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The objective of research is to study meditation on death through the beliefs of 

Theravada and Vajrayana (the part of Mahayana) Buddhism in order to perceive the meaning 

of life and death, to study the dying process and preparing for the appropriated confrontation 

of death for general persons, for the persons who intimate to dying persons, palliative patients 

or elderly persons. The outcome of this study is to synthesis the knowledge of meditation on 

death to the design of spiritual development area in the Suppaya space.  

The entire process of this research had been studied and analyzed information 

through literatures of meditation on death including created research instruments; by 

interviewing, observing, exploring and self - experiencing to achieve the qualitative 

information. This study provides the understanding on philosophy and meaning of meditation 

on death to transform idea or concept of meditation on death to the design precisely. This 

study is also included analyzing of context environment, project site location and users, that 

generate result on the Suppaya space design efficiently.  

The results of synthesized information from the study of meditation on death are 

“impermanence and variation” which develop to the proper space and environment design by 

using the correlation of arising and falling away. As the result, the variation and instability 

appears in the form of building, material used, space and the dimension of time that changes 

vary to the natural light and shadow which shows the nature of variation in the design. 

including reducing personal space but connecting to external context has affected user 

behavior and perspective, creating atmosphere of reducing self - ego and attachment. 

Meanwhile, space design and furniture layout also encourage self-consciousness for creating 

opportunity to reconsider life and death which finally lead to wisdom. 
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ก าลังใจ คอยให้ความช่วยเหลือและอยู่เคียงข้างตลอดมา ตลอดจนทุกคนในครอบครัว ที่ให้ความ
ห่วงใยและปรารถนาด ี
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ความช่วยเหลือต่างๆ รวมถึงพี่ๆ เพื่อนๆ และน้องๆ ทุกท่าน ทั้งแรงกายและก าลังใจที่มีให้เสมอมา 
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บริษัท G7 Inc Limited ทุกคนในความมีน้ าใจช่วยเหลือเตรียมงาน 
 สุดท้ายขอขอบพระคุณ ทุกค าติชม ทุกปัญหาอุปสรรคที่เปน็บทเรียนและประสบการณ์อัน
ดีย่ิงในการพัฒนาตนเอง และขอขอบคุณผู้ที่สืบทอดพุทธศาสนามาจนถึงวันนี้ ท าให้ข้าพเจ้ามีโอกาส
เรียนรู้ธรรมะอย่างจริงจัง และได้เป็นส่วนหนึ่งในการสืบทอดพุทธศาสนาสู่สังคมต่อไป 
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บทท่ี 1 
 

บทน า 
 

1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
ความตายเป็นเรื่องธรรมดาที่ต้องเกิดข้ึนกับทุกคน การยอมรับว่าความตายเป็นส่วนหนึ่ง

ของชีวิตจึงเป็นสิ่ งจ าเป็น แต่ทัศนคติต่อความตายในสังคมไทยปัจจุบัน มองความตายเป็น
ปรากฏการณ์เชิงลบ เป็นสิ่งไม่น่าพึงประสงค์ ความเข้าใจในลักษณะนี้ได้ก่อให้เกิดท่าทีของการปฏิเสธ
ความตาย ซึ่งแสดงออกมาในรูปแบบต่างๆ เช่น การหลีกเลี่ยงที่จะพูดถึงความตาย และเมื่อความตาย
มาถึงตัว ก็จะผลักภาระหน้าที่นี้ให้กับสถานพยาบาล หรือวัดต่อไป  ท าให้คนสมัยใหม่ห่างไกลความ
ตายออกไปทุกที เมื่อเราไม่ยอมรับ และขาดการเตรียมพร้อมรับความตายที่จะต้องเกิดไม่ช้าก็เร็ว 
ปัญหาที่ตามมาก็คือ การกลัวตาย เมื่อถึงเวลาเผชิญหน้ากับความตาย จะเกิดอาการตื่นตระหนก  
ภาวะจิตใจจะไม่เป็นสุข และไม่อาจรับมือกับความทุกข์ที่ไม่เพียงพรากเราจากทุกสิ่งที่เรารักและหวง
แหนเท่านั้น หากน ามาซึ่งความเจ็บปวดทางกายด้วย  

ในหลักค าสอนของพุทธศาสนาจึงให้ความส าคัญการเจริญมรณสติเป็นส าคัญ เพราะจะท า
ให้เกิดความไม่ประมาทในชีวิต ดังปัจฉิมโอวาทของพระพุทธเจ้า “สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็น
ธรรมดา ท่านทั้งหลายจงท าความไม่ประมาทให้ถึงพรอ้มเถิด”(พระไตรปฎิก, ม.ป.ป.: 124/261) โดยมี
พระไพศาล วิสาโล (2552:25) พระสงฆ์นักกิจกรรมสังคม ผู้น าหลักปฏิบัติเพื่อการเผชิญความตาย
อย่างสงบเข้าสู่สังคมปัจจุบัน แปลความออกมาว่า “มีชีวิตด้วยความตื่นรู้ อยู่อย่างไม่ประมาท หมั่น
สร้างความดีอยู่เสมอ เมื่อถึงเวลาก็สามารถจากโลกนี้ไป โดยมีสติจวบจนวาระสุดท้าย” เป็นการหมั่น
ระลึกถึงความตายอยู่เสมอไว้เตือนใจตนนั่นเอง 

ประโยชน์จากการเจริญมรณสติเป็นประจ านั้น คือ ท าให้เกิดการขวนขวายใส่ใจในสิ่งที่
ชอบผัดผ่อน, ปล่อยวางสิ่งที่ชอบยึดติด, ใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า ดังค ากล่าว “การเรียนรู้ที่จะตายคือการ
เรียนรู้เพื่อที่จะมีชีวิตอยู่ และการเรียนรู้ที่จะมีชีวิตอยู่คือการเรียนรู้ที่จะกระท าอย่างเหมาะสม” (ริน
โปเช, 2545) และเป็นการเตรียมตัวให้พร้อมส าหรับความตายที่จะมาถึง เพราะเมื่อได้ท าสิ่งที่สมควร
ท าหรือสิ่งที่คั่งค้างกังวลใจ ไร้ความห่วงหาอาลัย ก็พร้อมจะจากโลกนี้ไปด้วยความสงบ 

การเจริญมรณสติจึงเหมาะกับผู้คน ทุกเพศ ทุกวัย รวมถึงกลุ่มคนที่ก าลังประสบกับโรค
ร้ายและอยู่ ในสถานการณ์ที่หมดหนทางการรักษา แต่ยังต้องการระบบทางการแพทย์เพื่อ
ประคับประคองอาการเพื่อลดความทุกข์ทางกายลง เป็นเหตุให้ครอบครัว ญาติ และกลุ่มคนที่คอย
ดูแลผู้ป่วยเหล่าน้ีได้รับโอกาสแห่งการพิจารณาชีวิต  และจัดการใช้เวลาที่เหลืออย่างมีคุณค่าได้ ซึ่ง
ศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศ วะสี ให้ความเห็นไว้ว่า “การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย จึงไม่เพียงเป็น
แค่ การให้การดูแล เท่านั้น หากแต่เป็นวาระส าคัญส าหรับทุกคนที่เกี่ยวข้อง ที่จะได้ทบทวนเรื่อง
ส าคัญที่สุด นั่นคือ ความหมายแห่งชีวิต”(วีระศักดิ์ จันทร์ส่งแสง, 2550) 
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การดูแลจิตเป็นปัจจัยหลักในการเยียวยามนุษย์ เป็นข้ันตอนส าคัญในการดูแลผู้ป่วยระยะ
สุดท้ายและบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยประเวศ วะสี (2547)  ได้เสนอทฤษฎีใหม่ทางการแพทย์ ถึง “พระ
เจดีย์แห่งสุขภาพ” ซึ่งหมายถึงดุลยภาพระหว่างสิ่งแวดล้อม – สังคม – กาย - จิต ว่า “จิตนั้นอยู่
สูงสุดและมีอิทธิพลกระทบกาย – สังคม - สิ่งแวดล้อมอย่างยิ่ง” ดังรูป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 พระเจดีย์แห่งสุขภาพ 
ที่มา: ประเวศ วะสี, (2547). ทฤษฎีใหม่ทางการแพทย์. กรงุเทพฯ: พิมพ์ดี. 
 

เนื่องดว้ยมหาวิทยาลัยมหิดลได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของทฤษฎีใหม่ทางการแพทย์ หรือ
การดูแลแบบองค์รวม จึงได้จัดต้ังศูนย์พัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุแบบครบวงจรและบริบาลผู้ป่วยระยะ
ท้าย ซึ่งเป็นการร่วมมือกันของภาครัฐและเอกชน สร้างขึ้นที่อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จึง
เป็นโอกาสส าคัญในการจัดเตรียมพื้นที่พัฒนาจิตวิญญาณ เพื่อรองรับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับศูนย์ฯ
ดังกล่าว รวมถึงบุคคลทั่วไปที่ก าลังเป็นทุกข์ หรือก าลังหาหนทางสู่ปัญญา โดยการสื่อแนวคิดของ  
มรณสติให้เป็นที่เข้าใจยอมรับ ผ่านการท ากิจกรรมหรือการปฏิบัติภาวนาในรูปแบบต่างๆ ซึ่งล้วนแต่
ต้องการพื้นที่ทางกายภาพที่เหมาะสมเพื่อช่วยส่งเสริมและเอื้อให้เกิดการเรียนรู้จิตของตนเอง หรือ
การเรียนรู้ใจอย่างใคร่ครวญ เกิดการพิจารณาธรรมชาติของสรรพสิ่งอย่างจริงจัง ซึ่งน าไปสู่การเกิด
ปัญญาต่อไป  

การออกแบบสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่เอื้อให้เกิดการพัฒนาทางจิตวิญญาณ ตามแนวคิด
ของจิตตปัญญาศึกษา จะต้องเริ่มต้นจากพื้นฐานความเช่ือของผู้น าในการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์
ในระดับจิตวิญญาณ และสมาทานความเช่ือนั้นโดยการปฏิบัติอย่างเคารพ สอดคล้อง กลมกลืน และ
เช่ือมโยงกับธรรมชาติ เมื่อเริ่มต้นจากพืน้ฐานในลักษณะนี้ ก็จะส่งผลให้เกิดความสันโดษ สงบ และสัป
ปายะ อันเป็นคุณลักษณะที่เอื้อให้เกิดการเรียนรู้จิต รู้ใจตนเองได้ (ธิป ศรีสกุลไชยรัก, 2553:118) 

การศึกษามรณสติสู่การออกแบบสัปปายะสถาน จึงเป็นสถานที่ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา
จิตวิญญาณแก่บุคคลทั่วไป โดยการพิจารณา เรียนรู้ ยอมรับและเข้าใจธรรมชาติของสรรพสิ่ง รวมถึง
การเตรียมตัวรับมือกับความตายอย่างสงบ ตามแนวคิดของมรณสติในพระพุทธศาสนา 
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2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
2.1  ศึกษาการเจริญมรณสติตามความเช่ือทางพุทธศาสนา  
2.2  ศึกษาการออกแบบสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อ พื้นที่พัฒนาจิตวิญญาณ ส่งเสริม

ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้เจริญมรณสติ 

3. สมมติฐานของการวิจัย 
แนวคิดของการเจริญมรณสติ สามารถน ามาใช้ในการออกแบบพื้นที่และสิ่งแวดล้อมที่

เหมาะสมต่อการพัฒนาจิตวิญญาณ  กระตุ้นให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ด าเนินชีวิตอย่างมีคุณค่าและพร้อม
รับมือกับความตายจากแนวคิดมรณสติได้อย่างสัมฤทธ์ิผล 

 
4. ขอบเขตของการวิจัย 

4.1  ศึกษาการเจริญมรณสติตามหลักพระพุทธศาสนา ที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

4.2  ศึกษาหาความต้องการและพฤติกรรมของกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ได้แก่ 
ครอบครัว ญาติ และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุและผู้ป่วยระยะท้าย, ผู้สูงอายุ และบุคคลทั่วไป 

4.3  ศึกษาการออกแบบภายในและสิ่งแวดล้อมโดยรอบที่เหมาะสมกับ ผู้ใช้งานในพื้นที่
พัฒนาจิตวิญญาณ 

 
5. ขั้นตอนการวิจัย 

5.1  การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง และมีเนื้อหาดังต่อไปนี้  
5.1.1 แนวคิด และวิธีการเจริญมรณสติที่น ามาใช้กับโครงการได้ 
5.1.2 รูปแบบการรับมือกับความตายที่มีความเหมาะสม และวิธีปฏิบัติกับบุคคล

ทั่วไปในสังคมไทย และต่างประเทศ 
5.1.3 ความต้องการและลักษณะการใช้งานในพื้นที่พัฒนาจิตวิญญาณ 
5.1.4 บุคคลหรือหน่วยงานรับผิดชอบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ที่สามารถ

สนับสนุนและให้ค าแนะน ากับโครงการได้ 
5.1.5 ลักษณะการออกแบบภายใน และสถาปัตยกรรมที่ใช้หลักจิตวิทยาในการ

ออกแบบ และลักษณะการแปรรูปจากนามธรรมสู่รูปธรรม เพื่อเป็นกรณีศึกษา 
5.1.6 ลักษณะภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และสิ่งแวดล้อมของพื้นที่โครงการ 

5.2  การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม 
5.2.1 สัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญหรือผู้น าทางจิตวิญญาณ เกี่ยวกับแนวคิดและความเช่ือ

เกี่ยวกับความตายทางพุทธศาสนา และการน ามาประยุกต์ใช้ในสังคมปัจจุบัน  
5.2.2 สัมผัสกับผู้ป่วยระยะท้าย และส ารวจสถานพยาบาลที่เกี่ยวข้องด้วยตนเอง 
5.2.3 ส ารวจกรณีศึกษาอาคารที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาจิตวิญญาณ  
5.2.4 เก็บข้อมูล และส ารวจพื้นที่โครงการเพื่อท าการออกแบบ 

5.3  การวิเคราะห์ข้อมูล และสังเคราะห์ข้อมูล 
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5.3.1 วิเคราะห์แนวคิดของการเจริญมรณสติภายในสังคมไทย ที่ได้จากการเก็บ
รวบรวมข้อมูล มาประยุกต์ใช้ในการออกแบบโครงการ   

5.3.2 วิเคราะห์ความต้องการที่จ าเป็น และรูปแบบของพื้นที่พัฒนาจิตวิญญาณ 
จากกรณีศึกษา เพื่อน ามาใช้จัดการพื้นที่ใช้สอยที่เหมาะสมกับโครงการ 

5.4  ส ารวจและวิเคราะห์ที่ตั้งโครงการ รวมถึงบริบทโดยรอบพื้นที่ 
5.5  ข้ันตอนการออกแบบ และน าเสนอผลงานที่เหมาะสมกับสังคมปัจจุบัน และ

สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพไปพร้อมกับสุนทรียภาพ 
5.6  ข้ันตอนการสรุปผลการศึกษา 
5.7  ข้ันตอนการจัดท าเอกสาร 
5.8  ข้ันตอนการเสนอแนะ 

6. วิธีการวิจัย 
6.1  การศึกษาข้อมูลเอกสารที่ เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยรวบรวม

ข้อมูลจาก หนังสือหรือต าราวิชาการ, งานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา, บทความจากนิตยสาร, เอกสาร
สัมมนาวิชาการ, และสื่อสารสนเทศต่างๆ 

6.2  การเก็บข้อมูลภาคสนาม  
6.2.1 เก็บข้อมูลทางกายภาพของพื้นที่ตั้งโครงการ รวมถึงการเก็บข้อมูลจากแผนที่

จราจรและภาพถ่ายทางอากาศ 
6.2.2 เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพจากการโดยการส ารวจ สังเกตการณ์ และสัมภาษณ์

ผู้เช่ียวชาญทางด้านแนวคิดและความเช่ือเกี่ยวกับความตายทางพุทธศาสนา พร้อมทั้งบันทึกข้อมูล 
6.2.3 เก็บข้อมูลเชิงลึกด้วยการเข้าไปมีส่วนร่วมด้วยตนเอง 

6.3  การเรียบเรียงข้อมูล จัดหมวดหมู่และแบ่งออกเป็นระบบตามความส าคัญของเนื้อหา
ที่ท าการศึกษา เพื่อความชัดเจนในการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 

6.4  วิเคราะห์กรณีศึกษา และพื้นที่โครงการ เพื่อออกแบบพื้นที่ใช้สอยในโครงการ 
6.5  การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล เพื่อสามารถน าประเด็นที่เป็นสาระหลักส าคัญ

ของการเจริญมรณสติ  มาพัฒนาสู่แนวความคิดในการออกแบบ 
6.6  ก าหนดกรอบแนวความคิดที่ได้  เพื่อน ามาใช้ในการออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน

พื้นที่พัฒนาจิตวิญญาณ 
6.7  สรุปผลงานการออกแบบภายใน 

 
7. แหล่งข้อมูล 

7.1  ห้องสมุด 
7.1.1 มหาวิทยาลัยศิลปากร 
7.1.2 คณะแพทย์ศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล 
7.1.3 คณะสถาปัตยกรรมในมหาวิทยาลัยต่างๆ 

7.2  INTERNET และสื่อสารสนเทศ 
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7.3  ศึกษาจากสถานที่จริง 
7.3.1 พื้นที่พัฒนาจิตวิญญาณต่างๆที่น่าสนใจ 
7.3.2 สถานที่และวิธีการจัดกิจกรรมเพื่อเจริญมรณสติในสังคมไทย 
7.3.3 สถานพยาบาล มูลนิธิ และแหล่งสังคมสงเคราะห์ที่เกี่ยวข้อง 

7.4  สัมภาษณ์บุคคลผู้รู้และเช่ียวชาญเฉพาะด้าน 
7.4.1 อาจารย์สถาปัตยกรรม และออกแบบภายใน 
7.4.2 นักกิจกรรม และกลุ่มอาสาสมัคร 
7.4.3 พระ หรือผู้รู้ทางศาสนาพุทธ 

7.5  ตนเอง โดยการเข้าร่วมกิจกรรม เช่น กิจกรรม ความตายออกแบบได้, การเตรียมตัว
เผชิญความตายอย่างสงบ เป็นต้น 
 
8. อุปกรณ์ท่ีใช้ในการค้นคว้า 

8.1  อุปกรณ์เก็บข้อมูลเอกสาร เช่น คอมพิวเตอร์, สแกนเนอร์  
8.2  อุปกรณ์เก็บข้อมูลภาคสนาม เช่น กล้องถ่ายรูป, เครื่องวัดระยะ, อุปกรณ์เครื่องเขียน

ต่างๆ 
 
9. การเสนอผลงาน 

ผลงานออกแบบประกอบด้วย แผนภูมิสรุปแนวความคิดหลัก, งานออกแบบผัง, ส่วน
ขยายและภาพทัศนียภาพภายในและภายนอกอาคาร 

 
10. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

เมื่อการออกแบบภายในสัปปายะสถานนั้น ช่วยเอื้อและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาด้านจิต
วิญญาณและเจริญมรณสติอย่างจรงิจงั ท าให้บุคคลที่เกี่ยวข้องรู้จักการด าเนินชีวิตและเผชิญความตาย
ได้อย่างสงบแล้ว โครงการนี้จะสามารถเป็นตัวอย่างในการพัฒนาสถานที่อื่นๆอันเกี่ยวเนื่องกับการ
เจริญมรณสติอย่างมีคุณภาพต่อไป 

 
11. ค านิยามศัพท์เฉพาะ  

มรณสติ หรือมรณานุสติ (Meditation on death) หมายถึง การระลึกถึงความตายอัน
จะต้องมีมาถึงตนเป็นธรรมดา พิจารณาให้ ใจสงบจากอกุศลธรรม เกิดความไม่ประมาท และไม่
หวาดกลัว คิดเร่งขวนขวายบ าเพ็ญกิจ และท าความดี(ป. อ. ปยุตฺโต) เป็นข้อ 7 ในอนุสติ 10  

สัปปายะ (Suppaya / Favorable condition) หมายถึง สิ่งที่เหมาะกัน สิ่งที่เกื้อกูล ช่วย
สนับสนุนในการบ าเพ็ญภาวนาให้ได้ผลดี ช่วยให้สมาธิตั้งมั่น ไม่เสื่อมถอย มี7อย่าง คือ อาวาสสัปปา
ยะ, โคจรสัปปายะ, ภัสสสัปปายะ, ปุคคลสัปปายะ, โภชนสัปปายะ, อุตุสัปปายะ และอิริยาปถสัปปา
ยะ (ป. อ. ปยุตฺโต) 
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จิต (State of consciousness) หมายถึง ธรรมชาติที่รู้อารมณ์ หรือธรรมชาติที่ท าหน้าที่ 
เห็น ได้ยิน รู้กลิ่น รู้รส รู้สึกต่อการสัมผัสถูกต้องทางกาย และรู้สึกนึกคิดทางใจ เป็นปรากฏการณ์ของ
ธรรมชาติฝ่ายนามธรรม ที่เกิดข้ึน ตั้งอยู่ แล้วก็ดับไปอย่างรวดเร็ว โดยอาศัยเหตุปัจจัยต่าง ๆ 

จิตวิญญาณ (Spirituality) หมายถึง มิติที่สูงส่งของจิต หรือการจิตใจสูง ความดี กุศล บุญ 
คุณค่า หรือจิตที่เจริญ จิตที่หลุดพ้น จิตที่เห็นแก่ตัวน้อย จิตเข้าถึงสิ่งสูงสุด ในทางพุทธ จิตวิญญาณ
คือปัญญา (ประเวศ วะสี, 2547) 

ปัญญา (Wisdom) หมายถึง ความเข้าใจและการเข้าถึงความจริงของธรรมชาติทั้งหมด 
(ประเวศ วะสี, 2547) 

จิตตปัญญาศึกษา (Contemplative Education) หมายถึง การเรียนรู้ด้วยใจอย่าง
ใคร่ครวญ รู้จิตของตนเอง ท าให้เกิดปัญญา ซึ่งเป็นทางเข้าถึงความจริงสูงสุดได้  (ธิป ศรีสกุลไชยรัก, 
2553) 

การดูแลแบบองค์รวม  หมายถึง การให้การพยาบาลที่ตอบสนองความต้องการของผู้ป่วย
และญาติ  ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม ความเช่ือทางจิตวิญญาณ  ท าให้ผู้ป่วยและญาติผ่านพ้นภาวะ
วิกฤตและผู้ป่วยจากไปอย่างสงบ (วราภรณ์ วิกาลวงค์, 2555)   

ผู้ป่วยระยะท้าย หมายถึง ผู้ป่วยที่ป่วยด้วยโรคที่ไม่อาจรักษาให้หายได้ ผู้ป่วยที่มีชีวิตอยู่
ได้อีกไม่นาน หรือผู้ป่วยที่อยู่ในระยะสุดท้ายของชีวิต (วราภรณ์ วิกาลวงค์, 2555)   

ผู้สูงอายุ หมายถึง ผู้ที่มีอายุมากกว่า 60 ปี 
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บทท่ี 2 
 

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
 

1. ชีวิตและความตาย 
ชีวิต ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ปีพ.ศ. 2542 หมายความว่า ความเป็นอยู่  
ความตาย ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ปีพ.ศ. 2542 หมายความว่า สิ้นใจ 

สิ้นชีวิต ไม่เป็นอยู่ต่อไป (ค ากริยา) สิ้นสภาพของการมีชีวิต  
1.1 ทัศนะของชาวพุทธ 

1.1.1 แนวคิดเรื่องชีวิต  
ชีวิต หรือตัวตนบุคคล หรืออัตตาน้ัน แท้จริงเป็นเพียงสภาพธรรมอย่างหนึ่ง อันเป็น

ผลจากการประชุมเข้าของส่วนประกอบต่างๆ สามารถวิเคราะห์ออกมาได้เป็น 5 ส่วน เรียกว่าขันธ์ 5 
หรือเบญจขันธ์ คือ รูป เวทนา สัญญา สังขารวิญญาณ  และยังวิเคราะห์ออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ คือส่วน
ที่เป็นรูปกับนาม (หรือกายกับจิต) นามหรือจิตเป็นสภาพธรรมที่รู้อารมณ์หรือธรรมชาติฝุายรู้ ส่วนรูป
หรือกายเป็นธรรมชาติที่ไม่รู้หากแต่เป็นสิ่งที่ถูกรู้ 

ซึ่งการแบ่งออกเป็นสองส่วนนี้มีความเกี่ยวพันธ์กับขันธ์ 5 คือ รูปขันธ์ เป็นฝุายรูป
หรือกาย ส่วนเวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ เป็นฝุายนามหรือจิตนั่นเอง หากแยกขันธ์ 5 ออก
จากกันจะไม่พบตัวตนเหลืออยู่เลย 

1.1.2 แนวคิดเรื่องความตาย  
ความตาย คือการที่ชีวิตของบุคคลสิ้นสุดลง หรือช่ัวขณะที่ขันธ์ 5 ดับลง คือไม่

สามารถด ารงสภาพไม่ท างานประสานสัมพันธ์อีกต่อไป ในทางพุทธศาสนาเรียกว่า “ความขาดแห่ง
ชีวิตนนทรีย์” แต่ความตายไม่ใช่จุดสิ้นสุด ยังคงด าเนินสืบต่อไปอยู่ในวงจรแห่งทุกข์ เป็นเพียงการ
เปลี่ยนแปลงช่วงหนึ่งของกระแสชีวิตในสังสารวัฎ เวียนว่ายตายเกิดไม่สิ้นสุด หากกิเลส กรรมและ
วิบากยังไม่ถูกตัดขาด  

ซึ่งสิ่งทั้งหลายทั้งปวง ย่อมตกอยู่ภายใต้กฎธรรมชาติที่เรียกว่า ไตรลักษณ์ คือ อนิจจ
ตา (ความไม่เที่ยง) ทุกขตา (ความเป็นทุกข์) และอนัตตา(ความไม่ใช่ตัวตน) การเกิดความเปลี่ยนแปลง
ตลอดจนความตาย ย่อมเกิดข้ึนกับมนุษย์ หรือนามรูปนี้อยู่ทุกขณะตลอดเวลา  

ท่านพุทธทาสภิกขุ (2548) กล่าวถึงความตายว่า “ตายในภาษาคน คือการสิ้นชีวิต
หรือการแตกดับของร่างกาย การตายในภาษาธรรมคือการตายจากกิเลส การตายจากตัวกู-ของกู” 

1.1.3 การเตรียมตัวเผชิญกับความตาย  
ในหลักค าสอนของพุทธศาสนามี อภิณหปัจจเวกขณ์ 5 ที่มุ่งให้มนุษย์ได้พิจารณา

ความจริงของชีวิต ว่าทั้งความแก่ ความเจ็บ ความตาย ความพลัดพราก และความเป็นเจ้าของกรรม 
เป็นเรื่องธรรมดา และค าสอนในพุทธศาสนาได้ให้ความส าคัญกับการเจริญมรณสติ (1ในอนุสติ 10)  
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คือ การระลึกถึงความตายอันจะต้องมีมาถึงตนเป็นธรรมดา พิจารณาให้เกิดความไม่ประมาท ใช้ชีวิต
อย่างมีคุณค่า และมีสติ 

การก าหนดให้ความตายเป็น ส่วนหนึ่งของสิ่งที่ควรน ามาระลึกอยู่เนืองๆ เพราะพุทธ
ศาสนาเห็นว่า การระลึกหรือพิจารณาถึงความตาย สามารถช่วยให้มนุษย์เข้าใ จธรรมชาติอันเป็น
อนิจจังของตนเองเป็นอย่างดี ซึ่งการเห็นและการเข้าใจดังกล่าว ถือว่ามีความส าคัญอย่างยิ่งต่อความ
เจริญรุ่งเรือง ทางด้านจิตวิญญาณ อันจะกล่าวรายละเอียดต่อไปในหัวข้อ 2 

1.2 ทัศนะของชาวศริสต์ 
1.2.1 แนวคิดเรื่องชีวิต  
ชีวิตถูกสร้างมาจากพระเจ้า และเพื่อให้มีความสัมพันธ์กับพระเจ้า ชีวิตจึงประกอบ

ไปด้วย ร่างกาย และวิญญาณ ต่อมาเมื่อมนุษย์ได้ท าลายความสัมพันธ์กับพระเจ้า โดยการท าบาป 
มนุษย์จึงต้องอาศัยอยู่ในโลก ต้องพบความยากล าบาก ท างานอาบเหงื่อต่างน้ าจนกว่าจะพบกับความ
ตาย 

1.2.2 แนวคิดเรื่องความตาย  
ความตาย คือ การที่ร่างกายและวิญญาณถูกแยกออกจากกัน (เพลงสดุดี.104:29)  

และพระเจ้ามีข้อก าหนดส าหรับมนุษย์ให้ตายเพียงครั้งเดียว (ฮีบรู.9:27)  ชีวิตหลังความตาย จะเป็น
ชีวิตที่ด าเนินต่อจากโลกนี้ เพื่อรอการฟื้นคืนชีพในวันพิพากษา มนุษย์จะกลับมามีชีวิตใหม่ เป็นชีวิตที่
อมตะ จะมี 2 ลักษณะคือ ชีวิตที่มีความสุขนิรันดร์กับพระเจ้า หรือชีวิตที่มีแต่ความทุกข์ทรมาน 
เพราะถูกแยกจากพระเจ้า ทั้งนี้ข้ึนกับผลการด าเนินชีวิตของมนุษย์ในขณะที่อยู่บนโลก (โรม.2:7-8) 

1.2.3 การเตรียมตัวท่ีจะเผชิญกับความตาย  
ความตายของมนุษย์เป็นหนทางที่น าไปสู่การมีชีวิตที่สมบูรณ์ในวันพิพากษา ความ

ตายจึงไม่ใช่เรื่องน่ากลัว ส าหรับผู้ที่ด ารงตนด้วยความชอบธรรม ถือได้ว่าเป็นผู้มีการเตรียมตัวเอง ให้
พร้อมที่จะเผชิญกับความตาย เพราะมั่นใจว่าจะได้รับความรอด มีชีวิตใหม่หลังความตาย 

1.3 ทัศนะของชาวอิสลาม 
1.3.1 แนวคิดเรื่องชีวิต  
ศาสนาอิสลามเช่ือว่า ชีวิตมนุษย์เกิดจากพระประสงค์ของอัลลอร์ พระองค์ทรงสร้าง

มนุษย์จากดิน และท าให้สมบูรณ์โดยเปุาวิญญาณของพระองค์เข้าไป แต่ละชีวิตจึงประกอบไปด้วย 
กายและวิญญาณ และชีวิตแต่ละคนจะด าเนินไปตามประสงค์ของอัลลอร์ 

1.3.2 แนวคิดเรื่องความตาย  
ความตาย คือสภาพที่ร่างกาย และวิญญาณถูกแยกออกจากกัน ตามวาระที่อัลลอร์

ก าหนด เมื่อชีวิตหลังความตายมาถึงแล้ว จะไม่มีโอกาสกลับคืนสู่โลกนี้เพื่อแก้ไขความผิดพลาดต่างๆ
ได้อีก เมื่อมนุษย์ตายไป ดวงวิญญาณของเขาจะพ านักอยู่ช่ัวคราวในโลก “บัรชัค” (โลกค่ันกลาง) 
จนถึงวันปรโลก วันที่ทุกชีวิตจะถูกท าให้ฟื้นข้ึนมาเพื่อการพิพากษา 

1.3.3 การเตรียมตัวเผชิญกับความตาย  
อิสลามส่งเสริมให้มนุษย์สร้างความผูกพันกับความตาย ด้วยหมั่นร าลึกถึง และ

เตรียมพร้อมเสมอส าหรับความตาย ด้วยความเช่ือว่า “แท้จริงสิ่งที่พระองค์อัลลอฮ์ทรงน าไปนั้นเป็น
ของพระองค์ ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมีก าหนดเวลา ขอให้อดทนและขอให้น าเป็นแง่คิดเถิด”(นบีมุฮัมมัด) 
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1.4 ทัศนะของการแพทย์ 
1.4.1 แนวคิดเรื่องชีวิต  
สิ่งมีชีวิตประกอบข้ึนด้วยเซลล์ พลังงานที่เซลล์ใช้ท ากิจกรรมของชีวิตได้มาจาก

เช้ือเพลิง ได้แก่ น้ าตาล คีโตน ฯลฯ การสันดาปเช้ือเพลิงให้มีประสิทธิภาพคือได้พลังงานมากพอ 
จะต้องใช้ออกซิเจน ร่างกายสัตว์ช้ันสูงใช้ปอดเพื่อดูดซับก๊าซออกซิเจนจากบรรยากาศ สร้างเม็ดเลือด
แดงเป็นรถบรรทุกเพื่อขนส่ง และสร้างหัวใจเพื่อการสูบฉีดโลหิตไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆ  

เมื่อเกิดการหัวใจล้มเหลว เกิดการสูญเสียเม็ดเลือด หรือการไหลเวียนของโลหิต
ล้มเหลว ออกซิเจนไปเลี้ยงเซลล์ไม่เพียงพอ ท าให้เซลล์หยุดท างานและแตกสลายในที่สุด 

1.4.2 แนวคิดเรื่องความตาย 
ความตาย ตามการแพทยศาสตร์ (วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม และ นพ. เกษม เที่ยงบูร

ธรรม, 2533) นิยามว่า เป็นการหยุดอย่างถาวรของหน้าที่ต่างๆที่ส าคัญของอวัยวะร่างกาย (1.สมอง 
2.ระบบหายใจ 3.ระบบไหลเวียนโลหิต) 

การหยุดท างานของอวัยวะอันน าไปสู่ความตาย มีล าดับข้ันที่แตกต่างกันข้ึนอยู่กับ
สาเหตุที่ท าให้เสียชีวิต ตัวอย่างเช่น 

1.4.2.1 เมื่อการหายใจหยุด ท าให้ขาดออกซิเจน เกิดหมดสติในเวลา
อันรวดเร็ว ส่วนหัวใจจะหยุดเต้นในเวลาประมาณ 5-10 นาที 

1.4.2.2 เมื่อหัวใจหยุดเต้นจากระบบไฟฟูาหัวใจผิดปกติ จะหายใจได้อีกไม่
เกิน1นาที จากนั้นจะหยุดหายใจ บางครั้งมีรีเฟร็กการหายใจเฮือกและหยุดหายใจ และสมองจะ
บาดเจ็บรุนแรงและตายในเวลาประมาณ 3-5 นาที 

1.4.2.3 เมื่อสมองทั้งหมดตาย จะไม่สามารถหายใจเอง ส่วนหัวใจท างานโดย
ไม่มีระบบประสาทควบคุมได้ระยะหนึ่ง ส่วนใหญ่ความดันโลหิตตกลง ต่อมาหัวใจมักหยุดเต้น
ประมาณครึ่งหนึ่งในทุก 24 ช่ัวโมงแม้ได้รับการพยุงชีวิตอย่างเต็มที่ โดยทั่วไปจะอยู่ได้ไม่เกิน 48-72 
ช่ัวโมง ในกรณีที่อยู่ได้นานเป็นเดือนหรือเป็นปีนั้น มีการตายเฉพาะสมองส่วนบน ส่วนก้านสมองยัง
ท างานควบคุมการหายใจและหัวใจได้ดีอยู่ 

ความตายในด้านจิตวิทยา ถือว่าเป็นการจ าพรากอย่างถาวรนิรันดร คือความไม่รู้ และ
ความสงสัยอยากรู้ เมื่อไม่สามารถรู้จรงิโดยตรรกะและเหตุผล เรื่องความตายจึงจัดไว้ด้วยกันกับเรื่องลี้
ลับ ความไม่รู้และความลึกลับ ก็เลยกลายเป็นความกลัว ความคิด ความเช่ือ ความหวังจึงเป็นหนทาง
เดียวของมนุษย์ที่จะพยายามหาทางออก เพื่อท าความเข้าใจความตาย และทฤษฎีทางจิตวิทยาหรือ
ทางศาสนา ก็เป็นหนทางที่จะช่วยแบ่งเบาความกลัวตายลงมาบ้าง ทฤษฎีต่างๆสรุปแล้วก็มีอยู่เพียง 2 
แนวทาง คือ ตายแล้วหมดเรื่องหมดราว กับ ตายแล้วไปเกิดใหม่อีก หรือตายแต่ตัวร่างกาย โดยจิต
และวิญญาณไม่ตาย 

1.4.3 การเตรียมตัวเผชิญกับความตาย  
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ ท าให้การแพทย์ยุคใหม่ได้ค้นพบวิธีต่างๆที่ท าให้

ผลการรักษาพยาบาลได้ผลมากข้ึน แพทย์ส่วนหนึ่งจึงมองว่าความตายเป็นเรื่องที่ควบคุมจัดการได้ 
เป็นหน้าที่ตามวิชาชีพและเป็นบทบาทโดยตรงของแพทย์ที่จะเข้าไปควบคุม ซึ่งแพทย์และพยาบาลได้
ดูแลรักษาผู้ปุวยภาวะใกล้ตายอย่างเต็มที่ตลอดมา แต่การดูแลดังกล่าวเป็นการมองปัญหาเฉพาะมิติ
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ทางกาย โดยอาศัยความรู้และการฝึกฝนมาตามแบบแผนอย่างตะวันตก จะรักษาผู้ปุวยให้ถึงที่สุด เพื่อ
เหนี่ยวรั้งชีวิตไว้ให้ยาวนานเท่าที่จะท าได้ โดยไม่ค านึงถึงคุณภาพชีวิตด้านอื่น ซึ่งการรั้งชีวิตไว้อาจ
หมายถึงการเพิ่มความทุกข์ทรมานให้กับผู้ปุวยในวาระสุดท้าย และท าให้ชีวิตน้ันจากไปอย่างไม่สงบ 

ทุกวันน้ีแพทย์และพยาบาลอีกส่วนหนึ่ง ได้ให้ความสนใจกับเรื่องดังกล่าวเป็นอย่าง
มาก และพยายามหาวิธีที่เหมาะสมเพื่อให้การดูแลผู้ปุวยภาวะใกล้ตายเป็นไปอย่างถูกต้อง โดย
ผสมผสานความรู้ในศาสตร์ต่างๆมาช่วย ทั้งวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์เข้าด้วยกัน 
เป็นการดูแลแบบองค์รวม ช่วยให้ผู้ปุวยเผชิญกับระยะสุดท้ายได้อย่างมีคุณภาพทั้งทางกายและจิตใจ 

การใช้เครื่องช่วยพยุงชีวิตจะมีประโยชน์อย่างยิ่ง ถ้าเหตุของการล้มเหลวของอวัยวะ
สามารถที่จะแก้ไขได้ แต่ในกรณีที่ เหตุนั้นเป็นมากและรักษาไม่หาย เครื่องมือเหล่านี้จะปรับ
ความส าคัญเป็น เพื่อการช่วยลดความทุกข์ทรมานให้ผู้ปุวยและครอบครัว เช่นการลดอาการเหนื่อย
เฉียบพลัน หรือการพยุงชีวิตช่ัวคราวเพื่อรอครอบครัวเดินทางมาพบ ทั้งนี้ต้องช่ังสมดุลระหว่างความ
ปรารถนาและประโยชน์ที่จะได้รับ เทียบกับภาวะแทรกซ้อนและภาระที่จะเกิดข้ึนทั้งต่อผู้ปุวย 
ครอบครัว และบุคคลที่เกี่ยวข้อง การกระท าที่ขาดความพอดี ทั้งการเร่งความตายและการยืดความ
ตาย ส่งผลให้เกิดความทุกข์ทรมานมากกว่าที่ควรจะเป็นทั้งต่อผู้รับการดูแลและผู้ดูแล ปัจจุบันจึงมี
การออกกฎหมายว่าด้วยสิทธิที่จะตายข้ึนมาเพื่อให้โอกาสผู้เป็นเจ้าของชีวิตเป็นผู้ตัดสินใจและก าหนด
ขอบเขตในการยื้อชีวิตด้วยตนเอง ดังจะกล่าวในหัวข้อ “สิทธิที่จะตาย ตามกฎหมาย”ในภาคผนวก 

1.5 ทัศนะของสังคมสมัยใหม่ 
พระไพศาล วิสาโล (2552) พระสงฆ์นักกิจกรรมสังคม ผู้น าหลักปฏิบัติเพื่อการเผชิญ

ความตายอย่างสงบเข้าสู่สังคมปัจจุบัน ได้เสนอกรอบความคิดเกี่ยวกับความตาย ไว้ดังนี้ 
1.5.1 ทัศนะต่อความตายของสังคมสมัยใหม่  

1.5.1.1 ความตายเป็นสภาวะที่อยู่คนละข้ัวหรือแยกขาดจากชีวิต ความตาย
หมายถึง การสิ้นสุดของชีวิตหรือเกิดข้ึน ณ จุดปลายท้ายสุดของชีวิต หาใช่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไม่  

1.5.1.2 ความตายเป็นเรื่องน่ากลัวที่ต้องหลีกเลี่ยงให้ได้มากที่สุด ความตาย
ถูกกันให้ออกไปจากชีวิตของผู้คน กลายเป็นสิ่งที่ถูกปกปิดหรือจ ากัดให้คนรับรู้เพียงไม่กี่คน การเห็น
คนตายมิใช่เรื่องปกติธรรมดาส าหรับคนทั่วไปอีกต่อไป ผู้คนจึงรู้สึกว่าความตายเป็นเรื่องน่ากลัว 
ขณะเดียวกัน ทัศนะสมัยใหม่เกี่ยวกับความสะอาดและสุขอนามัย ก็ท าให้รู้สึกรังเกียจความตาย (หรือ
คนตาย) มากขึ้น เพราะมองว่าเป็นสิ่งสกปรกและเป็นแหล่งเช้ือโรค  

1.5.1.3 ความตายเป็นสิ่งซึ่งต้องประวิงเวลาให้มาช้าที่สุด การยืดเวลาตาย
ออกไป หรือให้มีลมหายใจนานที่สุด กลายเป็นสิ่งที่มีค่าในตนเอง คุณภาพของจิตใจ (หรือของชีวิต)
ก่อนตายมีความหมายน้อยกว่าการมีลมหายใจยืนยาวให้ได้มากที่สุด 

1.5.1.4 ความตายเป็นความทุกข์ทรมาน และเป็นเรื่องเลวร้ายที่สุดเท่าที่จะ
เกิดกับบุคคลคนหนึ่ง การมองว่าความตายเป็นจุดสิ้นสุดของชีวิต ประกอบกับการมองความตายแต่ใน
แง่ที่เป็นกายภาพล้วน ๆ โดยไม่ได้มองว่าจิตใจก็เป็นปัจจัยส าคัญในกระบวนการดังกล่าว (ความตาย
หรือภาวะใกล้ตายเป็นได้ทั้ง "วิกฤต" และ "โอกาส" ในทางจิตวิญญาณ)  ท าให้มองว่าความตายนั้น
น ามาแต่ความทุกข์ทรมานอย่างเดียว และเป็นความเลวร้ายที่สุดในชีวิต ดังนั้นจึงเป็นเรื่องน่ากลัวที่
ต้องหลีกเลี่ยงหรือระงับยับยั้งทุกวิถีทาง  
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1.5.1.5 ตายดีคือตายอย่างปุบปับแบบไม่รู้ตัว (และไม่น่าเกลียด) เนื่องจาก
ความตายน้ันเป็นเรื่องทุกข์ทรมาน ความตายที่คนทั่วไปปรารถนา คือ ตายอย่างกะทันหันไม่รู้สึกเจ็บ 
และไม่รู้ตัวล่วงหน้า (เป็นเหตุผลหนึ่งที่ท าให้แพทย์ไม่นิยมบอกความจริงแก่ผู้ที่ปุวยด้วยโรคร้ายถึง
ชีวิต)  

1.5.1.6 ความตายเป็นสิ่งที่ควบคุมหรือจัดการได้ เนื่องจากความตายอย่าง
เป็นธรรมชาตินั้นไม่มี หากรักษาไม่ได้นั่นหมายถึงความล้มเหลวของแพทย์หรือการแพทย์ และถึงแม้
ในปัจจุบันแพทย์ยังไม่พบวิธีรักษา แต่อย่างน้อยแพทย์ก็ยังสามารถจัดการกับกระบวนการความตาย
ได้ เช่น ประวิงเวลาให้เกิดข้ึนช้าที่สุด ดังนั้นการปล่อยให้ผู้ปุวยตายไปเอง (หรือตายอย่างธรรมชาติ)
นั้นจึงไม่สมควรท า  

1.5.1.7 การช่วยชีวิตผู้ปุวยไม่ให้ตายเป็นหน้าที่ส าคัญที่สุดของแพทย์ ดังนั้น
จึงต้องท าทุกวิถีทางไม่ให้ตาย หรือท าให้ตายช้าที่สุด หรือต่อลมหายใจให้ได้นานที่สุด 

1.5.2 กระบวนทัศน์และความคิดท่ีน าไปสู่ความตายแบบสมัยใหม่ 
2.5.2.1 การมองชีวิตว่าเป็นเครื่องจักรทางชีวเคมี ปรากฏการณ์ของชีวิตและ

ความตายสามารถอธิบายได้ด้วยเหตุผลทางชีวเคมี แม้แต่จิตใจก็เป็นปรากฏการณ์ที่รวมศูนย์อยู่ที่
สมอง  

1.5.2.2 ความรู้ทางการแพทย์ที่ท าให้เห็นว่าความสกปรกนั้นเป็นบ่อเกิดของ
เช้ือโรคซึ่งน าความเจ็บไข้ได้ปุวยมาให้ ท าให้รังเกียจความตายและคนตาย (ตลอดจนกลิ่นและของเสีย
ที่ออกมา) ความตายจึงถูกย้ายออกจากบ้านไปยังโรงพยาบาล ซึ่งมีวิธีควบคุมจัดการกับเช้ือโรคได้
ดีกว่า  

1.5.2.3 ทัศนะที่เช่ือว่าวิทยาศาสตร์เอาชนะธรรมชาติได้ สามารถควบคุม
กระบวนการทางธรรมชาติ ทั้งนอกตัวและในตัวได้  

1.5.2.4 ความเช่ือที่ปฏิเสธโลกหน้าชีวิตหน้า  
1.5.2.5 ชุมชนเสื่อมสลาย คนในชุมชนมีความสัมพันธ์กันน้อยลง จึงไม่สนใจที่

จะมามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ใกล้ตายทั้งในด้านการดูแลรักษา และการช่วยเหลือทางจิตใจ ความ
ตายซึ่งเคยเป็นเหตุการณ์ส าคัญระดับชุมชน จึงกลายเป็นเพียงแค่เหตุการณ์ส่วนบุคคลหรือของ
ครอบครัวไป  

1.5.2.6 ครอบครัวมีขนาดเล็กลง ปัจจุบันครอบครัวได้เปลี่ยนจากครอบครัว
ขยายมาเป็นครอบครัวเดี่ยว ทุกคนมีกิจที่ต้องออกจากบ้าน ไม่ไปท ามาหากินก็ไปเรียน จึงไม่มีเวลา
ดูแลผู้ปุวย เป็นเหตุให้โอนความรับผิดชอบไปให้โรงพยาบาล  

1.5.3 ความเคลื่อนไหวในสังคมไทย  
1.5.3.1 พินยักรรมส าหรับยามเจบ็ปุวยหรือ Living Wills มีการพูดถึงมากขึ้น 

และมีการท ากันบ้างแล้ว แต่ยังไม่เป็นที่ยอมรับทั้งโดยแพทย์และญาติเท่าใดนัก  
1.5.3.2 การน าผู้ปุวยมาตายที่บ้านยังไม่เป็นทีน่ิยมเนื่องจากไม่สะดวกต่อญาติ

พี่น้อง  
1.5.3.3 สถานพยาบาลผู้ปุวยระยะสุดท้ายเริ่ มมีมากข้ึนแล้วโดยเฉพาะ

หลังจากที่มีผู้ปุวยเอดส์มากขึ้น แต่ก็ยังไม่แพร่หลายเท่าใด  
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1.5.3.4 การน าวิธีทางศาสนามาใช้กับผู้ปุวยระยะสุดท้าย มีการท าอยู่
โดยทั่วไป แต่เน้นเฉพาะการท าบุญ แต่ยังไม่มีวิธีการแนะน าอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะด้านการเตรียม
ใจหรือฝึกใจรับความตาย วิธีนี้คนทั่วไปมักนึกถึงพระสงฆ์ แต่ก็มีข้อจ ากัดทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ 
คือนอกจากจะนิมนต์พระสงฆ์มาช่วยเหลือด้านนี้ได้ไม่มากและไม่สะดวกแล้ว พระสงฆ์ที่เต็มใจจะ
ช่วยเหลือด้านน้ีได้ก็มีทักษะไม่มาก เนื่องจากไม่ได้ฝึกฝนมาในเรื่องนี้โดยตรง  

1.5.3.5 การส่งเสริมให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ปุวยกับผู้ใกล้ชิด ยังเกิดข้ึนได้
ไม่มากนักเนื่องจากผู้ใกล้ชิด ไม่รู้วิธีที่จะพูดคุยกับผู้ปุวย อีกทั้งไม่รู้วิธีที่จะจัดการกับอารมณ์ของตนได้
ด้วย  

1.5.3.6 มีบางสถาบัน เช่น มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
, โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้จัดหาและฝึกฝนบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อให้ค าแนะน าทางจิตใจแก่
ผู้ปุวยใกล้ตายและญาติมิตร รวมทั้งมีการติดตามผู้ปุวยไปถึงบ้านด้วย  

1.5.3.7 แพทย์ประจ าบ้าน (family doctor) ดูเหมือนจะมีน้อยมากใน
เมืองไทย และที่มีบทบาทในการน าผู้ปุวยให้ตายในแบบที่เหมาะกับตนเอง น่าจะมีน้อยอย่างยิ่ง  

1.5.3.8 การช่วยให้ผู้ปุวยตายอย่างสงบ ยังมิได้เป็นประเด็นถกเถียงมาก
เท่าใดในสังคมไทย เนื่องจากเป็นเรื่องที่ถือว่าผิดศีลธรรม   

 1.5.4 ข้อเสนอเพ่ือการปรับกระบวนทัศน์  
1.5.4.1 การสร้างความรู้และการวิจัย  
1.5.4.2 การศึกษาวิจัยปฏิกิริยาของผู้ปุวยในภาวะใกล้ตาย  
1.5.4.3 การศึกษาวิจัยเพื่อช่วยให้ผู้ปุวยตายอย่างสงบในบริบทสังคมไทย โดย

ใช้วิธีบูรณาการทั้งทางการแพทย์ ทางจิตใจ และทางความสัมพันธ์  
1.5.4.4 การศึกษาวิจัยเพื่อหามาตรการส่งเสริมให้ผู้ปุวยสามารถตายอย่าง

สงบ เช่น มาตรการทางเศรษฐกิจสังคมเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้มีสถานพยาบาลผู้ปุวยระยะสุดท้ายให้
มากขึ้น, มาตรการสร้างบคุคลากรเพื่อท าหน้าทีแ่นะน าหรอืฝึกฝนใหม้ีการช่วยเหลอืทางจติใจแก่ผูปุ้วย
ใกล้ตาย, มาตรการทางกฎหมายที่สนับสนุนรับรองพินัยกรรมส าหรับยามเจ็บปุวย  

1.5.4.5 การเคลื่อนไหวสังคม การจัดประชุมบุคคลและองค์กรที่สนใจเรื่องนี้
เพื่อแลกเปลี่ยนความเห็น และผลักดันให้เกิดมาตรการต่าง ๆ ที่ส่งเสริมให้ผู้ปุวยสามารถตายอย่าง
สงบ  

1.5.4.6 การปรับโครงสรา้งและการเมอืง การผลักดันให้เกิดกฎหมายที่รับรอง
พินัยกรรมส าหรับยามเจ็บปุวย รวมทั้งการผลักดันให้ , สถานของรัฐมีมาตรการสนับสนุนช่วยเหลือ
ผู้ปุวยที่ต้องการรักษาและตายที่บ้าน เช่น จัดหาบุคลากรทางไปให้ค าแนะน าแก่ญาติพี่น้องหรือผู้ปุวย
ที่บ้าน หรือให้การสนับสนุนทางด้านการเงินและยา 

1.6 ทัศนะอ่ืนๆ  
ในทัศนะคนทั่วไปมักมีทัศนคติในแง่ลบเกี่ยวกับความตาย เป็นสัญญาณของความสูญเสีย 

แต่ก็มีคนบางกลุ่มเช่นกันที่มีทัศนะในแง่บวกเกี่ยวกับความตาย ถือว่าความตายเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี
กว่าเดิม จึงเรียกหาและรอคอยความตาย ซึ่งข้ึนอยู่กับพื้นฐานความเช่ือของบุคคลในการมองโลก และ
ชีวิตทั้งสิ้น 
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ผู้ที่ยึดมั่นผูกพันในชีวิตปัจจุบัน ไม่ต้องการเผชิญความตาย มักมีความคิดความเช่ือพื้นฐาน
ดังนี ้

1.6.1 คิดว่าตายแล้วสูญ ทัศนคติดังกล่าวปรากฏชัดในสังคมวัตถุนิยมที่ปฎิเสธโลก
หน้า เมื่อไม่มีหวังทางจิตวิญญาณ และในชีวิตหลังความตาย ย่อมหันมาพัฒนาชีวิตปัจจุบันให้สขุสบาย
มากที่สุด 

1.6.2 มีชีวิตที่สุขส าราญจึงอยากอยู่เสวยสุขให้นานที่สุด 
1.6.3 คิดว่าความตาย คือการพลัดพรากจากสิ่งที่ตนรักและคุ้นเคย เป็นความ

เจ็บปวด ความตายจึงเป็นสิ่งไม่พึงปรารถนา 
1.6.4 ไม่มั่นใจในสภาวะหลังความตาย ตายแล้วไปไหน ความตายจึงดูเหมือนเป็น

เรื่องลี้ลับ เป็นปริศนา 
อย่างไรก็ตาม ยังมีนักมนุษยนิยมบางคน ที่ไม่ต้องการให้น าหลักศาสนา มาเป็นเครื่อง

ประโลมเมื่อมนุษย์เผชิญความตาย แต่ให้ใช้วิทยาศาสตร์และข้อเท็จจริงแทน เช่น เวิร์ล มูห์เรอร์ ผู้
เป็นอาจารย์สอนปรชัญาที่วิทยาลยัในแคนซัสซติี รัฐมิสซูรี ได้เขียนไว้ในบทความเรื่อง “ความเช่ือเรื่อง
ชีวิตหลังความตายเป็นเรื่องเหลวไหล” เขาคิดว่า การเช่ือในโลกหน้า ในพระเจ้า เพื่อลดความกลัวตาย 
เป็นสิ่งท าลายความหมายของชีวิตมนุษย์ คงเน้นการด ารงชีวิตปัจจุบันมากกว่าโลกหน้า ถือว่าความ
ตายเป็นสิ่งธรรมชาติตามหลักวิทยาศาสตร์ และศาสนาไม่มีสิทธ์ิบังคับให้เราทนอยู่ต่อไป ถ้าเราเห็นว่า
ชีวิตไม่มีความหมายแล้ว ทัศนะที่เน้นบทบาทปัจจุบันของมนุษย์ดังกล่าว นับว่าน่าสนใจ แต่ถึงอย่างไร 
การเตรียมตัวของเพื่อเผชิญความตายยังคงเป็นสิ่งส าคัญ และยังมีผลต่อการด ารงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรี 
และอย่างมีหลักการอยู่นั่นเอง 

 
2. มรณสติ 

วิธีบรรลุมรรควิถีแบบพุทธมีอยู่ 3 วิธี คือ หินยาน มหายาน และวัชรยาน ทั้ง 3 วิธีต่างก็มี
การฝึกฝนให้มีมรณสติ เพียงแต่มีวิธีการปลีกย่อยต่างกันเท่านั้น (กาญจนา จิตต์วัฒน, 2553) โดยสรุป
แล้วมีดังนี้  

นิกายหินยาน (เถรวาท) 
หลักส าคัญในการฝึกคือ การพัฒนาความส านึกในเรื่องทางสายกลาง การสละโลกียสุข 

และไม่ยึดมั่นถือมั่น มรณสติเป็นสิ่งส าคัญต่อเรื่องเหล่านี้ เพราะท าให้เรามีทัศนะต่อตนเองและต่อ
กิจกรรมของเราเองได้อย่างถูกต้องและถ่ีถ้วนมากยิ่งข้ึน โดยปกติแล้วจิตที่ไม่ได้รับการฝึกฝนอบรมมา
ก่อน ย่อมแปลความหมายเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตเราเลยเถิดไป อะไรก็ตามที่ท าให้เรามีความสุข ย่อม
ดูเหมือนดีส าหรับเราเป็นพเิศษ ส่วนพวกที่ท าอันตรายเราหรอืท าใหเ้ราอึดอัด จะดูเหมือนไม่น่ารืน่รมย์ 
จึงท าให้เราเกิดความยึดมั่นถือมัน่ และเกิดความขุ่นเคือง ซึ่งเป็นกรรมช่ัวต่อไป การฝึกฝนให้มีมรณสติ
ท าให้เรามองเห็นสิ่งทั้งหลายได้ด้วยความสงบและไม่หว่ันไหว ท าให้เรามีปฏิกิริยาตอบโต้ได้อย่าง
เหมาะสมยิ่งขึ้น    

นิกายมหายาน (อาจริยวาท) 
มรณสติเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ในการฝึกฝนทั่วไป หัวใจของมหายานคือการมีการุณยธรรม

อันยิ่งใหญ่ และเมื่อผู้ฝึกมีมรณสติอันมั่นคงแล้ว เมื่อประสบเคราะห์กรรมที่ผู้อื่นสร้างให้เขา ย่อมมี
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ขันติได้โดยง่าย นอกจากนั้นยังมีความเมตตากรุณาต่อคนเหล่านั้นด้วย เมื่อมองเห็นธรรมชาติอันไม่
เที่ยงของคนทั้งหลายแล้ว เขาย่อมสนองตอบการกระท าตามอวิชชาเหล่านั้นด้วยความกรุณา การ
ระลึกถึงความไม่เที่ยง ความอ่อนแอต่อความตายและความประมาทต่อความตายของผู้อื่น ท าให้พระ
โพธิสัตว์มีปณิธานที่แน่วแน่ย่ิงข้ึน    

นิกายวัชรยาน (มหายานพิเศษ) 
ในนิกายวัชรยานโดยเฉพาะอย่างยิ่งลัทธิบรมโยคะ ผู้ฝึกสามารถใช้อ านาจสมาธิเข้าสัมผัส

ความตายในข้ันต่างๆได้ เช่นเดียวกับขณะที่สิ้นชีวิตจริงๆ นี่เป็นการฝึกขั้นสุดยอดในมรณสติ ซึ่งท าใหผู้้
ปฏิบัติ สามารถมีประสบการณ์มรณะได้ในสมาธิและรู้ได้แน่ชัดว่าจะมีอะไรเกิดข้ึนบ้างหลังความตาย 
ในที่นีส้ิ่งส าคัญอยู่ที่ช่องทางพลังชีวิตต่างๆอันประณีต พลังงานและจุดประสงค์ของกายทิพย์ การปรับ
มวลสารทางเพศ ตลอดจนการกระตุ้นพลังงานทางร่างกายที่ละเอียดอ่อนที่สดุ และระดับความส านึกรู้ 
นี่คือมรรควิธีที่ท าให้ผู้ปฏิบัติมีพลังอ านาจอันสามารถบรรลุพุทธภูมิ ได้ในหนึ่งช่ัวอายุขัยเท่านั้น 

2.1  มรณสตใินพระพุทธศาสนาแบบเถรวาท 
2.1.1 ความหมายของมรณสติ 

2.1.1.1 พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ) ท่านได้กล่าวถึงมรณสติว่า 
หมายถึงการระลึกถึงความตายด้วยสติปัญญาอันสูงส่งถูกต้องดีงาม เพื่อให้เกิดความไม่ประมาทแล้ว
ท าในสิ่งที่ควรท าอันเป็นไปด้วยศีลธรรมดีงามจนถึงยอดสูงสุด 

2.1.1.2 พระเทพวิสุทธิเมธี (ปัญญานันทภิกขุ) ได้พูดถึงมรณสติไว้ว่า หมายถึง 
การระลึกถึงความตายด้วยความไม่ประมาท ไม่เผลอลืมแล้วท าชีวิตให้มีค่ามีราคาและเป็นเครื่องช่วย
เตือนสติให้ตั้งอยู่กับความดีงามถูกต้องเสมอ 

2.1.1.3 พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโต) ได้กล่าวไว้ในพจนานุกรมพุทธศาสน์ 
ฉบับประมวลศัพท์ว่า มรณสติ หมายถึง การระลึกถึงความตายอันจะต้องมีมาถึงตนเป็นธรรมดา
พิจารณาให้ใจสงบจากอกุศลธรรม เกิดความไม่ประมาทและไม่หวาดกลัว คิดเร่งรีบขวนขวายบ าเพ็ญ
กิจและท าความดีให้พร้อม (ข้อ7ในอนุสติ10) 

อนุสติ10 เป็นส่วนหนึ่งของกรรมฐาน40 ซึ่งเป็นกรรมฐานที่ใช้ฝึกสมาธิ มีดังนี้ 
2.1.1.3.1 พุทธานุสติ ระลึกถึงพระพุทธเจ้า 
2.1.1.3.2 ธัมมานุสติ ระลึกถึงพระธรรม 
2.1.1.3.3 สังฆานุสติ ระลึกถึงพระสงฆ์ 
2.1.1.3.4 สีลานุสติ ระลึกถึงศีล 
2.1.1.3.5 จาคานุสติ ระลึกถึงจาคะ 
2.1.1.3.6 เทวดานุสติ ระลึกถึงเทวดา 
2.1.1.3.7 มรณสติ ระลึกถึงความตาย 
2.1.1.3.8 กายคตาสติ ระลึกถึงร่างกาย ว่าเป็นสิ่งไม่งาม 
2.1.1.3.9 อานาปานสติ สติก าหนดลมหายใจเข้าออก 
2.1.1.3.10 อุปฬมานุสติ ระลึกถึงคุณของพระนิพพาน 
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2.1.2 ประเภทของการเจริญมรณสติ 
พระไพศาล วิสาโล ได้มองว่าการปฏิบัติมรณสติกรรมฐาน เป็นสิ่งที่ดี เป็นวิธีที่จะ

ช่วยให้บุคคลตื่นตัว ไม่ให้หลงติดอยู่กับสิ่งภายนอก จะช่วยท าให้ใจรู้จักปล่อยวางได้ ดังนี้ 
2.1.2.1 เป็นการระลึกถึงความตายที่มีแก่ตนเป็นอารมณ์ คือ ให้ใจยึดเอา

ความตายที่จะเกิดแก่ตนน้ันมาเป็นอารมณ์เนืองๆ โดยไม่ปล่อยใจติดในอารมณ์อื่น 
2.1.2.2 เป็นการพิจารณาสาเหตุแห่งความตายของตนและบคุคล เป็นอารมณ์

กรรมฐานเพื่อให้เกิดปัญญารู้แจง้เกี่ยวกับความตาย ที่เกิดข้ึนแก่บุคคลด้วยเหตุผล และเหตุปัจจยัต่างๆ 
2.1.2.3 การเจริญอสุภกัมมัฎฐาน (อสุภะ10) เป็นการพิจารณาซากศพที่มี

ลักษณะต่างกัน 10 ลักษณะ ให้เห็นความน่าเกลียด ไม่สวยงาม โดยจะพิจาณาจากซากศพอย่างหนึ่ง
อย่างใดก็ได้ใน 10 ลักษณะ ได้แก่ 

2.1.2.3.1 อุทธุมาตกะ ซากศพที่พองข้ึนอืด 
2.1.2.3.2 วินีลกะ ซากศพที่เขียวคล้ า 
2.1.2.3.3 วิปุพพกะ ซากศพที่มีน้ าเหลืองไหลเยิ้ม 
2.1.2.3.4 วิจฉิททกะ ซากศพที่ขาดกลางตัว 
2.1.2.3.5 วิกขายิตกะ ซากศพที่ถูกสัตว์กัดกิน 
2.1.2.3.6 วิกขิตตกะ ซากศพที่มีมือ เท้า ศีรษะขาดหายไป 
2.1.2.3.7 หตวิกขิตตกะ ซากศพที่ถูกบั่นเป็นท่อนๆ 
2.1.2.3.8 โลหิตกะ ซากศพที่ถูกประหารมีเลือดไหลนอง 
2.1.2.3.9 ปุฬุวกะ ซากศพที่เน่าเฟะคลาคล่ าด้วยตัวหนอน 
2.1.2.3.10 อัฏฐิกะ ซากศพที่เหลือแต่โครงกระดูก 
 

     

   
 

ภาพที่ 2 ภาพวาดอสุภะ 10 ในโรงมหรสพทางวิญญาณ วัดสวนโมกข์ฯ จ.สุราษฎร์ธานี 
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ภาพที่ 3 ภาพอสุภกรรมฐาน จิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถ วัดโสมนัสวิหาร ราชวรวิหาร 
ที่มา: พระศรีวิสุทธิกวี (พิจิตร ฐิตวณฺโณ). ภาพจิตรกรรมฝาผนัง วัดโสมนัสราชวรวิหาร. เข้าถึงเมื่อ 
5 กุมภาพันธ์ 2555. เข้าถึงได้จาก http://www.watsomanas.com/painting/ubosatha/asupa 
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เป็นการเตือนใจถึงความตายที่อาจเกิดข้ึนได้ตลอดเวลา ให้เกิดความสังเวชว่า
ร่างกายนี้เป็นของไม่สะอาด ปฏิกูล แต่เพราะถูกเครื่องปิดบังเอาไว้ กิเลสที่บังใจ ท าให้มนุษย์ไม่เข้า
ใจความเป็นจริงของรา่งกาย ก่อให้เกิดความหลงติดในร่างกาย เป็นวิธีการเพื่อความคลายก าหนัดยินดี
ในร่างกาย ให้เห็นสภาพที่แท้จริง 

2.1.2.4 เป็นการพิจารณาตามลมหายใจ คือ เพียงลมหายใจเข้าไปแล้วไม่
ออกมาเราก็ตายแล้ว หากเราหมั่นระลึกเสมอว่าความตายอยู่ใกล้แค่ปล่อยจมูกเท่านี้ก็จะช่วยให้มีสติ
ในการด าเนินชีวิตที่ดีงาม ไม่ประมาท และไม่ขลาดกลัวต่อความตาย 

2.1.2.5 เป็นการพิจารณาสัจจะธรรมหน้าโลงศพ เป็นการน้อมเอาสัจจะธรรม
ตรงหน้า คือผู้ที่นอนอยู่ในโลง มาเตือนสติของตนเองว่า เราจะเป็นอย่างเขาสักวัน ก่อนที่เราจะถึงวัน
นั้น จึงควรรีบเร่งสร้างความดีให้พร้อมด้วยการให้ทาน รักษาศีล บ าเพ็ญภาวนากรรมฐานให้มากก่อน
ตายและมีชีวิตอยู่ด้วยการท าดี 

2.1.3 การปฏิบัติมรณสติ 
2.1.3.1 ให้หมั่นระลึกว่าเราจักต้องมีความแก่เป็นธรรมดา 
2.1.3.2 ให้หมั่นระลึกว่าเราจักต้องมีความเจ็บไข้เป็นธรรมดา 
2.1.3.3 ให้หมั่นระลึกว่าเราจักต้องมีความตายเป็นธรรมดา 
2.1.3.4 ให้หมั่นระลึกว่าเราจักต้องจากสิ่งของทั้งปวงไปไม่มีอะไรเป็นของตน 
2.1.3.5 ให้หมั่นระลึกว่าเรามีการกระท าของตนเป็นผลตกแก่ตน ท าดีได้ดี ท า

ช่ัวได้ช่ัวตนจักหนีจากการกระท าไปมิได้เป็นอันขาด 
2.1.3.6 ให้หมั่นพิจารณาถึงความศพหน้าเชิงตะกอนว่าเราต้องเป็นอย่างนี้

แน่นอน 
2.1.3.7 ให้หมั่นพิจารณาถึงความจริงหน้าโลงศพว่าเราต้องนอนในโลงศพ

แน่นอนในวันหนึ่งข้างหน้า 
2.1.3.8 ให้หมั่นพิจารณาความตายในเวลาไปร่วมในพิธีเผาศพว่าสักวันหนึ่ง

เราก็ต้องถูกเผาแน่นอน 
2.1.3.9 ให้หมั่นพิจารณาลมหายใจเข้าออก 
2.1.3.10 ให้หมั่นพิจารณาเปรียบเทียบชีวิตเรากับบุคคลอื่น ว่าเมื่อบุคคลอื่น

เขายังตายเราก็ต้องตายเช่นกันโดยไม่มีการยกเว้น 
2.1.3.11 ให้หมั่นระลึกถึงหลักของพระไตรลักษณ์ คือ (1) ความไม่เที่ยงใน

ของสิ่งทั้งปวง (2) ทุกสิ่งล้วนไม่มีความคงที่ (3) ทุกอย่างไม่เป็นไปตามความต้องการของตน 
แนวทางปฏิบัติทั้ง 11 ประการเป็นหลักในทางปฏิบัติมรณสติในยุคปัจจุบัน เพราะ

เป็นวิธีการที่จะท าให้ได้รู้ ได้เห็น และได้เข้าใจถึงความจริงในชีวิต จะได้มีจิตใจที่เข้มแข็ง หนักแน่น
คลายออกจากทุกข์ตลอดถึงเป็นผูม้ีจติใจที่สงบเป็นสมาธิ และบรรเทาจากความโลภ ความโกรธ ความ
หลง จะได้เป็นผู้มีชีวิตอยู่ด้วยความสุขด้วยความเป็นผู้ไม่ประมาทในการสร้างคุณงามความดีแก่ตน 
จิตใจที่มีความสงบจากกิเลสย่อมเป็นจิตใจที่น้อมเข้าสู่ข้ันการปฏิบัติวิปัสสนาต่อไปซึ่งเป็นแนวทาง
ปฏิบัติที่ประเสริฐและให้เกิดมรรคผลนิพพานที่สูงสุดในทางพระพุทธศาสนา 
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2.1.4 ตัวอย่างการเจริญมรณสติ (พระไพศาล วิสาโล, 2552) 
2.1.4.1  ฝึกตายหรือเจริญมรณสติก่อนนอน 
ช่วงเวลาก่อนนอนเป็นช่วงเวลาที่เหมาะแก่การเจริญสติส าหรับคนทั่วไป 

เนื่องจากได้ท าภารกิจประจ าวันเสร็จสิ้น   บรรยากาศรอบตัวมีความสงบมากข้ึน ร่างกายและจิตใจ
เข้าสู่ช่วงแห่งการพักผ่อน  เป็นโอกาสดีส าหรับการน้อมจิตพิจารณาถึงความเป็นไปของชีวิตซึ่งมีความ
ตายเป็นเบื้องหน้า  วิธีที่ดีที่สุดคือการน้อมจิตอย่างจริงจังประหนึ่งว่าความตายก าลังเกิดข้ึนกับเรา นั่น
คือ “ฝึกตาย” 

ท่าที่เหมาะแก่การเจริญมรณสติคือนอนราบกับพื้น  แขนแนบกับล าตัว  ผ่อน
คลายร่างกายทุกส่วนต้ังแต่ศีรษะจรดเท้า โดยเฉพาะบริเวณใบหน้า ไม่มีอาการหน้านิ่วค้ิวขมวด   ทิ้ง
น้ าหนักทั้งตัวลงไปกับพื้น ไม่มีส่วนใดที่เกร็งหรือเหนี่ยวรั้งไว้   หายใจอย่างเป็นธรรมชาติ  พร้อมกับ
น้อมใจมาไว้ที่ปลายจมูก รู้ถึงสัมผัสบางเบาของลมหายใจทั้งเข้าและออก  ปล่อยวางความนึกคิดต่าง 
ๆ  ไม่ว่าเรื่องราวในอดีตหรือสิ่งที่จะเกิดข้ึนในอนาคต     

เมื่อจิตใจเริ่มสงบลงแล้ว  ให้พิจารณาว่าเราก าลัง เดินหน้าเข้าสู่ความตาย   
ความตายจะต้องเกิดข้ึนกับเราอย่างแน่นอน   ไม่มีวันที่เราจะรู้ล่วงหน้าได้   อาจเป็นหลายปีข้างหน้า  
หรือเป็นปีหน้า  เดือนหน้า  หรือแม้แต่อาทิตย์หน้า   จากนั้นให้พิจารณาต่อไปว่าความตายอาจเกิด
ข้ึนกับเราในคืนน้ีก็ได้  คืนน้ีคือคืนสุดท้ายของเรา  จะไม่มีพรุ่งนี้ส าหรับเราอีกต่อไป   นี้คือการนอน
ครั้งสุดท้ายของเรา  

พิจารณาต่อไปว่าเมื่อความตายมาถึง  ลมหายใจก็จะสิ้นสุด ไม่มีทั้งลมหายใจ
เข้าและออก หัวใจจะหยุดเต้น  ท้องที่พองยุบจะแน่นิ่ง  ร่างกายที่เคยเคลื่อนไหวจะขยับเขยื้อนไม่ได้
อีกต่อไป  ที่เคยอุ่นก็จะเริ่มเย็น  ที่เคยยืดหยุ่นก็จะแข็งตึง  ไม่ต่างจากท่อนไม้  ไร้ประโยชน์ 

จากนั้นพิจารณาต่อไปว่าเมื่อความตายมาถึง   ทรัพย์สมบัติทั้งปวงที่เราเฝาูหา
และถนอมรักษา จะมิใช่ของเราอีกต่อไป  กลายเป็นของคนอื่นจนหมดสิ้น  ไม่สามารถอุทธรณ์คัดค้าน  
และ ไม่สามารถท าอะไรกับมันได้อีกต่อไป    แม้แต่ของรักของหวงก็อาจถูกปล่อยปละไร้คนดูแล  

ยิ่งไปกว่าน้ัน เราจะไม่มีโอกาสพบปะพูดคุยกับลูกหลานหรือคนรักอีกต่อไป  
กิจวัตรประจ าวันที่เคยท าร่วมกับเขาจะกลายเป็นอดีต  ต่อไปนี้จะไม่สามารถเยี่ยมเยือนพ่อแม่หรือ
ตอบแทนบุญคุณท่านได้อีกแล้ว   แม้แต่จะสั่งเสียหรือล่ าลาก็มิอาจท าได้เลย   หากผิดใจกับใคร ก็ไม่
สามารถคืนดีกับเขาได้   ขุ่นข้องหมองใจใคร ก็ไม่สามารถปรับความเข้าใจกันได้อีกแล้ว 

งานการก็เช่นกัน   เราต้องทิ้งทุกอย่าง   หากยังไม่เสร็จสิ้นก็ต้องทิ้งไว้แค่นั้น 
ไม่สามารถสะสางหรือแก้ไขได้อีกต่อไป  ถึงแม้จะส าคัญเพียงใดก็ตาม ก็อาจถูกปล่อยทิ้งไร้คนสนใจ
ไยดี   เช่นเดียวกับความรู้และประสบการณ์ทั้งหลายที่สั่งสมมา จะเลือนหายไปพร้อมกับเรา 

ช่ือเสียงเกียรติยศ อ านาจ และบริษัทบริวารทั้งหลาย  จะหลุดจากมือเราไป
อย่างสิ้นเชิง  ไม่ว่าจะมากมายยิ่งใหญ่เพียงใดก็เอาไปไม่ได้   ที่ส าคัญก็คือ อย่าหวังว่าผู้คนจะยังแซ่
ซอ้งสรรเสริญเราหลังจากสิ้นลม    เพราะแม้แต่ช่ือของเราสักวันหนึ่งก็ต้องถูกลืม ไร้คนจดจ า  

ระหว่างที่พิจารณาไปทีละข้ัน ๆ  ให้สังเกตความรู้สึกของเราว่าเป็นอย่างไร มี
ความตระหนก เศร้าโศกเสียใจ ห่วงหาอาลัยหรือไม่   เราพร้อมท าใจกับการพลัดพรากสูญเสียสิ่ง
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เหล่านั้นมากน้อยเพียงใด   ถ้าหากยังไม่พร้อม  อะไรท าให้เราไม่พร้อม   และท าอย่างไรเราจึงจะ
พร้อม 

การพิจารณาดังกล่าวจะช่วยให้เราตระหนักว่า  ยังมีบางสิ่งหรือหลายสิ่งที่เรา
สมควรท าแต่ยังไม่ได้ท าหรือท าไม่มากพอ  ขณะเดียวกันก็ยังมีอีกมากมายหลายอย่างที่เรายังตัดใจ
ไม่ได้  ความตระหนักดังกล่าวจะช่วยให้เราเกิดความขวนขวายที่จะท าสิง่ส าคัญที่ละเลยไป   พร้อมกับ
เรียนรู้ที่จะฝึกใจปล่อยวางด้วย 

ที่กล่าวมาเป็นการฝึกตายอย่างเต็มรูปแบบ แต่ก็สามารถยักเยื้องไปได้อีก
หลายรูปแบบ เช่น 

2.1.4.1.1 ทบทวนความดีท่ีได้ท า 
เมื่อน้อมใจจินตนาการว่าคืนนี้เป็นคืนสุดท้ายของเรา  ขณะที่

ร่างกายก าลังจะหมดลม หัวใจก าลังจะหยุดเต้น ร่างกายก าลังจะเย็นแข็งและแน่นิ่งดังท่อนไม้  ให้
พิจารณาว่าเราได้ท าความดีหรือด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่าสมกับที่เกิดมาแล้วหรือยัง   มีความรู้สึกเสียใจ
กับชีวิตที่ผ่านมาหรือไม่  อะไรบ้างที่เรารู้สึกว่ายังท าได้ไม่มากพอ และอะไรบ้างที่เราอยากปรับปรุง
แก้ไขหากยังมีเวลาเหลืออยู่    

การพิจารณาในแง่นี้แม้ดูจะเปน็นามธรรมอยู่บา้ง  แต่หากเราหันมา
ดูความรู้สึกของตนเองขณะที่คิดว่าก าลังจะตายไปจริง ๆ    ก็จะรู้ว่าที่ผ่านมาเราได้ใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่า
กับการเกิดมาเป็นมนุษย์หรือยัง  หรือมีสิ่งใดที่ยังค้างคาใจที่ท าให้เราไม่พร้อมจะจากโลกนี้ไปในคืนนี้  
การระลึกได้เช่นนี้จะท าให้เราตระหนักว่ามีอะไรบ้างที่เราจะต้องลงมือท าเสียที  หรือต้องท าให้
มากกว่าเดิม 

2.1.4.1.2 นึกถึงงานศพของตัวเอง 
จินตนาการว่าคืนนี้เป็นคืนสุดท้ายของเรา  จากนั้นให้นึกต่อไปว่า

เมื่อหมดลม ร่างกายของเราถูกน าไปด าเนินการตามประเพณี  บัดนี้ร่างของเราถูกบรรจุอยู่ในหีบตั้ง
โดดเด่น   ผู้คนมากหน้าหลายตาเดินทางมาร่วมพิธีศพเพื่ออ าลาเราเป็นครั้งสุดท้าย      มีทั้งลูกหลาน 
ญาติมิตร เพื่อนบ้าน  เพื่อนร่วมงาน  เพื่อนร่วมรุ่น  คนเหล่านี้ต่างพูดถึงเราในวงสนทนาบ้าง พูดต่อ
หน้าผู้คนที่มาร่วมพิธีศพบ้าง  ทีนี้ให้ถามตัวเองว่า อยากให้ผู้คนเหล่านี้พูดหรือเขียนถึงเราว่าอย่างไร   
อยากให้เขาจดจ าเราในลักษณะใด   อยากให้เขาประทับใจในเรื่องอะไรบ้างที่เกี่ยวกับตัวเรา   จากนั้น
ให้ถามต่อไปว่า  เมื่อยังมีชีวิตอยู่เราได้ท าอะไรบ้างที่ชวนให้เขาร าลึกถึงเราในแง่นั้น มีความดีอะไรบ้าง
ที่เราได้ท าอันควรแก่การช่ืนชมสรรเสริญ     

การพิจารณาในแง่นี้จะช่วยเตือนใจให้ใคร่ครวญว่า ที่ผ่านมาเราได้
ท าความดีมากน้อยเพียงใด   มีความดีอะไรบ้างที่เรายังท าไม่มากพอ  และควรท าให้มากกว่านั้น    มี
หลายครั้งที่เราปล่อยชีวิตไปตามความพึงพอใจส่วนตัว  โดยไม่สนใจผลกระทบที่มีต่อผู้อื่น  เราอยาก
ได้ช่ือว่าเป็นคนเสียสละ  เอื้อเฟื้อ  มีเมตตา เป็นพ่อหรือแม่ที่ดี  แต่เรากลับด าเนินชีวิตไปทางตรงกัน
ข้าม เพราะมัวแต่แสวงหาเงินทองและช่ือเสียง  มรณสติในลักษณะดังกล่าวจะช่วยเตือนสติเราให้หัน
กลับมาด าเนินชีวิตในทิศทางที่พึงปรารถนา 
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2.1.4.1.3 พิจารณาความไม่เท่ียงของร่างกาย 
เมื่อน้อมใจจินตนาการว่าคืนน้ีเป็นคืนสุดท้ายของเรา  ให้พิจารณา

ว่าเมื่อความตายมาถึงแล้ว เกิดอะไรข้ึนกับร่างกายของเรา เห็นภาพร่างกายของเราที่แปรเปลี่ยนไป
หลังจากหมดลมแล้ว  ที่เคยอ่อนอุ่นก็กลับแข็งเย็น ที่เคยเดินเหินเคลื่อนขยับได้ ก็กลับแน่นิ่ง ช่วย
ตนเองไม่ได้ ต้องรอให้คนอื่นมายกย้ายสถานเดียว  แม้เปรอะเปื้อนเพียงใดก็ท าอะไรกับตัวเองไม่ได้ 
ต้องรอให้คนอื่นมาท าความสะอาดให้  แต่ถึงจะท าให้เพียงใด  ไม่ช้าไม่นานก็เริ่มสกปรกเพราะ
น้ าเหลืองน้ าหนองที่ไหลออกมาตามตัว  ร่างกายที่เคยสวยงามก็เริ่มข้ึนอืด  ผิวพรรณที่เคยขาวนวลก็
กลายเป็นเขียวช้ า ที่เคยประทินด้วยกลิ่นหอมก็กลับเน่าเหม็น  ทุกอย่างแปรผันจนแม้แต่ตัวเองก็จ า
ไม่ได้   คนที่เคยรักและช่ืนชมเรา บัดนี้กลับรังเกียจและกลัวร่างกายของเรา  แต่จะว่าเขาไม่ได้เลย 
เพราะแม้แต่เราเองหากมาเห็นก็ยังขยะแขยงร่างกายของตัวเองด้วยซ้ า 

การพิจารณาความตายด้วยวิธีนี้  มุ่งหมายให้เราคลายความยึดติด
ในร่างกาย  มิใช่เพราะมีความน่าเกลียดแฝงอยู่ภายใต้ความสวยงามเท่านั้น    หากยังเป็นเพราะ
ร่างกายหาใช่ของเราไม่  ไม่ว่าเราจะพยายามควบคุมปรุงแต่งอย่างไร มันก็ไม่อาจเป็นไปดังใจได้  ใน
ที่สุดก็จะแสดงความจริงที่ไม่น่ายินดีออกมา 

การตระหนักถึงความจริงข้อนี้ นอกจากจะช่วยบรรเทาความทุกข์
เมื่อร่างกายเกิดผันแปร เช่น เจ็บปุวย แก่ชรา พิการ หรืออัมพฤกษ์แล้ว  ยังช่วยเตือนใจไม่ให้เรา
หมกมุ่นลุ่มหลงกับร่างกายมากเกินไป จนลืมที่จะท าสิ่งที่มีความส าคัญกว่า โดยเฉพาะสิ่งที่ก่อให้ความ
เจริญงอกงามแก่จิตใจ   ในยุคที่ผู้คนก าลังหมกมุ่นกับการปรุงแต่งร่างกาย  เพลิดเพลินหลงใหลไปกับ
ความงามช่ัวครู่ช่ัวยามของร่างกาย  จนไม่สนใจสาระของชีวิต  จ าเป็นที่จะต้องตระหนักว่าร่างกายนี้
ในที่สุดก็ต้องเป็นซากศพที่ไร้ประโยชน์ 

2.1.4.1.4 ฝึกปล่อยวางยามใกล้ตาย 
การพิจารณาถึงความสูญเสียพลัดพรากนานาประการที่จะเกิดข้ึน

หลังความตาย ไม่ว่า ทรัพย์สิน บุคคล งานการ ช่ือเสียงเกียรติยศ ตามที่กล่าวมาข้างต้น  อาจน ามาใช้
เพื่อฝึกการปล่อยวางโดยเฉพาะ  กล่าวคือพิจารณาว่าหากจะต้องตายจริง ๆ ในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้า   
ไม่มีเวลาเหลือพอที่จะท าอะไรกับสิ่งเหล่าน้ัน นอกจากท าใจปล่อยวางอย่างเดียว  เราสามารถจะท า
เช่นน้ันได้หรือไม่   บางคนอาจพบว่าตนสามารถปลอ่ยวางสิง่ต่าง ๆ  ได้หมด แต่ยังอาลัยลูกหลาน หรือ
เป็นห่วงพ่อแม่   ส่วนบางคนเป็นห่วงก็แต่งานการเท่านั้น   อย่างไรก็ตามการฝึกเช่นนี้บ่อย ๆ จะช่วย
ให้ตัดใจได้เร็วข้ึน   เพราะตระหนักว่าหากความตายมาประชิดตัวจริง ๆ  ไม่ว่าจะอาลัยใคร หรือ
ห่วงใยอะไรก็ไม่มีประโยชน์  มีแต่จะเป็นโทษ  คือท าให้เป็นทุกข์สถานเดียว   ในภาวะเช่นน้ีสิ่งที่ดีที่สุด
คือปล่อยวางอย่างสิ้นเชิง วิธีนี้จะเป็นประโยชน์มากในกรณีที่เกิดเหตุปัจจุบันทันด่วนซึ่งบั่นทอนชีวิต
อย่างกะทันหัน  การฝึกวิธีนี้อยู่เสมอจะช่วยให้สามารถปล่อยวางได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งพุทธศาสนาถือว่า
มีความส าคัญมาก ดังจะได้กล่าวต่อไปข้างหน้า 

วิธีการทั้ง 4 ประการข้างต้น พึงสังเกตว่ามีจุดเน้นหนักต่างกัน  กล่าวคือ 2 
วิธีการแรก (1.และ2.)  เน้นการเตือนใจให้ขวนขวายท าความดี  เร่งท าหน้าที่และความรับผิดชอบ ไม่
ผัดผ่อนปล่อยให้ค่ังค้าง หรือปล่อยให้เวลาสูญเปล่าโดยเปล่าประโยชน์  กล่าวอีกนัยหนึ่ง คือเตือนใจ
ไม่ให้ประมาท ส่วน 2 วิธีหลัง (3.และ4.)  เน้นการปล่อยวาง ไม่ยึดติดให้เป็นภาระแก่จิตใจ หรือ
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เหนี่ยวรั้งขัดขวางการด าเนินชีวิตที่ดีงาม    หากต้องการให้เกิดประโยชน์ทั้ง 2 ส่วน คือเตือนใจไม่ให้
ประมาท และฝึกการปล่อยวาง  ควรใช้วิธีฝึกตายเต็มรูปแบบดังได้ยกตัวอย่างข้างต้น 

2.1.4.2  เจริญมรณสติในโอกาสต่าง ๆ 
การเจริญมรณสติสามารถท าได้ในหลายโอกาส ไม่จ ากัดเฉพาะเวลาก่อนนอน  

อาจจะท าหลังจากต่ืนนอนแล้วก็ได้ โดยพิจารณาว่าวันน้ีอาจเป็นวันสุดท้ายของเรา  เราพร้อมที่จะไป
แล้วหรือยัง   นอกจากนั้นอาจใช้โอกาสต่าง ๆ  เป็นเครื่องเตือนใจถึงความตายว่าพร้อมจะเกดิกับเราได้
ทุกเวลา จึงควรที่จะใช้เวลาที่เหลืออยู่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด   ข้างล่างเป็นตัวอย่างการเจริญมรณ
สติในช่วงเวลาต่าง ๆ  

2.1.4.2.1 ก่อนเดินทาง 
ก่อนเดินทางไม่ว่า ข้ึนรถ ลงเรือ นั่งเครื่องบิน  พึงระลึกอยู่เสมอว่า

ความตายสามารถเกิดข้ึนได้ตลอดเวลา โดยเฉพาะจากอุบัติเหตุ   ดังนั้นจึงควรเตรียมใจไว้เสมอ  ลอง
นึกว่าหากเหตุร้ายก าลังจะเกดิข้ึนในอีกไม่กี่วินาทีข้างหน้า  เราจะท าใจอย่างไร  นึกถึงอะไรก่อน  และ
พร้อมจะปล่อยวางทุกสิ่งที่เคยผูกพันหรือไม่  จะน้อมระลึกถึงอะไรเพื่อท าใจให้สงบและพร้อมรับกับ
ทุกอย่างที่จะเกิดข้ึน โดยไม่ตื่นตระหนก   

เมื่อจะเดินทางออกจากบ้าน ก็ควรระลึกถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิด
เหตุการณ์ดังกล่าวด้วยเช่นกัน  ลองสมมติว่าหากนี่เป็นการเดินทางครั้งสุดท้ายของเรา    เมื่อออกไป
แล้วจะไม่มีวันได้กลับมาพบหน้าพ่อแม่ คนรักหรือลูกหลานอีก เราพร้อมหรือไม่   มีเรื่องค้างคาบ้าง
ไหมที่จะท าให้เรานึกเสียใจที่ไม่ได้สะสางให้เสร็จก่อนออกเดินทาง   มีความขัดแย้งใด ๆ บ้างไหมที่จะ
ท าให้เราเสียใจที่ไม่ได้คืนดีกันก่อน      การระลึกเช่นน้ีจะช่วยให้เราหันมาปฏิบัติกับผู้คนในครอบครัว
ด้วยความใส่ใจก่อนที่จะออกเดินทาง  ไม่ปล่อยให้มีเรื่องคาใจกันด้วยหวังว่าจะมีโอกาสปรับความ
เข้าใจในวันข้างหน้า เพราะวันนั้นอาจมาไม่ถึงก็ได้   ในท านองเดียวกันก่อนจะเดินทางออกจากที่
ท างาน ก็ควรเจริญมรณสติ    เพื่อเตือนใจว่าเราอาจไม่มีโอกาสได้พบหน้ามิตรสหายอีก  จึงควร
ปฏิบัติต่อเขาอย่างดีที่สุดก่อนที่จะลาจากกัน 

2.1.4.2.2 เมื่อรับรู้ข่าวสาร 
ช่วงเวลาที่อ่านหนังสือพิมพ์หรือดูข่าว   เป็นอีกช่วงหนึ่งที่เหมาะแก่

การเจริญมรณสติโดยเฉพาะเมื่อมีข่าวอุบัติเหตุหรือวินาศภัย  แทนที่จะรับรู้แบบผ่าน ๆ หรือเห็นเป็น
เรื่องน่าตื่นเต้น ควรใช้ข่าวดังกล่าวเป็นเครื่องเตือนใจตนเองว่า  ชีวิตน้ีไม่เที่ยงอย่างยิ่ง จู่ ๆ  ก็มาตาย
ไปอย่างกะทันหัน ไม่มีสัญญาณล่วงหน้าเลย  ไม่ว่าอยู่ที่ไหน เวลาใดก็ตายได้ทั้งนั้น    จะให้ดีกว่านั้น
ลองโยงเหตุการณ์ดังกล่าวเข้ามาหาตัวเอง  โดยน้อมนึกไปกว่าสักวันหนึ่งเราก็อาจต้องประสบกับ
เหตุการณ์อย่างนั้นเช่นกัน     ค าถามก็คือเมื่อถึงตอนนั้น เราจะท าใจอย่างไร  พร้อมจะตายหรือไม่       
ทุกวันน้ีเราได้เตรียมตัวเตรียมใจรับมือกับเหตุการณ์ดังกล่าวหรือไม่  หากไม่ได้ท า  จากนี้ไปเราจะท า
อย่างไรจึงจะสามารถเผชิญกับเหตุการณ์ดังกล่าวโดยไม่ตื่นตระหนกหรือทุรนทุราย 

ช่วงที่ใจสงบ  ลองสมมติว่าเราได้เข้าไปอยู่ในเหตุการณ์เหล่านั้น 
นึกให้เห็นเป็นภาพอย่างชัดเจนว่าเกิดอะไรข้ึนรอบตัวเรา นึกถึงสถานการณ์ที่คับขันไร้ทางออก  ราว
กับว่าอันตรายก าลังเกิดข้ึนกับเราจริง ๆ  จากนั้นให้มาสังเกตอารมณ์ความรู้สึกของตนเอง ว่าเกิด
ความตื่นกลัว อึดอัด หวาดผวา ทุรนทุราย มากน้อยเพียงใด   หากอารมณ์ดังกล่าวเกิดข้ึนอย่างท่วม
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ท้น  ก็ให้พิจารณาว่ามีวิธีอะไรบ้างที่จะช่วยบรรเทาอาการดังกล่าว   ถามตัวเองว่าเราควรท าอย่างไร
เพื่อน้อมใจให้สงบ  อะไรจะช่วยให้เราปล่อยวางหรือรับมือกับเหตุการณ์ดังกล่าวได้ดีที่สุด    นี้เป็นอีก
วิธีหนึ่งในการฝึกตายในสถานการณ์ที่คับขัน  การท าเช่นนี้บ่อย ๆ จะช่วยให้เรามีสติรู้ตัวไวข้ึน และ
รับมือกับอารมณ์ของตัวได้ดีข้ึน   การจินตนาการถึงตัวเองในเหตุการณ์ดังกล่าว ยังช่วยให้เรารู้ว่าควร
ท าและไม่ควรท าอะไรเพื่อประคองตนให้ผ่านพ้นเหตุการณ์คับขันไปได้หากเกิดข้ึนจริง ๆ กับเรา 

2.1.4.2.3 เมื่อไปงานศพ 
งานศพไม่ควรเป็นแค่งานสังคมเท่านั้น แต่ควรเป็นงานบุญในทุก

ความหมาย กล่าวคือนอกจากท าบุญอุทิศแก่ผู้ล่วงลับ และให้ก าลังใจแก่ครอบครัวของผู้วายชนม์แล้ว  
ยังควรเป็นโอกาสให้เรามาเตือนสติตนเองเพื่อระลึกถึงสัจธรรมอันเที่ยงแท้แน่นอนว่าความตายคือ
ปลายทางของทุกคน    ครั้งหนึ่งผู้ตายก็เคยมีชีวิตเดินเหินเคลื่อนไหวได้เหมือนอย่างเรา   แต่ต่อไปเรา
ก็จะต้องทอดร่างแน่นิ่งเช่นเดียวกับเขา  ไม่มีอะไรที่จะเอาไปได้สักอย่างเดียว  มีแต่บุญและบาป
เท่านั้นที่จะติดตัวไปยังปรโลก 

ศพที่อยู่เบื้องหน้าเราคือครูสอนธรรมที่ดีที่สุด  สามารถปลุกให้เรา
ตื่นจากความหลงและความประมาทในชีวิต  ใครที่ยังมัวเมาในความสนุกหรือหมกมุ่นกับการท ามาหา
กิน ก็อาจได้คิดว่าตนก าลังมีชีวิตอยู่อย่างลืมตาย   ใครที่คิดว่าตนเองยังมีเวลาอยู่ในโลกอีกหลายสิบปี 
อาจต้องทบทวนความคิดเสียใหม่เมื่อมางานศพของเด็กหรือวัยรุ่น   ใครที่หลงในอ านาจ ก็อาจได้คิด
ว่าไม่ว่าใหญ่โตแค่ไหนสุดท้ายก็ยังเล็กกว่าโลง เมื่อเปิดใจรับรู้สัจธรรมที่ประกาศอยู่เบื้องหน้า  เราก็จะ
พบค าตอบเองว่าพร้อมจะไปหรือยัง และควรจะมีชีวิตอยู่อย่างไร  

2.1.4.2.4 เมื่อไปเยี่ยมผู้ป่วย 
ผู้ปุวยที่ก าลังล้มหมอนนอนเสื่อ  ครั้ งหนึ่งก็ เคยมีสุขภาพดี

เช่นเดียวกับเรา   เมื่อไปเยี่ยมเขา จึงควรระลึกว่าสักวันหนึ่งร่างกายของเราก็ต้องเสื่อมทรุดไม่ต่างจาก
เขา   แม้จะมีโอกาสรักษาหาย แต่ก็ไม่ควรประมาท  เพราะความเจ็บปุวยจะมาเป็นระลอก ๆ   และมี
แต่จะรุนแรงข้ึน  สุดท้ายก็ตามมาด้วยความตาย    ดังนั้นเมื่อไปเยี่ยมผู้ปุวยจึงควรถือเป็นโอกาส
เตือนใจตนเองด้วยว่า สังขารนั้นไม่เที่ยง และที่สุดของความไม่เที่ยงก็คือความตายน่ันเอง 

พึงถือว่าผู้ปุวยเป็นครูสอนธรรมแก่เรา โดยเฉพาะผู้ปุวยระยะ
สุดท้าย   ไม่ว่าเขาจะมีปฏิกิริยาต่อความเจ็บปุวยอย่างไร ก็เป็นประโยชน์แก่เราทั้งสิ้น   หากเขาทุรน
ทุราย กระสับกระส่าย เขาก็ก าลังสอนเราว่าควรเตรียมตัวอย่างไรจึงจะไม่ทุกข์ทรมานเหมือนเขา  
หากเขาสงบและมีสติรู้ตัวแม้ทุกขเวทนาจะแรงกล้า  เขาก็ก าลังเป็นแบบอย่างให้แก่เราว่าควรวางใจ
อย่างไร และอาจบอกเราต่อไปด้วยว่าควรเตรียมตัวอย่างไรในขณะที่สุขภาพยังดีอยู่ 

การรักษาใจให้สงบในยามเจ็บปุวย  เป็นเรื่องเดียวกับการรักษาใจ
ให้สงบเมื่อเผชิญกับความตาย  ดังนั้นเมื่อเราล้มปุวย  แทนที่จะมัวทุกข์ใจ  ควรถือว่าความเจ็บปุวย
เป็นแบบฝึกหัดอย่างดีส าหรับการฝึกใจรับมือกับความตาย  อย่างน้อยก็ควรมองว่าความเจ็บปุวยเป็น
บททดสอบข้ันแรก ๆ ก่อนที่จะต้องเจอกับบทสุดท้ายที่ยากที่สุดคือความตาย   หากเรายังท าใจรับมือ
กับความเจ็บปุวยไม่ได้แล้วจะไปรับมือกับความตายได้อย่างไร 
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2.1.4.2.5 เมื่อสูญเสียทรัพย์ 
เมื่อเงินหาย ทรัพย์สินถูกขโมย เราย่อมเป็นทุกข์  แต่มองในอีก

แง่มุมหนึ่ง  นี่คือแบบฝึกหัดที่ช่วยให้เรารู้จักปล่อยวางเพื่อรับมือกับความตาย    ใช่หรือไม่ว่าความ
ตายคือสุดยอดแห่งความพลัดพรากสูญเสีย   ทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีหรือเป็นไม่ว่ารูปธรรมหรือ
นามธรรมจะสูญสิ้นไปหมดเมื่อสิ้นลม   แต่เราจะเผชิญความตายอย่างสงบได้อย่างไรในเมื่อแม้แต่เงิน
พันเงินหมื่นหายไปเรายังท าใจไม่ได้   แม้วันนี้จะสูญไปเป็นล้าน  แต่เมื่อความตายมาถึงเราจะสูญ
ยิ่งกว่าน้ันหลายร้อยเท่า 

เมื่อใดก็ตามที่ทรัพย์สมบัติสูญหายไป  พึงระลึกว่าความพลัดพราก
สูญเสียเป็นเรื่องธรรมดา   ที่ส าคัญก็คือเราจะไมสู่ญเสยีเพียงเท่านี้  แต่จะสูญเสียย่ิงกว่าน้ี และในที่สุด
ก็จะสูญเสียจนหมดสิ้น กระทั่งชีวิตก็ยังรักษาไว้ไม่ได้  เมื่อระลึกเช่นน้ีแล้ว แทนที่จะยังหวงแหนติดยึด
มัน   เราควรตัดใจปล่อยวาง  เพราะหากวันนี้ยังทุกข์กับมัน  วันหน้าจะทุกข์ยิ่งกว่านี้มากมายหลาย
เท่า 

2.1.4.3 มีอุบายเตือนใจถึงความตาย 
มรณสติสามารถเกิดข้ึนได้โดยอาศัยสิ่งเตือนใจที่พบเห็นในชีวิตประจ าวัน  

นอกจากโอกาสหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ประสบแก่ตัวเองดังได้กล่าวมาข้างต้นแล้ว  เรายังสามารถหา
สิ่งต่าง ๆ มาเป็นเครื่องเตือนใจตนเองเป็นอาจิณ  สุดแท้แต่เงื่อนไขหรือมุมมองของแต่ละคน  เป็น 
“กุศโลบาย” ที่เหมาะเฉพาะตัว 

อาจารย์กรรมฐานชาวธิเบตบางท่าน เมื่อจะเข้านอน ท่านจะเทน้ าออกจาก
แก้วจนหมดแล้วคว่ าแก้วไว้ข้างเตียง  ทั้งนี้เพราะท่านไม่แน่ใจว่าจะตื่นข้ึนแล้วได้ใช้มันในวันรุ่งข้ึน
หรือไม่   กิจวัตรดังกล่าวเป็นเครื่องเตือนใจท่านว่าความตายจะมาถึงท่านเมื่อไรก็ได้ 

 นักเขียนไทยผู้หนึ่งอ่านพบเรื่องดังกล่าว จึงน ามาประยุกต์ใช้กับตนเอง   ทุก
คืนก่อนนอนเธอจะต้องล้างจานชามให้เสร็จหมด  เพื่อให้แน่ใจว่าหากหลับไม่ตื่น จะไม่มีจานชาม
สกปรกตกเป็นภาระให้ผู้อื่นต้องสะสาง     จานชามที่ยังไม่ได้ล้างจึงเป็นเสมือนเครื่องเตือนใจว่าคืนนี้
อาจเป็นคืนสุดท้ายของเธอ  

บางคนเตือนใจตนเองโดยใช้ลูกหิน   ลูกหินแต่ละลูกหมายถึงเวลา 1 สัปดาห์
ที่ยังมีชีวิตอยู่   เขาคาดการณ์ว่าน่าจะมีชีวิตอยู่อีกได้นานเท่าไร โดยค านวณจากอายุคาดเฉลี่ย (75 ปี)  
จากนั้นก็แตกออกมาเป็นสัปดาห์   เขาอายุได้ 55 ปีแล้ว  จึงคาดว่าน่ามีชีวิตเหลืออยู่อีก 1,000 
สัปดาห์ จึงซื้อลูกหินมา 1,000 ลูก ใส่ไว้ในถังพลาสติกใส  ทุกสัปดาห์เขาจะเก็บลูกหินออกมา 1 ลูก
แล้วทิ้งไป  เวลาผ่านไปจ านวนลูกหินกล็ดลง ท าให้เขาเห็นชัดว่าเวลาของเขาเหลอืน้อยลงเรื่อย ๆ   วิธี
นี้เตือนใจให้เขาระลึกถึงความตายว่าก าลังใกล้เข้ามา และท าให้เขาเลือกท าสิ่งที่ส าคัญที่สุดในชีวิตเป็น
อันดับแรก   ไม่หลงเพลินกับสิ่งที่ไร้สาระ 

แต่ละคนมีวิธีการเตือนใจตนเองไม่เหมือนกัน    อันที่จริงรอบตัวเรามีสิ่งต่าง 
ๆ มากมายที่สามารถเป็นอุปกรณ์ในทางมรณสติ   อาทิ   อาทิตย์ข้ึนและอาทิตย์ตก   ดอกไม้ที่เต่งตูม 
เบ่งบาน และร่วงโรย   ใบไม้ที่ผลิบานแล้วร่วงหล่น  ในธรรมชาติเต็มไปด้วยสิ่งเตือนใจถึงความไม่จิรัง
ของชีวิต  พระพุทธองค์ทรงแนะให้เราพิจารณาชีวิตของเราว่าไม่ต่างจากฟองคลื่น หยาดน้ า ค้าง 
ประกายสายฟูา คือเป็นของช่ัวครู่ช่ัวยาม  เมื่อเห็นสิ่งเหล่าน้ีควรน้อมมาเปรียบกับตัวเองอยู่เสมอ 
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2.1.4.4 ท ากิจกรรมฝึกใจรับความตาย 
นอกจากการฝึกตายและการถือเอาเหตุการณ์ที่ไม่สมหวังมาเป็นแบบทดสอบ

เพื่อฝึกจิตใจของตนเองแล้ว  ยังมีกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากที่ช่วยให้เราส ารวจตรวจสอบความพร้อมของ
ตน ขณะเดียวกันก็เตรียมตัวเตรียมใจไปด้วย   ตัวอย่างหนึ่งได้แก่ การฝึกปล่อยวางคนรักของหวง   
โดยเลือกบุคคล สัตว์ หรือสิ่งของที่เราคิดว่ามีความส าคัญที่สุดส าหรับเรามา 7  อย่าง     จากนั้นให้
ถามตนเองว่าในบรรดา 7 อย่างนั้น หากมีสิ่งหนึ่งที่เราต้องสูญเสียไป  อะไรที่เราตัดใจได้ง่ายที่สุด   
หลังจากนั้นให้ถามต่อไปเป็นล าดับว่า  

หากต้องสูญเสีย 1 ใน 6 อย่างนั้นไป อะไรที่เราตัดใจได้ง่ายที่สุด 
หากต้องสูญเสีย 1 ใน 5 อย่างนั้นไป อะไรที่เราตัดใจได้ง่ายที่สุด 
หากต้องสูญเสีย 1 ใน 4 อย่างนั้นไป อะไรที่เราตัดใจได้ง่ายที่สุด 
หากต้องสูญเสีย 1 ใน 3 อย่างนั้นไป อะไรที่เราตัดใจได้ง่ายที่สุด 
หากต้องสูญเสีย 1 ใน 2 อย่างนั้นไป อะไรที่เราตัดใจได้ง่ายที่สุด 
กิจกรรมนี้อาจท าให้เป็นรูปธรรมขึ้นโดยใช้การสมมติถึงสถานการณ์ที่ร้ายแรง

อันน าไปสู่การสูญเสียอย่างฉับพลัน  
กิจกรรมดังกล่าวนอกจากฝึกให้เราหัดปล่อยวางเป็นล าดับแล้ว  ยังช่วยให้เรา

ตรวจสอบตัวเองด้วยว่ายังติดยึดอะไรบ้าง  และอะไรที่ถือว่าเป็นสิ่งส าคัญที่สุดของเรา   บางคนพบว่า
ตนเองรักหรือห่วงหมายิ่งกว่าพี่น้อง   บางคนยอมสูญเสียทุกอย่างแต่ไม่พร้อมจะสละตุ๊กตาคู่ชีวิต  
บางคนเลือกที่จะสละเครื่องคอมพิวเตอร์คู่ชีพเป็นอันดับสุดท้าย การรู้จักตัวเองในแง่นี้จะช่วยให้เรา
ปรับจิตวางใจกับสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมมากข้ึน ขณะเดียวกันก็ท าให้เห็นตัวเองในด้านที่
ไม่เคยนึกมาก่อน  ทั้งหมดนี้ล้วนมีประโยชน์ต่อการเตรียมใจเผชิญความตายทั้งสิ้น เพราะในที่สุดแล้ว
เราต้องสูญเสียทุกอย่างไปจนหมดสิ้น   และแม้จะยังไม่ตาย ก็ยังต้องพบกับความสูญเสียอยู่นั่นเอง   
โดยที่ในความเป็นจริงเราไม่สามารถเลือกได้ด้วยซ้ าว่าจะยอมสูญเสียอะไรหรือรักษาอะไรไว้ 

2.2  มรณสติในพระพุทธศาสนาแบบวัชรยาน 
ยุคปัจจุบันเป็นยุคที่โลกมีขนาดเลก็ลงทุกที ศูนย์กลางวัฒนธรรมต่าง ๆ ของโลกก าลังแลก 

เปลี่ยนความรู้กันเป็นการใหญ่ ทิเบตเป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมเอเชียที่ยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งในจ านวน 4 
แห่ง แตเ่พราะสภาพภูมิศาสตร์ที่หลบเร้นไปจากโลกตะวันตก จึงเป็นดินแดนที่ชาวโลกไม่สู้รู้จักกัน 
ความโดดเดี่ยวดัง กล่าวนับว่ามีส่วนดีประการหนึ่งที่ท าให้ชาวทิเบตก้าวเข้าสู่ยุคปัจจุบัน ได้อย่างมี
ความบริสุทธ์ิทางวัฒนธรรม ด้วยเหตุนี้ เราจึงต้องพึ่งตนเองในการ พิจารณาค าสอนของปรัชญาเมธี
และนักพรตแห่งทิเบต เราต้องแสวงหา และแยกแยะเอาเองว่า วัฒนธรรมทิเบตจะมอีะไรบา้งที่ช่วยให้
มนุษยชาติ มีความเข้าใจชีวิตได้อย่างถูกต้องกุญแจที่ไขไปสู่การเรียนรู้และพัฒนา 

ความตายเป็นเรื่องส าคัญเรื่องหนึ่งในพุทธศาสน์ศึกษา เป็นเรื่องจ าเป็นต่อการเรียนรู้ 
ประสบการณ์เกี่ยวกับความตาย เป็นปรากฏการณ์ทางจิตอย่างหนึ่ง ในขณะที่ร่างกายอ่อนแอลง เรา
จะมีจิตส านึกในข้ันละเอียดอ่อนยิ่ง ข้ึนตามระดับที่เราเคยฝึกตนเองมา วรรณกรรมทิเบตเกี่ยวกับ
ความตายจึงเป็นแรงบันดาลใจและเป็นแนวทางได้อย่างส าคัญ วรรณกรรมเหล่านี้มีหลักการที่จะ
สนับสนุนให้ผู้ใฝุรู้ได้ท าการแสวงหาทางจิตอย่างจริงจัง และท าให้เรารู้ว่าจะค้นหาให้พบได้อย่างไร 
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2.2.1 แนวคิด ความเชื่อของชาวพุทธทิเบต 
ทัศนคติต่อเรื่องความตายที่ก่อตัวข้ึนในทิเบตมีลักษณะส าคัญเป็นแนวคิดแบบพุทธ 

เพื่อให้เข้าใจทัศนะดังกล่าว เราจ าเป็นต้องท าความเข้าใจกับ พุทธทัศนะว่าด้วยบทบาทของปัจเจก
บุคคล ธรรมชาติของจิต และแนว ความคิดเรื่องกรรมและการกับชาติมาเกิด ค าว่า "กรรม" ในภาษา
ทิเบต คือ "เล" แปลตามตัวว่า "การกระท า" ทฤษฎีนี้ถือว่า การกระท าทุกอย่าง ของเรา ไม่ว่าจะเป็น 
กุศล อกุศล หรือเป็นกลาง ๆ ย่อมทิ้งรอยประทับ หรือสัญชาติญานไว้บนจิต ซึ่งจะปรากฏเป็นจิตใต้
ส านึกต่อไป ผู้ที่สร้าง กรรมช่ัว ย่อมท าให้จิตใจของเขาแบกรับจิ ตใต้ส านึกที่โน้มเอียงไปสู่ความ 
โหดร้าย ส่วนผู้ที่สร้างแต่กรรมดีโดยอาศัยความรัก ปัญญา และการุณย์ ย่อมท าให้จิตใจของเขาโน้ม
เอียงไปสู่สิ่งที่ดีงามเหล่าน้ี กรรมจึงมีผลต่อจิตใจและบุคลิกภาพของเราในชาติปัจจุบันและมีอิทธิพล
ต่อแบบแผนชีวิต ในอนาคตของเราด้วย ที่ส าคัญยิ่งกว่านั้น ขณะที่เราก าลังจะสิ้นลม เช้ือกรรมที่จิต
ของเราน าไปย่อมจะมีผลอย่างยิ่งต่อวิวัฒนาการของเราในภพหน้า (มุลลิน,2545) 

ชาวพุทธในทิเบตเช่ือกันว่า เมื่อร่างกายตายแล้ว จิตจะเข้าสู่ "บาร์โด" หรือภาวะ
ระหว่างความตายกับการเกิดใหม่ พร้อมกับน าเอารอยกรรมของตนตามไปด้วย รอยกรรมจะก าหนด
สภาวะการเกิดใหม่ ผู้สร้างแต่กรรมช่ัวจะตายไปในกระแสกรรมช่ัว ผู้สร้างแต่กรรมดีจะตายไปโดยมี
รอยกรรมดีติดตัว ส่วนผู้ที่สร้างกรรมดีและกรรมช่ัวไว้เท่าๆกัน อาจตายในภาวะอย่างใดอย่างหนึ่งได้ 
ถ้าเราผ่านเข้าบาร์โดพร้อมกับภาวะจิตที่ช่ัว เราก็จะไปเกิดใหม่ในทุคติภพ แต่ถ้าเราผ่านเข้าบาร์โดไป
พร้อมกับกุศลจิต เราจะไปเกิดใหม่ในสุคติภพ พุทธศาสนาแบบทิเบตมีค าสอน เกี่ยวกับภูมิทั้งหก คือ 
นรกภูมิ เปรตภูมิ เดรัจฉานภูมิ มนุษยภูมิ อสูรภูมิ และเทวภูมิ ภูมิแต่ละภูมิมีส่วนเสียที่สอดคล้องกับ
ความหลงผิด 6 ประการ ซึ่งก าหนดวาระจิตก่อนตายว่าผู้นั้นจะไปเกิดใหม่ในภูมิใด ตัวอย่าง เช่น 
ธรรมชาติของนรกคือความโหดร้ายรุนแรง ซึ่งสอดคล้องกับโทสจริตของจติ เมื่อผู้นั้นสิ้นชีวิตขณะก าลงั
โกรธความโกรธจะสร้างภาวะ ของจิตที่คล้ายคลึงกับสภาพในนรก ท าให้ผู้นั้นไปเกิดใหม่ในนรก ใน
ท านองเดียวกัน ภูมิของเปรตก็มีสภาวะเป็นความกระหายทะยานอยาก อันสอดคล้องกับความยึดมั่น
ถือมั่นของจิต และภูมิของสัตว์เดรัจฉานก็เต็มไปด้วยความโง่เขลาเบาปัญญาซึ่งสอดคล้องกับอวิชชา
ของจิต จึงท าให้ผู้ที่ตายขณะโง่เขลาเบาปัญญา ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน เป็นต้น 

ชาวพุทธทิเบตมีความเช่ือในเรื่องการตายแล้วเกิดใหม่ มีชาตินี้ ชาติหน้า ชาติก่อน ๆ 
ในอดีตมากมายนับภพชาติไม่ถ้วน และมีความเช่ืออย่างยิ่งในเรื่องกฎแห่งกรรม เขาจึงด าเนินชีวิตด้วย
ความระมัดระวัง ไม่ประกอบอกุศลกรรม พวกเขาจะประพฤติธรรมให้เป็นอยู่ในวิถีชีวิต เพราะเขาเช่ือ
ว่าคนและสัตว์ทั้งหลาย เกิดมาแล้วต้องแก่ เจ็บไข้ และตายอย่างแน่นอน ตายได้ทุกขณะเวลา 
เพียงแต่จะตายที่ไหนเมื่อไร ไม่มีใครทราบ ชาวพุทธทิเบตจึงเตรียมตัวให้พร้อมน้อมรับความตายด้วย
การเรียนรู้กระบวนการตายที่จะเกิดข้ึนในบาร์โด 

2.2.2 กระบวนการตาย หรือ บาร์โดแห่งการตาย 
การท าความเข้าใจกับสภาวการณ์ต่าง ๆ ทางร่างกาย การรับรู้  และภาวะจิต

ตามล าดับขั้นของการตาย อาจเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อความตายของตัวเราเองก าลังคืบคลานเข้ามา 
ทั้งยังช่วยให้เราเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงความรู้สึกนึกคิดของผู้ที่ก าลังจะตาย แต่ถึงอย่างนั้นก็ตาม เราก็
ควรตระหนักว่า การรับมือกับความรู้สกึแปลกใหม่ขณะตายและการสูญเสียร่างกาย ซึ่งเป็นที่พึ่งพิงอัน
แสนคุ้นเคยน้ันเป็นเรื่องยากนัก ด้วยเหตุน้ี เราจึงต้องฝึกฝนตนเองให้เกิดการระลึกรู้อันหนักแน่นถึง
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ธรรมชาติแห่งพุทธะ ที่จะช่วยประคองจิตของเราให้ผ่านห้วงเวลาแห่งการตายไปได้ไม่ว่า จะมีอะไร
เกิดข้ึนก็ตาม 

“บาร์โด” เป็นค าที่คนทิเบตใช้กันโดยทั่วไปเมื่อกล่าวถึงภาวะที่อยู่ระหว่างความตาย
กับการเกิดใหม่ แต่ความจริงแล้วค าสอนเกี่ยวกับบาร์โดนั้น มีความลึกซึ้งและครอบคลุมกว้างขวาง
อย่างยิ่งโดยครอบคลุมตั้งแต่ขณะที่เราเรียกว่า “ชีวิต” และขณะที่เราเรียกว่า “ความตาย” กล่าวคือ 
ชีวิตและความตายน้ันไม่สามารถแยกจากกันได้ ความพิเศษและอานุภาพของค าสอนเกี่ยวกับบาร์โด 
คือการเปิดเผยให้เห็นถึงกระบวนการแท้จริงของชีวิตโดยแยกความเป็นไปของมนุษย์ออกเป็นสี่ข้ัน คือ 
ภาวะก่อนตาย ภาวะขณะตาย ภาวะหลังความตาย และการเกิดใหม่  

ส่วนส าคัญที่ควรเรียนรู้ของบาร์โด คือ ภาวะขณะตายหรือบาร์โดแห่งการตาย 
ประกอบด้วย การแตกสลายสองระยะ ได้แก่ การแตกสลายภายนอกอันเป็นการแตกสลายของ
อายตนะและธาตุต่าง ๆ คือ ธาตุดิน ธาตุน้ า ธาตุไฟ ธาตุลมและวิญญาณธาตุ กับการแตกสลายภายใน 
หมายถึง การแตกสลายทางด้านความรู้สึกนึกคิดทั้งหยาบและละเอียด 

2.2.2.1 ระยะแรก – การแตกสลายของธาตุท้ังสี่  
ธาตุที่หยาบจะแตกสลายเป็นธาตุที่ละเอียด มีกระบวนการ4ข้ัน (ทะไลลามะ, 

2548:66-67) ดังนี ้
ขั้นท่ี 1 (ทะไลลามะ, 2548:67) 
ธาตุดินจะเสื่อมสลายเป็นธาตุน้ า ร่างกายส่วนที่เป็นของแข็งอย่างกระดูก ไม่

อาจเป็นโครงหรือฐานให้วิญญาณอาศัยได้อีกต่อไป เพราะคุณสมบัติของของแข็งในอันที่จะท าเช่นนั้น
ได้เสื่อมสลายลง หรือกลับกลายเป็นของเหลวในกาย เช่น เลือดและเสมหะ ตอนนี้คุณสมบัติของธาตุ
น้ าซึ่งท าหน้าที่เป็นฐานให้วิญญาณจะเผยตัวออกมามากข้ึน ร่างกายจะผายผอมลงอย่างเห็นได้ชัด 
และแขนขาอ่อนเปลี้ย เราจะสูญเสียก าลังวังชา พลังและสง่าราศีของชีวิตค่อยๆดับสิ้นไป สายตาจะ
พร่ามัว ไม่อาจลืมตาหรือหลับตาได้อีก เราอาจรู้สึกเหมือนจมลงไปในดินหรือใต้โคลน หรือไม่ก็
พยายามตะเกียกตะกายข้ึนไป แต่ที่ส าคัญ เราต้องไม่ทุรนทุราย ให้รักษาความสงบไว้ คิดถึงแต่สิ่ งดี
งาม สิ่งที่เห็นในจิตน้ันเป็นภาพลวงตา 

ขั้นท่ี 2 (ทะไลลามะ, 2548:68) 
คุณสมบัติของน้ าจะเสื่อมสลายกลายเป็นธาตุไฟ หรือไออุ่นที่ค้ าจุนร่างกาย

เอาไว้ แล้วคุณสมบัติของธาตุไฟอันเป็นพื้นฐานของวิญญาณก็จะเพิ่มพูนข้ึน เราจะไม่รับรู้อะไรที่
เกี่ยวพันกับประสาทสัมผัสและจิตส านึกอีกต่อไป ไม่รับรู้ความยินดียินร้าย หรือแม้แต่ความรู้สึกเฉยๆ 
ปาก ลิ้น และคอแห้งผากลง เนื่องจากสูญเสียน้ าลายและสารเคลือบฟัน ของเหลวอื่นๆ อาทิ ปัสสาวะ 
เลือด น้ าเช้ือ และเหงื่อเหือดหายไป เราจะไม่ได้ยินเสียงอกีต่อไป ไม่มีเสียงหึ่งๆในหูเหมือนเช่นเคย สิ่ง
ที่เราเห็นในจิตน้ันดูคล้ายกับกลุ่มควัน หรือหมอกบางๆที่ปกคลุมไปทั่วห้อง หรือควันไฟที่พวยพุ่งออก
จากปล่อง 

ขั้นท่ี 3 (ทะไลลามะ, 2548:68) 
คุณสมบัติของธาตุไฟจะเสื่อมสลายเป็นธาตุลม ซึ่งก็ คือ กระแสของอากาศ

หรือพลังที่ควบคุมการท างานต่างๆของร่างกาย เช่น การหายใจเข้า-ออก การเรอ การบ้วนน้ าลาย 
การพูด การกลืน การงอของข้อต่อต่างๆการยืดหดแขนขา การเปิดปิดปากและเปลือกตา การย่อย 
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การขับถ่าย ประจ าเดือน และน้ าเช้ือ ไออุ่นของร่างกายจะหมดไป ท าให้ไม่อาจย่อยอาหารได้ ถ้าเรา
ก่อกรรมช่ัวไว้มาก ไออุ่นของร่างกายจะเริ่มก่อตัวสู่เบื้องล่าง โดยเคลื่อนจากกระหม่อมลงมาที่หัวใจ 
ท าให้ร่างกายท่อนบนเย็นก่อน แต่ถ้าเราท ากรรมดีไว้มาก ไออุ่นจะก่อตัวจากส้นเท้าเคลื่อนข้ึนมาที่
หัวใจ ท าให้ร่างกายท่อนล่างเย็นก่อน ขณะเดียวกันความสามารถในการรับรู้กลิ่นหมดไป เราจะไม่
สนใจไยดีกับเรื่องราวต่างๆ หรือแม้แต่การจดจ าช่ือของคนรอบตัว การหายใจยากล าบาก ลมหายใจ
ออกจะยาวข้ึน ส่วนลมหายใจเข้าสั้นลง ล าคอมีเสียงครืดคราดหรือเหนื่อยหอบ สิ่งที่เราเห็นในจิต
ประหนึ่งหิ่งห้อย ซึ่งบางครั้งก็อาจอยู่ในหมอกควันหรือคล้ายกับประกายไฟในเม่าบนก้นกระทะเหล็ก 

ขั้นท่ี 4 (ทะไลลามะ, 2548:69) 
คุณสมบัติของธาตุลมที่หยาบกว่าจะเสือ่มสลายกลายเป็นวิญญาณธาตุ ลิ้นเริ่ม

แข็งและหดสั้น โคนลิ้นเริ่มคล้ า ไม่อาจรับรู้สัมผัสทางกาย ตลอดจนปฏิกิริยาทางกาย ไม่มีลมหายใจ
ผ่านทางช่องจมูก ทว่ายังมีลมหายใจในระดับละเอียดอยู่ ฉะนั้นการที่ไม่มีลมหายใจผ่านช่องจมูก จึง
ไม่ใช่เครื่องบ่งช้ีว่ากระบวนการตายได้สิ้นสุดลง สิ่งที่เราเห็นในจิตดูคล้ายกับเปลวไฟของตะเกียงเนย
หรือเทียนไข (หรือคล้ายกับแสงวูบไหว) ตอนแรกแสงวูบไหวราวกับว่าเนยหรือข้ีผึ้งใกล้หมด จากนั้น
ลมซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนมโนสังขารหรือสภาพการปรุงแต่งในใจก็เริ่มดับ ท าให้เปลวไฟฉายแสงอย่าง
สม่ าเสมอ 

 
ตารางที่ 1 แสดงกระบวนการตายสี่ข้ันแรก 

 
ที่มา: กาญจนา จิตต์วัฒน. (2553). “การบูรณาการการเตรียมตัวตายในพระพุทธศาสนาเถรวาทกับ
วัชรยาน.” วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
โดยทั่วไปร่างกายของมนุษย์ประกอบด้วยธาตุทั้งสี่ แต่เนื่องจากมีช่องโคจร 

และลมหรือปราณในร่างกายต่างกัน ท าให้แต่ละคนประสบกับภาพนิมิตในระหว่างการดับสลายผิด
แผกกัน ด้วยเหตุน้ีพระพุทธองค์จึงได้อธิบายถึงกระบวนการนี้ต่างไปเล็กน้อย 
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เมื่อธาตุทั้งสี่ดับสลายจะมีปรากฏการณ์ต่างๆเกิดข้ึน บางครั้งอาจมีภาพ
ประหลาดปรากฏ นิมิตเหล่าน้ีมักปรากฏในจิตใต้ส านึก ตัวอย่างเช่น เห็นภาพไฟคุโชนจนรู้สึกกลัวมาก 
บางคนเห็นภาพดีๆน่าพิศวง ท าให้อิ่มอกอิ่มใจ ความแตกต่างเหล่าน้ีเป็นผลมาจากพลังของกุศลกรรม
และอกุศลกรรมในชาตินี้และอดีตชาติ เป็นสัญญาณบ่งช้ีถึงสภาพและลักษณะของการไปเกิดใหม่ 

ระหว่างข้ันตอนเหล่านี้ เราต้องขจัดอุปสรรคที่ปิดกั้นความคิดอันเป็นกุศล 
พวกเราซึ่งเป็นสัตว์โลกธรรมดา ที่อยู่ภายใต้อิทธิพลการเกิดดับอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยง มีโอกาสที่จะท า
กรรมดีกรรมช่ัวตลอดเวลา และได้รับผลที่กระท าแม้ยังไม่ปรากฏก็ตาม ขณะใกล้ตายอนุสัยที่เป็นกุศล
หรืออกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งจะผุดโผล่ข้ึน และเป็นบาทฐานของชีวิตชาติหน้าทั้งหมด ฉะนั้นความคิด
และสภาวะจิตในช่วงเวลาดังกล่าวจึงมีความส าคัญยิ่ง 

แม้ชีวิตส่วนใหญ่เราจะท ากุศลมาก ทว่าอกุศลจิตอันแรงกล้าขณะใกล้ตาย ก็
สามารถกระพืออนุสัยฝุายต่ าที่เราทุกคนมีได้ นี่จึงเป็นช่วงเวลาที่อันตรายยิ่ง แม้เสียงรบกวน เสียง
กระแทกของก็สร้างความหงุดหงิดขัดเคืองข้ึนได้ ในทางตรงกันข้ามผู้ที่ไม่ค่อยสร้างกุศล อาจบ่มเพาะ
กุศลจิตอันแรงกล้าในช่วงสุดท้ายของชีวิต ซึ่งจะไปหนุนเนื่องอนุสยัที่เป็นกุศล ท าให้ได้ไปเกิดในภพภูมิ
ที่ดี ฉะนั้นเราจึงต้องใส่ใจกับช่วงเวลาน้ีให้มากที่สุด สิ่งส าคัญยิ่งที่ผู้ดูแลจะต้องรู้สภาพจิตของคนใกล้
ตายว่าอ่อนไหว จึงควรสร้างบรรยากาศที่สงบ ไม่ท าอะไรรบกวน เช่น พูดจาเสียงดัง ร้องไห้ หรือหยิบ
ข้าวของไม่ระวัง 

2.2.2.2 ระยะสุดท้าย – การดับสลายของจิต  
กระบวนการตาย4ข้ันสุดท้าย เริ่มต้นด้วยจิตที่ละเอียดสามระดับ และสิ้นสุด

ด้วยจิตที่ประณีตที่สุดอีกหนึ่งขั้นตอน ขณะที่ผ่านกระบวนการทั้งสามระดับนี้ วิญญาณของเราจะลด
ความเป็นทวิลักษณ์ลงเรื่อยๆ เนื่องจากส านึกในการรับรูจิตและวัตถุถดถอยลงทุกขณะ 

ขั้นท่ี 5 (ทะไลลามะ, 2548:85) 
เมื่อสภาพความคิดของจิตหยาบดับไป จิตละเอียดอันดับแรกในสามระดับจะ

เผยตัวออกมา เริ่มเป็นปรากฏการณ์แสงสีขาวกระจ่างเกิดข้ึน เป็นความโล่งแจ้งที่เจิดจ้า ดุจดั่งท้องฟูา
ยามฤดูใบไม้ร่วงที่ท้องฟูาโปร่ง ปราศจากเมฆและฝุุน เรื่อเรืองด้วยแสงสีขาว ไม่มีสิ่งอื่นใดนอกจากนี้
ปรากฏข้ึนในจิต สภาพความคิดหยาบๆจะดับไปเหลือไว้แต่ความรู้สึกว่างโล่ง สภาวะข้ันแรกนี้เรียกว่า 
“ปรากฏการณ์” เพราะเป็นปรากฏการณ์ที่มีลกัษณะคล้ายแสงจันทร์ เพียงแต่ไม่มีแสงที่ว่าส่องมาจาก
ภายนอก เราอาจเรียกสภาวะนี้อีกอย่างว่า “ความว่าง” 

ขั้นท่ี 6 (ทะไลลามะ, 2548:86) 
เมื่อจิตแห่งปรากฏการณ์แสงสีขาวและลมสลายตัวเข้าสู่จิตแห่งปรากฏการณ์

เพิ่มพูน ก็จะบังเกิดแสงสีส้มแดง ความโล่งแจ้งที่เจิดจ้ายิ่งกว่า ดุจดั่งท้องฟูายามฤดูใบไม้ร่วงที่
ปราศจากเมฆและฝุุน มีแต่แสงสีส้มแดงแผ่คลุมไปทั่ว ไม่มีสิ่งอื่นใดปรากฏข้ึนในจิต สภาวะนี้เรียกว่า 
“ปรากฏการณ์เพิ่มพูน” เพราะเป็นปรากฏการณ์ที่เหมือนกับยามที่แสงตะวันแรงกล้า แต่ไม่มีแสง
ดังกล่าวจริงๆภายนอกอีกเช่นกัน อาจเรียกอีกอย่างว่า “ความว่างอย่างยิ่ง” 

ขั้นท่ี 7 (ทะไลลามะ, 2548:86) 
เมื่อจิตแห่งปรากฏการณ์เพิ่มพูนสีส้มแดงและลมของมันมลายเข้าสู่จิตที่ใกล้

บรรลุ ก็จะเกิดปรากฎการณ์สีด าทะมึน ตอนนี้ดูเหมือนกับท้องฟูาฤดูใบไม้ร่วงที่ปลอดโปล่ง ปราศจาก
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เมฆและฝุุนผง มีแต่ความมืดมนอนธการภายหลังพลบค่ าปกคลุมไปทั่ว ไม่มีสิ่งอื่นใดปรากฏข้ึนในจิต 
ช่วงแรกของจิตใกล้บรรลุทีก่ าทะมนืน้ี เราจะยังคงมีสติ แต่ช่วงหลังเราจะไม่รู้สกึตัว อยู่ท่ามกลางความ
มืดมิด คล้ายๆกับสะลืมสะลือ ข้ันน้ีเรียกว่า “ใกล้บรรลุ” เพราะเข้าใกล้สภาวะจิตแห่งแสงกระจ่างจะ
เผยตัว หรืออาจเรียกอีกอย่างว่า “ความว่างอย่างที่สุด” 

ขั้นท่ี 8 (ทะไลลามะ, 2548:87) 
จิตจะละเอียดประณีตย่ิงกว่าเมื่อตอนที่ไร้สติอยู่ในช่วงหลังของจิตใกล้บรรลุ

อันด าทะมึน ลมจะอ่อนก าลังลง เข้าสู่ภาวะของลมละเอียดที่สุด ถึงตอนนี้สติจะฟื้นคืน ปรากฏเป็นจิต
ประภัสสรหรือจิตแห่งแสงกระจ่าง อันเป็นจิตที่ละเอียดที่สุด ปราศจากความคิด ไม่มีลักษณะของทวิ
ลักษณ์ การปรุงแต่งทางความคิดจะหยุดลง และ”สภาวะอันแปดเปื้อน” ทั้งสามคือ ปรากฏการณ์สี
ขาว-สีแดง-ด า หรือ พระจันทร์- พระอาทิตย์-ความมืดมิด ซึ่งบดบังสีธรรมชาติของท้องฟูาไว้ ก็จะดับ
สลายไปด้วย เกิดความโล่งแจ้งอย่างมาก เปรียบดั่งท้องฟูายามรุ่งอรุณของฤดูใบไม่ร่วง ก่อนที่ดวง
ตะวันจะข้ึน ซึ่งปลอดโปร่งไม่มีอะไรมาบดบงั จิตระดับที่ลึกที่สุดน้ีเรียกว่า “จิตแห่งแสงกระจา่ง” หรือ 
“ว่างเปล่าอย่างสิ้นเชิง” 

คนส่วนใหญ่สิ้นใจในตอนที่จิตระดับละเอียดที่สุดเผยตัว ปกติจิตน้ีจะคงอยู่ใน
ร่างกายอีกสามวัน ถ้าร่างนั้นไม่ได้รับผลกระทบจากโรค แต่ถ้าไม่เป็นเช่นน้ัน ก็ไม่อาจคงอยู่ได้แม้เพียง
วันเดียว ส าหรับผู้ปฏิบัติธรรมที่เช่ียวชาญ ช่วงเวลาดังกล่าวถือเป็นโอกาสที่มีค่าของการปฏิบัติ ผู้ที่
เข้าถึงจิตแห่งแสงกระจ่างจะสามารถคงอยู่ในสภาวะนี้ได้นานกว่า ข้ึนอยู่กับการฝึกฝนก่อนหน้านี้ บาง
คนอาจสามารถเข้าถึงสัจธรรมแห่งความว่างของปรากฏการณ์ทั้งหลายทั้งปวง ซึ่งรวมถึงวัฏสงสาร 
และนิพพานได ้

โดยสรุปคือ เวลาที่การตายเกิดข้ึนจริงๆ เราจะต้องผ่าน 8ข้ันตอนด้วยกัน สี่
ข้ันแรกเป็นการดับสลายของธาตุทั้งสี ่(การแตกสลายภายนอก) ส่วนอีกสี่ข้ันหลังเป็นการดับสลายของ
จิต(การแตกสลายภายใน)  เข้าสู่จิตส่วนที่ลึกที่สุด ที่เรียกว่า “จิตแห่งแสงกระจ่าง” องค์ทะไลลามะ
แนะให้จงจ าไว้ว่ากระบวนการต่างๆนี้  คือการแสดงออกของสภาวะจิตระดับลึก ที่เกิดข้ึนใน
ชีวิตประจ าวันโดยไม่ทันสังเกต ข้ันตอนทั้ง8นี้สามารถแบ่งออกได้ตามมโนภาพ ซึ่งแม้จะไม่ได้เห็นด้วย
ตาก็ตาม ดังนี้  

ขั้นตอนท่ีด าเนินไปข้างหน้า (ทะไลลามะ, 2548:66) 
1. ภาพลวงตา 
2. หมอกควัน 
3. หิ่งห้อย 
4. เปลวไฟจากตะเกียง 
5. เว้ิงจิตที่มีสีขาวสว่าง 
6. เว้ิงจิตที่มีสีส้มแดงเจิดจ้า 
7. เว้ิงจิตที่มีสีด าทะมึน 
8. แสงกระจ่าง 
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ขั้นตอนทวนกลับ (ทะไลลามะ, 2548:67) 
1. แสงกระจ่าง 
2. เว้ิงจิตที่มีสีด าทะมึน 
3. เว้ิงจิตที่มีสีส้มแดงเจิดจ้า 
4. เว้ิงจิตที่มีสีขาวสว่าง 
5. เปลวไฟจากตะเกียง 
6. หิ่งห้อย 
7. หมอกควัน 
8. ภาพลวงตา 
ในขณะตาย กระบวนการตายทั้งแปดข้ันนี้จะด าเนินไปข้างหน้าตามล าดับ 

และด าเนินไปในทิศทางที่ทวนกลับ หลังจากกระบวนการตายสิ้นสุดลง สู่สภาวะรอยต่อแห่งชีวิตใหม่ 
แต่ข้ันตอนทวนกลับดังกล่าวจะไม่เกดิข้ึน หากผู้ปฏิบัติข้ันสูงสามารถเปลีย่นแสงกระจ่างแห่งความตาย
ไปสู่จิตที่ตระหนักรู้ในสุญญตาได้ เป็นการเข้าถึงสัจธรรมแห่งความว่าง 

2.3  ประโยชน์ของการเจริญมรณสติ (พระไพศาล วิสาโล, 2552) 
2.3.1 ท าให้ขวนขวายใส่ใจในสิ่งท่ีชอบผัดผ่อน 
ดังได้กล่าวแล้วว่ามรณสติท าให้เราตระหนักว่าเรามีเวลาเหลืออยู่ในโลกนี้อย่างจ ากัด 

และจะตายไปเมื่อใดก็มิอาจรู้ได้ (“ชาติหน้าหรือวันพรุ่งนี้ อะไรจะมาก่อน ไม่มีใครเลยที่รู้ได้”เป็น
ภาษิตทิเบตที่ย้ าเตือนความจริงข้อนี้เป็นอย่างดี)  ดังนั้นจึงกระตุ้นให้เราต้องเร่งรีบท าสิ่งส าคัญก่อนที่
จะไม่มีโอกาสได้ท า   โดยทั่วไปสิ่งส าคัญเหล่าน้ีเรามักชอบผัดผ่อน   เนื่องจากเห็นว่าจะท าเมื่อไรก็ได้  
ไม่มี “เส้นตาย”     

การระลึกถึงความตายอย่างจรงิจงัจะกระตุ้นให้เราจดัล าดับความส าคัญของสิง่ต่าง ๆ 
ในชีวิตใหม่หมด  จากเดิมที่เอาเรื่องส าคัญแต่ไม่เร่งด่วนไปไว้ในล าดับท้าย ๆ   คือท าทีหลังสุดเมื่อท า
อย่างอื่นเสร็จแล้ว ก็จะเลื่อนข้ึนมาท าเป็นอันดับแรก ๆ  หรือท าเป็นกิจวัตร    

2.3.2 ท าให้ปล่อยวางสิ่งท่ีชอบยึดติด 
ความยึดติดคือเหตุผลส าคัญที่ท าใหเ้ราไม่พร้อมเผชิญกับความตาย  เพราะความตาย

หมายถึงการพลัดพรากจากสิ่งเหล่าน้ี   คนเรายึดติดหลายอย่างทั้งบุคคลและสิ่งของ ทั้งรูปธรรมและ
นามธรรม   ความห่วงหาอาลัยสิ่งเหล่านี้ท าให้ผู้คนจ านวนมากทุรนทุรายกระสับกระส่ายเมื่อความ
ตายมาถึง  ในแง่ของพุทธศาสนา ความยึดติดไม่เพียงท าให้ทุกข์ใจทั้งในยามปกติและในยามไม่ปกติ 
คือเมื่อแก่ชรา เจ็บปุวย และสิ้นชีวิตเท่านั้น หากยังเป็นเหตุให้ไปสู่ทุคติเมื่อตายไปแล้วด้วย    

2.3.3 ท าให้เห็นคุณค่าของสิ่งท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน 
คนเรามักไม่เห็นความส าคัญของสิง่ทีม่ีอยู่กับตัว  แต่กลับไปจดจ่อใส่ใจกับสิ่งที่ตัวเอง

ยังไม่มี  จึงหาความสุขได้ยาก เพราะจะถูกรบกวนด้วยความอยากได้สิ่งใหม่  ๆ อยู่เสมอ    ต่อเมื่อ
สูญเสียสิ่งที่มีอยู่ไป  จึงค่อยเห็นคุณค่าของสิ่งนั้น   ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นทรัพย์สมบัติ  คนรัก หรือ
สุขภาพร่างกาย      

มรณสติช่วยเตือนใจให้เราตระหนักว่า สิ่งต่าง ๆ ที่เรามีอยู่ขณะนี้   ไม่ช้าก็เร็วย่อม
จากเราไป  การระลึกว่าสิ่งเหล่าน้ีอยู่กับเราเพียงช่ัวคราวเท่านั้น  จะช่วยให้เราหันมาช่ืนชมกับสิ่งนั้น
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มากขึ้น ไม่มองข้ามหรือปล่อยให้ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์   เมื่อเรารู้ว่าในที่สุดเราต้องเจ็บปุวยและ
แก่ชรา  เราจะเห็นคุณค่าของสุขภาพและวัยเยาว์  จะไม่ปล่อยปละละเลยสุขภาพหรือใช้วัยเยาว์ไป
ในทางที่ไร้สาระ   เมื่อเราตระหนักว่าเรามีเวลาอยู่ในโลกนี้จ ากัด  เราจะเห็นคุณค่าของทุกเวลานาทีที่
ยังเหลืออยู่ ไม่ปล่อยทิ้งไปอย่างไร้คุณค่า   

การระลึกถึงความตายว่าเป็นสิ่งที่สามารถเกิดข้ึนได้อย่างกะทันหัน  ยังท าให้เรา
ตระหนักว่าคนที่เราพบปะเกี่ยวข้องนั้น อาจจะจากไปเมื่อไรก็ได้  การพบปะกับเขาอาจเป็นการพบปะ
กันครั้งสุดท้าย  เมื่อใดก็ตามที่คิดได้เช่นนี้  เราจะตระหนักว่าเวลาที่อยู่กับเขาขณะนั้นเป็นเวลาที่
ส าคัญมาก  เราจะให้ความส าคัญกับเขามากข้ึน   ใส่ใจกับความรู้สึกของเขาย่ิงกว่าเดิม    

2.3.4 ท าให้จิตใจเกิดเป็นสมาธิได้เร็ว 
คือ การนึกถึงความตายของตนอยู่เนืองๆ ย่อมท าให้เข้าใจถึงแก่นแท้ของชีวิตว่าทุก

ชีวิตในโลกนี้ ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงไปและทุกชีวิตก็มีความตายรอคอยอยู่เบื้องหน้า มีความตายเป็น
สมบัติ ซึ่งเป็นสมบัติที่จะได้รับเท่าเทียมกัน เมื่อเราได้ทราบถึงแก่นแท้ในชีวิตเช่นนี้แล้ย่อมท าให้เรา
เกิดความสลดใจ เกิดความเบื่อหน่าย คลายจากความยึดมั่นถือมั่น คลายจากกิเลสอันมีโลภะ โทสะ 
และโมหะได้ และเมื่อมีเรื่องราวเกี่ยวกับความตายเกิดข้ึน ก็ท าให้เรามีสติรู้เท่าทันสามารถท าจิตใจให้
ปล่อยวางได้เร็ว ไม่เป็นทุกข์ ไม่เสียใจ และควบคุมจิตใจให้ตั้งมั่นอารมณ์กรรมฐานได้ จิตใจที่มีการ
ฝึกฝนปฏิบัติ จึงเป็นจิตใจที่มีความหนักแน่น เข้มแข็ง ไม่หวาดหว่ันกลัวตาย เพราะได้มีการฝึกฝนท า
ความคุ้นเคยกับความตายจนเคยชินแล้ว พร้อมกันนั้นก็มีการระลึกอยู่เสมอว่าความตายเป็นเรื่องของ
สังขาร เมื่อถึงโอกาสเวลาก็ต้องเป็นไปตามธรรมชาติด้วยการเข้าใจแก่นแท้ของชีวิตเช่นนี้ จิตใจจึงไม่
เป็นทุกข์ มีความสุข มีความสงบ ซึ่งเรียกว่าจิตเป็นสมาธิ เพราะจิตใจได้ตั้งมั่นอยู่กับอารมณ์เดียวอยู่
ตลอดเวลา 

2.3.5 เป็นผู้รู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของสังขาร 
คือ รู้ว่าทุกชีวิตในโลกที่มีลักษณะยาววา หนาคืบ กว้างศอก ล้วนมีความแตกดับเป็น

ที่สุด เพราะว่าทุกสิ่งในโลกนี้ล้วนอยู่ภายใต้อ านาจของกฎพระไตรลักษณ์ มี 3 ประการคือ 
2.3.5.1 อนิจจตา คือ ความไม่เที่ยง ไม่มั่นคง เพราะจะต้องมีการเปลีย่นแปลง

อยู่ตลอดเวลา จะช้าหรือเร็ว เห็นได้ยากหรือเห็นได้ง่าย ข้ึนอยู่กับคุณภาพของสิ่งนั้นเช่น แรกเกิดเป็น
เด็กทารก แล้วมีการเปลี่ยนแปลงเป็นคนหนุ่ม สาว เป็นคนแก่และตาย ดังนั้น การไม่มั่นคงเช่นนี้
เรียกว่า ความไม่เที่ยงของชีวิต 

2.3.5.2 ทุกขตา คือ ความทนอยู่ไม่ได้ ไม่ว่าสิ่งใดๆ ที่จะด ารงทนอยู่ในสภาพ
เดิมได้ดังนั้น สภาพที่ไม่คงที่จึงเรียกว่า ทุกขัง หรือทุกขตา 

2.3.5.3 อนัตตา คือ ความมิใช่ตัวตนที่แท้จริง ทุกสิ่งที่เราเห็นเป็นเพียงสิ่งที่
สมมติที่ก าหนดข้ึน เช่น นาย ก นาย ข แต่เมื่อแยกส่วนต่างๆ ในตัว นาย ก นาย ขออกหมดแล้วนาย 
ก นาย ข ก็ไม่มีอยู่เลย ดังนั้น สิ่งที่มิใช่ตัวตนที่แท้จริงเรียกว่า อนัตตา 

2.3.6 เป็นผู้ตระหนักรู้หลักความจริงในชีวิต 
คือ ทุกชีวิตในโลกล้วนมีความตายในเบื้องหน้า เป็นหลักความจริงแท้แน่นอน ที่ใครๆ 

อาจจะปฏิเสธไม่ได้ จะยกเว้นก็ไม่ได้ จะหลีกหนีก็ไม่ได้ ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน จะยิ่งใหญ่ขนาดไหนก็ไม่มี
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การยกเว้น ด้วยเหตุที่เป็นจริงเช่นนี้ จึงให้ตระหนักรู้ในหลักความจริงของชีวิตว่า“ชีวิต ความเจ็บไข้ 
เวลา สถานที่ทอดกาย และภูมิที่จะไปเกิดในโลกหน้า” 

2.3.7 เป็นผู้รู้จักเตรียมตัวก่อนตาย 
คือ ก่อนจะมีการเดินทางไปทีใ่กล้ไกลก็ต้องมีการเตรยีมตัวด้วยกันทุกคน ถึงแม้จะอยู่

กับบ้าน ไม่ได้เดินทางไปไหนมาไหนก็ต้องเตรียมตัวด้วยกันทั้งนั้น เช่น เตรียมอาหารประจ าวันเตรียม
เสื้อผ้า เงินทอง หยูกยา เป็นต้น ก่อนที่เราจะตายจากโลกนี้ไปสู่โลกหน้านั้นเป็นการสมควรอย่างยิ่งที่
จะต้องเตรียมตัวให้มาก และให้ดีที่สุดเท่าที่จะดีได้ 

2.3.7.1  การเตรียมตัวตายด้านร่างกาย 
เป็นการเลือกวิธีตายที่ตัวเราต้องการว่าจะเลือกตายในลักษณะใดๆ เมื่อกล่าว

โดยสรุปมีลักษณะดังนี้ 
2.3.7.1.1 เลือกตายแบบธรรมชาติ คือ เป็นการตายที่ไม่มีการ

ช่วยเหลือจากเครื่องช่วยชีวิตใดๆ โดยปล่อยให้ร่างกายได้เป็นไปตามสภาวะของสังขาร จนถึงนาที
สุดท้ายของชีวิตหรือตายตามกาลอันสมควร 

2.3.7.1.2 เลือกตายแบบโลกสมัยใหม่ คือ จะเลือกตายที่บ้าน หรือ
จะตายที่โรงพยาบาลเช่นตายด้วยวิธีการฆ่าตัวตาย ด้วยกินยาตาย ด้วยฉีดยาให้ตาย เป็นต้น 

2.3.7.2  การเตรียมตัวตายด้านจิตใจ 
จิตใจ ถือว่าเป็นสิ่งที่มีความส าคัญมาก คนจะมีทุกข์ มีสุขได้ล้วนข้ึนอยู่ที่จิตใจ 

ถ้าจิตใจดีก็มีความสุข ถ้าจิตใจไม่ดีก็จะมีความทุกข์ ดังนั้น เพื่อมิให้เกิดความทุกข์จึงต้องรู้จักรักษา
จิตใจของตนอยู่เสมอ การรักษาจิตใจจะต้องยึดหลักการเจริญสติ คือ ให้มีสติระลึกรู้ตัวเสมอ ไม่ว่าจะ
คิดดี หรือไม่ดีก็ตาม ให้มีสติรู้ รู้แล้วให้ปล่อยวางและหมั่นสร้างคุณความดีด้ วยการให้ทานรักษาศีล 
เจริญภาวนาให้มากๆ เพื่อจะให้จิตใจมั่นคงอยู่กับความดี หรือ อยู่กับบุญกุศล เมื่อถึงคราวใกล้จะตาย
จิตใจจะได้มีที่เกาะ ที่ระลึก แล้วจิตใจจะสงบ ถ้าสิ้นใจตายด้วยมีสติที่ดี ก็จะได้ไปสู่สุคติที่ดี ฉะนั้น จึง
หมั่นรักษาจิตใจของตนให้บริสทุธ์ิเสมอก่อนความตายมาถึงหรอืขณะใกลต้ายเพื่อจะได้ตายดีและไม่ตก
นรก 

2.3.7.3  การเตรียมตัวตายด้านวิญญาณ 
การระลึกถึงความตายอยู่เสมอจะท าให้เกิดความสงบนิ่งเป็นสมาธิได้เร็วจิตใจ

ไม่ฟุูงซ่าน ถึงแม้จะถูกอารมณ์ภายนอกมากระทบ เช่นรูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส หรือมีเรื่องที่ท าแล้ว
ไม่ได้ดังความต้องการก็สามารถควบคุมรักษาจิตใจได้ ไม่มีความทุกข์ เพราะได้รู้แจ้งความจริงในสิ่งทั้ง
ปวงว่าไม่มีใครที่ไหนจะสมบูรณ์ทุกอย่าง เมื่อมีได้ ก็ต้องมีเสีย มีสุข ก็มีทุกข์ มียศ ก็เสื่อมยศ มีรักก็มี
ชัง สิ่งเหล่าน้ีเป็นเรื่องธรรมดาของโลกทีจ่ะต้องเกดิกับทกุคน ยิ่งกว่าน้ันชีวิตของเรายังมีเรื่องความตาย
รอคอยอยู่ข้างหน้า 

2.3.7.4  การเตรียมตัวตายด้านสังคม 
การเตรียมตัวตายด้านสังคม ซึ่งมีวิธีการเตรียมตัวกล่าวโดยสรุป คือ 

2.3.7.4.1 สร้างคุณประโยชน์แก่สังคมให้ถึงพร้อม 
2.3.7.4.2 ช่วยเหลือสังคมด้วยปัจจัย 4 เท่าที่จะช่วยได้ 
2.3.7.4.3 ท าตัวเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่สังคม 
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2.3.7.4.4 ไม่สร้างความเดือดร้อนแก่สังคม 
2.3.7.4.5 มอบหน้าที่การงานให้คนอื่นรับผิดชอบแทน 
2.3.7.4.6 ถ้ามีหนี้สินที่ยังไม่ได้ใช้ก็รีบใช้ให้หมด 
2.3.7.4.7 ท าพินัยกรรมไว้ในการจัดงานศพ 
2.3.7.4.8 แบ่งมรดกแก่ลูกหรือญาติด้วยความยุติธรรม 
2.3.7.4.9 เลือกสถานที่เผาศพ 

2.7.3.5  การเตรียมตัวตายตามหลักพุทธธรรม 
มนุษย์ต้องมีการเตรียมตัวก่อนตายด้วยการท าความดี ทางพระพุทธศาสนาได้

กล่าวถึงวิธีเตรียมตัวก่อนตาย ในมหาปรินิพพานสูตร ได้ตรัสถึงวิธีการเตรียมตัวก่อนตายของพระพุทธ
องค์ไว้ว่าทั้งคนหนุ่ม ทั้งคนแก่ ทั้งคนพาล ทั้งบัณฑิต ทั้งคนมั่งมี ทั้งคนยากจน บุคคลทั้งมวลเหล่านี้
ล้วนมีความตายเป็นที่ไปในเบื้องหน้า พวกเธอทั้งหลาย จงได้พากันเตรียมตัวก่อนตายไว้ให้ถึงพร้อม 
ด้วยลักษณะ คือ 

2.3.7.5.1 อย่าประมาทในชีวิต 
2.3.7.5.2 จงมีสติ 
2.3.7.5.3 จงมีศีลบริสุทธ์ิ 
2.3.7.5.4 จงตั้งความด าริแห่งใจไว้ให้ถูกทาง 
2.3.7.5.5 จงตามรักษาจิตใจของตน 

2.4  กิจกรรมการเจริญมรณสติในสังคมไทย 
2.4.1 โครงการเผชิญความตายอย่างสงบ 
หลังจากที่เครือข่ายพุทธิกาเริ่มทดลองจัดกระบวนการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการเผชิญ

ความตายอย่างสงบข้ึนเป็นครั้งแรก เมื่อปีพ.ศ. 2546 ผลปรากฏว่าได้รับความสนใจในแนวนี้มาก 
เครือข่ายพุทธิกา และเสมสิกขาลัยจึงพัฒนาเป็นหลักสูตรการอบรมเชิญความตายอย่างสงบข้ึน และ
จัดอบรมต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน จากการสอบถามผู้เข้าร่วมสนใจมาอบรม พบว่า หนึ่งจะได้น า
ความรู้ไปดูแลผู้ปุวยระยะสุดท้าย อีกเหตุผลหนึ่งคือ ต้องการที่จะเข้าถึงความหมายของความตาย 
เพราะถึงที่สุดเราก็หนีความตายไม่พ้น ยิ่งมาในระยะหลังนี้ กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ตื่นตัวมาก มี
โรงพยาบาลหลายแหง่ติดต่อใหจ้ัดอบรม จนถึงในปัจจุบนัมีโปรแกรมที่จะต้องอบรมตลอดทั้งปี เพราะ
นอกจากจะได้น าไปใช้ในการดูแลช่วยเหลือผู้ปวุยระยะสดุท้ายแล้ว ยังได้ประโยชน์กับตนเองด้วย และ
เหตุผลส าคัญไม่น้อยที่ผู้เข้าร่วมอบรมให้ความสนใจในหลักสูตรนี้ คือรูปแบบการจัดอบรม มิใช่เน้น
การบรรยายแต่เป็นกระบวนการการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมและแบ่งปันประสบการณ์จริง เป็นการ
เรียนรู้ที่ตื่นตัว น่าสนใจตลอดทั้งหลักสูตร ได้ความรู้และประสบการณ์ เพราะการทดลองท าด้วย
ตนเอง เกิดความตระหนักถึงชีวิตและความตายเป็นเรื่องเดียวกันมีความส าคัญ หากกลับไปแล้วพึง
ระลึกถึงและหมั่นฝึกฝนอย่างต่อเนื่องก็สามารถใช้ชีวิตที่ไม่ประมาทและเผชิญความตายด้วยใจสงบ 

เครือข่ายพุทธิกายังได้ผลิตงานด้านความคิด ความรู้ บทเรียนที่เกี่ยวกับการเผชิญ
ความตายอย่างสงบ ให้เป็นแหล่งความรู้และเรียนรู้ให้เกิดผลทางปฏิบัติได้ เป็นงานเผยแพร่ที่ผลิต
ออกมาเรื่อยๆ โดยพระไพศาล วิสาโล บุคลากรทางการแพทย์และพยาบาล วิทยากร กระบวนการ 
และผู้ที่ผ่านประสบการณ์ต่างๆ 
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2.4.1.1  วัตถุประสงค์โครงการ 
2.4.1.1.1 เพื่อจัดกระบวนการเรียนรู้ให้เกิดความเข้าใจ แนวคิด

พื้นฐานเรื่องความตาย และแนวทางปฏิบัติต่อภาวะใกล้ตายทั้งภายใต้กระบวนทัศน์เก่าและกระบวน
ทัศน์แบบเป็นองค์รวม(กระบวนทัศน์ใหม่) 

2.4.1.1.2 เพื่อให้เกิดการตั้งค าถามต่อความตายในสังคมสมัยใหม่ 
และทบทวนความเข้าใจของตนเองในเรื่องความตายและการเตรียมตัวตายอย่างมีสติ 

2.4.1.1.3 เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้จากคน
หลากหลายแวดวงจนเกิดเป็นองค์ความรู้ที่ประกอบด้วยหลายมิติเป็นองค์รวม และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการดูแลช่วยเหลือตนเองและบุคคลรอบข้างได้อย่างเป็นรูปธรรม  

2.4.1.1.4 เพื่อให้กลุ่มเปูาหมายผา่นกิจกรรมผา่นประสบการณ์หรือ
สถานการณ์จ าลองที่น าไปสู่การสัมผัสภาวะใกล้ตายและสามารถคลี่คลายความกลัวหรือความวิตก
กังวลในช่วงเวลาน้ันได้  

2.4.1.2  กลุ่มเป้าหมาย 
2.4.1.2.1 บุคลากรทางการแพทย์-สาธารณสุข 
2.4.1.2.2 ผู้ดูแลผู้ปุวยหรือผู้ปุวย 
2.4.1.2.3 บุคคลทั่วไป 
2.4.1.2.4 นักพัฒนาหรือผู้น าทางจิตใจ 

2.4.1.3  หัวข้อการเรียนรู้ 
2.4.1.3.1  ท าความเข้าใจเรื่อง “แนวคิดพื้นฐานและการปฏิบัติ

เกี่ยวกับเรื่องความตาย”  
1. ตั้งค าถาม เกี่ยวกับแนวคิดพื้นฐานและสาเหตุที่ท า

ให้เกิดปรากฏการณ์นั้น  จากนั้นแบ่งกลุ่มย่อยตามกลุ่มคนที่มีประสบการณ์ใกล้เคียงกัน เพื่ออภิปราย 
พูดคุยแลกเปลี่ยน และน าเสนอกลุ่มใหญ่ 

2. ระดมความคิดเห็นในกลุ่มใหญ่ สรุปท าความเข้าใจ 
และซักถามเพิ่มเติมจากวิทยากร 

2.4.1.3.2  ท าพิธีกรรมเพื่อแสดงออกถึงผู้ที่จากไป เช่น เขียนความ
ในใจถึงผู้ล่วงลับ และอุทิศส่วนกุศล เพื่อน้อมน าสู่การพิจารณาหลักไตรลักษณ์หรือการปลงสังขาร 

2.4.1.3.3  ท าความเข้าใจเรื่อง “สภาพการตายที่พึงปรารถนาใน
มิติต่างๆ”  

1. ตั้งค าถาม ให้ผู้ เ ข้าร่วมแสดงความคิดเห็นและ
อธิบายสภาพเหล่าน้ันในวงใหญ่  

2. พิจารณาปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อ
สภาพการตายที่พึงปรารถนา(การตายที่ดี) 

3. สรุปและเพิ่มเติมประเด็นที่น่าสนใจจากวิทยากร
หรือผู้ทรงคุณวุฒิ 
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2.4.1.3.4  ท าความเข้าใจเรื่อง“ภาวะใกล้ตายและแนวทางปฏิบัติ
เพื่อช่วยเหลือผู้ปุวยระยะสุดท้าย” 

1. สอบถามความเข้าใจเกี่ยวกับสภาวะใกล้ตายเชิง
กายภาพ สัญญาณชีพ และการตอบสนองของร่างกาย 

2. เสวนาแลกเปลี่ยนความเข้าใจเรื่อง ภาวะใกล้ตาย
หรือสภาพจวนเจียน และแนวทางปฏิบัติเพื่อช่วยเหลือผูปุ้วยระยะสุดท้าย ทั้งในมิติทางการแพทย์และ
มิติทางศาสนา 

3. น าเสนอตัวอย่างหรือประสบการณ์แนวการปฏิบัติ
ส าหรับผู้ปุวยและผู้ดูแล 

4. อภิปรายกลุ่มใหญ่และซักถามเพิ่มเติม 
2.4.1.3.5  ฝึกทดลองเตรียมตัวตายอย่างมีสติและการด าเนินชีวิต

อย่างไม่ประมาท 
1. นอนจินตภาพ “เตรียมตัวตายอย่างมีสติ” ตระหนัก

ถึงการตาย การจากละโลกนี้ไป และน้อมน าสู่การตายอย่างสงบ 
2 .  พู ด คุ ยซั ก ถ าม เ รื่ อ ง ความ รู้ สึ ก ภาย ในผ่ า น

ประสบการณ์ภาวะใกล้ตายที่ได้สัมผัสในแต่ละช่วง ขณะนอนจินตภาพ 
3. ตั้งค าถามเพื่อเช่ือมโยงไปสู่การด ารงชีวิตอยู่อย่างมี

สติ อยู่กับปัจจุบันขณะ  
4. แลกเปลี่ยนในกลุ่มใหญ่ ระดมความคิดเห็น และ

เพิ่มเติมประเด็นที่น่าสนใจ 
2.4.1.3.6  ฝึกฝนการท าสมาธิภาวนา 
2.4.1.3.7  ฝึกทักษะการดูแลและให้สติผู้ปุวยระยะสุดท้ายผ่าน

สถานการณ์จ าลอง และฝึกภาวนาร่วมกับผู้ปุวย 
1. ให้สถานการณ์จ าลองในการดูแลผู้ปุวยในกรณีต่างๆ 

และผ่านสถานการณ์จ าลอง 
2. อภิปรายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของผู้ปุวย

ใกล้ตายและการดูแลผู้ปุวยใกล้ตาย โดยมีคนด าเนินรายการในกลุ่มใหญ่ 
3. วิทยากรอธิบายหลักการการภาวนาร่วมกับผู้ปุวย  
4. พูดคุยเพื่อให้ก าลังใจและภาวนาร่วมกับผู้ปุวย 
5. แลกเปลี่ยนประสบการณ์การภาวนา และสรุป

เช่ือมโยงการอบรมเชิงปฏิบัติการทั้งหมด 
2.4.1.3.8  ฝึกปฏิบัติจริงโดยเยี่ยมผู้ปุวยที่โรงพยาบาล  

1. เยี่ยมผู้ปุวยที่โรงพยาบาล (ผู้ปุวยเรื้อรัง และระยะ
สุดท้าย) โดยแบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วม ตามจ านวนผู้ปุวย 

2. แลกเปลี่ยนประสบการณ์ หลังการไปเยี่ยมผู้ปุวย 
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2.4.1.4  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
2.4.1.4.1 กลุ่มเปูาหมายได้เรียนรู้และเข้าใจแนวคิดพื้นฐานเรื่อง

ความตาย และท่าทีหรือแนวทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมในการเผชิญความตายอย่างสงบ 
2.4.1.4.2 กลุ่มเปูาหมายน าเอาความรูเ้รือ่งความตายจากการอบรม

เชิงปฏิบัติการไปประยุกต์ใช้ในชีวิต และการท างาน  
2.4.1.4.3 เกิดกลุ่มผู้สนใจเรื่องการเตรียมตัวตายอย่างมีสติ เพื่อ

แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในด้านนี้อย่างต่อเนื่องในอนาคต 
2.4.1.5 รูปแบบการจัดอบรม 
รูปแบบการจัดอบรม มีทั้งการบรรยาย แลกเปลี่ยนความเห็น แบ่งปัน

ประสบการณ์ ร่วมกับการฝึกปฏิบัติ ทบทวนและถอดบทเรียน ข้ึนอยู่กับวัตถุประสงค์และเนื้อหา 
2.4.1.6 ผู้เข้าร่วม 
จ านวนไม่ควรน้อยหรือมากเกินไป เพื่อให้ได้รับฟังมุมมองที่หลากหลาย และมี

การแบ่งปันประสบการณ์อย่างทั่วถึงประมาณ 20-40 คน 
 

 
 

ภาพที่ 4  ภาพกิจกรรมของกลุม่ผูเ้ข้าร่วมการอบรม 
ที่มา: เครือข่ายพทุธิกาเพื่อพระพุทธศาสนาและสงัคม. การอบรมเผชิญความตายอยา่งสงบ. เข้าถึง
เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2555. เข้าถึงได้จาก http://budnet.org/peacefuldeath/node/54 

 
2.4.1.7 วิทยากร 
ประกอบด้วย ผู้ที่มีความเข้าใจเรื่องแนวคิดและปฏิบัติด้านศาสนาหรือจิต

วิญญาณ บุคลากรทางการแพทย์การพยาบาลที่มีความรู้ความเขาใจในการช่วยเหลือผู้ปุวยระยะ
สุดท้าย และกระบวนการที่มีทักษะจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนรวม 

พระไพศาล วิสาโล  แพทย์ 1 คน พยาบาล 1 คน และทีมกระบวนกร 3 คน
ผู้ช่วยวิทยากร กระบวนกรและเก็บข้อมูล 1 คน  
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ภาพที่ 5  วิทยากรและทีมงานในการอบรม 
ที่มา: โครงการวิจัยเพื่อพฒันาหลักสูตรการอบรมและกระบวนการด้านจิตตปญัญาศึกษา. (2551). 
การเผชิญความตายอย่างสงบ (Toward Dying Peacefully). กรุงเทพฯ: ศูนย์คุณธรรม. 
 

2.4.1.8 สถานท่ีจัดอบรม 
สถานที่ที่เหมาะแก่การน้อมจิต สามารถจัดที่นั่งล้อมวง มองเห็นและรับฟังกัน

อย่างทั่วถึง และจัดกิจกรรมให้นอนภาวนาได้ อาจเสริมเก้าอี้ให้ผู้ที่ไม่สามารถนั่งบนที่ราบกับพื้นได้ 
และมีโรงพยาบาลที่ไม่ไกลใช้เป็นสถานที่ฝึกการดูแลหรือเยี่ยมผู้ปุวยได้ 

นอกจากนี้ขนาดของห้องควรมีพื้นที่เพียงพอต่อการนั่งห่างคนละ 1 ช่วงแขน 
มีความเงียบ ไม่ถูกรบกวนจากภายใน เอื้อต่อการใช้เสียงและการรับฟัง 

   

   

ภาพที่ 6 บรรยากาศในการอบรม 
ที่มา: โครงการวิจัยเพื่อพฒันาหลักสูตรการอบรมและกระบวนการด้านจิตตปญัญาศึกษา. (2551). 
การเผชิญความตายอย่างสงบ (Toward Dying Peacefully). กรุงเทพฯ: ศูนย์คุณธรรม. 
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2.4.1.9 ระยะเวลาการจัดอบรม ประมาณ 3 วัน 2 คืน 
2.4.1.10 ก าหนดการจัดอบรม ของเครือข่ายพุทธิกา และเสมสิกขาลัย 
 

ตารางที่ 2 ก าหนดการจัดกิจกรรม 

 
ที่มา:  พระไพศาล วิสาโลและคณะ. (2553). เผชิญความตายอย่างสงบ เล่ม1. กรงุเทพฯ: เครอืข่าย
พุทธิกา. 
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2.4.1.11 สื่อประกอบการอบรม 
ระฆังขนาดเล็ก ชุดเผชิญความตายอย่างสงบ ชุดภาวนาบทที่ว่าด้วย มรณสติ 

ภาวนาเพื่อการเยียวยา และบทน้อมน าเพื่อการผ่อนคลาย ฯลฯ 
สรุปข้อมูลโครงการ (ผลจากการอบรม) (ณพร นัยสันทัด, 2555.) 
ตั้งแต่เริ่มโครงการจนถึงปัจจุบันพ.ศ. 2555  มีผู้คนสนใจเข้าร่วมอบรมเป็นจ านวน

มาก มีการจัดอบรมไปแล้วกว่า 84 ครั้ง แรกเริ่มการอบรมมีเพียงรูปแบบเดียว โดยผู้จัดได้ออกแบบ
เนื้อหาให้เหมาะกับกลุ่มผู้เรียนรู้ทั้งประชาชนทั่วไป และกลุ่มบุคลากรสาธารณสุข หากต่อมาการ
อบรมดังกล่าวได้รับความสนใจจากโรงพยาบาลต่างๆเป็นอันมาก จึงขยายการอบรมให้กับบุคลากร
สาธารณสุขเป็นการเฉพาะ และเน้นเนื้อหาในเรื่องการดูแลผู้ปุวยระยะสุดท้ายให้มากขึ้น 

จากการประมวลข้อมูลเกี่ยวกับผู้เข้าอบรมในเบื้องต้น พบว่า กลุ่มบุคคลทั่วไปมาเข้า
ร่วมอบรม ร้อยละ34 ส่วนกลุ่มบุคลากรสาธารณสุขเข้าร่วมอบรมร้อยละ 66 ทั้งในประเภทการอบรม
แบบกลุ่มเฉพาะให้กับโรงพยาบาล และการอบรมส าหรับผู้สนใจทั่วไป เนื่องจากการอบรมเผชิญความ
ตายอย่างสงบเป็นเหมือนหลักสูตรเสริมเรื่องการดูแลผู้ปุวยระยะสุดท้าย โดยเน้นการดูแลทางจิตใจ
ผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้ดูแลผู้ปุวยฯ 

เพื่อให้การอบรมสอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและมีประโยชน์ต่อการดูแล
ผู้ปุวยระยะสุดท้ายอย่างแท้จริง เมื่อต้นปีพ.ศ. 2555 โครงการได้ส ารวจความคิดเห็นของผู้ผ่านการ
อบรมเผชิญความตายอย่างสงบว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงด้านทัศนคติ จิตใจ หรือพฤติกรรมไปอย่างไร
บ้างจากการได้รับการอบรมไปแล้ว ตลอดจนสอบถามเกี่ยวสถานการณ์เรื่องการดูแลผู้ปุวยระยะท้าย
ในปัจจุบัน โดยใช้วิธีการส่งแบบสอบถามและโทรศัพท์พูดคุยเพิ่มเติมเฉพาะราย 

ข้อมูลในแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ประกอบด้วย ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป 
สถานการณ์การดูแลผู้ปุวยให้เผชิญความตายอย่างสงบภายใน 5 ปีที่ผ่านมา สิ่งที่ได้รับเมื่อผ่านการ
อบรมฯ และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการอบรม ซึ่งทางโครงการได้ส่ง
แบบสอบถามจ านวน 940 ชุด มีผู้ส่งแบบสอบถามคืนกลับมา 150 คน (คิดเป็นร้อยละ 16) แบ่งเป็น
กลุ่มบุคลกรสาธารณสุขร้อยละ 50.4 และกลุ่มบุคคลทั่วไปร้อยละ 49.6 

พบข้อมูลที่น่าสนใจหลายอย่างสะท้อนถึงสถานการณ์ในการดูแลผู้ปุวยในสังคม ดังนี้  
ภาวะโรคที่อยู่ในความดูแลส่วนใหญ่ (ร้อยละ81) คือโรคมะเร็ง ตามด้วยโรคหัวใจ

และหลอดเลือด 
ผู้ปุวยมักเสียชีวิตในโรงพยาบาลของรัฐร้อยละ70 ที่บ้านร้อยละ  45 และที่

โรงพยาบาลเอกชนร้อยละ 6.3 
ผู้ผ่านการอบรมส่วนใหญ่ให้การดูแลผู้ปุวยด้วยการให้ก าลังใจ การดูแลทางกาย และ

อยู่เป็นเพื่อนตามล าดับ บางคนสามารถให้แง่คิดเรื่องการเผชิญความตายอย่างสงบ หรือการน าไปสู่
การปลดเปลื้องสิ่งที่ค้างคาใจ และมีถึงร้อยละ 41.5 ที่สามารถน าทางผู้ปุวยขณะก าลังเสียชีวิตได้ 

อย่างไรก็ตามพบว่าสาเหตุที่ท าให้ผู้ผ่านการอบรมไม่สามารถดูแลผู้ปุวยได้เนื่องจาก
ไม่สามารถมีส่วนร่วมในการดูแลได้มากเท่าที่ควร มีปัญหาในการสื่อกับผู้ปุวย รวมถึงระบบการบริหาร
จัดการดูแลผู้ปุวยของโรงพยาบาลไม่สนับสนุนเท่าที่ควร เนื่องจากบุคลากรสาธารณสุขส่วนหนึ่งเข้า
ร่วมอบรมด้วยความสนใจส่วนตัว หน่วยงานยังไม่เห็นความส าคัญหรือไม่มีระบบรองรับอย่างชัดเจน 

   ส
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ผู้ผ่านการอบรมส่วนใหญ่ตอบว่า ตนเองได้รับประโยชน์ในเรื่องการดูแลผู้ปุวยระดับ
ปานกลางถึงค่อนข้างมาก โดยเฉพาะความรู้ ทักษะ และความสามารถในการดูแลจิตใจของผู้ดูแล
ผู้ปุวยที่มีมาก ท าให้ความมั่นใจในการดูแลผู้ปุวยมากข้ึน 

การอบรมยังมีสว่นช่วยให้เกิดการเปลีย่นแปลงความคิดหรือพฤติกรรมที่เกี่ยวกับการ
เผชิญความตายในสามอันดับแรก คือ 1.มีส่วนช่วยให้สามารถยอมรับความตายของคนรอบข้างได้ 2.
ยอมรับความตายของตนเองได้ 3. มีส่วนช่วยให้สนใจการปฏิบัติธรรมมากข้ึน 

กิจกรรมที่ผู้ผ่านการอบรมมีความพอใจมากที่สุดคือ 1. การบรรยายของวิทยากร 
(เพราะสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ง่าย) 2. การเจริญมรณสติ (เพราะสามารถน ามาปรับใช้ ท าให้รู้ ว่า
ตนเองยังมีห่วงเรื่องอะไร) 3. การส ารวจทัศนคติเรื่องความตาย (เพราะเปิดพื้นที่ในการพูดคุยเรื่อง
ความตายที่ตามปกติพูดคุยไม่ได้) 

ส่วนกิจกรรมที่พึงพอใจน้อยที่สุดตามล าดับ ได้แก่ 1.  การภาวนาโพวา ทองเลน 
(ผู้เข้าร่วมไม่ค่อยเข้าใจกระบวนการที่ชวนให้ท า ตลอดจนการจินตนาการเป็นเรื่องยาก) 2.  กิจกรรม
บทบาทสมมติฝึกทักษะการดูแลผู้ปุวย (รู้สึกว่าไม่ใช่เรื่องจริง เป็นเหมือนฝึกการแสดงมากกว่า และ
การสวมบทบาทเป็นคนอื่นโดยไม่มีประสบการณ์ร่วมเป็นเรื่องยาก) 3. การเขียนพินัยกรรมชีวิต 

ท้ายที่สุดคือ ผู้ร่วมอบรมต้องการให้ผู้จัดการอบรม ผลิตหนังสือ ซีดีและเผยแพร่
เนื้อหาลงในเฟชบุ๊ก เว๊บไซด์ รวมถึงต้องการพื้นที่พูดคุยแลกเปลี่ยนเพื่อการเรียนรู้การเผชิญความตาย
อย่างสงบ และกิจกรรมฝึกทักษะการดุแลผู้ปุวยระยะสุดท้ายอย่างต่อเนื่องด้วย เช่น มีคอร์สอบรม
เรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ปุวยระยะท้าย เช่น การสื่อสารกับผู้ปุวยในช่วงใกล้ตาย ฯลฯ 

2.4.2 โครงการความตายออกแบบได้ 
กิจกรรมการเจริญมรณสติในรูปแบบเดี่ยว แบบคู่ และแบบกลุ่ม เป็นกระบวนการ

เรียนรู้เพื่อความเข้าใจชีวิตและความตาย ในระยะเวลาประมาณ 3 ช่ัวโมง โดยครูดล จากเครือข่าย
ชีวิตสิกขา (ธนวัชร์ เกตน์วิมุต) จัดข้ึนทุกวันเสาร์แรกของทุกเดือน เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้อง
นิพพานชิมลอง สวนโมกข์ กรุงเทพฯ 

2.4.2.1  วัตถุประสงค์ 
2.4.2.1.1 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดการตระหนักรู้ในคุณค่าของเวลาใน

การชีวิตที่เหลืออยู่ 
2.4.2.1.2 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดแรงบันดาลใจในการแสดงความ

กตัญญู และเมตตา ต่อบุคคลผู้มีพระคุณ 
2.4.2.1.3  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรู้สึกยอมรับว่าความตายเป็นส่วนหนึ่ง

ของชีวิตที่ควรมีการเตรียมตัวเผชิญไว้ล่วงหน้า 
2.4.2.2  เน้ือหา 

2.4.2.2.1 ยอมรับและเข้าใจความตายว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต : 
ฝึกนอนในท่าศพพิจารณาบทมรณสติ 

2.4.2.2.2 กระตุ้นจิตกตัญญู รู้คุณ เมตตา อ่อนโยนต่อผู้มีพระคุณ : 
ฝึกภาวนาแบบคู่กับหนึ่งค าถามมหัศจรรย์ 
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2.4.2.2.3 ตรวจสอบการยึดติด-ปล่อยวางที่มีต่อต้นทุนชีวิต : ฝึก
ภาวนาแบบกลุ่มเรียนรู้ประสบการณ์สูญเสีย 

2.4.2.2.4 รู้ทันการปรุงแต่งของจติ : ฝึกภาวนาแบบกลุ่มกับวัฏจักร
ของสิ่งมีชีวิต 

2.4.2.3  วิธีการปฏิบัต ิ
2.4.2.3.1 นอนในท่าศพ (ชาวะอาสนะ – Savasana หรือ Dead 

Body Pose) ท่าศพแตกต่างจากการนอนหลับ คือ การมีสติ ในขณะที่ร่างกายได้พักสบาย จิตเราต่ืนรู้
อย่างเต็มที่ รู้ชัดอยู่กับร่างกายที่ผ่อนคลาย ผลก็คือ “จิต” ที่รับรู้การพักของกายก็ได้รับการผ่อนคลาย
ไปพร้อมๆกัน 

ขั้นตอนปฏิบัต ิ
1. นอนหงาย 
2. กางขาออกห่างจากกันตามสบาย ปลายเท้าช้ีออกด้านข้าง 
3. กางแขนออกวางข้างล าตัว หงายฝุามือข้ึนทั้งสองข้าง ปลายนิ้ว

มืองอข้ึนเล็กน้อยตามธรรมชาติ 
4. จัดปรับร่างกายให้นอนราบแนบกับพื้นสบายๆ ไม่เกร็ง หลับตา

เบาๆ ผ่อนคลายทั้งกาย และใจ ปล่อยวางทุกสิ่งอย่างลง 
5. เมื่อร่างกายผ่อนคลายแล้ว ให้มีสติตามรู้ลมหายใจเข้าออก 

หายใจเข้าให้รู้ว่าหายใจเข้า หายใจออกให้รู้ว่าหายใจออก (จะหายใจตามธรรมชาติ หรือหายใจเข้า
ท้องพอง หายใจออกท้องยุบ โดยหายใจช้าๆ ก็ได้) 

เทคนิคเสริม 
1. เพื่อช่วยให้ร่างกายได้รับการผ่อนคลายมากที่สุด เราอาจใช้

หมอนบางๆหนุน หรือผ้าห่มพับทบ มารองไว้ใต้ศีรษะและคอ 
2. ส าหรับผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบหายใจ ปัญหาเกี่ยวกับหัวใจ 

และสตรีมีครรภ์ อาจน าผ้าห่มหลายๆผืน มาวางซ้อนเป็นลักษณะข้ันบันได หนุนทรวงอกให้เปิดกว้าง 
ท าให้ผ่อนคลายข้ึน 

3. ในกรณีผู้ที่มีปัญหาเวลานอนหงาย นอนพักได้ไม่สบาย หลังลอย 
อาจใช้หมอนข้างหนุนไว้ใต้เข่า ทั้งยังสามารถงอเข่าได้ เพื่อให้แผ่นหลังพักได้สบายๆ 

4. ส่วนผู้ที่มีปัญหาปวดหลัง เราควรงอเข่า ใช้เก้าอี้มารองหนุนไว้ที่
น่องให้น่องท ามุมฉากกับต้นขา 

ประโยชน์ 
1. ช่วยผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจ 
2. ท าให้นอนหลับสบาย 
3. รู้สึกสดช่ืน กระปรี้กระเปร่า 
4. ช่วยให้ความดันโลหิตกลับคืนภาวะปกติ หลังจากท าอาสนะ 
เมื่อใจเราน่ิง ร่างกายเราผ่อนคลายสบาย ให้เจริญมรณสติ คือการ

ระลึกถึงความตาย ทุกชีวิตเกิดมาย่อมมี แก่ เจ็บ ตาย เป็นของธรรมดา 
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ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราท ามาไม่ว่าจะเป็นเงินทอง ช่ือเสียง ลาภ ยศ 
สรรเสริญ คนที่รัก หรือความสุข ความทุกข์ เมื่อตายไปก็ไม่สามารถเอาอะไรไปได้ แม้แต่ร่างกายของ
เราเอง 

ท้ายที่สุดเมื่อสิ้นลม เราก็ต้องการพื้นที่แค่จะนอนหงายสงบนิ่งราบ
กับพื้นพระแม่ธรณี เหมือนอย่างที่เรานอนอยู่ตอนน้ี 

อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ไม่มีอะไรเที่ยงแท้ แน่นอน ไม่ว่าจะสุขหรือ
ทุกข์ ล้วนไม่มีตัวตน น าจิตมาจับที่ลมหายใจเข้าออก 

สมมติว่าเรารู้ก าหนดวันตายของเราเอง สิ่งที่อยากท าที่สุดก่อนตาย
คืออะไรและนอนสงบนิ่งตามลมให้ใจไปซักพัก และตั้งค าถามเหล่านี้ซ้ าๆ จนได้ค าตอบที่ชัดเจนกับ
ตัวเอง แล้วจดสิ่งส าคัญที่อยากท าหรือจ าเป็นต้องท ามากที่สุด ลงในกระดาษ 

ถ้าเราเหลือเวลาอีก 10 ปี ที่จะมีชีวิตอยู่บนโลกนี้ 3 สิ่งที่เราอยาก
ท ามากที่สุด คืออะไร? 

ถ้าเราเหลือเวลาอีก 5 ปี ที่จะมีชีวิตอยู่บนโลกนี้ 3 สิ่งที่เราอยากท า
มากที่สุด คืออะไร? 

ถ้าเราเหลือเวลาอีก 1 ปี ที่จะมีชีวิตอยู่บนโลกนี้ 3 สิ่งที่เราอยากท า
มากที่สุด คืออะไร? 

ถ้าเราเหลือเวลาอีก 3 เดือน ที่จะมีชีวิตอยู่บนโลกนี้ 3 สิ่งที่เรา
อยากท ามากที่สุด คืออะไร? 

ถ้าเราเหลือเวลาอีก 1 สัปดาห์ ที่จะมีชีวิตอยู่บนโลกนี้ 3 สิ่งที่เรา
อยากท ามากที่สุด คืออะไร? 

และถ้าเราต้องตายในวันนี้ สิ่งที่เราอยากท ามากที่สุด คืออะไร ? 
เมื่อได้ค าตอบแล้วให้น ามาพิจารณา 

บางครั้งในกิจกรรมนี้จะเปน็กิจกรรมแบบจับคู่ ให้อีกฝุายเป็นผู้ถาม
ว่า “หากมีเวลาอีก3วัน จะท าอะไร” และไม่ว่าอีกฝุายจะตอบว่าอะไรให้ถามซ้ าค าถามเดิมไปเรื่อยๆ
จนกว่าวิทยากรจะเคาะระฆังเป็นสัญญาณให้หยุด วิธีการนี้เป็นการส ารวจมุมมองและการให้
ความส าคัญทั้งของตนเองและของผู้อื่นด้วย 

2.4.2.3.2 กิจกรรมการเตรียมความพร้อมต่อความสูญเสีย 
โดยการเขียนช่ือคนหรือสิ่งส าคัญในชีวิตเรามา 3 คน/สิ่ง บน

กระดาษคนละแผ่น แล้วกระบวนกรจะหยิบแผ่นช่ือออกไปทีละแผ่น ซึ่งหมายความว่าเราสูญเสียคน
นั้นหรือสิ่งนั้นไปแล้ว และให้ส ารวจจิตของตนเองทั้งก่อนสูญเสีย ขณะสูญเสีย และหลังสูญเสีย 
กระบวนกรจะหยิบออกไปจนเหลือไว้เพียงคนเดียว 

หลังจากนั้นจะให้จับกลุ่ม4คน เพื่อผลัดเปลี่ยนกันถามถึงความรู้สึก
ของความสูญเสีย และจะท าเช่นไรต่อคน/สิ่งที่เหลือ 
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3. จิต 
ประเวศ วะสี (2547) ได้ให้ค าจ ากัดความว่า จิต (A state of Consciousness) หมายถึง 

ธรรมชาติที่รู้อารมณ์ หรือธรรมชาติที่ท าหน้าที่ เห็น ได้ยิน รู้กลิ่น รู้รส รู้สึกต่อการสัมผัสถูกต้องทาง
กาย และรู้สึกนึกคิดทางใจ  

ขันธ์ 5 หรือเบญจขันธ์ประกอบด้วย  
1. รูป หมายถึง ร่างกาย หรือส่วนที่เป็นวัตถุของร่างกายทั้งหมด 
2. เวทนา หมายถึง ความรู้สึก ไม่ว่าจะเป็นรู้สึกสุขหรือทุกข์หรือรู้สึกกลางๆ ไม่สุขและไม่

ทุกข์ 
3. สัญญา หมายถึง การจ าได้หมายรู้ หรือความจ า 
4. สังขาร หมายถึง การคิด หรือการคิดปรุงแต่ง 
5. วิญญาณ หมายถึง การรู้ 
ชีวิตประกอบด้วยรูปกับนาม หรือ กายกับใจ ซึ่งใจหรือจิตนั้นประกอบด้วยความรู้สึก, 

ความจ า, การคิดและการรู้ ที่เรียกว่า เวทนา, สัญญา, สังขารและวิญญาณนั่นเอง กายที่ไม่มีจิตก็ท า
อะไรไม่ได้ ขณะเดียวกัน ถ้าร่างกายแตกดับจิตก็ต้ังอยู่ไม่ได้ เรียกว่าเป็นสภาพซึ่งอาศัยกันและกัน แต่
จิตมีอ านาจเหนือกาย บงการให้ร่างกายท าตามความปรารถนาของจิต การรู้จักจิตของตัวเองและ
พัฒนาจิตจึงมีความส าคัญยิ่ง  

จิตมีความเป็นอนิจจัง ไม่คงที่แน่นอน เป็นกระบวนการหรือปรากฏการณ์ช่ัวขณะหนึ่งๆ มี
การเกิดข้ึน ตั้งอยู่ ดับไป 
 

 
 
ภาพที่ 7 ส่วนประกอบขันธ์5 หรือ เบญจขันธ์ 
ที่มา: ประเวศ วะสี และคณะ. (2547). ธรรมชาติของสรรพสิ่ง: การเข้าถึงความจริงท้ังหมด. 
กรุงเทพฯ: ร่วมด้วยช่วยกัน 
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4. จิตวิญญาณ 
ประเวศ วะสี (2547:57) ได้ให้ค าจ ากัดความว่า จิตวิญญาณ (Spirituality) หมายถึง มิติที่

สูงส่งของจิต หรือการจิตใจสูง ความดี กุศล บุญ คุณค่า หรือจิตที่เจริญ จิตที่หลุดพ้น จิตที่เห็นแก่ตัว
น้อย จิตเข้าถึงสิ่งสูงสุด ในทางพุทธ จิตวิญญาณคือปัญญา 

อนันทราช และไฮท์ (2001:89) ได้ให้ความหมายของจิตวิญญาณว่า เป็นประสบการณ์
ของมนุษย์ที่ซับซ้อนและมีหลายมิติประกอบด้วยด้านสติปัญญา (cognitive) ประสบการณ์ 
(experience) และพฤติกรรม (behavior) 

มิติด้านสติปัญญาและปรัชญา ได้แก่ การค้นหาความหมาย วัตถุประสงค์และความจริงใน
ชีวิต ความเช่ือและคุณค่าในสิ่งที่แต่ละบุคคลอาศัยอยู่ 

มิติด้านประสบการณ์และอารมณ์ ได้แก่  ความรู้สึกของการคาดหวัง  ความรัก 
ความสัมพันธ์ ความสงบภายใน สิ่งปลอบใจและผู้ให้การสนับสนุน 

มิติด้านพฤตกิรรม ได้แก่ สิ่งที่บุคคลแสดงออกมาจากความเช่ือทางจิตวิญญาณของแต่ละ
คน 

สรุป ความหมายของจิตวิญญาณ หมายถึง พลังที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความมีชีวิตจิตใจ ผดุง
ชีวิต และให้ความหมายที่ส าคัญแก่ชีวิต พร้อมทั้งแสดงพฤติกรรมออกมาจากความเช่ือทางจติวิญญาณ
ของบุคคล 

4.1  การพัฒนาจิตวิญญาณ 
จิตวิญญาณเป็นมิติที่ท าให้มนุษย์ต่างจากสัตว์ สัตว์ไม่มีบุญไม่มีบาป ท าไปตาม

สัญชาตญาณ แต่มนุษย์มีบุญบาปดีช่ัว สามารถพัฒนาจิตให้สูงจนแม้หลุดพ้นจากความเห็นตัวโดย
สิ้นเชิงก็ได้ ระดับความเป็นมนุษย์จึงข้ึนอยู่กับระดับทางจิตวิญญาณ 

จิตวิญญาณสูงท าให้มีสุขภาวะ (Well-being) จิตที่หลุดจากความเหน็แก่ตัวมากเทา่ไรก็ยิ่ง
เป็นอิสระ เบาสบาย สงบ เนื่องจากพ้นจากภาวะบีบค้ัน เครียด เกิดความสุขจากการหลุดพ้น หรือ
เรียกว่าเป็นความสุขทางจิตวิญญาณ (spiritual happiness) ถ้ามนุษย์ไม่พบความสุขทางจิตวิญญาณ
ถือว่ายังไม่พบความสุขที่แท้จริง ยังต้องแสวงหาอยู่ร่ าไป อีกทั้งในสภาวะที่มีจิตวิญญาณสูง ร่างกายจะ
หลั่งสารเอ็นโดรฟินส์ออกมา ท าให้เกิดความสุขทางร่างกายด้วยเช่นกัน ท าให้สุขภาพดีและอายุยืน 

วิถีการพัฒนาจิตวิญญาณในแต่ละศาสนาไม่ว่าจะเป็นฮินดู พุทธ คริสต์ อิสลาม ก็ค้นพบ
วิถีทางพัฒนาจิตวิญญาณในท านองคล้ายๆกัน ซึ่งล้วนมุ่งการลดความมีตัวตน หรือความเห็นแก่ตัว 
กล่าวคือประกอบด้วย 

4.1.1 การอยู่ร่วมกันที่ดี ได้แก่ การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ แบ่งปัน อันได้แก่ “ทาน” และ
การไม่เบียดเบียนกัน อันได้แก่ “ศีล” 

4.1.2 การท าจิตใจให้สงบ เป็นหลักของทุกศาสนา เพราะจิตใจที่สงบเข้าถึงความจริง
หรือปัญญาได้ง่าย การท าจิตใจให้สงบมีหลายวิธี เช่นอยู่มนที่ที่สงบ การฟังเทศน์ การสวดมนต์ การ
เจริญสติ การเจริญสมาธิ เป็นต้น 

4.1.3 ปัญญา หมายถึงการเข้าถึงความจริงของธรรมชาติที่ใหญท่ี่สดุ ส าหรับศาสนาที่
มีพระเจ้า พระเจ้าคือธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุด หรือจิตจักรวาลผู้สร้างธรรมชาติทั้งหมด การเข้าถึงพระผู้
เป็นเจ้าคือการยกระดับจิตวิญญาณไปสู่สิ่งสูงสุด ในทางพระพุทธศาสนาถือว่าความจริงของธรรมชาติ 
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คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา การเข้าถึงความจริงทั้งสามได้จะท าให้หลุดพ้นจากการยึดมั่นในตัวตน หรือ
ธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุด คือ ความว่าง (สุญญตา) การเข้าถึงความว่างก็เป็นการพัฒนาจิตวิญญาณสูงสุด 

4.2 จิตตปัญญาศึกษา 
4.2.1 ความหมาย 
จิตตปัญญาศึกษา (Contemplative Education) ในปัจจุบันยังไม่มีการให้

ความหมายหรือนิยามที่ชัดเจนตายตัว แต่โดยทั่วไปแล้วผู้ที่ศึกษาแนวคิดน้ีก็ได้ให้นิยามที่คล้ายคลึงกัน
ไม่ว่าจะเป็น ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประเวศ วะสี, นายแพทย์โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ และ คุณ
วิจักขณ์ พานิช เป็นต้น ซึ่งสามารถสรุปแนวคิดทางจิตตปัญญาศึกษาดังนี้ คือ “เป็นการเรียนรู้ด้วยใจ
อย่างใคร่ครวญ รู้จิตของตนเอง ท าให้เกิดปัญญา ซึ่งเป็นทางเข้าถึงความจริงสูงสุดได้” หรือมี
ความหมายอย่างง่ายว่า “เรียนรู้จิตตนเพื่อน าไปสู่การเกิดปัญญา” 

 

 
 
แผนภูมิที่ 1 ความหมายของจิตตปัญญาศึกษา 
ที่มา: ธิป ศรีสกุลไชยรัก. (2553). จิตตปัญญาวาส. กรุงเทพฯ: แปลน พริ้นท์ติ้ง เฮาท์ 

 
การเรียนรู้จิตด้วยใจอย่างใคร่ครวญนี้ เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่พรั่งพร้อมด้วยศีล 

สมาธิ อันเป็นบาทฐานของการก่อก าเนิดปัญญา ซึ่งก็คือความรู้ที่ท าให้เราสามารถมองเห็นสรรพสิ่ง
ตามความเป็นจริง เห็นถึงความสัมพันธ์ เช่ือมโยง และการเปลี่ยนแปลงแบบพลวัตไหลเลื่อนไม่หยุดนิ่ง 
เห็นถึงความไม่แน่นอนของชีวิต ท าให้เรากลับมาเห็นคุณค่าของการมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันขณะ ด้วย
สติสัมปชัญญะที่สมบูรณ์ เป็นการศึกษาอย่างอ่อนน้อมถ่อมตน ด้วยสายตาแห่งความสดใหม่อยู่เสมอ 
การเรียนรู้จึงงอกงามจากภายใน เป็นไปอย่างไม่เร่งรีบ ความรู้ที่ได้จึงสกุงอมหอมหวาน ก่อเกิดผลเป็น
การงานอันสร้างสรรค์ เพื่อประโยชน์อันกว้างขวางต่อตนเองและผู้คนรอบข้างในสังคม 

4.2.2 พ้ืนท่ีเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาทางจิต (ปัญญา) 
จากความส าคัญของจิตตปัญญาศึกษา ท าให้หลายองค์กรเริ่มสนใจที่จะน าแนวคิดนี้

มาประยุกต์ใช้และปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านการจักกิจกรรมต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นการเรียน
การสอน การปฏิบัติภาวนา การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือแม้แต่กิจกรรมทีเ่กิดข้ึนในกิจวัตรประจ าวัน
ก็ตาม ซึ่งทุกกิจกรรมก็ล้วนแต่ต้องการพื้นที่ทางกายภาพเพื่อรองรับอย่างเหมาะสม   

โดยทั่วไปแล้วพื้นที่ทางกายภาพสามารถส่งผลต่อการรับรู้ของคนได้ ยกตัวอย่างเช่น 
หากเราอยู่ในที่มืดและแคบ ไม่ปลอดโปร่ง เราก็จะเกิดความไม่วางใจในพื้นที่ กลัวกังวล เมื่อเราเกิด
ความกังวลใจ จิตเราก็จะไม่ตั้งมั่น และน าไปสู่การขาดสติ ปัญญาจึงไม่เกิดในที่สุด ซึ่งจะเห็นได้ว่า
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รูปแบบของพื้นที่สามารถส่งผลต่อการรับรู้ทั้งทางกายและทางจิตได้โดยตรง ดังนั้นพื้นที่ที่ส่งเสริมต่อ
การพัฒนาทางจิตตปัญญาและสามารถเอื้อให้มนุษย์มีจิตใจแจ่มใส มีสติต้ังมั่นไม่เลื่อนลอย เกิดความ
ส ารวม และรู้ตัวทั่วพร้อม ก็ควรจะเป็นพื้นที่ที่มีความสงบ ร่มรื่นและสร้างความผ่อนคลายให้มนุษย์
เกิดการวางใจได้  ในขณะเดียวกันก็จะต้องมีวิถีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติภาวนา ซึ่งค าส าคัญที่
เกี่ยวข้องกับการรับรู้พื้นที่ทางกายภาพของมนุษย์ และเป็นพื้นฐานของพื้นที่ศักดิ์สิทธ์ิ คือ ผัสสะแห่ง
สถานที่ (Sense of Place) และจิตวิญญาณสถานที่ (Spirit of Place) 

4.2.2.1 ผัสสะแห่งสถานท่ี (Sense of Place) 
ผัสสะแห่งสถานที่ หรือ Sense of Place ถูกใช้อย่างแพร่หลายตามแต่

วัตถุประสงค์และความหมายที่ต่างกันไป ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะหมายถึง ความรู้สึกของบุคคลเมื่อตนได้
เข้าไปอยู่ในสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง ซึ่งบุคคลนั้นก็จะมีประสบการณ์ร่วมกับพื้นที่และเป็นผู้ระบุ
ความรู้สึกที่เกิดข้ึนด้วยตนเอง ดังนั้นการที่คนแต่ละคนเข้าไปในสถานที่เดียวกันความรู้สกึหรือการรบัรู้
ต่อพื้นที่นั้นๆ อาจจะแตกต่างกันไปได้ ข้ึนอยู่กับคุณภาพของการรับรู้และประสบการณ์ของตน แต่
อย่างไรก็ตามหากพื้นที่นั้นๆมีเอกลักษณ์ที่เด่นชัดหรือมีความชัดเจนทางด้านภูมิประเทศก็สามารถท า
ให้ผู้คนส่วนใหญ่เกิดการรับรู้ที่ตรงกันได้ ยิ่งสถานที่มีเอกลักษณ์ชัดเจนมากเท่าไร ก็จะท าให้คนเกิด
ความทรงจ ากับสถานที่ได้มากข้ึนเท่านั้น ดังนั้นความเด่นชัดหรือเอกลักษณ์ของพื้นที่ ซึ่งบางครั้ง
เรียกว่า ความแท้จริงที่อยู่ในพื้นที่ (Authenticity) จะสามารถช่วยให้เราก าหนดต าแหน่งแห่งที่ได้ รู้
และจดจ าได้ว่าตนเองอยู่ที่ใด ซึ่งตรงกันข้ามกับค าว่า Placeless ที่หมายถึงสถานที่ที่ไม่มีความชัดเจน 
ไม่มีเอกลักษณ์ หรือการไม่มีความทรงจ ากับสถานที่ ที่แห่งใดซึ่งมนุษย์ได้สัมผัสแล้วปราศจากซึ่ง
ความรู้สึก มนุษย์ย่อมขาดความผูกผันกับพื้นที่นั้นๆ ในที่สุด  

ซึ่งอาจจะกล่าวได้ว่าผัสสะแห่งสถานทีน่ั้น ต้องอาศัยสุนทรียะสัมผสั ซึ่งเป็นสิง่
ที่ก่อร่วมกันจากประสาทสัมผัสทั้งหมดที่มี ไม่ว่าจะเป็นการมองเห็น การได้ยิน กลิ่น การเคลื่อนไหว 
ผิวสัมผัส ความทรงจ าหรือแม้แต่จินตนาการ ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว Sense of Place จะเป็นการรับรู้เชิง
กายภาพ จากสภาพตามธรรมชาติและสภาพภูมิประเทศ ไม่ใช่การรับรู้ที่เกิดข้ึนจากกิจกรรมหรือการ
กระท าของมนุษย์ อย่างไรก็ตาม มนุษย์เองก็มีส่วนช่วยให้ตัวสถานที่สามารถแสดงเอกลักษณ์และ
ตัวตนของตนเองได้ชัดเจนข้ึนได้เช่นกัน โดยผ่านทางวิถีชีวิต หรือกิจกรรมทางวัฒนธรรมของมนุษย์ ซึ่ง
เราเรียกสิ่งนี้ว่า จิตวิญญาณสถานที่ หรือ Spirit of Place 

4.2.2.2 จิตวิญญาณสถานท่ี (Spirit of Place) 
จิตวิญญาณสถานที่ คือ กิจกรรมทางวัฒนธรรมของมนุษย์ เมื่อมนุษย์ได้เข้าไป

อยู่หรือตั้งถิ่นฐานในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง มนุษย์มักจะมีปฏิสัมพันธ์และท าการปรับเปลี่ยนพื้นที่ ไม่ว่าจะ
เป็นการตั้งถ่ินฐาน การสร้างระบบประเพณีพิธีกรรม คติความเช่ือ เรื่องเล่า และต านาน ซึ่งสิ่งต่างๆ
เหล่าน้ีเองที่จะมีสว่นช่วยให้ผัสสะแหง่สถานที่ มีความชัดเจนข้ึนหรือลดทอนลงก็ได้ ข้ึนอยู่กับว่ามนุษย์
มีความเคารพธรรมชาติและสภาพภูมิประเทศของสถานที่เดิมมากน้อยเพียงไร เพราะหากมนุษย์มี
ความเคารพต่อพื้นที่นั้นแล้ว สิ่งที่มนุษย์ท าก็จะมีความสอดคล้องและสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อม
บริเวณนั้นๆ การเปลี่ยนแปลงและท าลายจะเกิดข้ึนน้อยที่สุด จึงกล่าวได้ว่าการท ากิจกรรมหรือการ
สร้าง Spirit of Place ที่ดีนั้น จะช่วยให้ Sense of Place ของสถานที่นั้นๆ ปรากฏ ข้ึนได้อย่าง
ชัดเจน 
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5. สัปปายะสถาน 
5.1  สัปปายะ 
สัปปายะ (Suppaya / Favorable condition) หมายถึง สิ่งที่เหมาะกัน สิ่งที่เกื้อกูล ช่วย

สนับสนุนในการบ าเพ็ญภาวนาให้ได้ผลดี ช่วยให้สมาธิตั้งมั่น ไม่เสื่อมถอย มี7อย่าง ดังนี้ 
5.1.1 อาวาสสัปปายะ คือ ที่อยู่ซึ่งเหมาะกัน เช่น ไม่พลุกพล่านจอแจ (suitable 

abode) 
5.1.2 โคจรสัปปายะ คือ ที่หาอาหาร ที่เที่ยวบิณฑบาตที่เหมาะดี เช่น มีหมู่บ้านหรือ

ชุมชนที่มีอาหารบริบูรณ์อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลเกินไป (suitable resort) 
5.1.3 ภัสสสัปปายะ คือ การพูดคุยที่เหมาะกัน เช่น พูดคุยเล่าขานกันแต่ในกถาวัตถุ 

10 และพูดแต่พอประมาณ (suitable speech) 
5.1.4 ปุคคลสัปปายะ คือ บุคคลที่ถูกกันเหมาะกัน เช่น มีท่านผู้ทรงคุณธรรม ทรง

ภูมิปัญญาเป็นที่ปรึกษาเหมาะใจ (suitable person) 
5.1.5 โภชนสัปปายะ คือ อาหารที่เหมาะกัน เช่น ถูกกับร่างกาย เกื้อกูลต่อสุขภาพ 

ฉันไม่ยาก (suitable food) 
5.1.6 อุตุสัปปายะ คือ ดินฟูาอากาศธรรมชาติแวดล้อมที่เหมาะกัน เช่น ไม่หนาว

เกินไป ไม่ร้อนเกินไป เป็นต้น (suitable climate) 
5.1.7 อิริยาปถสัปปายะ คือ อิริยาบถที่เหมาะกัน เช่น บางคนถูกจับจงกรม บางคน

ถูกกับนั่ง ตลอดจนมีการเคลื่อนไหวที่พอดี (suitable posture) 
5.2  ลักษณะของสถานท่ีเจริญสติ 
การออกแบบสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่เอือ้ให้เกิดบรรยากาศในการเรยีนรู้จติใจตนเองนัน้ 

จะต้องเริ่มต้นจากพื้นฐานความเช่ือของผู้น าในการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ในระดับจิต วิญญาณ 
และสมาทานความเช่ือนั้นโดยการปฏิบัติอย่างเคารพ สอดคล้อง กลมกลืน และเช่ือมโยงกับธรรมชาติ 
เมื่อเริ่มต้นจากพื้นฐานในลักษณะนี้ ก็จะส่งผลให้เกิดความสันโดษ สงบ และสัปปายะ ซึ่งคุณลักษณะ
ทั้ง 3 นี้เองที่ท าให้เกิดบรรยากาศการเรียนรู้แบบจิตตปัญญา คือเป็นคุณลักษณะที่เอื้อให้เกิดการ
เรียนรู้จิต รู้ใจตนเองได้ 
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แผนภูมิที่ 2 แนวคิดในการสร้างจิตตปัญญาวาส 
ที่มา: ธิป ศรีสกุลไชยรัก. (2553). จิตตปัญญาวาส. กรุงเทพฯ: แปลน พริ้นท์ติ้ง เฮาท์ 

 
เมื่อการสร้างกายภาพใดๆ ด าเนินไปตามแนวคิดนี้แล้ว การสร้างสถาปัตยกรรมนั้นก็จะ

เป็นการสร้างวัตถุธรรมที่เกิดข้ึนตามเหตุและปัจจัยของสภาพธรรมชาติแวดล้อม จ านวนผู้ใช้ และ
รูปแบบการใช้สอยพื้นที่ โดยอยู่บนฐานความเช่ือในการพัฒนา (ศักยภาพ) มนุษย์ในระดับจิตวิญญาณ 
ดังนั้นสถาปัตยกรรมที่เกิดข้ึนจึงเต็มไปด้วยความเคารพธรรมชาติ เอื้อให้เกิดพื้นที่ในการเรียนรู้ตนเอง
จากภายใน สะท้อนถึงความเป็นจิตตปัญญาวาส มีความเรียบง่าย และซื่อตรงต่อการใช้สอย ท าให้เกิด
ความพอเพียง ไม่มีมากจนเกินความจ าเป็น 

อย่างไรก็ตามจากการสืบค้นและสังเคราะห์ แม้จะพบว่าผู้น าทางจิตวิญญาณเป็นหัวใจ
ส าคัญที่จะท าให้เกิดสภาวะจิตตปัญญาวาส แต่หากองค์กรหรือสถาบันใดยังไม่พร้อมในด้านผู้น า 
องค์กรหรือสถาบันนั้นก็จะต้องก าหนดแนวทางการสร้างจิตตปัญญาวาสที่จะไม่ค านึงถึงเพียงแนวทาง
ในการออกแบบเฉพาะ ตัวอาคาร แต่จะต้องค านึงแนวทางในการเลือกที่ตั้ง และแนวทางในการสร้าง
ให้เกิดวัฒนธรรมด้วย เนื่องจากแนวทางในการเลือกที่ตั้งจะมีผลต่อ ผัสสะแห่งสถานที่และวัตถุแห่ง
การก่อประกอบ ส่วนแนวทางในการสร้างวัฒนธรรมนั้นจะส่งผลต่อ จิตวิญญาณสถานที่และวัตถุแห่ง
การส่งสะท้อน และแนวทางในการออกแบบจะมีผลต่อการสร้างพื้นที่ศักดิ์สิทธ์ิและวัตถุแห่งการ
รองรับค้ าจุน 
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แผนภูมิที่ 3 แนวทางที่ท าให้เกิดจิตตปัญญาวาส 
ที่มา: ธิป ศรีสกุลไชยรัก. (2553). จิตตปัญญาวาส. กรุงเทพฯ: แปลน พริ้นท์ติ้ง เฮาท์ 
 

แนวทางในการน าไปสู่ความเป็นจิตตปัญญาวาสโดยมิได้ข้ึนอยู่กับตัวผู้น านี้ จะครอบคลุม
ทั้งหมด 3 แนวทางอันได้แก่ (1) แนวทางหรือเกณฑ์ในการเลือกที่ตั้ง และสภาพแวดล้อม (2) แนวทาง
หรือวิธีการสร้างเพื่อให้เกิดวัฒนธรรม และ (3) แนวทางหรือเกณฑ์ในการออกแบบสถาปัตยกรรม ซึ่ง
ในรายละเอียดของแต่ละแนวทางจะถูกก าหนดไว้เป็นโดยแยกเป็นข้อๆ อย่างละเอียด เพื่อให้แนวทาง
ทั้ง 3 นี้น าไปสู่การปฏิบัติหรือประยุกต์ใช้ได้อย่างไปรูปธรรม โดยแต่ละแนวทางจะมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้  

5.2.1 แนวทางหรือเกณฑ์ในการเลือกท่ีตั้ง และสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 
5.2.1.1 ควรเป็นพื้นที่ที่มีขนาดใหญ่ และมีลักษณะเป็นธรรมชาติไม่น้อยกว่า

สามเท่า หรือสามในสี่ (3/4) ของพื้นที่ใช้สอย(พื้นที่ปกคลุมอาคาร Coverage Area) 
5.2.1.2 พื้นที่ควรมีความสมบูรณ์ตามองค์ประกอบของธรรมชาติ อันได้แก่ 

ดิน (ที่มีความอุดมเป็นพื้นรองรับที่ดีต่อพืชพันธ์ุ) น้ า (เป็นน้ าดีไม่เน่าเสีย) ลม (อากาศถ่ายเทสะดวก 
ปลอดโปร่ง) พืชพันธ์ุ (มีความหลากหลาย ทั้งขนาดต้น และชนิดพันธ์ุ) 

5.2.1.3 ภายในพื้นที่ควรจะมีบรรยากาศ สงบ ร่มเย็น และห่างไกลจากการถูก
รบกวนจากสภาพที่รีบเร่ง วุ่นวาย  

5.2.2 แนวทางหรือวิธีการสร้างเพ่ือให้เกิดวัฒนธรรม 
5.2.2.1 ควรมีหรือสร้างความเช่ือในเรื่องการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์เป็น

พื้นฐาน 
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5.2.2.2 จัดวางกิจกรรมอย่างเป็นกระบวนการเพื่อให้เกิดแนวทางที่เป็น
รูปธรรม และปฏิบัติจริงได ้

5.2.2.3 สร้างเป็นวิถีแห่งการปฏิบัติ ที่ต้องอาศัยความเป็นชุมชนและ
ธรรมชาติในการเรียนรู้ตนเองและเรียนรู้จากผู้อื่น เพื่อให้เกิดความเป็นกัลยาณมิตร 

5.2.2.4 สร้างกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความเช่ือ หรือเป็นกิจกรรมที่มีความ
เกี่ยวข้องกับธรรมชาติของชีวิตมนุษย์ (เกิด แก่ เจ็บ ตาย) 

5.2.2.5 จัดเตรียม อาหาร และการออกก าลังกาย การเป็นอยู่ที่ดี และ
พอเพียง เพื่อสุขภาพที่ดีอันเป็นพื้นฐานของจิตใจที่มีสติ สัมปชัญญะที่สมบูรณ์ 

5.2.2.6 สร้างวัฒนธรรมให้เกิดวิถีที่ช้าลง (Slow Lifestyle) เพื่อให้การความ
ส ารวม ประณีตในการวิถีชีวิต และเป็นปฏิบัติอย่างใคร่ครวญ 

5.2.2.7 มีกิจกรรมอย่างถาวรในการรักษาธรรมชาติและทรัพยากรสิง่แวดลอ้ม 
5.2.2.8 ควรสร้างสื่อสัญลักษณ์ ที่แสดงออกถึงจิตตปัญญาศึกษา และน ามา

แสดงโดยผ่านทางกายภาพ เพื่อสร้างให้เกิดผัสสะแห่งสถานที่ 
5.2.2.9 ก าหนดต าแหน่งแห่งที่ของพื้นที่ศักดิ์สิทธ์ิให้ชัดเจน ในต าแหน่งที่

สามารถส่งผลต่อกลุ่มเปูาหมายได้ 
5.2.3 แนวทางหรือเกณฑ์ในการออกแบบสถาปัตยกรรม 

5.2.3.1 การเปลี่ยนแปลงสภาพธรรมชาติเดิมในพื้นที่ ให้เกิดข้ึนตามความ
จ าเป็นและให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับที่น้อยที่สุด 

5.2.3.2 จะต้องรักษาพื้นที่ให้คงสภาพความเป็นธรรมชาติไว้ อย่างน้อยที่สุด 
3/4 ของพื้นที่ทั้งหมด (ตัวอาคารมีพื้นที่เพียง 1/4 ของพื้นที่ทั้งหมดเป็นอย่างมาก) 

5.2.3.3 มีพื้นที่ธรรมชาติที่วิเวก เพื่อให้เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ ส ารวจ และ
ค้นหาตนเอง จากธรรมชาติโดยตรง 

5.2.3.4 จัดพื้นที่ให้เกิดการใช้งานอย่างคุ้มค่า ประหยัดและยืดหยุ่น 
5.2.3.5 ทุกพื้นที่ควรมีการก าหนดกิจกรรม เพื่อให้ทุกพื้นที่ได้รับการดูแล

รักษาและเป็นไปเพื่อการเรียนรู้ 
5.2.3.6 การออกแบบจะต้องมีพื้นที่ที่เอื้อให้ผู้คนเกิดความสัมพันธ์กัน ซึ่งเป็น

พื้นที่ส่วนกลาง (Common Space) ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่ใช้งาน 
5.2.3.7 ให้ธรรมชาติเป็นองค์ประกอบในการออกแบบ และเป็นส่วนหนึ่งของ

ตัวอาคาร 
5.2.3.8 เลือกใช้วัสดุ ที่มีความกลมกลืน และเช่ือมโยงกับธรรมชาติของที่ตั้ง  

อันได้แก่วัสดุธรรมชาติ เช่น ไม้ และดิน เป็นต้น 
5.2.3.9 อาคารควรมีสัดส่วนขนาดเล็ก (Intimate Scale) ที่มีความเหมาะสม

กับจ านวนบุคลากรและสภาพแวดล้อม ความสูงไม่เกิน 2-3 ช้ัน (ประมาณ 8 เมตร)  
5.2.3.10 ควรจัดวางอาคารแบบกระจายตัว ไม่ใกล้กันจนเกินไป เพื่อให้เกิด

ความวิเวก 
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5.2.3.11 ใช้แนวคิด Passive Design เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน 
(เครื่องปรับอากาศ) และให้เกิดภาวะน่าสบาย 

5.2.3.12 พื้นที่เพื่อรองรับกิจกรรมในการรักษาสิ่งแวดล้อม และการใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เช่นจุดคัดแยกขยะเพื่อน ากลับมาใช้ใหม่ เป็นต้น 

5.2.3.13 ก าหนดให้มีพื้นที่ศักดิ์สิทธ์ิในต าแหน่งที่เหมาะสม เช่ือมโยงกับการ
สัญจรของผู้คน เพื่อให้เกิดพลังต่อการรับรู้ 

5.2.3.14 อาคารควรได้รับการออกแบบอย่างถูกสุขลักษณะ กล่าวคือ ให้เกิด
ความ “สะอาด สว่าง สงบ” สะอาด ซึ่งมาจากการออกแบบและเลือกใช้วัสดุที่ดูแลง่าย สว่าง อัน
เนื่องมาจากการก าหนดแสงธรรมชาติให้มีสว่างที่เหมาะสมต่อรูปแบบการใช้งาน สงบ อันเนื่องมาจาก
การออกแบบให้อาคารมีรูปแบบเรียบง่าย ซึ่งตรงต่อการใช้งาน มองดูแล้วไม่เกิดความขัดแย้งกับ
บริบทโดยรอบ 

5.3  การออกแบบท่ีพักแรม 
“ที่พักแรม” (Accommodation) มีความหมายเช่นเดียวกับ “ที่พักคนเดินทาง” ที่ใช้

เรียกในสมัยโบราณ ก่อนจะมีค าว่า “โรงแรม” (Hotel) 
ที่พักแรม หมายถึง สถานที่ที่จัดไว้ส าหรับผู้เดินทาง หรือลูกค้า (Guest) ที่พักค้างคืนใน

ระหว่างการเดินทางพร้อมทั้งให้บริการอาหาร เครื่องดื่ม และบริการอื่นๆแก่ผู้เดินทางมา หรือลูกค้าที่
เข้าพักอาศัยด้วย 

โรงแรม มีรากศัพท์มาจากค าว่า “โฮสท์” (Host) ซึ่งหมายถึงเจ้าของบ้านหรือเจ้าบ้าน 
ตามพระราชบัญญัติโรงแรมประเทศอังกฤษก าหนดว่า โรงแรม คือ สถานที่ประกอบการที่
ผู้ประกอบการจะต้องมีอาหาร เครื่องดื่ม และที่พักไว้บริการคนเดินทางที่จ่ายค่าบริการนั้น และ
พระราชบัญญัติของประเทศไทย พ.ศ. 2547 ในมาตรา 4 ให้ค าจ ากัดความว่า สถานที่พักที่จัดตั้งข้ึน
โดยมีวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจ เพื่อให้บริการที่พักช่ัวคราวส าหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใด โดยมี
ค่าตอบแทน 

อย่างไรก็ตามโรงแรมทกุระดับ ทุกประเภท ควรจะต้องมีลักษณะมาตรฐานของการบรกิาร
โรงแรมเหมือนกัน 4 ประการ ดังนี้ 

ความปลอดภัย (Securities) โรงแรมต้องให้ความปลอดภัยแก่แขกได้ มิใช่เฉพาะ
ห้องพักเท่านั้นยังรวมถึงสถานที่อื่นๆของโรงแรมด้วย ต้องท าให้แขกคิดว่า การพักอาศัยในโรงแรม
เหมือนพักในบ้านหลังที่สอง ดังนั้น แขกต้องมีความอบอุ่นปลอดภัยในการพักอาศัย 

ความสะอาด (Cleanliness) เป็นสิ่ งส าคัญส าหรับงานบริกการ เ ช่น ห้องนอน 
ห้องรับแขก ห้องน้ า ห้องอาหาร ฯลฯ ยังหมายถึงความสะอาดของพนักงานบริการอีกด้วย 

ความสะดวก (Facilities) โรงแรมต้องอ านวยความสะดวกให้แก่แขกผู้มาพัก เริ่มต้น
ตั้งแต่บริการรับส่งสนามบิน-โรงแรม บริการยกกระเป๋าสัมภาระ ส่งข่าวสารต่างๆ บริการอาหารเรื่อง
ดื่มแก่แขก ฯลฯ นอกจากนี้ยังอ านวยความสะดวกในเรื่องสนามกีฬาและสถานที่นันทนาการ  

การบริการ (Services) การบริการที่ดีเป็นสิ่งส าคัญส าหรับงานบริการทุกประเภท ท าให้
เกิดความประทับใจและต้องการรับบริการอีกในครั้งต่อไป ดังนั้น พนักงานบริการต้องมีความสุภาพ
เรียบร้อย พูดจาไพเราะ แต่งกายสะอาด และพร้อมที่จะบริการแขก 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



52 

5.3.1 ชนิดและประเภทของโรงแรม 
ในปัจจุบัน โรงแรมและที่พักแรมหลายชนิด มีลักษณะแตกต่างจากโรงแรมยุคอดีต 

เพื่อผลทางการตลาดที่ต้องการการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าเฉพาะกลุ่ม เช่น 
โรงแรมแคปซูล (Capsule Hotel) เป็นโรงแรมใหม่ที่สร้างข้ึนเพราะเกิดปัญหาใน

เรื่องของที่ดินในการก่อสรา้งโดยเฉพาะในเมืองใหญ่ๆ  โรงแรมนี้มีต้นก าเนิดในประเทศญี่ปุุน สร้างแห่ง
แรกที่เมืองโอซาก้า มีทั้งหมด 590ห้อง และให้บริการเฉพาะนักท่องเที่ยวชายเท่านั้น ต่อมามีโรงแรม
แคปซูลที่กรุงโตเกียว เปิดบริการเฉพาะนักท่องเที่ยวหญิง โรงแรมแคปซูลอาจถือได้ว่าเป็นโรงแรมทีมี
ห้องพักขนาดเล็กที่สุดในบรรดาโรงแรมประเภทอื่นๆ คือ มีขนาดกว้าง 1.25 เมตร ความสูง 1 เมตร 
และความยาว 2 เมตร แต่อุปกรณ์สิ่งอ านวยความสะดวกในโรงแรมมรความทันสมยัเหมือนกบัโรงแรม
ช้ันหนึ่งทั่วไป ในห้องพักจะมีเตียงนอนพับเก็บได้ มีทีวี มีห้องอาหาร ห้องคาราโอเกะ (Karaoke) ห้อง
เซาวนา (Sauna) ห้องสันทนาการ สระว่ายน้ าและสระจาคุชช่ี (Jacuzzi) ราคาที่พักประมาณ 5,000 
ถึง 40,000 เยน 

โรงแรมบูติก (Boutique Hotels) เป็นโรงแรมที่เน้นการตกแต่งภายในหรูหราและ
ทันสมัยตามยุค มีสิ่งอ านวยความสะดวกครบครัน และสร้างบรรยากาศภายในให้ดูแปลกจากโรงแรม
ช้ันน าทั่วไป เนื่องจากกลุ่มผู้เข้าพักเป็นคนรุ่นใหม่ หรือกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่รียกตัวเองว่ากลุ่มฮิป
ฮอป (HIPHOP) ราคาที่พักค่อนข้างสูง และมีบริการอื่นตามที่ผู้เข้าพักต้องการ เป็นการตอบสนองต่อ
ตลาดระดับสูงและเป็นแบบที่เรียกว่า “ปัจเจกบุคคล” (High Individual Person) มีจ านวนห้องพัก
น้อยกว่าโรงแรมทั่วไป (ตั้งแต่ 3-100 ห้อง) ปัจจุบันในหลายพื้นที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย มีการ
ก่อสร้างโรงแรมประเภทนี้เพื่อรองรับตลาดที่เปลี่ยนไปแล้ว 

5.3.2 โครงสร้างของโรงแรม 
เนื่องจากโรงแรมมีหลายรูปแบบหลากประเภทต่างกันไป ทั้งขนาด ชนิดของผู้เข้าพัก 

จุดประสงค์ของเจ้าของกิจการ ละกษณะการบริหารงาน ฯลฯ ดังนั้นโครงสร้างองค์การของโรงแรมจึง
แตกต่างกันไป แต่ทุกโรงแรมต้องมโีครงสรา้งองค์การ โดยมีผู้บังคับบัญชาสูงสุด คือ ผู้จัดการใหญ่หรือ
ผู้จัดการทั่วไป (The general Manager) เป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารงานสูงสุดของโรงแรม และมี
การแบ่งงานออกเป็นแผนกต่างๆให้หวัหน้าแผนก (Departmental head) รับผิดชอบแต่ละส่วน ดังนี้ 

5.3.2.1 ระบบบริหารมีผู้บังคับบัญชาสูงสุด เป็นผู้จัดการใหญ่หรือผู้จัดการ
ทั่วไป (The general manager) แต่บางโรงแรมที่เป็นรูปแบบของคณะกรรมการ เรียกว่ากรรมการ
ผู้จัดการ (Managing director) 

5.3.2.2 แผนกห้องพัก (Room division) บางโรงแรมที่เป็นโรงแรมใหญ่จะมี
ผู้จัดการแผนกห้องพัก (Room division manager) แต่จะแยกออกเป็นแผนกย่อย คือ แผนกส่วน
หน้า (Front office) และแผนกแม่บ้าน (House keeping) และบางโรงแรมให้ฝุายช่างอยู่ในความ
ดูแลของแผนกแม่บ้าน ส่วนโรงแรมที่มีขนาดกลางหรือขนาดเล็กจะไม่มีแผนกห้องพัก นั่นคือ แผนก
ส่วนหน้าและแผนกแม่บ้านจะเป็นอิสระต่อกัน แต่หัวหน้าแผนกอยู่ในความบังคับบัญชาของผู้จัดการ
ใหญ่ 
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5.3.2.3 แผนกอาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage) เป็นแผนกที่
ควบคุมดูแลด้านอาหารและเครื่องดื่มทุกๆส่วนที่มีบริการในโรงแรม เช่น ห้องอาหาร บาร์ ห้องจัด
เลี้ยงต่างๆ 

5.3.2.4 แผนกบัญชี (Accounting) เป็นแผนกที่ควบคุมดูแลในด้านการรับ
และเบิกจ่ายเงินของโรงแรมทั้งหมด ได้แก่ แผนกส่วนหน้าของโรงแรมที่เรียกว่า พนักงานเก็บเงินส่วน
หน้า และในแผนกอาหารและเครื่องดื่ม หน้าที่ความรับผิดชอบหลักของแผนกบัญชีคือ การควบคุม
เงิน การจ่ายเงินเดือน การติดต่อการเงินกับบริษัททัวร์น าเที่ยว กับธนาคารและแหล่งเงินกู้ 

5.3.2.5 แผนกบุคคลและฝึกอบรม (Personnel) เป็นแผนกที่ส าคัญแผนก
หนึ่งในการบริหารงานปัจจุบัน เพราะเป็นแผนกที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรซึ่งเป็นหัวใจส าคัญของการ
โรงแรม แผนกนี้ดูแลความรับผิดชอบในเรื่องการรับคนเข้าท างาน การฝึกอบรมพนักงาน การว่ากล่าว
ตักเตือนพนักงานที่ผิดระเบียบข้อบังคับ และอื่นๆ 

5.3.2.6 แผนกช่าง (Engineer) เป็นแผนกที่ควบคุมดูแลการตกแต่งซ่อมแซม 
และบ ารุงรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆในโรงแรม เช่น ช่างแอร์ ช่างไม้ ช่างไฟฟูา ฯลฯ 

5.3.2.7 แผนกขายและการตลาด (Sales and marketing) แผนกนี้มี
ความส าคัญมากส าหรับการด าเนินกิจการโรงแรมในปัจจุบัน ที่มีการแข่งขันกันสูง ดังนั้น แผนกนี้จึง
เป็นแผนกที่ต้องหาตลาดลูกค้าให้เข้ามาใช้บริการและประสานงานกับแผนกอื่นๆในโรงแรมเพื่อวาง
แผนการขายร่วมกัน 

5.3.2.8 แผนกอื่นๆ เช่น แผนกประชาสัมพันธ์ (Public relation) โดยบาง
แห่งจะรวมอยู่ในแผนกการขายและการตลาด, แผนกศูนย์วิจัยและข้อมูล (Information system& 
Researches development), แผนกจัดเลี้ยง (Banquet) ที่แยกออกมาต่างหากส าหรับโรงแรมที่
เน้นการขายห้องจัดเลี้ยง ห้องประชุม และบางโรงแรมมีฝุายจัดซื้อ (Purchasing) จะแยกออกมาเป็น
อีกแผนกหนึ่งจากแผนกบัญชี 

ฉะนั้นการจัดรูปแบบโครงสร้างขององค์การในแต่ละโรงแรมนั้นไม่มีที่ใดผิด เพราะ
รูปแบบการแบ่งแผนกต่างๆออกเป็นกี่แผนกมากน้อย ข้ึนอยู่กับนโยบายขององค์การ เงินทุนค่าใช้จ่าย
ของเจ้าของกิจการ ชนิด และประเภทของโรงแรมและการบริการที่มีให้แก่แขกผู้มาพักและอื่นๆที่เป็น
ตัวแปร 

5.3.3 พ้ืนท่ีใช้งาน และมาตรฐานการออกแบบ 
พื้นที่ใช้งานแต่ละส่วนของโรงแรม ในที่นี้อ้างอิงจากโรงแรมริมทางขนาด200ห้อง 

5.3.3.1 ท่ีพักอาศัย  
ห้องพัก    24    ตรม. ต่อห้องพัก 
ทางเดิน ลิฟท์ บันได   3.2    ตรม. ต่อห้องพัก 
พื้นที่บริการ   0.6 ตรม. ต่อห้องพัก 

รวมพื้นที่พัก  27.8 ตรม. ต่อห้องพัก 
5.3.3.2 พ้ืนท่ีสาธารณะและบริการส่วนหน้า (Front of House)  
ลอบบี้ การสัญจร ลิฟท์  1.6 ตรม. ต่อห้องพัก 
ประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ ส านักงาน 0.4 ตรม. ต่อห้องพัก 
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ธุรการ    0.3 ตรม. ต่อห้องพัก 
ห้องอาหาร   1.1 ตรม. ต่อห้องพัก 
ร้านกาแฟ    0.6 ตรม. ต่อห้องพัก 
บาร์ที่ 1    0.8 ตรม. ต่อห้องพัก 
บาร์ที่ 2    0.5 ตรม. ต่อห้องพัก 
เลาน์จ    0.5 ตรม. ต่อห้องพัก 
ห้องน้ า    0.4 ตรม. ต่อห้องพัก 
ส่วนประชุมสัมมนา   1.1 ตรม. ต่อห้องพัก 
ห้องเก็บเฟอร์นิเจอร์  0.1 ตรม. ต่อห้องพัก 
ร้านอาหารส่วนตัว ห้องประชุม 0.4 ตรม. ต่อห้องพัก 

รวมพื้นที่ Front of House 7.8 ตรม. ต่อห้องพัก 
5.3.3.3 ส่วนบริการด้านหลัง (back of House)  
ครัวและห้องเก็บอาหาร  3.8 ตรม. ต่อห้องพัก 
ห้องเก็บของ   0.9 ตรม. ต่อห้องพัก 
ซ่อมบ ารุง    0.8 ตรม. ต่อห้องพัก 
ซักรีด เก็บผ้า   0.3 ตรม. ต่อห้องพัก 
รับประทาน เปลี่ยนชุดพนักงาน 1.0 ตรม. ต่อห้องพัก 
ส านักงานทั่วไป   0.3 ตรม. ต่อห้องพัก 
ระบบสัญจรบริการ   0.8 ตรม. ต่อห้องพัก 

รวมพื้นที่ Back of House 7.9 ตรม. ต่อห้องพัก 
รวมท้ังหมด 43.5 ตรม. ต่อห้องพัก (ไม่รวมพื้นที่ส าหรับห้องเครื่องงานระบบ และ

ที่จอดรถ) 
5.3.4 รูปแบบการจัดผังพ้ืน  
ห้องพักเป็นส่วนส าคัญที่สง่ผลถึงโครงสร้างอาคารโดยรวม ส่งผลต่อความประหยัดใน

การลงทุน ดังนั้นรูปแบบของผังห้องพักจึงเป็นเสมือนกุญแจส าคัญในการออกแบบรูปทรงโรงแรม
อาคาร การจัดวางต าแหน่งทางเดินและห้องพักอาจจะมีหลากหลายรปูแบบ ทั้งแบบ Single-Loaded 
Block, Single-Loaded Block, Square Block, Y-Shape, หรือวงกลม  

การสัญจรทางตั้งของโรงแรมที่มีความสูงมากกว่า 2 ช้ัน ควรจะมีลิฟท์บริการ ยกเว้น
โรงแรมขนาดเล็ก ทั้งนี้ควรมีลิฟท์ส ารองใน ยามฉุกเฉินหรือในกรณีลิฟท์อีกตัวอยู่ระหว่างการซ่อม
บ ารุง จ านวนและความเร็วของลิฟท์ข้ึนอยู่กับความสูงของอาคารและจ านวนห้องพักซึ่งบ่งบอกถึง
จ านวนผู้ใช้บริการทั้งหมด ถ้าเป็นไปได้ควรจะวางต าแหน่งของลิฟท์ทุกตัวไว้ด้วยกันในส่วนแกนสัญจร
กลางไม่ว่าจะเป็นลิฟท์บริการ หรือลิฟท์ส าหรับลูกค้า โดยแยกทางเข้า เพื่อความประหยัดและ ง่ายใน
การก่อสร้าง ในโรงแรมระดับหรูอาจจะแยกลิฟท์ลูกค้าออกเป็นส าหรับการขนกระเป๋าไว้ต่างหาก เพื่อ
ความสะดวกและไม่เกะกะ  
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5.3.5 ความสัมพันธ์ของประโยชน์ใช้สอยต่างๆ (Functional Relationship)  
โดยหลักใหญ่แล้ว โรงแรมจะต้องแยกส่วนบริการลูกค้าที่มาพักออกจากส่วนบริการ

โดยเด็ดขาด โดยไม่ควรมีการข้ามไปมาของประโยชน์ใช้สอยของสองส่วนนี้ (Cross Circulation) มี
การแบ่งแยกอย่างชัดเจนระหว่างส่วน บริการด้านหน้า (Front of House) และส่วนบริการด้านหลัง 
(Back of House)  

ทั่วไปส่วนต่างๆ ที่ต้องใช้บริการจากครัว ควรจะอยู่ในระดับเดียวกับครัว แต่หากมี
ความจ ากัดทางการออกแบบให้ยึดเอาครัวติดกับห้องอาหารหลักของโรงแรมเป็นส าคัญ ส่วนห้องจัด
เลี้ยงหรือร้านอาหารอื่นๆ อาจจะบริการ โดยการใช้ลิฟท์ส่งของ ลิฟท์บริการ หรือบันไดเป็นทางเช่ือม 

การจัดการส่วนด้านหลังของงานบริการต่างๆ (Back of House) คนงานและ
อุปกรณ์บริการต่างๆ จะต้องมีการจัดวางให้มิดชิด ห่างจากสายตาของลูกค้า  

5.3.6 ความสัมพันธ์ระหว่างห้องพักและส่วนสาธารณะอ่ืน 
ห้องพักสามารถที่จะเช่ือมติดกับส่วนสาธารณะอื่นๆ และทางสัญจรในหลายรูปแบบ 

โดยหลักใหญ่ๆ อาจจะ มี 3 แบบ คือ 
5.3.6.1 ห้องพักอยู่เหนือส่วนฐาน (Podium) เหมาะส าหรับโรงแรมที่เป็น

อาคารสูง แต่ปัญหา คือ ส่วนบริการจะต้องใช้ส่วนสัญจรทางตั้งเป็นหลัก และบางส่วนอาจจะต้องใช้
ร่วมกับลูกค้า บางกรณีห้องพักอาจจะมีรูปร่างยาวแคบ ตามโครงสร้างของอาคาร  

5.3.6.2 ห้องพักอยู่ติดกับส่วนบริการสาธารณะอื่น ถือว่าเป็นแบบที่ประหยัด 
เพราะใช้โครงสร้างง่ายๆ ส่วน บริการต่างๆ ออกแบบให้สัมพันธ์กับส่วนต่างๆ ตามความเหมาะสม 
เหมาะส าหรับโรงแรมริมทางหรือโรงแรมที่มีพื้นที่มาก 

5.3.6.3 แบบผังเปิด (Open Layout) มีลักษณะกระจายตัวของประโยชน์ใช้
สอยแผ่ไปตามพื้นที่ อาจจะจัดกลุ่มที่มีความสัมพันธ์กันมากไว้ด้วยกัน เหมาะส าหรับ โมเต็ล และรี
สอร์ตต่างๆ ซึ่งมีพื้นที่มากพอ 

5.3.7 ส่วนบริการสาธารณะ 
5.3.7.1 ห้องอาหาร  
ในโรงแรมขนาดกลางไปถึงขนาดใหญ่จะมีห้องอาหารอย่าง 1 แห่ง ไว้บริการ

ลูกค้า ถ้าเป็นร้านอาหารราคา ถูกหรือขนาดเล็กจะเป็นรูปแบบของร้านกาแฟหรือศูนย์อาหาร ใน
โรงแรมขนาดใหญ่อาจจะมีห้องอาหารมากกว่า 1 แห่ง เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ลูกค้า จ านวนที่นั่ง
อาจจะมีความแตกต่างกันออกไป ส่วนใหญ่จะอ้างอิงกับจ านวนผู้มา ใช้บริการหรือจ านวนห้องพัก 

5.3.7.2 บาร์  
Cocktail ควรจะตั้งอยู่ในส่วนที่ใช้ส าหรับการนั่งรอ อาจจะอยู่ระหว่างลอบบี้

ของโรงแรมและร้านอาหาร การบริการอาจจะใช้บริกร ส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะเคาน์เตอร์บาร์ต่างๆ  
บาร์หลัก (Main Bar) จะมีบริการเครื่องดื่มพิเศษของแต่ละโรงแรม อาจจะ

เปิดสู่ส่วนสาธารณะเพื่อรบัรอง ผู้ใช้บริการจากภายนอกโดยตรง ปกติจะมีเคาว์เตอร์ยาวพร้อมที่นั่งสูง 
มีบริการน้ าแข็ง น้ าดื่มต่างๆ และอาจจะรวมไป ถึงอาหารเบาๆ บางชนิด บาร์อาจจะตั้งอยู่บนหลังคา
ข้างสระน้ า ริมหาดทราย หรือติดกับส่วนออกก าลังกาย หรือสโมสรต่างๆ แต่ บาร์ควรจะสามารถเปิด
ปิดได้เมื่อไม่เปิดบริการ อาจจะโดยการปิดสว่นเคาว์เตอร์หรอืปิดห้องทั้งห้อง โดยผู้ใช้บริการ อาจจะใช้
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ส่วนเลาจ์น (Lounge) เมื่อส่วนบาร์ปิดบริการและในการบริการไม่ควรให้เกิดการตัดผ่านส่วน
สาธารณะอื่น ประการส าคัญที่สุด คือ บาร์จะต้องสอดคล้องกับกฎหมายเองแต่ละที่ 

พื้นส าหรับบาร์รวมเคาน์เตอร์  
Cocktail Lounge                                 1.8 – 2.0 ตรม. ต่อคน 
บาร์ทั่วไป (อาจจะยืนและนั่ง Stools)          1.3 – 1.7 ตรม. ต่อคน 
5.3.7.3 เลาน์จ (Lounges) 
เป็นที่ส าหรับผู้คนใช้เป็นที่รอหรือที่พักผ่อนสบายๆ อาจจะเกี่ยวเนื่องกับลอบ

บี้หรืออยู่ติดกับทางเดินต่างๆ ก็ได้ ในรีสอร์ตอาจจะต้องมีพื้นที่ส าหรับเลาน์จมากกว่าโรงแรมประเภท
อื่นๆ บริการเครื่องดื่มต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ชา กาแฟ อาจจะเสริมโดยตรงจากครัวหรือจากเคาว์เตอร์ 
หรือจากเครื่องหยอดเหรียญ ปกติจะไม่มีเลาน์จพิเศษส าหรับส่วนที่พัก  

5.3.7.4 ห้องพักผ่อน บันเทิง 
ห้องส าหรับการพักผ่อนหย่อนใจอาจจะเป็นห้องเล่นเกมส์ ปิงปองหรืออื่นๆ 

ส าหรับโรงแรมประเภทรีสอรต์ ที่ต้องอยู่เป็นระยะเวลาหนึ่งและมเีวลามากอาจจะมีความต้องในส่วนน้ี
มากกว่าโรงแรมประเภทอื่นๆ เพราะผู้ใช้บริการไม่มีความรีบร้อนเหมือนโรงแรมในเมือง 

5.3.7.5 Function Room 
เป็นห้องเอนกประสงค์ส าหรับการประชุมสัมมนา จัดเลี้ยง บอลรูม ปาร์ตี้ จัด

นิทรรศการ งานแต่งงานหรืออื่นๆ ที่มีจ านวนผู้ใช้งานจ านวนมาก การออกแบบส าหรับส่วนน้ีมีข้อควร
ค านึงหลายประการ เช่น การเข้าถึงระหว่างผู้ใช้งานและบริกรต้องแยกกัน ห้องที่มีขนาดใหญ่อาจจะ
สามารถแบ่งแยกย่อยได้โดยใช้ฉากขนาด ใหญ่และเก็บเสียงได้ดีที่เลื่อนเข้าออกได้โดยไม่เกะกะ ส่วน
อุปกรณ์โสตต่างๆ เช่น ระบบเสียง จอภาพ Projector จะต้องจัดเตรียมส าหรับการใช้งานและด้วย
ประโยชน์ใช้สอยที่ต้องเปิดโล่งเป็นพื้นที่กว้างๆ ท าให้ส่วนนี้จะต้องใช้ช่วง เสาที่กว้างมากจึงไม่นิยม
ออกแบบไว้ใต้ส่วนที่พัก ซึ่งมีช่วงเสาที่แคบกว่า ยกเว้นพื้นที่ในเมืองซึ่งมีราคาที่ดินแพงมาก 

พื้นที่ที่ต้องการ 
ส าหรับการจัดเลี้ยง                              1.1 - 1.3 ตรม. ต่อคน 
ส าหรับส่วนประชุมสัมมนา                        0.9 - 1.1 ตรม. ต่อคน 
ส าหรับการฉายภาพยนตร์ คอนเสิร์ต        0.5 - 0.6 ตรม. ต่อคน 
นอกจากนี้ยังมีส่วนประกอบย่อยอีกหลายอย่าง เช่น  
ส่วนลอบบี้ ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 1/3 ของส่วนจัดเลี้ยง หรือ 30% 
ห้องเก็บเฟอรน์ิเจอร ์0.5 ตรม. ต่อที่นั่ง ซึ่งควรจะเข้าถึงได้โดยง่ายจากห้องจัด

เลี้ยง 
ห้องน้ า ข้ึนอยู่กับการค านวณหาจ านวนต่อคน แต่ถ้าใช้เป็นห้องแสดง

คอนเสิร์ต ฉายภาพยนตร์อาจจะ ต้องมีจ านวนห้องน้ าที่มากพอ ตามความต้องการของประโยชน์ ใช้
สอยนั้นๆ    

ฉากกั้นห้องควรจะสูงเต็มความสูงของห้อง สามารถลดเสียงระหว่างห้องได้
ประมาณ 45-50 dB  
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ส่วนน้ีอาจจะถูกใช้ส าหรับการแสดงงานซึง่อาจจะมีน้ าหนักมาก เช่นงานแสดง
สินค้าบางประเภท จึงควร ต้องคิดโครงสร้างเผื่อส าหรับน้ าหนักบรรทุกเหล่าน้ันเสมอ 

5.3.7.6 ห้องประชุมย่อย 
ห้องประชุมย่อยเป็นอีกส่วนประกอบเพิ่มที่อาจจะจ าเป็นในบางกรณี อาจจะ

มีหลากหลายขนาด หรือมีจ านวนหลายห้อง ส าหรับการประชุมย่อยหรือการแบ่งกลุ่มสัมมนา แต่
อย่างก็ตามควรจะเช่ือมสัมพันธ์กับส่วน บริการจากครัวหรือส่วนเตรียมอาหาร 

5.3.7.7 การป้องกันเพลิงไหม้ 
ทางหนีไฟจะต้องมีให้เห็นได้ง่ายส าหรับส่วนบริการสาธารณะนี้  ระยะไปถึง

บันไดหนีไฟ วัสดุกันไฟ จะต้องสอดคล้องกับกฎหมายของแต่ละพื้นที่หรือประเทศ 
5.3.8 Front of House 

5.3.8.1 ทางเข้า 
ลักษณะของการเข้าถึงของรถยนต์จะเป็นตัวก าหนดความสัมพันธ์ระหว่าง

ทางเข้าและลอบบี้โรงแรม ควรจะมีที่ส าหรับนั่งรอรถ ซึ่งอาจจะต้องเป็นลักษณะโซฟาหรือชุดรับแขก
ที่มีความสบายเหมือนส่วนหนึ่งของลอบบี้ ควรมีส่วนกันแดด กันฝนส าหรับการลงรถยนต์ก่อนเข้าสู่
ลอบบี้ ส าหรับประตูทางเข้าจะต้องค านึงถึงกระเป๋าสัมภาระที่ใหญ่โตของผู้มาใช้บริการ บางโรงแรม
อาจจะแยกประตูส าหรับกระเป๋าต่างหากโดยเฉพาะโรงแรมที่หรูหรา  

5.3.8.2 ส่วนต้อนรับ 
ส่วนเคาน์เตอร์ต้อนรับจะต้องใกล้และสามารถมองเห็นได้โดยง่ายจากส่วน

ทางเข้า อาจจะเป็นส่วนที่รวมพนักงานต้อนรับ พนักงานการเงินและคนเฝูาประตู แต่ในโรงแรมขนาด
ใหญ่คนเฝูาประตูจะเป็นอีกส่วนหนึ่งแยก ต่างหาก ส่วนเคาน์เตอร์นี้จะมีส่วนเก็บกุญแจห้องพักที่แยก
ไว้อย่างเด่นชัด พนักงานสามารถหยิบได้ง่ายไม่สับสน ความสูงของเคาน์เตอร์ควรจะเหมาะสมส าหรับ
แขกที่ยืน ขณะที่พนักงานอาจจะนั่งท างานบัญชีบางขณะ ส่วนหลังของเคาน์เตอร์ต้อนรับนี้จะมีส่วน
ติดต่อกับส่วนส านักงานหลักหรือส านักงานย่อย ส่วนแคชเชียร์ส าหรับโรงแรมขนาด เล็กหรือขนาด
กลางอาจจะรวมอยู่กับเคาน์เตอร์ต้อนรับ แต่ในโรงแรมขนาดใหญ่อาจจะแยกส่วนนี้ออกโดยอาจจะ
เป็นผนังแยก (Partition) และอาจจะมีส านักงานการเงินอยู่ติดกัน  

ปกติความยาวของเคาน์เตอร์ส าหรับขนาดโรงแรมต่างๆ อาจจะมีก าหนดได้
คร่าวๆ ดังนี้ 

จ านวนห้องในโรงแรม  50 ห้อง  ความยาวของเคาน์เตอร์  3.0 เมตร 
จ านวนห้องในโรงแรม 100 ห้อง  ความยาวของเคาน์เตอร์ 4.5 เมตร 
จ านวนห้องในโรงแรม 200 ห้อง  ความยาวของเคาน์เตอร์ 7.5 เมตร 
จ านวนห้องในโรงแรม 400 ห้อง  ความยาวของเคาน์เตอร์  10.5 เมตร 
5.3.8.3 ลอบบ้ี 
ในส่วนลอบบี้ควรจะมีส่วนบริการต่างๆ เช่น โทรศัพท์สาธารณะ นาฬิกา โต๊ะ

แนะน าทั่วไป การท่องเที่ยว หรืออาจจะมี บริษัทน าเที่ยว สายการบิน บริษัทรถเช่า ร้านค้าเล็กๆ 
เลาจ์น ที่นั่งพักรอ ส่วนบริการธุรกิจ และห้องน้ า    
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5.3.8.4 ห้องฝากของ 
ในบางโรงแรมโดยเฉพาะโรงแรมขนาดใหญ่อาจจะมีห้องรับฝากของหรือฝาก

เสื้อโค้ท ส าหรับแขกที่มา ใช้บริการที่ลอบบี้ ร้านอาหาร หรือห้องประชุมต่างๆ ซึ่งเคาน์เตอร์รับของนี้
จะต้องมีความสะดวกต่อการส่งหรือคืนของ ซึ่งจะมีความยาวอย่างน้อย 1.2 ม. เคาน์เตอร์ส าหรับฝาก
ของห้องจัดเลี้ยง สามารถค านวณคร่าวๆ ได้จาก 1 เมตร ต่อแขก 100 คน  

5.3.9 ห้องครัวและห้องบริการอ่ืนๆ 
ห้องครัวควรจะออกแบบให้อยู่ในพื้นที่ 1 ช้ัน ถ้าสามารถที่บริการส่วนประกอบต่างๆ 

ของโรงแรมทั้งหมดได้ แต่ถ้าจ าเป็นต้องแยกส่วนบางส่วนออกไป ห้องครัวก็ยังควรเช่ือมติดกับ
ห้องอาหารหลัก โดยอาจจะมีห้องเก็บอาหารหรือห้องเตรียมแยกออกไป ส่วนห้องจัดเลี้ยงที่อยู่อีกช้ัน
กับครัวอาจจะเช่ือมกันโดยลิฟท์ หรือบันไดหรือลิฟท์ส่งของซึ่ง แยกจากลิฟท์ส าหรับแขกโดยเด็ดขาด 
ส่วนห้องเย็นส าหรับเก็บอาหารควรจะมีทางบริการเช่ือมจากข้างนอกได้ มี พนักงานดูแลโดยตรง  

โดยประมาณแล้วพื้นที่ของครัวสามารถคิดคร่าวๆ ได้ดังนี้  
ครัวหลักส าหรับห้องอาหาร                   14 ตรม. x จ านวนแขกที่ต้องบริการ 
ครัวส าหรับส่วนจัดเลี้ยง                     0.2 ตรม. x จ านวนแขกที่ต้องบริการ 
ครัวส าหรับคอฟฟี่ชอบ                         0.3 ตรม. x จ านวนแขกที่ต้องบริการ 
ทั้งนี้ครัวอาจจะมีขนาดที่ใหญ่กว่าหรือน้อยกว่าแล้วที่ความพิเศษของอาหารหรือ

ลักษณะการท าอาหารที่เฉพาะ นอกจากนี้ยังต้องเผื่อพื้นที่ส าหรับพนักงานอีกประมาณ 50% ส าหรับ
ห้องเปลี่ยนชุด ห้องน้ าพนักงาน ห้องกินข้าว และห้องเก็บของต่างๆ  

ข้อควรระวังส าหรับการออกแบบหอ้งครวั : พื้นจะต้องใช้วัสดุที่กันลื่น มีการระบายที่
ดีทั้งพื้นเวลาท าความ สะอาด โดยจะมีมุมลาดประมาณ 1:20 วัสดุที่ใช้ควรจะท าความสะอาดง่าย มี
การระบายอากาศที่ มีหน้าต่างที่ สามารถเปิดสู่ภายนอกได้ และเพียงพอ ขนาดของห้องอาหารข้ึนอยู่
กับประเภทของโรงแรม ที่ตั้ง ความบ่อยในการส่ง ของหรืออาหาร ประเภทของอาหาร ห้องแช่แข็ง 
(Cold Room) มีอุณหภูมิประมาณ -20 องศาเซลเซียส ห้องเย็น (Chill Room) มีอุณหภูมิประมาณ 
2 - 3 องศาเซลเซียส   

ห้องเก็บของอื่นๆ เช่น ห้องเก็บเฟอร์นิเจอร์ควรอยู่ใกล้กับห้องซ่อมบ ารุง โดยมีพื้นที่ 
ประมาณ 0.2 - 0.3 ตรม. ต่อห้องพัก  

ห้องเก็บเครื่องมือท าความสะอาด ประมาณ 0.2 - 0.4 ตรม. ต่อห้องพัก  
ห้องเก็บเครื่องแก้ว เครื่องเงิน ภาชนะอื่นๆ ประมาณ 0.1 ตรม. ต่อห้องพัก  
ห้องเก็บเครื่องดื่ม 0.2 ตรม. ต่อห้องพัก โดยแยกออกเป็นส่วนเก็บเบียร์ เหล้า และ

ไวน์ ไวน์แดงเก็บไว้ที่อุณหภูมิ 14 - 16 องศาเซลเซียส   ไวน์ขาวเก็บไว้ที่อุณหภูมิ 10 - 12 องศา
เซลเซียส ส่วนน้ีควรอยู่ใกล้กับส่วนส่งของเพื่อ ความง่ายต่อการขน  

ห้องขยะ การออกแบบข้ึนอยู่กับระบบเก็บและก าจัดขยะ รถขนขยะจะต้องเข้าถึง
โดยสะดวก ท าความ สะอาดได้ง่าย   ห้องเก็บผ้าปูเตียงและผ้าอื่น มีขนาดข้ึนอยู่กับประเภทของ
โรงแรม ปกติจะมีพื้นที่ประมาณ 0.4 ตรม.ต่อห้องพัก อาจจะมีขนาดเล็กลง   หากมีระบบซักรีด
ภายในโรงแรม มีช้ันเก็บความกว้าง 60 ซม. มีพื้นที่ส าหรับพับผ้าและซ่อมแซม เย็บปัก ในโรงแรม
ขนาดมากกว่า 200 ห้อง ไม่จ าเป็นต้องมีห้องเก็บผ้าที่ใหญ่ข้ึน   

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ห้องซักรีด ส าหรับโรงแรมขนาด 200 ห้อง ใช้พื้นที่ประมาณ 140 ตรม. ทั้งนี้ไม่รวม
ส่วนเก็บผ้า ห้องเครื่อง อบไอน้ า (Stream Boiler) และห้องพนักงานหรือส านักงาน ส าหรับผ้าที่ไม่
ต้องการการีด สามารถลดพื้นที่ลง 40-59 ตรม. ควรมีระบบระบายอากาศที่ดี  

ห้องรับส่งของ ควรจะแยกกับส่วนขยะ และส่วนทางเข้าพนักงาน โดยมีการตรวจเช็ค
ของที่เข้าหรือออกอย่าง มีระบบผ่านห้องตรวจรับรถส่งของสามารถเข้าถึงโดยสะดวก มีความสูงของ
ฟุตบาทรับของที่เหมาะสม รถส่งของ สามารถกลับรถได้ เหลี่ยม มุมของเสาหรือมุมผนังควรจะมีการ
หุ้มเพื่อปูองกันการได้รับความเสียหายจากการกระแทก โดยรถยนต์หรือการขนของ 

5.3.10 ส่วนส านักงาน 
ส าหรับโรงแรมขนาดเล็กส่วนส านักงานอาจจะมีเพียงส่วนที่ติดกับเคาว์เตอร์ต้อนรับ 

โดยแยกห้องผู้จัดการและห้องหัวหน้าพ่อครัวไว้ต่างหาก  แต่ส าหรับโรงแรมขนาดใหญ่จะมีระบบ
ส านักงานที่ซับซ้อนมากข้ึนดังสามารถแยก ได้ดังนี้  

ส านักงานส่วนหน้า อยู่ติดกับเคาน์เตอร์ต้อนรับ ประกอบด้วยผู้จัดการต้อนรับ 
หัวหน้าฝุายแคชเชียร์ ผู้จัดการฝุายขายและ เลขานุการฝุาย     

ส านักงานธุรการทั่วไป อาจจะอยู่ ใกล้กับส่วนต้อนรับหรือแยกไว้ต่างหาก 
ประกอบด้วยผู้จัดการทั่วไป ผู้ช่วยผู้จัดการฝุายต่างๆ เลขานุการฝุาย หัวหน้าฝุายบัญชี หัวหน้าฝุาย
ข้อมูล  

ส านักงานส่วนหลัง (Back of House) เป็นส านักงานส่วนที่ให้บริการต่างๆ เช่น 
ส านักงานรับของ ส านักงานฝุายบุคคล ส านักงานส่วนซ่อมบ ารุง วิศวกรรม ส านักงานฝุายอาหารหรือ
หัวหน้าพ่อครัว (อยู่ในส่วนครัว) ส านักงาน ส่วนท าความสะอาด และห้องฝึกอบรม 

Locker ส าหรับพนักงานใช้พื้นที่ประมาณ 0.36 ตรม.ต่อคน ไม่รวมพื้นที่ส าหรับม้า
นั่ง ให้ประมาณการว่ามี จ านวนชายและหญิงเท่ากัน ยกเว้นมีข้อแม้พิเศษในบางโรงแรม อาจจะต้องที่
พักผ่อนส าหรับพนักงานที่เข้าเวรหรือไม่ สามารถกลับได้ หรือที่พักส าหรับผู้จัดการ 

ส าหรับพื้นที่ส าหรับงานระบบต่างๆ อาจจะเป็นลักษณะของส่วนซ่อมบ ารุง ห้อง
ส านักงานส าหรับวิศวกรซึ่งควรจะอยู่ใกล้กับห้องเครื่องต่างๆ ทั้งนี้อาจจะรวมถึงแผนกช่างไม้ 
เฟอร์นิเจอร์ ช่างทาสี  

5.3.11 ห้องพักแขก 
5.3.11.1 ขนาดของห้อง  
ในโรงแรมขนาดกลางทั่วมีขนาดห้องพัก ประมาณ 15-17 ตรม. ในขณะที่

โรงแรมขนาดใหญ่มีขนาดห้อง อาจจะมากถึง 28 ตรม. โดยไม่รวมส่วนโถงและห้องน้ า 
ขนาดเตียงมาตรฐานอเมริกันสามารถแบ่งได้เป็น Twin : 0.90ม x 1.90ม, 

Double : 1.37ม x 2.03ม, Queen size : 1.52ม x 2.10ม, King size : กว้าง 1.83ม x 2.10ม 
โรงแรมส่วนใหญ่จะใช้เตียงขนาด Twin และ Double ซึ่งเป็นขนาดที่มีความ

ยืดหยุ่นในการใช้สูง   บางห้อง อาจจะมีเตียงแบบพับเก็บได้   หรือเตียงส ารอง หรือเตียงโซฟา (Sofa 
Bed)  

 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 8 ระยะการจัดวางเครื่องเรือน ส่วนนอน 
ที่มา: ภัทราวดี ศิริวรรณ. (2553). ความรู้พ้ืนฐานงานออกแบบตกแต่งภายใน. ปทุมธานี: สกายบุ๊กส์. 
 

ความสูงจากพื้นถึงฝูาเพดานประมาณ 2.50 ม. (ต่ าสุดประมาณ 2.3 ม.) 
ในขณะที่ส่วนทางเข้าอาจจะสูงเพียงแค่ 2.00 ม. เพราะต้องเผื่อระยะใต้ฝูาส าหรับระบบปรับอากาศ 
ส าหรับปรับอากาศแบบศูนย์กลาง  



61 

ประตู และผนังควรจะเป็นวัสดุที่เก็บเสียงได้เป็นอย่างดี โดยการกันเสียง
ระหว่างห้องกับห้อง หรือห้องกับ ทางเดินจะต้องลดเสียงได้ประมาณ 45 - 50 dB ขณะที่เสียงจาก
ภายนอกไม่ว่าจะเป็นการจราจรหรือเสียงจากสนาม บินจะต้องลดลงโดยการใช้กระจกกันเสียงหรือ
อื่นๆ ประมาณ 40 - 42 dB    

5.3.11.2 ห้องน้ า  
ห้องน้ าในห้องพักมักจะประกอบด้วย โถส้วม อ่างล้างหน้า กระจก อ่าง

อาบน้ า พร้อมฝักบัว อาจจะมีโถปัสสาวะผู้ชาย ทั้งนี้การวางต าแหน่งแต่ละส่วนควรจะค านึงถึงการวาง
ท่อ การแชร์ช่องท่อกับห้องน้ าของห้องพักที่ติด กัน และมีส่วนที่เปิดเช็คท่อได้ เพื่อการซ่อมบ ารุง  

ในบางประเทศอาจจะมีข้อก าหนดห้องน้ าส าหรับคนพิการ โดยอาจจะต้อง
ห้องพักที่คนพิการสามารถใช้ได้อย่างน้อยจ านวนหนึ่ง ห้องน้ าส าหรับคนพิการก็ต้องมีราวจับ มีพื้นที่ที่
รถเข็นสามารถเข้า 

 

 
 

ภาพที่ 9 ระยะภายในห้องน้ า 
ที่มา: ภัทราวดี ศิริวรรณ. (2553). ความรู้พ้ืนฐานงานออกแบบตกแต่งภายใน. ปทุมธานี: สกายบุ๊กส์. 

 
5.3.11.3 ทางเดินในส่วนห้องพักและบันได 
ทางเดินไม่ควรจะยาวเกินไป ความกว้างประมาณ 1.20 – 2.00 ม. แล้วแต่

ชนิดของโรงแรม ส่วนฝูาเพดาน ของทางเดินในโรงแรมมักจะเป็นที่ส าหรับงานระบบทางวิศวกรรม 
พื้นถึงเพดานไม่ควรต่ ากว่า 2.25 ม. ปูายบอกทางไปแต่ละห้อง หรือทางไปสู่บันไดหนีไฟควรจะชัดเจน 
มีไฟฉุกเฉิน ควรมีปลั๊กไฟไว้เป็นช่วงๆ เพื่อการซ่อมบ ารุงหรือการท าความสะอาด  

การใช้พรมจะท าให้ลดเสียงในทางเดิน อาจจะมีตู้เครื่องดื่มหรือตู้น้ าแข็ง ใน
ส่วนโถงแต่ละช้ันหรือใกล้ช่องลิฟท์  
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5.3.11.4 การป้องกันเพลิงไหม้ 
ข้ึนอยู่กับเทศบัญญัติของแต่ละที่ ประตูห้องพักควรจะทนไฟได้อย่างน้อยครึ่ง

ช่ัวโมง ผนังห้องควรจะทนได้ อย่างน้อย 1 ช่ัวโมง ยกเว้นว่าจะมีระบบ Sprinkle ในทางเดิน ให้เช็ค
เทศบัญญัติในรายละเอียด 

5.3.11.5 บริการแต่ละชั้น 
จ านวนห้องในแต่ละช้ันอาจจะออกแบบให้สอดคล้องกับความสามารถในการ

บริการของบริกร 1 คนเป็น หลัก โดยปกติแล้วบริกร 1 คนจะสามารถ บริการได้ประมาณ 12-18 
ห้อง ห้องพนักงานและส่วนบริการมักจะอยู่ในบริเวณช่องลิฟท์บริการ ควรมีพื้นที่เพียงพอส าหรับ
รถเข็น และกองผ้าปูหรืออื่นๆ ควรแยกระหว่างผ้าสกปรกและผ้าสะอาด ในโรงแรมหรู อาจจะมีห้อง
เตรียมอาหารในแต่ละส าหรับ Room Service มีอุปกรณ์ส าหรับเตรียมอาหารเช้า ตู้เย็น เตาอบ ที่ปิ้ง
ขนมปังหรืออื่นๆ  

นอกจากนี้แต่ละช้ันยั งต้องมีห้อง เก็บของที่ เก็บ เฟอร์นิ เจอร์ส ารอง 
ส่วนประกอบที่ใช้ในการซ่อมแซมภายในห้องพักหรอือื่นๆ และอาจจะมีห้องน้ าพนักงาน  ห้องเก็บของ
พนกังานในแต่ละช้ันหรือในแต่ละโซนของการบริการ  

5.3.12 ส่วนวิศวกรรมอาคาร 
5.3.12.1 ไฟฟ้าส ารอง 
ระบบไฟฟูาส ารองควรจะต้องเตรยีมเผื่อไว้ในกรณีฉุกเฉิน ปูายทางหนีไฟ และ

ไฟฉุกเฉินจะต้องใช้ได้เสมอ  
5.3.12.2 สัญญาณเตือนภัย  
อาจจะเป็นระบบกดสัญญาณด้วยมือ หรือระบบ Smoke หรือ Heat 

Detector ซึ่งสามารถได้ยินโดยทั่วถึง ทั้งตึก สายฉีดน้ าต้องยาวพอที่จะเข้าถึงทุกห้องพัก รวมทั้งควรมี
เครื่องดับเพลิงตามจุดต่างๆ  

5.3.12.3 ระบบปรับอากาศ 
ระบบรวม (Central System) เป็นระบบที่มีความนิยมในอาคารขนาดใหญ่ 

แต่ละห้องพักควรจะต้องสา มารถอุณหภูมิตามความพอใจ ส่วนห้องจัดเลี้ยงและส่วนสาธารณะต่างๆ 
ควรจะมีการแบ่งโซนที่สามารถเปิด ปิดได้ในเวลาใช้งาน เพื่อความประหยัด ทุกส่วนควรจะสามารถ
เข้าไปซ่อมแซมได้โดยง่าย 

5.3.12.4 ระบบระบายอากาศส าหรับห้องน้ า  
ในระบบรวมห้องน้ าจะมีช่องอากาศหมุนเวียนอาจจะโดยใช้พัดลม ดูดอากาศ

ไปสู่ท่อรวม แต่ต้องมีระบบกัน เสียงที่ดีเพื่อไม่ให้เสียงจากห้องน้ าอื่น ผ่านเข้ามา  
5.3.12.5 ระบบแสงสว่าง 
ไฟฟูาในห้องพักจะต้องมีการวางระบบที่ดี มีจุดเปิดปิดหลักที่หัวเตียง

ครอบคลุมไฟส่วนใหญ่ของห้องได้ ส่วนทางเดินและส่วนสาธารณะอาจจะใช้ไฟ ในการตกแต่งเพิ่ม
บรรยากาศโรงแรมตามแต่ประเภทที่แตกต่างกัน ส่วน Main Switch ควรอยู่ในที่ส่วนบริการ ไม่ให้
แขกเข้าถึงได้  
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5.4  ระยะและเน้ือท่ีใช้สอยท่ีเหมาะสม 
5.4.1 สัดส่วนร่างกายมนุษย์พื้นฐาน 
 

 
ภาพที่ 10 สัดส่วนร่างกายมนุษย์พื้นฐาน 
ที่มา: ภัทราวดี ศิริวรรณ. (2553). ความรู้พ้ืนฐานงานออกแบบตกแต่งภายใน. ปทุมธานี: สกายบุ๊กส์. 
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ภาพที่ 11 ระยะการเดินผ่านระหว่างโต๊ะ 
ที่มา: ภัทราวดี ศิริวรรณ. (2553). ความรู้พ้ืนฐานงานออกแบบตกแต่งภายใน. ปทุมธานี: สกายบุ๊กส์. 
 

5.4.2 ทางลาดเพ่ือผู้สูงอายุและผู้ป่วย 
 

 

 

 
ภาพที่ 12 ทางลาดชัน 
ที่มา: ภัทราวด ีศิริวรรณ. (2553). ความรู้พ้ืนฐานงานออกแบบตกแต่งภายใน. ปทุมธานี: สกายบุ๊กส์. 
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5.4.3 ลักษณะห้องท ากิจกรรม หรือชมภาพยนตร์ 

 

  
ภาพที่ 13 ระยะการฉายและการนั่งดูภาพยนตร์ 
ที่มา: ภัทราวดี ศิริวรรณ. (2553). ความรู้พ้ืนฐานงานออกแบบตกแต่งภายใน. ปทุมธานี: สกายบุ๊กส์. 
 

5.4.4 การจัดวางเครื่องเรือนต่างๆ 
 

 
ภาพที่ 14 ขนาดการจัดการเก้าอี้ 
ที่มา: ภัทราวดี ศิริวรรณ. (2553). ความรู้พ้ืนฐานงานออกแบบตกแต่งภายใน. ปทุมธานี: สกายบุ๊กส์. 
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ภาพที่ 15 การจัดเครื่องเรือน 
ที่มา: ภัทราวดี ศิริวรรณ. (2553). ความรู้พ้ืนฐานงานออกแบบตกแต่งภายใน. ปทุมธานี: สกายบุ๊กส์. 
 

5.4.5 การจัดการพ้ืนท่ีเก็บของและเสื้อผ้า 
 

 
ภาพที่ 16 ระยะส าหรับที่เก็บของและตู้เสื้อผ้า 
ที่มา: ภัทราวดี ศิริวรรณ. (2553). ความรู้พ้ืนฐานงานออกแบบตกแต่งภายใน. ปทุมธานี: สกายบุ๊กส์. 
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6. กลุ่มเป้าหมายโครงการ 
เนื่องด้วยศูนย์พัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุแบบครบวงจรและบริบาลผู้ปุวยระยะท้าย ได้รับ

การสนับสนุนจากการร่วมมือกันของภาครัฐและเอกชน ถูกสร้างข้ึนที่อ าเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ จึงเป็นโอกาสส าคัญในการจัดเตรียมพื้นที่พัฒนาจิตวิญญาณ เพื่อรองรับบุคคลที่
เกี่ยวข้องกับศูนย์ฯดังกล่าว รวมถึงบุคคลทั่วไปที่ก าลังเป็นทุกข์ หรือก าลังหาหนทางสู่ปัญญา โดยการ
สื่อแนวคิดของมรณสติให้เป็นที่เข้าใจยอมรับ ผ่านการท ากิจกรรมหรือการปฏิบัติในรูปแบบต่างๆ  

6.1 ญาติ และผู้ใกล้ชิดผู้ป่วย 
การเตรียมผู้ดูแลผู้ปุวยระยะท้ายเป็นเรื่องจ าเป็นมาก เพราะต้องเป็นผู้มีเวลาให้กับผู้ปุวย 

มีความเมตตาต่อผู้ปุวย และเป็นผู้ที่ทั้งผู้ปุวย ครอบครัว และทีมแพทย์/พยาบาลไว้ใจได้ 
ผู้ดูแลที่ดีที่สุด ควรเป็นญาติผู้ใกล้ชิดซึ่งจะมีความส าคัญต่อผู้ปุวย เนื่องจากรับรู้ข้อมูลใน

การรักษาของผู้ปุวยอย่างต่อเนื่อง และเป็นผู้ที่ผู้ปุวยให้ความไว้ใจได้ ในส่วนผู้ดูแลเอง ก็จะมีปัญหา
จากการเหนื่อยล้าในการดูแลผู้ปุวย ดังนั้น การเป็นญาติจึงช่วยผ่อนคลายปัญหาทั้งกับผู้ปุวยและ
ผู้ดูแลลงได้ระดับหนึ่ง แต่ถ้าไม่มีญาติ คงต้องหาจากสถานฝึกอบรมการพยาบาลต่างๆ และค่อยๆเลือก
ดูคุณสมบัติของผู้ดูแล ซึ่งควรต้องเริ่มหาผู้ดูแลตั้งแต่เนิ่นๆ ตั้งแต่เมื่อผู้ปุวยได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์
ว่า เป็นผู้ปุวยระยะท้าย 

การดูแลผู้ปุวยระยะท้าย ควรต้องดูแลทั้งผู้ปุวย และผู้จะมาดูแลผู้ปุวย ซึ่งการดูแล หรือ 
การเตรียมผู้จะมาดูแลผู้ปุวยที่ส าคัญ คือ ให้ความรู้ในเบื้องต้นเรื่องโรค และอาการของผู้ปุวย ระบุ
หน้าที่ของผู้ดูแลต่อผู้ปุวยอย่างชัดเจน ให้ค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับภาระงาน รวมทั้งมีเวลาให้ผู้ดูแล
ได้พักผ่อนตามควร อาจต้องช่วยแก้ ปัญหาในครอบครัวของผู้ดูแล เพื่อช่วยให้มีเวลาในการดูแลผู้ปุวย 
และควรให้ผู้ดูแลมีความเข้าใจว่า เป็นการดูแลเพื่อคงคุณภาพชีวิตของผู้ปุวยจากโรคที่คุกคามต่อชีวิต 
โดยให้การปูองกันและบรรเทาความทุกข์ทรมานต่างๆที่อาจเกิดข้ึนกับผู้ปุวยและครอบครัว โดยใช้การ
ดูแลปัญหาสุขภาพทุกด้านไปพร้อมกัน ได้แก่ กาย ใจ จิตวิญญาณ และครอบครัวผู้ปุวย 

ญาติ และผู้ดูแลผู้ปุวย เป็นกลุ่มคนที่มีความเครียดและต้องการความช่วยเหลอืทั้งด้านการ
ปฏิบัติตนที่ถูกต้องและการเยียวยาด้านจิตใจเช่นเดียวกับผู้ปุวย รวมถึงการที่ทีมแพทย์และบุคลากร
ทางการแพทย์มีความรู้เพียงพอที่จะช่วยให้ญาติและผู้ดูแลผู้ปุวยเตรียมพร้อมรับมือกับอาการที่จะ
เกิดข้ึนในช่วงสุดท้ายของชีวิตอย่างไม่ตกใจกับอาการหลายอย่างที่เกิดข้ึนใหม่ จึงเป็นเครื่องมือส าคัญ
และจ าเป็นที่จะช่วยให้การจากลาเป็นช่วงเวลาที่น่าจดจ า การช่วยเหลือครอบครัวในช่วงเวลานี้เป็น
ช่วงที่ให้ความส าคัญกับญาติและผู้ดูแลมากพอๆกับผู้ปุวยโดยต้ังอยู่บนหลักการที่ว่าญาติและผู้ดูแลได้
ท าสิ่งที่ดีที่สุดให้ผู้ปุวย และผู้ปุวยจากไปอย่างไม่ทุกข์ทรมาน 

6.1.1 การเตรียมตัวรับมือกับภาวะใกล้ตาย  
ความเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย (สุมาลี นิมมานนิตย์, 2550) 
ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของร่างกายในภาวะใกล้ตาย จะท าให้

ญาติและผู้ใกล้ชิดสามารถดูแลคนใกล้ตายได้ถูกต้องเหมาะสมข้ึน ซึ่งจะเป็นผลดีกับผู้ปุวยยิ่ง และท า
ให้สามารถเตรียมใจและรับมือกับสิ่งที่จะเกิดข้ึนได้ ภาวะใกล้ตายในทางการแพทย์มักมีลักษณะดังนี้ 
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6.1.1.1 เมื่อใกล้ตาย ความอ่อนเพลียเป็นสิ่งที่ควรยอมรับ และไม่จ าเป็นต้อง
ให้การรักษาใดๆส าหรับความอ่อนเพลียที่เกิดข้ึน เพราะจะเกิดผลเสียมากกว่าผลดี ควรให้ผู้ปุวยใน
ระยะนี้ได้พักผ่อนให้เต็มที่ 

6.1.1.2 คนใกล้ตายจะเบื่ออาหาร และกินอาหารได้น้อยลง จากการศึกษา
พบว่า ความเบื่ออาหารที่เกิดข้ึนเป็นผลดีมากกว่าผลเสีย เพราะท าให้สารคีโตนในร่างกายเพิ่มข้ึน 
สารคีโตนจะท าให้ผู้ปุวยรู้สึกสบายข้ึน และบรรเทาอาการเจ็บปวดได ้

6.1.1.3 คนใกล้ตายจะดื่มน้ าน้อยลง หรืองดด่ืมเลย ภาวะขาดน้ าที่เกิดข้ึนเมื่อ
ใกล้ตายไม่ท าให้ผู้ปุวยทรมานข้ึน ตรงกันข้ามกลับกระตุ้นให้มีการหลั่งสารเอ็นดอร์ฟิน ท าให้ผู้ปุวย
รู้สึกสบายข้ึน หากปาก ริมฝีปากแห้ง จมูกแห้งและตาแห้ง ให้หมั่นท าความสะอาด และรักษา
ความช้ืนไว้โดยใช้ส าลีหรือผ้าสะอาดชุบน้ าแตะปาก ริมฝีปากหรือใช้สีผึ้งทาริมฝีปาก ใช้ครีมทาผิวแห้ง 
ส าหรับตาก็ให้หยอดน้ าตาเทียม หรือปรับแสงในห้องไม่ให้จ้ามากนัก 

6.1.1.4 คนใกล้ตายจะรู้สึกง่วงและอาจนอนหลับตลอดเวลา ผู้ดูแลควรให้
ผู้ปุวยหลับ ไม่ควรพยายามปลุกให้ตื่น 

6.1.1.5 เมื่อคนใกล้ตายไม่รู้สึกตัว ไม่ควรคิดว่าเขาไม่สามารถรับรู้หรือได้ยิน
สิ่งที่คนพูดคุยกันอยู่ข้างๆ เพราะเขาอาจจะยังได้ยินและรับรู้ได้ แต่ไม่สามารถสื่อสารให้ผู้อื่นทราบได้ 
จึงไม่ควรพูดคุยกันในสิ่งที่จะท าให้เขาไม่สบายใจหรือเป็นกังวล 

6.1.1.6 การร้องครวญคราง หรือมีหน้าตาบิดเบี้ยวอาจไม่ได้เกิดจากความ
เจ็บปวดเสมอไป แต่อาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางสมอง ซึ่งแพทย์สามารถให้ยาระงับอาการ
เหล่าน้ีได้ 

6.1.1.7 คนใกล้ตายอาจมีเสมหะมาก ควรให้ยาลดเสมหะแทนการดูดเสมหะ 
ซึ่งนอกจากไม่ได้ผลแล้ว ยังท าให้ผู้ปุวยทรมานเพิ่มข้ึนด้วย (ทั้ งนี้หมายถึงคนที่ใกล้ตายเท่านั้น มิได้
รวมถึงผู้ปุวยอื่นๆที่จ าเป็นต้องได้รับการดูดเสมหะ) หากส าลักในล าคอ เพราะกล้ามเนื้อคลายตัว มี
เสมหะ น้ าลายมาก ช่วยโดยการจัดท่าให้นอนตะแคง และการหายใจไม่คงที่ ติดขัด ควรจัดท่านอนที่
ช่วยให้ผู้ปุวยสบาย 

6.1.1.8 ญาติที่ไม่เข้าใจภาวะอาการข้างต้น อาจเรียกหมอให้รักษา เช่น ปั้ม
หัวใจ แต่ถ้าเข้าใจภาวะใกล้ตาย ก็จะรู้ว่าควรช่วยให้เขามีความสุขในช่วงนี้ เช่น การโอบกอด การ
สัมผัส การอยู่ใกล้ชิด ไม่ควรคิดว่าคนไข้ไม่รู้สึกตัวหรือไม่รับรู้ เพราะการสัมผัสเบาๆจะท าใหรู้้สกึสบาย
กาย สบายใจ 

6.1.1.9 อาการการรับรู้ ผู้ปุวยยังสามารถรับรู้ได้ยิน แต่ไม่สามารถตอบโต้ได้ 
2-3 วันสุดท้ายที่ดูอาการดีข้ึน เป็นช่วงสั้นๆก่อนที่จะตาย เช่น ทานข้าวได้ พูดคุยได้ 

6.1.1.10 ล าดับการรับรู้ที่จะสูญเสีย คือ การเห็น การได้ยิน และประสาท
สัมผัสทางผิวหนัง 

6.1.1.11 ข้อสังเกตสัญญาณอาการที่แสดงออกมาว่าจะจากไปภายในอีกไม่
นาน คือ เล็บคล้ าๆเป็นสีม่วง ปลายเล็บมือ เท้าจะเย็น, ถ่ายเป็นสีด า สีเทา, ดวงตาไร้แวว, หูหด แบน
สู่, มือแบบออกมา 
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ความเปลี่ยนแปลงด้านจิตใจ (สุมาลี นิมมานนิตย์, 2550) 
โดยทั่วไปเมื่อกายปุวยใจจะปุวยด้วยเสมอ ยิ่งคนที่ปุวยหนักใกล้ตายด้วยแล้ว

ยิ่งต้องการการดูแลประคับประคองใจอย่างมาก 
การศึกษาต่างๆพบตรงกันว่า สิ่งที่คนใกล้ตายกลัวที่สุดคือ การถูกทอดทิ้ง 

การอยู่โดดเดี่ยว และสิ่งที่คนใกล้ตายต้องการคือ ใครสักคนที่เข้าใจและอยู่ข้างๆ เขาเมื่อเขาต้องการ 
แต่ละคนก็อาจมีความรู้สึกและความต้องการแตกต่างกันไป 

ฉะนั้น ผู้ที่อยู่ใกล้ชิดก็ควรให้โอกาสคนใกล้ตายได้แสดงความรู้สึกและความ
ต้องการ โดยการพูดคุยและเป็นผู้รบัฟังที่ดี และควรปฏิบัติตามความต้องการของคนใกล้ตาย ซึ่งหมาย
รวมถึงความต้องการด้านการรักษา 

ทั้งนี้ควรประเมินก่อนว่า ความต้องการนั้นเกิดจากการตัดสินใจบนพื้นฐานใด 
หากเป็นการตัดสินใจบนพื้นฐานของอารมณ์ ไม่ใช่ความต้องการที่แท้จริง ก็ควรชะลอการปฏิบัติไว้
ก่อน และควรให้การประคับประคองใจจนสบายข้ึน กับทั้งให้โอกาสผู้ใกล้ตายเปลี่ยนความต้องการ
และความตั้งใจได้เสมอ 

การดูแลด้านจิตใจ อารมณ์ และจิตวิญญาณ  
ให้ความรักและความเห็นใจ ความรักและก าลังใจจากลูกหลาน ญาติมิตร 

และผู้ดูแล เป็นสิ่งส าคัญเพราะสามารถลดทอนความกลัว และช่วยให้ผู้ปุวยเกิดความมั่นคงทาง
อารมณ์และจิตใจได้ 

ช่วยให้ผู้ปุวยยอมรับความตายที่จะมาถึง เป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลา โดย
ควรเริ่มก่อนถึงวาระสุดท้าย อาจต้องบอกความจริงเรื่องโรค และให้เวลาฟังความ รู้สึกจากผู้ปวุย ข้อนี้
ต้องอาศัยสัมพันธภาพที่ดีของผู้ดูแลด้วย 

ช่วยให้จิตใจจดจ่อกับสิ่งดีงาม อาจน้อมน าได้หลายวิธี เช่น น าสิ่งที่ผู้ปุวย
เคารพนับถือมาไว้ที่ห้องเพื่อให้ระลึกนึกถึง ชวนให้สวดมนต์ตามหลักศาสนา 

การช่วยปลดเปลื้องสิ่งที่ค้างคาใจ ได้แก่ ภาระกิจการงานที่ยังค่ังค้าง ทรัพย์
สมบัติที่ยังไม่มีผู้จัดการ หรือมีความรู้สึกผิดบางอย่างอยู่ในใจ 

แนะน าให้ผู้ปุวยปล่อยวางสิ่งต่างๆ ผู้ปุวยมักยังยึดติดกับบางสิ่งบางอย่าง ท า
ให้เกิดความกังวลควบคู่กับความกลัวที่จะต้องพลดัพรากสิง่อันเปน็ที่รกั ผู้ดูแลต้องแสดงให้ผู้ปุวยมั่นใจ
ว่า มีผู้จัดการสิ่งต่างๆเหล่าน้ันให้เรียบร้อยได้ และพยายามช่วยให้ผู้ปุวยปล่อยวางความรู้สึกไม่ยึดติด 

สร้างบรรยากาศที่สงบและเป็นส่วนตัว งดการเถียงกัน ร้องไห้ ให้ผู้ปุวยเห็น
หรือได้ยิน อาจใช้วิธีทางศาสนามาช่วยสร้างบรรยากาศได้ เช่น เปิดบทสวดสรรเสริญพระเจ้า (ในชาว
คาทอลิก) 

6.1.2 ค าแนะน าส าหรับผู้ดูแลและญาติ  
6.1.2.1 ดูแลตนเอง อย่าลืมดื่มน้ าและกินอาหารเมื่อถึงเวลา 
6.1.2.2 อย่าใช้เวลาอยู่ข้างเตียงกับผู้ปุวยจนนานเกินไป จนตัวเองไม่ได้

พักผ่อน 
6.1.2.3 ลองเปลี่ยนอิริยาบถหรือท ากิจกรรมอื่นๆ เช่น ออกไปเดินเล่นหรือ

สวดมนต์เป็นช่วงๆบ้าง 
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6.1.2.4 ใช้เวลาอยู่กับญาติใกล้ชิดและเพื่อนสนิทบ้าง 
6.1.2.5 ไม่ควรใช้ยานอนหลับ ยากล่อมประสาท หรือ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

เพราะจะท าให้ท าใจกับความสูญเสียได้ช้าลง 
6.1.2.6 ถ้ารู้สึกเสียใจ ก็ควรร้องไห้ออกมาให้พอ มีอะไรที่ยังไม่ได้บอกผู้ปุวยก็

ให้รีบบอกเสีย การร้องไห้ออกมาเป็นเรื่องปกติและเป็นสิ่งที่ดี จะช่วยให้ท าใจกับการสูญเสียได้ดีข้ึน 
6.1.2.7 พักผ่อนให้เพียงพอเพื่อที่จะได้มีแรงกลับมาดูแลผู้ปุวยในวันรุ่งข้ึน 
6.1.2.8 หากมีภาวะซึมเศร้ามากกว่าปกติจนไม่สามารถท ากิจวัตรประจ าวันได้

หรือมีความคิดอยากจะท าร้ายตัวเอง ควรปรึกษาแพทย์หรือทีมที่ดูแล 
6.1.3 การจัดการอารมณ์ของผู้ท่ีต้องสูญเสีย 
การที่บุคคลจะต้องสูญเสียคนรัก คนใกล้ชิด หรือญาติพี่น้องย่อมมีความโศกเศร้า

หรือเป็นทุกข์เป็นธรรมดา บุคคลจึงควรรู้จักเตรียมตัวเตรียมใจไม่ให้ทุกข์โสกเกินไป ดังนั้นเมื่อมีความ
ตายเกิดข้ึน บุคคลพึงรู้จักจัดการอารมณ์ของตนเอง ดังนี้ 

ปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติ คือ การปล่อยอารมณ์ให้เป็นไปตามความรู้สึกที่พึงจะ
เกิดข้ึนในสภาวะของการรับรู้ เช่น การตกใจ การเสียใจ การร้องไห้ เป็นต้น 

อย่าขาดสติ คือการมีสติระลึกอยู่เสมอ ได้แก่ ตั้งสติ ท าสมาธิให้จิตนิ่ง สวดมนต์ไหว้
พระ คิดถึงธรรมชาติ การเกิด แก่ เจ็บ ตายเป็นของธรรมดา ไม่โกรธแค้น ไม่ต่อต้าน และต้องท าใจ 

เมื่ออยู่คนเดียวไม่ได้ หรือยังท าใจไม่ได้ให้หาคนคอยปลอบใจหรือพึ่งคนอื่น เช่น คน
สนิท คนที่ไว้ใจ คนที่พูดด้วยแล้วสบายใจ เป็นต้น 

ในรายที่ยังไม่สบายใจอาจต้องพบแพทย์หรือจิตแพทย์เพื่อบ าบัดสภาวะจิตที่เกิดข้ึน 
โดยการไปพบด้วยตนเองหรือให้ผู้อื่นพาไปก็ได้ และอย่ารอการปฏิบัติตามค าแนะน าของแพทย์ หรือ
คนที่ปลอบใจ 

6.2 แพทย์ พยาบาลและบุคลากร 
บุคลากรทางการแพทย์ส่วนใหญ่เคยชินกับการเห็นความตาย (death) แต่ไม่ค่อยชินกับ 

กระบวนการตาย (dying process) การเรียนรู้ที่จะดูแลอาการที่เกิดข้ึนระหว่างกระบวนการตายจึง
เป็นเรื่องใหม่และท้าทายส าหรับบุคลากรทางการแพทย์ 

ผู้คนส่วนใหญ่ถึงร้อยละ 90 เสียชีวิตแบบค่อยเป็นค่อยไป มีเพียงร้อยละ 10 เท่านั้นที่
เสียชีวิตแบบกะทันหัน คนส่วนใหญ่จึงมักเคยมีประสบการณ์หรือได้สัมผัสกับอาการของผู้ปุวยในช่วง
สุดท้ายของชีวิตซึ่งอาจจะเป็นที่บ้านหรือที่โรงพยาบาล แม้ไม่มีใครสามารถบอกได้แน่นอนว่าช่วงเวลา
สุดท้ายของผู้ปุวยแต่ละคนจะนานเป็นสัปดาห์ เป็นวัน เป็นช่ัวโมง หรือเป็นเพียงแค่นาที แต่ทุกคนรู้ดี
ว่าช่วงเวลาน้ีเป็นทั้งช่วงเวลาที่มีความหมายและเป็นช่วงเวลาที่ยากจะรับมือทั้งส าหรับทั้งผู้ปุวย  ญาติ
ใกล้ชิด และผู้ดูแล หากไม่มีการเตรียมการที่ดีที่จะรับมือกับช่วงเวลาน้ีสามารถท าให้เกิดความรู้สึกผิด
ในใจของผู้ดูแลต่อไปยาวนานได้ (Pathological grief and bereavement) 

6.2.1 แนวทางการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายในช่วงเวลาท่ีใกล้จะเสียชีวิต  
การประเมินสภาพผู้ปุวย  อาการในช่วงสุดท้ายของชีวิต ได้แก่ อาการอ่อนแรงและ

นอนหลับมากขึ้น ลดการกินอาหารและการดื่มน้ าลง การหายใจสั้นลงและหยุดเป็นพักๆ เสียงครืด
คราดจากสารคัดหลั่งในปากและล าคอ ริมฝีปากแห้ง 
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การดูแลอาการช่วงสุดท้าย ได้แก่ พลิกตัวผู้ปุวยทุก 6-8 ช่ัวโมง , พิจารณาใส่ 
Foley’s catheter หากมีปัญหาเรื่องการดูแลท าความสะอาดปัสสาวะ, ให้จิบน้ าทีละเล็กน้อยโดยใช้
หลอดหยดหรืออมน้ าแข็งก้อนเล็กๆ เพื่อใหป้ากชุ่มช่ืน ไม่แห้ง ให้ปริมาณน้ าเท่าที่ผู้ปุวยรับได้ ไม่ส าลัก
, ใช้ผ้ากอซชุบน้ าเกลือผสมเช็ดภายในช่องปาก เพื่อท าความสะอาดและท าให้ชุ่มช่ืน, ประเมินอาการ
ปวดโดยดูจากอาการขมวดค้ิว (Furrowed brow) แทนค าถามว่าปวดหรือไม่ และพิจารณาลดยาแก้
ปวดลงเหลือเฉพาะเวลาที่ปวด, ให้ผู้ปุวยนอนตะแคงโดยมีหมอนยาวรองหลังจะช่วยลดเสียงดังจาก
การหายใจได้ 

ให้ข้อมูลกับญาติ ข้อมูลที่แพทย์ควรพูดคุยกับครอบครัวของผู้ปุวยได้แก่ อาการของ
ผู้ปุวยเป็นอาการที่บ่งบอกว่าผู้ปุวยใกล้จะเสียชีวิต, การให้น้ าเกลือในระยะนี้จะยิ่งท าให้ผู้ปุวยทรมาน
นานข้ึน โดยไม่ได้ท าให้อาการอื่นๆดีข้ึน ร่างกายผู้ปุวยระยะนี้ไม่ได้ต้องการอาหารและสารน้ าเหมือน
คนปกต ิ(อ่านเพิ่มเติมได้เรื่อง Hydration), อธิบายให้ญาติเข้าใจว่าออกซิเจนไม่ช่วยให้ผู้ปุวยอาการดี
ข้ึนในระยะนี้, ถึงแม้ผู้ปุวยจะดูเหมือนหลับอยู่ตลอดเวลา แต่ประสาทการได้ยินของผู้ปุวยยังคงท างาน 
ลูกๆและภรรยาสามารถพูดคุยบอกสิ่งที่อยากบอกกับผู้ปุวยได้ทุกอย่าง รวมทั้งกอดและสัมผัสผู้ปุวย , 
ส าหรับเสียงหายใจที่ดังครืดคราด เป็นภาวะที่พบได้ในระยะนี้ ไม่ต้องกังวลว่าผู้ปุวยจะขาดอากาศ
หายใจ, ไม่มีใครสามารถบอกเวลาที่แน่นอนได้ว่าผู้ปุวยจะเสียชีวิตเมื่อใด บุคลากรทางการแพทย์อาจ
หลีกเลี่ยงการใช้ค าพูดว่า ผู้ปุวยดูอาการแย่ลง แต่ควรใช้ค าว่า ผู้ปุวยมีอาการเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว
ในช่วงนี้ ผู้ปุวยอาจมีเวลาอยู่กับพวกเราได้อีกไม่นาน  

6.2.2 วิธีการดูแลญาติและครอบครัวหลังจากท่ีผู้ป่วยเสียชีวิต 
ทีมที่ดูแลควรเตรียมญาติว่าช่วงเวลาที่ผู้ปุวยเสียชีวิต เป็นช่วงเวลาที่ยากส าหรับญาติ

และบุคคลใกล้ชิดทุกคน พยายามอย่าตกใจจนเกินไปและในขณะเดียวกันก็ควรให้ตัวเองได้แสดง
ความรู้สึก เช่น การร้องไห้ น้ าตาเป็นสัญลักษณ์ของความรักไม่ใช่ความอ่อนแอ ( Initial grief 
counseling) หลังจากได้ท าทุกอย่างตามขั้นตอนขอให้คิดว่าสิ่งที่ได้ดูแลผู้ปุวยตามข้ันตอนในช่วงเวลา
ที่ผ่านมาเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้ว ถึงเวลาแล้วที่จะต้องกลับมาอยู่กับความเป็นจริง และชีวิตของทุกคนต้อง
ด าเนินต่อไป  เมื่อผู้ปุวยเสียชีวิตให้ญาติใช้เวลากับผู้ปุวยอย่างเต็มที่ หลังจากผู้ปุวยเสียชีวิต ทีมที่ดูแล
ควรโทรศัพท์ไปถามอาการและความเป็นไปของคนในครอบครัวประมาณ 6 สัปดาห์ให้หลัง 
(Bereavement follow up) 

6.3 บุคคลท่ัวไปท่ีมีความสนใจร่วมกิจกรรมเจริญมรณสติ 
ส่วนใหญ่จะเป็นบุคคลที่มีพื้นฐานของศาสนาพุทธมาพอสมควรแล้ว และมีความเข้าใจใน

หลักค าสอนของศาสนา กิจกรรมและการอบรมในโครงการต่างๆเป็นการสนับสนุนให้ผู้สนใจได้มี
โอกาสได้การเรียนรู้เรื่องความตายอันเป็นประโยชน์ต่อชีวิตทุกคน ท าให้มองความตายในแง่บวกมาก
ข้ึน ตระหนักถึงความจริงของชีวิต เมื่อมีความเข้าใจความกลัวตายก็จะลดลงและสามารถเผชิญความ
ตายได้อย่างสงบ 
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7. กรณีศึกษาโครงการเปรียบเทียบ 
7.1 กรณีศึกษาในประเทศไทย 
โครงการ: หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ (สวนโมกข์กรุงเทพฯ) 
สถานที่: สวนรถไฟ กรุงเทพ  

 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 17 แสดงอาคารหอจดหมายเหตุพุทธทาส 
ที่มา: ณรงค์วิทย์ อารีมิตร. สวนโมกข์กรุงเทพฯ. เข้าถึงเมื่อ 5 กุมภาพันธ์ 2555. เข้าถึงได้จาก 
http://www.4-arch.com/content/สวนโมกข์กรุงเทพ 

 
 “สวนโมกข์กรุงเทพฯ” หรือช่ืออย่างเป็นทางการว่า “หอจดหมายเหตุพุทธทาส 

อินทปัญโญ” ก่อสร้างขึ้นที่สวนรถไฟ กรุงเทพมหานคร เกิดจากความตั้งใจที่จะหยิบยกกลิ่นอายของ
สถานปฏิบัติธรรมสวนโมกข์พลาราม อ าเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี มาไว้ให้คนเมื องจับต้องได้
โดยง่าย อีกทั้งยังเป็นแหลง่รวบรวม อนุรักษ์ และเผยแพร่มรดกทางปัญญาอันเป็นรูปธรรมที่ท่านพุทธ
ทาสภิกขุมอบไว้ให้กับคนรุ่นหลัง หอจดหมายเหตุพุทธทาส ถูกออกแบบให้เป็น Spiritual Fitness & 
Edutainment Center เพื่อให้ทุกคนที่มาที่นี่เกิดการพัฒนาจิตใจให้เข้มแข็ง ขณะเดียวกันเกิดการ
เรียนรู้ทางธรรมและปัญญาด้วย 

รูปทรงของอาคารมี 3 ช้ัน ช้ันล่างที่เป็น public zone คือ ส่วนร้านหนังสือและลาน
กิจกรรม ช้ันสองเป็น semi-public zone คือ ส่วนของนิทรรศการและห้องประชุม ช้ันสามเป็น 
private zone คือ ห้องเก็บจดหมายเหตุ คนทั่วไปห้ามข้ึนต้องมีการคัดกรองบุคคลก่อนเข้าไปใช้ 

 

 
 

ภาพที่ 18 ลานหินโค้ง 
ที่มา: หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ. เข้าถึงเมื่อ 5 กุมภาพันธ์ 2555. เข้าถึงได้จาก 
http://www.bia.or.th/new/ 
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ภาพที่ 19 ลักษณะพื้นที่สาธารณะภายในอาคารช้ัน1และช้ัน2 
 

มีการจ าลองจุดเด่นบางอย่างของสวนโมกข์ฯ จ.สุราษฎร์ธานี มาไว้ที่นี่ ไม่ว่าจะเป็นลาน
หินโค้ง เพื่อนั่งพักผ่อน นั่งสมาธิ และจัดกิจกรรมได้อย่างเสรี รวมไปถึงช่องลมสี่เหลี่ยมเล็กๆ ที่เลียน
มาจากสถาปัตยกรรมของโรงมหรสพทางวิญญาณที่ท่านพุทธทาสสร้างอยู่ที่สวนโมกข์ฯ 

แก่นของงานคือความเรียบง่าย ไม่ปรุงแต่งมาก ไม่หวือหวา สิ่งที่สะท้อนออกมาในตัวงาน
ไม่ว่าจะเป็นแปลนหรือผังในการวางก็จะเป็นแบบตรงไปตรงมา ไม่ซับซ้อน ให้ธรรมชาติสอนธรรม 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 20 ลักษณะการใช้แสงธรรมชาติ และการตกแต่งภายในอาคาร 
ที่มา: ณรงค์วิทย์ อารีมิตร. สวนโมกข์กรุงเทพฯ. เข้าถึงเมื่อ 5 กุมภาพันธ์ 2555. เข้าถึงได้จาก 
http://www.4-arch.com/content/สวนโมกข์กรุงเทพ 
 

ทุกวันน้ีมีงานสถาปัตยกรรมมากมายที่มุ่งเน้นไปที่ความหวือหวาของเส้นสายและรูปทรง 
เพื่อสร้างความรู้สึกตื่นเต้น น่าสนใจ ไม่ได้อ้างอิงจากธรรมชาติและความเป็นจริง ต่างกับงานออกแบบ
ช้ินน้ีที่เป็นเหมือนการมองกลับ ยึดหลักสมถะตามค าสอนของท่านพุทธทาส ซึ่งสะท้อนอยู่ในรูปแบบ
ของอาคารและการเลือกใช้วัสดุที่จับต้องได้มากขึ้น อาคารจึงมีลักษณะถ่อมตัว คนที่เข้ามาก็จะรู้สึกว่า
อาคารนี้เป็นมิตรกับทุกคนทุกศาสนา ไม่รู้สึกแปลกแยก วัสดุที่ใช้เป็นวัสดุพื้นฐาน เช่น คอนกรีตขัดมัน 
ผสมกับซีเมนต์บล็อคในส่วนที่ต้องการน าแสงธรรมชาติเข้ามาในอาคาร  

http://www.4-arch.com/content/สวนโมกข์กรุงเทพ
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ภาพที่ 21 ห้องชิมลองนิพพาน 
ที่มา: ณรงค์วิทย์ อารีมิตร. สวนโมกข์กรุงเทพฯ. เข้าถึงเมื่อ 5 กุมภาพันธ์ 2555. เข้าถึงได้จาก 
http://www.4-arch.com/content/สวนโมกข์กรุงเทพ 
 

7.2  กรณีศึกษาต่างประเทศ 
7.2.1 โครงการ: Treptow Crematorium 
สถานที่: Berlin, Germany 
 

  

  
 
ภาพที่ 22 ภาพภายนอกของอาคาร 
ที่มา: Treptow Crematorium. accessed February 5, 2012, available from http:// 
www.architectureinberlin.com/?s=treptow 

http://www.4-arch.com/content/สวนโมกข์กรุงเทพ
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"People die, and they're not happy about it. Architecture can't change 
the way things work. But it can create a place for rest, a place for silence." ค ากล่าวถึง
แนวคิดของสถาปนิก 

อาคารประกอบไปด้วย ห้องท าพิธีห้องใหญ่ 1 ห้อง ห้องเล็ก 2 ห้อง โถงกลาง และ
เตาเผาศพ 3 เตา มีปล่องควันจากเตาเผาศพ ซึ่งตั้งอยู่ใต้อาคาร ด้านข้าง มีทั้งหมด 3ปล่องรูปแบบ
ของปล่องสื่อถึงการปลดปล่อยสู่เบื้องบน 

รูปด้านหน้าอาคาร เป็นการใช้รูปทรงที่เรียบง่าย สื่อถึงสัดส่วนของโลงศพ เหมือนไป
การข้ามแดนไปสู่พื้นที่แห่งความตาย สี่มุมอาคารมีการเฉือนเพดานออกเป็นเส้นแนวยาวไปตลอดตัว
อาคาร เกิดความรู้สึกขาดออกจากกัน แยกส่วน บาดแผล หรือเส้นทางสู่ฟูา ตามแต่ผู้คนจะ
ตีความหมาย การเลือกใช้วัสดุ มีส่วนช่วยให้อาคารเป็นไปตามแนวคิดมากข้ึน เมื่อแสงธรรมชาติในแต่
ละเวลาเปลี่ยนไป ความรู้สึกที่ได้ก็เปลี่ยนไปด้วย 

บริเวณห้องโถงกลาง เป็นพื้นที่รวมผู้คนก่อนที่จะแยกออกไปสู่ห้องท าพิธีแต่ละห้อง 
ภายในโถงมีการจัดวางสร้างพื้นที่ว่างที่เรน้ลับ แต่มีความสงบ โดยการใช้แสงธรรมชาติผ่านหัวเสากลม
สูงที่อยู่กระจายทั่วห้อง ในขณะเดียวกับแสงเหล่าน้ีท าให้ประหยัดพลังงานไฟฟูาให้เวลากลางวันได้ดี 
ส่วนแสงประดิษฐ์ได้รับการออกแบบจัดวางต าแหน่งที่ไม่แน่นอน ไม่มีแบบแผน เป็นแนวคิดเดียวกับ
ลักษณะตามธรรมชาติ ความสูงของฝูาเพดานสร้างความรู้สึกยิ่งใหญ่ ผู้ใช้เกิดความเคารพต่อสถานที่ 

 

    

         
 

ภาพที่ 23 บริเวณห้องโถงกลางอาคาร และการใช้แสง-เงาตามธรรมชาติ 
ที่มา: Treptow Crematorium. accessed February 5, 2012, available from http:// 
www.architectureinberlin.com/?s=treptow 
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บริเวณผนังริมห้องโถง มีการเซาะร่องเป็นแนวดิ่งลงมาสู่พื้น โดยมีฐานรองเจาะเป็น
หลุมสี่เหลี่ยม ซึ่งจะมีทรายสีขาวกองอยู่เปรียบเสมือนอัฐ เพื่อสื่อแนวคิดชีวิตและความตาย 

 

  
 
ภาพที่ 24 หลุมทรายริมผนังอาคาร 
ที่มา: Treptow Crematorium. accessed February 5, 2012, available from http:// 
www.architectureinberlin.com/?s=treptow 
 

ตรงกลางห้องโถงมีสระน้ าทรงกลม นิ่งและใสเกิดการสะท้อนแสงและภาพของสิ่งที่
อยูโ่ดยรอบออกมา สะท้อนอีกมุมมองของสถาปัตยกรรม หรือ อีกด้านของบุคคล 
 

     
 
ภาพที่ 25 สระน้ ากลางโถง 
ที่มา: Treptow Crematorium. accessed February 5, 2012, available from http:// 
www.architectureinberlin.com/?s=treptow 
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ห้องท าพิธีใหญ่ จุคนได ้180 คน ใช้วัสดุเป็นคอนกรีตขัดมัน และมีการเจาะช่องแสง
ที่กว้าง ท าให้ผู้ใช้พื้นที่รู้สึกสบาย ไม่อึดอัดกับความแคบ ลักษณะของช่องเปิดที่เป็นเส้นทางไปสู่ฟูา
แฝงความหมายของการส่งคนตายสู่สวรรค์  

 

  
 
ภาพที่ 26 ห้องท าพิธีใหญ่  
ที่มา: Treptow Crematorium. accessed February 5, 2012, available from http:// 
www.architectureinberlin.com/?s=treptow 

 
ส่วนห้องท าพิธีเล็ก สามารถจุคนได้ 50 คน หลักการออกแบบเหมือนกับห้องใหญ่ แต่มี

ข้อดีตรงที่จะสามารถควบคุมความสงบได้ง่ายกว่า และดูเป็นกันเอง การออกแบบที่นั่งของคนในพิธีมี
ทั้งข้อดีคือ สื่อได้ถึงความเรียบง่ายและสามารถจัดลักษณะการนั่งได้ตามความพอใจ ระยะใกล้ชิดอัน
เกิดจากความเอื้ออาทรห่วงใยในขณะนั่งร่วมพิธีมีได้อย่างอิสระ แต่ข้อเสียก็คือ ส าหรับคนแปลกหน้า
จะมีระยะปลอดภัยหรือระยะสบายไม่เท่ากัน อาจท าให้เกิดการเว้นที่ว่างระหว่างกันมากกว่าปกติ ท า
ให้เสียจ านวนที่นั่งโดยรวมไป 

 

   
 

ภาพที่ 27 ห้องท าพิธีเล็ก 
ที่มา: Treptow Crematorium. accessed February 5,2012, available from http:// 
www.architectureinberlin.com/?s=treptow 
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7.2.2 โครงการ: Forest crematorium 
สถานที่: สต็อคโฮม ประเทศสวีเดน 
 

 

 
ภาพที่ 28 หุ่นจ าลอง 
ที่มา: Forest crematorium. accessed August 2012, available from http://cotto.co.th/ 
th/inspiration_howto/article/310 
 

สถานที่เผาศพแห่งใหม่ที่ต้องการให้อาคารไม่โดดเด่น หรือสร้างความแตกต่างจาก
สถาปัตยกรรมเดิมจนเกินไป และมีแนวความคิดที่จะสร้างทาง 3 ทาง เพื่อใช้ส าหรับเช่ือมต่อไปยัง
สถานที่รอบๆ โดยบริเวณด้านหน้าของโครงการเป็นทีส่ าหรับจอดยานพาหนะ  ส่วนทางเช่ือมทั้ง 2 ใน 
3 ทางนั้น ถูกออกแบบให้เป็นทางเดินเท้า ที่สามารถเดินเข้าสู่ตัวสถาปัตยกรรมได้โดยตรง 
 

 
ภาพที่ 29 เส้นทางเช่ือมเข้าสู่อาคาร และขณะเดียวกันใช้แยกพื้นที่การใช้งาน 
ที่มา: Forest crematorium. accessed August 2012, available from http://cotto.co.th/ 
th/inspiration_howto/article/310 

http://cotto.co.th/cottobeta/wordpress/wp-content/uploads/2012/05/Scen-shot-2012-02-12-at-4.14.jpg
http://cotto.co.th/%20th/
http://cotto.co.th/%20th/
http://cotto.co.th/%20th/
http://cotto.co.th/%20th/
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จากการสร้างทางส าหรับคนเดินเท้า 2 ทางที่ตัดกัน ท าให้เกิดเป็นทาง 4 แพร่งข้ึน จึง
ออกแบบให้ขุดพื้นดินลงไปเป็นพื้นที่ว่าง เพื่อน าพื้นที่ใช้สอยส่วนต่างๆ มาวางอยู่โดยรอบทั้ง 4 มุม ซึ่ง
ประกอบไปด้วย ส่วนต้อนรับ ส่วนห้องเก็บศพ ส่วนเตาเผาศพ ส่วนเก็บอัฐิ และส่วนส าหรับพนักงาน 
ซึ่งรูปทรงตัวสถาปัตยกรรมจะคล้ายกับการยกมุมขึ้นทั้ง 4 มุมที่อยูร่อบทาง 4 แพร่งนี้ 
 

 

 
ภาพที่ 30 ลักษณะทางเดินที่ตัดผ่านเป็น 4 แพร่ง 
ที่มา: Forest crematorium. accessed August 2012, available from http://cotto.co.th/ 
th/inspiration_howto/article/310 
 

พื้นที่ใช้สอยภายในก็จะมีการกั้นส่วนด้วยกระจกใสสูงตั้งแต่พื้นจรดหลังคา ช่วยให้
แสงธรรมชาติสามารถลอดเข้าสู่ตัวอาคารได้เป็นอย่างดี นอกจากนั้น รูปทรงของหลังคาที่มีความลาด
โค้ง ยังช่วยให้แสงที่ลอดเข้ามามีการไล่ระดับความสว่าง จากแสงสว่างมากไปจนถึงแสงสลัว ซึ่งจะเป็น
การสร้างบรรยากาศความสงบด้วยตัวของสถาปัตยกรรมเอง 
 

 

 
ภาพที่ 31 ลักษณะพื้นที่ภายในอาคาร 
ที่มา: Forest crematorium. accessed August 2012, available from http://cotto.co.th/ 
th/inspiration_howto/article/310 

http://cotto.co.th/cottobeta/wordpress/wp-content/uploads/2012/05/Screen-shot-2012-02-12-at-4.1.jpg
http://cotto.co.th/%20th/
http://cotto.co.th/%20th/
http://cotto.co.th/cottobeta/wordpress/wp-content/uploads/2012/05/Screen-shot-2012-02-12-at-4.jpg
http://cotto.co.th/%20th/
http://cotto.co.th/%20th/
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ส าหรับงานสถาปัตยกรรมนั้น ยังคงไว้ซึ่งพื้นหญ้าของปุาเดิม ที่ได้กลายมาเป็นหลังคา
ส าหรับสถาปัตยกรรมช้ินนี้ นอกจากนั้นประโยชน์อีกอย่างหนึ่งของการสร้างทาง 4 แพร่งนี้ข้ึน คือ 
อากาศบริสุทธ์ิภายนอก จะเข้ามาสู่ตัวอาคารได้เป็นอย่างดี  

การฝังตัวสถาปัตยกรรมลงดินนั้น เป็นการออกแบบที่คล้ายคลึงกับโจทย์ คือ สถานที่เผา
ศพกลางปุา ที่ท าให้ตัวสถาปัตยกรรมนั้นไม่โดดเด่นจนเกินไป แต่กลับสร้างความน่าสงสัย และเชิญ
ชวนให้อยากเข้าไปสัมผัสบรรยากาศภายใน 

 

 
 
ภาพที่32 มุมมองจากภายนอก 
ที่มา: Forest crematorium. accessed August 2012, available from http://cotto.co.th/ 
th/inspiration_howto/article/310 
 

http://cotto.co.th/cottobeta/wordpress/wp-content/uploads/2012/05/Screen-shot-2012-02-12.jpg
http://cotto.co.th/%20th/
http://cotto.co.th/%20th/
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บทท่ี 3 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

จากกรอบแนวคิดการวิจัย และการทบทวบวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องในบทที่2 จึงได้น ามา
ออกแบบวิธีด าเนินการวิจัย โดยมีหัวข้อดังต่อไปนี้ 

 
1. กระบวนการศึกษาวิจัย 

การศึกษาวิจัย มรณสติ สู่ ออกแบบตกแต่งภายในสัปปายะสถาน นั้น ได้ด าเนินการตาม
ข้ันตอน จากการทบทวนวรรณกรรม โดยการคัดเลือกข้อมูลต่างๆตามหมวดหมู่ แบ่งไปตาม
ความสัมพันธ์ของเนื้อหา  แล้วจึงสรุปเอกลักษณ์ เพื่อท าไปออกแบบต่อไป เพื่อให้ง่ายในการเข้าใจจึง
ขอแสดงกระบวนการศึกษาวิจัยดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 4  แสดงกระบวนการศึกษาวิจัย 

ค าถามในการวิจัย 

วัตถุประสงค์ 

ออกแบบวิธีด าเนินการวิจัย 
 

สรปุลักษณะเด่นและเอกลักษณ์ 
 

สังเคราะห์ข้อมูล 
 

ด าเนินการออกแบบ 
 

วิเคราะห์ข้อมูล 
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2. เกณฑ์การเลือกขอบเขตการศึกษา 
2.1 แนวความคิด 
จากการศึกษาข้อมูลการเจริญมรณสตินั้น สามารถแบ่งได้ 2 ด้าน ทั้งด้านนามธรรม และด้าน

รูปธรรม เกิดเป็นประเด็นให้เลือกศึกษาได้มากมาย จึงน ามาเขียนเป็น Mind Mapping ดังต่อไปนี้ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 5 แสดง Mind Mapping กระบวนการเลือกข้อมูลที่จะศึกษา  

จากแผนภูมิแสดงให้เห็นถึงรูปแบบของประเด็นต่างๆ เผยให้เห็นถึงความสอดคล้องและ
เช่ือมโยงกันในแต่ละแง่มุมของด้านนามธรรมและรูปธรรม  ประเด็นที่น่าสนใจก็คือ แผนภูมิแสดงให้เห็น
ถึงเอกลักษณ์เด่นๆของมรณสติออกมา (ดังที่แรเงาสีไว้) และเอกลักษณ์เหล่านั้นก็สามารถบ่งบอกได้ถึง
ความเป็นมรณสติได้ดีและชัดเจน  

จุดเด่นในแง่นามธรรม ได้แก่ สติ, ความไม่เที่ยง, การปล่อยวาง, การยอมรับ 
จุดเด่นในแง่รูปธรรม ได้แก่ การเปลี่ยนแปลง, เกิด - ดับ, ไม่เหลือรูปกาย, วัฎจักร 
เมื่อน าจุดเด่นทั้งหลายที่ได้จาก Mind Map มาพิจารณา หาจุดเด่นส าคัญที่สามารถบ่งบอก

พร้อมสื่อถึงเอกลักษณ์ของมรณสติได้ชัดเจนที่สุด ในแง่นามธรรมคือ “การรู้เท่าทันในความไม่เที่ยงแท้” 
และในแง่รูปธรรมคือ “การเปลี่ยนแปลงไม่เหลือรูป”  ผลสรุปจากการผสานรูปธรรมกับนามธรรมเข้า
ด้วยกันเพื่อความสะดวกและชัดเจนในการแปรรูปสู่งานออกแบบพื้นที่จิตวิญญาณต่อไป ซึ่งค าส าคัญ 
(Keyword) คือ “ไม่เที่ยงแท้ - แปรเปลี่ยน”  
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2.2 ประชากร 
2.2.1 บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจเรียนรู้ความตาย 
2.2.2 พระ 
2.2.3 บุคลากรสาธารณสุข เช่น แพทย์ พยาบาล 
2.2.4 ผู้ป่วยระยะท้าย 
2.2.5 นักจัดกิจกรรมมรณสติ 

2.3 กลุ่มตัวอย่าง  
ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างเฉพาะทาง (Purposive Sampling) โดยมีเกณฑ์ในการคัดเลือกดังนี้ 

2.3.1 ผู้มีความรู้ ความเข้าใจแนวคิดของการเจริญมรณสติ 
2.3.2 ผู้มีความใกล้ชิดกับบุคคลในช่วงท้ายๆของการมีชีวิต 
2.3.3 ผู้เช่ียวชาญด้านการศึกษามรณสติ 
2.3.4 ผู้ที่ยินดีให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่อการวิจัย 

 
3. การออกแบบการวิจัย 

ด้วยหัวข้อการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่พัฒนาจิตวิญญาณนั้น จึงแบ่งการทบทวนวรรณกรรม
ออกเป็นหัวข้อๆ ดังนี ้ 

3.1 ศึกษาทบทวนวรรณกรรมในส่วนของมรณสติที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้กับสังคมปัจจุบัน 
3.2 ศึกษาการออกแบบพื้นที่พัฒนาจิตวิญญาณ เพื่อทราบความต้องการพื้นฐานที่จะใช้ในการ

ออกแบบภายใน 
3.3 ศึกษาโครงการตัวอย่าง เพื่อการออกแบบให้มีรูปแบบที่เหมาะสมกับยุคสมัย ที่มีการ

เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ข้อดี ข้อเสีย เพื่อน ามาใช้ออกแบบโครงการที่จัดท า   
 

4. ขั้นตอนในการด าเนินการวิจัย 
4.1 การทบทวนวรรณกรรมการเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
4.2 การศึกษากรณีตัวอย่างและโครงการใกล้เคียง 
4.3 การสร้างเครื่องมือวิจัย 
4.4 การศึกษาเก็บข้อมูลภาคสนาม 
4.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
4.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 
4.7 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
4.8 การศึกษางานระบบต่างๆ 
4.9 การออกแบบเบื้องต้น 
4.10 การพัฒนาแบบ 
4.11 การออกแบบส าเร็จสมบูรณ์ 
4.12 การจัดท าเอกสารวิทยานิพนธ์ 
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5. การเก็บรวมรวบข้อมูล 
5.1  ข้อมูลทุติยภูมิ 
ท าการศึกษาทบทวนวรรณกรรม ข้อมูลทางเอกสาร ต ารา รายงานการวิจัยและ อินเตอร์เนต  
5.2  ข้อมูลปฐมภูมิ 
ท าการศึกษาข้อมูลภาคสนาม  เก็บรวบรวมข้อมูลโดยตรงด้วยการสังเกตการณ์ สัมภาษณ์

บุคคลที่เกี่ยวข้อง จากสถานที่และโครงการใกล้เคียง เพื่อให้ทราบข้อมูลเฉพาะที่ต้องการ และประเมิน
คุณภาพของข้อมูลที่ได้มา การเก็บข้อมูลจะด านเนินไปจนกระทั่งข้อมูลที่ได้อิ่มตัว คือ เมื่อเก็ บข้อมูล
เพิ่มเติมแล้ว ไม่ท าให้ผลการประเมินเปลี่ยนแปลงไป 

บันทึกการเก็บข้อมูลภาคสนามที่ศึกษา จะกระท าโดยการอาศัยอุปกรณ์ ดังนี้ 
5.2.1 เครื่องอัดเสียงสัมภาษณ์ 
5.2.2 กล้องถ่ายรูป 
5.2.3 เทปวัดระยะ 
5.2.4 เครื่องเขียนต่างๆ 
 

6. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้วิจัย ซึ่งได้ท าการทดสอบ สังเกตการณ์และสัมภาษณ์

ประเด็นต่างๆกับอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ จนมีความช านาญในการเก็บข้อมูลและประเมินข้อมูลอย่างมี
คุณภาพ รวมถึงการเข้าไปสัมผัสกับกิจกรรมต่างๆอันเกี่ยวข้องกับการเจิญมรณสติด้วยตนเอง เพื่อให้ได้มา
ซึ่งข้อมูลเชิงลึก  
 
7. วิธีการสร้างเครื่องมือ 

7.1 ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือ 
7.1.1 ศึกษาค้นคว้า นิยาม แนวคิด ทฤษฎีจากเอกสาร หนังสือ งานวิจัยต่างๆ ที่

เกี่ยวข้อง และจากค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา 
7.1.2 ตั้งค าถามและสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญและคอยสังเกตการณ์ เพื่อใช้ในการเก็บ

รวบรวมข้อมูล 
7.2 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

7.2.1 น าบทสัมภาษณ์ที่สร้างข้ึนมาวิเคราะห์หาเนื้อหา (Content Validity) โดยให้
ผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน พิจารณาตรวจสอบความครอบคลุมเนื้อหาตามนิยามศัพท์ 

7.2.2 เมื่อส ารวจและสังเกตการณ์ แล้วน าไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณา และปรับปรุง
แก้ไขตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา 

7.3 เทคนิคการวิเคราะห์ 
ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) และข้อมูลที่ได้จาก

กลุ่มตัวอย่าง น ามาวิเคราะห์แบบสามเส้า (Triangulation) 
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บทท่ี 4 
 

การวิเคราะห์ข้อมูลและผลของการวิเคราะห์เพ่ือการออกแบบ 
 

จากการศึกษาข้อมูลในด้านต่างๆไม่ว่าจะทางปฐมภูมิ หรือทุติยภูมินั้น ในส่วนส าคัญที่
จ าเป็น ก่อนจะเข้าสู่การออกแบบ นั้นคือ การวิเคราะห์สรุปใจความส าคัญ  ในการวิเคราะห์ข้อมูลนั้น
จะแบ่งตามหัวข้อของตัวแปรหลักๆ ดังนี้  

 
1. การวิเคราะห์การเผชิญความตายตามพุทธศาสนา 

1.1 การระลึกถึงความตายก่อนนอน  
ช่วงเวลาก่อนนอนเป็นช่วงเวลาที่เหมาะแก่การเจริญสติส าหรับคนทั่วไป เนื่องจากได้ท า

ภารกิจประจ าวันเสร็จสิ้น   บรรยากาศรอบตัวมีความสงบมากขึ้น ร่างกายและจิตใจเข้าสู่ช่วงแห่งการ
พักผ่อน  เป็นโอกาสดีส าหรับการน้อมจติพิจารณาถึงความเป็นไปของชีวิตซึ่งมีความตายเปน็เบือ้งหน้า  
วิธีที่ดีที่สุดคือการน้อมจิตอย่างจริงจังประหนึ่งว่าความตายก าลังเกิดข้ึนกับเรา นั่นคือ “ฝึกตาย” 

ท่าที่เหมาะแก่การเจริญมรณสติคือนอนราบกับพื้น  แขนแนบกับล าตัว  ผ่ อนคลาย
ร่างกายทุกส่วนตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า โดยเฉพาะบริเวณใบหน้า ไม่มีอาการหน้านิ่วค้ิวขมวด   ทิ้ง
น้ าหนักทั้งตัวลงไปกับพื้น ไม่มีส่วนใดที่เกร็งหรือเหนี่ยวรั้งไว้   หายใจอย่างเป็นธรรมชาติ  พร้อมกับ
น้อมใจมาไว้ที่ปลายจมูก รู้ถึงสัมผัสบางเบาของลมหายใจทั้งเข้าและออก  ปล่อยวางความนึกคิดต่าง 
ๆ  ไม่ว่าเรื่องราวในอดีตหรือสิ่งที่จะเกิดข้ึนในอนาคต     

เมื่อจิตใจเริ่มสงบลงแล้ว  ให้พิจารณาว่าเราก าลังเดินหน้าเข้าสู่ความตาย   ความตาย
จะต้องเกิดข้ึนกับเราอย่างแน่นอน   ไม่มีวันที่เราจะรู้ล่วงหน้าได้   อาจเป็นหลายปีข้างหน้า  หรือเป็น
ปีหน้า  เดือนหน้า  หรือแม้แต่อาทิตย์หน้า   จากนั้นให้พิจารณาต่อไปว่าความตายอาจเกิดข้ึนกับเรา
ในคืนน้ีก็ได้  คืนน้ีคือคืนสุดท้ายของเรา  จะไม่มีพรุ่งนี้ส าหรับเราอีกต่อไป   นี้คือการนอนครั้งสุดท้าย
ของเรา  

1.2 ท ากิจกรรมฝึกใจรับความตาย 
ตัวอย่างหนึ่งได้แก่ การฝึกปล่อยวางคนรักของหวง   โดยเลือกบุคคล สัตว์ หรือสิ่งของที่

เราคิดว่ามีความส าคัญที่สุดส าหรับเรามา 7  อย่าง     จากนั้นให้ถามตนเองว่าในบรรดา 7 อย่างนั้น 
หากมีสิ่งหนึ่งที่เราต้องสูญเสียไป  อะไรที่เราตัดใจได้ง่ายที่สุด   หลังจากนั้นให้ถามต่อไปเป็นล าดับว่า  

หากต้องสูญเสีย 1 ใน 6 อย่างนั้นไป อะไรที่เราตัดใจได้ง่ายที่สุด 
หากต้องสูญเสีย 1 ใน 5 อย่างนั้นไป อะไรที่เราตัดใจได้ง่ายที่สุด 
หากต้องสูญเสีย 1 ใน 4 อย่างนั้นไป อะไรที่เราตัดใจได้ง่ายที่สุด 
หากต้องสูญเสีย 1 ใน 3 อย่างนั้นไป อะไรที่เราตัดใจได้ง่ายที่สุด 
หากต้องสูญเสีย 1 ใน 2 อย่างนั้นไป อะไรที่เราตัดใจได้ง่ายที่สุด 
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กิจกรรมดังกล่าวนอกจากฝึกให้เราหัดปล่อยวางเป็นล าดับแล้ว  ยังช่วยให้เราตรวจสอบ
ตัวเองด้วยว่ายังติดยึดอะไรบ้าง  และอะไรที่ถือว่าเป็นสิ่งส าคัญที่สุดของเรา การรู้จักตัวเองในแง่นี้จะ
ช่วยให้เราปรับจิตวางใจกับสิ่งต่างๆ  ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมมากข้ึน ขณะเดียวกันก็ท าให้เห็นตัวเอง
ในด้านที่ไม่เคยนึกมาก่อน  ทั้งหมดนี้ล้วนมีประโยชน์ต่อการเตรียมใจเผชิญความตายทั้งสิ้น เพราะใน
ที่สุดแล้วเราต้องสูญเสียทุกอย่างไปจนหมดสิ้น    

1.3 การเจริญอสุภะ10  
โดยแท้จริงนั้นควรพิจารณาซากศพของจริง แต่ส าหรับบุคคลทั่วไปย่อมมีจริตแตกต่างกัน 

ส่วนใหญ่ต้องมีความตั้งใจสูงในการเจริญปัญญา การออกแบบพื้นที่ส าหรับพิจารณาซากศพใน
โครงการนี้ จึงจ าเป็นต้องมีกระบวนการและล าดับข้ันเพื่อสร้างความเข้าใจและเตรียมใจก่อน โดยการ
พิจารณาจาก (1)ภาพเขียน (2)ประติมากรรม - ศพจ าลองโดยใช้โทนสีเขาเทาด า (3)ภาพถ่ายศพจริง 

1.4 ศึกษากระบวนการขณะตาย 
การเรียนรู้ว่าขณะเราก าลังตายจะเกิดปรากฎการณ์เช่นไรบ้างเป็นเรื่องควรต้องรู้ และควร

รู้ซ้ าๆ จนเกิดความคุ้นชิน เพราะจิตขณะตายเปราะบาง จิตเป็นกุศลหรืออกุศลย่อมส่งผลต่อการไป
เกิดใหม่  การเตรียมพร้อมจึงเป็นสิ่งจ าเป็น ปรากฏการณ์ขณะตายสามารถจ าลองออกมาเป็นพื้นที่
และบรรยากาศในโครงการได้ แม้ไม่สามารถแสดงนามธรรมทุกอย่างออกมาได้ แต่ก็เป็นการช่วย
ช้ีแนะแนวทางที่เป็นรูปธรรมโดยรวมได้บ้าง อีกทั้งเป็นการกระตุ้นให้เกิดการศึกษาเรื่องนี้ต่อไปอย่าง
ลึกซึ้ง จริงจังด้วย โดยภายในโครงการควรมีพื้นที่ “บาร์โด” ที่สื่อการเปลี่ยนผ่านระหว่างชีวิตกับความ
ตาย และแสดงข้ันตอนขณะตาย 8 ข้ันตอน ตามแนวคิดของทะไลลามะ (2548.)  ดังนี้ 

ขั้นตอนท่ีด าเนินไปข้างหน้า 
1. ภาพลวงตา 
2. หมอกควัน 
3. หิ่งห้อย 
4. เปลวไฟจากตะเกียง 
5. เว้ิงจิตที่มีสีขาวสว่าง 
6. เว้ิงจิตที่มีสีส้มแดงเจิดจ้า 
7. เว้ิงจิตที่มีสีด าทะมึน 
8. แสงกระจ่าง 
ขั้นตอนทวนกลับ (เกิดข้ึนในกรณีที่จิตกลับมาสู่สังสารวัฎ) 
1. แสงกระจ่าง 
2. เว้ิงจิตที่มีสีด าทะมึน 
3. เว้ิงจิตที่มีสีส้มแดงเจิดจ้า 
4. เว้ิงจิตที่มีสีขาวสว่าง 
5. เปลวไฟจากตะเกียง 
6. หิ่งห้อย 
7. หมอกควัน 
8. ภาพลวงตา 
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2. วิเคราะห์การพัฒนาทางจิตวิญญาณ 
2.1 สภาพจิตมีอิทธิพลต่อดุลยภาพมาก 
การฝึกจิตมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อสุขภาพในทฤษฎีสุขภาพคือดุลยภาพ เรื่องจิตจะมี

บทบาทอย่างมากต่อดุลยภาพทั้งทางบวกและทางลบ สมควรศึกษาให้เข้าใจให้ละเอียด และน าความรู้
มาใช้ในการรักษาป้องกัน และส่งเสริมสุขภาพให้มาก 

ด้วยแนวคิดทางการรักษาแบบองค์รวม ที่ให้ความส าคัญกับการเยียวด้านจิตใจ กาย 
สังคมและสิ่งแวดล้อม ประกอบกับการศึกษามรณสติที่ส่งผลโดยตรงต่อจิตวิญญาณ ผู้วิจัยจึงเห็นถึง
ความเหมาะสมในการน าพื้นที่ส าหรับพัฒนาจิตวิญญาณมาออกแบบตามแนวคิดมรณสติ เพื่อส่งเสริม
ด้านจิตใจเป็นหลัก  

2.2 พ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมต่อการพัฒนาจิตวิญญาณ 
โดยสรุปส่วนส าคัญ จากการศึกษาจิตตปัญญาวาสในบทที่ 2 ดังนี้ 

2.2.1 มีลักษณะเป็นธรรมชาติไม่น้อยกว่าสามเท่าของพื้นที่ใช้สอย 
2.2.2 พื้นที่ควรมีความสมบูรณ์ตามองค์ประกอบของธรรมชาติ 
2.2.3 ภายในพื้นที่ควรจะมีบรรยากาศ สงบ ร่มเย็น และห่างไกลจากการถูกรบกวน

จากสภาพที่รีบเร่ง วุ่นวาย เพื่อให้เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ ส ารวจ และค้นหาตนเอง จากธรรมชาติ
โดยตรง 

2.2.4 จัดพื้นที่ให้เกิดการใช้งานอย่างคุ้มค่า ประหยัดและยืดหยุ่น 
2.2.5 ทุกพื้นที่ควรมีการก าหนดกิจกรรม เพื่อให้ทุกพื้นที่ได้รับการดูแลรักษาและ

เป็นไปเพื่อการเรียนรู้ 
2.2.6 การออกแบบจะต้องมีพื้นที่ที่เอื้อให้ผู้คนเกิดความสัมพันธ์กัน  เช่น พื้นที่

ส่วนกลาง 
2.2.7 ให้ธรรมชาติเป็นองค์ประกอบในการออกแบบ และเป็นส่วนหนึ่งของตัวอาคาร 
2.2.8 เลือกใช้วัสดุ ที่มีความกลมกลืน และเช่ือมโยงกับธรรมชาติของที่ตั้ง  
2.2.9 อาคารควรมีสัดส่วนขนาดเล็ก ( Intimate Scale) ที่มีความเหมาะสมกับ

จ านวนบุคลากรและสภาพแวดล้อม ความสูงไม่เกิน 2 - 3 ช้ัน (ประมาณ 8 เมตร)  
2.2.10 ควรจัดวางอาคารแบบกระจายตัว ไม่ใกล้กันจนเกินไป เพื่อให้เกิดความวิเวก 
2.2.11 ใ ช้แนวคิด  Passive Design เพื่ อ เป็นการประหยัดพลั ง งาน 

(เครื่องปรับอากาศ) และให้เกิดภาวะน่าสบาย 
2.2.12 พื้นที่เพื่อรองรับกิจกรรมในการรักษาสิ่งแวดล้อม และการใช้ทรัพยากรอย่าง

คุ้มค่า เช่นจุดคัดแยกขยะเพื่อน ากลับมาใช้ใหม่ เป็นต้น 
2.2.13 ก าหนดให้มีพื้นที่ศักดิ์สิทธ์ิในต าแหน่งที่เหมาะสม เช่ือมโยงกับการสัญจรของ

ผู้คน เพื่อให้เกิดพลังต่อการรับรู้ 
2.2.14 อาคารควรได้รับการออกแบบอย่างถูกสุขลักษณะ กล่าวคือ ให้เกิดความ 

“สะอาด สว่าง สงบ” สะอาด ซึ่งมาจากการออกแบบและเลือกใช้วัสดุที่ดูแลง่าย สว่าง  อัน
เนื่องมาจากการก าหนดแสงธรรมชาติให้มีสว่างที่เหมาะสมต่อรูปแบบการใช้งาน สงบ อันเนื่องมาจาก
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การออกแบบให้อาคารมีรูปแบบเรียบง่าย ซึ่งตรงต่อการใช้งาน มองดูแล้วไม่เกิดความขัดแย้งกับ
บริบทโดยรอบ 
 
3. การวิเคราะห์ผู้ใช้งานในโครงการ 

จากพื้นที่โครงการที่ตั้งอยู่ติดกับ ศูนย์พัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุแบบครบวงจรและบริบาล
ผู้ป่วยระยะท้ายของมหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ใช้งานหลักจึงมุ่งเน้นไปที่ครอบครัวและญาติที่ต้องการการ
เตรียมพร้อมรับมือกับความตายไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุ รวมถึงกลุ่มคนที่ตั้งใจมาเพื่อ
เจริญมรณสติ หรือมาร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับความตายต่างๆ ในโครงการด้วย 

ผู้ใช้งานรองลงมา คือ นักท่องเที่ยวที่มาหัวหิน มาเพื่อแวะพัก เยี่ยมชมสถานที่ และสัมผัส
บรรยากาศที่แปลกต่างของโครงการ 

การวิเคราะห์ลักษณะและความต้องการ ตามประเภทกลุ่มผู้ใช้งานหลัก และรอง ดังนี้ 
3.1 ญาติ และผู้ใกล้ชิดผู้ป่วย 
ความต้องการการดูแลส าหรับผู้ป่วยและครอบครัว ควรเริ่มต้นข้ึนตั้งแต่แรกที่ผู้ป่วยได้รับ

การวินิจฉัยว่าเป็นโรคที่รักษาไม่หายจนกระทั่งผู้ป่วยเสียชีวิต ส่วนครอบครัวควรครอบคลุมไปจนถึง
ระยะเวลาหลังจากผู้ป่วยเสียชีวิตและควรปรับเปลี่ยนแผนการดูแลได้ตามการเปลี่ยนแปลงของปัญหา
สุขภาพของผู้ป่วยที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาของการด าเนินโรค ดังในรูป 

 

 
แผนภูมิที่ 6 แสดงภาพรวมของการดูแลแบบประคับประคอง 
ที่มา : เอมอัชฌา วัฒบุรานนท์. (2554). มรณศึกษา(death Education). กรุงเทพฯ :โอเดียนสโตร์. 
 

จากการบทความวิชาการ และการสัมภาษณ์ ได้ความต้องการดูแลและช่วยเหลือของผู้
ใกล้ชิดหรือครอบครัวผู้ป่วยฯ ดังนี้ 

3.1.1 ความช่วยเหลือด้านการเตรียมใจรับมือกับความตาย 
3.1.2 ต้องการพื้นที่ให้ระบายความรู้สึกและอารมณ์  
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3.1.3 โอกาสให้ผู้ป่วยและครอบครัวได้แสดงออกถึงความปรารถนาดีต่อกัน 
จึงวิเคราะห์ได้ว่า ญาติผู้ใกล้ชิดต้องการการแนะน าและความช่วยเหลือจากผู้รู้ รวมถึง

สถานที่เอื้อให้เกิดการเรียนรู้จิตใจของตนเอง เพื่อการยอมรับการเกิด - ดับของทุกชีวิต  
3.2 บุคคลท่ัวไปท่ีสนใจการเจริญมรณสติ 
พื้นที่จัดกิจกรรมเพื่อเตรียมรับมือกับความตาย เช่น โครงการเผชิญความตายอย่างสงบ 

ของพระไพศาล วิสาโล, ความตายออกแบบได้ โดยครูดล เป็นต้น สามารถช่วยเหลือและรองรับความ
ต้องการของผู้ใกล้ชิดผู้ป่วยฯ รวมถึงกิจกรรมบ าบัดต่างๆ ที่สอดแทรกอยู่ในกิจกรรมเหล่าน้ันด้วย 

 

 
แผนภูมิที่ 7 แสดงพฤติกรรมของบุคคลทั่วไปในที่พักแรม 
 
 

 
แผนภูมิที่ 8  แสดงพฤติกรรมของบุคคลทั่วไปในห้องกิจกรรม 
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แผนภูมิที่ 9 แสดงพฤติกรรมของบุคคลทั่วไปในห้องอาหาร 
 

3.3 พนักงานและบุคลากร 
 

 
แผนภูมิที่ 10 แสดงพฤติกรรมของพนักงานและบุคลากรในที่พักแรม 
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แผนภูมิที่ 11 แสดงพฤติกรรมของพนักงานและบุคลากรในห้องกจิกรรม 
 
 

 
แผนภูมิที่ 12 แสดงพฤติกรรมของพนักงานและบุคลากรในห้องอาหาร 
 
4. การวิเคราะห์พ้ืนท่ีส าหรับสัปปายะสถาน 

จากการทบทวนวรรณกรรมในบทที่ 2 วิเคราะห์ได้ว่า พื้นที่ในโครงการควรส่งเสริมและ
เอื้อต่อการท าสมาธิและเจริญสติด้วยภาวะน่าสบาย สงบ เพื่อให้ผู้ใช้งานรู้สึกปลอดภัย ไม่
กระสับกระส่ายจากทุกข์ทางกาย มุ่งสู่การพิจารณาทางจิตเป็นส าคัญ 

การศึกษาจิตปัญญา และกรณีศึกษาต่างๆ พบว่าอาคารควรได้รับการออกแบบอย่างถูก
สุขลักษณะ  กล่าวคือ  ให้เกิดความ  “สะอาด สว่าง สงบ” รวมถึงมีพื้นที่ตามธรรมชาติ และมี
ความสัมพันธ์กัน 
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ภาพที่ 33 แสดงตัวอย่างพื้นที่ที่มีความ “สะอาด สว่าง สงบ” 
 

สะอาด ซึ่งมาจากการออกแบบและเลือกใช้วัสดุที่ดูแลง่าย เกิดความสบายใจต่อพื้นที่ 
สว่าง อันเนื่องมาจากการก าหนดแสงธรรมชาติให้มีสว่างที่เหมาะสม เกิดความไว้วางใจใน

พื้นที่ 
สงบ อันเนื่องมาจากการออกแบบให้อาคารมีรูปแบบเรียบง่าย ไม่วุ่นวาย ภาวะแวดล้อม

เอื้อต่อการเกิดสมาธิ 
4.1 พ้ืนท่ีเจริญมรณสติ เพื่อให้ได้ระลึกรู้ถึงความตายอยู่เสมอ ซึ่งมีห้องเจริญอสุภะ (วิธี

ปฎิบัติแบบเถรวาท) ห้องทดลองตาย (จ าลองการตายแบบวัชรยาน) และห้องเงียบ (พื้นที่ส่วนตัว) จึง
ควรวางผังไว้ในต าแหน่งที่สงบและเป็นส่วนตัวที่สุดของโครงการ ไม่ควรมีทางสัญจรสาธารณะผ่าน
พื้นที่ รวมถึงการเว้นพื้นที่กว้างให้กับธรรมชาติมาเป็นก าแพงกั้นเสียงรบกวนต่างๆด้วย 

4.1.1 ห้องเจริญอสุภะ เป็นการจัดพื้นที่ให้พิจารณาสภาพศพ สิบลักษณะตาม
แนวทางอสุภะ10 ในพุทธศาสนา โดยปราศจากบรรยากาศที่น่ากลัว น่าระแวงหรือไม่ปลอดภัย เพื่อ
มุ่งสู่การพิจารณาสภาพอันไม่จีรงัของศพลักษณะต่างๆเปน็ส าคัญ แตด่้วยจริต ประสบการณ์หรอืความ
พร้อมของแต่ละคนน้ันแตกต่างกัน จึงจ าเป็นต้องมีล าดับข้ันในการเข้าถึงพื้นที่แสดงสภาพศพจากน้อย
ไปถึงมาก โดยผู้ใช้งานสามารถเลือกระดับได้เอง ดังนี้  

4.1.1.1 ข้ันตอนท าใจและเตรียมความพร้อม: ส าหรับคนจิตอ่อน หรือยังไม่
คุ้นชินกับสภาพศพ ให้พิจารณาจากภาพเขียนลายเส้น ขาว - ด า  

4.1.1.2 ข้ันตอนปรับจิตให้คุ้นชิน: ส าหรับคนจิตปานกลาง หรือท าใจพร้อม
พิจารณาศพแล้วให้พิจารณาจากภาพถ่ายขาว - ด าเริ่มจากระยะไกลและสามารถเข้าใกล้ได้ด้วยตนเอง 
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4.1.1.3 ข้ันตอนเผชิญความจริง: ส าหรับคนจิตแข็ง หรือมีประสบการณ์ผ่าน
การปฏิบัติมาพอสมควรแล้ว ให้พิจารณาจากศพเสมือนจริง (หุ่นข้ีผึ้งเลียนแบบศพ) ในระยะประชิด 

4.1.1.4 ข้ันตอนพัฒนา: ส าหรับคนจิตแข็ง หรือมีประสบการณ์ผ่านการ
ปฏิบัติมาพอสมควรแล้ว ให้พิจารณาภาพเคลื่อนไหวการตายจริง และสามารถน ารูปถ่ายสีของสภาพ
ศพจริงรูปแบบต่างๆ (ไม่จ ากัดเฉพาะ 10 ลักษณะ) ติดตัวกลับไปได้ เพื่อให้เกิดความคุ้นชิน เพิ่ม
โอกาสให้เกิดการพิจารณาเป็นประจ าตามอัธยาศัย รวมถึงการแจกจ่ายข้อมูลสถานที่อื่นที่ผู้ใช้งาน
สามารถไปสัมผัสกับศพจริงได้ด้วยตนเอง 

4.1.2 ห้องทดลองตาย เป็นพื้นที่จ าลองสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในช่ัวขณะที่
คนก าลังจะตาย 8 ข้ันตอนตามแนวคิดพุทธศาสนาแบบวัชรยาน (ทิเบต) เพื่อเป็นตัวอย่างให้ คนทั่วไป
ได้เตรียมตัวรับมือกับความตายของตนเอง ด้วยการทดลองตาย โดยวิเคราะห์เป็นรูปธรรมได้ดังนี้ 

4.1.2.1 ข้ันหนึง่: ภาพลวงตา 
ธาตุดินเสื่อมสลายเป็นธาตุน้ า จากของแข็งกลายเป็นของเหลว สร้างภาพพร่า

มัว เคลื่อนไหวล าบาก ให้รู้สึกว่าเราอ่อนแรง ผ่ายผอม แสดงให้เห็นว่าภาพต่างๆและความไม่สบาย
กายทั้งหลายนั้นเป็นสิ่งหลอก ลวงตา สัมผัสทางการมองเห็นหมดไป 

4.1.2.2 ข้ันสอง: หมอกควัน 
ธาตุน้ าเสื่อมสลายเป็นธาตุไฟ สร้างความเหือดแห้ง บรรยากาศเต็มไปด้วยไอ

อุ่นหรือหมอกควัน แปรเปลี่ยนสลับไปมาระหว่างความไม่สบายกับความสบาย เผชิญความเงียบงัน 
สัมผัสทางเสียงหมดไป 

4.1.2.3 ข้ันสาม: หิ่งห้อย 
ธาตุไฟเสื่อมสลายเป็นธาตุลม ประกายไฟที่หายไป แสงแว๊บคล้ายหิ่งห้อย ไอ

อุ่นเปลี่ยนเป็นลมเย็นแยกได้สองทาง (1) กรรมช่ัวมาก ไออุ่นเคลื่อนลงสู่เบื้องล่าง ร่างกายช่วงบนเย็น
ก่อน (2) กรรมดีมาก ไออุ่นเคลื่อนสู่เบื้องบน ร่างกายช่วงล่างเย็นก่อน สัมผัสทางกลิ่นหมดไป 

4.1.2.4 ข้ันสี่: เปลวไฟจากตะเกียง 
ธาตุลมเสื่อมสลายเป็นวิญญาณธาตุ เปรียบได้กับไฟของแสงเทียนที่วูบไหว 

สัมผัสทางกายหมดไป มีภาพนิมิตถึงสิ่งที่กระท าไว้เมื่อมีชีวิต เช่น กรรมช่ัวมาก ไฟจะลุกโชนน่ากลัว, 
กรรมดีมากเห็นภาพที่น่าอิ่มอกอิ่มใจ สภาพจิตในข้ันน้ีอ่อนไหวมาก พื้นที่ควรแสดงให้เห็นความส าคัญ
อย่างยิ่งของบรรยากาศที่สงบ เพื่อน้อมจิตสู่กุศล 

4.1.2.5 ข้ันห้า: เว้ิงจิตที่มีสีขาวสว่าง 
จิตหยาบดับไป (การรับรู้ทางกายไม่มีแล้ว) เข้าสู่จิตละเอียดระดับแรก เป็น

ความโล่งแจ้งเจิดจ้า ดุจฟ้าปราศจากเมฆและฝุน่ เรื่อเรืองด้วยแสงสีขาว ปรากฏการณ์คล้ายแสงจันทร์ 
4.1.2.6 ข้ันหก: เว้ิงจิตที่มีสีส้มแดงเจิดจ้า 
จิตละเอียดระดับสอง เป็นความโล่งแจ้งเจิดจ้า ดุจฟ้าปราศจากเมฆและฝุ่น 

เรื่อเรืองด้วยแสงสีส้มแดง ปรากฏการณ์คล้ายแสงตะวันแรงกล้า 
4.1.2.7 ข้ันเจ็ด: เว้ิงจิตที่มีสีด าทะมึน 
จิตละเอียดระดับสาม อยู่ท่ามกลางความมืดมิด ดุจฟ้าปราศจากเมฆและฝุ่น 

มีแต่สีด าทะมึน ปรากฏการณ์คล้ายความมืดของพลบค่ าปกคลุมไปทั่ว 
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4.1.2.8 ข้ันแปด: แสงกระจ่าง 
จิตที่ ละ เอียดที่ สุด  ปราศจากความคิด สภาวะทั้ งสามที่ ผ่ านมาคือ 

ปรากฏการณ์สีขาว – แดง - ด า หรือ พระจันทร์ – พระอาทิตย์ - ความมืดมิด จะดับสลายไป สู่สี
ธรรมชาติของท้องฟ้า เกิดความโล่งแจ้งอย่างมาก ดั่งท้องฟ้ายามรุ่งอรุณก่อนที่ดวงตะวันจะข้ึน ปลอด
โปร่งไม่มีอะไรบดบัง “ว่างเปล่าอย่างสิ้นเชิง” 

ข้ันตอนดังกล่าวควรสร้างทางสัญจรย้อนกลับทางเดิม หรือสร้างซ้ าในทิศทางทวน
กลับจากข้ันแปดไปจนถึงข้ันหนึ่ง เพื่อแสดงถึงการกลับมาเกิดใหม่ เวียนว่ายอยู่ในสังสารวัฎต่อไป 

4.1.3 ห้องเงียบ เป็นพื้นที่วิเวก สงบอย่างแท้จริง ให้เสียงจากภายนอกเล็ดลอดเข้า
มาน้อยที่สุด บรรยากาศภายในโล่งว่างไม่ให้มีจุดสนใจใด ให้เสียงที่เกิด ภาพที่เกิด มาจากผู้ใช้เท่านั้น 
เพื่อส่งเสริมให้อยู่กับตัวเอง เพื่อเกิดสมาธิ พินิจเรื่องชีวิตและความตาย 

4.2  ห้องจัดกิจกรรม เกี่ยวกับการเตรียมตัวตายทั้งหลาย เช่น กิจกรรมความตาย
ออกแบบได้, กิจกรรมการเตรียมตัวตายอย่างสงบ เป็นต้น โดยห้องดังกล่าวต้องการพื้นที่ว่าง  โล่ง
พอเหมาะกับกิจกรรมเดี่ยวหรือกลุ่ม มีความสะอาดและอยู่ในภาวะน่าสบาย เพื่อเอื้อให้เกิดสมาธิจด
จ่อกับตัวเอง กิจกรรมจะมีความคล้ายคลึงกันตรงที่ให้ผู้ใช้งานนอนราบกับพื้น และหลับตา ส าหรับ
กิจกรรมกลุ่มต้องการพื้นที่ที่มีความยืดหยุ่นในการใช้งาน โดยส่วนมากจะเป็นกิจกรรมกลุ่มขนาดเล็ก-
ปานกลาง หรือประมาณ 20 – 40 คนต่อครั้ง เพราะต้องการให้เกิดความวุ่นวายน้อยที่สุดเพื่อให้เกิด
สมาธิ และสามารถควบคุมบรรยากาศให้เกิดความคล้อยตามได้ง่าย บางกิจกรรมเป็นโปรแกรม
ต่อเนื่องจึงควรมีที่พักให้พักค้างคืนได้ด้วย 

4.3 ห้องพัก เพื่อผู้มาร่วมกิจกรรมของโครงการ และจ าเป็นมากส าหรับญาติผู้สูงอายุหรือ
ญาติผู้ป่วยของศูนย์ฯ ห้องพักที่เหมาะสมและเอือ้ให้เกิดการเจรญิสติ จะเป็นโอกาสทีด่ีต่อญาติหรือผู้ที่
เกี่ยวข้องได้เตรียมพร้อม ยอมรับและเข้าใจความเป็นธรรมดาของชีวิตและความตาย พื้นที่พักผ่อนนี้
จัดได้ว่าเป็นพื้นที่ส่วนตัวและควรอยู่ใกล้กับศูนย์ฯ เพื่อการไปมาหาสู่ผู้สูงอายุและผู้ป่วยได้สะดวก 
รวดเร็ว อันจะส่งผลผลดีต่อสภาพจิตใจของทั้งสองฝ่าย  

ที่พักเพื่อรองรับกลุ่มผู้มาอบรมกิจกรรมเตรียมตัวตาย จ านวนมากสุดคือ  80 คนต่อ
กิจกรรมกลุ่มใหญ ่ที่พักควรให้ความส าคัญต่อพื้นทีส่่วนรวม ลดความส าคัญของพื้นที่ส่วนตัวลงไป โดย
จัดวางพื้นที่ส่วนตัวแต่เพียงจ าเป็น หรือ minimum ให้เพียงพอต่อการนอนหลับ และนั่งสมาธิ เพื่อ
เป็นการช่วยลดอัตตา และหัดละการยึดติด “ตัวกู - ของกู” ที่พักแบบรวมจึงเป็นรูปแบบที่เหมาะสม
กับแนวคิดน้ี เป็นที่พักที่เน้นการนอนอย่างเดียว โดยมีขนาดห้องนอนโดยทั่วไป กว้าง 1.2 ม. ลึก 2 ม. 
สูง 1.1 ม. (มีความคล้ายโลงศพ แต่มีความกว้างขว้างกว่าและมีระบบปรับอากาศและไฟฟ้าอยู่ภายใน) 
ช่องเหล่าน้ีจะถูกจัดวางเรียงติดกันเพื่อเป็นการประหยัดพื้นที่ ภายในมีหมอน ที่พัก ผ้าห่ม และช่อง
วางของส่วนตัว พื้นที่ใดที่ใช้ร่วมกันได้ก็ใช้ร่วมกัน เช่น พื้นที่นั่งเล่น พักผ่อน อ่านหนังสือ เก็บของใช้
และห้องน้ า ที่ส าคัญควรแยกโซนชาย - หญิงเพื่อความปลอดภัยในการพักอาศัย 

หากผู้ใช้งานจ าเป็นต้องมีห้องส่วนตัว พื้นที่นั้นก็ควรสามารถสัมผัสและเช่ือมโยงกับบริบท
ภายนอกได้ ไม่เป็นการแยกส่วนตัดขาดอย่างชัดเจน และภายในห้องควรมีบริเวณนั่งสมาธิด้วย 
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แผนภูมิที่ 13 แสดงความเป็นสาธารณะ และความเป็นส่วนตัวในแต่ละพื้นที่ใช้สอย 

 
จากข้อมูลในบทที่ 2 ที่เกี่ยวกับวิธีการออกแบบพื้นที่พัฒนาจิตวิญญาณจะสามารถค านวน

หาจ านวนผู้ใช้งานในพื้นที่ดังกล่าว อันส่งผลถึงพื้นที่ที่มีความจ าเป็นในการใช้งาน ดังตารางต่อไปนี้ 
 

ตารางที่ 3 แสดงรายละเอียดพื้นที่ใช้สอยของโครงการ 
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ตารางที่ 4 แสดงรายละเอียดพื้นที่ใช้สอยของโครงการ (ต่อ) 

 
 

จากข้อสรุปพื้นที่ ที่จะให้บริการแก่ผู้ที่มาใช้โครงการ จึงน าพื้นที่ดังกล่าวไปวาง Lay - 
Out Master Plan เพื่อออกแบบพื้นที่การให้บริการให้ครบตามจ านวนความต้องการของผู้มาใช้
โครงการ ตาม Concept ที่ได้ศึกษามรณสติต่อไป 
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บทท่ี 5 
 

การศึกษารายละเอียดของโครงการ 
 
1. การเลือกพ้ืนท่ีในการจัดตั้งโครงการ และวิเคราะห์สถานท่ีตั้ง 

1.1 วิเคราะห์สถานท่ีตั้งโครงการ 
ในการนี้ได้มีผู้มีจิตศรัทธาที่จะบริจาคที่ดินเพื่อก่อสร้างศูนย์พัฒนาผู้สูงอายุและบริบาล

ผู้ป่วยระยะท้าย คือ คุณหญิงจ านงศรี หาญเจนลักษณ์ ซึ่งมีความประสงค์ที่จะบริจาคที่ดินที่ ต.บ้าน
หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นจ านวน 100 ไร่ให้กับมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเมื่อพิจารณา
ถึงความเหมาะสมแล้ว อ าเภอหัวหินนับเป็นสถานที่ตากอากาศที่มีช่ือเสียงแห่งหนึ่งของประเทศไทย 
และอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานคร ใช้เวลาเดินทางโดยรถยนต์ประมาณ 2 ช่ัวโมงเศษ และยังมี
สถานที่ส าคัญๆ อาทิ พระราชวังไกลกังวล ซึ่งเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ
พระราชวงศ์อันเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทย มีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติและทาง
ศิลปวัฒนธรรม วัด รวมถึงสถานปฏิบัติธรรมในสายต่างๆ ซึ่งสามารถเช่ือมโยงกับการดูแลผู้สูงอายุ
และผู้ป่วยระยะท้ายได้ในหลากมิติ 

 

 
ภาพที่ 34 ภาพถ่ายทางอากาศแสดงที่ตั้งโครงการ และสถานที่ใกล้เคียง 
ที่มา: ต าบล หนองพลับ จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์. เข้าถึงเมื่อ 5 กุมภาพันธ์2555. เข้าถึงได้จาก 
https://maps.google.co.th/maps?hl=en&tab=wl&authuser=0 
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ที่ตั้งโครงการเป็นที่ดิน น.ส.3 อยู่ที่ต าบลหนองพลับอ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
อยู่ห่างอ.หัวหินเป็นระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร จากที่ตั้งสามารถมองเห็นทิวเขาที่สวยงามอยู่
เป็นแนวยาวตลอดทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือถึงทิศตะวันตกเฉียงใต้ 

 

 
 

ภาพที่ 35 ต าแหน่งและลักษณะที่ดินโครงการสัปปายะสถาน 
 

จากพื้นที่โครงการศูนย์พัฒนาสุขภาวะผู้สงูอายุแบบครบวงจรและบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย 
ดังภาพ จะเห็นได้ว่าพื้นที่ดังกล่าวมีเอกลักษณ์เด่นตรงเส้นทางเข้าศูนย์ฯ ผู้วิจัยเล็งเห็นว่าเป็น
จุดส าคัญที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนผา่นระหว่างภายในและภายนอก พื้นที่ว่างเป็นเส้นทางยาว 410 เมตร 
ที่ไม่ได้มีการวางแผนใช้งานแต่อย่างใด สามารถสร้างความรู้สึกของเส้นทางไม่รู้จบตามแนวคิดของ
สังสารวัฏได้ อีกทั้งการอิงเส้นสายไปตามแนวขอบที่ดิน แสดงถึงการแบ่งเป็นสองฝั่ง สามารถสื่อ
แนวคิดของการเกิด - ดับต่อไปได้ จึงได้แบ่งพื้นที่ในช่วงทางเข้านี้ให้เป็นพื้นที่ของโครงการสัปปายะ
สถาน ดังภาพที่ 35 
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ภาพที่ 36 มุมมองไปทางทิศตะวันตกของโครงการ (จากทางเข้าโครงการ) 
 

 
ภาพที่ 37 มุมมองไปทางทิศเหนือของโครงการ 
 

 
ภาพที่ 38 มุมมองไปทางทิศตะวันออกของโครงการ 
 

 
ภาพที่ 39 มุมมองไปทางทิศใต้ของโครงการ 
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ลักษณะพื้นที่ยังคงความเป็นธรรมชาติไว้สูงมาก เหมาะกับเป็นพื้นที่พักผ่อนและพักฟื้น
ทางจิตใจแก่ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยระยะท้ายเป็นอย่างมาก ขาดก็แต่แหล่งน้ าตามธรรมชาติที่อาจไม่
เพียงพอต่อการใช้งานเมื่อก่อสร้างโครงการเสร็จสิ้น จึงจ าเป็นต้องมีการวางแผนขุดอ่างเก็บน้ า
ธรรมชาติเอาไว้ และอ่างเก็บน้ านี้ยังช่วยเสริมสร้างบรรยากาศอันร่มรื่นมากข้ึนด้วย 

1.2 สถานท่ีส าคัญโดยรอบ 
ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตรเป็นที่ตั้งของบ้านหนองพลับ 

แหล่งชุมชนที่ใกล้ที่สุด มีประชากรจ านวน 5,663 คน 1,610 หลังคาเรือน โดยมากประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม โดยรอบโครงการเป็นที่ตั้งของวัดและสถานที่ปฎิบัติธรรมดังนี้ 

1.2.1 ภัทรกัลป์ตาราขทิรวัณ สถานที่ปฏิบัติธรรมของมูลนิธิพันดารา เป็นศูนย์
ปฏิบัติธรรมแบบทิเบตแห่งแรกของประเทศไทย เป็นที่ตั้งของห้องสมุด เพื่อให้ผู้ที่สนใจเรื่องราวของ
ทิเบตและหิมาลัย รวมทั้งเรื่องการแพทย์ทิเบต 

 

 
ภาพที่ 40 ภัทรกัลป์ตาราขทิรวัณ 
ที่มา: บริพัตร มีวัฒนะ. “โครงการจัดต้ังศูนย์พัฒนาสุขภาวะผู้สงูอายุแบบครบวงจรและบริบาล ผู้ป่วย
ระยะท้าย มหาวิทยาลัยมหิดล”. เอกสารในการประชุม, 7 สิงหาคม 2555. 
 

  
 

ภาพที่ 41 ลักษณะโดมกิจกรรมช่ัวคราว ภายในภัทรกัลป์ตาราขทิรวัณ 
ที่มา: The Thousand Stars Foundation. เข้าถึงเมื่อ 11 กันยายน 2555. เข้าถึงได้จาก 
http://thousandstarsfoundation.blogspot.com/2010/12/2.html 
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1.2.2 วัดป่าบ้านวไลย ก่อสร้างข้ึนเมื่อปีพ.ศ. 2525 โดยมีหลวงปู่ฉลวย สุธมฺโม 
เป็นผู้น าในการก่อสรา้ง หลวงปู่จะปรารภกับพระ - เณรอยู่เสมอว่า “คนเราเกิด   แก่ เจ็บ ตาย นี้เป็น
ของธรรมดาแล้ว เราก็ไม่กลัว ไม่ดิ้นรน” และท่านได้สั่งเสียไว้ล่วงหน้าว่า “เมื่อผมตายแล้ว ไม่ต้องฉีด
ยาศพ ไม่ต้องเผา ให้เก็บศพไว้ที่เขาวัดป่าวิทยาลัยแห่งนี้ โดยสร้างเจดีย์เก็บไว้” จึงได้เริ่มสร้างเจดีย์
เก็บสรีระและบริขารรูปทรง 9 เหลี่ยม ข้ึนมาในพ.ศ. 2534 โดยใช้ช่ือว่า “อนุสรณ์สถานสุธฺมโม” 

 

 
 

ภาพที่ 42 วัดป่าบ้านวไลย 
ที่มา: องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ. สถานท่ีส าคัญ/แหล่งท่องเท่ียว. เข้าถึงเมื่อ 11 กันยายน 
2555. เข้าถึงได้จาก http://www.nongplub.go.th 
 

1.2.3 วัดหนองพลับ มีโครงการ "พระพุทธรูปปางประทานพรองค์ที่ใหญ่ที่สุดใน
ประเทศไทย" โดยมีวัตถุประสงค์ให้ประชาชนได้บูชากราบไหว้ขอพร ซึ่งเป็นการปลูกฝังศรัทธาใน
พระพุทธศาสนาและส่งเสริมการศึกษาธรรมและปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ส่งผลให้พุทธศาสนิกชนได้
เข้าถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ และปฏิบัติตามค าสอน โดยให้ประพฤติดี 
ละเว้นจากการท าช่ัวท าบาป และท าจิตใจให้สะอาดผ่องใส 

 

  
 

ภาพที่ 43 วัดหนองพลับ 
ที่มา: บริพัตร มีวัฒนะ. “โครงการจัดต้ังศูนย์พัฒนาสุขภาวะผู้สงูอายุแบบครบวงจรและบริบาล ผู้ป่วย
ระยะท้าย มหาวิทยาลัยมหิดล”. เอกสารในการประชุม, 7 สิงหาคม 2555. 
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1.2.3 วัดห้วยมงคล แต่เดิมใช้ช่ือว่า “วัดห้วยคต” เป็นวัดที่ประดิษฐานรูปเหมือน
หลวงพ่อทวดองค์ใหญ่ที่สดุในโลกเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหมอ่มถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันมหา
มงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ รวมทั้งเผยแผ่และสืบทอดพระพุทธศาสนา อีกทั้งให้เป็นที่
เคารพสักการะบูชา และเป็นที่พึ่งทางใจของเหล่าพุทธศาสนิกชน 

 

 
 

ภาพที่ 44 วัดห้วยมงคล 
ที่มา: องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ. สถานท่ีส าคัญ/แหล่งท่องเท่ียว. เข้าถึงเมื่อ 11 กันยายน 
2555. เข้าถึงได้จากhttp://www.nongplub.go.th 
 
2. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมพ้ืนท่ีข้างเคียงโครงการ 

ที่ดินโครงการสัปปายะสถาน มีเนื้อที่จ านวน 10 ไร่ ซึ่งพื้นที่ใกล้เคียงมีลักษณะดังนี้ 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ที่ดินที่เก็บไว้ให้คุณหญิงจ านงศรี หาญเจนลักษณ์ และโครงการ

พัฒนาที่ดิน 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ถนนสาธาระ และพื้นที่เกษตรกรรมของคนในชุมชน 
ทิศใต้ ติดต่อกับ พื้นที่เกษตรกรรมของคนในชุมชน 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ศูนย์พัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุแบบครบวงจรและบรบิาลผู้ปว่ยระยะ

ท้าย 
ลักษณะการเช่ือมโยงดังกล่าว ท าให้ทางเข้า – ออกหลักของโครงการมี 2 ทาง คือ  
1. ทางเข้า – ออกโดยรถยนตห์รือยานพาหนะอื่นๆ จากถนนสาธารณะทางทิศตะวันออก 

เส้นทางนี้จึงต้องการทางเข้าที่มีความกว้างขวาง สะดวกสบาย และพร้อมรับมือกับผู้คนจ านวนมาก 
เช่น กลุ่มผู้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ 

2. ทางเข้า - ออก โดยคนหรือรถเข็น จากศูนย์พัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุแบบครบวงจรและ
บริบาลผู้ป่วยระยะท้ายทางทิศตะวันตก เพราะการท างานของคนในโครงการต้องการความร่วมมือ
จากบุคลากรภายในศูนย์ดังกล่าว เช่น การน าผู้ร่วมกิจกรรมเจริญมรณสติไปประสบกับสถานการณ์
จริงจากผู้ป่วยระยะท้าย รวมถึงการเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือให้ก าลังใจข้างเตียงผู้ป่วยด้วย 
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ภาพที่ 45 ผังที่ดินทั้งหมดของโครงการ 
ที่มา: บริพัตร มีวัฒนะ. “โครงการจัดต้ังศูนย์พัฒนาสุขภาวะผู้สงูอายุแบบครบวงจรและบริบาล ผู้ป่วย
ระยะท้าย มหาวิทยาลัยมหิดล”. เอกสารในการประชุม, 7 สิงหาคม 2555. 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการพัฒนาที่ดิน 
เพื่อการอยู่อาศัย 

ที่ดนิเก็บไว้ให ้
คุณหญิงจ านงศรี  
หาญเจนลักษณ ์

ศูนย์พัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุแบบครบวงจร  

และบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย 

 N 

 

ทางเข้าโครงการ 
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3. การวิเคราะห์สภาพภูมิอากาศ 
3.1 ฤดูกาล 
ฤดูกาลของอ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พิจารณาตามลักษณะลมฟ้าอากาศของ

ประเทศไทย แบ่งออกได้ดังนี้ คือ 
ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม มีระยะเวลาประมาณ 3 

เดือน คือ เมื่อฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือสิ้นสุดลงแต่อากาศไม่ร้อนมากเนื่องจากอยู่ใกล้ทะเล และ
มีกระแสลมฝ่ายใต้พัดเข้าสู่จงัหวัด ท าให้ได้รับลมเย็นและไอน้ าจากทะเล อากาศจึงคลายความร้อนอบ
อ้าวลง เดือนที่มีอากาศร้อนที่สุดจะอยู่ในเดือนเมษายนและพฤษภาคม 

ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม เป็นช่วงที่ลมมรสุมตะวันตก
เฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทย ร่องความกดอากาศต่ าพาดผ่านบริเวณภาคใต้ของประเทศไทย แล้ว
เลื่อนข้ึนไปทางเหนือผ่านภาคกลางไปถึงภาคเหนือ ท าให้มีฝนตกชุกตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึง
กลางเดือนตุลาคม โดยมีฝนตกหนักในเดือนตุลาคม 

ฤดูหนาว  เ ริ่ มตั้ ง แต่กลาง เดื อนตุล าคม ถึงกลาง เดื อนกุ มภาพัน ธ์  ลมมรสุ ม
ตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมประเทศไทย ท าให้อุณหภูมิลดลงและมีอากาศหนาวเย็นทั่วไป ส่วน
อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์อยู่ทางภาคใต้ตอนบนซึ่งมีอาณาเขตใกล้กับภาคกลาง จึงมี
อากาศหนาวเย็นคล้ายกับทางภาคกลาง และมีฝนตามบริเวณชายฝั่งทะเล โดยเฉพาะเดือนตุลาคม
และพฤศจิกายน 

3.2 ลักษณะอากาศท่ัวไป 
อากาศส่วนใหญ่คล้ายคลึงกับภาคกลางคือมีอากาศเย็นเป็นครั้งคราว และมีฝนตกชุก

ในช่วงต้นฤดู ไม่หนาวมากในฤดูหนาว และไม่ร้อนมากในฤดูร้อน อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีประมาณ 
27.5 องศาเซลเซียส  

อ าเภอหัวหินอยู่หลังทิวเขาตะนาวศรีซึ่งปิดกั้นทางลมนี้ไว้จึงเป็นที่อับฝน มีฝนตกน้อย
ในช่วงฤดูฝน ฝนส่วนใหญ่จะตกมากในช่วงฤดูหนาว คือระหว่างเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน 

3.3 ทิศทางลม 
อ าเภอหัวหิน มีลมมรสุมที่พัดเวียนประจ าฤดูกาล คือ พัดจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือใน

ฤดูหนาว เรียกว่าฤดูลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ  
 
4. แนวทางประยุกต์ใช้ในงานออกแบบ 

ด้วยความที่พื้นที่โครงการอยู่ระหว่างทางเข้าศูนย์พัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุแบบครบ
วงจรและบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย มีลักษณะเป็นแนวยาวและมีมุมหักเห สามารถน าเสนอทางเดินที่ไม่
มีที่สิ้นสุด และการเกิด - ดับอย่างไม่สิ้นสุดได้เป็นอย่างดี  
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แนวคิดการเกิด - ดับ โดยอาศัยเส้นอ้างอิงหรือเส้นแบ่งเขต ท าให้เกิดมี 2 ด้าน 2 ฝั่ง ฝั่ง
หนึ่งดับและฝั่งหนึ่งเกิด เป็นการน ามาใช้เชิงสัญลักษณ์เปรียบเทียบ กับแนวแบ่งเขตที่ดินโครงการ 
หรือแนวแกนตามธรรมชาติของพื้นที่โครงการ เพื่อน ามาใช้ในการวางผังและจัดวางทิศทางอาคาร 
และยังสื่อมาถึงความเป็นเช่นน้ันเองของพื้นที่  

 
 

 
 
 
ภาพที่ 46 แนวแกนต่างๆที่ได้จากขอบเขตที่ดินโครงการ 
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จุดเริ่มต้นของอาคารสัปปายะสถาน จะเริ่มที่การตัดกันของเส้นแนวแกนหลัก สีเหลือง
และสีแดงในภาพที่ 46   เพราะเป็นเสมือนจุดร่วมของการแบ่งฝั่งฝ่าย  ส่วนแนวเส้น “บาร์โด” คือ
เส้นทางระหว่างการเกิด - ดับ จะเป็นแนวแกนที่เกิดจากการผสมกันระหว่างแนวเส้นทึบสเีหลืองและ
สีแดง ซึ่งเป็นแนวที่ต่อเนื่องไปตลอดความยาวของพื้นที่โครงการ และยังเป็นแนวแกนที่พุ่งไปใน
ทิศทางตะวันออก – ตะวันตกและต่อเนื่องไม่สิ้นสุดไปสู่ภูเขา (ธรรมชาติ) เบื้องหลัง เกิดเป็นทาง
สัญจรผ่านศูนย์พัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุและบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย (เส้นประสีแดง) เพื่อเอื้อให้
บุคลากร ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยภายในศูนย์ฯ เดินทางมาใช้บริการโครงการได้โดยสะดวก ในขณะเดียวกัน
เป็นการดึงดูดให้ผู้คนจากสัปปายะสถานและจากศูนย์ฯ ออกไปสัมผัสถึงความเปลี่ยนแปลง ความไม่
เที่ยงตามธรรมชาติของสภาพแวดล้อมใกล้ตัว เช่นภูเขาที่ไร้การปรุงแต่งใดจากมนุษย ์

 
 

 
 
ภาพที่ 47 ต าแหน่งเส้น “บาร์โด” ในพื้นที่โครงการ 
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บทท่ี 6 
 

การแปรรูปสู่กระบวนการออกแบบโครงการ 
 

การศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมลูในตัวแปรต่างๆ นั้น ส่วนส าคัญคือการจับประเด็นของ
ผลงานการวิเคราะห์เพื่อน ามาแปรรูป คลี่คลาย สู่งานออกแบบ ที่ท าให้เกิดความเข้าใจสู่การแปรรูป
และกระบวนการออกแบบได้น้ัน จึงขอเสนอการอธิบายดังนี้ 

 
1. การวิเคราะห์ตีความ หาค าส าคัญ 

เมื่อน าจุดเด่นทั้งหลายที่ได้จากแนที่ความคิด (Mind Map) มาพิจารณา หาจุดเด่นส าคัญ
ที่สามารถบ่งบอกพร้อมสื่อถึงเอกลักษณ์ของมรณสติได้ชัดเจนที่สุด ในแง่นามธรรมคือ “การรู้เท่าทัน
ในความไม่เที่ยงแท้” และในแง่รูปธรรมคือ “การเปลี่ยนแปลงไม่เหลือรูป”  ผลสรุปจากการผสาน
รูปธรรมกับนามธรรมเข้าด้วยกันเพื่อความสะดวกและชัดเจนในการแปรรปูสู่งานออกแบบพื้นที่พัฒนา
จิตวิญญาณต่อไป ซึ่งค าส าคัญ (Keyword) คือ “ไม่เท่ียงแท้-แปรเปลี่ยน”  

แผนภูมิที่ 14 แสดง ค าส าคัญในการออกแบบ 
 
 ค าส าคัญ คือ “ไม่เที่ยงแท้-แปรเปลี่ยน” จากบทวิเคราะห์และตีความจะเห็นสิ่งที่คล้ายกัน
เป็นกลุ่มๆ จึงเอาทฤษฎีการเคลื่อนที่มาจับ ท าให้สามารถจ าแนกเป็นการแสดงออกทางการ
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เคลื่อนไหวที่และค่าความสัมพันธ์ที่มีความเกี่ยวข้องกัน น ามาเปรียบเทียบ เพื่อน าไปสู่การออกแบบ
ของโครงการได้ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 15 แนวทางการน าค าส าคัญมาแปรรูปสู่การออกแบบ 
 

2. การจัดผังความสัมพันธ์  
จากการศึกษาบริบทพื้นที่พัฒนาจิตวิญญาณ แปลงมาสู่การความสัมพันธ์ในแต่ละพื้นที่ใช้

งาน และทิศทางการเข้าถึงพื้นที่ แบ่งโซนตามลักษณะการใช้งาน ได้แก่  
ส่วน  Public 
ส่วน Semi-Public 
ส่วน Semi-Private 
ส่วน Private 
ส่วน Service 
องค์ประกอบหลักของโครงการสัปปายะสถาน 
1. พื้นที่มรณสติ 
2. พื้นที่จัดกิจกรรม 
3. ที่พักแบบห้องส่วนตัว จ านวน16ห้อง และที่พักแบบรวม จ านวน50เตียง 
4. ห้องอาหาร 
5. หน่วยสนับสนุนอื่นๆ 
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จากข้อมูลดังกล่าวสามารถเช่ือมเป็นผังความสัมพันธ์ภายในโครงการทั้งหมด ได้ดังนี้ 
 

 
แผนภูมิที่ 16 ผังความสัมพันธ์ภายในโครงการ 
 

เมื่อน ามาจัดวางผงับริเวณโดยรวมตามผงัความสัมพันธ์แล้ว ได้ออกมาเป็น diagram ของ
ต าแหน่งการวางพื้นที่ต่างๆ ตามลักษณะการใช้งานจากพื้นทีส่าธารณะ สู่พื้นทีส่่วนตัว 
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3. การจัดต าแหน่งพ้ืนท่ีใช้งานในโครงการ 
จากผังความสัมพันธ์จึงสามารถวางต าแหน่งการใช้งานในพื้นที่ดินได้โดยประมาณดังนี้ 
 

 
ภาพที่ 48 การวางผังโครงการ 
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ภาพที่ 49 การวางต าแหน่งการใช้งานตามแนวความคิด 
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4. แนวความคิดผ่านงานศิลปะ 
สื่อการ “แปรเปลี่ยน” ผ่านการใช้รูปทรงที่เรียบง่ายและมีความสมดุล มาบิดเบือน 

ต่อเนื่อง ท าให้เห็นการเปลี่ยนแปลงจากรูปแบบหนึ่งเป็นอีกรูปแบบหนึ่งอย่างชัดเจน 
สื่อการ “ไม่เที่ยงแท้” ผ่านความไร้ทิศทางของรูปทรงที่ไม่มีความแน่นอน 
น าทั้งสองแนวคิดมาผสานกัน ผ่านการเกิดข้ึนและดับไปของพื้นที่ว่างภายใน เป็นการ

เคลื่อนไหวที่ประเดี๋ยวปรากฎ ประเดี๋ยวหดหาย ในจังหวะที่ไม่มีความคงที่ 
 
 
 
                                                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 50 ภาพร่างแนวคิดการแปรเปลี่ยน ไม่เที่ยง และเกิด-ดับ 
 

การทดลองใช้แนวคิดดังกล่าวมาสู่งานศิลปะจ าลอง (Art Object) ในรูปแบบงาน
ประติมากรรมกึ่งสถาปัตยกรรม เพื่อศึกษาพื้นที่ว่างภายใน และการผสานกันของ “ไม่เที่ยงแท้” 
“แปรเปลี่ยน” อย่างเป็นรูปธรรม  

 
ภาพที่ 51 ศิลปะจ าลอง สื่อแนวคิดการแปรเปลี่ยน ไม่เที่ยง และเกิด-ดับ 

เกิด-ดับ 

มี-หาย 

ไม่เที่ยง-ไร้ทิศทาง 

แปรเปลี่ยน 
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5. วัสดุตามแนวความคิด 
ใช้วัสดุที่สื่อแนวคิดของธาตุทั้ง4ได้ คือ ดิน น้ า ไฟ ลม และการน าวัสดุเหล่าน้ันมาใช้จะม2ี

เงื่อนไข  
5.1 แสดงสัจจะวัสดุ คือ แสดงเนื้อแท้ของวัสดุนั้นๆออกมา แม้จะมีความไม่สวยงาม

หรือไม่เรียบร้อยก็ยังน ามาใช้ในการออกแบบ อีกทั้งการเลือกใช้วัสดุที่มีอายุขัยเมื่อเวลาผ่านไปรูป
ลักษณืภายนอกของมันก็จะเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย เงื่อนไขนี้จะน าไปใช้กับฝั่งใต้ดิน 

5.2 ตั้งใจตกแต่งและบิดเบือน สัจจะของวัสดุน้ัน คือ การน าวัสดุที่สามารถแสดงสัจจะได้ 
มาท าการปะ ปิดด้วยวัสดุอื่น เป็นการแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างและต้องการมีตัวตน เงื่อนไขนี้
น าไปใช้กับฝั่งอาคารเหนือระกับพื้นปกติ  
 

 
 
ภาพที่ 52 วัสดุตามแนวความคิด 
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6. การออกแบบเบ้ืองต้น  
ตัวอาคารควรเป็นส่วนหนึ่งกับธรรมชาติ เคารพธรรมชาติ ด้วยเส้นสาย และวัสดุ 

เช่ือมโยงและเป็นเรื่องราวเดียวกับแนวภูเขาชันอันเป็นฉากหลังของอาคาร 

 
ภาพที่ 53 ภาพร่างการเป็นส่วนหนึ่งกับธรรมชาติใกล้เคียง 
 

แนวความคิดของ Gradation ตามทฤษฎีการออกแบบ (ทิพย์สุดา ปทุมานนท์. 2554.) 
สามารถน ามาใช้สื่อการแปรเปลี่ยนได้ ทั้งวัสดุ วิธีการ และทิศทาง เปรียบได้กับการเกิด-ดับ, มีอยู่-
หายไป โดยอ้างอิงได้จากลักษณะการแปรเปลี่ยนของรูป ผิวสัมผัส ดังรูปเบื้องล่าง 

 
ภาพที่ 54 ภาพร่างการแปรเปลี่ยนของรูป และผิวสัมผัส 
 

 
ภาพที่ 55 การแปรเปลี่ยนตามทฤษฎีการออกแบบ 



116 
 

ส าหรับพื้นที่ของการเจริญมรณสติ หรือห้องวิเวก ควรเป็นพื้นที่ส่วนตัว ส่งเสริมให้เกิด
การอยู่กับตัวเอง และเรียนรู้ความเป็นธรรมชาติของสรรพสิ่ง โดยใช้การเปรียบเทียบสิ่งที่แปร
เปลี่ยนไปตามเวลา หรือฤดูกาล หรือเรียกได้ว่าเป็น พื้นที่แสดง Moment of Season 
 

 
ภาพที่ 56 ภาพร่าง Moment of Season 
 

แนวคิดเพิ่มเติมในเรื่องของการเกิด-ดับ เป็นการแสดงผลกระทบจากการเกิดและดับของ
พื้นกับเพดาน เมื่อพื้นที่ของแนวทางเดินลดระดับลง พื้นที่เหนือหัวย่อมลดต่ าลงมาเช่นกัน แนวคิดนี้
สามารถน ามาใช้ในแนวระนาบได้เช่นกัน หรือสามารถใช้กับการออกแบบพื้นที่ภายในทั้งแนวดิ่งและ
แนวระนาบพร้อมกันเพื่อสร้างบรรยากาศเคลื่อนไหวแปรเปลี่ยนได้รอบด้าน 
 

 
ภาพที่ 57 ภาพร่างการเกิด-ดับ 
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ต่อเนื่องจากแนวความคิดภาพที่55 สามารถน าการเกิด-ดับมาใช้เป็นแนวคิดหลักในการ
วางผังและรูปตัด โดยการวางอาคารบนระดับพื้นดินในฝั่งของชีวิต และวางอาคารไว้ใต้ดินในฝั่งของ
ความตาย โดยมีเส้นเช่ือมหรอืเส้นแบ่งระหว่างทั้งสองฝั่งไว้ด้วย “บาร์โด” แนวเส้นทางที่ควรน ามาสื่อ
เรื่องการทดลองตาย ในขณะตายตามต าราทิเบต ได้ออกมาเป็นภาพร่างดังนี้ 

 

 
 
ภาพที่ 58 การวางผังอาคาร โดยอาศัยแนวคิด “บาร์โด” 

แนวคิดการเกิด-ดับอย่างต่อเนื่องไม่สิ้นสุด เป็นการแสดงถึงความไม่เที่ยงนั่นเอง 
ทรงสี่เหลี่ยมเป็นรปูทรงทีม่นุษย์สร้างขึ้น ขัดกับเส้นสายของธรรมชาติ สื่อแนวคิดของ

ความต้องการมีตัวตน หรืออัตตา พร้อมกันกับการสะทอ้นความไม่มีตัวตน ในความว่างของพื้นที่
รูปแบบเดียวกัน ไปปรากฏในอีกฝั่งหนึ่ง 

ในการเจรญิมรณสติ หรือระลึกพจิารณาความตายอยู่เสมอ เป็นลักษณะของการเน้นย้ า 
เอกลักษณ์จุดน้ีถูกน ามาแทนความหมายในการใช้รูปทรงซ้ าๆ เพียงแต่ขนาดจังหวะและทิศทางของมัน
คาดเดาไม่ได้ ไม่เที่ยง 
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เส้นระดับพื้นปกติ หรือเส้นระหว่างฝัง่ซ้าย-ขวา เป็นทั้งตัวเช่ือมพื้นที่เข้าหากัน และเป็น
ตัวแบ่งพื้นที่ออกจากกัน ในเวลาเดียวกัน เส้นทางนี้เองทีส่ามารถเป็นตัวแทน “บาร์โด” (แนวคิด
กระบวนการตาย ขณะตาย) ที่อยู่ระหว่างชีวิตและความตาย เส้นน้ีจะเป็นพื้นที่ทางเดินที่ถูกบีบให้อึด
อัด ไม่มีต้นไม่มีปลาย จะสบืเนือ่งต่อกันไปไม่สิ้นสุด เหมือนการวนเวียนในสังสารวัฏ 

       
 

ภาพที่ 59 รูปตัดอาคาร แสดงเส้นแบ่งหรือเส้นเช่ือมฝั่งเกิดและฝั่งดับ 
 
7. การออกแบบขั้นพัฒนา 

พัฒนาการออกแบบผา่นหุ่นจ าลองตามแนวความคิดเบื้องต้น แสดงการเกิดข้ึนของอาคาร
บนพื้นดิน และการดับของมวลสารในระดับใต้ดิน เป็นจังหวะที่ไม่แน่นอนสลับกันไป โดยมีเส้นทาง
ระหว่างกลางแบ่งฝั่งเกิดและฝั่งดับออกจากกัน เส้นทางนี้เปรียบได้กับ “บาร์โด”หรือช่วงขณะที่คน
ก าลังตายน่ันเอง 
 

 
ภาพที่ 60 หุ่นจ าลองโครงการ 
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ภาพที่ 61 หุ่นจ าลองโครงการ (ต่อ) 
 
8.การออกแบบขั้นสุดท้าย 

8.1 ทัศนียภาพโดยรวมของโครงการ 
 

 
ภาพที่ 62 ทัศนียภาพจ าลองลักษณะภายนอกของสัปปายะสถาน 
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ภาพที่ 63 ทัศนียภาพโดยรวม ในระดับสายตาปกติ (มองจากฝั่งตะวันตก) 
 

 
ภาพที่ 64 มุมมองจากลานกิจกรรมหน้าสัปปายะสถาน 
 

 
ภาพที่ 65 ทัศนียภาพโดยรวมมุมสูง (มองจากฝั่งตะวันออก) 
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8.2 ผังบริเวณและผังพ้ืน 
8.2.1 ผังบริเวณโดยรวม 

 ภา
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6 

 ผ
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8.2.2 ผังพ้ืนชั้น1 และผังพ้ืนใต้ดิน 

     
 
ภาพที่ 67 ผังพื้นช้ัน1 และผังพื้นใต้ดิน 



123 
 

8.2.3 ผังพ้ืนชั้น2 และผังพ้ืนชั้น3 
 

   
ภาพที่ 68 ผังพื้นช้ัน2 และผังพื้นช้ัน3 
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8.3 รูปด้าน 
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8.4 รูปตัด 

 ภา
พท

ี่ 7
1 

รูป
ตัด

ตา
มย

าว
ขอ

งโค
รง

กา
ร 

 



126 
 

รูปตัดทางขวางแต่ละระยะ แสดงการเช่ือมต่อของอาคารกับ เส้นทาง”บาร์โด” 
แสดงอาคารระดับพื้นปกติและอาคารใต้ดิน 

 

 

         
ภาพที่ 72 รูปตัดตามขวางแต่ละระยะของโครงการ 
 

8.5 ส่วนขยายแต่ละพ้ืนท่ี 
8.5.1 อาคารท่ีพักแรม 

 
ภาพที่ 73 ด้านหน้าอาคารที่พักแรม 
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ภาพที่ 74 ผังอาคารที่พักแรมช้ัน1 
 

 
ภาพที่ 75 ผังอาคารที่พักแรมช้ัน2 
 

 
ภาพที่ 76 ผังอาคารที่พักแรมช้ัน3 
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ภาพที่ 77 ผังอาคารที่พักแรมช้ันใต้ดิน 
 

8.5.1.1 ห้องพักแรมแบบส่วนตัว 
ห้องพักแบบห้องส่วนตัว จ านวน16ห้อง กระตุ้นให้ละอัตตา เน้นพื้นที่ที่

จ าเป็นในการนอนโดยการแยกส่วนชัดเจน 
 

 
ภาพที่ 78 ลักษณะห้องพักส่วนตัว  
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ภาพที่ 79 แสดงผังเฟอร์นิเจอร์ห้องพักส่วนตัว 
 

 
ภาพที่ 80 แสดงผังฝ้าและไฟฟ้าห้องพักส่วนตัว 
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ภาพที่ 81 แสดงผังวัสดุห้องพักส่วนตัว 
 

 
ภาพที่ 82 แสดงรูปตัดA ห้องพักส่วนตัว 
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ภาพที่ 83 แสดงรูปตัดB ห้องพักส่วนตัว  
 
 

 
 
ภาพที่ 84 แสดงรูปตัดC ห้องพักส่วนตัว  
 
 
 



132 
 

8.5.1.2 ห้องพักแรมแบบรวม 
ห้องพักแบบรวม จ านวน48เตียง กระตุ้นให้ละอัตตา โดยใช้พื้นที่ต่อคนที่

จ าเป็นเท่านั้น แต่ยังคงความสะดวกสบาย และมีพื้นที่พักผ่อนรวม ละลายพฤติกรรม 
 

 
ภาพที่ 85 ด้านหลังอาคารที่พัก โซนห้องพักรวม 
 

 
ภาพที่ 86 ลักษณะห้องพักรวม 
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ภาพที่ 87 ผังเฟอร์นิเจอร์ห้องพักรวม 
 

 
ภาพที่ 88 รูปด้านห้องพักรวม 
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ภาพที่ 89 รูปตัดด้านข้างห้องพักรวม 
 

8.5.2 พ้ืนท่ีพักผ่อนและท าสมาธิ 
อาคารนั่งสมาธิ และนอนพินิจ แบ่งพื้นที่ว่างด้วยการสร้างผนังกั้น ส่งเสริมให้เกิด

การแยกตัว อยู่กับตนเองเพื่อศึกษาจิตภายใน ผ่านการรับรู้และเข้าใจถึงธรรมชาติ ความเป็นธรรมดา 
 

 
ภาพที่ 90 ลักษณะที่นั่งสมาธิภายในอาคาร 
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ภาพที่ 91 ห้องนอนพินิจ (ใต้ดิน) 
 
8.5.3 ห้องกิจกรรม 
 

 
 

ภาพที่ 92 อาคารห้องกิจกรรม (มุมมองทิศใต้) 
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ภาพที่ 93 ภายในห้องกิจกรรมบนดิน 
 
 

 
 

ภาพที่ 94 ภายในห้องกิจกรรมใต้ดิน 
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8.5.5 ห้องทดลองตาย 

 
ภาพที่ 95 เส้นทาง “บาร์โด” ทางเดินระหว่างสองฝั่ง สร้างปรากฏการณ์การเกิด-ดับ 

 

 
ภาพที่ 96 ทางเข้าห้องทดลองตาย 
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ห้องทดลองตายข้ันที่ 1 ธาตุดินสลายเป็นธาตุน้ า การรับรู้ทางตาเสื่อมถอยเกิดภาพ
ลวงตา โดยการสร้างเส้นทางและเงาสะท้อนที่บิดเบือนด้วยกระจกเงารอบห้อง จะเห็นเงาสะท้อนที่
แปรเปลี่ยนของตนเองตามมุมมองที่เปลี่ยนไป พบความมี-หาย เกิด-ดับ 

  

    
 

 
 

ภาพที่ 97 ห้องทดลองตายที่1 
 

ห้องทดลองตายข้ันที่ 2 ธาตุน้ าสลายเป็นธาตุไฟ การได้ยินถดลอยลง เปรียบได้กับ
หมอกควันโพยพุ่งในห้องเก็บเสียง รับรู้ถึงความเงียบหลังจากวุ่นวายกับแสงสะท้อนจากห้องที่ผ่านมา 

ห้องทดลองตายข้ันที่ 3 ธาตุไฟสลายเป็นธาตุลม อุณหภูมิลดต่ าลง การได้กลิ่นเสื่อม
ถอย เปรียบได้กับหิ่งห้อย ภายในห้องเป็นแสงวูบวาบกับสัมผัสของลมที่ชัดเจน โดยการเดินผ่านผ้าที่
พลิ้วไหวไม่มีทิศทาง 



139 
 

ห้องทดลองตายข้ันที่ 4 ธาตุลมสลายเป็นวิญญาณธาตุ การรับรู้ด้านสัมผัสสูญเสียไป 
เปรียบได้กับเปลวไฟตะเกียง แสงภายในริบหรี่ลงเรื่อยๆ ทุกอย่างรอบตัวแน่น่ิงและมืดทึบ 

ส่วนข้ันตอนที่5-6-7-8 เป็นสี่ข้ันตอนสุดท้าย ขณะนี้สูญเสียกายหยาบไปทั้งหมดไม่มี
ความรับรู้ใด เหลือแต่จิตละเอียด ภาวะนี้ต้องมีสติเพื่อน้อมจิตสู่กุศล จึงแทนด้วยห้องมืดปิดโสต
ประสาททางกายทั้งหมด โดยแบ่งพื้นที่เฉพาะบุคคลด้วยแสงและเงา  

ห้องทดลองตายข้ันที่ 5 จิตแห่งสีขาวสว่าง คล้ายแสงเรืองรองของพระจันทร์ แทน
ด้วยพื้นที่แสงสีขาวนวล เมื่อผู้ใช้เข้าไปนั่งในพื้นที่ภายในขอบเขตแสง จะเปลี่ยนแปรไปสู่แสงของจิต
ข้ันต่อไป 

ห้องทดลองตายข้ันที่ 6 จิตแห่งสีส้มแดงเจิดจ้า คล้ายแสงตะวัน แทนด้วยพื้นที่
ล าแสงสีส้มอบอุ่น เมื่อระยะเวลาผา่นแสงจะค่อยๆหรี่ลงเรื่อยๆจนดับลง ในขณะที่ผู้ใช้นั่งสงบพินิจตน 

ห้องทดลองตายข้ันที่ 7 จิตแห่งสีด าทะมึน คล้ายความมืดของพลบค่ า แทนด้วยแสง
ที่ดับมืดหายไป ไม่เห็นแม้ตัวตนของผู้ใช้ เมื่อเดินออกจากพื้นที่ต้องใช้สติและความระมัดระวังในการ
ก้าวย่างไปสู่ห้องถัดไป 
 

  

  
 

ภาพที่ 98 ห้องทดลองตายที่5-6-7 
 

ห้องทดลองตายข้ันที่8 จิตแห่งแสงกระจา่ง ปลอดโปร่ง คล้ายท้องฟ้ายามรุ่งอรุณ สื่อ
ผ่านหนทางที่ค่อยๆเผยความสว่างตามธรรมชาติ ออกสู่พื้นที่โปร่งโลง ไม่มีอะไรมาบดบังสายตา เพื่อ
แทนค่าความว่างเปล่าอย่างสิ้นเชิง 
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ภาพที่ 99 ห้องทดลองตายที่8 
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8.5.6 ห้องอสุภะ 

 
 
ภาพที่ 100 ห้องอสุภะ10 พิจารณาศพจ าลอง 
 

 
ภาพที่ 111 ภายในห้องอสุภะ10  
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บทท่ี 7 
 

สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
 
1. สรุปผลการศึกษา 

1.1 ข้อสรุปตามวัตถุประสงค์และสมมติฐาน 
จากการศึกษามรณสติตามความเช่ือของพุทธศาสนา ค้นพบว่าวิธีการเจริญมรณสติแบบ

นิกายเถรวาทที่เน้นเรื่องความไม่ยึดมัน่ถือมั่น ไม่ประมาทและการสรา้งกุศล กับการเจริญมรณสติแบบ
นิกายวัชรยานที่เน้นเรื่องการปฏิบัติเพื่อเข้าถึงธรรมะด้วยตนเองนั้น สามารถน ามาบูรณาการและ
น ามาประยุกต์ใช้ร่วมกันได้ในสังคมไทย โดยทั้งสองนิกายมีจดุร่วมเดียวกัน คือ การมีสติในทุกขณะจิต, 
เข้าใจธรรมชาติของการเกิด - ดับ, ยอมรับความไม่เที่ยง, สรรพสิ่งแปรเปลี่ยนเป็นธรรมดา นัยยะ
ดังกล่าวท าให้ผู้วิจัยสามารถวิเคราะห์แก่นของการเจริญมรณสติได้ว่า “ไม่เที่ยงแท้ - แปรเปลี่ยน” 
เป็นค าส าคัญ ที่น าไปใช้แปรรูปสู่การออกแบบพื้นที่และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเจริญมรณ
สต ิเพื่อช่วยกระตุ้นและส่งเสริมให้ผู้ใช้โครงการได้พัฒนาจิตวิญญาณตนเองให้เกิดปัญญาต่อไป  

วิธีการแปรรูปความ “ไม่เที่ยงแท้” โดยการเน้นย้ าการเกิดและการดับอย่างเป็นรูปธรรม 
ผ่านล าดับข้ันในการวางผังพื้นที่โครงการ จังหวะ รูปทรงอาคาร และบรรยากาศของพื้นที่ว่างภายใน 
ส่วนวิธีการแปรรูปความ “แปรเปลี่ยน” โดยการสะท้อนเรื่องของเวลา ผ่านแสงเงาและฤดูกาลที่
เปลี่ยนไปตามธรรมชาติ แสดงสัจจะของวัสดุตามอายุขัย การน าเสนอมิติการรับรู้พื้นที่ที่เปลี่ยนแปลง
ไปตามการเคลื่อนไหว มุมมองหรือการสมัผสัของผู้ใช้งาน เช่น เคลื่อนไหวสู่แน่น่ิง, วุ่นวายสู่สงบ, หนัก
อึ้งสู่เบาลอย, ความมีอยู่สู่ความไร้ตัวตน รวมถึงการน าแนวคิด 8 ข้ันตอนขณะตายโดยปราชญ์ทิเบต
มาจ าลองเป็นรูปธรรมสู่พื้นที่ทดลองตาย เป็นทางเลือกให้ผู้คนได้รู้จัก ฝึกฝนการใช้สติในทุกขณะ
ข้ันตอน โดยการน าเสนอนัยยะดังที่กล่าวมาข้างต้น เพื่อให้ผู้คนเคยชินและรู้เท่าทันความไม่เที่ยง-
แปรเปลี่ยนต่างๆ สามารถพร้อมรับมือกับความตายได้อย่างสงบ 

การสื่อนัยยะส าคัญสู่งานออกแบบให้สัมฤทธ์ิผลได้นั้น ผู้วิจัยให้ความส าคัญกับภาวะน่า
สบายตามความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ตามหลักจิตตปญัญาศึกษา ภายในพื้นที่โครงการจะเอื้อและ
ส่งเสริมให้เกิดการพิจารณาความตาย โดยออกแบบสถานที่ที่เหมาะสมต่อการท าสมาธิ และกิจกรรม
ต่างๆ ในการเจริญมรณสติ เช่น พื้นที่ส าหรับการนอนท าสมาธิ (ท่าศพ), ระดับอุณหภูมิน่าสบาย, 
ธรรมชาติแวดล้อมสงบร่มเย็น, ความสะดวกของทางสัญจร, ความปลอดภัย, ความสะอาด  ประกอบ
รวมกันเป็นสัปปายะสถานที่มีทั้งความเหมาะสมต่อความเป็นอยู่ เกิดจิตที่จดจ่ออยู่กับการปฏิบัต ิและ
โน้มน้าวให้ผู้ใช้โครงการเจริญมรณสติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.2 ข้อค้นพบของการศึกษา 
การได้มีโอกาสเรียนรู้มรณสติในพุทธศาสนา ท าให้ผู้วิจัยได้กลับมาทบทวนการด าเนินชีวิต

ของตนเอง เกิดการยอมรับความไม่เที่ยง เข้าใจการแปรเปลี่ยนของสรรพสิ่งรอบตัว ทุกข์จากการยึด

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



143 
 

 

ติดน้อยลง กลัวการสูญเสียน้อยลง กลัวตายน้อยลง แต่ความกลัวว่าตนจะไม่มีสติพร้อมในทุกขณะชีวิต
ไปจนถึงลมสุดท้ายนั้นกลับเพิ่มข้ึน สิ่งนี้ท าให้ผู้วิจัยยิ่งเล็งเห็นถึงความส าคัญของการเจริญมรณสติ 
ความส าคัญของสถานที่เพื่อจิตวิญญาณ หรือกิจกรรมที่เพิ่มโอกาสเรียนรู้และกระตุ้นให้ผู้คนทั่วไปได้
พิจารณาความตายอย่างจริงจัง  

จากการศึกษาพบว่าการน าค าสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นนามธรรมมาแปรเป็นงาน
ออกแบบนั้น ไม่สามารถอธิบายด้วยรูปธรรมได้ทั้งหมด สถานที่และสภาพแวดล้อมที่ออกแบบข้ึน ยัง
ต้องการความเข้าใจธรรมะเปน็พื้นฐานมาก่อน ฉะนั้นการออกแบบสัปปายะสถานจึงให้ความส าคัญกับ
การก าหนดประเภทการใช้งานเพื่อช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ควบคู่ไปกับการสัมผัส
สถานที่ที่ผ่านการแฝงนัยยะต่างๆไว้ 2 ประเภทหลัก คือ (1) พื้นที่ท ากิจกรรมเจริญมรณสติโดยมีผู้น า
คอยช้ีแนะ เป็นการพึ่งพาซึ่งกันและกันระหว่างพื้นทีแ่ละกจิกรรมภายในพื้นที่ (2) ที่พักแรมที่มุ่งให้เกิด
การลดอัตตา ใช้โอกาสของพื้นที่ส่วนตัวท าให้ผู้คนเกิดการศึกษาจิตตนเอง 

อุปสรรคหลักของโครงการ คือ การเข้าถึงข้อมูลเชิงลึก โดยเฉพาะแนวคิด “ขณะตาย” 
ของปราชญ์ทิเบตหลายท่าน ผู้วิจัยเข้าถึงข้อมูลโดยการวิเคราะห์จากหนังสือ บทความ และเอกสาร
ทางวิชาการเท่านั้น การเข้าไปสัมผัสด้วยตนเองเป็นเรื่องที่ยากและต้องใช้เวลาในการปฏิบัติอย่าง
ยาวนาน หรืออาจไม่สามารถประสบได้ด้วยตนเอง    จึงเป็นอุปสรรคหลักในการตีความข้อมูลให้ได้
อย่างถูกต้องและถ่องแท้ วิธีการแก้ปัญหาน้ีอาจท าได้โดยการร่วมมือกันระหว่างปราชญ์ทิเบตกับนัก
ออกแบบ หรืออาจเปลี่ยนวิธีการน าเสนอผลงานด้วยอุปกรณ์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ผ่านงานออกแบบภายใน
เพียงอย่างเดียว เช่น ภาพยนตร์, สื่อการสอน, งานศิลปะ เป็นต้น 

 
2. ข้อเสนอแนะ 

2.1 ทางวิชาการ 
การสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญเพื่อข้อมูลเชิงลึกเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์และมีคุณภาพต่อการ

ออกแบบสัปปายะสถาน แต่ข้อมูลจะครอบคลุมมากข้ึน โดยการสอบถามมุมมองเกี่ยวกับชีวิตความ
ตายจากบุคคลทั่วไปที่ไม่สนใจเรื่องของมรณสติหรือไม่มีพื้นฐานทางพุทธศาสนามาก่อน และหาข้อมูล
เชิงสถิติเกี่ยวกับความต้องการของผู้ใช้งานในสัปปายะสถาน เพื่อเป็นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และรับรู้
ได้ในเชิงประจักษ์ 

2.2 ทางนโยบาย 
การวิจัยพบว่าการเจรญิมรณสติเป็นสิง่ส าคัญยิ่งต่อวิธีการใช้ชีวิตและความพร้อมขณะตาย 

จากการศึกษาข้อมูล ผู้คนในสังคมสมัยใหม่มองข้ามการพิจารณาความตายอย่างจริงจัง ส่วนหนึ่งเป็น
เพราะยังขาดแคลนผู้น าแนวคิดของการเจริญมรณสติมาประยุกต์ใช้กับสังคมปัจจุบัน และขาดสถานที่
ที่มีความเหมาะสมและโน้มน้าวใจใหเ้กิดการพิจารณาความตาย ซึ่งการวิจัยน้ีสามารถเปน็ตัวอย่างและ
แนวทางที่ดีต่อสังคมได้ แต่ยังจ ากัดประโยชน์ใช้สอยอยู่กับวิถีชีวิตแบบปกติทั่วไป จึงยังไม่มีการ
น าเสนอวิธีการใหม่ๆในการสร้างกิจกรรมเพื่อการเจริญมรณสติ ดังนั้นจึงควรมีการร่วมมือกันระหว่าง
ผู้น าทางศาสนา, นักกิจกรรมและนักออกแบบในการพัฒนาวิธีการเจริญมรณสติที่มคุีณภาพ ที่สามารถ
ส่งผลกระทบต่อจิตใจและกระตุ้นให้ผู้คนพิจารณาความตายอย่างจริงจัง  
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อสุภะ 10 หรือการพิจารณาศพ 10 ประเภทนั้น เป็นกุศโลบายในการละหรือลดการยึด
ติดในรูปกายทั้งของตนเองและผู้อื่น เป็นวิธีการที่ผู้พิจารณาต้องมีความพร้อมด้านจิตใจเป็นอย่างมาก 
หรือผ่านการปฏิบัติมายาวนานแล้ว ทางสัปปายะสถานจึงน ามาประยุกต์ปรับใช้ โดยการใช้ภาพถ่าย
และหุ่นจ าลองศพในการพิจารณา ซึ่งเป็นวิธีที่นุ่มนวลกว่าการพิจารณาจากศพจริง อีกทั้งเป็นการตัด
อารมณ์กลัวและหวาดระแวงเรื่องอื่นๆ ออกไปจากการพิจารณาความไม่เที่ยงแท้อย่างแท้จริง แต่หาก
มีวิธีการอื่นในการพิจารณา ฝึกฝนการละหรือลดการยึดมั่นถือมั่นได้  โดยให้เกิดผลเดียวกันหรือ
ใกล้เคียงกับการพิจารณาอสุภะ 10 ผู้วิจัยแนะน าว่าสามารถตัดพื้นที่ส าหรับอสุภะ 10 ออกไปได้
เช่นกัน โดยผู้ที่ต้องการเจริญอสุภะอย่างจริงจัง สามารถท าได้โดยการออกไปสถานที่อื่นเพื่อสัมผัสกับ
ศพจริงตามสุสานหรือพื้นที่เกิดอุบัติเหตุต่างๆ ซึ่งอาจท าให้เกิดการเรียนรู้จากสภาพตามธรรมชาติได้
ลึกซึ้งกว่าก็เป็นได้ 

แนวคิดในการน ามรณสติมาประยุกต์ใช้ ออกแบบสถานที่ให้เกิดการพิจารณาความตายได้
อย่างต่อเนื่องและจริงจัง มีความส าคัญไม่เฉพาะกับที่พักแรมและที่ท ากิจกรรมอย่างสัปปายะสถาน
เท่านั้น ยังเป็นประโยชน์อย่างมากส าหรับโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยระยะท้าย หรือ
กลุ่มคนที่ต้องการที่พึ่งทางจิตใจและต้องการเรียนรู้วิธีการเผชิญกับความตายอันใกล้ของตนเองได้
อย่างสงบ โดยการน าแนวคิดความไม่เที่ยงแท้ - แปรเปลี่ยน ไปพัฒนาต่อยอดเพื่อคุณภาพที่มากยิ่งขึ้น
ในทุกๆ ด้าน เช่น การแปรรูปสู่รูปธรรม, การวางผัง, การจัดพื้นที่ว่างและการใช้งาน เป็นต้น 

ผู้วิจัยเช่ือว่าการจัดการด้านอารมณ์และจิตใจ มีความส าคัญต่อเยาวชนในสังคมปัจจุบัน
เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นที่อยู่ในช่วงสับสน และก าลังหาแนวทางของตัวเอง การหมั่น
พิจารณาความตาย และเรียนรู้ที่จะมองความตายในแง่มุมที่ถูกต้องนั้นมีส่วนช่วยอย่างมากในเรื่องของ
สติในการด าเนินชีวิต การเข้าใจความไม่เที่ยงแท้ แปรเปลี่ยน ท าให้เยาวชนรับมือกับปัญหาอุปสรรค
ในอนาคตได้อย่างไม่เป็นทุกข์ ดังนั้นสถานศึกษาจึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่สามารถน าแนวคิดการเจริญ
มรณสติไปประยุกต์ใช้ได้ อาจโดยการออกแบบจัดวางพื้นที่และสิ่งแวดล้อม รวมถึงบรรยากาศภายใน
ห้องเรียนที่เหมาะสมตามหลักจิตวิทยา หรืออาจเป็นส่วนหนึ่งในหลักสูตรการศึกษาของประเทศไทย 
ดังที่คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีวิชามรณศึกษาเปิดสอนแล้วในระดับปริญญาบัณฑิต
ตั้งแต่พ.ศ. 2551 (เอมอัชฌา วัฒบุรานนท์, 2554) 
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บทสัมภาษณ์คุณธนวัชร์ เกตน์วิมุต หรือครูดล ผู้จัดกิจกรรม “ความตายออกแบบได้” เครือข่าย
ชีวิตสิกขา เมื่อวันท่ี 6 ตุลาคม พศ.2555 ณ. สวนโมกข์กรุงเทพ 
 
ผู้วิจัย: สถานที่แบบไหน บรรยากาศลักษณะใด ที่ช่วยเอื้อให้คนมาร่วมกิจกรรมเกิดการเจริญมรณสติ  
ครูดล: ท าให้เห็นการเคลื่อนของจิตก็ได้ ว่าจิตก าลังเคลิ้มไปกับมัน เสร็จแล้วยังไง? สิ่งนี้มันเที่ยงไหม? 
ถ้าเครียดไป ก็เป็นสิ่งร้อยที่เราสร้างมันข้ึนมาเอง ถ้าถามผมเป็นสถานที่แบบไหนก็ได้ ทุกอย่างเรียนรู้
ไดห้มด แต่อยู่ที่ว่าต้นทางที่เราสร้างเหตุข้ึน คนเราจะเรียนรู้ไปถึงอะไร  
ผู้วิจัย: หากมีการจ าลองการตาย ตามแนวคิดทิเบต (พุทธแบบวัชรยาน) มีความเห็นเช่นไร  
ครูดล: ก็เป็นได้ ถ้าหากเป็นสถานที่ที่สวยงาม อาจท าให้คนย้อนคิดว่ามีอะไรในชีวิตที่จะเอื้อให้เกิดภพ
ภูมิแบบนี้บ้าง ถ้าเป็นผมจะชวนให้สะท้อนมองเห็นตัวเอง กับเครื่องมือที่เราสร้างในปัจจุบันตรงหน้า
เค้า แล้วอะไรที่จะช่วยกระตุก หรือลดทอนความทะยานอยาก 
ผู้วิจัย: แล้วเรื่องเกี่ยวกับการกระตุ้นให้คนระลึกถึงความตาย ต้องมีผู้คอยแนะน าหรือเปล่า? 
ครูดล: ก็ควรจะมีไกด์ ไม่เช่นน้ันคนจะเคลิ้มไป แล้วจะดีไหมก็ไม่รู้นะการเคลิ้มอาจไม่ใช่การตายที่ดี 
บางทีภายนอกดูสงบแต่ข้างในเราไม่รู้ 
ผู้วิจัย: นิยามการตายดี ในทัศนะของครูดล 
ครูดล: ตายดีที่สุด คือ ละสิ่งทั้งหมดได้ แม้แต่ธรรมะที่เรารู้ทั้งหมดก็ต้องละให้ได้ ...ตายดีที่รองลงมา
คือ ไปสู่สุขติภูมิ... หรือเกิดเป็นมนุษย์ เป็นเทวดา ซึ่งบางคนก็มองว่าไม่ดีนะ เพราะมนุษย์ก็ยังมีความ
ต้องการมากมาย มันอยู่ที่การรับรู้ของคน อย่างสิ่งที่เราสัมผัสได้ด้วยตาก็เป็นมิติที่เรารับรู้ได้ง่าย แต่
จริงๆ แล้วหากเราปฏิบัตธิรรมมันจะการเกิดการเรียนรู้ให้เราเห็นมิติที่ต่างออกไป อาจจะเช่ือมโยงใน
เรื่องมิติแห่งความตาย มิติของสิ่งที่ เราสัมผัสไม่ได้   มิติธรรมดาคือ กว้าง xยาวxสูง แต่พอมี
ประสบการณ์สภาวธรรมเกิดข้ึนบางทีเราก็พ้นไปจากมิติตรงนี้  ดังนั้นการเปลี่ยนของภพภูมิ ดู
เหมือนว่าการปฏิบัติธรรมจะเอื้อให้เรียนรู้อีกมิติ 
ผู้วิจัย: จากประสบการณในการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับความตายมาพอสมควร ครูมีข้อแนะน าใดบ้างใน
การจัดกิจกรรมแบบนี้ สิ่งไหนที่ท าให้คนมาร่วมคล้อยตาม หรือจี้จุดตรงไหน? 
ครูดล: แท้จริงแล้ว ค าว่า “ตาย” ก็เป็นทางหนึง่ที่กระตุกความรู้คนได้ เพราะประโยคนี้บางคนแค่ได้
ยินก็เสียดแทงแล้ว และถึงแม้ว่าจะคุ้นชิน แต่ถ้าเรามาใคร่ครวญแล้ว พบว่ามันท าให้เห็นความต้องการ
บางอย่างชัดข้ึน ก็น่าจะเป็นอุบายที่ดี ...ลองไปค้นดูตั้งแต่สมัยพุทธกาล ความตายของหญิงงาม ใน
ที่สุด การเห็นความงามที่มันเปลี่ยนแปลงรูปร่างไปไม่เที่ยง อะไรที่เป็นความงดงามจริงๆ?  ...อาจใช้
ความงดงามของสถานที่ สร้างบรรยากาศให้เขาอิ่มเอม เสพให้เต็มที่ เสร็จแล้วฉุดเขาให้เห็นถึงมิติของ
การเรียนรู้ที่แท้จริง 
ผู้วิจัย: ถ้าให้เปรียบเทียบระหว่างการเรียนรู้จากความเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน กับความ
เปลี่ยนแปลงแบบค่อยๆ เป็นค่อยๆ ไป วิธีไหนกระตุ้นสติได้มากกว่า 
ครดูล: สื่อได้ทั้งสองอย่าง อย่างบางคนเป็นมะเร็งก็มีเวลาใคร่ครวญชีวิต แต่บางคนเกิดอุบัติเหตุฉุด
คร่าชีวิตไปเลย อาจต้องไปหาอุบายว่าอะไรที่ท าให้เห็นการเปลี่ยนแปลง 
ผู้วิจัย: เรื่องของการเปลี่ยนแปลง เป็นเทคนิคที่ช่วยได้? 
ครูดล: ใช่แล้ว เป็นสัจธรรม อนิจจัง เปลี่ยนแปลงไป 
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ผู้วิจัย: การพิจารณาศพ 10 ประเภท ให้เห็นความไม่จีรังของร่างกาย เหมาะสมต่อคนทั่วไปหรือไม่ 
ครูดล: บอกไม่ได้หรอกครบั อย่างเช่น ช่ือกิจกรรมความตายออกแบบได้น้ี เป็นการบอกชัดแล้วว่าให้
มาเรียนรู้ความตาย เป็นการสกรีนคนมาข้ันหนึง่ แต่พอเรยีนรู้แล้วบอกไม่ได้ว่าแต่ละคนรับไดห้รือไม ่
แต่เช่ือในการเป็นกลัยามิตรถึงต้องท าให้กจิกรรมนีเ้กิดข้ึน แล้วก็หวังใจว่าธรรมะจะช่วยจัดสรรเอง 
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สาระส าคัญท่ีได้จากหลักสูตรและคู่มือเรียนรู้การเตรียมตัวเผชิญความตายอย่างสงบ (พระไพศาล 
วิสาโล และคณะ, 2553) 
 
1. ท าไมต้องเรียนรู้เรื่องความตาย 

ความส าคัญที่ท าให้เราต้องเข้าใจเรื่องความตาย เพราะจะท าให้เราพร้อมที่จะเผชิญกับ
ความตายอย่างสงบ และน ามาสู่การมีชีวิตที่สงบได้ 

โดยทั่วไป สื่อมักเสนอเรื่องราวข่าวเกี่ยวกับความตายที่กระตุ้นความอยากรู้อยากเห็น 
ผู้คนจึงห่างไกลที่จะมาพิจารณาความตายด้วยตนเอง ของคนใกล้ตัวว่าเป็นเรื่องน่ากลัว 

ถ้าเรารู้จักความตายดี เราก็จะได้ใช้ประโยชน์จากความตาย จะเห็นว่าความตายมิใช่สิ่งน่า
วิตก แต่เป็นเรื่องที่เราต้องเข้าใจเพื่อให้เกิดปัญญา ความตายสามารถน าพาให้คนพบกับความสุขสงบ
ได้ ดังเช่นที่ผู้ปุวยหลายพบว่า มีหลายสิ่งหลายอย่างเปลี่ยนแปลงไปในขณะที่ปุวย เช่น ความสัมพันธ์ที่
เคยร้าวฉานกลับมาคืนดี บางคนพบกับความสุขสงบอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน และถ้ามีการ
วางแผนจากแพทย์ พยาบาล และญาติ ช่วยเหลือผู้ปุวยให้ได้อยู่ในท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ดี ท าให้
ผู้ปุวยเกิดความปิติ ผู้ที่เห็นคนรักจากไปอย่างสงบก็รู้สึกปลาบปลื้มใจไปด้วย ในสมัยพุทธกาลพบว่ามี
ผู้คนจ านวนมากบรรลุธรรมขณะที่ก าลังจะตาย 

การเรียนรู้เรื่องความตายจึงเป็นประโยชน์ต่อชีวิตทุกคน ทั้งผู้ที่ยังอยู่และที่ก าลังจะจากไป 
อีกทั้งแง่คิดต่างๆ 

การอบรมนี้จะท าให้มองความตายในแง่บวกมากข้ึน ตระหนักถึงความจริงของชีวิต ถึงแม้
จะเป็นวิกฤติทางกาย แต่อาจเป็นโอกาสในการยกระดับจิตใจให้สูงข้ึนได้ ท าให้ค้นพบความสุขและ
ความหมายแท้จริงของชีวิต เมื่อเข้าใจเรื่องนี้ ความกลัวตายได้อย่างสงบ 

การเข้าถึงความตายอย่างสงบเป็นสิทธิของทุกคน ไม่เลือกเพศ วัย สถานะทางสังคม 
ความเจ็บปุวย ทุกขเวทนา หากเรียนรู้และเข้าใจความตายอย่างถูกต้องเพื่อเตรียมใจพร้อมรับเสมอ 

การอบรมนี้ เป็นการอบรมที่ ไม่เน้นการบรรยาย แต่เน้นการแลกเปลี่ยนแบ่งปัน
ประสบการณ์จากผู้เข้าร่วมทุกคน ด้วยการเปิดใจและทดลองฝึกปฏิบัติท ากิจกรรมที่ไม่เคยท า 
กิจกรรมเหล่าน้ีอาจท าให้เรารู้จักตัวเองดีข้ึน และได้รับประโยชน์จากการอบรมแม้จะใช้เวลาไม่มาก 
แต่หากน าไปปฏิบัติต่อเนื่องก็จะมีผลตามมา 

 
2. ทัศนะและท่าทีต่อความตาย 

2.1 ทัศนะและท่าทีต่อความตายในสังคมสมัยใหม่ 
2.1.1 กลัวความเจ็บปวด 
2.1.2 กลัวการพลัดพราก 
2.1.3 ไม่รู้ว่าตายแล้วไปไหน 
2.1.4 ไม่พร้อมตายเพราะยังมีสิ่งค้างคาใจ 
2.1.5 ยังไม่ได้ท าคุณงามความดีพอ 
2.1.6 ความตายเป็นสิ่งไม่คุ้นเคย 
2.1.7 ยังอยากใช้ชีวิตที่มีความสุขจากการบริโภค 
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2.1.8 เช่ือว่าความตายเป็นสิ่งไม่ดี เป็นเรื่องลางร้าย 
2.1.9 ภาพที่เห็นจากสื่อหนังสือพิมพ์ ภาพยนตร์ ความตายเป็นภาพน่ากลัว 

2.2 สาเหตุการเกิดทัศนะและท่าทีต่อความตายในสังคมสมัยใหม่ 
คนที่มีความยึดติดห่วงคนรัก ของรัก ทรัพย์สินเงินทอง มักกลัวความตาย เพราะความตาย

คือความพลัดพรากจากสิ่งที่ตนรัก และสิ่งที่ครอบครอง 
สังคมบริโภคนิยมท าให้ผู้คนยึดติดในวัตถุ ยิ่งมีมากก็ยิ่งดี รวมทั้งมีทัศนคติที่ว่า ชีวิตของ

การเสพสุข ความเป็นหนุ่มเป็นสาวคือการได้เสพสุขอย่างเต็มที่ ความแก่ท าให้เสพสุขได้น้อยลง 
บริโภคนิยมเชิดชูความหนุ่มสาวและรังเกียจความแก่ ดังนั้นจึงกลัวความตาย เพราะความตายหมายถึง
การสิ้นสุดของการเสพสุข 

สังคมปัจจุบันมองความตายเป็นไปในทางลบมาก เพราะความตายถูกแยกออกไปจากชีวิต 
ปัจจุบันคนส่วนใหญ่ตายที่โรงพยาบาล และมักผ่านการยื้อชีวิตอย่างเต็มที่ ในขณะที่คนในชนบทหรือ
คนสมัยก่อนคุ้นเคยกับความตายมากกว่า เพราะส่วนใหญ่ตายที่บ้ าน จัดงานศพที่บ้าน เขายอมรับ
ความตายได้มากกว่า เพราะเห็นว่าความตายไม่น่ากลัว 

คนที่รักตัวกลัวตาย เพราะยังยึดติดในตัวตน จนกว่าจะปล่อยวางตัวตนว่าไม่มีอยู่จริง ก็จะ
วางได ้

อาชีพพยาบาล พยาบาลบางคนเห็นคนตายมามาก เกิดความรู้สึกเฉยๆ เพราะคนที่ตาย
นั้นไม่ใช่ญาติพี่น้อง แต่หากได้มีการน้อมน ามาที่ตนว่าสักวันหนึ่งคนที่ตายอาจจะเป็นของเรา ก็อาจจะ
ประหว่ันพรั่นพรึงได้ ในที่สุดก็จะกลัวตายน้อยลง 

ยุคนี้เป็นยุคที่ทุกอย่างสามารถจัดการได้ สมัยก่อนเราจัดการอะไรไม่ค่อยได้จึงต้องท าใจ
เป็นหลัก ผิดกับสมัยนี้เราคิดว่าเราสามารถจัดการได้ทุกอย่างเพราะมีเทคโนโลยี/เครือ่งมือที่มาช่วยเรา
จัดการได้ ท าให้เราคิดว่าเราสามารถเอาชนะธรรมชาติของชีวิตได้ เทคโนโลยีสอนให้เราเอาชนะสิ่ง
ภายนอก จึงละเลยในการจัดการจิตใจของตัวเอง 

สภาพของผู้ปุวยระยะสุดท้ายในปัจจุบัน พบว่า 
1. ถูกยื้อชีวิต/มีสายหรือท่อต่อระโยงระยาง 
2. ไม่รู้ว่า "ปุวยเป็นอะไร" "เหลือเวลาเท่าไหร่" 
3. ได้รับการดูแลรักษาทางกายมากกว่าดูแลทางจิตใจ 
4. การตัดสินใจเลือกวิธีดูแลมักตกไปอยู่กับแพทย์/ญาติ 
5. สับสนกระวนกระวาย หงุดหงิด และยิ่งเบื่อเมื่อรักษาเป็นเวลานาน 
6. สื่อสารไม่รู้เรื่อง 
สาเหตุที่เป็นเช่นน้ัน 
1. เพราะมีความเช่ือว่า "เป็นสิ่งที่ถูกต้อง ต้องทุ่มเทที่สุด" ในฐานะคนใกล้ชิด ลูก ญาติ 
2. แม้ผู้ปุวยยอมรับความตายได้ แต่คนใกล้ชิดยอมรับไม่ได้ ต้องการให้ยื้อชีวิต 
3. ญาติไม่เข้าใจความต้องการของผู้ปุวย 
4. แพทย์ต้องการรักษา เพราะเป็นจรรยาบรรณ 
คนในยุคสมัยใหม่ มีความหวังว่าเทคโนโลยีจะเป็นค าตอบที่ช่วยให้มีชีวิตยืนยาวได้ เวลา

จะตายก็ไม่ยอมให้ตาย ส่งผลให้ผู้ปุวยไปจบลงที่โรงพยาบาลด้วยความหวังที่จะท าให้รอดได้ 
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อีกส่วนหนึ่งคือ ความจ าเป็นของครอบครัวที่เป็นครอบครัวเดี่ยว ผู้ปุวยหนักต้องการการ
ดูแลมาก แต่มักส่งไปที่โรงพยาบาล ญาติพี่น้องไม่มีเวลาไปดูแล ต้องจ้างพยาบาลอีกคนหนึ่งดูแลแทน 

ความเช่ือว่าการรักษาเยียวยาทางร่างกายของผู้ปุวยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่จะให้แก่คนรัก แม้ว่า
จะเจ็บปวดก็ต้องดูแลให้ถึงที่สุด หากจะตายก็ต้องยื้อเต็มที่ด้วยวิธีการใดๆ ก็ได้ เพราะเข้าใจว่าน่ันเป็น
การแสดงความกตัญญู จะยอมปล่อยให้ผู้ปุวยจากไปโดยไม่ท าอะไรเลยไม่ได้ ที่คิดเช่นน้ีเพราะเราเน้น
เรื่องกายมากกว่าใจ แต่ถ้าเราเห็นความส าคัญของจิตใจผู้ปุวย เราก็จะพบว่าการช่วยให้เขาไปอย่าง
สงบอาจส าคัญกว่าการยื้อให้เขามีลมหายใจยาวนานที่สุด โดยไม่ค านึงว่าเขาจะเจ็บปวดหรือทุรนทุราย
แค่ไหน 

การดูว่าผู้ปุวยมีโอกาสรอดเพียงใด กรณีผู้ปุวยที่มีอาการเป็นไปตามวิถีของโรค มักจะดูได้
ไม่ยาก หมอจะรู้ แต่ญาติจะยอมรับได้เพียงใด ถ้ายอมรับไม่ได้หมอก็ต้องท าตามที่ญาติร้องขอ วิธีการ
รักษาควรจะเป็นแบบใด ข้ึนอยู่กับว่าได้รักษาคุณภาพชีวิตของผู้ปุวยอย่างไรด้วย 

2.3 ถ้าให้เลือกตายแบบไหน แบบการตายที่คนทั่วไปมักเลือก 
2.3.1 ตายขณะหลับ จะได้ไม่เจ็บปวด ไม่รับรู้ความกลัว 
2.3.2 ตายท่ามกลางคนรัก 
2.3.3 ตายสวยหน้าตาดี /ย้ิมตาย 
2.3.4 ได้ท าสิ่งที่ค้างคาใจก่อน 
2.3.5 ได้อ าลาเพื่อนๆทุกคน 
2.3.6 ตายอย่างมีสติ เพื่อไปสู่ภพภูมิที่ดี 
2.3.7 มีผู้น าทางจิตวิญญาณให้ 

ถ้าเกิดเหตุการณ์กะทันหันข้ึน หากมีสติที่ได้ฝึกมาดี จะสามารถจัดการกับความรู้สึกที่
กระเพื่อมนั้นได้ ผู้ที่บรรลุธรรม ก่อนที่จะตาย ส่วนใหญ่จะผ่านความเจ็บปวดมาก่อน มีทุกขเวทนา แต่
ไม่ทุกข์ทรมาน ทุกขเวทนาเป็นเรื่องกาย ทุกข์ทรมานเป็นเรื่องใจเห็นว่าสังขารไม่ใช่สิ่งที่น่ายึดถือ 
 
3. ภาวะใกล้ตายในความหมายทางการแพทย์ 

3.1 ในภาวะใกล้ตาย  
อวัยวะต่างๆจะมีการเปลี่ยนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไป สิ่งที่ควรปฏิบัติ 

3.1.1 การท างานของระบบย่อยอาหารและการดูดซึมไมด่ี คางตกกลืนยาก กินอาหาร
และดื่มน้ าได้น้อย หากมีการปูอนอาหารจะท าให้ส าลักได้ หรือถ้ากินน้ ามากไปจะท าให้หายใจล าบาก 
บางครั้งการลดหรือไม่กินอาหารเลยจะช่วยลดความเจ็บปวดได้ 

3.1.2 ปากแห้ง เพราะต้องหายใจทางปาก อาจใช้ข้ีผึ้งทาให้ปากชุ่มช้ืน ให้ครีมทาผิว
แห้ง 

3.1.3 ตาปิดไม่สนิท อาจหยอดน้ าตาเทียม หรือปรับแสงในห้องไม่ให้จ้ามากนัก 
3.1.4 ส าลักในล าคอ เพราะกล้ามเนื้อคายตัว มีเสมหะ น้ าลายมาก ช่วยโดยการจัด

ท่าให้นอนตะแคง 
3.1.5 เลือดไปเลี้ยงหัวใจน้อยลง เล็บคล้ า ปลายมือซีด ระดับออกซิเจนในเลือดลดลง 

เบลอ กระสับกระส่าย 
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3.1.6 มีความตึงตัวของกล้ามเนื้อ เคลื่อนไหวน้อยลง อ่อนแอลง ไม่มีพลัง ง่วงทั้งวัน 
3.1.7 ระบบการหายใจที่ไม่คงที่ ติดขัด ควรจัดที่นอนที่ช่วยให้ผู้ปุวยสบาย 
3.1.8 การให้ยาลดความเจ็บปวดจากโรค อาจจะท าให้เกิดอาการกระสับกระส่าย จึง

ต้องมีการประเมินความปวด เพื่อลดขนาดยาและอาการข้างเคียงที่เกิดข้ึนจากยา 
3.1.9 ญาติที่ไม่เข้าใจภาวะอาการข้างต้น อาจเรียกหมอให้รักษา เช่น ปั๊มหัวใจ แต่ถ้า

เข้าใจภาวะใกล้ตาย ก็จะรู้ว่าควรช่วยให้เขามีความสุขในช่วงนี้ เช่น การโอบกอด การสัมผัส การอยู่
ใกล้ชิด ไม่ควรคิดว่าคนไข้ไม่รู้สึกตัวหรือไม่รับรู้ เพราะการสัมผัสเบาๆจะท าให้รู้สึกสบายกาย สบายใจ 

3.1.10 อาการการรับรู้ ผู้ปุวยยังสามารถรับรู้ได้ยิน แต่ไม่สามารถโต้ตอบได้ 2 - 3 วัน
สุดท้ายที่ดูอาการดีข้ึน เป็นช่วงสั้นๆก่อนที่จะตาย เช่น ทานข้าวได้ พูดคุยได้ 

3.1.11 ล าดับของการรับรู้ที่จะสูญเสีย คือ การเห็น การได้ยิน และประสาทสัมผัส
ทางผิวหนัง 

3.1.12 ข้อสังเกตสัญญาณอาการที่แสดงออกมาว่าจะจากไปภายในอีกไม่นาน คือ 
เล็บคล้ าๆ เป็นสีม่วง ปลายเล็บมือ เท้า – เย็น ถ่ายเป็นสีด า / สีเทา ดวงตาไร้แวว หูหด – แบนลู่ มือ
แบบออกมา 

3.2 แนวทางปฏิบัติของบุคคลากรทางการแพทย์ 
3.2.1 ประเมินอาการต่างๆว่ามาจากสาเหตุใด เช่น เป็นความปวดทางกายหรือทาง

จิตใจ เพื่อให้การช่วยเหลือที่ตรงจุด ปรับยาให้เหมาะสม 
3.2.2 ให้คนไข้ได้ดูเรื่องการสะสางสิ่งค้างคาใจ 
3.2.3 แนะน าให้ญาติได้ต้ังสติก่อนที่จะอธิบายให้เข้าใจล าดับต่อไป 
3.2.4 ให้ความรู้สภาพอาการต่างๆ ในภาวะสุดท้าย วิธีการช่วยเหลือที่เหมาะสม และ

การเตรียมตัวตายอย่างสงบได้ 
3.2.5 จัดท่านอนทีช่วยให้คนไข้สบาย โดยการนอนตะแคงระวังการดูดเสมหะ

บ่อยครั้งจะท าให้ผู้ปุวยรู้สึกทรมาน 
3.2.6 แนะน าผู้ดูแลให้ความรัก สัมผัส โอบกอบ อยู่เป็นเพื่อนให้ในสิ่งที่ผู้ปุวยต้องการ 

 
4. ภาวะใกล้ตายทางพุทธศาสนา 

พุทธศาสนาให้ความส าคัญกับเรื่องจิตใจมากที่สุด ไม่ว่าจะมีอะไรเกิดข้ึนกับกาย แต่
สุดท้ายข้ึนอยู่กับคุณภาพจิตใจของผู้ปุวยที่จะน าไปสู่การตายดีหรือไม่ 

กรณีผู้ปุวยหมดหวังแล้วแพทย์ถอดเครื่องช่วยหายใจ แม้จะท าด้วยเจตนาดี แต่เจตนาดี
อย่างเดียวอาจไม่พอ ข้ึนอยู่กับการกระท าด้วย ต้องพิจารณาองค์ประกอบหลายอย่าง กรณีที่ผู้ปุวย
หมดหวังและสัญญาณชีพย่ าแย่ รวมทั้งรู้สึกทุกข์ทรมาน การถอดเครื่องเพื่อให้เป็นการจากไปอย่าง
เป็นธรรมชาติ ค่อยเป็นค่อยไปตามลักษณะของสังขาร เป็นเรื่องที่ดี แต่ต้องมีการน้อมน าทางจิตใจดว้ย 
มิใช่ให้ตายเร็วเช่นฉีดยา จะถือว่าเป็นเรื่องที่ผิดในทางศาสนา 

กระบวนการแตกดับทางพุทธศาสนา 
ในทางพุทธศาสนา การตายหรือการแตกดับของสังขาร ประกอบด้วย 2 ส่วน คือการ

แตกดับทางกายและจิต ในพุทธศาสนาทางธิเบต กล่างถึงการแตกดับทางกายอย่างเดียวนั้นยังไม่ถือว่า
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เป็นการตายอย่างอย่างสิ้นเชิง เพราะการแตกดับจะเริ่มจากการแตกดับทางกายก่อน และแตกดับทาง
จิตจะตามมา 

กระบวนการแตกดับทางกายตามพุทธศาสนาแบบธิเบต คือการแตกดับทางธาตุทั้ง 4 เริ่ม
จากธาตุดิน น้ า ไฟ ลม เมื่อถึงคราวแตกดับแล้วก็จะกลับคืนสู่ธรรมชาติ 

ขั้นตอนการแตกดับทางกาย 
พุทธศาสนาทางธิเบตอธิบายล าดับอาการที่เกิดจากการแตกดับของธาตุทั้ง 4 ดังนี ้
ธาตุดิน กล้ามเนื้ออ่อนแรง ร่างกายผ่ายผอม ไม่มีก าลังวังชา การรับรู้ทางตาเสื่อมถอยลง 

มองไม่ค่อยเห็น 
ธาตุน้ า เหงื่อออกมาก ตาแห้ง คอแห้ง ผิวแห้ง มีเสลดมาก การขับถ่ายมีปัญหา ควบคุม

ไม่ได้ การได้ยินเสียงจะถดถอยลง 
ธาตุไฟ อุณหภูมิในร่างกายลดลง ตัวเย็นข้ึนเรื่อยๆ การได้กลิ่นมีปัญหาการย่อยอาหารไม่ดี 
ธาตุลม หายใจติดขัดไม่สะดวก การรับรู้ทางด้านสัมผัสจะเสียไป และในที่สุดก็หมดลม 
ข้ันตอนการแตกดับทางจิต 
เมื่อร่างกายแตกดับลงแล้ว การแตกดับทางจิตก็จะเริ่มข้ึนช่วงที่จิตแตกดับ จะเห็นแสง

ต่างๆ มาปรากฏ สุดท้ายจะเห็นแสงกระจ่าง พ้นจากนั้นจึงถือว่าตายอย่างสิ้นเชิง 
การที่ร่างกายหมดลม ยังไม่ถือว่าเป็นการตายเพราะจิตยังอยู่ ในทางพุทธศาสนาถือว่าการ

หมดลมยังไม่ได้หมายความว่าตาย การตายอย่างสมบูรณ์ต้องมีการแตกดับทางจิตร่วมด้วย 
ขบวนการแตกดับทางจิต 
จะเห็นแสงเริ่มตามล าดับ ข้ันที่ 1: เห็นภาวะสีขาว ข้ันที่ 2: เห็นภาวะสีส้ม ข้ันที่ 3: เห็น

ภาวะสีด า ข้ันที่ 4: ภาวะแสงกระจ่าง ซึ่งเป็นภาวะสุดท้ายของการแตกดับทางจิต ภาวะแสงกระจ่าง
ถือว่าส าคัญ บางคนที่โคม่าแต่จิตรับรู้ได้ ยังไม่ถือว่าตาย เพราะยังสามารถรับรู้ได้ มีอาลัยอาวรณ์ มี
สุข-ทุกข์ หรือบางคนอาจปล่อยวางได้ บางคนอาจฟื้นข้ึนมาได้อีก 

ภาวะแสงกระจ่างเกิดข้ึนกับทุกคนที่ต้องตาย แต่จะเกิดข้ึนเร็วมาก ทางธิเบตถือว่าช่วงนี้
ยังมีโอกาสที่จะบรรลุธรรม ถ้าสามารถประคองจิตให้อยู่ในช่วงภาวะแสงกระจ่างได้นาน 

ปรากฎการณ์ทางจิต ท่ีส าคัญก่อนตาย มี 3 อย่าง 
1. กรรมอารมณ์ คือการย้อนเห็นภาพเหตุการณ์ทั้งหลายทั้งปวงในอดีต เกิดข้ันเร็วมาก 

เหมือนการฉายหนังย้อนอย่างรวดเร็วราวกับว่าเรากลับไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นๆ ถ้าเป็นเรื่องที่ดีก็จะท า
ให้ใจเป็นกุศล ถ้าเป็นเรื่องที่ไม่ดีก็จะท าให้จิตเป็นอกุศล เพราะทุกอย่างที่เราเคยท าในอดีตจะถูก
บันทึกอยู่ในจิต จิตจะยินดียินร้ายไปตามกรรมอารมณ์ที่ปรากฏ นักวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาเรื่องนี้เรียก
ปรากฏการณ์นี้ว่า Life Review 

2. กรรมนิมิต หมายถึงการเห็นภาพ ได้ยินเสียง ได้กลิ่น ที่เกี่ยวกับการกระท าในอดีต ทั้งดี
และไม่ดี ทั้งที่อยู่ในจิตส านึกและจิตใต้ส านึก ถ้าท าดีก็จะเกิดนิมิตที่ดี ท าให้จิตอิ่มเอิบ ถ้าท าไม่ดีก็จะ
เกิดนิมิตที่น่ากลัว ท าให้จิตเป็นอกุศล อาจเป็นเหตุการณ์หรือวัตถุสิ่งของที่เกี่ยวกับกรรมนั้น คนใกล้
ตายมักจะเกิดกรรมนิมิต ซึ่งบางคนอาจถึงกับตื่นตกใจหรือหวาดผวาเพราะเคยฆ่าสัตว์หรือฆ่าคนมา
ก่อน 
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3. คตินิมิต คือสัญญาณที่บอกว่าจะไปเกิดในภพภูมิใด อาจจะเห็นเป็นภาพปราสาท ถ้ า 
เมฆ หรือเห็นเป็นสัตว์ มีทั้งทุคติและสุคติ ถือเป็นช่วงส าคัญ หากน้อมน าจิตผู้ปุวยให้ไปในทางกุศล ก็
อาจเกิดคตินิมิตที่ดีและไปสู่สุคติได้ 

อาสันนกรรม หมายถึงกรรมจวนเจียนหรือกรรมก่อนตายซึ่งส่วนใหญ่เป็นมโนกรรมหรือ
การกระท าทางจิต ส าหรับคนทั่วไปอาสันนกรรมคือตัวก าหนดภพภูมิที่จะไป เพราะเป็นกรรมที่จะ
ส่งผลก่อนกรรมชนิดอื่น (ยกเว้นอนันตริยกรรมหรืออาจิณกรรม) เปรียบเสมือนวัวที่อยู่ใกล้คอกที่สุด 
เมื่อเปิดประตูคอก วัวตัวนั้นจะออกไปก่อน บางทีเราเรียกว่าจิตสุดท้าย จิตดวงนี้ส าคัญที่สุดในการที่
จะน าไปสู่ภพภูมิใหม่ ถ้าเป็นกุศลจะไปสู่สุคติ ถ้าเป็นอกุศลจะไปสู่ทุคติ 

พุทธศาสนาให้ความส าคัญกับภาวะใกล้ตายมาก เพราะเป็นสภาวะที่มีแรงส่งสูง ถ้าวางใจ
ได้ถูก ปล่อยวางสิ่งทั้งปวง ไม่มีความอาลัยใดๆ แบบที่เรียกว่า ตกกระไดพลอยโจน หมายความว่า ไม่
อาลัยกับอดีตหรือกังวลกับอนาคต รับรู้อาการต่างๆ อย่างไม่ผลักไส ไม่ไขว่คว้า แม้กระทั้งนิมิตต่างๆ 
เมื่อความตายมาถึง ครูบาอาจารย์จะสอนให้พร้อมรับความตาย นึกถึงสิ่งที่เป็นกุศลโดยวิธีการใดก็ได้ 
หรือดีกว่าน้ันคือรับรู้อาการต่างๆที่เกิดข้ึนกับกายและใจอย่างเป็นกลาง คนที่ฝึกสติมาดีจะสามารถตก
กระไดพลอยโจน หรือปล่อยวางทุกสิ่งได้ 

ท่านอาจารย์พุทธทาสภิกขุพูดเสมอว่า ให้ ตายก่อนตาย ก็คือ ปล่อยวางจากความยึดติด
ถือมั่นว่าเป็นตัวกูของกู คือท าให้ตัวกูดับ ถือว่าตายก่อนที่จะหมดลม เมื่อไม่มีตัวกูก็ไม่มีผู้ตาย มีแต่
ความตายแต่ไม่มีผู้ตาย เพราะตัวกูไม่มีแล้ว นี้คือวิธีเอาชนะความตายโดยไม่มีผู้ตาย เป็นหนทางที่
น าไปสู่การปล่อยวาง 

คนที่มีความทุกข์มาบีบค้ันในช่วงเวลาใกล้ตาย ใจหว่ันไหวก็จะไปสู่ทุคติ แต่ถ้ามีสติเห็น
ความจริง ก็ไปสู่สุคติ ความทุกข์ตอนใกล้ตายนั้นมีก าลังมาก ผู้มีปัญญาสามารถใช้ความทุกข์นั้นเป็น
เครื่องสอนจิตให้เห็นความจริงว่าสังขารเป็นทุกข์อย่างยิ่ง ท าให้จิตปล่อยวางสังขารอย่างสิ้นเชิง หลุด
พ้นจากความยึดมั่นในสังขารได้ ดังนั้นช่วงใกล้ตายจึงเป็นนาทีทองที่ส าคัญมาก สามารถท าให้จิตหลุด
พ้นได้ดีทีเดียว 

คนที่อยู่ในภาวะโคม่า แม้ดูเหมือนไม่ตอบสนอง แต่อาจจะยังรู้สึกได้ จึงควรปฏิบัติกับเขา
เหมือนคนปกติที่สามารถรับรู้ได้ ควรพูดหรือท าเรื่องดีๆ เช่น ชวนสวดมนตร์ หรือนั่งสมาธิ แม้กระทั่ง
กับคนที่หมอวินิจฉัยว่าสมองตายแลว้ หรือแม้แต่คนที่สิ้นลมแล้ว เขาอาจรับรู้ได้เพราะจิตยังไม่แตกดับ
ที่สิ้นเชิง และแม้เขาสิ้นลมแล้ว เวลาจะท าอะไรกับศพ ควรบอกกล่าวเขาก่อน ให้ความเคารพเขา 

 
5. แนวทางการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายของบุคลากรทางการแพทย์ 

5.1 บทบาทแพทย์ ในการดูแลมิใช่มุ่งแต่การรักษาอย่างเดียว ควรให้ความสนใจและ
ปฏิบัติในเรื่อง การประเมินความเข้าใจของผู้ปุวยต่อโรค การรักษา หาคนช่วยตัดสินใจแทนหากผู้ปุวย
ไม่พร้อม ให้ข้อมูลเพื่อรับรู้พอที่จะตัดสินใจได้ 

5.2 ใส่ใจผู้ปุวย ในเรื่องดังนี ้
5.2.1 จัดสิ่งแวดล้อม ความต้องการของผู้ปุวยระยะสดุท้าย เช่น มุมสงบ พื้นที่ส่วนตัว 
5.2.2 มีการเตรียมญาติให้พร้อมก่อนพบผู้ปุวย เช่น ระงับความเสียใจต่อหน้าผู้ปุวย 

พูดคุยให้ผู้ปุวยรู้สึกดี กรณีผู้ปุวยที่ไม่รู้สึกตัว ควรใช้การสัมผัส การนวด 
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5.2.3 ให้ความสนใจในการดูแลทางด้านจิตใจของคนที่ยังอยู่ด้วย เพราะระยะสุดท้าย
ของผู้ปุวยเป็นความเศร้าโศกของญาติด้วย 

5.3 การสื่อสารกับผู้ปุวย การสื่อสารที่ดี ช่วยให้ผู้ปุวยสามารถเตรียมความพร้อมในวาระ
สุดท้ายได ้

 
6. การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายทางด้านจิตใจด้วยวิถีพุทธ 

ความเจ็บปุวยทางกายมักถูกซ้ าเติมด้วยความทุกข์ทางใจ การช่วยเหลือทางจิตใจจึงส าคัญ
มาก การลดความทุกข์ทางใจจะช่วยบรรเทาความเจ็บปวดทางกายด้วย เพราะกายกับใจสัมพันธ์กัน 
เช่นเดียวกันหากมีความทุกข์ทางใจก็สามารถท าให้ความเจ็บปวดทางกายรุนแรงมากข้ึนด้วย บางที
ร่างกายไม่เป็นอะไรแต่ความทุกข์ใจก็ไปท าให้เจ็บปุวยได้ 

6.1 การช่วยเหลือเยียวยารักษาจิตใจผู้ป่วย 
6.1.1 ให้ความรัก ความปรารถนาดี และความเมตตา 
6.1.2 ช่วยให้ผู้ปุวยยอมรับความตายที่จะมาถึง 
6.1.3 ช่วยให้น้อมนึกถึงสิ่งดีงาม 
6.1.4 การปลดเปลื้องความกังวลหรือสิ่งค้างคาใจ 
6.1.5 ช่วยให้ผู้ปุวยปล่อยวางสิ่งต่างๆ 
6.1.6 การสร้างบรรยากาศแห่งความสงบที่เอื้อต่อการปล่อยวาง 
6.1.7 การกล่าวค าอ าลา 

6.2 ข้อแนะน า 
6.2.1 อ่านเพิ่มเติมในหนังสือเรื่อง การช่วยเหลือผู้ปุวยระยะสุดท้ายด้วยวิถีพุทธ 
6.2.2 อาจใช้บทภาวนาเป็นเครื่องช่วยน าทางในการช่วยเหลือทางด้านจิตใจของ

ผู้ปุวยระยะสุดท้าย จากบทภาวนาสู่ใจสงบที่เริ่มต้นด้วยบทน้อมน าสู่สมาธิ 
 6.2.3 ต่อด้วยบทภาวนาโพวา หรือบทภาวนาทองเลน ในทางปฏิบัติอาจจะปรับ

ประยุกต์ให้เหมาะสม 
 6.2.4 ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับความหมายของโพวา และทองเลน ในหนังสือเล่มนี้ใน

บทพินิจความตาย ว่าด้วยเรื่องโพวา: การเคลื่อนย้ายจิต และทองเลน: การให้และการรับ 
 
7. การบอกความจริง / ข่าวร้าย 

ปัจจุบันพบว่า ผู้ที่ท าหน้าที่บอกความจริงที่เป็นข่าวร้ายกับผู้ปุวยมักเป็นแพทย์ หรือไม่ก็
พยาบาล นอกจากญาติจะขอบอกเอง ผู้บอกต้องมีสัมพันธภาพที่ดีก่อน ท าให้ผู้ปุวยเกิดความไว้วางใจ 

การตัดสินใจว่าควรบอกข่าวร้ายหรือไม่ ควรช่ังตรองระหว่างข้อดีกับข้อเสีย และดู
สถานการณ์ประกอบด้วย บางกรณีก็ควรบอก บางกรณีก็ไม่ควรบอก ข้อดี เช่น ให้เขาได้มีเวลาเตรียม
ตัวจัดการสิ่งที่คั่งค้าง 

หรือว่าเป็นการเตรียมใจของลูกหลาน รวมทั้งถ้าจะวางแผนการรักษาให้ถูกกับโรคก็จะท า
ได้ง่าย เช่น การให้เคมีบ าบัด หากผู้ปุวยรู้ความจริงว่าเป็นมะเร็ง ก็สามารถให้การบ าบัดได้โดยไม่ต้อง
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คอยปิดบัง อย่างไรก็ตามถ้าอาการของเขาหนักแลว้ การบอกอาจจะไม่มีประโยชน์ แต่ถ้าเป็นมะเร็งอยู่
ในข้ัน 2 ข้ัน 3 การบอกจะช่วยเขาได้มาก 

ผู้ปุวยหลายรายจะรู้ว่าตัวเองใกล้ตายหรือเป็นโรคร้าย แม้ไม่มีใครบอก ผู้ปุวยอาจสังเกต
ปฏิกิริยาของหมอที่มาตรวจ มาพักเดียวก็หายไป และไม่ค่อยรักษา จนท าให้ความสัมพันธ์ห่างเหิน 
หรือไม่ก็ สังเกตว่าลูกหลานมีน้ าตาซึม การไม่บอกข่าวร้ายอาจท าให้ลูกหลานไม่กล้าบอกความในใจ
กับผู้ปุวย ส่วนผู้ปุวย อยากจะพูด เรื่องนี้แต่ก็คิดว่าลูกหลานคงไม่พร้อม กลายเป็นว่าน้ าท่วมปากทั้งคู่ 
และท าให้เสียโอกาสที่จะบอกความในใจหรอืสัง่เสยี ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญที่จะช่วยให้ผู้ปุวยจากไปอย่างสงบ 

7.1 ข้อดีท่ีผู้ป่วยได้รู้ตัวว่าป่วยเป็นโรคร้าย 
7.1.1 จะได้เตรียมตัว เตรียมใจ 
7.1.2 ได้สะสางสิ่งที่คั่งค้างคาใจ 
7.1.3 เป็นการเตรียมญาติได้ 
7.1.4 ได้เตรียมการรักษาตามที่ต้องการ 
7.1.5 จะได้เตรียมการด าเนินชีวิตที่เหลืออยู่อย่างไร 
7.1.6 ได้ท าพินัยกรรมชีวิต 
7.1.7 ได้ปลง / มีเวลาท าใจ และปล่อยวาง มีสติ 

7.2 ก่อนบอก 
7.2.1 ประเมินสภาพและปมปัญหาของผู้ปุวย 
7.2.2 เตรียมการช่วยดูแลทางด้านจิตใจ ให้ก าลังใจเมื่อเขาได้รับฟังข่าวร้าย 
7.2.3 หาข้อมูลเกี่ยวกับโรค วิธีการรักษาที่ชัดเจนกับผู้ปุวยเพื่อให้ข้อมูล 
7.2.4 หาข้อมูลเรื่องที่อาจจะมคีวามวิตกก่อน เช่น เรื่องความเป็นอยู่ การนอนการกิน 

เรื่องครอบครัว ลูก แล้วจึงถามถึงเรื่องอาการโรค 
7.2.5 ทราบข้อมูลพื้นฐาน หรือเรื่องราวในชีวิตของผู้ปุวยให้ชัดเจนก่อน เช่น 

บุคลิกลักษณะนิสัย อารมณ์ ภูมิหลัง หน้าที่การงาน ผลกระทบหลังจากที่รู้ความจริงที่เป็นข่าวร้าย 
เช่น ผลต่อความสัมพันธ์กับคนในครอบครัว ฯลฯ 

7.3 วิธีการบอก 
7.3.1 เริ่มด้วยการพูดในเรื่องที่เป็นทางบวกก่อนและให้ข้อมูลที่ละนิด ค่อยๆบอก 
7.3.2 ประเมิน / หยั่งความรู้สึกของเขาไปเรื่อยๆ 
7.3.3 ผู้ปุวยมักรู้ตัว มีความสงสัยจนอยากรู้ว่าตนเป็นโรคอะไร ท าให้เราได้โอกาส

เกริ่นได้บ้าง 
7.3.4 ในขณะที่จะบอกความจริง ให้ผู้ปุวยต้ังสติ เตรียมใจรับข่าวร้าย 
7.3.5 อาจจะหาเพื่อนหรือคนที่เขาไว้วางใจ ซึ่งมีประสบการณ์ปุวยคล้ายกันมาเล่า

เป็นข้อมูล เพื่อให้เขารับรู้จากความจริง หรือบอกว่ามาชวนคุยด้วย จะได้เข้าใจข้ึน 
7.4 หลังบอก 

7.4.1 ให้ก าลังใจว่ายังรักษาได้ หรือช่วยสนับสนุนอย่างเต็มที่ 
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7.4.2 “บอกข่าวดีต้องปราม บอกข่าวร้ายต้องให้ความหวัง” เมื่อบอกข่าวร้าย ต้อง
บอกข่าวดีควบคู่กันด้วยโดยให้ทางเลือกหรอืข้อเสนอทางบวกที่ท าให้มีความหวังข้ึนมาด้วย เช่น ถึงแม้
โรคนี้จะรักษายาก แต่หมอและพยาบาลจะช่วยเต็มที่ คอยให้ก าลังใจ ช่วยเหลือและแก้ปัญหาให้เขา 

7.4.3 ติดตามดูแลสิ่งที่ตามมาหลังการบอก ในด้านอารมณ์ ความรู้สึก เรื่องที่ค้างคา
ใจ ภาระผูกพันให้ผู้ปุวยหลังจากการบอกข่าวร้าย โดยให้ความเป็นเพื่อน แสดงความจริงใจ และให้
เวลาอยู่กับเขาอย่างสม่ าเสมอ ถามด้วยค าถามเปิดแสดงความห่วงใย เช่น “คิดยังไง” หรือ “รู้สึก
อย่างไร” และ “ฟังเขาก่อน” 

 
8. การสะสางสิ่งท่ีค้างคาใจ 

8.1 เรื่องที่ผู้ปุวยอาจมีค้างคาใจ ซึ่งเป็นปมภายใน ควรที่จะได้มีการสะสางให้คลี่คลายไป
ในทางที่ดี เช่น 

8.1.1 ห่วงครอบครัว / ลูกหลาน 
8.1.2 ปัญหาระหว่างกันของสามี – ภรรยา 
8.1.3 ปัญหาระหว่างกันของพี่ – น้อง 
8.1.4 ปัญหาระหว่างกันในหมู่เพื่อน 

8.2 วิธีสังเกตว่าเขายังมีสิ่งค้างคาใจ 
8.2.1 ดูพฤติกรรม / หน้าตา / ค าพูดของผู้ปุวย 
8.2.2 สร้างสัมพันธภาพกับผู้ปุวย 
8.2.3 ส ารวจดูว่า “เขาค้างคาใจเรื่องใด และช่วยปลดเปลื้อง” 

8.3 ใช้ค าถามที่ช่วยคลี่คลายปม 
8.3.1 มีอะไรที่ท าให้ค าถามเปิด แต่ค าถามปิดก็มีประโยชน์ในกรณีที่ต้องการย้ าความ

แน่ใจให้ชัดเจน 
8.3.2 จับค าส าคัญทีผู้ปุวยพูดออกมา อาจสามารถคล าทางไปสู่ปมของผู้ปุวยได้ 
8.3.3 ควรเข้าไปหาแบบไม่คาดหวัง หรือคิดไว้ล่วงหน้า 
8.3.4 ควรให้ผู้ปุวยได้คลายความกังวล / ได้ระบายความไม่สบายใจก่อน จึงจะหาทาง

ช่วยให้เห็นทางออกต่อไป 
 

9. เขียนความในใจถึงผู้ล่วงลับ 
9.1 ประโยชน์  

9.1.1 ปลดปล่อย จากการได้ระบายความอัดอั้นตันใจ มีคนรับฟังอย่างตั้งใจ ไม่รู้สึก
กลัว ไม่มีการตัดสิน ท าให้รู้สึกสบายใจข้ึน ท าให้อยากจะน าเอาไปช่วยเหลือผู้ปุวยได้ ให้เขาระบาย
ความในใจแบบนี้บ้าง เขาจะได้ผ่อนคลายเพราะได้ปลดปล่อย โดยการรับฟังและเห็นใจเขา 

9.1.2 ลดความรู้สึกผิด เพราะได้ปลดปล่อยสิ่งที่คั่งค้างในใจจากที่มีคนอื่นรับรู้ รับฟัง 
9.1.3 แก้ไขสิ่งที่ยังค่ังค้าง เป็นเครื่องมือทีกระตุ้นให้ตัวเองระลึกถึงสิ่งที่เคยท านั้น

ผิดพลาดและหาหนทางแก้ไข และอาจน าไปใช้กับผู้ปุวยหรือญาติให้ได้ระบายความในใจ ได้ฉุกคิด 
หรือสะสางสิ่งค่ังค้างได้ 
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9.1.4 ให้บทเรียน เป็นบทเรียนจากกรณีที่เคยเกิดข้ึนจากความผิดพลาดของตัวเองให้
เป็นอุทาหรณ์สอนคนอื่น ให้ท าดีในปัจจุบันกับคนที่ยังอยู่ จะได้ไม่เกิดกับคนอื่นในแบบเดียวกัน 

9.1.5 ไม่คร่ าครวญอดีตที่แก้ไขไม่ได้ เพราะไม่สามารถย้อนกลับไปแก้ไขได้ แต่ควรน า
บทเรียนนั้นมาปรับปรุงอนาคตดีกว่า อย่าหมกมุ่นจมจ่อมในความทุกข์น้ัน 

9.1.6 รีบท าดีกับคนใกล้ตัว ท าให้ได้คิดว่า มีอะไรที่ยังไม่ได้ท ากับคนรอบข้าง ให้รีบ
ท า อย่าผัดผ่อน เช่น การบอกรัก 

9.1.7 เห็นด้านดีของคนที่เราไม่ชอบ จากการได้รับรู้ความทุกข์เบื้องหลัง รู้สึกเห็นใจ 
เข้าใจเขามากข้ึน เกิดมุมมองใหม่ จึงให้อภัยคนอื่นในสิ่งที่เราไม่ชอบเขาได้ เป็นวิธีที่เราน่าจะน าไปใช้
มองคนอื่นในที่อื่นๆ ก็ดี เช่นที่ท างาน 

9.1.8 สะท้อนกลับมามองตนเอง วิธีการของเราต่อผู้ปุวยหากใช้ประสบการณ์ของเรา
ที่เป็นปมของเราไปใช้ตัดสินเขา ให้เขาท าแบบเรา อาจจะกลับกลายเป็นปัญหา เพราะปมของแต่ละ
คนมีเบื้องหลังที่แตกต่างกัน 

9.2 สรุปสาระส าคัญ  ในการคลายปมด้วยการเขียนความในใจ  
9.2.1 ใช้ความสงบท าจิตให้นิ่ง ตะกอนในใจจะผุดข้ึนมา  และมองตามความรู้สึกนั้น 

จะช่วยให้มองเห็นความจริงในใจได้และจะสงบลงไป  เมื่อมีความสงบปฏิกิริยาแรกคือการสะกิด  และ
ความรู้สึกที่ตอบสนองคือ  การปฏิเสธไม่ยอมรับ  แต่ถ้ามีความนิ่งความกล้าจะช่วยให้ยอมรับมันได้
มากขึ้น 

9.1.2 บรรยากาศแห่งความเป็นมิตร / เพื่อนที่ไว้วางใจมาก เพื่อนยอมรับเราอย่างที่
เป็น และให้ก าลังใจเรา จะช่วยให้ข้ามพ้นความทุกข์ในใจได้ จะช่วยให้เรายอมรับตัวเอง 

9.3 ข้อแนะน า 
9.3.1 ใช้บทภาวนาจากหนังสือเล่มนี้ว่าด้วยภาวนาสู่ใจสงบเริ่มจากบทน้อมน าสู่สมาธิ 
9.3.2 และต่อด้วยบทน้อมน าระลึกถึงผู้ล่วงลับเป็นเครื่องช่วยน าทาง 

 
10.  เขียนพินัยกรรมชีวิต   

เพื่อเป็นการเตรียมการละวางสิ่งที่ผูกพันหรือยึดติดในชีวิต สามารถปล่อยวางให้ชีวิตจาก
ไปอย่างสงบได้ เป็นการวางแผนชีวิต ใช้ชีวิตที่ไม่ประมาทด้วยเมื่อมีการพิจารณาสิ่ งที่ควรท าส าคัญ
ที่สุดในชีวิต ด้วยการเตรียมให้จัดการเรื่องส าคัญที่เกี่ยวกับของชีวิตตนเอง โดยเตรียมหนทางให้กับชุด
ค าถาม 7 ซึ่งข้อครอบคลุมเรื่องส าคัญของชีวิต ดังนี ้

10.1 เราจะให้จัดการกับทรัพย์สินเงินทองอย่างไร 
10.2 เราจะให้จัดการเกี่ยวกับสิ่งใกล้ตัว ครอบครัว พ่อแม่บุตร สัตว์เลี้ยง อย่างไร 
10.3 เราจะให้จัดการเรื่องงานที่ยังค่ังค้างอยู่ต่อไปอย่างไร 
10.4 เราจะให้การเมื่ออยู่ในระยะสุดท้าย มีสิ่งที่ต้องการ / ไม่ต้องการให้กระท าอะไรบ้าง 

เมื่อถึงวาระที่ไม่สามารถสื่อสาร หรือตัดสินใจเองได้ 
10.5 เมื่อเราเสียชีวิตแล้ว จะให้จัดการร่างกายอวัยวะอย่างไร 
10.6 เราจะให้จัดงานศพเป็นแบบไหน 
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10.7 เราจะมอบให้ใครเป็นคนที่ช่วยจัดการตามเจตนารมณ์ในข้อ 6 ข้อแรก (2 หรือ 3 
คนที่ไว้วางใจที่สุด) 
 
11. ฝึกเจริญมรณสติ   

11.1 ประโยชน์ 
11.1.1 ท าให้ขวนขวายใส่ใจในสิ่งที่ชอบผัดผ่อน มรณสติท าให้เราตระหนักว่าเรามี

เวลาเหลืออยู่ในโลกนี้จ ากัด จะตายไปเมื่อใดก็มิอาจรู้ได้ ดังนั้นจึงกระตุ้นให้เราเร่งรีบท าสิ่งส าคัญ
แทนที่จะผัดผ่อนเพราะคิดว่ายังมีเวลาอีกมาก 

11.1.2 ท าให้ปล่อยวางในสิ่งทีช่อบยึดติด ความยึดติดคือเหตุผลส าคัญที่ท าใหเ้ราไม่
พร้อมเผชิญกับความตาย เพราะ ความตายหมายถึงการผลัดพรากจากสิ่งเหล่านี้ คนเรายึดติดหลาย
อย่างทั้ งบุคคลและสิ่ งของ ความห่วงหาอาลัยสิ่ ง เหล่านี้ท าให้ผู้คนจ านวนมาก ทุรนทุราย
กระสับกระส่ายเมื่อความตายมาถึง มรณสติท าให้เราตระหนักว่าสิ่งเหล่าน้ีไม่เที่ยง ดังนั้นจึงปล่อยวาง
มันได้ง่าย รวมทึ้งความทุกข์หรือความผิดหวังต่างๆ จะกลายเป็นเรื่องเล็กเมื่อเทียบกับความตายที่
จะต้องเกิดข้ึน 

11.1.3 เห็นคุณค่าในสิ่งที่เรามี เมื่อเราตระหนักว่าเราจะตายแต่ละวันจะมีคุณค่า
มาก เมื่อคิดว่าพรุ่งนี้เราอาจจะต้องตาย วันน้ีจะเป็นวันที่ส าคัญมาก เราจะไม่ปล่อยให้วันเวลาผ่านไป
อย่างไร้ค่า หรือ เมื่อตระหนักว่าสักวันหนึ่งเราจะต้องแก่ เราก็จะไม่ใช้ก าลังของเราไปแบบเปล่า
ประโยชน์ เราไม่ค่อยเห็นคุณค่าของสุขภาพ หรือเห็นความส าคัญของการที่พ่อแม่อยู่กับเรา แต่ถ้าเรา
ตระหนักว่าวันพรุ่งนี้ทั้งหมดจะเปลี่ยนไป เราจะรู้สึกว่าต้องทะนุถนอมสิ่งที่เรามีอยู่ เราจะเห็นคุณค่า
ของสิ่งที่เรามี เราจะใส่ใจกับความรู้สึกของเขาและอ่อนโยนกับผู้คนมากข้ึน 

11.2 วิธีการท่ีน้อมเข้าสู่มรณสติในชีวิตประจ าวัน 
11.2.1 ระลึกถึงความตายอยู่เสมอ เวลาอ่านข่าวหนังสือพิมพ์เจอข่าวอุบัติเหตุ ก็

ควรนึกว่าเราอยู่ในเหตุการณ์นั้น เราพร้อมหรือเปล่า เราจะท าใจอย่างไร การระลึกเช่นน้ีช่วยท าให้เรา
เกิดความตื่นตัวข้ึนมา ไม่ประมาณในชีวิต 

11.2.2 มองทุกอย่างเป็นเครื่องมือเตือนใจว่าทุกอย่างไม่เที่ยงของหายเป็นสัญญาณ
เตือนว่าความพลัดพรากเป็นของธรรมดาอีกหน่อยอาจเจอหนักกว่านี้ และเป็นเครื่องฝึกใจของเรา 
หากยังท าใจไม่ได้กับของหาย แล้วจะท าอย่างไรถ้าเจอกับความตาย ของหาย เจ็บปุวย เป็นเหมือนบท
ทดสอบ ถ้าเรายังไม่ผ่านตรงนี้อย่าคิดว่าจะสอบไล่ผ่านเมื่อเจอกับความตาย ให้ถือว่าเหตุการณ์เหล่านี้
เป็นบททดสอบเล็กๆ ของชีวิตถ้าพิจารณาบ่อยๆ จะเป็นก าไร ไม่ขาดทุน 

11.2.3 เวลาเดินทางให้ระลึกว่าการเดินทางครั้งนี้อาจจะเป็นการเดินทางครั้ง
สุดท้าย เวลาไปเยี่ยมผู้ปุวย ไปงานศพ ควรระลึกถึงมรณสติ หรือโยงมาถึงเราว่าเราก็ต้องทอดร่าง
แน่น่ิงเช่นเดียวกับเขา 

11.2.4 เมื่อจะเดินทางให้ระลึกอยู่เสมอว่าความตายสามารถเกิดข้ึนได้ตลอดเวลา 
ให้ลองสมมติว่าถ้าเกิดรถชน เครื่องบินตก ติดอยู่ในลิฟท์ แผ่นดินไหว ตึกถล่ม ลองนึกดูว่าเราจะรู้สึก
อย่างไร หรือจะเตรียมใจอย่างไร คิดบ่อยๆ จะใช้ให้เราท าใจได้มากข้ึน ปัญหาคืออะไรที่เราไม่คุ้นชิน 
จะท าให้เรากลัว ในโลกนี้ไม่มีอะไรน่ากลัวมีแต่สิ่งที่ต้องท าความเข้าใจ 
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11.3 ข้อแนะน า 
11.3.1 อ่านเพิ่มเติมในหนังสือเล่มนี้ว่าด้วยบทพินิจความตายเรื่องมรณสติ 
11.3.2 ใช้บทภาวนาจากหนังสือว่าด้วยบทภาวนาสู่ใจสงบ เริ่มจากบทน้อมน าสู่

สมาธิ 
11.3.3 ต่อด้วยบทเจริญมรณสติ: “ตายก่อนตาย” 

 
12.  การเยี่ยมและดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย 

12.1 ข้อแนะน าในการปฏิบัติ 
12.1.1 ก่อนที่จะเข้าเยี่ยม ไม่ควรตั้งเปูาหมายชัดเจนล่วงหน้า เพราะจะท าให้ เกิด

ความเครียดเมื่อเข้าไปเยี่ยมด้วยค าพูดและการแสดงออกที่อาจจะไม่เป็นธรรมชาติ อาจพบเหตุการณ์
เฉพาะหน้าที่แก้ปัญหาไม่ได้เพราะไม่ได้เตรียมไว้ 

12.1.2 ไม่ควรไปเจาะลึกถึงเรื่องส่วนตัว ควรให้ความส าคัญที่การมีสัมพันธภาพที่ดี
จนไว้วางใจก่อน 

12.1.3 ควรมีการประเมินสถานการณ์ เริ่มจากการถามเรื่องทั่วๆ ไปก่อน หรือถ้า
เป็นเพื่อนหรือคนรู้จัก เล่าเรื่องที่เป็นความรู้สึกร่วมเพื่อรื้อฟื้นความสัมพันธ์เก่าๆ ช่วยให้ได้ความ
ไว้วางใจกลับคืนมา เกิดช่องทางที่จะเข้าไปช่วยเหลือตามที่ผู้ปุวยต้องการ 

12.1.4 ผู้ปุวยที่ไม่ยอมพูดซึมเศร้า อาจใช้วิธีการสัมผัสเพื่อสร้างความไว้วางใจ และ
ไปเยี่ยมอย่างต่อเนื่อง ให้ผู้ปุวยเห็นความตั้งใจของเรา ใช้เสียงที่อ่อนโยน มีสติ มีพลัง ไม่ตื่นเต้น และ
ให้บุคคลที่ใกล้ชิดเข้ามาสัมผัสด้วยความรัก 

12.1.5 ปัญหาบางอย่างถ้าผู้ปุวยอยู่ในภาวะปกติเขาจะเห็นทางออก แต่ถ้ามีความ
กังวลเครียด อารมณ์จะครอบจิตใจจนด ามืดไปหมดที่เรียกว่า มืดแปดด้าน คือคิดอะไรไม่ออก การให้
ค าแนะน าผู้ปุวยในช่วงภาวะอารมณ์ดังกล่าว เขาอาจไม่เปิดใจยอมรับ วิธีที่ดีที่สุดคือ ให้เขาได้ระบาย
หรือปลดเปลื้องอารมณ์เหล่านั้น หลายคนจะรู้สึกดีข้ึนถ้าให้เขาได้ระบาย เราควรนั่งฟังด้วยการไม่
ปฏิเสธผลักไสหรือตัดสินเขา 

12.1.6 ช่วยเสริมความมั่นใจของผู้ปุวยเช่น ช้ีให้เขาเห็นว่าคนที่ เขาห่วงนั้นมี
ความสามารถที่จะช่วยตัวเองได้ หรือไม่ก็ถามเพื่อให้เขาเห็นถึงด้านดีของคนที่เขาห่วง การถามแบบนี้  
จะช่วยให้เขาคลายกังวลเกิดความมั่นใจในผู้ที่ยังอยู่เห็น 

12.1.7 เวลาเครียดหรือเศร้าโศกคนเรามักจะมองไม่เห็นทางออก แต่เมื่ออารมณ์
คลี่คลาย จิตใจโปร่งโล่ง อาจจะมองเห็นทางออกเองได้ จึงควรให้ผู้ปุวยคลายจากความหม่นหมอง  
การคลี่คลายจากอารมณ์อาจจะท าให้เขาเห็นความจริงอีกแง่มมุหนึ่งเช่น หากกังวลเรื่องลูก เราต้องท า
ให้เขาเห็นว่าในเมื่อเขาเลี้ยงลูกมาอย่างดี ลูกย่อมดูแลตัวเองได้ หรือเรื่องสามี ต้องท าให้เขามั่นใจว่า
เขาเป็นคนเก่งมีความสามารถในการดูแลตัวเอง และลูกได้ท าให้เขาเห็นอีกมุมหนึ่ง ให้เขาเห็นแง่บวก 
หรือท าให้เขามั่นใจว่าสิ่งที่เขาเป็นห่วงนั้นไม่ได้เลวร้ายอย่างที่คิด 

12.1.8 สร้างสัมพันธภาพโดยเน้นถึงความเป็นเพื่อน อาจช่วยให้เขารับฟังเรามากข้ึน  
หรือคลี่คลายจากอารมณ์ที่มืดแปดด้าน โดยที่เพื่อนอาจจะไม่ต้องไปแบกรับภาระแทนเขา 
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12.1.9 กรณีที่ผู้ปุวยเห็นว่าคนข้างหลงัไม่ดี ไม่แน่ใจ หรือมีมุมมองในทางลบ เราควร
ให้เขาระบายออกมาก่อน การที่เราไปแสดงความคิดเห็นเข้าข้างอีกฝุายหนึ่งอาจจะท าให้เขาคิดว่าเรา
กับคนน้ันเป็นพวกเดียวกัน เหมือนน้ าที่เช่ียวกราก เขาจะไม่ฟังเราในขณะนั้น ต้องให้เขาสงบลงก่อน
แล้วค่อยแนะน าเขา อาจจะถามว่าท าไมถึงคิดแบบนั้น / รู้สึกแบบนั้น โดยที่เราไม่จ าเป็นต้องไปตอบ
แทนเขา อาจถามว่าเขามีเหตุผลอะไรที่คิดเช่นน้ัน ควรช้ีให้เขาเห็นถึงแง่มุมอื่นด้วย 

12.1.10 เวลาที่เกิดความเงียบ อาจจะใช้ภาษากายสื่อสารกับผู้ปุวยก็ได้ ในเรื่องของ
ความเจ็บปุวยเหมือนกับปัญหาที่เขาไม่เห็นทางออก 

12.1.11 ไม่ควรน าเอาอารมณ์ผู้ปุวยเข้ามาเป็นความรู้สกึของเรา เข้าใจเขาตามความ
เป็นจริง 

12.2 สรุปหลักการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย 
12.2.1 กาย: สัมผัสอย่างนุ่มนวล อ่อนโยน สายตาอบอุ่น น้ าเสียงเป็นมิตร สอบถาม

สภาพอาการ ความเป็นอยู่ อยู่กับปัจจุบัน อยู่กับผู้ปุวยจริงๆ 
12.2.2 สังคม: เน้นย้ าสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกันท าให้เกิดความไว้วางใจ ตอกย้ า

ความเป็นเพื่อน 
12.2.3 จิตใจ: ช่วยคลี่คลายอารมณ์ ท าให้ผู้ปุวยสงบลง ท าให้มั่นใจ อบอุ่น สบายใจ 
12.2.4 ปัญญา: ช่วยท าให้มองเห็นปัญหา ยอมรับ และหาทางออกด้วยตนเอง  

ปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่น 
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