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บทคัดย่อ

	 ดุษฎีนิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ	1)	ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการความกลัวส�าหรับการเยียวยา

ผู้ป่วยโรคมะเร็ง	2)	ศึกษาหลักมรณสติในพุทธปรัชญา	3)	บูรณาการหลักมรณสติในพุทธปรัชญาเพื่อจัดการ

ความกลัวก่อนการตายส�าหรับการเยียวยาผู้ป่วยโรคมะเร็ง	 และ	 4)	 สร้างองค์ความรู้ใหม่และรูปแบบการ

จัดการความกลัวก่อนการตายด้วยหลักมรณสติ	 เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ	 ด้วยวิธีการวิจัยเชิงเอกสาร	

ภายใต้กระบวนการวิจัยทางปรัชญาแบบวิภาษวิธี	 และการใช้เหตุผลแบบมีวิจารณญาณ	 ด้วยกระบวนการ

เชิงบูรณาการ	น�าไปสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางปรัชญาและศาสนา	

	 ผลการวจัิยพบว่า	ความรูส้กึวติกกังวลเก่ียวกับความตายทีเ่กิดขึน้เมือ่เกิดความเจ็บป่วย	โดยเฉพาะ

ผู้ป่วยระยะสดุท้าย	เป็นสถานการณ์ทีค่กุคามต่อผู้ป่วยอย่างยิง่	ท�าให้เกิดความรู้สกึว่าตนเองหมดหนทาง	ถูก

ทอดทิง้	เกิดความไม่มัน่ใจ	จะมอีนัตราย	เกิดความวติกกังวลขึน้	และไม่สามารถแยกออกจากความกลวัได้	ส่ง

ผลต่อผู้ป่วยทั้งทางด้านร่างกาย	จิตใจ	อารมณ์	สังคม	และพฤติกรรม	ใน	2	ลักษณะ	คือ	การยอมรับ	และ

การปฏิเสธภาวะใกล้ตายและความตาย	การเอาสตหิมัน่ระลกึถึงความตายอนัจะเกิดมาถึงตน	พจิารณาสาเหตุ

ของความตาย	เพื่อเป็นอุบายที่จะท�าให้จิตใจเกิดความสงบ	เป็นสมาธิ	 เป็นการปฏิบัติมรณสติ	ที่มีสติตั้งมั่น

ย่อมเป็นผู้ไม่ประมาท	และมีชีวิตความเป็นอยู่อย่างมีค่า	เกิดความรู้สึกตื่นตัว	ไม่ประมาท	เร่งขวนขวาย	ท�า

สิ่งดีงาม	เป็นประโยชน์	ประพฤติปฏิบัติธรรม	ตลอดจนรู้เท่าทันความจริงที่เป็นคติธรรมดาของสังขาร	ย่อม

มีสติที่มั่นคง	นึกถึงแต่กุศลกรรม	มีจิตผ่องใส	และสู่สุคติในที่สุด	พิจารณาถึงการเตรียมตัวตายโดยวิธีเจริญ

มรณสติอย่างสม�่าเสมอ	 ย่อมได้รับผลดีหรือคุณประโยชน์ต่อตนเองเป็นอย่างยิ่ง	 ทั้งในแง่ของการป้องกัน
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ความประมาท	ความเผลอสตใินการด�าเนินชวีติ	ระงับกิเลสภายในใจ	ในการสร้างรูปแบบการจัดการความกลวั

ก่อนการตายมองผ่านหลักมรณสติในพุทธปรัชญา	ด้วยการน�าไปใช้กับชีวิตประจ�าวัน	น�าความรู้จากการฝึก

ปฏิบัติไปใช้ได้	และเห็นผลได้จริง	องค์ความรู้ใหม่จากการวิจัย	นี้คือ	DE	Model	=	SIS+CM	

ค�าส�าคัญ : การจัดการ ความกลัว ความตาย มรณสติ พุทธปรัชญา

Abstract

 The objectives of this dissertation were to : 1) study the concept of fear management 

for cancer patients; 2) study the contemplation on death (Maranasati) in Buddhist philosophy; 

3) integrate the contemplation on death in Buddhist philosophy to manage the fear of 

death for the preparing the cancer patients and 4) create a new body of knowledge and a 

model for the fear Management for Preparing the Death Through Contemplation on Death. 

This was a qualitative research with documented research methods under the dialectic 

philosophical research process and critical reasoning with an integrated process leading 

to the creation of new philosophical and religious knowledge. 

 The results of research were found as follows: Anxiety about death arises when an

illness occurs, especially the terminally ill patients. It is a situation that is extremely threatening 

to the patient, causing the feeling of being helpless, neglected, insecure. and the anxiety,

that cannot be separated from fear, affects patients physically, mentally, emotionally, 

socially, and behaviorally in two ways: acceptance and rejection of near-death and death. 

To be mindful of the death that will come upon oneself consider the cause of death as 

a ploy to make the mind calm, able to concentrate, and to practice mindfulness. One who 

is conscious would not be careless and could have a valuable life, be on alert, not reckless, 

hurried in doing good and beneficial things, practicing the Dharma as well as knowing 

the truth about the reality of life, would have a stable mind, thinking of good deeds, his mind  

would become bright, and he finally reaches his sanity. Considering the preparation for death 

by the method of developing death consciousness regularly people would received good 

results or benefits for themselves so much both in terms of preventing negligence unconsciousness 

and suppressing the passion within the heart. To create a model for managing fear before death,

look using the the principles of death in Buddhist philosophy and apply it to daily life and 

using the knowledge from practice and getting real results. The new body of knowledge on this 

research is DE Model getting = SIS+CM.

Keywords: Management, Fear, Death, Contemplation on Death (Maranasati), Buddhist 

 Philosophy
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บทน�ำ

	 คนไทยส่วนใหญ่ทีน่บัถือพระพทุธศาสนามคีติความเช่ือเรือ่งการเวยีนว่ายตายเกดิ	ค�าสอนใน

พระพุทธศาสนากล่าวว่า	มนุษย์ประกอบด้วย	2	ส่วน	คือ	รูป	(ร่างกาย)	และจิต	ร่างกายอาจแตกดับ

ไปตามอายุขัย	 แต่จิตวิญญาณยังคงวนเวียนไปตามผลกรรมที่ได้กระท�ายามมีชีวิต	 หากต้องการให้

จิตหลุดพ้นจากวัฏจักรอันเป็นทุกข์ไม่สิ้นสุด	ต้องประกอบกรรมดี	ละเว้นจากการท�าบาปทั้งปวง	และ

มุ่งฝึก	 พัฒนาจิตละกิเลส	 ซ่ึงเป็นเครื่องผูกมัดเหนี่ยวรั้งใจทั้งปวงเพื่อเข้าสู่นิพพาน	 ด้วยความเช่ือน้ี	

พุทธศาสนิกชนจึงเน้นที่การประกอบพิธีกรรม	 เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ตาย	 เพราะเช่ือว่าจะส่งผล

ให้วิญญาณของผู้ตายไปสู่สุคติภูมิ	 การประกอบพิธีกรรมหลายวันเป็นหนทางหนึ่งที่ช่วยประคอง

ความรู้สึกของญาติมิตรที่ยังมีชีวิตอยู่ให้คลายความโศกเศร้าจากการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักลงได	้

ท�าให้ได้ตระหนักถึงความไม่เที่ยงแท้แห่งสังขารอีกด้วย	 บุคคลใดท�าความดี	 เมื่อตายไปก็จะได้ขึ้นไป

สวรรค	์ บุคคลใดท�าความช่ัว	 เมื่อตายไปก็ตกนรก	 หรือแม้กระทั่งเรื่องของชีวิตหลังความตาย	 (พระ

มหาประสัณห์	ปิยธมฺโม,	2550	:	56-57)	พุทธศาสนิกชนเชื่อว่า	“ความตาย”	เป็นกฎของธรรมชาติ

ทีเ่ปลีย่นแปลงไม่ได้และการเปลีย่นแปลงเป็นความจรงิของชีวติทีส่มบรูณ์	และแม้ว่าความตายจะเป็น

เรื่องธรรมดาและเป็นธรรมชาติของชีวิต	 แต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่ปุถุชนจะท�าใจยอมรับกฎของธรรมชาติ

ข้อนี้โดยง่าย	 กระบวนการเรียนรู้เพื่อให้คนเรายอมรับสัจธรรมแห่งชีวิตเรื่องความตาย	 จึงเป็นสิ่ง

จ�าเป็นอย่างย่ิง	 พระพุทธศาสนาได้ให้ความส�าคัญของความตายที่เป็นเอกลักษณ์แตกต่างจากศาสนา

อ่ืน	 ๆ	 หากบุคคลได้ศึกษาความส�าคัญของการตายและความตาย	 รวมถึงการตระหนักรู้อย่างชัดเจน

เกี่ยวกับการตาย	 ย่อมน�ามาซ่ึงประโยชน์ต่อตนเองเป็นอย่างมาก	 การระลึกถึงความตายอยู่ทุกเวลา	

ย่อมมีอิทธิพลต่อความรู้สึกด้านจิตใจ	ในการที่จะท�าความดีให้แก่ตนและสังคม	(มหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย,	2539	:	8)	

	 ปัจจุบันการแพทย์มีความก้าวหน้าเพิ่มมากขึ้น	 จากการน�าความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการส่งเสริม	 ป้องกัน	 รักษาและฟื้นฟูสุขภาพ	 เพื่อชะลอความตายและ

ช่วยให้มนุษย์มีชีวิตที่ยาวนานขึ้น	มีการพัฒนาบุคลากรทางด้านการแพทย์ให้มีความรู้ความสามารถใน

การดูแลผู้ป่วยมากขึน้	แต่ความตายกย็งัเป็นสิง่ทีห่นไีม่พ้นของมนษุย์	เป็นกฎทีไ่ม่สามารถหนพ้ีนได้	ซ่ึง

สถิติการเสียชีวิตของประชากรในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น	(ส�านักนโยบายและยุทธศาสตร์	กระทรวง

สาธารณสุข,	 2554	 :	 19-21)	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งอัตราการตายของผู้ป่วยด้วยโรคมะเร็งมีจ�านวน

เพิ่มขึ้นทุกปี	 และเป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งของประเทศไทย	ตั้งแต่ปี	พ.ศ.2552-2556	 (ส�านัก

นโยบายและยุทธศาสตร์	กระทรวงสาธารณสุข,	2556	:	36-38)	ปัญหาจากโรคมะเร็ง	พบทั้งปัญหา

ด้านร่างกาย	เช่น	อาการเจ็บปวด	อาการหายใจล�าบาก	เป็นต้น	ปัญหาด้านจิตใจ	เช่น	อาการวิตกกังวล	

กลัวการสูญเสียความเป็นตัวของตัวเอง	กลัวความเจ็บปวด	กลัวที่จะต้องเผชิญกับความตายชีวิตหลัง
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ความตาย	ปัญหาทางด้านสงัคมและเศรษฐกจิ	คือ	การถกูทอดทิง้	การสญูเสยีสถานภาพทางสงัคมและ

ทางครอบครวั	เป็นปัญหาขนาดใหญ่และมคีวามรนุแรงเพิม่มากขึน้	ก่อให้เกดิผลกระทบต่อสภาวการณ์

เจบ็ป่วยคือ	เมือ่มอีาการเจบ็ป่วยในส่วนใดกจ็ะท�าการเยยีวยารกัษาเฉพาะส่วนนัน้	ๆ 	หรอือวยัวะน้ัน	ๆ 	

แต่ในปัจจุบันได้มีการให้ความส�าคัญในการดูแลสุขภาพแบบไม่แยกส่วนโดยค�านึงถึงความส�าคัญและ

ความสัมพันธ์ควบคู่กันไประหว่างกายและจิต	(พระไพศาล	วิสาโล,	2549	:	42-46)

	 ความตายจึงเป็นสิ่งที่ไม่มีคนปรารถนา	 การตายและความตายเป็นค�าที่มีความคล้ายกัน	 แต่

มีความหมายและขั้นตอนต่างกัน	 เป็นกระบวนการน�าไปสู่ความตายในที่สุด	 ในทางวิทยาศาสตร	์

การตายเป็นระยะที่บุคคลมีความทรมาน	 ขาดสติ	 ไม่สามารถควบคุมร่างกายได้	 ความตาย	 หมายถึง	

สมองตาย	ส�าหรับพระพุทธศาสนา	การตายจะมีระยะของช่วงเวลาใกล้ตายและวิถีจิตสุดท้ายของชีวิต	

เมื่อผ่านพ้นระยะนี้จะไปสู่ความตาย	ความตายคอื	การสิ้นอายุ	ขาดไออุน่และสิ้นวญิญาณหรือจิต	รวม

ทั้งให้ความส�าคัญกับความตายมาก	เพราะหากมีสติในช่วงก่อนความตาย	เมื่อจุติจิตในภพปัจจุบันดับ

ลงปฏิสนธิจิตในภพต่อไปจะเกิดขึ้นเพื่อท�าหน้าที่รับอารมณ์ต่อจากจุติจิตในระยะมรณาสันวิถี	 ดังนั้น	

หากจิตที่มีสติ	ผ่องใส	ย่อมน�าไปสู่สุคติภูมิ	(รื่นเริง	สีลานุกรม,	2549	:	62)	การตายจึงเป็นสิ่งที่ทุก

คนสนใจอยากรู้	สงสัย	เพราะไม่มีผู้ใดเคยมีประสบการณ์ในเรื่องนี้	ประกอบกับผู้ที่ตายไปแล้วไม่อาจ

กลับมาเล่าประสบการณ์ของตนเองให้ทราบได้ว่าเป็นอย่างไร	 (พระพรหมคุณาภรณ์	 (ป.อ.ปยุตโต),	

2548	:	77-78)

	 ความกลัวเป็นสัญชาตญาณที่มีความส�าคัญต่อมนุษย์	เป็นการตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่เราคิดว่า

จะท�าร้ายหรือคุกคามต่อร่างกายหรือจิตใจของเรา	 ถ้ามนุษย์ไม่มีความกลัว	 ก็อาจจะไม่สามารถมีชีวิต

รอดอยู่ได้นาน	ความกลัวส่งผลต่อระดับอารมณ์ความรู้สึกและการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีในร่างกาย	

จึงเป็นเหตุผลส�าคัญที่ท�าให้เกิดการตอบสนองอย่างอัตโนมัติในลักษณะเตรียมพร้อมที่จะต่อสู้	บุคคล

จะมีการโต้ตอบและป้องกันตนเองจากอันตรายในช่วงวิกฤตได้ทันท่วงที	 ถ้าเราไม่กลัวสถานที่ที่เสี่ยง

อันตราย	สัตว์มีพิษหรือเหตุภัยพิบัติต่าง	ๆ	 เราก็คงไม่มีการระมัดระวัง	หลีกเลี่ยง	หรือเตรียมพร้อม

เผชิญสถานการณ์นั้น	 ความกลัวจึงดูเหมือนเป็นลักษณะการปรับตัวของมนุษย์เพื่อความอยู่รอด	 แต่

หากมองในอีกมุมหนึ่ง	 ความกลัวก็มิได้ก่อให้เกิดประโยชน์เสมอไป	 ประสบการณ์ความกลัวที่ผสาน

เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเรา	 อาจสร้างความทุกข์ทรมาน	 บ่ันทอนสุขภาพกายและสุขภาพจิตของ

เราให้อ่อนแอลง	เกิดการชะงักหรือสับสนในการปฏิบัติกิจกรรมประจ�าวัน	หลีกเลี่ยงหรือหลบหนีจาก

วัตถุ	 สิ่งของหรือเหตุการณ์ที่เป็นต้นเหตุของความกลัว	 รวมถึงขัดขวางไม่ให้เราท�าสิ่งที่อยากท�า

(หลวงตาหมอ,	2559	:	21)	

	 ดังนั้น	 จึงมองเห็นความส�าคัญของการระลึกถึงความตายตามหลักมรณสติ	 เพราะมรณสติ

มิใช่เพียงการระลึกถึงความตายเท่านั้น	 แต่การมีสติที่สมบูรณ์อยู่ทุกขณะ	 แม้เมื่อยามใกล้ตาย	
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◆ รูปแบบการจัดการความกลัวก่อนการตายมองผ่านหลักมรณสติในพุทธปรัชญา ◆

หากความตายเป็นสิ่งที่ไม่สามารถก�าหนดได้	 การระลึกถึงความตายอยู่ตลอดเวลา	 ท�าให้เรามองเห็น

ความไม่แน่นอน	มองเห็นคุณค่า	และไม่ประมาทในชีวิตผู้ที่เจริญมรณสติสม�่าเสมอ	เมื่อต้องเผชิญกับ

ความตายย่อมมีสติ	 และจากไปอย่างสงบ	 มีคุณค่าและสมศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์อย่างสูงที่สุด

ผู้วจัิยจึงมคีวามสนใจทีจ่ะศึกษาการประยุกต์ใช้หลกัค�าสอนเรือ่งมรณสติในชีวติประจ�าวนั	มองเหน็ความ

ส�าคัญของการปฏิบติัทีจ่ะเกดิผลประโยชน์ต่อการด�ารงชีวติและความเป็นอยู่ท่ีดีของสงัคมในปัจจุบนั	จึง

เป็นเหตุจูงใจให้มข้ีอสงสยัเกีย่วกบัประเด็นปัญหาของงานวิจยัเชิงความเป็นเหตุเป็นผล	(Rationality)	

น�ามาสู่การจัดท�าการวิจัยนี้เพื่อจะได้ทราบถึงวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสม	 พร้อมทั้งจะได้ถือเอาเป็น

แนวทางในการศึกษาและปฏิบัติที่ถูกต้อง	 ป้องกันความประมาท	 มัวเมา	 และเยียวยาชีวิต	 ตามหลัก

ค�าสอนในทางพระพุทธศาสนาต่อไป	

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

	 1.	เพื่อศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการความกลัวส�าหรับการเยียวยาผู้ป่วยโรคมะเร็ง

	 2.	เพื่อศึกษาหลักมรณสติในพุทธปรัชญา

	 3.	เพื่อบูรณาการหลักมรณสติในพุทธปรัชญาเพื่อจัดการความกลัวก่อนการตายส�าหรับการ

เยียวยาผู้ป่วยโรคมะเร็ง

	 4.	เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และรูปแบบการจัดการความกลัวก่อนการตายด้วยหลักมรณสติ	

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

	 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ	 (Qualitative	 Research)	 ด้วยวิธีการวิจัยเชิงเอกสาร	

(Documentary	Research)	ภายใต้กระบวนการวิจัยทางปรัชญาแบบวิภาษวิธี	 (Dialectic	Method)	

และการใช้เหตุผลแบบมีวิจารณญาณ	 (Discursive	Method)	 ด้วยกระบวนการของการศึกษาเชิง

บูรณาการ	(Integration)	อันประกอบด้วยการวิเคราะห์	(Analysis)	การวิจักษ์	(Appreciation)	และ

การวธิาน	(Application)	เพือ่น�าไปสูก่ารสร้างองค์ความรูใ้หม่ในทางปรชัญาและศาสนา	โดยมขีัน้ตอน

ในการด�าเนินการศึกษา	ดังนี้

	 1.	เอกสารช้ันปฐมภูมิ	 (Primary	 Source)	 จะค้นคว้าจากคัมภีร์พระไตรปิฎก	 โดยเฉพาะ

พระไตรปิฎกภาษาไทย	ฉบบัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลัย	พ.ศ.2539	อกีทัง้	คมัภรีอ์รรถกถา	ฎกีาและ

อนุฎีกาที่เกี่ยวข้อง	 เช่น	คัมภีร์วิสุทธิมรรค	อภิธัมมัตถสังคหะ	มิลินทปัญหา	 เป็นต้น	รวมทั้ง	ศึกษา

ผลงานส�าคัญ	 ๆ	 ของพระเทพวิสุทธิเมธี	 (ปัญญานันทภิกขุ)	 พระธรรมโกศาจารย์	 (พุทธทาสภิกขุ)	

พระพรหมคุณาภรณ์	 (ป.อ.ปยุตฺโต)	 และนักวิชาการอื่น	 ๆ	 ทางพระพุทธศาสนาและการจัดการความ

กลัวส�าหรับการเยียวยาผู้ป่วยโรคมะเร็ง	
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◆ พระวิเศษ ถาวรธมฺโม (ขาวสุด) กันยาวีร์ สัทธาพงษ์ สวัสดิ์ อโณทัย ◆

	 2.	เอกสารช้ันทติุยภูม	ิ(Secondary	Source)	จะศึกษาค้นคว้า	รวบรวมข้อมลูจากวทิยานพินธ์	

งานวิจัย	บทความ	ข้อเขียน	บทวิจารณ์	เอกสารต่าง	ๆ	ทั้งที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่ได้กล่าว

ถึงเรื่อง	 แนวคิด	 ทฤษฎีเกี่ยวกับความกลัว	 การจัดการความกลัว	 การเตรียมตัวก่อนการตาย	 หลัก

มรณสติ	พุทธปรัชญา	และการเยียวยาผู้ป่วยโรคมะเร็ง	

	 3.	ศึกษารูปแบบการจัดการความกลัวก่อนการตายมองผ่านหลักมรณสติในพุทธปรัชญา	โดย

เทคนิคการถอดจากบทเรียนกรณีศึกษา	 (Lesson	 Learns) จากตัวผู้วิจัยเอง	 จะช่วยในการวิเคราะห์

รูปแบบหรืออัตลักษณ์ที่เป็นแนวทางเพื่อน�าไปต่อยอดในการส่งเสริมงานวิจัยต่อไป	 เพื่อศึกษาตาม

วัตถุประสงค์ข้อที่สามและข้อที่สี่	คือ	เพื่อบูรณาการหลักมรณสติในพุทธปรัชญาเพื่อจัดการความกลัว

ก่อนการตายส�าหรับการเยียวยาผู้ป่วยโรคมะเร็ง	และเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และรูปแบบการจัดการ

ความกลัวก่อนการตายด้วยหลักพุทธธรรมอื่น	ๆ

	 4.	ผู้วิจัยท�าการตรวจสอบความถูกต้องความสอดคล้องและความสมบูรณ์ครบถ้วนของข้อมลู

ที่ได้จากการศึกษา	 น�าข้อมูลที่ได้มาเขียนบรรยายตามหลักวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ	 การวิเคราะห์และ

อภิปรายผลในรูปแบบของการเขียนอภิปรายแบบพรรณนาวิเคราะห์	(Analytical	Description)	ด้วย

การบูรณาการแนวคิดเก่ียวกับรูปแบบการจัดการความกลัวก่อนการตายมองผ่านหลักมรณสติใน

พุทธปรัชญาให้เช่ือมโยงเป็นเนื้อเดียวกันภายใต้การศึกษาเชิงวิเคราะห์	 วิจักษ์และวิธาน	 เพื่อน�าไปสู่

การสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางปรัชญาและศาสนา

สรุปผลกำรวิจัย

	 1.	การจัดการความกลัวส�าหรับการเยียวยาผู้ป่วยโรคมะเร็ง	 พบว่า	 ในชีวิตของมนุษย์ทุกคน

ต้องการความส�าเร็จในชีวิตทั้งด้านการเรียน	การท�างาน	การมีชีวิตครอบครัว	สิ่งที่ส�าคัญในชีวิตคือการ

มีชีวิตที่ยั่งยืน	นั่นหมายถึง	การมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง	หากเวลาใดร่างกายประสบปัญหาไม่ปกติ	

มนุษย์ก็จะเกิดความกลัวในอาการป่วยนั้น	 ความกลัว	 หมายถึง	 ความรู้สึกที่เกิดขึ้นเมื่อสิ่งมีชีวิตถูก

กระตุ้นเมื่อมีภัยคุกคามคืบคลานเข้ามา	 น�าไปสู่การเปลี่ยนแปลงในร่างกาย	 ได้แก่	 อัตราการเต้นของ

หวัใจ	เลอืดสบูฉดี	กล้ามเนือ้เกรง็	พร้อมเข้าสูก่ระบวนการเตรยีมตัวจดัการกบัความกลวันัน้	ความรูส้กึ

วิตกกังวลเกี่ยวกับความตายที่เกิดขึ้นกับคนเราเมื่อเกิดความเจ็บป่วย	 โดยเฉพาะผู้ป่วยระยะสุดท้าย	

(The	 end	 of	 life	 patients)	 ซ่ึงมีภาวะเจ็บป่วยอยู่ในระยะลุกลาม	 ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได	้

มีเวลาของการมีชีวิตอยู่อย่างจ�ากัด	 หรืออยู่ในวาระสุดท้ายของชีวิตนั้นเป็นสถานการณ์ที่คุกคามต่อ

ผู้ป่วยอย่างยิง่	ท�าให้ผู้ป่วยเกิดความรูส้กึว่าตนเองหมดหนทาง	ถกูทอดทิง้	เกดิความไม่มัน่ใจ	รูว่้าตนจะ

มีอนัตราย	เกิดความวติกกังวลขึน้	และไม่สามารถแยกออกจากความกลัวได้	ความรูส้กึเช่นนี	้จะท�าให้

ระบบประสาทและร่างกายต่ืนตัว	 ระบบประสาทอัตโนมัติถูกกระตุ้นมีปฏิกิริยาเตรียมพร้อมที่จะต่อสู	้
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◆ รูปแบบการจัดการความกลัวก่อนการตายมองผ่านหลักมรณสติในพุทธปรัชญา ◆

(Fight)	หรือถอยหนี	(Flight)	เป็นปฏิกิริยาตอบสนองทางสรีระต่อภาวะวิตกกังวล	รวมทั้งความวิตก

กังวลต่อความตายด้วย	 เพราะความวิตกกังวลต่อความตายเป็นรากฐานของความวิตกกังวลทั้งหมด	

และในผู้ป่วยระยะสุดท้ายนั้น	ผลของความวิตกกังวลเกี่ยวกับความตาย	ที่เผชิญนั้นไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่

เกิดข้ึนจริงหรือจากจินตนาการก็ตาม	 จะส่งผลต่อผู้ป่วยทั้งทางด้านร่างกาย	 จิตใจ	 อารมณ์	 สังคม	

และพฤติกรรม	 สัญชาตญาณของมนุษย์ทุกคนท่ีปฏิเสธความตาย	 แสดงออกโดยการหลีกเลี่ยงที่จะ

พูดถึงความตาย	 ความรู้สึกต่อสภาพความตาย	 เช่น	 ความเจ็บปวด	 ความทรมาน	 ความว้าเหว	่

การถูกทอดทิ้ง	ความรู้สึกผิด	ซึ่งความรู้สึกในด้านลบต่อความตายนี้ท�าให้บุคคลพยายามที่จะหนีภาวะ

ใกล้ตาย	 ส่วนบุคคลที่มีความรู้สึกด้านบวกต่อความตาย	 จะสามารถยอมรับความตายโดยสงบ	

อย่างไรกต็าม	ความวติกกงัวลเกีย่วกับความตายของบคุคลจะมากหรอืน้อย	ขึน้อยูก่บั	เพศ	อาย	ุความเช่ือ

ด้านศาสนา	ระดับการศึกษา	ภาวะสุขภาพ	ประสบการณ์เกี่ยวกับความตาย	ซึ่งมีความแตกต่างกันใน

แต่ละบุคคล	 การเผชิญกับความตาย	 ท�าให้บุคคลเกิดความรู้สึกหวาดกลัว	 เนื่องจากไม่ทราบว่า

ความตายที่แท้จริงคืออะไร	ในขณะที่ก�าลังจะตาย	ตนเองจะต้องพบกับอะไร	จะเกิดความรู้สึกอย่างไร	

เมื่อตายแล้วตนเองจะเป็นอย่างไร	จะต้องไปอยู่	ณ	ที่ใด	ความสงสัยความหวาดกลัวเหล่านี้	ส่งผลให้

บุคคลแสดงปฏิกิริยาต่าง	ๆ	ออกมาทั้งทางด้านความคิดและการกระท�า	 เพื่อให้ตนเองสามารถมีชีวิต

ยืนยาวต่อไป

	 ผู้ป่วยมีการเผชิญความตายและภาวะใกล้ตายในลักษณะต่าง	 ๆ	 ได้แก่	 ปฏิเสธที่จะรับรู้สิ่ง

ทีเ่ป็นและความตาย	เลอืกความตายเป็นหนทางหลกีหนปัีญหา	ต่อรองกบัความเจบ็ป่วยและความตาย	

ปกปิดตัวตนที่อ่อนแอ	ท�าใจให้เข้มแข็ง	จัดการกับความเครียดยอมรับกับการเป็นอยู่และพร้อมเผชิญ

ความตาย	แบ่งปันความเข้าใจและเผชิญปัญหาร่วมกับครอบครวั	จัดการกับภาระทีค้่างคาก่อนตาย	และ

อยู่เพียงแค่รอความตาย	ซึ่งถ้าพิจารณาในภาพรวมจะมีการเผชิญหน้าใน	2	ลักษณะ	คือ	การยอมรับ	

และการปฏิเสธภาวะใกล้ตายและความตาย	 มีผลให้มีการแสดงพฤติกรรมต่อภาวะใกล้ตายน้ันทั้งใน

เชิงบวกและเชิงลบ	 ผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่สามารถยอมรับความตายและภาวะใกล้ตายได้อย่างเหมาะสม	

จะมีลักษณะการเผชิญปัญหาท่ีสอดคล้องกับความเป็นจริง	 ไม่ปกปิดตนเอง	 และมีการจัดการกับ

สถานการณ์ต่าง	 ๆ	 โดยไม่เพิกเฉย	 หรือปล่อยชีวิตไปเพียงวัน	 ๆ	 ในขณะที่ผู้ป่วยที่ยังมีการปฏิเสธ

ความตาย	หรอืแม้แต่รบัรูถึ้งภาวะใกล้ตายแต่ยงัปฏิเสธและพยายามหลกีหนีภาวะดังกล่าว	จะมทีศิทาง

การแสดงพฤติกรรมในเชิงต่อรอง	 หลีกหนี	 ปกปิดหรือละเลยปัญหา	 อย่างไรก็ตาม	 ลักษณะของ

การยอมรับและปฏิเสธมิใช่ลักษณะถาวรของผู้ป่วยทุกคน	 เมื่อช่วงเวลาผ่านไป	 สถานการณ์

เปลีย่นแปลง	หรอืการสนบัสนนุจากสงัคมรอบข้าง	ผู้ป่วยจะมกีารปรบัตัวไปในทศิทางทีแ่ตกต่างออกไป	

ขึ้นอยู่กับบริบทส�าคัญต่าง	ๆ 	อย่างไรก็ตาม	ลักษณะอย่างถาวรจะยังคงอยู่กับผู้ป่วยบางคน	เช่น	ยังคง

ปฏิเสธและ	ไม่ยอมรับ	และหลีกเลี่ยงการเผชิญปัญหา	ในกรณีที่บริบทแวดล้อมไม่เอื้อให้เขาเหล่านั้น
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ปรับตัวได้	การแสดงกระบวนการเคลื่อนไหวกลับไปกลับมาระหว่างการยอมรับและการปฏิเสธ	ผู้ป่วย

แต่ละคนมีลักษณะเฉพาะตามที่เขาเลือกเผชิญกับความตาย	 ซ่ึงผู้ป่วยด้วยโรคที่รักษาไม่หายจะต้อง

ตายนั้น	ไม่ใช่ว่าทุกคนจะต้องผ่านขั้นตอนดังกล่าวทุกราย	ในรายที่ปรับตัวไม่ได้	ท�าให้จิตใจอ่อนแอลง

อย่างรวดเร็ว	เนื่องจากการรับรู้ว่าความตายก�าลังใกล้เข้ามา	จะก่อให้เกิดผลกระทบทางร่างกาย	ท�าให้

อาการทรดุหนกัลงอย่างรวดเรว็ผู้ป่วยกอ็าจถงึตายเรว็ขึน้ได้	การรบัรูว่้าป่วยด้วยโรคทีร่กัษาไม่หาย	และ

มีเวลาในการด�ารงชีวิตยิ่งเหลือน้อย	 เมื่อถึงวาระสุดท้ายหากยอมรับกับสิ่งที่ตนก�าลังเผชิญไม่ได้ก็จะ

อยู่ในสภาพทนทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัส

	 2.	หลักมรณสติในพุทธปรัชญา	 พบว่า	 มรณสติ	 เป็นหนึ่งในอนุสสติ	 10	 ค�าว่า	 มรณสติ	

แยกศัพท์ได้คือ	มรณ	+	สติ	มรณ	แปลว่า	ความตาย	ประกอบด้วย	มรฺ	(ตาย)	ยุ	ปัจจัย	อ	การันต์	

ส�าเรจ็รปูเป็น	มรณ	ไทยน�ามาใช้ในรปูของค�าว่ามรณะ	หมายถงึ	ความจุติ	ความเคลือ่นไป	ความท�าลายไป	

ความหายไป	ความตาย	กล่าวคือ	มฤตยู	การท�ากาละ	ความแตกแห่งขันธ์	ความทอดทิ้งร่างกาย	ความ

ขาดแห่งชีวิตินทรีย์ของเหล่า	สัตว์นั้น	ๆ	จากหมู่สัตว์นั้น	ๆ	และเมื่อธรรม	3	ประการ	คืออายุ	ไออุ่น

และวิญญาณละกายนี้ไป	 จึงถูกทอดทิ้ง	 นอนนิ่งเหมือนท่อนไม้ที่ปราศจากเจตนา	 สัตว์ผู้ตาย	 คือ	

ท�ากาละไปแล้วมีกายสังขาร	 วจีสังขาร	 และจิตตสังขาร	 ดับระงับไป	 มีอายุหมดสิ้นไป	 ไม่มีไออุ่น	 มี

อินทรีย์แตกท�าลาย	ส่วน	สติ	หมายถึง	ความระลึกได้	สร	ธาตุในความหมายว่า	คิด	ระลึก	ติ	ปัจจัย	

ลบ	ร	ที่สุดธาตุ	มีวิเคราะห์ว่า	สรติ	จินฺเตตีติ	สติ	 (กิริยาที่ระลึกได้)	หรือ	สร	ธาตุในความหมายว่า	

เบียดเบียน	อ	ปัจจัย	ลบ	ร	ที่สุดธาตุ	มีวิเคราะห์ว่า	ปมาท�	สรติ	หึสตีตี	สติ	(ธรรมชาติผู้เบียดเบียน

ความประมาท)	 สติ	 คือ	 ความตามระลึก	 สติ	 คือ	 ความระลึกได้	 ความจ�าได้	 ความไม่เลื่อนลอย	

ความไม่หลงลืม	 สติ	 คือ	 สตินทรีย์	 (สติที่เป็นใหญ่)	 สติพละ	 (สติที่เป็นก�าลัง)	 สัมมาสติ	 (ระลึก

ชอบ)	 สติสัมโพชฌงค์	 (สติที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้ธรรม)	 และ	 เอกายนมรรค	 (สติที่เป็นทางเอก)	

เรียกว่า	 สติ	 มรณสติ	 จึงหมายความว่า	 การเอาสติหมั่นระลึกถึง	 ความตายอันจะเกิดมาถึงตนและ

พิจารณาสาเหตุของความตาย	 เพื่อเป็นอุบายที่จะท�าให้จิตใจเกิดความสงบ	 เป็นสมาธิ	 จิตใจพิจารณา

เห็นความจริงจนเกิดสลดใจ	 เกิดความเบื่อหน่ายในร่างกายอันเน่าเหม็น	 น่ารังเกียจเป็นเหตุท�าให้

จิตใจคลายออกจากความไม่หลงติดในร่างกายคลายออกจากกิเลส	 และปลดทุกข์ทางจิตใจได้ถึงแม้

ร่างกายจะเกิดความเจ็บปวด	 ป่วยไข้ก็สามารถรักษาจิตใจ	 ให้ปล่อยวางได้	 ตามหลักในคัมภีร์พระ

ไตรปิฎก	มีวิธีการปฏิบัติมรณสติ	โดยแบ่งออกเป็น	2	ประเภทคือ	ให้ระลึกถึงความตายตามก�าหนด	

และการตายนอกกาลเวลา	 ถือเป็นอารมณ์ของการปฏิบัติมรณสติกรรมฐานตามแนวในคัมภีร์พระ

ไตรปิฎก	 แต่การระลึกความตายทั้งสองลักษณะนี้	 จะต้องเป็นการตายที่ขาดลงแห่งชีวิตของบุคคล

แล้วน้อมจิตใจให้ระลึกถึงความตายอยู่เนือง	ๆ	ให้มีจิตใจจดจ่อต้ังมั่นในความตายไม่เผลอ	จึงถือได้ว่า

เป็นการปฏิบัติมรณสติ	ที่มีสติตั้งมั่นนั้นย่อมเป็นผู้ไม่ประมาท	และมีชีวิตความเป็นอยู่อย่างมีค่า	
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◆ รูปแบบการจัดการความกลัวก่อนการตายมองผ่านหลักมรณสติในพุทธปรัชญา ◆

	 แนวทางการปฏิบัติมรณสติ	พระพุทธองค์ได้ตรัสให้เหล่าพระสาวกทั้งหลายให้มีสติ	ระลึกถึง

ความตายที่มีแก่ตนอยู่ทุก	ๆ 	ลมหายใจเข้าออกด้วยสติปัญญาเพ่ือไม่ให้จิตใจเกิดความฟุ้งซ่าน	จิตใจที่

มคีวามบรสิทุธิดี์	ความสขุและไม่ตกเป็นทาสของความทกุข์	การปฏิบติัมรณสติให้เอาสติระลกึถงึความ

ตายอันจะมีแก่ตนและพิจารณาสาเหตุของการตายมาเป็นอารมณ์ไม่ส่งจิตใจไปนึกถึงสิ่งอื่น	 การเจริญ

มรณสติ	 คือ	 การมีสติระลึกถึงความตาย	 เพื่อฝึกอบรมจิตใจ	 ผู้ที่พิจารณาถึงความตายด้วยความรู้

เท่าทันและน�าจิตไปถูกทางก็จะเกิดความสงบ	ไม่กระวนกระวาย	ไม่หวาดกลัวต่อความตาย	ไม่ปล่อย

เวลาให้เปล่าประโยชน์	 และไม่ประมาทในชีวิต	 รวมทั้ง	 ความขาดของชีวิตินทรีย์ท่ีเนื่องอยู่ในภพอัน

เดียว	คือ	กาลมรณะ	และอกาลมรณะ	ซ่ึงการระลกึถงึความตายทีน่บัว่าเป็นมรณสตินัน้	จะต้องมโียนโิส

มนสิการ	คือ	ท�าใจหรือให้คิดให้ถูกวิธี	ก็จะเกิดกุศลธรรม	คือ	เกิดความรู้สึกตื่นตัว	ไม่ประมาท	เร่ง

ขวนขวายปฏิบติัหน้าที	่ท�าสิง่ดีงามเป็นประโยชน์	ประพฤติปฏิบติัธรรม	ตลอดจนรูเ้ท่าทนัความจรงิทีเ่ป็น

คติธรรมดาของสงัขาร	ย่ิงกว่านัน้	การเจรญิมรณสติทีเ่กีย่วเนือ่งด้วยปัญญาเท่านัน้ทีส่ามารถก�าจัดทกุข์

ได้	เพราะเป็นการระลึกถึงความตายที่มุ่งให้เกิดสติ	สังเวช	และญาณ	เกิดสติ	คือ	ระลึกได้ไม่หลงลืม	

สังเวชเป็นความรู้ในคติธรรมที่ท�าให้ใจสงบจากความฟุ้งซ่าน	อันเนื่องมาจากความมัวเมาในชีวิต	ญาณ	

คือ	ความหยั่งรู้	ในที่นี้มุ่งถึงความรู้ในทางที่ท�าลายความยึดมั่นถือมั่น	คือ	ท�าลายตัณหาอุปาทาน	เมื่อ

ระลึกให้เกิดสังเวชและญาณดังนี้แล้ว	ก็จะไม่บังเกิดความเศร้าโศก	ความเสียใจ	 ไม่บังเกิดความดีใจ	

หรอืว่าความรูส้กึเฉย	ๆ 	หรอืว่าความสะดุ้งกลวัในเมือ่นกึถงึความตาย	นอกจากมสีติระลกึถงึความตาย	

ผู้ที่มีสติตั้งมั่นอยู่กับการระลึกความตายดังกล่าวจะท�าให้จิตใจผู้ที่ปฏิบัตินั้นย่อมมีความสงบจากกิเลส	

จิตใจที่ไม่มีกิเลสถือว่าเป็นจิตใจ	ที่ประเสริฐสุด	ผลที่เกิดจากการปฏิบัติย่อมท�าให้บุคคลเป็นผู้มีจิตใจ

สงบ	มองความตายเป็นเรื่องธรรมดา	ผู้ใดได้ปฏิบัติมรณสติ	 จนสมควรแก่ธรรมแล้วย่อมเข้าถึงธรรม

ขั้นสูง	 การปฏิบัติมรณสติที่ถูกต้อง	 ถูกวิธีตามแนวทางของพระพุทธองค์นั้นย่อมมีจุดมุ่งหมายในการ

ปฏิบัติ	คือ	1)	เพื่อท�าจิตใจให้เกิดเป็นสมาธิ	2)	เพื่อจะได้เป็นผู้รู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของชีวิตตน

และคนอ่ืนเสมอ	3)	เพือ่ให้รูห้ลกัความจรงิของชีวติในลกัษณะต่าง	ๆ 	4)	เพือ่ให้รูจั้กเตรยีมตัวก่อนตาย

โดยการยึดมั่นอยู่ในหลักการท�าความดี	 3	 ประการคือ	 หลักของการแบ่งปัน	 หลักการมีระเบียบวินัย	

หลักการท�าจิตใจให้สงบ	และเพื่อบ�าเพ็ญคุณธรรม	ปัญญาขั้นสูง	(เจริญวิปัสสนา)	บุคคลเมื่อใกล้ตาย

จะนึกถึงกรรมที่ตนได้ท�าไว้	 และเมื่อตายลง	 คติจะเป็นไปตามกรรมที่นึกถึงเป็นอันดับแรก	 ไม่ว่าจะ

เป็นกุศลกรรมหรืออกุศลกรรม	 สภาวะของจิตในขณะใกล้ตายน้ีจึงมีความส�าคัญมาก	 เพราะเป็นสิ่งที่

ก�าหนดว่าบุคคลจะไปเกิดในภูมิใด	 เพราะเมื่อมีจิตผ่องใสสามารถหน่วงเอากุศลธรรมท่ีเคยท�ามาเป็น

อารมณ์ได้ย่อมไปเกิดในสุคติ	

	 การเจริญมรณสติ	มีความส�าคัญในการฝึกอบรมจิตให้มองเห็นคุณค่าของชีวิตนี้ว่ามีเพียงเล็ก

น้อย	 ความตายจะมาถึงเมื่อไรนั้นไม่แน่	 การเจริญมรณสติท�าให้ไม่ประมาทในชีวิต	 ไม่ปล่อยเวลาให้
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◆ พระวิเศษ ถาวรธมฺโม (ขาวสุด) กันยาวีร์ สัทธาพงษ์ สวัสดิ์ อโณทัย ◆

เปล่าประโยชน์	เร่งท�ากิจของตน	และขวนขวายท�าความดี	ผู้ที่เจริญมรณสติ	จนเกิดปัญญารู้แจ้งมอง

เหน็ไตรลกัษณ์	กอ็าจบรรลคุวามสิน้อาสวะ	เป็นพระอรหนัต์ได้	กล่าวได้ว่า	ผู้ทีเ่จรญิมรณสติสม�า่เสมอ

เป็นผู้ที่พร้อมตายทุกเมื่อ	เพราะตนได้ท�าประโยชน์อย่างดีที่สุดแล้ว	เมื่อความตายมาอยู่ตรงหน้าก็ไม่

หวาดหวั่น	ไม่เสียดายเวลาที่ผ่านพ้นไป	แม้ในภาวะใกล้ตาย	ผู้ที่เจริญมรณสติย่อมมีสติที่มั่นคง	นึกถึง

แต่กุศลกรรม	ป้องกันอกุศลกรรมไม่ให้เกิดขึ้น	มีจิตผ่องใส	และสู่สุคติในที่สุด

	 3.	การบูรณาการหลักมรณสติในพุทธปรัชญาเพื่อจัดการความกลัวก่อนการตายส�าหรับการ

เยยีวยาผู้ป่วยโรคมะเรง็	พบว่า	วธิกีารเตรยีมตัวตายตามแนวทางของมรณสติในพทุธปรชัญา	เป็นวิธกีาร

ทีช่่วยให้ผู้เจรญิมรณสติใช้เป็นแนวทางส�าหรบัการปฏิบัติกรรมฐานโดยเริม่จากการพจิารณาอภิณหปัจจ

เวกขณะ	เช่น	มีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้	เพื่อให้มีสติเตือนตนเองอยู่เสมอ	

ผู้เจริญมรณสติ	 อาจใช้วิธีพิจารณาจากสาเหตุของการตาย	 การใช้กุศโลบายที่แยบยลในการพิจารณา

เหน็ความตาย	เป็นเหมอืนนายเพชฌฆาต	ทีค่อยจ้องประหารตนอยูต่่อหน้า	พจิารณาจากซากศพคนตาย	

พิจารณาด้วยการคิดเปรียบเทียบว่าตนและสัตว์อื่นก็จะต้องตายเช่นเดียวกัน	พิจารณาประโยชน์	ของ

มรณสติว่า	ท�าให้ตนมีสติไม่ลืมความตายแล้วรีบบ�าเพ็ญความดีต่าง	ๆ	พิจารณาให้เห็นโทษของความ

ตาย	ว่าเป็นสิง่ทีม่าบัน่ทอนความดีทีต่นพงึกระท�าให้ส�าเรจ็แต่เมือ่ความตายมาถงึเข้าทกุอย่างทีป่รารถนา

ไว้ต้องหยุดทันที	ส่วนเป้าหมายในการเตรียมตัวตายนั้น	 เพื่อต้องการให้ผู้เจริญมรณสติมีความพร้อม

ส�าหรบัรบัมอืกบัความตายไม่ว่าความตายจะมาถงึเมือ่ใด	กไ็ม่หว่ันไหว	เพราะตนได้บ�าเพญ็ความดี	เช่น	

ให้ทาน	 รักษาศีลและเจริญจิตภาวนาอยู่เสมอ	 จึงไม่ต้องกลัวต่อมรณภัยนั้นเลย	 ส�าหรับการเตรียม

ตัวตายนั้น	จะต้องตระเตรียมบุพกิจเบื้องต้น	เช่น	ตัดความกังวลใจต่าง	ๆ	ออกไป	แล้วแสวงหาความ

สะดวก	(สัปปายะ)	ให้เหมาะแก่ตนเอง	รวมทั้งสิ่งที่พึงปฏิบัติในการเตรียมตัวตาย	เช่น	ความพร้อม

ด้านสุขภาพร่างกาย	 ด้านจิตใจ	 ด้านความคิด	 ด้านสังคมและด้านอารมณ์	 และจะต้องเว้นจากนิวรณ์

ธรรมและรู้มารที่คอยมาขวางการเจริญมรณสติว่าจะหลีกเลี่ยงด้วยวิธีการอย่างไร

	 การจัดการความกลัวก่อนการตายด้วยหลักมรณสติ	เมื่อลงสู่วิถีปฏิบัติ	ภูมิหลัง	และภูมิธรรม	

ท�าให้เห็นการด�าเนินชีวิตและการน�าหลักสติไปใช้กับชีวิตประจ�าวัน	 ผู้วิจัยน�าเสนอข้อมูลที่ได้จากการ

สงัเคราะห์และการสงัเกตการณ์จากประสบการณ์ของผู้วิจัยเอง	ซ่ึงเป็นบุคคลหน่ึงท่ีเป็นผู้ป่วยโรคมะเรง็	

พบว่า	 สามารถจากการน�าหลักสติไปใช้ด�าเนินชีวิตพัฒนาจิตและปัญญาของตนเองได้	 เพราะเป็นผู้ที่

ได้มีการฝึกปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง	 และมีการพัฒนาทั้งกายและใจ	 แม้ว่าจะประเมินตนเองว่าในการฝึก

ปฏิบัติจะส�าเร็จในระดับหนึ่ง	โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน�าไปใช้กับชีวิตประจ�าวัน	สามารถน�าความรู้	จาก

การฝึกปฏิบัติไปใช้ได้และเห็นผลได้จริง	จึงเป็นเรื่องที่ผู้วิจัยสนใจ	และท�าให้ได้มาซึ่งค�าตอบที่น่าสนใจ

คือ	ปัจจัยภายใน	คือ	ตัวเอง	และปัจจัยภายนอก	คือ	สภาพแวดล้อม	รายละเอียดดังนี้
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◆ รูปแบบการจัดการความกลัวก่อนการตายมองผ่านหลักมรณสติในพุทธปรัชญา ◆

	 1.	ปัจจัยภายใน ทีส่่งผลต่อความส�าเรจ็ในการน�าหลกัเจรญิสติไปใช้ในชีวติประจ�าวนั	ต้องเริม่

จากการฝึกอย่างจริงจัง	ตั้งใจ	ในระหว่างฝึกปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง	เช่น	การสวดมนต์	การนั่งสมาธิ	การ

มีศรัทธาต่อพระพุทธ	พระธรรม	พระสงฆ์	เป็นที่พึ่งสูงสุด	การเข้าถึงความสุขจากการปฏิบัติท�าให้เกิด

ก�าลงัใจทีจ่ะปฏิบติัต่อเนือ่ง	ท�าให้สามารถน�าไปใช้แก้ปัญหาชีวิตได้จรงิ	ท�าให้เกดิพลงัเช่ือมัน่ว่าปฏิบติัมา

ถกูทางแล้วและย่ิงต้องท�าต่อไป	ในการปฏิบติัธรรมและปัจจัยทีส่่งผลต่อความส�าเรจ็นัน้	ทัง้นี	้นอกจาก

ความตั้งใจ	การมีวิริยะในการน�าไปปฏิบัติในชีวิตประจ�าวันแล้ว	ปัจจัยภายในที่ส�าคัญอีกประการหนึ่งที่

ช่วยเสริมให้ผู้ปฏิบัติประสบความส�าเร็จในการน�าหลักสติไปใช้ในชีวิตประจ�าวันคือ	 การมีหลักธรรม

พื้นฐานในการปฏิบัติ	ได้แก่	การรักษาศีล	หลักขันติ	และหลักการมองโลกตามความเป็นจริง	

	 2.	ปัจจยัภายนอก	นบัว่าเป็นปัจจยัเสรมิทีช่่วยท�าให้ผู้ปฏิบติัธรรมประสบความส�าเรจ็ในการน�า

การฝึกปฏิบติัไปใช้ในชีวิตประจ�าวนั	เป็นเรือ่งเก่ียวกับสภาพแวดล้อม	ความพร้อมของแต่ละบุคคล	การ

มีกัลยาณมิตร	 การฝึกเจริญสติที่สามารถน�าไปเป็นพลังในการพัฒนาชีวิตประจ�าวันให้เข้าถึงความสุข	

และแก้ปัญหา	 อุปสรรคในชีวิตประจ�าวันได้	 สรุปได้ว่า	 มีทั้งที่เป็นเครื่องกีดขวางที่มาจากความพร้อม

ของตัวผู้วิจัยเอง	 และมีการสังเกต	 คัดกรองหรือพูดคุยกับญาติโยมก่อนปฏิบัติธรรม	 เพื่อเช็กความ

พร้อมทางใจ	 เป็นการเคลียร์ความรู้สึก	 ความกังวล	 และการรับทราบกติกา	 จะช่วยให้ตั้งใจปฏิบัติได้

มากขึ้น	นอกจากนี้	พบว่ามุมมองทางพระพุทธศาสนาของผู้ป่วยมะเร็งเกี่ยวกับความตาย	มีความแตก

ต่างในแต่ละระยะของการเจ็บป่วย	 โดยมุมมองทางพระพุทธศาสนาจะอยู่ภายใต้	 4	 ประเด็นคือ	

1)	 ความรู้สึกเมื่อรู้ตัวว่าเป็นมะเร็ง	 2)	 เมื่อต้องเกิดการยอมรับ	 3)	 การหาวิธีปฏิบัติที่ช่วยได้	 และ	

4)	สิ่งที่ช่วยบรรเทาเบาบาง	อธิบายได้ดังนี้

	 1.	ความรู้สึกเมื่อรู้ตัวว่าเป็นมะเร็ง	 เป็นความรู้สึกตกใจ	 กลัว	 วิตกกังวลถึงภาวะของโรคที่

ต้องเผชิญในอนาคต	มมุมองของพระพทุธศาสนาในผู้ป่วยมะเรง็	เมือ่รูว่้าตนเองเป็นโรคมะเรง็	รบัรูถ้งึ

ความทกุข์	ความไม่แน่นอนของชีวติ	เนือ่งจากการเจ็บป่วยด้วยโรคมะเรง็	เป็นโรคทีบ่คุคลทัว่ไปเช่ือว่า	

โอกาสในการมีชีวิตอยู่ลดน้อยลง	มีแต่ความเจ็บปวดทุกข์ทรมาน	ที่ส�าคัญกว่าคือ	ความทุกข์ทางจิตใจ	

เช่น	ความกลวั	ความต่ืนตระหนก	ความวิตกกงัวล	ความรูส้กึดังกล่าวสร้างความทรุนทรุายและทรมาน

แก่ผู้คนยิ่งกว่าอาการทางกายด้วยซ�้า	ถึงแม้ว่าผู้ป่วยจะน�าหลักธรรมมาใช้	ท�าให้มีมุมมองว่าความเจ็บ

ป่วยเป็นสิ่งปกติของชีวิต	 ใช้แนวคิดความไม่เที่ยงของสังขารที่ประกอบไปด้วย	 การเกิด	 การแก่	

การเจ็บและการตาย	เป็นไปตามกฎธรรมชาติ	มีความเข้าใจต่อความเจ็บป่วยมากยิ่งขึ้น	แต่ในแง่ของ

ความทกุข์ทีต้่องเผชิญนบัว่าเป็นเรือ่งทีย่ากล�าบากและต้องใช้เวลาในการท�าความเข้าใจ	ทัง้น้ี	ชีวติเป็น

สิ่งที่เกิดจากเหตุปัจจัยอื่นมาประกอบกันเข้า	ไม่มีตัวตนที่เป็นอิสระมีการเกิดดับสลับกันไป	ภายใต้กฎ

ไตรลักษณ์	 ได้แก่	 อนิจจตา	 คือ	 ความไม่เที่ยง	 ความไม่คงตัว	 ภาวะที่เกิดขึ้นแล้วเสื่อมสลายไป	

ทุกขตา	 คือความทุกข์	 ภาวะที่ถูกบีบคั้นด้วยการเกิดขึ้นและสลายไป	 อนัตตตา	 คือความไม่ใช่ตัวตน	

ความไม่มีตัวตนแท้จริงของสรรพสิ่ง
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◆ พระวิเศษ ถาวรธมฺโม (ขาวสุด) กันยาวีร์ สัทธาพงษ์ สวัสดิ์ อโณทัย ◆

	 2.	เมื่อต้องยอมรับกับการเป็นโรค	 และเข้าสู่การรักษา	 มีการน�าหลักธรรมมาใช้โดยการคิด

อย่างไตร่ตรอง	ยอมรบัในภาวะของโรคและความเสือ่มของร่างกาย	ตลอดจนความตาย	พจิารณาถงึเหตุ

ปัจจัยด้วยสติ	การยอมรับภาวะของโรค	ความเสื่อมของร่างกาย	ท�าให้ผู้ป่วยพยายามใช้หลักธรรมะมา

ปรับให้กลับสู่ภาวะสมดุลของชีวิตอีกครั้ง	 ซ่ึงช่วยให้ผู้ป่วยมีจิตใจที่ความมั่นคงมากขึ้นสามารถรับมือ

กบัความทุกข์ทีเ่กดิขึน้ได้	สอดคล้องกับหลกัพทุธธรรมในพระพทุธศาสนา	ทีไ่ด้อธบิายถงึสรรพสิง่ล้วน

อิงอาศัยกัน	 และเป็นเหตุปัจจัยซ่ึงกันและกัน	 แนวคิดทางพระพุทธศาสนาในเรื่องชีวิต	 ได้อธิบายว่า	

รูปกับนามหรือกายกับใจ	 มีการท�างานร่วมกันแบบพึ่งพิงอาศัยกันและกันอย่างแยกจากกันไม่ได	้

ดังนั้นเมื่อเกิดการเจ็บป่วย	 การน�าพุทธธรรมมาประยุกต์ใช้	 สามารถท�าให้ผู้ป่วยสามารถแก้ไขปัญหา

ต่าง	ๆ	ได้อย่างมีสติ

	 3.	การปฏิบติัทีช่่วยได้	ผู้ป่วยจะใช้หลกัธรรมคือ	เข้าใจและเข้าถงึ	เข้าใจคือทกุชีวิตเป็นไปตาม

กฎ	เกิดขึ้น	ตั้งอยู่	และดับไป	เข้าถึงคือ	น�าหลักธรรมมาปฏิบัติ	 เพื่อช่วยวางแผนชีวิต	ในการเผชิญ

ความเสือ่มของร่างกาย	การเผชิญความตายจากโรคมะเรง็	ผู้ป่วยจะมุง่ในการสะสมบญุกศุล	การท�าบุญ

ใส่บาตร	การฟังเทปธรรม	การแก้ไข	และอโหสิกรรมกับสิ่งที่เคยท�าผิดพลาดในอดีต	อีกทั้งมีความเชื่อ

ในเรื่องของกฎแห่งกรรม	โดยในมุมมองของผู้ป่วย	มีการน�าหลักของมรณสติมาใช้เตรียมความพร้อม

ของตัวเองและครอบครัว	เป็นการเตรียมตัวก่อนตาย	คือ	เอาสติน้อมระลึกถึงความตาย	อันมีแก่ตน

และคนอื่น	ให้ตั้งมั่นอยู่กับคุณความดี	ให้ด�ารงชีวิตด้วยสติปัญญา	เป็นจิตใจที่มีพลัง	ดับความเร่าร้อน

หวาดกลัวนานาประการได้	 จิตใจที่ไม่ตกอยู่ในอ�านาจของกิเลส	 เป็นจิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์หลุดพ้น	

มีสติรู้เท่าทัน	ช่วยท�าให้ไม่หวาดหวั่นต่อความตาย	

	 4.	สิ่งที่ช่วยบรรเทาเบาบาง	ผู้ป่วยจะเปลี่ยนจุดมุ่งหมายของชีวิต	มาสู่การวางแผนชีวิตที่ต้อง

เผชิญความเจ็บป่วยและอาจเข้าสู่ระยะสุดท้ายของชีวิต	 ตลอดจนมีการปรับวิธีการเพื่อเตรียมความ

พร้อมส�าหรับชีวิตหลังความตาย	โดยผู้ป่วยเชื่อในหลักการเวียนว่ายตายเกิด	ต้องการไปเกิดในภพภูมิ

ทีดี่	จงึเน้นการปฏิบติัทีจ่ะน�าไปสูว่ถิขีองการเกดิใหม่ทีดี่	ไม่ต้องพบกบัความยากล�าบาก	ผู้ป่วยระลกึถึง

ผลการท�าบุญ	 เพื่อเป็นการสะสมบุญกุศล	 อีกทั้งยังใช้สิ่งยึดเหน่ียวจิตใจมากขึ้น	 โดยใช้พระพุทธรูป	

การเคารพศรัทธาในพระภิกษุที่นับถือ	 มาสร้างความมั่นใจ	 และใช้เป็นสิ่งที่ระลึกถึงบุญกุศลและคุณ

ความดีท่ีเคยปฏิบติัมา	ในอีกด้านหนึง่	ผู้ป่วยทีไ่ม่เคยศึกษาหลกัธรรม	ไม่เคยฝึกสมาธ	ิปฏิบติักรรมฐาน

มาก่อน	อาจมคีวามยากล�าบากในการท�าความเข้าใจ	หรอืการพจิารณาถึงหลกัธรรมในพระไตรปิฎกทีล่กึ

ซ้ึงต่อการเผชิญความตาย	ผู้ป่วยจึงมคีวามทกุข์และทรมานมากจากการเจบ็ป่วยด้วยโรคมะเรง็	ทัง้นีข้ึน้

อยูก่บัองค์ประกอบหลายประการ	ทัง้บคุลกิภาพ	แนวคิดทีเ่ป็นปัจจัยภายในตัวของบุคคล	ผู้ป่วยทีไ่ม่มี

การเตรียมตัว	 เตรียมใจที่จะเผชิญความตาย	ไม่มีศรัทธายึดมั่นในสิ่งใด	ๆ	 ไม่เคยฝึกปฏิบัติ	 จึงท�าให้

เกิดความว้าเหว่	 เดียวดาย	 ขาดที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ	 ผู้ป่วยจะมีความทุกข์ทรมานทั้งร่างกายและจิตใจ

ให้นึกถึงบุญกุศลที่เคยท�ามาก็เพียงพอ



183
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องค์ควำมรู้ใหม่

	 จากการศึกษาวธิกีารวจัิยเชิงเอกสาร	และจากประสบการณ์ของผู้วจัิยสามารถน�าไปสูก่ารสร้าง

องค์ความรู้ใหม่และรูปแบบการจัดการความกลัวก่อนการตายด้วยหลักมรณสติ ดังนี้

แผนภำพ:	การจัดการความกลัวส�าหรับก่อนการตายด้วยหลักมรณสติ

 จากแผนภาพข้างต้น	สามารถน�าไปสูก่ารสร้างองค์ความรูใ้หม่และรปูแบบการจัดการความกลวั

ก่อนการตายด้วยหลักมรณสติ โดยมีกลไกที่ช่วยส่งเสริมและน�าเสนอเป็นแผนภาพโมเดล	 เรียกว่า	

DE Model =	SIS+CM	อธิบายได้	ดังนี้

	 D	:	Daily	Life	Mindfulness	Practice	(การน�าไปฝึกฝนในชีวิตประจ�าวัน)	

	 เราสามารถปฏิบติัทีไ่หนกไ็ด้	เราต้องเอากายและใจมาปฏิบติั	ในขณะท่ีปฏิบติักต้็องมอิีรยิาบถ	

ยืน	 เดิน	นั่ง	นอน	คู้	 เหยียด	 เคลื่อนไหว	จับ	หยิบอะไรต่าง	ๆ	คือ	อารมณ์กรรมฐานมันอยู่กับเรา

ตลอดเวลา	เกิดขึ้นทุกวัน	ทุกขณะทุกวินาทีด้วย	สติหากฝึกเพื่อให้เกิดความช�านาญในชีวิตประจ�าวัน	

ประกอบด้วย

	 1.	Set	Dhamma	Practice	Time	Between	Days	:	จัดเวลาปฏิบัติระหว่างช่วงวัน	
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◆ พระวิเศษ ถาวรธมฺโม (ขาวสุด) กันยาวีร์ สัทธาพงษ์ สวัสดิ์ อโณทัย ◆

	 ส�าหรับการฝึกเจริญสติในชีวิตประจ�าวัน	 แท้จริงแล้วสามารถฝึกได้ตลอดเวลาทุกขณะ	 ทุก

กิจกรรมในชีวิต	 โดยก�าหนดรู้ทันอิริยาบถ	 การตามลมหายใจ	 การเคลื่อนไหว	 การดูจิตดูอารมณ์การ

ดูเวทนากาย	 แต่อย่างไรก็ตามการเพิ่มพูนเจริญสติควรเสริมด้วยการฝึกที่มีแบบแผนมีข้อก�าหนดให้

ตนเอง	ว่าจะตั้งใจฝึกอย่างไรในแต่ละวัน

	 2.	Incubate	Mindfulness	with	Prayers	:	บ่มเพาะสติด้วยการสวดมนต์	

	 เปรียบเหมือนเป็นการเสริมสร้างพลัง	 ให้เก็บไว้ในคลังปัญญา	 เช่น	 เดียวกับการชาร์จ

แบตเตอร์รี่โทรศัพท์มือถือ	 ที่ต้องมีการหมั่นเติม	 เสริม	 เพื่อป้องกันการหมดพลังงาน	 การสวดมนต	์

ก็เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งจะช่วยเติมพลังเป็นฐานให้เกิดสติได้

	 3.	Self	Report	to	Develop	Mindfulness	:	หมั่นส่งการบ้านเพื่อพัฒนาสติ	

	 มีความรู้ความเข้าใจและสามารถน�าการเจริญสติไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง	สัมมาสติจะเกิดได้	

ต้องได้รับการทวนสอบ	ทวนถามด้วยการสอบอารมณ์กรรมฐานในห้องบ่มเพาะสติ	ซึ่งจะเป็นกระบวน

การ	ที่ช่วยเสริมให้ผู้ปฏิบัตเิป็นคนที่มีความรับผิดชอบ	รักความก้าวหน้าในการปฏบิัต	ิและต้องมีความ

ซื่อสัตย์ต่อตนเองด้วย

	 E	:	Empowerment	the	Faith	(เสริมสร้างศรัทธาให้มั่นคง)	

	 ควรมกีารบ่มเพาะด้วยการสัง่สอน	การวางเป้าหมายในการด�าเนนิชีวิตตามหลกัพระพทุธศาสนา

ทีมุ่ง่เน้นปลายทางสงูสดุคือ	พระนพิพานและการพฒันาตนเองให้เข้าสูก่ระบวนการด�าเนนิการ	ประกอบ

ด้วย

 1.	Createa	Dhamma	Practice	Committed	Culture	:	สร้างวัฒนธรรมปฏิบัติที่มุ่งมั่น	

	 ชีวิตตามหลักมรรคมีองค์	8	ซึ่งมีรากฐานส�าคัญจากการเริ่มต้นที่การรักษาศีล บ่มเพาะพัฒนา

สติให้เติบโต	เมือ่ไม่เข้มข้นย่อหย่อนท�าให้ผู้ทีย่งัไม่มอิีนทรย์ีแก่กล้าในความมัน่คงในพระรตันตรยั	การ

มีจุดหมายปลายทางชีวิตคือ	 พระนิพพาน วางระเบียบวินัยให้กับตนเองด้วยความวิริยะมีความเพียร	

ปฏิบัติธรรมทุก	ๆ	วันอย่างสม�่าเสมอเพื่อจะได้เกิดความช�านาญ

	 2.	Modify	way	of	life	no	persecution :	ปรับวิถีแห่งการไม่เบียดเบียน

	 ด้วยพื้นฐานส�าคัญที่จะช่วยให้การฝึกสติมีการเจริญมากยิ่งขึ้น	ต้องเริ่มจากการรักษาศีลอย่าง

เคร่งครัด เพราะถ้ามีศีล	ก็จะมีสติ	เมื่อมีสติ	ก็จะเกิด	สมาธิ	และเกิดปัญญาในที่สุด	โดยปัญญานั้นจะ

ช่วยท�าให้คิดได้ว่า	“การเลือกซื้ออาหารที่ตายแล้ว	เป็นการลดการเบียดเบียนชีวิต”	หรือ	“การไม่พูด

โกหกพูดส่อเสียด	พูดเพ้อเจ้อ	ก็เป็นวิถีแห่งการลดการเบียดเบียนทางวาจาด้วยเช่นกัน”
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สรุปและข้อเสนอแนะ

	 ผลการวิจัยจากองค์ความรู้ใหม่และรูปแบบการจัดการความกลัวก่อนการตายด้วยหลักมรณ

สติสามารถน�าหลักมรณสติไปใช้ด�าเนินชีวิตพัฒนาจิตและปัญญาของตนเองได้	เพราะเป็นผู้ที่ได้มีการ

ฝึกปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง	 และมีการพัฒนาทั้งกายและใจ	 แม้ว่าจะประเมินตนเองว่าในการฝึกปฏิบัติ

จะส�าเร็จในระดับหนึ่ง	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน�าไปใช้กับชีวิตประจ�าวัน	 สามารถน�าความรู้	 จากการ

ฝึกปฏิบัติไปใช้ได้และเห็นผลได้จริง	จึงเป็นเรื่องที่ผู้วิจัยสนใจ	และท�าให้ได้มาซึ่งค�าตอบที่น่าสนใจคือ	

ปัจจัยภายใน	คือ	ตัวเอง	และปัจจัยภายนอก	คือ	สภาพแวดล้อม 

	 ในสถานการณ์ปัจจุบันเป็นช่วงวิกฤตของการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา	 2019	

(COVID-19)	 ท�าให้ทุกคนในโลกได้รับผลกระทบจากการระบาดครั้งนี้	 ทั้งจากตัวของโรคโควิด-19	

และมาตรการในการป้องกันและการรักษาโรคโควิด-19	 นี้	 เป็นธรรมดาที่คนเราจะรู้สึกกลัว	 เครียด	

กังวล	เสียใจ	หรือโกรธ	ในช่วงที่มีวิกฤตเช่นนี้	ผู้ป่วยโรคมะเร็ง	จัดเป็นผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงเช่นเดียวกัน

กับผู้สูงอายุ	เด็กเล็ก	ผู้ป่วยโรคเบาหวาน	โรคความดันโลหิตสูง	โรคอ้วน	เป็นต้น	แต่ผู้ป่วยมะเร็งจะ

มีภูมิต้านทานต�่าจากยาเคมีบ�าบัด	 การฉายแสงรักษา	 หรือตัวโรคมะเร็งที่ยังไม่สงบ	 ก่อนที่จะมีโรค

ระบาดโควิด-19	 ผู้ป่วยโรคมะเร็งมักจะมีความเครียด	 วิตกกังวล	 นอนไม่หลับ	 หรือซึมเศร้าอยู่แล้ว	

เนื่องจากมะเร็งเป็นโรคที่คุกคามต่อชีวิต	 ถ้ามีอาการติดเช้ือไวรัสโควิด-19	 น้ี	 ก็จะยิ่งท�าให้อัตราการ

ตายสูงขึ้น	 การดูแลกายและจิตใจที่ดีจึงเป็นสิ่งส�าคัญที่จะท�าให้คุณภาพชีวิตดี	 จึงเป็นข้อสังเกตของ

ผู้วิจัยที่สถานการณ์ดังกล่าวอาจส่งผลต่อการปฏิบัติและน�าหลักสติไปใช้ด�าเนินชีวิตพัฒนาจิตและ

ปัญญาของตนเองอย่างครบถ้วน	 สมบูรณ์และมีคุณภาพได้	 ข้อควรปฏิบัติเพื่อให้มีสุขภาพกายและ

สขุภาพจิตทีดี่ของผู้ป่วยมะเรง็	ดังนี	้1)	วางใจให้ดี	มสีติ	ใช้ปัญญาในการรบัมอืกบัปัญหาอย่างสร้างสรรค์	

คิดบวก	อย่าให้เครียด	จัดการกับความเครียด	และเทคนิคคลายเครียดต่าง	ๆ 	2)	ใช้เทคนิคผ่อนคลาย

ความเครียด	ได้แก่	การหายใจเข้าลึก	ๆ 	ช้า	ๆ 	และหายใจออกช้า	ๆ 	การท�าสมาธิ	3)	รับประทานอาหาร

ที่มีคุณภาพดี	ครบ	5	หมู่	สะอาด	ถูกสุขอนามัย	เพื่อให้ร่างกายแข็งแรง	มีภูมิต้านทานโรค	ไม่ติดเชื้อ

ง่าย	เมือ่ร่างกายแขง็แรง	และจิตใจกเ็ป็นสขุ	4)	ออกก�าลงักายในบ้าน	เช่น	เดินในบ้าน	ควรออกก�าลงักาย

เพือ่ให้ร่างกายแขง็แรง	แต่ไม่ควรออกก�าลงักายแบบหกัโหม	5)	นอนหลบัพกัผ่อนให้เพยีงพอ	ถ้านอน

ไม่หลับ	ควรปรึกษาแพทย์	6)	ไม่ดื่มสุรา	สูบบุหรี่	หรือใช้สารเสพติดเพื่อแก้เครียด	เพราะจะยิ่งท�าให้

มีปัญหาเพิ่มขึ้น	

	 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้	ผู้วิจัยได้น�าเสนอเป็น	3	ส่วน	คือ	

	 ส่วนที	่1	ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบติัการเพือ่การน�าไปใช้ประโยชน์ทีบ่คุคลควรน�าไปปรบัใช้ได้จรงิ

ในการด�าเนนิชีวติ	ได้แก่	1)	ข้อเสนอแนะแนวทางหรอืวิธกีารทีจ่ะช่วยให้มชีีวิตทีดี่มคีวามสขุในปัจจุบนั	
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โดยวิธียึดมั่นอยู่กับหลักการปฏิบัติมรณสติ	คือ	ระลึกถึงความตาย	เมื่อวงจรแห่งความแก่	ความเจ็บ	

และความตายมาถึงก็จะเกิดความทุกข์	การพิจารณาความตาย	จึงเป็นเรื่องที่ช่วยเราได้	ช่วยเราได้มอง

เห็น	ให้เข้าใจ	ให้รู้ชัด	และ	2)	หากต้องการที่จะฝึกเจริญมรณสติ	ให้เกิดอานิสงส์หรือประโยชน์และ

ให้คุณค่าที่ดงีามถูกต้องแก่ตนเองแล้ว	ในเบื้องต้นพงึรู้ข้อดีและข้อเสียในการไม่พิจารณามรณสตกิ่อน

เพื่อป้องกันความประมาท	ขาดสติ	เลินเล่อในหน้าที่กิจกรรมต่าง	ๆ	

	 ส่วนที่	2	ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ได้แก่	1)	ควรมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้การปฏิบัติ

ธรรมเพื่อการเจริญสตินี้เป็นหลักสูตรมาตรฐานของหลักสูตรการศึกษาในทุกระดับ	 ต้ังแต่ประถมวัย	

จนถึงอุดมศึกษาจะเกิดผลดีแก่การปฏิบัติหน้าที่การงานที่จะมีสติ	ระลึกรู้ตัวตลอดเวลา	และ	2)	ควร

มีการขยายการสร้างเครือข่าย	 พระภิกษุและโรงพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบองค์รวม

ทั่วประเทศ	

	 และส่วนที่	3	ข้อเสนอแนะเพื่อการท�าวิจัยในครั้งต่อไป ได้แก่ 1)	ควรมีการศึกษาในกรณีการ

ปฏิบัติมรณสติในพระพุทธศาสนาเถรวาท	2)	ศึกษาเปรียบเทียบการเตรียมตัวตายในพระพุทธศาสนา

เถรวาทกับพุทธศาสนามหายาน	 3)	 ศึกษาวิเคราะห์มรณสติตามนัยแห่งโยนิโสมนสิการในพระพุทธ

ศาสนาเถรวาท	 4)	 ควรศึกษาหลักการปฏิบัติมรณสติในพระพุทธศาสนาเถรวาทต่อการพัฒนาชีวิตใน

ปัจจุบัน	5)	ควรมีการศึกษาเชิงสาเหตุที่ส่งผลให้ผู้ปฏิบัติยังไม่สามารถเจริญสติ	ในชีวิตประจ�าวัน	และ	

6)	 ควรมีการศึกษาด้านการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายเพื่อน�าไปสู่การพัฒนาแนวปฏิบัติที่ใช้หลักค�าสอน

พระพทุธศาสนาเถรวาท	ท�าให้ผู้ป่วยสามารถยอมรบัการเจ็บป่วยและความตายทีต้่องเผชิญได้อย่างสงบ
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◆ รูปแบบการจัดการความกลัวก่อนการตายมองผ่านหลักมรณสติในพุทธปรัชญา ◆
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