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บทคดัย่อ 

 วิทยานิพนธ์น้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาหลักธรรมในพระพุทธศาสนาท่ีใช้เยียวยาจิตใจ
ผูป่้วยระยะสุดทา้ย วิธีการใชห้ลกัธรรมทางพระพุทธศาสนาในการเยียวยาจิตใจผูป่้วยระยะสุดทา้ย 
ประสบการณ์ในการใช้พุทธธรรมเพื่อการเยียวยาทางใจผูป่้วยระยะสุดทา้ย  และ องค์ความรู้ใหม่
ส าหรับการเตรียมความพร้อมเผชิญความตายของผูป่้วยระยะสุดทา้ย  
 งานวิจยัในคร้ังน้ีเป็นงานวิจยัเชิงคุณภาพซ่ึงมีการเก็บขอ้มูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกจาก
พระสงฆ์ผูใ้ห้การดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ย จ านวน ๕ รูปและบุคลากรทางการแพทยผ์ูใ้ห้การดูแล
ผูป่้วยระยะสุดท้าย จ านวน ๔ ราย ในช่วงเวลาตั้ งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๐ จนถึง พฤษภาคม 
๒๕๕๒ สังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) จากผูป่้วยระยะสุดทา้ยจ านวน ๑๒ 
ราย และการจดัสนทนากลุ่ม (Focus Group) ของผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีประสบการณ์และมีความรู้ในการ
ให้การดูแลเยียวยาจิตใจผูป่้วยระยะสุดท้ายจ านวน ๗ ท่าน นอกจากน้ียงัมีการวิจยัเชิงเอกสาร 
(Documentary Research) จากหลกัฐานในคมัภีร์ทางพระพุทธศาสนา เช่น พระไตรปิฎกและอรรถกถา  
 ผลจากการศึกษาพบวา่ หลกัพุทธธรรมท่ีใชเ้ยยีวยาจิตใจผูป่้วยระยะสุดทา้ย สามารถจ าแนก
ได้เป็น ๒ ส่วน คือ ในส่วนผูป่้วยระยะสุดทา้ยและในส่วนผูใ้ห้การดูแลผูป่้วยระยะสุดท้าย ดา้น
ผูป่้วยระยะสุดทา้ย สามารถแบ่งไดเ้ป็น ๓ กลุ่ม ไดแ้ก่ ๑) กลุ่มผูป่้วยระยะสุดทา้ยท่ีไม่มีความสนใจ
ในพระพุทธศาสนาและมีความรู้ทางพุทธศาสนานอ้ยมาก ผูป่้วยกลุ่มน้ี ไม่สามารถใชห้ลกัธรรมใด
ท่ีเหมาะสมแก่การเยยีวยา แต่ผูใ้หก้ารดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ยสามารถช่วยเยยีวยาจิตใจผูป่้วยไดด้ว้ย
ความเมตตา ซ่ึงผูป่้วยท่ีใกลเ้สียชีวิตสามารถรับรู้ได ้และสามารถท าให้ผูป่้วยมีจิตใจสงบและเป็นท่ี
พึ่งทางใจได ้๒) กลุ่มผูป่้วยระยะสุดทา้ยท่ีมีความรู้ทางพระพุทธศาสนาปานกลาง หรือมีความสนใจ
ในพระพุทธศาสนาปานกลาง พุทธธรรมท่ีเหมาะกบัผูป่้วยกลุ่มน้ีคือ ทานการให้ทั้งในส่วนของ
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อามิสทานและอภยัทาน หลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ และปัญญา และศรัทธาความเล่ือมใสใน          
พระรัตนตรัย ๓) กลุ่มผูป่้วยระยะสุดทา้ยท่ีมีความรู้ทางพระพุทธศาสนามาก หรือผูป่้วยท่ีมีปัญญา
มากเช่นบุคคลต่าง ๆ ท่ีปรากฏอยูใ่นพระไตรปิฎกสมยัพุทธกาล พุทธธรรมท่ีเหมาะกบัผูป่้วยกลุ่มน้ี
ท่ีปรากฏตามหลกัฐานคือหลกัโพชฌงค์ ๗ มรณสติ การระลึกถึงความตาย โสดาปัตติยงัคะ ๔ คือ
คุณสมบติัแห่งพระโสดาบนั ๔ ประการ อนุปาทาน คือ ความไม่ยึดถือ หรือส าคญัหมายอยูภ่ายใจ 
มิได้ยึดถือว่ามีตวัตน เป็นตน้ สัญญา ๑๐ ความก าหนดหมายส่ิงท่ีควรก าหนดหมายไวใ้นใจ ส่วน
หลกัธรรมส าหรับผูใ้ห้การดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ย ไดแ้ก่ ๑) พรหมวิหารธรรม ๔ ประการอนัไดแ้ก่ 
เมตตา กรุณา มุทิตา และ อุเบกขา ๒) กลัยาณมิตรธรรม ๗ ประการ เป็นองค์คุณของกลัยาณมิตร 
คุณสมบติัของมิตรดีเป็นธรรมะท่ีส าคญัส าหรับผูใ้หก้ารดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ย  
 วิธีการน าหลักธรรมไปเยียวยาจิตใจผูป่้วย จากการศึกษาพบว่าในสมัยพุทธกาลนั้นมี
วิธีการใช้หลกัธรรมกบัผูป่้วยดว้ยการท าให้เกิดสัทธาในพระรัตนตรัย การสนทนาธรรมกบัผูป่้วย
และการแสดงธรรมให้กบัผูป่้วยฟัง เม่ือผูป่้วยมีจิตใจน้อมเขา้ใจไปในพระธรรมนั้น ก็จะมีจิตเป็น
กุศล และหายจากการป่วย หรือมีจิตท่ีเป็นกุศลและมีสุคติเป็นท่ีไปได ้ส าหรับในปัจจุบนัน้ีพระสงฆ์
และบุคลากรทางการแพทยท่ี์ดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ยยงัคงใช้วิธีเหมือนกบัสมยัพุทธกาล คือ การ
สร้างสัทธาให้แก่ผูป่้วย การแสดงธรรมและสวดมนต์ ร่วมกบัการสนทนาธรรมกบัผูป่้วยเพื่อให้
ผูป่้วยมีความสงบใจ การกระท าพิธีกรรมทางพุทธศาสนาร่วมกนั พระสงฆ์สามารถใช้พิธีกรรม  
เช่น การสมาทานศีลร่วมกนั การสวดมนต์ร่วมกนั การถวายสังฆทานร่วมกนั และกิจกรรมอ่ืน ๆ  
ทั้งพระสงฆ์ ญาติผูป่้วย และตวัผูป่้วยเองด้วยกระท าร่วมกนั เป็นการสร้างความสามคัคี และเกิด
ความปีติยินดีร่วมกนั เกิดความสบายใจในบทสวดมนต์นั้น จิตเป็นสมาธิ และพระสงฆ์ก็ให้พร             
ท  าให้ผูป่้วยรู้สึกมีความอุ่นใจท่ีไดรั้บพร และมีความศรัทธาในบุญกุศลท่ีตนไดท้  า ถือเป็นกิจกรรม
ทางพระพุทธศาสนาท่ีช่วยเยียวยาจิตใจผูป่้วยได ้นอกจากน้ีวธีิการน าพุทธธรรมไปใชก้บัผูป่้วยนั้นมี
ความสัมพนัธ์กบัทฤษฎีการดูแลผูป่้วยแบบองค์รวม (Holistic Care Concept) คือ ตอ้งค านึงถึงตวั
ผูป่้วยโดยการพิจารณาผูป่้วยแบบองค์รวม ทั้ งทางร่างกายและจิตใจ โดยค านึงถึงสถานการณ์
โดยรวมของผู ้ป่วยทั้ งด้าน ร่างกาย และจิตใจ และค านึงถึงต่อเน่ืองไปถึงพื้นฐานครอบครัว 
การศึกษา และความรู้ทางดา้นพุทธศาสนาของผูป่้วยดว้ย  
 ประสบการณ์ของผูใ้ห้การดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ย จากผลการศึกษาพบว่าหลกัพุทธธรรม
สามารถใชไ้ดก้บัผูป่้วยระยะสุดทา้ยทุกราย แต่หลกัธรรมแต่ละขอ้ไม่สามารถใชก้บัผูป่้วยไดทุ้กคน 
เน่ืองจากพื้นฐานความรู้และความศรัทธาทางพระพุทธศาสนาของผูป่้วยแต่ละคนแตกต่างกัน   
ดงันั้นธรรมะประการหน่ึงอาจเหมาะสมกบัผูป่้วยกลุ่มหน่ึงแต่อาจไม่เหมาะกบัผูป่้วยอีกกลุ่มก็ได ้   
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จึงเป็นหน้าท่ีของผูใ้ห้การรักษาพยาบาลซ่ึงตอ้งศึกษาผูป่้วยให้ดีก่อนถึงพื้นฐาน และความสามารถ
ทางดา้นร่างกายของผูป่้วยแต่ละราย  

 องค์ความรู้ใหม่ท่ีไดจ้ากการศึกษาเพื่อเตรียมพร้อมเผชิญความตายของผูป่้วยระยะสุดทา้ย
คือ รูปแบบ สมทัต Model ซ่ึงในรูปแบบน้ีเป็นการสังเคราะห์หลัก การสร้างศรัทธา การเจริญ               
มรณานุสติ การให้ทาน และหลกัไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ และปัญญาเขา้ด้วยกนั ส่วนวิธีการใช ้          
พุทธธรรมกบัผูป่้วยระยะสุดทา้ย คือ วิธีการ ๔ส Model คือ การประกอบดว้ยขั้นตอนของการสร้าง
ศรัทธา สาธยายธรรม สนทนาธรรม และแสดงธรรม 
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ABSTRACT 

 The aims of this research are to study the optima doctrine for terminal patients, the way 
to use the doctrine for this group of people, the experience from the care givers for terminal 
patients in using the doctrine for mind healing and to construct the new model to help terminal 
patients in facing the last period of lives.   
 This study utilized qualitative methods. The data for the study came from an in-depth 
interview of 5 monks who had extreme healing experience to take care the terminal patients and 
also an in-depth interview of 4 nurses who had extreme healing experience to take care the 
terminal patients. This research also used participant observation method to observe and collect 
the data from 12 terminal patients. Moreover, the researcher received data from a focus group 
method of 7 plentiful healing experience ones who had an experience of taking care of the 
terminal patients and the researcher also collect data from Tripitaka and commentary about the 
doctrine for the terminal patients. 
 The study found that the optimal doctrine for terminal patients could be separated into 
two parts A) For terminal patients, the optimal doctrine could be divided into three groups by the 
knowledge and interesting of Buddhism as the following: 1) The terminal patients with a lack of 
knowledge and interest in Buddhism, no optimal doctrine for them and only kindness from the 
care giver can heal mind symptom. 2) The terminal patients with a medium knowledge and 
interest in Buddhism, the optimal doctrine are donation, the threefold learning (morality, 
concentration and wisdom) and Faith in the triple gems. 3) The terminal patients with a plenty of 
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Buddhism knowledge, the optimal doctrine are Bojjhanga 7 (enlightenment factors, mindfulness, 
truth investigation, effort, rapture, tranquility, concentration and equanimity), mindfulness of 
death, factor of Stream – Entry 4 Clinging to the ego-belief, perception 10. B) For the care giver, 
the optimal doctrines are 1) Brahmvihara, the flour noble sentiments, Kindness, Compassion, 
Sympathy joy, and Equanimity. 2) Kalayanamitta-dhamma, qualities of a good friend, the 7 items 
which are lovable, estimable, adorable, being a counselor, being a patient listener, able to deliver 
deep discourses, and never exhorting groundlessly. 
 Regarding the method to use Buddhadhamma to the terminal ills, the study found that in 
the Buddha period, care givers used conversation and demonstrate the doctrine to the terminal 
patients, this method can help the patient create merit mind and recover from the ill. Buddhism 
ritual can largely help the patients to get better from suffer and this method can create a warm 
atmosphere for the patients and relatives. Buddhist ritual together with the patients and relatives 
such as endowment, say a prayer and undertaking moral conduct could significantly heal and 
relief the mind symptom of the terminal patients. Moreover, the study also found that the way to 
use the doctrine to the patient has significantly related to holistic care concept, the care giver need 
to pay attention to body and mind because human is the component of five aggregates. Care 
givers should study well about the whole situation of the patient body, mind symptom, family 
background, and education background in order to heal the terminal patients.   
 From the experience of the terminal ills care giver, Buddhadhamma could be applied to 
every terminal patients but the care giver must select the optimal doctrine depending largely on 
the Buddhism knowledge of the receivers. Since each patient has different knowledge regarding 
Buddhist doctrine, care giver should study well on the background of each patient and select the 
optimal doctrine for them.  
 The novel model in preparing terminal patients to face with death in the last period of 
lives in this study is SMTT Model deriving from Creating faith, mindfulness of death, donation 
and the threefold learning (morality, concentration and wisdom). The Method of Dhamma Giving 
model is 4 Sor Model compounds of Creating faith, chant, discussion about the doctrine and 
recitation. 
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กติติกรรมประกาศ 
 

 วิทยานิพนธ์เร่ือง พุทธธรรมเพื่อการเยียวยาจิตใจผูป่้วยระยะสุดทา้ย น้ีส าเร็จลงไดด้ว้ยดีก็
เพราะไดรั้บความเมตตากรุณา อนุเคราะห์จากหลายท่าน หลายฝ่ายท่ีไดใ้ห้ความกรุณาแนะน า และ
ใหก้ าลงัใจดว้ยดีตลอดมา ผูว้จิยัจึงขอกราบขอบพระคุณทุกท่านทุกฝ่ายดงัน้ี 
 ขอกราบขอบพระคุณพระครูปลดัสัมพิพฒันวริิยาจารย ์คณบดีบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยั
มหามกุฏราชวิทยาลัย  ท่ี รับเป็นประธานกรรมการวิทยานิพนธ์ในคร้ังน้ี  ขอกราบขอบคุณ                  
รองศาสตราจารย ์สุเชาวน์  พลอยชุม ท่ีรับเป็นท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ และขอกราบขอบคุณ ผู ้ช่วย
ศาสตราจารย ์ดร. ประยูร  สุยะใจ ท่ีรับเป็นกรรมการวิทยานิพนธ์ในคร้ังน้ี ซ่ึงทุกท่านไดเ้สียสละ
เวลาเพื่อตรวจสอบแกไ้ข ให้ค  าแนะน า และให้ก าลงัใจผูว้ิจยัในการท าวิทยานิพนธ์น้ีจนส าเร็จลุล่วง
ไปได ้
  ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณ ผูท้รงคุณวุฒิทุกรูป ท่าน ท่ีให้ความเมตตาอนุเคราะห์ในการ
สัมภาษณ์เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ในการเยยีวยาจิตใจผูป่้วยระยะสุดทา้ยแก่ผูว้จิยั นอกจากน้ียงัขอ
กราบขอบคุณผูท้รงคุณวุฒิท่ีเขา้ร่วมการสนทนากลุ่มเพื่อให้ความรู้และขอ้มูลกบัผูว้ิจยัในคร้ังน้ีจน
ผูว้จิยัสามารถท างานวจิยัคร้ังน้ีส าเร็จลุล่วงไปได ้ 
 ผู ้วิจ ัยขอขอบคุณผู ้ป่วยระยะสุดท้ายทุกท่านท่ีให้ความร่วมมือโดยให้ข้อมูลเพื่อท า
วทิยานิพนธ์ในคร้ังน้ี และขอกราบขอบพระคุณ คุณแม่สิริพร สหพฒันาท่ีเป็นแรงใจให้ผูว้จิยัท างาน
วจิยัน้ีจนส าเร็จลุล่วงไดด้ว้ยดีเสมอมา 
 คุณงามความดีและประโยชน์อนัเกิดจากวทิยานิพนธ์เล่มน้ี ผูว้ิจยัขอถวายให้เป็น พุทธบูชา 
ธรรมบูชา และสังฆบูชา และพระคุณครูบาอาจารยทุ์กท่าน บุญกุศลอนัใดท่ีเกิดจากวิทยานิพนธ์น้ี
ผูว้ิจยัขออุทิศให้ คุณพ่อสุเทพ สหพฒันา และผูป่้วยระยะสุดทา้ยท่ีให้ขอ้มูลแก่ผูว้ิจยัซ่ึงไดเ้สียชีวิต
แล้วทุกท่าน และบุญกุศลน้ีขอไดเ้ป็นพลวะปัจจยัหนุนน าผูว้ิจยัให้มีความเขา้ใจในพระธรรมของ
องค์พระสัมมาสัมพุทธเจา้มากข้ึนเร่ือย ๆ จนสามารถขดัเกลากิเลส และละคลายกิเลส จนถึงท่ีสุด
แห่งความหมดส้ินกิเลส พน้จากการเวยีนวา่ยตายเกิดในวฏัสงสารน้ีไดด้ว้ยเทอญ 
 
 

    ประพนัธ์  สหพฒันา 
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สารบัญค าย่อ 

ผูว้ิจยัใช้พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบบัสยามรัฐ คมัภีร์อรรถกถาฉบบัมหาวิทยาลยัมหามกุฏ
ราชวิทยาลยั พ.ศ. ๒๕๒๕ และปกรณ์วิเสส วิสุทธิมรรค ฉบบัมหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั 
พ.ศ. ๒๕๓๑ เป็นหลกัในการศึกษาคน้ควา้ โดยมีค าย่อ และค าเต็มของคมัภีร์เรียงตามล าดบั ดงัน้ี
  ค าย่อ   ค าเต็ม   
 พระสุตตันตปิฎก 

 ที.ม.  สุตฺตนฺตปิฏก ทีฆนิกาย   มหาวคฺค 
 ม.มู.  สุตฺตนฺตปิฏก มชฺฌิมนิกาย   มูลปณฺณาสก 
 ม.ม.  สุตฺตนฺตปิฏก มชฺฌิมนิกาย   มชฺฌิมปณฺณาสก 
 ม.อุ.  สุตฺตนฺตปิฏก มชฺฌิมนิกาย   อุปริปณฺณาสก 
 ส .ส.  สุตฺตนฺตปิฏก ส ยตฺุตนิกาย สคาถวคฺค 
 ส .นิ.  สุตฺตนฺตปิฏก ส ยตฺุตนิกาย   นิทานวคฺค 
 ส .ข.  สุตฺตนฺตปิฏก ส ยตฺุตนิกาย   ขนฺธวารวคฺค 
 ส .สฬา.    สุตฺตนฺตปิฏก ส ยตฺุตนิกาย   สฬายตนวคฺค 
 ส .ม.  สุตฺตนฺตปิฏก ส ยตฺุตนิกาย   มหาวารวคฺค 
 องฺ.ติก.  สุตฺตนฺตปิฏก องฺคุตฺตรนิกาย   ติกนิปาต 
 องฺ.ปญฺจก.  สุตฺตนฺตปิฏก องฺคุตฺตรนิกาย   ปญฺจกนิบาต 
 องฺ.ฉกฺก.  สุตฺตนฺตปิฏก องคุตฺตรนิกาย   ฉกฺกนิบาต 
 องฺ.สตฺตก.  สุตฺตนฺตปิฏก องฺคุตฺตรนิกาย   สตฺตกนิบาต 
 องฺ.อฏฺ ก.  สุตฺตนฺตปิฏก องัคุตฺตรนิกาย   อฏฺ กนิบาต 
 องฺ.ทสก.  สุตฺตนฺตปิฏก องฺคุตฺตรนิกาย   ทสกนิปาต 
 องฺ.เอกาทสก.  สุตฺตนฺตปิฏก องฺคุตฺตรนิกาย   เอกาทสกนิปาต 
 ข.ุธ.  สุตฺตนฺตปิฏก ขทฺุทกนิกาย  ธมฺมปท 
 ข.ุอุ.  สุตฺตนฺตปิฏก ขทฺุทกนิกาย อุทาน 
 ข.ุว.ิ  สุตฺตนฺตปิฏก ขทฺุทกนิกาย วมิานวตฺถุ 
 ข.ุเปต.  สุตฺตนฺตปิฏก ขทฺุทกนิกาย เปตวตฺถุ 
 ข.ุชา.  สุตฺตนฺตปิฏก ขทฺุทกนิกาย ชาตก 
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 พระอรรถกถา 
 องฺ.ทสก.อ.  องฺคุตฺตรนิกาย  มโนรถปูรณี  ทสกนิปาตฏฺ กถา 
 ข.ุธ.อ  ขทฺุทกนิกาย  ธมฺมปทฏฺ กถา 
 ข.ุว.ิอ.  ขทฺุทกนิกาย ปรมตฺถทีปนี วมิานวตฺถุฏฺ กถา 
 ข.ุเปต.อ.  ขทฺุทกนิกาย ปรมตฺถทีปนี เปตวตฺถุฏฺ กถา 
ปกรณวเิสส 
 วสุิทฺธิ  วสุิทฺธิมคฺคปกรณ 
 

 ส าหรับตัวเลขทีอ่ยู่หลงัช่ือย่อของคัมภีร์ใช้ ๒ แบบ ดังนี ้
 ๑) แบบ ๓ ตอน คือ เล่ม/ข้อ/หน้า. ใช้อา้งอิงพระไตรปิฎก เช่น ขุ.ธ. ๒๕/๓๕๕/๓๖๗. 
หมายถึง สุตฺตนฺตปิฏก ขทฺุทกนิกาย ธมฺมปท เล่มท่ี ๒๕ ขอ้ท่ี ๓๕๕ หนา้ท่ี ๓๖๗. เป็นตน้ 
 ๒) แบบ ๒ ตอน คือ เล่ม/หนา้. ใชอ้า้งอิงพระอรรถกถา และคมัภีร์ หรือปกรณ์วิเสสอ่ืน ๆ 
เช่น กงฺขา.อ. ๖/๗๒. หมายถึง กงฺขาวติรณีอฏฺ กถา เล่มท่ี ๖/หนา้ท่ี ๗๒. เป็นตน้ 
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สารบัญ 
 

  หน้า 

บทคดัย่อภาษาไทย ก 
บทคดัย่อภาษาองักฤษ ง 
กติติกรรมประกาศ ฉ 
สารบัญค าย่อ ช 
สารบัญ ฌ 
สารบัญตาราง ฑ 
สารบัญภาพ ณ 
   

บทที ่๑ บทน า ๑ 
 ๑.๑  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา ๑ 
 ๑.๒ ปัญหาการวจัิย ๖ 
 ๑.๓ วตัถุประสงค์ของการวจัิย ๖ 
 ๑.๔ ขอบเขตของการวจัิย ๖ 
 ๑.๕ ข้อจ ากดัของการวจัิย  ๗ 
 ๑.๖  ข้อตกลงเบื้องต้น ๗ 
 ๑.๗ ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ ๘ 
 ๑.๘ ค านิยามศัพท์เฉพาะทีใ่ช้ในการวจัิย ๙ 
   

บทที ่๒ เอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง ๑๐ 
 ๒.๑ เอกสารทีเ่กีย่วกบัการศึกษาเร่ืองผู้ป่วยระยะสุดท้าย ๑๐ 
 ๒.๑.๑ ความหมายและลกัษณะอาการของผู้ป่วยระยะสุดท้าย ๑๐ 
 ๒.๑.๒ ทฤษฏีเกีย่วกบัการเยยีวยาผู้ป่วยระยะสุดท้าย ๑๓ 
 ๒.๑.๓ หลกัธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนาทีเ่กีย่วข้องกบัผู้ป่วยระยะสุดท้าย ๓๘ 
 ๒.๑.๔ พระสูตรและอรรถกถาในพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวกับการใช้หลักธรรม

เยยีวยาจิตใจผู้ป่วยและผู้ป่วยระยะสุดท้าย 
๗๓ 
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 ๒.๑.๕ ตัวอย่างการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยระยะสุดท้าย ๑๑๕ 
 ๒.๒ งานศึกษาและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้พุทธธรรมเพ่ือเยียวยาจิตใจผู้ป่วย

ระยะสุดท้าย 
 
๑๒๒ 

 ๒.๓ กรอบแนวคิดในการวจัิย ๑๒๖ 
   

บทที ่๓ วธิีด าเนินการวจิัย ๑๒๘ 
 ๓.๑  ประชากรทีศึ่กษา ๑๓๑ 
 ๓.๒ วธีิการเลือกตัวอย่าง ๑๓๓ 
 ๓.๓ ข้อมูลทีใ่ช้ในการวจัิย ๑๓๓ 
 ๓.๔ เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย ๑๓๓ 
 ๓.๕ การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ ๑๓๔ 
 ๓.๖ การเกบ็รวบรวมข้อมูลภาคสนาม ๑๓๔ 
 ๓.๗ การตรวจสอบข้อมูล ๑๓๔ 
 ๓.๘ การวเิคราะห์ข้อมูล ๑๓๔ 

 ๓.๙ การน าเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล   ๑๓๔ 
   

บทที ่๔ สภาพพืน้ทีท่ีศึ่กษา ๑๓๕ 
 ๔.๑ วดัพระบาทน า้พุ ๑๓๕ 
 ๔.๑.๑ ประวตัิความเป็นมาของวดัพระบาทน า้พุ ๑๓๕ 
 ๔.๑.๒ หลกัการและเหตุผลของโครงการดูแลผู้ป่วย  ๑๓๖ 
 ๔.๑.๓ วตัถุประสงค์ของโครงการ ๑๓๖ 
 ๔.๑.๔ โครงการและกจิกรรมต่าง ๆ  ๑๓๗ 
 ๔.๑.๕ แนวทางการบริหารโครงการดูแลเยียวยาจิตใจผู้ป่วย ๑๓๗ 
 ๔.๒ โรงพยาบาลสงฆ์ ๑๓๘ 
 ๔.๒.๑ ประวตัิความเป็นมาของโรงพยาบาลสงฆ์ ๑๓๘ 
 ๔.๒.๒ หลกัการและเหตุผลของโครงการดูแลผู้ป่วย ๑๔๐ 
 ๔.๒.๓ วตัถุประสงค์ของโครงการ ๑๔๐ 
 ๔.๒.๔ โครงการและกจิกรรมต่าง ๆ ๑๔๐ 
 ๔.๓ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ๑๔๑ 
 ๔.๓.๑ ประวตัิความเป็นมาของสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ๑๔๑ 



  
ฎ 

 ๔.๓.๒ หลกัการและเหตุผลของโครงการดูแลผู้ป่วย ๑๔๔ 
 ๔.๓.๓ วตัถุประสงค์ของโครงการ ๑๔๔ 
 ๔.๓.๔ โครงการและกจิกรรมต่าง ๆ ๑๔๔ 
 ๔.๔ สถานพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง วชิราลงกรณ์ ๑๔๕ 
 ๔.๔.๑ ประวตัิความเป็นมาของสถานพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งวชิราลงกรณ์ ๑๔๕ 
 ๔.๔.๒ หลกัการและเหตุผลของโครงการดูแลผู้ป่วย ๑๔๕ 
 ๔.๔.๓ วตัถุประสงค์ของโครงการ ๑๔๖ 
 ๔.๔.๔ โครงการและกจิกรรมต่าง ๆ ๑๔๖ 
   

บทที ่๕ ผลการวเิคราะห์ข้อมูล ๑๔๘ 
 ๕.๑  ผลการสัมภาษณ์แบบเจาะลกึกับพระสงฆ์และบุคลากรทางการแพทย์ทีม่ีประสบการณ์

ในการใช้พุทธศาสนาเยยีวยาจิตใจผู้ป่วย 
 
๑๔๘ 

 ๕.๑.๑ ข้อมูลพืน้ฐานทัว่ไปของพระสงฆ์ทีใ่ห้การดูแลเยยีวยาจิตใจผู้ป่วย ๑๔๘ 
 ๕.๑.๒ ข้อมูลรายละเอยีดของพระสงฆ์กลุ่มตัวอย่าง ๑๔๙ 
 ๕.๑.๓ หลกัธรรมะในพระพุทธศาสนาเพ่ือการเยยีวยาจิตใจผู้ป่วยระยะสุดท้าย ๑๕๓ 
 ๕.๑.๔ กจิกรรมในด้านพระพุทธศาสนาทีใ่ช้ร่วมกบัผู้ป่วยเพ่ือการเยยีวยาจิตใจ 

           ผู้ป่วย 
 
๑๕๗ 

 ๕.๑.๕ วธีิการทางพระพุทธศาสนาเพ่ือการเยยีวยาทางจิตใจผู้ป่วยระยะสุดท้าย ๑๕๘ 
 ๕.๑.๖ ประสบการณ์ทีไ่ด้รับจากการเยยีวยาจิตใจผู้ป่วยระยะสุดท้าย   ๑๖๓ 
 ๕.๑.๗ การเปรียบเทยีบข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างที่ท าการสัมภาษณ์ ๑๖๕ 
 ๕.๑.๘ การวิเคราะห์ผลข้อมูลของบุคลากรทางการแพทย์ผู้ให้การดูแลผู้ป่วย

ระยะสุดท้าย 
 
๑๖๖ 

 ๕.๑.๙ วธีิการเยยีวยาทางใจทีผู้่ดูแลใช้กบัผู้ป่วยระยะสุดท้าย ๑๖๗ 
 ๕.๑.๑๐ ธรรมะทีผู้่ให้การดูแลผู้ป่วยใช้เยยีวยาทางใจกบัผู้ป่วยระยะสุดท้าย ๑๖๙ 
 ๕.๑.๑๑ ประสบการณ์ของผู้ดูแลที่ใช้หลักพุทธธรรมเยียวยาทางใจผู้ป่วยระยะ                                

สุดท้าย 
 
๑๗๑ 

 ๕.๑.๑๒ ผลการดูแลเยยีวยาทางใจด้วยพุทธธรรมของผู้ป่วยระยะสุดท้าย ๑๗๒ 
 ๕.๑.๑๓ ประสบการณ์ทีป่ระทบัใจของผู้ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย ๑๗๔ 
 ๕.๑.๑๔ สรุปผลการวเิคราะห์และอภิปรายผลข้อมูลของผู้ให้การดูแลผู้ป่วย  

            ระยะสุดท้าย 
 
๑๗๖ 



  
ฏ 

 ๕ .๒  ก ารอ ธิบ ายผลจ ากการ สั ง เกต การณ์ แบบมี ส่ วน ร่วม  (Participant          
Observation) 

 
๑๗๗ 

 ๕.๒.๑ ผลการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมทีว่ดัพระบาทน า้พุ ๑๗๗ 
 ๕.๒.๒ ผลการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมทีโ่รงพยาบาลสงฆ์ ๑๘๐ 
 ๕.๒.๓ ผลการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมทีส่ถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ 

                     มหาราชินี 
 
๑๘๒ 

 ๕.๒.๔ ผลการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมทีส่ถานพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง 
            วชิราลงกรณ์ 

 
๑๘๒ 

 ๕.๒.๕ วเิคราะห์และอภิปรายผลจากการสังเกตการณ์การเยยีวยาจิตใจผู้ป่วย 
                ด้วยพุทธศาสนา 

 
๑๙๐ 

 ๕.๓ การวเิคราะห์วจัิยเชิงเอกสาร (Documentary Research) จากคัมภีร์ทางพุทธศาสนา              ๑๙๑ 
 ๕.๓.๑ สรุปการวเิคราะห์หลกัธรรมในพระสูตร ๑๙๑ 
 ๕.๓.๒ การวเิคราะห์และอภิปรายผลจากการทบทวนวรรณกรรมในพระสูตร          ๑๙๔ 
 ๕.๓.๓ สรุปการวเิคราะห์หลกัธรรมทีพ่บในอรรถกถา ๑๙๙ 
 ๕.๓.๕ สรุปการวเิคราะห์เชิงเอกสารจากพระไตรปิฎกและอรรถกถา ๒๐๒ 
 ๕.๔ การวเิคราะห์และอภิปรายผลจากการจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group) ๒๐๗ 
 ๕.๔.๑ หลกัพุทธธรรมเพ่ือการเยยีวยาจิตใจผู้ป่วย ๒๐๘ 
 ๕.๔.๒ วธีิการใช้หลกัพุทธธรรมน้ันเพ่ือการเยยีวยาจิตใจผู้ป่วย    ๒๑๒ 
 ๕.๔.๓ ประสบการณ์ทีไ่ด้รับจากการเยยีวยาทางใจผู้ป่วยระยะสุดท้าย ๒๑๔ 
 ๕.๔.๔ บทสรุปในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายของผู้ร่วมสนทนากลุ่ม ๒๑๗ 
 ๕.๕  สรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูล         ๒๑๘ 
   

บทที ่๖ สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ๒๒๐ 

 ๖.๑  สรุปผลการศึกษา ๒๒๐ 
 ๖.๑.๑ หลกัธรรมะทีส่ามารถใช้ในการดูแลเยยีวยาจิตใจผู้ป่วยระยะ ๒๒๐ 
           ๑. ด้านผู้ป่วยระยะสุดท้าย ๒๒๐ 
           ๒. ด้านผู้ให้การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย ๒๒๔ 
 ๖.๑.๒ วธีิการน าหลกัธรรมในพระพุทธศาสนาไปใช้กบัผู้ป่วยระยะสุดท้าย  ๒๒๕ 
 ๖.๑.๓ ประสบการณ์ในการเยยีวยาจิตใจผู้ป่วยระยะสุดท้ายจากผู้ให้การดูแล 

           ผู้ป่วย 
 
๒๒๗ 



  
ฐ 

 ๖.๒ อภิปรายผล ๒๒๙ 
 ๖.๓ แนวความคิดใหม่เพ่ือการเตรียมความพร้อมเผชิญกบัความตายส าหรับผู้ป่วย 

       ระยะสุดท้าย 
 
๒๓๐ 

 ๖.๔  ข้อเสนอแนะ ๒๓๓ 
 ๖.๔.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ๒๓๓ 
 ๖.๔.๒ ข้อเสนอแนะส าหรับงานวจัิยคร้ังต่อไป ๒๓๓ 
   

บรรณานุกรม ๒๓๔ 
   

ภาคผนวก ๒๓๙ 
 ภาคผนวก ๑  ภาพประกอบสภาพพืน้ทีท่ีศึ่กษา ๒๔๐ 
 ภาคผนวก ๒ รายช่ือผู้ทีสั่มภาษณ์ และรายช่ือผู้เข้าร่วมสัมมนากลุ่ม (โฟกสักรุ๊ฟ)  ๒๔๘ 
 ภาคผนวก ๓ แบบสัมภาษณ์ในการเกบ็ข้อมูลจากผู้ให้การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย ๒๕๐ 
 ภาคผนวก ๔ แบบสัมภาษณ์ในการสนทนากลุ่ม (โฟกัสกรุ๊ฟ) เก็บข้อมูลจากผู้ให้การ 

ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย  
 
๒๕๒ 

 ภาคผนวก ๕ แบบสังเกตการณ์ในการเกบ็ข้อมูล  ๒๕๔ 
 ภาคผนวก ๖ ภาพประกอบการเกบ็ข้อมูลเพ่ือท างานวจัิย  ๒๕๖ 
 ภาคผนวก ๗ หนังสือขออนุญาตสัมภาษณ์จากบัณฑิตวทิยาลยั  ๒๖๕ 
   

ประวตัิผู้วจิัย ๒๘๔ 

   
 



  
ฑ 

 

สารบัญตาราง 
 

  หน้า 

ตารางที ่๑ แสดงรายละเอียดของผู้ป่วยบรรลุธรรม และ นิพพานหลังจากได้รับ
หลกัธรรม 

 
๙๐ 

ตารางที ่๒ แสดงรายละเอยีดของผู้ป่วยบรรลุโลกุตรธรรมข้ันต้น และตายหลังจากได้รับ 
หลกัธรรม 

 
๙๑ 

ตารางที ่๓ แสดงรายละเอยีดของผู้ป่วย กลุ่มทีห่ายป่วย หลงัจากได้รับหลกัธรรม ๙๒ 
ตารางที ่๔ แสดงรายละเอียดของผู้ป่วยที่มีความเข้าใจในพระธรรมมากขึ้นเข้าใจ

ธรรมชาติของชีวติมากยิง่ขึน้ 
 
๙๔ 

ตารางที ่๕ แสดงรายละเอยีดของผู้ฟังบรรลุธรรม และนิพพานหลงัจากได้รับหลกัธรรม ๑๑๑ 
ตารางที ่๖ แสดงรายละเอียดของผู้ฟังบรรลุโลกุตรธรรมข้ันต้น และตายหลังจากได้รับ

หลกัธรรม 
 
๑๑๒ 

ตารางที ่๗ แสดงรายละเอียดของผู้ฟังที่ไม่ได้บรรลุธรรม และตายมีสุคติเป็นที่ไป
หลงัจากได้รับหลกัธรรม 

 
๑๑๔ 

ตารางที ่๘ แสดงข้อมูลพืน้ฐานทัว่ไปของพระสงฆ์ทีใ่ห้การดูแลเยียวยาจิตใจผู้ป่วย ๑๔๙ 
ตารางที ่๙ แสดงข้อมูลรายละเอยีดของพระสงฆ์กลุ่มตัวอย่าง ๑๔๙ 
ตารางที ่๑๐ แสดงการเปรียบเทยีบข้อมูลจากการสัมภาษณ์ของกลุ่มตัวอย่างพระสงฆ์       ๑๖๕ 
ตารางที ่๑๑ แสดงข้อมูลพื้นฐานของบุคลากรทางการแพทย์ผู้ให้การดูแลผู้ป่วยระยะ

สุดท้าย 
 
๑๖๗ 

ตารางที ่๑๒ แสดงวิธีการเยียวยาทางใจที่บุคลากรทางการแพทย์ผู้ดูแลใช้กับผู้ป่วยระยะ
สุดท้าย 

 
๑๖๘ 

ตารางที ่๑๓ แสดงหลกัธรรมะทีผู้่ให้การดูแลผู้ป่วยใช้เยียวยาทางใจกบัผู้ป่วยระยะสุดท้าย ๑๗๐ 
ตารางที ่๑๔ แสดงประสบการณ์ของบุคลากรทางการแพทย์ผู้ดูแลผู้ป่วยใช้หลักพุทธธรรม

เยยีวยาทางใจผู้ป่วยระยะสุดท้าย 
 
๑๗๑ 

ตารางที ่๑๕ แสดงผลการดูแลเยียวยาทางใจของบุคลากรทางการแพทย์ด้วยพุทธธรรม 
กบัผู้ป่วยระยะสุดท้าย 
 

 
๑๗๓ 



  
ฒ 

ตารางที ่๑๖ แสดงประสบการณ์ที่ประทับใจของบุคลากรทางการแพทย์ผู้ดูแลผู้ป่วยระยะ
สุดท้าย 

 
๑๗๖ 

ตารางที ่๑๗ แสดงข้อมูลทัว่ไปของผู้ป่วยภูมิคุ้มกนับกพร่องทีว่ดัพระบาทน า้พุ ๑๗๙ 
ตารางที ่๑๘ แสดงอาการด้านร่างกายและจิตใจที่ผู้วิจัยได้สังเกตเห็นและได้พูดคุยกับ

ผู้ป่วยภูมิคุ้มกนับกพร่องทีว่ดัพระบาทน า้พุ 
 
๑๗๙ 

ตารางที ่๑๙ แสดงอาการทั่วไปจากค าบอกเล่าของผู้ป่วยในขณะที่เร่ิมมาพักรักษาตัวที ่          
วดัพระบาทน า้พุ 

 
๑๘๐ 

ตารางที ่๒๐ แสดงอาการทั่วไปจากค าบอกเล่าของผู้ป่วยภายหลังมาพักรักษาตัวที ่                  
วดัพระบาทน า้พุ 

 
๑๘๐ 

ตารางที ่๒๑ แสดงข้อมูลพื้ นฐานของผู้ ป่ วยระยะสุดท้ ายที่ สถานพยาบาลศูน ย์                     
มหาวชิราลงกรณ์ธัญบุรี 

 
๑๘๓ 

ตารางที ่๒๒ แสดงลักษณะอาการทางร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่
สถานพยาบาลศูนย์มหาวชิราลงกรณ์ธัญบุรี 

 
๑๘๔ 

ตารางที ่๒๓ แสดงลักษณะอาการทั่วไปของผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่สถานพยาบาลศูนย์          
มหาวชิราลงกรณ์ธัญบุรี 

 
๑๘๖ 

ตารางที ่๒๔ แสดงความสนใจของผู้ป่วยระยะสุดท้ายในการเยียวยาทางใจด้วยวิธีการทาง
พุทธศาสนาทีส่ถานพยาบาลศูนย์มหาวชิราลงกรณ์ธัญบุรี 

 
๑๘๘ 

ตารางที ่๒๕ แสดงลักษณะอาการทัว่ไปของผู้ป่วยระยะสุดท้ายภายหลังทีไ่ด้รับการเยยีวยา
จิตใจด้วยพุทธธรรมทีส่ถานพยาบาลศูนย์มหาวชิราลงกรณ์ธัญบุรี 

 
๑๘๙ 

ตารางที ่๒๖ แสดงการสรุปรวมหลกัธรรมต่าง ๆ ทีพ่บในพระสูตร ๑๙๑ 
ตารางที ่๒๗ แสดงการสรุปรวมหลกัธรรมต่าง ๆ ทีพ่บในอรรถกถา ๑๙๙ 
ตารางที ่๒๘ แสดงการสรุปรายละเอยีดของผู้ทรงคุณวุฒิที่เข้าร่วมสนทนากลุ่ม ๒๐๗ 
ตารางที ่๒๙ แสดงหลกัพุทธธรรมเพ่ือการเยยีวยาจิตใจผู้ป่วยของผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม ๒๐๘ 
ตารางที ่๓๐ แสดงวิธีการใช้หลักพุทธธรรมน้ันเพ่ือการเยียวยาจิตใจผู้ป่วยของผู้เข้าร่วม

สนทนากลุ่ม 
 
๒๑๒ 

ตารางที ่๓๑ แสดงประสบการณ์ที่ได้รับจากการเยียวยาทางใจผู้ป่วยระยะสุดท้ายของ
ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม 

 
๒๑๔ 

   
 
 



  
ณ 

 

สารบัญภาพ 
 

  หน้า 

ภาพที ่๑ กรอบแนวคิดในการวจัิย ๑๒๗ 
ภาพที ่๒ แสดงการจ าแนกสัดส่วนการใช้หลกัธรรมทีพ่บในพระสูตร ๑๙๗ 
ภาพที ่๓ แสดงการจ าแนกสัดส่วนการใช้พุทธวธีิทีพ่บในพระสูตร ๑๙๘ 
ภาพที ่๔ แสดงการจ าแนกสัดส่วนกลุ่มผู้ป่วยทีไ่ด้ผลสัมฤทธ์ิจากการใช้พุทธธรรม ๑๙๙ 
ภาพที ่๕ แสดงการจ าแนกสัดส่วนหลกัพุทธธรรมทีพ่บในอรรถกถา ๒๐๓ 
ภาพที ่๖ แสดงสัดส่วนการใช้พุทธวธีิทีพ่บในอรรถกถา ๒๐๔ 
ภาพที ่๗ แสดงสัดส่วนการได้ผลสัมฤทธ์ิของกลุ่มผู้ป่วยทีพ่บในอรรถกถา ๒๐๕ 
ภาพที ่๘ แสดงแผนภาพการสรุปรวมผลสัมฤทธ์ิจากการเยียวยาจิตใจในสมัยพุทธกาลที่

พบหลกัฐานในพระไตรปิฎกและอรรถกถา 
 
๒๐๖ 

ภาพที ่๙ แสดงแผนภาพการสรุปรวมพุทธวิธีการเยียวยาจิตใจในสมัยพุทธกาล ที่พบ
หลกัฐานในพระไตรปิฎกและอรรถกถา 

 
๒๐๗ 

ภาพที ่๑๐ สมทตั  Model  ๒๓๐ 
ภาพที ่๑๑ ๔ส.  Model  ๒๓๑ 
   
 
 



 
 

บทที ่๑ 
บทน ำ 

 

๑.๑ ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
 ความแก่ ความเจ็บ และความตาย เป็นธรรมชาติท่ีเกิดกบัมนุษยทุ์กคนไม่มีผูใ้ดสามารถ
หลีกเล่ียงได้ ค  าสอนในพระพุทธศาสนาได้กล่าวว่าเพราะมีความเกิดเป็นสาเหตุ ดงันั้นความแก่ 
ความเจ็บ และความตายจึงตามมาเป็นธรรมดา แมว้า่ใครไม่ตอ้งการแก่ ป่วย หรือตาย ก็จ  าเป็นตอ้ง
พบกบั ความแก่ ความป่วย ความตาย พระพุทธองค์จึงทรงตรัสสอนเร่ืองเก่ียวกบัความตายไวใ้น
พุทธพจน์หลายบท แต่ในท่ีน้ีจะขอยกพุทธพจน์บทหน่ึงท่ีกล่าวถึงความตายไวน่้าสนใจมาก         
คือ “สพฺพ  เภทปริยนฺติ เอว   มจฺจาน ชีวิต   ซ่ึงแปลว่า ชีวิตของสัตวเ์หมือนภาชนะดิน ล้วนมีความ
สลายเป็นท่ีสุด”๑ ภาชนะดินเผาซ่ึงเร่ิมตั้งแต่การน าดินมานวดและป้ัน ตั้ งแต่เร่ิมป้ันเป็นรูปหม้อ               
ก็สามารถแตกสลายได ้หากท าตกแลว้บุบสลาย จนกระทัง่น าไปเผาก็สามารถแตกสลายไดใ้นขณะ
เผาหากเผาดว้ยความร้อนมากไปเม่ือเผาเสร็จน าไปใชไ้ด ้๑ วนัก็สามารถแตกได ้โดยอาจตกกระทบ
กบัพื้นแตก น าไปใชไ้ดต้ั้งแต่ ๑ วนัจนถึง ร้อยปี พนัปี หม่ืนปี หรือแสนปี ก็ตอ้งมีวนัท่ีร้าว และแตก
สลายในท่ีสุดไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ๆ สัตว์ทั้ งหลายไม่ว่าจะเป็นสัตว์ใดในภูมิใด ๆ เดรัจฉาน               
สัตวน์รก มนุษย ์เทวดา มาร พรหม ลว้นมีความตาย คือจะตอ้งเปล่ียนภพภูมิไปตามเหตุปัจจยั เม่ือ
ถึงเวลาการให้ผลของกรรมและเหตุปัจจยัท่ีไดส้ร้างไว ้เช่นเดียวกบัภาชนะดินเผาท่ีตอ้งมีความแตก
สลายไปในท่ีสุด ไม่วา่จะเป็นช่วงใด ก็สามารถแตกสลายได ้อาจแตกสลายไดต้ั้งแต่ เร่ิมป้ันยงัไม่ไดเ้ผา 
ซ่ึงก็เปรียบได้กับสัตว์ท่ีตายตั้ งแต่ปฏิสนธิใหม่ ๆ คือตายในครรภ์เป็นต้น จนกระทั่ง ตายแต่               
วยัเยาว ์เหมือนภาชนะท่ีผา่นการใชม้าไดไ้ม่นาน หรือตายตามวยัท่ีถึงเวลาชรามากตอ้งตาย อุปมาดงั
ภาชนะท่ีผ่านการใช้งานมานานจนร้าวและแตกสลายไปตามอายุกาลของภาชนะนั้ นซ่ึงจาก                
พุทธภาษิตน้ีเป็นการยืนยนัไดว้่าชีวิตนั้นเป็นของบอบบางเหมือนกบัภาชนะดินท่ีสามารถแตกได้
ง่าย และสุดทา้ยทุกชีวิตจะตอ้งประสบกบัความตายอยา่งไม่สามารถหลบหนีไดพ้น้ แต่ส าหรับความ
ตายของสัตวท์ั้งหลายท่ีเปรียบไดก้บัการแตกสลายของภาชนะดินเผานั้น หมายเอาเฉพาะความตาย
โดยสมมติท่ีโวหารชาวโลกเรียกว่าตาย คือ การส้ินชีวิตในแต่ละภพและมีการปฏิสนธิใหม่ทนัที 
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เท่านั้น การตายน้ีไม่ไดห้มายถึงปรมตัถม์รณะ อนัหมายถึงการเกิดดบัของนามรูปในแต่ละขณะจิตท่ี
มีการเกิดดบัในความหมายของอภิธรรม  
 พุทธศาสนสุภาษิตอีกบทหน่ึง ซ่ึงตรัสสอนถึงความตายไว้สมควรแก่การศึกษา คือ                 
“ยถา ทณฺเฑนโคปาลา คาโว ปาเชติ โคจร  เอว   ชรา จ มจฺจุ จ อาย   ปาเชนฺติ ปาณิน ” ผูเ้ล้ียงโคย่อม
ตอ้นฝูงโคไปสู่ท่ีหากินดว้ยพลองฉนัใด ความแก่และความตาย ยอ่มตอ้นอายุของสัตวมี์ชีวิตไปฉัน
นั้น”๒ เป็นการเปรียบเทียบเพื่อให้เห็นถึงภาพความแก่และความตายแห่งสังขารร่างกายได้อย่าง
ชดัเจน ซ่ึงผูมี้ปัญญายอ่มมองเห็นตามวา่ พุทธพจน์ท่ีตรัสสอนนั้นเป็นความจริง และเกิดความโสมนสัท่ี
พระพุทธองค ์ทรงแสดงให้เห็นได ้ดงันั้น พระพุทธพจน์ท่ีพูดถึงความตายน้ีจึงเป็นส่ิงน าความแช่ม
ช่ืนยนิดีมาใหแ้ก่ผูท่ี้มีปัญญามองเห็นความตายวา่เป็นเร่ืองธรรมดาคู่กบัชีวติของมนุษยน์ั้นเอง 
 ความแก่ เจ็บ ตาย เป็นหลกัสัจธรรมของชีวิตท่ีไม่มีใครสามารถหนีพน้ไดด้งักล่าวขา้งตน้ 
แมก้ารแพทยแ์ผนปัจจุบนัน้ีจะประสบความส าเร็จอยา่งสูงในการท าให้มนุษยมี์อายุยาวข้ึน แต่ก็ไม่
สามารถฝืนหลักความจริงน้ีได้ นั่นคือยงัไม่ประสบความส าเร็จท่ีจะท าให้มนุษย์เป็นอมตะได ้
การแพทยแ์ผนปัจจุบนัจึงเน้นท าให้มนุษยมี์อายุยืนยาวข้ึนเป็นหลกั๓ โรคร้ายต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนกบั
มนุษยใ์นปัจจุบนัจึงมีแนวโนม้ท่ีจะอยูก่บัผูป่้วยไดน้านข้ึน ผูป่้วยมีช่วงเวลาในระยะสุดทา้ยของโรค
ไดย้าวนานข้ึน เพราะการแพทยท่ี์เจริญข้ึนนัน่เอง ปัจจุบนัสภาพการณ์ของผูป่้วยกลุ่มหน่ึงในสังคม
ท่ีเราเรียกว่าผูป่้วยระยะสุดทา้ย (terminal patients) “เป็นผูป่้วยท่ีแพทยท์ราบแน่ชดัว่า การรักษาท่ี
ผูป่้วยก าลงัจะไดรั้บในขณะนั้นหรือท่ีจะไดรั้บต่อไป ไม่สามารถท าให้เขามีชีวิตอยูร่อดไดน้านพอ
ในระดบัท่ีจะด ารงศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย”์๔ ผูป่้วยมีอาการของโรคผา่นมาถึงระยะสุดทา้ยของ
โรคท่ีเป็นอยู่ และก าลงัตอ้งตายจากโลกน้ีไป ส่วนมากมกัจะไดรั้บความทุกข์ทรมานทางกายเป็น
อยา่งมาก อนัเน่ืองมาจากโรคภยัท่ีก าลงัแสดงอาการ ท าให้มีผลถึงความทุกขท่ี์เกิดข้ึนทางดา้นจิตใจ
ติดตามมา ซ่ึงตามหลกัของพระพุทธศาสนานั้นคุณภาพของจิตก่อนตายมีความส าคญัมากต่อการไป
จุติในภพใหม่ภูมิใหม่ ดงัมีพุทธศาสนสุภาษิตบทหน่ึงท่ีกล่าวรับรองไวว้า่ “จิตฺเต อสงฺกิลิฏฺเ  สุคติ 
ปาฏิกงฺขา ซ่ึงแปลว่า เม่ือจิตผ่องใสแลว้ สุคติเป็นท่ีหวงัได”้๕ และอีกบทหน่ึงซ่ึงมีความหมายตรง
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ขา้มกันว่า “จิตฺเต สงฺกิลิฏฺเ  ทุคติ ปาฏิกงฺขา เม่ือจิตเศร้าหมองแล้ว ย่อมมีทุคติเป็นท่ีหวงัได้”๖            
โดยความหมายตามหลกัค าสอนของพระพุทธศาสนานั้น ความตายของมนุษยปุ์ถุชนเป็นส่ิงแน่นอน 
แต่มีคติท่ีไปหรือภพภูมิท่ีจะไปเกิดนั้นไม่แน่นอน ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบักรรมคือการกระท าของแต่ละ
บุคคล แต่ส่ิงหน่ึงซ่ึงมีความส าคญัต่อการไปเกิดในภพภูมิใหม่ของผูต้าย ก็คือคุณภาพจิตของผูป่้วย
ก่อนท่ีจะจากไป พุทธศาสนสุภาษิตบทน้ีเป็นท่ียนืยนัได ้ส าหรับเหล่าพุทธศาสนิกชนท่ีมีศรัทธาใน
พระธรรมค าสั่งสอนของพระผูมี้พระภาคเจา้วา่  หากก่อนจากโลกน้ีไปผูป่้วยมีจิตท่ีบริสุทธ์ิและเป็น
กุศลแลว้ กุศลนั้นยอ่มน าผูป่้วยไปสู่สุคติภพไดอ้ยา่งแน่นอน  
 หลกัฐานในอรรถกถาขุททกนิกาย วิมารวตัถุ ช่ือวา่ มฎัฐกุณฑลีวิมาร ซ่ึงเร่ืองน้ี พราหมณ์ผู ้
พอ่มีลูกชายซ่ึงป่วยใกลเ้สียชีวิตแลว้ แต่ไม่น าไปรักษา หรือน าหมอมารักษาลูกท่ีบา้น เพราะเกรงวา่
จะส้ินเปลืองทรัพย ์และกลัวว่ามีผูม้าเห็นทรัพย์สมบัติ จึงปล่อยให้ลูกป่วยจนเสียชีวิตในท่ีสุด             
แต่ก่อนลูกชายตายนั้น พระพุทธองคไ์ดท้รงแผพ่ระมหากรุณามาโปรด เม่ือมาณพนั้นใกลจ้ะจุติจาก
โลกน้ีได้ยึดพระพุทธคุณเป็นอารมณ์ เป็นเหตุให้เขาไปสู่สุคติได้ จึงเป็นตวัอย่างท่ีเห็นได้ชัดถึง
ผูป่้วยท่ีใกลเ้สียชีวิต แต่ไดพ้บพระผูมี้พระภาคเจา้ท่ีไดแ้ผ่พระบารมีมาสู่เขา ท าให้มาณพผูน้ี้มีจิตท่ี
เป็นกุศลก่อนถึงแก่กรรม เม่ือเสียชีวิตลงไดมี้สุคติเป็นท่ีไปคือเป็นเทวดามีวิมานงดงาม๗ ดงัอธิบาย
ไวใ้นเร่ืองน้ี อีกเร่ืองหน่ึงท่ีสนับสนุน หลกัการท่ีว่าเม่ือจิตเป็นกุศลแล้วย่อมมีสุคติเป็นท่ีหวงัได ้   
คือ มณัฑุกเทวปุตตวิมาน ตวัอย่างหน่ึง คือ มีเร่ืองของกบตวัหน่ึงท่ีมีจิตเล่ือมใสในพระสุรเสียงท่ี
พระองค์ทรงแสดงพระธรรม แล้วมีคนท าให้มันตาย กบตัวนั้ นไปเกิดบนสวรรค์๘ได้ ดังนั้ นจาก                 
พุทธศาสนสุภาษิตขา้งตน้พร้อมทั้งเร่ืองในอรรถกถาท่ีน ามาแสดง ๒ เร่ืองท่ีไดย้กเป็นตวัอยา่งในการ
อธิบายท่ีมาของปัญหาน้ี จึงสามารถสนบัสนุนความคิดท่ีจะน าพระธรรมค าสั่งสอน มาใชก้บัผูป่้วย
ระยะสุดทา้ยไดอ้ยา่งชดัเจน และสมควรท่ีจะไดมี้การท าการศึกษาในเชิงวิชาการ เพื่อเป็นงานวิจยัท่ี
มีประโยชน์ต่อวงการวชิาการสาธารณสุข และวงการพระพุทธศาสนาต่อไป 
 สังคมปัจจุบนัมีผูใ้ห้ความส าคญัของผูป่้วยระยะสุดทา้ยจ านวนน้อย เน่ืองจากคิดวา่ ผูป่้วย
คงตอ้งมีความตายเป็นเบ้ืองหนา้แลว้ ไม่สามารถเยียวยาใด ๆ ไดแ้ลว้ แต่ความเป็นจริงนั้น ช่วงเวลา
ท่ีเหลือนอ้ยและเป็นเวลาท่ีวา่งจากการท างานใด ๆ แลว้น้ีเอง สามารถเป็นเวลาท่ีผูป่้วยซ่ึงไม่มีภาระ
งานใด ๆ สามารถใช้เวลาในการศึกษาและปฏิบติัธรรมเพื่อพฒันาและสร้างความสุขทางใจให้กบั
ผูป่้วยไดเ้ต็มท่ี เวลาท่ีเหลือน้อยนั้น อาจเป็นประโยชน์มากเสียกว่า เวลาทั้งชีวิต หรือเวลาชั่วชีวิต
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ของผูป่้วยซ่ึงเคยวุ่นวายมาทั้งชีวิตกบัการงานหน้าท่ีต่าง ๆ สมดงัพุทธพจน์บทหน่ึงท่ี พระศาสดา
ตรัสอยู่เฉพาะหน้าของนางปฏาจารา ว่า ด้วยว่าความเป็นอยู่วนัเดียวก็ดี ขณะเดียวก็ดี ของผูเ้ห็น
ความเกิดข้ึนและความเส่ือมแห่งปัญจขนัธ์เหล่านั้น ประเสริฐกวา่ความเป็นอยู ่๑๐๐ ปี ของผูไ้ม่เห็น
ความเกิดข้ึนและความเส่ือมแห่งปัญจขนัธ์ ดงัน้ีแลว้ จึงตรัสพระพุทธพจน์ท่ีวา่  

  โย จ วสฺสสต  ชีเว   อปสฺส  อุทยพฺพย    
  เอกาห  ชีวติ   เสยฺโย  ปสฺสโต อุทยพฺพย   
 ก็ผูใ้ด ไม่เห็นความเกิดข้ึนและความเส่ือมอยูพ่ึงเป็นอยู่ ๑๐๐ ปี ความเป็นอยู่
วนัเดียว ของผูเ้ห็นความเกิดและความเส่ือม ประเสริฐกวา่ความเป็นอยูข่องผูน้ั้น๙ 

 จากพุทธภาษิตขา้งตน้หมายความวา่ ผูท่ี้มีความเพียรบ าเพญ็ภาวนาจนเห็นความเกิดดบัของ
นามรูป แมมี้ชีวิตเพียงหน่ึงวนัยอ่มประเสริฐกวา่ผูท่ี้มีอายุอยูถึ่งร้อยปี แต่ไม่มีความเพียรหรือเขา้ใจ
ธรรมะไดเ้ลย ดงันั้นจึงไม่สามารถปฏิเสธไดเ้ลยวา่ ช่วงชีวิตท่ีเหลือของผูป่้วยระยะสุดทา้ยน้ีจะไม่มี
ประโยชน์ แต่ผูท่ี้ดูแลผูป่้วยสามารถท าให้เป็นประโยชน์ กบัผูป่้วยได ้เม่ือผูป่้วยมีความสุขทางใจ 
จากการฟังพระธรรมหรือปฏิบติัธรรมก็ตามแลว้ ความสุขทางกายยอ่มตามมา จึงนบัเป็นการเตรียม
ความพร้อมทางดา้นจิตใจส าหรับความพลดัพรากท่ีก าลงัมาถึง ปัญหาน้ีจึงควรไดรั้บความสนใจและ
แสดงในเชิงวิชาการว่าพระธรรมค าสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจา้น้ีสามารถเยียวยาทางใจกบั
ผูป่้วยระยะสุดทา้ยได ้และภาครัฐสามารถน าไปใชใ้นเชิงปฏิบติัเพื่อช่วยเหลือเยยีวยาผูป่้วยต่อไป 
 แรงบนัดาลใจอยา่งหน่ึงในการท าวิทยานิพนธ์น้ี ก็ดว้ยเหตุท่ีผูว้ิจยัมีความศรัทธาในค าสอน
ของพุทธศาสนา เช่ือเร่ืองกรรมและผลของกรรม และเช่ือมัน่ในเร่ืองสังสารวฏั ท่ีสัตวท์ั้งหลายตอ้ง
เวียนว่ายตายเกิดตราบใดท่ียงัเป็นมนุษยปุ์ถุชนอยู่ และปุถุชนย่อมมีคติท่ีไปท่ีไม่แน่นอน อาจเป็น
สุคติหรือทุคติก็ได ้ไม่เหมือนกบัอริยะบุคคลท่ีมีสุคติท่ีไปอยา่งแน่นอนแลว้๑๐ ซ่ึงในเร่ืองการเวียน
วา่ยตายเกิดในสังสารวฏัน้ี มีพุทธพจน์ท่ีรองรับวา่เป็นความจริงดงัความตอนหน่ึงวา่ วฏัสงสารท่ีไม่
มีเบ้ืองตน้เบ้ืองปลาย ในติณกฏัฐสูตร ซ่ึงพระพุทธองคต์รัสไวว้า่ “.....ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย สงสารน้ี
ก าหนดท่ีสุดเบ้ืองตน้ เบ้ืองปลายไม่ได้ เม่ือเหล่าสัตวผ์ูมี้อวิชชาเป็นเคร่ืองกั้น มีตณัหาเป็นเคร่ือง
ประกอบไว ้ท่องเท่ียวไปมาอยู ่ท่ีสุดเบ้ืองตน้ยอ่มไม่ปรากฏ”๑๑ ดงันั้นผูป่้วยระยะสุดทา้ยกลุ่มน้ีเป็น

                                                 

 ๙ข.ุธ. ๒๕/๑๘/๒๖. 
 ๑๐วรรณสิทธิ  ไวทยะเสวี, คู่ มือกำรศึกษำพระอภิธรรมมัตถสังคหะ ปริเฉทที่  ๕ วิถี
วมุิตตสังคหวภิำค, (นครปฐม : มูลนิธิแนบมหานีรานนท,์ ๒๕๔๔), หนา้ ๓๖๕. 
 ๑๑ส .นิ. ๑๖/๔๒๑-๔๒๒/๑๙๙. 
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กลุ่มตวัอยา่งท่ีชดัเจนและใกลถึ้งเวลาการเปล่ียนภพภูมิจากมนุษยโลกน้ีไปสู่ภพภูมิใหม่แลว้ ดงันั้น
จึงตอ้งใหค้วามส าคญักบัผูป่้วยกลุ่มน้ีอยา่งมาก  
 ส าหรับปัจจยัดา้นเศรษฐกิจนั้นปัจจุบนัค่าใชจ่้ายในการดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ยเพิ่มมากข้ึน
เร่ือย ๆ ในประเทศท่ีเจริญมากทางวิทยาศาสตร์อย่างสหรัฐอเมริกาเคยมีการศึกษาพบว่า ค่าใชจ่้าย
ดา้นสุขภาพของประเทศร้อยละ ๗๕ ถูกใชไ้ปเพื่อการบริบาลผูป่้วยช่วงหกเดือนสุดทา้ยของชีวติสูง
ถึงร้อยละ ๑๔ ของผลิตภณัฑ์มวลรวมประเทศ ทรัพยากรถูกใช้ไปอย่างขาดประสิทธิภาพ ซ่ึงลว้น
เป็นไปเพื่อผูป่้วยตายอยา่งไม่สมศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยท์ั้งส้ิน เป็นเพียงการยื้อชีวิตโดยไม่ค  านึงถึง
มิติทางจิตวิญญาณ๑๒ ดงันั้น ถา้เราหันมาใคร่ครวญเก่ียวกบัความตาย และพยายามฝึกใจให้พร้อม
รับมือกบับททดสอบท่ีส าคญัท่ีสุดของชีวติ ความตายจะไม่ใช่วกิฤต  หากเป็นโอกาสแห่งความสงบ
ในทางจิตใจท่ีทรัพยสิ์นและเทคโนโลยไีม่สามารถหาได้๑๓ เหมือนมีผูป่้วยระยะสุดทา้ย จ านวนมาก
ตามโรงพยาบาลซ่ึงไดรั้บความทุกขท์างกายจากโรคร้ายท่ีเป็นอยู ่และยงัไดรั้บความทุกขท์างใจจาก
ทุกขเวทนาจากการรักษาพยาบาล โดยค านึงถึงมิติทางด้านวิทยาศาสตร์เพียงด้านเดียว  โดยไม่
ค  านึงถึงมิติดา้นจิตวิญญาณและศาสนา ผูป่้วยระยะสุดทา้ยเหล่าน้ีตอ้งพลดัพรากจากส่ิงอนัเป็นท่ีรัก
ในเวลาอนัใกลน้ี้ ความทุกขท์างใจของพวกผูป่้วยเหล่าน้ีมีมากมายอยา่งแน่นอน  
 ปัจจุบนัในสังคมไทยมีพระสงฆใ์นพระพุทธศาสนา และบุคลากรดา้นต่าง ๆ ท่ีไดใ้ชธ้รรมะ
ในพระพุทธศาสนาเขา้มาเยียวยาจิตใจผูป่้วยระยะสุดทา้ย หรือผูป่้วยท่ีใกลเ้สียชีวิต ดงันั้นงานวจิยัน้ี
จึงไดศึ้กษาประสบการณ์ในการใชธ้รรมะในพระพุทธศาสนาเพื่อเยยีวยาจิตใจผูป่้วยเหล่านั้น ซ่ึงผล
จากการศึกษาจะท าให้ทราบถึงหลกัธรรมะในพระพุทธศาสนาท่ีเหมาะสมในการเยยีวยาจิตใจผูป่้วย
หรือผูท่ี้ใกล้เสียชีวิต นอกจากน้ียงัทราบถึงวิธีการท่ีเหมาะสมในการใช้หลกัธรรมเหล่าน้ีเยียวยา
จิตใจผูป่้วยระยะสุดทา้ย รวมถึงองค์ความรู้ใหม่ในการใช้พุทธธรรมเพื่อเยียวยาจิตใจผูป่้วยระยะ
สุดทา้ยดว้ย 

๑.๒ ปัญหำวจิัย 
 ๑.๒.๑    หลกัธรรมใดในพระพุทธศาสนาท่ีเหมาะสมในการดูแลเยยีวยาจิตใจผูป่้วยระยะสุดทา้ย 
 ๑.๒.๒ หลกัธรรมในพระพุทธศาสนาควรถูกน าไปใชเ้ยียวยาจิตใจผูป่้วยระยะสุดทา้ยดว้ย
วธีิการอยา่งไร 
                                                 

 ๑๒ภคัภร  ช่วยคุณูปการ, รวบรวมองค์ควำมรู้กำรดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ำย, (กรุงเทพมหานคร : 
โรงพิมพอ์งคก์ารสงเคราะห์ทหารผา่นศึก, ๒๕๔๗), หนา้ ๔. 
 ๑๓พ ระไพ ศาล  วิส าโล ,  ก ำร ช่ วย เห ลือ ผู้ ป่ วยระยะ สุ ด ท้ ำย ด้ วยวิ ธี แบ บพุ ท ธ , 
(กรุงเทพมหานคร : เครือข่ายพุทธิกา, ๒๕๔๙), หนา้ ๓๐. 
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 ๑.๒.๓ ประสบการณ์ในการดูแลเยียวยาจิตใจผูป่้วยระยะสุดท้าย  สามารถน ามาเป็น
แบบอยา่งใหก้บัผูดู้แลผูป่้วยระยะสุดทา้ยและผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูป่้วยระยะสุดทา้ยไดอ้ยา่งไร 
 ๑.๒.๔ แนวความคิดใหม่ส าหรับการเตรียมความพร้อมเผชิญความตายของผูป่้วยระยะ
สุดทา้ยควรเป็นเช่นไร 

๑.๓ วตัถุประสงค์ของกำรวจิัย  
๑.๓.๑ เพื่อศึกษาหลกัธรรมในพระพุทธศาสนาท่ีใชเ้ยยีวยาจิตใจผูป่้วยระยะสุดทา้ย 
๑.๓.๒ เพื่อศึกษาวธีิการใชห้ลกัธรรมทางพระพุทธศาสนาในการเยยีวยาจิตใจผูป่้วยระยะสุดทา้ย 
๑.๓.๓ เพื่อศึกษาประสบการณ์ในการใชพุ้ทธธรรมเพื่อการเยยีวยาจิตใจผูป่้วยระยะสุดทา้ย 
๑.๓.๔ เพื่อน าเสนอแนวความคิดใหม่ส าหรับการเตรียมความพร้อมเผชิญความตายของ

ผูป่้วยระยะสุดทา้ย 

๑.๔ ขอบเขตของกำรวจิัย 
 ๑.๔.๑ ขอบเขตด้ำนประชำกรที่ศึกษำ กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ พระสงฆใ์น
พระพุทธศาสนาท่ีมีประสบการณ์ในการดูแล เยียวยาจิตใจผูป่้วยระยะสุดทา้ย และผูมี้ประสบการณ์
ท่ีเป็นบุคลากรทางการแพทย ์โดยผูว้ิจยัจะเก็บขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 
เพื่อท าการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตวัอย่าง โดยสาเหตุท่ีเลือกเก็บข้อมูลจากพระสงฆ์และบุคลากร
ทางการแพทยท่ี์มีประสบการณ์โดยตรงกบัการใช้พุทธธรรมเพื่อเยียวยาจิตใจผูป่้วยระยะสุดทา้ย 
เน่ืองจากผูว้ิจยัเห็นวา่การเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งน้ีจะไดข้อ้มูลท่ีครอบคลุมมากกวา่ เพราะกลุ่ม
ตวัอยา่งหน่ึงท่านมีประสบการณ์ในการดูแลผูป่้วยผา่นมาแลว้หลายราย จึงเป็นแหล่งขอ้มูลท่ีดี และ
ให้ขอ้มูลท่ีตรงกบัวตัถุประสงค์ของงานวิจยัคร้ังน้ีไดดี้ท่ีสุด และน าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์ขอ้มูล
ด้วยระเบียบวิธีวิจัยแบบ ปรากฏการณ์วิทยา (Phenomenology) ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือท่ีอาศัยศึกษา
ประสบการณ์และความจริงของมนุษย์๑๔ ดงันั้นขอบเขตของงานวิจยัคร้ังน้ีประกอบด้วยการเก็บ
ขอ้มูลจากพระสงฆ์ผูใ้ห้การดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ย จ านวน ๕ รูปและบุคลากรทางการแพทยผ์ูใ้ห้
การดูแลผู ้ป่วยระยะสุดท้ายจ านวน ๔  ราย จากสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม (Participant 
Observation) โดยลงพื้นท่ีศึกษา จ านวน ๔ แห่งโดยไดเ้ก็บขอ้มูลจากผูป่้วยระยะสุดทา้ยจ านวน ๑๒ 
ราย และการจดัสนทนากลุ่ม (Focus Group) ของผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีประสบการณ์และมีความรู้ในการ
ใหก้ารดูแลเยยีวยาจิตใจผูป่้วยระยะสุดทา้ยจ านวน ๗ ท่าน  

                                                 

 ๑๔ชาย  โพธิสิตา, ศำสตร์และศิลป์แห่งกำรวิจัยเชิงคุณภำพ, (กรุงเทพมหานคร : บริษทั
อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนดพ์บัลิชช่ิง จ  ากดั (มหาชน), ๒๕๕๐), หนา้ ๑๘๙. 
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 ๑.๔.๒ ขอบเขตด้ำนพืน้ที่ งานวิจยัน้ีไดท้  าการศึกษาแบบมีส่วนร่วมจากสถานพยาบาลท่ีให้
การดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ยจ านวน ๔ แห่งโดยไดเ้ก็บขอ้มูลจากผูป่้วยระยะสุดทา้ยจ านวน ๑๒ ราย
ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ีคือ  
  ๑. วดัพระบาทน ้าพุ เก็บขอ้มูลผูป่้วย ๒ ราย 
  ๒. โรงพยาบาลสงฆ ์เก็บขอ้มูลผูป่้วย ๑ ราย 
  ๓. สถาบนัสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เก็บขอ้มูลผูป่้วย ๑ ราย 
  ๔. สถานพยาบาลผูป่้วยมะเร็งวชิราลงกรณ์ เก็บขอ้มูลผูป่้วย ๘ ราย 
 ๑.๔.๓ ขอบเขตด้ำนเวลำ งานวิจยัน้ีได้ท  าการเก็บข้อมูลในช่วงเวลาตั้งแต่เดือนตุลาคม 
๒๕๕๐ จนถึง สิงหาคม ๒๕๕๒ 
 ๑.๔.๔ ขอบเขตด้ำนเน้ือหำ งานวจิยัน้ีมีวตัถุเพื่อศึกษาหลกัธรรมในพระพุทธศาสนาเถรวาท
โดยมีการวิจยัเชิงเอกสาร (Documentary Research) จากหลักฐานในคมัภีร์ทางพระพุทธศาสนา          
เช่น พระไตรปิฎกและอรรถกถา ประกอบการวิจยั เพื่อได้ขอ้สรุปจากงานวิจยัและตอบวตัถุประสงค ์
ของงานวจิยัได ้

๑.๕. ข้อจ ำกดัของกำรวจิัย 
 ๑.๕.๑. เน่ืองจากเป็นการวิจยัในเชิงคุณภาพ ดงันั้นการเก็บขอ้มูลจะเป็นขอ้มูลในแนวลึก  
ซ่ึงเก็บจากข้อมูลจากกลุ่มตวัอย่างจ านวนไม่มาก ไม่เป็นข้อมูลในเชิงกวา้งเหมือนการวิจยัเชิง
ปริมาณ แต่จะเก็บขอ้มูลจริง และประมวลผลขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งเท่านั้น 
 ๑.๕.๒. การเก็บขอ้มูลในงานวิจยัน้ีตอ้งค านึงถึงเร่ืองสิทธิมนุษยชนของผูป่้วย ดงันั้นจึงไม่
สามารถบนัทึกภาพ และเปิดเผยขอ้มูลส่วนตวัของผูป่้วยได ้

๑.๖. ข้อตกลงเบ้ืองต้น  
 ๑.๖.๑. การเก็บข้อมูลของผูท้  าการศึกษาในคร้ังน้ีจะเลือกเก็บข้อมูลจากพระสงฆ์ใน
พระพุทธศาสนาเถรวาทท่ีมีประสบการณ์ในการดูแลเยยีวยาจิตใจผูป่้วยระยะสุดทา้ย หรือผูป่้วยใกล้
เสียชีวิตเท่านั้น โดยไม่เก็บขอ้มูลจากนักบวชในศาสนาอ่ืน เพื่อความสอดคล้องกับหัวเร่ืองของ
งานวจิยัวา่ พุทธธรรมเพื่อการเยยีวยาจิตใจผูป่้วยระยะสุดทา้ย 
 ๑.๖.๒. ผูว้ิจยัได้ทบทวนและน าเสนอเฉพาะพุทธธรรมค าสอนในพระพุทธศาสนาจาก
พระไตรปิฎกและอรรถกถาท่ีเป็นของพระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาท ดงันั้นในงานวจิยัน้ีจะอธิบายถึง
ค าสอนของพระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทเท่านั้น ไม่รวมถึงค าสอนในพระพุทธศาสนานิกายอ่ืนหรือ
ค าสอนของศาสนาอ่ืน 



  
๘ 

 ๑.๖.๓. บทสรุปและแนวความคิดใหม่ท่ีไดจ้ากงานวิจยัน้ี เป็นผลท่ีวิจยัมาจากขอ้มูลท่ีได้
จากกลุ่มตวัอยา่งดงักล่าวเท่านั้นโดยวเิคราะห์ขอ้มูลต่าง ๆ ในแนวทาง และพื้นฐานทางปรัชญาแบบ
ปรากฏการณ์วิทยา (Phenomenology Study) ท่ีมุ่งเน้นศึกษาถึงประสบการณ์ของกลุ่มตวัอย่างท่ีท า
การวจิยั 
 ๑.๖.๔. ขอ้จ ากดัของกลุ่มตวัอยา่งบางท่านท่ีไม่สามารถให้ขอ้มูลของหลกัธรรม และวธีิการ
เยียวยาจิตใจได้ตรงตามช่ือของหัวข้อธรรมะในพระพุทธศาสนาได้ ผูว้ิจยัจึงได้ปรึกษากบัคณะ
อาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อสงเคราะห์ขอ้มูลดงักล่าวเขา้เป็นหวัขอ้ธรรมในพระพุทธศาสนา 

๑.๗ ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
 ๑.๗.๑ ท าให้ทราบหลกัธรรมในพระพุทธศาสนาท่ีสามารถช่วยเยียวยาทางใจผูป่้วยระยะ
สุดทา้ย 
 ๑.๗.๒ ท าให้ทราบวิธีการในการน าหลกัพุทธธรรมไปใช้เพื่อการเยียวยาจิตใจผูป่้วยระยะ
สุดทา้ย 
 ๑.๗.๓ ท าให้ทราบประสบการณ์ในการใชพุ้ทธธรรม เพื่อการดูแลเยียวยาจิตใจผูป่้วยระยะ
สุดทา้ยและสามารถน ามาประยุกต์ใชก้บัผูดู้แลผูป่้วยระยะสุดทา้ยและผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูป่้วยระยะ
สุดทา้ย 
 ๑.๗.๔ ท าให้ทราบแนวความคิดใหม่ส าหรับการเตรียมความพร้อมเผชิญความตายของ
ผูป่้วยระยะสุดทา้ย 
 ๑.๗.๕ สามารถน าผลการวิจยัเป็นขอ้มูลพื้นฐานในการใช้หลกัพุทธธรรมเป็นแนวทางใน
การเตรียมความพร้อมของผูป่้วยระยะสุดทา้ย ในการเผชิญกบัการพลดัพรากความตายท่ีก าลงัจะ
เกิดข้ึน 

๑.๘. ค ำนิยำมศัพท์เฉพำะทีใ่ช้ในกำรวจิัย 
 ผู้ป่วยระยะสุดท้ำย (Terminal ill patient) หมายถึง ผูป่้วยท่ีเป็นโรคร้าย ไม่สามารถรักษา
ให้หายได้ การรักษาดูแลเป็นไปเพื่อประคบัประคองไม่ให้ผูป่้วยได้รับความเจ็บปวด และต้อง
เสียชีวติในเวลาอนัใกลอ้ยา่งแน่นอน 
 ID หมายถึง ตวัยอ่แทนผูป่้วยระยะสุดทา้ยท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งท่ีผูว้จิยัสัมภาษณ์ 
 IN หมายถึง ตวัยอ่แทนพยาบาลผูใ้หก้ารดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ยท่ีผูว้จิยัสัมภาษณ์ 
 พุทธธธรรม (BUDDHADHAMMA) หมายถึง หลกัธรรมมะในพระพุทธศาสนาท่ีใชเ้ยียวยาทาง
ใจกบัผูป่้วยระยะสุดทา้ย 



  
๙ 

 กำรเยียวยำทำงใจ (Mental Relief) หมายถึง การท าให้ผูป่้วยระยะสุดท้ายมีความทุกข์ทางใจ 
ลดลง และมีความสุขทางใจมากข้ึน  
 แบบสัมภำษณ์ หมายถึง บทสัมภาษณ์ท่ีผูว้ิจยัใช้ในการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง             
เพื่อเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง 
 แบบสังเกตกำรณ์ หมายถึง แบบเก็บรายละเอียดของสภาพพื้นท่ีท่ีศึกษา เพื่อการเก็บขอ้มูล
ของพื้นท่ีท่ีศึกษาท าการวจิยั 
 กำรจำกไปอย่ำงสงบ หมายถึง การท่ีผูป่้วยเสียชีวติดว้ยอาการสงบไม่ทุรนทุรายก่อนส้ินใจ 
 พิธีกรรมทำงพุทธศำสนำ หมายถึง พิธีกรรมท่ีผูป่้วยระยะสุดทา้ยกระท าตามเพื่อบุญกุศล
ตามค าสอนในพระพุทธศาสนา ไดแ้ก่ การสวดมนต ์สมาทานศีล และการถวายสังฆทาน เป็นตน้ 
 จุติจิต หมายถึง จิตขณะสุดทา้ยท่ีด ารงชีวติอยูใ่นชาติน้ี ก่อนท่ีจะถึงแก่ความตายจากชาติน้ี 
 ปฏิสนธิจิต หมายถึง จิตขณะแรกท่ีเกิดข้ึน ในภพใหม่ของสัตวท่ี์ยงัเวียนว่ายในสังสารวฏั 
ซ่ึงเกิดต่อเน่ืองจากจุติจิต โดยไม่มีระหวา่งขั้น 
 มรณำสันนกำล หมายถึง ช่วงเวลาสุดท้ายก่อนท่ีผูป่้วยจะเสียชีวิต โดยวิถีจิตจะเข้าสู่ 
มรณาสัณวถีิ ซ่ึงเป็นวถีิจิตสุดทา้ย ก่อนจะถึงจุติจิต 
 กรรมอำรมณ์ หมายถึง กุศลกรรม หรืออกุศลกรรมท่ีเคยกระท ามาในอดีตมาปรากฏก่อนท่ี
ผูเ้สียชีวติจะเขา้สู่มรณาสันนกาล 
 กรรมนิมิตอำรมณ์  หมายถึง อุปกรณ์ หรือเคร่ืองมือท่ีเคยใช้ประกอบกุศลกรรม หรือ
อกุศลกรรม ท่ีมาปรากฏทางมโนทวารของผูป่้วยก่อนผูเ้สียชิวติจะเขา้สู่มรณาสันนกาล 
 คตินิมิตอำรมณ์ หมายถึง คติ หรือภพภูมิใหม่ ท่ีผูก้  าลงัจะเสียชีวิตเห็นทางมโนทวารก่อน
ผูเ้สียชีวติจะเขา้สู่มรณาสันนกาล 
 สุคติภูมิ หมายถึง ภพภูมิท่ีมีความสุข ตั้งแต่มนุษย ์สวรรค ์จนถึงพรหมโลก  
 ทุคติภูมิ หมายถึง ภพภูมิท่ี ไม่มีความสุขอนัไดแ้ก่ นรก เปรต อสุรกาย และสัตวเ์ดรัจฉาน 



 
 

บทที ่๒ 
เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 บทน้ีผูว้ิจยัจะไดน้ ำเสนอขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรเยียวยำจิตใจผูป่้วย ซ่ึงเป็นกำรรวบรวม
จำกเอกสำรงำนและงำนวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูป่้วยระยะสุดทำ้ย ขอ้มูลท่ีไดม้ำนั้นผูว้จิยัจะไดน้ ำมำเป็น
แนวทำงในกำรศึกษำเร่ืองผูป่้วยระยะสุดท้ำยต่อไป ดังนั้นในบทน้ีผูว้ิจยัจะน ำเสนอหัวข้อใน
ประเด็นของผูป่้วยระยะสุดทำ้ยไว ้๓ ประกำรใหญ่ ๆ ดงัต่อไปน้ี 
 ๒.๑ เอกสำรท่ีเก่ียวกบักำรศึกษำเร่ืองผูป่้วยระยะสุดทำ้ย ซ่ึงผูว้ิจยัจะน ำเสนอถึงควำมเขำ้ใจ
พื้นฐำนของผูป่้วยระยะสุดทำ้ย ทฤษฎีกำรเยยีวยำและดูแลผูป่้วยระยะสุดทำ้ย ทฤษฎีกำรใชจิ้ตวทิยำ
เพื่อเยยีวยำจิตใจผูป่้วย รวมทั้งหลกัธรรมค ำสอนในเอกสำรทำงพระพุทธศำสนำท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูป่้วย
ระยะสุดทำ้ย ซ่ึงผูว้จิยัจะน ำเสนอถึงหลกัธรรมในพระพุทธศำสนำท่ีใชเ้ยยีวยำจิตใจผูป่้วยและผูป่้วย
ท่ีใกลเ้สียชีวิต ซ่ึงพบในพระไตรปิฎกและอรรถกถำ ตลอดจนคมัภีร์ต่ำง ๆ ทำงพระพุทธศำสนำ 
นอกจำกน้ีผูว้จิยัจะน ำเสนอถึงเร่ืองรำวต่ำงๆในสมยัพุทธกำลท่ีมีกำรใชพุ้ทธศำสนำเพื่อเยยีวยำจิตใจ
ผูป่้วยท่ีใกลเ้สียชีวติ ซ่ึงผูว้จิยัไดศึ้กษำพบในพระไตรปิฎกและอรรถกถำ 
 ๒.๒ งำนวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูป่้วยระยะสุดทำ้ย อนัไดแ้ก่ งำนวิจยัทำงกำรแพทย ์งำนวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้งกบักำรใชพ้ระพุทธศำสนำเพื่อเยยีวยำผูป่้วยระยะสุดทำ้ย  
 ๒.๓ กรอบแนวคิดในกำรวจิยั 

๒.๑.เอกสารทีเ่กีย่วกบัการศึกษาเร่ืองผู้ป่วยระยะสุดท้าย 
 ๒.๑.๑ ความหมายและลกัษณะอาการของผู้ป่วยระยะสุดท้าย 
 ผูป่้วยระยะสุดทำ้ย หมำยถึง บุคคลท่ีอยูใ่นระยะสุดทำ้ยของโรคหรือผูป่้วยท่ีมีชีวิตอยู่ระหว่ำง 
ควำมเป็นและควำมตำย และตระหนักดีว่ำจะมีชีวิตอยู่อีกไม่นำน หรือผูท่ี้ได้รับกำรวินิจฉัยจำก
แพทยว์่ำโรคท่ีเป็นอยู่นั้น ไม่สำมำรถรักษำให้หำยได ้และมีอำกำรบ่งช้ีว่ำมีชีวิตอยู่ได้อีกไม่นำน           
คือ อำกำรมีแนวโน้มว่ำจะทรุดลงเร่ือย ๆ หรือแพทยล์งควำมเห็นว่ำหมดทำงรักษำ หรือหมำยถึง 
บุคคลท่ีรับรู้ว่ำตนเองก ำลงัจะตำย หรืออยู่ในระยะสุดทำ้ยสุดทำ้ยของชีวิต กำรดูแลผูป่้วยระยะ
สุดทำ้ยแตกต่ำงไปจำกกำรดูแลผูป่้วยทัว่ ๆ ไป ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีญำติหรือผูท่ี้ดูแลผูป่้วยระยะสุดท้ำย
จ ำเป็นจะตอ้งศึกษำเรียนรู้และมีควำมเขำ้ใจในเร่ืองน้ี เพื่อจะได้ดูแลผูป่้วยระยะสุดทำ้ยได้อย่ำง
ถูกตอ้ง  



 

 
๑๑ 

 เม่ือผูป่้วยระยะสุดทำ้ยก ำลงัจะจำกไป ผูป่้วยจะมีควำมเปล่ียนแปลงในร่ำงกำยหลำยอยำ่งท่ี
สังเกตได ้ซ่ึงส่วนใหญ่ไม่ใช่อำกำรท่ีน่ำตกใจและไม่ใช่อำกำรท่ีตอ้งรักษำ และญำติหรือผูท่ี้ดูแล
ผูป่้วยนั้นไม่ตอ้งตกใจหรือรู้สึกผิดว่ำจะตอ้งพำไปรักษำท่ีโรงพยำบำล หำกนั่นไม่ใช่ส่ิงท่ีผูป่้วย
ตอ้งกำรในระยะสุดทำ้ยของเขำ อำกำรเหล่ำน้ีแพทยจ์ะไม่ไดรั้กษำเพิ่มเติมเพรำะไม่ใช่อำกำรท่ีจะ
รักษำได ้แต่เป็นอำกำรจำกไปตำมธรรมชำติ ซ่ึงส่วนใหญ่ผูป่้วยระยะสุดทำ้ยจะมีอำกำรดงัต่อไปน้ี๑  
 ๑. อ่อนแรงและนอนหลบัมำกข้ึน ดูอ่อนเพลียแบบค่อยเป็นค่อยไปในระยะเวลำเป็นวนั        
แต่บำงคนก็อำจเกิดเร็วเป็นชัว่โมง ผูป่้วยส่วนใหญ่นอนหลบัอยูบ่นเตียงตลอดวนั และอำจจะต่ืนใน
ช่วงเวลำกลำงคืน บำงรำยอำจจะหลบัลึกจนดูเหมือนปลุกไม่ต่ืน อำกำรดงักล่ำวไม่ใช่อำกำรท่ีน่ำ
กลวั และไม่ท ำให้ผูป่้วยทุกขท์รมำน ร่ำงกำยอำจมีกำรขยบัแบบอตัโนมติัไดโ้ดยท่ีผูป่้วยไม่รู้สึกตวั 
เช่น กำรก ำมือ หรือ กดัฟันกรอด ๆ ร่วมดว้ยได ้ซ่ึงกำรดูแลผูป่้วยท่ีมีอำกำรอยำ่งน้ี ญำติหรือผูท่ี้ดูแล
ควรหำเตียงท่ีนอนสบำยให้กบัผูป่้วย ยกหัวสูงเล็กน้อย อำจมีหมอนขำ้งมำช่วยเสริมดำ้นขำ้งและ
พลิกตวัผูป่้วยทุก ๖-๘ ชั่วโมง โดยไม่ควรพลิกตัวบ่อยกว่ำน้ีให้ผูป่้วยร ำคำญ ควรใส่สำยสวน
ปัสสำวะ หรือแพมเพิร์ส เพื่อสะดวกในกำรดูแล และจะช่วยให้ผูป่้วยไม่ตอ้งลุกจำกเตียง (สำยสวน
ปัสสำวะไม่ท ำใหผู้ป่้วยเจบ็ปวดมำกข้ึน และสะดวกกวำ่แพมเพิร์ส) ญำติ หรือผูดู้แลอำจจะกอดและ
สัมผสัผูป่้วยเป็นระยะ ๆ ได้ และสำมำรถพูดหรือส่ือขอ้ควำมดี ๆ  ท่ีอยำกบอกกบัผูป่้วยได้ตลอดเวลำ 
เพรำะแมผู้ป่้วยจะอ่อนเพลียมำกจนไม่สำมำรถพูดได ้แต่ผูป่้วยส่วนใหญ่ยงัสำมำรถไดย้นิ และเขำ้ใจ
ส่ิงท่ีญำติพูดได ้เน่ืองจำกหูและกำรไดย้นิจะเป็นอวยัวะสุดทำ้ยท่ีผูป่้วยจะสูญเสียกำรท ำงำนไป  
 ๒. กำรกินอำหำร และกำรด่ืมน ้ ำของผูป่้วยจะลดลง ในช่วงเวลำน้ีอำหำรและน ้ ำไม่ไดช่้วย
ท ำให้อำกำรของผูป่้วยดีข้ึน และไม่ไดช่้วยยืดเวลำให้ผูป่้วยมีชีวิตอยู่ได้นำนข้ึนเน่ืองจำกร่ำงกำย
ท ำงำนไดช้ำ้ลงมำก ระบบกำรยอ่ยและดูดซึมอำหำรไม่สำมำรถท ำงำนไดต้ำมปกติ ซ่ึงหำกผูป่้วยขอ
ด่ืมน ้ ำ ให้ญำติหรือผูดู้แลผูป่้วยยกศีรษะผูป่้วยข้ึน และป้อนน ้ ำทีละเล็กนอ้ยดว้ยหลอดหยด หรืออม
น ้ำแขง็กอ้นเล็ก ๆ หำกผูป่้วยไอ ใหห้ยดุกำรป้อนน ้ำทนัที กำรใหน้ ้ำเกลือในช่วงเวลำน้ีไม่ไดช่้วยให้
อำกำรของผูป่้วยดีข้ึน และอำจท ำให้ผูป่้วยยืดควำมทุกข์ทรมำนออกไปอีกเน่ืองจำกน ้ ำเกลือ
ประกอบดว้ย น ้ ำ เกลือ และน ้ ำตำล จึงไม่มีสำรอำหำรเพียงพอท่ีจะทดแทนอำหำรได ้เพียงแต่หล่อ
เล้ียงควำมทรมำนระดบัเดิมไว ้โดยทัว่ไปอำจพิจำรณำใหน้ ้ ำเกลือหำกจ ำเป็นตอ้งใหย้ำทำงเส้นเลือด
เท่ำนั้น กำรใหอ้ำหำรผูป่้วยในช่วงเวลำน้ีอำจเป็นเหตุใหส้ ำลกัเขำ้ไปในระบบทำงเดินหำยใจและติด

                                                 

 ๑พญ. ดำริน จตุรภทัรพร, “กำรดูแลเม่ือผูป่้วยเข้ำสู่ช่วงสุดท้ำยของชีวิต”, ๑๔ มิถุนำยน 
๒๕๕๒,  
<http://www.thaifp.com/palliative/download/pt_ed/brochure%20last%20hour.pdf> (14 July 2009) 



 

 
๑๒ 

เช้ือในปอดได ้ซ่ึงจะท ำใหผู้ป่้วยทุกขท์รมำนเพิ่มข้ึนหรือเสียชีวิตก่อนเวลำอนัควร กำรไดรั้บอำหำร
ท่ีน้อยลงในระยะน้ีไม่ได้เป็นสำเหตุให้ผูป่้วยอดอำหำรจนถึงแก่ควำมตำย ผูป่้วยถึงแก่ควำมตำย
เพรำะโรคของผูป่้วยเอง กำรให้ท่ออำหำรประเภทต่ำงๆไม่ว่ำจะทำงท่อทำงเดินอำหำร หรือท่อ
อำหำรทำงเส้นเลือด จึงควรพิจำรณำอย่ำงมำกเพรำะมกัจะท ำให้ผูป่้วยเจ็บร ำคำญ และอำจเป็น
สำเหตุใหถึ้งแก่ควำมตำยก่อนเวลำดงักล่ำว  
 ๓. ปำกและล้ินของผูป่้วยมกัจะมีอำกำรแห้ง เพรำะผูป่้วยส่วนใหญ่หำยใจทำงปำก และ 
มกัจะด่ืมน ้ ำไดเ้พียงเล็กน้อย ท ำให้ปำกและล้ินของผูป่้วยแห้งมำก ซ่ึงท ำให้ทุกขท์รมำนได้ วิธีกำร
ดูแลผูป่้วยท่ีมีอำกำรอยำ่งน้ี ผูดู้แลควรผสมน ้ ำ ประมำณ ๑ ลิตรกบั เกลือ ½ ช้อน และผงฟู ๑ ช้อน 
แลว้ใช้ผำ้ก๊อซชุบน ้ ำดงักล่ำวเช็ดปำก เหงือกและล้ินของผูป่้วย ไม่ตอ้งตกใจหำกผูป่้วยกดัผำ้ก๊อซ
ขณะท่ีเช็ดในปำก ให้เช็ดต่อไปจนกำรกดัผำ้ก๊อซคลำยลง เปล่ียนส่วนผสมน ้ ำ เกลือ และผงฟูใหม่
ทุกวนั เช็ด ปำก เหงือกและล้ินของผูป่้วยไดทุ้กชัว่โมง เพื่อใหชุ่้มช้ืน  
 ๔. ตำของผูป่้วยมกัจะปิดไม่สนิท เน่ืองจำกผูป่้วยปิดตำไม่สนิท ท ำให้เกิดอำกำรตำแห้ง
แสบได ้ผูดู้แลอำจจะใชน้ ้ำตำเทียมหยอดตำใหผู้ป่้วยวนัละ ๔ คร้ัง หำกตำผูป่้วยเผยอเปิดตลอดเวลำ  
 ๕. อำกำรปวดไม่ไดเ้พิ่มข้ึน โดยทัว่ไปอำกำรปวดของผูป่้วยมกัจะไม่เพิ่มข้ึนในช่วงสุดทำ้ย 
เน่ืองจำกผูป่้วยขยบัตวันอ้ยลงและนอนหลบัมำกข้ึน ในบำงคร้ังท่ีญำติช่วยขยบัตวัผูป่้วย อำจไดย้ิน
เสียงเหมือน ผูป่้วยร้องครำง เสียงดงักล่ำวมำจำกกำรขยบัตวัร่วมกบักำรหำยใจออก ไม่ใช่มำจำก
อำกำรปวด สังเกตอำกำรปวดโดยดูจำกกำรหนำ้น่ิวขมวดคิ้วแทนเสียงร้องครำง อำจพิจำรณำให้ยำ
แกป้วดเพิ่มหำกมีอำกำรดงักล่ำวบ่อยคร้ัง โดยทัว่ไปควรลดปริมำณยำแก้ปวดลงและอำจจะต้อง
เปล่ียนวธีิกำรใหย้ำ เช่นจำกยำกินมำเป็นยำฉีด หรือยำท่ีสำมำรถดูดซึมใตล้ิ้นได ้เพื่อใหเ้หมำะสมกบั
สภำพผูป่้วย  
 ๖. มีภำวะกระสับกระส่ำย เกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงของสำรเคมีภำยในร่ำงกำย เน่ืองจำก
อวยัวะต่ำง ๆ เร่ิมวำย ญำติหรือผูดู้แลอำจจะขอให้แพทยส์ั่งยำนอนหลบัอยำ่งอ่อนให้เพื่อให้ผูป่้วย
ไดพ้กัผอ่นบำ้ง ซ่ึงยำเหล่ำน้ีไม่ไดท้  ำให้หลบัลึกจนตำย อยำ่งไรก็ตำมให้พิจำรณำตำมสภำพอำกำร 
หำกกระสับกระส่ำยประสำทหลอนมำก อำจช่วยให้ผูป่้วยไดพ้กัหลบัมำกข้ึน แต่หำกอำกำรไม่มำก 
อำจไม่จ  ำเป็นตอ้งรักษำอำกำรน้ี เพรำะผูป่้วยหลำยรำยอยำกมีสติก่อนตำย ไม่อยำกง่วงงุนงง อยำก
รู้สึกตวัวำ่ไดล้  ่ำลำญำติ ๆ ก่อนจำกไป บำงรำยอยำกมีจิตอนัเป็นกุศลหรือท่องบทสวดมนตก่์อนลม
หำยใจสุดทำ้ยเพื่อใหเ้ป็นกำรตำยดีตำมควำมเช่ือของตน  
 ๗. มีกำรหำยใจไม่เป็นจงัหวะ อำจหำยใจช้ำบ้ำง เร็วบ้ำง ลึกบ้ำง ต้ืนบ้ำง และอำจหยุด
หำยใจเป็นช่วง ๆ ซ่ึงช่วงท่ีหยุดหำยใจน้ีจะค่อย ๆ ยำวข้ึนเม่ือผูป่้วยใกลจ้ะเสียชีวิต ตวัผูป่้วยเองจะ
ไม่รู้สึกทรมำนกบัอำกำรน้ี เพรำะเกิดจำกภำวะกรดและด่ำงเปล่ียนแปลงไปหลงัจำกอวยัวะต่ำง ๆ



 

 
๑๓ 

หยุดท ำงำน ผูป่้วยในภำวะน้ีไม่ไดข้ำดออกซิเจน กำรให้ออกซิเจนจึงไม่จ  ำเป็น และไม่ไดช่้วยชีวิต
ผูป่้วยในระยะน้ี ตรงกนัขำ้มกำรให้ออกซิเจนกลบัท ำให้ผูป่้วยรู้สึกแห้งเจ็บและอึดอดัไม่สบำยตวั 
ดงัจะสังเกตไดจ้ำกผูป่้วยจะพยำยำมดึงหนำ้กำกหรือท่อออกซิเจนทิ้งอยูต่ลอดเวลำทั้ง ๆ ท่ีไม่รู้สึกตวั  
 ๘. มีภำวะเสียงดงัครืดครำดจำกน ้ ำลำยสอ เม่ือใกลเ้วลำท่ีผูป่้วยจะเสียชีวิต ญำติอำจได้ยิน
เสียงดงัครืดครำดในล ำคอคลำ้ยเสียงกรน ในขณะท่ีผูป่้วยซึมลงมำกและไม่ค่อยตอบสนองต่อส่ิง
รอบตวั เสียงน้ีเกิดจำกกล้ำมเน้ือในกำรกลืนไม่ท ำงำน ล้ินตก แต่ต่อมน ้ ำลำยน ้ ำเมือกต่ำง ๆ ยงั
ท ำงำนอยู ่ภำวะดงักล่ำวไม่ท ำใหท้ำงเดินหำยใจอุดตนัจนถึงแก่ควำมตำย ใหผู้ป่้วยนอนตะแคงโดยมี
หมอนยำวรองหลงั จะช่วยลดเสียงดงัครืดครำดลงได ้ผูท่ี้ดูแลอำจจะขอให้แพทยพ์ิจำรณำสั่งยำเพื่อ
ช่วยลดอำกำรน ้ ำลำยสอ หำกมีอำกำรน่ำร ำคำญอยำ่งมำก ไม่ควรดูดเสมหะดว้ยเคร่ีองดูด เน่ืองจำก
ไม่ไดแ้กไ้ขสำเหตุและท ำใหผู้ป่้วยเจบ็และอำเจียนจำกท่อท่ีลว้งลงไปดูดเสมหะในล ำคอ  
 ๙. มือเทำ้เยน็ ไม่ตอบสนองต่อส่ิงรอบขำ้ง เม่ือเวลำของผูป่้วยใกลห้มดลง ญำติหรือผูท่ี้ดูแล
อำจสังเกตได้จำกมือเทำ้เย็น เปล่ียนเป็นสีคล ้ ำ ผิวเป็นจ ้ ำ ๆ ตำเบิกกวำ้งแต่ไม่กระพริบ ปัสสำวะ
น้อยลงมำก ผูป่้วยบำงรำยอำจต่ืนข้ึนมำในช่วงเวลำสั้น ๆ เหมือนอำกำรดีข้ึน ซ่ึงเป็นเพรำะผูป่้วย
พยำยำมรวบรวมพลงังำนส ำรองท่ีมีทั้งหมดมำใชใ้นกำรร ่ ำลำญำติคร้ังสุดทำ้ยก่อนจำกไป ควรหยุด
วดัควำมดนัโลหิตหรือสำยวดัต่ำง ๆ รอบตวั แกะเคร่ืองพนัธนำกำรผูกมดัผูป่้วยต่ำง ๆ ใหไ้ดม้ำก
ท่ีสุด เน่ืองจำกค่ำท่ีวดัได้ไม่สำมำรถเช่ือถือได้และเป็นกำรรบกวนผูป่้วยมำกข้ึน ตั้งสติให้ดี อย่ำ
ตกใจ ใชเ้วลำช่วงสุดทำ้ยอยูข่ำ้งเตียงกบัผูป่้วยมำกท่ีสุด ก่อนท่ีจะด ำเนินพิธีทำงศำสนำต่อไป  
 จำกลกัษณะอำกำรดงักล่ำวน้ี เป็นลกัษณะอำกำรท่ีจะสังเกตเห็นไดข้องผูป่้วยระยะสุดทำ้ย 
ซ่ึงญำติและผูท่ี้ดูแลผูป่้วยจะตอ้งมีควำมเขำ้ใจ เพื่อจะไดรั้บมือกบัอำกำรท่ีพบบ่อยในช่วงสุดทำ้ย
ของชีวติไดอ้ยำ่งมีสติ และใหญ้ำติไดใ้ชเ้วลำอยูก่บัผูป่้วยอยำ่งมีคุณค่ำก่อนจำกกนั  
 ๒.๑.๒ ทฤษฏีเกีย่วกบัการเยยีวยาผู้ป่วยระยะสุดท้าย 
 กำรดูแลผูป่้วยระยะสุดทำ้ย คือกำรดูแลให้ผูป่้วยใช้ชีวิตประจ ำวนัในช่วงสุดทำ้ยอย่ำงมี
ควำมสุขไม่ทุกขท์รมำนทำงร่ำงกำยและจิตใจ หรือมีควำมไม่สบำยใหน้อ้ยท่ีสุด และใหผู้ป่้วยไดพ้บ
วำระสุดทำ้ยอยำ่งมีควำมสุข หรือตำยอยำ่งมีควำมสงบสุขหรือตำยอยำ่งสมศกัด์ิศรีควำมเป็นมนุษย ์
(คือ กำรตำยตำมสภำพธรรมชำติท่ีควรจะเป็น ไม่ไดต้ำยภำยใตก้รรมวิธีและเทคโนโลยีสมยัใหม่
ทำงกำรแพทย)์๒ โดยมุ่งสำระส ำคญัดงัน้ี 
 ๑. บรรเทำควำมทุกขท์รมำรทำงกำยของผูป่้วย โดยเฉพำะควำมเจบ็ปวดทำงร่ำงกำย 

                                                 

 ๒ภคัภร  ช่วยคุณูปกำร, รวบรวมองค์ความรู้การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย, (กรุงเทพมหำนคร : 
โรงพิมพอ์งคก์ำรสงเครำะห์ทหำรผำ่นศึก, ๒๕๔๗), หนำ้ ๑๑๕. 



 

 
๑๔ 

 ๒. ให้กำรดูแลสภำพทัว่ไปของร่ำงกำยให้เกิดควำมสะดวกสบำย เช่น กำรท ำควำมสะอำด
ร่ำงกำย กำรดูแลแผลกดทบัเพื่อลดควำมเจ็บปวดทรมำนของผูป่้วย 
 ๓. กำรใหผู้ป่้วยอยูใ่นสภำพแวดลอ้มท่ีมีควำมอบอุ่น ไม่แยกใหโ้ดดเด่ียว วำ้เหว ่
 ๔. ให้กำรรักษำพยำบำลอยำ่งต่อเน่ืองทำงกำรแพทย ์โดยยุติกำรพยำบำลดว้ยเทคโนโลยีท่ี
กำ้วหนำ้ ซ่ึงเป็นกำรเพิ่มทุกขเ์วทนำแก่ผูป่้วย แต่เป็นกำรพยำยำมท่ีไร้ผลน ำมำซ่ึงกำรไร้ศกัด์ิศรีใน
ควำมเป็นมนุษยข์องผูป่้วย 
 ๕. ควรมีกำรผอ่นปรนกฎระเบียบให้ยืดหยุน่ กบัผูป่้วยระยะสุดทำ้ย เช่น ระยะเวลำกำรเขำ้
เยีย่มของญำติ เป็นตน้ 
 ๖. สนองตอบควำมตอ้งกำรดำ้นจิตวิญญำณของผูป่้วย เช่น กำรปฏิบติักิจทำงศำสนำท่ีผูป่้วย
นบัถือและเคำรพในส่ิงท่ีผูป่้วยมีศรัทธำดว้ย 
 ๗. กำรให้กำรดูแลผูป่้วยดว้ยควำมรัก ควำมเมตตำ และควำมอ่อนโยน เป็นเป้ำหมำยท่ีทุก
คนท่ีดูแลผูป่้วยตอ้งปฏิบติั 
 ๘. ไม่ละทิ้งครอบครัวของผูป่้วยระยะสุดทำ้ยท่ีอยู่เบ้ืองหลงัด้วย คือ ปลอบโยนบรรเทำ
ควำมทุกขใ์จของครอบครัวผูป่้วย 
 หลกักำรดูแลผูป่้วยระยะสุดทำ้ยและแนวคิดดงักล่ำวขำ้งตน้ สอดคล้องกบัหลกักำรของ
พระไพศำล วสิำโล ผูเ้ช่ียวชำญดำ้นกำรดูแลผูป่้วยระยะสุดทำ้ย๓ ซ่ึงไดน้ ำเสนอเป้ำหมำยในกำรดูแล
ช่วยเหลือผูป่้วยระยะสุดทำ้ยไวว้่ำ กำรดูแลผูป่้วยระยะสุดทำ้ยนั้นควรมีกำรมุ่งเน้นในดำ้นต่ำง ๆ 
ดงัน้ี คือ 
 ๑. มุ่งประโยชน์ต่อตวัผูป่้วยเป็นหลกัมิใช่ตวัโรค 
 ๒. มุ่งบรรเทำอำกำรเจบ็ป่วยและทุกขท์รมำนทั้งดำ้นร่ำงกำย จิตใจ สังคม และจิตวญิญำณ 
 ๓. ให้กำรดูแลรักษำดว้ยควำมรัก เมตตำ เอ้ืออำทร ครอบคลุมทุกดำ้นอยำ่งจริงใจและเน้น
เฉพำะรำยบุคคลเพิ่มคุณภำพชีวิตใหผู้ป่้วยและครอบครัว ใหก้ำรดูแลช่วยเหลือตั้งแต่เร่ิมตน้เจ็บป่วย
จนระยะสุดทำ้ย 
 ๔. จดัใหมี้ระบบกำรช่วยเหลือค ้ำจุนครอบครัวผูป่้วยทุกสภำวกำรณ์ 
 ๕. ถือวำ่ควำมตำย เป็นกระบวนกำรปรกติของธรรมชำติเป็นสัจธรรมท่ีทุกชีวิตตอ้งสัมผสั 
ไม่ควรพยำยำมเร่งรัดหรือเหน่ียวร้ังควำมตำยจนเกินควร 
 พระไพศำล วิสำโล ได้สรุปหลักกำรในกำรช่วยเหลือผูป่้วยระยะสุดท้ำยไวโ้ดยย่อ ๗ 
ประกำร คือ 

                                                 

 ๓เร่ืองเดียวกนั, หนำ้ ๑๒๒.  



 

 
๑๕ 

 ประกำรท่ี ๑ กำรให้ควำมรัก ควำมเขำ้ใจ ผูป่้วยใกลต้ำยมกัจะมีควำมกลวัหลำยอยำ่ง เช่น 
กลวัถูกทอดทิ้ง กลวัเป็นภำระ กลวัตำยคนเดียวซ่ึงเรำควรให้ควำมมัน่ใจวำ่จะไม่ทอดทิ้งเขำ ให้เขำ
มัน่ใจและมีก ำลงัใจท่ีจะขำ้มพน้ควำมเจ็บปวดควำมทุกขท์ำงใจไปได ้และอำจท ำให้ควำมทุกขท์ำง
กำยเบำบำงไปไดด้ว้ย โดยญำติมิตรจะตอ้งมีควำมอดทนอดกลั้นอยำ่งมีสติ มีเมตตำ ไม่ฉุนเฉียวกบั
ปฏิกิริยำของผูป่้วย 
 ประกำรท่ี ๒ ช่วยใหเ้ขำยอมรับควำมตำยท่ีจะมำถึงกำรพูดให้เขำยอมรับควำมตำยท่ีจะมำถึงกำร
พูดจำใหเ้ขำยอมรับควำมตำยเป็นศิลปะ ซ่ึงไม่สำมำรถท ำไดด้ว้ยกำรเทศนำสั่งสอนวำ่ ควำมตำยเป็น
ของเท่ียงทุกคนตอ้งตำยและจะตอ้งปล่อยวำง เพรำะคนเรำจะปฏิเสธไวก่้อน ไม่เช่ือวำ่เป็นควำมจริง 
ไม่ยอมรับส่ิงเหล่ำน้ี ดงันั้น จึงตอ้งอำศยักำรซกัถำมให้เขำเห็นตวัเอง เช่น ถำมวำ่ ไม่อยำกตำยเพรำะ
อะไร เขำกลวั หรือกงัวลอะไร เป็นตน้ 
 ประกำรท่ี ๓ ช่วยให้เขำจดจ่อในส่ิงท่ีดีงำมเช่น ให้นึกถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ 
หรือควำมดี ควำมภำคภูมิใจท่ีเขำไดท้  ำ เพื่อให้จิตเป็นกุศลเกิดควำมอ่ิมเอิบใจ มัน่ใจ ไม่พลดัไปสู่
กรรมนิมิต หรือคตินิมิตท่ีไม่ดีและท่ีส ำคญัจะท ำจิตใจสงบไม่ทุรนทุรำย 
 ประกำรท่ี ๔ ช่วยให้เขำปลดเปล้ืองส่ิงคำ้งคำใจ ส่ิงคำ้งคำใจน้ีอำจหมำยถึง กำรแบ่งมรดก 
ควำมน้อยเน้ือต ่ำใจคนใกล้ตวั ควำมโกรธแค้น ควำมรู้สึกถูกผิด ฯลฯ ซ่ึงเรำควรช่วยจดัสภำพ 
แวดลอ้ม หรือหำโอกำสให้เขำไดป้ลดเปล้ืองส่ิงคำ้งคำใจต่ำง ๆ เหล่ำนั้นเพื่อให้เขำจำกไปอยำ่งเบำ
ท่ีสุด 
 ประกำรท่ี ๕ ช่วยปล่อยวำงส่ิงต่ำง ๆ แมบ้ำงคนอำจไม่มีส่ิงคำ้งคำใจท่ีเป็นกุศล แต่ก็ตอ้ง
ปล่อยวำงส่ิงต่ำง ๆ ทั้งหมดเช่นกนั ทั้งรูปธรรมนำมธรรม แมแ้ต่ควำมรักก็ตอ้งปล่อยวำง ซ่ึงกำรจะ
ช่วยใหผู้ป่้วยเขำ้ใจเร่ืองน้ีอำจตอ้งพิจำรณำภูมิปัญญำ หรือภูมิธรรมของเขำวำ่มีแค่ไหนดว้ย 
 ประกำรท่ี ๖ สร้ำงบรรยำกำศท่ีเอ้ือให้ใจสงบ เช่น กำรน ำพระพุทธรูปท่ีเขำนับถือมำให้บูชำ 
หรือบรรยำกำศท่ีญำติมิตรพร้อมเพรียงกนัช่วยกนัสวดมนตท์ ำสมำธิ หรือถำ้เขำไม่สนใจธรรมะ อำจเปิด
เพลงท่ีเขำชอบเบำ ๆ ก็ได ้
 ประกำรท่ี ๗ กล่ำวค ำอ ำลำหำกเขำคิดวำ่จะอยูก่บัเรำไดไ้ม่นำน ก็ควรกล่ำวค ำอ ำลำ อำจพูด
ขอบคุณส่ิงดี ๆ ท่ีเขำท ำให้กับทุกคน หรือแนะน ำให้เขำปล่อยวำง เตรียมตวัเตรียมใจ ระลึกถึง             
พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ และขอขมำเจำ้กรรมนำยเวรซ่ึงกำรน ำทำงไปสู่สุคติเช่นน้ี ลูกหลำน
ญำติมิตรสำมำรถช่วยได้๔ 

                                                 

 ๔พระไพศำล  วิสำโล, ความตายประตูสู่สภาวะใหม่, (กรุงเทพมหำนคร : มูลนิธิโกมลคีมทอง, 
๒๕๔๕), หนำ้ ๒๔-๒๖. 



 

 
๑๖ 

 ผูป่้วยระยะสุดทำ้ยหลำยรำย มีอำกำรทำงร่ำงกำยท่ีเป็นทุกข์ทรมำนมำก และตอ้งทนรับ
ควำมเจ็บปวดจำกโรคร้ำยท่ีเป็นอยูจ่นกวำ่จะส้ินอำยุขยัอยำ่งไม่มีทำงรักษำให้หำยขำดได ้ดงันั้นใน
ปัจจุบนั จึงเกิดแนวควำมคิดท่ีแตกต่ำงกนัของสังคมวำ่ เป็นสิทธิของคนไขห้รือไม่ ท่ีจะเลือกจดักำร
กบัชีวติโดยกำรจบชีวติตวัเองลง โดยไม่รับกำรรักษำพยำบำลทำงกำรแพทยใ์ด ๆ อีก และไม่ตอ้งทน
ทุกขเวทนำจำกโรคร้ำยท่ีเป็นอยู่ กำรุณยฆำตจึงเป็นเร่ืองท่ีถูกยกข้ึนมำเป็นประเด็นในกำรแสดง
ควำมคิดเห็นของนกัวิชำกำรดำ้นกำรแพทย ์และดำ้นกำรศำสนำ กำรุณยฆำตนั้นไม่ไดห้มำยถึงกำร
ฆ่ำผูป่้วยให้ตำยแน่นอน แต่หมำยถึงกำรท่ีผูป่้วยระยะสุดทำ้ยท่ีไม่สำมำรถรักษำให้หำยขำดได้นั้น 
เลือกไม่รับกำรรักษำทำงกำรแพทยอี์ก มีผลท ำให้ระยะเวลำของชีวิตผูป่้วยนั้นสั้นลง เม่ือเทียบกบั
กำรยนิยอมรับกำรรักษำต่อไป  
 ซ่ึงส ำหรับดำ้นศำสนำแลว้ กำรรุณยฆำต ในควำมหมำยของทุกศำสนำจึงไม่ใช่กำรตดัสิน
ง่ำย ๆ เพื่อตดัปัญหำเฉพำะหนำ้ในกำรท ำใหผู้ป่้วยไดต้ำยสมใจของตนเพื่อหนีควำมเจบ็ปวดทำงกำย
เท่ำนั้น แต่เป็นบริบทของชีวิตท่ีมีค่ำ ทุกศำสนำรวมทั้งพระพุทธศำสนำจึงปฏิเสธกำรตำยตำมควำม
ตอ้งกำรของผูป่้วย แต่เป็นไปดว้ยกำรพิจำรณำถึงภำวะทำงร่ำงกำยซ่ึงไม่สำมำรถอยูไ่ด ้สังขำรท่ีหมด
ปัจจยัปรุงแต่งตอ้งยุติหน้ำท่ีลงตำมเหตุและปัจจยัของมนัเท่ำนั้น คนไขจึ้งมีสิทธิท่ีจะรับหรือไม่รับ
กำรรักษำทำงกำรแพทยอี์กต่อไป เม่ือทรำบวำ่ตนเป็นผูป่้วยระยะสุดทำ้ยแลว้และตอ้งกำรจำกโลกน้ี
ไปอย่ำงสมศักด์ิศรีควำมเป็นมนุษย์ ไม่เป็นกำรยื้อชีวิตเพื่อให้ผูป่้วยมีชีวิตอยู่อย่ำงไม่สมศักด์ิศรี
ประกอบดว้ยเคร่ืองช่วยหำยใจหรือเคร่ืองมือทำงวิทยำศำสตร์กำรแพทย ์เพียงเพื่อควำมสุขใจของ
ญำติท่ียงัไม่ยอมรับกบัควำมตำยของผูป่้วย หรือผลประโยชน์ทำงเศรษฐกิจของผูใ้ดก็ตำมท่ีเก่ียวขอ้ง 
ซ่ึงส ำหรับทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรดูแลผูป่้วยระยะสุดทำ้ย ท่ีเห็นวำ่มีควำมส ำคญัควรศึกษำส ำหรับ
งำนวจิยัน้ี ผูว้จิยัไดร้วบรวมมำดงัน้ี 
 ๑ ทฤษฎกีารดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม (holistic approach) 
 กำรดูแลแบบองค์รวม หมำยถึง กำรดูแลทำงดำ้นร่ำงกำย จิตใจและอำรมณ์ สังคม จิตวิญญำณ 
กำรดูแลผูป่้วยระยะสุดทำ้ยนั้นในปัจจุบนั มีกำรพฒันำแนวทำงโดยยดึผูป่้วยเป็นศูนยก์ลำงโดยเลือก
วิธีกำรรักษำพยำบำลแบบองค์รวม (holistic approach) กล่ำวคือ กำรให้ควำมสนใจผูป่้วยทั้งทำง
ร่ำงกำยและจิตใจ สังคมและจิตวิญญำณ๕ กำรให้กำรรักษำพยำบำลจึงเป็นไปในลกัษณะของ
กำรประคบัประคอง  (Palliative Care) คือ กำรให้กำรดูแลผูป่้วยซ่ึงเป็นโรคท่ีไม่สำมำรถรักษำให้
หำยขำดได ้หรือผูป่้วยท่ีไม่สำมำรถกลบัคืนสู่สภำพปกติได ้โดยท่ีกำรรักษำพยำบำลจะมุ่งเน้นกำร
เยียวยำตำมอำกำรของโรคท่ีแสดงออก ซ่ึงเป็นกำรรักษำแบบประคบัประคองให้ผูป่้วยมีคุณภำพ

                                                 

 ๕ภคัคร  ช่วยคุณูปกำร, รวบรวมองค์ความรู้การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย, อำ้งแลว้, หนำ้ ๓๐. 



 

 
๑๗ 

ชีวิตท่ีดี๖ ตำมกฎบตัรของสถำบนั Maison Sarrazin ซ่ึงเป็นสถำบนัท่ีในกำรดูแลผูป่้วยระยะสุดทำ้ย
ในประเทศแคนำดำได้ให้รำยงำนควำมตอ้งกำรด้ำนจิตวิญญำณของผูป่้วยท่ีทีมสุขภำพท่ีดูผูป่้วย
จ ำเป็นตอ้งปฏิบติัดงัต่อไปน้ีคือ 
 ๑. กำรใหก้ำรบ ำบดัดำ้นจิตวญิญำณ 
 ๒. กำรเป็นผูร่้วมเคียงขำ้งผูป่้วยจนสำมำรถคน้หำควำมหมำยของชีวติของตนท่ีเหลืออยู ่
 ๓. กำรช่วยเหลือผูป่้วยใหส้ำมำรคติดสินใจเลือกในดำ้นศีลธรรมอยำ่งดี 
 ๔. กำรใหค้วำมเคำรพวถีิกำรด ำเนินชีวติ และควำมเช่ือของผูป่้วย 
 ๕. ตลอดจนกำรช่วยเหลือใหผู้ป่้วยสำมำรถปฏิบติัตำมควำมเช่ือของตนเองได้๗  

 ทฤษฎีต่ำง  ๆ  ที่น ำมำใช้ในกำรดูแลและเย ียวยำจิตใจผูป่้วยจึงมีผูส้นใจศึกษำและ
น ำเสนออย่ำงมำกมำย นำยแพทย ์Ned H. Casem แห่งโรงพยำบำล Massachusett General Hospital 
ไดอ้ธิบำยถึงหลกักำรพื้นฐำนท่ีส ำคญั ๙ ประกำรส ำหรับบุคคลำกรสำธำรณสุขในกำรดูแลผูป่้วย
ระยะสุดทำ้ยไว ้ดงัน้ีคือ 
 ๑. Competence ผูดู้แลมีควำมรู้ ควำมสำมำรถเพียงพอในกำรดูแลผูป่้วย 
 ๒. Concern มีควำมห่วงใย ผกูพนั เอำใจใส่อยำ่งจริงใจ 
 ๓. Comfort ให้ผูป่้วยไดรั้บควำมสะดวกสบำยทั้งร่ำงกำย และจิตใจ โดยเฉพำะเร่ืองควำม
เจบ็ปวดทำงกำยภำพ 
 ๔. Communication เปิดโอกำสให้ผูป่้วยไดพู้ดคุยส่ือสำร เพรำะผูป่้วยย่อมมีส่ิงท่ีตอ้งกำร
พูดหรือจดักำรใหเ้รียบร้อยก่อนท่ีตนเองตอ้งจำกไป 

๕. Children and Relative กำรน ำญำติ และบุตรหลำนมำเยี่ยมให้ก ำลงัใจ โดยหำช่วงเวลำท่ี
เหมำะสมจะสร้ำงควำมรู้สึกท่ีดีใหก้บัผูป่้วย 
 ๖. Cohesion เช่ือมสัมพนัธภำพระหวำ่งผูป่้วยกบัสมำชิกในครอบครัว ใหส้มำชิกมีส่วนร่วม
ในกำรประคบัประคองจิตใจลดควำมกงัวล 
 ๗. Cheerfulness มีอำรมณ์ขนัในช่วงเวลำท่ีเหมำะสมเพื่อช่วยลดควำมเครียด และควำม
กงัวล ใหก้บัผูป่้วย  
 ๘. Consistency กำรดูแลผูป่้วยระยะสุดทำ้ยตอ้งกำรควำมสม ่ำเสมอและต่อเน่ือง คงเส้นคงวำ  

                                                 

 ๖Di Mola G, Le cure palliative, Approccio assistenssiale ai malati terminali, (Floriani : 
Milano, 1987), p. 9. 
 ๗Moreau G, et al, Le service daccompanement spiritual dela maison Sarrazin, (College 
de France : Quebec, 1984), p. 54.  



 

 
๑๘ 

 ๙. Calmness of mind บุคลำกรท่ีดูแลผูป่้วยระยะสุดท้ำยเองควรมีสติและจิตใจท่ีสงบ
สำมำรถพร้อมเผชิญกบัทุกเหตุกำรณ์ท่ีอำจเกิดข้ึนกบัผูป่้วยได้๘ 
 ดงันั้น กำรเยียวยำทำงใจผูป่้วยระยะสุดทำ้ย จึงจ ำเป็นตอ้งเขำ้ใจผูป่้วยระยะสุดทำ้ยถึงสภำวะ
ดำ้นกำยภำพและดำ้นจิตใจ ซ่ึงมีงำนศึกษำหน่ึงท่ีไดท้  ำกำรศึกษำปฏิกิริยำดำ้นอำรมณ์ต่อควำมตำยของ
ผูป่้วยระยะสุดทำ้ย (Emotional Reaction to Death) งำนศึกษำน้ีไดแ้บ่งช่วงระยะเวลำของผูป่้วยเป็น
ช่วงต่ำง ๆ ของชีวติภำยหลงัตอ้งรับทรำบถึงควำมจริงท่ีตนป่วยแลว้เป็นดงัน้ีคือ 
 ๑. ระยะปฏิเสธ (Denial) ผูป่้วยจะปฏิเสธไม่ยอมรับควำมจริง คือ ไม่เช่ือวำ่ตวัเองเป็นโรค
ร้ำยท่ีตอ้งเสียชีวิตในเวลำอนัใกล ้ซ่ึงเป็นกลไกจิตใจท่ีปฏิเสธไม่ยอมรับควำมเจ็บปวดหรือผิดหวงั
อยำ่งรุนแรงได ้
 ๒. ระยะโกรธ (Anger) อำรมณ์โกรธเกิดกบัผูป่้วยไดง่้ำยรวมทั้งควำมหงุดหงิด ถอนหำยใจ
บ่อย สีหนำ้เคร่งเครียด อำรมณ์โกรธเป็นปฏิกิริยำตอบสนองในล ำดบัตน้ ๆ ท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจำกกำรท่ี
คนเรำเผชิญกบักำรสูญเสียท่ีไม่คำดคิดมำก่อน ผูป่้วยส่วนใหญ่มีอำรมณ์ปฏิเสธร่วมไปกบัอำรมณ์
โกรธพร้อมกนัไปดว้ย 
 ๓. ระยะต่อรอง (Bargaining) ระยะน้ีผู ้ป่วยจะมีควำมรู้สึกอยำกต่อรองกับโชคชะตำ               
ขอโอกำสแมจ้ะนอ้ยนิดเพื่อ ท ำส่ิงท่ียงัคำ้งคำใจ หรือรอในส่ิงท่ีตนอยำกใหส้ ำเร็จเสร็จส้ินก่อน เช่น
อยำกรอใหลู้กส ำเร็จกำรศึกษำก่อน  
 ๔. ระยะซึมเศร้ำ (Depression) ระยะน้ีผูป่้วยจะเกิดอำกำรซึมเศร้ำเสียใจกบัควำมทุกข์โศก 
ท่ีเกิดจำกกำรตอ้งสูญเสียในสองประเด็น คือ ประเด็นแรก กำรสูญเสียส่ิงท่ีเกิดแลว้ เช่น ตอ้งตกงำน 
ตอ้งพึ่งพำผูอ่ื้นไม่สำมำรถพึ่งตนเองไดแ้ลว้ ประเด็นหลงัคือก ำลงัจะตอ้งสูญเสียชีวิตของตนเองใน
ระยะเวลำใกล ้ควำมซึมเศร้ำน้ีจะมำพร้อมกบัควำมรู้สึกอำ้งวำ้งโดเด่ียว (loneliness) ซ่ึงเกิดจำกกำร
ตอ้งอยู่คนเดียวเพรำะป่วย ตอ้งแยกมำพกัรักษำตนในขณะท่ีญำติพี่น้องตอ้งท ำงำนของตนของตน 
ประกำรท่ีสอง คือ ผูป่้วยไม่สำมำรถพูดเพื่อปรึกษำหำรือ หรือระบำยควำมทุกขแ์ละควำมกงัวลใจได ้
ควำมอำ้งวำ้งโดดเด่ียวน้ีจะสะทอ้นออกมำดว้ย กำรถดถอยแยกตัวจำกสังคม และมีอำกำรนอนไม่
หลบัส้ินหวงัดว้ย 
 ๕. ระยะยอมรับ(Acceptance)  ผู ้ป่วยเ ร่ิมยอมรับในโชคชะตำท่ีตนต้องป่วย แต่ใน
ขณะเดียวกนัก็ยงมีอำกำรซึมเศร้ำหรืออำรมณ์อ่ืน ๆ เกิดร่วมดว้ยเป็นคร้ังครำว อำจยงัมีควำมกงัวลใจ

                                                 

 ๘นำยแพทยอ์นุพนัธ์  ตนัติวงศ,์ การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย, (กรุงเทพมหำนคร : ส ำนกัพิมพ ์
เอส. ที. พี. เพรส จ ำกดั, ๒๕๕๐), หนำ้ ๓๔. 



 

 
๑๙ 

วำ่ โรคท่ีป่วยอยูจ่ะอำกำรร้ำยแรงไปกวำ่น้ีอีกไหม และเม่ือตนส้ินชีวิตไปแลว้ โลกหนำ้จะเป็นเช่น
ไร๙ 
 กำรเฝ้ำระวงัและดูแลอยำ่งใกลชิ้ดก่อนตำย (The Death Vigil) ผูดู้แลผูป่้วยจ ำเป็นตอ้งดูแล
ควำมสุขสบำยดำ้นร่ำงกำยของผูป่้วยมำกท่ีสุด ในรำยท่ียงัมีสติอยู ่จึงควรสอบถำมถึงควำมตอ้งกำร
ของผูป่้วยระยะสุดทำ้ย ว่ำตอ้งกำรอะไรเป็นพิเศษบำ้งเพื่อช่วยให้มีควำมสุขสบำยและสงบท่ีสุด 
ประสำทรับรู้ทำงหูกำรไดย้ินจะสูญเสียเป็นล ำดบัสุดทำ้ย ดงันั้นกำรพูดคุยท่ีใกลเ้ตียงผูป่้วยควรเป็น
เร่ืองท่ีดี ไม่สร้ำงควำมกงัวลหรือควำมไม่สบำยใจให้กบัผูป่้วย กำรดูแลผูป่้วยในช่วงน้ี จ  ำเป็นตอ้ง
ค ำนึงถึงมิติดำ้นจิตวิญญำณ ระยะเวลำก่อนท่ีผูป่้วยจะส้ินลมหำยใจนั้น ศำสตรำจำรย ์นำยแพทย ์
จ ำลอง  ศิษยวณิช ได้เขียนเก่ียวกับทรรศนะทำงพุทธศำสนำของภำวะใกล้ตำยโดยอ้ำงคัมภีร์
อภิธรรมมตัถสังคหะท่ีระบุวำ่ สำมำรถแบ่งเป็น ๒ ช่วง คือ 
 ๑. มรณำสันนกำล ช่วงน้ีอำจเกิดเร็วหรือชำ้ ก็ได ้ผูป่้วยจะมีกำรรับรู้ทำงปัญจทวำร ไม่ทำง
ใดก็ทำงหน่ึง อำจเห็นนิมิตต่ำง หัดเป็นหัวเล้ียวหัวต่อของชีวิต ในระยะน้ียงัมีโอกำสฟ้ืนคืนสติได ้
เรำจึงจ ำเป็นตอ้งบอกหนทำง เพื่อใหผู้ป่้วยจำกไปอยำ่งสงบมีสุคติเป็นท่ีไป 
 ๒. มรณำสันนวิถี เป็นวิถีจิตท่ีไม่สำมำรถฟ้ืนกลบัมำไดแ้ลว้ ผูป่้วยจะไม่รับรู้ทำงปัญจทวำรอีก 
ดงันั้น กำรบอกหนทำงใด ๆ ก็ไม่มีประโยชน์ จะรับรู้ไดท้ำงมโนทวำรเท่ำนั้น หำกมีกำรรับรู้ทำงมโน
ทวำรท่ีดีก็จะมีสุคติเป็นท่ีไป แต่หำกมีกำรรับรู้ทำงมโนทวำรไม่ดี ก็จะมีทุคติเป็นท่ีไป๑๐ 
 กำรดูแลผูป่้วยระยะสุดทำ้ยน้ีจึงจ ำเป็นตอ้งอำศยักำรดูแลในมิติแห่งจิตวญิญำณ ซ่ึงมีแนวคิด
ท่ีส ำคญัในกำรดูแลผูป่้วยดำ้นจิตวญิญำณอยู ่๔ ประกำรคือ 
 ๑. ควำมเมตตำ (Loving-kindness and compassion) ผูใ้ห้กำรพยำบำลควรมีทั้งควำมเมตตำ
คือ ปรำรถนำดีหวงัช่วยเหลืออยำ่งจริงใจแก่ผูป่้วย ในขณะเดียวกนัก็ตอ้งมีกรุณำ คือ ควำมตอ้งกำร
ช่วยเหลือใหผู้ป่้วยพน้จำกควำมทุกขท่ี์ก ำลงัเผชิญอยูด่ว้ย 
 ๒. พฤติกรรมเอ้ืออำทร (Caring) ผูใ้ห้กำรพยำบำลมีควำมเห็นอกเห็นใจ เอำใจเขำมำใส่ใจ
เรำอยูเ่สมอคิดวำ่ หำกตนเองตอ้งเป็นผูป่้วยจะทุกขย์ำกเพียงใด รอยยิม้และกำรดูแลเอำใจใส่จึงเป็น
ส่ิงท่ีผูป่้วยตอ้งกำรมำกในเวลำน้ี 

                                                 

 ๙ผศ. ดร. ทศันีย ์ ทองประทีป, พยาบาลเพ่ือนร่วมทุกข์ผู้ป่วยระยะสุดท้าย, (กรุงเทพมหำนคร : 
โครงกำรต ำรำวทิยำลยัพยำบำลเก้ือกำรุณย ์ส ำนกักำรแพทย ์กรุงเทพมหำนคร, ๒๕๔๙), หนำ้ ๔๐. 
 ๑๐ทศันีย ์ ทองประทีป, ความสัมพันธ์ของความรู้ทัศนคติบุคลากรปฏิบัติการพยาบาลด้านจิต
วิญญาณของพยาบาลในสังกัดส านักการแพทย์, (กรุงเทพมหำนคร : สภำกำรพยำบำล, ๒๕๔๔), 
หนำ้ ๓๔. 



 

 
๒๐ 

 ๓. ทกัษะกำรส่ือสำร (communicative skills) ผูใ้ห้กำรพยำบำลควรเป็นผูฟั้งท่ีดี พยำยำม
ส่ือสำรกบัผูป่้วยเพื่อทรำบถึงควำมตอ้งกำรของผูป่้วย ซ่ึงจ ำเป็นตอ้งใชท้ั้งวจันภำษำ และอวจันภำษำ
ดว้ย พยำยำมพูดคุยส่ือสำรกบัผูป่้วย เพื่อทรำบถึงกำรเปล่ียนแปลงอำกำร รวมทั้งควำมเจบ็ปวด ของ
ผูป่้วยดว้ย 
 ๔. กำรสัมผสัทำงกำย (Body touch) กำรสัมผสักำยเป็นส่วนหน่ึงของกำรส่ือสำร ซ่ึงจะช่วย
ส่ือสำรถึงควำมรัก และควำมเขำ้ใจ ควำมปรำถนำดี ของผูใ้หก้ำรพยำบำลไปยงัผูป่้วยไดดี้วธีิหน่ึง๑๑ 
 กำรดูแลผูป่้วยแบบองคร์วมนั้นจ ำเป็นตอ้งอำศยัควำมร่วมมือของบุคลำกรหลำยฝ่ำยซ่ึง แต่
ละฝ่ำยนั้น มีบทบำทท่ีตอ้งปฏิบติัต่อผูป่้วยแตกต่ำงกนัไป ซ่ึงตวัอยำ่งวิธีกำรในกำรดูแลผูป่้วยแบบ
องคร์วมควรเป็นดงัน้ีคือ 
 ๑) บทบาทแพทย์เจ้าของไข้  
  ๑.๑) ประเมินสภำวะของผูป่้วย ปรึกษำแพทยส์ำขำอ่ืนเพื่อขอค ำปรึกษำเม่ือจ ำเป็น 
  ๑.๒) ประเมินควำมสำมำรถของผูป่้วย ทำงดำ้นร่ำงกำยสังคมและจิตวิญญำณร่วมกบั
ทีมสุขภำพ 
  ๑.๓) ปรึกษำพยำบำลจิตเวช เขำ้ร่วมประเมินสำวะทำงจิตใจ 
  ๑.๔) ปรึกษำ กบัผูป่้วย ครอบครัวของผูป่้วย และผูดู้แล เพื่อวำงแนวทำงกำรดูแลรักษำ 
  ๑.๕) บนัทึกกำรวินิจฉัยโรค กำรพยำกรณ์โรค ค ำปรึกษำควำมสำมำรถ และควำม
ตอ้งกำรของครอบครัว ขอ้คิดเห็นอ่ืนหลงัจำกพูดคุย ช้ีแจงประเมินร่วมกบัทีมรักษำพยำบำลท่ำนอ่ืนแลว้ 
 ๒) บทบาทของพยาบาลและเจ้าหน้าที่ทางการพยาบาล รวมถึงพยาบาลจิตเวช ให้กำรดูแล
แบบองคร์วมแต่ละดำ้นดงัน้ี 
  ๒.๑) กำรดูแลดำ้นจิตวิญญำณ เป็นกำรดูแลเพื่อให้สำมำรถ ตอบสนองควำมตอ้งกำร
ดำ้นควำมเช่ือ ศรัทธำ หรือส่ิงยึดเหน่ียวทำงใจ เพื่อให้เกิดควำมรู้สึกมัน่คงทำงใจ รู้สึกวำ่มีบุญบำรมี
คุม้ครอง โดยวธีิกำรดงัน้ี 
  ๒.๑.๑ พยำบำลประเมินดำ้นควำมเช่ือ ศรัทธำ ควำมหวงั ส่ิงท่ียดึเหน่ียวทำงใจ เป้ำหมำย
ชีวติ กำรปรับเปล่ียน เป้ำหมำยชีวติ คุณค่ำในตนเอง 
  ๒.๑.๒ พยำบำลรับฟังเปิดโอกำสให้ระบำย ยอมรับควำมรู้สึกอยำ่งเตม็ท่ี โดยใชเ้ทคนิค
ผอ่นคลำย เบ่ียงเบน อยูเ่ป็นเพื่อน 

                                                 

 ๑๑ทศันีย ์ ทองประทีป, จิตวิญาณมิติหน่ึงของการพยาบาล, (กรุงเทพมหำนคร : โครงกำร
ต ำรำวทิยำลยัพยำบำลเก้ือกำรุณย ์ส ำนกักำรแพทย ์กรุงเทพมหำนคร, ๒๕๔๘), หนำ้ ๕๕. 



 

 
๒๑ 

  ๒.๑.๓ พยำบำล อ ำนวยควำมสะดวกในกำรท ำกิจกรรม หรือพิธีกรรมตำมควำมเช่ือ
ทำงดำ้นจิตวญิญำณ 
 ๒.๒) กำรดูแลทำงดำ้นสังคม คือ กำรช่วยเหลือเก่ียวกบัควำมเป็นอยูท่ำงสังคม โดยมีวธีิกำร
ดงัน้ี 
  ๒.๒.๑พยำบำลประเมินสภำวะทำงด้ำนสังคมและเศรษฐกิจ ด้ำนครอบครัว 
สัมพนัธภำพทำงสังคม ควำมตอ้งกำรของผูป่้วย และญำติ 
  ๒.๒.๒ ผูป่้วยและญำติจะตอ้งร่วมวำงแผนไวต้ั้งแต่ผูป่้วยยงัไม่เป็นอะไรมำก สำมำรถ
คิดและตดัสินใจดว้ยตนเอง มีสติสัมปชญัญะครบถว้น 
  ๒.๓.๓ ให้ค  ำปรึกษำ ประสำนงำนสังคมสงเครำะห์ ให้ไดรั้บควำมช่วยเหลือตำมควำม
เหมำะสม  
 ๒.๓) กำรดูแลด้ำนจิตใจ และอำรมณ์ คือ กำรช่วยให้เกิดกำรยอมรับ เกิดควำมเข้ำใจ 
ควำมรู้สึกตนเอง สำมำรถจดักำรกบัอำรมณ์ได ้โดยมีวิธีกำร คือ สร้ำงสัมพนัธภำพในกำรช่วยเหลือ 
และไวว้ำงใจโดยเทคนิค ส่ือสำรอยำ่งมีคุณภำพ ควำมเขำ้กนัไดก้บัผูป่้วย ควำมเห็นอกเห็นใจ และ
ควำมรู้สึกอบอุ่นใจ 
 ๒.๔) กำรดูแลดำ้นร่ำงกำย เนน้กำรบรรเทำควำมทุกขท์รมำนทำงร่ำงกำย 
  ๒.๔.๑ กำรดูแลเร่ืองกำรหำยใจ กำรหำยใจท่ีไม่เพียงพอจะท ำใหเ้น้ือเยือ่ของร่ำงกำยขำด
ออกซิเจน ผูป่้วยจะมีอำกำรอ่อนเพลีย ควำมรู้สึกและแขนขำอ่อนแรงลง ผิวหนงัมีสีคล ้ ำและเย็น            
มีเสมหะในล ำคอ หำยใจสียงครืดครำด ใจสั่น และมีอำกำรกระสับกระส่ำย วธีิกำรดูแลผูป่้วย คือ 
   ๑) ใหค้วำมอบอุ่นแก่ร่ำงกำยดว้ยกำรสวมเส้ือผำ้ท่ีอบอุ่น ห่มผำ้ หรือใชโ้คมไฟส่อง 
   ๒) จดัท่ำนอนให้อยูใ่นลกัษณะก่ึงนัง่และตะแคงหน้ำไปดำ้นใดดำ้นหน่ึงเพื่อช่วย
ใหห้ำยใจสะดวก 
   ๓) กรณีมีเสมหะในล ำคอ กระตุน้เพื่อให้ ไอ เพื่อขบัเสมหะออกโดยกำรตบหลงั
เบำ ๆ หรือใชลู้กยำงดูดเสมหะออก เพื่อใหท้ำงเดินหำยใจโล่ง 
   ๔) จดัสภำพแวดลอ้มใหส้งบ รบกวนผูใ้หน้อ้ยท่ีสุด 
   ๕) จ ำกดัจ ำนวนระยะเวลำในกำรเยีย่มของญำติใหส้อดคลอ้งกบัควำมตอ้งกำรของผูป่้วย 
   ๖) ดูแลควำมสะอำดของปำก จมูกใหส้ะอำด 
  ๒.๔.๒ กำรท ำควำมสะอำดปำก ฟัน 
 ผูป่้วยในระยะสุดทำ้ย บำงคนอำจจะมีแผลในช่องแผลมีกำรติดเช้ือรำ ติดเช้ือไวรัส ซ่ึงจะท ำ
ใหป้ำก ฟัน สกปรก เกิดควำมไม่สุขสบำย ผูดู้แลจะตอ้งท ำควำมสะอำดให ้โดยใชแ้ปรงสีฟันขนนุ่มและ
ยำสีฟัน หำกผูป่้วยมีควำมเจ็บปวดร่วมดว้ย อำจใชไ้มพ้นัส ำลีชุบน ้ ำยำบว้นปำก หรือน ้ำเกลืออุ่น ๆ แทน



 

 
๒๒ 

แปรงสีฟันกบัยำสีฟัน ในกำรท ำควำมสะอำด ถ้ำผูป่้วยนั่งได้ควรให้นั่งหรือนอนศีรษะสูง ถ้ำควำม
รู้สึกตวัลดลง ให้ผูป่้วยนอนหงำยตะแคงหน้ำไปดำ้นใดดำ้นหน่ึง ใชข้นัน ้ ำ หรือชำมรองรับน ้ ำท่ีผูป่้วย
บว้นปำก พร้อมกบัเตรียม ผำ้เช็ดปำกหรือกระดำษซบัน ้ำส ำหรับเช็ดปำกภำยหลงัท ำควำมสะอำด 
  ๒.๔.๓ กำรดูแลเร่ืองกำรไดรั้บน ้ำ และอำหำร  
  ผูป่้วยจะไม่มีควำมอยำกอำหำร บำงรำยจะมีอำกำรทอ้งอืด คล่ืนไส้ อำเจียน ในระยะ
สุดทำ้ยของชีวิตผูป่้วยจะมีเหง่ือออกมำก ผิวหนงัเยน็ ปำกแห้ง คอแห้งหรือบ่นกระหำยน ้ ำ วิธีกำร
ดูแล เช่น 
   ๑) ดูแลควำมสะอำดในช่องปำก (ดูเร่ืองกำรท ำควำมสะอำดปำกฟัน) 

  ๒) ทำริมฝีปำกดว้ยวำสลินหรือข้ีผึ้งทำปำกใหชุ่้มช้ืน 
  ๓) ใหผู้ป่้วยอมน ้ำแขง็กอ้นเล็ก ๆ หรือใชผ้ำ้ก๊อสชุบน ้ำใหดู้ดบ่อยๆ 
  ๔) ในกรณีท่ีมีปัญหำในกำรกลืน ตอ้งงดน ้ำและอำหำรทำงปำกไวก่้อนเพื่อป้องกนักำรส ำลกั 
  ๕) กระตุน้และนัง่อยูใ่กลผู้ป่้วยเวลำรับประทำนอำหำร อำจป้อนอำหำรให้ผูป่้วย

พยำยำมใหผู้ป่้วยรู้สึกเพลิดเพลินขณะรับประทำนอำหำร 
  ๒.๔.๔ กำรดูแลเร่ืองกำรขบัถ่ำย 
  ผูป่้วยในระยะสุดทำ้ยส่วนมำกจะควบคุมกำรขบัถ่ำยอุจจำระปัสสำวะไม่ได ้ผูดู้แลควร
สวมถุงมือในกำรท ำควำมสะอำดอวยัวะสืบพนัธ์ภำยนอก และบริเวณรอบ ๆ ทวำรหนกัให้ผูป่้วย
เพื่อใหผู้ป่้วยรู้สึกสบำย ลดกำรเกิดควำมระคำยเคืองและกำรเกิดแผลกดทบั ซ่ึงวธีิกำรดูแล เช่น 
  ๑) ท ำควำมสะอำดผวิหนงับริเวณอวยัวะสืบพนัธ์ภำยนอก และบริเวณใกลเ้คียงโดยรอบ 
ส่ิงท่ีตอ้งเตรียมท ำควำมสะอำดไดแ้ก่ ส ำลีป้ันเป็นกอ้น น ้ำตม้สุกอุ่น ๆ ฟองน ้ำหรือ ผำ้ขนหนูเน้ือนุ่ม
ผนืเล็ก สบู่ กระโถนนอน ถุงพลำสติกส ำหรับใส่ส ำลีใชแ้ลว้ 
  ๒) หลังจำกผูป่้วยขับถ่ำยแล้ว ในผูป่้วยชำยให้ผูดู้แลใช้ส ำลีชุบน ้ ำอุ่นเช็ดบริเวณ
ปลำยเปิดท่อปัสสำวะ ใชผ้ำ้ชุบน ้ำและสบู่ฟอกบริเวณอวยัวะสืบพนัธ์และบริเวณทวำรหนกัและเช็ด
ดว้ยน ้ ำจนสะอำด ส่วนในผูป่้วยหญิงให้สอดหมอ้นอนและใช้ส ำลีเช็ดอวยัวะสืบพนัธ์และบริเวณ
ทวำรหนกัใหส้ะอำดแลว้จึงเทน ้ำรำดแลว้เช็ดใหแ้หง้ ก่อนเอำหมอ้นอนออก หลงัจำกนั้นดูแลเปล่ียน
ผำ้ปูท่ีนอนขึงใหตึ้งเรียบสะอำด เพื่อควำมสุขสบำย 
  ๒.๔.๕ กำรดูแลเร่ืองกำรมีไขต้วัร้อน 
  ผูป่้วยบำงรำยท่ีมีกำรติดเช้ือภำยในร่ำงกำยหรือระบบประสำทส่วนกลำง ท ำงำนผดิปกติ
ไปท ำให้เกิดมีอำกำรไข ้ตวัร้อน ผูป่้วยจะมีริมฝีปำกแห้ง เม่ือวดัไขห้รือสัมผสัตวัจะพบวำ่ควำมร้อนใน
ร่ำงกำยสูงข้ึน ผูป่้วยจะกระวนกระวำย กระสับกระส่ำย ผวิหนงัเยน็เหง่ือออกมำก วธีิกำรดูแล เช่น 
   ๑) ดูแลใหไ้ดรั้บน ้ำอยำ่งเพียงพอ 



 

 
๒๓ 

  ๒) ใหย้ำลดไขแ้ละเช็ดตวัให้ 
  ๓) ท ำควำมสะอำดปำก ฟัน และทำริมฝีปำกดว้ยข้ีผึ้งหรือลิปสติกมนั 
  ๔) ดูแลเปล่ียนเส้ือผำ้ หรือผำ้ปูท่ีนอนถำ้มีกำรเปียกช้ืน 
  ๕) ดูแลใหย้ำตำ้นจุลชีพ ตำมแผนกำรรักษำ 

  ๒.๔.๖ กำรดูแลในเร่ืองกำรเคล่ือนไหว 
  เน่ืองจำกผูป่้วยมีกำรเคล่ือนไหวลดลง อำจนอนน่ิงอยูก่บัเตียง ไม่สำมำรถพลิกตะแคง
ตวัเองได ้ผิวหนงับริเวณปลำยมือปลำยเทำ้เย็นซีด คล ้ ำ ระดบัควำมรูสึกตวัลดลง กำรนอนน่ิงไม่
เคล่ือนไหวนำนๆจะท ำใหเ้กิดแผลกดทบับริเวณผวิหนงัได ้วธีิกำรดูแล เช่น 
   ๑) เปล่ียนท่ำให้ผูป่้วยอย่ำงน้อยทุก ๒ ชัว่โมง เวลำเปล่ียนท่ำตอ้งยกตวัผูป่้วยข้ึน 
หำ้มดึงหรือลำกเพรำะจะท ำใหผ้วิหนงัถูกเสียดสีฉีกขำดได ้

  ๒) ท ำควำมสะอำดผูป่้วยทนัที เม่ือขบัถ่ำย 
  ๓) ดูแลขอ้ต่อต่ำง ๆ ของร่ำงกำยใหไ้ดรั้บกำรเคล่ือนไหวตำมสภำพร่ำงกำยของผูป่้วย 
  ๔) ดูแลผวิหนงัใหส้ะอำด ทำโลชัน่ และนวดตำมปุ่มกระดูก เพื่อเพิ่มควำมแขง็แรง

ของผวิหนงั 
  ๒.๔.๗ กำรดูแลเร่ืองกำรส่ือสำรและกำรรับรู้ 
  ผูป่้วยจะมีอำกำรพูดล ำบำก ตอ้งใช้ควำมพยำยำมในกำรพูด อำจพูดพึมพ ำ สับสนกำรมอง
ไม่เห็น ผูป่้วยจะพยำยำมหนัหนำ้เขำ้หำแสงสวำ่ง กำรแสดงออกทำงสีหนำ้ลดลง วธีิกำรดูแล เช่น 
   ๑) ดูแลทำงเดินหำยใจใหโ้ล่งอยูเ่สมอ 
   ๒) พูดใหผู้ป่้วยไดย้นิชดัเจน และควรอยูด่ำ้นหนำ้ผูป่้วยขณะพูด 
   ๓) ควรมีคนอยู่ใกลผู้ป่้วยเสมอ และพยำยำมตั้งใจฟังเวลำผูป่้วยพูด มีกำรสัมผสั
ผูป่้วย เช่นจบัมือ ลูบแขนขณะพูดคุย และน ำข่ำวสำรท่ีน่ำสนใจมำเล่ำ 
   ๔) จดัให้มีแสงสว่ำงเหมำะสม จดัหำปฏิทินหรือ นำฬิกำมำติดไวเ้พื่อให้ผูป่้วย
ทรำบวนัเวลำ ใหโ้อกำสใหผู้ป่้วยใหฟั้งส่ิงท่ีตนชอบ เช่น เพลง เทปธรรมะ๑๒ 
 กล่ำวโดยสรุปแล้วแนวทำงกำรดูแลผูป่้วยระยะสุดท้ำยแบบองค์รวมควรมีหลักกำรท่ี
มุ่งเนน้ควำมสะดวกและสบำยทำงร่ำงกำยของผูป่้วยระยะสุดทำ้ยเพรำะ ผูป่้วยระยะสุดทำ้ยมีสภำพ
ร่ำงกำยและจิตใจท่ีบอบบำงและซบัซ้อนมำก เน่ืองจำกมีควำมเจบ็ป่วยท่ีทรมำนทำงกำยแลว้ และยงั

                                                 

 ๑๒โรงพยำบำลศรีสังวำล จ.แม่ฮ่องสอน, “ระเบียบปฏิบติัท่ี : PR-ETH-013 เร่ือง กำรดูแล
ผูป่้วยระยะสุดทำ้ย”, ๑๔ มิถุนำยน ๒๕๕๒,  
<http://www.srisangwal.us.to/practice/sop/eth/PR-ETH-013.doc> (14 July 2009) 

http://www.srisangwal.us.to/practice/sop/eth/PR-ETH-013.doc


 

 
๒๔ 

เต็มไปดว้ยควำมกลวัหลำยส่ิงหลำยประกำร ดงันั้น ผูใ้ห้กำรดูแลและผูท่ี้ใกลชิ้ดผูป่้วยจ ำเป็นตอ้งมี
แนวทำงกำรดูแลผูป่้วยแบบองค์รวม คือตอ้งค ำนึงถึงปัญหำในหลำยดำ้น หลำยมิติ และหลำยส่วน 
ผูป่้วยควรไดรั้บกำรดูแลอยำ่งเพียงพอในดำ้นต่ำง ๆ ต่อไปน้ี 
 ๑. ควำมเจ็บป่วยทำงกำย โดยเฉพำะกำรควบคุมควำมเจ็บปวด ดูแลให้เขำสำมำรถอยู่หรือ
ทนกบัควำมเจบ็ปวดไดม้ำกท่ีสุด 
 ๒. ควำมทุกข์ทรมำนดำ้นจิตวิญญำณอนัเน่ืองมำจำก กำรกลัวควำมตำย ควำมพลดัพรำก 
ควำมไม่รู้วำ่ชีวิตภำยหลงัควำมตำยจะเป็นเช่นไร กำรรู้จกัตำยก่อนตำย จึงเป็นค ำตอบของกำรกลงั
ตำย กลวัควำมพลดัพรำก ซ่ึงกำรตำยก่อนตำยมีควำมหมำย ๒ แบบ คือ 
  ๑) ระลึกถึงกำรตำยของตนอยูเ่สมอก่อนตนหมดลม เช่น ถำ้เรำจะตำยปล่อยวำงอยำ่งไร  
  ๒) ตำยจำกควำมยึดถือในตวัตน หรือควำมส ำคญัมัน่หมำยในตน ปล่อยวำงตวัตน 
(ปล่อยวำงทำงจิตวิญญำณ) ถึงท่ีสุดจะไม่มีใครตำย มีแต่ควำมตำยแต่ไม่มีผูต้ำย ท ำไดใ้นชีวิตประจ ำวนั 
ในขณะท่ีมีชีวติอยูมี่สติอยูเ่สมอ ควำมตำยคือกำรเปล่ียนภพภูมิเปล่ียนสภำพ บำปคือส่ิงท่ีท ำใหจิ้ตใจ
เศร้ำหมอง อกุศล หรือเป็นอุปสรรค ขดัขวำงกำรท ำดีหรือมีควำมสุข ตำยแบบไม่ตอ้งห่วงหนำ้พะวง
หลงั ไม่คิดกงัวล ละวำงทุกส่ิง ไม่ห่วงกงัวลคนขำ้งหลงั ไม่คิดถึง กลวัวำ่ตำยแลว้ไปไหนท ำจิตให้
เป็นกุศล น ำควำมเจบ็ปวดทรมำนกำยเป็นเคร่ืองมือ ในกำรพฒันำทำงจิตวิญญำณ เขำ้ถึงธรรมขั้นสูง 
ควำมทุกขไ์ม่ไดเ้กิดข้ึน เพรำะอะไรกระท ำ ต่อเรำ เกิดอะไรข้ึนกบัเรำ แต่อยูท่ี่เรำมีมุมมองหรือท่ำที
อยำ่งไรต่อทุกขน์ั้นควำมทุกขโ์ดยทัว่ไปของผูป่้วยเพรำะ ไม่เห็นคุณค่ำของตวัเองนอ้ยเน้ือต ่ำใจ และ
ไม่สำมำรถพูดคุยส่ือสำรกบัคนอ่ืนได ้เช่น ไม่มีผูรั้บฟัง 
 อยำ่งไรก็ตำม แมว้ำ่กำรดูแลผูป่้วยระยะสุดทำ้ยแบบองคร์วมจะเป็นประโยชน์กบัผูป่้วยแลว้ 
แต่ก็มีปัญหำของกำรดูแลผูป่้วยระยะสุดทำ้ยแบบองค์รวมเช่นกนั เป็นท่ียอมรับว่ำกำรดูแลผูป่้วย
ระยะสุดทำ้ยแบบองค์รวมนั้น เป็นวิธีท่ีเหมำะสมส ำหรับช่วงเวลำสุดทำ้ยของผูป่้วย แต่ปัญหำจำก
กำรดูแลผูป่้วยแบบองคร์วมในสังคมก็มีหลำยประกำรซ่ึงสำมำรถน ำเสนอไดด้งัต่อไปน้ีคือ 
 ๑. ปัจจุบนัทศันคติ กระบวนทศัน์ของผูใ้ห้บริกำรจ ำนวนมำก ยงัไม่ค่อยให้ควำมส ำคญักบั
กำรดูแลผูป่้วยระยะสุดทำ้ย เช่น อำจคิดว่ำกำรดูแลผูป่้วยท่ีไม่มีทำงรอดเป็นกำรเสียเวลำ ควรเอำ
เวลำไปดูแลคนท่ีมีโอกำสรอดจะดีกวำ่ เป็นตน้ 
 ๒. กำรแพทย์ขำดทีมดูแลแบบสหสำขำ (แพทย์ พยำบำล เภสัชกร นักโภชนำกำร 
นักจิตวิทยำ นักสังคมสงเครำะห์ เป็นตน้) ส่งผลให้กำรดูแลไม่ครอบคลุมทั้ง ๔ มิติ คือ ร่ำงกำย 
จิตใจ สังคม และจิตวญิญำณ 
 ๓. กำรรักษำผูป่้วยระยะสุดทำ้ยในปัจจุบนัยงัขำดทกัษะท่ีจ ำ เป็น เช่น ทกัษะกำรส่ือสำร  
กำรให้ค  ำปรึกษำเก่ียวกบักำรตำย (dead and dying consulting) กำรดูแลเก่ียวกบัภำวะใกลต้ำยและ



 

 
๒๕ 

ควำมโศกเศร้ำหลังกำรตำย ฯลฯ ท่ีจะช่วยให้ผูป่้วยและญำติเข้ำใจและยอมรับกับส่ิงท่ีเกิดข้ึน               
หรือผอ่นคลำยควำมทุกขจ์ำกกำรสูญเสีย และด ำเนินชีวติต่อไปได ้
 ๔. กำรรักษำผูป่้วยระยะสุดท้ำยในปัจจุบนัขำดกำรเอำใจใส่ดูแลสภำพจิตใจ อำรมณ์ 
ควำมรู้สึกของญำติและครอบครัวผูป่้วย ซ่ึงเป็นผูไ้ดรั้บผลกระทบจำกกำรเจบ็ป่วยเช่นกนั๑๓ 
 กำรดูแลผูป่้วยระยะสุดทำ้ยเป็นทั้งศำสตร์ และศิลป์ซ่ึงผูใ้ห้กำรดูแลผูป่้วย ควรระลึกไวเ้ป็น
แนวทำง มีลกัษณะต่ำง ๆ คือ  
  ๑. เขำ้ใจปฏิกิริยำทั้งทำงร่ำงกำยและจิตใจท่ีอำจจะเกิดกบัผูป่้วย รับฟังควำมทุกขข์องผูป่้วย 
  ๒. ช่วยใหผู้ป่้วยคล่ีคลำยควำมทุกขภ์ำยในใจหมดห่วงกงัวล และอโหสิกรรม 
  ๓. ใชค้วำมรักควำมเมตตำเป็นพื้นฐำน  
  ๔. ใหก้ำรดูแล เป็นทีม ท ำใหท้ั้งญำติ แพทย ์พยำบำล เขำ้ใจวธีิกำรรักษำทั้งทำงกำยและทำงใจ  
  ๕. ท่ำทีสุภำพอ่อนโยน ให้เกียรติผูป่้วย เคำรพในควำมเช่ือของผูป่้วย มีสติ จิตใจมัน่คง 
ไม่หว ัน่ไหวง่ำย 
  ๖. ประเมินผล ช่วยดูแลจิตใจของญำติท่ียงัอยู ่ถำ้ช่วยเหลืออยำ่งเตม็ท่ีแลว้ตอ้งปล่อยวำง 
อุเบกขำ 
  ๗. เขำ้ใจควำมทุกขข์องผูป่้วย แต่ไม่แบกรับควำมทุกขข์องเขำไว ้
  ๘. น ำผูป่้วยเป็นบทเรียน เป็นครู สอนใหเ้ห็นคุณค่ำของชีวติ 
  ๙. ประเมินควำมรู้สึกนึกคิดเก่ียวกบัควำมตำยของผูป่้วย และญำติ ท ำให้บอกควำมจริง
แก่ผูป่้วยหรือญำติง่ำยข้ึน ใหเ้หมำะสมกบัสภำพอำรมณ์เป็นเวลำ ควำมพร้อมของทั้งญำติและผูป่้วย 
  ๑๐. สร้ำงควำมสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูป่้วยช่วยให้เขำระลึกถึงคุณควำมดีท่ีเคยท ำ หรือส่ิงท่ี
เป็นกุศล  
  ๑๑. รับฟังควำมรู้สึกนึกคิดของผูป่้วยอยำ่งลึกซ้ึง 
  ๑๒. ช่วยจดักำรภำรกิจท่ียงัไม่ลุล่วง 
  ๑๓. สร้ำงบรรยำกำศให้เหมำะสมกบัควำมตำย กลัน่กรองคนเยี่ยมเฉพำะท่ีเขำ้ใจผูป่้วย 
และเขำ้ถึงควำมสงบ  
  ๑๔. อำจหำญร่ำเริงในธรรม มีสภำพแวดลอ้มร่มร่ืน สงบแต่ไม่เศร้ำโศก 
  ๑๕. นัง่สมำธิ สวดมนตด์ว้ยกนั ตีระฆงั หรือเปิดเทปธรรมะ 

                                                 

 ๑๓สรุปผลกำรเสวนำ, “เรียนรู้สู่กำรปฏิบติั : กำรดูแลผูป่้วยระยะสุดทำ้ย”, ณ ห้องประชุม
อำคำรเพชรรัตน์ ชั้น ๖ วิทยำลยัแพทยศำสตร์กรุงเทพมหำนคร และวชิรพยำบำล  วนัเสำร์ท่ี ๒๑ 
กุมภำพนัธ์ ๒๕๔๙ เวลำ ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น., (อดัส ำเนำ). 



 

 
๒๖ 

  ๑๖. พูดคุยใหผู้ป่้วยรับรู้วำ่ เขำไม่ไดเ้ป็นภำระใหก้บัใคร 
  ๑๗. เคำรพควำมต้องกำร กำรตดัสินใจวิธีกำรรักษำของผูป่้วย ในกรณีญำติเปล่ียน 
แพทยค์วรยนืยนักำรยนืยนักำรตดัสินใจของผูป่้วยและขณะเดียวกนัตอ้งเขำ้ใจญำติดว้ย๑๔ 
  ๑๘. จดัใหมี้กำรคุยกนัของญำติหลำย ๆ คน และร่วมตดัสินใจ (กรณีผูป่้วยไม่รู้สึกตวั) 
  ๑๙. ให้ขอ้มูลเก่ียวกบักำรรักษำ และผลกำรรักษำกบัทั้งญำติ ผูป่้วย มุมมองกำรตดัสินใจ
ของเขำดว้ย 
  ๒๐. ผูดู้แลควรรู้ควำมตอ้งกำรของผูป่้วยทุกมิติ, ทำงกำย จิตใจ สังคม และจิตวญิญำณ 
  ๒๒. ไม่ยดืชีวติ หรือเหน่ียวร้ัง 
  ๒๓.  ตอ้งดูแลเป็นทีม รักและเมตตำอย่ำงไม่มีเง่ือนไข และเขำ้ใจว่ำควำมตำยเป็นเร่ือง
ธรรมดำของชีวิต  
  ๒๔. คนป่วยจะไวมำกต่อควำมรู้สึก เพรำะคนไข้นอนอยู่เฉย ๆ และจะเฝ้ำมอง
พฤติกรรมคนรอบขำ้ง 
  ๒๕. น ้ำเสียงท่ีใชต้อ้งมีควำมนุ่มนวล และกำรสัมผสัท่ีใส่ใจ ควรมองตำเวลำท่ีท ำอะไรให ้
  ๒๖. ใชอ้ภยัทำนกบัผูป่้วย โดยจะตอ้งรู้ปมของคนป่วยมำก่อน 
  ๒๗. กำรดูแลผูป่้วยไม่มีสูตรส ำเร็จตำยตวั 
  ๒๘. ไม่ยดัเยยีดวธีิกำรช่วยเหลือจนท ำใหผู้ป่้วยอยูอ่ยำ่งไม่สมศกัด์ิควำมเป็นมนุษย ์
  ๒๙. รักษำควำมลบัของคนไข ้
  ๓๐. รับฟังอยำ่งลึกซ้ึง และยอมรับตำมท่ีเขำเป็น เคำรพควำมรู้สึกนึกคิด 
  ๓๒. แสดงควำมรัก ควำมใส่ใจอยำ่งจริงใจ 
  ๓๓. ควำมส ำเร็จในกำรดูแลผูป่้วยไม่ไดห้มำยควำมว่ำตอ้งส ำเร็จทุกรำยไป วำงใจให้
ปล่อยวำงจำกควำมทุกข ์
  ๓๔. ตวัผูดู้แลเองตอ้งมีธรรมะ มีกุศลจิต มีสติ ไม่หว ัน่ไหว 
  ๓๕. เอำผูป่้วยเป็นศูนย์กลำง เขำมุมมองของผูป่้วยเป็นหลัก ตำมอำกำรท่ีเกิดข้ึน             
ท่ีทรมำนเขำมำกท่ีสุด จะท ำใหเ้รำเห็นปัญหำของผูป่้วยท่ีเกิดข้ึน 
  ๓๖. ควำมไวเ้น้ือเช่ือใจท่ีผูป่้วยยอมเล่ำเร่ืองต่ำง ๆ ท่ีตวัเองรู้สึกผดิใหฟั้ง 
  ๓๗. คนดูแล หรือหมอ พยำบำลควรจะคุยกนัก่อน เพื่อให้เกิดแนวทำงในกำรดูแลเป็น
ทำงเดียวกนั  
  ๓๘. กำรรับฟังอยำ่งตั้งใจ โดยไม่ใหค้วำมคิดเห็นวำ่ส่ิงท่ีเขำพูดถูกหรือผดิ  

                                                 

 ๑๔เร่ืองเดียวกนั. 



 

 
๒๗ 

  ๓๙. คนป่วยส่วนใหญ่จะป่วยกำย และป่วยใจดว้ย 
  ๔๐. ถ่ำยทอดควำมรักผำ่นภำษำกำยเป็น สัมผสัท่ีนุ่มนวล กำรโอบกอดอยำ่งจริงใจ  
  ๔๑. เขำ้ใจปัญหำภำยในใจของผูป่้วย และช่วยคล่ีคลำย เช่น ผูป่้วยโกรธเคืองญำติ 
  ๔๒. ปฏิบติัต่อผูป่้วยอยำ่งต่อเน่ืองสม ่ำเสมอ 
  ๔๓. มีสติ ไม่หว ัน่ไหว มัน่คงทำงใจ 
  ๔๔. คนหำ และประสำนกบัคนท่ีผูป่้วยไวว้ำงใจให้เป็นคนเช่ือมโยงส่ือสำรระหวำ่งเรำ
กบัผูป่้วย 
  ๔๕. คนป่วยมีควำมรู้สึกถูกทอดทิ้ง กลวัตำยอย่ำงโดดเด่ียว กลวัเป็นภำระของคนอ่ืน 
ผูดู้แลตอ้งบอกวำ่จะอยูก่บัเขำจนถึงวำระสุดทำ้ย รวมถึงกำรปฏิบติัดว้ย บำงคร้ังคนป่วยก็จะทดสอบ
ผูดู้แลว่ำจะจะเป็นควำมเสแสร้งหรือเปล่ำ ผูดู้แลตอ้งมีควำมอดกลั้น และมีสติ และบอกว่ำ “กำร
กระท ำแบบน้ีมนัไม่ดี ใหใ้จเยน็หน่อย”  
  ๔๖. ดูแลรักษำใหค้รบทุกดำ้น - กำย, จิตใจ, สังคม และจิตวญิญำณ 
  ๔๗. ทั้ งบุคลำกร และญำติพี่น้องท่ีเข้ำไปดุแล ควรจะแลกเปล่ียนข้อมูลท่ีส ำคัญ                   
และแนวปฏิบติัท่ีเหมำะสมร่วมกนั 
  ๔๘. ใชค้วำมรักเป็นธรรมโอสถ ปฏิบติัและพูดใหก้ ำลงัใจ สร้ำงวำมมัน่ใจใหผู้ป่้วยกลวั
ลดลง และมีพลงัใจต่อสู้ควำมเจ็บปวดทรมำนโดยมีสติ อดกลั้น ใจเย็น และคอยเตือนด้วยควำม
ปรำรถนำดี (มีควำมไวว้ำงใจระหวำ่งกนั เพื่อควำมสัมพนัธ์ดีข้ึน)๑๕ 
 ๒ ทฤษฎกีารดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care)  
 ทฤษฎีกำรดูแลแบบประคับประคองมีหลักกำรส ำคัญ  คือ  มุ่ งให้กำรดูแลแบบ
ประคบัประคอง ให้ควำมสะดวกสบำยดำ้นร่ำงกำยบรรเทำควำมทุกข์ทรมำนจำกอำกำรของโรค 
บ ำบดัรักษำเท่ำท่ีจ  ำเป็น ตอบสนองทำงจิตวิญญำณและใหค้วำมส ำคญัต่อเกียรติภูมิควำมเป็นมนุษย์
ของผูป่้วย โดยไม พยำยำมเร งรัดหรือเหน่ียวร้ังกำรตำย พฒันำคุณภำพชีวิตของผูป่้วยและญำติ                 
เพื่อเผชิญกบัป ญหำ อนัเก่ียวเน่ืองกบัควำมเจ็บป วยท่ีคุกคำมชีวิต ผ ำนกระบวนกำรป อง
กนัและบรรเทำควำมทุกข ทรมำน โดยใช กำรประเมินและกำรรักษำอำกำรเจ็บป วยโดย
ครอบคลุมทั้งดำ้นร่ำงกำย จิตใจ สังคมและจิตวญิญำณ๑๖  

                                                 
๑๕สรุปกำรฝึกอบรมสมนำเชิงปฏิบติักำร, “กำรเผชิญควำมตำยอย่ำงสงบ”, ระหว่ำงวนัท่ี             

๕–๗ พฤษภำคม ๒๕๔๙ ณ แสนปำร์มเทรนน่ิง อ. ก ำแพงแสน จ. นครปฐม, (อดัส ำเนำ). 
 ๑๖เต็มศักด์ิ  พึ่ งรัศมี, วิรัช  วุฒิภูมิ และสิรินทร์ ศำสตรนุรักษ์, วิถีแห่งการคลายทุกข์,                   
(กรุงเทพมหำนคร : บริษทัพิมพดี์ จ  ำกดั, ๒๕๔๒), หนำ้ ๓-๑๐. 



 

 
๒๘ 

 ๒.๑. การประเมินระดับของผู ป วยทีไ่ด รับการดูแลแบบประคับประคอง 
 กำรดูแลตนเองของผูป่้วย (Self care) ส ำหรับผูป่้วยระยะสุดทำ้ยสำมำรถแบ งเป น ๔ ระดบั 
ดงัน้ี 
 ๑) ต องกำรควำมช วยเหลือเป นคร้ังครำว (occasional assistance) หมำยถึง ส วน
ใหญ ผู ป วยสำมำรถช วยเหลือตนเองได  เช น ลุกจำกเตียงได เอง เดินได เอง ล

ำงหน ำเอง ไปห องน ้ ำเอง และรับประทำนอำหำรด วยตนเอง แต ในบำงคร้ังผู ป
วยต องกำรควำมช วยเหลือเล็กน อย ๑ คร้ัง/วนั หรือ ๒-๓ คร้ังใน ๑ สัปดำห  
 ๒) ต องกำรควำมช วยเหลือในกำรปฏิบัติกิจกรรมบำงอย ำง  (considerable 
assistance) หมำยถึง ผู ป วยต องกำรควำมช วยเหลือในกำรปฏิบติักิจกรรมบำงอย ำง ได
แก  กำรลุกจำกเตียง กำรเดิน กำรล ำงหน ำ กำรไปห องน ้ ำ และกำรรับประทำนอำหำรทุกวนัเป
นประจ ำจำกผู ดูแลจ ำนวน ๑ คน  

 ๓) ต องกำรควำมช วยเหลือเป นส วนใหญ  (mainly assistance) หมำยถึง ผู
ป วยต องกำรควำม ช วยเหลือในกำรปฏิบติักิจกรรมเป นส วนใหญ  ตวัอย ำงเช
น ผู ป วยต องกำรควำมช วยเหลือในกำรเข ำ ห องน ้ ำ และตอ้งกำรควำมช วยเหลือ
ในกำรล ำงมือ ล ำงหน ำ โกนหนวด แต ผู ป วยสำมำรถรับ ประทำนอำหำรได เอง 
หรือต องกำรควำมช วยเหลือเล็กน อยในกำรรับประทำนอำหำร ทั้งน้ีควำมต องกำรกำรช วย
เหลือจะเปล่ียนแปลงไปตำมสภำพควำมเหน่ือยล ำ (fatigue) ของผู ป วยในแต ละวนั 
 ๔) ต องกำรกำรดูแลทั้งหมด (total care) หมำยถึง ผู ป วยไม สำมำรถรับประทำน
อำหำรได เองไม สำมำรถไปห องน ้ ำ ไม สำมำรถท ำกิจวตัรประจ ำวนัใด ๆ ด วยตนเอง 
จึงต องกำรผู ดูแลช วยเหลือในกำรท ำกิจวตัรประจ ำวนัทั้งหมด ทั้งน้ีควำมต องกำรกำรช

วยเหลือข้ึนอยู กบัสภำพอำกำรทำงคลีนิคของผู ป วย เช นผู ป วยบำงรำยอำจไม
สำมำรถเค้ียวหรือกลืนอำหำรได เอง ดงันั้นผู ดูแลอำจ              ต องให อำหำรทำงสำยยำง
แก ผู ป วย ผู ป วยบำงรำยอำจเค้ียว หรือกลืนอำหำรได เอง แต ต องกำรผู ดูแล 
ช วยป อนอำหำรให  
 กำรรับประทำนอำหำร (intake) กำรเปล่ียนแปลงในกำรรับประทำนอำหำรค อนข ำง
ชดัเจนในกำรแบ่งผูป่้วยระยะสุดทำ้ยได ้โดยสำมำรถแบ่งผูป่้วยระยะสุดทำ้ยจำกควำมสำมำรถใน
กำรรับประทำนอำหำรได ้๓ ระดบัคือ 
 ๑) รับประทำนอำหำรปกติ (normal intake) หมำยถึง ผู ป วยรับประทำนอำหำรได
ตำมปกติ เหมือนกบัตอนท่ีผู ป วยมีสุขภำพแขง็แรง 
 ๒) ลดลง (reduced intake) หมำยถึง ผู ป วยรับประทำนอำหำรได ลดลงจำกเดิม 



 

 
๒๙ 

 ๓) เล็กน อย (minimal intake) หมำยถึง ผู ป วยรับประทำนอำหำรได จ ำนวนน
อยมำก และมกัจะรับประทำนซุปหรืออำหำรเหลว 
 ระดบัควำมรู สึกตวั (conscious level) เรำสำมำรถแบ่งผูป่้วยระยะสุดทำ้ยตำมระดบัของ
ควำมรู้สึกตวัไดเ้ป น ๔ ระดบั ดงัน้ี คือ 
 ๑) รู สึกตวัดี (full consciousness) หมำยถึง รู สึกตวัดี และรับรู วนั เวลำและสถำนท่ี
ได ปกติ มีสติดีมีควำมสำมำรถในกำรรับรู  ทั้งด ำนควำมคิด ควำมจ ำ ควำมรู สึก เป นต

น 
 ๒) สับสน (confusion) หมำยถึง กำรท่ีผู ป วยมีอำกำรสับสนฉบัพลัน (delirium) หรือ
มีภำวะสมองเส่ือม (dementia) มีระดบัควำมรู สึกตวัลดลง ทั้งน้ีอำจจะมีอำกำรเล็กน อย หรือ 
ปำนกลำง หรือรุนแรง ท่ีเกิดจำกสำเหตุต ำงๆ 
 ๓) ง วงซึม (drowsiness) หมำยถึง กำรท่ีผู ป วยมีอำกำรเหน่ือยล ำ (fatigue) หรือมี
อำกำรง วงซึมจำกกำรได รับผลข ำงเคียงจำกยำ มีอำกำรสับสนฉบัพลนั หรือมีอำกำรอยู
ในภำวะใกล ตำย บำงคร้ังรวมถึงอำกำรซึมมึนงง (stupor) 
 ๔) ไม รู สึกตวั (coma) หมำยถึง กำรท่ีผู ป วยไม มีกำรตอบสนองต อค ำพูด 
หรือส่ิงกระตุ น ทำงร ำงกำย (verbal or physical stimuli) ทั้งน้ี ผู ป วยอำจมีปฏิกิริยำกำร
ตอบสนองแบบอตัโนมติั (reflex) หรือไม มีปฏิกิริยำกำรตอบสนองก็ได ้และระดบัของควำมไม

รู สึกตวัของผู ป วยอำจจะเปล่ียนแปลงไดต้ลอด ๒๔ ชัว่โมง๑๗ 
 ๒.๒. ลกัษณะการพยาบาลแบบประคับประคอง( Palliative Care)    
  ๒.๒.๑) ประเมินสภำพผูป่้วยและครอบครัวโดยเร่ิมตน้จำกกำรมีสัมพนัธภำพท่ีดีต่อ
ผูป่้วย และครอบครัว กำรตรวจร่ำงกำย กำรประเมินสภำพดำ้นจิตใจและอำรมณ์ของผูป่้วยและญำติ 
  ๒.๒.๒) วำงแผนและกำรใหก้ำรพยำบำลซ่ึงประกอบดว้ย 
   ๑) กำรตอบสนองควำมตอ้งกำรดำ้นร่ำงกำย ไดแ้ก่ 

  ก) กำรดูแลควำมสะอำดของร่ำงกำย 
   ข) กำรดูแลอำหำร และน ้ ำ เช่น กำรให้ญำติน ำอำหำรท่ีผูป่้วยชอบมำให้ หรือ
กำรใหผู้ป่้วยรับประทำนอำหำรและน ้ำตำมควำมตอ้งกำร โดยไม่ขดักบักำรรักษำของแพทย ์

                                                 

 ๑๗นงนุช  เชำวน์ศิลป์ และอชัยำ  สุวรรณกุล, “พฤติกรรมกำรดูแลผูป่้วยตำมกำรรับรู้ของ
พยำบำล และผูใ้ช้บริกำร”, วำรสำรวิจยัทำงกำรพยำบำล, ฉบบัท่ี  ๓ ปีท่ี ๕ (มกรำคม–มีนำคม 
๑๙๙๗) : ๔๕. 



 

 
๓๐ 

  ค) กำรดูแลเก่ียวกับกำรพักผ่อนนอนหลับกำรจัดส่ิงแวดล้อมให้สะอำด 
เหมำะสม ผอ่นคลำย เช่น มีแสงสวำ่งเพียงพอ มีอำกำศถ่ำยเทสะดวก ฯลฯ 

  ง) กำรดูแลเก่ียวกับกำรขบัถ่ำย กำรช่วยให้ผูป่้วยสุขสบำยหรือบรรเทำจำก
อำกำรต่ำง ๆ เช่น ทอ้งผกู คล่ืนไส้ 

  ๒) กำรสนองตอบควำมตอ้งกำรดำ้นจิตใจและอำรมณ์ กำรให้กำรพยำบำลด้ำนน้ี
เป็นส่ิงส ำคญัอย่ำงยิ่ง ท่ีจะท ำให้ผูป่้วยรู้สึกว่ำตนเองมีคุณค่ำ  มีควำมหวงั และสำมำรถปรับใจ
ยอมรับกบัเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ ได้เป็นอย่ำงดี ถ้ำให้กำรพยำบำลท่ีเหมำะสม ก็จะไม่กระท ำในส่ิงท่ี
เพิ่มพูนควำมทุกขใ์จให้ผูป่้วย ดงันั้นผูใ้หก้ำรพยำบำลจะตอ้งไว เขำ้ใจต่อปฏิกิริยำของผูป่้วย รวมทั้ง
สังเกตปฏิกิริยำต่ำง ๆ ของผูป่้วยดว้ยควำมระมดัระวงั (เพรำะบำงคร้ังผูป่้วยอำจปิดบงัควำมรู้สึกท่ี
แทจ้ริง) และช่วยเหลือผูป่้วยตำมควำมตอ้งกำรท่ีแทจ้ริงของเขำ๑๘ 

  ๓) กำรสนองตอบควำมตอ้งกำรของครอบครัวและสังคม ภำวะใกลต้ำยหรือกำร
ตำยไม่ไดมี้ผลต่อครอบครัวเท่ำนั้น แต่มีผลต่อญำติและครอบครัวท่ีตอ้งเผชิญกบักำรสูญเสีย ซ่ึงอำจ
แสดงปฏิกิริยำออกมำในรูปของควำมเศร้ำ โกรธ ผิด วิตกกงัวล ซ่ึงผูใ้ห้กำรพยำบำลสำมำรถให้กำร
ช่วยเหลือดงัน้ี 

  ก) เขำ้ใจและยอมรับปฏิกิริยำของผูป่้วยและครอบครัว   
  ข) มีกำรติดต่อส่ือสำรท่ีดีกบัผูป่้วยและครอบครัวอย่ำงสม ่ำเสมอ และมีควำม

ยืดหยุน่ เช่น กำรให้ญำติเฝ้ำหรือเขำ้เยี่ยมใกลชิ้ด กำรประกอบพิธีกรรมทำงศำสนำบำงอยำ่งท่ีไม่มี
ผลกระทบต่อกำรรักษำ   

  ค) กำรช่วยให้ผู ้ป่วยเผชิญกับควำมตำยในจิตใจท่ีสงบ สมศักด์ิศรีควำม                 
เป็นมนุษย ์
   ง) กำรเตรียมญำติให้พร้อมในกำรเข้ำหำผูป่้วยกำรดูแลญำติ / ครอบครัว  
ภำยหลงักำรเสียชีวติของผูป่้วย๑๙ 

๓ ทฤษฎสุีขภาพองค์รวม (Holistic Health)  
 วงกำรสุขภำพกระแสหลกัท่ีเคยสนใจดำ้นสุขภำพร่ำงกำย ปัจจุบนัก็ขยำยควำมสนใจไปสู่
เร่ืองของจิตใจดว้ยและขยำยออกไปสู่มิติของสังคมและมิติทำงจิตวญิญำณ ทศันะกำรแพทยอ์งคร์วม

                                                 

 ๑๘เร่ืองเดียวกนั, หนำ้ ๓๐. 
 ๑๙ผศ. พญ. ศรีประภำ  ชยัสินธพ, เอกสารประกอบการสอนเร่ือง ผลกระทบต่อภาวะทาง
จิตใจและสังคม อันเน่ืองมาจากความเจ็บป่วย, (กรุงเทพมหำนคร : ภำควิชำจิตเวชศำสตร์ คณะ
แพทยศำสตร์ โรงพยำบำลรำมำธิบดี, ๒๕๔๕), หนำ้ ๒๓. 



 

 
๓๑ 

มองร่ำงกำยและอวยัวะในฐำนะของระบบท่ีมีชีวิต ซ่ึงมีกำรเปล่ียนแปลงเคล่ือนไหวอยำ่งต่อเน่ือง 
และให้ควำมส ำคญักบัควำมสัมพนัธ์ท่ีมีต่อกนัของปรำกฏกำรณ์ต่ำง ๆ ไม่เขำ้ใจเฉพำะส่วนของ
องคป์ระกอบท่ีเป็นโครงสร้ำงพื้นฐำนหรือเขำ้ไปจดักำรกบัองคป์ระกอบเป็นจุด ๆ แต่มองธรรมชำติ
วำ่เป็น ควำมสอดคลอ้งเป็นหน่ึงเดียวท่ียิง่ใหญ่๒๐ 
 พระไพศำล  วิสำโล และสมควร ใฝ่งำมดี ไดส้รุปลกัษณะส ำคญัของกำรแพทยแ์บบองค์
รวมวำ่ควรมีลกัษณะผสำนรวมสนใจชีวิตทุกส่วนของผูป่้วย ทั้งดำ้นร่ำงกำย กำรงำน กำรออกก ำลงั
กำย ครอบครัว ชีวติทำงสังคม อำหำร ภำวะจิตใจและอำรมณ์ กระจำยอ ำนำจ พยำยำมท่ีจะใหอ้ ำนำจ
และสมรรถภำพในกำรรักษำแพร่หลำยสู่ทุกคนเท่ำท่ีจะท ำได้ เน้นลกัษณะเฉพำะตวัของผูป่้วย 
ตระหนกัวำ่ผูป่้วยแต่ละคนมีลกัษณะเฉพำะตวัท่ีตอ้งอำศยัวิธีกำรเฉพำะอยำ่งท่ีสอดคลอ้งกนัมนุษย์
เป็นปัจจยัหลกั ตระหนกัวำ่กำรสัมผสัควำมอบอุ่นและน ้ ำใจของผูบ้  ำบดัเป็นส่ิงส ำคญัต่อกำรรักษำ 
มิใช่ยำ เคร่ืองจกัร หรือโรงพยำบำล เน้นมนุษยธรรม ค ำนึงถึงควำมเติบโตของมนุษยแ์ละคุณภำพ
ชีวิตมำกกว่ำสนใจกำรขยำยตวัของโรงพยำบำล ตระหนกัถึงสมดุลทำงนิเวศวิทยำ สนบัสนุนให้
ร่ำงกำยเสริมสร้ำงบ ำบดัตวัเอง มำกกวำ่ท่ีจะใชย้ำหรือสำรมีแปลกปลอมมำรุกรำนร่ำงกำย และเนน้
เทคโนโลยีท่ีเหมำะสม หลีกเล่ียงเคร่ืองมือซับซ้อนท่ีทะลุทะลวงร่ำงกำย เช่นเคร่ืองเอกซเรย ์หรือ 
กำรฉำยรังสี๒๑ 
 กำรดูแลสุขภำพองค์รวมเป็นปรำกฏกำรณ์ท่ีมีหลำยมิติ ของกำรอิงอำศยัซ่ึงกันและกนั
ระหว่ำงปัจจยัทำงร่ำงกำย จิตใจ และสังคม ตอ้งมองสุขภำพทั้งในระดบัปัจเจก ระดบัสังคมและ 
ระดบันิเวศวิทยำ กำรจะท ำให้สุขภำพดีตอ้งท ำให้ระบบมีเสถียรภำพและมีควำมยดืหยุน่ มีทำงเลือก
หลำยทำงเลือกส ำหรับตอบสนองต่อกำรเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลอ้ม กำรสูญเสียควำมยืดหยุน่นั้น
หมำยถึงท ำให้เสียสุขภำพ เน่ืองจำกมนุษยเ์ป็นหน่ึงในองค์ประกอบของธรรมชำติอนัยิ่งใหญ่กว่ำ 
มองว่ำ กำรมีสุขภำพดีตำมทศันะน้ี เรำจะตอ้งรู้จกัใช้ชีวิตให้สอดคล้องกบักฎและเป้ำหมำยของ
ธรรมชำติท่ียิ่งใหญ่ทั้งระบบ กำรดูแลสุขภำพและรักษำโรคตอ้งให้ควำมส ำคญักบัทศันะคติและ

                                                 

 ๒๐วิ ชิต  เปำ นิล , พุทธกระบวนทัศน์ เ พ่ือ สุขภาพและการ เยียวยา ในสังคมไทย , 
(กรุงเทพมหำนคร : สถำบนัวจิยัระบบสำธำรณสุข, ๒๕๔๖), หนำ้ ๔๙- ๕๐. 
 ๒๑พระไพศำล  วิสำโล และสมควร ใฝ่งำมดี , แลขอบฟ้าเขียว ทางเลือกส าคัญส าหรับ
อนาคตทีก่ าลงัปรากฏเป็นจริง, (กรุงเทพมหำนคร : ส ำนกัพิมพโ์กมลคีมทอง, ๒๕๔๙), หนำ้ ๓๔. 



 

 
๓๒ 

จิตใจเท่ำ ๆ กบัสภำวะทำงร่ำงกำยเพรำะกำรป่วยถูกมองว่ำเป็นผลของกำรใช้ชีวิตท่ีไม่สมดุลขำด
ควำมสอดคลอ้งกลมกลืนกบัวถีิแห่งธรรมชำติท่ีควรเป็น๒๒ 
 ปัจจุบนัประเด็นควำมรู้ของมนุษยใ์นปัจจุบนัท่ีไม่สมบูรณ์นั้นมีลักษณะปรำกฏให้เห็น
หลำยอย่ำงดว้ยกนั ประกำรแรกคือวิทยำศำสตร์กำรแพทยส์มยัใหม่ ดงันั้น ท่ีเรำทรำบว่ำกำรมอง
เร่ืองควำมตำยเป็นศตัรู จึงพยำยำมจะใชว้ิทยำศำสตร์กำรแพทยเ์ขำ้ไปจดักำรกบัควำมตำย ต่อสู้กบั
ควำมตำยใหถึ้งนำทีสุดทำ้ย ยดือำยไุปใหย้ำวท่ีสุด ในขณะเดียวกนัวทิยำศำสตร์กำรแพทยก์ลบัไม่ได้
บอกว่ำชีวิตท่ียืดยำวนั้ นสำระส ำคัญคืออะไร มีชีวิตไปเพื่ออะไร ซ่ึงอันน้ีจะตรงกันข้ำมใน
ทำงดำ้นศำสนธรรมท่ีจะเน้นว่ำชีวิตมีไวเ้พื่ออะไร เช่น เพื่อกำรหลุดพน้ หรือเพื่อควำมสมบูรณ์ใน
จิตวญิญำณบำงลกัษณะเป็นเป้ำหมำยท่ีมีอยู ่แต่ในทำงวทิยำศำสตร์ไม่มีเป้ำหมำยท่ีวำ่น้ี จึงกลำยเป็น
กำรทุ่มเททรัพยำกรลงไป เช่น ท่ีสหรัฐอเมริกำร้อยละ ๖๐-๗๐ ของค่ำใชจ่้ำยทำงกำรแพทยถู์กใชไ้ป
ในหกสัปดำห์สุดทำ้ยของกำรมีชีวิตอยู่ หมำยควำมว่ำส้ินเปลืองมำกในกำรเขำ้ไปจดักำรกบัควำม
ตำย๒๓ โดยกำรยืดควำมตำยมำกกวำ่ยดือำยุ ก ำลงัเป็นแนวโนม้เก่ียวกบัเร่ืองกำรตำยในวิทยำศำสตร์
ตะวนัตกอย่ำงไม่หยุดน่ิง แต่ในระยะหลงัเกิดกำรเปล่ียนแปลงเคล่ือนไหว โดยมีนกัวิทยำศำสตร์
จ ำนวนหน่ึงหันมำให้ควำมสนใจในเร่ืองท่ีเขำเรียกว่ำเป็นเอ็นดีอี (NDE = near dead experience) 
มำกข้ึนมำก มีงำนวิจยัส ำคญั ๆ หลำยช้ินท่ีสะทอ้นให้เห็นว่ำชั่วขณะของกำรใกล้ตำยของมนุษย ์     
เป็นปรำกฏกำรณ์ท่ียำกจะอธิบำยดว้ยวิธีคิดแบบชีววิทยำอย่ำงเดียวลว้น ๆ และยงัมีประเด็นเร่ือง
จิตส ำนึกหรือ consciousness ซ่ึงธรรมชำติของส่ิงน้ี วิทยำศำสตร์สมยัใหม่ยงัไม่มีควำมรู้เลย จะไม่
สำมำรถอธิบำยได้ว่ำ เอ็นดีอี ธรรมชำติของมันเป็นอย่ำงไรกันแน่ เพรำะว่ำธรรมชำติของ 
consciousness พอถึงช่วงของกำรดบัไปหรือกำรเปล่ียนไปของสถำนะจิตส ำนึกกำรรู้สึกตวั เรำจะไม่
รู้วำ่เป็นอยำ่งไร 
 ผลของกำรด ำเนินชีวิตในช่วงท่ีผ่ำนมำตลอดชีวิต ในทำงพุทธศำสนำถือว่ำเป็นกำรสะสม
กรรม ทั้งทำงกำยกรรม วจีกรรม มโนกรรม ทั้งกรรมเชิงรูปและนำมเป็นกำรสะสมไว ้ถำ้คนท่ีใกล้
จะตำยมีภำวะท่ีมีแรงมำกในเชิงของควำมไม่ดี หรือท่ีเรียกว่ำกรรมไม่ดีหรือว่ำ อกุศลกรรมน้ีก ำลงั
แรง ภำวะนั้นก็จะปรำกฏข้ึนในช่วงท่ีคนมีประสบภำวะท่ีอ่อนแอ เช่นเวลำเจ็บป่วย หรือเวลำใกล้
ตำย ในทำงพุทธศำสนำก็แนะน ำใหห้ำทำงแก ้เพรำะเช่ือวำ่ ก่อนตำยใหค้วำมส ำคญักบักำรหำทำงท ำ
ใหค้นมีจิตท่ีบริสุทธ์ิก่อนวำระจิตสุดทำ้ยท่ีจะดบัไป คือ มีควำมเช่ืออยูว่ำ่ก่อนท่ีจะดบัขอใหท้ ำอะไร

                                                 

 ๒๒ Capra, F The turning point, Science society and the rising culture, (London : 
Flamingo, 1985), pp. 84-85. 
 ๒๓ภคัภร  ช่วยคุณูปกำร, รวบรวมองค์ความรู้การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย, อำ้งแลว้, หนำ้ ๔. 



 

 
๓๓ 

ก็ตำมท่ีท ำใหจิ้ตผูท่ี้ใกลจ้ะตำยบริสุทธ์ิ มีไดห้ลำย ๆ ทำงในกรณีท่ีเป็นญำติหรือเป็นผูดู้แลผูใ้กลต้ำย
ท่ีอยู่ใกล ้ในธรรมเนียมปฏิบติัท่ีเรำเคยชินกนัมำในประเพณีของไทยก็จะมีกิจกรรมตำมควำมเช่ือ 
หลกัใหญ่อยูใ่นควำมเช่ือท่ีวำ่จิตท่ีเศร้ำหมองจะน ำไปสู่ภพภูมิท่ีไม่ดี ส่วนจิตท่ีบริสุทธ์ิจะน ำไปสู่ภพ
ภูมิท่ีดี ฉะนั้นในวำระจิตท่ีก่อนใกลต้ำยจะใหค้วำมส ำคญัอยำ่งยิง่วำ่ เรำจะตอ้งหำทำงทุกวถีิทำง ทำง
หน่ึงก็คือเร่ืองของกำรท่ีจะประมวลควำมดีงำม หรือส่ิงดีงำมท่ีตลอดชีวติของบุคคลคนนั้นไดด้ ำเนิน
มำอยู่นั้นให้น้อมร ำลึกถึงและให้ร ำลึกถึงในส่วนท่ีดีคือพยำยำมดึงส่วนท่ีดีข้ึนมำให้มีพลงัเหนือ
ควำมไม่ดี ก่อนท่ีควำมไม่ดีจะแสดงกำรปรำกฏออกมำ และมีอ ำนำจเหนือกว่ำ ถ้ำจิตท่ีดับใน
ขณะนั้นจะถือว่ำเป็นจิตท่ีบริสุทธ์ิ แมค้นจะมีกิจกรรมหรือท ำกรรมหรือท ำอะไรต่ำง ๆ มำไม่ดี 
ในทำงพุทธศำสนำถือวำ่ ในช่วงวำระสุดทำ้ย ญำติ หรือผูใ้กลชิ้ด หรือกลัยำณมิตร สำมำรถท่ีจะช่วย
ไดโ้ดยกำรพยำยำมท่ีจะน ำให้เขำนอ้มร ำลึกถึงส่ิงท่ีดีก่อน หรืออะไรก็ตำมท่ีจะเป็นส่ิงท่ีเขำเคำรพนบั
ถือเช่น ถำ้เป็นชำวพุทธก็คือ ของพระรัตนตรัย หรือกำรนอ้มร ำลึกถึงค ำท่ีดีมีกำรบอกทำง บอกเร่ือง
ของควำมส ำคญั เช่น พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ์หรือพระรัตนตรัย หรืออะไรต่ำง ๆ ท่ีเป็นควำม
ดี อนัน้ีถือว่ำวำระจิตในช่วงท่ีจิตมีท่ีเกำะเหน่ียวก่อนท่ีจะส้ินใจ  ถือว่ำมีอำรมณ์อยู่ในกุศล หรือว่ำ
เป็นอำรมณ์ท่ีอยูใ่นควำมบริสุทธ์ิ เม่ือส้ินชีวิตไปหรือก่อนส้ินชีวติก็จะตำยอยำ่งสงบ ซ่ึงส่ิงน้ีถือเป็น
ค ำสอนในพระพุทธศำสนำพื้นฐำนทีเดียว ๒๔  
 พระพุทธศำสนำจึงไม่ใหค้วำมส ำคญักบักำรเอำชนะควำมตำย เช่นเดียวกบัวทิยำศำสตร์ทำง
กำรแพทยซ่ึ์งมกัพยำยำมยื้อชีวติของผูป่้วยไวใ้หน้ำนท่ีสุด แต่ใหค้วำมส ำคญักบักำรท่ีชีวติยงัด ำรงอยู่
ขณะนั้น เป็นกุศลหรืออกุศล ดงันั้น หลกัค ำสอนในพุทธศำสนำจึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดใหม่ของ
หลกัสิทธิมนุษยชนท่ี ผูป่้วยสำมำรถเลือกได ้ว่ำจะเลือก “กำรตำยอย่ำงมีศกัด์ิศรีควำมเป็นมนุษย”์ 
หรือไม่ ซ่ึงกำรตำยอยำ่งสมศกัด์ิศรีควำมเป็นมนุษยน์ั้น หมำยควำมถึงกำรตำยในลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
  ๑. มีโอกำสตดัสินใจท่ีจะตำยอยำ่งสงบและเป็นธรรมชำติมำกท่ีสุดเม่ือวำระสุดทำ้ยมำถึง 
  ๒. ตำยในลกัษณะปกติ ไม่ถูกกระท ำหรือแทรกแซงกำรตำย 

                                                 

 ๒๔เอกสำรสรุปผลกำรเสวนำ, “หนทำงสู่ควำมตำยอย่ำงสงบ”, เครือข่ำยชำวพุทธเพื่อ
พระพุทธศำสนำและสังคมไทย(คพส.) วนัท่ี ๓๐ พฤศจิกำยน ๒๕๔๖ เวลำ ๑๔.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ 
ชั้น ๔ ตึกเอนกประสงค ์มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์, กรุงเทพมหำนคร : มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์, 
๒๕๔๖, (อดัส ำเนำ).  



 

 
๓๔ 

  ๓. ไม่ถูกยื้อชีวิตดว้ยอุปกรณ์ เทคโนโลยีทำงกำรแพทย ์จนเป็นท่ีน่ำเวทนำในลกัษณะ               
“ฟ้ืนไม่ได ้ตำยไม่ลง”๒๕ 
 ๔ ทฤษฎกีารให้ค าปรึกษา ( Theory of Counseling )  
 เพื่อกำรเยียวยำจิตใจผูป่้วยระยะสุดทำ้ยท่ีได้ผลสัมฤทธ์ิมำกท่ีสุด ผูใ้ห้กำรดูแลควรใช้หลกั
จิตวิทยำประกอบกบักำรเยียวยำจิตใจผูป่้วยดว้ย เช่นในขั้นตอนกำรสอบถำมถึงสภำพจิตใจผูป่้วยใน
ขณะนั้น หรือกำรเข้ำถึงปัญหำต่ำง ๆ ในจิตใจผูป่้วย ผูว้ิจ ัยจึงได้ศึกษำเพิ่มเติมถึงทฤษฎีกำรให้
ค  ำปรึกษำแบบจิตวิทยำ (Theory of Counseling ) เพื่อสนบัสนุนกำรเยียวยำจิตใจผูป่้วยในคร้ังน้ีด้วย
เป้ำหมำยท่ีส ำคญัของกำรใชท้ฤษฎีจิตวเิครำะห์ไปใหค้  ำปรึกษำแก่ผูป่้วย มีดงัต่อไปน้ี 
 ๑. ดึงแรงจูงใจในระดับจิตไร้ส ำนึกมำสู่ระดับจิตส ำนึก เป็นกำรท ำให้ ควำมเป็นตัวตน
เขม้แข็งข้ึนท ำให้ผูป่้วยเขำ้ใจสำเหตุของพฤติกรรม น ำไปสู่กำรปรับเปล่ียนบุคลิกภำพ เช่น คนไข้
ระบำยควำมโกรธมำสู่เรำซ่ึงเป็น ผูใ้หค้  ำปรึกษำ โดยมีสำเหตุจำกจิตใตส้ ำนึกเกลียดพ่อ และบงัเอิญตวั
เรำมีอะไรบำงอยำ่งเหมือนพ่อของเขำ ถำ้เรำรู้ควำมจริงเช่นน้ี ตอ้งดึงส่ิงท่ีอยูใ่นจิตไร้ส ำนึกของคนไข้
ออกมำใหเ้ขำรับรู้และเขำ้ใจ  
 ๒. ลดควำมวิตกกงัวลของผูป่้วยเพื่อใชร้ะบบเหตุผลในกำรพิจำรณำส่ิงต่ำงๆตำมขอ้เท็จจริง 
ลดกำรใชก้ลไกป้องกนัตวัเอง เช่นทุกคร้ังท่ีพูดถึงแม่ ผูป่้วยจะมีท่ำทำงอึดอดั พูดตะกุกตะกกัและไม่
ยอมตอบค ำถำมใด ๆ เก่ียวกบัเร่ืองแม่ แสดงว่ำคนไขต้อ้งมีควำมขดัแยง้กบัแม่และใช้กลไกป้องกนั
ตวัเอง เรำตอ้งพูดใหค้นไขเ้ขำ้ใจและยอมรับถึงปัญหำดงักล่ำว แลว้มำพิจำรณำตำมขอ้เทจ็จริงวำ่ ท ำไม
ผูป่้วยจึงไม่อยำกพูดถึงแม่ เม่ือรู้ควำมจริงแลว้ เรำจึงจะช่วยเหลือเขำได ้
 ๓. ช่วยให้ผูป่้วยสำมำรถพึ่งพำตวัเองได้มำกข้ึน รับผิดชอบและแก้ไขปัญหำได้ด้วยตวัเอง           
ไม่ตอ้งพึ่งพำคนอ่ืน เม่ือเรำสำมรถช้ีใหผู้ป่้วยเขำ้ใจถึงปัญหำท่ีแทจ้ริงของเขำ จนเขำยอมรับแลว้ ต่อไป
เขำจะสำมำรถแกไ้ขปัญหำไดด้ว้ยตวัเอง เพรำะเขำ้ใจปัญหำดีแลว้ 
 ๔. หลงัจำกท่ี ผูป่้วยเขำ้ใจตวัเอง เขำ้ใจปัญหำ ยอมรับและสำมำรถพึ่งพำตวัเองไดแ้ลว้ ผูป่้วย
จะมีสุขภำพจิตท่ีดี มีมนุษยส์ัมพนัธ์ดี มีควำมสุข๒๖ 

                                                 

 ๒๕เอกสำรสรุปผลกำรเสวนำ, “เรียนรู้สู่กำรปฏิบติั : กำรดูแลผูป่้วยระยะสุดทำ้ย”, ณ ห้อง
ประชุมอำคำรเพชรรัตน์ ชั้น ๖ วิทยำลยัแพทยศำสตร์กรุงเทพมหำนครและวชิรพยำบำล  วนัเสำร์ท่ี 
๒๑ กุมภำพนัธ์ ๒๕๔๙ เวลำ ๐๘.๐๐–๑๖.๐๐ น., กรุงเทพมหำนคร : วชิรพยำบำล, ๒๕๔๙,                  
(อดัส ำเนำ). 
 ๒๖ปรำโมทย ์ เชำวศิ์ลป์, จิตบ าบัดชนิดอิงทฤษฎีจิตวิเคราะห์, (กรุงเทพมหำนคร : ชมรมนกั
จิตบ ำบดัแห่งประเทศไทย , ๒๕๒๘), หนำ้ ๒๖-๒๗. 



 

 
๓๕ 

 ๔.๑ ขั้นตอนของการให้ค าปรึกษา 
 ขั้นท่ี๑ กำรเร่ิมตน้ (Orientation) ในกำรเร่ิมตน้กำรให้ค  ำปรึกษำ เรำตอ้งซักประวติัของผูมี้
ปัญหำ โดยจะเนน้ใหไ้ดภ้ำพของควำมขดัแยง้ซ่ึงผูมี้ปัญหำก ำลงัเผชิญ รวมทั้งวธีิกำรแกปั้ญหำท่ีเขำได้
พยำยำมใช้มำแล้ว ในขั้นเร่ิมตน้น้ีเรำตอ้งสร้ำงสัมพนัธภำพท่ีดีกบัผูป่้วย และตอ้งฝึกให้เขำแสดง
พฤติกรรมท่ีเป็นปัญหำออกมำ ส่ิงท่ีฟรอยดเ์นน้ คือ กำรใหผู้ป่้วยไดร้ะบำยควำมในใจออกมำอยำ่งเสรี 
(Free Association) ซ่ึงเรำตอ้งสังเกต ผูป่้วยอยำ่งใกลชิ้ด เพื่อคน้หำปมปัญหำ 
 ขั้นท่ี ๒ กำรท ำให้ตระหนกัรู้เก่ียวกบัปัญหำท่ีเก็บกดไว ้(Interpretation of Neurotic Conflicts) ใน
ขั้นตอนน้ี ผูใ้หค้  ำปรึกษำจะตอ้งช่วยให ้ผูป่้วยเป็นอิสระจำกปัญหำต่ำงๆในจิตใจโดยใช ้Interpretation 
เป็นเคร่ืองมือ Interpretation หมำยถึง กำรท่ีผูใ้หค้  ำปรึกษำใชก้ำรพูดในหลำยรูปแบบและหลำยวิธีเพื่อ
อธิบำยหรือช้ีแจงใหผู้ป่้วยทรำบควำมหมำยของค ำพูด ควำมรู้สึก ควำมคิด ทศันคติและพฤติกรรมของ
เขำ ซ่ึงก่อนหนำ้น้ีผูป่้วยไม่เขำ้ใจ หรือไม่ทรำบควำมหมำยของส่ิงเหล่ำน้ี เพรำะมนัอยูใ่นระดบัจิตไร้
ส ำนึก กำรใช้ Interpretation น้ีถือว่ำ เป็นกำรเผชิญหน้ำกับผูป่้วยหรืออำจกล่ำวได้ว่ำ กำรกระท ำ
ดงักล่ำวเป็นกำรท ำให้ส่ิงท่ีอยู่ใน Unconscious กลำยเป็น Conscious สำระส ำคญัของขั้น Interpretation น้ี           
ก็คือ ผูใ้ห้ค  ำปรึกษำจะช่วยให้ผูมี้ปัญหำได้ปลดปล่อยอำรมณ์ต่ำง ๆ ออกมำ เหมือนตวัเรำเป็นท่ีให้
ผูป่้วยไดร้ะบำยควำมรู้สึก หรือเสมือนหน่ึงเรำเป็นบุคคลท่ีท ำให้เกิดปัญหำ ซ่ึงจะท ำให้สำมำรถเขำ้
ใจควำมขดัแยง้จริง ๆ  
 ขั้นท่ี ๓ กำรยุติ (Termination) เรำจะยุติกำรให้ค  ำปรึกษำเม่ือผูป่้วยมีควำมสบำยใจ ปล่อยวำง
เร่ืองขดัแยง้ในวยัเด็กลงได ้สำมำรถแกไ้ขควำมขดัแยง้ดงักล่ำวได ้เพรำะเรำไดช่้วยให้ ผูป่้วยสำมำรถ
น ำเอำควำมคิดและควำมรู้สึกท่ีเก็บกดเอำไว ้ใหข้ึ้นมำปรำกฏในจิตส ำนึก ท ำใหเ้ร่ืองท่ีเก็บกดเอำไวเ้ขำ้
กบับุคลิกภำพโดยส่วนรวม ท ำให้ผูป่้วยกลบัมำควบคุมชีวิตของเขำใหม่ได ้ตดัสินใจไดดี้ข้ึน สำมำรถ
เผชิญกบัตนเองและผูอ่ื้นไดโ้ดยตรง ในระดบัของจิตรู้ส ำนึกอยำ่งถูกตอ้ง ชีวติกลบัมำสมดุลได้๒๗ 
 กำรใหค้  ำปรึกษำในแนวจิตวเิครำะห์จะประสบควำมส ำเร็จเม่ือเกิดผลลพัธ์กบัผูป่้วยดงัน้ี  
  ๑. ควำมทุกขใ์นระดบัจิตรู้ส ำนึกลดลง  
  ๒. มีควำมเก็บกดนอ้ยลง  
  ๓. ควำมตอ้งกำรพึ่งพำผูอ่ื้นมีนอ้ยลง  
  ๔ สำมำรถรับผดิชอบตวัเองไดม้ำกข้ึน  

                                                 

 ๒๗คมเพชร  ฉตัรศุภกุล, ทฤษฎีการให้ค าปรึกษา, (กรุงเทพมหำนคร : สถำบนัพฒันำคุณภำพ
วชิำกำร, ๒๕๔๗), หนำ้ ๒๘-๓๐. 



 

 
๓๖ 

  ๕. มีสัมพนัธภำพกบัผูอ่ื้นอยำ่งรำบร่ืน๒๘ 
 ๔.๒ การให้ค าปรึกษาแนวจิตวเิคราะห์ในยุคปัจจุบัน 
 กำรใหค้  ำปรึกษำแนวจิตวิเครำะห์ทุกวนัน้ี มีควำมแตกต่ำงจำกกำรท ำจิตบ ำบดัของ ฟรอยด์ใน
ยคุแรก ๆ ดงัต่อไปน้ี 
  ๔.๒.๑ กำรท ำจิตวิเครำะห์แบบดั้งเดิมใช้เวลำยำวนำนมำก ในสมยัก่อนผูมี้ปัญหำตอ้งมำ
พบนกัจิตวิเครำะห์ ประมำณสัปดำห์ละ ๔-๕ คร้ัง และใชเ้วลำในกำรบ ำบดัยำวนำนมำก โดยเฉล่ียคือ 
๕ ปี แต่ส ำหรับในยุคปัจจุบนั กำรท ำจิตบ ำบดัแบบจิตวิเครำะห์จะใชเ้วลำนอ้ยกวำ่ คือ ผูท่ี้มีปัญหำจะ
มำพบผูใ้หค้  ำปรึกษำประมำณ สัปดำห์ละ ๑ คร้ัง และกำรบ ำบดัก็ใชเ้วลำไม่เกิน ๒ ปี 
  ๔.๒.๒ ในกำรท ำจิตวิเครำะห์ท่ีแทจ้ริงนั้น ผูบ้  ำบดัจะใชค้วำมเงียบให้มำกท่ีสุด พูดน้อย
ท่ีสุด แต่ในยุคปัจจุบนั กำรให้ค  ำปรึกษำในแนวจิตวิเครำะห์ ผูใ้ห้ค  ำปรึกษำจะพูดมำกข้ึน โดยดูจำก
ควำมเหมำะสม 
  ๔.๒.๓ กำรท ำจิตวิเครำะห์แบบดั้งเดิม ประสบกำรณ์ในวยัเด็กทั้งหมด จะถูกศึกษำอย่ำง
ละเอียด ควำมฝันจะถูกน ำมำใชแ้ปลควำมหมำยอยำ่งละเอียด แต่ในยคุปัจจุบนั ชีวติในวยัเด็กจะไดรั้บ
กำรศึกษำละเอียดปำนกลำงและกำรแปลควำมหมำยของควำมฝันก็ไม่ละเอียดมำกนกั  
  ๔.๒.๔ ในกำรท ำจิตวิเครำะห์นั้น นกัจิตวิเครำะห์จะท ำลำย Defenses ท่ีผิดปกติทุกๆอนั
หรือใหม้ำกท่ีสุดเท่ำท่ีจะท ำได ้แต่ในยคุปัจจุบนั กำรใหค้  ำปรึกษำในแนวจิตวเิครำะห์ เรำจะท ำ 
ลำย Defense เพียงบำงอยำ่งท่ีมีนยัส ำคญัเท่ำนั้น  
  ๔.๒.๕ ในกำรท ำจิตวิเครำะห์ยุคของฟรอยด์ คนไขจ้ะนอนบนเกำ้อ้ีเอนท่ีเรียกว่ำ Couch
แต่ในปัจจุบนั กำรใหค้  ำปรึกษำเรำจะให ้client นัง่ตำมปกติ๒๙ 
 ๔.๓ เทคนิคในการให้ค าปรึกษา 
  ๔.๓.๑ กำรระบำยควำมรู้สึกอย่ำงเสรี (Free Association) เป็นขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ท่ี ผูป่้วย 
ตอ้งตกลงกบัผูใ้ห้ค  ำปรึกษำว่ำ เขำตอ้งพูดทุกอยำ่งท่ีอยูใ่นใจออกมำให้มำกท่ีสุด ถึงแมว้ำ่เร่ืองนั้นจะ
ไม่น่ำฟัง ไม่น่ำสนใจ หรือคิดว่ำไม่มีควำมหมำย ไม่ส ำคญั แต่ทุกส่ิงท่ีระบำยออกมำ มีประโยชน์
ทั้งส้ิน ในระหวำ่งกำรระบำยควำมรู้สึกผูป่้วยจะนอนบนเกำ้อ้ีนอน ผูใ้หค้  ำปรึกษำจะนัง่อยูด่ำ้นหวัเตียง 
โดยไม่ให้อยูใ่นสำยตำของผูป่้วยเพื่อท่ีเขำจะไดส้บำยใจในกำรเล่ำเร่ืองผูป่้วยจะสะดวกใจในกำรเล่ำ

                                                 

 ๒๘Chessick, R.D.(1965 )  : “Empathy and Love in Psychotherapy”  American Journal of 
Psychotherapy, 19 : pp. 205-219  
 ๒๙Brenda Mallon: “Dreams, counseling and healing”  Research conference of British 
Association for Counselling and Psycho- therapy. (2000 ), pp. 67-69. 
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เร่ืองต่ำง ๆ โดยไม่ปิดบงั ไม่วำ่เร่ืองนั้นจะน่ำอบัอำยหรือเจ็บปวดเพียงไรก็ตำมผูใ้ห้ค  ำปรึกษำตอ้งนัง่
ฟังอยำ่งระมดัระวงั และคอยตีควำมหมำยในส่ิงท่ีผูป่้วยเล่ำ ซ่ึงอำจจะมีทั้ง เร่ืองประสบกำรณ์ในวยัเด็ก 
ควำมฝัน ค ำพูดพลั้งปำกแบบไม่ตั้งใจ กำรถ่ำยโยงควำมรู้สึก กำรต่อตำ้น เป็นตน้ 
 ๔.๓.๒ กำรวิเครำะห์กำรถ่ำยโยงควำมรู้สึก (Analysis of transference) หมำยถึง ตอ้งเขำ้ใจถึง
ควำมรู้สึกท่ีผูป่้วยมีต่อเรำ อำจเป็นควำมรู้สึกในทำงบวกหรือลบก็ได ้ในทำงบวกเช่น นบัถือ ช่ืนชม 
หลงรัก ในทำงลบ ไดแ้ก่ โกรธ เกลียด ไม่พอใจ เรำจะสังเกต Transference ของผูป่้วยไดจ้ำกค ำพูด 
กิริยำท่ำทำง กำรแต่งกำย กำรแสดงอำรมณ์ จินตนำกำร Transference มีหลำยรูปแบบ เช่น  
  ๑.  The Therapist as Giver of Affection ผู ้ให้ค  ำปรึกษำอยู่ในฐำนะผู ้ให้ควำมรักและ
ก ำลงัใจแก่ผูป่้วยอยูแ่ลว้ คือตอ้งให้ควำมสนใจและควำมเขำ้ใจแก่ผูป่้วยแต่ผูป่้วยบำงคนตอ้งกำรมำก
ไปกวำ่นั้น เช่นตอ้งกำรควำมรักฉนัทชู์ส้ำว จำกผูใ้หค้  ำปรึกษำบำงคนถึงขนำดอยำกมีเพศสัมพนัธ์ดว้ย  
  ๒. The Therapist as Powerful Authority Transference ชนิดน้ีผู ้ป่วยมีควำมรู้สึกและทัศนคติ           
ต่อผูใ้ห้ค  ำปรึกษำ เช่นเดียวกบัเด็ก ๆ ท่ีมีต่อบิดำมำรดำ คลำ้ยกบัว่ำเรำเป็นผูว้ิเศษ มีอ ำนำจสำมำรถ
บนัดำลไดทุ้กส่ิงทุกอย่ำง บำงคร้ังผูป่้วยก็ระมดัระวงัตวั เพรำะกลวัว่ำ ผูใ้ห้ค  ำปรึกษำจะไม่ชอบตน 
บำงคนก็พยำยำมเอำอกเอำใจนกับ ำบดั โดยหวงัจะใหเ้รำปกป้องและคุม้ครองพวกเขำ 
  ๓. The Therapist as Ideal Model Transference ชนิดน้ี ผูป่้วยมีควำมรู้สึกและพฤติกรรม
ต่อ ผูใ้ห้ค  ำปรึกษำเสมือนหน่ึงวำ่เรำเป็นบุคคลดีเด่น หรือบุคคลในอุดมคติ มองวำ่เรำเป็นคนฉลำดมี
ควำมสำมำรถ รอบรู้ น่ำเคำรพนบัถือ อยำกเลียนแบบ หรือเอำเป็นตวัอย่ำง เพรำะจะท ำให้พวกเขำมี
ควำมเช่ือมัน่มำกข้ึนสู้กบัเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ ได ้Transference แบบน้ี เรำสังเกตไดจ้ำกพฤติกรรมของ
ผูป่้วยดงัต่อไปน้ี พวกเขำจะแต่งตวัให้เหมือนผูใ้ห้ค  ำปรึกษำเลียนแบบกิริยำท่ำทำง กำรเดิน กำรนัง่ 
กำรพูดจำผูป่้วยอำจจะสอบถำมถึงรสนิยมของเรำ ควำมชอบ ควำมสนใจ เพื่อวำ่พวกเขำจะไดท้  ำตำม
หรือเลียนแบบ ซ่ึงถำ้เป็นแบบน้ี เรำตอ้งพูดกบั ผูป่้วยใหพ้วกเขำมีจุดยนืของตวัเอง มีเอกลกัษณ์เป็นตวั
ของตวัเอง ไม่ควรท ำอะไรเลียนแบบคนอ่ืนทุกๆอยำ่งแบบน้ี 
  ๔ The Therapist as Rival Transference ชนิดน้ีผูป่้วยจะมีควำมรู้สึกต่อผูใ้หค้  ำปรึกษำคลำ้ย
กบัวำ่ผูใ้หค้  ำปรึกษำเป็น “คู่แข่ง” ท่ีจะตอ้งต่อสู้กนัในเวลำบ ำบดัขอ้สังเกตในเร่ืองน้ีคือผูป่้วย           จะ
ระมัดระวงัตัวตลอดเวลำ ต่อสู้และพยำยำมเอำชนะผูใ้ห้ค  ำปรึกษำในทุกทำง เช่น แข่งขันด้ำน
สติปัญญำ ควำมเฉลียวฉลำด ฐำนะทำงกำรเงิน และทำงสังคมผูป่้วยอำจทดสอบภูมิปัญญำของเรำ 
พวกเขำอำจจะพยำยำมแปลควำมหมำยทุกอยำ่งท่ี ผูใ้ห้ค  ำปรึกษำตอ้งกำรจะส่ือควำมหมำย บำงคนจะ
คุยโอ่วำ่เขำรู้เร่ืองเหมือนเรำผูป่้วยบำงคนจอ้ง จบัผดิ ผูใ้หค้  ำปรึกษำ  
  ๕. The Therapist as Favorite Child Transference ชนิดน้ี ค่อนขำ้งแปลก เพรำะว่ำ ผูป่้วย
จะมีควำมรู้สึกวำ่ ผูใ้หค้  ำปรึกษำ เป็นเหมือนเด็กหรือลูก พวกเขำจะแสดงควำมรักควำมห่วงใยเหมือน
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พวกเขำเป็นพ่อแม่ คอยเตือนเร่ืองดูแลสุขภำพ อย่ำท ำงำนหนักเกินไป คอยน ำอำหำรมำฝำก คอย
แนะน ำสั่งสอนในเร่ืองต่ำง ๆ ดว้ยควำมใส่ใจ๓๐ 
 ๒.๑.๓ หลกัธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนาทีเ่กีย่วข้องกบัผู้ป่วยระยะสุดท้าย 
 ๑. ทศันะเก่ียวกบักำรเยยีวยำทำงใจผูป่้วยระยะสุดทำ้ยของพุทธศำสนำ 
 พระพุทธเจ้ำทรงให้ค  ำตอบเก่ียวกับชีวิตมนุษย์ว่ำมีกำรเวียนว่ำยตำยเกิดอยู่ตลอดเวลำ 
มนุษยทุ์กคนเกิดและตำยในชำติภพต่ำง ๆ มำนบัคร้ังไม่ถว้น ในระหวำ่งท่ีมีชีวิตจึงตอ้งพยำยำมท ำ
แต่ควำมดีเพื่อท่ีจะพฒันำตนเองให้เล่ือนไปสู่ภพภูมิท่ีสูงข้ึน จนสุดทำ้ยจะไดห้ลุดพน้จำกกำรเวียน
วำ่ยตำยเกิด คือ กำรเขำ้สู่นิพพำนซ่ึงเป็นสภำวะพึงประสงคท่ี์สุดของชีวิตท่ีปรำศจำกทุกข ์เน่ืองจำก
กำรเกิด แก่ เจ็บ ตำย ในพุทธศำสนำนั้นถือเป็นส่ิงท่ีอยู่ในกระแสเดียวกนัและมีกำรไหลเล่ือนอยู่
ตลอดเวลำ ชีวิตปัจจุบนัไม่ใช่เก่ำ หลงัตำยไม่ใช่ใหม่ แต่คือส่ิงท่ีอยู่บนเส้นทำงเดียวกนั มนุษยจ์กั
ต้องมองควำมจริงน้ีให้เห็น ให้เข้ำใจอย่ำงรอบด้ำน และปฏิบัติต่อส่ิงนั้ นตำมควำมเป็นจริง                    
ซ่ึงหลกัธรรมท่ีแสดงใหเ้ห็นควำมจริงน้ี ไดแ้ก่ มรรค ๘ ศีล สมำธิ ปัญญำ เป็นตน้ หำกเขำ้ใจไดด้งัน้ี 
ควำมตำยจะไม่ใช่ส่ิงน่ำกลวั ไม่ใช่ปัญหำ แต่เป็นเพียงส่ิงหน่ึงในกระแสชีวติท่ีตอ้งเผชิญเท่ำนั้น 
 ในช่วงเวลำใกลต้ำย (มรณสัญณกำล) จิตดวงสุดทำ้ยท่ีจะเคล่ือนออกจำกภพน้ีไปเรียกวำ่ จุติจิต 
ในช่วงน้ีมนุษยจ์ะเผชิญกบัสภำวะจิตใน ๒ ลกัษณะสลบัสับเปล่ียนกนัไป คือ 
 ๑.จิตท่ีข้ึนมำรับอำรมณ์ 
 ๒.จิตท่ีหลบัไป ผูป่้วยใกลต้ำยมกัจะอยู่ในสภำวะจิตเช่นน้ี ซ่ึงจะมีแต่อำรมณ์ในอดีต จิต
อำจจะเห็นภำพกำรกระท ำในอดีต เป็นกรรมดีหรือกรรมชัว่ เรียกวำ่ กรรมนิมิต หรืออำจจะเห็นเป็น
คตินิมิต คือเห็นภำพภพภูมิท่ีจะไดไ้ปอยูห่ลงัจำกตำยแลว้ ดงันั้นหำกผูป่้วยใกลต้ำยท่ำนใดไดท้  ำผดิ
บำปท่ีฝังแน่นอยู่ในควำมทรงจ ำ อำจจะเกิดควำมวิตก กระวนกระวำย ไม่สงบ ผูท่ี้อยู่ใกลชิ้ดดูแล
ควรช่วยบอกทำงสวรรค์ ทำงแห่งนิพพำน เพื่อเป็นกำรเตือนสติให้เขำได้ระลึกถึงบุญ เร่ืองอ่ืน ๆ             
ท่ีเคยไดท้  ำดีไว ้ใหคิ้ดถึงพระอรหนัต ์เพื่อใหเ้กิดควำมปีติ ปลำบปล้ืมใจ อำจนิมนตพ์ระมำสวดหรือ
เทศน์ให้จิตใจเยือกเยน็ เพื่อให้จิตท่ีก ำลงัเคล่ือนไปนั้นไดไ้ปในทำงสุขคติตลอด นอกจำกน้ีในทำง
พุทธศำสนำนั้นถือวำ่บุญท่ีท ำช่วงใกลต้ำยนั้นมีพลงัมำก และจะส่งผลก่อนบุญอ่ืน ๆ ท่ีไดก้ระท ำมำ

                                                 

 ๓๐Hill, Andrew, and Brettle, Alison, “The effectiveness of counseling with olderpeople”, 
Journal of Counselling and psychotherapy Research. Volume 5, Number 4/December 2005, p. 34. 
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ตลอดชีวติ ดงันั้นในช่วงเวลำน้ี กำรช่วยใหผู้ป่้วยมีจิตสงบ ปล่อยวำง คิดถึงแต่ส่ิงดี ๆ ท่ีเป็นบุญกุศล 
จะช่วยใหเ้ขำไปเกิดในภพภูมิท่ีสูงข้ึนได้๓๑ 
 ตำมกระบวนทศัน์แนวพุทธศำสนำ หลกัพุทธปรัชญำเนน้กำรสอนให้มองทุกอยำ่งในโลก
ตำมควำมเป็นควำมจริง เพรำะทุกส่ิงลว้นเป็น อนิจฺจ  ทุกฺข  อนตฺตำ เปล่ียนแปลง ไม่คงทน และไม่มี
ตวัตนให้ติดยึด ทุกข์ สุข เป็น ของคู่กนั หมุนเวียนกนัเขำ้มำในชีวิต ชีวิตและควำมตำยตำมหลกั  
พุทธปรัชญำถือว่ำเกิด แก่ เจ็บ ตำย เป็นเร่ืองธรรมดำ ให้เผชิญกบัควำมตำยอย่ำงไม่หว ัน่ไหวและ
ยอมรับสภำพ คือ กำรเตรียมตวัตำยอยำ่งมีสตินัน่เอง๓๒ พุทธศำสนำสอนถึงจุติจิตและปฏิสนธิจิต ซ่ึง
เกิดต่อกนัโดยไม่มีระหวำ่งคัน่ เป็นช่วงท่ีส ำคญัเพรำะถือเป็นกำรเปล่ียนภพ และภูมิท่ีเป็นอยูไ่ปสู่อีก
ภพภูมิใหม่ ซ่ึงจะเป็นเช่นไรนั้นข้ึนอยูก่บักำรเตรียมตวัของผูน้ั้นเท่ำนั้น๓๓ ในช่วงเวลำวิกฤตเช่นนั้น
ค ำสอนในพระพุทธศำสนำจึงเป็นท่ีพึ่งทำงใจท่ีส ำคญัท่ีสุด 
 อย่ำงไรก็ตำม กำรยอมรับควำมจริงกับควำมตำยท่ีจะมำถึงของคนไข้แต่ละคนนั้ นไม่
เหมือนกนั ญำติและผูดู้แลควรตระหนกัถึงจุดน้ีให้มำก ไม่ควรบอกกล่ำวกบัผูป่้วยท่ียงัไม่ไดเ้ตรียม
ควำมพร้อม เพรำะนัน่จะเป็นกำรท ำร้ำยชีวิตของเขำมำกกวำ่ ดงันั้นผูดู้แล ควรดูสภำวกำรณ์ และปู
ทำงใหผู้ป่้วยค่อย ๆ ท ำใจทีละนอ้ย ๆ ก่อน เพื่อท ำใหผู้ป่้วยยอมรับและท ำใจกบัเหตุกำรณ์ท่ีเกิดได ้ 
 สภำวะกำรตำย คือ กำรละสังขำร สิทธิท่ีจะ “ถูกฆ่ำให้ตำย” หรือ “สิทธิท่ีจะฆ่ำตวัตำย”            
(จะดว้ยมีผูอ่ื้นช่วยเหลือหรือไม่ก็ตำม) เป็นกำรละเมิดวฒันธรรมวำ่ดว้ยชีวิตตำมกฎแห่งธรรมชำติ 
เพรำะพุทธศำสนำให้ควำมส ำคญักำรละสังขำร คือ กำรตำยอยำ่งสงบ อยำ่งมีสติ ตำมกรรมของแต่
ละบุคคลเท่ำนั้น ผูใ้ห้กำรดูแลจึงไม่มีสิทธิท่ีจะตดัสินใจแทนผูป่้วย หรือตดัสินใจตำมใจผูป่้วยใน
กำรจบชีวิตของพวกเขำเหล่ำนั้นไดเ้ลย คงจะให้เป็นไปตำมขบวนกำรของระบบต่ำง ๆ ในร่ำงกำย 
หรือสังขำรนั้นด ำเนินไป 
 ธรรมะค ำสอนในทำงพระพุทธศำสนำจะท ำหน้ำท่ีหลกัคือเป็นท่ีพึ่ งทำงใจ ให้ก ำลังใจ
เท่ำนั้น แต่กำรดูแลและรักษำทำงกำรแพทยแ์ละทำงกำยภำพนั้นจ ำเป็นเสมอและขำดไม่ได ้ในทำง

                                                 

 ๓๑พระศรีปริยติัโมลี, “กำรประยุกต์แนวคิดศำสนำพุทธ คริสต์ อิสลำม เพื่อกำรดูแลผูป่้วย
ใกล้ตำย”, ศำสนำกบักำรดูแลผูป่้วยใกล้ตำย, ๙ มิถุนำยน ๒๕๕๒, <http://web1. peacefuldeath. 
info/files/word/2-20-11-47(3).doc>  
 ๓๒พระไพศำล  วิสำโล, “ความตาย ประตูสู่สภาวะใหม่” มิติสุขภาพ : กระบวนทัศน์ใหม่
เพ่ือสร้างสังคม, (กรุงเทพมหำนคร : ส ำนกัพิมพมู์ลนิธิโกมลคีมทอง, ๒๕๔๕), หนำ้ ๗๗. 
 ๓๓พระมโน  เมตฺตำนนฺโท, ธรรมะในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย, (กรุงเทพมหำนคร : บริษทั
ที. เอน็. พ.ี พร๊ินต้ิง, ๒๕๔๒), หนำ้ ๗๙-๘๑. 



 

 
๔๐ 

พุทธศำสนำถือว่ำควำมสงบของจิตคือยำชูก ำลงัของผูป่้วยระยะสุดทำ้ย ควำมสงบของจิตน้ีอำจ
เกิดข้ึนไดจ้ำกกำรฟังธรรมในหมวดท่ีตนสนใจ กำรไดพ้กัผอ่นเต็มท่ีโดยไม่มีส่ิงรบกวนหรือกำรท ำ
สมำธิ หลกักำรกวำ้ง ๆ ของผูดู้แลผูป่้วยระยะสุดทำ้ย คือ กำรเป็นกลัยำณมิตรใหแ้ก่ผูป่้วย เป็นมิตรท่ี
ฉลำดมีคุณธรรมและเต็มเป่ียมดว้ยควำมปรำรถนำดี อ ำนวยควำมสะดวกในส่ิงท่ีเป็นประโยชน์แก่
ผูป่้วย เช่น จดัสถำนท่ีห้องพกัให้เหมำะสมกบัญำติมิตรมำเยีย่มหรือเหมำะกบักำรบ ำเพญ็กุศลต่ำง ๆ 
ไดส้ะดวกส ำหรับผูป่้วย ส่ิงท่ีส ำคญัประกำรหน่ึงของกำรดูและผูป่้วยระยะสุดทำ้ย คือ ไม่ควรท ำให้
ผูป่้วยคิดวำ่ตนเองนั้นน่ำสงสำรและเป็นภำระของผูอ่ื้น เพรำะจะท ำใหผู้ป่้วยเสียศกัด์ิศรีในควำมเป็น
ตวัเอง ซ่ึงเป็นกำรท ำร้ำยจิตใจ และท ำลำยศกัด์ิศรีควำมเป็นมนุษยข์องผูป่้วยมำก กลัยำณมิตรท่ีดีควร
ดูแลผูป่้วยดว้ยควำมรักและเมตตำตอ้งกำรใหผู้ป่้วยพน้ทุกขเ์ท่ำนั้น 
 เทคนิคประกำรหน่ึงในกำรดูแลผูป่้วยระยะสุดทำ้ยคือกำรท ำสมำธิ ซ่ึงในทำงพุทธศำสนำ
นั้นมีกำรท ำสมำธิหลำยรูปแบบ แต่ในท่ีน้ีขอเสนอกำรปฏิบติัจิตภำวนำอยำ่งง่ำย ๆ ๔ วธีิ คือ 
 ๑. กำรเจริญสติภำวนำ คือกำรก ำหนดจิตดูอำรมณ์ต่ำงๆท่ีเขำ้มำสู่ทวำรต่ำงๆทั้ง ๖ เท่ำนั้น 
ไม่ตำมไปยินดียินร้ำยกบัอำรมณ์ต่ำง ๆ ผูป้ฏิบติัเพียงก ำหนดรู้ แมค้วำมคิดท่ีคิดฟุ้งซ่ำนไปก็เพียง
เฝ้ำดูจิต เพียงแต่ประคองสติให้รู้เท่ำทนัว่ำขณะน้ีจิตของตนก ำลงัคิดอยู ่ไม่จ  ำเป็นตอ้งมีกำรภำวนำ
ใด ๆ ไม่ตอ้งเพียรพยำมยำมในกำรก ำหนด แต่ให้เป็นธรรมชำติของสติท่ีก ำหนดรู้อำรมณ์เท่ำนั้น 
เม่ือใดท่ีเผลอสติ คือ ไม่รู้ถึงอำรมณ์ต่ำง ๆ ท่ีมำกระทบก็คือ กำรหลงลืมสตินั้นเอง เม่ือทรำบแลว้ก็
เร่ิมก ำหนดสติใหม่ 
 ๒. กำรก ำหนดลมหำยใจเขำ้-ออก ผูป่้วยอำจปฏิบติัก ำหนดลมหำยใจเขำ้และออกโดยควบคู่
ไปกบัค ำภำวนำว่ำ “พุทฺโธ” ไม่จ  ำเป็นตอ้งนั่งขดัสมำธิ ผูป่้วยสำมำรถนอนปฏิบติัก็ได้ตำมควำม
เหมำะสมของอตัภำพร่ำงกำยของผูป่้วย เม่ือหำยใจเข้ำก็บริกรรมว่ำ “พุทธ” เม่ือหำยใจออกก็
บริกรรมวำ่ “โธ” ผูป้ฏิบติัเพียงประคองจิตใหอ้ยูก่บัลมหำยใจและค ำภำวนำนั้น 
 ๓. กำรก ำหนดภำพหรือนิมิตอนัเป็นท่ีตั้งแห่งควำมศรัทธำ หรือควำมสงบ ผูป่้วยควรเพ่ง
พินิจในนิมิตหยำบก่อนดว้ยตำก่อน อำจเป็นวงกสิน หรือพระพุทธรูปก็ได ้จำกนั้นจึงหลบัตำและ
หน่วงนึกถึงอำรมณ์ท่ีมองทำงตำ ประคองอำรมณ์นั้นให้นำนต่อเน่ืองไปควำมสงบ และปีติก็จะ
บงัเกิดข้ึนกบัผูป้ฏิบติั 
 ๔. กำรเจริญเมตตำภำวนำ คือ กำรแผค่วำมรักและควำมปรำรถนำดีไปยงัผูอ่ื้นตลอดจนกำร
ให้อภยัและยกโทษในควำมผิดหรือโทษล่วงเกินท่ีผูอ่ื้นเคยก่อบงัเกิดให้กบัตนเอง กำรสั่งเสีย กำร
กล่ำวขอบคุณ และกำรบอกลำ ตลอดจนขออโหสิกรรมนั้นเป็นส่ิงท่ีส ำคญัและจ ำเป็นอย่ำงยิ่งกบั
ผูป่้วยระยะสุดทำ้ย ผูดู้แลควรเปิดโอกำสใหผู้ป่้วยไดท้  ำกิจดงักล่ำว ซ่ึงเป็นกำรลดควำมคำ้งคำใจของ
ผูป่้วย ท ำให้ผูป่้วยเบำใจสบำยใจ หำกผูป่้วยไม่สำมำรถเอ่ยปำกได ้อำจใชก้ำรส่ือสำรโดยกำรเขียน



 

 
๔๑ 

ลงในกระดำษแทนก็ได ้อยำ่งนอ้ยจะเป็นกำรใหผู้ป่้วยไดร้ะบำยส่ิงท่ีอยูใ่นใจเป็นคร้ังสุดทำ้ย นอกจำกน้ี
ยงัเป็นกำรไดพ้บกนัของญำติมิตรท่ีเหมือนจะเป็นกำรพบกนัคร้ังสุดทำ้ยในภพชำติน้ีแลว้๓๔ 
 ผูป่้วยระยะสุดทำ้ยนอกจำกจะตอ้งเผชิญกบัควำมทุกขท์ำงกำยแลว้ ยงัมีควำมทุกขท์ำงใจอีก
ดว้ย ควำมทุกข์ประกำรหลงัน้ียอ่มส่งผลให้อำกำรทำงกำยทรุดลง และไม่สนองตอบต่อกำรรักษำ
หรือเยียวยำทำงกำย อีกทั้งในทำ้ยท่ีสุดแลว้ย่อมไม่อำจท ำให้ผูป่้วยจำกไปอย่ำงสงบได ้กำรจำกไป
อยำ่งสงบ โดยไม่ทุรนทุรำยหรือทุกขท์รมำนอยำ่งนอ้ยในทำงจิตใจนั้น เป็นส่ิงท่ีมีควำมส ำคญัอยำ่ง
ยิ่งต่อผูป่้วย อนัท่ีจริงแลว้ตอ้งถือว่ำควำมสงบในวำระสุดทำ้ยของชีวิตเป็นส่ิงมีค่ำสูงสุดประกำร
สุดท้ำยท่ีมนุษย์ทุกคนควรจะได้ประสบก่อนละจำกโลกน้ีไป ประสบกำรณ์ดังกล่ำวมิใช่เร่ือง
สุดวิสัยส ำหรับปุถุชนเลย มนุษยทุ์กคนมีควำมสำมำรถท่ีจะเผชิญกบัควำมตำยอยำ่งสงบ หำกมีกำร
ฝึกฝนมำดีพอหรือไดรั้บกำรตระเตรียมช่วยเหลือจำกกลัยำณมิตรผูอ้ยู่รอบขำ้งมีควำมส ำคญัอย่ำง
มำกต่อผูป่้วยระยะสุดทำ้ย ไม่ว่ำเป็นญำติมิตร แพทย ์พยำบำล ลว้นมีบทบำทในกำรช่วยให้ผูป่้วย
ระยะสุดทำ้ยเผชิญกบัควำมตำยอยำ่งสงบ ไม่ต่ืนตระหนก ทุรนทุรำย  

 ควำมหมำยโดยทัว่ไปของควำมตำยก็คือ กำรส้ินสุดของชีวิตทำงกำยภำพ เป็นสภำพท่ี
ร่ำงกำยหมดควำมรู้สึกใด ๆ แลว้หยุดกำรท ำงำนอย่ำงส้ินเชิง เป็นส่ิงท่ีมนุษยทุ์กคนจะตอ้งประสบ
อย่ำงแน่นอนในบั้นปลำยสุดทำ้ยแห่งชีวิตของตน ๆ ซ่ึงในปัจจุบนัโดยเฉพำะในทำงกำรแพทย์
โดยทัว่ไปจะวินิจฉยัควำมตำยโดยเอำหลกักำรตำยของสมองในส่วนท่ีเรียกวำ่ กำ้นสมองหรือแกน
สมอง (brainstem) เป็นเกณฑ ์แต่น้ีก็เป็นเพียงควำมหมำยเฉพำะในทำงกำยภำพเท่ำนั้น 
 อย่ำงไรก็ตำม มนุษยมี์ทศันคติ หรือมุมมองต่อควำมตำยท่ีหลำกหลำยแตกต่ำงกนัออกไป 
แล้วแต่บริบททำงสังคมและพื้นฐำนควำมเช่ือของบุคคลนั้น ๆ เน่ืองจำกค ำตอบในแง่มุมต่ำง ๆ 
เก่ียวกบัควำมตำยยงัเป็นส่ิงท่ีล้ีลบัและไม่สำมำรถพิสูจน์ให้เห็นได ้และผูท่ี้มีทศันคติต่อควำมตำยท่ี
ต่ำงกันโดยรวมแล้วจะเห็นว่ำมีพฤติกรรมกำรด ำเนินชีวิตท่ีแตกต่ำงกนั ถึงแม้จะนับถือศำสนำ
เดียวกนั หรืออยูใ่นสังคมเดียวกนัก็ตำม ก็ยงัมีทศันะต่อชีวิตและควำมตำยท่ีหลำกหลำยแตกต่ำงกนั
ออกไป จึงท ำให้มีแนวทำงในกำรด ำเนินชีวิตแตกต่ำงกนัออกไปดว้ย แต่มนุษยส่์วนใหญ่ก็ยงัมีคงมี
ควำมหวำดกลวัต่อควำมตำยซ่ึงถือเป็นควำมทุกขใ์หญ่ประกำรหน่ึงของมนุษย ์
 ศำสนำในฐำนะท่ีมีหน้ำท่ีท ำให้มนุษย์สำมำรถก ำจดัทุกข์ของตนและมีควำมสุขได้ จึง
จ ำเป็นท่ีตอ้งเก่ียวขอ้งกบัควำมตำย ซ่ึงกำรเขำ้มำเก่ียวขอ้งกบัควำมตำยของศำสนำมีจุดประสงคห์ลกั
ก็เพื่อตอ้งกำรท่ีจะให้มนุษยมี์ควำมสุขดว้ยกำรคลำยจำกควำมทุกขอ์นัเกิดจำกควำมกลวัและควำม

                                                 

 ๓๔วิชิต  เปำนิล, พุทธกระบวนทัศน์เพ่ือสุขภาพและการเยียวยาในสังคมไทย, อำ้งแล้ว,     
หนำ้ ๖๕. 



 

 
๔๒ 

วิตกกงัวลในควำมตำย และมีควำมควำมเขำ้ใจต่อควำมตำยในแนวทำงท่ีถูกตอ้งดว้ยกำรอธิบำยต่อ
ควำมตำยอยำ่งสร้ำงสรรค ์เพรำะควำมเขำ้ใจต่อควำมตำยนั้น ยอ่มมีผลต่อกำรด ำเนินชีวติโดยเฉพำะ
อย่ำงยิ่ง คือ ควำมไม่หวำดวิตกต่อควำมตำยทั้งในขณะด ำเนินชีวิตปกติและในขณะเจ็บปวดใกล้
เผชิญควำมตำย พร้อมกนันั้นก็ไม่ให้สุดโต่งไปอีกดำ้นหน่ึง คือถึงแมจ้ะสอนไม่ใหม้นุษยห์วำดกลวั
วิตกกงัวลกบัควำมตำย แต่ก็ไม่ไดใ้ห้ใชชี้วิตอย่ำงบำ้บ่ิน ไม่ดูแลรักษำชีวิต แต่ศำสนำอธิบำยควำม
ตำยท่ีสำมำรถท ำให้มนุษยด์ ำเนินชีวิตด้วยควำมหวงั มีก ำลังใจ ไม่หวำดกลวัควำมตำย และใน
ขณะเดียวกนัก็ดูแลชีวิตของตนในตำมครรลองท่ีเหมำะสมพอดีมีควำมสุขพร้อมกบัใช้ประโยชน์
จำกควำมตำยพฒันำชีวิตของตนอย่ำงเต็มศกัยภำพตำมบญัญติัค ำสอนของศำสนำนั้น ๆ ดว้ยเหตุน้ี
เองจึงเป็นค ำตอบท่ีวำ่เหตุใดศำสนำจึงไดช่ื้อวำ่สำมำรถอธิบำยควำมตำยในแง่มุมท่ีสร้ำงสรรค ์และ
ยงัคงทนัสมยัอยูต่ลอดเวลำเพรำะสอนถึงส่ิงท่ีเป็นจริงของชีวติ และช่วยใหม้นุษยมี์ควำมสุขไดจ้ริง 
 ในทำงพระพุทธศำสนำ พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนพุทธบริษทัให้ระลึกถึงควำมตำยหรือ
เรียกวำ่ มรณำนุสติ ใหเ้ป็นประจ ำอยูใ่นขนัธสันดำน ดงัพุทธพจน์ท่ีวำ่ “…ดูก่อนภิกษุทั้งหลำย มรณ
สติอนัภิกษุเจริญแล้ว ท ำให้มำกแล้ว ย่อมมีผลมำก หย ัง่ลงสู่อมตะ มีอมตะเป็นท่ีสุด…”๓๕ กำร
ก ำหนดจิตใจ คือ ให้พิจำรณำดว้ยสติและปัญญำ ให้เห็นธรรมสังเวชวำ่ ควำมตำยนั้นจะมีแก่เรำเป็น
แน่แท ้พึงพิจำรณำอยูต่ลอดเวลำ เม่ือระลึกไดจ้ะเห็นวำ่เกิดกบัตำยมำพร้อมกนั เพรำะสัตวท์ั้งหลำย
เกิดข้ึนมำยอ่มมีชรำและมรณะติดตวัมำดว้ยทุกรูปทุกนำม เปรียบเสมือนเห็ดท่ีเกิดข้ึนมำจำกพื้นดิน   
ก็ยอ่มน ำเอำดิน และฝุ่ นติดข้ึนมำดว้ยฉนันั้น เม่ือพิจำรณำไดอ้ยำ่งน้ีจะสำมำรถบรรเทำควำมกลวัตำยไปได ้
 ควำมตำยในทำงพระพุทธศำสนำ พระพุทธเจำ้ไดอ้ธิบำยโดยกล่ำวรวมถึงควำมจริงของโลก 
ชีวิตและควำมตำยในเชิงเหตุผลไวอ้ยำ่งสมบูรณ์ ชีวิตตำมทศันะของพระพุทธศำสนำนั้นจะด ำรงอยู่
ไดต้อ้งประกอบดว้ยร่ำงกำยและจิตใจ (ขนัธ์ ๕) ควำมตำย คือ เป็นสภำวะท่ีมีอยู่จริง และมนุษย ์             
ก็ตอ้งเผชิญต่อควำมตำยอย่ำงหลีกเล่ียงไม่ได ้อีกทั้งกำรเกิดและควำมตำยเป็นธรรมชำติของชีวิต 
(ไตรลกัษณ์) ท่ีมีระยะเวลำท่ียำวนำนไปตำมวฏัฏะ ไม่มีจุดเร่ิมตน้และจุดส้ินสุด เท่ำกบัวำ่ควำมตำย
ไม่ใช่กำรส้ินสุดของชีวิตทั้งหมด เป็นแต่เพียงกำรดบัสลำยของรูปเท่ำนั้น และเป็นกำรมีรูปลกัษณ์
ใหม่ แต่ควำมตำยก็นับว่ำเป็นเร่ืองท่ีมีควำมส ำคญัอย่ำงมำก พระพุทธศำสนำมีแนวคิดพื้นฐำนท่ี
ส ำคญัประกำรหน่ึง คือ ทุกส่ิงท่ีเกิดข้ึนย่อมมีท่ีมำ หรือสำเหตุ ควำมรู้สึกทำงลบท่ีมีต่อควำมตำย              
ไม่ว่ำ ควำมรังเกียจ ควำมไม่ปรำรถนำ ควำมหวำดกลวั ควำมโศกเศร้ำ ซ่ึงสรุปเรียกว่ำควำมทุกข์                 
ท่ีกล่ำวว่ำ เป็นควำมทุกข์เพรำะแมม้นุษยไ์ม่ตอ้งกำรควำมตำยเพียงใดแต่ในท่ีสุดทุกคนก็ไม่สำรถ
ปฏิเสธหรือหลีกเล่ียงควำมตำยได ้อนัมีสำเหตุมำจำกควำมไม่เขำ้ใจควำมตำยอย่ำงถ่องแท ้ควำม
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๔๓ 

เขำ้ใจในควำมจริงน้ีจะเป็นส่ิงท่ีบอกเรำวำ่ ควรจะมีท่ำทีหรือปฏิบติัต่อควำมตำยอยำ่งไร ซ่ึงท่ำทีต่อ
ควำมตำยเม่ือยอ้นกลบัไปพิจำรณำปัญหำท่ีเก่ียวเน่ืองกบัเร่ืองควำมตำยจะเห็นวำ่มูลเหตุส ำคญัของ
ปัญหำล้วนเกิดจำกกำรมีท่ำท่ีท่ีไม่ถูกตอ้งต่อควำมตำยของมนุษยน์ั่นเอง กล่ำวคือกำรไม่รู้ไม่เขำ้
ใจควำมตำยก็สืบเน่ืองจำกกำรไม่เรียนรู้ท่ีจะเขำ้ใจควำมตำยนัน่เอง  
 เหตุน้ี พระพุทธศำสนำจึงมีหลกัธรรมท่ีช่วยส่งเสริมให้มนุษยมี์ท่ำทีท่ีถูกตอ้งต่อควำมตำย 
เช่น หลกัธรรมท่ีช่วยเสริมให้พิจำรณำถึงควำมตำยอยู่เสมอในอภิณปัจจเวกขณ์ ๕ มรณสัญญำใน
สัญญำ ๕ หรือกำรระลึกถึงควำมตำยอยูเ่สมอในมรณสติ เป็นตน้ ส ำหรับกำรปฏิบติัต่อควำมตำยสืบ
เน่ืองมำจำกทศันะของพระพุทธศำสนำท่ีวำ่ควำมตำยเป็นจุดเปล่ียนผำ่นของชีวิตท่ีจะน ำไปสู่ภพภูมิ
ต่ำง ๆ และสภำพจิตใจในขณะใกลจ้ะตำยมีผลต่อภพภูมิใหม่ของผูต้ำย นัน่คือหำกผูต้ำยลงดว้ยจิต
เศร้ำหมอง ทุคติยอ่มเป็นท่ีหวงั ตรงกนัขำ้มหำกผูต้ำยตำยลงดว้ยจิตท่ีไม่เศร้ำหมองสุคติย่อมเป็นท่ี
หวงั เหตุน้ีพระพุทธศำสนำจึงมีหลกัอยูว่ำ่บุคคลท่ีใกลจ้ะตำยจะตอ้งพยำยำมรักษำจิตของตนอยำ่ให้
เศร้ำหมอง ควำมเศร้ำหมองของจิตเกิดข้ึนก็เพรำะมีกิเลสต่ำง ๆ กำรก ำจดักิเลสไดเ้ท่ำกบักำรก ำจดั
ควำมเศร้ำหมองของจิตได ้กำรปฏิบติัต่อควำมตำยดว้ยจิตไม่เศร้ำหมองจะเป็นไปได ้ยอ่มอำศยัควำม
เคยชินในกำรปฏิบติัต่อชีวิตในปัจจุบนัดว้ยสุจริตกรรมทั้งหลำย ไม่ให้อกุศลมูลเขำ้มำครอบง ำจิต 
เม่ือชีวติไดด้ ำเนินไปในทำงสุจริตกรรมตลอดเวลำ ใกลจ้ะตำยจิตยอ่มไม่เศร้ำหมอง  
 ดว้ยเหตุน้ี กำรศึกษำเร่ืองควำมตำยจึงถือวำ่มีประโยชน์อยำ่งมำกแก่ผูท่ี้ศึกษำทั้งในแง่ของ
กำรเขำ้ใจชีวติอยำ่งรอบดำ้น และเป็นประโยชน์ต่อกำรน ำมำใชใ้นชีวติประจ ำวนัของผูศึ้กษำเองและ
สังคมโดยรวมเม่ือเกิดควำมเขำ้ใจอยำ่งถูกตอ้งต่อชีวิตและควำมตำย ในปัจจุบนันอกจำกพระสงฆ์
และนกับวชแต่ละศำสนำท่ีมีควำมจ ำเป็นตอ้งศึกษำเก่ียวกบัเร่ืองควำมตำย เพื่อน ำค ำสอนมำบอก
กล่ำวแก่ศำสนิกในศำสนำของตนโดยตรงแลว้ แพทยแ์ละพยำบำลหรือญำติผูป่้วยก็จ  ำเป็นอยำ่งยิง่ท่ี
จะตอ้งมีควำมรู้ในเร่ืองเก่ียวกบัควำมตำย เพรำะมีควำมเก่ียวขอ้งกบัควำมตำย ในแง่ท่ีตอ้งดูแลผูป่้วย
ในระยะสุดทำ้ยซ่ึงเป็นผูท่ี้ก ำลงัจะเผชิญกบัควำมตำยมำกข้ึน  และกำรดูแลผูป่้วยระยะสุดทำ้ยน้ีมี
ปัจจยัหลำยประกำรท่ีต่อผูดู้แล ทั้งในดำ้นอำรมณ์ของผูป่้วย ซ่ึงถือวำ่ มีควำมอ่อนไหวมำกกวำ่ผูป่้วย
ในระดบัอ่ืน ๆ ทั้งในดำ้นของญำติของผูป่้วย หรือแมก้ระทัง่กำรจดักำรกบัอำรมณ์ตวัเองของผูท้  ำ
กำรดูแลเอง ดงันั้น จึงจ ำเป็นอยำ่งยิง่ท่ีผูท่ี้มีควำมเก่ียวขอ้งกบัผูป่้วยใกลต้ำย จะตอ้งมีควำมเขำ้ใจต่อ
ผูป่้วยท่ีก ำลงัจะเผชิญกบัควำมตำย ญำติของผูป่้วยหรือตนเอง ซ่ึงมีควำมเก่ียวขอ้งกบัควำมเขำ้ใจใน
เร่ืองเก่ียวกบัควำมตำยในแง่มุมต่ำง ๆ 
 ผูป่้วยระยะสุดทำ้ย คือ ผูท่ี้หมดหวงัท่ีจะด ำรงชีวิตอยูใ่นโลกน้ีและก ำลงัเดินทำงสู่โลกของ
ควำมตำย ซ่ึงโดยปกติแล้วบุคคลทัว่ไปส่วนมำกจะมองเห็นควำมตำยเป็นส่ิงน่ำกลัวน่ำสลดใจ 
บำงคร้ังตอ้งหลีกเล่ียงค ำพูดท่ีเก่ียวกบัควำมตำยถือวำ่ ไม่เป็นมงคล แต่ในทำงพระพุทธศำสนำเห็น



 

 
๔๔ 

ว่ำ ควำมตำยเป็นส่ิงท่ีมีคุณค่ำท่ีสำมำรถถือเอำสำรประโยชน์ได้หลำยประกำร ท ำให้มนุษยรู้์จกั
ปล่อยวำง เม่ือถึงเวลำตำยตอ้งตำยดว้ยควำมสลดัออกไปปล่อยวำงออกไป ตำยดว้ยจิตวำ่งไม่ต่อสู้ด้ินรน
เพื่อจะไม่ตำย หำกเขำ้ใจเหตุปัจจยัพื้นฐำนท่ีจะตอ้งตำยแลว้ยอ่มไม่ตอ้งวิตกกงัวลเลย ปัจจยัพื้นฐำน
ท่ีจะท ำให้เรำทรำบเก่ียวกบัควำมเส่ียงในกำรใชชี้วิตของมนุษย์ก็คือ เหตุท่ีท ำให้อำยุคนเรำสั้น และ
อำยยุนื มีสำเหตุอยำ่งละ ๕ ประกำร คือ  

 สำเหตุท่ีท ำใหอ้ำยสุั้น ๕ ประกำร ไดแ้ก่ 

๑) บุคคลไม่กระท ำควำมสบำยแก่ตนเอง  
๒) ไม่รู้จกัประมำณในส่ิงท่ีสบำย  
๓) บริโภคส่ิงท่ียอ่ยยำก  
๔) เป็นคนทุศีล  
๕) มีมิตรเลวทรำม 

 สำเหตุท่ีท ำใหอ้ำยยุนื ๕ ประกำร ไดแ้ก่ 
๑) บุคคลยอ่มเป็นผูท้  ำควำมสบำยใหแ้ก่ตนเอง  
๒) รู้จกัประมำณในส่ิงท่ีสบำย  
๓) บริโภคส่ิงท่ียอ่ยง่ำย  
๔) เป็นผูมี้ศีล  
๕) มีมิตรดีงำม๓๖ 

 สมเด็จพระมหำสมณเจ้ำ กรมพระยำวชิรญำณวโรรสได้ทรงน ำหลักอภิณหปัจจเวกขณ์                       
ซ่ึงพระพุทธองคท์รงแสดงแก่พุทธบริษทั ใหน้ ำมำพิจำรณำสังขำรดว้ยควำมไม่ประมำท ๕ ประกำร ดงัน้ี 
 ๑) ควรพิจำรณำทุกวนั ๆ วำ่ เรำมีควำมแก่เป็นธรรมดำ ไม่ล่วงพน้ควำมแก่ไปได ้
 ๒) ควรพิจำรณำทุกวนั ๆ วำ่ เรำมีควำมเจบ็เป็นธรรมดำ ไม่ล่วงพน้ควำมเจบ็ไปได ้

 ๓) ควรพิจำรณำทุกวนั ๆ วำ่ เรำมีควำมตำยเป็นธรรมดำ ไม่ล่วงพน้ควำมตำยไปได ้
 ๔) ควรพิจำรณำทุกวนั ๆ วำ่ เรำจกัตอ้งพลดัพรำกจำกของรักของชอบใจทั้งส้ิน 
 ๕) ควรพิจำรณำทุกวนั ๆ วำ่ เรำมีกรรมเป็นของตวั เรำท ำดีจกัไดดี้ ท ำชัว่จกัไดช้ัว่๓๗ 

                                                 

 ๓๖องฺ.ปญฺจก. ๒๒/๑๒๕/๑๓๐,๒๒/๑๒๖/๑๓๑. 
 ๓๗สมเด็จพระมหำสมณเจำ้ กรมพระยำวชิรญำณวโรรส, นวโกวาท, (กรุงเทพมหำนคร : 
มหำมกุฏรำชวทิยำลยั, ๒๕๒๙), หนำ้ ๔๒. 



 

 
๔๕ 

 หลกัอริยมรรคมีองค ์๘ เป็นหลกัธรรมหน่ึงส ำหรับผูป่้วยวำระสุดทำ้ยใชส้ ำหรับกำรเตรียม
ตวัตำยอยำ่งสงบ ซ่ึงหลกัอริยมรรคทั้ง ๘ ประกำรน้ีสำมำรถยอ่ลงในศีล สมำธิ และปัญญำ ไดด้งัน้ี 
  ๑) มีวำจำชอบ ท ำกำรงำนชอบ เล้ียงชีวติชอบ ยอ่ลงในศีลสิกขำ 
  ๒) มีควำมเพียรชอบ มีควำมระลึกชอบ มีควำมตั้งจิตไวช้อบ ยอ่ลงในสมำธิสิกขำ 

 ๓) มีควำมเห็นชอบ มีควำมด ำริชอบ ยอ่ลงในปัญญำสิกขำ๓๘ 
 หลกัธรรมดงักล่ำว สอดคลอ้งกบัสมยัพุทธกำล ท่ีพระผูมี้พระภำคเจำ้ประทบัอยูท่ี่วิหำรเวฬุวนั 
คร้ังนั้นวสิำขะอุบำสก ไดเ้ขำ้ไปหำ ธรรมทินนำภิกษุณี และวสิำขะอุบำสกไดถ้ำมวำ่ 
  วิ. ขำ้แต่พระแม่เจำ้ ขนัธ์ ๓ (กองศีล กองสมำธิ กองปัญญำ) พระผูมี้พระภำคทรง
สงเครำะห์ดว้ยอริยมรรคมีองค ์๘ หรือวำ่ อริยมรรคมีองค ์๘ สงเครำะห์ดว้ยขนัธ์ ๓ 
  ธ. ดูกรวิสำขะผูมี้อำยุ ขนัธ์ ๓ พระผูมี้พระภำคไม่ทรงสงเครำะห์ดว้ยอริยมรรค มี
องค ์๘ ส่วนอริยมรรคมีองค ์๘ พระผูมี้พระภำคทรงสงเครำะห์ดว้ยขนัธ์ ๓ คือ มีวำจำชอบ ๑ ท ำ
กำรงำนชอบ ๑ เล้ียงชีวิตชอบ ๑ ทรงสงเครำะห์เขำ้ด้วยศีลขนัธ์ ท ำควำมเพียรชอบ ๑ ควำมระลึก
ชอบ ๑ มีควำมตั้งจิตไวช้อบ ๑ ทรงสงเครำะห์ดว้ยสมำธิขนัธ์ มีปัญญำเห็นชอบ ๑ มีควำมด ำริชอบ 
๑ ทรงสงเครำะห์เขำ้ดว้ย ปัญญำขนัธ์๓๙ 

 ต่อมำอีกสมยัหน่ึงพระผูมี้พระภำคประทบัอยู ่ณ ปรำสำทสร้ำงดว้ยอิฐ ใกลห้มู่บำ้นนำทิกคำม 
ไดต้รัสเรียกภิกษุทั้งหลำยมำฟังแลว้ทรงตรัสวำ่ 

  ดูกรภิกษุทั้งหลำย ก็ภิกษุใดย่อมเจริญมรณัสสติอย่ำงน้ีว่ำ โอหนอ เรำพึง
เป็นอยูไ่ดช้ัว่ขณะท่ีเค้ียวค ำขำ้วหน่ึงกิน เรำพึงมนสิกำรค ำสั่งสอนของพระผูมี้พระภำค 
เรำพึงกระท ำกิจให้มำกหนอ ก็ภิกษุใดย่อมเจริญมรณัสสติอย่ำงน้ีว่ำ โอหนอ เรำพึง
เป็นอยู่ได้ชั่วขณะท่ีหำยใจเขำ้และหำยใจออกหรือหำยใจออกและหำยใจเขำ้ เรำพึง
มนสิกำรค ำสั่งสอนของพระผูมี้พระภำคเรำพึงกระท ำกิจใหม้ำกหนอ 
  ภิกษุทั้ งหลำยเหล่ำน้ี เรำกล่ำวว่ำเป็นผู ้ไม่ประมำท ย่อมเจริญมรณัสสติ                
เพื่อควำมส้ินไปแห่งอำสวะทั้งหลำยอย่ำงแรงกล้ำ เพระเหตุนั้นแล เธอทั้งหลำยพึง
ศึกษำอยำ่งน้ีวำ่ เรำทั้งหลำย จกัไม่เป็นผูป้ระมำท จกัมีควำมเพียร เจริญมรณัสสติเพื่อ
ควำมส้ินไปแห่งอำสวะทั้งหลำย อยำ่งแรงกลำ้ เธอทั้งหลำยพึงศึกษำอยำ่งน้ีแล…๔๐ 

                                                 

 ๓๘พระรำชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลธรรม, 
(กรุงเทพมหำนคร : มหำจุฬำลงกรณรำชวทิยำลยั, ๒๕๒๘), หนำ้ ๒๕๑.  
 ๓๙ม.มู. ๑๒/๕๐๘/๓๘๘–๓๘๙.  
 ๔๐องฺ.ฉกฺก. ๒๒/๒๙๐/๒๘๐–๒๘๑. 



 

 
๔๖ 

 ๒. หลกัธรรมทีน่ ามาใช้กบัผู้ป่วยระยะสุดท้าย 
 หลกัธรรมในทำงพระพุทธศำสนำท่ีผูว้ิจยัไดท้  ำกำรศึกษำจำกงำนวิจยัเก่ียวกบัผูป่้วยระยะ
สุดท้ำย และจำกผลกำรศึกษำน้ีพบว่ำ หลักธรรมท่ีน ำมำใช้ส ำหรับผูป่้วยระยะสุดท้ำยมีหลำย
ประกำรและผูว้จิยัจะขอน ำหลกัธรรมดงักล่ำวมำแสดงดงัน้ี 
 ก) หลกัอนุสติ ๑๐ อนุสติ คือ กำรระลึกถึงคุณธรรมต่ำง ๆ อยูเ่นือง ๆ เสมอ ๆ มี ๑๐ ประกำร 
โดยคุณธรรมท่ีผูป้ฏิบติัสำมำรถใชเ้ป็นอำรมณ์ในกำรระลึกอยูไ่ดแ้ก่ 
 ๑. พุทธำนุสติ คือกำรท ำกำรนึกถึงพระสัมมำสัมพุทธเจ้ำอยู่เนือง ๆ ว่ำ พระพุทธองค์              
คือ มนุษยผ์ูห้น่ึง ผูมี้คุณธรรม  สูงสุดน่ำอศัจรรยแ์ละน่ำเคำรพบูชำ เป็นพระบรมศำสดำผูช้ี้มรรคำ
แห่ง ควำมพน้ทุกขแ์ก่ เวไนยนิกร ทรงเป็นผูส่้องโลกให้สวำ่ง ฯลฯ ให้นึกดว้ยควำมเล่ือมใสไปใน
พระพุทธคุณต่ำง ๆ ตำมท่ีตนได้สดบัมำโดยเฉพำะท่ีข้ึนใจก็คือ พุทธคุณ ๙ บท มี อรหัง เป็นตน้           
บทใด บทหน่ึง หรือทั้งหมด พุทธำนุสติเป็นกำรท ำสมำธิวิธีหน่ึง โดยกำรนอ้มจิตระลึกถึงคุณของ
พระพุทธเจำ้ดว้ยควำมรู้สึกเล่ือมใสศรัทธำเพื่อใหจิ้ตรวมเป็นหน่ึง คือคิดถึงเร่ืองคุณของพระพุทธเจำ้
เพียงอยำ่งเดียวจิตจึงเป็นสมำธิข้ึนมำไดผ้ลจำกกำรระลึกท่ีส ำคญัอีกอยำ่งหน่ึงก็คือ จะเป็นกำรปรับ
สภำพจิตใหป้ระณีตข้ึนอยำ่งรวดเร็ว โดยจะท ำใหจิ้ตเขำ้สู่ระดบัมหำกุศลขั้นพื้นฐำน อนัเน่ืองมำจำก
ควำมรู้สึกเล่ือมใสศรัทธำนัน่เองอนัจะส่งผลให้สมำธิเกิดไดง่้ำยข้ึน กำรระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้ำ 
นั้นเช่น กำรระลึกตำมบทสวดมนต์ภำษำบำลีท่ีว่ำ “อิติปิ โส ภควำ อรห  สมฺมำสมฺพุทฺโธ วิชฺชำ
จรณสมฺปนฺโน สุคโต โลกวทูิ อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสำรถิ สตฺถำ เทวมนุสฺสำน  พุทฺโธ ภควำติ” หรือจะ
ระลึกตำมค ำแปลของบท “อิติปิโส” น้ี ท่ีแปลวำ่ “เพรำะเหตุอยำ่งน้ี ๆ พระผูมี้พระภำคเจำ้นั้นเป็นผู ้
ไกลจำกกิเลส เป็นผูต้รัสรู้ชอบไดโ้ดยพระองคเ์อง เป็นผูถึ้งพร้อมดว้ยวชิชำและจรณะ เป็นผูไ้ปแลว้
ด้วยดี เป็นผูรู้้โลกอย่ำงแจ่มแจง้ เป็นผูส้ำมำรถฝึกบุรุษท่ีสมควรฝึกได้อย่ำงไม่มีใครยิ่งกว่ำ เป็น
ครูผูส้อนของเทวดำและมนุษย์ทั้งหลำย เป็นผูรู้้ ผูต่ื้น ผูเ้บิกบำนด้วยธรรม เป็นผูมี้ควำมจ ำเริญ
จ ำแนกธรรมสั่งสอนสัตวด์งัน้ี” หรืออำจจะระลึกเพียงสั้น ๆ วำ่ “พุทโธ” ซ ้ ำไปเร่ือย ๆ ก็ได ้ 
 กำรจะระลึกว่ำ อะไรนั้นไม่ส ำคญันัก แต่ท่ีส ำคญั คือ จะตอ้งระลึกพร้อมด้วยควำมรู้สึก
เล่ือมใส ศรัทธำในพระพุทธเจำ้เป็นหลกั ในทำงกลบักนัถึงแมจ้ะระลึกดว้ยบทท่ีกล่ำวมำแลว้ หรือ
ดว้ยบทใด ๆ ก็ตำม แต่ไม่ไดป้ระกอบดว้ยควำมรู้สึกเล่ือมใสศรัทธำในพระพุทธเจำ้ ก็จะไม่จดัว่ำ
เป็นพุทธำนุสติเลย อนุสติจึงเป็นควำมสงบใจอนัใดอนัหน่ึง เป็นอุบำยวิธีท่ีพระผูมี้พระภำคเจำ้ทรง
ประทำนไวใ้ห้สำธุชนทัว่ไปทั้งบรรพชิตทั้งคฤหสัถ์ก็ปฏิบติัไดส้ะดวก แมจ้ะมีภำรกิจในกำรครอง



 

 
๔๗ 

ชีพหรือธุรกิจของหมู่คณะของพระศำสนำล้นมือ ก็อำจปฏิบติัได้ เพรำะเป็นอำรมณ์ท่ีหำได้ง่ำย
สะดวกสบำย และท ำไดใ้นท่ีแทบทุกแห่งทั้งในบำ้นทั้งในป่ำทั้งในท่ีชุมนุมชน๔๑ 
 ๒. ธมัมำนุสติ คือ กำรระลึกนึกถึงพระธรรมคุณเนือง ๆ วำ่พระธรรมคุณ คือ ธรรมะท่ีจริงแท ้
อนัพระบรมศำสดำทรงคน้พบแลว้น ำมำบญัญติัสั่งสอนเป็นภำวะละเอียดประณีต ด ำรงควำมจริง
ของตนยัง่ยืนไม่เปล่ียนแปลงเป็นสภำวะท่ีเท่ียงธรรม ใครปฏิบติัผิดธรรมก็ได้รับโทษเป็นทุกข์             
ใครปฏิบติัถูกธรรมก็ไดรั้บอำนิสงส์เป็นสุข เป็นเช่นน้ีทุกกำลสมยั ไม่มีใครเปล่ียนแปลงหรือลบลำ้ง
ควำมจริงอนัน้ีได ้ฯลฯ โดยเฉพำะแลว้ พึงนึกไปตำมพระธรรมคุณ อนัเป็นท่ีข้ึนใจ ๖ บท มี สฺวำกฺขำโต 
ภควตำ ธมฺโม เป็นตน้ บทใด บทหน่ึง หรือทั้งหมด คือ๔๒ 

๑) สฺวำกฺขำโต ภควตำ ธมฺโม หมำยถึง ธรรมอนัพระผูมี้พระภำคตรัสดีแล้วท่ำมกลำง               
อนัไดแ้ก่ สมำธิและงำมในท่ีสุดอนัไดแ้ก่ ปัญญำ พร้อมทั้งอรรถและพยญัชนะ ประกำศพรหมจรรย์
หรือหลกักำรครองชีวติอนัประเสริฐบริสุทธ์ิบริบูรณ์ส้ินเชิง 

๒) สนฺทิฏฺ โก หมำยถึง ผูป้ฏิบติัจะพึงเห็นชดัดว้ยตนเอง ผูใ้ดปฏิบติั ผูใ้ดบรรลุ ผูน้ั้นยอ่ม
เห็นประจกัษ์ดว้ยตนเอง ไม่ตอ้งเช่ือตำมค ำบอกเล่ำของผูอ่ื้น ผูใ้ดไม่ปฏิบติั ไม่บรรลุ ผูอ่ื้นจะบอกก็
เห็นไม่ได ้

๓) อกำลิโก หมำยถึง ไม่ประกอบดว้ยกำล ผูป้ฏิบติัไม่ข้ึนอยูก่บักำลเวลำ พร้อมเม่ือใดบรรลุ
ไดท้นัที บรรลุเม่ือใดเห็นผลไดท้นัที นัน่คือ ใหผ้ลในล ำดบัแห่งบรรลุไม่เหมือนผลไมอ้นัให้ผลตำม
ฤดูกำล 

๔) เอหิปสฺสิโก หมำยถึง ควรเรียกให้มำดู พระธรรมเป็นคุณอศัจรรยดุ์จของประหลำดท่ี
ควรเชิญชวนใหม้ำชมและพิสูจน์หรือทำ้ทำยต่อกำรตรวจสอบ เพรำะเป็นของจริงและดีจริง 

๕) โอปนยโิก หมำยถึง ควรนอ้มเขำ้มำ ผูป้ฏิบติัควรนอ้มเขำ้มำไวใ้นใจของตนหรือน้อมใจ
เขำ้ไปใหถึ้งดว้ยกำรปฏิบติัใหเ้กิดข้ึนในใจ 

๖) ปจฺจตฺต  เวทิตพฺโพ วญฺิญูหิ หมำยถึง อนัวญิญูชนพึงรู้เฉพำะตน ผลอนัเกิดจำกกำรปฏิบติั
ธรรมนั้น ทุกคนท่ีนอ้มน ำมำปฏิบติั จะรู้ซ้ึงถึงผลแห่งพระธรรมนั้นดว้ยตนเอง ท ำให้กนัไม่ได ้เอำ
จำกกนัไม่ได ้และรู้ไดป้ระจกัษใ์นใจของตนเอง 
 ๓. สังฆำนุสติ คือกำรระลึกนึกถึงพระสงฆ์ คือ ชนหมู่หน่ึง ซ่ึงเป็นพระสำวกของพระผูมี้
พระภำคเจำ้เป็นผู ้ท่ีปฏิบติัตำมแบบแผนสิกขำสำชีพของสมณะท่ีพระบรมศำสดำทรงบญัญติัไวเ้ป็น
อยำ่งดี ถึงควำมเป็นสักขีพยำนของพระบรมศำสดำในธรรมท่ีทรงบญัญติัไวน้ั้น มีอยู ่๔ จ ำพวก คือ  

                                                 

 ๔๑วสุิทฺธิ. ๒/๒๔๗-๒๘๔. 
 ๔๒วสุิทฺธิ. ๒/๒๘๗-๒๙๙. 



 

 
๔๘ 

  (๑) พระโสดำบนั  
  (๒) พระสกิทำคำมี  
  (๓) พระอนำคำมี  
  (๔) พระอรหนัต ์ 
 เป็นบุคคลท่ีน่ำกรำบไหวเ้คำรพสักกำระบูชำและเป็นนำบุญของชำวโลก ฯลฯ โดยเฉพำะ
พึงนึกไปตำมคุณบทของพระสงฆ ์๙ บท มี สุปฏิปนฺโน ภควโต สำวกสงฺโฆ เป็นตน้ บทใด บทหน่ึง 
หรือทั้งหมดก็ได ้คือ ๔๓ 
 ๑) สุปฏิปนฺโน พระสงฆ์สำวกของพระผู ้มีพระภำคเจ้ำเป็นผู ้ปฏิบัติดีคือปฏิบัติตำม
มชัฌิมำปฏิปทำ อนัเป็นทำงสำยกลำง ตำมรอยพระบำทของพระพุทธเจำ้ 
 ๒) อุชุปฏิปนฺโน พระสงฆส์ำวกของพระผูมี้พระภำคเจำ้เป็นผูป้ฏิบติัตรงต่อพระธรรม  
 ๓) ำยปฏิปนฺโน พระสงฆ์สำวกของพระผูมี้พระภำคเจำ้เป็นผูป้ฏิบติัถูกทำง คือ ปฏิบติั
เพือ่ควำมตรัสรู้ธรรมตำมรอยบำทพระศำสดำ 
 ๔) สำมีจิปฏิปนฺโน พระสงฆส์ำวกของพระผูมี้พระภำคเจำ้ เป็นผูป้ฏิบติัสมควร คือ ปฏิบติั
น่ำนบัถือ สมควรไดรั้บควำมเคำรพ  
 ๕) อำหุเนยฺโย พระสงฆ์สำวกของพระผูมี้พระภำคเจำ้เป็นผูค้วรแก่ส่ิงของค ำนบั คือ ควร
ไดรั้บส่ิงของท่ีเขำน ำมำถวำย เพรำะท่ำนมีคุณสมบติั ๔ ประกำร ดงักล่ำวแลว้ขำ้งตน้นั้น ดว้ยวำ่ส่ิงท่ี
เรียกว่ำ อำหุนะ เป็นของท่ีท่ำนใช้บูชำคุณควำมดีของคน เม่ือพระสงฆ์ประกอบด้วยคุณสมบัติ
เช่นนั้น จึงควรแก่อำหุนะ คือ ส่ิงของค ำนบั 
 ๖) ปำหุเนยฺโย พระสงฆส์ำวกของพระผูมี้พระภำคเจำ้เป็นผูค้วรแก่กำรตอ้นรับ คือ ผูป้ฏิบติังำม
เช่นน้ี เม่ือท่ำนไปในบำ้นเมืองใด ย่อมเป็นผูส้มควรแก่กำรตอ้นรับเหมือนกำรตอ้นรับแขกผูมี้เกียรติ 
พระสงฆอ์ยูใ่นฐำนะนั้น 
 ๗) ทกฺขิเณยฺโย พระสงฆส์ำวกของพระผูมี้พระภำคเจำ้เป็นผูค้วรแก่ทกัษิณำควรแก่ส่ิงของ
ท ำบุญ คือ พระสงฆผ์ูมี้คุณสมบติัดงักล่ำวยอ่มไดรั้บประโยชน์ตำมท่ีปรำรถนำ แมก้ำรอุทิศกุศลเพื่อ
ผูต้ำย พระสงฆก์็จดัเป็นทกัขิไณยบุคคล คือ ควรรับทกัษิณำทำนนั้น ๆ  
 ๘) อญฺชลีกรณีโย พระสงฆ์สำวกของพระผูมี้พระภำคเจ้ำเป็นผูค้วรแก่กำรท ำอัญชลี                
คือ พระสงฆ์เป็นผูมี้คุณควำมดีอยู่ในสันดำน ย่อมอยู่ในฐำนะท่ีใคร ๆ ควรแสดงควำมเคำรพดว้ย
กำรกรำบไหว ้เพรำะท ำให้ผูไ้หวมี้ควำมรู้สึกวำ่ตนไดไ้หวผู้ท่ี้มีคุณธรรมสมควรแก่กำรไหว ้ทั้งเป็น
กำรช่วยใหผู้ไ้หวเ้จริญดว้ยพรทั้ง ๔ ประกำร อนัไดแ้ก่ อำย ุวรรณะ สุขะ พละ ดว้ย 
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 ๙) อนุตฺตร  ปุญฺญฺกฺเขตฺต  โลกสฺส พระสงฆส์ำวกของพระผูมี้พระภำคเจำ้เป็นเน้ือนำบุญของ
โลก คือ พระสงฆเ์ป็นผูบ้ริสุทธ์ิ ทกัษิณำท่ีบริจำคแก่พระสงฆย์อ่มมีอำนิสงส์มำก เปรียบเหมือนนำมี
ดินดี และน ้ำด ำ พืชท่ีหวำ่นไปยอ่มใหผ้ลไพบูลย ์จึงเป็นท่ีบ ำเพญ็บุญของพุทธศำสนิกชนทั้งหลำย 
 ๔. สีลานุสติ คือ กำรระลึกนึกถึงศีล ท่ีตนไดป้ฏิบติัมำดีแลว้ ซ่ึงมีลกัษณะท ำใจให้เป็นปกติ 
ให้ไม่เดือดร้อน กินแหนงแคลงใจ และควบคุมควำมประพฤติทำงกำย ทำงวำจำ ให้ปรำศจำกโทษ 
แผค่วำมสงบสุข ควำมร่มเยน็ไปยงัผูอ่ื้น สัตวอ่ื์น ๆ ทัว่ไป แลว้นึกถึงศีลของตนท่ีตนไดป้ฏิบติัรักษำ
อยูน่ั้นวำ่ ปฏิบติัรักษำไดดี้เพียงไร๔๔ 
 ๕. จาคานุสติ คือ กำรระลึกนึกถึงทำนบริจำคท่ีตนไดท้ ำกำรบริจำคไปแลว้ และกระท ำใจ
ใหย้นิดีในทำนนั้น และใหแ้ผไ่พบูลยข้ึ์น ซ่ึงเป็นคุณชำติอนัหน่ึงซ่ึงมีลกัษณะท ำใจใหก้วำ้งขวำง ให้
เกิดเมตตำกรุณำ ให้กลำ้สละของรักของหวงแหนเพื่อประโยชน์ เป็นคุณชำติท่ีค ้ำชูโลกให้ด ำรงอยู่
ในสันติภำพ สันติสุข โลกด ำรงควำมเป็นโลกท่ีมีสุขพอสมควร โดยส ำนึกในคุณทำนบริจำค และได้
ท ำทำนบริจำคมำแลว้ดงักล่ำว๔๕ 
 ๖. เทวตานุสติ คือ กำรระลึกนึกถึงเทวดำ หรือบุคคลผูท้  ำควำมดีดว้ยกำย-วำจำ-ใจ แลว้อุบติั
ข้ึนในสวรรค์ ถึงควำมเป็นผูบ้ริบูรณ์ดว้ยกำมคุณอนัเป็นทิพยเ์ลิศกว่ำ ประณีตกว่ำกำมคุณอนัเป็น
ของมนุษยแ์ลว้นึกถึงคุณธรรมท่ีอ ำนวยผลให้ไปเกิดในสวรรค ์มีศรัทธำควำมเช่ือกรรมวำ่ ท ำดีไดดี้
ท ำชัว่ไดช้ัว่ เป็นตน้ แลว้นึกเปรียบเทียบตนกบัเทวดำว่ำ มีคุณธรรมเหมือนกนัแลว้หรือไม่ ซ่ึงหำก
ยงัไม่ดีเท่ำ ก็เพียรเจริญคุณธรรมดงักล่ำวต่อไป๔๖ 
 ๗. อุปสมานุสติ คือ กำรระลึกนึกถึงพระนิพพำน คือ ธรรมชำติอนัสงบประณีตอนัหน่ึง            
ซ่ึงเม่ือเขำ้ถึงแลว้ยอ่มหมดควำมวุน่วำยในคติก ำเนิดเกิดแก่ตำยอีกเลย ธรรมชำตินั้นพระบรมศำสดำ
ทรงคน้พบดว้ยพระองคเ์องแลว้น ำมำบัญญติัเปิดเผยให้ปรำกฏข้ึน และบอกแนวทำงปฏิบติัไวอ้ยำ่ง
ดี เพื่อให้เขำ้ถึงธรรมชำตินั้น ธรรมชำตินั้นเป็นอมตะ มีสุข ส้ินสุด ซ่ึงเป็นส่ิงตรงกนัขำ้มกบัโลก  
โลกมีลกัษณะท่ีเรียกว่ำ ตำย คือ ควำมแตก-ขำด-ท ำลำย เป็นลกัษณะประจ ำตวั โลกมีลกัษณะท่ี
เรียกวำ่ ทุกข ์คือ ควำมล ำบำก-คบัแคน้-บีบคั้น เป็นลกัษณะประจ ำตวั โลกมีลกัษณะท่ีเรียกวำ่ ไม่แน่
คือ มีควำมเปล่ียนแปลงไม่ส้ินสุดไม่หยุดย ั้งเป็นลกัษณะประจ ำตวั โลกเป็นดำ้นนอกพระนิพพำน
เป็นดำ้นใน คนสำมญัมองเห็นแต่ดำ้นนอกไม่มองดำ้นใน จึงไม่ไดค้วำมเยน็ใจ เม่ือใดบุคคลมำมอง
ดำ้นใน ศึกษำส ำเหนียกดว้ยดีพินิจดว้ยปัญญำอนับริสุทธ์ิแลว้ เม่ือนั้นเขำจะพบเห็นธรรมชำติอนั
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ปรำศจำกทุกข ์คือ พระนิพพำน ในท่ีใดมีทุกขค์วำมส้ินทุกขก์็จะตอ้งมีในท่ีนั้น โดยนยัท่ีตนไดศึ้กษำ
เล่ำเรียนมำจำกต ำรำแบบแผนก็ดีจกัเป็นอุบำยท ำใจใหส้งบเยน็ลงได้๔๗ 
 ๘. มรณานุสติ คือ กำรระลึกนึกถึงควำมตำย คือ สภำวะท่ีจริงแทอ้นัหน่ึง ซ่ึงเม่ือมำสู่ชีวิต
แลว้ท ำให้ชีวิตขำดสะบั้นลง แต่ก่อนเคยไปมำไดด่ื้มกินได ้นัง่นอนได ้ท ำกิจต่ำง ๆ ได ้คร้ันมรณะ
มำถึงแลว้ กิริยำอำกำรเหล่ำนั้นยอ่มอนัตรธำนไปทนัที มรณะน้ีมีอ ำนำจใหญ่ยิ่งท่ีสุด ไม่มีมนุษยค์น
ใดเอำชนะได้ อน่ึงควำมตำยน้ี จะมำสู่ชีวิตของบุคคลโดยไม่มีนิมิตบอกเหตุล่วงหน้ำดว้ยไม่มีใคร
ก ำหนด รู้วนัเวลำตำยของตนไดล่้วงหน้ำนำน ๆ ท่ีจะไดมี้เวลำเตรียมตวัและกำรงำนให้ทนัก ำหนด 
ฉะนั้น จึงไม่ควรวำงใจในชีวิต กิจใดท่ีควรท ำ ควรรีบท ำกิจนั้นเสีย พึงนึกถึงควำมตำยแลว้เตือนสติ
ตนให้ต่ืนตวัข้ึน ไม่ประมำทหลบัใหลอยูรี่บท ำกิจท่ีควรท ำ ให้ทนัเวลำ รีบพำกเพียรช ำระลำ้งจิตใจ
ของตนใหส้ะอำด ปรำศจำกกิเลส ก่อนควำมตำยมำถึง ดงัน้ีจึงจะส ำเร็จประโยชน์ตำมควำมประสงค์
ของกรรมฐำนบทน้ี๔๘ 
 ๙. กายคตาสติ คือ กำรระลึกนึกถึงส่ิงเป็นกำย คือ ส่วนหน่ึง ๆ ซ่ึงประกอบกันข้ึนเป็น
อตัภำพ ร่ำงกำย ท่ีเรียก ว่ำอำกำร ๓๒ ไดแ้ก่ ผม ขน เล็บ ฟัน หนงั เน้ือ เอ็น กระดูกเยื่อในกระดูก 
มำ้ม หัวใจ ตบั พงัผืด ไต ปอด ไส้ใหญ่ ไส้น้อย อำหำรใหม่ อำหำรเก่ำ ดี เสลด หนอง เลือด เหง่ือ 
มนัขน้ น ้ ำตำ มนัเหลว น ้ ำลำย น ้ ำมูกไขขอ้ มูตร สมอง นึกถึงส่ิงเหล่ำน้ีแต่ละส่วน ๆ โดย วณัโณ-สี  
คนัโธ-กล่ิน, รโส-รส, โอโช-โอชะ, สัณฐำโน-สัณฐำน ใหป้รำกฏชดัเจนแก่ใจ  
 - ขั้นแรก พึงท่องจ ำอำกำร ๓๒ น้ีใหแ้ม่นย  ำ วำ่ไดท้ั้งตำมล ำดบัทั้งทวนล ำดบั  
 - ขั้นสอง ส ำเหนียกลกัษณะ ของอำกำร ๓๒ นั้น แต่ละส่ิง โดยสี กล่ิน รส โอชะ สัณฐำน  
 - ขอ้สำม พึงดูของจริงใหเ้ห็นดว้ยตำแมส้ักอยำ่งหน่ึง พอใหเ้ป็นภำพติดตำไวบ้ำ้ง  
 - ขั้นส่ี ท ำกำรนึกถึงอำกำร ๓๒ น้ีทั้งหมดไปตำมล ำดบั แลว้ทวนกลบัหลำย ๆ เท่ียว  
 - ขั้นห้ำ เม่ืออำกำรใดใน ๓๒ นั้น ปรำกฏชดัเจนแก่ใจ ท่ีสุดพึงถือเอำอำกำรนั้น ท ำกำรนึก
เห็นให้มำก ติดต่อเร่ือย ๆ จนเกิดเป็นภำพชดัเจนท่ีสุด ขยำยให้ใหญ่ให้มำกไดต้ำม ตอ้งกำรช่ือว่ำ
ส ำเร็จกำยคตำสติแลว้๔๙ 
 ๑๐. อานาปานสติ คือ กำรระลึกนึกถึงลมหำยใจเข้ำออก  ในเวลำปกติย่อมต้องมีอำกำร
หำยใจ คือสูดลมเขำ้สู่ร่ำงกำย ผำยลมออกจำกร่ำงกำยเสมอ แมใ้นเวลำหลบั สภำพปรุงแต่งกำยน้ี           
ก็ท ำหนำ้ท่ีอยูเ่ร่ือย ๆ ไป วิธีปฏิบติัในกรรมฐำนบทน้ี พึงอยูใ่นท่ีสัปำยะ นัง่ในท่ำท่ีเรียกวำ่ บลัลงัก์ 
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ตั้งกำยใหต้รง ด ำรงสติใหม้ัน่ ก ำหนดลมหำยใจเขำ้ออกอนัเป็นไปอยูโ่ดยปกตินั้นให้รู้ทนัทั้งเวลำลม
เขำ้เวลำลมออก แลว้ก ำหนดระยะเวลำลมเขำ้ออกสั้นยำวให้รู้ทนั ต่อจำกนั้นก ำหนดท่ีท่ีลมสัมผสั 
คือตน้ลมสัมผสัท่ีปลำยจมูก กลำงลมสัมผสัท่ีทรวงอก  ปลำยลมสัมผสัท่ีตรงสะดือในเวลำลมออก 
ตรงกนัขำ้มกบัท่ีกล่ำวมำน้ี คือทวนล ำดบัออกไป ๕๐ 
 ข. หลกัพรหมวหิารธรรม พรหมวหิำรธรรม แปลวำ่ ธรรมเป็นเคร่ืองอยูข่องผูใ้หญ่หรือพระ
พรหมมีอยู่ดว้ยกนั ๔ ประกำร กำรเจริญพรหมวิหำรธรรม พึงเจริญไปตำมล ำดบัแห่งขอ้ธรรม ๔ 
ประกำร คือ  
 ๑. เมตตำ ควำมรักท่ีบริสุทธ์ิ มีลกัษณะมุ่งดี หวงัดี ตรงกนัขำ้มกบัควำมข้ึงเคียดเกลียดชัง 
และเป็นควำมรักท่ีปรำศจำกกำมรำคะ (คือ ควำมก ำหนดั) เป็นชนิดควำมรักเสมือนควำมรักระหว่ำง
มำรดำบิดำกบั บุตรธิดำ  
 ๒. กรุณำ คือ ควำมปำรถนำดีกบัผูอ่ื้น มุ่งหวงัใหผู้อ่ื้นพน้ทุกขท่ี์ก ำลงัประสบอยู ่ 
 ๓. มุทิตำ ควำมช่ืนใจ มีลกัษณะร่ำเริงช่ืนบำนพลอยมีส่วนในควำมสุขควำมเจริญของผูอ่ื้น 
ตรงกนัขำ้มกบัควำมริษยำซ่ึงไม่อยำกใครไดดี้มีสุขกวำ่ตน หรือเท่ำเทียมตน  
 ๔. อุเบกขำ ควำมเท่ียงธรรม มีลกัษณะเป็นผูใ้หญ่ ใจหนกัแน่น รู้จกัส่ิงเป็นไปไดเ้ป็นไป
ไม่ไดดี้แลว้ มองเห็นควำมเป็นไปตำมกรรมของสัตวแ์จง้ชดัในใจ ควรช่วยก็ช่วยไม่ควรช่วยก็ไม่
ช่วย เป็นผูรู้้จกัประมำณท ำให้คุณธรรม ๓ ขอ้ขำ้งตน้สมดุลยก์นัดว้ย ใจจะสงบเยน็ดว้ยคุณธรรมขอ้
น้ีอยำ่งมำกทีเดียว จึงสำมำรถข่มกำมรำคะไดอ้ยำ่งดี๕๑ 

วธีิปฏิบติัปลูกคุณธรรม ๔ ประกำรน้ีข้ึนในใจทีละขอ้ก่อน ท ำใจใหมี้ลกัษณะตำมคุณธรรม 
๔ ประกำรน้ีทีละขอ้ แลว้แผน่ ้ำใจเช่นนั้นไปยงัผูอ่ื้นตั้งตน้แต่คนท่ีเรำรักอยูแ่ลว้ (เวน้คนต่ำงเพศกนั) 
ไปถึงคนท่ีเป็นกลำง คนท่ีตนเกลียดชงั คนและสัตวท์ัว่ไปตลอดสำกลโลกทุกทิศทุกทำง เม่ือปฏิบติั
ไดถึ้งขั้นน้ี ช่ือวำ่ ส ำเร็จอปัปมญัญำเจโตวมุิตติ ใจจะมีอิทธิพลเกินคำดหมำย คือ  
 - เมตตำพละ ก ำจดัศตัรูภำพไดดี้ 
 - กรุณำพละ ก ำจดัทำรุณภำพไดดี้  
 - มุทิตำพละ ก ำจดัควำมทุกขโ์ศกของผูอ่ื้นไดดี้  
 - อุเบกขำพละ ก ำจดักำมรำคะในเพศตรงกนัขำ้มไดดี้ 
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๕๒ 

 ค. การแผ่เมตตา ค ำวำ่ เมตตำ หมำยถึง ควำมรักควำมปรำรถนำดี ตอ้งกำรใหมี้ควำมสุขควำม
เจริญยิง่ ๆ ข้ึนไปโดยปรำศจำกควำมอิจฉำริษยำ และหมำยถึงควำมมีไมตรีจิตต่อกนัดว้ยควำมจริงใจ
ฐำนมิตร ดงันั้น กำรแผเ่มตตำจึงไดแ้ก่กำรส่งกระแสจิตของตนไปสู่ผูอ่ื้นทั้งท่ีเป็นเทวดำ มนุษย ์และ
สัตวด์ว้ยควำมหวงัดีท่ีจะให้เขำมีควำมสุข ไดรั้บควำมสมหวงัในชีวิต  เป็นกำรแสดงออกซ่ึงน ้ ำใจท่ี
เป่ียมดว้ยเมตตำธรรมของผูแ้ผเ่มตตำ 
 วิธีกำรแผเ่มตตำนั้น ในอรรถำธิบำยในปกรณ์วิเสส คมัภีร์วิสุทธิมรรคท่ำนสอนว่ำ กำรแผ่
เมตตำนั้นควรแผใ่ห้ตนเองก่อน คือ ตอ้งปรำรถนำควำมสุขให้แก่ตวัเองเสียก่อนโดยวิธีสร้ำงควำม
รักตวัเองในทำงท่ีถูกท่ีควร คือ ไม่ทรมำนตวัเองดว้ยกำรกระท ำดว้ยควำมคิดท่ีผิด ๆ ท ำตวัเองให้มี
อ ำนำจทำงจิตดว้ยควำมดีเสียก่อน แลว้ค่อย ๆ ขยำยวงเมตตำออกไปยงัผูอ่ื้น สัตวอ่ื์นตำมล ำดบั แมผู้ ้
นั้นจะเป็นผูท่ี้ตนไม่ชอบ หรือเป็นศตัรูกนัก็ตำม เพรำะถำ้หำกสำมำรถแผเ่มตตำไปให้แก่ผูไ้ม่ถูกกนั
ได ้นัน่แสดงวำ่ผูน้ั้นไดย้กระดบัจิตให้พน้จำกอ ำนำจควำมโกรธเคือง หรือควำมอิจฉำริษยำได้แลว้
ดว้ยเมตตำ เพรำะเมตตำน้ีเป็นเคร่ืองก ำจดักิเลส คือ โกรธ ควำมโกรธ โทสะควำมประทุษร้ำย อรติ
ควำมไม่ชอบใจดว้ยอ ำนำจของควำมอิจฉำริษยำเสียได ้ต่อไปตวัเองก็จะประสบควำมสุขควำมสงบ
ทำงใจ ไม่มีควำมเดือดร้อนใจ ไม่มีควำมกระวนกระวำยใจอะไรต่อไปอีก เพรำะปล่อยวำงควำม
โกรธควำมไม่พอใจเสียไดแ้ลว้ ซ่ึงผิดกบัตอนท่ียงัโกรธอยู ่ยงัอิจฉำริษยำเขำอยู ่ในตอนนั้นจิตใจจะ
มีแต่ควำมร้อนรุ่มกลุ้มอกกระวนกระวำยใจ และไม่เป็นอนักินอนันอนอย่ำงเห็นได้ชัด๕๒ ค ำแผ่
เมตตำท่ีเป็นท่ีนิยมใชก้นัในปัจจุบนัน้ี คือ 
 - สพฺเพ สตฺตำ สัตวท์ั้งหลำยทั้งปวงท่ีเป็นเพื่อนทุกข ์เกิดแก่เจบ็ตำยดว้ยกนัหมดทั้งส้ิน 
 - อเวรำ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อยำ่ไดมี้เวรแก่กนัและกนัเลย 
 - สพฺเพ สตฺตำ สัตวท์ั้งหลำยทั้งปวงท่ีเป็นเพื่อนทุกข ์เกิดแก่เจบ็ตำยดว้ยกนัหมดทั้งส้ิน 
 - อพฺยำปชฺฌำ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อยำ่ไดเ้บียดเบียนซ่ึงกนัและกนัเลย 
 - สพฺเพ สตฺตำ สัตวท์ั้งหลำยทั้งปวงท่ีเป็นเพื่อนทุกข ์เกิดแก่เจบ็ตำยดว้ยกนัหมดทั้งส้ิน 
 - อนีฆำ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อยำ่ไดมี้ควำมทุกขก์ำยทุกขใ์จเลย 
 - สพฺเพ สตฺตำ สัตวท์ั้งหลำยทั้งปวงท่ีเป็นเพื่อนทุกข ์เกิดแก่เจบ็ตำยดว้ยกนัหมดทั้งส้ิน 
 - สุขี อตฺตำน  ปริหรนฺตุ จงมีควำมสุขกำยสุขใจ รักษำตนใหพ้น้จำกทุกขภ์ยัอนัตรำยทั้งส้ินเถิด ฯ 

 อานิสงส์ของเมตตา ๑๑ อย่าง  
 ผูเ้จริญเมตตำจิตนั้น ยอ่มไดอ้ำนิสงส์ ๑๑ อยำ่งดงัน้ี คือ  
 (๑) หลบัก็เป็นสุข ไม่ทุรนทุรำย ละเมอไปต่ำง ๆ 
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๕๓ 

 (๒) ต่ืนก็เป็นสุข คือ ต่ืนดว้ยควำมอ่ิม ไม่ต่ืนแบบหวำดผวำ  
 (๓) ไม่ฝันร้ำย คนเจริญเมตตำจะฝันดี รู้สึกสบำยใจในเร่ืองท่ีฝันเห็น  
 (๔) อมนุษย์ทั้ งหลำยรักใคร่ อมนุษย์ตรงน้ีหมำยถึงผูท่ี้ไม่ใช่มนุษยท์ั้ งหมด ได้แก่ สัตว์
เดรัจฉำน เทวดำ เปรต อสุรกำย ท่ีเรียกวำ่ ผี และ สัตวน์รก ในท่ีใดท่ีมีภยัอมนุษยท์ั้งหมดจะรักใคร่ 
ไม่ท ำร้ำยผูเ้จริญเมตตำ  
 (๕) มนุษยท์ั้งหลำยรักใคร่ คนท่ีมีเมตตำ ไม่พยำบำทกบัใครนั้น ท ำให้เพื่อนมนุษยด์ว้ยกนั 
รักใคร่เอน็ดูสงสำร อยำกจะช่วยเหลือ  
 (๖) เทวดำทั้งหลำยยอ่มคุม้ครองผูน้ั้น เทวดำนั้นชอบคนดียอ่มคุม้ครองคนดี จึงกล่ำวกนัวำ่
คนบำงคนมีเทวดำติดตำมอยูเ่ป็นประจ ำ ทั้งน้ีก็เพรำะวำ่เทวดำบำงองคน์ั้นเคยเป็นแม่ของเรำในชำติ
ก่อน หรือเคย เป็นพ่อ หรือเคยเป็นเพื่อน หรือบำงท่ำนไม่เคยเป็นอะไรกนั แต่ไดเ้มตตำจิตจำกเรำก็
ใหก้ำรคุม้ครองรักษำ  
 (๗) ไฟ ศำสตรำ อำวธุ ยำพิษ ไม่อำจจะท ำร้ำยผูน้ั้นอนัน้ีหมำยถึง ผูท่ี้ไดฌ้ำน สมำบติัอนัเกิด
จำกกำรเจริญเมตตำจนไดฌ้ำน 
 (๘) ผิวหนำ้ยอ่มผอ่งใส คนเจริญเมตตำน้ี ยอ่มมีผิวพรรณผอ่งใส ผูท่ี้เจริญเมตตำมำกมองดู
แลว้สบำยใจ เขำ้ไปหำท่ำนแลว้ช่ืนใจ เป็นท่ีเคำรพเล่ือมใสของคนทัว่ไป ผวิพรรณก็ผอ่งใสดว้ย อำยุ
ก็ยนื ผวิหนำ้ไม่มีร้ิวรอยแห่งควำมโกรธ  
 (๙) จิตยอ่มตั้งมัน่เป็นสมำธิไดเ้ร็ว ถำ้ใครเจริญเมตตำอยูเ่ป็นประจ ำบ่อย ๆ ทุกวนั ทุกคืน จิต
จะเป็นสมำธิไดไ้วกวำ่คนท่ีไม่เจริญเมตตำ  
 (๑๐) เม่ือตำยเป็นผูไ้ม่หลงตำย เพรำะกำรเจริญเมตตำจิตบ่อย ๆ ควำมหลงตำยในขณะตำย  
 (๑๑) เม่ือจำกโลกน้ีไปก็ไปบงัเกิดในพรหมโลกน้ีหมำยถึง ท่ำนผูใ้ดท่ีไดฌ้ำนโดยเฉพำะ
เท่ำนั้น ส ำหรับผูท่ี้ยงัไม่ไดฌ้ำน ก็ไปบงัเกิดตำมภพภูมิของตน ๆ ๕๓ 
 ง. การเจริญมรณานุสติ มรณะ แปลวำ่ ควำมขำดจำกภพหน่ึง ๆ หรือตำยจำกชำติหน่ึง ชำติ
หน่ึง สติ แปลวำ่ ควำมระลึก รู้สึกตวั เพรำะฉะนั้น มรณสติ จึงแปลวำ่ ควำมระลึกรู้สึกถึงควำมขำด
จำกภพ หรือระลึกรู้สึกถึงควำมตำย ท่ีก ำลงัปรำกฏแก่เรำ จกัปรำกฏแก่เรำ มรณะ หรือควำมตำย มี ๓ 
ลกัษณะคือ 
 ๑) สมุจเฉทมรณะ ไดแ้ก่ ควำมตดัขำดจำกชำติ ภพ ทั้งปวง หรือควำมตำยจำกวงัวนแห่ง
วฏัสงสำร สภำพเช่นน้ีจกัมีได้ก็แต่เฉพำะพระอรหันตสัมมำสัมพุทธเจำ้ หรือพระอรหันตสำวก 
เท่ำนั้น 
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 ๒) ขณิกมรณะ ได้แก่ ควำมเกิดดบั แห่งสังขำรธรรมอนัได้แก่ นำมและรูป ขณิกมรณะ                   
มีอยู่ในสรรพส่ิง สรรพชีวิต และสรรพบุคคลทุกชนิดไม่เวน้แมแ้ต่ พรหม มำร ท่ีเรำยงัเห็นทรง
สภำพอยูไ่ดก้็เพรำะยงัไม่หมดกรรม และยงัไม่ส้ินอำยขุยั 
 ๓) สมมติมรณะ (กำรตำยในสังขำรท่ีมีวิญญำณครอง) ไดแ้ก่ กำรตำย ตำมโวหำรของชำวโลกวำ่ 
คนตำย สัตวต์ำย ย่อยสลำย แตกหักพงั หมดสภำพ หมดอำยุของวตัถุธำตุทั้งหลำยรอบ ๆ กำยเรำ 
สมมติมรณะ จกัเกิดข้ึนไดด้ว้ยอำกำรหมดอำยขุยั เส่ือมสภำพ มีเหตุปัจจยั เหล่ำน้ีคือสภำพแห่งควำม
เป็นจริงท่ีปรำกฏข้ึนทุกขณะ๕๔ ท่ีใครก็มิอำจปฏิเสธได ้ 
 อำกำรมรณะ หรือตำย แห่งกำยน้ีว่ำมีก่ีอย่ำง อำกำรมรณะแห่งกำยน้ี ท่ำนสอนเอำไว ้๒ 
อยำ่ง คือ 
 ๑. กำลมรณะ กำลมรณะน้ีจกัเกิดข้ึนไดแ้ก่กำยน้ี ดว้ยเหตุเพรำะส้ินบุญ และส้ินบำป หรือ
เพรำะหมดอำยขุยั 
  ๑.๑ เพรำะส้ินบุญถำ้จกัยกตวัอย่ำงให้เห็นชัด ๆ ก็คงตอ้งยกตวัอย่ำงเทวดำ เทวดำท่ี
บงัเกิด ในสรวงสวรรค์ หรือมนุษยท่ี์เกิดในตระกูลดี ชำติดี สมบติัดี ปัญญำดี สุขภำพดี วรรณะดี 
เหล่ำน้ีถือไดว้ำ่เพรำะบุญ จึงท ำให้ไดอ้ตัภำพท่ีดี ต่อมำเม่ือหมดบุญ ถำ้เป็นเทวดำก็จกัแสดงอำกำร
เตือนให้รู้วำ่ก ำลงัจะหมดบุญแลว้นะ เช่น ฉววีรรณเศร้ำหมองลง มีเหง่ือไคล ซึมทัว่ร่ำงกำย กล่ินตวั
ปรำกฏ ประสำทสัมผสัเลวลง แล้วก็มีอำกำรฟุ้งซ่ำนหงุดหงิด ร ำคำญ ในอตัภำพท่ีเป็นอยู่ ส่วน
มนุษยอ์ำกำรท่ีแสดงออกของกำรหมดบุญก็คือ ทุกอย่ำงท่ีมี ดีและเลิศ จกัเส่ือมลง อำจจะเส่ือมไม่
พร้อมกนัหรือพร้อมกนัก็ได ้แลว้แต่บุญใครอย่ำงไหนมำกน้อยจนเป็นเหตุให้มิได้รับกำรยอมรับ
เช่ือถือ เช่น เช่ือถือวำ่ท่ำนผูน้ี้เป็นผูมี้อำยุยืน สุขภำพแข็งแรง แต่อำกำรท่ีปรำกฏในปัจจุบนันั้นกลบั
เป็นส่ิงท่ีตรงกนัขำ้มเลยมิไดรั้บกำรยอมรับเช่ือถือ จนในท่ีสุดทั้งเทวดำและมนุษยก์็ตำมท่ีมำเกิดได้
เพรำะมีบุญมำดี เม่ือหมดบุญคือใชห้มดแลว้ก็ตอ้งถึงกำลมรณะหรือตำย เรียกวำ่ตำยเพรำะหมดบุญ 
  ๑.๒ เพรำะส้ินบำปอันได้แก่ผู ้ท่ี มีชีวิตเกิดมำตกอยู่ในห้วงแห่งควำมระทมทุกข์ 
เดือดร้อนทรมำน ดว้ยอำกำรต่ำง ๆ ตวัอยำ่งง่ำย ๆ ก็คือ พวกสัตวน์รก เปรต อสุรกำย สัมภเวสี สัตว์
เดรัจฉำน และมนุษยท่ี์ตอ้งรับทุกขเวทนำอย่ำงแสนสำหสั ซ่ึงเวทนำนั้นอำจจะติดตวัมำตลอดชีวิต
หรือปรำกฏข้ึนภำยหลงัก็ตำมที คร้ันสัตวเ์หล่ำนั้นไดช้ดใชบ้ำปหรือกรรมไม่ดี จนหมดส้ินแลว้ก็ถึง
กำลมรณะลง เรียกวำ่เกิดมำไดด้ว้ยบำปกรรมชัว่ 

                                                 

 ๕๔วรรณสิทธิ ไวทยะเสวี, คู่มือการศึกษาพระอภิธรรมมัตถสังคหะปริเฉทที่ ๕ วิถี
วมุิตตสังคหวภิาค, พิมพค์ร้ังท่ี ๕, (นครปฐม : มูลนิธิแนบมหำนีรำนนท,์ ๒๕๔๔), หนำ้ ๓๑๙. 



 

 
๕๕ 

  ๑.๓ เพรำะส้ินอำยุขยั ค ำว่ำ ส้ินอำยุขยัหมำยรวมไปถึงกำรส้ินอำยุขยัของเซลล์เล็ก ๆ                 
ท่ีเป็นองคป์ระกอบของอวยัวะทั้งผองในร่ำงกำยน้ี เม่ือองคป์ระกอบทั้งหลำยของกำยน้ีมนัไดเ้ส่ือม 
สภำพเพรำะหมดอำยุขยัจึงท ำให้กำยน้ีตอ้งตำยจำกชำติภพปัจจุบนั มีขอ้สังเกตวำ่ส่วนใหญ่กำรตำย
เพรำะหมดอำยขุยั มกัจะมีแก่คนผูมี้อำยมุำก ส ำหรับผูมี้อำยนุอ้ยแลว้ตำยเพรำะหมดอำยนุั้นมกัจะไม่
ค่อยมี 
 ๒. อกำลมรณะ เกิดข้ึนแก่บุคคลผูมี้เหตุปัจจยัจำกบุพกรรมอนัหนกัท่ีตนท ำไวซ่ึ้งแบ่งออก 
เป็นอดีตกรรมและปัจจุบนักรรม อำยุขยัแห่งบุคคลในพุทธกลัป์น้ี ควรจกัมีสัก ๑๐๐ ปี แต่เม่ือมำ
กระทบกบัอดีตกรรม ซ่ึงเป็นกรรมหนกั ให้ผลอย่ำงรุนแรง รวดเร็ว แทรกเขำ้มำตดัรอนห้วงเวลำ 
อำยุ กำลของชีวิตท่ีควร จกัอยูถึ่งร้อยให้เหลือน้อยและสั้นลง ท ำให้ตอ้งตำยก่อนก ำหนดดว้ยทณัฑ์
กรรมต่ำง ๆ ท่ีตนท ำไวแ้ต่อดีต เช่นตำยเพรำะอุบติัเหตุ ปัจจุบนักรรม กรรมท่ีบุคคลกระท ำใน
ปัจจุบนัแล้วเป็นผลให้ตนตอ้งตำย  เช่น ทะเลำะวิวำทกนั และโดนท ำร้ำยจนตำยประมำทมวัเมำ 
สนุกสนำนจนเพลินเป็นเหตุให้ตนต้องเสียชีวิต เช่น ขบัรถแข่งกนัแล้วประสบอุบติัเหตุจนตำย 
หรือไม่ก็ไปก่อเวรภยัแก่ผูอ่ื้นเลยโดนผูน้ั้นรุมท ำร้ำยจนตำยเหล่ำน้ีเป็นกรรมหนกัในปัจจุบนั ท่ีมีเหตุ
ใหแ้ทรกเขำ้มำตดัรอนอำยขุยัของตนใหส้ั้นลงเป็นตน้๕๕ 
 กำรเจริญมรณำนุสติมีอรรถำธิบำยโดยละเอี ยดไว้ในคัมภี ร์วิสุทธิมรรค ซ่ึงท่ำน                        
พระพุทธโฆษำจำรยไ์ดร้จนำไว ้โดยท่ีบุคคลผูป้รำรถนำดีจะเจริญมรณสติ  กำรระลึกถึงควำมตำย
ดว้ยอำกำร ๘ ประกำร ตำมบำลี คือ 
  ๑. วธกปัจจุปัฏฐำน  
  ๒. สัมปัตติวปัิตติ  
  ๓. อุปสังหรณะ  

 ๔. กำยพหุสำธำรณะ  
  ๕. อำยทุุพพละ  
  ๖. กำยนิมิตตะ  
  ๗. อทัธำนปริจเฉทะ  
  ๘. ขณะปริตตะ๕๖ 

 ๑. พิจำรณำให้รู้ชดัลงไปวำ่ สรรพชีวิตทุกชนิดเม่ือเกิดมำแลว้ยอ่มพำเอำควำมเส่ือม เก่ำแก่
และตำยมำดว้ยอยำ่งหลีกเล่ียงไม่ได ้ประดุจดงัชีวิตท่ีเกิดอยูใ่นแดนประหำรมีเพชฌฆำต ถือมีดและ

                                                 

 ๕๕เร่ืองเดียวกนั, หนำ้ ๓๒๓. 
 ๕๖วสุิทฺธิ. ๓/๔. 



 

 
๕๖ 

ปืนจ่อรออยู ่เม่ือถึงเวลำก็ลงมือประหำรชีวตินั้นโดยมิรีรอ ชีวติเม่ือเกิดข้ึนแลว้เหมือนดัง่พระอำทิตย์
ท่ีข้ึนทำงทิศตะวนัออก แลว้ก ำลงัเดินทำงไปสู่ทิศตะวนัตกในท่ีสุดแสงนั้นก็ลบัหำยไปจำกขอบฟ้ำ 
ไม่มีใครสำมำรถเรียกใหพ้ระอำทิตยน์ั้นเดินทำงยอ้นกลบัมำได ้มีแต่วำ่ตอ้งรอใหถึ้งวนัใหม่ (นัน่คือ
กำรเกิดของอีกชีวติหน่ึง) ชีวติน้ีเหมือนดงักอ้นหินใหญ่ตั้งอยูบ่นยอดเขำแลว้กล้ิงลงมำสู่ตีนเขำเบ้ือง
ล่ำง ไม่สำมำรถจะหยดุย ั้งใหห้ยดุระหวำ่งกลำงเขำได ้จนทำ้ยก็ตอ้งตกลงมำกระทบพื้นเบ้ืองล่ำงแตก
กระจำย น ้ำคำ้งบนยอดหญำ้เม่ือกระทบกบัลมและแดด ยอ่มเหือดแหง้ไปฉนัใด ชีวติของสรรพสัตว์
เม่ืออุบติัข้ึนมำแลว้ ยอ่มตอ้งตำยไปฉนันั้นชีวติน้ีเป็นของไม่เท่ียง ส่ิงท่ีเท่ียงในชีวติ คือ ควำมตำย 
 ๒. พิจำรณำถึงควำมวบิติั แห่งสมบติัทั้งปวงอนัมีทรัพยสิ์น เงินทอง ลำภสักกำระ เกียรติยศ 
ศกัด์ิศรีช่ือเสียงอ ำนำจวำสนำ เรือกสวนไร่นำ ขำ้ทำสบริวำรหญิงชำย แมแ้ต่องคอิ์นทร์ยงัเส่ือมจำก
ทิพยส์มบติัท่ีมี เม่ือถึงกำลท่ีตอ้งวิบติั นับประสำอะไรกบัเรำท่ำนทั้งหลำยจะรอดพน้จำกวิบติัได้
กระนั้นหรือ สมบติัทั้งหลำยจกัวบิติัไดด้ว้ยลกัษณะดงัน้ี 
 ๑. วบิติัโดยควำมหมดไป ส้ินไป  
 ๒. วบิติัโดยเวรภยัต่ำง ๆ  
 ๓. วบิติัโดยควำมเส่ือมเก่ำ คร ่ ำคร่ำ  
 ๔. วบิติัโดยควำมแตกร้ำว บุบสลำย ท ำลำย พินำศไป  
 ๕.วบิติัโดยควำมสูญหำย  
 ๖.วบิติัโดยหมดวำสนำ บำรมี  

 ๓. ระลึกถึงควำมตำยของผูอ่ื้น แลว้นอ้มเขำ้มำเปรียบกนัตน เช่น เวลำไปงำนศพในท่ีต่ำง ๆ 
หรือฟังข่ำวสำรกำรมรณะของคนและสัตว ์ก็ให้น้อมมำระลึกว่ำ โอห้นอ แมแ้ต่ท่ำนผูมี้ยศ ใหญ่ 
วำสนำดี มีบุญมำก ซ ้ ำยงัประกอบไปดว้ยควำมแข็งแรง มีก ำลงัวงัชำประดุจพญำชำ้งสำร มีปัญญำ
รอบรู้เฉลียวฉลำด มีฤทธ์ิอ ำนำจมำกมำยยงัตอ้งตำย แมก้บัเรำเป็นผูด้อ้ยกวำ่เขำดว้ยประกำรทั้งปวง 
จะล่วงพน้ควำมตำยไปไดก้ระนั้นหรือพิจำรณำเปรียบเทียบยอ้นไปถึงอดีต แมแ้ต่พระอรหนัตผ์ูเ้ลิศ
ฤทธ์ิพระปัจเจกพุทธเจำ้ผูเ้ลิศญำณ พระสัมมำสัมพุทธเจำ้ผูเ้ลิศปัญญำ ยงัมิอำจพน้จำกควำมตำยได้ 
จกักล่ำวไปไยกบัเรำ ผูเ้ป็นปุถุชนท่ีอ่อนแอ และโง่เขลำ จกัล่วงพน้จำกควำมตำยไปไดเ้ล่ำ โอห้นอ
ควำมตำยน้ีช่ำงเป็น สำธำรณะแก่คนและสัตวท์ั้งหลำยเสียจริง ๆ 
 ๔. พิจำรณำถึงกำยน้ีวำ่เป็นรังของโรค เป็นท่ีอยูอ่ำศยัของส่ิงมีชีวติเล็ก ๆ ท่ีมองไม่ เห็นดว้ย
ตำเปล่ำ ส่ิงมีชีวิตขนำดเล็ก ๆ ท่ีเกำะกลุ่มกนัจนกลำยเป็นแผ่นหนงัห่อหุ้มกำยน้ีเม่ือเซลล์ผิวหนัง
เหล่ำน้ีตำย ก็จกับงัเกิดเซลลต์วัใหม่ข้ึนมำท ำหนำ้ท่ีแทนเซลลเ์หล่ำน้ีเกิดและมีชีวติอยูด่ว้ย น ้ำเลือดท่ี
ประกอบไปดว้ยสำรอำหำรท่ีกำยน้ีด่ืมกินเขำ้ไป แลว้ยงัตอ้งอำศยัอำกำศท่ีหมุนวนอยูร่อบ ๆ กำย น ้ำ
ท่ีซึมซำบอยู่ในกำยเป็นเคร่ืองอยู่ กำยน้ีนอกจำกประกอบดว้ยเซลล์ผิวหนงั เซลล์เน้ือ เซลล์ไขมนั 



 

 
๕๗ 

เซลลก์ระดูก เซลลเ์ยือ่กระดูก เซลลไ์ขกระดูก แลว้ยงัมีเซลลเ์น้ือเยือ่ต่ำง ๆ อนัเป็นองคป์ระกอบของ
อวยัวะทั้งหลำยภำยในกำยน้ี ส่ิงมีชีวิตท่ีเป็นเซลล์เล็ก ๆ เหล่ำน้ี ต่ำงพำกนัเกิดข้ึน ตั้งอยู ่แลว้ตำยไป 
สับเปล่ียนหมุนเวยีน กนัอยูเ่ช่นน้ี จนกวำ่เหตุปัจจยัของกำรเกิดแห่งเซลลชี์วติเหล่ำน้ี จกัหมดส้ินอำยุ
และขำดตอนลง นอกจำกกำยน้ีประกอบด้วยส่ิงมีชีวิตเล็ก ๆ อ่ืนอีกหลำยชนิด ท่ีเป็นเซลล์ของ
ร่ำงกำยแลว้กำยน้ีก็ยงัมี ส่ิงมีชีวติเล็ก ๆ อ่ืนอีกหลำยชนิด ท่ีอิงอำศยัเกำะกินส่วนต่ำงๆของกำยน้ี เช่น 
ถำ้ส่ิงมีชีวิตเล็ก ๆ นั้น อำศยัอยูท่ี่ผิวหนงัก็จกัเกำะกินเซลล์ผวิหนงั อำศยัอยูท่ี่เน้ือก็เกำะกินเซลลเ์น้ือ 
อำศยัอยู่ท่ีพงัผืดและเอ็นก็เกำะกินพงัผืดและเอ็น อำศยัท่ีกระดูกก็เกำะกินกระดูก อำศยัอยู่ท่ีเยื่อ
กระดูกก็เจำะกินเยื่อในกระดูกนั้น นอกจำกจะเกำะกินเซลล์ต่ำง ๆ ภำยในกำยน้ีแลว้ มนัยงัขบัถ่ำย 
ผสมพนัธ์ุ เกิด ตำย อยู่ในท่ีท่ีมนัอำศยัอยู่นั้นอีกด้วย กำยน้ีจึงไดช่ื้อว่ำ เป็นท่ีอำศยั สำธำรณะของ
ส่ิงมีชีวิต หรือเช้ือโรคเล็ก ๆ ทั้งหลำยเป็นจ ำนวน มำก กำยน้ีเป็นท่ีผสมพนัธ์ุ เป็นท่ีเกิด เป็นท่ีถ่ำย
ของเสีย เป็นท่ีหมกัหมมของโสโครก เป็นป่ำชำ้ เป็นรังของโรคร้ำยต่ำง ๆ นอกจำกกำยน้ีเป็นป่ำชำ้ 
คือ เป็นท่ีตำยของส่ิงมีชีวิตน้อยใหญ่ทั้งหลำยแลว้ เป็นเหตุให้เกิดโรคร้ำยแก่กำยน้ีแลว้ กำยน้ียงัมี
เหตุให้ถึงแก่ควำมตำยอย่ำงง่ำยดำย จำกภำยนอกอีกนำนปักำร เช่น โดนสัตวมี์พิษน้อยใหญ่ขบกดั
ตำย โดนอำวุธซดัตำยหกลม้ตำย ตกจำกท่ีสูงตำย ไดรั้บอุบติัภยัต่ำง ๆ แลว้ตำย เกิดลมก ำเริบภำยใน
แลว้ตำย หิวตำย กระหำยตำย อ่ิมตำย ฯลฯ พิจำรณำใหเ้ห็นวำ่ เหตุของควำมตำยแห่งกำยน้ีมีมำกมำย 
ง่ำยดำยเหลือเกิน ตำยโดยมิเลือก เวลำ นำที วนั เดือน ปี และสถำนท่ี๕๗ 
 ๕. พิจำรณำให้เห็นตำมควำมเป็นจริงว่ำชีวิตน้ีเป็นภำระยิ่งนกั เป็นควำมรุงรังท่ีตอ้งคอย
บริหำรชีวิตน้ีเม่ืออุบติัข้ึนมำแลว้ไม่มีคุณสมบติัท่ีจกัด ำรงอยูไ่ดด้ว้ยตนเอง กำยน้ีตอ้งพึ่งพิงอิงอำศยั
สรรพชีวิตสรรพส่ิงต่ำง ๆ มำกมำยเช่นเม่ือเกิดข้ึนมำแลว้ยงัตอ้งอำศยับิดำ มำรดำ หรือผูป้กครอง
อุปกำระเล้ียงดูต้องอำศัยอำกำศหำยใจ กำยน้ีต้องอิงอำศัย ดิน น ้ ำ ลม ไฟ อำหำร ท่ีอยู่อำศัย 
เคร่ืองนุ่งห่ม ยำรักษำโรค และปัจจยัต่ำง ๆ อีกมำกมำย ชีวิตนั้นนอกจำกจะตอ้งพึ่งพิงอิงอำศยัปัจจยั
ต่ำง ๆ มำกมำยแล้ว ชีวิตและกำยน้ี ยงัตอ้งอำศยัควำมพยำยำมท่ีจกัมีบริหำรให้อยู่ในอริยำบถ ๔ 
อยำ่งสม ่ำเสมอ ไดแ้ก่ ยืน เดิน นัง่ นอน จกัขำดอิริยำบถใด อิริยำบถหน่ึงไม่ได ้และจกัมีอิริยำบถใด
มำกเกินไปก็เจบ็ปวดเป็นทุกขท์รมำน จนบำงคร้ังบำงท่ำนถึงขนำดลม้ป่วยและตำยลงในท่ีสุด กำยน้ี
นอกจำกจะไม่มีเอกภำพ ในควำมด ำรงอยูด่ว้ยตวัเองแลว้ กำยน้ียงัประกอบไปดว้ยธำตุทั้ง ๔ คือ ดิน 
น ้ ำ ลม ไฟ ท่ีตอ้งอิงอำศยักำรบริหำรจดักำร ดูแลรักษำให้ธำตุทั้ง ๔ ภำยในกำยน้ี ด ำรงสมดุลต่อกนั
และกนั ตอ้งเพียรพยำยำมประคบัประคองมิใหธ้ำตุใดกระเพื่อม พร่อง เกิน มิเช่นนั้นกำยน้ีก็จกัตั้งอยู่
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มิได ้จะตอ้งไดรั้บทุกขท์รมำนเจ็บปวดจนตำย เพรำะฉะนั้น ชีวติและกำยน้ีจึงเป็นส่ิงท่ีทุพพลภำพพร่อง
อยูต่ลอดเวลำ เรำทั้งหลำยจึงตอ้งมีงำนอนัหนกัตั้งแต่เกิดจนตำย 
 ๖. ชีวิตของสรรพสัตว์ทั้งหลำย ไม่มีเคร่ืองหมำยว่ำจกัตำยในขณะใด บำงพวกอำจตำย
เสียก่อนตั้งแต่ยงัเป็นดวงจิตวิญญำณ ท่ีล่องลอยไปตำมอ ำนำจกรรมก็มี บำงพวกอำจจกัตำยใน
ขณะท่ีเป็น เปสิ เสียก็มี บำงพวกก็ตำยในขณะท่ีเป็น กอ้นเน้ืออยูใ่นครรภม์ำรดำได ้๑ เดือน ๒ เดือน 
๓ เดือน ๔ เดือน ๕ เดือน ๖ เดือน ๗ เดือน ๘ เดือน ๙ เดือน ๑๐ เดือน บำงพวกก็ตำยหลังจำก 
ออกมำจำกครรภ์มำรดำแล้วก็มี ชีวิตและกำยน้ี ไม่แน่ว่ำจกัตำยในขณะใด จกัตำยในเวลำไหน               
จกัตำยดว้ยโรคอะไร ตำยดว้ยอำกำรเช่นไร ตำย ณ สถำนท่ีไหน ควำมตำยเป็นของไม่แน่ แต่ท่ีแน่ ๆ 
ทุกคนตอ้งตำย เม่ือตำยแลว้ก็ไม่แน่วำ่ จกัไปเกิดในท่ีใด บำงพวกตำยจำกอตัภำพเทวดำ ก็มิใช่วำ่จกั
มำเกิดเป็นมนุษย ์อำจจะไปเกิดเป็นเทวดำก็ได ้แลว้แต่ บุญท ำ กรรมส่ง ชีวติน้ี จึงดูมิไดมี้เคร่ืองหมำย
บอกใหเ้รำรู้เสียเลยจริง ๆ๕๘ 
 ๗. มองให้เห็นตำมเป็นจริงว่ำ เวลำแห่งชีวิตน้ีน้อยนกับำงพวกก็มีอำยุแค่หน่ึงร้อย ส่วนท่ี
เกินร้อยนั้นมีน้อยนกั ส่วนใหญ่มีชีวิตอยูไ่ม่ถึงร้อย ชีวิตน้ีมกัจะมีอำยุขยัน้อยนกั อำยุขยัของชีวิตน้ี
เปรียบดงัฟองน ้ ำท่ีปรำกฏอยูบ่นผิวน ้ ำ บดัเด๋ียวก็แตกกระจำย ชีวิตและร่ำงกำยน้ีเม่ือเกิดข้ึนแลว้ต่ำง
มีเวลำและวำสนำในกำรด ำรงชีวิตอยูไ่ม่เท่ำกนั เหมือนดงัฟองน ้ ำบนผิวน ้ ำท่ีใหญ่บำ้งเล็กบำ้ง และ
ในท่ีสุดก็จกัตอ้งแตกดบัลงอยำ่งรวดเร็ว อำยขุยัของชีวติน้ีเปรียบเหมือนรอยไมท่ี้ขีดลงบนพื้นผิวน ้ ำ
ปรำกฏประเด๋ียวเดียวก็หำยไป ดูวำ่ชีวิตช่ำงไม่มีอะไรเท่ียงแท ้เสียจริง ๆ แมแ้ต่สรรพส่ิงท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัชีวติ เม่ือปรำกฏข้ึนแลว้ ก็มิไดมี้อะไรคงทนถำวร ตลอดกำลตลอดสมยัเหมือนน ้ำตกท่ีไหลจำกท่ี
สูง มีแต่จกัไหลลงไปสู่เบ้ืองล่ำงแต่ถ่ำยเดียว ชีวิตไม่วำ่จกัเร่ิมตน้จำกสูง ต ่ำ ปำนกลำง ยำว สั้น เล็ก 
ใหญ่ ประกำรใด สุดทำ้ยก็ตอ้งตกลงไปสู่ควำมตำยในท่ีสุด ไม่มีผูใ้ดจะปฏิเสธได ้เหมือนดงัน ้ ำท่ี
ไหลลงสู่ท่ีต ่ำเสมอมิมีใครห้ำมได ้เหมือนช้ินเน้ือท่ีวำงไวบ้นกระทะเหล็กท่ีร้อนแรง เน้ือนั้นก็มีแต่
จกัไหมไ้ปโดยเร็ว ควำมเป็นไปของชีวิตน้ีไม่ว่ำจกัมัง่มีมำกมำยหรือจนยำกล ำบำกทั้งหลำย เลวดี
หรือมีสุขทุกข์อย่ำงไร ถำ้มีชีวิตตั้งอยู่บนควำมประมำทขำดปัญญำ ท่ีสุดตนก็ตอ้งรับโทษ ทุกข์ภยั
ทรมำนกำยใจทั้งโลกน้ีและโลกหน้ำ เหมือนดงัช้ินเน้ือท่ีไม่รู้ตวัว่ำก ำลงัระเริงอยู่บนกระทะตั้งไฟ 
หรือเหมือนกบัโคท่ีเขำเล้ียงเอำไวเ้พื่อฆ่ำ นบัวนัก็ยิง่ใกลว้นัโดนฆ่ำเขำ้ไปทุกที ควำมประมำทมวัเมำ
ในกำมคุณทั้งหลำย โดยไม่ค  ำนึงถึงควำมตำยคงไม่ผิดอะไรกบัโคท่ีเห็นหญำ้อ่อนแลว้ตรงร่ีเขำ้ไป
หำเพื่อแทะเล็มเค้ียวกินให้อ่ิมและอว้นพี โดยมิไดส้ ำนึกเลยว่ำควำมอยำกตะกรุมตะกรำมตะกละ
ของตนท่ีพยำยำมกินให้อว้นนั้น คือ กำรเร่งให้คนฆ่ำโคน ำตนไปฆ่ำให้เร็วข้ึน ชีวิตน้ีเหมือนกบั
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หยำดน ้ ำคำ้งบนยอดหญำ้พอตอ้งแสงอำทิตยแ์ละแรงลมพลนัก็เหือดหำยไป ชีวิตน้ีไม่วำ่จะสวยงำม
บริสุทธ์ิเล็กนอ้ยนิดหน่อยขนำดไหน สุดทำ้ยก็ตอ้งตำยอยูดี่ มีค  ำกล่ำววำ่ อำยุขยัของมนุษยท์ั้งหลำย
นั้นนอ้ยนกั คนมีปัญญำอย่ำงพึงดูหม่ินพึงปฏิบติัดงัคนท่ีมีไฟไหมอ้ยูบ่นศีรษะเถิด อยำ่คิดวำ่ควำม
ตำยจะยงัไม่มำถึงเรำ 
 ๘. พิจำรณำถึงมรณสติวำ่ มีอยูทุ่กขณะจิตท่ีเกิดดบั จิตดวงหน่ึง เม่ือเกิดช่ือวำ่ชีวิตหน่ึงก็เกิด
ตำม จิตดวงนั้นดบัช่ือวำ่ ชีวิตนั้นก็ดบัตำม แต่เพรำะกำยน้ีประกอบดว้ยจิตท่ีเกิดดบัจนหำประมำณ
มิได ้บวกกบัควำมเร็วของจิตท่ีเกิดดบัและควำมสืบเน่ืองกนัอยำ่งถ่ียิบ สัตวท์ั้งหลำยจึงมองไม่เห็น
ชีวิตท่ีเกิดตำยอยูทุ่กขณะจิตท่ีเกิดดบั จิตท่ีดบัไปแลว้เรียกวำ่อดีตจิต จิตและชีวิตสัตวน์ั้นจึงไม่ช่ือวำ่
ด ำรงอยู ่ไม่ช่ือวำ่ก ำลงัด ำรงอยู ่ไม่ช่ือวำ่จกัด ำรงต่อไป ส่วนจิตท่ียงัมิไดเ้กิดเรียกวำ่อนำคตจิต ชีวิต
และจิตของสัตวน์ั้นก็ไม่มีชีวิต ไม่ช่ือวำ่มีจิต ไม่ช่ือวำ่สัตว ์ไม่ช่ือวำ่เป็นจิตและสัตวแ์ลว้ แต่ไดช่ื้อวำ่
ก ำลงัจะเป็นจิตและสัตวต่์อไป ชีวิต อตัภำพ สุขทุกข ์ทั้งมวลของสัตวน้ี์ เป็นไปเพียงแค่ชัว่ขณะจิต
เดียว แต่ท่ีเห็นว่ำยืนยำวเพรำะสันตติ ระบบควำมสืบต่อ ควำมปรุงแต่งและยึดถือ จึงท ำให้สัตวน์ั้น
มองเห็น ชีวติ อตัภำพสุขทุกขท่ี์มีอยูย่นืยำว ชีวติน้ีเม่ือขำดควำมปรุงแต่ง ควำมสืบต่อชีวติน้ีจึงดูสั้นนกั  
 บุคคลผูเ้ม่ือจะเจริญมรณสติ อำจเจริญพิจำรณำขอ้ใดขอ้หน่ึงในแปดขอ้ หรือเจริญทุกขอ้ก็
ได ้แต่ขอให้หมัน่เจริญพิจำรณำอยูทุ่กขณะของลมหำยใจ จนจิตสลดปลดจำกกำมคุณ เคร่ืองร้อยรัด
ทั้งหลำย สติก็จะมัน่อยูใ่นกำรพิจำรณำควำมตำยเป็นอำรมณ์ จิตก็จกัปลอดจำกนิวรณ์เคร่ืองครอบ
จิต องค์คุณแห่งอุปจำรฌำนก็จกับงัเกิดข้ึน สัตวท์ั้งหลำยท่ีมิได้เจริญมรณสติ ย่อมมีชีวิตอยู่อย่ำง
ประมำทมวัเมำ เมำในภพ เมำในชำติ เมำในวยั เมำในชีวิตควำมเป็นอยู ่เมำในรูป รส กล่ิน เสียง เมำ
ในสัมผสั เมำในอ ำนำจวำสนำ เมำในทรัพย์สมบัติ เรือกสวนไร่นำ เมำในรำคะ  โทสะ โมหะ                 
เม่ือเป็นผูเ้มำ ก็คือขำดสติ เม่ือขำดสติก็เป็นเหตุให้ท ำกรรมชัว่ คิดชัว่ พูดชัว่ หรือ ท ำผิด พูดผิด คิด
ผิด เม่ือชีวิตมีแต่เร่ืองผิดและชั่ว ก็เป็นเหตุให้เศร้ำหมอง เศร้ำหมองทั้ งหลับและต่ืน กลำงวนั                 
และกลำงคืน ก็เป็นเหตุให้หวำดกลวั กลวัไปต่ำง ๆ นำนำ แลว้แต่จิตจะพำไปดว้ยอ ำนำจของควำม
เศร้ำหมองพำให้วติกกงัวล ฟุ้งซ่ำนดว้ยใจเศร้ำหมองวิตก หวำดกลวั คร้ันเม่ือถึงเวลำตำย ยอ่มหวำด
ผวำ ไม่กลำ้ท่ีจะเผชิญกบัควำมจริง แสดงกิริยำอำกำร กระวนกระวำย เป็นทุกขเ์ดือดร้อน เศร้ำโศก 
ร ่ ำไรร ำพนั เม่ือถึงเวลำตอ้งเสียชีวิตเขำ้จริง ๆ จิตน้ีก็ไปบงัเกิดในภพภูมิ ท่ีไม่น่ำปรำรถนำ ตอ้งไดรั้บ
ทุกขย์ำกเดือดร้อน สุดจะพรรณนำ ส ำหรับท่ำนผูเ้จริญมรณสติภำวนำ ยอ่มไม่ประมำทมวัเมำในภพ
ชำติ และลำภสักกำระ ทั้งหลำย มีชีวิตอยูเ่พื่อจะสร้ำงสรรคส์ำระให้โต อยำ่งรู้ตวั เจียมตวั และกลำ้
พร้อมท่ีจะเผชิญกบั ควำมตำยอยำ่งมีสติ ไม่หว ัน่หวำด ไม่ขลำดกลวั เหตุเพรำะไดเ้ห็นควำมเป็นจริง
ของจิต ชีวิต โลกว่ำ เกิดข้ึน ตั้งอยู่ ดบัไปเป็นธรรมดำ มิมีใครจะพน้จำกกติกำน้ีไปได ้จิตก็จะสงบ
สงัดจำกเคร่ืองเศร้ำหมองทั้งปวง พอตำย ภพ ชำติ ท่ีตนปรำรถนำก็จกับงัเกิดข้ึนแก่ตน เพรำะ
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ควำมหมำยของขณิกะมรณะนั้น ไดแ้ก่สังขำรธรรมอนัดบัอนัท ำลำยทุก ๆ ภวงัคม์รณะ อธิบำยวำ่ จิต
และเจตสิกซ่ึงบงัเกิดข้ึนในอุปปำทตั้งอยู่ในฐิติขณะ แลว้ดบัไปในภงัคะขณะนั้นเป็นมรณะ ไดแ้ก่ 
ขณิกมรณะ๕๙ 
 จ. หลกักลัยาณมิตรธรรม ๗ หลกักลัยำณธรรม หรือองคคุ์ณของกลัยำณมิตร คุณสมบติัของ
มิตรดีหรือมิตรแท ้คือท่ำนท่ีคบหรือเขำ้หำแลว้จะเป็นเหตุให้เกิดควำมดีงำมและควำมเจริญ ในท่ีน้ี
มุ่งเอำมิตรประเภทครูหรือพี่เล้ียงเป็นส ำคญั(qualities of a good friend)๖๐ เป็นธรรมะท่ีส ำคญัส ำหรับ
ผูใ้หก้ำรดูแลผูป่้วยระยะสุดทำ้ยซ่ึงจ ำเป็นตอ้งน ำไปใชก้บัผูป่้วยอนัประกอบดว้ย 
 ๑. ปิโย (น่ำรักในฐำนเป็นท่ีสบำยใจและสนิทสนมชวนให้อยำกเข้ำไปปรึกษำไต่ถำม 
(lovable; endearing)  
 ๒. ครุ (น่ำเคำรพ ในฐำนประพฤติสมควรแก่ฐำนะ ให้เกิดควำมรู้สึกอบอุ่นใจ เป็นท่ีพึ่งใจ 
และปลอดภยั (estimable; respectable; venerable) 
 ๓. ภำวนีโย (น่ำเจริญใจ หรือน่ำยกยอ่ง ในฐำนทรงคุณคือควำมรู้และภูมิปัญญำแทจ้ริง ทั้ง
เป็นผูฝึ้กอบรมและปรับปรุงตนอยู่เสมอ ควรเอำอย่ำงท ำให้ระลึกและเอ่ยอำ้งด้วยซำบซ้ึงภูมิใจ 
(adorable; cultured; emulable) 
 ๔. วตฺตำ จ (รู้จกัพูดให้ไดผ้ล รู้จกัช้ีแจงให้เขำ้ใจ รู้ว่ำเม่ือไรควรพูดอะไรอย่ำงไร คอยให้
ค  ำแนะน ำวำ่กล่ำวตกัเตือน เป็นท่ีปรึกษำท่ีดี (being a counsellor) 
 ๕. วจนกฺขโม (อดทนต่อถ้อยค ำ คือพร้อมท่ีจะรับฟังค ำปรึกษำซักถำมค ำเสนอแนะ
วพิำกษว์จิำรณ์ อดทน ฟังไดไ้ม่เบ่ือ ไม่ฉุนเฉียว (being a patient listener) 
 ๖. คมฺภีรญฺจ กถ  กตฺตำ (แถลงเร่ืองล ้ ำลึกได ้ สำมำรถอธิบำยเร่ืองยุง่ยำกซับซ้อน ให้เขำ้ใจ 
และให้ เ รียน รู้ เ ร่ืองรำว ท่ี ลึก ซ้ึงยิ่ ง ข้ึนไป  (able to deliver deep discourses or to treat profound 
subjects)  
 ๗. โน จฏฺ ำเน นิโยชเย (ไม่ชกัน ำในอฐำนะ คือ ไม่แนะน ำในเร่ืองเหลวไหล หรือชกัจูง
ไปในทำงเส่ือมเสีย (never exhorting groundlessly; not leading or spurring on to a useless end)๖๑ 
 ๓. ทศันะเกีย่วกบัความตายทางพุทธศาสนา 
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 ควำมตำยเป็นส่ิงท่ีแน่นอนส่ิงเดียวเท่ำนั้นในชีวติของมนุษย ์คือเกิดแลว้ตอ้งตำยอยำ่งแน่แท ้
นอกจำกนั้น ควำมตำยยงัเป็นส่ิงท่ีเรำไดต้ระเตรียมกนันอ้ยเสียเหลือเกิน เรำวำงแผนและตระเตรียม
เพื่อส่ิงอ่ืนต่ำง ๆ รวมทั้งกำรสอบ กำรแต่งงำน กำรประกอบธุรกิจ แต่เรำไม่เคยแน่ใจว่ำแผนกำร
ดงักล่ำวนั้นจะปรำกฏเป็นจริงข้ึนตำมท่ีปรำรถนำไวท้ั้งหมดไดห้รือไม่๖๒ ส่วนควำมตำยนั้นแมว้่ำจะ
ไม่ไดว้ำงแผนและตระเตรียมไวเ้ลยก็ตำมแต่ แต่ก็แน่ใจไดเ้ลยวำ่ควำมตำยนั้นจะมำถึงเรำไม่เวลำใด
ก็เวลำหน่ึง ไม่ชำ้ก็เร็ว ไม่วำ่เรำจะเป็นเด็ก ผูใ้หญ่ คนพำล บณัฑิต คนมัง่มีหรือคนยำกจนก็ตำม ตำม
นยัพุทธวจนะท่ีปรำกฏในมหำปรินิพพำนสูตร แห่งคมัภีร์ทีฆนิกำย สรรพสัตวเ์อำควำมตำยติดตวัมำ
ตั้ งแต่เกิด เหมือนกับดอกเห็ดโผล่ข้ึนมำจำกพื้นดินโดยพำเอำดินติดหัวข้ึนมำด้วยฉะนั้นใน                
อรกำนุสำสนีสูตร๖๓ แห่งคมัภีร์องัคุตตรนิกำย ได้แสดงว่ำ ชีวิตเป็นส่ิงท่ีไม่เท่ียงแทแ้น่นอนดว้ย
อุปมำ ๗ ประกำรดว้ยกนั คือ 
 ๑. ชีวติของมนุษยเ์ปรียบเหมือนหยำดน ้ำคำ้ง กล่ำวคือ หยำดน ้ำคำ้งบนยอดหญำ้ เม่ืออำทิตย์
ข้ึนมำ ก็พลนัแห้งหำยไป ชีวิตมนุษยก์็ฉนันั้นเหมือนกนัคือนิดหน่อย รวดเร็ว มีทุกขม์ำก มีควำมคบั
แคบมำก จะพึงเขำ้ใจไดด้ว้ยปัญญำควรกระท ำกุศล ควรประพฤติพรหมจรรยเ์พรำะสัตวท่ี์เกิดแลว้
จะไม่ตำยไม่มี (ชีวติของมนุษยป์ระมำณ ๑๐๐ ปี เกินกวำ่นั้นไปก็มี แต่เป็นส่วนนอ้ย) 
 ๒. ชีวติของมนุษยเ์ปรียบเหมือนฟองน ้ ำ กล่ำวคือ เม่ือฝนตกหนกัฟองน ้ำ (อนัเกิดข้ึนเพรำะฝน) 
ยอ่มแตกไปเร็ว 
 ๓. ชีวิตของมนุษยเ์ปรียบเหมือนรอยไมท่ี้ขีดลงไปในน ้ ำ กล่ำวคือ (น ้ ำเป็นของไม่แยกกนั) 
รอยไมท่ี้ขีดลงไปในน ้ำ ก็พลนักลบัเขำ้หำกนั 
 ๔. ชีวิตของมนุษยเ์ปรียบเหมือนแม่น ้ ำท่ีไหลลงจำกภูเขำ กล่ำวคือ แม่น ้ ำไหลลงจำกภูเขำ
ไหลไปไกล กระแสเช่ียว พดัส่ิงต่ำง ๆ ไปดว้ย ไม่มีหยุด (แมส้ักครู่เดียว) โดยท่ีแท ้แม่น ้ ำมีแต่ไหล
เร่ือยไปเท่ำนั้น 
 ๕. ชีวิตของมนุษยเ์ปรียบเหมือนกอ้นเขฬะ (น ้ ำลำย) กล่ำวคือ บุรุษท่ีแข็งแรงอมกอ้นเขฬะ
ไวท่ี้ปลำยล้ิน แลว้พึงถ่มไปไดโ้ดยง่ำยดำย 
 ๖. ชีวติของมนุษยเ์ปรียบเหมือนช้ินเน้ือ กล่ำวคือ ช้ินเน้ือท่ีบุคคลใส่ไวใ้นกระทะเหล็กร้อน
ตลอดวนัยงัค ่ำ ยอ่มจะไหมไ้ปอยำ่งรวดเร็ว 

                                                 

 ๖๒ผศ. ดร. มำนพ นักกำรเรียน, “เผชิญควำมตำยโดยไม่กลัว”, ๑๗ มิถุนำยน ๒๕๕๒,
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 ๗. ชีวิตของมนุษยเ์ปรียบเหมือนแม่โคท่ีจะถูกฆ่ำ กล่ำวคือ แม่โคท่ีจะถูกฆ่ำ ซ่ึงเขำน ำไปสู่
ท่ีฆ่ำ กำ้วเทำ้เดินไปเท่ำใด ก็ใกลค้วำมตำยเขำ้มำเท่ำนั้น 
 คมัภีร์ขุททกนิกำยธรรมบท๖๔ ได้เปรียบอตัภำพ (กำย) ซ่ึงมีกำรเกิดข้ึนและกำรแตกดับ              
ไปเป็นธรรมดำ เหมือนกับฟองน ้ ำ พยบัแดด และหม้อ(ดินเหนียว) ด้วยเหตุน้ีในคัมภีร์ทำง
พระพุทธศำสนำจึงได้เน้นถึงควำมไม่ย ัง่ยืนไม่เท่ียงแท้ของชีวิต และควำมย ัง่ยืนเท่ียงแท้ของ               
ควำมตำยด้วยอุปมำต่ำง ๆ ไวค้ร้ังแล้วคร้ังเล่ำเป็นท่ียอมรับกนัในฐำนะท่ีเป็นควำมจริงสำกลว่ำ                   
“สัตวท์ั้งหลำยทั้งปวงยอ่มกลวัต่อควำมตำย” (สพฺเพ ภำยนฺติ มจฺจุโน)๖๕  
 ควำมตำยเป็นเหตุกำรณ์ธรรมดำเหมือนกนักบัเวลำกลำงคืน แมว้่ำเรำจะไม่ชอบควำมตำย
เสียเลยก็ตำม แต่เรำก็ตอ้งยอมรับกนัอยูดี่วำ่ ควำมตำยเป็นส่ิงท่ีเรำหลีกเล่ียงไม่ได ้และก็ไม่มีทำงใด
ท่ีเรำจะหนีรอดพน้ไปจำกมรณกรรมน้ีได ้คมัภีร์ทำงพระพุทธศำสนำไดแ้นะน ำกำรเจริญมรณสติวำ่ 
“ชีวติของเรำไม่ย ัง่ยนื ควำมตำยของเรำย ัง่ยนื เรำพึงตำยแน่แท ้ชีวติของเรำมีควำมตำยเป็นท่ีสุด ชีวติ
ของเรำไม่เท่ียงแท ้ควำมตำยของเรำเท่ียงแท”้ ไวค้ร้ังแลว้คร้ังเล่ำแก่เรำ เพื่อวำ่เรำจะไดต้ระหนกัถึง
ควำมตำยเม่ือควำมตำยนั้นเกิดข้ึนแก่เรำ เพื่อเผชิญกบัควำมตำยอยำ่งสงบ เรำตอ้งเรียนรู้ศิลปะ อีกทั้ง
กำรด ำเนินชีวิตอยำ่งสงบจำกตวัเรำเองและบุคคลอ่ืนรอบตวัเรำ วิธีหน่ึงส ำหรับกำรกระท ำเช่นนั้นก็
คือ กำรระลึกอยูเ่สมอว่ำควำมตำยเป็นส่ิงท่ีเรำหลีกเล่ียงไม่ได ้ซ่ึงจะช่วยยบัย ั้งชัง่ใจมิให้เรำกระท ำ
กำยทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต กำรปฏิบติัสมำธิ (คือ มรณสติ นัน่เอง) เป็นวธีิกำรท่ีดีท่ีสุด ซ่ึงช่วยท ำ
ใหเ้รำสำมำรถด ำเนินชีวติไดอ้ยำ่งสงบสุข ทั้งเพื่อตวัเรำเอง และเพื่อบุคคลอ่ืนอีกดว้ย 
 กำรเจริญเมตตำ (เมตตำภำวนำ) เป็นวธีิกำรท่ีมีประสิทธิภำพอีกวธีิหน่ึงของสมำธิ อำนิสงส์
หรือผลของเมตตำประกำรหน่ึง (ในบรรดำอำนิสงส์ ๑๑ ประกำร) ในเมตตำสูตร คือ ไม่หลงตำย๖๖ 
(อสมฺมุฬฺโห กำล  กโรติ) ในภทัทกสูตร๖๗ แห่งคมัภีร์องัคุตตรนิกำย พระสำรีบุตรอธิบำยถึงวิธี
เตรียมตวัตำยอยำ่งสงบ ภิกษุตอ้งจดัระบบชีวิตของตนเอง และมีท่ำทีท่ีเหมำะสมเก่ียวกบักำรเตรียม
ตวัอยำ่งสงบ ค ำแนะน ำท่ีพระสำรีบุตรไดใ้หไ้วแ้ก่ภิกษุ คือ 
 ๑. ภิกษุในธรรมวินยัน้ี ไม่ชอบ ไม่ยินดี และไม่ขวนขวำยควำมชอบชีวิตท่ีสับสนวุ่นวำย
ดว้ยกิจกรรมต่ำง ๆ  
 ๒. ภิกษุในธรรมวนิยัน้ี ไม่ชอบ ไม่ยนิดี และไม่ขวนขวำยควำมชอบกำรคุย 
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 ๓. ภิกษุในธรรมวนิยัน้ี ไม่ชอบ ไม่ยนิดี และไม่ขวนขวำยควำมชอบควำมหลบั 
 ๔. ภิกษุในธรรมวนิยัน้ี ไม่ชอบ ไม่ยนิดี และไม่ขวนขวำยควำมชอบคลุกคลีกบัหมู่คณะ 
 ๕. ภิกษุในธรรมวนิยัน้ี ไม่ชอบ ไม่ยนิดี และไม่ขวนขวำยควำมชอบคลุกคลีกบัคฤหสัถ ์
 ๖. ภิกษุในธรรมวินยัน้ี ไม่ชอบ ไม่ยินดี และไม่ขวนขวำยควำมชอบธรรมท่ีเป็นเหตุให้เน่ินช้ำ 
(คือ ตณัหำ มำนะ และทิฏฐิ)  
 ภิกษุผูจ้ดัระบบชีวิตของตนเช่นน้ี ยอ่มช่ือวำ่มีควำมตำยอยำ่งสงบ ภิกษุเช่นน้ีเรียกวำ่ผูย้ินดี
นิพพำน ละสักกำยะ เพื่อท ำท่ีสุดแห่งทุกขโ์ดยชอบ  ภยสูตรและลกัขณสูตร๖๘ แห่งคมัภีร์องัคุตตรนิกำย 
อธิบำยวำ่ “ถำ้บุคคลละเวน้จำกกำยทุจริต วจีทุจริต และมโนทุจริต เขำก็ไม่จ  ำเป็นตอ้งกลวัตำย” ส่วน
มหำปรินิพพำนสูตร๖๙ กล่ำวไวอ้ย่ำงชดัเจนว่ำ “บุคคลทุศีล มีศีลวิบติัแลว้ ย่อมหลงตำย ในขณะท่ี
บุคคลมีศีล ถึงพร้อมแล้วด้วยศีล ย่อมไม่หลงตำย (คือ ตำยอย่ำงมีสติ)” ดงันั้น ถ้ำเรำด ำเนินชีวิตตำม
ท ำนองคลองธรรมอยำ่งธรรมดำดงักล่ำวน้ีแลว้ เรำก็ไม่จ  ำเป็นจะตอ้งไปกลวัอะไรกบัควำมตำย 
 ในมหำนำมสูตร กล่ำวว่ำคร้ังหน่ึง พระเจำ้มหำนำมศำกยะ กรำบทูลพระพุทธเจำ้วำ่ ถำ้ขำ้
พระองค์ส้ินชีวิตบนท้องถนน ข้ำพระองค์มีควำมกังวลใจว่ำคติของข้ำพระองค์จะเป็นอย่ำงไร 
พระพุทธเจำ้ตรัสอธิบำยว่ำ ผูท่ี้ไดรั้บอบรมดว้ยธรรมะ คือ ศรัทธำ ศีล สุต จำคะ และปัญญำ เป็น
เวลำนำน ไม่จ  ำเป็นจะตอ้งมีควำมกลวัเช่นนั้น (คือ กลวัวำ่ตำยไปแลว้จะไปเกิดท่ีไหน) เพื่อจะแสดง
ใหช้ดัเจนยิง่ข้ึน พระพุทธองคจึ์งทรงยกอุปมำ (ประกอบกำรอธิบำย) ดงัน้ี 
  ในสถำนกำรณ์ท่ีน่ำเศร้ำโศกเช่นนั้น ร่ำงกำยอนัประกอบดว้ยมหำภูตรูป ๔ ยอ่มถึง
กำรแตกดบัไปเป็นธรรมดำ และถูกสัตว ์เช่น แร้ง สุนขัจ้ิงจอกกดักิน แต่จิตท่ีอบรมดว้ยศรัทธำ 
ศีล สุตะ จำคะ และปัญญำ เป็นเวลำนำน ย่อมเป็นคุณชำติไปในเบ้ืองบนถึงคุณวิเศษ (เกิดใน
สุคติ) เปรียบเหมือนบุคคลลงไปยงัห้วงน ้ ำลึกแลว้พึงทุบหมอ้เนยใสหรือหมอ้น ้ ำมนั ส่ิงใดท่ีมี
อยู่ในหมอ้นั้น จะเป็นก้อนกรวดหรือกระเบ้ืองก็ตำม ส่ิงนั้นจะจมลง ส่ิงใดเป็นเนยใสหรือ
น ้ำมนั ส่ิงนั้นจะลอยข้ึนฉะนั้น๗๐ 

 ในนกุลสูตร๗๑ ได้มีเร่ืองรำวควำมป่วยไข้ของนกุลบิดำ  ก็เป็นอีกตอนหน่ึงท่ีน่ำสนใจ
เก่ียวกบัท่ำทีของพระพุทธศำสนำท่ีมีต่อควำมตำย คร้ังหน่ึงนกุลบิดำป่วยหนกั และภรรยำของเขำ 
คือ นกุลมำรดำ สังเกตวำ่เขำมีควำมห่วงใยมำกเสียเหลือเกินจึงแนะน ำเขำวำ่ กำรตำยของผูท่ี้มีควำม
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ห่วงใยเป็นทุกข ์และพระผูมี้พระภำคก็ทรงติเตียน นำงหลงัจำกปลอบโยนเขำแลว้จึงกล่ำววำ่ ท่ำน
จะพึงมีควำมห่วงใยอยำ่งน้ีวำ่ เม่ือเรำตำยไปแลว้ นกุลมำรดำจกัไม่สำมำรถเล้ียงดูบุตรและอยูค่รอง
เรือนได้ นำงรับรองกับเขำว่ำ ดิฉันเป็นคนฉลำดในกำรป่ันฝ้ำยและท ำขนสัตว์ ดังนั้น ดิฉันจึง
สำมำรถเล้ียงดูบุตรและอยู่ครองเรือนได้ ท่ำนจะพึงมีควำมห่วงใยอีกว่ำเม่ือเรำตำยไปแล้ว นกุล
มำรดำจะแต่งงำนใหม่ นำงจึงกล่ำววำ่ ทั้งท่ำนและดิฉนัยอ่มรู้ว่ำ ดิฉนัไม่นอกใจ (ซ่ือสัตย)์ ต่อท่ำน
นบัตั้งแต่ไดแ้ต่งงำนกบัท่ำนเม่ือ ๑๖ ปี และดิฉันสำบำนว่ำ ดิฉันจะไม่แต่งงำนใหม่หลงัจำกท่ีท่ำน
ตำยไปแลว้ บำงทีเขำอำจจะมีควำมห่วงใยเก่ียวกบักำรพฒันำจิตของนำง แต่นำงก็รับรองกบัเขำว่ำ
ดิฉนัจะกระตือรือร้นในกำรพฒันำจิตของตนต่อไป ดงันั้น เขำจึงไดเ้ผชิญหนำ้ต่อควำมตำย            ถำ้
จ ำเป็นตอ้งเป็นเช่นนั้นโดยปรำศจำกควำมห่วงใย ดงักล่ำวมำน้ี คือ ค ำแนะน ำของนกุลมำรดำท่ีมีต่อ
สำมีของนำงผูป่้วยหนกัถึงขั้นจะเอำชีวิตไม่รอด กล่ำวไดว้ำ่ เม่ือนกุลมำรดำไดแ้นะน ำแก่นกุลบิดำผู ้
สำมีเช่นน้ีแลว้ควำมเจ็บป่วยของเขำนั้น ก็ไดส้งบระงบัโดยฉับพลนัทนัทีและเขำไดห้ำยจำกควำม
เจบ็ป่วยนั้น พระพุทธองคจึ์งตรัสชมเชยถึงควำมฉลำดและควำมมีสติของนกุลมำรดำแก่ นกุลบิดำ 
 นอกจำกนั้น สัญญำสูตรท่ี ๑๑๒ และ ๒๑๓ แห่งคมัภีร์องัคุตตรนิกำย ไดก้ล่ำวไวว้ำ่ “กำรก ำหนด 
หรือกำรพิจำรณำควำมตำย (มรณสัญญำ) ท่ีภิกษุกระท ำบ่อย ๆ  ยอ่มมีอำนิสงส์มำก” ในปฏิปทำสูตรท่ี ๔๑๔
พระพุทธเจำ้ทรงแสดงแก่ภิกษุว่ำ กำรเจริญมรณสติบ่อย ๆ ย่อมมีอำนิสงส์มำก หย ัง่ลงสู่อมตะมี
อมตะเป็นท่ีสุด ต่อจำกนั้นจึงตรัสถึงวธีิเจริญมรณสติไว ้ดงัน้ี 

  ดูก่อนภิกษุทั้งหลำย ภิกษุในธรรมวินยัน้ี เม่ือกลำงวนัส้ินไป กลำงคืนเวียนมำ 
(และเม่ือกลำงคืนส้ินไปกลำงวนัเวียนมำถึง) ยอ่มพิจำรณำดงัน้ีวำ่ ปัจจยัแห่งควำมตำย
ของเรำมีมำกหนอ คือ งูพึงกดัเรำก็ได ้แมงป่องพึงต่อยเรำก็ได ้ตะขำบพึงกดัเรำก็ได้ 
อำหำรท่ีเรำบริโภคแลว้ไม่ยอ่ยเสียก็ได ้ดีของเรำพึงซ่ำนก็ได ้เสมหะของเรำพึงก ำเริบก็
ได ้ลมมีพิษดงัศสัตรำของเรำพึงก ำเริบก็ได ้มนุษยท์ั้งหลำยพึงเบียดเบียนเรำก็ได ้พวก
อมนุษยพ์ึงเบียดเบียนเรำก็ได ้เพรำะเหตุนั้น เรำพึงส้ินชีวติ๗๒ 
  ดูก่อนภิกษุทั้งหลำย ภิกษุนั้นพึงพิจำรณำ (ต่อไป) ดงัน้ีว่ำ ธรรมอนัเป็นบำป 
(และ) อกุศลท่ีเรำยงัละไม่ได ้ท่ีจะพึงเป็นอนัตรำยแก่เรำผูส้ิ้นชีวิตในกลำงคืนมีอยูห่รือ
หนอแล ถ้ำภิกษุพิจำรณำก็จะรู้อย่ำงน้ีว่ำ ธรรมอนัเป็นบำป (และ) อกุศลท่ีเรำยงัละ
ไม่ได ้ท่ีจะพึงเป็นอนัตรำยแก่เรำผูส้ิ้นชีวิตในกลำงคืนมีอยู่ ภิกษุนั้นพึงกระท ำควำม
พอใจ ควำมพยำยำม ควำมอุตสำหะ ควำมเพียร ควำมไม่ทอ้ถอย สติและสัมปชญัญะ
ให้ยิ่ง เพื่อละธรรมอนัเป็นบำป (และ) อกุศลเหล่ำนั้นเสีย เปรียบเหมือนคนท่ีมีผำ้ไฟ
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ไหมห้รือศีรษะถูกไฟไหม ้พึงกระท ำควำมพอใจ ควำมพยำยำม  ควำมอุตสำหะ ควำม
เพียร ควำมไม่ทอ้ถอย สติและสัมปชญัญะใหย้ิง่ เพื่อดบัไฟไหมผ้ำ้หรือศีรษะนั้นฉะนั้น 
ดูก่อนภิกษุทั้งหลำย ถำ้ภิกษุพิจำรณำอยูก่็จะรู้อยำ่งน้ีวำ่ ธรรมอนัเป็นบำป (และ) อกุศล
ท่ีเรำยงัละไม่ได ้ท่ีจะพึงเป็นอนัตรำยแก่เรำผูส้ิ้นชีวิตในกลำงคืนไม่มี ภิกษุนั้นพึงเป็นผู ้
มีปีติและปรำโมทยห์มัน่ศึกษำทั้งกลำงวนัและกลำงคืนในกุศลธรรมทั้งหลำยอยู่๗๓ 

 ดงันั้น คมัภีร์ทำงพระพุทธศำสนำจึงไดย้  ้ำไวเ้สมอเก่ียวกบัอำนิสงส์ หรือผลของกำรพิจำรณำ 
หรือกำรระลึกถึงควำมตำยอยูเ่ป็นประจ ำ จำกกำรระลึกถึงควำมตำยน้ีเอง ช่วยท ำใหเ้รำเผชิญหนำ้กบั
ควำมตำย ซ่ึงเป็นเหตุกำรณ์ท่ีแน่นอนเพียงเหตุกำรณ์เดียวเท่ำนั้นในชีวิตดว้ยควำมมีสติและควำมมี
ปัญญำรู้เท่ำทนัโดยปรำศจำกควำมกลวั 
 ๓.๑ ตัวอย่างพุทธภาษิตทีต่รัสสอนเร่ืองทีเ่กีย่วข้องกบัความตาย 
 ค ำสอนในพระพุทธศำสนำมุ่งเน้นเร่ืองควำมไม่ประมำท ซ่ึงเป็นพระปัจฉิมโอวำทของ            
พระสัมมำสัมพุทธเจำ้ ก่อนเสด็จดบัขนัธ์ปรินิพพำน ค ำสอนขอ้หน่ึงท่ีสอนเร่ืองควำมไม่ประมำท 
คือ กำรพึงระลึกถึงควำมตำย ซ่ึงเป็นธรรมดำของมนุษย์ในโลก หรือแมแ้ต่สัตวต่์ำง ๆ ในทุกภพภูมิ                
พระพุทธองค์จึงทรงตรัสพุทธภำษิตท่ีเก่ียวขอ้งกบัควำมตำย ไวเ้พื่อเตือนสติแก่พุทธศำสนิกชน            
ซ่ึงหลำยพุทธศำสนำสุภำษิตนั้นน่ำสนใจและสมควรยกข้ึนมำศึกษำและท ำควำมเขำ้ใจให้ละเอียด 
ดงัพุทธศำสนสุภำษิตต่ำง ๆ ซ่ึงผูว้จิยัไดย้กมำเป็นตวัอยำ่งดงัน้ี 
 ตวัอย่ำงพุทธภำษิตท่ี ๑ “สพฺพ  เภทปริยนฺติ เอว   มจฺจำน ชีวิต  ” ๗๔ แปลว่ำ ชีวิตของสัตว์
เหมือนภำชนะดิน ลว้นมีควำมสลำยเป็นท่ีสุด 
 จำกพระคำถำน้ี ค  ำว่ำชีวิตนั้นหมำยถึงชีวิตของสัตว์ทั้ งหลำยทั้งท่ีมีขนัธ์ ๕ ครบ ได้แก่
บรรดำสัตวใ์นกำมำวจรภูมิอนัไดแ้ก่ อบำยภูมิ มนุษยแ์ละเทวดำ จนถึงรูปพรหมภูมิ สัตวท่ี์มีขนัธ์ ๔ 
คือนำมขนัธ์ทั้ง ๔ อนัได้แก่ เวทนำขนัธ์ สัญญำขนัธ์ สังขำรขนัธ์ วิญญำณขนัธ์ อนัหมำยถึงอรูป
พรหมภูมิ สัตวท่ี์มีขนัธ์ ๑ คือ รูปขนัธ์เท่ำนั้นอนัไดแ้ก่อสัญญีสัตว ์ซ่ึงชีวิตนั้นท่ำนเปรียบเสมือนกบั
ภำชนะดินเผำ ซ่ึงเร่ิมตั้งแต่กำรน ำดินมำนวดและป้ัน ตั้งแต่เร่ิมป้ันเป็นรูปหมอ้หรืออ่ำง หรือภำชนะ
ใด ๆ ก็ตำม ตั้งแต่ข้ึนรูปไดน้ั้น ก็สำมำรถแตกสลำยได ้หำกท ำตกแลว้บุบสลำย จนกระทัง่น ำไปเผำ
ก็สำมำรถแตกสลำยได้ในขณะเผำหำกเผำด้วยควำมร้อนมำกไปเม่ือเผำเสร็จน ำไปใช้ได้ ๑ วนัก็
สำมำรถแตกได ้โดยอำจตกกระทบกบัพื้นแตก น ำไปใช้ไดต้ั้งแต่ ๑ วนัจนถึง ร้อยปี พนัปี หม่ืนปี 
หรือแสนปี ก็ตอ้งมีวนัท่ีแตกสลำยในท่ีสุดไม่วำ่จะดว้ยสำเหตุใด ๆ ไม่สำมำรถน ำมำใชก้ำรไดอี้ก 
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 ส ำหรับสัตวท์ั้งหลำย ควำมตำยท่ีเปรียบไดก้บักำรแตกสลำยของภำชนะดินเผำนั้น หมำย
เฉพำะ ควำมตำยโดยสมมติท่ีโวหำรชำวโลกเรียกวำ่ ตำยเท่ำนั้น คือ กำรส้ินชีวิตในแต่ละภพ และมี
กำรปฏิสนธิใหม่ทนัที กำรตำยน้ีไม่ไดห้มำยถึงปรมตัถ์มรณะอนัหมำยถึงกำรเกิดดบัของนำมรูปใน
แต่ละขณะจิตท่ีมีกำรเกิดดบัในควำมหมำยของอภิธรรม   
 ดงันั้น เม่ือตีควำมพระพุทธพจน์บทน้ีโดยรวมทั้งหมด จึงหมำยถึงวำ่ สัตวท์ั้งหลำยไม่วำ่จะ
เป็นสัตวใ์ดในภูมิใด ๆ เดรัจฉำน สัตวน์รก มนุษย ์เทวดำ มำร พรหม ลว้นมีควำมตำย คือ  จะตอ้ง
เปล่ียนภพภูมิไปตำมเหตุปัจจัย เม่ือถึงเวลำ กำรให้ผลของกรรม และเหตุปัจจัยท่ีได้สร้ำงไว้                    
ดุจเดียวกบัภำชนะดินเผำท่ีตอ้งมีควำมแตกสลำยไปในท่ีสุด ไม่วำ่จะเป็นช่วงใด ก็สำมำรถแตกสลำย
ได ้อำจแตกสลำยไดต้ั้งแต่ เร่ิมป้ันยงัไม่ไดเ้ผำ ซ่ึงก็เปรียบไดก้บัสัตวท่ี์ตำยตั้งแต่ปฏิสนธิใหม่ ๆ คือ 
ตำยในครรภ์เป็นตน้ จนกระทัง่ ตำยแต่วยัเยำว ์เหมือนภำชนะท่ีผ่ำนกำรใช้มำไดไ้ม่นำน หรือตำย
ตำมวยัท่ีถึงเวลำชรำมำกตอ้งตำย อุปมำดงัภำชนะท่ีผำ่นกำรใชง้ำนมำนำน จนร้ำวและแตกสลำยไป
ตำมอำยุกำลของภำชนะนั้น ผูมี้ปัญญำย่อมมองเห็นตำมว่ำ พุทธพจน์ท่ีตรัสสอนนั้นเป็นควำมจริง 
และเกิดควำมโสมนสัท่ีพระพุทธองคท์รงแสดงให้เห็นได ้ดงันั้นพระพุทธพจน์ท่ีพูดถึงควำมตำยน้ี
จึงเป็นควำมแช่มช่ืน ยนิดีไดแ้ก่บณัฑิตผูมี้ปัญญำนั้นเอง 
 ตวัอย่ำงพุทธภำษิตท่ี ๒ “ยถำ วำริวโห ปูโร วเห รุกฺเข ปกูลเช เอว   ชรำย มรเณน วุยฺหนฺเต 
สพฺพปำณิโน” แปลวำ่ หว้งน ้ำท่ีเตม็ฝ่ัง พึงพดัตน้ไมซ่ึ้งเกิดท่ีตล่ิงไปฉนัใด สัตวมี์ชีวติทั้งปวง ยอ่มถูก
ควำมแก่และควำมตำยพดัไปฉนันั้น๗๕ 
 ก่อนจะท ำควำมเขำ้ใจพุทธพจน์บทน้ีเรำควรทรำบท่ีมำของพุทธพจน์บทน้ีก่อน แทจ้ริงแลว้
พระบำลีบทน้ี เป็นภำษิตของพระเตมียโ์พธิสัตว ์คือ พระชำติแรกในทศชำติของพระโพธิสัตวก่์อน
ตรัสรู้เป็นสมเด็จพระสัมมำสัมพุทธเจำ้ ท่ีท่ำนไดก้ล่ำวสอนพระรำชบิดำและพระรำชมำรดำใหเ้ห็น
ถึงโทษภยัของควำมตำย เม่ือครำวท่ีท่ำนทั้งสองทรำบภำยหลงัว่ำแทจ้ริงแลว้พระรำชกุมำรเตมีย์
ไม่ไดเ้ป็นใบ ้และง่อยเปล้ียเสียขำ เหมือนท่ีพระองคท์รงแกลง้ท ำ จึงตอ้งกำรทูลเชิญใหก้ลบัไปครอง
นคร แต่พระโพธิสัตวเ์ห็นภยัในวฏัสงสำรและควำมตำยจึงตอ้งกำรบวชอยูใ่นป่ำมำกกวำ่             จึง
ทรงเทศนำภำษิตให้พระรำชบิดำและมำรดำฟังเพื่อเห็นโทษภยัของควำมตำยวำ่เป็นของใกล ้ควรท่ี
จะบ ำเพญ็เพียรสั่งสมบำรมีมำกกวำ่ เม่ือตีควำมโดยรวมพระพุทธพจน์บทน้ีจึงสร้ำงควำมโทมนสัแก่
ปุถุชนผูมี้ปัญญำน้อยแต่มีกิเลสคือควำมกลวัตำยมำกเท่ำนั้น ห้วงน ้ ำท่ีเต็มย่อมไหลเร็วและแรงดุจ
น ้ ำป่ำท่ีไหลเช่ียวกรำก และปริมำณมำกจำกตน้น ้ ำ พดัผำ่นมำตำมแม่น ้ ำหรือล ำคลองยอ่มพดัพำเอำ
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ตน้ไมท้ั้งเล็กและใหญ่ท่ีอยูริ่มตล่ิงฉนัใด ก็ดุจเดียวกบัควำมแก่และควำมตำยท่ีจะพดัพำเอำชีวิตของ
สัตวต่์ำง ๆ ท่ีกล่ำวขำ้งตน้ใหจ้ำกไปจำกโลกดว้ยฉนันั้น 
 นอกจำกน้ีย ังมีโพธิสัตว์ภำษิตอีกบทหน่ึง ท่ีพระเตมีย์ทรงตรัสสอนพระรำชบิดำ                     
และพระรำชมำรดำ อีก คือ  
 ๑) เม่ือดำ้ยท่ีเขำก ำลงัท ำ ช่ำงหูกทอไปไดเ้ท่ำใด ส่วนท่ีตอ้งทอ ก็ยงัเหลืออยูน่อ้ยเท่ำนั้นแม้
ฉันใดชีวิตท่ียงัเหลือก็เป็นฉนันั้น ภำษิตบทน้ีกล่ำวให้เห็นชดัถึงมว้นดำ้ยในกระสวยซ่ึงช่ำงทอหูก
ก ำลงัทอไปเร่ือย ๆ ดำ้ยนั้นจะค่อย ๆ หมดไปจำกกระสวยจนกระทัง่ดำ้ยหมดเหลือแต่กระสวยเปล่ำ
ท่ีไม่มีดำ้ย ชีวติของสัตวท์ั้งหลำยก็เช่นนั้นแล คือ ผำ่นคืนวนัไปเร่ือย ๆ ทุกวนัชีวติก็เหลือนอ้ยลงทุก
วนัตำมท่ีวนัเวลำผำ่นไปนั้นเอง กล่ำวง่ำยๆวำ่ หำกด ำเนินชีวิตผ่ำนไป ๑ วนั ชีวิตก็จะเหลือน้อยลง
แลว้ ๑ วนั ผ่ำนไป ๑เดือนชีวิตก็เหลือน้อยลงอีก ๑ เดือน ผ่ำนไป ๑ ปีชีวิตก็เหลือน้อยลงอีก ๑ ปี
นัน่เอง 
 ๒) แม่น ้ ำท่ีเต็มฝ่ังย่อมไม่ไหลไปสู่ท่ีสูง ฉันใด อำยุของมนุษยท์ั้งหลำยย่อมไม่กลบัไปสู่
ควำมเป็นเด็กฉนันั้น ภำษิต บทน้ีอธิบำยไดว้ำ่ ธรรมดำของน ้ ำแลว้ยอ่มตกไปสู่ท่ีต ่ำเสมอไม่ไหลไป
ยงัท่ีสูง ซ่ึงเป็นท่ีมำของมนั น ้ ำท่ีไหลมำจำกท่ีสูงจึงไม่ยอ้นกลบัไปได ้เหมือนกบัชีวิตของมนุษยท่ี์
เกิดมำแลว้ยอ่มไปสู่ควำมแก่ลงเร่ือย ๆ ชรำลงเร่ือย ๆ แลว้ก็ไปสู่ควำมตำยในท่ีสุด จะไม่กลบัไปสู่
ควำมเป็นเด็กไดเ้ลย 
 ตวัอย่ำงพุทธภำษิตท่ี ๓ “ทหรำ จ มหนฺตำ จ เย พำลำ เย จ ปณฺฑิตำ สพฺเพ มจฺจุวส  ยนฺติ         
สพฺเพ มจฺจุปรำยนำ”๗๖ แปลวำ่ ทั้งเด็กทั้งผูใ้หญ่ ทั้งเขลำทั้งฉลำด ลว้นไปสู่อ ำนำจแห่งควำมตำย ลว้นมี
ควำมตำยเป็นเบ้ืองหนำ้ 
 ควำมหมำยของพุทธภำษิตนั้น ภำษิตบทน้ีหมำยรวมถึงสัตวท์ั้งมวลใน ๓๑ ภพภูมิตั้งแต่
อบำยภูมิ ๔ มนุษยภู์มิ ๑ กำมำวจรเทวดำ ๖ รูปพรหมภูมิ ๑๖ และอรูปพรหมภูมิ ๔ ทั้งท่ีพึ่งเกิดใหม่
หรือมีอำยุมำแลว้ในภูมิของตน ทั้งท่ีเป็นผูมี้ปัญญำมีโยนิโสมนสิกำร และไม่มีปัญญำเช่นพวกสัตว์
ในอบำยภูมิ หรือมนุษยแ์ละเทวดำ มำร พรหมท่ีเป็นพวกพำล มีมิจฉำทิฐิ ไม่เช่ือในผลบุญและผล
บำป ย่อมมีควำมตำยเป็นเบ้ืองหน้ำด้วยกนัทั้งส้ิน ไม่เวน้ไดเ้ลยแมแ้ต่ผูเ้ดียว ทุกคนตอ้งตกอยู่ใน
อ ำนำจแห่งควำมตำยไม่สำมำรถหลีกหนีควำมตำยไปได ้และชีวิตของสัตวท่ี์ด ำเนินไปในเบ้ืองหนำ้
ก็ลว้นแต่ไปสู่ควำมตำย มีควำมตำยเป็นเบ้ืองหน้ำแห่งกำรด ำเนินชีวิตด้วยกนัทั้งส้ิน ดงันั้น พุทธ
พจน์บทน้ีจึงเตือนสติใหผู้ฟั้งเห็นถึงควำมตำยวำ่ตอ้งเกิดกบัทุกคน ไม่ตอ้งกลวักำรพลดัพรำกจำกส่ิง
ท่ีตนรักท่ีตนผกูพนัดว้ยกนัทั้งส้ิน  
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 ตวัอยำ่งพุทธภำษิตท่ี ๔ “ยถำ ทณฺเฑน โคปำลำ คำโว ปำเชติ โคจร  เอว   ชรำ จ มจฺจุ จ อำย   
ปำเชนฺติ ปำณิน ”๗๗ แปลว่ำ ผูเ้ล้ียงโคย่อมตอ้นฝูงโค ไปสู่ท่ีหำกินด้วยพลองฉันใด ควำมแก่และ
ควำมตำย ยอ่มตอ้นอำยขุองสัตวมี์ชีวติไปฉนันั้น 
 พุทธภำษิตบทน้ีเม่ือพิจำรณำโดยผิวเผินแลว้น่ำจะตีควำมไปในดำ้นอำทีนวะ คือ เป็นโทษ
ท่ีสุด เพรำะเป็นกำรพูดถึงควำมตำยซ่ึงมีองค์ธรรมเป็นโทมนสัและควำมทุกข์ท่ีกล่ำวว่ำ ควำมแก่
และควำมตำยย่อมตอ้นอำยุของสัตวไ์ปฉะนั้น แต่หำกเป็นผูมี้โยนิโสมนสิกำร พุทธภำษิตบทน้ีจะ
เป็นนิสสรณะได ้ดว้ยเหตุท่ีวำ่ ผูมี้ปัญญำจะเกิดควำมสลดใจและมีวิริยะคือควำมเพียรอนัเป็นธรรม
น ำสัตว์ออกจำกทุกข์คือว ัฏสงสำรได้ ซ่ึงสอดคล้องกับควำมรู้ในพระอภิธรรมซ่ึงกล่ำวว่ำ                   
วิริยะเจตสิกนั้น มีควำมสลดใจเป็นเหตุใกล้ให้เกิดนั้นเอง ควำมหมำยรวมของภำษิตจึงมีเจตนำ
เพื่อให้ผูฟั้งเกิดควำมสลดสังเวชในในมรณะภยั และเร่งเกิดวิริยะควำมเพียรอนัเป็นเคร่ืองออก
จำกวฎัสงสำรได ้อนัเป็นนิสรณะเคร่ืองน ำออกจำกทุกข์นั้นเอง พุทธพจน์บทน้ีจึงตีควำมรวมได้ว่ำ 
ชีวิตของสัตว์ทั้งหลำยไม่ว่ำจะอยู่ในภพภูมิใดก็ตำม ไม่ว่ำจะเป็น อบำยสัตว ์มนุษย ์เทวดำ มำร 
พรหม ลว้นถูกควำมแก่ชรำและควำมตำย กวำดตอ้นชีวิตของสัตวน์ั้นไปสู่ควำมตำยคือหมดอำยุใน
ภพภูมิของตนของตนในท่ีสุดทั้งส้ิน ดุจเดียวกบัฝูงโคท่ีถูกนำยโคบำลผูเ้ล้ียงโคตอ้นไปในทิศทำงท่ี
ตอ้งกำรดว้ยอำวธุ คือ ไมพ้ลองฉะนั้น 
 ตวัอยำ่งพุทธภำษิตท่ี ๕  
   อจฺเจนติ กำลำ ตรยนฺติ รตฺติโย  วโยคุณำ อนุปุพฺพ   ชหนฺติ   
   เอต  ภย   มรเณ เปกฺขมำโน  ปุญฺญำนิ กยริำถ สุขำวหำนิ๗๘ 

แปลวำ่ กำลยอ่มล่วงไป รำตรียอ่มผำ่นไป ชั้นแห่งวยัยอ่มละล ำดบัไป ผูเ้ล็งเห็นภยัใน
มรณะนั้น พึงท ำบุญอนัน ำควำมสุขมำให ้

 ในพุทธศำสนสุภำษิตบทน้ี มีจุดหมำยเพื่อเทศนำให้เห็นผลของควำมตำยซ่ึงอยูใ่กลทุ้กชีวติ
และทุกชีวตินั้นคืบคลำนเขำ้ไปใกลก้บัควำมตำยทุกวนั สัตวท์ั้งหลำยจึงควรรีบเร่งในกำรท ำบุญกุศล
ต่ำง ๆ มีบุญกิริยำวตัถุ ๑๐ เป็นตน้ เพื่อบุญนั้นเองเป็นผล เพื่อน ำควำมสุขมำให้อนัไดแ้ก่ควำมสุข 
ทำงกำย ควำมสุขทำงใจ และสมบติัอนัไดแ้ก่ ทรัพยส์มบติั มนุษยส์มบติั สวรรคส์มบติั และ โลกุตระ
คือนิพพำนสมบติัดว้ย  
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 ซ่ึงในปกรณ์วิเศษวิสุทธิมรรคท่ีกล่ำววำ่ อำยุของมนุษยท์ั้งหลำยนอ้ย คนดีพึงดูหม่ินมนัเสีย
พึงประพฤติดงัคนท่ีศีรษะถูกไฟไหมเ้ถิด ไม่มีละท่ีมฤตยูจะไม่มำ ซ่ึงในคำถำน้ี ท่ำนหมำยถึงช่วง
ชีวติของสัตวใ์นท่ีน้ีคือมนุษยท์ั้งหลำย นอ้ยนกั อำยกุลัป์นั้นก็นอ้ยไม่ถึง ๑๐๐ ปี คนดีในท่ีน้ีหมำยถึง 
ผูมี้ปัญญำ มีโยนิโสมนสิกำร เห็นพิษภยัในวฏัสงสำร เช่ือในเร่ืองกฎแห่งกรรมและกำรเวยีนวำ่ยตำย
เกิด ยอ่มดูหม่ินในอำยุท่ีมีนอ้ยนิดนกั และรีบเร่งในกำรท ำบุญกุศล เหมือนดงัคนท่ีศีรษะถูกไฟไหม ้
ตอ้งรีบเร่งดบัไฟท่ีก ำลงัไหมอ้ยูบ่นศีรษะตนใหด้บัไดเ้ร็วท่ีสุดเท่ำท่ีจะท ำได ้เพรำะรู้ดีวำ่ชีวิตนั้นถูก
มฤตยคืูอควำมตำยวิง่ตำมอยูอ่ยำ่งกระชั้นชิด 
 ตวัอยำ่งพุทธภำษิตท่ี ๖ “อฑฺฒำ เจว ทฬิทฺทำ จ สพฺเพ มจฺจุ ปรำยนำ”๗๙ แปลวำ่ ทั้งคนมีคน
จน ลว้นมีแต่ควำมตำยเป็นเบ้ืองหนำ้ 
 ควำมหมำยในพระพุทธพจน์บทน้ีจึงสำมำรถอธิบำยไดว้ำ่ สัตวทุ์กผูทุ้กคน ไม่วำ่จะภพภูมิใด ๆ  
จะมีฐำนะดีหรือไม่ดี ในภพภูมิของตนของตน ลว้นมีควำมตำยเป็นเบ้ืองหน้ำทุกคน ดงันั้นจึงควร
รีบเร่งท ำควำมดี ท ำบุญกิริยำวตัถุ ๑๐ ให้เต็มบริบูรณ์เพื่อเป็นอุบำยในกำรเขำ้ถึง สวรรคส์มบติัและ
นิพพำนสมบติัได ้
 ตวัอยำ่งพุทธภำษิตท่ี ๗ “น มิยฺยมำน  ธนมนฺเวติ กิญฺจิ”๘๐ แปลวำ่ ทรัพยส์ักนิดก็ติดตำมคน
ตำยไปไม่ได ้ 
 ควำมหมำยของภำษิต คือ พระพุทธองค์ทรงแสดงให้เห็นว่ำทรัพยส์มบติันั้นไม่สำมำรถ
ติดตำมไปได้เพรำะสมบัตินั้นมีอยู่คู่โลก เรำจะได้ใช้สอยทรัพยน์ั้นก็ในยำมท่ีเรำอยู่ในโลกใบน้ี
เท่ำนั้น เม่ือเรำละโลกน้ีไปแลว้ ทรัพยส์มบติัทั้งหลำยก็จะอยูคู่่โลกเช่นเดิมของมนั ดงันั้นพระองคจึ์ง
มีพุทธประสงค์ในกำรแนะน ำชกัชวนให้ผูส้ดบัเทศนำน้ีน ำทรัพยม์ำใชใ้ห้เป็นประโยชน์ท่ีสุดและ
น ำมำเป็นทรัพยท่ี์สำมำรถติตำมไปไดใ้นปรโลกมำกกวำ่  
 ๓.๒ ทศันะความตายในระดับปรมัตธรรม 
 ในพระอภิธรรมซ่ึงเป็นปิฎกสุดทำ้ยในพระไตรปิฎกไดแ้สดงเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัควำมตำย
ไวใ้นระดบัของปรมตัธรรมซ่ึงเป็นระดบัท่ีละเอียดมำก โดยไดแ้สดงถึงลกัษณะกำรเกิดดบัของจิต 
ซ่ึงควำมตำยท่ีเป็นสมติสัจจะนั้นว่ำ คนตำย แต่ในระดบัปรมตัธรรมแลว้ กำรตำยเป็นเพียงกำรเกิด
ดบัของจิตท่ีเกิดต่อเน่ือง ของชำติหน่ึง ไปยงัอีกภพหน่ึง คือเม่ือจุติจิตเกิดข้ึนเป็นกำรส้ินสุด ในชำติ
หน่ึงและก็มีปฏิสนธิจิตเกิดข้ึนทนัทีโดยไม่มีระหวำ่งคัน่ เป็นกำรเกิดของชำติใหม่แลว้  
 ๑. ลกัษณะของจิตตอนใกล้ตาย 

                                                 

 ๗๙ที.ม. ๑๐/๑๐๘/๑๑๙. 
 ๘๐ม.ม. ๑๓/๔๕๑/๓๑๔. 
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 ลกัษณะของจิตตอนใกลจ้ะตำยในภพชำติหน่ึง ๆ มีอธิบำยอยู่แลว้ในอภิธรรม ในตอนท่ี
เก่ียวกบัวิถีสังคหะ ในตอนท่ีวำ่ดว้ย มรณำสันนวิถี พูดยอ่ ๆ คือ ตรงนั้นอำรมณ์ของจิตจะอ่อนมำก 
ชวนะจิตจะเหลือแค่ ๔ หรือ ๕ ชวนะเท่ำนั้น แลว้จะเหน่ียวอำรมณ์ท่ีเกิดข้ึนในตอนหลงัสุดน้ี เอำไป
เกิดในภพชำติต่อไป แล้วแต่กรรมอะไรจะโผล่ออกมำให้ผลตอนนั้น ท่ีเรียกกันว่ำ กรรมนิมิต
อำรมณ์ หรือคตินิมิตอำรมณ์หรือกรรมำรมณ์ คือ หมำยควำมว่ำ ท ำกรรมอะไรไวไ้ม่ว่ำดี หรือชั่ว 
กรรมไหนท่ีมีก ำลงัท่ีสุดก็จะแสดงตวัเป็นรูปแบบของกรรมนั้นออกมำให้จุติจิตจบัไวแ้ลว้ดบัไป จิต
ดวงต่อไปก็คือปฏิสนธิจิตจะเกิดในภพชำติใหม่ทนัที เอำอำรมณ์เดียวจำกจุติจิตท่ีส่งต่อมำให้นั้นไว้
เป็นเคร่ืองจบั เช่น คนเคยฆ่ำคนตำยเม่ือจิตดวงสุดทำ้ยจะดบัลงก็อำจจะเห็นภำพวำ่ก ำลงัลงมือฆ่ำคน
มำ ภำพน้ีก็จะมำปรำกฏ ท ำให้จิตนั้นมีควำมทุกข์ร้อนใจอย่ำงมำก และเหน่ียวน ำให้ไปเกิดต่อใน
อบำยภูมิเลย (ส่วนมำกในนรก) ถำ้ท ำกรรมดีมำเช่นเคยสร้ำงกุฏิถวำยวดั ภำพสุดทำ้ยก่อนตำยอำจจะ
เห็นภำพกุฏิท่ีสร้ำงนั้นโผล่มำ หรือตนก ำลงักรวดน ้ำอยู ่หรือภำพท่ีตนก ำลงัลงมือก่อสร้ำงอยู ่จิตก็จะ
เป็นกุศลสุขสบำย เหน่ียวน ำใหไ้ปเกิดในสุคติ เวลำจิตไปเกิด ไม่มีสภำพอะไรให้จบัได ้เพรำะไปได้
ในหลำยสภำพท่ีไม่อำจมีใครวำดมโนภำพได ้เร็วยิง่กวำ่แสง เร็วจนไม่มีขอบเขตจ ำกดั ไม่ควรเขำ้ใจ
ผิดวำ่ วิญญำณจะออกจำกร่ำงไปในลกัษณะคลำ้ย ๆ วิญญำณท่ีเป็นรูปร่ำงของคนนั้นก ำลงัออกไป
จำกร่ำง เพรำะจิตไม่ใช่สสำรไม่ใช่พลงังำน แต่มำเก่ียวขอ้งปรุงแต่งกบัสสำรพลงังำนไดต้ำมเจตนำ
ของจิตนั้นเอง จิตไม่มีขนำด ไม่มีสี ไม่มีน ้ำหนกั จึงไม่อำจจะวดัไดด้ว้ยเคร่ืองมือใด ๆ นอกจำก จำก
จิตอ่ืนท่ีมีควำมสำมำรถจะรู้ไดเ้ท่ำนั้นจึงจะรู้ถึงกนัได ้เช่นผูท่ี้มีอภิญญำสำมำรถรู้จิตคนอ่ืนได ้ถำ้ยงั
ฝึกไม่ถึงขั้นอภิญญำก็หมดสิทธ์ิท่ีจะรู้ได ้ส่วนท่ีบำงคนเห็นว่ำคนตำยไปแลว้มำหำในบำงคร้ังนั้น 
อนันั้นก็คือ จิตนั้นได้เกิดเรียบร้อยแล้ว เป็นอะไรสักอย่ำง เช่นพระภูมิเจำ้ท่ี ผีบำ้นผีเรือน เปรต
อสุรกำยหรือเทวดำชั้นใดชั้นหน่ึง..ฯลฯ๘๑ 
 ๒. ส่ิงทีจ่ะมาปรากฎในจิตของผู้ทีใ่กล้จะตาย 
 กรรมอารมณ์ คือ กำรระลึกถึงกรรมใดกรรมหน่ึง เช่นกรรมอำรมณ์ท่ีเป็นฝ่ำยกุศล คือ ตน
ไดใ้หท้ำน รักษำศีล ฟังธรรม หรือเจริญ ภำวนำมำนั้น เคยท ำอยำ่งไร ก็นึกก็คิดอยำ่งท่ีท ำอยูอ่ยำ่งนั้น 
มรณำสันนชวนจิต ก็ถือเอำเป็นอำรมณ์ ท่ีเป็นฝ่ำยอกุศล คือ ตนเคยฆ่ำสัตว ์ลกัทรัพย ์ฉอ้ ชิง เฆ่ียนตี 
จ ำจองสัตว ์อย่ำงไร ก็นึกก็คิดอย่ำงท่ีไดท้  ำอยูอ่ย่ำงนั้นมรณำสันนชวนจิตก็น้อมเอำมำเป็นอำรมณ์ 
กรรมอำรมณ์น้ีปรำกฏทำงมโนทวำรทำงเดียว ไม่ปรำกฏทำงทวำรทั้ง ๕ คือ ปัญจทวำร เพรำะกรรม
อำรมณ์น้ี นึกถึงคิดถึงกำรกระท ำในอดีตเป็นอดีตอำรมณ์ เป็นกรรมในอดีตท่ีตนไดท้  ำแลว้อยำ่งไรก็

                                                 

 ๘๑วรรณสิทธิ ไวทยะเสวี, คู่มือการศึกษาพระอภิธรรมมัตถสังคหะ ปริเฉทที่๕ วิถี
วมุิตตสังคหวภิาค, อำ้งแลว้, หนำ้ ๓๒๖-๓๓๑. 
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หน่วงโนม้น ้ ำใจให้คิดให้นึกเหมือนดงัท่ีไดท้  ำอยูอ่ยำ่งนั้น เป็นแต่นึกเป็นแต่คิด ไม่ถึงกบัมีเป็นภำพ
เป็นนิมิตมำปรำกฏ เม่ือมีกรรมอำรมณ์เป็นกุศลก็น ำไปสู่สุคติ ถำ้หำกวำ่มีกรรมอำรมณ์เป็นอกุศลก็
จะตอ้งไปสู่ทุคติ  
 กรรมนิมิตอารมณ์ หมำยถึง เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ท่ีตนไดใ้ชใ้นกำรกระท ำกรรมนั้น ๆ ท่ีเป็น
ฝ่ำยกุศลก็เห็นเคร่ืองท่ีตนไดท้  ำกุศลเป็นตน้วำ่ เห็นเคร่ืองสักกำระท่ีตนใช้บูชำ เห็นผำ้ผอ่นท่ีตนให้
ทำน เห็นโบสถ ์เห็นพระพุทธรูปท่ีตนสร้ำง เห็นพระสงฆท่ี์ตนอุปกำระบวชให ้มรณำสันนชวนจิตก็
หน่วงเอำเป็นอำรมณ์ ท่ีเป็นฝ่ำยอกุศล เช่น เห็นแห อวน หอก ดำบ มีด ไม ้ปืน เคร่ืองเบียดเบียน 
สัตว ์ท่ีตนเคยใชใ้นกำรท ำบำปเหล่ำน้ี เป็นตน้ มรณำสันนชวนจิตก็นอ้มมำเป็นอำรมณ์ ทั้งน้ีถำ้เป็น
แต่เพียงนึก เพียงคิดถึงวตัถุเคร่ืองมือเคร่ืองใช้นั้น ๆ ก็ปรำกฏทำงมโนทวำรเป็นอดีตอำรมณ์ แต่ถำ้
ไดเ้ห็นดว้ยตำจริง ๆ ดว้ย ไดย้ินทำงหูจริง ๆ ดว้ย ไดก้ล่ินทำงจมูกจริง ๆ ดว้ย ก็เป็นทำงปัญจทวำร
และเป็นปัจจุบนัอำรมณ์ เม่ือมีกรรมนิมิตอำรมณ์เป็นกุศลก็น ำไปสู่สุคติ แต่ถำ้หำกว่ำมีกรรมนิมิต
อำรมณ์เป็นอกุศลแลว้ ยอ่มน ำไปสู่ทุคติ  
 คตินิมิตอารมณ์ เป็นกำรเห็นเคร่ืองหมำยท่ีจะน ำไปสู่สุคติ หรือทุคติ ถำ้จะไปสู่สุคติ ก็จะ
ปรำกฏเป็นวิมำน เป็นปรำสำททิพยส์มบติั เป็นนำงเทพอปัสร เป็นร้ัววงั เป็นครรภม์ำรดำ เป็นวดัวำ
อำรำม เป็นภิกษุ สำมเณรลว้นแต่เป็นส่ิงท่ีดี คตินิมิตอำรมณ์ท่ีจะน ำไปสู่ทุคติ ก็จะปรำกฏเป็นเปลว
ไฟเป็นเหว ถ ้ำอนัมืดมวั หรือเป็นนำยนิรยบำล สุนขัแร้งกำเป็นตน้จะมำเบียดเบียนท ำร้ำยตนลว้นแต่
เป็นส่ิงท่ีเลวร้ำย ทั้งน้ีปรำกฏทำงมโนทวำรแต่ทำงเดียว คือ เห็นทำงใจและจดัเป็นปัจจุบนั อำรมณ์
เพรำะก ำลงันึกเห็นนิมิตนั้น ๆ อยู ่ส ำหรับผูไ้ปเกิดเป็นรูปพรหม และอรูปพรหมนั้น มรณำสันนชวน
จิตมีเฉพำะกรรมนิมิตอำรมณ์แต่อยำ่งเดียว โดยมีบญัญติัธรรม หรือ มหคัคตธรรมเป็นอำรมณ์ตำม
ควรแก่ฌำน  
 รวมควำมว่ำ กรรมอำรมณ์ กล่ำวโดยอำรมณ์ได้เฉพำะ ธัมมำรมณ์ กล่ำวโดย ทวำร เกิด
เฉพำะทำงมโนทวำรกล่ำวโดยกำลไดแ้ก่อำรมณ์ท่ีเป็นอดีต กรรมนิมิตอำรมณ์ กล่ำวโดยอำรมณ์ได้
ในอำรมณ์ทั้ง ๖ กล่ำวโดยทวำร เกิดได้ ทั้ง ๖ ทวำร กล่ำวโดยกำลได้แก่อำรมณ์ท่ีเป็นอดีตและ
อำรมณ์ท่ีเป็นปัจจุบนัดว้ย คตินิมิตอำรมณ์ กล่ำวโดยอำรมณ์ไดเ้ฉพำะธมัมำรมณ์ กล่ำวโดยทวำรเกิด
ไดเ้ฉพำะทำงมโนทวำรกล่ำวโดยกำล เป็นไดเ้ฉพำะปัจจุบนั 
 ๓. ล าดับการให้ผลของกรรม มี ๔ อย่างคือ 
 ๑) ครุกรรม คือ กรรมหนกัมำก สำมำรถให้ผลแก่บุคคลผูเ้ป็นเจำ้ของกรรมในชำติท่ี ๒ คือ
ชำติหนำ้ กรรมอ่ืน ๆ ไม่สำมำรถกำงกั้นกำรให้ผลของครุกรรมน้ีได ้  ครุกรรมแบ่งออกเป็น ๒ ฝ่ำย 
คือครุกรรมฝ่ำยอกุศล และฝ่ำยกุศล 
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 ครุกรรมฝ่ำยอกุศลไดแ้ก่ ฝ่ำยชัว่ ฝ่ำยบำป ยอ่มท ำให้ปฏิสนธิในทุคติภูมิในชำติต่อไปอยำ่ง
แน่นอน คือ ไปเกิดในอบำยภูมิ ๔ ไดแ้ก่สัตวน์รก เปรต อสุรกำย เดียรัจฉำน ภูมิใดภูมิหน่ึง 
 ครุกรรมฝ่ำยกุศลได้แก่ ฝ่ำยดีฝ่ำยบุญ ย่อมให้ปฏิสนธิในสุคติภูมิในชำติต่อไปได้อย่ำง
แน่นอน กอ้นกรวดและกอ้นเหล็กเม่ือโยนลงในน ้ ำ ยอ่มเท่ียงแทต่้อกำรจมลงใตน้ ้ ำฉนัใด ครุกรรม
ยอ่มเท่ียงแทต่้อกำรส่งผลใหป้ฏิสนธิในภพชำติท่ี ๒คือชำติหนำ้ไดฉ้นันั้น 
 ๒) อาสันนกรรม คือ กำรกระท ำส่ิงท่ีดี หรือส่ิงท่ีไม่ดีในเวลำท่ีใกลจ้ะตำย หรือกำรระลึกถึง
ส่ิงท่ีดีหรือไม่ดี ในเวลำท่ีใกลจ้ะตำย อำสันนกรรมแบ่งออกเป็น ๒ ฝ่ำย คือ ฝ่ำยอกุศล และฝ่ำยกุศล 
 อำสันนกรรมฝ่ำยอกุศล คือ กำรกระท ำท่ีไม่ดี หรือระลึกถึงควำมชัว่ควำมไม่ดีในเวลำใกลต้ำย 
 อำสันนกรรมฝ่ำยกุศล คือ กำรกระท ำท่ีดี หรือระลึกถึงควำมดีท่ีเคยท ำไวใ้นเวลำใกลต้ำย 
 ๓) อาจิณกรรม (พหุลกรรม) คือ กำรกระท ำส่ิงท่ีดีและไม่ดีอยูเ่สมอ ๆ เป็นอำจิณ สั่งสมส่ิง
ท่ีดีและไม่ดีไวใ้นสันดำนของตนมำก ๆ หรือแมแ้ต่ท ำกุศลหรืออกุศลไวเ้พียงคร้ังเดียว แต่ระลึกถึง
บ่อย ๆ เสมอ ๆ ท่ีเป็นกุศลก็สร้ำงควำมโสมนสัยินดีให้เกิดข้ึนทุกคร้ังท่ีนึกถึง ท่ีเป็นอกุศลก็สร้ำงควำม
เดือดร้อนใจให้เกิดข้ึน อำจิณกรรมน้ีจดัว่ำเป็นกรรมท่ีมีก ำลงั เพรำะท ำซ ้ ำบ่อย ๆ ระลึกถึงบ่อย ๆ ยอ่ม
สำมำรถใหผ้ลก่อนกรรมอ่ืนท่ีอ่อนก ำลงักวำ่ แลว้อำจิณกรรมน้ีก็ท ำหนำ้ท่ีส่งผลปฏิสนธิได ้
 ๔) กตัตตากรรม คือ กรรมท่ีสักว่ำกระท ำไว ้หมำยเอำกุศลกรรมและอกุศลกรรม ท่ีสัตว์
บุคคลไดก้ระท ำมำแลว้ในชำติก่อน ๆ อยำ่งหน่ึง (หมำยถึงเศษกรรมท่ีหลงเหลือจำกภพอ่ืน ๆ) และ
หมำยเอำกุศลกรรมและอกุศลกรรม  ท่ีสัตว์บุคคลพำกันกระท ำในชำติน้ี ท่ีไม่เข้ำถึงควำมเป็น                    
ครุกรรม อำสันนกรรม และอำจิณณกรรม เป็นกรรมท่ีกระท ำโดยธรรมดำ ผูก้ระท ำไม่มีเจตนำท่ี
หนกัแน่น อีกทั้งส่ิงท่ีกระท ำก็มิใช่เน้ือหำส ำคญัท่ีจะท ำ ซ่ึงบุคคลท ำไปดว้ยอ ำนำจควำมไม่รู้ตวัหรือ
เผลอ ยอ่มจะมีวิบำก (ผลกรรม) เกิดข้ึน เหมือนไมแ้ห้งถูกคนขวำ้งไป ยอ่มลอยเปะปะไปตกท่ีใดท่ี
หน่ึงไดฉ้ันใด กตตัตำกรรมก็ฉันนั้น ถำ้กรรม ๓ อย่ำงนั้นไม่มี กตตัตำกรรมก็ให้วิบำกในภพหน้ำ 
ภพใดภพหน่ึง ถำ้ครุกรรมมี ครุกรรมย่อมให้ผลปฏิสนธิก่อน ถำ้ครุกรรมไม่มี อำสันนกรรมก็จะ
ให้ผล ถำ้อำสันนกรรมไม่มี อำจิณณกรรมก็จะให้ผล ถำ้อำจิณณกรรมไม่มีอีก กตตัตำกรรมจึงจะ
ใหผ้ลปฏิสนธิ๘๒ 
 ๒.๑.๔ พระสูตรและอรรถกถาในพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวกับการใช้หลักธรรมเยียวยาจิตใจ
ผู้ป่วย และผู้ป่วยระยะสุดท้าย 
 พระสูตรท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรเยียวยำจิตใจผูป่้วย ผูว้ิจยัไดท้  ำกำรศึกษำหลกัฐำนขั้นปฐมภูมิ 
อนัไดแ้ก่พระไตรปิฎกและอรรถกถำท ำให้พบ พระสูตรและอรรถกถำท่ีมีเน้ือหำเก่ียวขอ้งกบักำร

                                                 

 ๘๒เร่ืองเดียวกนั, หนำ้๑๕๘-๑๖๔. 
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ดูแลผูป่้วยระยะสุดทำ้ย และท่ีเก่ียวขอ้งกบัควำมตำยหลำยพระสูตรดว้ยกนั ซ่ึงผูว้ิจยัจะไดน้ ำเสนอ
ในงำนวจิยัน้ีไดแ้ก่ 
 ๑. คิลานสูตรที่ ๑ พระมหำกสัสปหำยอำพำธด้วยโพชฌงค์ ๗๘๓ เน้ือควำมในพระสูตรมี
ควำมวำ่ท่ำนพระมหำกสัสปอำพำทหนกัอยูท่ี่กลนัทกนิวำปสถำน ใกลพ้ระนครรำชคฤห์ พระพุทธองค์ 
ทรงเสด็จไปเยี่ยมทรงไต่ถำมทุกข์สุข เม่ือทรำบว่ำท่ำนอำพำท จึงทรงแสดงโพชฌงค์ ๗ ท่ำนกสัสปะ 
เขำ้ใจในหลกัโพชฌงค ์๗ และช่ืนชมโสมนสักบัหลกัธรรมท่ีพระพุทธองคท์รงแสดงจนสำมำรถท ำ
ใหท้่ำนหำยจำกกำรอำพำทได ้
 ๒. คิลานสูตรที่ ๒ พระมหำโมคคัลลำนะหำยอำพำธด้วยโพชฌงค์ ๗๘๔ เน้ือควำมใน               
พระสูตรมีควำมว่ำท่ำนพระมหำโมคคลัลำนะอำพำทหนกัอยู่ท่ีกลนัทกนิวำปสถำน ใกลพ้ระนคร            
รำชคฤห์ พระพุทธองคท์รงเสด็จไปเยี่ยมทรงไต่ถำมทุกขสุ์ข เม่ือทรำบวำ่ท่ำนอำพำท จึงทรงแสดง
โพชฌงค ์๗ ท่ำนพระมหำโมคคลัลำนะ เขำ้ใจในหลกัโพชฌงค ์๗ และช่ืนชมโสมนสักบัหลกัธรรม
ท่ีพระพุทธองคท์รงแสดงจนสำมำรถท ำใหท้่ำนหำยจำกกำรอำพำทไดเ้ช่นกนั 
 ๓. คิลานสูตรที่ ๓ พระผูมี้พระภำคหำยประชวรดว้ยโพชฌงค ์๗๘๕ เน้ือควำมในพระสูตรมี
ควำมว่ำสมเด็จพระสัมมำสัมพุทธเจำ้ทรงอำพำทอยู่ท่ีกลนัทกนิวำปสถำน ใกลพ้ระนครรำชคฤห์ 
คร้ันนั้นพระจุนนะไปเขำ้เฝ้ำเพื่อเยีย่มถวำยบงัคม เม่ือทรำบวำ่พระพุทธองคท์รงประชวร จึงกล่ำวถึง
โพชฌงค์ ๗ อนัพระผูมี้พระภำคเจ้ำได้ทรงเคยแสดงไวแ้ล้ว พระผูมี้พระภำคตรัสไวช้อบแล้ว             
อนับุคคลเจริญแล้ว กระท ำให้มำกแล้ว  ย่อมเป็นไปเพื่อควำมรู้ยิ่ง เพื่อควำมตรัสรู้ เพื่อนิพพำน
พระองคท์รงช่ืนชมโสมนสักบัหลกัธรรมท่ีพระจุนนะแสดงจนสำมำรถท ำใหพ้ระพุทธองคห์ำยจำก
กำรประชวรไดเ้ช่นกนั 
 ซ่ึงเม่ือผูว้ิจยัไดศึ้กษำพระสูตรทั้ง ๓ น้ีแลว้พบว่ำ เหตุกำรณ์ทั้งสำมนั้นเกิดข้ึนท่ีพระวิหำร
เวฬุวนักลันทกนิวำปสถำน ใกล้พระนครรำชคฤห์ โดยมีเน้ือหำในพระสูตรท่ีใกล้เคียงกัน                 
ซ่ึงพระพุทธองค์ทรงสรรค์เสริญโพชฌงคว์่ำสำมำรถท ำให้ควำมเจ็บไขไ้ดป่้วยหำยได ้ซ่ึงเร่ืองรำว
จำกพระสูตรก็เป็นเช่นนั้นคือ ทั้งพระสำวก คือ พระมหำกสัสปะ พระมหำสำวกโมคลัลำนะ และ
รวมทั้งสมเด็จพระสัมมำสัมพุทธเจำ้เอง ก็ทรงหำยป่วยหำยประชวรเม่ือมีกำรเจริญโพชฌงค ์
 โพชฌงค์ ๗ คือ องค์ธรรมท่ีจะน ำผูป้ฏิบติัได้ตรัสรู้ธรรมตำมรอยพระยุคลของพระผูมี้           
พระภำคเจำ้ ประกอบดว้ย 
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 ๑. สติโพชฌงค ์คือ องคธ์รรมท่ีจะน ำให้ผูป้ฏิบติัตรัสรู้ธรรม คือ สติ สตินั้นระลึกถึงธรรมท่ี
เป็นภำยในก็ดี ภำยนอกก็ดี โดยเนน้ไปท่ีกำรระลึกถึง กำย เวทนำ จิต และธรรมเป็นประกำรส ำคญั 
 ๒. ธัมมวิจยัสัมโพชฌงค์ คือ องค์ธรรมท่ีจะน ำให้ผูป้ฏิบติัตรัสรู้ธรรม คือ ธรรมวิจยั วิจยั
ธรรมด้วยปัญญำทั้งท่ีเป็นภำยนอกและภำยใน ทั้งท่ีเป็นรูปและเป็นนำม จนเห็นพระไตรลกัษณ์             
คือไม่เท่ียง เป็นทุกข ์และเป็นอนตัตำ 
 ๓. วิริยสัมโพชฌงค์ คือ องค์ธรรมท่ีจะน ำให้ผูป้ฏิบติัตรัสรู้ธรรม คือ ควำมเพียร มีควำม
เพียรทั้งทำงกำย และ ทำงใจ มีควำมเพียรในกำรป้องกนับำปในกำรละบำป ในกำรบ ำเพ็ญควำมดี 
และในกำรรักษำควำมดี 
 ๔. ปีติสัมโพชฌงค์ คือ องคธ์รรมท่ีจะน ำให้ผูป้ฏิบติัตรัสรู้ธรรม คือ ปิติ ไดแ้ก่ ปิติในองค์
ฌำน อนัเป็นบำทในกำรเจริญวปัิสนำเพื่อเห็นพระไตรลกัษณ์ 
 ๕. ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ คือ องค์ธรรมท่ีจะน ำให้ผูป้ฏิบติัตรัสรู้ธรรม คือ ปัสสัทธิ ควำม
สงบ อนัไดแ้ก่ควำมสงบทำงกำย คือ กำยปัสสัทธิ และทำงใจ คือ จิตปัสสัทธิ 
 ๖. สมำธิสัมโพชฌงค์ คือ องค์ธรรมท่ีจะน ำให้ผูป้ฏิบติัตรัสรู้ธรรม คือ สมำธิจิตท่ีมีควำม
สงบระงบั คือ กำยปัสสัทธิ และจิตปัสสัทธิแลว้ยอ่มมีสมำธิตำมมำ 
 ๗. อุเบกขำสัมโพชฌงค ์คือ องคธ์รรมท่ีจะน ำใหผู้ป้ฏิบติัตรัสรู้ธรรม คือ อุเบกขำ๘๖  
 อยำ่งไรก็ตำม มีขอ้ท่ีน่ำสังเกตอยำ่งหน่ึงวำ่ ผูท่ี้สำมำรถเจริญโพชฌงคแ์ลว้ หำยเจ็บป่วยได้
ตำมพระสูตรขำ้งตน้นั้น ตอ้งเป็นผูมี้ปัญญำระดบัพระอรหนัตท์ั้งส้ิน คือ 
 ๑. พระมหำกสัปะ 
 ๒. พระมหำโมคลำนะ 
 ๓. สมเด็จพระสัมมำสัมพุทธเจำ้ 

 ดงันั้น จำกพระสูตรทั้ง ๓ ขำ้งตน้น้ีจึงถือไดว้ำ่โพชฌงค ์เป็นคุณธรรมส ำหรับผูมี้ปัญญำท่ี
สำมำรถเจริญแล้วเห็นผลประโยชน์ของโพชฌงค์ เขำ้ใจถึงองค์ธรรมของโพชฌงค์ได้ กำรเจริญ
โพชฌงคจึ์งส ำเร็จ แต่ส ำหรับปุถุชนซ่ึงมีปัญญำยงัไม่แก่กลำ้นกั ยงัไม่มีควำมเขำ้ใจในโพชฌงคเ์ขำ้
ไม่ถึงโพชฌงค ์อำจไม่หำยเจ็บป่วยไดด้ว้ยกำรเจริญโพชฌงค ์ดงันั้นเรำจ ำเป็นตอ้งพิจำรณำว่ำ กำร
จะน ำโพชฌงค์ไปเยียวยำทำงใจผูป่้วยระยะสุดท้ำยนั้น เหมำะกับผูป่้วยผูน้ั้ นหรือไม่ หำกไม่
เหมำะสมก็จ  ำเป็นตอ้งน ำธรรมมะท่ีไม่ยำกจนเกินไปและง่ำยต่อกำรปฏิบติั  

                                                 

 ๘๖พระเทพดิลก (ระแบบ  ิิต ำโณ), อธิบายหลักธรรมตามหมวดจากนวโกวาท, อำ้ง
แลว้, หนำ้ ๓๔๖. 
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 นอกจำกน้ีพระพุทธองคย์งัทรงสรรเสริญอำนิสงคข์องโพชฌงคโ์ดยไดมี้พุทธด ำรัสตอบไว้
ในสีลสูตร๘๗ว่ำ ดูก่อนภิกษุทั้งหลำย เม่ือสัมโพชฌงค์ ๗ อนัภิกษุเจริญแล้วอย่ำงน้ี ผลำนิสงส์ ๗ 
ประกำร อนัเธอพึงหวงัได ้คือ 
 (๑) จะไดบ้รรลุอรหตัผลโดยพลนั ในปัจจุบนั 
 (๒) ถำ้ไม่ไดบ้รรลุในปัจจุบนั จะไดบ้รรลุอรหตัผลในเวลำใกลต้ำย 
 (๓) ถำ้ไม่ไดบ้รรลุในปัจจุบนั ในเวลำใกลต้ำย จะไดเ้ป็นพระอนำคำมี ประเภทอนัตรำปรินิพพำยี 
เพรำะสังโยชน์เบ้ืองต ่ำ ๕ ส้ินไป 
 (๔) ถำ้ไม่ไดบ้รรลุในปัจจุบนั ในเวลำใกลต้ำย ก็ไม่ไดบ้รรลุ และไม่ไดเ้ป็นพระอนำคำมี 
ประเภทอนัตรำปรินิพพำยี จะไดเ้ป็น พระอำนำคำมีประเภทอุปหัจจปรินิพพำยี เพรำะสังโยชน์เบ้ืองต ่ำ 
๕ ส้ินไป 
 (๕) ถำ้ในปัจจุบนัไม่ไดบ้รรลุ ในเวลำใกลต้ำยก็ไม่ไดบ้รรลุ ไม่ไดเ้ป็นพระอนำคำมี ประเภท 
อนัตรำปรินิพพำย ีทั้งประเภทอุปหจัจปรินิพพำย ีเพรำะสังโยชน์เบ้ืองต ่ำ ๕ ส้ินไป 
 (๖) ถำ้ในปัจจุบนัไม่ไดบ้รรลุ ฯลฯ และ ไม่ไดเ้ป็นพระอนำคำมี ผูส้สังขำรปรินิพพำย ีจะได้
เป็นพระอนำคำมีประเภทสสังขำรปรินิพพำย ีเพรำะสังโยชน์เบ้ืองต ่ำ ๕ ส้ินไป 
 (๗) ถำ้ในปัจจุบนัไม่ไดบ้รรลุ ฯลฯ และไม่ไดเ้ป็นพระอนำคำมีประเภทสสังขำรปรินิพพำยี 
จะไดเ้ป็นพระอนำคำมีอุทธงัโสโตอกนิฏฐคำมี เพรำะสังโยชน์เบ้ืองต ่ำ ๕ ส้ินไป 
 ๔. คิลานสูตร ในองัคุตตรนิกำยเม่ือพระพุทธองคท์รง ตรัสจ ำแนกถึง อำกำรของผูป่้วยใน
รูปแบบต่ำง ๆ ทรงมี พุทธด ำรัสตอบวำ่ “ดูก่อนภิกษุทั้งหลำย คนไข ้๓ จ ำพวกน้ีปรำกฏอยูใ่นโลก
คือ คนไขบ้ำงคนในโลกน้ี ไดโ้ภชนะท่ีสบำยหรือไม่ไดก้็ตำม ไดเ้ภสัชท่ีสบำย หรือไม่ไดก้็ตำม ไดผู้ ้
ปฏิบติับ ำรุงท่ีสมควร หรือไม่ไดก้็ตำม ยอ่มไม่หำยจำกอำพำธนั้นได ้

  คนไขบ้ำงคนในโลก ไดโ้ภชนะท่ีสบำยหรือไม่ไดก้็ตำม ไดเ้ภสัชท่ีสบำยหรือ
ไม่ไดก้็ตำม ไดอุ้ปัฏฐำกท่ีสมควร หรือไม่ไดก้็ตำม ยอ่มหำยจำกอำพำธนั้นได ้
  คนไขบ้ำงคนในโลก ไดโ้ภชนะท่ีสบำย หรือไม่ไดก้็ตำม ไดเ้ภสัชท่ีสบำยหรือ
ไม่ไดก้็ตำม ดอุ้ปัฏฐำกท่ีสมควรหรือไม่ไดก้็ตำม ยอ่มหำยจำกอำพำธนั้นได ้
  คนไขบ้ำงคนในโลก ไดโ้ภชนะท่ีสบำย...ไดเ้ภสัชท่ีสบำยหรือไม่ไดก้็ตำม ได้
อุปัฏฐำกท่ีสมควร จึงหำยจำกอำพำธนั้น เม่ือไม่ไดย้อ่มไม่หำย 
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  ดูก่อนภิกษุทั้งหลำย ในบรรดำคนไข ้๓ จ ำพวกนั้น เรำอนุญำตอำหำรส ำหรับ
คนไข ้ยำส ำหรับคนไขแ้ละอุปัฏฐำกคนไขไ้ว้ เพรำะเห็นแก่คนไขท่ี้ไดโ้ภชนะท่ีสบำย
...เภสัชท่ีสบำย...อุปัฏฐำกท่ีสมควร จึงหำยจำกโรคนั้น เม่ือไม่ไดย้อ่มไม่หำย...๘๘ 

 จำกข้อควำมในคิลำนสูตร ในองัคุตตรนิกำย ในพระสูตรบทน้ีสำมำรถวิเครำะห์ได้ว่ำ                     
พระพุทธองคท์รงพยำกรณ์ผูป่้วยไว ้๓ จ ำพวกคือ  
 ๑. คนไขท่ี้ได ้โภชนะ เภสัช กำรดูแลท่ีดีหรือไม่ก็ตำม ก็หำยไข ้
 ๒. คนไขท่ี้จะตอ้งไดโ้ภชนะ เภสัช กำรดูแล ท่ีดีโรคจึงหำย  หำกไดรั้บโภชนะ เภสัช กำร
ดูแล ท่ีไม่ดีแลว้โรคนั้นจะไม่หำย 
 ๓. คนไขท่ี้ไดโ้ภชนะ เภสัช กำรดูแล ท่ีดีหรือไม่ดีก็ตำม โรคนั้นก็ไม่มีทำงหำยไขไ้ด ้ 
 ในทำงกำรแพทยปั์จจุบนัน้ีแมว้ำ่จะมีวิวฒันำกำรทำงกำรแพทยท่ี์กำ้วหนำ้มำกแลว้ แต่กำร
พยำกรณ์ของโรคก็ยงัคงไม่พน้อำกำรของโรคทั้ง ๓ แบบ ซ่ึงพระสัมมำสัมพุทธเจำ้ไดท้รงพยำกรณ์
ไว ้เม่ือสองพนัหำ้ร้อยปีท่ีผำ่นมำคือ โรคบำงโรคท่ีเป็นเล็กนอ้ย เช่นไขห้วดั ผูป่้วยไม่ตอ้งไดโ้ภชนะ
หรือยำท่ีดี แต่หำกมีกำรพกัผ่อนเพียงพอร่ำงกำยแข็งแรงข้ึนก็หำยได้เอง แต่บำงโรคนั้นตอ้งดูแล
อย่ำงดีจึงจะหำยได้ แต่หำกดูแลไม่ดีแลว้ โรคก็จะไม่หำย ตวัอย่ำงเช่นพวกโรคเร้ือรังท่ีตอ้งดูแล
พิเศษ เช่น เบำหวำน โรคกระเพำะเป็นตน้ แต่ส ำหรับโรคบำงโรคแลว้ แมว้่ำจะดูแลไดอ้ำหำรท่ีดี          
ยำท่ีดี ก็รักษำไม่หำย ตอ้งเสียชีวิตในท่ีสุดเช่นมะเร็ง หรือโรคไต ซ่ึงมีวงจรสุดทำ้ยของโรคท่ีตอ้ง
เสียชีวิตในท่ีสุด เน้ือหำในพระสูตรน้ีจึงแสดงให้เห็นถึงพระปัญญำธิคุณ ซ่ึงทรงรอบรู้เร่ืองทำง
กำรแพทยเ์ป็นอยำ่งดี ก่อนวทิยำกำรทำงกำรแพทยใ์นปัจจุบนั ถึงสองพนักวำ่ปีมำแลว้ 
 ๕. ฑีฆาวุสูตรองค์ธรรมเคร่ืองบรรลุโสดำ เน้ือควำมโดยย่อของพระสูตรน้ีมีว่ำ สมยัหน่ึง 
พระผูมี้พระภำคประทบัอยู ่ณ พระวหิำรเวฬุวนั กลนัทกนิวำปนสถำน ใกลพ้ระนครรำชคฤห์ ก็สมยั
นั้น ฑีฆำวุอุบำสกป่วย ไดรั้บทุกข ์เป็นไขห้นกั ไดเ้ชิญคฤหบดีช่ือโชติยะ ผูเ้ป็นบิดำมำสั่งวำ่ ขำ้แต่
คฤหบดี ขอท่ำนจงไปเฝ้ำพระผูมี้พระภำค แลว้ถวำยบงัคมพระบำททั้งสองของพระผูมี้พระภำคดว้ย
เศียรเกลำ้ แลว้กรำบทูลว่ำฑีฆำวุอุบำสกป่วย ไดรั้บทุกข์ เป็นไขห้นกั ขอพระผูมี้พระภำคจงทรง 
พระกรุณำเสด็จไปยงันิเวศน์ของฑีฆำวุอุบำสก  เม่ือพระพุทธองค์ทรงเสด็จไปเยี่ยม ไดแ้สดงองค์
แห่งธรรมเป็นเคร่ืองบรรลุโสดำ ๔ อนัไดแ้ก่  
 ๑. ควำมเล่ือมใสมัน่คงในพระพุทธคุณ  
 ๒. ควำมเล่ือมใสมัน่คงในพระธรรมคุณ 
 ๓. ควำมเล่ือมใสมัน่คงในพระสังฆคุณ 
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 ๔. เป็นผูป้ระกอบดว้ยศีลท่ีพระอริยเจำ้ใคร่แลว้๘๙ 

 เม่ือฑีฆำวุอุบำสกไดป้ระกอบดว้ยองคแ์ห่งธรรมเป็นเคร่ืองบรรลุโสดำ ๔ ดีแลว้ เขำ้ใจโดย
แจ่มแจง้แลว้ มีจิตใจพร้อมรับกบัธรรมะต่อไปพระพุทธองค์จึงทรงแสดงพระไตรลกัษณ์ ซ่ึงผูว้ิจยั
ขอยกมำแสดงคือ 

  ดูกรทีฆำวุ ท่ำนจงพิจำรณำเห็นในสังขำรทั้ งปวงว่ำเป็นของไม่เ ท่ียงมี
ควำมส ำคญัในส่ิงท่ีไม่เท่ียงวำ่ เป็นทุกข ์มีควำมส ำคญัในส่ิงท่ีเป็นทุกขว์ำ่ เป็นอนตัตำ 
มีควำมส ำคญัในกำรละ มีควำมส ำคญัในควำมคลำยก ำหนดั มีควำมส ำคญัในกำรดบั
ดูกรฑีฆำว ุท่ำนพึงศึกษำอยำ่งน้ีแล๙๐  

 ซ่ึงผลจำกกำรแสดงธรรมน้ีมีผลให้เม่ือพระผูมี้พระภำคเสด็จกลบัไป ฑีฆำวุอุบำสกได้ 
ส ำเร็จอำนำคำมิผลกระท ำกำละ แลว้ไปบงัเกิดในภพสุธำวำสเพรำะละสังโยชน์เบ้ืองต ่ำ ๕ ส้ินไป  
 วิเคราะห์ฑีฆาวุสูตร ผูว้ิจยัพบว่ำหลกัธรรมท่ีใช้ในกำรเยียวยำจิตใจผูป่้วยในพระสูตรน้ี            
คือ โสตำปัตติยงัคะ ๔ อนัไดแ้ก่ 

 ๑. ควำมเล่ือมใสมัน่คงในพระพุทธคุณ  
 ๒. ควำมเล่ือมใสมัน่คงในพระธรรมคุณ 
 ๓. ควำมเล่ือมใสมัน่คงในพระสังฆคุณ 
 ๔. เป็นผูป้ระกอบดว้ยศีลท่ีพระอริยเจำ้ใคร่แลว้ 

 นอกจำกน้ียงัมีหลกัไตรลกัษณ์ คือ อนิจจงั ทุกขงั และอนตัตำ ซ่ึงเป็นหลกัสัจจะธรรมของ
ธรรมชำติทั้งมวล โดยใชพุ้ทธวธีิคือกำรแสดงธรรมแก่ผูป่้วย 
 ๖. ทุสีลยสูตรที่ ๑ จ  ำแนกโสตำปัตติยงัคะ ๔ ดว้ยอำกำร ๑๐ ควำมโดยยอ่ของพระสูตรน้ีคือ
เม่ือท่ำนอนำถบิณฑิกเศรษฐีป่วย ตอ้งกำรพบท่ำนพระสำรีบุตร จึงให้บุรุษผูห้น่ึงไปนิมนตท์่ำนมำ 
แสดงธรรม เม่ือพระสำรีบุตรมำพร้อมดว้ยท่ำนพระอำนนท ์ท่ำนพระสำรีบุตรไดแ้สดงธรรมโปรด
อุบำสก ดว้ยกำรจ ำแนกโสตำปัตติยงัคะ ๔ ดว้ยอำกำร ๑๐ กล่ำวคือ 
  ๑. สัมมำทิฏฐิ 
  ๒. สัมมำสังกปัปะ 
  ๓. สัมมำวำจำ 
  ๔. สัมมำกมัมนัตะ 
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  ๕. สัมมำอำชีวะ 
  ๖. สัมมำวำยำมะ 
  ๗. สัมมำสติ 
  ๘. สัมมำสมำธิ 
  ๙. สัมมำญำณะ 
  ๑๐. สัมมำวมุิติ๙๑ 

 เม่ือท่ำนพระสำรีบุตรแสดงธรรมแก่ท่ำนอนำถบิณฑิกเศรษฐี ท่ำนอนำถบิณฑิกเศรษฐีก็ท ำ
ใจนอบน้อมไปตำมธรรมมะท่ีแสดงคร้ังนั้น เวทนำของท่ำนอนำถบิณฑิกคฤหบดีสงบระงบัแล้ว
โดยพลนั ท่ำนอนำถบิณฑิกคฤหบดีองัคำส ท่ำนพระสำรีบุตรและท่ำนพระอำนนท ์ดว้ยอำหำรท่ีเขำ
จดัมำเฉพำะตน คร้ังนั้น ท่ำนอนำถบิณฑิกคฤหบดี เม่ือท่ำนพระสำรีบุตรฉันเสร็จน ำมือออกจำก
บำตรแลว้จึงถือเอำอำสนะต ่ำอนัหน่ึง นัง่ ณ ท่ีควรส่วนขำ้งหน่ึงแลว้ ท่ำนพระสำรีบุตรอนุโมทนำ
ดว้ยคำถำเหล่ำน้ี 

  ผูใ้ดมีศรัทธำ ตั้งมัน่ไม่หว ัน่ไหว ในพระตถำคต มีศีลอนังำมท่ีพระอริยเจำ้ใคร่
แล้ว สรรเสริญแล้ว มีควำมเล่ือมใสในพระสงฆ์และมีควำมเห็นอันตรง บัณฑิต
ทั้งหลำยเรียกผูน้ั้นวำ่ เป็นคนไม่ขดัสนชีวิตของผูน้ั้นไม่เปล่ำประโยชน์ เพรำะฉะนั้น 
บุคคลผูมี้ปัญญำ เม่ือระลึกถึงค ำสอนของพระพุทธเจำ้ทั้งหลำย พึงประกอบตำมซ่ึง
ศรัทธำ ศีล ควำมเล่ือมใสและควำมเห็นธรรม 

 ล ำดบันั้น ท่ำนพระอำนนทเ์ขำ้ไปเฝ้ำพระผูมี้พระภำคถึงท่ีประทบั ถวำยบงัคมพระผูมี้พระภำค
แลว้นัง่ ณ ท่ีควรส่วนขำ้งหน่ึง คร้ันแลว้พระผูมี้พระภำคไดต้รัสถำมท่ำนพระอำนนทว์ำ่ ดูกรอำนนท ์
เธอมำจำกไหนแต่ยงัวนั ท่ำนพระอำนนทก์รำบทูลวำ่ ขำ้แต่พระองคผ์ูเ้จริญ ท่ำนพระสำรีบุตรกล่ำว
สอนอนำถบิณฑิกคฤหบดีด้วยโอวำทขอ้น้ี ๆ พระผูมี้พระภำคตรัสว่ำดูกรอำนนท์ สำรีบุตรเป็น
บณัฑิต สำรีบุตรมีปัญญำมำก ไดจ้  ำแนกโสตำปัตติยงัคะ ๔ ดว้ยอำกำร ๑๐ อยำ่ง 
 วิเคราะห์ทุสีลยสูตรที่ ๑ ผูว้ิจยัพบว่ำหลกัธรรมท่ีใช้น ำมำเยียวยำจิตใจผูป่้วย คือ จ ำแนก             
โสตำปัตติยงัคะ ๔ ดว้ยอำกำร ๑๐ อยำ่ง โดยอำกำร ๑๐ อยำ่งนั้นก็คือ อริยมรรคมีองค ์๘ พร้อมดว้ย 
สัมมมำญำณ และสัมมำวมุิตินั้นเอง โดยวธีิกำรใชธ้รรมมะ คือกำรแสดงธรรมโปรดแก่ผูป่้วย เพื่อให้
ผูป่้วยนอ้มใจไปตำมธรรมะนั้น ซ่ึงผูป่้วย คือ ท่ำนอนำถบิณฑิกคฤหบดี เป็นผูมี้ควำมรู้ควำมเขำ้ใจ
ในหลกัธรรมอยูแ่ลว้ จึงสำมำรถระงบัทุกขเ์วทนำนั้นได ้และหำยจำกกำรป่วยไขไ้ดด้ว้ย 

                                                 

 ๙๑ส .ม. ๑๙/๕๔๘-๑๕๖๗/๓๗๘-๓๘๒. 



 

 
๗๙ 

 ๗. ทุสีลยสูตรที่ ๒ กลวัควำมตำยเพรำะไม่มีธรรม ๔ ประกำร เน้ือควำมในพระสูตรน้ีคือ 
อนำถบิณฑิกเศรษฐีป่วยไดรั้บทุกข์เวทนำมำก ตอ้งกำรพบท่ำนพระอำนนท์ จึงให้บุรุษผูห้น่ึงไป
นิมนต์ท่ำนพระอำนนท์มำ คร้ันท่ำนมำถึงท่ำนพระอำนนท์ไดแ้สดงธรรมะ ประกอบดว้ยธรรม ๔ 
ประกำร ซ่ึงผูท่ี้มีมำกแลว้ เจริญมำกแลว้ยอ่มไม่กลวัต่อควำมตำย อนัไดแ้ก่ 
  ๑. ควำมเป็นผูเ้ล่ือมใสมัน่คงในพระพุทธเจำ้  
  ๒. ควำมเป็นผูเ้เล่ือมใสมัน่คงในพระธรรม 
  ๓. ควำมเป็นผูเ้เล่ือมใสมัน่คงในพระสงฆ ์
  ๔. ควำมเป็นผูป้ระกอบดว้ยศีลท่ีพระอริยเจำ้ใคร่แลว้๙๒ 

 

 

 ซ่ึงเน้ือควำมในพระสูตรไดก้ล่ำวไวว้ำ่  
  ดูกรคฤหบดี อริยสำวกผูไ้ด้สดบั ประกอบด้วยธรรม ๔ ประกำร ย่อมไม่มี
ควำมสะดุง้หวำดเสียว ไม่กลวัควำมตำยท่ีจะมำถึงในภำยหนำ้ ธรรม ๔ ประกำร เป็น
ไฉนอริยสำวกผูไ้ดส้ดบัในธรรมวินยัน้ี ประกอบดว้ยควำมเล่ือมใสอนัไม่หว ัน่ไหวใน
พระพุทธเจำ้วำ่แมเ้พรำะเหตุน้ี ๆ พระผูมี้พระภำคพระองคน์ั้น ฯลฯ เป็นผูจ้  ำแนกธรรม 
ก็เม่ือเขำเห็นควำมเล่ือมใสอนัไม่หว ัน่ไหวในพระพุทธเจำ้นั้นอยูใ่นตน ยอ่มไม่มีควำม
สะดุง้หวำดเสียว ไม่กลวัควำมตำยท่ีจะมำถึงในภำยหนำ้ 
  อีกประกำรหน่ึง อริยสำวกผู ้ได้สดับ ประกอบด้วยควำมเล่ือมใสอันไม่
หว ัน่ไหวในพระธรรมว่ำ พระธรรมอนัพระผูมี้พระภำคตรัสดีแลว้ ฯลฯ อนัวิญญูชน 
พึงรู้เฉพำะตน ก็เม่ือเขำเห็นควำมเล่ือมใสอนัไม่หว ัน่ไหวในพระธรรมนั้นอยู่ในตน 
ยอ่มไม่มีควำมสะดุง้หวำดเสียวไม่กลวัควำมตำยท่ีจะมำถึงในภำยหนำ้ 
  อีกประกำรหน่ึง อริยสำวกผู ้ได้สดับ ประกอบด้วยควำมเล่ือมใสอันไม่
หว ัน่ไหวในพระสงฆว์่ำ พระสงฆส์ำวกของพระผูมี้พระภำค เป็นผูป้ฏิบติัดีแลว้ ฯลฯ 
เป็นนำบุญของโลกไม่มีนำบุญอ่ืนยิง่กวำ่ ก็เม่ือเขำเห็นควำมเล่ือมใสอนัไม่หว ัน่ไหวใน
พระสงฆน์ั้นอยูใ่นตน ยอ่มไม่มีควำมสะดุง้หวำดเสียว ไม่กลวัควำมตำยท่ีจะมำถึงใน
ภำยหนำ้ 
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  อีกประกำรหน่ึง อริยสำวกผูไ้ดส้ดบั ประกอบดว้ยศีลท่ีพระอริยเจำ้ใคร่แลว้ ฯลฯ 
เป็นไปเพื่อสมำธิ ก็เม่ือเขำเห็นศีลท่ีพระอริยเจำ้ใคร่แลว้นั้นอยู่ในตน ย่อมไม่มีควำม
สะดุง้หวำดเสียวไม่กลวัควำมตำยท่ีจะมำถึงในภำยหนำ้ 
  ดูกรคฤหบดี อริยสำวกผูไ้ดส้ดบั ประกอบดว้ยธรรม ๔ ประกำรน้ีแล ยอ่มไม่
มีควำมสะดุง้หวำดเสียว ไม่กลวัควำมตำยท่ีจะมำถึงในภำยหนำ้๙๓ 

 วิเคราะห์ทุสีลยสูตรที่ ๒ ผูว้ิจยัพบวำ่หลกัธรรมท่ีใชเ้ยียวยำจิตใจผูป่้วยในพระสูตรน้ียงัคง
เป็นโสตำปัตติยงัคะ ๔ และแสดงธรรมโดยวิธีกำรเทศน์แก่ผูป่้วยให้ผูป่้วยน้อมใจฟัง เม่ือผูป่้วย
เขำ้ใจในธรรมมะนั้นมีควำมเล่ือมใสในธรรมะนั้น ทุกขเ์วทนำก็สำมำรถหำยไปไดเ้ช่นกนักบัผูป่้วย
ในสูตรก่อน 
 ๘. อนาถปิณฑิโกวาทสูตร ใน สฬำยตนวรรค เน้ือควำมโดยย่อ คือ อนำถบิณฑิกคฤหบดี
ป่วยทนทุกขเวทนำ เป็นไขห้นกั จึงเรียกบุรุษคนหน่ึงมำสั่งว่ำจงถวำยบงัคมพระบำทพระผูมี้พระภำค
ดว้ยเศียรเกลำ้ตำมค ำของเรำ แลว้จงกรำบทูลอยำ่งน้ีวำ่ ขำ้แต่พระองคผ์ูเ้จริญอนำถบิณฑิกคฤหบดี
ป่วย ทนทุกขเวทนำ เป็นไขห้นกั ขอถวำยบงัคมพระบำทพระผูมี้พระภำคดว้ยเศียรเกลำ้ อน่ึง จงเขำ้
ไปหำท่ำนพระสำรีบุตรยงัท่ีอยู ่แลว้จงกรำบเทำ้ท่ำนพระสำรีบุตรตำมค ำของเรำ และเรียนอยำ่งน้ีวำ่ 
ขำ้แต่ท่ำนผูเ้จริญอนำถบิณฑิกคฤหบดีป่วย ทนทุกขเวทนำ เป็นไขห้นกั ขอกรำบเทำ้ท่ำนพระสำรีบุตร
ดว้ยเศียรเกลำ้ และเรียนอย่ำงน้ีอีกว่ำ ขำ้แต่ท่ำนผูเ้จริญ โอกำสเหมำะแลว้ ขอท่ำนพระสำรีบุตรจง
อำศยัควำมอนุเครำะห์ เขำ้ไปยงันิเวศน์ของอนำถบิณฑิกคฤหบดีเถิด คร้ังนั้นแล ท่ำนพระสำรีบุตร            
นุ่งสบงทรงบำตรจีวร มีท่ำนพระอำนนทเ์ป็นปัจฉำสมณะ เขำ้ไปยงันิเวศน์ของอนำถบิณฑิกคฤหบดี 
แล้วนั่งบนอำสนะท่ีเขำแต่งตั้งไว ้ฯ ล ำดบันั้น ท่ำนพระสำรีบุตรได้แสดงธรรมอนัมีใจควำมว่ำ 
ไม่ให้ท่ำนอนำถบิณฑิกคฤหบดียึดมัน่ในโลกและวิญญำณในโลก๙๔ ซึงควำมบำงตอนในพระธรรม
เทศนำมีดงัน้ีคือ  

  ดูกรคฤหบดี เพรำะฉะนั้นแล ท่ำนพึงส ำเหนียกอยำ่งน้ีวำ่ เรำจกัไม่ยึดมัน่โลก
น้ี และวิญญำณท่ีอำศยัโลกน้ีจกัไม่มีแก่เรำ พึงส ำเหนียกอยำ่งน้ีวำ่ เรำจกัไม่ยึดมัน่โลก
หน้ำ และวิญญำณท่ีอำศยัโลกหน้ำจกัไม่มีแก่เรำ ดูกรคฤหบดี ท่ำนพึงส ำเหนียกไว้
อยำ่งน้ีเถิด ฯ 
  ดูกรคฤหบดี เพรำะฉะนั้นแล ท่ำนพึงส ำเหนียกอย่ำงน้ีว่ำอำรมณ์ใดท่ีเรำได้
เห็น ได้ฟัง ได้ทรำบ ได้รู้แจ้ง ได้แสวงหำ ได้พิจำรณำด้วยใจแล้ว เรำจกัไม่ยึดมัน่
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อำรมณ์แม้นั้น และวิญญำณท่ีอำศยัอำรมณ์นั้นจกัไม่มีแก่เรำ ดูกรคฤหบดี ท่ำนพึง
ส ำเหนียกไวอ้ยำ่งน้ีเถิด ฯ๙๕  

 ซ่ึงหลงัจำกท่ีท่ำนพระสำรีบุตรแสดงธรรมจบแลว้นั้นต่อนั้น อนำถบิณฑิกคฤหบดีเม่ือท่ำน
พระสำรีบุตรและท่ำนพระอำนนทห์ลีกไปแลว้ไม่นำน ก็ไดท้  ำกำลกิริยำเขำ้ถึงชั้นดุสิตแล คร้ังนั้น 
ล่วงปฐมยำมไปแลว้ อนำถบิณฑิกเทพบุตรมีรัศมีงำมส่องพระวิหำรเชตะวนัให้สวำ่งทัว่เขำ้ไปเฝ้ำ 
พระผูมี้พระภำคยงัท่ีประทบั แลว้ถวำยอภิวำทพระผูมี้พระภำค ยืน ณ ท่ีควรส่วนขำ้งหน่ึง พอยืน
เรียบร้อยแลว้ ไดก้รำบทูลพระผูมี้พระภำคดว้ย 
 วเิคราะห์อนาถปิณฑิโกวาทสูตร ผูว้จิยัพบวำ่ท่ำนพระสำรีบุตรและท่ำนอนำถบิณฑิกคฤหบดี มี
ควำมผูกพนักนัมำก และท่ำนอนำถบิณฑิกคฤหบดีมีควำมศรัทธำในท่ำนพระสำรีบุตรจะเห็นไดว้่ำ
เม่ือท่ำนเจ็บไข ้ก็ไดนิ้มนต์ท่ำนพระเถระไปแสดงธรรมจนวำระสุดทำ้ยของชีวิต ซ่ึงหลกัธรรมใน
สูตรน้ีคือกำรแสดงธรรมเพื่อละคลำยควำมยดึมัน่ถือมัน่ในเวทนำ และสัมผสัสะทั้ง ๖ อนัไดแ้ก่ 
 
  ๑. จกัษุสัมผสั  
  ๒. โสตสัมผสั  
  ๓. ฆำนสัมผสั 
  ๓. ชิวหำสัมผสั  
  ๔. กำยสัมผสั  
  ๕. มโนสัมผสั  
 ซ่ึงท่ำนอนำถบิณฑิกคฤหบดีมีจิตนอบนอ้มในค ำสอนนั้น เกิดควำมละคลำย ควำมไม่ยดึมัน่
ถือมัน่ เห็นถึงควำมเป็นไตรลกัษณ์ คือ อนิจจงั ทุกขงั และอนัตตำ ท ำให้เกิดควำมสงบของทุกข์
เวทนำได ้และกระท ำกำละกิริยำดว้ยควำมสงบ มีสุคติคือดุสิตสวรรคเ์ป็นท่ีไปได ้
 ๙. คิลานสูตร ใน สังยุตตนิกำย สฬำยตนวรรค เน้ือควำมโดยยอ่ คือ มีพระภิกษุรูปหน่ึงไม่
ปรำกฏช่ืออำพำธอยูท่ี่วหิำรของเธอ คร้ันนั้นพระผูมี้พระภำคเจำ้เสด็จไปเยี่ยมและแสดงธรรมโปรด
ดงัน้ีคือ 
   พ. ดูกรภิกษุ เธอจะส ำคญัควำมขอ้นั้นเป็นไฉน จกัษุเท่ียงหรือไม่เท่ียง ฯ 
   ภิ. ไม่เท่ียง พระเจำ้ขำ้  
   พ. หู จมูก ล้ิน กำย ใจ เท่ียงหรือไม่เท่ียง  
   ภิ. ไม่เท่ียง พระเจำ้ขำ้  
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   พ. ก็ส่ิงใดไม่เท่ียง ส่ิงนั้นเป็นทุกขห์รือเป็นสุขเล่ำ  
   ภิ. เป็นทุกข ์พระเจำ้ขำ้  

  พ. ก็ส่ิงใดไม่เท่ียง เป็นทุกข ์มีควำมแปรปรวนเป็นธรรมดำ ควรหรือหนอท่ีจะ
ตำมเห็นส่ิงนั้นวำ่ นัน่ของเรำ นัน่เป็นเรำ นัน่เป็นตวัตนของเรำ  

   ภิ. ไม่ควรเห็นอยำ่งนั้น พระเจำ้ขำ้ 
  พ. ดูกรภิกษุ อริยสำวกผูไ้ดส้ดบัแลว้ เห็นอยูอ่ยำ่งน้ี ยอ่มเบ่ือหน่ำยแมใ้นจกัษุ ฯลฯ 
แมใ้นใจ เม่ือเบ่ือหน่ำย ยอ่มคลำยก ำหนดั เพรำะคลำยก ำหนดัจึงหลุดพน้ เม่ือหลุดพน้
แลว้ ยอ่มมีญำณหยัง่รู้วำ่ หลุดพน้แลว้ รู้ชดัวำ่ ชำติส้ินแลว้ พรหมจรรยอ์ยูจ่บแลว้ กิจท่ี
ควรท ำท ำเสร็จแลว้ กิจอ่ืนเพื่อควำมเป็นอยำ่งน้ีมิไดมี้ ฯ 
  พระผูมี้พระภำคไดต้รัสไวยำกรณภำษิตน้ีจบลงแลว้ ภิกษุนั้นช่ืนชมยนิดีภำษิต
ของพระผูมี้พระภำค ก็แลเม่ือพระผูมี้พระภำคตรัสไวยำกรณภำษิตน้ีอยู ่ธรรมจกัษุอนั
ปรำศจำกธุลี ปรำศจำกมลทิน เกิดข้ึนแก่ภิกษุนั้นว่ำ ส่ิงใดส่ิงหน่ึงมีควำมเกิดข้ึนเป็น
ธรรมดำ ส่ิงนั้นทั้งมวลลว้นมีควำมดบัไปเป็นธรรมดำ ฯ๙๖ 

 วิเคราะห์คิลานสูตรใน สังยุตตนิกำย สฬำยตนวรรค  ผู ้วิจ ัยได้พบว่ำหลักธรรมท่ี                      
พระสัมมำสัมพุทธเจำ้ทรงใช้เยียวยำจิตใจผูป่้วย คือ พระไตรลกัษณ์ โดยวิธีกำรสนทนำธรรมกบั
ผูป่้วย โดยทรงถำมและให้ผูป่้วยตอบท ำควำมเขำ้ใจถึงขอ้ธรรมะทีละขอ้ ใจผูป่้วยเห็นแจง้ในสัจจะธรรม
ได ้เม่ือเห็นแจง้ในธรรมมะ ก็คลำยควำมทุกขเ์วทนำท่ีป่วยไขน้ั้นได ้
 ๑๐. อัสสชิสูตร ว่ำด้วยควำมเป็นอนิจจงัแห่งเวทนำ ควำมโดยย่อของพระสูตรมีว่ำท่ำน
พระอสัสชิอำพำธ เป็นไขห้นกั ไดรั้บทุกขเวทนำ พกัอยูท่ี่อำรำมของกสัสปเศรษฐี พระผูมี้พระภำค
เจำ้ทรงเสด็จไปเยี่ยมท่ำนพระอสัสชิ ไดแ้สดงธรรมดว้ย วิธีกำรสนทนำธรรม ซ่ึงควำมบำงตอนใน
กำรสนทนำน้ีผูว้จิยัขอยกมำแสดงเพื่อควำมเขำ้ใจถึงหลกัธรรมท่ีแสดงแก่ผูป่้วยดว้ยคือ 
  พ. ดูกรอสัสชิ เธอไม่มีควำมร ำคำญ ไม่มีควำมเดือดร้อนอะไรบำ้งหรือ 

 อ. พระเจำ้ขำ้ แทท่ี้จริง ขำ้พระองคมี์ควำมร ำคำญไม่นอ้ย มีควำมเดือดร้อนอยู่
ไม่นอ้ยเลย 

  พ. ดูกรอสัสชิ ก็ตวัเธอเองไม่ติเตียนตนเองไดโ้ดยศีลบำ้งหรือ 
  อ. พระเจำ้ขำ้ ตวัขำ้พระองคเ์องจะติเตียนขำ้พระองคเ์องไดโ้ดยศีลก็หำไม่ 

 พ. ดูกรอสัสชิ ถำ้หำกวำ่ ตวัเธอเองติเตียนตนเองโดยศีลไม่ได ้เม่ือเป็นเช่นนั้น 
เธอจะมีควำมร ำคำญและควำมเดือดร้อนอะไร 
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 อ. พระเจำ้ขำ้ คร้ังก่อน ขำ้พระองค์ระงบักำยสังขำร (ลมหำยใจเขำ้ออก) ได้
อยำ่งล ำบำก จึงไม่ไดส้มำธิ เม่ือขำ้พระองคไ์ม่ไดส้มำธิ จึงเกิดควำมคิดอยำ่งน้ีวำ่ เรำไม่
เส่ือมหรือหนอ. 
 พ. ดูกรอสัสชิ สมณพรำหมณ์ท่ีมีสมำธิเป็นสำระ มีสมำธิเป็นสำมญัญะ เม่ือ
ไม่ไดส้มำธินั้น ยอ่มเกิดควำมคิดอยำ่งน้ีวำ่ เรำทั้งหลำยไม่เส่ือมหรือหนอ ดูกรอสัสชิ 
เธอจะส ำคญัควำมขอ้นั้นเป็นไฉน รูปเท่ียงหรือไม่เท่ียง 

  อ. ไม่เท่ียง พระเจำ้ขำ้ ฯลฯ 
  พ. วญิญำณเท่ียงหรือไม่เท่ียง 
  อ. ไม่เท่ียง พระเจำ้ขำ้ ฯลฯ 

 พ. เพรำะเหตุนั้นแล ฯลฯ อริยสำวกผูไ้ดส้ดบัแล้ว เห็นอยู่อย่ำงน้ี ฯลฯ ย่อม
ทรำบชดัวำ่ ฯลฯ กิจอ่ืนเพื่อควำมเป็นอยำ่งน้ีมิไดมี้ ถำ้อริยสำวกนั้นไดเ้สวยสุขเวทนำ 
ก็ทรำบชัดว่ำสุขเวทนำนั้ นไม่เท่ียง ไม่น่ำพอใจ ไม่น่ำเพลิดเพลิน หำกว่ำ เสวย
ทุกขเวทนำ ก็ทรำบชดัวำ่ทุกขเวทนำนั้นไม่เท่ียง ไม่น่ำพอใจ ไม่น่ำเพลิดเพลิน ถำ้หำก
ว่ำ เสวยอทุกขมสุขเวทนำ ก็ทรำบชัดว่ำ อทุกขมสุขเวทนำนั้นไม่เท่ียง ไม่น่ำพอใจ              
ไม่น่ำเพลิดเพลิน หำกวำ่ เสวยสุขเวทนำ ก็ปรำศจำกควำมยินดียินร้ำย เสวยสุขเวทนำ
นั้น ถ้ำหำกว่ำ เสวยทุกขเวทนำ ก็ปรำศจำก ควำมยินดียินร้ำย เสวยทุกขเวทนำนั้น               
ถำ้หำกวำ่ เสวยอทุกขมสุขเวทนำ ก็ปรำศจำก ควำมยินดียินร้ำยเสวยอทุกขมสุขเวทนำ
นั้น ย่อมทรำบชดัว่ำ เวทนำนั้น ไม่เท่ียง ไม่น่ำพอใจ ไม่น่ำเพลิดเพลิน หำกว่ำ เสวย
เวทนำ- มีกำยเป็นท่ีสุด ก็ทรำบชดัว่ำ เสวยเวทนำมีกำยเป็นท่ีสุด ถำ้เสวยเวทนำมีชีวิต
เป็นท่ีสุด ก็ทรำบชัดว่ำ เสวยเวทนำ มีชีวิตเป็นท่ีสุด ทรำบชัดว่ำ ก่อนแต่จะส้ินชีวิต
เพรำะกำยแตก ควำมเสวยอำรมณ์ทั้งมวลในโลกน้ีไม่น่ำยนิดี จกัเป็นของเยน็๙๗ 

 วิเคราะห์อัสสชิสูตรใน สังยุตตนิกำย ขนัธวรรค ผูว้ิจยัไดพ้บวำ่หลกัธรรมท่ีพระสัมมำสัมพุทธเจำ้
ทรงใช้เยียวยำจิตใจผูป่้วยคือ พระไตรลกัษณ์ แนะให้ผูป่้วยเห็นถึงควำมไม่เท่ียงของเวทนำ ทั้งสุข
เวทนำ และทุกขเวทนำท่ีตนไดรั้บอยู่ในขณะนั้นดว้ย โดยวิธีกำรสนทนำธรรมกบัผูป่้วย โดยทรง
ถำมและให้ผูป่้วยตอบท ำควำมเข้ำใจถึงข้อธรรมะทีละข้อ ใจผูป่้วยเห็นแจ้งในสัจจะธรรมได้                
เม่ือเห็นแจง้ในธรรมมะ ก็คลำยควำมทุกขเ์วทนำท่ีป่วยไขน้ั้นได ้
 ๑๑. เขมกสูตร วำ่ดว้ยไม่มีตนในขนัธ์ ๕ ควำมโดยยอ่ของพระสูตรน้ีมีวำ่  
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  สมยัหน่ึง ภิกษุผูเ้ป็นพระเถระหลำยรูป อยู ่ณ โฆสิตำรำม ใกลพ้ระนครโกสัมพี  
ก็สมยันั้นแล ท่ำนพระเขมกะ อำพำธเป็นไขห้นกั ไดรั้บทุกขเวทนำ พกัอยู่ท่ีพทริกำรำม 
คร้ังนั้นเป็นเวลำเย็น ภิกษุผูเ้ป็นพระเถระทั้งหลำย ออกจำกท่ีพกัผ่อนแล้ว เรียกท่ำน
พระทำสกะมำกล่ำววำ่ มำเถิด ท่ำนทำสกะ จงเขำ้ไปหำเขมกภิกษุถึงท่ีอยูแ่ลว้ สนทนำ
ธรรมว่ำดว้ย กำรมีอุปทำนในขนัธ์ ๕ คือ อุปำทำนขนัธ์ ๕ เหล่ำน้ี พระผูมี้พระภำคตรัส
แล้ว คือ รูปูปำทำนขนัธ์ เวทนูปำทำนขนัธ์  สัญญูปำทำนขนัธ์ สังขำรูปำทำนขนัธ์ 
วิญญำณูปำทำนขนัธ์. เม่ือกำรสนทนำธรรมเก่ียวกบักำรมีอุปทำนในขนัธ์ ๕ น้ีเขำ้ใจ
แจ่มแจง้แก่ท่ำนพระเขมกะผูอ้ำพำธ แลว้ ควำมอำพำธของท่ำนก็หำยไป ซ่ึงจะเห็นได้
วำ่ หลกัธรรมก็คือ กำรละคำย กำรมีอุปำทำนขนัธ์ ในขนัธ์ ทั้ง๕ นัน่เอง                  โดย
พุทธวิธีกำรใช้ กำรสนทนำธรรม ตอบโตข้อ้ธรรมระหว่ำพระท่ีอำพำธ กบัพระท่ีไป
แสดงธรรมจนเขำ้ใจดี ละคำยควำมมีอุปทำนในขนัธ์ ๕ ซ่ึงหน่ึงในนั้นก็คือเวทนำขนัธ์ 
ซ่ึงเป็นทุกข์อยู่ด้วยเพรำะควำมอำพำธ ท ำให้ละคำยทุกข์เวทนำได้หำยจำกอำพำธ                 
ในท่ีสุด๙๘ 

 ๑๒. ฉันโนวาทสูตร ควำมโดยยอ่ของพระสูตรน้ีคือ ท่ำนพระฉนันะอำพำธ ทนทุกขเวทนำ 
เป็นไขห้นกัคร้ังนั้นแล ท่ำนพระสำรีบุตรออกจำกท่ีหลีกเร้นในเวลำเยน็เขำ้ไปหำท่ำนพระมหำจุนทะยงั
ท่ีอยู ่แลว้ไดก้ล่ำวกะท่ำนพระมหำจุนทะ เรำจะเขำ้ไปหำท่ำนพระฉนันะยงัท่ีอยู ่ไต่ถำมถึงควำมไข ้
จึงทรำบวำ่ท่ำนพระฉนันะป่วยโดยโรคลมก ำเริบท่ีศรีษะ และก ำเริบท่ีทอ้ง เกิดทุกขเ์วทนำอยำ่งมำก 
ท่ำนพระสำรีบุตรจึงแสดงธรรมโดยกำรโตต้อบสนทนำธรรมเพื่อใหท้่ำนพระฉนันะไดเ้ขำ้ใจตำมใน
ข้อธรรมนั้น ซ่ึงกำรสนทนำธรรมนั้น มุ่งเน้นไปท่ีกำรละคำยควำมเป็นตวัตน ของตนในอำยตำนะ                  
ทั้ง ๖๙๙ ซ่ึงควำมบำงตอนในพระสูตรท่ีสนทนำควรน ำมำเสนอคือ  

 ดูกรท่ำนฉันนะ ท่ำนพิจำรณำเห็นจกัษุ จกัษุวิญญำณ ธรรมท่ีรู้ได้ด้วยจกัษุ
วญิญำณวำ่ นัน่ของเรำ นัน่เรำ นัน่อตัตำของเรำหรือ 

  ท่ำนพิจำรณำเห็นโสต โสตวญิญำณ  
  ท่ำนพิจำรณำเห็นฆำนะ ฆำนวญิญำณ  
  ท่ำนพิจำรณำเห็นชิวหำ ชิวหำวญิญำณ  
  ท่ำนพิจำรณำเห็นกำย กำยวญิญำณ  
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 ท่ำนพิจำรณำเห็นมโน มโนวิญญำณ ธรรมท่ีรู้ไดด้ว้ยมโนวิญญำณว่ำนั่นของ
เรำ นัน่เรำ นัน่อตัตำของเรำหรือ ฯ 
 ฉ. ขำ้แต่ท่ำนพระสำรีบุตร กระผมพิจำรณำเห็นจกัษุ จกัษุวญิญำณธรรมท่ีรู้ได้
ดว้ยจกัษุวญิญำณวำ่ นัน่ไม่ใช่ของเรำ ไม่ใช่เรำ ไม่ใช่อตัตำของเรำ ฯ 

  กระผมพิจำรณำเห็นโสต โสตวญิญำณ  
  กระผมพิจำรณำเห็นฆำนะ ฆำนวญิญำณ 
  กระผมพิจำรณำเห็นชิวหำ ชิวหำวญิญำณ  
  กระผมพิจำรณำเห็นกำย กำยวญิญำณ  

 กระผมพิจำรณำเห็นมโน มโนวิญญำณ ธรรมท่ีรู้ได้ดว้ยมโนวิญญำณว่ำนั่น
ไม่ใช่ของเรำ ไม่ใช่เรำ ไม่ใช่อตัตำของเรำ ฯ๑๐๐  

 ซ่ึงในท่ีสุดแห่งพระสูตรน้ี ท่ำนพระฉนันะไดเ้ขำ้ใจในขอ้ธรรมน้ีท่ีพระสำรีบุตรแสดง และ
ไดใ้ชศ้ำตรำวุธ ประหำรชีวิตตนเอง ไม่มีอุปทำนในขนัธ์แลว้ ซ่ึงในท่ีสุดพระพุทธองคก์็รับรองกำร
กระท ำของท่ำนวำ่ไม่ควรถูกต ำหนิดว้ย 
 ๑๓. วกักลสูิตร วำ่ดว้ยกำรเห็นธรรมช่ือวำ่เห็นพระพุทธเจำ้ ควำมโดยยอ่ของพระสูตรน้ีมีวำ่
ท่ำนพระวกักลิอำพำธ มีทุกข์ เป็นไข้หนัก ได้รับทุกขเวทนำ พกัอยู่ท่ีนิเวศน์ของนำยช่ำงหม้อ                
คร้ันเม่ือพระสัมมำสัมพุทธเจำ้เสด็จไปทรงเยีย่มคร้ันไตร่ถำมทุกขสุ์ขแลว้ ก็ทรงแสดงธรรม โดยใช้
พุทธวิธีกำรสนทนำธรรมกนั๑๐๑ ซ่ึงผูว้ิจยัใคร่จะน ำบทสนทนำมำแสดงเพื่อควำมเขำ้ใจในขอ้ธรรม
มะท่ีใชเ้ยยีวยำจิตใจผูป่้วยดงัน้ีคือ 
  พ. ดูกรวกักลิ เธอไม่มีควำมร ำคำญ ไม่มีควำมเดือดร้อนอะไรบำ้งหรือ 

 ว. พระเจำ้ขำ้ ท่ีแทจ้ริง ขำ้พระองคมี์ควำมร ำคำญไม่นอ้ย มีควำมเดือดร้อนอยูไ่ม่นอ้ย 
  พ. ดูกรวกักลิ ก็ตวัเธอเอง ไม่ติเตียนตนเองไดโ้ดยศีลบำ้งหรือ 
  ว. พระเจำ้ขำ้ ตวัขำ้พระองคเ์อง จะติเตียนไดโ้ดยศีลก็หำไม่ 

 พ. ดูกรวกักลิ ถำ้หำกวำ่ ตวัเธอเองติเตียนตนเอง โดยศีลไม่ได ้เม่ือเป็นเช่นนั้น
เธอจะมีควำมร ำคำญและมีควำมเดือดร้อนอะไร 
 ว. พระเจ้ำข้ำ จ  ำเดิมแต่กำลนำนมำแล้ว ข้ำพระองค์ประสงค์จะเข้ำไปเฝ้ำ                
พระผูมี้พระภำค แต่วำ่ในร่ำงกำยของขำ้พระองค ์ไม่มีก ำลงัพอท่ีจะเขำ้ไปเฝ้ำพระผูมี้              
พระภำคได ้
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 พ. อย่ำเลย วกักลิ ร่ำงกำยอันเป่ือยเน่ำท่ีเธอเห็นน้ี จะมีประโยชน์อะไร                 
ดูกรวกักลิผูใ้ดแล เห็นธรรม ผูน้ั้นช่ือว่ำย่อมเห็นเรำ ผูใ้ดเห็นเรำ ผูน้ั้นช่ือว่ำย่อมเห็น
ธรรม. วกักลิเป็นควำมจริง บุคคลเห็นธรรม ก็ย่อมเห็นเรำ บุคคลเห็นเรำก็ย่อมเห็น
ธรรม. วกักลิ เธอจะส ำคญัควำมขอ้นั้นเป็นไฉน รูปเท่ียงหรือไม่เท่ียง 

  ว. ไม่เท่ียง พระเจำ้ขำ้ 
  พ. ก็ส่ิงใดไม่เท่ียง ส่ิงนั้นเป็นทุกขห์รือเป็นสุขเล่ำ 
  ว. เป็นทุกข ์พระเจำ้ขำ้ 

 พ. ก็ส่ิงใดไม่เท่ียง เป็นทุกข์ มีควำมแปรปรวนเป็นธรรมดำ ควรหรือหนอ             
ท่ีจะตำมเห็นส่ิงนั้นวำ่ นัน่ของเรำ นัน่เป็นเรำ นัน่เป็นตวัตนของเรำ 

  ว. ไม่ควรเห็นอยำ่งนั้น พระเจำ้ขำ้ 
  พ. เวทนำ สัญญำ สังขำร วญิญำณ เท่ียงหรือไม่เท่ียง 
  ว. ไม่เท่ียง พระเจำ้ขำ้ 
  พ. ก็ส่ิงใดไม่เท่ียง ส่ิงนั้นเป็นทุกขห์รือเป็นสุขเล่ำ 

 พ. ก็ส่ิงใดไม่เท่ียง เป็นทุกข์ มีควำมแปรปรวนเป็นธรรมดำ ควรหรือหนอ               
ท่ีจะตำมเห็นส่ิงนั้นวำ่ นัน่ของเรำ นัน่เป็นเรำ นัน่เป็นตวัตนของเรำหรือ 

  ว. ไม่ควรเห็นอยำ่งนั้น พระเจำ้ขำ้ 
 พ. เพรำะเหตุนั้นแล ฯลฯ อริยสำวกเห็นอยูอ่ยำ่งน้ี ฯลฯ ยอ่มทรำบชดัวำ่ ฯลฯ 
กิจอ่ืนเพื่อควำมเป็นอยำ่งน้ีมิไดมี้ 
 คร้ังนั้นแล พระผูมี้พระภำคตรัสสอน ท่ำนพระวกักลิ ดว้ยพระโอวำทน้ีแลว้ 
ทรงลุกจำกอำสนะ เสด็จไปยงัภูเขำคิชฌกูฏ๑๐๒ หลงัจำกนั้นท่ำนพระวกักลิก็เห็นแจง้
ในพระสัจจธรรมและไดป้รินิพพำนในอตัภำพนั้นเอง 

 ๑๔. คิลายนสูตร ในสังยุตนิกำย มหำวรวรรค ธรรมเป็นท่ีตั้งแห่งควำมเบำใจ ๔ ประกำร 
ควำมโดยยอ่ของพระสูตรน้ีมีวำ่ สมยัหน่ึง พระผูมี้พระภำคประทบัอยู ่ณ นิโครธำรำม ใกลพ้ระนคร
กบิลพสัดุ์แควน้สักกะ ก็สมยันั้น ภิกษุมำกรูปกระท ำจีวรกรรมของพระผูมี้พระภำคดว้ยหวงัวำ่ พระ
ผูมี้พระภำคทรงท ำจีวรส ำเร็จแลว้ จกัเสด็จหลีกไปสู่ท่ีจำริกโดยล่วง ๓ เดือน พระเจำ้มหำนำมศำกยรำช 
ไดท้รงสดบัข่ำวว่ำ ภิกษุมำกรูปกระท ำจีวรกรรมของพระผูมี้พระภำคดว้ยหวงัว่ำ พระผูมี้พระภำค 
ทรงท ำจีวรส ำเร็จแล้ว จกัเสด็จหลีกไปสู่ท่ีจำริกโดยล่วง ๓ เดือน คร้ังนั้น พระเจำ้มหำนำมศำกยรำช 
เสด็จเขำ้ไปเฝ้ำพระผูมี้พระภำคถึงท่ีประทบั ทรงถวำยบงัคมพระผูมี้พระภำคแลว้ ประทบันัง่ ณ ท่ี
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ควรส่วนขำ้งหน่ึง คร้ันแลว้ไดก้รำบทูลวำ่ ขำ้แต่พระองคผ์ูเ้จริญ หม่อมฉนัไดย้ินมำวำ่ ภิกษุมำกรูป
กระท ำจีวรกรรมของพระผูมี้พระภำคดว้ยหวงัว่ำ พระผูมี้พระภำคทรงท ำจีวรส ำเร็จแลว้ จกัเสด็จ
หลีกไปสู่ท่ีจำริกโดยล่วง ๓ เดือน ขำ้แต่พระองคผ์ูเ้จริญ เร่ืองน้ีหม่อมฉนัยงัไม่ไดฟั้ง ยงัไม่ไดรั้บมำ 
เฉพำะพระพกัตร์พระผูมี้พระภำคว่ำ อุบำสกผูมี้ปัญญำพึงกล่ำวสอนอุบำสกผูมี้ปัญญำ ผูป่้วยไดรั้บ
ทุกข ์เป็นไขห้นกั พระผูมี้พระภำคทรงตรัสตอบวำ่ใหอุ้บำสกผูมี้ปัญญำสอนผูป่้วย 
 ๑. ด้วยธรรมเป็นท่ีตั้ งแห่งควำมเบำใจ ๔ ประกำรว่ำ ท่ำนจงเบำใจเถิดว่ำท่ำนมีควำม
เล่ือมใสอนัไม่หว ัน่ไหวในพระพุทธเจำ้ ในพระธรรม ในพระสงฆ์ มีศีลท่ี  พระอริยเจำ้ใคร่แล้ว                
ไม่ขำด ฯลฯ เป็นไปเพื่อสมำธิ  
 ๒. เม่ือผูป่้วยกงัวลถึงญำติมิตร อุบำสกผูมี้ปัญญำพึงตอบอย่ำงน้ีว่ำ ท่ำนผูเ้ช่นกบัเรำ ซ่ึงมี
ควำมตำยเป็นธรรมดำ ถำ้แมท้่ำนจกักระท ำควำมห่วงใยในมำรดำและบิดำ ก็จกัตำยไป ถำ้แมท้่ำนจกั
ไม่กระท ำควำมห่วงใยในมำรดำและบิดำ ก็จกัตำยไปเหมือนกนั ขอท่ำนจงละควำมห่วงใยในมำรดำ
และบิดำของท่ำนเสียเถิด ถำ้เขำกล่ำวอยำ่งน้ีวำ่ เรำละควำมห่วงใยในมำรดำและบิดำของเรำแลว้ 
 ๓. เม่ือผูป่้วยกงัวลถึงกำมคุณ ๕ ท่ีตนเคยไดรั้บในโลกน้ี อุบำสกผูมี้ปัญญำพึงตอบวำ่เรำยงั
มีควำมห่วงใยในกำมคุณ ๕ อนัเป็นของมนุษยอ์ยู ่อุบำสกนั้นพึงกล่ำวกะเขำอยำ่งน้ีวำ่ กำมอนัเป็น
ทิพยย์งัดีกว่ำ ประณีตกว่ำ กำมอนัเป็นของมนุษย ์ขอท่ำนจงพรำกจิตให้ออกจำกกำมอนัเป็นของ
มนุษย ์แลว้นอ้มจิตไปในพวกเทพชั้นจำตุมหำรำชเถิด ถำ้เขำกล่ำวอยำ่งน้ีวำ่ จิตของเรำออกจำกกำม
อนัเป็นของมนุษยแ์ลว้ จิตของเรำน้อมไปในพวกเทพชั้นจำตุมหำรำชแลว้อุบำสกนั้นพึงกล่ำวกะเขำ
อยำ่งน้ีวำ่ พวกเทพชั้นดำวดึงส์ยงัดีกวำ่ ประณีตกวำ่ พวกเทพชั้นจำตุมหำรำช ขอท่ำนจงพรำกจิตให้
ออกจำกพวกเทพชั้นจำตุมหำรำช แลว้นอ้มจิตไปในพวกเทพชั้นดำวดึงส์เถิด ถำ้เขำกล่ำวอยำ่งน้ีว่ำ 
จิตของเรำออกจำกพวกเทพชั้นจำตุมหำรำชแล้ว จิตของเรำน้อมไปในพวกเทพชั้นดำวดึงส์แล้ว 
อุบำสกนั้นพึงกล่ำวกะเขำอย่ำงน้ีว่ำ พวกเทพชั้นยำมำยงัดีกว่ำ ประณีตกว่ำ พวกเทพชั้นดำวดึงส์ 
พวกเทพชั้นดุสิตยงัดีกวำ่ ประณีตกวำ่พวกเทพชั้นยำมำ พวกเทพชั้นนิมมำนรดียงัดีกวำ่ ประณีตกวำ่ 
พวกเทพชั้นดุสิต พวกเทพชั้นปรนิมมิตวสวตัตียงัดีกว่ำ ประณีตกว่ำ พวกเทพชั้นนิมมำนรดี                
พรหมโลกยงัดีกว่ำ ประณีตกว่ำพวกเทพชั้นปรนิมมิตวสวตัตี ขอท่ำนจงพรำกจิตให้ออกจำกพวก
เทพชั้นปรนิมมิตวสวตัตี แลว้นอ้มจิตไปในพรหมโลกเถิด ถำ้เขำกล่ำวอยำ่งน้ีวำ่ จิตของเรำออกจำก
พวกเทพชั้นปรนิมมิตวสวตัตีแลว้ จิตของเรำนอ้มไปในพรหมโลกแลว้๑๐๓ ผูว้จิยัพบวำ่ในพระสูตรน้ี 
แสดงให้เห็นว่ำกำรแสดงหลกัธรรมกบัผูป่้วยในพระสูตรน้ีประกอบดว้ย โสดำปัตติยงัคะ ๔ และ 
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กำรแสดงให้เห็นถึงสัจจะธรรมว่ำทุกคนย่อมมีควำมเจ็บไข้เป็นธรรมดำนอกจำกน้ียงัแสดงถึง 
สวรรคส์มบติัซ่ึงเป็นท่ีหวงัของผูใ้กลเ้สียชีวติท่ีไดส้ั่งสมบุญและกุศลไดด้ว้ย 
 ๑๕. อาพาธสูตร ผูว้ิจยัไดส้รุปเน้ือควำมโดยย่อของพระสูตรไว ้คือ สมยัหน่ึง พระผูมี้พระภำค 
ประทบัอยู ่ณ พระวิหำรเชตวนั อำรำมของท่ำนอนำถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพ้ระนครสำวตัถี ก็คร้ังนั้น
ท่ำนพระอำนนท ์ไดก้รำบทูลพระผูมี้พระภำควำ่ ท่ำนพระคิริมำนนทอ์ำพำธ ไดรั้บทุกขเ์ป็นไขห้นกั 
ขอประทำนพระวโรกำสขอพระผูมี้พระภำคไดโ้ปรดอนุเครำะห์เสด็จเยีย่มท่ำน พระคิริมำนนทย์งัท่ี
อยู่เถิด พระผูมี้พระภำคตรัสว่ำ ถำ้เธอพึงเขำ้ไปหำแลว้จงกล่ำวสัญญำ๑๐ ประกำร แก่คิริมำนนัทภิกษุ
ไซร้ ขอ้ท่ีอำพำธของคิริมำนนัทภิกษุจะพึงสงบระงบัโดยพลนั เพรำะไดฟั้งสัญญำ ๑๐ ประกำรนั้น 
ท่ำนพระอำนนทไ์ดเ้รียนสัญญำ ๑๐ ประกำรน้ีในส ำนกัของพระผูมี้พระภำค แลว้ ไดเ้ขำ้ไปหำท่ำน
พระคิริมำนนท์ยงัท่ีอยู่ คร้ันแล้วได้กล่ำวสัญญำ ๑๐ ประกำรแก่ท่ำนพระคิริมำนนท์ คร้ังนั้นแล 
อำพำธนั้นของท่ำนพระคิริมำนนทส์งบระงบัโดยพลนั เพรำะไดฟั้งสัญญำ ๑๐ ประกำรน้ี๑๐๔  
 สัญญา ๑๐ ควำมก ำหนดหมำย, ส่ิงท่ีควรก ำหนดหมำยไวใ้นใจ มี ๑๐ อยำ่ง คือ 
 ๑. อนิจจสัญญำ ก ำหนดหมำยควำมไม่เท่ียงแห่งสังขำร ยอ่มพิจำรณำเห็นโดยควำมเป็นของ
ไม่เท่ียงในอุปำทำนขนัธ์ ๕ 
 ๒. อนตัตสัญญำ ก ำหนดหมำยควำมเป็นอนตัตำแห่งธรรมทั้งปวง พิจำรณำเห็นโดยควำม
เป็นอนัตตำในอำยตนะทั้งหลำย ทั้งภำยในและภำยนอก ๖ ประกำรเหล่ำน้ีด้วยประกำรอย่ำงน้ี 
เรียกวำ่ อนตัตสัญญำ 
 ๓. อสุภสัญญำ ก ำหนดหมำยควำมไม่งำมแห่งกำยพิจำรณำเห็นโดยควำมเป็นของไม่งำมใน
กำยน้ี ดว้ยประกำรดงัน้ี เรียกวำ่อสุภสัญญำ ฯ 
 ๔. อำทีนวสัญญำ ก ำหนดหมำยโทษแห่งกำย คือ มีอำพำธต่ำง ๆ ยอ่มพิจำรณำเห็นดงัน้ีว่ำ
กำยน้ีมีทุกขม์ำก มีโทษมำกเพรำะฉะนั้น อำพำธต่ำง ๆ จึงเกิดข้ึนในกำยน้ี 
 ๕. ปหำนสัญญำ ก ำหนดหมำยเพื่อละอกุศลวิตกและบำปธรรม ย่อมไม่ยินดี ย่อมละ ย่อม
บรรเทำ ยอ่มท ำให้หมดส้ินไปยอ่มให้ถึงควำมไม่มี ซ่ึงอกุศลธรรมทั้งหลำยอนัชัว่ชำ้ อนัเกิดข้ึนแลว้ 
น้ีเรียกวำ่ปหำนสัญญำ ฯ 
 ๖. วิรำคสัญญำ ก ำหนดหมำยวิรำคะ คือ อริยมรรคว่ำเป็นธรรมอนัสงบประณีต ก ำหนด
วิรำคะว่ำ คือ ธรรมเป็นท่ีระงบัสังขำรทั้งปวง ธรรมเป็นท่ีสละคืนอุปธิทั้งปวง ธรรมเป็นท่ีส้ินไป
แห่งตณัหำ ธรรมเป็นท่ีส ำรอกกิเลสธรรมชำติเป็นท่ีดบักิเลสและกองทุกข ์น้ีเรียกวำ่วริำคสัญญำ ฯ 
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 ๗. นิโรธสัญญำ ก ำหนดหมำยนิโรธ คือ อริยผล วำ่เป็นธรรมอนัสงบประณีต ธรรมเป็นท่ี
ระงบัสังขำรทั้งปวง ธรรมเป็นท่ีสละคืนอุปธิทั้งปวง ธรรมเป็นท่ีส้ินไปแห่งตณัหำ ธรรมเป็นท่ีดบั
โดยไม่เหลือ ธรรมชำติเป็นท่ีดบักิเลสและกองทุกขน้ี์เรียกวำ่นิโรธสัญญำ ฯ 
 ๘. สัพพโลเก อนิภิรตสัญญำ ก ำหนดหมำยควำมไม่น่ำเพลิดเพลินในโลกทั้งปวง ละอุบำย 
และอุปำทำนในโลก อันเป็นเหตุตั้ งมั่น ถือมั่น และเป็นอนุสัยแห่งจิต ย่อมงดเวน้ ไม่ถือมั่น                        
น้ีเรียกวำ่ สัพพโลเกอนภิรตสัญญำ ฯ 
 ๙. สัพพสังขำเรสุ  อนิฏฐสัญญำ ก ำหนดหมำยควำมไม่น่ำปรำรถนำในสังขำรทั้ งปวง             
ยอ่มอึดอดั ยอ่มระอำ ยอ่มเกลียดชงัแต่สังขำรทั้งปวง น้ีเรียกวำ่สัพพสังขำเรสุอนิจจสัญญำ ฯ 
 ๑๐. อำนำปำนสัสติ สติก ำหนดลมหำยใจเขำ้ออก๑๐๕ 
 บทวิเคราะห์อาพาธสูตร ผูว้ิจยัพบวำ่หลกัธรรมในขอ้สัญญำ ๑๐ นั้นเป็นธรรมท่ีสุขมุลุ่มลึก
เหมำะแก่ผูท่ี้มีปัญญำในกำรเขำ้ใจซ่ึงในพระสูตรน้ีท่ำนพระคิริมำนนทเ์ป็นผูมี้ปัญญำกลำ้ สำมำรถ
แทงตลอดสัจจะบรรลุโลกุตรธรรมหลงัจำกไดส้ดบัสัญญำ ๑๐ แลว้ ซ่ึงจำกกำรคน้ควำ้ของผูว้ิจยั 
พบวำ่สัญญำ ๑๐ น้ีปรำกฏอยูใ่นพระไตรปิฎก เฉพำะในอำพำธสูตร ซ่ึงทรงแสดงกบัท่ำนพระคิริมำนนท ์
สัญญำ ๑๐ น้ีพระพุทธองคท์รงเร่ิมจำกให้ผูฟั้งเห็นถึงควำมไม่เท่ียงควำมไม่เป็นตวัตนของรูปธรรม
นำมธรรมต่ำง ๆ ควำมไม่งำมของร่ำงกำยน้ี ควำมเป็นโทษของขนัธ์ ๕ จนสำมำรถถอนอตัตำต่ำง ๆ 
ไดแ้ลว้จึงสำมำรถถึงนิโรธสัญญำ ควำมหลุดพน้จำกกิเลสทั้งปวงซ่ึงสัญญำ ๑๐ น้ีจึงถือวำ่ เป็นธรรม
มะท่ีเหมำะสมกับผูท่ี้มีปัญญำและได้สั่งสมบำรมีมำมำกพอสมควรดังเช่นท่ำนพระคิริมำนนท์               
เป็นตน้ 
 ตารางสรุปการวเิคราะห์หลกัธรรมในพระสูตร 
 ตำรำงน้ีเป็นกำรสรุปหลกัธรรมซ่ึงผูว้จิยัไดค้น้พบจำกกำรศึกษำพระสูตรทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้ง
กบักำรเยียวยำจิตใจผูป่้วย ซ่ึงรำยละเอียดของแต่ละพระสูตรน้ีผูว้ิจยัไดท้  ำกำรวิเครำะห์ และแสดง
เน้ือหำของพระสูตรไวโ้ดยละเอียดขำ้งตน้แลว้ ผูว้ิจยัไดท้  ำกำรสรุปวิเครำะห์ควำมสัมฤทธ์ิผลของ
หลกัธรรมต่ำง ๆ ท่ีพบในพระสูตรต่ำงๆท่ีกล่ำวมำขำ้งตน้ ตำมระดบัของผลสัมฤทธ์ิของกำรใช้
หลกัธรรมต่ำง ๆ ท่ีพบในพระสูตรไดเ้ป็น ๔ กลุ่มคือ 
 - กลุ่มท่ี ๑ คือ ผูป่้วยบรรลุธรรม และ นิพพำน หลงัจำกไดรั้บหลกัธรรมดงักล่ำว 
 - กลุ่มท่ี๒ คือ ผูป่้วยบรรลุโลกุตรธรรมขั้นตน้ และ ตำย หลงัจำกไดรั้บหลกัธรรมดงักล่ำว 
 - กลุ่มท่ี ๓ คือ ผูป่้วย หำยป่วย หลงัจำกไดรั้บหลกัธรรมดงักล่ำว 
 - กลุ่มท่ี ๔ คือ ผูป่้วย มีควำมเขำ้ใจในพระธรรมมำกข้ึน เขำ้ใจธรรมชำติของชีวติมำกข้ึน 

                                                 

 ๑๐๕องฺ.ทสก.อ. ๓๘ /๑๙๐. 



 

 
๙๐ 

ตารางที ่๑ แสดงรายละเอยีดของผู้ป่วยบรรลุธรรม และ นิพพาน หลงัจากได้รับหลกัธรรม 
 

ล าดับ พระสูตรทีเ่กีย่วกบั
การเยยีวยาจิตใจ
ผู้ป่วย 

หลกัธรรมที่
พบในพระสูตร 

วธีิการทีใ่ช้หลกัธรรมใน
การเยยีวยา 

ผลสัมฤทธ์ิของ
การใช้หลกัธรรม 

๑. ฉนัทโนวำท 
 

กำรละคำย
อตัตำควำมเป็น
ตวัตน 

พระสำรีบุตรสนทนำโตต้อบ
ธรรมเพื่อกำรละคำยอตัตำ
ควำมเป็นตวัตนกบัพระฉนันะ 
จนพระฉนันะเขำ้ใจ และ
บรรลุธรรม 

บรรลุธรรมและ
ปรินิพพำน 

๒. วกักลิสูตร ควำมไม่เท่ียง 
ควำมเป็น
อนิจจงัในขนัธ์
ทั้ง ๕ 

พระสัมมำสัมพุทธเจำ้ทรง
สนทนำหลกั หลกัไตร
ลกัษณ์ อนิจจงั ในขนัธ์ทั้ง๕ 
โตต้อบกบัพระภิกษุ จนพระ
วกักลิผูป่้วยเขำ้ใจและจิตมี
สมำธิดบัคลำยทุกขเ์วทนำ 

บรรลุธรรมและ
ปรินิพพำน 

๓. อำพำธสูตร สัญญำ ๑๐ 
ประกำร 

พระอำนนทส์ำธำยำยหลกั
สัญญำ ๑๐ ประกำรจน
พระศิริมำนนทผ์ูป่้วย
เขำ้ใจและจิตมีสมำธิดบั
คลำยทุกขเ์วทนำ 

อรหตัผลพน้
จำกสังสำรวฎั 

 

ทีม่า : จำกกำรศึกษำของผูว้จิยั 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที ่๒ แสดงรายละเอยีดของผู้ป่วยบรรลุโลกุตรธรรมข้ันต้น และ ตาย หลงัจากได้รับ หลกัธรรม 



 

 
๙๑ 

 

ล าดับ พระสูตรที่
เกีย่วกบัการ
เยยีวยาจิตใจ
ผู้ป่วย 

หลกัธรรมที่
พบในพระสูตร 

วธีิการทีใ่ช้หลกัธรรมใน
การเยยีวยา 

ผลสัมฤทธ์ิของการใช้
หลกัธรรม 

๑ ฑีฆำวสูุตร 
 

โสตำปัตติยงั
คะ ๔ และหลกั 
ไตรสิกขำ 

พระสัมมำสัมพุทธเจำ้
ทรงสำธำยำยหลกั โสตำ
ปัตติยงัคะ ๔ และหลกั 
ไตรสิกขำ จนผูป่้วยเขำ้ใจ
และจิตมีสมำธิดบัคลำย
ทุกขเ์วทนำ 

บรรลุอนำคำมิผลและ
ตำยไปเกิดในภพ             
สุธำวำส 

๒ อนำบิณฑิโก
วำทสูตร 
 

ควำมไม่ยดึมัน่
ถือมัน่ ใน
อุปทำนขนัธ์ 
ทั้ง ๕ 

พระสำรีบุตรสำธำยำยให้
ละคลำยควำมยดึมัน่ใน
อุปทำนขนัธ์ ละคำย
ควำมยดึมัน่ในเวทนำ จน
ผูป่้วยเขำ้ใจและจิตมี
สมำธิดบัคลำยทุกข์
เวทนำ 

กระท ำกำลกิริยำและ
ไปบงัเกิดในภพดุสิต 

 

ทีม่า : จำกกำรศึกษำของผูว้จิยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที ่๓ แสดงรายละเอยีดของผู้ป่วย กลุ่มทีห่ายป่วย หลงัจากได้รับหลกัธรรม 
 



 

 
๙๒ 

ล าดับ พระสูตรทีเ่กี่ยวกบั
การเยยีวยาจิตใจ
ผู้ป่วย 

หลกัธรรมที่
พบในพระสูตร 

วธีิการทีใ่ช้หลกัธรรม
ในการเยียวยา 

ผลสัมฤทธ์ิของ
การใช้หลกัธรรม 

๑ คิลำนสูตรท่ี ๑               
(ในสังยตุนิกำย
มหำวรรค) 

โพชฌงค ์๗ พระสัมมำสัมพุทธเจำ้
ทรงสำธำยำยหลกั
โพชฌงค ์๗ จนผูป่้วย
เขำ้ใจและจิตมีสมำธิ 
ดบัคลำยทุกขเ์วทนำ 
 

หำยจำกกำรป่วย 

๒ คิลำนสูตรท่ี ๒  
(ในสังยตุนิกำย 
มหำวรรวรรค) 

โพชฌงค ์๗ พระสัมมำสัมพุทธเจำ้
ทรงสำธำยำยหลกั
โพชฌงค ์๗ จนผูป่้วย
เขำ้ใจและจิตมีสมำธิ
ดบัคลำยทุกขเ์วทนำ 
 

หำยจำกกำรป่วย 
 
 
 
 

๓ คิลำนสูตรท่ี ๓             
(ในสังยตุนิกำย 
มหำวรรวรรค) 

โพชฌงค ์๗ พระมหำจุนนะสำธำยำย 
หลกัโพชฌงค ์๗ ถวำย
พระพุทธองค ์                       
พระพุทธองค ์ทรงปิติ
โสมนสักบัหลกั                 
ธรรมนั้น 

ทรงหำยประชวร 

๔ ทุสีลยสูตรท่ี ๑ 
 

โสตำปัตติยงัคะ 
๔ และหลกั 
ไตรสิกขำ 

พระสำรีบุตรสำธำยำย
หลกั โสตำปัตติยงัคะ 
๔ และหลกั ไตรสิกขำ 
จนผูป่้วยเขำ้ใจและจิต
มีสมำธิดบัคลำยทุกข์
เวทนำ 

หำยป่วยไข ้
 
 
 
 
 
 

ตารางที ่๓ แสดงรายละเอยีดของผู้ป่วย กลุ่มทีห่ายป่วย หลงัจากได้รับหลกัธรรม (ต่อ) 
 



 

 
๙๓ 

ล าดับ พระสูตรทีเ่กี่ยวกบั
การเยยีวยาจิตใจ
ผู้ป่วย 

หลกัธรรมที่
พบในพระสูตร 

วธีิการทีใ่ช้หลกัธรรม
ในการเยียวยา 

ผลสัมฤทธ์ิของ
การใช้หลกัธรรม 

๕ ทุสีลยสูตรท่ี ๒ 
 

โสตำปัตติยงั
คะ ๔ และหลกั 
ไตรสิกขำ 

พระอำนนทส์ำธำยำย
หลกัโสตำปัตติยงัคะ ๔ 
และหลกั ไตรสิกขำ 
จนผูป่้วยเขำ้ใจและจิต
มีสมำธิดบัคลำยทุกข์
เวทนำ 

หำยป่วยไข ้

๖ คิลำนสูตร              
(ในสังยตุนิกำย 
สฬำยตนวรรค) 

หลกัไตร
ลกัษณ์ อนิจจงั 
ทุกขงัและ
อนตัตำ 

พระสัมมำสัมพุทธเจำ้
ทรงสนทนำหลกั หลกั
ไตรลกัษณ์ อนิจจงั ทุก
ขงัและอนตัตำ โตต้อบ
กบัพระภิกษุ จนภิกษุ
ผูป่้วยเขำ้ใจและจิตมี
สมำธิดบัคลำยทุกข์
เวทนำ 
 

หำยป่วยไข ้

๗ อสัสชิสูตร 
 

ไตรลกัษณ์
ควำมเป็น
อนิจจงั ของ 
ขนัธ์ทั้ง ๕ 

พระสัมมำสัมพุทธเจำ้
ทรงสนทนำหลกั หลกั
ไตรลกัษณ์ อนิจจงั ทุก
ขงัและอนตัตำ โตต้อบ
กบัพระภิกษุ จนภิกษุ
ผูป่้วยเขำ้ใจและจิตมี
สมำธิดบัคลำยทุกข์
เวทนำ 

หำยป่วยไข ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
๙๔ 

ล าดับ พระสูตรทีเ่กี่ยวกบั
การเยยีวยาจิตใจ
ผู้ป่วย 

หลกัธรรมที่
พบในพระสูตร 

วธีิการทีใ่ช้หลกัธรรม
ในการเยียวยา 

ผลสัมฤทธ์ิของ
การใช้หลกัธรรม 

๘ เขมกสูตร 
 

กำรละคำย
อุปทำนขนัธ์ ๕  

ท่ำนพำสกะและเพื่อน
ภิกษุสงฆ ์ร่วมกนั
สนทนำธรรมกบัพระ
เขมกะเพื่อใหล้ะคำย
กำรมีอุปทำนในขนัธ์
ทั้ง ๕  

หำยป่วยไข ้

๙ คิลำยนสูตร               
ในสังยตุนิกำย 
มหำวรวรรค 
 

โสตำปัตติยงั
คะ ๔ และ กำร
ละคำยควำม
กงัวลภำยในใจ 

พระสัมมำสัมพุทธเจำ้
ทรงสนทนำหลกั               
โสตำปัตติยงัคะ ๔ 
และ กำรละคำยควำม
กงัวลภำยในใจกบั
ผูป่้วย จนเขำ้ใจและจิต
มีสมำธิดบัคลำยทุกข์
เวทนำ 

หำยป่วยไข ้
 
 
 
 
 
 

 

ทีม่า : จำกกำรศึกษำของผูว้จิยั 

ตารางที่ ๔ แสดงรายละเอียดของผู้ป่วยที่มีความเข้าใจในพระธรรมมากขึ้น เข้าใจธรรมชาติของ
ชีวติมากขึน้ 

 

ล าดับ พระสูตรทีเ่กี่ยวกบั
การเยยีวยาจิตใจ
ผู้ป่วย 

หลกัธรรมที่
พบในพระสูตร 

วธีิการทีใ่ช้หลกัธรรม
ในการเยียวยา 

ผลสัมฤทธ์ิของ
การใช้หลกัธรรม 

๑ คิลำนสูตร     
(ในองัคุตตรนิกำย) 
 

หลกัสัปปำยะ
ของโภชนะ
และอุปฐำก 

สำธยำยหลกัหลกัสัป
ปำยะของโภชนะและ
อุปฐำกแก่ผูป่้วยไข ้

เขำ้ใจในธรรมชำติ
ของกำรป่วยเป็น
ธรรมดำของสัตว์
โลก 

 

ทีม่า : จำกกำรศึกษำของผูว้จิยั 



 

 
๙๕ 

 อรรถกถาที่เกี่ยวข้องกับการเยียวยาจิตใจผู้ป่วย ผูว้ิจยัไดท้  ำกำรศึกษำถึงอรรถกถำท่ีแสดง
ไวเ้ก่ียวกบักำรใชพุ้ทธธรรมและพุทธวธีิในกำรเยยีวยำจิตใจผูป่้วย และผูท่ี้ใกลเ้สียชีวิต มีหลำยเร่ือง
ท่ีแสดงถึงกำรมีศรัทธำในพระพุทธศำสนำของผูท่ี้ใกลเ้สียชีวิต และสำมำรถมีสุคติเป็นท่ีไปหลงัจำก
ถึงแก่กรรมแลว้ ซ่ึงผูว้จิยัจะไดน้ ำมำเสนอพร้อมทั้งบทวเิครำะห์ดงัต่อไปน้ี 
 ๑. อรรถกถาของพระสูตรทีว่่าด้วยพระอรหันต์เปรียบเหมือนนา (เขตตูปมำเปตวตัถุ)  
 ในเร่ืองน้ีพระผูมี้พระภำคเจำ้ไดแ้สดงพระคำถำโดยทรงเปรียบเทียบพระอรหนัตท์ั้งหลำย
เปรียบเหมือนนำ ทำยกเปรียบดว้ยชำวนำ ไทยธรรมเปรียบดว้ยพืช ผลทำนย่อมเกิดแต่กำรบริจำค
ไทยธรรมของทำยกและปฏิคคำหกผูรั้บ กำรท่ีทำยกท ำบุญกบัพระอรหันต์ก็จะได้บุญกุศลและ
สำมำรถอุทิศไปให้บรรดำเปรตทั้งหลำยไดด้ว้ย ซ่ึงผูท่ี้ท  ำบุญนั้นยอ่มไปบงัเกิดในสวรรค์๑๐๖ ซ่ึงใน
อรรถกถำของพระสูตรน้ี ไดข้ยำยเน้ือควำมพระสูตรเพื่อท ำใหส้ำมำรถเขำ้ใจไดง่้ำยข้ึน โดยผูว้ิจยัจะ
ไดน้ ำสำเหตุท่ีพระพุทธเจำ้ทรงแสดงพระคำถำในพระสูตรน้ีมำสรุปไดแ้ละวเิครำะห์ไดด้งัน้ี คือ 
 ในกรุงรำชคฤห์ไดมี้เศรษฐีคนหน่ึงเป็นคนมัง่คัง่มีทรัพยส์มบติัมำกมำย เศรษฐีมีบุตรเพียง
คนเดียวซ่ึงเป็นท่ีรักมำก เศรษฐีไม่ให้บุตรไดศึ้กษำเล่ำเรียนศิลปะวิทยำใด ๆ เลย เพรำะควำมรักใน
บุตร ต่อมำเม่ือบุตรเติบโตข้ึนมำก็ถูกแวดลอ้มไปดว้ยพวกนกัเลงหวัไม ้ถูกชกัจูงใหลุ่้มหลงมวัเมำอยู่
ในกำมคุณทั้ง ๕ ต่อมำเม่ือมำรดำบิดำถึงแก่กรรมลงไป เขำก็ไดผ้ลำญทรัพยท่ี์เศรษฐีผูเ้ป็นบิดำไดทิ้้ง
ไวใ้ห้จนหมด ไม่นำนเท่ำไรนกัก็เป็นคนส้ินเน้ือประดำตวั ตอ้งขอยืมทรัพยค์นอ่ืนมำเล้ียงชีวิตตอน
แรก ๆ มีคนให้ยืม แต่นำน ๆ เขำ้ก็ไม่มีใครให้ยืม เลยถือกระเบ้ืองเดินขอทำนจำกชำวบำ้นเพื่อ
ประทงัชีวิต โดยได้พกัอำศยัอยู่ท่ีศำลำคนอนำถำในเมืองรำชคฤห์นั่นเอง ต่อมำเขำได้ไปคบหำ
สมำคมกบัพวกโจรและถูกทำงกำรจบัได ้  พระรำชำทรงมีพระบญัชำให้ผูรั้กษำพระนครลงโทษ   
โดยกำรให้น ำไปประหำรชีวิต ในขณะท่ีผูรั้กษำพระนครก ำลงัน ำบุตรของเศรษฐีน้ีเดินทำงไปลำน
ประหำรนั้น บงัเอิญวำ่มีมีหญิงงำมเมืองคนหน่ึงในเมืองนั้นช่ือวำ่สุลสำ ยนือยูท่ี่ปรำสำทมองไปตำม
ช่องหนำ้ต่ำง เห็นชำยคนนั้นถูกน ำไปท่ีลำนประหำร ดว้ยอ ำนำจปุปเพสันนิวำสท่ีเคยอยูร่่วมกนัมำ
ในกำลก่อน นำงจึงเกิดควำมสงสำรชำยคนนั้นข้ึนมำ จึงได้ส่งขนมต้ม ๔ ลูกและน ้ ำด่ืมไปให้                
และไดข้ออนุญำตกบัผูรั้กษำพระนครวำ่ นำงจะขอให้ชำยผูน้ี้กินขนมตม้เหล่ำน้ีแลว้ด่ืมน ้ ำก่อนแลว้
ค่อยน ำไปท่ีลำนประหำรจะได้หรือไม่ เม่ือผูรั้กษำพระนครอนุญำตนำงก็มอบขนมตม้และน ้ ำด่ืม
ให้กบัเจำ้หนำ้ท่ีเพื่อน ำไปให้กบับุตรของเศรษฐีนั้น ในขณะนั้นพระมหำโมคคลัลำนะก ำลงัตรวจดู
ดว้ยทิพยจกัษุ เห็นชำยคนนั้นก ำลงัจะโดนน ำไปประหำรชีวิต ดว้ยอ ำนำจควำมกรุณำท่ำนไดด้ ำริวำ่
ชำยคนน้ีไม่เคยท ำบุญท ำแต่บำป หำกเสียชีวิตไปคงจะไปบงัเกิดในนรกอย่ำงแน่อน แต่หำกเรำได้
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ไปโปรดชำยคนน้ีก็จะถวำยขนมตม้และน ้ำด่ืม ดว้ยอำนิสงส์แห่งบุญนั้น จะสำมำรถท ำใหเ้ขำไปเกิด
ในภุมมเทพได้ เม่ือท่ำนด ำริดงัน้ีแล้วก็ได้เนรมิตกำยไปปรำกฏขำ้งหน้ำของบุตรของเศรษฐีนั้น              
ในขณะเดียวกันท่ีเจ้ำหน้ำท่ีได้น ำน ้ ำด่ืมและขนมต้มเข้ำไปให้เขำ คร้ันเขำเห็นพระเถระก็มีจิต
เล่ือมใส คิดวำ่เรำก ำลงัจะถูกเขำฆ่ำในอีกไม่นำนน้ีแลว้ กำรกินขนมตม้น้ีจะมีประโยชน์อะไร แต่ถำ้
ไดถ้วำยทำนกบัพระเถระก็จะเป็นเสบียงน ำไปสู่ปรโลกได ้เม่ือเขำคิดไดด้งัน้ี จึงใหเ้ขำถวำยขนมตม้
และน ้ ำด่ืมแด่พระเถระพระมหำโมคคลัลำนะเม่ือรับขนมตม้และน ้ ำด่ืมมำแล้ว ท่ำนประสงค์จะ
ฉลองศรัทธำของบุตรของเศรษฐี ดงันั้นท่ำนจึงไดน้ัง่ลงและฉันขนมตม้และน ้ ำด่ืมนั้นต่อหน้ำของ
บุตรของเศรษฐีนั้นนัน่เอง เม่ือฉนัเสร็จแลว้ก็ลุกจำกอำสนะไป ฝ่ำยชำยผูเ้ป็นบุตรของเศรษฐีนั้นก็ถูก
เพชฌฆำตน ำไปสู่ท่ีประหำรดว้ยกำรตดัศีรษะ หลงัจำกส้ินชีวิตแลว้เขำก็ไดไ้ปเกิดเป็นเทวดำดว้ย
อ ำนำจบุญท่ีเขำท ำไวใ้นพระมหำโมคคลัลำนเถระ ผูซ่ึ้งเป็นบุญเขตหรือเน้ือนำบุญอย่ำงยอดเยี่ยม  
ซ่ึงถำ้ไดท้  ำบุญกบัพระเถระผูมี้คุณลกัษณะเช่นน้ีจะเป็นผูส้มควรจะไปเกิดในเทวโลกชั้นเยี่ยม แต่
เพรำะเหตุท่ีก่อนจะตำยเขำไดมี้จิตเศร้ำหมอง เพรำะมีควำมเสน่หำท่ีมุ่งถึงนำงสุลสำวำ่ ท่ีตนเองได้
ไทยธรรมมำถวำยพระเถระน้ีก็เพรำะไดอ้ำศยันำงสุลสำ ดงันั้น เม่ือจะเกิดก็ไปเกิดเป็นหมู่เทพชั้นต ่ำ
คือไดไ้ปเกิดเป็นรุกขเทวดำท่ีตน้ไทรใหญ่แถบภูเขำ๑๐๗  
 วิเคราะห์เขตตูปมาเปตวัตถุ จำกเน้ือควำมในอรรถกถำน้ีไดแ้สดงให้เห็นว่ำ จิตขณะก่อน
ตำยของผูท่ี้เสียชีวิตนั้นส ำคญัมำกคือหำกเป็นกุศล เช่นกุศลจิตจำกกำรให้ทำนของบุตรเศรษฐีนั้น 
แมว้ำ่ทั้งชีวิตไดก้ระท ำอกุศลกรรมไวม้ำก แต่ในขณะท่ีใกลเ้สียชีวิตเป็นกุศลจิต ก็สำมำรถไปสู่สุคติ
ภพคือหมู่แห่งเทพรุกเทวดำในชั้นจตุมหำรำชิกำได ้แต่อยำ่งไรก็ตำมดว้ยกำรเกิดดบัของจิตท่ีรวดเร็วมำก
นั้น จิตไดมี้ควำมเศร้ำหมองท่ีเกิดสลบัของกำรคิดถึงหญิงท่ีรัก ซ่ึงเป็นอกุศลจิตดงันั้นจึงเป็นสำเหตุให้ไม่
สำมำรถไปเกิดในภพภูมิสวรรคท่ี์สูงได ้จึงมีกำรปฏิสนธิเป็นรุกขเทวดำเม่ือจุติจำกโลกน้ีไป 
 ๒. อรรถกถาของพระสูตรทีว่่าด้วยบุญกรรมของมัณฑุกเทพบุตร หรือมัณฑุกเทวปุตตวิมาน  
 เร่ืองน้ีมีอรรถกถำอธิบำยเพิ่มเติมไวใ้น อรรถกถำ ขทุทกนิกำย วมิำนวตัถุ มหำรถวรรคท่ี ๕ 
มณัฑุกเทวปุตตวมิำน มีเน้ือควำมโดยยอ่วำ่ พระผูมี้พระภำคเจำ้ประทบัอยูริ่มฝ่ังสระโบกขรณี ช่ือคคั
ครำนครจมัปำ เวลำใกล้รุ่ง พระองค์ทรงเขำ้มหำกรุณำสมำบติัอนัเป็นพุทธจิณวตัร ทรงออกจำก
สมำบติันั้น แลว้ทรงตรวจดูเหล่ำสัตวพ์วกท่ีเป็นเวไนยพอจะแนะน ำได ้ทรงเห็นวำ่ ในเวลำเยน็วนัน้ี 
เม่ือเรำก ำลงัแสดงธรรม กบตวัหน่ึงถือนิมิตในเสียงของเรำ จกัตำยดว้ยควำมพยำยำมของผูอ่ื้นแลว้
บงัเกิดในเทวโลก มำใหม้หำชนเห็นพร้อมดว้ยเทพบริวำรเป็นอนัมำก คนเป็นจ ำนวนมำกจกัไดต้รัส
รู้ธรรมในท่ีนั้นในขณะนั้น กบตวัหน่ึงมำแต่สระโบกขรณี จึงนอนถือนิมิตในพระสุรเสียงดว้ยธรรม
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สัญญำว่ำน้ีเรียกว่ำธรรมอยู่ทำ้ยบริษทั ขณะนั้นคนเล้ียงลูกโคคนหน่ึงมำยงัท่ีนั้น เห็นพระศำสดำ
ก ำลงัทรงแสดงธรรม และบริษทัก ำลงัฟังธรรมอยำ่งสงบเงียบส่งใจไปในเร่ืองนั้น ยนืถือไม ้[ส ำหรับ
ตอ้นโค] ไม่ทนัเห็นกบจึงไดย้นืปักไมบ้นหวักบเขำ้๑๐๘  
 กบมีจิตเล่ือมใสดว้ยธรรมสัญญำ ท ำกำละตำยในขณะนั้นเอง ไปบงัเกิดในวิมำนทอง ๑๒ 
โยชน์ ในสวรรค์ชั้นดำวดึงส์ เป็นเหมือนหลบัแลว้ต่ืนข้ึน เทพบุตรนั้นมำพร้อมดว้ยวิมำนในขณะ
นั้นเอง ลงจำกวิมำนทั้งท่ีมหำชนเห็นอยูน่ัน่แล เขำ้ไปถวำยบงัคมพระยคุลบำทของพระผูมี้พระภำค
เจำ้ดว้ยเศียรเกลำ้แลว้ยืนประคองอญัชลีนมสักำรอยู่ดว้ยอำนุภำพทิพยย์ิ่งใหญ่ดว้ยบริวำรหมู่ใหญ่ 
เม่ือพระผูมี้พระภำคเจำ้ทรงตรวจดูอุปนิสัยสมบติัของเทพบุตรนั้น และของบริษทัท่ีประชุมกนัอยู่
แล้วทรงแสดงธรรมโดยพิสดำร   จึงแสดงพระธรรมเทศนำ เม่ือจบเทศนำเทพบุตรนั้นตั้งอยู่ใน                
โสดำปัตติผลสัตว์แปดหม่ืนส่ีพนัได้ตรัสรู้ธรรม  เทพบุตรนั้นถวำยบังคมพระผูมี้พระภำคเจ้ำ                               
ท ำประทกัษิณ ท ำอญัชลีแด่ภิกษุสงฆ ์พร้อมดว้ยบริวำรกลบัเทวโลก๑๐๙ 
 การวิเคราะห์มัณฑุกเทวปุตตวิมาน อรรถกถำน้ีเป็นขอ้พิสูจน์ให้เห็นว่ำไม่เพียงแต่มนุษย์
เท่ำนั้นท่ีสำมำรถไปสู่สุคติได้เม่ือมีจิตท่ีเป็นกุศลในขณะก ำลังจะตำย แม้แต่สัตว์เดรัชฉำนท่ีมี                  
จิตเล่ือมในพระพุทธเจำ้เป็นจิตท่ีเป็นกุศล ก็สำมำรถน ำไปสู่สุคติไดเ้ช่นกนั กบเป็นสัตวเ์ดรัจฉำน            
ซ่ึงปฏิสนธิด้วยอกุศลวิบำกจิต จึงไม่สำมำรถบรรลุธรรม เม่ือได้รับฟังพระธรรมเทศนำต่อเบ้ือง      
พระพกัตพ์ระสัมมำสัมพุทธเจำ้ แต่สำมำรถไปสู่สุคติไดเ้ม่ือมีจิตท่ีเป็นกุศลขณะตำยแลว้ไปเกิดเป็น
เทพบุตร ดงันั้นเม่ือตำยจำกควำมเป็นกบแล้วปฏิสนธิด้วยกุศลวิบำกจิตเป็นเทพบุตร ดงันั้นเม่ือ
เทพบุตรกลบัมำฟังพระธรรมเทศนำของพระสัมมำสัมพุทธเจำ้อีกคร้ังจึงสำมำรถบรรลุธรรมเป็น
พระอริยบุคคลได ้
 ๓. อรรถกถาของมัฏฐกุณฑลีวิมาน ว่ำดว้ยผลบุญท่ีท ำให้ไปเกิดในมฏัฐกุณฑลีวิมำนของ
มำนพผูห้น่ึงท่ีมีศรัทธำในพระสัมมำสัมพุทธเจำ้ก่อนเสียชิวิต แลว้ไดไ้ปบงัเกิดในสุคติภูมิ๑๑๐ ซ่ึงมี
เน้ือควำมอยู่ในอรรถกถำ  ขุททกนิกำย วิมำนวตัถุ สุนิกขิตวรรคท่ี ๗ อรรถกถำมฏัฐกุณฑลีวิมำน 
ควำมโดยยอ่วำ่ พระผูมี้พระภำคเจำ้ประทบัอยูณ่พระวิหำรเชตวนักรุงสำวตัถี สมยันั้น พรำหมณ์ชำว
สำวตัถีคนหน่ึงเป็นผูม้ ัง่คัง่มีทรัพยม์ำก เป็นคนไม่มีศรัทธำ ไม่มีควำมเล่ือมใส เป็นมิจฉำทิฏฐิไม่ให้
อะไรแก่ใคร ๆ เพรำะไม่ให้นัน่เอง เขำจึงเป็นท่ีรู้กนัทัว่ไปวำ่ บุตรของเขำป่วย พรำหมณ์ไม่ไดท้  ำยำ
รักษำ เพรำะกลวัเปลืองทรัพย ์เม่ือโรคก ำเริบข้ึนจึงเชิญหมอมำดู หมอทั้งหลำยดูร่ำงกำยของเขำแลว้ 
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รู้วำ่เด็กนั้นรักษำไม่หำยจึงหลีกไป พรำหมณ์คิดวำ่ เม่ือลูกตำยในเรือนน ำออกล ำบำกจึงอุม้บุตรให้
นอนท่ีนอกซุ้มประตู พระผูมี้พระภำคเจำ้เสด็จออกจำกพระมหำกรุณำสมำบติั ทรงตรวจดูโลก            
ทรงเห็นมฏัฐกุณฑลีมำณพหมดอำย ุจะตอ้งตำยในวนันั้นเอง และทรงเห็นโอกำสท่ีมำณพนั้นกระท ำ
กรรมอนัเป็นไปเพื่อนรก มีพระพุทธด ำริว่ำ ถ้ำเรำไปในท่ีนั้น มำณพนั้นจกัท ำจิตให้เล่ือมใสเรำ                 
จกับงัเกิดในเทวโลก จกัเขำ้ไปหำบิดำท่ีร้องไหอ้ยูใ่นป่ำชำ้ ใหบิ้ดำสังเวช เม่ือเป็นเช่นนั้น ทั้งเขำและ
บิดำของเขำจกัมำหำเรำ หมู่มหำชนจกัประชุมกนั เม่ือเรำแสดงธรรม จกัมีกำรตรัสรู้ธรรมกนัมำกใน
ท่ีนั้น แลว้จึงเสด็จเขำ้บิณฑบำตยงักรุงสำวตัถี ประทบัยืนเปล่งพระพุทธรังสีมีวรรณะ ๖ ใกลเ้รือน
บิดำของมำณพมฏัฐกุณฑลี มำณพเห็นพระฉพัพณัณรังสีเหล่ำนั้นคิดวำ่ นัน่อะไร เหลียวดูขำ้งโน้น
ขำ้งน้ี ไดเ้ห็นพระผูมี้พระภำคเจำ้ผูฝึ้กตนแลว้ คุม้ครองตนแลว้ มีพระอินทรียส์งบโชติช่วงอยู่ดว้ย
มหำปุริสลกัษณะ ๓๒ ดว้ยอนุพยญัชนะ ๘๐ และดว้ยพระเกตุมำลำอนัมีรัศมีวำหน่ึง ทรงรุ่งโรจน์
ดว้ยพระพุทธสิริอนัเปรียบมิได้ ดว้ยพระพุทธำนุภำพอนัเป็นอจินไตย คร้ันเห็นแลว้มีจิตเล่ือมใส
นอนประคองอญัชลี พระผูมี้พระภำคเจำ้ทรงเห็นเขำแลว้ มีพระด ำริวำ่เพียงเท่ำน้ีก็พอท่ีมำณพน้ีจะ
เขำ้ถึงสวรรค์ดงัน้ีเสด็จหลีกไป มำณพนั้นไม่ละปีติโสมนสันั้นเลย ท ำกำละตำยไปบงัเกิดในวิมำน
ทอง ๑๒ โยชน์ ในสวรรคช์ั้นดำวดึงส์ เทพบุตรตรวจดูควำมสมบูรณ์แห่งสมบติัของตน ทบทวนดู
ว่ำ เรำท ำกรรมอะไร จำกไหนจึงมำท่ีน้ี ไดรู้้อตัภำพก่อนของตน และเห็นควำมเล่ือมใสแห่งจิตท่ี
เป็นไปในพระผูมี้พระภำคเจำ้ เพียงท ำอญัชลีท่ี  ในเวลำจะตำยในอตัภำพนั้น ขณะนั้น มฏัฐกุณฑลี
เทพบุตร มำปรำกฏองคพ์ร้อมกบัวมิำน ลงจำกวมิำน ถวำยบงัคมพระผูมี้พระภำคเจำ้แลว้ยนืประคอง
อญัชลีอยูณ่ท่ีสมควรแห่งหน่ึง ล ำดบันั้น พระผูมี้พระภำคเจำ้ตรัสถึงสุจริตท่ีเทพบุตรนั้นกระท ำแลว้ 
ในท่ีประชุมนั้น ทรงทรำบว่ำท่ีประชุมมีควำมสบำยใจ จึงทรงแสดงสำมุกกงัสิกเทศนำธรรมแบบ
ยกข้ึนแสดงเอง จบเทศนำ เทพบุตร พรำหมณ์และบริษทัท่ีประชุมกนั รวมเป็นสัตวแ์ปดหม่ืนส่ีพนั
ไดต้รัสรู้ธรรม๑๑๑ 
 วิเคราะห์มัฏฐกุณฑลีวิมาน อรรถกถำบทน้ีแสดงให้เห็นว่ำ แม้ควำมท่ีมีจิตเล่ือมในใน            
พระรัตนตรัยเป็นจิตท่ีเป็นกุศลจิต คือ มำนพมีศรัทธำในพระสัมมำสัมพุทธเจำ้ โดยไม่จ  ำเป็นตอ้งมี
กำรให้ทำน รักษำศีล หรือฟังพระธรรม เพรำะในขณะนั้นมำนพมีร่ำงกำยท่ีป่วยหนัก และใกล้
เสียชีวิต จึงไม่สำมำรถประกอบกรรมใด ๆ ไดเ้ลยมีแต่เพียงจิตท่ีเป็นกุศลเล่ือมในเท่ำนั้น ก็สำมำรถ
ท ำให้มำนพนั้นสำมำรถมีสุคติเป็นท่ีไปได ้และควำมท่ีเป็นกุศลจิตในขณะนั้นเป็นปัจจยั ท ำให้มี
กุศลวิบำกไปปฏิสนธิในสุคติภูมิ ดังนั้ น เ ม่ือเทพบุตรนั้ นกลับมำฟังพระธรรมเทศนำจำก                      
พระสัมมำสัมพุทธเจำ้อีกคร้ัง จึงสำมำรถไดด้วงตำเห็นธรรมบรรลุธรรมเป็นพระอริยบุคคลได ้ 
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  ในกำรศึกษำพุทธธรรมเพื่อกำรเยียวยำทำงใจผูป่้วยระยะสุดทำ้ยนั้น ผูว้ิจยัไดค้น้พบ พุทธธรรม 
เพื่อกำรเยียวยำทำงใจของญำติผูป่้วยระยะสุดทำ้ยอีกด้วย ซ่ึงจ ำเป็นตอ้งเตรียมควำมพร้อมกบัควำม
สูญเสียญำติมิตรอนัเป็นท่ีรักในเวลำอนัใกลน้ั้น ซ่ึงเป็นแง่คิดหลำยๆมุมมองอนัเป็นควำมจริงท่ีทรง
แสดงไวใ้นพระสูตรบทหน่ึงช่ือวำ่ อุรคเปตวตัถุ๑๑๒ วำ่ดว้ยกำรไม่ร้องไห้ถึงผูต้ำย และคุณของกำร
เจริญมรณำนุสติ ในพระสูตรน้ี ครอบครัวของพรำหมณ์ไดสู้ญเสียบุตรอนัเป็นท่ีรัก เพรำะถูกงูพิษท ำ
ร้ำย แต่ญำติทั้งหลำย มีกำรเจริญมรณำนุสติท่ีดีมำก่อนจึง ไดแ้ง่คิดถึงกำรเสียชีวิตของบุตรพรำหมณ์ 
ในรูปแบบท่ีแตกต่ำงกัน ตน้เหตุของกำรแสดงพระสูตรบทน้ี ได้แสดงไวใ้นอรรถกถำอุรคเปต
วตัถุ๑๑๓ อรรถกถำ ขทุทกนิกำย เปตวตัถุ ปฐมวรรค 
  ๔. อุรคเปตวัตถุ พระศำสดำเม่ือประทบัอยูใ่นพระเชตะวนั ทรงปรำรภอุบำสกคนหน่ึงจึง
ตรัสค ำเร่ิมตน้วำ่ ในกรุงสำวตัถี บุตรของอุบำสกคนหน่ึงไดถึ้งแก่กรรมลง เพรำะเหตุท่ีบุตรตำยลง 
อุบำสกนั้นจึงถึงควำมเศร้ำโศกร ่ ำไร ไม่ออกไปขำ้งนอก ไม่อำจจะท ำกำรงำนอะไร ๆ ได ้จึงอยู่แต่
ในเรือนเท่ำนั้น คร้ันในเวลำใกลรุ่้ง พระศำสดำเสด็จออกจำกพระมหำกรุณำสมำบติั ทรงตรวจดูสัตว์
โลกดว้ยพุทธจกัษุทรงเห็นอุบำสกนั้น  ไดเ้สด็จไปยงัเรือนของอุบำสกนั้นแลว้ ประทบัยนือยูท่ี่ประตู 
พระผูมี้พระภำคเจำ้เม่ือจะทรงบรรเทำควำมเศร้ำโศกของเขำ จึงตรัสอุรคชำดกว่ำ ในอดีตกำล ใน
เมืองพำรำณสี แควน้กำสี ได้มีตระกูลพรำหมณ์ ช่ือว่ำธรรมปำละ ในตระกูลพรำหมณ์นั้นมีคน
เหล่ำน้ีคือ พรำหมณ์ พรำหมณี บุตร ธิดำ ลูกสะใภแ้ละทำสีทั้งหมดไดมี้ควำมยนิดีในกำรเจริญมรณำนุสสติ 
บรรดำชนเหล่ำนั้น คนผูท่ี้จะออกไปจำกเรือนจะให้โอวำทคนท่ีเหลือแล้วไม่ห่วงใยออกไป              
วนัหน่ึง พรำหมณ์กบับุตรออกจำกเรือนไปไถนำ บุตรสุมหญำ้ใบไมแ้ละฟืนแหง้ ๆ อยู ่งูเห่ำตวัหน่ึง
ในท่ีนั้นเล้ือยออกจำกโพรงไม ้เพรำะกลวัถูกเผำไฟจึงกดับุตรคนน้ีของพรำหมณ์ เขำสลบไปเพรำะ
ก ำลงัพิษลม้ลงตรงนั้นเองตำยแลว้เกิดเป็นทำ้วสักกะเทวรำช ฝ่ำยชนในเรือน ยกร่ำงของบุตรข้ึนเชิง
ตะกอน จุดไฟเผำ ไม่เศร้ำโศก ไม่เดือดร้อน ได้ยืนมนสิกำรถึงอนิจจสัญญำเหมือนเผำท่อนไม้       
ล ำดบันั้น บุตรของพรำหมณ์บงัเกิดเป็นทำ้วสักกะ และทำ้วสักกะนั้นก็ไดเ้ป็นพระโพธิสัตวข์องเรำ
ทั้งหลำย พระองคท์รงพิจำรณำชำติก่อนของพระองค ์และบุญท่ีไดท้  ำไว ้เม่ือจะอนุเครำะห์บิดำและ
พวกญำติ จึงแปลงเพศเป็นพรำหมณ์มำในท่ีนั้น เห็นพวกญำติไม่เศร้ำโศก จึงกล่ำวถำมวำ่เพรำะเหตุ
ใดท่ำนจึงไม่เสียใจกบักำรจำกไปของบุตร พรำหมณ์กล่ำวว่ำ เขำเป็นบุตรรุ่นหนุ่มมีคุณมำกเป็น
โอรสเกิดในอก ทำ้วสักกะกล่ำววำ่ เม่ือบุตรรุ่นหนุ่มมีคุณเห็นปำนนั้นตำยไป ท ำไมพวกท่ำนจึงไม่
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เศร้ำโศกกนัเล่ำ พรำหมณ์และบุคคลทุกคนในครอบครัวไดฟั้งดงันั้น เม่ือจะบอกเหตุท่ีไม่เศร้ำโศก 
จึงกล่ำวเหตุผลของแต่ละคนกบัพรำหมณ์ผูเ้ป็นทำ้วสักกะนั้น 
 ทำ้วสักกะ คร้ันไดฟั้งถอ้ยค ำของคนเหล่ำนั้นแลว้มีจิตเล่ือมใส จึงตรัสวำ่ ท่ำนทั้งหลำยเจริญ
มรณัสสติชอบทีเดียว ตั้งแต่น้ีไป ท่ำนทั้งหลำยไม่มีกิจท่ีจะท ำมีกำรไถนำเป็นตน้ ดงัน้ีแล้วจึงท ำ
เรือนของชนเหล่ำนั้นให้เต็มดว้ยรัตนะ ๗ ประกำร โอวำทวำ่ ท่ำนทั้งหลำยอยำ่ประมำทจงให้ทำน 
รักษำศีล ท ำอุโบสถกรรมและบอกให้คนเหล่ำนั้นรู้จกัพระองค์แลว้ เสด็จไปสู่ท่ีของพระองค์แล   
แม้ชนเหล่ำนั้นมีพรำหมณ์เป็นต้น ท ำบุญมีทำน เป็นต้น ด ำรงอยู่ชั่วอำยุแล้ว บงัเกิดในเทวโลก              
พระศำสดำ คร้ันทรงน ำชำดกน้ีมำแล้ว ทรงถอนลูกศรคือควำมเศร้ำโศกของอุบำสกนั้นแล้วทรง
ประกำศสัจจะใหสู้ง ๆ ข้ึน ในเวลำจบสัจจะ อุบำสกด ำรงอยูใ่นโสดำปัตติผลแล 
 วิเคราะห์อรรถกถา อุรคเปตวัตถุ ผูว้ิจยัสรุปไดข้อ้คิดของบุคคลในครอบครัวมำแสดงเพื่อ
เป็นกำรให้ก ำลงัใจญำติมิตรของผูป่้วยระยะสุดทำ้ยในกำรเตรียมพร้อม กบักำรสูญเสียญำติในเวลำ
อนัใกล ้ดงัน้ีคือ  
 พรำหมณ์ผูพ้่อกล่ำวว่ำ บุตรของเรำละสรีระอนัคร ่ ำคร่ำของตนไป เหมือนงูลอกครำบ
ฉะนั้น เม่ือสรีระแห่งบุตรของเรำ ใชส้อยไม่ได ้ละไปแลว้ มีกำละอนักระท ำแลว้อยำ่งน้ี บุตรของเรำ
เม่ือญำติเผำอยู ่ยอ่มไม่รู้สึกถึงควำมร ่ ำไรของญำติทั้งหลำย เพรำะฉะนั้น เรำจึงไม่เศร้ำโศกถึงเขำ คติ
ของเขำมีอยำ่งไร เขำไดไ้ปสู่คตินั้น  
 นำงพรำหมณีผูเ้ป็นแม่ กล่ำวว่ำ บุตรของดิฉัน ดิฉันไม่ไดเ้ชิญมำ มำแลว้จำกปรโลก ดิฉัน
ไม่ไดอ้นุญำตใหไ้ป ก็ไปแลว้จำกมนุษยโลกน้ี เขำมำอยำ่งไร เขำก็ไปอยำ่งนั้น  ท ำไมจะตอ้งไปร ่ ำไร
ในกำรไปจำกโลกน้ีของเขำเล่ำ บุตรของดิฉนัเม่ือ พวกญำติเผำอยู ่ยอ่มไม่รู้สึกถึงควำมร ่ ำไรของหมู่
ญำติ เพรำะฉะนั้น ดิฉนัจึงไม่ร้องไหถึ้งบุตรนั้น คติของเขำมีอยำ่งไร เขำไดไ้ปสู่คตินั้นแลว้ 
 น้องสาวกล่าวว่า ถำ้ดิฉนัร้องไห้ ก็จะเป็นผูซู้บผอม ผลอะไรจะพึงมีแก่ดิฉนั ในกำร ร้องไห้
นั้น ควำมไม่สบำยใจก็จะพึงมีแก่ญำติและมิตรสหำยทั้งหลำยโดยยิ่ง พี่ชำยของดิฉนัอนัญำติเผำอยู่ 
ย่อมไม่รู้สึกถึงควำมร ่ ำไรของญำติทั้งหลำย เพรำะฉะนั้นดิฉันจึงไม่ร้องไห้ถึงพี่ชำยของดิฉันนั้น             
คติของเขำมีอยำ่งไร เขำไดไ้ปสู่คตินั้นแลว้ 
 ภรรยำของบุตรพรำหมณ์กล่ำววำ่ ผูใ้ดเศร้ำโศกถึงคนท่ีล่วงลบัไปแลว้ ผูน้ั้นก็เปรียบเหมือน
ทำรกร้องไห้ถึง พระจนัทร์อนัลอยอยู่ในอำกำศฉะนั้น สำมีของดิฉนัอนัญำติเผำอยู ่ยอ่มไม่รู้สึกถึง
ควำมร ่ ำไรของพวกญำติ เพรำะฉะนั้น ดิฉนัจึงไม่ร้องไห ้ถึงเขำ คติของเขำมีอยำ่งไร เขำไดไ้ปแลว้สู่
คตินั้น 
 นำงทำสีกล่ำววำ่ หมอ้น ้ ำอนัแตกแลว้พึงประสำนให้ติดอีกไม่ได ้ฉนัใด ผูใ้ดเศร้ำโศกถึงผู ้
ล่วงลบัไปแลว้ ผูน้ั้นก็เปรียบ เหมือนฉนันั้น นำยของดิฉนัอนัพวกญำติเผำอยู ่ยอ่มไม่รู้สึกถึงควำมร ่ ำ
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ไรของญำติทั้งหลำย เพรำะฉะนั้น ดิฉันจึงไม่ร้องไห้ถึงท่ำน คติของท่ำนมีอย่ำงไรท่ำนไดไ้ปสู่คติ
นั้นแลว้ 
 จำกกำรวิเครำะห์อรรถกถำน้ีผูว้ิจยัเห็นว่ำ ส่ิงท่ีเหมือนกนัในควำมคิดเห็นของทุกคนใน 
พระสูตรท่ีน ำมำเสนอนั้น ยอมรับกบักำรจำกไปของ พรำหมณ์หนุ่มคือ 
 ๑. ผูท่ี้จะไม่เศร้ำโศกเม่ือมีกำรสูญเสียบุคคลอนัเป็นท่ีรักไปนั้นต้องเป็นผูท่ี้มีกำรเจริญ 
มรณำนุสติมำอยำ่งดี 
 ๒. ทุกคนเห็นถูกตอ้งตำมพระธรรม มีกำรเช่ือกรรมและผลของกรรมว่ำสัตวโ์ลก ย่อมมี
กรรมเป็นของของตน ทุกคนมีควำมเห็นถูกตอ้งวำ่ คติของผูต้ำยมีอยำ่งไร ท่ำนไดไ้ปสู่คตินั้นแลว้ 
 ๓. ทุกคนเห็นถูกตอ้งตำมพระธรรมวำ่คนท่ีตำยแลว้ ก็ไม่รับรู้ใด ๆ แลว้ มีคติใหม่เป็นท่ีไป
ร่ำงท่ีทิ้งไวใ้นโลกมนุษยจึ์งไม่รับรู้ถึงควำมเศร้ำโศกของผูย้งัมีชีวติอยูอี่ก  
 ๕. อรรถกถาของโคณเปตวัตถุ อรรถกถำ ขุททกนิกำย เปตวตัถุ อุพพรีวรรค ควำมโดยย่อ
ของเร่ืองน้ีคือ ทรงปรำรภอุบำสกคนหน่ึงลูกตำยจำกไป และพระองคท์รงเห็นถึงอุปนิสัยกำรบรรลุ
โสดำปัตติผลของเขำจึงเสด็จโปรด และไดต้รัสถึงชำดก 
 ในกรุงทวำรวดี มีพระรำชำพี่น้องกัน ๑๐ คน คือ พระเจ้ำวำสุเทพ พลเทพ จันทเทพ                  
สุริยเทพ อคัคิเทพ วรุณเทพ อชัชุนเทพ  ปัชชุนเทพ ฆฏบณัฑิตเทพและองักุรเทพ ในเจำ้เหล่ำนั้น 
โอรสผูเ้ป็นท่ีรักของวำสุเทพมหำรำช ไดทิ้วงคตลง เพรำะเหตุนั้น พระรำชำจึงถูกควำมเศร้ำโศก
ครอบง ำ ทรงละพระรำชกรณียกิจทุกอยำ่ง ในเวลำนั้น ฆฏบณัฑิตเทพทรงพระด ำริวำ่ เวน้เรำเสียคน
อ่ืน ใครเล่ำท่ีช่ือวำ่สำมำรถจะหลีกเล่ียงควำมเศร้ำโศกพี่ชำยเรำ ยอ่มไม่มี เรำจะขจดัควำมเศร้ำโศก
ของพี่ชำยเรำดว้ยอุบำย ท่ำนฆฏบณัฑิตจึงแปลงเพศเป็นคนบำ้ แหงนดูอำกำศ เท่ียวไปทัว่พระนคร
พลำงกล่ำววำ่ ท่ำนจงใหก้ระต่ำยแก่เรำ ท่ำนจงใหก้ระต่ำยแก่เรำเถิด เวลำนั้น อ ำมำตยช่ื์อวำ่โรหิไณย 
ไปเฝ้ำพระเจ้ำวำสุเทพ แล้วทูลว่ำฆฏบณัฑิตร้องคร ่ ำครวญด้วยต้องกำรกระต่ำยบนดวงจันทร์ 
พระรำชำคร้ันทรงสดับดังนั้ นจึงถึงควำมโทมนัสว่ำ พระภำดำของเรำเป็นบ้ำเสียแล้วโดยมิ                  
ตอ้งสงสัย 
 ฆฏบณัฑิตไดฟั้งพระด ำรัสของพระรำชำก็ไดย้ืนน่ิงเสีย เม่ือจะแสดงควำมน้ีวำ่ ขำ้แต่พี่ชำย 
พระองคเ์ม่ือรู้วำ่หม่อมฉนัปรำรถนำกระต่ำยจำกดวงจนัทร์ คร้ันไม่ไดก้ระต่ำยนั้นจกัส้ินชีวิต เพรำะเหตุไร 
พระองคไ์ม่ไดโ้อรสท่ีตำยไปแลว้ จึงเศร้ำโศกถึง เม่ือฆฏบณัฑิตกล่ำวธรรมอยำ่งน้ี พระรำชำไดท้รง
สดบัดงันั้นเป็นผูป้รำศจำกลูกศรคือควำมโศก มีใจเล่ือมใส เม่ือจะสรรเสริญฆฏบณัฑิต 
 ฆฏบณัฑิตยอ่มไปตำมคือติดตำมพระเจำ้วำสุเทพ ผูอ้นัควำมเศร้ำโศก เพรำะบุตรครอบง ำ 
ดว้ยค ำอนัเป็นสุภำษิต เพื่อก ำจดัควำมเศร้ำโศกดว้ยประกำรใด คือ ดว้ยเหตุใด อ ำมำตยผ์ูเ้ป็นบณัฑิต
ก็เช่นนั้นอนัผูใ้ดผูห้น่ึงจะพึงได ้ควำมเศร้ำโศกของท่ำนจกัมีแต่ท่ีไหนฉะน้ีแล คำถำท่ีเหลือมีอรรถ
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ดงักล่ำวแลว้ในหนหลงันัน่แล พระศำสดำ คร้ันทรงน ำพระธรรมเทศนำน้ีมำแลว้ จึงตรัสวำ่ อยำ่งนั้น 
อุบำสก โปรำณกบณัฑิตทั้งหลำยฟังถอ้ยค ำของบณัฑิตทั้งหลำยแลว้ ขจดัควำมเศร้ำโศกเพรำะบุตรเสียได ้
ดงัน้ีแลว้จึงประกำศสัจจะประชุมชำดก ในท่ีสุดสัจจะ อุบำสกด ำรงอยูใ่นโสดำปัตติผลแล๑๑๔ 
 วิเคราะห์โคณเปตวัตถุ พระสูตรทั้งสองบทน้ีเป็นพระสูตรท่ีเก้ือกูลในกำรเยียวยำจิตใจผูท่ี้
สูญเสียญำติท่ีเสียชีวิตไป นับเป็นกำรเตรียมพร้อมท่ีบูรณำกำรของกำรเยียวยำจิตใจผูป่้วยระยะ
สุดทำ้ยท่ีครบถว้น เพรำะกำรเยียวยำจิตใจผูป่้วยระยะสุดทำ้ยท่ีครบวงจร นอกจำกจะเยียวยำจิตใจ
ผูป่้วยเองแลว้ตอ้งเตรียมควำมพร้อมของญำติของผูป่้วยดว้ย เน่ืองจำกเม่ือผูป่้วยเสียชีวติลงท่ีสุดแลว้ 
ควำมเสียใจและควำมไม่เขำ้ใจ ควำมไม่ยอมรับในกำรจำกไปของญำติย่อมตำมมำได ้ดงันั้นพระ
สูตรน้ีจึงสำมำรถเก้ือกูลญำติผูป่้วยและสำมำรถเยียวยำจิตใจผูป่้วยระยะสุดทำ้ยไดท้  ำให้ผูป่้วยไม่
กงัวลถึงควำมเศร้ำใจไดใ้นอนำคตดว้ย พระสูตรทั้งสองเป็นกำรเปรียบเทียบควำมตำย วำ่เป็นส่ิงท่ี
ไม่สำมำรถกบัคืนมำอีกได ้เหมือนเหตุกำรณ์ต่ำงๆท่ีพระองคท์รงแสดงเม่ือคร้ันเสวยพระชำติเป็น
พระโพธิสัตว ์เช่นกำรคร ่ ำครวญถึงคนท่ีตำยไปเหมือนคนท่ีอยำกไดค้ร ่ ำครวญถึงกระต่ำยบนดวง
จนัทร์เป็นต้น จึงถือเป็นกำรเตือนสติและให้สติกบัผูท่ี้ก ำลงัพลดัพรำกและสูญเสียญำติมิตรได้             
เป็นอยำ่งดี 
 ๖. อรรถกถาเร่ืองพระปูติคัตตติสสเถระ เร่ืองน้ีพระศำสดำตรัสคำถำว่ำ “อจิร  วตย   กำโย” 
กุลบุตรชำวกรุงสำวตัถีผูห้น่ึง ฟังธรรมกถำในส ำนกัของพระศำสดำ ถวำยชีวิตในพระศำสนำ  ได้
บรรพชำอุปสมบทแล้ว ได้ช่ือว่ำ พระติสสเถระ ต่อมำโรคเกิดข้ึนในสรีระของท่ำน คือ มีต่อม
ทั้งหลำยประมำณเท่ำเมล็ดผกักำดผดุข้ึนมนั (โตข้ึน) โดยล ำดบั ประมำณเท่ำเมล็ดถัว่เขียว ประมำณ
เท่ำเมล็ดถัว่ด ำ ประมำณเท่ำเมล็ดกระเบำ ประมำณเท่ำผลมะขำมป้อม ประมำณเท่ำผลมะตูมแตก
แลว้ สรีระทั้งส้ินไดเ้ป็นช่องเล็กช่องนอ้ย ท่ำนจึงช่ือวำ่พระปูติคตัตติสสเถระ (พระติสสเถระผูมี้กำยเน่ำ) 
ต่อมำ กระดูกของท่ำนแตก ไม่มีผูท่ี้ดูแลท่ำนเลย ผำ้นุ่งและผำ้ห่มเป้ือนด้วยหนองและเลือด พวก
ภิกษุมีสัทธิวิหำริก เป็นต้น ไม่อำจจะปฏิบติัได้ (จึงพำกัน) ทอดทิ้งแล้ว พระปูติคตัตติสสเถระ
ปรำกฏภำยในข่ำย คือ พระญำณของพระผูมี้พระภำคเจำ้ พระศำสดำทรงเห็นอุปนิสัยแห่งพระอรหัต
ของติสสภิกษุ พระพุทธเจำ้ทรงพยำบำลและทรงแสดงธรรม พระศำสดำประทบัยนื ณ ท่ีเหนือศีรษะ
ของเธอ ตรัสว่ำ “ภิกษุ กำยของเธอน้ี มีวิญญำณไปปรำศแลว้ หำอุปกำระมิได ้จกันอนบนแผ่นดิน 
เหมือนท่อนไม”้ ตรัสพระคำถำน้ีวำ่ ไม่นำนหนอ กำยน้ีจกันอนทบัแผน่ดิน กำยน้ีมีวิญญำณไปปรำศ อนั
บุคคลทิ้งแลว้ รำวกบัท่อนไมไ้ม่มีประโยชน์ฉะนั้นในเวลำจบเทศนำพระปูติคตัตติสสเถระ บรรลุพระ
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อรหตัพร้อมดว้ยปฏิสัมภิทำแลว้ แมช้นอ่ืนเป็นอนัมำกก็ไดเ้ป็นพระอริยบุคคลมีพระโสดำบนั เป็น
ตน้ ฝ่ำยพระเถระบรรลุพระอรหตัแลว้ก็ปรินิพพำน๑๑๕ 
 บทวเิคราะห์เร่ืองพระปูติคัตตติสสเถระ  
 ผูว้ิจยัศึกษำอรรถกถำน้ีพบว่ำ พระพุทธองค์ทรงมีพระเมตตำในกำรดูแลพระภิกษุอำพำธ
ดว้ยพระองค์เอง ซ่ึงต่อมำพระสูตรน้ีเป็นตวัอย่ำงท่ีพระพุทธองค์ทรงแสดงอำนิสงค์ของกำรดูแล
พระภิกษุอำพำธต่อมำถึงปัจจุบนัด้วย ซ่ึงเม่ือวิเครำะห์พระสูตรแล้วผูว้ิจยัพบว่ำ พุทธธรรมนั้น 
เหมำะแก่กำรเยยีวยำจิตใจผูป่้วยในเวลำและโอกำสท่ีเหมำะสมดว้ย เพรำะเม่ือพระปูติคตัตติสสเถระ
นั้น มีร่ำงกำยท่ีไดรั้บกำรพยำบำลจนสะอำดและสบำยตวัแลว้ อินทรียจึ์งเหมำะสมในกำรรองรับ
พระธรรมของพระสัมมำสัมพุทธเจำ้ เพียงพระองคต์รัสคำถำวำ่ ร่ำงกำยไม่เท่ียงเท่ำนั้น               พระ
ปูติคตัตติสสเถระก็สำมำรถนอ้มจิตตำมพระคำถำและสำมำรถแทงตลอดสัจจะบรรลุ                    พระ
อรหันต์ แลว้นิพพำนไปได ้ซ่ึงก็นบัว่ำ ท่ำนพระปูติคตัตติสสเถระตอ้งเป็นผูมี้ปัญญำมำก่อนด้วย
เช่นกนั 
 ๗. อรรถกถาเร่ืองบุรุษผู้ฆ่าโจรมีเคราแดง เน้ือควำมโดยย่อของอรรถกถำน้ีดังน้ีคือ 
เพชฌฆำตเครำแดง ช่ือนำยตมัพทำฐิกะออกจำกต ำแหน่งเวลำแก่ เขำเคยฆ่ำโจร (ครำวละ) ๕๐๐ ๆ 
ซ่ึงเขำน ำมำแต่ทิศปัศจิมบำ้ง ทิศอุดรบำ้ง เขำฆ่ำโจร (ส้ิน) ๒ พนัคน ซ่ึงน ำมำแต่ทิศทั้ง ๔ เม่ือฆ่ำ
มนุษยท่ี์เขำน ำมำ ๆ คือ คนหน่ึง สองคน ทุกวนั ๆ ไดก้ระท ำโจรฆำตกกรรมส้ิน ๕๕ ปี. ในเวลำเป็น
คนแก่ เขำไม่อำจจะตดัศีรษะดว้ยกำรฟันทีเดียวได ้ตอ้งฟัน ๒ - ๓ ที ท ำใหม้นุษยท์ั้งหลำยล ำบำก จึง
ถอนต ำแหน่งนั้นของเขำเสีย เม่ือเขำออกจำกงำนและมำพกัอยู่บำ้นกบัภรรยำวนัหน่ึง ในขณะนั้น
พระสำรีบุตรเถระออกจำกสมำบัติ  แสดงตนยืนอยู่ ท่ีประตูเรือนของนำยตัมพทำฐิกะนั้ น                               
นำยตมัพทำฐิกะนั้น พอแลเห็นพระเถระก็มีจิตเล่ือมใสคิดวำ่ เรำกระท ำโจรฆำตกกรรมมำนำน เรำ
ฆ่ำมนุษยเ์สียเป็นอนัมำก บดัน้ี ในเรือนของเรำตกแต่งยำคูเจือน ้ ำนมไว ้แลพระเถระก็มำยืนอยู่ท่ี
ประตูเรือนของเรำ เรำถวำยไทยธรรมแก่พระผูเ้ป็นเจำ้เสียในเวลำน้ี ก็ควร ดงัน้ีแลว้ จึงน ำยำคูท่ีวำง
ไวข้ำ้งหนำ้ออกไปแลว้ เขำ้ไปหำพระเถระ ไหวแ้ลว้นิมนตใ์หน้ัง่ภำยในเรือน เกล่ียยำคูเจือน ้ ำนมลง
ในบำตร ไดย้นืพดัพระเถระอยู ่จำกนั้นไม่นำนนำยตมัพทำฐิกะตำยไปเกิดในดุสิตบุรี๑๑๖        
  
 

                                                 
๑๑๕ข.ุธ.อ. ๔๐/๔๓๕ 
๑๑๖ข.ุธ.อ. ๔๑/๔๑๘. 
 



 

 
๑๐๔ 

 วเิคราะห์อรรถกถาเร่ืองบุรุษผู้ฆ่าโจรเคราแดง 
 อรรถกถำเร่ืองน้ีแสดงถึงอำนิสงคแ์ห่งทำนบำรมีผูว้ิจยัพบวำ่ ทำนกุศลท่ีผูใ้กลเ้สียชีวติไดท้  ำ
ไวก่้อนตำย แมเ้พียงเล็กนอ้ย แต่ดว้ยควำมเล่ือมใสในทำนกุศลน้ีก็สำมำรถน ำผูก้ระท ำไดไ้ปสู่สุคติ
ได ้ดงักำรกระท ำของนำยตมัพทำฐิกะ นั้นตลอดชีวิตมีกำรฆ่ำสัตวต์ดัชีวิต ซ่ึงกำรฆ่ำมนุษยน์ั้นถือ
เป็นบำปอกุศลมำก บุญกุศลใดไม่เคยกระท ำเลย นอกจำกน้ียงัเป็นผูมี้ปัญญำทึบ ไม่สำมำรถแทง
ตลอดพระสัจธรรมไดเ้ลย มีเพียงจิตเล่ือมในในทำนกุศลน้ีเท่ำนั้น กุศลจิตในคร้ังนั้นเพียงคร้ังเดียว
เท่ำนั้นสำมำรถน ำนำยตมัพทำฐิกะ ไปสู่ดุสิตสวรรคไ์ด ้จึงนบัเป็นพระสูตรตวัอยำ่งท่ีแสดงให้เห็น
ถึงอำนิสงคข์องทำนกุศลท่ีดีมำกทีเดียว 
 ๘. อรรถกถาเร่ืองธิดานายช่างหูก ผูว้ิจยัขอสรุปเน้ือควำมโดยย่อของพระสูตรน้ีดงัน้ีคือ 
พระศำสดำ ตรัสวำ่ ท่ำนทั้งหลำยจงเจริญมรณสติอย่ำงน้ีวำ่ ชีวิตของเรำไม่ย ัง่ยืน ควำมตำยของเรำ
แน่นอน เรำพึงตำยแน่แท,้ ชีวิตของเรำมีควำมตำยเป็นท่ีสุด ชีวิตของเรำไม่เท่ียง, ควำมตำยเท่ียง’ 
พระศำสดำเสด็จประทำนโอวำทแด่ ธิดำช่ำงเมืองอำฬวี นำงกุมำริกำนั้น เจริญมรณสติ ๓ ปี ต่อมำ
วนัหน่ึง พระศำสดำทรงตรวจดูโลก ในเวลำใกลรุ่้งทรงเห็นนำงกุมำริกำนั้น เขำ้ไปในภำยในข่ำย คือ
พระญำณของพระองค ์นำงกุมำริกำนั้นเขำ้ไปเฝ้ำ ถวำยบงัคมแลว้ ไดย้นือยู ่ณ ท่ีควรขำ้งหน่ึง     พระ
ศำสดำตรัสถำมปัญหำกะนำงว ่
 เธอมำจำกไหน กุมำริกำ ไม่ทรำบ พระเจำ้ขำ้  
 พระศำสดำ เธอจกัไป ณ ท่ีไหน   
 กุมำริกำ ไม่ทรำบ พระเจำ้ขำ้         
 พระศำสดำ เธอไม่ทรำบหรือ          
 กุมำริกำ ทรำบ พระเจำ้ขำ้         
 พระศำสดำ เธอทรำบหรือ         
 กุมำริกำ ไม่ทรำบ พระเจำ้ขำ้          
 พระศำสดำตรัสถำมปัญหำ ๔ ขอ้กะนำงกุมำริกำนั้น ดว้ยประกำรฉะน้ี         
 มหำชนต่ำงไม่เขำ้ใจในค ำตอบของธิดำช่ำงหูก พระศำสดำทรงกระท ำมหำชนใหเ้งียบเสียง
แลว้ตรัสถำมวำ่ “กุมำริกำ เธอ เม่ือเรำกล่ำววำ่ มำจำกไหน ?” เพรำะเหตุไร เธอจึงตอบวำ่ ‘ไม่ทรำบ’ 
กุมำริกำ “ขำ้พเจำ้ ไม่ทรำบวำ่ มำแลว้จำกไหน จึงเกิดในท่ีน้ี”   
 ล ำดบันั้น พระศำสดำประทำนถำมแลว้ว่ำ ‘เธอจะไป ณ ท่ีไหน’ เพรำะเหตุไร จึงกล่ำวว่ำ 
‘ไม่ทรำบ’ กุมำริกำ “ขำ้พเจำ้ยอ่มไม่ทรำบวำ่ จกัไปเกิดในท่ีไหน” เม่ือจุติจำกโลกน้ี 
 ล ำดบันั้น พระศำสดำประทำนสำธุกำรแก่นำงเป็นคร้ังท่ี ๒ แลว้ตรัสถำมแมข้อ้ต่อไปว่ำ 
“เม่ือเช่นนั้น เธอ อนัเรำถำมวำ่ ‘ไม่ทรำบหรือ’ เพรำะเหตุไร จึงกล่ำววำ่ ทรำบ” กุมำริกำ หม่อมฉนั



 

 
๑๐๕ 

ย่อมทรำบภำวะคือควำมตำยของหม่อมฉันเท่ำนั้ น เหตุนั้ น จึงกรำบทูลอย่ำงนั้ น ล ำดับนั้ น                   
พระศำสดำประทำนสำธุกำรแก่นำงเป็นคร้ังท่ี ๓ ว่ำ แลว้ตรัสถำมแมข้อ้ต่อไปวำ่ “เม่ือเป็นเช่นนั้น 
เธอ อนัเรำถำมว่ำ ‘เธอย่อมทรำบหรือ’ เพรำะเหตุไร จึงพูดว่ำ ไม่ทรำบ” กุมำริกำ หม่อมฉันย่อม
ทรำบแต่ภำวะ คือ ควำมตำยของหม่อมฉันเท่ำนั้น พระเจำ้ขำ้ แต่ย่อมไม่ทรำบว่ำ “จกัตำยในเวลำ
กลำงคืน กลำงวนัหรือเวลำเช้ำเป็นตน้ ในกำลช่ือโน้น เพรำะเหตุนั้น จึงพูดอย่ำงนั้น” ล ำดบันั้น            
พระศำสดำประทำนสำธุกำรคร้ังท่ี ๔ แก่นำงวำ่ สัตวโ์ลกน้ีเป็นเหมือนคนตำบอด ในโลกน้ีนอ้ยคน
นักจะเห็นแจง้, น้อยคนนักจะไปสวรรค์เหมือนนกหลุดแล้วจำกข่ำย (มีน้อย) ฉะนั้น ในเวลำจบ
เทศนำ นำงกุมำริกำนั้นด ำรงอยูใ่นโสดำปัตติผล เทศนำไดมี้ประโยชน์แมแ้ก่มหำชน ธิดำช่ำงหูกตำย
ไปเกิดในดุสิตภพ เน่ืองจำก บิดำของนำงได้โกรธท่ีนำงไม่ได้ทอผำ้ตำมสั่ง จึงใช้ท่อนฟืมนั้นไป
ประหำรนำงกุมำริกำนั้นท่ีอก นำงท ำกำละแลว้ไดเ้กิดบนสวรรคช์ั้นดุสิต๑๑๗  
 วเิคราะห์อรรถกถาเร่ืองธิดานายช่างหูก 
 ผูว้ิจยัพบวำ่ อรรถกถำเร่ืองน้ีแสดงถึงอำนิสงคข์องกำรเจริญมรณำนุสติของธิดำช่ำงทอหูก 
ซ่ึงพระสัมมำสัมพุทธเจำ้ทรงสรรเสริญว่ำ เป็นผูมี้ปัญญำ พระพุทธองค์ทรงถำมค ำถำม ๔ ขอ้นำง
ตอบไดอ้ย่ำงถูกตอ้งและยงัเป็นประโยชน์แก่สำธุชนทั้งหลำยอีกด้วย ดว้ยอำนิสงค์ของกำรเจริญ
มรณำนุสตินั้น ท ำให้นำงสำมำรถแทงตลอดสัจจะบรรลุเป็นพระโสดบนัไดเ้ป็นท่ีแน่นอนวำ่มีสุคติ
เป็นท่ีหวงัในภพหน้ำแน่นอน ดงันั้นเม่ือนำงถึงแก่กรรมลงในวนันั้นจึงได้ไปบงัเกิดในสวรรค์               
ชั้นดุสิต พระสูตรบทน้ีจึงเป็นตวัอยำ่งของอำนิสงคก์ำรเจริญมรณำนุสติท่ีดีได ้
 ๙. อรรถกถาเร่ืองธัมมิกอุบาสก เน้ือย่อของอรรถกถำน้ีคือ ในเมืองสำวตัถี ไดมี้อุบำสกผู ้
ปฏิบติัธรรมประมำณ ๕๐๐ คน บรรดำอุบำสกเหล่ำนั้น คนหน่ึง ๆ มีอุบำสกเป็นบริวำรคนละ ๕๐๐ 
อุบำสกท่ีเป็นหวัหนำ้แห่งอุบำสกเหล่ำนั้นมีบุตร ๗ คน ธิดำ ๗ เขำพร้อมทั้งบุตรและภรรยำ ไดเ้ป็น
ผูมี้ศีล มีกลัยำณธรรม มีควำมยินดีในอนัจ ำแนกทำน ด้วยประกำรฉะน้ี ต่อมำ โรคเกิดข้ึนแก่เขำ            
อำยุสังขำรเส่ือมรอบแลว้ เขำใคร่จะสดบัธรรมจึงส่ง (คน) ไปสู่ส ำนกัพระศำสดำ ดว้ยกรำบทูลวำ่            
“ขอพระองค์ไดโ้ปรดส่งภิกษุ ๘ รูป หรือ ๑๖ รูป ประทำนแก่ขำ้พระองค์เถิด” พระศำสดำทรงส่ง
ภิกษุทั้งหลำยไป ภิกษุเหล่ำนั้นไปแลว้นัง่บนอำสนะท่ีตบแต่งไว ้ลอ้มเตียงของเขำ อนัเขำกล่ำววำ่ 
“ท่ำนผูเ้จริญ กำรเห็นพระผูเ้ป็นเจำ้ทั้งหลำย จกัเป็นของอนักระผมไดโ้ดยยำก กระผมเป็นผูทุ้พพลภำพ 
ขอพระผูเ้ป็นเจำ้ทั้งหลำย จงสำธยำยพระสูตร ๆ หน่ึง โปรดกระผมเถิด จึงถำมวำ่ “ท่ำนประสงคจ์ะ
ฟังสูตรไหน อุบำสก” เม่ือเขำเรียนวำ่ “สติปัฏฐำนสูตร ท่ีพระพุทธเจำ้ทุกพระองคไ์ม่ทรงละแลว้”  

                                                 

 ๑๑๗ข.ุธ.อ. ๔๒/๒๔๕. 



 

 
๑๐๖ 

 ขณะนั้น รถ ๖ คนัประดบัดว้ยอลงักำรทุกอยำ่ง เทียมดว้ยมำ้สินธพพนัตวัใหญ่ประมำณได ้
๑๕๐ โยชน์ มำจำกเทวโลก ๖ ชั้น เทวดำยืนอยูบ่นรถเหล่ำนั้น ต่ำงก็เช้ือเชิญวำ่ “ขำ้พเจำ้จกัน ำไปยงั
เทวโลกของขำ้พเจำ้ ฝ่ำยอุบำสกไม่ปรำรถนำจะใหเ้ป็นอนัตรำยแก่กำรฟังธรรม จึงกล่ำวกบัเทวดำวำ่ 
“ท่ำนทั้งหลำย จงรอก่อน จงรอก่อน” แต่ พวกภิกษุและบุตรธิดำอุบำสกเขำ้ใจผิด ภิกษุต่ำงหยุดน่ิง 
ดว้ยเขำ้ใจวำ่ “อุบำสกพูดกบัพวกเรำ” ล ำดบันั้น บุตรและธิดำของเขำคิดวำ่ “บิดำ ให้นิมนตภิ์กษุมำ
ให้ท ำสำธยำยแลว้ ห้ำมเสียเองเทียว, ช่ือว่ำสัตวผ์ูไ้ม่กลวัต่อมรณะไม่มี เม่ืออุบำสก ตอ้งกำรท ำให้
มหำชนเห็นถึงรำชรถ จึงเหวี่ยงพวงดอกไมไ้ป  บุตรเหล่ำนั้นไดเ้หวี่ยงไปแลว้ พวงดอกไมน้ั้นได้
คล้องท่ีแอกรถห้อยลงในอำกำศ มหำชนเห็นแต่พวงดอกไม้นั้ น หำเห็นรถไม่ อุบำสกพูดว่ำ                
“เจำ้ทั้งหลำยเห็นพวงดอกไมน้ัน่ไหม” เม่ือบุตรตอบว่ำ “เห็น” อุบำสกจึงกล่ำววำ่ “พวงดอกไมน้ัน่ 
ห้อยท่ีรถซ่ึงมำจำกดุสิต เรำจะไปสู่ภพดุสิต พวกเจำ้อยำ่วิตกไปเลย พวกเจำ้มีควำมปรำรถนำจะเกิด
ในส ำนกัเรำ ก็จงท ำบุญทั้งหลำย ตำมท ำนองท่ีเรำท ำแลว้เถิด” ดงัน้ีแลว้ ท ำกำละ ด ำรงอยูบ่นรถท่ีมำ
จำกภพดุสิต ไปบงัเกิดเป็นเทพบุตรบนสวรรค์ชั้นดุสิต พระศำสดำจึงทรงพยำกรณ์คติท่ีไปคือ                
ภพดุสิตแห่งอุบำสกและ ตรัสว่ำ “อย่ำงนั้น ภิกษุทั้งหลำย เพรำะคนผูไ้ม่ประมำทแล้วทั้งหลำย              
เป็นคฤหสัถก์็ตำม เป็นบรรพชิตก็ตำม ยอ่มบนัเทิงในท่ีทั้งปวงทีเดียว” ดงัน้ีแลว้ ตรัสพระคำถำน้ีวำ่  
    อิธ โมทติ เปจฺจ โมทติ  กตปุญฺโญ อุภยตฺถ โมทติ  
    โส โมทติ โห ปโมทติ  ทิสฺวำ กมฺมวสุิทฺธิมตฺตโน  

  ผูท้  ำบุญไวแ้ลว้ ยอ่มบนัเทิงในโลกน้ี ละไปแลว้ ก็ยอ่มบนัเทิง ยอ่มบนัเทิงใน
โลกทั้งสอง เขำเห็น ควำมหมดจดแห่งกรรมของตน ยอ่มบนัเทิงเขำยอ่มร่ืนเริงในกำล
จบคำถำ ชนเป็นอนัมำกไดเ้ป็นพระอริยบุคคลมีพระโสดำบนัเป็นตน้๑๑๘  

 วเิคราะห์อรรถกถาเร่ืองธรรมิกอุบาสก  
 อรรถกถำบทน้ีเป็นตวัอย่ำงของอำนิสงค์กำรเจริญทำนกุศล และศีลกุศล ท่ีดีเน่ืองจำก
อุบำสกน้ีมีกำรเจริญทำน และศีลท่ีดีมำตลอดชีวิต อำนิสงคข์องกุศลนั้นจึงท ำให้เทวดำจำกเทวโลก
มำรับขณะจะท ำกำละกิริยำในชำติน้ี และดว้ยอำนิสงคข์องกำรฟังสติปัฏฐำนสูตร ท ำให้อุบำสกนั้น 
มีสติและสมำธิขณะท ำกำละ เม่ือถึงแก่ควำมตำยลงจึงมีสุคติเป็นท่ีไปคือท่ีสวรรคช์ั้นดุสิต พระสูตร
น้ีจึงเป็นตวัอยำ่งของกำรเจริญทำนกุศล และ ศีลกุศล ตลอดจนอำนุภำพแห่งสติปัฏฐำนสูตรดว้ย 
 ๑๐. อรรถกถาเร่ืองพระนางสามาวดี  ควำมโดยย่อของอรรถกถำบทน้ีคือ พระศำสดำ                
เม่ืออำศยักรุงโกสัมพี ประทบัอยูท่ี่โฆสิตำรำม ทรงปรำรภควำมวอดวำยคือควำมตำยของหญิง ๕๐๐ 
มีพระนำงสำมำวดีเป็นประธำน และของญำติ ๕๐๐ ของพระนำงมำคนัทิยำนั้น ซ่ึงมีนำงมำคนัทิยำ
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๑๐๗ 

เป็นประธำน จึงตรัสพระธรรมเทศนำน้ีวำ่ “อปฺปมำโท อมต  ปท ” เป็นตน้ พระนำงสำมำวดีเป็นลูก
สำวของโฆสกเศรษฐี ต่อมำไดเ้ป็นอคัรมเหสีของพระเจำ้อุเทน ต่อมำพระเจำ้อุเทนมีพระมเหสีอีก
พระองค์ช่ือ พระนำงมำคนัทิยำ ซ่ึงพระนำงมำคนัทิยำไดก้ลัน่แกลง้พระนำงสำมำวดีตลอดแต่ไม่
ส ำเร็จสุดทำ้ยจึงไดอ้อกอุบำย เผำปรำสำทของพระนำงสำมำวดี ฝ่ำยพระนำงสำมำวดีเม่ือทรำบวำ่
ควำมตำยมำถึง ไดใ้ห้โอวำทแก่หญิงเหล่ำนั้นวำ่ “กำรก ำหนดอตัภำพ ซ่ึงถูกไฟเผำอยำ่งน้ีของพวก
เรำผูท้่องเท่ียวอยู่ในสงสำร อนัมีส่วนสุดไม่ปรำกฏแล้ว แม้พุทธญำณก็ไม่ท ำได้โดยง่ำย ท่ำน
ทั้งหลำยจงเป็นผูไ้ม่ประมำทเถิด” หญิงเหล่ำนั้น เม่ือต ำหนักถูกไฟไหม้อยู่ มนสิกำรซ่ึงเวทนำ
ปริคคหกัมมฏัฐำนมีกำรก ำหนดเวทนำเป็นอำรมณ์บำงพวกบรรลุผลท่ี๒บำงพวกบรรลุผลท่ี๑๑๙  
เพรำะฉะนั้น พระธรรมสังคำหกำจำรย ์จึงกล่ำววำ่ คร้ังนั้นแล- ภิกษุเป็นอนัมำก กลบัจำกบิณฑบำต
ในภำยหลงัแห่งภตั หลงัจำกฉันขำ้ว) พระผูมี้พระภำคเจำ้ ประทบัอยู่โดยท่ีใด เขำ้ไปเฝ้ำโดยท่ีนั้น 
คร้ันเขำ้ไปเฝ้ำแลว้ ถวำยอภิวำทพระผูมี้พระภำคเจำ้ นัง่แลว้ ณ ส่วนขำ้งหน่ึง ภิกษุเหล่ำนั้นผูน้ัง่แลว้ 
ณ ส่วนขำ้งหน่ึงแล ไดก้รำบทูลค ำน้ีกะพระผูมี้พระภำคเจำ้ว่ำ “ขำ้แต่พระองค์ผูเ้จริญ ขอประทำน
วโรกำส ภำยในบุรีของพระเจ้ำอุเทนผูเ้สด็จไปสู่พระรำชอุทยำนถูกไฟไหมแ้ล้ว หญิง ๕๐๐ มี              
พระนำงสำมำวดีเป็นประมุขท ำกำละแล้ว  ข้ำแต่พระองค์ผูเ้จริญ คติของอุบำสิกำเหล่ำนั้นเป็น
อย่ำงไร ? สัมปรำยภพเฉพำะหน้ำเป็นอย่ำงไร” พระผูมี้พระภำคเจ้ำตรัสว่ำ “ภิกษุทั้งหลำย ใน
อุบำสิกำเหล่ำน้ี อุบำสิกำท่ีเป็นโสดำบนัก็มี, เป็นสกทำคำมีก็มี เป็นอนำคำมีก็มี อุบำสิกำทั้งหมดนั้น
ไม่เป็นผูไ้ร้ผลท ำกำละดอก ภิกษุทั้งหลำย”  
 ล ำดบันั้นแล พระผูมี้พระภำคเจำ้ทรงทรำบเน้ือควำมนั้นแลว้ ทรงเปล่งพระอุทำนน้ี ในเวลำ
นั้นวำ่ “โลกมีโมหะเป็นเคร่ืองผูกพนั ยอ่มปรำกฏ ดุจรูปอนัสมควร, คนพำลมีอุปธิกิเลสเป็นเคร่ือง
ผกู ไว ้ถูกควำมมืดแวดลอ้มแลว้จึงปรำกฏดุจมีควำมเท่ียง, ควำมกงัวลยอ่มไม่มีแก่ผูเ้ห็นอยู”่๑๒๐ 
 วเิคราะห์อรรถกถาเร่ืองพระนางสามาวดี 
 เม่ือวเิครำะห์อรรถกถำบทน้ีโดยละเอียดผูว้ิจยัพบวำ่ พระนำงสำมำวดีและหญิงบริวำรเป็นผู ้
มีปัญญำและมีบุญญำธิกำรซ่ึงไดท้  ำไวแ้ลว้แต่ปำงก่อน ดงันั้นจึงไม่กลวัต่อมรณภยัเบ้ืองหนำ้ เพรำะ
จำกพระสูตรขณะท่ีไฟไหมน้ั้นยงัสำมำรถเจริญเวทนำปริคคหกมัมฏัฐำน มีกำรก ำหนดเวทนำเป็น
อำรมณ์ สำมำรถแทงตลอดสัจจะ บรรลุโลกุตรธรรมตำมสมควรแก่ธรรม คือ บำงพวกท่ีมีปัญญำ
มำกสำมำรถแทงตลอดถึงอนำคำมิผล บำงพวกแทงตลอดถึงสกทำคำมิผล ส่วนบำงพวกแทงตลอด
โสดำปติผลจิต กำรมีสติตั้งมัน่ไม่เกรงกลวัต่อควำมตำยท่ีก ำลงัเผชิญหนำ้ จึงเป็นตวัอยำ่งท่ีดีส ำหรับ
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๑๐๘ 

กำรเตรียมควำมพร้อมในกำรเผชิญควำมตำยของผูป่้วยระยะสุดทำ้ยในปัจจุบนัไดด้้วย เพรำะกำร
เผชิญวิกฤติกำรณ์นั้น เรำสำมำรถเปล่ียนให้เป็นโอกำสในกำรไปสู่ส่ิงท่ีดีกว่ำได้ ดังกรณีของ              
พระนำงสำมำรวดีและหญิงบริวำร ๕๐๐ สำมำรถใชว้ิกฤตคือควำมตำยจำกกองเพลิงนั้นเป็นโอกำส 
ตดัวฏัสงสำร สู่ควำมเป็นพระอริยบุคคล ดว้ยกำรเจริญเวทนำปริคคหกมัมฏัฐำนมีกำรก ำหนดเวทนำ
เป็นอำรมณ์ สำมำรถแทงตลอดสัจจะ นัน่เอง 
 ๑๑. อรรถกถาเร่ืองนางปติปูชิกา ควำมโดยยอ่ของอรรถกถบทน้ีคือ พระศำสดำ เม่ือประทบั
อยู่ในกรุงสำวตัถี ทรงปรำรภหญิงช่ือปติปูชิกำ ตรัสพระธรรมเทศนำน้ีว่ำ “ปุปฺผำนิ เหว” เป็นตน้  
เทพบุตรนำมว่ำมำลำภำรี ในดำวดึงสเทวโลกนั้น มีนำงอปัสรพนัหน่ึงแวดลอ้มแลว้ เขำ้ไปสู่สวน 
เทพธิดำ ๕๐๐ ข้ึนสู่ตน้ไม ้ยงัดอกไมใ้ห้ตกอยู.่ เทพธิดำ ๕๐๐ เก็บเอำดอกไมท่ี้เทพธิดำเหล่ำนั้นให้
ตกแลว้ ประดบัเทพบุตร บรรดำเทพธิดำเหล่ำนั้น เทพธิดำองคห์น่ึง จุติบนก่ิงไมน้ัน่แล สรีระดบัไป 
ดุจเปลวประทีป นำงถือปฏิสนธิในเรือนแห่งตระกูลหน่ึง ในกรุงสำวตัถี เม่ือเติบใหญ่นำงได้
แต่งงำนไปในสกุลสำมีต่อมำนำงตั้งครรภ์แล้ว นำงก็คลอดบุตร โดยกำลอนัล่วงไป ๑๐ เดือน                
ในกำลท่ีบุตรนั้นเดินได้ นำงได้บุตรแมอ่ื้น ๆ รวม ๔ คน ในวนัหน่ึง นำงถวำยทำน ท ำกำรบูชำ                   
ฟังธรรม รักษำสิกขำบท ในเวลำเป็นท่ีสุดแห่งวนั ก็ท ำกำละดว้ยโรคชนิดใดชนิดหน่ึง ซ่ึงบงัเกิดข้ึน
ในขณะนั้น แลว้บงัเกิดในส ำนกัสำมีเดิมของตน๑๒๑  
 วเิคราะห์อรรถกถาเร่ืองนางปติปูชิกา  
 ผูว้ิจยัพบว่ำพระสูตรน้ีเป็นอีกตวัอย่ำงหน่ึงของกำรแสดงผลอำนิสงค์ของกำรเจริญทำน             
ท  ำกำรบูชำ ฟังธรรม รักษำสิกขำบท ซ่ึงเป็นกุศลขั้นพื้นฐำนท่ีพุทธศำสนิกนสำมำรถท ำไดโ้ดยง่ำย 
ซ่ึงนำงปติปูชิกำไดก้ระท ำแลว้สำมำรถกลบัไปเสวยกุศลวบิำกในเทวโลกดงัเดิม ก่อนท่ีนำงจะมำเกิด
ในโลกมนุษยไ์ด ้เป็นตวัอย่ำงท่ีดีและง่ำยต่อกำรปฏิบติัในช่วงเวลำสุดทำ้ยท่ีเหลือน้อยของผูป่้วย
ระยะสุดทำ้ยดว้ย 
 ๑๒. อรรถกถาเร่ืองนางปุณณทาสี ผูว้จิยัขอน ำเสนอเน้ือควำมโดยยอ่ของพระสูตรน้ีดงัน้ีคือ 
ในวนัหน่ึง เศรษฐีได้ให้ขำ้วเปลือกเป็นอนัมำกแก่นำงปุณณำทำสีนั้น เพื่อประโยชน์แก่อนัซ้อม
ขำ้วเปลือก นำงตำมประทีปในกลำงคืน ซอ้มขำ้วเปลือกอยู ่มีตวัชุ่มดว้ยเหง่ือ จึงไดไ้ปยนืตำก ลมอยู ่
ณ ภำยนอก เพื่อตอ้งกำรพกัผอ่น นำงปุณณำเห็นภิกษุทั้งหลำยผูเ้ท่ียวไปบนภูเขำ ดว้ยแสงสวำ่ง คร้ัน
เวลำแต่เชำ้ตรู่ จึงหยิบร ำชุบน ้ ำให้ชุ่มแลว้ ท ำขนมบนฝ่ำมือ ป้ิงท่ีถ่ำนเพลิง ห่อไวใ้นพก คิดวำ่ จะน ำ
ขนมนั้นไปถวำยพระศำสดำ แมพ้ระศำสดำก็เสด็จด ำเนินไปทำงนั้น นำงเห็นพระศำสดำแลว้ คิดวำ่ 
“ในวนัอ่ืน ๆ ถึงเม่ือเรำพบพระศำสดำ ไทยธรรมของเรำก็ไม่มี, เม่ือไทยธรรมมี เรำก็ไม่พบ           
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๑๐๙ 

พระศำสดำ ก็บดัน้ี ไทยธรรมของเรำก็มี ทั้งพระศำสดำก็ปรำกฏเฉพำะหนำ้ ถำ้พระองคไ์ม่ทรงคิดวำ่ 
ทำนของเรำเศร้ำหมองหรือประณีตแลว้พึงรับไซร้ เรำพึงถวำยขนมน้ี” ดงัน้ีแลว้ จึงวำงหมอ้ไว ้ณ 
ส่วนขำ้งหน่ึง ถวำยบงัคมพระศำสดำ กรำบทูลวำ่ “ขอพระองคจ์งทรงรับทำนอนัเศร้ำหมองน้ีท ำกำร
สงเครำะห์แก่หม่อมฉนัเถิดพระเจำ้ขำ้” พระศำสดำทอดพระเนตรดูพระอำนนทเถระแลว้ ทรงนอ้ม
บำตรท่ีทำ้วมหำรำชถวำยไว ้อนัพระอำนนทเถระน ำออกถวำย รับขนม แมน้ำงปุณณำวำงขนมนั้น
ลงในบำตรของพระศำสดำแลว้ถวำยบงัคมดว้ยเบญจำงคประดิษฐ์ กรำบทูลวำ่ “ขอธรรมท่ีพระองค์
ทรงเห็นแลว้นัน่แหละ จงส ำเร็จแก่หม่อมฉนัเถิดพระเจำ้ขำ้” พระศำสดำประทบัยืนอยูน่ัน่แหละ ได้
ทรงกระท ำอนุโมทนำว่ำ “จงส ำเร็จอย่ำงนั้น” แม้นำงปุณณำก็คิดว่ำ “พระศำสดำทรงท ำกำร
สงเครำะห์แก่เรำ รับขนมก็จริง ถึงกระนั้น พระองคก์็ จกัเสวยโภชนะอนัประณีตแน่แท”้                 แม้
พระศำสดำก็ทรงด ำริวำ่ “นำงปุณณำนัน่ คิดอยำ่งไรหนอแล” ทรงทรำบวำระจิตของนำงแลว้ พระ
ศำสดำไดป้ระทบันัง่ท ำภตักิจ ส่วนนำงปุณณำไดย้ืนแลดูอยูใ่นเวลำเสร็จภตักิจ แลว้ทรงแสดงพระ
ธรรมเทศนำแก่นำง ในกำลจบเทศนำ นำงปุณณำยนือยูต่ำมเดิมนัน่เอง ด ำรงอยูใ่นโสดำปัตติผลแลว้ 
เทศนำไดมี้ประโยชน์แมแ้ก่บริษทัผูป้ระชุมกนัแลว้๑๒๒  
 วิเคราะห์อรรถกถาเร่ืองนางปุณณทาสี ผูว้ิจยัพบวำ่พระสูตรน้ีเป็นอีกพระสูตรหน่ึงท่ีแสดง
อำนิสงค์ของทำนกุศล ซ่ึงสำมำรถท ำให้นำงปุณณะซ่ึงเป็นเพียงนำงทำสี แต่มีศรัทธำในกำรถวำย
ทำน แมเ้ป็นไทยทำนท่ีมูลค่ำน้อยคือขนมทีท ำจำกร ำขำ้ว ไม่มีควำมประณีต แต่ด้วยอ ำนำจของ
ศรัทธำในกำรถวำยทำน ท ำให้นำงไดส้ ำเร็จโสดำปติผล มีสุคติเป็นท่ีไปในเบ้ืองหนำ้ พระสูตรน้ีจึง
เป็นตวัอยำ่งท่ีแสดงใหเ้ห็นวำ่ กุศลจิตในกำรถวำยทำนนั้น ไม่ส ำคญัวำ่จะเป็นไทยทำนท่ีมีค่ำหรือไม่ 
หรือวำ่ ใครเป็นผูถ้วำยทำนเลย เพรำะในตวัอยำ่งพระสูตรน้ีไทยทำนท่ีถวำยเป็นเพียงขนมท่ีท ำจำก
ร ำขำ้วอนัมีนำงทำสีเป็นผูถ้วำยเท่ำนั้น 
 ๑๓. อรรถกถาเร่ืองเร่ืองนางลาชเทวธิดา เน้ือควำมโดยยอ่ของพระสูตรบทน้ีคือ พระศำสดำ 
เม่ือประทบัอยูใ่นพระเชตะวนั ทรงปรำรภนำงลำชเทวธิดำหญิงถวำยขำ้วตอกแก่พระมหำกสัสปะ  
ท่ำนพระมหำกสัสปะอยูท่ี่ปิปผลิคูหำ เขำ้ฌำณแลว้ ออกในวนัท่ี ๗ ตรวจดูท่ีเท่ียวไปเพื่อภิกษำดว้ย
ทิพยจกัษุ เห็นหญิงรักษำนำขำ้วสำลีคนหน่ึง เด็ดรวงขำ้วสำลีท ำขำ้วตอกอยู่ พิจำรณำว่ำ “หญิงน้ีมี
ศรัทธำ เธอจกัอำจเพื่อท ำกำรสงเครำะห์แก่เรำ รู้วำ่ กุลธิดำเป็นหญิงแกลว้กลำ้ จกัท ำกำรสงเครำะห์
เรำ ก็แลคร้ันท ำแล้ว จกัได้สมบติัเป็นอนัมำก” จึงครองจีวรถือบำตร ได้ยืนอยู่ท่ีใกล้นำขำ้วสำลี
กุลธิดำพอเห็นพระเถระก็มีจิตเล่ือมใส มีสรีระอนัปีติ ๕ อยำ่งถูกตอ้งแลว้ นิมนตห์ยุดและไดถ้วำย
ขำ้วตอกเป็นทำนดว้ย จิตเล่ือมใสในทำน นำงไหวพ้ระเถระแล้ว พลำงนึกถึงทำนท่ีตนถวำยแล้ว

                                                 

 ๑๒๒ข.ุธ.อ. ๔๒/๔๕๗.  



 

 
๑๑๐ 

กลบัไป ก็ในหนทำงท่ีนำงเดินไปบนคนันำ มีงูพิษร้ำยนอนอยู่ในรูแห่ง นำงพลำงระลึกถึงทำน
กลบัไปถึงท่ีนั้น งูเล้ือยออกจำกรู กดันำงใหล้ม้ลง ณ ท่ีนั้นเอง นำงมีจิตเล่ือมใส ท ำกำละแลว้ ไปเกิด
ในวมิำนทองประมำณ ๓๐ โยชน์ ในภพดำวดึงส์ มีอตัภำพประมำ ๓คำวตุประดบัเคร่ืองอลงักำรทุก
อยำ่งเหมือนหลบัแลว้ต่ืนข้ึน จำกนั้นนำงจึงไดเ้ขำ้เฝ้ำพระศำสดำเพื่อสดบัฟังพระธรรมเทศนำ ในกำลจบ
เทศนำ นำงเทวธิดำนั้นยนือยูใ่นท่ีสุดทำง ๔๕ โยชน์นัน่แล ไดบ้รรลุโสดำปัตติผลแลว้ ดงัน้ีแล๑๒๓  
 วเิคราะห์อรรถกถาเร่ืองนางลาชเทวธิดา 
 พระสูตรน้ีแสดงอำนิสงคข์องทำนกุศลซ่ึงสำมำรถท ำใหน้ำงลำชเทวธิดำซ่ึงเป็นเพียงคนเฝ้ำ
นำขำ้วสำลี แต่มีศรัทธำในกำรถวำยทำน แมเ้ป็นไทยทำนท่ีมูลค่ำน้อยคือขำ้วตอกอนัไม่มีควำม
ประณีต แต่ดว้ยอ ำนำจของศรัทธำในกำรถวำยทำน นำงนั้นไดร้ะลึกถึงทำนท่ีไดท้  ำนั้นบ่อย ๆ คร้ัน
เม่ือนำงถูกงูกดัตำยท ำให้นำง มีสุคติเป็นท่ีไปในเบ้ืองหนำ้ พระสูตรน้ีจึงเป็นตวัอยำ่งท่ีแสดงให้เห็น
วำ่ กุศลจิตในกำรถวำยทำนนั้น ไม่ส ำคญัวำ่จะเป็นไทยทำนท่ีมีค่ำหรือไม่ หรือวำ่ใครเป็นผูถ้วำยทำน
เลย เพรำะในตวัอย่ำงพระสูตรน้ีไทยทำนท่ีถวำยเป็นเพียงขำ้วตอก อนัมีคนเฝ้ำนำขำ้วสำลีเป็นผู ้
ถวำยเท่ำนั้น และเม่ือนำงได้ปฏิสนธิเป็นเทพธิดำ คือมีกำรปฏิสนธิด้วยจิตท่ีเป็นกุศลและญำณ
สัมปยุตแลว้ เม่ือกลบัมำฟังพระธรรมเทศนำจำกพระสัมมำสัมพุทธเจำ้แลว้ จึงสำมำรถแทงตลอด
สัจจะ บรรลุโสดำปติผลไดใ้นท่ีสุดน้ี 
 ตารางสรุปการวเิคราะห์หลกัธรรมในอรรถกถา 
 ตำรำงน้ีเป็นกำรสรุปหลักธรรมซ่ึงผูว้ิจ ัยได้ค้นพบจำกกำรศึกษำอรรถกถำทั้ งหมดท่ี
เก่ียวขอ้งกบักำรเยียวยำจิตใจผูป่้วย ซ่ึงรำยละเอียดของแต่ละอรรถกถำน้ีผูว้ิจยัไดท้  ำกำรวิเครำะห์
และแสดงเน้ือหำของเร่ืองไวโ้ดยละเอียดขำ้งตน้แลว้ ผูว้ิจยัไดท้  ำกำรสรุปวิเครำะห์ควำมสัมฤทธ์ิผล
ของหลกัธรรมต่ำง ๆ ท่ีพบในอรรถกถำต่ำงๆท่ีกล่ำวมำขำ้งตน้ ตำมระดบัของผลสัมฤทธ์ิของกำรใช้
หลกัธรรมต่ำง ๆ ท่ีพบในอรรถกถำไดเ้ป็น ๓ กลุ่มคือ 
 - กลุ่มท่ี ๑ คือ  ผูฟั้งบรรลุธรรม และ นิพพำน หลงัจำกไดรั้บหลกัธรรมดงักล่ำว 
 - กลุ่มท่ี ๒  คือ  ผูฟั้งบรรลุโลกุตรธรรมขั้นตน้ และ ตำย หลงัจำกไดรั้บหลกัธรรมดงักล่ำว 
 - กลุ่มท่ี ๓  คือ  ผูฟั้งไม่ได้บรรลุธรรมและตำยมีสุคติเป็นท่ีไปหลงัจำกได้รับหลกัธรรม
ดงักล่ำว 
 
 
 

                                                 

 ๑๒๓ข.ุธ.อ. ๔๒/๑๑. 



 

 
๑๑๑ 

ตารางที ่๕ แสดงรายละเอยีดของผู้ฟังบรรลุธรรม และนิพพาน หลงัจากได้รับหลกัธรรม 
 

ล าดับ อรรถกถาที่
เกีย่วข้องกบัการ
เยยีวยาจิตใจ
ผู้ป่วย 

บุคคลตัวอย่าง
ในอรรถกถา 

หลกัธรรมที่
พบในอรรถ
กถาเพ่ือการ
เยยีวยา
จิตใจ 

วธีิการทีใ่ช้หลกัธรรม
ในการเยียวยาจิตใจ 

ผลสัมฤทธ์ิของ
การเยยีวยาจิตใจ 

๑. พระ
ปูติคตัตติสส
เถระ 

พระติสสเถระ กำยคตำสติ พระพุทธองคท์รง
พยำบำลพระอำพำธ 
จนร่ำงกำยสบำยตวั
พร้อมรับพระธรรม
แลว้จึงทรงสำธยำย
กำยคตำสติ 

อรหตัผลพน้
จำกสังสำรวฎั 

 

ทีม่า : จำกกำรศึกษำของผูว้จิยั 
 

ตารางที่ ๖ แสดงรายละเอียดของผู้ฟังบรรลุโลกุตรธรรมข้ันต้น และตายมีสุคติเป็นที่ไป หลังจาก 
ได้รับหลกัธรรม 

 

ล าดับ อรรถกถาที่
เกีย่วข้องกบัการ
เยยีวยาจิตใจ
ผู้ป่วย 

บุคคลตัวอย่าง
ในอรรถกถา 

หลกัธรรมที่
พบในอรรถ
กถาเพ่ือการ
เยยีวยาจิตใจ 

วธีิการทีใ่ช้หลกัธรรม
ในการเยียวยาจิตใจ 

ผลสัมฤทธ์ิของ
การเยยีวยาจิตใจ 

๑. มณัฑุกเทวปุตต
วมิำน 

มณัฑุก
เทพบุตร (กบ) 

ศรัทธำใน
พระสุรเสียง 
ฟังพระ
ธรรมเทศนำ 

พระพุทธองคท์รง
โปรดดว้ยกำรแสดง
ธรรมเทศนำเพื่อใหก้บ
มีศรัทธำแมว้ำ่จะไม่
เขำ้ใจพระธรรม 

โสดำปติผล
ดำวดึงส์เทวโลก 
 
 
 
 
 
 



 

 
๑๑๒ 

ตารางที ่๖ (ต่อ) 
 

ล าดับ อรรถกถาที่
เกีย่วข้องกบัการ
เยยีวยาจิตใจ
ผู้ป่วย 

บุคคล
ตัวอย่างใน
อรรถกถา 

หลกัธรรมที่
พบในอรรถ
กถาเพ่ือการ
เยยีวยาจิตใจ 

วธีิการทีใ่ช้หลกัธรรมใน
การเยยีวยาจิตใจ 

ผลสัมฤทธ์ิของ
การเยยีวยา
จิตใจ 

๒. อุรคเปตวตัถุ อุบำสก มรณำนุสติ พระพุทธองคท์รงแสดง
พระธรรมเทศนำโดยยก
ชำดกข้ึนแสดงเพื่อให้
อุบำสกเห็นถึงมรณสติ 

บรรลุธรรม 
 
 
 

๓. โคณเปตวตัถุ กุฏุมพ ี มรณำนุสติ พระพุทธองคท์รงแสดง
พระธรรมเทศนำโดยยก
ชำดกข้ึนแสดงเพื่อให้
อุบำสกเห็นถึงมรณสติ 

บรรลุธรรม 
 
 
 

๔. มฏัฐกุณฑลี
วมิำน 

มำนพบุตร
เศรษฐี 

เกิดศรัทธำ
ใน
พระพุทธเจำ้ 

พระพุทธองคท์รงเสด็จ
ไปโปรดเพื่อใหม้ำนพ
นั้นมีศรัทธำในพระ
พุทธองคก่์อนส้ินใจ จิต
เป็นกุศลในพุทธำนุสติ
แลว้จึงตำย 

โสดำปติผล
ดำวดึงส์   
 เทวโลก 

๕. ธิดำนำยช่ำงหูก ธิดำนำยช่ำง
หูก 

มรณำนุสติ พระพุทธองคท์รงตรัส
สนทนำดว้ยธิดำนั้นถึง
เร่ืองมรณสติ จนธิดำนั้น
เห็นแจง้ในอริยสัจ 

โสดำปติผล
ดุสิตสวรรค ์
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
๑๑๓ 

ล าดับ อรรถกถาที่
เกีย่วข้องกบัการ
เยยีวยาจิตใจ
ผู้ป่วย 

บุคคล
ตัวอย่างใน
อรรถกถา 

หลกัธรรมที่
พบในอรรถ
กถาเพ่ือการ
เยยีวยาจิตใจ 

วธีิการทีใ่ช้หลกัธรรมใน
การเยยีวยาจิตใจ 

ผลสัมฤทธ์ิของ
การเยยีวยา
จิตใจ 

๖. พระนำงสำมำ
วดีและหญิง
บริวำร ๕๐๐ 

พระนำงสำ
มำวดีและ
หญิงบริวำร 
๕๐๐ 

เวทนำ
ปริคคห
กมัมฏัฐำน   

พระนำงและหญิง
บริวำรเป็นผูศึ้กษำธรรม
มะมำเป็นอยำ่งดีแลว้ 
ก่อนพวกนำงส้ินใจ จึง
เจริญเวทนำปริคคห
กมัมฏัฐำน  ดว้ยตนเอง 
จบรรลุโลกุตรธรรมใน
กองเพลิงนั้น 

อนำคำมิผล 
สกทำคำมิผล 
โสดำปติผล 
และไปสู่ เทว 
โลก 

๗. นำงปุณณทำสี นำงปุณณ
ทำสี 

ทำนกุศล พระพุทธองคท์รงทรำบ
ถึงกำรตำยอนัใกล ้ของ
เขำจึงไปโปรด เพื่อรับ
ทำนและเขำมีจิต
เล่ือมใสในทำนกุศลนั้น
ก่อนตำย 

โสดำปติผล
ดำวดึงส์เทว 
โลก 

๘. นำงลำชเทวธิดำ นำงลำช
เทวธิดำ 

ทำนกุศล พระมหำกสัสปะ วำ่นำง
ใกลต้ำยจึงไปโปรด เพื่อ
รับทำนและเขำมีจิต
เล่ือมใสในทำนกุศลนั้น 

โสดำปติผล
ดำวดึงส์เทว 
โลก 
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๑๑๔ 

ตารางที่ ๗ แสดงรายละเอียดของผู้ฟังที่ไม่ได้บรรลุธรรมและตายมีสุคติเป็นที่ไปหลังจากได้รับ 
หลกัธรรม 

 

ล าดับ อรรถกถาที่
เกีย่วข้องกบัการ
เยยีวยาจิตใจ
ผู้ป่วย 

บุคคลตัวอย่าง
ในอรรถกถา 

หลกัธรรมที่
พบในอรรถ
กถาเพ่ือการ
เยยีวยา
จิตใจ 

วธีิการทีใ่ช้หลกัธรรม
ในการเยียวยาจิตใจ 

ผลสัมฤทธ์ิของ
การเยยีวยาจิตใจ 

๑ เขตตูปมำเปต
วตัถุ 

บุตรชำยเศรษฐี ทำนกุศล พระมหำโมคลำนะ 
ทรำบถึงกำรตำยของ
เขำจึงไป 
โปรดเพื่อรับทำนและ
เขำมีจิตเล่ือมใสใน
ทำนกุศลนั้นก่อนตำย 

เป็นรุกเทวดำ 

๒. บุรุษผูฆ่้ำโจรมี
เครำแดง 

นำยตมัพทฐิกะ ทำนกุศล พระสำรีบุตร ทรำบถึง
กำรตำยอนัใกล ้ของ
เขำจึงไปโปรด เพื่อรับ
ทำนและเขำมีจิต
เล่ือมใสในทำนกุศล
นั้นก่อนตำย 

ไม่บรรลุธรรมไป
เกิดในดุสิต
สวรรค ์

๓. ธมัมิกอุบำสก ธมัมิกอุบำสก ทำนกุศล 
และสติปัฎ
ฐำน 

พระสงฆส์ำธำยำย
สติปัฎฐำนสูตร และ
อุบำสกนั้นมีจิตเป็น
กุศลเล่ือมใสในพระ
สูตรก่อนส้ินใจ 

ไม่บรรลุธรรม 
ไปบงัเกิดในดุสิต
สวรรค ์
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ล าดับ อรรถกถาที่
เกีย่วข้องกบัการ
เยยีวยาจิตใจ
ผู้ป่วย 

บุคคลตัวอย่าง
ในอรรถกถา 

หลกัธรรมที่
พบในอรรถ
กถาเพ่ือการ
เยยีวยา
จิตใจ 

วธีิการทีใ่ช้หลกัธรรม
ในการเยียวยาจิตใจ 

ผลสัมฤทธ์ิของ
การเยยีวยาจิตใจ 

๔. นำงปติปูชิกำ นำงปติปูชิกำ ทำน ฟัง
ธรรม รักษำ
สิกขำบท 

นำงไดท้  ำทำนและ
รักษำศีลมำเป็นอยำ่งดี
ชัว่ชีวติเม่ือจะส้ินใจจึง
ระลึกถึงกุศลนั้น จิต
เป็นสมำธิดว้ย จำคำนุ
สติและศีลำนุสติ  

ไม่บรรลุธรรม
ดำวดึงส์เทวโลก 
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 ๒.๑.๕ ตัวอย่างการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยระยะสุดท้าย  
 ในสมยัพุทธกำลไดมี้เหตุกำรณ์ก่อนตำยเกิดข้ึนในสถำนท่ีต่ำง ๆ โดยเฉพำะในเร่ืองของกำร
เตรียมพร้อมกบัควำมตำยของผูป่้วยระยะสุดทำ้ย หรือของผูท่ี้เตรียมตวัตำยทั้งในระยะสั้น และระยะ
ยำวดงัเช่น พระพุทธองคจ์นกระทัง่ถึงพุทธศำสนิกชนตำมล ำดบัมีตวัอยำ่งดงัน้ี คือ 
 ๑) กำรปลงอำยุสังขำรของพระพุทธเจำ้เป็นกำรเตรียมตวัเสด็จดบัขนัธปรินิพพำน หรือพูด
ภำษำคนธรรมดำสำมญัก็คือ เป็นกำรก ำหนดวนัตำยล่วงหนำ้ สมยันั้นพระพุทธเจำ้มีพระชนมำยุได ้
๗๙ พรรษำ กับ ๙ เดือน ประทบัจ ำพรรษำสุดท้ำยท่ีเวฬุวคำม แขวงเมืองไพศำลี พระองค์ทรง
ประชวรหนกั ทรงท ำนิมิตโอภำสคือ “บอกใบ”้ ให้พระอำนนททู์ลอำรำธนำให้ทรงยืดพระชนมำยุ
ออกไปอีกชั่วระยะหน่ึงด้วยอ ำนำจอิทธิบำทส่ี แต่พระอำนนท์ไม่เข้ำใจจึงมิได้ทูลอำรำธนำให้
พระองค์อยู่ต่อไป คร้ันนึกข้ึนได้ก็สำยเสียแล้ว เพรำะพระพุทธองค์ทรงปลงอำยุสังขำร ตดัสิน
พระทยัปรินิพพำนอีกสำมเดือนขำ้งหนำ้๑๒๔ 
 ๒) กำรเตรียมตวัตำยของพระสำรีบุตร พระสำรีบุตรนิพพำนก่อนพระพุทธเจำ้ ก่อนท่ีจะ
นิพพำนท่ำนได้พิจำรณำเห็นว่ำ ควรท่ีจะไปนิพพำนในทอ้งท่ีท่ีตนเองคลอดออกจำกทอ้งมำรดำ  
เม่ือคิดเช่นนั้นก็เขำ้ไปกรำบทูลลำพระพุทธเจำ้ เดินทำงพร้อมกบัพระจุนทะนอ้งชำย เม่ือไปถึงบำ้น 

                                                 

 ๑๒๔เสฐียรพงษ ์ วรรณปก, พุทธจริยาวตัร พากย์ไทย-องักฤษ, (กรุงเทพมหำนคร : โรงพิมพ์
เรือนแกว้, ๒๕๓๙), หนำ้ ๕๒.  



 

 
๑๑๖ 

ก็เกิดโรคทอ้งร่วงในคืนนั้น ขณะเวลำท่ีอำพำธก็ไดแ้สดงธรรมเทศนำโปรดมำรดำจนไดบ้รรลุ โสดำ
ปัตติผล พอเวลำใกลรุ่้งของคืนเดือนสิบสองก็นิพพำน 
 ๓) กำรเตรียมตวัตำยของพระโมคคลัลำนะ กำรนิพพำนของพระโมคคลัลำนะ เหตุเกิดจำก
กำรท่ีท่ำนมีฤทธ์ิมำก และใชอิ้ทธิปำฏิหำริยเ์ป็นเคร่ืองมือในกำรเผยแผธ่รรม ท ำให้พวกมิจฉำทิฏฐิ
เดียรถียเ์กิดควำมไม่พอใจ ตอ้งกำรตดัมือตดัเทำ้ ผูท่ี้เป็นก ำลงัหลกัของพระพุทธเจำ้ โจรจึงหมำยเอำ
ชีวิตจะฆำตกรรมท่ำนถึง ๓ คร้ัง พอคร้ังท่ี ๔ ท่ำนจึงใคร่ครวญดูเป็นเพรำะกรรมเก่ำท่ีเคยฆ่ำมำรดำ 
ในอดีตชำติจึงไม่ไดห้นี พวกโจรทุบร่ำงกำยจนกระดูกแตกสลำย และนึกวำ่ตำยแลว้แต่เพรำะมีพลงั
ญำณวิเศษพระโมคคลัลำนะได้ตรึกตรองว่ำ ถ้ำไม่ได้กรำบทูลลำพระพุทธเจ้ำจะนิพพำนไม่ได้               
จึงประสำนร่ำงดว้ยอ ำนำจฌำนสมำบติั เหำะไปกรำบทูลลำพระพุทธเจำ้แลว้ก็นิพพำน๑๒๕ 

 ๔) กำรเตรียมตวัตำยของพระผคัคุณะ ในสมยัหน่ึงท่ีพระพุทธองค์ได้เสด็จไปเยี่ยม
พระผคัคุณะซ่ึงก ำลงัมีอำพำธเป็นไข้หนัก เม่ือพระพุทธองค์เสด็จไปถึงก็ได้สอบถำมถึงอำกำร
อำพำธของพระผคัคุณะวำ่ 

  ดูกรผคัคุณะ เธอพออดทนไดห้รือ พอยงัอตัภำพไดห้รือ ทุกขเวทนำบรรเทำ
หรือไม่บรรเทำ ท่ำนผคัคุณะกรำบทูลว่ำ ขำ้พระองค์ทนไม่ได้ ยงัอตัภำพให้เป็นไป
ไม่ได้ ทุกขเวทนำไม่บรรเทำ พระผูมี้พระภำคทรงช้ีแจงด้วยธรรมมีกถำให้ท่ำน               
ผคัคุณะเห็นแจ้ง ให้สมำทำน อำจหำญ ร่ำเริง แล้วก็เสด็จกลับไป จำกนั้นไม่นำน
ท่ำนผัคคุณะก็ท ำกำละตำย และในเวลำตำย อินทรีย์ของท่ำนผัคคุณะผ่องใส                       
ยิง่นกั…๑๒๖ 

 ซ่ึงกำรท่ีพระผคัคุณะไดจ้ำกโลกน้ีไปดว้ยอินทรียอ์นัผอ่งใส เพรำะไดส้ดบัรับฟังพระธรรม
เทศนำของพระพุทธเจำ้ ซ่ึงเป็นกำรไดฟั้งธรรมถูกกำลถูกเวลำ ซ่ึงพระพุทธเจำ้ไดต้รัสกบั           พระ
อำนนทว์ำ่ “ดูกร อำนนท ์จิตของผคัคุณะไม่ผอ่งใสไดอ้ยำ่งไร เพรำะผคัคุณะไดอ้ำนิสงส์จำกกำรฟัง
ธรรมตำมกำล ซ่ึงอำนิสงส์กำรฟังธรรมนั้น มีลกัษณะ ๖ ประกำร คือ 
 (๑) จิตของมนุษยท่ี์ยงัไม่หลุดพน้จำกสังโยชน์ เวลำใกลต้ำย ถำ้ไดเ้ห็นตถำคต ตถำคตยอ่ม
แสดงธรรมให้ฟัง ในเบ้ืองตน้ ท่ำมกลำง และในท่ีสุด ประกำศพรหมจรรยท์ั้งอรรถทั้งพยญัชนะ 
บริสุทธ์ิส้ินทุกส่ิง จิตเขำยอ่มหลุดพน้ 

                                                 

 ๑๒๕เสถียรพงษ์  วรรณปก, พุทธสาวก พุทธสาวิกา , (กรุงเทพมหำนคร : ธรรมสภำ, 
๒๕๔๔), หนำ้ ๓๔. 
 ๑๒๖องฺ.ฉกฺก. ๒๒/๓๒๗/๓๔๓-๓๔๕. 



 

 
๑๑๗ 

 (๒) จิตของมนุษยท่ี์ยงัไม่หลุดพน้จำกสังโยชน์ เวลำใกลต้ำย ถำ้ไดเ้ห็นสำวกของตถำคต 
สำวกของตถำคตยอ่มแสดงธรรมใหฟั้ง  จิตเขำยอ่มหลุดพน้ 
 (๓) จิตของภิกษุท่ียงัไม่หลุดพน้จำกสังโยชน์ เวลำใกลต้ำยไม่ไดเ้ห็นตถำคต และสำวกของ
ตถำคต แต่ไดย้อ่มตรึกตรองธรรม เพง่ดว้ยใจท่ีไดเ้รียนมำ จิตเขำยอ่มหลุดพน้ 
 (๔) จิตของมนุษยท่ี์หลุดพน้จำกสังโยชน์ แต่จิตยงัไม่น้อมไปในนิพพำน ในเวลำใกลต้ำย 
ถำ้ไดเ้ห็นตถำคต ตถำคตยอ่มแสดงธรรม จิตเขำยอ่มนอ้มไปในนิพพำนท่ีส้ินอุปธิกิเลส 
 (๕) จิตของมนุษยท่ี์หลุดพน้จำกสังโยชน์ แต่จิตยงัไม่น้อมไปในนิพพำน ในเวลำใกลต้ำย 
ไม่ไดเ้ห็นตถำคต แต่เห็นสำวกของตถำคต ท่ำนยอ่มแสดงธรรม จิตของเขำยอ่มนอ้มไปในนิพพำน
ท่ีส้ินอุปธิกิเลส 
 (๖) จิตของมนุษยท่ี์หลุดพน้จำกสังโยชน์ แต่จิตยงัไม่น้อมไปในนิพพำน ในเวลำใกลต้ำย 
ไม่ไดเ้ห็นตถำคต ไม่ไดเ้ห็นสำวกของตถำคต แต่ตรึกตรองในธรรม เพ่งใจในธรรมท่ีไดศึ้กษำมำ  
จิตของเขำยอ่มนอ้มไปในนิพพำนท่ีส้ินอุปธิกิเลส…” 
 ๕) กำรเตรียมตวัตำยของพระโคธิกะ พระโคธิกะบ ำเพญ็เพียรอยูท่ี่กำลสิลำ ขำ้งภูเขำอิสิคิรี 
ไดบ้รรลุเจโตวิมุตติ ภำยหลงัเส่ือมจำกเจโตวมุิตติ และท่ำนไดบ้  ำเพญ็ใหม่ แลว้ก็เส่ือมอีก จนถึงคร้ัง
ท่ี ๖ พอถึงคร้ังท่ี ๗ จึงคิดฆ่ำตวัตำย เวลำนั้นมำรผูใ้จบำปไดเ้ขำ้ไปทูลพระพุทธองค์ว่ำ สำวกของ
พระองค์ถูกมรณะครอบง ำ และหวงัคิดฆ่ำตวัตำย เม่ือพระพุทธองค์เสด็จไปก็พบพระโคธิกะนอน
บนเตียงโดยใช้มีดฆ่ำตวัตำย ขณะนั้นมีควนัพุ่งออกสู่ทุกสำรทิศ พระพุทธองค์กล่ำวว่ำ เป็นเพรำะ
มำรผูใ้จบำป ก ำลงัคน้หำวิญญำณของพระโคธิกะ เม่ือทูลถำมพระพุทธองค์แลว้ได้รับค ำตอบว่ำ 
นกัปรำชญผ์ูใ้ดสมบูรณ์ดว้ยควำมเพียร ควำมมัน่คงทำงปัญญำ ไม่มีควำมอำลยัในชีวติ เอำชนะเสนำ
มจัจุรำชแลว้ ไม่กลบัมำสู่ภพใหม่ นกัปรำชญน์ั้นคือ โคธิกะบุตร ไดถ้อนตณัหำพร้อมดว้ยรำกเหงำ้
ไดเ้ขำ้ถึงนิพพำนแลว้๑๒๗   
 ๖) กำรเตรียมตวัตำยของอนำถบิณฑิกเศรษฐี สมยันั้นพระพุทธองคป์ระทบัอยูท่ี่พระวิหำร 
เชตวนั และท่ำนอำนำถบิณฑิกเศรษฐีป่วยหนกั ทนทุกขเวทนำ ไดใ้ห้บริวำรไปนิมนตพ์ระสำรีบุตร 
มำยงันิเวศน์พร้อมดว้ยพระอำนนท ์พระสำรีบุตรถำมถึงอำกำรป่วยของอนำถบิณฑิกเศรษฐี ไดรั้บ
ค ำตอบวำ่ ทนไม่ไหว ทนทุกขเวทนำไม่มีอำกำรทุเลำ พระสำรีบุตร จึงแสดงธรรมใหฟั้งวำ่ 

  ท่ำนพึงส ำเหนียกวำ่ เรำจกัไม่ยดึมัน่ในจกัษุ และวญิญำณท่ีอำศยัจกัษุจกัไม่มีแก่เรำ 
   ท่ำนพึงส ำเหนียกวำ่ เรำจกัไม่ยดึมัน่ในโสตะ และวญิญำณท่ีอำศยัโสตะจกัไม่มีแก่เรำ 
   ท่ำนพึงส ำเหนียกวำ่ เรำจกัไม่ยดึมัน่ในฆำนะ และวญิญำณท่ีอำศยัฆำนะไม่มีแก่เรำ 
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๑๑๘ 

   ท่ำนพึงส ำเหนียกวำ่ เรำจกัไม่ยดึมัน่ในชิวหำ และวญิญำณท่ีอำศยัชิวหำจกัไม่มีแก่เรำ 
   ท่ำนพึงส ำเหนียกวำ่ เรำจกัไม่ยดึมัน่ในกำย และวญิญำณท่ีอำศยักำยจกัไม่มีแก่เรำ 
   ท่ำนพึงส ำเหนียกวำ่ เรำจกัไม่ยดึมัน่ในมโน และวญิญำณท่ีอำศยัมโนจกัไม่มีแก่เรำ 
   ท่ำนพึงส ำเหนียกวำ่ เรำจกัไม่ยดึมัน่ในรูป และวญิญำณท่ีอำศยัรูปจกัไม่มีแก่เรำ 
   ท่ำนพึงส ำเหนียกวำ่ เรำจกัไม่ยดึมัน่ในเสียง และวญิญำณท่ีอำศยัเสียงจกัไม่มีแก่เรำ 
   ท่ำนพึงส ำเหนียกวำ่ เรำจกัไม่ยดึมัน่ในกล่ิน และวญิญำณท่ีอำศยักล่ินจกัไม่มีแก่เรำ 

  ท่ำนพึงส ำเหนียกวำ่ เรำจกัไม่ยดึมัน่ในรส และวญิญำณท่ีอำศยัรสจกัไม่มีแก่เรำ 
  ท่ำนพึงส ำเหนียกวำ่เรำจกัไม่ยึดมัน่ในโผฏฐพัพะและวิญญำณท่ีอำศยัโผฏฐพัพะ 
จกัไม่มีแก่เรำ 
  ท่ำนพึงส ำเหนียกวำ่ เรำจกัไม่ยดึมัน่ในธรรมำรมณ์ และวญิญำณท่ีอำศยัธรรมำรมณ์ 
จกัไม่มีแก่เรำ 
  ท่ำนพึงส ำเหนียกวำ่ เรำจกัไม่ยึดมัน่ในจกัษุวิญญำณ และวิญญำณท่ีอำศยัจกัษุ
วญิญำณ จกัไม่มีแก่เรำ 
  ท่ำนพึงส ำเหนียกวำ่ เรำจกัไม่ยึดมัน่ในโสตวิญญำณ และวิญญำณท่ีอำศยัโสต
วญิญำณ จกัไม่มีแก่เรำ 
  ท่ำนพึงส ำเหนียกวำ่ เรำจกัไม่ยดึมัน่ในฆำนวิญญำณ และวญิญำณท่ีอำศยัฆำน
วญิญำณ จกัไม่มีแก่เรำ 
  ท่ำนพึงส ำเหนียกว่ำ เรำจกัไม่ยึดมัน่ในชิวหำวิญญำณ และวิญญำณท่ีอำศยั
ชิวหำวญิญำณ จกัไม่มีแก่เรำ 
  ท่ำนพึงส ำเหนียกวำ่ เรำจกัไม่ยึดมัน่ในกำยวิญญำณ และวิญญำณท่ีอำศยักำย
วญิญำณ จกัไม่มีแก่เรำ 
  ท่ำนพึงส ำเหนียกอย่ำงน้ีว่ำเรำจกัไม่ยึดมัน่ในมโนวิญญำณ และวิญญำณท่ี
อำศยัมโนวญิญำณ จกัไม่มีแก่เรำ 
  ท่ำนพึงส ำเหนียกว่ำ เรำจกัไม่ยึดมัน่ในจกัษุสัมผสั และวิญญำณท่ีอำศยัจกัษุ
สัมผสั จกัไม่มีแก่เรำ 
  ท่ำนพึงส ำเหนียกอยำ่งน้ีวำ่เรำจกัไม่ยึดมัน่ในโสตสัมผสั และวิญญำณท่ีอำศยั
โสตสัมผสั จกัไม่มีแก่เรำ 
  ท่ำนพึงส ำเหนียกอยำ่งน้ีวำ่ เรำจกัไม่ยดึมัน่ในฆำนสัมผสั และวญิญำณท่ีอำศยั
ฆำนสัมผสั จกัไม่มีแก่เรำ 



 

 
๑๑๙ 

  ท่ำนพึงส ำเหนียกอยำ่งน้ีวำ่ เรำจกัไม่ยดึมัน่ในชิวหำสัมผสัและวญิญำณท่ีอำศยั
ชิวหำมผสั จกัไม่มีแก่เรำ 
  ท่ำนพึงส ำเหนียกว่ำ เรำจกัไม่ยึดมัน่ในกำยสัมผสัและวิญญำณท่ีอำศยักำย
สัมผสัจกัไม่มีแก่เรำ 
  ท่ำนพึงส ำเหนียกว่ ำเรำจกัไม่ยึดมัน่ในมโนสัมผสัและวิญญำณท่ีอำศยัมโน
สัมผสัจกัไม่มีแก่เรำ 
  ท่ำนพึงส ำเหนียกว่ำ เรำจกัไม่ยึดมัน่เวทนำเกิดแต่จกัษุสัมผสั และวิญญำณท่ี
อำศยัเวทนำเกิดแต่จกัษุสัมผสัจกัไม่มีแก่เรำ 
  ท่ำนพึงส ำเหนียกว่ำ เรำจกัไม่ยึดมัน่เวทนำเกิดแต่โสตสัมผสัและวิญญำณท่ี
อำศยัเวทนำ เกิดแต่โสตสัมผสั จกัไม่มีแก่เรำ 
  ท่ำนพึงส ำเหนียกว่ำ เรำจกัไม่ยึดมัน่เวทนำเกิดแต่ฆำนสัมผสัและวิญญำณท่ี
อำศยัเวทนำเกิดแต่ฆำนสัมผสั จกัไม่มีแก่เรำ 
  ท่ำนพึงส ำเหนียกวำ่ เรำจกัไม่ยึดมัน่เวทนำเกิดแต่ชิวหำสัมผสัและวิญญำณท่ี
อำศยัเวทนำเกิดแต่ชิวหำสัมผสั จกัไม่มีแก่เรำ 
  ท่ำนพึงส ำเหนียกว่ำ เรำจกัไม่ยึดมัน่เวทนำเกิดแต่กำยสัมผสัและวิญญำณท่ี
อำศยัเวทนำเกิดแต่กำยสัมผสั จกัไม่มีแก่เรำ 
  ท่ำนพึงส ำเหนียกว่ำ เรำจกัไม่ยึดมัน่เวทนำเกิดแต่มโนสัมผสัและวิญญำณท่ี
อำศยัเวทนำเกิดแต่มโนสัมผสั จกัไม่มีแก่เรำ 
  ท่ำนพึงส ำเหนียกวำ่ เรำจกัไม่ยดึมัน่ปฐวธีำตุ และวญิญำณท่ีอำศยัปฐวธีำตุ จกั
ไม่มีแก่เรำ 
  ท่ำนพึงส ำเหนียกวำ่ เรำจกัไม่ยึดมัน่อำโปธำตุ และวิญญำณท่ีอำศยัอำโปธำตุ 
จกัไม่มีแก่เรำ 
  ท่ำนพึงส ำเหนียกว่ำ เรำจกัไม่ยึดมัน่เตโชธำตุ และวิญญำณท่ีอำศยัเตโชธำตุ 
จกัไม่มีแก่เรำ 
  ท่ำนพึงส ำเหนียกว่ำ เรำจกัไม่ยึดมัน่วำโยธำตุ และวิญญำณท่ีอำศยัวำโยธำตุ 
จกัไม่มีแก่เรำ 
 ท่ำนพึงส ำเหนียกวำ่ เรำจกัไม่ยดึมัน่อำกำสธำตุและวญิญำณท่ีอำศยัอำกำสธำตุ
จกัไม่มีแก่เรำ 

  ท่ำนพึงส ำเหนียกวำ่ เรำจกัไม่ยดึมัน่รูป และวญิญำณท่ีอำศยัรูป จกัไม่มีแก่เรำ 
  ท่ำนพึงส ำเหนียกวำ่ เรำจกัไม่ยดึมัน่เวทนำและวญิญำณท่ีอำศยัเวทนำ จกัไม่มีแก่เรำ 



 

 
๑๒๐ 

 ท่ำนพึงส ำเหนียกวำ่ เรำจกัไม่ยดึมัน่สัญญำและวิญญำณท่ีอำศยัสัญญำ จกัไม่มีแก่เรำ 
 ท่ำนพึงส ำเหนียกวำ่ เรำจกัไม่ยดึมัน่สังขำรและวญิญำณท่ีอำศยัสังขำรจกัไม่มีแก่เรำ 
 ท่ำนพึงส ำเหนียกวำ่ เรำจกัไม่ยดึมัน่วิญญำณและวิญญำณท่ีอำศยัวิญญำณจกัไม่มีแก่เรำ 
 ท่ำนพึงส ำเหนียกว่ำ เรำจกัไม่ยึดมัน่อำกำสำนัญจำยตนฌำนและวิญญำณท่ี
อำศยัอำกำสำนญัจำยตนฌำนจกัไม่มีแก่เรำ 
 ท่ำนพึงส ำเหนียกว่ำ เรำจกัไม่ยึดมัน่วิญญำนัญจำยตนฌำน และวิญญำณท่ี
อำศยั  วญิญำนญัจำยตนฌำน จกัไม่มีแก่เรำ 
 ท่ำนพึงส ำเหนียกวำ่ เรำจกัไม่ยดึมัน่อำกิญจญัญำยตนฌำนและวญิญำณท่ีอำศยั
อำกิญจญัญำยตนฌำนจกัไม่มีแก่เรำ 
 ท่ำนพึงส ำเหนียกวำ่เรำจกัไม่ยดึมัน่เนวสัญญำนำสัญญำยตนฌำนและวิญญำณ
ท่ีอำศยัเนวสัญญำนำสัญญำยตนฌำนจกัไม่มีแก่เรำ 
 ท่ำนพึงส ำเหนียกวำ่ เรำจกัไม่ยดึมัน่โลกน้ีและวญิญำณท่ีอำศยัโลกน้ี จกัไม่มีแก่เรำ 
 ท่ำนพึงส ำเหนียกวำ่ เรำจกัไม่ยดึมัน่โลกหนำ้และวญิญำณท่ีอำศยัโลกหนำ้จกัไม่มีแก่เรำ 
 ท่ำนพึงส ำเหนียกวำ่ อำรมณ์ใดท่ีเรำไดเ้ห็นไดฟั้งไดท้รำบไดรู้้แจง้ไดแ้สวงหำ
ได้พิจำรณำด้วยใจแล้ว เรำจกัไม่ยึดมัน่อำรมณ์นั้น และวิญญำณท่ีอำศยัอำรมณ์นั้น             
จกัไม่มีแก่เรำ…”๑๒๘ 

 เม่ือท่ำนพระสำรีบุตรกล่ำวอยำ่งน้ี อนำถบิณฑิกเศรษฐีร้องไห ้น ้ำตำไหล พระอำนนทจึ์งได้
ถำมว่ำ ท่ำนยงัอำลยัใจจดจ่ออยู่หรือไม่ ท่ำนอนำถบิณฑิกเศรษฐีตอบว่ำ ไม่ได้อำลยั มิได้จดจ่อ 
เพียงแต่วำ่อยูใ่กลพ้ระศำสดำ และสำวกมำนำน ยงัไม่เคยไดฟั้งพระธรรมมีกถำเช่นน้ี หลงัจำก    พระ
สำรีบุตรและพระอำนนท์กลบัท่ำนอนำถบิณฑิกเศรษฐีได้สงบสติอำรมณ์ ท ำกำลกิริยำคือถึงแก่ 
มรณกรรม พอส้ินลมหำยใจ ก็เขำ้ถึงสวรรคช์ั้นดุสิต 
 ๗) กำรเตรียมตวัสวรรคตของพระบำทสมเด็จพระจอมเกลำ้เจำ้อยูห่วั รัชกำลท่ี ๔ ก่อนท่ีจะ
สวรรคตนั้น ตรงกบัวนัมหำปวำรณำออกพรรษำซ่ึงพระองค์ก ำลงัประชวรหนัก แต่ยงัทรงรู้สึก
พระองค์ ไดท้รงเรียกพระยำศรีสุนทรโวหำรให้มำใกลพ้ระแท่นท่ีบรรทม และบอกให้เขียนค ำลำ
พระสงฆ์ในวนัท่ีจะเสด็จสวรรคตเป็นภำษำบำลีบทหน่ึง แปลควำมว่ำ “เม่ือกำยของขำ้พเจ้ำแม้
กระสับกระส่ำย จิตของข้ำพเจ้ำจกัไม่กระสับกระส่ำย ข้ำพเจ้ำท ำตำมคติแห่งพระศำสนำของ
พระพุทธเจำ้ศึกษำอย่ำงน้ี” และมีบนัทึกในจดหมำยเหตุ ขณะท่ีสวรรคตได้ทรงภำวนำว่ำ พุทโธ          

                                                 

 ๑๒๘ม.อุ. ๑๔/๗๒๐-๗๔๐/๓๔๘–๓๕๕.  



 

 
๑๒๑ 

พุทโธ พุทโธ ไปจนส้ินพระสุรเสียงสงบ จนกระทัง่ไดเ้สด็จสวรรคต แสดงวำ่พระองค์ตั้งพระรำช
หฤทยัอยูใ่นพระพุทธคุณตลอดเวลำ๑๒๙  
 ๘) กำรเตรียมส้ินพระชนม์ของ สมเด็จพระมหำสมณเจ้ำกรมพระยำวชิรญำณวโรรส  
พระองคไ์ดรั้บสั่งไวแ้ก่พระเถระรูปหน่ึงวำ่ ให้ไปถวำยอำรักขำเม่ือเวลำใกลจ้ะส้ินพระชนม ์ถอ้ยค ำ
ท่ีทรงสั่งไวน้ั้นเป็นธรรมะท่ีแสดงถึงไตรลกัษณ์ ๓ อย่ำงของสังขำร เป็นภำษำบำลี แปลควำมว่ำ 
“สังขำรทั้งหลำยไม่เท่ียง สังขำรทั้งหลำยเป็นทุกข์ จะพึงได้สุขในสังขำรเหล่ำน้ีแต่ไหน สังขำร
ทั้งหลำยเป็นอนตัตำยอ่มเป็นไปตำมปัจจยั” เม่ือรู้วำ่จะส้ินพระชนมก์็โปรดให้พระเถระรูปนั้นถวำย
เปล่งวำจำดว้ยภำษำบำลี เม่ือจบก็รับสั่งวำ่ “พอแลว้” จำกนั้นก็ส้ินพระชนม ์เม่ือพิจำรณำดูวิธีเตรียม
ตวัตำยของท่ำน ย่อมมีเหตุผล เพรำะเม่ือระลึกถึงพระพุทธคุณ ก็จะท ำให้จิตเกิดปสำท มีควำม
เล่ือมใส ท ำให้จิตไม่เศร้ำหมองย่อมจะไปสู่ภพภูมิท่ีดี อีกอยำ่งหน่ึงปรำรภคติธรรมของสังขำร คือ 
ไตรลกัษณ์ ไม่เท่ียง เป็นทุกข์ เป็นอนตัตำ ก็ย่อมเป็นกำรถูกตอ้ง พระองค์ท่ำนอำจจะส้ินกิเลสธุลี
เกษมในขณะนั้นก็ได้๑๓๐ 
 ตวัอยำ่งหน่ึงของกำรมีจิตเศร้ำหมองก่อนส้ินชีวิตแลว้มีทุคติเป็นท่ีไป คือ เร่ืองของพระติสสะเถระ 
ซ่ึงผูว้ิจยัใคร่จะน ำมำเสนอในงำนวิจยัน้ีดว้ย คือ เร่ืองพระติสสเถระ๑๓๑ ผูว้ิจยัไดส้รุปเน้ือควำมใน
พระสูตรน้ีไดด้งัน้ีคือ กุลบุตรชำวเมืองสำวตัถีคนหน่ึง ไดบ้รรพชำอุปสมบทแลว้ ช่ือวำ่ “พระติสสเถระ” 
ในเวลำต่อมำ พระติสสเถระนั้นเขำ้จ ำพรรษำ ณ วิหำรในชนบท, ไดผ้ำ้สำฎกเน้ือหยำบประมำณ ๘ 
ศอก จึงให้พี่สำวน ำไปแปลให้เป็นดำ้ยละเอียด ให้ทอเป็นผำ้สำฎก ต่อมำพี่สำวของท่ำนจดัแจงวตัถุ
มียำคู และภตั เป็นตน้ เพื่อประโยชน์แก่ภิกษุสำมเณรผูท้  ำจีวรของพระติสสะนั้น ก็ในวนัท่ีจีวรเสร็จ 
พี่สำวได้เตรียมอำหำรมำถวำยมำกมำย พระเถระได้บริโภคอำหำรมำกเกินไป ท่ำนแลดูจีวรแลว้             
เกิดควำมเยื่อใยในจีวรนั้น คิดว่ำ “ในวนัพรุ่งน้ี เรำจกัห่มจีวรนั้น” แล้วพบัพำดไวท่ี้สำยระเดียง             
ในรำตรีนั้น ไม่สำมำรถให้อำหำรท่ีฉันแลว้ย่อยไปได ้มรณภำพแลว้ เกิดเป็นเล็นท่ีจีวรนั้นนั่นเอง            
เล็นวิ่งร้องไปขำ้งโนน้และขำ้งน้ีวำ่ “ภิกษุพวกน้ีแยง่จีวรอนัเป็นของเรำ” พระศำสดำประทบันัง่ใน           
พระคนัธกุฎีเทียว ทรงสดบัเสียงนั้นดว้ยโสตธำตุเพียงดงัทิพย ์ตรัสวำ่ “อำนนท ์เธอจงบอก อยำ่ให้
พวกภิกษุแบ่งจีวรของติสสะ แลว้เก็บไว ้๗ วนั” แมเ้ล็นนั้นท ำกำละในวนัท่ี ๗ เกิดในวิมำนชั้นดุสิต
แลว้ ในวนัท่ี ๘ พระศำสดำจึงรับสั่งให้ภิกษุทั้งหลำย จงแบ่งจีวรของติสสะได ้ผูว้ิจยัพบวำ่พระสูตร

                                                 

 ๑๒๙พ.ต.อ. ประยูร  ดิษฐำนพงศ,์ ความตายของมนุษย์ตายแล้วไปไหน, (กรุงเทพมหำนคร : 
ไพลิน, ๒๕๔๖), หนำ้ ๑๑๑.  
 ๑๓๐เร่ืองเดียวกนั, หนำ้ ๑๑๒.  
 ๑๓๑ข.ุธ.อ. ๔๓/๑๖. 



 

 
๑๒๒ 

น้ีเป็นตวัอยำ่งของกำรมีจิตเศร้ำหมองแลว้ยอ่มมีทุคติเป็นท่ีหวงัได ้ทุคตินั้นไดแ้ก่ อบำยภูมิทั้ง ๔ อนั
ไดแ้ก่ เปรต อสุรกำย สัตวเ์ดรัจฉำน และสัตวใ์นนรก ในท่ีน้ีพระติสสะแมมี้จริยวตัรท่ีดี แต่กระนั้นก็
ตำมดว้ยจิตท่ีห่วงและยึดติดในผำ้จีวรก่อนถึงแก่มรณภำพ จึงท ำใหไ้ปเกิดเป็นตวัเล็นท่ีผำ้จีวรนั้นเอง 
แต่เม่ือ ตำยจำกตวัเล็นโดยมีจิตท่ีเป็นกุศลก็สำมำรถไปเกิดในสุคติภูมิไดเ้ช่นกนั จำกกำรทบทวน
หลกัธรรมมะในพระไตรปิฎก และคมัภีร์ส ำคญัต่ำง ๆ ทำงพระพุทธศำสนำท่ีผูว้ิจยัไดน้ ำมำแสดง
ขำ้งตน้ ท ำให้ทรำบวำ่พระพุทธศำสนำมีหลกัพุทธธรรมท่ีสำมำรถช่วยเยียวยำผูป่้วยระยะสุดทำ้ยท่ี
ใกลเ้สียชีวติ ใหมี้สุคติเป็นท่ีไปหลงัจำกเสียชีวติได ้ 

๒.๒ งานศึกษาและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้องกบัการใช้พทุธธรรมเพ่ือเยยีวยาจิตใจผู้ป่วยระยะสุดท้าย 
 ระววีรรณ ถวายทรัพย์ ไดศึ้กษำวจิยัเร่ือง “ควำมผำสุกทำงจิตวิญญำณของผูติ้ดเช้ือเอชไอวี/
เอดส์” มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษำควำมผำสุกทำงจิตวิญญำณตำมกำรรับรู้ของผูติ้ดเช้ือเอชไอวีและ
ผูป่้วยเอดส์ ซ่ึงเป็นกลุ่มผูป่้วยระยะสุดทำ้ย ไดผ้ลกำรศึกษำว่ำ ควำมผำสุกทำงจิตวิญญำณตำมกำร
รับรู้ของผูติ้ดเช้ือเอชไอวีและผูป่้วยเอดส์ สำมำรถสรุปไดเ้ป็น ๓ ประเด็น คือ 
 ๑. ผูติ้ดเช้ือเอชไอวีให้ควำมหมำยของควำมผำสุกทำงจิตวิญญำณว่ำ คือกำรมีควำมสุข               
มีควำมสงบ มีสติ มีควำมเมตตำกรุณำและมีจิตใจท่ีเขม้แขง็  
 ๒. กำรสร้ำงควำมผำสุกทำงจิตวญิญำณของผูติ้ดเช้ือประกอบดว้ยกำรปฏิบติั ๔ วธีิ คือ 
  ๑) กำรใชพ้ระพุทธศำสนำเป็นท่ีพึ่งทำงใจ 
  ๒) กำรยดึมัน่ในหลกัค ำสอนของพระพุทธศำสนำ 
  ๓) กำรปฏิบติักิจตำมหลกัพระพุทธศำสนำ 
  ๔) กำรประกอบพิธีกรรมตำมควำมเช้ือทำงศำสนำ 
 ๓. ปัจจยัท่ีมีผลต่อควำมผำสุกทำงจิตวญิญำณของผูติ้ดเช้ือเอสไอวปีระกอบดว้ย ๓ ปัจจยัคือ 
  ๑) ปัจจยับวกไดแ้ก่ ควำมหวงั กำรยอมรับสภำพตวัเอง กำรเปิดเผยตวัเองวำ่ติดเช้ือ กำร
ปลง ควำมรู้สึกมีค่ำต่อตวัเอง แรงสนบัสนุนทำงสังคมและกำรคิดถึงส่ิงท่ีดี 
  ๒) ปัจจยัลบ ไดแ้ก่สภำพจิตใจท่ีอ่อนแอ  
  ๓) ปัจจยัอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ รำยได ้ประสบกำรณ์ชีวิตในอดีต บุคลิกภำพส่วนบุคคล กำรเล้ียง
ดูในครอบครัว และสุขภำพร่ำงกำย๑๓๒ 

                                                 

 ๑๓๒ระวีวรรณ ถวำยทรัพย์, “ควำมผำสุกทำงจิตวิญญำณของผูติ้ดเช้ือเอชไอวี/เอดส์”, 
วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยำลยั : มหำวิทยำลยัเชียงใหม่), ๒๕๔๕, หนำ้ 
๑๔๘ - ๑๔๙. 



 

 
๑๒๓ 

 พระมหาวัชรินทร์  ปญฺ าวุโธ ไดศึ้กษำวิจยัเร่ือง “กำรศึกษำวเิครำะห์อิทธิพลของมรณสติ
ต่อพฤติกรรมกำรท ำงำน : ศึกษำเฉพำะกรณีพยำบำลผูดู้แลผูป่้วยหนักในเขตกรุงเทพมหำนคร”          
มีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษำค ำสอนเร่ืองมรณสติตำมทศันะของพระพุทธศำสนำเถรวำท และเพื่อศึกษำ
วิเครำะห์ของอิทธิพลของมรณสติ ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมกำรท ำงำนของพยำบำลผูดู้แลผูป่้วยหนกัใน
เขตกรุงเทพ ซ่ึงผลของกำรศึกษำ พบว่ำ มีควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงควำมเข้ำใจเร่ืองมรณสติกับ
สุขภำพจิตท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมของพยำบำล ต่อกำรพยำบำลผูป่้วยหนกั โดยพบวำ่ พยำบำลในกลุ่ม
ท่ีมีสุขภำพจิตต ่ำเหมือนกนั ถำ้มีควำมเขำ้ใจเร่ืองมรณสติสูงจะมีพฤติกรรมกำรพยำบำลผูป่้วยหนกัท่ี
สูงกวำ่พยำบำลท่ีมีควำมเขำ้ใจเร่ืองมรณสติต ่ำ ดงันั้น กำรศึกษำน้ีจึงแสดงใหเ้ห็นวำ่ กำรเจริญมรณำนุสติ
ท่ีถูกตอ้งและสม ่ำเสมอนั้นท ำใหพ้ยำบำลท่ีดูแลผูป่้วยมีกำรดูแลผูป่้วยท่ีมีประสิทธิภำพมำกข้ึน๑๓๓  
 พระมหารบ  ธมฺมธโร ไดท้  ำวิจยัเร่ือง “มโนทศัน์เก่ียวกบัควำมตำยในพระพุทธศำสนำ : 
กำรศึกษำเชิงวิเครำะห์” มีวตัถุประสงคก์ำรศึกษำ คือ ศึกษำกระบวนกำรเกิดและกำรตำยของมนุษย์
ศึกษำประเภทของบุคคลท่ีตำยไปแลว้มีกำรเกิดและไม่เกิดอีก ศึกษำเหตุปัจจยัท่ีท ำให้มีกำรเกิดและ
ไม่เกิดอีก และเพื่อตอบค ำถำมของคนทัว่ไปเร่ืองกำรตำยและกำรเกิด เป็นกำรศึกษำวิจยัเชิงเอกสำร 
ผลกำรศึกษำพบว่ำ “กำรตำยและกำรเกิดเป็นควำมจริงของธรรมชำติ สถำนท่ีเกิดมีสภำวะบ่งช้ีทั้ง
เชิงบวกและเชิงลบ เชิงบวกคือควำมสุขสบำยเช่น เกิดเป็นมนุษย ์เทวดำ เชิงลบคือแรงบีบคั้นทุกข์
ทรมำนแสนสำหสั เช่น เกิดเป็นสัตวน์รก เดรัจฉำน เปรต อสุรกำย ปัจจยัท่ีท ำใหบุ้คคลไปเกิดคือ จิต
ของบุคคลนั้น ส่ิงท่ีท ำใหบุ้คคลล่วงพน้จำกกำรเวยีนวำ่ยตำยเกิดคือกำรปฏิบติัตำมแนว มหำสติปัฏฐำน ๔ 
ถ้ำปฏิบติัโดยเคร่งครัดย่อมได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ เป็นแนวทำงในกำรวำงพื้นฐำนทำง
ควำมคิดดำ้นศีลธรรมอนัดีงำม ซ่ึงเป็นกุญแจดอกส ำคญัท่ีจะไขไปสู่กำรด ำเนินชีวิตท่ีถูกตอ้ง และ
ประพฤติปฏิบติัตนใหอ้ยูใ่นกรอบของศีลธรรม จำรีต ประเพณี”๑๓๔ 
 ลดารัตน์ สาภินันทร์ ได้ท ำวิจัยเร่ือง “ภำวะธรรมทัศน์ในวยัสูงอำยุและกำรเตรียมตวั
เก่ียวกบัควำมตำยของผูสู้งอำยุ” โดยศึกษำเชิงปริมำณ เพื่อให้ทรำบถึงขอ้มูล ระดบัภำวะธรรมทศัน์

                                                 

 ๑๓๓พระมหำวชัรินทร์  ปญฺ ำวุโธ,  “ควำมกำรศึกษำวิเครำะห์อิทธิพลของมรณสติต่อ
พฤติกรรมกำรท ำงำน : ศึกษำเฉพำะกรณีพยำบำลผู ้ดูแลผู ้ป่วยหนักในเขตกรุงเทพมหำนคร ”, 
วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต , (บัณฑิตวิทยำลัย : มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำช
วทิยำลยั), ๒๕๔๖, ๓๒๑ หนำ้. 
 ๑๓๔พระมหำรบ ธมฺมธโร, “มโนทศัน์เก่ียวกบัควำมตำยในพระพุทธศำสนำ : กำรศึกษำเชิง
วิเครำะห์”, วิทยานิพนธ์ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต , (บณัฑิตวิทยำลยั : มหำวิทยำลยัมหำมกุฏรำช
วทิยำลยั), ๒๕๔๗, ๑๔๒ หนำ้. 



 

 
๑๒๔ 

ของผูสู้งอำย ุลกัษณะกำรเตรียมตวัตำยของผูสู้งอำยท่ีุแตกต่ำงกนั ผลกำรวจิยัสรุปวำ่ “มีลกัษณะกำร
เตรียมตวัตำยทั้งส่ีดำ้นท่ีพบมำกท่ีสุด คือ ดำ้นร่ำงกำยเลือกวิธีจดักำรศพของตน ดำ้นจิตใจ คือ เห็น
ใจผูอ่ื้นท่ีมีอำกำรป่ำยหนกัระยะใกลต้ำยและกำรตำยท่ีหลีกเล่ียงไม่ได ้ดำ้นวิญญำณ คือ ปฏิบติัตำม
ควำมเช่ือของศำสนำ ด้ำนสังคม คือ กำรมอบควำมรักและควำมห่วงใย หรือปรับควำมเขำ้ใจกบั
ครอบครัวและผูอ่ื้น ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะในกำรศึกษำคร้ังต่อไปวำ่ ใหศึ้กษำวจิยัเชิงคุณภำพ”๑๓๕ 
 นัฏยา วาสิงหน ไดศึ้กษำเร่ือง “ควำมหมำยของควำมตำย : กำรตีควำมตำมพุทธปรัชญำ” จำก
กำรศึกษำคน้ควำ้พบวำ่ “พุทธปรัชญำไดใ้ห้ควำมหมำย ควำมตำยวำ่ เป็นแต่เพียงกำรแตกดบัในคร้ัง หน่ึง 
ๆ ของขนัธ์ 5 หรือกำรแตกดบัลงของนำมรูป ส่วนวธีิท่ีเอำชนะควำมตำยไดน้ั้น ตอ้งปฏิบติั                  มรณ
สติ กล่ำวคือ พิจำรณำถึงควำมตำยว่ำเป็นเพียงสภำพธรรมชำติ ย่อมมิใช่ตวัตน บุคคล เรำ เขำ แต่ถ้ำ
ตอ้งกำรท่ีจะเอำชนะควำมตำยอยำ่งเด็ดขำด ไม่ตอ้งกลบัมำเวยีนวำ่ยตำยเกิดในวฏัฏะสงสำร ก็ตอ้งปฏิบติั
ทำงสำยกลำงท่ีเรียกวำ่ มชัฌิมำปฏิปทำ เป็นวธีิแกค้วำมตำยตำมหลกัพระพุทธศำสนำท่ีถูกตอ้งท่ีสุด”๑๓๖ 
 Alfred Bloom ไดท้  ำกำรศึกษำเร่ือง “งำนศึกษำพุทธศำสนำและกำรเยยีวยำ (Buddhism and 
Healing)” งำนศึกษำน้ีได้ท ำกำรศึกษำพบว่ำ กำรท ำสมำธิและกำรเจริญสติปัฏฐำนสำมำรถช่วย
เยียวยำทำงใจให้กบัผูป่้วย สำมำรถลดควำมเครียดและควำมวิตกกงัวลลงได ้ซ่ึงจำกกำรทดลองแลว้
ไดผ้ลดีในกลุ่มของผูป่้วยโรคหวัใจ นอกจำกน้ีในกำรวิจยัยงัไดค้น้พบวำ่ กำรปฏิบติัธรรมตำมแบบ
ของพุทธศำสนำมหำยำน แนวนิกำยเซน ซ่ึงเน้นกำรรวมเป็นหน่ึงเดียวกับธรรมชำติ ท่ีเรียกว่ำ 
Morita therapy สำมำรถช่วยลดควำมตึงเครียดทำงดำ้นจิตใจของผูป่้วยไดด้ว้ยเช่นกนั๑๓๗ 
 Pinit Ratanakul ได้ท ำกำรศึกษำเร่ือง “งำนศึกษำพระพุทธศำสนำสุขภำพและโรคภัย 
(Buddhism, Health and Disease)” กำรศึกษำน้ีไดแ้สดงถึงกำรเกิดโรคภยัไขเ้จบ็ต่ำง ๆ นั้น ส่วนหน่ึง
ในทำงพุทธศำสนำถือว่ำมีปัจจยัมำจำกกรรมในอดีตดว้ย นอกจำกจะเกิดจำกปัจจยัท่ีเป็นกรรมใน
ปัจจุบนัอนัเอ้ืออ ำนวยให้เกิดโรคภยัเช่น สุขภำพจิตใจ กำรเป็นคนมีเมตตำและให้อภยัคน กำรเป็น
คนมีศีลธรรม ประพฤติตนอยูใ่นศีล สมำธิ และปัญญำ ยอ่มมีสุขภำพจิตท่ีดี เป็นเหตุใหล้ดควำมเส่ียง

                                                 

 ๑๓๕ลดำรัตน์ สำภินนัทร์, “ภำวะธรรมทศัน์ในวยัสูงอำยแุละกำรเตรียมตวัเก่ียวกบัควำมตำย
ของผูสู้งอำยุ”, วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยำลยั : มหำวิทยำลยัเชียงใหม่), 
๒๕๔๕, ๑๑๔ หนำ้. 
 ๑๓๖นฎัยำ วำสิงหน, “ควำมหมำยของควำมตำย : กำรตีควำมตำมพุทธปรัชญำ”, วทิยานิพนธ์
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยำลยั : มหำวทิยำลยัเชียงใหม่), ๒๕๔๖, ๑๑๘ หนำ้. 
 ๑๓๗ Alfred Bloom, “Buddhism and Healing”, The Art of Happiness, (New York: 
Riverhead Books, 1998), p. 247. 



 

 
๑๒๕ 

ท่ีจะเกิดโรคมะเร็ง หรือโรคหัวใจได ้กำรรักษำทำงดำ้นร่ำงกำยเม่ือได้รับควำมเจ็บป่วยนั้นจึงไม่
เพียงพอ แต่ผูป่้วยควรได้รับกำรดูแลเยียวยำทำงดำ้นจิตใจด้วย พุทธศำสนำมีแนวทำงทำงปฏิบติั
กรรมฐำนวิธีหน่ึงคือกำรเจริญพรหมวิหำรธรรม คือ เมตตำ กรุณำ มุทิตำ และอุเบกขำ เพรำะเม่ือมี
จิตใจท่ีดีคือมีควำมรักในเพื่อนมนุษย ์แลว้กำรกระท ำทำงกำยท่ีออกมำจำกจิตใจท่ีดีงำมยอ่มเป็นผล
กรรมดีอนัเป็นปัจจยัดีในกำรเยยีวยำรักษำโรคท่ีเจบ็ป่วยอยูไ่ดด้ว้ย๑๓๘ 
 Greg Bogart ไดศึ้กษำเร่ือง “กำรศึกษำเร่ือง กำรเจริญสมำธิกรรมฐำนเพื่อกำรเยียวยำทำงจิต
(Meditation And Psychotherapy :A Review of the Literature)”๑๓๙ งำนศึกษำน้ีได้กล่ำวถึง รูปแบบ
ของกำรผ่อนคลำย (The Relaxation Model) ด้วยกำรเจริญกรรมฐำน โดยกล่ำวถึงหลักฐำนทำง
กำรแพทยท่ี์ระบุวำ่กำรทดลองกบัผูป่้วยระยะสุดทำ้ยวำ่กำรผอ่นคลำยดว้ยกำรปฏิบติัสมำธิกรรมฐำน
นั้น มีผลต่อผูป่้วยอย่ำงมีนยัส ำคญัว่ำสำมำรถลดกำรเผำผลำญก๊ำซออกซิเจน (oxygen consumption) 
กำรคลำยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ (carbon dioxide elimination) ลดอตัรำกำรเตน้ของหัวใจ (heart 
rate) ลดควำมดนัเลือด (blood pressure) ควำมเป็นกรดด่ำงในกระแสเลือด (arterial gases) กรดแลคติกแอ
ซิค  (arterial lactate concentration) อัตรำกำรหำยใจ  (respiratory quotient) ซ่ึ ง เ ป็นตัวแปรทำง
กำรแพทยว์่ำขณะนั้นร่ำงกำยมีกำรพกัผ่อนและผ่อนคลำยได้ดี ขณะนั้นร่ำงกำยมีกำรลดควำมกลวั 
ควำมกงัวลในส่ิงท่ียงัมำไม่ถึงได ้
 Pam McGrath ได้ศึกษำวิจัย เ ร่ือง “Buddhist spirituality-a compassionate perspective on 
hospice care”๑๔๐ งำนศึกษำน้ีเป็นกำรศึกษำวิจยัของนกัวิชำกำรชำวออสเตรเลีย ซ่ึงวิจยัถึงบทบำทของ
กลุ่มพระสงฆ์ชำวพุทธในประเทศออสเตรเลีย ซ่ึงได้จดัตั้งกลุ่มงำนท่ีเรียกว่ำ the Karuna Hospice 
Service (KHS) เพื่อดูแลผูป่้วยใกลเ้สียชีวิตซ่ึงโดยมำกแลว้ จะเหลือเวลำอีกไม่เกิน ๖ เดือนในประเทศ
ออสเตรเลียท่ีรัฐควีนแลนด์ และกลุ่มงำนน้ียงัได้รับทุนสนับสนุนจำกรัฐบำลรัฐควีนแลนด์ด้วย              
กำรดูแลรักษำพยำบำลผูป่้วยดว้ยกรุณำซ่ึงเป็นคุณธรรมในพระพุทธศำสนำ โดยงำนวจิยัน้ีไดท้  ำในเชิง
คุณภำพโดยกำรสัมภำษณ์ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบักลุ่มงำนน้ีและพบว่ำกลุ่มงำนน้ี ไดใ้ห้งำนบริกำรท่ีมี

                                                 

 ๑๓๘Pinit Ratanakul, Buddhism, Health and Disease, ( Eubios Journal of Asian and 
International Bioethics, 2004), p. 162. 
 ๑๓๙Greg Bogart, “Meditation And Psychotherapy :A Review of the Literature”, The 
American Journal of Psychotherapy, 1991, pp. 110-128. 
 ๑๔๐Pam Mc Grath, Buddhist spirituality-a compassionate perspective on hospice care, 
Mortality Vol. 3, (Nov. 1998), p. 251. 



 

 
๑๒๖ 

รูปแบบแตกต่ำงในดำ้นจิตใจแก่ผูไ้ดรั้บบริกำร โดยผูไ้ดรั้บบริกำรมีควำมพอใจ และกลุ่มงำนน้ีไดรั้บ
ควำมยอมรับและมีช่ือเสียงอยำ่งยอดเยีย่มในแง่ของกลุ่มงำนท่ีช่วยเหลือผูใ้กลต้ำยในออสเตรเลียดว้ย 
 Ven. Pende Hawter ไดศึ้กษำเร่ือง “ควำมตอ้งกำรทำงจิตวิญญำณของผูป่้วยใกลเ้สียชีวิต 
(THE SPIRITUAL NEEDS OF THE DYING : A BUDDHIST VIEW)”๑๔๑ งำนศึกษำน้ีช้ีให้เห็นวำ่
ผูป่้วยระยะสุดทำ้ยท่ีก ำลงัจะเสียชีวิตนั้นตอ้งกำรควำมสงบทำงดำ้นจิตใจ ผูป่้วยตอ้งกำรให้จิตเป็น
กุศลก่อนท่ีจะเสียชีวติเพื่อกำรจำกไปสู่กำรเกิดใหม่ท่ีเป็นสุคติ ดงันั้นหนำ้ท่ีส ำคญัท่ีสุดของผูใ้ห้กำร
ดูแลผูป่้วยจึงจ ำเป็นตอ้งจดัสถำนท่ีและบรรยำกำศท่ีเป็นไปในทำงสงบและเงียบท่ีสุดแก่ผูป่้วย กำร
ด ำเนินกิจกรรมทำงศำสนำนั้นเป็นส่ิงจ ำเป็นส ำหรับผูท่ี้มีศรัทธำในพุทธศำสนำอยูแ่ลว้ แต่ส ำหรับ
ผูป่้วยกลุ่มท่ีไม่ไดมี้ศรัทธำในพระพุทธศำสนำนั้น จ  ำเป็นตอ้งลดกิจกรรมทำงศำสนำลง และหนัมำ
ใหค้วำมสงบทำงจิตใจ ดว้ยวธีิจิตบ ำบดัอ่ืน ๆ  

๒.๓. กรอบแนวคดิในการวจิัย 
 วิทยำนิพนธ์น้ีจะท ำกำรรวบรวม และสรุปผลค ำสอนในพระพุทธศำสนำเก่ียวกบัค ำสอนท่ี
พระสัมมำสัมพุทธเจำ้โปรดผูป่้วยท่ีปรำกฏอยูใ่นพระสูตรและอรรถกถำต่ำง ๆ และค ำสอนเก่ียวกำร
ตำยและกำรเกิด กำรเวียนวำ่ยตำยเกิดในสังสำรวฏั ซ่ึงแสดงในคมัภีร์พระอภิธรรมซ่ึงเป็นส่วนหน่ึง
ของพระไตรปิฎกดว้ย นอกจำกน้ี ผูว้ิจยัจะท ำกำรศึกษำถึงประสบกำรณ์ของพระสงฆ์และบุคลกร
ทำงกำรแพทยท่ี์เชียวชำญในกำรใชห้ลกัพุทธธรรมเยียวยำจิตใจให้กบัผูป่้วยระยะสุดทำ้ย เพื่อศึกษำ
ถึงหลกัธรรมและวิธีกำรท่ีท่ำนเหล่ำนั้นมีประสบกำรณ์ใชม้ำแลว้กบัผูป่้วยระยะสุดทำ้ยหรือผูป่้วยท่ี
ใกลเ้สียชิวีิต ตลอดจนประสบกำรณ์ท่ีสำมำรถน ำไปประยุกตใ์ช้กบัผูป่้วยระยะสุดทำ้ยหรือผูป่้วยใกล้
เสียชีวติอ่ืนไดอี้กดว้ย โดยผูว้จิยัสำมำรถน ำเสนอกรอบแนวควำมคิดไดด้งัแผนภำพดงัต่อไปน้ีคือ 

 

                                                 

 ๑๔๑Ven. Pende Hawter, “THE SPIRITUAL NEEDS OF THE DYING:A BUDDHIST 
VIEW”, 21 December 2007, 
<http://www.urbandharma.org/udharma๗/dyingneeds.html-33k> (21 December 2007)  
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๑๒๗ 

 
 

 

ภาพที ่๑ กรอบแนวคิดในกำรวจิยั 
 

 

หลกัพุทธธรรมใน
พระพุทธศาสนา 

 

ประสบการณ์ในการใช้
หลกัธรรมในการเยยีวยา
จติใจผู้ป่วยระยะสุดท้าย 
ของพระสงฆ์ 
 

ประสบการณ์การใช้
หลกัธรรมในการดูแล
ผู้ป่วยระยะสุดท้ายของ
บุคลากรทางการแพทย์ 

 

ประสบการณ์จากการ
สังเกตการณ์แบบมส่ีวน
ร่วมในการใช้หลกัธรรม
ในพุทธศาสนาในการ
เยยีวยาจติใจ และดูแล
ผู้ป่วยระยะสุดท้าย ของ
พระสงฆ์และบุคลากร
ทางการแพทย์ 
 

๑. หลกัธรรมในพระพุทธศาสนาเพ่ือใช้ใน
การเยยีวยาจติใจผู้ป่วยระยะสุดท้าย 

๒. วธีิการทางพระพุทธศาสนาเพ่ือใช้ใน
การเยยีวยาจติใจผู้ป่วยระยะสุดท้าย 

๓. ประสบการณ์ในการใช้พุทธธรรมเพ่ือ
เยยีวยาจติใจผู้ป่วยระยะสุดท้ายในการ
น ามาประยุกต์มาใช้กบัผู้มส่ีวนร่วมใน
การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย 

๔. แนวคดิใหม่ส าหรับการเตรียมความ
พร้อมของผู้ป่วยระยะสุดท้าย 

 

ผู้ป่วยระยะสุดท้าย 
 



 
 

บทที ่๓ 
วธีิด ำเนินกำรวจิยั 

 ส ำหรับบทน้ีผู ้วิจ ัยขอน ำเสนอระเบียบวิธีกำรด ำเนินกำรวิจัยของงำนวิจัยในคร้ังน้ี                     
โดยรำยละเอียดในระเบียบวธีิกำรด ำเนินกำรวจิยัประกอบดว้ย 
 ๓.๑ ประชำกรท่ีศึกษำ 
 ๓.๒ วธีิกำรเลือกตวัอยำ่ง 
 ๓.๓ ขอ้มูลท่ีใชใ้นกำรวจิยั 
 ๓.๔ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นกำรวจิยั  
 ๓.๕. กำรสร้ำงและตรวจสอบคุณภำพเคร่ืองมือ 
 ๓.๖ กำรเก็บรวบรวมขอ้มูลภำคสนำม 
 ๓.๗ กำรตรวจสอบขอ้มูล 
 ๓.๘ กำรวเิครำะห์ขอ้มูล 
 ๓.๙ กำรน ำเสนอผลกำรวเิครำะห์ขอ้มูล  

 งำนวิจยัคร้ังน้ีเป็นกำรท ำวิจยัเชิงคุณภำพ (Qualitative Research) เพื่อให้ไดผ้ลกำรศึกษำท่ี
ถูกต้องมีควำมแม่นย  ำของข้อมูลในกำรวิจยั ผูว้ิจยัจึงใช้ระเบียบวิธีวิจยัในเชิงคุณภำพประกอบ
ร่วมกนั ๔ วธีิ อนัประกอบดว้ย 
 ๑. กำรใชส้ัมภำษณ์เชิงลึก (In-depth interview) เพื่อศึกษำประสบกำรณ์ในกำรเยยีวยำจิตใจ
ผูป่้วยระยะสุดทำ้ยของพระสงฆ ์และบุคลำกรในดำ้นต่ำง ๆ โดยใชแ้นวคิดแบบปรำกฏกำรณ์วิทยำ 
(Phenomenology Study) เพื่อทรำบถึงขอ้มูลธรรมะ วิธีกำรทำงพระพุทธศำสนำ และประสบกำรณ์
ในกำรใชธ้รรมมะในพระพุทธศำสนำเยยีวยำจิตใจผูป่้วยระยะสุดทำ้ย 
 ๒. กำรวิจยัแบบสนทนำกลุ่ม (Focus Group) โดยผูท่ี้มีควำมรู้และประสบกำรณ์ในกำรใช้
พุทธธรรมเพื่อกำรดูแลจิตใจผูป่้วยระยะสุดทำ้ยมำร่วมสนทนำกลุ่ม เพื่อแลกเปล่ียนแนวทำงในกำร
ใช้พุทธธรรมเพื่อเยียวยำจิตใจผูป่้วยร่วมกนั และแลกเปล่ียนประสบกำรณ์ในกำรเยียวจิตใจผูป่้วย
ระยะสุดทำ้ยร่วมกนั  
 ๓. กำรสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) โดยผูว้จิยัจะเขำ้ไปร่วมในกิจกรรม
ของกลุ่มตวัอยำ่งในกำรใชพุ้ทธธรรมเพื่อกำรเยียวยำจิตใจผูป่้วยระยะสุดทำ้ยเพื่อสังเกตกำรณ์และ



 

 
๑๒๙ 

เก็บขอ้มูลต่ำง ๆ ของผูป่้วยท่ีสำมำรถท ำไดใ้นกรอบสิทธิของผูป่้วยท่ีผูว้จิยัสำมำรถเก็บได ้เพื่อน ำมำ
วิเครำะห์และหำข้อสรุปของงำนศึกษำร่วมกับข้อมูลจำกกำรสัมภำษณ์และกำรจัดสนทนำ                  
กลุ่มขำ้งตน้  
 ๔. กำรวิจยัเชิงเอกสำร (Documentary Research) โดยผูว้ิจยัไดศึ้กษำถึงเอกสำรขั้นปฐมภูมิ 
(Primary Document) อนัไดแ้ก่ หลกัฐำนทำงพระพุทธศำสนำพระไตรปิฎกและอรรถกถำ ตลอดจน
คมัภีร์ปกรณ์วิเศษทำงพระพุทธศำสนำ และขอ้มูลขั้นทุติยภูมิ (Secondary Document) อนัได้แก่
งำนวจิยั หรืองำนศึกษำของผูเ้ช่ียวชำญดำ้นกำรดูแลผูป่้วยระยะสุดทำ้ยไดศึ้กษำไวก่้อนหนำ้แลว้  
 โดยงำนวจิยัน้ีมีกระบวนกำรและขั้นตอนในกำรรวบรวมขอ้มูลในกำรวจิยัคร้ังน้ี มีดงัน้ี 
 ขั้นตอนที ่๑ ขั้นตอนกำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 (๑) กำรศึกษำเอกสำร 
 ขั้นตอนน้ีเป็นกำรศึกษำวิเครำะห์และสังเครำะห์เอกสำรเก่ียวกบัแนวคิด ทฤษฎี ผลกำรวิจยั 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองกำรดูแลผูป่้วยระยะสุดทำ้ย เพื่อก ำหนดกรอบแนวคิดในกำรวิจยั และน ำสำระไป
ใช้ในกำรร่ำงแนวทำงกำรศึกษำพุทธธรรมเพื่อเยียวยำจิตใจผูป่้วยระยะสุดท้ำยต่อไปซ่ึงกำร
ด ำเนินกำรในขั้นตอนน้ีมีดงัน้ี 
 ๑) ส ำรวจขอ้มูลจำกเอกสำรปฐมภูมิ คือ คมัภีร์พระไตรปิฎกและอรรถกถำ พร้อมทั้งขอ้มูล
จำกเอกสำรทุติยภูมิ คือ งำนวิจยั วิทยำนิพนธ์ เอกสำรงำนท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ต ำรำ หนงัสือ วำรสำร 
บทควำม งำนเขียน ท่ีเก่ียวขอ้งกบัหวัขอ้กำรวจิยัจำก หอ้งสมุดมหำวทิยำลยัมหำมกุฏรำชวทิยำลยั  
 ๒) น ำขอ้มูลท่ีไดม้ำจดัประเภท มำวเิครำะห์ อธิบำยควำม ตีควำม แลว้น ำมำสังเครำะห์เป็น
กรอบแนวคิดในกำรวจิยั 
 ๓) ขอค ำแนะน ำปรึกษำ และควำมเห็นจำกคณะกรรมกำรควบคุมวทิยำนิพนธ์ และจำกท่ำน
ผูรู้้ท่ีมีควำมช ำนำญกำรและแตกฉำนเก่ียวกบัหวัขอ้เร่ืองท่ีท ำกำรวจิยั 
 (๒) กำรสัมภำษณ์  
 งำนศึกษำคร้ังน้ีผู ้วิจ ัยใช้ระเบียบวิธีกำรวิจัยแบบปรำกฏกำรณ์วิทยำ เพื่อทรำบถึง
ประสบกำรณ์ของพระสงฆแ์ละบุคลำกรทำงกำรแพทย ์และผูมี้ประสบกำรณ์เยียวยำจิตใจผูป่้วยใน
กำรดูแลผูป่้วยระยะสุดทำ้ย ดงันั้น ผูว้จิยัจึงไดใ้ชก้ำรสัมภำษณ์เชิงลึกแบบไม่มีโครงสร้ำงในกำรเก็บ
ขอ้มูล โดยกลุ่มผูท้รงคุณวฒิุท่ีผูว้จิยัใชเ้ป็นตวัอยำ่งกลุ่มประชำกรในกำรศึกษำคร้ังน้ี ใชก้ลุ่มตวัอยำ่ง
ผูใ้หส้ัมภำษณ์มีทั้งหมด ๒๘ รูป/คน ผูว้จิยัไดแ้บ่งกลุ่มประชำกรท่ีจะศึกษำออกเป็น ๓ กลุ่ม คือ  
 ๑) กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลส ำคญั (Key Informants) ไดแ้ก่พระสงฆ ์จ ำนวน ๕ รูป ท่ีมีประสบกำรณ์
ในกำรใช้ธรรมะในพระพุทธศำสนำเยียวยำจิตใจผูป่้วยระยะสุดทำ้ยโดยตรง และท่ำนได้สนใจ



 

 
๑๓๐ 

ศึกษำเร่ืองน้ีมำเป็นเวลำนำน ตลอดจนเป็นพระสงฆ์ท่ีเป็นท่ี รู้จักในวงกำรดูแลผู ้ป่วยระยะ                  
สุดทำ้ยดว้ย 
 ๒) กลุ่มนกัวิชำกำรและแพทยพ์ยำบำลท่ีมีควำมสนใจและประสบกำรณ์ในกำรใชธ้รรมะ
และแนวทำงในพระพุทธศำสนำเยยีวยำจิตใจผูป่้วยระยะสุดทำ้ย จ ำนวน ๑๑ คน 
 ๓) กลุ่มของผูป่้วยระยะสุดทำ้ยท่ียินดีให้ควำมร่วมมือในกำรเก็บขอ้มูล เม่ือผูว้ิจยัเขำ้ร่วม
สังเกตกำรณ์วธีิกำรเยยีวยำจิตใจจำกพระสงฆห์รือบุคลำกรทำงกำรแพทย ์จ ำนวน ๑๒ คน 
 (๓) กำรจัดสัมมนำกลุ่ม (Focus Group) 
 เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลในเชิงลึกอยำ่งครบถว้นบริบูรณ์ในทุกดำ้น เพียงพอท่ีจะรวบรวมขอ้มูลตำม
กรอบแนวคิดของกำรวิจยั และวตัถุประสงค์ของกำรวิจยัท่ีตั้งไว ้ผูว้ิจยัจึงได้จดัสัมมนำกลุ่มของ
ผูท้รงคุณวุฒิและมีประสบกำรณ์ตรงในกำรเยียวยำจิตใจผูป่้วยระยะสุดทำ้ยด้วยพระพุทธศำสนำ 
เพื่อหำข้อมูลเชิงพลวตัร(Dynamic Data)๑ โดยมีจดหมำยเชิญจำกบณัฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลยั     
มหำมกุฏรำชวิทยำลยั และไดจ้ดักำรสัมมนำกลุ่มท่ีห้องประชุม ชั้น ๒ อำคำรเรียน วดัอำวุธวิกสิตำรำม                 
เขตบำงพลดั กรุงเทพมหำนครในวนัท่ี ๒๖ เมษำยน ๒๕๕๒ 

 ขั้นตอนที ่๒ กำรวเิครำะห์ข้อมูล 
 หลงัจำกกำรเก็บขอ้มูลแลว้ ผูว้ิจยัน ำขอ้มูลท่ีไดจ้ำกศึกษำคน้ควำ้จำกเอกสำร กำรสัมภำษณ์ 
กำรประชุมกลุ่ม มำตรวจสอบขอ้มูลดำ้นควำมถูกตอ้ง ควำมเพียงพอ และควำมน่ำเช่ือถือของขอ้มูล 
น ำขอ้มูลมำจดัระเบียบโดยแบ่งออกเป็นส่วน ๆ หรือเป็นประเภทให้อยูใ่นหมวดเดียวกนั ซ่ึงจ ำแนก
เป็นข้อมูลตำมวตัถุประสงค์ของวิจยั และตำมลักษณะของข้อมูล หลังจำกนั้นก็จะน ำข้อมูลมำ
วิเครำะห์และแปรควำมหมำย ผูว้ิจยัไดส้ังเครำะห์จำกกำรส ำรวจเอกสำรและด ำเนินกำรวิเครำะห์
ควำมคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชำญ และน ำสำระส ำคญัมำวิเครำะห์และน ำเสนอเป็นแนวทำงและขอ้สรุป
ของกำรศึกษำพุทธธรรมเพื่อกำรเยยีวยำจิตใจผูป่้วยระยะสุดทำ้ยคร้ังน้ี 
 ขั้นตอนที ่๓ ข้ันตรวจสอบควำมเทีย่งตรงของข้อมูล  
 ผูว้ิจยัมีกำรตรวจควำมแม่นตรง (Validity) และควำมน่ำเช่ือถือ (Reliability) ของขอ้มูลใน
ลกัษณะทดสอบแบบสำมเส้ำ (Triangulation) ตำมระเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภำพ เพื่อจะได้ขอ้มูลมี
ควำมแม่นย  ำและมีควำมเช่ือถือไดม้ำกท่ีสุด จำกกำรสังเกตพฤติกรรม กำรสัมภำษณ์ ผูใ้หข้อ้มูลหลกั 
และผูท่ี้ใหข้อ้มูลทัว่ไป ดว้ยกำรตรวจสอบขอ้มูลสำมเส้ำในดำ้นต่ำงๆ ดงัน้ี 

                                                 

 ๑ชำย  โพธิสิตำ, ศำสตร์และศิลป์แห่งกำรวิจัยเชิงคุณภำพ, พิมพ์คร้ังท่ี ๓, (กรุงเทพมหำนคร : 
บริษทั อมรินทร์พร้ินต้ิง แอนด ์พบัลิชช่ิง จ  ำกดั (มหำชน), ๒๕๕๐), หนำ้ ๒๑๕. 



 

 
๑๓๑ 

 ๑) ขอ้มูลและขอ้สรุปจำกกำรสัมภำษณ์เชิงลึก (In-dept interview) จำกผูใ้หข้อ้มูลหลกั (Key 
Informants)  
 ๒) ขอ้มูลและขอ้สรุปจำกกำรสัมภำษณ์เชิงกำรสนทนำกลุ่ม (Focus Group) 
 ๓) ขอ้มูลและขอ้สรุปท่ีผูว้จิยัไดจ้ำกกำรสังเกตกำรณ์แบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) 
 ขั้นตอนที ่๔ กำรวเิครำะห์ข้อมูลและกำรน ำเสนอข้อมูล 
ผูว้ิจยัจะไดน้ ำขอ้มูลท่ีไดจ้ำกกำรสังเกตกำรณ์ สัมภำษณ์ และกำรสมนำกลุ่ม แลว้จดบนัทึกไวใ้น
ลักษณะของกำรบรรยำย (Descriptive) มำร่วมวิเครำะห์และน ำเสนองำนวิจัยน้ีในรูปแบบเชิง
พรรณนำท่ีเหมำะสมและง่ำยต่อควำมเขำ้ใจของผูอ่้ำน  

๓.๑ ประชำกรทีศึ่กษำ 
 ใชก้ลุ่มตวัอยำ่งผูใ้หส้ัมภำษณ์และสังเกตกำรณ์ทั้งหมด ๒๘ รูป/คน แบ่งดงัน้ีคือ 
 ๓.๑.๑ ประชำกรที่เป็นพระสงฆ์ผู้ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ำย ประชำกรจะประกอบด้วย
พระสงฆใ์นพระพุทธศำสนำ ท่ีมีประสบกำรณ์ในกำรใชพุ้ทธธรรมเยียวยำจิตใจผูป่้วยระยะสุดทำ้ย
หรือผู ้ป่วยท่ีใกล้เสียชีวิตมำเป็นอย่ำงดี ซ่ึงถือเป็นแหล่งข้อมูลท่ีให้ข้อมูลได้อย่ำงเต็มท่ีกับ
วตัถุประสงค์ของงำนวิจัยคร้ังน้ี (information-rich cases) และเป็นกลุ่มผูใ้ห้ข้อมูลส ำคัญ (Key 
Informants)  ในคร้ังน้ีด้วย โดยในกำรศึกษำน้ี ผู ้วิจ ัยได้คัดเลือกพระสงฆ์และบุคลำกรใน
พระพุทธศำสนำท่ีมีประสบกำรณ์ไว ้๕ ท่ำน คือ 
 ๑. พระอำจำรยค์รรชิต  อำกิญฺจโน วดัป่ำสันติธรรม  จงัหวดัชยัภูมิ  
 ๒. พระอุดมประชำทร วดัพระบำทน ้ำพุ  จงัหวดัลพบุรี  
 ๓. พระอำจำรยไ์พศำล  วสิำโล วดัป่ำสุคโต  จงัหวดัชยัภูมิ 
 ๔. พระอำจำรยค์รรชิต  คุณวโร   วดัญำณเวศกวนั  จงัหวดันครปฐม  
 ๕. พระอำจำรยสุ์ขมุำลชำติ  ิิตปญฺโ   วดัประสำทปุณญำวำส 
 กรุงเทพมหำนคร 

 ซ่ึงในกำรเก็บขอ้มูลด้วยวิธีกำรสัมภำษณ์น้ี ผูว้ิจยัจะเก็บขอ้มูลด้วยกำรสัมภำษณ์เชิงลึก
จนกวำ่จะไดข้อ้มูลท่ีอ่ิมตวั  
 ๓.๑.๒ ประชำกรทีเ่ป็นบุคลำกรทำงกำรแพทย์ผู้ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ำย 
ประกอบดว้ย พยำบำลและอำจำรยพ์ยำบำลท่ีมีประสบกำรณ์ดูแลผูป่้วยระยะสุดทำ้ยอยำ่งเช่ียวชำญ
จ ำนวน ๔ ท่ำน 
 ๓.๑.๓ ประชำกรผู้ให้ข้อมูลด้วยกำรสนทนำกลุ่ม (Focus Group) 
 ๑. พระมหำสุเทพ  สุทฺธิ ำโณ  วดัสังเวชวศิยำรำม  



 

 
๑๓๒ 

 ๒. นำยแพทยโ์รจน์รุ่ง  สุวรรณสุทธิ  ชมรมพุทธศำสตร์ศิริรำชพยำบำล  
 ๓. แพทยห์ญิงเทว ี วฒันำ  โรงพยำบำลจุฬำลงกรณ์  
 ๔. รองศำสตรำจำรยส์มจินต ์ เพชรพนัธ์ศรี  อำจำรยพ์ยำบำลจำกศิริรำชพยำบำล 
 ๕. อำจำรยว์ำรุณี  แจ่มกระจำย   อำจำรยว์ทิยำลยัพยำบำลเก้ือกำรุณย ์
 ๖. นำงสำววำณี  แม่นย  ำ  พยำบำลจำกโรงพยำบำลเด็ก   
 ๗. นำงสำวเพช็รลดัดำ  ซ้ึงจิตรสิริโรจน์  นกัสังคมสงเครำะห์จำกเครือข่ำยพุทธิกำ 

 กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลในกลุ่มน้ีประกอบไปดว้ยแพทยห์รือพยำบำล ท่ีมีประสบกำรณ์ในกำรใช้
หลกัธรรมในทำงพระพุทธศำสนำในกำรเยียวยำจิตใจผูป่้วย เพื่อร่วมกนัสนทนำกลุ่มเพื่อหำขอ้มูล
ในเชิงพลวตัรของขอ้มูล 
 ๓.๑.๔ ประชำกรผู้ป่วยทีเ่ป็นกลุ่มตัวอย่ำงในกำรเกบ็ข้อมูล 
 ผูว้จิยัไดเ้ขำ้ไปเก็บขอ้มูลจำกผูป่้วยดว้ยวธีิกำรเขำ้ไปสังเกตกำรณ์แบบมีส่วนร่วม โดยผูว้ิจยั
ไดเ้ขำ้เก็บขอ้มูลโดยสัมภำษณ์พูดคุยกบัผูป่้วยระยะสุดทำ้ยและสังเกตกำรณ์ส ำหรับผูป่้วยท่ีมีอำกำร
ท่ีไม่รู้สึกตวัในพื้นท่ี ๔ แห่งดงัน้ีคือ 
 ๑. สถำบันโรคมะเร็งศูนย์มหำวชิรำลงกรณธัญบุรี รังสิตคลอง ๑๐ เพื่อเก็บขอ้มูลจำกผูป่้วย
ซ่ึงจะขอสงวนช่ือ จ ำนวน ๘ รำย ดงัน้ี 
 ผูป่้วยรำยท่ี ๑   เพศหญิง  อำย ุ๖๓ ปี  ป่วยเป็นโรคมะเร็งปำกมดลูก  
 ผูป่้วยรำยท่ี ๒ เป็นพระสงฆ ์ อำย ุ๗๔ ปี  ป่วยเป็นโรคมะเร็งต่อมน ้ำเหลือง  
 ผูป่้วยรำยท่ี ๓  เพศชำย  อำย ุ๔๖ ปี  ป่วยเป็นโรคมะเร็งต่อมน ้ำเหลือง  
 ผูป่้วยรำยท่ี ๔ เพศหญิง  อำย ุ๔๑ ปี  ป่วยเป็นโรคมะเร็งท่ีกระพุง้แกม้  
 ผูป่้วยรำยท่ี ๕ เพศชำย  อำย ุ๗๕ ปี  ป่วยเป็นโรคมะเร็งต่อมน ้ำเหลือง 
 ผูป่้วยรำยท่ี ๖ เพศหญิง  อำย ุ๗๑ ปี  ป่วยเป็นโรคมะเร็งล ำไส้ใหญ่ 
 ผูป่้วยรำยท่ี ๗ เพศชำย  อำย ุ๔๒ ปี  ป่วยเป็นโรคมะเร็งกระดูก 
 ผูป่้วยรำยท่ี ๘ เพศหญิง  อำย ุ๗๔ ปี  ป่วยเป็นโรคมะเร็งท่ีกระพุง้แกม้ 
 ๒. วดัพระบำทน ำ้พุ เพื่อเก็บขอ้มูลจำกผูป่้วยซ่ึงจะขอสงวนช่ือ จ ำนวน ๒ รำย ดงัน้ี 
 ผูป่้วยรำยท่ี ๙ เพศชำย  อำย ุ๓๙ ปี  ป่วยเป็นโรคภูมิคุม้กนับกพร่อง 
 ผูป่้วยรำยท่ี ๑๐  เพศชำย  อำย ุ๓๗ ปี  ป่วยเป็นโรคภูมิคุม้กนับกพร่อง 
 ๓. โรงพยำบำลสงฆ์ เพื่อเก็บขอ้มูลโดยสังเกตกำรณ์เท่ำนั้น จำกพระสงฆอ์ำพำธ ซ่ึงจะขอ
สงวนช่ือ จ ำนวน ๑ รำย  



 

 
๑๓๓ 

 ๔. สถำบันสุขภำพเด็กแห่งชำติมหำรำชินี เพื่อเก็บขอ้มูลโดยสังเกตกำรณ์เท่ำนั้นจำกผูป่้วย
ซ่ึงจะขอสงวนช่ือ จ ำนวน ๑ รำย 

๓.๒ วธิีกำรเลือกตัวอย่ำง  
 เน่ืองจำกงำนศึกษำคร้ังน้ี เป็นกำรวจิยัในเชิงคุณภำพ ซ่ึงมีกลุ่มตวัอยำ่งในกำรวจิยัจ  ำนวนไม่
มำก ดงันิัิ้นกำรเลือกเก็บตวัอย่ำงจะไม่ใช้วิธีกำรสุ่ม แต่จะใช้วิธีกำรเลือกกลุ่มตวัอยำ่งท่ีมีควำม
เหมำะสมในกำรวิจยั กล่ำวคือ จะเก็บขอ้มูลโดยใชเ้กณฑ์กำรยึดจุดมุ่งหมำยของกำรศึกษำเป็นหลกั 
(purposeful sampling) ซ่ึงวตัถุประสงค์ของงำนวิจยัก็คือ ศึกษำประสบกำรณ์ในกำรใช้ธรรมะใน
พระพุทธศำสนำเพื่อกำรเยียวยำจิตใจผูป่้วย และหลกัธรรมตลอดจนวิธีกำรในพระพุทธศำสนำ                 
เพื่อกำรเยียวยำจิตใจ ดงันั้นจำกหลกักำรน้ีผูว้ิจยัจะเลือกกลุ่มตวัอย่ำงคือพระสงฆ์ในพุทธศำสนำ 
และบุคลำกรทำงกำรแพทย์ท่ีมีประสบกำรณ์ในกำรใช้ธรรมะเยียวยำจิตใจผู ้ป่วยอย่ำงมำก 
(information rich cases) 

๓.๓ ข้อมูลทีใ่ช้ในกำรวจิัย  
 ส ำหรับขอ้มูลเชิงปฐมภูมินั้น ผูว้ิจยัใช้ขอ้มูลท่ีได้รับกำรถ่ำยทอดมำจำกแบบสัมภำษณ์             
เชิงลึก ซ่ึงไดส้ัมภำษณ์พระสงฆ์และบุคลำกรทำงกำรแพทยท่ี์มีประสบกำรณ์เช่ียวชำญในกำรดูแล
ผูป่้วยระยะสุดทำ้ย ขอ้มูลท่ีไดจ้ำกแบบสัมภำษณ์สนทนำกลุ่ม ท่ีไดใ้ช้ในกำรสนทนำกลุ่ม (Focus 
Group) และขอ้มูลท่ีไดจ้ำกแบบสังเกตกำรณ์ ท่ีได้เก็บขอ้มูลจำกกำรสังเกตกำรณ์แบบมีส่วนร่วมท่ี
พื้นท่ีภำคสนำม ซ่ึงแบบเก็บขอ้มูลทั้งสำมดงักล่ำวนั้นไดแ้สดงไวใ้นภำคผนวกทำ้ยเล่มวิทยำนิพนธ์น้ี 
ส ำหรับขอ้มูลเชิงทุติยภูมินั้น ไดศึ้กษำจำกคมัภีร์ทำงพระพุทธศำสนำ และเอกสำรทำงกำรแพทย์
ตลอดจน งำนศึกษำท่ีมีกำรศึกษำเก่ียวกบัผูป่้วยระยะสุดทำ้ย 

๓.๔ เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรเกบ็รวบรวมข้อมูล  
 งำนวิจยัน้ีเป็นงำนวิจยัเชิงคุณภำพ ดงันั้นเคร่ืองมือส ำคญัในกำรเก็บขอ้มูลจึงเป็นเคร่ืองมือ
ส ำหรับกำรเก็บขอ้มูลเชิงลึก ซ่ึงเคร่ืองมือท่ีใชใ้นกำรวจิยัจึงประกอบดว้ย 
 ๑) แบบสัมภำษณ์เชิงลึก (In-depth interview) โดยแบบสัมภำษณ์จะถูกออกแบบเพื่อเก็บ
ข้อมูลเชิงลึกของประสบกำรณ์ของผูใ้ห้ข้อมูลในด้ำนต่ำงๆ ท่ีสอดคล้องกับวตัถุประสงค์ของ
งำนวิจยัในคร้ังน้ีโดยแบบสัมภำษณ์จะมีลกัษณะไม่มีโครงสร้ำง (Unstructured interview) ผูว้ิจยั
จะตอ้งเตรียมควำมพร้อมของกำรสัมภำษณ์เป็นอย่ำงดีเพื่อในกำรเก็บขอ้มูลเป็นไปตำมธรรมชำติ
ของกำรสนทนำท่ีสุด และมีควำมยืดหยุน่ผูใ้นกำรสัมภำษณ์และผูถู้กสัมภำษณ์ตอ้งมีปฏิสัมพนัธ์กนั
ในกำรแลกเปล่ียนข้อมูลในกำรวิจยัเป็นอย่ำงดีกำรวิจยัน้ีจะท ำกำรสัมภำษณ์เพื่อเก็บข้อมูลจำก



 

 
๑๓๔ 

พระสงฆแ์ละบุคลกรทำงกำรแพทยป์ระมำณหน่ึงชัว่โมงหรือยืดหยุน่ไดต้ำมกำรสัมภำษณ์ และกำร
ใหข้อ้มูลของผูถู้กสัมภำษณ์ 
 ๒) แบบสนทนำกลุ่ม เพื่อใชใ้นกำรเก็บขอ้มูลจำกผูท่ี้มีควำมรู้และประสบกำรณ์ในกำรใช้
พุทธธรรมเพื่อกำรดูแลจิตใจผูป่้วยระยะสุดทำ้ย ในกำรสนทนำกลุ่ม (Focus Group) 
 ๓) แบบสังเกตกำรณ์ เพื่อใช้ในกำรเก็บข้อมูลจำกกำรสังเกตกำรณ์แบบมีส่วนร่วม 
(Participant Observation) 
 ๔) เคร่ืองบนัทึกเสียง เพื่อผูท้  ำวิจยัไดบ้นัทึกกำรสนทนำและสัมภำษณ์ ในระหวำ่งกำรเก็บ
ขอ้มูล และสำมำรถยอ้นกลบัไปฟังขอ้มูลซ ้ ำไดทุ้กคร้ังท่ีตอ้งกำร 

๓.๕. กำรสร้ำงและตรวจสอบคุณภำพเคร่ืองมือ  
 ผูว้ิจยัสร้ำงแนวค ำถำมในกำรสัมภำษณ์จำกวตัถุประสงค์ของงำนวิจยัในคร้ังน้ี แลว้จึงน ำ
แบบสัมภำษณ์ดงักล่ำวไปปรึกษำผูท้รงคุณวุฒิ ๓ ท่ำนท่ีควบคุมงำนวิจยัน้ี จำกนั้นน ำมำปรับปรุง
แกไ้ขแลว้น ำส่งใหผู้ท้รงคุณวฒิุอีก ๕ ท่ำนตรวจสอบคุณภำพของแบบสัมภำษณ์ต่อไป 

๓.๖ กำรเกบ็รวบรวมข้อมูลภำคสนำม  
 งำนวิจยัคร้ังน้ีมีกำรเก็บขอ้มูลส่วนหน่ึงโดยกำรสังเกตกำรณ์แบบมีส่วนร่วมดว้ย ซ่ึงผูว้ิจยั
ไดใ้ชแ้บบสังเกตกำรณ์ (รำยละเอียดในภำคผนวก) เป็นเคร่ืองมือในกำรเก็บขอ้มูลภำคสนำมเพื่อท ำ
กำรเก็บรวบรมขอ้มูลใน ๔ พื้นท่ีศึกษำ อนัประกอบดว้ย สถำบนัโรคมะเร็งศูนยม์หำวชิรำลงกรณิ์
ธญับุรี รังสิตคลอง ๑๐ วดัพระบำทน ้ำพุ โรงพยำบำลสงฆ ์และสถำบนัสุขภำพเด็กแห่งชำติ มหำรำชินี 

๓.๗ กำรตรวจสอบข้อมูล 
 หลงัจำกกำรเก็บขอ้มูลแลว้ ผูว้ิจยัน ำขอ้มูลท่ีไดจ้ำกศึกษำคน้ควำ้จำกเอกสำร กำรสัมภำษณ์ 
กำรประชุมกลุ่ม มำตรวจสอบขอ้มูลดำ้นควำมถูกตอ้ง ควำมเพียงพอ และควำมน่ำเช่ือถือของขอ้มูล 
น ำขอ้มูลมำจดัระเบียบโดยแบ่งออกเป็นส่วน ๆ หรือเป็นประเภทให้อยูใ่นหมวดเดียวกนั ซ่ึงจ ำแนก
เป็นขอ้มูลตำมวตัถุประสงคข์องวจิยั และตำมลกัษณะของขอ้มูล  

๓.๘ กำรวเิครำะห์ข้อมูล  
 หลงัจำกไดมี้กำรตรวจสอบควำมถูกตอ้งของขอ้มูลแลว้ ผู ้วิจยัจะน ำขอ้มูลมำวิเครำะห์และ
แปรควำมหมำย แจกแจงควำมถ่ีของขอ้มูลท่ีได ้แลว้จึงน ำสำระส ำคญัของขอ้มูลท่ีไดน้ั้นมำวิเครำะห์



 

 
๑๓๕ 

ประมวลผลด้วยระเบียบวิธีวิจยัแบบปรำกฏกำรณ์วิทยำ (Phenomenology)๒ และน ำผลกำรศึกษำ
เสนอเป็นแนวทำงและขอ้สรุปของกำรศึกษำพุทธธรรมเพื่อกำรเยยีวยำจิตใจผูป่้วยระยะสุดทำ้ย 

๓.๙ กำรน ำเสนอผลกำรวเิครำะห์ข้อมูล  
 งำนวิจยัน้ีไดน้ ำเสนอผลกำรวิเครำะห์ขอ้มูลในเชิงพรรณนำ โดยมีกำรน ำเสนอขอ้มูลดว้ย
กำรแจกแจงข้อมูลในรูปตำรำง และแผนภำพแสดงสัดส่วนของวิธีกำรและหลักพุทธธรรม                   
เพื่อประกอบกำรอภิปรำยผลกำรศึกษำขอ้มูล ตลอดจนผลกำรสรุปของงำนวจิยัน้ีดว้ย 

                                                 

 ๒เร่ืองเดียวกนั, หนำ้ ๑๘๙. 



 
 

บทที ่๔ 
สภาพพ้ืนที่ที่ศึกษา 

 งานวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัได้เลือกสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมกบัการเยียวยาจิตใจผูป่้วยระยะ
สุดทา้ยดว้ยพระพุทธศาสนา ใน ๔ สภาพพื้นท่ีท่ีศึกษาซ่ึงเป็นท่ีน่าสนใจในการศึกษาเก่ียวกบัผูป่้วย
ระยะสุดทา้ยดว้ยเหตุผลท่ีต่างกนั อนัไดแ้ก่ 
 ๔.๑ วดัพระบาทน ้ าพุ เน่ืองจากมีผูป่้วยระยะสุดท้ายท่ีเป็นโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องเป็น
จ านวนมากท่ีพกัรักษาตวัอยู ่ 
 ๔.๒ โรงพยาบาลสงฆ์ เน่ืองจากเป็นพื้นท่ีท่ีมีพระสงฆ์ท่ีเป็นบุคลากรทางพระพุทธศาสนา 
พกัรักษาตวัอยูจ่  านวนมาก และมีแนวทางการดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ยตามแบบพระวนิยัท่ีน่าศึกษา 
 ๔.๓ สถาบนัสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี  เน่ืองจากมีโครงการคลินิกพระคุณเจา้ ซ่ึงเป็น
รูปแบบ การดูแลเยยีวยาจิตใจผูป่้วยระยะสุดทา้ยท่ีน่าสนใจศึกษามาก 
 ๔.๔ สถานพยาบาลผูป่้วยมะเร็งวชิราลงกรณ์ เน่ืองจากเป็นสถานท่ีท่ีมีผูป่้วยโรคมะเร็ง 
หลายรายพักรักษาตนอยู่สะดวกในการเลือกกลุ่มตัวอย่างท่ีสมัครใจให้ข้อมูล และมีการจัด
โปรแกรมการเยยีวยาจิตใจผูป่้วยระยะสุดทา้ยท่ีน่าสนใจศึกษาดว้ย 
 จากการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมในแต่ละพื้นท่ีนั้ น ผูว้ิจยัพบว่าแต่ละพื้นท่ีมีความ
สภาพแวดล้อมของสถานท่ีท่ีพักของผู ้ป่วย ขบวนการเยียวยาจิตใจ และวิธีการเยียวยาจิตใจ 
ตลอดจนกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีสถานท่ีไดจ้ดัไวส้ าหรับผูป่้วยแตกต่างกนัออกไป ซ่ึงรายละเอียดของแต่
ละพื้นท่ีท่ีศึกษาสมารถติดตามไดต่้อไป และภาพประกอบสภาพพื้นท่ีท่ีศึกษาสามารถติดตามไดใ้น
ภาคผนวกของงานวจิยัน้ี 

๔.๑ วดัพระบาทน า้พ ุ
 ๔.๑.๑ ประวตัิความเป็นมา 
 วัดพระบาทน ้าพุ หรือวดัพระพุทธบาทประทานพร เป็นวดัไทยตั้งอยู่เชิงเขาน ้ าพุ หมู่ท่ี ๓ 
ต าบลเขาสามยอด อ าเภอเมือง จงัหวดัลพบุรี มีพระอาทรประชานาถ (อลงกต  ติกฺขปญฺโ ) เป็นเจา้
อาวาส วดัแห่งน้ีรู้จกักนัดีวา่มีรอยพระพุทธบาท เป็นสถานรักษาพกัฟ้ืนผูติ้ดเช้ือและผูป่้วยโรคเอดส์ 
และเป็นท่ีตั้งของมูลนิธิธรรมรักษ ์

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%96&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97&action=edit&redlink=1


  
๑๓๗ 

 วดัพระบาทน ้ าพุมีส่ิงส าคญัในวดั ไดแ้ก่ รอยพระพุทธบาทถูกครอบอยู่ภายใตม้ณฑปโดย
อยูห่่างจากอาคารส านกังานมูลนิธิธรรมรักษ์ประมาณ ๑๕๐ เมตร โครงการธรรมรักษนิ์เวศน์ท่ีฟัก
ฟ้ืนและรักษาส าหรับผูป่้วยโรคเอดส์ระยะสุดท้ายท่ีอาจจะกล่าวได้ว่ามีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก                    
ในอุโบสถมีพระประธานขนาดพระเพลากวา้ง ๒๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร พร้อมดว้ยพระอคัรสาวก 
นอกจากน้ีในถ ้าบนเขาท่ีอยูใ่นวดัภายในมีหลวงพ่อด า ปางมารวิชยัสมยัอยุธยา และพระโพธิสัตว ์๙ 
องคส่์วนบนยอดภูเขาพระอุทยั อโนโม สร้างหลวงพอ่ขาวข้ึนเม่ือ พ.ศ. ๒๕๒๓ 
 วดัแห่งน้ีเร่ิมตน้รับรักษาและฟักฟ้ืนผูติ้ดเช้ือ และผูป่้วยโรคเอดส์คร้ังแรกเม่ือ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
และด าเนินการต่อเน่ืองมาจนถึงปัจจุบัน ผูริ้เร่ิมโครงการคือเจ้าอาวาส พระอาทรประชานาถ               
การด าเนินการเก่ียวกบัโรคเอดส์มีสองส่วน ส่วนแรก คือ รับดูแลรักษาผูติ้ดเช้ือ และผูป่้วยโรคเอดส์
ทัว่ไปจากทัว่ประเทศ ส่วนท่ีสองคือการรับอุปการะเด็กก าพร้าท่ีไดรั้บผลกระทบโรคเอดส์จากบิดา
มารดา ทั้งสองส่วนอยู่ในการดูแลของวดัประมาณ ๒,๐๐๐ คน แบ่งเป็นเด็กประมาณ ๑,๓๐๐ คน  
ในแต่ละเดือนวดัจะมีค่าใช้จ่ายประมาณ ๔ ลา้นบาท เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าอาหาร ยารักษา
โรค ค่าบริหารจดัการภายในวดั และค่าเผาศพ ปัจจุบนัไดรั้บเงินสนบัสนุนจากรัฐบาลไทยเดือนละ 
๑๐๐,๐๐๐ บาท ส่วนท่ีเหลือเป็นการรับบริจาคจากผู ้มีจิตศรัทธา ส่วนยาต้านไวรัสเอดส์และ
อาสาสมคัรไดรั้บการสนบัสนุนจากต่างประเทศ  
 ๔.๑.๒ หลกัการและเหตุผลของโครงการดูแลผู้ป่วย 
 โรคเอดส์ไดแ้พร่ระบาดอย่างต่อเน่ืองมาเป็นเวลานานนับตั้งแต่ปี ๒๕๒๗ จนถึงปัจจุบนั 
โดยท่ีการแพร่ระบาดยงัไม่สามารถท่ีจะควบคุมได ้แมท้างรัฐจะไดใ้ชค้วามพยายามอยา่งต่อเน่ืองใน
การแกปั้ญหา แต่การประชาสัมพนัธ์เร่ืองโรคเอดส์ลดนอ้ยลง ท าใหป้ระชากรขาดความตระหนกัใน
การป้องกนัตนเองมากข้ึน ผูติ้ดเช้ือนั้นเกิดจากการมีพฤติกรรมเสียง เช่น การเสพส่ิงมึนเมา การเท่ียว
หญิงบริการ ยาเสพติด เป็นต้น ด้วยเหตุผลดงักล่าว หลักการในการแก้ปัญหาจึงควรท่ีต้องแก้ท่ี
ตน้เหตุ คือการขาดความตระหนกัในศีลธรรมโดยเร่งส่งเสริมให้ประชาชนไดเ้รียนรู้ถึงโทษภยัของ 
โรคเอดส์วา่เกิดจากพฤติกรรมท่ีขาดความตระหนกัในศีลธรรม ซ่ึงบทบาทดงักล่าวควรเป็นหนา้ท่ี
ของคณะสงฆโ์ดยตรงท่ีจะตอ้งใหก้ารอบรม สั่งสอนประชาชนทั้งประเทศอยา่งจริงจงั 
 ๔.๑.๓ วตัถุประสงค์ของโครงการ 
 ๑. เพื่อสร้างแบบอย่างในการแก้ไขปัญหาผูป่้วยระยะสุดทา้ยถูกทอดทิ้ง โดยใช้แนวทาง
ของพระพุทธศาสนา 
 ๒. เพื่อลดอตัราการติดเช้ือโรคเอดส์ของประชากรไทย 
 ๓. เพื่อสร้างความมีเมตตาในการอยูร่่วมกบัผูติ้ดเช้ือและผูป่้วยในสังคมอยา่งปกติ 
 ๔. เพื่อสร้างความตระหนกัใหทุ้กองคก์รร่วมกนัในการแกไ้ขปัญหาโรคเอดส์ 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2535
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%96&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1


  
๑๓๘ 

 ๕. เพื่อส่งเสริมบทบาทของคณะสงฆใ์นการแกไ้ขปัญหาวกิฤติทางสังคม 
 ๔.๑.๔ โครงการและกจิกรรมต่าง ๆ 
 ปัจจุบันวดัได้มีโครงการดูแลผู ้ป่วยแบบองค์รวม จึงรับดูแลถึงลูกของผู ้ติดเช้ือด้วย 
โครงการท่ีส าคญัของวดัมีดงัต่อไปน้ีคือ 
 โครงการเมตตาธรรม ค ้าจุนโลก โครงการเมตตาธรรม ค ้าจุนโลก มีลกัษณะของโครงการ
เป็นโครงการต่อเน่ือง ซ่ึ งมีผู ้รับผิดชอบ คือคณะสงฆ์จังหวัดลพบุรีและมีสถานท่ีตั้ งอยู่ ท่ี                        
วดัพระบาทน ้าพุ จ.ลพบุรี 
 โครงการธรรมรักษ์นิเวศน์ ๒  โครงการธรรมรักษ์นิเวศน์  (HOSPICE) เป็นโครงการ
ตน้แบบบา้นพกัผูป่้วยเอดส์ระยะสุดทา้ย โดยวิถีทางพุทธในประเทศไทยแห่งแรกท่ีวดัพระบาทน ้าพุ                     
จ. ลพบุรี โดยมีพระครูอาทรประชานาถ (อลงกต  ติกฺขปญฺโ ) เจา้อาวาสวดัพระบาทน ้ าพุเป็น 
ประธานท่ีปรึกษาโครงการฯ และเร่ิมด าเนินการ ตั้งแต่เดือนกนัยายน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 โรงเรียนอนุบาลธรรมรักษ์ ก่อตั้งโดย ท่าน ดร. ท่านเจ้าคุณอุดมประชาทร เม่ือปี พ.ศ.
๒๕๔๔ ซ่ึงโรงเรียนตั้งอยู่ท่ี ต.บงดินแดง จ.ลพบุรี ซ่ึงมีการเรียนการสอนในระดับ  อนุบาล ๑ - 
อนุบาล ๓ 
 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จากสภาพปัญหาของสังคมไทยในปัจจุบนั ท าให้เกิดผล
กระทบต่อเยาวชนไทยประการหน่ึงคือมีเด็กดอ้ยโอกาสทางการศึกษาเพิ่มมากข้ึน โดยเฉพาะอยา่ง
ยิง่ปัญหา โรคเอดส์ ซ่ึงเป็นปัญหาท่ีท าให้เกิดการสูญเสียชีวิตทั้งสามีและภรรยา จึงท าให้บุตรหลาน
ของผูเ้สียชีวิตถูกทอดทิ้งจ านวนหน่ึง และสังคมยงัรังเกียจไม่ยอมรับเท่าท่ีควรท าให้เด็กเหล่าน้ีมี
ปัญหา เกิดปมดอ้ยไร้ท่ีพึ่งท่ีอบอุ่นทั้งทางดา้นร่างกาย และจิตใจนอกจากน้ีในพื้นท่ีจงัหวดัลพบุรียงั
มีเด็กขาดโอกาสจากการประสบปัญหาของสังคมดา้นอ่ืน ๆ อีกจ านวนมาก ซ่ึงสมควรได้รับการ
ช่วยเหลือจากรัฐและองคก์รต่าง ๆ เพื่อไม่ใหเ้กิดเป็นวงจรปัญหาของสังคมในโอกาสต่อไป  
 ๔.๑.๕แนวทางการบริหารโครงการดูแลเยียวยาจิตใจผู้ป่วย 
 นอกจากโครงการของวดัแลว้ สภาพภายในวดัพระบาทน ้ าพุนั้นไดแ้บ่งพื้นท่ีดูแลผูป่้วยไว้
เป็น ๓ พื้นท่ีคือ 
 ๑. อาคารบา้นวลยัลกัษณ์ เป็นพื้นท่ีแรกรับผูป่้วย ซ่ึงโดยมากจะเป็นผูป่้วยหนกั เป็นอาคาร
คอนกรีตชั้นเดียว ขนาด ๒๐ เตียง ภายในอาคารมีแสงสว่างพอควร ไม่สว่างมาก มีพยาบาลดูแล
ผูป่้วยจ านวน ๔ ท่าน ซ่ึงพยาบาลนั้นก็คือผูติ้ดเช้ือท่ีไดรั้บการรักษาเยียวยาจนหายดี และสามารถ
เป็นก าลงัในการดูแลผูป่้วยรายใหม่ ๆ ไดส้ภาพภายในหอผูป่้วยหนกัน้ี มีผูป่้วยท่ีช่วยตวัเองไดน้อ้ย
ถึงช่วยตัวเองไม่ได้เลย จ านวน ๒๐ คน นอนรักษาตัวอยู่ การดูแลรักษานั้ น ผูป่้วยได้รับการ



  
๑๓๙ 

รักษาพยาบาลทางดา้นร่างกาย คือ ไดรั้บยาตา้นไวรัส และไดรั้บการรักษาทางจิตใจดว้ยจากการท่ี
พระอุดมประชาทรไดแ้วะเขา้มาเยีย่มเยยีน และมาแสดงธรรมโปรดผูป่้วยอยา่งต่อเน่ือง 
 ๒. อาคารเมตตาธรรม เป็นอาคารพกัฟ้ืนส าหรับผูป่้วยท่ีพน้ความตอ้งการดูแลอยา่งใกลชิ้ด
ของพื้นท่ีแรกรับผูป่้วยบา้นวลยัลกัษณ์แล้ว ผูป่้วยท่ีอยู่อาศยัในอาคารเมตตาธรรมน้ีเป็นผูป่้วยท่ีมี
อาการดีข้ึน สามารถช่วยตนเองไดแ้ลว้แต่ยงัตอ้งการการดูแลทางการแพทย ์อาคารเมตาธรรมเป็น
อาคารคอนกรีต ๓ ชั้น สามารถรองรับผูป่้วยไดจ้  านวน ๕๐ ถึง ๖๐ คน  
 ๓. บ้านพกัส าหรับผูป่้วยท่ีหายดีและสามารถดูแลตนเองได้อย่างดีแล้ว ท่ีเคยอาศยัอยู่ท่ี
อาคารเมตตาธรรมมาก่อน และรอการยา้ยไปยงัโครงการสองของทางวดัเพื่อประกอบอาชีพและ
สามารถด ารงชีวติไดอ้ยา่งคนปรกติในสังคมได ้ 

๔.๒ โรงพยาบาลสงฆ์  
 ๔.๒.๑ ประวตัิความเป็นมา 
 โรงพยาบาลสงฆ์ เป็นโรงพยาบาลแห่งเดียวในประเทศไทยและในโลกท่ีรัฐฯ ไดจ้ดัสร้าง
ข้ึนเพื่อให้บริการดา้นการรักษาพยาบาลแก่พระภิกษุ-สามเณรอาพาธทัว่ประเทศ เร่ิมตั้งข้ึนคร้ังแรก
ในปี พ.ศ. ๒๔๘๔ ในสมยัรัฐบาลของ ฯพณฯ จอมพล ป. พิบูลสงคราม  นายกรัฐมนตรี ด าริท่ีจะ
สร้างโรงพยาบาลสงฆ์ ข้ึนท่ีบริเวณ ว ัดพระศรีมหาธาตุแต่หากต้องระงับไปเน่ืองจากเกิด
สงครามโลกคร้ังท่ีสอง ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๙๒ ฯพณฯ จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี ได้
ด าริให้มีการร้ือฟ้ืนเร่ืองการสร้างโรงพยาบาลสงฆ์โดยได้แต่งตั้ งกรรมการข้ึนคณะหน่ึงเพื่อ
ด าเนินการในเร่ืองน้ี เรียกวา่ “คณะกรรมการพิจารณาการก่อสร้างโรงพยาบาลสงฆ”์ ตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 
๒๔ มีนาคม ๒๔๙๒ คณะกรรมการชุดน้ีประกอบด้วย บรรพชิตและฆราวาสรวมกัน ๑๓ ท่าน                   
ได้ร่วมกนัประชุมพิจารณาปรึกษา ด าเนินการก่อสร้างโรงพยาบาลสงฆ์เป็นล าดบั และได้ตกลง
คดัเลือกได้ท่ีดิน ณ ต าบลทุ่งพญาไท คือท่ีตั้งในปัจจุบนัน้ี และเร่ิมวางศิลาฤกษ์เม่ือ วนัพุธท่ี ๑๑ 
พฤษภาคม ๒๔๙๒ เวลา ๐๙.๓๒ น. อนัตรงกบัวนัวิสาขบูชาโดยสมเด็จพระสังฆราชเจา้กรมหลวง 
วชิรณาณวงศ์ วดับวรนิเวศวิหารไดท้รงเป็นประธานในพิธีและทรงขนานนามให้ว่า “โรงพยาบาล
สงฆ์” พิธีเปิดโรงพยาบาลไดก้ระท าอยา่งเป็นทางการเม่ือวนัพุธท่ี ๒๑ กุมภาพนัธ์ ๒๔๙๔ และได้
มอบให้กรมการแพทย ์กระทรวงสาธารณสุข รับไปด าเนินกิจการต่อไปโดยมีนายแพทยว์ิรัช มรรค
ดวงแกว้ เป็นผูอ้  านวยการโรงพยาบาลสงฆ ์คนแรก และเร่ิมปฏิบติังานเม่ือวนัท่ี ๑ มีนาคม ๒๔๙๒ 
กาลต่อมา สมเด็จพระสังฆราช (กิตติโนภณมหาเถระ) เจา้อาวาสวดัเบญจมบพิตร ซ่ึงสมยันั้นทรง
สมณศกัด์ิเป็นสมเด็จพระวนัรัต และทรงด ารงต าแหน่งสังฆนายก ได้พิจารณาเห็นว่ากิจการของ
โรงพยาบาลสงฆ ์ไดเ้จริญรุ่งเรือง เป็นสถานท่ีอ านวยประโยชน์สุขแก่พระภิกษุ-สามเณรผูอ้าพาธได้



  
๑๔๐ 

จริง แต่การด าเนินงานของนายแพทยแ์ละเจา้หน้าท่ีของโรงพยาบาลสงฆ์บางประการตอ้งได้รับ
ความไม่สะดวกบ้างเพราะเป็นงานท่ีเก่ียวกบักิจของสงฆ์โดยเฉพาะ ถ้ามีกรรมการฝ่ายสงฆ์ร่วม
ปฏิบติังานกบักรรมการฝ่ายฆราวาสของโรงพยาบาลดว้ยก็จะเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระและช่วยให้
เกิดความสะดวกเรียบร้อยข้ึน กรรมการสงฆ์ชุดแรก เรียกว่า “คณะกรรมการอ านวยความสะดวก
และอนุเคราะห์พระภิกษุ-สามเณรอาพาธประจ าโรงพยาบาลสงฆ์” ได้รับการแต่งตั้งจากสมเด็จ            
สังฆนายก เม่ือวนัท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๔๙๖ และเน่ืองจากช่ือคณะกรรมการชุดน้ียาวมาก ต่อมาจึง
นิยมเรียกกันให้สั้ นลงว่า “คณะกรรมการอ านายการฝ่ายสงฆ์” ท าหน้าท่ีช่วยควบคุม ดูแลวาง
ระเบียบขอ้ปฏิบติัและขจดัปัญหาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัพระภิกษุ-สามเณรอาพาธใน โรงพยาบาลสงฆ ์ทั้ง
ช่วยเหลือเก้ือกูลเพื่อให้พระภิกษุ-สามเณรอาพาธ ไดรั้บความผาสุกและความสะดวกเท่าท่ีควร กบั
ช่วยเหลือในกิจการของโรงพยาบาลสงฆ์ ตามความจ าเป็น เป็นคร้ังคราว ฯลฯ กรรมการสงฆ์ชุดท่ี
สอง ไดรั้บการแต่งตั้งจากสมเด็จสังฆนายก เม่ือวนัท่ี ๒๐ ตุลาคม ๒๔๙๖ เรียกว่า “คณะกรรมการ
สงฆโ์รงพยาบาลสงฆ์” ท าหนา้ท่ีผลดัเปล่ียนกนัมาปฏิบติังานประจ าวนัท่ีโรงพยาบาลสงฆ ์วนัละ ๑ 
องค ์เพื่อแกปั้ญหาและวินิจฉยัให้ความเห็นแก่โรงพยาบาลดว้ยเร่ืองพระภิกษุ-สามเณรอาพาธ และ
ช่วย อนุเคราะห์พระภิกษุ-สามเณรอาพาธให้ไดรั้บความผาสุก สะดวกเท่าท่ีควร รวมทั้งเร่ืองอ่ืน ๆ    
ท่ีทาง โรงพยาบาลขอร้องให้ช่วยปฏิบติัเป็นคร้ังคราว ฯลฯ จากการท่ีพระภิกษุ-สามเณร มีกิจวตัร
ปฏิบติัแตกต่างกบัฆราวาส เน่ืองจากตอ้งประพฤติตามหลกัแห่งพระวินัยนิยมบรมพุทธานุญาต             
ในสมยัก่อนเม่ือพระภิกษุ-สามเณร อาพาธ และจ าตอ้งอยู่รับการบ าบดัในโรงพยาบาล ซ่ึงสมยันั้น
สถานพยาบาลมิได้แยกไวส้ าหรับสงฆ์โดยเฉพาะ  ย่อมเป็นการไม่เหมาะสมในทางพระวินัย            
ท่ีพระสงฆแ์ละฆราวาสจะร่วมสถานพยาบาลแหล่งเดียวกนัถึงแมว้า่โรงพยาบาลต่าง ๆ ไดพ้ยายามท่ี
จะจดัสถานท่ีพิเศษส าหรับพระภิกษุสามเณรแล้วก็ตาม แต่สถานท่ีนั้น ๆ ก็มีจ  านวนจ ากัดและ
จ านวนผูป่้วยเจบ็ไขก้็เพิ่มมาข้ึนเป็นล าดบั จึงเป็นเหตุให้พระภิกษุ-สามเณรจ าตอ้งปะปนกบัฆราวาส
อยู่เสมอ ด้วยสาเหตุดังกล่าวจึงเป็นสาเหตุให้เกิดวตัถุประสงค์ของการตั้งโรงพยาบาลสงฆ์ข้ึน
 ส าหรับงานวิจยัในคร้ังน้ีผูว้ิจยัได้มีโอกาสสังเกตการณ์เพื่อเก็บขอ้มูลท่ีตึกกลัยานิวฒันา               
ชั้น ๓ หอผูป่้วย กว. ๓ (ประคบัประคอง) แผนกการดูแลแบบประคบัประคองซ่ึงเป็นแผนกท่ีมีไว้
เพื่อการรองรับผูป่้วยระยะสุดทา้ยทุกโรค จากสถิติท่ีไดรั้บจากการสังเกตการณ์และสัมภาษณ์ พบวา่
ผูป่้วยโดยมากเป็นพระภิกษุผูป่้วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้าย ส่ิงท่ีผูว้ิจยัได้สังเกตเห็นสภาพภายใน             
หอผูป่้วย กว. ๓ (ประคบัประคอง)คือ หอผูป่้วยประกอบดว้ย 
 ๑. เตียงส าหรับผูป่้วยท่ีหอ้งสามญัจ านวน ๘ เตียง (มีผูป่้วยรักษาตวัในขณะท่ีศึกษา ๔ รูป) 
 ๒. หอ้งพิเศษส าหรับผูป่้วย จ านวน ๒ หอ้ง  
 ๓. ห้ิงพระท่ีมีพระพุทธรูปประดิษฐานไวท่ี้หวันอนของเตียงผูป่้วยทุกเตียง 



  
๑๔๑ 

 ๔. รูปภาพพระพุทธรูปท่ีติดท่ีผนงัของหอผูป่้วย 
 ๕. ท่ีหัวเตียงของทุกเตียงจะมีเคร่ืองเสียงท่ีใชส้ าหรับเปิดซีดีธรรมะ และซีดีธรรมะท่ีผูว้ิจยั 
พบ คือ หลกัธรรมมะของ ท่านพระอาจารยม์ัน่  ภูริทตฺโต เจา้คุณพรหมคุณาภรณ์ อาจารยช์า  สุภทฺ
โท และอาจารยไ์พศาล  วสิาโร 
 ๖. หนังสือธรรมะท่ีอยู่บริเวณหัวเตียง ซ่ึงเป็นหนังสือธรรมะของเจา้คุณพรหมคุณาภรณ์  
อาจารยช์า สุภทฺโท และอาจารยไ์พศาล วสิาโร เป็นตน้ 
 ๔.๒.๒ หลกัการและเหตุผลของโครงการดูแลผู้ป่วย 
 ๑. เพื่อเพิ่มคุณภาพชิวิตของผูป่้วยและครอบครัวท่ีก าลงัเผชิญกบัปัญหาท่ีคุกคามต่อชีวิต 
บรรเทาความทุกข์ทรมารในมิติท่ีครอบคลุมทั้ งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และวิญญาณ โดยให้
ความส าคญักบัดา้นจิตใจมากกวา่ร่างกาย 
 ๒. เพื่อช่วยเหลือพระภิกษุ-สามเณรอาพาธใหไ้ดมี้โอกาสปฏิบติัตามวนิยับรมพุทธานุญาต 
 ๓. สนองพุทธพจน์ขององค์สัมมาสัมพุทธเจา้ท่ีว่า “โย ภิกฺขเวม  อุปฏฺ เหยฺย โสคิลาน                
อุปฏฺ เหยฺย” ซ่ึงแปลวา่ “ผูใ้ดปรารถนาอุปัฏฐากเราตถาคตผูน้ั้นพึงอุปัฏฐากภิกษุไขเ้ถิด”  
 ๔. เพื่ อหลีกเล่ียงความไม่ เหมาะสมในการท่ีพระภิกษุ -สามเณรจะต้องได้รับการ
รักษาพยาบาลร่วมกบัฆราวาส  
 ๔.๒.๓ วตัถุประสงค์ของโครงการ  
 ๑. ด าเนินการเก่ียวกบัการศึกษา คน้ควา้ วิเคราะห์และวิจยัทางการแพทย ์ด้านโรคทัว่ไป 
และจกัษุวทิยาแก่พระภิกษุ สามเณร  
 ๒. ด าเนินการเก่ียวกับการให้การศึกษาและฝึกอบรมแก่แพทย์ และแพทย์ประจ าบ้าน 
เพื่อให้ความเช่ียวชาญเฉพาะทางในสาขาท่ีรับผิดชอบ  ตลอดจนถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการแพทย์
ใหแ้ก่บุคลากรทางการแพทยแ์ละสาธารณสุข  
 ๓. ให้บริการตรวจวนิิจฉยั บ าบดัรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพ เพื่อพฒันาวิชาการแพทยด์า้น
โรคทัว่ไปและจกัษุวทิยาแก่พระภิกษุ สามเณร  
 ๔. ปฏิบติังานหรือสนับสนุนการปฏิบติังานร่วมกบัหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง หรือได้รับ
มอบหมาย 
 ๔.๒.๔ โครงการและกจิกรรมต่าง ๆ 
 งานวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดมี้โอกาสเขา้ไปสังเกตการณ์การเยียวยาจิตใจท่ีอาคารกลัยานิวฒันา 
ชั้น ๓ แผนกผูป่้วยระยะสุดทา้ยท่ีมีการดูแลแบบประคบัประคอง โครงการท่ีทางโรงพยาบาลจดัข้ึน
คือ การเปิดโอกาสให้กลุ่มจิตอาสาเขา้มาช่วยดูแลผูป่้วย และเยยีวยาจิตใจผูป่้วยโดยกลุ่มจิตอาสานั้น
เป็นเป็นคนจากทุกสาขาอาชิพท่ีมีจิตอาสาเขา้มาช่วยเติมเต็มชีวติของผูป่้วยในช่วงระยะเวลาสุดทา้ย
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ของชีวิตกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีทางแผนกการดูแลผูป่้วยแบบประคบัประคองท่ีผูว้ิจยัได้สังเกตเห็น               
คือ กิจกรรมท่ีท าร่วมกนัของจิตอาสา ในการร่วมพูดคุยกบัผูป่้วยเพื่อให้ผูป่้วยไดผ้อ่นคลายและคาย
ความเหงาวา้เหว่ ท่ีไม่มีญาติมาเยี่ยม นวดเฟ้นให้ผูป่้วยแบบเป็นกันเอง ท าให้ผูป่้วยมีความรู้สึก
อบอุ่นใจดว้ย 

๔.๓ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 

 ๔.๓.๑ ประวตัิความเป็นมา 
 สถาบนัสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี มีเน้ือท่ีประมาณ ๒๒ ไร่ ตั้งอยูท่ี่ ๔๒๐/๘ ถนนราชวิถี 
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร ๑๔๐๐๐ มี อาณาเขต 
 ตะวนัออก  ติดต่อกบั สถาบนัโรคผวิหนงัและโรงพยาบาลราชวถีิ 
 ตะวนัตก  ติดต่อกบั คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 
 เหนือ  ติดต่อกบั ถนนราชวถีิ 
 ใต ้ ติดต่อกบั สถาบนัพยาธิวทิยา และวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ 
 สถาบนัสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีแต่เดิม เป็นหน่วยงานหน่ึง ร่วมกบัแผนกอายุรกรรม
ของ โรงพยาบาลหญิง (โรงพยาบาลราชวิถี) สังกดักรมการแพทย ์กระทรวงสาธารณสุข เร่ิมเปิด
ให้บริการผูป่้วยเด็ก เม่ือวนัท่ี๑๖ เมษายน ๒๔๙๔ มีเตียงรับผูป่้วย ๒๕ เตียงเท่านั้นเม่ือมีข่าวการ
ให้บริการเฉพาะทางเด็กกระจายออกไปและเป็นท่ียอมรับในปี พ.ศ. ๒๔๙๕ จึงท าให้มีผูพ้าบุตร
หลานมารับบริการรักษาเพิ่มมากข้ึน ส่งผลท าให้ต้องเพิ่มจ านวนเตียง ในการบริการผูป่้วยท่ี
จ าเป็นตอ้งรับไวดู้แลเป็น ๓๐ เตียง รวมทั้งแยกการตรวจรักษา ผูป่้วยเด็กจากการตรวจเดิมซ่ึงตรวจ
ปะปนกบัผูป่้วยท่ีเป็นผูใ้หญ่ และในปี พ.ศ. ๒๔๙๖ ไดรั้บการยินยอมให้เพิ่มจ านวนเตียงเพื่อดูแล
เด็กโตรวมเป็น ๓๔ เตียง และเตียงส าหรับเด็กทารกเป็น ๓๖ เตียงเน่ืองจากปริมาณผูป่้วยของแผนก
เด็กยงัคงเพิ่มข้ึนอยู่ตลอดเวลา ซ่ึงขณะนั้นแบ่งการท างานออกเป็น ๒ แผนก คือ อายุรกรรมและ
ศลัยกรรม คณะรัฐบาล จึงไดอ้นุมติัเงินงบประมาณในการก่อสร้างอาคารแผนกเด็ก และให้ช่ือว่า 
โรงพยาบาลเด็ก แต่ในการบงัคบับญัชา ยงัให้ข้ึนอยูก่บัโรงพยาบาลหญิงต่อไป หลงัจากท่ีสร้างตึก
เสร็จ ฯพณฯ จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี  ได้ให้เกียรติมาท าพิ ธีเปิดอาคารของ
โรงพยาบาลเด็ก ในวนัท่ี ๒๔ มิถุนายน ๒๔๙๗ อาคารท่ีสร้างใหม่นั้นประกอบดว้ยตึกอ านวยการ 
๒ ชั้น จ  านวน ๑ หลงั และตึกผูป่้วยใน ๒ ชั้น จ  านวน ๒ หลงั รับผูป่้วยในได้ถึง ๑๓๗ เตียง และ
สามารถขยายสาขาของงานเพิ่มข้ึน๑๙ มีนาคม ๒๕๐๒  พนัเอกพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้า        
จุลจกัรพงษ์ ทรงประทานตึก “นริศรา จกัรพงษ์” ส าหรับใช้ประโยชน์ในการศึกษา คน้ควา้ทาง
วิชาการเก่ียวกบัโรคเด็ก มีแพทยท่ี์สนใจ งานรักษาเฉพาะทางเด็กขอมารับการอบรมฝึกหัดเพิ่มข้ึน 



  
๑๔๓ 

ประกอบกบัขาดแคลนท่ีพกัส าหรับแพทยท่ี์ตอ้ง อยูเ่วรเฝ้าดูแลผูป่้วย หอแสงรุ้ง จึงถูกสร้างเม่ือวนัท่ี 
๗ มิถุนายน ๒๕๐๒ หลงัจากนั้นเป็นตน้มา หอแสงรุ้งก็เกือบจะเป็นบา้นท่ีสองส าหรับแพทย ์ท่ีผา่น
เขา้มารับการฝึกอบรมแพทยเ์ฉพาะทาง ตลอดมาจนถึงปัจจุบนังานดา้นบริการท่ีดีและเช่ือถือไดเ้ป็น
ท่ีปรากฏแก่บุคคลทัว่ไป ท าให้ปริมาณคนไขน้อกเพิ่มข้ึนจาก ๓๖,๒๑๒ รายและรับคนไขไ้วดู้แล
ในโรงพยาบาล ๒,๗๔๔ ราย ในปี พ.ศ. ๒๔๙๗ จ านวนคนไขน้อกเพิ่มข้ึนเป็น ๑๑๙,๙๖๖ ราย และ
รับรักษาคนไขใ้นได ้ถึง ๗,๔๔๖ ราย ในปี พ.ศ. ๒๕๐๒ ทั้ง ๆ ท่ีมีแพทยใ์ห้บริการรวม ๕ – ๖ คน 
พยาบาล ๕๐ คน และไดเ้ปิดการอบรมแพทยเ์ฉพาะทางสาขากุมารเวชศาสตร์ระยะเวลา ๓ ปี อยา่ง
เป็นทางการในปี พ.ศ. ๒๕๑๗ ในปี พ.ศ. ๒๕๑๖ ไดมี้พระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยการแบ่งส่วนราชการ 
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขข้ึนใหม่ด้วยเหตุน้ีในวนัท่ี  ๓  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๗ 
โรงพยาบาลเด็กจึงมีฐานเป็น กองหน่ึงในกรมการแพทย ์มีอ านาจหน้าท่ีเต็มในการบริหารบงัคบั
บญัชา ประกอบดว้ยแพทยป์ระจ า ๑๘ คน พยาบาล ๗๐ คน และไดท้  าการก่อสร้างตึกอาคารรวม
บริการซ่ึงเป็นตึก ๓ ชั้น ส าหรับหน่วยงานสนบัสนุนบริการ แลว้เสร็จเม่ือวนัท่ี ๑๑ กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 
๒๕๒๑  และในวนัท่ี ๒๔  มีนาคม ปีเดียวกันทางโรงพยาบาลเด็กได้เร่ิมท าการก่อสร้างตึก
อ านวยการ ๘ ชั้นข้ึนแทน ตึกอ านวยการเก่าซ่ึงมีเพียง ๒ ชั้น ใชเ้วลาในการก่อสร้าง ๔ ปี เพื่อใชเ้ป็น
ท่ีส าหรับให้บริการ แก่ผูป่้วยในดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ ห้องตรวจผูป่้วยนอก ห้องปัจจุบนัพยาบาล ห้อง
ทันตกรรมเด็กแรกเกิด หอผู ้ป่วยหู ตา คอ จมูก  และหอผู ้ป่วยพิ เศษ เป็นต้น นอกจากน้ียงัมี
หน่วยงานดา้นบริหารของโรงพยาบาล เช่น ฝ่ายการเงิน ฝ่ายบริหาร ส านกังานพยาบาล ห้องประชุม 
ห้องมูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก เป็นตน้ถึงแมว้า่โรงพยาบาลจะมีการก่อสร้างอยูเ่กือบตลอดเวลาท่ีผา่น
มา ซ่ึงท าให้เกิดความไม่สะดวกในการให้บริการอยา่งเต็มท่ี แต่มิไดเ้ป็นจุดท่ีมีความส าคญัเท่ากบั
คุณภาพของบริการท่ีทางโรงพยาบาลมีให้แก่พ่อแม่ และเด็ก จ านวนคนไขน้อกท่ีให้บริการกลบั
เพิ่มข้ึนเป็น ๒๘๙,๗๙๖ ราย และมีผูป่้วยในรับไวรั้กษาในโรงพยาบาลถึง ๙,๑๕๗ ราย ในปีพ.ศ. 
๒๕๒๗ ขณะนั้นมีทีมแพทยท่ี์ให้บริการรวม ๔๒  คน ซ่ึงประกอบด้วยกุมารแพทย ์ศลัยแพทย์             
รังสีแพทย ์แพทยหู์ ตา คอ จมูก จกัษุแพทย ์วิสัญญีแพทย ์แพทยศ์ลัยกระดูก และทนัตแพทย ์๖ คน เภสัชกร 
๕ คน สามารถเปิดคลินิกเฉพาะโรค และให้การรักษาแบบครบวงจรไดโ้ดย ไดรั้บความรวมมือจาก
ฝ่ายการพยาบาล กายภาพบ าบัด  งานกระตุ้นพัฒนาการ งานพัฒนาการเด็กป่วย ฯลฯ และเม่ือ
เจ้าหน้าท่ีเพิ่มข้ึนตามงาน  ในปี พ.ศ. ๒๕๒๗  ทางโรงพยาบาลเด็กได้สร้างหอพัก ๗ ชั้ นทาง
ด้านหลังของโรงพยาบาลเพื่อใช้เป็นท่ีพักของแพทย์ และพยาบาลตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา 
โรงพยาบาลเด็ก และทีมผูท้  างานร่วมกนัทุกหน่วยงาน ไดแ้สดงพลงัในความตั้งใจท่ีจะช่วยเหลือเด็ก 
และครอบครัวอยา่งจริงจงั ให้บริการรักษา ท างานดา้นวิชาการ วิจยั ฝึกอบรมแพทยเ์ฉพาะทาง ฯลฯ 
รวมทั้งเป็นท่ีรับปรึกษาใหค้  าแนะน า และให้ความช่วยเหลือแก่กุมารแพทย ์ท่ีท างานในโรงพยาบาล



  
๑๔๔ 

อ่ืน ๆ อยูส่ม  ่าเสมอ ตามรอยพระยุคลบาทของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลเดชวิกรม พระบรมราชชนก 
พ.ศ. ๒๕๓๕ ทางโรงพยาบาลได้รับอนุมติังบประมาณ ในการก่อสร้างอาคารผูป่้วยใน ๑๒ ชั้น                 
ข้ึนใหม่เพื่อขยายงาน และเพื่อทดแทนอาคารหอผูป่้วยท่ีช ารุดเน่ืองมาจากการใช้งานมานาน              
ดงันั้น จึงได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตอญัเชิญ พระนามาภิไธยของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร 
อดุลเดชวิกรม พระบรมราชชนก เป็นช่ือของอาคารว่า “ตึกมหิตลาธิเบศร” โดยไดรั้บพระราชทาน
โปรดเกล้าฯ เม่ือวนัท่ี๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ และสมเด็จพระพี่นางเธอเจา้ฟ้ากัลยาณิวฒันา  
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ไดเ้สด็จทรงเป็นประทานในพิธีวางศิลาฤกษ์ ตึกมหิตลาธิเบศร                
เม่ือวนัท่ี ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ นบัวา่เป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่ชาวโรงพยาบาลเด็กอยา่งสูง  

 หน้าทีค่วามรับผดิชอบ 

 ตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ กรมการแพทย ์กระทรวงสาธารณสุข (ฉบบัท่ี ๒) 
พ.ศ. ๒๕๓๙ ก าหนดใหส้ถาบนัสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี มีอ านาจหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี  
 ๑. ด าเนินการเก่ียวกับการศึกษา ค้นควา้ วิเคราะห์ และวิจัยทางวิชาการแพทย์เฉพาะ
ทางดา้นโรคในกลุ่มเด็ก  
 ๒. ด าเนินการเก่ียวกับการให้การศึกษาและฝึกอบรมแก่แพทย์ แพทยป์ระจ าบ้าน และ
นกัศึกษาแพทย ์เพื่อให้มีความรู้ ความเช่ียวชาญเฉพาะทางในสาขาท่ีรับผิดชอบ  ตลอดจนถ่ายทอด
เทคโนโลยทีางการแพทยใ์หแ้ก่บุคลากรทางการ แพทยแ์ละการสาธารณสุข  
 ๓. ให้บริการ ตรวจ วินิจฉยั บ าบดัรักษา และฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ให้การป้องกนัโรครวมทั้ง
รับปรึกษา และรักษาผูป่้วย  ท่ีถูกส่งมาจากสถานบริการรอบนอกทั้นของราชการ และเอกชน                
เพื่อพฒันาวชิาการแพทยเ์ฉพาะทาง  
 ๔. ปฏิบติังานร่วมกบัหรือสนับสนุนการปฏิบติังานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งหรือท่ี
ไดรั้บมอบหมาย  
 ในวนัท่ี ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ ส านกัเลขาธิการ คณะรัฐมนตรีแจง้ให้ทราบวา่ ไดน้ าร่าง
พระราช กฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ กรมการแพทย ์กระทรวงสาธารณสุข (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๙ 
ข้ึนทูลเกล้าฯ ถวาย และได้ทรงลงพระปรมาภิไธย ในร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว พร้อมทั้ ง
ประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาฉบบักฤษฎีกา เล่ม ๑๑๓ ตอนท่ี ๔๕ ก. วนัท่ี ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ 
ให้เปล่ียนช่ือโรงพยาบาล เด็กเป็น “สถาบนัสุขภาพเด็กแห่งชาติ” เพื่อเป็นการ เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ พระบรม ราชินีนาถ มีช่ือภาษาองักฤษวา่ “Queen Sirikit National Institute 
of Child Health”  
 
 



  
๑๔๕ 

 ๔.๓.๒ หลกัการและเหตุผลของโครงการดูแลผู้ป่วย 
 ภาวะเจ็บป่วยทางร่างกายท่ีเกิดข้ึนไม่เพียงต้องการ การดูแลเยียวยาทางกายภาพท่ีดี                
และเหมาะสมกบัโรคเท่านั้น หากยงัตอ้งการองค์ประกอบร่วมทั้งทางดา้นจิตใจ สังคมและปัญญา            
เพื่อช่วยให้ผูป่้วยอยู่ได้อย่างมีสุขภาวะท่ีดีและสมศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์เพราะถึงแม้ทาง
กายภาพอาจจะไม่สมบูรณ์ แต่ศกัยภาพทางดา้นจิตใจและปัญญา ยงัสามารถพฒันาไดไ้ปจนถึงขั้น
สูงสุด ดงันั้นทั้งตวัผูป่้วยและผูดู้แลผูป่้วยเองต่างก็ตอ้งการความรู้ ความเขา้ใจ และทศันคติในการ
รับมือและเยียวยากบัความเจ็บป่วยท่ีเกิดข้ึนเพื่อให้สามารถวางใจไดว้า่แมก้ายจะป่วยแต่ใจไม่ป่วย
เลย จวบจนกระทัง่สามารถสร้างเหตุปัจจยัอย่างเก้ือกูลในการเตรียมพร้อมท่ีจะเผชิญกบัช่วงเวลา
เปล่ียนผา่นส าคญัท่ีสุดของชีวติอยา่งงดงาม 
 ๔.๓.๓ วตัถุประสงค์ของโครงการ 
 ๑. เพื่อช่วยเยยีวยาจิตใจผูป่้วยเด็กระยะสุดทา้ยใหมี้ความสุขดว้ยพุทธธรรม 
 ๒. เพื่อช่วยเยยีวยาจิตใจผูป้กครองเด็กท่ีก าลงัตอ้งเสียลูกไป 
 ๓. เพื่อช่วยเหลือแบ่งเบาภาระหนา้ท่ีของพยาบาลและบุคลากรทางการแพทยใ์นการเยยีวยา
จิตใจผููู้ป่วยเด็กระยะสุดทา้ย 
 ๔.๓.๔ โครงการและกจิกรรมต่าง ๆ 
 ก. รูปแบบวธีิการของโครงการ 
 เปิดเป็นคลินิคธรรมะเนน้การให้บริการใหค้  าปรึกษาเชิงพุทธแบบกลุ่ม ๆ ละประมาณ ๘ คน  
 ข. เน้ือหาในการด าเนินการ 
 ๑. ฝึกเจริญสติภาวนา การหายใจอยา่งมีสติ 
 ๒. ธรรมะในการวางใจรับมือกบัความเจบ็ป่วย   
 ๓. กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ เพื่อระบายความทุกข ์วติกกงัวลทางจิตใจ เป็นการเยยีวยาแด่
กนัและกนั 
 ๔. แนะน าการท าบุญอยา่งฉลาดโดยไม่ตอ้งอาศยัปัจจยั 
 ค. ผู้ด าเนินการ 
 พระนิสิตและนิสิตปริญญาโท คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาชีวิตและความตาย ท่ีผ่านการ
ฝึกงานการใหค้  าปรึกษาเชิงพุทธ ๒๐๐ ชัว่โมง 
 ง. กลุ่มเป้าหมาย 
 ผูป่้วยและผูดู้แลผูป่้วยท่ีตอ้งการการเยยีวยาวทางดา้นจิตใจ 
 จ. ระยะเวลาในการด าเนินการ 

จดัเป็นตารางบุญทุกสัปดาห์ ๆ ละคร้ัง คร้ังละประมาณ ๒ ชัว่โมง 



  
๑๔๖ 

 ฉ. สถานทีแ่ละอุปกรณ์ในการด าเนินการ 
 บรรยากาศภายในหอ้ง สบาย ผอ่นคลาย มีเคร่ืองด่ืมรับรองผูใ้หแ้ละผูรั้บบริการค าปรึกษา 
 ช. การประเมินผลงาน 
 ใหผู้รั้บบริการท าการประเมินผลทุกคร้ังหลงัรับบริการ 
 ใหผู้ส้ังเกตการณ์ท าการประเมินผลร่วมในภาพรวม 
 ซ. ข้อเสนอแนะเพิม่เติม 
 กรณีท่ีมีผูป่้วยนอนบนเตียงไม่สะดวกท่ีจะมาท่ีคลินิคธรรมะ สามารถเปิดคลินิคสัญจรได้
เป็นกรณีไปโดยเฉพาะผูป่้วยระยะสุดทา้ยท่ีร้องขออาจเปิดสายเรียกด่วนถึงพระคุณเจา้เพื่อดูเหตุ
ปัจจยัในการใหค้วามช่วยเหลืออยา่งเก้ือกูล) 

๔.๔ สถานพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งวชิราลงกรณ์ 
 ๔.๔.๑ ประวตัิความเป็นมา 
 สถานพยาบาลผูป่้วยมะเร็งระยะสุดท้ายวชิราลงกรณ์ ตั้ งอยู่ท่ีรังสิต คลอง ๑๐ จังหวดั
ปทุมธานีเป็นสถานท่ีพกัฟ้ืนผูป่้วยมะเร็งระยะสุดท้ายโดยเฉพาะ ศูนย์มหาวชิราลงกรณ์ธัญบุรี            
เดิมช่ือสถาบนัผูป่้วยโรคมะเร็งธัญบุรี เปิดให้บริการผูป่้วยในอย่างไม่เป็นทางการ ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 
๒๕๓๕ โดยเป็นสาขาหน่วยหน่ึงการสถาปนามะเร็งแห่งชาติ ต่อมาหลงัจากก่อตั้งโครงการกาญจนบารมี 
และได้รับกาคดัเลือกให้เป็นโครงการเฉลิมพระเกรียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวฯ เม่ือทรง
ครองราชยค์รบ ๕๐ ปี และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯรับเป็นองคป์ระพานโครงการฯ ไดรั้บเงิน
บริจาคจากส านกังานสลากกินแบ่งรัฐบาล จ านวน ๔๙๒ ลา้นบาท สร้างอาคารกาญจนบารมี เสร็จ
ในปี 2543 เป็นอาคารท่ีให้การตรวจ วินิจฉัย รักษาโรคมะเร็งอยา่งครบวงจร ไดเ้ปิดให้บริการอยา่ง
เป็นทางการในปี ๒๕๔๔ แต่ไดรั้บพระราชทานามวา่ศูนยม์หาวชิราลงกรณ์ธญับุรี เป็นศูนยม์ะเร็ง
ศูนยท่ี์ ๗ ของสถาบนัมะเร็งแห่งชาติ มีเน้ือท่ี ๑๐๐ ไร่ ตั้งอยูบ่ริเวณคลอง ๑๐ ถนนรังสิต นครนายก 
ต. บึงสนัน่ อ. ธญับุรี จ. ปทุมธานี 
 ๔.๔.๒ หลกัการและเหตุผลของโครงการดูแลผู้ป่วย 
 โรคมะเร็งเป็นสาเหตุการตายอันดับต้น  ๆ ของประชากรในประเทศ เม่ือเป็นแล้วใน
ระยะแรกหากมีการรักษาท่ีถูกวิธีและทนัท่วงที ผูป่้วยก็สามารถมีระยะเวลาในการด าเนินชีวิตท่ียืน
ยาวข้ึนได ้แต่หากรักษาไม่ไดแ้ละเป็นผูป่้วยระยะสุดทา้ยแลว้ ก็ควรมีองค์กรใด ช่วยเหลือให้ผูป่้วย
เหล่านั้ นมีสภาพชีวิตความเป็นอยู่ทั้ งทางร่างกายและจิตใจท่ีดี ด้วยเหตุผลน้ีทางสถาบันจึงมี
โครงการท่ีจะใช้พุทธศาสนาเพื่อการเยียวยาจิตใจผูป่้วยระยะสุดทา้ย เพื่อให้ผูป่้วยได้ใช้ช่วงชีวิต
สุดทา้ยในศูนยแ์ห่งน้ีอยา่งมีความสุข และสามารถกลบัไปใชชี้วติช่วงสุดทา้ยท่ีบา้นกบัครอบครัวได ้



  
๑๔๗ 

 ๔.๔.๓ วตัถุประสงค์ของโครงการ 
 ศูนยม์หาวชิราลงกรณ์ธญับุรี มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 
 ๑. ศึกษาวเิคราะห์ และพฒันาความรู้ เร่ืองโรคมะเร็ง 
 ๒. ถ่ายทอดองคค์วามรู้และเทคโนโลยทีางการแพทย ์แก่ผูป่้วยและบุคลากรทางการแพทย ์
 ๓. ให้การบริการตรวจดา้นมะเร็งระยะเร่ิมแรก๔.ให้การบริการตรวจวินิจแยก บ าบดัรักษา 
ผูป่้วยโรคมะเร็ง ทั้งดา้นศลัยภาพ เคมีบ าบดัรังสีรักษา 
 ๔.๔.๔ โครงการและกจิกรรมต่าง ๆ 

 กิจกรรมหลกัขององคก์รศูนยม์หาวชิราลงกรณ์ 
 ๑. ใหบ้ริการตรวจคน้หามะเร็งระยะเร่ิมแรก 
 ๒. ศึกษา วเิคราะห์ วจิยั และถ่ายทอดเทคโนโลยทีางการแพทย ์
 ๓. ใหก้ารดูแลผูป่้วยแบบประคบัประครอง ในผูป่้วยระยะสุดทา้ย 
 ๔. ใหก้ารบริการ ผูป่้วยโรมะเร็ง ทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ 
 ๕. ให้การบริการตรวจรักษา ฟ้ืนฟูสถาน ผูป่้วยโรมะเร็ง ทั้ งด้านศลัยกรรม รังสีรักษา               
เคมีบ าบดั 
 ซ่ึงทางสถาบนัไดจ้ดัการดูแลผูป่้วยโดยใชธ้รรมะในพระพุทธศาสนาหลายรูปแบบไวดู้แล
ผูป่้วยอนัไดแ้ก่ 
 ๑. การจดับรรยากาศของสถานท่ีพกัฟ้ืนให้เงียบสงบ และไม่พุกพล่าน แต่มีความสงบทาง
ใจด้วย การมีห้องปฏิบัติธรรม และมีพระพุทธรูปให้ผูป่้วยได้สักการบูชา สวดมนต์เพื่อเจริญ                 
พุทธานุสติ ธมัมานุสติ และสังฆานุสติไดทุ้กเม่ือท่ีตอ้งการ ซ่ึงทางโครงการไดจ้ดัใหมี้เวลาสวดมนต์
ร่วมกนัเป็นประจ าของผูป่้วยในช่วงเชา้ท่ีหอ้งซ่ึงจดัไวอ้ยา่งเหมาะสม 
 ๒. การมีวิทยุเทปธรรมะไวใ้ห้ผูป่้วยไดฟั้งธรรมในยามวา่ง ทุกห้องพกัของผูป่้วยจะมีวิทยุ
เทปตั้งไวโ้ดยมีเทปธรรมะของพระอาจารยช์า สุภทฺโท และหลวงพ่อเทียน เพื่อให้ผูป่้วยไดฟั้งทุก
เวลาท่ีตอ้งการ 
 ๓. การจดัหนังสือธรรมะไวใ้ห้ผูป่้วยไดอ่้านในยามว่าง ท่ีห้องโถงของโครงการได้จดัมุม
หนังสือธรรมะไวส้ าหรับผูป่้วย โดยหนังสือธรรมมะนั้นมีหลากหลาย เช่นหนังสือ เร่ืองกฎแห่ง
กรรม และวธีิปฏิบติัตนของชาวพุทธเป็นตน้ 
 
 
 
 



  
๑๔๘ 

 ๔. การจัดให้ มีพระสงฆ์มารับบาตรให้ผู ้ป่วยได้ใส่บาตรธรรมบุญอย่างสม ่ าเสมอ                   
ทางโครงการไดจ้ดัตารางส าหรับให้พระมารับบาตรทุกวนัพุธตอนเชา้ เพื่อให้ผูป่้วยท่ีนอนรักษาตวั
อยู่ มีโอกาสท าบุญใส่บาตร เพื่ อ จิตท่ี เป็นกุศล และสามารถระลึกถึงทานกุศลของตนได ้                         
บ่อย ๆ 
 ๕. การจดัให้พระสงฆ์มาเยี่ยมและสนทนาธรรมกบัผูป่้วย นอกจากการมีพระมารับบาตร
แลว้ทุกวนัศุกร์ จะมีการจดัตารางให้พระสงฆม์าเยีย่มผูป่้วยเพื่อผูป่้วยท่านใด จะท าบุญ หรือสนทนา
ธรรมกบัพระสงฆ ์



 
 

บทที ่๕ 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 งานวิจัยน้ีเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ  (Qualitative Research) โดยการเก็บข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง และท าการวิเคราะห์เชิงเอกสารจากพระไตรปิฎกและอรรถกถาซ่ึงในบทน้ี
ผูว้จิยัไดแ้บ่งการวเิคราะห์ผลการวจิยัเป็นส่วนๆคือ 
 ๕.๑ การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) กับพระสงฆ์และบุคลากรทางการ
แพทยท่ี์มีประสบการณ์ในการใชพุ้ทธศาสนาเยยีวยาจิตใจผูป่้วย  
 ๕.๒การสัมภาษณ์พูดคุยและสังเกตผูป่้วยโดยการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม(Participant 
Observation) กบัการเยยีวยาจิตใจผูป่้วย 
 ๕.๓ การวเิคราะห์วจิยัเชิงเอกสาร (Documentary Research) จากคมัภีร์ทางพุทธศาสนา 
 ๕.๔ การวเิคราะห์และอภิปรายผลของการจดัสนทนากลุ่ม (Focus Group) 
 จากนั้ น จึงท าการอภิปรายผลการวิจยัร่วมกันของทั้ ง ๔ ส่วน เพื่อหาข้อสรุปจากการ
วเิคราะห์และอภิปรายผลต่อไป  

๕.๑ ผลการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกับพระสงฆ์และบุคลากรทางการแพทย์ที่ม ี
ประสบการณ์ในการใช้พทุธศาสนาเยยีวยาจิตใจผู้ป่วย  
 ผู ้วิจัยได้มีโอกาสเข้าสัมภาษณ์พระสงฆ์ท่ีมีประสบการณ์อย่างเช่ียวชาญ ในการใช้
หลกัธรรมทางพุทธศาสนาเยียวยาจิตใจผูป่้วย ท าให้ไดข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการน าไปใช้กบั
ผูป่้วยรายอ่ืน ๆ ซ่ึงการอภิปรายผลจะเร่ิมจากการน าเสนอขอ้มูลพื้นฐานของพระสงฆ์ท่ีผูว้ิจยัได้มี
โอกาสเขา้ไปพบก่อนดงัน้ี 
 ๕.๑.๑ ข้อมูลพืน้ฐานทัว่ไปของพระสงฆ์ทีใ่ห้การดูแลเยยีวยาจิตใจผู้ป่วย 
 ขอ้มูลพื้นฐานของกลุ่มตวัอย่างพระสงฆ์ท่ีงานศึกษาน้ีไดส้ัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth 
Interview) สามารถแสดงเป็นตารางไดด้งัต่อไปน้ี  

 
 
 
 



  
๑๕๐ 

ตารางที ่๘ แสดงข้อมูลพืน้ฐานทัว่ไปของพระสงฆ์ทีใ่ห้การดูแลเยยีวยาจิตใจผู้ป่วย 
 

พระสงฆ์กลุ่มตัวอย่าง พรรษา วดั/จังหวดั ประสบการณ์
(ปี) 

กลุ่มผู้ป่วยระยะ
สุดท้าย 

พระอาจารยค์รรชิต             
อากิญฺจโน 

๑๔ วดัป่าสันติธรรม/
ชยัภูมิ 

๘ ทุกโรคโดยเฉพาะ
โรคมะเร็ง 
 

พระอุดมประชาทร ๑๗ วดัพระบาทน ้าพุ/
ลพบุรี 

๑๔ โรคภูมิคุม้กนั
บกพร่อง 

พระอาจารยไ์พศาล วสิาโร ๑๕ วดัป่าสุคโต/ 
ชยัภูมิ 

๗ ทุกโรค 

พระอาจารยค์รรชิต คุณวโร ๑๑ วดัญาณเวศกวนั/ 
นครปฐม  

๖ ทุกโรค 

พระอาจารยสุ์ขมุาลชาติ             
ิิตปญฺโ  

๑๐ วดัประสาท
ปุณญาวาส/
กรุงเทพมหานคร 

๑๐ ทุกโรคโดยเฉพาะ
โรคมะเร็ง 

 

ทีม่า : จากการสัมภาษณ์พระสงฆก์ลุ่มตวัอยา่งของผูว้จิยั        

 ๕.๑.๒ ข้อมูลรายละเอยีดของพระสงฆ์กลุ่มตัวอย่าง 

ตารางที ่๙ แสดงข้อมูลรายละเอยีดของพระสงฆ์กลุ่มตัวอย่าง 
 

ล าดับ ข้ อ มู ล
รายละเอียดของ
พระสงฆ์ 
ที่ เ ป็ น ก ลุ่ ม
ตัวอย่าง 

แรงบันดาลใจในการสนใจการใช้พุทธธรรม 
เพ่ือการเยยีวยาจิตใจผู้ป่วยระยะสุดท้าย 

๑. พ ร ะ อ า จ า ร ย์
ครรชิต อากิญฺจ
โ น  เ ป็ น ศิ ษ ย์
หลวงพ่อค าเขียน 

ศรัทธาในการด าเนินตามรอยบาทแห่งพระศาสดา พระอาจารยค์รรชิตสะสมประสบการณ์ในการเยียวยาจิตใจผูป่้วยระยะสุดทา้ย จาก
การศึกษาพระธรรมในพระพุทธศาสนา พระไตรปิฎกและพระสูตร ความมัน่ใจในพระธรรมท่ีสามารถน าคนพน้ทุกข์ได้ เช่นพระสูตรท่ี
กล่าวถึงพระเจา้สุทโธทนะ ท่ีพระพุทธองคท์รงโปรด ทรงแสดงธรรมและสามารถบรรลุพระอรหนัตแ์ละนิพพานได ้จนพน้ทุกขใ์นวฏัสงสาร 
การดูแลผูป่้วยใกลเ้สียชีวิต เป็นศาสตร์ท่ีทา้ทายและยิง่ใหญ่ควรค่าแก่การศึกษา ท าใหรู้้วา่สุดทา้ยแลว้ชีวิตมนุษยน์ั้นท าวนัน้ีใหดี้ท่ีสุด ทุกอยา่ง



  
๑๕๑ 

ซ่ึ ง เป็ นพ ระป่ า
สันติธรรม สาย
พ ร ะ อ า จ า ร ย์
เทียนแห่งจงัหวดั
เล ย  ท่ าน มี ก าร
ปฏิบัติธรรมใน
แนวเจริญสติปัฎ
ฐาน โดยใช้การ
เคล่ือนไหวของ
กายใน  ๑๔  ท่ า
ข อ ง ก า ร
เคล่ือนไหว ซ่ึ ง
เป็นแนวทางของ
ห ล ว ง ปู่ เที ย น
แห่งจงัหวดัเลย 
 

แลว้เป็นไปตามเหตุปัจจยัทั้งส้ิน ท าทุกอยา่งใหเ้ตม็ท่ีท่ีสุด เพราะทุกอยา่งลว้นเป็นอนตัตาทั้งส้ิน๑ 
 

๒ พระอาทรประชา
นาถ เป็น
ผูเ้ช่ียวชาญ 
ช านาญการดา้น
การดูแลผูป่้วย
ระยะสุดทา้ยโรค
ภูมิคุม้กนั
บกพร่อง โดย
ท่านมี
ประสบการณ์ใน
การดูแลผูป่้วย
ประมาณ ๑๐ ปี 

ผูป่้วยภูมิคุม้กนับกพร่องท่ีป่วยอยู ่น่าเวทนาอยา่งยิง่และจ าเป็นท่ีตอ้งยืน่มือเขา้ไปใหค้วามช่วยเหลือ ในช่วงเวลาสิบปีก่อน โรคน้ีเป็นท่ี
น่ารังเกียจและไม่มีทางรักษาเยยีวยา ในสังคมมีผูป่้วยจ านวนมาก ท่ีไม่มีผูใ้หค้วามช่วยเหลือผูป่้วยดงักล่าว ผูป่้วยไดรั้บความล าบากในสังคม
จ านวนมาก ดงันั้นความเมตตาท่ีเกิดข้ึนกบัผูป่้วยกลุ่มน้ีจึงเป็นแรงบนัดาลใจใหท้่านเขา้ช่วยเหลือและรักษาเยยีวยาจิตใจเม่ือยามท่ีผูป่้วยตอ้ง
ตายจากโลกน้ี 

การดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ย ท่ีเป็นโรคภูมิคุม้กนับกพร่องเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ ท่ีทา้ทายต่อความสามารถของผูดู้แล ตลอดเวลาท่ีผา่นมา 
ของการดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ยน้ีพบวา่การจะกระท าใหผู้ป่้วยระยะสุดทา้ยท่ีก าลงัจะเสียชีวตินั้นเป็นศาสตร์และศิลป์ท่ียากมาก ท่ีจะท าให้
ผูป่้วยเขา้ใจและยอมรับกบัชะตากรรมท่ีตอ้งไดรั้บความเจ็บป่วย ตอ้งใชก้ารดูแลรักษาแบบองคร์วม ท่ีค  านึงถึงปัจจยัต่างๆ ของผูป่้วยแลว้ให้
การเยยีวยาตามสถานการณ์ของผูป่้วยแต่ละคน แมก้ระนั้นเม่ือใชค้วามพยายามจนเตม็ความสามารถแลว้ ก็ไม่สามารถเยยีวยาจิตใจของผูป่้วย
บางคนได้๒ 

                                                 

 ๑สัมภาษณ์  พระอาจารยค์รรชิต  อากิญฺจโน, ๒๔ กุมภาพนัธ์ ๒๕๕๒. 



  
๑๕๒ 

ไดรั้บการยอมรับ
จาก
สถาบนัการศึกษ
ามอบปริญาบตัร
หลายระดบัดา้น
การช่วยเหลือ
สังคม เดิมเจา้คุณ
อาจารยจ์บ
การศึกษาดา้น
วศิวกรรมศาสตร์
แต่ภายหลงัเห็น
ประโยชน์จาก
พระพุทธศาสนา
จึงเขา้มาบวชใน
พระพุทธศาสนา 
และไดมี้โอกาส
ดูแลเยยีวยาผูป่้วย
ระยะสุดทา้ยโรค
ภูมิคุม้กนั
บกพร่องและ
พฒันาวดัพระ
บาทน ้าพุจนเป็น
ท่ียอมรับของ
สากลในดา้นการ
เป็นท่ี
บ าบดัรักษา
ผูป่้วยโรค
ดงักล่าว 

 



  
๑๕๓ 

ตารางที ่๙ (ต่อ)๒ 
 

ล าดับ ข้อมูลรายละเอยีดของพระสงฆ์ 
ทีเ่ป็นกลุ่มตัวอย่าง 

แรงบันดาลใจในการสนใจการใช้พุทธธรรม 
เพ่ือการเยยีวยาจิตใจผู้ป่วยระยะสุดท้าย 

๓ พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล  สนใจ
ในการดูแลผูป่้วยระยะสุดท้ายและ
จดัการอบรมสัมมนาหลกัสูตรการ
เตรียมตัวเผชิญความตาย ปัจจุบัน
ท่ านจ าว ัด ท่ีว ัดป่าสุคโต จังหวัด
ชยัภูมิ  

การไดเ้ห็นความทุกขท่ี์เกิดจากการสูญเสีย เม่ือคร้ัง
เหตุการณ์ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ ซ่ึงพระไพศาลยู่ร่วม
สถานการณ์ด้วย มีผลท าให้เม่ือบวชเป็นพระ ก็สนใจ
ศึกษาเร่ืองของความตายมากเป็นพิเศษ กระทัง่ไดแ้ปล
หนั งสื อ  ‘ประตู สู่ สภาวะใหม่ ’ และ  ‘เห นื อห้ วง
มหรรณพ’ ซ่ึงเป็นค าสอน ของชาวทิเบตในเร่ืองการ
เตรียมตวัตาย ปรากฏว่ามีผูใ้ห้ความสนใจเกินคาดคิด 
และท าให้คนไดรู้้จกัท่านในฐานะพระท่ีพยายามส่งสาร
เร่ืองความตายมา เตือนสติผูค้นอยูเ่ป็นระยะ  
จึงน ามาสู่การจดับรรยายหัวขอ้ ‘ค าสอนเร่ืองความตาย
ของท่านพุทธทาส’ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ต่อดว้ยการจดั
ใหมี้การอบรมในหวัขอ้ ‘การเผชิญความตาย อยา่งสงบ’ 
อยา่งเป็นรูปธรรมและต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบนัน้ี 

๔ พระอาจารย์ ครรชิต คุณวโร เป็น
พระสงฆ์ ท่ีจ  าพรรษาในวัดญาณ             
เวศกวัน  เป็นเวลา  ๑๑ พรรษา มี
ความสนใจในการศึกษาด้านปริยติั
ศ า ส น า ใ น ค า ส อ น ข อ ง
พระพุทธศาสนา เน่ืองจากติดตาม
ท่านเจา้คุณพระพรหมคุณาภรณ์ เจา้
อาวาส มีความสนใจในการดูแล
ผูป่้วยระยะสุดท้ายด้วยหลักพุทธ
ธรรม โดยใช้หลักไตรสิกขา ศีล 
สมาธิ และปัญญา 

การไดรั้บเชิญเป็นพระสงฆ์ท่ีไปบรรยายธรรมเก่ียวกบั
การเตรียมพร้อมของผูป่้วยระยะสุดทา้ยท่ีใกล้เสียชีวิต  
เดิม ทีนั้ นพระอาจารย์ครรชิต  คุณ วโร สนใจใน
การศึกษาพระธรรมวินยัภายในวดั แต่ภายหลงัมีองคก์ร
ทางการแพทยห์ลายแห่งไดนิ้มนต์ไปบรรยายธรรมให้
ผู ้ป่วยฟัง และญาติผู ้ป่วยได้มาปรึกษาเก่ียวกับการ
เตรียมความพร้อมของผูป่้วยจนภายหลังท่านได้เป็น
ผูเ้ช่ียวชาญในการบรรยายธรรมดา้นน้ี  
ผูป่้วยระยะสุดทา้ยมีระยะเวลาท่ีเหลือน้อยแน่นอน ใน
การใชโ้อกาสช่วงสั้น ๆ ท่ีเหลือน้ีในการท าใหดี้ท่ีสุดแก่
ตนเอง และแก่ญาติมิตร จะเกิดประโยชน์สูงสุดเป็นการ
สอนคนเป็นท่ียงัมีชีวิตอยู่ให้เห็นถึงบทเรียนชีวิตอนัน้ี

                                                 

 ๒สัมภาษณ์  พระอุดมประชาทร, เจา้อาวาสวดัพระบาทน ้าพุ, ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๒. 



  
๑๕๔ 

ดว้ยวา่ มนุษยล์ว้นมีความตายเป็นท่ีสุด ส่วนตวัญาติเอง
ได้มีความภู มิใจท่ีได้ท าส่ิ งท่ี ดี ท่ี สุดให้แก่ผู ้ท่ี ใกล้
เสียชีวิตแลว้เม่ือถึงเวลาท่ีผูป่้วยไดเ้สียชีวิตไปจริงจะมี
แต่ความภูมิใจ๓ 

๕ พระอาจารยสุ์ขุมาลชาติ  ฐิตญาโณ 
เป็ น พ ระส งฆ์ ท่ี จ  า ว ัด อ ยู่ ท่ี ว ัด
ประสาทปุญญาวาส แต่เน่ืองจาก
ขณะน้ีมีการซ่อมแซมกุฏิจึงไดจ้  าวดั
อยูท่ี่วดัก าแพง จงัหวดันนทบุรี ท่าน
มีความสนใจในด้านปริยติัศาสนา 
จบการศึกษาระดบัปริญญาโท ดา้น
จิตวิทยา ปัจจุบนัท่านมีกิจนิมนตใ์น
การโปรดคนไข ้ระยะสุดทา้ยท่ี ร.พ 
วชิรพยาบาล  เขตสามเสน ในการ
แส ดงธ รรม แล ะ เยี่ ย ม เยี ยน ให้
ก าลงัใจคนไขใ้นโรงพยาบาล และ 
รับกิจนิมนต์ในการแสดงธรรมแก่
แพทยแ์ละพยาบาลเพื่อเป็นแนวทาง
ในการดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ยดว้ย 

ความสงสารและเมตตาคนไข้ (เอาใจเขามาใส่ใจเรา) 
อาจารยมี์ความสงสารคนไข ้ท่ีนอนเจ็บปวดอยูบ่นเตียง
ช่วยเหลือตนเองไม่ได ้คิดวา่ถา้เป็นอาจารยเ์อง ในขณะ
ท่ีเจ็บปวดน้ี คงมีจิตใจไม่แช่มช่ืนตอ้งการท่ีพึ่งทางใจ 
และตอ้งการท าบุญกุศล จึงคิดวา่ผูป่้วยเหล่าน้ีตอ้งอยาก
ท าบุญกุศลแต่ ไม่สะดวกและไม่สามารถท าได้ จึงเกิด
แนวความคิดวา่จะไปโปรดผูป่้วยท่ีอยูบ่นเตียง ให้ผูป่้วย
มีโอกาสใส่บาตร สละทานเพื่อเป็นกุศล ในช่วงสุดทา้ย
ของชีวิตบา้ง การดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ยเป็นศิลปะใน
การเยียวยาทางจิตใจและเป็นการพัฒนาตนเองให้
ยอมรับกบัธรรมดาของโลกคือความเจ็บไขด้ว้ย ผูป่้วย
แต่ละรายลว้นมีพื้นฐานทางจิตทางธรรมท่ีแตกต่างกนั 
ดงันั้นจึงตอ้งวางแผนในใจคิดหากลยุทธ์ตลอดเวลา ใน
การพูดคุย เยียวยาจิตใจแก่ผู ้ป่วย ผู ้ป่วยบางคนไม่มี
ศรัทธาเลย ปฏิเสธความเมตตาจากเรา เราตอ้งแกปั้ญหา
อยา่งไรเฉพาะหนา้นั้น ผูป่้วยบางคนมีศรัทธาแลว้ และ
พร้อมท่ีจะรับการปลอบโยน เราตอ้งด าเนินการเยียวยา
ดว้ยวิธีใดจึงจะตรงใจ ตรงประเด็นของผูป่้วยรายนั้นๆ 
ดังนั้ นการดูแลเยียวยาจิตใจให้ก าลังใจผู ้ป่วยระยะ
สุดทา้ยน้ีจึงเป็นศิลปะท่ีทา้ทายความสามารถมาก 

 

ทีม่า : จากการสัมภาษณ์พระสงฆก์ลุ่มตวัอยา่งของผูว้จิยั        
 
 
 
 



  
๑๕๕ 

 ๕.๑.๓ หลกัธรรมะในพระพุทธศาสนาเพ่ือการเยยีวยาจิตใจผู้ป่วยระยะสุดท้าย 
 ผูว้ิจยัไดท้  าการสัมภาษณ์เชิงลึกกบัพระสงฆ์ท่ีมีประสบการณ์โดยตรง กบัการใช้พุทธศาสนา  
ในการเยยีวยาจิตใจผูป่้วยระยะสุดทา้ยและผูป่้วยท่ีใกลเ้สียชีวติ ถึงดา้นหลกัธรรมะในพุทธศาสนาท่ี
ท่านใช้กบัผูป่้วย พบวา่พระสงฆ์ท่ีสัมภาษณ์นั้น มีประสบการณ์ในการใช้หลกัธรรมในการเยียวยา
จิตใจผูป่้วยเหมือนกนัและแตกต่างกนับา้งตามแนวทางของท่านแต่ละรูป ซ่ึงผูว้ิจยัสามารถสรุปเป็น
หลกัการต่างๆไดด้งัต่อไปน้ีคือ 
 ๑. ทาน การให้ การแบ่งปันส่ิงของ และการเสียสละ๓ คือ สละทรัพยเ์พื่อประโยชน์ของ
ผูอ่ื้นและประโยชน์ต่อพระศาสนา การบ าเพญ็ทานผา่นพิธีกรรมต่าง ๆ ทางพระพุทธศาสนาเช่นการ
ถวายสังฆทานถือเป็นวิธีในการดึงจิตใจผูป่้วยมามีศรัทธาต่อพระรัตนตรัยไดด้ว้ย๔ การใส่บาตรใน
ขณะท่ีผูป่้วยใกลเ้สียชีวิตนั้นสามารถท าให้ผูป่้วยมีจิตใจท่ีสงบ เพราะยดึเอาบุญกุศลนั้นเป็นอารมณ์ 
ท าให้ผูป่้วยมีจิตท่ีเป็นสมาธิลดความกระสับกระส่าย กระวนกระวายใจและจากโลกน้ีไปอย่างมี
ความสุขได้เช่นกนั๕ นอกจากการบ าเพ็ญอามิสทานแล้ว อภยัทานยงัเป็นส่ิงส าคญัเพราะผูป่้วยท่ี
ไม่ให้อภยักบัผูอ่ื้นท่ีเคยล่วงเกินตนนั้น ยงัมีความคา้งคาใจกบัความผิดผูอ่ื้นอยูจิ่ตใจท่ีไม่ให้อภยันั้น
ท าให้ไม่สงบ๖ การขออโหสิกรรมและอุทิศส่วนกุศลใหเ้จา้กรรมนายเวร ตลอดจนอุทิศส่วนกุศลให้
ญาติมิตร ถือเป็นการท าทานท่ีท าใหผู้ป่้วยมีความสุขใจและลดส่ิงท่ีคา้งคาใจผูป่้วยไดเ้ช่นกนั๗ 
 ๒. หลกัไตรสิกขา คือ ขอ้ปฏิบติัท่ีเป็นหลกัส าหรับศึกษา คือการอบรม กาย วาจา จิตใจและ
ปัญญาให้ยิง่ข้ึนไปจนบรรลุจุดหมายสูงสุดคือพระนิพพาน๘ ธรรมะท่ีเหมาะแก่การปฏิบติัของผูป่้วย
ระยะสุดทา้ยนั้นเม่ือกล่าวโดยสรุปก็คือหลกัไตรสิกขา อนัไดแ้ก่ ศีล สมาธิและ ปัญญา  
 ศีล คือ การมีกาย วาจา ท่ีเป็นกุศล ส ารวมในกายและวาจา ส าหรับกรณีผูป่้วยระยะสุดทา้ย
นั้น ควรมีกายกรรม และวจีกรรมท่ีเป็นกุศล ไม่พูด และ กระท าเร่ืองอกุศล ท่ีท าให้ใจเศร้าหมอง

                                                 

 ๓พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.  ปยุตฺโต) , พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม,               
พิมพค์ร้ังท่ี ๑๓, (กรุงเทพมหานคร : ส านกัพิมพ ์เอส. อาร์. พร้ินต้ิง แมสโปรดกัส์ จ  ากดั, ๒๕๔๘), 
หนา้ ๙๓.  
 ๔สัมภาษณ์  พระอาจารยค์รรชิต  คุณวโร, ๑๗ เมษายน ๒๕๕๒. 
 ๕สัมภาษณ์  พระอาจารยสุ์ขมุาลชาติ  ิิตปญฺโ , ๒๒ เมษายน  ๒๕๕๒. 
 ๖สัมภาษณ์  พระอาจารยไ์พศาล  วสิาโล,  ๑๐ เมษายน  ๒๕๕๒. 
 ๗สัมภาษณ์  พระอาจารยสุ์ขมุาลชาติ  ิิตปญฺโ , ๒๒ เมษายน  ๒๕๕๒. 
 ๘พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.  ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, อา้งแลว้, 
หนา้ ๑๒๕. 



  
๑๕๖ 

จดัเป็นศีล การพูดจาในเร่ืองท่ีไม่เป็นสาระ ความห่วงหาอาทร ความเศร้าโศกท่ีตอ้งพลดัพรากจาก
ญาติมิตรนั้น นอกจากจะไม่เป็นประโยชน์แล้วยงัท าให้ศีลไม่บริสุทธ์ิดว้ย ฝ่ายญาติมิตรก็ควรพูด
และกระท าในส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูป่้วยด้วย เพราะศีลท่ีบริสุทธ์ิของผูป่้วยนั้น จะท าให้เป็น
พื้นฐานของการมีสมาธิท่ีดีต่อไปตามหลกัไตรสิกขาดว้ย๙ 
 สมาธิ คือ การมีจิตใจท่ีจิตจ่ออยู่ในอารมณ์เดียว ซ่ึงในงานวิจัยน้ีได้ท าการสัมภาษณ์
พระสงฆ์ท่ีมีประสบการณ์ในการใช้หลกัธรรมในการเยียวยาจิตใจพบกว่า การแผ่เมตตาและการ
เจริญอานาปานสติ และ การเจริญสติปัฎฐานในหมวดกายานุปัสนาสติปัฎฐาน คือ การก าหนดรู้ทนั
อิริยาบถ๑๐ เอาอิริยาบถการเคล่ือนไหวเป็นอารมณ์ในการเจริญสมาธิ และเวทนานุปัสนาสติปัฏฐาน
คือ การตั้งสติก าหนดพิจารณาเวทนา ให้รู้ตามความเป็นจริงวา่เป็นแค่เพียงเวทนา ไม่ใช่สัตวบุ์คคล๑๑ 
การใชเ้วทนา ดูเวทนาท่ีเจบ็ปวดในขณะนั้นเป็นอารมณ์ของสมาธิไดเ้ช่นกนั และสมาธินั้นสามารถ
บรรเทาความเจ็บปวดของผูป่้วย ท าให้จิตใจผูป่้วยไม่กระสับกระส่ายพร้อมรับกบัการเจริญภาวนา
อนัเป็นตวัปัญญาท่ีท าใหผู้ป่้วยไดเ้ห็นสัจจะธรรมความจริงของธรรมะไดต่้อไป๑๒ 
 ปัญญา คือ ความรอบรู้ รู้ทัว่ เขา้ใจ รู้ซ่ึง๑๓ ซ่ึงส าหรับผูป่้วยระยะสุดท้ายแล้วก็คือ ความ
เขา้ใจในชีวิตและธรรมะ การเยียวยาทางใจดีท่ีสุดและไดผ้ลกบัผูป่้วยมากท่ีสุดคือการให้ผูป่้วยไดมี้
ปัญญา เขา้ใจความจริงของชีวิตวา่มีเกิดข้ึนก็มีเส่ือมไปเป็นธรรมดา ความเขา้ใจน้ีจะตอ้งเขา้ใจอยา่ง
ถึงแก่นจนยอมรับกบัความจริงขอ้น้ีไดด้ว้ย จากประสบการณ์ของพระสงฆท่ี์เยียวยาจิตใจนั้น ผูป่้วย
ท่ีมีการปฏิบติัมาถึงขั้นน้ีแลว้มีปัญญาเขา้ใจในชีวิตและธรรมะ ยอมรับสัจจะธรรมขอ้น้ีได ้จะพบกบั
ความสุขในการใชชี้วิตช่วงสุดทา้ยของการป่วยไข ้ไม่จ  าเป็นตอ้งพึ่งยาแกป้วดเลย และจากไปอยา่ง
สงบเม่ือตอ้งตายจากโลกน้ีด้วย๑๔ หลักของปัญญาท่ีส าคญัประการหน่ึง คือ กมัมสัสกตาปัญญา            
คือ มีปัญญาเห็นวา่ สัตวโ์ลกทั้งหลายนั้นย่อมมีกรรมเป็นของของตนทั้งส้ิน การเจ็บไขไ้ดป่้วยของ
ผูป่้วย หรือการไดรั้บทุกขเวทนาทางกายจากอาการเจบ็ป่วย ลว้นเป็นผลของกรรมทั้งส้ินและตนเอง

                                                 

 ๙สัมภาษณ์  พระอาจารยค์รรชิต คุณวโร, ๑๗ เมษายน  ๒๕๕๒. 
 ๑๐พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.  ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, อา้งแลว้, 
หนา้ ๑๘๓. 
 ๑๑เร่ืองเดียวกนั, หนา้ ๑๘๔. 
 ๑๒สัมภาษณ์  พระอาจารยค์รรชิต  คุณวโร, ๑๗ เมษายน ๒๕๕๒. 
 ๑๓พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.  ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, อา้งแลว้, 
หนา้ ๙๖. 
 ๑๔สัมภาษณ์  พระอาจารยค์รรชิต คุณวโร, ๑๗ เมษายน ๒๕๕๒. 



  
๑๕๗ 

จะตอ้งเป็นผูรั้บผลของกรรมนั้น เม่ือผูป่้วยสามารถเขา้ใจเร่ืองกรรมน้ีได ้ผูป่้วยก็จะละคลายความ
ทุกข์ทางใจ เกิดปัญญาความเขา้ใจวา่อาการเจ็บป่วยต่าง ๆ ท่ีตนไดรั้บขณะน้ีนั้น เป็นผลของกรรม
ตนเองทั้งส้ิน ไม่มีผูใ้ดสามารถแกลง้ให้เกิดกบัเราไดเ้ลย เม่ือมีความเขา้ใจเช่นน้ีแลว้ ก็ยอมรับสภาพ
ความเจบ็ป่วยไดใ้นท่ีสุด เม่ือรับสภาพความเจบ็ป่วยได ้จิตใจก็มีสุข๑๕ 
 ๓. หลกัโพชฌงค์ ๗ คือ หลกัธรรมท่ีเป็นองค์แห่งการตรัสรู้๑๖ เป็นหลกัธรรมท่ีมีหลกัฐาน
ในพระไตรปิฎก คิลานสูตรท่ี ๑๑๗ พระมหากัสสปะหายอาพาธด้วยโพชฌงค์ ๗ คิลานสูตรท่ี ๒๑๘               
พระมหาโมคคลัลานะหายอาพาธด้วยโพชฌงค์ ๗ คิลานสูตรท่ี ๓๑๙ พระผูมี้พระภาคหายประชวร
ดว้ยโพชฌงค์ ๗ หลกัโพชฌงค์ ๗ สามารถเยียวยาอาการป่วยไขข้องสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้
และพระสาวกทั้งสอง คือ พระมหากสัสปะ และพระมหาโมคคลัลานะพระสงฆ์ท่ีให้การเยียวยา
จิตใจผูป่้วยสามารถน าหลกัโพชฌงค ์๗ มาประยุกตใ์ห้เหมาะสมกบัการเยียวยาผูป่้วยไดโ้ดยแนะน า
ผูป่้วยใหป้ฏิบติัตามหลกัหลกัโพชฌงค ์๗ ดงัน้ี คือ 
 ๑) สติสัมโพชฌงค ์คือ มีสติระลึกไดถึ้งความเจ็บป่วยของตนอยูไ่ม่หลงลืมการทานยาและ
ปฏิบติัตามแพทยส์ั่ง 
 ๒) ธัมมวิจยะสัมโพชฌงค ์คือ ใชปั้ญญาสอดส่องว่าส่ิงใดท่ีเป็นโทษต่ออาการเจ็บไขก้็ละ
เวน้กิจกรรมนั้นหรืออาหารชนิดนั้น 
 ๓) วริิยะสัมโพชฌงค ์คือ มีความเพียรในการปฏิบติัตามแพทยแ์นะน า 
 ๔) ปิติสัมโพชฌงค ์คือ มีจิตใจท่ีสดช่ืนอยูเ่สมอไม่จมอยูก่บัความทุกขแ์ละเครียดกบัอาการ
เจบ็ป่วย 
 ๕) ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ คือ ความสงบเย็น ไม่กระสับกระส่ายกระวนกระวายกบัความ
เจบ็ป่วย แต่มีความอดทนกบัความเจบ็ปวดได ้
 ๖) สมาธิสัมโพชฌงค์ คือ มีจิตท่ีเป็นสมาธิ เม่ือมีความทุกขเ์วทนา สามารถตั้งจิตเป็นสมาธิ
ท่ีจะไม่เจบ็ปวดไปกบัเวทนานั้นได ้

                                                 

 ๑๕สัมภาษณ์  พระอาจารยสุ์ขมุาลชาติ  ิิตปญฺโ , ๒๒ เมษายน ๒๕๕๒. 
๑๖พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, อา้งแลว้, 
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 ๑๙ส .ม. ๑๙/๔๒๕-๔๒๘/๑๐๘-๑๐๙. 



  
๑๕๘ 

 ๗) อุเบกขาสัมโพชฌงค ์คือ การวางเฉยเพราะมีกมัมสกตัตาปัญญาวา่ สัตวโ์ลกยอ่มมีกรรม
เป็นของของตน ความเจ็บป่วยต่าง ๆ นั้นเป็นเพราะกรรมของตนเอง และเขา้ใจสัจจธรรมว่า ความ
เจบ็ป่วยเป็นธรรมดาของมนุษยจึ์งมีจิตใจวางเฉยได้๒๐ 
 ๔. หลกัอนัตตา คือ ความเป็นของท่ีไม่ใช่ตน๒๑ ความไม่เป็นตวัตน และไม่มีตวัตน เป็น
เพียงธรรมชาติ ธาตุ ขนัธ์ท่ีประชุมรวมตวักนัเป็นคนสัตวท์ั้งส้ิน ร่างกายก็ไม่ใช่ของเรา ทรัพยส์มบติั
ต่าง ๆ ก็ไม่ใช่ของเราเป็นเพียงของท่ีมีคู่โลกและใชช้ัว่คราวเท่านั้น๒๒ หลกัอนตัตาน้ีเป็นธรรมขั้นสูง
ท่ีตอ้งใช้ปัญญาในการพิจารณาตาม พระอาจารยไ์พศาล วิสาโล เน้นเร่ืองอนัตตากบัผูป่้วยท่ีพอมี
พื้นฐานเขา้ใจหลกัธรรมมะ พอควรแต่ก็สามารถแสดงเพื่อให้ผูป่้วยทุกคนสามารถเขา้ใจไดเ้ช่นกนั 
โดยอธิบายง่าย ๆ ว่า ร่างกายน้ีเราก็มิไดเ้ป็นเจา้ของเลย เม่ือเจ็บป่วยก็บงัคบัให้ไม่ป่วยไม่ได ้ล้วน
เป็นไปตามธรรมชาติของสังขารท่ีมีการปรุงแต่ง เป็นเพียงการรวมตวัของธรรมชาติ นามธรรมคือ
ความรู้สึกและรูปธรรมคือร่างกาย ยอ่มไม่เท่ียงมีเกิดก็เส่ือมและสลายไปในท่ีสุด ดงันั้นเม่ือถึงคราว
ถึงเวลาท่ีสังขารน้ีตอ้งเส่ือมไปตามเหตุปัจจยั ก็ยอมรับกบัความเส่ือมของสังขารธรรมน้ีได ้ไม่เป็น
ทุกข์กบัการป่วยไข ้เพราะเขา้ใจในหลกัอนัตตาว่าแท้จริงแล้วไม่มีตวัเราเลย เป็นเพียงธรรมชาติ 
รูปธรรมนามธรรมท่ีมารวมตวักันเท่านั้น ความทุกข์และความกังวลใจของผูป่้วยก็จะลดลงได ้
ถึงแมว้า่จะไม่หมดไปเลยทีเดียวก็ตาม๒๓ 
 ๕. ศรัทธา คือ ความเช่ือ และเป็นความเช่ือท่ีประกอบดว้ยเหตุผล๒๔ เป็นหลกัธรรมท่ีผูป่้วย
ระยะสุดทา้ยจ าเป็นตอ้งรู้จกัและปฏิบติัไดห้ากมีโอกาส โดยเฉพาะการมีศรัทธาในพระรัตนตรัยอนั
ไดแ้ก่ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ ผูป่้วยเม่ือใกลเ้สียชีวิตพระสงฆ์และญาติสามารถช่วยให้
ผูป่้วยระลึก และตั้งใจปฏิบติัได ้ซ่ึงเป็นธรรมท่ีง่ายต่อการปฏิบติัดว้ย๒๕ 

                                                 

 ๒๐สัมภาษณ์  พระอาจารยสุ์ขมุาลชาติ  ิิตปญฺโ , ๒๒ เมษายน ๒๕๕๒. 
 ๒๑พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.  ปยตฺุโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, อา้งแลว้, 
หนา้ ๘๙. 
 ๒๒สัมภาษณ์  พระอาจารยไ์พศาล  วสิาโล, ๑๐ เมษายน ๒๕๕๒.  
 ๒๓สัมภาษณ์  พระอาจารยไ์พศาล  วสิาโล, ๑๐ เมษายน ๒๕๕๒. 
 ๒๔พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.  ปยตฺุโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, อา้งแลว้, 
หนา้ ๑๔๐. 
 ๒๕สัมภาษณ์  พระอาจารยไ์พศาล  วสิาโล, ๑๐ เมษายน ๒๕๕๒. 



  
๑๕๙ 

 ๖. มรณสติ คือ การระลึกถึงความตายอนัจะตอ้งมีมาถึงตนเป็นธรรมดา พิจารณาเพื่อจะให้
เกิดความไม่ประมาท๒๖ การระลึกถึงความตายและการเตรียมตวัตาย เช่นการซ้อมตาย เป็นกิจกรรม
อย่างหน่ึงซ่ึงมีการจดัเป็นหลกัสูตรส าหรับผูป่้วยระยะสุดทา้ย และผูท่ี้ยงัไม่ป่วยแต่สนใจดา้นการ
เตรียมพร้อมกบัความตาย๒๗ 
 ๕.๑.๔ กจิกรรมในด้านพระพุทธศาสนาทีใ่ช้ร่วมกบัผู้ป่วยเพ่ือการเยยีวยาจิตใจผู้ป่วย 
 ๑. การปฏิบติัโยคะ การออกก าลงักายผา่นโยคะ เพราะการฝึกโยคะนบัเป็นการฝึกไดท้ั้งทาง
กายคือทางกายไดอ้อกก าลงักาย และการปฏิบติัทางใจคือการฝึกสมาธิผา่นการฝึกโยคะดว้ย เกิดการ
ประสานระหวา่งจิตกบักาย  เม่ือกายเคล่ือนไหวจิตรับรู้การเคล่ือนไหวนั้น และจิตจดจ่ออยูก่บัการ
เคล่ือนไหวนั้น จึงเป็นการฝึกสมาธิทางจิตผา่นการออกก าลงักาย๒๘ 
 ๒. การสร้างกิจกรรมบรรยากาศแห่งความเมตตาเอ้ืออาทรของกนัและกนั ในกลุ่มของผูป่้วย
ภูมิคุม้กนับกพร่องท่ีวดัพระบาทน ้ าพุนั้น ผูป่้วยท่ีมาจากแหล่งต่างกนัมีปัญหามาจากครอบครัวท่ีมี
ปัญหาทั้งส้ิน ผูป่้วยเหล่าน้ีจึงเป็นคนมีปัญหา ขาดความรักความอบอุ่นมาดว้ยกนัทั้งส้ิน๒๙ ให้ผูป่้วย
ท่ีมีอาการดีข้ึนสามารถช่วยเหลือตนเอง และผูป่้วยอ่ืนได ้ช่วยเหลือผูป่้วยดว้ยกนัเองได ้ผูป่้วยท่ีเป็น
โรคสามารถรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าในชีวิต สามารถมีประโยชน์ต่อผูอ่ื้นและผูป่้วยคนอ่ืนได้ด้วย 
สร้างบรรยากาศแห่งความไม่แตกแยก ไม่สูญเสียความเป็นคุณค่าในตนเอง การสร้างบรรยากาศแห่ง
ความสามคัคี  
 ๓. การใช้พิธีกรรมทางพุทธศาสนากระท าร่วมกัน พระสงฆ์สามารถใช้พิธีกรรมเช่นการ
สมาทานศีลร่วมกนั การสวดมนต์ร่วมกนั ทั้งพระสงฆ์ญาติผูป่้วยและตวัผูป่้วยเองดว้ยกระท าร่วมกนั 
เป็นการสร้างความสามคัคีและเกิดความปีติยินดีร่วมกัน เกิดความสบายใจในบทสวดมนต์นั้ น              
จิตเป็นสมาธิ และพระสงฆก์็ให้พร ท าให้ผูป่้วยรู้สึกมีความอุ่นใจท่ีไดรั้บพร และมีความศรัทธาใน
บุญกุศลท่ีตนไดท้  า จากนั้นจึงแผส่่วนกุศลและแผเ่มตตาใหก้บัสรรพสัตวท์ั้งหลายต่อไป๓๐ 
 ๔. การพูดให้ก าลงัใจผูป่้วยดว้ยความเมตตา กบัผูป่้วยระยะสุดทา้ย ผูป่้วยระยะสุดทา้ยมี
อารมณ์ท่ีแปรปรวนมาก และบ่อยคร้ังมกัแสดงอารมณ์ท่ีรุนแรงกบัผูใ้ห้การดูแล ดงันั้น ผูใ้ห้การ

                                                 

 ๒๖พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.  ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, อา้งแลว้, 
หนา้ ๓๓๖. 
 ๒๗สัมภาษณ์  พระอาจารยไ์พศาล  วสิาโล, ๑๐ เมษายน ๒๕๕๒. 
 ๒๘สัมภาษณ์  พระอาจารยค์รรชิต  อากิญฺจโน, ๒๔ กุมภาพนัธ์. ๒๕๕๒. 
 ๒๙สัมภาษณ์  พระอุดมประชาทร, เจา้อาวาสวดัพระบาทน ้าพุ, ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๒. 
 ๓๐สัมภาษณ์  พระอาจารยสุ์ขมุาลชาติ  ิิตปญฺโ , ๒๒ เมษายน ๒๕๕๒. 
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ดูแลตอ้งมีความอดทน และเห็นใจผูป่้วย มีความรักและเมตตา เขา้ใจผูป่้วยวา่ในช่วงวิกฤตของชีวิต
เขานั้น เป็นธรรมดาท่ีเขาจะโกรธและเสียใจจนแสดงส่ิงท่ีไม่ดีต่อผูอ่ื้นได ้จึงควรเขา้ใจและให้อภยั
เขา พูดจาใหก้ าลงัใจกบัผูป่้วยดว้ยความเมตตามีความเป็นมิตรกบัผูป่้วย๓๑ 
 ๕. การช่วยลดปลดเปล้ืองส่ิงท่ีคา้งคาใจให้กบัผูป่้วยระยะสุดทา้ย ผูป่้วยระยะสุดทา้ยเหลือ
เวลาอยูใ่นโลกน้ีไม่นานแลว้ ดงันั้นส่ิงท่ีติดคา้งในใจ ซ่ึงอาจมีทั้งความรู้สึกผิด อยากขออภยัและขอ
อโหสิกรรมกบัผูท่ี้ตนเคยล่วงเกินไว ้หรือความรู้สึกโกรธท่ีจ าเป็นตอ้งให้อภยัเสียก่อน ไม่เช่นนั้น
ความรู้สึกโกรธจะติดตามผูป่้วยไปในขณะเสียชีวิตซ่ึงจิตขณะนั้นจะเป็นโทสะจิต๓๒ มีผลให้ผูป่้วย
ไม่สามารถไปสุคติได ้ดงันั้นกิจกรรมน้ีจึงจ าเป็นท่ีผูใ้ห้การดูแลผูป่้วยกระท าอยา่งยิง่ ผูเ้ยยีวยาจิตใจ
ผูป่้วยควรสร้างความไวใ้จให้กบัผูป่้วยและท าให้ผูป่้วยสบายใจท่ีจะเล่าเร่ืองต่างๆท่ีติดคา้งในใจ
ให้กับผู ้ดูแลฟังจนหมด จากนั้ นผู ้ให้การดูแลเยียวยาจิตใจจึงปรึกษาหารือกับญาติผูป่้วย เพื่อ
ด าเนินการต่อไป 
 ๕.๑.๕ วธีิการทางพระพุทธศาสนาเพ่ือการเยยีวยาทางจิตใจผู้ป่วยระยะสุดท้าย 
 งานศึกษาน้ีไดท้  าการสัมภาษณ์เชิงลึกกบัพระสงฆ์ท่ีให้การดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ย ถึงวิธี
แนวทางทางพระพุทธศาสนาซ่ึงสามารถสรุปไดเ้ป็นแนวทางดงัต่อไปน้ีคือ 
 ๑. การใช้หลกัของการสร้างศรัทธาและพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นตวัน าให้ผูป่้วย
นอ้มใจสู่ความสงบ วธีิการน้ี คือการนอ้มใจให้ผูป่้วยมีศรัทธาในพระรัตนตรัยก่อน โดยใชพ้ิธีกรรม
ทางพุทธศาสนาเช่นการถวายสังฆทาน การสมาทานรักษาศีล เพื่อน าให้จิตใจผูป่้วยนั้นมีความสงบ
และอ่อนเหมาะแก่การรับพระธรรมท่ีจะน าสู่ผูป่้วย๓๓ โดยดึงผูป่้วยจากความรู้สึกท่ีวา่ผูป่้วยคิดวา่ตน
เจ็บปวด เป็นผูป่้วย เอาใจจดจ่อแต่อาการป่วยโดยไม่พร้อม และไม่ยอมรับฟังการบรรยายธรรมเลย 
ใช้หลกัคุณธรรมและกตญัญูกตเวทีเป็นตวัน าให้ผูป่้วย ให้ผูป่้วยไดม้องเห็นความกตญัญูท่ีญาติได้
กระท าแก่ตน ในการมาปฏิบัติและดูแลผูป่้วยอยู่ในขณะน้ี เม่ือใช้พิธีกรรม และหลักคุณธรรม
ดงักล่าวเป็นตวัเช่ือมและดึงใหผู้ป่้วยหนัมามีศรัทธาในพระรัตนตรัยไดแ้ลว้ มีใจท่ีสงบน่ิงจากความ
เจ็บป่วยได้แลว้ จึงเร่ิมแสดงให้ผูป่้วยเห็นธรรม ตามความเป็นจริง ให้ผูป่้วยไดมี้ปัญญาเห็นธรรม
ตามความเป็นจริงท่ีองค์พระสัมมาสัมพุทธเจา้ได้ตรัสสอนเก่ียวกบัเร่ืองความไม่เท่ียงของสังขาร           
ซ่ึงตรงตามหลกัไตรสิกขา ศีล สมาธิและปัญญา นัน่เอง๓๔ 

                                                 

 ๓๑สัมภาษณ์  พระอาจารยไ์พศาล  วสิาโล, ๑๐ เมษายน ๒๕๕๒. 
 ๓๒สัมภาษณ์  พระอาจารยไ์พศาล  วสิาโล, ๑๐ เมษายน ๒๕๕๒. 
 ๓๓สัมภาษณ์  พระอาจารยค์รรชิต  คุณวโร, ๑๗ เมษายน ๒๕๕๒. 
 ๓๔สัมภาษณ์  พระอาจารยค์รรชิต  คุณวโร, ๑๗ เมษายน ๒๕๕๒. 
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 ๒. การสวดมนตส์าธยายธรรมเพื่อให้ผูป่้วยฟังแลว้เกิดศรัทธาจนสามารถให้จิตเป็นสมาธิ
ได ้การสวดมนตด์ว้ยภาษาบาลีนั้น แมบ้างคร้ังผูป่้วยจะไม่เขา้ใจในความหมาย แต่ดว้ยมีจิตเล่ือมใส
ศรัทธาท าให้ความศรัทธานั้นเป็นพื้นฐานในจิตขณะนั้น จิตใจสามารเป็นสมาธิ ลดความกระวน
กระวาย กระสับกระส่ายได ้สามารถลดความกงัวลใจจิตใจผูป่้วยได ้ดงัเช่นการสวดบทโพชฌงคอ์นั
เป็นบทสวดท่ีมีความศกัด์ิสิทธ์ิ พระพุทธองคท์รงสรรเสริญ เน่ืองจากเม่ือคร้ันพระสัมมาสัมพุทธเจา้
ทรงประชวร ก็ทรงให้พระจุนทะ แสดงธรรมบทโพชฌงค์ พระองค์ก็ทรงหายประชวร และเม่ือ          
พระมหากสัสปะและพระมหาโมคคลัลานะอาพาธ ก็หายไดจ้ากการแสดงพระธรรมบทน้ีเช่นกนั๓๕ 
การสวดมนต์ด้วยภาษาบาลีน้ีถือเป็นภาษาท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ สามารถน้อมโน้มจิตผูป่้วยให้มีศรัทธาได ้          
แมไ้ม่เขา้ใจในความหมายได ้แต่ก็มีศรัทธาท าใหจิ้ตมีสมาธิ จิตสงบ สามารถเสียชีวติในขณะท่ีจิตใจ
สงบเป็นกุศล และมีสุคติเป็นท่ีไปได ้
 ๓. การสนทนาธรรมกบัผูป่้วย ในกรณีท่ีผูป่้วยยงัคงสามารถพูดโตต้อบได ้เพื่อสร้างกรรม
นิมิตอารมณ์ท่ีดี การเตือนสติผูป่้วยให้อยู่กับบุญกุศล” บุญญานุสติ”๓๖ ซ่ึงเป็นวิธีการท่ีผูใ้ห้การ
เยยีวยาใชเ้พื่อระลึกความทรงจ าของผูป่้วยในขณะท่ีผูป่้วยเกิดอาการหลงลืมสติ หรือในขณะท่ีผูป่้วย
ป่วยหนกั ความทรงจ าดงักล่าวท่ีผูใ้ห้การรักษาพยายามเตือนสตินั้น คือกิจกรรมบ าเพญ็บุญกุศลของ
ผูป่้วยในขณะท่ีผูป่้วยมีชีวิตอยูน่ัน่เอง ภาพหรือนิมิตของกรรมท่ีผูป่้วยไดเ้คยปฏิบติัมาก่อน การใช้
วิธีน้ีจึงเป็นการเตือนสติเพื่อสร้างกรรมนิมิตท่ีดีให้กับผูป่้วย ผูป่้วยจึงสามารถมีความสงบและ
ความสุข ผูป่้วยมีการระลึกถึงบุญกุศล หรือบุญญานุสติตามแนวพุทธศาสนา ดงันั้น ในการให้การ
เยยีวยารักษาวิธีท่ีกล่าวน้ึ จึงสามารถใชไ้ดดี้กบัผูป่้วยท่ีมีการประพฤติบุญกุศล เป็นกิจวตัรในขณะท่ี
ด ารงชีวติปรกติอยูแ่ลว้๓๗ 
 ๔. การบรรยายธรรม ซ่ึงใช้ในกรณีท่ีผูป่้วยมีความสนใจจะฟังธรรมะ และไม่สามารถพูด
โตต้อบ กบัผูแ้สดงธรรมได้แล้ว ซ่ึงผูแ้สดงธรรมซ่ึงผูแ้สดงธรรมสามารถแสดงถึงวิธีการปฏิบติั
ธรรมในลกัษณะต่าง ๆ เช่น กายานุปัสนาสติปัฎฐาน คือ การก าหนดรู้ทนัอิริยาบท๓๘ การให้สติกบั
ผูป่้วยระยะสุดทา้ยจดจ่ออยูก่บัอิริยาบถของร่างกายตามแนวทางปฏิบติัของพระอาจารยเ์ทียน โดยมี

                                                 

 ๓๕สัมภาษณ์  พระอาจารยสุ์ขมุาลชาติ  ิิตปญฺโ , ๒๒ เมษายน ๒๕๕๒. 
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 ๓๘พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.  ปยตฺุโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, อา้งแลว้, 
หนา้ ๑๘๓. 



  
๑๖๒ 

ท่าการขยบัมือจ านวน ๑๔ ท่า๓๙ เพื่อให้ผูป่้วยมีสติก ากบัและจดจ่ออยูก่บัการขยบัและการเคล่ือนท่ี
ของมือ ผูป่้วยมีความสงบและเป็นบุญกุศลได้ การเคล่ือนไหวร่างกายและมีสติระลึกอยู่กับการ
เคล่ือนไหวนั้นถือเป็นการฝึกสมาธิโดยใชส้ติจดจ่ออยู่กบัอากปักิริยาการเคล่ือนไว จึงถือไดว้า่เป็น
การฝึกสติโดยใช้อารมณ์กรรมฐาน กายานุปัสนาสติปัฎฐานวิธีหน่ึง  ในบางกรณีผูป่้วยท่ีสามารถ
ช่วยเหลือตนเองได ้ก็สามารถใชก้ารเคล่ือนไหวร่างกายเป็นอารมณ์ในการท าให้จิตมีสมาธิจดจ่อได้
ดว้ย โดยอาจท าร่วมกนัไปกบัญาติของผูป่้วย โดยพระสงฆ์เป็นผูน้ าและญาติก็พาผูป่้วยกระท าไป
พร้อมกันด้วย นับเป็นการเสริมสร้างความรักภายในครอบครัวของผู ้ป่วยเอง และเป็นการ                 
แสดงกตัญญูกตเวทีของผูดู้แลผู ้ป่วยต่อบุพการีด้วย๔๐ หรือบรรยายธรรมแนะให้ผูป่้วยเจริญ                        
เวทนานุปัสนาสติปัฎฐาน คือ การตั้งสติก าหนดพิจารณาเวทนา ให้รู้ตามความเป็นจริงว่าเป็นแค่
เพียงเวทนา ไม่ใช่สัตวบุ์คคล๔๑ การให้สติกบัผูป่้วยจดจ่ออยูก่บัเวทนา ซ่ึงในขณะนั้นคือทุกขเ์วทนา 
การแยกเวทนาทางกายและเวทนาทางใจออกจากกนั การใชจิ้ตจดจ่ออยูก่บัเวทนาถือเป็นการปฏิบติั
ให้ใจน่ิงวธีิหน่ึงโดยใชเ้วทนาท่ีก าลงัทุกขใ์นขณะนั้นเป็นอารมณ์ของจิต และในขณะเดียวกนัก็แยก
เวทนาทางกายและทางใจออกจากกนัโดยระลึกว่า ท่ีเป็นความทุกข์นั้นเป็นกายท่ีเจ็บปวดจากการ
เจบ็ป่วย แต่ใจท่ีเป็นทุกขเ์พราะเหตุวา่ไปทุกขก์บัเวทนาทางกายนั้นเอง๔๒ 
 ๕. การให้การดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ยแบบองคร์วม (holistic approach) เป็นการดูแลผูป่้วย
ซ่ึงดูแลแบบองคร์วมทั้งทางดา้นร่างกายและจิตใจ (รูปธรรมและนามธรรม)๔๓ ซ่ึงยงัรวมไปถึงการ
ดูแลญาติของผูป่้วยดว้ยซ่ึงเม่ือผูป่้วยเสียชีวิตแลว้ ทางวดัก็ยงัดูแล บุตรให้มีการศึกษา และภรรยาให้
สามารถมีอาชีพ ช่วยเหลือตนเองไดแ้ละไม่เป็นภาระสังคม การดูแลผูป่้วยแบบองคร์วมในทศันะคติ
ของพระอุดมประชาทรนั้ น หมายถึง การดูแลผู ้ป่วยเน้นท่ีมิตรภาพความรัก ความเอ้ืออาทร                
หลกัเมตตาธรรมในทางพระพุทธศาสนานัน่เอง ความรักความเอ้ืออาทรนั้น ช่วยผูป่้วยจากท่ีส้ินหวงั
เป็นการเร่ิมมีความหวงั ความหวงัท่ีจะด ารงชีวติอยูไ่ด ้จากประสบการณ์ของพระอุดมประชาทรพบ
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๑๖๓ 

ว่า มิตรภาพและความเอ้ืออาทร คือ ความเมตตานั้น สามารถเป็นประตูของผูเ้ยียวยาเพื่อเปิดไปสู่
ผูป่้วยไดดี้ท่ีสุด ท าใหผู้ป่้วยมีความไวว้างใจและสามารถ๔๔ 
 ๖. การช่วยเหลือเป็นท่ีพึ่งสุดทา้ย ดว้ยจิตท่ีเป็นเมตตา ดว้ยการสัมผสักบัผูป่้วย เหมือนกบั
ให้ผูป่้วยไดก้อดขอนไม ้ก่อนท่ีจะส้ินใจอยูก่ลางทะเล ซ่ึงเป็นทางออกสุดทา้ยให้ผูป่้วยไดย้ึดเหน่ียว
ทางใจ๔๕ ในกรณีท่ีผูป่้วยนั้น ไม่มีท่ีพึ่งใดเลย ในขณะท่ีมีชีวติอยูน่ั้น ผูป่้วยไม่เคยสนใจศึกษาธรรมะ
และปฏิบติัธรรมมาก่อน ดงันั้นเม่ือใกลส้ิ้นชีวิตก็จะขาดท่ีพึ่ง บุญกุศลท่ีพึ่งอาศยัก็ไม่มี การสัมผสั 
และให้ผูป่้วยไดเ้กาะดว้ยจิตท่ีเป็นเมตตา ก่อนท่ีผูป่้วยจะเสียชีวิตจึงเป็นทางออกเดียวส าหรับผูป่้วย
กรณีน้ี เพราะผูป่้วยน้ีจะกลวัความตายขา้งหนา้ ไม่ทราบวา่จะตอ้งไปไหนบา้ง ภพท่ีจะไปเบ้ืองหนา้
เป็นอย่างไร พระอุดมประชาทรได้จ  าแนกผูป่้วยระยะสุดท้ายตามประสบการณ์ของท่านได้ ๔ 
จ าพวกคือ 
 ๑) ผูป่้วยซ่ึงมีพื้นฐานจิตใจท่ีใฝ่แต่อกุศล กุศลกรรมท าไวน้้อยจนจ าไม่ได้ ผูป่้วยกลุ่มน้ี         
เม่ือใกลจ้ะตายจะทรมานมาก และตอ้งอาศยัวิธีการสัมผสัมือกบัผูป่้วยดว้ยจิตท่ีเป็นเมตตา เพื่อให้
ผูป่้วยเป็นท่ีพึ่งสุดทา้ยเพราะผูป่้วยกลุ่มน้ีไม่รู้จกัแมพ้ระรัตนตรัยท่ีจะเป็นท่ีพึ่งไดเ้ลย ก่อนตายก็จะ
เต็มไปดว้ยความหวาดกลวั ความทุรนทุรายขาดท่ีพึ่ ง ดงันั้นการเป็นท่ีพึ่งท่ีสุดทา้ยให้ผูป่้วยกลุ่มน้ี
ดว้ยความเมตตา การแผเ่มตตา จึงมีความส าคญัและเหมาะสมท่ีสุด แต่ท่ีสุดแลว้ผูป่้วยกลุ่มน้ีก็ไม่มี
หวงัท่ีจะไดไ้ปสุคติเลย ผูใ้หก้ารเยยีวยาเป็นเพียงการช่วยใหเ้ขาตายอยา่งไม่โดดเด่ียวเท่านั้น 
 ๒) ผูป่้วยท่ีพอมีศรัทธาอยูบ่า้ง แต่ไม่ค่อยมีความเช่ือมัน่ในตนเองเท่าใด ผูป่้วยกลุ่มน้ียงัพอ
มีโอกาสส่ือสาร พระอุดมประชาทร จะใช้วิธีการก าหนดลมหายใจและการแผ่เมตตา ให้ผูป่้วย          
ให้ผูป่้วยโนม้นา้วจิตใจตามกระแส ความเมตตาของผูใ้ห้การพยาบาล ให้ผูป่้วยไดซึ้มซบั สัมผสัได้
ถึงพลงัของเมตตา จากผูเ้ยียวยา เพราะเมตตานั้นมีพลงัซ่ึงผูป่้วยสามารถรับไดด้ว้ยประสาทสัมผสั 
สุดทา้ยแลว้ผูป่้วยกลุ่มน้ียงัพอมีหวงัท่ีจะพบกบัสุคติในเบ้ืองหนา้ได ้
 ๓) ผูป่้วยกลุ่มท่ีส่ือสารอะไรไม่ได้เลย พระอาจารยไ์ด้กล่าวว่า ผูป่้วยกลุ่มน้ี จะเป็นผูรั้บ
อย่างเดียว ไม่สามารถตอบสนองใด ๆ ได ้ผูใ้ห้การเยียวยาจึงตอ้งโอบเขาไวใ้นออ้มแขนดว้ยจิตท่ี
เป็นเมตตาและความเมตตา ใหเ้ขารู้สึกอบอุ่นเหมือนอยูใ่นออ้มแขนของบิดามารดา เม่ือตอนเป็นเด็ก 
วิธีน้ีก็จะเป็นวิธีท่ีให้ผูป่้วยจากไปอย่างไม่โดดเด่ียว ลดความทุรนทุรายได้แต่ผูป่้วยกลุ่มน้ีก็จะมี
โอกาสไปสุคติไดน้อ้ย 

                                                 

 ๔๔สัมภาษณ์  พระอุดมประชาทร, เจา้อาวาสวดัพระบาทน ้าพุ, ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๒. 
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๑๖๔ 

 ๔) ผูป่้วยกลุ่มน้ีมีศรัทธาและมีการศึกษาค าสอน ทางศาสนามาพอสมควร ผูป่้วยกลุ่มน้ีจะ
ง่ายต่อการน าทางเม่ือยามเสียชีวิตมาก แต่ผูป่้วยกลุ่มน้ีมีจ านวนน้อยมากจากประสบการณ์ของ            
พระอาจารย ์ผูป่้วยมีศรัทธาและมีความเช่ือต่อโลกหนา้เป็นอยา่งดี จึงมีศรัทธากลวัต่อความตายนอ้ย
กว่าผูป่้วยกลุ่มอ่ืน ๆ ผูป่้วยกลุ่มน้ีมกัจะเป็นหญิงมากกว่าชาย มีลกัษณะ ชอบไหวพ้ระสวดมนต ์                  
นัง่สมาธิ อยูเ่ป็นกิจวตัรแลว้๔๖ 
 ๗. อานาปานสติ และการแผเ่มตตาไปในขณะเดียวกนั การก าหนดลมหายใจ ส าหรับผูป่้วย
ท่ีมีพื้นการศึกษาธรรมมะมาพอสมควรแลว้ หายใจเขา้และหายใจออก พร้อมกบัการแผค่วามเมตตา
ออกจากจิตใจ ไม่ใช่เป็นการท่องบ่น แต่เป็นการแผ่ความรักความเมตตาจากใจของผูป่้วยไปสู่ผูอ่ื้น 
เร่ิมจากญาติมิตรท่ีเป็นท่ีรัก และผูอ่ื้นท่ีเป็นกลาง ๆ จนถึงผูเ้ป็นศตัรูท่ีเคยอาฆาตกนั การแผ่เมตตา
ดงักล่าวน้ีเป็นการแผ่จากใจของผูป่้วยเองไม่มีค  าท่องบ่นตายตวั จากประสบการณ์ของท่านครรชิต 
คุณวโรนั้น ผูป่้วยท่ีมีการแผ่เมตตาท่ีสม ่าเสมอ และแผ่อย่างต่อเน่ืองนั้น จะไดผ้ลดีกบัอาการปวด
จากโรคมะเร็งได้ด้วย ดังมีกรณีท่ีแม่ท่ีป่วยไข้ระยะสุดท้ายอยู่แผ่เมตตาให้ลูกซ่ึงอยู่ข้างเตียง                   
ในขณะเดียวกนัลูกก็แผเ่มตตาแผค่วามรักให้กบัแม่ แสดงความกตญัญูกตเวทีแก่มารดาท าให้มารดา
ผูป่้วยนั้นหายเจบ็ไขไ้ด ้ไม่จ  าเป็นตอ้งใชม้อร์ฟีนเพื่อระงบัความเจบ็ปวด๔๗ 
 ๘. การสร้างบรรยากาศท่ีสัปปายะเหมาะกับการด าเนินชีวิตของผู ้ป่วยระยะสุดท้าย                 
การปฏิบติัธรรมใด ๆ ในพระพุทธศาสนา ตอ้งค านึงถึงความเหมาะสม หรือสัปปายะของสถานท่ี
และสภาพแวดลอ้ม การดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ยก็เช่นเดียวกนั เพื่อให้ผูป่้วยได้ปฏิบติัตามสมควร
ดว้ยวิธีการต่าง ๆ ขา้งตน้ บรรยากาศก็เป็นส่ิงส าคญั ญาติมิตรไม่ควรแสดงอาการกงัวลและเศร้าโศก
ต่อโรคภยัของผูป่้วยเพราะนอกจากจะไม่ท าให้ผูป่้วยอาการดีข้ึนแลว้ ยงัเป็นตวัขดัขวางความงอก
งามในธรรมของการปฏิบติัธรรมของผูป่้วยไดด้ว้ย วนัเวลาท่ีเหลือนอ้ยของทั้งตวัผูป่้วยเอง และของ
ญาติท่ีจะมีโอกาสอยูก่บัผูป่้วย ควรเป็นวนัเวลาท่ีมีแต่ความทรงจ าดี มีรอยยิม้ให้แก่กนั เป็นวนัเวลาท่ี
มีความสุข ผูป่้วยระยะสุดทา้ยสามารถเป็นบทเรียนชีวิตให้กบัญาติมิตรทั้งหลายวา่ สังขารร่างกาย
นั้นเป็นของไม่เท่ียง มีเกิดข้ึนและก็ตอ้งเส่ือมสลายไปในท่ีสุดเป็นธรรมดา๔๘ ญาติมิตรก็มีโอกาสได้
แสดงกตญัญูกตเวทีแก่บุพการีได ้จึงไม่ควรอยา่งยิ่งท่ีจะสร้างบรรยากาศแห่งความเศร้าโศกเสียใจ 
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ในทางกลบักนัควรใชว้นัเวลาท่ีเหลือนอ้ยนั้นให้เป็นประโยชน์สูงท่ีสุด ทั้งแก่ผูป่้วยเองและแก่ญาติ
มิตรในแง่ท่ีใชผู้ป่้วยระยะสุดทา้ยน้ีเป็นบทเรียนชีวติและสัจจะธรรมชีวติดว้ย๔๙ 
 ๙. การให้บุตรและธิดาไดรั้บปากกบัผูป่้วยท่ีก าลงัจะเสียชีวิตวา่จะเป็นคนดีและสามคัคีกนั  
ในหมู่พี่นอ้ง กิจกรรมอยา่งหน่ึงท่ีพระสงฆท์ าเพื่อให้ผูป่้วยท่ีก าลงัจะเสียชีวติมีความสุขความสบาย
ใจและจิตเป็นกุศล หมดห่วงกังวลประการหน่ึงคือ การแนะน าให้บุตรและธิดาของผูท่ี้ก าลังจะ
เสียชีวิตนั้น ไดก้ล่าวค าสัญญาพร้อมกนั โดยพระสงฆ์กล่าวน าให้บุตรและธิดาจะเป็นคนดีมีความ
สามัคคีกัน กิจกรรมน้ีสามารถท าให้ผูป่้วยท่ีก าลังจะเสียชีวิตมีความสุขใจอย่างเห็นได้ชัด จาก
ประสบการณ์ของพระสงฆท่ี์ใหก้ารเยยีวยาผูป่้วยระยะสุดทา้ย๕๐ 
 ๑๐. การเป็นกลัยาณมิตรท่ีดีของผูป่้วยวิธีการดูแลเยียวยาจิตใจผูป่้วยประการหน่ึงท่ีได้ผลดี
จากประสบการณ์ของพระอาจารยไ์พศาล  วิสาโล คือ การเป็นกลัยาณมิตรท่ีจริงใจกบัผูป่้วย หมายถึง
มุ่งหวงัดีกบัผูป่้วยอยา่งแทจ้ริง การยอมรับฟังความทุกข์ของผูป่้วยโดยไม่เป็นฝ่ายแสดงธรรมหรือมุ่ง
แต่จะเทศนาในขณะนั้นให้ผูป่้วยฟัง แต่ยอมรับฟังความทุกข์ความวิตกกงัวลความวา้วุ่นใจ ตลอดจน
ความอดัอั้นตนัใจประการทั้งปวงจากผูป่้วยให้ผูป่้วยไดร้ะบายความรู้สึก แสดงการปลอบใจพูดด้วย
น ้ าเสียงนุ่มนวลวา่เราเขา้ใจความรู้สึกของผูป่้วยวา่เจ็บปวดเพียงใด ผูป่้วยจะรู้สึกดีใจวา่อยา่งน้อยก็มีผู ้
ท่ีเขา้ใจความเจ็บปวดของเขาเพียงใด ภายหลงัจากปลอบใจจนผูป่้วยสบายใจแลว้ เม่ือมีโอกาสจึงเป็น
ฝ่ายแสดงธรรม ท่ีเป็นเร่ืองจริงของชีวิตมนุษยใ์ห้ผูป่้วยฟัง เพื่อให้ผูป่้วยค่อยๆเห็นความเป็นจริงวา่ชีวิต
นั้น มีความแก่ ความเจ็บ และความตายเป็นธรรมดาจริง ๆ ไม่มีใครหลีกพน้ไดเ้ลย ทุกคนตอ้งพบกบั
ความพลัดพรากจากคนรัก ส่ิงท่ีรัก ทรัพย์สินทั้ งปวง ในเวลานั้นผูป่้วยจะมีความเข้าใจได้ดีเอง
ภายหลงัจากท่ีเขาไดร้ะบายความทุกขแ์ละคบัขอ้งใจออกไปแลว้มีคนรับฟัง๕๑ 
 ๕.๑.๖ ประสบการณ์ทีไ่ด้รับจากการเยยีวยาจิตใจผู้ป่วยระยะสุดท้าย 
 ๑. ผูป่้วยระยะสุดทา้ยไม่ควรกงัวลกบัความตายท่ีจะมาถึงอนัใกล ้เพราะพระพุทธองคท์รง
ตรัสว่าผูมี้ความเพียรอยู่แมมี้ชีวิตเพียงราตรีเดียวก็น่าชม ประเสริฐกว่าผูท่ี้มีชีวิตเป็นอยู่ด้วยความ
ประมาทแมมี้ชีวิตอยู่ถึงร้อยปี๕๒ จากประสบการณ์ของพระครรชิต  คุณวโร เวลาของผูป่้วยระยะ
สุดทา้ยท่ีเหลืออยู่มากหรือน้อยนั้นไม่ส าคญัเลย แต่ส าคญัท่ีผูป่้วยและญาติผูป่้วยสามารถใช้เวลาท่ี
เหลือน้อยนั้นให้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด ในแง่ท่ีจะอบรมพฒันาจิตใจของตน ควรใช้เวลาท่ี
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เหลือน้อยนั้นเป็นโอกาสในการปฏิบติัญาติธรรม คือ ธรรมท่ีญาติควรแสดงต่อกนั บุตรธิดาควร
แสดงความกตญัญูต่อบุพการีอยา่งไร เป็นตน้  
 ๒. ผูป่้วยระยะสุดทา้ยท่ีมีความห่วงใยรักใคร่ในญาติมิตร ควรใช้เวลาท่ีเหลือน้อยนั้นให้
เป็นความทรงจ าท่ีดีงามระหวา่งผูป่้วยเองกบัญาติผูป่้วย ให้การจากไปของผูป่้วยเป็นบทเรียนท่ีดีกบั
ญาติผูป่้วย การแสดงความเศร้าโศกเสียใจนอกจากจะก่อความทุกขใ์จกบัผูป่้วยเองและยงัก่อให้เกิด
ความเสียใจแก่ญาติผูป่้วยดว้ย๕๓  
 ๓. พระธรรมในพุทธศาสนาสามารถใชไ้ดก้บัผูป่้วยไดทุ้กคน แต่ตอ้งปรับเปล่ียนใหเ้ขา้กบั
ผูป่้วยแต่ละราย ผูป่้วยแต่ละรายลว้นมีพื้นฐานทางธรรมะแตกต่างกนั บางคนท่ีไม่มีพื้นฐานมาก่อน
ควรเร่ิมจากการดึงให้มีศรัทธาเป็นพื้นฐานก่อนแลว้จึงเร่ิมให้มีศีล สมาธิและปัญญาในท่ีสุดตามแต่
ความสามารถของผูป่้วยแต่ละราย ผูป่้วยท่ีมีการเตรียมความพร้อมท่ีดีดว้ยพุทธธรรมนั้น การใชชี้วิต
ในช่วงสุดทา้ยจะมีความสุข ไม่ตอ้งใชย้าแกป้วดและจากไปอยา่งสงบได้๕๔ 
 ๔. การเตรียมพร้อมเผชิญความตายนั้นไม่จ  าเป็นแต่เฉพาะผูป่้วยระยะสุดทา้ยเท่านั้น แต่
จ าเป็นกับทุกคน เพราะไม่มีใครทราบเลยว่าความตายนั้นจะเข้ามาเม่ือไร ในบางคร้ังท่ีพบกับ
อุบติัเหตุเสียชีวตินั้น ผูป่้วยระยะสุดทา้ยยงัถือวา่มีโอกาสและมีเวลาท่ีดีกวา่ดว้ย๕๕ 
 ๕. บทบาทของวดัพระบาทน ้าพุ ท่ีเปล่ียนจากการเป็นสถานท่ีพึ่งสุดทา้ยของผูป่้วยก่อนตาย 
มาเป็นสถานท่ีพกัฟ้ืนเพื่อให้ผูป่้วยได้กบัออกไปสู่สังคมและด ารงชีวิตได้ จากเดิมท่ีวดัเป็นท่ีพึ่ ง
สุดทา้ยเพื่อให้ผูป่้วยเอดส์มาพกัและตายไป ปัจจุบนัการแพทยไ์ดเ้จริญก้าวหน้า ยาตา้นไวรัสท่ีมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน จึงท าให้ผู ้ป่วยหายและกับมามีชีวิตได้ดังเดิม วดัท่ีต้องท าหน้าท่ีเป็น                
ฌาปณสถาน จึงตอ้งเปล่ียนบทบาทเป็นสถานท่ีสร้างงานและสร้างอนาคตใหก้บัผูป่้วยกลุ่มน้ี๕๖ 
 ๖. การเยียวยาจิตใจผูป่้วยเป็นงานท่ีท้าทายต้องมีการวางแผนอยู่ตลอดเวลา ผูป่้วยท่ีมี
พื้นฐานต่างกนั ท าให้ตอ้งวางแผนแกปั้ญหาเฉพาะหนา้อยูต่ลอด เน่ืองจากพระสงฆท่ี์ไปให้ก าลงัใจ
ผูป่้วยนั้นไม่เคยรู้จกัผูป่้วยมาก่อน ดงันั้นเม่ือเกิดเหตุการณ์เฉพาะหน้า เช่น ผูป่้วยปฏิเสธการให้
ก าลงัใจ การรักษาเยียวยาจิตใจ พระสงฆจ์ะท าเช่นไร พระสงฆจ์ าเป็นตอ้งมีความอดทน และเห็นใจ
ผูป่้วยอยา่งมาก และสามารถทนต่อการแสดงอารมณ์ท่ีรุนแรงของผูป่้วยดว้ย และเม่ือเกิดเหตุการณ์
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เช่นนั้น พระสงฆ์จะแกปั้ญหานั้นอยา่งไร เพื่อให้การดูแลเยียวยาจิตใจนั้นส าเร็จลุล่วงโดยญาติและ
ผูป่้วยเองมีความสุขสบายใจมากข้ึน๕๗ 
 ๗. การดูแลเยียวยาจิตใจผูป่้วยระยะสุดทา้ยนั้น เม่ือส้ินสุดลงก็เป็นหนา้ท่ีท่ีพระสงฆย์งัตอ้ง
ดูแลจิตใจญาติท่ีอยู่เบ้ืองหลังด้วย  เม่ือผูป่้วยเสียชีวิตลงแล้วญาติมีความเศร้าเสียใจ พระสงฆ์ก็ยงัมี
หนา้ท่ีตอ้งให้ก าลงัใจ ปลอบใจ ตลอดจนแสดงธรรมให้ญาติผูป่้วยเขา้ใจสัจจะธรรมในโลก ความเกิดแก่
เจบ็และตาย เป็นธรรมดาของมนุษย ์ตลอดจนไปเยีย่มเยยีนงานบ าเพญ็กุศลศพของผูป่้วยดว้ย๕๘ 
 ๘. อาการของผูป่้วยท่ีก าลงัจะส้ินใจอยา่งสงบ ผูป่้วยระยะสุดทา้ยท่ีก าลงัจะส้ินใจอยา่งสงบ
นั้น จะมีลกัษณะดงัต่อไปน้ีคือ ปล่อยวาง แววตาสดใส ท่ีมุมปากจะมีรอยยิ้มเล็กน้อย มือท่ีก าจะ
คลายออก ไม่กระสับกระส่าย ไม่รู้สึกกลวัตาย เม่ือพระสงฆ์จบัมือผูป่้วยและน าให้นึกถึงบุญกุศล 
และพระรัตนตรัย  พระสงฆ์ผูใ้ห้การดูแลจะรับรู้ได้ด้วยใจเลยว่า ผูป่้วยสามารถรับรู้รับทราบถึง
ความเมตตาของพระสงฆ์ ซ่ึงในเวลาท่ีผูป่้วยก าลงัจะเสียชีวิตนั้น ประสาทหูของผูป่้วยยงัสามารถ
รับรู้ได ้แมว้า่ประสาทรับรู้อ่ืนจะหมดหนา้ท่ีแลว้ก็ตาม๕๙ 
 ๕.๑.๗การเปรียบเทียบข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างที่ท าการสัมภาษณ์ ผูว้ิจยัได้สรุปเน้ือหา
ส าคญัท่ีได้จากการสัมภาษณ์พระสงฆ์กลุ่มตวัอย่างเพื่อเปรียบเทียบถึงวิธีการทางพุทธศาสนาท่ี
พระสงฆ์แต่ละรูปใช้ในการเยียวยาจิตใจผูป่้วย ตลอดจนหลกัธรรมและ กิจกรรมท่ีใช้ท าร่วมกบั
ผูป่้วยดว้ย ซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัตารางต่อไปน้ี 

ตารางที ่๑๐ แสดงการเปรียบเทยีบข้อมูลจากการสัมภาษณ์ของกลุ่มตัวอย่างพระสงฆ์ 
 

พระสงฆ์กลุ่มตัวอย่าง วิธีการแนวพุทธที่ ใช้
ในการเยยีวยาจิตใจ 

ธรรมในพุทธศาสนา
เพ่ือการเยยีวยาจิตใจ 

กิจกรรมใน ด้านพุทธ
ศาสนาร่วมกบัผู้ป่วย 

พระอาจารยค์รรชิต  อากิญฺจโน การสนทนาธรรม          
กายานุปัสนาสติปัฎฐาน 

ทานและจาคานุสติ การปฏิบติัสมาธิแนว
โยคะ 

พระอุดมประชาทร การสาธยายธรรมโดย
การสวดมนต ์การดูแล
ผูป่้วยแบบองคร์วมทั้ง
กายและจิต ตลอดจน

ศรัทธาในพระ
รัตนตรัย และศรัทธา
เร่ืองกรรม 

การสร้างบรรยากาศ
แห่งความเอ้ืออาทร 
ใหก้บัผูป่้วย 
 

                                                 

 ๕๗สัมภาษณ์  พระอาจารยสุ์ขมุาลชาติ  ิิตปญฺโ , ๒๒ เมษายน ๒๕๕๒. 
 ๕๘สัมภาษณ์  พระอาจารยสุ์ขมุาลชาติ  ิิตปญฺโ , ๒๒ เมษายน ๒๕๕๒. 
 ๕๙สัมภาษณ์  พระอาจารยสุ์ขมุาลชาติ  ิิตปญฺโ , ๒๒ เมษายน ๒๕๕๒. 



  
๑๖๘ 

เมตตาถึงบุตรและ
ภรรยาของผูป่้วย 

 
 

พระอาจารยไ์พศาล                   
วสิาโล 

การบรรยายธรรม และ
สนทนาธรรม เร่ืองมรณ
สติ และอนตัตา 

ทาน หลกัอนตัตา 
และหลกักลัยาณมิตร
ธรรม 

พูดใหก้ าลงัใจกบัผูป่้วย
และช่วยปลดเปล้ืองส่ิง
ท่ีคา้งคาใจผูป่้วย 

พระอาจารยค์รรชิต               
คุณวโร 

การบรรยายธรรมแนะให้
เจริญเวทนานุปัสนาสติ
ปัฏฐาน การแผเ่มตตา 
และ อนาปานสติ 

ทาน ศรัทธาในพระ
รัตนตรัย และ หลกั
ไตรสิกขา 

พิธีกรรมทาง
พระพุทธศาสนาเช่นการ
สวดมนต ์ถวายทานและ 
สมาทานศีล  

พระอาจารยสุ์ขมุาลชาติ           
ิิตปญฺโ  

การสร้างศรัทธาดว้ย
การสวดมนตบู์ชาพระ
รัตนตรัย 

ทาน และ โพชฌงค ์ พิธีกรรมทาง
พระพุทธศาสนาเช่นการ
สวดมนต ์ถวาย
สังฆทาน 

ทีม่า : จากการศึกษาของผูว้จิยั 

 ๕.๑.๘ การวเิคราะห์ผลข้อมูลของบุคลากรทางการแพทย์ผู้ให้การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย 

 ผูว้ิจยัท าการสัมภาษณ์บุคลากรทางการแพทยอ์นัไดแ้ก่ พยาบาลผูใ้ห้การดูแลผูป่้วยระยะ
สุดทา้ยท่ีมีประสบการณ์ในการใช้ธรรมะในพระพุทธศาสนา เพื่อน าขอ้มูลมาประกอบการวิจยัอีก
ดว้ย เน่ืองจากผูใ้ห้การดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ยน้ี มีประสบการณ์พบกบัผูป่้วยระยะสุดทา้ยมาแล้ว
จ านวนมากมาย ซ่ึงท่านทั้งหลายเหล่านั้นจะได้น าประสบการณ์ในการให้การพยาบาลและการ
เยียวยาจิตใจผูป่้วยดว้ยพุทธธรรม ตลอดจนประสบการณ์ท่ีท่านไดพ้บเห็นจากผูป่้วยมาบอกเล่ากบั
ผูว้ิจยั เพื่อเป็นประโยชน์ต่องานวิจยัได้ต่อไป ดงันั้น ในการวิเคราะห์ผลขอ้มูลจากผูใ้ห้การดูแล
ผูป่้วยระยะสุดทา้ย จึงแบ่งเป็นส่วน ๆ ดงัต่อไปน้ีคือ 
 
 
 
 
 
 
 



  
๑๖๙ 

ตารางที ่๑๑ แสดงข้อมูลพืน้ฐานของบุคลากรทางการแพทย์ผู้ให้การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย 
 

รหัสผู้ให้
การดูแล 

อาชีพ ประสบการณ์ 
(ปี) 

ประสบการณ์ทางธรรมะและแรงบันดาลใจในการ
สนใจใช้ธรรมเพ่ือเยียวยาจิตใจผู้ป่วย 

IN ๑ อาจารย์
พยาบาล 

ประสบการณ์ท างาน
กบัผูป่้วยระยะ
สุดทา้ย ๓ ปี กบั
ผูป่้วยทัว่ๆไป
ประมาณ  ๑๙ ปี  

มีความสนใจด้านพุทธธรรมเพื่อการพยาบาล ซ่ึง
เป็นหลักสูตรท่ีทางสถานศึกษาได้จดัตั้ งข้ึน เป็น
การใช้หลักพุทธธรรมเขา้มาประกอบการท างาน
ของบุคลากร ท าให้บุคลากรมีการให้การพยาบาลท่ี
มีเมตตา กรุณาต่อผูป่้วย  ผูป่้วยไดรั้บการดูแลในมิติ
แห่งจิตวิญญาณ นอกเหนือจากการให้การดูแลทาง
การแพทยเ์พื่อเยยีวยาทางดา้นร่างกายเพียงดา้นเดียว  

IN ๒ อาจารย์
พยาบาล 

ประสบการณ์ท างาน
กบัผูป่้วยระยะ
สุดทา้ย ๓ ปี กบั
ผูป่้วยทัว่ๆไป
ประมาณ ๒๐ ปี  
 

มีความสนใจดา้นการปฏิบติัสมาธิ และการให้การ
ดูแลผูป่้วยดว้ยหลกัพรหมวหิาร ๔ 

IN ๓ อาจารย์
พยาบาล 

ประสบการณ์ท างาน
กบัผูป่้วยระยะ
สุดทา้ย ๓ ปี กบั
ผูป่้วยทัว่ๆไป
ประมาณ ๒๐ ปี  

การให้การดูแลผูป่้วยดว้ยหลกัพรหมวิหาร ๔ และ
มองปัญหาในการดูแลผูป่้วยต่างๆเป็นเร่ืองของ
อริยสัจ ๔ คือทุกข ์สมุทยั นิโรธ มรรค 

IN ๔ อ า จ า ร ย์
พยาบาล 

ประสบการณ์ท างาน
กั บ ผู ้ ป่ ว ย ร ะ ย ะ
สุดทา้ย ๑๐ปี 

มีความสนใจดา้นการศึกษากฎแห่งกรรม และหลกั
อริยสัจ ๔  

 

ทีม่า : จากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่งของผูว้จิยั 

 ๕.๑.๙ วธีิการเยยีวยาทางใจทีผู้่ดูแลใช้กบัผู้ป่วยระยะสุดท้าย 
 ตอนน้ีจะเป็นการสอบถามผูใ้ห้การดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ย ถึงวิธีการเยียวยาทางใจท่ีผูใ้ห้
การดูแลมกัใชก้บัผูป่้วย ซ่ึงผูว้ิจยัไดท้  าการสอบถามและสัมภาษณ์พูดคุยกบัผูใ้ห้การดูแลผูป่้วยท่าน



  
๑๗๐ 

ต่างๆ ซ่ึงแต่ละท่านมีวิธีการในการเยียวยาจิตใจผูป่้วยต่างๆ กนัไปโดยผูว้ิจยัไดน้ าเสนอในงานวิจยั
ในรูปแบบตารางดงัน้ี 

ตารางที ่๑๒ แสดงวธีิการเยยีวยาทางใจทีบุ่คลากรทางการแพทย์ผู้ดูแลใช้กบัผู้ป่วยระยะสุดท้าย 
 

รหัสผู้ให้
การดูแล 

วธีิการทีใ่ช้ในการเยยีวยาจิตใจผู้ป่วย 

IN ๑ ๑. มีการดูแลผูป่้วยแบบองค์รวม คือมีการประเมินผูป่้วยในหลายด้าน คือ ด้านร่างกาย 
จิตใจ อารมณ์ สังคม และเศรษฐกิจ ผูใ้ห้การดูแลผูป่้วยจะรับฟังปัญหาต่าง ๆ จากผูป่้วย
เพื่อเขา้ใจผูป่้วย ท าใหป้ระเมินผูป่้วยไดว้า่ควรใหก้ารเยยีวยาจิตใจดา้นใดบา้ง  

๒. ใช้วิธีการสวดมนต์ไปพร้อมกับผูป่้วยเป็นการเจริญพุทธานุสติ  สลับกับการอ่าน
หนงัสือธรรมะใหผู้ป่้วยฟัง 

๓. การคุยกบัผูป่้วยโดยสอดแทรกธรรมะ เป็นการสนทนาธรรม ให้ผูป่้วยไดเ้ขา้ใจสัจจะ
ธรรมในชีวติ การเขา้ใจในเร่ืองกฎแห่งกรรม  

๔. การน่ิงรับฟังปัญหาจากผูป่้วยเพื่อให้ผูป่้วยไดร้ะบายปัญหาต่างๆ ภายในใจท าให้ผูป่้วย
ไวว้างใจ 

 
IN ๒ ๑. ดูแลผูป่้วยโดยรับฟังเร่ืองราวต่างๆของผูป่้วยเพื่อประเมิน สภาพร่างกาย จิตใจ สังคม 

และอารมณ์ ของผูป่้วยก่อน  
๒. การพูดคุยกบัคนไขใ้ห้เขา้ใจหลกัสัจธรรมของชีวิต  วา่การเกิด แก่ เจ็บ ตายเป็นเร่ือง

ธรรมดาของมนุษยแ์ละสัตวท์ั้งหลายในโลก ทั้งน้ีจะไม่ต่อตา้นความเช่ือเดิม ๆ ของ
ผูป่้วย ไม่สร้างความขดัแยง้กบัผูป่้วย 

๓. อ่านหนงัสือธรรมะ และสวดมนตใ์หผู้ป่้วยฟัง ในกรณีท่ีผูป่้วยมีศรัทธาท่ีตอ้งการฟัง 
IN ๓ ๑. มีการดูแลผูป่้วยแบบองค์รวม คือมีการประเมินผูป่้วยในหลายดา้น คือ ดา้นร่างกาย 

จิตใจ อารมณ์ สังคม และเศรษฐกิจ ผูใ้ห้การดูแลผูป่้วยจะรับฟังปัญหาต่างๆจากผูป่้วย
เพื่อเขา้ใจผูป่้วย ท าใหป้ระเมินผูป่้วยไดว้า่ควรใหก้ารเยยีวยาจิตใจดา้นใดบา้ง 

๒. เม่ือทราบว่าจะต้องให้การเยียวยาในจิตใจด้านใดบ้าง ก็หาวิธีการน าเสนอหัวข้อ
ธรรมะโดยประยุกต์ให้เขา้กบัคนไข้แต่ละคน เพราะคนไข้แต่ละคนมีพื้นฐานทาง
ธรรมะท่ีต่างกนัดงันั้น ผูใ้ห้การดูแลจึงมีหน้าท่ีตอ้งประเมินและวางแผนวา่จะน าสัจ
ธรรมทางพระพุทธศาสนาเขา้ไปเสนอผูป่้วยอยา่งไร  

 



  
๑๗๑ 

๓. ให้ความสนิทสนมกบัผูป่้วยดว้ยน ้ าใจและความเมตตาจากใจจริง  ผูป่้วยสามารถรับรู้
ได ้และจะให้ความไวว้างใจกบัผูใ้ห้การดูแล และผูป่้วยจะไดรั้บความสุขจากการให้
การพยาบาลของผูใ้หก้ารดูแลดว้ย 

๔. ให้ผูป่้วยในรายท่ีสับสนและวุ่นวายใจ มาท าสมาธิแบบอนาปานสติ โดยมีการ
บริกรรมพุทโธ เพื่อใหจิ้ตใจสงบ 

IN ๔ ๑. ผูดู้แลจะให้ความช่วยเหลือโดยใช้วิธีการประเมินสภาพร่างกาย จิตใจ สังคม อารมณ์
ของผูป่้วย 

๒. การพูดเพื่อช่วยให้ผูป่้วยค่อย ๆ ยอมรับหลักสัจธรรมอนัเป็นความจริงของมนุษย์            
ทุกคน  

๓. เม่ือผูป่้วยเร่ิมยอมรับความจริงว่าการเจ็บป่วยเป็นเร่ืองธรรมดาของมนุษย ์และเป็น
ความเอ้ืออารีกนัของเพื่อนมนุษยท่ี์พยาบาลจะเขา้มาท าหนา้ท่ีช่วยเหลือดูแล ผูป่้วยจะ
ไวใ้จและยนิยอมรับการรักษา  

๔. เม่ือผูป่้วยค่อย ๆ ยอมรับเร่ืองความเจ็บป่วยแล้ว ก็ค่อยๆ น าถึงเร่ืองการตายว่าเป็น
ธรรมดาของมนุษยซ่ึ์งทุกคนก็ตอ้งตายเช่นกนั แต่แลว้แต่คนไขว้า่จะรับไดห้รือไม่ ซ่ึง
หากคนไขไ้ม่ยอมรับจนในท่ีสุด ก็ตอ้งปล่อยเป็นไปตามธรรมชาติของคนไขค้นนั้น 

๕. ส าหรับผูป่้วยบางรายท่ีมีความสนใจในพระพุทธศาสนา ก็จะมีการเปิดเทปธรรมะใหฟั้ง 
 

ทีม่า: จากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่งของผูว้จิยั 

 ๕.๑.๑๐ ธรรมะทีผู้่ให้การดูแลผู้ป่วยใช้เยยีวยาทางใจกบัผู้ป่วยระยะสุดท้าย 
 ส่วนน้ีจะเป็นการสอบถามผูใ้ห้การดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ยถึงธรรมะท่ีผูใ้ห้การดูแลผูป่้วย 
ใช้เยียวยาทางใจกบัผูป่้วย ซ่ึงผูว้ิจยัไดท้  าการสอบถามและสัมภาษณ์พูดคุยกบัผูใ้ห้การดูแลผูป่้วย
ท่านต่างๆ ซ่ึงแต่ละท่านใชธ้รรมะกบัผูป่้วยต่างๆ กนัไปโดยผูว้ิจยัไดน้ าเสนอในงานวิจยัในรูปแบบ
ตารางในส่วนท่ี ๓ น้ี 

ตารางที ่๑๓ แสดงหลกัธรรมะทีผู้่ให้การดูแลผู้ป่วยใช้เยยีวยาทางใจกบัผู้ป่วยระยะสุดท้าย 
 

รหัสผู้ให้
การดูแล 

หัวข้อธรรมะในการเยยีวยาทางใจผู้ป่วยระยะสุดท้าย 

IN ๑ ๑. ผูใ้หก้ารดูแลผูป่้วยใชห้ลกัพรหมวหิาร ๔ กล่าวคือ ตวัพยาบาลมีความเมตตาตอ้งการ
เห็นผูป่้วยมีความสุข มีกรุณา ตอ้งการให้ผูป่้วยพน้ทุกข์ มีมุทิตาคือความยินดีเม่ือ
ผูป่้วยมีอาการทางกายและทางจิตใจท่ีดีข้ึน และอุเบกขาเม่ือพยาบาลให้ความ



  
๑๗๒ 

ช่วยเหลือเต็มความสามารถแลว้ แต่สุดทา้ยผูป่้วยก็ยงัมีความเจ็บปวดดว้ยอาการของ
โรค และสุดทา้ยตอ้งจากไป ซ่ึงหากพยาบาลผูใ้ห้การดูแลไม่มีอุเบกขาแลว้ จะไดรั้บ
ความโศกเศร้าและหดหู่จากการจากไปของผูป่้วยดว้ย 

๒. การปฏิบติัสมาธิเพื่อความสงบทางจิตใจ ในกรณีท่ีผูป่้วยสนใจการปฏิบติัสมาธิเพื่อ
ความสงบ 

๓. การสวดมนตไ์วพ้ระ เพื่อเป็นการเจริญพุทธานุสติ ธรรมานุสติ และสังฆานุสติ 
๔. การอธิบายถึงหลกัไตรลกัษณ์ ซ่ึงแสดงถึงความไม่เท่ียงของสังขารทั้งหลายเพื่อให้

ผูป่้วยค่อย ๆ ยอมรับกฎแห่งธรรมชาติซ่ึงมีเกิดข้ึนตั้งอยูแ่ละก็ตอ้งดบัไป เป็นอนิจจงั 
IN ๒ ๑. ผูใ้หก้ารดูแลผูป่้วยใชห้ลกัพรหมวหิาร ๔ กล่าวคือ ตวัพยาบาลมีความเมตตาตอ้งการ

เห็นผูป่้วยมีความสุข มีกรุณา ต้องการให้ผูป่้วยพ้นทุกข์ หากเป็นการร้องขอจาก
ผูป่้วยท่ีเกินหนา้ท่ีของพยาบาล แต่ไม่เกินวสิัยในการเอ้ืออาทรของพยาบาลได ้พยาบาลก็
ตั้งใจท าเพื่อผูป่้วย เช่นการตอ้งการพบญาติเป็นคร้ังสุดทา้ยในยามวกิาล เป็นตน้ 

๒. การให้การพยาบาลดว้ยความเมตตาจากใจจริงของผูใ้ห้การดูแลนั้น ผูป่้วยสามารถ
สัมผสัและรับรู้ถึงความจริงใจของพยาบาลได ้ท าให้ผูป่้วยมีความสุขใจและใหค้วาม
ร่วมมือในการรักษาพยาบาล และพยาบาลเองไม่ตอ้งเหน่ือยมากกบัในการรักษาดว้ย 

IN ๓ ๑. ผูใ้ห้การดูแลผูป่้วยใชห้ลกัพรหมวิหาร ๔ กล่าวคือ ตวัพยาบาลมีความเมตตาตอ้งการ
เห็นผูป่้วยมีความสุข มีกรุณา ต้องการให้ผูป่้วยพน้ทุกข์ มีมุทิตคือความยินดีเม่ือ
ผูป่้วยมีอาการทางกายและทางจิตใจท่ีดีข้ึน และอุเบกขาเม่ือพยาบาลให้ความ
ช่วยเหลือเต็มความสามารถแลว้ แต่สุดทา้ยผูป่้วยก็ยงัมีความเจ็บปวดดว้ยอาการของ
โรค และสุดทา้ยตอ้งจากไป ซ่ึงหากพยาบาลผูใ้ห้การดูแลไม่มีอุเบกขาแลว้ จะไดรั้บ
ความโศกเศร้าและหดหู่จากการจากไปของผูป่้วยดว้ย 

๒. น าเสนอหัวขอ้ไตรลกัษณ์ ให้กบัผูป่้วยเขา้ใจโดยรูปแบบการน าเสนอจะแตกต่างกนั
ไปตามพื้นฐานความรู้ของผูป่้วย แต่โดยสรุปแลว้ก็คือ สังขารทั้งหลายเป็นของไม่
เท่ียง ร่างกายท่ีเคยแข็งแรง ยอ่มอ่อนแอลง ไม่มัน่คงเหมือนเดิมเป็นอนิจจงั ความไม่
เท่ียงของสังขาร  

IN ๔ ๑. การมีสัจจะกบัผูป่้วย เป็นส่ิงส าคญัมาก ผูป่้วยโดยมากตอ้งการทราบความจริง จึง
จ าเป็นตอ้งตอบความจริงแต่ในมิติท่ีผูป่้วยรับได ้และไม่เป็นการท าร้ายจิตใจผูป่้วย
แต่เป็นการให้ก าลงัใจผูป่้วย ผูป่้วยควรตอ้งมีการเตรียมตวัพบกบัความตายให้ดีท่ีสุด
เท่าท่ีท าได้ ซ่ึงแลว้แต่ผูป่้วยว่าจะยอมรับได้มากน้อยเพียงใดด้วย หากผูป่้วยมีการ
ยอมรับกบัความตายมาก ขบวนการเตรียมความพร้อมของผูใ้ห้การดูแล ท่ีจะให้กบั



  
๑๗๓ 

ผูป่้วยก็มีมากดว้ย ซ่ึงโดยมากหากผูป่้วยมีการเตรียมพร้อมท่ีดีก็จะมีความสุขในช่วง
สุดทา้ยของชีวติมีการจดัการกบัส่ิงต่าง ๆ ใหเ้สร็จส้ิน และมีการจากไปอยา่งสงบดว้ย 

๒. การมีเมตตาและกรุณากบัผูป่้วยอยา่งจริงใจ โดยเร่ิมจากการสร้างสัมพนัธภาพท่ีดีกบั
ผูป่้วยให้ผูป่้วยมีความไวว้างใจในตวับุคลากรท่ีดูแล ผูใ้ห้การดูแลมีความตั้งใจท่ีจะ
ใหผู้ป่้วยไดพ้น้จากความทุกข ์ทางร่างกายท่ีประสบอยูแ่ละ ความทุกขใ์นจิตใจ 

 

ทีม่า : จากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่งของผูว้จิยั 

 ๕.๑.๑๑ ประสบการณ์ของบุคลากรทางการแพทย์ผู้ดูแลผู้ป่วยใช้หลกัพุทธธรรมเยยีวยาทาง
ใจผู้ป่วยระยะสุดท้าย  
 ในส่วนน้ีผูว้ิจยัจะได้น าเสนอถึงประสบการจากการเยียวยาทางใจด้วยพุทธธรรมท่ีเกิด
ข้ึนกบัผูป่้วยระยะสุดทา้ย จากการบอกเล่าถึงประสบการณ์ของบุคลากรทางการแพทยผ์ูใ้ห้การดูแล
ผูป่้วยระยะสุดทา้ย 

ตารางที่ ๑๔ แสดงประสบการณ์ของบุคลากรทางการแพทย์ผู้ดูแลผู้ป่วยใช้หลักพุทธธรรมเยียวยา 
ทางใจผู้ป่วยระยะสุดท้าย 

 

รหัส
ผู้ ให้
ก า ร
ดูแล 

ป ระสบ ก าร ณ์
ข อ ง ผู้ ใ ห้ ก า ร
ดู แล ในการน า
ธ ร ร ม ะ ใ น
พระพุทธศาสนา
ใ ช้ กั บ ผู้ ป่ ว ย
ระยะสุดท้าย 

ธรรมะทีน่ าไปเยยีวยาจิตใจผู้ป่วยแล้วผู้ให้การดูแลพบว่าได้ผลดีกบัผู้ป่วยมากทีสุ่ด 

IN 
๑ 

ธ ร ร ม ะ ไ ม่
ส าม ารถใช้ ได้
กับผูป่้วยทุกคน 
ซ่ึ ง ข้ึ น อ ยู่ กั บ
พื้ น ฐ า น ท า ง
ธรรมะของป่วย
แต่ละคน ผูป่้วย
บ า ง ร า ย  ใ น

ข้ึนอยูก่บัพื้นฐานของผูป่้วยแต่ละราย และผูใ้หก้ารดูแลผูป่้วยตอ้งมีการเตรียมความพร้อมท่ีจะดูแลเยียวยายาวนานพอควรดว้ย ธรรมะท่ีมกั
ใชก้บัผูป่้วยคือ การอธิบายถึงหลกัไตรลกัษณ์ของสังขารทั้งปวง และอริยสัจ๔ ซ่ึงโดยมากมกัเป็นผูป่้วยท่ีมีพื้นฐานทางธรรมะมาก่อนแลว้
จึงจะใชไ้ดผ้ลดี นอกจากน้ีมีการน าเร่ืองหลกับุญกิริยาวตัถุ และกฎแห่งกรรม การท่ีมนุษยมี์กรรมเป็นเผา่พนัธ์ุและตอ้งเป็นผูไ้ดรั้บผลของ
กรรมท่ีตนกระท าไว ้ซ่ึงผูป่้วยจะมีความเล่ือมใส และมีศรัทธาในการประกอบบุญกุศลในช่วงท่ีเหลือสุดทา้ยของชีวติน้ี 



  
๑๗๔ 

ผู ้ป่ วยรายท่ี ไม่
เคยมีศรัทธาหรือ
ความสนใจใน
พุทธศาสนามา
ก่ อ น  แ ม้ ผู ้ ใ ห้
การดูแลจะน า
พุ ทธธรรม เข้า
ไป ช่วยเยียวยา
จิตใจ ผูป่้วยก็จะ
ปฏิเสธ และไม่
เ ห็ น คุ ณ ค่ า
ค ว า ม ส า คั ญ  
ส าหรับผู ้ป่วยท่ี
มี ศ รัท ธ าแ ล ะ
สน ใจใน พ ระ
ธ ร รม ม า ก่ อ น 
การพูดคุยหรือ
การน าสวดมนต์
ไห ว้พ ระ  ก าร
อ่ า น ห นั ง สื อ
ธรรมะให้ผูป่้วย
ฟั ง  ผู ้ ป่ วยจะ มี
ความสุขใจอย่าง
เห็นไดช้ดั 

IN 
๒ 

ใช้ได้กับทุกคน
แต่จะได้ผลไม่
เท่ า กั น  แ ล ะ
ไ ด้ ผ ล ไ ม่
เหมือนกัน คือผู ้
ท่ี มีศ รัทธาและ

ใชห้ลกัเมตตา และพรหมวหิารธรรม เพื่อดูแลผูป่้วย 



  
๑๗๕ 

สนใจในพุ ท ธ
ศ า ส น า มี
แ น ว โ น้ ม จ ะ
ไ ด้ รั บ ก า ร
เยียวยาได้ดีด้วย
พุทธธรรม 

IN 
๓ 

ใช้ได้กับทุกคน
แต่จะตอ้งข้ึนอยู่
กบัตวับุคลากรท่ี
จะน า เสน อว่ า 
จ ะ มี วิ ธี ก า ร
น า เส น อ ใ ห้
ผู ้ ป่ ว ยอย่ างไร
บางค ร้ังผู ้ป่ วย 
ยอมรับธรรมะท่ี
น าเสนอไปแล้ว
โดยท่ีผูป่้วยไม่รู้
เ ล ย  เ พ ร า ะ
บุ ค ล า ก ร ไ ด้
สอดแทรกลงไป
กับการสนทนา 
ซ่ึงเป็นการท าให้
คนไข้สบายใจ
มากข้ึนดว้ย 

ใช้หลกัความเมตตา และหลกัไตรลกัษณ์ เพื่อเยียวยาจิตใจผูป่้วย นอกจากน้ี ใช้ความมีศรัทธาในเร่ืองของกฎแห่งกรรมวา่สัตวโ์ลกยอ่ม
เป็นไปตามกรรมและมีกรรมเป็นเผา่พนัธ์ุ 

IN 
๔ 

ใช้ได้กับทุกคน
แต่จะตอ้งข้ึนอยู่
กับผู ้ป่วยแต่ละ
ค น  ดั ง นั้ น
บุคลากรจึงต้อง
เป็นผูป้ระเมินว่า

ใชห้ลกัความเมตตาและความมีสัจจะกบัผูป่้วย 



  
๑๗๖ 

ค วรน า เข้ า ไป
เสนอต่อผู ้ป่วย
ให้ ย อ ม รับ ได้
อยา่งไร 

 

ทีม่า : จากการศึกษาผลการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่งของผูว้จิยั 

 ๕.๑.๑๒ ผลการดูแลเยยีวยาทางใจด้วยพุทธธรรมของผู้ป่วยระยะสุดท้าย 
 ในตอนน้ีผูว้ิจยัจะไดแ้สดงผลการดูแลเยียวยาทางใจผูป่้วยระยะสุดทา้ย ท่ีผูว้จิยัไดรั้บทราบ
จากการเก็บขอ้มูลจากบุคลากรทางการแพทยผ์ูใ้หก้ารดูแลผูป่้วยโดยใชพุ้ทธธรรม 

ตารางที่ ๑๕ แสดงผลการดูแลเยียวยาทางใจของบุคลากรทางการแพทย์ด้วยพุทธธรรมกับผู้ป่วย 
ระยะสุดท้าย 

 

รหัส
ผู้ ให้
ก า ร
ดูแล 

การใช้ชีวติของผู้ป่วยในช่วงสุดท้ายของชีวติ 
นี้ ไ ป ข อ ง
ผู้ป่วยระยะ
สุดท้าย 

IN 
๑ 

เฉพาะในรายท่ีมีความศรัทธาในพุทธศาสนา สนใจในศาสนา พุทธรรมสามารถเยียวยาจิตใจท าให้ผูป่้วยมีความสุขและสบายใจสีหนา้สดใสข้ึน 
โดยผูใ้หก้ารดูแลสามารถเห็นไดช้ดัเจน รายท่ีมีความ

ศ รัท ธ าใน
พุทธศาสนา 
ส น ใ จ ใ น
ศ า ส น า 
พุ ท ธ ร ร ม
สามารถช่วย
ใ ห้ ผู ้ ป่ ว ย
จากไปอย่าง
สงบไม่ทุรน
ทุรายได ้ 

IN 
๒ 

เฉพาะในรายท่ีมีความศรัทธาในพุทธศาสนา สนใจในศาสนา พุทธรรมสามารถเยยีวยาจิตใจท าใหผู้ป่้วยมีความสุขและสบายใจสีหนา้สดใสข้ึน โดยผูใ้ห้
การดูแลสามารถเห็นไดช้ดัเจน ก าร เต รียม



  
๑๗๗ 

มาดีแลว้ คือ
มี ก า ร
ย อ ม รั บ
ค ว า ม จ ริ ง 
สัจธรรมว่า
มนุษยต์อ้งมี
การเกิด แก่ 
เ จ็ บ  ต า ย 
ผู ้ป่วยจะท า
ใจได้ดีและ
จ าก โล ก น้ี
ไ ป อ ย่ า ง
สงบ 

IN๓ เฉพาะในรายท่ีมีความศรัทธาในพุทธศาสนา สนใจในศาสนา พุทธรรมสามารถเยียวยาจิตใจท าให้ผูป่้วยมีความสุขและสบายใจสีหนา้สดใสข้ึน 
โดยผูใ้หก้ารดูแลสามารถเห็นไดช้ดัเจน ก าร เต รียม

ความพร้อม
มาดีแลว้ คือ
มี ก า ร
ย อ ม รั บ
ค ว า ม จ ริ ง 
สัจธรรมว่า
มนุษยต์อ้งมี
การเกิด แก่ 
เ จ็ บ  ต า ย 
ผู ้ป่วยจะท า
ใจได้ดีและ
จ าก โล ก น้ี
ไ ป อ ย่ า ง
สงบ 



  
๑๗๘ 

IN๔ ในผูป่้วยระยะสุดทา้ยรายท่ีมีการยอมรับในหลกัความจริงของชีวิต ท่ีมองเห็นความเจ็บและความตายเป็นเร่ืองธรรมดาของมนุษย ์ก็จะมีการ
เตรียมพร้อมกบัความตายไดดี้ และจดัการเร่ืองต่างในชีวิตให้เสร็จส้ิน ก็จะละคลายความกงัวลและมีความสุขในช่วงสุดทา้ยของชีวิตไดดี้กว่า 
ผูป่้วยท่ีไม่ยอมรับกบัความจริงในชีวติ 

ก าร เต รียม
ความพร้อม
มาดีแลว้ คือ
มี ก า ร
ย อ ม รั บ
ค ว า ม จ ริ ง 
สัจธรรมว่า
มนุษยต์อ้งมี
การเกิด แก่ 
เ จ็ บ  ต า ย 
ผู ้ป่วยจะท า
ใจได้ดีและ
จ าก โล ก น้ี
ไ ป อ ย่ า ง
ส ง บ  แ ต่
ส าหรับบาง
ร าย ท่ี ไ ม่ มี
ก า ร
เตรียมพร้อม 
แ ต่ เกิ ดตาย
อ ย่ า ง
ก ะ ทั น หั น
อั น
เน่ืองมาจาก
โ ร ค ท่ี ถึ ง
ช่วงสุดท้าย
ข อ ง ชี วิ ต
แล้ว  ก็ จ าก
ไ ป อ ย่ า ง



  
๑๗๙ 

ไ ด้ แ ส ด ง
อาการทุรน 
ทุราย 

 

ทีม่า : จากการศึกษาผลการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่งของผูว้จิยั 

 ๕.๑.๑๓ ประสบการณ์ทีป่ระทบัใจของผู้ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย 
 ในส่วนน้ีผูว้ิจยัขอแสดงประสบการณ์จากบุคลากรทางการแพทยผ์ูใ้ห้การดูแลผูป่้วยท่ี
ประทบัใจและตอ้งการถ่ายทอดสู่งานวจิยัในคร้ังน้ี 

ตารางที ่๑๖ แสดงประสบการณ์ทีป่ระทบัใจของบุคลากรทางการแพทย์ผู้ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย 
 

รหัส
ผู้ ให้
ก า ร
ดูแล 

ประสบการณ์จากผู้ให้การดูแลผู้ป่วยทีป่ระทบัใจและต้องการถ่ายทอดสู่งานวจัิย 

IN 
๑ 

๑. ผูป่้วยท่ีมีความเช่ือในเร่ืองการเวยีนวา่ยตายเกิด คือเช่ือวา่โลกหนา้มีอยู ่จะมีการเตรียมพร้อมท่ีดีกวา่ มีการยอมรับในความตายภายหนา้
และมีการจากไปท่ีสงบกวา่ ผูป่้วยท่ีไม่มีศรัทธาและความเช่ือในเร่ืองการเวยีนวา่ยตายเกิด 

๒. ผูป่้วยท่ีไม่ท าใจยอมรับความตายและโรคท่ีตนเป็นอยู ่ขาดการเตรียมพร้อมทางดา้นจิตใจท่ีจะพบกบัการพลดัพราก จะมีห่วงกงัวลใน
เร่ืองต่าง ๆ และจากโลกน้ีไปดว้ยอาการท่ีไม่สงบ 

๓. การรับฟังอยา่งตั้งใจถึงปัญหาและความคบัแคน้ในใจของผูป่้วย ท าให้ผูป่้วยมีความสุขใจ และไวว้างใจในตวัผูใ้ห้การดูแล ซ่ึงถือเป็น
การเยยีวยาจิตใจวธีิหน่ึงของผูใ้หก้ารดูแลรักษา 

IN 
๒ 

๑. ผูใ้ห้การพยาบาลตอ้งมีการพฒันาสัมพนัธภาพท่ีดีกบัผูป่้วย ผูป่้วยมีความไวว้างใจในตวัผูใ้ห้พยาบาล และพร้อมท่ีจะระบายความรู้สึก
ต่าง ๆ  

๒. ผูท่ี้ท  ากรรมดีมาสม ่าเสมอในช่วงชีวิตมีแนวโน้มท่ีจะระลึกถึงกรรมดีไดง่้ายกวา่ และมีความกลวัความตายน้อยกวา่ในทางกลบักนั ผูท่ี้
ท  ากรรมชัว่ไวม้ากจะคิดถึงส่ิงดี ๆ กรรมดี ๆ ในช่วงสุดทา้ยของชีวติไดย้าก 

๓. การกลวัความตายของผูป่้วยสามารถแยกไดเ้ป็น กลวัความเจ็บปวดในขณะท่ีตอ้งตาย กลวัการตอ้งตายคนเดียวอยา่งโดดเด่ียว และกลวั
วา่หลงัจากตายแลว้ตนตอ้งไปท่ีไหน  

๔. ผูท่ี้มีการตายอยา่งสงบไม่ทุรนทุรายมกัเป็นผูท่ี้มีหลกัยดึทางจิตใจ เช่นมีพระรัตนตรัยส าหรับ พุทธศาสนา และ ยดึมัน่ในพระเจา้ส าหรับ
ศาสนาอ่ืนท่ีนบัถือพระเจา้ 

๕. ผูใ้ห้การดูแลผูป่้วยตอ้งมีอุเบกขา เพราะ การช่วยเหลืออยา่งเต็มก าลงั และการจากไปของผูป่้วย ท าให้ผูใ้ห้การดูแลผูป่้วยหดหู่ เศร้าใจ



  
๑๘๐ 

ได ้ดงันั้นจึงตอ้งวางอุเบกขาวา่ เป็นกรรมของผูป่้วยเอง  
๖. การใหก้ารดูแลผูป่้วย ท าใหพ้ยาบาลผูดู้แลไดเ้รียนรู้และทราบประสบการณ์            ใหม่ ๆ จากผูป่้วยดว้ย 

IN 
๓ 

๑. ผูป่้วยระยะสุดทา้ยท่ีมีการเตรียมความพร้อมต่อการตายท่ีดี เม่ือถึงเวลาท่ีตอ้งตายจะพบวา่มีการตายท่ีดี คือมีการจากไปอยา่งสงบ  
๒. ผูป่้วยบางรายท่ีไม่ไดมี้การเตรียมความพร้อมกบัการเผชิญความตาย แต่เม่ือถึงเวลาตายแลว้มีญาติมิตรมาใหก้ าลงัใจขา้งขณะจะส้ินใจ ก็

สามารถมีการตายท่ีสงบไดเ้ช่นกนั 
๓. ผูป่้วยระยะสุดทา้ย สามารถเป็นบทเรียนชีวิตให้กบัผูใ้ห้การดูแลดว้ย เพราะผูป่้วยบางรายเล่าถึงประสบการณ์ชีวิตของตน ถ่ายทอด

ออกมาเพื่อผูใ้ห้การดูแลไดท้ราบ โดยท่ีผูใ้ห้การดูแลไม่ตอ้งออกไปเผชิญประสบการณ์ดงักล่าวดว้ยตนเองเลย และบทเรียนต่าง ๆ ท่ี
ไดรั้บ ท าใหผู้ใ้หก้ารดูแลเองไดข้อ้คิดในชีวิตเพิ่มข้ึนดว้ย 

IN 
๔ 

๑. ผูใ้หก้ารดูแลผูป่้วยควรค านึงถึง การเยยีวยาจิตใจญาติของผูป่้วยดว้ยนอกจากจะเยยีวยาจิตใจของตวัผูป่้วย เพราะเม่ือผูป่้วยเสียชีวิตแลว้ 
ญาติเป็นผูมี้ชีวิตอยูจ่ะตอ้งด าเนินชีวิตอยูต่่อไปดว้ยสุขภาพจิตท่ีดีพร้อมจะเผชิญกบัส่ิงต่าง ๆ ท่ีรออยู ่เช่นการจดัการงานศพ และปัญหา
ดา้นเศรษฐกิจหลงัจากตอ้งเสียญาติไปแลว้            เป็นตน้ 

๒. การให้ความช่วยเหลือผูป่้วยแบบมากเกินไป หรือการให้ความช่วยเหลือในรูปแบบท่ีไม่เหมาะสม ท าให้ผูป่้วยไม่ยืนหยดัข้ึนมาสู้กบั
ความเจ็บปวดดว้ยตนเอง ผูป่้วยจะอ่อนแอลง ดงันั้นผูใ้ห้ความดูแลตอ้งมีความละเอียดในการประเมินผูป่้วยแบบองคร์วมวา่ ผูป่้วยควร
ไดรั้บความช่วยเหลือเพียงใด เพื่อผูป่้วยมีความเขม้แข็งทางจิตใจ และไม่อ่อนแอยอมแพต่้อความเจ็บป่วย แต่ผูใ้ห้การดูแลตอ้งท าดว้ย
ความเมตตา ประเมินสภาพผูป่้วยดว้ยความเมตตาท่ีจะช่วยเหลือผูป่้วยดว้ย 

๓. จากประสบการณ์ท่ีดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ย ผูป่้วยท่ีอยูใ่นวยักลางคนถึงวยัชรามีแนวโนม้ท่ีจะยอมรับกบัความเจบ็ป่วยและความตายใน
ท่ีสุดไดดี้กวา่ ผูป่้วยระยะสุดทา้ยในวยัรุ่น และวยัหนุ่มสาวซ่ึงมีแนวโนม้ท่ีจะยอมรับกบัความเจบ็ป่วยและตายไดน้อ้ยกวา่ 

๔. การดูแลแบบองคร์วมโดยให้ญาติมามีส่วนร่วมจดัการกบัศพผูป่้วย โดยการท าความสะอาด เป็นการสอนให้ญาติผูป่้วยไดเ้จริญมรณานุ
สติไปดว้ยในตวั ซ่ึงญาติผูป่้วยจะรับรู้ถึงความตายไดเ้องจากการเสียชีวติของญาติ 

๕. ผูใ้หก้ารพยาบาลก็สามารถเป็นผูไ้ดรั้บการสอนในความรู้ต่าง ๆ จากผูป่้วยไดด้ว้ยซ่ึงความรู้เหล่าน้ีผูใ้หก้ารพยาบาลเองไม่สามารถหาได้
จาก หอ้งเรียน หรือกล่าวไดว้า่เป็นความรู้ในชีวติ 

 

ทีม่า : จากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่งของผูว้จิยั 

 ๕.๑.๑๔ สรุปผลการวเิคราะห์และอภิปรายผลข้อมูลของผู้ให้การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย 
 หลกัพุทธธรรมท่ีส าคญัส าหรับผูใ้ห้การดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ย คือ หลกัพรหมวหิารธรรม 
๔ ประการ อนัไดแ้ก่ 
 ๑. เมตตา คือ มีความตอ้งการช่วยเหลือให้ผูป่้วยมีความสุข มีความตั้งใจตอ้งการดูแลเอาใจ
ใส่ใหผู้ป่้วยมีความสุขกบัช่วงเวลาท่ีเหลือสุดทา้ยของชีวติ 
 ๒. กรุณา คือ มีความตอ้งการช่วยเหลือให้ผูป่้วยพน้จากความทุกข์ ทั้งทางร่างกายท่ีอาการ
ของโรคก าเริบ และความทุกขท์างจิตใจท่ีผูป่้วยตอ้งหวาดกลวักบัการพลดัพรากท่ีก าลงัจะเกิดข้ึน 



  
๑๘๑ 

 ๓. มุทิตา คือ ผูใ้ห้การดูแลมีความยนิดีดว้ยกบัผูป่้วยเม่ือผูป่้วยมีอาการเจบ็ป่วยทุเลาลง และ
ผูป่้วยมีความสุขกายสบายใจข้ึน 
 ๔. อุเบกขา คือ ไม่หว ัน่ไหวเศร้าใจหดหู่ใจ เม่ือผูใ้ห้การรักษา ได้ให้การรักษาอย่างเต็ม
ความสามารถแลว้ แต่ผูป่้วยก็ยงัไม่หายเจ็บป่วยและตอ้งเสียชีวิตในท่ีสุดซ่ึง อุเบกขาน้ีเป็นธรรมะท่ี
ผูใ้ห้การดูแลจ าเป็นตอ้งเจริญให้มาก ควรตระหนกัวา่สัตวโ์ลกย่อมเป็นไปตามกรรม ผูป่้วยเองก็มี
กรรมเป็นของของตน ดงันั้น การเจ็บไขข้องผูป่้วย และสุดทา้ยท่ีผูป่้วยตอ้งเสียชีวิตไปก็เป็นเพราะ
กรรมของผูป่้วยเอง มิเช่นนั้นจิตใจของผูใ้ห้การดูแลรักษาผูป่้วยจะทอ้ถอยและหดหู่ ไม่มีก าลงัท่ีจะ
ท าหนา้ท่ีใหก้ารดูแลผูป่้วยรายอ่ืน ๆ ต่อไปได ้
 วธีิการในการเยียวยาจิตใจผูป่้วยระยะสุดทา้ย ผูใ้หก้ารดูแลผูป่้วยจ าเป็นตอ้งมีการดูแลผูป่้วย
แบบองคร์วม คือ รูปธรรมและนามธรรมทั้งทางร่างการและจิตใจ มีการประเมินผูป่้วยในหลายดา้น 
คือ ดา้นร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และเศรษฐกิจ ผูใ้ห้การดูแลผูป่้วยจะรับฟังปัญหาต่างๆจาก
ผูป่้วยเพื่อเขา้ใจผูป่้วย ท าให้ประเมินผูป่้วยไดว้่าควรให้การเยียวยาจิตใจด้านใดบา้ง และผูใ้ห้การ
ดูแลจะเขา้ไปเยียวยาดว้ยวิธีการใด และใชห้ลกัธรรมใดในการเยียวยาจิตใจผูป่้วยรายนั้น ๆ เพราะ
เน่ืองจากพุทธธรรมสามารถใชไ้ดก้บัผูป่้วยทุกคน แต่ไม่ไดเ้ป็นสาธารณะแก่ทุกคนเน่ืองจากผูป่้วย
แต่ละคนมีพื้นฐานทางธรรมมะต่างกนั ดังนั้นผูใ้ห้การดูแลตอ้งหาวิธีการน าเสนอหัวขอ้ธรรมท่ี
ตอ้งการน าเสนอในรูปแบบท่ีเหมาะสมกบัผูป่้วยรายนั้น ๆ 
 การเตรียมความพร้อมของผูป่้วยระยะสุดทา้ยท่ีดี อาจจะใช้เวลาต่างกนัข้ึนกบัก าลงัใจและ
พื้นฐานของผูป่้วยแต่ละราย ซ่ึงหากมีการเตรียมพร้อมท่ีดีพอแลว้ จะท าให้ชีวิตในช่วงสุดทา้ยของ
ผูป่้วยมีความสงบเพราะเหตุจากการลดความกงัวลใจต่าง ๆ ได ้และจะจากโลกน้ีไปดว้ยความสงบ
มากกวา่ ผูป่้วยรายท่ีมีการเตรียมความพร้อมไดไ้ม่ดี ผูป่้วยท่ีไม่มีศรัทธาในพระพุทธศาสนามาก่อน 
มักจะไม่สนใจในพุทธธรรม ดังนั้ นผูใ้ห้การดูแลต้องค่อย ๆ สอดแทรกหลักธรรมต่าง ๆ เช่น            
พระไตรลกัษณ์ คือ ความไม่เท่ียงของสังขารทั้งหลาย ในรูปแบบต่าง ๆ ท่ีเหมาะสมกบัผูป่้วยแต่ละ
ราย การให้การดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ยถือเป็นบทเรียนชีวิตกบัผูใ้ห้การดูแลไดด้ว้ย เพราะการดูแล
กนัสามารถถ่ายทอดแลกเปล่ียนประสบการณ์ชีวิตในส่วนท่ีผูใ้ห้การดูแลผูป่้วยไม่เคยทราบมาก่อน
เลย และในท่ีสุดเป็นการเจริญมรณานุสติของผูใ้หก้ารดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ยดว้ย 

๕.๒ การอธิบายผลจากการสังเกตการณ์แบบมส่ีวนร่วม (Participant Observation)  
 ผูว้จิยัมีโอกาสเขา้ไปร่วมสังเกตการณ์การเยยีวยาผูป่้วยระยะสุดทา้ยในพื้นท่ีท่ีวจิยั ๔ แห่งคือ 
 ๕.๒.๑วดัพระบาทน ้าพุ 
 ๕.๒.๒ โรงพยาบาลสงฆ ์



  
๑๘๒ 

 ๕.๒.๓ สถาบนัสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 
 ๕.๒.๔ สถานพยาบาลผูป่้วยมะเร็ง วชิราลงกรณ์ 

 ในแต่ละสภาพพื้นท่ีท่ีศึกษานั้น ผูว้ิจยัไดค้น้พบขบวนการเยียวยาจิตใจท่ีมีบริบทโดยรวมท่ี
แตกต่างกนัออกไปในแต่ละพื้นท่ีท่ีศึกษา โดยในการวเิคราะห์ขอ้มูลจากการสังเกตการณ์แบบมีส่วน
ร่วมน้ี ผูว้ิจยัจะมุ่งเน้นการน าเสนอถึง หัวขอ้หลกัธรรมท่ีแต่ละสภาพพื้นท่ีท่ีศึกษาใช้ และวิธีการ
เยียวยาจิตใจของแต่ละพื้นท่ีตลอดจนกิจกรรมท่ีแต่ละพื้นท่ีได้จดัไวส้ าหรับผูป่้วย นอกจากน้ีผูว้ิจยัยงั
น าเสนอถึงประสบการณ์ของผูท่ี้เยยีวยาจิตใจผูป่้วยท่ีสามารถถ่ายทอดออกมาในงานวจิยัไดอี้กดว้ย 
 ๕.๒.๑ ผลการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมทีว่ดัพระบาทน า้พุ  
 ผูว้จิยัไดเ้ขา้ไปท าการศึกษาท่ีวดัพระบาทน ้ าพุพบวา่ ทางวดัไดจ้ดัสถานท่ีส าหรับดูแลผูป่้วย
โรคภูมิคุม้กนับกพร่องไว ้ใน ๓ รูปแบบ คือ  
 ๑. อาคารบา้นวลยัลกัษณ์ เป็นพื้นท่ีแรกรับผูป่้วย ซ่ึงโดยมากจะเป็นผูป่้วยหนกั 
 ๒. อาคารเมตตาธรรม เป็นอาคารพกัฟ้ืนส าหรับผูป่้วยท่ีพน้ความตอ้งการดูแลอยา่งใกลชิ้ด
ของพื้นท่ีแรกรับผูป่้วยบา้นวลยัลกัษณ์แล้ว ผูป่้วยท่ีอยู่อาศยัในอาคารเมตตาธรรมน้ีเป็นผูป่้วยท่ีมี
อาการดีข้ึน สามารถช่วยตนเองไดแ้ลว้แต่ยงัตอ้งการการดูแลทางการแพทย ์
 ๓. บ้านพกัส าหรับผูป่้วยท่ีหายดีและสามารถดูแลตนเองได้อย่างดีแล้ว ท่ีเคยอาศยัอยู่ท่ี
อาคารเมตตาธรรมมาก่อน และรอการยา้ยไปยงัโครงการสองของทางวดัเพื่อประกอบอาชีพและ
สามารถด ารงชีวติไดอ้ยา่งคนปรกติในสังคมได ้ 
 เจา้คุณอุดมประชาทรแห่งวดัพระบาทน ้ าพุ ใช้หลกัธรรมมะท่ีเยียวยาจิตใจคือพรหมวิหาร 
๔ โดยท่านเน้นท่ีเมตตาธรรมกบัผูป่้วย ซ่ึงจากท่ีผูว้ิจยัได้เห็นคือท่านได้กล่าวว่า เม่ือจิตใจมีความ
เมตตาน าแลว้ ส่ิงท่ีจะปฏิบติัออกไปกบัผูป่้วยจะเป็นไปดว้ยความเอ้ือเฟ้ือซ่ึงผูป่้วยสามารถรับรู้ได ้
นับเป็นการเยียวยาจิตใจท่ีดีและใช้ได้กับทุกระดับความรู้และพื้นฐานของผูป่้วยท่ีแตกต่างกัน
ออกไปไดเ้ลย นอกจากเมตตาแลว้ความกรุณาท่ีตอ้งการใหผู้ป่้วยพน้จากความทุกข ์และทุกขเวทนา
ท่ีเห็นอยู่ มีความมุทิตา คือ ร่วมยินดีกับผูป่้วยเม่ือเห็นว่าเขาอาการดีข้ึน เน่ืองจากโรคภูมิคุ้มกัน
บกพร่องนั้นในปัจจุบนัหากมีการรักษาแต่เร่ิมตน้ของการป่วยก็สามารถรักษาให้รอดจากความตาย
ไดแ้ลว้ และ ท่ีส าคญัประการหน่ึงคือ อุเบกขาเม่ือท่านเจา้คุณไดใ้ห้ความช่วยเหลือและเยยีวยาจิตใจ
จนสุดความสามารถแลว้แต่ผูป่้วยก็เสียชีวิตไป ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีท าไดย้ากมากในระยะแรกท่ีท่านเจา้คุณ
พบกบัผูป่้วยท่ีเสียชีวติไปกบัมือของท่าน แต่ปัจจุบนัท่านไดใ้ชห้ลกัธรรมน้ีกบัผูป่้วยไดดี้แลว้ 
 ส าหรับวิธีการเยียวยาผูป่้วยนั้น ผูว้จิยัพบวา่ทางวดัพระบาทน ้ าพุเน้นการเยยีวยาผูป่้วยแบบ
องค์รวม (holistic approach) คือ ให้การดูแลผูป่้วยในมิติของร่างกาย และจิตใจ ตลอดจนมิติแห่ง 
ครอบครัว และเศรษฐกิจดว้ย กิจกรรมท่ีผูว้จิยัพบ ภายในวดัคือ  



  
๑๘๓ 

๑. จดัให้มีการสวดมนต์ไหวพ้ระ ท าวตัรเชา้และวตัรเยน็ส าหรับผูป่้วยท่ีสามารถช่วยเหลือ
ตวัเองไดแ้ละสนใจไปร่วมสวดมนตไ์หวพ้ระ 

๒. การแสดงธรรมของท่านเจา้คุณ ซ่ึงเป็นไปในลกัษณะของธรรมะบรรยายกบัผูป่้วยและ
พูดคุยกบัผูป่้วยเพื่อให้ผูป่้วยท่ีมีความกงัวลกบัอาการป่วย และความตายไดค้ลายความกงัวลและมี
ความสบายใจมากข้ึน 

๓. การดูแลครอบครัวของผูป่้วยอยา่งต่อเน่ืองเม่ือผูน้ าครอบครัวไดเ้สียชีวิตไปจากโรคร้าย 
โดยท่านไดจ้ดัหาอาชีพและงานท่ีสามารถท าให้ผูป่้วยท่ีหายแลว้และสามารถดูแล ช่วยเหลือตนเอง
ได ้ไดท้  างานและมีรายได ้ท าให้คุณภาพชีวติของพวกเขาเหล่านั้นดีข้ึน เป็นคนท่ีมีคุณค่าของสังคม
และมีความภาคภูมิใจในตนเองท่ีสามารถไปเป็นภาระของสังคมอีกต่อไป ในส่วนของภรรยาของ
ผูป่้วยท่ีเสียชีวติไปแลว้ทางวดัก็ยงัจดัหางานให้พวกเขาท า ท าให้มีรายได ้มีเศรษฐกิจท่ีดีข้ึน ไม่เป็น
ภาระของสังคม นอกจากน้ีในส่วนของบุตรผูป่้วยนั้น แต่เดิมท่ีไม่ไดรั้บการศึกษาเน่ืองจากสังคมยงั
ไม่ยอมรับท าให้ไม่สามารถเรียนหนงัสือในโรงเรียนได้ ท่านเจา้คุณก็ให้การดูแลแบบองค์รวมถึง
เด็กพวกนั้นด้วยโดยจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลธรรมรักษ์ เม่ือปี พ.ศ.๒๕๔๔ ซ่ึงโรงเรียนตั้ งอยู่ท่ี               
ต.บงดินแดง จ.ลพบุรี ซ่ึงมีการเรียนการสอนในระดับ  อนุบาล ๑ ถึงอนุบาล ๓ และ โรงเรียน      
ราชประชานุเคราะห์ ๓๓ เพื่อแกปั้ญหาเกิดปมด้อยไร้ท่ีพึ่ งท่ีอบอุ่นทั้งทางดา้นร่างกาย และจิตใจ
นอกจากน้ีในพื้นท่ีจงัหวดัลพบุรียงัมีเด็กขาดโอกาสจากการประสบปัญหาของสังคมดา้นอ่ืน ๆ อีก
จ านวนมาก ซ่ึงสมควรไดรั้บการช่วยเหลือจากรัฐและองค์กรต่าง ๆ เพื่อไม่ให้เกิดเป็นวงจรปัญหา
ของสังคมในโอกาสต่อไป 
 นอกจากน้ีผูว้ิจยัยงัมีโอกาสได้พูดคุยกบัผูป่้วยท่ีรักษาตวัอยู่ในวดัพระบาทน ้ าพุเพื่อเก็บ
ขอ้มูล ซ่ึงขอ้มูลของผูป่้วยนั้นผูว้จิยัน าเสนอในรูปแบบตารางต่อไปน้ีคือ 
 
 
 
 
 

ตารางที ่๑๗ แสดงข้อมูลทัว่ไปของผู้ป่วยภูมิคุ้มกนับกพร่องทีว่ดัพระบาทน า้พุ 
 

ผู้ป่วย อายุ อาชีพ เพศ โรคทีป่่วย สถานพยาบาลทีเ่กบ็
ข้อมูล 

ระยะเวลา
ป่วย 

ID ๑ ๓๙ รับจา้ง ชาย ภูมิคุม้กนั วดัพระบาทน ้าพุ ๒ ปี 



  
๑๘๔ 

บกพร่อง 
ID๒ ๓๗ รับจา้ง ชาย ภูมิคุม้กนั

บกพร่อง 
วดัพระบาทน ้าพุ ๓ ปี 

 

ทีม่า : จากการสัมภาษณ์ผูป่้วยกลุ่มตวัอยา่งของผูว้จิยั 

ตารางที่ ๑๘ แสดงอาการด้านร่างกายและจิตใจที่ ผู้วิจัยได้สังเกตเห็นและได้พูดคุยกับผู้ป่วย 
ภูมิคุ้มกนับกพร่องทีว่ดัพระบาทน า้พุ 

 

ผู้ป่วย อาการทางด้านร่างกาย อาการทางด้านจิตใจ 
ID ๑ ผูป่้วยยงัสามารถช่วยตนเองได้ตาม

ปรกติ อาการทางดา้นร่างกายจึงยงัไม่
ปรากฏอาการเจบ็ป่วยใด ๆ 

ผูป่้วยมีอาการทางจิตใจท่ีรุนแรงหลงัจากทราบ
ข่ าว  ไม่ส ามารถ รับประทานอาหารได้  ไม่
ส าม ารถนอน  จ า เป็ นต้อ งใช้ ย านอนหลับ  
ปัจจุบนัผูป่้วยเร่ิมทานอาหารได้ ยอมรับกบัการ
เจ็บป่วยว่าเป็นเร่ืองของกรรมและผลของกรรม
ได ้หนัมาดูแลตนเองไดดี้ข้ึน  

ID ๒ ผูป่้วยช่วยตนเองได้น้อยมาก ผอมลง 
ผิวหนงัคล ้า นอนอยู่บนเตียงนอนเป็น
ส่วนใหญ่  

ผูป่้วยมีอาการทางจิตใจท่ีท้อแท้ต่อโชคชะตา 
เศร้าและหดหู่ รับประทานอาหารได้น้อย ไม่
สามารถนอนหลับสนิท จ าเป็นต้องใช้ยานอน
หลบัช่วยในบางคร้ัง  

 

ทีม่า : จากการสัมภาษณ์ผูป่้วยกลุ่มตวัอยา่งของผูว้จิยั 

 

 

 

ตารางที ่๑๙ แสดงอากาทัว่ไปจากค าบอกเล่าของผู้ป่วยในขณะที่เร่ิมมาพักรักษาตัวทีว่ดัพระบาทน า้พุ 
 

ผู้
ป่วย 

ความสามารถ
ทานอาหาร 

การประกอบ
ภารกจิใน

ชีวติประจ าวนั 

สภาวะการ
นอนหลบั 

การใช้ยาแก้
ปวด 

ความรู้สึกจากการ
บอกเล่าของผู้ป่วย 
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ID ๑ 

ทานอาหารได้
ปรกติ 

ช่วยเหลือตนเอง
ไดป้รกติ 

นอนหลบับา้ง
ไม่หลบับา้ง 

ตอ้งใชย้า
นอนหลบั
ในบางคร้ัง 

ยงัยอมรับกบั
โชคชะตาท่ีตน
ประสบไดไ้ม่ดี 

I
ID ๒ 

ทานอาหารได้
นอ้ย 

ช่วยเหลือตนเอง
ไดน้อ้ยมาก 

นอนหลบับา้ง
ไม่หลบับา้ง 

ตอ้งใชย้า
นอนหลบั
ในบางคร้ัง 

ทอ้แทแ้ละหมดหวงั
ในชีวติ 

 

ทีม่า : จากการสัมภาษณ์ผูป่้วยกลุ่มตวัอยา่งของผูว้จิยั 

ตารางที ่๒๐ แสดงอากาทัว่ไปจากค าบอกเล่าของผู้ป่วยภายหลงัมาพกัรักษาตัวทีว่ดัพระบาทน า้พ ุ
 

ผู้
ป่วย 

ความสามารถ
ทานอาหาร 

การประกอบ
ภารกจิใน
ชีวติประจ าวนั 

สภาวะการ
นอนหลบั 

การใช้ยาแก้
ปวด 

ความรู้สึกจากการบอก
เล่าของผู้ป่วย 

ID ๑ ทานอาหารไดดี้ ช่วยตนเองไดอ้ยา่ง
ดี 

นอนหลบัดี ใชบ้า้ง
บางคร้ัง 

ผูป่้วยมีความสบายใจ
และสีหนา้ท่ีสดช่ืนดี 

ID 
๒ 

ทานอาหารได้
นอ้ย 

ช่วยตนเองไดน้อ้ย นอนหลบัดี ใชบ้า้ง
บางคร้ัง 

ผูป่้วยมีความสบายใจ
สลบักบัความทอ้แทใ้น
ชีวติ 

 

ทีม่า : จากการสัมภาษณ์ผูป่้วยกลุ่มตวัอยา่งของผูว้จิยั 

 ๕.๒.๒ ผลการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมทีโ่รงพยาบาลสงฆ์  
 ผูว้ิจยัมีโอกาสเขา้ไปสังเกตการณ์การดูแลผูป่้วยระยะสุดท้ายท่ีตึกกลัยานิวฒันา ชั้น ๓           
หอผูป่้วย กว. ๓ (ประคบัประคอง) แผนกการดูแลแบบประคบัประคองซ่ึงเป็นแผนกท่ีมีไวเ้พื่อการ
รองรับผูป่้วยระยะสุดทา้ยทุกโรค จากสถิติท่ีไดรั้บจากการสังเกตการณ์และสัมภาษณ์ พบวา่ผูป่้วย
โดยมากเป็นพระภิกษุผูป่้วยเป็นมะเร็งระยะสุดทา้ย ส่ิงท่ีผูว้ิจยัไดส้ังเกตเห็นสภาพภายในหอผูป่้วย 
กว. ๓ (ประคบัประคอง) คือ หอผูป่้วยประกอบดว้ย 
 ๑. เตียงส าหรับผูป่้วยท่ีหอ้งสามญัจ านวน ๘ เตียง (มีผูป่้วยรักษาตวัในขณะท่ีศึกษา ๔ รูป ) 
 ๒. หอ้งพิเศษส าหรับผูป่้วย จ านวน ๒ หอ้ง  
 ๓. ห้ิงพระท่ีมีพระพุทธรูปประดิษฐานไวท่ี้หวันอนของเตียงผูป่้วยทุกเตียง 
 ๔. รูปภาพพระพุทธรูปท่ีติดท่ีผนงัของหอผูป่้วย 



  
๑๘๖ 

 ๕. ท่ีหัวเตียงของทุกเตียงจะมีเคร่ืองเสียงท่ีใช้ส าหรับเปิดซีดีธรรมะ และซีดีธรรมะท่ี                 
ผูว้ิจยัพบ คือ หลักธรรมมะของ ท่านอาจารย์มัน่ ภูริทตฺโต พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) 
อาจารยช์า  สุภทฺโท และอาจารยไ์พศาล  วสิาโร 
 ๖. หนงัสือธรรมะท่ีอยู่บริเวณหัวเตียง ซ่ึงเป็นหนงัสือธรรมะ ของเจา้คุณพรหมคุณาภรณ์  
อาจารยช์า สุภทฺโท และอาจารยไ์พศาล  วสิาโร เป็นตน้ 
 ผูว้จิยัไดเ้ขา้ร่วมสังเกตการณ์การดูแลผูป่้วย ของท่านพระมหาสุเทพ  สุทฺธิ าโณ วดัสังเวช
วศิยาราม ซ่ึงท่านเป็นอาสาสมคัรของโครงการน้ี ซ่ึงผูว้จิยัไดส้ังเกตเห็นการดูแลเยียวยาจิตใจผูป่้วย
ระยะสุดทา้ยแบบองคร์วม ซ่ึงกรณีศึกษาท่ีเขา้ร่วม คือ พระสงฆท่ี์เป็นมะเร็งปอด อาย ุ๙๐ ปี การรับรู้
ต่าง ๆ ยงัคงดีจ าอาสาสมคัรท่ีเยียวยาจิตใจได้ว่าไดม้าเยี่ยมเยียนสม ่าเสมอ กิจกรรมท่ีเห็นคือ ท่าน
พระมหาสุเทพใช้การพูดคุยสนทนาถามทุกข์สุขกบัผูป่้วยเป็นการเร่ิมแรกและจึงพูดคุยในหัวขอ้
ธรรมะ เน่ืองจากผูป่้วยเป็นพระสงฆจึ์งเขา้ใจในหลกัธรรมต่าง ๆ เร่ืองความเกิด แก่ เจ็บและตายว่า
เป็นส่ิงธรรมดาส าหรับมนุษยทุ์กคน การเยียวยาจิตใจจึงเป็นการเยี่ยมเยียนเพื่อบรรเทาความคิดถึง
กัน การให้ก าลังใจกันของพระสงฆ์ นอกจากน้ีส่ิงท่ีผูว้ิจ ัยเห็น คือ การเยียวยาจิตใจ ญาติของ
พระสงฆผ์ูป่้วย ซ่ึงก าลงัจะพบกบัความพลดัพรากดว้ยการพูดคุยให้ก าลงัใจ และเปิดโอกาสให้ญาติ
ไดร้ะบายความรู้สึกภายใจใจออกมาดว้ย ซ่ึงนบัเป็นการดูแล ให้ก าลงัใจผูป่้วยแบบองคร์วม คือ ให้
การดูแลทั้งตวัผูป่้วยเองท่ีก าลงัจะเสียชีวติและญาติผูป่้วยท่ีก็มีความทุกขท์างใจท่ีจะตอ้งสูญเสียญาติ
ในเวลาอนัใกลด้ว้ย 
 จากการสัมภาษณ์ท่าน พระมหาสุเทพ  สุทฺธิ าโณ วดัสังเวชวศิยาราม ก็พบวา่การเยียวยา
จิตใจของท่านนั้นไม่มีสูตรหรือวิธีการท่ีแน่นอนตายตวัเลย เน่ืองจากผูป่้วยแต่ละคนมีลักษณะ
พื้นฐานท่ีแตกต่างกนั และการเขา้ไปเจอเหตุการณ์เฉพาะหนา้ก็แตกต่างกนัดว้ยจึงเป็นหน้าท่ีท่ีผูใ้ห้
การเยียวยาจิตใจต้องมีไหวพริบ ในการปรับกระบวนการเยียวยาจิตใจผูป่้วยให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ท่ีได้พบด้วย ซ่ึงส่วนหน่ึงจ าเป็นต้องอาศัยประสบการณ์ในการท าจิตอาสา และ
ประสบการณ์ในการพบผูป่้วยมาจ านวนมากดว้ย 
 ๕.๒.๓ ผลการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมทีส่ถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 
 ผูว้ิจยัมีโอกาสไปศึกษาสังเกตการณ์การดูแลเยยีวยาจิตใจผูป่้วยเด็กระยะสุดทา้ยท่ีหอผูป่้วย
อาคารสถาบนัชั้น ๘ ซ่ึงโดยมากเป็นผูป่้วยมะเร็งระยะสุดทา้ยโดยท่ีหอผูป่้วยน้ี ไดมี้โครงการคลินิก
ธรรมะ เพื่อให้การดูแลเยียวยาจิตใจผูป่้วยเด็กและผูป้กครอง ภายใต้การน าของ นางสาว วารุณี 
แม่นย  า พยาบาล และพระนิสิต และนิสิตปริญญาโท คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวชิาชีวติและความตาย 
มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลยั ท่ีผา่นการฝึกปฏิบติัการดูแลผูป่้วยแบบองคร์วมเชิงพุทธ 
๒๐๐ ชั่วโมง ซ่ึงลักษณะเป็นการให้การปรึกษาเชิงกลุ่มโดยจัดให้มีห้องประชุมเล็ก ๆ ขนาด



  
๑๘๗ 

ประมาณ กวา้ง๘ เมตร ยาว ๑๔ เมตรมีอุปกรณ์อ านวยความสะดวกพร้อม มีโต๊ะยาวและมีเก้าอ้ี 
บรรยากาศผอ่นคลายเพื่อให้ค  าปรึกษาในลกัษณะ counseling กบัผูป่้วยเด็กและญาติผูป่้วยท่ีมีความ
ทุกขใ์จและตอ้งการก าลงัใจจากพระสงฆแ์ละกลุ่มจิตอาสาพูดคุยเพื่อคลายความทุกขใ์จ 
 ในวนัท่ีผูว้ิจยัไดร่้วมสังเกตการณ์นั้นมีผูป่้วยเด็ก ท่ีเป็นมะเร็งท่ีเม็ดเลือดขาวระยะสุดทา้ย
ก าลังป่วยหนักอยู่ ทางหอผู ้ป่วยจึงขอนิมนต์ให้ท่านมหาวสันต์ ไปช่วยเป็นก าลังใจให้เด็ก             
และญาติ ๆ ซ่ึงพระมหาวสันต ์วดัอมรคีรี ท่ีเป็นจิตอาสาคนหน่ึงไดใ้ชว้ธีิการเยยีวยาจิตใจผูป่้วยแบบ
องคร์วมคือ การดูแลจิตใจผูป่้วยและญาติผูป่้วยดว้ยพร้อมกนัซ่ึงวิธีการท่ีผูว้ิจยัสังเกตไดน้ั้นคือ การ
ใช้พิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาโดยเร่ิมจากการพูดกบัผูป่้วย ซ่ึงในขณะนั้นความรู้สึกตวัเร่ิมลด
นอ้ยลงแลว้ จึงใชส้ายสิญจน์ พนัท่ีขอ้มือเด็กและน าสายสิญจน์นั้นมา ส่งต่อให้ผูป้กครองและญาติเด็ก
ไดจ้บัร่วมกนัไว ้เป็นการร่วมกนัส่งก าลงัใจให้เด็ก พระมหาวสันตเ์ร่ิมพิธีกรรมทางพุทธศาสนาดว้ย 
 ๑. น าเด็กและญาติ ๆ ใหส้มาทานรับศีลพร้อมกนั 
 ๒. น าเด็กและญาติ ๆ สวดมนตเ์พื่อบูชาพระรัตนตรัย 
 ๓. พระมหาวสันตส์วดมนตบ์ทพระปริต 
  จากการสังเกตการณ์นั้นพบวา่ เด็กท่ีนอนป่วยอยูรู้่สึกสงบข้ึนเม่ือไดย้นิเสียงพระสวด ซ่ึงใน
กรณีน้ีเด็กหญิงท่ีอายุเพียง ๑๒ ขวบนั้นยอ่มไม่เขา้ใจในความหมายของบทสวดพระปริตรแน่นอน  
แต่เด็กหญิงสามารถรับรู้ถึงการใหก้ าลงัใจของพระสงฆแ์ละญาติ ๆ ได ้ 
 ๕.๒.๔ ผลการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมทีส่ถานพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งวชิราลงกรณ์ 
 ผู ้วิจ ัยได้เข้าไปเก็บข้อมูลจากผู ้ป่วยก่อนให้การเยียวยาทางใจด้วยพระพุทธศาสนา                       
ดว้ยวิธีการเขา้ไปสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม โดยผูว้ิจยัพบว่าทางสถาบนัได้จดัรูปแบบการดูแล
ผูป่้วยในมิติแห่งจิตวญิญาณไวด้งัน้ีคือ 
 ๑. การจดับรรยากาศของสถานท่ีพกัฟ้ืนให้เงียบสงบ และไม่พุกพล่าน แต่มีความสงบทาง
ใจด้วย การมีห้องปฏิบัติธรรม และมีพระพุทธรูปให้ผูป่้วยได้สักการบูชา สวดมนต์เพื่อเจริญ                
พุทธานุสติ ธรรมานุสติ และสังฆานุสติได้ทุกเม่ือท่ีตอ้งการ  ซ่ึงทางโครงการไดจ้ดัให้มีเวลาสวด
มนตร่์วมกนัเป็นประจ าของผูป่้วยในช่วงเชา้ท่ีหอ้งซ่ึงจดัไวอ้ยา่งเหมาะสม 
 ๒. การมีวิทยุเทปธรรมะไวใ้ห้ผูป่้วยไดฟั้งธรรมในยามวา่ง ทุกห้องพกัของผูป่้วยจะมีวิทยุ
เทปตั้งไวโ้ดยมีเทปธรรมะของพระอาจารยช์า สุภทฺโท และหลวงพ่อเทียน เพื่อให้ผูป่้วยไดฟั้งทุก
เวลาท่ีตอ้งการ 
 ๓. การจดัหนังสือธรรมะไวใ้ห้ผูป่้วยไดอ่้านในยามว่าง ท่ีห้องโถงของโครงการได้จดัมุม
หนังสือธรรมะไวส้ าหรับผูป่้วย โดยหนังสือธรรมมะนั้นมีหลากหลาย เช่นหนังสือ เร่ืองกฎแห่ง
กรรม และ วธีิปฏิบติัตนของชาวพุทธเป็นตน้ 
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 ๔. การจัดให้มีพระสงฆ์มารับบาตรให้ผู ้ป่วยได้ใส่บาตรท าบุญอย่างสม ่ าเสมอ ทาง
โครงการไดจ้ดัตารางส าหรับให้พระมารับบาตรทุกวนัพุธตอนเชา้ เพื่อใหผู้ป่้วยท่ีนอนรักษาตวัอยูมี่
โอกาสท าบุญใส่บาตร เพื่อจิตท่ีเป็นกุศล และสามารถระลึกถึงทานกุศลของตนไดบ้่อยๆ 
 ๕. การจดัให้พระสงฆ์มาเยี่ยมและสนทนาธรรมกบัผูป่้วย นอกจากการมีพระมารับบาตร
แลว้ทุกวนัศุกร์ จะมีการจดัตารางให้พระสงฆม์าเยีย่มผูป่้วยเพื่อผูป่้วยท่านใด จะท าบุญ หรือสนทนา
ธรรมกบัพระสงฆ ์
 โดยผูว้ิจยัไดเ้ขา้เก็บขอ้มูลโดยสัมภาษณ์พูดคุยกบัผูป่้วยระยะสุดทา้ย ท่ีสถาบนัโรคมะเร็ง
ศูนยม์หาวชิราลงกรณธญับุรี รังสิตคลอง ๑๐ เพื่อเก็บขอ้มูลจากผูป่้วย โดยผูป่้วยไดรั้บการเยียวยา
จิตใจดว้ยวิธีการต่างๆ ทางพระพุทธศาสนาท่ีสถานพยาบาลได้จดัไวใ้ห้กบัผูป่้วย ซ่ึงรายละเอียด
ต่างๆ ของผูป่้วยแต่ละรายนั้นผูว้จิยัไดท้  าการแจกแจงรายละเอียดออกดงัตารางต่อไปน้ี 

ตารางที ่๒๑ แสดงข้อมูลพืน้ฐานของผู้ป่วยระยะสุดท้ายทีส่ถานพยาบาลศูนย์มหาวชิราลงกรณ์ธัญบุรี 
 

ผู้ป่วย อายุ อาชีพ เพศ โรคทีป่่วย สถานพยาบาลทีเ่กบ็ข้อมูล ระยะเวลาป่วย 
ID ๑ ๖๓ คา้ขาย หญิง มะเร็ง (ปาก

มดลูก) 
ศูนยม์หาวชิราลงกรณ์
ธญับุรี  

๓ ปี 

ID ๒ ๗๔ พระสงฆ ์ ชาย มะเร็ง (ต่อม
น ้าเหลือง) 

ศูนยม์หาวชิราลงกรณ์
ธญับุรี  

๑ ปี 

ID ๓ ๔๖ พนกังาน
โรงงาน 

ชาย มะเร็ง (ต่อม
น ้าเหลือง) 

ศูนยม์หาวชิราลงกรณ์
ธญับุรี  

๑ ปี 

ID ๔ ๔๑ คา้ขาย หญิง มะเร็ง (กระพุง้
แกม้) 

ศูนยม์หาวชิราลงกรณ์
ธญับุรี  

๕ เดือน 
 
 
 
 

ผู้ป่วย อายุ อาชีพ เพศ โรคทีป่่วย สถานพยาบาลทีเ่กบ็
ข้อมูล 

ระยะเวลา
ป่วย 

ID ๕ ๗๕ คา้ขาย ชาย มะเร็ง(ต่อม
น ้าเหลือง) 

ศูนยม์หาวชิราลง
กรณ์ธญับุรี  

๒ เดือน 
 

ID ๖ ๗๑ แม่บา้น หญิง มะเร็ง 
(ล าไส้ใหญ่) 

ศูนยม์หาวชิราลง
กรณ์ธญับุรี  

๑ ปี 



  
๑๘๙ 

ID ๗ ๔๒ รับจา้ง ชาย มะเร็ง (กระดูก) ศูนยม์หาวชิราลง
กรณ์ธญับุรี  

๒ ปี 

ID ๘ ๗๔ แม่บา้น หญิง มะเร็ง 
(กระพุง้แกม้) 

ศูนยม์หาวชิราลง
กรณ์ธญับุรี  

๓ ปี 

 

ทีม่า : จากการสัมภาษณ์ผูป่้วยกลุ่มตวัอยา่งของผูว้จิยั 

 ผูว้ิจยัมีโอกาสไปพบกบักลุ่มตวัอยา่ง ในขณะท่ีท่านทั้งหลายไดเ้ขา้ท าการพกัฟ้ืนร่างกายท่ี 
ศูนยม์หาวชิราลงกรณธัญบุรี สถาบนัโรคมะเร็ง จงัหวดัปทุมธานี ซ่ึงเป็นสถานท่ีพกัฟ้ืนของผูป่้วย
โรคมะเร็งระยะสุดทา้ย และผูป่้วยภูมิคุม้กนับกพร่องท่ีรักษาตวัอยูท่ี่วดัพระบาทน ้ าพุ จงัหวดัลพบุรี 
ขอ้มูลต่อไปท่ีตอ้งการน าเสนอจะเป็นตารางแสดงอาการของโรคท่ีผูป่้วยเป็นอยู่โดยผูว้ิจยัจะแสดง
อาการทางดา้นร่างกายและจิตใจของผูป่้วยแต่ละรายเพื่อเป็นขอ้มูลในการประกอบการวิจยัดงัตาราง
ต่อไปน้ี 

ตารางที่ ๒๒ แสดงลกัษณะอาการทางร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยระยะสุดท้ายทีส่ถานพยาบาลศูนย์ 
มหาวชิราลงกรณ์ธัญบุรี 

 

ผู้ป่วย อาการทางด้านร่างกาย อาการทางด้านจิตใจ 
ID ๑ ช่วยตัวเองได้บ้าง ทานอาหารได้ตาม

ปรกติแต่ทานไดน้อ้ยกวา่เดิม เดินเหินได้
ไม่ค่อยดีนัก  ประกอบกิจวตัรประจ าวนั
ไดเ้อง ตอ้งเขา้รับการฉายรังสีทุกวนั 

ผูป่้วยมีอาการเสียใจ สับสน นอนไม่ค่อยหลบั 
เน่ืองจากนอนร้องไห้แทบทุกคืน ยอมรับกับ
โรคไม่ได้ เพราะมารดาของผู ้ป่วยเองก็พึ่ ง
เสียชีวิตจากโรคมะเร็ง ไปเม่ือ ๕ ปีก่อนผูป่้วย
จึงทราบแน่วา่ตนตอ้งเสียชีวิต มีห่วงกงัวลกบั
งานและหลานท่ีตนเล้ียงอยู ่
 
 

ผู้ป่วย อาการทางด้านร่างกาย อาการทางด้านจิตใจ 
ID ๒ ผูป่้วยมีก้อนเน้ือโตมากบริเวณต่อม

น ้ าเหลืองท่ีตน้คอ ทานอาหารไดน้้อย 
ท่ีทานได้น้อยเน่ืองจากก้อนเน้ือใหญ่
และท าให้การทานอาหารล าบาก ตอ้ง
ทานอาหารอ่อนๆ ช่วยตวัเองได้บ้าง

ผู ้ป่วยท าใจได้บ้าง และเช่ือเร่ืองผลบุญผล
กรรม ยอมรับกับความตายท่ีจะมาในไม่ช้า
แล้ว ผูป่้วยจึงทานได้ นอนหลบัตามปรกติ มี
ความกงัวลกบังานท่ีวดัเน่ืองจากท่านเป็นเจา้
อาวาสวดัท่ีต่างจงัหวดั และยงัสร้างโรงครัว



  
๑๙๐ 

แต่น้อย ต้องมีคนคอยดูแลพยุงเวลา 
ลุกเดิน 

ของวดัไม่เสร็จจึงมีความกงัวลกบังานท่ีวดั 
 

ID ๓ ผู ้ ป่ ว ย มี ก้อน เน้ื อ โตบ ริ เวณ ต่อม
น ้ าเหลืองบริเวณขาหนีบด้านขวา ลุก
เดินไดไ้ม่ค่อยสะดวกตอ้งมีคนคอยดูแล
และเร่ิมมีกอ้นเน้ือโตข้ึนบริเวณกระพุง้
แกม้กลืนอาหารล าบาก  

ผูป่้วยมีความหวงัว่าจะหายป่วย ยงัไม่ยอมรับ
กบัโรคท่ีเป็น คงคิดแต่วา่โรคจะหาย แต่อาการ
ของโรคค่อนขา้งรุนแรงแลว้ ผูป่้วยยงัคงนอน
หลบัไดบ้า้ง  

ID ๔ ผูป่้วยมีกอ้นเน้ือโตมากบริเวณกระพุง้
แก้ม ต้องให้อาหารทางสายยาง ไม่
สามารถเค้ียวกลืนอะไรไดเ้ลย ลุกเดิน
เองไม่ ได้  ต้องมีคน ช่วยเห ลือ ไม่
สามารถช่วยตนเองได ้

ผูป่้วยมีความหวงัว่าจะหายป่วย ยงัไม่ยอมรับ
กับโรคท่ีเป็น คงคิดแต่ว่าโรคจะหาย เพราะ
ผู ้ป่วยเช่ือว่าอาการของโรคพึ่ งเร่ิมเป็น แต่
อาการของโรคค่อนขา้งรุนแรงแลว้  

ID ๕ ช่วยเหลือตนเองไดน้อ้ยมาก ตอ้งมีคน
ดูแลใกล้ชิด กลืนอาหารได้ล าบาก 
และมีแผลเร้ือรัง ไม่สามารถลุกเดินได ้

ผูป่้วยทราบอาการป่วยของตนเองดี และมีการ
ยอมรับอาการเจ็บป่วยของตนได ้ในบางคร้ังมี
อาการเศร้าโศก และเสียใจกบัเหตุการณ์ท่ีเกิด
กบัผูป่้วยเอง 

ID ๖ ผูป่้วยยงัสามารถช่วยเหลือตนเองไดดี้ 
ทานอาหาร และนอนหลับได้ดี  มี
ชีวิตประจ าวนัเหมือนคนปรกติอยู่แต่
อาการเจบ็ป่วยอยูใ่นระยะสุดทา้ยแลว้ 

ผู ้ป่ วยมี สุขภาพจิตท่ี ดี  ยอมรับเร่ืองความ
เจบ็ป่วยไดดี้ และ ยอมรับกบัความตายท่ีจะเขา้
มาขา้งหนา้ไดดี้ 
 
 
 
 
  

ผู้ป่วย อาการทางด้านร่างกาย อาการทางด้านจิตใจ 
ID ๗ ผู ้ป่วยไม่สามารถช่วยตนเองได้ ลุก

เดินจากเตียงไม่ได ้ตอ้งมีคนคอยดูแล
ใกล้ชิด ทานอาหารไม่ได้ ทานได้แต่
นมและอาหารเหลวเท่านั้ น มีอาการ
เจบ็ปวดตามกระดูกอยูต่ลอดเวลา ตอ้ง

ผูป่้วยอยู่ในระยะโกรธ เน่ืองจากยงัท าใจกับ
อาการเจ็บป่วยไม่ได้ แสดงเห็นได้ชัดเจนว่า
ผูป่้วยยงัไม่เข้าใจเร่ืองการเจ็บป่วย คิดว่าไม่
น่าจะเกิดข้ึนกบัตนเอง ท าให้ผูป่้วยมกัมีอาการ
เครียดอยูเ่สมอ 



  
๑๙๑ 

มีการเช็ดตวัแทนการอาบน ้า 
ID ๘ ผูป่้วยอยู่ในช่วงท่ีดูแลตนเองได้บ้าง

แ ต่ ไม่ ม าก  ท าน อ าห าร ได้ น้ อ ย 
เน่ืองจากเจ็บบริเวณช่องปากจากการ
ฉายรังสี นอนไม่ค่อยหลบัตอ้งอาศยัยา
นอนหลบัช่วย 

ผูป่้วยยงัมีความหวงัวา่จะหายจากการเจ็บป่วย 
ซ่ึงผูป่้วยยงัอยู่ในระยะปฏิเสธอาการเจ็บป่วย 
คือยงัไม่ยอมรับในโรคภยัท่ีตนเป็นอยู ่ 

 

ทีม่า : จากการสัมภาษณ์ผูป่้วยกลุ่มตวัอยา่งของผูว้จิยั 

ตารางที่ ๒๓ แสดงลักษณะอาการทั่วไปของผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่สถานพยาบาลศูนย์มหาวชิราลงกรณ์ 
ธัญบุรี 

 

 ผู้ป่วย ความสามารถ
ทานอาหาร 

การประกอบภารกจิ
ในชีวติประจ าวนั 

สภาวะการ
นอนหลบั 

การใช้ยาแก้
ปวด 

ความรู้สึกจากการบอก
เล่าของผู้ป่วย 

ID ๑ ทานอาหารได้
ตามปกติ 

ท าได ้แต่ในบางคร้ัง
ตอ้งมีคนช่วยพยงุ 

นอนหลบั
บา้ง ไม่หลบั
บา้ง แต่
โดยมากไม่
หลบั 

ตอ้งใช้
บางคร้ัง 

เสียใจ และสับสนใน
ชีวติ  

ID ๒ 
 
 

ทานอาหารเฉพาะ
อาหารอ่อนแต่
ทานไดน้อ้ย 

ท าพอไดบ้า้งช่วย
ตวัเองไดไ้ม่ดีพอ 
ตอ้งมีคนคอยดูแล
ใกลชิ้ด 

นอนหลบั
บา้งไม่หลบั
บา้ง  

ตอ้งใชอ้ยา่ง
สม ่าเสมอ 

ยอมรับกบัการเจบ็ป่วย
แต่ก็ยงัมีกงัวลกบั
กิจการงานท่ีวดั 
 
 
 

 ผู้ป่วย ความสามารถ
ทานอาหาร 

การประกอบภารกจิ
ในชีวติประจ าวนั 

สภาวะการ
นอนหลบั 

การใช้ยาแก้
ปวด 

ความรู้สึกจากการบอก
เล่าของผู้ป่วย 

ID ๓ ทานอาหารไดแ้ต่
ทานไดน้อ้ย 

ตอ้งมีคนดูแล
ใกลชิ้ดเพราะช่วย
ตวัเองไม่ได ้ 
 

นอนหลบั
บา้งไม่หลบั
บา้ง 

ตอ้งใชอ้ยา่ง
สม ่าเสมอ 

ยงัไม่ยอมรับกบัอาการ
ท่ีเจบ็ป่วยยงัมีความหวงั
วา่จะหายป่วยกลบั
เหมือนเดิม 



  
๑๙๒ 

ID ๔ ตอ้งทานอาหาร
เหลวทางสายยาง
เท่านั้น 

ตอ้งมีคนดูแล
ใกลชิ้ดเพราะช่วย
ตวัเองไม่ได ้ 

นอนหลบั
บา้งไม่หลบั
บา้ง 

ตอ้งใชอ้ยา่ง
สม ่าเสมอ 

ผูป่้วยยอมรับกบัการ
เจบ็ป่วย 

ID ๕ ทานอาหารไดบ้า้ง 
แต่นอ้ย 

สามารถช่วยตนเอง
ไดบ้า้ง แต่
จ าเป็นตอ้งมีญาติ
ดูแล 

นอนไม่หลบั ตอ้งใชอ้ยา่ง
สม ่าเสมอ 

ผูป่้วยอยูใ่นระยะโกรธ 
เพราะยงัไม่สามารถ
ยอมรับกบัการเจบ็ป่วย
ได ้

ID ๖ ผูป่้วยยงัทาน
อาหารไดดี้ปรกติ 

สามารถช่วยเหลือ
ตนเองไดดี้ 

นอนหลบั
สบาย 

ไม่ตอ้งใชย้า
นอนหลบั 

ผูป่้วยยอมรับกบัการ
เจบ็ป่วยของตนได ้ 

ID ๗ ทานอาหารไม่ได้
เลย ตอ้งทานแต่
อาหารเหลว 

ตอ้งมีคนดูแล
ใกลชิ้ดเพราะช่วย
ตวัเองไม่ได ้ 
 

นอนไม่หลบั
เพราะ
เจบ็ปวด
อยา่งมาก 

ตอ้งใชอ้ยา่ง
เสมอ 

ผูป่้วยอยูใ่นระยะโกรธ 
เพราะยงัไม่สามารถ
ยอมรับกบัการเจบ็ป่วย
ได ้

ID ๘ ทานอาหารได้
นอ้ย เพราะเจบ็ท่ี
ช่องปากจากการ
ฉายรังสี 

ตอ้งมีคนดูแลบา้ง 
เพราะช่วยเหลือ
ตนเองไดไ้ม่เตม็ท่ี 

นอนหลบั
บา้งไม่หลบั
บา้ง 

ใชใ้นบางคร้ัง ผูป่้วยยงัไม่ยอมรับกบัการ
เจบ็ป่วย จึงยงัมีความหวงั
วา่จะหายป่วยกลบั
เหมือนเดิมไดไ้ด ้

 

ทีม่า : จากการสัมภาษณ์ผูป่้วยกลุ่มตวัอยา่งของผูว้จิยั 

 ความสนใจของผู้ป่วยระยะสุดท้ายในการเยยีวยาทางใจด้วยวธีิการทางพุทธศาสนา 
 เน่ืองจากทางสถานพยาบาลท่ีผูว้ิจยัได้เขา้ไปเก็บขอ้มูลนั้น มีการเยียวยาจิตใจดว้ยวิธีการ
ทางพุทธศาสนาให้กับผูป่้วย และผูป่้วยแต่ละรายก็สนใจในการปฏิบัติแต่ละรายแตกต่างกัน      
ผูว้ิจยัไดท้  าการสัมภาษณ์ผูป่้วยวา่ผูป่้วยแต่ละรายนั้นสนใจรับการรักษาเยียวยาอยา่งไร ซ่ึงผูป่้วยแต่
ละรายไดใ้หส้ัมภาษณ์แตกต่างกนั ดงัท่ีผูว้จิยัสามารถสรุปออกมาเป็นตารางดงัต่อไปน้ี 
ตารางที่  ๒๔ แสดงความสนใจของผู้ป่วยระยะสุดท้ายในการเยียวยาทางใจด้วยวิธีการทาง                  

พุทธศาสนาที ่สถานพยาบาลศูนย์มหาวชิราลงกรณ์ธัญบุรี 
 

ผู้ ป่ ว
ย 

การเยยีวยาทางใจด้วยพุทธศาสนาทีผู้่ป่วยได้รับจากสถานพยาบาล 

ID ๑ สวดมนตไ์หวพ้ระรัตนตรัย ฟังเทปธรรมะ และการสนทนาธรรมกบัพระสงฆท่ี์มาเยีย่ม 



  
๑๙๓ 

ID ๒ สวดมนตไ์หวพ้ระรัตนตรัย ฟังเทปธรรม และนัง่สมาธิ และเดินจงกรม 
ID ๓ สวดมนตไ์หวพ้ระรัตนตรัยและสนทนาธรรมกบัพระสงฆท่ี์มาเยีย่ม 
ID ๔ สวดมนตไ์หวพ้ระรัตนตรัยและสนทนาธรรมกบัพระสงฆท่ี์มาเยีย่ม 
ID ๕ ใส่บาตรพระและนัง่สมาธิ 
ID ๖ ใส่บาตร สวดมนตไ์หวพ้ระรัตนตรัยและสนทนาธรรมกบัพระสงฆท่ี์มาเยีย่ม 
ID ๗ สนทนาธรรมกบัพระสงฆท่ี์มาเยีย่ม 
ID ๘ ใส่บาตร สวดมนตไ์หวพ้ระรัตนตรัยและสนทนาธรรมกบัพระสงฆท่ี์มาเยีย่ม 
 

ทีม่า : จากการสัมภาษณ์ผูป่้วยกลุ่มตวัอยา่งของผูว้จิยั 

 ผลการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม 
 การอธิบายผลจากการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมของผูว้ิจยั ท่ีเก็บขอ้มูลจากผูป่้วยเม่ือ
ได้รับการเยียวยาทางใจด้วยพระพุทธศาสนา ผู ้วิจ ัยได้ท าการสัมภาษณ์ผู ้ป่วยแต่ละรายถึง
ประสบการณ์การไดรั้บการเยียวยาทางจิตใจด้วยวิธีการทางพระพุทธศาสนาแลว้ ซ่ึงผูป่้วยแต่ละ
รายได้เล่าถึงสภาพร่างกายและจิตใจของตน ซ่ึงผูว้ิจ ัยได้สรุปและน าเสนอในรูปแบบตาราง
ดงัต่อไปน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ ๒๕ แสดงลักษณะอาการทั่วไปของผู้ป่วยระยะสุดท้ายภายหลังที่ได้รับการเยียวยาจิตใจ 
ด้วยพุทธธรรมทีส่ถานพยาบาลศูนย์มหาวชิราลงกรณ์ธัญบุรี 

 

ผู้ป่วย ความสามาร
ถทานอาหาร 

การประกอบ
ภารกจิใน

สภาวะการ
นอนหลบั 

การใช้ยา
แก้ปวด 

ความรู้สึกจากการบอก
เล่าของผู้ป่วย 



  
๑๙๔ 

ชีวติประจ าวนั 
ID ๑ ทานไดม้าก

ข้ึน 
ท าไดดี้ข้ึน ลุก
เดินไดดี้ข้ึนมาก 

หลบัไดดี้
โดยไม่ตอ้ง
ใชย้านอน
หลบั 

ไม่ใช ้ รู้สึกสงบข้ึนท าใจไดม้าก
ข้ึน ความกงัวลต่างๆลด
นอ้ยลง 

ID ๒ ทานไดน้อ้ย
เหมือนเดิม 

ยงัประกอบ
ภารกิจได้
เหมือนเดิม 

นอนหลบั
ไดดี้ข้ึน 

ยงัใชบ้า้ง
ใน
บางคร้ัง 

รู้สึกสบายใจและยอมรับ
กบัการเจบ็ป่วยไดดี้ 

ID ๓ ทานไดน้อ้ย
เพราะยงั
เจบ็ปวด 

ยงัประกอบ
ภารกิจได้
เหมือนเดิม 

นอนหลบั
ไดดี้ข้ึน 

ตอ้งใชแ้ต่
นอ้ยลง 

รู้สึกสบายใจและยอมรับ
กบัการเจบ็ป่วยไดดี้ 

ID ๔ ทานได้
เฉพาะอาหาร
เหลว 

ยงัประกอบ
ภาระกิจได้
เหมือนเดิม 

นอนหลบั
ไดดี้ข้ึน 

ตอ้งใชแ้ต่
นอ้ยลง 

รู้สึกสบายใจและยอมรับ
กบัการเจบ็ป่วยไดดี้ 

ID ๕ ทานอาหาร
ไดบ้า้ง แต่
นอ้ย 

สามารถช่วย
ตนเองไดบ้า้ง 
แต่จ าเป็นตอ้งมี
ญาติดูแล
เช่นเดิม 

นอนไม่
หลบั 

ตอ้งใช ้
อยา่ง
สม ่าเสมอ 

ผูป่้วยสบายใจไดบ้างคร้ัง
แต่บางคร้ังก็ยงัเครียด
สลบักนั 
 
 
 

ID ๖ ทานอาหาร
ไดอ้ยา่งดี
เป็นปรกติ 

สามารถช่วย
ตนเองไดอ้ยา่งดี 

นอนหลบั
สบาย 

ไม่ใช ้ ผูป่้วยมีความสบายใจ
และสีหนา้ท่ีสดช่ืนดี 
 
 
 

ผู้ป่วย ความสามาร
ถทานอาหาร 

การประกอบ
ภารกจิใน
ชีวติประจ าวนั 

สภาวะการ
นอนหลบั 

การใช้ยา
แก้ปวด 

ความรู้สึกจากการบอก
เล่าของผู้ป่วย 

ID ๗ ทานอาหาร
ไม่ได ้

ยงัคงไม่สามารถ
ช่วยตนเองได ้

นอนหลบั
บา้งไม่หลบั

ใช้
ค่อนขา้ง

ผูป่้วยสบายใจไดบ้างคร้ัง
แต่บางคร้ังก็ยงัเครียด



  
๑๙๕ 

บา้ง บ่อย สลบักนั 
ID ๘ ทานไดน้อ้ย ช่วยเหลือตนเอง

ไดบ้า้ง 
นอนหลบั ใชบ้า้ง

บางคร้ัง 
รู้สึกสบายใจและยอมรับ
กบัการเจบ็ป่วยไดดี้ 

 

ทีม่า : จากการสัมภาษณ์ผูป่้วยกลุ่มตวัอยา่งของผูว้จิยั 

 ๕.๒.๕ วเิคราะห์และอภิปรายผลจากการสังเกตการณ์การเยยีวยาจิตใจผู้ป่วยด้วยพุทธศาสนา 
 จากผลการสัมภาษณ์และสังเกตผูป่้วยแต่ละรายท าให้ไดข้อ้สรุปวา่ผูป่้วยแต่ละรายมีความ
สนใจและปฏิบติัธรรมดว้ยวิธีท่ีแตกต่างกนัไป ส่วนหน่ึงเป็นเพราะสภาพร่างกายท่ีเจ็บป่วยดว้ยท า
ให้ไม่สามารถปฏิบติัธรรมบางวิธีได ้เช่นผูป่้วย ID ๒ ท่ีวดัพระบาทน ้ าพุนั้น แมส้นใจในการสวด
มนต์ไหวพ้ระแต่ไม่สามารถลุกเดินได้เองจึงเลือกการสนทนาธรรมมะกบัพระสงฆ์ท่ีมาเยี่ยมขา้ง
เตียง ท าให้เขา้ใจในชีวิตและสัจธรรมความแก่ ความเจ็บและความตายแทน ซ่ึงจากการสังเกตการณ์
ผูป่้วยท าใหผู้ว้จิยัไดข้อ้สรุปท่ีน่าสนใจคือ 
 ๑. ดา้นการรับประทานอาหาร ส าหรับผูป่้วยแต่ละรายนั้นจะเห็นว่า ความสามารถในการ
รับประทานอาหารนั้นยงัคงข้ึนอยู่กบัอาการทางกายจากโรคมากกวา่ หากร่างกายเจ็บป่วยมากข้ึน 
แม้เม่ือได้รับการเยียวยาจิตใจด้วยพุทธธรรมแล้วก็ยงัคงทานได้น้อย หรือทานเพิ่มมากข้ึนเพียง
เล็กนอ้ยเท่านั้น 
 ๒. ดา้นการช่วยเหลือตนเองนั้น ส าหรับผูป่้วยแต่ละรายนั้นจะเห็นวา่ ความสามารถในการ
ช่วยเหลือตนเอง นั้นยงัคงข้ึนอยูก่บัอาการทางกายจากโรคมากกวา่ หากร่างกายเจบ็ป่วยมากข้ึน เม่ือ
ไดรั้บการเยยีวยาจิตใจแลว้ก็ยงัคงช่วยเหลือตนเองไดน้อ้ย หรือเพิ่มมากข้ึนเพียงเล็กนอ้ยเท่านั้น 
 ๓. ดา้นการนอนหลบั จะเห็นวา่การเยียวยาทางใจดว้ยวิธีการทางพระพุทธศาสนานั้นมีผล
โดยตรงต่อสภาพการนอนหลบัของผูป่้วย เพราะจากการสัมภาษณ์ผูป่้วยพบวา่ ผูป่้วยนอนหลบัไดดี้
ข้ึน หลงัจากมีการปฏิบติัธรรมะตามวธีิการท่ีผูป่้วยแต่ละรายสนใจเลือกปฏิบติั 
 ๔. ด้านการเจ็บปวดทางกายอันเน่ืองมาจากอาการของโรค ผู ้วิจ ัยพบว่าผูป่้วยก็ยงัคง
จ าเป็นตอ้งไดรั้บยาเพื่อบรรเทาอาการเจ็บปวดของโรค ส าหรับผูป่้วยบางคนท่ีมีความสนใจปฏิบติั
ธรรมและอาการของโรคยงัไม่เจบ็ปวดมาก ก็ไม่ใชห้รือใชแ้ต่เพียงเล็กนอ้ยเท่านั้น ส าหรับผูป่้วยบาง
รายท่ีไม่ค่อยสนใจปฏิบติัธรรมหรือเม่ืออาการจากโรคเจ็บปวดมากก็จ  าเป็นตอ้งใช้ยาแก้ปวดใน
ปริมาณเท่าเดิม 
 ๕. จากการสัมภาษณ์สภาพจิตใจโดยรวมของผูป่้วยพบวา่การสนทนาธรรมกบัพระสงฆท์ า
ให้ผูป่้วยมีความเขา้ใจในชีวิตและยอมรับ กบัโชคชะตาของผูป่้วยไดม้ากข้ึนน ามาซ่ึงความทุกขแ์ละ
ความกงัวลใจท่ีลดน้อยลงได้ ผูป่้วยจึงมีความสุขใจและไม่หดหู่ทอ้แทใ้จมากดงัเช่นเดิม การสวด



  
๑๙๖ 

มนตไ์หวพ้ระท าใหผู้ป่้วยมีความสงบใจมากข้ึน มีสมาธิมากข้ึนซ่ึงมีผลกบัการพกัผอ่นนอนหลบัท่ีดี
ข้ึนดว้ย 

๕.๓ การวเิคราะห์วจิัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) จากคมัภีร์ทางพทุธศาสนา 
 ๕.๓.๑ สรุปการวิเคราะห์หลักธรรมในพระสูตร ผูว้ิจยัได้ท าการศึกษาหลักธรรมและ
เร่ืองราวในพระสูตรจากพระไตรปิฎกและอรรถกถาซ่ึงแสดงรายละเอียดไวใ้นบทท่ี ๒ และไดส้รุป
ออกมาในตารางท่ี ๒.๑ ถึง ๒.๗ ดงันั้น ในท่ีน้ีผูว้ิจยัท าการวิเคราะห์ให้เห็นถึงหลกัธรรมต่าง ๆ ใน
อดีตกาลท่ีสามารถเยียวยาจิตใจผูป่้วยใกลเ้สียชีวติในสมยัพุทธกาล ท าใหผู้ป่้วยท่ีเสียชีวติแลว้มีสุคติ
เป็นท่ีไปได้ ซ่ึงรายละเอียดของหลกัธรรมต่างๆท่ีพบในพระสูตรสามารถสรุปรวมได้ในตารางท่ี 
๕.๑๙ น้ี 

ตารางที ่๒๖ แสดงการสรุปรวมหลกัธรรมต่าง ๆ ทีพ่บในพระสูตร 
 

ล าดับ พระสูตรทีเ่กี่ยวกบั
การเยยีวยาจิตใจ
ผู้ป่วย 

หลกัธรรมทีพ่บ
ในพระสูตร 

วธีิการทีใ่ช้หลกัธรรมในการ
เยยีวยา 

ผลสัมฤทธ์ิของ
การใช้
หลกัธรรม 
 

๑ คิลานสูตรท่ี๑
(ในสังยตุนิกาย 
มหาวรรวรรค) 

โพชฌงค ์๗ พระสัมมาสัมพุทธเจา้ทรงสาธา
ยายหลกัโพชฌงค ์๗ จนผูป่้วย
เขา้ใจและจิตมีสมาธิดบัคลาย
ทุกขเ์วทนา 

หายจากการป่วย 

๒ คิลานสูตรท่ี ๒
(ในสังยตุนิกาย 
มหาวรรวรรค) 

โพชฌงค ์๗ พระสัมมาสัมพุทธเจา้ทรงสาธา
ยายหลกัโพชฌงค ์๗ จนผูป่้วย
เขา้ใจและจิตมีสมาธิดบัคลาย
ทุกขเ์วทนา 

หายจากการป่วย 
 
 
 
 

ล าดับ พระสูตรทีเ่กี่ยวกบั
การเยยีวยาจิตใจ
ผู้ป่วย 

หลกัธรรมทีพ่บ
ในพระสูตร 

วธีิการทีใ่ช้หลกัธรรมในการ
เยยีวยา 

ผลสัมฤทธ์ิของ
การใช้
หลกัธรรม 

๓ คิลานสูตรท่ี๓ 
(ในสังยตุนิกาย 

โพชฌงค ์๗ พระมหาจุนนะสาธายายหลกั
โพชฌงค ์๗ถวายพระพุทธองค ์

ทรงหาย
ประชวร 



  
๑๙๗ 

มหาวรรวรรค) พระพุทธองคท์รงปิติโสมนสั
กบัหลกัธรรมนั้น 

๔ คิลานสูตร            
(ในองัคุตตรนิกาย) 
 

หลกัสัปปายะ
ของโภชนะ
และอุปฐาก 

สาธยายหลกัหลกัสัปปายะของ
โภชนะและอุปฐากแก่ผูป่้วยไข ้

เขา้ใจใน
ธรรมชาติของ
การป่วยเป็น
ธรรมดาของ
สัตว ์

๕ ฑีฆาวสูุตร 
 

โสตาปัตติยงัคะ 
๔ และหลกั 
ไตรสิกขา 

พระสัมมาสัมพุทธเจา้ทรงสาธา
ยายหลกั  โสตาปัตติยงัคะ ๔ 
และหลกั ไตรสิกขา จนผูป่้วย
เขา้ใจและจิตมีสมาธิดบัคลาย
ทุกขเ์วทนา 

บรรลุ
อนาคามิผลและ
ตายไปเกิดใน
ภพสุธาวาส 

๖ ทุสีลยสูตรท่ี ๑ 
 

โสตาปัตติยงัคะ 
๔ และหลกั 
ไตรสิกขา 

พระสารีบุตรสาธายายหลกั          
โสตาปัตติยงัคะ ๔ และหลกั 
ไตรสิกขา จนผูป่้วยเขา้ใจและ
จิตมีสมาธิดบัคลายทุกขเ์วทนา 

หายป่วยไข ้

๗ ทุสีลยสูตรท่ี ๒ 
 

โสตาปัตติยงัคะ 
๔ และหลกั 
ไตรสิกขา 

พระอานนทส์าธายายหลกั           
โสตาปัตติยงัคะ ๔ และหลกั 
ไตรสิกขา จนผูป่้วยเขา้ใจและ
จิตมีสมาธิดบัคลายทุกขเ์วทนา 

หายป่วยไข ้
 
 
 

๘ อนาบิณฑิโกวาท
สูตร 
 

ความไม่ยดึมัน่
ถือมัน่ ใน
อุปทานขนัธ์ 
ทั้ง ๕ 

พระสารีบุตรสาธายายใหล้ะ
คลายความยดึมัน่ในอุปทาน
ขนัธ์ ละคายความยดึมัน่ใน
เวทนา จนผูป่้วยเขา้ใจและจิตมี
สมาธิดบัคลายทุกขเ์วทนา 

กระท ากาลกิริยา
และไปบงัเกิด
ในภพดุสิต 

ล าดับ พระสูตรทีเ่กี่ยวกบั
การเยยีวยาจิตใจ
ผู้ป่วย 

หลกัธรรมทีพ่บ
ในพระสูตร 

วธีิการทีใ่ช้หลกัธรรมในการ
เยยีวยา 

ผลสัมฤทธ์ิของ
การใช้
หลกัธรรม 

๙ คิลานสูตร               
(ในสังยตุนิกาย 

หลกัไตรลกัษณ์ 
อนิจจงั ทุกขงั

พระสัมมาสัมพุทธเจา้ทรง
สนทนาหลกั หลกัไตรลกัษณ์  

หายป่วยไข ้



  
๑๙๘ 

สฬายตนวรรค) และอนตัตา โตต้อบกบัพระภิกษุ  จนภิกษุ
ผูป่้วยเขา้ใจและจิตมีสมาธิดบั
คลายทุกขเ์วทนา 

๑๐ อสัสชิสูตร 
 

ไตรลกัษณ์
ความเป็น
อนิจจงั ของ 
ขนัธ์ทั้ง ๕ 

พระสัมมาสัมพุทธเจา้ทรง
สนทนาหลกั หลกัไตรลกัษณ์ 
อนิจจงั ทุกขงัและอนตัตา 
โตต้อบกบัพระภิกษุ  จนภิกษุ
ผูป่้วยเขา้ใจและจิตมีสมาธิดบั
คลายทุกขเ์วทนา 

หายป่วยไข ้

๑๑ เขมกสูตร 
 

การละคาย
อุปทานขนัธ์ ๕  

ท่านพาสกะและเพื่อนภิกษุสงฆ ์
ร่วมกนัสนทนาธรรมกบัพระ
เขมกะเพื่อใหล้ะคายการมี
อุปทานในขนัธ์ทั้ง๕  

หายป่วยไข ้

๑๒ ฉนัทโนวาท 
 

การละคาย
อตัตาความเป็น
ตวัตน 

พระสารีบุตรสนทนาโตต้อบ
ธรรมเพื่อการละคายอตัตาความ
เป็นตวัตนกบัพระฉนันะ จน
พระฉนันะเขา้ใจ และบรรลุ
ธรรม 

บรรลุธรรมและ
ปรินิพพาน 

 

ทีม่า : จากการศึกษาของผูว้จิยั 
 
 
 
 
 
ตารางที ่๒๖ (ต่อ) 
 

ล าดับ พระสูตรทีเ่กี่ยวกบั
การเยยีวยาจิตใจ
ผู้ป่วย 

หลกัธรรมที่
พบในพระ
สูตร 

วธีิการทีใ่ช้หลกัธรรมในการ
เยยีวยา 

ผลสัมฤทธ์ิของ
การใช้
หลกัธรรม 

๑๓ วกักลิสูตร ความไม่เท่ียง พระสัมมาสัมพุทธเจา้ทรง บรรลุธรรมและ



  
๑๙๙ 

ความเป็น
อนิจจงัใน
ขนัธ์ทั้ง ๕ 

สนทนาหลกั หลกัไตรลกัษณ์ 
อนิจจงั ในขนัธ์ทั้ง๕ โตต้อบ
กบัพระภิกษุ จนพระวกักลิ
ผูป่้วยเขา้ใจและจิตมีสมาธิดบั
คลายทุกขเ์วทนา 

ปรินิพพาน 

๑๔ คิลายนสูตร ใน            
สังยตุนิกาย 
มหาวรวรรค 
 

โสตาปัตติยงั
คะ ๔ และ 
การละคาย
ความกงัวล
ภายในใจ 

พระสัมมาสัมพุทธเจา้ทรง
สนทนาหลกั โสตาปัตติยงัคะ 
๔ และ การละคายความกงัวล
ภายในใจกบัผูป่้วย จนเขา้ใจ
และจิตมีสมาธิดบัคลายทุกข์
เวทนา 

หายป่วยไข ้

๑๕ อาพาธสูตร สัญญา ๑๐ 
ประการ 

พระอานนทส์าธายายหลกั  
สัญญา ๑๐ ประการจนพระ         
ศิริมานนทผ์ูป่้วยเขา้ใจและจิตมี
สมาธิดบัคลายทุกขเ์วทนา 

อ ร หั ต ผ ล พ้ น
จากสังสารวฎั 

 

ทีม่า : จากการศึกษาของผูว้จิยั 

 ๕.๓.๒ การวเิคราะห์และอภิปรายผลจากการทบทวนวรรณกรรมในพระสูตร การวเิคราะห์
และอภิปรายผลจากการทบทวนวรรณกรรมในคมัภีร์ขั้นปฐมภูมิทางพระพุทธศาสนา ผูว้ิจยัได้
ท าการศึกษาพระสูตรและอรรถกถาเก่ียวกบัการใชห้ลกัธรรมเพื่อเยียวยาจิตใจผูป่้วยระยะสุดทา้ยท า
ใหไ้ดข้อ้สรุปซ่ึงสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องงานวจิยั คือการศึกษาถึงหลกัธรรมท่ีใชเ้ยยีวยาจิตใจ
ผูป่้วย และวิธีใจการเยียวยาจิตใจผูป่้วยระยะสุดทา้ยดว้ย ในคร้ังพุทธกาลนั้น พบวา่หลกัธรรมท่ีใช้
ในการเยยีวยาจิตใจผูป่้วยประกอบดว้ย 
 ๑. โพชฌงค์ ๗ คือ องค์ธรรมท่ีจะน าผูป้ฏิบติัไดต้รัสรู้ธรรมตามรอยพระยุคลของพระผูมี้
พระภาคเจา้  ประกอบดว้ย 
  ๑) สติโพชฌงค์ คือ องค์ธรรมท่ีจะน าให้ผูป้ฏิบติัตรัสรู้ธรรม คือ สติ สตินั้นระลึกถึง
ธรรมท่ีเป็นภายในก็ดี ภายนอกก็ดี โดยเนน้ไปท่ีการระลึกถึง กาย เวทนา จิต และธรรมเป็นประการ
ส าคญั 



  
๒๐๐ 

  ๒) ธัมมวิจยัสัมโพชฌงค์ คือ องค์ธรรมท่ีจะน าให้ผูป้ฏิบติัตรัสรู้ธรรม คือ ธรรมวิจยั 
วจิยัธรรมดว้ยปัญญาทั้งท่ีเป็นภายนอกและภายใน ทั้งท่ีเป็นรูปและเป็นนาม จนเห็นพระไตรลกัษณ์ 
คือไม่เท่ียง เป็นทุกข ์และเป็นอนตัตา 
  ๓) วริิยสัมโพชฌงค ์คือ องคธ์รรมท่ีจะน าให้ผูป้ฏิบติัตรัสรู้ธรรม คือ ความเพียร มีความ
เพียรทั้งทางกาย และ ทางใจ มีความเพียรในการป้องกนับาปในการละบาป ในการบ าเพ็ญความดี 
และในการรักษาความดี 
  ๔) ปีติสัมโพชฌงค์ คือ องค์ธรรมท่ีจะน าให้ผูป้ฏิบติัตรัสรู้ธรรม คือ ปิติ ไดแ้ก่ ปิติใน               
องคฌ์าน อนัเป็นบาทในการเจริญวปัิสสนาเพื่อเห็นพระไตรลกัษณ์ 
  ๕) ปัสสัทธิสัมโพชฌงค ์คือ องคธ์รรมท่ีจะน าใหผู้ป้ฏิบติัตรัสรู้ธรรม คือ ปัสสัทธิ ความ
สงบ อนัไดแ้ก่ความสงบทางกาย คือ กายปัสสัทธิ และทางใจ คือ จิตปัสสัทธิ 
  ๖) สมาธิสัมโพชฌงค์ คือ องค์ธรรมท่ีจะน าให้ผูป้ฏิบัติตรัสรู้ธรรม คือ สมาธิจิตท่ีมี
ความสงบระงบั คือ กายปัสสัทธิ และจิตปัสสัทธิแลว้ยอ่มมีสมาธิตามมา 
  ๗) อุเบกขาสัมโพชฌงค ์คือ องคธ์รรมท่ีจะน าใหผู้ป้ฏิบติัตรัสรู้ธรรม คือ อุเบกขา๖๐  
 ๒. โสดาปัตติยงัคะ ๔ คือ คุณสมบติัแห่งพระโสดาบนั ๔ ประการคือ 
  ๑) ความเล่ือมใสมัน่คงในพระพุทธคุณ  
  ๒) ความเล่ือมใสมัน่คงในพระธรรมคุณ 
  ๓) ความเล่ือมใสมัน่คงในพระสังฆคุณ 
  ๔) เป็นผูป้ระกอบดว้ยศีลท่ีพระอริยเจา้ใคร่แลว้ 
 ๓. พระไตรลกัษณ์ คือ สามญัลกัษณะของธรรมชาติทั้งปวง อนัไดแ้ก่ 

 - อนิจจตา คือ ความเป็นของไม่เท่ียง 
 - ทุกขตา คือ ความเป็นทุกขท์นอยูใ่นสภาพเดิมไม่ได ้
 - อนตัตตา คือ ความเป็นของไม่ใช่ตวัตน เป็นเพียงธรรมชาติท่ีมาประชุมกนัเท่านั้น  
๔. อัตตาวาทุปาทาน คือ ความถือหรือส าคญัหมายอยู่ภายใจว่า มีตวัตน จะได ้จะเป็น เป็น

นายบงัคบับญัชาส่ิงต่าง ๆ ได้ไม่มองเห็นสภาวะความเป็นจริงของส่ิงทั้งปวง อนัรวมตวักนัเป็น
ตวัตนว่า เป็นเพียงส่ิงท่ีประชุมประกอบกันเข้า เป็นไปตามเหตุปัจจยัทั้ งหลายท่ีมาสัมพนัธ์กัน
เท่านั้น๖๑ 

                                                 

 ๖๐พระเทพดิลก (ระแบบ  ิิต าโณ), อธิบายหลักธรรมตามหมวดจากนวโกวาท , 
(กรุงเทพมหานคร : ส านกัพิมพธ์รรมสภา, ๒๕๓๔), หนา้ ๓๔๖. 
 ๖๑พระพรหมคุณาภรณ์, พจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลธรรม, อา้งแลว้, หนา้ ๒๑๕. 



  
๒๐๑ 

 ๕. สัญญา ๑๐ ความก าหนดหมาย ส่ิงท่ีควรก าหนดหมายไวใ้นใจ มี ๑๐ อยา่ง คือ 
 ๑. อนิจจสัญญา ก าหนดหมายความไม่เท่ียงแห่งสังขาร  
 ๒. อนตัตสัญญา ก าหนดหมายความเป็นอนตัตาแห่งธรรมทั้งปวง  

  ๓. อสุภสัญญา ก าหนดหมายความไม่งามแห่งกายพิจารณาเห็นโดยความเป็นของไม่
งามในกายน้ี ดว้ยประการดงัน้ี เรียกวา่อสุภสัญญา ฯ 
  ๔. อาทีนวสัญญา ก าหนดหมายโทษแห่งกาย คือ มีอาพาธต่าง ๆ  

 ๕. ปหานสัญญา ก าหนดหมายเพื่อละอกุศลวติกและบาปธรรม  
 ๖. วริาคสัญญา ก าหนดหมายวริาคะ คือ อริยมรรควา่เป็นธรรมอนัสงบประณีต  
 ๗. นิโรธสัญญา ก าหนดหมายนิโรธ คือ อริยผล วา่เป็นธรรมอนัสงบประณีต  
 ๘. สัพพโลเก อนิภิรตสัญญา ก าหนดหมายความไม่น่าเพลิดเพลินในโลกทั้งปวง  
 ๙. สัพพสังขาเรสุ อนิฏฐสัญญา ก าหนดหมายความไม่น่าปรารถนาในสังขารทั้งปวง  
 ๑๐. อานาปานสัสติ สติก าหนดลมหายใจเขา้ออก๖๒ 

 ผูว้ิจยัไดท้  าการจ าแนกสัดส่วนของหลกัธรรมท่ีใชเ้ยยีวยาจิตใจผูป่้วยในสมยัพุทธกาล ซ่ึงมี
หลกัฐานในพระไตรปิฎก ออกเป็นแผนภูมิรูปภาพดงัน้ีคือ  
 

จ ำแนกสัดสว่นกำรใชห้ลักธรรมะเพือ่เยียวยำจติใจ

21%

30%

21%

21%

7%

โพชฌงค ์๗

โสตำปัตตยิังคะ ๔

ไตรลักษณ์ ๓

อัตตวำนุปำทำน

สัญญำ ๑๐

 
 

ภาพที ่๒ แสดงการจ าแนกสัดส่วนการใชห้ลกัธรรมท่ีพบในพระสูตร 

 ส าหรับวิธีท่ีใช้ในการเยียวยาจิตใจผูป่้วยนั้น ผูว้ิจยัไดศึ้กษาจากหลกัฐานในพระไตรปิฎก 
พบวา่มีวธีิการเยยีวยาจิตใจต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ีคือ 
                                                 

 ๖๒องฺ.ทสก.อ. ๓๘/๑๙๐. 



  
๒๐๒ 

 ๑. การสาธยายหลกัธรรมใหผู้ป่้วยไดฟั้งในขณะท่ีป่วยไขอ้ยู ่แต่วธีิการดงักล่าวน้ีตวัอยา่งใน
สมยัพุทธกาลลว้นเป็นผูมี้ปัญญาและเขา้ใจในหลกัธรรมอยู ่วิธีการดงักล่าวจึงไดผ้ลดีเป็นอยา่งมาก
ท าใหผู้ป่้วยซาบซ้ึงกบัหลกัธรรมท่ีไดรั้บฟังการสาธยายอยูข่ณะนั้น จิตเป็นกุศล ท าใหห้ายป่วยไขไ้ด้
หรือมีสุคติเป็นท่ีหวงัไดใ้นท่ีสุด 
 ๒. การสนทนาธรรมโตต้อบกนัของผูแ้สดงธรรมกบัผูป่้วย ซ่ึงผูแ้สดงธรรมนั้นบางคร้ังก็
เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจา้เอง หรือพระสาวก ซ่ึงจะเป็นการสนทนาโตต้อบจนผูป่้วยเขา้ใจในธรรมะ 
เกิดจิตเป็นกุศลและหายจากการป่วยไขไ้ด ้หรือมีสุคติเป็นท่ีหวงัไดใ้นท่ีสุด 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 ผูว้จิยัไดแ้ยกสัดส่วนการใชพุ้ทธวธีิดงักล่าวในรูปแผนภาพเพื่อง่ายต่อการเขา้ใจดงัต่อไปน้ีคือ 
 

จ ำแนกสัดสว่นกำรใชพ้ทุธวธิเีพือ่เยียวยำจติใจผูป่้วย

60%

40%
กำรสำธยำยหลักธรรมใหผู้ป่้วย

ไดฟั้งในขณะทีป่่วยไข ้

อยู่

กำรสนทนำธรรมโตต้อบกัน

ของผูแ้สดงธรรมกับผูป่้วย

 
 



  
๒๐๓ 

ภาพที ่๓ แสดงการจ าแนกสัดส่วนการใชพุ้ทธวธีิท่ีพบในพระสูตร 

 ส าหรับผลสัมฤทธ์ิของการเยยีวยาจิตใจผูป่้วยตามหลกัฐานในพระไตรปิฎกนั้น ผูว้จิยัพบวา่
ผลสัมฤทธ์ิ สมารถแบ่งไดอ้อกเป็น ๔ รูปแบบคือ 
 - กลุ่มท่ี ๑ คือ ผูป่้วยบรรลุธรรม และ นิพพาน หลงัจากไดรั้บหลกัธรรมดงักล่าว 
 - กลุ่มท่ี๒ คือ ผูป่้วยบรรลุโลกุตรธรรมขั้นตน้ และ ตาย หลงัจากไดรั้บหลกัธรรมดงักล่าว 
 - กลุ่มท่ี ๓ คือ ผูป่้วย หายป่วย หลงัจากไดรั้บหลกัธรรมดงักล่าว 
 - กลุ่มท่ี ๔ คือ ผูป่้วย มีความเขา้ใจในพระธรรมมากข้ึน เขา้ใจธรรมชาติของชีวติมากข้ึน 
  
 
 
 
 
 
 
 
 ผูว้ิจยัไดแ้สดงสัดส่วนผลสัมฤทธ์ิของการใชพุ้ทธธรรมดงักล่าว ในรูปแผนภาพเพื่อง่ายต่อ
การเขา้ใจดงัต่อไปน้ีคือ 

 

สดัสว่นของกลุม่ผูป่้วยทีไ่ดผ้ลสมัฤทธิจ์ากพุทธธรรม

20%

13%

60%

7% บรรลธุรรมและปรนิพิพำน

บรรลโุลกุตรธรรมขัน้ตน้ และ ตำย 

หำยจำกกำรป่วย

เขำ้ใจในธรรมชำตขิองกำรป่วย

เป็นธรรมดำ

 
 

ภาพที ่๔ แสดงการจ าแนกสัดส่วนกลุ่มผูป่้วยท่ีไดผ้ลสัมฤทธ์ิจากการใชพุ้ทธธรรม 



  
๒๐๔ 

 ๕.๓.๓ สรุปการวเิคราะห์หลกัธรรมทีพ่บในอรรถกถา 
 ผูว้จิยัท าการวิเคราะห์หลกัธรรมและวธีิการตลอดจนผลสัมฤทธ์ิของหลกัพุทธธรรมท่ีศึกษา
ได้ในอรรถกถาพบว่ามีความแตกต่างจากท่ีศึกษาได้ในพระสูตร ดงันั้นเพื่อความเขา้ใจท่ีชัดเจน             
จึงน ามาแสดงไวใ้นตารางท่ี ๕.๒๑ ดงัน้ี 

ตารางที ่๒๗ แสดงการสรุปรวมหลกัธรรมต่าง ๆ ทีพ่บในอรรถกถา 
 

ล าดับ อรรถกถาที่
เกีย่วข้องกบัการ
เยยีวยาจิตใจ
ผู้ป่วย 

หลกัธรรมทีพ่บใน
อรรถกถาเพ่ือการ
เยยีวยาจิตใจ 

วธีิการทีใ่ช้หลกัธรรมในการ
เยยีวยาจิตใจ 

ผลสัมฤทธ์ิของ
การเยยีวยาจิตใจ 

๑ เขตตูปมาเปต
วตัถุ 

ทานกุศล พระมหาโมคลานะ ทราบถึง
การตายของเขาจึงไป 
โปรดเพื่อรับทานและเขามีจิต
เล่ือมใสในทานกุศลนั้นก่อน
ตาย 

เป็นรุกเทวดา 
 
 
 
 

ตารางที ่๒๗ (ต่อ) 
 

ล าดับ อรรถกถาที่
เกีย่วข้องกบัการ
เยยีวยาจิตใจ
ผู้ป่วย 

หลกัธรรมทีพ่บใน
อรรถกถาเพ่ือการ
เยยีวยาจิตใจ 

วธีิการทีใ่ช้หลกัธรรมในการ
เยยีวยาจิตใจ 

ผลสัมฤทธ์ิของ
การเยยีวยาจิตใจ 
 
 
 

๒ มณัฑุกเทวปุตต
วมิาน 

ศรัทธาในพระสุ
รเสียง ฟังพระธรรม
เทศนา 

พระพุทธองคท์รงโปรดดว้ย
การแสดงธรรมเทศนาเพื่อให้
กบมีศรัทธาแมว้า่จะไม่เขา้ใจ
พระธรรม 

โสดาปัตติผล
ดาวดึงส์เทวโลก 

๓ มฏัฐกุณฑลี
วมิาน 

เกิดศรัทธาใน
พระพุทธเจา้ 

พระพุทธองคท์รงเสด็จไป
โปรดเพื่อใหม้านพนั้นมี
ศรัทธาในพระพุทธองคก่์อน
ส้ินใจ จิตเป็นกุศลในพุทธานุ

โสดาปัตติผล
ดาวดึงส์เทวโลก 



  
๒๐๕ 

สติแลว้จึงตาย 
๔ อุรคเปตวตัถุ มรณานุสติ พระพุทธองคท์รงแสดงพระ

ธรรมเทศนาโดยยกชาดกข้ึน
แสดงเพื่อให้อุบาสกเห็นถึง
มรณสติ 

บรรลุธรรม 

๕ โคณเปตวตัถุ มรณานุสติ พระพุทธองคท์รงแสดงพระ
ธรรมเทศนาโดยยกชาดกข้ึน
แสดงเพื่อให้อุบาสกเห็นถึง
มรณสติ 

บรรลุธรรม 

๖ อาพาธสูตร สัญญา ๑๐ ประการ พระอานนทส์าธยายหลกั
เร่ือง สัญญา ๑๐ ประการจน
พระศิริมานนทผ์ูป่้วยเขา้ใจ
และจิตมีสมาธิดบัคลายทุกข์
เวทนา 

อรหตัผลพน้
จากสังสารวฎั 
 
 
 
 

ล าดับ อรรถกถาที่
เกีย่วข้องกบัการ
เยยีวยาจิตใจ
ผู้ป่วย 

หลกัธรรมทีพ่บใน
อรรถกถาเพ่ือการ
เยยีวยาจิตใจ 

วธีิการทีใ่ช้หลกัธรรมในการ
เยยีวยาจิตใจ 

ผลสัมฤทธ์ิของ
การเยยีวยาจิตใจ 

๗ พระปูติคตัตติสส
เถระ 

กายคตาสติ พระพุทธองคท์รงพยาบาล
พระอาพาธ จนร่างกายสบาย
ตวัพร้อมรับพระธรรมแลว้จึง
ทรงสาธยายกายคตาสติ 

อรหตัผลพน้
จากสังสารวฎั 

๘ บุรุษผูฆ่้าโจรมี
เคราแดง 

ทานกุศล พระสารีบุตร ทราบถึงการ
ตายอนัใกล ้ของเขาจึงไป
โปรด เพื่อรับทานและเขามี
จิตเล่ือมใสในทานกุศลนั้น
ก่อนตาย 

ไม่บรรลุธรรมไป
เกิดในดุสิตสวรรค ์

๙ ธิดานายช่างหูก มรณานุสติ พระพุทธองคท์รงตรัส
สนทนาดว้ยธิดานั้นถึงเร่ือง

โสดาปติผลดุสิต
สวรรค ์



  
๒๐๖ 

มรณสติ จนธิดานั้นเห็นแจง้
ในอริยสัจจะ 

๑๐ ธมัมิกอุบาสก ทานกุศล และ
สติปัฎฐาน 

พระสงฆส์าธายายสติปัฎฐาน
สูตร และอุบาสกนั้นมีจิตเป็น
กุศลเล่ือมใสในพระสูตรก่อน
ส้ินใจ 

ไม่บรรลุธรรม ไป
บงัเกิดในดุสิต
สวรรค ์

๑๑ พระนางสามาวดี
และหญิงบริวาร 
๕๐๐ 

เวทนาปริคคห
กมัมฏัฐาน     

พระนางและหญิงบริวารเป็น
ผูศึ้กษาธรรมมะมาเป็นอยา่งดี
แลว้ ก่อนพวกนางส้ินใจ            
จึงเจริญเวทนาปริคคห
กมัมฏัฐาน ดว้ยตนเอง จน
บรรลุโลกุตรธรรมในกอง
เพลิง 

อนาคามิผล 
สกทาคามิผล 
โสดาปติผล และ
ไปสู่เทวโลก 
 
 
 
 
 

ล าดับ อรรถกถาที่
เกีย่วข้องกบัการ
เยยีวยาจิตใจ
ผู้ป่วย 

หลกัธรรมทีพ่บใน
อรรถกถาเพ่ือการ
เยยีวยาจิตใจ 

วธีิการทีใ่ช้หลกัธรรมในการ
เยยีวยาจิตใจ 

ผลสัมฤทธ์ิของ
การเยยีวยาจิตใจ 

๑๒ นางปติปูชิกา ทาน ฟังธรรม รักษา
สิกขาบท 

นางไดท้  าทานและรักษาศีล
มาเป็นอยา่งดีชัว่ชีวติเม่ือจะ
ส้ินใจจึงระลึกถึงกุศลนั้น จิต
เป็นสมาธิดว้ย จาคานุสติ
และศีลานุสติ  

ไม่บรรลุธรรม
ดาวดึงส์เทวโลก 

๑๓ นางปุณณทาสี ทานกุศล พระพุทธองคท์รงทราบถึง
การตายอนัใกล ้ของเขาจึงไป
โปรด เพื่อรับทานและเขามี
จิตเล่ือมใสในทานกุศลนั้น
ก่อนตาย 

โสดาปติผล
ดาวดึงส์เทวโลก 

๑๔ นางลาชเทวธิดา ทานกุศล พระมหากสัสปะ ทราบถึง โสดาปติผล



  
๒๐๗ 

การตายอนัใกล ้ของเขาจึงไป
โปรด เพื่อรับทานและเขามี
จิตเล่ือมใสในทานกุศลนั้น
ก่อนตาย 

ดาวดึงส์เทวโลก 

 

ทีม่า : จากการศึกษาของผูว้จิยั 

 ๕.๓.๔ การวเิคราะห์และอภิปรายผลจากการทบทวนวรรณกรรมในอรรถกถา 
 คร้ังพุทธกาลนั้น ธรรมะในพระพุทธศาสนา เหมาะสมกบับุคคลแต่ละคนแตกต่างกนัไป
ตามระดบัปัญญาและการสั่งสมบารมีธรรม  
 ผู ้ท่ี มีการสั่งสมบารมีธรรมมาไม่มากพอ แต่มีศรัทธามาก หรือเป็นพวกศรัทธาจริต                  
ก็เหมาะสมสกบัธรรมท่ีไม่ลึกซ้ึงนกั เช่น การให้ทาน และศรัทธา เป็นตน้ และก็มีสุคติเป็นท่ีไปคือ
ไปเกิดในภพสวรรคแ์ต่ไม่สามารถบรรลุโลกุตรธรรมขั้นใดได ้ดงัตวัอยา่งเช่น นางปติปูชิกา บุรุษผู ้
ฆ่าโจรมีเคราแดง ธมัมิกอุบาสก นางปุณณทาสี นางลาชเทวธิดา เป็นตน้ ซ่ึงสาเหตุท่ีไม่บรรลุธรรม
นั้นเป็นเพราะการสั่งสมปัญญาบารมียงัไม่เต็มท่ีส าหรับการเห็นแจง้ในอริยสัจ ๔ และพระไตร
ลกัษณ์จนเห็นแจง้พระนิพพานได ้คงมีสุคติ คือ ภพสวรรคเ์ป็นท่ีไปนัน่เอง 
 ผูท่ี้มีการสั่งสมบารมีธรรมมาอย่างสมบูรณ์แล้ว มีปัญญามาก หรือพวกพุทธิจริตจะ
เหมาะสมกับหลักธรรมท่ีมีความลึกซ้ึงเช่นสัญญา ๑๐ ประการ มรณานุสติ และเวทนาปริคคห
กมัมฏัฐาน เป็นตน้ ก็สามารถบรรลุโลกุตรธรรมได ้และมีสุคติโลกสวรรค์ หรือปรินิพพานไดเ้ลย 
ตวัอย่างเช่น พระปูติคตัตติสสเถระ ธิดานายช่างหูก และพระนางสามาวดีและหญิงบริวาร ๕๐๐  
เป็นตน้  
 เพื่อความสอดคลอ้งของวตัถุประสงคใ์นงานวจิยัคร้ังน้ี คือ เพื่อตอ้งการศึกษาถึงหลกัธรรม
ค าสอนท่ีใช้ในการเยียวยาจิตใจผูป่้วย และศึกษาถึงวิธีในการเยียวยาจิตใจผูป่้วย ผูว้ิจยัจึงใคร่
น าเสนอหลกัธรรมค าสอนท่ีผูว้จิยัพบในอรรถกถา เพื่อใชใ้นการเยยีวยาจิตใจผูป่้วยไดแ้ก่ 
  ๑. ทานกุศล  
  ๒. มรณานุสติ  
  ๓. ศรัทธา  
  ๔. เวทนาปริคคหกมัมฏัฐาน  
  ๕. กายคตาสติ 
 หลกัธรรมมะดงักล่าวขา้งตน้พบในอรรถกถา สมยัพุทธกาลซ่ึงสามารถจ าแนกสัดส่วนได้
ดงัแผนภาพดงัน้ีคือ 



  
๒๐๘ 

 

แผนภาพแสดงสดัสว่นหลกัพุทธธรรมเพือ่เยยีวยาจติใจผูป่้วยที่

พบในอรรถกถา

46%

23%

15%

8%
8%

๑.      ทำนกุศล 

๒.     มรณำนุสต ิ

๓.     ศรัทธำ 

๔.     เวทนำปรคิคหกัมมัฏฐำน 

๕.      กำยคตำสติ

 
 

ภาพที ่๕ แสดงการจ าแนกสัดส่วนหลกัพุทธธรรมท่ีพบในอรรถกถา 

 จากการศึกษาอรรถกถาเก่ียวกบัการเยียวยาจิตใจผูป่้วยนั้นผูว้ิจยัพบว่า พุทธวิธีท่ีเยียวยา
จิตใจผูป่้วยในอรรถกถามีรูปแบบต่าง ๆ ท่ีพอสรุปเป็นรูปแบบไดด้งัน้ีคือ 
 ๑. พระพุทธองค์ หรือพระสาวกรับทานจากผูป่้วย เพื่อให้ผูป่้วยมีจิตเล่ือมใสในทานกุศล 
และมีสุคติเป็นท่ีไป 
 ๒. พระพุทธองค์ หรือพระสาวกสาธยายธรรมผูป่้วย เพื่อให้ผูป่้วยมีจิตเล่ือมใสในพระ
ธรรม และมีสุคติเป็นท่ีไป 
 ๓. ผูป่้วยศึกษา หรือปฏิบติัธรรมจนเป็นนิสัย และปฏิบติัไดเ้องเม่ือใกลส้ิ้นชีวติ 
วิธีการเยียวยาจิตใจดงักล่าวขา้งต้นท่ีผูว้ิจยัได้ศึกษาพบในอรรถกถานั้น สามารถแสดงออกเป็น
สัดส่วน เพื่อใหเ้ห็นชดัเจนไดใ้นแผนภาพท่ี ๕.๕  
  



  
๒๐๙ 

สดัสว่นการใชพุ้ทธวธิที ีพ่บในอรรถกถา

36%

57%

7% ๑.      พระพทุธองคห์รือพระ

สำวกรับทำนจำกผูป่้วย

๒.     พระพทุธองคห์รือพระ

สำวกสำธยำยธรรมผูป่้วย

๓.     ผูป่้วยศกึษำหรือปฏบัิติ

ธรรมจนเป็นนสิัยและปฏบัิติ

ไดเ้องเมือ่ใกลส้ ิน้ชวีติ

 
 

ภาพที ่๖ แสดงสัดส่วนการใชพุ้ทธวธีิท่ีพบในอรรถกถา 

 ส าหรับผลสัมฤทธ์ิของการเยียวยาจิตใจผูป่้วยตามหลกัฐานในอรรถกถานั้น ผูว้ิจยัพบว่า
ผลสัมฤทธ์ิ สมารถแบ่งได ้๓ กลุ่มคือ 
 - กลุ่มท่ี ๑ คือ ผูฟั้งบรรลุธรรม และนิพพาน หลงัจากไดรั้บหลกัธรรมดงักล่าว 
 - กลุ่มท่ี๒ คือ ผูฟั้งบรรลุโลกุตรธรรมขั้นตน้ และตาย หลงัจากไดรั้บหลกัธรรมดงักล่าว 
 - กลุ่มท่ี ๓ คือ ผูฟั้งไม่ได้บรรลุธรรม และตายมีสุคติเป็นท่ีไปหลงัจากได้รับหลักธรรม
ดงักล่าว 

  
 
 
 
 ๕.๓.๕ สรุปการวเิคราะห์เชิงเอกสารจากพระไตรปิฎกและอรรถกถา 
 เม่ือท าการวิเคราะห์ขอ้มูลรวมจากทั้งพระไตรปิฎกและอรรถกถา โดยสรุปเพื่อศึกษาถึง
กลุ่มผูป่้วย หลกัธรรมต่าง ๆ และวธีิท่ีใชเ้ยยีวยาจิตใจ สามารถสรุปรวมไดด้งัน้ีคือ 
 หลักพุทธธรรมท่ีใช้ในคร้ังพุทธกาลนั้น สามารถช่วยเยียวยาจิตใจผูป่้วยได้ผลสัมฤทธ์ิ               
ต่าง ๆ กนัโดยผูว้จิยัสามารถสรุปรวมไดท้ั้งหมดเป็น ๔ กลุ่มคือ 

- กลุ่มท่ี ๑ คือ ผูป่้วยบรรลุธรรม และ นิพพาน หลงัจากไดรั้บหลกัธรรมดงักล่าว 
- กลุ่มท่ี๒ คือ ผูป่้วยบรรลุโลกุตรธรรมขั้นตน้ และ ตาย หลงัจากไดรั้บหลกัธรรมดงักล่าว 
- กลุ่มท่ี ๓ คือ ผูป่้วย หายป่วย หลงัจากไดรั้บหลกัธรรมดงักล่าว 



  
๒๑๐ 

- กลุ่มท่ี ๔ คือ ผูป่้วยมีความเขา้ใจในพระธรรมมากข้ึนแต่ยงัไม่บรรลุธรรมและตายโดยมี
สุคติเป็นท่ีไป 

 

สรปุรวมผลสมัฤทธิจ์ากการเยยีวยาจติใจ

14%

36%32%

18%

กลุม่ที ่๑ คอื ผูป่้วยบรรลธุรรม

และ นพิพำน หลังจำกไดรั้บ

หลักธรรมดังกลำ่ว

กลุม่ที๒่ คอื ผูป่้วยบรรลโุลกุตรธรรม

ขัน้ตน้ และ ตำย หลังจำกไดรั้บ

หลักธรรมดังกลำ่ว

กลุม่ที ่๓ คอื ผูป่้วย หำย

ป่วย หลังจำกไดรั้บหลักธรรม

ดังกลำ่ว

กลุม่ที ่๔ คอื ผูป่้วยมคีวำม

เขำ้ใจในพระธรรมมำกขึน้แต่

ยังไม่บรรลธุรรมและตำยโดย

มสีคุตเิป็นทีไ่ป  
 

ภาพที่ ๘ แสดงแผนภาพการสรุปรวมผลสัมฤทธ์ิจากการเยียวยาจิตใจในสมัยพุทธกาลท่ีพบ 
หลกัฐานในพระไตรปิฎกและอรรถกถา 

 พุทธวธีิท่ีใชใ้นคร้ังพุทธกาลเพื่อน าหลกัพุทธธรรมไปเยยีวยาจิตใจผูป่้วยนั้น ผูว้จิยัไดศึ้กษา
จากพระไตรปิฎกและอรรถกถาสามารถสรุปรวมได ้๔ วธีิ คือ 
 ๑. การสร้างศรัทธาใหก้บัผูป่้วย  
 ๒. การสนทนาธรรมกบั 
 ๓. การสาธยายธรรม 
 ๔. การแสดงธรรม 

 



  
๒๑๑ 

แสดงสดัสว่นพุทธวธิ ีทีพ่บในสมยัพุทธกาลทีใ่ชเ้พือ่การ

เยยีวยาจติใจผูป่้วย

18%

21%

36%

25%

๑. กำรสรำ้งศรัทธำใหก้ับผูป่้วย 

๒. กำรสนทนำธรรมกับ

๓. กำรสำธยำยธรรม

๔. กำรแสดงธรรม

 
 

ภาพที่ ๙ แสดงแผนภาพการสรุปรวมพุทธวิธีการเยียวยาจิตใจในสมยัพุทธกาล ท่ีพบหลักฐาน                
ในพระไตรปิฎกและอรรถกถา 

๕.๔ การวเิคราะห์ข้อมูลจากการจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group) 
 ผูว้ิจยัไดจ้ดัการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ข้ึน ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารเรียนวดัอาวุธ 
วกิสิตาราม ในวนัอาทิตยท่ี์ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๒ เพื่อรับฟังประสบการณ์ในการใชพุ้ทธศาสนาเพื่อ
การเยียวยาจิตใจผูป่้วยระยะสุดทา้ยจากผูท้รงคุณวุฒิและผูเ้ช่ียวชาญข้ึน ซ่ึงในการสนทนากลุ่มนั้นมี
ผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีประสบการณ์เขา้ร่วมการสนทนากลุ่มทั้งส้ิน ๗ ท่าน ซ่ึงมีรายละเอียดของผูเ้ขา้ร่วม
ดงัน้ีคือ 

ตารางที ่๒๘ แสดงการสรุปรายละเอยีดของผู้ทรงคุณวุฒิทเีข้าร่วมสนทนากลุ่ม 
 

ล าดับ ช่ือ สถาบัน อาชีพ 

๑ พระมหาสุเทพ สุธิญาโณ 
วดัสังเวชวิศยาราม / มหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณ์  อาจารย/์นกัวจิยั 

๒ นพ.โรจน์รุ่ง สุวรรณสุทธิ ชมรมพุทธศาสตร์ศิริราชพยาบาล  แพทย ์

๓ พญ. เทว ีวฒันา โรงพยาบาลจุฬา  แพทย ์

๔ รศ.สมจินต ์เพชรพนัธ์ศรี ศิริราชพยาบาล  อาจารยพ์ยาบาล 
๕ อ.วารุณี แจ่มกระจาย วทิยาลยัพยาบาลเก้ือการุณย ์  อาจารยพ์ยาบาล 
    



  
๒๑๒ 

ล าดับ ช่ือ สถาบัน อาชีพ 

๖ น.ส.วาณี แม่นย  า โรงพยาบาลเด็ก  พยาบาล 

 น.ส.เพช็รลดัดา ซ้ึงจิตรสิริโรจน์ เครือข่ายพุทธิกา 
 นกัสังคม
สงเคราะห์ 

 

 ในการสนทนากลุ่มนั้ นผู ้ด าเนินการสนทนา (Moderator) ได้ถามผู ้ทรงคุณวุฒิ ถึง
ประสบการณ์ในการใชพุ้ทธธรรมเพื่อการเยียวยาจิตใจผูป่้วยระยะสุดทา้ยโดยแบ่งค าถามออกเป็น 
๓ ประเด็น คือ 
 ๑. หลกัพุทธธรรมเพื่อการเยยีวยาจิตใจผูป่้วย 
 ๒. วธีิการใชห้ลกัพุทธธรรมนั้นเพื่อการเยยีวยาจิตใจผูป่้วย 
 ๓. ประสบการณ์ท่ีไดรั้บจากการเยยีวยาจิตใจผูป่้วย 
 ซ่ึงผูว้จิยัจะไดน้ าเสนอในแต่ละประเด็นต่อไป 
 ๕.๔.๑ หลกัพุทธธรรมเพ่ือการเยยีวยาจิตใจผู้ป่วย  
 ผู ้ด าเนินการสนทนาได้ถามถึงหัวข้อธรรมมะหรือหลักธรรมใดท่ีผู ้สนทนาได้มี
ประสบการณ์ใช้ในการเยียวยาจิตใจผูป่้วย และพบว่าสามารถเยียวยาจิตใจได้ดีท่ีสุด โดยความ
คิดเห็นและขอ้มูลไดแ้สดออกมาดงัตารางต่อไปน้ีคือ 

ตารางที ่๒๙ แสดงหลกัพุทธธรรมเพ่ือการเยยีวยาจิตใจผู้ป่วยของผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม 
 

ล าดับ ช่ือ ความคิดเห็นทีใ่ห้สัมภาษณ์ 

๑. พระมหาสุเทพ สุทฺธิ าโณ 

 

 

 

 

 

 

๑. หวัใจของพระพุทธศาสนา คือ หลกัไตรสิกขา ศีล สมาธิ ปัญญา 
ซ่ึงสามารถใชเ้ยยีวยาจิตใจผูป่้วยไดอ้ยา่งดีคือ 

    ศีล ผูดู้แลผูป่้วย มีความสม ่าเสมอ ในการให้การเอาใจใส่ดูแล
ผูป่้วย 

    สมาธิ ให้ผูป่้วยมีก าลงัใจท่ีจะยอมรับ ผูป่้วยมกัมีจิตใจอ่อนแอ
เวลา เจบ็ป่วย  

   ปัญญา คือ การพฒันาคุณภาพของจิต ดูแลทางกายและจิตใจแลว้ 
ยงัตอ้งใหผู้ป่้วยมีแง่คิดท่ีดีดว้ย คือการเขา้ใจใน 

๒. หลกัพระไตรลกัษณ์ อนิจจงั ทุกขงั อนตัตา    
๓. อุเบกขา เป็นตวัหนกัแน่น ในเร่ืองของกรรมวา่สัตวโ์ลกย่อมมี

กรรมเป็นของของตนทั้งส้ิน ซ่ึงเป็นหลกัธรรมส าหรับคนท่ีดูแล



  
๒๑๓ 

 
 
 
 
 
 
 

ผูป่้วยตอ้งมี เม่ือใหค้วามช่วยเหลือผูป่้วยอยา่งเตม็ความสามารถ
แต่ไม่สามารถช่วยใหผู้ป่้วยพน้ความทุกขไ์ด ้

๔. หลักโพชฌงค์ ความทุกข์ของผู ้ป่วยส่วนหน่ึงเกิดเพราะ
ความคิดของผูป่้วยท่ีคิดในแง่ลบดงันั้นจึงตอ้งมี สติ ไม่อยู่กบั 
อดีต และอนาคต แต่อยู่กบัปัจจุบนั การเจริญกรรมฐาน ใช้จิต
อยูก่บัตนเอง ธรรมวจิยะเฟ้นเลือกหาธรรมะเป็นตน้ 

๕. ทานการให ้โดยเฉพาะการใหอ้ภยั การอโหสิกรรม  

๓. พญ. เทว ีวฒันา 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. ผูใ้ห้การดูแลผูป่้วยตอ้งมีหลกัพรหมวิหารธรรมส่ี   ประการมี
ความรัก เมตตาต่อผูป่้วยอยา่งแทจ้ริง ซ่ึงไม่มีสูตรส าเร็จส าหรับ
คนไขท้ั้งหลาย ตอนแรกควรเตรียม ดว้ยการมีพรหมวิหารก่อน
เพื่อไปพบผูป่้วยและตอ้งเตรียมความพร้อมเร่ืองการให้อภยัคน
ป่วย เพราะคนไขบ้างรายจะอยู่ในระยะโกรธ เม่ือทราบว่าตน
เป็นโรคร้ายท่ีตอ้งเสียชีวิต ดงันั้นผูใ้ห้การดูแลจึงตอ้งเตรียมตวั
กบัการใหอ้ภยัผูป่้วยดว้ย 

๒.เป็นกลัยาณมิตรท่ีแทจ้ริงของผูป่้วยดว้ยหลกักลัยาณมิตรธรรม
๗ ประการมีการพูดจาไพเราะเป็นตน้ 

๔. 
รศ. สมจินต ์ 
เพชรพนัธ์ศรี 
 
 
 
 
 
 
 

 ๑.ผูใ้ห้การดูแลตอ้งใช้หลกัอุเบกขาธรรม ในพรมวิหารธรรม ๔ 
กับผูป่้วยให้ได้เพื่อให้มีความไม่หว ัน่ไหวในความทุกข์ของ
ผูป่้วย แต่เตม็ใจช่วยดว้ยความเมตตาและกรุณากบัผูป่้วย 

 ๒. มีการไปเยี่ยมสม ่าเสมอ เพื่อตอบความตอ้งการของคนไขไ้ด้
อยา่งแทจ้ริง  

 ๓. ปิยวาจา มีความเป็นกลัยาณมิตร พูดใหก้ าลงัใจกบัผูป่้วย  
 ๔.น าเร่ืองความกตญัญู เป็นหลกัของคนดี มาใช้กบัทั้งญาติและ

ผูป่้วย ผูป่้วยจะไวว้างใจกบัผูใ้หก้ารดูแล 

๕. 
 
 

อ.วารุณี แจ่มกระจาย 
 
 
 

๑. หลกัพระไตรลกัษณ์ โดยพยายามส่ือสารให้ผูป่้วยเขา้ใจเร่ือง
ความไม่เท่ียง แต่ควรให้กบัผูท่ี้รับไดเ้ท่านั้น ผูใ้ห้การดูแลตอ้ง
ประเมินสถานการณ์ ตอ้งสอนในรูปแบบทัว่ไป ไม่จ  าเป็นตอ้ง
อธิบายเป็นภาษาบาลีเพราะผูป่้วยจะไม่เข้าใจ แต่ส่ือสารใน
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รูปแบบท่ีผูป่้วยเขา้ใจไดง่้าย 
๒. ใชห้ลกัของกรรม ให้ผูป่้วยมีปัญญาและมองเห็นตามความเป็น

จริงวา่ สัตวโ์ลกทั้งหลายยอ่มเป็นไปตามกรรม มีกรรมเป็นของ
ของตนทั้งส้ิน เม่ือผูป่้วยเร่ิมรับสภาพดีกบัความเจบ็ป่วยของตน  

๓. หลกัไตรสิกขา คือ ศีล ผูป่้วยมีกาย และ วาจาท่ีเป็นกุศลดว้ยการท า
ทาน และ สวดมนต์ไหวพ้ระ สมาธิโดยการให้ผูป่้วยท าสมาธิตาม
ความถนัดของตน และปัญญา คือ การให้ผูป่้วยได้เห็นสัจจะธรรม
ตามความเป็นจริงในเร่ืองพระไตรลกัษณ์และเร่ืองกรรมนัน่เอง 

๖. น.ส.วาณี แม่นย  า 
 
 
 

เน่ืองจากมีประสบการณ์ในการให้การดูแลผูป่้วยเด็กระยะสุดทา้ย 
จึงใช้หลกัธรรมเร่ืองความศรัทธาในพระรัตนตรัยโดยให้ผูป่้วย
สวดมนต ์บูชาพระรัตนตรัยเป็นประจ า ซ่ึงนอกจากจะเป็นการบูชา
พระรัตนตรัยแลว้ ยงัเป็นการฝึกสมาธิในขณะท่ีเด็กสวดมนตด์ว้ย 

๗. น.ส.เพ็ชรลัดดา ซ้ึงจิตร
สิริโรจน ์

 
 

เข้าไปหาผูป่้วยด้วยความเป็นมิตรท่ีดี หรือกัลยาณมิตรธรรม ๗ 
ประการ หวงัดีและปารถนาดีกบัผูป่้วย สามารถอดทนต่ออารมณ์ท่ี
โกรธของผูป่้วยได ้เน่ืองจากความเจบ็ไขข้องผูป่้วย 
 

 

 กลัยาณมิตรธรรม ๗ (องคคุ์ณของกลัยาณมิตร, คุณสมบติัของมิตรดีหรือมิตรแท ้คือ ท่านท่ี
คบหรือเขา้หาแลว้จะเป็นเหตุให้เกิดความดีงามและความเจริญ ในท่ีน้ีมุ่งเอามิตรประเภทครู หรือพี่
เล้ียงเป็นส าคัญqualities of a good friend) เป็นธรรมะท่ีส าคัญส าหรับผูใ้ห้การดูแลผู ้ป่วยระยะ
สุดทา้ยซ่ึงจ าเป็นตอ้งน าไปใชก้บัผูป่้วยอนัประกอบดว้ย 
 ๑. ปิโย (น่ารัก ในฐานเป็นท่ีสบายใจและสนิทสนม ชวนให้อยากเข้าไปปรึกษาไต่ถาม 
(lovable; endearing) 
 ๒. ครุ (น่าเคารพ ในฐานประพฤติสมควรแก่ฐานะ ให้เกิดความรู้สึกอบอุ่นใจเป็นท่ีพึ่งใจ 
และปลอดภยั (estimable; respectable; venerable) 
 ๓. ภาวนีโย (น่าเจริญใจ หรือน่ายกยอ่ง ในฐานทรงคุณคือความรู้และภูมิปัญญาแทจ้ริง ทั้ง
เป็นผูฝึ้กอบรมและปรับปรุงตนอยู่เสมอควรเอาอย่าง ท าให้ระลึกและเอ่ยอา้งด้วยซาบซ้ึงภูมิใจ 
(adorable; cultured; emulable) 
 ๔. วตฺตา จ (รู้จกัพูดให้ไดผ้ล รู้จกัช้ีแจงให้เขา้ใจ รู้ว่าเม่ือไรควรพูดอะไรอย่างไร คอยให้
ค  าแนะน าวา่กล่าวตกัเตือน เป็นท่ีปรึกษาท่ีดี (being a counsellor) 



  
๒๑๕ 

 ๕ .วจนกฺขโม (อดทนต่อถ้อยค า คือ พร้อมท่ีจะรับฟังค าปรึกษาซักถามค าเสนอแนะ
วพิากษว์จิารณ์ อดทน ฟังไดไ้ม่เบ่ือ ไม่ฉุนเฉียว  (being a patient listener) 
 ๖. คมฺภีรญฺจ กถ  กตฺตา (แถลงเร่ืองล ้ าลึกได ้สามารถอธิบายเร่ืองยุ่งยากซับซ้อน ให้เขา้ใจ 
และให้ เรียน รู้เร่ืองราวท่ี ลึก ซ้ึ งยิ่ ง ข้ึนไป  (able to deliver deep discourses or to treat profound 
subjects) 
 ๗. โน จฏฺ าเน นิโยชเย (ไม่ชกัน าในอฐานะ คือ ไม่แนะน าในเร่ืองเหลวไหล หรือชกัจูง
ไปในทางเส่ือมเสีย (never exhorting groundlessly; not leading or spurring on to a useless end)๖๓ 
 ๕.๔.๒ วธีิการใช้หลกัพุทธธรรมน้ันเพ่ือการเยยีวยาจิตใจผู้ป่วย   
 เม่ือผูด้  าเนินการสนทนาเร่ิมสอบถามถึงวิธีในการใช้หลักพุทธรรมดังกล่าว ผูเ้ข้าร่วม
สนทนาไดแ้สดงความคิดเห็นออกมาแตกต่างกนัตามรายละเอียดในตารางน้ี 

ตารางที ่๓๐ แสดงวธีิการใช้หลักพุทธธรรมน้ันเพ่ือการเยียวยาจิตใจผู้ป่วยของผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม  
 

ล า
ดับ ช่ือ 

ความคิดเห็นทีใ่ห้สัมภาษณ์ 

๑ พระ
มหา
สุ
เทพ            
สุทฺธิ

าโณ 

ตอ้งเร่ิมท่ีตวัเองก่อนใหมี้เมตตาต่อผูป่้วย เพราะผูป่้วยสามารถรับรู้ถึงความเมตตาของ
ผูใ้ห้การดูแลไดด้ว้ยตนเอง จากนั้นจึงประเมินผูป่้วยโดยภาพรวมจากการสนทนาว่า
ผูป่้วยนั้นเหมาะสมกบัหลกัธรรมท่ียากง่ายเช่นไร สนทนากนัแลว้ผูป่้วยจะเขา้ใจและ
มีความสุขกบัการสนทนา ในหวัขอ้ใดเป็นตน้ 

๒ 
 
 

นพ.
โรจ
น์รุ่ง            
สุวร
รณ
สุทธิ 
 

การดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ย เป็นเร่ืองละเอียดอ่อน ท่ีไม่ตรงไปตรงมา ตอ้งประเมิน
สถานการณ์โดยรวมของผูป่้วยก่อน การดูแลผูป่้วยกลุ่มน้ีจึงเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ 
ในการเขา้ไปดูแลเพื่อใหผ้ลออกมาดีท่ีสุด โดยตอ้งค านึงถึง 
๑. ตอ้งประมวลความรู้หลายด้าน ใช้ความรู้พื้นฐานดา้นจิตวิทยา ประเมินสภาพจิต 

ของคนไข ้เพื่อรู้พื้นฐานสภาพจิตผูป่้วยใหไ้ด ้
๒. ผูดู้แลตอ้งรู้และเขา้ใจถึงโรคท่ีผูป่้วยเป็นอยูด่ว้ย ใหผู้ป่้วยรู้สึกมัน่ใจวา่ผูดู้แลจะช่วย

ได ้เพื่อใหค้นไขมี้ก าลงัใจ 

                                                 

 ๖๓องฺ.สตฺตก. ๒๓/๓๔/๓๓. 

http://84000.org/tipitaka/read/?23/34/33


  
๒๑๖ 

๓. ใชพ้ื้นฐานความรู้เร่ืองธรรมะ ใหก้บัผูป่้วย ตวัอยา่งเช่น พรหมวหิาร ๔ 
ดงันั้น การดูแลผูป่้วยระยะสุดท้าย ไม่ใช่ใครก็ท าได้ แต่ตอ้งท างานเป็นทีม ไม่
จ  าเป็นตอ้งเก่งรู้มาก แต่มีจิตอาสา มีเมตตา มีจิตพร้อมท่ีจะเรียนรู้ มีความสามคัคี 
ใชท้ั้งศาสตร์และศิลป์ ประสานความรู้ในดา้นต่าง ๆ เพื่อช่วยให้ผูป่้วย มีจิตท่ีเป็น
กุศล บุญเป็นส่ิงท่ีดี เป็นกิจกรรมมีช่ือต่างๆ เช่นทาน ศีล ขวนขวายในกิจท่ีชอบ 
ผูใ้หก้ารดูแลตอ้งมีความพร้อม ควรมีการประเมินและติดตามผล จะตอ้งมาจากใจ  

๔. ควรให้ผูป่้วยพึ่งตนเองใหไ้ดม้ากท่ีสุด ในขณะเดียวกนั ตอ้งแสดงบทบาทเป็นท่ีพึ่ง
ของเขาดว้ย  ส่ิงท่ีคนไขต้อ้งการจริงๆ ในช่วงสุดทา้ยคือไม่อยากทรมานอาจตอ้ง
อาศยัเทคโนโลยีทางการแพทยด์้วย เช่นยาแก้ปวด เป็นตน้ แต่ไม่ใช่การยื้อชีวิต
อยา่งทรมานกบัผูป่้วย 

๓ 
 
 
 
 

พญ . 
เท ว ี
วั ฒ
นา 
 
 
 
 

ผูใ้ห้การดูแลควรเป็นกลัยาณมิตรท่ีดีของผูป่้วยแนะน าให้ผูป่้วยมี  สติ และสมาธิ มี
ชีวิตท่ีมีสงบ  ไม่ตอ้งค านึงถึงอนาคตวา่จะตายเม่ือไร แต่อยูก่บัมีความสุขกบัปัจจุบนั 
เน้นกับคนไข้ให้มีชีวิต อย่างมีความสงบและสุข มากกว่าจะไปคิดถึงความตายใน
อนาคตท่ียงัมาไม่ถึง 

๔ 
 
 
 
 
 

 

ร ศ .
ส ม
จินต ์ 
เพชร
พนัธ์
ศรี 
 
 
 
 
 
 

๑. ใช้พรหมวิหารธรรมในการเขา้ไปหาผูป่้วย คือมุ่งความเมตตาปราถนาให้ผูป่้วยมี
ความสุข จากนั้นจึงประเมินวา่ควรเยียวยาผูป่้วยดว้ยหลกัธรรมใดตามแต่พื้นฐาน
ของผูป่้วยแต่ละราย โดยการส่ือสารด้วยภาษาง่ายๆ ท่ีไม่ต้องเป็นภาษาบาลีให้
ผูป่้วยเขา้ใจยาก 

๒. ส าหรับผูป่้วยใกลเ้สียชีวิต  ผูใ้ห้การดูแลตอ้งประเมิน ล่วงหนา้ ผูดู้แลมอบดอกไม้
ธูปเทียนใหค้นไข ้และบอกวา่จะไปไหวพ้ระ หรือสวดมนตใ์หค้นไขฟั้งดว้ยเสียงท่ี
สงบและเยอืกเยน็ 



  
๒๑๗ 

๕ 

 

 
๖ 
 
 

 
อ .
ว า รุ
ณี 
แ จ่
ม ก
ร ะ
จาย 
 
 
 
น.ส. 
ว าณี 
แม่น
ย  า 

 

 ๑. ควรมีความเมตตากบัผูป่้วยใชห้ลกัพรหมวหิารธรรม เป็นกลัยาณมิตรกบัผูป่้วย  
๒. พยายามส่ือสารกบัผูป่้วยใหไ้ดจ้นทราบพื้นฐานท่ีแทจ้ริงของผูป่้วย เขา้ใจผูป่้วยให้

มากท่ีสุดจนผูป่้วยมีความไวว้างใจในตวัของผูใ้หก้ารดูแล 
๑.ใช้หลกัการว่าตนเป็นท่ีพึ่งแห่งตน ให้มากท่ีสุด อยูก่บัปัจจุบนัให้ดีท่ีสุด ให้ผูป่้วย

สามารถพึ่งพาตนเองไดม้ากสุดในขณะเดียวกนัก็ เป็นก าลงัใจใหผู้ป่้วยดว้ย  
๒. หมวดกรรม เช่ือในเร่ืองผลของกรรม ควรโน้มน้าวให้ผูป่้วยมีจิตใจท่ีอ่อนโยนลง

และเช่ือถือในเร่ืองกรรมซ่ึงเป็นหลักกรรมสกัตตาปัญญา อนัเป็นพื้นฐานของ
พุทธศาสนิกชน 

๗ 
 
 
 

น.ส. 
เพ็ชร
ลั ด
ด า 
ซ้ึ ง
จิ ต ร
สิ ริ
โ ร จ
น์ 
 
 

๑. การมีสติ จิตใจจดจ่อกบัผูป่้วย ทุ่มเทใหผู้ป่้วยจริง ๆ 
๒. การท างานเป็นทีม มีความสามคัคี ในการรักษาผูป่้วยดว้ยความเป็นมิตรและเมตตา

กบัผูป่้วยอยา่งจริงใจ 

๕.๔.๓ ประสบการณ์ทีไ่ด้รับจากการเยยีวยาทางใจผู้ป่วยระยะสุดท้าย 



  
๒๑๘ 

 ในประเด็นประสบการณ์ท่ีไดรั้บจากการเยยีวยาจิตใจผูป่้วย   ผลจากการด าเนินการสนทนา
กลุ่มไดเ้ดินทางมาถึงหัวขอ้ท่ีอภิปรายสุดทา้ยคือด้านประสบการณ์ในการเยียวยาจิตใจผูป่้วย ซ่ึง
ผูด้  าเนินการสนทนาไดส้อบถามถึงประสบการณ์ท่ีผูส้นทนาไดรั้บ และประสบการณ์ท่ีผูส้นทนา
ตอ้งการจะแบ่งปันสู่สังคม ซ่ึงผูร่้วมสนทนาไดร่้วมกบัอภิปรายและแสดงความคิดเห็นออกมาดงั
ตารางน้ี 

ตารางที่ ๓๑ แสดงประสบการณ์ที่ได้รับจากการเยียวยาทางใจผู้ป่วยระยะสุดท้ายของผู้เข้าร่วม
สนทนากลุ่ม 

 

ล าดับ ช่ือ ความคิดเห็นทีใ่ห้สัมภาษณ์ 

๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พ ร ะ
ม ห า สุ
เทพ  
สุ ทฺ ธิ

าโณ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. การให้การดูแลผูป่้วยนั้นตอ้งเร่ิมท่ีตวัผูดู้แลเองก่อน โดยให้มีเมตตาต่อผูป่้วยเพราะ ผูป่้วยสามารถรับรู้ถึง
ความเมตตาเองไดด้ว้ย 

๒. อารมณ์ของคนใกลต้ายนั้นจะมี กรรมอารมณ์ ซ่ึงเป็นส่ิงส าคญัจะท าใหผู้ป่้วยมีภพภูมิหนา้ท่ีดีหรือไม่ต่อไป 
ดงันั้นผูใ้หก้ารดูแลควรป้อนอารมณ์ท่ีดีใหก้บัผูป่้วยเช่น การท าทาน บุญและกุศลต่าง ๆ 

๓. ควรเป็นกลัยาณมิตรท่ีดีของผูป่้วย เป็นท่ีรักและท่ีไวว้างใจของผูป่้วย คิดเสมอวา่ผูป่้วยเป็นญาติพี่นอ้งของ
ตน   

๔. การปฏิบติัธรรม ท าไดเ้สมอใช้ธรรมะอยู่ตลอดเวลา ใช้ทั้ง สามทาง กาย วาจา ใจ น าไปใช้ให้เหมาะสม 
ผูใ้หก้ารดูแลสามารถปฏิบติั ใหเ้หมาะสม เพราะการมีกาย และวาจาท่ีดีกบัผูป่้วยก็ถือเป็นการท ากุศลขั้นศีล
แลว้ การมีจิตใจท่ีเมตตากบัผูป่้วยถือเป็นขั้นสมาธิ และการมองเห็นวา่ผูป่้วยมีกรรมเป็นของ ๆ ตนและเห็น
ความไมเ่ท่ียงของผูป่้วยก็ถือเป็นปัญญา 

 
๒ 
 

 
น พ .
โ ร จ น์

๑. การใชห้ลกัพรหมวหิารธรรมท่ีผดิไม่เหมาะสม เช่นการให้กรุณาท่ีมากเกินไป โดยไม่อุเบกขา โดยมอบการ
ช่วยเหลือทางการแพทย์ท่ีเกินความจ าเป็น ทรมานคนไข้มากไป เช่นคนไข้ต้องตายแล้วเน่ืองจากไม่
สามารถอยูไ่ดด้ว้ยตนเอง ก็ยื้อดว้ยเคร่ืองช่วยหายใจหรือป๊ัมหวัใจ โดยไม่เกิดประโยชน์เลย เป็นการทรมาน



  
๒๑๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รุ่ง  
สุวรรณ
สุทธิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คนไขแ้ละไม่สามารถใหค้นไขสู่้สุคติดว้ยความสงบ 
๒. ผูป่้วยใกลต้าย โคม่า ไม่รับรู้ประสาทใดแล้วทั้งห้าทาง การท างานของสมองของร่ากายหมดไปหรือยงั การดู

ม่านตาวา่สมองหยุดท างานหรือยงั ทวิปัญจวิญญาณ ดบัก่อน มโนวิญญาณจะดบัทีหลงั โดยจะเห็น อารมณ์ทั้ง 
สาม กรรมนิมิตอารมณ์ กรรมอารมณ์ คตินิมิตอารมณ์ ดงันั้นเม่ือผูป่้วยใกลเ้สียชีวิตจึงควรป้อนอารมณ์ท่ีดีเป็น
กุศลใหผู้ป่้วย ไม่ควรใหมี้การร้องไหค้ร ่ าครวญใหผู้ป่้วยเห็นใหเ้ป็นกงัวล 

๓. ตอ้งระวงัเร่ืองเพลงดว้ยเพราะ สามารถเป็นอารมณ์ท่ีก่อให้เกิดโลภะได ้หากใช้ตอนใกลต้ายจริงๆ เพราะ
อาจท าใหจิ้ตเป็นอกุศลไดแ้ละท าใหผู้ป่้วยมีทุคติเป็นท่ีไป จึงควรใชพ้ระรัตนตรัย หรือเพลงธรรมะก็ได ้ 

๔. การท าทานท่ีเป็นวตัถุไม่ตอ้งราคาแพง ก็สามารถเป็นเคร่ืองยึดเหน่ียวทางใจของผูป่้วยได ้โดยควรเตรียม
ตวัตายล่วงหน้า มีกรณีหน่ึงคนไขร้อการท าบุญ เม่ือคนไขไ้ดท้  าบุญ แล้วก็ส้ินใจทนัทีได ้และมีอาการท่ี
สงบดว้ย  

๕. การท าบุญแนวสะเดาะเคราะห์ เช่น การปล่อยปลา เป็นท่ีพึ่งทางใจของผูป่้วยดว้ย เพราะมาจากพระสูตร ท่ี
มีพระสารีบุตรแนะน าให้สามเณรกลบับา้นไปเยี่ยมพ่อแม่ เพื่อลาตาย แต่ระหวา่งทางพบปลาก าลงัตายจึง
ช่วยชีวติมนัมีผลท าใหเ้ณรนั้นพน้เคราะห์กรรม และมีอายยุนืยาวมาก 

๖. การอโหสิกรรมเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นหากผูป่้วยท าได ้เพราะเป็นการช่วยให้ผูป่้วยละคลายความโกรธต่อผูท่ี้เคย
ท าไม่ดีแต่ตนเอง 



  
๒๒๐ 

 
๓ 
 
 
 
 
 
 

 
พ ญ . 
เ ท ว ี
วฒันา 
 
 
 
 
 
 

๑. กิจกรรม การสวดมนต์ การแผ่เมตตา อย่างเป็นประจ า ช่วยเป็นท่ีพึ่งทางใจกบัผูป่้วยได ้เช่นผูป่้วยเด็ก มกั
กลวัผ ีพอ มีการสวดมนตก์็เป็นท่ีพึ่งทางใจได ้ 

๒. การนิมนต์พระมา อย่างไม่ไดบ้อกล่วงหน้า อาจท าให้คนไขเ้ขา้ใจผิด นึกวา่ตนใกลต้าย แต่ควรมาบ่อย ๆ 
เป็นกิจวตัร โดยใหค้  าปรึกษาเป็นเพื่อนกบัผูป่้วย ซ่ึงเป็นการสนบัสนุนการท ากุศล ของคนไขด้ว้ย   

๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รศ. สม
จินต ์ 
เพ ช ร
พั น ธ์
ศรี 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. ผูป่้วยต้องการอยู่กับลูกหลาน มากกว่าไปอยู่โรงพยาบาล ซ่ึงต้องได้รับการทรมานจากการรักษาทาง
การแพทย ์โดยเฉพาะผูสู้งอาย ุ

๒. ผูใ้หก้ารดูแลผูป่้วยควรเขา้ใจในตวัธรรมะเองก่อนอยา่งดีดว้ยก่อนท่ีจะน าไปใชก้บัผูป่้วย และมีความรู้เร่ือง
อ่ืนในบริบทอ่ืนก่อนดว้ย เพื่อจะน าไปใชแ้ละส่ือสารกบัผูป่้วย มีใจจะช่วยผูป่้วยใจตอ้งมาก่อนและตอ้งมี
การอบรมมาก่อน 

๓. การดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ยตอ้งท างานแบบ สหสาขา ทั้งแพทย ์พยาบาล นกัจิตวิทยา นกัโภชนาการ ญาติ
ส าคญัมาก ตอ้งเตรียมตวัญาติให้ดี ตอ้งท างานเป็นทีม  

๕ 
 
 
 
 
 

อ .
ว า รุ ณี 
แ จ่ ม ก
ระจาย 
 
 

๑. การใชห้ลกัธรรมกบัผูป่้วยใดตอ้ง ประเมิน สถานการณ์องคร์วมก่อน เช่นถา้ร่างกายเจบ็ปวดอยู ่ก็ยงัไม่ตอ้ง
แสดงธรรมใด ใช้เมตตาก่อน ตอ้งให้เวลากบัผูป่้วยก่อน เพราะผูป่้วยบางคนไม่พร้อมท่ีจะรับการเยียวยา
จิตใจแต่อยากอยูก่บัตวัเองก่อน ตอ้งใหผู้ป่้วยยอมรับและเปิดใจใหผู้ดู้แลเขา้ไปเยยีวยาจิตใจ 

๒. การดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ยต้องดูแลแบบองค์รวม คือตอ้งทราบขอ้มูลจากญาติก่อนดว้ย ตอ้งดูว่าผูป่้วยมี
พื้นฐานครอบครัวเช่นไร ปัญหาของผูป่้วยมีอะไรบา้ง เพื่อประเมินวา่ควรให้ความช่วยเหลือเยียวยาอยา่งไร 
และ เม่ือไร เพราะบางทีหากไม่มีการประเมินผู ้ป่วยแบบองค์รวมแล้วจะมีอุปสรรคกับเร่ืองการใช้



  
๒๒๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลกัธรรมดว้ย เพราะผูป่้วยไม่สนใจ หรือไม่เขา้ใจ  
๓. spiritual care คือ การให้การพยาบาลโดยค านึงถึงมิติดา้นจิตวิญญาณควบคู่ไปกบัการดูแลทางการแพทย์

ดว้ย   
๔. ผูใ้หก้ารดูแลควรมีเวลากบัคนไขใ้หเ้ต็มท่ี มีความสม ่าเสมอ เพื่อความต่อเน่ืองและความไวใ้จจากตวัผูป่้วย

ดว้ย  
 

๖ 
 
 

น . ส . 
ว า ณี 
แม่นย  า 
 
 

ส าหรับผูป่้วยเด็ก การพาเด็กไปท ากิจกรรมท่ีตอ้งการ และฝันไว ้ ถือ เป็นการท าบุญ กบัผูป่้วยระยะสุดทา้ย  
 

๗ 
 
 
 
 
 

น . ส . 
เพ็ ช ร
ลดัดา 
ซ้ึงจิตร
สิ ริ
โรจน ์
 
 
 
 

๑. ผูใ้ห้การดูแลควรเปิดใจกวา้ง มีใจท่ีจะรักษา ตอ้งไปดว้ยการลดตวัตนของผูใ้หก้ารดูแลเองด้วย ก่อน จะเขา้
ไปรักษาเยยีวยาผูป่้วย เป็นการฝึกตนเองของอาสาสมคัร  

๒. ผูใ้ห้การดูแลผูป่้วยนั้น ไม่ใช่เป็นการเขา้ไปดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ยเท่านั้นแต่ตอ้งดูแลญาติดว้ยเพราะญาติ
เองก็มีความทุกขใ์จกบัการก าลงัตอ้งเสียญาติอนัเป็นท่ีรักดว้ย 

 



  
๒๒๒ 

 ๕.๔.๔ บทสรุปในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายของผู้ร่วมสนทนากลุ่ม 
 ท้ายสุดของการสนทนากลุ่ม น.พ.โรจน์รุ่ง สุวรรณสุทธิ ประธานกลุ่มสนทนาได้สรุป
สุดทา้ย ถึงสาระส าคญัของการสนทนากลุ่ม จากทั้งสามหวัขอ้ค าถามไดว้า่  
 ๑. การดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ย ไม่ใช่ผูใ้ดก็สามารถท าได ้แต่ในแง่ตวัผูจ้ะท าหน้าท่ีให้การ
ดูแลผูป่้วยควรตอ้งเป็นทีมท่ีมีความพร้อม ท่ีมีผูใ้ห้การดูแลผูป่้วยแบบองคร์วม คือ ดูแลทั้งทางดา้น
ร่างกาย ซ่ึงควรเป็นหน้าท่ีของแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ ดูแลด้านจิตใจ ซ่ึงพระสงฆ์
สามารถเขา้มาช่วยเป็นท่ีพึ่ งพิงได้ และดูแลด้านสังคม ครอบครัวของผูป่้วย ซ่ึงอาจเป็นนักสังคม
สงเคราะห์หรือพวกจิตอาสา ท่ีสามารถเขา้มาเป็นท่ีพึ่งของผูป่้วยได ้ท่ีส าคญัท่ีสุดทีมงานนั้นตอ้งมี
ความพร้อมท่ีจะให ้เตม็ใจท่ีจะให ้และเป็นผูใ้หก้บัผูป่้วย โดยหลกัสังคหะวตัถุ ๔ ประการ คือ 
  ๑) ทาน การให ้ดว้ยส่ิงของหรือเวลากบัผูป่้วย 
  ๒) ปิยวาจา การใหค้  าพูดท่ีดี มีก าลงัใจ กบัผูป่้วย ท าใหผู้ป่้วยคลายความทุกขใ์จได ้ 
  ๓) อตัถจริยา คือ การกระท าตนใหเ้ป็นประโยชน์ต่อผูป่้วย 
  ๔) สมานตัตตา คือ การใหอ้ยา่งเสมอตน้เสมอปลายกบัผูป่้วย 
 ๒. ทีมงานควรเนน้ให้ผูป่้วยสามารถพึ่งตนเองไดม้ากท่ีสุดดว้ย แต่เม่ือผูป่้วยตอ้งการความ
ช่วยเหลือ ทีมงานก็พร้อมท่ีจะยืนเคียงขา้งและช่วยเหลือ ทา้ยท่ีสุดแลว้ของผูป่้วยระยะสุดทา้ย คือ
ผูป่้วยไม่ตอ้งการทรมาน ไม่ตอ้งการความเจบ็ปวด ผูป่้วยหลายรายกล่าววา่ไม่กลวัตายแต่ไม่ตอ้งการ
ความเจ็บปวด ทีมงานทางด้านการแพทย ์ตอ้งให้ความช่วยเหลือด้านยา หรือ ส่ิงท่ีท าให้บรรเทา
ความเจบ็ปวดดว้ย และญาติเองตอ้งตกลงกนัดว้ยวา่ความช่วยเหลือทางดา้นการแพทยจ์ะส้ินสุดท่ีใด 
ตอ้งการยื้อชีวิตของผูป่้วยนานแค่ไหน เป็นตน้ เพราะการช่วยเหลือทางดา้นการแพทยท่ี์มากเกินไป
จะเป็นการกรุณาท่ีมากเกินไป ผูป่้วยก็ทรมานดว้ย ญาติก็ส้ินเปลืองมาก โดยสุดทา้ยแลว้ไม่มีใครได้
อะไรเลย 
 ๓. การให้การดูแลผู ้ป่วยระยะสุดท้ายนั้ น ผู ้ให้การดูแล และทีมงานต้องท าตัวเป็น
กลัยาณมิตรท่ีดีกบัผูป่้วย มีหลกักลัยาณมิตรธรรม โดยมีจุดมุ่งหมายของการดูแลท่ีส าคญัท่ีสุดเพื่อให้
ผูป่้วยมีชีวติอยา่งมีคุณค่าสูงสุด มีความภาคภูมิใจในตวัของผูป่้วยเอง มีความสุขในการด ารงชีวิตอยู่
ในช่วงสุดทา้ยได้ นานไม่นานก็แล้วแต่ มีความมัน่ใจในการก้าวไปสู่ช่วงสุดท้ายโดยไม่มีความ
กงัวล ลดขอ้คา้งคาใจ ผูใ้ห้การดูแลพร้อมท่ีจะยนือยูเ่คียงขา้ง วา่เขาจะไม่ทรมาน และชีวิตหลงัความ
ตายท่ีจะไปสู่สุคติในท่ีสุด  

๕.๕ สรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
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 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยระเบียบวิธีวิจัยทั้ ง ๔ รูปแบบข้างต้น ให้ผลการศึกษาท่ี
สอดคลอ้งกนัและแตกต่างกนัในหลายประเด็นซ่ึงผูว้จิยัไดแ้สดงไวด้งัน้ี 
 ๑. เน่ืองจากมีการเก็บขอ้มูลจากผูใ้หก้ารดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ยหลายท่านท าให้ผูว้จิยัพบวา่ 
ผูใ้ห้การดูแลผูป่้วยท่ีเป็นพระสงฆ์นั้ น มีความเข้าใจในหลักพุทธธรรมท่ีดีกว่า ฆราวาสซ่ึงเป็น
บุคลากรทางการแพทย ์หรือนักสังคมสงเคราะห์ ดงันั้น การน าหลกัธรรมเขา้สู่ผูป่้วยจึงเป็นการ
น าเสนอท่ีผูป่้วยสามารถปฏิบติัได้ง่าย และตรงตามระดบัความรู้ความเขา้ใจทางพุทธศาสนาของ
ผูป่้วยดว้ย 
 ๒. พระสงฆ์สามารถเป็นส่ิงท่ีปลูกศรัทธาให้กบัผูป่้วยไดง่้ายกว่าบุคลากรทางการแพทย ์
ดังนั้ นผูป่้วยจะมีแนวโน้มท่ีมีความสุขใจ สบายใจ มีท่ีพึ่ งพาทางใจ เม่ือได้รับการเยียวยาจาก
พระสงฆ์ ท าให้เป็นส่ิงส าคญัประการแรก คือ การสร้างศรัทธาให้กบัผูป่้วยไดเ้ป็นอย่างดี จากนั้น
ผูป่้วยจึงนอ้มรับหลกัธรรมเพื่อมาเยยีวยาจิตใจไดต่้อไป 
 ๓. จากการศึกษาพบว่าหลักธรรมะท่ีใช้เยียวยาจิตใจผูป่้วยระยะสุดท้ายนั้นมีแนวโน้ม
เปล่ียนแปลงไปตามยุคสมยั กล่าวคือ เม่ือทบทวนวรรณกรรมในคร้ังพุทธกาลนั้นผูป่้วยมีแนวโนม้ท่ี
จะเขา้ใจ และยอมรับหลกัธรรมท่ียากและขั้นสูงได ้แต่ในทางปฏิบติัของสมยัปัจจุบนันั้น ผูป่้วยมี
แนวโนม้ท่ีจะยอมรับหลกัธรรมขั้นพื้นฐาน เช่น ศรัทธา และการท าทาน หลกัไตรสิกขา ซ่ึงเป็นการ
แสดงใหเ้ห็นถึงระดบัสติปัญญาท่ีแตกต่างกนัของคนในยคุสมยัท่ีต่างกนัดว้ย 
 ๔. จากการศึกษาวธีิการน าหลกัธรรมไปเยยีวยาจิตใจผูป่้วยนั้น พบวา่มีความสอดคลอ้งกนั
ในสมยัพุทธกาลพุทธกาลและในสมยัปัจจุบนัท่ีเยียวยาจิตใจผูป่้วยดว้ยการสร้างศรัทธาให้กบัผูป่้วย
เป็นขั้นแรก และมีการสาธยายธรรม การสนทนาธรรม และแสดงธรรม ตามสมควรแก่อตัภาพของ
ผูป่้วย พระสงฆใ์นสมยัปัจจุบนัก็ยงัคงใชว้ธีิการสาธยายสวดมนตใ์หผู้ป่้วยมีจิตท่ีเป็นกุศล และแสดง
ธรรมให้ผูป่้วยฟังในกรณีท่ีผูป่้วยมีความสนใจฟังธรรมแต่ร่างกายอ่อนแอไม่สามารถโตต้อบกบัผู ้
แสดงได้ หรือเป็นการสนทนาธรรมกบัผูป่้วยเม่ือร่างกายผูป่้วยยงัแข็งแรงและสนใจท่ีจะสนทนา
ธรรมเพื่อเพิ่มความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองชีวิตมากยิง่ข้ึน 



 
 

บทที ่๖ 
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 งานวิจยัน้ีเป็นงานวิจยัเชิงคุณภาพซ่ึงมีการเก็บขอ้มูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth 
interview) จากพระสงฆ์ผูใ้ห้การดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ย จ านวน ๕ รูปและบุคลากรทางการแพทย์
ผูใ้ห้การดูแลผูป่้วยระยะสุดท้าย จ านวน ๔ ราย ในช่วงเวลาตั้ งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๐ จนถึง 
สิงหาคม ๒๕๕๒ สังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) จากผูป่้วยระยะสุดทา้ย
จ านวน ๑๒ ราย และการจดัสนทนากลุ่ม (Focus Group) ของผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีประสบการณ์และมี
ความรู้ในการให้การดูแลเยียวยาจิตใจผูป่้วยระยะสุดทา้ยจ านวน ๗ ท่าน นอกจากน้ียงัมีการวิจยัเชิง
เอกสาร (Documentary Research) จากหลกัฐานในคมัภีร์ทางพระพุทธศาสนาเช่น พระไตรปิฎกและ
อรรถกถา ซ่ึงผลของการวจิยัสรุปดงัน้ีคือ 

๖.๑ สรุปผลการวจิัย 
 ๖.๑.๑ หลกัพุทธธรรมทีส่ามารถใช้ในการดูแลเยยีวยาจิตใจผู้ป่วยระยะสุดท้าย  
 จากงานวิจยัน้ีผูว้ิจยัสามารถสรุปหลกัธรรมในพระพุทธศาสนาท่ีเป็นประโยชน์สามารถ
น ามาใช้กบัผูป่้วยระยะสุดทา้ยและผูใ้ห้การดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ยนั้นมีความแตกต่างไปตามยุค
สมยั กล่าวคือในสมยัปัจจุบนันั้นผูป่้วยมกัยอมรับไดก้บัหลกัธรรมะท่ีปฏิบติัง่ายและเขา้ใจง่าย เช่น 
การให้ทาน การสวดมนต์ไหวพ้ระ เป็นตน้ แต่ในสมยัพุทธกาลซ่ึงผูว้ิจยัได้ศึกษาจากหลกัฐานใน
พระไตรปิฎกและอรรถกถานั้น ผูป่้วยท่ีมีปัญญาสามารถเขา้ใจหลกัธรรมท่ีลึกซ้ึงเช่น โพชฌงค์ ๗ 
การละซ่ึงอตัวาทุปาทานหรือการละอุปทานในขนัธ์ ๕ เป็นตน้ ซ่ึงจากงานวจิยัน้ีแสดงให้เห็นวา่กาล
สมยัท่ีเปล่ียนไปนั้นระดับปัญญาท่ีสามารถรับรู้และเข้าใจหลักธรรมนั้นก็เปล่ียนแปลงไปด้วย                 
ซ่ึงผลการวจิยัสรุปไดด้งัน้ี 
 ๑. ด้านผู้ป่วยระยะสุดท้าย  
 ผูว้ิจยัพบว่าหลกัธรรมท่ีน าไปใช้กบัผูป่้วยระยะสุดทา้ยได้ผลดีนั้นสามารถแบ่งกลุ่มของ
ผูป่้วยได ้๓ กลุ่ม ดงัน้ีคือ  
  ๑.๑ กลุ่มผู้ป่วยระยะสุดท้ายทีไ่ด้ผลดีเพียงเลก็น้อย ไดแ้ก่ กลุ่มผูป่้วยระยะสุดทา้ยท่ีไม่มี
ความสนใจในพระพุทธศาสนา และมีความรู้ทางพุทธศาสนาน้อย ผูป่้วยกลุ่มน้ี ไม่สามารถใช้
หลกัธรรมใดท่ีเหมาะให้กบัผูป่้วยกลุ่มน้ีปฏิบติั แต่ ผูใ้ห้การดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ยสามารถช่วย



  
๒๒๐ 

เยียวยาจิตใจผูป่้วยไดด้้วยความเมตตา ซ่ึงผูป่้วยท่ีใกลเ้สียชีวิตสามารถรับรู้ได้ และสามารถท าให้
ผูป่้วยมีจิตใจสงบและเป็นท่ีพึ่งทางใจของผูป่้วยระยะสุดทา้ยได ้
  ๑.๒. กลุ่มผู้ป่วยระยะสุดท้ายทีไ่ด้ผลค่อนข้างดี ไดแ้ก่ กลุ่มผูป่้วยระยะสุดทา้ยท่ีมีความรู้
ทางพระพุทธศาสนาปานกลาง หรือมีความสนใจในพระพุทธศาสนาปานกลาง พุทธธรรมท่ีเหมาะ
กบัผูป่้วยกลุ่มน้ีคือ 
  ๑) ทาน การให้ การแบ่งปันส่ิงของ และการเสียสละ๑ คือ สละทรัพยเ์พื่อประโยชน์ของ
ผูอ่ื้นและประโยชน์ต่อพระศาสนา การบ าเพญ็ทานผา่นพิธีกรรมต่าง ๆ ทางพระพุทธศาสนาร่วมกนั 
ของผูป่้วยระยะสุดทา้ยและญาติ เช่น การถวายสังฆทานถือเป็นวิธีในการดึงจิตใจผูป่้วยมามีศรัทธา
ต่อพระรัตนตรัยไดด้ว้ย การให้ทานน้ีรวมถึงอภยัทาน การให้อภยักบับุคคลท่ีเคยท าร้ายซ่ึงเป็นการ
ลดละคลายความอาฆาต พยาบาทของผูป่้วยกบับุคคลผูน้ั้น ซ่ึงท าให้ผูป่้วยระยะสุดทา้ยมีความสบาย
ใจข้ึนเม่ือใหอ้ภยัผูน้ั้นแลว้ 

 ๒) หลักไตรสิกขา คือ ขอ้ปฏิบติัท่ีเป็นหลกัส าหรับศึกษา คือ การอบรม กาย วาจา จิตใจ
และปัญญาใหย้ิง่ข้ึนไปจนบรรลุจุดหมายสูงสุด คือ พระนิพพาน๒  

 ๑. ศีล คือ การมีกายและ วาจา ท่ีเป็นกุศล ไม่ล่วงอกุศลกรรมบถ ๑๐ ประการ 
 ๒. สมาธิ คือการมีจิตใจท่ีจิตจ่ออยู่ในอารมณ์เดียว ซ่ึงในงานวิจยัน้ีไดท้  าการสัมภาษณ์

พระสงฆท่ี์มีประสบการณ์ในการใชห้ลกัธรรมในการเยียวยาจิตใจพบวา่ การแผเ่มตตาและการเจริญ
อานาปานสติ และการเจริญสติปัฏฐานในหมวด กายานุปัสนาสติปัฎฐาน คือ เอาอิริยาบถการ
เคล่ือนไหวเป็นอารมณ์ในการเจริญสมาธิ และเวทนานุปัสนาสติปัฏฐาน คือ การใชเ้วทนา ดูเวทนา
ท่ีเจบ็ปวดในขณะนั้นเป็นอารมณ์ของสมาธิสามารถน ามาใชก้บัผูป่้วยกลุ่มน้ี   

 ๓. ปัญญา คือ ความเข้าใจในชีวิตและธรรมะ การเยียวยาทางใจดีท่ีสุดและได้ผลกับ
ผูป่้วยมากท่ีสุดคือการให้ผูป่้วยไดมี้ปัญญาความรู้และเขา้ใจความจริงของชีวิตว่ามีเกิดข้ึนก็มีเส่ือม
ไปเป็นธรรมดา ตามหลกัพระไตรลกัษณ์ คือ อนิจจงั ทุกขงั และอนตัตา ความเขา้ใจในหลกัพระไตรลกัษณ์ 
น้ีจะตอ้งเขา้ใจอยา่งถึงแก่นแท ้จนยอมรับกบัความจริงขอ้น้ีไดด้ว้ย จากประสบการณ์ของพระสงฆ์
ท่ีเยียวยาจิตใจนั้นพบว่า ผูป่้วยท่ีมีการปฏิบัติมาถึงขั้นน้ีแล้วมีปัญญาเข้าใจในชีวิตและธรรมะ 
ยอมรับสัจจะธรรมขอ้น้ีได ้จะพบกบัความสุขในการใชชี้วติช่วงสุดทา้ยของการป่วยไข ้

                                                 
๑พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม,                

พิมพค์ร้ังท่ี ๑๓, (กรุงเทพมหานคร : ส านกัพิมพ ์เอส.อาร์. พร้ินต้ิง แมสโปรดกัส์ จ  ากดั, ๒๕๔๘), 
หนา้ ๙๓.  

๒เร่ืองเดียวกนั, หนา้ ๑๒๕. 



  
๒๒๑ 

  ๓) ศรัทธา เป็นหลักธรรมท่ีผูป่้วยระยะสุดท้ายจ าเป็นต้องรู้จกั และปฏิบติัได้หากมี
โอกาส โดยเฉพาะการมีศรัทธาในพระรัตนตรัยอนัไดแ้ก่ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ ์ผูป่้วย
เม่ือใกลเ้สียชีวิตพระสงฆ์และญาติสามารถช่วยให้ผูป่้วยระลึก และตั้งใจปฏิบติัได ้ซ่ึงเป็นธรรมท่ี
ง่ายต่อการปฏิบติั และจากการศึกษาหลกัฐานในคมัภีร์ทางพระพุทธศาสนาแลว้พบวา่ผูป่้วยระยะ
สุดทา้ยท่ีมีศรัทธาในพระรัตนตรัย ศรัทธาในองค์พระสัมมาสัมพุทธเจา้ เม่ือเสียชีวิตแลว้จะมีสุคติ
เป็นท่ีไป แมแ้ต่สัตวเ์ดรัจฉานท่ีศรัทธาในพระสุรเสียงของพระสัมมาสัมพุทธเจา้ก็ยงัสามารถมีสุคติ
เป็นท่ีไปได ้มีความศรัทธาในเร่ืองกรรม หรือกมัมสัทธา มีความเช่ือในเร่ืองกรรมและผลของกรรม
ตลอดจนปัญญาความตรัสรู้ดีของพระสัมมาสัมพุทธเจา้ 
 ๑.๓.กลุ่มผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่ได้ผลดีมาก ได้แก่กลุ่มผูป่้วยระยะสุดท้ายท่ีมีความรู้ทาง
พระพุทธศาสนามาก หรือผูป่้วยท่ีมีปัญญามากเช่นบุคคลต่าง ๆ ท่ีปรากฏอยูใ่นพระไตรปิฎกสมยั
พุทธกาล พุทธธรรมท่ีเหมาะกบัผูป่้วยกลุ่มน้ีท่ีปรากฏตามหลกัฐานคือ 
  ๑) โพชฌงค์ ๗ จากการวจิยัพบวา่หลกัธรรมน้ีเหมาะกบัผูท่ี้มีปัญญาแก่กลา้และเขา้ใจใน
ธรรมะ ซ่ึงจากคน้ควา้ในพระไตรปิฎกพบวา่เป็นหลกัธรรมท่ีใชไ้ดดี้กบัผูมี้ปัญญาระดบัพระอรหนัต ์คือ
พระอรหนัตส์ัมมาสัมพุทธเจา้ และพระอรหนัตส์าวก เช่น พระมหากสัสปะ และพระมหาโมคลานะ 
  ๒) มรณสติ การระลึกถึงความตาย และพิจารณาความตายว่าเป็นธรรมดา และเป็น
ธรรมชาติของมนุษย ์ในขณะท่ีผูป่้วยยงัมีชีวิตอยู่ ซ่ึงจากการคน้ควา้ในพระไตรปิฎกพบว่าผูท่ี้มี
ปัญญาท่ีเจริญมรณานุสติ เช่น ธิดาช่างทอหูก เม่ือส้ินชีวิตลงนอกจากจะมีสุคติเป็นท่ีไปแล้วยงั
สามารถบรรลุโสดาบนัไดด้ว้ย 
  ๓) โสดาปัตติยังคะ ๔ คือ คุณสมบติัแห่งพระโสดาบนั ๔ ประการ ซ่ึงผูว้ิจยัพบจาก
การศึกษาหลกัฐานในขั้นปฐมภูมิ คือ พระไตรปิฎกซ่ึงระบุถึงการให้ผูป่้วยระลึกถึงโสดาปัตติยงัคะ 
๔ ท่ีมีในตนแลว้ท าใหผู้ป่้วยหายป่วยได ้หรือมีสุคติเป็นท่ีไปได ้ซ่ึงมี ๔ ประการคือ 
   ๑. ความเล่ือมใสมัน่คงในพระพุทธคุณ  
   ๒. ความเล่ือมใสมัน่คงในพระธรรมคุณ 
   ๓. ความเล่ือมใสมัน่คงในพระสังฆคุณ 

   ๔. เป็นผูป้ระกอบดว้ยศีลท่ีพระอริยเจา้ใคร่แลว้ 
  ๔) อัตตวาทุปาทาน๓ คือ ความถือหรือส าคญัหมายอยู่ภายใจว่า มีตวัตน จะได ้จะเป็น 
เป็นนายบงัคบับญัชาส่ิงต่าง ๆ ได ้ไม่มองเห็นสภาวะความเป็นจริงของส่ิงทั้งปวง อนัรวมตวักนัเป็น
ตวัตนว่า เป็นเพียงส่ิงท่ีประชุมประกอบกันเข้า เป็นไปตามเหตุปัจจยัทั้ งหลายท่ีมาสัมพนัธ์กัน

                                                 

 ๓พระพรหมคุณาภรณ์, พจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลธรรม, อา้งแลว้, หนา้ ๒๑๕. 



  
๒๒๒ 

เท่านั้น ซ่ึงจากการคน้ควา้หลกัจากพระไตรปิฎกท าให้พบวา่ในสมยัพุทธกาลนั้น พระพุทธองคท์รง
แสดงธรรม และทรงสนทนาธรรมกบัผูป่้วยดว้ยหลกัธรรมมะให้ผูป่้วยละคลายอตัตวาทุปาทานน้ี 
เห็นความเป็นอนตัตา ของธรรมทั้งหลายและสามารถบรรลุธรรม หรือ มีสุคติเป็นท่ีไปได ้
  ๕) อุปทานในขันธ์ ๕ คือ การยดึถือขนัธ์ ทั้ง ๕ วา่เป็นตวัตน เป็นร่างกายของตน ดงันั้น
เม่ือเกิดการเจ็บป่วยจึงเป็นทุกขอ์ยา่งยิ่ง ซ่ึงแทจ้ริงแลว้ร่างกาย และชีวิตเป็นเพียงการรวมตวักนัของ
ขนัธ์ ทั้ง ๕ อนั ไดแ้ก่ รูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ แต่ปุถุชนทั้งหลายยงัไม่สามารถละ
อุปทานในขนัธ์ทั้ง ๕ ได ้แต่เม่ือพระสัมมาสัมพุทธเจา้ทรงแสดงธรรมให้ผูป่้วย เขา้ใจและละคลาย
อุปทานในขนัธ์ทั้ง ๕ ได้แล้วก็สามารถบรรลุธรรมได้ และมิสุคติเป็นท่ีไป หรือปรินิพพานใน
อตัภาพนั้นแลว้แต่คุณธรรมท่ีผูน้ั้นบรรลุได ้
  ๖) สัญญา ๑๐  ความก าหนดหมาย ส่ิงท่ีควรก าหนดหมายไวใ้นใจ ซ่ึงพระอานนทแ์สดง
แลว้ท าใหพ้ระภิกษุท่ีป่วยไข ้ไดส้ าเร็จอรหนัตแ์ละนิพพาน มี ๑๐ อยา่ง คือ 

  ๑. อนิจจสัญญา ก าหนดหมายความไม่เท่ียงแห่งสังขาร  
  ๒. อนตัตสัญญา ก าหนดหมายความเป็นอนตัตาแห่งธรรมทั้งปวง  
  ๓. อสุภสัญญา ก าหนดหมายความไม่งามแห่งกายพิจารณาเห็นโดยความเป็นของ

ไม่งามในกายน้ี  
  ๔. อาทีนวสัญญา ก าหนดหมายโทษแห่งกาย มีอาพาธต่างๆ เป็นตน้ 
  ๕. ปหานสัญญา ก าหนดหมายเพื่อละอกุศลวติกและบาปธรรม  
  ๖. วริาคสัญญา ก าหนดหมายวริาคะ คือ อริยมรรควา่เป็นธรรมอนัสงบประณีต  
  ๗. นิโรธสัญญา ก าหนดหมายนิโรธ คือ อริยผล วา่เป็นธรรมอนัสงบประณีต  
  ๘. สัพพโลเก อนิภิรตสัญญา ก าหนดหมายความไม่น่าเพลิดเพลินในโลกทั้งปวง  
  ๙. สัพพสังขาเรสุ อนิฏฐสัญญา ก าหนดหมายความไม่น่าปรารถนาในสังขารทั้งปวง  
  ๑๐. อานาปานสัสติ สติก าหนดลมหายใจเขา้ออก๔ 

 จากผลการศึกษาในงานวิจยัน้ี ไดข้อ้สรุปวา่ ในยุคปัจจุบนั พบวา่ผูป่้วยระยะสุดทา้ยจะเป็น
ผูป่้วยท่ีอยูใ่น สองกลุ่มแรก คือ กลุ่มผูป่้วยระยะสุดทา้ยท่ีไดผ้ลดีเพียงเล็กนอ้ย และกลุ่มผูป่้วยระยะ
สุดท้ายท่ีได้ผลค่อนขา้งดี พบผูป่้วยในกลุ่มท่ี สามคือกลุ่มผูป่้วยระยะสุดท้ายท่ีได้ผลดีมากเพียง
เล็กน้อยเท่านั้น ในขณะท่ีในสมยัพุทธกาลนั้น สามารถพบผูป่้วยระยะสุดทา้ยกลุ่มท่ีสาม คือ กลุ่ม
ผูป่้วยระยะสุดทา้ยท่ีไดผ้ลดีมากเป็นจ านวนมาก 
  

                                                 

 ๔องฺ.ทสก.อ. ๓๘/๑๙๐. 



  
๒๒๓ 

 ๒. ด้านผู้ให้การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย  
 ผูใ้หก้ารดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ย มีหลกัธรรมท่ีส าคญัท่ีจะตอ้งยดึถือปฏิบติั คือ  
 ๒.๑ พรหมวิหารธรรม ๔ หลกัพุทธธรรมท่ีส าคญัส าหรับผูใ้ห้การดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ย
คือ หลกัพรหมวหิารธรรม ๔ ประการอนัไดแ้ก่ 
  (๑) เมตตา คือ มีความต้องการให้ผูป่้วยมีความสุข ต้องการดูแลเอาใจใส่ให้ผูป่้วยมี
ความสุขกบัช่วงเวลาท่ีเหลือสุดทา้ยของชีวติ 

 (๒) กรุณา คือ มีความตอ้งการให้ผูป่้วยพน้จากความทุกข์ ทั้งทางร่างกายท่ีอาการของ
โรคก าเริบ และความทุกขท์างจิตใจท่ีผูป่้วยตอ้งหวาดกลวักบัการพลดัพรากท่ีก าลงัจะเกิดข้ึน 

 (๓) มุทิตา คือ ยนิดีดว้ยกบัผูป่้วยเม่ือผูป่้วยมีอาการเจบ็ป่วยทุเลาลง และผูป่้วยมีความสุข
กายสบายใจข้ึนจากอาการเจบ็ป่วย 

 (๔) อุเบกขา คือ ไม่หว ัน่ไหว เศร้าใจ หดหู่ใจ เม่ือผูใ้ห้การรักษา ให้การรักษาอยา่งเต็ม
ความสามารถแลว้ แต่ผูป่้วยก็ยงั ไม่หายเจ็บป่วย และตอ้งเสียชีวิตในท่ีสุด ซ่ึงจากการวิจยัพบวา่เป็น
หลกัธรรมท่ีผูใ้ห้การดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ยหลายท่านตั้งไวใ้นใจของตนเสมอ เม่ือมีโอกาสไดดู้แล
เยยีวยาจิตใจผูป่้วยระยะสุดทา้ย 
 ๒.๒ กัลยาณมิตรธรรม ๗ ประการ เป็นองคคุ์ณของกลัยาณมิตร คุณสมบติัของมิตรดีเป็น
ธรรมะท่ีส าคัญส าหรับผู ้ให้การดูแลผู ้ป่วยระยะสุดท้าย ซ่ึงจ าเป็นต้องน าไปใช้กับผู ้ป่วยอัน
ประกอบดว้ย 
  ๑. ปิโย คือ น่ารักเป็นมิตรเป็นกนัเองกบัผูป่้วยใหผู้ป่้วยรู้สึกอุ่นใจสบายใจท่ีไดอ้ยูด่ว้ย 
  ๒ .ครุ คือ น่าเคารพให้ผูป่้วยมีความมั่นใจในตัวผูใ้ห้การดูแลว่าสามารถให้ความ
ช่วยเหลือเขา ท าใหพ้วกเขามีความสุขใจได ้

 ๓. ภาวนีโย คือ น่าเจริญใจ หรือน่ายกยอ่ง ในฐานทรงคุณคือความรู้ในการดูแลเยยีวยาจิตใจ
ผูป่้วย 
  ๔. วตฺตา คือ รู้จกัพูดช้ีแจงให้ผูป่้วยเขา้ใจถึงเร่ืองโรคท่ีเป็นอยู ่และมีวิธีการพูดให้ผูป่้วย
เขา้ใจถึงธรรมชาติการเกิดแก่เจบ็ ตายของมนุษยถ์า้ผูป่้วยท าใจยอมรับได ้โดยท่ีไม่ท าร้ายจิตใจผูป่้วย 
  ๕. วจนกฺขโม คือ อดทนต่อถอ้ยค า ความโกรธของผูป่้วย เน่ืองจากผูป่้วยมกัมีอารมณ์ท่ี
ไม่ดีเพราะความทุกข์ทางกายท่ีได้รับอยู่ แต่พร้อมท่ีจะรับฟังค าปรึกษา อดทน ฟังได้ไม่เบ่ือไม่
ฉุนเฉียวกบัผูป่้วย 
  ๖. คมฺภีรญฺจ กถ  กตฺตา คือ การแถลงเร่ืองล ้ าลึกได้ สามารถอธิบายเร่ืองยุ่งยากซับซ้อนให้
เขา้ใจ และให้เรียนรู้เร่ืองราวท่ีลึกซ้ึงยิง่ข้ึนไป เช่นเร่ืองความเจ็บไข ้ความตาย และการพลดัพรากท่ีจะ



  
๒๒๔ 

มาถึงเป็นเร่ืองธรรมดาของมนุษยท่ี์ตอ้งพบ เป็นเร่ืองยากท่ีจะเขา้ใจแต่สามารถอธิบายโดยไม่ยุ่งยาก
และผูป่้วยยอมรับไดใ้นท่ีสุด 
  ๗. โน จฏฺ าเน นิโยชเย คือ ไม่ชกัน าในอฐานะ ไม่แนะน าในเร่ืองเหลวไหล หรือชกั
จูงไปในทางเส่ือมเสีย ท าใหผู้ป่้วยเกิดอกุศลจิต เพราะเป็นส่ิงท่ีตอ้งระวงัเป็นพิเศษ ซ่ึงจะท าใหผู้ป่้วย
มีทุคติเป็นท่ีไปได ้
 ๖.๑.๒ วธีิการใช้หลกัธรรมทางพระพุทธศาสนาในการเยยีวยาจิตใจผู้ป่วยระยะสุดท้าย 
 จากงานวจิยัน้ีผูว้จิยัพบวา่ ในอดีตสมยัพุทธกาลนั้นพระพุทธองคท์รงใชว้ิธีการเยยีวยาจิตใจ
ผูป่้วยใน ๒ รูปแบบหลกั คือ 
   ๑. การสาธายายธรรมะให้ผูป่้วยฟัง ซ่ึงเม่ือผูป่้วยรับฟังการสาธารยายแลว้มีความเขา้ใจ
ในพระธรรมและท าความเขา้ใจตามพระธรรมท่ีทรงแสดงก็มีจิตท่ีเป็นกุศล สามารถหายป่วยได ้
และถา้จะส้ินใจก็สามารถมีสุคติเป็นท่ีไป หรือสามารถบรรลุโลกุตรธรรมก่อนแลว้จึงท ากาละ และ
นิพพานได ้ 
  ๒. การสนทนาธรรมโดยถามตอบกับผูป่้วย ในกรณีท่ีผูป่้วยยงัคงสามารถพูดคุยได ้
จนกระทัง่ผูป่้วยเข้าใจในพระธรรมท่ีทรงแสดง แล้วจิตเป็นกุศล สามารถหายป่วยได้ และถ้าจะ
ส้ินใจก็สามารถมีสุคติเป็นท่ีไป หรือสามารถบรรลุธรรมก่อนแลว้จึงท ากาละนิพพานได ้
 ในสมยัปัจจุบนัท่ีผูว้ิจยัไดเ้ก็บขอ้มูลจากผูใ้ห้การดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ยทั้งท่ีเป็นพระสงฆ ์
และบุคลากรทางการแพทยแ์ลว้พบว่า การน าหลกัธรรมไปเยียวยาจิตใจผูป่้วยนั้น ยงัคงมีรูปแบบ
เหมือนกบัในสมยัพุทธกาลแต่แตกต่างกนัไปตาม ความรู้พื้นฐานทางพระพุทธศาสนาของผูป่้วย คือ 
 ๑. การสาธยายธรรมะให้ผูป่้วยฟัง พระสงฆท่ี์ไปเยี่ยมผูป่้วย มกัมีการสาธยายธรรมซ่ึงก็คือ
การสวดมนตใ์หผู้ป่้วยฟัง  
 ๒. การสนทนาธรรมโดยถามตอบกบัผูป่้วย ในรูปแบบการสนทนาธรรมโตต้อบระหวา่ง
ผูใ้ห้การดูแล กบัผูป่้วยซ่ึงใช้หลกัธรรมะง่ายๆให้ผูป่้วยเขา้ใจถึงความเจ็บไข ้ว่าเป็นธรรมดาของ
มนุษย ์เป็นตน้ 
 ๓. พิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา พระสงฆ์สามารถเยียวยาจิตใจผูป่้วยระยะสุดทา้ยผ่าน
พิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาโดยสร้างศรัทธาให้กบัผูป่้วย ผ่านการท าทานและรักษาศีล เช่น พิธี
กรรมการถวายสังฆทานและการสมาทานศีล ใหผู้ป่้วยรู้สึกมีศรัทธาในการใหท้านและรักษาศีล 
 ส าหรับวิธีการในการเยียวยาจิตใจผูป่้วยโดยใช้พุทธธรรมนั้นสามารถแบ่งตามกลุ่มผูป่้วย
ระยะสุดทา้ยคือ  
 ๑. กลุ่มผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่ได้ผลดีเพียงเล็กน้อย ได้แก่ กลุ่มผูป่้วยระยะสุดท้ายท่ีไม่มี
ความสนใจในพระพุทธศาสนาและมีความรู้ทางพุทธศาสนาน้อย วิธีการเยียวยาจิตใจผูป่้วยกลุ่มน้ี 



  
๒๒๕ 

ใช้การสัมผสัดว้ยเมตตาจิตท่ีมือหรือร่างกายผูป่้วย และแผเ่มตตาให้ผูป่้วยดว้ยกุศลจิตอย่างแทจ้ริง 
สามารถเป็นท่ีพึ่งให้ผูป่้วยได้ ให้ผูป่้วยได้ส้ินขณะท่ีได้จบัมือผูใ้ห้การดูแลไว ้ถือเป็นการเยียวยา
จิตใจผูป่้วยท่ีท าไดง่้ายและไดผ้ลท่ีสุด สามารถใช้ไดก้บัผูป่้วยระยะสุดทา้ยท่ีใกลเ้สียชีวิตทุกกรณี 
แมใ้นกรณีท่ีผูป่้วย มีประวติัท่ีไม่เคยสนใจในพุทธศาสนามาก่อน และไม่สนใจในการสร้างกุศลแม้
ในช่วงสุดทา้ยของชีวติ 
 ๒. กลุ่มผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่ได้ผลค่อนข้างดี ไดแ้ก่ กลุ่มผูป่้วยระยะสุดทา้ยท่ีมีความรู้ทาง 
พระพุทธศาสนาปานกลาง หรือมีความสนใจในพระพุทธศาสนาปานกลาง สามารถใช้วิธีการ
สาธยายธรรมใหผู้ป่้วยฟัง พระสงฆส์ามารถไปเยี่ยมผูป่้วย และมีการสาธยายธรรมซ่ึงก็คือ การสวด
มนตบ์า้ง โดยท่ีผูป่้วยอาจจะเขา้ใจหรือไม่เขา้ใจกบัธรรมท่ีสวดนั้นก็ได ้การสนทนาธรรมโดยถาม
ตอบกบัผูป่้วย ในรูปแบบการสนทนาธรรมโตต้อบระหว่างผูใ้ห้การดูแล ในกรณีท่ีผูป่้วยสามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้และพูดโตต้อบกบัผูส้นทนาธรรมได้ โดยส่ือสารกบัผูป่้วยซ่ึงใช้หลกัธรรมะ          
ง่าย ๆ ให้ผูป่้วยเขา้ใจถึงความเจ็บไข ้ว่าเป็นธรรมดาของมนุษย ์โดยอาจอาศยัการสนทนาเร่ืองใน
พระสูตร และในอรรถกถาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเจ็บป่วย เพื่อประกอบการสนทนาดว้ย นอกจากน้ียงัมี
วธีิการเยยีวยาจิตใจผูป่้วยวิธีหน่ึงท่ีผูว้จิยัพบวา่มีการถูกน าไปใชม้าก โดยพระสงฆท่ี์มีประสบการณ์
เยยีวยาจิตใจผูป่้วย นัน่คือการใชพ้ิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา ซ่ึงนบัวา่เป็นวิธีท่ีให้ผลสัมฤทธ์ิไดดี้
กบัคนไขทุ้กกลุ่ม เช่นการไหวพ้ระการสวดมนตบู์ชาพระรัตนตรัย การสมาทานรักษาศีล การถวาย
สังฆทาน การใส่บาตรพระสงฆร่์วมกนัของผูป่้วยและญาติ มีผลดีโดยตรงกบัจิตใจของผูป่้วยระยะ
สุดทา้ย ท าให้จิตจดจ่อกบับุญกุศลและเป็นสมาธิได ้โดยเฉพาะผูป่้วยกลุ่มท่ีมีศรัทธามาก แต่ขาด
การศึกษาหลักธรรมะ และปฏิบติัธรรมะมาก่อน พิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาจึงสามารถช่วย
เยียวยาจิตใจผูป่้วยกลุ่มน้ีได้เป็นอย่างดี ซ่ึงวิธีการน้ีผูว้ิจยัพบว่านอกจากจะเยียวยาจิตใจผูป่้วย         
ยงัสามารถเยยีวยาจิตใจญาติผูป่้วยซ่ึงก าลงัเผชิญความทุกขข์องการพลดัพรากญาติอนัเป็นท่ีรักไดอี้ก
ดว้ย พิธีกรรมทางพุทธศาสนา ยงัสามารถเป็นส่ิงช่วยให้เกิดความสามคัคีของญาติผูป่้วย การได้
ท าบุญร่วมกนั การร่วมกนัประกอบกุศล แสดงถึงความสามคัคีของญาติท าให้ผูป่้วยมีความสุขใจท่ี
ไดเ้ห็นความสมานสามคัคีของบุตรหลาน 
 ๓. กลุ่มผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่ได้ผลดีมาก ได้แก่ กลุ่มผูป่้วยระยะสุดท้ายท่ีมีความรู้ทาง
พระพุทธศาสนามาก หรือผูป่้วยท่ีมีปัญญามากเช่นบุคคลต่าง ๆ ท่ีปรากฏอยูใ่นพระไตรปิฎกสมยั
พุทธกาล เป็นตน้ วิธีการเยียวยาจิตใจผูป่้วยท่ีผูป่้วยซ่ึงมีพื้นฐานหรือเคยมีประสบการณ์การปฏิบติั
ธรรมและการศึกษาธรรมะมาก่อน คือ ใช้วิธีการสาธยายธรรมะให้ผูป่้วยฟัง พระสงฆ์สามารถไป
เยีย่มผูป่้วย และสาธยายธรรมในระดบัความรู้ของผูป่้วย การสนทนาธรรมโดยถามตอบกบัผูป่้วย ใน
รูปแบบการสนทนาธรรมโตต้อบระหวา่งผูใ้ห้การดูแล ในกรณีท่ีผูป่้วยสามารถช่วยเหลือตนเองได้



  
๒๒๖ 

และพูดโตต้อบกบัผูส้นทนาธรรมได ้การแผเ่มตตาและการเจริญอานาปานสติ ซ่ึงจากประสบการณ์
ของพระสงฆท่ี์ให้การดูแลเยียวยาจิตใจผูป่้วยระยะสุดทา้ยพบวา่ มีผูป่้วยมะเร็งระยะสุดทา้ยท่ีเจริญ
อานาปานสติอยา่งไพบูลยแ์ลว้ ไม่จ  าเป็นตอ้งกินยาแกป้วดเลย 
 ๖.๑.๓ ประสบการณ์ในการเยยีวยาจิตใจผู้ป่วยระยะสุดท้ายจากผู้ให้การดูแลป่วย  
 จากงานวิจยัน้ี ผูว้ิจยัสามารถสรุปประสบการณ์ท่ีเกิดข้ึนกบัพระสงฆ์และบุคลากรทางการ
แพทยต์ลอดจนผูใ้ห้การดูแลผูป่้วย ซ่ึงประสบการณ์อนัจะเป็นประโยชน์สามารถน ามาใชก้บัผูป่้วย
ระยะสุดทา้ยและผูใ้หก้ารดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ยดว้ยคือ 
 ๑. หลกัพุทธธรรมสามารถใชไ้ดก้บัผูป่้วยระยะสุดทา้ยทุกรูปแบบ แต่หลกัธรรมนั้นไม่เป็น
สาธารณะแก่ทุกคน เน่ืองจากพื้นฐานความรู้และความศรัทธาทางพระพุทธศาสนาของผูป่้วยแต่ละ
คนแตกต่างกนั ดงันั้นธรรมะประการหน่ึงเหมาะสมกบัผูป่้วยกลุ่มหน่ึงแต่อาจไม่เหมาะกบัผูป่้วยอีก
กลุ่มก็ได้ จึงเป็นหน้าท่ีของผูใ้ห้การรักษาพยาบาลซ่ึงต้องศึกษาผูป่้วยให้ดีก่อนถึงพื้นฐาน และ
ความสามารถทางดา้นร่างกายของผูป่้วยแต่ละราย จึงจะทราบวา่ควรน าธรรมะหมวดใด หรือใช้วิธี
เจริญภาวนาเช่นไรจึงเหมาะแก่ผูป่้วยรายนั้น ๆ 
 ๒. พระสงฆ์ผูใ้ห้การดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ย  ล้วนมีแรงบนัดาลใจในการดูแลผูป่้วยจาก
ความเมตตาต่อผูป่้วย เห็นใจผูป่้วย ตอ้งการช่วยเยียวยาจิตใจผูป่้วย เพราะเห็นว่าผูป่้วยมีความทุกข์
ทรมานจากโรคร้ายท่ีเผชิญอยู ่และมีแรงบนัดาลใจจากหลกัธรรมในพระพุทธศาสนาท่ีแสดงไวใ้น
พุทธพจน์ว่า จิตฺเต อสงฺกิลิฏฺเ  สุคติ ปาฏิกงฺขา”๕ ท่ีว่าเม่ือจิตท่ีเป็นกุศลไม่มีกิเลสแลว้ยอ่มมีสุคติ
เป็นท่ีหวงัได ้จึงตอ้งการให้ผูป่้วยมีกุศลจิตก่อนท่ีจะถึงแก่กรรม เพื่อให้ผูป่้วยพบความสุขในขณะท่ี
ยงัมีชีวติอยูแ่ละมีสุคติเป็นท่ีไปเม่ือส้ินชีวติแลว้ 
 ๓. การใช้พิธีกรรมทางพุทธศาสนากระท าร่วมกนั พระสงฆ์สามารถใช้พิธีกรรมเช่นการ
สมาทานศีลร่วมกัน การสวดมนต์ร่วมกัน การถวายสังฆทานร่วมกัน และกิจกรรมอ่ืน ๆ ทั้ ง
พระสงฆ์ ญาติผูป่้วย และตวัผูป่้วยเองดว้ยกระท าร่วมกนั เป็นการสร้างความสามคัคีและเกิดความ        
ปีติยินดีร่วมกนั เกิดความสบายใจในบทสวดมนต์นั้น จิตเป็นสมาธิ และพระสงฆ์ก็ให้พร ท าให้
ผูป่้วยรู้สึกมีความอุ่นใจท่ีได้รับพร และมีความศรัทธาในบุญกุศลท่ีตนไดท้  า ถือเป็นกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนาท่ีช่วยเยยีวยาจิตใจผูป่้วยได ้
 ๔. การเตรียมพร้อมเขา้สู่ความตาย จ าเป็นตอ้งอาศยัการเตรียมพร้อมทางดา้นจิตใจท่ีดีพอ 
จ าเป็นตอ้งสั่งสมอุปนิสัยนานพอ ยิ่งมีการเตรียมพร้อมและเจริญมรณานุสตินานเท่าใด ยิ่งมีความ
พร้อมและยอมรับกบัธรรมชาติความตายไดดี้เท่านั้น ผูป่้วยท่ีเหมาะสมกบัการเจริญมรณานุสตินั้น 
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๒๒๗ 

ตอ้งเป็นผูป่้วยท่ีมีความรู้พื้นฐานทางพระพุทธศาสนามาพอสมควรดงัเช่น จึงมีการเจริญมรณานุสติ           
ท่ีถูกตอ้ง ไม่กงัวลต่อความตายท่ีรอผูป่้วยอยู ่แต่ท าใจยอมรับกบัส่ิงนั้นได ้
 ๕. การรักษาพยาบาลผูป่้วยระยะสุดทา้ยนั้น จ  าเป็นตอ้งให้การดูแลในลกัษณะองคร์วม คือ
ให้การดูแลทั้งทางร่างกาย คือ การให้การรักษาทางการแพทยค์วบคู่ไปดว้ยกบัการเยียวยาทางจิตใจดว้ย 
พระพุทธศาสนา และให้การดูแลแบบสหสาขา คือ นอกจากแพทยแ์ละพยาบาลแล้ว ยงัควรมีนัก
สังคมสงเคราะห์และพระสงฆ์ผูเ้ป็นท่ีพึ่งทางใจดว้ย เพราะในทางพระพุทธศาสนาแลว้ชีวิตมนุษย์
เป็นธรรมชาติท่ีรวมตวักนัข้ึนของ ขนัธ์ ๕ รูปขนัธ์ ๑ และนามขนัธ์ ๔๖ การดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ย
แบบองคร์วมน้ีจึงเป็นการดูแลผูป่้วยท่ีไดผ้ลดีท่ีสุดกบัผูป่้วย 
 ๖. การดูแลผูเ้ยียวยาจิตใจป่วยระยะสุดท้ายนั้น ผูใ้ห้การดูแลควรพิจารณาต่อเน่ืองและ
ควบคู่ไปกบัการดูแลเยียวยาจิตใจญาติมิตรของผูป่้วยดว้ย เพราะในขณะท่ีดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ย
นั้น ผูใ้หก้ารดูแลก็จะมีโอกาสไดส้ัมผสักบัญาติผูป่้วย ไดพ้บปะกบัญาติมิตรของผูป่้วย ซ่ึงก าลงัตอ้ง
เผชิญกบัความพลดัพรากเช่นกนั และญาติผูป่้วยนั้นเป็นผูท่ี้จะตอ้งไดรั้บการเยียวยาจิตใจเช่นกนั 
เน่ืองจากตอ้งมีชีวติอยูใ่นโลกน้ีต่อไปพร้อมกบัความสูญเสียหลงัจากผูป่้วยไดเ้สียชีวติไปแลว้ 
 ๗. ผูป่้วยท่ีมีศรัทธาเช่ือค าสั่งสอนทางพุทธศาสนาในเร่ืองกรรม เช่ือเร่ืองการเวียนวา่ยตาย
เกิดในสังสารวฏั ในชีวิตท่ีผ่านมามีการท ากรรมดี มีแนวโน้มท่ีจะยอมรับความตาย และใช้ชีวิต
ในช่วงสุดท้ายได้มีความสุขดีกว่าผู ้ป่วยท่ีไม่เคยมีศรัทธา และไม่สนใจในเร่ืองค าสอนทาง
พระพุทธศาสนา และผูป่้วยท่ีไม่มีศรัทธาในพระพุทธศาสนามาก่อน แมใ้นช่วงสุดทา้ยของชีวิต ค า
สอนในพระพุทธศาสนาก็เขา้ถึงจิตใจของผูป่้วยไดย้ากกวา่ผูป่้วยท่ีมีศรัทธามาก่อน ดงัจะเห็นไดจ้าก
ผลท่ีผูป่้วยไม่สนใจปฏิบติัธรรมะเช่นการฟังเทศน์ฟังธรรม และการสวดมนต์ไหวพ้ระเพื่อเจริญ
พุทธานุสติ ธรรมนุสติ และสังฆานุสติ เหมือนผู ้ป่วยรายอ่ืน ๆ แต่อย่างไรก็ตามการสนทนาธรรม 
หรือการสนทนาดว้ยความอ่อนโยนและเมตตาจากผูใ้ห้การดูแล โดยให้ผูป่้วยมีโอกาสระบายส่ิงท่ี
อยูใ่นจิตใจก็สามารถช่วยเยยีวยาจิตใจของผูป่้วยกลุ่มน้ีได ้
 ๘. การยอมรับฟังความทุกขแ์ละความกงัวลใจจากผูป่้วยระยะสุดทา้ย ดว้ยความเมตตาและ
จริงใจกบัผูป่้วย นบัวา่เป็นการเยยีวยาทางจิตใจวธีิหน่ึงท่ีไดผ้ลดีมากกบัผูป่้วยระยะสุดทา้ยท่ีก าลงัจะ
จากโลกน้ีไป เพราะผูป่้วยกลุ่มน้ียอ่มมีความทุกขท่ี์เก็บอยูแ่ละตอ้งการระบายใหบุ้คคลท่ีไวใ้จไดรั้บ
ฟัง การเป็นกลัยาณมิตรท่ีแทจ้ริงกบัผูป่้วย เป็นท่ีรักและท่ีไวว้างใจของผูป่้วย สามารถน ามาซ่ึงความ
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๒๒๘ 

ไวว้างใจจากผูป่้วย ท าให้ผูป่้วยสามารถบอกเร่ืองส่วนตวัอ่ืน ๆ และความเจ็บไขข้องผูป่้วยเพิ่มเติม 
และเป็นประโยชน์ในการดูแลทางการแพทยข์องผูป่้วยดว้ย 
 ๙. ในช่วงเวลาสุดทา้ยก่อนการจากไปของผูป่้วย ควรมีการช่วยลดปลดเปล้ืองส่ิงท่ีคา้งคาใจ
ให้กบัผูป่้วยระยะสุดทา้ยให้ผูป่้วยไดบ้อกลา หรือขอโทษ ขออโหสิกรรมกบัญาติมิตร เพื่อให้ผูป่้วย
ได้จากไปอย่างไม่รู้สึกติดค้าง นอกจากน้ีผูใ้ห้การดูแลควรมีการเตรียมพร้อมด้านสถานท่ีและ
บรรยากาศ ท่ีสงบและเหมาะสมต่อการจากไปของผูป่้วย ไม่ควรมีการอาลยัอาวรณ์ ร ่ าไห้คร ่ าครวญ 
เพราะนอกจากจะไม่มีประโยชน์แลว้ ยงัเป็นการสร้างความกงัวล ท าให้ผูป่้วยมีความอาลยัและห่วง
กงัวลกบัญาติมิตรไม่มีความสงบ ท าให้ไม่สามารถจากโลกน้ีไปอยา่งสงบและมีจิตท่ีเป็นกุศลก่อน
เสียชีวติได ้
 ๑๐. การดูแลเยียวยาจิตใจผูป่้วยระยะสุดท้ายนั้นสามารถเป็นบทเรียนชีวิตและการเจริญ
มรณานุสติของผูใ้ห้การดูแลผูป่้วยท่ีดีท่ีสุด เน่ืองจากเป็นการได้สัมผสักบัชีวิตท่ีก าลงัเผชิญอยูก่บั
ความตายอยา่งแทจ้ริง หากผูใ้ห้การดูแลไดมี้การใส่ใจระลึกถึงความตายของตนเองซ่ึงก็จะเป็นเช่น
ผูป่้วยน้ีเช่นกนั จะเป็นส่ิงท่ีเป็นประโยชน์มากส าหรับผูใ้หก้ารดูแล 
 ๑๑. ผูป่้วยผูใ้ห้การดูแลเยียวยาจิตใจผูป่้วยจ าเป็นตอ้งมีทกัษะและไหวพริบในการพลิก
แพลงรูปแบบและแกไ้ขเหตุการณ์เฉพาะหนา้ส าหรับการเยียวยาจิตใจอยูเ่สมอ เพราะการเขา้ไปพบ
ผูป่้วยแต่ละคร้ังนั้นผูใ้ห้การเยียวยาจะไม่ทราบมาก่อนเลยวา่ผูป่้วยจะมีปฏิกิริยาเช่นไร จึงตอ้งอาศยั
ความอดทนและเมตตา กรุณา ยอมรับผูป่้วยได้ทุกรูปแบบ สามารถด าเนินการดูแลผูป่้วยได้จน
ตลอดขบวนการท่ีตั้งเป้าหมายไว ้หรือจนกระทัง่สามารถท าใหผู้ป่้วยมีความสุขในข้ึนได ้
 ๑๒. การไดมี้โอกาสเป็นผูเ้ยียวยาจิตใจผูป่้วยระยะสุดทา้ยนบัเป็นกุศลท่ีช่วยให้ผูท่ี้ก  าลงัจะ
เสียชีวิตได้มีความสุขในช่วงเวลาท่ีเหลือสุดท้ายของชีวิต และจะช่วยให้เขาได้มีสุคติเป็นท่ีไป
ตามแต่กุศลเหตุปัจจยัท่ีผูป่้วยไดส้ร้างไว ้และเป็นการสอนตวัเองของผูใ้หก้ารดูแลผูป่้วยถึงความไม่
ประมาทและความตายท่ีทุกคนตอ้งประสบอยา่งเล่ียงไม่ไดด้ว้ย 

๖.๒ อภปิรายผล 
 จากผลสรุปของการวจิยัท่ีพบวา่หลกัพุทธธรรมนั้นสามารถใชไ้ดก้บัผูป่้วยระยะสุดทา้ยไดดี้ 
แต่ก็จ  าเป็นตอ้งแบ่งผูป่้วยออกเป็นกลุ่ม ๆ ตามระดบัของความรู้ ความเขา้ใจ ตลอดจนความสนใจ
ในพระพุทธศาสนาด้วย ซ่ึงจากงานวิจยัน้ีได้แบ่งผูป่้วยออกได้ ๓ กลุ่ม คือ มีความรู้ ความเขา้ใจ 
ตลอดจนความสนใจในพระพุทธศาสนา เล็กนอ้ย ปานกลาง และมาก ผลสรุปน้ีเป็นผลการศึกษาใน
ปัจจุบนัสมยั ซ่ึงสอดคลอ้ง กบัในสมยัพุทธกาลเช่นกนัท่ีผูไ้ดรั้บฟังธรรมจากพระสัมมาสัมพุทธเจา้  
บางพวกก็ไม่สามารถเขา้ใจหลกัธรรมได ้บางพวกก็สามารถเขา้ใจหลกัธรรมไดบ้า้ง และ บางพวกก็



  
๒๒๙ 

สามารถเขา้ใจหลกัธรรมไดดี้และสามารถบรรลุธรรมในท่ีสุด ซ่ึงผลการวิจยัน้ีเป็นส่ิงยืนยนัวา่ผูใ้ห้
การดูแลผูป่้วยระยะสุดท้ายจ าเป็นตอ้งเห็นถึง ระดบัความรู้ ความเขา้ใจในพระพุทธศาสนาของ
ผูป่้วย และความสนใจในพุทธศาสนาของผูป่้วยดว้ย เพื่อความสัมฤทธ์ิผลของหลกัพุทธธรรม  

๖.๓ แนวความคิดใหม่เพ่ือการเตรียมความพร้อมเผชิญกับความตายส าหรับผู้ป่วย             
ระยะสุดท้าย 
 ภายหลงัจากผูว้ิจยัไดท้  าการศึกษาทราบถึงหลกัธรรมท่ีเหมาะสมกบัการเยียวยาจิตใจผูป่้วย
ระยะสุดทา้ย วธีิการท่ีใชเ้พื่อการเยยีวยาจิตใจ ตลอดจนประสบการณ์ของผูใ้ห้การเยียวยาจิตใจผูป่้วย
แล้ว ท าให้ผูว้ิจยัสรุปผลการศึกษาเป็นแนวความคิดใหม่ ส าหรับการเตรียมความพร้อมเผชิญกบั
ความตายของผูป่้วยระยะสุดทา้ยท่ีเหมาะสมกบั ยุคสมยัในปัจจุบนั และสามารถเขา้ถึงผูป่้วยระยะ
สุดทา้ยไดท้ัว่ไปทุกกลุ่มดงัน้ีคือ 
 

 
 

ภาพที ่๑๐ สมทตั Model 
 

 แนวความคิดการเตรียมความพร้อมเผชิญความตายของผูป่้วยระยะสุดทา้ยท่ีผูว้ิจยัตอ้งการ
น าเสนอในรูปแบบของ สมทัต ซ่ึงจากบทสรุปของงานวิจยัทั้ ง ๓ ประเด็น คือ ด้านหลักธรรม 
วธีิการ และประสบการณ์ในการเยยีวยาจิตใจผูป่้วย ผูว้จิยัสามารถสรุปรวมยอดทั้งหมดได ้เป็นหลกั

๓ 
ทาน 

 

๑ 
สัทธา ผูป่้วยระยะสดุทา้ย 

๒ 
มรณสติ 

๔ 
ไตรสิกขา 



  
๒๓๐ 

พุทธธรรม คือ สัทธา มรณสติ ทานและหลักไตรสิกขา อนัได้แก่ ศีล สมาธิ และปัญญา ซ่ึงจาก
ผลการวจิยัท่ีสัมภาษณ์จากพระสงฆท่ี์มีประสบการณ์เช่ียวชาญในการดูแลผูป่้วยใกลเ้สียชีวติ พบวา่
ผูป่้วยสามารถมีความสงบจองจิตใจจากหลักธรรม ดังกล่าวตามหลักการในพระพุทธศาสนา               
โดยแนวคิดน้ีมีรายละเอียดดงัน้ีคือ 
 ๑. เร่ิมดว้ยการสร้างสัทธาในค าสอนของพุทธศาสนา หรือมีสัทธาในพระรัตนตรัยให้แก่
ผูป่้วยเป็นอนัดับแรก เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมทางจิตใจส าหรับการจะให้หลักธรรมอ่ืน  ๆ เพื่อ
เยยีวยาต่อไป เพราะหากไม่มีสัทธา การใหห้ลกัธรรมขอ้อ่ืนต่อไปก็จะไม่ประสบความสัมฤทธ์ิผล 
 ๒. เม่ือผูป่้วยมีสัทธาแลว้ จึงค่อยช่วยให้เขารู้ถึงความเป็นจริงของชีวิตในดา้นต่าง ๆ ต่อไป
ซ่ึงรวมลงในเร่ืองของมรณสติ 
 ๓. เม่ือผูป่้วยมีสัทธา และเขา้ใจความจริงของชีวิตมากข้ึน จึงค่อยชกัน าเขาให้ท ากุศลโดย
เร่ิมจากเร่ืองง่าย คือ ทาน 
 ๔. เม่ือผูป่้วยเร่ิมท ากุศลหรือท าความดีขั้นง่าย ๆ ไดแ้ลว้ จึงค่อยช่วยให้เขาท าความดีขั้นท่ี
สูงข้ึนไป เช่น การรักษาศีล ฟังธรรม ท าสมาธิ ซ่ึงสรุปรวมไดใ้นหลกัไตรสิกขาเท่าท่ีผูป่้วยสามารถ
ปฏิบติัได ้
 ส าหรับรูปแบบเชิงปฏิบติัการของวธีิท่ีใชใ้นการเยียวยาจิตใจผูป่้วยระยะสุดทา้ยนั้น จากผล
ของงานวิจยัสามารถสังเคราะห์เป็นรูปแบบเชิงปฏิบติัการได้ในรูปแบบท่ีผูว้ิจยัเรียกว่าวิธี ๔.ส.                
ซ่ึงแสดงดงัภาพท่ี ๑๑ ไดด้งัน้ี 

 
 

ภาพที ่๑๑ ๔ ส. Model 

๒ 

สาธยายธรรม 

๔ 

สนทนาธรรม 

๑ 
สร้างสทัธา 

๓ 

แสดงธรรม 

ผูป่้วยระยะสดุทา้ย

สดุทา้ย 



  
๒๓๑ 

 ๑. สร้างสัทธา ผลสรุปของงานศึกษาพบว่า การสร้างสัทธาให้กบัผูป่้วยระยะสุดทา้ยโดย
พระสงฆ ์จะก่อใหเ้กิดผลดีแก่ผูป่้วยมากท่ีสุด ซ่ึงสัทธาดงักล่าวคือ การมีสัทธา ในพระรัตนตรัย และ
เร่ืองกรรม คือ มีความเช่ือเล่ือมใสในเร่ือง กรรม และผลของกรรมแลว้ เท่ากบัผูป่้วยมีความพร้อม
ในเบ้ืองตน้ส าหรับท่ีจะรับการเยยีวยาจิตใจในขั้นต่อไป 
 ๒. สาธยายธรรม การสาธยายธรรมน้ี มีความสัมพนัธ์กบัพิธีกรรมทางพุทธศาสนาด้วย 
ดงันั้นพระสงฆ์จึงเป็นบุคคลส าคญัท่ีจะช่วยเสริมสร้างสัทธาและความสัมฤทธ์ิผลของการสาธยาย
ธรรม การสาธยายธรรมน้ี อยู่ในรูปแบบของการสวดมนต์ สมาทานศีล ซ่ึงอาจเป็นภาษาบาลี                
ซ่ึงผูป่้วยอาจไม่ทราบความหมาย แต่เม่ือมีจิตเล่ือมใสกบัพิธีกรรม มีจิตท่ีเป็นกุศลในการฟังการ
สาธยายธรรมก็ยอ่มจะก่อให้เกิดผลดีในระดบัหน่ึง แต่หากผูป่้วยท่ีสามารถเขา้ใจธรรมมะท่ีรับฟัง
การสาธยายนั้น ก็จะยิ่งไดผ้ลดีกบัผูป่้วยมาก คือ มีทั้งความเขา้ใจในพระธรรมท่ีไดจ้ากการฟังการ
สาธยายและยงัไดส้ัทธาในพระธรรมนั้น มีผลใหผู้ป่้วยมีจิตท่ีเป็นกุศลในช่วงสุดทา้ยของชีวติ 
 ๓. สนทนาธรรม การสนทนาธรรมน้ีจะใชไ้ดดี้มากกบัผูป่้วยท่ีมีความสนใจในธรรมะ และ
มีสภาวะทางกายภาพท่ีเอ้ือต่อการสนทนาดว้ย ซ่ึงผูส้นทนาสามารถเป็นพระสงฆห์รือบุคลากรทาง
การแพทย์ หรือญาติมิตรท่ีมีเมตตา ต้องการให้ผูป่้วยสบายใจและเข้าใจในธรรมชาติของชีวิต                 
ในธรรมะท่ีสนทนา โดยผูท่ี้จะสนทนาธรรมควรเลือกหัวขอ้สนทนาธรรมท่ีเหมาะสมกบัระดับ
ความรู้ ความเขา้ใจพระธรรมของผูป่้วยดว้ย เพื่อความเขา้ใจของผูป่้วยเม่ือผูป่้วยมีความเขา้ใจใน
พระธรรมจิตย่อมเป็นกุศลแน่นอน แต่หากผูป่้วยมีความสงสัย เครียดกบัหัวขอ้สนทนาธรรมนั้น 
ควรเปล่ียนขอ้ความหรือเร่ืองท่ีสนทนาเพื่อมิให้เกิดผลในดา้นลบ กบัผูป่้วยเพราะผูป่้วยอาจมีจิตท่ี
เป็นอกุศลได ้
 ๔. การแสดงธรรม เป็นวิธีการเยียวยาจิตใจผูป่้วยท่ีเหมาะสมกบัผูป่้วยระยะสุดทา้ยทุกกลุ่ม 
เป็นการอธิบายและขยายความธรรมะให้ผูป่้วยฟัง เพื่อให้ผูป่้วยมีความเขา้ใจเร่ืองราวของธรรมชาติ
ชีวิตและเร่ืองของกรรมและผลของกรรมซ่ึงอาจจะช่วยให้ผูป่้วยมีจิตใจผอ่นคลายหรือผอ่งใสเพราะ
จิตใจมีความคลอ้ยตามไปตามกระแสธรรมท่ีไดรั้บฟังอยู ่
 ส าหรับรูปแบบเชิงปฏิบติัการซ่ึงเป็นรูแบบใหม่ท่ีผูว้ิจยัน าเสนอในงานวิจยัน้ี เป็นรูปแบบ
ของวธีิในการเยยีวยาจิตใจผูป่้วย ซ่ึงผูน้ าไปใชต้อ้งมีการใชอ้ยา่งเป็นรูปแบบท่ีควบคู่กนัไปทั้ง ๔ วิธี
ซ่ึงแต่ละวิธีจะส่งเสริมหรือสนับสนุนซ่ึงกันและกันเป็นวงกลมและน าไปปฏิบัติอย่างต่อเน่ือง 
เพราะเวลาของผูป่้วยระยะสุดทา้ยนั้นเหลือน้อยอยูแ่ลว้ การน าไปใชอ้ยา่งต่อเน่ืองจึงไดผ้ลสัมฤทธ์ิ
ท่ีสุดกล่าวคือ ในการเยียวยาผูป่้วยระยะสุดทา้ยตามแนวพุทธศาสนานั้น ควรเร่ิมท่ีการสร้างสัทธา
ให้แก่ผูป่้วย เพราะการมีสัทธาหมายถึงการเปิดใจรับขอ้แนะน าหรือมีความพร้อมทางจิตใจท่ีจะรับ
การเยียวยาในขั้นต่อไป เม่ือผูป่้วยมีสัทธาแลว้หรือมีความพร้อมทางจิตใจแลว้จึงต่อดว้ยข้ึนท่ี สอง



  
๒๓๒ 

คือ การสาธยายธรรมให้ฟัง ซ่ึงเป็นวิธีการแบบง่าย ๆ โดยท่ีผูป่้วยจะเขา้ใจหรือไม่เขา้ใจในเร่ืองท่ี
สาธยายไม่ส าคัญ หากผูป่้วยมีใจสัทธาก็จะช่วยให้จิตใจผูป่้วยผ่อนคลายโดยสงบหรือผ่องใส               
ในพลงัแห่งสัทธาในกระแสธรรมท่ีสาธยายหรือสวดนั้นได ้เม่ือผูป่้วยมีความพร้อมในระดงัท่ีสอง
สามารถพฒันาวิธีการไปในล าดบัท่ีสาม คือ การสนทนาธรรม เพื่อความเขา้ใจในความจริงของชีวิต
ชดัเจนยิง่ข้ึน เพื่อผูป่้วยไดค้ลายความทุกข ์กงัวลใจในความเจบ็ป่วยไดตามควร เม่ือมีความพร้อมใน
ระดบัท่ีสามแล้วจึงใช้วิธีการท่ีส่ี คือ การแสดงธรรมหรือสอนธรรม เพื่อช่วยให้ผูป่้วยเขา้ใจสัจจะ
ธรรม เขา้ใจชีวติ รวมทั้งความเจบ็ป่วยและความตายไดดี้ยิง่ข้ึน 

๖.๔ ข้อเสนอแนะ 
 ๖.๔.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
  ๑. โรงพยาบาลและสถานพยาบาลต่าง ๆ ท่ีมีผูป่้วยระยะสุดท้ายรักษาตวัอยู่ สามารถน า
หลกัธรรมและรูปแบบการเยียวยาจิตใจของงานวิจยัน้ีไปใช้ในทางปฏิบติั เพราะผูป่้วยระยะสุดท้าย
จ าเป็นตอ้งไดรั้บการเยยีวยาทางใจ นอกจากจะมีการรักษาพยาบาลทางกายภาพซ่ึงตอ้งใหต้ามปกติอยูแ่ลว้  
  ๒.โรงพยาบาลและสถานพยาบาลต่างๆสามารถจัดสถานท่ีในการดูแลผูป่้วยซ่ึง
เหมาะสมกบัผูป่้วยโดยเนน้ความสงบให้กบัผูป่้วยระยะสุดทา้ยและเอ้ือต่อการสร้างศรัทธากบัผูป่้วย 
ท าใหผู้ป่้วยมีจิตท่ีเป็นกุศลไดม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าไดใ้นช่วงสุดทา้ยของชีวติ 
  ๓. ความรู้ท่ีไดจ้ากงานวิจยัน้ีสามารถน าไปเพื่อการเตรียมความพร้อมส าหรับคนชรา            
ท่ีมีอายมุาก ซ่ึงใกลสู่้ความตายในระยะเวลาอนัใกลไ้ดด้ว้ยเช่นกนั 
 ๖.๔.๒ ข้อเสนอแนะเพ่ือการวจัิย 
  ๑. งานวิจยัคร้ังต่อไปควรพิจารณาถึงกลุ่มประชากรอ่ืนท่ีสามารถน าพุทธธรรม เขา้ไป
ใช้ในการปฏิบติัไดแ้ละจะเกิดผลดี เช่น กลุ่มผูสู้งอายุ ซ่ึงมีเวลาว่างจากการท างานในวยัสร้างฐานะ 
และเตรียมพร้อมเขา้สู่ความตายในเวลาอนัใกลด้ว้ย หรือกลุ่มเด็กซ่ึงก าลงัเร่ิมตน้ชีวิตและตอ้งเป็น
ผูใ้หญ่ในสังคมต่อไป 
  ๒. ควรมีการศึกษาหัวขอ้พุทธธรรมอ่ืนท่ีเหมาะสมกับผูป่้วยระยะสุดท้าย หรือกลุ่ม
ประชากรท่ีตอ้งการศึกษา เพื่อศึกษาหาผลดีและประโยชน์ของพุทธธรรมกบัการด าเนินชีวติ 
  ๓. ควรมีการศึกษาถึงวิธีการเยียวยาทางใจกับญาติของผู ้ป่วยระยะสุดท้ายด้วย   
เน่ืองจากญาติของผูป่้วยก็มีความเสียใจ ซ่ึงก าลงัจะตอ้งสูญเสียญาติพี่นอ้งอนัเป็นท่ีรักดว้ย และ ตอ้ง
เยยีวยาจิตใจญาติของผูป่้วย เม่ือพวกเขาตอ้งสูญเสียญาติไปแลว้ดว้ย 
  ๔. งานวจิยัคร้ังต่อไปอาจท าในรูปแบบเชิงปริมาณ ซ่ึงมีการเก็บขอ้มูลในเชิงกวา้งมีกลุ่ม
ประชากรจ านวนมากเพื่อไดข้อ้สรุปซ่ึงเป็นตวัเลขและไดข้อ้สรุปอีกแง่มุมหน่ึง 
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วทิยาลยั, ๒๕๔๗. 

พระมหาวชัรินทร์  ปญฺ าวโุธ, “ความการศึกษาวเิคราะห์อิทธิพลของมรณสติต่อพฤติกรรมการท างาน 
ศึกษาเฉพาะกรณีพยาบาลผูดู้แลผูป่้วยหนักในเขตกรุงเทพมหานคร”. วิทยานิพนธ์พุทธ
ศาสตรมหาบัณฑิต. บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๔๖. 

ระวีวรรณ  ถวายทรัพย์. “ความผาสุกทางจิตวิญญาณของผูติ้ดเช้ือเอชไอวี/เอดส์”. วิทยานิพนธ์
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต. บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, ๒๕๔๕. 

ลดารัตน์  สาภินนัทร์. “ภาวะธรรมทศัน์ในวยัสูงอายุและการเตรียมตวัเก่ียวกบัความตายของผูสู้งอายุ”.
วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต . บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 
๒๕๔๕. 

 ๖) เอกสารทีย่งัไม่ได้ตีพมิพ์ 
สรุปผลการเสวนา. “เรียนรู้สู่การปฏิบติั : การดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ย”. ณ ห้องประชุมอาคารเพชร

รัตน์ ชั้ น ๖ วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล  วนัเสาร์ท่ี ๒๑ 
กุมภาพนัธ์ ๒๕๔๙ เวลา ๐๘.๐๐- ๑๖.๐๐ น. (อดัส าเนา). 

สรุปการฝึกอบรมสมนาเชิงปฏิบัติการ . “การเผชิญความตายอย่างสงบ”. ระหว่างวนัท่ี ๕-๗ 
พฤษภาคม ๒๕๔๙ ณ แสนปาร์มเทรนน่ิง อ. ก าแพงแสน จ.นครปฐม (อดัส าเนา). 

เอกสารสรุปผลการเสวนา. “เรียนรู้สู่การปฏิบติั : การดูแลผูป่้วยระยะสุดท้าย”. ณ ห้องประชุม
อาคารเพชรรัตน์ ชั้น ๖ วทิยาลยัแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล วนัเสาร์ท่ี 
๒๑ กุมภาพนัธ์ ๒๕๔๙ เวลา ๐๘.๐๐–๑๖.๐๐ น. กรุงเทพมหานคร : วชิรพยาบาล, ๒๕๔๙                  
(อดัส าเนา). 

เอกสารสรุปผลการเสวนา. “หนทางสู่ความตายอยา่งสงบ”. เครือข่ายชาวพุทธเพื่อพระพุทธศาสนา
และสังคมไทย (คพส.) วนัท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ เวลา ๑๔.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ ชั้น ๔ ตึก
เอนกประสงค์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 
๒๕๔๖ (อดัส าเนา). 



  
๒๓๘ 

 ๗) การสัมภาษณ์ 
สัมภาษณ์  พระอาจารยค์รรชิต  คุณวโร.  วดัญาณเวศกวนั นครปฐม. ๑๗ เมษายน. ๒๕๕๒. 
สัมภาษณ์  พระอาจารยค์รรชิต  อากิญฺจโน. วดัป่าสันติธรรม ชยัภูมิ. ๒๔ กุมภาพนัธ์ ๒๕๕๒ 
สัมภาษณ์  พระอาจารยไ์พศาล  วสิาโล. วดัป่าสุคโต ชยัภูมิ. ๑๐ เมษายน ๒๕๕๒. 
สัมภาษณ์  พระอาจารยสุ์ขุมาลชาติ  ิิตปญฺโ . วดัประสาทปุณญาวาส กรุงเทพมหานคร. ๒๒ 

เมษายน ๒๕๕๒. 
สัมภาษณ์  พระอุดมประชาทร. จา้อาวาสวดัพระบาทน ้าพุ ลพบุรี. ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๒. 
 

๒ ภาษาองักฤษ 
 1) Books  
Alfred Bloom, “Buddhism and Healing”, The Art of Happiness, (New York: Riverhead Books, 

1998. 
Brenda Mallon. “Dreams, counseling and healing” Research conference of British Association for 

Counselling and Psycho- therapy, 2000. 
Chessick, R.D.(1965) : “Empathy and Love in Psychotherapy” American Journal of Psychotherapy. 
Capra, F The turning point. Science society and the rising culture. London : Flamingo, 1985. 
Counselling and psychotherapy Research. Volume 5. Number 4/December 2005. 
Di Mola G, Le cure palliative. Approccio assistenssiale ai malati terminali,. Floriani : Milano, 

1987. 
Greg Bogart. “Meditation And Psychotherapy :A Review of the Literature”. The American 

Journal of Psychotherapy, 1991. 
Hill, Andrew, and Brettle, Alison.  “The effectiveness of counseling with olderpeople”. Journal of 

Pinit Ratanakul. Buddhism, Health and Disease. Eubios Journal of Asian and 
International Bioethics, 2004. 

Moreau G, et al. Le service daccompanement spiritual dela maison Sarrazin. College de       
 France : Quebec, 1984. 
Pam Mc Grath, Buddhist spirituality-a compassionate perspective on hospice care, Mortality 

Vol. 3. Nov. 1998. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ๒ 
 

รายช่ือผู้ทีสั่มภาษณ์และ รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิทีเ่ข้าร่วมสัมมนากลุ่ม (โฟกสักรุ๊ฟ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
๒๔๙ 

รายช่ือผู้ทีสั่มภาษณ์ 
 

   ๑. พระอาจารยค์รรชิต  อากิญฺจโน วดัป่าสันติธรรม    จงัหวดัชยัภูมิ  
   ๒. พระอุดมประชาทร          วดัพระบาทน ้าพุ   จงัหวดัลพบุรี  
   ๓. พระอาจารยไ์พศาล  วสิาโล  วดัป่าสุคโต    จงัหวดัชยัภูมิ 
   ๔. พระอาจารยค์รรชิต  คุณวโร       วดัญาณเวศกวนั   จงัหวดันครปฐม  

๕. พระอาจารยสุ์ขมุาลชาติ ฐิตปญฺโญ  วดัประสาทปุณญาวาส     กรุงเทพมหานคร 
 
 
 

รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิทีเ่ข้าร่วมการสนทนากลุ่ม (Focus Group) 
 

๑. พระมหาสุเทพ  สุทฺธิญาโณ     วดัสังเวชวศิยาราม   
๒. นพ.โรจน์รุ่ง  สุวรรณสุทธิ     ชมรมพุทธศาสตร์ศิริราชพยาบาล  
๓. พญ. เทว ี วฒันา     โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  
๔. รศ. สมจินต ์ เพชรพนัธ์ศรี     อาจารยพ์ยาบาลจากศิริราชพยาบาล   
๕. อ.วารุณี  แจ่มกระจาย        อาจารยว์ทิยาลยัพยาบาลเก้ือการุณย ์  
๖.  น.ส.วาณี  แม่นย  า       พยาบาลจากโรงพยาบาลเด็ก   
๗. น.ส. เพช็รลดัดา  ซ้ึงจิตรสิริโรจน์    นกัสังคมสงเคราะห์จากเครือข่ายพุทธิกา 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ๓ 
 

แบบสัมภาษณ์เชิงลกึในการเกบ็ข้อมูลจากผู้ให้การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
๒๕๑ 

แบบสัมภาษณ์เชิงลกึในการเกบ็ข้อมูลจากผู้ให้การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย 

ส่วนที ่๑. ข้อมูลพืน้ฐานของผู้ให้การดูแล 
๑. ท่านมีประสบการณ์ใหก้ารดูแลผูป่้วยมานานเท่าใด (ปี) 
๒. ท่านมีความรู้สึกอย่างไรบ้างเก่ียวกับการเยียวยาจิตใจผูป่้วยระยะสุดท้ายด้วยหลัก

พระพุทธศาสนา 
๓. ท่านมีแรงบนัดาลใจใดในการมาสนใจดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ย 

ส่วนที ่๒. สอบถามถึงหลกัธรรมะทีผู้่ให้การดูแลได้ใช้กบัผู้ป่วย 
๑. ท่านใชว้ธีิการใดในการเลือกหลกัธรรมะเพี่อใชเ้ยยีวยาจิตใจผูป่้วย  
๒. โดยมากแลว้ท่านใชห้ลกัธรรมะใดบา้งในการเยยีวยาจิตใจผูป่้วย 
๓. ผลลพัธ์ท่ีท่านพบจากการใชธ้รรมะนั้นใจการดูแลเยยีวยาจิตใจผูป่้วยเป็นเช่นไร 

ส่วนที ่๓. สอบถามถึงวธีิการเยยีวยาทางใจทีใ่ห้แก่ผู้ป่วย 
๑. ท่านไดว้ธีิการใดทางพุทธศาสนา ในการเยยีวยาทางใจผูป่้วยระยะสุดทา้ยท่ีท่านดูแล 
๒. ท่านไดมี้กิจกรรมท่ีเก่ียวกบัพระพุทธศาสนาท่ีท าร่วมกบัผูป่้วยระยะสุดทา้ยบา้งหรือไม่ 

อยา่งไร เช่นการฟังธรรมร่วมกนั การสวดมนตร่์วมกนั หรือการสนทนาธรรมร่วมกนั 
และไดด้ าเนินกิจกรรมอยา่งไรบา้ง 

๓. ผลลพัธ์ท่ีท่านสังเกตไดจ้ากวธีิการเยยีวยาจิตใจผูป่้วยเป็นเช่นไรบา้ง 

ส่วนที ่๔. สอบถามถึงประสบการณ์ในการใช้พุทธธรรมในการเยยีวยาจิตใจผู้ป่วยระยะสุดท้าย 
๑. จากประสบการณ์ในการเยียวยาจิตใจผูป่้วยระยะสุดทา้ย หรือ ผูป่้วยท่ีใกลเ้สียชีวิตนั้น 

มีกรณีใดบา้งท่ีท่านรู้สึกประทบัใจ และตอ้งการถ่ายทอดใหผู้อ่ื้นไดรั้บรู้บา้ง 
๒. จากประสบการณ์ของท่านมีกรณีใดบา้งท่ีท่านเห็นชัดเจนว่าพุทธธรรมสามารถช่วย

เยยีวยาจิตใจผูป่้วยไดดี้ ในประสบการณ์นั้นท่านไดดู้แลจิตใจผูป่้วยเหล่านั้นอยา่งไร 
๓. จากประสบการณ์ของท่านในการดูแลผู ้ป่วยระยะสุดท้าย ท่านคิดว่าธรรมะใน

พระพุทธศาสนาสามารถใช้เพื่อการเยียวยาจิตใจของผูป่้วยดงักล่าวไดทุ้กคนหรือไม่ 
มากนอ้ย อยา่งไร 

๔. ธรรมะหมวดใดท่ีท่าน น าไปเยยีวยาจิตใจผูป่้วยแลว้ ท่านพบวา่ไดผ้ลดีกบัผูป่้วยท่ีสุด 
๕. จากประสบการณ์ของท่าน ผูป่้วยท่ีไดธ้รรมะในพระพุทธศาสนาเยียวยาจิตใจแล้ว มี

การจากโลกน้ีไปอยา่งสงบมากนอ้ยเพียงใด 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ๔ 
 

แบบสนทนากลุ่ม (Focus Group) ในการเกบ็ข้อมูลจากผู้ให้การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
๒๕๓ 

แบบสนทนากลุ่ม(Focus Group) ในการเกบ็ข้อมูลจากผู้ให้การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย 

ส่วนที ่๑. ข้อมูลพืน้ฐานของผู้ให้การดูแล 
๑.   ท่านมีประสบการณ์ใหก้ารดูแลผูป่้วยมานานเท่าใด (ปี) 
๒. ท่านมีความรู้สึกอย่างไรบ้างเก่ียวกับการเยียวยาจิตใจผูป่้วยระยะสุดท้ายด้วยหลัก

พระพุทธศาสนา 
๓. ท่านมีแรงบนัดาลใจใดในการมาสนใจดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ย 

ส่วนที ่๒. สอบถามถึงหลกัธรรมะทีผู้่ให้การดูแลได้ใช้กบัผู้ป่วย 
๑. ท่านใชว้ธีิการใดในการเลือกหลกัธรรมะเพี่อใชเ้ยยีวยาจิตใจผูป่้วย 

ส่วนที ่๓. สอบถามถึงวธีิการเยยีวยาทางใจทีใ่ห้แก่ผู้ป่วย 
๑. ท่านไดมี้กิจกรรมท่ีเก่ียวกบัพระพุทธศาสนาท่ีท าร่วมกบัผูป่้วยระยะสุดทา้ยบา้งหรือไม่ 

อยา่งไร เช่นการฟังธรรมร่วมกนั การสวดมนตร่์วมกนั หรือการสนทนาธรรมร่วมกนั 
และไดด้ าเนินกิจกรรมอยา่งไรบา้ง 

ส่วนที ่๔. สอบถามถึงประสบการณ์ในการใช้พุทธธรรมในการเยยีวยาจิตใจผู้ป่วยระยะสุดท้าย 
๑. จากประสบการณ์ในการเยียวยาจิตใจผูป่้วยระยะสุดทา้ย หรือ ผูป่้วยท่ีใกลเ้สียชีวิตนั้น 

มีกรณีใดบา้งท่ีท่านรู้สึกประทบัใจ และตอ้งการถ่ายทอดใหผู้อ่ื้นไดรั้บรู้บา้ง 
๒. จากประสบการณ์ของท่านมีกรณีใดบา้งท่ีท่านเห็นชัดเจนว่าพุทธธรรมสามารถช่วย

เยียวยาจิตใจผูป่้วยได้ดี และในประสบการณ์นั้นท่านได้ดูแลจิตใจผูป่้วยเหล่านั้ น
อยา่งไร 

๓. จากประสบการณ์ของท่าน ผูป่้วยท่ีไดธ้รรมะในพระพุทธศาสนาเยียวยาจิตใจแล้ว มี
การจากโลกน้ีไปอยา่งสงบมากนอ้ยเพียงใด 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ๕ 
 

แบบสังเกตการณ์ในการเกบ็ข้อมูลจากผู้ให้การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
๒๕๕ 

แบบสังเกตการณ์ในการเกบ็ข้อมูลจากผู้ให้การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย 

สถานทีสั่งเกตการณ์........................................................................................................... 
สังเกตการณ์เม่ือวนัที่.......................................................................................................... 
ช่ือผู้สังเกตการณ์................................................................................................................ 
สถานทีเ่กบ็ข้อมูล............................................................................................................... 

๑. สภาพทัว่ไปของทีต่ั้งโครงการเยยีวยาจิตใจผู้ป่วย 
๑. สถานท่ีจดัตั้งโครงการอยูท่ี่ใด 
๒. สถานท่ีตั้งของโครงการและส่ิงแรกท่ีมองเห็นเป็นเช่นไร 
๓. การจดับริเวณท่ีจดัเป็นสถานท่ีเยยีวจิตใจผูป่้วยเป็นเช่นไร 

๒. ธรรมะทีใ่ช้ในการดูแลเยยีวยาจิตใจผู้ป่วย 
๑. โครงการน้ีไดใ้ชห้ลกัธรรมใดบา้งในการดูแลเยยีวยาจิตใจผูป่้วย 
๒. ผูใ้หก้ารดูแลมีวธีิการใดในการเลือกสรรหลกัธรรมเพื่อดูแลเยยีวยาผูป่้วย 

๓. วธีิการทางพทุธศาสนาทีจ่ัดขึน้เพ่ือเยยีวยาจิตใจผู้ป่วย 
๑. ในโครงการน้ีไดจ้ดักิจกรรมใดบา้งเพื่อดูแลเยยีวยาจิตใจผูป่้วย 
๒. กิจกรรมท่ีจดัส าหรับผูป่้วยน้ีมีกิจกรรมใดท่ีเขา้ถึงผูป่้วยไดม้ากท่ีสุด 
๓. กิจกรรมท่ีจดัน้ีใชว้ธีิการใดทางพุทธศาสนาบา้ง 

๔. ประสบการณ์ของผู้ให้การดูแลผู้ป่วย  
๑. จากประสบการณ์ของท่าน ธรรมะใดบา้งท่ีเหมาะกบัการเยยีวยาจิตใจผูป่้วย 
๒. ท่านมีความเห็นอยา่งไรในการเลือกหลกัธรรมะในการดูแลเยยีวยาผูป่้วย 

๕. ผลสัมฤทธ์ิจากการดูแลเยยีวยาจิตใจผู้ป่วยของโครงการ 
๑. สภาพโดยรวมของผูป่้วยท่ีได้รับการเยียวยาจิตใจในโครงการน้ีเป็นเช่นไรบ้าง ผูป่้วยมี

อาการทางกายภาพและทางจิตใจเป็นเช่นไรบา้ง 
๒. ผูป่้วยท่ีไดรั้บการเยยีวยาจิตใจในโครงการน้ีมีการเสียชีวติดว้ยอาการสงบหรือไม่ อยา่งไร 
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      คณะพฒันาการเศรษฐกิจ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
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