    • ท�าบันไดผวีางหลังโลง

ประกอบพิธีบ�าเพ็ญกุศล
 การตัง้ศพ

 การตามไฟหน้าศพ

 การสวดพระอภธิรรม

 การเซ่นศพ

 การน�าศพออกจากบ้าน

    • ไม่หามศพลอดขื่อ

    • การชักฟากสามซี่ ตหีม้อน�้าสามใบ

    • ท�าประตูป่า

    • การซัดข้าวสาร

    • การใช้ไม้ขดีทางน�าหน้าเพื่อให้วญิญาณตามมาถูกทาง

    • ห้ามหามข้ามนาข้ามสวน เพราะเชื่อว่าเป็นอัปมงคล
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 การโปรยข้าวตอก

 การเผาศพ

 การทิ้งเบี้ยให้ตากลยีายกลา (นายป่าช้า)

 น�า้มะพร้าวล้างหน้า

 การโยนผ้าข้ามศพ

 การชักฟืน 3 ดุ้น

 การบวชหน้าไฟ

 การสวดหน้าไฟ

 การก�าหนดวันเผาศพ

 การเดนิสามหาบ

 การแปรรูป (จัดกระดูก)

 การเก็บอัฐิ

หลังเผาศพ
 • ท�าบุญฉลองอัฐติ่อจากวันเผา

 • ท�าบุญ 7 วันต่อจากวันเผา

 • ท�าบุญในรอบปี

หมายเหตุ:           หมายถงึ “พธิกีรรมที่ยังพบอยู่ในปัจจุบัน”

ที่มา : ชาติชาย มานิตยกุล, “วิถีชีวิตสัปเหร่อในกรุงเทพ”,  วิทยานิพนธ์ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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นั กวิ ช ำ ชี พในงำนศพ

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ทุกวันนี้ คนส่วนใหญ่เสียชีวิตท่ีโรงพยาบาล 

ภาพทีม่กัเหน็ชนิตาผ่านประสบการณ์ตรงและผ่านทางสือ่ต่างๆ คอื ในห้วง

นาทีสุดท้าย ผู้ตายมักอยู่ในห้องผู้ป่วยหรือห้องไอซียู บางคนเสียชีวิตโดย

ลำาพงั บางคนอยูภ่ายใต้การช่วยชวีติจนวนิาทสีดุท้าย หากบคุลากรทางการ

แพทย์พอมคีวามรูเ้รือ่งทางศาสนา กจ็ะทำาหน้าทีบ่อกหนทางแก่ผูต้าย หลงั

จากแพทย์ประกาศการเสียชีวิตแล้ว เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจะทำาหน้าที่

ชำาระล้าง แต่งตัวให้ศพ รวมถึงฉีดยากันศพเน่า หากญาติแสดงความจำานง

 บริษัทขายโลงศพ 

 เมื่อมีคนตายในโรงพยาบาล เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจะติดต่อผู้

ประกอบการผลิตและขายโลงศพมาเป็นผู้ให้บริการ โดยผู้ประกอบการจะ

บรจิาครายได้ส่วนหนึง่บำารงุโรงพยาบาล เจ้าหน้าทีข่องบรษิทัขายโลงศพจะ

เข้ามานำาเสนอบริการโลงศพประเภทต่างๆ รวมทั้งบริการเสริม เช่น 
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การฉดียากนัศพเน่า รถเคลือ่นย้ายศพ และเครือ่งประกอบพธิกีรรมงานศพ 

แล้วส่งต่อไปยังผู ้ดูแลศาลาวัดที่ใช้เป็นสถานท่ีในการสวดพระอภิธรรม 

และเผาศพต่อไป บางแห่งมีบริการจองวัดจองตัวพระสงฆ์ จัดดอกไม้

ประดบัศาลาและเมร ุจดัอาหาร ไปจนถงึบรกิารลอยองัคารเรยีกว่า “บรกิาร 

ครบวงจร”

 ร้านจัดดอกไม้/ร้านอาหาร 

 การจัดดอกไม้ในบริเวณงานศพและเมรุ กลายเป็นประเพณีนิยม

เมือ่ไม่กีส่บิปีมานีเ้อง ในยคุทีช่มุชนยงัเข้มแขง็ ญาตมิติรและคนในชมุชนมกั

ใช้เวลาว่างจัดดอกไม้ร่วมกัน ซึ่งนอกจากประหยัดค่าใช้จ่ายแล้ว ยังเป็น

เวลาที่จะได้ปลอบโยนเจ้าภาพ หรือทำาให้เจ้าภาพมีกิจกรรมท่ีเบี่ยงเบนไป

จากความโศกเศร้า แต่ปัจจุบัน การจัดดอกไม้เป็นหน้าที่ของร้านจัดดอกไม้

ที่ผูกธุรกิจกับทางวัด นำาเสนอการจัดดอกไม้หลากหลายสไตล์ตามกำาลัง

ทรัพย์และความต้องการของเจ้าภาพ เช่นเดียวกับร้านอาหารสำาหรับจัด

เลี้ยงในการสวดพระอภิธรรม ที่จะนำาเสนอเมนูต่างๆ ในราคาที่แตกต่างกัน

ไป

 สัปเหร่อ 

 ในอดีต หรือในชุมชนบางแห่งในปัจจุบัน การดูแลศพและทำา

พิธีกรรมเกี่ยวกับงานศพเป็นเรื่องของผู ้หลักผู ้ใหญ่หรือผู ้รู ้ในชุมชน 

ที่เสนอตัวมาช่วยเหลือเพื่อ “เอาบุญ” ผู้ที่ได้ชื่อว่า “สัปเหร่อ” เป็นผู้ม ี

จิตอาสา ไม่รับค่าใช้จ่าย หรือรับเงินตามแต่ศรัทธาของเจ้าภาพ แต่ปัจจุบัน  

วัดดังในกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่ว่าจ้างสัปเหร่อเป็นอาชีพ มีเงินเดือน

และมีภาระงานที่ชัดเจน เช่น อำานวยความสะดวกด้านการจัดเตรียม 

สถานที่สำาหรับรดนำ้าศพ การเคลื่อนย้ายศพขึ้นเมรุ และการเผาศพ เป็นต้น 

ชือ่เรยีกขานของสปัเหร่อกเ็ริม่เปลีย่นไปเป็น “เจ้าหน้าทีเ่มร”ุ หรอื “อาจารย์-

เมรุ”

 เฉพาะในกรงุเทพมหานคร ปัจจบัุน ร้านขายหีบศพมกัดำาเนินธุรกิจ

แบบครบวงจร ได้แก่ การจัดหาหีบศพตามประเภทท่ีตกลง การแต่งตัวศพ 

การฉีดยากันศพเน่า การเคลื่อนย้ายศพไปวัด รวมถึงธูป เทียน สายสิญจน์ 

และผ้าขาว หลังจากนั้น ร้านขายหีบศพจะส่งต่อให้ไปรับบริการจากผู้ดูแล

ศาลาของวัดที่จัดงาน เข้าสู่พิธีการตามประเพณีการสวดและเผาศพ ญาติ

ของผู้เสียชีวิตเพียงแต่เตรียมค่าใช้จ่ายตามที่ตกลงกันไว้เท่านั้น โดยผู้ดูแล

ศาลาวัดจะเป็นธุระจัดเตรียมส่ิงของเครื่องใช้ในพิธีสวดพระอภิธรรม  

จดัเตรยีมพธิรีดนำา้ศพ (ถ้าม)ี การจดัดอกไม้หน้างาน การจดัพวงหรดี เครือ่ง

ไทยธรรม (ของถวายพระ) ดอกไม้จันทน์ อาหารว่าง และของที่ระลึก  

จนกระทั่งเก็บหรือเผาศพ2 

 ประเด็นชวนคิด  

 แม้การจัดการศพโดยนักวิชาชีพจะทำาให้ญาติผู้ตายสะดวกสบาย 

และมั่นใจว่าผู้ตายจะอยู่ภายใต้การดูแลของผู้มีความเชี่ยวชาญ แต่ในทาง

กลบักนั ญาตมิติรก็ถูกกันให้ออกห่างจากผูต้ายอย่างสิน้เชิง เมือ่ผูต้ายสิน้ใจ 

2   ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต และ วนิพพล มหาอาชา. ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการตาย. สืบค้นเมื่อวันจันทร์
ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2557 จาก  http://www.ipsr.mahidol.ac.th/IPSR/AnnualConference/Confer-
enceII/Article/Article13.htm
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ก็เท่ากลับยกภาระหน้าที่ทั้งหมดให้กับฝ่ายวิชาชีพ พวกเขาทำาได้เพียงเฝ้า

มองดกูารทำาพธิศีพอยูห่่างๆ โดยไม่รูว่้าจะเข้าไปช่วยเหลอือย่างไร สิง่ทีต้่อง

แลกกับความสะดวกสบายคือ การพลาดโอกาสที่จะเรียนรู้ความตายที่

ปรากฏอยู่เบ้ืองหน้า การดูแลร่างของผู้ตายครั้งสุดท้ายเพื่อแสดงความ

กตัญญู หรือเยียวยาความรู้สึกติดค้างของตัวเอง 

 ในบางกรณี หากญาติผู้นั้นไม่ได้อยู่เฝ้าผู้ตายในวาระสุดท้าย หรือ

มาไม่ทนัพธิอีาบนำา้ศพ เมือ่สปัเหร่อบรรจศุพลงโลงแล้ว เขาหรอืเธออาจจะ

ไม่ได้เห็นหน้าเพื่ออำาลาผู ้ตายเป็นครั้งสุดท้ายเลยก็ได้ หรือบางกรณี  

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลต้องการทำาภารกิจให้เสร็จสิ้นในเวลาที่กำาหนด จนส่ง

ผลกระทบต่อบรรยากาศการตายสงบและความรู้สึกของญาติผู้ตายที่อยู่ 

ในช่วงโศกเศร้าเสียใจ ดังกรณีป้าพรที่สามีเพิ่งเสียชีวิตและกำาลังรำ่าไห้อยู่ 

พยาบาลก็เดินเข้ามาบอกว่าให้ป้าเซ็นชื่อยินยอมการฉีดศพ เมื่อป้าพร 

เซ็นชื่อแล้ว พยาบาลก็เก็บเอกสารและเดินออกไป 

 ในความเป็นจริง ญาติผู้ตายสามารถต่อรองขอมีส่วนร่วมในการ

จัดการศพร่วมกับนักวิชาชีพได้ เพื่อให้มีโอกาสกล่าวลาหรือทำาความดี 

ครั้งสุดท้ายกับผู้ตายอย่างไม่เร่งรัดหรือกดดัน และไม่พลาดโอกาสเรียนรู้

เกี่ยวกับความตายจากคนใกล้ชิด เช่น ขอเป็นผู้แต่งตัวให้ศพ ขอร่วม

ทำาความสะอาดศพ หรือขอเวลาอยู่กับศพตามลำาพังนานขึ้น เป็นต้น

 ดังเช่นกรณีนักวิชาการและนักจัดรายการโทรทัศน์ที่มีชื่อเสียง 

ผูห้นึง่ นำาศพมารดาไปบำาเพญ็กศุลทีว่ดัชลประทานซึง่ไม่มสีปัเหร่อ เขาและ

ญาติพี่น้องจึงช่วยกันทำาพิธีรดนำ้าศพและยกศพเข้าหีบเอง เขาบอกว่าเป็น

ประสบการณ์ที่ประทับใจมาก เพราะเป็นโอกาสได้รับใช้แม่ผู้มีพระคุณ 

เป็นวาระสุดท้าย และได้เรียนธรรมะเยอะมาก เช่น ตอนจะยกศพ ได้เห็น

มดไต่ตามตัวแม่ เห็นแล้วก็ปลงอนิจจังว่า คนเราเมื่อตาย ร่างกายก็คืน 

สู่ธรรมชาติ เป็นอาหารของสัตว์ต่างๆ เป็นวัฏจักรของธรรมชาติ

 ในภาพยนตร์ญี่ปุ่นเรื่อง Departure ที่มีผู้แปลเป็นไทยว่า “โอกาส

สุดท้ายแห่งการลำ่าลา” ตัวเอกของเรื่องที่มีอาชีพจัดการศพหรือที่บ้านเรา

เรียกว่าสัปเหร่อ หรืออาจารย์เมรุ ได้ใช้โอกาสสุดท้ายในการอาบนำ้าแต่งตัว

และทำางานศพพ่อที่ละทิ้งครอบครัวไปตั้งแต่เขายังเยาว์วัยและไม่ได้พบกัน

อกีเลย การได้พบร่างกายทีไ่ร้วญิญาณ ได้ชำาระล้างและแต่งตวัให้พ่อ รือ้ฟ้ืน

ความทรงจำาอันปวดร้าว ทั้งความรู้สึกผิด ความรู้สึกถูกทอดทิ้ง ซึ่งอาการ 

ทัง้หลายนีป้รากฏขึน้มาเพือ่ให้เขาค่อยๆ คลีค่ลายความทกุข์ในใจทีม่ต่ีอพ่อ

ในที่สุด
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ค ่ ำใช ้ จ ่ ำ ย งำนศพ

เมื่อเห็นว่าความตายเป็นเรื่องไกลตัว น้อยคนจะนึกถึงหรือวางแผน 

ค่าใช้จ่ายงานศพของตวัเองหรอืคนใกล้ชดิไว้ล่วงหน้า มไีม่น้อยทีม่คีวามเชือ่

ว่าการวางแผนเรื่องความตายเป็นลางไม่ดีหรือเป็นการแช่งกัน ดังนั้น เมื่อ

วนันัน้มาถงึ ผูท้ีต้่องรบัผดิชอบค่าใช้จ่ายจงึมกัตกใจและคาดไม่ถงึ หากไม่ใช่

คนพอมีฐานะ อาจต้องกู้หนี้ยืมสิน หรือเกี่ยงกันออกค่าใช้จ่ายงานศพ

ระหว่างญาติพี่น้องจนทำาให้เกิดความขัดแย้งตามมา

 เหตุที่ค่าใช้จ่ายงานศพสูงมาก เพราะประเพณีนิยมที่ทำาตามๆ  

กันมา เช่น การเลี้ยงอาหาร การจัดดอกไม้ประดับ การละเล่นต่างๆ  

อกีส่วนหนึง่ เพราะเป็นการดำาเนนิการโดยมอือาชพีทีม่ค่ีาใช้จ่ายทกุขัน้ตอน 

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพประกอบด้วย ค่าหีบศพ ค่าดอกไม้ เครื่อง-

ไทยธรรม อาหาร เครือ่งดืม่ ค่าศาลา และค่าเผาศพ ปัจจบุนั วดัทีม่ชีือ่เสยีง

ในกรุงเทพฯ ส่วนใหญ่มักมีบริการครบวงจรแบบเป็นชุดเสนอให้เจ้าภาพ
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เลือกตามกำาลังทรัพย์ เช่น ศาลาติดแอร์หรือศาลาธรรมดา หีบศพแบบ

เทพพนมหรือหีบไม้สัก 3 ชั้น ดอกไม้วางหน้าหีบศพแบบพุ่มหรือแบบสวน 

และอาหารธรรมดาหรืออาหารญี่ปุ่น เป็นต้น

 ส่วนในต่างจังหวัดโดยเฉพาะในชุมชนหรือหมู่บ้าน ค่าอาหารเลี้ยง

พระและเพ่ือนบ้านจะเป็นค่าใช้จ่ายก้อนใหญ่ เช่น บางพ้ืนท่ีในภาคกลาง 

แม้จะมีการจัดงานศพที่วัด ตามประเพณีปฏิบัติจะต้องทำาบุญเลี้ยงพระเช้า 

จัดเตรียมอาหารเพลสำาหรับพระ และเลี้ยงดูแขกที่มาร่วมพิธีสวด- 

พระอภิธรรมในช่วงเย็นทุกวันจนกว่าจะฌาปนกิจ และยังมีการทำาบุญอุทิศ

ส่วนกุศลให้แก่ผู้ตายเมื่อเสียชีวิตครบ 7 วัน 50 วัน และ 100 วันอีกด้วย

 ผลการศึกษาของศูนย์วิจัยกสิกรไทยปี พ.ศ. 2540 ระบุว่า งานศพ

ทั่วประเทศมีมูลค่าสูงถึงปีละ 3.5 หม่ืนล้านบาท และค่าใช้จ่ายงานศพ 

ในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดแตกต่างกัน 3 เท่าตัว และงานวิจัยชิ้นหนึ่ง 

ตีพิมพ์เมื่อปี พ.ศ. 2555 เปรียบเทียบว่า ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ค่าใช้จ่าย

งานศพในกรุงเทพฯ เพิ่มขึ้นถึง 10 เท่า 

 การรับรู้ค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพถือเป็นเรื่องสำาคัญ เพ่ือท่ีตอน

ยังอยู่ เราจะได้เตรียมการวางแผนรูปแบบและค่าใช้จ่ายงานศพของตัวเอง

และคนใกล้ชิด เพื่อไม่ให้เป็นภาระของคนเป็น แม้ไม่ได้วางแผนไว้ก่อน  

หากต้องจัดงานศพให้คนใกล้ชิด ก็จะได้รู ้ว่าเรามีทางเลือกมากกว่าการ 

ทำาตามๆ กันมา หรือตามแพ็กเกจที่ทางวัดจัดให้

ประมาณการค่าใช้จ่ายในการสวดพระอภิธรรม
และเผาศพโดยเฉลี่ยต่อ 1 ราย 

สำารวจเมื่อปี พ.ศ. 2549

* วัดดังใจกลางเมือง ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 30-50% สำารวจเมื่อปี พ.ศ. 2555

 3  5  7

9,000 – 
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15,000 – 

25,000

 21,000 –

35,500

24,000 – 
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56,000 – 
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 ค่าใช้จ่ายส�าหรับพิธีกงเต็ก ข้อมูลปี พ.ศ. 25573

ค่าคณะพธิที�ากงเต็ก

• กงเต็กใหญ่   30,000 - 40,000 บาท

   (พระสวด 9 - 11 รูป ตั้งแต่ 9 โมงเช้าถึง 4 ทุ่ม 

   รวมค่าดนตรี อุปกรณ์ สถานที่ และค่ารถสำาหรับพระ) 

• กงเต็กเล็ก   20,000 - 25,000 บาท

   (พระสวด 3 - 7 รูป สวดตั้งแต่ 4 โมงเย็นถึง 4 ทุ่ม) 

ค่าเครื่องกระดาษ 3,000 - 20,000 บาท

ค่าหลุมฝังศพ (ฮวงซุ้ย) 10,000 - 100,000 บาทขึ้นไป

   (ทำาเลปานกลางราคาประมาณ 1 แสนบาท 

   ทำาเลดีราคา 2 - 3 แสนบาทขึ้นไป)

ค่าใช่จ่ายอื่นๆ   เช่น เสือ้ผ้าของญาตใินพธิกีงเตก็ ค่าของไหว้ ค่าเครือ่ง

   กระดาษ ค่าดูฮวงจุ้ย เป็นต้น

3   สำานักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้า. ธุรกิจความตาย. สืบค้นเมื่อวันจันทร์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2557  
จาก  http://thaipublica.org/2011/09/funeral-business-1/
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ขุ มทรั พย ์ ใน งำนศพ

ทุกชนชาติศาสนาล้วนมีพิธีกรรมเกี่ยวกับงานศพ พิธีศพไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นมา

ลอยๆ หากแต่เป็นสิ่งที่เกิดจากคำาสอน มุมมอง หรือทัศนคติเก่ียวกับชีวิต

และความตายที่สังคมหนึ่งๆ ยึดถือ เป้าหมายของการทำาพิธีศพก็มิใช่เพื่อ 

ผู้ตายเท่านั้น ตรงกันข้าม ส่วนใหญ่เอื้อประโยชน์แก่คนเป็น หากผู้ร่วม 

งานศพรู้จักมองหาโอกาส 

	 ไว้อาลัยและแสดงความกตัญญู 
 คนไทยเชื่อว่าคนตายมีความเป็นอยู่และความต้องการคล้ายกับ 

คนเป็น เพียงแต่อยู่คนละโลก จึงทำาพิธีเซ่นไหว้อุทิศอาหารสิ่งของเครื่องใช้

ให้แก่คนตายเพื่อนำาไปใช้ในโลกของคนตาย 

	 บรรเทาความหวาดกลัว 

 ด้วยเช่ือว่าผู้ท่ีตายไปแล้วได้เปล่ียนสภาพไปเป็นวิญญาณหรือผีท่ี
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อาจกลบัมารบกวนเพราะห่วงคนเป็นหรอืยงัตดัไม่ขาดจากโลก จงึอาจกลบั

มาก่อให้เกิดความเจ็บป่วย เดือดร้อน สร้างความหวาดกลัวให้กับคนท่ีอยู่

ข้างหลัง ในพิธีศพจึงมักมีพิธีป้องกันหรือปัดรังควานท่ีอาจเกิดจากคนตาย 

เพื่อป้องกันผีมารบกวน 

	 อ�าลาครั้งสุดท้ายและช�าระสิ่งคั่งค้างในใจ 

 ขณะที่เขายังอยู่ เราอาจไม่มีโอกาสกล่าวคำาอำาลาหรือบอกเรื่อง

ค้างคางใจแก่ผูต้าย ควรใช้โอกาสนีใ้ห้อภยัหรอืขออโหสกิรรม สดุท้ายกเ็พือ่

ความสบายใจของคนเป็นนั่นเอง

	 รื้อฟื้นคืนความสัมพันธ์กับญาติมิตร 

 โดยทัว่ไปงานศพมกัเป็นการรวมญาตทิัง้ทีใ่กล้ชดิและห่างไกล งาน

ศพจึงเป็นโอกาสที่ดีในการรื้อฟื้นความสัมพันธ์ระหว่างกัน โดยเฉพาะผู้ท่ี

ห่างเหินและขัดแย้งกัน

	 ปลอบใจคลายทุกข์ญาติผู้โศกเศร้า 

 ความใกล้ชิดความผูกพันมักทำาให้ญาติรู้สึกโศกเศร้าเสียใจ การมี

คนมาร่วมงานศพ แสดงความเห็นใจ ปลอบโยน หรือช่วยเหลือให้งานศพ

ดำาเนินไปอย่างราบรื่นจะทำาให้ญาติผู้สูญเสียรู้สึกอุ่นใจ สามารถก้าวผ่าน

ความโศกเศร้าไปได้ 

 การสร้างความรื่นเริงในงานศพถือเป็นกุศโลบายหนึ่งท่ีทำาให้คน

เป็นคลายความโศกเศร้า ซึ่งมักมีให้เห็นในวัฒนธรรมต่างๆ ทั่วโลก สำาหรับ

สังคมไทย เช่น ฉายหนังกลางแปลง ลิเก วงปี่พาทย์ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม 

ความรื่นเริงในงานศพควรอยู่ในบรรยากาศท่ีพอเหมาะพอควร ไม่สร้าง

ความเดือดร้อนแก่เจ้าภาพหรือเพื่อนบ้าน หรือหมิ่นเหม่ต่อศีลธรรม 

อันดีงาม เช่น การใช้เสียงอึกทึก เล่นการพนัน การแสดงนุ่งน้อยห่มน้อย 

เป็นต้น 

	 สานสัมพันธ์ชุมชน 

 งานศพในอดีตนั้น สำาเร็จลงได้ด้วยความร่วมมือในชุมชน เช่น  

เมื่อผู้ป่วยนอนอยู่ที่บ้าน ญาติมิตรและคนในชุมชนมักแวะมาเยี่ยมเยียน

เพ่ืออำาลาและขออโหสิกรรมครั้งสุดท้าย บางครั้ง พระสงฆ์หรือคนที่ผู้ป่วย

เคารพนับถือจะมาบอกหนทางให้ผู้ป่วยเดินทางไปสู่โลกหน้าอย่างสงบ  

เมือ่เสยีชวีติ กลุม่ผูช้ายช่วยกนัหาไม้ทำาโลงศพ ผูท้ีม่คีวามรูเ้กีย่วกบัพธิกีรรม 

เช่น สปัเหร่อหรอืผูรู้ใ้นชมุชนช่วยทำาพธิอีาบนำา้แต่งตวัศพ และทำาพธินีำาศพ

ใส่โลง พวกผู้หญิงช่วยกันทำากับข้าว ยามคำ่าคืน ทั้งหญิงชายมาช่วยเฝ้าศพ

ท่ีบ้านหรือที่วัด เมื่อจะเผาศพก็ช่วยกันเคลื่อนศพไปป่าช้า และยังมาร่วม

ทำาบญุอทุศิส่วนกศุลให้ผูต้ายในภายหลงัในงานทำาบุญ 50 วนั หรอื 100 วนั

อีกด้วย 

 ปัจจุบัน รูปแบบข้างต้นยังมีอยู่ในบางชุมชนในต่างจังหวัด ส่วน

ใหญ่เปล่ียนไปเป็นการว่าจ้างทำาของมากขึ้น การสานสัมพันธ์มักอยู่ในรูป

แบบการไปงานสวดพระอภิธรรม วางพวงหรีด และไปร่วมงานฌาปนกิจ
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	 ถือโอกาสท�าด ี

 เมื่อมีผู้สูญเสีย ผู้อยู่เบื้องหลังอาจใช้โอกาสนี้ทำาความดี เช่น การ

บวชหรือการปฏิบัติธรรม การบริจาคทรัพย์สินของผู้ตาย หรือของผู้มาช่วย

เหลอืงานศพ หรอืทรพัย์สนิของตวัเองให้แก่องค์กรการกศุลต่างๆ เพือ่อทุศิ

ส่วนกุศลให้แก่ผู้ตาย

	 ถอดบทเรียนชีวิต 

 งานศพมักเป็นที่รวมของญาติสนิทมิตรสหาย เมื่อมาช่วยงานศพ 

แทนที่จะพูดคุยเรื่องการเที่ยวเตร่หรือความก้าวหน้าในชีวิตการงานของ

แต่ละคน น่าจะถือโอกาสพูดคุยเรื่องความตาย การเตรียมตัวตาย  

ทำาพนิยักรรมชวีติ หรอืถอืโอกาสบอกความปรารถนาก่อนตายแก่ญาตสินทิ

มิตรสหายเสียเลย 

	 จัดการภารกิจคั่งค้าง 
 เมื่อญาติพี่น้องที่เกี่ยวข้องมารวมกัน สามารถใช้โอกาสนี้ตกลง

เรื่องสำาคัญ เช่น ทรัพย์สินหรือหนี้สินของผู้ตาย หรือการดูแลบิดามารดา

หรือพี่น้องที่ยังอยู่ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับกาลเทศะที่เหมาะสม

	 เรียนรู้สัจธรรมของชีวิต 

 พิธีศพเป็นผลพวงมาจากความเชื่อและทัศนคติการมองความตาย

ของสังคมนั้นๆ แต่ละขั้นตอนจึงมีเบื้องหลังหรือปริศนาธรรมซ่อนอยู่  

มิเพียงเท่านั้น เรายังอาจมองเห็นสัจธรรมชีวิตจากมุมมองของตัวเองเมื่อ

เห็นความตายและบรรยากาศในพิธีศพปรากฏอยู่ตรงหน้า
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มองปริ ศนำธรรมในงำนศพ

เสฐียรโกเศศเขียนไว้ในประเพณีเกี่ยวกับชีวิตว่า คำาอธิบายต้นเหตุของ

ประเพณทีำาศพด้วยวธิบีอกว่าเป็นปรศินาธรรมเป็นวธิทีีด่ ีเพราะเมือ่อธบิาย

เข้ากบัหลกัศาสนาแล้ว ถึงจะสมเหตสุมผลหรอืไม่ ย่อมเป็นเครือ่งยดึเหนีย่ว

ประเพณีไว้ไม่ให้เสื่อมสูญไปโดยเร็ว ด้านนักสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

มองว่า พิธีกรรมมิได้เกิดขึ้นเพียงเพื่อให้ความรื่นเริงบันเทิงใจเท่านั้น  

หาก แต่มีความจริงจังและความหมายบางอย่างแอบแฝงอยู่เสมอ และ

พิธีกรรมยังเป็นการกระทำาที่ส่งสารหรือความเชื่อร่วมไปยังสมาชิกของ

สงัคม เพือ่ยำา้ให้รบัรูถ้งึความเชือ่ทีม่ร่ีวมกนั การรบัรูค้วามหมายในพธิกีรรม

จึงเป็นเรื่องสำาคัญ 

 ความเช่ือเก่ียวกับชีวิตและความตายของคนไทยมักผูกพันกับหลัก

ไตรภูมิแบบพุทธที่ว่าด้วยเรื่องนรก สวรรค์ โลก และพรหมชั้นต่างๆ ซึ่ง

สะท้อนออกมาในพิธีกรรมเก่ียวกับความตาย ครอบคลุมตั้งแต่ก่อนสิ้นใจ 
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เมื่อปลงศพ และการทำาบุญอุทิศส่วนกุศลหลังปลงศพ นอกจากจะ

สอดคล้องกับสภาพสิ่งแวดล้อมในแต่ละพื้นที่แล้ว พิธีกรรมเหล่านี้ยังแฝง

ปริศนาธรรมที่ลึกซึ้งและน่าอัศจรรย์ใจยิ่งนัก 

	 การอาบน�้าศพ 

 เริม่ด้วยการต้มนำา้ในหม้อดนิโดยใส่ใบไม้ต่างๆ ทีเ่ชือ่ว่าทำาให้ผกีลวั

และปัดรังควานได้ เช่น ใบหนาด ใบส้มป่อยและใบมะขาม เมื่อนำ้าอุ่นแล้ว

จึงนำามาอาบศพ จากนั้น อาบนำ้าเย็นแล้วฟอกด้วยส้มมะกรูดและล้าง 

จนหมดจด แล้วจึงฟอกซำ้าด้วยขม้ินชันสดและผิวมะกรูดตำาละเอียด ซึ่งจะ

ทำาให้ศพสะอาด ไม่น่ากลัว และกลบกลิ่นนำ้าเลือดนำ้าหนองได้ดี ปัจจุบัน 

เมื่อมีการฉีดยากันศพเน่า พิธีกรรมเหล่านี้ก็หมดไป

	 เงินและหมากใส่ปากศพ 

 เป็นความเช่ือว่า ผูต้ายจะได้ไม่อดหมากพลซูึง่เป็นของชอบของคน

ส่วนใหญ่ในยุคนั้นและมีเงินติดตัวไปเป็นค่าเดินทางสู่แดนสวรรค์ ใน

ปัจจุบัน คนเลิกกินหมากและมีการฉีดยากันศพเน่า ซึ่งทำาให้ตัวแข็ง 

ไม่สามารถง้างปากเพื่อใส่เงินปากศพและหมากได้ คนจึงนิยมนำาเงินใส่มือ

ก่อนผู้ตายสิ้นใจ เพื่อให้ผู ้ตายวางใจว่าจะมีเงินค่าเดินทางไปสู่ภพใหม่  

ในเชิงปริศนาธรรมชวนให้คนเป็นพิจารณาเรื่องทรัพย์สินว่า ทรัพย์สมบัติท่ี

หามาได้มากๆ นัน้ ควรรูจ้กัใช้ให้เป็นประโยชน์ อย่าตระหนีถ่ีเ่หนยีว ให้รูจ้กั

กินรู้จักใช้ เมื่อตายไปแม้มีเงินอยู่ในปาก แต่ก็เอาติดตัวไปไม่ได้

	 การรดน�า้ศพ 

 นิยมจัดร่างกายศพให้นอนหงายเหยียดยาว จัดมือขวาให้เหยียด

ออกห่างจากตัวเล็กน้อยและหงายขึ้น แบออกคอยรับการรดนำ้า เพื่อแสดง

ปริศนาธรรมแก่ผู้มารดนำ้าศพให้เห็นความจริงของชีวิต คล้ายๆ กับศพนั้น

จะพูดว่า “นี่แน่ท่านทั้งหลาย จงดูน่ะ ฉันไปมือเปล่านะ ฉันไม่ได้เอาสมบัติ

อะไรของมนุษย์ติดมือไปเลยแม้แต่น้อย และตัวท่านเองก็จะต้องเป็นเช่น

เดียวกับฉันนี้เหมือนกัน” 4 

	 การมัดตราสัง 
 มัดศพด้วยด้ายดิบสีขาวขนาดเท่านิ้วก้อย จำานวน 3 บ่วง บ่วงแรก

สวมคอ บ่วงที่สองรัดรวบหัวแม่เท้าและข้อเท้าทั้งสองข้างให้ติดกัน และ 

บ่วงท่ีสามรัดรอบหัวแม่มือและข้อมือทั้งสองข้างให้ติดกันประนมไว้ที่อก  

ที่ต้องมัดอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้ศพที่ขึ้นอืดขยายตัวจนอาจทำาให้โรงศพ

แตกปริเสียหาย แต่ในทางธรรมก็เพื่อให้คนที่ยังอยู่พิจารณาว่า บ่วงทั้งสาม

คือความผูกพันกับบุตร สามีหรือภรรยา และทรัพย์สมบัติ เป็นบ่วงผูกมัด 

สัตว์โลกให้จมอยู่ในห้วงทุกข์ ดังโคลงโลกนิติที่ว่า

 	 มีบุตรบ่วงหนึ่งเกี้ยว	 พันคอ

	 	 ทรัพย์ผูกบาทาคลอ	 หน่วงไว้

	 	 ภริยาเยี่ยงบ่วงปอ	 รึงรัด	มือนา

	 	 สามบ่วงใครพ้นได้	 จึ่งพ้นสงสารฯ

4  พระธรรมวโรดม (บุญมา คุณสมฺปนฺโน ป.ธ.9). ระเบียบปฏิบัติของชาวพุทธ. กาญจนบุรี: ธรรม
เมธี-สหายพัฒนาการพิมพ์, 2547.
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	 การเซ่นศพ 

 ด้วยความเชื่อว่าผู้ตายต้องกินอาหารเพื่อให้มีกำาลังเดินทางไปใน

โลกหน้า ญาติผูต้ายจะนำาอาหารมาต้ังไว้ข้างโลงด้านปลายเท้าตัง้แต่วนัแรก

ของการต้ังศพ แล้วเคาะโลงบอกกล่าวให้ผูต้ายมารบัอาหาร แต่ในทางธรรม

ชวนให้คนเป็นคิดว่า การดูแลบุพการีหรือผู้มีพระคุณควรทำาตั้งแต่ท่านยังมี

ชีวิต5 

	 การจุดพลุหรือประทัด 

 ในทางธรรมชวนให้คิดว่า ชีวิตคนก็เหมือนประทัด เดี๋ยวก็แตก 

เหลือแต่ฝุ่นฝอย ไม่เหลือแก่นสารอะไรไว้ให้คนรุ่นหลังเลย ชีวิตคือความ

ว่างเปล่า (สุญญตา) จึงไม่ควรยึดติดถือมั่นในชีวิตจนงมงาย ปล่อยไม่ลง 

ปลงไม่เป็น

5  เรื่องเดียวกัน.

 การจุดธูป	1	ดอก 

 แฝงปริศนาธรรมว่า ชีวิตคนคนหนึ่ง มี 1 ชีวิตเท่ากัน ธูปส่วนที่ถูก

เผา คอืช่วงเวลาทีด่ำาเนนิชวีติมาแล้ว ส่วนธปูทีเ่หลอื คอืช่วงเวลาทีเ่หลอือยู่

	 การสวดพระอภิธรรม 

 เป็นการสวดให้คนท่ียังมีชีวิตอยู่ฟัง กล่าวว่า ชีวิตประกอบด้วย

ธรรมชาติ 2 ส่วน คือ ส่วนท่ีเป็นรูป คือ ร่างกาย ประกอบด้วยธรรมชาติ  

4 อย่าง คือ ดินนำ้า ลมไฟ (ธาตุ 4) กับส่วนท่ีเป็นนาม คือ จิต เจตสิก  

(ขันธ์ 5: รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ) เป็นไปตามเหตุตามปัจจัย  

ซึ่งต้องมีการเสื่อมสลายไปตามสภาวะ มิสามารถตั้งอยู ่ได้ตลอดไป  

ผู้น้อมนำาธรรมมาเปรียบเทียบกับการจากไปของผู้วายชนม์ จะทำาให้เห็น

สัจธรรมของชีวิต ดังนั้น แม้จะฟังบทสวดไม่เข้าใจ แต่เพื่อให้การฟังสวด 

พระอภิธรรมเกิดผล ควรสำารวมส่งจิตไปอยู่กับเสียงพระสวด จะเกิดสมาธิ

จิตได้

 นอกจากการฟังบทสวดจะเกิดประโยชน์แก่ผู้อยู่แล้ว ปัญญาจาก

ความเข้าใจหลกัธรรม หรอืจติทีเ่ป็นสมาธิจากการฟังบทสวด ยงัถือเป็นกุศล

ที่ผู้มางานศพสามารถอุทิศให้แก่ผู้ล่วงลับได้ หากเขาอยู่ในภพภูมิที่มีโอกาส

ได้รับส่วนบุญนั้น

	 การชักผ้าบังสุกุล 

 จุดหมายแรกทีเดียวเพื่อให้พระได้ฝึกปฏิบัติทางจิต โดยการ

พิจารณาศพให้เห็นว่า มีความแก่ มีความเจ็บ มีความตายเป็นธรรมดา  

ไม่สามารถจะหนีพ้นไปได้ ศพนี้เป็นอย่างใด เราก็จะเป็นอย่างนั้น ก่อนจะ

ชักผ้าก็ต้องไปยืนก้มดูศพ ศพนั้นมีสภาพอะไรต่ออะไรไม่น่าดู ถ้าดูให้ติดตา
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แล้ว ไปกุฏิก็นั่งหลับตาดู พิจารณาไป ช่วยให้จิตใจสงบ สะอาด สว่าง ทำาให้

เกดิปัญญา6 บทสวดในการพจิารณาศพและชกัผ้าบงัสกุลุ กล่าวถงึหวัใจของ

ศาสนาพุทธ ทั้งเรื่องการเกิดดับหรือไตรลักษณ์ และนิพพาน คือ “อนิจจา 

วะตะ สังขารา อุปปาทะวะยะ ธัมมิโน อุปปัชชิตวา นิรุชฌันติ เตสัง วูปะสะ

โม สุโข” แปลว่า “รูปร่างสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเช่นนี้เอง มีความเกิดความ

แตกดับเป็นธรรมดา เกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไป ดับการเกิดการตายของสังขาร

เหล่านั้นเสียได้ นับเป็นความสุข”

	 น�้ามะพร้าวล้างหน้าศพ 

มีความเช่ือว่า นำ้ามะพร้าวเป็นนำ้าที่เกิดขึ้น

เอง มีความสะอาดบริสุทธิ์ เมื่อนำามาล้าง

หน้าศพแล้ว เมื่อเกิดชาติหน้าจะได้เป็นคน

สวย คนงาม มีหน้าตาดี สมส่วน แต่ในทาง

ธรรม เป็นการสอนให้คนทีม่ชีวีติอยูรู่จ้กัเอา

นำ้า คือ สุจริตธรรม ชำาระล้างใจให้สะอาด 

และเป็นการเตือนว่า ให้ดหูน้าให้ชดัๆ ว่า นี่

เคยอยู่กับเรา รู้จักกับเรา บัดนี้ ไปไม่กลับ 

หลับไม่ตื่น ฟื้นไม่มีและหนีไม่พ้น

 

6  หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ

ตุงสามหาง 
 พิธีศพแบบล้านนามักใช้ตุงสามหางนำาหน้าขบวนแห่ศพ หางทั้ง

สามของตุงเป็นปริศนาธรรมที่ชี้ให้เห็นถึงโลภะ โทสะ และโมหะ อันเป็น

ปัจจัยสำาคัญที่ทำาให้มนุษย์ยังคงเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏ ไม่ไป 

สู่ความหลุดพ้นโดยสมบูรณ์

	 การเวียนสามรอบ 

 การหามศพเวียนซ้ายรอบเมรุ 3 รอบ ก็เพื่อทวนกระแสการเวียน

ว่ายตายเกิดอยูใ่นภพทัง้สามอนัม ีกามภพ รปูภพ อรปูภพ ด้วยอำานาจกิเลส 

ตัณหาอุปาทาน นอกจากนี้ ยังเป็นการสอนให้คนที่ยังมีชีวิตระลึกอยู่เสมอ

ว่า การวน 3 รอบ คือการเวียนอยู่กับเหตุ 3 อย่าง คือ 

 กิเลสวัฏฏะ  มีความอยากได้

	 กัมมะวัฏฏะ  เมื่ออยากได้ก็ลงมือทำา

 วิปากะวัฏฏะ  เมื่อทำาลงไปก็ได้รับผลของกรรมที่ทำา เมื่อได้รับ

ผลของกรรมแล้วก็อยากได้อีก เมื่ออยากได้ก็ลงมือทำากรรมอีก เวลาเดิน

ตามศพก็ควรจะคิดว่า วันหนึ่ง เราจะต้องเป็นอย่างนี้ เราหนีไปไม่ได้ วัน

หนึง่ กต้็องถงึวาระของเราบ้าง เวลานี ้เรามาเผาคนอืน่ แต่วนัอืน่ คนอืน่เขา

จะมาเผาเราบ้าง  ขอให้คิดถึงความตายไว้บ้าง 
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ปริศนาธรรมในพิธีกงเต็ก7 

พิธีกงเต็กได้รับอิทธิพลมาจากการมองความตายแบบขงจ๊ือว่า ชีวิตคนเรา

ต้องการเพียงแค่ตายแล้วมีโลงฝัง มีลูกหลานมาเซ่นไหว้ และความเชื่อของ

ลัทธิเต๋าที่ว่า ลูกหลานต้องช่วยให้ผู้ตายหลุดพ้นจากความทุกข์ทรมาน 

ในนรก และส่งให้ผู้ตายได้ขึ้นไปอยู่บนสวรรค์ ดังนั้น จึงให้ความสำาคัญกับ

ความสัมพันธ์ระหว่างบรรพบุรุษกับลูกหลาน ฮวงจุ้ยและหลุมฝังศพ

 การทำากงเต็กจึงเป็นพิธีแทนคุณพ่อแม่ด้วยการอุทิศส่วนกุศลและ

ส่งดวงวิญญาณท่านให้เดินทางไปยังสวรรค์ ผู้ที่จะรับกงเต็กได้ ต้องเป็นผู้ที่

เสียชีวิตหลังจากอายุ 50 ปีขึ้นไป และมีบุตรหลานแล้วเท่านั้น (ถ้าอาย ุ

ตำ่ากว่า 50 จะไม่จัดพิธีให้ เพราะถือว่าเสียชีวิตก่อนเวลาอันควร) 

 คนจีนเชื่อว่าวิญญาณของผู้ตายจะต้องเดินทางไปสู่ศาลชั้นต้น 

ในเมืองนรกใน 7 วันแรกที่ตายไป เมื่อพิพากษาว่ามีบาปมากกว่าบุญ ก็จะ

ถูกส่งไปศาลถัดไป ซึ่งมีจำานวนทั้งสิ้น 10 ศาล การทำากงเต็กก็เพื่อช่วย 

ผ่อนบาปให้แก่ผูต้าย สมัยโบราณจะทำากงเต็กนบัแต่วนัตายไปจนครบ 7 วนั 

จากนั้น จึงทำาบุญทุกๆ 7 วันจนครบ 7 ครั้ง หรือวันที่ 49 เมื่อครบ 100 วัน 

กท็ำาบญุเป็นพธิใีหญ่ครัง้สดุท้าย พธีิกงเตก็จงึเป็นต้นแบบพธิทีำาบญุหน้าศพ 

ซึ่งเรียกว่าทำาบุญ 7 วัน 50 วัน และ 100 วันของชาวพุทธไทยในปัจจุบัน  

ซึ่งมีขึ้นเป็นครั้งแรกในงานพระศพสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์  

เมื่อปี พ.ศ. 2423

7  อาศิรา พนาราม. “กงเต็ก” พิธีกรรมเชื่อมความตายและคนเป็น. สืบค้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 
สิงหาคม พ.ศ. 2557 จาก http://www.tcdc.or.th/src/14952/www-tcdcconnect-com/www-tcdc-
connect-com/www-tcdcconnect-com/-กงเต็ก-พิธีกรรมเชื่อมความตายและคนเป็น

 พิธีกงเต็กในบ้านเรามักจะทำากันในวันที่ 6 หลังจากการสวดพระ

อภธิรรมตามพธิขีองชาวพทุธทัว่ไปแล้ว ทัง้นี ้เพราะในวนัที ่7 จะต้องนำาศพ

ไปฝังหรือเผา 

 ผู้ที่เคยเข้าร่วมพิธีกงเต็กอาจเคยเห็นพิธีกรรมบางอย่าง เช่น การ

เผากระดาษ การวิง่ข้ามสะพาน การจำาลองเหตกุารณ์ หรอืแต่งกายของบุตร

หลานผู้ตาย ทั้งหมดล้วนมีที่มาและความหมาย ดังนี้

 เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายหรือชุดกระสอบ 

 นอกจากจะสื่อถึงความกตัญญูแล้ว ยังสื่อถึงการจัดระเบียบสังคม

ตามคติจีนในระดับเครือญาติ เช่น บอกเพศ บอกรุ่น บอกฐานะความเป็น

ลูกชาย ลูกสาว หลานใน (บุตรของลูกชาย) หลานนอก (บุตรของลูกสาว) 

เขย-สะใภ้ เป็นที่น่าสังเกตว่า หมวกผ้ากระสอบของลูกชายทุกคนจะมีตุ้มสี

แดงห้อยไว้ข้างละสองลูก เป็นเครื่องอุปมาว่า ให้ปิดสองหูสองตามิให้รับรู้

เรื่องอื่นใดทั้งสิ้น เพราะอยู่ในภาวะเศร้าโศกจากความสูญเสีย

 เครื่องกระดาษ 
 การเผากระดาษกงเต็ก เป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้ตาย เป็น

เสมือนการใช้หนี้เวรหนี้กรรมให้แก่ผู้ล่วงลับ เครื่องกระดาษยุคแรกไม่ซับ

ซ้อนนกั เพราะมเีป้าหมายเพือ่ให้ผูต้ายไปใช้หนีห้รอืเป็นสนิบนเปิดทางผ่าน

แดนปรโลก ต่อมา มกีารพลกิแพลงให้เป็นอปุกรณ์เครือ่งใช้ต่างๆ สำาหรบัให้

ผู้ตายใช้สอยเหมือนเมื่อครั้งมีชีวิตอยู่ ซึ่งสะท้อนวิถีชีวิตในแต่ละยุคสมัย 

เช่น ภาพถ่ายเครื่องกระดาษกงเต็กในสมัยรัชกาลที่ 5 ต่อรัชกาลที่ 6  

มีเครื่องกระดาษทำาเป็นรถยนต์รุ่นโบราณเป็นต้น
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 ผู้เชี่ยวชาญเรื่องพิธีกงเต็กกล่าวว่า เครื่องกระดาษที่ “จำาเป็น” คือ 

เป็นปัจจัยพืน้ฐานการดำารงชพีในปรโลก มเีพยีง 6 อย่าง ได้แก่ กระดาษเงนิ

กระดาษทอง โคมไฟวิญญาณ ห้องนำ้า ม้า นก และหีบเสื้อผ้า ส่วนบ้านและ

เฟอร์นเิจอร์ต่างๆ เป็น “สิง่รอง” ทีจ่ดัทำาขึน้เพือ่ความสบายใจของลกูหลาน 

ส่วนของกระจุกกระจิกต่างๆ อย่างเครื่องประดับ เสื้อผ้า ไพ่นกกระจอก 

เครื่องเสียง รถยนต์ ทีวี คอมพิวเตอร์ มือถือ บัตรเครดิต ฯลฯ สามารถเผา

เพิ่มเติมในพิธี “เชงเม้ง” ประจำาปี เหมือนกับการซื้อของขวัญไปฝากผู้ใหญ่

 พิธีล้างสระโลหิตมารดา 

 เป็นพิธีชำาระล้างมลทินให้กับดวงวิญญาณของมารดาก่อนไปสู่ภพ

ใหม่ พิธีกงเต็กของคนจีนทุกกลุ่มภาษาให้ความสำาคัญกับพิธีนี้ ชาวจีน

ไหหลำาจะพรรณนาความทุกข์ยากของมารดาตั้งแต่ตั้งครรภ์จนคลอด เมื่อ

เสร็จพิธีแล้วจะมีการทุบชามบรรจุนำ้าสีแดง (สระโลหิตของมารดา) ให้แตก

ไป ส่วนกลุ่มชาวจีนแต้จิ๋วหรือกวางตุ้งจะกำาหนดให้ลูกทุกคนช่วยกลืนนำ้า

แดงในชาม ซึ่งหมายถึงเลือดของแม่ไม่ให้เหลือแม้แต่น้อย หรือสื่อถึงการ

กลืนกรรมของแม่ที่ทำาให้แผ่นดินแปดเปื้อนเมื่อคลอดลูก แต่เดิมนำ้าสีแดง

นั้นทำามาจากเปลือกไม้ที่มีรสฝาด เมื่อดื่มจะขื่นคอมาก เสมือนความขมขื่น

ของมารดาที่ทำาให้พื้นปฐพีมีมลทิน แต่ในช่วงกว่า 30 ปีที่ผ่านมา มีการ

เปลี่ยนไปใช้นำ้าหวานสีแดงแทน

 การทำากงเต็กแตกต่างกันไปตามประเพณีของแต่ละมณฑล ในท่ีนี้

ขอยกตัวอย่างพธิขีองชาวจนีแต้จิว๋ซึง่เป็นกลุม่คนจนีทีม่จีำานวนมากท่ีสดุใน

ประเทศไทย ดังนี้

1. สวดอัญเชิญพระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์มาเป็นองค์ประธาน 

ณ พุทธสภาที่แทนด้วยฉากผ้าปักสีแดง 

2. ส่งสารไปยมโลกด้วยม้าและนก (กระดาษ) เพื่อแจ้งข่าวการเสียชีวิตไปยัง

สวรรค์และปรโลก เป็นการบอกกล่าวขอเปิดทางให้ดวงวิญญาณได้เดินทาง

โดยสะดวก 

3. เชิญวิญญาณมาสถิตที่โคมไฟวิญญาณ (ถ่งฮ้วง-เชิญวิญญาณ) ซึ่งแขวน

เสือ้ของผูเ้สยีชวีติไว้ แล้วเชญิให้อาบนำา้ชำาระดวงจติทีห้่องนำา้ (หมกหยกเต๊ง 

–ศาลาแห่งความสะอาดบริสุทธิ์) เพื่อให้ดวงวิญญาณพร้อมสำาหรับการฟัง

ธรรม และรับของที่ลูกหลานเตรียมไว้ให้ ณ ปะรำาพิธีซึ่งเป็นฉากผ้าปัก

สีนำ้าเงิน 

4. แจ้งบรรพบุรุษให้รับรู้ว่า ลูกหลานท่านเสียแล้ว ด้วยการจัดข้าวปลา

อาหารเตรียมรอรับ ให้บรรพบุรุษมาเป็นพี่เลี้ยงในการเดินทาง

5. สวดพระอภิธรรมและสวดขอพรให้ดวงวิญญาณ 

6. พิธีวิ่งธง เป็นการรำาลึกถึงต้นกำาเนิดของพิธีกงเต็ก อันมีมาตั้งแต่สมัย

ปลายราชวงศ์ซ่ง โดยจะวิ่งเป็นรูปยันต์ซึ่งพระอรหันต์จี้กงเขียนขึ้นเพื่อเรียก

วิญญาณของพระนางฮีสีในยุคนั้น 

7. การเดินสะพาน เป็นสัญลักษณ์แทนการเดินทางไปสู่อีกภพหนึ่ง เพื่อไป

ขอเตี๊ยบ (หนังสือเดินทาง) จากพระพุทธองค์ 

8. สวดส่งเทพ ส่งวิญญาณ และถวายเครื่องกระดาษ (ซึ่งจะเผาในวัน 

รุ่งขึ้น พร้อมกับพิธีฌาปนกิจหรือพิธีฝัง ตามแต่ประเพณีของครอบครัวนั้น) 

ถึงตรงนี้ ก็เป็นอันจบพิธีกงเต็ก
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รั บมื อควำมตำยอย ่ ำ งฉลำด 

เมื่อได้ยินคำาว่า “ตาย” คนส่วนใหญ่มักนึกถึงความรู้สึกเชิงลบ เช่น ความ

โศกเศร้าและความวุน่วาย ทว่ามองในมมุกลบั หากผูส้ญูเสยี ญาตมิติร หรอื

แม้แต่คนท่ีเคยบาดหมางกับผู ้ตายมองว่า ความรู ้สึกเหล่านี้เป็นเรื่อง

ธรรมชาต ิและใช้โอกาสนีแ้ปรเปลีย่นสิง่ทีเ่กดิขึน้ให้เป็นการปลอบขวญั การ

เยียวยา การคืนดี การสังสรรค์ระหว่างญาติมิตรเพื่อนฝูง หรือเรียนรู้ชีวิต 

ที่ลึกซึ้งขึ้น ความตายจะกลายเป็นขุมทรัพย์ที่ทรงคุณค่ายิ่งนัก 

	 ท�าอย่างไรเมื่อโศกเศร้า 

 ความทกุข์ว่าด้วยเรือ่งความตายนัน้เป็นความทกุข์หนกั เพราะตาย

แล้วจะไม่ได้เห็นหน้ากันอีก แม้จะเคยท่องบ่นหรือได้ยินบทธรรมเรื่อง 

อภณิหปัจจเวกขณ์ 5 ประการอยูเ่นอืงๆ ว่า เราต้องแก่เป็นธรรมดา หนจีาก

ความแก่ไปไม่พ้น เราต้องเจบ็เป็นธรรมดา เราต้องตายเป็นธรรมดา เราต้อง
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พลัดพรากจากของรักของชอบใจเป็นธรรมดา เราหนีจากเรื่องนั้นไปไม่พ้น 

เราทำาสิ่งใดไว้ เราก็ต้องได้รับผลอันเกิดจากการกระทำานั้น แต่เมื่อแรก 

สูญเสีย เรามักอยู ่ในห้วงอารมณ์ที่โศกเศร้า ไม่มีจิตใจใคร่ครวญถึง 

หลักธรรม

 การเรียนรู้ตั้งแต่วัยเด็ก ทำาให้คนส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นผู้รู้สึก ผู้เห็น 

อึดอัดกับอารมณ์ความรู ้สึกและภาษากายท่ีบ่งบอกถึงความโศกเศร้า 

จนอยากถอยหนี ปกปิด หรือบิดเบือนให้เป็นเรื่องปกติหรือตลกโปกฮา  

แต่ในความจรงิแล้ว ความโศกเศร้าเป็นธรรมชาตขิองสิง่มชีวีติ ผูท้ีส่ญูเสยีจงึ

ไม่ควรเก็บงำา กดทับ หรือรู้สึกผิด หากแต่ควรเห็นเป็นโอกาสที่จะเรียนรู้ 

และเข้าใจชีวิต ดังนั้น เมื่อมีนำ้าตาหรือรู ้สึกเศร้าหมอง ขอให้มองว่า  

เป็นสญัญาณในการเข้าไปค้นหาขมุทรพัย์ทีย่ิง่ใหญ่ หากละทิง้โอกาสนีไ้ปจะ

เป็นเรื่องน่าเสียดายอย่างยิ่ง

 คิดว่าเขาไปสบายแล้ว 

 ปรมาจารย์เซนนาม ตงซาน กล่าวเตือนพระลูกศิษย์ท่ีพากัน 

รำ่าไห้ก่อนท่านสิ้นใจว่า “การมีชีวิตอยู่คือการงาน การตายก็คือการพัก  

มีประโยชน์อะไรที่จะมานั่งร้องไห้ครำ่าครวญ”

 ความรักความผูกพันต่อผู้ตายทำาให้ผู้ยังอยู่รู้สึกห่วงใยกลัวผู้ตาย

เจ็บปวดทุกข์ทรมาน โดยเฉพาะเมื่อเป็นการตายจากโรคร้ายหรือเหตุ

ปัจจุบันทันด่วน แต่เทคโนโลยีสมัยใหม่ และประสบการณ์ตายแล้วฟื้น 

(Near Death Experiences) ของคนส่วนใหญ่ล้วนยืนยันว่า ชีวิตหลังความ

ตายที่ได้ไปพบเจอไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด ส่วนใหญ่เห็นแสงสว่างหรือ 

ตัวลอย ไม่มีความเจ็บปวด ผู้สูญเสียจึงไม่ควรกังวลว่าผู้ตายจะเจ็บปวด

ทรมาน เช่น หญิงคนหนึ่งเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายและหัวใจหยุดเต้น แต่ฟื้น

กลับมาเพราะเสียงร้องไห้ครำ่าครวญของลูกชายบอกว่า ในช่วงหัวใจหยุด

เต้นรู ้สึกเหมือนอยู่ในความมืด แล้วกำาลังเดินไปยังแสงสว่างท่ีเห็นอยู่ 

เบื้องหน้าโดยไม่รู้สึกเจ็บปวดอะไร เหตุผลและหลักฐานเหล่านี้น่าจะเป็นสิ่ง

ปลอบประโลมใจคนที่ยังอยู่ได้เป็นอย่างดีว่า อย่างน้อยก็ดีกว่าให้คนที่เรา

รักทุกข์ทรมานเพราะความเจ็บป่วย

 บอกลาและอโหสิกรรม 

 ความรู้สึกผิดค้าง นอกจากจะเป็นอุปสรรคต่อการตายอย่างสงบ

ของผูจ้ากไป ยงัเป็นเสีย้นหนามตำาใจของผูย้งัอยู ่การขออโหสกิรรม จงึเป็น

พิธีท่ีช่วยให้เกิดการบอกกล่าวสิ่งคั่งค้างในใจ เพื่อไม่ให้ความรู้สึกผิดเหล่า

นั้นติดตัวติดใจและส่งผลกระทบต่อจิตใจในภายภาคหน้า 

 แม้มาไม่ทันพิธีขออโหสิกรรม หรือพบว่ามีความรู้สึกผิดติดค้างอยู่

แม้ผู้ตายจะจากไปนานแล้ว เรายังสามารถใช้วิธีเขียนจดหมายถึงผู้ตาย 

บอกเล่าถึงความรู้สึกทุกอย่างที่มีต่อเขา ทั้งนี้ หากอ่านออกเสียงโดยลำาพัง

หรือมีคนที่ไว้วางใจนั่งรับฟังก็จะดี เพราะจะทำาให้เกิดกระบวนการรับรู้

ภายในทีช่ดัเจนขึน้ หรอือาจจะ “เชญิ” เขามาคยุด้วย โดยจนิตนาการเสมอืน

ว่าเขานั่งอยู่ข้างหน้า แล้วบอกความในใจทุกอย่างที่อยากให้เขารับรู้ การได้

พูดทุกอย่างจนสิ้นความในใจจะทำาให้รู้สึกดีขึ้น
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 ร้องออกมาเถอะ
 การร้องไห้เป็นกลไกของร่างกายในการระบายความทกุข์อย่างหนึง่ 

เหมือนเวลาง่วงนอนเราจะหาว หรือเวลาที่เป็นแผล มือของเราจะไปจับ 

ที่ตรงนั้นทันที มีการวิจัยพบว่า แผลที่เราเอามือไปสัมผัสดูแลบ่อยๆ  

จะหายเร็วกว่าแผลที่เราไม่ใส่ใจดูแล ความรู้สึกทุกข์ใจก็เหมือนกัน ถ้าเรา 

ไม่ดูแลมัน มันก็จะอยู ่ฝ ังลึกลงไปในจิตใจของเรา เมื่อมีสิ่งที่เตือน 

ความทรงจำา ความรู้สึกนั้นก็จะถูกปลุกขึ้นมาใหม่ การพยายามหนีหรือ 

ลืม มันเป็นไปไม่ได้ เพราะมันยังอยู่กับเรา แต่ถ้าเราดูแลความรู้สึกของเรา

อย่างถูกต้อง เราก็จะสามารถผ่านพ้นความรู้สึกนั้นไปได้ การดูแลอย่าง 

ถูกต้อง ต้องเริ่มจากการรักตัวเอง ยอมรับความรู้สึกท้ังหลายท่ีเรามี เช่น  

ถ้ารู้สึกเศร้าใจ หรือโกรธ ก็ยอมรับความรู้สึกนั้น ไม่ต้องหนีไปไหน เป็นมิตร

กับความรู้สึกเหล่านี้ เราก็จะอยู่กับมันได้โดยที่ไม่เป็นทุกข์มาก

 จิตวิทยาสมัยใหม่แนะนำาว่า เมื่อรู้สึกเศร้าและปวดร้าวจนอยาก

ร้องไห้หรือร้องไห้ออกมาแล้ว อย่าผลักไส หรือกดข่มไว้ด้วยความรู้สึกผิด

หรืออับอาย เพราะนำ้าตาเป็นสัญลักษณ์ของความรัก ไม่ใช่ความอ่อนแอ

 อยู่กับความรู้สึกทางกาย 
 เมื่อรู ้สึกโศกเศร้าหรือทุกข์ทรมาน ให้สังเกตอาการตอบสนอง

ต่างๆ ของร่างกาย ว่าร้อน หนาว หรือเจ็บปวดอย่างไร ให้มองดูอยู่เช่นนั้น 

การดูลมหายใจก็เป็นอีกวิธีหนึ่ง การอยู่กับความรู้สึกทางกายเป็นวิธีเปลี่ยน

จุดสนใจจากความโศกเศร้าไปสู่อีกจุดหนึ่ง ในช้ันต้นทำาให้เราหยุดความคิด

ได้ และควบคุมไม่ให้เราตกลงไปอยู่ในวังวนของความคิดต่อไป ขั้นต่อไป 

หากช่างสงัเกตจะพบว่า สกัพกัความรูส้กึทางกายทีเ่กิดขึน้จะหายไป เมือ่คดิ

ใคร่ครวญเปรียบเทียบ จะเห็นว่าความทุกข์ของเราเกิดจากความคิด และ

ความคิดหรือความทุกข์นั้นจะเกิดขึ้นและดับไป ไม่อยู่คงทนถาวร 

 หาเพื่อนรับฟัง 

 การดูแลผู้ป่วยเป็นเรื่องหนักหนา เป็นภาระรับผิดชอบอันหนักอึ้ง 

และการสูญเสียบุคคลที่เป็นที่รัก เป็นการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ ในภาวะเช่นนี้ 

ส่ิงท่ีผู้สูญเสียต้องการที่สุดคือ การรับรู้รับฟังความทุกข์โศกและต้องการ

กำาลังใจ หากได้บอกเล่า จะเป็นการ “ปลดล็อค” สิ่งที่หนักอึ้งและค้างคาใจ 

 ท�าบุญอุทิศส่วนกุศล 

 ตัง้ใจทำาบญุตามความต้องการของผูต้าย ทำาบญุตามประเพณ ีหรอื

บริจาคทรัพย์เพื่อช่วยเหลือผู้อื่น แล้วตั้งใจอุทิศส่วนกุศลให้ผู้ตาย เมื่อ

ทำาบญุแล้วทำาใจให้เป็นบุญด้วยการสร่างจากความเศร้าโศกสิน้หวงั ใจทีเ่ป็น

บุญจะช่วยให้เขาเป็นสุขในสัมปรายภพได้

 ชีวิตยังต้องก้าวเดินต่อไป 
 ตระหนักว่าชีวิตยังต้องก้าวเดินไปข้างหน้า วันข้างหน้าอาจไม่เลว

ร้ายอย่างที่คิด วันหน้าเรายังสามารถมีความสุขได้อีก บางคนนึกถึงลูกหรือ

บุคคลอื่นในครอบครัวที่รอรับความรักจากเราอยู่ 
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ความตายไม่ใช่การจากอย่างสิ้นเชิง 
 ทุกศาสนาหลักมีคำาสอนว่า การตายมิใช่จุดส้ินสุดของชีวิต พุทธ-

ศาสนาเชื่อเรื่อง “เวียน-ว่าย-ตาย-เกิด” บางคนกล่าวว่า ชีวิตของเราไม่ต่าง

จากก้อนนำ้าแข็งที่ลอยอยู่ในแก้วนำ้า สักวันหนึ่ง ก้อนนำ้าแข็งย่อมละลาย 

หายไป แต่ไม่ได้หายไปไหนเลย หากกลายกลืนเป็นส่วนหนึ่งของนำ้าในแก้ว

นั้นเอง การตายจึงเป็นเพียงการเดินทางไปสู่สภาวะใหม่ของๆ คนคนนั้น

ท�าอย่างไรกับความวุ่นวายในงานศพ
เมื่อมีคนตาย ย่อมมีญาติพี่น้องและเพื่อนฝูงจำานวนมากเข้ามาเกี่ยวข้องใน

พิธีกรรมซึ่งคนส่วนใหญ่ไม่มีประสบการณ์มาก่อน หรือรับรู้มาต่างกัน เป็น

ธรรมดาทีจ่ะมคีวามเหน็ต่างและความขดัแย้ง ดงันัน้ จงึไม่ควรมองว่าความ

วุ่นวายเป็นเรื่องผิดปกติหรือเรื่องต้องห้าม เพียงแต่ยอมรับและหาทาง

รับมือ ผู้มีประสบการณ์แนะนำาว่า สิ่งที่จะช่วยบรรเทาความขัดแย้งในงาน

ศพได้คือ การวางแผนร่วมกันและการแบ่งงานอย่างชัดเจน และเทคนิควิธี

ต่างๆ ดังนี้

 หายใจเรียกสติ
 หากมีความขัดแย้งรุนแรง อาจบอกภาวะภายในของตัวเองกับ 

คู่กรณี เช่น “ตอนนี้เหนื่อยและเครียดมาก ขอพักสักนิด แล้วค่อยมาคุย 

กันต่อ” อย่าดึงดันตอบโต้ในห้วงเวลานั้น แล้วสงบสติอารมณ์ด้วย 

การดูลมหายใจ ลมหายใจมีความสัมพันธ์กับความรู ้สึกของจิตใจ ถ้า

เปลี่ยนแปลงลมหายใจได้ก็สามารถเปลี่ยนความรู้สึกได้ เช่น เมื่อรู ้สึก 

เป็นทุกข์ ลมหายใจเริ่มติดขัด ให้หายใจช้าๆ ยาว ลึก หายใจเข้าให้เต็มท้อง

จนท้องป่อง และหายใจออกให้สดุจนท้องแฟบ เมือ่ร่างกายผ่อนคลายจติใจ

ก็คลายความเป็นทุกข์ลงได้ด้วย โดยธรรมชาติ ร่างกายมักเยียวยาตนเอง 

อยู่แล้ว เช่น เมื่อหนักใจก็มักจะถอนหายใจยาวเป็นต้น 

 ค�านึงถึงผู้ตายเป็นที่ตั้ง
 หากเกิดความขัดแย้งเก่ียวกับพิธีศพ ให้ชวนผู้เก่ียวข้องมาพูดคุย

โดยคำานึงถึงความต้องการอุทิศผลบุญกุศลให้แก่ผู้ตายเป็นหลัก ทั้งนี้ ลอง

ชวนให้นึกดูว่า หากเราเป็นผู้ตาย เขาหรือเธอจะตัดสินใจอย่างไร ลอง

สอบถามคนใกล้ชิดว่า ผู้ตายฝากฝังเรื่องการตายไว้อย่างไร และเคารพการ

ตัดสินใจของผู้ตาย เพื่อทำาให้ความต้ังใจสุดท้ายของผู้ตายบรรลุผล และ 

ผู้อยู่เบื้องหลังจะได้ปลอดปล่อยสิ่งคั่งค้างในใจ 

 จัดล�าดับความส�าคัญ 

 เมื่อคนในครอบครัวเสียชีวิต มีหลายสิ่งหลายอย่างต้องจัดการ  

ไม่ว่าจะเป็นพิธีศพ ภาระหน้าที่ทางเศรษฐกิจหรือสังคมของผู้ตายที่ต้อง

ดำาเนินต่อไปหรือยุติลง ดังนั้น จึงควรจัดลำาดับความสำาคัญของสิ่งที่ต้องทำา

ตามลำาดับก่อนหลัง เช่น จัดการพิธีศพก่อนการจัดการทรัพย์สินของผู้ตาย

เป็นต้น
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 กระจายหน้าที่ 
 ส่วนใหญ่สามีภรรยาหรือบุตรหลานผู้ใกล้ชิดจะเป็นศูนย์กลางการ

รับผิดชอบการจัดงานศพ ซึ่งมีขั้นตอนมากมาย ดังนั้น จึงควรมีการแจกแจง

ภาระหน้าที่และมอบหมายผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน เพื่อไม่ให้ภาระงานพุ่ง 

ตรงมายังแม่งานซึ่งอยู่ในภาวะโศกเศร้าเสียใจ เหนื่อย และเครียดอยู่แล้ว

 เช็คลิสต์บรรเทาความวุ่นวายในงานศพ8  

 ผู ้มีประสบการณ์กล่าวถึงวิธีหลีกเลี่ยงความวุ ่นวายในงานศพ 

ที่ดีที่สุดคือ การวางแผนร่วมกับญาติพี่น้อง การแบ่งหน้าที่และกำาหนด 

ผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน ในกรณีการเจ็บป่วยเรื้อรัง หากหาโอกาสวางแผนกับ

ญาติพี่น้องได้ตั้งแต่ก่อนผู้ตายเสียชีวิตจะบรรเทาความวุ่นวายได้มาก และ

จะดียิ่งขึ้นหากมีโอกาสถามไถ่หารือกับผู้ตายก่อนว่า ต้องการให้งานศพ 

เป็นอย่างไร และจัดการทรัพย์สินอย่างไร 

 อย่างไรก็ตาม ความราบรื่นในงานศพเป็นสิ่งที่ไม่ง่ายนัก และหาก

ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความขัดแย้งภายในหรืออุปสรรคท้ังท่ีคาดคิดและไม่

คาดคิดได้ ก็ขอให้ใช้ความสุขุมเยือกเย็น รอบคอบ ในการแก้ไขปัญหานั้นๆ 

ให้สำาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เพื่อให้ผู้วายชนม์ที่อาจมีญาณวิเศษรับรู้ได้มี

ความร่มเย็นเป็นสุข 

8  เรียบเรียงจาก พ.อ.เบญจพล รังษีภาณุรัตน์. การเตรียมการและการจัดงานศพ คุณพ่อสาลี่ 
รังสีภานุรัตน์. สืบค้นเมื่ออังคารที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2557 จาก http://www.crma32.net/index.
php?lay=boardshow&ac=webboard_show&No=1547136
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ประชุมสมาชิกในครอบครัวเพื่อกำาหนดแนวทางการปฏิบัติเพ่ือให้

เตรียมตัว และแบ่งมอบงานเพื่อป้องกันการสับสนเมื่อถึงเวลา

ตัดสนิใจว่าจะนำาผูป่้วยกลบัมาบ้านหรอืจะให้อยูท่ีโ่รงพยาบาลจนวาระ

สุดท้าย

กำาหนดวัดที่จะจัดงาน กำาหนดจำานวนวันในการสวดอภิธรรมศพและ 

วันฌาปนกิจ

หารือเรื่องของชำาร่วยงานศพ 

รวบรวมบัญชีทรัพย์สิน/หนี้สินของผู้ตายล่วงหน้า

ประมาณการค่าใช้จ่ายและรวบรวมเงินให้เพียงพอ ใช้เงินจากท่ีไหน 

และใครจะออกเท่าไร เพื่อไม่ให้ฉุกละหุกหรือเกิดความขัดแย้งระหว่าง

จัดงานศพ

กำาหนดและแจ้งญาติผู้ใหญ่ และทาบทามผู้ช่วยเหลือ/อาสาในหน้าท่ี

ต่างๆ 

คิดงานที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และกำาหนดผู้รับผิดชอบ พร้อมมอบอำานาจ

ในการจ่ายเงินในแต่ละกิจกรรม

จัดเตรียมเสื้อผ้าที่จะใช้ในงาน และแจ้งญาติสนิทให้เตรียมไว้แต่เนิ่นๆ 

เพื่อลดปัญหาธุรการ

ตรวจสอบสทิธ์ิของผูป่้วยและบตุร ทัง้ในส่วนทีเ่ป็นเจ้าหน้าทีร่ฐั / บรษิทั

เอกชน และที่ได้รับจากองค์กรของชุมชนท้องถิ่น

กำาหนดผู้บวชหน้าไฟ (ถ้ามี)

การรับศพออกจากโรงพยาบาล (สำาเนายืนยันการเสียชีวิต / ใบ

มรณบัตร สำาเนาบัตรประชาชนผู้ไปรับ) เตรียมธูปเทียน ตะเกียง 

ใบเบิกทาง สายสิญจน์ เงินค่ารถรับศพ และปัจจัยถวายพระไปด้วย 

จัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์รดนำ้าศพ นำาเส้ือผ้าเครื่องแต่งกาย 

รองเท้า ของผู้ตาย เพื่อใส่ไปในโลง (ตามความเชื่อ) 

ประมาณการผูม้าร่วมงานงาน เพือ่สัง่นำา้และอาหารว่างเล้ียงแขกตอน

สวดพระอภิธรรม รวมนำ้าสำาหรับพระสงฆ์ 

เตรียมอุปกรณ์ท่ีใช้ในการรดนำ้าศพ (ดอกไม้ ธูปเทียน ผ้าคลุมศพ  

ที่รดนำ้าศพ พร้อมพานรอง นำ้าอบไทย ฯลฯ) บางแห่งทางวัดจัดเตรียม

ให้

เตรียมช่างภาพ

สิ่งที่ต้องจัดเตรียมในการสวดพระอภิธรรมทุกคืนคือ

ก่อนตาย วันตาย / วันรดน้�าศพและสวดพระอภิธรรม

กำาหนดผู้จุดธูปเทียนบูชาพระพุทธ พระธรรม หน้าศพ และ

ถวายไทยธรรม

เตรียมของถวาย จตุปัจจัย ธูปเทียน 

ปัจจัยสำาหรับถวายพระสวดอภิธรรม
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โดยทั่วไป ขั้นตอนหลักประกอบด้วย การเชิญศพขึ้นตั้งบนศาลาบำาเพ็ญ

กุศลและจัดสิ่งของต่างๆ การถวายภัตตาหารเพล การเลี้ยงอาหารกลางวัน

ญาติมติร พระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนา สวดมาตกิาบงัสกุลุ และการถวาย

ผ้าบังสุกุล วางดอกไม้จันทน์และประชุมเพลิง    

สรุปค่าใช้จ่ายที่ได้ดำาเนินการไป

ขอบคุณผู้สนับสนุนและช่วยงาน

กำาหนดทำาบุญครบรอบ 50 วัน 100 วัน (ถ้ามี)

แจง้ยกเลกิหรือเปลี่ยนชือ่เอกสารผกูพนัทางกฎหมายต่างๆ ของผูต้าย 

เช่น บัตรเอทีเอ็ม บัตรเครดิต โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น

วันฌาปนกิจ

เอกสารลำาดับงานและการแบ่งมอบงานในการจัดเตรียมสิ่งของ 

สถานที่ อาหาร 

เงนิพร้อมซองทีต้่องจ่ายให้ส่วนต่างๆ โดยจ่าหน้าซองชือ่ผูร้บัให้ชดัเจน 

เช่น พระที่ร่วมสวด ค่าบำารุงเมรุ / ค่านำ้ามันเผาศพ / ค่าเผาศพ ฯลฯ 

จัดเตรียมและกำาหนดผู้อ่านคำาไว้อาลัย (ถ้ามี)

แจ้งประธานและผู้ถวายผ้าไตรบังสุกุลแต่ละคนให้ทราบล่วงหน้าเท่าที่

ทำาได้ (ถ้ามี)

สิ่งที่ต้องจัดเตรียม

ภายหลังฌาปนกิจ
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ฉลำดไปงำนศพ

คนไม่น้อยคิดว่าการไปงานศพคือการทำาหน้าที่ทางสังคมท่ีมีต่อผู้ตายและ

ญาติผู้ตาย หลังจากทักทายเจ้าภาพแล้วก็หาท่ีนั่งใกล้คนรู้จัก พูดคุยถาม

สารทุกข์สุกดิบของกันและกัน ในช่วงพระสงฆ์สวดพระอภิธรรม ก็อาจ 

พูดคุยหรือไม่ก็นั่งพนมมือ แต่ใจคิดถึงเรื่องอื่นเพราะไม่รู้ความหมายใน 

บทสวด เมื่อสวดเสร็จก็รับประทานอาหารว่างแล้วอำาลาเจ้าภาพ ถือเป็น

เสร็จพิธี

 แท้จริง หากเข้าใจที่มาและความหมายของพิธีกรรมต่างๆ งานศพ

ถือเป็นพิธีท่ีสามารถเก็บเก่ียวผลประโยชน์ได้มากมาย โดยเฉพาะมุมมอง

ต่อชีวิตและสัจธรรมชีวิต ขณะเดียวกัน ผู ้ไปงานศพอาจใช้งานนี้ขอ

อโหสิกรรมหรือให้อภัยผู้ตายเพื่อปลดเรื่องค้างคาใจ แสดงความเห็นอก

เห็นใจหรือฟื้นคืนความสัมพันธ์กับญาติผู้ตายได้อีกด้วย

 ในการไปงานศพควรตระเตรียมทางกายภาพให้พร้อม เช่น การ

แต่งกายด้วยชุดสุภาพ เตรียมเงินช่วยเหลืองานศพ ในกรณีไปงานศพของ
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คนต่างศาสนา ควรศึกษาพิธีการล่วงหน้า เช่น เมื่อคนมุสลิมตายแล้วจะรีบ

จัดการฝังศพโดยเร็วภายใน 24 ชั่วโมง โดยก่อนที่จะมีการนำาผู้ตายไปฝัง  

จะต้องมีการอาบนำ้าศพซึ่งมักทำาที่บ้าน การละหมาดให้ศพทำาที่มัสยิด แล้ว

นำาศพไปฝังที่สุสาน ญาติมิตรที่ไม่ใช่คนในครอบครัวนิยมไปเยี่ยมศพและ

แสดงความเสยีใจแก่ญาตทิีบ้่าน หากไปร่วมงานทีบ้่านไม่ทนั ผูช้ายสามารถ

ไปร่วมการละหมาดที่มัสยิดได้ และผู้หญิงจะไม่ไปร่วมพิธีที่สุสาน ส่วน 

งานศพของคนคริสต์นิยมจัดที่วัดคริสต์หรือที่บ้าน โดยจะมีการตั้งศพสวด

อธิษฐานก่อนพิธีฝังศพ 3, 5, 7 วัน เวลา 19.00 น. จากนั้น มีพิธีเคลื่อนศพ

ไปฝังที่สุสาน เป็นต้น ผู้ไปร่วมงานสามารถอธิษฐานขอให้ดวงวิญญาณของ

ผู้ตายไปสู่สวรรค์ หรือกล่าวขออโหสิกรรมเช่นเดียวกับศาสนาพุทธ

 ทั้งนี้ สิ่งที่สำาคัญยิ่งกว่าคือการเตรียมใจเพื่อให้กำาลังใจผู้สูญเสีย 

และเรียนรู้สัจธรรมเกี่ยวกับความตายที่จะเผยตัวให้เห็นในงานศพนั่นเอง 

	 อยู่เป็นเพื่อน	/	ให้ก�าลังใจ
 คนโบราณมีประเพณีการไปเยี่ยมเยือนที่เรือนชานของผู้ตายเพื่อ

เป็นเพื่อนและให้กำาลังใจเจ้าของบ้าน  เช่น ชาวล้านนามีพิธีอยู่ “เฮือนเย็น” 

โดยหลังพิธีศพ ญาติมิตรจะกลับไปยังบ้านเจ้าภาพงานศพเพื่อช่วยเก็บข้าว

ของเครื่องใช้ ทำาความสะอาดบริเวณบ้าน กลางคืนก็ยังอยู่เป็นเพ่ือน 

เจ้าภาพที่บ้าน หนุ่มสาวได้มีโอกาสพบปะพูดคุยกัน คนเฒ่าคนแก่จะเล่า

นทิานตลกพืน้บ้านให้เดก็ๆ และผูส้นใจฟัง โดยทำาเช่นนีต่้อเนือ่งกนั 3-7 คนื 

ส่วนในภาคอีสานก็มีพิธีคล้ายคลึงกัน เรียกว่าพิธี “งันเฮือนดี” 

 ปัจจุบัน พิธีดังกล่าวสูญหายไปตามความเปลี่ยนแปลงทางสังคม 

ทีค่นส่วนใหญ่มภีาระหน้าทีก่ารงานรดัตวั แต่ในฐานะเพือ่นฝงู ภายหลงังาน

ศพเราอาจแสดงความห่วงใยและทำาให้ญาติผู้ตายอุ่นใจว่า ไม่ได้อยู่โดย

ลำาพงั ด้วยการเสนอตวัไปเยีย่มเยยีนทีบ้่าน หากจิกรรมทำาร่วมกนั หรอืการ

ทักทายผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆ เป็นระยะๆ เป็นต้น

	 ฟังอย่างตั้งใจ 

 ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลความโศกเศร้าจากการสูญเสียบุคคลอัน

เป็นที่รักกล่าวไว้ว่า ความโศกเศร้าอาจคงอยู่เพียงไม่กี่สัปดาห์ ไม่กี่เดือน 

หรืออาจนานถึงสองปี แล้วควรกลับคืนสู่ภาวะปกติ หากยาวนานกว่านั้น

ควรได้รับการดูแลช่วยเหลือเป็นพิเศษ ซึ่งในกรณีผู้สูญเสียรู้สึกโศกเศร้า

อย่างรุนแรงและจมดิ่งอยู่กับความโศกเศร้านั้น สิ่งที่จะช่วยได้มากที่สุดคือ

การฟังอย่างมีเมตตา ฟังโดยไม่โต้แย้ง จนกว่าผู้สูญเสียจะตระหนักด้วยตัว

เองว่า ความสูญเสียนั้นส่งผลกระทบต่อตัวเองและผู้อื่นอย่างไร 

 ในฐานะผู้ฟัง ควรรับฟังเรื่องราวของผู้ท่ีต้องการเล่าอย่างตั้งใจ 

แสดงความใส่ใจแต่ไม่ซักถามถึงเรื่องอึดอัดใจ เช่น เขาตายอย่างไร หรือเธอ

จะอยู่ต่อไปอย่างไร เพราะจะเป็นการตอกยำ้าความเจ็บปวดและสร้างความ

กังวลใจให้แก่ผู้สูญเสียมากยิ่งขึ้น

 ผูฟ้งัอาจรู้สึกอึดอัดใจเมื่อมีคนรอ้งไหต้รงหน้าและหาทางคลี่คลาย

ความอึดอัดนั้นด้วยพูดปลอบโยน เห็นอกเห็นใจ ห้ามปราม หรือแนะนำา 

สั่งสอน เช่น “อายุยังน้อยอยู่แท้ๆ ไม่น่าไปเร็วเลยนะ” “อย่าร้องนะ เดี๋ยว

คนตายจะไม่สงบ” “สงบจติสงบใจไว้บ้างเถอะ” “ทกุอย่างจะเรยีบร้อย” หรอื 
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“ทำาใจเถอะนะ เขาไปดีแล้ว” การใช้คำาพูดปลอบใจผู้สูญเสียเป็นเรื่อง

ละเอียดอ่อน ก่อนพูดควรพิจารณาสถานการณ์และสิ่งที่ปรากฏตรงหน้า

อย่างเหมาะสมแทนการพูดเพราะความเคยชิน เนื่องจากอาจตอกยำ้าความ 

สูญเสีย ทำาให้ผู้ฟังกักเก็บอารมณ์โศกเศร้าหรือความรู้สึกโต้แย้งไม่เห็นด้วย

อยู่ภายใน ซึ่งส่งผลเสียต่อจิตใจในระยะยาว ในภาวะเช่นนี้ ผู ้สูญเสีย

ต้องการเพียงการรับฟังและความเข้าใจ โดยไม่จำาเป็นต้องอ้างอิงถึงเหตุผล

หรือสิ่งควรไม่ควร การปลอบใจที่ดีที่สุดคือการนิ่งรับฟังโดยส่งสายตาและ

ท่าทีใส่ใจ หรือถามไถ่ว่ารู้สึกอย่างไร ต้องการความช่วยเหลือใดหรือไม่ 

 

	 พิจารณาความตาย 
	 “การมาเผาศพ	คนโบราณเขาว่าได้อานิสงส์มาก	อานิสงส์มันอยู่ที่ตรง

ไหน?	ก็อยู่ตรงที่เราได้ปัญญา		ได้ความรู้ความคิดเกี่ยวกับศพ	เอามาเป็นเครื่อง

เตือนใจ	แล้วเราน�าไปประพฤติปฏิบัต	ินั่นแหละคืออานิสงส	์คือสิ่งที่เราได้”

หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ

 การเคารพศพ 

 เมือ่อยูห่น้าศพให้ระลกึไว้ 3 อย่าง หนึง่คอื เอวงั ภาว ีหมายถงึ ต่อ

ไปเราก็ต้องเป็นแบบนี้ หนึ่งคือ เอวัง ธัมโม สิ่งนี้คือธรรมชาติ อีกหนึ่งคือ 

เอวัง อะนะตีโต ทุกชีวิตไม่สามารถหนีสิ่งนี้พ้น 

 การฟังบทสวด 

 การต้ังใจร่วมงานศพคอืการทำาบญุกศุลอนัยิง่ใหญ่ และแผ่บญุกศุล

นั้นให้ผู้ตายได้อนุโมทนา เพื่อให้เขามีกำาลังไปสู่สุคติ แม้งานศพจะเต็มไป

ด้วยพิธีกรรมและบทสวดที่เราไม่เข้าใจ ให้ใช้โอกาสนี้รวบรวมจิตใจว่าจะ

ตั้งใจอุทิศส่วนกุศลให้ผู้ตาย และหากมีโอกาสทำาความเข้าใจกับบทสวด

ต่างๆ ล่วงหน้าจะเป็นการด ีเพือ่จะได้น้อมนำาความหมายในบทสวดเหล่านี้

มาเตือนใจตัวเอง

 การฟังธรรม 

 มี 2 แบบ แบบหนึ่งคือ ฟังเอาเนื้อหาสาระ เช่น การฟังเทศน์ ต้อง

ฟังเป็นภาษาไทย ต้องฟังแล้วรู้เรื่อง นำาไปใช้ได้ กับอีกแบบหนึ่งคือ ฟังเอา

สมาธ ิเช่น การฟังพระสวดเจรญิพระพทุธมนต์ หรอื สวดพระอภธิรรม แบบ

นี้ไม่จำาต้องรู้ความหมาย ให้ปล่อยใจฟังเสียง ไม่วอกแวก คิดโน่น คิดนี่ ให้

จิตเป็นสมาธิ การฟังแบบนี้ หากพะว้าพะวังกับคำาแปล จิตจะไม่เป็นสมาธิ 

 เมื่อถึงเวลาถวายผ้าถวายปัจจัยต่างๆ ก็ให้ตั้งใจน้อมถวายร่วมกับ

เจ้าภาพ เมื่อพระเริ่มสวด ยถา สัพพี ก็ตั้งใจนึกกล่าวคำาอุทิศส่วนกุศลให ้

ผู้ตายได้อนุโมทนา และร่วมกันน้อมจิตให้มีความเมตตาต่อกัน แล้วแผ่

เมตตานั้นให้กับผู้ตายได้รู้สึกถึงความเย็นสบายของจิตใจ

 การเผาผ ี

 หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุเคยกล่าวไว้ว่า เวลาเผาผี อย่าเผาแต่ผี

นอก ให้เผาผใีนเสยีบ้าง ผใีนในทีน่ีห้มายถงึสิง่ทีไ่ม่ดงีามในใจ ถ้าเกดิบ่อยๆ 

จะยุง่ยากลำาบากใจ เดอืดร้อนทัง้ตวัเองและผูอ้ืน่ เวลาขึน้ไปเผาก็คดิว่า “เรา

นี่อีกไม่นานก็ตายแล้ว อะไรที่ไม่ดีและบกพร่องก็ละเลิกเสีย และมีความ

ตั้งใจว่าจะเลิกทำาสิ่งเหล่านั้น เท่ากับเผาผีในใจเรา”

 จะเห็นได้ว่าความตายของคนคนหนึ่ง และพิธีศพ มีขุมทรัพย์ทาง

ปัญญารอให้เราค้นพบมากกว่าการทำาหน้าทีท่างสงัคมหรอืทำาตามประเพณี

ปฏิบัติ ดังคำากล่าวของหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุว่า “ไปงานศพทุกครั้ง 

ฉลาดทุกครั้ง” และ “ได้กำาไร” ไม่ใช่ “มาเปล่าไปเปล่า”
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ฉลำดท� ำศพแบบร ่ วมสมั ย

ในโลกยุคปัจจุบัน ผู้คนมีโอกาสสืบค้นข้อมูลและทำาความเข้าใจท่ีมาและ

ความหมายของพิธีศพมากขึ้น ขณะเดียวกัน สังคมไทยเป็นสังคมที่เปิด

กว้างในการกำาหนดพธิศีพทีแ่สดงถงึความคดิความเชือ่ร่วมสมยั ดงันัน้ จงึมี

การจัดงานศพท่ีแตกต่างไปจากประเพณีนิยมเพิ่มมากขึ้น ทิศทางของ 

งานศพแนวใหม่ที่เกิดขึ้นล้วนเป็นไปเพื่อตอบโจทย์สำาคัญคือ การมีความ-

หมาย ประหยัด และเกิดบุญ ในที่นี้หมายถึงการไม่เบียดเบียนตัวเอง 

ครอบครัว ผู้อื่น และสิ่งแวดล้อม ส่วนผู้ไปร่วมงานศพก็เริ่มปรับตัวไปใน

ทิศทางเดียวกัน ตัวอย่างเช่น

 •  ชายผูห้นึง่ออกแบบงานศพของตวัเองโดยงดเว้นเครือ่งเสยีง พลุ 

ดอกไม้ และการสวดพระอภิธรรม โดยให้เหตุผลว่า เป็นบทสวดภาษาบาลี

ท่ีคนส่วนใหญ่ฟังไม่รู้เรื่อง สิ่งทดแทนคือเสียงธรรมเทศนาของพระภิกษุซึ่ง

คนไทยนับถือกันว่าเป็นผู้รู้ธรรม ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ และเคยเทศนาเกี่ยว

กับงานศพหรือความตายความยาวไม่เกินครึ่งช่ัวโมงเพื่อเป็นธรรมทาน

อย่างแท้จริงแก่ผู้มาร่วมงานศพ
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 • คุณหมอท่านหนึ่งจัดงานศพให้มารดา โดยกำาหนดให้งดเว้น

พวงหรีดดอกไม้ทั้งสดและแห้ง ซึ่งเมื่อเสร็จงานแล้วกลายเป็นขยะรกโลก 

แต่รับพวงหรีดพัดลม ซึ่งสามารถนำาไปบริจาคแก่วัดและโรงเรียนได้ใช้

ประโยชน์ต่อไป

 • สามีนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจัดงานศพให้ภรรยาโดยประดับ

ตกแต่งสถานทีด้่วยกล้าไม้ผลพนัธุด์ ีและเมือ่เสรจ็สิน้งานกแ็จกกล้าไม้ให้แก่

ญาติมิตรเป็นของชำาร่วย และบริจาคให้แก่วัดเพื่อนำาไปปลูกให้ออกดอกผล

และสร้างความร่มรื่นแก่โลกต่อไป

 • นักธุรกิจหญิงที่ต้องไปงานศพอยู่เป็นนิจ เปลี่ยนมาใช้พวงหรีด

หนังสือจากสำานักพิมพ์หนังสือธรรมะแทนการใช้พวงหรีดโฟมและดอกไม้ 

เพราะเห็นว่าเจ้าภาพสามารถนำาหนังสือดังกล่าวไปบริจาคต่อได้

 • ในงานศพมารดาของผู้บริหารองค์กรพัฒนาเอกชน มีการจัด

สนทนาธรรมก่อนการสวดพระอภิธรรม โดยเชิญวิทยากร 3 - 4 คนมาร่วม

สนทนาธรรมในหัวข้อเกี่ยวกับความตาย จากนั้น นำาเนื้อหาที่ได้ไปจัดพิมพ์

หนังสือเพื่อแจกเป็นวิทยาทาน

หนังสืองานศพ	ของช�าร่วยทางเลือก

 ของชำาร่วยงานศพเป็นประเพณีนยิมทีเ่จ้าภาพงานศพจดัหาเพือ่ให้

ผู้มาร่วมงานระลึกถึงผู้ตายและเป็นสินนำ้าใจที่มาร่วมงาน ของชำาร่วยส่วน

ใหญ่เป็นของชิ้นเล็กๆ ที่สามารถนำาไปใช้ในชีวิตประจำาวันได้ด้วย เช่น ยา

หม่อง ยาดม พัด ภาชนะเล็กๆ เช่น จาน ขัน ถ้วย เป็นต้น แต่ปัจจุบัน 

หนังสือแจกในงานศพเริ่มได้รับความนิยม เนื่องจากเป็นของชำาร่วยที่ช่วย

สร้างปัญญาให้กับผู้มาร่วมงานศพ ถือเป็นวิทยาทาน ซึ่งเป็นการอุทิศบุญ

กุศลให้ผู้ตายไปด้วยในตัว

 นักประวัติศาสตร์กล่าวไว้ว่า ความตายเป็น “พันธกิจสุดท้าย”  

ท่ีมนุษย์คนหนึ่งจะได้มีโอกาสทำาประโยชน์แก่สังคม การเสียสละชีวิตหรือ

การตายเพื่อชาติบ้านเมือง หากไม่มีโอกาสที่จะสละชีวิตเพื่อชาติบ้านเมือง 

ก็ต้องทำาให้การตายอย่างธรรมดาสามัญนั้นมีคุณค่ามากที่สุด หนึ่งใน

หนทางนั้นคือ การทำาหนังสืออนุสรณ์ในงานศพ ซึ่งมักจะถือว่าเป็นตัวแทน

ของคนคนนั้น

 “คณุค่า” มกัเปลีย่นแปลงไป

ตามสภาพสังคม ดังเช่นในช่วงปี 

2520 - 2550 หนังสืองานศพส่วน

ใหญ่ให้ความสำาคัญกับ “เครือข่าย” 

“สายสัมพันธ ์” สะท้อนผ่านคำา

ไว้อาลัยของผู้หลักผู้ใหญ่หรือญาติพี่

น้องในหนังสืองานศพของคนผู้นั้น

 ปัจจุบัน ธุรกิจยุคใหม่ทำาให้องค์กรธุรกิจและองค์กรการกุศลจัด

เตรียมหนังสือที่มีเนื้อหาสาระเหมาะสมและตรงกับความต้องการของยุค

สมัยไว้ตอบสนองความต้องการแบบเร่งด่วน เพียงแค่ใบแปะหน้าบอก

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตายและเจ้าภาพก็ใช้งานได้แล้ว หนังสือจึงได้รับเลือกให้

เป็นของชำาร่วยงานศพมากขึ้น ส่วนเนื้อหาก็สะท้อนความต้องการของ

สังคมที่แสวงคุณภาพชีวิตที่ดี หนังสือเกี่ยวกับศาสนาและสุขภาพจึงได้รับ

ความนิยมในปัจจุบัน 
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พวงหรีดแนวใหม ่

 แม้เจ้าภาพจะแจ้งงดรับพวงหรีดและขอรับเป็นเงินบริจาคเพ่ือนำา

เงนิไปใช้ใน กจิกรรมเพือ่สงัคม แต่ในคืนแรกๆ ของงานศพของอดตีประธาน

หอการค้าผู้มชีือ่เสยีงท่านหนึง่ มผีูไ้ปวางพวงหรีดถงึ 1,200 ชิน้ หาพวงหรดี

ราคาชิ้นละ 1,000 - 3,000 บาท จะเป็นเงิน 1.2-3.6 ล้านบาท และในวัน 

รุ่งขึ้น พวงหรีดเหล่านี้ก็ถูกนำาไปทิ้ง เพื่อเปิดพื้นที่ให้พวงหรีดชุดใหม่ในวัน

ต่อมา

 การวางพวงหรดีเป็นประเพณี

ของชาวตะวันตกที่นิยมนำาดอกไม้ไป

วางเพื่อระลึกถึงผู้ตาย ในบ้านเราเริ่ม

ได้รับความนิยมตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 

และกลายเป็นประเพณีนิยมในโอกาส

ต่อมา สารหลักในพวงหรีดคือการ

แสดงความเสียใจต่อเจ้าภาพและบอก

กล่าวว่า ตัวเองและครอบครัวมา

เคารพศพแล้ว พวงหรีดจึงมักมีชื่อ

เสียงเรียงนามของผู้ให้ติดไว้ 

 ประเดน็ชวนคดิกค็อื พวงหรดีทีท่ำาจากดอกไม้สด ดอกไม้แห้ง โฟม 

และพลาสติก สร้างขยะจำานวนมหาศาล บ้างก็ว่าโฟมที่ใช้ในพวงหรีดนั้น 

มากกว่าโฟมจากประเพณีลอยกระทงเสียอีก เพราะการวางพวงหรีด 

มีทุกวัน ส่วนลอยกระทงมีเพียงปีละหนึ่งวัน นอกจากนี้ พวงหรีดยังสร้าง

ภาระให้แก่พระสงฆ์และเจ้าหน้าที่ในการกำาจัดอีกด้วย

 พระผู้ใหญ่บางท่านออกมารณรงค์ให้งดประเพณีวางพวงหรีด  

โดยเปล่ียนเป็นนำาคุณธรรม นำ้าใจ ความห่วงใย ความรักใคร่สามัคคี วัสดุ

สิ่งของ หรือเงินไปช่วยเจ้าภาพแทน บางท่านเทศนาให้ญาติโยมเลือก

พวงหรีดด้วยสติ ประหยัดบ้าง และไม่ทำาลายโลก9 

 นับเป็นเรื่องที่น ่ายินดีที่กระแสอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการ 

ใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทำาให้ทุกวันนี้เราได้ยินอยู่บ่อยๆ ว่า  

เจ้าภาพแจ้งงดรับพวงหรีด แต่ขอบริจาคเงินเพื่อนำาไปทำาบุญอุทิศส่วนกุศล

ให้ผู้ตายแทน นอกจากนี้ ปัจจุบันยังมีการทำาพวงหรีดจากวัสดุที่สามารถ 

นำาไปใช้ประโยชน์ซำ้าได้ เช่น ผ้า พัดลม จักรยาน นาฬิกา หนังสือ อุปกรณ์

การศึกษา เครื่องสังฆทาน ต้นไม้ ฯลฯ ซึ่งจากการสำารวจพบว่าราคา 

ไม่แตกต่างจากพวงหรีดดอกไม้สด 

ราคาพวงหรีด ส�ารวจปี พ.ศ. 2557
พวงหรดีดอกไม้สด  500 - 9,500 บาท (ตามขนาดและชนดิดอกไม้) 

พวงหรดีดอกไม้แห้ง-ประดษิฐ์ 500 - 3,000 บาท 

พวงหรดีที่ท�าจากผ้า  300 - 1,500 บาท

พวงหรดีพัดลม   1,000 - 3,500 บาท (ตามยี่ห้อและขนาด)

พวงหรดีหนังสอื   800 - 2,000 บาท 

พวงหรดีกล่องนาบุญ  800 - 10,000 บาท 

(อุปกรณ์การศกึษา) 

พวงหรดีต้นไม้   800 - 2,000 บาท 

9  หรีดงานศพ. วัดป่าโสมพนัส. 12 กันยายน พ.ศ. 2553
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ง ำนศพอุ ดมป ัญญำ

งานศพชุมชนร่วมใจที่บ้านดง

 แม้ความเป็นชุมชนจะช่วยเกื้อหนุนเจ้าภาพในการจัดงานศพ แต่

ประเพณีนิยมต่างๆ ก็อาจสร้างความเดือดร้อนลำาบากใจให้แก่เจ้าภาพเช่น

กนั ดงัเช่นกรณชีาวชมุชนบ้านดง จ.ลำาปาง ทีน่ยิมจดังานศพโดยมกีารเลีย้ง

เหล้าและซื้อหาสิ่งของต่างๆ เช่น ปราสาทศพและโลงศพ จากภายนอก

ชุมชน ผลก็คือ เจ้าภาพส่วนใหญ่มักมีภาระหนี้สินจากการจัดงานศพ 

 ภายหลังปี พ.ศ. 2545 ข้อมูลจากการวิจัยการจัดงานศพอย่าง 

พอเพยีงทีว่เิคราะห์ให้ชาวบ้านรบัรูถ้งึความแตกต่างของค่าใช้จ่ายในการจดั

งานศพแบบเดิมและการจัดงานศพแบบพอเพียง จนร่วมใจกันงดเหล้าใน

งานศพได้สำาเร็จ ต่อมาในปี พ.ศ. 2548 ก็ขยายผลไปสู่การทำาโลงศพ /

ปราสาทศพภายในชุมชนด้วยการแบ่งงานกันทำาแทนการซ้ือหรือจ้างคน

ภายนอก จากเดิมที่ต้องใช้เงินค่าปราสาทศพและโลงศพประมาณ 7,000-

10,000 บาท เหลือเพียงค่าวัสดุอุปกรณ์ 1,000 - 1,500 บาทเท่านั้น
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 ทั้งนี้ เม่ือมีคนตายในหมู่บ้าน ผู้สูงวัยชายหญิงและมัคนายกจะ

ดูแลเรื่องสิ่งของและขั้นตอนการประกอบพิธีกรรม กลุ่มพ่อบ้านท่ีมีฝีมือ

ด้านงานช่างจะรับผิดชอบเรื่องการทำาโลงศพและปราสาทศพ กลุ่มแม่บ้าน

ดูแลเรื่องการประกอบอาหาร การจัดเก็บถ้วยชาม และการเสิร์ฟอาหาร 

โดยมีกลุ่มเยาวชนมาช่วยเสริม กลุ่มสล่าแห่รับผิดชอบเรื่องการบรรเลง 

ปี่พาทย์ระหว่างพิธีกรรม ส่วนพระสงฆ์รับผิดชอบเรื่องการมาเทศนาธรรม

และสวดพระอภิธรรม 

 ผลจากการวิจัยพบว่า ปัจจุบันชาวบ้านดงส่วนใหญ่ไม่มีภาระ 

หนี้สินจากการจัดการศพ

	 “แห่ก่อบ้านเฮา	หีดก่อบ้านเฮา	ปราสาทก่อบ้านเฮา	ช่วยกั๋นแป๋ง	

จ๊าดงาม	 ตะก่อนต้องเสียสตางค์ไปซื้อในเวียง	 ยะจะอี้เงินเหลือ	 คนตุ๊ก 

คนยากเป้ินก่อจะได้มเีหลอื	(ขบวนแห่กข็องบ้านเรา	โลงศพและปราสาทศพ

บ้านเราก็ช่วยกันท�าเสียสวย	แต่ก่อนต้องเสียเงินไปซื้อในเมือง	ท�าอย่างน้ี

เงินเหลือ	คนยากคนจนก็ยังมีเงินเหลือ)”
(ชาวบ้านชุมชนบ้านดงท่านหนึ่ง, สัมภาษณ์, 20 ธันวาคม พ.ศ. 2552)

งานศพเรียบง่ายที่วัดชลประทานรังสฤษฏ์

 หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ อดีตเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฏ์ 

อำาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กำาหนดให้ตั้งศพภายในวัดได้ไม่เกิน 3 คืน 

ไม่ต้องมีพวงหรีดมาเคารพศพ ดอกไม้ก็จัดเพียงเล็กๆ น้อยๆ ไม่มีดนตร ี

ปี่พาทย์มาบรรเลงกล่อมศพ ไม่อนุญาตให้จัดอาหารเลี้ยงไม่ว่าอาหารคาว

หวานหรอืประเภทใดๆ จะมบ้ีางก็เพยีงแค่นำา้ด่ืมรบัแขกทีม่าร่วมงานเท่านัน้ 

สวดพระอภิธรรมเพียงจบเดียวเมื่อสวดศพเสร็จแล้ว ต้องฟังธรรมต่อ 

 เวลาท่ีใช้ในการบำาเพ็ญกุศลศพไม่เกินหนึ่งช่ัวโมง รวมเวลา 

เปิดศาลาสวดศพและเวลาทำาพิธีไม่เกินสองชั่วโมง ทำาพิธีเสร็จก็ปิดศาลา 

ห้ามการนอนเฝ้าศพ เจ้าภาพสามารถกลับบ้านแล้วไปทำางานตามปกติได้  

ตอนเย็นเสร็จงานแล้วก็มาทำาพิธีตามปกติ 

 หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุเคยกล่าวถึงที่มาของการจัดงานศพ 

แบบนี้ไว้ในการแสดงธรรมเรื่อง “การทำาศพแบบประหยัด” วันอาทิตย์ที่  

21 มีนาคม พ.ศ. 2525 และการแสดงธรรมหัวข้อเก่ียวกับความตายอื่นๆ  

มีใจความดังนี้

 การทอดผ้าบังสุกุล 

 แรกทเีดยีวต้องการให้พระไปพจิารณาศพว่ามคีวามแก่ มคีวามเจบ็ 

มีความตายเป็นธรรมดา ไม่สามารถจะหนีพ้นไปได้ สมัยก่อนต้องเปิดหีบ

วางไว้ก่อนให้พระไปดูเป็นภาพเตือนตาเตือนใจ แต่ปัจจุบันไม่ได้เปิดหีบให้

พระพิจารณา แค่เอาสายสิญจน์ผูกออกมาจากหีบ เข้าไม่ถึงเนื้อแท้ของ

เรื่อง นอกจากนี้ ปัจจุบันการทอดผ้าบังสุกุลยังเป็นเครื่องแสดงเกียรติและ

ศักดิ์ศรีของผู้มาร่วมงานว่าคนเป็นประธานทอดผ้าจะมีตำาแหน่งใหญ่โต 

แค่ไหน ใครจะเป็นคนทอดผ้าก่อนหลัง 
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 การสวดพระอภิธรรม   

 “...สวดพอเป็นพิธีเล็กน้อย เพราะว่า การสวด ไม่ใช่สวดศพสวดผี 

แต่สวดเพื่อให้คนเป็นฟัง เมือ่คนเป็นฟงัไม่รู้เรื่อง สวดทำาไมนานๆ เสียเวลา

เปล่าๆ ... สวดสักจบหนึ่งก็พอแล้ว แล้วก็ควรจะนิมนต์พระมาแสดงธรรม 

พูดภาษาไทยง่ายๆ ให้คนที่มาประชุมกันเกิดความรู้ความเข้าใจดีกว่า” 

 การจัดดอกไม้ 
 “เมื่อก่อนนี้ไม่มีการจัดดอกไม้ขึ้นไปตามราวบันได เดี๋ยวนี้มีจัดทุก

แห่ง อาตมาจำาได้ว่า เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อสักปีกลายนี้เอง เพราะกล้วยไม้มันมาก 

ดอกไม้มาก ก็เลยจัด เมื่อจัดขึ้นสักรายแล้ว รายอ่ืนก็ทำาตาม...สมัยก่อนนี้

เขาตั้งโลงศพไว้ แล้วเขาจัดดอกไม้ข้างๆ ใส่แจกันพอสวยพองาม เดี๋ยวนี้ดัน

ขึ้นไปวางไว้บนโลงเลย ดูแล้วมันไม่สมควร เราประดับแต่ข้างล่างก็พอแล้ว 

บนโลงนั้นไม่ต้องมีอะไร เอาผ้าคลุมไว้ เป็นผ้าดำาก็ได้”

 การจุดธูป 

 “ไม่จำาเป็นต้องจุดธูป สอนตัวเองด้วยการนั่งพิจารณาท่ีศพ ได้

ปัญญา แทนที่จะไปยุ่งกับจุดธูปจุดเทียน...มา 1 คนจุด 1 ก้าน คนละก้าน 

แต่มัน 10 ก้าน 20 คน 30 คน 100 คน ควันกลบศาลาแล้วควันโขมง แล้ว

ศาลาเดี๋ยวนี้กระจกทั้งนั้น ปิดกระจกไว้ ยิ่งจุดมากๆ ควันก็มาก มันไม่

เหมาะ น่าจะช่วยกนัเลกิ คอืไม่ต้องจดุอะไร แต่เราไปนัง่จดุใจเราให้สว่างขึน้

ด้วยปัญญา...ไปถึงก็นั่งลงกราบ นั่งลงกราบ แล้วก็นั่งสงบใจ นึกแผ่ส่วนบุญ

ให้แก่ผู้ตาย หรือหลังจากนั้นก็นั่งบอกตัวเองว่า ดูไว้บ้างเถอะ ชีวิตคนมันก็

เท่านี้แหละ อยู่ในโลกวุ่นวายกันไปตามเรื่องตามราว แต่ผลที่สุดมันก็ตาย

อย่างนี้ ตายแล้วเอาอะไรไปได้บ้าง ตึกแถวไร่นาสาโท เงินทองในธนาคาร 

หรือเอาอะไรไปได้บ้าง ไม่มีอะไร มาเปล่า ไปเปล่า” 

 เลี้ยงอาหารหลังสวดพระอภิธรรม 

 “...ไม่ประหยัด เรื่องเลี้ยงนะ ตั้งศพ 7 คืนนี่ต้องเลี้ยงทุกคืนๆ เสีย

เงนิเท่าไหร่ เจ้าภาพเป็นทกุข์เพราะคณุพ่อคณุแม่ตายนีก่พ็อแล้ว ยงัมาเป็น

ทุกข์เรื่องหาของเลี้ยงอีก เลี้ยงพอดีพอร้ายก็ไม่ได้ กลัวคนนินทา กลัวไม่สม

เกยีรต ิกต้็องทำาเตม็ที ่สิน้เปลอืงมาก อาตมาได้ศกึษาแล้ว งานศพหนึง่เลีย้ง 

เท่าไหร่ แล้วก็เลยประกาศว่า งานศพที่วัดชลประทานไม่มีการเลี้ยง โยมรับ

ได้ เขาพอใจ...”

 งดพวงหรีด 

 “พวงหรีดนี่ก็แพง พวงละ 400 - 500 แล้ว ถ้าศพที่มีคนรู้จักมากๆ 

เป็นเงินรวมแล้วตั้งแสน สิ้นเปลือง เลยแนะนำาว่า เอาเงินใส่ซอง เขียนช่ือ 

บ้านเลขที่ เบอร์โทรศัพท์ด้วย มอบเจ้าภาพ เจ้าภาพเก็บเงินเหล่านี้ไว้ ทำา

ศพเสรจ็แล้ว รวมญาตมิานัง่เปิดซองกนั จดไว้ใครเท่าไหร่ๆ จะได้เอาคนืเขา

เวลาเขาตายกัน แล้วเงินนี้อย่าเอาไปใช้ เอาไปทำาบุญ มูลนิธิ สภากาชาด 

อะไรเยอะแยะเป็นส่วนรวม ทำาอย่างน้ันมันจะเกิดประโยชน์มากกว่าที่ซื้อ

พวงหรีด”



ฉล
าดท
ําศพ

92 93ฉลาดทำาศพ การจัดและร่วมงาน อย่างเรียบง่าย ได้ปัญญา

ง ำนศพหลวงพ ่ อค� ำ เขี ยน สุ วัณโณ
เรยีบง่าย เปี่ยมพลัง และมคีวามหมาย

การจัดงานศพของพระสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่ที่เป็นที่นับถือมักเต็มไปด้วยขั้นตอน

และพิธีการที่ใช้ทั้งเวลาและทรัพยากรอื่นๆ อาทิ เก็บศพไว้ข้ามปี สร้างเมรุ

ที่ใหญ่โตสมฐานะ และบรรจุอัฐิในเจดีย์ที่ใหญ่โตพอกัน

 ทว่างานศพของหลวงพ่อคำาเขียน สุวัณโณ อดีตเจ้าอาวาสวัดป่า 

สุคะโตและวัดภูเขาทอง อำาเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ และพระอาจารย ์

ผู้เผยแผ่การเจริญสติสายหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภท่ีเน้นการเจริญสติ 

รู้การเคลื่อนไหวของกายตามหลักสติปัฏฐาน 4 กลับเป็นไปอย่างเรียบง่าย

และอุดมปัญญาอย่างแท้จริง

 เมื่อหลวงพ่อคำาเขียนละสังขารด้วยโรคมะเร็งต่อมนำ้าเหลืองในช่วง

เช้าตรู่ของวันที่ 23 สิงหาคม 2557 ก็จัดให้มีการรดนำ้าศพเวลา 16.00 น. 

ของวันเดียวกัน แล้วตั้งศพไว้ ณ กุฏิพิพิธภัณฑ์หลวงพ่อคำาเขียน  

วัดภูเขาทอง ระหว่างวันที่ 23-29 สิงหาคม จากนั้น ถวายเพลิงสรีระสังขาร 

ณ เมรุวัดภูเขาทอง ในที่ 6 กันยายน 2557 รวมระยะเวลา 15 วัน

 ทีท่ำาเช่นนีไ้ด้ด้วยเพราะหลวงพ่อคำาเขยีนได้สัง่เสยีทัง้ทางวาจาและ

เป็นลายลักษณ์อักษรไว้อย่างชัดเจน ประกอบด้วยสาระหลักคือ ขอให้จัด

งานศพอย่างเรียบง่ายไม่ฟุ่มเฟือย ประกอบศาสนพิธีให้น้อย เน้นศาสน-

ธรรมให้มาก ให้สวดพระอภธิรรมและธมัมจกักปัปวตัตนสตูรพร้อมการแปล

เพือ่ให้ญาติโยมเข้าใจความหมาย ให้เกบ็ศพไว้ทีก่ฎุไิม่เกนิ 7 วนั แล้วเคลือ่น

ศพไปศาลาใหญ่ไม่เกิน 15 วัน ให้ใช้เมรุเผาศพเดิมร่วมกับชาวบ้าน ไม่ต้อง

สร้างใหม่ให้สิ้นเปลือง ส่วนอัฐิให้เก็บเวลาตีสี่หลังจากวันเผา อัฐิ 

ส่วนหนึ่งฝังไว้ที่ใต้ต้นจานวัดภูเขาทอง อีกส่วนหนึ่งบรรจุที่ลานปฏิบัติธรรม

วัดป่าสุคะโต

 ดังนั้น ในช่วงหกโมงเย็นของทุกวันจะมีการทำาวัตรเย็นร่วมกัน 

ท้ังพระและฆราวาส โดยทางวัดได้เตรียมหนังสือสวดมนต์แปลไว้ให้ผู้ที่ 

เข้าร่วมทำาวัตรเย็นสาธยายมนต์ไปพร้อมกัน จากนั้นมีการแสดงพระธรรม-

เทศนา ซึ่งจะสิ้นเสร็จประมาณหนึ่งทุ่มหรือหนึ่งทุ่มครึ่ง

 ส่วนพิธีการในวันถวายเพลิงเป็นไปอย่างเรียบง่าย มีการแสดง

ธรรมครึ่งชั่วโมง ไม่มีการชักผ้าบังสุกุล เพราะหลวงพ่อคำาเขียนกล่าวไว้ว่า

ปัจจุบันเป็นพิธีกรรมที่ไม่มีความหมาย จากนั้น ญาติโยมวางดอกไม้เทียน

หอมซึ่งเป็นสัญลักษณ์แสดงความเคารพครูบาอาจารย์ของหลวงพ่อ 

คำาเขยีน คอืหลวงพ่อเทยีน จติตฺสโุภ แล้วถวายเพลงิ เป็นอนัเสรจ็พธิ ีรุง่สาง

วันรุ่งขึ้นมีการเก็บและบรรจุอัฐิตามคำาสั่งเสียของหลวงพ่อคำาเขียน

 หลวงพ่อคำาเขียนเป็นพระที่ให้ความสำาคัญกับธรรมชาติ เพื่อแสดง

ความเคารพและระลกึถึงหลวงพ่อคำาเขยีน ศษิย์และญาตโิยมจงึพร้อมใจกัน

จดัเตรยีมสถานทีแ่ละบรรยากาศภายในวดัให้เรยีบง่ายและทำาร้ายธรรมชาติ

น้อยที่สุด เช่น ใช้กระทงกระดาษเคลือบไขแทนจานหรือกล่องโฟมเพื่อใส่

อาหาร เป็นต้น

 พธิศีพของหลวงพ่อคำาเขยีนจงึเตม็ไปด้วยความเรยีบง่าย ศกัดิส์ทิธิ์ 

มีพลัง และมีความหมายสมกับการเป็นการแสดงธรรมเป็นตัวอย่างให้

ญาติโยมเห็นเป็นครั้งสุดท้าย และเป็นตัวอย่างงานศพที่เหมาะสมยิ่งนักกับ

สังคมไทยในยุคสมัยนี้
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บทส่งท้ำย

การมองความตายและพิธีศพปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปจากความเชื่อและ

พิธีกรรมแบบดั้งเดิมอย่างมาก ส่วนหนึ่งเพราะความเป็นชุมชนที่แตกสลาย 

ทำาให้เกิดวิชาชีพใหม่ๆ เข้ามามีบทบาทในการจัดการการตายและพิธีศพ

มากขึน้ เช่น เจ้าหน้าทีใ่นโรงพยาบาล สปัเหร่อ (อาจารย์เมร)ุ หรอืบรษิทัรบั

จัดการงานศพ ความรู้และทักษะในการจัดการงานศพจึงเลือนหายไป  

ความหมายในงานศพจึงถูกลดทอนลงไปด้วย

 หนังสือเล่มนี้ได้นำาเสนอความเชื่อ พิธีกรรม และหลักธรรมท่ีอยู่

เบื้องหลังพิธีศพ ทั้งในอดีต และปัจจุบัน  รวมทั้งเสนอทางเลือกในการจัด

งานศพที่สอดคล้องกับหลักธรรม ประหยัด และได้บุญกุศลทั้งผู้ตายและ 

ผู้ยังอยู่ ด้วยความหวังว่าจะช่วยจุดประกายให้ผู้อ่านมีมุมมองใหม่ๆ เกี่ยว

กับความตายและพิธีศพ มองเห็นความหมายจากปริศนาธรรม และขอเชิญ

ชวนทุกท่านสร้างสรรค์งานศพให้เกิดกุศลธรรมในใจของท้ังผู้ร่วมและผู้จัด

งาน กิจกรรมสำาคัญที่หนุนเนื่องให้ชีวิตและสังคมดีงาม

 อย่างไรกต็ามรปูแบบพธีิศพแบบร่วมสมยัทีป่รากฏในหนงัสอืเล่มนี้

เป็นเพียงตัวอย่างจำานวนหน่ึง หากผู้อ่านมีข้อมูลหรือประสบการณ์ตรง

เกี่ยวกับการจัดงานศพแบบร่วมสมัยที่ชาญฉลาด ขอเชิญชวนให้แบ่งปัน

เป็นวิทยาทาน โดยส่งข้อมูลมาได้ที่โครงการเผชิญความตายอย่างสงบ 

เครือข่ายพุทธิกา 

โครงการเผชิญความตายอย่างสงบ เครือข่ายพุทธิกา

ความตายถูกรับรู้แต่ด้านความสูญเสีย เจ็บปวดทรมาน เป็นอัปมงคล  

น่าหวาดกลัว จึงทำาให้คนพากันแกล้งลืมความตาย ไม่ตระหนักถึงความจริง

ว่า ความตายต้องมาเยี่ยมเยือนเราอย่างแน่แท้ในวันหนึ่ง

 ความกลัวที่ตามมาด้วยการหลีกเลี่ยง และความประมาทที่ตาม

มาด้วยการละเลย ไม่สนใจการเรียนรู้การรับมือกับความตาย ทำาให้เมื่อ

ตนเองหรือคนใกล้ชิดต้องประสบกับความเจ็บป่วยหรือการตายเข้าจริงๆ  

ก็ไม่สามารถจัดการได้อย่างมีสติ ผู้ประสบปัญหามากที่สุดคือผู้ป่วยที่ได้รับ

ความทรมานจากการยืดความตาย ด้วยอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆ และ

อาจตายทา่มกลางบรรยากาศทีไ่มเ่ป็นมติรตอ่การตายอยา่งสงบ สมศกัดิศ์รี

ความเป็นมนุษย์

 ขณะเดียวกัน ญาติ ผู้ดูแล และครอบครัวก็ตกอยู่ในความเศร้า

หมอง สิน้หวงั ไรท้างออก จากการแบกรบัภาระการดแูลอยา่งมหาศาล จาก

การยื้อชีวิตด้วยเทคโนโลยีเกินความจำาเป็น

 โครงการเผชิญความตายอย่างสงบ เครือข่ายพุทธิกา จึงพัฒนา

เครื่องมือการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ ตลอดจนพัฒนากลไกทางสังคม

และวัฒนธรรม ให้เอื้อต่อการเผชิญความตายอย่างสงบ ในขณะเดียวกัน 

ก็เกื้อกูลชีวิตและสังคมที่ดีงาม 

 



ฉล
าดท
ําศพ

96 ฉลาดทำาศพ

 นอกจากโครงการเผชิญความตายอย่างสงบแล้ว เครือข่ายพุทธิกา

ยังดำาเนินโครงการฉลาดทำาบุญ โครงการสุขแท้ด้วยปัญญา โครงการป่วน 

ตลอดจนเผยแพร่หนังสือและสื่อธรรมะร่วมสมัย  เพื่อฟื้นฟูพุทธธรรมให้

เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและ มีความหมายต่อสังคม ศึกษารายละเอียดเพ่ิม

เติมได้ที่ www.budnet.org




