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บทคัดย่อ

	 ดุษฎีนิพนธ์น้ีมวีตัถุประสงค์ดงัต่อไปน้ี	1)	เพือ่ศกึษาแนวคดิพธีิการจัดการงานศพในพระพทุธศาสนา

โดยเฉพาะการจัดงานศพในอ�าเภอสเิกา	จังหวดัตรงั	2)	เพือ่ศกึษาพทุธปรัชญาในฐานะเครือ่งมอืการน�ามาใช้

แก้ปัญหาการจัดการงานศพโดยเฉพาะในอ�าเภอสิเกา	จังหวัดตรัง	 3)	 เพื่อน�าพุทธปรัชญามาประยุกต์ใช้แก้

ปัญหาการจัดการงานศพโดยเฉพาะในอ�าเภอสเิกา	จังหวดัตรัง	และ	4)	เพือ่สร้างองค์ความรูใ้หม่และรปูแบบ

จากการน�าพุทธปรัชญามาประยุกต์ใช้ในการจัดการงานศพในสถานที่อื่นอย่างเหมาะสม	 การวิจัยน้ีเป็นการ

วิจัยเชิงคุณภาพ	ด้วยวิธีการวิจัยทางปรัชญาแบบวิภาษวิธี	และแบบมีการหาเหตุผลด้วยการใช้วิจารณญาณ	

ภายใต้กระบวนการศึกษาเชิงวิเคราะห์	วิจักษ์	และวิธาน	เพื่อน�าไปสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางปรัชญา

 ผลการวิจัยพบว่า

		 1.		 การจัดการงานศพในอ�าเภอสิเกา	จังหวัดตรัง	พบว่ามีปัญหาส�าคัญ	3	ประการ	คือ	1)	ปัญหา

การขาดความไม่เข้าใจจุดมุง่หมายทีแ่ท้จรงิของการจัดงานศพ	2)	ปัญหาการจัดการงานศพทีไ่ม่ก่อให้เกิดการ

เรียนรู้หลักพุทธธรรม	3)	ปัญหาการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยที่เกินความจ�าเป็นในการจัดการงานศพ	

		 2.		 การประยกุต์ใช้พทุธปรชัญาในการแก้ไขปัญหาการจัดงานศพในอ�าเภอสเิกา	จังหวดัตรงั	พบว่า	

1)	 ปัญหาการขาดความไม่เข้าใจจุดมุ่งหมายที่แท้จริงของการจัดงานศพ	 แก้ไขด้วยการให้พิจารณาขันธ์	 5	

ตามหลักไตรลักษณ์		2)	ปัญหาการจัดการงานศพที่ไม่ก่อให้เกิดการเรียนรู้หลักพุทธธรรม	แก้ไขด้วยพุทธ
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**	อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก

***	อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม



149

Saint John’s Journal

วารสารเซนต์จอห์น

ปรัชญาว่าด้วยหลักโยนิโสมนสิการ	 3)	 ปัญหาการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยที่เกินความจ�าเป็นในการจัดการงานศพ	

แก้ไขด้วยพุทธปรัชญาว่าด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	หลักสัปปุริสธรรม	7	และหลักความสันโดษ

		 3.		 องค์ความรู้ใหม่	 คือ	 รูปแบบการจัดงานศพที่เหมาะสม	 ได้แก่	 1)	 ควบคุมไม่ให้อาหารรั่วไหล				

2)	ลดน�้าอัดลมเป็นน�้าเปล่า	3)	ลดอาหารว่าง	4)	ลดสุรา	5)	งดเล่นการพนัน	6)	งดจ้างวงดนตรี	7)	ใช้ดอกไม้

แห้งแทนดอกไม้สด	8)	ยืมโลงทองที่สวยงามมาครอบโลงจริง	9)	เก็บศพประมาณ	4	คืน	5	วัน	10)	จัดผ้า

บังสุกุลอย่างพอประมาณ	 11)	 งดการจุดพลุ	12)	 แจกหนังสือธรรมแทนแจกของที่ระลึกราคาแพง	 ๆ	 และ	

13)	ควรให้เงินสดแทนพวงหรีด

ค�าส�าคัญ: พุทธปรัชญา การจัดการ การจัดการงานศพ ประเทศไทย

Abstract

 The objectives of this dissertation are as follows : 1) to study the concept about 

the funeral in Buddhism, especially the funerals in Sikao, Trang province, 2) to study Buddhist 

philosophy as a tool to implement funeral management solutions in Sikao, Trang province, 

3) to apply the Buddhist philosophy to funeral rite management in Thailand: a case study 

of Sikao, Trang province, and 4) to build new body of knowledge and suitable pattern for 

the application of Buddhist philosophy in the funeral management in other places. This is 

a qualitative research by the dialectic and discursive methods, using analytic, appreciative 

and applicative approaches so as to contribute a new body of philosophical knowledge.

 The research results show that

 1. the management of funeral in Sikao, Trang province faces three major problems, 

namely (1) the lack of understanding the true purpose of funeral, (2) the funeral management 

do not lead to the learning of Buddhist principles, (3) the extravagant spending for             

funeral management.

 2. The application of Buddhist philosophy in solving the funeral management in 

sikao, Trang province reveals that  (1) the problem of lacking understanding the true purpose 

of funeral management by khan 5 in line with trilasana, (2) the problem of not learning 

Buddhist principles can be solved by Buddhist philosophy that deals with yonisomanasika, 

(3) the problem of extravagant spending can be solved with Buddhist philosophy dealing 

with principles of sufficiency economy, principles of sappuristham 7 and seclusion.

 3. The new body of knowledge is the suitable pattern of funeral management, that 

is (1) limit the amount of food served, (2) change the soft drink to plain water, (3) stop 
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serving snack, (4) stop serving alcoholic drink, (5) stop gambling, (6)stop hiring musical 

band, (7) use artificial flowers instead of fresh ones, (8) borrow a golden coffin to cover 

the real one, (9) keep the dead body for 4 nights 5 days, (10) provide modest amount of 

hanging clothes, (11) stop lighting fireworks, (12) hand out religious booklet instead of 

expensive souvenirs, (13) give cash instead of wreath.

Keywords: Buddhist Philosophy, Management, Funeral Rite Management in Thailand



151

 การประยุกต์ใช้พุทธปรัชญาในพิธีการจัดการงานศพในประเทศไทย  

บทน�ำ

  พิธีกรรมเกี่ยวกับความตายเป็นพิธีขั้นสุดท้ายของชีวิต ถือเป็นพิธีกรรมที่ไม่ได้มีความหมาย

เฉพาะผู้ทีต่ายไปแล้วเท่านัน้ แต่มคีวามส�าคัญท้ังทางด้านสงัคมและจิตใจแก่บรรดาญาติพีน้่องผู้อยู่สบื

วงศ์ตระกูล (ปรานี วงษ์เทศ, 2534: 3) จุดมุ่งหมายหลักของการจัดงานศพหรืองานอวมงคลขึ้นเพื่อ

ระลกึถงึคุณความดีของผู้ทีจ่ากไปเป็นครัง้สดุท้าย ตามประเพณีทีเ่คยถอืปฏิบติักนัมา เมือ่มกีารจัดงานศพ

กจ็ะมกีารท�าบญุและท�าทานไปพร้อม ๆ  กัน ตามคติความเช่ือทางพระพทุธศาสนาเกีย่วกบัวญิญาณของ

มนษุย์ท่ีว่า “เมือ่ตายไปแล้ว วิญญาณยังคงล่องลอยอยู ่หาได้ดับไปไม่ ทัง้น้ีกเ็พราะพลงัความร้อนคอย

รกัษาไว้ จิตและพลงังานของจิต กเ็ป็นพลงังานธรรมชาติชนดิหนึง่ จึงไม่สญูหายไปไหน คลืน่ความร้อน

ของกระแสจิตอันเป็นเจตนานั่นแหละ คอยรักษาไว้ เมื่อจิตหรือวิญญาณไม่ตาย จึงเก็บสั่งสมบุญ-บาป 

วาสนา อาสวะ บารมี อุปนิสัยและความถนัดต่าง ๆ ไว้เป็นเหตุท�าให้แต่ละคนมีความแตกต่างกัน      

ไป ทั้งทางกายและจิตใจ ตลอดทั้งชะตากรรมในชีวิตต้องเวียนว่ายตายเกิดวนเวียนอยู่อย่างนี้”               

(ฟื้น ดอกบัว, 2558: 17) ในอดีตที่ผ่านมา กิจกรรมที่ปฏิบัติกันในงานศพจะท�าให้เกิดทาน ศีล ภาวนา

และเกดิสมาธ ิเป็นทีม่าของการท�าให้เกดิปัญญาจึงถอืได้ว่าเป็นการท�าบุญอย่างแท้จรงิ ในการจัดงานศพ

ไม่ว่าจะทีบ้่านหรอืวัด ธรรมเนยีมปฏิบติัก็จะมกีารนมินต์พระสงฆ์สวดมาติกาบงัสกุลุ เพือ่อุทศิส่วนกศุล

ให้กับผู้ที่จากไป บางงานก็จะจัดให้มีมหรสพ เช่น ลิเก หมอล�า วงดนตรี ล�าตัด ภาพยนตร์ แต่ก็เป็น

ไปตามความเหมาะสม ปัจจุบันสถานการณ์ในการจัดการเกี่ยวกับพิธีกรรมความตายที่ปรากฏให้เห็น

ทัว่ไปในสงัคมไทย มลีกัษณะการจดังานอย่างยิง่ใหญ่ ประเด็นปัญหาทีพ่บ เช่น 1) ปัญหาการจัดกิจกรรม

ที่ไม่เหมาะสม ได้แก่ มีโคโยต้ีสาว ๆ นุ่งน้อยห่มน้อยมาเต้นหน้าศพโดยมีความเช่ือว่าเป็นสิ่งที่             

ผู้ล่วงลับไปแล้วมีความชอบ และการดื่มสุราของมึนเมาในงานศพ ตลอดจนการเล่นการพนัน เป็นต้น 

2) ปัญหาค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยที่เกิดจากงานศพ เช่น ค่าใช้จ่ายเรื่องสุรา 3) ปัญหาเรื่องความเชื่อเกี่ยว

กับวันที่ห้ามเผาศพ 4) ปัญหาหนี้สินของเจ้าภาพงานศพ ยกตัวอย่างเช่น จากการที่มีการแสดงดนตรี 

5) ปัญหาทีเ่กดิจากธุรกิจทีเ่กี่ยวข้องกบัการจดังานศพ ด้วยเหตผุลว่าการจดังานศพเป็นการจดังานครั้ง

สดุท้ายให้แก่ผู้ท่ีเสยีชีวิต ญาติจึงต้องการจัดพธิกีรรมเพือ่อุทศิส่วนกศุลให้ดีทีส่ดุ นอกจากนัน้ประเพณี

การจัดงานศพของพุทธศาสนิกชนไทยเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก แต่ละท้องถิ่นมีการจัดงานศพท่ี  

แตกต่างกันไป ตามธรรมเนียมนิยมและฐานะของเจ้าภาพ ซึ่งปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าภาพ

ในการพจิารณาว่าจะจดังานศพให้มขีนาดใหญ่เพยีงใดและจะเลอืกวัดทีจ่ะจดังานขึน้อยูก่บัเหตุผลต่าง ๆ  

ได้แก่ ฐานะทางสงัคมของเจ้าภาพว่ามฐีานะร�า่รวยปานกลางหรอืยากจน เหตุผลนีจ้ะเป็นส่วนส�าคัญใน

การก�าหนดและการเลอืกจัดงานศพของเจ้าภาพ การจัดงานศพในปัจจุบันนอกจากจะมค่ีาใช้จ่ายในเรือ่ง

ต่าง ๆ มากมายแล้ว ยังปรากฏค่าใช้จ่ายที่ไม่จ�าเป็นปะปนอยู่ด้วย และปัญหาในการจัดงานศพที่เกิด

ความสิ้นเปลืองในด้านต่าง ๆ จึงส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง และนอกจากนั้นยังมีประเด็น

ปัญหาด้านการปฏิบัติพิธีกรรมในงานศพของประชาชน ซึ่งมักเป็นไปตามแนวทางของผู้น�าชุมชน ไม่มี
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◆ พระครูอมรปัญญารัตน์ (จตุพร อักษรทอง)  สวัสดิ์ อโณทัย  สมบูรณ์ บุญโท 

รูปแบบที่ชัดเจนเป็นแนวเดียวกันท�าให้เกิดข้อขัดแย้งกันในพิธีการต่าง ๆ ว่าสิ่งใดถูก สิ่งใดผิด อะไร

ควรกระท�า อะไรไม่ควรกระท�า

  ในปัจจุบันประชาชนนิยมจัดพิธีกรรมเกี่ยวกับงานศพที่วัด เริ่มต้นตั้งแต่การอาบน�้าศพ ไปจน

เสรจ็สิน้งาน ประกอบกบัวดัต่าง ๆ  ทัง้วดัท่ีมช่ืีอเสยีง กม็กีารจัดให้บรกิารงานศพครบวงจร เพือ่เป็นการ

อ�านวยความสะดวกให้กับเจ้าภาพในการจัดงานศพ ความเปลี่ยนแปลงบทบาทหน้าที่ของวัดหลาย ๆ 

แห่ง จากในอดีตที่ท�าหน้าที่ศาสนสงเคราะห์ คือ ให้ความสงเคราะห์ในการฌาปนสถานโดยรวมถึงการ

บ�าเพ็ญกุศลและเมรุเผาศพ ปัจจุบันก็มีการปรับเปลี่ยนวิธีการให้บริการงานศพของวัดเป็นเชิงธุรกิจ

บริการมากขึ้น ที่ปรากฏให้เห็นโดยทั่วไป จึงท�าให้การจัดงานศพเกิดการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเดิมเจ้าภาพ

แต่ละคนจะต้องด�าเนินการเองเกี่ยวกับการจัดหาวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ส�าหรับการประกอบพิธีกรรม 

การจัดหาและตกแต่งสถานที่ การหาแรงงานมาช่วยในงาน แต่เมื่อเกิดระบบบริการการจัดงานศพเกิด

ขึน้ ท�าให้เจ้าภาพมคีวามสะดวกในการจดังานศพ สามารถติดต่อผู้ให้บรกิารเพือ่ให้มาด�าเนนิการจดังาน

และเมื่อเสร็จสิ้นพิธีกรรมเจ้าภาพมีหน้าที่เพียงจ่ายเงินเท่านั้น จากระบบบริการการจัดงานศพที่เกิดขึ้น 

จงึส่งผลกระทบให้การจัดงานศพเปลีย่นแปลงรปูแบบไป โดยค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการทีธ่รุกิจเหล่าน้ี 

รับจัดการอย่างครบวงจรนั้น เป็นค่าใช้จ่ายที่แพงมากเจ้าภาพงานศพต้องจ่ายเงินจ�านวนมากเพื่อให้

ได้การจัดงานศพที่สมบูรณ์แบบ ท�าให้เกิดปัญหาค่าใช้จ่ายในเขตเมืองสูงเป็น 3 เท่าตัว ซ่ึงจะอยู่ใน

ระหว่าง 90,000 –100,000 บาท และเขตชนบทมีค่าใช้จ่ายประมาณ 30,000 บาท (บริษัท ศูนย์วิจัย

กสิกรไทย จ�ากัด, 2558 : 1) และที่ส�าคัญรากฐานดั้งเดิมของพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับการจัดพิธีกรรม

ในงานศพถูกลบลืมไปจากใจของพุทธศาสนกิชน จงึท�าใหก้ารจดัพิธีกรรมในงานศพไม่ได้กอ่ใหเ้กดิการ

เรียนรู้หลักธรรมค�าสอนทางพระพุทธศาสนาตามที่พระพุทธเจ้าสอนพุทธศาสนิกชนว่าให้กระท�าในสิ่ง

ที่เป็นบุญ เป็นกุศล อีกทั้งยังส่งผลให้เกิดความโลภ การยึดติดหรือความอยากในจิตใจ 

  การจัดงานศพในปัจจุบันมีการใช้จ่ายท่ีสิ้นเปลืองกับพิธีกรรมที่ไม่จ�าเป็น กล่าวคือ การนิยม

เลี้ยงแขกหน้าศพ บางแห่งมีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ฆ่าสัตว์ และเล่นการพนัน ถือเป็นการสิ้น

เปลอืงโดยใช่เหตุ ไม่ต่างอะไรกบัการต�าน�า้พรกิละลายแม่น�า้ เป็นการสร้างค่านยิมทีผิ่ด ๆ  และสบืทอด

ประเพณีที่ไม่สร้างสรรค์ ซึ่งไม่สอดคล้องกับหลักธรรมของพระพุทธเจ้า ในปัจจุบันค่าใช้จ่ายในการจัด

พิธีกรรมงานศพจะมีความแตกต่างไปตามความพอใจของเจ้าภาพ โดยทั่วไปค่าใช้จ่ายท่ีจ�าเป็น ได้แก่ 

ค่าใช้จ่ายในการจัดการศพเบื้องต้น เช่น ค่าน�้ายาฉีดศพ ค่าขนส่งศพมายังวัด ค่าหีบศพ ค่าบ�ารุงให้แก่

วดั เช่น ค่าบ�ารงุศาสนา ค่าบ�ารงุเมรแุละค่าเช้ือเพลงิส�าหรบัเผาศพ ค่าอุปกรณ์เครือ่งใช้ส�าหรบัประกอบ

พิธี เช่น รูปภาพของผู้ตาย ธูปเทียน ดอกไม้จันทน์ เครื่องสังฆทาน ผ้าไตรผ้าส�าหรับบังสุกุล เป็นต้น 

ตลอดจนค่าแรงส�าหรับสัปเหร่อและพนักงานของวัด ซึ่งค่าใช้จ่ายส�าหรับพิธีศพในปัจจุบันอยู่ในระดับ 

70,000 บาทขึน้ไป แต่ส�าหรบังานศพทีใ่หญ่โตหรหูราอาจจะต้องเสยีค่าใช้จ่ายในระดับหลกั 100,000 

บาทขึ้นไปหรือมากกว่านั้น โดยราคาที่ค่าใช้จ่ายให้กับความใหญ่โตของพิธีศพจะอยู่ที่ความมากน้อย
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ของการใช้ตามปัจจัยต่าง ๆ จากพฤติกรรมการจัดงานศพของประชาชน ดังกล่าวพบว่า มีปัญหาจาก

การจัดงานศพ เช่น

  1.  ปัญหาการจัดกิจกรรมที่ไม่เหมาะสม ได้แก่ ความใหญ่โตของพิธีกรรมงานศพ ส่วนหนึ่ง

หมายถึงจ�านวนของแขกมาร่วมในพิธี ซึ่งท�าให้เจ้าภาพมีเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น เช่น ในเรื่องสถานที่จะ

ต้องใช้ศาลาขนาดใหญ่ของวัด ซ่ึงต้องเสียค่าบ�ารุงมากขึ้น จ�านวนของอาหารเครื่องด่ืมที่รับรองแขก

ทีม่าร่วมในงาน รวมทัง้อาหารการจัดเลีย้งเพลพระ จ�านวนของช�าร่วยทีแ่จกในงานในวนัเผาศพ ไปจนถงึ

ค่าใช้จ่ายเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ขึ้นอยู่กับจ�านวนของแขก เช่น การ์ดบัตรเชิญ ดอกไม้ ธูปเทียน เป็นต้น 

การขยายขั้นตอนพิธีกรรมงานศพให้ดูใหญ่โต แน่นอนว่าขั้นตอนของพิธีกรรมย่ิงมีมากรายจ่ายก็จะมี

มากตามมาด้วย โดยเฉพาะการจัดให้มีพิธีสวดอภิธรรมหลาย ๆ คืน จะท�าให้ต้องเสียค่าบ�ารุงศาลา

บ�าเพ็ญกุศลมากขึ้น ค่าแรงแก่พนักงานของวัด ปัจจัยและเครื่องถวายพระที่ต้องใช้ในแต่ละคืน ค่า

อาหารเครื่องดื่ม ตลอดจนค่าดอกไม้ตกแต่งในพิธีท�าบุญ รวมทั้งการท�าบุญภายหลังครบ 7 วัน 50 วัน 

และครบ 100 วัน ที่จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการประกอบพิธีกรรมที่สูง การเล่นการพนันในการงานศพ

บ้างก็บอกว่าเล่นเพื่อเป็นเพื่อนเจ้าภาพ บ้างก็บอกว่าเป็นเพื่อนศพ สุดแล้วแต่ผู้ตอบจะว่าอย่างไร มุม

มองของผู้วิจัยจ�าเป็นต้องพูดไปตามหลักการและความเป็นจริง คือการจัดงานศพเพื่อผู้ตาย จะได้รับ

บุญกุศลที่ผู้ยังมีชีวิตอยู่ท�าบุญไปให้และสิ่งเหล่านี้เป็นจุดหมายแท้ แต่ถ้าเป็นการประสงค์ เป้าหมาย

เทียมก็ต้องท�าแบบนี้ คือ มีการเล่นการพนัน เพราะการพนันไม่ได้เป็นบ่อเกิดในการส่งเสริมจริยธรรม

อันดีงาม กลับเป็นทางเสื่อมตามหลักค�าสอนทางพุทธปรัชญา เชื่อว่าแขกที่มาในงานศพบางท่านไม่ได้

ไปถึงหน้าศพ ไปหยุดที่โรงครัว หรือไปหยุดที่วงไพ่ เป็นต้น 

  การเชิญแขกผู้ใหญ่มาร่วมในงาน การเชิญแขกมาร่วมในงาน เช่น สส. สจ. นายอ�าเภอ เพื่อ

มาเป็นเกยีรติในงานเสมอืนไม่เสยีหายอะไร แต่ว่าการจัดงานศพเป้าหมายอยูท่ีก่ารท�าบญุอุทศิส่วนกศุล

ให้ผู้ตาย ให้คนได้มาปลงสังขารและปลงสังเวช ไม่ได้มาโอ้อวดเรื่องบารมี เรื่องฐานะ เรื่องความเป็น

เกินจริง เพราะการเชิญแขกผู้ใหญ่มาร่วมในงาน ย่อมมีค่าใช้จ่ายในการต้อนรับจ�านวนมากซึ่งเป็นการ

สิน้เปลอืงโดยใช่เหตุ การจัดมหรสพในงานศพ โดยผู้เป็นเจ้าภาพต้องการแสดงฐานะของตนทางสงัคม

หรอืแสดงออกเรือ่งอัตลกัษณ์ของผู้ตายว่าผู้ตายเคยสัง่เอาไว้ ให้แสดงมหรสพหนงัตะลงุคณะนัน้คณะนี้ 

มีสาเหตุส่วนหนึ่งที่สังคมงานศพต้องเป็นเช่นนี้ แต่ถ้าไม่จัดมหรสพเกรงว่าเพื่อนบ้านต�าหนิว่าเจ้าภาพ

ไม่มีบารมี เจ้าภาพไม่สมาคมกับใคร สิ่งที่เป็นเนื้อหาสาระจริง ๆ อยู่ที่ท�าบุญให้ผู้ตายอย่างเดียว เรื่อง

อ่ืนนัน้เป็นสิง่ประกอบตามเจ้าภาพต้องการให้ม ีการจัดมหรสพในงานศพน้ันเป็นการสิน้เปลอืง เป็นการ

สร้างความร�าคาญส่งเสียงรบกวนให้แก่คนข้างวัด คนที่เขาต้องการพักผ่อนต้องต่ืนนอนเพื่อกรีดยาง 

ต้องท�างานแต่เช้าตรอีูกด้วย ไม่ได้ก่อให้เกดิประโยชน์ ในทางวิญญาณ ไม่ได้ส่งเสรมิให้คนเราได้มางาน

ศพได้คล้อยตามในเรื่องการพิจารณาสังขารแต่ประการใด ซ่ึงเป็นการส่งเสริมให้เกิดความฟุ้งซ่านใน

เรื่องกามารมย์อีกต่างหาก เป็นการแสดงออกถึงความสนุกสนาน ในขณะเดียวกันเป็นเรื่องของความ
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◆ พระครูอมรปัญญารัตน์ (จตุพร อักษรทอง)  สวัสดิ์ อโณทัย  สมบูรณ์ บุญโท 

โศกเศร้า เป็นการแสดงออกถึงความเป็นเกินจริงในเรื่องการจัดงานศพ มหรสพมีเกือบทุกงานก็ว่าได้ 

เพราะถ้างานนีม้มีหรสพแล้วอีกงานหนึง่กต้็องม ีเพราะเจ้าภาพกลวัคนต�าหนว่ิางานนีไ้ม่มบีารมไีม่มเีงิน

ไม่มีทอง ดังนั้น ในแต่ละงานแม้จริง ๆ แล้วเจ้าภาพอาจไม่ต้องการสิ่งเหล่านี้ก็เป็นไปได้แต่กลัวคนว่า

จึงต้องจัดมหรสพให้เหมือน ๆ  กับงานอื่น นับว่าเป็นบัญญัติธรรมที่ปรากฏให้เห็นได้ทั่วไปในงานศพใน

จังหวัดตรังจริง ๆ  แล้วมันไม่จ�าเป็นต่อการจัดงานศพเลย เป็นเพียงความเข้าใจผิดของสังคมที่ต้องการ

แสดงออกซึ่งอัตลักษณ์ของเจ้าภาพ 

  2.  ปัญหาค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยที่เกิดจากงานศพ ได้แก่ การเลือกใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ที่มีความ

หรูหรา เช่น หีบศพ โดยทั่วไปเจ้าภาพมักจะเลือกหีบขาวลายเทพพนม 2 ชั้น หรือ 3 ชั้น ราคาอยู่ที่

ประมาณ 3,500 ถึง 5,000 บาท หากจะเลือกชนิดของโลงศพที่หรูหรามากกว่านี้โดยมากเจ้าภาพจะ

ใช้หีบตกแต่งลายทองซึ่งราคาตั้งแต่ 10,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลวดลายของหีบและวัสดุที่ให้ท�าหีบ 

ส�าหรับหีบศพแบบจีนที่ท�าจากไม้เนื้อแข็งจะมีราคาสูงกว่า 50,000 บาท การจัดประดับด้วยดอกไม้สด 

เป็นการจัดอย่างสวยหรูหรา ดอกไม้สดเหล่านี้ทางเจ้าภาพต้องสั่งจากต่างจังหวัด แม้กระทั้งสั่งจาก

กรงุเทพฯ ดอกไม้สดเหล่านัน้ซ่ึงมรีาคาแพงพอสมควร มรีาคาหลายพนัหลายหมืน่ เพือ่จะแสดงให้เหน็

ถึงอัตลักษณ์ของเจ้าภาพและเพื่อหน้าตาเจ้าภาพ เพราะเจ้าภาพมีหน้ามีตาในสังคมจ�าเป็นต้องจัดให้ 

สมศักดิ์ศรีตามฐานะต�าแหน่งทางสังคม สิ่งเหล่านี้เป็นการแสดงออกซึ่งความเป็นเกินจริง ค�าว่า ความ

เป็นเกนิจรงิ หมายถงึไม่ได้ท�าเพือ่ความหมายท่ีแท้จรงิ ความหมายท่ีแท้จรงิ คือ การจัดงานศพเพือ่อุทศิ

ส่วนบุญส่วนกุศลไปให้ดวงจิตวิญญาณของผู้ที่ได้ตายจากไป แต่แสดงออกในลักษณะเป้าหมายเทียม

หรือเน้นการจัดงานที่ความมีหน้ามีตา ความหรูหราอลังการ การประดับดอกไม้สดนั้นต้องเปลี่ยนทุก

สองสามวันเพื่อให้ดูดีดูสวยงาม การจัดประดับดอกไม้ก็ยังคงแสดงออกถึงฐานะทางสังคมอีกด้วย ถ้า

มฐีานะกย่็อมจะประดับดอกไม้ทีม่รีาคาแพงกว่าฐานะธรรมดา การท�าแบบน้ีต้องสิน้เปลอืงเงินทองหลาย

บาท อยากจะสะท้อนให้ทกุคนทีจ่ะมโีอกาสเป็นเจ้าภาพได้รูค้วามเป็นจรงิของการจัดงานศพน้ันว่า สาระ

ที่แท้จริงอยู่ตรงไหน สาระปลอมอยู่ตรงไหน การแสดงออกในลักษณะความเป็นเกินจริงนั้นจะเน้นไป

ที่รูปแบบมากกว่าไม่ได้เน้นไปที่เนื้อหาสาระ รูปแบบ หมายถึง การประดับดอกไม้อย่างสวยหรูแพง ๆ 

ผู้คนที่ไปมาเห็นรู้สึกว่าเจ้าภาพมีบารมี มีฐานะ มีต�าแหน่งทางสังคม มีพรรคพวกมาก กว้างขวางใน

สังคม การกระท�าเช่นนี้เราเรียกว่าเน้นรูปแบบ เน้นที่บัญญัติธรรม ไม่ได้เน้นที่สาระ สาระที่แท้จริงนั้น 

คือการอุทิศส่วนบุญกุศลไปให้ดวงวิญญาณของผู้ตาย การจัดงานศพแบบสมัยก่อนต่างจากปัจจุบันน้ี 

ที่ว่าต่างนั้นจริง ๆ ก็ไม่มีอะไรมากมาย เพียงแต่การจัดงานให้มีการประดับดอกไม้อย่างสวยหรูนั้นใน

สมัยก่อนไม่มีมากมาย เน้นอุทิศบุญให้ดวงจิตวิญญาณของผู้ตายจริง ๆ หวังให้ดวงวิญญาณได้ไปเกิด

ในชาติใหม่ภพใหม่ที่ดีคือสุคติภพ 

  ปัจจุบันสังคมเป็นสังคมหลังนวยุคเป็นยุคที่มองหาคุณค่าเทียม เช่น การประดับผ้างานด้วย

ความหรูหราอลังการเพื่อความมีหน้ามีตา มองดูที่รูปแบบภายนอกไม่ได้ดูภายใน เพราะสังคมที่เจริญ
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ก้าวหน้าจะลมืสาระของงานนัน้ ๆ  คนทีม่างานกจ็ะมองเหน็ความส�าคัญของการจดังานศพไปทีก่ารประดับ

ตกแต่ง เพราะสงัคมคนเราได้สร้างปรากฏการณ์ให้เป็นเช่นนัน้ เน้นความหลากหลาย เน้นความแตกต่าง

ปล่อยความคิดของคนในสังคมให้เป็นไปตามความต้องการ เรียกว่า ความเป็นเกินจริง เน้นสร้างภาพ

ภายนอกให้ดูดีให้สวยงามไว้ก่อน การใช้โลงแอร์ เป็นการแสดงเรื่องอัตลักษณ์ของผู้ตายว่ามีฐานะมี

ต�าแหน่งมีชื่อเสียง และเป็นอัตลักษณ์ของลูกหลานว่าต้องท�าให้ดูสมเกียรติสมฐานะ กล่าวได้ว่า ใน

ปัจจุบันเน้นที่รูปแบบ รูปแบบ หมายถึง ไม่ได้เน้นที่เนื้อหาสาระที่แท้จริง ท�าตามความสมัยนิยมของ

สังคม ถ้าดูดี ๆ  มันก็ดี แต่ถ้ามองลงลึกว่าสิ่งเหล่านี้มันมีผลเสียต่อคนรุ่นหลังอย่างไร และมีประโยชน์

อย่างไร แล้วควรหันหลังมองเป้าหมายแท้ของพิธีกรรมงานศพ หรือเป็นเป้าหมายที่แท้จริงของการจัด

งานศพให้ลูกหลานได้รู้ได้เข้าใจ ได้เข้าถึงและได้ปฏิบัติในทางเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้อง เพราะโลงแอร์

ปัจจุบันมันมีราคาถึงหลักหมื่น เป็นเชิงธุรกิจที่เจ้าภาพต้องท�าแบบสมัยนิยมของสังคมได้เปลี่ยน

ภูมิปัญญาของชาวบ้านไปแล้ว โลงสมัยก่อนหรือสมัยนี้เขาสามารถท�าเองได้อย่างสวยงามและมีราคา

ถูกไม่แพงมากมาย ผู้วิจัยเองก็หนักใจที่จะพูดเรื่องนี้เป็นเรื่องการสิ้นเปลืองเงินทองมากมายในขณะ

เดียวกันก็ไม่ตรงเป้าหมายที่แท้จริง

  การนมินต์พระมาสวดมาติกาบงัสกุุล พระรบันมินต์แล้วกไ็ปตามปกติ แต่การนมินต์พระผู้ใหญ่

หลาย ๆ รูป จะต้องถวายปัจจัยมาก เสียค่าใช้จ่ายจ�านวนมาก การใช้เครื่องเสียงใหญ่ ๆ ในงานศพนั้น

ขึ้นอยู่กับเจ้าภาพ แต่ถ้าเจ้าภาพมีฐานะมีช่ือเสียงมีเพื่อนฝูงมาก ต�าแหน่งทางสังคม ก็จะใช้เครื่อง    

เสียงดัง ๆ  ใหญ่ ๆ  อีกด้วย เป็นการกระท�าที่ไม่ตรงเป้าหมายของการจัดงานศพที่แท้จริง การฆ่าวัวเพื่อ

เป็นอาหารในงานศพนัน้ ๆ  เป็นการบ่งบอกถึงฐานะเจ้าภาพ บ่งบอกถงึคนมบีารม ีบ่งบอกถงึคนมพีรรค

พวกมากมาย สิ่งเหล่านี้ได้ปรากฏในสังคมงานศพในปัจจุบันงาน

  ปัญหาการจัดการงานศพหลายปัญหา เช่น ปัญหาการขาดความไม่เข้าใจจุดมุ่งหมายที่แท้จริง

ของการจัดงานศพตามหลักค�าสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนา ปัญหาการจัดงานศพไม่ได้ก่อให้เกิดการ

เรียนรู้พุทธธรรมค�าสอน และ ปัญหาการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยที่เกินความจ�าเป็น จากปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัย

มุ่งสะท้อนให้เห็นว่าการจัดงานศพในปัจจุบันเป็นวัฒนธรรมในเชิงโอ้อวด จนลืมค�านึงถึงคุณค่าและ

ความหมายที่แท้จริงในศาสนา จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการประยุกต์พุทธ

ปรัชญามาใช้ในการจัดการงานศพ ผู้วิจัยจะวิเคราะห์พุทธปรัชญามาใช้ในเชิงบูรณาการต่อไป

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย

 1. เพื่อศึกษาแนวคิดพิธีการจัดการงานศพในพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะการจัดงานศพใน

อ�าเภอสิเกา จังหวัดตรัง

 2.  เพือ่ศึกษาพทุธปรชัญาในฐานะเครือ่งมอืการน�ามาใช้แก้ปัญหาการจัดการงานศพในอ�าเภอ

สิเกา จังหวัดตรัง 
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◆ พระครูอมรปัญญารัตน์ (จตุพร อักษรทอง)  สวัสดิ์ อโณทัย  สมบูรณ์ บุญโท 

 3.  เพื่อน�าพุทธปรัชญามาประยุกต์ใช้แก้ปัญหาการจัดการงานศพในอ�าเภอสิเกา จังหวัดตรัง

 4. เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และรูปแบบจากการน�าพุทธปรัชญามาประยุกต์ใช้ในการจัดการ

งานศพที่เหมาะสม

ระเบียบวิธีกำรวิจัย

  จากกรอบแนวคิดในการวิจัยที่พัฒนาขึ้น จากการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้องกับพุทธปรัชญา

กับการประยุกต์ใช้ในการจัดการงานศพในอ�าเภอสิเกา จังหวัดตรัง จึงออกแบบการวิจัยโดยใช้วิธกีาร

วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ด้วยวธิกีารวิจัยทางปรชัญาแบบวิภาษวธิ ี(Dialectic Method) 

และแบบมกีารหาเหตุผลด้วยการใช้วจิารณญาณ (Discursive Method) ภายใต้กระบวนการศึกษาเชิง

วิเคราะห์ วิจักษ์ และวิธาน เพื่อน�าไปสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางปรัชญา เพื่อให้ได้ข้อมูลจาก

ปรากฏการณ์ที่ต้องการศึกษาให้ใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุด 

ผลกำรวิจัยพบว่ำ

  จากผลการศึกษาการน�าพุทธปรัชญามาประยุกต์ใช้ในการจัดการงานศพในประเทศไทย โดย

เฉพาะในอ�าเภอสิเกา จังหวัดตรัง สามารถสรุปได้ กล่าวคือ

  การจัดการงานศพในพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะการจัดงานศพในอ�าเภอสิเกา จังหวัดตรัง     

พบว่า ประเพณีงานศพชาวไทยพุทธท้องถิ่นมีกิจกรรมงานศพหลายขั้นตอน นับแต่วันตาย วันตั้งศพ        

วันฌาปนกิจศพ และวันหลังฌาปนกิจศพ เมื่อมีคนตายก็จะกระจายข่าวให้รู้กันทั่วไป บรรดาญาติมิตร

ผู้สนิทสนมรู้จักมักคุ้นกับญาติผู้ตาย ก็จะไปร่วมโดยจิตส�านึกว่าเพื่อนท่ีดีจะเห็นกันเมื่อตาย เมื่อมี       

ผู้ตาย พิธีแรก คือ การเตรียมบรรจุโลง ด้วยการจัดศพผู้ตายให้นอนหันศีรษะไปทางทิศตะวันตก จัด

แต่งซองหมากพลู ดอกไม้ธูปเทียนให้ผู้ตายถือไว้แล้วคลุมด้วยผ้า จัดเตรียมโลงศพ อาบน�้าศพ แต่ง

ตัวศพ นิมนต์พระภิกษุท�าพิธีมัดตราสัง และน�าศพบรรจุโลง ซึ่งมีความเชื่ออยู่ว่า จะไม่บรรจุโลงในวัน

พธุ ถ้าวันตายเป็นวนัพธุกจ็ะรอเวลาไว้ จนผ่านเทีย่งคืนไปแล้วจึงบรรจศุพลงโลง การจดังานศพในสมยั

ก่อน เจ้าภาพต้องเตรยีมการอยู่หลายวนั เตรยีมสถานทีป่ลกูโรงพธิ ีโรงเลีย้ง โรงครวั จดัหาฟืน สิง่ของ

ต่าง ๆ  ที่จะใช้ในงาน ไปแจ้งข่าวแก่ญาติมิตรที่อยู่ห่างไกล ดังนั้น จึงน�าศพใส่โลงค้างไว้ก่อน เมื่อถึงวัน

ทีเ่หมาะสมซ่ึงมกัจะเป็นหน้าแล้ง ก็จะน�ามาบ�าเพญ็กศุล อาจจดัพธิทีีบ้่านหรอืทีว่ดัตามสะดวก ปัจจบุนั

เมือ่บรรจศุพแล้ว ส่วนใหญ่จะจดังานต่อเนือ่งจนเผา เรยีบร้อยในคราวเดียว ชาวตรงันิยมต้ังศพบ�าเพญ็

กุศลหลายวัน โดยถือเอาวันฤกษ์ดีเป็นวันยกศพไปเผาหรือฝัง ซ่ึงมักจะจัดงานศพให้เสร็จสิ้นในช่วง

เดือน ไม่นิยมจัดงานศพข้ามเดือน (หมายถึง การตั้งบ�าเพ็ญกุศลที่มีวันอยู่ระหว่างข้างขึ้นกับข้างแรม

หรอืระหว่างเดือนต่อเดือน) หลงัจากยกศพขึน้แล้ว กจ็ะจัดเตรยีมงานจนถงึวันส�าคัญในสามวนัสดุท้าย 
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คือ วนัเข้าทบั วนัเข้าการ และวันเผา เมือ่เริม่งานกม็จีดัการตกแต่งโลง ตอนกลางคืนมสีวดพระอภิธรรม 

กลางวัน ท�าบญุถวายสงัฆทาน เตรยีมอาหารไว้จัดเลีย้งผู้มาฟังสวดและนัง่เป็นเพือ่นศพ มมีหรสพตาม

ฐานะเจ้าภาพ เช่น หนังตะลุง มโนราห์ กาหลอ กลอนลาน เป็นต้น ในวันเข้าทับอาจมีการจุดดอกไม้

ไฟประเภท อ้ายตูม ตรวด เพือ่เป็นสญัญาณบอกข่าว การจัดงานศพในปัจจุบนัทีโ่ดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์

ชาวตรัง คือ การพิมพ์ใบประกาศ งานศพขนาดใหญ่ ปิดประกาศให้เพื่อนฝูงญาติมิตรทราบเพื่อจะได้

มาร่วมงาน การเลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน ในวันแรก ๆ ตอนกลางคืนจะมีถั่วลิสงค่ัวกับน�้าชา           

หรือน�้าเย็น บางทีก็จะมีขนมแห้ง หรือขนมสด ตลอดจนอาหารประเภทขนมจีน ก๋วยเตี๋ยว ตามฐานะ

เจ้าภาพ หรือตามที่ญาติมิตรจัดมาช่วย ในวันเข้าทับ จะมีการล้มหมู ล้มวัว ไว้ส�าหรับงานเลี้ยงใหญ่   

ในวันเข้าการ ในวันเข้าทับนี้พ่อครัวจะน�าเอาเครื่องในมาแกงก่อน เรียกว่า แกงสมรม แขกที่มาจะได้

รับเลี้ยงข้าวมื้อเย็นด้วยเมื่อถึงวันเข้าการ ซึ่งคนจะมากันเป็นจ�านวนมาก การเลี้ยงข้าวมื้อเย็น ถือเป็น

เรื่องส�าคัญ ต้องมีอาหารอย่างน้อย 3 อย่าง แกงหลักมักจะเป็นแกงเนื้อวัวน�้าขลุกขลิกใส่เครื่องเทศ 

เรียกว่า เครื่องร้อย แกงจืด และผัด หรือเกายุก คล้ายหมูพะโล้ ปรุงรสเพิ่มเติมด้วยเต้าหู้ยี้ ใส่เผือก 

เต้าหู้ทอด และเห็ดหอม เรื่องอาหารนี้เจ้าภาพถือเป็นเรื่องส�าคัญต้องดูแลมิให้ขาดตกบกพร่อง เจ้า

ภาพจะทักทายกับทุกคนที่มาร่วมในงานมีโฆษกประกาศต้อนรับเช้ือเชิญแขกเข้าสู่โรงเลี้ยง เพื่อรับ

ประทานอาหาร เสร็จแล้วญาติมิตรและแขกก็จะร่วมท�าบุญ เรียกว่าให้งาน มีเจ้าภาพ คอยรับเงิน      

จดชื่อ – นามสกุล บ้านที่อยู่ จ�านวนเงิน และตอบแทนด้วยบัตรขอบคุณ แจ้งก�าหนดการฌาปนกิจ   

ผูกด้ายสีแดง ไว้เป็นการเชิญชวนให้มาในวันเผาอีกครั้งหนึ่ง ปัจจุบันบางงาน เปลี่ยนจากบัตรขอบคุณ

เป็นของช�าร่วยประเภท ยาหม่อง ยาดม ปากกา ฯลฯ เมื่อถึงวันยกศพไปเผาหรือฝัง บรรดาญาติมิตร

เพื่อนฝูง ที่รู้จักมักคุ้นก็จะมาร่วมพิธีสวดมาติกาบังสุกุล มีการเลี้ยงอาหารเที่ยงอีกครั้งหนึ่ง อาจเป็น

อาหารชนดิเดียวกบัวันเข้าการหรอื เมือ่ถงึก�าหนดเวลากย็กศพจากทีต้ั่งหามไปสูเ่มรหุรอืป่าช้า เพือ่เผา

หรือฝังตามประเพณี สมัยก่อนผู้ไปส่งศพจะถือฟืนไปคนละดุ้น ด้วยเพื่อใช้เผาศพ ปัจจุบันธรรมเนียม

นี้ยังมีอยู่บ้างในชนบท ถ้าเป็นศพที่เผาก็จะเก็บอัฐิในวันรุ่งขึ้น เจ้าภาพจะนิมนต์พระแปรธาตุเพื่อเก็บ

อัฐนิ�าไปบงัสกุลุ น�าเกบ็ไว้ในทีเ่หมาะสม หรอืบวัซ่ึงท�าเป็นรปูเจดีย์เลก็ ๆ สงูประมาณ 1 เมตร เรยีกว่า    

เข้าบัว การไว้ทุกข์ บรรดาลูกหลานและญาติจะไว้ทุกข์ด้วยการแต่งเสื้อผ้าชุดสีด�า ถ้าเป็นญาติห่าง ๆ   

ก็ไม่เคร่งครัดนัก อาจแต่งด�าขาว ระยะเวลาไว้ทุกข์อาจเป็น 1 ปี 100 วัน 50 วัน หรือปลดทุกข์ ทันที

หลังจากบรรจุอัฐิแล้ว ในวันปลดทุกข์จะมีการท�าบุญถวายสังฆทานอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ตายอีกครั้งหนึ่ง

  การน�าพทุธปรชัญามาใช้ในการแก้ไขปัญหาการขาดความไม่เข้าใจจุดมุง่หมายทีแ่ท้จรงิของการ

จัดงานศพ จากการศึกษาพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจในจุดมุ่งหมายที่แท้จริงของการจัดงานศพ

ตามหลกัค�าสัง่สอนในทางพระพทุธศาสนา ท�าให้มกีารเข้าใจว่าการจัดงานศพเป็นการแสดงออกถงึความ

รักอาลัยคนที่จากไป และเป็นการแสดงให้เห็นฐานะ เกียรติยศ ชื่อเสียง ของวงศ์กระกูลหรือเจ้าภาพ 

โดยไม่เข้าใจว่าจุดมุ่งหมายที่แท้จริงของการจัดงานศพตามหลักค�าสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนา เพื่อ
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◆ พระครูอมรปัญญารัตน์ (จตุพร อักษรทอง)  สวัสดิ์ อโณทัย  สมบูรณ์ บุญโท 

ให้ประชาชนได้ระลึกถึงความตายว่า ความตายนี้จักมีเป็นแน่ ชีวิตที่เลี้ยงร่างกายจิตใจให้สดใสเป็นอยู่

นี้ จัดขาดไปเป็นแท้ พึงเป็นผู้มีสติและปัญญา ก�าหนดพิจารณาให้เกิดความสังเวช โดยมุ่งให้พิจารณา

สังขารว่า ประกอบด้วยขันธ์ 5 ได้แก่ รูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ อาศัยซึ่งกันและกัน   

ดังล�าดับ การเกิด การดับของปฏิจจสมุปบาท รูป หรือ รูปธรรม เป็นส่วนกาย นาม หรือ นามธรรม   

ทั้ง 4 ได้แก่ เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ เป็นส่วนใจ มีทั้งกาย และใจ จึงจะเป็นชีวิต รูปทุก

รูปประกอบด้วย ธาตุดิน ธาตุน�้า ธาตุลม ธาตุไฟ ซึ่งเป็นส่วนส�าคัญที่คุมกันเป็นร่างของสิ่งทั้งหลาย 

เมื่อรูปใด ๆ  ไร้ซึ่งนามธรรม คือ เวทนา สัญญา สังขาร และ วิญญาณ หรือรู้จักกัน โดยทั่วไปว่า “ตาย” 

แล้วน�าไปเผา รปูนัน้จะเหลอืเพยีงเถ้าธลุ ีคือกลบัไปเป็นดินเช่นเดิม สงัขารท้ังหลายทัง้ปวง เป็นอนิจจงั 

มีความไม่เที่ยง สังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกขัง มีความคงทนอยู่ไม่ได้จึงเป็นทุกข์ สังขารท้ังหลาย   

ทั้งปวงเป็นอนัตตา ไม่มีตัวไม่มีตน ที่เป็นแก่น เป็นแกน เป็นสาระอย่างแท้จริงได้ตลอดไป ดังนั้น จุด

มุง่หมายทีแ่ท้จรงิของการจดังานศพตามหลกัค�าสัง่สอนในทางพระพทุธศาสนาคือ เป็นแนวทางป้องกนั

ความประมาทในการด�าเนินชีวิต เป็นแนวทางส�าหรับระงับกิเลส เป็นแนวทางการฝึกเจริญสติอย่าง

สม�่าเสมอ เป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินชีวิต และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาจิตใจ 

  การน�าพุทธปรัชญามาใช้ในการแก้ไขปัญหาการจัดการงานศพที่ไม่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ พุทธ

ธรรม จากการศึกษาพบว่า การจัดการงานศพโดยเฉพาะในอ�าเภอสิเกา จังหวัดตรัง ในช่วงหลายปีที่

ผ่านมา พบว่า ปัญหาการจัดพธิกีรรมในงานศพไม่ได้ก่อให้เกิดการเรยีนรูห้ลกัธรรมค�าสอนทางพระพทุธ

ศาสนา เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยได้น�าเอาพุทธปรัชญาว่าด้วยหลักโยนิโสมนสิการ ข้อที่ 8 คือ 

การคิดแบบอุบายปลกุเร้าคุณธรรมหรอืวิธคิีดแบบเร้าคุณธรรม หรอืแบบเร้ากศุล เป็นวิธคิีดทีท่�าให้เกดิ

ความคิดและการกระท�าทีดี่งามเป็นประโยชน์เกดิกศุลธรรม เป็นการคิดทีป่ระกอบด้วยสติ คือ ก�าหนด

ใจ หรือที่ใจอยู่กับตัวระลึกถึงสิ่งที่พึ่งเกี่ยวข้องจัดท�าและส�านึกที่จะเร่งรีบท�าการซึ่งเป็นการเสริมสร้าง

สมัมาทฐิ ิความรูค้วามเข้าใจตามทีเ่ป็นจรงิทีเ่ป็นโลกยิะ โดยการคิดพจิารณาพธิกีรรมการจัดงานศพโดย

แยบคายว่า พิธีกรรมเป็นการสอนให้คนเป็นเกิดแนวคิดคติเตือนใจ และแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องตาม

หลักคุณธรรมจริยธรรมที่สอดคล้องกับความจริงของชีวิตในแง่มุมของสัจธรรม ประหนึ่งท�าของที่ไม่มี

ค่าให้มค่ีา หรอืท�าของทีม่คุีณค่าน้อยให้มคุีณค่ามาก พทุธปรชัญาจากประเพณีการจัดงานศพ ได้แก่ คือ 

1) การปฏิบัติต่อศพ 2) การปฏิบัติในการสวดศพ 3) การบวชหน้าศพและการจูงศพ 4) การปฏิบัติใน

การเผาศพ 5) การเก็บอัฐิและท�าบุญอุทิศให้แก่ผู้ตาย 

  การน�าพุทธปรัชญามาประยุกต์ใช้แก้ไขปัญหาการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยที่เกินความจ�าเป็น ในการ

จัดการงานศพ จากการศึกษาพบว่า การจัดการงานศพในอ�าเภอสิเกา จังหวัดตรัง มีปัญหาการใช้จ่าย

ฟุ่มเฟือยที่เกินความจ�าเป็น เช่น การเลือกใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ที่มีความหรูหรา การจัดประดับด้วย

ดอกไม้สด เป็นการจดัอยา่งสวยหรูหรา การประดับประดาด้วยการผกูผ้าอย่างสวยงาม การใช้โลงแอร์ 

เป็นการแสดงเรือ่งอัตลกัษณ์ของผู้ตายว่ามฐีานะมตี�าแหน่งมช่ืีอเสยีง และเป็นอัตลกัษณ์ของลกูหลาน
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 การประยุกต์ใช้พุทธปรัชญาในพิธีการจัดการงานศพในประเทศไทย  

ว่าต้องท�าให้ดูสมเกยีรติสมฐานะ สมช่ือเสยีง การนิมนต์พระผู้ใหญ่ การใช้เครือ่งเสยีงใหญ่ ๆ  และการ

ฆ่าวัวในงานศพ เป็นต้น ท�าให้ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจัดงานศพเพิ่มมากขึ้นจนกลายเป็นวัฒนธรรม

ปฏิบติัทีอ่อกห่างจากความหมายของการสญูเสยี และโศกเศร้าของญาติมติร แต่ถกูทดแทนด้วยค่านยิม

ของสังคมที่ชี้วัดจากการพอมีพอกินของเจ้าภาพ เพื่อลดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจัดการงานศพ ด้วย

การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สัปปุริสธรรม 7 ข้อการรู้จักประมาณ คือ การเป็นคน

รูจ้กัพอดีในการจ่ายทรพัย์ตามก�าลงัของตน และหลกัความสนัโดษ ข้อพงึพอใจในสิง่ของหรอืทรพัย์สนิ

ที่ตนเองได้มาและใช้จ่ายในสิ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์ ให้บุคคลรู้จักประมาณ ได้แก่ การประหยัดและ

รู้จักออม ไม่ฟุ่มเฟือยฟุ้งเฟ้อ มาใช้เป็นแนวทางในการจัดการงานศพ การน�าพุทธปรัชญามาประยุกต์

ใช้ในการจัดการงานศพของชุมชน ในอ�าเภอสิเกา จังหวัดตรัง สามารถสรุปได้ดังนี้

  1.  ปัญหาการขาดความไม่เข้าใจจุดมุ่งหมายที่แท้จริงของการจัดงานศพตามหลักค�าสั่งสอน

ในทางพระพุทธศาสนา แก้ไขด้วยการอธิบายให้ประชาชนเข้าใจในจุดมุ่งหมายที่แท้จริงของการจัดงาน

ศพตามหลักค�าสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนา คือ การจัดงานศพเพื่อให้ประชาชนได้ ก�าหนดพิจารณา

ให้เกิดความสังเวช โดยมุ่งให้พิจารณาสังขารว่า ประกอบด้วยขันธ์ 5 ได้แก่ รูป เวทนา สัญญา สังขาร 

และวิญญาณ อาศัยซึ่งกันและกัน มีการเกิด การดับเป็นธรรมดา ตามหลักไตรลักษณ์ คือ เป็นอนิจจัง 

คือ มีความไม่เที่ยง เป็นทุกขัง คือ มีความคงทนอยู่ไม่ได้จึงเป็นทุกข์ และเป็นอนัตตา ไม่มีตัวไม่มีตน 

เพื่อใช้เป็นแนวทางป้องกันความประมาทในการด�าเนินชีวิต 

  2.  ปัญหาการจัดการงานศพที่ไม่ก่อให้เกิดการเรียนรู้หลักพุทธธรรม คือ การท�าพิธีกรรมงาน

ศพ มีหลายกิจกรรม ได้แก่ 1) การอาบน�้าศพและการรดน�้าศพ 2) การแต่งตัวศพ การหวีผมศพ การ

ทาแป้งแต่งศพ 3) การเอาเงินใส่ปากศพ การปิดปาก/ปิดตาศพ 4) การมัดศพ (มัดตราสัง) การมัดห่อ

ศพ 5) ประเพณีบันได 3 หรือ 4 ขั้น ริ้วไม้ไผ่รองศพ ปากกาจับโลง 6) การหันหัวศพไปทางทิศตะวัน

ตก 7) การใส่ดอกไม้ธูปเทียนในมือศพ การเซ่นศพ การเคาะโลงให้รับศีล การจุดตะเกียงปลายเท้า

ศพ 8) การไว้ทุกข์ 9) การสวดมาติกา 10) การสวดพระอภิธรรม 11) การใช้ตาลปัตร 4 ด้าม           

12) การบวชหน้าศพและจูงศพ 13) การท�าประตูป่า 14) การตีหม้อน�า้และหม้อไฟน�าศพ 15) การซัด

ข้าวสาร การโปรยข้าวตอก 16) การหามศพ 17) การใช้สี่คนหาม สามคนแห่ หนึ่งคนนั่งแคร่ สองคน

พาไป 18) เครื่องมือจูงศพ 19) การหามศพเวียนจิตกาธาน 3 รอบ 20) การยกศพกระทบเชิงตะกอน 

21) การทอดผ้าบังสุกุล 22) การล้างหน้าศพ 23) การทิ้งเบี้ย 32 24) การวางดอกไม้จันทน์             

25) ประเพณีไม้ข่มเหงและไฟเผาศพ 26) ประเพณีการซัดดุ้นฟืนดับไฟเสีย 3 ดุ้น 27) ประเพณีการ

แปรรูป 28) การเก็บอัฐิ และ 29) ด้ายสายสิญจน์ แก้ไขด้วยพุทธปรัชญาว่าด้วยหลักโยนิโสมนสิการ 

ข้อที่ 8 คือ การคิดแบบอุบายปลุกเร้าคุณธรรมหรือวิธีคิดแบบเร้าคุณธรรมหรือแบบเร้ากุศล เป็นวิธี

คิดที่ท�าให้เกิดความคิดและการกระท�าที่ดีงามเป็นประโยชน์เกิดกุศลธรรม เป็นการคิดที่ประกอบด้วย

สติ คือ ก�าหนดใจ หรือที่ใจอยู่กับตัวระลึกถึงสิ่งที่พึ่งเกี่ยวข้องจัดท�าและส�านึกที่จะเร่งรีบท�าการซ่ึง

เป็นการเสริมสร้างสัมมาทิฐิ 
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◆ พระครูอมรปัญญารัตน์ (จตุพร อักษรทอง)  สวัสดิ์ อโณทัย  สมบูรณ์ บุญโท 

  3. ปัญหาการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยที่เกินความจ�าเป็นในการจัดการงานศพ แก้ไขด้วยพุทธปรัชญา

ว่าด้วย หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สัปปุริสธรรม 7 ข้อการรู้จักประมาณ คือ การเป็นคนรู้จักพอดี

ในการจ่ายทรพัย์ตามก�าลงัของตน และหลกัความสนัโดษ ข้อพงึพอใจในสิง่ของหรอืทรพัย์สนิทีต่นเอง

ได้มาและใช้จ่ายในสิ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์ ให้บุคคลรู้จักประมาณ ได้แก่ การประหยัดและรู้จักออม 

ไม่ฟุ่มเฟือยฟุ้งเฟ้อ มาใช้เป็นแนวทางในการจัดการงานศพ 

  4.  รูปแบบการจัดงานศพที่เหมาะสม ได้แก่ 1) ควบคุมไม่ให้อาหารรั่วไหล 2) ลดน�้าอัดลม

เป็นน�้าเปล่า 4) ลดอาหารว่าง 5) ลดสุรา 6) งดเล่นการพนัน 7) งดจ้างวงดนตรี 8) ใช้ดอกไม้แห้ง

แทนดอกไม้สด 9) ยืมโลงทองที่สวยงามมาครอบโลงจริง 10) เก็บศพประมาณ 4 คืน 5 วัน 11) จัด

ผ้าบังสุกุลอย่างพอประมาณ 12) งดการจุดพลุและบั้งไฟ 13) แจกหนังสือธรรมแทนแจกของที่ระลึก

ราคาแพง ๆ และ 14) ควรให้เงินสดแทนพวงหรีด

องค์ควำมรู้ใหม่และรูปแบบจำกกำรน�ำพุทธปรัชญำมำประยุกต์ใช้ในกำรจัดกำรงำนศพ 

 จากการศึกษาการน�าพทุธปรชัญามาประยกุต์ใช้ในการจัดการงานศพโดยเฉพาะในอ�าเภอสเิกา 

จังหวัดตรัง ได้องค์ความรู้ใหม่และรูปแบบที่เหมาะสม ซึ่งสามารถสรุปได้ดังรูปภาพประกอบ ดังนี้

 จากภาพ สามารถถอดองค์ความรู้ คือ

 C/D = Contemplation on Death มรณานุสติ

 C/A = Contemplation of Appointment บัญญัติธรรม

 S/E = Sufficiency Economy Philosophy ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 W = Wholesome กุศล

 M = Merit บุญ

 N/P = Natural Phenomenon สภาวธรรม

 R/A = Realistic Approach การเข้าถึงสภาวธรรม

 B/S = Blissful States of Existence สุคติภพ

R/A

B/S

N/P

C/DM W

S/E C/A
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 การประยุกต์ใช้พุทธปรัชญาในพิธีการจัดการงานศพในประเทศไทย  

ข้อเสนอแนะในกำรศึกษำครั้งต่อไป

  จากการศึกษาเรือ่งการน�าพทุธปรชัญามาประยกุต์ใช้ในการจัดการงานศพโดยเฉพาะในอ�าเภอ

สิเกา จังหวัดตรัง มีข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไปดังนี้

  1.  การศึกษาครั้งต่อไปน่าจะเป็นการวิจัยเปรียบเทียบการจัดการงานศพระหว่างท้องถิ่นกับ

ท้องถิ่นอื่น 

  2.  การศึกษาครั้งต่อไปควรจะวิจัยเก่ียวกับแนวทางการน�าพุทธปรัชญามาประยุกต์ใช้ในการ

จัดการงานศพแต่ละท้องถิ่น 

  3.  การศึกษาครัง้ต่อไปควรจะวจัิยเกีย่วกับการพฒันารปูแบบการน�าพทุธปรชัญามาประยุกต์

ใช้ในการจัดการงานศพ
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◆ พระครูอมรปัญญารัตน์ (จตุพร อักษรทอง)  สวัสดิ์ อโณทัย  สมบูรณ์ บุญโท 
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