วารสารสังคมศาสตร์วชิ าการ
ปี ที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2562

วัตถุประสงค์ ทแี่ ท้ จริงของการจัดงานศพทีป่ รากฏในพระพุทธศาสนา
The Real Purpose of the Funeral Appeared in Buddhism
พระครู ศรีรัตนากร,ดร.1
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย
รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย พลเมืองดี ที่ปรึ กษาหลัก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา
3
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.เทพประวิณ จันทร์แรม ที่ปรึ กษาร่ วม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตเชียงใหม่
1
Phrakrusrirattanakorn Dr.
2
Associate Professor Dr.wanchai pomlamaungdee, Major Advisor, Graduate school Mahachulalongkornrajavidyalaya University
Phayao campus.
3
Assistant Professor Dr.tepprawin janram, Co-Advisor, Mahachulalongkornrajavidyalaya University Chiangmai campus.
Thanit_loonlawan@hotmail.com
1

2

บทคัดย่อ
งานวิจยั เรื่ องวัตถุประสงค์ที่แท้จริ งของการจัดงานศพที่ ปรากฏในพระพุทธศาสนา มีวตั ถุประสงค์คือ 1) เพื่อศึ กษาคติ
ความเชื่อและพิธีกรรมการจัดงานศพ 2) เพื่อศึกษารู ปแบบพิธีกรรมการจัดงานตั้งแต่อดี ตถึงปั จจุบนั 3) เพื่อศึ กษาเกี่ยวกับปริ ศนา
ธรรมการจัดงานศพในพระพุทธศาสนา พบว่า ประเพณี จดั งานศพมีมาแต่โบราณ มาแต่บรรพบุรุษ เขามีเหตุผลในการจัดงานศพ มี
สาระสาคัญที่เป็ นประโยชน์อยูส่ ี่ อย่างคือ "รวมญาติ" "ประกาศความดี" "สร้างบุญบารมี" "ทาหน้าที่ของความเป็ นคน" สี่ อย่างนี้
แหละเป็ นสาระสาคัญของการจัดงานศพประการที่หนึ่ ง "รวมญาติ" ถ้าตายแล้วรี บเอาไปเผาหรื อฝังเสี ยโดยเร็ ว ก็ไม่ได้รวมญาติ
เพราะไม่มีใครรู ้ แม้วา่ รู ้ก็มาไม่ทนั เวลา การจัดงานศพต้องเตรี ยมการหลายอย่าง ระหว่างเตรี ยมการอยู่ ก็ส่งข่าวไปถึงญาติพี่นอ้ ง มิตร
สหาย บอกกาหนดการเริ่ มงาน และวันฌาปนกิจ ว่าวันใดที่วดั ใหน การรวมญาติน้ นั จะได้วสิ าสะ ไต่ถามทุกข์สุกดิบต่อกัน ได้คุน้ เคย
กัน ที่ยงั ไม่รู้จกั ประการที่สอง "ประกาศความดี" ประวัติผตู ้ ายเป็ นอย่างไร สร้างคุณประโยชน์อะไรบ้าง เป็ นลูกเต้าเหล่าใคร มีพี่นอ้ ง
กี่คน ใครบ้าง มีลูกกี่คน ทาอาชีพอะไร มีคุณวุฒิอะไรมีคุณความดีอะไรบ้าง มีความสาเร็ จในหน้าที่การงานอย่างไร ประการที่ สาม
"สร้างบุ ญบารมี" คื อการทาบุญอุทิศให้ผูต้ ายเป็ นสะเบี ยงติดตัวไปในภพหน้า เป็ นการเพิ่มบุญบารมี ที่ทามาก่ อนแล้วของผูต้ าย
ให้เพิ่มทวียิ่งขึ้น และเป็ นการสร้างบุญบารมีของลูกหลานเองด้วย ประการที่สี่ "ทาหน้าที่ของความเป็ นคน" เพราะคนต้องมีความกตัญญู
รู ้คุณ ต่อบุพการี หรื อผูม้ ีพระคุณของตน การจัดงานศพเป็ นการให้เกียรติกบั ผูต้ าย ความจริ งการทาหน้าที่ของความเป็ นคน ก็ตอ้ งทา
มาก่อนแล้ว เมื่อท่านยังมีชีวิตอยู่ แต้ถา้ ไม่จดั งานศพ ก็ยงั ไม่ครบถ้วนของความเป็ นคน ส่ วนปริ ศนาธรรมมัดตราสังข์สามเปราะ มัดที่คอ
หมายถึง บ่วงรักลูก มัดที่มือ หมายถึง บ่วงรักสามี - ภรรยา มัดตรงข้อเท้า หมายถึง บ่วงรักทรัพย์สมบัติ ติดอยูส่ ามบ่วงนี้ไปนิ พพาน
ไม่ได้ ต้องเวียนว่ายอยูใ่ นสังสารวัฏไม่มีจบสิ้น และการเวียนซ้าย 3 รอบ หมายถึง การเวียนว่ายตายเกิดอยูใ่ นภพทั้งสามอันมี กามภพ
รู ปภพ อรู ปภพ ด้วยอานาจกิเลส ตัณหาอุปทาน ก็จะเป็ นทุกข์ไม่จบสิ้น ฉะนั้นต้องทวนกระแสกิเลส เป็ นการสอนธรรมชั้นสูง จึงได้
พาศพเวียนซ้าย ตลอดจนถึงการใช้น้ ามะพร้าว ล้างหน้าศพ เพื่อชี้ ให้เห็ นว่า น้ ามะพร้าวเป็ นน้ าสะอาด บริ สุทธิ์ ผูเ้ ข้าสู่ มรรคผล
นิพพาน ต้องชาระจิตให้สะอาดด้วยน้ าทิพย์จากพระธรรม
คาสาคัญ: ปริ ศนาธรรม, วัตถุประสงค์,การจัดงานศพ
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Abstract
Articles about the real purpose of the funeral appeared in Buddhism, author has studied about (1) the belief and funeral
ceremony, (2) to study the patterns of ritual events from the past to the present, (3) to study the riddles (Dharma puzzles) of funeral
in Buddhism found that traditionally the funerals have had since ancient times. They have a reason for the funeral, significant and
benefits are 4 aspects that is "family reunification", “announce goodness" "create a completeness," "doing the duty of the people".
This are 4 the essence of funerals. The first one is "family reunification", If there is a death man, then burned or buried hastily, if
there is not family reunification because no one knows the funeral ceremony, although one knows but cannot go in time. The funeral
arrangement needs several in advance. During the preparation of the sent news to relatives, friends telling the scheduled and the
cremation will be in which date, in which temple. The family reunification will be informally, asked each other on suffering and
happiness, there is familiar. Secondly, “goodness declaration”, how history of the dead people, how the people create any benefit,
who are these receptions, have many relatives, have many children, qualifications, have successful career. Thirdly, "creating
completeness" is a charity dedicated to the dead is provisions to go use them in the next life, adding completeness made before the
deceased, to redouble more and creating completeness. Fourthly, the act of a person because people are very grateful to the parents
or sponsors their own, the funeral ceremony is to honor the deceased. In fact, the act of a person’s duty, it must be done before
when the person was alive, If the funeral will be not arranged, It is not yet full of people. But Dharma puzzle “to shroud (the dead)”
tied on the neck means loop children’s love, tied the hands means loop husband-wife’s love, tied at the ankle means loop treasures’
loved. If any person has stick in these three loops, the person cannot achieve to Nirvana, the person has to frequently swimming in
transmigration and walking around the third round at the funeral pyre means places of sensuality, fine-material sphere and
immaterial sphere. By the power of whole some roots,craving and attachment, it will be no end to suffering. The current iteration
of passion is teaching is fairly high ; walking around the third round at the funeral pyre, through using coconut water for cleaning
the death’s face, because it is the purest water. The person who is achieving to nirvana, has to clean ones mind by nectar from
Dhamma.
Keywords: the riddles of funeral, the real purpose of the funeral arrangements

บทนา
ประเพณี จดั งานศพมีมาแต่โบราณ มาแต่บรรพบุรุษ เขามีเหตุผลในการจัดงานศพ มีสาระสาคัญที่ เป็ นประโยชน์อยู่สี่
อย่างคือการรวมญาติและประกาศความดี สร้างบุญบารมี ทาหน้าที่ของความเป็ นคน สี่ อย่างนี้แหละเป็ นสาระสาคัญของการจัดงาน
ศพ 1) รวมญาติ ถ้าตายแล้วรี บเอาไปเผาหรื อฝังเสี ยโดยเร็ ว ก็ไม่ได้รวมญาติ เพราะไม่มีใครรู ้ แม้วา่ รู ้ก็มาไม่ทนั เวลา การจัดงานศพ
ต้องเตรี ยมการหลายอย่าง ระหว่างเตรี ยมการอยู่ ก็ส่งข่าวไปถึงญาติพี่น้อง มิตรสหาย บอกกาหนดการเริ่ มงาน และวันฌาปนกิ จ
ว่าวันใดที่ วดั ไหน การรวมญาติน้ นั จะได้วิสาสะ ไต่ถามทุกข์สุกดิบต่อกัน ได้คุน้ เคยกัน ที่ ยงั ไม่รู้จกั จะได้รู้จกั มักคุน้ กันต่อไปได้
แนะนากัน ลูกใครหลานใคร จากฝ่ ายพ่อหรื อฝ่ ายแม่ ได้ประโยชน์ท้ งั ผูไ้ ปร่ วมงานและเจ้าภาพ เจ้าภาพได้คลายความทุกข์โศรกเศร้า
ได้รับความอบอุ่น การรวมญาติเป็ นการแบ่งปั นความสุขให้แก่เจ้าภาพ และแบ่งปั นความทุกข์จากเจ้าภาพมาคนละเล็กๆ น้อยๆ ทาให้
เจ้าภาพมีความสุขขึ้น ผูไ้ ปร่ วมงานก็ได้ปฏิสมั พันธ์กนั ในเครื อญาติ 2) ประกาศความดี ประวัติผตู ้ ายเป็ นอย่างไร สร้างคุณประโยชน์
อะไรบ้าง เป็ นลูกเต้าเหล่าใคร มีพี่นอ้ งกี่คน ใครบ้าง มีลูกกี่คน ทาอาชีพอะไร มีคุณวุฒิอะไร มีคุณความดีอะไรบ้าง มีความสาเร็ จใน
หน้าที่การงานอย่างไร โดยเฉพาะวันฌาปนกิจเป็ นวันที่รวมญาติมากเป็ นพิเศษ จึงมีการอ่านประวัติของผูต้ าย เพื่อประกาศความเป็ น
ปึ กแผ่นความมัน่ คงของลูกหลานด้วย จึงเรี ยกว่าประกาศความดี 3) สร้างบุญบารมี คือการทาบุญอุทิศให้ผตู ้ ายเป็ นเสบียงติดตัวไปใน
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ภพหน้า เป็ นการเพิ่มบุญบารมีที่ทามาก่อนแล้วของผูต้ าย ให้เพิ่มทวียิ่งขึ้น และเป็ นการสร้างบุญบารมีของลูกหลานเองด้วย เพราะ
การทาบุญย่อมได้บุญอยู่แล้ว ยิ่งได้อุทิศให้ผูต้ ายหรื อผูอ้ ื่น ย่อมได้บุญอีกต่อหนึ่ ง เป็ นการสร้างบุญบารมีสองต่อ 4) ทาหน้าที่ ของ
ความเป็ นคน เพราะคนต้องมีความกตัญญูรู้คุณ ต่อบุพการี หรื อผูม้ ีพระคุณของตน การจัดงานศพเป็ นการให้เกียรติกบั ผูต้ าย ความ
จริ งการทาหน้าที่ของความเป็ นคน ก็ตอ้ งทามาก่อนแล้ว เมื่อท่านยังมีชีวิตอยู่ แต้ถา้ ไม่จดั งานศพ ก็ยงั ไม่ครบถ้วนของความเป็ นคน
เพราะคนเท่ า นั้น ที่ ท าหน้า ที่ น้ ี ได้ ลู ก วัว ลู ก ควายไม่ ส ามารถท าได้ ไม่ เ คยมี ลู ก วัว ตัว ไหนคาบหญ้า ไปให้แ ม่ ว วั หรื อ พ่อ วัว กิ น
โดยเฉพาะลูกวัวหรื อลูกสัตว์ทวั่ ไป เมื่อโตขึ้นก็ขาดความสานึกรู ้วา่ เป็ นพ่อแม่ของมัน เพราะมันไม่ไช่คน คนเท่านั้น"ที่ทาหน้าที่ของ
ความเป็ นคน" ได้ (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), 2551) จะเห็นได้วา่ งานศพถือว่าเป็ นงานที่จาเป็ นต่อชีวิตของทุกคนทุกชาติ
ทุกภาษา และทุกศาสนาในโลก เพราะงานศพเป็ นงานที่มนุษ ย์ตอ้ งจากกันอย่างไม่มีวนั กลับ ผูต้ ายหรื อศพต้องทิ้งทุกสิ่ งทุกอย่างไว้
ในโลกนี้ จนกระทัง่ ร่ างกายของตนเอง ส่วนญาติมิตรที่มีชีวติ อยูก่ ็ไม่สามารถจะติดตามศพไปได้ ถ้าหากสามารถติดตามไปได้ก็คงไม่
มีใครจะตามไปหรอก เพราะเมื่อไปแล้วก็ไม่สามารถจะรับรองได้วา่ จะเจอกันหรื อเปล่า ถ้าจะตามหาจริ งๆ ก็คงจะเจอแต่ศพที่เขา
นาไปไว้ตามศาลาวัดเท่านั้น ทาไมเมื่อคนตายแล้ว เราจึงนิ ยมเอาศพไปไว้ ข้อนี้ ปราชญ์ทางพระพุทธศาสนาท่านแสดงเหตุผลไว้วา่
จุดมุ่งหมายในการนาศพไปตั้งเพื่อประกอบพิธีกรรมตามพุทธศาสนา ทาอย่างไรจึงจะถือว่าทาบุญในงานศพ ทาบุญด้วยการปฏิบตั ิ
ตามหลักการทาบุญ 3 ประการคือ การให้ทาน การสมาทานรักษาศีล และการเจริ ญภาวนาตั้งใจประกอบพิธีกรรมในขณะที่พระสวด
ก็ต้ งั ใจฟังสวด ในขณะที่พระเทศน์ก็ต้ งั ใจฟังพระเทศน์ เพราะถ้าตั้งใจประกอบพิธีตามหลักศาสนาจริ งๆ แล้วบุญทั้ง 3 ประการก็จะ
เกิดมีแก่ทุกคนที่ร่วมพิธี ทานก็ได้ให้ศีลก็รักษาภาวนาก็เจริ ญ นี้แหละคือการทาบุญในงานศพ
ตามที่กล่าวมาเป็ นจุดมุ่งหมายในการไปงานศพและจัดงานศพ ถ้าทราบแล้วปฏิบตั ิตนให้ถูกต้องก็จะก่อให้เกิดประโยชน์
ทั้งแก่เจ้าภาพและญาติมิตรที่เสี ยชีวติ ไปแล้ว (ศพ) แต่รู้แล้วไม่ปฏิบตั ิตามก็ไม่เกิดประโยชน์ หรื อบางครั้งยังจะก่อให้เกิดโทษตามมา
อีก การไปร่ วมงานศพของแต่ละคนนั้นย่อมจะแตกต่างกัน มีท่านผูร้ ู ้ได้แสดงสักษณะของคนไปร่ วมงานศพไว้หลายประการ คือ 1.
ไปเพราะอยากเห็นศพ 2.ไปเพราะเคารพผูต้ าย 3.ไปเพราะมิตรสหายชักชวน 4.ไปเพราะกาสรวลโศกเศร้า 5.ไปเพราะอยากเข้าสังคม
6.ไปเพื่อกินข้าวต้มฟรี 7.ไปเพราะมีเลขดีให้คิด 8.ไปเพื่อทาจิตให้สงบ 9.ไปเพราะเห็นศพคือธรรมะ 10.ไปเพื่อละทิฏฐิ 11.ไปเพราะ
ประเพณี บงั คับ 12.ไปเพื่อรับของแจก 13.ไปเพราะเป็ นแขกรับเชิญ 14.ไปเพื่อเจริ ญไมตรี 15.ไปเพราะมีพระสวด 16.ไปเพื่ออวด
เฟอร์ นิเจอร์ ในจานวน 16 ประเภทนี้ ตัวท่านจัดอยูใ่ นประเภทไหนใครเล่าจะรู ้ดียงิ่ ไปกว่าตัวท่านเอง ท่านจะยอมรับความเป็ นจริ ง
มากน้อยแค่ไหน (พระดุษฎี เมธงฺ กโร, 2554)
ที่สาคัญเราได้อะไรเมื่อไปงานศพ ประกอบไปด้วย มองให้เห็ น ศพอันสวยงาม ความจริ งภายในนั้น มีร่างศพอันเป็ น
ร่ างกายของคนหนึ่ ง ที่ครั้งหนึ่ งก็มีชีวิตมีความเป็ นอยูเ่ ช่นกับเราท่านทั้งหลาย แต่บดั นี้ เหลือแต่ร่างกายที่ขาดความรู ้สึกทางวิญญาณ
ที่เขาใส่ไว้เพื่อรอเผาตามธรรมเนียม อันนี้ก็ถือเป็ นเครื่ องเตือนจิตของเรา ถ้าเรามาเฉยๆไม่รู้จกั คิดก็เรี ยกว่า มาเปล่าไปเปล่าได้แต่บุญ
แต่ยงั ไม่ได้กศุ ลคือความฉลาด และได้เห็นน้ าใจ สิ่ งแรกที่ท่านจะได้เห็นก็คือ น้ าใจ เพราะอย่างน้อยท่านก็คือผูห้ นึ่งที่หลัง่ น้ าใจให้กบั
เจ้าภาพที่ตอ้ งมีความสูญเสี ยอย่างยิง่ ใหญ่ในครั้งนี้ ทาไมเราต้องไปงานศพของผูน้ ้ นั ก็เพราะเป็ นความดีของท่านผูจ้ ากไปอย่างหนึ่ ง
ก็เพราะน้ าใจของท่านผูอ้ ยูอ่ ย่างหนึ่ง ถึงได้มีคากล่าวไว้วา่ น้ าบ่อน้ าคลองก็ยงั เป็ นรองน้ าใจ น้ าไหนๆ ก็สูน้ ้ าใจไม่ได้ ฉะนั้นเราควรที่
จะหลั่งน้ า ใจให้กัน ในยามที่ ป ระสบทุ ก ข์ ตลอดจนถึ งยามจน ในยามที่ ชีวิตเกิ ด ความขัด สนตกอับ ถ้าได้รับ น้ าใจกาลังใจและ
ช่วยเหลือจากคนรอบข้างไม่วา่ จะเป็ นญาติพี่นอ้ งหรื อคนที่รู้จกั มักคุน้ กันช่วยเหลือแล้ว จะทาให้เขาผูน้ ้ นั รู ้สึกว่าชีวิตยังมีความหวัง
เรายังมีคุณค่าที่คนอื่นเห็นความสาคัญ ทาให้เขาพร้อมที่จะต่อสูก้ บั ปั ญหาและอุปสรรคต่างๆได้อย่างเข้มแข็งและมีกาลังใจ ยามเจ็บ
ในยามเจ็บป่ วยถ้าได้รับน้ าใจกาลังใจจากคนใกล้ชิด ทาให้ผปู ้ ่ วยมีกาลังใจที่ดี ถ้าคนที่เป็ นพ่อเป็ นแม่เจ็บป่ วยในบางคราวได้เห็นหน้า
ลูกหลานมาปรนนิบตั ิพดั วี บีบนวด อาการเจ็บป่ วยก็จะบรรเทาเบาบางลงได้ น้ าใจที่ได้รับในขณะนี้จึงถือเป็ นยาวิเศษขนานเอกของ
ชีวิต ยามจาก การจากกันไปในที่ต่างๆยังมีโอกาสที่จะได้พบกัน แต่การจากไปอย่างไม่มีวนั กลับย่อมไม่มีโอกาสที่จะได้พบกันอีก
เราจึงต้องแสดงออกซึ่ งน้ าใจให้ท้ งั กับท่านผูจ้ ากไปและท่านผูย้ งั อยูค่ ือเจ้าภาพ ที่กาลังตกอยูใ่ นสภาวะขวัญเสี ย เศร้าโศก เสี ยใจ แต่
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เมื่ อ ได้เ ห็ นน้ า ใจจากผูค้ นหลายท่ า นที่ ไ ปร่ ว มงานย่อมคลายความเศร้ าเสี ย ใจลงได้ ได้เ ห็ นไมตรี คนที่ ก าลัง อยู่ในสภาพของ
การสูญเสี ยบุคคลอันเป็ นที่รัก เมื่อได้เห็นไมตรี จิตที่ดีจากผูค้ นที่รู้จกั กันทั้งหลายย่อมจะจดจาความรู ้สึกที่ตวั เองได้รับน้ าใจไมตรี จาก
ท่านได้อย่างไม่รู้จบ เมื่อถึงคราวที่เขาจะได้มีโอกาสตอบแทนน้ าใจไมตรี คืนบ้างไม่วา่ ในโอกาสไหนๆก็จะทาอย่างไม่รอช้า ได้เห็น
ความดี ในวาระสุดท้ายของชีวติ ของคนผูห้ นึ่ง จะทาให้เราได้เห็นความดีคือความกตัญญูกตเวทีของญาติพี่นอ้ งที่ยงั มีชีวติ อยู่ มีความ
โศกเศร้าอาลัยหาในท่านผูจ้ ากไป พร้อมใจกันประกอบพิธีบุญในทางศาสนา รวมถึงการบริ จาคให้สาธารณกุศลต่างๆเพื่ออุทิศบุญ
กุศลให้กบั ท่านผูจ้ ากไป ธูปดอกเดียว ชีวิตของมนุษย์ทุกผูน้ ามที่เกิดมาในโลกนี้ เป็ นของสั้นนัก ไฟที่เริ่ มจุดธูปเมื่อไหร่ ก็เหมือนกับ
ชีวติ ที่มีความตายเริ่ มติดตามตั้งแต่ตอนนั้น กลิ่นหอมของธูปก็เหมือนกลิ่นแห่งความดีงามที่ ล่องลอยอยูใ่ นโลก กลิ่นแห่งความดีงาม
ย่อมส่ งกลิ่นหอมอยูน่ านทวนลมอยูเ่ สมอ ชีวิตที่ไร้ความดีก็ไม่ต่างอะไรกับธูปที่ไร้กลิ่นดารงอยูเ่ พียงเพื่อรอความตายไม่เคยรู ้จกั เลย
ว่าความดีเขาทากันอย่างไร เหรี ยญใส่ปากหลังจากอาบน้ าให้ศพเสร็ จ ญาติพี่นอ้ งมักจะเอาเหรี ยญใส่ในปากศพ อาจจะมีบางคนเข้าใจ
ว่าที่เอาใส่น้ นั เพื่อให้ผตู ้ ายมีเงินติดตัวไว้ใช้กลางทาง (ปรางทอง ดีวงษ์, 2544)หรื อเอาไว้ติดสิ นบนให้กบั นายนิรยบาลเหมือนในโลก
มนุษย์ แต่ที่แท้แล้วเป็ นสัจธรรมอย่างหนึ่ งที่ควรจะมองให้เห็นโดยเฉพาะลูกหลานในเวลาเก็บกระดูกเราก็จะเจอเหรี ยญอันนั้น อัน
แสดงว่า แม้แต่เหรี ยญที่ เราเอาใส่ ปากให้ไปยังไม่สามารถที่จะนาติดตัวไปได้ อาหารข้างโลงอาหารที่เราจัดใส่ ถาด ภาชนะอย่างดี
อาหารก็ลว้ นแต่เป็ นอาหารที่ผตู ้ ายโปรดปรานนาไปวางไว้ขา้ งโลงเสร็ จแล้วก็เคาะบอกว่า คุณ...ทานข้าวนะ แต่ก็ไม่มีการขานตอบ
แต่อย่างใด อันนี้ก็แสดงให้เห็นว่า คนที่ตายแล้วย่อมหมดโอกาสที่จะลุกขึ้นมากินอาหารที่ลูกหลานจัดมาให้แล้วตอนที่ท่านยังมีชีวิต
อยู่ ท่านได้ทาเช่นนี้หรื อไม่ลองทบทวนดู เคาะข้างโลง เวลาพระท่านสวดก็จะไปเคาะข้างโลงว่า รับศีลนะ ฟังพระสวดนะ แล้วศพที่
นอนตายอยูน่ ้ นั ไม่มีความรู ้สึก อันนี้ก็แสดงให้เห็นว่า คนเราจะมีโอกาสได้ทาความดีก็ต่อเมื่อมีชีวติ อยูเ่ ท่านั้น ต่อเมื่อตายแล้วปลุกให้
มารับศีลก็รับไม่ได้ แล้วตัวของท่านจะเริ่ มทาความดีกนั เมื่อไหร่ วันนี้ วันไหน หรื อจะรอจนกว่าไม่มีโอกาส พระนาทาง ตอนเวลา
ใกล้จะเผา เขานาศพมาวางไว้บนเมรุ ก็จะมีพระนาทางก็เ ท่ากับสอนคนเป็ นให้รู้จักได้คิดว่า เราอยู่ในโลกนี้ อย่าทิ้งธรรม อย่าทิ้ ง
ศาสนา ต้องเดินตามพระ คือ ธรรมะไว้อย่าเดินตามมาร เพราะพระหรื อธรรมะนั้นเป็ นเหมือนแสงสว่างที่นาทางแห่ งชีวิต ใครที่ทิ้ง
พระธรรมไม่มีศาสนาประจาจิต ก็เป็ นคนมืดบอดตกอยูใ่ นอานาจของฝ่ ายต่าได้ง่าย เพราะไม่มีอะไรเป็ นเครื่ องยึดเหนี่ยวจิตใจ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาคติความเชื่อและพิธีกรรมการจัดงานศพ
2. เพือ่ ศึกษารู ปแบบการจัดงานศพอดีตถึงปั จจุบนั
3. เพือ่ ศึกษาเกี่ยวกับปริ ศนาธรรมการจัดงานศพในพระพุทธศาสนา

วิธีดาเนินการวิจัย
งานวิจยั นี้ เป็ นทั้งงานวิจัยเชิ งเอกสาร (Documentary Research) และงานวิจัยเชิ งคุ ณภาพ (Qualitative Research) โดย
ผูว้ จิ ยั ได้แบ่งวิธีดาเนินการวิจยั เป็ นขั้นตอนรายละเอียดดังนี้
1. ศึกษาจากเอกสารชั้นปฐมภูมิ คือ ค้นคว้าข้อมูลจากคัมภีร์พระไตรปิ ฎกภาษาบาลี และภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย พร้อมทั้งอรรถกถาและฎีกาต่างๆ
2. ศึกษาจากเอกสารชั้นทุติยภูมิ คือ ค้นคว้าข้อมูลจากตารา เอกสาร งานวิทยานิพนธ์ หรื องานวิจยั ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของ
นักวิชาการทางพระพุทธศาสนา ประกอบไปด้วย คติความเชื่ อและการจัดพิธีกรรมศพในสมัยพุทธกาล คติความเชื่ อและการจัด
พิธีกรรมศพของชาวพุทธล้านนา คติความเชื่อและการจัดพิธีกรรมศพของสามัญชน
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3. นาข้อมูลเอกสารชั้นปฐมภูมิและทุติยภูมิมาตรวจสอบให้ถูกต้อง เพื่อวิเคราะห์ในเชิงสังเคราะห์เนื้อหา อธิบายความ
ให้เห็ นข้อเท็จจริ ง ตอบโจทย์เนื้ อหาตามวัตถุประสงค์ จากนั้นนาข้อมูลที่ ได้จากการวิเคราะห์มาเรี ยบเรี ยง เขียนสารนิ พนธ์ตาม
โครงสร้างเนื้อหา และนาข้อมูลทั้งหมดมาสรุ ปผลการวิเคราะห์
4. สรุ ปผลการวิจยั จากการวิเคราะห์ สังเคราะห์ สารวจและสัมภาษณ์
5. นาผลการวิจยั ไปใช้ให้เกิดประโยชน์เกี่ยวกับการจัดพิธีการงานศพตามประเพณี ของแต่ละท้องถิ่น

ผลการวิจัย
พิธีกรรมในงานศพ พระพุทธเจ้าไม่เคยตรัสไว้วา่ จะต้องทาอย่างไร จะจัดหรื อไม่จดั ก็ได้ เพราะไม่มีประโยชน์อะไรกับ
ผูต้ าย ผูต้ ายเมื่อวิญญาณออกจากร่ างก็ไปเกิดใหม่ ตามอานาจของบาป บุญ ที่ตนได้กระทาไว้ก่อนตาย ผูอ้ ื่นไม่สามารถช่วยอะไรได้
พิธีกรรมต่างๆในงานศพ พวกสัปเหร่ อจะแนะนาไปตามความเชื่อและตามความคิดเห็นของตน แต่ละท้องที่ก็ทาแตกต่างกันไป โดย
มีวตั ถุประสงค์ที่แท้จริ งของงานศพก็คือ เกียรติยศชื่อเสี ยงของผูต้ าย ของเจ้าภาพ และหวังเพื่อให้ผตู ้ ายไปสู่ ที่ดีๆ อีกอย่างหนึ่งก็เพื่อ
อาชีพของสัปเหร่ อเอง ตามริ มฝั่งแม่น้ าคงคาในประเทศอินเดีย ตลอด 24 ชัว่ โมงทุกวัน จะไม่วา่ งจากควันไฟเผาศพเลย แต่ละศพจะมี
ญาติเพียง 1-2 คน ช่วยกันเผา เผาเสร็ จแล้วก็เอาเถ้ากระดูกโปรยลงแม่น้ าคงคา โดยมีความเชื่อว่าแม่น้ าคงคาสามารถล้างบาปของ
ผูต้ ายได้ ไม่ตอ้ งทาพิธีกรรมใดๆ ขณะเดียวกันก็มีสปั เหร่ อที่ไม่ตอ้ งจ้าง คือ คุณแร้ง คุณกา คุณนก คุณหนูท้ งั หลาย เฝ้าคอยดูอยูใ่ กล้ๆ
ถ้าญาติจดั การงานศพไม่หมด หรื อศพไม่มีญาติ ก็จะช่วยจัดการให้เรี ยบร้อย
รู ปแบบพิธีกรรมการจัดงานตั้งแต่อดี ตถึงปั จจุบนั พบว่า ในอดี ตประมาณ 80 ปี ที่ผ่านมา ยังไม่มียาฉี ดกันศพเน่ า การ
เดินทางอาศัยการเดินเท้าเป็ นหลัก ความเชื่อยังไม่ตอ้ งการเหตุผลมารองรับ บ้านไหนมีผเู ้ สี ยชีวติ จะไม่เก็บศพไว้นานแต่นาไปทาพิธี
เผาหรื อฝังอย่างเร็ วที่สุด ดังคาว่า “ตายเมื่อคืนไปเมื่อวัน ตายเมื่อวันไปเมื่อวัน” ไม่มีการเก็บศพข้ามคืนข้ามวันรอคนมาร่ วมพิธีอย่าง
ในปั จจุบนั เมื่อตายแล้วก็ห่อผ้ามัดด้วยเชือกเงื่อนตอกงูลืน แล้วนาใส่ แคร่ ไม้ไผ่หามไปเผาบ้าง ฝังบ้าง แล้วแต่ยคุ สมัย ในอดีตผูค้ น
กลัวความตายกันมาก เมื่อนาศพไปเผาที่สุสานจะจุดกองไฟขนาดเล็กขวางทางระหว่างกลับออกจากสุ สาน ทุกคนต้องโดดข้ามกอง
ไฟออกจากสุสานและห้ามหันกลับไปมองโดยเด็ดขาด ถ้าแบกศพออกจากถนนในหมู่บา้ นจะต้องเก็บผ้าที่ตากไว้ออกจากราวตากผ้า
ปิ ดประตูหน้าต่างให้แน่นหนา ขากลับจากสุสานก็จะต้องสละสลุงผมและหน้าด้วยน้ าส้มป่ อย เพื่อเรี ยกความเป็ นสิ ริมงคลกลับคืนมา
ในอดีตจะไม่ใช้ลอ้ เข็นศพไปทาพิธีที่สุสานสาหรับสามัญชนจะใช้สาหรับขุนนางเท่านั้น เช่น ชนเชื้อเจ้า พระยา ท้าว ขุน หมื่น หรื อ
ผูท้ ี่ มียศมีศักดิ์ เท่านั้น จึ งจะนาศพใส่ ลอ้ พร้อมหลัว ใส่ ฟาง และฟื นเข็นไปยังสุ สาน ปราสาทก็มีเฉพาะชนชั้นเจ้านายเท่านั้น แต่
ค่านิยมเปลี่ยนไปเมื่อชนบทกับเมืองเสมือนเคลื่อนเข้าหากันมากขึ้น คนรุ่ นใหม่เริ่ มให้ความสาคัญกับวัตถุตามค่านิยมตะวันตก หลาย
คนกลับจากไปทางานในต่างประเทศและมีฐานะดี ข้ ึน เริ่ มสร้ างปราสาทให้กบั ญาติผูใ้ หญ่ที่ล่วงลับเหมือนกับที่ ทาในชุมชนอื่ น
เพราะเชื่อว่าปราสาทเหล่านี้จะเป็ นที่อยูข่ องผูล้ ่วงลับหลังความตาย และเชื่อว่างานศพที่ใหญ่โตแสดงถึงหน้าตาของเจ้าภาพ มีการจัด
สวดทาพิธีทางศาสนาโดยพระภิกษุสงฆ์คืนละสี่ ตน เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กบั ผูล้ ่วงลับ
ปริ ศนาธรรมการจัดงานศพในพระพุทธศาสนา ได้ทราบว่าศาสนพิธี ประเพณี พิธีกรรมต่าง ๆ การกระทาแต่ละขั้นตอน
นั้น โบราณ ท่านได้สอนธรรมะไว้ใน พิธีกรรม เหล่านั้นไว้ดว้ ยอุบายอันแยบคาย เช่น ประเพณี พิธีกรรมใน งานศพ การรดน้ า ที่มือ
ของผูต้ าย ซึ่งบางท่านเข้าใจว่าเป็ นการขอ อโหสิ กรรม ความจริ งแล้วมุ่งเตือนสติผทู ้ ี่มาร่ วมงานว่าผูท้ ี่ตายทุกคนไปแต่มือเปล่าไม่ ได้
อะไรติดตัวไปเลย แม้แต่น้ าที่เทลงฝ่ ามือก็ไหลร่ วง เอาเงินเหรี ยญ ใส่ ปาก ก็เพื่อจะเตือนให้รู้วา่ แม้แต่บาทเดียวก็เอาไปไม่ได้ เพราะ
สัปเหร่ อ บางคนเขายังควักออกมา มัดตราสังข์ สามเปราะ มัดที่คอ หมายถึง บ่วงรักลูก มัดที่มือ หมายถึง บ่วงรักสามี-ภรรยา มัดตรง
ข้อเท้า หมายถึง บ่วงรักทรัพย์สมบัติ ติดอยูส่ ามบ่วงนี้ ไป นิพพาน ไม่ได้ ต้องเวียนว่ายอยูใ่ น สังสารวัฏฏ์ ไม่มีจบสิ้น เคาะโลง รับศีล
ไม่ใช่ให้ คนตาย มารับศี ล แต่เพื่อกับเป็ นการบอกคนที่ มาร่ วมงานว่าเอาแต่มวั เมาประมาทขาดสติ ไม่สนใจใน หลักธรรมคาสอน
เมื่อตายไปหมดโอกาสทาความดี จะเคาะจนโลงแตกก็ลุกขึ้นมาไม่ได้ จุดตะเกียง หรื อ จุดเทียน ไว้ หน้าศพ เตือนให้รู้วา่ การเกิดของ
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คนเราต้องการแสงสว่าง ต้องมี พระธรรม เป็ น ดวงประทีป ช่วยส่ องทาง เพื่อความเจริ ญรุ่ งเรื องของชีวิต สวดอภิธรรม มักสวดเป็ น
ภาษาบาลี คนเป็ นฟั งไม่ รู้เรื่ อ ง จึ ง นึ กว่า สวดให้ คนตาย แต่จริ ง ๆ แล้วเป็ นการ สวด เพื่ อสอนคนที่ ย งั มี ชีวิตอยู่เ พื่อที่ จ ะได้น า
หลักธรรมไปปฏิบตั ิให้เกิดผลดีใน ชีวติ ประจาวัน ดังนั้นแม้จะฟังไม่เข้าใจแต่เพื่อให้การฟังสวดอภิธรรมเกิดผล ควรสารวมส่งจิตไป
อยูก่ บั เสี ยงพระสวด ให้จิตสงบนิ่งอยูก่ บั เสี ยงพระสวดก็เกิดสมาธิ (Meditation) จิตได้บวชหน้าไฟ มักเข้าใจว่า เป็ นการบวชจูงผูต้ าย
ขึ้นสวรรค์ ความจริ งนั้น ไม่ใช่ เพราะการบวชหน้าไฟเป็ นการ ปลงธรรมสังเวชไม่ประสงค์จะอยูใ่ นเพศฆราวาส มุ่งปฏิบตั ิธรรมเพื่อ
ความหลุดพ้น เข้าสู่ มรรคผลนิ พพาน การนิ มนต์พระจูงออกหน้าศพ เพื่อจะสอนคนที่ ยงั อยู่ให้ได้สานึ กว่า ตอนที่ ยงั อยู่ตอ้ งเดิ น
ตามหลังพระ หมายความว่าได้เดินตาม พระธรรมคาสอน ของพระนัน่ เอง จึงอยูด่ ีมีสุข มีความเจริ ญก้าวหน้า การ เวียนซ้าย 3 รอบ
หมายถึง การ เวียนว่ายตายเกิด อยูใ่ น ภพทั้งสาม อันมี กามภพ รู ปภพ อรู ปภพ ด้วยอานาจ กิเลสตัณหาอุปทาน ก็จะเป็ นทุกข์ไม่จบ
สิ้น ฉะนั้นต้องทวนกระแสกิเลส เป็ นการสอนธรรมชั้นสูง จึงได้พาศพเวียนซ้าย

สรุ ปและอภิปรายผล
จากการศึกษาบทความทางวิชาการเรื่ อง วัตถุประสงค์ที่แท้จริ งของการจัดงานศพในพุทธศาสนาชึ่งมีงานวิจยั ที่สอดคล้อง
เช่นการศึกษาคติธรรมที่ปรากฏในพิธีศพของชาวพุทธในเขตลาดพร้าว กรุ งเทพมหานคร พบว่า พิธีศพครั้งพุทธกาลเป็ นพิธีที่ปฏิบตั ิ
เรี ยบง่าย เริ่ มตั้งแต่มีการตาย ในคัมภีร์ไม่ได้กล่าวถึงการอาบน้ าศพแต่จะกล่าวไว้วา่ พระพุทธเจ้าสรงน้ าศพพุทธบิดาด้วยน้ าหอม
ทรงแต่งตัวให้พระศพด้วยผ้าขาวสะอาด ตั้งพระศพไว้เคารพบูชาด้วยดอกไม้เครื่ องหอม 7 วัน แล้วแห่ พระศพไปฌาปนกิจที่ป่าช้า
พระอัฐิประชาชนจะนาไปประดิษฐานไว้ ในสถูป เพื่อสักการระบูชา อย่างไรก็ตาม พิธีศพครั้งพุทธกาลให้คติธรรมเรื่ องบาป เรื่ อง
ไตรลักษณ์ เรื่ องอโหสิ กรรมเรื่ องความไม่ประมาท และเรื่ องความกตัญญู พิธีศพในสังคมไทย มีวิธีการจัดการหลากหลายไปตาม
วัฒนธรรมประเพณี ความเชื่อของแต่ละท้องถิ่น โดยผสมผสานวัฒนธรรมดั้งเดิมกับพิธีการในพระพุทธศาสนา เพื่อให้เหมาะสมกับ
วิถีชีวติ ของชุมชนและคติธรรมความเชื่อของตน การจัดการศพในแต่ละพิธีเป็ นสื่ อการสอนให้พิจารณาธรรมะของพระพุทธศาสนา
เช่น การอาบน้ าศพ มีคติธรรมเกี่ยวกับการอโหสิ กรรม พิธีตามไฟหน้าศพ มีคติธรรมเตือนสติเรื่ องการดาเนิ นชีวิต พิธีแห่ ศพ มีคติ
ธรรมในเรื่ องไตรลักษณ์
พิธีศพในเขตลาดพร้าว กรุ งเทพมหานคร มีทีมบุคลากรปฏิบตั ิหน้าที่ช่วยเหลืองานอย่างมีระบบ มีบางพิธีที่ไม่ปฏิบตั ิตาม
แบบโบราณเพราะสภาพสังคมเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา แต่ยงั คงมีคติธรรมตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนา คือ ความกตัญญู
ไตรลักษณ์การอโหสิ กรรม ความไม่ประมาทในชีวิต เตือนสติให้มีความประพฤติดีตามแนวทางของศีลธรรมพระพุทธศาสนา เพื่อ
ไม่เกิดความประมาทในแต่ละช่วงวัยของชีวิต และมุ่งสอนให้มีสติปัญญาจากการจัดการพิธีศพ และงานวิจยั เรื่ องการศึกษาคติธรรม
จากประเพณี งานศพ: กรณี ศึกษาชุมชนตาบลตรวจ อาเภอศรี ณรงค์ จังหวัดสุ รินทร์ พบว่าแนวคิดความตายและประเพณี การจัดงาน
ศพที่ปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท พบว่า ความตาย คือกระบวนการจบของชีวติ หมายถึงการสิ้นใจ, การสิ้นสภาพของ
การมีชีวิต แนวคิดเรื่ องความตายในทางพระพุทธศาสนาเถรวาท มองว่าความตายเป็ นเรื่ องปกติธรรมดาของชีวิต แต่สาระแห่ งการ
ตายสามารถนามาสร้างสิ่ งดี งาม นามาเป็ นเครื่ องเตือนสติไม่ให้ประมาทมัวเมาในวัยในชี วิต เป็ นอุปกรณ์ในการสอนธรรม และ
ปฏิบตั ิธรรมบาเพ็ญเพียรให้บรรลุมรรคผลต่อไป
ส่ วนประเพณี การจัดงานศพที่ ปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาทนั้น สมัยพุทธกาลจัดพิธีกรรมเกี่ยวกับการตาย
เฉพาะบุคคลสาคัญ เช่น พระพุทธเจ้า พระพุทธบิดา และพระพุทธสาวกบางรู ป ส่ วนบุคคลทัว่ ไปไม่ปรากฏว่ามีพิธีกรรมด้านนี้ แต่
มีการจัดการเกี่ยวกับศพอย่างเรี ยบง่ายโดยการเผา การฝัง การทิ้งศพให้เป็ นอาหารของสัตว์ การนาศพลอยแม่น้ า ประเพณี การจัดงาน
ศพในชุมชนตาบลตรวจพบว่า ชุมชนตาบลตรวจ เป็ นชุมชนชาวกวยหรื อส่วย มีขอ้ ปฏิบตั ิเมื่อมีคนป่ วยใกล้ตาย มีประเพณี การปฏิบตั ิ
ต่อศพ มี ประเพณี การปฏิ บตั ิในการสวดศพ มีประเพณี การบวชหน้าศพและการจูงศพ มีประเพณี การปฏิ บัติในการเผาศพ และ
มี ประเพณี การเก็บ อัฐิแ ละทาบุ ญ อุทิ ศให้แ ก่ ผูต้ าย เป็ นลัก ษณะเฉพาะของตนเองปั จจุ บันประเพณี การจัดงานศพของชุ มชนมี
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การเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมบ้าง อย่างเช่นแต่เดิมนั้นมักนิยมฝังศพไว้ก่อน แต่ปัจจุบนั เมื่อตายแล้วมักนิยมทาบุญฌาปนกิจคือเผาให้
แล้วเสร็ จ ซึ่งแต่ละชุมชนก็จดั งานศพตามฐานะของเจ้าภาพ แต่ในขั้นตอนพิธีการต่างๆ ชุมชนก็ยงั ยึดถือเอาประเพณี และข้อปฏิบตั ิที่
ทาสื บๆ ต่อกันมา ตามความเชื่อดั้งเดิมบวกกับความเชื่อทางพระพุทธศาสนา โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อทาบุญอุทิศส่ วนกุศลให้แก่ผตู ้ าย
คติธรรมจากประเพณี งานศพในชุมชนตาบลตรวจพบว่า ประเพณี การจัดงานศพสะท้อนคุณค่าของชีวติ คติธรรมต่างๆ ที่พบ ในการ
จัดพิธีกรรมเกี่ ยวกับงานศพ ดังนี้ ข้อปฏิ บตั ิเมื่อมีคนป่ วยใกล้ตายได้คติธรรม คือ การมีสติไม่หลงตาย ไม่ต้ งั อยู่ในความประมาท
เห็นสัจธรรมในขันธ์ ๕ ประเพณี การปฏิบตั ิต่อศพได้คติธรรม คือ ความกตัญญูกตเวที ความเคารพนับถือ หลักไตรลักษณ์คืออนิ จจัง
ทุกขัง อนัตตา ประเพณี การสวดศพได้คติธรรมคือการอุทิศส่ วนกุศล การมีน้ าใจต่อกัน ประเพณี การบวชหน้าศพและจูงศพได้คติ
ธรรมคือความกตัญญูรู้คุณ การสร้างอริ ยทรัพย์คือคุณความดีต่างๆ ประเพณี การเผาศพได้คติธรรม คือสัจธรรมของชีวติ ได้แก่อนิจจัง
ทุกขัง อนัตตา ความไม่ประมาทในชีวิต ความเคารพนับถือต่อกัน และประเพณี การเก็บอัฐิการทาบุญอุทิศให้แก่ผตู ้ าย ให้คติธรรม
ด้านความกตัญญูกตเวที ความสานึ กในบุญคุณต่อกัน และการเกิดใหม่ในโลกหน้า ด้วยอาศัยอานาจของบุญกุศลที่ ทาอุทิศให้แก่
ผูต้ ายนั้นจะทาให้ผตู ้ ายได้ไปเกิดในภพภูมิที่ดีในโลกหน้าต่อไป
ตลอดจนถึงมีงานวิจยั ที่ สอดคล้องคือบทบาทของสัปเหร่ อที่ มีต่อพิธีงานศพกรณี ศึกษา ในเขตเทศบาลตาบลหลวงใต้
อาเภองาว จังหวัดลาปาง พบว่าสัปเหร่ อ ได้ถูกกาหนดบทบาทหน้าที่ให้เป็ นผูจ้ ดั การศพประจา ฌาปนสถานชุมชน ได้รับการยอมรับ
ตามมติของชุมชน ทั้งนี้ เป็ นการสื บทอดบทบาทหน้าที่ จากรุ่ นสู่ รุ่นในตระกูลสัปเหร่ อและการเรี ยนรู ้จากครู อาจารย์ให้มีบทบาท
หน้าที่สาคัญเกี่ยวกับประเพณี การตายของชุมชนที่สามารถสื บสานระเบียบพิธี ขั้นตอน กรรมวิธีการจัดการศพ ข้อห้ามและข้อปฏิบตั ิ
คติความเชื่อเกี่ยวกับไสยศาสตร์ที่เป็ นอัตลักษณ์ของสัปเหร่ อ และความเชื่อพื้นฐานเกี่ยวกับประเพณี การตายของชาวล้านนาที่มีการ
กล่าวขานสื บทอดกันมาจนถึงปั จจุบนั อันมีความสัมพันธ์ต่อความรู ้สึก ทัศนคติ และวิถีประชา สัปเหร่ อมีบทบาทสาคัญต่อการ
จัดการพิธีศพให้เรี ยบร้อย และถูกต้องเป็ นไปตามประเพณี นิยมของท้องถิ่น เป็ นผูร้ ู ้มีความเชี่ ยวชาญเฉพาะบุคคล เป็ นที่ปรากฏแก่
สายตาของประชาชนทาให้เป็ นที่ ยอมรับในศักยภาพและบทบาทหน้าที่ ของสัปเหร่ อในภาพลักษณ์ของผูท้ ี่ มีความสาคัญต่อการ
จัดการพิธีศพให้เป็ นไปตามความคาดหวังของคนในชุมชน ทั้งนี้ อัตลักษณ์ตวั ตนที่แสดงออกต่อการเคร่ งครัดในระเบียบข้อห้าม ข้อ
ควรปฏิบตั ิ และการใช้คาถาอาคมในการประกอบพิธีกรรมบ่งบอกถึงการเป็ นผูม้ ีความรู ้เฉพาะบุคคล จึงเป็ นปั จจัยสาคัญสนับสนุน
ความเชื่ อมัน่ ความศรัทธา และทัศนะคติที่ดีต่อบทบาทของสัปเหร่ อในการจัดการพิธีงานศพของชุมชน บทบาทของสัปเหร่ อที่
สาคัญตั้งแต่การให้คาแนะนาและปฏิ บตั ิเกี่ ยวกับการอาบน้ าศพ การแต่งตัวศพ การมัดตราสัง การตั้งศพ การรักษาความเชื่ อบาง
ประการเกี่ยวกับการนาศพออกจากบ้าน การเผาศพหรื อการปลงศพ ความเชื่อเกี่ยวกับการทิ้งเบี้ยให้ตากลียายกลา การนาน้ ามะพร้าว
ล้างหน้าศพ การแปรรู ป และการเก็บอัฐิการพัฒนาภาพลักษณ์บทบาทของสัปเหร่ อให้เป็ นที่ ประจักษ์ ซึ่ งต้องแสดงแบบอย่างแห่ ง
ความประพฤติปฏิบตั ิตนอยูใ่ นศีลธรรม การมีเครื่ องแต่งกายที่สื่อให้เห็นถึงอัตลักษณ์ตวั ตนของสัปเหร่ อ การพัฒนาองค์ความรู ้อย่าง
ลึกซึ้ ง และระดับความชานาญในการจัดการพิธีศพอย่างมืออาชีพ และการเป็ นผูใ้ ห้การศึกษาเกี่ยวกับคติธรรม คาสอน ปริ ศนาธรรม
เนื่ องในงานศพ และสอดประสานกับความเชื่อท้องถิ่นตามประเพณี ที่เชื่อมโยงกับวิถีชีวิตและการดารงชีพด้วยความไม่ประมาท
ตลอดจนการยึดถือปฏิบตั ิตามระเบียบพิธี รู ปแบบ และขั้นตอนพิธีการจัดการศพที่เป็ นประเพณี นิยมของท้องถิ่นที่สืบทอดมาอย่าง
เคร่ งครัดนาไปสู่ การสร้างศรัทธา และความเชื่อมัน่ ต่อการธารงรักษาบทบาทหน้าที่ของสัปเหร่ อที่มีส่วนสาคัญต่อการดารงอยูท่ าง
วัฒนธรรมท้องถิ่น

ข้ อเสนอแนะ
ควรศึ กษาคติธรรมที่ ปรากฏในพิธีศพของชาวพุทธในสังคมล้านนา และ ศึ กษาเกี่ ยวกับพิธีศพในสังคมไทยมีวิธีการ
จัด การหลากหลายไปตามวัฒ นธรรมประเพณี ความเชื่ อ ของแต่ ล ะท้อ งถิ่ น โดยผสมผสานวัฒ นธรรมดั้ง เดิ ม กับ พิ ธี ก ารใน
พระพุทธศาสนา เพื่อให้เหมาะสมกับวิถีชีวิตของชุมชนและคติธรรมความเชื่อของตน การจัดการศพในแต่ละพิธีเป็ นสื่ อการสอน
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ให้พิจารณาธรรมะของพระพุทธศาสนา เช่น การอาบน้ าศพ มีคติธรรมเกี่ยวกับการอโหสิ กรรม พิธีตามไฟหน้าศพ มีคติธรรม
เตือนสติเรื่ องการดาเนินชีวติ พิธีแห่ศพ มีคติธรรมในเรื่ องไตรลักษณ์
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