
 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฐ 

การเตรียมวางขนัธ์วางร่าง (ส่งวญิญาณ)  

 

 

 

 

 

 

 



2814 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2815 

 

การเตรียมวางขนัธ์วางร่าง (ส่งวญิญาณ)  

โดย ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว) 

นักวชิาการสาธารณสุข ระดบัชํานาญการ โรงพยาบาลอาํนาจเจริญ 

แพทย์ทางเลอืกวถิีพุทธและครูฝึกแพทย์แผนไทย สถาบันบุญนิยม 

การศึกษาและอบรม 

1. ปริญญาตรีวทิยาศาสตร์สุขภาพ สาธารณสุขศาสตร์ มหาวทิยาลยัสุโขทยั 
ธรรมาธิราช  

2. ปริญญาตรีวทิยาศาสตร์สุขภาพ บริหารสาธารณสุข มหาวทิยาลยัสุโขทยั 
ธรรมาธิราช  

3. สาํเร็จการศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทยแ์ผนไทย, แนวคิดและทฤษฎี
การแพทยแ์ผนไทย, เวชกรรมแผนไทย, เภสัชพฤกษศาสตร์, ธรรมานามยัและสังคม
วทิยาการแพทย ์มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

4.  อบรมดา้นการแพทยท์างเลือกจากประเทศมาเลเซียและจีนไตห้วนั  
5. ปริญญาโท สาขาพฒันาบูรณาการศาสตร์ (เศรษฐกิจพอเพียง) มหาวิทยาลยั

อุบลราชธานี  ทําการศึกษาวิจัย เ รื> อง   “ความเจ็บป่วยกับการดูแลสุขภาพตาม 
แนวเศรษฐกิจพอเพียง ตามหลกัแพทยท์างเลือกวิถีพุทธของศูนยเ์รียนรู้สุขภาพพึ>งตน
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สวนป่านาบุญ อาํเภอดอนตาล จงัหวดัมุกดาหาร” 

6. ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิE  สาขาสาธารณสุขชุมชน ดว้ย
ผลงานการคน้พบและเผยแพร่การแพทยว์ถีิธรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ 

 

 



2816 

 

คาํนํา 
 

การเตรียมวางขนัธ์ (ส่งวญิญาณ) ให้สงบผาสุก เป็นสิ>งที>เป็นประโยชน์ต่อผูป่้วยและญาติ
เป็นอยา่งยิ>ง ผูเ้ขียนเคยมีประสบการณ์ส่งวญิญาณผูป่้วยใหว้างขนัธ์ดว้ยความสงบอยูพ่อสมควร โดย
อาศยัการศึกษาธรรมะและศึกษาจากครูบาอาจารย ์บูรณาการเขา้กบัองคค์วามรู้ในการดูแลสุขภาพ  

ซึ> งเดิมทีผูเ้ขียนไม่ได้คิดที>จะเขียนเรื> องการวางขนัธ์วางร่าง (ส่งวิญญาณ) เลย แต่ก็มี 
หลายท่านเรียกร้องให้ผูเ้ขียนบรรยายเรื> องนีH อยู่เสมอ พอบรรยายเสร็จก็บอกว่าเป็นประโยชน์ 
นําไปใช้ในชีวิตประจาํวนัได้ แต่ก็จาํไม่ได้ จึงเสนอให้ผูเ้ขียนพิมพ์เป็นหนังสือ บทความหรือ
เอกสาร ประกอบกบัเจา้หน้าที>โรงพยาบาลปทุมธานี ทาํโครงการเพื>อที>จะมาศึกษาเรียนรู้เรื> องนีH
โดยเฉพาะ เพื>อนาํไปประยุกตใ์ช้ในโรงพยาบาล โดยมาฝึกฝนอบรม ระหว่างวนัที> 9-15 สิงหาคม 
2552 ณ ศูนยเ์รียนรู้สุขภาพพึ>งตนแนวเศรษฐกิจพอเพียง สวนป่านาบุญ อาํเภอดอนตาล จงัหวดั
มุกดาหาร (หน่วยแพทยท์างเลือกวถีิพุทธ โรงพยาบาลอาํนาจเจริญและสถาบนับุญนิยม) 

ผูเ้ขียนเห็นวา่สิ>งนีH น่าจะพอเป็นประโยชน์บา้งจึงไดเ้ขียนเผยแพร่  หวงัวา่ท่านผูอ่้านคงจะ
พอไดป้ระโยชน์บา้งตามสมควร  

 

เราทัHงผองพี>นอ้งกนั 

หมอเขียว : ใจเพชร กลา้จน 
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การเตรียมวางขันธ์วางร่าง(ส่งวญิญาณ) 4 ขั5นตอน 

1. สังเกตอาการของการใกล้วางขนัธ์วางร่าง 

2. ลดความทุกข์ทรมานทางกายให้มากที9สุด 

3. ประคองสติสู่การวางขนัธ์วางร่าง 

4. ประคองสติญาต ิ

 

1. สังเกตอาการของการใกล้วางขนัธ์วางร่าง      
                                                              
ในคนทั>วไปเมื>อใกล้ถึงเวลาที>จะวางขนัธ์ (เสียชีวิต) มกัจะมีอาการร้อน (หยาง) นาํเด่น 

ในทางพุทธศาสนาหรือแพทยแ์ผนไทย จะบอกวา่เป็นอาการไฟธาตุใกลแ้ตกดบั แลว้ตามดว้ยเยน็
(หยนิ) นาํเด่น คือ อาการร้อนที>สุดตีกลบัเป็นเยน็   

ตวัอยา่งอาการร้อน (หยาง) นาํเด่น ไดแ้ก่ สัญญาณชีพ (การหายใจ ชีพจร ความดนัโลหิต 
อุณหภูมิ) แรงผิดปกติและมกัไม่สมํ>าเสมอ เช่น หายใจหอบแรงเร็วผิดปกติจงัหวะไม่สมํ>าเสมอ    
ชีพจรแรงเร็วผิดปกติจงัหวะไม่สมํ>าเสมอ ความดันสูงโลหิตสูงผิดปกติ อุณหภูมิของร่างกาย 
สูงผิดปกติ (บางครัH งอาจวดัด้วยปรอทไม่ผิดปกติ แต่ผูป่้วยรู้สึกร้อนมากผิดปกติหรือเราสัมผสัดู 
จะรู้สึกร้อนผิดปกติ) มกัมีอาการเพอ้ เบลอ หลงลืม กระสับกระส่าย ตาลอย ตาเหลือก แข็งเกร็ง 
ชกักระตุกตามร่างกายร่วมดว้ย อาจเป็นเพียงบางอาการหรือหลายอาการร่วมกนัก็ได ้หลงัจากนัHน 
ก็จะตีกลบัเป็นอาการเยน็ (หยนิ) นาํเด่น 

ตวัอยา่งอาการเยน็ (หยิน) นาํเด่น ไดแ้ก่ สัญญาณชีพเบาผิดปกติจงัหวะไม่สมํ>าเสมอ เช่น 
หายใจชา้เบาผิดปกติ จงัหวะไม่สมํ>าเสมอ ชีพจรชา้เบาผิดปกติ จงัหวะไม่สมํ>าเสมอ ความดันโลหิต
ตํ>าผิดปกติ อุณหภูมิของร่างกายเยน็ผิดปกติ (บางครัH งอาจวดัด้วยปรอทไม่ผิดปกติ แต่ผูป่้วยรู้สึก 
เย็นมากผิดปกติหรือเราสัมผสัดูจะรู้สึกเย็นผิดปกติ) มกัมีอาการบวมเย็นเขียวคลํH าตามปลายมือ 
ปลายเทา้ ริมฝีปากหรือตามส่วนอื>น ๆ ของร่างกาย เคลื>อนไหวตวัไดน้้อย พูดน้อย ตาลอย เบลอ 
หลงลืม อาจเป็นเพียงบางอาการหรือหลายอาการร่วมกนัก็ได ้   
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ถ้าเราไม่สามารถแก้ไขทัH งสองอาการได้ ผูป่้วยก็จะวางขันธ์ (เสียชีวิต) บางคนอาจ 
วางขนัธ์ดว้ยอาการร้อนเด่น บางคนอาจวางขนัธ์ดว้ยอาการเยน็เด่น บางคนอาจวางขนัธ์ดว้ยอาการ
ร้อนและเยน็แทรกพร้อมกนั 

กรณีผู ้ปฏิบัติธรรมที>ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหรือผู ้ที> ดูแลสุขภาพตัวเองได้ดี  อาการ 
ก่อนวางขนัธ์หรือเสียชีวิตจะต่างจากคนทั>วไป ก็คืออาการก่อนวางขนัธ์ทัHงร้อนและเยน็จะไม่เด่น  
ความทุกข์ทรมานมีน้อย บางครัH งมีอาการปกติเหมือนคนธรรมดา แต่เจ้าตวัจะรู้ตวัว่าใกล้เวลา 
วางขนัธ์แลว้ พลงัชีวติเริ>มลดลงแลว้ เรี>ยวแรงกาํลงัจะค่อย ๆ ลดลง ร่างกายจะค่อย ๆ ลดการทาํงาน
ลง ลดการเคลื>อนไหวลง ค่อย ๆ นิ>งสงบ แลว้วางขนัธ์ดว้ยความสงบสบาย    

 

2. ลดความทุกข์ทรมานทางกายให้มากที9สุด 
 
ทาํให้ผูป่้วยเกิดสภาพที>รู้สึกสบายหรือลดความทุกข์ทรมานทางกายให้มากที>สุดเท่าที> 

จะทาํได้ ด้วยการปรับสมดุลร้อนเย็น เช่น การกดนวดเบา ๆ ถ้าผูป่้วยร่างกายร้อนเกินหรือรู้สึก 
ไม่สบายจากอาการร้อนเกินก็เอาผา้ชุบนํH าเยน็หรือสมุนไพรฤทธิE เยน็มาเช็ด ถา้ร่างกายเยน็เกินหรือ
รู้สึกไม่สบายจากอาการเย็นเกินก็เช็ดตวัด้วยนํH าอุ่นหรือสมุนไพรฤทธิE เย็นผ่านไฟหรือสมุนไพร 
ฤทธิE เยน็ผสมฤทธิE ร้อนหรือสมุนไพรฤทธิE ร้อนอยา่งเดียว ตามแต่สภาพร่างกายและความรู้สึกสบาย
ของผูป่้วย  

รวมถึงการปรับสมดุลด้วยวิธีการอื>น ๆ เช่น การปรับสมดุลแนวเศรษฐกิจพอเพียง  
ด้วยเทคนิค 9 ข้อ ตามหลักการแพทย์ทางเลือกวิถีพุทธ (บุญนิยม) ซึ> งท่านสามารถติดตาม
รายละเอียดได ้ในหนงัสือเทคนิคการดูแลสุขภาพแนวเศรษฐกิจพอเพียง/ ยอดยาดี สุขภาพดีวิถีพุทธ 
/ ถอดรหัสสุขภาพ/ ความลบัฟ้า/ มาเป็นหมอดูแลตวัเองกนัเถอะ ซึ> งควรเลือกวิธีการที>ไม่รบกวน
ความสงบของผูป่้วยมากจนเกินไป  และสามารถลดความทุกข์ทรมานหรือผูป่้วยรู้สึกสบายกาย
สบายใจที>สุด  

กรณีที>แพทยแ์ผนปัจจุบนัวนิิจฉยัวา่ผูป่้วยไม่มีโอกาสรอดชีวิตแลว้ ถา้เป็นไปได ้  ควรเอา
สิ> งระคายเคืองร่างกายออกให้ได้มากที>สุดเท่าที>จะทาํได้ ตามความสมคัรใจของผูป่้วยเป็นหลัก  
กรณีที>ผูป่้วยไม่สามารถให้ความเห็นได้ ก็เอาความสมคัรใจของญาติ โดยเจ้าหน้าที>ให้ข้อมูล 
ตามความเป็นจริง เพราะอุปกรณ์ที>ช่วยชีวิตต่าง ๆ เช่น ท่อหรือสายต่าง ๆ ที>ใส่เขา้ไปในร่างกาย  
จะระคายเคืองใหรู้้สึกไม่สบายทุกขท์รมาน ทาํใหว้างขนัธ์ดว้ยความทุกขท์รมาน ไม่สงบ  
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มกัมีคาํถามเสมอว่า ผูที้>ถอดเครื>องช่วยหายใจจะบาปไหม จะถือว่าเป็นการฆ่าคนไหม 
ตามภูมิปัญญาของผูเ้ขียน ที>ปฏิบติัธรรมมา 10 กวา่ปี มีความเห็นว่า ถา้แพทยผ์ูดู้แลลงความเห็นว่า 
ผูป่้วยไม่มีโอกาสรอดแลว้ตอ้งตายแน่นอน แสดงวา่แมใ้ส่เครื>องช่วยหายใจรวมถึงอุปกรณ์เครื>องมือ
ช่วยชีวิตอื>น ๆ ผูป่้วยก็ตอ้งเสียชีวิตอยู่แลว้ แต่เสียชีวิตดว้ยความทุกข์ทรมานจากการระคายเคือง 
ของอุปกรณ์เครื> องมือดังกล่าว แต่ถ้าถอดอุปกรณ์เครื> องมือดังกล่าวออก ผูป่้วยก็จะเสียชีวิต
เช่นเดียวกนั แต่เสียชีวิตด้วยความไม่ทุกข์ทรมานจากอุปกรณ์เครื>องมือดงักล่าว การถอดอุปกรณ์
เครื>องมือในกรณีดงักล่าวจึงเป็นบุญกุศลทัHงต่อผูป่้วยและต่อผูที้>ช่วยถอดอุปกรณ์เครื>องมือ และเรา 
ก็ไม่ได้ฆ่าผูป่้วย เพราะสิ>งที>ฆ่าผูป่้วยคือความเจ็บป่วยของเขาเอง และเราก็ได้พากเพียรพยายาม
ช่วยเหลืออยา่งเตม็ที>แลว้ แต่ก็สุดความสามารถที>เราจะช่วยได ้ เราจึงไม่บาป   

และควรลดหรืองดการใช้ยาเคมีระงบัปวดหรือยาเคมีอื>น ๆ ลง ให้อยู่ในระดบัที>ผูป่้วย 
มีพลงัชีวิตสูงสุด คือสบาย เบากาย มีกาํลงัมากที>สุด หรือยงัขนัธ์ยงัอตัภาพโดยไม่ยากไม่ลาํบาก 
ไม่ทุกข์ทรมานจนเกินไป เพราะยาเคมีระงบัปวดหรือยาเคมีอื>น ๆ จะกดประสาทให้เบลอทาํให ้
ครองสติลาํบาก และยาเคมีดงักล่าวก็จะเขา้ไปรบกวนและทาํลายเซลล์เนืHอเยื>อของอวยัวะต่าง ๆ  
ในร่างกาย ซํH าเขา้ไปอีก ทาํใหเ้กิดอาการเจบ็ปวดทุกขท์รมานมากขึHนเป็นทวคูีณ  

หลายครัH งที>ฤทธิE ของยาไม่ว่าจะเป็นยาระงบัปวดหรือยาเคมีอื>น ๆ ทาํลายอวยัวะจนเกิด
ความเจ็บปวดทุกข์ทรมานมากกว่าที>ฤทธิE ของยาจะกดประสาทไม่ให้รับรู้ว่าเจ็บปวดทุกข์ทรมาน 
เช่น คนที>เสพยาเสพติด ยาเสพติดก็จะทาํร้ายอวยัวะต่าง ๆ ของร่างกายให้ทุกข์ทรมานมากยิ>งขึHน 
และตอ้งเสพมากยิ>งขึHนเป็นทวคูีณ สุดทา้ยก็ตอ้งเสียชีวิตดว้ยความทุกขท์รมานจากพิษของยาเสพติด 
หรือผูป่้วยบางคนที>ตอ้งกินหรือฉีดยาเสพติดระงบัปวด ยาเสพติดไม่ใช่ยารักษาโรค แต่เป็นยาทาํให้
เกิดโรคเกิดการทาํร้ายอวยัวะมากยิ>งขึHน ผูป่้วยก็จะไดค้วามทุกขท์รมานจากโรคเดิมและโรคใหม่อนั
เกิดจากยาเสพติด สุดท้ายความรุนแรงของโรคที9ทวียิ9งขึ5นก็จะมากเกินกว่าฤทธิ>ของยาแก้ปวด 
จะระงับได้ ไม่ว่าจะเป็นยาระงบัปวดชนิดต่าง ๆ หรือยาเสพติดระงบัปวด ผูป่้วยจะเสียชีวิตด้วย
ความทุกขท์รมานอยา่งรุนแรงและไม่สงบ  

ดังนัH นการเรียนรู้วิธีปรับสมดุลเพื>อลดความทุกข์ทรมานจึงเป็นทางออกของปัญหา
ดงักล่าว 

สาํหรับอาหารและนํHานัHน ผูป่้วยที>จะวางขนัธ์  ร่างกายตอ้งการอาหารและนํHาในปริมาณ 
ที>นอ้ยหรือบางครัH งก็ไม่ตอ้งการเลย ทัHงนีHทัHงนัHนให้ดูที>สภาพและความตอ้งการของผูป่้วยเป็นหลกั   
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3. ประคองสติสู่การวางขนัธ์วางร่าง 
 ผูที้>จะประคองสติ ควรเป็นผูที้>มีความเมตตา มีสติสมาธิตัHงมั>ง ใจเยน็ นิ>งสงบพอสมควร

และเป็นผูที้>ผูป่้วยไวว้างใจ  
ควรใชเ้วลาอยา่งนอ้ย 5-10 นาที ก่อนผูป่้วยสิHนใจ (จะพดูก่อนหนา้นัHนก็ได ้ เมื>อเห็นวา่

ผูป่้วยเริ>มทุกขท์รมานมากจนทนไดย้ากลาํบากและโอกาสหายนอ้ยมาก) ประเด็นที>ควรสื>อกบัผูป่้วย 
ดงันีH  

• การปฏิบติัใจที>จะให้ได้ประโยชน์สูงสุด ต่อร่างกายและจิตใจ ซึ> งจะทาํให้ฟืH น 
ก็ฟืH นได้ดี แม้เสื> อมก็เสื> อมได้ดี ก็คือ เมื>อได้ทีมหมอ ญาติและตัวเขาเอง ได้
พากเพียรพยายามดูแลแกไ้ขปัญหาสุขภาพอยา่งดีที>สุดแลว้ ให้ทาํใจวา่ ถา้ร่างกาย
นีH จะฟืH นก็ให้ฟืH น ถ้าร่างกายนีH จะเสื> อมก็ให้เสื> อม การทําใจดังกล่าว จะเป็น
ประโยชน์สูงสุดต่อร่างกายและจิตใจ เพราะถา้ร่างกายจะฟืH นก็จะทาํให้ฟืH นอยา่งดี 
และถา้ร่างกายจะเสื>อมก็จะทาํใหเ้สื>อมอยา่งดี จะทาํใหจิ้ตใจสงบผาสุกที>สุดดว้ย  

• การตัHงอยูห่รือการเสื>อมไปไม่ใช่เรื>องแปลก เป็นเรื>องปกติธรรมดาของทุก ๆ ชีวิต 
ทุกชีวิตไม่ว่าใครก็ต้องเผชิญการตัHงอยู่ ก็ต้องเผชิญการเสื>อมไปเป็นธรรมดา  
ไม่มีผูใ้ดที>หลีกพน้การตัHงอยู ่ไม่มีผูใ้ดที>หลีกพน้การเสื>อมไป เป็นการดาํเนินไป
และเป็นหน้าที>ของทุกชีวิตที>ต้องตัH งอยู่ เป็นการดาํเนินไปและเป็นหน้าที>ของ 
ทุกชีวิตที>ตอ้งเสื>อมไป เป็นความปกติธรรมดาที>จะเกิดสิ>งเหล่านีH หมุนวนเกิดดบั
อยูต่ลอดกาลนาน 

• ให้จิตตัH งอยู่ในกุศล ด้วยการหมั>นระลึกถึงคุณงามความดีที>เราเคยทาํมา หรือ 
คุณงามความดีของคนที> เราศรัทธา เช่น การพากเพียรดูแลครอบครัว การ
พากเพียรรับผิดชอบและพฒันาการงาน การทาํประโยชน์ให้กับญาติพี>น้อง 
บุคคลอื>น ๆ และสังคม เป็นตน้ การตัHงจิตอยู่ในกุศลจะทาํให้จิตใจสงบผาสุก 
ร่างกายก็จะพลอยสงบตามไปดว้ย 

• ให้ปล่อยวางความวิตกกงัวล ความห่วงใย ความห่วงหาอาวรณ์ในเรื>องต่าง ๆ  
ทุกเรื> อง เช่น การห่วงครอบครัวและญาติ ในกรณีที>คนในครอบครัวหรือญาติ 
โตพอที>จะดูแลตวัเองไดแ้ลว้ ก็บอกกบัผูป่้วยว่าแต่ละคนสามารถดูแลตวัเองได้
แลว้ ไม่ตอ้งห่วงใคร ถา้มีบางคนที>ยงัดูแลตวัเองไม่ได ้ก็บอกกบัผูป่้วยวา่ผูน้ัHนผูนี้H
จะช่วยดูแล ถ้าไม่สามารถระบุบุคคลได้ก็บอกว่า จะมีผู ้คอยช่วยดูแลแทน  
ทรัพยส์มบติับา้นช่องเรือนชานกิจกรรมการงาน ก็เช่นเดียวกนั บอกกบัผูป่้วย 
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วา่จะมีใครช่วยดูแล ถา้ไม่สามารถระบุบุคคลได ้ก็บอกวา่จะมีคนช่วยดูแล ไม่ตอ้งห่วงไม่
ตอ้งวติกกงัวล  

• กรณีที>เรารู้และแน่ใจวา่ผูป่้วยไดบ้าํเพญ็คุณงามความดีมามาก ก็บอกกบัผูป่้วยวา่ “ผูป่้วย
ไดบ้าํเพญ็คุณงามความดีสั>งสมบุญกุศลมามากแลว้ ภพภูมิใหม่ยอ่มเป็นภพภูมิที>ดีกวา่” 
แลว้ค่อยพดูประโยคต่อไป กรณีที>ไม่แน่ใจวา่ผูป่้วยไดบ้าํเพญ็คุณงามความดีหรือไม่ก็ให้
เวน้คาํพดูนีH  แลว้พดูประโยคต่อไปเลย ดงันีH   “ถา้ร่างกายที>เรายมือาศยัอยูนี่H  เสื>อมมาก
เกินไปแลว้ ทุกขท์รมานมากเกินไปแลว้ ก็วางขนัธ์วางร่างนีHซะ แลว้ไปเอาภพใหม่ร่าง
ใหม่ที>ดีกวา่ ที>ไม่ทุกขไ์ม่ทรมานเหมือนที>เป็นอยู”่ 

• เราสามารถพดูสื>อสาระดงักล่าว หรือภาษาใกลเ้คียงที>สื>อไปในทาํนองสาระดงักล่าว โดย
สื>อวนเวยีนกลบัไปกลบัมาหลายรอบก็ได ้ โดยดูที>ปฏิกิริยาตอบรับของผูป่้วย ถา้ผูป่้วยรับ
ไดแ้ละพยายามปฏิบติัตาม เราก็จะสังเกตเห็นความสงบผาสุกของผูป่้วย ถา้ผูป่้วยรับไม่ได้
หรือรับไดแ้ต่รู้สึกพอแลว้  ก็จะแสดงปฏิกิริยาตา้นหรือสื>ออาการบางอยา่งบอกเรา เช่น 
ผูป่้วยยกมือใหเ้ราหยดุหรือมีสีหนา้ท่าทีไม่พอใจ รําคาญใจ ก็ใหเ้ราหยดุสื>อสาระดงักล่าว 
ดว้ยจิตเมตตา ไม่ถือสา ในขีดความสามารถที>จะรับสาระของผูป่้วย แลว้ปล่อยใหเ้ป็นไป
ตามธรรมชาติของเหตุปัจจยั 

• ถา้เราพดูสาระในการวางขนัธ์วนหลายรอบพอสมควรแลว้ ผูป่้วยก็ยงัไม่วางขนัธ์อยูก่็ให ้ 
เราพกัการพดูสาระนัHน โดยอาจไม่กลบัมาพดูอีก แต่ผูป่้วยก็จะเอาสาระนัHนไปใช ้  เวลา
ตอ้งวางขนัธ์จริง ๆ หรือถา้องคป์ระกอบเหตุปัจจยัสมควรจะกลบัมาพดูอีก เมื>อประเมินวา่
ผูป่้วยใกลจ้ะวางขนัธ์เราก็สามารถกลบัมาพดูซํH าอีกได ้

• ในขณะที>ใกล้วินาทีสุดท้ายที>ผูป่้วยจะวางขนัธ์ เราจะสังเกตเห็นการหายใจเฮือกใกล้
สุดทา้ยหรือเฮือกสุดทา้ย เป็นการหายใจที>ค่อย ๆ นิ>งค่อย ๆ สงบ ซึ> งผูป่้วยตอ้งรวบรวม
กาํลงักายกาํลงัใจเพื>อจะวางร่างวางขนัธ์  เราอาจให้กาํลงัใจผูป่้วย ดว้ยการบอกผูป่้วยว่า 
ทาํมาไดดี้แลว้ ใกลจ้ะสําเร็จแลว้ ให้พยายามอีกนิดหนึ>ง อีกอึดใจหนึ>งก็จะสําเร็จแลว้ พูด
ซํH าวนกลบัไปกลบัมาเรื>อย ๆ จนผูป่้วยสามารถรวบรวมกาํลงักายกาํลงัใจแลว้วางขนัธ์ได้
ดว้ยความสงบ 

• เมื>อผูป่้วยวางขนัธ์แล้ว ผูป่้วยจะหยุดการเคลื>อนไหว สมองไม่ทาํงานไม่มีการตอบโต ้
ใด ๆ หัวใจหยุดเต้น ไม่สามารถวดัชีพจรที>ข้างคอ หรือต้นขาด้านในได้ ถ้าตาของ
ผูเ้สียชีวิตยงัไม่ปิด ก็ให้ปิดตาลง กดค้างไวส้ักพกัเพื>อให้อยู่ตวั จดัส่วนประกอบของ
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ใบหน้าและร่างกายให้เขา้ที>เขา้ทางดูดีตามสมควร แลว้ให้ญาตินาํศพไปดาํเนินการตาม
จารีตประเพณีต่อไป 
                           

4. ประคองสติญาต ิ
 

การชื>นชมความสําเร็จในการวางขนัธ์อย่างสงบของผูเ้สียชีวิต และผูเ้สียชีวิตก็ไม่ตอ้ง 
ทนทุกข์ทรมานกบัความเสื>อมหรือโรคภยัไขเ้จ็บที>รุมเร้ากายขนัธ์ของผูป่้วยให้ญาติฟัง เป็นส่วน
หนึ>งที>ทาํใหญ้าติมีกาํลงัใจ สุขใจ ภูมิใจและคลายความเศร้าโศกเสียใจลงไดบ้า้ง  

ครูบาอาจารยข์องผูเ้ขียน เวลาไปแสดงธรรมที>งานศพ มกัจะเล่าเรื>องราวในชาดกครัH งสมยั
พุทธกาลเรื>องหนึ> ง ซึ> งมีเนืHอหาสาระดงันีH  เมื>อครัH งพุทธกาล มีหญิงนางหนึ> งที>พ่อแม่ สามีและลูก 
ทุกคนของนาง ไดเ้สียชีวิตในเวลาไล่เลี>ยกนั นางไดเ้ศร้าโศกเสียใจมากจนแทบจะเป็นบา้ จึงไดไ้ป
พบพระพุทธเจา้ แลว้ทูลถามถึงยาที>จะช่วยชุบชีวติของพอ่แม่ สามีและลูกของนาง  

พระพุทธเจา้ตรัสให้ไปหาเมล็ดผกักาดในบา้นที>คนอยู่ในบา้นไม่มีญาติตายมาชุบชีวิต 
นางจึงเที>ยวไปสอบถามแต่ละบา้น ปรากฏว่า ไม่ว่าจะไปถามบา้นหลงัไหนต่อหลงัไหน คนที>อยู ่
ในบา้นก็ลว้นแต่มีญาติคนนัHนคนนีH เสียชีวิตทัHงนัHน เช่น บา้นแต่ละหลงั ก็บอกวา่ พ่อตายบา้ง แม่ตาย
บา้ง สามีตายบา้ง ภรรยาตายบา้ง บุตรตายบา้ง หลานตายบา้ง เหลนตายบา้ง ญาติคนนัHนคนนีH ตาย
บา้ง เป็นตน้  

นางก็เลยเขา้ใจความจริงว่า ชีวิตที>เกิดมาทุกชีวิต ก็ตอ้งมีญาติพี>นอ้งตายพรากจากกนัไป
เป็นธรรมดาเหมือน ๆ กนัหมด ไม่ชา้ก็เร็ว ไม่มีชีวติใดหลีกหนีพน้ไปได ้ไม่ใช่เราคนเดียวที>มีสภาพ
เช่นนัHน ทุกคนลว้นมีสภาพเช่นเดียวกนัหมด นางจึงคลายความเศร้าโศกเสียใจลง แลว้ไปฟังธรรม
พระพุทธเจา้ จนบรรลุเป็นพระอรหนัต ์

ผูเ้ขียนเองเมื>อมีเหตุปัจจยัพอเหมาะ ก็มกัเล่าเรื>องราวเหล่านีH ให้ญาติผูเ้สียชีวิตฟังอยูเ่สมอ 
เพื>อให้ญาติผูเ้สียชีวิตได้รู้และฉุกคิดความจริงของชีวิต เป็นส่วนหนึ> งที>ช่วยคลายความเศร้าโศก
เสียใจลงไปไดบ้า้ง 

และผูเ้ขียนมักเล่าให้ญาติผูเ้สียชีวิตฟังเสมอว่า ถ้าผูเ้สียชีวิตรู้ว่าเราเสียใจ เป็นทุกข ์
ผูเ้สียชีวติก็คงไม่สบายใจ วติกกงัวล ห่วงหาอาลยัอาวรณ์ จิตใจไม่สุขสงบ ไปสู่สุคติไม่ได ้แต่ถา้เขา
รู้วา่เราสงบ ไม่เอาเรี>ยวแรงกาํลงัไปเศร้าโศกเสียใจ แต่เอาเรี> ยวแรงกาํลงัมาดาํเนินกิจกรรมการงาน
ใหเ้รียบร้อยอยา่งพอเหมาะพอดี ผูเ้สียชีวติก็จะไปสู่สุคติอยา่งไม่ห่วงหาอาลยั 

เมื>อวนัเวลาล่วงเลยไป ความเศร้าโศกเสียใจ ความห่วงหาอาลยั ก็จะจางคลายไป แมจ้ะมี
อาการดงักล่าววนกลบัมาบา้งเป็นบางคราว ก็เป็นธรรมดาที>พลงังานความรู้สึกดงักล่าว ยงัไม่หมด
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ไป ยงัฝังคา้งอยูใ่นจิตวิญญาณเรา เราสามารถลา้งพลงังานความรู้สึกทุกข ์รู้สึกไม่สบายดงักล่าวได้
ดว้ยการหมั>นพิจารณาไตร่ตรองยอมรับความเป็นจริงวา่ทุกชีวิตก็เป็นธรรมดาอยา่งนัHน มนัเป็นเพียง
วตัถุสสารและพลงังานที>หมุนวนเกิดดบัอยู่ในโลกเป็นธรรมดาตราบชั>วกาลนาน ไม่ใช่สุขไม่ใช่
ทุกข์ในใจเรา  การที>เราสร้างอารมณ์ความรู้สึกเศร้าโศกเสียใจ ห่วงหาอาลัย ก็เป็นการสร้าง 
ความทุกข์ ความไม่สบายให้กบัจิตใจและร่างกายเปล่า ๆ ไม่มีประโยชน์อะไร และเราหรือใคร ๆ  
ก็ไม่สามารถแกไ้ขหรือเปลี>ยนแปลงความจริงได ้แต่ถา้เรายอมรับความจริงก็จะทาํให้จิตใจเราสงบ
สบาย ร่างกายก็พลอยสบายไปดว้ย  

เมื>อเราหมั>นพิจารณาไตร่ตรองความจริงดังกล่าว ก็จะทาํให้อารมณ์ความรู้สึกทุกข์ใจ  
ไม่สบายใจดงักล่าวค่อย ๆ จางคลายไป แมมี้อารมณ์ความรู้สึกดงักล่าววนกลบัมาอีกกี>ครัH งก็ตาม  
ก็ให้เราพิจารณาไตร่ตรองความจริง ยอมรับความจริง ความเศร้าโศกเสียใจ ความห่วงหาอาลัย
อาวรณ์ ก็จะลดนอ้ยลง ๆ และหมดไปในที>สุด 

ทา้ยนีH ผูเ้ขียนหวงัว่าบทความนีH   คงจะพอเป็นประโยชน์กบัพี>น้องผองเพื>อนร่วมทุกข ์
ร่วมเกิดร่วมแก่ร่วมเจบ็ร่วมตายบา้ง  

 

จริงใจไมตรี 

          ใจเพชร กล้าจน 
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การวางร่างวางขนัธ์ 

บรรยายโดย  ใจเพชร กล้าจน  
เมื9อวนัที9 23 กรกฎาคม 2557 

 
เรื>องการวางร่างวางขนัธ์ โดยประสบการณ์ในชีวิตของเราที>ไดดู้แลผูป่้วย ก็มีหลายครัH ง 

ที>ผูป่้วยถึงวาระสุดทา้ยที>จะตอ้งวางร่างวางขนัธ์ เราจะทาํอยา่งไรจึงจะทาํให้ผูป่้วยไดป้ระโยชน์สุข
ที>สุด ทาํให้เกิดความสงบ ให้วิญญาณของผูป่้วยไดรั้บประโยชน์มากที>สุด จากการที>เราไดศึ้กษามา 
เราพบวา่ในระหวา่งก่อนที>เราจะวางร่างวางขนัธ์ เราตอ้งช่วยให้ผูป่้วยมีความทุกขท์รมานนอ้ยที>สุด
เท่าที>เราจะทาํไดด้ว้ยทุกวธีิการ  

ในทางพุทธศาสนา มีพระอริยะเจา้หลายท่าน ท่านไดบ้อกไวก้บัลูกศิษย ์โดยเฉพาะอยา่ง
หลวงพ่อพุทธทาส ท่านบอกว่า ถ้าอาตมาจะตาย อย่าเอาอะไรเสียบปากอาตมานะ อย่าเอาอะไร 
เสียบปากเสียบคอ ขออย่าให้อาตมาต้องทรมานก่อนตาย หรือว่าครูบาอาจารย์ พ่อครูสมณะ 
โพธิรักษ ์บอกวา่ ถา้อาตมาจะตาย ขอใหต้ายไปเลยนะ อยา่ใหเ้อาอะไรมาทรมานอาตมาก่อนตาย  

ผูที้>มีภูมิปัญญา เป็นพระอาริยะ ท่านจะรู้วา่ เวลาจะวางร่างวางขนัธ์ ทาํอยา่งไรก็ได ้อยา่ให้
ทรมาน ๆ ใหว้างร่างวางขนัธ์ดว้ยความสงบที>สุด แต่คนที>รักญาติพี>นอ้ง มกัจะอยากให้ผูป่้วยทรมาน
ก่อนวางร่างวางขนัธ์ มกัจะพาผูป่้วยไปโรงพยาบาล อยา่งไรก็ขอให้ทรมานญาติเราให้ถึงที>สุดก่อน 
แล้วค่อยให้เขาตายโดยมีเครื>องเสียบเยอะแยะไปหมด แล้วเขาจะภูมิใจมาก ญาติส่วนใหญ่จะมี
ความรู้สึกว่าตนเองนัHนไดดู้แลญาติอยา่งดีที>สุดแลว้ ถา้ญาติถูกเสียบปากเสียบคอ ร้องโอดร้องโอย
ก่อนจะวางร่างวางขนัธ์ คนที>ภาคภูมิใจที>สุดดูเหมือนจะเป็นญาติ แต่คนที>ทรมานที>สุดดูเหมือน 
จะเป็นคนตายก่อนวางร่างวางขันธ์ เพราะฉะนัH น ที>จริงแล้ว เวลาจะวางร่างวางขันธ์  แม้แต่
พระพุทธเจา้ พระองคก์็ยงัไม่ตอ้งการให้เสียบให้ทรมาน ให้สงบที>สุด หรือท่านใด ๆ ก็ตาม ถา้สงบ
ที>สุดได ้ดีที>สุด  

เชื>อไหมว่า ผมเคยพบข้อมูลว่า ครัH งหนึ> ง มีผูป่้วยยงัดี ๆ อยู่ แล้วก็เกิดการเสียบปาก 
เสียบคอเขา้ไป แลว้ผูป่้วยก็แย่ลง ๆ ผูป่้วยบอกวา่ อยา่งไรก็ขอตายเถอะ ไม่ไหวแลว้ขอให้เอาออก 
ขอตายเถอะ ผูป่้วยทรมานมากเลย พอถอดออก ผูป่้วยฟืH น แสดงวา่ สิ>งที>เสียบเขา้ไปทรมานมากเลย 
ทาํใหแ้ยล่ง แต่บางทีผูป่้วยก็ไม่ฟืH น ก็วางร่างไปเลย แต่จะสงบกวา่  
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เท่าที>ผมไดพ้บผูป่้วย ผูป่้วยที>โชคดีในการวางร่างวางขนัธ์ในยุคนีH  โดยที>ไม่ตอ้งเสียบปาก
เสียบคอ น้อยมาก น้อยมากที>ผูป่้วยจะเจอสภาพอย่างนีH  น้อยมากที>ผูป่้วยเป็นผูที้>เลือกเอง แต่ทัHงนีH
ทัHงนัHน ในทางการแพทยเ์องหรือในทางพระพุทธศาสนา ก็จะไม่บงัคบัว่า ผูป่้วยจะเลือกแบบไหน 
จะไม่บงัคบั บางท่านก็เลือกแบบมีสายเสียบ ก่อนจะวางร่างวางขนัธ์ก็ได ้บางท่านก็ไม่เลือกแบบนัHน 
ขอวางขนัธ์โดยธรรมชาติ เป็นสูตรธรรมชาติอย่างนีH เป็นตน้ เราตอ้งให้สิทธิกบัผูป่้วยในการเลือก 
ที>จะวางร่างวางขนัธ์แบบไหน อนันีH เป็นสิทธิส่วนบุคคลที>จะเลือก 
     โดยหลกัการแลว้ก็ใหทุ้กขท์รมานนอ้ยที>สุด เท่าที>จะทาํได ้ก่อนที>จะวางร่างวางขนัธ์ นัHนคือ
สิ>งที>ดีที>สุด แต่ส่วนจะเลือกใชว้ิธีการใดบา้งนัHนตามสมควร  แต่ตามหลกัการแพทยว์ิถีธรรม ใชว้ิธี
ปรับสมดุลร้อนเย็น เพื>อให้ลดความทุกข์ทรมานให้น้อยที>สุด เท่าที>เราจะทาํได้ ดังนัHน เมื>อลด 
ความทุกขท์รมานไดม้ากที>สุด รวมทัHงแมแ้ต่นํH าเกลือ แมแ้ต่อะไร ถา้คุณหมอยืนยนัวา่ ไม่น่าจะรอด
แลว้ หมดโอกาสแลว้ ก็สามารถที>จะเอาออกได ้

มีบางท่านบอกวา่ ถา้ถอดสายช่วยหายใจจะบาปไหม ก็มีคาํถามเหมือนกนัวา่ กาํลงัใส่สาย
ช่วยหายใจอยูนี่>แต่คุณหมอก็ยนืยนัวา่ใส่ก็ยืHอไปไดร้ะยะหนึ>ง แลว้ก็ตอ้งเสียชีวติอยูดี่ ไม่รอดอยูดี่ ใส่
ก็ไม่รอด ไม่ใส่ก็ไม่รอด มีหมอมาถามผมเหมือนกนัวา่ “จะบาปไหมถา้ถอดออก” ผมก็ถามวา่ “แลว้
จะบาปไหมถา้ไม่ใส่” ถา้สมมติวา่ ก็ไม่ไดไ้ปรักษากบัหมอจะบาปไหม คนสมยัก่อนก็บาปหมดสิ ก็
ไม่ได้ใส่ คนสมยัก่อนก็ไม่มีท่อใส่ แสดงว่า คนสมยัก่อนบาปทัHงหมดเลยใช่ไหม เพราะเขาไม่มี 
ท่อใส่ ก่อนวางร่างวางขนัธ์ ก็ไม่ใช่  

บาปหรือไม่บาป พระพุทธเจา้ตรัสว่า ความทุกข์เป็นบาป ความไม่ทุกข์เป็นบุญ ความ
ทรมานต่างหากเป็นบาป มนัอยูที่>วา่ ผูป่้วยทรมานหรือไม่ทรมาน แต่ถา้ผูป่้วยท่านใดตอ้งตายอยูแ่ลว้ 
ถา้สมมติใส่ท่อช่วยหายใจแลว้ทรมาน ถา้เอาออกแลว้เขาลดความทรมานลง ก่อนวางขนัธ์  จริง ๆ
แล้วจะเป็นบุญกว่าอีก ถ้าหมอยืนยนัชัดเจนอยู่แล้วว่าอย่างไรก็ไม่รอด ก็ช่วยให้เขาไม่ตอ้งทุกข์
ทรมาน อนันีH ทาํให้เจา้หน้าที>หมอและพยาบาลหลาย ๆ ท่านเขา้ใจอยู่เหมือนกนั พอไดฟั้งสัจจะนีH   
จะรู้สึกสบายใจ ว่าเราไม่ใช่คนฆ่าผูป่้วย แต่เราทําตามความต้องการของผูป่้วย และเราช่วย 
ส่งวญิญาณของผูป่้วย โดยไม่ให้เกิดความทุกขท์รมานมากที>สุดเท่าที>เราจะทาํได ้ไม่ใช่คนที>ทาํบาป 
อนัที>จริงเป็นการทาํบุญเป็นการช่วย แต่ตรงกนัขา้ม เป็นการลดความทุกขท์รมาน  

อนันีHก็เป็นการไขรหสั ก่อนที>จะอธิบายต่อไปวา่ เทคนิคการวางร่างวางขนัธ์จะทาํอยา่งไร
ต่อไป สรุปแล้ว คือ  พยายามลดความทุกข์ทรมานให้เหลือน้อยที>สุดเท่าที>จะทาํได้ในทางด้าน
ร่างกาย จากนัHน ด้านจิตใจ เวลาก่อนผูป่้วยจะวางร่างวางขนัธ์ เราจะพูดกบัผูป่้วยว่า จริง ๆ แล้ว  
การเกิดขึHน การตัHงอยู่ ก็ไม่ใช่เรื>องแปลก การเสื>อมไป ก็ไม่ใช่เรื>องแปลก เป็นเรื>องธรรมดา ที>ชีวิต 



2826 

 

ก็ตอ้งมีการตัHงอยู่ และชีวิตก็มีการเสื>อมไป เป็นเรื>องธรรมดา ทุกชีวิตเหมือนกนัหมด ไม่มีชีวิตใด 
ที>จะไม่ตัHงอยู่ และไม่มีชีวิตใดที>จะไม่เสื>อมไป ก็จะมีการตัHงอยู่และเสื>อมไป เป็นธรรมดา ไม่ใช่ 
เรื>องแปลก ถา้เราบอกผูป่้วย วา่เป็นเรื>องที>น่ากลวั ผูป่้วยใจจะหวั>นไหว จะวางขนัธ์ดว้ยความไม่สงบ  
ซึ> งอนันีH ในการวางร่างวางขนัธ์ ของตะวนัตกเขาไม่รู้ ผมไดข้อ้มูล เวลาเขาจะวางขนัธ์แบบตะวนัตก 
พอเวลาจะตายจริง แมแ้ต่พยาบาลที>ทาํหน้าที>วางขนัธ์เอง หมอวางขนัธ์กนัเอง พอจะตายจริง ๆ  
ไม่กลา้ตาย ดิHนพลาด วางขนัธ์ดว้ยความไม่สงบ  

แต่การวางขนัธ์แบบพุทธะ จะสงบดีมาก ตอ้งพยายามบอกกบัผูป่้วยวา่ การตัHงอยูก่็ไม่ใช่
เรื> องแปลก การเสื>อมไปก็ไม่ใช่เรื> องแปลก เป็นเรื> องธรรมดาที>ทุกชีวิตตอ้งเผชิญ และก็ไม่ใช่สิ> ง 
ที>น่ากลัว เพราะเป็นสมบติัที>แท้จริงของทุกชีวิต การตัHงอยู่และเสื> อมไป เป็นสมบติัที>แท้จริงที> 
ทุกชีวิตที>ต้องเผชิญ และการเสื>อมไปก็ไม่ได้หมายความว่า ชีวิตจะต้องเดือดร้อนทุกข์ทรมาน  
การเสื>อมไปเป็นเพียงการเปลี>ยนจากร่างอีกร่างหนึ> งไปเอาอีกร่างหนึ> ง เท่านัHนเอง เป็นการเปลี>ยน
จากจุดหนึ>งไปเอาอีกจุดหนึ>ง เท่านัHน การเสื>อมไป เป็นการเปลี>ยนจากร่างที>ทรุดโทรมทุกข์ทรมาน
มาก จนทนไดย้ากไดล้าํบากเกินไปแลว้ ไม่สามารถแกไ้ขให้คงคืนดงัเดิมแลว้ ให้เราไปเอาร่างใหม่
ที>ดีกว่าเดิม เพื>อที>จะใชบ้าํเพญ็ต่อ เพื>อทาํความดีต่อ เพราะฉะนัHน จริง ๆ แลว้ ถา้ร่างที>มนัย ํ>าแยม่าก
เกินไป ทนไดย้ากไดล้าํบากแลว้ ถา้ท่านฝืน ฝืนอยู่กบัร่างนัHนจริง ๆ ก็ยิ>งทุกข์ทรมานจริง ๆ แลว้ก็ 
ทาํอะไรไม่ได้เลย ตวัเองก็เดือดร้อนมาก คนอื>น ๆ ก็ตอ้งเดือดร้อนมาก  ธรรมชาติก็เลยให้เราว่า  
ถา้ร่างเราทรุดโทรมทรมานมาก วางร่างวางขนัธ์ ไปเอาร่างใหม่ที>ดีกวา่เดิม ถา้ผูป่้วยทาํใจแบบนีHได ้
มีผูป่้วยหลายครัH งไม่ยอมวางร่างวางขนัธ์  แต่พอมีคนให้สติปุ๊บ ว่าถา้นี>มนัทุกข์ทรมานมากเกินไป 
ทนได้ยากได้ลําบาก ทนไม่ไหวแล้ว ไม่ต้องอาศยัร่างนีH หรอก ไปอาศยัร่างใหม่ดีกว่า วางร่าง 
วางขนัธ์ไปซะ ไปเอาร่างใหม่ที>ดีกวา่เดิม ผูป่้วยหลายท่านยิHมเลย ค่อย ๆ วางขนัธ์ สงบ ๆ ไปก่อนที>
จะวางขนัธ์    

เพราะฉะนัHน การให้สติเป็นเรื>องสําคญั แมแ้ต่บางครัH ง ที>เราจะวางขนัธ์เราเอง ทาํไมตอ้ง
เป็นเรา ก็ไม่มีใครหนีพน้ เพราะความตายเป็นสมบติัของทุกคน รวมทัHงเราดว้ย พระพุทธเจา้ก็หนี
ความตายไม่พน้ เราก็หนีความตายไม่พน้ แต่ใคร? จะเตรียมตวัตาย วางร่างวางขนัธ์ดว้ยความสงบ
ได้ เมื>อถึงเวลาของเรา และเมื>อถึงเวลาของเรา แล้วเราไดมี้ความรู้ไวก่้อนบา้ง ก็จะไม่ทุรนทุราย  
ไม่เป็นที>น่าอุจาดตาของคนอื>น จิตเราก็จะสงบ เราจะไปสู่สุขคติไดดี้ อนันีH เป็นเรื>องที>สําคญั ฉะนัHน 
การที>เราไดรู้้ไวก่้อน จึงไม่ใช่เรื>องแปลก เป็นเรื>องธรรมดา และจริงๆ ก็เป็นแค่การเปลี>ยน เหมือน
การเปลี>ยนบ้าน จากบ้านหลังหนึ> งไปเอาอีกหลังหนึ> ง เพราะบ้านหลังนีH มนัผุพงั หรือ เป็นการ 
เปลี>ยนร่าง จากอีกร่างหนึ>งไปเอาอีกร่างหนึ>งที>ดีกวา่เดิม ในการบาํเพญ็ เท่านัHน 
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และสิ>งหนึ> งที>ผูที้>จะวางขนัธ์มกัจะกงัวลห่วง คือ ญาติพี>น้อง มกัจะห่วงญาติพี>นอ้ง นีH คือ 
สิ> งหนึ> งที> เราจะต้องบอกผู ้ป่วย ไม่เช่นนัH น ท่านจะไม่ยอมวางร่างวางขันธ์  เพราะผู ้ป่วยมัก 
จะห่วงญาติพอ่แม่พี>นอ้ง ก็ตอ้งบอกผูป่้วยที>ไม่ยอมวางร่างวางขนัธ์ ในเทคนิคที>เราจะใช ้คือ ให้บอก
ผูป่้วยว่า ถ้าญาติพี>น้องดูแลตวัเองได้หมดแล้ว บางทีการให้สติว่า คุณพ่อคุณแม่หรือใครที>จะ 
วางร่างวางขนัธ์ ได้ทาํหน้าที>ในการดูแลครอบครัวลูกเตา้ต่าง ๆ อย่างดีแล้ว เขามีการมีงานครบ
หมดแลว้ เขาพึ>งตวัเองไดห้มดแลว้ ไม่ตอ้งห่วงกงัวลใจ อยา่งนีH เป็นตน้ ถา้ไดบ้อกอยา่งนีH  หลายท่าน
นีHวางเลย หรือบางท่านที>ยงัพึ>งตวัเองไม่ได ้ก็บอกท่านวา่จะมีคนช่วยดูแลให้ เพราะไม่เช่นนัHนมนัจะ
คาใจอยูอ่ยา่งนัHน แลว้เวลาวางร่างวางขนัธ์ ใจมนัก็จะพนัจะผกูอยู่อยา่งนัHน ไม่อยากไปไหน ใจก็ยงั
กงัวล ยงัผูกอยู่อย่างนัHน ซึ> งก็เป็นความทุกข์ ของผูที้>จะวางร่างวางขนัธ์  แต่ถา้เรามีสติและช่วยกนั
บอกวา่ ไม่ตอ้งห่วงใครนะ ไปสู่สุคติไดเ้ลย ไม่ตอ้งห่วงใคร  

จะมีอยู ่2-3 มุม ที>ผูจ้ะวางขนัธ์มกัจะกงัวล อีกมุมหนึ>งที>ผูจ้ะวางขนัธ์มกัจะกงัวล คือ เรื>อง
ของการงาน ก็ตอ้งบอกท่านวา่ กิจกรรมการงานไม่ตอ้งเป็นห่วงนะ จะมีผูดู้แลช่วยแทน ส่วนเรื>อง
อื>น ๆ มกัจะมีบางสิ>งบางอยา่งที>คนเราอยูด่ว้ยกนั มกัจะมีเรื>องคาใจ ไม่ชอบใจ ถือสากนัประเด็นนัHน
ประเด็นนีH  ถ้าเป็นไปได้ ให้ญาติพี>น้องชิงพูดก่อนเลยว่า ถ้าได้ทาํอะไรล่วงเกินผูที้>ป่วยที>กาํลัง 
จะวางขนัธ์  ญาติพี>นอ้งที>ทาํอะไรล่วงเกิน ก็ขออโหสิกรรม  ส่วนผูที้>กาํลงัจะวางขนัธ์  ถา้สามารถ 
ที>จะอโหสิกรรมให้กบัทุกคนได ้ก็จะทาํให้ใจเป็นสุขอย่างมาก เพราะฉะนัHน ให้เริ>มตน้จากผูที้>เป็น
ญาติชิงพดูก่อน ชิงอโหสิกรรมก่อน แลว้ผูที้>จะวางร่างวางขนัธ์ ก็จะรับสิ>งนัHนได ้แลว้ก็จะทาํใจ ก็จะ
อโหสิกรรมใหก้บัทุกคนได ้ต่างฝ่ายต่างอโหสิกรรมใหก้นั ถา้มีเรื>องอะไรที>คาใจอยู ่ถา้สามารถบอก
กนัได ้ก็บอกกนั ถา้ผูที้>กาํลงัจะวางร่างวางขนัธ์ มีเรื>องสั>งเสียอะไร วา่ให้ช่วยทาํนั>นนี>ให้หน่อย ก็ให้
เรารับว่า จะช่วยทาํให้เต็มที> เท่าที>ทาํได้ แต่อย่าบอกว่าจะช่วยทาํให้ทัH งหมด เพราะบางครัH งเรา 
ก็ไม่สามารถทาํได้ทัHงหมด แต่เราก็ทาํเต็มที>เท่าที>เราจะทาํได้ แล้วก็จะเกิดความสบายใจทุกฝ่าย  
จะไม่ไดเ้ป็นการโกหกกนั อนันีH เป็นเทคนิคในการวางร่างวางขนัธ์  

ตอนที>ผูป่้วยจะวางจิต ก่อนที>ผูป่้วยจะวาง เราจะให้ผูป่้วยให้ระลึกถึงสิ>งดีงามที>เคยทาํมา 
เพราะการระลึกถึงสิ>งดีงามที>เคยทาํมา เป็นการรวมพลงักุศล การรวมพลงักุศล จะทาํให้จิตนิ>ง คนทาํ
ความดี เวลาจะวางร่างวางขนัธ์จะไม่กลวั ก่อนวางร่างวางขนัธ์ ถ้าผูป่้วยได้ทาํความดีหลายอย่าง  
คนไดท้าํความดีหลายอยา่ง เวลาจะวางร่างวางขนัธ์  เขาจะไม่กลวั เพราะชีวิตเขาไปไดดี้แน่นอน แต่
คนที>ไม่ค่อยได้ทาํความดี พอเวลาจะวางร่างวางขนัธ์  เขาจะกลวัมาก เพราะไม่รู้ว่าขา้งหน้า ชีวิต 
จะเป็นอยา่งไร ฉะนัHน การที>ให้ผูว้างร่างวางขนัธ์  ไดร้ะลึกถึงความดี จะทาํให้จิตเขานิ>ง มั>นคง เป็น
สุข จะวางร่างวางขนัธ์ดว้ยความสงบ ดว้ยความเป็นสุข จะเป็นจุดที>สาํคญั ที>จะเป็นประโยชน์มาก  
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แล้วเวลาจะวางร่างวางขนัธ์จริงๆ ท่านใดจะใช้กบัตวัเองหรือกบัญาติ ผมใช้กบัตวัเอง
เสมอ วา่ไม่ตอ้งฝืนวา่มนัตอ้งตัHงอยู ่ไม่ตอ้งเร่งวา่มนัตอ้งเสื>อมไป แลว้เราก็จะวางร่างวางขนัธ์จริง ๆ 
อยา่ฝืนวา่มนัตอ้งตัHงอยู ่อยา่เร่งวา่มนัตอ้งเสื>อมไป  

มีผูป่้วยบางท่านยงัไม่ถึงเวลาวางขนัธ์ แต่พยายามจะเร่งวางขนัธ์ อยากตายเร็ว ๆ ถา้พูด 
ใหช้ดั ๆ ผมเคยวางร่างวางขนัธ์ท่านหนึ>ง  จิตอาสาเขาก็มาตามผม บอกวา่ผูป่้วยไม่ยอมวางขนัธ์สักที 
พอผมเห็นผูป่้วย ผูป่้วยกระสับกระส่ายมาก ผูป่้วยกลา้ตายแต่ไม่ตายสักที ผมบอกวา่ นี>เร่งพยายาม
ตายใช่ไหมนี> ผูป่้วยบอกว่า ทาํไมรู้นะ ผมดูอาการ ก็ไม่กลวัตายมิใช่หรือ ทาํไมดูกระสับกระส่าย
อยา่งนีH  เขาบอกวา่เขารีบตาย ผมก็เลยวา่ “อยา่เร่งวา่มนัตอ้งเสื>อมไป อยา่ฝืนวา่มนัตอ้งตัHงอยู่ ไปฝืน
ว่ามนัต้องตัH งอยู่ มนัก็ทรมาน ไปเร่งว่ามนัต้องเสื>อมไป มนัก็ทรมาน ให้มนัเป็นอย่างที>มนัเป็น  
ปล่อยให้มันเป็นอย่างที>มันเป็น มันจะตัH งอยู่ ก็ให้มันตัH งอยู่ มันจะเสื> อมไป ก็ให้มันเสื> อมไป  
ใหม้นัเป็นอยา่งที>มนัเป็น มนัจะฟืH น ก็ให้มนัฟืH น ถา้มนัจะเสื>อมไป ก็ให้มนัเสื>อมไป ให้มนัเป็นอยา่ง
ที>มนัเป็น” พอพูดอย่างนีH  ผูป่้วย ก็สงบไม่ดิHนอีกต่อไป จากนัHนไม่นาน ผูป่้วยก็ค่อย ๆ นิ>งลง 
แลว้ก็วางขนัธ์  

ฉะนัHน เวลาเราประคองจิตวิญญาณของผูป่้วย สิ> งหนึ> ง ถ้าเราคิดอะไรไม่ออก ให้พูดอยู ่
 2 อย่าง คือ 1. ทาํใจดี ๆ นะ ให้เป็นกุศลนะ 2. ปล่อยให้มนัเป็นอย่างที>มนัเป็นนะ มนัจะฟืH น ก็ให ้
มนัฟืH น ถา้มนัจะเสื>อมไป ก็ใหม้นัเสื>อม ถา้มนัจะตัHงอยู ่ก็ใหม้นัตัHงอยู ่ถา้มนัจะเสื>อมไป ก็ให้มนัเสื>อม
ไป ให้มนัเป็นอยา่งที>มนัเป็น ผูป่้วย จิตก็จะนิ>ง พอผูป่้วยจิตนิ>ง ก็ค่อย ๆ นิ>ง ค่อย ๆ วางขนัธ์ ถา้เป็น
วาระสุดทา้ย แต่ถา้ไม่ใช่วาระสุดทา้ยของผูป่้วย ผูป่้วยจะฟืH นอยา่งดี เพราะถา้จิตเขานิ>งเมื>อไร เขาไม่
กลัว เขาปล่อยให้มนัเป็นอย่างที>มนัเป็น เมื>อเขาฟืH น เขาจะฟืH นอย่างดี แต่ถ้าเขาจะไม่ฟืH น เพราะ 
พลงัชีวติเขาหมดแลว้ เขาจะเสื>อมอยา่งดี เขาจะค่อย ๆ มอด ค่อย ๆ เสื>อมเหมือนเทียน ค่อย ๆ ดบัไป 
ซึ> งการวางขนัธ์แบบนีH  มีไม่กี>คนที>จะทาํได้ มีไม่กี>คนที>จะมีโอกาสวางขนัธ์ด้วยความนิ>ง ค่อย ๆ 
เสื>อมลง เสื>อมลง  

ผมมีขอ้มูลพระท่านหนึ> ง ท่านใชว้ิธีการของเราในการวางขนัธ์ ท่านยิHมก่อนวางขนัธ์เลย
นะ หน้าตาผ่องใส ยิHมก่อนวางขนัธ์เลย ท่านบอกว่าอาตมาไม่กลวัแล้ว รู้วิธีแล้ว ทาํได้ ยิHมก่อน 
วางขนัธ์เลย อยา่งนีH เป็นตน้ ก็มีฆราวาสหลายท่าน ที>ทาํไดดี้ เมื>อถึงเวลาตอ้งวางขนัธ์ นีH คือเทคนิค 

โดยเฉพาะผูที้>จะวางร่างวางขนัธ์ไดดี้ จะตอ้งเป็นผูที้>เขา้ใจเรื>องกรรม อยา่งแจ่มแจง้จึงจะ
ไม่กงัวล พระพุทธเจา้ตรัสว่า ผูที้>เข้าใจเรื> องกรรมอย่างแจ่มแจง้ จะเป็นผูป้ฏิบติัสู่ความพน้ทุกข ์ 
เป็นสัมมาทิฏฐิ 10 ในขอ้ที> 4 วา่ ผูที้>มีความเห็นความเขา้ใจที>ถูกตอ้งถูกตรงสู่การพน้ทุกข ์ในขอ้ที> 4 
คือ “อตัถิ สุกตทุกกฏานงั กมัมานงั ผลงั วิปาโก ผลวิบากของการทาํดีทาํชั>วแลว้มีอยู่” ผูที้>เขา้ใจ 
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สิ>งเหล่านีHชดัเจน ก็จะสามารถวางร่างวางขนัธ์ไดอ้ยา่งดี หรือแมแ้ต่จะดาํรงชีวิตอยู ่ก็จะดาํรงชีวิตอยู่
ไดอ้ย่างเป็นสุข เป็นผูที้>เชื>อมั>นในกรรมดีกรรมชั>ว จะทาํให้ผูน้ัHน ๆ ดาํรงชีวิตอยู่ ก็จะดาํรงชีวิตอยู ่
ในคุณงามความดี ดว้ยความมั>นใจ แมว้างขนัธ์ ก็วางขนัธ์อย่างไม่หว ั>นไหวต่อสิ>งใด จะพากเพียร 
ทาํความดี พระพุทธเจา้ยนืยนัวา่ สิ>งที>ใหผ้ลตลอดเวลากบัชีวติของคนเกิดจากการกระทาํทัHงหมด 

ในพระไตรปิฎก เล่มที> 37 ขอ้ 1698 พระพุทธเจา้ไดต้รัสวา่ “เราไม่กล่าวความที>กรรม (คือ 
การกระทาํ) ทางกายวาจาใจ อนัเป็นไปดว้ยสัญเจตนา (คือ ความจงใจ) ที>บุคคลทาํแลว้ สะสมแลว้
จะสิHนสุดไป เพราะมิไดเ้สวยผล” แปลวา่ ไม่มีการกระทาํใด ที>จะไม่ไดรั้บผล นีH คือสิ>งที>พระพุทธเจา้
ยืนยนั ไม่มีการกระทาํใดที>จะไม่ส่งผลต่อชีวิต ทุกการกระทาํ สิ> งที>เรารับอยู่ สิ> งที>ใครรับอยู่ คือ  
สิ>งที>ผูน้ัHนทาํมาทัHงหมด นีH คือคาํยืนยนัของพระพุทธเจา้ แลว้พระพุทธเจา้ก็ตรัสวา่ “แต่กรรมนัHนแล 
การกระทาํนัHน จะให้ผลในทิฎฐธรรมเทียว คือในภพนีHชาตินีH  หรือในภพถดัไป หรือในภพอื>นสืบ ๆ 
ไป” ดงันัHน พระพุทธเจา้ยืนยนัวา่ การกระทาํทัHงหมด ที>ทาํความดีความชั>วในชาตินีH  ให้ผลกบัชีวิต
ของเราเองครึ> งหนึ>งเท่านัHนเอง ไม่ไดใ้หท้ัHงหมด อีกครึ> งหนึ>ง จะให้ผลในชาติอื>น ๆ สืบไป ชุดต่อไป ๆ 
แต่ไม่ไดใ้หผ้ลทัHงหมด 

สังเกตไหมว่าเราก็ทาํความดี บางทีเราก็ตรวจสอบว่าเราก็ทาํดีเยอะอยู่ แต่สังเกตไหมว่า 
เราไม่ได้รับความดีสมเท่ากับที> เราทํา สังเกตไหมครับ ไม่เท่านะ ผมสังเกต ผมดูทุกคนนะ  
แต่ละท่านที>ทาํความดี ไม่ได้รับความดีเท่ากับที>ได้ทาํมา ได้รับบางส่วนเท่านัHน นัยยะเดียวกัน  
ชั>วหลายอนัเลยที>เราทาํมา ที>เราตรวจสอบ ถ้าเราได้รับทัHงหมดเท่ากับที>เราได้ทาํมา รับไม่ไหว  
ในชาตินีH ก็อานแล้ว หรือหลาย ๆ คน ทาํชั>วก็ไม่ไดรั้บผล เขาไม่ไดรั้บผลทัHงหมด เขาก็ไดรั้บส่วน
หนึ>ง แต่ก็ไม่ไดห้มายความวา่เขาจะไม่ไดรั้บสิ>งที>ไม่ดี ก็ไดรั้บอยู ่หรือสิ>งดี ๆ ที>เขาทาํไป ก็ไม่ใช่วา่
เขาไม่ไดรั้บ จริง ๆ เขาก็ไดรั้บอยู ่แต่ไม่ไดรั้บทัHงหมด พระพุทธเจา้ท่านตรัสรู้วา่ คนเราไม่ไดรั้บดี
รับชั>วทัHงหมดหรอกในชาตินีH  ได้รับชุดหนึ> งเท่านัHน แต่จะไปได้รับอีกชุดหนึ> งในชาติต่อไป ชาติ
ต่อไป และชาติอื>น ๆ สืบไป แสดงวา่ สิ>งที>เรารับอยู ่ณ ปัจจุบนั คือ การกระทาํส่วนหนึ>งในปัจจุบนั 
ในชาติปัจจุบนัคือการกระทาํส่วนหนึ> งเท่านัHน และการกระทาํส่วนหนึ> งในอดีต เพราะการกระทาํ
ส่วนหนึ>งในปัจจุบนั จะให้ผลส่วนหนึ>งในปัจจุบนั และจะให้ผลต่อ ๆ ไปอีก ดงันัHนการกระทาํใน
อดีต ก็จะใหผ้ลในอดีตส่วนหนึ>ง ชาติต่อมาก็ให้ผลอีกส่วนหนึ>ง ชาติต่อมาก็ให้ผลอีกส่วนหนึ>ง ชาติ
นีHก็ใหผ้ลอีกส่วนหนึ>ง ถา้ใหช้าตินีHไม่หมด เขาก็ใหผ้ลในชาติอื>น ๆ สืบไป แสดงวา่สิ>งที>พระพุทธเจา้
ตรัสรู้ ในพระไตรปิฎก เล่มที> 37 ขอ้ 1698 นีH  คือ สิ>งที>มนุษยรั์บอยู่ในชาติปัจจุบนั คือส่วนหนึ> งใน
อดีต กบัส่วนหนึ>งในปัจจุบนัรวมกนั นีH เป็นสัจจะตลอดกาลนาน  
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ผูที้>เข้าใจสัจจะนีH จะไม่น้อยใจ โดยเฉพาะคนดี คนดีที>ไม่เข้าใจสัจจะนีH  มกัจะน้อยใจ 
นอ้ยใจวา่ทาํดีตัHงมากตัHงมายทาํไมไดแ้ค่นีH เอง ทาํดีตัHงมากตัHงมายทาํไมไดแ้ค่นีH เอง แต่ผูที้>เขา้ใจสัจจะ
นีH จะไม่น้อยใจ เพราะทุกคนเหมือนกันหมด ก็เพราะเขาแบ่งให้ส่วนหนึ> งได้ในชาตินีH  และอีก 
ส่วนหนึ> งในชาติอื>น ๆ สืบไป ยิ>งทาํความดีแล้วได้รับสิ> งเลวร้ายยิ>งทุกข์หนักเลย เพราะอะไร  
ทาํความดีทาํไมไดรั้บสิ>งเลวร้าย ๆ ทราบไหมว่าทาํไมเป็นสิ>งเลวร้าย เป็นสิ>งเลวร้ายจากการทาํดี
หรือไม่ครับ ไม่ใช่เป็นสิ>งเลวร้ายจากการทาํดี แต่เกิดจากสิ>งเลวร้ายที>ไดท้าํมาแต่ในชาติปางไหน ๆ  

แม้แต่พระพุทธเจา้เอง ท่านทาํแต่ความดีทัHงหมดเลย ไม่ได้ทาํชั>วเลย ตอนที>ท่านเป็น
พระพุทธเจา้ ท่านยงัไดรั้บสิ>งเลวร้าย เทวทตักลิHงหินทบับา้ง นางจิญจมาณวิกาวา่ร้ายบา้ง ท่านบอก
วา่เกิดจากการทาํไม่ดีของท่าน ที>เคยพลาดทาํมาแต่ปางที>ยงัไม่รู้ธรรมะ เพราะฉะนัHน อยา่คิดวา่คนดี
จะไม่ไดรั้บสิ>งที>เลวร้าย คนดีก็ตอ้งไดรั้บสิ>งเลวร้าย แต่ไม่ไดเ้กิดจากการทาํดี แต่เกิดจากสิ>งเลวร้าย 
ที>ได้พลาดทาํมาแต่ปางไหน ๆ แล้วก็หมดไป และก็ไดรั้บน้อยกว่าที>ทาํมาด้วย เพราะมีดีที>ลดไว ้ 
รับแล้วก็หมดไป ก็จะโชคดีขึH น  ในส่วนของคนที>ไม่ดี ก็นัยยะเดียวกัน แต่คนไม่ดีจะประมาท  
เพราะทาํไม่ดีตัHงมากตัHงมาย ทาํไมโดนแค่นีH  ก็จะประมาทกบัสิ>งที>ทาํไม่ดี มากขึHน ๆ แลว้เมื>อไดรั้บ
สิ>งที>ไม่ดี ก็จะไดรั้บสิ>งไม่ดีหนกั ไดรั้บทรมานหนกั นั>นเป็นความโชคร้ายของคนที>ทาํไม่ดี 

ชีวติมนุษย ์พระพุทธเจา้ไดต้รัสไวใ้นนิยาม 5 วา่ ชีวิตมนุษย ์เกิดมาจากการพฒันาของอุตุ 
วตัถุและพลงังาน เคลื>อนสังเคราะห์กนัดว้ยหลกัสมดุลร้อนเยน็ แลว้พฒันามาเป็นพีชนิยาม คือ เป็น
พืช แลว้พฒันาต่อไปเป็นสัตว ์พฒันาต่อไปเป็นคน จิตวญิญาณของคน หรือความรู้สึกนึกคิดของคน
นัHน มองไม่เห็น พระพุทธเจ้าตรัสว่า อสรีรัง (ไม่มีรูปร่าง) อนิทสัสนัง (มองไม่เห็น) ทูรังคมัง  
(ไปได้ไกล) อนันตงั (ไม่มีที>สุด) มองไม่เห็นแต่ไปไดไ้กล ไม่มีที>สิHนสุด แสดงว่าจิตวิญญาณ คือ 
คลื>นแม่เหล็ก 

นักฟิสิกส์ พบว่า ในมหาจกัรวาลนีH  ทุกอย่างเป็นคลื>นแม่เหล็กทัHงหมด คลื>นแม่เหล็ก 
มีสองแบบ นกัฟิสิกส์ พบวา่ ถา้วตัถุทุกอยา่งแตกสลายจะกลายเป็นคลื>นแม่เหล็กทัHงหมด แลว้คลื>น
แม่เหล็กมารวมกันจะเป็นวตัถุ วตัถุแตกสลายจะกลายเป็นพลังงาน พลังงานคือคลื>นแม่เหล็ก  
แล้วเมื>อมารวมกันจะเป็นวตัถุ มนัจะแปรไปแปรมาแบบนีH  ฉะนัHนจิตวิญญาณเป็นคลื>นแม่เหล็ก 
แห่งชีวิต แล้วพระพุทธเจ้าพบว่า คลื>นแม่เหล็กที>พฒันามาเป็นลาํดับ คลื>นแม่เหล็กแห่งชีวิตนี>  
เขามีความพิเศษ คือ เมื>อคิดพูดทาํสิ>งใดก็ตาม เขาจะเป็นคลื>นแม่เหล็กแห่งสิ>งดีสิ>งไม่ดี ตามที>เราคิด
พูดทาํนัHน   มนัจะกลายเป็นคลื>นแม่เหล็กนัHนทนัที แล้วมนัจะตกผลึกเป็นพลงัที>เรียกว่า “วิบาก”  
วิบากเป็นพลงัที>สร้างผล พระพุทธเจา้พบว่า พลงัตวันีH  ที>สร้างผลทุกอยา่งให้กบัชีวิต แลว้พลงัตวันีH
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เป็นคลื>นแม่เหล็ก เขาจึงสามารถดูดดึงทุกอย่างในมหาจกัรวาลมาให้คนผูน้ัHน ๆ มาได้ทัH งหมด  
แมว้า่จะเป็นสิ>งดีหรือสิ>งร้ายตามที>ผูน้ัHนทาํ  

 

เจริญธรรม สํานึกดี มอีภัย ไร้ทุกข์ 

     ใจเพชร กล้าจน (หมอเขยีว) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



2832 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


