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การตายดีตามการรับรู้ของพระภิกษุ 
Buddhist Monks' Perceptions Concerning Good Death 

 
สุขสนัติ งามแกม้ (Suksanti Ngamgam)*  ดร.บ าเพญ็จิต แสงชาติ (Dr.Bumpenchit Sangchart)** 

 
บทคดัย่อ 

การวิจยัเชิงคุณภาพโดยใชว้ธีิการวิจยัเชิงปรากฏการณ์วทิยาน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการรับรู้การตายดีตาม
ประสบการณ์ของพระภิกษุผูใ้หก้ารดูแล ผูใ้หข้อ้มูล คือพระภิกษุท่ีมีประสบการณ์ในการดูแลพระภิกษุอาพาธจนกระทัง่
มรณภาพ จ านวน 13 รูป เลือกแบบเจาะจงตามคุณสมบติัท่ีก าหนด เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก 
การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม และการจดบนัทึก ตรวจสอบความน่าเช่ือถือของขอ้มูล โดยใชห้ลกัเกณฑ์ของลินคอล์น
และกูบา วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการวิเคราะห์แก่นสาระ ตามวิธีการของไดคีลแมน ผลการศึกษาสะทอ้นการตายดีตามการ
รับรู้ของพระภิกษุจ านวน 3 แก่นสาระ ดงัน้ี 1) การตายท่ีไม่ทรมาน 2) การตายท่ีเป็นไปตามวฏั และ 3) การตายท่ีเขา้ใจ
ในความตาย องคค์วามรู้ท่ีไดจ้ากการศึกษาในคร้ังน้ีช่วยยืนยนัและขยายภาพการตายดีจากการศึกษาท่ีผ่านมาผ่านการ
รับรู้ของพระภิกษุผูใ้หก้ารดูแลพระภิกษุอาพาธจนกระทัง่มรณภาพ 

 
ABSTRACT 

This qualitative research, philosophically underprinned by phenomenology aimed to investigated the 
perceptions of good death reflected by purposively selected thirteen Buddhist monks as informants who are well 
experienced in caring dying Buddhist monks during their terminal illness before they passed away peacefully. The 
data were collected by in-depth interviews non participant observation and note taking. The trustworthiness were 
established by using the criteria of Lincoln and Guba (1985). Thematic analysis was conducted following the 
guideline of Diekelmann. The result reflected the good death by Buddhist monks perception was composed of three 
them. 1) passing away peacefully without any suffering, 2) dying of natural causes suitable to their life span and 3) 
dying with a complete understanding of death. The specific knowledge gained from this study has not only strongly 
confirmed but also well elucidated previous research findings concerning the concepts of good death perceived by 
Buddhist monks who directly experienced in taking care of dying monks.  
 
 
 
 
 
ค าส าคญั: การตายดี พระภิกษุ ปรากฏการณ์วทิยา 
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ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
ความตาย หน่ึงในสัจธรรมแห่งชีวิตท่ีมนุษย์

ทุกคนไม่สามารถหลีกเล่ียงได้ แต่กลบัเป็นส่ิงท่ีผูค้น
ทุกยุคทุกสมัยปฏิเสธท่ีจะพูดถึงและเผชิญหน้าอย่าง
สง่างาม (ศักด์ิชัย, 2549) ความตายเป็นปรากฏการณ์
ทางธรรมชาติท่ี เกิดข้ึนได้ตลอดเวลาตั้ งแต่ เร่ิมต้น
ปฏิสนธิจนเกิดมามีชีวิตแลว้ตายไป ถือเป็นการส้ินสุด
ของชีวิต ท่ีมนุษย์ต่ างรับ รู้ว่าความตายเป็นความ
เจ็บปวดเป็นการพลดัพรากจากบุคคลอนัเป็นท่ีรักอยา่ง
ไม่มีวนัหวนกลบั ท าให้มนุษยม์องความตายเป็นเร่ือง
เลวร้ายน่ ารังเกียจ  เป็นประสบการณ์ ท่ี ไม่ มี ใคร
ปรารถนาท่ีจะพบ เป็นความพลัดพรากอย่างถาวร 
ความตายจึงถือเป็นเร่ืองอปัมงคล เป็นสัญญาณของ
ความสูญเสีย และความเศร้าโศกอาดูร จะเห็นวา่มนุษย์
โดยทั่วไปต่างมีท่าทีต่อความตายในเชิงลบในเชิง
ปฏิปักษ์ เป็นเร่ืองอปัมงคลท่ีไม่ควรกล่าวถึงเป็นอัน
ขาด (โกมาตร,ราตรี, 2550; ว. วชิรเมธี, 2556) ดังนั้ น
มนุษยเ์กือบทุกคนจึงกลวัความตาย (สุมาลี, ม.ป.ป. 
อา้งถึงใน ไพศาล, อภิราชย,์ 2552) ดว้ยท่าทีและมุมมอง
ท่ีมนุษยมี์ต่อความตายดังกล่าว ความตายจึงดูเหมือน
เป็นส่ิงท่ีเป็นปฏิปักษก์บัการมีชีวิต อนัน ามาซ่ึงวิธีการ
ยื้อยุดกับความตายด้วยวิธีการต่างๆเพียงเพ่ือยืดลม
หายใจออกไป แม้ว่าวิ ธีการนั้ นจะน ามาซ่ึงความ
เจ็บปวดทุกข์ทรมานก็ตาม การตายดังกล่าวเป็นการ
ตายท่ีไม่ดี ซ่ึงไม่ใช่เป้าหมายของการดูแลผูป่้วยระยะ
สุดทา้ยของชีวติ 

แนวคิดเร่ืองการตายดีเป็นส่ิงท่ีก าลังได้รับ
ความสนใจทั้งในและต่างประเทศ การตายโดยทัว่ไป 
หมายถึงการส้ินสุดการท าหน้าท่ีของร่างกาย การดับ
หรือหยดุของชีวติ ไม่เป็นอยูต่่อไป ส้ินสภาพของการมี
ชีวิต เคล่ือนไหวไม่ได้ การตายเป็นกระบวนการท่ี
เกิดข้ึนตลอดเวลาเม่ือมีการเกิด เช่นการตายของเซลล์
ผิ วห นั งชั้ น น อ ก  เป็ น ต้น  (พ จน านุ ก รม ฉบั บ
ราชบัณฑิตยสถาน, 2554) และสถาบันการแพทยใ์น
สหรัฐอเมริกาไดใ้ห้ค  าจ ากดัความของ “การตายดี” คือ
การตายท่ีปลอดจากความทุกข์ทรมานท่ีสามารถ

หลีกเล่ียงไดข้องคนป่วย ญาติ และผูใ้ห้การรักษา และ
เป็นไปตามประสงค์ของคนป่วยและญาติบนพ้ืนฐาน
ของการรักษาดา้นการแพทย ์วฒันธรรมและจริยธรรม 
ท่ีได้มาตรฐานและดีงาม (สุมาลี , ม.ป.ป. อ้างถึงใน 
ไพศาล, อภิราชย,์ 2552) ส าหรับประเทศไทยไดเ้ร่ิมให้
ความส าคญักบัการสนับสนุนให้เกิดการตายดี จะเห็น
ไดจ้ากการท่ีไดก้ าหนดแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติว่า
ดว้ยการสร้างเสริมสุขภาวะในระยะทา้ยของชีวิต พ.ศ. 
2557-2559 ไดมี้การนิยามความหมายของการตายดีซ่ึง
เหมือนกบัสถาบนัทางการแพทยข์องสหรัฐอเมริกาท่ี
ได้ให้ไวว้่า “การตายดี หมายถึง การตายท่ีได้รับการ
บรรเทาอาการและความทุกข์ทรมานทางดา้นร่างกาย
และจิตใจอย่างเพียงพอและเหมาะสม ได้รับการดูแล
ท างด้ าน จิตวิญญ าณตรงกับ ความ เช่ื อ  ศ าสน า 
ว ัฒนธรรมของตนเอง รวมถึงได้ท าส่ิ ง ท่ีคั่งค้าง 
สามารถแสดงความปรารถนาของตนเองวา่ตอ้งการให้
มีการดูแลอยา่งไรในระยะทา้ยเพ่ือใหเ้สียชีวติอยา่งสงบ 
สมศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์” (แผนยุทธศาสตร์
ระดบัชาติว่าดว้ยการสร้างเสริมสุขภาวะในระยะท้าย
ของชีวติ พ.ศ. 2557-2559 อา้งถึงใน บ าเพญ็จิต, 2557) 

จากการทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกบัการตาย
ดี  พบว่ามีการศึกษาท่ีสะท้อนให้ เห็ นมุมมองท่ี
หลากหลายทั้ งจากทีมสุขภาพ (ยุพเรศ , บ าเพ็ญจิต , 
2556; สิ ริมาศ , 2552) จากผู ้ป่ วย (จินต์จุฑา, 2549 ;                                              
ว ัลภา , 2554) จากญาติผู ้ดูแลผู ้ป่ วย (เพ็ญภัสสร ,                                                 
บ าเพญ็จิต, 2556) ความรู้ท่ีไดจ้ากการศึกษาเหล่าน้ีเป็น
การยืนยนัและสะทอ้นภาพการตายดีผา่นประสบการณ์
จากหลายมุมมองของผู ้ท่ี เก่ียวข้อง ซ่ึงองค์ความรู้
สะทอ้นความหมายการตายดีท่ีหลากหลาย มีทั้งความ
เห มือนและต่ างกัน  ต ามบ ริบทท างสั งคมและ
วฒันธรรม ประสบการณ์การรับรู้ของแต่ละบุคคล 
ความเหมือนคือการตายดีต้องปราศจากความทุกข์
ทรมาน และความต่างคือ การไดต้ายในท่ีพึงปรารถนา 
ไดมี้โอกาสกล่าวลา การไม่เป็นภาระให้คนอ่ืน หากแต่
มีจุดเน้นท่ีเหมือนกนั คือ การให้ความหมายการตายดี
ในมิติเชิงกายภาพ คือ การตายท่ีปราศจากความทุกข์
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ทรมาน จากไปอยา่งสงบ และการตายตามกระบวนการ
ทางธรรมชาติ ในเชิงมิติดา้นจิตใจ คือ การตายท่ีหมด
ห่วง หรือ ตายตาหลับจากไปอย่างสงบ และการได้
เตรียมตวัและรู้ตวัวา่จะตาย พร้อมทั้งยอมรับความตาย
ท่ีเกิดข้ึน และในมิติเชิงสัมพนัธภาพ การตายดี คือ การ
มีสัมพันธภาพ ท่ี ดีกับครอบครัว และได้จากไป
ท่ามกลางบุคคลอนัเป็นท่ีรัก   

อย่างไรก็ดีการตายดีท่ีกล่าวมาเป็นมุมมอง
ของบุคคลโดยทัว่ไป ในทางพระพุทธศาสนา เรียกว่า 
ฆราวาส ส าหรับมุมมองของผูสื้บทอดศาสนา หรือ
พระภิกษุยงัไม่พบการศึกษาเก่ียวกบัความตายตามการ
รับรู้ของพระภิกษุ โดยเฉพาะความหมายของการตายดี 
และคุณลักษณะของการตาย ดีตามการรับ รู้ของ
พระภิกษุ ซ่ึงเป็นท่ีรับรู้กนัในชาวพุทธวา่พระภิกษุเป็น
หน่ึงในองค์ประกอบของพระรัตนตรัยและเป็นผูท่ี้มี
บทบาทส าคัญทางสังคมไทย ท่ีมีความเก่ียวข้องกับ
ฆราวาสหรือชาวพุทธในกระบวนการตั้ งแต่ เกิด
จนกระทัง่ตาย หรือกล่าวไดว้า่เป็นผูเ้ยียวยาดา้นจิตใจ 
และจิตวิญญาณให้กับพุทธศาสนิกชน และเม่ือ
พระภิกษุ มีความเก่ียวข้องกับความตายมากท่ีสุด
ดงักล่าวมาแลว้นั้น โดยเฉพาะพระภิกษุผูท่ี้ให้การดูแล
พระภิกษุอาพาธจนกระทั่งมรณภาพ พระภิกษุ มี
ความคิด ความเช่ือหรือรับรู้การตายดีเป็นอยา่งไร องค์
ความรู้น้ียงัขาดหายไป 

จากความเป็นมาและความส าคัญดังกล่าว 
ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการตายดี ในมุมมอง
ของพระภิกษุเพ่ือท าความเขา้ใจเก่ียวกบัการตายดีตาม
การรับรู้ของพระภิกษุ ว่าพระภิกษุมีการรับรู้เก่ียวกับ
การตายดีอยา่งไร องคค์วามรู้ท่ีไดจ้ะช่วยสะทอ้นภาพ
การตายดีในมุมมองของพระภิกษุ ซ่ึงจะช่วยเติมเต็ม
องค์ความรู้เดิมท่ีมีอยู่ให้มีความได้ครอบคลุมทุกมิติ
จากหลากหลายมุมมองของทุกกลุ่มท่ีเก่ียวขอ้งกบัความ
ตายให้มีความสมบูรณ์ ผลจากการศึกษาคร้ังน้ีน าไปสู่
การขยายองค์ความรู้เก่ียวกับการตายดี และสามารถ
น าไปใช้ในการวางแผนการพยาบาลเพื่อตอบสนอง
ความต้องการ และส่งเสริมให้ เกิดการตายดีของ

พระภิกษุ  และความพึ งพอใจของญาติธรรมได้
ครอบคลุมทุกมิติ สอดคลอ้งและเหมาะสมกับสังคม 
วฒันธรรม ความเช่ือและวถีิพทุธ  

 
วตัถุประสงค์การวจิยั 

เพื่อศึกษาการรับรู้การตายดีของพระภิกษุ
ผูใ้หก้ารดูแล 
 
ค าถามการวจิยั 

การรับรู้การตายดีของพระภิกษผุูใ้หก้ารดูแล
เป็นอยา่งไร 

 
ขอบเขตการวจิยั 

การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการศึกษาในบริบทของ
พระภิกษุผูใ้ห้การดูแลท่ีอุปสมบทตั้งแต่ 5 พรรษาข้ึน
ไป ทั้ งมหานิกายและธรรมยุตนิกาย จาก 3 จงัหวดัใน
พ้ืนท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ เก็บรวบรวมข้อมูล 
ตั้งแต่ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2558 ถึง เดือนกรกฎาคม 
พ.ศ. 2558   

 
วธีิด าเนินงานวจิยั 

ก าร วิ จั ย ค ร้ั ง น้ี เ ป็ น การวิ จั ยเชิ งคุ ณภาพ 
(qualitative research) โด ยใช้ร ะ เบี ยบการวิ จัย เชิ ง
ปรากฏการณ์วทิยาตีความ (hermeneutic phenomenology) 
เพื่อท าความเขา้ใจและอธิบายความหมายของการตายดี
ตามประสบการณ์ของพระภิกษุ  
 
พื้นทีศึ่กษา  

พ้ืนท่ีส าหรับการศึกษาคร้ังน้ี เป็นวดัท่ีสังกดั
ทั้งมหานิกายและธรรมยุติ จาก 3 จงัหวดัในพ้ืนท่ีภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ  

 
ผู้ให้ข้อมูล (key informants) 
 ผูใ้ห้ข้อมูลทั้ งหมด 13 รูป อายุต ่ าสุด 27 ปี 
สูงสุด 75 ปี อายเุฉล่ีย 50.85 ปี ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
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15.21 ( x  = 50.85, SD =15.21) พรรษาท่ีอุปสมบท
ต ่าสุด 7 พรรษา สูงสุด 44 พรรษา พรรษาเฉล่ีย 17.92 
พรรษา ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 10.76 ( x  = 17.92, SD 
=10.74) ระยะเวลาในการดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ยต ่าสุด 
1 เดื อน  สู ง สุด  7 ปี  เวลาเฉ ล่ี ย  25.15 เดื อน  ส่ วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน  27.90 ( x  = 25.15, SD =27.90) 
จ านวนพระภิกษุอาพาธท่ีมีประสบการณ์ในการดูแล 1-
3 รูป สังกดัธรรมยติุ จ านวน 8 รูป (ร้อยละ 61.54) และ
มห านิ กาย  จ าน วน  5 รูป  (ร้อยละ  38.46) ระดับ
การศึกษาทางโลกส่วนใหญ่ส าเร็จการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา จ านวน 5 รูป (ร้อยละ 38.46) มธัยมศึกษา 
จ านวน 4 รูป (ร้อยละ 30.77) อนุปริญญา จ านวน 1 รูป 
(ร้อยละ 7.69) ปริญญาตรีจ านวน 3 รูป (ร้อยละ 23.08) 
เกือบทั้งหมดไดรั้บการศึกษาทางธรรม คือ 12 รูป และ
ไม่ไดศึ้กษาการศึกษาทางธรรม จ านวน 1 รูป (ร้อยละ 
7.69) การศึกษานักธรรมชั้นตรี จ านวน 2 รูป (ร้อยละ 
15.38) นักธรรมชั้นโท จ านวน 3 รูป (ร้อยละ 23.08) 
นกัธรรมชั้นเอก จ านวน 7 รูป (ร้อยละ 53.85)  
 
เคร่ืองมือในการวจิยั 

เคร่ืองมือในการวิจัยประกอบด้วย 1) ผูว้ิจัย 
เป็นเคร่ืองมือหลกัท่ีส าคญัในการวิจัยเชิงคุณภาพ  2) 
แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ จ านวน
พรรษาท่ีบวช นิกายท่ีสังกดั ประสบการณ์ในการดูแล
พระภิกษุอาพาธจนกระทั่งผู ้ป่วยมรณภาพ  ระดับ
การศึกษาทั้งทางโลกและทางธรรม ประสบการณ์ใน
การอบรมปฏิบั ติธรรม 3) แบบสัมภาษณ์ เชิงลึก
ประกอบด้วยการรับ รู้เก่ียวกับความตาย การรับ รู้
เก่ียวกบัการตายดี การรับรู้เก่ียวกบัการดูแลเพ่ือให้เกิด
การตายดี และ 4) อุปกรณ์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ไดแ้ก่ เคร่ืองบนัทึกเสียง สมุด ปากกา 

 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ผูว้จิยัมีการเตรียมตวัเพื่อเป็นเคร่ืองมือท่ีดีใน
การวิจยั โดยเตรียมความรู้ดา้นเน้ือหาวชิาการ ไดศึ้กษา

เอกสาร ต าราต่างๆท่ีเก่ียวข้อง โดยได้ท าการศึกษา
ปรัชญา แนวคิด และหลกัการวิจยัเชิงคุณภาพ ความรู้
เก่ี ยวกับ ระ เบี ยบวิ ธี วิจัย เชิ งป รากฏการณ์ วิท ยา 
นอกจากน้ีผูว้ิจยัยงัมีโอกาสฝึกประสบการณ์ในการท า
วิจยัเชิงคุณภาพ ในโครงการวิจยัของอาจารยท่ี์ปรึกษา 
เม่ือผ่านการพิจารณาจริยธรรมการวิจยัในมนุษย ์ผูว้ิจยั
ท าหนังสือถึงผู ้ท่ีเก่ียวข้องและขออนุญาตเก็บข้อมูล 
โดยมีขั้นตอนดงัน้ี การคดัเลือก และเขา้ถึงผูใ้ห้ขอ้มูล 
ผูว้ิจยัคดัเลือกกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลตามคุณสมบติัท่ีก าหนด 
โ ด ย ผ่ าน ท า ง เจ้ าอ าว าส วัด ท่ี มี พ ร ะ ภิ ก ษุ ท่ี มี
ประสบการณ์ ตาม เกณฑ์ ท่ี ก าหนด  ผู ้วิจัย ช้ีแจง
รายละเอียดต่างๆเก่ียวกับการวิจยั พร้อมทั้ งขอความ
ร่วมมืออาสาสมคัรในการเขา้ร่วมโครงการวิจยั นดัวนั 
เวลาสัมภาษณ์ โดยให้อาสาสมคัรเป็นผูเ้ลือกวนั เวลา 
และสถานท่ี ตามผูใ้ห้ข้อมูลสะดวก ใช้เวลาในการ
สัมภาษณ์ประมาณ 45-60 นาที ต่อรูป ภายหลังการ
สัมภาษณ์ผูว้ิจยัท าการถอดเทปในลกัษณะค าต่อค า วลี
ต่อวลี ประโยคต่อประโยค พร้อมท าการตรวจสอบ
ขอ้มูลท่ียงัไม่ชัดเจนครบถว้นและตั้ งค  าถามเพ่ิมเติม 
เพ่ือใชใ้นการสัมภาษณ์คร้ังต่อไป การด าเนินการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลเสร็จส้ินเม่ือขอ้มูลอ่ิมตวั (saturation of 
data) ซ่ึงการวิจยัคร้ังน้ีขอ้มูลมีความอ่ิมตวัท่ีผูใ้ห้ขอ้มูล
รูปท่ี 13 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล   

ข้อ มู ล เก่ี ยวกับ ก ารต าย ดี ท่ี ได้จ ากก าร
สัมภาษณ์ วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการวิเคราะห์แก่นสาระ 
(thematic analysis) ตามวิธีการของ Diekelmann (1992 
อ้างถึงในวีณ า, 2552) โดยมีขั้ นตอนและวิ ธีการ
ดังต่อไปน้ี  1) อ่านและท าความเข้าใจข้อความหรือ
ถอ้ยค าต่างๆท่ีปรากฏในบทสนทนาจากการสัมภาษณ์ 
2) จบัประเด็นส าคญัเป็นดชันีช้ีวดั จดัระบบให้ขอ้มูล 
และจ าแนกเป็นหมวดหมู่ 3) การตรวจสอบขอ้มูลและ
บ่งช้ีแก่นสาระ (theme) 4) บ่งช้ีองคป์ระกอบของแก่น
สาระ (composite theme) 5) ตรวจสอบและอภิปราย
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องค์ประกอบของแก่นสาระ 6) สร้างขอ้สรุปจากดชันี 
หมวดหมู่ และความหมายทั้งหมด 7) น าเสนอขอ้สรุป  

 
การตรวจสอบความเช่ือถือได้ของการศึกษา 

ผูว้ิจัยตรวจสอบความน่าเช่ือถือของขอ้มูล
โด ย ใช้ห ลัก เกณ ฑ์ ข อ ง  Lincoln & Guba (1985) 
งานวิจัยเชิงคุณภาพท่ีดีต้องมีข้อค้นพบท่ีเช่ือถือได ้
(trustworthing) โดยมีแนวทางสร้างความน่าเช่ือถือได้
ของความรู้ท่ีไดจ้ากการศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพไว ้ดงัน้ี 
1) ความน่าเช่ือถือ (credibility) ซ่ึงการวิจัยในคร้ังน้ี
ผู ้วิจัยสร้างความน่าเช่ือถือของข้อมูลโดย วิธีการ
ตรวจสอบความน่าเช่ือถือของขอ้มูล ไดแ้ก่ การตรวจ
ตรวจสอบสามเส้า (triangulation) การวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยั
ใช้การตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีรวบรวมข้อมูล 
(method triangulation) คือการใชห้ลากหลายวิธีในการ
เก็บรวบรวมขอ้มูล และการตรวจสอบโดยผูใ้ห้ขอ้มูล 
(member checks)  เพ่ื อ ให้ แ น่ ใจว่ าข้อ มู ล ท่ี ผู ้วิ จั ย
วิ เค ราะ ห์ ตีความ มีความ ถูกต้อง  สอดคล้อ งกับ
ประสบการณ์ของผูใ้ห้ขอ้มูล และการตรวจสอบโดยผู ้
ทรงคุณวฒิุ (peer debriefing) ซ่ึงในการวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยั
ตรวจสอบความถูกต้องของการวิเคราะห์ข้อมูลกับ
เพ่ือนร่วมงานท่ีมีประสบการณ์ในการท าวิจัยเชิง
คุณภาพ และอาจารยท่ี์ปรึกษา ซ่ึงเป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้น
ระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพ 2) ความสามารถในการถ่าย
โอน (transferability) ในการวิจัยค ร้ังน้ีผู ้วิจัยเลือก
ลกัษณะผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีมีความหลากหลายให้ไดข้อ้มูลท่ี
ครบถว้นและครอบคลุม 3) ความสามารถในการพึ่งพา 
(dependability) ผู ้วิจัยใช้วิธีการเก็บข้อมูลท่ีมีความ
หลากหลาย และมีการเช่ือมโยงขอ้มูลจากวิธีการต่างๆ
เขา้ด้วยกัน เพ่ือให้เข้าใจปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนอย่าง
แ ท้ จ ริ ง  แ ล ะ  4)  ค ว าม ส าม าร ถ ใน ก าร ยืน ยัน 
(confirmability) ผูว้ิจัยได้พฒันาเคร่ืองมือในการวิจัย 
จากการทบทวนวรรณกรรม และผ่านการตรวจสอบ
จากอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ซ่ึงมีความเช่ียวชาญ
ดา้นกระบวนการวิจยัเชิงคุณภาพ และหลงัส้ินสุดการ

เก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัท าการถอดเทปและน าขอ้มูล
ท่ีไดม้าบนัทึกใหเ้ป็นระบบทุกคร้ังหลงัการสมัภาษณ์ 

 
จริยธรรมในการวจิยั 

ซ่ึงในการวจิยัคร้ังน้ี ไดผ้่านการพิจารณาดา้น
จริยธรรมของการวิจยัในมนุษย ์และไดรั้บการรับรอง
ตามหนังสือรับรองล าดบัท่ี 4.3.07:08/2558 เลขท่ี HE 
582038 ลงวนัท่ี 23 มีนาคม 2558 และไดท้ าหนงัสือถึง
เจ้าอาวาสวดั เพ่ือขออนุญาตท าวิจัย พร้อมทั้ งช้ีแจง
รายละเอียดของการด าเนินการวิจัย  ระหว่างการ
ด าเนินการวิจยั ผูว้ิจยัยึดหลกัจริยธรรมในการวิจยัดา้น
หลกัความเคารพในบุคคล และหลกัผลประโยชน์อยา่ง
เคร่งครัด 

 
ผลการศึกษา 
 การตายดีตามการรับรู้ของพระภิกษุ ในการศึกษา
คร้ังน้ี ประกอบดว้ย 3 แก่นสาระ ไดแ้ก่ 1) การตายท่ีไม่
ทรมาน 2) การตายท่ีเป็นไปตามวฏั 3) การตายท่ีเขา้ใจ
ในความตาย โดยในแต่ละแก่นสาระประกอบด้วย
องคป์ระกอบต่างๆ ดงัน้ี  

1. การตายทีไ่ม่ทรมาน 
จากประสบการณ์ในการดูแลพระภิกษุ

อาพาธระยะสุดทา้ย พระภิกษุให้ความหมายของการตายดี
ว่า เป็นการตายท่ีไม่มีความทรมาน การตายดีตาม
ความหมายน้ีประกอบดว้ย 3 ลกัษณะคือ 1) การตายท่ี
ไม่มีเคร่ืองยื้อชีวิต 2) การตายท่ีไม่ทุรนทุราย และ3) 
การตายท่ีคล้ายการนอนหลับ  การให้ความหมาย
ดังกล่าวสะท้อนมุมมองของการตายดีท่ีมีความเก่ียว
โยงกับอาการทางกายอันเป็นผลจากการด าเนินของ
โรค กล่าวคือเม่ือการด าเนินของโรคก้าวหน้ามาถึง
ระยะทา้ย ผูป่้วยโดยส่วนใหญ่มกัตอ้งเผชิญกบัอาการ
ทุกข์ทรมานต่างๆ เช่นอาการปวด หายใจไม่สะดวก 
และมีผูป่้วยจ านวนไม่น้อยท่ีตอ้งพ่ึงเคร่ืองช่วยหายใจ 
หรือสอดใส่อุปกรณ์ทางการแพทย์เข้าสู่ร่างกาย ส่ิง
เหล่าน้ีเป็นสาเหตุแห่งความทรมาน ตามการรับรู้ของ
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พระภิกษุผู ้ดูแล ดังนั้ นการตายท่ีดีจึงเป็นการตายท่ี
ปราศจากความทรมาน ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

“ตายแบบท่ีถูกเจาะ ถูกผ่า เช่นการใส่
เคร่ืองช่วยหายใจ ใส่สายยางให้อาหารทางจมูก เป็น
การตายท่ีไม่สวย ไม่เป็นธรรมชาติ ดูไม่สวยงาม การ
ตายท่ีสวยงามคือตอ้งเหมือนคนนอนตายไปเฉยๆไม่
ต้อง มีอะไรมาระโยงระยาง  ดู วุ่น วายไปหมด ” 
(Id06011214-17) 

“การตายดีมันต้องไม่ทรมาน ปราศจาก
การแสดงความเจ็บ ความปวด ท่านถึงจะสามารถ
ประคองจิตของท่านได ้คนเราถา้มีความทุกข์ทรมาน
มันท าให้จิตฟุ้ งซ่าน จิตไม่มีสมาธิ ใครๆก็ไม่อยาก
ทรมานหรอกเวลาท่ีจะตาย” (Id12010820-23) 

“สภาพการตายคือคนนอนหลับไป
ธรรมดา บ่ไดมี้วา่สิชกั อาการเกรงก่อนตายจัง๊สินะ อนั
น้ีเขาเอ้ินตายดี ตายอย่างมีสติ ตายอย่างสงบไปดี” 
(Id01010617-18) 

2. การตายทีเ่ป็นไปตามวฏั 
การตายดีตามความหมายน้ีประกอบดว้ย 

1) การตายท่ีเป็นไปตามธรรมชาติ และ 2) การตายท่ีได้
ประกอบสร้างกรรมดี การตายดีความหมายดังกล่าว
สะท้อนให้เห็นมุมมองของการตายดี คือการตายท่ี
เป็นไปตามวฏัของชีวิต ท่ีมีการเกิด แก่ เจ็บ และตาย 
ดังนั้ นการตายดีตามความหมายน้ี คือการตายท่ีผ่าน
กระบวนการเกิด แก่ เจ็บ และท้ายท่ีสุดคือตายท่ีถูก
ก าหนดไวแ้ล้ว ซ่ึงการตายน้ีเป็นไปตามอายุขัยตาม
วงจรธรรมชาติแห่งชีวิต อายุขัยคือการส้ินอายุหรือ
อัตราก าหนดอายุ ซ่ึงอายุขัยของมนุษย์แต่ละคน
แตกต่างกนัตามผลกรรมของแต่ละคน ดงันั้นการตาย
จะดีหรือไม่ดีอยา่งไรข้ึนอยูก่บัผลกรรมของบุคคลนั้น 
และการตายท่ีไดป้ระกอบสร้างกรรมดี เป็นการสร้าง
กรรมดีตลอดช่วงท่ีมีชีวิต ถือว่าเป็นการตายท่ีดี ดัง
รายละเอียดต่อไปน้ี 

“ตายดีก็คือการตายแบบปกติ การตายท่ี
เป็นไปตามกระบวนการตามธรรมชาติ มีการเส่ือมไป

ธรรมดา บ่ไดต้ายดว้ยอาการปัจจุบนัทนัด่วน เช่นการ
ตายดว้ยอุบติัเหตุ หรือการฆ่าตวัตาย” (Id12010214-16) 

“ตายดีกะคือตอนท่ีมีชีวิตอยู่ก็ปฏิบัติดี 
ครองชีพ ครองชีวิตอยู่ในความสงบดี บ่ไปเบียดเบียน
ผูอ่ื้นเขา สร้างแต่คุณงานความดี สร้างประโยชน์กับ
สงัคมเขาก็เทิดทูน เขาก็วา่น้ีละ ถึงเพ่ินมีชีวติอยูฮ่นัเพ่ิน
ก็บ่ได้เบียดเบียนไผก็สร้างแต่คุณงามความดี ตายไป
แลว้ ชาวโลกก็สรรเสริญ เยนิยอ” (Id01010501-05) 

“ตายดี ตายมีคุณค่าได้ท าประโยชน์แก่
ส่วนรวมบ้างและแก่ส่วนตวับา้ง ไดท้ าความดีงามไว ้
เป็นผูท่ี้จากไปดว้ยดี” (Id05010324-25) 

3. การตายทีเ่ข้าใจในความตาย 
การตายดีตามความหมายน้ีประกอบดว้ย 

3 คุณลกัษณะ คือ 1) การตายท่ียอมรับกบัความตายได ้
2) การตายท่ีไดเ้ตรียมพร้อมก่อนตาย และ 3) การตายท่ี
หมดห่วง การตายดีตามความหมายน้ีเป็นการมองความ
ตายวา่เป็นสจัธรรม เป็นเร่ืองธรรมดาสามญัท่ีทุกคนไม่
สามารถหลีกพ้นไปได้ ทุกชีวิตท่ีเกิดมาย่อมตกอยู่
ภายใตอ้  านาจของความตายทั้ งส้ิน การตายท่ีรู้เท่าทัน
ความตายจึงเป็นการมองความตายให้เป็นเสมือนส่วน
หน่ึงของชีวิต ท่ีสามารถเกิดข้ึนได้ตลอดเวลา ให้ใช้
ชีวติอยูบ่นความไม่ประมาท ดว้ยการระลึกถึงความตาย
อยู่เสมอ ซ่ึงเรียกวา่ “การเจริญมรณานุสติ” จนกระทัง่
เกิดการยอมรับความตายในฐานะส่ิงท่ีเป็นธรรมดา
สามัญท่ีสามารถเกิดข้ึนได้ตลอดเวลากับทุกชีวิตบน
โลกน้ี ระลึกเสมอว่าความตายเป็นกระบวนการหน่ึง
ของชีวิต ซ่ึงจะส่งผลให้เกิดข้ึนตามมาคือการไดเ้ตรียม
ตวัก่อนตาย ไดเ้ตรียมการจดัการภาระท่ีคา้งคาให้แลว้
เสร็จ เช่น ทรัพยส์มบติั หลกัฐานการเงินต่างๆรวมทั้ง
การตระเตรียมวางแผนจดังานศพของตนเอง เพ่ือไม่ให้
เป็นภาระแก่ผูท่ี้อยู่เบ้ืองหลัง เม่ือได้ตระเตรียมและ
จัดการส่ิงต่างๆท่ีห่วงใยให้ลุล่วงได้ ก็จะรู้สึกจิตใจ
ปลอดโปร่งและปล่อยวาง เพราะไม่มีส่ิงท่ีคา้งคาใจให้
ห่วงใยอีกต่อไป ก็จะสามารถปล่อยวางภาระต่างๆทาง
โลกได ้พร้อมท่ีจะเผชิญความตายไดทุ้กเม่ือ ท าให้เกิด
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การยอมรับในความตาย มีทัศนคติต่อความตายเป็น
เร่ืองธรรมดาสามญั ดงัรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  

“ให้ยอมรับในความตาย คึดไว้เสมอ
วา่เฮาจะตอ้งตาย ถา้เฮายอมรับความตายได ้เฮากะสิบ่
ทุรนทุรายเวลาความตายมาถึง เฮากะสิสามารถปล่อย
วางได”้ (Id07011117-20) 

“มีการมอบหมายทุกส่ิงทุกอย่าง ถ้าเฮา
รู้ตวัก่อนตาย การฮูโ้ตก่อนตายคือฮูว้า่เฮาตอ้งตายแน่ห
ล่ะ บ่รอดดอก ก็จดัเตรียมส่ิงของท่ีท่ีจะตอ้งใชใ้นงาน
ศพเจา้ของใหเ้พียบพร้อมอยา่งเช่นโลงศพ คือวา่เอ่อ ค่า
จดังานศพให้สั่งการไว ้คือวา่ถา้เฮาตายข้ึนมา เฮ็ดจัง๊ซ๊ี
ใหเ้ฮาเดอ้ อนันั้นใหเ้ฮาเดอ้ กะสิมี” (Id01010716-20) 

“ไปสงบกะหมายถึง การตายดีนิหล่ะ ตาย
แบบบ่มีความห่วงอีหยงั ปล่อยวางทุกส่ิงทุกอย่างได้
แมก้ระทัง่ร่างกายของเฮา” (Id03010509-10) 
 
การอภิปรายผล 

บทความวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาการ
รับรู้การตายดีตามประสบการณ์ของพระภิกษุผูใ้ห้การ
ดูแล ซ่ึงจากขอ้คน้พบสามารถอภิปรายผล ดงัน้ี 

1. การตายที่ ไม่ทรมาน  ประกอบด้วย 3 
คุณลักษณะคือ 1) การตายท่ีไม่มีเคร่ืองยื้อชีวิต   2)                           
การตายท่ีไม่ทรมาน และ 3) การตายท่ีคลา้ยการนอน
หลับ  การให้ความหมายดังกล่าวสอดคล้องกับ
การศึกษาท่ีผา่นมา เช่นการศึกษาการตายดีตามการรับรู้
ของผูป่้วย (วลัภา, 2554; Akechi, 2012) การตายดีตาม
การรับรู้ของสมาชิกครอบครัว (เพญ็ภสัสร, บ าเพญ็จิต, 
2556; Iranmanesh et al., 2011) การตายดีตามการรับรู้
ของพยาบาลและทีมสุขภาพ (ยพุเรศ, บ าเพญ็จิต, 2556;                            
สิ ริมาศ , 2552; Griggs, 2010)  และญาติผู ้ดูแลหรือ
สมาชิกในครอบค รัว (Granda-Cameron, Houldin, 
2012; Kehl, 2006) ท่ีพบว่าคุณลักษณะของการตายดี 
คือการตายท่ีปราศจากความทุกข์ทรมาน และการไม่
ต้องช่วยชีวิตและการใช้เคร่ืองช่วยหายใจ การให้
ความหมายดงักล่าว อธิบายไดว้า่ผูป่้วยในระยะสุดทา้ย
ของชีวิตมักจะเผชิญความทุกข์ทรมานจากกลุ่มอาการ

ต่างๆ  เช่น อาการปวด  อาการเหน่ือยหอบ หายใจล าบาก 
เป็นตน้ อาการดงักล่าวก่อให้เกิดความทุกขท์รมานกบั
ผูป่้วย ผลจากความทุกข์ทรมานดงักล่าวส่งผลให้เกิด
อาการกระสับกระส่าย และกระวนกระวาย นอกจากน้ี
แลว้ผูป่้วยบางรายตอ้งไดรั้บการรักษาดว้ยเคร่ืองช่วย
หายใจ การสอดใส่อุปกรณ์ทางการแพทย ์ส่ิงเหล่าน้ี
พระภิกษุผูใ้หก้ารดูแลรับรู้วา่เป็นการเพ่ิมความทรมาน
ให้ กับ ผู ้ ป่ ว ย เพ่ิ ม ม าก ข้ึ น  (ยุพ เรศ , บ า เพ็ญ จิต ,                                
2556) การตายดีตามการรับรู้ของพระภิกษุผูดู้แลจึง
หมายถึงการตายท่ีไม่ทรมาน  

2. การตายที่เป็นไปตามวัฏ ประกอบดว้ย 2 
คุณลกัษณะคือ 1) การตายท่ีเป็นไปตามธรรมชาติ ซ่ึง
หมายถึงการตายท่ีเป็นไปตามอายุขัย ท่ีเป็นไปตาม
กระบวนการเกิด แก่ เจ็บ และตาย อายุขัยคือการส้ิน
อาย ุซ่ึงมีความแตกต่างกนัออกไปตามผลกรรมของแต่
ละบุคคล ในขณะท่ีการตายท่ีไม่ผ่านกระบวนการตาม
ธรรมชาติถือว่าไม่ใช่การตายท่ีดี  เช่นการตายจาก
อุบัติเหตุ และ 2) การตายท่ีได้ประกอบสร้างกรรมดี 
เป็นการสร้างกรรมดีตลอดช่วงท่ีมีชีวิต ถือว่าเป็นการ
ตายท่ีดี การให้ความหมายดงักล่าวสะทอ้นให้เห็นคติ
ความเช่ือของผูค้นชาวอีสานท่ีมีความเช่ือเก่ียวกบัความ
ตายใน 2 ลกัษณะ คือการตายท่ีดี เป็นการตายท่ีเป็นไป
ตามกระบวนการทางธรรมชาติ และการตายท่ีไม่ดีหรือ
ตายโหง ซ่ึงเป็นการตายท่ีเกิดจากอุบัติเหตุ การถูกท า
ร้ าย  ห รือแม้แต่ ก าร ฆ่ าตัวต าย  (Sparkes S, 2005) 
การศึกษาน้ีผูใ้ห้ขอ้มูลทั้งหมดเป็นคนอีสาน คติความ
เช่ือดังกล่าวอาจส่งผลต่อมุมมองของการตายดี ใน
ลักษณะของการตายท่ีเป็นไปตามกระบวนการทาง
ธรรมชาติ และเม่ืออุปสมบทเป็นพระภิกษุ  คติความ
เช่ือดงักล่าวยงัสอดคลอ้งกบัประเภทของความตายใน
พุทธศาสนา ท่ีกล่าวถึงความตายใน 2 ประเภทใหญ่ๆ
คือความตายตามกาล (กาลมรณะ) ซ่ึงเป็นการตายดี 
และความตายท่ีผิดกาล (อกาลมรณะ) เช่นการประสบ
อุบ ัติเหตุหรือถูกฆาตกรรม ซ่ึงเป็นการตายที่ไม่ดี 
(ธีรโชติ , 2553) เม่ือคติความเช่ือดั้ งเดิมบรรจบกับ
ความเช่ือในพุทธศาสนา ท่ีผูใ้ห้ขอ้มูลเคารพศรัทธา ยิ่ง
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ตอกย  ้ามุมมองของการตายดีเป็นไปตามลกัษณะท่ีกล่าว
ขา้งต้น นอกจากน้ีแลว้ยงัสะท้อนให้เห็นอิทธิพลค า
สอนของพุทธศาสนาในเร่ืองของกรรม ดงัจะเห็นได้
จากการใหค้วามหมายของการตายดีท่ีหมายถึง การตาย
ท่ีไดป้ระกอบสร้างกรรมดี และมุมมองการส้ินอายุขยั
ของมนุษยท่ี์เกิดจากผลกรรม ในทางพทุธศาสนาเช่ือวา่
อกุศลกรรมบางอยา่งเช่น การฆ่าสัตวส่์งผลต่อวิบากท่ี
เป็นอกุศลท าให้อายุสั้ น (ฟ้ืน , 2557; ธีรโชติ, 2553) 
ในขณะท่ีการประกอบสร้างกรรมดีนอกจากจะไดรั้บ
การยกย่องสรรเสริญแมว้่าผูน้ั้ นจะเสียชีวิตแลว้ก็ตาม 
กรรมดีท่ีได้สร้างยงัส่งผลต่อภพภูมิหลังความตาย 
กล่าวคือการจะไดท่ี้อยูใ่หม่หรือภพภูมิใหม่ดีหรือไม่ดี
อยา่งไรข้ึนอยูก่บักรรมท่ีไดป้ระกอบสร้างเม่ือคร้ังยงัมี
ชีวติ (เรวฒัน์, บ าเพญ็จิต, 2555)  

ขอ้คน้พบจาการศึกษาน้ีมีความแตกต่างจาก
การศึกษาท่ีผ่านมา กล่าวคือการตายตามธรรมชาติใน
มุมมองของฆราวาสหมายถึง การหมดลมหายใจโดยท่ี
ร่างกายปราศจากการพยุงชีพ หรือการตายท่ีร่างกาย
ไม่ไดถู้กเจาะ ถูกผ่า หรือสอดใส่อุปกรณ์ทางการแพทย์
ใดๆ ในขณะท่ีการตายตามธรรมชาติในแง่มุมมองของ
พระภิกษุแลว้หมายถึง การตายท่ีชีวิตผ่านครบถว้นทุก
ขั้นตอนของวงจรชีวิต นบัตั้งแต่เกิด แก่ เจ็บ และเขา้สู่
กระบวนการตาย นอกเหนือจากนั้ นในมุมมองของ
พระภิกษุยงัมีความแตกต่างจากฆราวาสคือ การได้
ประกอบสร้างแต่กรรมดีขณะท่ียงัมีชีวิต ถือวา่เป็นการ
ตายท่ีดี 

3. การตายที่ เข้าใจในความตาย ประกอบ 
ด้วย 3 คุณลกัษณะ คือ 1) การตายท่ียอมรับกับความ
ตายได้ 2) การตายท่ีได้เตรียมพร้อมก่อนตาย และ 3) 
การตายท่ีหมดห่วง การให้ความหมายของการตายดีใน
ลกัษณะดงักล่าว อธิบายไดว้า่เป็นอิทธิพลจากหลกัค า
สอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าในเร่ืองของกฎไตร
ลกัษณ์ หรือธรรมชาติแห่งชีวิต กล่าวคือ การพิจารณา
ชีวติท่ีมีการเกิดข้ึน ตั้งอยู ่และดบัไป อนัเป็นอนิจจงั ส่ิง
เหล่าน้ีเสมือนเป็นสัจธรรมแห่งชีวิตท่ีไม่มีมนุษยผ์ูใ้ด
หลีกเล่ียงได ้เม่ือพิจารณาไดเ้ช่นน้ีจะเกิดความเขา้ใจใน

ธรรมชาติของความตายวา่เป็นส่ิงท่ีไม่สามารถหลีกพน้ 
กระทัง่ยอมรับกบัความตายไดใ้นฐานะส่วนหน่ึงของ
ชีวิต และเม่ือพิจารณาถึงขั้นสูงสุดของกฎไตรลกัษณ์
จะเข้าสู่สภาวะของความเป็นอนัตตา คือความไม่มี
ตวัตน เป็นการตายท่ีหมดห่วง และปล่อยวางทุกส่ิง
อย่างแม้กระทั่งตัวตนของตนเอง น ามาซ่ึงการได้
เตรียมพร้อมทั้งทางดา้นร่างกายและจิตใจก่อนการตาย 
(พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยตุโต) 2552) ดงันั้นการตายท่ีดี
จึ งห ม าย ถึ งก ารต าย ท่ี เข้ า ใ จ ใน ค วาม ต าย  ซ่ึ ง
ประกอบดว้ยคุณลกัษณะ 3 ประการดงัท่ีกล่าวมา 

นอกเหนือจากกฎไตรลักษณ์  การเจริญ                                               
มรณานุสติเป็นหลกัปฏิบติัอนัหน่ึงของพุทธศาสนาท่ี
น ามาสู่การเขา้ใจและยอมรับกับความตาย ซ่ึงอธิบาย
ไดว้า่การเจริญมรณานุสติเป็นการฝึกใจใหเ้กิดความคุน้
ชินกบัความตาย ดว้ยการระลึกอยูเ่สมอในทุกขณะจิต
วา่ความตายเป็นส่ิงท่ีสามารถเกิดข้ึนไดต้ลอดเวลา และ
เป็นส่ิงท่ีมนุษยทุ์กคนตอ้งประสบพบเจอ จนกระทั่ง
เกิดความคุน้ชินและยอมรับกบัความตาย (พระไพศาล, 
2556)  

ข้อค้นพบจากการศึกษาน้ี ช้ีให้เห็นความ
แตกต่างจากการศึกษาท่ีผา่นมาในแง่ของมุมมองท่ีมีต่อ
การตายดีของพระภิกษุท่ีมุ่งเนน้ต่อการพิจารณาเพ่ือให้
เข้าถึงแก่นของกฎไตรลักษณ์อย่างลึกซ้ึง และน า
หลกัการเจริญมรณานุสติมาใชป้ฏิบติัเพ่ือให้เกิดความ
เขา้ใจและยอมรับต่อความตายท่ีสามารถเกิดข้ึนไดทุ้ก
ขณะ และประเด็นท่ีมีความแตกต่างอยา่งเห็นไดช้ดัคือ 
การเตรียมพร้อมก่อนตาย ส าหรับพระภิกษุแล้วการ
เตรียมพร้อมก่อนตายเป็นการเตรียมทางธรรม ในขณะ
ท่ีฆราวาสเน้นการเตรียมทางกายภาพ เช่นการจดัการ
ทรัพยสิ์นมรดก การได้กล่าวลา หรือขออโหสิกรรม
เป็นตน้ 
 
ข้อเสนอแนะ 

จากผลการวิจัยในค ร้ังน้ี ได้องค์ความ รู้
เก่ียวกับการให้ความหมายของการตายดี ผ่านมุมมอง
ประสบการณ์ของพระภิกษุท่ีให้การดูแลพระภิกษุ
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อาพาธระยะสุดท้าย ซ่ึงสามารถน าไปพัฒนาแนว
ปฏิบติัดา้นการพยาบาลและต่อยอดองค์ความรู้ โดยมี
รายละเอียด ดงัน้ี 1) พยาบาลควรมีการประเมินความ
ตอ้งการการตายดีของพระภิกษุอาพาธระยะสุดทา้ย ทุก
รูป เพ่ือท่ีจะพฒันาแนวปฏิบติัการพยาบาลให้ตรงกบั
ความตอ้งการของพระภิกษุอาพาธระยะสุดท้าย เพื่อ
ส่งเสริมใหเ้กิดการตายดี 2) บุคลากรทางการพยาบาลท่ี
ให้การดูแลพระภิกษุอาพาธควรมีการศึกษาเรียนรู้พระ
ธรรมวินัย เบ้ืองต้นทางพุทธศาสนา เน่ืองด้วยผล
การศึกษาน้ีแสดงให้เห็นว่ามีความเก่ียวเน่ืองและ
เช่ือมโยงกับหลกัธรรมค าสอนในทางพุทธศาสนา3) 
ผูบ้ริหารควรจดัให้มีการอบรมบุคลากรท่ีให้การดูแล
พระภิกษุอาพาธ เก่ียวกบัหลกัธรรมค าสอนและขอ้วนิยั
ต่างๆท่ีเก่ียวกบัการปฏิบติัต่อพระภิกษุอาพาธ 4) ควรมี
การศึกษาวิจยัเพื่อสร้างเคร่ืองมือประเมินความตอ้งการ
การตายดีในพระภิกษุอาพาธระยะสุดทา้ย โดยใชข้อ้มูล
จากการวิจัยคร้ังเป็นข้อมูลพ้ืนฐาน  และควรมีการ
ศึกษาวิจยัเก่ียวกบัการรับรู้การตายดีตามประสบการณ์
ของพระภิกษุผูใ้ห้การดูแลในบริบทของสถานท่ีท่ีมี
ความแตกต่างกนัจากการศึกษาน้ี 

 
กติตกิรรมประกาศ 

ขอกราบขอบพระคุณรองศาสตราจารย ์ดร. 
บ าเพ็ญจิต  แสงชาติ อาจารยท่ี์ปรึกษาท่ีกรุณาให้ความ
กรุณาให้ข้อ เสนอแนะรวมทั้ งข้อคิดเห็นอัน เป็น
ประโยชน์ ยิ่ งใน ทุกขั้ น ตอนของการวิจัย  กราบ
ขอบพระคุณพระคุณเจา้ทุกรูปท่ีใหค้วามอนุเคราะห์ใน
การเก็บข้อ มูล  และขอขอบ คุณบัณ ฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลยัขอนแก่น ท่ีให้ทุนสนับสนุนในการวิจยั
คร้ังน้ี 
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