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ความน�า

แต่ละวันมีคนตำยมำกมำยไม่ว่ำจะด้วยสำเหตุใด ที่

ส�ำคัญคือเรำไม่สำมำรถคำดเดำได้ว่ำควำมตำยจะมำถึง

เมือ่ใด ดังสุภำษติทิเบตท่ีบอกว่ำ “พรุ่งนีห้รือชำตหิน้ำ ไม่มี

ใครรู้ว่ำอะไรจะมำก่อน” ช่วยเตือนให้เรำใช้ชีวิตอย่ำงไม่

ประมำท เพรำะเรำไม่มทีำงรู้ได้ว่ำเวลำของตวัเองจะเหลอื

อีกเท่ำใด กำรใช้ชีวิตในปัจจุบันอย่ำงมีคุณค่ำควำมหมำย 

จึงเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด

แต่ล�ำพังกำรหมั่นเตือนตัวเองให้นึกถึงสัจธรรมดัง-

กล่ำวอยู่เนืองๆ ส�ำหรับหลำยคนอำจไม่เพียงพอ เพรำะ

มนษุย์เรำมกัจะมคีวำมสำมำรถในกำรหลงลมื หำข้อแก้ตวั

เพื่อผัดผ่อนหรือหลอกตัวเองไปเร่ือยๆ ว่ำเวลำของเรำ

คงยังมำไม่ถึงหรอก ชีวิตยังไปต่อได้เร่ือยๆ กว่ำจะรู้ตัว

เมื่อเห็นโลงศพมำรออยู่ข้ำงหน้ำแล้ว กำรเปิดรับบทเรียน

ภำยนอกตัวท่ีจะมำช่วยสะกิดใจให้เกิดสติย้อนกลับมำ

พิจำรณำถึงควำมตำยอยู่เสมอ จึงมีควำมจ�ำเป็นไม่แพ้กัน



โครงกำร “ควำมตำย พูดได้” เครือข่ำยพุทธิกำ จึง

รวบรวมและคัดสรรเรื่องรำวกำรเตรียมตัวตำย และกำร

ตำยหลำยรูปแบบหลำกบทเรียนทั้งในระดับตัวบุคคล 

ครอบครัว ประเทศชำติ ไปจนถึงระดับสำกล ไม่ว่ำจะเป็น

เรื่องงำนถวำยพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชกำลที่ 9, 

กำรเตรียมตวัตำยด้วยพนิยักรรมชวีิต, บทสะท้อนย้อนคดิ

จำกกำรดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ำยในครอบครัวท่ีน่ำชื่นชม, 

ควำมตำยจำกบำดแผลทำงใจในวยัเดก็ท่ีเรำแต่ละคนอำจ

กระท�ำต่อกันโดยไม่รู้ตัว, ควำมรักและควำมกล้ำหำญใน

กำรเผชิญควำมตำยของเด็กคนหนึ่ง, ควำมตำยที่มำจำก

อคติทำงชำติพันธุ์ และกำรยึดมั่นถือมั่นในอุดมกำรณ์

ทำงศำสนำ ที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2560 โดยหวังว่ำจะเป็น

บทเรียนที่ช่วยให้อนุสติแก่ผู้คนในสังคมไทย จนเกิดกำร

ใคร่ครวญและตระหนักถึงกำรใช้ชีวิตอย่ำงมีคุณค่ำ และ

มีเมตตำต่อกัน

ควำมดีจำกกำรท�ำหนังสือ บทเรียนความตาย 2560 

ขออุทิศแด่ผู้สูญเสียทุกท่ำน ส่วนควำมผิดพลำดในกำร

จัดท�ำ ทีมงำนขอน้อมรับฟังจำกทุกท่ำนด้วยควำมเคำรพ
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เย นฤปา ธรฺมมฺ อนุ ปฺรชาะ ปาลยนฺติ เต ชยนฺตุ

พระรำชำทั้งหลำย เหล่ำใด 
คุ้มครองซึ่งประชำชนทั้งหลำย ด้วยธรรมะ 

ขอพระรำชำทั้งหลำยทั้งปวง จงมีชัย

ประกาศจำกส�ำนักพระรำชวังเร่ืองพระบำทสมเด็จพระ

ปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช มหิตลำธิเบศรรำมำธิบดี 

จักรีนฤบดินทร สยำมินทรำธิรำช บรมนำถบพิตร เสด็จ

สวรรคต เมือ่วนัพฤหสับดีท่ี 13 ตุลำคม พ.ศ. 2559 รฐับำล

ไทยก�ำหนดจดัพระรำชพิธีถวำยพระเพลงิพระบรมศพเพ่ือ

แสดงควำมจงรักภักดีและเฉลิมพระเกียรติอย่ำงสูงสุดใน

วำระสุดท้ำยแห่งพระชนม์ชพีระหว่ำงวนัที ่25 - 29 ตลุำคม 

พ.ศ. 2560 โดยมีประกำศให้วันที่ 26 ตุลำคม พ.ศ. 2560 

เป็นวันถวำยพระเพลิงพระบรมศพ
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ในกำรนี้ สมเด็จพระเจ้ำอยู ่หัวมหำวชิรำลงกรณ  

บดินทรเทพยวรำงกูร รัชกำลที่ 10 มีรับสั่งให้สมเด็จพระ

เทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ทรงเป็นองค์ที่

ปรึกษำกำรจดังำนพระรำชพิธีถวำยพระเพลงิพระบรมศพ 

เมื่อน�ำแบบร่ำงพระเมรุมำศเข้ำไปกรำบบังคมทูลเพื่อให้

มีพระรำชวินิจฉัย จึงมีพระรำชกระแสให้กำรออกแบบ

พระเมรุมำศครั้งนี้ “ไม่ให้เหมือนท่ีเคยมีมา” มีพระรำช

วินิจฉัยเลือกแบบร่ำงพระเมรุมำศทรงบุษบก 9 ยอด 7 ชั้น

เชิงกลอนของนำยก่อเกียรติ ทองผุด นำยช่ำงศิลปกรรม

ช�ำนำญงำน ส�ำนักสถำปัตยกรรม กรมศิลปำกร ซ่ึง

ออกแบบกำรจัดวำงส่วนยอดท่ีให้ควำมรู้สึกอิสระ ดังท่ี 

สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ทรง

ปรำรภถึงแบบดังกล่ำวว่ำ “อิสระ ลดหลั่น สวยงาม”

หำกพสกนิกรมีโอกำสเข้ำชมพระเมรุมำศ และ

นิทรรศกำรงำนพระรำชพิธีถวำยพระเพลิงพระบรมศพ

พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรม

นำถบพิตร นอกจำกจะได้รับควำมรู้และเข้ำใจงำนศิลปะ

ส�ำคัญของชำติท่ีรวบรวมศิลปะทุกแขนง ยังมีโอกำส

พิจำรณำ ‘คติธรรม’ ท่ีแฝงอยู่ในแต่ละข้ันตอนของกำร

ท�ำงำนศิลปะในแต่ละแขนงอีกด้วย 
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ส่วนส�ำคัญท่ีสุดของพระเมรุมำศจะประดษิฐำนแท่น 

‘พระจิตกำธำน’* บนแท่นพระจิตกำธำนเป็นท่ีประดษิฐำน 

‘พระโกศจันทน์’ และฐำนรองพระโกศจันทน์ หรือ ‘พระ

หบีจนัทน์’ ในคร้ังนี ้สมเดจ็พระเจ้ำอยูห่วัมหำวชริำลงกรณ 

บดนิทรเทพยวรำงกรู รัชกำลที ่10 มพีระรำชวินจิฉัยโปรด

ให้ถวำยพระเพลิงพระบรมศพด้วยท่อนฟืนไม้จันทน์ตำม

อย่ำงโบรำณรำชประเพณี

ไม้จันทน์หอม ถือเป็นสัญลักษณ์ของผู ้มีควำม

ประพฤติดีทั้งกำย วำจำ ใจ ที่มุ่งท�ำประโยชน์ต่อผู้อื่น มี

ควำมมั่นคงในกำรท�ำควำมดี ดังตัวอย่ำงสุภำษิตโบรำณ

ในหนังสือ ประชุมสุภาษิตสันสกฤต (200 โศลก) เล่มที่ 1 

ควำมว่ำ

สุชโน น ยาติ ไวร� ปรหิตนิรโต วินาศกาเล’ปิ

เฉเท’ปิจนฺทนตระ สุรภยติ มุข� กุฐารสฺย

‘แม้ในครำวพินำศ คนดีผู้มุ่งท�ำประโยชน์เพื่อผู้อื่น ก็ไม่
แสดงควำมเป็นศัตรู

ต้นจนัทน์ แม้เมือ่ถกูตดักย็งัท�ำให้คมขวำนมกีลิ่นหอมได้’

* พระจิตกำธำน คือ เชิงตะกอน
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เมื่อพิจำรณำสุภำษิตบทนี้ จะเห็นว่ำคนดีคือผู้มีท้ัง 

 ‘ควำมประพฤตดิ’ี และ ‘ปัญญำด’ี จึงสำมำรถใช้สตปิัญญำ

ควำมรู้ของตนเองในกำรท�ำประโยชน์เพื่อผู้อื่น ถึงแม้ว่ำ

ตนเองจะตกอยู ่ ในภำวะยำกล�ำบำกหรือถูกผู ้อื่นปอง

ร้ำย ก็ยังมีใจแผ่เมตตำ และให้อภัย ไม่คิดร้ำยโต้ตอบแต่

อย่ำงใด หำกยังคงมุ่งกระท�ำควำมดีต่อไป เปรียบได้กับ

ต้นจันทน์ท่ีเป็นไม้หอม แม้ถูกตัดท�ำลำยด้วยคมขวำน 

กลิ่นหอมจำกต้นจันทน์ยังส่งผลตำมติดคมขวำนไปด้วย  

ควำมหอมของ ‘ไม้จันทน์’ จึงเปรียบดั่งพระรำชำผู้ทรงไว้

ด้วยทศพิธรำชธรรม เพ่ือควำมมีศีลธรรมอันสูงสุด อีก

ท้ังยังเป็นหลักธรรมส�ำหรับมหำชนด�ำเนินตำมรอยพระ

ยุคลบำท อันจะส่งผลให้ก่อเกิดสันติภำพของสังคมและ

ของโลกในที่สุด

บริเวณ ‘ลำนอุตรำวัฏ’ คือ ลำนส�ำหรับเดินเวียน 

ซ้ำย 3 รอบพระเมรุมำศ เป็นท่ีแฝงปริศนำธรรมเร่ืองกฎ

ไตรลักษณ์ ชวนให้พิจำณำว่ำ เหตุใด ‘ความไม่ประมาท’ 

จึงเป็นสำระส�ำคัญที่สุดส�ำหรับกำรด�ำรงชีวิตของ ‘มนุษย์’ 

ไม่ว่ำจะด�ำรงอยู่ในสถำนะใดก็ตำม

หนังสือ ความงดงามแห่งความเป็นมนุษย์ โดยท่ำน

พุทธทำสภิกขุ อธิบำยควำมหมำยค�ำว่ำ ‘มนุษย์’ แปลว่ำ 
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‘ใจสงู’ คือประกอบอยู่ด้วย ‘ศีลธรรม’ เมื่อใดที่เรำใช้ชีวิต

ด้วยควำมประมำทโดยกำรขำดศีลธรรม เมื่อนั้นควำมมี

ชีวิตจึงถือว่ำ ‘ไม่มีชีวิต’ คนโบรำณจึงมีค�ำสอนว่ำ ‘ตำย

เพื่ออยู่ หรือ อยู่เพื่อตำย’ 

 ‘ศีล’ หรือ ‘สีละ’ แปลว่ำ ภำวะปกติ ไม่มีอะไรจะ

ปกติเท่ำ ‘พระนิพพำน’ ที่แปลว่ำ เย็น หรือ ดับไม่เหลือ 

จึงเป็นสุดยอดของศีลธรรมทำงกำย วำจำ ใจ ซึ่งทั้งหมด

นี้มีเพียง ‘มนุษย์’ ที่ด�ำรงชีวิตด้วยศีลที่บริสุทธิ์เท่ำนั้น จึง

จะสำมำรถเข้ำถึง ‘ควำมงดงำมแห่งควำมเป็นมนุษย์’ ได้

อย่ำงสมบูรณ์

ขณะท่ีกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ ในปัจจุบัน ค�ำนึง

ถึงเชำวน์ปัญญำ โดยถือเอำศักยภำพและกำรท�ำงำนของ

สมองเป็นส�ำคัญ หำกพระบรมรำโชวำทท่ีทรงอธิบำยค�ำ

ว่ำ ‘สติปัญญำ’ ในหนังสือ ค�าพ่อสอน มีควำมหมำยลึกซึ้ง 

ยิ่งกว่ำนั้น พระองค์ทรงเน้นว่ำ ‘สติ’ คือ ควำมระลึกรู ้

‘ปัญญา’ คอื ควำมรู้ชดั ทีเ่กดิขึ้นจำกควำมฉลำด สำมำรถ

คิดพจิำรณำอย่ำงถูกต้องแยบคำยตำมเหตตุำมผล ‘ความ

ฉลาดรู ้’ จึงมิใช่เพียงมีควำมฉลำดและมีควำมรู้ แต่

ครอบคลุมถึงกำรใช้ควำมคิดอย่ำง ‘โยนิโสมนสิกำร’ คือ 
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รู้แจ้งชัด รู้จริง และใช้ประโยชน์จำกควำมรู้นั้นอย่ำงมี

คุณธรรม

ตลอดรัชสมยัของพระบำทสมเดจ็พระปรมนิทรมหำ

ภมูพิลอดลุยเดช บรมนำถบพติร ทรงมคีวำมเข้ำพระทัยใน

หลกัพทุธธรรมอย่ำงลกึซึง้ อนัแสดงถึงพระรำชปรีชำญำณ

ของพระมหำกษัตริย์ผู้ทรงเป็น ‘ธรรมรำชำ’ อย่ำงแท้จริง

ธ ทรงแสงศิวโมกข์… จึงเป็นดั่งนี้

กรำบเบื้องบำทละออง สนองพระผู้กำรุณย์

น้อมจิตร�ำลึกคุณ เทิด ธ ไว้ในดวงใจ

เทียนธูปแลบุปผำ ก�ำจำยมำทั่วแคว้นไทย

ถวำยแด่พระทรงชัย ด้วยใจรำษฎร์ตรำบนรัินดร์
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เชิงอรรถและข้อมูลอ้ำงอิง:

นทิรรศกำร “งำนพระรำชพธีิถวำยพระเพลงิพระบรมศพ พระบำทสมเดจ็
พระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร” จัดข้ึน
ระหว่ำงวันที่ 2 พฤศจิกำยน - 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560

หนังสือ สารานุกรมไทย ฉบับเฉลิมพระกียรติ ในโอกาสฉลองสิริราช
สมบัติครบ 60 ปี, โครงกำรสำรำนุกรมไทยส�ำหรับเยำวชน โดย
พระรำชประสงค์ในพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว

หนังสือ สู่ฟ้าเสวยสวรรค,์ ส�ำนักพิมพ์มติชน

หนังสือ สถิต ณ สรวงสวรรค์นิรันดร, ส�ำนักพิมพ์บันทึกสยำม

หนังสือ ความงดงามแห่งความเป็นมนุษย์, พุทธทำสภิกขุ

หนงัสือ ความหลดุพ้น, 110 ปี ชำตกำลท่ำนพุทธทำสภกิขุ ชดุลอยปทุม, 
พุทธทำสภิกขุ

วิทยำนิพนธ์ การศึกษาวิเคราะห์หนังสือประชุมสุภาษิตสันสกฤต (200 
โศลก) เล่มท่ี 1, นำยวุฒิพงษ์ ถวิลสมบัติ, หลักสูตรปริญญำ
ศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำสันสกฤตศึกษำ ภำควิชำ 
ตะวันออก มหำวิทยำลัยศิลปำกร



Living Will from Ambassador of Death:

เปิดผนึกพินัยกรรมชีวิต พระไพศาล วิสาโล
ปองกมล สรัุตน์
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ยามเย็นวันที่ 10 มิถุนำยน 2560 

มวลอำกำศในห้องประชุมแห่งหนึ่งเย็นเฉียบด้วย

เคร่ืองปรับอำกำศ แต่แน่นขนดัผูค้นนบัพนัร่วมเหตกุำรณ์

ส�ำคัญ

แสงสปอตไลท์สำดส่องรวมเป็นจดุเดยีว ขับเน้นร่ำง

ผอม ขำวอิ่มเอิบของภิกษุรูปหนึ่ง ผู้ที่ใครๆ เรียกกันว่ำ 

‘พระไพศำล วิสำโล’

...วันนี้ พระไพศำลจะอ่ำนพินัยกรรม(ชีวิต)

__________

พ.ศ. 2500

ลกูคนที ่4 ของครอบครัววงศ์วรวิสิทธ์ิก�ำเนดิข้ึนและ

ถูกตั้งชื่อว่ำ ‘ไพศำล’ หรือ ‘เตี้ย’
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ปฐมวัยของเด็กชำยไพศำล เป็นคนขยันขันแข็ง 

หลำยครัง้เขำขยนัเรียนขยนัอ่ำนชนดิท่ีว่ำพ่อแม่ยงัต้องขอ

ให้พกัผ่อน จ�ำกดัควำมอย่ำงง่ำยคอื มพีืน้เพเป็นเด็กเนร์ิด 

นอกจำกนี้ยังเป็นเด็กค่ำย ท�ำกิจกรรมเคลื่อนไหวทำง

สังคมเสมอ ให้ควำมส�ำคัญกับควำมอยุติธรรมในสังคม 

กำรเมือง ควำมยำกล�ำบำกของผู้มีต้นทุนชีวติน้อยหรือ

ถูกเอำเปรียบ ท�ำให้มีอิทธิพลต่อบทบำทชีวิตภำยใต้ร่ม

กำสำวพัสตร์ในกำลต่อมำ

ในวยัหนุม่ เกลยีวคลืน่ชวีิตด้ำนกำรงำนซัดสำดหนกั

หน่วง ท�ำให้เขำตั้งใจบ่ำยหน้ำเข้ำทำงธรรมด้วยกำรบวช

พระสักพัก แต่เมื่อสัมผัสห้วงสงบเย็นในสมณเพศ กำร

บวชเพื่อคลำยใจในควำมสับสนทำงโลกเพียงชั่วครำว จึง

กลำยเป็นกำรครองผ้ำเหลืองยำวนำน จวบปัจจุบันก็ 30 

กว่ำปีแล้ว จำกไพศำล กลำยเป็น พระไพศำล วิสำโล สงฆ์

ไทยท่ีสังคมรู้จักในฐำนะพระนักเคลื่อนไหวทำงสังคมใน

ประเด็นสันติวิธี สิ่งแวดล้อม กำรปฏิรูปพุทธศำสนำ และ

ควำมตำย

ด้วยลีลำเทศน์เรียบง่ำย กระชับ แม่นตรง ใช้ค�ำ

ธรรมดำสะท้อนธรรมชำติชีวิต ท�ำให้ผู้คนรู้สึกว่ำธรรมท่ี
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ท่ำนแสดงนั้นฟังไม่ยำก และต่อตรงกับชีวิตได้ หนังสือ

ธรรมะของท่ำนมักเป็นพ็อกเก็ตบุ๊กเล่มน้อยแต่เปี ่ยม

เนื้อหำท่ีเขำ้ใจงำ่ย ใช้ได้จริง เมื่อประกอบกับกำรท�ำงำน

เพื่อสังคมอยู่เป็นนิตย์ ท�ำให้มีผู้ศรัทธำ (และแฟนคลับ) 

เพิ่มข้ึนเรื่อยๆ แต่เจ้ำอำวำสวัดป่ำสุคะโตรูปนี้ ก็ยังมี

วถิีชีวิตเรียบง่ำยดังเดิม หำกว่ำงจำกกิจนิมนต์ ท่ำนจะ

จ�ำพรรษำอย่ำงเงียบๆ ท่ีวัด ท่ำมกลำงสัปปำยะสถำนท่ี

แวดล้อมด้วยผืนป่ำภูแลนคำ จ.ชัยภูมิ

พระไพศำลเสมือน ‘แบรนด์แอมบำสเดอร์’ ด้ำน

กำรเตรียมตัวตำยในสังคมไทยยุคปัจจุบัน ในบทบำท

พระนักขับเคลื่อนแถวหน้ำ ผู้บุกเบิกท�ำให้คนหันมำเห็น

ควำมส�ำคัญของกำรเตรียมตัวตำย หยิบประเด็นควำม

ตำยที่สอบได้เพียงครั้งเดียว ถ้ำพลำดคือตก หรือตำยไม่

สงบนั้นเอง ทว่ำหำกเตรียมตัวดี ก็มีโอกำสตำยสงบ แถม

ยงัเป็นวำระทองของชวีิตทีจ่ะบรรลธุรรมหรือเป็นมนษุย์ท่ี

เต็มบริบูรณ์ได้

กำลเวลำผันผ่ำน พระไพศำลยังคงเป็นวิทยำกร

อบรมเร่ืองกำรเผชิญควำมตำยอย่ำงสงบในที่ต ่ำงๆ 

สม�่ำเสมอ ผ่ำนหนังสือ กำรอบรม ปำฐกถำ ให้สัมภำษณ์
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ผ่ำนสื่อ ที่ส�ำคัญคือ ‘กำรท�ำให้ดู อยู่ให้เห็น’ จุดประกำย

ให้คนในสังคมเห็นควำมส�ำคัญของกำรเตรียมตัวตำย รื้อ

สร้ำงทัศนะ ‘ควำมตำยน่ำกลัว’ ของสังคมไทย กลำยเป็น 

‘ควำมตำย พูดได้’ และน่ำพูด หำกอยำกตำยดี 

ท่ำนมักกล่ำวว่ำ ท่ำนเตรียมตัวตำยอยู่เสมอ ซึ่ง

พินัยกรรมชีวิตเป็นหนึ่งในเคร่ืองมือส�ำคัญของกำร 

เตรียมตัว

บัดนี้ กำรแผ้วถำงงำนเตรียมตัวตำยในประเทศไทย 

เห็นประจักษ์จำกกำรจับจองที่จนล้นโถงประชุมในวันนี้

__________

ตะวนัรำแสงไปมำกแล้ว สนทยำกำลคบืคลำนเผยตวั

ณ ห้องประชุมอันเย็นเฉียบห้องนั้น

เสียงเซ็งแซ่ของคนนับพันสงบลง ทุกคนจับจ้อง

บุคคลท่ีนั่งอยู่บนโซฟำกลำงเวที รอเสียงเดียวที่ก�ำลังจะ

วำบเข้ำมำ 

‘พระไพศำล’ กระชับไมค์ในมือ ส่วนมืออีกข้ำงถือ

กระดำษ ประกำศก้องแน่วนิ่ง 



23
เปิดผนึกพินัยกรรมชีวิต พระไพศาล วิสาโล

“เมื่อข้าพเจ้าป่วยอยู ่ ในระยะสุดท้าย 

(รักษาไม่หาย ไม่ตอบสนองต่อการรักษา ต้อง

ตายแน่ๆ) และไม่สามารถตัดสินใจด้วยตัวเอง

ได้ ขอห้ามกระท�าต่อร่างกายอาตมาดังนี้

1. ห้ามผ่าตัดใหญ่

2. ห้ามใช้เคร่ืองช่วยหายใจ หากหายใจ

ด้วยตัวเองไม่ได้แล้ว

3. ห้ามปั๊มหัวใจ หากหัวใจหยุดเต้น

4. ห้ามใช้เทคโนโลยีเพียงเพ่ือยื้อชีวิต 

โดยไม่ได้ท�าให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น

ในกรณีท่ีใช้เคร่ืองช่วยหายใจกับข้าพเจ้า 

เนื่องจากแพทย์ไม่ทราบเจตจ�านงมาก่อน หาก

ได้ทราบแล้ว ขอให้ถอดเครื่องช่วยหายใจ เพื่อ

ให้ร่างกายของข้าพเจ้าเป็นไปตามวิถีธรรมชาติ 

โดยไม่มีการยื้อชีวิต
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และเนื่องจากการเจ็บป่วยมีรายละเอียด

เยอะมาก จึงระบุส่วนเพิ่มเติมไว้ในสมุดเบาใจ 

หน้า  5 คือ ไม่เอาการกู ้ชีพโดยปั๊มหัวใจ, 

ไม่เอาการเจาะคอหรือท่อช่วยหายใจผ่าน

หลอดลม, ไม่เอาการล้างไตเมื่อไตวาย, ไม่

เอาการให้อาหารทางสายยางท่ีไม่ก่อให้เกิด

ประโยชน์แก่ร่างกาย, ไม่เอาการให้ยาปฏิชีวนะ

หรือสารน�้าใดๆ ที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่

ร่างกาย

อาตมาได้ระบุชื่อคนที่จะช่วยตัดสินใจคือ 

หมอ 1 ท่าน และฆราวาส 2 ท่าน ท้ังหมดได้ร่วม

การอบรมกบัอาตมามานาน 10 กว่าปี เป็นผู้ท่ีมี

ความรู้ด้านการแพทย์ เข้าใจและรับรูเ้จตนาของ

อาตมาพอสมควร ขอให้บุคคลเหล่านี้ด�าเนิน

การให้เป็นไปตามเจตนาดังกล่าว หรือตัดสินใจ
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ร่วมกันหากมเีหตกุารณ์พเิศษ หรือมข้ีอเสนอใน

มาตรการที่นอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น

เมื่อตายแล้ว อวัยวะและร่างกายของ

ข้าพเจ้าขอมอบให้สภากาชาดไทยในกรณีที่

สมองตาย ถ้าไม่สามารถท�าได้ ขอมอบร่างกาย

ให้คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น ใช้

ประโยชน์ทางการศึกษาและวิจัย

หากมอบอวยัวะท่ีสภากาชาดไทยแล้ว ขอ

ให้ปลงศพท่ีวัดป่าสุคะโต โดยมีพิธีกรรมทาง

ศาสนาไม่เกิน 3 วันท่ีวัดป่าสุคะโต แบบเดียว

กบัทีห่ลวงพ่อค�าเขียน สุวณัโณ ได้ระบุไว้ส�าหรับ

การปลงสรีระของท่าน คือ 1. สวดธัมมจัก- 

กัปปวัตนสูตรและอภิธรรมแปล 2. มีการแสดง

ธรรม 3. งดการทอดผ้าบังสุกุล โดยสวด 3 วัน

แล้วรอเผา แต่จะเผาวนัไหนให้ประกาศล่วงหน้า
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เพียง 1 วัน เพื่อไม่เป็นภาระของญาติโยมในการ

เดินทางมางานเผาศพ

แต่หากมอบร่างให้คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น การปลงศพขอให้ท�า

พร้อมพิธีเผาศพอาจารย์ใหญ่ ท่ีจัดโดยคณะ

แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

จากนั้นให้บรรจุอัฐิไว้ท่ีลานหินโค้ง วัดป่า

สุคะโต ใกล้ๆ กับอัฐิหลวงพ่อค�าเขียน หลวงพ่อ

เทียน อาจารย์ก�าพล และเพือ่นพระอกีหลายท่าน

อัฐิส่วนหนึ่ง มอบให้กับโยมพ่ีสาวน�าไป

จัดการตามท่ีเห็นสมควร ส่วนอังคารให้โปรยใน

ป่าภูหลงเพราะอาตมาเคยค้างแรมระหว่างรักษา

ป่า จึงมีความผูกพันกับท่ีนั่น และเพื่อให้อัฐิคืน

สู่ธรรมชาต ิอาจป้องปรามว่า มอีฐิัของอาตมาอยู่

ตรงนั้น พร้อมจะมาหลอกหลอนได้ทุกเมื่อ หาก

ใครตัดไม้ท�าลายป่า”
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ส้ินเสียงประกำศพินัยกรรมชีวิต บรรยำกำศในงำน 

หำใช่อบอวลไปด้วยควำมอำลยัหรือหดหูเ่มือ่นกึถึงควำม

ตำย แต่กลำยเป็นเสียงหวัเรำะครืนผสมรอยยิ้มทีเ่บ่งบำน 

ไปท้ังฮอลล์ประชุม ให้กับพินัยกรรมชีวิตอันชัดเจน 

ครอบคลุม และเจืออำรมณ์ขันฉบับนั้น

__________

มองให้ชัดท่ีพินัยกรรมชีวิตของพระไพศำล กำร

ประกำศครั้งนี้ไม่ใช่เพียงกำรกล่ำวเจตนำรมณ์แล้วผ่ำน

เลยไป แต่แสดงให้เห็นนัยยะส�ำคัญมำกกว่ำควำมหมำย

ตำมตัวอักษร

หนึง่ บทบาทพระสงฆ์ในการส่ือสารเพือ่แบ่งปัน
และสร้างแรงบันดาลใจ

กำรท่ีใครคนหนึ่งลุกข้ึนมำส่งเสียงต่อสำธำรณะว่ำ 

ต้องกำรจะตำยอย่ำงไร เป็นกำรแบ่งปันกำรตัดสินใจคร้ัง

ส�ำคัญเกี่ยวกับหลักหมุดสุดท้ำยของชีวติ ถ่ำยโอนควำม

คิดควำมรู้สึกเกี่ยวกับชีวิตและควำมตำยให้กลำยเป็นส่ิง

สัมผัสได้เชิงรูปธรรม น่ำจะสำมำรถสร้ำงแรงกระเพื่อมใน
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สังคม และเป็นแรงบันดำลใจให้ใครหลำยคนได้ใคร่ครวญ

ชวีิตและอยำกเคลือ่นมอืจรดปำกกำเขียนพนิยักรรมชวีิต

ของตนเองบ้ำง และถ้ำแต่ละครอบครัวน�ำไปใช้ กม็โีอกำส

ท่ีพินัยกรรมชีวิตจะกลำยเป็นเคร่ืองมือสู่วิถีกำรตำยสงบ 

ถ่ำยทอดจำกรุ่นสู่รุ่น เป็นรูปแบบหนึง่ของกำรส่ือสำรเร่ือง

ควำมตำยให้ ‘รู้ใจ’ กนัในครอบครัว ตวัพนิยักรรมชวีิตนัน้ 

นอกจำกใช้ยำมป่วยระยะท้ำย ยังเป็นระฆังแห่งสติเพื่อ

ควำมไม่ประมำทในชีวิต ตรวจสอบควำมพร้อมต่อเร่ือง

ควำมตำย และท�ำให้ชีวิตมีเป้ำหมำย

กำรปรำกฏตวัของพระในงำนอเีวนต์เพ่ือสังคมกลำง

กรงุ สะท้อนอกีบทบำทหนึง่ของสงฆ์ในกำรมส่ีวนร่วมกบั

สังคมเพือ่ยกระดบัคณุภำพชวีิตท่ีดขีองประชำชน เป็นเฉด

หนึง่ของวิถีกำรเป็นพระท่ีท�ำงำนร่วมกบัฆรำวำส สัญญำณ

แห่งควำมหวังเกิดข้ึน เมื่อมีคนจ�ำนวนมำกสนใจฟัง 

ขำนรับวิถีกำรตำยดี บรรยำกำศท่ีเกิดข้ึนในห้องประชุม

และถ่ำยทอดผ่ำนส่ือ เรียงร้อยเพื่อนร่วมวัฏฏะสังสำรทั้ง

สงฆ์และฆรำวำสให้เป็นหนึ่งเดียว แม้ต่ำงที่มำ ทว่ำก�ำลัง

มุ่งหน้ำไปที่เดียวตำมวำระของวงรอบชีวิต
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สอง การเขียนพินัยกรรมชีวิตท�าได้ไม่ยาก 
ควำมตำยมีมิติละเอียดอ่อน เวลำท่ีมีใครป่วยหนัก

หรือเสียชวีิต คนทีเ่หลอืในครอบครวัต่ำงได้รับผลกระทบ 

และเปรำะบำงตำมไปด้วย กำรตัดสินใจเร่ืองควำมเป็น

ควำมตำย ไม่ต่ำงจำกกำรตกอยู่ในเขำวงกตท่ีไม่รู้ว่ำจะ

เลือกทำงไหน จะเลือกถูกหรือไม่

พินัยกรรมชีวิตเป็นเอกสำรแสดงเจตนำว่ำต้องกำร

รับหรือไม่รับกำรรักษำทำงกำรแพทย์อย่ำงไรบ้ำง หำก

ป่วยระยะท้ำยของชวีิต มอี�ำนำจตำม พ.ร.บ. สุขภำพแห่ง-

ชำติ พ.ศ. 2550 มำตรำ 12 จึงช่วยให้กำรตัดสินใจง่ำย

ขึ้น กำรบอกให้รู้ก่อนว่ำตัวเองมีพินัยกรรมชีวิตและเขียน

ไว้ว่ำอย่ำงไร จึงเป็นเร่ืองจ�ำเป็น ขอเพียงมีกระดำษและ

ปำกกำกเ็ขียนได้แล้ว ท้ังคนป่วยและคนไม่ป่วย เขียนแล้ว

เปลีย่นแปลงแก้ไขได้ไม่จ�ำกดัเวอร์ชัน่จนกว่ำจะตำย เพียง

ถ่ำยทอดควำมในใจออกมำเป็นตัวอักษร โดยมีกระดำษ

เป็นภำชนะรองรับ ถ้ำจะให้ดีควรปรกึษำแพทย์พยำบำล

เพ่ือควำมชัดเจนในข้อดีข้อเสียของแต่ละทำงเลือกใน

กำรรักษำ
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พินัยกรรมชีวิตของพระไพศำล เป็นตัวอย่ำงกำร

เขียนท่ีง่ำยและชัดตรง เป็นล�ำดับจำกกำรป่วยสู่กำรตำย 

และหลงัตำย ประกอบด้วยวิธีกำรดแูลรักษำเมือ่ป่วยระยะ

ท้ำย ปรำรถนำหรือปฏิเสธอะไรหำกใกล้มรณำ จัดงำนศพ

แบบใด เถ้ำกระดกูจดักำรอย่ำงไร น่ำจะเป็นตวัอย่ำงท่ีช่วย

ให้ใครหลำยคนเขียนในแบบฉบับของตัวเองได้เบื้องต้น 

สาม การพูดเรื่องความตาย ไม่ใช่การแช่ง  
แต่เป็นการเตรียมตัว

ตำมธรรมเนยีมปัจจบัุน คนไทยมกัไม่พูดเร่ืองควำม

ตำยเพรำะถือเป็นเร่ืองอัปมงคล เป็นหัวข้อพิลึก ไม่ชวน

ให้เจริญอำหำร คุยแล้วออกรสขมเฝื่อน กำรพูดเรื่องนี้ไม่

ว่ำมำกหรือน้อยถือว่ำสำปแช่ง ควำมตำยจึงถกูบดบังด้วย

เมฆหมอกแห่งควำมกลัว แต่ยิ่งไม่พูดเท่ำไหร่ก็ยิ่งเป็น

ปริศนำที่ไม่มีวันไขออก ถึงอย่ำงนั้น กำรตำยดีหรือที่มัก

พูดกันติดปำก (เฉพำะเวลำมีใครตำย) ว่ำ “จำกไปอย่ำง

สงบ” กลับเป็นสิ่งที่ทุกคนปรำรถนำ 
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ถ้อยค�ำของพระไพศำลบนเวทีแห่งนี้ แสดงถึงกำร

พูดเรื่องควำมตำยในที่แจ้งอย่ำงแจ่มชัด ด้วยท่ำทีและ

น�ำ้เสียงสบำยๆ แต่หนกัแน่นในเจตจ�ำนง ไม่ใช่กำรแช่งตน 

แต่เป็นกำรตระเตรียมเส้นทำงท่ีทุกคนต้องไปบรรจบใน

วันหนึ่ง ซึ่งพินัยกรรมชีวิตเป็นเหมือนป้ำยบอกทำงเพ่ือ

กำรเดินทำงนั้น 

ทั้งที่ยังแข็งแรง คล่องแคล่วปำนภิกษุหนุ่ม แต่พระ

ไพศำลก็เขียนพินัยกรรมชีวิตของตัวเอง ไม่ผัดผ่อน ส่ิง

นีอ้ำจเป็นกำรค่อยๆ ผ่อนปรนควำมสูญเสียทีจ่ะเกดิข้ึนใน

อนำคต ในวันใดวันหนึ่ง โดยให้เวลำลูกศิษย์และคนใกล้

ชดิได้เตรียมตวัล่วงหน้ำ อกีด้ำนหนึง่ กำรเขียนพนิยักรรม

ชวีิตยงัช่วยช�ำระล้ำงส่ิงค้ำงใจหรือส่ิงท่ีอยำกฝำกฝัง กรณี

ของพระไพศำล คือกำรฝำกดแูลป่ำเขำธรรมชำต ิเตอืนใจ

ให้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

__________

แสงไฟห้องประชุมดับลงแล้ว แต่ประทีปทำงจิต

วิญญำณของหลำยคนอำจก�ำลังโชนแสง
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ส่ิงที่ได้ติดไม้ติดมือกลับบ้ำนในวันนี้ คือแนวทำง

กำรเขียนแผนที่ชีวิตวำระสุดท้ำย ก่อเกิดกำรใคร่ครวญ 

ตระหนักรู้ ถึงสุดรอบชีวิตที่ก�ำลังจะมำถึงในวันหนึ่ง

วันที่ร่ำงคืนสู่ธรรมชำตินิรันดร์

หมำยเหตุ:

กำรบอกเจตนำเลือกรักษำหรือไม่รักษำอะไร สำมำรถเขียนบอก
ได้ในหนงัสือแสดงเจตนำเกีย่วกบักำรรักษำพยำบำลในวำระสุดท้ำยของ
ชีวิต หรือ Living Will (พินัยกรรมชีวิต) 

ดำวน์โหลดได้ที่ http://www.thailivingwill.in.th

ถ้ำนึกไม่ออกว่ำจะสั่งเสียอะไรบ้ำง?

“สมุดเบำใจ” คือ พินัยกรรมชีวิตกึ่งส�ำเร็จรูปที่รวบรวมทุกควำม
ต้องกำรในกำรดูแลสุขภำพช่วงสุดท้ำย และกำรเตรียมตัวตำยให้ผู้ป่วย 
(หรือคนที่ยังไม่ป่วย) กรอก เพื่อบอกแพทย์ พยำบำล และคนรอบข้ำง
ว่ำต้องกำรอะไรก่อนตำย? สำมำรถดำวน์โหลด หรือสั่งซื้อ ได้ที่
http://happydeathday.co/wp-content/uploads/2017/12/Baojai.pdf

และ http://www.budnetbook.com/product/188/สมุดเบำใจ
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เปิดผนึกพินัยกรรมชีวิต พระไพศาล วิสาโล

เชิงอรรถและข้อมูลอ้ำงอิง:

๖๐ ปี พระไพศำล วิสำโล, เนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก, นิรมล มูนจินดำ, 
http://www.ngthai.com/history/5394/60-years-of-phra-
paisal-visalo/

วิดีโอ “ครั้งแรกของกำรเปิดพินัยกรรมชีวิต พระไพศำล วิสำโล,” 
เผชิญควำมตำยอย่ำงสงบ เครือข่ำยพุทธิกำ,  
https://www.youtube.com/watch?v=SlwwjnJXcU8

พระรำชบัญญัติสุขภำพแห่งชำติ พ.ศ. 2550, ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 
124 ตอนที่ 16ก. หน้า 4, 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2550/A/016/1.PDF

ประวัติและปฏิปทา พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล, รักพงษ์ แซ่โซว,  
ส�ำนักพิมพ์สุภำ



บทเรียนจากความตายของ “แม่นุ่น” 
“ท�าเต็มที ่แล้วจะไม่เสียใจ”

ภสัน์วจี ศรีสวุรรณ์
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เรื่องราวของ “แม่นุ่น” สุพัฒชำ ศรีสุวรรณ หญิงสำวที่

ป่วยเป็นโรคมะเร็งเต้ำนมระยะสุดท้ำยชนิดรุนแรงและ

ลุกลำมเร็ว เป็นที่รู้จักของสำธำรณะผ่ำนเฟซบุ๊กแฟนเพจ 

“แม่นุน่”1 ซึง่มผีูต้ดิตำมกว่ำ 6.5 แสนคน เธอเป็นไอดอล

ของผูป่้วยมะเร็งระยะสุดท้ำยผู้ไม่ยอมแพ้ ดงัท่ีเธอเคยพดู

เสมอว่ำ “ฉันก�ำลังสู้กับควำมตำย” และ “ระยะสุดท้ำยจะ

หำยให้ด”ู ส่วน “คณุตลุย์” ผูเ้ป็นสำมกีเ็ป็นตวัอย่ำงผูด้แูล

ผู้ทุ่มเทอย่ำงไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย

ด้วยควำมเจบ็ป่วยของแม่นุน่มลีกัษณะพเิศษเฉพำะ 

ทั้งรูปแบบของโรคที่เป็นมะเร็งชนิดรุนแรงและดื้อยำ มุม

มองของผู้ป่วยและผู้ดูแลต่อตัวโรคและกำรใช้ชีวิต รวม

ท้ังควำมรักควำมผกูพันภำยในครอบครัว ประสบกำรณ์ใน

กำรรกัษำพยำบำลคร้ังนี ้นอกจำกจะเป็นบทเรียนชวีิตของ

ครอบครัวแม่นุน่แล้ว ยงัเป็นบทเรียนท่ีทรงคณุค่ำต่อผูป่้วย

และผูด้แูลท่ีก�ำลงัเผชญิหน้ำกับมะเร็งระยะสุดท้ำยอกีด้วย
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ผู้เขียนจึงตั้งค�ำถำมท่ีคิดว่ำส�ำคัญ เช่น มุมมองต่อ

ควำมตำยซึ่งเป็นส่ิงท่ีไม่ค่อยมีกำรกล่ำวถึงมำกนักใน

เพจแม่นุ่น สิ่งส�ำคัญส�ำหรับผู้ป่วยและผู้ดูแล และวิธีกำร

ท�ำให้ลูกๆ ของแม่นุ่นมองเห็นและยอมรับควำมเจ็บป่วย

และควำมตำย

ในกำรพดูคยุกบั “คณุตลุย์” ภำยหลงักำรจำกไปของ 

“แม่นุ่น” ที่ต่อสู้มะเร็งมำกว่ำ 5 ปี ได้ข้อสรุปที่ส�ำคัญข้อ

หนึ่งว่ำ เมื่อทั้งผู้ป่วยและผู้ดูแลต่ำงท�ำหน้ำท่ีของตัวเอง

อย่ำงเตม็ท่ีแล้ว เมือ่วนัลำจำกมำถึง จะไม่มคี�ำว่ำ “เสียใจ” 

หรือ “เสียดำย”

“ความตาย” พูดถึงบ่อยแค่ไหน
เร่ืองควำมตำยเรำไม่ค่อยได้พูดกันมำก เพรำะต่ำง

คนต่ำงเข้ำใจดอียูแ่ล้วว่ำโรคนีสุ้ดท้ำยมจีดุหมำยคอืควำม

ตำย ส�ำหรับผมกับคุณนุ่น (กำรต่อสู้) ไม่ใช่เรื่องก�ำลังใจ

อย่ำงเดียว แต่เป็นเรื่องของควำมรู้ที่จะท�ำให้เรำไม่รู้สึก

ต่อต้ำนหรือกลัว เรำเป็นผู้ป่วยที่มีควำมรู้ มีกำรพยำกรณ์

โรคว่ำจะอยู่ได้กี่ปี คนที่กลัวตำยไม่ผิดหรอก ป่วยแล้ว

มีควำมรู้สึกกลัวตำยก็ไม่ผิด เพรำะควำมรักตัวกลัวตำย 
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เป็นพืน้ฐำนของมนษุย์ ส�ำหรับผม ควำมกลวัท่ีน่ำกลวัคอื

กำรไม่รู้อะไรเลย ยิ่งไม่รู้ก็ยิ่งกลัว ถ้ำรู้ก็กลัว แต่กลไกใน

จิตใจก็รู้ว่ำนี่คือข้อเท็จจริงท่ีต้องเดินไปด้วยควำมหวังว่ำ

เรำจะผ่ำนไปได้ แต่ถ้ำผ่ำนไปไม่ได้ก็รู้ว่ำจะเกิดอะไรข้ึน 

ดีกว่ำไม่รู้อะไรเลย 

ท�าทุกวันให้มีความหมายและมีคุณภาพ
ในฐำนะท่ีเป็นคนดูแล เรำวำงแผนใช้เวลำท่ีไม่รู้ว่ำ

ส้ันหรือยำว วำ่จะท�ำทุกวันให้มีควำมหมำย เป็นเวลำท่ีมี

คุณภำพ ให้เขำรู้สึกว่ำไม่ติดค้ำงกับใครท้ังส้ิน เช่น เขำ

ทะเลำะกับใครหรือมีหนี้ เรำก็พยำยำมแก้ไขให้หมด เขำ

เป็นห่วงพ่อท่ีแยกไปอยู่คนเดียว ผมก็รับพ่อเขำมำอยู่ที่

บ้ำน ตื่นขึ้นมำอะไรจะมีควำมสุขเท่ำกำรได้เจอพ่อแม่ลูก 

เขำติดหนี้ กยศ. (กองทุนกู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ) ผมก็ไป

ติดต่อขอประนอมหนี้จนยกฟ้องในที่สุด 

ผมท�ำตั้งแต่รู ้ว ่ำเขำป่วยเป็นมะเร็ง ท�ำตอนเขำ

เดินได้ กินได้ พูดได้ มองได้ จนถึงวันท่ีเขำไม่อยู่จรงิๆ  

ผมนึกไม่ออกว่ำไม่ได้ท�ำอะไร มีส่ิงเดียวท่ีผมท�ำให้เขำ 

ไม่ได้ก็คือกำรท่ีแม่ต้องกำรเห็นลูกเติบโต แต่ช่วงคร่ึงปี
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ก่อนเขำเสยี ได้แสดงให้เห็นว่ำฉันเป็นพ่อก็จริง แต่ก็ดูลูก

แทนได้ ท�ำหน้ำที่แม่ให้เขำวำงใจ 

ผมก็ดิ้นรนมำกจนแทบไม่มีข้อไหนที่ไม่ได้ท�ำเลย 

เหลือแค่ควำมเสียใจของตัวเองท่ีได้ใช้ช่วงเวลำท่ีอยู่ด้วย

กันน้อยไปหน่อย แน่นอนว่ำทุกคนมีครอบครัว มีควำม

ฝัน มีควำมหวังอยำกเห็นลูกเป็นอย่ำงนั้นอย่ำงนี้ ผมแค่

เสียใจท่ีเขำไม่ได้มีโอกำสเห็นส่ิงท่ีเขำอยำกเป็น ไม่ได้มี

ชวีิตอย่ำงทีเ่ขำอยำกเป็น แค่เสียดำยแทนเขำ…เท่ำนัน้เอง

“ก�าลังใจที่สร้างเอง” ส�าคัญที่สุดส�าหรับผู้ป่วย
ส่ิงท่ีคนป่วยต้องกำรจริงๆ คือกำรใช้ชวีิตให้เป็นปกติ

ที่สุด เห็นหน้ำคนที่รัก เห็นหน้ำลูก มีกิจกรรมเหมือนคน

ท่ัวไป และผมคิดว่ำไม่มีอะไรส�ำคัญเท่ำกับก�ำลังใจท่ีเขำ

ต้องสร้ำงข้ึนมำเอง คนป่วยต้องต้องมีวิธีคิดให้ตัวเองมี

ควำมสุข บำงคนเป็นแม่ มลีกูเป็นท่ียดึเหนีย่ว บำงคนไม่มี

ครอบครัว บำงคนไม่มศีำสนำ ไม่มีใครเลย แต่คณุต้องรู้ว่ำ

คุณต้องจับอะไรไว้ ไม่อย่ำงนั้นจะเหมือนตกน�้ำ น�้ำพัดไป

เรื่อยๆ ไม่รู้จะตกเหวเมื่อไหร่ 
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ถ้ำเรำรู้สึกว่ำตัวเองมคุีณค่ำ จะไม่อยำกตำย อย่ำงคณุ

นุ่น เวลำผมพำเขำไปขำยของท่ีห้ำงหรือที่ร้ำน (เบเกอร่ี) 

จะมีผู้ป่วยเข้ำมำถำมหรือก�ำลังใจเยอะมำก ผมพยำยำม

เชยีร์อพัว่ำ ทุกคนคำดหวงัในตวัคณุ ทกุคนมองว่ำคณุเป็น

หญิงแกร่ง เป็นไอดอล เขำกเ็ลยรู้สึกตวัว่ำนอกจำกลกูและ

ครอบครัว ฉันต้องสู้เพือ่ทกุคนท่ีคำดหวงัในตวัฉนั มนัเป็น

อะไรมำกกว่ำผู้หญิงคนหนึ่งหรือครอบครัวหนึ่ง แต่เป็น

แบบอย่ำงท่ีหลำยคนมองหำ และทุกวันนี้ ถึงเขำจะเสีย

ไปแล้ว แต่ผมเชื่อว่ำทุกคนก็ยังมองว่ำคุณนุ่นป่วยระยะ

สุดท้ำยยังอยู่มำได้ 5 ปี ฉันเป็นแค่ระยะ 1 - 2 ร้องไห้จะ

เป็นจะตำยทุกวัน เพรำะฉะนั้นฉันต้องอยู่ได้ 10 ปี ผมก็

ยังคิดว่ำค�ำว่ำ “แม่นุ่นยังอยู่ได้ขนำดนี้ ฉันต้องอยู่ได้” ยัง

อยู่อีกนำน…ฮีโร่หลำยๆ คนก็ไม่ได้อยู่ในโลกแล้ว

ให้เด็กรู้เห็นและร่วมดูแล... 
การรับรู้และยอมรับแบบไร้ค�าอธิบาย

บำงครอบครัวถ้ำเพิ่งให้ยำแม่ ลูกต้องไปอยู่ท่ีอื่น 

แยกแม่แยกลูก แต่ผมไม่ได้คิดแบบนั้น ผมคิดเสมอว่ำ

ไม่รู้ว่ำเขำจะอยู่ด้วยกันอีกนำนเท่ำไหร่ ผมจะให้เด็กเห็น 
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ทุกๆ วนั ทุกๆ กำรรกัษำท่ีเดก็ดไูด้ เวลำเรำอยูบ้่ำน เขำได้

เหน็ว่ำแม่เป็นอะไร พ่อต้องเหนือ่ยแค่ไหนท่ีจะดแูลแม่ แม่

ต้องเจ็บแค่ไหน แม่ต้องใช้ยำอะไร แม่เจ็บปวด แม่เลือด

ไหล เขำจะช่วยหยบิส�ำล ีหยบิยำ เขำเหน็พ่อต้องไปซ้ือยำ

ต่ำงประเทศ เหน็พ่อต้องท�ำงำน กิจกรรมพวกนีแ้หละทีเ่ขำ

ซมึซับและไม่ต้องมคี�ำอธิบำยใดๆ ท้ังส้ิน เพรำะเขำได้เหน็

ได้เข้ำใจทุกวัน คนโตตลอดเวลำตั้งแต่อนุบำล 3 ยัน ป. 4 

คนเล็กตั้งแต่ยังไม่เข้ำอนุบำลจนเข้ำอนุบำล 3 นำนพอให้

เด็กคนหนึ่งเข้ำใจโดยไม่ต้องมีค�ำถำม 

ผมไม่ได้มองว่ำลูกเป็นเด็ก ไม่จ�ำเป็นต้องปกปิด

ควำมคิดหรือควำมเจ็บป่วยกับเด็ก แต่อำจจะมีบำง

เหตุกำรณ์ท่ีผมต้องกันเขำออกไป เช่น วินำทีท่ีแม่หัวใจ

ไม่เต้นแล้ว เพรำะคงหนกัเกนิไปส�ำหรับเขำ เมือ่แม่จำกไป 

พวกเขำยอมรับกำรเปลีย่นผ่ำนได้ดทีีเดยีว เพรำะเวลำแม่

ป่วยเข้ำโรงพยำบำลครั้งล่ำสุดก็เป็นเดือน นำนพอให้เด็ก

เข้ำใจว่ำกำรขำดหำยคืออะไร
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“พอแล้ว” ท�าเต็มที่และไม่ยื้อ
ตอนที่คุณนุ่นจะเสยีชีวิต นอนไม่ได้สติ ผมคิดว่ำถ้ำ

เธอมำสิงท่ีตัวฉนั เธอต้องกำรอะไร ถ้ำผมเอำตวัเองเหนอื

กว่ำเขำ บำงทีควำมรักก็ท�ำอะไรมำกเกิน เขำหวุดหวิด

จะไปหลำยครั้ง ทุกครั้งเหมือนกำรซ้อมใหญ่ จะตำยไหม 

เตรียมวดัไหน มนัผ่ำนกำรคิดมำนำนแล้ว เขำไม่เคยบอก

ว่ำไม่ใส่ท่อ แต่เขำบอกอย่ำงหนึ่งว่ำถ้ำเขำต้องทนทรมำน

มำก อย่ำท�ำนะ วันท่ีผมต้องตัดสินใจจะสู้หรือถอย ผม

คิดถึงค�ำนี้ ปลอดล็อกได้ทุกอย่ำง เรำจะไม่ใช้ควำมรัก

ของเรำเป็นตวัชีว้ดัทกุอย่ำง พอถำมตวัเองว่ำ “ถ้ำเป็นเขำ 

เขำอยำกได้อะไร” ค�ำตอบก็ขึ้นมำในใจว่ำ “พอแล้ว” แค่

นี้ก็สวยแล้ว ผิวพรรณก็ยังสวยงำม และได้เจอคนที่รักกัน 

ผมยือ้ให้เขำอยู ่1-2-3 เดอืนได้สบำย ทำงกำรแพทย์

ท�ำได้แน่นอน แต่ก็อย่ำงที่บอกว่ำเรำอยู่ด้วยควำมรู้ เรำมี

ควำมรูว่้ำใส่น�ำ้เกลอื ใส่ยำ สุดท้ำยกต็ำยแบบสภำพไม่สวย 

เฟะๆ บวมๆ เลยเอำแบบนีด้กีว่ำ ตอนเขำจะไป บังเอญิผม

อยู่คนเดียวตอนเที่ยงคืน เลยขอยื้อต่ออีกวันหนึ่งเพรำะ

คิดว่ำเขำคงอยำกเจอลูก อยำกเจอทุกคนก่อน แล้วค่อย

ปล่อยไป กำรจัดงำนศพทุกอย่ำงเรียบร้อยไปหมด ไม่มี
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อะไรติดขัดสักอย่ำง ตอนตำยก็แค่ควักไอโฟนมำดูว่ำ

เขียนอะไรไว้บ้ำง เตรียมไว้หมดแล้ว เหลือแค่เอำมำท�ำ

ตำมที่เตรียมไว้ 

 “เพจแม่นุ่น” ท�าต่อเพื่อตอบแทนสังคม
ผมต้องท�ำเพจต่อไป เพรำะสังคมสนับสนุนเรำทุก

อย่ำง กำรที่เรำเสียคนรักไป บำงคนหนีเลยหรืออำจจะไม่

กลบัมำอกี เพรำะมนัทรมำน แต่ผมกบัคณุนุน่ไม่ได้ท�ำเพือ่

ตัวเองมำนำนแล้ว คนอื่นดูเรำ เขำอยำกเป็นผู้ดูแลแบบ

เรำท่ีมีควำมรู้ ถ้ำเป็นผู้ป่วยก็อยำกอดทนเหมือนคุณนุ่น 

เรำก็ยังต้องท�ำต่อไป เพรำะคนป่วยเกิดใหม่ทุกวัน เรำอยู่

ตรงนี้เห็นปัญหำผู้ดูแล ทั้งเรื่องหมอ และกำรสำธำรณสุข

ท่ีเห็นเงินมำกเกินไป ผมได้รับเชิญไปพูดท่ีโรงพยำบำล

ต่ำงๆ นี่เป็นโอกำสที่ผมจะเป็นหนึ่งในตัวแทนผู้ป่วยท่ี

พูดเร่ืองควำมเป็นมนุษย์ของผู้ป่วยให้หมอฟัง ให้ควำมรู้

ผู้ป่วยและญำติ และจะท�ำเท่ำที่มีศักยภำพ 

ส่วนโครงกำรสร้ำงอำชีพต่ำงๆ ก็จะท�ำต่อ เช่น สอน

ท�ำเค้กฟรี เพรำะคนในบ้ำนเรำ พอป่วยก็ไปท�ำงำนไม่ได้ 

คนดแูลไปท�ำงำนไม่ได้ กโ็ดนไล่ออก ลกูกย็งัเรียน จะตำย
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กันหมดทั้งครอบครัว กำรเจ็บป่วยแบบนี้ใครช่วยเท่ำไหร่

ก็ไม่พอ “เหมือนเอำเงินเป็นคันรถมำเท” ของผมกับคุณ

นุ่นใช้แบบประหยัดป่วย 5 ปี ก็ 7 - 8 ล้ำน (ใช้ยำที่เบิกไม่

ได้ประมำณ 1 แสนบำท / ครั้ง / 3 สัปดำห์) และอย่ำลืม

ว่ำต่อให้ผู้ป่วยตำยไปแล้ว บำงครอบครัวต้องใช้หนี้สินไป

หลำยปี ถ้ำเป็นผู้น�ำครอบครัว ต้องดูแลทั้ง before และ 

after ถ้ำท�ำได้ก็ต้องช่วยเหลือตัวเองให้ได้มำกที่สุด และ

ต้องมอีำชพี กำรช่วยคนทีด่ท่ีีสุดคอืกำรสร้ำงอำชพีให้เขำ

ดูแลตัวเองได้

เชิงอรรถและข้อมูลอ้ำงอิง:
1 อ่ำนเพิ่มเติม “แม่นุ่นคือใคร” ที่

https://www.facebook.com/noonsupermom/photos/ 
a.323750634421759.1073741826.321964454600377/ 
370963386367150



กลับบ้านเรานะแม่
มะล ิณ อษุา
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ไม่ง่ายเลยกับกำรยอมรับควำมตำยท่ีอยู่ตรงหน้ำ...โดย

เฉพำะกับเด็กที่มีอำยุเพียง 13 ขวบ และหำกไม่ใช่เพรำะ

จิตใจอันแน่วแน่ที่จะท�ำเพื่อคนที่รักเป็นครั้งสุดท้ำย เรำก็

คงจะไม่ได้รู้จัก “น้องบิ๊ก ไมค์หมดหนี้” คนนี้

วนัท่ีผูเ้ขียนได้นัง่สนทนำกบัคณุแม่ของน้องบ๊ิก น้อง

ได้จำกไปแล้ว 107 วนั แต่ในควำมรูสึ้กของคนเป็นแม่นัน้ 

รำวกับเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวำนนี้เอง

เย็นวันนั้น บทสนทนำที่ว่ำด้วยเรื่องรำวกำรต่อสู้อัน

ทรหดและยำวนำนของ 3 แม่ลูก ถูกรื้อฟื้นข้ึนมำอีกคร้ัง 

ผู้เขียนรู้สึกหวั่นๆ อยู่ในอกว่ำจะเป็นกำรเปิดบำดแผลท่ี

ก�ำลังจะสมำนและน�ำมำซึ่งควำมเจ็บปวดอีกครั้ง และก็

เป็นดังคำด ทั้งควำมทุกข์ ควำมคับข้องใจ รินหลั่งออก

มำอย่ำงไม่ขำดสำย

แม้ว่ำโจทย์ของเรำจะเป็นเร่ือง “บทเรียนจำกควำม

ตำย” แต่ก็หลีกเลี่ยงท่ีจะพูดถึงเรื่องชีวิตที่ผ่ำนมำไม่ได้ 
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เพรำะส�ำหรับผู้เขียนแล้ว คุณภำพกำรด�ำเนินชีวิตท่ีผ่ำน

มำ มผีลต่อกำรเผชญิหน้ำกบัควำมตำยและกำรมชีวีิตต่อ

ไปของคนที่อยู่ข้ำงหลังยิ่งนัก

คุณภำพกำรด�ำเนินชีวิตท่ีว่ำนี้ ไม่ได้หมำยควำมถึง 

กำรเข้ำรับกำรรักษำในโรงพยำบำลเอกชนทีม่เีครื่องมอืทนั

สมัย พักอยู่ห้องพิเศษ กินอำหำรบ�ำรุงรำคำแพง ซ่ึงอำจ

จะเป็นไปได้ส�ำหรับผู้ป่วยรำยอื่น แต่กับน้องบิ๊ก คุณภำพ

ชวีิตท่ีดท่ีีสุดคอื กำรได้อยูก่บัคนทีรั่ก ได้รับกำรดแูลอย่ำง

เต็มก�ำลังควำมสำมำรถ ในขณะเดียวกันผู้ดูแลก็ยอมรับ

กำรตัดสินใจ และท�ำตำมควำมปรำรถนำในวำระสุดท้ำย

น้องบ๊ิก หรือเด็กชำยเจษฎำ เย็นอนงค์ อำย ุ13 ปี 

ภูมิล�ำเนำอยู ่ที่จังหวัดชัยภูมิ มีควำมใฝ่ฝันอยำกเป็น

ทหำรเพือ่ปกป้องประเทศไทย แต่ควำมฝันกต้็องสะดดุลง 

เมื่อร่ำงกำยไม่เอื้ออ�ำนวย ก่อนหน้ำนี้บ๊ิกร่ำงกำยไม่ค่อย

แข็งแรงและมีโรคประจ�ำตัว จนกระทั่งวันหนึ่งรู้สึกปวด

ศีรษะอย่ำงรุนแรง แม่จึงได้เหมำรถคนข้ำงบ้ำนน�ำตัวส่ง

โรงพยำบำลประจ�ำอ�ำเภอ แต่แพทย์ก็ไม่สำมำรถตรวจหำ

สำเหตุที่แท้จริงได้ ท�ำได้แต่เพียงรักษำตำมอำกำร

“เวลาที่ปวดมากๆ น้องจะไม่ปริปากบอกแม่เลย จะ

นอนนิ่งๆ แล้วก็ขอยาพาราฯ 2 เม็ด หรือบางทีก็บอกว่า 
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‘ขอไปนอนโรงพยาบาลได้ไหม ถ้าไม่นอน ต้องตายแน่ๆ’ 

ตอนนั้นเราก็ยังไม่รู้โรค อาการน้องก็ทรุดลงเรื่อยๆ หมอ

เลยส่งตัวไปท่ีโรงพยาบาลมหาราช (จ.นครราชสีมา) พอ

เอกซเรย์เสร็จ หมอก็สั่งผ่าตัดคืนนั้นเลย ปรากฏว่า มีน�้า

ค่ังในโพรงสมอง จากการถูกลกูบอลกระแทก แต่พอผ่าตดั

ไปแล้วกลับพบเนื้องอกขนาด 3 เซนติเมตร แต่หมอไม่

แน่ใจว่าเป็นเนื้อร้ายหรือเปล่า พอได้ยินแค่นั้นก็เข่าอ่อน

ลงทันท ีหมอกบ็อกว่าจะส่งตวัไปขอนแก่น แต่ขอนแก่นก็

ไม่รับ เพราะก้อนเนื้ออยู่ติดกับก้านสมอง การผ่าตัดเสีย่ง

มาก อาจจะไม่ฟ้ืน อาจจะเป็นเจ้าชายนทิรา หรืออาจจะเสีย

ชีวิต ฟังแล้วไม่มีความหวังเหลือให้สักนิดเลย”

น้องบ๊ิกต้องผ่ำนกำรผ่ำตัดหลำยต่อหลำยครั้ง ซึ่ง

ส่วนใหญ่เป็นกำรผ่ำต�ำแหน่งเดิม ซึ่งเจ็บปวดมำก แต่ก็

อดทนต่อควำมเจ็บปวด พยำยำมฟื้นฟูตัวเอง ท�ำตำมท่ี

แพทย์แนะน�ำอย่ำงเคร่งครัด ประกอบกับกำรดูแลเอำใจ

ใส่ของแม่อย่ำงใกล้ชิด

เวลำไปพบแพทย์ สองแม่ลูกต้องออกเดินทำงล่วง

หน้ำ 1 วัน หอบหิ้วเต็นท์ไปกำงนอนท่ีหน้ำร้ำนสะดวก

ซื้อใกล้ๆ กับโรงพยำบำล ตอนเช้ำก็พำลูกยื่นเอกสำรพบ

แพทย์ตำมนัด 
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“ถามว่าบ๊ิกเหนื่อยไหมลูก บ๊ิกก็บอกว่า ไม่เหนื่อย

แม่ ประหยัดดีเนาะแม่เนาะ แม้กระทั่งข้าวถุงละ 5 บาท 2 

ถุง กับข้าวถุงเดียวแบ่งกันกิน พอเข้าฟังผลตรวจชิ้นเนื้อ 

ก็ปรากฏว่า น้องเป็นมะเร็งระยะที่ 3 ก้อนเนื้ออยู่ที่ก้าน

สมอง โรงพยาบาลมหาราชไม่สามารถฉายรังสีต�าแหน่ง

นี้ได้ ต้องส่งต่อ พอประสานไปที่โรงพยาบาลไหนก็ไม่รับ 

แทบหมดหวัง แต่สุดท้ายโรงพยาบาลรามาธิบดีก็ตอบรับ

“วันท่ีข้ึนรถโดยสารไปโรงพยาบาลรามาฯ ครั้งแรก 

แม่บังเอิญเห็นผมเขาร่วง เราก็ท�าเป็นไม่เห็น เพราะมี

คนบอกว่าคนผมร่วงเหมือนจะเป็นระยะสุดท้ายแล้ว เรา

ก็พยายามไม่ให้ลูกเห็น อย่างตอนที่ลูกหนุนตัก เราก็

พยายามปัดเบาๆ เขาก็จะบอกว่า ‘แม่ไม่ต้องท�าหรอก 

อ้าย (ค�าแทนตัว) เห็นอยู่ ผมร่วงเยอะใช่ไหม อ้ายไม่เป็น

อะไรหรอก อ้ายแข็งแรง ยังอยู่ได้อีกนาน เป็นมะเร็งแค่นี้

เอง อ้ายแข็งแรงกว่าแม่อีก แม่อย่าคิดมากเลย’ พอได้ยิน 

เราก็ร้องไห้เลย”

กำรรักษำคร้ังนี ้มโีจทย์ส�ำคญัเพิ่มเข้ำมำอกีเร่ืองหนึง่ 

คือ ค่ำใช้จ่ำยที่เพิ่มขึ้นเป็นเงำตำมตัว โดยเฉพำะค่ำยำ ที่

ต้องน�ำเข้ำมำจำกต่ำงประเทศในรำคำส่ีแสนบำท แม้จะ

ไม่มีเงิน แต่แม่ก็พยำยำมท่ีจะหำทำงกู้หนี้ยืมสินเพ่ือจะ
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น�ำมำจ่ำยค่ำยำ แม้สักครึ่งเดียวก็ยังดี ดีกว่ำไม่ได้ท�ำอะไร 

เลย ซึ่งวันที่แม่ปรึกษำกับแพทย์ที่ให้กำรรักษำ น้องบิ๊กก็ 

อยู่ตรงนั้นด้วย เขำถำมรำคำยำจำกแพทย์ และหันมำ 

บอกกับแม่ว่ำ

“ถ้าแม่จะกู้เงินมาส่ีแสนเพ่ือซ้ือยาให้อ้าย แม่เอา

ไปท�าบ้านดีกว่าไหม ให้อ้ายได้กลับไปตายท่ีบ้าน อยู่กับ

แม่ ไม่ว่าจะกินยายังไงอ้ายก็ต้องตาย” คร้ังนั้นแพทย์ได้

พยำยำมประสำนมลูนธิิเพ่ือหำเงินมำสมทบค่ำยำ แต่ก็ได้

จ�ำนวนหนึ่ง ยังขำดอีกนับแสนบำท

วันหนึ่ง ระหว่ำงท่ีแม่กับน้องบ๊ิกเข้ำรับกำรรักษำ

ท่ีโรงพยำบำลรำมำธิบดี แม่จึงได้ชวนน้องบ๊ิกกระโดด

สะพำนเพื่อจบปัญหำที่เผชิญอยู่ แต่ลูกชำยก็ได้เตือนสติ

แม่ว่ำ ถ้ำเรำกระโดดสะพำนตำยทั้งคู่ แล้วบีม (พี่สำว) จะ

อยู่กับใคร

ระหว่ำงท่ีน้องบ๊ิกเข้ำรับกำรรักษำตำมโรงพยำบำล

ต่ำงๆ นั้น น้องบีม ลูกสำวคนโตต้องถูกน�ำไปฝำกไว้ตำม

บ้ำนญำติ ซึ่งต้องอำศัยควำมอดทนอีกทำงหนึ่งด้วยเช่น

กัน ช่วงเวลำแห่งควำมสุขที่จะได้อยู่พร้อมหน้ำพร้อมตำ

กัน ช่ำงแสนส้ันและเลือนลำงในควำมทรงจ�ำเหลือเกิน 
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กระนั้นน้องบีมก็ยังคงอดทนและท�ำหน้ำท่ีตัวเองได้เป็น

อย่ำงดี

เมื่อน ้องบ๊ิกเข ้ำ รับกำรฉำยรังสี ท่ีโรงพยำบำล

รำมำธิบดี โดยได้รับควำมช่วยเหลือจำกอำจำรย์แพทย์

ในกำรให้เข้ำพักที่บ้ำนพักซ่ึงอยู่ไม่ไกลจำกโรงพยำบำล 

ผลกำรฉำยรังสีปรำกฏว่ำ มะเร็งไม่ตอบสนอง และมแีนว-

โน้มจะลุกลำมมำกยิ่งขึ้น แพทย์จึงได้ให้กลับมำพักรักษำ

ตวัต่อทีบ้่ำน โดยกลำงวนัพีส่ำวก็ไปโรงเรียนตำมปกต ิแม่

ออกไปรับจ้ำงท�ำงำนบ้ำน บำงวันท่ีบ๊ิกแข็งแรงก็ตำมไป

ด้วย วันไหนที่มีอำกำรเพลียๆ ก็นอนรออยู่ที่บ้ำน

แต่ละวันก่อนออกไปท�ำงำน แม่จะต้องดูแลควำม

เป็นอยู่ของบ๊ิกจนเรียบร้อย ซ่ึงใช้เวลำพอสมควร ท�ำให้

แม่ไม่ได้กินข้ำวเช้ำเลยสักวัน แม้ว่ำบ๊ิกจะถำม แม่ก็จะ

ตอบว่ำกินแล้วทุกคร้ัง ตอนเที่ยงก็ต้องรีบกลับมำดูแล

ลูก และกลับไปท�ำงำน ซึ่งก็มักจะล่วงเวลำบ่ำยโมง ท�ำให้

ไม่ได้กินข้ำวทัง้ตอนเช้ำและเทีย่ง ท�ำไปได้สกัพักร่ำงกำย

กป็ระท้วงว่ำไม่ไหว ประกอบกบัน้องบิ๊กจับได้ว่ำแม่ไม่ได้

กินข้ำว เลยใช้วิธีให้แม่ป้อนบ๊ิก 1 ค�ำ แล้วก็ป้อนตัวเอง  

1 ค�ำสลับกัน
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เมือ่ร่ำงกำยของน้องบ๊ิกค่อยๆ อ่อนแรงลง เนือ่งจำก

ก้อนเนือ้เพิ่มขนำดและไปกดทับเส้นประสำท วนัหนึง่บิ๊กก็

บอกแม่ว่ำ “อ้ายไม่ไหว เหนื่อย อ้ายจะอยู่ได้อีกนานไหม 

ไม่รู้สึกหิวเลย” พอแม่ให้ก�ำลังใจ ให้เข้มแข็ง ให้อยู่ต่อไป

อกีนำนๆ น้องบ๊ิกกจ็ะเตอืนแม่ว่ำ ถ้ำอยูต่่อไปกจ็ะทรมำน

ทุกฝ่ำย ท้ังตวับ๊ิกเอง ท้ังแม่ แต่ถ้ำบ๊ิกตำยไป แม่กจ็ะสบำย 

พูดเสร็จก็จะกอดแม่ ยิ่งอำกำรทรุดลง แม่ก็ได้ขอร้องให้

ไปพบแพทย์ แต่บิ๊กก็ยังยืนยันที่จะอยู่ที่บ้ำน ด้วยเหตุผล

ที่ว่ำ “ถ้าไป ยังไงก็ตาย ขอตายอยู่ที่บ้านดีกว่า” สุดท้ำย

แม่เลยขอควำมช่วยเหลอืจำกหมอครอบครัวท่ีดแูลกนัมำ

ตลอด น้องบิ๊กจึงได้ยอมไปโรงพยำบำล เมือ่ได้รบัน�ำ้เกลอื 

ก็อำกำรดีข้ึน ควำมรู้สึกหิวก็กลับมำอีกคร้ัง แต่ไม่นำน

อำกำรก็ทรุดลงอีกครั้ง จนกระท่ังน้องบ๊ิกน็อคคร้ังท่ีสอง 

คือนอนนิ่งไม่ไหวติง

ก่อนที่จะแน่นิ่งไปนั้น น้องบ๊ิกได้บอกแม่ว่ำ “อ้าย

อยากช่วยแม่ แม่เป็นหนี้มาเยอะแล้ว ถ้าอ้ายตาย แม่ก็จะ

ได้ไปท�างานหาเงินมาใช้หนี ้ไม่ต้องเป็นภาระ เลีย้งบีมคน

เดียว” แต่คนเป็นแม่ พอได้ยนิอย่ำงนัน้กย็งัคงยนืยนัว่ำ ถึง

เป็นหนีแ้ม่กย็อม ขอเพียงลกูยงัมชีวีิตอยู ่น้องบ๊ิกนอนนิ่ง 

นำนนับสัปดำห์ จนเกิดแผลกดทับ มีเพียงชีพจรเท่ำนั้น
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ที่บ่งบอกถึงสัญญำณชีพ แพทย์จึงแจ้งว่ำจะส่งตัวไปโรง-

พยำบำลประจ�ำจังหวัดเพื่อเจำะคอใส่ท่อ แต่แม่ได้ยืนยัน

ควำมต้องกำรที่น้องบิ๊กบอกไว้ล่วงหน้ำแล้วว่ำ

“ถ้าผมจะตาย ห้ามช่วยชีวิตผม ห้ามใส่ท่อ ห้ามปั๊ม

หัวใจ ญาติพี่น้องทุกคน กระทั่งแม่ก็ไม่มีสิทธิ์ ผมขอแค่

นี้ ผมอยากไปแบบสบาย เพราะว่าผมพร้อมแล้วที่จะไป” 

ซึ่งทุกคนก็เคำรพในกำรตัดสินใจของน้องบ๊ิก จนกระทั่ง

อำกำรทรุดลงถึงที่สุด บำงช่วงจะมีอำกำรเกร็ง เนื่องจำก

กำรกดทับของก้อนเนื้อ แพทย์ก็ได้ถำมอีกคร้ังว่ำ จะให้

ส่งตัวน้องบ๊ิกเข้ำจังหวัดไหม แม้จะขัดกับควำมต้องกำร

ในใจ แต่แม่ก็ยังคงยืนยันที่จะท�ำตำมควำมต้องกำรของ

ลูก แพทย์จึงอนุญำตให้กลับบ้ำน

วนัทีน้่องบ๊ิกกลบับ้ำน ท้ังญำติและคนในหมูบ้่ำนก็ได้

เหมำรถไปรับ พอกลับมำอยู่บ้ำน น้องบ๊ิกก็ยังอยู่ต่อมำ

ได้อีก บำงช่วงมีอำกำรเหมือนใจจะขำด แต่ก็ยังไม่ยอม

จำกไป จนกระทั่งถึงวันเกิด ป้ำหมอที่ให้ควำมช่วยเหลือ

ครอบครัวน้องบิ๊กมำตลอด ก็เลยเสนอจะจัดงำนวันเกิด

ให้ วันนั้นมีทั้งแพทย์ท่ีโรงพยำบำลซ้ือเค้กวันเกิดไปให้ 

เพื่อนๆ ท่ีโรงเรียน ญำติๆ และพ่อของน้องบ๊ิกก็มำร่วม

ด้วย ปรำกฏว่ำน้องบ๊ิกก็ลืมตำข้ึนมำมอง และมีชีวิตอยู่



53
กลับบ้านเรานะแม่

ต่อได้อีกเกือบครึ่งเดือน โดยท่ีไม่ได้ให้น�้ำเกลือ และไม่

สำมำรถกินอำหำรได้

หลงังำนวนัเกดิ น้องบ๊ิกอำกำรทรุดลงเร่ือยๆ แพทย์

บอกว่ำเป็นอำกำรของธำตแุตก ไม่สำมำรถควบคมุกำรขับ

ถ่ำยได้ แม่ต้องคอยช่วยท�ำควำมสะอำด รวมถึงกำรดูแล

แผลกดทับ และคอยหยอดน�้ำที่ปำก

แม่จึงได้โทรศพัท์ไปหำตำ ซึง่น้องบ๊ิกรกัมำก ในคนืที่

ตำก�ำลงัเดนิทำงมำจำกต่ำงจงัหวดันัน้ น้องมอีำกำรหำยใจ

เฮอืกเหมอืนจะขำดใจถึง 4 คร้ัง ญำติๆ  ท่ีไปนอนเฝ้ำ ช่วย

กันเอำยำมำนวดเฟ้น จนกระทั่งบิ๊กรู้สึกตัวกลับมำ

เวลำตส่ีีของวนันัน้ ตำกม็ำถึง น้องบิ๊กลมืตำข้ึนมำอกี

ครัง้ ญำติๆ ต่ำงพำกนัร้องไห้ เพรำะนกึไม่ถึงว่ำน้องบ๊ิกจะ

อดทนรอคอยได้ถึงขนำดนี ้สำยวนัถัดมำ ตำมำยนือยูข้่ำง

เตียง ถำมหลำนว่ำอยำกฟังเพลงไหม แล้วตำก็ร้องเพลง

คนบ้านเดียวกัน ให้ฟัง จู่ๆ น้องก็ยกนิ้วโป้งให้ตำ ญำติ

คนอื่นๆ ก็พำกันร้องเพลงให้หลำนแล้วก็ปรบมือกัน พอ

เห็นว่ำลูกอำกำรดีขึ้น แม่ก็เลยเหมำรถพำมำโรงพยำบำล

อีกครั้ง แต่แพทย์ก็ได้แจ้งว่ำ ไม่สำมำรถท�ำอะไรให้ดีข้ึน

ได้ แม่ก็ยังคงยืนยัน เนื่องจำกทนเห็นลูกทรมำนโดยไม่

สำมำรถช่วยเหลืออะไรไม่ได้
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จนกระท่ังวันหนึ่ง ขณะท่ีแม่ยกตัวเพ่ือเปลี่ยนผ้ำ-

อ้อม น้องก็อุทำนขึ้นมำ และค�ำพูดแรกท่ีแม่ได้ยินคือ  

“แม่ครับกอดที” วันนั้นแม่ดีใจถึงกับเป็นลม หลังจำกนั้น

น้องบ๊ิกก็เปรยบอกกับแม่ว่ำ อยำกไปร้องเพลงไมค์หมด

หนี้ เพื่อช่วยเหลือแม่ เพรำะถ้ำแม่หมดหนี้ เขำก็จะสบำย 

พอตั้งใจเช่นนั้น น้องบิ๊กก็ฝึกร้องเพลงทุกวัน ทั้งๆ ที่ไม่มี

แรง พยำยำมขยับเนื้อขยับตัว เวลำแม่เข็นรถไปเล่นบ้ำน

คนนั้นคนนี้ ก็ร้องเพลงให้เขำฟัง สุดท้ำยแม่ก็เลยท�ำตำม

ควำมฝันของลูก ติดต่อไปที่รำยกำรไมค์หมดหนี้ และได้

รับกำรตอบรับอย่ำงรวดเร็ว

“พอถึงเวลาเราก็ไป แต่ก็ไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้รับ

ความช่วยเหลือเยอะขนาดนี้ น้องก็เลยถามว่า แม่ดีใจยัง 

แม่พอหรือยงั กเ็ลยตอบไปว่า แม่พอแล้วลกู เรามเีงินแล้ว 

เราไปรักษาต่อนะ บิ๊กจะได้หาย”

น้องบิ๊กเลยตอบว่ำ รักษำไปก็ไม่หำย เงินที่ได้มำให้

แม่เอำมำใช้หนี้ ซื้อท่ีสร้ำงบ้ำน เพรำะบ้ำนที่อยู่นั้นเป็น

บ้ำนของตำ ซึ่งแต่งงำนใหม่ ถ้ำตำเสียชีวิต แม่กับพี่จะ

ไม่มีบ้ำนอยู่ ให้สร้ำงบ้ำนของตัวเองก่อน เงินอีกส่วนแบ่ง

ให้กบัมลูนธิิเพือ่ช่วยเหลอืคนท่ีล�ำบำกต่อไป แล้วกส่ั็งเสีย
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กับพ่ีสำวว่ำ บ๊ิกหำเงินให้แล้ว พ่ีต้องตั้งใจเรียน เลี้ยงแม่ 

ต่อไปเป็นหน้ำที่ของพ่ีแล้ว เพรำะตัวเองคงจะอยู่ได้อีก

ไม่นำน ตอนนี้พอใจแล้ว หมดห่วงแล้ว ควำมฝันที่อยำก

เป็นทหำร ก็ได้รับกำรเตมิเตม็จำกลงุทหำร กองก�ำลงัรกัษำ

ควำมสงบเรียบร้อยจังหวัดชัยภูมิ ได้สวมชุดทหำร ได้ถือ

ปืน และได้ขึ้นรถทหำรแล้ว

นอกจำกนั้น น้องบ๊ิกยังได้บอกควำมต้องกำรอีกว่ำ 

ในงำนศพของตนเองนัน้ ไม่ให้ทุกคนใส่เส้ือผ้ำสีด�ำ เพรำะ

เขำจำกไปอย่ำงสบำย ไม่ให้เศร้ำหมอง ให้เปิดเพลงเหมอืน

เป็นงำนรื่นเริง

แมว้ำ่บ้ำนหลงัใหมจ่ะยังสร้ำงไมเ่สร็จ แต่ทกุคนกล็ง

ควำมเห็นกันว่ำ จะพำบ๊ิกย้ำยเข้ำมำอยู่ด้วยกันก่อน ใน

คืนที่น้องบิ๊กจำกไป ปกติจะมีญำติๆ อยู่เวรนั่งเฝ้ำตลอด

ท้ังคืน แต่เพียงช่วงเวลำส้ันๆ ท่ีแม่เผลองีบหลับไปด้วย

ควำมอ่อนเพลีย ปรำกฏว่ำเป็นช่วงที่บิ๊กเลือกที่จะจำกไป

พร้อมรอยยิ้ม

แม้ว่ำกำรจำกไปของน้องบ๊ิกจะน�ำมำซึ่งควำมเศร้ำ

โศกเสียใจ แต่กำรได้ท�ำทุกอย่ำงอย่ำงเต็มท่ีตลอดช่วง

เวลำที่ผ่ำนมำ คือคุณภำพชีวิตที่ดีที่สุดเท่ำที่จะท�ำได้ อีก
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นัยยะหนึ่ง ก็เป็นยำทิพย์ท่ีช่วยสมำนบำดแผลในใจของ 

คนที่ยังอยู่ข้ำงหลัง ทุกสิ่งทุกอย่ำงที่ได้ท�ำลงไปนั้น ไม่มี

ส่ิงใดตดิค้ำงต่อกนั ควำมดงีำมและเจตนำรมณ์อนัแน่วแน่ 

จะเป็นก�ำลังใจให้คนข้ำงหลังยืนหยัดต่อสู้ต่อไป

และนีค่อืบทเรียนจำกคนตวัเลก็ๆ ท่ีมหีวัใจทีย่ิ่งใหญ่

คนนี้



บทเรียนแห่งความโศกเศร้า  
และเสียงทีพ่วกเราไม่เคยได้ยิน

ปณุยอาภา ศรีคริินทร์
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เข็มขัดหนังถูกพันธนำกำรรัดรอบคอ

โดดเดี่ยวไร้คนเคียงข้ำง

ไร้ร่องรอย

ไร้แม้ซึ่งค�ำร�่ำลำ

นั่นคือเรื่องเล่ำสุดท้ำยต่อโลกใบนี้ของ

Chester Bennington

…

ฉากสุดท้าย
20 กรกฎำคม 2560 โลกรับรู้ข่ำวกำรจำกไปของสุด

ยอดร็อกสตำร์  “Chester Bennington” วัย 41 ปี นัก

ร้องน�ำวงดนตรีแนวนูโวเมทัล ระดับโลก ในนำม “Linkin 

Park”
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ข่ำวกำรจำกไปอย่ำงกระทัน และไม่ปกติของเชส-

เตอร์ สร้ำงแรงส่ันสะเทือนไปทั่วโลก ไม่เว้นแม้แต่แฟน

เพลงในประเทศไทย 

ส�ำนกัข่ำว TMZ ของอเมริกำรำยงำนว่ำ ศพของเชส- 

เตอร์ถูกพบอยู่ในสภำพแขวนคอ ด้วยเข็มขัดหนัง ใน

บ้ำนพักส่วนตัวย่ำนนครลอสแองเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย 

สหรัฐอเมริกำ1

ผลกำรชันสูตรศพ แม้จะพบแอลกอฮอล์ในกระแส

เลือด แต่ไม่พบกำรใช้สำรเสพติด

ในทีเ่กดิเหตพุบว่ำเชสเตอร์อยูเ่พยีงล�ำพงัในบ้ำนพัก

ของตนเอง

ไร้พยำน และไร้ซึ่งร่องรอยกำรต่อสู้ 

หลักฐำนมีเพียงเข็มขัดหนังสีด�ำยี่ห้อฮูโก้ บอสส์ 

เศษเล็บเล็กน้อย พร้อมเบียร์สเตล่ำหมดเกลี้ยงอีกหนึ่ง

ขวด แต่หลักฐำนชิ้นส�ำคัญท่ีพบในกระเป๋ำเส้ือของเขำ

คือ ฉลำกยำ Zolpidem ซึ่งเป็นกลุ่มยำนอนหลับ ระงับ

ประสำท

Talinda ภรรยำสำว ให้กำรกับต�ำรวจว่ำ เขำมัก

จะใช้ยำดังกล่ำวเสมอ เมื่อควำมวิตกกังวลเร่ิมกลับมำ
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เยีย่มเยยีน อย่ำงไรกต็ำม เชสเตอร์ยงัมปีระวตัขิองโรคซมึ

เศร้ำ เขำเคยเข้ำกลุ่มบ�ำบัด และใช้ยำต้ำนโรคซึมเศร้ำใน

กำรรักษำ แต่ในหนึ่งปีให้หลังเขำก็หยุดใช้ยำ

เชสเตอร์มปีระวตัิในวยัเดก็อนัน่ำเจบ็ปวด เขำเคยให้

สัมภำษณ์ต่อส่ือว่ำเคยถูกล่วงละเมิดทำงเพศในวัยเพียง

แค่ 7 ขวบ และเมือ่เรียนในชัน้มธัยม เขำเคยถูกกลัน่แกล้ง

ทุบตเีพยีงเพรำะดผูอมและแปลกประหลำดกว่ำเพือ่นคน

อื่น2 และนั่นท�ำให้กลำยเป็นบำดแผลในใจเขำเรื่อยมำ

นอกจำกนีเ้ขำยงัเคยพยำยำมฆ่ำตวัตำยมำก่อนด้วย

อำวุธปืน หลังจำกท่ีเมำเหล้ำอย่ำงหนัก3 แม้เหตุกำรณ์

ดังกล่ำวจะผ่ำนมำรำว 10 ปีแล้ว ไม่ว่ำภรรยำของเขำหรือ

ใครก็ตำมคงไม่คำดคิดว่ำ เหตุกำรณ์นั้นจะหวนกลับมำ

อีกในที่สุด

สัญญาณเตือนครั้งสุดท้าย
James McMahon บรรณำธิกำรนิตยสำร Kerrang! 

จำกเกำะองักฤษได้กล่ำวถงึกรณีกำรเสียชวีิตของเชสเตอร์

ผ่ำนอนิสตำแกรมส่วนตวั4 โดยเล่ำถึงเหตกุำรณ์ส�ำคญัเมือ่ 

30 มีนำคม 2560
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ค�่ำคืนนั้นเอง วง Linkin Park จัดปำร์ตี้อัลบัม One 

More Light บรรยำกำศภำยในงำนนั้นแสนนุ่มนวล เบำ

สบำย ด้วยเสียงเปียโนและเสียงร้องสดสบำยหู

กำรแสดงผ่ำนไปด้วยดีไร้ท่ีติ แต่เมื่อถึงช่วงถำม-

ตอบนัน้ เชสเตอร์ได้เปิดเผยควำมรูสึ้กส่วนลกึอย่ำงหมด

เปลือกว่ำ เมื่อไม่นำนมำนี้ ควำมคิดฆ่ำตัวตำยก็ได้กลับ

มำเยือนเขำอีกคร้ัง และเขำในฐำนะผู้ชมสัมผัสได้ว่ำ ส่ิง

ท่ีเชสเตอร์พดูนัน้ เป็นเร่ืองจริงท่ีดเูปิดเผยและจริงใจอย่ำง

ถึงที่สุด

มันเป็นค�ำสำรภำพอันดังกึกก้องท่ีทุกคนได้ยิน ไม่

ว่ำจะเป็นผู้ชม เพื่อนฝูง คนรัก เพื่อนนักดนตรี พนักงำน

อำคำรสถำนที่ หรือแฟนเพลง ไม่ว่ำใครก็ตำม

แต่หำกไม่มีใครสำมำรถยื่นมือช่วยเหลือเขำไว้ได้

เลย

และในที่สุด

4 เดือนให้หลัง เรำก็ได้สูญเสียเขำไปตลอดกำล
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บาดแผล
“เรียวตะ” ลูกชำยคนรองวัย 40 ปีที่ก�ำลังเดินทำง

กลับบ้ำนต่ำงจังหวัดเพื่อไปเยี่ยมครอบครัวพร้อมกับ

ภรรยำแม่ม่ำยลูกติด เขำมีท่ำทีกังวล ประหม่ำ เมื่อต้อง

เดนิทำงกลบัไปพบพ่อแม่ สำเหตหุลกัดเูหมอืนจะเป็นกำร

พยำยำมปิดบังเร่ืองกำรตกงำน (แต่โกหกว่ำก�ำลังท�ำงำน

เกี่ยวกับกำรบูรณะภำพวำดศิลปะ) หรือเรื่องกำรแต่งงำน

อยู่กินกับภรรยำสำวซึ่งเป็นแม่ม่ำยลูกติด 

แต่ควำมจริงแล้ว นั่นไม่น่ำจะใช่ต้นตอของปัญหำ

เมื่อกลับถงึบ้ำน กพ็บกบั “พ่อ” หมอวัยเกษียณ ผูม้ี

ท่ำทีมึนตึง แข็งกระด้ำง และดูไม่ยินดียินร้ำยต่อกำรกลับ

มำเยี่ยมบ้ำนของลูกชำยนัก

และ “แม่” ช่ำงพูดคุยพูด อ่อนโยน ใจดี และขี้บ่น ผู้

ดเูหมอืนจะพยำยำมท�ำหน้ำท่ีประคบัประคองสถำนกำรณ์

อนัเลวร้ำยของสมำชกิในบ้ำนให้ผ่ำนพ้นไปได้อย่ำงใจเยน็

หนังเร่ือง Still Walking (2008) 5 ไม่ได้จงใจเล่ำ 

ปมปัญหำในใจของเรียวตะมำกมำยนักในช่วงแรก แต ่

กำรขับเคลื่อนท่ีเนิบช้ำผ่ำนบทสนทนำ และกิจวัตรชีวิต
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ประจ�ำวันของตัวละครท้ังหมด ท�ำให้ผู้ชมเข้ำใจควำม

เชื่อมโยงของเรื่องทั้งหมดช้ำๆ

กำรตำยของ “จุนเปย” - พี่ชำยคนโตต่ำงหำกท่ี

เป็นต้นตอของบำดแผลท้ังหมดท่ีกรีดลึกลงในใจคนใน

ครอบครัว

หนังค่อยๆ เฉลยว่ำ “จุนเปย” มีอำชีพเป็นหมอเช่น

เดียวกับพ่อ ตำมควำมคำดหวังของครอบครัว และเสีย

ชีวิตด้วยกำรจมน�้ำเพียงเพรำะเข้ำไปช่วยชีวิตเด็กอ้วน

คนหนึ่ง

ในขณะท่ีลูกชำยคนรองอย่ำง “เรียวตะ” กลับไม่มี

อะไรทดแทนคนเป็นพี่ชำยได้เลย ควำมศรัทธำต่อตัวเอง 

ของเขำสูญหำย ควำมเชื่อมั่นที่ครอบครัวมีต่อเขำสูญสิ้น 

เกิดเป็นก�ำแพงขนำดใหญ่กั้นกลำงเขำกับครอบครัว 

บำดแผลถูกกรีดลึกลงในหัวใจของทุกฝ่ำย

บำดแผลร่วมท่ีคนในครอบครัวมีนั้นต่ำงถูกกลบฝัง

ปิดทับให้ลึกที่สุด 

จะมีแต่เพียงวันครบรอบวันตำยเท่ำนั้น ท่ีทุกคนจะ

มำรวมตัวกันที่บ้ำน
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และเหมือนจะเป็นวันเดียวเท่ำนั้น ท่ีเร่ืองรำวของ 

“จุนเปย” ผู้จำกไป จะถูกอนุญำตให้พูดถึง

…

ยังจ�ำเด็กอ้วนที่กล่ำวถึงตอนต้นได้ไหม?

หนังยังเล่ำต่ออีกว่ำ 

ในทกุปี เมือ่ถึงวนัครบรอบวนัตำยของจุนเปย ผูเ้ป็น 

“แม่” จะเชิญเด็กหนุ่มอ้วนสกปรกท่ำทำงข้ีแพ้คนนั้นมำ

ร่วมงำนด้วยเสมอ 

เด็กอ้วนเติบโตขึ้น

กลำยเป็นคนท่ีอ้วนยิ่งข้ึนไปอีก ท่ำทำงสกปรก ดู

ไม่เอำไหน แถมดูเหมือนจะตกงำน จะมำร่วมรับประทำน

อำหำร และถูกไถ่ถำมสำรทุกข์สุขดิบแบบผ่ำนๆ รำวกับ

เป็นญำติคนหนึ่งของครอบครัว

แม้เป็นเพยีงช่วงเวลำส้ันๆ และดรูำวกบัเหมอืนไม่มี

อะไรเกิดข้ึน แต่หำกเป็นวันเวลำแห่งควำมเจ็บปวดของ

ทุกฝ่ำย ค�ำพูดซ�้ำแล้วซ�้ำเล่ำจำกปำกเด็กหนุ่มที่พร�่ำบอก

ท�ำนองที่ว่ำ 
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“คนที่ตายน่าจะเป็นเขาเสียมากกว่า พี่จุนเปยไม่น่า

ต้องตายเพราะช่วยเขาเลย...”

อำกำรประหม่ำ หวำดหวัน่ และรู้สึกผดิอย่ำงถึงทีสุ่ด 

ถูกสะท้อนออกมำผ่ำนแววตำต่ืนตระหนก พูดจำติดขัด 

ผสมปนเปกับท่ำทำงเฟอะฟะ ประดักประเดิด น่ำสมเพช

เหตกุำรณ์ถูกท�ำให้เกดิข้ึนซ�ำ้แล้วซ�ำ้เล่ำทุกๆ ปี ภำย

ใต้บรรยำกำศแห่งควำมหดหู่น่ำเวทนำ

“แม่” ผู้อ่อนโยนใจดี คงไม่มีเหตุผลใดท่ีต้องเชิญ

เขำมำ 

นอกเสียจำกจะจงใจกรีดลกึ “บำดแผล” ให้เดก็หนุม่

คนนั้นไปตลอดชีวิต ปีแล้วปีเล่ำท่ีสร้ำงพิธีกรรมตอกย�้ำ

เฝ้ำบอกซ�้ำๆ ว่ำ “เขำ” คือคนผิด

และเขำต่ำงหำกคือคนไร้ค่ำรำวกับขยะ

เขำต่ำงหำกที่ไม่สมควรมีชีวิตอยู่ …ไม่ใช่จุนเปย

….

หนังเร่ืองนี้ไม่ได้พิพำกษำว่ำใครเป็นคนไม่เอำไหน 

หรือใครคนไหนที่ไม่สมควรจะมีชีวิตอยู่
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แต่ชี้ให้เห็นถึง “บำดแผล” ของทุกคน ซ่ึงมนุษย์

แต่ละคนล้วนสร้ำงบำดแผลให้กันและกันไม่รู้จบ

แม้แต่คนตำยก็ยังสร้ำงบำดแผลให้คนเป็น หลอก

หลอนไม่รู้จักจบสิ้น

ในท้ำยที่สุด ไม่มีใครสำมำรถช่วยลบเลือนบำดแผล

ในจิตใจของใครได้ แม้แต่ตัวพวกเขำเอง สิ่งที่ดีที่สุดกลับ

คอืกำรฝังกลบ ลบเลอืน ปกปิดบำดแผลในใจของพวกเขำ

ให้แนบเนยีนทีสุ่ด จำกนัน้กเ็พยีงแค่ใช้ชวีิตก้ำวเดินต่อไป

ให้ได้ ไม่ว่ำหวัใจจะบอบช�ำ้จำกน�ำ้มอืใครต่อใครมำกเพียง

ใดก็ตำม

One More Light 6

ไม่มีใครรู้ว่ำส่ิงท่ีเป็น “บำดแผล” ของเชสเตอร์คือ

อะไร และกำรตัดสินใจลำโลกนี้ แท้ที่จริงแล้วคือสิ่งใดกัน

แน่ ไม่ว่ำจะเป็นควำมหวำดกลัว ควำมเจ็บปวด บำดแผล

อันโหดร้ำยในวัยเด็ก หรืออำกำรของโรคซึมเศร้ำ 

แต่ก็ไม่มีใครตอบค�ำถำมนี้ได้นอกจำกตัวเขำเอง

อย่ำงไรก็ตำม เชสเตอร์ไม่ได้หยุดนิ่ง จมจ่อม หรือ

วิงวอนให้ใครมำถำมไถ่ขอควำมเห็นใจ
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แต่เขำกลับกล้ำหำญพอท่ีจะกู่ตะโกนให้คนท้ังโลก

ได้รับรู้ว่ำเขำเจ็บปวดเพียงใด 

โดยเฉพำะแต่ละบทเพลงท่ีเขำพยำยำมส่ือออกมำ

ด้วยควำมร้ำวรำน

เขำเปล่งถ้อยค�ำให้ผู ้คนรับฟังควำมรู้สึกเขำผ่ำน

บทเพลง

ท้ำยที่สุดแล้ว ผู้คนนับล้ำนได้ยินมัน แต่ไม่มีใคร

สำมำรถดึงเขำกลับมำได้ทันแม้เพียงสักคนเดียว

เชสเตอร์ เบนนิงตัน คือบทเรียนแห่งยุคสมัย 

ยุคสมัยที่ทุกอย่ำงเคลื่อนที่ไปเร็วกว่ำหัวใจ

และยคุสมยัท่ีควำมอ่อนไหวเกดิข้ึนง่ำยเกนิว่ำท่ีใคร

บำงคนจะทัดทำน

ยคุสมยัทีค่�ำพิพำกษำของใครบำงคน สำมำรถท�ำลำย

โลกของใครบำงคนได้ทั้งใบ

กำรจำกไปของเชสเตอร์เพียงหนึ่ง กลับสร้ำงบำด- 

แผลในใจให้กับผู้คนนับล้ำน

บำดแผลหลำยชนิดอำจรักษำไม่ได้ แต่ดูแลไม่ให้

ลุกลำมเน่ำเฟะได้
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เรำไม่มีทำงรู้ได้เลยว่ำ หำกวันนี้เขำยังมีชีวิตอยู่ เขำ

จะเป็นอย่ำงไร

เขำจะมีควำมสุขมำกข้ึน หรือจมดิ่งอยู่ในห้วงแห่ง

ควำมทุกข์นิรันดร์กำล

แต่กำรยึดติดกับคนตำยมักท�ำลำยคนเป็น

อย่ำงไรก็ตำม 

ในวันนี้ ไม่ว่ำจะเป็นครอบครัว คนรัก ลูกๆ เพ่ือน

ร่วมงำน และแฟนเพลง 

ทุกคนต่ำงได้ยินเสียงแห่งควำมกล้ำหำญของเขำ

กึกก้องชัดเจนแล้ว 

และรับรู้แล้วว่ำ เขำได้พยำยำมต่อสู้กับมันมำกมำย

เพียงใด 

“I learned that courage was not the absence  
of fear, but the triumph over it. 

The brave man is not he who does not feel 
afraid, but he who conquers that fear.”

- Nelson Mandela -
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บทเรียนแห่งความโศกเศร้า และเสียงที่พวกเราไม่เคยได้ยิน

“ควำมกล้ำหำญนั้น มิใช่ปรำศจำกควำมกลัว  
หำกคือกำรเอำชนะมัน 

ผู้กล้ำหำญ หำใช่ผู้มิรู้สึกกลัว  
หำกคือผู้เอำชนะควำมกลัวนั้น”

- เนลสัน แมนเดลำ -

เชิงอรรถและข้อมูลอ้ำงอิง:
1 http://www.tmz.com/2017/07/20/linkin-park-singer-

chester-bennington-dead-commits-suicide/
2 http://www.nickiswift.com/76456/untold-truth-chester-

bennington/
3 http://www.tmz.com/2017/12/05/chester-bennington-

autopsy-toxicology-results-released/
4 https://www.instagram.com/p/BWydYC7AwiP/?taken-

by=jamesjammcmahon
5 ภำพยนตร์ญี่ปุ่น ก�ำกับโดย Hirokazu Kore-eda
6 One More Light เป็นชื่อบทเพลงจำกอัลบัมชื่อเดียวกัน; เชสเตอร์

สะท้อนควำมหวำดหวั่นผ่ำนบทเพลงนี้ได้อย่ำงเจ็บปวดร้ำวรำน



อาทิตย์อัสดงทางฝั่งตะวันออก
กระแสใหม่กำรเตรียมตัวตำยในเกำหลี ญี่ปุ่น และจีน

สรนนัท์ ภิญโญ
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โลกก�ำลังเคลื่อนตัวเข้ำสู่สังคมสูงวัยอย่ำงเต็มตัว จึง

เกิดควำมตื่นตัวและเตรียมควำมพร้อมรับมือกับกำรแปร

เปลี่ยนต่ำงๆ ท่ีจะตำมมำจำกกำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำง

ประชำกรขนำนใหญ่ ไม่ว่ำจะเป็นเร่ืองเศรษฐกิจหรือ

สุขภำพ โดยเฉพำะกำรดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ำยและกำร 

เตรียมตวัตำย เพรำะจ�ำนวนผูป่้วยโรคเร้ือรังและโรคระยะ

สุดท้ำยย่อมสูงข้ึนเร่ือยๆ ตำมปริมำณควำมชรำภำพของ

ผู้คน ไม่เฉพำะในประเทศไทยที่เพิ่งจะย่ำงเท้ำเข้ำมำเป็น

สมำชิกใหม่ของสังคมสูงวัย แต่ยังรวมถึงประเทศเพ่ือน

บ้ำนอืน่ๆ ท่ีน่ำสนใจคอื ประเทศทำงแถบเอเชยีตะวนัออก 

เช่น เกำหล ีจีน และโดยเฉพำะญ่ีปุ่นเมอืงท่องเทีย่วในฝัน

ของคนไทยจ�ำนวนมำก ที่น�ำหน้ำประเทศไทยในเรื่องกำร

พัฒนำเศรษฐกิจและควำมเป็นสังคมสูงวัยไปก่อนแล้ว

หลำยช่วงตัว จึงเกิดกระแสควำมเคลื่อนไหวใหม่ๆ ใน

เรือ่งกำรเตรียมตัวตำยหลำยประกำร แม้ว่ำบำงเรื่องอำจ
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จะไม่แปลกใหม่ส�ำหรับสังคมไทย แต่ก็มีควำมแตกต่ำงที่ 

น่ำศึกษำไม่ใช่น้อย 

มรณาสมาคม: เกาหลีใต้ 1

เกำหลีใต้พลิกวิกฤตควำมสูญเสียจำกสงครำมและ

กำรแบ่งแยกประเทศจนเป็นประเทศพัฒนำแล้วได้อย่ำง

น่ำชมเชย แต่ในอีกด้ำนหนึ่ง เกำหลีใต้ก็เป็นประเทศท่ี

มีอัตรำกำรฆ่ำตัวตำยสูงสุดในกลุ่มประเทศท่ีพัฒนำแล้ว 

สำเหตุส�ำคัญอย่ำงหนึ่งคือสภำพสังคมท่ีเต็มไปด้วยกำร

แข่งขันกันอย่ำงเอำเป็นเอำตำย 

จำกกำรพูดคุยกับคนรุ่นใหม่ในมหำวิทยำลัยอันดับ

หนึ่งของประเทศ พวกเขำบอกว่ำชีวิตของคนเกำหลีใต้

เต็มไปด้วยควำมเคร่งเครียด นับแต่วัยเรียนที่จะต้อง

พยำยำมท�ำคะแนนสอบเข้ำมหำวิทยำลัยให้ได้ดี เพรำะ

เชือ่ว่ำเป็นเส้นทำงสู่ควำมส�ำเร็จของชวีิต ท�ำให้เดก็บำงคน

ท่ีครอบครวัฐำนะดีเลอืกไปเรียนต่อในต่ำงประเทศ เพรำะ

มีควำมกดดันน้อยกว่ำ แต่คนส่วนใหญ่ต้องทนอยู่เพรำะ

ไม่มีเงินมำกพอ บำงคนรับควำมกดดันไม่ไหวจึงเลือก

จบชีวิตตนเอง จนกำรฆ่ำตัวตำยเป็นสำเหตุกำรเสียชีวิต

อันดับหนึ่งของชำวเกำหลีใต้อำยุไม่เกิน 40 ปี
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รัฐบำลเกำหลีตระหนักถึงปัญหำดี จึงวำงแผน 5 ปี

เพ่ือแก้ไขวิกฤตดังกล่ำว โดยสนับสนุนให้มีกำรตรวจ

สุขภำพจิตในระยะแรกเร่ิมและรณรงค์สร้ำงควำมเข้ำใจใน

สังคมต่อผูป่้วยทำงจิต แต่ควำมเคลือ่นไหวท่ีน่ำสนใจทำง

ฝั่งประชำชนคือ กำรมีองค์กรเอกชนท่ีท�ำงำนช่วยเหลือ

เยียวยำผู้คน เช่น “มรณำสมำคม” (Coffin Academy) 

ท่ีจัดสัมมนำและกำรสร้ำงประสบกำรณ์เสมือนตำย เพื่อ

ให้ผู้คนที่ท้อแท้หรือต้องกำรค้นหำควำมหมำยของชีวิต 

เข้ำมำสัมผัสควำมสงบและทบทวนกำรใช้ชีวิตท่ีผ่ำนมำ 

พร้อมกับตระเตรียมเรื่องรำวต่ำงๆ ให้เรียบร้อย ไม่ว่ำจะ

เป็นกำรถ่ำยภำพเพื่อใช้ในงำนศพ กำรเขียนค�ำจำรึกบน

หลุมฝังศพ และพิธีกรรมส�ำคัญคือ กำรนอนในโลงศพที่

ปิดสนิท เป็นต้น 

ในห้องขนำดใหญ่ท่ีมีเพียงแสงเทียนสลัว ชำย

หญิงต่ำงวัยหลำยสิบคนในชุดส�ำหรับ “คนตำย” ตำม

ธรรมเนียมเกำหลี ค่อยๆ ก้ำวลงไปในโลงศพไม้ ฝำโลง

ค่อยๆ ปิด พร้อมกับเสียงค้อนท่ีตอกลงไป แต่แท้จริง 

แล้วนี่ไม่ใช่พิธีศพ ฝำโลงถูกปิดเพียง 10 นำที และเป็น

เพียงกำรตอกค้อนแบบหลอกๆ เพื่อสื่อสำรบำงสิ่งให้ผู้ที่

อยู่ในโลงทรำบ
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นีค่อืกำรสัมมนำของ “มรณำสมำคม” ท่ีถูกออกแบบ
มำเพือ่ให้ผูเ้ข้ำร่วมตกตะลงึก่อนจะเกดิควำมรูสึ้กพงึพอใจ
จำกกำรเข้ำใจควำมหมำยของกำรมีชีวิตอยู่ในที่สุด 

นำยชงชนุ (Jung Joon) ผูก่้อตัง้สมำคมกล่ำวว่ำ เขำ
เคยพยำยำมจะฆ่ำตวัตำยมำแล้วหลำยครัง้ เพรำะหลงัจำก
เรียนจบ เขำท�ำธุรกจิหลำยอย่ำง แต่ไม่ประสบควำมส�ำเร็จ 
จึงรู้สึกอับอำยและอยำกจบชีวิตตนเอง “ผมเคยกระโดด
สะพำน พยำยำมกรีดข้อมือตัวเอง แต่ล้มเหลว” ต่อมำ 
เขำค่อยๆ ได้คิดว่ำ ชีวิตเป็นสิ่งที่มีค่ำเกินกว่ำจะทิ้งขว้ำง
ไปเฉยๆ จึงก่อตั้ง “มรณำสมำคม” ขึ้น

นำยโอคนุยงั ผูเ้ข้ำร่วมสัมมนำคนหนึง่กล่ำวว่ำ ชวีิต
เขำส้ินไร้ไม้ตรอก จึงมำท่ีนี่เพื่อเร่ิมต้นชีวิตใหม่ นำยโอ
กล่ำวว่ำ จุดเปลี่ยนส�ำคัญคือกำรอ่ำนค�ำจำรึกบนหลุมศพ
ต่อหน้ำผูเ้ข้ำร่วมคนอืน่ๆ ในระหว่ำงท่ีก�ำลงัเขียนค�ำจำรึก 
เขำเร่ิมคดิถึงครอบครัว ภรรยำและลกูๆ ว่ำจะรู้สึกอย่ำงไร
หำกเขำตำยไป ตอนนัน้เขำเกอืบจะร้องไห้ออกมำแล้ว ต่อ
มำ เมื่อได้ทอดร่ำงลงในโลงศพที่ปิดสนิท ท�ำให้เขำคิดได้
ว่ำควรจะเริ่มชีวิตใหม่ต่อไปอย่ำงไร

นำยควังมุนลี ผู้เข้ำร่วมสัมมนำอีกคนหนึ่งเปิดเผย
ควำมรู้สึกท่ีคล้ำยคลึงกัน เขำเคยคิดว่ำ ท�ำไมคนนี้ถึงดี
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กว่ำตวัเขำเอง หรือคนนัน้มอีะไรด ีแต่กำรเข้ำร่วมสัมมนำ
ท�ำให้เขำตระหนกัถงึข้อดขีองตวัเองและรู้ว่ำจะดงึออกมำ
ใช้ได้อย่ำงไร

“ในอเมริกามีเหตุการณ์ 11 กันยายน (พ.ศ. 2544) 
ในเฮติมีเหตุแผ่นดินไหว ชีวิตของเราอาจถูกพรากไป
เมื่อไหร่ก็ได้ เราจึงต้องตระหนักว่ามันมีค่าเพียงใด” นำย 
ชงชุนกล่ำว

ทัวร์เตรียมตัวตาย: ญี่ปุ่น 2

มำดทูำงด้ำนประเทศญ่ีปุ่นซึง่เป็นสังคมผูสู้งวยัอย่ำง
เต็มตัวมำนำนแล้ว แต่ละปีจะมีชำวญ่ีปุ่นเสียชีวิตไม่ต�่ำ
กว่ำ 1 ล้ำน จึงท�ำให้มีกำรคิดค้นบริกำรเพื่อรองรับควำม
ต้องกำรของผูสู้งอำยใุนด้ำนต่ำงๆ เป็นจ�ำนวนมำก รวมถึง
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กำรเตรียมตวัส�ำหรับวำระสุดท้ำยของชวีิต ถึงขนำดมกีำร

จัดงำน Life Ending Expo กันอย่ำงเป็นล�่ำเป็นสนั โดยมี

บริกำรเร่ิมแต่กำรดแูลในระยะสุดท้ำยไปจนถึงบริกำรหลงั

กำรตำยต่ำงๆ ให้เลือกมำกมำยละเอียดยิบ และมีธุรกิจ

ประเภทหนึ่งที่ก�ำลังได้รับควำมนิยมจำกกลุ่มผู้สูงอำยุ 

เรียกว่ำ ชูคัทสึทัวร์ (Shukatsu Tour) หรือกำรท่องเที่ยว

เพื่อเตรียมพร้อมส�ำหรับควำมตำย คือกำรน�ำผู้สูงวัยเดิน

ทำงเที่ยวชมสถำนที่ที่เกี่ยวเนื่องกับกำรตำย ไม่ว่ำจะเป็น

สุสำน สถำนท่ีเก็บอฐิั กำรล่องแม่น�ำ้ท่ีจะลอยองัคำร ตลอด

จนบริกำรถ่ำยรูปเพื่อใช้ในงำนศพของตัวเอง

ชูคัทสึ คือ กำรวำงแผนว่ำหำกชีวิตเรำจบลง จะต้อง

ตระเตรียมอะไรบ้ำง เพื่อจะได้ไม่ไปสร้ำงควำมล�ำบำกให้

แก่ลกูหลำนหรือคนรอบตวั เช่น กำรท�ำพินยักรรม กำรจด

พำสเวิร์ดต่ำงๆ กำรจัดเอกสำรให้เป็นระเบียบวำ่อะไรทิง้

ได้ทิ้งไม่ได้หลงัจำกตำยไปแล้ว ท่ีส�ำคญัคอืกำรวำงแผนว่ำ

จะใช้ชวีิตท่ีเหลอือยูอ่ย่ำงมคีวำมสุขได้อย่ำงไร เช่น เขียน

จดหมำยถึงคนท่ีไม่ได้คุยกันมำนำนแล้ว กำรออกแบบ

งำนศพของตัวเอง บำงบริษัทให้ลูกค้ำมีประสบกำรณ์งำน 

ศพตัวเอง เช่น ให้นอนในโลงศพ หลำยคนท่ีผ่ำน

ประสบกำรณ์ดังกล่ำว บอกว่ำรู้สึกสงบอย่ำงบอกไม่ถูก 
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บำงคนถึงกบับอกว่ำเป็นช่วงเวลำท่ีได้ครุ่นคดิว่ำทีผ่่ำนมำ

ตวัเองท�ำอะไรไปบ้ำง และจะใช้ชวีิตท่ีเหลอือยูอ่ย่ำงไร จน

กลำยเป็นกจิกรรมยอดนยิมอย่ำงหนึง่ไป และบริษทัท่ีขำย

ทัวร์เตรียมพร้อมส�ำหรับควำมตำยได้กระจำยออกไปตำม

จังหวัดต่ำงๆ ทั่วญี่ปุ่นแล้ว

นอกจำกนี ้ยงัมเีครื่องมอือกีอย่ำงหนึง่ในกำรเตรียม 

ตัวตำยท่ีก�ำลังได้รับควำมนิยมในญ่ีปุ่น คือ Ending 

Note มีส่วนคล้ำยกับพินัยกรรมชีวิต (Living will) แต่

ขอบเขตกว้ำงกว่ำ เป็นสมดุบันทึกเรื่องรำวต่ำงๆ ท่ีผูเ้ขียน

อยำกบอกให้ลูกหลำนรู้ หรือบอกเจตนำตนเอง เช่น สิ่ง

ท่ีต้องกำรหรือไม่ต้องกำรให้ท�ำเมื่อยำมเจ็บป่วย ข้อมูล

เกี่ยวกับทรัพย์สินและของมีค่ำต่ำงๆ งำนศพท่ีคำดหวัง 

เรื่องมรดก ประวตัชิวีิตของตวัเองและครอบครวั โดยในปี 

2556 จำกแบบสอบถำมผูสู้งอำยชุำวญ่ีปุ่นกว่ำ 3,600 คน 

ร้อยละ 64.5 รูจ้กั Ending Note และร้อยละ 50 ปรำรถนำ

จะเขียนหรือก�ำลังเขียนอยู่

กระแสกำรเตรียมตัวตำยดังกล่ำวสะท้อนควำมเป็น

คนญ่ีปุ่นได้ดี เพรำะเป็นชำตินักวำงแผนและข้ีเกรงใจ 

จึงพยำยำมใช้ชีวิตท่ีรบกวนหรือสร้ำงภำระแก่คนอื่นแม้

กระทั่งลูกหลำนให้น้อยที่สุด
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ศ.ฮำรุโยะ อิโนะอุเอะ ผู้เชี่ยวชำญด้ำนสังคมวิทยำ

จำกมหำวิทยำลยัโทโย แสดงควำมคิดเหน็เกีย่วกบักระแส

กำรเตรียมตัวรับควำมตำยในญ่ีปุ่นว่ำ ในอดีต ผู้ตำยจะ

ปล่อยให้กำรจัดงำนศพเป็นหน้ำท่ีของสมำชกิในครอบครัว 

แต่ในปัจจุบันผู้คนเร่ิมคิดถึงงำนศพของตัวเองมำกข้ึน 

เนื่องจำกครอบครัวมีขนำดเล็กลง ฟังดูแล้วไม่ค่อยต่ำง

จำกสังคมไทยเท่ำไหร่ กำรเลือกซื้อชูคัทสึทัวร์ จะท�ำให้

พวกเขำสำมำรถตดิต่อและรับข้อมลูจำกผู้ให้บริกำรต่ำงๆ 

ซึ่งเป็นเรื่องยำกหำกต้องติดต่อเองโดยตรงได้

ฌาปนกิจเสมือนจริง: จีน 3

ในขณะที่เกำหลีใต้และญ่ีปุ่นมีกิจกรรมให้ลงไป

นอนในโลงศพท่ีปิดสนิท แต่ประเทศจีนไปไกลกว่ำด้วย
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กำรจ�ำลองประสบกำรณ์ใกล้ตำยเสมือนจริงดังกล่ำว คือ

นอกจำกจะลงไปนอนในโลงแล้ว ยังใช้เทคโนโลยีสร้ำง

ควำมร้อนและภำพท่ีท�ำให้เสมอืนนอนอยู่ในโลงศพท่ีก�ำลงั

ถูกเผำอยู่เพิ่มเข้ำไปอีกด้วย 

สมำธิ (Samadhi) เป็นเกมประเภทไขปริศนำห้องลบั 

แบบ 4 มิติเกี่ยวกับประสบกำรณ์ควำมตำย ที่ใช้เทคนิค

พเิศษน�ำผู้เล่นเข้ำใกล้ประสบกำรณ์ควำมตำย โดยท้ำทำย

ผู้เข้ำร่วมให้ปฏิบัติภำรกิจต่ำงๆ ให้ลุล่วง ผู้แพ้จะถูกจับ

นอนบนสำยพำนท่ีล�ำเลียงไปสู่เตำเผำในงำนศพจ�ำลอง 

แล้วใช้ลมร้อนกบัเครื่องฉำยภำพสร้ำงประสบกำรณ์ถูกเผำ

เสมือนจริง หลังจำกกำรเผำแล้ว ผู้เข้ำร่วมจะถูกเคลื่อน

ย้ำยไปยังแคปซูลรูปทรงกลมท่ีอ่อนนุ่มคล้ำยมดลูกเพื่อ

เป็นสัญลักษณ์ของกำรเกิดใหม่

ตงิรุย่ (Ding Rui) และหวงเว่ยผงิ (Huang Wei Ping) 

ใช้เวลำสองปีศึกษำวิจัยเพื่อสร้ำงเกมดังกล่ำว โดยเข้ำไป

สืบค้นกระบวนกำรเผำศพที่คนจีนท�ำกัน ไปเยี่ยมชมเมรุ

เผำศพและขอให้สัปเหร่อส่งพวกเขำเข้ำไปในเตำเผำท่ีปิด

เครื่องแล้ว หวงบอกว่ำตอนที่เขำอยู่ข้ำงในเตำเผำ รู้สึกว่ำ

ร้อนจริงๆ หำยใจไม่ออกและคิดว่ำตัวเองคงจะตำยแน่ๆ 
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ประสบกำรณ์ท่ี ได้สัมผัสกับควำมจริงดังกล่ำว

เป็นแก่นสำระที่พวกเขำใช้กระตุ้นผู้เข้ำร่วมให้ครุ่นคิด

ใคร่ครวญเกี่ยวกับชีวิตและควำมตำย

หวงบอกว่ำเขำสนใจเร่ืองควำมตำยในช่วงที่ก�ำลัง 

ค้นหำตัวเองหลังประสบควำมส�ำเร็จจำกกำรเป็นเทรด-

เดอร์ “เมืองจีนท�าให้ผมร�่ารวย แต่ไม่ได้สอนว่าเราจะ 

ใช้ชีวิตให้รุ่มรวยได้อย่างไร ผมรู้สึกสับสน” เขำจึงไป 

เรียนจิตวิทยำและเป็นอำสำสมัครช่วยเหลือผู้ประสบภัย

แผ่นดินไหวในมณฑลเสฉวนเมื่อปี 2551 ก่อนจะสร้ำง

องค์กร Hand in Hand ซึง่ช�ำนำญในเร่ืองกำรจดัหำควำม

ช่วยเหลือในกำรดูแลระยะสุดท้ำยแก่ผู้ป่วยโรคมะเร็งใน

โรงพยำบำลแห่งหนึ่ง

ส ่วนติงค้นหำควำมหมำยของชีวิตผ่ำนกำรจัด

สัมมนำร่วมกับผู้เชี่ยวชำญในเร่ืองดังกล่ำว “ผมเชิญ

อาจารย์จากศาสนาต่างๆ มาพูดคุยกันว่าชีวิตคืออะไร 

และใช้เวลาสองปีก่อนจะตระหนกัว่า แทนท่ีจะนัง่ฟังอย่าง

เดียว ผมสามารถท�าบางอย่างได้”

งำนอำสำสมัครในสถำนดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ำย

แสดงให้พวกเขำเห็นว่ำ ประชำชนต้องกำรรู้เร่ืองควำม
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ตำย “ส่วนท่ีน่าเศร้าท่ีสุดในงานของเราไม่ใช่การเห็น 

ผู้ป่วยจากไป แต่คือการเห็นครอบครัวปฏิเสธการเผชิญ

หน้ากับความตายอย่างไรบ้างต่างหาก” และ “พวกเรา

ขาดความเข้าใจเกี่ยวกับความตายและอาจถูกความกลัว

เข้าครอบง�าได้”

ท้ังคูเ่ร่ิมรณรงค์ขอทุนสร้ำงเกมผ่ำนเวบ็ไซต์แห่งหนึง่ 

และได้รบัเงินสนบัสนนุมำกกว่ำ 410,000 หยวน (1 หยวน

เท่ำกับ 5 บำท) ในเวลำเพียงสำมเดือน แสดงให้เห็นว่ำมี

ประชำชนจีนมำกมำยทีส่นใจใคร่รู้เร่ืองเกีย่วกบัควำมตำย

พวกเขำหวังว่ำประสบกำรณ์จำกเกมดังกล่ำวจะ

ช่วยส่งเสริม “กำรเรียนรู้ชีวิต” ช่วยตระเตรียมผู้คนให้ตั้ง

ค�ำถำมต่อส่ิงท่ีพวกเขำก�ำลังจะท�ำและให้แนวทำงในกำร

เผชิญกับควำมตำยตำมวิถีของแต่ละคน

กำรเรียนรู ้เ ร่ืองชีวิตและควำมตำยไม่มีค�ำตอบ

ส�ำเร็จรูปเหมือนกำรอบรมท่ีสอนเรื่องควำมร�่ำรวยและ

ควำมส�ำเร็จ กำรมีประสบกำรณ์ตรงด้วยตัวเองเป็นส่ิง

ส�ำคัญกว่ำ

ผู้เข้ำร่วมวัย 33 ปีคนหนึ่ง บอกเล่ำประสบกำรณ์ท่ี

ได้จำกเกมว่ำ “ท�าให้คุณมีโอกาสท่ีจะสงบและครุ่นคิด 
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ลงลึกถึงปัญหาบางอย่างของชีวิต และเมื่อคุณเดินผ่าน

ประตู จิตใจของคุณจะแตกต่างจากก่อนท่ีจะเข้ามา ผม

คิดว่าเป็นประสบการณ์ที่คุ้มค่ามาก”

เชิงอรรถและข้อมูลอ้ำงอิง:
1 ตำย, เพื่อจะเกิดใหม่ วิธีกำรรับมือ ชีวิต “บัดซบ” แบบเกำหลี,  

มติชนรายวัน 7 กรกฎำคม 2554

 บริกำร “ทดลองตำย” หวงัเยยีวยำปัญหำ “ฆ่ำตวัตำย” ชำวเกำหลีใต้, 
https://www.pptvhd36.com/news/ประเด็นร้อน/59893

2 กำรเตรียมตัวตำย… กระแสใหม่ในญี่ปุ่น,  
http://www.marumura.com/shukatsu/

 ธุรกิจวำระสุดท้ำยของชีวิต… รับสังคมผู้สูงอำยุ,  
https://www.posttoday.com/life/life/456632

3 ‘Death simulator’ attraction to open in China, 
  http://edition.cnn.com/travel/article/china-death-

experience/index.html

 Would YOU ride the ‘death simulator’?,||

http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-3522942/
Would-ride-death-simulator-Attraction-designed-s-like-
cremated-opens-China.html

http://edition.cnn.com/travel/article/china-death-experience/index.html
http://edition.cnn.com/travel/article/china-death-experience/index.html


ก่อการร้าย ความตาย แผนที่
เอกภพ สทิธิวรรณธนะ
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คุณมีโอกำสแค่ไหนที่จะตำยจำกภัยก่อกำรร้ำย?

ในโลกสมยัใหม่ กำรตำยจำกกำรก่อเหตรุ้ำยท่ีรุนแรง

และส่งผลกระทบมำกท่ีสุด คือ กำรก่อวินำศกรรมโดย 

กลุ่มอัลกออิดะฮ์ ในเหตุกำรณ์จี้เคร่ืองบินให้ขับพุ่งชน

อำคำรเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ กรุงนิวยอร์ก เมื่อวันท่ี 11 

กนัยำยน พ.ศ. 2544 ส่งผลให้เมอืงใหญ่ของประเทศต่ำงๆ 

โดยเฉพำะประเทศซีกโลกตะวันตกวำงมำตรกำรป้องกัน

กำรก่อกำรร้ำยอย่ำงเคร่งครัดนับแต่นั้นมำ 

แต่ในช่วงสองสำมปีที่ผ่ำนมำ บรรดำเมืองใหญ่ใน

ซกีโลกตะวนัตกต้องเผชญิภยัก่อกำรร้ำยทีป้่องกนัได้ยำก

ข้ึน แทนที่ผู้ก่อเหตุจะใช้อำวุธหนักหรือระเบิดเหมือนท่ี

ผ่ำนมำ กลับใช้ยำนพำหนะที่พบเห็นได้ในชีวิตประจ�ำวัน 
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เช่น เหตกุำรณ์ผูก่้อกำรร้ำยขับรถตูพุ้ง่ชนคนเดนิถนนและ 

นักปั่นในนิวยอร์ก (ตุลำคม 2560) บำร์เซโลน่ำ (สิงหำคม 

2560) และลอนดอน (มิถุนำยน 2560) เหตุกำรณ์ผู้ก่อ 

กำรร้ำยขับรถบรรทุกชนคนริมถนนที่กรุงสต๊อกโฮล์ม 

ประเทศสวีเดน (เมษำยน 2560) ฯลฯ 1

กำรก่อเหตดุงักล่ำวได้รับควำมสนใจจำกส่ือมวลชน

กระแสหลัก เพรำะภำพชะตำกรรมของผู้เครำะห์ร้ำย

ขัดแย้งกับภำพลักษณ์ควำมเจริญและปลอดภัยของ

เมืองใหญ่ จนมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ภำพกำรก่อเหตุร้ำยในเมือง

ใหญ่ถูกผลิตซ�้ำอย่ำงถ่ียิบ สร้ำงภำวะแห่งควำมเกลียด

ชัง ควำมหวั่นวิตก ไม่ไว้วำงใจบุคคลที่มีลักษณะเป็นชำว

ตะวันออกกลำง นับถือศำสนำอิสลำม เรียกว่ำ “อิสลำม

โมโฟเบีย” (ภำวะเกลยีดกลวัชำวมสุลมิ - Islamophobia) 

ท�ำให้กำรอยู ่ร ่วมกันท่ำมกลำงควำมหลำกหลำยด้ำน

ชำติพันธุ์และศำสนำในเมืองใหญ่ยำกล�ำบำกขึ้น

แต่ทว่ำจริงหรือที่ในปีนี้ ภัยก่อกำรร้ำยย้ำยไปอยู่แต่

ในซีกโลกตะวันตก



86
ก่อการร้าย ความตาย แผนที่

-2-

เพือ่ท�ำให้ภำพกำรรับรูต่้อสถำนกำรณ์ก่อกำรร้ำยตรง

ตำมควำมเป็นจริงมำกข้ึน ในปี 2560 มนีกัสถิต ินกัจัดกำร

ข้อมลูกลุม่หนึง่ ได้ร่วมกนัสร้ำงแผนท่ีแห่งกำรก่อกำรร้ำย

ข้ึนในเว็บไซต์ Storymap.esri.com ซ่ึงแสดงให้เห็นว่ำ 

ในควำมเป็นจริงแล้ว สถำนท่ีท่ีถูกคุกคำมจำกสถำนกำรณ์

ควำมไม่สงบมำกท่ีสุดมิใช่ซีกโลกตะวันตกอย่ำงท่ีคน

จ�ำนวนมำกเข้ำใจ แต่เป็นภมูภิำคตะวนัออกกลำง อำฟริกำ 

และกลุม่ทีน่่ำเหน็ใจจำกภยัดงักล่ำวกค็อืชำวมสุลมินัน่เอง

พวกเขำยังต้องกำรสื่อสำรว่ำ สื่อมวลชนตะวันตกดู

เหมอืนจะละเลยกำรรำยงำนข่ำวผูป้ระสบเหตรุ้ำยในพืน้ที่

ห่ำงไกลออกไป เช่น ไนจีเรีย เยเมน โซมำเลยี บังกลำเทศ 

รวมถงึอำจลมืนบัประชำชนผู้ได้รบัควำมเสียหำยจำกเหต-ุ

ร้ำยในดินแดนที่ยังคุกรุ่นจำกภัยสงครำม เช่น อิรัก ซีเรีย 

และอำฟกำนิสถำน เป็นต้น

เวบ็ไซต์ดงักล่ำวน�ำเสนออนิโฟกรำฟิกท่ีแปลงตวัเลข

กำรเสียชวีิตจำกภยัก่อกำรร้ำยให้กลำยเป็นจดุสีบนแผนท่ี

โลก ทั้งยังแบ่งกลุ่มผู้ก่อควำมไม่สงบด้วยสีต่ำงๆ ออก

เป็น 6 กลุม่ใหญ่ เรียงล�ำดบัตำมจ�ำนวนผูเ้สียชวีิตจำกกำร

ลงมือของกลุ่ม ดังนี้ 
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กลุม่ Islamic State (IS) เป็นกลุม่สถำปนำรัฐอสิลำม

โดยรวมชำวมุสลิมติดอำวุธหัวรุนแรงหลำยกลุ่มไว้ด้วย

กัน ปัจจุบันเป็นกลุ่มก่อกำรที่มีขนำดใหญ่ กว้ำงขวำง 

จัดกำรองค์กรอย่ำงเป็นระบบและอันตรำยที่สุด ปฏิบัติ

กำรก่อกำรร้ำยของกลุ่ม IS ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตถึงสำม

พันกว่ำคน เฉพำะในปีนี้ กลุ่ม IS ปฏิบัติกำรก่อเหตุร้ำย

ทำงตะวันออกกลำง แอฟริกำ ยุโรปและอเมริกำ ไปจนถึง

อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์

Al-Shabaab (อัล-ชำบำบ) กลุ่มมุสลิมหัวรุนแรงท่ี

พยำยำมสถำปนำรัฐอิสลำม ก่อตั้งโดยกลุ่มอัลกออิดะฮ์  

แต่ปฏิบัติกำรอย่ำงอิสระ ก่อกำรอยู่เฉพำะประเทศโซ- 

มำเลียและเคนยำ คร่ำชีวิตประชำชนเกือบหนึ่งพันคน

Taliban (ตำลีบัน) กลุ่มก่อกำรติดอำวุธและเคลื่อน 

ไหวทำงกำรเมืองชำวมุสลิม ก่อกำรในดินแดนอำฟกำ- 

นิสถำนและปำกีสถำน

กลุ่ม Boko Haram (โบโกฮำรำม) ได้รับกำรสนับ- 

สนุนกำรก่อตั้งโดยกลุ่ม Islamic State แต่ปฏิบัติกำร

อิสระในพื้นที่ไนจีเรียและเพื่อนบ้ำน

Al-Qaeda (อัลกออิดะฮ์) กลุ ่มมุสลิมหัวรุนแรง 

ก่อกำรในแถบอำฟริกำ ตะวันออกกลำง และปำกีสถำน 



88
ก่อการร้าย ความตาย แผนที่

PKK กลุม่ชำวเคร์ิดตดิอำวธุท่ีมุง่สถำปนำรฐัของชำว

เคิร์ด ปฏิบัติกำรในตุรกีและเคอร์ดิสถำน กลุ่ม PKK ต่ำง

จำกกลุ่มก่อกำรร้ำยอื่นๆ ที่มิได้มีอุดมกำรณ์ด้ำนศำสนำ 

นอกจำกนี้ ยังมีกลุ่มก่อกำรร้ำยอื่นๆ และกลุ่มที่ยัง

ไม่ทรำบชื่อ โดยในปีนี้ เกิดเหตุกำรณ์โจมตีแล้วจ�ำนวน 

1,132 ครัง้ มจี�ำนวนผูเ้สียชวีิต 7,632 คน (รวบรวมข้อมลู

เมื่อวันที่ 31 ธ.ค. 60)2 

น่ำสนใจว่ำกลุ่มก่อควำมไม่สงบส่วนใหญ่เกี่ยวข้อง

กับกำรยึดมั่นอุดมกำรณ์ทำงศำสนำ ยิ่งมีอุดมกำรณ์และ

ศรัทธำที่แรงกล้ำ ยิ่งจัดองค์กรได้เข้มแข็ง สร้ำงควำมเสีย

หำยต่อชีวิตได้มำก กำรก่อเหตุคร้ังหนึ่งอำจมีผู้เสียชีวิต

มำกถึง 200-300 คน (เช่นเหตุกำรณ์ที่ประเทศอียิปต์ 

โซมำเลีย อำฟกำนิสถำน) อย่ำงไรก็ตำม ถึงแม้ข้อมูลใน

เว็บไซต์ Storymaps จะให้ภำพรวมด้ำนกำรก่อกำรร้ำย

ในระดับโลกได้ แต่ผู้พัฒนำก็ยอมรับว่ำ ข้อมูลที่น�ำมำ

ประมวลผลอำจยงัไม่ครบถ้วน จึงเปิดโอกำสให้ประชำชน

มส่ีวนร่วมปรบัปรุงข้อมลูให้มคีวำมแม่นตรง ถกูถ้วนมำก

ขึ้นได้
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-3-

ถึงแม้ยังไม่พบว่ำ เหตุร้ำยจำกกลุ่มก่อกำรร้ำยท้ัง 

6 กลุ่ม ท�ำให้คนไทยเสียชีวิตแม้สักคน แต่เรำก็ไม่ควร

ประมำทว่ำ ประเทศไทยและคนไทยจะปลอดภัยจำกกำร

ก่อกำรร้ำยเสียทีเดียว เพรำะเร่ิมมีข่ำวกำรเคลื่อนไหว

ของผู้ก่อกำรร้ำยบำงกลุ่ม อย่ำงเช่น IS ในประเทศเพื่อน

บ้ำนของไทยบ้ำงแล้ว และที่ส�ำคัญ ประเทศไทยเองยังคง

เผชิญสถำนกำรณ์ควำมไม่สงบในจังหวัดชำยแดนใต้ ซึ่ง

อำจลุกลำมบำนปลำยไปยังส่วนอื่นๆ ของประเทศได้เช่น

กัน โดยในแผนท่ีดังกล่ำวรำยงำนว่ำในปี 2560 มีผู้เสีย

ชีวิตจำกกำรก่อเหตุร้ำยในจังหวัดสงขลำ ปัตตำนี และ

นรำธิวำส รวมจ�ำนวน 12 คน 

-4- 

กำรมองแผนท่ีแห่งกำรก่อกำรร้ำยนี้ อำจท�ำให้ดู

ประหนึ่งว่ำเรำเป็นผู้เฝ้ำมองควำมตำยจำกนอกโลก ผู้

เสียชีวิตเป็นเพียงตัวเลข และรำยชื่อเมืองเกิดเหตุร้ำย

ก็เป็นเพียงตัวอักษรเรืองรองบนหน้ำจอ จวบจนกว่ำเรำ

ได้พิจำรณำตัวเลขเหล่ำนั้นให้ลึกลงไป จึงอำจสัมผัสถึง 
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ควำมทุกข์มวลรวมของเพือ่นมนษุย์จำกควำมสูญเสียด้วย

เหตุเดียวกัน นั่นคือกำรยึดติดในอุดมกำรณ์หรือควำม

ดีของตน จนมองไม่เห็นคุณค่ำของชีวิตคนที่คิดหรอืมี

ลกัษณะแตกต่ำงจำกตวัเอง กระทัง่เป็นเหตใุห้สำมำรถฆ่ำ

เพื่อนมนุษย์ด้วยกันได้อย่ำงไม่อนำทรร้อนใจ

ถึงท่ีสุดแล้ว แผนท่ีนี้จึงช่วยบอกเรำว่ำ เรำต่ำงมี

ควำมทุกข์ร่วมกัน พึงเห็นอกเห็นใจกัน และหยิบยื่น

ควำมช่วยเหลือ อำทรผู้ประสบเหตุร้ำยด้วยวิธีต่ำงๆ เท่ำ

ท่ีเรำท�ำได้ เมื่อนั้นแผนท่ีฉบับนี้ก็คงบรรลุเป้ำหมำยของ

ผู้ประกอบมันขึ้นมำ

และจะดทีีสุ่ด หำกแผนทีน่ี้ไม่ปรำกฏจดุสีแห่งควำม

ตำยแม้สักจุดเดียวอีกต่อไป

เชิงอรรถและข้อมูลอ้ำงอิง:
1 http://www.foxnews.com/world/2017/11/01/timeline-

recent-terror-attacks-against-west.html
2 http://storymaps.esri.com/stories/terrorist-attacks/? 

year=2017 
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โรฮิงญา ชำวมุสลิมในรัฐยะไข่ของพม่ำ เร่ิมเป็นที่รู้จัก

ในพื้นท่ีข่ำวรำว 4 - 5 ปีท่ีผ่ำนมำ เมื่อเกิดเหตุหญิงชำว

พุทธในรัฐยะไข่ถูกฆ่ำข่มขืนในปี พ.ศ. 2555 ท�ำให้ชำว

พทุธในพม่ำซึง่มคีวำมขดัแย้งกบัชำวมสุลมิมำแต่เดมิ พุ่ง

เป้ำควำมโกรธไปท่ีชำวโรฮิงญำ จนกลำยเป็นเหตุจลำจล 

รัฐบำลต้องประกำศภำวะฉุกเฉิน น�ำก�ำลังทหำรเข้ำมำ

ควบคุมสถำนกำรณ์ และใช้สร้ำงควำมชอบธรรมในกำร 

กวำดลำ้งชำวโรฮิงญำอย่ำงหนักหน่วงจนต้อง “หนีตำย” 

ข้ำมแดนไปบังคลำเทศหลำยแสนคน 

พม่ำ1 ประเทศท่ีคนส่วนใหญ่นับถือศำสนำพุทธ ผู้

นับถือศำสนำอิสลำมเป็นชนกลุ่มน้อย แต่สถำนะก็ยังดี

กว่ำชำวมสุลมิโรฮงิญำในรัฐยะไข่ ซึง่ไม่มตีวัตนในสำยตำ

ชำวพม่ำ ด้วยควำมแตกต่ำงทั้งหน้ำตำ ภำษำ และควำม

เชื่อ ท�ำให้หลำยคนมองว่ำโรฮิงญำไม่ใช่คนพม่ำ แต่เป็น

คนบังคลำเทศ หรือคนอินเดีย ท่ีอังกฤษผลักดันให้เข้ำ
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มำอยู่ในพม่ำในยุคอำณำนิคม (พ.ศ. 2367 - 2491) เพ่ือ

ใชเ้ป็นเครื่องมือแบ่งแยกแลว้ปกครอง โรฮงิญำจึงเหมอืน

เป็น “คนอื่น” อันท่ีจริงอำจกล่ำวได้ว่ำ ชำวโรฮิงญำเป็น

คนเถื่อนมำตั้งแต่หลังยุคอำณำนิคม เพรำะเมื่อพม่ำได้

รับเอกรำชจำกอังกฤษ (4 มกรำคม 2491) และมีกำรให้

อิสระแก่ชนกลุ่มน้อยในกำรปกครองตนเองสิบปี แต่ไม่มี

ชำวโรฮิงญำรวมอยูด้่วย โรฮงิญำจึงไม่มสีถำนะใดๆ ในรัฐ

พม่ำ พวกเขำมักจะไม่ได้รับกำรศึกษำ ไม่ได้รับสวัสดิกำร

ท้ังด้ำนสุขภำพหรืออำชพี นอกจำกนีย้งัถูกขับไล่ออกจำก

บ้ำนเรอืนและท่ีนำของตนอยูเ่สมอ นำยฮะย ีอสิมำอลิ2 เล่ำ

ว่ำ “เมื่อก่อนรัฐยะไข่ ซึ่งจริงๆ แล้วเรียกรัฐอาระกัน มีอยู่ 

17 เมอืง และทุกเมอืงมชีาวโรฮงิญาอยูอ่าศยักระจายไปท่ัว

ทุกภาค แต่วันดีคืนดี รัฐบาลพม่าก็มาขับไล่ โดยบอกว่า

จะใช้พื้นท่ีบริเวณนั้นสร้างโรงเรียนบ้าง สร้างโรงพยาบาล

บ้าง การขับไล่กวาดต้อนมาจากทางภาคใต้ของรัฐอาระ-

กัน จนปัจจุบันเหลือชาวโรฮิงญาอาศัยอยู่ใน 3 เมืองทาง

ตอนเหนือของรัฐอาระกัน”

อย่ำงไรก็ดี มีเอกสำรทำงประวัติศำสตร์ท่ีพยำยำม

ยืนยันว่ำพวกเขำไม่ได้อพยพมำจำกท่ีไหน แต่อำศัยอยู่

ในรัฐยะไข่หรือรัฐอำระกันนี้มำยำวนำนหลำยศตวรรษ
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แล้ว ทว่ำก็ไม่ได้ท�ำให้ “อคติ” ต่อชำวโรฮิงญำนั้นหมดไป 

โดยเฉพำะภำยหลังเมื่อเกิดควำมหวำดกลัวต่อกำรขยำย

ตัวของชำวมุสลิม ซึ่งมีข้อห้ำมทำงศำสนำในเรื่องกำรคุม

ก�ำเนดิ มองว่ำกำรแต่งงำนข้ำมศำสนำระหว่ำงชำวพุทธกบั

มสุลมิเป็นกำรบ่อนท�ำลำยพทุธศำสนำ เพรำะชำวพุทธจะ

ต้องเปลี่ยนไปนับถือศำสนำอิสลำม รวมกับกระแสควำม

หวำดกลัวกำรก่อกำรร้ำยจำกกลุ่มมุสลิมหัวรุนแรง ชำว

มุสลิมโรฮิงญำจึงถูกมองอย่ำงเหมำรวมด้วยอคติดั้งเดิม 

เพิ่มเติมด้วยอคติใหม่ตำมกระแสเข้ำไปอีก

กระท่ังในเดอืนสิงหำคม 2560 ท่ีผ่ำนมำ สถำนกำรณ์

ในรฐัอำระกนัรุนแรงข้ึนมำก เมือ่กองทัพปลดปล่อยอำระ-

กันโรฮิงญำ โจมตีค่ำยทหำรและสถำนีต�ำรวจของพม่ำ

ไป 30 แห่ง และทำงกำรพม่ำโต้กลับด้วยกำรกวำดล้ำง

กลุ่มท่ีทำงกำรเรียกว่ำ “ผู้ก่อกำรร้ำย” กำรปะทะกันคร้ัง

นีท้ำงกำรพม่ำรำยงำนว่ำมผีูเ้สียชวีิตชำวโรฮิงญำรำว 350 

คน และเจ้ำหน้ำทีข่องทำงกำรอกี 50 คน ปรำกฏกำรณ์ต่อ

มำคือกำรอพยพ “หนีตำย” ของชำวโรฮิงญำเรือนแสน ที่

ต้องเอำตัวรอดจำกกำรไล่ล่ำ และบ้ำนเรือนถูกเผำ
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เดือนกันยำยน ส�ำนักงำนข้ำหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่ง

สหประชำชำติ (UNHCR) รำยงำนยอดผู ้อพยพชำว 

โรฮิงญำที่ค่ำยผู้ลี้ภัยชำยแดนประเทศบังคลำเทศว่ำมี

จ�ำนวนมำกกว่ำ 6 แสนคน และมีแนวโน้มว่ำจะเพ่ิมข้ึน

เร่ือยๆ และระหวำ่งกำรอพยพท่ียำกล�ำบำก มีผู้เสียชีวิต

ระหว่ำงทำง และมีควำมเส่ียงอย่ำงยิ่งที่จะตกเป็นเหยื่อ

ของขบวนกำรค้ำมนุษย์ 

ทำงกำรพม่ำปฏเิสธว่ำเหตกุำรณ์ทีเ่กดิข้ึนไม่ใช่ “กำร

ฆ่ำล้ำงเผ่ำพันธุ์” แต่กำรท่ียังไม่เปิดเผยสถำนกำรณ์ใน

รัฐยะไข่ และไม่อนุญำตให้นักข่ำว หรือองค์กรที่ให้ควำม

ช่วยเหลือด้ำนต่ำงๆ เข้ำตรวจสอบพื้นท่ีได้อย่ำงอิสระ 

ประกอบกบักำรหลัง่ไหลออกนอกพ้ืนทีท่ี่เป็น “บ้ำน” ของ

ชำวโรฮิงญำ ท�ำให้เกิดข้อสงสัยตำมมำมำกมำยว่ำ แล้ว

ท�ำไมชำวโรฮงิญำต้องพำกนัอพยพจำกบ้ำนทีเ่คยอยู ่โดย

ไม่รูว่้ำหนทำงข้ำงหน้ำจะเป็นหรือตำย รวมถึงบำงส่วนท่ียงั 

“รอตำย” ในบ้ำนตนเอง

ปฏิกิริยำของนำนำชำติต่อสถำนกำรณ์ดังกล่ำว 

นอกจำกองค์กำรสหประชำชำติและประเทศต่ำงๆ ออก

มำประณำมและเรียกร้องให้รัฐบำลพม่ำหยดุกำรกวำดล้ำง
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ชำวโรฮงิญำ รวมถึงเรียกร้องให้ประเทศเพ่ือนบ้ำนอำเซยีน

เปิดรับผูอ้พยพชำวโรฮงิญำเข้ำมำลีภ้ยัแล้ว กย็งัไม่มคีวำม

ช่วยเหลืออื่นๆ รวมถึงทำงออกของปัญหำที่เป็นรูปธรรม

ชัดเจน ท�ำให้วิกฤตชำวโรฮิงญำคงจะยืดเยื้อต่อไปอีก

นำน และอำจบำนปลำยกลำยเป็นปัญหำท่ีรุนแรงข้ึนได้

ในอนำคต ซึ่งย่อมส่งผลกระทบต่อภูมิภำคใกล้เคียงโดย

เฉพำะประเทศไทยอย่ำงหลกีเลีย่งไม่ได้ กำรมองว่ำปัญหำ

ดังกล่ำวเป็นเร่ืองไกลตัว ไม่จ�ำเป็นต้องเข้ำไปเกี่ยวข้อง

หรือมีส่วนร่วมในกำรคลี่คลำยปัญหำอย่ำงจริงจัง อันเป็น 

กระแสใหญ่ท่ีปรำกฏในโซเชยีลมเีดยีของไทย จึงไม่น่ำจะ

เป็นควำมคิดที่ดีนัก

เหตุกำรณ์ดังกล่ำวยังสะท้อนถึง “วัฒนธรรมแห่ง

ควำมเกลียดชัง” ท่ีแพร่ระบำดไปท่ัวโลกได้เป็นอย่ำงดี 

“วัฒนธรรมดังกล่ำวนอกจำกจะเอำควำมแตกต่ำงทำง

ชำติพันธุ์ ศำสนำ ภำษำ และสีผิวมำเป็นเส้นแบ่งผู้คนใน

ประเทศเดียวกันออกเป็นสองฝ่ำย (คือ “เรำ” กับ “เขำ”) 

แล้ว ยังสร้ำงภำพให้คนที่อยู่อีกด้ำนของเส้นแบ่งนั้นเป็น

ตัวเลวร้ำย เห็นแก่ตัว ไม่รักชำติ ต�่ำทรำม ล้ำหลัง หรือ

มีควำมเป็นมนุษย์น้อยกว่ำ อีกท้ังมีพฤติกรรมที่เป็นภัย

คุกคำม “พวกเรำ” บ่อยคร้ังวัฒนธรรมดังกล่ำวได้อำศัย
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ลัทธิชำตินิยมมำเป็นเครือ่งมือกระตุ้นเร้ำให้เกิดกำรรวม

กลุ่มเพื่อต่อต้ำนและต่อสู้กับอีกฝ่ำยหนึ่ง … ผลก็คือต่ำง

เป็นปฏิปักษ์ต่อกันมำกขึ้น และตกอยู่ในวังวนแห่งควำม

ขัดแย้งซึ่งลุกลำมเป็นควำมรุนแรงยิ่งขึ้นทุกที” 3 

__________

แม้ว่ำมุมมองทำงประวัติศำสตร์ของคู่กรณีท่ีแตก-

ต่ำงกันอย่ำงมำกและอคติต่ำงๆ จะท�ำให้ปัญหำดังกล่ำว

มีควำมซับซ้อน จนยำกจะหำทำงออกท่ีเหมำะสมกับทุก

ฝ่ำยได้ในเวลำอันส้ัน แต่ในขณะเดียวกัน ก็ถือเป็นบท

ทดสอบท่ีท้ำทำยควำมเป็นมนษุย์ว่ำ เรำจะอยูร่่วมกนัอย่ำง

ถ้อยทถ้ีอยอำศยั ไม่เบยีดเบยีนกัน ท่ำมกลำงควำมแตก-

ต่ำงทำงชำติพันธุ์ สีผิว หรือศำสนำได้มำกน้อยเพียงใด 

ในฐำนะเพื่อนบ้ำนใกล้ชิดกับพม่ำ มีวัฒนธรรม

คล้ำยคลึงกัน โดยเฉพำะเป็นชำวพุทธเหมือนกัน เรำ

แต่ละคนอำจมีส่วนช่วยเหลือบรรเทำวิกฤตดังกล่ำวได้ 

อย่ำงน้อยด้วยกำร “ไม่สนับสนุนกำรฆ่ำ” และแผ่เมตตำ

ควำมปรำรถนำดีให้แก่ทุกชีวิตท่ีก�ำลังเผชิญวิกฤต หรือ

บริจำคตำมก�ำลังเพือ่ช่วยให้ชำวโรฮิงญำมีชีวิตรอดต่อไป

ก่อน ส่วนในภำพรวม มีข้อเสนอที่น่ำสนใจคือ ชำวพุทธ
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ไทยน่ำจะสร้ำงวงสนทนำกับชำวพุทธพม่ำ เพื่อท�ำควำม

เข้ำใจปัญหำร่วมกนั โดยยดึหลกัควำมเมตตำกรณุำ ควำม

เหน็อกเหน็ใจในฐำนะเพ่ือนมนษุย์ ซึง่อำจจะช่วยคลีค่ลำย 

“อคติ” ทำงศำสนำและชำติพันธุ์ลงได้บ้ำง ประกำรส�ำคัญ 

ปัญหำดังกล่ำวควรถูกยกระดับให้เป็นปัญหำของภูมิภำค

อำเซียน เพรำะขนำดของปัญหำที่ขยำยใหญ่โต จ�ำเป็น

ต้องอำศัยควำมร่วมมือร่วมใจกันในกำรแก้ไข 

ในควำมแตกต่ำงหลำกหลำยของมนุษย์ท้ังทำง

กำยภำพ วัฒนธรรม ภำษำ ควำมเชื่อ ได้แบ่งมนุษย์ออก

เป็นกลุม่ เป็นพวก แต่ไม่ว่ำจะเป็นมนษุย์กลุม่ไหน หน้ำตำ

อย่ำงไร มีควำมเชื่อแบบใด พูดภำษำอะไรก็ตำม ทุกคน

มีสิทธ์ิท่ีจะมีชีวิต มีตัวตน ดังนั้นชำวโรฮิงญำควรมีสิทธ์ิ

ท่ีจะมีชีวิตอย่ำงมีศักดิ์ศรี มีตัวตน ไม่ควรท�ำได้แค่เพียง

กำร “รอตำย” หรือ “หนีตำย”
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2 ฮะยี อิสมำอิล เป็นชำวโรฮิงญำท่ีเข้ำมำท�ำงำนและอยู ่อำศัยใน
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ท่ี 7 พฤศจิกำยน 2560 ณ หอศลิปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพมหำนคร
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หน้ำ 91 จำก Paula Bronstein / Getty Images
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เครือข่ายพุทธิกา

ควำมตำยถูกรับรู้แต่ด้ำนควำมสูญเสีย เจ็บปวดทรมำน 

เป็นอัปมงคล น่ำหวำดกลัว จึงท�ำให้คนพำกันแกล้งลืม

ควำมตำย ไม่ตระหนักถึงควำมจริงว่ำ ควำมตำยต้องมำ

เยี่ยมเยือนเรำอย่ำงแน่แท้ในวันหนึ่ง

น่ำเสียดำยทีท่ศันคตต่ิอควำมตำยดงักล่ำว เป็นเหตุ

ให้คนจ�ำนวนมำกเสียโอกำสในกำรเตรียมตัวเผชิญควำม

เจ็บป่วยและควำมตำย

ผลที่ตำมมำคือ ผู้ป่วยจ�ำนวนมำกที่ไม่ได้เตรียมตัว

รับมือกับควำมเจ็บป่วยมำก่อน ถูกยื้อชีวิตยำวนำน และ

ได้รับควำมทุกข์ทรมำนจำกกำรยดืควำมตำยด้วยอปุกรณ์

ทำงกำรแพทย์ต่ำงๆ ผู้ป่วยหลำยคนเสียชีวิตท่ำมกลำง

บรรยำกำศวุ่นวำย ไม่เอื้อต่อกำรตำยอย่ำงสงบ ขณะ

เดียวกัน ญำติ ผู้ดูแล และครอบครัวต้องตกอยู่ในควำม
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เศร้ำหมอง สิ้นหวัง ไร้ทำงออก ทั้งยังเป็นผู้แบกรับภำระ

กำรดูแลอีกด้วย

โครงกำรควำมตำย พูดได้ แผนงำนเผชิญควำมตำย

อย่ำงสงบ เครือข่ำยพุทธิกำ จึงพัฒนำเครื่องมือกำรเรียน

รู้ในรูปแบบต่ำงๆ ให้เอื้อต่อกำรใคร่ครวญและสร้ำงบท

สนทนำเพ่ือกำรเตรียมตัวเผชิญควำมตำยอย่ำงสงบ ใน

ขณะเดียวกันก็เกื้อกูลชีวิตและสังคมที่ดีงำม

นอกจำกแผนงำนเผชิญควำมตำยอย่ำงสงบแล้ว 

เครือข่ำยพทุธิกำยังด�ำเนนิโครงกำรฉลำดท�ำบญุ และเผย

แพร่หนงัสือและส่ือธรรมะร่วมสมยั เพือ่ฟ้ืนฟพุูทธธรรมให้

เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและมีควำมหมำยต่อสังคม

ติดตำมกิจกรรมของโครงกำรได้ที่

http://happydeathday.co/

และ FB: Peaceful Death by Happy Deathday
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โครงการเผชิญความตายอย่างสงบ

เครือข่ายพุทธิกา

สืบเนื่องมำจำกทัศนคติท่ีคนในสังคมมีต่อควำมตำยมัก

เป็นไปในด้ำนควำมสูญเสีย เจบ็ปวดทรมำน เป็นอปัมงคล 

น่ำหวำดกลัว จึงท�ำให้คนพำกันแกล้งลืมควำมตำย ไม่

ตระหนักถึงควำมจริงว่ำ ควำมตำยต้องมำเยี่ยมเยือนเรำ

อย่ำงแน่แท้ในวันหนึ่ง

ควำมกลัวท่ีตำมมำด้วยกำรหลีกเลี่ยง และควำม

ประมำทที่ตำมมำด้วยกำรละเลย ไม่สนใจกำรเรียนรู้

กำรรับมือกับควำมตำย ท�ำให้เมื่อตนเองหรือคนใกล้ชิด

ต้องประสบกับควำมเจ็บป่วยหรือกำรตำยเข้ำจริงๆ ก็ไม่

สำมำรถจัดกำรได้อย่ำงมีสติ ผู้ประสบปัญหำมำกท่ีสุด

คือผู้ป่วยที่ได้รับควำมทรมำนจำกกำรยืดควำมตำย ด้วย

อปุกรณ์ทำงกำรแพทย์ต่ำงๆ อำจตำยท่ำมกลำงบรรยำกำศ

ท่ีไม่เป็นมิตรต่อกำรตำยอย่ำงสงบและสมศักดิ์ศรีควำม

เป็นมนุษย์
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ขณะเดียวกัน ญำติ ผู้ดูแล และครอบครัวก็ตกอยู่ใน

ควำมเศร้ำหมอง ส้ินหวงั ไร้ทำงออก จำกกำรแบกรับภำระ

กำรดแูลอย่ำงมหำศำล และจำกกำรยือ้ชวีติด้วยเทคโนโลยี

เกินควำมจ�ำเป็น

แผนงำนเผชญิควำมตำยอย่ำงสงบ เครือข่ำยพทุธิกำ 

จึงเกิดข้ึนเพื่อส่งเสริมสุขภำวะทำงปัญญำ ส่งเสริมควำม

เข้ำใจเกี่ยวกับกำรตำยและควำมตำยในมิติทำงจิตใจและ

ศำสนำ กระตุ้นสร้ำงควำมตระหนักถึงควำมส�ำคัญของ

กำรเตรียมพร้อมเพือ่เผชญิควำมตำยอย่ำงสงบ อนัน�ำไปสู่

กำรใช้ชวีิตอย่ำงไม่ประมำท มคีณุค่ำ เป็นประโยชน์เกือ้กลู

ต่อตนเองและสังคมโดยรวม

เครือข่ำยพุทธิกำด�ำเนินงำนเพื่อฟื้นฟูพุทธธรรมให้

เป็นส่วนหนึง่ของชวีิตและมคีวำมหมำยต่อสังคม ผ่ำนกำร

ด�ำเนนิโครงกำรต่ำงๆ อย่ำงเช่น โครงกำรฉลำดท�ำบุญด้วย

จิตอำสำ โครงกำรสุขแท้ด้วยปัญญำ โครงกำรป่วน ตลอด

จนเผยแพร่หนังสือและสื่อธรรมะ ร่วมสมัย โดยสำมำรถ

ศึกษำรำยละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ีเว็บไซต์ www.budnet.

org
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กจิกรรมภายใต้แผนงานเผชญิความตายอย่างสงบ

อบรมเผชิญควำมตำยอย่ำงสงบ

เครือข่ำยพุทธิกำร่วมกับเสมสิกขำลัย ได้ร่วมกัน

พัฒนำหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติ “เผชิญควำมตำยอย่ำง

สงบ” ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 เป็นหลักสูตรอบรม 3 วัน 2 

คืน ส�ำหรับผู้สนใจเรียนรู้เร่ืองกำรเผชิญควำมตำยอย่ำง

สงบอย่ำงลึกซึ้ง

อำสำข้ำงเตียง

อำสำสมัครช่วยเหลือผู้ป่วยระยะท้ำยด้วยกำรเป็น

เพื่อนรับฟัง และท�ำกิจกรรมร่วมกับผู้ป่วยและครอบครัว

โครงกำรควำมตำย พูดได้

เปิดพ้ืนที่ ให้สังคมได้ตระหนักถึงควำมส�ำคัญใน

กำรเตรียมตัวสนทนำพูดคุย ฝึกฝนกำรวำงใจ และเรียนรู้

ท่ีจะรับมือเร่ืองควำมตำย ผ่ำนเครื่องมือและรูปแบบกำร

สื่อสำรที่หลำกหลำย
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หนังสือและสื่อเผยแพร่

• รวมบทควำมและควำมรู้ 
 http://happydeathday.co

• Facebook Fanpage
 ข่ำวสำร ควำมเคลื่อนไหวในหน้ำเฟซบุ๊ก

https://web.facebook.com/happydeathdayproject/

• Line Fanpage
 รวบรวมกิจกรรมและข่ำวสำร

@happydeathday

• YouTube 
 เผชิญควำมตำยอย่ำงสงบ เครือข่ำยพุทธิกำ

https://www.youtube.com/channel/UC-zrHKgE7BPEVfTzITuWaDQ
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องค์กรภาคี

• เสมสิกขำลัย

• ส�ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ 

(สสส.)

• ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรสุขภำพแห่งชำติ (สช.)

• สมำคมบริบำลผู้ป่วยระยะท้ำย  

(THAPS - Thai Palliative Care Society)

• มูลนิธิโกมลคีมทอง

• หน่วยดูแลผู้ป่วยระยะท้ำยแบบประคับประคอง 

(Palliative Care) ในโรงพยำบำลต่ำงๆ เช่น โรง

พยำบำลจฬุำลงกรณ์ / โรงพยำบำลสงขลำนครินทร์ 

จ.สงขลำ / คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล /  

โรงพยำบำลรำมำธิบดี เป็นต้น
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