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ความสัมพันธ์ระหว่างความตายกับเมือง  

ด้วยข้อเท็จจริงที่ว่าความตายเกิดขึ้นทุกที่ ไม่มีพื้นที่ใดที่ไม่เคยมีคนตาย แต่การศึกษาความตายโดยตั้งคำถาม
จากมิติเชิงพ้ืนทีน่ั้นเกิดข้ึนไมบ่่อยนัก แม้ในแวดวงสังคมศาสตร์ เช่น สังคมวิทยา แนวคิดเรื่อง “พ้ืนที่” (space) 
กลับม ี“พ้ืนที่” น้อยมาก ๆ  ดังที ่Sheller (2017) กล่าวเปิดประเด็นไว้ว่า   

“space has not yet been appropriately incorporated into sociology”  

การศึกษาครั้งนี้เป็นความพยายามแรก ๆ ที่จะทำความเข้าใจการตาย ความตาย และการจัดการร่างที่
เกิดขึ้นโดยม ี“เมือง” และ “คน” เป็นฉากทัศน์หลัก ตั้งอยู่บนสมมติฐานที่ว่าการตายและความตายของคนเมืองมี
ความแตกต่างหลากหลาย เช่นเดียวกับนิยามความเป็นคนเมืองที่ไม่สามารถลดทอนให้เหลือเพียงความเหมือนหรือ
ความเป็นสามัญทั่วไปได้ หากแต่เป็นความแตกต่างที่เคลื่อนไปสู่ความเป็นเอกภาวะ (singularity) มากขึ้นเรื่อย ๆ 
และการเขียนเพ่ือสื่อสารความคิดที่ซับซ้อนเหล่านี้พบว่ามีข้อจำกัดมาก เนื่องจากเป็นความพยายามที่จะเปิดพ้ืนที่
ใหม่ที่เชื่อมโยงนามธรรมของความเป็นเมืองเข้ากับการตาย ความตาย และการจัดการร่าง ซึ่งเป็นมิติที่เลื่อนไหล
ตามเวลาและบริบท  โดยจะขอเริ่มที่นิยามเชิงปฏิบัติการของแนวคิดว่าด้วยเมืองสัมพันธ์กับการตาย และความ
ตาย ไปจนถึงการตัดสินใจเกี่ยวกับร่างที่ไร้วิญญาณอย่างไร ผู้วิจัยขอนำเสนอความเป็นเมืองออกมาใน 3 มิติของ
การตีความ ได้แก ่(1) เมืองในมิติของ “พ้ืนที่ทางกายภาพ” (physical space) ที่มีความจำเป็นต่อความเป็นมนุษย์ 
(2) เมืองในมิติของ “พื้นที่ของสาธารณูปโภค” (infrastructural space) ที่จำเป็นสำหรับการอยู่ของมนุษย์  และ 
(3) เมืองในมิติของ “พื้นที่ทางสิ่งแวดล้อม” (ecological space) ของการเปลี่ยนแปลงที่กระทบต่อการดำรงชีวิต 
ตลอดจนการตายของปัจเจก 

 (1) เมืองในมิติของ “พื้นที่ทางกายภาพ” (physical space) ที่มีความจำเป็นต่อความเป็น
มนุษย์ โดยพื้นที่ทางกายภาพแสดงถึงพื้นที่ในสองลักษณะ หนึ่ง คือ พื้นที่ที่เป็นที่อยู่อาศัยของ “ร่างกาย” ให้
ร่างกายประกอบกิจกรรมที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตได้ การกิน อยู่ หลับ นอน เดินทาง บริโภคของมนุษย์ สอง คือ 
พ้ืนที่ทางสังคม (social space) ที่เกิดขึน้จากการถักทอความสัมพันธ์ของมนุษยืผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ซ่ึง “พ้ืนที่ทาง
กายภาพ” นับว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่เอื้อให้ความเป็นมนุษย์งอกงามจากการแสดงออกทางสังคมระหว่างกันตาม
วิถีทางวัฒนธรรม หรือแม้แต่ความคิดในเชิงคุณค่าและความเชื่อที่ตนยึดถือ  จึงยากที่จะปฏิเสธว่า “พ้ืนที่” เอ้ือ
ต่อการบ่มเพาะและเติมเต็มความเป็นมนุษย์ผ่านการสร้างความรู้จักกัน ความคุ้นเคยกัน คบหา ไปมาหาสู่กัน 
เกื้อกูลกัน  พ้ืนที่ในความหมายนี้จึงมีนัยยะของความเป็นสังคมและความเป็นมนุษย์อยู่ไม่น้อย    

(2) เมืองในมิติของ “พื้นที่ของสาธารณูปโภค” (infrastructural space) ที่จำเป็นสำหรับการอยู่
ของมนุษย์ วัฏจักรชีวิตมนุษย์ นับตั้งแต่การเกิด การแก่ การเจ็บป่วย ไปจนถึงการตาย ล้วนแล้วแต่ต้องอาศัย
พื้นที่เกือบทั้งสิ้น กล่าวอีกนัยหนึ่งเมื่อชีวิตของมนุษย์ยังต้องประกอบด้วยการดำรงอยู่ทางกาย พื้นที่ยังคงมี



 

ความสำคัญให้กายอยู่ได้ นั่นหมายถึงการมีสิทธิ์และการเข้าถึงทรัพยากรในเชิงพ้ืนที่ ดังเช่น Lefebvre (1968) นัก
สังคมวิทยาสายมาร์กซิสต์ชาวฝรั่งเศส เป็นหนึ่งในนักทฤษฎีคลาสสิกของการศึกษาเมือง ได้กล่าวถึง “สิทธิโดย
ชอบต่อการใช้ประโยชน์จากเมือง” (Right to the city) รวมทั้งในเวทีระดับโลกโดยองค์การสหประชาชาติ The 
United Nations Conference on Housing and Sustainable Development (2016) หรือ Habitat III ที่ระบุ
เป ้ าหมายว ่ า  “Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient, and sustainable” สิ่ ง
เหล่านี้เป็นเครื่องชี้ให้เห็นว่า “พ้ืนที่” มีผลกระทบต่อปัจเจกอย่างมาก และมีประเด็นเชิงอำนาจเข้ามาเกี่ยวข้องต่อ
การจัดสรรเชิงพ้ืนที่ โดยเฉพาะพ้ืนที่ของสาธารณูปโภคอันเป็นทรัพยากรหลักอย่างหนึ่งในการอยู่อาศัยของมนุษย์
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ส่งผลต่อสุขภาพ-สุขภาวะของมนุษย์โดยซับซ้อน แม้แต่เมื่อร่างกายแตกดับไปแล้ว พื้นที่ก็
ยังคงเป็นที่ต้องการเพื่อจัดการความตายในทางวัฒนธรรมที่ช่วยให้การสิ้นสุดของชีวิตเกิดขึ้นโดยสมบูรณ์ และ
ส่งผลต่อความรู้สึกของผู้ที่ยังคงอยู่ 

(3) เมืองในมิติของ “พื้นที่ทางสิ่งแวดล้อม” (ecological space) ของการเปลี่ยนแปลงท่ีกระทบต่อ
การดำรงชีวิตของมนุษย์ กล่าวคือ เมือง ไม่ใช่พื้นที่ที่สมบูรณ์และดำรงอยู่แยกขาดโดยตัวของมัน พลวัตรของ
เมืองถูกขับเคลื่อนโดยพลังที่ใหญ่และทรงอำนาจกว่าตัวมัน เมืองในมิตินี้จึงถูกมองโดยมีความเชื่อมโยงกับบริบท
โลก ชี้ให้เห็นว่าเมืองคือพ้ืนที่ของการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนการเปลี่ยนผ่านเงื่อนไขทางการดำรงอยู่อย่างซับซ้อน
ทั้งในแนวดิ่งและแนวระนาบ  เมืองจึงเป็นสิ่งแวดล้อมหรือระบบที่มีความซับซ้อนอย่างมหาศาล และเกี่ยวพันกับ
บริบทโลกหรือเงื่อนไขภายนอกตัวมันเองอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ บริบทโลกที่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมของเมือง
ประกอบไปด้วย 4 บริบทหลัก อันเป็นพลัง (force) ที่กระทบต่อสนาม (field) ที่แตกต่างกันภายใต้พ้ืนที่ของความ
เป็นเมือง แรงดังกล่าว ได้แก่ การเข้าสู่ความเป็นสังคมสูงวัย (aging society) ความเป็นโลกเสี่ยงภัย (world risk 
society) การเคลื่อนย้ายอย่างไร้ทิศทาง (diverse mobility) และ ความเสื่อมไปหรือสูญสลายของประเพณีนิยม 
(detraditionalisation) 

 

ฉายภาพการตายและความตายในเมือง 

ในงานวิจัยชิ้นนี้จึงกำหนดกรอบด้านเนื้อหาในการศึกษาการตายและความตายออกเป็น 2 ช่วง คือช่วง
ก่อนตาย (dying) ได้แก่ ช่วงระยะท้ายของชีวิต (End-of-Life) และ ช่วงหลังตาย (Death) ได้แก่ แนวทางการ
จัดการร่างหลังการตาย (Body disposal) 

การเริ่มต้นศึกษาเรื่องความตาย จึงจำเป็นต้องพิจารณาเสียก่อนว่าความตายที่กำลังจะศึกษานั้น เป็น
ความตายของใคร เขาคนนั้นต้องการอะไร แล้วเขาจะจบอย่างไร การตายที่เกิดขึ้นในเมืองนั้น เมื่อพิจารณาดูแล้ว
จะพบว่ามีอยู่ 7 รูปแบบด้วยกัน ได้แก่ (1) การตายจากการเจ็บป่วยและโรค (Illness and disease related 
death) (2) การตายอย่างโดดเดี่ยว (Lonely death) (3) การฆ่าตัวตาย (Suicide) (4) การตายหมู่จากอุบัติเหตุ 
(Accident and Mass death) การตายจากการฆาตกรรม (Brutal murder Death) (6) การตายจากความเสี่ยง
ทางส ังคม (Risk-related Death) และ (7) การตายทางเล ือก (Alternative Death) นอกจากการตายแล้ว 



 

กระบวนการของการตายและความตายยังไม่สิ้นสุดเพียงแค่นั้น ยังมีการจัดการร่างที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเชิง
พื้นที่ การบริหารจัดการทรัพยากรที่จำกัด และการกำหนดคุณค่าทางประเพณีและวัฒนธรรม ที่จากการกวาด
สัญญาณพบว่าปัจจัยด้านคุณค่า (value) เชิงแนวคิดและความเชื่อ เป็นปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญที่นำมาสู่การ
เปลี่ยนแปลง ผู้วิจัยพบว่ามีอยู่ 3 คลื่นแนวคิด ได้แก่ (1) แนวคิดความเชื่อแบบประเพณีนิยมดั้งเดิม (Tradition 
and Beliefs) (2) แนวคิดการให้คุณค่าแบบทุนนิยมและสถานะทางสังคม (Capitalism and Social Status) และ 
(3) แนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการคำนึงถึงสังคม (Sustainable and social awareness) 

ภาพของความตายและการข้างต้นย่อมเกิดขึ้นแก่ตัวปัจเจกแต่ละคนที่อาศัยอยู่ภายใต้บริบทเมืองได้
โดยเท่าเทียมกัน แต่สิ่งที่เป็นตัวชี้ให้เห็นภาพความแตกต่าง คือ ความสามารถในการกระทำการ (agency) ที่
ปัจเจกแต่ละคนมีต่อการจัดการการตายและความตายของตน เช่น ปัจเจกจะจัดการและต่อสู้กับการเจ็บปวด
และการตายอย่างไร จะปรับตัวในเชิงบทบาทหน้าที่ได้มากน้อยแค่ไหน และจะใช้วิธีการใดในการเยียวยาความ
สูญเสียดังกล่าว ซึ่งปัจเจกแต่ละคนจะกระทำได้มากน้อยเพียงใด (มี agency เท่าไร) ย่อมขึ้นอยู่กับปัจจัยเชิง
โครงสร้าง (structure) ที่เอ้ือให้เกิดทางเลือกนั้น ๆ ด้วย ภายใต้ปัญหาเชิงโครงสร้าง เช่น ความไม่เท่าเทียมกัน
ทางสังคม ปัจเจกที่มีทุนทางสังคมน้อยกว่าก็อาจจะเข้าถึงทรัพยากรหรือระบบบริการในช่วงวาระท้ายได้ยาก
กว่าปัจเจกท่ีมีทุนทางสังคมสูงกว่า เป็นต้น ทั้งนี้แบ่งออกเป็นสองกลุ่ม คือ (1) การตายท่ีปัจเจกไม่มี agency 
หรือม ีagency น้อยในวาระท้าย ได้แก่ การตายหมู่จากอุบัติเหตุ การตายจากการฆาตกรรม การตายจากความ
เสี่ยงทางสังคม ทั้งสามรูปแบบการตายนี้ไม่ให้เวลาแก่ปัจเจกในการแสดงเจตจำนง ปรับเปลี่ยน หรือร้องขอ
อะไรมากนัก เพราะมักเป็นการตายที่เกิดข้ึนอย่างฉับพลัน การตายกลุ่มที ่(2) คือ การตายท่ีปัจเจกมี agency 
ในวาระท้าย ได้แก่ การตายจากการเจ็บป่วยและโรค การตายอย่างโดดเดี่ยว การฆ่าตัวตาย การตายทางเลอืก 
ในกลุ่มนี้ agency ของปัจเจกแต่ละคนจะเข้ามามีบทบาทอย่างมากในการกำหนดหน้าตาและรูปแบบการตาย
ของตน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวาระท้ายของชีวิต 

 นอกจากนี้ agency ของปัจเจกก็ส่งผลต่อรูปแบบของการตายอนาคตด้วยเช่นกัน กล่าวคือ จากการ
กวาดสัญญาณปัจจุบันพบว่า ผู ้ป่วยวาระท้ายที ่มี agency เหนือร่างของตนและมีแนวทางชัดเจนในการ
เรียกร้องสิ่งที่ตนต้องการในวาระท้ายจะนำไปสู่การปฏิบัติตามคำเรียกร้อง รูปแบบที่เป็นรูปธรรมหรือตัวแทน
ของ agency คือ หนังสือแสดงเจตนา (living will) หรือ ข้อเรียกร้องด้านการรักษาอันเป็นที่ประจักษ์ชัด เช่น 
เลือกการเข้ารับการดูแลแบบประคับประคอง (palliative care) หรือมีการเตรียมความพร้อมเพื่อกลับไป
เสียชีวิตที่บ้าน การเลือกจบชีวิตตนไม่ว่าจะด้วยวีธีการฆ่าตัวตายหรือด้วยความช่วยเหลือทางการแพทย์  
(Euthanesia) หรือการเลือกที่จะนิยามความหมายและสร้างรูปแบบการตายที่ต่างออกไปจากเดิม เช่น การ
รักษาร่างหรือสมองด้วยความเย็น (cryonics) เพื่อรอคอยวิทยาการในอนาคต สิ่งที่เป็นแรงผลักอยู่ภายใต้ 
agency นี่เองคือแนวคิดความเชื่อของมนุษย์ หนึ่งในแนวคิดสำคัญท่ีกำลังเข้ามามีบทบาทอย่างมากต่อการตาย
และความตายในอนาคตคือ แนวคิดพ้นมนุษยนิยม (Transhumanism) ซึ่งจะนำไปสู่การยืดอายุขัยอย่างสุด
ขั้ว (radical life extension) ของมนุษย์ ประกอบไปด้วย 2 ประการใหญ่ ๆ ได้แก่ (1) Medicalization of 



 

aging คือ การทำให้การแก่เป็นโรคที่สามารถรักษาได้ด้วยการแพทย์ และ (2) Ethicization of aging คือ การ
รื้อถอนความคิดเชิงศีลธรรมที่มีต่อการมีอายุยืนยาวขึ้นใหม่ เช่น การแก่ไม่ใช่เรื่องผิด เป็นต้น 

 

ฉายภาพอนาคตฐาน (baseline future) 

จากการกวาดสัญญาณที่เก่ียวข้องกับอนาคตการตายและความตายในเมืองทำให้เห็นถึงแนวโน้มสำคัญที่เกิดขึ้น
แล้วในปัจจุบันและอาจพัฒนาไปเป็นฐานของอนาคตอันใกล้ พบว่าม ี4 แนวโน้ม ดังนี้ 

1. Aging society ใครจะเป็นคนดูแลในวันที่ทุกคนแก่กันหมด สังคมไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยเต็ม
ขั้นแล้ว จากการสนทนากลุ่ม พบว่า ในอนาคตมีแนวโน้มว่าลูกจะมี commitment ในการดูแลพ่อแม่
หรือผู้สูงอายุในครอบครัวน้อยลง คนรุ่นใหม่มีโอกาสในการเคลื่อนย้ายมากกว่าและมีแนวโน้นที่จะอยู่
กับท่ีน้อยลง ขณะเดียวกันไทยก็ยังไม่ร่ำรวยพอที่จะมีระบบที่สามารถเข้ามา support ภาระของลูกได้
อย่างเพียงพอ สิ่งหนึ่งที่จะนำไปสู่ปัญหาในอนาคตคือ การที่คนในสังคมยังไม่เข้าใจว่า บทบาทผู้ดูแล 
(caregiver) นั้นเป็นเพียงภาวะชั่วคราวที่ไม่ควรนำมาแลกกับการลาออกจากงานหรือแลกกับการขาด
โอกาสในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน 

2. Death denying society สังคมปฏิเสธความตาย สังคมเมืองในขณะนี้กำลังพยายามผลักตัวเอง
ออกจากความตาย สังเกตุได้จาก 3 ลักษณะ คือ (1) ความก้าวหน้าทางการแพทย์เพื่อยืดอายุขัยของ
มนุษย์ (Life extending technology) เช่น เทคโลยีเพื่อรักษาโรคและชะลอความเสื ่อม (2) การ
เกิดขึ้นของพื้นที่ทางสังคมที่พยายามต่อสู้กับความตาย (The emerging of Death denying social 
space) เช่น การเกิดขึน้ของฟิตเนส คลินิกเสริมความงาม (ชะลอวัย วิตามินเสริม เครื่องสำอาง ฯลฯ) 
สินค้าเพื่อสุขภาพ ธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพ เครื่องนุ่งห่มเพื่อสุขภาพ เป็นต้น และ (3) การบูรณาการ
ความพยายามในการยืดความตายเข้ากับสาธารณูปการและสาธารณูปโภค (The integration of 
Death-preventing and infrastructure) เช่น การนำเอา “สุขภาพ” หรือ “การจัดการเพื่อสุขภาพ
ที ่ดี” มาเป็นจุดขายของโครงสร้างเช ิงกายภาพ (infrastructure and public utility) ของการ
ดำรงชีวิต เป็นต้น 

3. Detraditionalization การลดทอนประเพณีนิยม คือการคลายตัวทางพิธีกรรมทางศาสนา การ
ปลดจากคุณค่า ค่านิยม บรรทัดฐานทางสังคม วาทกรรม หรือ narrative บางอย่างที่คนในสังคมส่วน
ใหญ่(เคย)ยึดถือ ยกตัวอย่างให้เห็นได้คือ การเลือกการตายที่ฉีกออกจากขนบ เช่น เลือกจบชีวิตด้วย
การช่วยเหลือทางการแพทย์ (Euthanasia) เป็นผลมาจากภาวะ secularism หรือการเป็นสังคมฆรวา
สนิยม นำไปสู่การปรับตัวทั้งในเชิงสถาบันและปัจเจกที่มีต่อความตาย 

4. การมาถึงของนวัตกรรมที่เกี ่ยวข้องกับความตายและการตาย (The arrival of Death and 
Dying Innovation) กระแสแนวคิดและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการตายและความตายใหม่ ๆ เริ่มมี



 

ให้พบเห็นได้อย่างแพร่หลาย ยกตัวอย่างเช่น Euthanasia การย่อยสลายศพให้เป็นปุ๋ยมนุษย์ ชุดสูท
สำหรับย่อยสลายศพด้วยเห็ด (Mushroom burial suit) การทำเครื่องประดับจากกระดูกมนุษย์  
(Personalized Bone-jewelry)  หรือการถ่ายทอดสารคดี Hope frozen เล่าเรื่องราวของคนไทยที่
ตัดสินใจแช่แข็งเซลล์สมองของลูกสาว กระแสความคิดเหล่านี้พัดกระจายอยู่รอบสังคมไทย ในอนาคต
อันใกล้สังคมไทยจะยังคงต้องการการถกเถียงและข้อตกลงต่อแนวทางวิธีปฏิบัติเรื่องการตายและ
ความตายมากขึ้น 

 

ฉาพภาพอนาคตทางเลือก (alternative future) 

การเลือกปัจจัย x และ y ได้รับอิทธิพลจากทฤษฎีโครงสร้าง-ผู้กระทำการ (structuration theory) (Giddens, 
1984) โดยกำหนดให้แกนแนวตั้ง (x) เป็นปัจจัยเชิงปัจเจกที่มองในระดับของความสามารถที่จะกระทำการ 
(agency) และแกนแนวนอน (y) เป็นปัจจัยเชิงโครงสร้าง (structure) หรือพลัง (force) ที่อยู่เหนือความ
ควบคุมของปัจเจก โดยแทนโครงสร้าง (y) ด้วยภาพ “บูรณาการทางสังคม” (social integration) แบ่งเป็น
สองขั้วคือ ปัจเจกนิยม (individualism) - ชุมชนนิยม (communitarianism) และแทนอำนาจกระทำการ (x) 
ด้วยแนวคิด “คุณค่า” (value) ที่ปัจเจกยึดถือ แบ่งเป็นสองขั้ว คือ มนุษยนิยม (Humanism) – พ้นมนุษย
นิยม (Transhumanism) อันเป็นปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญที่มีผลต่อ agency ของปัจเจกและเป็นกรอบในการ
ตัดสินใจต่อรูปแบบการตายและความตายของตน 

Bio-remains Park: สวนศพสาธารณะ  
ความตายเป็นเรื่องธรรมชาตแิละเป็นเรื่องของทุกคน 

Oldest hall of fame: หอเกยีรตยิศผู้ยืนยาว 
ความตายเป็นเรื่องการเอาชนะธรรมชาติและ
เป็นเรื่องของทุกคน 

Bio-burial pot: หลุมย่อยชีวภาพ 
ความตายเป็นเรื่องธรรมชาตแิละเป็นเรื่องของปัจเจก 

Last man standing trophy: ถ้วยรางวัลแหง่ชีวติสุดท้าย 
ความตายเป็นเรื่องการเอาชนะธรรมชาติและเป็นเรื่องของ

ปัจเจก 



 

อนาคตที่พึงประสงค์ (Preferable future) 

ฉากท ัศน ์ท ี ่ กล ่ าวได ้ว ่ าเป ็นอนาคตท ี ่พ ึ งประสงค์  ค ือ ฉากท ัศน ์ที่  2 – Transhumanism X 

Communitarianism “หอเกียรติยศผู้ยืนยาว”  โดยความเป็นไปได้ของฉากทัศน์นี้ ตั้งอยู่บนสมมติฐานที่ว่ามนุษย์

ทุกคนล้วนไม่มีใครอยากตาย ทุกคนต้องการมีชีวิตอยู่อย่างแข็งแรงและมีความสุข ประกอบด้วยแนวโน้มใน

อนาคตจากการวิเคราะห์อนาคตฐาน ได้แก ่(1) การมุ่งสู่สังคมปฏิเสธความตาย ที่มีท้ังความก้าวหน้าทางการแพทย์

ในการยืดอายุขัยมนุษย์ มีการเกิดขึ้นของพื้นที่ทางสังคมที่พยายามต่อสู้กับความตาย และมีการบูรณาการความ

พยายามในการยืดความตายเข้ากับสาธารณูปโภค (2) การลดทอนประเพณีนิยม และ (3) การมาถึงของนวัตกรรม

ที่เกี่ยวข้องกับความตายและการตาย ด้วยแนวโน้มในอนาคตเหล่านี้ เป็นตัวบ่งชี้ให้เห็นถึงความเป็นไปได้ในอนาคต

ที่มุ ่งสู ่แนวคิด Transhumanism หรือ แนวคิดที่ว่ามนุษย์มีพลังอำนาจในการกระทำสิ่งใดก็ได้ตามต้องการ

เหนือกว่าธรรมชาติ (anthropocentric)  

 

ข้อเสนอแนะเชิงยุทธศาสตร์ 

ข้อเสนอแนะเชิงยุทธศาสตร์ในงานวิจัยชิ้นนี้ เป็นผลมาจากการทบทวนสถานการณ์ในปัจจุบันและใช้

ระเบียบวิธีอนาคตศึกษาในการคาดการณ์ฉากทัศน์อนาคต นอกจากนี้ยังทำการทบทวนยุทธศาสตร์และนโยบาย 

รวมไปถึงตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับวาระท้ายที่มีอยู่ในปัจจุบัน แล้ววิเคราะห์ช่องว่างเชิงยุทธศาตร์ ท้ายที่สุด ผู้วิจัยได้

ระบุเป้าหมายใหม่ที่พัฒนาเพื่อตอบข้อจำกัดที่พบ และทำการเสนอยุทธศาสตร์เพื่อช่วงวาระท้ายและการจัดร่าง

ตามตารางข้างต้น โดยตอบโจทย์แนวคิดหลัก ดังนี้  

(1) โจทย์ความเสมอภาค (equity) ใช้แนวคิด ความหลากหลายของประสบการณ์และการทลายกรอบ

การเหมารวม  

(2) โจทย์ประสิทธิภาพ (efficiency) ใช้แนวคิด การทลายอำนาจผูกขาดด้านการตายและความตาย (ท่ี

ไม่ใช่ในเชิงการแพทย์) และการสนับสนุนให้เกิดการทำงานร่วมกันของหลายภาคส่วน นำไปสู่การเกิดขึ้นของภูมิ

ปัญญาใหม่ นวัตกรรมใหม่ แนวความคิดใหม่และการสื่อสารใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการตายเพื่อตั้งรับการมาถึงของ

เทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์  

(3) โจทย์ความยั่งยืน (sustainability) ใช้แนวคิด การรื้อสร้างหรือการทำความเข้าใจบริบทเสียใหม่  

(redefining) เช่น บริบทความเป็นชุมชน นิยามการตายดี การจัดการร่าง และการสร้างความร่วมมือภายใต้

จุดหมายเดียวกัน เพ่ือสร้างการพัฒนาเชิงรุกต่อการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขปัญหาในอนาคต 



 

 นำไปสู่ข้อเสนอแนะยุทธศาสตร์วาระท้ายและการจัดการร่าง ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์เพื่อการสร้างพ้ืนที่สาธารณะเพ่ือการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเจ็บป่วยและ
การตายที่มีหัวใจเป็นมนุษย์ 

2. ยุทธศาสตร์การเพิ่มบทบาทของภาคเอกชนและภาคธุรกิจต่อการพัฒนาแนวคิดด้านการตายและการ
จัดการร่าง 

3. ยุทธศาสตร์การสร้างชุมชนการดูแลเชิงรุกแบบ hospice care ที่เคลื่อนที่และเข้าถึงผู้ป่วยกลุ่ม
เปราะบางได้ 

4. ยุทธศาสตร์เพื่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิตระยะท้ายของกลุ่มตนชายขอบและกลุ่มเปราะบาง 

5. ยุทธศาสตร์การสร้างภูมิปัญญาร่วมด้านการตายและการจัดการร่างภายใต้บริบทของสังคมไทย 

 

 



ซ 

บทคัดย่อ 

งานชิ้นนี้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเมืองกับการตาย ความตาย และการจัดการร่างในสังคมไทยร่วมสมัยผ่าน

มุมมองเชิงสังคมวิทยา โดยทำการกวาดสัญญาณเพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยเชิงโครงสร้างที่มีผลต่อความเป็นเมืองและ

การตาย และใช้กรอบแนวคิดอนาคตศึกษามาเป็นเครื่องมือในการเผยภาพของความเป็นไปได้ 4 รูปแบบที่การ

ตายและการจัดการร่างจะเกิดขึ้นในวันข้างหน้า เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการกำหนดยุทธศาสตร์และนโยบายว่า

ด้วยการตายและการจัดการร่างเพื่อสังคมไทย 

 ผลการศึกษาเสนอให้พิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างเมืองกับการตาย ในฐานะที่เมืองเป็นพื้นที่

ทั้งทางกายภาพ พื้นที่ของสาธารณูปโภค สร้างให้เกิดพื้นที่ทางสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อความคิดและความสัมพันธ์

ระหว่างปัจเจกบุคคลที่ดำรงชีวิตในเมือง โดยสังคมในมิติของโครงสร้างเข้ามามีปฏิสัมพันธ์กับปัจเจกและเมือง

อย่างน่าสนใจ ผ่านตัวแสดงทางอุดมการณ์เชิงสถาบัน เช่น เศรษฐกิจทุนนิยม การเมืองของการกำหนดนโยบาย 

ส่งผลให้เกิดสภาวะที่ปัจเจกเลื่อนไหลและเคลื่อนที่อยู่ในเมืองด้วยความเร่งรีบ แข่งขัน ว่างเปล่า โดดเดี่ยว ในขณะ

ที่สังคมเป็นบริบทของชีวิตที่เปราะบาง เสี่ยงภัย และเปลี่ยนแปลงรวดเร็วมากขึ้นเรื่อยๆจากความก้าวหน้าของ

เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก ในนามของความเป็นสมัยใหม่ของเมืองนี้เองที่สังคมได้ค่อยๆคลายความยึดเหนี่ยวจาก

ปทัสถานดั้งเดิม เมืองจึงมีอิทธิพลสูงต่อวิถีการดำรงชีวิตที่เป็นโทษต่อสุขภาวะ ส่งให้ปัจเจกดิ้นรนบนกระแสโดยไร้

หลักยึดเกาะ 

 ในภาพของเมือง ผู้วิจัยฉายภาพให้เห็นถึงการตาย 7 รูปแบบที่เกิดขึ้น ได้แก่ การตายจากการ

เจ็บป่วยและโรค การตายอย่างโดดเดี่ยว  การฆ่าตัวตาย การตายหมู่จากอุบัติเหตุ การตายจากฆาตกรรม การตาย

จากความเสี่ยงทางสังคม และการตายทางเลือก  อย่างไรก็ดี ผู้วิจัยคาดการณ์ถึงอนาคตของการตายโดยการสร้าง

ฉากทัศน์ 4 ฉากที่ตั้งอยู่บนแกนที่เป็นตัวแทนของบูรณาการทางสังคมที่เริ่มจากความเป็นปัจเจกนิยมไปสู่ความ

เป็นชุมชนนิยม และแกนที่เป็นภาพของปัจเจกที่ให้ความสำคัญกับพลังภายในตนที่จะกำหนดเส้นทางการตายของ

ตนเอง เริ่มต้นจากความต้องการที่จะมีชีวิตแบบมนุษยนิยมไปจนถึงอีกขั้วหนึ่งของการข้ามพ้นความเป็นมนุษย์  

และท้ายสุดเป็นความตั้งใจของผู้วิจัยที่เปิดให้เป็นบทบาทของผู้อ่านว่าจะจินตนาการภาพการตายของตนเองใน

อนาคตอย่างไร  

 

 

 

 



 

Abstract 

This research aims to investigate, through sociological lens, plausible relationships between 

urbanity and dying, death, and subsequent body disposal in the context of contemporary 

Thai.   It proposes an assumption that structural factors determines not only level, quality, 

and ideology of urbanity but the way urban individuals die.  The assumption is set to be 

explained through scenarios built on futuristic framework which hopes to lend insight into a 

taboo issue of dying, death, and body disposal from here on.  

By deconstructing reality of dying and death, the research suggests that urbanity means 3 

different but interrelated types of space – the physical, the infrastructural, and the ecological 

ones. On the one hand, space plays significant roles in a creation and dissemination of thoughts, 

ideas, innovation and, on the other, networks of social relations.  Through complex interactions 

with social structure, urbanity becomes a location that best manifests economic capitalism, 

political dimensions of policies making, and all that leave urban individuals in a rush of 

competition, feeling incredibly alienated and lonely.   Risk to life and property and vulnerability 

to injustice, therefore, are a byproduct of a complex yet never-straightforward relationship 

between space and individuals.  Furthermore, it is believed to be an influence of disruptive 

technology that erodes the essence of being human – intimacy and compassion, freeing 

individuals from traditional comforts to become fractured in their everyday life.   As individuals 

make their way in urbanity, their experiences of health, lives, and dying at large are marginalized.  

In the end, the research has managed to conceptualise 7 dying and death trajectories of 

urban individuals – illness & disease related death, lonely death, suicide, accident and mass death, 

Murder death, risk-related death, and alternative death.  Moreover, future of dying and death as 

well as body disposal issues are projected and articulated by using the theory of structuration.  

The X and Y axis represent agency and structure respectively.  Structure refers to level of social 

integration amongst individuals and between individuals and their life context, moving from 

individualistic to communitarianism.  Whilst structure seems to be more static, agency depicts 

dynamics of negotiations realizing at the interface urban individuals’s decisions and availability or 



 

limitation of choices regarding dying, death, and body disposal.  Individual agency is arguably a 

gradient ranging from a will to maintain a foundation of humanism or to die naturally to a 

determination to live as long and eternal as transhumanism at the moment of an impending 

death. 

Finally, questions regarding one’s preferable end-of-life pathway are left unanswered as 

we believe it is to wait for sound and just policies towards dying and death in Thai society to take 

shape and ground firmly in wider social space.  But the research has attempted to propose a few 

policy recommendations that based on what we analyse as problems and gaps lie in current 

policies, changing attitudes, and challenges ahead.   
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บทท่ี 1 บทนำ 

1.1 ทีม่าและความสำคัญ 

ความตายเกี่ยวข้องอย่างไรกับเมือง  

ด้วยข้อเท็จจริงที่ว่าความตายเกิดขึ้นทุกที่ ทำให้มีคำกล่าวว่าไม่มีพื้นที่ใดที่ไม่เคยมีคนตาย ไม่ว่าที่นั่นจะเป็น

เมืองสุดแสนซิวิไลซ์1หรือชนบทที่แร้นแค้นห่างไกล ในมิติเชิงบริบทเช่นนี้ทั้งเมืองและพื้นที่คู่ตรงข้ามของเมือง 

อย่างชนบท ต่างก็คือพ้ืนที่ของการตายและความตายไม่ต่างกัน   

อนึ่ง การศึกษาความตายโดยตั้งคำถามจากมิติเชิงพ้ืนที่เช่นนี้ไม่เกิดขึ้นบ่อยนัก แม้ในแวดวงสังคมศาสตร์ 

เช่น สังคมวิทยา แนวคิดเรื่อง “พื้นที่” (space) กลับมี “พื้นที่” น้อยมาก ๆ  ดังที่ Sheller (2017) กล่าวเปิด

ประเด็นไว้ว่า   

“space has not yet been appropriately incorporated into sociology”  

การศึกษาครั้งนี้เป็นความพยายามแรก ๆ ที่จะทำความเข้าใจการตาย ความตาย และการจัดการร่างที่

เกิดขึ้นโดยมี “เมือง” และ “คน” เป็นฉากทัศน์หลัก พิจารณาไปถึงการวิเคราะห์อนาคตของความตายและการ

ตายที่เกิดขึ้นในเมือง ด้วยการใช้แนวคิดอนาคตศึกษาในการฉายภาพให้เห็นถึงรูปแบบของความตายและการตาย

ที่สังคมในปัจจุบันกำลังมุ่งไปถึงในอนาคตอันใกล้ งานวิจัยชิ้นนี้แม้ไม่อาจไปถึงจุดที่สมบูรณ์แบบ แต่ก็คงไม่ใช่เพียง

การบุกเบิกที่ไร้ความหมาย 

 ในจุดเริ่มต้น ขอเปิดประเด็นที่การพัฒนาฐานรากของคำอธิบายว่าด้วยเมือง คน ชีวิต และการตาย โดย

การสร้างรูปธรรมของแนวคิดว่าด้วย “เมือง” คืออะไรและส่งผลอย่างไรต่อมนุษย์เสียก่อน เมื่อให้ภาพของเมือง

และพลวัตรของบริบทรอบข้างโดยละเอียดแล้ว จะนำไปสู่การกำหนดกรอบการศึกษาการตายและความตายของ

เมืองที่แสดงให้เห็นถึงความสำคัญที่มีผลต่อนัยยะเชิงนโยบาย อันได้แก่ช่วงวาระท้าย 6 เดือนก่อนเสียชีวิตและ

การจัดการร่างหลังเสียชีวิต ตามด้วยการกวาดสัญญาณ อันเป็นการศึกษาปรากฏการณ์ของการตายและความตาย

ที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันและมีแนวโน้มที่จะส่งผลต่อไปในอนาคต โดยท้ายที่สุดจะทำการวิเคราะห์ภาพอนาคต

และแนวทางเชิงนโยบายสาธารณะที่ตอบโจทย์ความต้องการของสังคม  

 

1 เขียนว่า “ซิวิไลซ์” (Civilize) อ้างอิงจาก จดหมายข่าวราชบณัฑิตยสถาน ปีท่ี 21 ฉบับท่ี 243 สิงหาคม 2554 ใน 

http://www.royin.go.th/wp-content/uploads/royin-ebook/83/FileUpload/2699_7841.pdf  

http://www.royin.go.th/wp-content/uploads/royin-ebook/83/FileUpload/2699_7841.pdf


 

 

1.1.1 เมืองในฐานะ “พื้นที่” - มิติของพื้นที่เพื่อ “การเป็น” “การอยู่อาศัย” และ “การดำรงอยู่” 

ของมนุษย์ ภายใต้บริบทของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมทั้งจากภายนอกและภายใน 

คำว่า “พื้นที่” เป็นคำที่มีหลายมิติซ้อนทับกันอยู่  ในมิติที่จับต้องได้ง่ายที่สุด คือพื้นที่ทางกายภาพ 

(physical space) แต่นักสังคมวิทยา นับตั้งแต่ Lefebvre เป็นต้นมาได้ให้ความสำคัญกับ “พื้นที่ทางสังคม” 

(social space) ที่ประจักษ์ชัดมากขึ้นเรื่อย ๆ จากอิทธิพลของโลกาภิวัตน์ ซึ่งหมายถึง ความเป็นสังคมทั้งหลาย

ล้วนเกิดอยู่บนพื้นที่ การมีปฏิสัมพันธ์และการแสดงออกของปัจเจกที่แผ่ขยายสู่อาณาบริเวณสาธารณะ (public 

sphere) และอาณาบริเวณส่วนตัว (private sphere)  ทั้งบนพื้นที่ทางกายภาพ (physical) และพื้นที่เสมือนจริง 

(virtual) คือการสร้างพื ้นที ่ทางสังคมให้เกิดขึ ้น  Giddens กล่าวไว้อย่างน่าสนใจว่า ความเป็นสมัยใหม่ 

(modernity)  (ในฐานะอุดมการณ์ของเมือง : ผู้เขียน) เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ “พื้นที่” (space) เกิดโดยอิสระ

จาก “สถานที่” (place) ได้มากขึ้นเรื่อย ๆ  

การศึกษาครั้งนี้ตั้งอยู่บนสมมติฐานที่ว่าการตายและความตายของคนเมืองมีความแตกต่างหลากหลาย 

เช่นเดียวกับนิยามความเป็นคนเมืองที่ไม่สามารถลดทอนให้เหลือเพียงความเหมือนหรือความเป็นสามัญทั่วไปได้ 

หากแต่เป็นความแตกต่างที่เคลื่อนไปสู่ความเป็นเอกภาวะ (singularity) มากขึ้นเรื่อย ๆ และการเขียนเพื่อสื่อสาร

ความคิดที่ซับซ้อนเหล่านี้พบว่ามีข้อจำกัดมาก เนื่องจากพยายามที่จะเปิดพ้ืนที่ใหม่ที่เชื่อมโยงนามธรรมของความ

เป็นเมืองเข้ากับการตาย ความตาย และการจัดการร่าง ซึ่งเป็นมิติที่เลื่อนไหลตามเวลาและบริบท  โดยจะขอเริ่มที่

นิยามเชิงปฏิบัติการของแนวคิดว่าด้วยเมืองที่สัมพันธ์กับการตาย และความตาย ไปจนถึงการตัดสินใจเกี่ยวกับร่าง

ที่ไร้วิญญาณ ผู้วิจัยพยายามที่จะฉายภาพที่จับต้องได้ของความสัมพันธ์  โดยจะขอนำเสนอความเป็นเมืองออกมา

ใน 3 มิติของการตีความ ได้แก่ (1) เมืองในมิติของ “พื้นที่ทางกายภาพ” (physical space) ที่มีความจำเป็นต่อ

ความเป็นมนุษย์ (2) เมืองในมิติของ “พื้นที่ของสาธารณูปโภค” (infrastructural space) ที่จำเป็นสำหรับการอยู่

ของมนุษย์  และ (3) เมืองในมิติของ “พ้ืนที่ทางสิ่งแวดล้อม” (ecological space) ของการเปลี่ยนแปลงที่กระทบ

ต่อการดำรงชีวิต ตลอดจนการตายของปัจเจก 

มิติที่ 1: เมือง คือ “พื้นที่ทางกายภาพ” (physical space) ที่มีความจำเป็นต่อความเป็นมนุษย์  

เริ่มตั้งแต่เป็นที่อยู่อาศัยของ “ร่างกาย” ให้ร่างกายประกอบกิจกรรมที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตได้  การ

กิน อยู่ หลับ นอน เดินทาง บริโภคของมนุษย์ในเกือบทุกมิติล้วนมีพ้ืนที่ทางกายภาพเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ทำ

ให้กิจกรรมเหล่านั้นเกิดขึ้นได้  ไม่เพียงเท่านั้น เรายังพบว่าในความเป็นมนุษย์ไม่ได้ประกอบขึ้นโดยการขับเคลื่อน

ของกิจกรรมอย่างเดียว แต่ยังต้องประกอบไปด้วยการสร้างความสัมพันธ์ของการอยู่ร่วมกัน ความสัมพันธ์ที่ถูกถัก

ทออย่างเหนียวแน่นจะโอบอุ้มให้มนุษย์มีชีวิตอยู่อย่างมีความหมายมากขึ้น ซึ่ง “พื้นที่ทางกายภาพ” นับว่าเป็น



 

 

ปัจจัยสำคัญที่เอ้ือให้เกิดการมีปฏิสัมพันธ์ อย่างไรก็ตาม ความสัมพันธ์ของมนุษย์เป็นเรื่องที่ซับซ้อนอย่างเหลือเชื่อ 

พ้ืนที่ทางกายภาพไม่ได้มีไว้เพ่ือการอยู่แต่เพียงอย่างเดียว แต่ยังมีความหมายและความสำคัญต่อการ “เป็น” ของ

มนุษย์ไม่น้อย อาทิ การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ ย่อมต้องอาศัยพื้นที่ทางกายภาพเพื่อการรวมกลุ่ม  บน

พื้นที่ทางกายภาพเหล่านี้ ความเป็นมนุษย์งอกงามจากการแสดงออกทางสังคมระหว่างกัน ตามวิถีทางวัฒนธรรม 

หรือแม้แต่ความคิดในเชิงคุณค่าและความเชื่อที่ตนยึดถือ  จึงยากที่จะปฏิเสธว่า “พ้ืนที่” เอ้ือต่อการบ่มเพาะและ

เติมเต็มความเป็นมนุษย์ผ่านการสร้างความรู้จักกัน ความคุ้นเคยกัน คบหา ไปมาหาสู่กัน เกื้อกูลกัน  พื้นที่ใน

ความหมายนี้จึงมีนัยยะของความเป็นสังคมและความเป็นมนุษย์อยู่ไม่น้อย    

มิติที่ 2: เมือง คือ “พื้นที่ของสาธารณูปโภค” (infrastructural space) ที่จำเป็นสำหรับการอยู่

ของมนุษย์   

วัฏจักรชีวิตมนุษย์ นับตั้งแต่การเกิด การแก่ การเจ็บป่วย ไปจนถึงการตาย ล้วนแล้วแต่ต้องอาศัยพื้นที่

เกือบทั้งสิ้น กล่าวอีกนัยหนึ่งเมื่อชีวิตของมนุษย์ยังต้องประกอบด้วยการดำรงอยู่ทางกาย พ้ืนที่ยังคงมีความสำคัญ

ให้กายอยู่ได้   Lefebvre (1968) นักสังคมวิทยาสายมาร์กซิสต์ชาวฝรั่งเศส เป็นหนึ่งในนักทฤษฎีคลาสสิกของ

การศึกษาเมือง ได้กล่าวถึง “สิทธิโดยชอบต่อการใช้ประโยชน์จากเมือง” (Right to the city) นำไปสู่กระบวนการ

เคลื่อนไหวทางสังคม (social movement) ทั่วโลกที่ตั้งคำถามถึงความไม่เท่าเทียมในการเข้าถึงทรัพยากรในเชิง

พื้นที่ เช่น ประเด็นเรื่องที่อยู่อาศัย การไล่ที่ การขับคนดั้งเดิมออกจากพื้นที่ในนามของการปรับภูมิทัศน์ของเมือง 

(gentrification)  เช ่น Right to the City Alliance ในสหรัฐอเมริกา รวมทั ้งในเวทีระดับโลกโดยองค์การ

สหประชาชาติ  The United Nations Conference on Housing and Sustainable Development (2016) 

หรือ Habitat III ที่ระบุเป้าหมายว่า “Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient, and 

sustainable” ต่อเนื่องมาจาก  Habitat I ซึ่งเริ่มต้นขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 1976 ที่แวนคูเวอร์ ซึ่งเป็นการแสดงออก

ถึงความตระหนักเกี่ยวกับผลกระทบอันมหาศาลจากการขยายตัวอย่างรวดเร็วของเมือง  และ Habitat II หรือที่

เรียกกันว่า City Summit ที่นครอิสตันบูลในปี 1996 ที่เรียกร้องให้การขยายตัวของเมืองไม่เป็นโทษต่อการ

ดำรงชีวิตของมนุษย์ และให้มีการกระจายความเท่าเทียมในเรื่องที่อยู่อาศัยในเมือง ให้ที่อยู่อาศัยมีความปลอดภัย

และมีจำนวนที่เพียงพอต่อความต้องการ   สิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องชี้ให้เห็นว่า “พื้นที่” มีผลกระทบต่อปัจเจกอย่าง

มาก และมีประเด็นเชิงอำนาจเข้ามาเกี่ยวข้องต่อการจัดสรรเชิงพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่ของสาธารณูปโภคอันเป็น

ทรัพยากรหลักอย่างหนึ่งในการอยู่อาศัยของมนุษย์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

อย่างไรก็ดี หากจะพิจารณาถึงพื้นที่กับการตาย  “ร่างกาย” (body) เป็นข้อต่อสำคัญที่จะนำเราไปสู่

ความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่ เมือง และการตาย  นักผังเมือง เช่น Sorre (1957) และนักมานุษยวิทยาวัฒนธรรม 



 

 

เช่น Hall (1963) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างร่างกายและสิ่งแวดล้อมที่ถูกสร้างขึ้น (built environment) ผ่าน

แนวคิดที่เรียกว่า proxemics เช่น ความหนาแน่นของประชากร หรือการจัดเรียงเชิงพ้ืนที่ของบ้าน ตึก หรือแม้แต่

ตัวของเมืองเองที่เป็นหรือไม่เป็นอุปสรรคต่อการรวมตัวกันเพื่อการแสดงออกทางวัฒนธรรม และระหว่างปัจจัย

เชิงพื้นที่และการจัดเรียงเชิงพื้นที่เหล่านั้นกับพฤติกรรมการสื่อสารระหว่างกันของปัจเจก เป็นต้น  นอกจากนี้ 

ร่างกายในทางสังคมวิทยาโครงสร้างนิยม (structuralism) มีฐานะเป็นสื่อกลางในการสร้างประสบการณ์ทางสังคม

ของมนุษย์ผ่านวิธีการที่กายมีปฏิสัมพันธ์กับจิต กายกับจิต (mind and body problem) ไม่อาจแยกกันได้ในการ

ดำรงอยู่ของมนุษย์ อย่างไรก็ดี สถานภาพของประเด็นนี้อยู่ที่เรามักละเลยที่จะตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่าง

กายกับจิตในการสร้างประสบการณ์ทางสังคม กายกับจิตเมื่อเป็นองค์รวมย่อมส่งผลให้เกิดอำนาจภายในตน 

(agency) ที่แต่ละบุคคลมีบนเงื่อนไขที่แตกต่างกัน  แต่องค์รวมของกายและจิตไม่อาจเกิดขึ้นโดยเสรี  

การดำรงอยู่ของร่างกายเป็นผลโดยตรงจากการเจ็บป่วย และการเจ็บป่วยในปัจจุบันก็เกิดจากการที่

ร่างกายปฏิสัมพันธ์กับความเป็นเมืองเพื่อให้บรรลุเป้าหมายบางอย่าง เช่น  เมื่อสังคมขับเคลื่อนด้วยกลไกบริโภค

นิยม ปัจเจกบุคคลจึงต้องขวนขวายเพ่ือให้มีรายได้จำนวนมากเพ่ือให้สามารถจับจ่ายใช้สอยได้โดยสะดวก ร่างกาย

จำเป็นต้องถูกใช้อย่างหนักเพื่อการทำงานหารายได้เป็นเวลานาน และมีทางเลือกในการจัดการชีวิตตัวเองน้อยลง 

ทั้งเรื่องอาหารการกิน การออกกำลังกาย และมีเวลาว่างน้อยลงสำหรับกิจกรรมที่ทำให้จิตผ่อนคลาย และอื่นๆ  

นำมาซึ่งการเกิดปัญหาสุขภาพ ทั้งทางจิตใจ เช่น ความเครียด และทางร่างกาย เช่น โรคเชิงพฤติกรรม โรคจาก

การทำงาน (office syndrome) และโรคไม่ติดต่อที ่เรื ้อรังและคุกคามชีวิต (Non-communicable disease: 

NCD) เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ และ ซึ่งปัจจุบันเป็นสาเหตุการเสียชีวิตลำดับต้นๆ ของคนไทย

และคนทั่วโลก   

นอกจากนี้แล้ว ความจำกัดในเชิงพื้นที่ของเมืองที่ขับเคลื่อนภายใต้ระบบเศรษฐกิจทุนนิยมยังเป็น

ประเด็นสำคัญในการแบ่งแยกความเป็นส่วนรวมและความเป็นส่วนตัว (public and private sphere)  การ

จัดแบ่งดังกล่าวส่งผลกกระทบต่อสุขภาพ-สุขภาวะของผู้คนโดยตรง กล่าวคือ พ้ืนที่สาธารณะในเมืองทีม่ีความเป็น

ส่วนรวม คนจำนวนมากสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกัน เช่น สวนสาธารณะ มีน้อยลง รวมทั้งพื้นที่ในเขตเมืองชั้นใน

หรือในย่านธุรกิจที่มีราคาสูงจนปัจเจกบุคคลไม่อาจเป็นเจ้าของได้ ส่งผลให้เกิดการเคลื่อนย้ายถิ่นที่อยู่ของผู้มี

รายได้น้อยออกไปสู่พื้นที่ที่เสื่อมโทรมและขาดนโยบายที่ดีในการบริหารจัดการพื้นที่ เช่น การอยู่อาศัยในพื้นที่ที่

เป็นเขตโรงงานอุตสาหกรรม ทำให้ผู้อยู่อาศัยมีโอกาสเสี่ยงสูงที่ต้องเผชิญกับมลภาวะและสารพิษที่เกิดจากการ

ผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมที่ปล่อยออกมาสู่แหล่งน้ำ  ตลอดจนการอยู่อาศัยที่แออัดของผู้มีรายได้น้อยผู้ซึ่งไม่

อาจมีส่วนในการเป็นเจ้าของเมือง  และต้องอยู่อาศัยในพื้นที่จำกัดที่ไม่ส่งเสริมให้มีการขยับเขยื้อนร่างกาย การ

จัดเรียงเชิงพื้นที่ของเมืองจึงเอื้อให้เกิดพฤติกรรมที่เรียกว่า Sedentary lifestyle หรือชีวิตประจำวันที่มีการขยับ



 

 

ตัวน้อย ร่างกายเฉื่อย ทำกิจกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการรับประทานอาหาร การทำงาน การศึกษา อยู่กับที่ ล้วน

แล้วแต่ส่งผลเสียต่อสุขภาวะ และส่งผลต่อวิถีการตายของคนเมืองกลุ่มต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี (Lopez et al., 

2006) 

ดังที่กล่าวมานี้อาจจะทำให้เห็นภาพของร่างกายที่ถูกกำกับโดยวิถีของเมืองซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสังคม  

เมืองในฐานะพื้นที่จึงมีผลอย่างมากต่อการกำหนดการอยู่ที่ส่งผลต่อสุขภาพ-สุขภาวะของมนุษย์โดยซับซ้อน  

แม้แต่เมื่อร่างกายแตกดับไปแล้ว พื้นที่ก็ยังคงเป็นที่ต้องการเพื่อจัดการความตายในทางวัฒนธรรม เช่น ตามคติ

การส่งผู้ตายไปสู่สุขคติของชาวพุทธที่ยังคงต้องการวัด วัดและเมรุมีความหมายทางวัฒนธรรมเฉกเช่นเดียวกับ

สุสานของชาวคริสต์ และอิสลาม ที่ช่วยให้การสิ้นสุดของชีวิตเกิดขึ้นโดยสมบูรณ์ และส่งผลต่อความรู้สึกของผู้ที่

ยังคงอยู่  ในท้ายที่สุด “เมือง” ในฐานะพื้นที่จึงมีไว้เพื่อทั้ง “การอยู่” และ “การเป็นมนุษย์” เมืองในฐานะพื้นที่

ในองค์รวมจึงส่งผลต่อ “การดำรงอยู่ของมนุษย์” ดังในมิติที ่3 ดังนี้  

มิติที ่3 เมืองในฐานะ “พื้นที่ทางสิ่งแวดล้อม” (ecological space) ของการเปลี่ยนแปลงที่

กระทบต่อการดำรงชีวิต ตลอดจนการตายของปัจเจก 

เมือง ไม่ใช่พื้นที่ที่สมบูรณ์และดำรงอยู่แยกขาดโดยตัวของมัน พลวัตรของเมืองถูกขับเคลื่อนโดยพลังที่

ใหญ่และทรงอำนาจกว่าตัวมัน เมืองในมิตินี้จึงถูกมองโดยมีความเชื่อมโยงกับบริบทโลก ชี้ให้เห็นว่าเมืองคือพื้นที่

ของการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนการเปลี่ยนผ่านเงื่อนไขทางการดำรงอยู่อย่างซับซ้อนทั้งในแนวดิ่งและแนวระนาบ  

เมืองจึงเป็นสิ่งแวดล้อมหรือระบบที่มีความซับซ้อนอย่างมหาศาล และเกี่ยวพันกับบริบทโลกหรือเงื่อนไขภายนอก

ตัวมันเองอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ บริบทโลกที่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมของเมืองประกอบไปด้วย 4 บริบทหลัก อัน

เป็นพลัง (force) ที่กระทบต่อสนาม (field) ที่แตกต่างกันภายใต้พื้นที่ของความเป็นเมือง แรงดังกล่าว ได้แก่ การ

เข้าสู่ความเป็นสังคมสูงวัย (aging society) ความเป็นโลกเสี่ยงภัย (world risk society) การเคลื่อนย้ายอย่างไร้

ทิศทาง (diverse mobility) และ ความเสื่อมไปหรือสูญสลายของประเพณีนิยม (detraditionalisation) 

การเข้าสู่ความเป็นสังคมสูงวัย (Aging society)   

องค์การอนามัยโลกได้ระบุสาเหตุของปรากฏการณ์ทางสังคมที่ผู้สูงอายุมีจำนวนมากกว่าประชากรกลุ่ม

อื่น ๆ หรือการเกิดขึ้นของสังคมสูงวัย ว่ามาจาก 2 สาเหตุสำคัญ ได้แก่ การลดลงของอัตราเจริญพันธุ์ และการ

เพิ่มขึ้นของอายุขัยเฉลี่ยของประชากร ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ในโครงสร้างประชากร บริบทของ

ประเทศไทยช่วงต้นปีที่ผ่านมารัฐบาลได้กำหนดให้ภาวะผู้สูงวัยเป็นวาระแห่งชาติ ตามการคาดการณ์ของสถาบัน

ประชากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลกล่าวว่าด้วยปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญหลายอย่างจะทำให้ในอีก 20 ปีข้างหน้า

ประเทศไทยจะมีจำนวนผู้ที่มีอายุมากกว่า 60 ขึ้นไปหรือผู้สูงอายุมากถึง ร้อยละ 20 ของประชากรทั้งประเทศ ซึ่ง



 

 

คิดเป็นจำนวน 20 ล้านคนจากประชากรทั้งประเทศ จากปัจจุบัน 12 ล้านคน ซึ่ง 8 ล้านคนที่เพิ่มขึ้นมาก็นับว่า

เป็นจำนวนไม่น้อยและมีผลกระทบต่อโครงสร้างทางสังคมหลายด้าน ตามรายงานของสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนา

ประเทศไทย (TDRI) คาดการณ์ว่า มีความเป็นไปได้ว่าคนไทยที่เกิดในปี 2559 จะมีอายุขัยเฉลี่ยถึง 80-98 ปี 

ดังนั้นจึงเกิดสภาวะผู้สูงอายุสะสมมากขึ้นเรื่อย ๆ    

นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลให้เกิดการตั้งคำถามถึงหน้าที่  ความชอบธรรม ตลอดจน

จริยธรรมตามมาอีกมากมาย อาท ิ ใครจะเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุเหล่านี้เมื่อยามป่วยและในวาระท้ายของชีวิต คำถาม

เช่นนี้เปิดประเด็นสู่คำถามต่อขอบเขตหน้าที่ของรัฐ รัฐมีหน้าที่จัดบริการอย่างไรที่จะรับมือกับปัญหาผู้สูงอายุที่ถูก

ซ้อนทับด้วยความเหลื่อมล้ำทางสังคมในชีวิตผู้สูงอายุอีกชั้นหนึ่ง ภาคส่วนอ่ืนๆของสังคม เช่น บุคคลในครอบครัว/

ลูกหลานที่ต้องใช้เวลาเกือบทั้งหมดไปเพื่อการทำมาหาเลี้ยงชีพ  ภาคเอกชน รวมทั้งภาคประชาสังคม และ

แม้กระทั่งตัวปัจเจกเองจะร่วมมือ แบ่งหน้าที่กันอย่างไร  ยังไม่รวมถึงคำถามที่ว่าด้วยการบริหารจัดการ นโยบาย 

และสวัสดิการ ตลอดจนการเตรียมความพร้อมของสังคมและสาธารณูปโภคทุกรูปแบบ ที่จะมารองรับผู้สูงอายุ

จำนวนมากเหล่านี้ เช่น ภาระทางการเงินการคลังของรัฐเพ่ือการเตรียมความพร้อมให้ผู้สูงอายุสามารถอยู่ได้อย่าง

มีความมั่นคงในชีวิต  ในประเด็นนี้คงหนีไม่พ้นการออกแบบระบบบริการสุขภาพให้มีผู้สูงอายุและปัญหาสุขภาพ

ของผู้สูงอายุเป็นแกน   ปัญหาของสังคมสูงวัยส่งผลกระทบต่อสังคมในภาพใหญ่อย่างมหาศาล  

โลกเสี่ยงภัย (world risk society)  

ด้วยสถานการณ์ท่ีมนุษย์กำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลก 

(climate change) ที่ทำให้เราต้องอยู่ในโลกที่ร้อนขึ้นเรื่อยๆ อากาศและฤดูกาลที่แปรปรวน ระดับน้ำทะเลที่

สูงขึ้นจากการละลายของน้ำแข็งที่ขั้วโลก กระทบระบบนิเวศของการผลิต ไปจนถึงพิบัติภัยที่คร่าชีวิตมนุษย์บน

โลกอย่างไร้ความปราณีนั้น มีความถี่มากขึ้น  โดยสมดุลยที่สูญเสียไประหว่างธรรมชาติกับความเจริญของสังคม

มนุษย์เช่นนี้น่าจะเป็นตัวชี้วัดที่ดีเพียงพอที่จะทำให้เราเชื่อว่าเรา/ ชีวิตเรากำลังตกอยู่ในอันตราย  ไม่วันใดก็วัน

หนึ่งอันตรายอาจเกิดขึ้นกับเราอย่างไม่ทันได้ตั้งตัว  ด้วยเหตุนี้ ความเสี่ยงและอันตรายในสังคมมนุษย์จึงถูกมอง

เป็นระเบียบใหม่ของโลก ไม่ต่างจากระบอบทุนนิยม และวิทยาศาสตร์ที่ถูกใช้เป็นกติกาเพื่อตัดสินชีวิตมนุษย์มา

อย่างยาวนาน  

โลกเสี่ยงภัยถูกนำมาเป็นความคิดทางสังคมที่ว่าด้วยการเข้าสู่สังคมแบบใหม่ ซึ่งเป็นสภาวะที่มนุษย์และ

สังคมเผชิญกับหายนะจากพิบัติภัยที่เกิดโดยน้ำมือมนุษย์   เกือบครึ่งศตวรรษที่ผ่านมาสังคมโลกได้ผ่านช่วงเวลา

แห่งวิกฤตการณ์ที่เป็นหายนะร้ายแรงนับไม่ถ้วน ด้วยความถี่ ความรุนแรง และรูปแบบที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน  

นับตั้งแต่โรคระบาดที่คุกคามชีวิตและสุขภาพ ดังเช่น HIV/AIDS และตัวอย่างที่เป็นปัจจุบันมาก ๆ คือ การระบาด



 

 

อย่างต่อเนื่องและยากที่จะควบคุมของโคโรนาไวรัสที่มีจุดเริ่มต้นจากประเทศจีน แพร่กระจายไปในหลายประเทศ

ทั่วโลกผ่านการหายใจเอาไวรัสที่กระจายอยู่ในอากาศเข้าไป หรือแม้แต่การสัมผัสเชื้อที่ฝังตัวอยู่ตามสารคัดหลั่ง

ต่าง ๆ เช่น น้ำมูก น้ำลาย ด้วยมือแล้วผ่านไปยังปากและดวงตา ที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้นคือการเคลื่อนที่ของชาวจีน

ไปยังที่ต่างๆทั่วโลก รวมทั้งโอกาสที่ชาวจีนที่ได้รับเชื้อนี้จะเดินทางเพ่ือท่องเที่ยว ทำงานตามที่ต่าง ๆ ทั่วโลกยิ่งทำ

ให้การควบคุมการระบาดของไวรัสนี้เป็นไปอย่างยากลำบาก  นอกจากนี้ปัญหาความเสื่อมและการหมดไปของ

ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ยังผลให้เกิดผลกระทบมหาศาลต่อการดำรงอยู่ของมนุษยชาติ  อาทิ การเปลี่ยนแปลงของ

สภาพภูมิอากาศอย่างสุดขั้ว  ภาวะโลกร้อน  ฝุ่นละอองขนาดเล็ก น้ำท่วม อากาศแปรปรวน ที่ล้วนแต่ทำให้เกิด

ความเสี่ยงทางสุขภาพของการเป็นโรคร้ายแรง ไปจนถึงการเกิดสงครามและความรุนแรงที่เปลี่ยนรูปแบบไปอย่าง

ซับซ้อน   

นักสังคมวิทยาชื ่อก้องโลกชาวเยอรมัน Ulrick Beck ได้กล่าวไว้ใน Risk Society: Towards a New 

Modernity (1986) และผลงานวิชาการอีกหลายชิ้นหลังจากนั้น อาทิ World Risk Society (1999) และ World 

at Risk (2009) เขาถกประเด็นที่ว่าด้วยความหมายที่แท้จริงของ Risk หรือ ความเสี่ยงที่แตกต่างจากสิ่งที่รับรู้

คล้ายคลึงกัน เช่น “อันตราย” (hazard) ข้อถกเถียงเชิงทฤษฎีเช่นนี้เป็นการสร้างฐานรากของการตีความ และ

ถ่ายทอดมาสู่การวางแผนและปฏิบัติการในเชิงนโยบายของการรับมือกับความเสี่ยง  โดย Beck ชี้ว่า ความ

แตกต่างระหว่าง “ความเสี่ยง” และ “อันตราย” ที่เริ่มต้นจากข้อเท็จจริงที่ว่า “อันตราย” คือภัยคุกคามที่มองเห็น

ที่มาที่ไปและส่งผลกระทบที่ชัดเจน (actual risk) เช่น วัตถุมีพิษ หรือของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม รวมไปถึง

ปรากฏการณ์ชีวกายภาพ เช่น น้ำท่วม ดินถล่ม การปนเปื้อนของดิน  ซึ่งเขามีความเห็นว่าอันตรายเหล่านี้ค่อยๆ

ก่อรูปขึ ้นภายใต้สภาวะของความเป็นเมือง เมืองคือกลไกการหล่อหลอม  การขยายตัวแบบ “แตกตัว” 

(unbounded) บนลักษณะทางกายภาพและความต่อเนื่องในเชิงเวลานั้นทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแบบถอนราก

ถอนโคนในระบบนิเวศของเมือง   แต่ในอีกด้านหนึ่งที่คล้ายกันแต่ไม่เหมือนกันเสียทีเดียวกับอันตราย คือ การที่ 

“ความเสี่ยง” นั้นมีธรรมชาติของการซ่อนเร้นจากการรับรู้ทั่วไป  แม้จะเกิดขึ้นด้วยเงื่อนไขและบริบทเดียวกันของ

ความเป็นเมือง แต่มันกลับไม่ปรากฏตัวให้เห็นผ่านประสาทสัมผัสท้ังห้าอย่างชัดเจน ทำให้ยากท่ีจะรับรู้อย่างเป็น

รูปธรรมว่าเรากำลังตกอยู่ในความเสี่ยงและชีวิตของเรากำลังเผชิญอันตราย  ความเสี่ยงจึงเป็นเรื่องของการรับรู้ที่

ไม่ตายตัว  (perceived risk) เกี่ยวกับอันตรายที่กำลังเกิดขึ้นจริง ณ ปัจจุบัน   ความเสี่ยงในทัศนะของ Beck จึงมี

มิติของการให้ความหมายทางสังคมมากกว่าการมองความเสี่ยงในภาพของปรากฏการณ์ใดปรากฏการณ์หนึ่งที่ทำ

ให้มนุษย์ตกอยู่ในอันตราย 

ความน่าสนใจอีกประการหนึ่งในแนวคิดของ Beck คือ การเปิดประเด็นว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่าง

มนุษย์กับธรรมชาติ ซึ่งเป็นกระบวนทัศน์ที่ถูกละเลยในการอธิบายความเป็นไปของสังคมมาโดยตลอด  ธรรมชาติ



 

 

ไม่เคยอยู่ในสมการของการอธิบายสังคม และสังคมก็มักหมายถึงมนุษย์ล้วนๆ ไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับธรรมชาติ  

การแยกมนุษย์ออกจากธรรมชาติ และมนุษย์อยู่เหนือธรรมชาติ หรือแนวคิด Anthropocentrism ที่ปรากฏชัดใน

ปฏิบัติการทางการเมืองและเศรษฐกิจว่าด้วยกลไกการพัฒนานั้นทำให้มนุษย์รุกล้ำ รังแก และกำกับธรรมชาติ 

เสมือนหนึ่งว่ามนุษย์สามารถเอาชนะธรรมชาติได้เสมอไปนั้น กำลังทำให้มนุษย์ต้องรับผลของการกระทำนั้น  เช่น 

การมองว่าการแพทย์คือปาฏิหาริย์ คือเครื่องมือที่จะปลดปล่อยมนุษย์ออกจากวงจรของการเกิด การแก่ การ

เจ็บป่วย และการตาย ได้โดยสมบูรณ์มากขึ้นเรื่อยๆ  แต่แม้การแพทย์และวิทยาศาสตร์จะเจริญมากเท่าไร เราก็ยัง

ไม่อาจหลีกพ้นความตายที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ในวิถีที่แตกต่างไปอย่างมากจากอดีตได้  คงจะจริงอยู่ไม่น้อยที่จะกล่าว

ว่ามนุษย์ยังไม่สามารถเอาชนะธรรมชาติได้  การทำลายล้างมนุษย์โดยธรรมชาติกำลังเกิดขึ้นทั่วโลกและสภาพ

สิ่งแวดล้อมอันเป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์ที่กำลังผุกร่อนเช่นนี้  ทำให้นักสังคมศาสตร์จำนวนมากเริ่มหันมาให้

ความสำคัญกับการมองความสัมพันธ์ที่เกื ้อกูลกันระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติมากขึ้น  โดยนัยยะหนึ่งคือการ

ปลดปล่อยสังคมออกจากความพยายามทำให้เป็นวิทยาศาสตร์ และหลีกเลี่ยงการนำวิทยาศาสตร์มาเป็นกติกา

เดียวในการทำความเข้าใจความเป็นไปของมนุษย์ สังคม และ ธรรมชาติ 

ในทฤษฎีโลกเสี่ยงภัย (world risk society) Beck อธิบายการเกิดขึ้นของโลกเสี่ยงภัยมีมิติทางพื้นที่และ

มิติทางเวลาที่สัมพันธ์กัน กล่าวคือ ในเชิงพ้ืนที ่ความเสี่ยงไม่ได้เกิดขึ้นหรือกระจุกตัวอยู่ที่ใดที่หนึ่ง แต่เกิดขึ้นทุกๆ

ที่ในโลกที่มีการพัฒนา ความเสี่ยงเหล่านี้กระจายออกไปสู่โลกทั้งโลก ทุกสังคมในโลกและมนุษย์ที่อยู่อาศัยในโลก

ต่างต้องเผชิญกับความเสี่ยงรูปแบบต่างๆอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้  ในเชิงเวลา การเกิดขึ้นของความเสี่ยงขนาน

ใหญ่เช่นนี้มีจุดเชื่อมใน 2 ช่วงเวลา ได้แก่ การเริ่มต้นของความเป็นสมัยใหม่/ ปฐมบทของความเป็นสมัยใหม่ 

(primary modernization) ซึ่งก็คือช่วงเวลาของการปฏิวัติอุตสาหกรรม และในช่วงเวลาต่อมา การพัฒนาอย่าง

ไม่คำนึงถึงความสัมพันธ์และการอยู่ร่วมกันของมนุษย์กับธรรมชาติ นำมาสู่ปฏิกิริยาย้อนกลับของการเป็นสมัยใหม่ 

(reflexive modernity) อันเป็นจุดเริ่มต้นของหายนะที่ธรรมชาติตอบแทนให้แก่มนุษย์ในช่วงที่เข้าสู่ความเป็น

สมัยใหม่ครั้งที่สอง (second modernity)   แนวคิดของ Beck นับว่ามีอิทธิพลสูงมากต่อนักสังคมวิทยาและ

สังคมศาสตร์สาขาอ่ืนในระยะหลังปี ค.ศ.1970 เป็นต้นมา ด้วยมันช่วยเปิดพ้ืนที่ของการตั้งคำถาม และการมองหา

ความรู้แบบใหม ่เพ่ือที่จะรับมือกับความเสี่ยงในโลกที่มีมากขึ้น รุนแรงขึ้น และเปลี่ยนรูปโฉมอย่างรวดเร็ว 

ความเสี่ยง เป็นแนวคิดทางสังคมที่มีพลังในการอธิบายหายนะ (catastrophe) ที่มนุษย์กำลังเผชิญอยู่ 

มิติทางสังคมที่น่าสนใจประการหนึ่ง คือ “หายนะ” โดยตัวของมันเองจะถูกรับรู้ได้ก็ต่อเมื่อมันปรากฏขึ้นบนพื้นที่  

หากไม่มีพ้ืนที่ให้หายนะแสดงตัวและไม่มีการรับรู้บนพ้ืนที่นั้น ก็ไม่มีหายนะ ไม่มีความสูญเสีย หากแต่ในความเป็น

จริงแล้ว ความเสี่ยงและหายนะของมันฉายภาพให้เราเห็นถึงความเหลื่อมล้ำทางสังคม และความเปราะบางของ

สังคม (social vulnerability) ทั้งในระดับภายในและระดับโลก เช่น โครงสร้างความเหลื่อมล้ำของสังคมไทย 



 

 

ส่งผลให้กลุ่มผู้ที่มีรายได้น้อยอาจได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า และฝุ่น PM 2.5 มากกว่า

กลุ่มผู้มีรายได้มากกว่าและเข้าถึงความรู้ได้ดีกว่า เพราะไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการป้องกันตัวเอง

จากความเสี่ยงได้ เช่น ค่าใช้จ่ายจากการหาซื้อหน้ากากอนามัยสำหรับทุกคนในครอบครัว ค่าใช้จ่ายแฝงที่มากับ

การหยุดงาน และค่ารักษาพยาบาลในกรณีเจ็บป่วย เป็นต้น  ความเสี่ยงและความเปราะบางจึงกระทบต่อปัจเจก

บุคคลไม่เท่ากัน  ในอีกด้านหนึ่ง ไทยในภาพใหญ่ของความเป็นสังคมอาจจะเปราะบาง (vulnerable) และสุ่มเสี่ยง

ต่อการสูญเสียในการเผชิญกับโลกที่เต็มไปด้วยโรคระบาดและอากาศเป็นพิษเช่นนี้มากกว่าสังคมอื่นที่มีความ

พร้อมในการรับมือมากกว่า    

ด้วยเหตุนี้ Beck จึงมองว่าหายนะจากน้ำมือธรรมชาติ (natural catastrophe) จะช่วยฉายภาพความ

เปราะบางทางสังคม (social vulnerability) ไม่ใช่แค่เพียงของประเทศใดประเทศหนึ่ง หรือสังคมใดสังคมหนึ่ง

เท่านั้น แต่ยังสะท้อนความเหลื่อมล้ำระดับโลกของโครงสร้างอำนาจที่ไม่เท่าเทียมระหว่างประเทศต่างๆ อันเป็น

ที่มาของการกำหนดนโยบายและแนวทางการรับมือกับความเสี่ยงและหายนะ   ความเปราะบางทางสังคมจึงเป็น

แนวคิดที่มีพลังขับเคลื่อน เพราะมันสามารถวัดได้ จับต้องได้ในสถานการณ์ท่ีปัจเจก ชุมชน หรือทั้งหมดของสังคม

ต่างดิ้นรนหาหนทางอยู่รอดเมื่อต้องเผชิญกับความเสี่ยงและหายนะของมัน 

Beck ชี้ว่า ความเสี่ยงที่โลกและมนุษยชาติกำลังต้องเผชิญอยู่ในขณะนี้เป็นปรากฏการณ์ที่มีความเป็น

ปัญหาในเชิงส ังคมและปัญหาในทางกายภาพของโลก ที ่ เร ียกว่า “สังคม-กายภาพ” (social-physical 

phenomena)  เป็นสถานการณ์ที่ความรู้และความเชี่ยวชาญทางวิทยาศาสตร์ต้องถูกเติมเต็มด้วยการขับเคลื่อน

ทางสังคมที่เชื่อมโยงพื้นที่ ภูมิภาค และโลกทั้งโลกเข้าด้วยกัน เช่น การรับมือกับ ความเสี่ยงเป็นแนวคิดที่จับต้อง

ได้ไม่ง่ายนัก และแตกต่างอย่างมีนัยยะสำคัญจากสถานการณ์อื่นๆ เช่น วิกฤตการณ์ (crisis)  ความเสี่ยงในทัศนะ

ของ Beck เป็นภัยคุกคามระดับโลกที่จะกลายมาเป็นตัวเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างขนานใหญ่ให้เกิด

แก่สังคม โดยระบบการเมือง นโยบาย ที่ถูกกำหนดขึ้นเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงนั้นจะทำให้วิถีชีวิตของมนุษย์

แตกต่างจากที่เป็นอยู่โดยสิ้นเชิง และที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้นคือมนุษย์อาจจะสูญพันธุ์ไปจากโลกนี้  เริ่มตั้งแต่ข้อ

ถกเถียงสำคัญเรื่อง ชนชั้น (class) ที่ Beck เสนอว่ามุมมองดั้งเดิมที่วิเคราะห์ class ในเชิงการจำแนกช่วงชั้นของ

ปัจเจกจะมีผลน้อยมากต่อการอธิบายโอกาสที่ปัจเจกบุคคลจะเผชิญกับความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้วย

กรอบของชนชั้นและความไม่เท่าเทียมทางสังคมเช่นที่ว่านี้ ไม่ได้ช่วยให้เกิดการเตรียมพร้อม และการรับมือกับการ

เปลี่ยนแปลงและผลกระทบของมัน ในระดับรัฐซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการจัดการให้ความเสี่ยง   

การปรากฏขึ้นของความเสี่ยงในที่ต่างๆทั่วโลกนั้น แม้จะมีความเฉพาะเจาะจงในเชิงพื้นที่ แต่กลับมี

ผลกระทบเชื่อมโยงกันทั้งโลก มิติในเชิงพ้ืนที่ของความเสี่ยงคือภาวะข้ามพรมแดนทั้งในการปรากฎและผลกระทบ 



 

 

ความเสี่ยงกระจายตัวอย่างค่อนข้างเสมอภาคข้ามเส้นแบ่งทางสังคมของเพศและชนชั้น  สิ่งนี้ได้รับการบอกเล่า

ผ่านประสบการณ์ของนักมานุษยวิทยาระดับโลกที่คนหนึ่ง คือ Bruno Latour ที่กล่าวว่า  

“when Risk Society first appeared, the cloud from Chernobyl was spreading 

over Europe; when this French translation appeared, catastrophe had just  

struck in Toulouse and in New York. Who still needs proof that we have  

well and truly entered risk society?”  

(Latour อ้างใน Boudia and Jas, 2007, p.318)  

   

นอกจากนี้แล้ว ความเสี่ยงยังมีมิติของเวลาที่ชัดเจนมาก กล่าวคือ ความเสี่ยงในฐานะที่เกิดขึ้นจาก

กระบวนการ (เช่น กระบวนการพัฒนา กระบวนการกลายเป็นเมือง เป็นต้น) มีความเป็นประวัติศาสตร์ในตัวมัน

เอง  จะเข้าใจความเสี่ยง หายนะ ตลอดจนความเปราะบางทางสังคม ต้องมองไปในมิติของเวลาก่อนหน้าปัจจุบัน 

และยิ่งไปกว่านั้น ความเสี่ยงเมื่อเกิดขึ้นแล้วอย่างเงียบๆ กลับไม่มีจุดสิ้นสุดที่ชัดเจน แต่คืออันตรายที่คุกคามชีวิต

และการดำรงอยู่ของมนุษย์ตลอดเวลา  ความต่อเนื่องในเชิงเวลาเช่นนี้ทำให้ความเสี่ยงเป็นเรื่องที่บีบคั้นให้เรามอง

ไปให้ไกลในอนาคตข้างหน้าว่าจะจัดการหรือจะอยู่ร่วมกับความเสี่ยงได้อย่างไร และในทัศนะของ Beck ความ

เสี่ยงไม่ใช่เพียงปัจจุบัน แต่เป็นทั้งกระบวนทัศน์และพลังขับเคลื่อนไปสู่ "อนาคต”  

การเคลื่อนย้ายอย่างไร้ทิศทาง (diverse mobility)  

แม้การเคลื่อนย้ายจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตลอดประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ แต่นักสังคมวิทยาชาวอังกฤษ 

Urry (2000) นับเป็นผู้บุกเบิกในการนำแนวคิดการเคลื่อนย้ายเข้ามาวิเคราะห์ปรากฎการณ์ทางสังคมที่เกิดขึ้น

อย่างสลับซับซ้อน   Urry  ชี้ให้เห็นถึงข้อจำกัดของกระบวนทัศน์ทางสังคมที่มองปัจเจกผ่านการเคลื่อนที่ทาง

กายภาพ ที่จะมองเห็นภาพของการเคลื่อนที่นั้นเป็นไปอย่างเชื่องช้า มาสู่การมองพลวัตรของการเคลื่อนที่และ

โครงสร้างอันซับซ้อนของมันที่ทำให้การเคลื่อนที่เกิดข้ามพรมแดนและไร้อุปสรรคทางภูมิศาสตร์ทุกรูปแบบ   โดย 

Urry ศึกษาโครงสร้างของการเคลื่อนย้าย และวิเคราะห์รูปแบบการเคลื่อนย้ายในสังคมปัจจุบันว่ามี 5 รูปแบบ 

ประกอบด้วย  

- การเคลื่อนย้ายของวัตถุ (mobility of objects) ที่เกิดภายใต้การแลกเปลี่ยนสิ่งของระหว่างปัจเจก 

ผู้บริโภค-ผู้ผลิต 

- การเคลื่อนย้ายทางกายภาพ (corporeal mobility)  



 

 

- การเคลื่อนย้ายของจินตนาการ (imaginative mobility) ที่เกิดจากการแพร่กระจายของสื่อ และ

ช่องทางการสื่อสารใหม่ ทำให้ภาพความนึกคิด มโนทัศน์จากท่ีหนึ่งมาปรากฏอีกที่หนึ่งได ้

- การเคลื่อนย้ายเสมือนจริง (virtual mobility) ที่เกิดจากประสบการณ์ทางสังคมออนไลน์ 

- การเคลื่อนย้ายของเรื่องราว (communicative mobility) โดยสื่อสังคมออนไลน์ และ โซเชียลมีเดีย 

ทำให้เราได้เห็น ได้คุย ได้เป็นส่วนหนึ่งของโลกที่กว้างใหญ่ และในอีกด้านหนึ่งการเคลื่อนย้ายของ

เรื่องราวอาจทำให้โลกทั้งใบกลายเป็นสินค้าได้  

แนวคิดการเคลื่อนย้ายได้ถูกยกระดับเป็นกระบวนทัศน์ใหม่ทางสังคมวิทยา ที่ไม่เพียงชี้ให้เห็นโครงสร้าง

ของการเคลื่อนย้าย แต่ยังเปิดสู่ประเด็นของปรากฏการณ์การเป็นพลเมืองโลก (Cosmopolitanism)  ที่เกิดขึ้นทุก

หย่อมหญ้า  Petzold (2017) มองว่าภาวะ Cosmopolitanism ซึ่งเป็นการรับรู้/ดำรงอยู่ของปัจเจก เกิดโดยมี

ความสัมพันธ์กับการเคลื ่อนย้าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเคลื่อนย้ายแบบจับต้องได้ของสิ ่งต่างๆ (physical-

corporeal mobility) และการเคลื่อนย้ายแบบเสมือนจริง-จินตนาการ  (virtual-imagined mobility) ที่เกิดขึ้น

โดยไม่มีข้อจำกัดด้านเขตแดนที่กำหนดกฎ กติกา และความเป็นไปได้ของการเคลื่อนย้าย ดังนั้นการเคลื่อนย้ายจึง

ปลดปล่อยปัจเจกไปสู่โลกที่เรียนรู้ซึ ่งกันและกัน และพัฒนาไปสู่ความเป็นพลเมืองโลก ที่เกิดขึ้นทั้งมิติทาง

วัฒนธรรม ในการที่ปัจเจกเปิดรับความแตกต่างของการดำรงอยู่ ไปจนถึงเรื่องในชีวิตประจำวัน เช่น วิถีการกิน 

การอยู่ และความเชื่อ ความศรัทธาต่ออุดมการณ์บางอย่างที่อาจเกิดขึ้นใหม่หรือเสื่อมสลายไปตามพลวัตรของการ

เคลื่อนย้าย 

Fortunati and Taipale (2017) ชี ้ว ่าการเคลื ่อนย้ายได้ประกอบสร้างสิ ่งที ่เร ียกว่า “เครือข่าย

เทคโนโลยีส่วนบุคคล” (network of personal technologies) ซึ่งมีท้ังหมด 4 ระดับ ได้แก่ 

(1) การเคลื่อนย้ายมหภาค (macro-mobility)  

หมายถึงการเคลื่อนที่ผ่านการเดินทาง การท่องเที่ยว การย้ายถิ่นฐาน ที่ทำให้ปัจเจกบุคคลจำนวน

มหาศาลขยับออกจากที่เดิมไปสู่ที่ใหม่ และการเคลื่อนย้ายดังกล่าวมีลักษณะข้ามขอบเขตของรัฐชาติ แต่เป็นการ

เคลื่อนย้ายที่เกิดขึ้นโดยเกือบจะเสรี ไม่ว่าการเคลื่อนย้ายนั้นจะกระทำโดยถูกฎหมายหรือโดยการลักลอบ  ทำให้

เกิดการให้ความหมายใหม่ที่ลุ ่มลึกและรอบด้านของการเคลื่อนย้าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็น ความเป็น

พลเมือง (citizenship) จนนำไปสู่การคลายตัวของกฎระเบียบที่ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกเคยถือปฏิบัติ ทั้งในมิติ

เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองระหว่างประเทศ เช่น กฎหมายว่าด้วยการอนุญาตให้เข้าประเทศ (วีซ่า) กฎหมาย

แรงงาน การเปิดเขตเสรีทางการค้า อัตราภาษี กฎหมายการสมรส ฯลฯ เพื่อตอบสนองต่อการขยายตัวของการ

ท่องเที่ยว การทำงาน การแต่งงาน การศึกษา เป็นต้น  



 

 

โดย UN International Migration Report (2019) ระบุว่าจำนวนของปัจเจกที่มีการเคลื่อนย้ายมีมากถึง 

272 ล้านคน โดยรูปแบบการเคลื่อนย้ายมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างน่าสนใจ กล่าวคือ แม้ว่ายุโรปยังคงเป็นพื้นที่ที่

รองรับร้อยละ 82 ของประชากรเคลื่อนย้าย แต่แนวโน้มชี้ว่าผู้คนเคลื่อนย้ายเข้าสู่ทวีปแอฟริกาเหนือ เอเชีย

ตะวันออก และ sub-Saharam Africa มากที่สุด    อย่างไรก็ดี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตายและความตายนั้น 

การเคลื่อนย้ายมหภาคทำให้เกิดเงื่อนไขใหม่ของการใช้ชีวิต เช่น เกิดความหลากหลายของผู้คนในสังคมที่มากับ

ความคาดหวังและอุดมการณ์ท่ีแตกต่าง  การแยกห่างจากครอบครัวดั้งเดิมมาอยู่คนเดียวในเมืองใหญ่หรือประเทศ

อื่นเพื่อการทำงาน และในอีกทางหนึ่งทำให้ผู้สูงอายุมีแนวโน้มจะอยู่โดยปราศจากลูกหลานซึ่งเคยมีหน้าที่เป็น

ผู้ดูแล  เหล่านี้ผลักดันให้เกิดอุปสงค์ใหม่ในระบบบริการสุขภาพ ที่จะเข้ามาตอบโจทย์ การเจ็บป่วยโดยลำพัง การ

ขาดผู้ดูแล เช่น ในภาพใหญ่เชิงระบบโลก การเกิดขึ้นของเศรษฐกิจการดูแล (care economy) ที่ทำให้แรงงาน

จากประเทศ  และในระดับเล็กลงมา เกิดกระบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมเพื่อเปิดพื้นที่เรื่องการบริบาลเพ่ือ

คุณภาพชีวิตระยะท้าย (hospice care) และการดูแลแบบประคับประคอง (palliative care) ที่เชื่อว่าจะช่วยทำ

ให้ผู้ป่วยระยะท้ายใช้ชีวิตที่ออกแบบได้ตามเงื่อนไขและข้อจำกัดของตน เป็นต้น 

(2) การเคลื่อนย้ายจุลภาค (micro-mobility)  

ซึ่งหมายถึง การเคลื่อนที่ในวิสัยที่สามารถใช้ร่างกายพาไปได้ และเป็นการเคลื่อนย้ายในขอบเขตเล็กๆ  

ในมิตินี้ “ร่างกาย” และเทคโนโลยีส่วนบุคคลทางการสื่อสาร เช่น โทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟน Laptop และ

เครือข่ายอินเทอร์เน็ต  เป็นแนวคิดสำคัญที่ทำให้เกิด “ความเป็นสังคม” (sociability)  และ “ความแปลกแยก

ออกจากสังคม” (societal alianation)  Fortunati and Taipale (2017) มองว่าการเคลื่อนย้ายจุลภาคเป็นสิ่งที่

เป็นฐานรากสำคัญของสังคม การเคลื ่อนย้ายจุลภาคในปัจจุบันเกิดขึ ้นโดยระบบการสื ่อสารแบบ Mobile 

communication ที่ฉับไวบนมิติของเวลาและพื้นที่ที ่กระชับตัวเข้าอย่างมหาศาล    ความสัมพันธ์ทางสังคม

ระหว่างปัจเจกไม่จำเป็นต้องอาศัยการไปพบปะ หรือการเดินทางไปหา แต่ปรับตัวไปสู่การสร้างความสัมพันธ์ทาง

สังคมผ่านการสื ่อสารผ่านเทคโนโลยี  ความเป็นสังคมจึงถูกสร้างขึ ้นผ่านการสื ่อสาร (communicative 

sociability)  สมมติฐานเช่นนี้ของ Fortunati and Taipale  นับว่าเป็นจริงอยู่ไม่น้อยในการสร้างความสัมพันธท์ี่

เหนียวแน่น และมีความเชื่อมั่น ระหว่างผู้ป่วยและแพทย์  โดยผู้วิจัยพบว่า ด้วย platform ที่คนส่วนใหญ่ใน

ประเทศไทยเข้าถึงได้ เช่น ไลน์ ทำให้ผู ้ป่วยระยะท้าย ผู ้ดูแล ตลอดจน ตัวแทนการดูแล เช่น อาสาสมัคร

สาธารณสุข (อสม.) ติดต่อแพทย์ พยาบาลได้ในทุกขณะที่ต้องการความช่วยเหลือ เช่น เมื่อผู้ป่วยมีอาการกำเริบ 

หรือมีอาการปวด  เทคโนโลยีสื่อสารได้เข้ามาเปลี่ยนโลกของผู้ป่วย จากการรอไปพบแพทย์ตามเวลาเปิดทำการ 

หรือตามนัดหมาย ให้เป็นการขอความช่วยเหลือและคำปรึกษาได้ทันทีโดยไม่ต้องเดินทางออกไปจากที่พัก มิติของ



 

 

เวลาและพื้นที่เกิดขึ้นในรูปแบบใหม่ ที่ว่าด้วยความทันท่วงที สะดวก ลดต้นทุน ทำให้ผู้ป่วยเกิดความรู้สึกเข้าถึง 

ได้รับความเอาใจใส่ และอาจหมายถึงโอกาสที่จะมีชีวิตยืนยาวต่อไปได้อีกด้วย    

ในทำนองเดียวกัน แพทย์พยาบาลก็ได้ความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการเวลาที่มักจะถูกเร่งรัดด้วยผู้ป่วย

จำนวนมากมายที่มารอพบที่โรงพยาบาล  ลดความเครียดของการถูกตามเพื่อให้ไปปรากฏตัวเพื่อให้คำปรึกษา

ผู้ป่วย   อาจกล่าวได้ว่าเทคโลโลยีสื่อสารพ้ืน ๆ ที่ช่วยให้เกิดการเคลื่อนที่จุลภาคเช่นที่กล่าวมาได้มีส่วนสร้างสังคม

แห่งการดูแล (community of care) ให้เกิดขึ้นแล้วในหลาย ๆ พื้นที่ทั่วประเทศไทย   ความสำคัญอีกประการ

หนึ่งจากการมีช่องทางการสื่อสารใหม่ ๆ และหลากหลายในยุคดิจิทัลเช่นนี้ คือ การทำให้มนุษย์มีความเป็นมนุษย์

มากขึ้น   Sheller (2011) และ Hjorth (2018) มองว่าเครื่องมือสื่อสารและเทคโนโลยีสื่อสารมีพลังในการสร้าง

สังคมด้วยการเป็นช่องทางที่ดีของการแสดงออกทางอารมณ์ ทำให้ปัจเจกสามารถคงความเป็นตัวตนของตนไว้ได้ 

เช่น โทรศัพท์มือถือเป็นที่จัดการกับอารมณ์ของปัจเจกได้เป็นอย่างดี เช่น เรารู้สึกเป็นกังวลถึงญาติที่ป่วยน้อยลง 

และสามารถส่งความเป็นห่วงให้เขาได้รับรู้ได้เมื ่อได้พูดคุยกันทางโทรศัพท์ หรือ เฟสไทม์    นอกจากนี้ยังมี

นักวิชาการอีกจำนวนหนึ่ง   อาทิ Sheller (2011) และ Aday (2010)  ชี้ถึงความเป็นทวิลักษณ์ของการเคลื่อนที่

ของปัจเจก กล่าวคือในความเคลื่อนที่ (mobility) ก็มีความแน่นิ่ง (immobility) หรือการไม่เคลื่อนที่ ซึ่งทวิลักษณ์

ดังกล่าวมีนัยยะต่อการดำรงอยู่ของสังคม เช่น ในเชิงจำนวนของการเคลื่อนย้ายต้องรักษาสมดุลระหว่างการ

เคลื่อนที่และการไม่เคลื่อนที่ดังกล่าว   หากมองต่อมาถึงเรื่องของการตาย สามารถกล่าวได้ว่า การเคลื่อนที่จุลภาค

ของการที่ปัจเจกบุคคลสามารถขยับร่างกายและมีกิจกรรมทางกายในพื้นที่ทางสังคมนั้นเอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี  

ลดโอกาสการเจ็บป่วยที่อาจนำไปสู่การเสียชีวิตได้ 

(3) การเคลื่อนย้ายของสื่อ (media-mobility)  

 ซึ่งให้ความสำคัญกับพลังของสื่อและแพลทฟอร์มของการสื่อสารแบบดิจิทัลในการเปลี่ยนระบบ

ความสัมพันธ์ทางสังคมให้เป็นอิสระจากการเคลื่อนที่มีข้อจำกัด  

ความเสื่อมไป หรือสูญสลายของประเพณีนิยม (detraditionalisation)  

ประเพณี หรือสิ่งที่ยึดถือปฏิบัติกันมาช้านาน อาจหมายถึง วัฒนธรรม วิถีชีวิต พิธีกรรม ศาสนา และ

อื่นๆอีกมากมาย ซึ่งทั้งหมดต่างกำหนดซึ่งกันและกัน สิ่งเหล่านี้ล้วนมีอำนาจในการกำหนดมนุษย์มาช้านาน   ถึง

กระนั้น วิวัฒน์ของสังคมที่นำมาสู่การเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนผ่าน ไปจนถึงการเสื่อมสลายไปของสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้

ยาก เช่น ความเป็นสถาบันทางสังคม ระบบคุณค่า ค่านิยมแบบประเพณีนิยม กำลังถูกท้าทายเป็นอย่างมาก  เหตุ

เพราะการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เกิดขึ้นนั้นเป็นไปอย่างต่อเนื่อง รวดเร็ว และซับซ้อนมากขึ้นโดยเชื่อมโยง

ปัจเจก ชุมชน สังคม ประเทศ ภูมิภาค และโลก เข้าไว้ด้วยกัน   



 

 

นักสังคมวิทยามองว่าการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเป็นการก้าวเข้าสู่ยุคต่าง ๆ ที่แตกต่างกันของความคิด 

การให้คุณค่า หรืออุดมการณ ์ตลอดจนโลกทัศน์ของมนุษย์  สังคมมนุษย์ได้เปลี่ยนผ่านจากความเป็นสังคมที่เรียบ

ง่าย เป็นส่วนหนึ่งกับธรรมชาติ มาสู่ความเป็นสมัยใหม่ที่มีวิทยาศาสตร์เป็นหัวใจในการสร้างสรรค์โลก ทั้งใน

ความหมายของโลกทางกายภาพ วัตถุ และโลกทางสังคมของมนุษย์  โลกแห่งความเป็นสมัยใหม่ทำให้สังคมถูก

ประกอบสร้างขึ้นอย่างซับซ้อนและแปลกแยกจากธรรมชาติมากขึ้นเรื่อย ๆ  ในความซับซ้อนนั้นมนุษย์ทั่วโลกมี

อุดมการณ์ร่วมกันในการสะสมความมั่งคั่ง ในการมีชีวิตที่ดี ที่วัดด้วยจำนวนเงินและความรุ่มรวยทางวัตถุ  จน

มาถึงจุดที่มนุษย์เรียนรู้ว่าความเป็นสมัยใหม่ ความเจริญนานานัปการยังไม่อาจช่วยให้ชีวิตหลุดพ้นจากความทุกข์

ทรมาน ไม่ว่าจะเป็นด้วยโรคภัยไข้เจ็บทางกาย ทางจิตใจ การเผชิญความทุกข์บนสังคมของความเป็นปัจเจกที่ต่าง

คนต่างเอาตัวรอด  มนุษย์ตั้งคำถามถึงบทบาทของประเพณีหรือวิถีแบบดั้งเดิมที่ดำรงอยู่ว่าจะสามารถปลดปล่อย

ตนออกจากความทุกข์เหล่านั้นได้หรือไม่   

ในสังคมร่วมสมัย เราอาจกำลังเรียกร้องให้ปัจเจกถูกปลดปล่อยออกจากกรอบของสังคม และเปิดโอกาส

ให้เสรีภาพในการดำรงอยู่เติบโตได้อย่างอิสระ  เรามองเห็นภาพของความหลากหลายได้อย่างชัดเจนในสังคมร่วม

สมัยที่โลกทั้งใบอยู่ในวิสัยที่เราจะค้นหาได้  ปัจเจกมีพ้ืนที่ในการแสดงออกถึงความเป็นตัวตน และความปรารถนา

ในแบบของเขา  สภาวะของการดำรงอยู่จึงเปลี่ยนผ่านไปสู่ความเติบโตทางความคิดที่ให้ความสำคัญกับเอกภาวะที่

หลากหลาย เรากำลังอยู่ในโลกหลังสมัยใหม่ (post-modern world) ที่ความแตกต่างไม่ใช่อาชญากรรมหรือความ

เบี่ยงเบน แต่คือ อีกแบบหนึ่งของการดำรงอยู่ สังคมคลายตัวออกจากมาตรฐาน หรือกติกาชุดใดชุดหนึ่งเพียงชุด

เดียวของการอยู่ร่วมกัน และมองหาความเป็นไปได้ที่จะแสดงออกและดำรงอยู่อย่างหลากหลาย 

ท่ามกลางกระแสของการค้นหาความหมายใหม่ เกิดการเสื่อมคลายลงของสิ่งที่เป็นสถาบันทางสังคมใน

การสถาปนาความหมายแบบดั้งเดิม หนึ่งในจำนวนนี้คือ ศาสนา  ศาสนาในฐานะสถาบันทางสังคมที่มีอิทธิพลมา

ช้านานต่อการกำหนดแนวทางชีวิตและความหมายของชีวิตและความตายของมนุษย์ เกิดมาทำไม ทำไมจึงเกิดมา

อย่างที่เป็น  ตายแล้วไปไหน และอื่น ๆ อีกมากมาย  นักมานุษยวิทยาผู้ศึกษาวัฒนธรรมและประเพณีของสังคม

ทั่วโลก เช่น Malinowski (1962: 97) กล่าวว่า “Death, which of all human events is the most upsetting 

and disorganizing to man’s calculation, is perhaps the main source of religious belief”  สะท้อนให้

เห็นว่าความตายอยู่บนขั้วตรงข้ามกับความสุขของมนุษย์ และเป็นบทบาทหน้าที่ของศาสนาในการที่จะทำให้

มนุษย์เข้าใจความตายได้ เช่นเดียวกับ Bowker (1991) ที่มองว่าศาสนามีหน้าที่หลักในการจัดการกับความ

กลัวตายของมนุษย์    



 

 

แต่จะอย่างไรก็ดี แก่นแท้ของความเป็นศาสนากำลังเข้าสู่   กล่าวคือ ศาสนา รวมทั้งประเพณีนิยม 

วัฒนธรรม และพิธีกรรมทั้งหลายที่สิ้นเปลืองจะมีความหมายก็ต่อเมื่อเชื่อมโยงกับปัจเจก หาไม่แล้ว สิ่งเหล่านี้จะ

ถูกปัจเจกแทนที่ด้วยสิ่งอื่นที่มีความหมายมากกว่า  เช่น ความเสื่อมของการยึดถืออุดมการณ์ทางศาสนา แทนที่

ด้วยอัตตนิยมของการให้ความหมาย  (subjective interpretation)  ต่อสิ่งที่เป็นความดี ความชั่ว ตลอดจน

อุดมการณ์ของชีวิตในด้านต่าง ๆ ที่หลุดออกจากกติกาหรือกรอบดั้งเดิมที่มีมาตรฐานเดียว มาตรฐานแบบ

ประเพณีนิยมเดิมผลิตความหมายที่ยึดติด และคับแคบเกินไปสำหรับการดำรงชีวิตในโลกที่กำลังเปลี่ยนผ่าน และ

ในขณะเดียวกันการปลดปล่อยจากประเพณียังมีความหมายทางการเมืองของการมีทางเลือกและความเป็น

ประชาธิปไตยด้วย  ในการปลดปล่อยจากประเพณี ปัจเจกมักมีแนวโน้มที่จะเข้าถึงความหมายที่หลากหลายของ

การดำรงอยู่ – ชีวิต และความตาย  เช่น วัยรุ ่นศึกษาศาสนาหลักของโลก ไม่ใช่เพื่อที่จะเชื่อหรือไม่เชื ่อ แต่

เพ่ือที่จะเข้าใจ  

ปัจเจกจะมองหาและเลือกสิ่งที่เหมาะสมกับตัวเองที่สุดจากแหล่งที่หลากหลาย และมารวมกันเป็นชุด

ของความคิดที่เหมาะสมกับตัวเอง จากตัวอย่างของวัยรุ่นข้างต้น ผลจากการได้มีข้อมูลความรู้เกี่ยวกับศาสนาต่าง 

ๆ พวกเขาอาจตัดสินใจที่จะไม่ประกาศตนเป็นสาวกของศาสนาใดศาสนาหนึ่ง แต่เป็น “ผู้ไร้ศาสนา” (atheist) 

หรือผู้ที่ไม่เชื่อในพระเจ้า  ความไร้ศาสนาจึงถูกมองเป็นศาสนาประเภทหนึ่ง ที่ผู้ที่มีความเชื่อดังกล่าวจะบูรณาการ

หลักการที่เหมาะสมมาสู่การปฏิบัติตนให้มีความสุขและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้  แม้จะไม่พบสถิติหรือตัวเลขอย่างเป็น

ทางการของผู ้ไร้ศาสนาในประเทศไทย แต่การสืบค้นออนไลน์ทำให้ได้พบกระทู้ที ่มีคนจำนวนมากเข้าไป

แลกเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับเรื ่องนี้พบว่า คนไทยมีแนวโน้มที่จะมีคนรอบตัวในแวดวงเพื่อนฝูงหรือคนรู ้จัก

ประกาศตัวเป็นผู้ไร้ศาสนามากขึ ้น เช่น www.nationthailand.com/your_say/30366612   หรือดูจากการ

รวมกลุ่มทางความคิดบนสังคมออนไลน์ เช่น Atheist republic  

การสำรวจโดย Gallup International 2017 พบว่า ร้อยละ 67 ของพลเมืองจีนประกาศตัวเป็นผู ้ไร้

ศาสนา ตามมาด้วยญี่ปุ่น (29%) สโลเวเนีย (28%) สาธารณรัฐเชค (25%) และเกาหลีใต้ (23%) ในขณะที่ประเทศ

ที่มีแนวคิดเสรีอย่างฝรั่งเศส เบลเยี่ยม มีผู้ประกาศตัวเป็นคนไร้ศาสนาร้อยละ 21 และที่น่าสนใจคือ การสำรวจ

ครั้งนี้พบว่าคนไทยเพียงร้อยละ 1 เท่านั้น ที่ประกาศตัวเป็นผู้ไร้ศาสนา  ซึ่งอาจจะเป็นไปได้ว่ามีอีกส่วนหนึ่ง

หรือไม่ที่แสดงตนในชุมชนออนไลน์ของผู้ไร้ศาสนาตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น  การจะนับถือหรือไม่นับถือศาสนา

ในบางระบบสังคมจัดเป็นสิทธิ์โดยชอบธรรมของปัจเจก เพราะเมื่อเราเกิดมาเราก็ไม่ได้มีศาสนาติดตัวมาแต่กำเนิด 

ในความเป็นจริง การไร้ศาสนาถูกหยิบยกมาเป็นประเด็นทางการเมือง  

about:blank


 

 

อย่างไรก็ดี การไร้ศาสนา (atheism) กับการเป็นรัฐฆารวาส หรือฆารวาสนิยม (secularism) นั้นไม่ได้

เป็นสิ่งที่มีความหมายเดียวกัน   ความเป็นรัฐฆารวาสไม่ใช่อยู่ที่คนในรัฐไร้ศาสนา แต่หมายถึงการไม่ยินยอมให้

ศาสนามีอำนาจเหนือรัฐ สถาบันทางสังคมอื่น ๆ หรือต้องไม่ทำให้เกิดช่องว่างระหว่างกลุ่มคนและปัจเจกบุคคล  

กลไกสำคัญคือการแยกรัฐให้ขาดออกจากศาสนา ต่างเป็นอิสระต่อกัน  รัฐใช้กลไกการปกครองบนหลักเหตุผล 

สิทธิ์ ความเสมอภาค และคุณค่าของความเป็นมนุษย์เข้ามาแทนกรอบทางศาสนา  และศาสนาในภาคบังคับได้ถูก

กำหนดให้เป็นเรื่องส่วนบุคคลและเป็นความสมัครใจ  จากแนวคิดเช่นนี้ทำให้เกิดการตั้งคำถามในหลายเรื่อง ว่า

ด้วยพ้ืนที่สาธารณะ เช่น สวนสาธารณะ โรงพยาบาล พึงเป็นกลางทางศาสนา   การจัดงานศพที่ลดทอนพิธีกรรม 

หรือเปิดโอกาสให้งานศพเกิดในรูปแบบที่หลายหลาย สอดคล้องกับความต้องการและความเป็นตัวตนของผู้ตายได้  

แม้ยังไม่อาจกล่าวได้ว่า สังคมไทยกำลังเปลี่ยนผ่านไปสู่การเป็นรัฐฆารวาส หรือคนไทยกำลังเป็นคนไร้ศาสนามาก

ขึ้นเรื่อย ๆ  แต่มีข้อมูลจำนวนไม่น้อยที่ทำให้เชื่อได้ว่าศาสนามีบทบาทต่อการเจ็บป่วยและการตาย รวมถึงแนวคิด

เกี่ยวกับการจัดการหลังความตายแตกต่างไปจากเดิม โดยผู้วิจัยจะชี้ให้เห็นถึงด้วยการกวาดสัญญาณในบทถัดไป 

กล่าวโดยสรุป  สถานการณ์เหล่านี้ได้กลายเป็นกติกาใหม่ในการจัดระเบียบโลก ตัวแสดงในระดับต่างๆ

นับตั้งแต่รัฐ (หรือสิ่งใดก็ได้ที่มีความหมายต่อการอยู่ร่วมกัน ถ้าไม่ได้ถูกนิยามเป็นรัฐ)  ต้องฉายภาพอนาคตของ

เมืองให้มีความเคลื่อนตัวมากกว่าอยู่นิ่ง เพื่อให้สามารถทำความเข้าใจวิถีการดำรงอยู่ของมนุษย์ในแบบที่ซับซ้อน

มากขึ้นเมื่อมีปฏิสัมพันธ์กับเมือง 

ในการศึกษาภาพอนาคตการตายและความตายในเมืองครั ้งนี้  จะมอง “เมือง” ภายใต้กรอบของ

ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นข้างต้น เมืองคือ พื้นที่ทางกายภาพ (Physical space) เพื่อการ “เป็น” มนุษย์ เมืองคือ

พื้นที่ของสาธารณูปโภคเพื่อการ “อยู่” ของมนุษย์ และเมืองในฐานะของพื้นที่ทางสิ่งแวดล้อมที่กระทบต่อการ 

“ดำรงอยู ่” ของมนุษย์ ทั ้งหมดทั ้งมวลจะส่งผลกระทบต่อความตายและการตายของมนุษย์ในฐานะของ

ปรากฏการณ์ท่ีไม่อาจแยกขาดจากการมีชีวิตอยู่ได้นั่นเอง 

การศึกษา ความเท่าเทียม สภาพแวดล้อมที่มีคุณภาพที่ดี โภชนาการ ระบบสนับสนุนทางสังคม และ

ระบบบริการสุขภาพ เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อสุขภาพที่ดีของคนเมือง2 ดังนั้นคุณภาพชีวิตของคนเมืองทุก

ระดับชั้นจึงเป็นสิ่งสะท้อนประสิทธิภาพของเมือง และประสิทธิภาพของเมืองก็สะท้อนลึกลงไปถึงระบบการ

จัดการ การขับเคลื่อนนโยบายและระบบการบริหาร รวมไปถึงธรรมาภิบาลของภาครัฐอีกด้วย   

 

2 Vlahov, D., Freudenberg, N., Proietti, F., Ompad, D., Quinn, A., Nandi, V., & Galea, S. (2007). Urban as a determinant of 
health. Journal of urban health : bulletin of the New York Academy of Medicine, 84(3 Suppl), i16–i26. doi:10.1007/s11524-
007-9169-3 



 

 

WHO ได้ให้คำนิยามถึงคุณภาพชีวิตไว้ว่า คุณภาพชีวิตเป็นมุมมองของปัจเจกที่มีต่อตำแหน่งแห่งที่ของ

ตนภายใต้บริบทวัฒนธรรมและระบบการให้คุณค่าของสังคมที่ตนใช้ชีวิตอยู่และเป็นมุมมองที่มีความสัมพันธ์กับ

เป้าหมาย ความคาดหวัง มาตรฐาน และข้อคำนึงถึงในชีวิตของตน เป็นกรอบมุมมองแบบกว้างที่ส่งผลในรูปแบบ

อันสลับซับซ้อนผ่านปัจจัยด้านสุขภาพกาย สภาวะทางจิต ความเชื่อส่วนบุคคล ความสัมพันธ์เชิงสังคม และการมี

ปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก  

เมื่อพิจารณาประกอบกับมิติการมองเมืองข้างต้นที่ประกอบไปด้วยเงื่อนไขพื้นที่อันส่งผลต่อการ “เป็น” 

“อยู่” และ “ดำรง” ของมนุษย์เมือง คุณภาพชีวิตของคนเมืองยุคใหม่จึงเกี ่ยวพันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้กับ

กระบวนการเป็นเมืองที่กำลังเกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงต่อไปในวันข้างหน้า ทั้งด้านการเกิด การอยู่อาศัย การ

ทำงาน การเดินทาง การจับจ่ายใช้สอย และที่สำคัญอย่างยิ่ง รวมไปถึง “การตาย” ด้วยเช่นกัน  

ในงานวิจัยชิ้นนี้ ผู้วิจัยหยิบยกประเด็นความเป็นเมืองที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของมนุษย์ที่อาศัยอยู่ภายใต้

บริบทของมันเป็นกรอบในการแสดงความเชื่อมโยง และตอบคำถามสำคัญที่ว่า “ความตายเกี่ยวข้องกับเมือง

อย่างไร” ในประเด็นถัดไป ผู้วิจัยจะชี้ให้เห็นว่า “แล้วเหตุใดการศึกษาการตายและความตายในเมืองจึงเป็นสิ่ง

สำคัญ”  

 
ภาพที ่1 แผนภาพแสดงกรอบการมองเมือง 

จัดทำโดย ทีมผู้วิจัย (ดดัแปลงจากรูปภาพของ 4rfsdfefrerf)  

https://favpng.com/png_user/4rfsdfefrerf


 

 

1.1.2 คุณภาพชีวิตของคนเมือง และความสามารถในการกระทำการ (agency) ในวาระท้าย   

การศึกษาชีวิตของมนุษย์นั้น ไม่อาจละเลยประเด็นเรื่องการตายและความตายได้ ปัจเจกทุกคนล้วน

ต้องการมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี ตลอดจนการตายที่ด ีซึ่งในทางหนึ่ง การตายที่ดีนั้นจะเป็นตัวส่องสะท้อนสังคมที่ดี 

(Srirattanaban, 2017) ปัจจุบันเรื่องการตายและความตาย (Dying and Death) จึงเป็นประเด็นที่ถูกหยิบยกขึ้น

มาพูดถึงและถูกนับว่าเป็นความท้าทายสำคัญ ทั้งในแง่ของการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับโลก ที่เป้าหมายการ

พัฒนาอย่างยั่งยืน SDGs (Sustainable Development Goals) ได้กำหนดให้การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที ่ดี 

เป็นหนึ่งในเป้าหมายหลัก 17 เป้าหมาย โดยเน้นไปที่การลดการเสียชีวิตของเด็ก ลดภาวะการติดเชื้อ HIV เอดส์ 

วัณโรค และมาลาเรีย อันเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิต รวมไปถึงลดอัตราการเสียชีวิตก่อนช่วงเวลาอันสมควร

จากโรคไม่ติดต่อ (premature mortality from NCDs) เช่น ความดัน มะเร็ง โรคอ้วน และโรคทางเดินหายใจ 

รวมไปถึงการฆ่าตัวตายอีกด้วย 

ในแง่ของการพัฒนาระดับประเทศ อัตราการเสียชีวิตของเด็กแรกเกิดสะท้อนระดับการพัฒนาของ

ประเทศ นอกจากนี้การเสียชีวิตของประชากรยังหมายถึงการสูญเสียทรัพยากรบุคคล ส่งผลต่อขนาดและ

โครงสร้างของประชากรที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้การวางแผนจัดทำนโยบายต้องสอดรับกับสัดส่วนประชากรและ

รองรับสภาพสังคมที่ตามมาทั้งในเชิงเศรษฐกิจและสังคม การตายในเมืองใหญ่ยังสะท้อนระบบกฎหมาย การ

จัดการและวัฒนธรรมเมืองอย่างเด่นชัด เช่น การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนน การฆ่าตัวตายจากแรงกดดัน

ทางเศรษฐกิจสังคม การเสียชีวิตจากโรคที่เกิดจากรูปแบบการใช้ชีวิตของคนเมือง และการจัดการเชิงพื้นที่หลัง

การตายที่ชี้ให้เห็นถึงการให้คุณค่าเชิงวัฒนธรรมประเพณีที่เมืองยินยอมให้เกิดขึ้น 

ในแง่ของการพัฒนาระดับสังคม สังคมวิทยามองความตายเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมรูปแบบหนึ่ง ดังนั้น

สังคมจึงมีกลไกในการจัดการกับความตายหลบซ่อนอยู ่ภายใต้โครงสร้างเชิงส ังคม  (Social) เทคโนโลยี 

(Technology) เศรษฐกิจ (Economy) สิ่งแวดล้อม (Environment) นโยบาย (Policy) และระบบคุณค่า (value) 

กลไกที่ว่ามีตั้งแต่ (1) การจัดการและต่อสู้กับการเจ็บป่วยและการตาย (dying) โดยมีระบบการแพทย์เป็น

สถาบันหลักที่เข้ามามีบทบาทสำคัญ (medicalization) เริ่มต้นตั้งแต่การเยียวยารักษา การวิจัยและพัฒนา และ

การกำกับดูแลสุขภาวะของคนในสังคมควบคู่ไปกับการกำกับดูแลของรัฐ และภาคส่วนอ่ืน ๆ เช่น แพทย์ทางเลือก 

การเกิดขึ้นของแนวทางการดูแลสุขภาพใหม่ ๆ การตื่นตัวเรื่องการออกกำลังกาย เป็นต้น (2) การปรับตัวเชิง

โครงสร้าง-หน้าที่ เช่น สถาบันครอบครัวมีบทบาทหน้าที่ที่ต้องปฎิบัติตามระบบคุณค่าของสังคม (ลูกต้องทำ

หน้าที่ดูแลพ่อแม่) และบทบาทของผู้ที่เข้ามาแทนที่ผู้เสียชีวิต (มารดาต้องมาทำงานหาเงินเลี้ยงครอบครัวแทน

สามีที่ป่วยหรือเสียชีวิต) สำหรับสถาบันชุมชนหรือองกรก็จะมีบทบาทหน้าที่ในการรับมือและจัดการกับปัญหา



 

 

การขาดตกบกพร่องของผู้ปฎิบัติหน้าที่ในระบบ (องกรต้องมีแนวทางรองรับการขาดหายไปของผู้เสียชีวิตและการ

ขาดงานของผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น ลาไปจัดการงานศพ) (3) กลไกในการเยียวยาความสูญเสียทั้งในระดับบุคคล 

ครัวเรือน สังคม และรัฐ ได้แก่ การจัดการร่างของผู้เสียชีวิต (วัดเข้ามามีบทบาทในการรองรับและเยียวยาตาม

หลักความเชื่อทางศาสนา) การจัดงานศพ (พิธีกรรมทางสังคมเพ่ือเยียวยา ญาติพ่ีน้องมาพบปะ ชุมชน บริษัทองกร

มาร่วมงาน) การไว้อาลัย (ในเชิงสังคมขนาดใหญ่ เช่น การพร้อมใจกันสวมเสื้อดำ เป็นการปฏิบัติเพ่ือแสดงออกถึง

ความอาลัยต่อบุคคลที่เป็นที ่เคารพนับถือของสังคม) หรือการเยียวยาจากรัฐผ่านสิทธิต่าง ๆ ของตน (สิทธิ

ประกันสังคม เงินเยียวยาผู้เสียชีวิต) เป็นต้น 

ในแง่ของกระบวนการเป็นเมืองเอง เมื่อการเกิด การอยู่อาศัย การทำงาน การเดินทาง การจับจ่ายใช้สอย 

ถูกทำให้มีรูปแบบเป็นเมืองมากขึ้น ความตายก็ย่อมต้องถูกทำให้เป็นเมืองมากขึ้นเช่นกัน (urbanized death) 

ดังนั้น การเริ่มต้นศึกษาเรื่องความตาย จึงจำเป็นต้องพิจารณาเสียก่อนว่าความตายที่กำลังจะศึกษานั้น เป็นความ

ตายของใคร เขาคนนั้นต้องการอะไร แล้วเขาจะจบอย่างไร การตายที่เกิดขึ้นในเมืองนั้น เมื่อพิจารณาดูแล้วจะ

พบว่ามีอยู่ 7 รูปแบบด้วยกัน ได้แก่ (1) การตายจากโรคที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาล (2) การตายอย่างโดดเดี่ยว (3) 

การฆ่าตัวตาย (4) การตายอย่างน่าสลดหดหู่ (5) การตายหมู่จากอุบัติเหตุ (6) การตายจากความเสี่ยง และ (7) 

การตายทางเลือก นอกจากการตายแล้ว กระบวนการของการตายและความตายยังไม่สิ้นสุดเพียงแค่นั้น ยังมีการ

จัดการร่างที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเชิงพื้นที่ การบริหารจัดการทรัพยากรที่จำกัด และการกำหนดคุณค่าทาง

ประเพณีและวัฒนธรรมอีกด้วย 

ความตายย่อมเกิดขึ้นแก่ตัวปัจเจกแต่ละคนที่อาศัยอยู่ภายใต้บริบทเมืองได้โดยเท่าเทียมกัน  แต่สิ่งที่

เป็นตัวชี้ให้เห็นความแตกต่าง คือ ความสามารถในการกระทำการ (agency) ที่ปัจเจกแต่ละคนมีต่อการ

จัดการการตายและความตายของตน เช่น ปัจเจกจะจัดการและต่อสู้กับการเจ็บปวดและการตายอย่างไร จะ

ปรับตัวในเชิงบทบาทหน้าที่ได้มากน้อยแค่ไหน และจะใช้วิธีการใดในการเยียวยาความสูญเสียดังกล่าว ซึ่ง

ปัจเจกแต่ละคนจะกระทำได้มากน้อยเพียงใด (มี agency เท่าไร) ย่อมขึ ้นอยู ่กับปัจจัยเชิงโครงสร้าง 

(structure) ที่เอื้อให้เกิดทางเลือกนั้น ๆ ด้วย ภายใต้ปัญหาเชิงโครงสร้าง เช่น ความไม่เท่าเทียมกันทางสังคม 

ปัจเจกที่มีทุนทางสังคมน้อยกว่าก็อาจจะเข้าถึงทรัพยากรหรือระบบบริการในช่วงวาระท้ายได้ยากกว่าปัจเจกที่

มีทุนทางสังคมสูงกว่า เป็นต้น 

จึงเป็นที่น่าสนใจว่า ภายใต้แนวคิดของ John Rawls ที่ว่าถ้าเมืองเอ้ือต่อผู้ที่ด้อยโอกาสที่สุด เมืองนั้น

ย่อมเอื้อโอกาสแก่ทุกคนด้วย และภายใต้บริบทเชิงโครงสร้างของความเป็นเมืองที่เป็นที่แน่นอนว่าส่งผลต่อ



 

 

คุณภาพชีวิตของคนเมือง “การตาย” ในช่วงวาระท้ายของชีวิตนั้นจะมีหน้าตาเป็นอย่างไร และเมื่อ “ความ

ตาย” มาถึงแล้ว เมืองจะจัดการกับร่างของผู้เสียชีวิตอย่างไร  

การตายและความตายในหัวข้อที่ผ่านมาจึงเป็นประเด็นสำคัญที่ยังขาดการศึกษาจากมุมมองของ

ศาสตร์อื่น ยกเว้นการแพทย์และศาสนา งานศึกษาชิ้นนี้จะนำเสนอมุมมองและบทวิเคราะห์ความตายในเมือง 

ภายใต้กรอบคิดในการมองเมืองในมิติของ พื้นที่ (space) เวลา (time) เทคโนโลยี (technology) ความเสี่ยง 

(risk) และความสัมพันธ์ (relation) ตลอดจนใช้ระเบียบวิธีอนาคตศึกษา (Future Studies) เพื่อสังเคราะห์

ผลกระทบที่ผูกพันถึงข้อโต้แย้งเชิงนโยบายสำคัญที่จะนำไปใช้สำหรับการวางแผนพัฒนาเมืองในอนาคตอันใกล้

ต่อไป โดยในงานวิจัยนี้ จะทำการศึกษาความตายออกเป็นสองกรอบการศึกษา คือ ช่วงแรกเราจะให้ความ

สนใจกับการศึกษาวาระท้ายของชีวิต อันเป็นจุดที่ไม่มีเจ้าภาพ แต่กำลังเป็นปัญหาสำคัญ ต่อมาคือช่วงหลัง

เสียชีวิตและการจัดการร่างกายเมื่อเสียชีวิต เพราะว่าสิ่งเหล่านี้เป็นประเด็นของเมืองทั้งในเชิงระบบและในเชิง

พ้ืนทีน่ั่นเอง 

1.2 วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบการตายในบริบทเมือง 
2. เพ่ือศึกษาปัจจัยเชิงโครงสร้างของกระบวนการเป็นเมืองที่ส่งผลกระทบต่อการตายและการจัดการการ

ตายในปัจจุบัน  
3. เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ช่องว่างเชิงนโยบายและเสนอทางเลือกนโยบายที่สอดคล้องกับการพัฒนารวม

ไปถึงการจัดการเชิงพ้ืนที่ของเมืองต่อการตายในอนาคต 

1.3 การกำหนดขอบเขต (scoping) 

โครงการวิจัยนี้กำหนดขอบเขตการศึกษาในด้านเนื้อหา ด้านพ้ืนที่ศึกษา ด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

และด้านเวลา โดยคำว่าการตายและความตายคำที่ค่อนข้างกว้าง ในงานวิจัยชิ้นนี้จึงกำหนดกรอบด้านเนื้อหาใน

การศึกษาการตายและความตายออกเป็น 2 ช่วง เพื่อให้สามารถฉายภาพของช่วงก่อนและหลังความตายได้อย่าง

ชัดเจนมากยิ่งขึ้น แบ่งเป็น  

1.3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 

1. การศึกษาช่วงระยะเวลาท้ายของคนเมืองท่ีคาดว่ามีชีวิตอยู่ได้น้อยกว่าหรือเท่ากับ 6 เดือน 

งานในส่วนนี้ศึกษาประเด็นชีวิตคนเมืองในด้าน การตาย (Dying) โดยเน้นไปท่ีช่วงระยะท้ายของชีวิต 

ทางการแพทย์ได้ให้นิยามว่าเป็น ช่วงเวลาที่ชัดเจนแล้วว่าโรคนั้นไม่สามารถรักษาให้หายได้หรืออยู่ในระยะที่



 

 

โรคภัยคุกคามชีวิต และคาดว่าจะมีชีวิตอยู่ต่อได้อีกเพียงระยะเวลาจำกัดเท่านั้น (เป็นได้ทั้งหน่วยชั่วโมง วัน 

สัปดาห์ หรือเดือน) ทั้งนี้ ได้มีการกำหนดปัจจัยสำคัญสองประการในการระบุช่วงระยะท้ายของชีวิตคือ  

(1) กำหนดโดยใช้โรคเป็นหลัก ยึดจากการที่ไม่สามารถรักษาได้  
(2) กำหนดโดยใช้เวลาตามเกณฑ์การเข้ารับการบริบาลแบบ Hospice เป็นหลัก  

โดยงานวิจัยชิ้นนี้จะยึดเอา การคาดว่ามีชีวิตอยู่ได้น้อยกว่า 6 เดือน3 เป็นกรอบในการกำหนดช่วงก่อน

เสียชีวิต ในปัจจุบัน คำว่า ผู้ป่วยระยะท้าย ถูกนำมาใช้ในบริบทที่กว้างขวางขึ้น โดยครอบคลุมผู้ป่วยที่เจ็บป่วย

ด้วยโรคที่ไม่สามารถรักษาหาย คุกคามต่อชีวิตและประเมินได้ว่าจำกัดช่วงชีวิตที่เหลือของผู้ป่วย แต่ระยะเวลา

ดังกล่าวอาจเป็นได้ทั้งช่วงเวลาหลายเดือน หรือบางรายมากกว่า 1 ปี ก็ได้ การดูแลผู้ป่วยระยะท้ายทางการแพทย์

ที่พบในประเทศไทยนิยมแบ่งผู้ป่วยออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก ่ 

(1) กลุ่มผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่เจ็บป่วยระยะท้ายด้วยโรคมะเร็ง  
(2) กลุ่มผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่เจ็บป่วยระยะท้ายด้วยโรคเรื้อรังอ่ืนที่ไม่ใช่มะเร็ง  
(3) กลุ่มผู้ป่วยเด็กท่ีเจ็บป่วยระยะท้าย  

โดยการดูแลระยะท้ายสามารถเกิดขึ ้นได้ทั ้งที ่บ้านและโรงพยาบาล ตามหลักการการดูแลแบบ
ประคับประคอง (palliative care) ที่ประเทศไทยได้นำมาปฎิบัติใช้4  

ขอบเขตเชิงเนื้อหาด้านการตาย จึงเป็นการศึกษา ช่วงระยะเวลาท้ายของคนเมืองที่คาดว่ามีชีวิตอยู่ได้น้อย
กว่าหรือเท่ากับ 6 เดือน 

2. การศึกษาแนวทางการจัดการร่างกายเมื่อเสียชีวิตของคนเมือง 

งานในส่วนนี้ศึกษาประเด็นชีวิตคนเมืองในด้าน ความตาย (Death)  โดยเน้นไปท่ีแนวทางการจัดการ

ร่างกายเมื่อเสียชีวิต โดยเริ่มตั้งแต่หลักคิดมุมมองเกี่ยวกับความตาย การจัดการศพ และการจัดการหลังผ่าน

พิธีกรรม โดยเป็นการศึกษาและเปรียบเทียบมุมมองเกี่ยวกับความตายที่แตกต่างกันในแต่ละช่วง ที่จะนำไปสู่การ

กำหนดทางเลือกในการจัดการร่างกายของตนเองเมื่อเสียชีวิต และการจัดการหลังผ่านกระบวนการจัดการศพแล้ว 

โดยตัวแปรที่ทำให้สิ่งเหล่านี้เปลี่ยนแปลงไปคือการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยในแต่ละด้าน ได้แก่ ด้านสังคมและ

 

3  Hui, D., Nooruddin, Z., Didwaniya, N., Dev, R., De La Cruz, M., Kim, S. H., … Bruera, E. (2014). Concepts and definitions for 
"actively dying," "end of life," "terminally ill," "terminal care," and "transition of care": a systematic review. Journal of pain 
and symptom management, 47(1), 77–89. doi: 10.1016/j.jpainsymman.2013.02.021 

4 โครงการวิจยัเชิงสังเคราะห์เพื่อการพัฒนาระบบบริการเพื่อลูแลผู้ป่วยระยะท้าย (hospice care) ในประเทศไทย. ศูนย์วิจยัเพื่อการพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ. 



 

 

ประชากร ด้านเทคโนโลยี ด้านเศรษฐกิจ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการเมือง และ ด้านคุณค่า ส่งผลให้ภาพฉายในอดีต 

ปัจจุบัน สืบเนื่องไปจนถึงอนาคต มีความแตกต่างกัน  

ขอบเขตเชิงเนื้อหาด้านความตาย จึงเป็นการศึกษา แนวทางการจัดการร่างกายของตนเองเมื่อ
เสียชีวิตของคนเมือง 

1.3.2 ขอบเขตด้านพื้นที่ 

งานวิจัยชิ้นที่ศึกษาการตายและความตายในบริบทความเป็นเมือง คือ พื้นที่กรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑลตามขอบเขตโครงการวิจัยคนไทย 4.0 ในปีแรก 

1.3.3 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

จากการกำหนดกรอบด้านเนื้อหาและพื้นที่ข้างต้น ทำให้ประชากรและกลุ่มตัวอย่างคือ กลุ่มคนเมืองที่

อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครและปริตามขอบเขตโครงการวิจัยคนไทย 4.0 ในปีแรก แต่อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยได้

แบ่งกลุ่มเป้าหมายของการวิจัยไว้โดยกว้างตามกลุ่มเป้าหมายที่ระบุไว้เช่นเดียวกับโครงการวิจัย คนเมือง 4.0 ซึ่ง

ประกอบไปด้วย กลุ ่มชายขอบ (Marginal) กลุ ่มมวลชน (Mass) และกลุ ่มล้ำสมัย (Marverick) การแบ่งกลุ่ม

เป้าหมายของการวิจัยเช่นนี้จะนำไปสู่การสะท้อนปัญหาเชิงโครงสร้าง เช่น ความเสมอภาค (equity) เป็นต้น 

1.3.4 ขอบเขตด้านเวลา 

งานวิจัยชิ้นนี้เน้นการศึกษาชีวิตคนเมืองในเวลาปัจจุบัน โดยมีการศึกษาทบทวนช่วงเวลาในอดีตบ้างเพ่ือ

นำมาใช้ในการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลง สำหรับการวิเคราะห์ภาพอนาคต งานวิจัยนี้เน้นช่วงระยะเวลา 5 10 

และ 20 ปี เพ่ือให้เห็นภาพของอนาคตที่เหมาะสมต่อการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์  

1.4 การดำเนินงาน 

1.4.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน 

กระบวนการและวิธีการวิจัยหลักของโครงการย่อยที่ 6 เรื่อง การศึกษาภาพอนาคตการตายในเมือง 
เป็นไปตามกระบวนการและวิธีการโครงการวิจัย คนเมือง 4.0 คือ วิธีการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ (strategic 
foresight) มีทั้งสิ้น 8 ขั้นตอน ดังนี้  

1) การกำหนดกรอบการวิจัยและการคาดการณ์ (scoping/framing) 
2) การกวาดสัญญาณสถานการณ์ปัจจุบัน (horizon scanning) 
3) การพยากรณ์ภาพอนาคตฐาน (baseline future) 



 

 

4) การพยากรณ์ภาพอนาคตทางเลือก (alternative futures) 
5) การกำหนดภาพอนาคตพึงประสงค์ (preferred future) 
6) การวิเคราะห์ความหมายและนัย (implications analysis) 
7) การวางแผน (planning) 
8) การสังเกตการณ์และติดตามสถานการณ์ (observing and monitoring) 
 

1.4.2 ขั้นตอนที่ดำเนินการไปแล้ว 

1)  การกำหนดกรอบการวิจัยและการคาดการณ์ (scoping/framing)  
 จากหลักการและเหตุผลรวมถึงกรอบแนวคิดของการวิจัย งานวิจัยชิ้นนี้ได้กำหนดกรอบ
 การศึกษาความตายและการตายในเมืองอยู่ที่ ช่วงวาระท้ายของชีวิต และ การจัดการร่างหลัง
 ความตายในกรุงเทพมหานคร 
2) การกวาดสัญญาณสถานการณ์ปัจจุบัน (horizon scanning) 
 การกวาดสัญญาณเกี่ยวกับปัจจัยที่เกี ่ยวข้องกับกรอบการวิจัยที ่กำหนดไว้ โดยเน้นการ
 พิจารณาไปท่ีรูปแบบของสถานการณ์และปรากฏการณ์การตายที่เกิดขึ้นภายในเมืองและการ
 จัดการร่างหลังการตาย กวาดสัญญาณตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และวิเคราะห์สาเหตุปัจจัย 
 แรงขับ และปัจจัยขับเคลื่อนที่ก่อให้เกิดปรากฏการณ์ดังกล่าว และในทางกลับกัน เพื่อระบุ
 แนวโน้มเกี่ยวกับวาระท้ายของชีวิตคนเมืองและแนวโน้มในการจัดการร่างภายในบริบทเมือง 
 ทั้งนี้ ใช้วิธีการทบทวนวรรณกรรม สถิติ ข่าว และการสังเคราะห์ผ่านระเบียบวิธีทา งสังคม
 วิทยาเพื่อสร้างทฤษฎีฐานราก (grounded theory methodology) ของการตายและความ
 ตายในเมือง อีกท้ังยังทำการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญที่เก่ียวข้อง สนทนากลุ่ม และการจัดประชุม
 กลุ่มย่อยเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ได้ภาพของการกวาดสัญญาณปรากฏการณ์ปัจจุบันที่ชัดเจน
ยิ่งขึ้น 
3) การพยากรณ์ภาพอนาคตฐาน (baseline future) 
 ผู้วิจัยวิเคราะห์และประมวลข้อมูลการกวาดสัญญาณ ประกอบกับผลจากการสัมภาษณ์ 
 สนทนากลุ่ม การจัดประชุมกลุ่มย่อยเชิง ปฏิบัติการครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 แล้วสรุปเป็นผล
 ของการคาดการณ์ภาพอนาคตฐาน 
4) การพยากรณ์ภาพอนาคตทางเลือก (alternative futures) 
 ผู้วิจัยวิเคราะห์และประมวลข้อมูลการกวาดสัญญาณ ประกอบกับผลจากการสัมภาษณ์ 
 สนทนากลุ่ม การจัดประชุมกลุ่มย่อยเชิง ปฏิบัติการครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 แล้วสรุปเป็นผล
 ของการคาดการณ์ภาพอนาคตทางเลือก 
 



 

 

5) การกำหนดภาพอนาคตพึงประสงค์ (preferred future) 
 ผู้วิจัยวิเคราะห์และประมวลข้อมูลการกวาดสัญญาณ ประกอบกับผลจากการสัมภาษณ์ 
 สนทนากลุ่ม การจัดประชุมกลุ่มย่อยเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 แล้วสรุปเป็นผลของ
 การคาดการณ์ภาพอนาคตพึงประสงค์ 
6) การวิเคราะห์ความหมายและนัย (implications analysis) 
 ผู้วิจัยวิเคราะห์และประมวลข้อมูลจากการจัดประชุมกลุ่มย่อยเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1 และครั้ง
 ที่ 2 ด้วยวิธีการวงล้ออนาคต  (future wheel) แ ล ะ ก า ร พ ย า ก ร ณ ์ ย ้ อ น ก ลั บ 
 (Backcasting) เพ่ือให้เห็นช่องว่างเชิงนโยบายและแนวทางในการพัฒนา 
7) การวางแผน (planning) 
8) การสังเกตการณ์และติดตามสถานการณ์ (observing and monitoring) 
9) เขียนและส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ โดยสรุปผลการศึกษาและสร้างข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

บทท่ี 2 การกวาดสัญญาณ  

ผู้วิจัยได้ดำเนินการกวาดสัญญาณที่เกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์การตายและความตายในบริบทเมือง โดยทำการ

ทบทวนปรากฏการณ์ในปัจจุบันเป็นหลักเพื่อวิเคราะห์ปัจจัยขับเคลื่อนที่จะส่งผลต่อรูปแบบของการตายและ

ความตายในอนาคต ทั้งนี้ ผู้วิจัยยังได้ทบทวนเนื้อหาในอดีตบางส่วนเพ่ือชี้ให้เห็นถึงนัยยะของการเปลี่ยนแปลง

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่อาจเกิดข้ึนจากปัจจัยขับเคลื่อนบางประการ  

 การกวาดสัญญาณจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก คือ (1) การกวาดสัญญาณการตาย (dying) 

ประกอบด้วยรูปแบบการตายที่พบในเมือง 7 รูปแบบ และสถานการณ์วาระท้าย (2) การกวาดสัญญาณการ

จัดการร่าง (death: body disposal) หลังจากทำการกวาดสัญญาณแล้ว ผู้วิจัยจะวิเคราะห์ปัจจัยขับเคลื่อน 

(drivers) หลักท่ีส่งผลต่อการตายและความตายในเมือง รวมทั้งวิเคราะห์แนวโน้ม (trends extrapolation) ที่

จะเกิดขึ้นจากสถานการณ์ที่กวาดสัญญาณได้ในปัจจุบัน 

2.1 การกวาดสัญญาณการตาย (Dying scanning) 

ในขั้นตอนการกวาดสัญญาณ (scanning) ซึ่งเป็นหนึ่งในขั้นตอนของกระบวนการทำอนาคตศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัย

ได้ทำการกวาดสัญญาณเพ่ือค้นหารูปแบบและปรากฏการณ์ของการตายหรือช่วงก่อนเสียชีวิตที่เกิดขึ้นในเมือง 

โดยสามารถจัดรูปแบบการตายของคนเมืองออกมาได้ 7 รูปแบบด้วยกัน ประกอบด้วย  

1. การตายจากการเจ็บป่วยและโรค (Illness and Disease related death) 

2. การตายอย่างโดดเดี่ยว (Lonely death) 

3. การฆ่าตัวตาย (Suicide) 

4. การตายหมู่จากอุบัติเหตุ (Accident and Mass death) 

5. การตายจากการฆาตกรรม (Brutal murder death) 

6. การตายจากความเสี่ยงทางสังคม (Risk-related death) 

7. การตายทางเลือก (Alternative death) 

ผู้วิจัยจะแสดงภาพของการตายที่เกิดขึ้นทั้ง 7 รูปแบบ พร้อมกับวิเคราะห์สาเหตุปัจจัยที่ส่งผลหรือคาดว่า

จะเป็นผลมาจากการเกิดขึ้นของรูปแบบการตายนั้น ๆ แนวทางในการวิเคราะห์ได้มาจากประสบการณ์การทำงาน

ด้านสังคมวิทยาความตายที่ผ่านมา รวมกับวิธีการทบทวนวรรณกรรมและสนทนากลุ่มกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ 

แพทย-์พยาบาล บุคลากรสาธารณสุข นักอาชญาวิทยา กรมราชทัณฑ ์เป็นต้น  



 

 

ทั้งนี้ การกวาดสัญญาณโดยละเอียดจะทำให้สามารถเห็นภาพความตายและการตายที่เกิดขึ้นในเมืองได้

รอบด้าน และจะนำไปสู่การพัฒนาแนวทางในการวิเคราะห์ภาพอนาคต เช่น ทำให้ทราบถึงปัจจัยเชิงโครงสร้าง

ของเมืองที่ส่งผลให้เกิดความตายในแต่ละรูปแบบ และทำให้เห็นถึงความสามารถในการกระทำการ (agency) ของ

ปัจเจกที่ส่งผลต่อกลไกในการตัดสินใจและยอมรับการตายภายใต้บริบทแวดล้อมเชิงโครงสร้างที่ต่างกัน นำไปสู่

การระบุปัจจัยขับเคลื่อน (Drivers) หรือพลัง (force) สำคัญที่จะส่งผลต่อรูปแบบการตายในอนาคต   

1. การตายจากการเจ็บป่วยและโรค (Illness and disease related death) 

ความตายจากโรคและความเจ็บป่วย (illness-related Death)  ในที่นี้หมายถึงการเสียชีวิตด้วยโรคซึ่ง

นับเป็นรูปแบบหนึ่งของการตายตามธรรมชาติที่พบเห็นได้มากในโรงพยาบาล ปรากฏการณ์เช่นนี้ทางสังคมวิทยา

ได้มีการอธิบายไว้ว่า การเกิดขึ้นของโรงพยาบาลโดยเฉพาะโรงพยาบาลในเขตเมือง เป็นสัญลักษณ์หนึ่งของสังคม

ปฏิเสธความตาย (Death-Denying Society) ซึ่งเป็นปฏิกิริยาตอบสนองที่เกิดขึ้นจากการกลัวความตาย แนวคิดที่

เกี่ยวข้องในการตายรูปแบบนี้คือ แนวคิดแพทยาภิวัตน์ (Medicalisation) ที่นักสังคมวิทยาได้ให้ความหมายไวว้่า

เป็นการทำให้เงื่อนไขทางสุขภาพ ปัญหาทางที่เกี่ยวกับร่างกาย หรือพฤติกรรมบางอย่างเป็นปัญหาทางการแพทย์

และต้องได้รับการรักษาโดยวิทยาการทางการแพทย์ ยกตัวอย่างเช่น สภาวะเต้านมหย่อนคล้อยตามธรรมชาติหลัง

การตั้งครรภ์ถูกกำหนดเป็นอาการทางการแพทย์ เรียกว่า “Mammary Ptosis” เป็นโรคชนิดหนึ่งที่ต้องได้รับการ

รักษาโดยการผ่าตัด (Peter Conrad, 2007)  หรือพฤติกรรมติดสุราที่ถูกทำให้เป็นโรคหนึ่งทางการแพทย์เรียกว่า 

“Alcoholic” และต้องได้รับการบำบัด รักษา แนวคิดดังกล่าวทำให้สังคมให้ความสำคัญกับทั้งโรงพยาบาลไป

จนกระทั่งบุคลากรทางการแพทย์ เพราะสามามรถบรรเทา รักษา อาการเจ็บป่วยได้ สิ่งที่เกิดขึ้นกับสังคมคือเมื่อใด

ที่คนมีอาการเจ็บป่วยหรือผิดปกติทางร่างกายจะรีบไปโรงพยาบาลเพ่ือรับการรักษาทันที  

หลักฐานรูปธรรมที่แสดงให้เห็นถึงการต่อสู้กับความตายหรือความเสื่อมตามธรรมชาติของร่างกายด้วย
วิทยาการทางการแพทย์ นอกจากการเกิดข้ึนของโรงพยาบาลแล้ว ยังมี 

• นวัตกรรมการชะลอความแก่ (Anti-Aging) เป็นเทคโนโลยีที่สามารถยืดอายุของสภาพเซลล์

ชะลอการเสื่อมของเซลล์ร่างกาย ทำให้แก่ช้าลง  

• สถานที่ออกกำลังกาย (Fitness) การออกกำลังกายเป็นหนึ่งในวิธีการทำให้เซลล์ไม่แก่ไปตามวัย 

เซลล์ที่แก่ไปตามวัยจะมีการไหลเวียนของเลือดที่ไม่ดีทำให้ดูมีอายุ การออกกำลังกายจะช่วย

เพ่ิมการไหลเวียนของเลือดให้ไปเลี้ยงเซลล์ภายในร่างกายทำให้ผิวพรรณดูสดใสและหน้าเด็กลง  



 

 

• แพทย์ทางเลือก (Alternative Medicine) การแพทย์ในสายนี้เน้นการป้องกันความแก่ที ่จะ

เกิดขึ้นในอนาคตให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้ชีวิตให้เข้ากับแต่ละบุคคล เช่นการกิน การ

นอน การออกกำลังกาย เป็นต้น  

• อาหารเสริม (Supplementary) ในปัจจุบันธุรกิจอาหารได้ร ับความนิยมอย่างมาก ศูนย์

วิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีเอ็มบี หรือ TMB Analytics รายงานว่าเป็นธุรกิจที่สามารถทำกำไรได้สูง 

เติบโตอย่างต่อเนื่อง และได้ส่วนแบ่งการตลาดที่มาก 5 ปีที่ผ่านมาเติบโตเฉลี่ย ร้อยละ 10 ต่อปี 

และธุรกิจนี้ยังสามารถทำอัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) ได้ค่อนข้างสูงประมาณร้อย

ละ  40-50 ต่อรายได้ จากข้อมูลบริษัทที่ประกอบธุรกิจอาหารเสริมของไทยที่จดทะเบียนกับ

กระทรวงพาณิชย์ในปีพ.ศ. 2560 พบว่ามีรายได้รวมอยู่ที่ 8.7 หมื่นล้านบาท มีผู้ประกอบการ

จำนวนกว่า 6,300 ราย โดยเจ้าตลาดเป็นของผู้ประกอบการรายใหญ่เพียง 10 ราย ซึ่งกินส่วน

แบ่งตลาดไปแล้วกว่าร้อยละ 60  

จากการทำสนทนากลุ่มกับบุคลากรทางการแพทย์5 ได้ให้ความเห็นว่าการที่วิทยาการทางการแพทย์มีการ

พัฒนาอยู่ตลอดนั้นส่วนหนึ่งมาจากการที่ผู้คนไม่อยากเจ็บและไม่อยากตาย ดังนั้นการตายจากโรคติดต่อต่าง ๆ 

หรืออาการเฉียบพลันจะลดน้อยลงได้เพราะความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์ ในทางกลับกันแนวโน้มโรคไม่

ติดต่อเรื้อรัง (NCD: Non Communicable Disease) ที่ส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตจะมีมากขึ้น และ

คนจะเสียชีวิตจากโรคแบบ NCD มากขึ้นตามด้วย  

ตารางแสดงสถิติของอัตราการเสียชีวิตของประชากรโลกเทียบกับอัตราการเสียชีวิตของประชากร (ตาราง

ที ่1) พบว่า สาเหตุการตายอันดับต้น ๆ นั้นจะเป็นการตายด้วยโรคที่ไม่ติดต่อ (Non-Communicable Diseases: 

NCDs) ได้แก ่โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคมะเร็ง โรคปอด โรคความจำเสื่อม โรคเกี่ยวกับลำไส้ และโรคเบาหวาน ซึ่ง

เมื่อเทียบกับสถิติของประเทศไทย การตายด้วยโรคเหล่านี้ค่อนข้างเป็นไปในทิศทางเดียวกัน แต่มีข้อแตกต่างคือ 

ประชากรไทยเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งเป็นอันดับหนึ่ง รองลงมาคือโรคหลอดเลือดหัวใจที่จำนวนผู้เสียชีวิตไม่

แตกต่างกันมากเท่าไรนัก ต่อมาคือโรคเบาหวาน และเป็นโรคลำไส้ และโรคไต ตามลำดับ ประการต่อมา ในส่วน

ของโรคติดต่อ (Communicable Disease: CD) ซึ่งเป็นสาเหตุให้ประชากรไทยเสียชีวิตมากที่สุดคือโรคเอดส์ ที่มา

เป็นอันดับที ่8 อยู่ที่ร้อยละ 4.4 สูงกว่าสถิติโลก ประการที่สาม เป็นการตายประเภทอุบัติภัย คือ การเสียชีวิตด้วย

 

5 การสนทนากลุ่มประกอบด้วย 1). รศ.ดร.นพ.จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ 2). รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ ์3). อ.นพ. ภรเอก มนัสวานิช 



 

 

อุบัติเหตุ การฆาตกรรม อาชญากรรม อุบัติภัยต่าง ๆ เช่น ไฟไหม้ การก่อการร้าย โดยอุบัติเหตุบนท้องถนนมี

ผู้เสียชีวิตมาเป็นอันดับที่ 9 และมีจำนวนสูงถึงร้อยละ 4.2 ของจำนวนผู้เสียชีวิตทั้งหมด 

นอกเหนือจากสถิติการเสียชีวิตที ่รวบรวมโดย Our World in Data แล้ว ยังมีข้อมูลของกระทรวง

สาธารณสุข ว่าด้วยเรื่องโรคภัยไข้เจ็บสำหรับคนเมืองในประเทศไทยที่มีสิถิติเพ่ิมสูงขึ้น โดยเป็นกลุ่มอาการของโรค

เอ็นซีด ี(Non-Communicable Diseases: NCDs) หรือ โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ได้แก ่โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด 

โรคเบาหวาน โรคมะเร็งทุกส่วน และโรคระบบทางเดินหายใจเรื้อรัง รวมโรคที่เกี่ยวข้องกับปอดและหอบหืด โรค

จำพวกนี้มีสาเหตุหลักคือ พฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพต่าง ๆ ที่ปัจเจกสร้างขึ้นเองจากการดำรงชีวิต ซึ่งผู้เขียนมอง

ว่า สิ่งเหล่านี้มีความเกี่ยวเนื่องกับสภาพแวดล้อมความเป็นเมืองซึ่งส่งผลกระทบต่อปัจเจกให้มีพฤติกรรมสุขภาพที่

นำตัวเองเข้าไปสู่ความเสี่ยงในการเจ็บป่วยและการเสียชีวิตด้วยโรคดังกล่าว  ซึ่งตัวเลขของผู้เสียชีวิตด้วยโรค NCD 

ทั้งในระดับโลกและในประเทศไทยเองมีอัตราเพิ่มขึ้นทุกปี เป็นผลมาจากการเจริญเติบโตและการแผ่ขยายของ

ความเป็นเมืองที่มากขึ้น ดังปรากฏในแผนภูมิด้านล่าง (แผนภูมิที ่1-4) 

 

ตารางที่ 1 ตารางแสดงอัตราการตายของประชากรทั่วโลกต่ออัตราการตายของประชากรในประเทศไทย 

ลำดับ 
Worldwide Population Thailand 

Cause of Death in Worldwide Percentage Percentage Cause of Death in Thailand 

1 Cardiovascular diseases (%) 31.570151 21.911999 Cancers (%) 

2 Cancers (%) 16.939681 21.670729 Cardiovascular diseases (%) 

3 Respiratory diseases (%) 6.8936678 10.858332 Diabetes (%) 

4 Diabetes (%) 5.834158 7.6987458 Lower respiratory infections (%) 

5 Lower respiratory infections (%) 4.6381529 6.5226407 Dementia (%) 

6 Dementia (%) 4.3957601 5.8854817 Digestive diseases (%) 

7 Digestive diseases (%) 4.2073465 4.6830891 Kidney disease (%) 

8 Neonatal deaths (%) 3.3379935 4.4384259 HIV/AIDS (%) 

9 Diarrheal diseases (%) 2.793687 4.2224079 Road incidents (%) 

10 Diabetes mellitus (%) 2.4255918 4.1397278 Respiratory diseases (%) 

11 Liver disease (%) 2.339042 3.7458087 Liver disease (%) 

12 Road incidents (%) 2.2561725 3.1597319 Diabetes mellitus (%) 

13 Kidney disease (%) 2.1923589 1.9048178 Suicide (%) 

14 Tuberculosis (%) 2.1626934 1.349162 Tuberculosis (%) 

15 HIV/AIDS (%) 1.8767918 1.123812 Drowning (%) 

16 Suicide (%) 1.4207951 0.9290688 Homicide (%) 

17 Malaria (%) 1.1273548 0.9155972 Diarrheal diseases (%) 



 

 

ลำดับ 
Worldwide Population Thailand 

Cause of Death in Worldwide Percentage Percentage Cause of Death in Thailand 

18 Homicide (%) 0.7114893 0.7700084 Parkinson disease (%) 

19 Parkinson disease (%) 0.5990105 0.5379099 Neonatal deaths (%) 

20 Drowning (%) 0.5464562 0.5021289 Alcohol disorders (%) 

21 Meningitis (%) 0.5330126 0.2741018 Meningitis (%) 

22 Nutritional deficiencies (%) 0.4951945 0.2646135 Intestinal infectious diseases (%) 

23 Protein-energy malnutrition (%) 0.4259235 0.1823435 Fire (%) 

24 Maternal deaths (%) 0.3533866 0.1491981 Drug disorders (%) 

25 Alcohol disorders (%) 0.3272948 0.096758 Nutritional deficiencies (%) 

26 Drug disorders (%) 0.2876831 0.087929 Protein-energy malnutrition (%) 

27 Intestinal infectious diseases (%) 0.2842076 0.0660056 Hepatitis (%) 

28 Hepatitis (%) 0.2283471 0.0576366 Maternal deaths (%) 

29 Fire (%) 0.2186846 0.027 Terrorism (%) 

30 Conflict (%) 0.212 0.0132838 Heat-related (hot - cold exposure) (%) 

31 Heat-related (hot - cold exposure) (%) 0.0976111 0.0070738 Natural disasters (%) 

32 Terrorism (%) 0.063 0.0067057 Malaria (%) 

ที่มา : Hannah Ritchie and Max Roser “Our World in Data: Cause of Death,” University of Oxford 
 

 

แผนภูมิที่ 1 สถิติการเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งของประชากรไทยในปี 2010 – ปี 2016 

ที่มา : Hannah Ritchie และ Max Roser (2018) 

 

 

 

 



 

 

 

แผนภูมิที่ 2 สถิติการเสียชีวิตด้วยโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดของประชากรไทยในปี 2010 – ปี 2016 

ที่มา : Hannah Ritchie และ Max Roser (2018) 

 

แผนภูมิที่ 3 สถิติการเสียชีวิตด้วยโรคเบาหวานของประชากรไทยในปี 2010 – ปี 2016 

ที่มา : Hannah Ritchie และ Max Roser (2018) 

 

แผนภูมิที่ 4 สถิติการเสียชีวิตด้วยโรคระบบทางเดินหายใจของประชากรไทยในปี 2010 – ปี 2016 

ที่มา : Hannah Ritchie และ Max Roser (2018) 



 

 

นอกจากโรคไม่ติดต่อหลัก ๆ ที่ทำให้คนไทยเมืองเสียชีวิตด้วยโรคเหล่านี้แล้ว ยังมีโรคติดต่อที่เป็นสาเหตุ

การเสียชีวิตอยู่ 2 โรคหลัก ๆ ที่น่าสนใจ คือโรคเอดส์ และวัณโรค ถึงแม้สถิติการตายในแต่ละปีจะลดลง แต่กลับ

พบว่าสถิติผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้นทุกปี โดยจากข้อมูลของมูลนิธิโรคเอดส์แห่งประเทศไทยพบว่า สาเหตุนั้นเนื่องมาจาก

การขาดการให้ความรู้เรื ่องเพศศึกษา การมีเพศสัมพันธ์ที่ถูกสุขลักษณะ อนามัยเจริญพันธุ์ และการป้องกัน

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ค่านิยมในการพกถุงยางอนามัย รวมไปถึงอัตราการเกิดของเด็กทารกซึ่งติดเชื้อ HIV 

จากมารดาที่มีสูง ส่วนวัณโรคนั้นจากข้อมูลพบว่า มีผู้ป่วยติดเชื้อถึง 1.2 แสนคนต่อปี และสามารถเข้าสู่การรักษา

อย่างจริงจังเพียงแค ่488 คน โดยวัณโรคมีสาเหตุการติดเชื้อมาจากการแพร่เชื้อที่ง่ายดายของโรค เพียงแค่การรับ

เชื้อจากที่สาธารณะ เช่น ห้างสรรพสินค้า รถไฟฟ้า พื้นที่แออัดต่าง ๆ ซึ่งมีการกระจุกของผู้คน ซึ่งโดยมากแล้ว

ล้วนเป็นเขตเมืองทั้งสิ้น ดังปรากฏในแผนภูมิต่อไปนี้ 

แผนภูมิที่ 5 สถิติการเสียชีวิตด้วยโรคเอดส์ของประชากรไทยในปี 2010 – ปี 2016 

ที่มา : Hannah Ritchie และ Max Roser (2018) 

แผนภูมิที่ 6 สถิติการเสียชีวิตด้วยวัณโรคของประชากรไทยในปี 2010 – ปี 2016 

ที่มา : Hannah Ritchie และ Max Roser (2018 



 

 

จากตารางแสดง (ตารางที่ 2) อัตราความเสี่ยงของการเกิดโรคสำหรับประชากรในประเทศไทยพบว่า 

ความเสี่ยงอันดับหนึ่ง ได้แก ่ความดันสูง รองลงมาคือ การสูบบุหรี่ น้ำตาลในเลือดสูง โรคอ้วน และการดื่มแอลกอ

ฮอลล์ ตามลำดับ โดยสี่อันดับแรกเป็นความเสี่ยงของประชากรทั้งโรคด้วยเช่นกัน ต่างเพียงอันดับที่ 5 ที่ความ

เสี่ยงของทั้งโลกคือ มลภาวะ และอันดับที่ 6 คือ การดื่มแอลกอฮอลล์ จากสถิติดังกล่าวยังคงยืนยันได้เป็นอย่างดี

ว่า โรคไม่ติดต่ออันเกิดจากพฤติกรรมที่ไม่คำนึงถึงสุขภาพทั้งหลายยังคงเป็นความเสี่ยงหลักที่นำไปสู่การตาย 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวพันถึงวิถีการใช้ชีวิตในเมือง 

ตารางที่ 2 อัตราความเสี่ยงของทั่วโลกต่ออัตราความเสี่ยงของการเกิดโรคสำหรับประชากรในประเทศไทย 
 Worldwide Population Thailand 

ลำดับ Worldwide Risk Factor 
Number of 

Deaths 

Number of 

Deaths 
Thailand Risk Factor 

1 High blood pressure 10440818 61,559 High blood pressure 

2 Smoking 7099111 56,235 Smoking 

3 High blood sugar 6526028 55,472 High blood sugar 

4 High body-mass index (obesity) 4724346 42,830 High body-mass index (obesity) 

5 Outdoor air pollution 2937087 40559 Alcohol use 

6 Alcohol use 2842854 23773 Outdoor air pollution 

7 Diet low in fruits 2423447 18839 Unsafe sex 

8 Household air pollution 1640600 12747 Diet low in vegetables 

9 Diet low in vegetables 1462367 10582 Diet low in fruits 

10 Low physical activity 1263051 10246 Drug use 

11 Unsafe water source 1232368 8279 Secondhand smoke 

12 Secondhand smoke 1220044 6245 Household air pollution 

13 Low birth weight 1096977 5747 Low physical activity 

14 Child wasting 1077102 3424 Unsafe water source 

15 Unsafe sex 1028620 2570 No access to handwashing facility 

16 Poor sanitation 774241 1948 Low bone mineral density 

17 No access to handwashing facility 707248 1423 Low birth weight 

18 Drug use 585348 792 Child wasting 

19 Low bone mineral density 327314 197 Poor sanitation 

20 Vitamin-A deficiency 232777 91 Non-exclusive breastfeeding 

21 Child stunting 220678 63 Vitamin-A deficiency 

22 Non-exclusive breastfeeding 160983 51 Child stunting 

23 Iron deficiency 59882 40 Iron deficiency 

24 Zinc deficiency 28595 12 Zinc deficiency 



 

 

 Worldwide Population Thailand 

25 Discontinued breastfeeding 10012 7 Discontinued breastfeeding 

26 High cholesterol   High cholesterol 

ที่มา : Hannah Ritchie and Max Roser “Our World in Data: Cause of Death,” University of Oxford 

 
อย่างไรก็ดีความเห็นที่ได้จากการสนทนากลุ่มก็ยังมองว่าพัฒนาการทางการแพทย์ในอนาคตอาจก้าวหน้า

ไปจนกระทั่งทำให้ผู้เป็นป่วยเป็นโรคในกลุ่ม NCDs ลดน้อยลง และอายุขัยเฉลี่ยที่เพิ่มมากขึ้น แต่อีกประเด็นหนึ่ง

ที่ยังเป็นความกังวลทางการแพทย์นั้นคือโรคทางสมอง ถึงแม้วิทยาการทางการแพทย์จะพัฒนาไปไกลเท่าใด แต่

ปัจจุบันดูโรคทางสมองยังคงเป็นบททดสอบที่ท้าทายมากสำหรับวงการแพทย์ เพราะสมองมีความยึดโยงกับความ

เป็นตัวตนของบุคคลและมีความซับซ้อนในการศึกษาทำความเข้าใจถึงกลไกที่แท้จริง ไม่เหมือนกับอวัยวะส่วนอื่น

ที่เมื่อเสียไป ก็พอจะเห็นแนวโน้มที่จะหาอะไรมาทดแทนได้  

นอกจาก NCDs แล้วจำนวนผู้ป่วยในโรงพยาบาลที่เพ่ิมมากขึ้นมีจำนวนสอดคล้องกับจำนวนผู้เสียชีวิตใน

โรงพยาบาลที่จัดอยู่ในระดับสูง ตามข้อมูลของสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่ พ.ศ. 

2551-2560 จากแผนภูมิจะเห็นได้ว่ากรุงเทพฯเป็นพ้ืนที่ที่มีคนเสียชีวิตในโรงพยาบาลมากที่สุด เมื่อเทียบกับภาค 

อ่ืน ๆ ที่เหลือ องค์กรสหประชาติ (UN: United Nation) ได้ตั้งเป้าหมาย 17 ข้อ หรือ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

เพ่ือกำหนดทิศทางในดำเนินนโยบายของประเทศต่าง ๆ ในเป้าหมายที ่3 กล่าวถึงเรื่องการสร้างหลักประกันว่าคน

มีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพสำหรับทุกคนในทุกวัย โดยมีรายละเอียดเรื่องการลดการตายก่อนวันอัน

ควรจากโรคไม่ติดต่อให้ลดลง หนึ่งในสามผ่านการรป้องโรคและสนับสนุนสุขภาพจิตและความเป็นอยู่ที่ดี ภายในปี

พ.ศ.2573  

 



 

 

แผนภูมิที่ 7 ร้อยละการตายในโรงพยาบาลต่อการตายทั้งหมด จำแนกเป็นรายภาคและกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2551-2560 

ที่มา : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข 

 

ตารางที่ 3 วิเคราะหป์ัจจัยขับเคลือ่น (STEEPV) ที่น่าจะส่งผลต่อความตายจากโรคทีเ่กิดในโรงพยาบาล  

STEEPV ปัจจัยท่ีพบ 
ปัจจัยด้านสังคม (Social) ระบบสาธารณสุข, สุขภาวะ, พฤตกิรรมเมือง 

ปัจจัยด้านเทคโนโลยี (Technology) 
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์, เทคโนโลยีทางการแพทย์, นวัตกรรมทาง
การแพทย์ 

ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ (Economic) ระบบทุนนิยม, การกลายเป็นสินคา้ของบริการทางการแพทย ์

ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental) 
ความแออัดของเมือง, เมืองขาดพืน้ท่ีที่ส่งเสรมิให้เกิดสุขภาวะและพฤติกรรม
ที่ด ี 

ปัจจัยด้านการเมือง (Politic) ระบบหลักประกันสุขภาพ, สิทธิในการเบิกค่ารักษาพยาบาล 

ปัจจัยด้านคณุค่า (Value) 
การไมย่อมรับความตาย, ค่านิยมในการยื้อชีวิต, บรรทดัฐานในการตอบแทน
พระคุณ, ความกตญัญ ู

 

รายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อขยายความปัจจัยขับเคลื่อน STEEPV 

ระบบสาธารณสุข (Public Health System) หมายถึง ระบบของการจัดการเกี่ยวกับการป้องกัน การบำบัด

โรค การรักษา และส่งเสริมสุขภาพของประชาชน (การสาธารณสุขไทย 2559-2560, 2562)6 

 

6 กระทรวงสาธารณสุข. (2562). การสาธารณสุขไทย 2559-2560. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 



 

 

สุขภาวะ (Well-being) คือ สภาวะของอารมณ์ความรู้สึกที่เป็นบวก ปราศจากความรู้สึกด้านลบ มีความพึง

พอใจในชีวิต และดำเนินชีวิตอย่างเติมเต็มและเต็มศักยภาพที่ตนมี สามารถแบ่งออกได้หลายด้าน ได้แก่ สุข

ภาวะทางกาย ทางเศรษฐกิจ สังคม อารมณ์ จิตวิญญาณ ยังรวมไปถึงการศึกษาด้านการพัฒนาตนเอง ด้าน

ความพึงพอใจต่อตนเอง และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรืองาน ทั้งนี้การขับเคลื่อนให้เกิดสุขภาวะมีความ

เกี่ยวข้องกับกระบวนการสร้างเสริมสุขภาพ (Health promotion)7 อันเป็นกระบวนการเพิ่มความสามารถ

ให้กับบุคคลเพื่อให้สามารถควบคุมและพัฒนาสุขภาพของตนเองได้  (อ้างอิงจาก สมาคมส่งเสริมความรอบรู้

ด้านสุขภาพไทย, Health promotion8)  

พฤติกรรมเมือง คือ วัฒนธรรมเมือง (Urban culture) ในเชิงพฤติกรรมหรือกิจกรรมที่สมาชิกในพ้ืนที่เมืองได้

ปฏิบัติขึ ้น ต่อยอดเพิ่มเติมมาจากแนวคิดการศึกษา public life ของ Jan Gahl ที่สนใจการมีปฏิสัมพันธ์

ระหว่างการดำเนินชีวิต (life) และพ้ืนที่ (space) ที่เกิดจาก built environment ของเมือง9 

ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ (scientific breakthroughs) ความก้าวหน้าและการยกระดับองค์ความรู้

ทางวิทยาศาตร์ เช่น Genetics and stem cell research, Nanotecnology, Brain research, neurology, 

neurosurgery, new generation of vaccines and immunotherapy, Pain management และ mental 

health treatment10 

เทคโนโลยีทางการแพทย์ หรือ เทคโนโลยีด้านสุขภาพ คือ การประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะอย่างเป็นระบบ 

ในรูปแบบของเครื่องมือแพทย์ ยา วัคซีน หัตถการ รวมถึงรับบต่าง ๆ ซึ่งพัฒนาขึ้นเพื่อแก้ปัญหาสุขภาพและ

ยกระดับคุณภาพชีวิต เป็นการคิดค้นหรือดำเนินการใด ๆ ก็ตามที่เกี ่ยวข้องกับสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นยา 

 

7 Centers for Disease Control and Prevention (CDC), Health-Related Quality of life (HRQOL): Well-being 

Concepts, https://www.cdc.gov/hrqol/wellbeing.htm#three 

8 สมาคมส่งเสริมความรอบรูด้้านสขุภาพไทย, Health promotion 

http://doh.hpc.go.th/hl/topic_glossary.php?cat=a02 

9 Gehl, J., & Svarre, B. (2013). How to study public life. Island press. 

10 จัดกลุ่มตาม Global innovation index 2019 – 12th edition, Figure I: Promising fields for medical innovation 

and technologies. (page 30). https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2019.pdf แบ่งเป็น (1) 

New scienctific breakthroughs, treatment, and cures (2) new medical techmologies (3) Organizational and 

process innovations  

https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2019.pdf%20แบ่งเป็น


 

 

เครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์ วิธีการผ่าตัดแบบใหม่ รวมถึงระบบการบริหารงานด้านสุขภาพ นโยบายและ

มาตราการต่าง ๆ (การสาธารณสุขไทย, 2017) เช่น Medical devices (3D printing, Cardiac devices, 

implants and bionics), Precision and personalized medicine, medical imaging and dianostics 

และ Regenerative medicine (อ้างอิงใน 9) 

นวัตกรรมทางการแพทย์ หรือ นวัตกรรมเพื่อพัฒนาแนวทางในระดับปฏิบัติการและกระบวนการทางการ

แพทย์ (organizational and process innovations) เช่น ระเบียบวิธีใหม่ในการศึกษาวิจัยระบบสุขภาพ 

(Software-based modeling to speed up research, AI techniques to speed up research and 

clinical trials) และ แนวทางใหม่ในการจัดระบบบริการสุขภาพ (telemedicine application, Drone 

delivery of medications, remote monitoring and portable diagnosics, improved data sharing) 

(อ้างอิงใน 9) 

ระบบทุนนิยม (capitalism) โดยพื้นฐานคือการลงทุนเพื่อทำกำไรโดยตั้งอยู่บนความเป็นไปได้ที่จะสร้างผล

กำไรจากกิจกรรมนั้น ๆ “ระบบทุนนิยม” คือระบบเศรษฐกิจที่พัฒนามาจากแนวคิดดังกล่าว ทั้งระบบต้อง

พ่ึงพาอาศัยการลงทุน ไม่เฉพาะการค้าแต่เป็นการผลิต ไม่จนถึงการอุปโภคบริโภคในระดับปัจเจกด้วย “สังคม

ทุนนิยม” คือ สังคมที่กิจกรรมทางเศรษฐกิจทั้งหมดขับเคลื่อนด้วยโอกาสที่จะทำกำไรจากเงินที่ลงทุนไป 

ปัจเจกในสังคมทุนนิยมจะต้องแลกปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตด้วยทุน (แรงงานหรือเงิน) และวางแผนการ

ดำเนินชีวิตภายใต้แนวคิดเดียวกัน11 

การกลายเป็นสินค้าของบริการทางการแพทย์ คือ การทำให้บริการทางการแพทย์เป็นสิ่งที่ต้องจ่ายเงินเพ่ือให้

ได้มา ไม่เฉพาะบริการทางการแพทย์พ้ืนฐานเท่านั้น แต่ยังหมายรวมไปถึงการเข้าถึงระบบที่ดูดีกว่า เทคโนโลยี 

และนวัตกรรมที่ใหม่กว่า บริการที่ถูกสร้างขึ้นมาเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการด้านสุขภาพที่ขับเคลื่อนภายใต้

แนวคิดท่ีจะสร้างผลกำไรจากบริการนั้น ๆ 

ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (Universal Health Coverage: UHC) ประกอบด้วย สิทธิสวัสดิการ

รักษาพยาบาลข้าราชการ (CSMBS) สิทธิประกันสังคม (SHII) และสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (US 

Scheme) สำหรับกรณีผู้ป่วยนอก สิทธิประกันสังคมและสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจ่ายแบบเหมาจ่าย

รายหัวตามสมาชิกที ่ขึ ้นทะเบียนกับสถานพยาบาลนั้น ๆ ส่วนสิทธิข้าราชการจ่ายตามรายการรักษาที่

 

11 ฟุลเชอร์ม เจมส์., (2554). ทุนนิยม: ความรู้ฉบับพกพา (Capitalism: A Very Short Introduction). กรุงเทพฯ. โอเพ่น

เวิลดส์  



 

 

สถานพยาบาลเรียกเก็บ กรณีผู้ป่วยใน ทั้งสามสิทธิจ่ายแบบกลุ้มวินิจฉัยโรคร่วม แต่สิทธิข้าราชการไม่มีเพดาน

งบประมาณ (อ้างอิงใน 5) 

สิทธิในการเบิกค่ารักษาพยาบาล ในที่นี้หมายถึงสิทธิในการเบิกค่ารักษาพยาบาลที่แตกต่างกันภายใต้ระบบ

หลักประกันสุขภาพ 

การไม่ยอมรับความตาย และ ค่านิยมในการยื้อชีวิต ในที่นี่หมายถึง บริบทของครอบครัวที่มีต่อการตัดสินใจ

ในช่วงวาระท้ายของชีวิต อันเป็นบริบทที่มักนำไปสู่ข้อพิพาทในกรณีถอดหรือไม่ถอดเครื่องช่วยหายใจ ทั้งนี้

อาจเกิดข้ึนได้จาก “การไม่ยอมรับความตาย” ที่เป็นผลมาจากการเข้าใจว่า หากยังมีลมหายใจ(ด้วยเครื่องช่วย

หายใจ) แม้ว่าสมองตายแล้วก็ยังนับว่ามีชีวิตอยู่ และเกิดขึ้นได้จาก “ค่านิยมในการยื้อชีวิต” ที่เป็นผลมาจาก

ความต้องการอันดีของครอบครัวที่อยากให้คนที่ตนรักมีลมหายใจอยู่ได้นานที่สุด 

  



 

 

2. การตายอย่างโดดเดี่ยว (Lonely death) 

การตายอย่างโดดเดี่ยวในที่นี้คือการเสียชีวิตโดยไม่มีรอบข้างรับรู้หรือมารู้ทีหลังว่าเสียชีวิตไปแล้ว ซึ่ง

ความโดดเดี่ยวสามารถตีความได้สองแง่คือด้านกายภาพที่ไม่ได้อาศัยอยู่กับใครขณะใกล้เสียชีวิตหรือแม้จะอาศัย

อยู ่กับครอบครัวในบางกรณีก็ยังรู ้สึกโดดเดี ่ยว ความโดดเดี ่ยวเป็นอารมณ์ความรู ้สึกที ่ออกมาจากปัจเจก

บุคคล  ในทางวิทยาศาสตร์ความรู้สึกโดดเดี่ยวหรือที่เรียกง่าย ๆ ว่าความเหงานั้นจะส่งผลต่อสุขภาพโดยตรง 

เพราะเมื่อเกิดความเหงาขึ้นเป็นระยะเวลาหนึ่งร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนคอติซอลมากขึ้น ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่มักจะ

หลั่งออกมาในเวลาที่เราเครียดหรือมีความรู้สึกในด้านลบ และส่งผลกระทบต่อระบบภูมิคุ้มกันร่างกายโดยตรงทำ

ให้ร่างกายอ่อนแอลง อาการที่สามารถเกิดขึ้นได้เมื่ออยู่ในสภาวะเช่นนี้คือ สูญเสียความจำ ความเครียดสูง โรค

หลอดเลือด โรคหัวใจ โรคซึมเศร้า ไปจนกระทั่งถึงการฆ่าตัวตาย ดังนั้นผู้ที่อยู่ในสภาวะนี้จะมีแนวโน้มที่จะ

เจ็บป่วยได้งา่ยกว่าหรือมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคที่มีอาการรุนแรงและใช้เวลาในการฟ้ืนไข้นานกว่า 

มาลวิน ซีแมน (Malvin Seeman) ก็ได้ให้อาการทางสังคมที่สามารถอธิบายความโดดเดี่ยวโดยการ

กล่าวถึงแนวคิดความแปลกแยก (Alienation) ที่เกิดขึ้นในตัวบุคคลมีด้วยกัน 5 ลักษณะดังนี้ 

1. ความรู้สึกไร้อำนาจ เป็นความรู้สึกของคนที่ไม่มีความสามารถที่จะกำหนดผลลัพธ์ให้ออกมา

ตามที่ตนเองต้องการได้ 

2. ความรู้สึกไร้ความหมาย เป็นสภาวะของการไม่แน่ใจและไม่สามารถทำนายได้ถึงผลที่จะตามมา

จากกระทำของตนเอง 

3. ความรู้สึกไร้บรรทัดฐาน สภาวะนี้ไม่เกี ่ยวข้องกับ 2 สภาวะข้างต้น แต่มีความเชื่อมโยงกับ

แนวคิดของ เอมิล เดอร์ไคม ์ (Emile Durkheim) ที่อธิบายถึงสภาวะที่บรรทัดฐานทางสังคมถูก

ทำลายหรือไม่มีประสิทธิภาพ กล่าวคือเป็นสภาวะของบุคคลที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไร้บรรทัด

ฐานในสังคม 

4. ความรู้สึกโดดเดี่ยว เป็นสภาวะที่บุคคลมีความคาดหวังระดับต่ำ หลายครั้งที่ถูกนำมาอธิบายต่อ

ถึงการถอดถอนตนเองออกจากสังคม 

5. ความรู้สึกเหินห่างจากตนเอง เป็นสภาวะที่ตัวบุคคลไม่ได้มีความคิดว่าตนเองเป็นเจ้าของ

ร่างกายหรือชีวิตของตนเองอีกต่อไป หากแต่เป็นสิ่งแวดล้อมและสังคมมีอิทธิพลต่อบุคคลนั้น

มาก จนกระทั่งเกิดสภาวะนี้ 

 



 

 

ลักษณะทั้ง 5 นี้เป็นสภาวะที่ทำให้คนเกิดความรู้สึกแปลกแยกออกจากสิ่งยึดโยงในสังคม (Social- 

Disintegration) หรือเกิดขึ้นจากกรณีสังคมพร่องบูรณาการ  นักสังคมวิทยาจะมีแนวคิดว่าสภาพแวดล้อมในมิติ

ต่าง ๆ เป็นแรง (Force) สำคัญที่ก่อให้เกิดความแปลกแยกขึ้น ทั้งมิติทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และการจัดสรร

พ้ืนที่ภายในเมือง 

กรณีศึกษาในประเทศญี่ปุ ่นการตายอย่างโดดเดี ่ยวซึ ่งมีชื ่อเรียกเป็นภาษาญี่ปุ ่นว่ า “โคโดคุชิ” มี

ความหมายประมาณว่า “การเสียชีวิตในห้องพักโดยที่ไม่มีใครรับรู้” ถือเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมที่ประเทศ

ญี่ปุ่นให้ความสนใจ เมื่อปี พ.ศ.2556 กระทรวงสาธารณะสุขประเทศญี่ปุ่นได้รายงานว่ามีการตายในรูปแบบนี้

เกิดขึ้น 3,700 ราย แต่จากการคาดประมาณของนักวิจัยที่ศึกษาเรื่องนี้พบว่ายังมีกรณีที่ไม่ถูกนับอีก รวมแล้ว

ทั้งหมดประมาณ 30,000 ราย จากการศึกษาถึงที่มาของปรากฏการณ์นี ้ส่วนมากมีผลมาจากโครงสร้างของ

ครอบครัวที่เปลี่ยนแปลงไป วัยทำงานออกไปทำมาหากินนอกบ้าน เหลือแต่ผู้สูงอายุอาศัยอยู่บ้านกับหลานตาม

ลำพัง ประกอบกับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มตัวของญี่ปุ ่น นอกจากนี้ยังพบว่าสภาวะทางการเงินของ

ผู้สูงอายุเหล่านี้ไม่สู้ดีนักจึงทำให้เกิดความเครียดตามมา 

อีกกรณีหนึ่งในประเทศญี่ปุ่น สุสานเมืองโยโกะซุกะ เคยประสบปัญหาเหลืออัฐิคนไร้ญาติซึ่งส่วนใหญ่
เป็นผู้สูงอายุ ไม่มีใครมารับไป ทางการญี่ปุ่นเคยมีความพยายามตามหาญาติของเจ้าของกระดูก ต่อมารัฐได้
ออกมาตรการขึ้นเพ่ือลดจำนวนอัฐิที่ค้างอยู่ โดยการให้ผู้สูงอายุเซ็นสัญญาว่าอยากให้จัดการกับร่างและกระดูก
อย่างไรและที่ไหน ในขณะนั้น (พ.ศ.2559) ประเทศญี่ปุ่นมีประชากรสูงอายุที่อาศัยอยู่คนเดียวเกือบ 6 ล้านคน 
สูงขึ้นมา 7 เท่าจากเม่ือ 40 ปีก่อน  

สำหรับในไทยถึงแม้จะไม่มีปรากฏการณ์เด่นชัดเช่น “โคโดคุชิ” แบบในญี่ปุ่น แต่สถานการณ์ที่พอจะ

เทียบเคียงได้คงจะเป็นจำนวนศพไร้ญาติในประเทศไทย ซึ่งถึงแม้จะไม่มีตัวเลขเปิดเผยออกมาชัดเจนว่าเป็น

จำนวนเท่าไหร่ แต่จากคำให้การณ์ของจิตอาสาในมูลนิธิ บอกว่าจำนวนศพไร้ญาติมีปริมาณเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ  

ส่วนปรากฏการณ์อ่ืนของไทย ก็มีปรากฏการณ์ทางสังคมอีกหลายกรณีที่ต้องการหยิบยกขึ้นมาเพ่ือแสดง

ให้เห็นถึงสภาพในปัจจุบัน ทั้งโครงสร้างครอบครัวเดี่ยวมากขึ้น การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ หรือแม้กระทั่งแนวโน้ม

การครองตนเป็นโสดและการชะลอการสร้างครอบครัวของคนยุคใหม่ ล้วนแต่เป็นแรงกระทำที่ส่งผลให้คนในเมือง

มีแนวโน้มที่แยกตัวออกจากกันมากขึ้น จนกระทั่งลาโลกไปด้วยความโดดเดี่ยว  

อย่างที่ทราบกันว่าสถาบันครอบครัวเป็นหน่วยทางสังคมพื้นฐานที่เล็กที่สุดและมีความสำคัญมากต่อคน

ในสังคม มีหน้าที่ขัดเกลา เลี้ยงดู ปลูกฝัง ให้ความอบอุ่นและความรักซึ่งกันและกันภายในสมาชิกครอบครัว 

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  (สศช.) ได้ทำการศึกษาโครงสร้างของของ

ครอบครัวไทยและเผยแพร่ภายใต้ชื่อ “รายงานสถานการณ์ประชากรไทย พ.ศ. 2558 ยุคเกิดน้อย อายุยืน” ผล



 

 

จากการศึกษาคือ การอยู่คนเดียวก็มากขึ้น จากร้อยละ 6.1 ในปี 2530 เป็นร้อยละ 13.9 ในปี 2556 และมี

แนวโน้มที่จะเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ คาดการณ์ว่าในอีก 20 ปีข้างหน้า ร้อยละ 20 ของครัวเรือน จะเป็นครัวเรือนที่อาศัย

อยู่คนเดียว ประมาณสามในสี่ของคนที่อยู่คนเดียวเป็นวัยแรงงาน ในภาพรวมเป็นผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย ส่วนในวัย

สูงอายุผู้ชายมีเพียงครึ่งหนึ่งของผู้หญิงที่อยู่คนเดียว 

"โครงการการเปลี่ยนแปลงทางประชากรและความอยู่ดีมีสุขในบริบทสังคมสูงวัย : ยุคเด็กเกิดน้อย" โดย 

น.ส.วิราภรณ์  โพธิศิร ิวิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้กล่าวถึงการครองตนเป็นโสดของคน

ไทยว่า จากการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง 15,222 ครัวเรือน จำนวน 9,457 คน ทั้งเพศชายและหญิง มีส่วนที่ได้ผล

การศึกษาว่าผู้หญิงไทย อายุระหว่าง 35-39 ปี มีแนวโน้มที่จะเป็นโสดเพิ่มขึ้น โดยผู้หญิงในเมืองมีอายุเฉลี่ยแรก

สมรสสูงกว่าในชนบท ใน ปี 2560 พบว่าอายุเฉลี่ยแรกสมรสของผู้หญิงในกรุงเทพฯ อยู่ที ่25 ปีซึ่งถือว่าไม่เร็ว  

ในขณะเดียวกันประเทศที่มีค่านิมยมในการมีคู่อย่างเกาหลีใต้เองก็ประสบปัญหาผู้หญิงมีแนวโน้มที่จะอยู่

เป็นโสดมากขึ้น ผู้หญิงเกาหลีใต้ที่แต่งงานแล้วมักถูกคาดหวังให้ทำงาน เลี้ยงลูก และดูแลพ่อแม่สามีที่แก่แล้ว ซึ่ง

แทบไม่ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐหรือชุมชนเลย นอกจากนี้ผู้หญิงที่ทำงานนอกบ้านต้องใช้เวลาทำงานบ้าน

มากกว่าสามี 4 เท่า เมื่อ 10 ปีก่อน ร้อยละ 47 ของผู้หญิงโสดและไม่เคยแต่งงานเลยบอกว่า คิดว่าการแต่งงาน

เป็นสิ่งที่จำเป็น แต่เมื่อปี 2018 ผู้หญิงโสดที่คิดแบบนี้มีเพียง ร้อยละ 22.4 ของผู้หญิงโสดทั้งหมด ส่วนสถิติการ

สมรสก็ลดลงอย่างเห็นได้ชัด จำนวนการแต่งงานก็ลดลงจาก 434,900 คู่ในปี 1996 เหลือ 257,600 คู่ในปี 

2018  เช่นเดียวกันกับหลายประเทศในเอเชีย ตัวเลขคนโสดในสิงคโปร์ก็มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างมากในทุกช่วงอายุ 

ซึ่งในผู้หญิงอายุ 25-29 ปี มีสูงถึงร้อยละ 64.4 ที่ยังไม่แต่งงาน และผู้ชายอายุ 25-29 ปีซึ่งสูงถึง ร้อยละ 78.8 อีก

ทั้ง 3 ใน 10 ของผู้หญิงชาวญี่ปุ่นอายุระหว่าง 30-34 ปี เลือกที่จะโสดไปตลอดชีวิต ซึ่งมีจำนวนสูงขึ้นถึง 3 เท่า

จากปี 1985 

ประเด็นสังคมผู้สูงอายุเป็นสภาวะที่หลายประเทศทั่วโลกกำลังเผชิญอยู่ สำหรับในประเทศไทยก็เช่นกัน 

กลุ่มผู้สูงอายุเป็นกลุ่มเสี่ยงที่มีแนวโน้มจะตายอย่างโดดเดี่ยว เนื่องจากบางรายไม่ได้อาศัยอยู่กับญาติ ไม่มีคนดูแล 

และมีแนวโน้มที่จะป่วยหรือใกล้เสียชีวิตมากที่สุดตามอายุขัย จากข้อมูลของกรมกิจการผู้สูงอายุสังกัดกระทรวง

การพัฒนาสังและความมั่นคงมนุษย์ชี้ให้เห็นว่าในปี พ.ศ. 2559 กรุงเทพฯ เป็นจังหวัดที่มีจำนวนผู้สูงอายุ (60ปีขึ้น

ไป) อาศัยอยู่มากที่สุด ราว 900,000 ราย อันดับต่อมาคือจังหวัดนครราชสีมาประมาณ 400,000 ราย  

 



 

 

ตารางที่ 4 สถิติผู้สูงอายุของประเทศไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

ที่มา: กรมกิจการผูสู้งอายุสังกัดกระทรวงมหาดไทย 
 

เมื่อพิจารณาดูแล้วไม่ใช่แค่อายุที่เพ่ิมขึ้นของผู้สูงวัยจะทำให้สุขภาพของผู้สูงวัยเสื่อมสภาพธรรมชาติ แต่

การใช้ชีวิตในช่วงก่อนหน้าหรือพฤติกรรมที่สะสมมานั้นก่อให้เกิดโรคเรื้อรังในวัยชราก็ส่งผลด้วยเช่นกัน ผลจาก

การสำรวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ.2557 โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติพบว่า ผู้สูงอายุร้อยละ 4.5 

ประเมินตนเองว่ามีสุขภาพเกณฑ์ดีถึงดีมาก มีเพียงร้อยละ 16.4 และ 2.6 ประเมินว่าตนเองมีสุขภาพไม่ดีถึงไม่ดี

มาก (สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2557) โดยโรคเรื้อรัง 3 อันดับแรกที่ผู้สูงอายุทราบว่าตนเองเป็น คือ ความดันโลหิต

สูง เบาหวาน และโรคหัวใจ (ร้อยละ 32 ร้อยละ 13 และ ร้อยละ 7 ตามลำดับ) อย่างไรก็ตามข้อมูลจากการสำรวจ

ภาวะสุขภาพของประชากรไทยโดยการตรวจร่างกายครั้งที่ 4 (พ.ศ.2551- 2552) พบว่า ผู้สูงอายุร้อยละ 48 และ

ร้อยละ 16 มีภาวะความดันโลหิตสูงและเบาหวาน โดยผู้มีความตันโลหิตสูงและเบาหวานร้อยละ 34 และ ร้อยละ 

22 ไม่ทราบมาก่อนว่าตนเองมีภาวะดังกล่าว (สำนักงานสำรวจสุขภาพประชาชนไทย สถาบันวิจัยระบบสรารณสุข, 

2553) ซึ่งภาวะดังกล่าวจะนำมาซึ่งการอยู่ในกาวะทุพพลภาพก่อให้เกิดภาวะพึ่งพิงบุคคลอื่นและจำเป็นต้องการ

ได้รับการดูแลจากคนใกล้ตัวหรือคนในสังคม 

มิติด้านเศรษฐกิจก็มีความสำคัญในฐานะเป็นแรงบีบหนึ่งที่ลดทอนความยึดโยงในสังคม สำนักข่าวทั่วโลก

ได้รายงานว่าสภาพเศรษฐกิจทั่วโลกในปีนี้ยังคงมีความผันผวน ความกดดันทางเศรษฐกิจเป็นอีกแรงทางสังคมที่

บีบบังคับให้คนต้องทำงานหนักขึ้น ทำให้มีปฏิสัมพันธ์ในครอบครัวลดลง วัยแรงงานเกิดความเครียดและความ

กดดันภายใต้บรรยากาศการแข่งขันในเมืองที ่สูง ส่งผลให้เกิดการชะลอการแต่งงานเพราะต้องการประสบ

ความสำเร็จในหน้าที่การงานก่อน หรืออาจจะไม่แต่งงานเลยก็ได้เนื่องจากไม่อยากต้องมีค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นหากมี

ครอบครัวประกอบกับค่าครองชีพในเมืองที่สูงขึ้น จากการสำรวจค่าครองชีพทั่วโลกโดย เมอร์เซอร์เมื่อปีที่แล้ว



 

 

พบว่ากรุงเทพฯ มีอัตราค่าครองชีพสูงเป็นอันดับที่  40 ของโลกและอันดับที่ 2 ของอาเซียนรองจากประเทศ

สิงคโปร ์และยังพบอีกว่ารายรับกับรายจ่ายไม่สอดคล้องกัน รายรับเฉลี่ยของคนเมืองอยู่ 26,000 บาทต่อเดือน แต่

มีรายจ่ายสูง 21,000 บาทต่อเดือน อีกทั้งระดับหนี้สินในครัวเรือนของคนเมืองก็อยู่ในระดับที่สูง ดังนั้นปัจจัยทาง

เศรษฐกิจในสังคมทุนนิยมเช่นนี้จึงมีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตในเมืองเป็นอย่างมาก  

มิติสุดท้ายที่จะกล่าวถึงคือมิติการใช้พื้นที่ภายในเมือง วิถีชีวิตของคนเมืองทั่วโลกต่างถูกครอบงำโดย

แนวคิดปัจเจกนิยม(Individualism) ตามทฤษฎีของ จอร์จ ซิมเมล (George Simmel) ได้ตั้งข้อสังเกตว่าวิถีชีวิต

คนในเมืองมีความเป็นปัจเจกนิยมและเป็นตัวของตัวเองสูง ต่างคนต่างอยู่ ไม่สนใจกันแม้จะอยู่บ้านติดกันก็ตาม 

เหตุที่เป็นเช่นนี้ส่วนหนึ่งมาจากพ้ืนที่ในเมืองที่จำกัดแต่กลับกลายเป็นแหล่งศูนย์กลางของการพัฒนา จึงทำให้เกิด

ความแออัดในการอยู่อาศัย แต่คนเมืองมีวิถีชีวิตแบบต่างคนต่างอยู่กลับต้องการพื้นที่ความเป็นส่วนตัวและ

ต้องการความปลอดภัยสูง ดังนั้นการออกแบบที่อยู่อาศัย หรือการออกแบบพ้ืนที่สาธารณะบางแห่งจึงไม่ก่อให้เกิด

การรวมกลุ่มหรือการบูรณาการทางสังคมขึ้น ในทางตรงกันข้ามการออกแบบอาคารหรือเมืองที่ไม่เอื้อต่อการใช้

ของคนส่วนใหญ่ทำให้ผู้คนถูกแยกออกจากกันมากยิ่งขึ้น และไม่เกิดปฏิสัมพันธ์ในสังคม ทั้ง ๆ อยู่ในบริเวณ

ใกล้เคียงกัน ซูซาน เลนนาร์ด (Suanne Lennard) นักออกแบบผังเมืองได้เสนอแนวทางการต่อสู้กับเมืองแห่ง

ความเหงา โดยการสร้างพ้ืนที่สาธารณะที่เอ้ือต่อการออกมาใช้ชีวิตของคนในเมืองมากขึ้น 

จะเห็นได้ว่าแต่ละมิติที่หยิบยกขึ้นมาอธิบายเรื่องความตายอย่างโดดเดี่ยวในเมืองนั้นเป็นการอธิบายให้

เห็นถึงสถานการณ์ปัจจุบันและแยกประเด็นเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจและเห็นภาพชัดเจนเป็นเรื่อง ๆ ไป แต่ใน

ความเป็นจริงแล้ว ทุกมิติที ่ได้กล่าวมาเกิดขึ ้นในเวลาเดียวกัน ทุกมิติล้วนแต่เป็นแรงทางสังคมที่เกิดจาก

สภาพแวดล้อมบีบให้คนที่อาศัยอยู่ในเมืองเกิดความรู้สึกแปลกแยกซ้ำซ้อนมากยิ่งขึ ้นเรื ่อย  ๆ ไม่ก่อให้เกิด

ความสัมพันธ์แบบแน่นแฟ้น (Strong Tie) และต้องดิ้นรน ผลสุดท้ายคนเมืองก็จะมีแนวโน้มในการอยู่ตัวคนเดยีว

มากขึ้น เปรียบเสมือนสภาวะทางแยกที่ทางหนึ่งคือการตายตามธรรมชาติหรือตามอายุขัย อีกทางหนึ่งคือความ

กดดันและความโดดเดี่ยวในระดับสูงอาจนำมาสู่การฆ่าตัวตายได้  

 

 

 

 

 



 

 

ตารางที่ 5 วิเคราะหป์ัจจัยขับเคลือ่น (STEEPV) ที่น่าจะส่งผลต่อการตายอย่างโดดเดี่ยว  

STEEPV ปัจจัยท่ีพบ 

ปัจจัยด้านสังคม (Social) 
ประชากรสูงอายุ, สังคมพร่องบูรณาการ, ความแปลกแยกในสังคม, Virtual 
interaction 

ปัจจัยด้านเทคโนโลยี (Technology) Online communication technology, Virtualization technology 

ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ (Economic) 
ระบบเศรษฐกิจท่ีมีการแข่งขันสูง, การช่ังตวงภาระพึ่งพิง เช่น ต้องดูแลพ่อ
แม่ชราจึงเลือกไม่มลีูก 

ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental) 
ความแออัดของเมือง, เมืองขาดพืน้ท่ีที่ส่งเสรมิให้เกิดสุขภาวะและพฤติกรรม
ที่ด ี

ปัจจัยด้านการเมือง (Politic) การอุดหนุนของรัฐ, สวสัดิการผูสู้งอายุ 
ปัจจัยด้านคณุค่า (Value) ค่านิยมการชะลอตัวในการสร้างครอบครัว, ค่านิยมการอยูเ่ป็นโสด 

 

รายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อขยายความปัจจัยขับเคลื่อน STEEPV 

สังคมพร่องบูรณาการ ผู้วิจัยนิยามว่า คือ สังคมที่ขาดความสัมพันธ์แบบแน่นแฟ้น (Strong Tie) และมีความ

เป็นปัจเจกนิยมสูง (individualism) ตรงข้ามกับแนวคิดชุมชนนิยม (communitarianism) ที่ภายในเครือขา่ย

ปัจเจกมีความสัมพันธ์และมีปฏิสัมพันธ์กันอย่างแน่นแฟ้น แนวคิดนี้ผู้วิจัยต่อยอดมาจากทฤษฎีความยึดเหนี่ยว

ของสังคม (social solidarity) ของ Emile Durkheim ที่มองการเปลี่ยนผ่านจากสังคมที่ยึดเหนี่ยวกันแบบ

กลไก (mechanical solidarity) มาสู่สังคมที่ยึดเหนี่ยวกันแบบอินทรีย์ (organic solidarity) ที่มีการแบ่งงาน

กันทำ ยอมรับการพึ่งพิงและพ่ึงพาปัจเจกที่มีทักษะและความสามารถแตกต่างกัน  

ความแปลกแยกในสังคม เกี่ยวพันกับแนวคิดสังคมพร่องบูรณาการข้างต้น เนื่องจากความรู้สึกไม่เป็นส้วนหนึ่ง

ของปัจเจก หรือการที่สังคมแปลกแยก ไม่มีความสัมพันธ์หรือการให้ความหมายร่วมกัน ไม่ทางใดทางหนึ่งอาจ

นำไปสู่ความรู้สึกแปกแยกในตัวของปัจเจก และส่งผลถึงการตั้งคำถามเชิงลบต่อตัวตน ความหมาย และคุณค่า

ต่อการดำรงอยู่ของตน 

Online communication technology, Virtualization technology และ Virtual interaction 

เทคโนโลยีการสื่อสารออนไลน์ เช่น การสื่อสารทางไกลผ่านเครือข่ายสัญญาณอินเตอร์เน็ต เปลี่ยนวิถีการ

สื่อสารจากเดิมให้รวดเร็วและย่นระยะทาง อีกทั้งยังก่อให้เกิดรูปแบบของชุมชนหรือการก่อร่างของกลุ่ มผู้มี

ความสนใจเหมือนกันเข้าด้วยกันได้อย่างกว้างขวางขึ้น  

Virtualization Technology (VT) คือเทคโนโลยีที่สามารถเปลี่ยน hardware ให้เป็น software ได้ เป็นการ

เพิ่มระดับการประมวลผลและประสิทธิภาพในการทำงานของระบบ นอกจากนี้ด้วยความเป็นจริงเสมือน 



 

 

(virtual) ยังสามารถแชร์หรือเชื่อมต่อระบบ ข้อมูล โครงสร้าง เครือข่าย ต่าง ๆ ในรูปแบบที่กว้างกว่าและ

เข้าถึงคนได้ในจำนวนมหาศาลภาพใต้เครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมโยงปัจเจกแต่ะคนเข้าด้วยกัน 

ทั้ง เทคโนโลยีการสื่อสารออนไลน์ และ Virtualization Technology (VT) เกี่ยวพันกับการเกิดขึ้นของ การมี

ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมในความเป็นจริงเสมือน (virtual interaction) นักสังคมวิทยามองว่าคำนิยามถึงการมี

ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมแบบเดิมไม่สามารถใช้ได้อีกต่อไปแล้ว เดิมที่มีการแบ่ง social interaction ออกเป็น (1) 

direct interaction (ปฏิสัมพันธ์ทางตรง) ที่ต้องอาศัยความคุ้นเคยใกล้ชิด (closness, intimacy, quality)

จากการดำรงอยู่ร่วมกัน (co-presence) ด้วยเพราะการมีอยู่ของสีหน้าท่าทาง น้ำเสียง แววตา กลิ่น และการ

สัมผัสต่าง ๆ (2) mediate interaction (ปฏิสัมพันธ์แบบฉาบฉวย) เช่น ปฏิสัมพันธ์แบบทางการหรือตาม

หน้าที่ รวมถึงปฏิสัมพันธ์แบบทางเดียว คำจำกัดความดั้งเดิมจำเป็นต้องถูกถอดรื้อและทำความเข้าใจเสียใหม่

เนื่องจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการสื่อสารที่กำลังเปลี่ยนหน้าตาของการมีปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์นั่นเอง 

การชั่งตวงภาระพึ่งพิง พัฒนาแนวคิดมาจาก สถิติอัตราส่วนพึ่งพิง (Dependency ratio) เป็นการคำนวนโดย

แบ่งกลุ่มประชากรออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ กลุ่มเด็กและเด็กวัยรุ่น (0-14 ปี) กลุ่มวัยทำงาน (15-64 ปี) และกลุ่ม

สูงอายุ (65 ปีขึ้นไป) หมายถึง อัตราส่วนระหว่างประชากรกลุ่มอายุ 0-14 ปี และกลุ่ม 65+ปี ต่อจำนวนกลุ่ม

วัยทำงาน 100 คน ในเชิงสถิติหากอัตราส่วนพึ่งพิงอยู่ที่ร้อยละ 40.24 หมายความว่าในจำนวนประชากรกลุ่ม

วัยทำงาน 100 คน จะต้องดูแลเด็กและผู้สูงอายุ 41 คน นั่นเอง จึงสะท้อนภาพของการชั่งตวงภาระพ่ึงพิงของ

ปัจเจกในสังคมที่จำเป็นต้องคำนวนภาระค่าใช้จ่ายพื้นฐานและความรับผิดชอบของตนที่มีต่อครอบครัว  ซึ่ง

ส่งผลต่อการตัดสินใจในอนาคต เช่น จะแต่งงานหรือไม่ จะมีลูกหรือไม่ หรือจะอาศัยอยู่ที่ใด เป็นต้น อาจเป็น

สาเหตุของค่านิยมในการมีครอบครัวช้า หรอืค่านิยมไม่มีลูกได้ แม้อาจดูเหมือนไม่ส่งผลกระทบทางตรงต่อการ

ตายอย่างโดดเดี่ยว แต่ทางเลือกอันจำกัดของปัจเจกในวัยที่ยังสามารถพัฒนาชีวิตในด้านต่าง ๆ นั้น ย่อมส่งผล

ต่อระยะท้ายของชีวิตได้เช่นกัน เช่น การตัดสินใจไม่มีคนรัก ไม่มีลูก และอยู่คอนโด ภาพในวาระท้ายก็ย่อมต้อง

แตกต่างไปจากปัจจเจกที่มีครอบครัวและมีพื้นที่บ้านของตน แม้จะไม่สามารถตัดสินได้ว่าแบบใดมีคุณค่า

มากกว่า 

 

 

  



 

 

3. การฆ่าตัวตาย (Suicide) 

การฆ่าตัวตาย หมายถึง การที่บุคคลทำร้ายตนเองด้วยวิธีการใดก็ตามด้วยความสมัครใจ โดยมีเจตนาให้

ตนเองเสียชีวิต โดยอาจประสบผลสำเร็จในการกระทำนั้นหรือไม่ก็ได้ Curra (1994) ในส่วนนี้ผู้วิจัยจะแบ่งเป็น 3 

มิติในการอธิบายเรื่องการฆ่าตัวตาย คือ มิติที่มองจากสำนักดั้งเดิมทางสังคมวิทยา มิติทางสังคมและเศรษฐกิจ 

สุดท้ายคือมิติจากผู้ที่ฆ่าตัวตายเอง  

หากกล่าวถึงการฆ่าตัวตายที ่เป็นปรากฏการณ์ในเมืองคงไม่กล่าวถึงทฤษฎีทางสังคมของ Emile 

Durkheim คงไม่ได ้เขามองการฆ่าตัวตายเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมที่เกิดจากปัจจัยภายนอก ซึ่งแตกต่างออกไป

จากทฤษฎีทางจิตวิทยาที่ให้ความสำคัญกับความรู้สึกนึกคิดของปัจเจกบุคคลมากกว่า โดยปัจจัยที ่Durkheim ให้

ความสำคัญคือปฏิสัมพันธ์และสภาพแวดล้อมในสังคมที่แตกต่างกันทำให้เกิดรูปแบบการฆ่าตัวตายที่ต่างกัน เขา

ได้แบ่งการฆ่าตัวตายออกเป็น 4 แบบ ดังนี้ 

1. ฆ่าตัวตายเพราะยึดสังคมเป็นหลัก (altruistic suicide) เกิดจากการที่บุคคลมีความผูกพันกับ

กลุ่มหรือสังคมมากเกินไป จนกระทั่งยอมเสียสละชีวิตของตนเพื่อผลประโยชน์หรือการคงอยู่

ของกลุ่ม เช่น การคว้านท้องตนเอง หรือนักบินกามิกาเซ ่เป็นต้น 

2. การฆ่าตัวตายเพราะยึดตัวเองเป็นหลัก (egoistic suicide) การฆ่าตัวตายแบบยึดตนเอง คือการ

ที่บุคคลมีความยึดติดกับตนเองมาก แต่มีความผูกพันกับกลุ่มหรือสังคมน้อยเกินไป จึงทำให้เกิด

ความยับยั้งชั่งใจจนมีโอกาสเสี่ยงกับการฆ่าตัวตาย มักพบในสังคมสมัยใหม่ รวมทั้งกลุ ่มคน

ว่างงานและผู้สูงอายุเพศชาย 

3. การฆ่าตัวตายเพราะสังคมไร้บรรทัดฐาน (anomic suicide) การฆ่าตัวตายจากการที่ไม่สามารถ

ปรับตัวเข้ากับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และไร้บรรทัดฐานร่วมกันในสังคม ไม่ว่า

จะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางลบ เช่น วิกฤตเศรษฐกิจ หรือการเปลี่ยนแปลงทางบวก เช่น การ

ถูกล็อตเตอรี่รางวัลใหญ่ 

4. การฆ่าตัวตายเพราะสังคมมีกฎเกณฑ์เคร่งครัดเกินไป (fatalistic suicide) การฆ่าตัวตายจาก

การควบคุมที่มากเกินไปของสังคม การถูกควบคุมอย่างเข้มงวดมากเกินไป ไม่เพียงแต่ทำให้

บุคคลสูญเสียความเป็นตัวของตัวเอง แต่ยังทำลายความหวังที่มีในอนาคต ผู้ที่ฆ่าตัวตายในกลุ่ม

นี้มักได้แก่ ทาส นักโทษ และผู้ป่วยจิตเวชที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลซึ่งตรงกับกรอบแนวคิด

หลักของงานนี้ที่ว่าสภาพแวดล้อมสังคมเมืองส่งผลต่อการตาย 



 

 

 
การฆ่าตัวตายในกรอบของการมองเมืองสมัยใหม่จึงมักจะไปตกอยู่ในประเภทที่ 2 การฆ่าตัวตายเพราะ

ยึดตัวเองเป็นหลัก (egoistic suicide) ตามทฤษฎีของ Durkheim สาเหตุของการฆ่าตัวตายในรูปแบบนี้มีความ

เกี่ยวข้องกับ “ความแปลกแยก” (Alienation) ที่ได้กล่าวไปข้างต้น เนื่องจากตัวบุคคลขาดการยึดโยงในสังคม ไม่

มีปฏิสัมพันธ์ในเชิงลึก (Strong Tie) บวกกับความกดดัน หรือความล้มเหลวในชีวิตทำให้เกิดการฆ่าตัวตายขึ้นใน

ที่สุด 

มุมมองในระดับสังคมอาจมองการฆ่าตัวตายได้ในสองแง่ทั้งในด้านที่เข้าใจและไม่เข้าใจในสภาวะดังกล่าว 

ศาสตราจารย์ นายแพทย์มาโนช หล่อตระกูล ผู้เชี ่ยวชาญด้านจิตเวช โรงพยาบาลมหิดล ได้เขียนบทความ 

“Ramamental” เพื ่อให้สังคมได้ทำความเข้าใจเกี ่ยวกับคนที่คิดจะฆ่าตัวตายไว้ว่า  การฆ่าตัวตายนั ้นเป็น 

“ทางเลือก”ในการแก้ไขปัญหาของผู้กระทำ ไม่ใช่เพื่อฆ่าตัวตายแค่เพื่อการหยุดยั้งความทุกข์ ความเจ็บปวดที่

เกิดขึ้นในตอนนั้น ในทางตรงกันข้ามยังมีคนอีกจำนวนหนึ่งในสังคมที่ไม่เข้าใจและติเตียนการกระทำนั้นว่าเห็นแก่

ตัว โดยส่วนมากมีพ้ืนฐานความเชื่อมาจากศาสนาพุทธที่บอกว่าการฆ่าตัวตายเป็นบาปหนาทำให้เกิดความทุกข์แก่

คนที่ยังอยู่ ในทางพุทธศาสนาได้อธิบายว่าการฆ่าตัวตายเป็นบาปใหญ่หลวงเพราะผิดศีลข้อที่หนึ่ง ปาณาติปาตา 

เวรมณ ีสิกฺขาปทํสมาทิยามิ “เว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต” โดยเฉพาะอย่างยิ่งชีวิตตนเอง เป็นการหนีปัญหา แก้ไข

ปัญหาไม่ตรงจุด ไม่สามารถพ้นทุกข์ได้อย่างแท้จริง เพราะศาสนาพุทธมีความเชื่อเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดและ

ความเชื่อหลังความตาย ฆ่าตัวตายแล้วก็ไม่ได้จะจบทุกปัญหาได้ บุคคลนั้นจะต้องมาชดใช้กรรมอีกหลายภพหลาย

ชาติกว่าบาปในการปลิดชีวิตตนเองจะหมดไป  

ในขณะที่มุมมองทางเศรษฐศาสตร์จะมองว่าการฆ่าตัวตายเป็นการสูญเสียทรัพยากรมนุษย์  เมื ่อปี 

พ.ศ.2548 ได้มีการคำนวณความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากการนำอายุการทำงานเฉลี่ยที่เหลืออยู่จนถึงเกษียณและ

ค่าเฉลี่ยรายได้ที่จะหาได้จนถึงอายุเกษียณของผู้เสียชีวิตจากการฆ่าตัวตาย พบว่าเป็นเงินจำนวน 16,000 ล้าน

บาท ในขณะนั้น และจะเพ่ิมอีก 5 เท่าตัวหากผู้ที่พยายามฆ่าตัวตายกระทำสำเร็จ ยังไม่รวมมูลค่าผลกระทบอ่ืน ๆ 

ที่ตามมา หรือปัญหาเชิงลึกที่ไม่สามารถประเมินค่าออกมาเป็นตัวเลขได้ชัดเจนอีก 

หลักฐานหนึ่งที่สำคัญจากมุมมองของคนที่คิดจะฆ่าตัวตายคือ จดหมายลาตาย เมื่อได้ค้นคว้าดูจดหมาย

ลาตายตามที่สำนักข่าวรายงานเราจะสามารถเห็นรูปแบบในการเขียนบางอย่างที่คล้ายคลึงกัน โดยส่วนมากจะ

บอกสาเหตุการฆ่าตัวตายครั้งนี้ รวมถึงการขอบคุณและขอโทษคนรอบข้างที่ยังอยู่ และส่วนมากจะมีสาเหตุการ

ตายจากการความทุกข์ในความสัมพันธ์กับคนรัก และปัญหาทางด้านการเงิน ในลักษณะตัดพ้อ มุมมองในระดับนี้

จะเห็นได้ว่าเมื่อบุคคลต้องเผชิญกับความยากลำบากในชีวิตและคิดว่าไม่มีทางไหนจะดีไปกว่าการเลือกจากโลกนี้

ไป บุคคลนั้นจึงเลือกและติดสินใจที่จะฆ่าตัวตาย กล่าวคือการฆ่าตัวตายอาจมีได้หลายเหตุจูงใจทั้ง สถานการณ์



 

 

บีบบังคับ การประสบกับความเจ็บปวด ไม่สามารถทนกับสถานการณ์ท่ีเป็นอยู่ได้ แต่ทั้งหมดทั้งปวงการฆ่าตัวตาย

เป็นการตัดสินใจและความปรารถนาของบุคคลเองที่จะกระทำ 

ตามรายงานของกรมสุขภาพจิตเมื่อปี พ.ศ. 2540 – 2561 ในภาพรวมทั้งประเทศเมื่อเทียบต่อประชากร

หนึ่งแสนคน อัตราการฆ่าตัวตายมีแนวโน้มที่จะลดลง แต่ถ้าในช่วงปี พ.ศ.2559 - 2561 ตัวเลขมีแนวโน้มสูงขึ้น

เล็กน้อย ส่วนกรุงเทพฯ มีอัตราการฆ่าตัวตายสูงเป็นอันดับที่ 2 ของประเทศเป็นจำนวน 150 ราย (ชาย 120 และ

หญิง 30 ราย) รองจากจังหวัดเชียงใหม่จำนวน 165 ราย (ชาย 133 ราย และหญิง 32 ราย ) พบว่ามีสัดส่วนของ

สาเหต ุดังนี้ 

แผนภูมิที่ 8 แผนภมูิแสดงสัดส่วนสาเหตุการฆา่ตัวตาย พ.ศ. 2540 - 2561 

ที่มา: กรมกิจการผูสู้งอายุสังกัดกระทรวงมหาดไทย 

 

แผนภูมิที่ 9 แสดงอัตราการฆ่าตัวตายต่อประชากรหนึ่งแสนคนจำแนกตามปีพ.ศ. 2540 - 2561 

ที่มา: กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุข 
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เทคโนโลยีการสื่อสารและการายงานข่าวการฆ่าตัวตายที่ลงรายละเอียดและมีความถี่ค่อนข้างมากในการ

นำเสนอข่าวอาจทำให้เกิดการฆ่าตัวตายเลียนแบบ (copycat suicide) และมีผลต่อการเพิ่มขึ้นของอัตราการฆ่า

ตัวตาย ยกตัวอย่างกรณีที่เชสเตอร์ นักร้องนำวง ลิงคินพาร์ก เสียชีวิตจากการฆ่าตัวตาย ทำให้แฟนคลับบางคน

ของวงนี้ที่มีอาการซึมเศร้าอยู่แล้ว มีอาการรุนแรงมากขึ้น และทำให้สถิติการฆ่าตัวตายหลังข่าวที่ว่าสูงพรวดพราด

อยู่ระยะหนึ่ง 

ในช่วงปีหลังมานี้ข่าวการฆ่าตัวตายเนื่องจากความเครียดจากการเรียนพบได้บ่อยมากขึ้น เช่น นิสิตโดด

ตึกฆ่าตัวตายเพราะเรียนหนัก มักเป็นช่วงการสอบหรือช่วงอ่านหนังสือ ประกอบกับโรคที่ัสังคมกำลังให้ความ

สนใจและทำความเข้าใจที่มักเป็นอาการที่มาพร้อมกับการฆ่าตัวตาย คือโรคซึมเศร้า เมื่อปีที่แล้ว องค์การอนามัย

โลกรายงานว่าวิธีการฆ่าตัวตายที่ถูกใช้มากที่สุดคือ การกินยาฆ่าแมลง แขวนคอ และการใช้ปืน ส่วนประเทศไทย

เป็นประเทศที่มีอัตราการฆ่าตัวตายสูงที่สุดในอาเซียน มีอัตราการฆ่าตัวตายอยู่ที่ 14.4 คนต่อประชากร 100,000 

คน  แม้ว่าการลดการฆ่าตัวตายไม่ได้อยู่ในการพัฒนาอย่างยั่งยืน(SDGs)โดยตรง แต่องค์การอนามัยก็มีความ

พยายามในการลดจำนวนการฆ่าตัวตายในภาพรวม 

ตารางที่ 6 วิเคราะหป์ัจจัยขับเคลือ่น (STEEPV) ที่น่าจะส่งผลต่อการฆ่าตัวตาย  

STEEPV ปัจจัยท่ีพบ 

ปัจจัยด้านสังคม (Social) 
ปฏิสัมพันธ์ที่ปัจเจกมีต่อระบบสังคม, ความแปลกแยก, การเผชิญสภาวะ
วิกฤติ 

ปัจจัยด้านเทคโนโลยี (Technology) 
เทคโนโลยีที่เอื้อให้เกิดการผลิตซำ้ของข้อมูลข่าวสารที่นำไปสู่พฤติกรรม
เลียนแบบ (copycat suicide) 

ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ (Economic) ความกดดันจากระบบเศรษฐกิจ, เศรษฐกิจแบบแข่งขันสูง 

ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental) 
ผลกระทบจากปญัหาสิ่งแวดล้อม เช่น น้ำท่วม, ไฟไหม้, แผ่นดินไหว ที่บีบให้
ปัจเจกพบกับภาวะวิกฤติของตน 

ปัจจัยด้านการเมือง (Politic) การขาดแคลนสวสัดิการจากรัฐ 
ปัจจัยด้านคณุค่า (Value) ความเชื่อทางศาสนา, ค่านิยมการมองการฆ่าตัวตายเป็นหนึ่งในทางเลือก 

  



 

 

4. การตายหมู่จากอุบัติเหตุ (Accident and Mass death) 

การตายหมู่จากอุบัติเหตุ หมายถึง ปรากฏการณ์ที่มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากจากอุบัติเหตุซึ่งมีด้วยกันหลาย

รูปแบบ แต่อุบัติเหตุที่คนเมืองมักคุ้นชิน คือ อุบัติเหตุจากการเดินทาง องค์การสหประชาติมีเป้าหมายในการลด

ความตายจากอุบัติเหตุบนถนน ซึ่งอยู่ในเป้าหมายที่ 3.6 “ลดจำนวนการตายและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน

ทั่วโลกลงครึ่งหนึ่ง ภายในปีพ.ศ.2573” เมืองเป็นพื้นที่ที่มีประชากรอาศัยอยู่มากและมีการขนส่งหลากปลาย

ประเภท กรุงเทพฯก็เป็นเมืองที่มีการเคลื่อนที่และเดินทางในเมืองอยู่ตลอดเวลา การเดินทางหลักที่ใช้กันคือการ

เดินทางบนท้องถนน และเมื่อกล่าวถึงอุบัติเหตุในกรุงเทพฯที่เกิดขึ้นกับคนหมู่มาก ภาพที่มักเห็นจนชินตาคือ

อุบัติเหตุในการเดินทาง โดยจะกล่าวถึงการเดินทางทางบกและทางอากาศ 

ขณะนี้กรุงเทพฯ เป็นศูนย์กลางการบินของประเทศไทย ถึงแม้ว่าสนามบินสุวรรณภูมิจะตั้งถัดออกไปจาก

ใจกลางกรุงเล็กน้อย แต่ก็เป็นไปด้วยเงื่อนไขทางด้านความปลอดภัย กล่าวกันว่าการเดินทางโดยเครื่องบินเป็นการ

เดินทางที่มีความปลอดภัยมากที่สุด เมื่อเทียบกับการเกิดอุบัติเหตุจากการเดินทางด้วยวิธีอื่น อัตราการเสียชีวิต

บนเครื่องบินนั้นอยู่ที่ 1 ใน 205,552 หากเทียบกับอัตราการเสียชีวิตในแบบอื่น จะพบว่า มีผู้เสียชีวิตจากการขี่

จักรยาน 1 ใน 4,050 การจมน้ำ 1 ใน 1,086 คน และอุบัติเหตุทางรถยนต์ 1 ใน 102 คน งานวิจัยด้านการบินของ

สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์  (MIT: Massachusetts Institute of Technology) รุบะว่าความปลอดภัย

ทางด้านการบินมีสูงขึ้นเรื่อย ๆ หว่างปี  ค.ศ.1988-1997    อัตราการเสียชีวิตจากเครื่องบิน เท่ากับ 1 ใน 1.3 

ล้าน ค.ศ. 1998-2007  อัตราการเสียชีวิตจากเครื่องบิน เท่ากับ 1 ใน 2.7 ล้าน ค.ศ. 2007 - 2017 อัตราการ

เสียชีวิตจากเครื่องบิน เท่ากับ 1 ใน 7.9 ล้าน  

แผนภูมิที่ 10 แสดงการเกิดอุบัตเิหตุในการบินและจำนวนผู้เสยีชีวิตจากเหตุการณ ์

ที่มา:https://to70.com/to70s-civil-aviation-safety-review-2019/ 

https://to70.com/to70s-civil-aviation-safety-review-2019/


 

 

 แผนภูมิด้านบนแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มที่ลดลงของอุบัติทางอากาศและจำวนวผู้เสียชีวิตที่ลดลจาก
การเดินเดินด้วยเครื่องบิน ถึงแม้จะมีปัจจัยอย่างอ่ืนเช่นความขัดข้องทางเทคนิคที่วงการการบินพ่ึงประสบปัญา
หาไปจากเครื่องบินรุ่น Max370  

การเดินทางบนท้องถนนเป็นรูปแบบการเดินทางหลักในกรุงเทพฯ สำนักข่าว CNN ได้จัดอันดับเมืองรถ

ติดในโลก โดยกรุงเทพถูกจัดอยู่ในอันดับ 3 ของโลกเมื่อปีพ.ศ.2561 และจากการรายงานขององค์การอนามัยโลก 

พ.ศ.2561 ระบุว่าในปีนั้นมีผู้เสียชีวิตจากการชนกันบนถนนทั่วโลกเพิ่มขึ้นจาก 1.25 ล้านคน เป็น 1.35 ล้านคน

ในช่วงสามปีที่ผ่านมา ซึ่งเท่ากับ 3,700 คนต่อวัน และมากกว่าครึ่งนึงเสียชีวิตจากการขี่จักรยานยนต์ รถจักรยาน

และคนเดินถนน (Vulnerable Road User) เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2553 มีการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ

ครั้งที่ 64 มีการรับรองคำประกาศเจตนารมณ์ปฏิญญามอสโก ประกาศให้ปี พ.ศ.2554 - 2563 เป็นทศวรรษแห่ง

ความปลอดภัยทางท้องถนน (Decade of Action for Road Safety) และเรียกร้องให้ประเทศสมาชิกดำเนินการ

ตามแผนปฏิบัติการ และกำหนดเป้าหมายการลดการเสียชีวิตในระดับที่ท้าทายให้เหมาะสมกับปัญหาอุบัติเหตุทาง

ถนนของแต่ละประเทศเมื่อสิ้นสุดทศวรรษ  

สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนข้อที่ 3.6 ที่มีเป้าหมายเพื่อจะลดอุบัติทางถนนลงกว่าครึ่งหนึ่ง

ภายในปีพ.ศ.2573 ประเทศไทยในฐานะที่เป็นสมาชิกองค์การสหประชาติ ได้จัดตั้งคณะกรรมการศูนย์อำนวยการ

ความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) ขึ้น เพ่ือกำหนดมาตรการให้เกิดความปลอดภัยตามปฏิญญา  

เสาหลักท่ี 1 การจัดการเพ่ือความปลอดภัยทางถนน (Road Safety Management) 
เสาหลักที่ 2 ถนนปลอดภัย (Safer Roads and Mobility) 
เสาหลักที่ 3 รถปลอดภัย (Safer Vehicles) 
เสาหลักที่ 4 พฤติกรรมปลอดภัย (Safer Road Users) 
เสาหลักที่ 5 การดูแลหลังเกิดเหตุ (Post-Crash Response) 

 



 

 

ตารางที่ 7 แสดงเป้าหมายโลกด้านความปลอดภันทางถนน 

ที่มา : รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์อุบัตเิหตุทางถนนของกระทรวงคมคมพ.ศ. 2561 

 

อุบัติเหตุบนท้องถนนของไทยมีจะพุ่งสูงในช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ มาตรการที่นำมาใช้

เพื่อลดอุบัติเหตุดังกล่าวคือการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดโดยการตั้งด่านตรวจ ที่เรามักได้ยินว่า 7 วัน

อันตราย สถิติจำนวนผู้เสียชีวิตในช่วงเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่จำแนกตามปีพ.ศ.  2559 - 2563 ยังไม่มี

แนวโน้มที่เพ่ิมขึ้นหรือลดลงที่ชัดเจน รวมไปถึงสถิติจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนของไทยจำแนกตาม

ปีพ.ศ. 2559 - 2563 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

 

 



 

 

ตารางที่ 8 แสดงจำนวนผู้เสียชีวิจจากเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ พ.ศ.2559 - 2563 

ปี/เทศกาล สงกรานต์ ปีใหม่ 

2559 442 380 

2560 390 478 

2561 418 423 

2562 386 463 

2563 - 373 

ที่มา: ศูนย์ข้อมูลอุบัตเิหตุ Thai RSC 

   
ตารางที่ 9 แสดงสถิติผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนถนนในประเทศไทยและในกรุงเทพฯ จำแนกตามปีพ.ศ. 2559 - 2562 

ปี/จำนวน ทั้งประเทศไทย กรุงเทพฯ 

2559 14,175 604 

2560 15,453 651 

2561 16,166 632 

2562 14,175 580 

ที่มา: ศูนย์ข้อมูลอุบัตเิหตุ Thai RSC 

 
พบว่าสถิติผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนถนนในกรุงเทพฯ จำแนกตามปีพ.ศ. 2559 - 2562 มีแนวโน้มที่จะ

ลดลง ส่วนใหญ่เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากจักรยานยนต์ อย่างไรก็ดีจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนถนนของไทย

ยังยังถือว่าเป็นจำนวนที่สูง นอกจากนี้ไทยยังอยู่ในอันดับที่ 44 ของโลกในการเกิดอุบัติบนท้องถนน และมีอัตรา

การเสียชีวิตบนถนนเป็นอันดับที่ 8 ของโลกเมื่อเทียบกับประชากร 100,000 คน นับว่าเป็นอันดับที่สูง  

 

 

 

 

 

 



 

 

ตารางที่ 10 แสดงอัตราการเสียชีวิตบนถนนจำแนกตามประเทศในปีพ.ศ. 2561 

ลำดับ ประเทศ อัตราการเสียชีวิต 

1.  Saint Lucia 35.4 

2.  Burundi 34.7 

3.  Zimbabwe 34.7 

4.  Dominican Republic 34.6 

5.  Democratic Republic of the Congo 33.7 

6.  Venezuela (Bolivarian Republic of) 33.7 

7.  Central African Republic 33.6 

8.  Thailand 32.7 

9.  Mali 31.1 

10.  Cameroon 30.1 

ที่มา: GLOBAL STATUS REPORT ON ROAD SAFETY 2018 

  
ดร. ณภัทร จาตุศรีพิทักษ์ นักเศรษฐศาสตร์จุลภาคประยุกต์, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้ก่อตั้ง 

บริษัท Siametrics Consulting จำกัด บริษัทที่ให้บริการคำปรึกษาด้านกลยุทธ์ด้วยข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ มี

ความเห็นว่าเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI: Artificial Intelligence) จะสามารถบูรณาการข้อมูลที่จำเป็นต่อการ

แก้ไขปัญหาจราจรและช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนของไทยได้มาก 

 

ตารางที่ 11 วิเคราะห์ปัจจัยขับเคลื่อน (STEEPV) ที่น่าจะส่งผลต่อความตายหมู่จากอุบัตเิหตุ  

STEEPV ปัจจัยท่ีพบ 

ปัจจัยด้านสังคม (Social) 
การเพิ่มจำนวนของประชากร, การย้านถิ่นฐานเข้าสู่เมือง, ความไม่เท่าเทียม
กันทางสังคม 

ปัจจัยด้านเทคโนโลยี (Technology) เทคโนโลยีด้านการคมนาคม 

ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ (Economic) ระบบทุนนิยม, อุตสาหกรรมในเมอืง 
ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental) ความแออัดของเมือง, เครือข่ายและโครงสรา้งการเดินทางในเมือง  

ปัจจัยด้านการเมือง (Politic) 
การบังคับใช้กฏหมายทีไ่ม่เข้มแข็ง, กฏหมายควบคมุแรงงาน, กฏหมาย
มลพิษ, กฏหมายบังคับใช้เรื่องยานพาหนะ 

ปัจจัยด้านคณุค่า (Value) ความประมาท, การไม่มีจติสำนึกต่อส่วนรวม, ไม่เคารพกฏหมาย 

 



 

 

รายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อขยายความปัจจัยขับเคลื่อน STEEPV 

Transportation technology (เทคโนโลยีด้านการคมนาคม) และ เครือข่ายโครงสร้างการเดินทางใน

เมือง กล่าวคือ เทคโนโลยีด้านการคมนาคม คือ การประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะด้วยวิทยาศาสตร์อย่างเป็น

ระบบ เป็นการคิดค้นหรือดำเนินการใด ๆ ก็ตามที่เก่ียวข้องกับการเคลื่อนย้ายของมนุษย์และสิ่งของ เพ่ือแก้ไข

ปัญหาและยกระดับคุณภาพชีวิต ประกอบด้วยโครงสร้าง (infrastructure) พาหนะ (vehicles) และระบบ

บริหารจัดการ (operations) การพัฒนาของเทคโนโลยีคมนาคมในปัจจุบันสอดรับกับบริบทของสังคมยุค

อุตสาหกรรมที่เน้นการขนส่งมวลชนและสินค้าจำนวนมากในเวลาที่รวดเร็วที่สุดและในระยะทางที่สั้นที่สุด  

เครือข่ายและโครงสร้างการเดินทางในเมืองจึงเป็นเทคโนโลยีด้านการคมนาคมที่พัฒนาขึ้นให้มีรูปแบบเฉพาะ

สำหรับความต้องการภายในพื้นที่ของเมืองยุคอุตสาหกรรม เช่น ถนนใหญ่ที่เอื้อให้เคลื่อนย้ายด้วยความเร็ว 

ยานพาหนะท่ีบรรจุคนและสิ่งของได้เป็นจำนวนมาก หรือระบบบริหารการจราจรเพื่อจัดการกับพาหนะจำนวน

มาก เป็นต้น   

  



 

 

3. การตายจากการฆาตกรรม (Brutal murder death) 

คดีฆ่าหั่นศพแม่ใส่ตู้เย็น เมื่อช่วงเดือนพฤศจิกายนปีที่ผ่านมา และเมื่อเร็ว ๆ นี้มีคดีไอซ์หีบเหล็ก ทั้งสอง

คดีเป็นคดีฆาตกรรมสะเทือนขวัญคนไทยอย่างมาก ด้วยวิธีการก่อเหตุที ่โหดร้ายและรุนแรง คดีฆาตกรรม

กลายเป็นเรื่องที่เราพบเห็นได้ในข่าวรายวัน ไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป ข่าวลักษณะนี้มีให้เห็นได้บ่อยครั้งในเขต

เมืองและดูเหมือนจะมีความถี ่เพิ ่มขึ ้นเรื ่อย ๆ สอดคล้องกับจำนวนคดีอาชญากรรมในกรุงเทพฯที่เพิ ่มขึ้น 

สอดคล้องกับรายงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเมื่อปี 2560 คดีส่วนมากจะมีความเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินและ

ความบีบคั้นทางเศรษฐกิจในสังคมเมือง ทุกคนต้องดิ้นรนกับค่าใช้จ่ายในเมืองที่พุ่งขึ้นทุกปี นอกจากนี้ผู้วิจัยมอง

ว่าเทคโนโลยีที่รวดเร็วเปลี่ยนแปลงตลอดทำให้คนรออะไรได้ไม่นานเท่าเพราะเชื่อว่าความก้าวหน้าของเทคโนโลยี

สามารถร่นระยะเวลารอให้สั้นลงได้ งานวิจัยด้านการตลาดได้ออกมาเผยแพร่ว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคกำลัง

เปลี่ยนไป “อยากได้อะไร ต้องได้เดี๋ยวนี้!” ใจร้อนขึ้นทำให้ตลาดผู้ผลิตต้องปรับตัวตามพฤติกรรมของผู้บริโภค จึง

ใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการแก้ไขปัญหา ลดระยะเวลาในการดำเนินการต่าง ๆ  

 แต่เรื่องที่เป็นข้อสังเกตหลักของผู้วิจัยคือความรุนแรงที่เกิดขึ้นในการฆาตกรรมดูเหมือนจะมีแนวโน้ม
ไปในทางลบมากขึ้นด้วย  

 
ตารางที่ 12 แสดงจำนวนคดีอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในกรุงเทพฯ  

ประเภทคดี พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 ความแตกต่าง 

ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย 2179 2636 457 

ความผิดเกี่ยวกับทรัพยส์ิน 10818 10312 131 

ความผิดคดีพิเศษ(ค้ามนุษย์/ลิขสทิธ์ิ) 860 1423 563 

ความผิดเกี่ยวกับยาเสพตดิปืน 58126 90189 32072 

ที่มา: สำนักงานตำรวจแห่งชาต ิ

 

จากดัชนีการก่ออาชญากรรมในภูมิภาคอาเซียนเทียบประชากรต่อ 1 แสนคน ประเทศไทยถือว่ามีอัตรา

การก่ออาชญาอยู่ในระดับที่ต่ำเป็นลำดับที่ 7 จาก 9 ประเทศ (ไม่มีข้อมูลของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน

ลาว) ส่วนอันดับ 1 คือประเทศมาเลเซียที่มีคดีอาชญากรรมสูงสุดและประเทศบูรไนมีอัตราการก่ออาชญากรรม



 

 

ต่ำสุดในกลุ่มประเทศอาเซียน แต่อย่างไรก็ดีจากการสัมภาษณ์นักอาชญาวิทยา12พบว่าความรุนแรงของการก่อ

อาชญากรรมมีมากขึ้นและมีความถี่เยอะขึ้นเมื่อเทียบจากอดีต เนื่องจากปัจจุบันมีสื่อออนไลน์ที่ทันสมัยรวดเร็ว 

สามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก ดังนั้นจึงทำให้เราสามารถเสพภาพข่าวความรุนแรงได้ ง่ายขึ้นและถี่ขึ้น ทฤษฎีทาง

อาชญาวิทยาที่มักถูกยกขึ้นมาอธิบายการเกิดก่อเหตุอาชญากรรมคือ ทฤษฎีสามเหลี่ยมอาชญากรรม (Triangle 

Crime Theory) ซึ่งกล่าวถึงองค์ประกอบที่เหมาะสม 3 ประการในการก่ออาชญากรรม ได้แก่ (1) ผู้กระทำการ

หรือคนร้าย (2) เหยื่อหรือเป้าหมาย และ (3) ช่วงเวลาและสถานที่ 

สามองค์ประกอบนี้มักถูกใช้ในการวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อหาแนวทางการป้องกันก่อนที่จะเกิดเหตุ
ขึ้น และในการสนทนากลุ่ม นักอาชญาวิทยาได้ลงรายละเอียดในแต่ละองค์ประกอบไว้ว่า ประเด็นแรกคือ
ผู้กระทำการ จากการสังเกตกลุ่มผู้กระทำความผิดสามารถจำแนกคนเหล่านี้ออกมาเป็น 3 ประเภท (1) กลุ่ม
คนที่ก่อเหตุด้วยอารมณ์ชั่ววูบ กลุ่มคนประเภทแรกนี้จะรู้สึกผิดต่อการกระทำของตัวเองในภายหลัง ทำไป
เพราะบันดาลโทสะ และมักมองความตายเป็นความรุนแรง (2) มืออาชีพ ส่วนมากมักมีความคุ้นเคยกับความ
ตาย เช่น การฆ่าหมูและไก่เป็นประจำ จึงคิดว่าการฆ่าคนคนหนึ่งก็ไม่ต่างอะไรจากการฆ่าสัตว์หนึ่งตัว (3) กลุ่ม
คนที่มีปัญหาทางจิต จะเกิดความพอใจก็ต่อเมื่อเห็นผู้อ่ืนถูกทรมานหรือตนเองไปทรมานผู้อื่นกระทั่งเสียชีวิต  
 

ตารางที่ 13 แสดงอัตราการก่ออาชญากรรมต่อประชากรหนึ่งแสนคน จำแนกตามประเทศในอาเซียน 

ลำดับ ประเทศ อัตราการก่ออาชญากรรม 

1 Malaysia 58.84 

2 Cambodia 50.66 

3 Myanmar 45.86 

4 Indonesia 45.84 

5 Vietnam 45.35 

6 Philippines 42.16 

7 Thailand 40.48 

8 Singapore 30.57 

9 Brunei 27.68 

*ไม่มีข้อมลูสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
ที่มา: www.numbeo.com 

 

12 ดร.นัทธี จิตสวา่ง (อดีตอธิบดีกรมราชทัณฑ์)  

http://www.numbeo.com/


 

 

 

ภาพที ่2 แสดงความถี่การเกดิอาชญากรรมในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเตียง 

ที่มา: www.numbeo.com 

 
องค์ประกอบต่อมาคือเป้าหมายหรือเหยื่อ นักอาชญาวิทยาได้แบ่งเป็นสองกลุ่ม กลุ่มแรกคือเหยื่อทั่วไปที่

ไม่ได้คิดมาก่อนว่าต้องมาประสบกับเหตุร้ายถึงขั้นเสียชีวิต กลุ่มที่สองคือเหยื่อที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีการใช้

ความรุนแรงหรือเป็นผู้ใช้ความรุนแรงเสียเอง ดังนั้นกลุ่มคนเหล่านี้มักจะรู้ตัวว่าตนเองมีความเสี่ยงที่จะตาย  

องค์ประกอบสุดท้ายคือเวลาและสถานที่ก่อเหตุ ในความเป็นจริงแล้วอาชญากรรมคือส่วนหนึ่งของระบบ

สังคมเมือง สามารถเกิดขึ้นในทุกพื้นที่ แต่อาจมีรูปแบบที่แตกต่างกันตามธรรมชาติของพื้นที่นั้น หรือแม้กระทั่ง

เกิดในพื้นที่เดียวกันก็อาจมีรูปแบบที่ต่างกัน ดังนั้นองค์ประกอบในด้านนี้จึงสามารถสะท้อนออกมาได้ชัดเจนถึง

ความแตกต่างระหว่างอาชญากรรมในเมืองและชนบท นอกเหนือจากสิ่งอื่นแล้วยังเป็นเพราะการออกแบบพื้นที่

เมืองในฐานะที่เป็นสิ่งปลูกสร้างที่มนุษย์สร้างขึ้น (Built Environment) งานศึกษาเรื่องการออกแบบเมืองได้ให้

ความเห็นไว้ว่า อาชญากรรมเกิดขึ้นเพราะเหตุผลหนึ่งคือการออกแบบพื้นที่สาธารณะไม่ก่อให้ความปลอดภัยใน

การใช้ชีวิต พร้อมกับเสนอไว้ว่าการออกแบบพ้ืนที่สาธารณะให้มีความปลอดภัยมากยิ่งสามารถทำได้โดยลดขนาด

ของพื้นที่ให้เกิดความหนาแน่นเหมาะสมกับการใช้งาน เพื่อลดความรู้สึกของการเป็นเจ้าของพื้นที่หนึ่ง ๆ ที่ตน

สามารถทำอะไรก็ได้ ในขณะที่บริเวณสวนส่วนตัวก็ต้องมีการระบุขอบเขตที่ชัดเจนเพ่ือแยกว่าอันไหนใครเข้ามาได้

หรือไม่ได ้ในงานศึกษาเดียวกันยังพบอีกว่าพ้ืนที่ที่ทรุดโทรมมีความสัมพันธ์กับระดับความยากจนในบริเวณนั้น ซึ่ง

บริเวณเหล่านั้นยกตัวอย่างเช่น สลัม ก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดอาชญากรรมมากกว่า  

http://www.numbeo.com/


 

 

นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มได้เพิ่มเติมว่า ความหนาแน่นของประชากรเชิงประมาณภายในเมืองก็

ส่งผลต่อการเกิดอาชญากรรมเนื่องจากเมื่อคนเยอะขึ้น ความแออัดเพิ่มมากขึ้นทำให้เกิดการกระทบกระทั่งกันได้

ง่ายและนำไปสู่เหตุรุนแรง ส่วนเชิงคุณภาพของประชากรได้มีงานวิจัยออกมาแล้วว่าระดับการศึกษาที่สูงของคน

ในพ้ืนที่จะทำให้การเกิดอาชญากรรมในพ้ืนที่นั้น ๆ อยู่ในระดับต่ำ 

การใช้ความรุนแรงในครอบครัวเป็นในปรากฏการณ์ที่สะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มการเกิดอาชญากรรมได้ 

จากการสำรวจของ fondation pour les études et recherches sur le développement international 

ประเทศไทยมีดัชนีการใช้ความรุนแรงภายในครอบครัวเป็นอันดับต้น ๆ ของกลุ่มประเทศที่กำลังพัฒนาจาก

ทั้งหมด 130 ประเทศ โดยประเทศที่มีการใช้ความรุนแรงภายในครอบครัวสูงสุดคือประเทศอิรัก ในขณะที่ประเทศ

สิงคโปร์เป็นประเทศที่มีการใช้ความรุนแรงอยู่ในดัชนีที่ต่ำที่สุด 

จะเห็นได้ว่าตัวเลขสถิติข้างต้นที่ได้กล่าวถึงทั้งหมดกำลังแสดงให้เราเห็นว่าสังคมเมืองกำลังเปลี่ยนแปลง

ไป การใช้ความรุนแรงกำลังถูกนำเสนออกมาอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้องค์การสหประชาติจะมีเป้าหมายในการลดการ

ใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบอยู่ในเป้าหมายที่ 16 “ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้

ทกคนเข้าถึงความยุติธรรม และสร้างสถาบันที่มีประสิทธิผล รับผิดรับชอบและครอบคลุมทุกระดับ” ก็ตาม ส่วน

เป้าหมายที่ 11 “ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิต้านทานและยั่งยืน” 

ยังเป็นเป้าหมายที่ควรเกิดขึ้นในทางปฏิบัติอยู่ 

ตารางที่ 14 วิเคราะห์ปัจจัยขับเคลื่อน (STEEPV) ที่น่าจะส่งผลต่อการตายอยา่งน่าสลดหดหู ่

STEEPV ปัจจัยท่ีพบ 

ปัจจัยด้านสังคม (Social) 
ความรุนแรงในสังคม, แรงกดดันในสังคม, การขาดหูตาและการเฝ้าระวังจาก
คนในชุมชน 

ปัจจัยด้านเทคโนโลยี (Technology) Public surveillance technology, การเข้าถึงสื่อท่ีให้ภาพความรนุแรง 

ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ (Economic) ความกดดันทางเศรษฐกิจ 

ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental) 
ความแออัดของเมือง, เมืองขาดพืน้ท่ีที่ส่งเสรมิให้เกิดสุขภาวะและพฤติกรรม
ที่ดี, เมืองมุมอับ  

ปัจจัยด้านการเมือง (Politic) กระบวนการยตุิธรรม, การบังคับใช้กฎหมาย 
ปัจจัยด้านคณุค่า (Value) อำนาจ, การไม่เคารพในความเป็นมนุษย์ 

 
  



 

 

6.การตายท่ีเกิดจากความเสี่ยงทางสังคม (Risk-Related death) 

ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง ความเป็นไปได้ในระดับที่คนสามารถรับรู้ถึงเหตุการณ์อันตรายที่จะเกิดขึ้นใน

อนาคต ความเสี่ยงจะไม่เห็นผลประจักษ์เท่ากับความอันตราย (Hazard) สังคมในฐานะที่เป็นโลกเสี่ยงภัย (world 

risk society) ในมุมมองของ อูริค เบค (Urich Beck) มีลักษณะไม่ปลอดภัยต่อการดำรงชีวิตประจำวันvpjk’ไม่

สามารถยอมรับหรือประณีประนอมผ่อนผันได้อีกต่อไปแล้ว แม้ว่าผลลัพธ์รุนแรงยังไม่เกิดขึ้นให้เห็นในทันที และ

ในบางความเสี่ยงยังไม่รู้สาเหตุและแนวทางแก้ไขที่ชัดเจน แต่ด้วยปัจจัยบ่งชี้หลายประการความเสี่ยงเหล่านั้นก็

สามารถพัฒนาขึ ้นเป็นความอันตรายได้ เช่น ปรากฎการณ์โลกร้อนที่เกิดขึ้นจาการเปลี่ยนแปลงของสภาพ

ภูมิอากาศโลก ไม่ใช่ปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วจะทำให้เราเกิดความไม่ปลอดภัยหรือเสียชีวิตในทันที แต่เป็น

แนวโน้มที่จะก่อให้เกิดความอันตรายหรือเหตุร้ายในอนาคต เช่น ภัยพิบัติ ความผันผวนของสภาพอากาศที่ส่งผล

กระทบต่อสิ่งมีชีวิต หรือยกตัวอย่างได้อีก เช่น โลกาภิวัฒน์และการเคลื่อนย้ายอย่างไร้ทิศทางของการพัฒนาอย่าง

ไม่หยุดยั้ง ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากโลกที่เปิดกว้างขึ้นนอกจากการเคลื่อนที่ของผู้คนและข้อมูลข่าวสาร คือ การ

เคลื่อนที่ของสิ่งอื่น ๆ ด้วย เช่น สัตว์แปลกถิ่น ไวรัส หรือขยะอิเล็กทรอนิกส์จำนวนมหาศาล ตัวอย่างอื่นได้แก่ 

การพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม นำไปสู่การทำลายทรัพยากรธรรมชาติ เกิดมลภาวะ เกิดความเหลื่อมล้ำใน

สังคม ข้อบ่งชี้เหล่านี้เปรียบเสมือนสัญญาณเตือนภัยว่าเหตุร้ายกำลังจะมาถึงและจะปรากฏขึ้นโดยส่งผลกระทบ

อย่างเท่าเทียมกันทั่วทั้งโลก การมีความเสี่ยงในสังคมหรือการเป็นโลกเสี่ยงภัย สะท้อนถึงสภาวะของความ

เปราะบางทางสังคม (Vulnerable Soceity) ที่คนจำนวนมากไม่ได้ตระหนักถึง  

 ยิ่งไปกว่านั้น เมื่อหันกลับมาพิจารณาความเป็นเมือง ภายใต้กรอบการมอง 3 มิต ิในมิติท่ีสาม กล่าวว่า 

เมืองไม่ได้ตั้งโดดเดี่ยวอยู่ด้วยตัวของมันเอง หากแต่เชื่อมโยงอย่างสลับซับซ้อนกับพื้นที่ภูมิภาครอบนอกและ

มากไปกว่านั้นคือเชื่อมโยงกับบริบทระดับโลก ดังนั้นจึงไม่อาจกล่าวได้ว่า ความเสี่ยงของโลกไม่ใช่ความเสี่ยง

ของเมือง ในทางกลับกัน ความเสี่ยงของโลก หรือการเป็น “โลกเสี่ยงภัย” จะยิ่งถูกขับเน้นให้เห็นอย่างเดน่ชัด

และส่งผกระทบต่อ “ความเป็นเมือง” มากกว่าพื้นท่ีใด ๆ 

ประเภทของความตายที่เกิดจากความเสี่ยงสามารถจัดหมวดหมู่ได้ ดังนี้ 

1. ความเสี่ยงจากภัยพิบัติ : น้ำท่วม ภัยแล้ง ดินถล่ม ภูเขาไฟระเบิด หากไม่เกิดขึ้นในพื้นที่เมือง 
เมืองก็ยังได้รับผลกระทบจากการถูกตัดขาดห่วงโซ่ทรัพยากรพื้นฐานในการผลิตและอุปโภค
บริโภค   

2. ความเสี่ยงจากการก่อการร้าย : ตึกถล่ม 

3. ความเสี่ยงจากมลภาวะ: PM. 2.5  



 

 

4. ความเสี่ยงจากพฤติกรรม: เป็นความเสี่ยงจากพฤติกรรมของความเป็นเมือง เช่น การบริโภคเกิน
ความจำเป็น ขาดการออกกำลังกาย สุขภาวะทางกายและทางจิต เป็นพฤติกรรมที่นำไปสู่โรค เช่น 
NCDs ที่สี่ยงต่อปัญหาสุขภาพในอนาคตระยะยาว 

5. ความเสี่ยงจากการเคลื่อนย้ายที่ทำให้เกิดโรคระบาดใหญ่/ทั่วโลก (pandemic): Mers, Sars, 
Covid-19 

ตัวอย่างการตายที่เกิดจากความเสี่ยงในปัจจุบัน: เมืองกับความเสี่ยงจากมลภาวะ 

การตายที่เกิดจากความเสี่ยงในเมือง ยกกรณีสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 (Particulate Matter) เป็นฝุ่น

ละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน เกิดจากหลายสาเหตุ เช่น การเผาในที่โล่ง ควันเสียที่มีจากรถยนต์ และควัน

เสียจากโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น ซึ่งควันเสียจากรถยนต์และควันจากโรงงานอุตสาหกรรมต่างก็เป็นกิจกรรมที่

เกิดขึ้นได้ในเมือง ฝุ่นที่เกิดขึ้นจะหนาแน่นในช่วงเวลากลางคืนหรือช่วงเวลาที่ลมสงบ นักวิชาการเผยว่าคนอยู่ตึก

สูงเสี่ยงรับมลพิษ PM2.5 มากกว่าคนเดินถนนหลายเท่า หากไม่มีลมพัดกรุงเทพฯ จะกลายเป็นโดมความร้อนดี ๆ 

นี่เอง เพราะเมืองเป็นพ้ืนที่ที่มีกิจกรรมและผลิตความร้อนออกมาตลอดเวลาที่เรามักเรียกว่า ป่าคอนกรีต ลักษณะ

ของเมืองโดยทั่วไปจะมีตึกสูงขึ้นไปเพื่อลดการใช้พื้นที่ในแนวราบ เปลี่ยนไปใช้พื้นที่ในแนวดิ่งแทน แต่ผลกระทบ

ของการสร้างตึกสูงจำนวนมากทำให้ไม่เกิดการไหลเวียนของลม ไม่มีลมพัดเข้าออกตามธรรมชาติ และส่งผลให้ฝุ่น

ไม่สามารถถูกพัดออกไปได้ เมื่อลมพัดก็ติดตึกและตกกลับลงมาอยู่ในเมืองเหมือนเดิม  

ปรากฏการณ์ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความล้มเหลวในกาบริหารเมือง และสะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนา

เมืองที่ไม่มีความยั่งยืน ถึงแม้ความทันสมัย (Modernity) จะเป็นแนวทางการพัฒนาเมืองเจริญรุ่งเรื่อง แต่ในอีก

ทางหากการพัฒนานั้นขาดความสมดุลในรักษาสภาพแวดล้อมให้เหมาะแก่การอยู่อาศัยทั้งในปัจจุบันและอนาคต 

ก็อาจไม่สามารถพูดได้อย่างเต็มปากว่าเป็นการพัฒนาเมืองไปสู่ความเจริญก้าวหน้า  ฝุ่นละอองขนาดเล็กนี้มี

ผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจโดยตรง เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคร้ายแรงในทางเดินหายใจได้ หรือไปกระตุ้น

ให้อาการที่เป็นอยู่แล้วรุนแรงมากยิ่งขึ้น ในบางรายอาจมีอาการทางผิวหนังร่วมด้วย  

อาการท่ีอาจเกิดข้ึนได้จากฝุ่นละอองขนาดเล็ก ได้แก่ 
1. โรคเยื่อบุตาอักเสบ 
2. โรคผิวหนัง 
3. โรคระบบทางเดินหายใจ 
4. โรคหัวใจและหลอดเลือด 
5. เสี่ยงเป็นอัมพาต เพราะฝุ่นละอองขนาดเล็กสามารถทำลายระบบประสาทได้ 
6. ไอเจ็บคอและมีเสมหะ 



 

 

7. เสี่ยงเป็นมะเร็ง เพราะฝุ่นละอองขนาดเล็กมีสาร P-A-Hs ที่เป็นสารก่อให้เกิดมะเร็ง 
ในขณะที่องค์การอนามัยโลก หรือ WHO ระบุว่า PM 2.5 เพิ่มอัตราการเสียชีวิตก่อนเวลาอันควร จาก

โรคหลอดเลือดหัวใจและสมองตีบร้อยละ 58 และเพิ่มการเกิดโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังร้อยละ 18 และเพิ่มการเกิด

โรคมะเร็งปอดร้อยละ 6  

แผนภูมิที่ 11 แสดงอันดับเมืองหลวงทั่วโลกจำแนกโดยความเขม้ข้นเฉลี่ยรายปีของฝุ่นละอองขนาดเล็กในปีพ.ศ. 2561 

ที่มา: https://www.greenpeace.or.th/s/right-to-clean-air/2018-world-air-quality-report.pdf 

 
 

https://www.greenpeace.or.th/s/right-to-clean-air/2018-world-air-quality-report.pdf


 

 

นอกจากกรุงเทพฯ แล้วยังมีเมืองอีกในหลายประเทศทั่วโลกก็ประสบปัญหาเดียวกัน เช่น กรุงปักกิ่ง

ประเทศจีน อินเดีย บังคลาเทศ เนปาล เป็นต้น สำหรับในประเทศอินเดียนั้นฝุ่นที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มาจากการเผา

เพื่อเตรียมที่ดินในการเกษตร ซึ่งในตอนแรกจีนก็ประสบปัญหาเช่นเดียวกันแต่มีมาตรการออกมาแล้ว เมื่อเมืองมี

การพัฒนาและเติบโตอย่างก้าวกระโดด แต่ขาดการควบคุมหรือมาตรการที่เข้มงวด สุดท้ายผลลัพธ์ที่อันตรายก็

ส่งผลกระทบถึงคนเมืองโดยตรงและยากที่หลีกเลี่ยง ก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านสุขภาพ ส่งผลต่อระบบหายใจ

โดยตรง และส่งผลถึงสิทธิขั้นพื้นฐานที่ประชาชนควรจะได้รับอากาศบริสุทธิ์ในการหายใจ ปัญหาเช่นนี้ต้องอาศัย

ความร่วมมือในระดับชาติที่เหนือจากความเป็นเมือง หนึ่งในมาตราการแก้ไขปัญหาที่พบคือ SDGs ได้กำหนด

เป้าหมายที่ 3 ว่า “ลดจำนวนการตายและการป่วยจากสารเคมีอันตราย และจากการปนเปื้อนและมลพิษทาง

อากาศ น้ำ และดินให้ลดลงอย่างมาก ภายในป ีพ.ศ.2573” 

 

 ตัวอย่างการตายที่เกิดจากความเสี่ยงในปัจจุบัน: เมืองกับความเสี่ยงจากการเคลื่อนย้ายที่ทำให้

เกิดโรคระบาดใหญ่/ทั่วโลก (pandemic) 

กรณีศึกษาไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ “โคโรน่า”  (Novel Coronavirus 2019) หรือ Covid-19 ที่พบต้นตอ

จากเมืองอู่ฮ่ัน มลฑลหูเป่ย ประเทศจีน คาดว่ามาจากการผสมกันระหว่างไวรัสโคโรนาของ ค้างคาวผลไม้และงูเห่า

ในจีน ซึ่งส่งผ่านเชื้อจากสัตว์สู่คนได้ โดยพบว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่ทำงานหรือเดินทางไปยังตลาดค้าส่งอาหารทะเลหัว

หนาน ที่มีการค้าเนื้อสัตว์ป่าหลายชนิดในเมืองอู่ฮ่ัน อาการมีตั้งแต่คล้ายหวัดธรรมดาไปจนกระทั่งเสียชีวิต  

สถานการณ์ตื่นตระหนกกับไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ในครั้งนี้มาจากสองปัจจัยที่สำคัญ ประการแรกคือ

พฤติกรรมของชาวจีนซึ่งคาดว่าเป็นต้นตอของการแพร่ระบาดไวรัสในครั้งนี้  พฤติกรรมการกินที่มักจะกินอะไร

แปลก ๆ ซึ่งเป็นความเสี่ยงจากพฤติกรรม รับประทานไม่ถูกสุขลักษณะ อีกทั้งพฤติกรรมในการท่องเที่ยวที่เป็นที่รู้

กันว่าขณะนี้นักท่องเที่ยวจีนอยู่ทุกเมืองในโลก ประการที่สองคือการเดินทางที่สะดวกรวดเร็วในปัจจุบันทำให้ดู

เหมือนโรคจะแพร่กระจายไปได้รวดเร็วยิ่งกว่าเดิม ซึ่งการเดินทางที่รวดเร็วขึ้นก็เป็นลักษณะหนึ่งของความทันสมัย 

(Modernity) ที่เชื่อมต่อพรมแดนในทางกายภาพได้อย่างง่ายดาย เกิดการเคลื่อนที่อย่างไร้ทิศทาง “ความเป็น

เมือง” หรือคนเมืองในปัจจุบันจะต้องตระหนักถึงลักษณะหนึ่งของความทันสมัยนี้ให้ได้ ในอนาคตข้างหน้าเราไม่

สามารถรับรู้ได้ล่วงหน้าก่อนเลยว่า ณ มุมใดของโลกกำลังเกิดโรคใดขึ้น ความเสี่ยงเหล่านั้นจะมาจากทิศทางไหน 

ในเมืองความเป็นเมืองเปิดรับและเชื่อมโยงพันกันอย่างสลับซับซ้อนกับทุกสิ่ง 

ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในทุกรูปแบบที่กล่าวมาล้วนเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมและเป็นผลอันสะสมมาจาก

วิถีการพัฒนาของมนุษยชาติทั้งสิ้น ในฐานะของคนเมืองอาจไม่สามารถแก้ไขความเสี่ยงบางประเภทได้ เว้นแต่



 

 

ความเสี่ยงจากพฤติกรรมที่มาจากการตัดสินใจของปัจเจก เช่น พฤติกรรมการดำเนินชีวิต เหล่านี้ส่งผลถึงการมี

สุขภาพของคนในทางตรงและทางอ้อม ในความเสี่ยงบางประเภท เช่น ความเสี่ยงจากพฤติกรรมการบริโภค เมือง

สามารถจัดการกับต้นตอของความเสี่ยงและป้องกันความเสี่ยงนั้นด้วยความร่วมมือในระดับเมืองได้หรือไม่ ส่วนใน

ประเภทอื่นต้องอาศัยความร่วมมือและพลังทางสังคมจากหลายฝ่ายจึงจะสามารถแก้ไขถึงต้นตอได้ สิ่งที่สามารถ

ทำได้จากความเสี่ยงอ่ืน ๆ นั้นคือการป้องกันเพ่ือบรรเทาผลกระทบเท่านั้น  

 

ตารางที ่15 วิเคราะห์ปัจจัยขับเคลื่อน (STEEPV) ที่น่าจะส่งผลต่อการตายจากความเสี่ยง 

STEEPV ปัจจัยท่ีพบ 

ปัจจัยด้านสังคม (Social) 
การเดินทางและการย้ายถิ่นฐาน, สังคมสมัยใหม่, การใช้ทรัพยากรแบบเกิน
พอดี, สังคมเสี่ยงภัย (risk society) 

ปัจจัยด้านเทคโนโลยี (Technology) 
เทคโนโลยีด้านการคมนาคม, การพัฒนาเทคโนโลยีอย่างไมห่ยุดยั้ง, การใช้
พลังงานแบบไม่ยั่งยืน, การบริหารจัดการทรัพยากรอย่างไม่มีประสิทธิภาพ 

ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ (Economic) การพัฒนาอุตสาหกรรม, การเติบโตทางเศรษฐกิจ, การแข่งขัน, การกีดกัน 

ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental) 
การทำลายธรรมชาติ, การทำลายระบบนิเวศ, ภาวะโลกร้อน, การจดัการ
หมุนเวียนทรัพยากรอย่างไม่เป็นระบบ  

ปัจจัยด้านการเมือง (Politic) 
การเมืองระดับโลก, การเมืองภายในประเทศ, การก่อการร้าย, ความ
ปลอดภัยของประชาชน, สภาวะผูน้ำ, นโยบายดา้นสิ่งแวดล้อม 

ปัจจัยด้านคณุค่า (Value) การมุ่งสู่การพัฒนาอย่างไมห่ยุดยั้ง, การใช้ทรัพยากรอย่างไม่ยั่งยืน 

 

 

  



 

 

7.การตายทางเลือก (Alternative death) 

การตายทางเลือกเรียกได้ว่าเป็นการตายที่มีแนวคิดใหม่  ๆ ซ่อนอยู่ แต่ตั ้งอยู ่บนพื้นฐานของความ

หลากหลายในสังคม (Diversity) ซึ่งเป็นหนึ่งในลักษณะของเมืองสมัยใหม่ (Modern Society) ดังนั้นการอยู่

ร่วมกันในสังคมเมืองต้องอาศัยการยอมรับในความแตกต่าง เข้าใจในวัฒนธรรมอ่ืนและเข้าใจในการให้คุณค่าของ

คนอื่นที่ไม่เหมือนเรา ด้วยพื้นฐานความหลากหลายนี้ทำให้คนเมืองมีความต้องการ (Need) วิถีชีวิต (Lifestyle) 

และการให้ความหมายของชีวิตที่แตกต่างกันออกไป การตายทางเลือกจึงหมายถึง เรามีสิทธิในร่างกายของตัวเอง

หรือมีอธิปไตยเหนือชีวิตตน (Autonomy Right) ที่จะเลือกการตายของตนได้โดยไม่ทำให้ใครเดือดร้อน  

 ในมิติเรื่องความตายหากกล่าวถึงเรื่องตายดี การใหคุ้ณค่าและความหมายของแต่ละคนจะแตกต่างกัน

ออกไปตามการรับรู้และประสบการณ์ บางคนให้ความหมายของการตายที่ดีคือการตายแบบไม่ทรมาน ส่วน

บางคนบอกว่าการตายที่ดีต้องไม่มีห่วงกังวล ยกตัวอย่างเช่นในศาสนาพุทธ พระไพศาล วิสาโล พูดถึงเรื่องการ

ตายดีไว้ว่า  

“ตายดีในทัศนะของพุทธศาสนา ไม่ได้อยู่ที่ว่า ตายด้วยสาเหตุใด ที่ไหน หรือตายในวัยใด แต่อยู่ที่
คุณภาพจิตเป็นสำคัญ กล่าวคือตายอย่างสงบ จิตใจไม่ทุกข์ทรมาน ไม่ทุรนทุรายในวาระสุดท้ายของชีวิต เพราะ
ยอมรับความตายและปล่อยวางสิ่งทั้งปวง ไร้ความห่วงใยหรือหวงแหนในสิ่งใดๆอีก ทั้งเม่ือตายไปแล้วก็ไปสุคติ 
คือไปเกิดในภพที่ดี (เช่น เกิดในโลกมนุษย์ หรือสวรรค์) ดียิ่งกว่านั้นก็คือ เมื่อจะตายใจก็สว่าง เกิดปัญญาเห็น
สัจธรรม จนจิตหลุดพ้นจากความทุกข์ เป็นอิสระจากวัฏสงสาร ไม่ไปเกิดในที่ใดอีกต่อไป”   

 
สะท้อนให้เห็นว่าในสังคมไทยส่วนหนึ่งของการตายดี คือ ความไม่ทรมานและจากไปอย่างสงบ แนวคิด

เช่นนี้มักมาพร้อมกับวิธีการรักษาผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคอง (Palliative Care) ซึ่งหมายถึงการ

รักษาที่ไม่ใช่เพ่ือหายจากโรคที่เป็นอยู่ แต่เป็นแนวทางการรักษาเพ่ือบรรเทาอาการเจ็บ ความทรมาน จากโรคหรือ

การรักษาหลัก หากบางคนให้ความหมายการตายดีว่าการตายที่คาดเดาได้ว่าเราจะตายเมื่อไหร่ แต่ในทางปฏิบัติ

ปัจจุบัน เหตุการณ์ที่จะทำให้เรารู้ว่าเราจะตายเมื่อไหร่มักเกิดขึ้นกับผู้ป่วยระยะท้าย หมอจะสามารถบอกได้ว่า

อาการของคนไข้แบบนี้จะมีเวลาเหลืออยู่อีกนานเท่าไร และในกระบวนการนี้การรักษาแบบประคับประคองจะเข้า

มาเป็นตัวเลือกหนึ่งในการรักษา  

 ยกตัวอย่างเช่น ในผู้ป่วยมะเร็งที่เลือกการรักษาโดยการฉายแสงคีโม ผลจากการฉายแสงจะทำให้

ร่างกายอ่อนแอและเกิดความทรมานขึ้น หากการฉายแสงไม่ประสบความสำเร็จ การรักษาแบบประคับประคอง 

จะเป็นหนึ่งในตัวเลือกเพ่ือให้ผู้ป่วยได้ใช้ชีวิตที่เหลือของตนอย่างไม่ทรมานจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายของชีวิต 



 

 

อีกหนึ่งแนวคิดของการตายที่มีคือ การได้รับรู้ว่าตนในฐานะปัจเจกมีสิทธิหรืออธิปไตยในการกำหนดชีวิตของ

ตนจนถึงวาระสุดท้าย สิ่งที่เข้ามามีบทบาทสำคัญในการดำเนินให้เกิดการตายที่ดีในแนวความคิดนี้ คือ 

“หนังสือแสดงเจตจำนงในการตาย (Living Will)” หมายถึงหนังสือแสดงเจตนาปฏิเสธการรักษาเมื่อหมอ

วินิจฉัยว่าเป็นโรคที่ไม่รักษาให้หายขาดได้ หรืออยู่ในสภาวะที่จะจากไปในไม่ช้า หนังสือฉบับนี้จะได้ใช้ก็ต่อเมื่อ

ผู้คนรอบข้างผู ้ป่วยตกอยู ่ในสถานการณ์ที่ต้องตัดสินใจว่าจะยื้อชีวิตคนไข้ไว้หรือจะปล่อยให้จากไปโดย

ปราศจากการยื้อ ซึ่งในหลายครั้งเป็นสถานการณ์ที่สร้างความลำบากใจให้แก่ครอบครัวและแพทย์ผู้ดูแล แต่

หากคนไข้ได้ทำหนังสือแสดงเจตนารมณ์ไว้ล่วงหน้า และครอบครัวและแพทย์ผู้ดูแลยึดถือถ้อยคำท่ีระบุไว้ในนั้น

เทียบเท่ากับการตัดสินใจของตัวผู้ป่วยเองในยามที่มีสติสัมปชัญญะครบถ้วนแล้วดังนั้นการกระทำหลังจากนี้จะ

เป็นไปตามเจตนารมณ์ของตัวผู้ป่วยเอง ไม่ใช่การตัดสินใจของครอบครัวและแพทย์ 

แนวคิดที่ว่าปัจเจกมีอธิปไตยเหนือชีวิตของตนยังเข้ามาเกี่ยวพันกับอีกแนวคิดหนึ่งที่ไม่ได้กล่าวถึงเฉพาะ

กับวาระท้ายของชีวิตเท่านั้น หากแต่ครอบคลุมช่วงเวลาแห่งการดำรงอยู่ของตัวตนทั้งหมด แนวคิดดังกล่าวคือ

แนวคิดอัตถิภาวะนิยม (Existentialism) กล่าวโดยพ้ืนฐานแล้วคือการที่ปัจเจกเชื่อว่าตนเป็นผู้กำหนดความหมาย

ของการมีชีวิตอยู่ของตนในโลกใบนี้ (being-in-the-world) ความหมายของการดำรงอยู่ของปัจเจกจึงผูกโยงกับ

ประสบการณ์ ตัวตน (identity) ความคาดหวัง และความฝันในการอยู่ การเป็น การดำรงอยู่ของตน เมื่อผนวก

รวมเข้ากับแนวคิดที่ว่าตนมีสิทธิกำหนดจุบจบชีวิตของตนได้ การตายและความตายก็ได้เปลี่ยนรูปแบบไปด้วย

เช่นกัน การตายอาจไม่ใช่บาปอีกต่อไป แต่การดำรงอยู่แบบที่ไม่มีความหมายต่างหากที่เลวร้ายยิ่งกว่า ความคิด

เช่นนี้อาจนำเราย้อนกลับไปสู่ความตายในแบบที่ 3 ข้างต้น คือ การฆ่าตัวตาย ปัจเจกที่รู้สึกว่าตนไม่มีคุณค่าหรือ

หาทางออกจากสภาวะบีบคั้นทางสังคมไม่ได้ นั่นหมายถึงปัจเจกผู้นั้นได้เสีย “อิสระ” ในการกำหนดคุณค่าและ

ความหมายของตนไปโดยสิ้นเชิงใช่หรือไม่ เช่นนั้นแล้วสิ่งสุดท้ายที่ปัจเจกผู้นั้นกำหนดได้ก็คงเป็นความตายของตน

นั่นเอง จึงไม่เป็นที่น่าแปลกใจเลยว่ามุมมองที่นับว่าการฆ่าตัวตายเป็นทางเลือกหนึ่งของปัจเจกนั้นได้เกิดขึ้น

มาแล้ว 

อีกกรณีหนึ่งได้แก่ปัจเจกที่ต้องทนทุกข์ทรมาณจากการดำรงอยู่ที่ไม่ทำให้ถึงตายแต่ก็รักษาไม่หาย เช่น 

โรคชรา พิการ อัมพาต หรือ locked-in syndrome ต่างก็สามารถรู้สึกได้ว่าความหมายในการดำรงชีวิตอยู่ของ

ตนหายไปพร้อมกับสภาพร่างกายที่ไม่มีอิสระอีกต่อไป  การเลือกจบชีวิตด้วยการช่วยเหลือทางการแพทย์ 

(Euthanasia) ที่เกิดขึ้นอย่างถูกกฎหมายแล้วในต่างประเทศ เช่น สวิสเซอร์แลนด์ เนเธอร์แลนด์ ลักเซมเบิร์ก 

โคลัมเบีย แคนาดา เยอรมันนี และบางรัฐในสหรัฐอเมริกา คือ สัญญาณแรกของความหมายที่เปลี่ยนไปของความ

ตาย ภายใต้กระบวนการดังกล่าว กฏหมายกำหนดให้การแพทย์สามารถช่วยให้บุคคลจบชีวิตของตนได้ด้วยวิธีการ

ที่ไม่รุนแรงและเป็นการจากไปอย่างสงบ กฏหมายยังระบุอีกด้วยว่าต้องเป็นการตายที่ได้รับการรับรองจากแพทย์



 

 

แล้วว่าไม่ควรยื้อให้คนไข้เกิดความทรมานไปมากกว่านี้หรือเป็นอาการที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ เมื่อการ

พิจารณาแพทย์จะฉีดยาเข้าไปในร่างกายตามความต้องการของคนไข ้

นอกจากนี้ยังมีการตายทางเลือกอีกหลายรูปแบบ ได้แก ่ไครโอนิกส ์(Cryonics) คือการใช้เทคโนโลยีใน

การแช่แข็งร่างกายหรือสมองให้เก็บรักษาไว้ได้กว่าร้อยปี เพ่ือรอความก้าวหน้าทางการแพทย์ที่มากกว่าปัจจุบันใน

การปลุกร่างกายขึ้นมาอีกครั้งและรักษาโรคที่เคยเป็นด้วยวิทยาการในอนาคต โดยคาดหวังว่าจากการรักษานั้นจะ

สามารถรักษาผู้ป่วยให้ใช้ชีวิตแบบปกติได้อีกครั้งหนึ่ง เป็นกระบวนการทางเลือกที่มีค่าใช้จ่ายสูง ในปัจจุบัน น้อง

ไอนส์ เด็กไทยคนแรกและนับว่าอายุน้อยที่สุดในโลกที่เข้าร่วมโครงการแช่แข็งร่างกาย  น้องไอนส์ป่วยเป็น

โรคมะเร็งสมองที่ยากจะรักษาในปัจจุบัน ครอบครัวของน้องจึงตัดสินใจเข้าร่วมโครงการนี้หลังน้องเสียชีวิตลงเพื่อ

รอการรักษาในอนาคต กระบวนการนี้จึงในการตายแบบทางเลือกตามความต้องการของเราเอง  

วิธีการทางเลือกที่ได้นำเสนอมานี้ส่วนใหญ่เป็นความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการแพทย์ แต่ในอีกมุมหนึ่ง

คือการก้าวหน้าของแนวคิดของคนสังคมที่ตระหนักถึงเรื่องความตายในฐานะที่เรามีสิทธิเลือกมากขึ้น สะท้อนให้

เห็นถึงความต้องการที่แตกต่างกันของคนในสังคม และอีกทางหนึ่งก็เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความพยายามใน

การนิยาม “การตาย” เสียใหม่ให้หลุดพ้นจากกรอบแนวคิดเดิม  

 

ตารางที่ 16 วิเคราะห์ปัจจัยขับเคลื่อน (STEEPV) ที่น่าจะส่งผลต่อการตายทางเลือก 

STEEPV ปัจจัยท่ีพบ 

ปัจจัยด้านสังคม (Social) ตัวตน (identity), การเคารพในความแตกต่างหลากหลาย 

ปัจจัยด้านเทคโนโลยี (Technology) 
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทางการแพทย์ในการรักษาโรคตา่ง ๆ, การแพทย์
ชะลอวัย (anti-aging technology), การแพทย์เฉพาะบุคคล (precision 
medicine), ปญัญาประดิษฐ์ (artificial technology) 

ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ (Economic) การทำให้การเจบ็ป่วย การแก่ การตายกลายเป็นสินค้า 

ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม 
(Environmental) 

การจัดสรรพื้นท่ีให้แก่ความตาย เช่น พื้นที่สำหรับผู้ป่วยประคับประคอง, พ้ืนท่ี
สำหรับผู้ที่เลือกจบชีวิตด้วยการช่วยเหลือทางการแพทย์, พ้ืนท่ีสำหรับผู้ที่เข้าร่วม
กระบวนการไครโอนิกส ์

ปัจจัยด้านการเมือง (Politic) มาตรา 12, การเขยีน living will, กฏหมายที่รองรับการตายทางเลอืก 

ปัจจัยด้านคณุค่า (Value) 
อธิปไตยเหนือชีวิตตน, สิทธิในการเลือก, ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์, ความเชื่อใน
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี, การไรศ้าสนา 

 
  



 

 

ความสามารถในการกระทำการ (agency) ของปัจเจกในวาระท้าย   

จากการกวาดสัญญาณการตายทั้ง 7 รูปแบบข้างต้น จะพบว่า นอกจากความเป็นเมืองและระบบภายใต้

ความเป็นเมืองอันมีลักษณะจำเพาะในตัวของมันเองจะส่งผลให้เกิดการตายในลักษณะที่ต่างกันออกไปแล้ว สิ่ง

สำคัญอีกประการหนึ่ง ที่เข้ามามีส่วนในการเปลี่ยนภาพของการตายให้แตกต่างออกไปอีกคือ “ความสามารถใน

การกระทำการ (agency) ของปัจเจกที่มีต่อการตาย” ความสามารถในการกระทำการ คือ อำนาจของปัจเจกที่จะ

เลือกกระทำหรือไม่กระทำอะไรบางอย่างตามการตัดสินใจของตน  

การตาย 7 รูปแบบข้างต้น สามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ (1) การตายที่ปัจเจกไม่มี agency หรือมี 

agency น้อยในวาระท้าย ได้แก่ การตายหมู่จากอุบัติเหตุ การตายจากการฆาตกรรม การตายจากความเสี่ยงทาง

สังคม ทั้งสามรูปแบบการตายนี้ไม่ให้เวลาแก่ปัจเจกในการแสดงเจตจำนงค์ ปรับเปลี่ยน หรือร้องขออะไรมากนัก 

เพราะมักเป็นการตายที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน การตายในกลุ่มนี้ต้องการการจัดการเชิงพ้ืนที่และนโยบายที่ควรเป็น

การป้องกันและเตรียมการก่อนการเกิดปรากฏการณ์หรือการจัดการและเยียวยาหลังการเกิดปรากฏการณ ์แตย่าก

ต่อการออกแบบนโยบายเพ่ือการเข้าแทรกแซง agency ในวาระท้ายของปัจเจกผู้เป็นเจ้าของการตายนั้น  

ต่างจากการตายกลุ ่มที่  (2) คือ การตายที่ปัจเจกมี agency ในวาระท้าย ได้แก่ การตายจากการ

เจ็บป่วยและโรค การตายอย่างโดดเดี่ยว การฆ่าตัวตาย การตายทางเลือก ในกลุ่มนี้ agency ของปัจเจกแต่ละคน

จะเข้ามามีบทบาทอย่างมากในการกำหนดหน้าตาและรูปแบบการตายของตน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวาระท้ายของ

ชีวิต ในช่วงเวลานี้หรือ 6 เดือนสุดท้ายที่เหลืออยู่ของปัจเจกนี้ ปัจเจกผู้เป็นเจ้าของการตายจะมีอำนาจในการ

กระทำการ (agency) มากน้อยแตกต่างกันไปตามบริบทเชิงโครงสร้าง (structure) เช่น ชนชั้นทางสังคม ศานสนา 

เพศ ในทางสังคมวิทยาเรียกบริบทเชิงโครงสร้างในก้อนนี้ว่า ทุนทางสังคม (social capital) ไปจนถึงโครงสร้างใน

ภาพใหญ่อย่าง ระบบของเมือง ระบบกฏหมาย และความบูรณาการหรือความยึดเหนี่ยวของสังคม (social 

integration) เป็นต้น   

ตั้งแต่เริ่มต้น ผู้วิจัยได้ตั้งกรอบในการมองความสัมพันธ์ของเมืองกับความตาย ออกเป็น 3 มิติ คือ มิติ

พื้นที่ทางกายภาพที่ส่งผลต่อการเป็นมนุษย์ มิติพื้นที่ของสาธารณูปโภคที่ส่งผลต่อการอยู่อาศัย และมิติพื้นที่ทาง

สิ่งแวดล้อมที่ประกอบด้วยบริบทหลัก 4 ประการ คือ สังคมผู้สูงอายุ โลกเสี่ยงภัย บริบทการเคลื่อนย้ายอย่างไร้

ทิศทาง และความเสื่อมหรือสูญสลายของประเพณีนิยม เป็นมิติพื้นที่ที่ส่งผลต่อการดำรงอยู่ของมนุษย์ ภายใต้

บริบทของพื้นที่เมืองเช่นนี้ ผู้วิจัยแบ่งกลุ่มการตายที่พบเห็นในเมือง ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ปัจเจกไม่มี 

agency และ กลุ่มที่ปัจเจกมี agency ต่อการตายของตน โดยในการกวาดสัญญาณปัจจุบัน กลุ่มหลังคือกลุ่มที่

เป็นขอบเขตงานศึกษาของงานวิจัยชิ้นนี้ นั่นคือ ช่วงวาระท้าย 6 เดือนก่อนเสียชีวิต อันเป็นช่วงที่การเปลี่ยนแปลง



 

 

เชิงพื้นที่และนโยบายสามารถถูกนำเข้ามาปรับใช้ให้ตอบโจทย์ความต้องการของคนเมืองในกลุ่มนี้ได้  เพราะ

ประกอบไปด้วยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากหลายภาคส่วน ได้แก่ รัฐ โรงพยาบาล ตลาด ชุมชน ครอบครัว และตัว

ปัจเจก และเป็นช่วงที่สามารถสะท้อนปัญหาเชิงโครงสร้างได้จากการมีอยู่อย่างไม่เท่าเทียมกันของ agency ของ

ปัจเจกในแต่ละกลุ่ม คือ กลุ่มชายขอบ กลุ่มมวลชน และกลุ่มล้ำสมัย    

Transhumanism: Agency ของปัจเจกที่มีต่ออนาคตการตาย  

ผู้วิจัยมองว่า ความสามารถในการกระทำการ (agency) ของปัจเจกผู้เป็นเจ้าของการตาย เป็นตัวแปร

สำคัญที่จะส่งผลถึงรูปแบบของการตายในวาระท้ายของชีวิต ขณะเดียวกัน agency ของปัจเจกก็ส่งผลต่อรูปแบบ

ของการตายอนาคตด้วยเช่นกัน กล่าวคือ จากการกวาดสัญญาณปัจจุบันพบว่า ผู้ป่วยวาระท้ายที่มี agency เหนือ

ร่างของตนและมีแนวทางชัดเจนในการเรียกร้องสิ่งที่ตนต้องการในวาระท้ายจะนำไปสู่การปฏิบัติตามคำเรียกรอ้ง 

รูปแบบที่เป็นรูปธรรมหรือตัวแทนของ agency คือ หนังสือแสดงเจตนา (living will) หรือ ข้อเรียกร้องด้านการ

รักษาอันเป็นทีป่ระจักษ์ชัด เช่น เลือกการเข้ารับการดูแลแบบประคับประคอง (palliative care) หรือมีการเตรียม

ความพร้อมเพ่ือกลับไปเสียชีวิตที่บ้าน หรือการเขียนพินัยกรรม ฝากฝังลูกหลาน หรือการเลือกจบชีวิตตนไม่ว่าจะ

ด้วยวีธีการฆ่าตัวตายหรือด้วยความช่วยเหลือทางการแพทย์ (Euthanesia) ก็ตาม  การกระทำอันเป็นรูปธรรม

เหล่านี้คือภาพแทนของ agency ที่ปัจเจกผู้เป็นเจ้าของการตายใช้อำนาจและความสามารถของตนเลือกหรือไม่

เลือกที่จะกระทำการนั้น ๆ ผ่านตัวแทนหนึ่ง ๆ 

 Agency จึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากต่อการกำหนดรูปแบบการตาย สำหรับผู้ที่มีความเชื่อว่ามนุษย์มี

อำนาจและความสามารถในการปรับเปลี่ยน แทรกแซง หรือหยุดยั้งการตายได้อย่างเหนือธรรมชาติ ปัจเจกผู้

เป็นเจ้าของการตายก็จะใช้ agency ของตนในการเสาะแสวงหาหนทางเพื่อมุ่งไปสู่  ณ จุดนั้น วิธีการอันเป็น

รูปธรรมที่พบได้ในปัจจุบัน คือ ไครโอนิกส ์(Cryonics) ซึ่งในช่วงวาระท้ายก่อนตาย ปัจเจกใช้ agency ของตน

ในการเลือกที่จะแช่แข็งร่างหรือสมองของตนเอาไว้ภายใต้ความเชื่อมั่นต่อวิทยาการทางการแพทย์ในอนาคต  

และการใช้ agency ของตนที่มีในการแทรกแซงความตายนี่เอง เป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคที่

มนุษย์มองอำนาจของตนเหนือความตาย 

ในหน ังส ือ The future of immortality ของ Anya Bernstein ได ้ทำการศ ึกษาการรวมต ัวและ

แนวความคิดของกลุ่ม Transhumanist ในรัสเซีย Anya พบว่า กระบวนทัศน์ที่กลุ่มพ้นมนุษย์นิยมใช้ในการ

ขับเคลื่อนไปสู่การยืดอายุขัยอย่างสุดขั้ว (radical life extension) ประกอบไปด้วย 2 ประการใหญ่ ๆ ได้แก่ (1) 

Medicalization of aging คือ การทำให้การแก่เป็นโรคที่สามารถรักษาได้ด้วยการแพทย์ และ (2) Ethicization 

of aging คือ การรื้อถอนความคิดเชิงศีลธรรมที่มีต่อการมีอายุยืนยาวขึ้นใหม่ เช่น การแก่ไม่ใช่เรื่องผิด การสร้าง



 

 

กรอบแนวคิดที่มีต่อความตายขึ้นใหม่ของกลุ่มพ้นมนุษย์นิยมนี้จะเป็นสิ่งที่เปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการมองการตาย

และความตายให้ต่างออกไปจากเดิม และพร้อม ๆ กันนั้นคือการปรับเปลี่ยนหรือขยับขยาย agency ของมนุษย์ที่

มีต่อการตายและความตายให้กว้างออกไปอย่างไม่มีขีดสุดอีกด้วย  

 

แผนภูมิที่ 12 แผนภาพแสดง agency ของปัจเจกที่มีต่ออนาคตการตาย  

 

 



 

 

 
 

ภาพที ่3 แผนภาพแสดงกรอบการมองเมืองที่เกี่ยวข้องกับการตายและความตาย  
และ agency ของปัจเจกที่มีต่ออนาคตการตาย จัดทำโดย ทีมผู้วิจยั  

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 



 

 

2.2 การกวาดสัญญาณการจัดการร่าง (Death scanning) 

ส่วนของภาพหลังตายนั้นผู้วิจัยจะอธิบายในมิติของการจัดการร่างหลังการเสียชีวิต  การตายนั้นเป็นการจบ

สถานะของการมีชีวิตอยู่บนโลกในเชิงกายภาพ และคนที่อยู่ไม่สามารถรับรู้ได้ว่าตายแล้วจะไปไหนต่อ จึงเป็น

เรื่องปกติที่มนุษย์จะเกิดความกลัวขึ้นกับสิ่งที่เราไม่รู้ จึงเป็นที่มาของการจัดพิธีกรรมขึ้นมาซึ่งสร้างความสำคัญ

ใน 2 นัยด้วยกัน ประการแรกพิธีรรมที่เกิดข้ึนนั้นจะเป็นการแสดงให้คนรอบข้างหรือสังคมเกิดการรับรู้ว่าบุคคล

นี้ได้เปลี่ยนสถานะจากการมีชีวิตอยู่เป็นการเสียชีวิตไปแล้ว เป็นการจัดการเชิงกายภาพโดยจัดการกับร่างที่ไร้

วิญญาณให้เคลื่อนย้ายหรือกระทำการบางอย่างในขั้นตอนต่อไปเพ่ือให้มีที่ไปไม่ปล่่อยทิ้งไว้เช่นนั้น เพ่ือจะได้ไม่

ส่งผลกระทบต่อจิตใจของคนใกล้หรือคนในครอบครัว และเกิดการยอมรับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขณะที่อยู่ใน

สถานการณ์ท่ีเศร้าโศกจากการจากไปของบุคคลนั้น ๆ  

ประการต่อมาเกี่ยวข้องกับความเชื่อในสิ่งที่เราไม่รู้ ดังนั้นพิธีกรรมนี้ จึงช่วยให้เกิดความสบายใจขึ้น

ตามแต่ละท้องถิ่นซึ่งจะมีรายละเอียดหรือขั้นตอนทางพิธีกรรมไม่เหมือนกัน ยกตัวอย่างเช่น สังคมชนบทที่มีความ

เชื่อเรื่องวิญญาณหรือผีสาง ก็จะต้องจัดทำพิธีกรรมนี้ขึ้นตามความเชื่อนั้นๆ  เพ่ือไม่ให้เกิดเรื่องร้ายกับชุมชน หรือ 

ในบริบทของสังคมไทยที่มีความเชื่อเรื่องพุทธศาสนาเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดหรือความเชื่อหลังความตาย ก็จะมี

พิธีกรรมในส่วนของการทำบุญให้ผู้ตายได้ไปสู่ภพภูมิที่ดี หรือไปเกิดใหม่ในที่ที่ด ีเป็นต้น เมื่อเวลาผ่านไปพิธีกรรม

อาจเกิดการผสมผสานหลายความเชื่อเข้าด้วยกัน ไม่เพียงแต่ศาสนาพุทธเพียงอย่างเดียว จึงกลายมาเป็นพิธี

กรรมการเผาศพที่มีธรรมเนียมประเพณีในการปฏิบัติอย่างเป็นแบบแผนในปัจจุบัน 

       ในบริบทของสังคมไทยความเชื่อหลังความตายในปัจจุบันนั้นมักผูกติดกับศาสนา ไม่ว่าจะเป็นศาสนา

พุทธ ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม หรือความเชื่อตามประเพณีของจีน เป็นต้น ภาพโดยส่วนใหญ่ในสังคมไทย

โดยเฉพาะมหานครกรุงเทพฯที่ส่วนใหญ่มีความเชื่อเรื่องศาสนาพุทธ เรามักจะนึกถึงการจัดการร่างหลังความ

ตายก็คือการนำร่างไปประกอบพิธีกรรมตามศาสนาพุทธโดยการเผาศพที่วัดตามแต่ความต้องการ  จากการ

ทบทวนวรรณกรรม ของ ปัญญา เลิศสุขประเสริฐ ใน กระบวนการกลายเป็นสินค้าของพิธีกรรมงานศพ พบว่า

ในอดีตแต่เดิมวัดไม่ได้เป็นผู้ผูกขาดการจัดงานเผาศพอย่างเช่นในปัจจุบัน การเผาศพจะเกิดขึ้นนอกวัดก่อน วัด

เองก็มีกิจการทางสงฆ์มากมาย แต่เมื่อเวลาผ่านไปสังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงความซับซ้อนทางสังคม ความเร่ง

รีบ วุ่นวาย และระบบตลาดแบบทุนนิยมก็มีส่วนทำให้บทบาทในทางศาสนาของวัดลดลง ในพิธีกรรมงานศพ

เองก็เช่นกัน สังเกตได้จากการตัดทอนพิธีในช่วงสวดอภิธรรมศพให้สั้นลง ซึ่งการสวดอภิธรรมศพนั้นนับได้ว่า

เป็นขั้นตอนที่สำคัญในพิธีกรรมงานศพ นอกจากนี้วัดเองก็ขาดรายได้และขาดความมั่นคงทางเงิน ในขณะที่

สังคมภายนอกเองก็มีระบบตลาดทุนนิยม ทำให้วัดต้องปรับตัวตามความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ประกอบกับ



 

 

พ.ศ. 2481 ได้มีการออกกฎหมายพระราชบัญญัติควบคุมสุสานและฌปานสถาน พ.ศ. 2481 โดยสรุปคือการตั้ง

สุสานหรือฌาปนสถานต้องได้รับอนุญาตในการตั้ง และการเผาหรือฝังศพนอกเหนือจากที่ที่ได้รับการอนุญาต

นั้นต้องขออนุญาตจากพนักงานท้องถิ่นก่อน นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจึงมีการสร้างเมรุถาวรในวัดที่ก่อให้เกิด

มลพิษทางอากาศน้อยลงบ้างอย่างเป็นกิจลักษณะ และการเผาศพในวัดจึงเป็นภาพที่คุ้นตาสำหรับมหานคร

กรุงเทพฯ ไปโดยปริยาย  

     ถึงแม้ในปัจจุบันวัดยังคงมีบทบาททางศาสนาที่มีแนวโน้มลดลงอยู่  แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าความเชื่อหรือ

พิธีกรรมในการเผาศพจะหายไปอย่างสิ้นเชิงจากสังคมเมือง เพราะท้ังการประกอบพิธีเผาศพและวัดเองก็ยังคง

เป็นเรื่องมีไม่สามารถแยกขาดออกจากการดำรงชีวิตของคนเมืองได้กล่าวคือยั งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมทาง

สังคมที่มีการรวมตัวของผู้คนจำนวนหนึ่ง อีกนัยหนึ่งสิ่งเหล่านี้ยังคงเปรียบเสมือนพื้นที่ในการแสดงออกถึงชน

ชั้นหรือหน้าตาทางสังคมได้ทางหนึ่ง เช่น ของใช้ในงานศพ ดอกไม ้การตกแต่ง พวงหรีด รวมไปถึงชื่อเสียงวัดที่

เลือก เหล่านี้ล้วนแต่เป็นการแสดงถึงสถานะทางสังคมของครอบครัวผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น ซึ่งถึงแม้ว่าแนวโน้มเรื่อง

บทบาทของวัดจะลดลงไปในแง่ของความเชื่อตามพุทธศาสนา แต่ความต้องการในการแสดงออกถึงสถานภาพ

ทางสังคมของคนในสังคมยังคงไม่หายไป ยิ่งในสภาพแวดล้อมของสังคมเมืองที่ผู้คนให้ความสำคัญกับสถานะ

ทางเศรษฐกิจหรือหน้าตาทางสังคมค่อนข้างมาก 

ในระยะหลังมานี้ มีการจัดงานศพในรูปแบบที่ลดทอนความเป็นประเพณีนิยมลง แต่กลับเพิ่มความคิด

สร้างสรรค์ หรือการทำเจตนารมณ์ของผู้ตายเพิ่มมากขึ้นโดยที่ขั้นตอนความยุ่งยากต่าง ๆ อาจจะไม่ได้ลดน้อยลง

ตามแนวคิดของคนสมัยเมืองที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น แต่เป็นการตีความหมายและให้คุณค่าในรูปแบบใหม่ลงไปในการ

จัดงานศพให้แก่ผู้ที่เสียชีวิต ยกตัวอย่างเช่นงานศพของ นายอุดม ทองแสง หรือ พ่อดม ชวนชื่น นักแสดงตลกที่มี

ชื่อเสียงของประเทศไทย แต่ภายในงานแขกที่มากลับแต่งตัวสีชมพูตามคำที่ขอของพ่อดมที่เคยพูดไว้ นอกจากนี้ยัง

มีการแสดงรื่นเริงภายในศาลาสวดของวัดอีกด้วย อีกกรณีหนึ่งเป็นคุณยายนักบุญ อายุ 92 ปีสั่งเสียลูกหลานไว้ว่า

ห้ามเปิดเพลงธรณีกันแสงภายในงานงานศพของตน และจัดให้มีการฉายหนังกลางแปลง 

  ดังนั้นวัดจึงสามารถถูกมองได้ว่าเป็นผู้ให้บริการจัดงานศพอย่างเป็นทางการ ประเด็นนี้เป็นเรื่องที่น่า

ศึกษาต่อไปว่าบทบาทของวัดในอนาคตที่ตั้งอยู่  ณ มหานครแห่งนี้ที่มีความท้าทายในหลายมิติ จะมีรูปแบบ

หน้าตาเปลี่ยนไปอย่างไร 



 

 

Value - ปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญท่ีส่งผลต่อรูปแบบการจัดการร่างในแต่ละยุค 

จากการศึกษาและทบทวนวรรณกรรมพบว่า รปูแบบการจัดการร่างหลังจากเสียชีวิตจะเปลี่ยนแปลงโดย

แบ่งตามรูปแบบแนวคิดที่เปลี่ยนไปตามกระแสความคิด ความเชื่อ อุดมคติ และค่านิยมของคนในสังคม แบ่งได้

ดังนี้ 

1st Wave: Tradition and Beliefs  

งานศพถูกจัดขึ้นเพื่อให้คนตายได้ไปสู่สุขคติ หรือตายอย่างสมศักดิ์ศรีตามความเชื่อทางศาสนา ตัวแสดง

หลักในการจัดงานศพนั้นขึ้นอยู่กับผู้ตายเป็นสำคัญ ดังนั้นองค์ประกอบที่สำคัญไม่แพ้กันอีกหนึ่งประการนั่นก็คือ 

ศาสนา ในประเทศไทยคือ ศาสนาพุทธ 

2nd Wave: Capitalism and Social Status  

การจัดงานศพจะเกี่ยวข้องกับความเป็นทุนนิยม จะเป็นการจัดงานโดยคำนึงถึงฐานะหน้าตาทางสังคม

ของญาติที่อยู่ โดยที่การจัดงานศพที่ด ียิ่งใหญ ่จะทำให้ญาติได้รับการยอมรับจากสังคม และการจัดการศพอาจจะ

ไม่ได้ผูกโยงกับทางศาสนาเพียงอย่างเดียว จะมีการจัดเพื่อแสดงถึงอัตลักษณ์และความเป็นปัจเจกของผู้ตาย 

ตัวอย่างเช่น การให้สวมชุดสีชมพูมางานศพ รวมไปถึงอยากให้ผู้ที่มาร่วมงานมีรอยยิ้มและเสียงหัวเราะมากกว่า

การร้องไห้คร่ำครวญ ในขั้นนี้จะมีธุรกิจเกี่ยวกับงานศพเข้ามาเกี่ยวข้อง และความหมายของการตายดีจะไม่ได้คง

อยู่แค่ที่ศาสนาแต่เพียงเท่านั้น แต่เกี่ยวกับเรื่องผู้ตายเป็นใคร มีลักษณะอย่างไร และอยากให้ตนเองถูกระลึกถึง

แบบไหน งานศพถูกจัดออกมาอย่างสมเกียรติหรือไม่ 

ในส่วนของการจัดการกับอัฐิ หรือชิ้นส่วนที่หลงเหลือจากการจัดการศพ (Remaining) หากจัดการศพ

ด้วยการเผาปล้ว จะยังคงมีเถ้ากระดูกหลงเหลืออยู่ ทางเลือกในการจัดการจะเป็นการนำเถ้ากระดูกไปลอยอังคาร 

หรือการเก็บไว้ในโกฎิ แล้วนำโกฎนั้นไปเก็บตามที่ต่าง ๆ เช่น สร้างสถูปในวัด สถูปส่วนรวม หรือญาติเก็บมาบูชา

ที่บ้าน  

3rd Wave: Sustainable and Society Awareness  

กระแสที่สาม อันนับว่าเป็นกระแสที่มาพร้อมกับแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้แก ่การจัดงานศพจะมี

ทิศทางที่จัดเพ่ือความยั่งยืน ในที่นี ้คือ การจัดงานศพโดยคำนึงถึงสังคม สิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อโลก เป็นผล

มาจากการตระหนักรู้เรื่องความเป็นพลเมืองโลก และจากการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ต้องการสร้างความ

ยั่งยืนมากขึ้น การให้ความหมายต่อการจัดงานศพที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งในเรื่องตัวแสดงและคุณค่าของงานศพ อัน

เนื่องมาจากการที่สังคมเปลี่ยนแปลงไปเป็นสังคมเมือง  



 

 

แนวโน้มการจัดการร่างในอนาคต 

จากการเปลี่ยงแปลงของรูปแบบแนวคิดที่มีต่อการจัดการร่างข้างต้น จะพบว่าในสถานการณ์ปัจจุบัน

แนวคิดกรจัดการร่างในไทยเองก็เริ่มปรับเปลี่ยนเข้าสู่กระแสที่ 3 แล้ว ข้อบ่งชี้สำคัญประการแรกคือ บทบาทของ

วัดที่ในอดีตได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการจัดพิธีกรรมงานศพ แต่ในปัจจุบันบทบาทของวัดในฐานะของผู้ที ่มี

อำนาจเด็ดขาดเหนือประเพณีพิธีกรรมก็เริ่มอ่อนลง ปัจเจกได้เข้ามามีอำนาจต่อรองแนวทางในการปฏิบัติมากขึ้น 

นอกจากนี้ จากการกวาดสัญญาณยังพบว่าการจัดการ ด้วยการบริจาคร่างกาย กลายมาเป็นประเด็นที่ได้รับการ

พูดถึงในวงกว้างขึ้นเรื่อย ๆ จากสถิติของสภากาชาดไทยพบว่า สถิติของผู้ประสงค์จะบริจาคร่างกายมีเพ่ิมมากข้ึน 

และอายุของผู้บริจาคมีแนวโน้มที่จะเป็นกลุ่มอายุที่น้อยลงอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งการจัดการศพหลังจากนี้ หากไม่ได้

มีเจตจำนงให้ญาติไปทำพิธี โดยส่วนใหญ่แล้วศพดังกล่าวจะถูกนำไปจัดการโดยการพระราชทานเพลิงศพ  

 

ตารางที่ 17 แสดงจำนวนผู้บริจาคอวัยวะ จำแนกตามกลุ่มอายตุั้งแต ่1 มกราคม 2556 – 31 ธันวาคม 2560 

ที่มา: รายงานประจำปี 2560 ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย 

 

รูปแบบที่สอง คือ การจัดการกับร่างกาย ซึ่งก้าวข้ามจากแค่คำว่า tradition ไปเป็นพิธีกรรมที่มีความ

เกี ่ยวโยงกับความเป็นโลกาภิวัตน์และความเป็นสมัยใหม่  คือ กระบวนการจัดการศพถูกลดทอนประเพณี  

(Detraditionalized) ในเรื่องของการเผาและการฝังที่มีมาตั้งแต่เดิมในประวัติศาสตร์ ได้ถูกปรับเปลี่ยนให้สอดรับ

กับสถานการณ์ปัจจุบัน ในเรื่องการเผา เทคโนโลยีได้ช่วยทำให้ประสิทธิภาพของเตาเผาดีขึ้น มีสารที่ช่วยลดได

ออกซินจากการเผาไหม้ได้มากขึ้น หรือในการฝังศพ มีการพยายามลดการฝังศพ หรือฝังศพให้เป็นภัยต่อธรรมชาติ

น้อยลง หรือแม้แต่ประเด็นในการจัดการศพที่ถูกมองข้ามว่าเป็นปัญหา เช่น การเปลี่ยนรูปแบบของพวงพรีดเป็น

พวงหรีดผ้าห่ม พวงหรีดพัดลม หรือพวงหรีดดิจิตอล เพ่ือลดขยะจากพวงหรีด การลดจำนวนวันสวดพระอภิธรรม 

เพื่อลดจำนวนอาหารและขยะจากงานศพ การงดเว้นหรือลดการเผากงเต็ก การให้ผู้ที่มีประสงค์จะร่วมงานศพ 



 

 

สามารถร่วมงานศพทางออนไลน์ได้ โดยที่ไม่ต้องมาที่งาน เป็นต้น ก็สะท้อนให้เห็นถึงปรากฏการณ์ที่เปลี่ยนแปลง

ของการจัดการกับความตายในแบบคนเมืองที่เปลี่ยนไป โดยสาเหตุที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวขึ้น ก็มี

สาเหตุมาจากการเป็นสังคมเมือง การเกิดมลภาวะในเมือง การเกิดขึ้นของที่อยู่อาศัย เช่น บ้าน คอนโด ชุมชน 

อัตราการเติบโตของประชากร การเพิ่มขึ้นของยานพาหนะ ที่ประกอบสร้างความเป็นสังคมเมือง รวมไปถึง

พิธีกรรมอย่างการจัดงานศพที่มีขึ้นเกือบทุกวัน ทุกพื้นที่ ก็ยิ่งทำให้เกิดมลภาวะในเมือง นำไปสู่การจำกัดมลพิษ

ด้วยการออกกฎหมายการใช้เตาเผาไร้ควัน วัดต้องมีการปรับตัวรวมถึงญาติก็ต้องยอมรับในการเปลี่ยนแปลงเพื่อ

รักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกัน การเผายังคงเป็นปลายทางของการจัดการศพ แต่สิ่งที่เปลี่ยนแปลง คือ การลดหรือกำจัด

ควันออกไป ทั้งเรื่องผังของการเติบโตของเมืองที่ต้องเปลี่ยนตามบริบทและตามกายภาพที่เปลี่ยนแปลงไปด้วย

เช่นเดียวกัน   

รูปแบบที่สามคือ การมุ่งสู่นวัตกรรมอย่างแท้จริง หรือวิธีการจัดการศพที่นำแนวคิดอุดมการณ์อันเป็น

สากลบางประการเข้ามาบูรณาการหรือปรับเปลี่ยนแบบแผนดั้งเดิมที่มีอยู่ เช่น แนวคิด Green funeral ที่เริ่มมีให้

เห็นได้ทั่วโลกจากแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการรักษาสิ่งแวดล้อม หรือ แนวคิดลดทอนประเพณีนิมยม 

(Detraditionalisation) ที่ปลดออกจากกรอบแนวคิดความเชื่อเรื่องการจัดการร่างแบบดั้งเดิม  

ตัวอย่างของการจัดการร่างท่ีพบเห็นได้ในต่างประเทศ 

Alkaline Hydrolysis: การทำศพให้เป็นของเหลว และของเหลวที่ได้ออกมาจากกระบวนการต่าง ๆ นั้นก็

สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไม่ว่าจะเป็นการรดน้ำต้นไม้หรืออย่างอื่น ถือเป็นการประหยัดองค์ประกอบอื่น ๆ 

หลังการเผาไปได้ค่อนข้างมาก 

Resomation: การเร่งกระบวนการย่อยสลายวัตถุอินทรีย์ เช่น ศพ ด้วยน้ำ เพ่ือจัดการร่างโดยไม่เป็นพิษ

ต่อสิ่งแวดล้อม รวดเร็ว และเหลือเพียงกระดูกชิ้นใหญ่เพียงไม่กี่ชิ้น   

Green Corpse & QR Code: การฝังศพสีเขียว เกิดขึ้นในประเทศจีน มีนโยบายให้รัฐทำศพให้โดยเป็น

การที่รัฐจะนำศพเอาไปฝังให้ย่อยสบายได้ง่ายกว่าและด้วยความเชื่อและประเพณีของชาวจีนเรื่องที่ฝังศพให้เป็น

นวัตกรรมที่ทำ QR code ให้ญาติพ่ีน้องใช้ในการประกอบพิธีเชงเม้ง  

Natural Organic Reduction: การแปลงศพเป็นปุ๋ยอินทรีย์ คือ การใช้ร่างของเราแปลงเป็นปุ๋ยที่ใช้ได้

จริงโดยผ่านกระบวนการต่าง ๆ และวิธีดังกล่าวถูกใช้ที่รัฐวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา  

Capsular Mundi Burial Pods: โลงศพรักษ์โลก เป็นการสร้าง capsule pods ที่มีเส้นใยย่อยสลายศพ

ให้เหมาะสมต่อการเติบโตไปเป็นต้นไม้ที่เจริญเติบโตได้ตามปกติและอยู่ภายใต้สภาวะการดูแลเหมือนต้นไม้ทั่วไป 



 

 

Mushroom burial suit: การย่อยสลายศพด้วยการสวมชุดคล้ายนักประดาน้ำให้แก่ร่าง ภายใต้ชุดนั้นจะ

บรรจุด้วยสปอร์ของเห็ดที่สามารถย่อยสลายร่างของมนุษย์ได้โดยสร้างก๊าซ CO2 น้อยที่สุด  

นอกจากนี้ยังมีแนวคิดการจัดการอีกหลายประการ ได้แก่ การจัดการร่างทันทีหลังเสียชีวิต (Direct 

cremation) การนำร่างไปเปลี่ยนเป็นพลังงาน การนำร่างไปย่อยสลายเป็นปุ๋ย หรือการเลือกเก็บเพียงกระดูกโดย

เปลี่ยนให้เป็นเครื่องประดับ (Personalized Bone-jewelry) เป็นต้น 

ตารางที่ 18 วิเคราะห์ปัจจัยขับเคลื่อน (STEEPV) ที่น่าจะส่งผลต่อการจัดการร่าง 

STEEPV ปัจจัยท่ีพบ 

ปัจจัยด้านสังคม (Social) สังคมสมัยใหม่, วิถีชีวิตเมือง 

ปัจจัยด้านเทคโนโลยี (Technology) 
เทคโนโลยีด้านการจัดการร่าง, เทคโนโลยีด้านการเก็บข้อมลู, การเชือ่มต่อ
โครงข่ายข้อมลูขนาดใหญ่, Artificial Intelligence (AI) 

ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ (Economic) 
การบริหารจัดการของวัด, ระบบทุนนิยม, green economy, sharing 
economy 

ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental) 
การพัฒนาเพื่อความยั่งยืน, มลพิษทางอากาศที่เกิดจากการเผา, ข้อจำกัด
เรื่องพื้นที่ของศาสนสถานในการประกอบพิธีกรรม  

ปัจจัยด้านการเมือง (Politic) 
พ.ร.บ.ควบคุมสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2481, กฎหมานท่ีเกี่ยวข้องกับ
การจัดการพื้นท่ี, กฏหมายควบคุมมลภาวะ 

ปัจจัยด้านคณุค่า (Value) 
ความเชื่อในศาสนาลดน้อยลง, การลดทอนประเพณี, แนวคิดรักษ์โลก, 
แนวคิดเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน (sustainable)  

 

  



 

 

2.3 สรุปประเด็นสำคัญจากการกวาดสัญญาณ 

การกวาดสัญญาณการตายและความตายในบริบทเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตายในวาระท้ายที่เกี่ยวพันกับ 

agency ของปัจเจกผู้เป็นเจ้าของการตายและการจัดการร่างหลังจากเสียชีวิต จะพบว่ามีปัจจัย STEEPV หลาย

ประการที่ส่งผลต่อรูปแบบการตายและความตาย ในหัวข้อที่ 3.2 นี้ ผู้วิจัยจะนำเสนอปัจจัยขับเคลื่อนสำคญัที่

เป็นผลจากการวิเคราะห์ภาพรวมทั้งหมด พบว่าประกอบด้วย 3 ส่วนสำคัญ ได้แก่ ส่วนที่เป็นแรงหรือพลัง 

(Force) ส่วนที่เป็นสนามหรือพ้ืนที่ (Field) และส่วนที่เป็นอุดมการณ์ (Ideology) โดยปัจจัยขับเคลื่อนทั้งสาม

จะนำไปสู่การต่อขยายแนวโน้มสำคัญ (trends extrapolation) ที่ในท้ายที่สุด จะส่งผลให้เกิดภาพอนาคตฐาน 

(baseline future) อันเป็นภาพอนาคตที่มีนัยยะสำคัญต่อการชี้ให้เห็นถึงภาพของการตายและความตายใน

อนาคต 

 

 
ภาพที ่4 แผนภาพแสดงกรอบการมองเมืองที่เกี่ยวข้องกับการตายและความตาย และ ปัจจัยขับเคลื่อนหลัก 3 ส่วน 

จัดทำโดย ทีมผู้วิจัย  

 



 

 

 

ตารางที่ 19 ปัจจัยขับเคลื่อนสำคญั (drivers) ที่ส่งผลต่อการตายและความตาย 

 ความหมาย ปัจจัยขับเคลื่อน 

Force 

ปัจจัยขับเคลื่อนส่วนท่ีเป็นแรงหรอืพลัง  
หมายถึง ปัจจัยขับเคลื่อนที่เกิดขึ้นแล้วและจะ
ดำเนินต่อไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ มีแรงผลักให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงสูง 

สังคมสูงวัย (Aging society) 
การเข้ามาของเทคโนโลยี (disruptive technology) 
การทำให้เป็นธุรกิจ (Margetisation) 

Field 

ปัจจัยขับเคลื่อนส่วนท่ีเป็นสนามหรือพื้นที่  
หมายถึง ปัจจัยขับเคลื่อนที่เป็นทั้งปัญหาและ
เหตุปัจจยัในตัวของมันเองไปพร้อม ๆ กัน 
หากเปรียบ force เป็นเชื้อเพลิง field ก็คือ
เตา เป็นผลรวมเชิงโครงสร้างของบริบท
ทั้งหมด  

ความไมเ่ท่าเทียมทางสังคม (social inequality) 
ความเสีย่งจากวิถีชีวิตและพฤติกรรมเมือง (Urban 
behavioral and lifestyle risk) 
ความเสีย่งจากสิ่งแวดล้อม (Environmental risk) 
 

Ideology 

ปัจจัยขับเคลื่อนส่วนท่ีเป็นอุดมการณ ์
หมายถึง คุณค่า แนวคดิ ความเชือ่ เป้าหมาย 
ที่ชักนำให้เกิดการมุ่งสู่จดุหมายร่วมกันบาง
ประการ  

แนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainability) 
ความเป็นเอกภาวะ (singularity) 
 

 

Trends extrapolation: ต่อขยายแนวโน้มสำคัญ 

ปัจจัยขับเคลื่อนข้างต้นที่เกี่ยวข้องกับการตายและความตายนำไปสู่การต่อขยายแนวโน้มสำคัญ อันเป็น

แนวโน้มที่ผู้วิจัยคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตและเป็นประเด็นที่ทุกภาคส่วนควรเข้ามามีบทบาทในการร่วมกัน

ตัดสินใจ ได้แก ่ 

(1) แนวโน้มในระดับปัจเจก ประกอบด้วย 4 ประเด็นที่ต้องได้รับการคำนึงถึง คือ เรื่องของการเข้าถึง

ระบบการดูแลและทางเลือกในการตัดสินใจ เรื่องอธิปไตยเหนือชีวิตของปัจเจก โดยปัจเจกจะต้องมี

สิทธิ์ในการรับรู้และตัดสินใจเกี่ยงกับการตายของตน เรื่องการดูแลในวาระท้าย จะดูแลอย่างไร ใคร

จะเป็นผู้ดูแล และเรื่องของสถานที ่ทั้งเพ่ือการดูแลในวาระท้ายและการจัดการร่าง 

(2) แนวโน้มของระบบการแพทย์ ได้แก่ การเข้ามาของเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับความก้าวหน้าทางการ

แพทย ์จะนำไปสู่ข้อถกเถียงทั้งในเรื่องความพร้อมในการรับเอาเทคโนโลยี ความเท่าเทียม และความ

เสี่ยงต่าง ๆ ที่จะตามเข้ามา ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องค้นหาถึงความเหมาะสมทั้งสิ้น 



 

 

(3) แนวโน้มของระบบสังคม ได้แก ่เรื่องของการตัดสินใจในวาระท้ายและการบริหารจัดการร่างหลังเสีย

ชิวิต เนื่องจากปัจเจกแต่ละคนเป็นส่วนหนึ่งของสังคม อีกทั้งยังเป็นผู้ที่ประกอบสร้างกลไกภายใน

ระบบสังคมด้วยพร้อม ๆ กัน แนวโน้มที่เกี่ยวข้องกับระบบสังคมมีขึ้นเพื่อเรียกร้องให้เกิดการพูดคุย

ถึงแนวทางเพื่ออนาคตในวงกว้าง เป็นแนวทางที่ระบบสังคมในฐานะของผลรวมทั้งก้อนจะต้อง

ร่วมกันหาทางออก อีกหนึ่งประเด็นคือ ธุรกิจของการดูแล (care economy) ที่กำลังเกิดขึ้น สังคม

จะต้องร่วมหาหนทางหรือคำตอบให้ได้ว่า รูปแบบใดเหมาะสมและเหมาะควรที่จะเกิดขึ้นภายใต้การ

ยอมรับของสังคม  



 

 

บทที่ 3 ภาพอนาคต 

3.1 การสร้างภาพอนาคตฐาน (baseline future) 

จากการกวาดสัญญาณที่เก่ียวข้องกับอนาคตการตายและความตายในเมืองทำให้เห็นถึงแนวโน้มสำคัญที่เกิดขึ้น

แล้วในปัจจุบันและอาจพัฒนาไปเป็นฐานของอนาคตอันใกล้ ผู้วิจัยนำแนวโน้มดังกล่าว อันได้แก่ แนวโน้มใน

ระดับปัจเจก ระบบการแพทย์ และระบบสังคม รวมกับปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญ 3 ส่วน คือ แรง (force) สนาม 

(field) และอุดมการณ์ (ideology) ที่จัดหมวดหมู่มาได้จากการวิเคราะห์ STEEPV ของช่วงวาระท้ายและการ

จัดการร่างหลังเสียชีวิต มากำหนดให้เป็น “ฐาน” ตั้งต้นของอนาคตและคาดการณ์ต่อเนื่องไปยังอนาคต

ข้างหน้าจากฐานดังกล่าว เพ่ือให้ได้มาซึ่งภาพอนาคตฐาน (baseline future) ดังนี้ 

1.Aging society ใครจะเป็นคนดูแลในวันที่ทุกคนแก่กนัหมด 

ปัจจุบันประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยเต็มขั้นแล้ว แม้ว่าการมีสัดส่วนประชากรสูงวัยมากที่สุดคือ

ความท้าทายสำคัญของประเทศที่ทุกภาคส่วนจะต้องปรับตัว โดยเฉพาะภาคเศรษฐกิจ แต่สำหรับงานศึกษาชิ้นนี้ 

เมื่อพิจารณาไปที่ช่วงวาระท้ายของชีวิต จะพบว่า ภายใต้ปรากฏการณ์วาระท้ายที่เกิดขึ้น ปัญหาสำคัญที่สุดที่

อนาคตประเทศไทยกำลังเผชิญในอีก 5-10 ปีข้างหน้า คือการขาดแคลนผู้ที่จะมาทำหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบหลักใน

การดูแลประชากรจำนวนมากนี้ที่จะแก่ตัวลงไปพร้อม ๆ กัน  

จากการสนทนากลุ ่ม พบว่า ในอนาคตมีแนวโน้มว่าลูกจะมี commitment ในการดูแลพ่อแม่หรือ

ผู้สูงอายุในครอบครัวน้อยลง คนรุ่นใหม่มีโอกาสในการเคลื่อนย้ายมากกว่าและมีแนวโน้นที่จะอยู่กับที่น้อยลง 

ขณะเดียวกันไทยก็ยังไม่ร่ำรวยพอที่จะมีระบบที่สามารถเข้ามา support ภาระของลูกได้อย่างเพียงพอ สิ่งหนึ่งที่

จะนำไปสู่ปัญหาในอนาคตคือ การที่คนในสังคมยังไม่เข้าใจว่า ผู้ดูแล (caregiver) นั้นสำคัญ และการมีหรือไม่มีอยู่

ของบทบาทนี้จะเป็นจุดที่เข้ามาปรับโฉมโครงสร้างทางสังคมและเศรษฐกิจในอนาคตอันใกล้ เพราะแท้จริงแล้วการ

ดูแลผู้ป่วยระยะท้ายเป็นเพียงภาวะชั่วคราวเท่านั้น การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างการลาออกจากงานมาเลี้ยงดูพ่อ

แม ่ไม่ใช่การแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมเสียทีเดียว เพราะเมื่อลาออกจากงานจะทำให้ระบบเศรษฐกิจสูญเสียบุคลากร

ที่มีศักยภาพไปหนึ่งคน และสำหรับตัวคนที่ลาออกจากงานเอง คือการทิ้งช่วงเวลาในการสร้างรากฐานอันมั่นคงใน

ชีวิตอันจะเป็นฐานของสังคมในอนาคตต่อไปด้วย ผู้ที่ลาออกจากงานจะต้องรับภาระเรื่องลูก เรื่องพ่อแม่ และที่

สำคัญที่สุดคือทิ้งโอกาสในการก้าวหน้า พลาดโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของตนหรือมีเส้นทางชีวิตของตนเอง  

คำถามสำคัญต่อมาคือ เมื่อไม่ควรลาออกจากงาน แล้วจะทำอย่างไรกับการดูแลผู้ป่วยในระยะท้าย หาก

มองจากภาพปัจจุบัน หน้าที่ความรับผิดชอบมีแนวโน้มที่จะตกไปอยู่ที่โรงพยาบาล ผลที่ตามมาหากไม่มีแนว



 

 

ทางแก้ไขอื่นมารองรับ คือ การเกิด difficult discharge ต่อระบบ นั่นหมายถึงไม่มีการเวียนเตียงให้สำหรับคนที่

ต้องการการรักษาและสามารถหายได้ และโรงพยาบาลจะต้องใช้งบประมาณและทรัพยากรไปในการดูแลมากกว่า

รักษา โรงพยาบาลในอนาคตจะมีหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยระยะท้ายเป็นหลัก แนวทางแก้ไขคือการค้นหา

สถานที่สำหรับการระบาย เช่น อาจต้องม ีHome Hospice care หรือ Hospice resident เข้ามารองรับหรือไม ่ 

นอกจากนี้ ความต้องการคนดูแลอาจนำไปสู่รูปแบบธุรกิจแบบใหม่ เช่น ผู้ดูแลรับจ้างทั้งในระบบและ

นอกระบบ ทั้งที่เป็นแรงงานถูกกฏหมายและผิดกฏหมาย อาจมีการเกิดขึ้นของแฟลตฟอร์มใหม่ ๆ เช่น การแชร์

ผู้ดูแลผ่านแอปพลิเคชั่น การจ้างผู้ดูแลรายวัน ทั้งนี้ ปัญหาสำคัญเรื่องใครจะเป็นผู้ดูแลในอนาคตนั้น ยังเกี่ยวโยง

ไปถึงคำถามทางจริยธรรมเชิงหน้าที่ของการดูแล เป็นคำถามที่จะต้องหาคำตอบให้ได้ว่า ใครกันแน่เป็นผู้เหมาะสม

หรือมีหน้าที่ในการรับผิดชอบ? ยาวไปถึงเรื่องศักยภาพที่เหมาะสมของผู้ดูแล การดูแลแบบใดที่เรียกว่าดีหรือสร้าง

คุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู ้ป่วยระยะท้าย? การดูแลจากผู้ที ่ไม่ใช่ญาติจะดีหรือมีจริยธรรมในการดูแลน้อยหรือ

มากกว่าญาติ? รวมไปถึงประเด็นเรื่องการเข้าถึงทรัพยากรและความเหลื่อมล้ำอันนำไปสู่การได้รับการดูแลที่ไม่

เท่าเทียมกันหรือไม่มีความเป็นมนุษย์ เป็นต้น  

2.สังคมปฏิเสธความตาย (Death denying society)  

แนวโน้มสำคัญที่กำลังเกิดขึ้นต่อไปคือการมุ่งสู ่สังคมปฏิเสธความตาย ไม่ว่าจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตาม 

สังคมเมืองในขณะนี้กำลังพยายามผลักตัวเองออกจากความตาย สังเกตุได้จาก 3 ลักษณะ คือ (1) ความก้าวหน้า

ทางการแพทย์เพื่อยืดอายุขัยของมนุษย์ (Life extending technology) (2) การเกิดขึ้นของพื้นที่ทางสังคมที่

พยายามต่อสู้กับความตาย (The emerging of Death denying social space) และ (3) การบูรณาการความ

พยายามในการยืดความตายเข้ากับสาธารณูปการและสาธารณูปโภค (The integration of Death-preventing 

and infrastructure) 

(1) ความก้าวหน้าทางการแพทย์เพื่อยืดอายุขัยของมนุษย์ (Life extending technology) 

เส้นทางที่เรากำลังมุ่งไปสู่อย่างแน่นอน คือ เส้นทางแห่งความก้าวหน้าทางการแพทย์ที่สามารถจัดการกับ

โรคเฉียบพลันและความเสื่อมของร่างกายได้มากยิ่งขึ้น หรือ การพัฒนาของ Life extending technology เช่น 

การรักษาด้วยภูมิคุ้มกันบำบัด การใช้เทคโลยีขั้นสูงดัดแปลงยีนเพ่ือรักษาโรค การทำ genome screening รวมไป

ถึงพัฒนาการด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่สามารถเพ่ิมความแม่นยำในการวิเคราะห์และการรักษาได้มากขึ้น  

ข้อดีคือ ความก้าวหน้านี้เพิ่มโอกาสในการรู้ก่อนที่อาการของโรคจะแสดง สอง เมื่อระบุได้เร็วขึ้นเท่าไหร่ 

โอกาสที่จะรักษาก็จะมีมากยิ่งขึ้น ข้อที่สาม แม้เป็นโรคแล้ว โอกาสในการเพ่ิมอัตราการหายจากโรคอย่างเด็ดขาด



 

 

ก็เพ่ิมขึ้น ความก้าวหน้าดังกล่าวจะทำให้การตายจากโรคเฉียบพลันลดน้อยลงและประชากรโดยเฉลี่ยมีอายุยืนขึ้น 

ในอนาคตการตายจะเกิดจากความเสื่อมของร่างกาย จากโรคไม่ติดต่อ และมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในโรงพยาบาล

จากการพยายามรักษาจนถึงที่สุด เพราะการแพทย์ที่ก้าวหน้าทำให้คนมีความหวังในการรักษามากขึ้นด้วยเช่นกัน  

จากการสนทนากลุ่มกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พบว่า โจทย์ใหญ่ที่สำคัญในอนาคตคือ live longer or live 

better กล่าวคือเทคโนโลยีเหล่านี้มุ่งแต่ยืดอายุ ยังขาดการพูดคุยถึงสมดุลระหว่างการมีอายุยืนยาวกับการมี

คุณภาพชีวิตที่ดี ข้อถกเถียงที่สอง คือ การแพทย์จะจัดการกับความเสื่อมอย่างไร (1) ความเสื่อมทางร่างกาย  ใน

อนาคตการแพทย์อาจสามารถทำให้ความเสื่อมกลายเป็นโรคชนิดหนึ่ง (Aging as disease)13 ที่อาจรักษาให้หาย

ได้ (2) ความเสื่อมทางสมอง เช่น โรคสมองเสื่อม อัลไซเมอร์ และโรคที่ส่งผลมาจากสารเคมีในสมอง เช่น ซึมเศร้า 

เหล่านี้จะกลายเป็นโจทย์ใหญ่ทางการแพทย์ว่า หากอายุร่างกายยืนยาวขึ้นแต่มีความเสื่อมทางสมอง การแพทย์

จะแก้ไขอย่างไรและจะทำอย่างไรให้คนสามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีในช่วงสูงอายุได้ ท้ายที่สุดการมีชีวิตยืนยาวอาจ

เป็นโชคร้ายทั้งของตนเองและครอบครัว หากผู้ที่มีชีวิตอยู่ไม่สามารถรักษาการเป็นตัวตนของตนได้และไม่สามารถ

ทำหน้าที่ในสังคมได้อย่างเต็มศักยภาพ 

(2) การเกิดขึ้นของพ้ืนที่ทางสังคมที่พยายามต่อสู้กับความตาย (The emerging of Death 

denying social space) 

แนวโน้มที่มองเห็นได้ในปัจจุบัน คือ การที่พื้นที่ทางสังคม (พื้นที่ที ่มนุษย์ใช้ในการมีปฏิสัมพันธ์ ทำ

กิจกรรมและประกอบสร้างตัวตน) เปลี่ยนรูปแบบไปเป็นพื้นที่ที่แสดงออกถึงการไม่ยอมจำนนต่อความแก่ ความ

เสื่อม และความตาย โดยพ้ืนที่เหล่านี้แฝงตัวอยู่ในชีวิตประจำวันทั่วไปของคนในสังคม โดยเฉพาะคนที่อาศัยอยู่ใน

เมืองใหญ ่ยกตัวอย่างเช่น การเกิดขึ้นของฟิตเนส คลินิกเสริมความงาม (ชะลอวัย วิตามินเสริม เครื่องสำอาง ฯลฯ) 

สินค้าเพ่ือสุขภาพ (รองเท้า เก้าอ้ี เตียง ฯลฯ) ธุรกิจอาหารเพ่ือสุขภาพ (อาหารคลีน อาหารออแกนิกปลอดสารพิษ 

อาหารไขมันต่ำ ร้านอาหาร-คาเฟ่เพ่ือสุขภาพ) เครื่องนุ่งห่มเพ่ือสุขภาพ เป็นต้น   

(3) การบูรณาการความพยายามยืดความตายเข้ากับสาธารณูปการและสาธารณูปโภค (The 

integration of Death-preventing and infrastructure) 

นอกจากพื้นที่ทางสังคมแล้ว มนุษย์ยังดำเนินชีวิตภายใต้กรอบหรือถูกกำหนดโดยสิ่งแวดล้อมของเมือง 

อันเป็นพื้นที่เชิงกายภาพที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อใช้ชีวิตประจำวัน เช่น ที่อยู่อาศัย ถนนหนทาง สวนสาธารณะ การ

 

13 MIT. Old age is over! (If you want it) 



 

 

เดินท่อหรือสายไฟต่าง ๆ เหล่านี้เป็นต้น จะพบว่าในปัจจุบันมีการนำเอา “สุขภาพ” หรือ “การจัดการเพ่ือสุขภาพ

ที่ดี” มาเป็นจุดขายของโครงสร้างเชิงกายภาพ (infrastructure and public utility) ของการดำรงชีวิต ข้อมูลจาก

การสัมภาษณ์และกวาดสัญญาณพบว่ามีความพยายามที่จะบูรณาการการแพทย์และระบบบริการสุขภาพเข้าไป

เป็นยุทธศาสตร์การขายที่อยู่อาศัย เพื่อเพิ่มคุณค่าของโครงการให้มีมากกว่าเจ้าอื่น หรืออย่างเช่น การเลือกทำเล

ที่ตั้งให้อยู่ในรัศมีโรงพยาบาล (proxemic) การมีระบบโทรฉุกเฉินตั้งรับ 24 ชั่วโมง หรือการสร้างที่อยู่อาศัยที่มี

บริการในการดูแลยามเจ็บป่วยแก่ชรา เป็นต้น ชี้ให้เห็นการพยายามผนวกความไม่อยากตายเข้าสู่สิ่งแวดล้อมรอบ

กายมากขึ้น  

ลักษณะสำคัญ 3 ประการที่บ่งชี้ถึงการมุ่งสู่สังคมปฏิเสธความตายนี้ กำลังฉายให้เห็นภาพในอนาคตที่คน

เมืองมีแนวโน้มที่จะนึกถึงความตายน้อยลง การที่สังคมปฏิเสธความตายไม่ว่าจะด้วยรู้ตัวหรือไม่ คือ การที่สังคม

กำลังผ่อนผันเรื่องของความตายไปก่อน จัดให้ความตายอยู่ในหมวดที่สำคัญเป็นอันดับรองหรือไม่เห็นความสำคัญ

ของการเตรียมพร้อมรับมือกับความตาย อาจมีข้อโต้แย้งว่า ทั้ง 3 ลักษณะข้างต้นคือส่วนหนึ่งของการเตรียมตัวให้

พร้อมรับมือกับความตายแล้ว แต่แท้จริงอาจไม่เป็นเช่นนั้น สิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันคือการเตรียมตัวให้พร้อม

ที่จะไม่ตายต่างหาก และเมื่อความตายจริง ๆ มาถึง เราก็รับมือไม่ทันแล้ว 

สังคมปฏิเสธความตายทำให้ไม่เกิดการเตรียมตัวอย่างแท้จริง เป็นสภาพสังคมที่ต่างก็หลีกเลี่ยงการพูดถึง

ความตาย หรือหลีกเลี่ยงความเป็นจริงที่ว่ามีคนจำนวนไม่น้อยต้องเผชิญกับการต่อสู้ในวาระท้าย การนอนติดเตียง 

และการเจ็บปวดทรมานจากโรค ซึ่งในอนาคตอาจเป็นเพ่ือนหรือครอบครัวเราคนใดคนหนึ่ง หรืออาจเป็นตัวเราเอง 

การพูดคุยถึงแนวทางการมีสุขภาพที่ดีไม่ใช่เรื่องผิด แต่สังคมยังต้องการการพูดคุยถึงแนวทางการดูแลผู้ป่วยวาระ

ท้ายหรือผู้ที่ใกล้เสียชีวิต สังคมยังต้องการให้ครอบครัวหันหน้าเข้าหากันเพื่อวางแผนเรื่องความไม่แน่นอนใน

อนาคต วางแผนการตัดสินใจและวางแนวทางสำหรับเหตุไม่คาดฝัน สังคมที่ต่างก็เตรียมพร้อมสู่การไม่ตายจะต้อง

เลิกปัดปัญหาไปใต้พรม แล้วหันหน้ามาคุยกันว่าสังคมของเราต้องการการตายแบบใด และจะออกแบบเมือง 

ระบบบริการ และนโยบายอย่างไรที่จะทำให้สามารถไปถึงจุดนั้นได้นั่นเอง 

3.การลดทอนประเพณีนิยม (Detraditionalization)  

อีกหนึ่งแนวโน้มสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการตายและความตายที่พบในเมือง คือ การลดทอนประเพณี นิยม

(Detraditionalization) ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการต่อต้านประเพณีเท่านั้น แต่คือการคลายตัวทางพิธีกรรมทาง

ศาสนา การปลดจากคุณค่า ค่านิยม บรรทัดฐานทางสังคม วาทกรรม หรือ narrative บางอย่างที่คนในสังคมส่วน

ใหญ่(เคย)ยึดถือ ยกตัวอย่างให้เห็นได้คือ การเลือกการตายที่ฉีกออกจากขนบ เช่น เลือกจบชีวิตด้วยการช่วยเหลือ

ทางการแพทย์ (Euthanasia) การคลายตัวของความเชื่อเดิม อย่างการจัดงานศพตามประเพณีดั้งเดิม การเผา การ



 

 

ฝัง แนวคิดการส่งสู่สุขติ การลอยอังคาร เป็นต้น การลดทอนประเพณีเป็นผลมาจากภาวะ secularism หรือการ

เป็นสังคมฆรวาสนิยม ที่ไม่นับถือความจริงตามมุมมองทางศาสนา และไม่ระบุว่าตนนับถือหรือยึดถือศาสนาใด

ศาสนาหนึ่งเป็นหลักในการดำเนินชีวิต ซึ่งเป็นแนวโน้มที่พบเห็นได้ในสังคมเมืองปัจจุบัน 

สังคมฆราวาสนิยมนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในหลายมิติต่อรูปแบบการตายและความตาย มิติแรก คือ การ

ปรับตัวในเชิงสถาบัน จากเดิมสถาบันอยู่ในฐานะของโครงสร้างใหญ่ที่แน่นิ่ง มั่นคง ยากต่อการเปลี่ยนแปลง 

(institution as fix) แต่ในปัจจุบันจะเริ่มเห็นแล้วว่าสถาบันต้องเริ่มปรับเปลี่ยนตนเองให้ตามทันความต้องการของ

สังคม และบูรณาการตนเองให้เข้ากับบริบทนิเวศของสังคมด้วยเช่นกัน (Institution in Ecology)  

ยกตัวอย่างเช่น “โรงพยาบาล” อันเป็นสถาบันทางการแพทย์ที่เข้ามามีบทบาทในสังคมเป็นอย่างมาก 

ภายใต้แนวคิดแพทยาภิวัตร (Medicalisation) สิ่งที่โรงพยาบาลกำลังเผชิญในปัจจุบันคือการต้องเปลี่ยนแปลง

ตนเองให้กลายเป็นสถาบันที่ไม่เพียงแต่เน้นการรักษาให้หาย แต่เป็นการหันมามองผู้ป่วยด้วยความเป็นมนุษย์และ

เพิ่มคุณภาพชีวิต ในช่วงวาระท้าย โรงพยาบาล (Hospital) เริ่มบูรณาการแนวคิดการดูแลแบบประคับประคอง 

(Palliative care) เข้ามาและปรับตัวให้อยู่ในรูปของ ฮอสพิส (Hospice) ที่เน้นไปที่การดูแลคุณภาพชีวิตระยะ

ท้ายมากกว่าการรักษาเพ่ือให้หาย อันเป็นเป้าหมายของการแพทย์แผนปัจจุบัน  

การปรับตัวเชิงสถาบันอีกหนึ่ง ซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดการหลังเสียชีวิต คือ “วัด” ในฐานะของสถาบัน

ศาสนามีการยินยอมให้เกิดการลดทอนประเพณีดั้งเดิมและยืดหยุ่นในกฎเกณฑ์มากยิ่งขึ้น วัดมีการปรับใช้แนวคิด

การบริหารแบบธุรกิจ มีความเป็น professional ด้านงานศพและมีความทันสมัยมากขึ้น เพ่ือให้สอดคล้องกับการ

ดำเนินชีวิตของคนเมือง นอกจากนี้ยังนำเรื่องที่เป็น concern ของคนในสังคมเข้ามาอยู่ในพิธีกรรม เช่น ใช้เตา

ไฟฟ้า ทำระบบน้ำพ่นอัตโนมัติ เพื่อลดมลพิษ และมีการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ เช่น การทำคอนโดเก็บอัฐิ การใช้

เทคโนโลยีเข้าร่วม การสร้างแพคเกต เป็นต้น  

มิติที่สอง คือ การปรับตัวของปัจเจก เป็นการต่อรองระหว่างความต้องการของปัจเจกกับแบบแผน

ดั้งเดิมของสังคม (Ritual VS Identity) ภาพในปัจจุบันที่พบเห็นได ้คือ ในช่วงวาระท้ายของชีวิต ปัจเจกมีการต่อสู้

เพื่อคงความเป็นตัวตนของตนให้ได้มากที่สุด สะท้อนให้เห็นได้จากการที่สังคมหรือตัวปัจเจกตั้งคำถามกับ

ความหมายของการมีชีวิตและคุณภาพชีวิตของตน แรงผลักดังกล่าวได้แก่ การเลือกเข้ารับการดูแลแบบ

ประคับประคอง (palliative care) ในวาระท้ายของชีวิต และ การเลือกสถานที่ตายของตน (place of death) 

เช่น บ้าน นี่เองคือจุดเริ่มต้นเล็ก ๆ ที่ส่งสัญญาณให้เห็นถึงภาพของแนวโน้มการลดทอนประเพณีที่จะเกิดขึ้นใน

อนาคต  



 

 

แต่อย่างไรก็ตาม ความต้องการในวาระท้ายของปัจเจกจะเกิดขึ้นได้  ก็ย่อมต้องเกิดจากการลดทอน

แนวคิดเดิม ๆ หรือเกิดการปรับตัวของสถาบันเสียก่อน การมีอยู่และแนวทางในการปฏิบัติของสถาบันจะเป็นตัว

บ่งชี้สำคัญถึงทิศทางของวาระท้ายและการตายของสมาชิกในสังคม สถาบันที่ว่าไม่ใช่เฉพาะสถาบันทางการแพทย์

เท่านั้น แต่ย่อมหมายถึง สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันการเมือง และสถาบันศาสนา ด้วยนั่นเอง 

ปัจเจกจะเลือกการดูแลในวาระท้ายได้อย่างเป็นอิสระก็ต่อเมื่อสังคมเปิดโอกาสให้เขาได้เลือก ปัจเจกจะเลือก

สถานที่ตายที่ตนต้องการได้ก็เมื่อผู้คนในสังคมเข้าใจและร่วมกันหาแนวทางที่เป็นไปได้ ข้อถกเถียงในปัจจุบัน เช่น 

หาก “บ้านสุดท้าย” ที่อยากจะกลับไปอยู่ในวาระท้ายคือคอนโดหรือบ้านเช่าจะทำอย่างไร เป็นต้น 

เมื่อหันมามองความตายหลังจากการเสียชีวิต ก็จะพบว่า ได้เกิดลักษณะของการจัดงานศพที่เป็นภาพ

สะท้อนของตัวตนผู้ตายมากกว่ากรอบประเพณีทางศาสนา เช่น ไม่จำเป็นต้องใส่สีดำหรือเปิดเพลงเศร้า ไม่

จำเป็นต้องจัดให้ครบ 5 วัน 7 วัน ไม่ต้องลอยอังคาร เป็นต้น โดยเฉพาะการปรับตัวตามคุณค่าที่ปัจเจกยึดถือ เช่น 

การให้คุณค่ากับสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน ส่งผลให้รูปแบบการจัดการร่างหรือจัดงานศพเปลี่ยนไป พวงหรีด

ดอกไม้สดถูกเปลี่ยนเป็นพัดลมหรือพวงหรีดกระดาษที่สร้างขยะน้อยกว่า หรือเปลี่ยนเป็นของบริจาคท่ีสามารถส่ง

ต่อได้ เป็นต้น หรือแม้กระทั่งการเลือกที่จะบริจาคร่างมากขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์แก่สังคม เหล่านี้เป็นการลดทอน

ความคิดความเชื่อและบรรทัดฐานต่อการตายแบบกั้งเดิมทั้งสิ้น 

ภาพในอนาคตที่อาจเกิดขึ้นจากแนวโน้มเช่นนี้ คือการที่ตัวแสดงหลักที่เกี่ยวข้องกับความคิดความเชื่อ

ทางศาสนาอาจมีอำนาจในการต่อรองลดน้อยลง ทั้งในเชิงพื้นที่ วาทกรรม และการชี้นำสังคม ในบริบทเมือง ตัว

แสดงหลักที่จะถูก disrupt อย่างเห็นได้ชัด คือ วัด ที่จะต้องรีบปรับตัวโดยเร็วที่สุดเพื่อดำรงไว้ซึ่งอำนาจของตน 

นอกจากศาสนาสถาน เช่น วัด แล้ว อีกแห่งหนึ่งคือ สุสาน เราจะพบว่าเมืองเป็นพื้นที่ของการบีบอัดมูลค่าและ

การจัดสรรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในอนาคต การถือครองพื้นที่หลังความตาย หรือก็คือพื้นที่สุสาน อันเป็น

วัฒนธรรมรองอยู่แล้ว อาจถูกทำให้มีอำนาจในการต่อรองและความชอบธรรมในการถือครองลดน้อยลงไปอีก เพ่ือ

ตอบโจทย์การดำรงชีวิตและเป็นพ้ืนที่ที่ตอบสนองต่อความเป็นสมัยใหม่  

การลดทอนประเพณี แม้จะยังพบเห็นได้ประปรายในสังคมเมืองปัจจุบัน แต่ก็นับว่าเป็นสัญญาณเริ่มต้นที่

จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงโฉมหน้าของการตายและความตายที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต ด้วยโลกาภิวัตน์ 

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการสื่อสาร ความเป็นเมือง และการเข้าสู่สังคมฆารวาสนิยม ทำให้คาดการณ์ได้ว่าใน

อนาคตสังคมไทย โดยเฉพาะสังคมเมืองมีแนวโน้มที่จะหลุดพ้นออกจากกรอบของบรรทัดฐานทางประเพณีมากขึ้น 

และเป็นการเปิดประตูสู่รูปแบบการตายและความตายใหม่ ๆ ที่ตอนนี้ได้เข้ามาให้พบเห็นได้แล้ว อยู่ที่ว่าจะเรา

เปิดรับได้เมื่อไหร ่อันจะกล่าวถึงในแนวโน้มถัดไปนั่นเอง 



 

 

4.การมาถึงของนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับความตายและการตาย (The arrival of Death and 

Dying innovation) 

กระแสแนวคิดและนวัตกรรมที่เกี ่ยวข้องกับการตายและความตายใหม่  ๆ เริ ่มมีให้พบเห็นได้อย่าง

แพร่หลาย โดยเฉพาะการพบเห็นผ่านสื่อออนไลน์ในชีวิตประจำวัน ผ่านรูปแบบการนำเสนอเป็นบทความ ข่าว 

หรือการแชร์วีดีโอ หรือบทสัมภาษณ์ทั้งของไทยและต่างประเทศ นวัตกรรมที่ว่ายกตัวอย่างเช่น การนำเสนอข่าว

เรื่อง Euthanasia การย่อยสลายศพให้เป็นปุ๋ยมนุษย์ ที่พบว่าคนไทยให้ความสนใจและมีการนำเสนอความคิดเห็น

มากมาย หรือการทำสารคดี Hope frozen เล่าเรื่องราวของคนไทยที่ตัดสินใจแช่แข็งเซลล์สมองของลูกสาว  

ภาพที่  5 สถานท่ีทำศพให้เป็นปุ๋ยมนุษย์แห่งแรกของโลก เตรียมเปดิให้บริการในปี 2021 
ที่มา : https://www.bbc.com/thai/features-50727485?oci 

 
 

ภาพที่ 6 นำเสนอข่าวสารคดี Hope frozen 

https://www.bbc.com/thai/features-50727485?ocid=socialflow_facebook&#38;fbclid=IwAR1LOKOXkFtbEzm6LMZ6rKkORC3cidFTQj0jNGgfA7bz1pwzXSmJaPyCDYg


 

 

นอกจากนี้ยังมีการเข้าถึงแนวคิดนวัตกรรมใหม่ ๆ ได้มากมายผ่านการใช้งานเครือข่ายออนไลน์ เช่น การ

ทำแคปซูลต้นไม้จากศพ (Capsula mundi) ชุดสูทสำหรับย่อยสลายศพด้วยเห็ด (Mushroom burial suit) การ

ทำเครื่องประดับจากกระดูกมนุษย์ (Personalized Bone-jewelry) เพ่ือระลึกถึง เป็นต้น นี่เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่ง

ของการเข้ามาของนวัตกรรมและแนวคิดในเรื่องความตายและการตายที่แตกต่างไปจากเดิม  สะท้อนให้เห็นว่า

ปัจจุบันประเทศไทยเองก็มีการเปิดรับเอานวัตกรรมหรือแนวคิดเหล่านี้เข้ามาบ้างแล้ว  เริ ่มต้นตั้งแต่การนำ

เทคโนโลยีการสื ่อสารพื ้นฐานเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการปฎิบัติ  เช่น การกระจายข่าวการเสียชีวิตผ่านไลน์

และเฟซบุ๊ค การอนุโมทนาบุญออนไลน์ การโอนเงินแทนการใส่ซอง การไลฟ์งานศพ การใช้เฟซบุ๊คเป็นพื้นที่ของ

การระลึกถึง ก็พบเห็นเพ่ิมมากขึ้นเช่นกัน 

ประเด็นสำคัญของแนวโน้มนี้คือ การพยายามชี้ให้เห็นถึงกระแสการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ของสังคม

ภายนอกที่เข้าถึงความคิดและการรับรู้ของคนในสังคม(ไทย)ได้อย่างรวดเร็ว การมีปฏิสัมพันธ์และการสื่อสารนับ

จากนี้จะได้รับอิทธิพลจากการเคลื่อนย้ายของข้อมูลมหาศาลผ่านเครือข่ายออนไลน์ เป็น diverse mobility หรือ

การเคลื่อนที่(ของข้อมูลข่าวสาร แนวความคิด ความเชื่อ ค่านิยม ที่แตกต่างหลากหลาย มีการเกิดขึ้นพร้อม ๆ กัน

อย่างรวดเร็ว (simultaneous) เหนือกาละ-เทศะ (beyond space and time)  

และการที่กระแสความคิดเหล่านี้พัดกระจายอยู่รอบสังคมไทย แต่ยังไม่เห็นถึงการหยิบเอานวัตกรรมหรือ

แนวความคิดทั้งหลายที่เกี่ยวกับความตายและการตายมาปฏิบัติใช้ หรือนำมาประยุกต์ใช้เพียงผิวเผิน กำลังแสดง

ให้เห็นถึงสภาวะความแตกต่างและความเฉพาะของแนวคิดการตายและความตายในสังคมไทยดั้งเดิม และการ

เกิดขึ้นของพ้ืนที่เพ่ือถกเถียงเรื่องความตายในสังคมมากขึ้น 

เป็นไปได้หรือไม่ว่า ในอนาคตอันใกล้ สังคมไทยจะต้องพบเจอกับความรู้สึกผิดชอบชั่วดีทางศีลธรรม 

(moral dilemma) ของกระบวนทัศน์ (paradigm) ด้านความตายและการตายที่ไม่อาจตัดสินใจได้ ความรู้สึก

ดังกล่าวจะทำให้คนในสังคมเริ่มหันมาตั้งคำถามกับวิถีการตายและการจัดการหลังความตายอย่างที่เป็นอยู่ เราจะ

ยิ่งพบเห็นข้อโต้แย้งถกเถียงในประเด็นดังกล่าวที่ขัดแย้งลงลึกไปถึงระดับฐานรากและแก่นของความเชื่อ สะท้อน

ปรัชญาในการดำเนินชีวิตและการดำรงอยู่ เต็มไปด้วยข้อกังขาต่อบรรทัดฐานที่ถูกต้องเหมาะสม และความสับสน

มึนงงในจริยธรรม รวมถึงศีลธรรมที่ก้ำกึ่งระหว่างการลบหลู่กับการให้ความเคารพ    

  



 

 

3.2 การสร้างภาพอนาคตทางเลือก (Alternative future) 

การสร้างภาพอนาคตทางเลือกในงานวิจัยชิ้นนี้  ใช้วิธีการสร้างฉากทัศน์แบบ 2X2 โดยผู้วิจัยสร้างแกนตัดของ

ฉากทัศน์ขึ้นจากปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญที่คาดว่าจะส่งผลต่อตรรกะและรูปแบบของอนาคตการตายและความ

ตายในเมือง แกนดังกล่าวประกอบด้วย 2 ปัจจัยขับเคลื่อน อันเป็นข้อค้นพบที่ได้มาจากการกำหนดกรอบและ

กวาดสัญญาณข้างต้น  

3.2.1 การสร้างฉากทัศน์ของความตายและการจัดการร่าง : มรณาครวิถี (Urban death 

pathway) 

ฉากทัศน์ (scenario) มีความสำคัญในฐานะที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อฉายภาพสถานการณ์ หรือความเป็นไปได้

หรือความน่าจะเป็นของประเด็นการตายและความตาย ตลอดจนการจัดการร่างในบริบทของเมืองในอนาคต ฉาก

ทัศน์ถูกสร้างขึ้นโดยการเลือก 2 ปัจจัยจากหลากหลายปัจจัยที่มีนัยยะสำคัญทางทฤษฎีที่สามารถอธิบายการ

กระทำทางสังคม (social action) ที่เกี่ยวข้องกับการตายและความตายมาสร้างแกนแนวตั้ง (x) และแกนแนวนอน 

(y)  โดยแต่ละแกนประกอบด้วยคู่ตรงข้ามของความเป็นไปได้ในสถานการณ์หนึ่ง ๆ    

โดยจุดตัดระหว่าง 2 แกนจะทำให้เกิดฉากทัศน์ที่แตกต่างกันทั้งสิ้น 4 รูปแบบ ที่เมื่อพิจารณาลึกลงไป

ในแต่ละฉากทัศน์จะเห็นบริบท (contextual characteristics) และขอบเขต (territorial characteristics) ซ่ึง

ทำให้เกิดลักษณะเฉพาะ (authenticity) ของแต่ละฉากทัศน์ ยิ่งไปกว่านั้นในทุก ๆ ฉากทัศน์จะพยายามลงลึก

ไปถึงปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นอย่างเฉพาะตัวระหว่างลักษณะเฉพาะกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการตายของปัจเจกในสังคม  

จนนำมาสู่ความเป็นไปได้และการคาดเดาภาพของการตาย ความตาย ไปจนถึงการจัดการร่างที่จะเกิดขึ้นเมื่อ

พลวัตรทางสังคมท่ีเกิดโดยธรรมชาติของตัวมันเองและการชี้นำของความเป็นเมืองเคลื่อนผ่านพ้ืนที่บนฉากทัศน์

นั้น ๆ       

ในระดับปฏิบัติการ เริ่มต้นด้วยการกำหนดปัจจัยที่จะนำมาสร้างแกนแนวตั้ง (x) และแกนแนวนอน (y)  

คำถามคือ อะไรคือปัจจัยสำคัญที่ทำให้การตายเกิดขึ้นอย่างแตกต่างกันออกไปบนการเรียงตัวเชิงพ้ืนที่และเวลา ณ 

ขณะหนึ่ง  การเลือกปัจจัย x และ y ได้รับอิทธิพลจากทฤษฎีโครงสร้าง-ผู้กระทำการ (structuration theory) 

(Giddens, 1984) ที่ให้แนวทางในการทำความเข้าใจประสบการณ์ทางสังคมของมนุษย์ที่มีการตายและความตาย

เป็นหนึ่งในมิติสำคัญ นับตั้งแต่กระบวนการตัดสินใจอันนำมาสู่พฤติกรรม/การกระทำทางสังคมของปัจเจกได้อย่าง

แยบยลและมีพลัง   



 

 

Giddens กล่าวไว้ในหนังสือ The Constitution of Society เสนอว่าการกระทำของมนุษย์ควรถูกมอง

เป็นกระบวนการ (constituting process) ไม่ใช่ผลผลิต ที่การปะทะระหว่างโครงสร้างและปัจเจกจะค่อย ๆ หล่อ

หลอมให้เกิดการกระทำและการผลิตซ้ำของโครงสร้าง ด้วยเหตุนี้วิถีการตายของมนุษย์ในสังคม จึงไม่อาจพูดได้ว่า

เป็นทางเลือกของปัจเจกหรือเป็นการกำหนดของโครงสร้างอย่างใดอย่างหนึ่งโดยสมบูรณ์ หากแต่เป็นผลลัพธ์จาก

กระบวนการที่เกิดการแลกเปลี่ยนระหว่างโครงสร้างและปัจเจกที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องบนมิติของพื้นที่และเวลา  

ดังนั้นวิถีการตายของปัจเจกจึงค่อย ๆ ถูกหล่อหลอมอย่างซับซ้อนเมื่อเขาเติบโตและดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมใน

สถานการณ์และช่วงเวลาต่าง ๆ 

ดังนั้นแล้ว การสร้างฉากทัศน์จึงกำหนดให้แกนแนวตั้ง (x) เป็นปัจจัยเชิงปัจเจกที่มองในระดับของ

ความสามารถที่จะกระทำการ (agency) และแกนแนวนอน (y) เป็นปัจจัยเชิงโครงสร้าง (structure) หรือพลัง 

(force) ที่อยู่เหนือความควบคุมของปัจเจก และจินตนาการถึงการต่อรองที่จะเกิดขึ้นระหว่างปัจเจกและโครงสร้าง

ในการตัดสินใจเกี่ยวกับวาระสุดท้ายของตนเอง  โดยแทนโครงสร้าง (y) ด้วยแนวคิดความไม่เท่าเทียมทางสังคม 

ผ่านนิยามเชิงปฎิบัติการคือ “บูรณาการทางสังคม” (social integration) เพ่ือตอบโจทย์ความเป็นเมืองที่เอ้ือต่อผู้

ที่ด้อยโอกาสที่สุดและเป็นไปตามการแบ่งกลุ่มประชากร 3 กลุ่มของโครงการคนเมือง 4.0 คือ กลุ่มชายขอบ กลุ่ม

มวลชน และกลุ่มล้ำสมัย  และแทนอำนาจกระทำการ (x) ด้วยแนวคิด “คุณค่า” (value) ที่ปัจเจกยึดถือ อันเป็น

ปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญที่มีผลต่อ agency ของปัจเจกและเป็นกรอบในการตัดสินใจต่อรูปแบบการตายและความ

ตายของตน 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที่ 13 การกำหนดเกณฑ์ฉากทัศน ์

 

  

  

Agency: value 

Structure: Social integration Y 
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3.2.2 แกนปัจจัยขับเคลื่อนที่ใช้ในการสร้างฉากทัศน์ 

แกนแนวนอน (y) ปัจจัยเชิงโครงสร้าง:    

แนวคิด “ความไม่เท่าเทียมทางสังคม (social inequality)” มีอิทธิพลต่อการได้รับโอกาสหรือไม่ได้รับ

โอกาสที่จะส่งผลต่อตัวตน อัตตลักษณ์ หรือแม้แต่ความเป็นมนุษย์ของบุคคล หรือในภาพกว้างก็คือ คุณภาพ

ชีวิต ก็ถูกกำหนดผ่านกลไกของการสร้างความไม่เท่าเทียมทางสังคมทั้งสิ้น ด้วยเหตุที่ความตายไม่อาจแยกออก

จากการมีชีวิตได้ ดังนั้น ความไม่เท่าเทียมทางสังคมของการดำรงชีวิตย่อมต้องส่งผลต่อการตายด้วยเช่นกัน 

บ่อยครั้งโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรที่มีจำกัดของสังคมและของโลกทั้งโลกไม่ใช่เรื่องของสิทธิ ( rights) ไม่ใช่

เรื่องของความเหมาะควร แต่กลับหมายถึงการกำหนดโดยโครงสร้างอำนาจ ซึ่งมีกลไกเชิงสถาบันที่ซับซ้อน 

รวมเอาการเมือง เศรษฐกิจ เส้นสาย ความสัมพันธ์ ทุน และต้นทุนเชิงมนุษย์อ่ืน ๆ อีกมากมาย 

ความไม่เท่าเทียมทางสังคมมักถูกผลิตผ่านวาทกรรมว่าด้วยชนชั้น แต่ Walker (2015) ชี้มิติที่น่าสนใจ

ของการมองความไม่เท่าเทียมว่าเป็นผลผลิตของโครงสร้าง ซึ่งใหญ่กว่าปัจจัยเรื่องเพศและเศรษฐกิจ แต่อาจจะ

หมายถึงการเป็นเจ้าของหรือการเป็นอยู่ในพื้นที่ทางกายภาพที่ทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ ในมุมนี้อาจ

ช่วยให้เรามองเห็นภาพและอิทธิพลของสิ่งประกอบสร้างที่มีความเป็นนามธรรม เช่น เมืองและความเป็นเมือง

ในการสร้างฉากทัศน์ได้มากขึ้น  อย่างน้อยก็ในความหมายที่เมืองคือกายภาพที่ถูกจัดระเบียบด้วยกฎกติกาที่

สร้างข้ึนบนฐานคิดแบบทุนนิยม ทำให้เกิดความเป็นชายขอบทางกายภาพของการอยู่อาศัย บางโซนของเมืองผู้

อยู่อาศัยต้องเผชิญความเสี่ยง และเพิ่มโอกาสในการเจ็บป่วยและเสียชีวิตเมื่อต้องอยู่และเป็นในพ้ืนที่หนึ่งๆที่

ถูกกำหนดโดยกรอบของช่วงชั้น เช่น เศรษฐฐานะ ชนชั้น ไปจนถึงมิติซ่อนเร้นที่ถูกตีตราด้วยวาทกรรมทาง

วัฒนธรรม อาทิ การกดขี่ทางเพศ การเหยียดเชื้อชาติ และอัตตลักษณ์ จะทำให้ภาพของการตายในเมือง

ปรากฏให้เห็นเด่นชัด 

เมื่อความไม่เท่าเทียมทางสังคมอยู่ในฐานะโครงสร้าง ความสำคัญในลำดับถัดไปคือการทำให้ภาพของ

ความไม่เท่าเทียมนั้นเคลื่อนท่ีได้บนแกน นั่นหมายถึง ความไม่เท่าเทียมทางสังคมต้องถูกให้นิยามเชิงปฎิบัติการ

ที่กระชับขึ้น โดยสะท้อนออกผ่าน บูรณาการทางสังคม (social integration) ซึ่งเป็นอำนาจภายในตัว

ปัจเจกท่ีจะสามารถทำให้เกิดพลังในการต่อรองกับโครงสร้าง ดังนั้น ขั้วหนึ่งของแกนจึงถูกกำหนดเป็น “สังคม

พร่องบูรณาการ” หรืออาจเรียกได้ว่า สภาวะที่โครงสร้างของความไม่เท่าเทียมทางสังคมตัดขาดปัจเจกออก

จากกัน คนอยู่ในสภาวะโดดเดี่ยวและเป็นปัจเจก (Individualistic structure)  ความสัมพันธ์ทางสังคมถูกปิด

กั้นและบิดเบือนภายใต้โครงสร้างที่ไม่เท่าเทียม เช่น ผู้คนที่อาศัยอยู่ลำพัง ไกลห่างจากครอบครัว ขาดท่ีพ่ึงและ

ที่ปรึกษา ในยามเจ็บป่วยจึงเสมือนถูกตัดขาดออกจากระบบสนับสนุนเบื้องต้น 



 

 

ด้วยเหตุนี้ การมองการบูรณาการทางสังคมเป็นสองขั้ว จึงเป็นที่มาของแกนแนวนอน (Y) ที่มีการเป็น

ปัจเจกชนนิยม (Individualism) อยู่ตรงข้ามกับ การเป็นชุมชนนิยม (Communitarianism) นั่นเอง   

  

 

แผนภูมิที่ 14 การกำหนดแกนแนวนอน 

 

จักกริช สังขมณี กล่าวในการให้สัมภาษณ์นิตยสาร a day bulletin ไว้ว่า “การเป็นปัจเจกชนนิยม 

(Individualism) กับการเป็นชุมชนนิยม (Communitarianism)? ทั้งสองแนวคิดนี้ชักเย่อกันอยู่ตลอดเวลาว่า

ความเป็นพลเมืองควรจะอยู่ตรงไหน มันเป็นการถ่วงน้ำหนักระหว่างการเป็นปัจเจกเสรีชน กับการเป็นส่วน

หนึ่งของชุมชนที่ถูกควบคุมโดยรัฐหรือผู้ปกครอง หากเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนมากเกินไป เราจะสูญเสียสิทธิ

และความเป็นตัวเองได้ แต่ถ้าความเป็นชุมชนอ่อนลง เราจะเรียกร้องเสรีภาพเชิงบุคคลมากเกินขึ้น บรรทัดฐาน

ทางสังคมก็อาจจะสั่นคลอน และก่อให้เกิดความขัดแย้งและการใช้ความรุนแรงต่อกันตามไปด้วย” (คัดจากบท

สัมภาษณ์ใน จักรกริช สังขมณี: เคลื่อนตัวตนให้ก้าวออกจาก comfort zone สู่พื ้นที่ใหม่ไร้เขตแดนแห่ง

พลเมืองโลก) 

Singularity - การอยู่ร่วมกันแบบเอกภาวะ 

การมองโครงสร้างทางสังคมข้างต้นเป็นสิ่งที่ยังจำเป็นและสมควรอย่างยิ่งในการทำความเข้าใจสังคม

ของมนุษย์ แต่ย่อมต้องพึงระลึกไว้เสมอว่า การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในสังคม ณ ขณะนี้ก็อาจ

นำไปสู่การพลิกโฉมสังคมให้เกิดเป็นรูปแบบใหม่ด้วยเช่นกัน นักสังคมวิทยาศึกษาปรากฎการณ์ของความเป็น

ปัจเจกด้วยสมมุติฐานของความสัมพันธ์ในเชิงพ้ืนที่และเวลาอย่างซับซ้อน โดยมองโลกาภิวัตรที่เกิดข้ึนทั้งระบบ 

สังคมนับจากช่วงหลังสงครามโลกเป็นต้นมาเป็นพื้นที่ที ่บ่มเพาะทุนนิยมให้สถาปนาตนเองขึ้นมาได้อย่าง

เข้มแข็ง พร้อม ๆ กันกับการเคลื่อนย้ายขนานใหญ่ที่เกิดขึ้นและขับเคลื่อนในระดับโลก นำมาสู่การอพยพย้าย

ถิ่นข้ามพรมแดนของแรงงาน การเคลื่อนย้ายสู่ศูนย์กลางความเจริญของผู้คน และอื่น ๆ ทำให้เกิดสังคม

รูปแบบใหม่ที่เรียงตัวกันอย่างหลวม ๆ ด้วยความเป็นปัจเจกนิยมขั้นสูง ในสภาวะเช่นนี้ Beck นิยามมันว่า

ความเป็นสมัยใหม่ครั้งที่สอง (second modernization) ที่สามารถนำพาปัจเจกและสังคมไปสู่ความเป็น 

cosmopolitanism หรือความเป็นสากลนิยมของพลเมือง 

Individualism Communitarianism Y 



 

 

ข้อถกเถียงอีกหนึ่งประเด็น ที่ชี้ให้เห็นถึงช่องว่างของแนวคิด individualism – communitarianism 

คือ แนวคิด singularity อันหมายถึงการ decentralized ของแนวคิดการมองสังคมแบบดั้งเดิม สังคมนับจาก

นี้อาจไม่เกิดการจัดเรียงเชิงโครงสร้างในรูปแบบเดิม แต่เป็นการถูกทลายศูนย์กลางออกอย่างรวดเร็วด้วยการ

เข้ามาของเทคโนโลยีและกรอบความคิด (mind set) เชิงโลกาภิวัฒน์แบบใหม่ นั่นคือ การอยู่ร่วมกันอย่างเป็น

เอกภาวะ โดยมนุษยชาติจะไม่ได้จัดเรียงระบบสังคมแบบเชิงโครงสร้างอีกแล้ว หากแต่เป็นการอยู่ร่วมกัน 

ยอมรับในความแตกต่าง เคารพซึ่งกันและกัน มองเพื่อนมนุษย์อย่างเท่าเทียมพร้อม ๆ กับตระหนักถึงความ

แตกต่างหลากหลาย รับรู้ในความไม่เหมือนแต่ขณะเดียวกันก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันด้วยนั่นเอ ง แนวคิด 

social singularity จึงอาจเป็นแนวคิดที่นำไปสู่การปฏิวัติเชิงความคิดของมนุษยชาติในการอยู่ร่วมกันใน

อนาคต ซึ่งย่อมส่งผลต่อสังคมเชิงโครงสร้างไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง เพียงแต่ยังไม่สามารถทำนายได้ การพยายาม

ในการแบ่งชัดระหว่าง individualism – communitarianism จึงอาจจะไม่ใช่ข้อถกเถียงที ่ตรงประเด็น

เท่าไหร่นักในอนาคต 

 

 

 

 

แผนภูมิที่ 15 การกำหนดแกนแนวนอน 

 

การเข้ามาของความจริงเสมือน - อีกด้านหนึ่งของแกน คือ ขั้วที่ให้นิยามว่าเป็น “สภาวะ”   

ขั้วที่เหมือนจะตรงข้ามกัน แต่ในความเป็นจริงอาจอยู่ร่วมกัน เพราะหากมองในมิติของเวลาแล้ว การ

เคลื่อนที่เชิงความสัมพันธ์ของการต่อรองระหว่างโครงสร้างและปัจเจกนั้นปรากฏขึ้นบน 2 sphere พร้อม ๆ กัน 

คือพื้นที่ทางกายภาพ (physical reality) และพื้นที่เสมือนจริง (virtual reality)   ที่เป็นเช่นนั้น เพราะสังคม

ปัจจุบันตกอยู่ภายใต้การควบคุมของเทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีการสื่อสาร ที่ทรงพลังมากพอที่จะ

ทำให้ปัจเจกสามารถดำรงกายในโลกและพื้นที่ทางกายภาพ และมีตัวตนบนพื้นที่เสมือนจริงของโลกไซเบอร์ได้ใน

เวลาเดียวกัน เช่น คนที่อยู่รวมหมู่และมีพื้นที่เชิงการอยู่ร่วมกันในทางกายภาพกับผู้อื่น หรือสภาวะ Together 

alone เช่น อยู่บ้านเดียวกัน นั่งร่วมโต๊ะอาหารด้วยกัน แต่ต่างฝ่ายต่างกำลังเสพข้อมูลที่มีอยู่มากมายมหาศาลบน

สมาร์ทโฟน  หรือแม้แต่การซื้อของออนไลน์ ที่ทำให้ความสนใจที่จะพูดคุยไต่ถามสารทุกข์สุขดิบถูกแทนที่ด้วย

Individualism Communitarianism Y 

Singularity 



 

 

ความเพลิดเพลิน  ปัจเจกต่างตกอยู่ในสภาวะที่โดดเดี่ยวจากกัน ไม่รู้จักกัน และขาดความเชื่อมต่อทางอารมณ์  สิ่ง

นี้เป็นปรากฏการณ์ในสังคมสมัยใหม่ที่เกิดขึ้น ทิ้งให้ผู้คนมีชีวิตในจิตใจที่อ้างว้าง ไม่นับการโดดเดี่ยวและเป็น

ปัจเจกที่เกิดจากการแยกขาดเชิงพื้นที่ เช่น การย้ายถิ่นเข้ามาทำงานในเมือง การอยู่อาศัยในคอนโด และการ

เจ็บป่วยที่ทำให้เกิดการแยกพ้ืนที่เพ่ือควบคุมและให้การรักษา เราจึงเห็นความหมายของพ้ืนที่ ที่มีไว้เพ่ือแบ่งความ

ไมป่กติออกจากความปกติ  เป็นต้น  

   

 

 

 

แผนภูมิที่ 16 การกำหนกแกนแนวนอน 

การเข้ามาของโซเชี่ยลเน็ตเวิค ไม่ได้ทำให้ขั้วของความเป็นปัจเจก เป็นปัจเจกแบบที่แยกขาดอย่างโดด

เดี่ยวจากกลุ่มสังคม แต่เครือข่ายเสมือนเหล่านี้นำไปสู่การเกิด Networked/virtual individualistic ซึ่งนับเป็น

ปรากฏการณ์ที่ประจักษ์ชัดในสังคมปัจจุบัน กล่าวคือ เรากำลังอยู่อาศัยในสังคมแบบที่เรียกว่า “สังคมเครือข่าย” 

(Networked society)  กล่าวคือ บนสังคมเครือข่ายที่มีเทคโนโลยีการสื่อสารเป็นตัวขับเคลื่อน ความเป็นปัจเจก

ไม่ได้ถูกลดทอนลง และไม่ได้ถูกปฏิเสธหรือถูกมองเป็นการขาดบูรณาการและการยึดเหนี่ยวทางสังคม ทว่า การ

ยึดเหนี่ยวกับสังคม/บูรณาการของปัจเจกให้เป็นเนื้อเดียว (เป็นส่วนหนึ่งกับสังคม) นั้น เกิดขึ้นได้โดยไม่ต้องอาศัย

การรวมกลุ่มทางพื้นที่กายภาพ พื้นที่กายภาพทางสังคม (gathering space) มีความจำเป็นน้อยลง ตลอดจนมี

อิทธิพลต่อความเป็นสังคม ซึ่งมีนัยยะของการรวมกลุ่มที่นำไปสู่ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งร่วมกันของปัจเจกน้อยลง    

Wellman (2001) และ Rainie and Wellman (2012) เร ียกปรากฎการณ์ดังกล่าวว ่า Networked 

individualism หรือ “เครือข่ายของปัจเจก” ซึ่งปัจเจกยังคงความเป็นปัจเจกในมิติของการแยกห่างทางกายภาพ 

แต่ความสัมพันธ์ระหว่างปัจเจกที่เกิดบนพื้นที่เน็ตเวิร์คทำให้เกิดการนำทรัพยากรจากที่ต่างๆ มาใช้ประโยชน์

ร่วมกัน ทรัพยากรดังกล่าวอาจมิได้อยู่ในรูปของสินทรัพย์ที่จับต้องและแลกเปลี่ยนกันได้ แต่อาจจะอยู่ในรูปของ

การให้คำแนะนำ ชี้ช่องทางแก้ไขปัญหา กำลังใจ หรือแม้แต่พื้นที่ที่จะระบายความอัดอั้น  แนวคิด Networked 

individualism มีความสัมพันธ์กับแนวคิดเครือข่ายเทคโนโลยี (Network technology) กล่าวคือ ไม่เพียงปัจเจก

ที่มีความเป็นเครือข่าย แต่ในเวลาเดียวกันเทคโนโลยีก็มีความเป็นเครือข่ายด้วยเช่นกัน เช่น เครือข่าย

ความสัมพันธ์ระหว่าง Mobile กับ fixed technology เช่น โทรศัพท์มือถือกับคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ที่สามารถทำ

ให้ปัจเจกใช้เทคโนโลยีเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

Individualism Communitarianism 

Virtual Communitarianism Networked individualism 

Social 

integration 



 

 

 

ทุนทางสังคม (social capital) 

สิ่งที่จะทำให้เกิดการเคลื่อนที่จากฝั่งของความโดดเดี่ยวและเป็นปัจเจกไปสู่การมีส่วนร่วมและเป็นชุมชน 

อยู่ที่ ทุนทางสังคม (social capital) และเทคโนโลยีเองก็สามารถพลิกบทบาทให้เป็นคุณต่อปัจเจกได้ผ่านพลังใน

การเชื่อมต่อและสร้างเครือข่าย ซึ่งแม้ไม่มีพ้ืนที่ทางกายภาพ แต่การมีส่วนร่วมและความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง รวมทั้ง

ความผูกพันทางอารมณ์ระหว่างปัจเจก สามารถเกิดขึ้นได้ข้ามพ้ืนที่ พรมแดน และเวลา 

ในความหมายของ Robert D. Putnam ทุนทางสังคม คือ คุณค่าที่คนในสังคมมีร่วมกันต่อเครือข่ายทาง

สังคม (social network) (การรู้จักกัน) บวกกับความรู้สึกที่อยากจะทำอะไรบางอย่างเพื่อคนอื่นซึ่งเกิดขึ้นจาก

เครือข่ายทางสังคมนั้น เรียกว่า บรรทัดฐานของการมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน (norms of reciprocity) ทุนทางสังคม

ดังกล่าวจะก่อให้เกิดคุณค่าทางสังคมประการหนึ่งที่ทำให้สมาชิกในเครือข่ายนั้นสามารถสร้างความสัมพันธ์อัน

เฉพาะเจาะจงบางอย่างขึ้นได้ เช่น ความเชื่อใจ การแลกเปลี่ยนทั้งเชิงกายภาพและข้อมูลข่าวสาร ความร่วมไม้

ร่วมมือซึ่งกันและกัน อันเป็นความสัมพันธ์ที่ก่อเกิดประโยชน์แก่คนภายในเครือข่ายเองและอาจส่งผลแก่คนนอก

เครือข่ายด้วยก็เป็นได ้

โดยทุนทางสังคมทำงานผ่านหลายช่องทาง ได้แก่ ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนของข้อมูลข่าวสาร (เช่น 

ทักษะการทำงาน การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในที่กลุ่ม) การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  การรวมกลุ่มกันกระทำ

บางอย่าง (เช่น อาสาสมัคร สมาคม ประชาสังคม) รวมไปถึงเป็นกระบวนการสร้างอัตลักษณ์และความเป็นปึกแผ่น

ของเครือข่ายที่สร้างให้สมาชิกเกิดความคิดว่า “ตัวฉัน” เป็น “พวกเรา” แต่อย่างไรก็ตาม ท้ายที่สุดแล้วต้องพึง

ระลึกไว้เสมอว่า ทุนทางสังคมจะเกิดขึ ้นและถูกใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ก็ต่อเมื ่อผู ้ใช้(ปัจเจก)  มี

ความสามารถ (agency) ที่จะมองเห็น หยิบฉวย และประยุกต์ใช้ทุนทางสังคมที่ตนมีอยู่ ความไม่รู้ไม่ตระหนักถึง

หรือการมีความสามารถในการกระทำ(การ)ที่ไม่เท่ากันของปัจเจกย่อมส่งผลให้โครงสร้างของทุนทางสังคมไม่

สามารถทำงานได้อย่างเต็มศักยภาพของมันด้วยนั่นเอง 

 

 

 



 

 

แผนภูมิที่ 17 ต้นทุนทางสังคม 

ดังนั้นแล้ว การมองโครงสร้างทางสังคมบนแกนนอน ที่แบ่งเป็นปัจเจกชนนิยม (Individualism) กับ การ

เป็นชุมชนนิยม (Communitarianism) นั้นมีความสลับซับซ้อนเป็นอย่างมาก เพราะจำเป็นต้องพิจารณาทั้งพื้นที่

เชิงกายภาพและพื้นที่เสมือนด้วยนั่นเอง การเกิดขึ้นของพื้นที่เสมือนยังส่งผลให้เส้นแบ่งระหว่างความเป็นปัจเจก

นิยมและชุมชนนิยมมีความเลือนรางยิ่งขึ้น แม้ว่าการแบ่งขั้วออกเป็นปัจเจกนิยมและชุมชนนิยมจะเป็นตัวชี้ชัดถึง

แนวโน้มของการมีปฏิสัมพันธ์ของสมาชิกในสังคม แต่ท้ายที่สุดแล้ว เราไม่สามารถบอกได้ว่าสังคมที่มีการบูรณา

การเชิงกายภาพเป็นแบบปัจเจกนิยมจะทำให้การบูรณาการบนพ้ืนที่เสมือนเป็นแบบปัจเจกนิยม ในทางกลับกัน ก็

ไม่สามารถกล่าวได้ว่าสังคมที่มีการรวมกลุ่มกันเชิงกายภาพแบบชุมชนนิยมจะมีรูปแบบของสังคมเสมือนที่เป็น

ชุมชนนิยมด้วยเช่นกัน  

แต่เพื่อความชัดเจนของการสร้างฉากทัศน์  ผู ้วิจัยจะกำหนดให้พื้นที่ทางกายภาพและพื้นที่เสมือนมี

รูปแบบที่สอดคล้องไปในแนวเดียวกับขั้วทั้งสองฝั่ง ด้วยเพียงแต่ต้องการชี้ให้เห็นถึงทิศทางของสังคมในภาพรวม

และเพ่ือให้ง่ายต่อการฉายภาพฉากทัศน์เท่านั้น  

ตารางที่ 20 สรุปปัจจัยเชิงโครงสรา้งของแกน 

แกน structure ปัจเจกนิยม (Individualism) ชุมชนนิยม (Communitarianism) 

Information flows low high 
Norms of reciprocity low high 

Collective action low high 
Identity low high 
Social integration สังคมพร่องบูรณาการ สังคมบูรณาการ 

Collective value of 

all “Social” 

networks”  

The inclinations that 

arise from these 

networks  

+ = Social capital 
➔ Information flows 

➔ Norms of reciprocity 

➔ Collective action 

Identity 



 

 

แกนแนวตั้ง (x) ปัจจัยอำนาจกระทำการ (agency) ของปัจเจก:   

ในบริบทของการเจ็บป่วยในวาระช่วงท้ายของชีวิต อำนาจกระทำการที่ปัจเจกจะนำไปใช้ในการต่อสู้กับ

โครงสร้างอาจจะแสดงออกได้หลายรูปแบบ  เช่น การแสดงเจตนารมณ์เกี่ยวกับการรักษาในวาระท้ายของชีวิต ที่

เป็นการบอกให้บุคลากรทางการแพทย์ผู้ให้การดูแลรักษา และบุคคลอ่ืนที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและปฏิบัติตาม  ใน

การแสดงเจตนารมณ์ดังกล่าว หลายคนเลือกที่จะแสดงความประสงค์ที่จะไม่รับการกู้ชีพ (CPR) ถ้าหัวใจหยุดเต้น 

ไม่เจาะคอ  ไม่รับการให้อาหารทางจมูกและคอ เป็นต้น  แต่ผู้ป่วยอีกจำนวนไม่น้อยเลือกเส้นทางของการสู้ให้ถึง

ที่สุด สู้เพ่ือเอาชนะโรคและมีชีวิตอยู่ต่อให้ได้นานที่สุด แม้ว่าการตดัสินใจจะถูกกำหนดโดยเหตุผลทางเศรษฐกิจไม่

น้อย แต่อีกไม่น้อยเช่นกันที่การตัดสินใจหรือทางเลือก หรือเจตนารมณ์ของปัจเจกในวาระท้ายเป็นผลลัพธ์จาก

การให้คุณค่าและความหมายของการมีชีวิต   ตัวอย่างของผู้ป่วยระยะท้ายที่เลือกไม่ยื้อความตายเพื่อยืดชีวิต

ออกไปอีกระยะหนึ่ง เพราะให้คุณค่ากับการดำรงอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ (living with dignity)  

เพราะวาระท้ายที่นำมาซึ่งการเจ็บปวดทางกายและจิตใจที่เศร้าหมอง ทำให้เกิดทุกขเวทนา ไม่อาจเกิดความสงบ

ให้ได้เตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนผ่านที่กำลังจะมาถึง ทั้งยังเป็นที่สลดหดหู่แก่ผู้พบเห็น และเกิดเป็นภาระของ

ผู้ดูแล เป็นการลดทอนความเป็นมนุษย์ (dehumanized)  

แกน Agency เป็นแกนเชิงคุณค่าที่แสดงถึงความคิด ความเชื่อ และมุมมองในการเลือกหรือไม่เลือกท่ีจะ

กระทำการอันหนึ่งอันใดของปัจเจก การที่ปัจเจกจะเลือกตัดสินใจกระทำสิ่งใดนั้นเป็นผลมาจากคุณค่าที่ปัจเจกแต่

ละคนมีต่อความเป็นไปได้ในศักยภาพของตน สะท้อนออกมาได้เป็นสองขั ้วที ่แตกต่างกัน คือ มนุษย์นิยม 

(Humanism) และ พ้นมนุษย์นิยม (Transhumanism) โดยใช้หลักเกณฑ์ในการจำแนกตามแนวคิดเชิง

ปรัชญาที่ว่าด้วยการดำรงอยู่ของมนุษย์ คือ มนุษย์ดำรงอยู่โดยเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ เรียกว่า Ecocentric 

และ มนุษย์ดำรงอยู่อย่างเป็นศูนย์กลางและเป็นการดำรงอยู ่ที ่มีความสำคัญสูงสุดเหนือธรรมชาติ  เรียกว่า 

Anthropocentric ความเข้าใจถึงศักยภาพของตัวปัจเจกเป็นปัจจัยขับเคลื ่อนด้านคุณค่าที่จะส่งผลต่อการ

ตัดสินใจในช่วงวาระท้ายและส่งผลต่อทางเลือกในการจัดการร่างของปัจเจกแต่ละคน  

ผู้ที่มีแนวคิดแบบ Ecocentric จะเชื่อในพลังธรรมชาติหรือเชื่อในพลังอำนาจของสิ่งที่เหนือกว่ามนุษย์ 

เช่น พระเจ้า ธรรมชาติ หรือ จักรวาล ปัจเจกจะเชื่อว่ามนุษย์ดำรงอยู่อย่างเท่าเทียมกับสิ่งอ่ืนและต้องเกิด แก ่เจ็บ 

ตาย เชื่อในวัฎจักรธรรมชาติ มองว่ามนุษย์เป็นเพียงสิ่งมีชีวิตหนึ่งที่ไม่ว่าจะเกิดขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ใดก็ตามย่อม

ต้องกลับสู่จุดเริ่มต้น ผู้ที่มีแนวคิดเช่นนี้อาจเป็นผู้ที่นับถือศาสนาใดศาสนาหนึ่งที่เชื่อในอำนาจสูงสุด หรือมีแนวคิด

ธรรมชาตินิยม ใดกรณีของความตายและการจัดการร่าง ปัจเจกจะเชื่อว่าตนมีความสามารถในการกระทำ(การ)ต่ำ

กว่าอำนาจใดอำนาจหนึ่งที่ตนเชื่อว่ามีอยู่ ปัจเจกที่มีแนวคิดเช่นนี้จะถูกจัดอยู่ที่ขั้ว Humanism บนแกน Agency 



 

 

ผู้ที่มีแนวคิดแบบ Anthropocentric จะเชื่อว่าการดำรงอยู่ของมนุษย์นั้นมีความสำคัญ เป็นศูนย์กลาง

ของสิ่งต่าง ๆ และมนุษย์มีความสามารถที่จะเอาชนะกฎเกณฑ์ทางธรรมชาติ เชื่อว่ามนุษย์มีพลังอำนาจในการ

ควบคุม สร้างสรรค ์และเปลี่ยนแปลงสิ่งต่าง ๆ ปัจเจกไม่เชื่อในพระเจ้าหรือศาสนา ในทางกลับกันคือเชื่อว่ามนุษย์

คือผู้ที่มีอำนาจสูงสุด และมนุษย์มีศักยภาพเพียงพอที่จะกระทำสิ่งใดก็ได้ตามที่ตนต้องการด้วยความพยายาม ใน

ขั้วนี้ปัจเจกจะเชื่อว่าตนเองมีความสามารถในการกระทำ(การ)ต่อความตายและการตายสูง อาจถึงขั้นสามารถยื้อ 

ชะลอ หรือหยุดยั้งความตายได้ ปัจเจกที่มีแนวคิดเช่นนี้จะถูกจัดอยู่ที่ขั้ว Transhumanism บนแกน Agency    

 ท้ายที่สุด แกนแนวตั้ง (X) ที่ว่าด้วย agency ของปัจเจกที่มีต่อการตาย ก็คือการที่ agency ได้ถูกทำ

ให้เพิ ่มขึ ้น จากความต้องการการตายดี (quality of life) เป็นความต้องการกำหนดการดำรงอยู ่ของตน 

(existentialism) ขยับขยายไปสู่อำนาจที่จะเพ่ิมอายุขัย โดยการยื้อชะลอความแก่ (Longevity)  และท้ายที่สุด 

ก็คือการมุ่งสู่ความเป็นอมตะ (immortality) ดังที่ได้แสดงภาพให้เห็นในบทที่ 2 หัวข้อ Transhumanism 

รูปธรรมของ “โครงสร้าง” และ “อำนาจกระทำการของปัจเจก” ในมิติของการตาย 

การศึกษาวิจัยโดย Economic Intelligence Unit, The Economist ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก Lien 

Foundation สิงคโปร์ ได้ทำการจัดอันดับประเทศที่การตายของพลเมืองได้รับการยอมรับว่าเกิดขึ้นอย่างมี

คุณภาพ  ในรายงาน The Quality of Death: Ranking end-of-life care across the world ชี ้ว่าประเทศที่

คุณภาพของช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิตดีที่สุดในโลก 10 อันดับแรกจาก  148 ประเทศ ได้แก่ อังกฤษ ออสเตรเลีย 

นิวซีแลนด์ ไอร์แลนด์ เบลเยียม  ไต้หวัน เยอรมันนี เนเธอร์แลนด์ สหรัฐอเมริกา และ ฝรั่งเศส สำหรับกลุ่ม

ประเทศในเอเชีย (ยกเว้นออสเตรเลียและนิวซีแลนด์) พบว่า ไต้หวัน มีคุณภาพการตายเป็นลำดับที่ 6 ของโลก 

จากที่ในปี ค.ศ.2010 เป็นลำดับที่ 14  ตามมาด้วยสิงคโปร์ เป็นลำดับที่ 12   ญี่ปุ่น ลำดับที่ 14  และเกาหลีใต้ 

ลำดับที ่18   ฮ่องกง ลำดับที่ 22   ตามมาด้วยมองโกเลีย และมาเลเซีย ที่ลำดับ 28 และ 38 ตามลำดับ   สำหรับ

ประเทศไทยจัดอยู่ในลำดับที่ 44 ของโลก ในขณะที่ประเทศยักษ์ใหญ่ของภูมิภาค คือ อินเดีย และมหาอำนาจใหม่

ทางเศรษฐกิจ เช่น จีน มาเป็นลำดับที ่67 และ 71 ตามลำดับ  และปิดท้ายที่บังคลาเทศ ซึ่งคุณภาพการตายได้รับ

การประเมินอยู่ลำดับที ่79 จาก 80 ลำดับทั่วโลก 

คำถาม คือ อะไรคือสิ่งที่ถูกนำมาประเมิน? เพื่อจัดลำดับดังกล่าว รายงานวิจัยชิ้นนี้เก็บข้อมูลตามเกณฑ์

การประเมิน 5 ด้าน ได้แก ่ 

 

 



 

 

แผนภูมิที่ 18 รูปธรรมของโครงสรา้ง (S) และอำนาจในการกระทำการ (A) ของปัจจัยสำคญัที่ส่งผลต่อคุณภาพการตาย  

 

1. สิ่งแวดล้อมในระบบบริการสุขภาพ (Palliative and healthcare environment)  

โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายของรัฐเกี่ยวกับการดูแลแบบประคับประคองที่มีความสัมพันธ์กับผลิตภัณฑ์

มวลรวมในประเทศ  (GDP)  และงบประมาณและค่าใช้จ่ายทางสุขภาพ (healthcare spending) ต่อ GDP ที่มี

ความสำคัญต่อการเข้าถึงและต้นทุน ตลอดจนคุณภาพของการจัดบริการ รวมไปถึงอัตราส่วนระหว่างแพทย์และ

พยาบาลต่อประชากร   ระบบประกันสุขภาพที่มีอยู่ในประเทศ เป็นต้น   โดยประเทศไทยมีคะแนนในด้านนี้อยู่ใน

ระดับกลาง ซึ่งหมายถึงนโยบายยังคงถูกกำหนดไว้อย่างกว้างและหลวม และกลไกสนับสนุนยังมีไม่มากพอที่จะ

ขับเคลื่อนนโยบายให้เป็นไปตามเป้าหมาย 

2. ทรัพยากรมนุษย์ด้านสาธารณสุข (Human resources)  

ประเทศที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพการตาย มักให้ความสนใจกับการลงทุนเพ่ือสร้างระบบการดูแลแบบ

ประคับประคอง (palliative care) ทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เริ่มตั้งแต่การสร้างหลักสูตร

การศึกษาแพทย์ การฝึกหัดแพทย์เฉพาะทาง ที่สำคัญคือการสร้างค่านิยมที่ดีต่อการเป็นแพทย์สาขาที่จะเข้ามา

จัดการ ดูแลความตาย ให้มีสถานภาพและการยอมรับ  นอกจากนี้ ในประเทศที่มีคุณภาพการตายดีนั้นพบว่า

บุคลากรทางการแพทย์มีความเข้าใจการดูแลแบบประคับประคอง  สำหรับสถานการณ์ของประเทศไทย พบว่าเรา

S = structure   

A = Agency 

ในระยะท้าย 
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มีผู้เชี่ยวชาญอยู่แต่ยังมีไม่มากพอ เนื่องจากสถานภาพของการดูแลแบบประคับประคองยังอยู่ในระหว่างการก่อ

ร่างสร้างตัว  หากจะทำให้ได้ดี เพ่ือยกระดับคุณภาพการตายของประชาชนไทย มีข้อเสนอแนะว่าต้องทำการดูแล

แบบประคับประคองให้เป็นการดูแลปฐมภูมิ  (primary care) ไม่ใช่อยู ่ในรูปแบบที ่แยกต่างหากหรืออยู่

โรงพยาบาลใหญ่เท่านั้น 

3. ราคาที่เข้าถึงได้ (Affordability of care)  

รัฐมีบทบาทอย่างมากในการสนับสนุนงบประมาณเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายส่วนบุคคลในการรักษาวาระ

ท้าย ทำให้การเข้าถึงการดูแลในวาระท้ายของชีวิตมีมากขึ้น  เช่น การจัดตัวแบบในการเบิกจ่ายในระบบบริการ

สุขภาพ เช่น ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ระบบสวัสดิการข้าราชการ และประกันสังคม นอกจากนี้แล้ว 

องค์กรเอกชนไม่แสวงหากำไร นับเป็นองค์กรอีกประเภทหนึ่งที่มีบทบาทช่วยส่งเสริมให้ปัจเจก/ผู้ป่วยมีอิสระใน

ทางเลือกและทางการเงิน ผ่านการอุดหนุนหรือให้ความช่วยเหลือในการที่จะลดภาระค่าใช้จ่ายการดูแลระยะท้าย

ลง  สำหรับกรณีประเทศไทย ถูกประเมินว่า รัฐยังให้การสนับสนุนไม่มากพอ 

4. คุณภาพของการดูแล (Quality of care)  

ซึ ่งประเมินจากการมีระบบประกันคุณภาพ การเข้าถึงยาแก้ปวด (opioid, painkillers) และการมี

กระบวนการให้การดูแลสภาพจิตใจแก่ผู้ป่วยและครอบครัว  การมีนโยบายปฏิเสธการรักษาที่เป็นไปเพื่อการยืด

ความตาย รวมทั้งการปฏิเสธการกู้ชีพ (DNR: Do not resuscitate)  การให้ความสำคัญกับผู้ป่วยในกระบวนการ

กำหนดและวางแผนการรักษา และมีระบบการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการดังกล่าว 

5. การมีส่วนร่วมของชุมชน (Community engagement)  

ชุมชนในที่นี ้มีความหมายเป็นการอยู่ร่วมกันในสังคม ที่ซึ่งปัจเจกบุคคลสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการ

ช่วยเหลือกันและกันได้ ในประเทศที่สังคมมีความอดทนต่อความแตกต่างหลากหลาย หรือแม้แต่มีกลไกในการ

ขับเคลื่อนให้มีการเปิดพื้นที่ที่จะพูดคุยเรื่องการเจ็บป่วย การตาย เช่น Death Café ที่เกิดขึ้นทั่วโลก จะช่วยให้

เกิดการตระหนักรู้ การยอมรับที่จะพูดถึง และเตรียมตัว เช่น การกำหนดการรักษาล่วงหน้า หนังสือแสดงเจตนา

ในวาระท้ายของตนได ้

 

จากทั้งหมดที่กล่าวมา คงทำให้ไม่อาจปฎิเสธได้ว่าคุณภาพของช่วงเวลาระยะท้ายในชีวิตของพวกเราทุก

คนถูกกำหนดโดยปัจจัยเชิงโครงสร้าง ไม่ว่าจะเป็นนโยบายของระบบริการสุขภาพที่ประชาชนทั่วไปมีส่วนน้อยใน

กระบวนการกำหนด หรือคุณภาพของบริการ หรือแม้แต่ความสามารถในการจ่ายเพื่อเข้าถึงบริการสุขภาพใน



 

 

ระยะท้ายที่เราต้องการ ซึ่งทั้งหมดนี้ในปัจจุบันถูกปัจจัยทางการเงินและเศรษฐกิจ รวมทั้งความเหลื่อมล้ำทาง

สังคมชี้นำและกำหนดทิศทาง   อย่างไรก็ดี ที่กล่าวมาอาจมิได้หมายความถึงความล้มเหลวเสียทั้งหมด เพราะแม้

การกดทับเชิงโครงสร้างจะทำให้เราจำนนต่อสถานการณ์ของการไม่มีทางออก ไม่มีทางเลือก เราแต่ละคนผู้เป็น

เจ้าของชีวิตและร่างกาย ต่างตัดสินใจที่จะลงทุนและใช้ทรัพยากรที่เรามีอยู่ไม่เท่ากันเพ่ือที่การมีชีวิตในระยะท้าย

ที่ปรารถนา เช่น การแสดงเจตนาและการตัดสินใจปฏิเสธการรักษาทางการแพทย์ที่เป็นไปเพื่อยื้อความตาย เพ่ือ

ปลดปล่อยตนเองออกจากเส้นทางวาระท้ายที่อาจต้องเผชิญกับความทุกขเวทนาทางกาย และค่าใช้จ่ายจำนวน

มหาศาลที่จะหมดไปพร้อมกับลมหายใจที่หยุดลง  นั่นมีนัยยะของการต่อรองระหว่างโครงสร้างและปัจเจก ซึ่งใน

กรณีนี ้มาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ  ที ่กำหนดให้บุคคลเป็นตัวอย่างที ่ดีที ่ชี ้ให้เห็นการ

อำนวยการเชิงโครงสร้างที่เปิดพ้ืนที่ทำให้ความประสงค์ของปัจเจกได้รับการตอบสนอง  รวมทั้งกรณีการขับเคลื่อน

ในระดับชุมชน เพ่ือสร้างชุมชนแห่งการดูแล เป็นฐานรากที่เข้มแข็งเพ่ือให้ผู้ป่วยในชุมชนได้รับการดูแล  อย่างไรก็

ตาม ในอีกมุมหนึ่งอาจมองได้ว่าความต้องการของปัจเจก และพลังในระดับชุมชน 

 ในภาพระดับโลก มีการคาดหมายว่ามีผู้ที่กำลังอยู่ในระยะท้ายของชีวิตและต้องการการดูแลประมาณ 

100 ล้านคน มีเพียง ร้อยละ 8 เท่านั้นที่ได้รับการดูแลเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีในระยะท้าย หมายความว่าการตายที่ดี

เป็นผลจากหลายปัจจัย ทั้งปัจจัยเชิงโครงสร้าง และอำนาจเหนือตนของปัจเจกภายในโครงสร้าง ซึ่งไม่สามารถ

สร้างขึ้นด้วยปัจจัยในปัจจัยหนึ่งเพียงอย่างเดียว 

 

แผนภูมิที่ 19 แกนปัจจัยขับเคลื่อน



 

 

ตารางที่ 21 รายละเอียดของแกนในแต่ละฉากทัศน์ 

แกน ประเด็น เทคโนโลย ี
รายละเอียดฉากทัศน์ 

ฉาก 1 (H, C) ฉาก 2 (T, C) ฉาก 3 (T, I) ฉาก 4 (H, I) 
แกน Agency 
(Humanism – 
Transhumanism) 

เชิงคุณค่าระหว่าง  
ecocentric และ 
Anthropocentric 

 Ecocentric 
ยอมรับว่าชีวิตคือส่วนหนึ่งของ
ธรรมชาต ิ
Natural death 
การเติบโตของ hospice 
การใช้ประโยชน์ Palliative 
care 

Anthropocentric 
เชื่อว่ายังมีหนทางที่จะทำให้มี
ชีวิตยืนยาวข้ึน 
พยายามเอาชนะโรค ยื้อ
ความตาย 
Transhuman 
เน้นการรักษาแบบCurative  

Ecocentric 
ยอมรับว่าชีวิตคือส่วนหนึ่งของ
ธรรมชาต ิ
Natural death 
การเติบโตของ hospice 
การใช้ประโยชน์ Palliative care 

Anthropocentric 
เชื่อว่ายังมีหนทางที่จะทำให้มีชีวิต
ยืนยาวขึ้น 
พยายามเอาชนะโรค ยื้อความตาย 
Transhuman 
เน้นการรักษาแบบCurative 

แกน structure 
(Individualism – 
Communitarianism) 

ทุนทางสังคม 
(social capital)  
Information Flow 
Norms of 
reciprocity 
Collective action 
Identity 

virtual  
reality 

มีทุนทางสังคมบนพื้นที่
ออนไลน์สูง 
มีการไหลของข้อมูลข่าวสาร 
มีปฏิสมัพันธ์ซึ่งกันและกัน
เหนียวแน่น 
มีการรวมกลุ่มกันเพื่อทำอะไร
บางอย่าง 
และมีการสร้างอัตลักษณ์
ร่วมกัน 
เช่น rare connect  

มีทุนทางสังคมบนพื้นที่
ออนไลน์สูง 
มีการไหลของข้อมูลข่าวสาร 
มีปฏิสมัพันธ์ซึ่งกันและกัน
เหนียวแน่น 
มีการรวมกลุ่มกันเพื่อทำอะไร
บางอย่าง 
และมีการสร้างอัตลักษณ์
ร่วมกัน 
เช่น กลุ่มสำหรับผู้ที่ต่อสู้กับ
มะเร็ง  

พื้นที่ออนไลน์เป็นพ้ืนท่ีสำหรับการ
ตอบสนองความต้องการในการปลกี
ตัวของปัจเจก เป็นสถานที่ท่ีใช้หลกี
หนีความจริง เสพสื่อต่าง ๆ อย่าง
เดียว โดยไมม่ีส่วนร่วม ไม่มีเครือขา่ย
ใด ๆ  
ใช้หาข้อมูลหรือพูดคุยบ้างเล็กน้อย 
แต่ไมม่ีความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงหรอื
เป็นสมาชิกที่ต้องช่วยเหลือกันและ
กัน 
ความเป็นปัจเจกบนโลกออนไลน์
ส่งผลให้คนไม่จำเป็นต้องคำนึงถึง
ความรูส้ึกของกันและกัน เมื่อต้อง
แสดงความคดิเห็น 

พื้นที่ออนไลน์เป็นพ้ืนท่ีสำหรับการ
ตอบสนองความต้องการในการปลกี
ตัวของปัจเจก เป็นสถานที่ท่ีใช้หลกี
หนีความจริง เสพสื่อต่าง ๆ อย่าง
เดียว โดยไมม่ีส่วนร่วม ไม่มีเครือขา่ย
ใด ๆ  
ใช้หาข้อมูลหรือพูดคุยบ้างเล็กน้อย 
แต่ไมม่ีความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงหรอื
เป็นสมาชิกที่ต้องช่วยเหลือกันและ
กัน 
ความเป็นปัจเจกบนโลกออนไลน์
ส่งผลให้คนไม่จำเป็นต้องคำนึงถึง
ความรูส้ึกของกันและกัน เมื่อต้อง
แสดงความคดิเห็น 



 

 

physical 
reality 

ครอบครัวมีการพูดคุยกัน/
ชุมชนเข้มแข็ง 
เช่น แนวคิดหมอครอบครัว, 
care giver, กลุ่มอาสาสมัคร 
(อสม./กลุ่ม I see U), มี
สังคม/ชุมชนช่วยกันดูแล 

ครอบครัวมีการพูดคุยกัน/
ชุมชนเข้มแข็ง 
เช่น แนวคิดหมอครอบครัว, 
มีการช่วยเหลือกันในการต่อสู้
กับโรครา้ย, มสีังคม/ชุมชน
ช่วยกันดูแลหรือแบ่งบัน
ข้อมูลข่าวสาร เครือข่ายทาง
การแพทย์ 

ต่างคนต่างอยู ่
การไหลขอข้อมูลข่าวสารจำกัดอยูท่ี่
ความสามารถในการเข้าถึงของแต่ละ
คน ต่างก็ต้องขวนขวานมาด้วย
ตนเอง 
ผู้คนไม่ค่อยมีปฏิสัมพันธ์กัน ไม่มีการ
พูดคุยสื่อสาร หรือการพยายามปรบั
ความคิดของตนเพื่อเข้าใจผู้อืน่ 
การรวมกลุ่มทำอะไรบางอย่างเพื่อ
ส่วนรวมต่ำ  
ปัจเจกรูส้ึกแปลกแยก ไม่เป็นส่วน
หนึ่งกับใคร 
ปัจเจกเป็นผู้ตัดสินใจสูงสุด /self-
monitor 

ต่างคนต่างอยู ่
การไหลขอข้อมูลข่าวสารจำกัดอยูท่ี่
ความสามารถในการเข้าถึงของแต่ละ
คน ต่างก็ต้องขวนขวานมาด้วย
ตนเอง 
ผู้คนไม่ค่อยมีปฏิสัมพันธ์กัน ไม่มีการ
พูดคุยสื่อสาร หรือการพยายามปรบั
ความคิดของตนเพื่อเข้าใจผู้อื่น 
การรวมกลุ่มทำอะไรบางอย่างเพื่อ
ส่วนรวมต่ำ  
ปัจเจกรูส้ึกแปลกแยก ไม่เป็นส่วน
หนึ่งกับใคร 
หมอประจำตัว/ ประกัน/จ้างท่ี
ปรึกษาหรือผูดู้แล 

การบูรณาการทาง
สังคม (social 
Integration) 
 

virtual  
reality 

พื้นที่บนโลกออนไลนเ์ป็น
มากกว่าแค่เครื่องมือ แตเ่ป็น
อีกสังคมหนึ่งท่ีคนเข้าไปใช้
ชีวิตอยู ่
ความเป็นกลุม่นิยมทำให้
สมาชิกบนเครือข่ายออนไลนม์ี
ปฏิสัมพันธ์ต่อกันสูง นำมาสู่
การเข้าถึงโอกาส ทรัพยากร
ใหม่ ๆ อีกท้ังสิทธิในการใช้
ประโยชน์จากเครือข่าย 

พื้นที่บนโลกออนไลนเ์ป็น
มากกว่าแค่เครื่องมือ แตเ่ป็น
อีกสังคมหนึ่งท่ีคนเข้าไปใช้
ชีวิตอยู ่
ความเป็นกลุม่นิยมทำให้
สมาชิกบนเครือข่ายออนไลน์
มีปฏิสมัพันธ์ต่อกันสูง นำมาสู่
การเข้าถึงโอกาส ทรัพยากร
ใหม่ ๆ อีกท้ังสิทธิในการใช้
ประโยชน์จากเครือข่าย 

สังคมออนไลนไ์มไ่ดเ้ป็นอะไรมากไป
กว่าพื้นที่ให้เข้าไปเสพสื่อหรือเพื่อ
ทำงานเท่านั้น ไม่มผีลทางด้านการ
รวมกลุม่หรือสร้างความเป็นส่วนหนึ่ง
ของสมาชิก 

สังคมออนไลนไ์มไ่ดเ้ป็นอะไรมากไป
กว่าพื้นที่ให้เข้าไปเสพสื่อหรือเพื่อ
ทำงานเท่านั้น ไม่มผีลทางด้านการ
รวมกลุม่หรือสร้างความเป็นส่วนหนึ่ง
ของสมาชิก 



 

 

การจัดการเชิงพื้นที่ในบริบทน้ี
อาจหมายถึงการ access หรือ
การจัดการข้อมูลมหาศาลให้
เป็นประโยขน์ 

พื้นที่ออนไลน์ทำให้เกิดการ
พัฒนาของเครือข่ายความรู้ 
และโอกาสใหม่ ๆ ใหส้มาชิก
สามารถเข้าถึงการพัฒนาเพื่อ
ตอบโจทย์ความต้องการของ
ตน 
การจัดการเชิงพื้นที่ในบริบท
นี้อาจหมายถึงการ access 
หรือการจดัการข้อมลู
มหาศาลใหเ้ป็นประโยขน ์

physical 
reality 

การจัดการเชิงพื้นที่ส่งเสริมให้
สมาชิกได้มีพื้นที่พบปะพูดคยุ
และทำกิจกรรมร่วมกัน 
สมาชิกในสังคมสามารถเข้าถึง
โอกาสและทรัพยากรได้ด้วย
การจัดการเชิงพื้นที่  
Public space / Universal 
design/ inclusive design 

การจัดการเชิงพื้นที่ส่งเสริม
ให้สมาชิกไดม้ีพื้นท่ีพบปะ
พูดคุยและทำกิจกรรมร่วมกัน 
สมาชิกในสังคมสามารถ
เข้าถึงโอกาสและทรัพยากร
ได้ด้วยการจดัการเชิงพื้นที่ 
Public space/ Universal 
design/ inclusive design 

การจัดการเชิงพื้นที่ทำจัดสรรให้
สมาชิกมีความเป้นส่วนตัวและพบปะ
กันได้น้อย 
มีสถานท่ีที่สามารถทำกิจกรรม
ร่วมกันได้น้อย ขาดพื้นท่ีสาธารณะ 
พื้นที่ส่วนใหญ่จำกัดเฉพาะคนบาง
กลุ่ม 
การเข้าถึงโอกาสและทรัพยากรมอียู่
อย่างจำกัด หรือไม่ทั่วถึง  
Private space 

การจัดการเชิงพืน้ท่ีทำจัดสรรให้
สมาชิกมีความเป้นส่วนตัวและพบปะ
กันได้น้อย 
มีสถานท่ีที่สามารถทำกิจกรรม
ร่วมกันได้น้อย ขาดพื้นท่ีสาธารณะ 
พื้นที่ส่วนใหญ่จำกัดเฉพาะคนบาง
กลุ่ม 
การเข้าถึงโอกาสและทรัพยากรมอียู่
อย่างจำกัด หรือไม่ทั่วถึง  
Private space 
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3.2.3 ฉากทัศน์อนาคตทางเลือก 4 ฉาก 

การสร้างฉากทัศน์ เป็นการขยายความให้เห็นถึงรายละเอียดที่ประกอบขึ้นเป็นภาพอนาคตโดยรวม ภาพ

อนาคตดังกล่าวเป็นผลมาจากปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญสองปัจจัยที่ปรากฏบนขั้วของแกนตั้งและแกนนอน แต่ละ

ฉากทัศน์สร้างจากสองขั้วปัจจัย มีทั้งสิ้น 4 ฉากทัศน์ ดังนี้  

 
แผนภูมิที่ 20 ฉากทัศน์อนาคตทางเลือก 

 

Scenario (1) – Bio-remains Park บนแกน Humanism, Communitarianism 

Scenario (2) – Oldest Hall of Fame บนแกน Transhumanism, Communitarianism 

Scenario (3) – Last man standing Trophy บนแกน Transhumanism, Individualism 

Scenario (4) – Mushroom suit pot บนแกน Humanism, Individualism 
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อย่างไรก็ตาม ภาพของแต่ละฉากทัศน์ที่กลั่นโดยสรุปจากทั้งสองขั้วนั้น เป็นเพียงทิศทางของสังคม

โดยรวมเท่านั้น การตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับการตายและความตายเป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่ไม่สามารถเหมารวมได้ 

ปัจเจกแต่ละคนย่อมมีแนวทางและอุดมการณ์ในการตัดสินใจเลือกอย่างเฉพาะเจาะจงและเป็นแนวทางเหมาะสม

หนึ่งเดียวสำหรับตน เช่นนั้นแล้ว เมื่อภาพอนาคตการตายของแต่ละฉากทัศน์ถือกำเนินขึ้น สิ่งที่ต้องคำนึงอย่าง

ขาดเสียไม่ได้ อันจะเป็นตัวแปรสำคัญ คือ “การตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับความตาย” ของตัวปัจเจกแต่ละคนเอง 

เป็นผลรวมจากปัจจัยภายใน (internal value) ได้แก่ การตัดสินใจเกี่ยวกับสถานที่สุดท้าย (place of death), 

แนวทางในการปฏิบัติ (manner), การบริการที่คาดหวังเปรียบเทียบกับบริการที่มีอยู่ รวมกับปัจจัยภายนอก 

(external value) ที่ควบคุมไม่ได้ เช่น สถานะทางเศรษฐกิจ เงื่อนไขทางครอบครัวและสังคม เป็นต้น ทำให้ไม่มี

รูปแบบที่กำหนดได้แน่นอนตายตัว  

ในการอธิบายภาพฉากทัศน์ในลำดับถัดไป จะสะท้อนเงื่อนไขทางสังคมในก้อนที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ

นี้ผ่านการแบ่งชนชั้นทางสังคมของสมาชิกด้วยฐานะทางเศรษฐกิจ ด้วยวิธีการเล่าเรื่องราวของตัวแทนจาก 3 กลุ่ม

ช่วงชั้น คือ กลุ่มล้ำสมัย (maverick) กลุ่มมวลชน (mass) และกลุ่มชายขอบ (marginal) 
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ฉากทัศน์ที่ 1 – Bio-remains Park บนแกน Humanism, Communitarianism 

ภาพที ่7 ฉากทัศน์ท่ี 1 – Bio-remains Park บนแกน Humanism, Communitarianism 

ฉากทัศน์นี้ คุณค่าที่สมาชิกในสังคมมีคือการมองว่าชีวิตเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ เห็นคุณค่าของการมี

ชีวิตอยู่อย่างจำกัดและมองว่าความตายเป็นสิ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ในช่วงระยะท้ายของชีวิตสมาชิกในสังคม

ตระหนักรู้ถึงการตาย คือ อย่างน้อยต้องมีการได้พูดคุยในเรื่องนี้ก่อนจะสายเกินไป จะมีความเกื้อกูลซึ่งกันและกัน 

ผ่านการร่วมกันวางแผนก่อนเสียชีวิต การแบ่งหน้าที่ในการดูแล มีการช่วยเหลือเพื่อนบ้าน ตลอดจนมีนโยบายที่

รองรับ จนนำไปสู่การยอมรับในความตายและเกิดการตายที่ดีปราศจากความทุกข์ทรมานได้ สังคมในฉากทัศน์นี้

จะมองการมีอายุยืนเป็นโชคร้าย เพราะเป็นการสร้างภาระให้แก่สังคมและครอบครัว 

ในเชิงการจัดการเชิงพื้นที่ เมืองถูกออกแบบมาให้มีพื้นที่สาธารณะหรือมีพื้นที่ส่วนกลางให้คนได้พบปะ

พูดคุยกัน เน้นการใช้พื้นที่ร่วมกัน ชุมชนมีความเข็มแข็ง มีอารยสถาปัตย์ (Universal design) มีพื้นที่สีเขียว 

โรงพยาบาลถูกออกแบบให้เอื้อต่อการเยี่ยมเยียนของครอบครัวและเป็นมิตรต่อผู้ป่วย วัดเป็นที่จัดพิธีกรรมที่

เกี่ยวข้องกับการตายและการจัดการร่างถูกผนวกรวมอยู่ในพ้ืนที่ทางสังคมอันเป็นสาธารณะ เพราะความตายไม่ใช่

เรื่องที่จำต้องปิดบังและอยู่ร่วมกันได้ 
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ภาพของฉากทัศน์คือ Bio-remains park สุสานในรูปแบบของสวนสาธารณะที่ฝังร่างของผู้เสียชีวิตแบบ

ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไว้ เช่น capsular mundi หรือ การเปลี่ยนร่างเป็นปุ๋ย โดยสวนสาธารณะดังกล่าวเป็น

พื้นที่สาธารณะที่พูดคุยเข้าไปใช้สอยและทำกิจกรรมได้ สมาชิกในสังคมไม่รู้สึกกลัวหรือมีความเห็นแง่ลบต่อการ

ทำสวนสาธารณะเช่นนี้ เพราะความตายเป็นเรื่องธรรมชาติและพวกเขาอยู่กับมันได้   

 

รูปแบบการตัดสินใจต่อการตายและความตายของสมาชิกในแต่ละช่วงชั้นทางสังคม 

สมาชิกกลุ่มล้ำสมัย 

เธอคือนักธุรกิจด้านความเยาว์วัยและความงาม ในวัย 50 ปีนี้เธอนับว่าเป็นมนุษย์ที่สวยสะพรั่งและ

แข็งแรงราวกับหญิงสาววัย 40 ตอนต้น แต่ความสนใจของเธอในธุรกิจความเยาว์วัยทำกำไรในหมู่คนเฉพาะกลุ่ม

เท่านั ้น เพราะมีคนจำนวนไม่มากที่อยากต่อสู ้กับความแก่และความตาย โดยเฉพาะในประเทศที่รากฐาน

แนวคิดวัฏจักรสังสารเข้ามาเสริมกระแสธรรมชาตินิยมที่กำลังเป็นกระแสหลักอยู่ในปัจจุบันได้อย่างดี เธอจึงมักถูก

มองว่าเป็นคนประหลาดที่สำคัญตัวผิด เพราะอำนาจในการก่อเกิดและย่อยสลายชีวิตเป็นของธรรมชาติ  ตัว 

“ชีวิต” เองไม่มีสิทธิ ์หรืออำนาจที่จะมากำหนดสิ่งนี้  การที ่เธอไม่อยากตาย อยากสวยงามและเยาว์วัยอยู่

ตลอดเวลาเป็นเรื่องที่ขัดแย้งกับธรรมชาติเป็นอย่างมาก เวลาที่เธอลงแรงไปกับการหมั่นดูแลตนเองและสรรหา

เทคโนโลยีหรือวิธีการใหม่ ๆ เพื่อต้านความแก่จากต่างประเทศเป็นการลงแรงที่เสียเปล่า แต่แม้ว่าเธอจะเป็นคน

ประหลาดในสายตาคนอื่น แม้ว่าความเชื่อในแนวคิดมนุษนิยมของตนจะไม่มีใครเข้าใจ เธอก็ยังโชคดีที่เพื่อนฝูง

และครอบครัวยอมรับในสิ่งที่เธอเป็นมากพอที่จะทำให้เธอรู้สึกอบอุ่นใจได้ และคงเสียใจไม่น้อยที่พวกเขาอาจจะ

ต้องจากไปก่อน 

แต่ใครเล่าจะคิดว่า อำนาจของธรรมชาติ (ที่คนในสังคมเชื่อ) จะเข้ามาท้าทายเธอด้วยตนเองเสียแล้ว เธอ

ตกใจจนแทบเสียสติเมื่อรู้ตัวว่าป่วยเป็นมะเร็งในก้านสมองส่วนลึกจากการตรวจร่างกายประจำเดือนครั้งล่าสุด ใน

ประวัติข้อมูลเมื่อเดือนที่แล้วยังไม่พบเซลล์มะเร็งใด ๆ ทั้งจากการทำ MRI อีกทั้งยังตรวจคลื่นไฟฟ้าเฉพาะส่วน

ทั้งตัว สัดส่วนสารอาหารที่เหมาะสมเธอก็ไม่เคยคำนวนพลาดแม้แต่น้อย แม้กระทั่งวิเคราะห์ความเป็นไปได้ที่จะ

เกิดมะเร็งจาก DNA ของตนก็ทำมาแล้ว มาวันนี้เธอกลับเป็นมะเร็งในจุดร้ายแรงที่ไม่มีทางรักษา ราวกับธรรมชาติ

ลงโทษ (เธอยืมวลีของคนส่วนใหญ่มาใช้เพื่อให้เข้ากับบริบท) และเธอไม่ยอมรับเด็ดขาด ไม่ว่าอย่างไรเธอก็ยังไม่

อยากตาย ไม่ว่าสังคมเพื่อนฝูงจะพร่ำบอกเท่าไหร่ว่าความตายเป็นเรื่องที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ สุดท้ายมนุษย์ก็ต้อง

คืนสู่ธรรมชาติ คำพูดเหล่านี้ทำให้เธอรับไม่ได้ เธอรู้ว่ามนุษย์ไปได้ไกลกว่านั้น เธอรู้ว่าตัวเธอเองมีสิทธ์ที่จะอยู่ต่อ 

ความตายหรือธรรมชาติหน้าไหนก็ไม่สามารถเอาสิทธิ์ในการมีชีวิตของเธอไปได้ เธอได้ “ชีวิต” นี้มาแล้ว และมัน
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เป็นของเธอแต่เพียงผู้เดียว แต่ตอนนี้เมื่อเวลาผันผ่าน แค่เห็นร่างกายที่เสื่อมโทรมและเส้นผมที่เธอเฝ้าดูแลหลุด

ล่วงก็ทำให้ใจเธอแทบสลาย เธอไม่ยอมพบใครทั้งนั้นมาเป็นเวลาเกือบเดือนแล้ว 

สามีของเธอพยายามหาวิธีการต่อสู้ เพ่ือนสมัยมหาวิทยาลัยคนหนึ่งของเขาเป็นอาจารย์นักประสาทวิทยา

อยู่ที่มหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่งในต่างประเทศ และกำลังพยายามสร้างสำเนาระบบประสาทสมองเทียมอยู่ สามี

ของเธอรีบติดต่อและยอมทำทุกอย่างเพื่อร่วมรับการทดลองนั้น เธอเดินทางไปต่างประเทศและสร้างสำเนาสมอง

ตัวเองไว้ทั ้งหมดสองชุด หนึ่งคือแบบปกติ สองคือแบบที่พยายามตัดเซลล์มะเร็งออกไป ทุกคนหวังว่าเมื่อ

เทคโนโลยีการปริ้นและอัลกอริทึ่มก้าวหน้ากว่านี้  และด้วยข้อมูลด้านสุขภาพของเธอที่ถูกบันทึกไว้มากมาย 

ตัวอย่าง DNA และการเก็บรักษาเนื้อเยื่อ ในอนาคต อาจมีสักวิธีที่จะสร้างสมองของเธอขึ้นมาใหม่และให้มัน

ทำงานต่อไปได้โดยยังมีกลไกตัวตนเดิมของเธออยู่ และเพ่ือความมั่นใจอีกขั้น เธอไดต้ัดสินใจแช่แข็งร่างตัวเองด้วย

เทคโนโลยีไครโอนิกส์ไว้อีกด้วย ทั้งหมดเป็นการเลือกกระทำในประเทศที่แนวคิดมนุษยนิยมกำลังเบ่งบาน เธอนึก

ไม่ออกเลยว่าหากสังคมที่เธออยู่รู้เข้า เธอคงถูกก่นด่าถึงความพิเรนนี้และยอมรับกันไม่ได้แน่ ๆ แต่นั่นก็คงเป็น

เพียงเสียงกระซิบของผู้คนที่มีชีวิตแสนสั้นเพียงเท่านั้น ผู้ที่ไม่นานก็จะหายไปจากการรับรู้ของเธอ เธอฝันไว้เช่นนั้น  

 

สมาชิกกลุ่มมวลชน 

เธอป่วยเป็นมะเร็งก้านสมองส่วนลึกระยะท้าย ซึ่งเป็นความโชคร้ายอย่างที่สุดเมื่อการแพทย์ก้าวหน้าถึง

ขั้นที่หากเป็นมะเร็งในจุดอ่ืนก็สามารถกำจัดไปได้ง่าย ๆ มีเพียงที่ก้านสมองเท่านั้นที่ยังหมดหวัง ตอนนี้เธอนอนรับ

การดูแลแบบประคับประคองอยู่ที่คอนโดของตน เธอรู้สึกยินดีที่เจ้าของคอนโดและเพื่อนบ้านยอมให้เธออยู่ต่อ 

เพราะเธอรู้สึกว่าตลอด 15 ปีที่อยู่ที่นี ่นี่เป็นบ้านของตน และเธอก็ไม่มีที่ไหนให้ไปอีกแล้วในเมืองใหญ่ที่คราคร่ำไป

ด้วยผู้คนบนพื้นที่เล็กจ้อยแสนแพงเช่นนี้ ทีมเยี่ยมบ้านเข้ามาเยี่ยมเธออาทิตย์ละครั้งแม้จะต้องจัดการเอกสาร

วุ่นวายมากมายเพื่อเหยียบเข้าพื้นที่นิติบุคคล ต้องขอบคุณที่ยุคสมัยนี้ไม่มองความตายเป็นเรื่องน่ากลัวเหมือน

สมัยที่เธอยังเป็นเด็กน้อยอีกแล้ว ลูกชายที่เรียนอยู่ต่างประเทศก็วีดีโอคอลมาหาทุกวันและสุดสัปดาห์นี้จะบิน

กลับมาเยี่ยมเธออย่างที่ทำทุกสิ้นเทอม โชคดีท่ามกลางโชคร้ายอีกประการคือเธอได้เพื่อนสมัยเด็กที่ตอนนี้ขาย

ส้มตำอยู่หน้าปากซอยมาช่วยดูแลเธอตอนที่สามีไปทำงานระหว่างวัน 

วันหนึ่งลูกชายบอกว่ามหาวิทยาลัยที่ตนเรียนอยู่มีนักประสาทวิทยาชื่อดัง ซึ่งอาจารย์ที่ปรึกษาของเขา

รู้จัก จึงจะนัดหมายให้แม่บินไปปรึกษากับหมอคนนั้นเผื่อมีทางรักษา ตอนแรกเธอปฏิเสธเพราะกลัวเรื่องค่าใช้จ่าย 

จนถึงขั้นทะเลาะกับลูกชาย เธอบอกว่าเธอก็อยากมีชีวิตอยู่ต่อนะ แต่ค่าใช้จ่ายก็เป็นปัจจัยสำคัญเช่นกัน และ

เพ่ือนบ้านคนอ่ืนคงมองว่าเธอโง่เหลือเกินที่ตัดสินใจทำไปทั้ง ๆ ที่รู้ว่าไม่ว่าอย่างไรก็ต้องตายอยู่ดี การเล่นกับความ
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ตายไม่ใช่บทบาทของมนุษย์ ชีวิตที่ดีงามสมบูรณ์คือชีวิตที่โอบรับความตายไว้ต่างหาก นี่คือบทสนทนาของเพื่อน

บ้านทั ้งหลายที่ล้วนมาเยี ่ยมเธอเพื ่อพยายามทำความรู ้จักกับความตายนั้น  (ไม่ใช่ตัวเธอ) นั ่นกล่อมเธอให้

เตรียมพร้อมสำหรับเหตุไม่คาดฝันไว้ได้ไม่น้อย แม้ว่าในส่วนลึกของใจเธอจะยังไม่อยากถูกกลืนหายไปด้วยอำนาจ

ของธรรมชาติก็ตาม ท้ายที่สุดหากเธอจะต้องตาย เธอปราถนาเพียงเศษเสี้ยวส่วนหนึ่งของตัวเธอได้อยู่ต่อและเป็น

ประจักษ์พยานในการดำรงอยู่ของโลกก็เท่านั้น นี่เองคือสาเหตุที่เธอลงทะเบียนจองแคปซูลต้นไม้ไว้แล้ว เมื่อตัวตน

อันเป็นมนุษย์ของเธอจางหายไป เสี้ยวหนึ่งของเธอ ไม่ว่าจะในฐานะของอนุภาคมูลฐานหรือเพียงความทรงจำก็

ตามแต ่อาจจะยังคงเป็นต้นไม้ต่อไปได้นั่นเอง  

อย่างไรก็ตามแต่ เธอทนถกเถียงกับลูกชายอีกต่อไปไม่ไหว กอรปกับประกายของความหวังที่ยังคงแยงตา

อยู่ทุกครั้งแม้ว่าเปลือกตาจะปิดสนิท เธอจึงตัดสินใจเข้ารับการรักษาตามที่ใจของตนหวังอยู่ลึก ๆ เธอตัดสินใจ

แล้วเพียงเพื่อจะพบว่าสุดท้ายเธอก็ตื่นขึ้นไม่ทันวันเดินทาง แม้ว่าเอกสารจะดำเนินการครบถ้วนและเพื่อนบ้าน

ทอดถอนใจให้กับแรงใจอันโง่เขลานั้นไปแล้วก็ตาม รุ่งเช้าของวันเดินทางนั้นก็ไม่เคยมาถึงอีกเลย หลงเหลืออยู่

เพียงความต้องการสุดท้ายที่สามีของเธอจัดการประสานต่อในส่วนที่เธอทำเองไม่ได้ เขาพิงร่างภรรยาไว้ในแคปซูล

สีน้ำตาลเข้ม ผิวเนื้อเย็บเฉียบแนบแน่นและทับถมไปด้วยดินหอมนุ่มฟูอุดมไปด้วยแร่ธาตุ เพื่อบ้านผู้หวังดีนำ

ไส้เดือนเลี้ยงตัวอ้วนพีมาให้ หลังจากพิธีกรรมเรียบง่ายกระชับสั้นที่ว่าด้วยหยดน้ำและแมลงอันอุดมจะช่วยขับ

กล่อมร่างกายของเธอให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติอย่างช้า ๆ แต่ทรงพลัง แคปซูลถูกนำไปฝังไว้ที่

สวนสาธารณะส่วนที่เคยเป็นสุสานเก่าของเมือง เหนือจุดตรงที่ฝังแคบซูลนั้นคือกล้าอันแข็งแรงของไทรย้อยใบ

แหลม ผู้เป็นสามีและลูกชายต่างก็เอื้อมมือไปสัมผัสกิ่งก้านอย่างแผ่วเบา “แม่” ลูกชายกระซิบ อย่างน้อยความ

ตายเช่นนี้ก็ไม่ได้เป็นการพรากจากอันเลวร้ายนัก 

  สมาชิกกลุ่มชายขอบ 

เธอชินแล้วกับการที่มีคนตายในคอนโด เธอทำงานเป็นแม่บ้านในคอนโดนี้มากว่า 30 ปี เห็นคนตายมา

นับไม่ถ้วน ในอดีต การตายในคอนโดเป็นเรื่องใหญ่มากราวกับเป็นเรื่องต้องห้าม เพราะเป็นที่ที่มีแต่คนวัยทำงานผู้

แข็งแรงปราดเปรียว โดดเดี่ยว และไม่เข้าใจเรื่องความตายมาอยู่รวมกัน แถมประวัติการตายยังทำให้ขายห้องต่อ

ได้ยากอีกด้วย แตเ่มื่อเวลาผ่านไปพร้อม ๆ กับพ้ืนที่ในเมืองที่แพงขึ้นเรื่อย ๆ หนุ่มสาวผู้กระฉับกระเฉงท้ังหลายใน

คอนโดกลับเริ่มเชื่องช้าลง ให้กำเนิดเลือดเนื้อเชื้อไข และไม่นานคอนโดก็กลายเป็นบ้านมากขึ้น ไม่ใช่แค่สถานที่

สำหรับอาศัยชั่วคราวอีกต่อไปแล้ว เธอยังจำได้ดีถึงผู้หญิงห้อง 1602 ทีเ่พ่ิงตายไป ช่างอ่อนน้อมและทะเยอทะยาน

เสียเหลือเกิน สองผัวเมียตรากตรำขนาดที่สามารถส่งลูกชายคนเดียวไปเรียนเมืองนอกได้ สมาชิกในคอนโดทุกคน

ต่างก็รักใคร่ครอบครัวนี้ทั้งนั้น เธอยังได้ไปร่วมพิธีฝังแคปซูลอยู่เลย  
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แท้จริงแล้วเธอก็ไม่ได้คุ้นชินกับความตายขนาดนั้นหรอก เธอไม่กลัวตาย ไม่อยากตาย แต่ก็คิดว่าด้วย

สถานะอย่างเธอที่มีทางเลือกไม่มากนัก จะตายเมื่อไหร่ตายอย่างไรเป็นเรื่องที่ยอมรับได้ทั้งนั้น ตอนนี้ร่างกายของ

เธอกเ็สื่อมลงเรื่อย ๆ ปวดหลังปวดตัว เจ็บท้ายทอยอย่างไม่มีสาเหตุ มือไม้ก็อ่อนแรงจนอยากจะเลิกทำงานไปเสีย

ด้ือ ๆ แต่ก็ทำไม่ได้เพราะภาระหนี้สินเยอะเหลือเกิน ยังดีที่ตอนนี้เขาเริ่มเอาหุ่นยนต์เข้ามาช่วยทุ่นแรงแล้ว เธอได้

แต่หวังว่าในอนาคตจะไม่ถูกแย่งงานไปเสียหมด นี่สินะที่เขาเรียกกันว่าเกิดมามีแต่เป็นทุกข์  การตายคงเป็น

หนทางพ้นทุกข์ท่ีรวดเร็วดีไม่น้อย 

เธอเคยคุยกับที่บ้านเรื่องความตาย ทุกคนเข้าใจดี เพราะชีวิตเกิดมาก็ต้องตาย ยิ่งครอบครัวเธอเคยเป็น

ชาวพุทธเข้มข้นมาก่อนยิ่งเข้าใจได้ง่าย เธอบอกที่บ้านว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นเธอพร้อมอยู่ที่ศูนย์ดูแลผู้ป่วยระยะท้าย

ราคาถูก เพื่อจะได้ไม่เป็นภาระให้ใครต้องสูญเสียเวลาและรายได้ที่มีอยู่น้อยนิดอยู่แล้ว หรือหากจะต้องตายขึ้น

มาแล้วจริง ๆ ก็ไม่จำเป็นต้องยื้อหรือเล่นบทลูกผู้กตัญญูเพ่ือสังคมอะไรหรอก เราผูกพันรักกันตามมีตามเกิดเพียง

เท่านี้ได้ตนก็มีความสุขมากแล้ว ไม่จำเป็นต้องพิสูจน์เพื่อใครอื่น และหากเป็นไปได้ก็ไม่ต้องทำตามพิธีพุทธแบบ

เก่าหรอก มันวุ่นวายและเสียเงินเยอะ ให้บริจาคร่างไป อย่างน้อยก็ยังเป็นประโยชน์ ใจจริงเธออยากฝังแบบ

แคปซูลเหมือนของห้อง 1602 ด้วย แต่มันใช้เงินค่อนข้างสูง ครอบครัวเธอทุกคนรับฟังกับคำสั่งที่จู่ ๆ เธอก็โพล่ง

ขึ้นมาบนโต๊ะอาหารราวกับคำสั่งเสีย พวกเขาพยักหน้ารับทราบและเข้ามากอดแม่ผู้เริ่มชราอย่างเข้าใจ แต่ก็ไม่

วายหยอกเล่นอย่างขำ ๆ ว่า สิ่งหนึ่งที่ไม่จากไปตามสภาพร่างกายคือการพูดตรงขวานผ่าซากแบบบ้าน ๆ ของแม่นี่

แหล่ะ ทำไมจึงรีบร้อนราวกับเป็นลางขนาดนี้ ทุกคนหัวเราะครืน 

สุดท้ายไม่ว่าจะด้วยคำสั่งเสียฉับพลันหรือเพราะรู้ตัวล่วงหน้าอยู่แล้วกันแน่ มันก็เกิดขึ้นจริง อาการเจ็บ

ท้ายทอยที่มักสร้างความรำคาญให้เธอเป็นประจำนั้นแสดงอาการเจ็บแปลบครั้งสุดท้าย ก่อนจะนิ่งสงบไปพร้อม

กับดึงเอาลมหายใจส่วนหนึ่งของเธอไปด้วยในรอบแรก เพื่อนร่วมงานพบเธอนอนพับอยู่ที่มุมห้องเก็บอุปกรณ์ทำ

ความสะอาด หายใจแผ่วและซีดขาว พวกเขาพาเธอไปหาหมอเพื่อทำความรู้จักกับมะเร็งที่ก้านสมองส่วนลึก 

เนื้อร้ายรักษาไม่หายคือสิ่งที่พูดคุยกับเธอผ่านความรู้สึกแปลบปลาบบนต้นคอตลอดเวลา เมื่อเธอฟื้นคืนสติ และ

ได้ทำความรู้จักกับมันอย่างเป็นทางการแล้ว มือหยาบกร้านที่เกร็งแน่นจากงานขัดถูตลอด 30 ปีก็คลายออกอย่าง

เบาสบายเป็นครั้งแรก ดวงตาที ่มักจะหลุบต่ำเพื่อสังเกตุคราบไคลบนพื้นเหลือบเงยขึ้นมองหน้าสมาชิกใน

ครอบครัวผู้เป็นที่รักอย่างเป็นอิสระที่สุดในชีวิต เธอพร้อมแล้วกับการไปอยู่ที่ศูนย์ดูแลผู้ป่วยระยะท้ายอย่างที่คุย

กันไว้ตอนแรก และปลื้มใจอย่างยิ่งที่วาระท้ายของเธอห้อมล้อมไปด้วยผู้คนที่เข้าใจ สมาชิกในคอนโดที่เธอทำงาน

ก็ไม่ได้ลืมเลือนเธอ แถมยังส่งข้อความ ของขวัญเล็กน้อย และแวะเวียนมาเยี่ยมสั้น ๆ อีกด้วย 
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ตลอดระยะเวลาแสนสั้นในศูนย์ผู้ป่วยระยะท้ายของรัฐ เธอพบเห็นความทุกข์ทรมานหลากหลายรูปแบบ 

ขณะเดียวกันก็ตระหนักถึงความสามัญบางประการที่กำเนิดคุณค่าของชีวิตมนุษย์ ใช่แล้ว เธอเคยเป็นเด็กน้อยผู้

ใคร่รู้ เติบโตเป็นเด็กสาวผู้พร้อมผจญโลก เป็นหญิงสาวผู้มีความรัก กลายเป็นมารดาผู้ให้กำเนิดชีวิต เป็นย่ายายที่

ประจักษ์ถึงวงจรของการเติบโตและเสื่อมสลาย ตอนนี้ ก็คงเหลือเพียงบทบาทสุดท้ายแล้ว และศูนย์ผู้ป่วยระยะ

ท้ายก็ให้การดูแลที่นำความเบาสบายมาสู่ร่างกายเธอได้ไม่น้อย เมื่อเพื่อนผู้คุ้นเคยที่ท้ายทอยให้สัญญาณ เธอจึง

หลับตาลงด้วยความเต็มใจ 

 ร่างของเธอถูกนำไปทำพิธีกรรมทางพุทธศาสนาตามแบบสมัยนิยม ในแพคเกตราคาประหยัด และใช้

วิธีย่อยสลายร่างด้วยแรงดันน้ำที่บังคับใช้ทุกวัด ต่างจากเตาเผาในอดีตที่ใช้น้ำมันดีเซลหรือเชื้อเพลิงเป็นหลัก 

ทำให้ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ 
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ฉากทัศน์ที่ 2  – Oldest Hall of Fame บนแกน Transhumanism, Communitarianism 

ภาพที ่8 ฉากทัศน์ท่ี 2  – Oldest Hall of Fame บนแกน Transhumanism, Communitarianism 

ฉากทัศน์นี้ให้ภาพของสังคมที่มุ่งสู่การมีชีวิตยืนยาว ความแก่หรือความเสื่อมของร่างกายถูกมองเป็นโรค

ที่ต้องหาหนทางรักษาเพื่อให้มีชีวิตอยู่ต่อไปได้นานขึ้น การตายจากโรคเฉียบพลันหรืออุบัติเหตุแทบไม่เกิดขึ้นอีก

แล้ว เพราะเมืองถูกออกแบบมาให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น สมาชิกในสังคมแม้ว่าจะมีอายุมากข้ึนแต่รักสุขภาพ 

หมั่นออกกำลังกายและกินอาหารที่มีประโยชน์เพ่ือดูแลตนเองให้แข็งแรง มีการให้ความรู้ด้านสุขภาพ สมาชิกเห็น

คุณค่าของการมีชีวิตทั้งตนเองและผู้อื่น มีการเรียกร้องเมืองที่ยั่งยืนเพ่ือให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี หน้าที่โรงพยาบาลใน

การจัดการโรคเฉียบพลันลดน้อยลง โดยอาจเป็นหน้าที่ของหุ่นยนต์แทน หมอทำหน้าที่เสมือนผู้ให้คำปรึกษาและ

วางแผนการดูแลชีวิตของแต่ละคนเฉพาะถึงระดับยีน วัดหรือศาสนสถานเปลี่ยนรูปแบบไปเป็น community 

center ที่เน้นการทำกิจกรรมเพ่ือให้เกิดสมาธิหรือความสงบของจิตใจโดยไปอิงกับศาสนาใดศาสนาหนึ่งมากนัก  

ความตายในฉากทัศน์นี้เป็นเรื่องน่ากลัว เป็นเรื่องของความผิดแผกและสมควรแล้วของคนที่ไม่รู้จักดูแล

ตนเอง เป็นเรื่องโชคร้ายอย่างน่าเสียดายของผู้ที่หมั่นดูแลตนเองแล้วแต่ก็ไม่สามารถมีชีวิตยืนยาวได้ ผู้ที่รู้ตัวว่า

ระยะเวลาของตนเหลือน้อยจะพยายามยืดชีวิตของตนให้นานที่สุดด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ อาจมีการเปลี่ยน

ถ่ายอวัยวะหรือถึงขั้นแช่แข็งร่างของตนเพ่ือรอความก้าวหน้าในอนาคตปลุกตนขึ้นมาใหม่  
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สำหรับการจัดการร่าง หากมีการวางแผนก่อนเสียชีวิตจะมีการนำร่างไปก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดหรือ

จัดการอย่างหมดจดที่สุดเพ่ือไม่ให้เป็นที่ตื่นตระหนกของสังคม 

Oldest Hall of Fame คือ หอเกียรติยศสำหรับผู้ที่มีอายุยืนยาว เป็นสถานที่ในการเก็บสถิติและให้

ความสำคัญกับสมาชิกในสังคมที่มีอายุยืนยาวที่สุด หอเกียรติยศนี้ผู้คนสามารถเข้ามาเดินชมในลักษณะคล้าย

พิพิธภัณฑ์ได้ การเลือกชื่อฉากเช่นนี้เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าของคนในสังคมที่มีต่อการเอาชนะความตาย 

และให้ความรู้สึกของความเป็นชุมชน ความมีส่วนร่วมของชุมชน  

 

รูปแบบการตัดสินใจต่อการตายและความตายของสมาชิกในแต่ละช่วงชั้นทางสังคม 

สมาชิกกลุ่มล้ำสมัย 

เธอในวัย 50 ปีนีมี้ชีวิตทีก่ำลังรุ่งโรจน์ด้วยชื่อเสียงด้านธุรกิจเพ่ือความเยาว์วัยและความงาม ภายใต้สังคม

ที่เชื่อมั่นในศักยภาพมนุษย์ในการยืด “ความตาย” ออกไปนั้นธุรกิจของเธอกำลังเป็นที่นิยมอย่างกว้างขวาง เธอ

คือคนดังผู้ประสบความสำเร็จ เป็นตัวแทนจุดมุ่งหมายของใครหลายคน ด้วยที่ในวัยของเธอนี้ เธอกลับมีรูปร่าง

หน้างดงามราวหญิงสาวในวัย 20 ปี เทรนด์ในการดูแลสุขภาพไม่ว่าจะวิธีการลดน้ำหนัก มื้ออาหาร ชีวิตประจำวัน 

สินค้าเพ่ือสุขภาพ และแพคเกตการตรวจสุขภาพ ล้วนขายเป็นสินค้าได้และมีคนพร้อมที่จะทำตามเป็นจำนวนมาก 

โลกในปัจจุบันนี้ คือ โลกของผู้ที่แสวงหาความอมตะ เธอจึงได้รับการยกย่องให้เป็นผู้นำด้านความเยาว์วัยแห่งยุค 

เป็นผู้นำด้านการลงทุนในการศึกษาเพื่อขจัดโรคที่เรียกว่า “ความเสื่อมของร่างกาย” หรือก็คือความแก่ มีไม่กี่คน

ที่เห็นขัดแย้งกับเธอ หนึ่งในนั้นก็คือพวกมนุษยนิยมสายธรรมชาติที่ให้คุณค่ากับชีวิตที่มีวันดับสูญ ชีวิตที่มีจำกัด 

ชอบใจในรอยเหี่ยวย่นที่แสดงถึงการพ่ายแพ้ต่อกาลเวลาและแรงโน้มถ่วงของโลก เธอจะทนถ้อยคำแช่งชักถึงความ

ตายจากเหล่าผู้คนผู้แสนเปราะบางนั้นอีกไม่นานหรอก เพราะอีกไม่กี่สิบปี ร่างงองุ้มเหล่านั้นก็จะมุดหายลงไปใต้

ดิน พร้อม ๆ กับแนวคิดอันล้าหลังสยบยอมเหล่านั้น พลังของมนุษย์ต่างหาก ไม่สิ นั่นอาจไม่เรียกว่ามนุษยนิยมก็

ได ้มันเริ่มเก่าแล้ว เราต้องไปไกลกว่านี้อีก ซึ่งตอนนี้เธอกำลังพัดกระพือแนวคิดใหม่ แนวคิด “พ้นมนุษยนิยม” ที่

มนุษย์ผนวกกับเทคโนโลยีเท่านั้นที่จะสามารถเอาชนะความตายได ้

แต่ขณะนี้ ทุกอย่างกำลังพังทลายลง เมื่อเธอได้ค้นพบความจริงว่าพลังของมนุษย์ยังคงอ่อนแรงนัก (เธอ

จะไม่พูดว่าธรรมชาติลงโทษ เพราะเป็นวลีที่ล้าหลังเหลือเกินแล้ว) จากการตรวจร่างกายครั้งล่าสุด เธอพบว่า

ตนเองเป็นมะเร็งในก้านสมองส่วนลึก ตลกร้ายกว่านั้นคือท่ามกลางความเป็นไปได้เพียงเศษเสี้ยวของวิทยาการ

ทางการแพทย์อันล้ำหน้า นี่เป็นมะเร็งชนิดเดียวเท่าที่มนุษยชาติเคยมีข้อมูลมาที่ยังไม่มีทางรักษาให้หายได้ การ

กำจัดมะเร็งที่ก้านสมอง ก็คือการทำลายเซลล์ที่ก้านสมอง แม้จะมีเทคโนโลยีที่สร้างเนื้อเยื่อมาทดแทนได้ แต่ใคร
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เล่าจะรู้ว่ามันจะส่งผลต่อความเป็น “ตัวตน” ของเธอมากแค่ไหน หากรอดตายมาได้แต่ไม่เป็นตัวเอง เธอจะยัง

นับว่าเป็นตัวเองที่รอดชีวิตได้อยู่อีกหรือ? 

นี่เองคือที่มาของความโศกเศร้าอันมหาศาล นี่ไม่ใช่เพียงความผิดหวังระดับปัจเจกที่มีต่อระยะเวลาการ

ตายอันจำกัดของตัวเองเท่านั้น แต่คือความผิดหวังราวกับถูกหักหลังจากมนุษยชาติทั้งปวง เธอยึดโยงตนเองกับ

การขับเคลื่อนทางความคิดของเครือข่ายคลังปัญญาหลายพันปีที่สะสมกันมายาวนาน เธอเป็นคนเผยแพร่ความคิด

เรื่องความเป็นอมตะเยาว์วัย แต่ตัวเธอเองกลับถูกวินิจฉัยแล้วว่าจะต้องเสียชีวิตลงในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า สังคม

จะยอมรับเธอที่ได้ขึ้นไปสู่จุดสูงสุดของความเยาว์วัยได้อย่างไร ในเมื่อตอนนี้ เธอเองก็แทบจะอยู่ในอุ้งมือของความ

ตายไปครึ่งหนึ่งแล้ว เคราะห์ดีที่เธอยังเชื่อว่าความเป็นชุมชนผู้ทรงปัญญาของมนุษย์จะช่วยผ่อนคลายความสิ้น

หวังของเธอได้ แม้ท้ายที่สุดเธอจะไม่ได้ไปต่อ แตห่ากเธออุทิศชีวิตอันมีค่าให้แก่การศึกษาวิจัย สังคมก็คงยังชื่นชม

เธออยู่เป็นแน่ 

สามีของเธอพยายามหาวิธีการต่อสู้ เพ่ือนสมัยมหาวิทยาลัยคนหนึ่งของเขาเป็นอาจารย์นักประสาทวิทยา

อยู่ที่มหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่งในต่างประเทศ และกำลังพยายามสร้างสำเนาระบบประสาทสมองเทียมอยู่ สามี

ของเธอรีบติดต่อและจ่ายเงินมหาศาลเพ่ือร่วมรับการทดลองนั้น เธอเดินทางไปต่างประเทศและสร้างสำเนาสมอง

ตัวเองไว้ทั ้งหมดสองชุด หนึ่งคือแบบปกติ สองคือแบบที่พยายามตัดเซลล์มะเร็งออกไป ทุกคนหวังว่าเมื่อ

เทคโนโลยีการปริ้นและอัลกอริทึ่มก้าวหน้ากว่านี้  และด้วยข้อมูลด้านสุขภาพของเธอที่ถูกบันทึกไว้มากมาย 

ตัวอย่าง DNA และการเก็บรักษาเนื้อเยื่อต่าง ๆ ในอนาคต อาจมีสักวิธีที่จะสร้างสมองของเธอขึ้นมาใหม่และให้มัน

ทำงานต่อไปได้โดยยังมีกลไกตัวตนเดิมของเธออยู่ และเพ่ือความมั่นใจอีกขั้น เธอไดต้ัดสินใจแช่แข็งร่างตัวเองด้วย

เทคโนโลยีไครโอนิกส์ไว้อีกด้วย นอกจากนี้ สามีขอเธอยังสัญญาอีกด้วยว่า หากเขาเป็นอะไรไปเขาจะแช่แข็ง

ตนเองเพื่อที่ว่าเราจะได้เจอกันในอนาคตด้วย หรือไม่เขาก็จะมีชีวิตอยู่รอคอยจนกว่าเธอจะฟื้น นั่น ก็ทำให้เธอ

วางใจได้ในระดับหนึ่ง... 

เรื่องราวความกล้าหาญและไม่ยอมแพ้ต่อความตายของเธอได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมาก 

กอปรกับการทุ ่มทุนมหาศาลเพื ่อพัฒนาเทคโนโลยีไครโอนิกส์และการศึกษาระบบประสาท  บิ ๊กดาต้า 

ปัญญาประดิษฐ์ และเทคโนโลยีเพ่ือสร้างกายภาพของมนุษย์ สุดท้าย แม้ว่าเธอจะไม่ได้อยู่ในสถานะของผู้เยาว์วัย 

แต่เธอก็ได้รับการนับถือให้เป็นผู้ชี้นำสังคมถึงการต่อสู้ดิ้นรนเพ่ือทวงสิทธิในการมีชีวิตอยู่ของตน ภาพและประวัติ

ของเธอได้รับการประดับอยู่ในหอเกียรติยศ และได้กลายเป็นฮีโร่ของใครหลาย ๆ คน 

 

 



 

115 

สมาชิกกลุ่มมวลชน 

เธอป่วยเป็นมะเร็งก้านสมองส่วนลึกระยะท้าย ซึ่งเป็นความโชคร้ายอย่างที่สุดเมื่อการแพทย์ก้าวหน้าถึง

ขั้นที่หากเป็นมะเร็งในจุดอ่ืนก็สามารถกำจัดไปได้ง่าย ๆ มีเพียงที่ก้านสมองเท่านั้นที่ยังหมดหวัง ตอนนี้เธอนอนรับ

การรักษาอยู่ที่คอนโดของตน ด้วยความที่เธอวางแผนซื้อคอนโดที่ไม่ไกลจากโรงพยาบาลและพ่วงบริการดูแลยาม

เจ็บป่วย แก่ ตายมาพร้อมกันด้วย แม้จะเป็นเพียงแพคเกตแบบราคามาตรฐาน แต่ก็ทำให้ในยามนี้เธอไม่ต้องไป

เบียดเสียดรับการรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลอย่างใครเขา คอนโดของเธอถูกเปลี่ยนเป็นวอร์ดที่มอนิเตอร์ทางไกลจาก

โรงพยาบาลในทันท ีเธอรู้สึกยินดีที่ตนตัดสินใจถูกตั้งแต่ตอนนั้น เพราะเธอรู้สึกว่าตลอด 15 ปีที่อยู่ที่นี่ นี่เป็นบ้าน

ของตน และเธอก็ไม่มีที่ไหนให้ไปอีกแล้วในเมืองใหญ่ที่คราคร่ำไปด้วยผู้คนบนพื้นที่เล็กจ้อยแสนแพงเช่นนี้ แม้ว่า

ยามกลางวันเธอจะต้องอยู่คนเดียวกับเครื่องมือทางการแพทย์มากมาย แต่ลูกชายเธอก็วีดีโอคอลมาทุกวัน เธอยัง

มีเพื่อนบ้านช่างถามที่แวะเวียนมาเยี่ยม มีแม่บ้านพูดน้อยที่ช่วยมาเอาขยะไปทิ้ง และมีเพื่อสมัยเด็กช่างเอาใจที่

คอยแวะมาหาเป็นประจำ 

การรักษาในตอนนี้เป็นการรักษาแบบประคับประคองไปก่อนเนื่องจากยังไม่ทราบว่าจะทำอย่างไรต่อไป 

แต่ใจเธอก็ร่ม ๆ อยากให้ทดลองฉายแสงไปเสีย เธอยอมเป็นหนี้สินแลกกับการหายดี หลังจากนี้หากมีเวลาอีกห้า

สิบปีเธอก็หาเงินมาใช้คืนได้แน่นอน เพราะเธอเชื่อในความก้าวหน้าทางการแพทย์ที่สามารถทำให้หญิงวัย 50 ดู

เปล่งปลั่งแข็งแรงได้อย่างในข่าว แต่หมอก็ได้แต่พร่ำบอกว่ามะเร็งชนิดนี้มีเงินเท่าไหร่ก็รักษาไม่ได้ (นั่นคือการบอก

ว่าไม่มีทางรักษานั่นเอง แต่หมอสมัยนี้ปากแข็งเกินกว่าจะยอมรับ) คำตอบนี้ทำให้เธอกังวลและกลัวเหลือเกินว่าใน

ท้ายที่สุดแล้วเธอจะไม่สามารถมีชีวิตยืนยาวไปพร้อม ๆ กับคนที่เธอรักได้ แต่แล้ววันหนึ่งลูกชายวีดีโอคอลมาบอก

ว่ามหาวิทยาลัยที่ตนเรียนอยู่มีอาจารย์นักประสาทวิทยาชื่อดัง ซ่ึงอาจารย์ที่ปรึกษาของลูกรู้จัก จึงจะขอติดต่อนัด

หมายให้แม่บินไปหาหมอคนนั้นเผื่อมีทางรักษา ตอนแรกเธอปฏิเสธเพราะกลัวเรื่องค่าใช้จ่าย แต่สุดท้ายเธอก็

ตัดสินใจไปเพ่ือชีวิตที่ยืนยาว   

ลูกชายของเธอดำเนินการติดต่อ แต่ว่าอาจารย์ท่านนั้นมีเคสใหญ่เร่งด่วนเข้ามาเสียก่อน ทางนั้นแจ้งว่า

ผู้ป่วยรายนี้เป็นบุคคลสำคัญและให้การช่วยเหลือด้านงานวิจัยมามากมาย เธอจึงต้องรอไปก่อน และเนื่องจากเป็น

กรณีที่ซับซ้อนบวกกับต้องการการเตรียมการสูงจึงไม่อาจระบุวันเวลาที่แน่นอนได้ เธอและครอบครัวจึงตัดสินใจ

รอและรับการรักษาในรูปแบบยื้อชีวิตไปก่อน ยิ่งนับวันสัมปชัญญะของเธอก็เริ่มเลือนรางและความเจ็บปวดจาก

เครื่องช่วยหายใจ สายอาหาร และเครื่องกระตุ้นต่าง ๆ ที่สอดแทงไปในร่างกายเธอก็ยิ่งเด่นชัด นานหลายคืนที่เธอ

เริ่มลังเลกับการมีชีวิตแบบนี้ ชีวิตที่ต้องนอนนิ่งรับความเจ็บปวด ชีวิตที่ต้องละทิ้งอิสระภาพทางกาย สัมผัสรับรส 

กลิ่นอากาศภายนอก และรอคอยปาฏิหารย์ที่ไม่รู้ว่าจะมาถึงคนธรรมดา ๆ ทั่วไปอย่างเธอเมื่อไหร่  
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ท้ายที่สุดเธอก็มีชีวิตอยู่ไม่ทันวันนั้น ทุกอย่างกระทันหันมากเสียจนไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าเธอรู้ตัวหรือไม่ยาม

จากไป นอกจากนี้ทั้งเธอและสามีไม่ได้วางแผนเรื่องการจัดการร่างมาก่อน จึงจบลงที่การติดต่อองกรที่รับดูแลศพ

เข้ามาจัดการตามแพคเกตการดูแลที่มีมาพร้อมคอนโด สามีเลือกวิธีมาตรฐานที่เขาว่ากำลังเป็นที่นิยมคือ การเร่ง

กระบวนการย่อยสลายด้วยน้ำ (resomation) พวกเขารวบรวมข้อมูลดิจดตอลทั้งหมดส่งไปเก็บรักษาในธนาคาร

ความส่งจำ คัดลอกบางส่วนส่งไปให้ทางองกรจัดการร่างครบวงจร สองวันให้หลัง กล่องเหล็กสลักลายธรรมดาที่

ภายในบรรจุเศษกระดูกที่เหลืออยู่น้อยนิดถูกส่งมาที่คอนโด นี่คือกล่องที่สามารถฉายภาพโฮโลแกรมจากข้อมูล

ดิจิตอลที่ครอบครัวส่งไปได้ ผู้เป็นสามีวางกล่องลงบนโต๊ะข้างภาพถ่ายมากมาย เขากดปุ่มบนกล่อง ภาพภรรยา

กำลังยิ้มและหัวเราะมาให้ปรากฏขึ้น พร้อม ๆ กับสัญญาณแจ้งเตือนข่าวด่วนถึงการทำสำเนาระบบประสาทของ 

(อดีต) ผู้นำแห่งความเยาว์วัยดังขึ้นจากสมาร์ทวอร์ชบนข้อมือ 

สมาชิกกลุ่มชายขอบ 

เธอไม่ชินเสียเลยกับการที่มีคนตายในคอนโดแล้วกลายเป็นเรื ่องซุบซิบไปทั่วแบบนี้  เธอทำงานเป็น

แม่บ้านในคอนโดนี้มากว่า 30 ปี แทบไม่เคยเห็นคนตายในคอนโดมาก่อนก็จริง แต่นั่นก็เป็นเพียงแค่ชีวิตของชน

ชั้นกลางเท่านั้น แต่ไม่ใช่กับคนชนชั้นล่างแบบเธอที่รายได้รายวันยังเพียงพอแค่ค่าใช้จ่ายพื้นฐาน ไม่มีเงินมาก

พอที่จะเข้าคอร์สฟื้นฟูเซลล์ที่เขาฮิต ๆ กันอยู่ ไม่มีเงินพอแม้กระทั่งจะซื้ออาหารเพื่อสุขภาพด้วยซ้ำ อย่าว่าแต่

ชีวิตที่ยืนยาวเลย แค่มีชีวิตรอดให้ได้ก็เต็มกลืนแล้ว ปัจจุบันคอนโดในเมืองใหญ่เป็นทีท่ี่มีแต่คนวัยทำงานผู้แข็งแรง

ปราดเปรียว โดดเดี่ยว และไม่ยอมตายมาอยู่รวมกัน เช่าห้องทีก็อยู่กันยาว ๆ ยันมีครอบครัว เพราะพ้ืนที่ในเมืองที่

แพงขึ้นเรื่อย ๆ ไม่นานคอนโดก็กลายเป็นบ้าน ผู้คนไม่เก็บเงินไว้ซื้ออาคารหลังใหญ ่ๆ ที่ชานเมืองอีกแล้ว พวกเขา

เก็บเงินเพ่ือลงทุนกับสุขภาพและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่จะช่วยยืดอายุไปอีกมากกว่า การตายในคอนโดจึงเป็นเรื่องที่

เรียกความสนใจใคร่รู้จากเพื่อนบ้านได้ดีมากทีเดียว เพราะเรื่องตาย ๆ ในสมัยนี้หาฟังได้ยาก กว่าคนจะตายกันก็

ยาก เมื่อผู้หญิงห้อง 1602 ตาย ทั้งคอนโดก็พูดเรื่องนี้กันไปตลอดทั้งสัปดาห์ เธอแอบขนลุกกับสังคมเช่นนี้ไม่น้อย 

สังคมที่ตื่นเต้นกับเรื่องไม่เป็นเรื่อง เรื่องที่พบเห็นได้ธรรมดาเสียเหลือเกินในที ่ๆ เธอหลับนอน มันช่างต่างกันราว

กับอยู่กันคนละโลก 

เมื่อแรกท่ีได้ยินข่าวว่าลือว่าผู้หญิงห้อง 1602 ป่วยเป็นโรคที่รักษาไม่หาย เธอถึงกับงงงวย ด้วยเพราะ

สมัยนี้การแพทย์แทบจะรักษาได้ทุกโรคอยู่แล้วถ้ามีเงินเพียงพอ ที่รักษาไม่หายก็คงเป็นเพราะค่ารักษาที่แพง

เกินไปนั่นแหล่ะ อาจแพงขนาดเป็นสัญญาหนี้สินตลอดชีวิตก็เป็นได้ เธอได้แต่ตั้งสมมติฐานในใจ แต่ก็ไม่ได้ถึงกับ

ใคร่รู้มากขนาดนั้น เรื่องการตายเป็นประเด็นที่จะว่าละเอียดอ่อนก็ละเอียดอ่อน จะว่าธรรมดาก็ธรรมดา แต่เธอก็

แอบสงสารเห็นใจผู้หญิงห้อง 1602 อยู่นิด ๆ กับการที่ต้องคอยแบกหน้ารับคำถามจากเพื่อนบ้านถึงความรู้สึก
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เรื่องการตายอยู่บ่อยครั้ง  เธอจึงเลือกที่จะเข้าไปช่วยเก็บข้าวของและทำความสะอาดเล็กน้อยอย่างเงียบ ๆ ใน

ตอนกลางวันแทน ยิ่งเมื่อได้ข่าวแล้วว่าเสียชีวิต เธอได้แต่คิดว่า โอ้ ไม่น่าเลย ยังสาวอยู่แท้ ๆ แม้ว่าจริง ๆ แล้วทั้ง

สองจะอายุเท่ากันก็ตาม แต่สมัยนี้เขาไม่วัดความแก่ตามจำนวนปีที่มีชีวิตอยู่แล้ว เขาวัดกันที่อายุของร่างกาย

ต่างหาก และถ้าให้เธอเดา เพราะเธอก็ไม่เคยตรวจหรอกนะ ผู้หญิงห้อง 1602 น่าจะเด็กกว่าเธอสักสิบกว่าปีได้ ไม่

แน่อาจยี่สิบ เพราะร่างกายของเธอเองนั่นแหล่ะที่น่าจะเกินอายุจริงไปมาก เธอทั้งปวดหลังปวดไหล่ปวดข้อ รอย

ตีนกาและสายตายาวทำให้เธออยากจะเลิกทำงานเป็นแม่บ้านไปซะ แล้วให้หุ่นยนต์มาทำแทนเสียให้หมด แต่ทำ

จริงได้ที่ไหนกัน แค่นี้ก็แทบไม่พอค่าข้าวแล้ว ไหนจะค่าเหล้าอีก เออ ค่าแชร์ก็ยังไม่ได้จ่ายนี่หน่า เธอเกือบลืม  

ปกติเธอปวดท้ายทอยเป็นประจำอยู่แล้ว คาดว่าเป็นเพราะก้มหน้าทำงานเป็นเวลานาน แตว่ันนี้ ยิ่งเธอไล่

ทำความสะอาดไปเรื่อย ๆ อาการปวดท้ายทอยก็ยิ่งเพ่ิมขึ้นจนทนไม่ไหวต้องฟุบลงไปตรงนั้น พนักงานกะอ่ืนมาพบ

เธอเข้าและพาเธอส่งโรงพยาบาลปฐมภูมิใกล้ที่ทำงาน ผลวินิจฉัยปรากฏว่าเธอเป็นมะเร็งที่ก้านสมองไม่มีทาง

รักษาได ้หมอแนะนำให้เธอรับการรักษาแบบประคับประคองและย้ายไปอยู่ศูนย์ดูแลผู้ตายดี ช่างเป็นชื่อสถานที่ที่

แสลงหูเหลือเกิน แต่สำหรับสังคมที่หลงลืมเรื่องความตายเช่นนี้การมีศูนย์เพ่ือหลบหลีกความตายจากสายตาคนก็

นับว่าเป็นเรื ่องที ่เข้าใจได้  เธอไม่กลัวตายหรอกแต่เธอกังวลเรื ่องภาระหนี้สินที ่มีอยู ่มากกว่า ยังดีที ่เธอมี

ประกันสังคมและโชคดีที่เธอดันเคยถูกหลอกให้ซื้อประกันโรคที่รักษาไม่ได้ไว้ แทบจะถูกผัวด่าว่าโง่เลยทีเดียว

เพราะแทบไม่มีโรคไหนรักษาไม่ได้แล้วถ้ามีเงิน แต่สุดท้าย อย่างน้อยก่อนตายเธอก็ยังเป็นฝ่ายถูก 

เธอนอนรับการดูแลอยู่ที่ศูนย์โดยมีเพ่ือนฝูงแวะเวียนมาเยี่ยมเยียนสั้น ๆ เพราะต่างก็ต้องทำงานหลายกะ 

ที่นี่ดูแลดเีท่าที่พ้ืนฐานจะให้ได้และทำให้เธอได้เจอคนใกล้ตายอีกหลายคนที่หลบซ่อนอยู่ในเมืองใหญ่ หลายคนทำ

ใจได้ แต่ก็มีอีกจำนวนมากที่ร้องไห้คร่ำครวญกับความโชคร้ายของตน เห็นแล้วน่าเวทนานัก แต่เธอจะไม่เป็น

เช่นนั้น เพราะเธอรู้ความเป็นจริงของโลกนี้ดี โลกที่แม้กระทั่งความตายก็ไม่เท่าเทียม ชีวิตของคนชั้นล่างการศึกษา

น้อยและยังแก่ชราจะมีคุณค่าเท่าเทียมผู้อ่ืนหรือไม่นั้น เธอคงไม่สามารถตอบได้และสุดแท้แต่จะมีผู้ใดค้นหา ความ

เป็นจริงหนึ่งเดียวของเธอคือการที่ในวาระสุดท้ายของชีวิตเธอยังไม่ถูกลืมเลือนเหมือนผู้คนไร้บ้านที่นอนตายอยู่ริม

ถนน เธอยิ้มให้กับลูก ๆ และเพื่อนรักสองสามคนเป็นครั้งสุดท้าย ไม่จำเป็นต้องยื้อหรือคร่ำครวญใด ๆ เพราะเธอ

พร้อมที่จะละทิ้งชีวิตอันตรากตรำนี้ไปเสมออยู่แล้ว และที่ผ่านมาเธอก็ทำเต็มที่แล้วจริง ๆ 

หลังจากสิ้นลมหายใจ ร่างของเธอถูกเคลื่อนย้ายออกไปทันทีเพ่ือคืนพ้ืนที่ให้แก่รายถัดไป ศูนย์ดูแลผู้ตาย

ดีนำร่างของเธอไปจัดการอย่างรวดเร็วในราคาประหยัดและมิดชิด (มีข่าวลือว่านำไปผลิตเป็นพลังงานใช้ในพื้นที่

สาธารณะทั่วไป) เหลือไว้เพียงชื่อและวันเสียชีวิตบนหน้าเว็บไซท์ศูนย์ผู้ตายดี จะพบได้เมื่อคลิกไปที่เมนู “เพ่ือ

ระลึกถึงเหล่าผู้กล้า” (ถ้าสมัครแบบพรีเมี่ยมรายปีจะสามารถจัดเก็บแยกเฉพาะตระกูลพร้อมรูปภาพได้)  
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ฉากทัศน์ที่ 3 – Last man standing Trophy บนแกน Transhumanism, Individualism 

ภาพที ่9 ฉากทัศน์ท่ี 3 – Last man standing Trophy บนแกน Transhumanism, Individualism 

ฉากทัศน์นี้ให้ภาพของสังคมที่มุ่งสู่การมีชีวิตยืนยาว ความแก่หรือความเสื่อมของร่างกายถูกมองเป็นโรค

ที่ต้องหาหนทางรักษาเพื่อให้มีชีวิตอยู่ต่อไปได้นานขึ้น ส่งผลให้มีการพัฒนายารักษาและเทคนโลยีขั้นสูงเพื่อตอบ

โจทย์สังคม แต่ด้วยความเป็นปัจเจกนิยม จึงเป็นสังคมที่เน้นไปที่การแข่งขันกันเอาตัวรอด ผู้ที่มีความสามารถ

เหนือคนอ่ืนหรือมีฐานะสูงกว่าย่อมได้เปรียบในการเข้าถึงทรัพยากรหรือเทคโนโลยีทางการแพทย์ เมอืงเต็มไปด้วย

พื้นที่เอกชน และเข้าถึงทรัพยากรได้ยากหากไม่ได้เป็นสมาชิกหรือเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มสังคม โรงพยาบาลแบ่ง

ออกเป็นหลายระดับตามกำลังทรัพย์ หากอย่างได้ยาดี หมอดี คุณภาพชีวิตที่ดี และอายุที่ยืนยาวกว่าคนอื่นก็

จำเป็นต้องอาศัยกำลังของตนเอง นอกเหนือจากนั้นคือบริการและสวัสดิการของรัฐที่แม้จะไม่แย่แต่ก็ไม่ดีที่สุด 

การดูแลแบบประคับประคองมีไว้สำหรับปลอบใจ ระบบบริการปฐมภูมิมีไว้ให้เฉพาะผู้ด้อยโอกาสเท่านั้น  

ช่วงระยะท้ายของชีวิตจะเป็นช่วงที่ทำใจลำบากอย่างถึงที่สุด บริการและความช่วยเหลือทุกชนิดมีราคา 

ทั้งผู้ดูแล ยารักษา และเครื่องไม้เครื่องมือต่าง ๆ วัดไม่ได้เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา แต่กลายเป็น

สถานที่เพ่ือจัดการร่างของตามความต้องการของผู้เสียชีวิตโดยเฉพาะ พิธีกรรมใด ๆ ล้วนไม่จำเป็นเพราะมักเรียบ

ง่ายและรวดเร็วเพราะมีคนจำนวนน้อยที่จะมาร่วมงานศพ หรืออาจถึงขั้นไม่มี 
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Last man standing trophy คือ ถ้วยรางวัลสำหรับผู้ยืนยาว เป็นการให้ภาพของฉากทัศน์ที่สมาชิกใน

สังคมยืนหยัดเพื่อความตายอย่างโดดเดี่ยว รางวัลสำหรับผู้ที่มีชีวิตยืนยาวคือถ้วยรางวัลเดี่ยว ๆ ที่อาจใช้พื้นที่

เล็กน้อยเพียงมุมห้อง หรือมีไว้เพ่ือชื่นชมอยู่คนเดียว  

รูปแบบการตัดสินใจต่อการตายและความตายของสมาชิกในแต่ละช่วงชั้นทางสังคม 

สมาชิกกลุ่มล้ำสมัย 

เธอในวัย 50 ปี (นับตามเวลาที่มีชีวิตอยู่) นี้มีชีวิตทีก่ำลังรุ่งโรจน์ด้วยชื่อเสียงด้านธุรกิจเพ่ือความเยาว์วัย

และความงาม ความพยายามในการเอาชนะ “ความตาย” ของเธอนั้นส่งผลให้มีผู้ร่วมลงทุนกับเธอมากหน้าหลาย

ตา เธอคือคนดังผู้ประสบความสำเร็จ เป็นตัวแทนจุดมุ่งหมายของใครหลายคน หากนับตามอายุร่างกายที่ปัจจุบัน

กำลังเป็นนิยม เธอคือหญิงสาวในวัย 20 ปี (ที่อาศัยอยู่บนโลกมาแล้ว 50 ปี) เทรนด์ในการดูแลสุขภาพไม่ว่าจะ

วิธีการลดน้ำหนัก มื้ออาหาร ชีวิตประจำวัน สินค้าเพ่ือสุขภาพ และแพคเกตการตรวจสุขภาพ ล้วนขายเป็นสินค้า

ได้และมีคนพร้อมที่จะทำตามเป็นจำนวนมาก เพราะโลกในปัจจุบันนี้ คือ โลกของผู้ที่แสวงหาความอมตะ เธอจึง

ได้รับการยกย่องให้เป็นผู้นำด้านความเยาว์วัยแห่งยุค เป็นผู้นำด้านการลงทุนในการศึกษาเพื่อขจัดโรคที่เรียกว่า 

“ความเสื่อมของร่างกาย” หรือก็คือความแก่ มีไม่กี่คนที่เห็นขัดแย้งกับเธอ หนึ่งในนั้นก็คือพวกมนุษยนิยมสาย

ธรรมชาติที่ให้คุณค่ากับชีวิตที่มีวันดับสูญ ชีวิตที่มีจำกัด ชอบใจในรอยเหี่ยวย่นที่แสดงถึงการพ่ายแพ้ต่อกาลเวลา

และแรงโน้มถ่วงของโลก แต่นั่นไม่ได้อยู่ในความสนใจของเธอสักนิด และแม้จะมีคนสรรเสิรฐเยินยอเธอมากแค่

ไหน เธอก็ทำเพียงแต่รับรู้ไปเท่านั้นแหล่ะ เธอเข้าใจดีว่า โลกแห่งการแข่งขันเช่นนี้ ไม่มีใครช่วยเหลือใครหรือแคร์

ซึ่งกันและกันอย่างบริสุทธิ์ใจหรอก แม้กระทั่งสามีของเธอ เธอก็ไม่ไว้ใจ มีเพียงตัวเธอคนเดียวเท่านั้นที่จะรักตัวเอง

จริง และการที่เธอจะก้าวไปสู่จุดสูงสุดได้ การผนวกรวมกับเทคโนโลยีคือทางออก เพราะมนุษย์ต่างก็เห็นแก่ตัวเอง

กันทั้งนั้น 

แต่ขณะนี้ ทุกอย่างกำลังพังทลายลง เมื่อเธอได้ค้นพบความจริงว่าสิ่งที่เธอทุ่มเทลงแรงไปเป็นเรื่องเสีย

เปล่า (เธอจะไม่พูดว่าถ้ามนุษยชาติร่วมมือเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันคงสามารถแก้ปัญหาได้ เพราะนั่นเป็นแนวคิดที่

อุดมคติเสียเหลือเกิน) จากการตรวจร่างกายครั้งล่าสุด เธอพบว่าตนเองเป็นมะเร็งในก้านสมองส่วนลึก ตลกร้าย

กว่านั้นคือท่ามกลางความเป็นไปได้เพียงเศษเสี้ยวของวิทยาการทางการแพทย์อันล้ำหน้า นี่เป็นมะเร็งชนิดเดียว

เท่าที่เคยมีข้อมูลมาที่ยังไม่มีทางรักษาให้หายได ้การกำจัดมะเร็งที่ก้านสมอง ก็คือการทำลายเซลล์ที่ก้านสมอง แม้

จะมีเทคโนโลยีที่สร้างเนื้อเยื่อมาทดแทนได้ แต่ใครเล่าจะรู้ว่ามันจะส่งผลต่อความเป็น “ตัวตน” ของเธอมากแค่

ไหน หากรอดตายมาได้แต่ไม่เป็นตัวเอง เธอจะยังนับว่าเป็นตัวเองที่รอดชีวิตได้อยู่อีกหรือ? และหากตัวตนอันเป็น

ที่รักเพียงผู้เดียวของตนหายไป แล้วจะมีประโยชน์อันใดกัน? 
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เมื่อรู้ข่าวร้าย นอกเหนือจากความเศร้าและผิดหวัง คือความโกรธแค้นต่อสายใยพันธุกรรมของตน (ไม่ใช่

ชะตากรรม) และโกรธเคืองความไร้น้ำยาของตนเองที่มีทรัพยากรมหาศาลขนาดนี้แล้ว ก็ยังไม่สามารถทำอะไรได้ 

สิ่งถัดมาที่เธอรู้สึกคือความหวาดกลัว ความแก่ชราคือสิ่งที่เธอเอาชนะมันมาได้แล้วครั้งหนึ่ง แต่ความตายคือบท

ทดสอบครั้งต่อไปที่มาโดยไม่ทันตั้งตัว หากเพียงแต่เธอมีเวลามากกว่านี้ เธอเชื่อว่าตัวเธอจะสามารถคิดหาวิธีได้

อย่างแน่นอน ความกลัวชนิดแรกเป็นความกลัวอันประหลาดที่ปลุกเลือดในตัวเธอให้พลุ่งพล่านด้วยความท้าทาย  

แต่ความกลัวชนิดที่สองนั้นน่าพรั่นพรึงเสียยิ่งกว่า นั่นคือความกลัวเมื่อล่วงหล่นลงจากบัลลังค์ โลกนี้ไม่มีที่ว่าง

ให้แก่คนที่ล้มลง เพราะเมื่อนั้นจะมีคนที่วิ่งตามอยู่ข้างหลังขึ้นมาแทนที่ทันที อีกทั้งยังไม่มีความเห็นใจต่อความ

ชราและเนื้อหนังอันเหี่ยวย่นอ่อนแออีกด้วย นั่นคือสภาพของคนที่ไม่มีคุณสมบัติเพียงพอในโลกที่ปัจเจกแต่ละคน

มุ่งที่จะ “พ้น” ความเป็นมนุษย์ให้ยิ่ง ๆ ขึ้นไปอีก 

สามีของเธอไม่ช่วยอะไร เขาแต่งงานกับเธอเพียงเพ่ือชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของความเพรียบพร้อม เธอ

ตัดสินใจหย่ากับสามี และพยายามค้นหาวิธีด้วยตนเอง ใช้เส้นสายและเครือข่ายพร้อมทุนมากมาย เธอติดต่อ

ศาสตราจารย์นักประสาทวิทยาที่กำลังพยายามสร้างสำเนาระบบประสาทสมองเทียมอยู่แลกกับการให้เงินทุนใน

การวิจัยจำนวนมหาศาล พวกเขาทั้งสองร่างสัญญาที่เต็มไปด้วยเงื่อนไขและข้อตกลงยาวเหยียดถึงเหตุการณ์ที่

น่าจะเกิดขึ้นและความเป็นไปได้ทั้งหมดในอนาคตเพื่อให้เธอสามารถกลับมาได้อีกครั้ง ก่อตั้งบริษัทและทีมวิจัย

เพื่อดำเนินการดูแล จนท้ายที่สุดเธอก็สร้างสำเนาสมองตัวเองไว้ทั้งหมดสองชุด หนึ่งคือแบบปกติ สองคือแบบที่

พยายามตัดเซลล์มะเร็งออกไป โดยหวังว่าเมื่อเทคโนโลยีการปริ้นและอัลกอริทึ่มก้าวหน้ากว่านี้ และด้วยข้อมูล

ด้านสุขภาพของเธอที่ถูกบันทึกไว้มากมาย ตัวอย่าง DNA และการเก็บรักษาเนื้อเยื่อต่าง ๆ ในอนาคต อาจมีสักวิธี

ที่จะสร้างสมองของเธอขึ้นมาใหม่และให้มันทำงานต่อไปได้โดยยังมีกลไกตัวตนเดิมของเธออยู่ และเพ่ือความมั่นใจ

อีกขั้น เธอไดต้ัดสินใจแช่แข็งร่างตัวเองด้วยเทคโนโลยีไครโอนิกส์ไว้อีกด้วย 

เรื่องราวของเธอได้รับความสนใจจากประชาชนมากมาย แม้จะมีทั้งแง่ดีและแง่ร้ายปะปนกันไปตามวิสัย

ของมนุษย์ผู้ที่ยึดตนเองเป็นศูนย์กลางของโลก แต่การที่เธอได้ทุ่มเงินไปมหาศาลเพื่อการทดลองและวิจัยการ

จัดเก็บร่างเพื่ออนาคต ก็ทำให้เธอได้รับรางวัลจากผู้ศรัทธาในแนวคิดพ้นมนุษยนิยมหัวก้าวหน้าและอยู่ในสายตา

ของประชาชนทั่วไป ผู้กำลังหาหนทางเก็บหอมรอมริบเพ่ือที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปอย่างเงียบ ๆ 

สมาชิกกลุ่มมวลชน 

เธอป่วยเป็นมะเร็งก้านสมองส่วนลึกระยะท้าย ซึ่งเป็นความโชคร้ายอย่างที่สุดเมื่อการแพทย์ก้าวหน้าถึง

ขั้นที่หากเป็นมะเร็งในจุดอ่ืนก็สามารถกำจัดไปได้ง่าย ๆ มีเพียงที่ก้านสมองเท่านั้นที่ยังหมดหวัง ตอนนี้เธอนอนรับ

การรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่งที่เธอมีสิทธิ์สังกัดอยู่ ในความเป็นจริง เธอไม่อยากมารักษาที่นี่หรอก แต่
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ด้วยสิทธิ์และจำนวนเงินในกระเป๋าทำให้เธอต้องเลือกทางที่จะไม่ล้มละลายไปเสียก่อน แค่นี้สามีของเธอก็ต้อง

ทำงานหนักขึ้นเท่าตัวแล้ว อีกหนึ่งเหตุผลที่เธอต้องมาอยู่ที่โรงพยาบาล เพราะบ้านของเธอ ซึ่งเป็นคอนโดราคา

กลาง ๆ ไม่ยินยอมให้มีการตายเกิดขึ้น ด้วยสมัยนี้ที่ความตายเป็นเรื่องน่ากลัว เป็นเรื่องที่แทบจะพบเจอได้น้อย 

สังคมไม่คุ้นชินและกำลังพยายามกลบความตายไปอยู่ใต้พรมให้ลึกที่สุด เธอจึงต้องระเห็จตัวเองออกมาจากบ้านที่

เธอใช้ชีวิตเลี้ยงลูกมาเกือบ 20 ปี มาอยู่ในที่ที่เธอไม่แม้แต่จะคิดเหยียบเท้าเข้ามาถ้าเลือกได้ หรือไม่รู้มาก่อนว่ามี

อยู่ นั่นคือวอร์ดผู้ป่วยระยะท้ายที่มุม ๆ หนึ่งของโรงพยาบาล ไม่มีใครมาเยี่ยมเยียน และมีแต่พยาบาลฝึกหัดที่ก็คง

ไม่แน่ใจว่าตนจะต้องรับมืออย่างไร 

ลูกชายของเธอวีดีโอคอลมาบ้างนาน ๆ ครั้ง เธอคิดถึงลูก แต่เมื่อเห็นว่าเขามีชีวิตที่ดี เป็นตัวของตัวเอง

อย่างอิสระก็ชื่นใจ เพราะนั่นก็คือหนึ่งในแนวทางการดำรงชีวิตของเธอเช่นกัน ในยุคที่ทุกคนต่างก็แข่งขันกันอย่าง

เร่งรีบลูกของเธอก็คงวุ่นเสียจนไม่ควรมาลำบากใจกับเรื่องเช่นนี้ ตกเย็น สามีของเธอแวะมาหา เธอถามถึงข่าวสาร

ในคอนโด สามีตอบกลับมาว่าไม่มีใครรู้ด้วยซ้ำว่าเธอมาอยู่ที่โรงพยาบาลแล้ว จากนั้นเขาก็นั่งอ่านข่าวจากสมาร์ท

วอชของตนเงียบ ๆ หันมาถามไถ่อาการเธอบ้าง จนเขาพบกับข่าวนักธุรกิจด้านความเยาว์วัยชื่อดังที่กำลังพยายาม

รักษามะเร็งด้วยการทำสำเนาระบบประสาทสมองเทียม ข่าวนั้นไม่ได้ให้ข้อมูลว่าทำสำเร็จหรือไม่ เธอและสามีลอง

ขอให้ลูกชายที่เรียนอยู่ต่างประเทศติดต่อให้ เพราะเห็นว่าศาสตราจารย์ด้านประสาทวิทยาคนนั้นอยู่มหาลัย

เดียวกับลูกชาย แต่ลูกชายเธอตอบกลับมาว่าเป็นไปไม่ได้หรอก ทำอย่างนั้นได้ต้องมีเงินมหาศาลและเราต้องเป็น

คนสำคัญพอ จะให้จู่ ๆ ไปดำเนินการติดต่อนั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้ ที่แค่เส้นสายอย่างเดียวไม่พอหรอก ต้องมี

ผลประโยชน์ด้วย นี่คือความหวังสุดท้ายของเธอที่จะสามารถทดลองคว้ามาได้ แต่ก็คงได้ไกลเท่านี้ เธอบอกลาลูก 

ย้ำเป็นครั้งสุดท้ายให้เขารู้จักเอาตัวรอดให้ได้ เธอหันไปพยักหน้าไล่สามีให้กลับไปพักผ่อนเตรียมทำงานต่อ เมื่อ

สามีลับหายไป เธอได้แต่ถอนหายใจอย่างหมดแรง ความเจ็บปวดจากเครื่องมือทางการแพทย์มากมายที่อดกลั้นไว้

ถูกคลายออก เธอรู้ว่าใกล้ถึงเวลาสุดท้ายของเธอแล้ว และเธอก็เข้มแข็งมากพอที่จะเผชิญมันด้วยตัวคนเดียว 

 หลังจากการเสียชีวิตในวอร์ดผู้ป่วยระยะท้ายอย่างเงียบเชียบ ลูกชายของเธอส่งคำปลอบใจมาให้พ่อ

ทางวีดีโอคอล สามีของเธอตัดสินใจให้โรงพยาบาลเป็นคนจัดการร่าง เพราะไม่แน่ใจแล้วว่าธรรมเนียมวิธีปฏิบัติ

ต้องทำอย่างไร โรงพยาบาลจัดการร่างด้วยวิธีเร่งกระบวนการย่อยสลายด้วยน้ำแบบรวดเร็ว ทั้งลูกชายและ

สามีเช่าพื้นที่เก็บข้อมูลดิจิตอลของเธอไว้ในธนาคารคลาวน์ แล้วทำชิพข้อมูลดิจิตอลของเธอเอาไว้เก็บเป็นที่

ระลึก 
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 สมาชิกกลุ่มชายขอบ 

เธอไม่ชินเสียเลยกับการที่มีสมาชิกหายไปจากคอนโดเงียบ ๆ เธอทำงานเป็นแม่บ้านในคอนโดนี้มากว่า 

30 ปี การที่มีคนย้ายออกหรือห้องที่ถูกจับจองมานานประกาศขาย นั่นมีความเป็นได้สูงมากว่าเขาตายแล้ว ตาย

จากไปอย่างเงียบ ๆ สิ่งที่ทำให้เธอขนลุกยิ่งกว่าคือความเป็นปกติสุขของสมาชิกในคอนโด หากในเวลาปกติก็

เหมือนแต่ละห้องเป็นเพื่อนบ้านที่เคารพซึ่งกันและกัน แต่ในความเป็นจริง คือแทบไม่มีใครสนใจเรื่องราวของใคร

เลย ต่างก็อยู่แต่กับโลกของตนเท่านั้น วันที่เธอได้ข่าวว่าผู้หญิงห้อง 1602 ป่วยใกล้ตาย เธอขนลุกขึ้นมาทันที ทาง

คอนโดกำชับให้เธอปิดปากเงียบ เพราะผู้หญิงคนนั้นกำลังไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลแล้ว นิติบุคคลไม่อยากให้

สมาชิกในชมรมทราบ เพราะจะเป็นเรื่องวุ่นวายขึ้นมาได้ การตายสำหรับคนหัวสมัยใหม่ในเวลานี้เป็นเรื่องที่ควร

พูดถึง เพราะถ้าไม่มีใครพูดถึงก็พอเข้าใจได้ว่ามันไม่มีอยู่ 

แต่นั่นก็เป็นเพียงแค่ชีวิตของชนชั้นกลางเท่านั้น ไม่ใช่กับคนชนชั้นล่างแบบเธอที่รายได้รายวันยังเพียงพอ

แค่ค่าใช้จ่ายพ้ืนฐาน ไม่มีเงินมากพอที่จะเข้าคอร์สฟ้ืนฟูเซลล์ที่เขาฮิต ๆ กันอยู่ ไม่มีเงินพอแม้กระทั่งจะซื้ออาหาร

เพ่ือสุขภาพด้วยซ้ำ อย่าว่าแต่ชีวิตที่ยืนยาวเลย แค่มีชีวิตรอดให้ได้ก็เต็มกลืนแล้ว ปัจจุบันคอนโดในเมืองใหญ่เป็น

ที่ที่มีแต่คนวัยทำงานผู้แข็งแรงปราดเปรียว โดดเดี่ยว และไม่ยอมพูดถึงความตายมาอยู่รวมกัน เช่าห้องทีก็อยู่กัน

ยาว ๆ ยันมีครอบครัว เพราะพื้นที่ในเมืองที่แพงขึ้นเรื่อย ๆ ไม่นานคอนโดก็กลายเป็นบ้าน ผู้คนไม่เก็บเงินไว้ซื้อ

อาคารหลังใหญ ่ๆ ที่ชานเมืองอีกแล้ว พวกเขาเก็บเงินเพ่ือลงทุนกับสุขภาพและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ทีจ่ะช่วยยืดอายุ

ไปอีกมากกว่า เพื่อรักษาภาพลักษณ์ คอนโดจึงมีนโยบายห้ามคนป่วยร้ายแรงหรือใกล้ตาย และห้ามมีคนตาย

ภายในคอนโด เพราะจะทำให้ภาพลักษณ์และราคาของคอนโดเสียหาย เธอแอบขนลุกกับสังคมเช่นนี้ไม่น้อย สังคม

ที่เฉยชาต่อชีวิตหนึ่งที่หายไป ชีวิตนั้นอาจเป็นคนที่เคยหัวเราะด้วยกัน พูดคุยเรื่องลูกด้วยกัน หรือเดินผ่านกัน

มากกว่าหนึ่งครั้ง แม้เธอจะมาจากชนชั้นและสภาพสังคมที่ต้องดิ้นรนเอาชีวิตรอด แต่เมื่อเพ่ือนบ้านตายเราก็ต้อง

สังเกตุเห็นอยู่แล้ว อย่างน้อยก็เป็นเดือนเป็นร้อนเรื่องการจัดการศพ ช่างราวกับอยู่กันคนละโลกอะไรเช่นนี้ 

เมื่อเลิกครุ่นคิดถึงความไม่แยแสเรื่องความตายของคนสมัยใหม่แล้ว อาการเจ็บท้ายทอยของเธอก็กลับมา

ทวงคืนความสนใจ ปกติเธอปวดท้ายทอยเป็นประจำอยู่แล้ว คาดว่าเป็นเพราะก้มหน้าทำงานเป็นเวลานาน แต่

วันนี้ ยิ่งเธอไล่ทำความสะอาดไปเรื่อย ๆ อาการปวดท้ายทอยก็ยิ่งเพิ่มขึ้นจนทนไม่ไหว แข้งขาอ่อนเปลี้ยฉับพลัน

จนคว้าราวระเบียงไว้ได้ไม่ม่ัน หน้าฟุบลงไปตรงนั้นแบบไม่มีแรงพลิกร่างกายกลับ ฟุบอยู่นานพอที่ปัญญาประดิษฐ์

ในกล้องรักษาความปลอดภัยจะส่งสัญญาณเตือนว่ามีคนแอบอู้ ตอนนั้นถึงมีมนุษย์มาถึงตัวเธอและพบว่าชีพจร

ของเธอแทบอ่อนแรง ท่าทางยับยู่ยี่เหมือนกองผ้าขี้ริ้วที่ตกอยู่ข้างกาย 
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 เธอรู้สึกตัวขึ้นบนเตียงในโรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่ง  ร่างกายไร้เรี่ยวแรงและเจ็บร้าวไปทั้งลำคอด้วย

เครื่องช่วยหายใจ เธอดีใจที่ตนยังมีชีวิตอยู่ แต่เพียงครู่เดียวหลังจากกวาดสายตาไปรอบห้องแล้วเห็นเตียงที่เต็ม

ไปด้วยผู้ป่วยนอนเรียงราย บ้างโอดครวญด้วยความปวด บ้างก็หายใจแรงด้วยความไม่สบายตัว ความรู้สึกพรั่น

พรึงราวกับก้มมองลงไปในหุบเหวแห่งความตายก็ประดังขึ้นมา พยาบาลสาวรีบเข้ามาหาเมื่อเห็นดวงตาตื่นของ

เธอ พยาบาลพูดเสียงเบาให้เธอสงบลงอย่างใจเย็น ซักถามประวัติเล็กน้อย ไม่นานก็มีหมอเข้ามาสมทบพร้อม

ข่าวร้ายที่ว่าด้วยมะเร็งก้านสมองของเธอ ทำให้เธอเหลือเวลาไม่มากแล้ว 

 นับตั้งแต่ที่หมอและพยาบาลหมุนตัวจากไป เธอก็รู้สึกราวกับถูกทอดทิ้งให้อยู่คนเดียวอย่างแท้จริง ไร้

ญาติขาดมิตร ไม่มีลูกหลาน เธอไม่เคยรู้สึกโดดเดี่ยวเคว้งคว้างเช่นนี้มาก่อน นับจากห้วงเวลานี้ไปจะมีเพียงตัว

เธอเท่านั้นที่ต้องตัดสินใจ เธอมีทางเลือกอยู่สองทาง หนึ่ง คือยื้อชีวิตไปให้ได้นานที่สุดเท่าที่กำลังเงินและ

กำลังใจของเธอจะไหว สอง คือยุติการดิ้นรนและรับการช่วยเหลือจากสารเคมีสองสามชนิดจากแพทย์ที่จะทำ

ให้เธอหลับสบาย เธอหวังว่าตนจะมีทางเลือกที่สาม คือหากได้มีโอกาสเขียนความต้องการไว้ก่อนที่ไหนสักแห่ง 

เธอคงไม่ต้องตื่นขึ้นมาอีกครั้งเพื่อตกอยู่ในสถานการณ์เช่นนี้  ไม่ต้องใฝ่ฝันถึงสถานดูแลผู้ป่วยวาระท้ายเลย ที่

นั่นก็เป็นเพียงภาพในอุดมคติของนักวิชาการชุมชนนิยมเท่านั้น 

หลังจากดำดิ่งใคร่ครวญอยู่นาน เธอก็ทำใจได้ว่าแม้จะไม่อยากตายแค่ไหน แม้จะอยากจะยื้อตัวเอง

เพียงใด สุดท้ายเธอก็หนีไม่พ้นอยู่ดี สู้ทำให้มันจบ ๆ ไปเลยเสียดีกว่า เธอตัดสินใจเลือกเส้นทางที่สอง สะดวก 

ง่ายดาย เบาสบาย และที่สำคัญประหยัดกว่า หลังจากเธอตาย โรงพยาบาลจะเอาร่างของเธอไปจัดการอย่างไรก็ได้ 

จะไปบริจาคหรือนำไปจัดการอย่างไรก็แล้วแต่ เธอไม่จำเป็นต้องเก็บมาใส่ใจอีกต่อไป คนที่ชีวิตนี้ไม่มีใครอย่างเธอ 

อย่างน้อยกม็ีตัวเธอเองนี่แหล่ะที่จะเลือกสิ่งที่คิดว่าดีที่สุดให้แก่ตนได้ 
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ฉากทัศน์ที่ 4 – Bio-burial pot บนแกน Humanism, Individualism 

ภาพที ่10 ฉากทัศน์ท่ี 4 – Bio-burial pot บนแกน Humanism, Individualism 

ฉากทัศน์นี้ คุณค่าที่สมาชิกในสังคมมีคือการมองว่าชีวิตเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ เห็นคุณค่าของการมี

ชีวิตอยู่อย่างจำกัดและมองว่าความตายเป็นสิ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นความตายก็ไม่ใช่เรื่องที่

จะต้องป่าวประกาศเพื่อให้คนมาเห็นใจหรือไม่ใช่เรื่องที่ตนจะต้องเรียกร้องให้คนมาสนใจ เพราะทุกคนต้องตาย

เท่ากันหมด ยากที่จะมีใครสักคนมาทุ่มเทให้กับคนที่กำลังจากไปโดยไม่หวังผล โรงพยาบาลกับวัด(หรือศาสน

สถาน) จึงเป็นสถานที่ที่พ่ึงพิงได้ด้วยราคาที่ต่ำที่สุด ไม่เช่นนั้นต้องใช้เงินหาซื้อมาทั้งสิ้น 

ภาพของฉากทัศน์ที่แสดงถึงความแบ่งสัดส่วนของปัจเจกอย่างขีอสุดแม้กระทั่ งตอนเสียชีวิต pot คือ 

กระถางต้นไม้ หรือหลุมที่มีการจัดสรรกั้นไว้อย่างเป็นระบบ เป็นพื้นที่ขนาดเล็กที่ต้องจับจองหรือซื้อหา ทำให้

กลายเป็นพื้นที่ส่วนตัวหรือเป็นของเอกชนที่ไม่สามารถนำมาทำประโยชน์อย่างอื่นได้ เนื่องจากไม่เปิดเป็นพื้นที่

สาธารณะ แต่ในฉากทัศน์นี้ผู้คนยังมีแนวคิดมนุษย์นิยมอยู่และมองว่าการจัดการร่างควรเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ไม่สร้างมลภาวะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นการทำเพ่ือตอบโจทย์ความต้องการหรือค่านิยมของตน ไม่ได้มีความตั้งใจที่จะ

ทำเพ่ือส่วนรวม มลภาวะที่ลดน้อยลงเป็นเพียงผลพลอยได้ที่ส่วนรวมได้รับเท่านั้น  
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รูปแบบการตัดสินใจต่อการตายและความตายของสมาชิกในแต่ละช่วงชั้นทางสังคม 

สมาชิกกลุ่มล้ำสมัย 

เธอคือนักธุรกิจด้านความเยาว์วัยและความงาม ในวัย 50 ปีนี้เธอนับว่าเป็นมนุษย์ที่สวยสะพรั่งและ

แข็งแรงราวกับหญิงสาววัย 40 ตอนต้น แตธุ่รกิจความเยาว์วัยคงจะไปได้ไกลและพัฒนามากกว่านี้หากเธอสามารถ

ขยายตลาดออกไปได้มากขึ้น เพราะมีคนจำนวนไม่มากที่อยากต่อสู้กับความแก่และความตาย โดยเฉพาะใน

ประเทศที่รากฐานแนวคิดวัฏจักรสังสารเข้ามาเสริมกระแสธรรมชาตินิยมที่กำลังเป็นกระแสหลักอยู่ในปัจจุบันได้

อย่างดี เธอจึงมักถูกมองว่าเป็นคนประหลาดที่สำคัญตัวผิด เพราะอำนาจในการก่อเกิดและย่อยสลายชีวิตเป็นของ

ธรรมชาติ ตัว “ชีวิต” เองไม่มีสิทธิ์หรืออำนาจที่จะมากำหนดสิ่งนี้  การที่เธอไม่อยากตาย อยากสวยงามและ

เยาว์วัยอยู่ตลอดเวลาเป็นเรื่องที่ขัดแย้งกับธรรมชาติเป็นอย่างมาก เวลาทีเ่ธอลงแรงไปกับการหมั่นดูแลตนเองและ

สรรหาเทคโนโลยีหรือวิธีการใหม่ ๆ เพื่อต้านความแก่จากต่างประเทศเป็นการลงแรงที่เสียเปล่า “ความเสื่อม” 

เป็นกฎของธรรมชาติ ไม่ใช่โรคชนิดหนึ่งที่อาจรักษาให้หายได้ในอนาคตอย่างที่เธอเชื่อ 

ตอนนี้เธอเหนื่อยกับการพยายามมีชีวิตอยู่ต่อ ผู้คนรอบข้างไม่ได้ต่อต้านกับธุรกิจด้านสุขภาพของเธอ ยิ่ง

หากเป็นผลิตภัณฑ์ออแกนิกยิ่งได้รับความนิยม แต่ก็แทบจะไม่มีใครสนับสนุนแนวคิดเหมือนอย่างที่เธอเชื่อว่า 

“ความเสื่อม” รักษาได ้จริง ๆ คือแทบไม่มีใครยุ่งกับเธอในเรื่องเพ้อฝันนี้เลยต่างหาก ต่างคนต่างก็ยุ่งอยู่แต่กับการ

ดูแลตนเอง แนวคิดรักธรรมชาติ รักโลกกำลังเป็นที่นิยม ตราบใดที่เธอสามารถสร้างสินค้าที่ตรงตามความต้องการ

ของตลาดสุขภาพในยามนี้ได้ ลูกค้าก็จะยังอุดหนุนเธอและไม่แคร์ว่าใครจะมีความเชื่อต่างกันอย่างไร นี่คือโลกไร้

ความเกื้อกูล และใช่ แต่เธอก็ยังอยากมีชีวิตอยู่ต่อไปให้ได้ เธอรู้ว่ามนุษย์ไปได้ไกลกว่านั้น เธอรู้ว่าตัวเธอเองมีสิทธ์

ที่จะอยู่ต่อ ความตายหรือธรรมชาติหน้าไหนก็ไม่สามารถเอาสิทธิ์ในการมีชีวิตของเธอไปได้  เธอได้ “ชีวิต” นี้

มาแล้ว และมันเป็นของเธอแต่เพียงผู้เดียว  

แม้ว่าเธอจะเหนื่อยกับการยืนหยัดในความคิดของตน แต่การค้นพบว่าตนเป็นมะเร็งก้านสมองส่วนลึก

ระยะท้ายที่ไม่มีทางรักษาก็เป็นเรื่องตลกร้ายเกินไปที่จะเกิดขึ้นกับคนอย่างเธอ เธอแทบไม่มีหน้าไปพบคนอื่น ๆ 

ในสังคมด้วยซ้ำ ตอนนี้แม้กระทั่งร่างกายของเธอก็ไม่เชื่อในสิ่งเดียวกับเธอเช่นกัน 

เธอไม่รู้ว่าตนควรจะสู้ต่อไปจนสุดหรือไม่ ในสังคมที่แทบไม่มีใครเห็นด้วยกับเธอ แต่อีกใจหนึ่งเธอก็ไม่

อยากละทิ้งความเชื่อของตนไป เธอคิดใคร่ครวญเรื่องนี้คืนแล้วคืนเล่าจนแทบไม่เป็นอันกินอันนอน ร่างกายที่

ทรมานอยู่แล้วก็ยิ่งทรุดโทรมลงอีก แต่สุดท้ายเธอก็ตัดสินใจได้ว่าจะทำตามความเชื่อของตน เธอใช้เงินทั้งหมดที่มี

เดินทางไปต่างประเทศเพื่อเข้าร่วมการวิจัยพัฒนาสำเนาระบบประสาทสมองเทียม และแช่แข็งร่างของตนไว้เพ่ือ

หวังว่าในอนาคตเธอจะเป็นฝ่ายที่ลืมตาตื่นขึ้นมาแล้วพบว่าตนเองคิดถูก 
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สมาชิกกลุ่มมวลชน 

เมื่อผลตรวจออกมาว่าเธอป่วยเป็นมะเร็งก้านสมองส่วนลึกระยะท้าย คนแรกที่เธอทำการติดต่อคือ

ตัวแทนบริษัทประกัน แน่นอนว่าต้องเป็นเช่นนั้น เพราะตอนนี้หลังจากที่ลูกชายไปเรียนต่อต่างประเทศเธอและ

สามีก็แทบจะเรียกได้ว่าแยกกันอยู่ ช่วงเวลาของการเลี้ยงดูลูกด้วยกันเป็นเวลาที่แสนล้ำค่า แต่มันก็ต้องแลกมากับ

เวลาและความฝันของทั้งคู่ในแบบที่ทั้งสองไม่ได้คาดคิดมาก่อนเช่นกัน เมื่อเธอปล่อยลูกชายออกจากอ้อมอก เวลา

หลังจากนี้ไปเธอก็จะทุ่มเทให้กับตนเองเต็มที่ เธอตั้งใจจะฟื้นฟูสุขภาพให้แข็งแรง เดินทางท่องเที่ยวตามแหล่ง

ธรรมชาติ และเป็นตัวของเธอเองจริง ๆ ให้ได ้ความฝันของเธอจะไม่มีอุปสรรคเลยหากความตายไม่เข้ามายุ่มย่าม

เสียก่อน    

ตอนนี้เธอนอนรับการดูแลแบบประคับประคองอยู่ที่ศูนย์ดูแลผู้ป่วยระยะท้ายที่เป็นส่วนหนึ่งของบริการ

จากประกันชีวิตที่เธอซื้อไว้ การดันทุรังอยู่คอนโดในวาระท้ายมีแต่จะทำให้กลายเป็นศพอยู่ข้างในนั้นเป็นอาทิตย์ 

โดยที่ไม่มีใครรับรู้ (นอกจากจะซื้อประกันที่แพงขึ้นไปอีกหลายเท่าที่มาพร้อมแพคเกตผู้ดูแล) เธออยู่ที่นั่นมา 20 

กว่าปี นอกจากคนทำความสะอาดที่เธอเห็นเดินผ่านไปสองสามครั้งเธอก็แทบไม่ได้สุงสิงกับใครและการผูกมิตรก็

ไม่ใช่เรื่องจำเป็นมากนัก ผู้คนสมัยนี้จะเรียกว่าจิตใจแข็งกระด้างก็ไม่ใช่คำที่เกินจริง แต่นั่นเป็นเพราะทุกคนต่างก็

รักตนเองและพร้อมจะทำเพ่ือตนเองให้รอดบนโลกที่โหดร้ายเช่นนี้เท่านั้น   

ที่จริง เธอหวังว่าจะได้อยู่คอนโดของตนเป็นที่สุดท้าย อยากอยู่ในที่ที่เหมือน “บ้าน” ของตนที่สุด แต่

ด้วยข้อจำกัดด้านทุนทรัพย์ ทำให้เธอไม่สามารถซื้อแพคเกตประกันชีวิตที่มีบริการทางการแพทย์ดี ๆ การันตีว่าจะ

มาดูแลที่บ้านไม่ให้เป็นศพถูกทิ้งได้ ในยุคนี้ทุกคนต้องรับผิดชอบตัวเองกันหมด เพ่ือน ๆ เธอเกือบครึ่งเลือกที่จะไม่

มีลูกเพื่อเก็บเงินซื้อประกันสำหรับปั้นปลายชีวิต ตัวเธอเองมีลูกชายคนหนึ่ง แต่เธอก็ไม่อยากให้เขามารับผิดชอบ

ชีวิตของเธอ และไม่อยากเป็นภาระให้ลูกชายต้องบินกลับมาจากต่างประเทศเพ่ือจัดงานศพด้วย 

เธอจึงลงท้ายมาอยู่ในการดูแลของบุคคลแปลกหน้า นอนอยู่ในห้องรวมที่จัดวางอย่างง่าย ๆ แต่เต็ม

ประสิทธิภาพการใช้งาน ไร้ซึ่งศิลปะโดยสิ้นเชิง แต่ละเตียงมีผนังกั้นเพ่ือความเป็นส่วนตัว ตลอดสามวันที่เธอมาอยู่

ที่นี่เธอไม่เคยเหลือบเห็นเพ่ือนรวมห้องเลย มีแต่เสียงเครื่องมือทางการแพทย์ดังไม่ขาดสายเท่านั้น บางครั้งเธอตื่น

ขึ้นพร้อมส่งเสียงร้องเพราะยาบรรเทาปวดหมดฤทธิ์ และได้แต่สงสัยในใจว่าแท้จริงแล้วมีเธออยู่เพียงคนเดียวใช่

หรือไม ่เป็นเธอเพียงคนเดียวใช่ไหมที่ยังพยายามหายใจและมีชีวิตอยู่ต่อ ท่ามกลางเหล่าผู้คนที่พร้อมยอมรับความ

ตายราวกับรอคอยวันนั้นมาแสนนาน   

คืนนั ้น หลังจากฤทธิยาครั้งสุดท้าย เธอก็เสียชีวิตอย่างสงบภายใต้การดูแลแบบประคับประคอง 

โรงพยาบาลแจ้งให้สามีและลูกชายของเธอรับทราบ ลูกชายจึงบินกลับมาเพ่ือช่วยพ่อของตนจัดการเรื่องราวต่าง ๆ 
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แต่ด้วยความที่มันกระทันหันเสียเหลือเกิน และผู้เป็นแม่ก็ไม่เคยส่งข่าวคราวถึงอาการเจ็บป่วยใด ๆ มาก่อน จึงไม่

เคยได้พูดคุยกันเรื่องการจัดการร่าง ทั้งสองเลือกวิธีที่เหมาะสมกับบ้านตนที่สุด นั่นคือการใช้เห็ดเพื่อย่อยสลาย

ร่าง วิธีนี้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามแนวคิดที่ผู้เป็นแม่เชื่อ ราคาถูก และเป็นสัญญาเช่าระยะสั้นที่เพียงพอต่อ

ระยะเวลาทำใจและทุนทรัพย์ ชายทั้งสองรู้ว่าวิธีนี้คงไม่ถูกใจเจ้าของร่างเท่าไหร่นัก เพราะเธอเกลียดเห็ดยิ่งนัก แต่

นั่นก็ไม่ได้มีน้ำหนักมากพอที่จะทำให้เปลี่ยนใจ พวกเขาหวังว่าเธอคงจะเข้าใจ  

สมาชิกกลุ่มชายขอบ 

เธอชินแล้วกับการที่มีคนตายในคอนโด เธอทำงานเป็นแม่บ้านในคอนโดนี้มากว่า 30 ปี เห็นคนตายมา

นับไม่ถ้วน ในอดีต การตายในคอนโดเป็นเรื่องใหญ่มากราวกับเป็นเรื่องต้องห้าม เพราะเป็นที่ที่มีแต่คนวัยทำงานผู้

แข็งแรงปราดเปรียว โดดเดี่ยว และไม่เข้าใจเรื่องความตายมาอยู่รวมกัน แถมประวัติการตายยังทำให้ขายห้องต่อ

ได้ยากอีกด้วย แตเ่มื่อเวลาผ่านไปพร้อม ๆ กับพ้ืนที่ในเมืองที่แพงขึ้นเรื่อย ๆ หนุ่มสาวผู้กระฉับกระเฉงทั้งหลายใน

คอนโดกลับเริ่มเชื่องช้าลง และไม่นานคอนโดก็กรุ่นไปด้วยกลิ่นหืนและความแก ่ยิ่งไปกว่านั้น ยังมีคนนอนตายอยู่

ในห้องเป็นประจำ ด้วยระบบรักษาความปลอดภัยชั้นสูงและการให้สิทธิ์ในความเป็นส่วนตัวสุดกู่ กว่าเหล่าแม่บ้าน

อย่างเธอจะรู้ตัวก็ส่งกลิ่นไปทั้งระเบียงเสียแล้ว ยังดีที่มีบริษัทรับทำความสะอาดศพเพื่อการนี้โดยเฉพาะ ถ้าหนึ่ง

ในหน้าที่ของแม่บ้านประจำคอนโดคือการจัดการศพด้วยแล้วล่ะก็ เธอขอไปทำงานโรงงานเสียดีกว่า ไม่ใช่ว่าเธอ

เกลียดกลัวความตายหรอกนะ แต่เธอชิงชังเจ้าของร่างไร้วิญญาณอันเห็นแก่ตัวเหล่านั้นมากเกินกว่าจะเห็นใจ 

เธอแน่ใจมากว่าผู้หญิงห้อง 1602 ตายจากไปแล้ว จากความรู้สึกของแม่บ้านที่พื้นที่บริเวณโถงทางเดิน

คือที่ทำงานอันคุ้นเคย ภาพของหล่อนที่จากไปพร้อมตัวแทนประกันคือหลักฐานที่แน่ชัด ช่างเป็นคนที่มีความ

รับผิดชอบต่อตัวเองสูงเสียเหลือเกิน เธอคิดในใจ หล่อนจัดการพาตัวเองออกจากคอนโดอย่างรวดเร็วเมื่อรู้ว่าป่วย 

แม้เพ่ือนบ้านจะไม่มีใครทันสังเกตถึงการหายไปของเธอก็ตาม และคงไม่มีใครรู้ด้วยว่าหล่อนตายไปแล้ว (เธอมั่นใจ

ในข้อนี้มาก) 

แท้จริงแล้วเธอก็ไม่ได้คุ้นชินกับความตายขนาดนั้นหรอก เธอไม่กลัวตาย ไม่อยากตาย แต่ก็คิดว่าด้วย

สถานะอย่างเธอที่มีทางเลือกไม่มากนัก จะตายเมื่อไหร่ตายอย่างไรเป็นเรื่องที่ยอมรับได้ทั้งนั้น เธอไม่มีครอบครัว 

ไม่ได้มีภาระมากมายอย่างหลายบ้าน แต่ด้วยนิสัยติดหวย เล่นพนันและแดกเหล้าเป็นสิ่งจรรโลงชีวิตไปวัน ๆ นั้นก็

ทำให้เธอเจ็บตัวอยู่ไม่น้อย ยิ่งหัวหงอกมากขึ้นยิ่งเป็นโรคมากมาย เบาหวาน ความดัน คอลเรสตอรอล โรคอ้วน

และไขข้ออักเสบ บวกกับอาการปวดเมื่อยระบมจากการก้มเงยเพื่อทำความสะอาด หากให้เธอไปเช็คอายุร่างกาย

คงแก่ชราและเน่าเปื่อยราวคนอายุ 80 เป็นที่แน่นอน ซึ่งเธอไม่เคยคิดที่จะเช็คหรอก ถ้าไม่ตรวจก็ไม่เจอ นี่คือคติ

ของเธอ จะตายวันตายพรุ่งเมื่อไหร่ไม่รู้ จะคิดมากไปทำไมกัน  
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สุดท้ายไม่ว่าจะด้วยโชคร้ายหรือสภาพร่างกายที่ทรุดโทรม อาการเจ็บท้ายทอยที่มักสร้างความรำคาญให้

เธอเป็นประจำนั้นแสดงอาการเจ็บแปลบครั้งสุดท้าย ก่อนจะนิ่งสงบไปพร้อมกับดึงเอาลมหายใจส่วนหนึ่งของเธอ

ไปด้วยในรอบแรก ใช่แล้ว ตอนนั้นเธอยังมีชีวิตอยู่ หากมีสมาชิกคอนโดสักคนที่เกิดครึ้มใจอยากลงไปใช้พื้นที่

ส่วนกลางแสนเงียบเหงาในสองสามวันข้างหน้า และเป็นธุระมากพอที่จะทอดมองไปที่สุดระเบียง ก็จะพบเธอนอน

คว่ำหน้าอยู่ที่พ้ืน ซีดขาวและแน่นิ่งแทบกลืนเป็นส่วนหนึ่งของพรม หากเป็นในช่วงเวลานั้นคงทันเวลา 

 กว่าเพื่อนพนักงานของเธอจะขึ้นมาตามเพราะเธอขาดส่งรายงานประจำสัปดาห์ก็ผ่านไป 4 วันแล้ว 

ด้วยอากาศของประเทศไทยและความอบอ้าวของโถงทางเดิน ทำให้สภาพของเธอไม่น่าดูนัก แต่นั่นก็ไม่ใช่

ปัญหาของบริษัทจัดการศพที่มาตามสัญญาณแจ้งอย่างรวดเร็ว และปฏิบัติการอย่างคล่องแคล่ว ภายใต้ความ

ชำนิชำนาญนั้นคือกระบวนการที่เที่ยงตรงไร้ซึ่งพิธีกรรมเพ่ือสร้างความหมายใด ๆ คุณค่าของเลือดเนื้อจะเกิดมี

ขึ้นเมื่อผ่านกระบวนการย่อยสลายกลายเป็นสารอาหารแก่ธรรมชาติต่อไปนั่นเอง  

 

  



 

129 

3.3 อนาคตที่พึงประสงค์ (preferable future) 

อนาคตที่พึงประสงค์ เป็นการประเมินว่าฉากทัศน์ใดเหมาะสมและพึงประสงค์กับประเทศไทยมากที่สุด  โดย

พิจารณาจากสองหลักเกณฑ์ คือ (1) ฉากทัศน์นั้นจะต้องประกอบไปด้วย ความมีประสิทธิภาพ (efficiency)  

ความเท่าเทียม (equity) ความยั่งยืน (sustainability) และ (2) ความเป็นไปได้ของฉากทัศน์ (plausibility) 

ฉากทัศน์ที่กล่าวได้ว่าเป็นอนาคตที่พึงประสงค์ คือ ฉากทัศน์ที ่2 – หอเกียรติยศผู้ยืนยาว Oldest Hall 

of fame (Transhumanism X Communitarianism) โดยความเป็นไปได้ของฉากทัศน์นี้ ตั้งอยู่บนสมมติฐาน

ที่ว่ามนุษย์ทุกคนล้วนไม่มีใครอยากตาย ทุกคนต้องการมีชีวิตอยู่อย่างแข็งแรงและมีความสุข ประกอบด้วย

แนวโน้มในอนาคตจากการวิเคราะห์อนาคตฐาน ได้แก่ (1) การมุ่งสู่สังคมปฏิเสธความตาย ที่มีทั้งความก้าวหน้า

ทางการแพทย์ในการยืดอายุขัยมนุษย์ มีการเกิดขึ้นของพื้นที่ทางสังคมที่พยายามต่อสู้กับความตาย และมีการบูร

ณาการความพยายามในการยืดความตายเข้ากับสาธารณูปโภค (2) การลดทอนประเพณีนิยม และ (3) การมาถึง

ของนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับความตายและการตาย ด้วยแนวโน้มในอนาคตเหล่านี้ เป็นตัวบ่งชี้ให้เห็นถึงความ

เป็นไปได้ในอนาคตที่มุ่งสู่แนวคิด Transhumanism หรือ แนวคิดที่ว่ามนุษย์มีพลังอำนาจในการกระทำสิ่งใดก็ได้

ตามต้องการเหนือกว่าธรรมชาติ (anthropocentric)  

สำหรับหลักเกณฑ์ที่ว่าด้วย ความมีประสิทธิภาพ (efficiency)  ความเท่าเทียม (equity) ความยั่งยืน 

(sustainability) นั้น ฉากทัศน์ที่สองนี้จะสมบูรณ์พึงประสงค์ได้ก็ต่อเมื่อมีการส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความ

เข้าใจในสิทธิและทางเลือกของตนโดยต้องตั้งอยู่บนความคำนึงถึงส่วนรวมเป็นสำคัญ  

 ความมีประสิทธิภาพ (efficiency) คือการคำนึงถึงคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในยามที่มีอายุมากขึ้น 

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการยืดความตายจะมีประสิทธิภาพได้ก็ต่อเมื่อถูกนำมาใช้อย่างเหมาะสม สมดุลย์ 

และไม่เป็นการสร้างภาระอันไม่จำเป็น เกี่ยวพันไปถึงความเท่าเทียม (equity) ทั้งในเรื่องของสิทธิขั้นพื้นฐาน การ

เข้าถึงทรัพยากร ทางเลือก และความเป็นธรรม โดยจะมีความยั่งยืนได้ (sustainability) สังคมในฉากทัศน์นี้

จะต้องมีการบริหารจัดการอย่างฉลาด กล่าวคือ ไม่จำเป็นต้องมีแนวคิดแบบ anthropocentric แบบสุดโต่ง แต่มี

การบริหารจัดการทรัพยากรทางธรรมชาติอย่างยั่งยืนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีข้างหน้าของตนเองควบคู่กันไปก็

สามารถทำได ้นั่นเอง 
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บทท่ี 4 ยุทธศาสตร์การตายและความตายเมอืง 

4.1 การวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ที่มีอยู่  

การกำหนดยุทธศาสตร์เป็นไปเพื่อให้มองเห็นเป้าหมายสำคัญที่ต้องทำให้เกิดขึ้นร่วมกัน ซึ่งหมายรวมถึง

แนวทางในการขับเคลื่อนหรือทำงานให้บรรลุเป้าหมายอีกด้วย และสืบเนื่องจากขอบเขตของการวิจัยที่ต้องการ

ศึกษาการตายและความตายในเมืองเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ว่าด้วยวาระท้ายของชีวิต (การตาย) และส่วนที่ว่า

ด้วยการจัดการร่าง (ความตาย) ดังนั้นข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์จะถูกพูดถึงในขอบเขตดังกล่าว  อนึ่ง แม้ส่วน

สำคัญส่วนหนึ่งในรายงานที่ได้นำเสนอจะแบ่งรูปแบบของการตายในเมือง (dying and death trajectory) 

เป็น 7 รูปแบบ แต่ในส่วนของข้อเสนอแนะเชิงยุทธศาสตร์ในรายงานฉบับนี้จะหยิบยกเพียงการตายที่ปัจเจกผู้

เป็นเจ้าของการตายมีความสามารถในการกระทำการ (agency) ต่อความตายของตน เช่น เกิดจากการ

เจ็บป่วยมาต่อยอดเป็นข้อเสนอแนะเชิงยุทธศาสตร์เท่านั้น เนื่องจากนโยบายว่าด้วยการตายในเชิงการแพทย์-

การพยาบาล รวมทั้งนโยบายเชิงสังคม กฎหมาย และสิ่งที่ยังมาไม่ถึง เช่น การคิดถึงมิติทางธุรกิจและการตลาด

ของการตายและการจัดการกับความตายที่เหมาะสมจะช่วยผ่อนปรนสิ ่งที ่เป็นข้อกังวลของผู ้ป่วยและ

ผู้เกี่ยวข้องเก่ียวกับชีวิตระยะท้ายได้ไม่มากก็น้อย   

สังคมไทยในห้วงทศวรรษที่ผ่านมา ได้เปิดพ้ืนที่เพ่ือพูดคุยทำให้การตายและความตายขยับออกจากความ

เป็นเรื่องต้องห้ามมาเป็นประเด็นสาธารณะมากขึ้น มีความพยายามทั้งในเชิงระบบและในภาคประชาสังคม รวมทั้ง

อีกหลายภาคส่วนที่ออกมาร่วมด้วยช่วยกันในการสื่อสารเรื่องการตายผ่านช่องทางต่าง ๆ และในยุคของความเป็น

สังคมดิจิทัล ประเด็นเรื่องการตายและความตายได้กลายเป็นที่สนใจอย่างมากของประชาชนทั่วไป ที่ล้วนแล้วแต่

ต้องเผชิญหรือกำลังเผชิญกับการตายและความตายของตนหรือของคนรอบข้าง ทุกคนล้วนมีส่วนร่วมในเรื่องนี้

อย่างปราศจากข้อสงสัย  อย่างไรก็ดี อาจกล่าวได้ว่าความพยายามอย่างเป็นรูปธรรมที่สุดของการรองรับการตาย

และความตายที่เกิดขึ้นทุกวันในสังคม คือ การกำหนดแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติว่าด้วยการสร้างเสริมสุขภาวะ

ในระยะท้ายของชีวิต ซึ่งจัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ในช่วงปีพ.ศ.2556-2559  ไว้ 6 

ด้าน ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การสร้างทัศนคติและการสร้างความรู้และความเข้าใจ มุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจของ

สังคมเรื่องการตายดีและการบริบาลแบบประคับประคอง ผ่านช่องทางการสื่อสารอย่างเป็นระบบ  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างและจัดการความรู้ โดยพัฒนาระบบการศึกษา การวิจัยและพัฒนา การสร้าง

ระบบจัดการความรู้ สร้างคลังความรู้ และถ่ายทอดประสบการณ์ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนารูปแบบและระบบบริการสาธารณสุขเพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะในระยะ

ท้ายของชีวิต 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาศักยภาพและกำลังคน ด้วยการเพิ่มจำนวนบุคลากรและเครือข่ายที่ผ่าน

การศึกษาและฝึกอบรมเกี่ยวกับการบริบาลแบบประคับประคองในทุกภาคของประเทศ มีหลักสูตรที่รับรองโดย

องค์กรวิชาชีพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาและบูรณาการเทคโนโลยีข้อมูลสารสนเทศในระบบการบริบาลแบบ

ประคับประคอง เพื่อสร้างความเชื่อมโยงในการแบ่งปันข้อมูลข่าวสารร่วมกันของเครือข่ายและสถานบริการ

สาธารณสุข รวมทั้งการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการส่งต่อผู้ป่วย การบริหารจัดการยาและการให้

คำปรึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การผลักดันนโยบาย กลไก และกฎหมายรองรับการมีสุขภาวะในระยะสุดท้ายของชีวิต 

โดยมุ่งให้เกิดนโยบาย กฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับที่รองรับการจัดบริการ รวมถึงเสนอให้เป็นวาระ

ระดับชาติ 

ตารางที่ 22 ตารางวิเคราะห์ประเด็น ผู้มีบทบาท และช่องว่างที่พบในแผนยุทธศาสตรร์ะดับชาติในการสรา้งเสริมสุขภาวะใน
ระยะท้ายของชีวิต 

ยุทธศาสตร์ ประเด็นสำคัญ ผู้มีบทบาทสำคัญ 
ประเด็นที่ควรพิจารณา/ 

ช่องว่าง 

(1) การสร้างทัศนคติและการ
สร้างความรู้และความเข้าใจ 
มุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจของ
สังคมเรื่องการตายดีและการ
บริบาลแบบประคับประคอง 
ผ่านช่องทางการสื่อสารอย่าง
เป็นระบบ 

-การตายดี (good death) 
-การบริบาลแบบ
ประคับประคอง 
(palliative care) 

ไม่ชัดเจนนัก แต่เห็น
บทบาทของ สช.เอง และ
ผู้นำทางความคิดของสังคม 
เช่น พระอาจารยไ์พศาล วิ
สาโล  รวมทั้งเห็นบทบาท
ของ NGOs ที่ขับเคลื่อน
ทางโซเชียลมเีดีย  

ประชาชนอยู่ในฐานะของ
ผู้รับ ทำให้เสียงและความ
ต้องการเกี่ยวกับการตาย
และคณุภาพชีวิตระยะท้าย
ของประชาชนในภาพใหญ่
ขาดหายไปจำนวนไม่น้อย 

(2) การสร้างและจัดการความรู้ 
โดยพัฒนาระบบการศึกษา การ
วิจัยและพัฒนา การสรา้งระบบ
จัดการความรู้ สร้างคลังความรู้ 
และถ่ายทอดประสบการณ ์

-การวิจัยและพัฒนา 
-ความรู้และการจดัการ
ความรู ้
-ประสบการณ ์

-ภาควิชาการ 
-ภาคประชาสังคม 

ขาดการศึกษาวิจัยเพื่อ
พัฒนาองค์ความรู้ด้านการ
ตายและความตายใน
สังคมไทยจากศาสตร์ทาง
สังคมและมนุษย์ ส่วนมาก
เป็นการศึกษาผ่านมุมมอง
ทางการแพทย์และการ
พยาบาล  
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ยุทธศาสตร์ ประเด็นสำคัญ ผู้มีบทบาทสำคัญ 
ประเด็นที่ควรพิจารณา/ 

ช่องว่าง 

 

(3) การพัฒนารูปแบบและ
ระบบบริการสาธารณสุขเพื่อ
การสร้างเสริมสุขภาวะในระยะ
ท้ายของชีวิต 

-ระบบบริการสาธารณสุข -กระทรวงสาธารณสุข 
-โรงพยาบาล 
-สำนักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาต ิ
 

 

(4) การพัฒนาศักยภาพและ
กำลังคน ด้วยการเพิ่มจำนวน
บุคลากรและเครือข่ายทีผ่่าน
การศึกษาและฝึกอบรมเกี่ยวกับ
การบริบาลแบบ
ประคับประคองในทุกภาคของ
ประเทศ มีหลักสูตรทีร่ับรอง
โดยองค์กรวิชาชีพ 

-การบริบาลแบบ
ประคับประคอง 

-โรงเรียนแพทย ์
-ราชวิทยาลัย 
-กระทรวงสาธารณสุข 
-โรงพยาบาล 
-สำนักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาต ิ
 

 

(5) การพัฒนาและบูรณาการ
เทคโนโลยีข้อมูลสารสนเทศใน
ระบบการบริบาลแบบ
ประคับประคอง เพื่อสรา้ง
ความเชื่อมโยงในการแบ่งปัน
ข้อมูลข่าวสารร่วมกันของ
เครือข่ายและสถานบริการ
สาธารณสุข รวมทั้งการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การส่งต่อผู้ป่วย การบริหาร
จัดการยาและการให้คำปรึกษา 
 

-บูรณาการ 
-เทคโนโลยีข้อมูล
สารสนเทศ 
-การบริบาลแบบ
ประคับประคอง 
-การส่งต่อผู้ป่วย 
-การบริหารจัดการยา 
-การให้คำปรึกษา 
 
 

-กระทรวงสาธารณสุข 
-โรงพยาบาล 
-สำนักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาต ิ
 

 

(6) การผลักดันนโยบาย กลไก 
และกฎหมายรองรับการมีสุข
ภาวะในระยะสดุท้ายของชีวิต 
โดยมุ่งให้เกดินโยบาย กฎหมาย 
กฎระเบียบ และข้อบังคับท่ี
รองรับการจดับริการ รวมถึง
เสนอให้เป็นวาระระดับชาต ิ

 -รัฐบาล 
-สภาผู้แทนราษฎร 
-ฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติ
บัญญัติ และฝ่ายตลุาการ 
-กระทรวงสาธารณสุข 
-โรงพยาบาล 
-สำนักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาต ิ
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ยุทธศาสตร์ ประเด็นสำคัญ ผู้มีบทบาทสำคัญ 
ประเด็นที่ควรพิจารณา/ 

ช่องว่าง 

 

ในอีกด้านหนึ่ง ผลการศึกษาเรื่องคุณภาพการตายของประเทศต่างๆทั่วโลก โดย Lien Foundation เมื่อ

ปี ค.ศ.2015 เสนอว่า การตายที่ดีจะเกิดขึ้นได้ประกอบด้วย 5 ปัจจัย ตามภาพด้านล่าง 

 

 

แผนภูมิที่ 21 ปัจจัยสำคัญทีส่่งผลต่อคุณภาพ 

 

 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตายดีข้ามวัฒนธรรมทั้ง 5 ด้านนี้ พบว่าน้ำหนักหรือพลังในการขับเคลื่อนมาจาก

ภาคสาธารณสุขและการแพทย์ค่อนข้างมาก (ปัจจัยที ่1, 2, 3 และ 4)  โดยระบบสาธารณสุขต้องมีทั้งความพร้อม

เชิงโครงสร้างพ้ืนฐาน มีคนทำงานที่มีความรู้ มีความพร้อมและมีจำนวนเพียงพอ เพ่ือจะทำให้เชื่อมั่นว่าการดูแลใน

ระยะท้ายจะเกิดขึ้นอย่างมีคุณภาพในราคาที่ประชาชนหรือระบบเองรองรับได้ไหว จะเห็นได้ว่าค่อนข้างมีความ

สอดคล้องกับการกำหนดยุทธศาสตร์โดย สช. และจะเห็นได้ชัดเจนว่า สช.มุ่งที่จะสร้างให้เกิดการตายที่ดีผ่านการ

จัดการเชิงระบบ ไม่ว่าจะเป็นการจัดระบบการเร ียนการสอนแพทย์พยาบาลเกี ่ยวกับการบริบาลแบบ

ประคับประคอง การยกระดับและสถานะของการบริบาลแบบประคับประคอง  การสร้างระบบฐานข้อมูลและการ

ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี ซึ่งทั้งหมดจะมีความสำคัญในการสร้างรากฐานของระบบที่มั่นคง เพื่อรองรับการต่อ

1.ความพร้อมของ
ระบบบริการ

สาธารณสุขและการ
บริบาลแบบ

ประคับประคอง

2.ทรัพยากร
บุคคล

3.ราคาที่ทุก
คนจ้ายได้

การ

4.ระบบการ
ดูแลที่มี
คุณภาพ

5.การมีส้วน
ร้วมของชุมชน
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ยอดอ่ืนๆในเชิงนโยบายในอนาคตได้  และแม้ว่าการขับเคลื่อนประเด็นการตายของ สช.ในเวทีสมัชชาสุขภาพ หรือ

ช่องทางอ่ืนๆ จะมีอยู่ไม่น้อย แต ่
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4.2 ข้อเสนอยุทธศาสตร์เพ่ิมเติม  

4.2.1 การได้มาซึ่งข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย/ยุทธศาสตร์เพิ่มเติมในรายงานฉบับนี้ 

การได้มาซึ่งข้อเสนอแนะเชิงยุทธศาสตร์ในรายงานฉบับนี้ยังห่างไกลจากความสมบูรณ์แบบ ผู้วิจัยตระหนักดีว่า

ข้อเสนอที่ดีนั้นจำเป็นต้องเกิดจากการแลกเปลี่ยนและได้ข้อคิดเห็นร่วมกันระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น

ภาคประชาชน ผู้ปฏิบัติหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องกับการตายและความตายซึ่งมีความหลากหลายเป็นอย่างมาก รวมไป

ถึงภาครัฐ ตลอดจนภาคเอกชน และภาควิชาการ  อนึ่ง ในช่วงของการวิจัยระยะที่ 1 นั้น ผู้วิจัยได้มีโอกาสได้

รวบรวมความรู้จากการทบทวนวรรณกรรม และการทำ focused-group discussion เพื ่อรวบรวมความ

คิดเห็นจากกลุ่มแพทย์และนักวิชาการทางสังคมศาสตร์จำนวนหนึ่งที่ช่วยชี้ให้เห็นถึงความเป็นไปได้ในอนาคต

ของการเจ็บป่วย ภาพของความก้าวหน้าทางการแพทย์ และข้อมูลที่ว่าด้วยพัฒนาการของประเด็นการตายใน

สังคมไทย พร้อม ๆ กับการมองเห็นช่องว่างระหว่างความเป็นปัจจุบันของนโยบายกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  

ซึ่งข้อมูลหลักเหล่านี้ไม่เพียงแต่ได้ช่วยให้ผู้วิจัยนำมาใช้ในการสร้างแบบจำลองของการมองอนาคตของการตาย

ทั้งในส่วนที่เป็นการกวาดสัญญาณ การคาดการแนวโน้มสำคัญ ไปจนถึงการกำหนดแกนในการสร้างฉากทัศน์ที่

พยายามมองเห็นภาพของการเคลื่อนที่ของทางเลือกและโอกาสของปัจเจกบนความเป็นไปได้เชิงโครงสร้าง    

นอกจากนี้แล้วข้อมูลดังกล่าวยังเป็นส่วนหนึ่งที่ต่อยอดมาถึงการคิดถึงข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์ในส่วนนี้ด้วย 

ข้อมูลอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญต่อการวางข้อเสนอแนะเชิงยุทธศาสตร์ คือ การคาดการณ์แนวโน้มสำคัญ การ

วิจัยครั้งนี้ได้วิเคราะห์แนวโน้มสำคัญจากข้อมูลและสิ่งที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องการตายและความตายในสังคมไทยใน

ห้วงทศวรรษที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติว่าด้วยการสร้างเสริมสุขภาวะในระยะท้าย

ของชีวิต พ.ศ.2556-2559 โดยสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ  ดังที่ได้นำเสนอไว้แล้วข้างต้น เพ่ือให้เห็น

โอกาสในการต่อยอดและการเสนอแนะประเด็นอ่ืนๆที่ขับเคลื่อนโดยภาคส่วนใหม่ๆที่พร้อมจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง

ของการคิดเรื่องการตายและความตายในเมือง อาทิ สถาปนิก นักผังเมือง นักเศรษฐศาสตร์ นักสังคมวิทยา และ 
Start-up และ SME   นอกจากนี้แล้ว ผู้วิจัยได้พยายามนำแนวคิด/ทฤษฎีทางสังคมศาสตร์มาประยุกต์ใช้เพื่อการ

คาดการณ์ข้อเสนอว่าด้วยอนาคตของการตายและความตายที่จะเกิดขึ้นในเมืองอีกส่วนหนึ่ง 
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4.2.2 ช่องว่างของยุทธศาสตร์และนโยบายที่ผ่านมา  

ด้วยการกำหนดยุทธศาสตร์ที่ผ่านมาให้ความสำคัญในการสร้างระบบบริการสาธารณสุขเป็นสำคัญ การศึกษา

ครั้งนี้จึงวิเคราะห์ช่องว่างที่เป็นโอกาสในการขับเคลื่อนประเด็นเรื่องการตายในอนาคต ดังต่อไปนี้ 

1) ภาพของวาระท้ายของชีวิตและความต้องการในระยะท้าย ตลอดจนเป้าหมายของการตายดี 

ค่อนข้างผูกขาดกับการบริบาลแบบประคับประคอง จนอาจทำให้มองไม่เห็นความหลากหลาย

ของความต้องการของผู้คนที่มีเงื่อนไขในการดำรงชีวิตและการจากไปที่แตกต่างกัน 

2) สถานภาพของปัจเจกในมุมมองเชิงนโยบายถูกให้น้ำหนักในฐานะของการเป็นผู้รับสาร จะเห็นได้

จากความพยายามที่จะสร้างให้เกิดการรับรู้ในสาธารณะในประเด็นหรือเรื ่องที ่ถูกเลือกมา

นำเสนอมากกว่าการเปิดกว้างเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างเสรี  ซึ่งการเปิดช่องทางให้ได้ยิน

เสียงจากประชาชนที่หลากหลายอาจนำไปสู่การมองเห็นการดิ้นรนเพื่อจะตายดีของคนที่มีชีวิต

อย่างโดเดี่ยวในเมือง  การตายของคนท่ีปฏิเสธการบริบาลแบบประคับประคอง  การตายของคน

ที่ต้องการฝากชีวิตไว้กับความหวังของการแพทย์ ที่ยังต้องการการสนับสนุนเชิงนโยบายใน

อนาคต 

3) บทบาทของภาคเอกชนหรือภาคธุรกิจในฐานะที่เป็น potential driver ที่สำคัญขาดหายไปโดย

สิ้นเชิง  

4) ชุมชนมีความสำคัญต่อการสร้างการตายดี แต่ภาพของการมีส่วนร่วมของชุมชนในเชิงนโยบายยัง

ขาดความชัดเจนตั้งแต่การกำหนดความหมายและขอบเขตของคำว่าชุมชน   

5) ขาดมิติเรื่องการสื่อสารทั้งในเชิงเนื้อหา และรูปแบบใหม่ๆ   ทำให้ขาดโอกาสในการมองหาภาคีที่

เป็น start-up หรือ SME ในภาคธุรกิจที่จะเข้ามารองรับความต้องการในระยะท้ายที่หลากหลาย 

6) ผู้ป่วยระยะท้ายถูกมองอย่างเหมารวมในเชิงความต้องการ ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วผู้ป่วยระยะ

ท้ายมีประสบการณ์และความต้องการที่แตกต่าง หลากหลาย แปรผันตามเงื่อนไขชีวิต  
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4.2.3 เป้าหมายใหม่ ที่ต่อยอดจากเป้าหมายเดิม 

ตารางที่ 23 ตารางวิเคราะห์ยุทธศาสตร ์

การวิเคราะห์ข้อจำกัดเดิม เป้าหมายใหม่ ยุทธศาสตร์วาระท้าย ยุทธศาสตร์การจัดการร่าง 
ข้อจำกัดท่ี 1 

ภาพของวาระท้ายของชีวิต
และความต้องการในระยะ
ท้าย ตลอดจนเป้าหมายของ
การตายดี ค่อนข้างผูกขาด
กับการบริบาลแบบ
ประคับประคองจนอาจทำ
ให้มองไม่เห็นความ
หลากหลายของความ
ต้องการของผู้คนท่ีมีเง่ือนไข
ในการดำรงชีวิตและการ
จากไปท่ีแตกตา่งกัน 
 
 

เพื่อให้ประชาชนท่ัวไป
มองการตายดีเป็นเรื่อง
ของการมีทางเลือก และ
ประสบการณ์ที่
หลากหลายของผู้ป่วย 

(1)  
ยุทธศาสตร์การสร้าง
สภาพแวดล้อมทางสังคมที่
พร้อมทำความรูจ้ักกับการ
เจ็บป่วย การตาย ตั้งแต่ก่อน
ป่วยอย่างเป็นธรรมชาติ (early 
exposure) หวังผลให้เกดิกลุม่
ผู้ที่มีความรู้และความตระหนัก
นำไปสู่การแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์อย่างกว้างขวาง
ในครอบครัว และในกลุ่มทาง
สังคมอื่นๆ เช่น การบรรจุ
เนื้อหาว่าด้วยประเด็นการ
เจ็บป่วย การตายที่เหมาะสม
ในหลักสูตรการศึกษาใน
ระดับกลาง เช่น มัธยมศึกษา 
และมหาวิทยาลัย 
(2) 
ยุทธศาสตร์เพื่อส่งเสรมิให้มี
การใช้วิธีที่หลากหลายในการ
สื่อสารประเด็นการตายอยา่ง
ต่อเนื่อง เพื่อให้การเรียนรู้เรื่อง
การตายในช่วงเวลาต่างๆ
เกิดขึ้นอย่างเป็นกระบวนการ 
(periodic reinforcement) 
(3) 
ยุทธศาสตร์เพื่อการหาผู้นำใน
การเปลีย่นแปลง หรือผู้ที่มี
อิทธิพลทางความคิดต่อสังคม
ทีม่าจากหลากหลายภาคส่วน 
(key influencer) 

(1)  
ยุทธศาสตร์การเปิดกว้าง
ทางความคิดและนวัตกรรม
ต่อการจัดการร่างหลัง
เสียชีวิต  

ข้อจำกัดท่ี 2 เพื่อเปิดพื้นท่ีให้เกิดการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้อย่าง

(1) (1) 
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การวิเคราะห์ข้อจำกัดเดิม เป้าหมายใหม่ ยุทธศาสตร์วาระท้าย ยุทธศาสตร์การจัดการร่าง 

สถานภาพของปัจเจกใน
มุมมองเชิงนโยบายถูกให้
น้ำหนักในฐานะของการเป็น
ผู้รับสาร จะเห็นได้จาก
ความพยายามที่จะสร้างให้
เกิดการรับรู้ในสาธารณะใน
ประเด็นหรือเรื่องที่ถูกเลือก
มานำเสนอ 
 

เสรเีกี่ยวกับการตาย 
ความต้องการในวาระ
ท้าย และการจัดการร่าง  
ซึ่งการเปิดช่องทางให้ได้
ยินเสียงจากประชาชนท่ี
หลากหลายอาจนำไปสู่
การมองเห็นการดิ้นรน
เพื่อจะตายดีในรูปแบบ
อื่น ๆ เช่น การตายของ
คนท่ีมีชีวิตอย่างโดดเดี่ยว
ในเมือง  การตายของคน
ที่ปฏิเสธการบริบาลแบบ
ประคับประคอง  การ
ตายของคนท่ีต้องการฝาก
ชีวิตไว้กับความหวังของ
การแพทย์ การตายของ
กลุ่มเปราะบางทางสังคม 
และประสบการณ์อื่นๆ ที่
ยังต้องการการสนบัสนุน
เชิงนโยบายในอนาคตอีก
มาก 

ยุทธศาตร์เพื่อการสร้างพื้นที่
สาธารณะเพื่อการเรยีนรู้และ
แลกเปลีย่นประสบการณ์
เกี่ยวกับการเจบ็ป่วยและการ
ตายที่มีหัวใจเป็นมนุษย์  
 

ยุทธศาตร์เพื่อการสร้างพื้นที่
สาธารณะเพื่อการเรยีนรู้
และแลกเปลีย่น
ประสบการณ์เกี่ยวกับการ
เจ็บป่วยและการตายที่มี
หัวใจเป็นมนุษย์  
 

ข้อจำกัดท่ี 3 
บทบาทของภาคเอกชนหรือ
ภาคธุรกิจในฐานะทีเ่ป็น 
potential driver ที่สำคัญ
ขาดหายไปโดยสิ้นเชิง  

การขยายพื้นท่ีใน
ภาคเอกชนและภาคธุรกจิ
เข้ามามสี่วนในการช่วย
พัฒนาแนวคิดและ
นวัตกรรมทีเ่กี่ยวข้องกับ
การตายและความตาย 
เพื่อรองรับความต้องการ
ด้านการตายและความ
ตายที่หลากหลายใน
อนาคต 

(1) 
ยุทธศาสตร์การเพิม่บทบาท
ของภาคเอกชนและภาคธุรกิจ
ต่อการพัฒนาแนวคิดดา้นการ
ตาย 

(1) 
ยุทธศาสตร์การเพิม่บทบาท
ของภาคเอกชนและภาค
ธุรกิจต่อการพัฒนาแนวคดิ
ด้านการตาย สนับสนุนและ
กระตุ้นให้เกดิความร่วมมือ
จากหลายภาคส่วนในการ
จัดการกับกระบวนการหลัง
เสียชีวิต 

ข้อจำกัดท่ี 4 
ชุมชนมีความสำคญัต่อการ
สร้างการตายดี แต่ภาพของ
การมีส่วนร่วมของชุมชนใน
เชิงนโยบายยังขาดความ

การตีความคำว่าชุมชน
และกำหนดนิยามคำว่า
ชุมชนในเมืองขึ้นใหม ่
โดยเฉพาะการสกัด
ลักษณะสำคญัของความ

(1) 
ยุทธศาสตร์การสร้าง hospice 
care หรือชุมชนการดูแลเชิง
รุก ทีส่ามารถเคลื่อนทีห่รือนำ

(1)  
ยุทธศาสตร์การจดัการพื้นที่
เพื่อการจัดเก็บและจัดการ
ร่างหลังเสียชีวิตในรูปแบบ
ใหม่ ท่ีเอื้อต่อนิยามชุมชน
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การวิเคราะห์ข้อจำกัดเดิม เป้าหมายใหม่ ยุทธศาสตร์วาระท้าย ยุทธศาสตร์การจัดการร่าง 

ชัดเจนตั้งแต่การกำหนด
ความหมายและขอบเขต
ของคำว่าชุมชน   
 

เป็นชุมชนทีไ่ม่ยึดติดกับ
กรอบเชิงพื้นที่ เป็นชุมชน
ทีม่ีการเคลื่อนที่เข้าหา
ผู้ป่วยและตอบสนองต่อ
ความต้องการของผู้ป่วย
ได้ไม่ว่าจะเป็นที่ใดก็ตาม 

ทรัพยากรด้านการดูแลเข้าถึง
ผู้ป่วยได ้

สมัยใหม่ สนับสนับชุมชน 
(ในรูปแบบใหม่) ให้สามารถ
มีบทบาทในการขับเคลื่อน
ความต้องการของตนได ้

ข้อจำกัดท่ี 5 
ขาดมิติเรื่องการสื่อสารทั้ง
ในเชิงเนื้อหา และรูปแบบ
ใหม่ ๆ   ทำให้ขาดโอกาสใน
การมองหาภาคีทีเ่ป็น start-
up หรือ SME ในภาคธุรกจิ
ที่จะเข้ามารองรับความ
ต้องการในระยะท้ายที่
หลากหลาย 
 

สนับสนุนให้เกดิการ
ร่วมมือทางความคดิจาก
หลายภาคส่วน เพื่อให้
ช่องทางการสื่อสารและ
ให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ
การตายและความตายมี
หลากหลายรูปแบบ 

(1) 
ยุทธศาสตร์เพื่อเปลี่ยนผูร้ับ
สาร (passive) ให้กลายเป็นผู้
ส่งสาร (active) ที่ปัจเจกแต่
ละคนต้องการต่อการตายและ
ความตายของตน 

(1) 
ยุทธศาสตร์เพื่อเปลี่ยนผูร้ับ
สาร (passive) ให้กลายเป็น
ผู้ส่งสาร (active) ที่ปัจเจก
แต่ละคนต้องการต่อการตาย
และความตายของตน 

ข้อจำกัดท่ี 6 
ผู้ป่วยระยะท้ายถูกมอง
อย่างเหมารวมในเชิงความ
ต้องการ ท้ังที่ในความเป็น
จริงแล้วผู้ป่วยระยะท้ายมี
ประสบการณ์และความ
ต้องการที่แตกต่าง 
หลากหลาย แปรผันตาม
เงื่อนไขชีวิต  
 

เพื่อตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้ป่วยระยะ
ท้ายในบริบทท่ีแตกต่าง
กัน โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง
การสร้างการเข้าถึง
บริการสาธารณสุข
พื้นฐานของกลุ่มชายขอบ 
(marginal) 

(1) 
ยุทธศาสตร์เพื่อการสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ต่อการตาย
ดีที่ตอบสนองต่อความต้องการ
ของกลุ่มชายขอบ (marginal) 
ยืดหยุ่นเพียงพอท่ีจะไม่มอง
ผู้ป่วยระยะท้ายในลักษณะ
เดียว อาจนำไปสู่การสร้างการ
ดูแลวาระท้ายที่เฉพาะ
เหมาะสมสำหรบัแต่ละปัจเจก 

(1) 
ยุทธศาสตร์เพื่อการสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ต่อการ
ตายดีที่ตอบสนองต่อความ
ต้องการของกลุ่มชายขอบ 
(marginal) ยืดหยุ่นเพียง
พอที่จะไม่มองผู้ป่วยระยะ
ท้ายในลักษณะเดียว อาจ
นำไปสู่การสร้างการจดัการ
ร่างที่เฉพาะเหมาะสม
สำหรับแต่ละปัจเจก 

ข้อจำกัดท่ี 7 
การตายมีความพึ่งพิงการ
รักษาพยาบาลจาก
โรงพยาบาลเป็นหลัก อีกนัย
หนึ่ง หมายถึง การตายเริ่มมี
ข้อจำกัดเชิงสถานท่ี จน
นำไปสู่ปญัหาเชิงระบบว่า
ด้วยการขาดประสิทธิภาพ
ของการใช้ทรัพยากร

เพื่อกระจายอำนาจและ
ลดการผูกขาดทาง
บทบาทแก่ภาคส่วนอ่ืน 
เป็นการสนบัสนุนให้เกดิ
การนำเอาทรัพยากรทั้ง
ทางความคิดและ
กายภาพมาร่วมกันใช้
อย่างมีประสิทธิภาพ
นำไปสู่การตายที่ดีและ

(1) 
ยุทธศาตร์การสร้างภูมิปญัญา
ร่วม (collective 
intelligence) 

(1) 
ยุทธศาตร์การสร้างภูมิ
ปัญญาร่วม (collective 
intelligence) 
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การวิเคราะห์ข้อจำกัดเดิม เป้าหมายใหม่ ยุทธศาสตร์วาระท้าย ยุทธศาสตร์การจัดการร่าง 

สาธารณสุขในโรงพยาบาล 
เช่น การใช้เตียง การเบิกค่า
รักษาพยาบาล 

การเตรียมรับมือต่อ
รูปแบบการตายและ
ความตายที่กำลังจะ
เกิดขึ้นในอนาคต  

 

โดยสรุปแล้ว ข้อเสนอแนะเชิงยุทธศาสตร์ในงานวิจัยชิ้นนี้ เป็นผลมาจากการทบทวนสถานการณ์ใน

ปัจจุบันและใช้ระเบียบวิธีอนาคตศึกษาในการคาดการณ์ฉากทัศน์อนาคต นอกจากนี้ยังทำการทบทวนยุทธศาสตร์

และนโยบาย รวมไปถึงตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับวาระท้ายที่มีอยู่ในปัจจุบัน แล้ววิเคราะห์ช่องว่างเชิงยุทธศาตร์ 

นำไปสู่ขอ้ค้นพบข้อจำกัด 6 ประการ ท้ายที่สุด ผู้วิจัยได้ระบุเป้าหมายใหม่ที่พัฒนาเพ่ือตอบข้อจำกัดที่พบ และทำ

การเสนอยุทธศาสตร์เพ่ือช่วงวาระท้ายและการจัดร่างตามตารางข้างต้น โดยตอบโจทย์แนวคิดหลัก ดังนี้  

(1) โจทย์ความเสมอภาค (equity) ใช้แนวคิด ความหลากหลายของประสบการณ์และการทลายกรอบ

การเหมารวม  

(2) โจทย์ประสิทธิภาพ (efficiency) ใช้แนวคิด การทลายอำนาจผูกขาดด้านการตายและความตาย (ท่ี

ไม่ใช่ในเชิงการแพทย์) และการสนับสนุนให้เกิดการทำงานร่วมกันของหลายภาคส่วน นำไปสู่การเกิดขึ้นของภูมิ

ปัญญาใหม่ นวัตกรรมใหม่ แนวความคิดใหม่และการสื่อสารใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการตายเพื่อตั้งรับการมาถึงของ

เทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์  

(3) โจทย์ความยั่งยืน (sustainability) ใช้แนวคิด การรื้อสร้างหรือการทำความเข้าใจบริบทเสียใหม่  

(redefining) เช่น บริบทความเป็นชุมชน นิยามการตายดี การจัดการร่าง และการสร้างความร่วมมือภายใต้

จุดหมายเดียวกัน เพ่ือสร้างการพัฒนาเชิงรุกต่อการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขปัญหาในอนาคต 
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4.3  เหตกุารณ์เหนือความคาดหมาย (wild card) 

เหตุการณ์เหนือความคาดหมาย (wild card) ภายใต้กรอบแนวคิดงานอนาคตศึกษา เป็นความพยายามในการ

จำลองหรือสมมติสถานการณ์ที่เหนือความคาดหมายเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของฉากทัศน์  และความพร้อม

รับมือของยุทธศาสตร์ รวมไปถึงเป็นความพยายามในการศึกษาอนาคตให้ครบถ้วนในทุกมิติ  เหตุการณ์เหนือ

ความคาดหมาย เป็นได้ท้ัง สงครามโลก น้ำท่วมใหญ่ แผ่นดินไหว หรือโรคระบาด ซึ่งในงานวิจัยชิ้นนี้ ผู้วิจัยได้

เลือกเอาเหตุการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 โรคอุบัติใหม่เป็นสถาณการณ์ตั้งต้นในการศึกษาภาพของ

การตายและความตายในปัจจุบัน รวมไปถึงขยับขยายนำเหตุไม่คาดฝันนี้ไปใช้เพื่อการวิเคราะห์ฉากทัศน์

อนาคตทางเลือกทั้ง 4 ฉาก ได้แก่ สวนศพสาธารณะ หอเกียรติยศผู้ยืนยาว ถ้วยรางวัลสำหรับชีวิตสุดท้าย และ

หลุมย่อยสลายชีวภาพ โดยผู้วิจัยจะทำการวิเคราะห์ข้อดีและข้อเสียของแต่ละฉากทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับการ

รับมือโรคระบาดในเบื้องต้นเพื่อสำรวจความเป็นไปได้ของอนาคต 

 ภายใต้กรอบความคิดของเมืองในบริบทโลกเสี่ยงภัย (World risk society) เหตุไม่คาดฝันเช่นการแพร่

ระบาดเป็นวงกว้างไปทั่วโลกของโรคอุบัติใหม่ (pandemic) เป็นความเสี่ยงที่ผู้วิจัยคำนึงถึงแล้วตั้งแต่เริ่มต้นตั้ง

กรอบในการมองการตายและความตายเมือง แต่ด้วยความที่มันไม่คาดฝันนั้นเอง ความเสี่ยงชนิดนี้อุบัติขึ้นให้เห็น

เด่นชัดในขณะที่งานวิจัยชิ้นนี้ยังไม่สิ้นสุด ราวกับต้องการยืนยันความเป็นโลกเสี่ยงภัยให้เป็นที่ประจักษ์  

แต่อย่างไรก็ดี หากมองย้อนกลับไปตามประวัติศาสตร์การพัฒนาของมนุษยชาติ โรคติดต่อ (infectious 

disease) มีส่วนสำคัญในการเปลี่ยนแปลงโฉมหน้าของประวัติศาสตร์ อีกนัยหนึ่งคือ ส่งผลกระทบอย่างเห็นได้ชัด

ในฐานะที่ไม่ยิ่งหย่อนไปจาก วิกฤติเศรษฐกิจ สงคราม การปฏิวัติ และการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างประชากร 

ผลกระทบของโรคติดต่อไม่เพียงส่งผลต่อปัจเจกคนใดคนหนึ่งเท่านั้น หากแต่ส่งผลต่อสังคมในภาพรวม ต่อศาสนา 

ศิลปะ นำไปสู่การเกิดขึ้นของการแพทย์สมัยใหม่และระบบสาธารณสุข รวมไปถึงการเกิดขึ้นของภูมิปัญญาใหม่ ๆ 

ของการพัฒนา (intellectual history) เช ่น กระบวนทัศน์ช ีวการแพทย์สมัยใหม่  (modern biomedical 

paradigm) ทฤษฎีเช ื ้อโรค (Germ Theory) หร ือ อาย ุรศาสาตร ์ เขตร ้อน (Tropical Medicine) เป ็นต้น 

(Snowden, 2019) โรคติดต่อโดยตัวของมันเองจึงเป็นปัจจัยไม่คาดฝันสำคัญที่เมื่อเกิดขึ้นแล้วย่อมนำไปสู่การ

แทรกแซงการดำเนินไปอย่างปกติของสถานการณ์ปัจจุบัน และมีอำนาจเพียงพอที่จะพลิกสถานการณ์อันดำเนิน

อยู่นั้นไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งในอนาคตได้อย่างที่ไม่มีใครสามารถคาดเดาได้ ประกอบกับบริบทโลกเสี่ยงภัย

และการเคลื่อนที่อย่างไร้ทิศทาง ในปัจจุบันโรคระบาดไม่ได้ถูกจำกัดอยู่ในพื้นที่ใดที่หนึ่งเพียงเท่านั้น หากแต่มี

ความเป็นไปได้และโอกาสที่สูงมากในการที่โรคระบาดจะเดินทางไปยังภูมิภาคอ่ืนได้รวดเร็วยิ่งขึ้นกว่าในอดีต 
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การตายและความตาย ก็ได้รับผลกระทบจากการอุบัติขึ้นของโรคติดต่อไม่ต่างจากการดำรงชีวิตในมิติอ่ืน 

ๆ โรคระบาดนับว่าเป็นเหตุของการตายที่ใหญ่ที่สุดและนำความทุกข์ทรมาณมาสู่ประชากรจำนวนมากที่สุดใน

ระดับโลก นับตั ้งแต่ กาฬโรค (Plague) อหิวาตกโรค (Cholera) ฝีดาษหรือไข้ทรพิษ (Smallpox) วัณโรค 

(Tuberculosis) เรื่อยมาจนถึง เอชไอวีและเอดส์ (HIV/AIDS) อีโบลา (Ebola) เมอส์ (MERS-CoV: Middle East 

Respiratory Syndrome) ซาร์ (SARS-CoV: Severe Acute Respiratory Syndrome) และ ณ ห้วงเวลานี้ คือ 

Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) ในแต่ละช่วงเวลาประวัติศาสตร์การตายและความตายของประชากร 

รูปแบบการจัดการก่อนเสียชีวิตและการจัดการร่างก็ถูกเปลี่ยนโฉมหน้าไปพร้อม ๆ กันด้วยเช่นกัน 

การแพร่ระบาดของ Covid-19 มีจุดเริ่มต้นมาจากเมืองอู่ฮ่ันประเทศจีน ความน่ากลัวของไวรัสชนิดนี้คือ

ความเป็นสถานการณ์วิกฤติที่ยังไม่มียารักษาแบบหายขาด ความเฉพาะตัวของไวรัสชนิดนี้คือการมีระยะฟักตัว

ของโรคระหว่าง 0 – 24 วัน โดยผู้ป่วยร้อยละ 98 ขึ้นไป จะมีอาการภายใน 14 วัน ซึ่งผู้ติดเชื้อบางรายจะไม่แสดง

อาการและหายจากโรคได้เองตามความแข็งแรงของระบบภูมิคุ้มกัน ในระยะเวลาที่ติดเชื้อแต่ไม่แสดงอาการนั้น

สามารถแพร่เชื้อต่อไปได้ถ้ามีการไอ จาม เกิดขึ้น เมื่อผู้ที่อยู่ใกล้ชิดในระยะ 1-2 เมตรสูดดมเชื้อในอากาศผ่าน

ละอองฝอยขนาดใหญ่ (droplet) และละอองฝอยขนาดเล็ก (aerosol) เข้าไปในทางเดินหายใจก็สามารถได้รับเชื้อ

ได1้4  ข้อสังเกตที่น่าสนใจคือ ภูมิศาสตร์และคุณลักษณะหน้าที่ของความเป็นเมืองได้กลายเป็นดั่ง node หรือหมุด

หมายของการกระจายเชื้อไปสู่ภาคส่วนอ่ืน ๆ อย่างรวดเร็วและความแออัดของประชากรในเมืองก็เป็นสิ่งที่เอ้ือต่อ

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสประเภทนี้อย่างมาก 

จากความรุนแรงของโรคที่กล่าวมาทำให้มียอดผู้เสียชีวิตสูงถึง 11,402 คน และผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก

มากกว่า 2 แสนราย WHO รายงานว่ามีผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลกหนึ่งแสนคนภายในระยะเวลา 3 เดือน และใช้เวลา

เพียง 12 วันในการเพ่ิมจำนวนผู้ติดเชื้อเป็นอีกแสนคน15 นับเป็นเหตุการณ์โกลาหลทั่วโลกที่ยากต่อการควบคุม

ด้วยนโยบายโดยปกติทั่วไป แต่อย่างไรก็ตามก็ยังส่งผลต่อการตายมากพอสมควร สำหรับในไทยเองมหานคร

กรุงเทพก็ถือได้ว่ามีการระบาดเกิดขึ้นในอัตราที่สูง โดยสังเกตุได้จากลักษณะของความเป็นเมืองที่ เอื้อให้เกิด

 

14 อ้างอิงจากเอกสารรายงานจากแพทย์สภา “เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ COVID-19 จากโรคติดเชื้อไวรัส SARS-CoV-2” โดย 

ศาสตราจารย์เกียรติคณุนายแพทย์อมร ลลีารัศมี  
15 Whiting, K. (2020). Two experts explain what other viruses can teach us about COVID-19 – and what 

they can’t. World Economic Forum. Retrieved from 

https://www.weforum.org/agenda/2020/03/coronavirus-covid-19-mers-sars-experts/. Access on 21 March 

2020. 

https://www.weforum.org/agenda/2020/03/coronavirus-covid-19-mers-sars-experts/
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กิจกรรมที่อาศัยการรวมกลุ่มของคนจำนวนมาก เช่น สนามมวย ห้างสรรพสินค้า สถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ เป็นต้น 

แม้ในขณะนี้ประเทศไทยไม่ใช่ประเทศที่อยู่อันดับต้น ๆ ของการแพร่ระบาด แต่ก็ยังอยู่ในประเทศกลุ่มเสี่ยงที่ยังไม่

ควรเดินทางเข้ามาในตอนนี้ ตัวเลขล่าสุดของประเทศไทยคือ ยอดผู้เสียชีวิต 1 ราย และยอดผู้ติดเชื้อสะสม 411 

ราย (ข้อมูลรายงานเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2563) ถึงแม้ว่ายอดผู้เสียชีวิตของไทยจะไม่สูง แต่ก็มีการคาดการณ์ว่า

อาจมีผู้เสียชีวิตเพ่ิมมากขึ้นเรื่อย ๆ หากไม่มีมาตรการทีเข้มงวดและยารักษาเฉพาะ 

 ด้วยการทบทวนสถานการณ์วาระท้ายและการจัดการร่าง พบว่า เหตุไม่คาดฝันอย่างโรคอุบัติใหม่ 

ส่งผลต่อการป่วย การแก่ การตาย และความตาย ดังนี้ 

1. การป่วยด้วยโรคระบาดชักนำสมาชิกในสังคมให้หวาดระแวงซึ่งกันและกัน ซึ่งในอีกนัยหนึ่ง

นับเป็นการตื่นตัวที่มีประสิทธิภาพตามสัญชาตญาณของมนุษย์ แต่ขณะเดียวกัน หากไม่มี

มาตราการรองรับหรือมาตราการที่สร้างความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้อง ก็อาจนำไปสู่การเกิด

สภาวะจิตใจที่ไม่ม่ันคงและตึงเครียดของปัจเจก ในระดับสังคมอาจนำไปสู่การเหยียดเชื้อชาติ 

(racist) และการมีอคติ (prejudice) การเหมารวมและตีตรา (stereotype) กลุ ่มคนที ่มี

ลักษณะเข้าข่ายตามความเชื่อของตน เช่น กรณีถูกทำร้ายร่างกายเพราะมีหน้าตาคล้ายชาว

จีน เป็นต้น  

 นอกจากนี้การป่วยด้วยโรคระบาดยังกลายเป็นตราบาปของทั้งผู้ที่แพร่เชื้อและผู้ที่

ได้รับเชื้อ มีการสร้างความรู้สึกผิด การกล่าวหา ซึ่งจะนำไปสู่สังคมที่ไร้ความเกื้อกูล ไร้ความ

สงสารเห็นใจ ก่อให้เกิดการประพฤติปฏิบัติที่ไม่คำนึงถึงส่วนรวม ยกตัวอย่างเช่น การฉวย

โอกาสโก่งราคาสินค้าที่ตลาดมีความต้องการสูง การแห่กักตุนสินค้าโดยไม่คำนึงถึงผู้ที ่ไม่

สามารถจับจ่ายทีละมาก ๆ ได้หรือผู้สูงอายุที่อาจไม่มีใครดูแล ตามข่าวสารไม่ทัน หรือการ

พยายามแพร่เชื ้อในที ่สาธารณะภายใต้ความคิดที ่มาหากตนเป็นคนอื ่นก็ต้องเป็นด้วย 

ท้ายที่สุดจึงจำเป็นต้องมีการวางมาตราการเพื่อการสื่อสารอย่างเป็นระบบแก่ภาคประชาชน  

ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องวางมาตราการและแนวทางที่ชัดเจนสร้างความเชื่อมั่ น

ให้แก่ประชาชน และคำนึงถึงผลกระทบต่อตัวประชาชนในวงกว้าง 

 ท้ายที่สุด การจัดการในระยะเวลาที่ป่วยด้วยโรคระบาด เป็นการสะท้อนการทำงาน

ของระบบสาธารณสุขและเป็นแรงบังคับให้เกิดการพัฒนาขีดความสามารถ เช่น การสร้าง

โรงพยาบาลใหม่เพื่อรองรับผู้ป่วยในจีน การเร่งคิดค้นแนวทางการรักษา การพัฒนาวิธีการ

สื่อสาร การประยุกต์ใช้สิ่งที่มีเพ่ือให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ เช่น การสร้างเตียงขนส่งปลอดเชื้อ 
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ไปจนถึงการคิดค้นสินค้าและเครื่องป้องกันใหม่ ๆ จากภาคประชาชน เช่น วิธีการล้างมือ การ

เย็บพลาสติกใสเข้ากับหมวกเพ่ือคลุมใบหน้า วิธีการแก้เบื่อระหว่างกักตัว เป็นต้น 

2. การแก่ ในทีนี้เทียบได้กับประชากรผู้สูงอายุในประเทศที่มีความเปราะบางในหลาย ๆ ด้าน 

ทั้งด้านภูมิคุ ้มกันในตัวเอง การเคลื่อนที่เชิงกายภาพ และความรวดเร็วในการรับข้อมูล

ข่าวสาร คิดตัดสินใจ เตรียมความพร้อมรับมือในสถานการณ์คับขัน นับเป็นกลุ่มประชากรที่มี

ความเปราะบางสูง ในประเทศอิตาลีที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสสูงที่สุดในโลก ณ ขณะนี้ คือ

มีผู้ติดเชื้อทั้งสิ้น 53,578 คน เสียชีวิต 4,825 คน16 จากข้อมูลของเว็บ Statista17 แสดงสถิติ

จำนวนผู้ติดเชื้อจำแนกตามอายุ ของวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2563 พบว่า ผู้ติดเชื้อร้อยละ 

36.5 มีอายุ 70 ปีขึ้นไป ร้อยละ 37.3 อายุ 51-70 ปี ร้อยละ 25 อายุ 19-50 และร้อยละ 1.2 

เป็นผู้มีอายุ 0-18 ปี จะพบว่าผู้ติดเชื้อเกินครึ่งหนึ่งเป็นผู้ที่มีอายุมากกว่า 50 ปี  

3. การตาย มิติน่าสนใจที่โรคระบาดสร้างให้เกิดขึ้นอย่างเท่าเทียมกันในทุกชนชั้น  คือ การ

ตระหนักได้ถึงโอกาสในการติดเชื้อและการตระหนกถึงโอกาสที่ตนจะตายได้อย่างถ้วนหน้า  

เริ ่มแรก Covid-19 ได้เข้ามากำจัดนัยยะเรื่องเวลา (temporal dimention) ที่มีต่อความ

ตายออกไป เดิมที่ความตายเป็นปรากฏการณ์ที่อาจถูกผ่อนผันละเลยหรือย่นย่อได้ด้วยมิติ

ของเวลา เช่น คนหนุ่มสาวมักคิดว่าตนเองยังมีเวลาอีกนานในการดำเนินชีวิต  แต่ผู้สูงอายุ

กลับมองความตายเป็นเรื่องใกล้ตัวที่เกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือ Covid-19 ได้เข้ามา

รื้อมิติด้านเวลาที่ไม่เท่าเทียมกันนี้และเริ่มต้นเซตกรอบเวลาขึ้นมาใหม่โดยไม่แบ่งแยกช่วงอายุ 

มันทำให้ทุกคนมีมุมมองต่อความตายภายใต้ระนาบเวลาเดียวกันได้ในทันทีด้วยความ

ช่วยเหลือของเทคโนโลยีสมัยใหม่และความก้าวหน้าของการไหลของข้อมูลข่าวสาร นี่เองเป็น

อำนาจสำคัญท่ีโรคระบาดแทรกแซงวิธีคิดต่อความตายของมนุษย์ในสังคม และเป็นจุดเริ่มต้น

ของการดิ้นรนเพื่อยับยั้งความกลัวในการที่จะไม่ได้มีชีวิตอยู่  และสร้างพื้นที่ให้ผู้คนได้ฉุกคิด

เรื่องความตายของตน 

 

16 ข้อมูลจาก https://www.worldometers.info/coronavirus/country/italy/ วันท่ี 22 มี.ค. 63 

17 ข้อมูลจาก https://www.statista.com/statistics/1103023/coronavirus-cases-distribution-by-age-group-italy/ 

วันท่ี 22 มี.ค. 63 

https://www.statista.com/statistics/1103023/coronavirus-cases-distribution-by-age-group-italy/%20วันที่
https://www.statista.com/statistics/1103023/coronavirus-cases-distribution-by-age-group-italy/%20วันที่
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 นอกจากนี้ ในช่วงวาระท้ายก่อนตายสำหรับผู้ที ่ติดเชื้อจะเป็นการถูกกักกันใน

ห้องควบคุมอย่างแน่นหนา และแย่งออกจากการมีปฏิสัมพันธ์ทางกายอย่างใกล้ชิดต่อผู้คน 

แต่เป็นที่น่าสนใจว่า ผู้ติดเชื้อที่เฝ้ารอความหวังและผู้ที่อยู่ในวาระท้ายในระดับวิกฤตนั้นจะมี

ความรู้สึกอย่างไร และจะจัดการกับความกังวล โดดเดี่ยว และการถูกแยกห่างจากผู้เป็นที่รัก

อย่างไร ในบริบทนี้จึงเกิดประเด็นที่น่าสนใจต่อบทบาทของ Palliative care ว่าจะเข้ามามี

บทบาทในการดูแลวาระท้ายหรือไม่ในลักษณะใด ประเด็นสุดท้ายที่เกี่ยวข้องกับการตายคือ 

ความวิกฤติของโรคระบาดส่งผลให้เกิดสถานการณ์ที่ระบบสาธารณสุขอันมีทรัพยากรที่จำกัด

จำเป็นต้องตัดสินใจชั่งตวงการกระทำที่นำไปสู่ประสิทธิผลที่ดีที่สุด  สถานการณ์ดังกล่าว

ยกตัวอย่างเช่น การต้องตัดสินใจว่าใครควรได้รับการรักษา และต้องรักษาเท่าใด อย่างไร  

4. ความตายหรือการจัดการร่าง “A generation has died: Italian province struggles to 

bury its coronavirus dead”18 ค ือพาดห ัวข ่าวของ  The quardian กล ่าวถ ึงจำนวน

ผู้เสียชีวิตจาก Covid-19 ในจำนวนที่มากเสียจนต้องใช้รถทหารในการเคลื่อนย้ายโลงศพ 

และร่างส่วนใหญ่ถูกฝังหรือเผาทันทีไดยไม่ได้ดำเนินการด้านพิธีกรรมได้ทัน ในข่าวยังระบุอีก

ด้วยว่า บริษัทที่เกี่ยวข้องกับงานศพกว่า 80 แห่งทั่ว Bergamo จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตที่สุดใน

อิตาลี ต้องรับโทรศัพท์มากกว่า 12 ครั้งในหนึ่งชั ่วโมง เกิดปัญหาขาดแคลนโลงศพและ

ผู้ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องด้านจัดการศพ นอกจากโรคระบาดจะเข้าแทรกแซงวิถีการจากลา วิถี

การฟื้นฟูสภาพจิตใจ และแทรกแซงรูปแบบการประกอบพิธีตามประเพณีแล้ว โรคระบาดยัง

นำไปสู่การเกิดขึ้นของธุรกิจหลังการตายรูปแบบใหม่  เช่น ในกรณีของประเทศจีนที่การ

เดินทางเคลื่อนย้ายเป็นจำนวนมากนั้นไม่สามารถทำได้ จึงเกิดธุรกิจรับจ้างไหว้และทำความ

สะอาดหลุมศพของบรรพบุรุษ รวมถึงมีบริการไลฟ์หรือวีดีโอคอลออนไลน์เพื ่อให้ญาติ

สามารถมองเห็นหลุมศพเหมือนอยู่ตรงนั้นได้ 

 

 

18 https://www.theguardian.com/world/2020/mar/19/generation-has-died-italian-province-struggles-bury-coronavirus-

dead?CMP=fb_gu&utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR15cH2aCaBPikhTCTOW1_j9qyfEUShSy5HdIqvyGx

9H4RUwrO2aQfcFYr4#Echobox=1584601517 
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เหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันใน 4 ฉากทัศน์อนาคตทางเลือก   

 Bio remains park (สวนศพสาธารณะ) 

ด้วยธรรมชาติของเหตุการณ์เช่นการแพร่ระบาดของ Covid-19 เป็นสถานการณ์ท่ีปัจจุบันทันด่วน ยากที่

จะมีการคาดการณ์มาล่วงหน้าก่อนได้ ดังนั้นกับการเตรียมตัวหรือการพูดคุยเรื่องการดูแลในระยะท้ายหรือการ

จัดการร่างอาจจะมีความเป็นไปได้น้อยลงในกรณีที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหัน แต่หากบุคคลใดมีการเตรียมการมา

ก่อนล่วงหน้าสำหรับกรณีฉุกเฉินเทียบเคียงกรณีอุบัติเหตุก็คงพอที่จะดำเนินขั้นตอนตามที่วางแผนไว้ได้อยู่  แต่

ทั้งหมดทั้งมวลก็จะไม่ใช่การเอาชนะความตายหรือการยื้อชีวิตอย่างถึงที่สุด รัฐอาจมีการแทรกแซงเพิ่มมากขึ้น

เนื่องจากต้องมีการควบคุมสถานการณ์ ต้องเกิดการจัดการบางอย่างที่มาจากส่วนกลางเพื่อให้เกิดความเป็น

ระเบียบเรียบร้อยหรือเพื่อความมั ่นคงและปลอดภัยก็ตามแต่ การจัดการร่างมีปัจจัยด้านทรัพยากรเข้ามา

เกี่ยวข้อง เพราะหากทรัพยากรของแคปซูลที่จะฝังร่างลงไปหรืออะไรก็ตามแต่ที่วางแผนไว้เกิดขาดแคลนขึ้นมา ก็

จะสามารถกระทำการตามที่วางแผนไว้ได้ หรือพื้นที่ในการจัดการเผาศพหรือการฝังไม่เพียงพอแล้ว ก็ต้องมีการ

จัดการอีกรูปแบบอ่ืนที่ทรัพยากรจะเอ้ืออำนวย 

 Oldest hall of fame (หอเกียรติยศผู้ยืนยาว) 

แน่นอนว่าภาพที่ออกมาผู้คนจะร่วมมือกันเพื่อที่จะรักษาโรคร้ายนี้และเอาชนะมันให้ได้  ไม่ว่าโรคจะ

ร้ายแรงมากแค่ไหน แต่คนเหล่านี้จะมีความหวังและความเชื่อมั่นในศักยภาพของมนุษย์เสมอ สถานการณ ์Covid-

19 ที่เกิดขึ้นจะเปรียบเสมือนเวทีประลองของแต่ละพ้ืนที่ในการเอาชนะโรค แสดงศักยภาพและนวัตกรรม 

เทคโนโลยีต่าง ๆ ที่จะยื้อหรือรักษาชีวิตของประชาชนไว้ได้ ภาพความตายในทันทีหรือการปล่อยให้เสียชีวิตอาจ

ไม่เกิดขึ้นมากนักเพราะการพยายามในการยื้อหรือรักษาชีวิตอย่างถึงที่สุดจะทำให้ผู้คนรอดตายจากโรคนี้ได้ การ

จัดการร่างที่เกิดขึ้นกับสถานการณ์เช่นนี้จะเป็นการนำร่างไปเข้าสู่ขั้นตอนที่มีประโยชน์ต่อส่วนรวมมากที่สุด โดย

อาจจะเป็นการนำเอาร่างไปศึกษาวิจัยและพัฒนาการรักษาโรคร้ายแรงหรือโรคอุบติใหม่เช่นนี้ เพื่อการรับมือใน

อนาคตต่อไป  

 Last man standing trophy (ถ้วยรางวัลสุดท้ายแห่งชีวิต) 

ในฉากนี้การเอาชนะความตายยังเกิดขึ้น หากแต่ไม่มีการแบ่งบันความรู้หรือเทคโนโลยีภายในสังคมมาก

เท่าฉากก่อนหน้า เนื่องด้วยความเป็นปัจเจกนิยมที่สูงของสังคมนี้ จึงทำให้ความเหลื่อมล้ำอาจจะเกิดได้สูงกว่า 

การเข้าถึงการรักษาที่ดีมีประสิทธิภาพเป็นไปได้ยากสำหรับชนชั้นอื่นที่ไม่ใช่ชนชั้นนายทุนหรือผู้มีรายได้สูง และ

ความยากในการเข้าถึงทรัพยากรดังกล่าวจึงทำให้การที่มีคนรอดตายหรือการรักษาชีวิตตัวเองจากโรคนี้ได้จะได้รับ

การยกย่องมากเป็นพิเศษว่าเป็นผู้ที่เพรียบพร้อม มีทรัพยากรเพียงพอในการรักษาตนเอง ส่วนการจัดการร่างก็



 

147 

ยังคงเป็นไปด้วยความเรียบง่ายไม่มีพิธีรีตอง ด้วยอิทธิพลของปัจเจกนิยมที่จะไม่เกิดการรวมกลุ่มขนาดใหญ่ หรือ

แม้ว่าจะจัดการร่างอย่างหวือหวาแต่ก็เป็นการจัดกันภายในกลุ่มขนาดเล็ก 

 Bio burial pot (หลุมย่อยชีวภาพ) 

ภาพสถานการณ์ Covid-19 ในฉากนี้จะมีความทะเยอทะยานในการรักษาโรคน้อยกว่าฉากอื่น ๆ แต่ก็

ยังคงมีให้เห็น ผู้คนจะรักษาตามกระบวนการที่ควรจะเป็น ถ้ารักษาไม่ได้ก็จะไม่ยื้อ และพึ่งพิงระบบที่มีอยู่ของรัฐ 

เช่น โรงพยาบาล และวัด เป็นต้น ตามแต่กำลังการจ่ายของแต่ละคน ซึ่งถึงแม้วัดจะเป็นปลายทางในการจัดการ

ร่างแต่ขั้นตอนก็จะถูกลดทอนลงไปเช่นกัน เพราะผู้คนในฉากนี้มีความเชื่อว่าการตายไม่ใช่เรื่องที่ต้องป่าวประกาศ

ให้ใครรับรู้มากนัก แค่ทำตามกระบวนการที่ควรจะเป็น และไม่เดือดร้อนคนอ่ืนในภายหลัง ด้วยอิทธิพลของสังคม

ปัจเจกนิยมนั่นเอง 

 

ข้อเสนอท้ายที ่ส ุด คือ ยุทธศาสตร์เพื ่อรองรับเหตุการณ์ไม่คาดฝัน ผู ้ว ิจ ัยขอเสนอให้ใช้แนวคิด

เตรียมพร้อมรับมือและการซักซ้อมเป็นระยะ (prepare and reprepare) กล่าวคือ ต้องมีการกำหนดให้เกิด

การศึกษาและประเมินความเสี่ยงเป็นระยะ รวมทั้งการวางแผนรับมือ โดยจะต้องมีการตรวจเช็คและทบทวนความ

พร้อมภายในระยะเวลาที่กำหนด   
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ภาคผนวก ก ประชุมปฏิบัติการการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ 

ภาคผนวก ข ประชุมกลุ่มย่อย 

ภาคผนวก ค แบบสอบถามกลุ่มเป้าหมาย 

ภาคผนวก ง ไฟล์นำเสนอความก้าวหน้าโครงการ 

ภาคผนวก จ บทความนำเสนอ 
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ภาคผนวก ก ประชุมปฏิบัติการการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ 

โครงการคนเมือง 4.0 ได้ดำเนินการจัดประชุมปฏิบัติการการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ทั้งหมด 3 ครั้ง โดยแต่

ละครั้งมีรายละเอียดของกิจกรรมและผลลัพธ์แตกต่างกันไป โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

1) ประชุมปฏิบัติการการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ครั้งที่ 1 

โครงการคนเมือง 4.0 ได้ดำเนินการจัดประชุมปฏิบัติการการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 1 มี

วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะพื้นฐานของคณะผู้วิจัย (capacity building workshop) และ

เตรียมความพร้อมให้นักวิจัยในการดำเนินกระบวนการคาดการณ์ (foresight) ร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดย

กิจกรรมหลักในการประชุมครั้งนี้ ประกอบด้วย 1) การบรรยายเกี่ยวกับแนวคิดและวิธีการคาดการณ์เบื้องต้น 

2) การฝึกปฏิบัติการกระบวนการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ โดยให้นักวิจัยทดลองปฏิบัติตามประเด็นวิจัยที่แต่

ละคนรับผิดชอบใน 4 เรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตคนเมือง ได้แก่ การอยู่อาศัย การทำงาน การเดินทาง และการ

ซื้อของ 3) การอภิปรายเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการวิจัยในขั้นต่อไป และ 4) การรวบรวมรายการสิ่งที่ต้องทำและ

รูปแบบงานสำหรับนักวิจัย 

การประชุมปฏิบัติการฯ นี้ มีระยะเวลา 3 วัน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ 

โรงแรมหนุกดี บูติค รีสอร์ท จังหวัดภูเก็ต โดยในวันแรก ศาสตราจารย์ ดร. มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด (program 

chair) ได้กล่าวต้อนรับและเปิดงาน และอธิบายความเป็นมาของแผนงานวิจัยคนไทย 4.0 จากนั้น รอง

ศาสตราจารย์ ดร.อภิวัฒน์ รัตนวราหะ หัวหน้าโครงการ คนเมือง 4.0 ได้กล่าวอธิบายความเป็นมา หลักการ

เหตุผล และภาพรวมของโครงการวิจัยคนเมือง 4.0 และมีวิทยากรที ่มาบรรยายให้ความรู ้เกี ่ยวกับการ

คาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์และให้ข้อเสนอแนะตลอดการประชุม คือ ศาสตราจารย์ ดร .เอิสจัน ซาริทาส 

(Professor Ozcan Saritas) จาก University Higher School of Economics กรุงมอสโก ประเทศรัสเซีย 

ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอนาคตศึกษาและการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ นอกจากนี้ ยังมีผู้สนใจจากหน่วยงาน

ภายนอกเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้ด้วย คือ ผู้แทนจากบริษัท ปตท. จำกัด จำนวน 2 ท่าน และ

ผู้แทนจากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จำนวน 1 ท่าน 
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รูปที่ 1 การประชุมปฏิบัติการการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ ครั้งท่ี 1 

สรุปผลที่ได้จากการประชุมปฏิบัติการ 

 ผลที่ได้รับการประชุมในครั้งนี้ คือ นักวิจัยในโครงการคนเมือง 4.0 มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับแนวคิด

และกระบวนการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ อีกท้ังยังได้การฝึกปฏิบัติการในกระบวนการที่สำคัญ ได้แก่  

1) การค้นหาสัญญาณในอนาคต โดยนักวิจัยได้ร่วมกันการวิเคราะห์แนวโน้มเปลี่ยนแปลงของปัจจัย

ขับเคลื่อนสำคัญใน STEEPV รวมถึงการคาดการณ์เหตุการณ์ไม่คาดฝัน และความเสี่ยงต่างๆ ในระบบที่

เกี่ยวข้องกับ “ชีวิตคนเมือง”  

2) การสร้างผังระบบ (system mapping) นักวิจัยแบ่งกลุ่มเป็น 4 กลุ่ม ตามกิจกรรมหลักในชีวิต

คนเมือง คือ การซื้อของ การเดินทาง การอยู่อาศัย และการทำงาน และสร้างผังระบบที่แสดงความเชื่อมโยง

เชิงสาเหตุและผลของปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญของแต่ละกิจกรรม 

3) การสร้างฉากทัศน์ ด้วยวิธี archetype scenarios นักวิจัยแต่ละกลุ่มสร้างฉากทัศน์ในเรื ่องที่

รับผิดชอบ ซึ่งกิจกรรมนี้จะช่วยให้นักวิจัยเห็นความเป็นไปได้ของอนาคตทั้งในแง่บวกและแง่ลบ อนาคตที่พึง

ประสงค์ รวมถึงเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อกิจกรรมต่างๆ ของชีวิตคนเมือง ซึ่ง

ปัจจัยเหล่านี้มีผลต่อการพิจารณาการสร้างทางเลือกอนาคตที่ต้องการได้ 

4) การเขียนข่าวในอนาคต โดยแบ่งกลุ่มนักวิจัยเป็น 4 กลุ่ม และให้แต่ละกลุ่มเขียนข่าวที่คาดว่าจะ

เกิดข้ึนในอีก 20 ปีข้างหน้าของประเทศไทย 

5) การเขียนแผนที่นำทาง (road mapping) ของอนาคตที่พึงประสงค์ (visionary future) ของ 4 

กิจกรรมหลัก เพ่ือแสดงให้เห็นขั้นตอนและวิธีการที่จะนำไปสู่เป้าหมาย 

ผลผลิตที่ได้จากการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ เหล่านี้ จะเป็นข้อมูลสำหรับการต่อยอดและพัฒนา

กระบวนการคาดการณ์ชีวิตคนเมืองในแต่ละกิจกรรมให้มีความละเอียดและลึกซึ้งมากข้ึน ประกอบกับนักวิจัยมี

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์มากขึ้น ก็จะยิ่งช่วยสนับสนุนการดำเนินงาน
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ในขั้นต่อไป โดยเฉพาะการเก็บข้อมูลกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่จะมีแนวทางในการรวบรวมข้อมูลที่ครอบคลุม

และสะท้อนความเป็นจริงได้มากท่ีสุด 
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2) ประชุมปฏิบัติการการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ครั้งที่ 2 

ในการจัดประชุมปฏิบัติการการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ครั้งที่ 2 ระยะเวลา 2 วัน ระหว่างวันที่ 17-

18 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ โรงแรม Classic Kameo จังหวัดอยุธยา มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามความก้าวหน้า

ของโครงการย่อยภายใต้โครงการคนเมือง 4.0 โดยกิจกรรมสามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ 1.การนำเสนอ

ความก้าวหน้า 2.การกวาดสัญญาณและจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเคลื่อน 3.การสร้างฉากทัศน์ โดย

เนื้อหาของการอยู่อาศัยในเมืองแต่ละส่วนสามารถสรุปได้ดังนี้ 

1.การนำเสนอความก้าวหน้า 

กิจกรรมนี้ ให้นักวิจัยแต่ละคนนำเสนอกรอบการคาดการณ์ (scope) เพื่อระบุให้เห็นเฉพาะเรื่องที่

สนใจว่ามีขอบเขตการวิเคราะห์อย่างไร รวมถึงความก้าวหน้าการกวาดสัญญาณ ( scanning) ของสภาพ

ปัจจุบัน แนวโน้ม และปัจจัยขับเคลื่อน และแผนที่ระบบ โดยสามารถสรุปเรื่องการตายและความตายในเมอืง 

ดังนี้ 

เมื่อพิจารณาภาพปรากฏการณ์การเสียชีวิตในเมือง จะพบว่ามีรูปแบบการเสียชีวิตหลากหลายรูปแบบ 

เช่น การเสียชีวิตหมู่จากอุบัติเหตุ การเสียชีวิตในโรงพยาบาล การเสียชีวิตใน ICU การฆ่าตัวตาย การถูก

ฆาตกรรม เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตาม ภาพการเสียชีวิตในเมืองที่เด่นชัดที่สุดคือการเสียชีวิตอย่างโดดเดี่ยว ทั้งนี้ 

เพราะสภาพแวดล้อมของเมืองและรูปแบบการดำเนินชีวิตในเมืองที่ทำให้คนเมืองจำนวนมากเลือกที่จะจำนน

ต่อความเสี่ยง (risk-compromising) ด้วยข้อจำกัดทางด้านเวลาและเศรษฐกิจ คนเมืองทานอาหารมีประโยชน์

น้อยลง ออกกำลังกายน้อยลง เครียดมากข้ึน และดูแลกันน้อยลง ท้ายที่สุดแล้ว สิ่งเหล่านี้ก็จะส่งผลกระทบมา

สู่รูปแบบช่วงชีวิตระยะท้ายก่อนเสียชีวิตและการจัดการกับความตายในเมืองด้วยนั่นเอง 

2.การกวาดสัญญาณและจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเคลื่อน 

กิจกรรมนี้ จะให้นักวิจัยแต่ละกลุ่มพิจารณากวาดสัญญาณเพื่อหาปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญ และให้

นักวิจัยวิเคราะห์ว่าปัจจัยขับเคลื่อนใดมีผลต่อหัวข้อของตนเอง มีผลกระทบและความไม่แน่นอนมากน้อย

เพียงใด โดยสามารถสรุปเรื่องการตายในเมือง ดังนี้ 

จากการร่วมกันระดมสมอง พบว่ามีประเด็นต่าง ๆ เกิดขึ้นมากมาย อาทิเช่น การบริจาคร่างกาย 

สถานที่ตายในวาระสุดท้าย แนวคิดเรื่องความเป็นปัจเจคนิยมสูงของคนเมือง กล่าวคือ ไม่มีความเป็นชุมชน

พึ่งพาอาศัยกัน และแนวคิด detraditionalize คือ การปลดเปลื้องทางวัฒนธรรม ที่มองว่าคนรุ่นใหม่เริ่มไม่

เห็นความจำเป็นของการปฏิบัติตามวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมแล้ว พิธีกรรมอย่างเช่นการจัดงานศพจึงมี

รูปแบบกระชับขึ้นหรือไม่ยึดตามขนบเดิม คำถามสำคัญที่เป็นประเด็นนำ คือ “สังคมในทุกวันนี้ให้ความใส่ใจ
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กับการตายของผู้อื่นมากน้อยแค่ไหน” เราจะพบว่า การตายถูกทำให้เป็นเรื่องไกลตัว เป็นเรื่องของผู้อื่นมา

ตั้งแต่ต้น เช่น การให้ไปอยู่ท่ีโรงพ 

3.การสร้างฉากทัศน์ 

การพัฒนาฉากทัศน์ (scenario)  เป็นวิเคราะห์ต่อเนื่องมาจากกิจกรรมการพัฒนาผังระบบ (system 

mapping) และการวิเคราะห์ชั ้นสาเหตุ (Causal-layered analysis: CLA) ทั้งสองเป็นกิจกรรมที่วิเคราะห์

ปัจจัยขับเคลื่อนและเหตุการณ์ที่เกิด โดยได้ข้อสรุปเบื้องต้นดังนี้ 

ในส่วนของช่วงวาระท้ายของชีวิต กลุ่มผู้วิจัยได้กำหนดกรอบ คือ ผู้ป่วยติดเตียง มาเป็นกรณีศึกษาใน

การวิเคราะห์ชั้นสาเหตุ ในกรณีนี้เราจะพบว่าประเด็นสำคัญอยู่ที่การตัดสินใจว่าจะถอดหรือไม่กอดเครื่องช่วย

หายใจในระยะสุดท้ายของชีวิต โดยจะแบ่งปรากฏการณ์ที่พบได้เป็น  

ตัวอย่างการวิเคราะห์ชั้นสาเหตุที่ได้จากการทำกิจกรรม 

ปรากฏการณ์ การถอดเครื่องช่วยหายใจ
ผู้ป่วยตดิเตียง 

ผู้ป่วยท่ีตัดสินใจรับ
การรักษา 

Palliative care 

เป็นผู้ป่วยติดเตียงและ
ตัดสินใจจบชีวิต 

เลือกการรักษา
แบบ 

alternative 
care 

ระบบ 
มี living will เสีย

ค่าใช้จ่าย
สูง 

Hospice 
มีสถาบัน
ครอบครัว
รองรับ 

ไม่มสีถาบัน
ครอบครัว
รองรับ 

การรักษาด้วย
แพทย์ทางเลือก

อื่น ๆ มี พรบ. รับรอง 
Brain death 

รู้สึกโดดเดี่ยว
เดียวดาย 

โลกทัศน ์

นับถือตามหลัก
ศาสนาพุธ ไม่

ปลิดชีวิตตนเอง
และผู้อื่น 

ไม่อยาก
ให้

ทรมาน 
ไม่อยากให้ทรมาน 

ไม่อยากเป็น
ภาระ

ลูกหลาน 

รู้สึกหมด
คุณค่าใน
ตัวเอง 

ความเชื่ออื่น 

 

ในส่วนของการพัฒนาฉากทัศน์ ทีมผู้วิจัยได้นำประเด็นเรื่องถอดหรือไม่กอดเครื่องช่วยหายใจมา

พิจารณาประกอบกับมุมมองของฝั่งญาติและผู้ป่วย ทำให้ได้ฉากทัศน์ 4 รูปแบบดังนี้ 

1. ผู้ป่วยให้ถอดเครื่องช่วยหายใจ เรียกฉากทัศน์นี้ว่า U before Me 

ฉากนี้ คือผู้ป่วยเป็นผู้เรียกร้องให้เกิดการถอดเครื่องช่วยหายใจเอง โดยโลกทัศน์ที่

ซ่อนอยู่ภายใต้ความคิดของผู้ป่วยคือ การไม่อยากเป็นภาระแก่ลูกหลานหรือคนรอบข้าง 

นอกจากนี้ยังสามารถเกิดจากความรู้สึกโดดเดี่ยว ไร้คุณค่าในตนเอง จนไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อก็

ได้ โดยฉากทัศน์นี้จะนำไปสู่การแก้ไขเชิงระบบด้านการรองรับความต้องการของบุคคลกลุ่มนี้ 

เช่น การทำการุณยฆาต 
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2. ผู้ป่วยไม่ให้ถอดเครื่องช่วยหายใจ เรียกฉากทัศน์นี้ว่า Mercy me 

ผู้ป่วยไม่สามารถทำใจได้ว่าตนจะต้องเสียชีวิต และไม่ได้มีการเตรียมพร้อมหรือ

เตรียมตัวก่อนตาย รวมทั้งไม่มีการเขียน living will ทำให้ญาติเกิดความเข้าใจผิดหรือเข้าใจ

ว่าต้องยื้อผู้ป่วย เพราะเป็นสิ่งที่ผู้ป่วยต้องการ 

3. ญาติให้ถอดเครื่องช่วยหายใจ เรียกฉากทัศน์นี้ว่า Mercy death 

เมื่อเป็นฝั่งญาติตัดสินใจ จะมีสาเหตุมาจากการที่ไม่มีการพูดคุยเรื่องความตายหรือ

การไม่มีการเตรียมความพร้อม ในฉากนี้ ญาติมองว่าการยื้อเป็นการทำให้ผู้ป่วยทรมานจึงตัด

สิ้นใจถอดเครื่องช่วยหายใจเพ่ือไม่ให้ผู้ป่วยทรมาน 

4. ญาติไม่ให้ถอดเครื่องช่วยหายใจ เรียกฉากทัศน์นี้ว่า No killing 

เมื่อเป็นฝั่งญาติตัดสินใจ จะมีสาเหตุมาจากการที่ไม่มีการพูดคุยเรื่องความตายหรือ

การไม่มีการเตรียมความพร้อม ในฉากนี้ ญาติจะไม่มองว่าการยื้อคือความทรมานของผู้ป่วย 

การที่ผู้ป่วยยังหายใจ มีการเต้นของหัวใจอยู่ นั่นหมายความว่าผู้ป่วยยังมีชีวิตอยู่ และการ

ถอดเครื่องช่วยหายใจเป็นการปลิดชีวิตผู้ป่วย และเป็นบาป 
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3) ประชุมปฏิบัติการการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ครั้งที่ 3 

โครงการคนเมือง 4.0 ได้ดำเนินการจัดประชุมปฏิบัติการการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ครั้งที่  3 

ระยะเวลา 3 วัน ระหว่างวันที่ 10-12 มกราคม พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมไม้แก้วดำเนิน จังหวัดราชบุรี มี

วัตถุประสงค์เพื่อติดตามความก้าวหน้าของโครงการย่อยภายใต้โครงการคนเมือง 4.0 พัฒนาต่อยอดงาน เพ่ือ

เตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินกระบวนการคาดการณ์ร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนสีย  และเตรียมงานสำหรับ

รายงานขั้นสมบูรณ ์

กิจกรรมในการประชุมปฏิบัติครั้งนี้ ประกอบด้วย 1) การนำเสนอความก้าวหน้าของการพัฒนาฉาก

ทัศน์จากการกำหนดแกนปัจจัยขับเคลื ่อนที ่สำคัญโดยนักวิจัย 2) ปฏิบัติการ persona-based scenario 

building โดยกำหนดให้ผู้เข้าร่วมประชุมจินตนาการชีวิตของ persona ของตนเองในทุกมิติของการใช้ชีวิตที่

เกี่ยวข้องกับฉากทัศน์ที่ผู้วิจัยนำเสนอมา 3) ปฏิบัติการการการพยากรณ์ย้อนกลับ โดยกำหนดให้ผู้เข้าร่วม

ประชุมจินตนาการเหตุการณ์ เทคโนโลยี นวัตกรรม นโยบาย มาตรการที่จะนำไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์ที่ตอบ

โจทย์ได้หลายมิติของการใช้ชีวิต 4) ปฏิบัติการประเมินฉากทัศน์-ยุทธศาสตร์  

 

1.การนำเสนอความก้าวหน้าของการพัฒนาฉากทัศน์ 

ฉากทัศน์ความตายและการตายในเมือง 

 
ในการสร้างฉากทัศน์ ผู้วิจัยได้คัดเลือก แกน หรือ ปัจจัยขับเคลื่อนที่สำคัญ คือ  
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1. แกนความยึดเหนี่ยวทางสังคม (cohesion)  
Idiocentric คือ การเน้นไปที่เป้าหมายของตัวปัจเจกเพื่อตัวปัจเจกเองเท่านั้น มีความยึดเหนี่ยวทางสังคมต่ำ 
(cohesion-)  
Allocentric คือ การเน้นเป้าหมายของส่วนรวมเป็นสำคัญ คนในสังคมให้ความสนใจหรือเลือกที่จะกระทำ/มี
พฤติกรรมโดยอิงตามคนอื ่นในสังคมมากกว่าตนเอง หมายรวมถึงการรวมกลุ ่มกันทั ้งมิติเชิง เครือข่าย 
(Network) พ้ืนที่ (space) สังคม (society) มีความยึดเหนี่ยวทางสังคมสูง (cohesion+) 
2. แกนความสามารถในการกระทำ(การ)ของปัจเจก (Agency) 
Ecocentric คือ เชื่อในพลังธรรมชาติหรือเชื่อในมุมมองทางศาสนา เช่น มนุษย์ต้องเกิด แก่ เจ็บ ตาย/ เชื่อใน
โลกหลังความตาย/ เชื่อในการเกิดใหม่/ ไปพบพระเจ้า หรือ เชื่อในวัฎจักรธรรมชาติ (อาจไม่ใช่ในเชิงศาสนาก็
ได้) /humanism/ naturalism ปัจเจกเชื่อว่าตนเองมีความสามารถในการกระทำ(การ)ต่ำ (agency-) 
Anthropocentric คือ เชื่อในความสามารถของมนุษย์ที่จะเอาชนะกฎเกณฑ์ทางธรรมชาติ เชื่อว่ามนุษย์มี
พลังอำนาจในการควบคุม สร้างสรรค์ และเปลี่ยนแปลงสิ่งต่าง ๆ ไม่เชื่อในพระเจ้าหรือศาสนาเลยหรือเชื่อว่า
มนุษย์คือพระเจ้า /เชื่อในอัลการิธึมและข้อมูล (Dataism) ปัจเจกเชื่อว่าตนเองมีความสามารถในการกระทำ
(การ)สูง (agency+) 
 

ปัจจัยขับเคลื่อนซ่อนเร้นที่สำคัญที่กำลังเกิดข้ึนในปัจจุบัน ได้แก่ (1) ความเป็นเมือง สภาพแวดล้อมที่
มีความหนาแน่นสูง มีความเร่งรีบ และความเจริญในหลายด้าน (2) เทคโนโลยี ที่มีความเจริญก้าวหน้าและ
สะท้อนถึงสังคมพ่ึงพิงวัตถุ (3) แนวคิดหลังสมัยใหม่ การตั้งคำถามต่อความเป็นสมัยใหม่และสิ่งที่เกิดหลังจาก
นั้น อาศัยการตีความในแต่ละบริบทและแต่ละช่วงเวลาของสังคม ไม่มีความจริงที่ตายตัว (4) ระบบเศรษฐกิจ
แบบทุนนิยม ที่ยึดเอาผลกำไร ความคุ้มค่า และการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจเป็นหลัก (5) ฆราวาสนิยม คือ
การเปลี่ยนสภาพของสังคมที่จากเดิมมีความเชื่อทางศาสนามาสู่สังคมที่ไม่ใกล้ชิดหรือเชื่อในศาสนา จะเห็นได้
ว่าปัจจัยขับเคลื่อนทั้ง 5 ปัจจัยที่ได้กล่าวมานั้นล้วนแต่มีบทบาทสำคัญต่อการเกิดขึ้นของอนาคตอันใกล้ และ
เป็นส่วนที่ขับเคลื่อนให้เกิดภาพฉากทัศน์ทั้ง 4 ในความเข้มข้นที่แตกต่างกันไป  
 
ฉากทัศน์ 1 Eco & Idiocentric ( A- , C- )  

สภาพสังคม - สมาชิกในสังคมอาศัยอยู่กันอย่างไม่ค่อยมีปฎิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน มีความเป็นตัวของตัวเองสูง 
ทำให้เกิดความรู้สึกโดดเดี่ยว แปลกแยก  สังคมมีภาวะปัจเจกนิยม กล่าวคือ มีความเชื่อว่าต้องพ่ึงพาตัวเองโดย
ไม่ต้องขอความช่วยเหลือและความเห็นใจจากใคร สามารถตัดสินใจเรื่องทุกเรื่องในชีวิตได้โดยไม่ยึดอยู่กับ
ความคิดเห็นของผู้อื ่น อย่างไรก็ตามอาจจะเกิดความเครียดจากความไร้ที่พึ ่ง และอาจเครียดจากสภาวะ
เศรษฐกิจที่ต้องต่อสู้แข่งขันดิ้นรนด้วยตัวคนเดียวโดยไม่ได้รับความช่วยเหลือจากใคร 
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การอยู่อาศัย - อาศัยอยู่ตัวคนเดียว มีสถานภาพโสด ไม่แต่งงาน ไม่มีลูก หรือมีครอบครัวแต่พึ่งพิงกันในระยะ
ต้น ช่วงสร้างครอบครัวและดูแลบุตรเท่านั้น ให้อิสระซึ่งกันและกัน เคารพในการตัดสินใจของคนในครอบครัว 
เช่น ลูกสามารถแยกตัวออกไปใช้ชีวิตคนเดียวได้ 

ความเชื่อ - ศาสนาไม่ใช่ที่ยึดเหนี่ยวหลักหรือคนไม่นับถือศาสนา และเชื่อว่าตนเองมีความสามารถในการ
กระทำ(การ)ต่ำ ไม่สามารถก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ได้ จึงหันไปพึ่งพิงหรือเชื่อในหลักของธรรมชาติ 
เชื่อในการกลับคืนสู่ธรรมชาติ การเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ และเชื่อว่ามนุษย์ก็เป็นเพียงสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งที่
สุดท้ายก็ต้องตาย  

ระบบโครงสร้าง - รัฐจะต้องมีระบบที่เข้ามาคอยดูแลและช่วยเหลือ ในลักษณะของรัฐสวัสดิการมากขึ้น 
รองรับการอยู่ตัวคนเดียว คนแก่ มีระบบทางการแพทย์ที่ดี โดยเฉพาะระบบการแพทย์ปฐมภูมิที ่จะเข้ามา
ช่วยเหลือในยามเจ็บไข้แทนครอบครัว 

การตาย 
• การตายเกิดขึ้นอย่างโดดเดี่ยว หรือมีอัตราการฆ่าตัวตายสูง 
• ความตายไม่ใช่เรื่องของการสูญเสียหรือจากลา สามารถทำใจยอมรับได้ ไม่จำเป็นต้องยื้อเนื่องจากมี

ความเชื่อในการคืนสู่ธรรมชาติ palliative care จะเข้ามามีบทบาทในการรักษา 
• คนมีการเตรียมความพร้อมก่อนตาย เนื่องจากอาศัยอยู่คนเดียวและต้องพ่ึงพาตนเอง  
• และมีคนไม่เตรียมความพร้อมก่อนตาย เพราะใช้ชีวิตไปวัน ๆ หาเช้ากินค่ำหรือไม่ได้คำนึงถึงคนรอบ

ข้าง ไม่มีความรับผิดชอบต่อสังคม เช่น นอนดูเน็ตฟลิกซ์จนตาย ตัวเองอิ่มเอมพอใจแล้ว แต่ลืมคิดไป
ว่าใครจะมาจัดการศพต่อ (ถ้าคนที่มีการวางแผนก็ต้องมีระบบอะไรสักอย่างมารองรับ) 

• การดูแลในช่วงระยะสุดท้าย การดูแลที่ดี ต้องใช้เงินซื้อหา แต่หากไม่มีเงินก็อาจได้รับการดูแลตามี
ตามเกิด ตามท่ีระบบพึงมี หรือดูแลอย่างไม่มีความรักความผูกพัน  

การจัดการร่าง 
• บริจาคร่าง เพราะไม่ได้ต้องนำร่างเพื่อประกอบพิธีแบบมีเครือญาติ 
• งานศพแบบลดทอนประเพณี รักษ์โลก 
• Direct cremation คือการจัดการร่างทันทีท่ีเสียชีวิตโดยไม่มีพิธีศพ 
• นวัตกรรมล้ำๆ เช่น ทำเป็นปุ ๋ย ใส่แคปซูล ฉีดร่างให้สลายไปเลย ใช้วิธีทำลายร่างแบบไม่เหลือ 

mushroom suit (จะไม่มี sense ของการทำเพ่ือให้ระลึกถึง เพราะเป็นปัจเจกมาก) 
 
ฉากทัศน์ 2 Eco & Allocentric ( A- , C+ ) 

สภาพสังคม - ในเชิงกายภาพ สมาชิกในสังคมหันกลับมาสู่การใช้ชีวิตแบบดั้งเดิม (go green/รักษ์สิ่งแวดล้อม) 
แต่ด้วยแนวโน้มด้านการพัฒนาเทคโนโลยีในอนาคต ความยึดเหนี่ยวของสังคมอาจเกิดขึ้นบนโลกออนไลน์เป็น
หลักก็ได้ แต่ก็ใช่ว่าในเชิงกายภาพแล้วจะห่างเหินไม่พบปะกัน สังคมออนไลน์อาจทำให้เกิดการรวมตัวของกลุ่ม
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คนใหม่ ๆ เกิดการนัดหมายพบปะ หรืออาจจะเกิดความช่วยเหลือในรูปแบบใหม่ ๆ หรือเทคโนโลยีจะสามารถ
เข้ามาเติมเต็มชีวิต ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม วัตถุในการดำเนินชีวิต รวมกลุ่มคนที่มีความสนใจด้านธรรมชาติเข้า
ด้วยกัน หรือสร้างความตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและเพ่ือร่วมโลก 

การอยู่อาศัย – อาศัยอยู่ตัวคนเดียว ปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นในระดับทุติยภูมิก่อนหรือมีเพื่อนและสังคมบนโลก
ออนไลน์ แล้วค่อยพัฒนาไปเป็นระดับปฐมภูมิทีหลัง พัฒนาจนเกิดเป็นสังคมสนิทชิดเชื้อที่ไม่ใช่เครือญาติก็ได้ / 
หรือ คนจะหันกลับมาอยู่รวมกันและมีวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมควบคู่ไปกับธรรมชาติ (เทคโนโลยีจะเป็นเพียง
เครื่องมือที่เข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพบางอย่างเท่านั้น) 

ความเชื่อ - คนไม่นับถือศาสนาหรือศาสนาไม่ใช่เครื่องยึดเหนี่ยวหลัก แต่เชื่อในหลักของธรรมชาติ เชื่อในการ
คืนสู่ธรรมชาติและการเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ มนุษย์ก็เป็นเพียงสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งที่สุดท้ายก็ต้องตาย 
ผนวกกับแนวคิด allocentric ทำให้มีความเชื่อด้วยว่าเราต้องอยู่ร่วมกัน พ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน คำนึงถึงคน
อ่ืน 

ระบบโครงสร้าง – การกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น smart home หรือ แอปพลิเคชั่นใหม่ ๆ ที่เข้ามา
ตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพต่าง ๆ / มีระบบการแพทย์ปฐมภูมิที่ดี มี palliative care / มีการบริหาร
จัดการพ้ืนที่สาธารณะ พ้ืนที่ส่วนรวม / Eco city 

เทคโนโลยี – จะพัฒนาไปในแนวทางของการเป็นเครื่องมือหรือสิ่งบันเทิงใจ เช่น Social network / cyber-
community / virtual reality (VR) – virtual space / augmented reality (AR) / แต่จะไม่มีการดัดแปลง
ร่างกาย หรือยื้อชีวิตอย่างสุดโต่ง 
การตาย 

• ใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ มาเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างประสบการณ์ที่ดีในช่วงระยะท้ายของชีวิต 
• การใช้ palliative care ร่วมกับเทคโนโลยี ไม่ยื้อ / การออกแบบความตายอย่างมีส่วนร่วม 
• มีคนจากโลกออนไลน์หรือกลุ่มสังคมอ่ืน ๆ เดินทางมาเพ่ือเยี่ยม มาให้กำลังใจ หรือเสนอความคิดเห็น 
• ตายโดยมีครอบครัวอยู่ด้วยและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและมีการวางแผนร่วมกัน 

การจัดการร่าง 
• เลือกการจัดการร่างด้วยวิธีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
• มีการสร้างการระลึกถึงการจากไปผ่านทางออนไลน์  / QR code – AR Cemeteries (digitized 

oneself for memorial)  
• มีเทคโนโลยีเพ่ือรองรับงานศพแบบออนไลน์ เช่น ให้ร่วมกับแสดงความเสียใจ หรือโอนเงินทำบุญผ่าน

อินเทอร์เน็ต 
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ฉากทัศน์ 3 Anthropo & Idiocentric ( A+ , C- )  

สภาพสังคม - คนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ มีความเป็นปัจเจกชนสูง และไม่มีปฏิสัมพันธ์กันในสังคม อีกทั้งยังมี
เทคโนโลยีล้ำสมัยเข้ามามีบทบาทอย่างมากต่อการรักษาดูแลร่างกายโดยที่ผู้ป่วยสามารถควบคุมและตรวจเช็ค
ได้ด้วยตนเองไม่ต้องพึ่งแพทย์มากนัก แต่เทคโนโลยีดังกล่าวต้องแลกมาด้วยค่าใช้จ่ายที่สูงจึงอาจเกิดการ
แบ่งแยกชนชั้นในการเข้าถึงเครื่องมือต่าง ๆ  

การใช้ชีวิต - อยู่ตัวคนเดียว ไม่มีญาติหรือครอบครัว สามารถตัดสินใจกระทำการต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง / อาศัย
อยู่ตัวคนเดียว ปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นในระดับทุติยภูมิก่อนหรือมีเพื่อนและสังคมบนโลกออนไลน์ แล้วค่อย
พัฒนาไปเป็นระดับปฐมภูมิทีหลัง / อาศัยอยู่ตัวคนเดียว เสพสื่อออนไลน์อย่างเดียว ไม่มีเพ่ือนที่เป็นมนุษย์เลย
สักคนเดียว / นิยามความเป็นครอบครัวอาจเกี่ยวรวมถึง non-human things และ non-human animal 
(แต่ทั้งสองจะเข้ามารองรับความเป็นปัจเจก) /artificial intelligence/ Alexza or Siri (Her Movie) 

ความเชื่อ - เชื่อว่ามนุษย์มีความสามารถในการกระทำ(การ)สูง คือ เชื่อในความสามารถของมนุษย์ โดยเฉพาะ
เชื่อในเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่สามารถเอาชนะโรคร้ายได้ คนจะไม่อยากตาย เชื่อว่ามนุษย์จะเป็นอมตะ 
เอาชนะความตาย ควบคุมทุกอย่างได้ + อยู่ตัวคนเดียวไม่ต้องพึ่งพาคนอื่นก็ได้ ความต้องการและความพึง
พอใจของตนเองสำคัญที่สุด 

ระบบโครงสร้าง - รัฐต้องมีระบบที่สามารถรองรับกลุ่มคนที่ไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้หรือเข้าถึงได้ยาก / 
รัฐต้องมีมาตรการด้านนโยบายสำหรับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีต่างๆที่ขัดต่อหรือมีความเสี่ยงหรือนำไปสู่
ความขัดแย้งสับสนทางศีลธรรมและจริยธรรม / กฎหมายเรื่องการตัดต่อดัดแปลงร่างกาย เช่น อวัยวะ DNA 
ปลูกถ่ายเซลล์ การซื้อ-ขาย การโคลนนิ่ง precision medicine  biochemistry / Internet-Of-All-Things 

เทคโนโลยี  -  cyber-community/ virtual reality (VR) –  virtual space/ augmented reality (AR) / 
Cyber identity / Artificial Intelligence / Cyborg / Transhuman / Robot assistant / Bio-hacking / 
body upgrade 

การตาย 
• มนุษย์จะไม่อยากตาย (เพราะต้องการอยู่กับตนเอง/ค้นหาความรื่นเริงให้ตนเองให้ได้มากที่สุด มี

ตนเองเป็นศูนย์กลาง) ตลาดและธุรกิจเข้ามาจับเรื่องสุขภาพ 
• มีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาดัดแปลง/ปรับเปลี่ยน/เยียวยาสภาพร่างกายตั้งแต่ยามเจ็บป่วย หรือก่อน

หน้านั้น / Biotechnology for anti-aging / eliminated age-related diseases  
• มีการใช้เทคโนโลยีในการคาดเดา พยากรณ์ระยะเวลาการตายตั้งแต่เนิ่นๆ เพื่อวางแผนต่างๆ  / ใช้

เทคโนโลยีและอัลกอริธึมมาช่วยยับยั้งการตาย เช่น autonomous car หรือ censer 
• การนอนเป็นอัมพาตหรือขยับเขยื้อนตัวไม่ได้อาจไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไป 
• มีการยื้อความตายถึงที่สุดโดยใช้เทคโนโลยี พยายามเอาชนะความตาย 
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• มีมาตรการรองรับเมื่อผู้ป่วยไม่มีความสามารถในการตัดสินใจเองได้ 
การจัดการร่าง 

• จัดการร่างตามความต้องการของผู้เสียชีวิตโดยไม่มีญาติหรือครอบครัวมาเกี่ยวข้อง 
• มีระบบการจัดการอัตโนมัติโดยที่ไม่จำเป็นต้องมีมนุษย์มาเป็นผู้กระทำ (อาจจะโดยหุ่นยนต์ หรือมี

สถานที่สุดท้ายเพื่อพักพิงและมีระบบจัดการอัตโนมัติ) 
• อวัยวะมนุษย์อาจเป็นสิ่งมีค่า (เพราะมีการดัดแปลง) และอาจต้องมีการจัดการเฉพาะ 

ฉากทัศน์ 4 Anthropo & Allocentric ( A+ , C+ ) 

สภาพสังคม – เป็นภาพสังคมล้ำสมัยแบบสุด ๆ ผู้คนถูกเชื่อมโยงกันด้วยสังคมออนไลน์ มีปฏิสัมพันธ์กันผ่าน
โลกออนไลน์เป็นส่วนมาก ประกอบกับเทคโนโลยีทางการรักษาโรคที่มีความก้าวหน้าสูง อาจทำให้การสื่อสาร
กับแพทย์ที่ให้การรักษาทางไกลได้ มีการดัดแปลงร่างกาย มีเทคโนโลยีใหม่ ๆ อัพเดตตลอดเวลา แต่เป็นสังคม
ที่มีความเหลื่อมล้ำสูงมาก ไม่ใช่ในเชิงกายภาพหรือวัตถุเพียงอย่างเดียว แต่ในเชิงร่างกายด้วย จะมีคนที่
สามารถเปลี่ยนถ่ายอวัยวะหรือดัดแปลงร่างกายทำให้มีร่างกายที่แข็งแรงและอายุยืนยาวกว่า 

การใช้ชีวิต - จะมีหรือไม่มีญาติอยู่ด้วยกันก็ได้ แต่ถ้ามีจะติดต่อกันทางสังคมออนไลน์ / นิยามความเป็น
ครอบครัวรูปแบบใหม่ /คนอายุยืนยาวขึ้น มีลูกน้อยลง มีการคัดเลือกพันธุกรรมมากข้ึน /  

ความเชื่อ – เชื่อว่ามนุษย์เอาชนะความตา ยได้ เชื่อในเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าว่าสามารถรักษาให้หายจากโรคได้ 
มีทางเลือกมากมายในการรักษา / Dataism + เชื่อในความเป็นเผ่าพันธ์มนุษย์ การร่วมกันพัฒนาต่อยอดองค์
ความรู้ หรือการพามนุษย์ชาติไปสู่จุดมุ่งหมายเดียวกัน คือ จะมีความยึดเหนี่ยวทางสังคมสูง 

ระบบโครงสร้าง - การเข้าถึงเทคโนโลยีขั้นสูงในการรักษาอาจมีความเหลื่อมล้ำ ดังนั้นรัฐจึงมีหน้าที่ในการ
กระจายทรัพยากรให้เกิดความเท่าเทียมมากขึ้น / รัฐต้องมีระบบที่สามารถรองรับกลุ่มคนที่ไม่สามารถเข้าถึง
เทคโนโลยีได้หรือเข้าถึงได้ยาก / รัฐต้องมีมาตรการด้านนโยบายสำหรับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีต่างๆที่ขัด
ต่อหรือมีความเสี่ยงหรือนำไปสู่ความขัดแย้งสับสนทางศีลธรรมและจริยธรรม / กฎหมายเรื่องการตัดต่อ
ดัดแปลงร่างกาย เช ่น อวัยวะ DNA ปลูกถ่ายเซลล์ การซื ้อ-ขาย การโคลนนิ ่ง precision medicine  
biochemistry / Internet-Of-All-Things 

มีการกำกับดูแลข้อมูลบนโลกออนไลน์อย่างเหมาะสม (privacy or security?) / มีระบบทางการแพทย์ที่
ให้บริการเชื่อมโยงกับโลกออนไลน์ได้ / กำกับดูแลด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น smart home หรือ แอปพลิเคชั่น
ใหม่ ๆ ที่เข้ามาตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพต่าง ๆ  

เทคโนโลยี  -  cyber-community/ virtual reality (VR) –  virtual space/ augmented reality (AR) / 
Cyber identity / Artificial Intelligence / Cyborg / Transhuman / Robot assistant / Bio-hacking / 
body upgrade 
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การตาย 
• สามารถทำนายการตายและวางแผนการจัดการได้ แพทย์มีบทบาทมากในการแนะนำทางเลือก / 

Biotechnology for anti-aging / eliminated age-related diseases 
• มีการใช้เทคโนโลยีในการคาดเดา พยากรณ์ระยะเวลาการตายตั้งแต่เนิ่นๆ เพื่อวางแผนต่างๆ  / ใช้

เทคโนโลยีและอัลกอริธึมมาช่วยยับยั้งการตาย เช่น autonomous car หรือ censer 
• เวลาชีวิตอาจซื้อขายได้ด้วยเงิน การตายสามารถถูกตัดต่อ ชะลอ เลื่อน หรือหยุดไว้ก่อนได้  
• มีการยื้อความตายด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ขั้นสูง 

การจัดการร่าง 
• แนวคิดการเปลี ่ยนร่างกายไปเป็นพลังงานรูปแบบอื ่น เช ่น ไฟฟ้า  เพื ่อส ังคม / Biomass to 

Electricity 
• มีระบบการจัดการอัตโนมัติโดยที่ไม่จำเป็นต้องมีมนุษย์มาเป็นผู้กระทำ (อาจจะโดยหุ่นยนต์ หรือมี

สถานที่สุดท้ายเพื่อพักพิงและมีระบบจัดการอัตโนมัติ) 
• การ reuse / recycle ร่างกายในรูปแบบต่าง ๆ 

 

2.ปฏิบัติการบุคลคติในฉากทัศน์ Persona-based scenario building 

กิจกรรมนี้เป็นการต่อยอดจากการนำเสนอฉากทัศน์ของผู้วิจัย โดยกำหนดให้ผู ้เข้าร่วมประชุม

จินตนาการชีวิตและบุคคลติ (persona) ของตนเองในทุกมิติของการใช้ชีวิตในฉากทัศน์ที่นำเสนอมาท้ัง 4 ฉาก

ทัศน์ โดยกำหนดบุคคลติ (persona) ออกเป็น 3 กลุ่มคือ กลุ่มคนชายขอบ (The Marginal) , กลุ่มคนทั่วไป 

(The Mass), กลุ่มคนล้ำสมัย (The Mavericks) ซึ่งทั้งสองกลุ่มคนจะมีรูปแบบการใช้ชีวิตแตกต่างกันออกไป
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ตามแต่ละฉากทัศน์ ผลลัพธ์ของกิจกรรมครั้งนี้คือ ระบุถึงฉากทัศน์หรืออนาคตที่พึงประสงค์ (preferable 

futures) และข้อดีข้อเสียที่มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นต่อบุคคลติทั้งสามในแต่ละฉากทัศน์ โดย เครื่องหมาย (+) 

เท่ากับข้อดี และ เครื่องหมาย (-) เท่ากับข้อเสีย 

ประเด็นข้อดีข้อเสียกำหนดตามแนวคิดของบุคคลติทั้งสามในแต่ละฉากทัศน์ 

ฉากทัศน์ที่ 1 Eco & Idio 

Maverick + มีการเตรียมรับมือ เช่นซื้อแคปซูลปุ๋ย/ฝังเป็นปุ๋ย 

- พันธะอ่ืนถูกทำให้ตายไปพร้อมกับเรา 

- ไม่วางแผนการตาย ตายไปแล้วเป็นเรื่องของคนท่ีอยู่ต่อ 

- ถูกมองว่าเป็นคนขวางโลก(สำหรับกลุ่มคนที่ไม่อยากตาย) 

Mass + มีการวางแผนใช้เงินของตัวเองสำหรับงานศพ 

+ พร้อมที่จะตายโดยเอาเข้าสู่ระบบตายดี 

+ บริจาคศพ 

- ไม่มีคนดูแล 

Marginal + มีสิทธิยูธาเนเซีย 

- ตายโดดเดี่ยวข้างห้องมาพบ ปล่อยให้รัฐจัดการ 

- ไม่มีเงินทำอะไรไม่ได้ 

- ไม่กลัวตายแต่กลัวเจ็บ 

= ขายอวัยวะเพ่ือประทังชีพ 

ฉากทัศน์ที่ 2 Eco & Allo 

Maverick + บริจาคอวัยวะ 

+ มีคนมาช่วยจัดการหลังตาย 

+ เขียนนัยกรรมให้บริษัทจัดการชีวิต/ฝังเป็นปุ๋ย 

- ถูกมองว่าเป็นคนขวางโลก(สำหรับกลุ่มคนที่ไม่อยากตาย) 

Mass 

 

+ ยอมให้มีการปลูกถ่ายอวัยวะ บริจาคร่างเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อคนอ่ืน 

+ มีญาติจัดการศพ/เพ่ือนบ้านช่วยดูแล 
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+ การจัดการศพเรียบร้อย 

Marginal 

 

+ ให้ลูกหลานเก็บกระดูกไว้บูชา 

+ ยกร่างกายให้วัดหรือมูลนิธิทำประโยชน์ต่อ/เลือกวิธีตายให้ศพมี
ประโยชน์/จัดการศพรักษาสิ่งแวดล้อม 

+ มีสิทธิพื้นฐาน 

+ เพ่ือนข้างบ้านคอยช่วยเหลือ 

- เลือกวิธีเผาศพ 

- ยังมีคนที่อยากยื้อ 

ฉากทัศน์ที่ 3 Anthropo & Idio 

Maverick + เปลี่ยนเซลล์เพื่อให้ร่างกายอยู่ต่อด้วยเงินต่อเอง 

+ ไซบอร์ก/transhuman 

= ใช้เงินตัวเอง ไม่แบ่งให้คนอ่ืนในการยื้อ 

Mass + วางแผนใช้เงินที่เหลือในชีวิตให้ตายดี 

+ มีความพยายามหาเงินมายื้อชีวิต 

- เป็นหนี้ 

- ไม่รู้จะตายดีที่ไหน 

- ตายโดยไม่มีใครรู้จนพบศพ 

Marginal + เข้าโครงการบริจาคอวัยวะ/ผ่าตัดฟรี 

 - ไม่มีเงินมาจ่าย/ไม่มีเงินแต่อยากยื้อ เลยขายอวัยวะตัวเอง 

 = ทำทุกอย่างเพ่ือหาเงินมา trans ตัวเอง 

ฉากทัศน์ที่ 4 Anthropo & Allo 

Maverick + ยื้อความเยาวัยเพ่ือให้อยู่กับครอบครัวและเพ่ือน 

+ ย้ายจิตไปอยู่ร่างใหม่ที่เพาะมาจากเซลล์เรา 

 - ตายแบบแปลกแยก ไม่หมดห่วง(สัตว์เลี้ยง) 

- โดนมองว่าเห็นแก่ตัวไม่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม(เพราะเป็นคนยึดตัวเอง
เป็นหลัก) 
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Mass = ยอมยื้อตามคำขอครอบครัว 

Marginal 

 

+ มีเพ่ือนให้กำลังใจในชีวิต 

+ วางแผนเก็บเงิน 

+ เข้ารับสิทธิพ้ืนฐาน 

 - หาทางยักยอกทุกรูปแบบเพ่ือเงิน 

- ถูกไล่ไปตายที่อ่ืนเพราะแปลกแยก(อยากตาย)/ขายอวัยวะให้คนอ่ืนเพ่ือ
เลี้ยงชีพ 

3.ปฏิบัติการการการพยากรณ์ย้อนกลับ Backcasting  

กิจกรรมนี้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมประชุมจินตนาการเหตุการณ์ เทคโนโลยี  นวัตกรรม นโยบาย มาตรการที่จะ

นำไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์ท่ีตอบโจทย์ได้หลายมิติของการใช้ชีวิตให้สามารถพัฒนาไปถึงอนาคตที่พึงประสงค์

ได้ ผลลัพธ์ของกิจกรรมนี้คือชุดยุทธศาสตร์ทางเลือกในการพัฒนาที่อยู่อาศัยในอนาคต โดยมีรายละเอียดของ

กิจกรรมดังต่อไปนี้ 

 ผู้เข้าร่วมประชุมร่วมกันกำหนดอนาคตอันพึงประสงค์ของการจัดการร่างในเมือง โดยมีรายละเอียด 

ได้แก่ (1) เลือกได้ (2) ไม่เป็นภาระ (3) เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ (4) ทุกคนจ่ายได้ เมื่อตั้งเป้าหมายของ

อนาคตการจัดการร่างที่ต้องการแล้ว ผู้ร่วมประชุมร่วมกันเสนอความคิดต่อปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน 

ว่าปรากฏการณ์ใดเป็นที่ประจักษ์ชัดมากหรือน้อย (prevalence) และปรากฏการณ์นั้นนำไปสู่อนาคตที่พึง

ประสงค์หรือไม่ ถ้าไม่ต้องมีเทคโนโลยีหรือนโยบายใดที่เข้ามาเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปยังทิศทางที่เรา

ต้องการ  
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4. ปฏิบัติการประเมินฉากทัศน์-ยุทธศาสตร์ Wind tunnel testing 
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กิจกรรมถัดมาคือกิจกรรมที่ประเมินฉากทัศน์-ยุทธศาสตร์ (Wind tunnel testing)  ว่ายุทธศาสตร์

หรือนวัตกรรมใด้สามารถรับมือกับฉากทัศน์มนอนาคตได้ ผลลัพธ์ของกิจกรรมคือ นโยบายที่มีส่วนช่วยให้เกิด

การพัฒนาตามวัตถุประสงค์มากที่สุด (Robust ) มาจากภาครัฐเป็นส่วนมาก โดยมีกฎหมายและนโยบายที่รัฐ

ต้องทำดังต่อไปนี้ 
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ภาคผนวก ข สรุปการสนทนากลุ่มผู้เช่ียวชาญที่เกีย่วข้อง 

1. รศ.ดร.นพ.จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ 

2. รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ 

3. อ.นพ.ภรเอก มนัสวานิช 

จากมุมของทั้ง 3 ท่าน การแพทย์ในอนาคตอีก 20 ปี ข้างหน้าจะเป็นอย่างไร 

รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ 

ใน 20 ปีข้างหน้า อาจไม่ถึงขนาดที่ว่า live tendency expectancy จะเพิ่มขึ้นจนกระทั่งถึงขนาดที่

เราไม่ต้องกลัวความตาย เพราะสุดท้ายคงต้องตายเหมือนกัน แต่ว่าคงจะเป็นการตายด้วยความเสื่อม หรือตาย

ด้วยโรคไม่ติดต่อ (NCDs) ผมคิดว่าอายุขัยอาจไม่ได้ยืนยาวขึ้นไปมากขนาดนั้น เพียงแต่ว่าวิธีการตายจะ

เปลี่ยนไป การตายอย่างเฉียบพลันจะมีน้อยลง ซึ่งก็ทำให้เรารู้ว่าจะมีช่วงเวลาที่อาการแย่ลงก่อนที่จะไปถึงการ

ตาย 

อ.นพ.ภรเอก มนัสวานิช 

ด้วยการแพทย์ตั้งแต่นี้ไปจนอนาคต คงสามารถสร้าง hope ให้เกิดข้ึนได้เยอะจริง โรคบางโรคก็รักษา

ง่ายขึ้น มีโอกาสตายน้อยลง ดังนั้นไม่ว่าอย่างไรความหวังก็ต้องเกิดขึ้น แต่มนัคงเป็นไปไม่ได้ที่จะถึงขนาดว่าไม่

ตายเลย หรือเลือกเวลาได ้ถ้าจะอยู่ได้ถึง 100 ปีขึ้นไป คิดว่ายังไงก็คงไม่ได้ 

  ยกตัวอย่างเช่นงานวิจัยของ TDRI ที่ simulate model ของประเทศไทย และพบว่าในทุก ๆ 1 ปี 

อายุขัยเฉลี่ยจะเพิ่มขึ้นปีละ 4 เดือน แล้วคนที่เกิดใน cohort ปี 2010 ขึ้นไป คาดการณ์ไปแล้วว่าจะอยู่ได้

ประมาณ 104 ปี เพราะฉะนั้นแบบนี้ การแพทย์ก็เหมือนสร้าง hope ว่ามันจะต้องไปได้ ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าจริง

หรือไม ่

 รศ.ดร.นพ.จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ 

ปัจจัยที่สำคัญคือ เรื่องการเข้าถึงเทคโนโลยี เพราะว่า life expanding technology มีราคาแพง ถึงแม้

ในอนาคตจะถูกลง แต่คงไม่ถูกลงจoถึงขั้นที่เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าเหล่านั้น ประเทศไทยจะสามาร afford มาอยู่ใน 

หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (Universal Health Coverage)  ได้ทั้งหมด ยังไม่นับเรื่องการพัฒนาให้หมอ รวมทั้ง

ศักยภาพของโรงพยาบาลสามารถใช้เทคโนโลยีเหล่านั้นได้โดยกว้างขวาง ทั่วประเทศ สุดท้ายแล้ว life extending 

technology มันคงจำกัดอยู่ในกลุ่มที่เป็นคนซึ่งมีฐานะทางเศรษฐกิจสูง 
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ในอนาคตอายุขัยเฉลี่ยคงเพิ่มขึ้นจริง แต่ไม่ใช่เป็นเพราะคนอายุยาวขึ้น แต่เป็นเพราะคนที่เคยตายด้วย

โรคในอายุน้อยลดลง ทำให้ค่าเฉลี่ยที่ได้นั้นขยับสูงขึ้น ยกตัวอย่างเช่น เรื่อง การรักษาด้วย gene therapy ในเด็ก 

ซึ่งสมัยก่อนเด็กจะตายเพราะว่าเซลล์ไม่สร้างเอ็มไซม์บางประเภท ทำให้อาจจะเสียชีวิตในช่วงขวบปีแรก อย่าง

มากก็มีชีวิตอยู่ได้ 6-7 ปี แต่ในปัจจุบันม ีtreatment บางประเภท ที่เข้าไป modify ยีนในไวรัส แล้วก็ให้ไวรัสนั้น

ไปติดเชื้อในอวัยวะของร่างกายเพื่อจะเอายีนนี้ไปฝังไว้ในเซลล์ เพื่อให้เซลล์นั้นเข้าไปสร้างเอ็นไซม์ที่ขาด ซึ่ง

สมัยก่อนทำไม่ได้ ต้องตายสถานเดียว ตอนนี้เริ่มทำแล้วในต่างประเทศ ในประเทศไทยก็กำลังจะทำที่จุฬา เมื่อ

สามารถดูแลเคสแบบนี้ได้ ก็จะพบว่าเด็กกลุ่มนึงที่เคยตายด้วยแบบนี้สามารถอยู่ต่อได้แบบคนปกติ ไม่ใช่ว่าต้อง

กินยาไปตลอด มีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 60 ล้านบาทต่อเคส โดยระบบสุขภาพไม่สามารถจ่ายให้ได้ และไทยก็ไม่สามารถ 

afford ได ้เคสนี้จึงเกิดขึ้นได้ด้วยกำลังของพ่อแม่เท่านั้น 

แต่อย่างไรก็ตาม ที่ผมยกตัวอย่างเป็นโรคที่มีโอกาสเกิดได้น้อย สำหรับโรคที่ส่งผลกระทบมากกว่านี้นั้น ก็

ได้แก ่โรคเลือดบางประเภทอย่างธาลัสซีเมีย ถ้าในอนาคตธาลัสซีเมียสามารถรักษาโดยวิธีรูปแบบนี้ได้ คือให้ไปติด

เชื้อไขกระดูก ทำให้การผลิตฮีโมโกลบินหรือสารนำออกซิเจนในเลือดกลับเข้ามาสู่สภาพปกติ ด้วยความเป้นไปได้

นี้ คนจำนวนอย่างน้อย 10% ในประเทศไทยจะได้ประโยชน์แน่นอน นั่นหมายถึงคนประมาณ 6-7 ล้านคน ซึ่ง

สามารถแก้ไขการรักษาแบบประเภทที่ต้องมาคอยให้เลือด กินยา แล้วบางครั้งชีวิตก็ไม่ยืนยาวถ้าเป็นขั้นรุนแรง 

เพียงแต่ว่าตอนนี้งานวิจัยยังไปไม่ถึง เมื่อก่อนผมก็ไม่เคยเข้าใจว่าคนที่อายุมากแล้วจะทำ gene therapy ได้

อย่างไร จะตัดต่อเซลล์ได้หรือ แต่ก็สามารถทำได้ด้วยการใช้ไวรัสเข้าไปทำให้เกิดการติดเชื้อ เพราะฉะนั้นเราก็ต้อง

หาไวรัสที่ทำให้ติดเชื้อที่ไขกระดูก ที่เซลล์ผลิตเม็ดเลือดแดงแล้วกเ็ปลี่ยนการสร้างฮีโมโกลบิน 

ในประเทศไทย โดยเฉพาะแพทย์จุฬา ก็มีศักยภาพในอนาคตที่จะทำได้ แต่งานวิจัยประเภทนี้ต้องprove เรื่อง

ความปลอดภัยด้วย เพราะฉะนั้นจึงไม่ง่ายที่จะทำให้เสร็จได้โดยเร็ววัน แต่หากทำได้จริงก็จะ breakthrough 

การรักษาโรคแบบนี้อีกจำนวนมากเลย อันนี้เป็นการตอบคำถามว่าอีก 20 ปี ข้างหน้าอาจจะสามารถอยู่ได้ถึง 

104 ปี แต่สุดท้ายก็ยังคงมีความแตกต่างกันในแง่ของฐานะและการเข้าถึง 

รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ 

แต่ก็อาจจะขึ้นอยู่กับปัจจัยพฤติกรรมสิ่งแวดล้อมด้วย ยกตัวอย่างเช่นประเทศญี่ปุ่นที่ไม่ได้มีการเข้าถึง

เทคโนโลยีทางการแพทย์มากมาย แต่เป็นรูปแบบการดำเนินชีวิตมากกว่าที่ทำให้มีอายุยืนและสุขภาพแข็งแรง แต่

ต่อให้มีไลฟ์สไตล์ดีแค่ไหนก็ตาม เช่นไม่เคยป่วยเลย แต่สุดท้ายอายุขัยของคนก็มีความเสื่อม ยกเว้นจะมียา anti-

aging ไปเพิ่มอายุขัยจนอาจจะได้ถึง 100 ปี แต่ถึงร้อยปีก็สำคัญแล้วนะ เพราะจะทำให้รูปแบบสังคมเปลี่ยนไป 

เช่น โดดเดี่ยวขึ้นเหมือนสังคมญี่ปุ่น 
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 รศ.ดร.นพ.จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ 

ปัจจุบัน หนึ่งในยีนที่ได้รับความสนใจ คือ ยีนที่ว่าด้วย aging กำลังศึกษาว่ายีนตัวไหนทำให้มนุษย์เริ่ม

เสื่อม เท่าที่เคยอ่านงานวิจัย พบว่ามีความพยายามที่จะหายีนตัวนี้ แล้วไปบล็อกการทำงานของมัน ถ้าทำได้ก็มี

โอกาสที่จะหยุดความเสื่อมได้ เพราะว่าทุกวันนี้การทำ Whole-genome sequencing นั้นสามารถทำได้แล้ว เป็น

การเอายีนทั้งหมดในร่างกายที่เรียกว่าจีโนม ปริ้นท์ออกมาได้ประมาณ 250 หน้า ของคนหนึ่งคน แต่ยังไม่รู้ว่า

ตรงไหนทำอะไร ถ้ารู้ว่ายีนที่ทำให้มนุษย์หยุดโตอยู่ตรงไหน ก็อาจจะสามารถเข้าไปแก้ตรงนั้นได้ แต่ส่วนที่น่าเป็น

ห่วงคือถ้าแก้แล้ว จะมีผลกระทบอะไรต่อไปบ้าง 

 ในเชิงความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทางการแพทย์ในปัจจุบัน ดูแล้วเหมือนการแพทย์พูดแต่เรื่องที่มุ่ง
ไปข้างหน้า สำหรับคนที่ใกล้เสียชีวิตก็มีแต่ palliative care ที่คล้ายกับการให้คนไข้ยอมรับความตาย วันนึ
งข้างหน้า palliative care จะตกอยู่ในที่นั่งแบบไหน ถ้าสมมติว่าการแพทย์ทำให้คนมีความหวังซึ่งสวนทางกับ
แนวคิดประคับประคอง แล้วที่ทางของ palliative care จะลำบากมากขึ้นหรือไม่ 

อ.นพ.ภรเอก มนัสวานิช 

ที่ทางของ palliative care ไม่น่าจะลำบากมากขึ้น และก็ไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจด้วยเช่นกัน เพราะว่าการ

ขับเคลื่อนการแพทย์มาจนถึงทุกวันนี้ได้ก็เป็นเพราะว่าเรากำลังหนีการเจ็บป่วยหรือการตาย มันถึงเป็นแรงผลักดัน

ให้มันเป็นการพัฒนาระบบต่าง ๆ มากมาย พัฒนาการรักษา พัฒนาสิ่งต่าง ๆ ที่เป็นผลให้เกิดการขับเคลื่อนมาทาง

นี้ จึงไม่แปลกใจและคิดว่าก็ต้องเป็นทางนี้แหละ อีกทั้งไม่ได้มีใครมาขับเคลื่อนเรื่องความตายขึ้นมาสู้ตรงนี้เลย แต่

เมื่อสุดท้ายก็ต้องรู้ว่าไม่สามารถชนะทุกอย่างในธรรมชาติได้ อาจจะมีคนที่รู้สึกว่าเขาก็ไม่อยากเลือกทางนี้หรือ

อะไรยังไงก็ตาม ก็จะต้องมีอีกแขนงนึงเอาไว้รองรับ เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่ง เช่น palliative care 

รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์  

ผมคิดว่า palliative care จะยิ่งสำคัญมากขึ้น เพราะการมีชีวิตที ่ยืนยาวขึ้นต้องมาพร้อมกับการมี

คุณภาพชีวิตที่ดีในตอนท้ายด้วยเช่นกัน แล้วถึงจุดหนึ่งคนจะตัดสินใจว่า palliative care คือการรักษาที่เป็น

ประโยชน์ เป็นการ prolong meaningful life ซึ่งในอนาคตอาจสำคัญมากขึ้นด้วยซ้ำ 

รศ.ดร.นพ.จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์  

ในทางตรงข้ามผมกลับมองว่าความต้องการของ palliative care อย่างน้อย ในระยะสัก 5-10 ปี มีแต่จะ

เพิ ่มมากขึ ้น เหตุผลเพราะว่าคนเรามีโอกาส make choice ก่อนการเสียชีวิตมากขึ ้น เป็นผลมาจากการที่
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เทคโนโลยีทางแพทย์สามารถจัดการกับ acute condition ได้เยอะขึ้นเรื่อย ๆ เช่น คนสมัยก่อนป่วยแล้วก็ตายเลย 

เช่น โคโรน่าไวรัส ไม่จำเป็นต้องมายุ่งกับ palliative care เพราะว่ามันไม่ม ีchoice ให้ตัดสินใจ แต่ว่าโรคประเภท

นี้มีแต่น้อยลงเรื่อย ๆ เปลี่ยนเป็นคนเข้าสู่การเจ็บป่วยด้วยกลุ่มโรคที่เขามีเวลาและมีโอกาสในการตัดสินใจว่าจะ 

ยื้อความตายด้วยความเจ็บปวด หรือจะไม่ยื้อความตายแต่เจ็บปวดน้อยกว่า palliative care ก็คือเทคโนโลยีที่ลด 

suffering เพื่อทำให้ทางเลือกที่สองเป็นทางเลือกที่คนน่าจะเอามาคิดมากขึ้น ถ้าทางเลือกที่สองยัง suffering 

เยอะไม่ว่าจะทางกายหรือทางใจ คนก็จะไม่มีทางเลือก ก็ต้องไปทางเลือกที่หนึ่ง ทีนี้พอมีทางเลือกที่สองขึ้น ชีวิต

อาจจะไม่มีความหวังเพราะไม่ได้รักษาตรงนั้นเต็มที่แล้ว แต่ว่าอย่างน้อยเวลาที่เหลืออยู่ก็ไม่เจ็บปวดทรมาน แล้วก็

มีโอกาสที่จะไปทำในสิ่งที่ตัวเองอยากทำ อยู่กับคนที่อยากอยู่ มี last moment ที่น่าประทับใจกับคนทุกคน แบบ

นี้กท็ำให้ palliative care กลายเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจได้ 

อ.นพ.ภรเอก มนัสวานิช   

ถ้าสามารถอยู่ได้ถึงร้อยปีได้ ก็ต้องดูด้วยว่าจะสามารถเจริญไปขนาดที่ว่าอายุร้อยกว่าปีแล้วอยู่ได้ดี  

เพราะแน่นอนว่ายิ่งแก่ก็ยิ่งมีความเสื่อมเยอะขึ้น ยิ่งมีโรคเยอะตามมา ถ้าไม่สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงตรงนั้น

ได ้อายุขัยร้อยปีอาจจะไม่ใช่ร้อยปีแบบที่ดี 

รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์   

ที่สำคัญคือสถานะตอนตายซึ่งจะเกี่ยวกับการเตรียมตัว ถ้าสมมติอายุสัก 90 ปี แต่แข็งแรงมาก มีการ

เตรียมตัว พึ่งพาคนอื่นน้อยมาก สามารถจะมีชีวิตอยู่ด้วยตัวเองได้ก็นับว่าเป็นเรื่องดี แต่สภาพความเป็นจริงก็คือ 

10 ป ในสภาพที่ต้องพ่ึงพาคนอ่ืน หาเงินไม่ได้เลย ต้องมีคนช่วย แบบนี้ทำให้วิธีการเตรียมตัวเตรียมสังคมต้องปรับ

ให้มารองรับสถานะแบบนี้ให้ได้ ซึ่งผมมองว่ามันจะเป็นไปในรูปแบบเช่นนี้คล้ายแบบญี่ปุ่น ที่มองว่าการมีชีวิตยืน

กลายเป็นเคราะห์ร้าย อยู่คนเดียว เงินก็ไม่พอ ต้องพ่ึงพาคนอ่ืน เพราะฉะนั้นต้องดูสภาวะก่อนตายด้วย ซึ่งในทาง

การแพทย์ก็นับได้ว่าเป็นภาระของเราที่ต้องดูแล พอถึงจุดหนึ่งที่ต้องมีการพึ่งพาและคนไม่สามารถ support 

ตนเองได้ เขาก็มาใช้โรงพยาบาล ทำให้โรงพยาบาลถูกเอามาใช้คนไข้กลุ่มนี้ กลายเป็นว่าทรัพยากรที่เตรียมเอาไว้

ดูแล acute care ก็อาจต้องแบ่งมาใช้ในส่วนนี้ที่อาจไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของโรงพยาบาล 

  รศ.ดร.นพ.จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์  

ผมอาจจะมองต่างสักหน่อย ผมคิดว่าถ้ามอง 20 ปี ข้างหน้า จุดแตกหักจะเหลืออยู่เรื ่องเดียว คือ 

dementia คือโรคทางสมอง กับ depression คือโรคทางจิต เพราะสุดท้ายจะ extend life ได้หรือไม่ อยู่ที่สมอง 

สมองเป็นตัวกำหนดตัวตนของบุคคล อวัยวะส่วนอื่นสามารหามาแทนได้หมดทุกอย่างทางทฤษฎี เช่น robotic 
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technology ที่เข้ามาแทนแขนขา ยกเว้นแต่ความเป็นตัวตนซึ่งถูกสร้างโดยกลไลของสมอง ซึ่งพอสมองเสื่อมแล้ว

ความเป็นตัวตนก็อาจหายไปด้วย ในอนาคตถ้าอิงจากหนังหลายๆเรื่องแต่ก็ยังไม่มีงานวิจัยศึกษาอย่างจริงจัง ใน

หนังจะเห็นว่าเขาจะนำตัวตนหรือข้อมูลของสมองไปใส่ไว้ในคอมพิวเตอร์ซึ่งก็เป็นข้อมูลที่มีปริมาณมาก หรือ

ในทางศาสนาที่เชื่อเรื่องจิตวิญญาณที่มาอาศัยร่างกายที่เป็นวัตถุทางชีวภาพเท่านั้น ถ้าเราย้ายจิตเข้าไปอยู่ใน

คอมพ์ได ้ดังนั้นเราก็จะสามารถเป็นอมตะได้ เพราะคอมพ์ก็เปลี่ยนใหม่ได้เรื่อยๆ ดังนั้นนักสังคมลักมานุษยวิทยาก็

ต้องมาคิดเรื่องนี้ ว่าแท้จริงแล้วอะไรคือ “เรา” 

การที่มีโรคทางสมองและโรคทางจิตมีความเกี่ยวข้องกันยังไงกับ palliative care 

อ.นพ.ภรเอก มนัสวานิช   

คนไข้สมองเสื่อมก็เป็นกลุ่มหนึ่งของคนไข้ palliative care สมองเสื่อมจะเป็นการทำงานระยะท้ายของ

สมอง แต่ไม่จำเป็นว่าร่างกายส่วนอ่ืนต้องเสื่อมไปด้วย 

รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์   

เป็นประเด็นที่สำคัญเช่นกันว่าถ้าหากเรามีภาวะสมองเสื่อมไปแล้วการมีชีวิตอยู่ต่อจะคุ้มค่าสำหรับเขา

ขนาดไหน แล้วแต่คนมองเลย เพราะว่าในบางคนคิดว่าเข้าไม่ได้เป็นตัวเขาแล้ว การมีชีวิตอยู่ต่อไปอาจจะไม่มี

ความหมายอะไร ซึ่งจะตรงกันข้ามกับกลุ่มโรคมะเร็งที่เป็นสภาวะร่างเสื่อม จึงทำให้คนไข้เกิดความเครียดแต่กลุ่ม

ผู้ป่วยโรคสมองญาติจะเครียดแทนคนไข้ ในมุมมองของผมการดูแลคนไข้กลุ่มนี้คือเราพิจารณาว่าเมื่อถึงจดหนึ่งเรา

จะยืดเวลาของคนไข้ไปถึงเท่าใดหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน ประเด็นนี้ก็ยังมีข้อโต้แย้งอยู่เพราะถ้ามองในมุมมอง

ของญาติก็จะมองว่าคนไข้กลุ่มนี้มีความหมายมากต่อชีวิตเขาจึงอยากให้มีชีวิตอยู่ต่อให้นานที่สุด 

อ.นพ.ภรเอก มนัสวานิช   

โดยปกติแล้วถ้ามีอาการสมองเสื่อมขั้นรุนแรง คนไข้มักจะไม่รู้ตัว ไม่ได้รับรู้ว่าต้องทานอาหารให้ครบสาม

มื้อ ต้องน้ำอาบ ประเด็นที่จะมีการพูดคุยกับญาติส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องการให้อาหารทางสายยาง ยิ่งนานวันขึ้น

คนไข้ก็จะยิ่งต้องพ่ึงพามากขึ้น ดังนั้นญาติอาจจำเป็นต้องมาคอยดูแลมากขึ้น เพราะถ้าแผนการรักษาที่ชัดเจนและ

เข้าใจว่ารักษาอย่างไรก็ไม่สามารถกลับมาเป็นแบบเดิมได้ ก็อาจจะทำให้ญาติทำใจได้และเดินทางตามแนวการ

รักษาแบบธรรมชาติ ประคองอาการไปเรื่อยๆ 
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แนวโน้มของโรคสมองเสื่อมในอนาคตเป็นอย่างไร 

อ.นพ.ภรเอก มนัสวานิช   

คนสูงวัยจะเยอะขึ้นตามแนวโน้มเรื่องสังคมสูงวัย และจะมาพร้อมกับสภาวะสมองเสื่อมด้วย และยังมี
โรคอ่ืนอีก คนไข้สมองเสื่อมส่วนหนึ่งเลยเสียด้วยโรคอ่ืนไม่ใช่โรคสมองเสื่อม เช่นมะเร็ง เป็นต้น 

 

ประเด็นเรื่องการสิทธิการตัดสินใจในวาระสุดท้ายผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมเป็นอย่างไร 

 รศ.ดร.นพ.จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์  

การตัดสินใจในผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมส่วนใหญ่จะอยู่ที่ญาติ ตามกฎหมายโดยปกติต้องไปฟ้องศาลเพื่อขอ

เป็นผู้อนุบาลของคนไข ้

 

ในอีก 20 ปีข้างหน้าถ้าประเด็นเรื่องโรคทางสมองมีความสำคัญในสังคมมากข้ึนจะมีผลต่อการกำหนดนโยบาย

อย่างไร 

รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์   

เป็นมุมมองเชิงสังคมคือคนต้องมีทางเลือกในการวางแผนการตายให้ดี ทุกคนต้องพูดเรื่องนี้กันให้เป็น

เรื่องปกติ สมมติว่าถ้าเป็นโรคสมองเสื่อมก็ต้องสามารถวางแผนได้ว่าจะดำเนินการอย่างไร ยกตัวอย่างเช่นไต้หวัน

มีระบบ Living will on cloud ผมจึงมีความเห็นว่าในอนาคตการวางแผนการตายต้องเกิดขึ้น และบุคลากร

ทางการแพทย์ก็มีหย้าที่ในการดำเนินการตามแผนที่คนไข้ได้วางไว้ ความตายเป็นเรื่องที่ถูกพูดมากขึ้น เป็นเรื่องที่

สังคมต้องให้การยอมรับมากขึ้น การทำ Euthanasia เป็นเรื่องปกติ ความเชื่อทางศาสนาก็จะลดน้อยลง ทั้งหมดนี้

คือสิ่งที่อยากให้เป็นแต่อาจจะตอบไม่ได้ทุกอย่างเพราะเราก็ไม่รู้ว่าสถานการณ์ท่ีเกิดนั้นถึงจุดสุดท้ายหรือยัง  

อ.นพ.ภรเอก มนัสวานิช   

ในอนาคตการแพทย์ต้องมีทางเลือกเยอะขึ้น เพื่อรองรับความต้องการที่หลากมากขึ้น เพียงแต่ว่าด้านใด

จะถูกผลักดันมากกว่าอาจต้องขึ้นอยู่กับระบบเศรษฐกิจด้วยว่าบางอย่างมีความต้องการสูงในสังคมก็อาจจะถูก

ผลักดันเยอะหน่อย 
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รศ.ดร.นพ.จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์  

ยกตัวอย่างที ่ชัดเจนคือในตอนนี้กระทรวงดิจิทัลเพื ่อเศรษฐกิจและสังคมกำลังจะทำเรื ่อง  Health 

information on cloud ข้อมูลทางสุขภาพจะอยู่ในระบบที่คนไข้จะสามารถเข้ารับการรักษาจากโรงพยาบาลไหน

ก็ได้ โดยความตั้งใจส่วนตัวของผมที่อยากผลักดันเรื่อง Living will ให้ไปอยู่ในระบบด้วย ไม่ใช่เรื่องข้อมูลทาง

สุขภาพพ้ืนฐานเพียงอย่างเดียว เพราะในกรณีที่มีคนไข้ที่เข้ามารับการรักษาโดยปกติแล้วบุคลกรทางการแพทย์จะ

ถูกฝึกมาให้ช่วยชีวิตก่อนเป็นอันดับแรกเพราะถึงแม้จะมีแผนการตายมายื่นให้เป็นกระดาษ ณ ขณะนั้นก็ไม่

สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นของจริงในเวลาอันสั้น แต่ในกรณีที่คนไข้ได้วางการตายเอาไว้แล้วและขึ้นอยู่ในระบบก็จะ

ง่ายต่อการตรวจสอบมากขึ้น และสามารถทำตามเจตนารมย์ที่แท้จริงของคนไข้ได้ให้ได้ตายดี แต่ก็ใช้เวลาอีกไกล

เนื่องจากไม่ได้มีแค่เรื่องกฎหมายเพียงอย่างเดียว แต่เรื่องความตระหนักรู้และยอมรับของหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 

และระบบต่างๆที ่ต้องเข้ามาสนับสนุนให้เกิดกระบวนเช่นนี ้ขึ ้น   หรือแม้กระทั่งการเตรียมความพร้อมต่อ

ผลข้างเคียงที่จะเกิดขึ้น เช่น หมอทำตามความประสงค์การตายของคนไข้แล้ว แต่ญาติมีการโต้แย้งขึ้นมาว่าไม่ใช่

ของจริง ดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่ท้าทายมากในวงการแพทย์ ในกรณีที่เป็นเหตุฉุกเฉินก็จะมีความยากที่กระบวนการ

ตายดีจะเกิดขึ้นได้ จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อคนทั้งย้านรับรู้การมีอยู่ของ Living will ของคนไข ้ 

รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์   

อีกประเด็นหนึ่งที่ผมที่ความเห็นว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตมากขึ้น ส่วนแบ่งการตลาดเรื่อง Anti-Aging 

เป็นการตลาดมากขึ้น มีคำพูดว่า “Your health is my wealth.” ทางโรงพยาบาลกรุงเทพเองก็มีการผลักดัน

เข้ามาเป็นจุดขาย การชะลอความเสื่อมได้ก็จะเป็นความภูมิใจอย่างของทั้งหมอและคนไข้  แต่สุดท้ายก็คือยัง

ต้องตายอยู ่ดี แต่ในมุมมองเมืองสำหรับในประเทศไทยก็จะมีความต่างค่อนข้างมาก อย่างในขอนแก่น 

palliative care หมอพูดยังไงก็ว่าตามนั้น สำหรับโรงพยาบาลในเมืองอย่างเราบางประเด็นต้องเรียกประชุม

เพ่ือทำความเข้าใจกับหมอด้วยกันเอง เพ่ือจะได้ดำเนินการที่ถูกต้อง  

รศ.ดร.นพ.จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ 

อีกประเด็นที่น่าสนใจสำหรับชีวิตคนเมืองเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ คือธุรกิจประเภทอสังหาริมทรัพย์ หลาย

โครงการหมู่บ้านจัดสรรก็เริ่มเอาปัจจัยด้วยสุขภาพเข้ามาเป็นจุดขาย อย่างหมู่บ้านแถวบางไทร ขายหมดไปเยอะ

แล้ว มีศูนย์สุขภาพอยู่แถวหน้าหมู่่บ้านแล้วเอาโทรศัพท์ฉุกเฉินไปไว้ในบ้านทุกหลัง มีพยาบาลคอยสแตนด์บาย

ตลอด ซึ่งเป็นการทำการตลาดที่มาจากต่างประเทศ จริงๆในทำนองเดียวกันคอนโดแถวจุฬาก็จะขายดีมากถ้า
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โรงพยาบาลทำธุจกิจในแนวนี้ ให้บริการทางด้านสุขภาพเข้าไปถึงตัวที่อยู่อาศัย ดังนั้นเรายังหากินในรูปแบบนี้ได้

สบายเพราะมันมีคนพร้อมที่จะจ่ายและมีกำลังจ่ายไหว 

รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์   

จะเห็นได้ว่าเราต้องมีระบบรองรับว่าใครจะเป็นคนดูแลคนใกล้ตาย ถ้าไม่ใช่ลูก ผมไม่ค่อยรู้ว่า ณ ปัจจุบัน

แนวโน้มในการดูแลคนใกล้ตายในครอบครัวเป็นอย่างไร เพราะสังคมในชนบทและเมืองในประเด็นนี้มีความสำคัญ

ในการจัดการดูแลผู้ป่วยระยะท้าย  

รศ.ดร.นพ.จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ 

ในความเห็นของผม ลูกดูแลได้น้อยลงแน่นอน commitment ในสังคมก็จะน้อยลงเรื่อยๆ เพราะลูกไม่

อยู่ให้เห็นหน้าคร่าตา อยู่ดูแล แต่ปัญหาสำคัญคือเราไม่รวยพอที่จะให้รัฐช่วยดูแลอย่างเต็มรูปแบบ จากการศึกษา

งานของระบบญี่ปุ่น Long term care financing เมื่อนำมาเทียบกันไทยจนกว่าญี่ปุ่นตอนมีหลักประกันสุขภาพ 

และการเตรียมการก็สั้นกว่าครึ่งหนึ่ง ดังนั้นเวลาพูดถึงการดูแลผู้สูงอายุจึงเป็นความท้าทาย เพราะทุกวันนี้คนใน

ครอบครัวเป็นคนดูแล ซึ่งอาจจะว่างงานอยู่แล้ว หรือต้องออกจากงานมา และในบางกรณีไม่สามารถกลับไป

ทำงานได้เพราะว่าห่างหายออกไปจากการทำงานนานเกิน บางทีคนไม่เข้าใจว่าผู้ดูแลมีความสำคัญมาก ประเด็นนี้

จะยิ่งซับซ้อนขึ้นไปอีกถ้าเกิดขึ้นกับสังคมเมือง ถึงอย่างนั้นผมก็ยังยืนยันว่าการมีผู้ดูแลนั้นสำคัญ ในอนาคตที่จะ

เป็นไปได้ผู้ดูแลอาจจะต้องเคลื่อนย้าย เช่น คนดูแลอาจจะดู 3-4บ้าน และมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วย ประเด็นเหล่านี้

เกี่ยวข้องกับการวางผังเมืองโดยตรง ในปัจจุบันการย้ายผู้สูงอายุเพื่อไปซื้อบ้านอยู่ที่ใหม่มันยาก เราต้องอาศัย

ข้อมูล GIS (Geographic Information System) เพื่อจะให้มองเห็นความต้องการของการรองรับในรูปแบบนี้ จะ

ให้รัฐทำหรือเอกชนทำก็ได้ แตข่้อมูลในพ้ืนที่ต้องแน่นว่ามันยังไง อย่างพ่อแม่เนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่าเราไม่ได้ทิ้ง 

แต่จัดการให้ถูกที่ถูกทางให้ได้มากสุดในสังคมที่บีบคั้น พ่อแม่ก็ต้องดูแล ลูกต้องดูแล ผมเลยมองมาในส่วนหนึ่งมัน

คือระบบที่จะมารองรับหรือลดความรู้สึกผิดของลูกหลานลง แต่ในปัจจุบันสังคมเมืองของเราอาจจะยังไม่อยู่ในจุด

วิกฤติขนาดนั้น ผู้สูงอายุเองยังไม่ได้ติดบ้านติดเตียงโดยที่ไม่มีที่พึ่งมากเกินไป อีกหนึ่งระบบที่ขาดไม่ได้ดังนั้นคน

กลุ่มนี้จะเข้ามาอยู่ในโรงพยาบาลแล้วไม่ยอมออก โดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม ก็จะส่งผลกระทบกับการให้บริการ

ทางการแพทย์อ่ืนๆในโรงพยาบาล 
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รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ 

ผมกำลังนึกถึงคอนโดที่มีสัก 1-2 ชั้นเอาไว้สำหรับดูแลคนแกโดยมีพยาบาลคอยดู ซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนกลาง

ในคอนโด หรืออีกชั้นหนึ่งจะเป็นที่รับเลี้ยงเด็ก เพราะถ้าเราไม่ดีไซน์รองรับไว้ สุดท้ายก็จะไม่มีอะไรรองรับเลย บน

แนวคิดที่ว่าจะทำให้คนอยู่ในสังได้นานที่สุดจึงความพยายามที่สร้าง Day care ที่ชุมชนเอาคนแก่ไปทิ้งไว้ ซึ่งบางที

การจราจรมันก็ไม่เอ้ืออำนวย ถึงยังไงเรื่อง Hospice care ที่มีความเข้มแข็งถึงจะมีประสิทธิภาพ 

อ.นพ.ภรเอก มนัสวานิช   

ผมมองว่า Hospice care ที่เป็นบ้านตัวเองน่าจะน้อยลงเยอะในอนาคต คงจะเป็นสถานที่ที ่มีการ

ออกแบบมาเพื่อรองรับน่าจะได้รับความนิยมมากกว่าบ้านของตัวเอง เพราะบ้านเองยังมีข้อจำกัดบางอย่างที่

สถานพยาบาลหรือโครงสร้างอื่นข้างนอกจะสามารถตอบโจทย์ในส่วนนั้นได้ คนสูงอายุส่วนใหญ่ทุกวันนี้ก็ไม่ได้

คาดหวังมากแล้วว่าลูกหลานจะต้องมาดูแลตนเองตอนแก่ แต่มองว่าตนเองต้องอยู่ให้ได้โดยที่ไม่ต้องเป็นภาระใคร 

ดังนั้นการมาอยู่โรงพยาบาลจะตอบโจทย์มากกว่า เพราะเมื่ออยู่บ้านก็จะเป็นภาระ  

รศ.ดร.นพ.จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ 

เมื่ ิอตอนที่เราเคยศึกษาเรื่อง Hospice มันก็จะมีประเด็นการทำให้ Hospice เป็นวิชาชีพหรืออาชีพ 

เพราะส่วนมากในปัจจุบันถ้าเราเป็นคนดูแลญาติมาเป็นระยะเวลานานจนมีความรู้เรื่องการดูและผู้ป่วยหมดแล้ว 

และญาติเกิดเสียชีวิตไป ความรู้ทักษะเหล่านี้ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรต่อไปในอนาคต ดังนั้นผมมองว่าการให้บริการ

เรื่องนี้โรงพยาบาลยังมีข้อจำกัดเพราะในโรงพยาบาลญาติมาเฝ้าตอนกลางคืนไม่ได้ ถ้านอนได้ก็จะลดค่าใช้จ่ายใน

ช่วงเวลากลางคืน ลักษณะจะคล้ายอพาร์ทเมนท์ สองห้องนอนที่อาจจะเข้ามาอยู่สัก 2 สัปดาห์เมื่อเสียชีวิตก็ย้าย

ออก แต่โรงพยาบาลไม่ได้ถูกออกแบบเพื่อรองรับบริการเหล่านี้ ที่ญาติจะเข้ามาอยู่ด้วยได้อย่างสบาย คิดว่าคน

ที่มาอยู่ในที่แบบนี้สำหรับสังคมไทยอาจจะต้องมีจิตแข็งนิดนึง เพราะห้องที่กำลังใช้บริการอยู่ก่อนหน้านี้ก็มีคน

เสียชีวิตที่นี่มาไม่รู้เท่าไหร่ จึงไม่รู้ว่าวัฒนธรรมไทยจะรับได้มากน้อยแค่ไหน อย่างในโรงพยาบาลก็รู้กันอยู่ว่าห้องนี้

ก็มีคนเสียชีวิตไปเมื่อไม่นาน แต่คนไม่ได้เข้าใจว่ามีคนตาย แต่กับในHospice careไม่ใช่ เพราะเราต้องเข้าไปอยู่

ต่อและตายต่อจากเขา ก็เลยน่าจะคิดว่าคนไทยจะรับแนวคิดนี้ได้ไหม 
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ผู้ป่วยมีอาการแย่ลงเมื่อรู้ความจริงว่าตนเองอยู่ในสภาวะใกล้เสียชีวิตจริงหรือไม่ 

อ.นพ.ภรเอก มนัสวานิช   

อาการแย่ลงจริง แต่การที่ได้รู้ความจริงในบางทีมันทำให้คนไข้ได้เตรียมใจได้เร็ว ได้เตรียมตัววางแผน

อะไรต่างๆที่จะเป็นประโยชน์มากที่สุดต่อจากนี้ เพราะยังไงเสียเขาก็ต้องรู้ความจริงและอาการแย่ลงอยู่ดี ดังนั้น

การได้รับรู้เร็วและมีเวลาเตรียมตัวจัดการอะไรได้มากขึ้นน่าจะดีกว่า แต่หมอก็จะเทคนิคในการบอกถ้าเกิดคนไข้

ถามต่อหน้าแล้วญาติบอกไว้ว่าห้ามบอก เช่นว่าหมอยังให้คำตอบหรือตอบตอนนี้ไม่ได้้ ถ้าเกิดผลออกมาคนไข้

อยากรู้ไหม ซึ่งเราจะเห็นปฏิกิริยาของทั้งคนไข้และญาติด้วย 

รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ 

แต่ในอนาคตการรับรู้ของคนไข้จะมากขึ้นกว่านี้อีกเยอะ มันจะไม่ใช่แบบนี้แล้ว จะไม่มีสถานการณ์ที่จะ

มาปิดบังกันแบบสมัยก่อน ในต่างประเทศตอนนี้เขาก้าวหน้ามาก บางทีก็รู้อาการของตัวเองมากกว่าหมอเสียอีก 

รศ.ดร.นพ.จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ 

ตอนนี้ผลการตรวจของคนไข้ คนไข้ก็สามารถอ่านได้หาข้อมูลต่อได้ อยากค้นคว้าต่อเพื่อให้ตนเอง

สามารถอยู่ต่อได้ หรือหาทางออก ทางรักษาตนได้ดีที่สุด มันเป็นธรรมชาติของคนในยุคใหม่ และคนยุคเก่าที่ไม่

สนใจรายงานทางการแพทย์ของตนเองหรืออ่านไม่ออกไม่อยากหาอะไรเพ่ิมเติมก็จะล้มหายตายจากไปเรื่อยๆ 

สำหรับเรื่อง Euthanasia ที่คนในสังคมบอกว่าเป็นเรื่องที่ไม่ควรพูดเพ่ือเป็นการชี้ทางให้คนทำมากข้ึน 

รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ 

ผมมองว่าเราควรมี Palliative care ให้ดีที่สุดก่อน แล้ว Euthanasia ก็เป็นอีกขึ้นหนึ่งซึ่งคงมีบางกรณีใน

อนาคตที่เหมาะสมที่จะทำ เราอาจจะต้องศึกษาจากต่างประเทศให้มากกว่านี้ก่อน เราก็จะรู้ว่าการทำแบบนี้ก็ไม่ได้

ทำให้เกิดผลร้ายอะไรมากตามที่ทุกคนคิด เรื่องความเชื่อทางศาสนาในปัจจุบันหรืออนาคตมันน่าจะบังคับกันยาก

แล้ว ถ้าเราไม่ได้มีความเชื่อทางศาสนาเหมือนกัน แต่ผมก็ยังไม่เห็นด้วยที่เราจะจบชีวิตเร็วเกินไป 

รศ.ดร.นพ.จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ 

Euthanasia ถ้าหมอไม่เป็นคนทำแล้วคนไข้กระทำเองมันก็คือการฆ่าตัวตายนะ ถ้าเรายังไม่มีวิธีการนี้

รองรับ คนไข้ท่ีหาทางออกไม่ได้ก็จะลงมือเอง แต่ทีนี้สังคมไทยต้องระวังเพราะเวลาคนฆ่าตัวตายส่วนใหญ่เราก็จะ
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มองว่ามาจากความเครียด จริงๆอารมณ์ชั่ววูบก็อาจจะส่วนหนึ่ง แต่การไม่มีระบบรองรับมันก็อาจจะเกี่ยวข้องด้วย 

มันยังมีเรื่องหลายอย่างทับซ้อนอยู่ทั้งมุมมองทางการแพทย์บางกลุ่มยังมองว่ามันเป็นการกระทำสำหรับคนสิ้นหวัง 

(No hope) มุมด้านศาสนาเรื่องการทำร้ายชีวิตตนเอง และมุมด้านกฎหมายจะทำยังไงหรือจะรู้ได้อย่างไรว่าไม่ใช่

การฆาตกรรม แต่เรื่องศาสนาจะสำคัญน้อยลงจริงๆเพราะความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์สามารถอธิบายคนรุ่น

ใหม่ได้มากกว่า แล้วแนวโน้มพวกนี้ก็จะมีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งมันจะมากระทบหรือเปลี่ยนมุมมองในเรื่อง 

Euthanasia ไป 
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ภาคผนวก ค สรุปการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญที่เกี่ยวข้อง 

การสัมภาษณ์ ดร.นัทธี จิตสว่าง (อดีตอธิบดีกรมราชทัณฑ์) 

อยากให้อาจารย์ช่วยอธิบายภาพปัจจุบันของการก่อคดีที่เก่ียวกับความรุนแรงถึงเสียชีวิตเป็นอย่างไร 

ในฝั่งของผู้กระทำผิดจะแบ่งเป็น 2 ประเภท 1. นักฆ่ามืออาชีพ คนเหล่านี้มักมีความพอใจที่ได้เห็น

ผู้ถูกกระทำบาดเจ็บหรือถึงแก่ความตาย ส่วนมากจะมีประวัติในการฆ่าสัตว์ หรือเคยชินกับการฆ่าหรือความ

ตาย  2. ผู้กระทำผิดจากบันดาลโทสะ ทำไปโดยไม่คิดอะไร เป็นอารมณ์ชั่ววูบ ไม่ได้ตั้งใจ หากย้อนเวลาได้จะไม่ทำ 

มองว่าความตายเป็นเรื่องรุนแรงและร้ายแรง ส่วนในฝั่งของเหยื่อที่เป็นผู้ถูกกระทำนั้น ประเภทแรกก็คือคนที่มี

ชีวิตปกติธรรมดา ไม่ได้คาดคิดว่าตนเองจะต้องมาเจอกับเหตุการณ์โหดร้ายถึงขั้นทำร้ายร่างกายหรือเสียชีวิต 

ประเภทที่สองอยู่ในสังคมที่มีความเสี่ยง หรือโหดร้าย มักจะกลัวตายอยู่แล้ว ก็จะรู้ว่าตนเองอาจถึงตายได้ 

อาจารย์เห็นภาพของแนวโน้มที่เปลี่ยนแปลงไปจากอดีตของความรุนแรงในการก่อเหตุ  เพราะจากตามสื่อเรา

จะเห็นความรุนแรงมากข้ึน จึงอยากถามความเห็นจากผู้ที่ใกล้ชิดผู้ต้องขังว่าในความเป็นจริงแล้วเป็นเช่นไร 

มองว่ามีความรุนแรงมากขึ้น สังคมกำลังเผชิญหน้ากับความรุนแรงที่มากขึ้น ในสองลักษณะ ประการแรก

สังคมรับรู้ถึงความรุนแรงได้มากขึ้นและถี่ข้ึน อีกประการหนึ่งคือความเป็นจริงในเนื้อหาก็มีความรุนแรงที่เพ่ิมมาก

ขึ้น ในส่วนของการรับรู้ก็เป็นผลมากจากสื่อที่มีความรวดเร็วและเข้าถึงได้ง่าย อย่างในสมัยก่อนที่ไม่มีอินเตอร์เน็ต

เหตุการณ์อาจจะเกิดขึ้นเหมือนกันแต่สื่ออาจะเข้าไม่ถึง การรายงานข่าวในรูปแบบที่รวดเร็วจึงไม่ค่อยเกิด ในเรื่อง

ของเนื้อหาและวิธีการก็มีความรุนแรงมากขึ้นจริง ในสมัยก่อนอาจจะมีบ้างแต่นานๆที ที่มีความรุนแรงมากขึ้น

เพราะ ประชากรมากขึ้น ความเป็นเมืองมากขึ้น สื่อต่างๆก็มากขึ้น 

ในมุมมองของอาจารย์คิดว่าความเป็นเมืองมีความเกี่ยวข้องอย่างไร 

ความเป็นเมืองในแง่ของพื ้นที ่มีบริเวณที่เอื ้อต่อการก่อเหตุมาก ที ่เป็นมุมอับเป็นซอกหลืบ ซอย

ค่อนข้างมาก หรือเรื่องของเศรษฐกิจ ความเหลื่อมล้ำก็ทำให้เกิดการกระทำผิดมากขึ้น ประชากรมากขึ้นจึงเกิด

ความกระทบกระทั่งกันได้ง่ายขึ้น ในตอนนี้ยังไม่มีใครศึกษามาอย่างเด่นชัดแต่ก็เป็นข้อสังเกตหนึ่งที่เกิดขึ้นจริง 

ปริมาณมากขึ้นจริงแต่ว่าเกิดขึ้นจากเหตุใดก็ยังไม่ทราบแน่ชัด 

ทางราชทัณฑ์มีบันทึกเรื่องพฤติกรรมกระทำความผิดหรือไม่ 

ไม่มีอยู่ที่กรมราชทัณฑ์ จะมีแค่การแบ่งประเภทคดี รายละเอียดเหล่านั้นจะได้จากการสัมภาษณ์ หรือ

จากคำพิพากษาของศาล  
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สำหรับในบางคดีที่เป็นคดีใหญ่หรือสะเทือนขวัญสื่อมักรายงานว่าต้องดูแลผู้กระทำผิดเหล่านี้อย่างเข้มงวด
เพราะผู้ต้องหาคนอื่นอาจะทำเข้ามาทำร้ายได้ ความจริงแล้วการกระทำที่รุนแรงมากๆในเหล่าผู้กระทำผิด
ด้วยกันเองก็ไม่สามารถรับได้หรือไม่ 

ไม่น่าจะเป็นเรื่องจริง เพราะในนั้นถ้าใครทำร้ายใครจะมีโทษ มีกฎระเบียบควบคุม มีแต่ในกรณีที่จะเกิด

เหตุจากการกระทบกระทั่งกัน 

เพ่ือความเข้าใจที่ถูกต้องคดีส่วนใหญ่เป็นคดียาเสพติดถูกต้องหรือไม่ 

1.       ยาเสพติด 
2.       ลักทรัพย์ 
3.       ทำร้ายชีวิตและร่างกาย 
4.       ฆ่าถึงชีวิต 

คดีการฆ่าถึงชีวิตเป็นสัดส่วนที ่น้อยกว่าประเภทอื่น ดังนั ้นถ้าจะเทียบต้องเทียบกับประเทศอ่ืน 

ยกตัวอย่างเมื่อเทียบกับสิงคโปร์ในคดีฆ่า ไทยจะมีจำนวนการก่อเหตุมากกว่า ข้อมูลพวกนี้ดูได้จากเว็บไซต์ 

murder rate จะบอกถึงอัตราการก่อคดีฆาตกรรมทั่วโลก อันดับหนึ่งตอนนี้คือ ประเทศเอลซัลวาดอร์ บราซิล 

แม็กซิโก แถบนั้น แต่ต้องเทียบกับประชากรหนึ่งแสนคน เพื่อจะได้อยู่ในมาตฐานเดียวกัน ประเทศไทยก็อยู่ใน

ระดับกลางๆ ขึ้นอยู่กับประเภทของของคดีฆ่าอีกท ีแต่ก็ถือว่าไทยมีความารุนแรงในสังคมค่อนข้างเยอะ  

เราสามารถพูดได้มั้ยว่าสังคมบีบคั้นให้คนไม่อดทนต่ออะไรเท่าไหร่ 

ต้องยอมรับว่าคนไทยหัวร้อนมากขึ้น ประเด็นนิดๆหน่อยก็ก่อเหตุได้แล้ว ยิ่งวัยรุ่นยิ่งไม่ต้องพูดถึง เบิ้นรถ

ดังใส่กันก็ฆ่ากันได้ ก็ถือว่าคนไทยหัวร้อนมากขึ้น การยับยั้งน้อยลง ส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของการบังคับใช้กฎหมาย 

การทำให้คนมีสต ิเรื่องสภาพแวดล้อมที่ทำให้คนขาดการยับยั้ง ขาดsocial bond มากขึ้น  

ในตอนนั้นคดีสมคิด พุ่มพวงก็ไม่ได้มีข้อมูลถึงเรื่องพฤติกรรม ภูมิหลังของผู้ก่อเหตุ ก็ต้องดูจากตามข่าว

เอาไม่ได้มีที่ไหนที่รวบรวมข้อมูลไว้ 

เพราะอะไรเราถึงไม่มีข้อมูลที่ละเอียดเกี่ยวกับพฤติกรรมการกระทำผิด 

เพราะเราไม่มีเจ้าหน้าที่เพียงพอในการเก็บข้อมูล แต่ในต่างประเทศมีเพราะข้อมูลลิ้งค์กันหมด ดังนั้นเรา

จึงจะศึกษาได้จากหนังสือพิมพ์ ขอสำนวนจากศาลรายบุคคล หรือสัมภาษณ์เอง ข้อมูลจากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะ

ไม่มาถึงกรมราชทัณฑ ์ข้อมูลจากศาลก็ไม่ไปถึงกรมราชทัณฑ์ ในที่นี้หมายถึงข้อมูลโดยละเอียดที่เราต้องการ 
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การดำเนินการแตกต่างกันมั้ยระหว่างกรมราชทัณฑ์ในต่างจังหวัดกับในเมือง 

เรื ่องการดำเนินการไม่ต่างกันแต่ต่างกันที่ประเภทคดี เช่นในเมืองก็จะมีปล้นจี้ คดีธุรกิจ แต่ถ้าเป็น

ต่างจังหวัดก็เป็นเรื่องบุกรุกที่ดิน หรือถึงแม้เป็นคดีประเภทเดียวกันเช่นลักทรัพย์ก็จะมีรายละเอียดที่ต่างกันเช่น

ในต่างจังหวัดจะลักอุปกรณ์การเกษตร ในเมืองก็จะลักของมีค่า มอเตอร์ไซค์ การเข้าเรือนจำที่ไหนจะขึ้นอยู่กับ

ศาลว่าจะสั่งให้ไปที่ไหน สุดท้ายอาจขอย้ายได้ ส่วนใหญ่ถ้ากระผิดในกรุงเทพก็จะอยู่ในกรุงเทพ ยกเว้นแต่ต้องการ

จะระบายคนออกไป 

ดูจากสถิติตามเว็บ crime index เทศที่พัฒนาแล้วอย่างอเมริกา อังกฤษก็น่ากลัวเหมือนกัน  อาจารย์มี
ความเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างไร 

ในความคิดผมก็คิดว่าเป็นเพราะประชากรเยอะ อย่างอินโดเนเซียมีค่าเฉลี่ยต่ำเพราะว่าถึงประชากรเยอะ

แต่ว่าประเทศแบ่งเป็นเกาะๆ 

ในต่างประเทศมีแนวโน้มความรุนแรงอย่างไรบ้าง 

ในอเมริกา อเมริกาใต้ มากกว่าประเทศไทยนะ ญี่ปุ่นก็มีบ้าง แต่ในประเทศที่เจริญแล้วก็จะมีปัจจัยเรื่อง

ความเครียดด้วย จะมีคดี mass killing เยอะ พวกกราดยิง อย่างในนิวซีแลนด์ที่เป็นประเทศที่มีดัชนีความสงบสุข

เยอะก็ยังมีคนกราดยิงมุสลิมในโบสถ์ นอร์เวย์ก็มี อเมริกาก็มี แต่บางทีจะถือว่าเป็นคนเสียสติ อย่างในอเมริกาจะ

เกิดความเครียดค่อนข้างมาก หรือพวกที่ฆ่าด้วยความสนุก spare killing หรือ serial killing ส่วนใหญ่จะเป็นคน

สติไม่สมประกอบ 

มีคดีไหนที่สะเทือนใจอาจารย์เป็นพิเศษไหม 

คดีของศักดิ์ปากรอ คดีแขวนคอห้าศพที่ภาคใต้ก็ถือว่าโหดร้ายมากสำหรับผม ส่วนใหญ่จะประหลาดใจ

ในที่มาของบุคคลนั้นมากกว่ามากระทำความผิดได้อย่างไร เช่น หมอฆ่าหั่นศพ หรือคดีของผอ.กอล์ฟที่ปล้นร้าน

ทอง 

โทษประหารมีแนวโน้มจะยกเลิกหรือไม่ 

เราไม่มีการประหารมาประมาณ 9 ปีแล้วในทางปฏิบัติ แต่ยังไม่ได้ยกเลิกกฎหมาย พึ่งนำกลับมาใช้ใหม่

ในปีที่ 9 โดยการใช้เข็มฉีดยา รายต่อไปจะมีหรือไม่ก็ตอบไม่ได้เพราะเราไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้นาน เราจะรู้แค่
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หนึ่งก่อนหน้าเพ่ือเตรียมการ การฉีดยาจะฉีดโดยเพชรฆาตที่สมัครใจ ฉีดทั้งหมดสามเข็ม เข็มแรกเป็นยานอนหลับ 

ยาคลายกล้ามเนื้อเพ่ือไม่ให้กล้ามเนื้อกระตุกและสุดท้ายสารเคมีโพรแทสเซียมคลอไรด์ที่ทำให้หัวใจหยุดเต้น  

ปฏิกริิยาของผู้ต้องขังที่ใกล้โดนประหารเป็นอย่างไร 

ขั้นตอนมันก็คือช่วงเย็นถ้ามีผู้คุมเดินกันมาเป็นแถวแล้วไปหยุดอยู่ที่ห้องไหนแสดงว่าคนในห้องนั้นโดน 

จากนั้นผู้คุมก็จะอ่านฎีกาจากศาลเพื่อเรียกผู้ต้องขังออกมาเพื่อเบิกตัว มาตีตรวน และพาเดินมาทำประวัติพิมพ์

ลายนิ้วมือเพ่ือยืนยันตัวตน และโทรศัพท์คุยกับญาติ สั่งอาหารตามที่อยากทาน และพานั่งรถกอล์ฟเพ่ือไปยังพ้ืนที่

ดำเนินการ ทำพิธีทางศาสนา ถอดตรวนและนำขึ้นเตียงเตรียมฉีดยา 

ไม่มีผู้ต้องหาคิดจะหนีจากการประหาร ณ ตอนนั้นเลยหรอ 

ณ ตอนนั้นมันหนีไม่ได้และมันถึงคราว 

แสดงว่าการยอมรับการตายของนักโทษประหารต้องเกิดขึ้นเร็วมาก 

ในความเป็นจริงแล้วเมื่อเขาได้รับโทษประหารชีวิตก็ต้องทำใจไว้อยู่แล้ว แต่ว่าสิ่งที่เขารอคือการอภัย

โทษ จากโทษประหารชีวิตเหลือเป็นโทษจำคุกตลอดชีวิต เพราะงั้นถ้าเกิดว่ายังไม่ได้รับอภัยโทษทุกคนก็ต้องทำใจ

เผื่อไว้ปลงไว้ สมัยนี้ยังดีกว่าตอนยิงเป้ามาก เพราะทรมานจริง ต้องหิ้วปีกไปผูกท่ีหลัก พอยิงไปบางทีไม่ตายทันที 

อย่างคนอ้วนก็อาจจะไม่ตายทันที พอถอดออกมาแล้วยังเห็นว่าไม่ตาย ก็ต้องจับไปผูกใหม่แล้วยิงใหม ่ 

สมัยอาจารย์เป็นอธิบดีกรมราชทัณฑ์ตอนนั้นยิงเป้าไปก่ีคน 

ตอนที่ยังมีการยิงเป้ายังไม่ได้เป็นอธิบดี พอได้เป็นอธิบดีแล้วก็เสนอให้มีการฉีดยา ก็ถือว่าได้ตายสงบ ซึ่ง

บางทีกลุ่มผู้เสียหายจะวิจารณ์ว่ามันตายง่ายเกินไปกับสิ่งที่ได้ก่อคดีโหดร้าย ในขั้นตอนพวกนี้ต้องมีหมอตรวจว่า

เสียชีวิตแล้วจริงๆ แล้วเอาออกช่องประตูผีให้ญาติมารับไปดำเนินตามพิธีทางศาสนา 

อาจารย์ต่อสู้เพื่อให้เปลี่ยนวิธีประหารชีวิตนานแค่ไหน 

ไม่นานครับ ตอนนั้นเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เข้าสภาก็ได้เลย แล้วก็ต้องไปแก้กฎหมาย มาตรา

19 จากเดิม นำไปยิงเสียให้ตาย เป็น ฉีดสารพิษเสียให้ตาย ค่าใช้จ่ายก็เพิ่มมานิดหน่อยจากการยิงเป้าแต่ยาที่ใช้

ฉีดก็เป็นยาที่ใช้อยู่แล้วในโรงพยาบาลปัจจุบัน แต่เราให้เกินขนาดจนเสียชีวิตเท่านั้นเอง 
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ถ้าแนวโน้มของความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆคิดว่าต่อไปอีกในอนาคตจะมีทิศทางเป็นอย่างไร 

สหประชาชาติกำหนดเรื ่องความรุนแรงอยู่ใน SDGs (sustainable development goal) เป็นความ

รุนแรงทุกรูปแบบ เช่น ความรุนแรงจากการฆ่าตัวตาย ความรุนแรงจากการก่อการร้าย วางระเบิด แต่จะได้ลด

จริงๆหรือไม ่มากน้อยแค่ไหน ก็ต้องดูกันต่อไป 

แล้วตอนนี้ทางกรมราชทัณฑ์มีแนวทางอย่างไรบ้างที่จะลดความรุนแรงให้ได้ตามเป้าหมายของสหประชาชาติ 

ความรุนแรงมันก็มีหลายรูปแบบ แล้วก็ต้องมีมาตรการจากหลายๆฝ่าย คนที่ดูแลตรงนี ้อยู่จะเป็น

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ส่วนใหญ่จะเป็นเรื ่องของความรุนแรงในครอบครัว และ

กระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้รวบรวมข้อมูล 

ในอีก 20 ปีข้างหน้าทางกรมราชทัณฑ์จะมีแนวโน้มการดำเนินการอย่างไร 

ตอนนี้เราต้องมีความพยายามในการจะแยกผู้กระทำผิด พวกที่เป็นอันตรายต่อสังคมต้องเก็บไว้ใน

เรือนจำ ส่วนพวกที่กระทำการโดยพลั้งพลาดก็ปล่อยออกมาได้ เช่น คดีสมคิด คือต้องเก็บเอาไว้ในเรือนจำ ซึ่งการ

กรองคนเหล่านี้ต้องกรองให้มากขึ้น เช่นทำหมายเหตุไว้ว่าคดีประเภทนี้ปล่อยตัวออกมาไม่ได้ ห้ามได้รับอภัยโทษ  

การที่มีแนวคิดจะกักตัวผู้กระทำผิดร้ายแรงไว้นานๆจะส่งผลทำให้นักโทษล้นคุกมากขึ้นหรือไม่ 

ถ้าเราเก็บตัวผู้ต้องหาในคดีร้ายแรงเอาไว้ในเรือยจำจะเท่ากับว่าในเรือนจำจะมีแต่คนที่มีคดีร้ายแรง คดี

เล็กน้อยก็จะได้รับการปล่อยเป็นการคุมประพฤติและติดอีเอ็มแทน เหมือนในต่างประเทศในเรือนจำก็จะมีแต่คดี

ร้ายแรง และต่อไปจะใช้อีเอ็มเยอะขึ้น 
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ภาคผนวก ง ไฟล์นำเสนอความก้าวหน้าโครงการ 
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ภาคผนวก จ ข้อเสนอเชิงนโยบาย 

ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายว่าด้วยการตายในรายงานฉบับนี้ อยู่บนฐานคิดที่ว่านโยบายที่จะเกิดประโยชน์

แท้จริงแก่ประชาชนและสังคม คือนโยบายที่ให้น้ำหนักกับเสียงของความทุกข์ยากมากกว่า การช่วงชิงพื้นที่

ในทางการเมือง หรือการไหลไปตามกระแส โดยไม่คำนึงถึงความเหมาะสมกับบริบทเชิงพื ้นที ่และเวลา  

นโยบายว่าด้วยการตายที่ดีพึงตอบโจทย์ของการตายที่เปลี่ยนแปลงและผันแปรไปตามพลวัตรของสังคมและ

วัฒนธรรม ที่ได้ทำให้ภาพของความหลากหลายของประสบการณ์การตายปรากฎขึ้นมากมายอย่างไม่อาจ

พรรณาได้หมด  เราคงไม่อาจจินตนาการภาพการตายที่มีเพียงอุดมคติเดียวแล้วนึกไปว่านโยบายจะนำพาทุก

คนไปสู่จุดนั้น แต่ภายใต้สภาวะของสังคมปัจจุบันที่เต็มไปด้วยความเหลื่อมล้ำ เรากำลังมองเห็นภาพของการ

ตายที่บอกเล่าถึงความดิ้นรนกระเสือกกระสน  การถูกกดทับ ความแปลกแยก และความยากลำบากอื่น ๆ ที่

ผสมปนเปอยู่ในเส้นทางชีวิต   ยิ่งไปกว่านั้นการที่คนจำนวนไม่น้อยต้องจากไปโดยไม่เคยรู้ว่าตนเองมีคุณค่า

อย่างไรต่อใครบ้าง และเดินสู่วาระท้ายของชีวิตโดยปราศจากทางเลือก ภาพของการจากไปอย่างโดดเดี่ยว

พร้อมกับความรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจในบุญวาสนาที่ทำให้ต้องก้มหน้ารับกรรมในชาตินี้ เหล่านี้เป็นตัวสะท้อนว่ายัง

มีความต้องการในวาระท้ายอีกจำนวนมากที่ถูกละเลยในระดับสังคม  นอกจากนี้การใช้ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ

เป็นแกนหลักของการกำหนดนโยบาย ยังสร้างให้เกิดความจำกัดของการเข้าถึงบริการและการดูแลในวาระท้าย

ของชีวิต   ด้วยความเชื่อที่ว่านโยบายที่ดีจะปลดปล่อยให้พลังในตนของปัจเจก (agency) ให้สามารถทำงานได้

จริง  ข้อเสนอในรายงานฉบับนี้จึงมุ่งเน้นให้เกิดนโยบายการตายที่ขยับออกจากพรมแดนทางการแพทย์ -

สาธารณสุขสู่การเป็นนโยบายทางสังคมที่จะทำให้วาระท้ายของชีวิต เป็นไปอย่างราบรื่น มีคุณภาพ และทิ้ง

ภาระไว้เบื้องหลังน้อยที่สุด 

 คงจะเป็นการดีไม่น้อยหากเรื่องเล่าจากชีวิตจริงของผู้ป่วยระยะท้ายและบุคคลรอบข้างของผู้ป่วยจะ

เป็นกระบอกเสียงที่สื่อสารไปยังสาธารณะถึงความต้องการที่แท้จริง สิ่งที่ขาดหายไป และจึงเริ่มตั้งคำถามว่า

เราต้องการอะไรจากการมีนโยบายสังคมว่าด้วยการตาย 

 

เรื่องเล่าจากข้างเมรุ 

 เธอแหงนหน้ามองท้องฟ้า เพื่อส่งควันสีเทาที่พวยพุ่งออกจากปล่องเล็กๆแคบๆนั้นขึ้นสู่ฝากฟ้าที่โปร่ง

โล่ง ใสสว่าง สวยสะอาด ช่างผิดกันลิบลับกับโลกข้างล่างที่เธอยืนมีลมหายใจอยู่  เธอทอดถอนใจเบาๆ ด้วย

ความรู้สึกบอกไม่ถูก มันปะบนกันไปหมดระหว่างความโศกเศร้าเสียใจจากการพลัดพรากชั่วนิรันดร์ กับ

ความรู้สึกผิดเมื่อจินตนาการไปถึงลมหายใจสุดท้ายที่นอนรอความตายอย่างหมดหวังและจากไปอย่างโดดเดี่ยว 
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ความกลัวและหวาดระแวงที่ได้เรียนรู้ว่าโรคภัยไข้เจ็บไม่เคยปราณีใคร หนำซ้ำยังต้องกังวลและกลัดกลุ้มถึง

ภาระมากมายที่รออยู่เบื้องหน้า แต่จะทำอย่างไรได้ เมื่อยังมีลมหายใจเธอก็คงต้องก้มหน้ายอมรับชะตาและหา

หนทางที่จะเดินต่อไปจนกว่าจะจบ 

 เธอนั่งพักในศาลาที่ปกป้องเธอจากอากาศที่แสนจะร้อนอบอ้าว แดดระยิบระยับภายนอกแผดเผาผิว

กายจนปวดแสบปวดร้อน เธอพักสายตาจากท้องฟ้า มองไปยังเมรุเบื้องหน้า ครุ่นคิด .... ชีวิตของเธอคงไม่ต่าง

อะไรกับแม่ที่เพิ่งจากไปและใครอีกหลายคน...   เธอเป็นลูกสาวคนเดียวและเป็นคนเล็กจากลูกทั้งหมด 3 คน

ของพ่อ-แม่  เติบโตมาในครอบครัวที่ไม่มีญาติโกโหติกามากนัก พ่อ-แม่ของเธอเมื่อยังมีชีวิตท่านเป็นเจ้าของ

ร้านชำเล็กๆ อยู่ริมน้ำบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา  กิจการพอมีรายได้เลี้ยงตัว เก็บเล็กผสมน้อยพอส่งลูกเรียน

ได้ แต่ไม่มีเหลือเก็บ   5 ปากท้องและเด็ก 3 คนที่ต้องร่ำเรียนคือเหตุผลที่แม่ต้องกินใช้อย่างกระเหม็ดกระแหม่

เสมอมา ... แม่มีเสื้อผ้าให้เธอและพ่ีๆเพียงพอที่จะใส่ได้สัก 3 วัน ไม่นับชุดนักเรียนที่ต้องซักกันรายวัน เพ่ือที่จะ

ใส่เดินไปเรียนหนังสือที่โรงเรียนวัดละแวกบ้าน ไม่ต้องพูดถึงเงินค่าขนมรายวันที่ได้จากแม่ ที่เพียงพอแค่อาหาร 

1 จาน น้ำดื่ม 1 แก้วเท่านั้น  ทว่าชีวิตในวัยเด็กกลับมีความสุขเหลือเกินเมื่อมองย้อนกลับไป เธอเห็นภาพของ

ตนเองเที่ยวเล่นยิงนกตกปลากับเพ่ือนฝูงรุ่นราวคราวเดียวกัน ได้หัวเราะเสียงดัง และใช้ชีวิตเป็นเด็กสมวัย  แม้

ครอบครัวไม่ร่ำรวยเงินทองแต่ได้กินดีมีสุขจากความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ กุ้งสดๆ ปลาเป็นๆ จากแม่น้ำ 

เป็นอาหารมาตรฐานที่ทำให้เธอและพ่ีๆโตมาได้  ชุมชนเล็กๆที่เอ้ืออารีแห่งนั้นมีเพ่ือนบ้านที่แบ่งปันข้าวสาร ไข่

เป็ดไข่ไก่ ผักผลไม้ให้กันและกัน ช่างเป็นความอบอุ่นท่ีนึกถึงครั้งใดก็รู้สึกเป็นสุข ระคนใจหาย  

วันเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว เมื่อเธอและพี่ๆเรียนสำเร็จและเลือกที่จะมองหาอนาคตที่ดีกว่าใน

กรุงเทพ พ่อแม่ของเธอจึงตัดสินใจขายร้านชำ ได้เงินมาก้อนหนึ่งไม่มากนัก  ท่านเลือกท่ีจะย้ายถิ่นฐานมาอยู่ใน

เมืองใหญ่แห่งนี้กับพี่ชายคนโต -ลูกคนที่แม่รักที่สุด   สังคมกรุงเทพต้อนรับพ่อแม่ในฐานะคนแปลกหน้าที่ไม่

คุ้นเคยกับชีวิตที่เคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว นานวันเข้าท่านทั้ง 2 ก็เหลือเพียงภาพจำของชนบทที่สงบสุข และจำใจ

ต้องใช้ชีวิตอยู่อย่างเงียบๆในทาวน์เฮ้าส์หลังเล็กๆที่อยู่ชายขอบของความเจริญ ไม่มีสังคม ไม่มีเพ่ื อนฝูง ไม่มี

กิจกรรมให้ได้พักผ่อนหย่อนใจ เวลาทั้งวันคือความว่างที่ไร้ความหมายและแปลกแยกจากวิถีชีวิตแบบเดิมที่

คุ้นเคยมากกว่าค่อนชีวิต  แต่ชีวิตก็คือการเปลี่ยนแปลงมิใช่หรือ?   

จะว่าไปตามจริงชีวิตของครอบครัวเธอก็ไม่ได้แตกต่างจากคนส่วนใหญ่ของประเทศกระมัง เป็นชีวิตที่

ไม่ถึงกับแร้นแค้นอดอยากเลือดตาแทบประเด็น แต่ก็ไม่ได้มีต้นทุนอะไรติดตัวนอกจากใบปริญญาที่ใช้งานจริง

ไม่ค่อยจะได้  โลกความเป็นจริงต้องการคนที่พร้อมจะมีชีวิตอยู่บนการแข่งขันด้วยน้ำอดน้ำทน ทุ่มเท มี

เป้าหมายเพื่อชีวิตข้างหน้า บนเส้นทางสู่ความสำเร็จพวกเขาต้องมีต้นทุนบางอย่าง - เส้นสาย เครือข่าย และ
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จะให้ดีก็ต้องมีรูปร่างหน้าตาที่ดีส่งเสริมบุคลิกภาพ ให้เป็นที่ประทับใจผู้พบเห็น  ช่างเป็นอะไรที่ไม่ง่ายเลย

สำหรับคนที่เติบโตมาด้วยพื้นเพอย่างเธอ .. ในวัย 35 ปีเธอพบรักและแต่งงานกับเพื่อนร่วมงาน ทั้ง 2 ใช้ชีวิต

ร่วมกันในคอนโดขนาดมาตรฐาน คือ 32 ตารางเมตร ไม่มากไม่น้อยกว่านั้น  เงินเดือนพนักงานบริษัทที่

เกือบจะชักหน้าไม่ถึงหลังต้องมาช่วยกันผ่อน ที่ยอมกัดฟันทนก็เพราะคิดเสียว่ายังดีกว่าการจ่ายค่าเช่าโดยที่

สุดท้ายไม่ได้อะไร คงไม่มีใครอยากแก่ไปโดยไม่มีบ้านอยู่ และตายไปในโรงพยาบาลอย่างไร้ลูกหลานมาดูใจ   

เธอก็คงเหมือนใครอีกหลายๆคนที่การสร้างครอบครัวช่างเป็นภาระที่หนักอึ้ง และยิ่งเธอมีลูก 2 คนที่อยู่ในวัย

เรียน  เมื่อคิดถึงอนาคตของพวกเขาแล้ว เธอจำเป็นต้องทุ่มเทให้งานและทำทุกอย่างให้มีรายได้ และนั่นเองที่

เธอต้องทอดทิ้งอีกหลายสิ่งไว้เบื้องหลัง รวมทั้งแม่ ด้วยว่ามันหนักเกินไปสำหรับหนทางข้างหน้า 

ชีวิตไม่ใช่เรื่องง่าย และไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ ... พ่อของเธอมาอยู่กรุงเทพได้ไม่นานก็จากไปด้วย

โรคเส้นเลือดหัวใจตีบที่แฝงอยู่ในตัวเงียบๆมายาวนาน เมื่อรู ้ก็สายเสียแล้ว  การรักษาในโรงพยาบาลรัฐ

ธรรมดาๆเพียงไม่ก่ีวันของพ่อ มาพร้อมค่าใช้จ่ายที่แม้ไม่ได้มากอะไรแต่ก็ทำให้เหตุการณ์บานปลายได้เหลือเชื่อ   

3 พี่น้องต้องทะเลาะกันมากมาย ว่าจะแบ่งกันจ่ายอย่างไร ใครควรจ่ายมากหรือน้อยเท่าไร กว่าจะลงตัวได้ก็

เกือบหมดแรงและเกือบหมดตัว เงินเก็บหายไปกับชีวิตพ่อที่ไม่มีวันได้กลับมา   เมื่อพ่อจากไป แม่ในวัย 70 ปี 

เริ่มป่วยกระเสาะกระแสะ เห็นได้ชัดว่าแม่เริ่มหลงลืม พูดจาซ้ำๆ อารมณ์เปลี่ยนแปลง กลายเป็นคนเกรี้ยว

กราด ไร้เหตุผล จนเป็นที่อิดหนาระอาใจของลูกๆยิ่งนัก  แม่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคสมองเสื่อม ซึ่งเป็นโรค

ที่ไม่มีทางรักษาให้หายได้  หมอบอกว่ายาที่ดีที่สุดสำหรับผู้ป่วยโรคนี้คือการดูแลที่อบอุ่นใกล้ชิด ซึ่งหมายถึง

ต้องมีใครสักคนมีเวลาเพียงพอที่จะอยู่กับแม่ ปลอบประโลม ชวนคุย ชวนทำกิจกรรมต่างๆ ที่ช่วยให้แม่มี

ความสุข ที่สำคัญต้องมีความอดทนและเวลามากพอที่จะรับมือกับพฤติกรรมที่ชวนให้หงุดหงิดหัวใจของแม่ 

เช่น พูดซ้ำๆ  ลืมสิ่งต่างๆแม้แต่กิจวัตรประจำวันของตัวเอง บ่อยจนเหมือนแกล้ง  ไหนจะขับถ่ายเลอะเทอะจน

ซักผ้ากันไม่ทัน ถ้าจะต้องมาดูแลแม่เธอคงต้องใช้เวลาวันละ 24 ชม.  ...แต่เมื่อเหลียวซ้ายแลขวา เธอก็ไม่พบ

ใครเลยแม้แต่ตัวเธอเองที่พร้อมจะให้เวลาที่มีค่านั้นกับแม่ ไม่ใช่ว่าเธอและพี่ๆจะใจร้าย หรือไม่รักแม่ แต่

สถานการณ์ทุกด้านทำให้ทุกคนมองไม่เห็นทางออกว่าจะมาดูแลแม่ได้อย่างไร การหยุดงานสำหรับเธอหมายถึง

การขาดรายได้ท่ีจำเป็น ในขณะเดียวกันการจ้างผู้ดูแลประจำก็ไม่ใช่ทางเลือกท่ีเป็นไปได้ของมนุษย์เงินเดือนตัว

เล็กๆเช่นเธอและพ่ีๆ   แม่จึงต้องต่อสู้กับโรคโดยลำพัง เธออดเจ็บปวดไม่ได้ เมื่อนึกว่าแม่ไม่เคยมีโอกาสได้ร้อง

ของหรือแม้แต่บอกลูกๆเลยว่าแม่เป็นอย่างไรบ้าง แม่อยากได้อะไร ... ไม่มีใครรู้เท่าไรนักว่าแม่รู้สึกอย่างไร แม่

เศร้าเสียใจหรือกังวลใจแค่ไหน ทุกข์และเจ็บปวดอย่างไรที่ไม่มีใครมีเวลาให้แม่  ในเวลาไม่นานนัก โรคสมอง

เสื่อมได้ลิดรอนความคิดและเสรีภาพในการใช้ชีวิตของแม่ไป  ซ้ำร้ายการขาดคนดูแลเอาใจใส่ยิ่งทำให้อาการ

ของแม่ทรุดลงอย่างรวดเร็ว ความโดดเดี่ยวทำให้แม่กลายเป็นคนที่หมองเศร้า มีชีวิตแต่ขาดชีวา จากที่นั่งทั้งวัน 
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ขยับตัวน้อย พูดน้อยลง ทานอาหารน้อยลง นอนน้อยลงเรื่อยๆ และในที่สุดแม่ก็ต้องนอนติดเตียงอยู่ในห้อง

แคบๆเพียงลำพังนานนับปี  เธอทำได้เพียงแค่แวะเวียนมาเยี่ยมแม่เม่ือพอจัดเวลาได้  

นับแต่แม่ป่วย ความสัมพันธ์ในครอบครัวของเธอก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป  พี่ชายทั้ง 2 ต้องการให้เธอ

ออกมาจากงานเพื่อดูแลแม่ด้วยเหตุผลว่าเธอเป็นลูกสาว มีหน้าที่ต้องดูแลพ่อแม่  เรื่องนี้เป็นประเด็นที่ทำให้

เธอต้องแตกหักกับพ่ีชายทั้ง 2 จนไม่อาจเข้าหน้ากันได้ เธอรู้สึกโกรธและแค้นเคืองพ่ีชายทั้ง 2 เป็นอย่างมากที่

มองเห็นแต่ปัญหาและความจำเป็นของตนเอง โดยตีค่าความจำเป็นในชีวิตของเธอต่ำเหลือเชื่อ  ความไม่ลง

รอยนี้ไม่ส่งผลดีกับใคร  หากแม่รับรู้และเข้าใจได้ แม่คงเจ็บปวดและเป็นทุกข์สุดจะพรรณนาที่ตนเองกลายเป็น

ภาระของลูกหลาน ซึ่งลึกๆเธอก็เชื่อว่าแม่รับรู้  ดวงตาที่เบิกโพลงของแม่ในยามตื่นมีร่องรอยของความโศกตรม

จากแววตาที่แห้งแล้ง หากแต่หล่อเลี้ยงด้วยน้ำตา   

แม่ใช้เวลาหลายปีในฐานะผู้ป่วยติดเตียงที่มีสภาพร่างกายผ่ายผอม อวัยวะและกล้ามเนื้อหดเกร็ง 

ลำคอของแม่เกร็งจนตีบตัน แม้แต่น้ำก็ดื่มได้ลำบาก แม่พูดและสื่อสารกับใครไม่ได้อีกแล้ว ... แม่คงเจ็บมาก

จากแผลกดทับบริเวณด้านข้างสะโพกและที่ก้นหลายจุด  เผลอๆ มาเห็นอีกทีแผลก็พากันลุกลามใหญ่และลึก

มากจนมองเห็นกระดูก  หมอบอกว่าต้องขูดเนื้อตายที่แผลออกให้หมดเพื่อที่เนื้อใหม่จะเจริญขึ้นมาแทนที่ได้ 

และต้องให้อาหารทางสายยาง  เธอเชื่ออีกเช่นกันว่าแม่คงเผชิญทุกขเวทนาเป็นอย่างมาก เวลาบนโลกนี้ของแม่

เต็มไปด้วยทุกข์ ทุกข์จากโรคภัยที่รุมเร้าอาจจะยังไม่เท่ากับทุกข์จากความโดดเดี่ยวท่ามกลางผู้คน  แต่ถ้าแม่

เลือกได้และบอกได้ แม่ก็คงเลือกทางนี้ ทางที่ไม่ทำให้ทุกคนลำบากกับแม่ แม่ยอมที่จะเผชิญความทุกข์นี้โดย

ลำพังเพื่อปลดเปลื้องลูกหลานออกจากภาระทางกายและทางจิตใจอันใหญ่หลวง   แต่ด้วยฐานะการเงินและ

เงื่อนไขในชีวิตของลูกทั้ง 3 แม้แม่จะอยากเลือกทางอื่น เช่น ไปอยู่โรงพยาบาลให้หมอดูแลเหมือนคนอื่นเขา 

หรือจ้างใครดีๆสักคนมาดูแลแม่อย่างใกล้ชิดที่บ้าน ก็คงเป็นไปได้ยากเต็มที  เธอตัดพ้อโชคชะตา .... วาระ

สุดท้าย แม่ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล แม่จากไปอย่างทรมานด้วยการติดเชื้อในกระแสเลือดที่ทำให้ระบบและ

อวัยวะต่างๆในร่างกายพ่ายแพ้ราบคาบ  วัฎจักรของชีวิตดำเนินมาถึงจุดแตกดับ ไม่ต่างอะไรกับความรู้สึกของ

เธอที่ลอยวนอยู่กับความรู้สึกผิดที่ไม่อาจแก้ไขอะไรได้ 

แม้จะหดหู่เพียงใด จะว่าไปความตายของแม่ก็ยังดีกว่าความตายของคนอ่ืนอีกไม่น้อย เธอนึกปลอบใจ

ตัวเอง ....  เธอหวนระลึกถึงเรื่องราวของเพื่อนร่วมงานรุ่นน้องสาวโสดตัวคนเดียวในโลกที่ตรวจพบว่าตนปว่ย

เป็นมะเร็งระยะเริ่มต้น และเลือกท่ีจะจบชีวิตตนเองไปเสียก่อนด้วยการกระโดดตึกฆ่าตัวตาย เพราะมองไม่เห็น

หนทางที่จะอยู่ต่อไปในยามที่ต้องป่วยหนักจริงๆ ในยามที่อาการของโรคลุกลามและต้องการการดูแลจะมีใคร

พร้อมจะหยิบยื่นความช่วยเหลือนั้นได้  เธอคิดไปก็ทำให้รู้สึกว่าตนเองยังมีโชคอยู่บ้างที่ไม่ได้หมดเนื้อหมดตัว



 

201 

ตัวไปกับการดูแลแม่  แต่ใครจะรู้ เธออาจจะต้องมาหมดตัวไปกับค่ารักษาตัวเองยามเจ็บป่วยในวันหน้าก็ได้  

เหมือนกับกรณีของญาติข้างแม่เธอคนหนึ่งที่ต้องขายสมบัติ และกู้หนี้ยืมสินมารักษาลูกที่ป่วยหนัก  ช่างเป็น

สถานการณ์ความเป็นความตายที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออก  ..ศีลธรรม หน้าที่ ความรักความผูกพันระหว่างแม่กับ

ลูก กลับถูกนำมาใช้เป็นเงื่อนไขที่เข้ามาจำกัดทางเลือกของการมีชีวิตและการตายให้เหลือเพียงไม่มีทางเลือก 

ไม่มีทางออก นอกจากกัดฟันทน  ... เมื่อชีวิตยังไม่สิ้นก็ต้องดิ้นไป ..... 

เรื่องเล่าข้างต้น อาจเป็นตัวแทนของการตายที่เกิดขึ้นกับคนส่วนใหญ่ของประเทศ และอาจจะไม่ได้

สะท้อนภาพของการตายในกลุ่มคนที่มีความพร้อมและมีทุนด้านต่างๆมากพอที่จะทำให้การตายของตนเกิดขึ้น

อย่างราบรื่นและเป็นไปตามความปรารถนา  แต่ในความเป็นมนุษย์นั้นทุกคนก็ควรค่าแก่การตายอย่างไม่ทุกข์

ทรมานมิใช่หรือ?  ใครเล่าจะหาทางออกให้เรา?  

 

เหตุใดการตายจึงไม่มีพื้นที่เชิงนโยบายและเหตุใดเราจึงต้องการนโยบายสังคมที่รองรับการตาย 

ในประเทศไทย การตายและความตายเป็นสิ่งที่ได้รับความสำคัญเชิงนโยบายน้อยมาก เช่นเดียวกับ

นานาประเทศทั่วโลกที่นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการตายมีอยู่จำกัดทั้งในเชิงประเด็นและขอบเขต กล่าวคือ เมื่อ

พูดถึงการตาย ความตาย ซึ่งเป็นการสิ้นสุดของชีวิต ย่อมมีความหมายถึงการหมดสถานภาพและหน้าที่ต่อการ

เป็นพลเมืองของรัฐ การขาดลงจากความเป็นบุคคลตามกฎหมาย การหายไปโดยสมบูรณ์จากโลกทางสังคม ซึ่ง

มีผลให้ปัจเจกนั้นไม่อาจเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว ชุมชน และสังคมในภาพกว้าง ไร้ซึ่งศักยภาพในทางสังคม 

เศรษฐกิจ อันเป็นปัจจัยสำคัญที่รักษาไว้ซึ่งเสถียรภาพของสังคมและต้องได้รับการปกป้องโดยรัฐ  วาระท้าย

ของชีวิตจึงเป็นห้วงเวลาที่ความเป็นสังคม และผลิตภาพในตัวปัจเจกเหลือน้อยที่สุด ด้วยการเจ็บป่วยที่เข้ามา

ลิดรอนชีวิตและร่างกายออกจากสิ่งที่ทำอยู่และความผูกพันทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นการงาน อาชีพ ครอบครัว 

กิจกรรมยามว่าง ที่สร้างชีวิตที่มีความเคลื่อนที่ มีเป้าหมายของการดำรงอยู่จนเหลือน้อยที่สุด  หากมองในมุมนี้

ช่วงวาระท้ายคือช่วงที่บุคคลมีอัตถประโยชน์ต่อสังคมน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับช่วงอื่นของชีวิต   ด้วยเหตุนี้เอง

บุคคลที่อยู่ในวาระท้ายของชีวิตหรือผู้ซึ่งเผชิญความตายจึงตกอยู่ในสถานภาพความเป็นชายขอบของนโยบาย

อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  นับตั้งแต่นโยบายสาธารณะ นโยบายสังคม หรือแม้กระทั่งนโยบายสาธารณสุขและ

การแพทย์ที่รับมือกับการตายของบุคคลโดยตรง ผนวกกับความเป็นพื้นที่สีดำของความตายที่ฝังรากลึกใน

สังคม  ผลที่เกิดขึ้นคือ ผู้คนในสังคมสมัยใหม่ต้องดิ้นรนที่จะรับมือกับการตายและความตายของตนเองและ

บุคคลอันเป็นที่รักโดยลำพัง และบ่อยครั้งการจัดการกับการตายเช่นนี้มีค่าเท่ากับการล่มสลายของอีกหลาย
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ชีวิตที่เกี่ยวข้อง  การตายและความตายจึงไม่ใช่สิ่งที่รัฐและสังคมจะสามารถละเลยได้ และต้องพิจารณาอย่าง

รอบคอบในการกำหนดนโยบายว่าด้วยวาระท้ายของชีวิตที่ได้สมดุลยและรอบด้าน   

 

เป้าหมายของนโยบาย และนโยบายทางสังคมเพื่อวาระท้ายของชีวิต 

 นโยบายทางสังคม คือ social responses to social needs หรือการตอบสนองต่อความต้องการทาง

สังคมด้วยวิธีการทางสังคม การจัดและกำหนดนโยบายทางสังคมจำเป็นตั้งอยู่บนหลักการที่ชัดเจน ต้อง

ขับเคลื่อนด้วยความร่วมมือของหลายภาคส่วน ทั้งทางรัฐ การเมือง กฎหมาย และประชาสังคม เป็นต้น   ใน

ภาพกว้างนั้นนโยบายทางสังคมมีเป้าหมายหลายประการ เช่น  

1. เพ่ือสร้างให้เกิดความเป็นธรรมในสังคม (social justice)  จากการที่สมาชิกในสังคมมีความรู้สึกมี

ส่วนร่วม และเป็นส่วนหนึ่ง (social inclusion) และผู้ที่ลำบากต้องได้รับการดูแลช่วยเหลือไม่

ปล่อยทิ้งไว้ข้างหลัง แนวคิดที่สำคัญที่ถูกนำไปใช้ในการสร้างนโยบายทางสังคมเพื่อความเป็น

ธรรม ได้แก่ แนวคิดว่าด้วยการสร้างการมีส่วนร่วม (participation, engagement) และแนวคิด

การรับผิดชอบต่อสังคม (social responsibility) เป็นต้น 

2. เพ่ือสร้างให้สมาชิกในสังคมได้รับการพัฒนาและปลดปล่อยศักยภาพที่แท้จริงภายในตน (human 

potential) ได้อย่างเต็มที่  ด้วยตระหนักดีถึงธรรมชาติของมนุษย์ที่มีความแตกต่างหลากหลาย 

เช่น แนวคิดการเสริมพลัง (empowerment) แนวคิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต (lifelong learning) 

และ capacity building เป็นต้น 

3. เพื่อให้ชีวิตของทุกคนได้ดำรงอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ (human dignity) เช่น มี

ปัจจัยในการดำรงชีวิตครบถ้วน (ท่ีอยู่อาศัย รายได้) และได้รับการคุ้มครองให้ปลอดภัยทั้งในชีวิต

และทรัพย์สิน ความปรารถนาในวาระท้ายได้รับการปฏิบัติตาม เป็นต้น 

 

แต่หากกล่าวถึงนโยบายว่าด้วยวาระท้ายของชีวิตที่เฉพาะเจาะจง  เป้าหมายของนโยบายที่ประเทศ

ต่างๆทั่วโลกให้ความสำคัญเพียงประการเดียว คือ การสร้าง “คุณภาพชีวิต” (quality of life: QoL)  ในเวลา

ที ่เหลืออยู ่  ประเทศไทยนับเป็นประเทศหนึ่งในโลกที่ประชาชนได้ชื ่อว่ามีโอกาสที่จะ “ตายดี” สูงเมื่อ

เทียบเคียงกับประเทศอื ่น ๆ ในภูมิภาค   การศึกษาของ Lien Foundation ในปี 2015 ที ่ทำการศึกษา

คุณภาพของการตายทั่วโลกได้จัดให้ประเทศไทยอยู่ในลำดับที่ 44 จากทั้งหมด 80 ประเทศ ซึ่งหมายความถึง

การมีความพยายามในระดับที่น่าพอใจในการจัดการกับการตายที่เกิดข้ึนกับผู้ป่วยระยะท้าย ผ่านทางการจัดให้

มีสิ ่งแวดล้อมและระบบสาธารณสุขที่เอื ้อต่อการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายอย่างมีคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็น การมี
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กำลังคนที่มากเพียงพอ การกำกับดูแลคุณภาพของบริการ การทำให้บริการสามารถเข้าถึงได้โดยคนจำนวน

มาก และการยกระดับบทบาทของชุมชนในการดูแลผู้ป่วยระยะท้าย   ในปัจจุบัน ประเทศไทยมีนโยบายที่

รองรับการตายและวาระสุดท้ายของชีวิตอยู่  3 แบบ ได้แก่  

1. สิทธิปฏิเสธการรักษาตามมาตรา 12 แห่ง พรบ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550  (right to 

natural death) ซึ่งบุคคลสามารถแสดงเจตนาปฏิเสธการรักษาในวาระท้ายที่เป็นไปเพ่ือการ

ยืดความตาย และส่งผลให้เกิดความทุกข์ทรมานที่ไม่เกิดประโยชน์ กล่าวคือไม่สามารถหาย

จากโรคได้แล้ว  โดยเจตนารมณ์ของมาตรา 12 แห่ง พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ 2551 คือ การ

แสดงเจตนาไว้ล่วงหน้าว่า เมื่อถึงวาระสุดท้ายของชีวิต ผู้ป่วยขอใช้สิทธิจากไปตามธรรมชาติ 

โดยไม่ประสงค์จะให้ใช้ เครื่องมือต่าง ๆ มายืดความตายออกไป หลักการของมาตรา 12 มิใช่

การเร่งให้ตายเร็วขึ้น แต่ก็ไม่ได้ยื้อ ความตายออกไปเรื่อย ๆ และก็ไม่ได้ทอดทิ้งผู้ป่วยแต่อย่าง

ใด เพราะการรักษาแบบประคับประคองหรือ palliative care ยังคงกระทําอยู่แม้ผู้ป่วยจะ

อยู่ในวาระสุดท้ายของชีวิต ซึ่งไม่อาจรักษาโรคให้หายได้แล้ว แต่ยังสามารถช่วยดูแลอาการ

ควบคุมความเจ็บปวด ดูแลทั้งร่างกายและจิตใจ ให้ผู้ป่วยได้จากไปอยางสงบ เหมือนเป็นแสง

สุดท้ายในความมืด (แสวง บุญเฉลิมวิภาส 

http://www.lpch.go.th/lpch/uploads/20160711083642427762.pdf) 

 

2. การดูแลแบบประคับประคอง (palliative care) องค์การอนามัยโลกได้ให้ความหมายว่า

การแพทย์แบบประคับประคอง (palliative medicine) คือการให้การดูแลผู้ป่วยด้วยโรค

ร้ายแรงโดยมีเป้าหมายหลักที่การเพิ่มพูนคุณภาพชีวิต  ซึ่ง ณ เวลาที่ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัย

ว่าเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงนั้นอาการของโรคอาจจะยังไม่รุนแรง  ด้วยความเจริญก้าวหน้า

ทางการแพทย์ในปัจจุบัน แพทย์สามารถพยากรณ์ของโรคได้ค่อนข้า งแม่นตรง และการ

พยากรณ์โรคนี้เองจะเป็นตัวบอกได้ว่าเส้นทางหรือแผนการรักษา ผลข้างเคียง ทางเลือกต่างๆ 

แม้แต่ระยะเวลาคร่าวๆของชีวิต หรือ ความหวังต่อการรักษาของผู้ป่วยจะเป็นอย่างไร  

นอกเหนือจากตัวโรคแล้วบ่อยครั้งผู้ป่วยด้วยโรคร้ายแรงมักต้องปรับตัวอย่างใหญ่หลวงต่ อ

ข่าวร้าย และความไม่แน่นอนต่างๆที่ต้องเผชิญนับตั้งแต่การวินิจฉัยจนเข้าสู่ขั้นตอนการรักษา  

ผู้ป่วยมักมีความเครียด ความโศกเศร้า ความหมดอาลัยตายอยาก รวมทั้งความอ่อนแอของ

ร่างกายที่เกิดจากการกระบวนการรักษาโรค ผู้ป่วยจึงจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนในทาง

อารมณ์และจิตใจควบคู่ไปด้วย   การให้การสนับสนุนเพื่อให้ผู้ป่วย รวมทั้งครอบครัวหรือผู้

ใกล้ชิดผู้ป่วยมีความมั่นคงทางอารมณ์และทำความเข้าใจกับสิ่งที่เกิดข้ึนด้วยข้อเท็จจริง โดยมี

http://www.lpch.go.th/lpch/uploads/20160711083642427762.pdf
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ทีมบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจคอยช่วยเหลือให้ผู้ป่วยได้มีความสุขสบายตามอัตภาพและ

ตามความประสงค์ของผู้ป่วย ถือเป็นแนวทางการให้การดูแลหลักที่ทำให้การแพทย์แบบ

ประคับประคองมีความโดดเด่นและแตกต่างจากการแพทย์สมัยใหม่สาขาอื่นๆ ที่เน้นการให้

การรักษาเพื ่อหายจากโรค (curative care/ treatment)    ด้วยเหตุนี ้ การแพทย์แบบ

ประคับประคองจึงเป็นหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผู้ป่วยผ่านความวิกฤติของการเจ็บป่วยด้วยโรค

ร้ายแรง ทั้งในในมิติของอารมณ์ อาทิ ความเศร้าหมอง ความรู้สึกไร้คุณค่า ความเครียด 

ความวิตกกังวล และอื่น ๆ อีกมากมาย และในมิติทางกาย เช่น ความเจ็บปวดทรมาน และ

การเปลี ่ยนแปลงของร่างกาย เป็นต้น โดยไม่เร่งและไม่ยื ้อความตาย  การแพทย์แบบ

ประคับประคองถูกแนะนำให้เริ่มพร้อม ๆ กับการรักษาตามปกติ การเริ่มเข้าสู่แนวทางการ

ดูแลแบบประคับประคองเมื่อผู้ป่วยอยู่ในระยะท้ายอาจได้ประโยชน์น้อยกว่า  

 ในประเทศไทย การดูแลแบบประคับประคองถูกกำหนดให้เป็นนโยบายสำคัญเพ่ือ

พัฒนาระบบบริการสุขภาพ (service plan) สำหรับการดูแลผู้ป่วยระยะท้าย โดยกระทรวง

สาธารณสุขเมื ่อปี พ.ศ.2558 โดยกำหนดให้โรงพยาบาลระดับต่างๆในสังกัดกระทรวง

สาธารณสุข มีคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการดูแลแบบประคับประคอง หรือ ศูนย์การดูแล

แบบประคับประคองที่ประกอบด้วยบุคลากรสหสาขาที่เกี่ยวข้อง - มีการแต่งตั้งเลขานุการ 

ซึ่งเป็นพยาบาลที่ผ่านการอบรมหลักสูตร Palliative Care – มีการกำหนดแนวทางการดูแล

แบบประคับประคองในกลุ่มโรคสำคัญของโรงพยาบาล โดยโรงพยาบาลศักยภาพสูงจะมีการ

รักษา/บรรเทาด้วย Strong Opioid Medication ≥ ร้อยละ 30 ของจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับ

การดูแลตามแนวทาง Palliative Care และมีการจัดการดูแลแบบการแพทย์แผนไทย หรือ

การแพทย์ทางเลือก เช่น สวดมนต์บำบัด สมาธิบำบัด กดจุดบำบัด การปรับสมดุลร่างกาย 

เป็นต้น19     

 

3. การบริบาลเพื่อคุณภาพชีวิตระยะท้าย (hospice care)  ราวปี พ.ศ.2559 ในประเทศไทย 

แนวคิดท่ีจะพัฒนาระบบบริการสุขภาพแบบ Hospice care เพ่ือผู้ป่วยวาระท้ายได้เติบโตขึ้น

 

19 http://203.157.185.18/download/inspection/1-

2560/C%20%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B02(PDF)/205%20palliative%20care%20%E0%B8%84%E0%

B8%93%E0%B8%B0%202%20%E0%B8%9B%E0%B8%B5%2060%20.pdf  

http://203.157.185.18/download/inspection/1-2560/C%20%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B02(PDF)/205%20palliative%20care%20%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%202%20%E0%B8%9B%E0%B8%B5%2060%20.pdf
http://203.157.185.18/download/inspection/1-2560/C%20%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B02(PDF)/205%20palliative%20care%20%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%202%20%E0%B8%9B%E0%B8%B5%2060%20.pdf
http://203.157.185.18/download/inspection/1-2560/C%20%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B02(PDF)/205%20palliative%20care%20%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%202%20%E0%B8%9B%E0%B8%B5%2060%20.pdf
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อย่างเป็นรูปธรรม  ทว่าการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแท้ที่จริงแล้วนั้นเป็นวัฒนธรรมที่บุคลากร

สาธารณสุขในโรงพยาบาลถือปฏิบัติมาเป็นเวลาช้านาน และเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปในนาม 

End-of-life care ซึ่งมีความคาบเกี่ยวในเชิงความหมายและการปฏิบัติกับการดูแลผู้ป่วย

แบบประคับประคอง (palliative care)    

 

 Hospice care ได้ถูกความหมายโดย จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ และคณะ (2561) ที่ศึกษา

การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ Hospice care ในประเทศไทยว่า “เป็นการให้การดูแลรักษา

แบบประคับประคอง (palliative care) แก่ผู ้ป่วยในระยะท้ายของชีวิต โดยทีมสหสาขา

วิชาชีพ ในสถานที่และสิ่งแวดล้อมที่มีการจัดไว้อย่างเหมาะสม ด้วยจุดมุ่งหมายเพื่อบรรเทา

ความทุกข์ทรมานและสร้างเสริมคุณภาพชีวิตทางสุขภาพของผู้ป่วยและครอบครัว คลอบ

คลุมช่วงระยะท้ายของชีวิต รวมถึงในช่วงเวลาระยะแรกภายหลังการเสียชีวิตของผู้ป่วย  

(bereavement phase)” และถูกนิยามเป็นภาษาไทยว่า “การบริบาลเพื ่อคุณภาพชีวิต

ระยะท้าย”   

 จุดเด่นของการบริบาลเพื่อคุณภาพชีวิตระยะท้าย คือ การใช้หลักการแพทย์แบบ

ประคับประคองเข้ามาจัดการกับอาการและความเจ็บปวดของผู้ป่วย และในขณะเดียวกันก็

ดึงครอบครัวตลอดจนชุมชนเข้ามาเป็นหลักของการให้การดูแลด้านอื่นๆเพื่อให้เกิดคความ

ยั่งยืนของการดูแลอย่างแท้จริง    การจัดการบริบาลเพื่อคุณภาพระยะท้ายนั้นต้องอาศัย

นโยบายทางการเงินในระบบประกันสุขภาพเป็นอย่างมาก ปัจจุบันการเบิกจ่ายทั้งในระบบ

ประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) ได้มีการเปิดให้ครอบคลุมมากขึ้น สามารถเบิกค่าใช้จ่าย

ได้มากขึ้น และแนวโน้มที่จะยืดหยุ่นขึ้น เช่น เรื่องการใช้ยาแก้ปวด เป็นต้น 
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ตารางท่ี 1 ปัญหาการตายและนโยบายที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย 

บริบททางสังคมและวัฒนธรรมที่สำคัญ: ปัจเจกนิยม การขยายตัวของเมือง การเปลี่ยนแปลงในระบบ
คุณค่าและความเชื่อ วิถีชีวิตทางเลือก ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก ความเสี่ยง 
(โลกร้อน มลพิษ ก่อการร้าย สงคราม พิบัติภัย โรคระบาด) 

บริบททางสาธารณสุขท่ีสำคัญ: สังคมสูงวัย การเสียชีวิตจากโรคเรื้อรังไม่ติดต่อและมะเร็ง ความขาดแคลน 
และมีค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคสูง 

ปัญหาการตายท่ี
เกี่ยวข้อง 

นโยบายที่เกี่ยวข้อง วัตถุประสงค์และ
เป้าหมาย 

ความสำเร็จของ
นโยบาย 

ประเด็นเชิง
นโยบาย 

ในวาระท้ายของ
ชีวิต ผู้ป่วย
ต้องการเข้าสู่
กระบวนการรักษา
ที่เปล่าประโยชน์ 
(futile 
treatment) ซ่ึง
ก่อให้เกิดความ
ทุกข์ทรมานทาง
ร่างกายและจิตใจ 
ทั้งยังมีค่าใช้จ่าย
สูงโดยที่ผู้ป่วยไม่
อาจกลับคืนเป็น
ปกติหรือหายจาก
โรคได้ ส่งผล
กระทบทั้งในระดับ
บุคคล กลุ่ม และ
สังคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

สิทธิปฏิเสธการ
รักษาตามมาตรา 
12 แห่ง พรบ.
สุขภาพแห่งชาติ 
พ.ศ.2550  

เพ่ือให้คนไทยมี
โอกาสแสดงเจตนา
ผู้ป่วยสามารถ
วางแผนเกี่ยวกับ
ชีวิตในวาระท้ายไว้
ล่วงหน้า และให้
ได้รับการปฏิบัติตาม 
โดยบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานด้าน
สาธารณสุขที่ทำ
หน้าที่นั้นไม่มี
ความผิดตาม
กฎหมาย  

 

สาธารณชนมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
สิทธิปฏิเสธการ
รักษาเพ่ิมมากข้ึน 

ในระยะ 10 ปีแรก
หลัง พรบ. ปี 
2550 สาธารณชน
ยังมีการรับรู้ 
เกี่ยวกับ ม.12 
น้อยมาก  

สร้าง/ ขยายการ
รับรู้เกี่ยวกับ ม.
12 และคำสำคัญ
ต่างๆ เช่น สิทธิ
ปฏิเสธการรักษา 
หนังสือแสดง
เจตนา 
พินัยกรรมชีวิต 
living will ไป
จนถึงการดูแล
แบบ
ประคับประคอง 
และ palliative 
care  

บุคคลไม่สามารถ
กำหนดหรือแสดง
ความประสงค์
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บริบททางสังคมและวัฒนธรรมที่สำคัญ: ปัจเจกนิยม การขยายตัวของเมือง การเปลี่ยนแปลงในระบบ
คุณค่าและความเชื่อ วิถีชีวิตทางเลือก ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก ความเสี่ยง 
(โลกร้อน มลพิษ ก่อการร้าย สงคราม พิบัติภัย โรคระบาด) 

บริบททางสาธารณสุขท่ีสำคัญ: สังคมสูงวัย การเสียชีวิตจากโรคเรื้อรังไม่ติดต่อและมะเร็ง ความขาดแคลน 
และมีค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคสูง 

ปัญหาการตายท่ี
เกี่ยวข้อง 

นโยบายที่เกี่ยวข้อง วัตถุประสงค์และ
เป้าหมาย 

ความสำเร็จของ
นโยบาย 

ประเด็นเชิง
นโยบาย 

วาระสุดท้ายของ
ตนเอง 

 

ผู้ป่วยระยะท้ายมัก
สูญเสียคุณภาพ
ชีวิตในระหว่าง
กระบวนการให้
การรักษา และ
ไม่ได้ช่วยให้หาย
จากโรคได้ 

การดูแลแบบ
ประคับประคอง 
(palliative care) 

1. เพื่อให้ผู้ป่วย
ระยะท้ายได้รับการ
ดูแลแบบ
ประคับประคองตาม
มาตรฐานจนถึง
วาระ สุดท้าย 2. 
เพ่ือให้ผู้ป่วยระยะ
ท้ายเข้าถึงการดูแล
รักษาแบบ
ประคับประคอง 
(Accessibility) จาก 
ทีมสุขภาพ 
ครอบครัวและชุมชน 
รวมทั้งผู้ป่วย
สามารถดูแลตนเอง
ได้ในช่วงเวลาของ
ภาวะ โรคและ
อาการอย่าง
เหมาะสม 3. เพื่อให้
ผู้ป่วยระยะท้ายและ
ครอบครัวได้รับ

ร้อยละ 90+ ของ
โรงพยาบาลใน
สังกัดกระทรวง
สาธารณสุขมีศูนย์
การดูแลแบบ
ประคับประคอง 

 

ในส่วนของผู้ป่วยที่
เข้าถึงการดูแล
แบบ
ประคับประคอง 

ปี 2561 ≥ ร้อยละ 
50 ของผู้ป่วย 
Palliative ราย
ใหม่ในปีที่รายงาน 
ปี 2562 ≥ ร้อยละ 
60 ของผู้ป่วย 
Palliative ราย
ใหม่ในปีที่รายงาน 
ปี 2563 ≥ ร้อยละ 

การขับเคลื่อน
การดูแลแบบ
ประคับประคอง
ในประเทศไทย
ค่อนข้างประสบ
ความสำเร็จเป็น
อย่างมาก หากจะ
มีประเด็นเชิง
นโยบายที่สมควร
ขับเคลื่อน/
ยกระดับ/ต่อยอด
ได้ น่าจะเป็น 
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บริบททางสังคมและวัฒนธรรมที่สำคัญ: ปัจเจกนิยม การขยายตัวของเมือง การเปลี่ยนแปลงในระบบ
คุณค่าและความเชื่อ วิถีชีวิตทางเลือก ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก ความเสี่ยง 
(โลกร้อน มลพิษ ก่อการร้าย สงคราม พิบัติภัย โรคระบาด) 

บริบททางสาธารณสุขท่ีสำคัญ: สังคมสูงวัย การเสียชีวิตจากโรคเรื้อรังไม่ติดต่อและมะเร็ง ความขาดแคลน 
และมีค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคสูง 

ปัญหาการตายท่ี
เกี่ยวข้อง 

นโยบายที่เกี่ยวข้อง วัตถุประสงค์และ
เป้าหมาย 

ความสำเร็จของ
นโยบาย 

ประเด็นเชิง
นโยบาย 

ข้อมูล 
(Information) 
อย่างมีประสิทธิภาพ 
และมีส่วนร่วมใน
การวางแผน
ล่วงหน้า (Advance 
Care Plan) เพ่ือ
การมีคุณภาพชีวิตที่
ดี ตามสภาพจนถึง
วาระสุดท้ายของ
ชีวิต 

70 ของผู้ป่วย 
Palliative ราย
ใหม่ในปีที่รายงาน 
ปี 2564 ≥ ร้อยละ 
80 ของผู้ป่วย 
Palliative ราย
ใหม่ในปีที่รายงาน 

 การบริบาลเพ่ือ
คุณภาพชีวิตระยะ
ท้าย (hospice 
care) 

 

การตายดี (good 
death)  
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รูปที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายและเส้นทางการเจ็บป่วยและการตายของผู้ป่วย 

 

 

 

 

 

จากข้อมูลข้างต้น เราอาจประเมินได้ว่าประเทศไทยมีนโยบายจำนวนหนึ่งเพื่อผู้ป่วยระยะท้าย ที่เห็น

ได้ชัดที่สุดและประสบผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจที่สุด คือ การดูแลแบบประคับประคอง ซึ่งเป็นนโยบายที่ตอบ

โจทย์การส่งเสริมคุณภาพชีวิตในวาระท้ายของผู้ป่วย    ด้วยเหตุนี้ ปัญหาของประเทศไทยจึงไม่ ใช่การไม่มี

นโยบาย หรือไม่มีข้อมูลความรู้ว่านโยบายที่ดีควรเป็นอย่างไร แต่ประเด็นอยู่ที่นโยบายการตายเหล่านี้ล้วน

เป็นนโยบายด้านสาธารณสุขและการแพทย์ ที่แยกส่วนประสบการณ์การตายออกจากโลกทางสังคม  

ตัวอย่างที่น่าสนใจ เช่น การมีคุณภาพชีวิตในวาระท้ายและคุณภาพการตายไม่อาจเกิดขึ้นได้โดยความพยายาม

ของการดูแลแบบประคับประคองเพียงลำพัง หากผู้ป่วยยังต้องประสบปัญหาส่วนบุคคลที่เกิดจากการเจ็บป่วย

และกลายเป็นผู้ป่วยระยะท้าย อาทิ ค่าใช้จ่ายจำนวนมากทั้งโดยตรงและโดยอ้อมต่อการรักษา  การขาดผู้ดูแล 

การสูญเสียหน้าที ่และโอกาสในชีว ิต และอ่ืนๆอีกมากมาย ยังไม่นับว่าอัตราการเข้าถึงการดูแลแบบ

ประคับประคองยังไม่กว้างขวางเท่าที่ควร การดูแลแบบประคับประคองยังไม่ใช่ทางเลือกสำหรับผู้ป่วยทุกคน 

แต่ยังเป็นทางเลือกสำหรับผู้ป่วยบางคน และโอกาสในการเข้าถึงดังกล่าวยังแปรผันตามทัศนคติของสังคมที่มี

ต่อการเจ็บป่วย การตาย และต่อตัวการดูแลแบบประคับประคองเอง  รวมทั้งทัศนคติของแพทย์ผู้ให้การรักษา 

นโยบาย/ความพร้อม/ศักยภาพของโรงพยาบาล ไปจนถึงสิ่งที่เป็นกลไกขับเคลื่อนที่แท้จริง คือ ความจริงจัง

และทุ่มเทอาใจใส่ของบุคลากรทางการแพทย์- พยาบาล ล้วนมีผลต่อโอกาสที่ผู้ป่วยจะเข้าถึงการดูแลแบบ

ประคับประคองอีกด้วย   การดูแลแบบประคับประคองในระยะท้ายจึงยังไม่เพียงพอที่จะส่งเสริมให้เกิด

คุณภาพชีวิตและคุณภาพการตายได้โดยปราศจากความช่วยเหลือของนโยบายและความพยายามอ่ืนๆ  

หากพิจารณาประเด็นคุณภาพชีวิตวาระท้ายและคุณภาพการตาย ทั้ง 2 ประเด็นมีความใกล้ชิดกันมาก

จนเกือบจะเป็นเรื่องเดียวกัน การวิเคราะห์นโยบายที่มีอยู่ในปัจจุบันเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตและการตายทำให้

เห็นว่าทั้ง 2 เรื่องเป็นผลผลิตทั้งจากโครงสร้างและเงื่อนไขส่วนบุคคล  ชี้ว่ าโอกาสในการพัฒนานโยบายทาง
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สังคมเพื่อการตายควรให้ความสำคัญกับการสร้างกลไกที่ทำงานได้ในมิติของโครงสร้างและส่งเสริมอำนาจ

ภายในตนของปัจเจก 

ตารางท่ี 2 หน่วยการวิเคราะห์และแนวคิดภายใต้การนำเสนอคุณภาพการตายและความตาย 

 การวัดและหน่วยการวิเคราะห์ Concept 

คุณภาพชีวติระดับ
โครงสร้าง 

Human development 
index 

Capacity building, empowerment 

United Nation’s 
Sustainable Development 
Goals (SDGs) 

GOAL 1: No Poverty 

GOAL 2: Zero Hunger 

GOAL 3: Good Health and Well-being 

GOAL 4: Quality Education 

GOAL 5: Gender Equality 

GOAL 6: Clean Water and Sanitation 

GOAL 7: Affordable and Clean Energy 

GOAL 8: Decent Work and Economic 
Growth 

GOAL 9: Industry, Innovation and 
Infrastructure 

GOAL 10: Reduced Inequality 

GOAL 11: Sustainable Cities and 
Communities 

GOAL 12: Responsible Consumption 
and Production 

GOAL 13: Climate Action 

GOAL 14: Life Below Water 

GOAL 15: Life on Land 

https://www.un.org/development/desa/disabilities/?page_id=6226&preview=true
http://www.un.org/development/desa/disabilities/envision2030-goal2.html
http://www.un.org/development/desa/disabilities/envision2030-goal3.html
http://www.un.org/development/desa/disabilities/envision2030-goal4.html
http://www.un.org/development/desa/disabilities/envision2030-goal5.html
http://www.un.org/development/desa/disabilities/envision2030-goal6.html
http://www.un.org/development/desa/disabilities/envision2030-goal7.html
http://www.un.org/development/desa/disabilities/envision2030-goal8.html
http://www.un.org/development/desa/disabilities/envision2030-goal8.html
http://www.un.org/development/desa/disabilities/envision2030-goal9.html
http://www.un.org/development/desa/disabilities/envision2030-goal9.html
http://www.un.org/development/desa/disabilities/envision2030-goal10.html
http://www.un.org/development/desa/disabilities/envision2030-goal11.html
http://www.un.org/development/desa/disabilities/envision2030-goal11.html
http://www.un.org/development/desa/disabilities/envision2030-goal12.html
http://www.un.org/development/desa/disabilities/envision2030-goal12.html
http://www.un.org/development/desa/disabilities/envision2030-goal13.html
http://www.un.org/development/desa/disabilities/envision2030-goal14.html
http://www.un.org/development/desa/disabilities/envision2030-goal15.html
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 การวัดและหน่วยการวิเคราะห์ Concept 

GOAL 16: Peace and Justice Strong 
Institutions 

GOAL 17: Partnerships to achieve the 
Goal 

Happiness index Gross National Happiness (GNH) 
indicators:  psychological well-being, 
health, time use, education, cultural 
diversity and resilience, good 
governance, community vitality, 
ecological diversity and resilience, and 
living standards. 

Livability:  การออกแบบเมือง (urban design) ความพึง
พอใจในชีวิต (life satisfaction)  

Social protection การปรับโครงสร้าง (structural 
adjustment)  

คุณภาพชีวิตระดับ
บุคคล 

Livelihood การมีงานทำ และการทำงาน 

ทรัพยากรทางเศรษฐกิจและทุนที่มี  

ครอบครัว 

ชีวิตทางสังคม -การมีส่วนร่วมและรู้สึกเป็น
ส่วนหนึ่งของสังคม 

สุขภาวะที่สมดุลย และการได้รับการดูแลทาง
สุขภาพ 

สวัสดิการโดยรัฐ และระบบหลักประกันต่างๆ  

คุณภาพการตายระดับ
โครงสร้าง 

Quality of death index สิ่งแวดล้อมของการดูแลแบบประคับประคอง 
(palliative and healthcare 
environment) 

http://www.un.org/development/desa/disabilities/envision2030-goal16.html
http://www.un.org/development/desa/disabilities/envision2030-goal16.html
http://www.un.org/development/desa/disabilities/envision2030-goal17.html
http://www.un.org/development/desa/disabilities/envision2030-goal17.html
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 การวัดและหน่วยการวิเคราะห์ Concept 

ทรัพยากรบุคคลในการดูแลผู้ป่วย (human 
resources) 

ความสามารถในการเข้าถึง/การจ่าย 
(affordability) 

คุณภาพการดูแล (quality of care) 

การมีส่วนร่วมของชุมชน (community 
engagement)  

คุณภาพการตายระดับ
บุคคล (เชื่อมโยงกับ
ความเป็นโครงสร้าง) 

Agency & structure Relational ระบบความสัมพันธ์และคุณภาพ
ของความสัมพันธ์ที่ผู้ป่วยมีกับผู้อื่น/ สิ่งอ่ืน 
รวมถึงวัตถุสิ่งของ  

Reflexive การไตร่ตรอง สะท้อน
ประสบการณ์ของตน เกิดการให้ความหมาย
จนไปสู่การยอมรับ 

 

จะเห็นได้ว่าการส่งเสริมและสร้างหลักประกันคุณภาพชีวิต และคุณภาพการตาย ซึ่งหมายถึงคุณภาพ

ชีวิตระยะท้ายนั้นต้องการนโยบายที่กว้างขวางกว่าบทบาทในภาคการแพทย์และสาธารณสุข  นโยบาย

จำเป็นต้องสร้างให้เกิด 2 ส่วนพร้อมๆกัน คือการปลอดล๊อคเชิงโครงสร้างหรือการปรับฐานให้เกิดสิ่งแวดล้อมที่

เอื้ออำนวยต่อทั้งวงจรชีวิตที่จะทำให้ผู้ป่วยระยะท้ายรวมถึงผู้ดูแลที่มีสถานะเป็นกลุ่มเปราะบางและอยู่ชาย

ขอบของสังคมมีหลักประกันว่าการเจ็บป่วยและการตายที่เกิดขึ้นและอาจกินเวลายาวนานจะไม่ทำให้ชีวิตต้อง

สิ้นสุดลงก่อน  นโยบายการตามจึงควรเป็นนโยบายทางสังคมที่เชื่อมโยงกับมิติอื ่นของการดำรงชีวิตและ

เชื่อมโยงทุกวงจรชีวิต -  จากครรภ์มารดาสู่เชิงตะกอน อาทิ นโยบายที่จะช่วยให้ผู้ดูแลมีอิสระทางการเงินและ

การทำงาน ผ่านการตีความสวัสดิการจากมุมมองใหม่ต่อตลาดแรงงาน  การออกแบบเมืองที่จะเข้ามาช่วยเติม

พื้นที่สาธารณะของการสันทนาการ การดูแล การช่วยเหลือ หรือแม้แต่พื้นที่สาธารณะในทางความคิดก็มีผล

สำคัญยิ่งต่อการเปลี่ยนการรับรู้ต่อการตายให้มีมิติที ่เป็นบวกมากขึ้น  การสร้างพื้นที่ทางความคิดจะช่วย

แก้ปัญหาเชิงโครงสร้างได้ ทั้งยังจะช่วยปลดล๊อคสิ่งที่เป็นปัญหา/ความท้าทายของการตายในสังคมไทยซึ่งมี

ลักษณะเป็นปัญหาเชิงโครงร้างและระบบวัฒนธรรม มากกว่าปัญหาในระบบการแพทย์และสาธารณสุข  
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นโยบายทางสังคมเพื่อการตายจึงควรมีเพื่อขจัดปัดเป่า หรือ สร้างพื้นที่ให้ผู้ป่วยระยะท้ายและครอบครัว 

ตลอดจนผู้ใกล้ชิดสามารถมีพลังจากภายในที่จะผ่านพ้นช่วงเวลาที่สำคัญและยากลำบากของชีวิตไปได้    

นอกจากการมองการตายเป็นปัญหาทางการแพทย์และการสาธารณสุขแต่เพียงอย่างเดียวแล้ว การ

ตายในสังคมไทยยังมีลักษณะสำคัญอีกหลายประการที่แวดล้อมและเป็นบริบทของการตายอยู่  ดังต่อไปนี้  

• ความเหลื่อมล้ำในการตาย  - การตายไม่ใช่มีความหมายแค่ในระดับของปัจเจก แต่สะท้อน

ปัญหาที่ถูกผลิตซ้ำบนโครงสร้างของความเหลื่อมล้ำ อาทิ ปัญหาการตายที่เกิดอันเป็นผลจาก

การได้รับการดูแลที่ไม่มีคุณภาพเพราะไม่สามารถเข้าถึงบริการ/การดูแลที่มีคุณภาพได้ และก็

คงไม่น่าแปลกหากจะกล่าวว่าคนจนมีโอกาสที่จะเข้าถึงการรักษาพยาบาลวาระท้ายที ่มี

คุณภาพได้น้อยกว่าคนมีเศรษฐฐานะสูง พวกเขายังมีต้นทุนทางเศรษฐกิจไม่เพียงพอที่จะ

รองรับการเจ็บป่วยที่รุนแรงและเรื้อรังที่มีต้นทุนการดูแลสูง  คนจนจึงมีโอกาสน้อยกว่าคน

รวยที่จะมีวาระสุดท้ายที่ราบรื่นทั้งในเส้นทางของการรักษาและผลกระทบจากการเจ็บป่วย

ในทุกด้าน  นอกจากนี้ คนจนยังมีโอกาสสูงกว่าคนรวยที่ต้องเจอกับภยันตรายในการ

ดำรงชีวิตที่เกิดจากถิ่นที่อยู่อาศัยและความจำกัดของทรัพยากรในการดำรงชีวิตที่นำไปพวก

เขาไปสู่การตายจากการฆาตกรรม ความตายจากความเสี่ยงของการทำงานและการใช้ชวีิตที่

ไม่ปลอดภัย และความตายที่โดดเดี่ยวของคนไร้บ้าน เป็นต้น    

 

• ระบบสังคมและวัฒนธรรมที่กดทับ agency/ autonomy ของผู้ป่วย  ด้วยเหตุว่าการตาย

ในสังคมไทยมีมิติของความเป็นสังคมซ้อนทับอยู่บนความเป็นปัจเจกอย่างชัดเจน  ปฏิเสธ

ไม่ได้เลยว่าครอบครัว/ผู้ใกล้ชิดมีบทบาทอย่างมากในการตัดสินใจและกำหนดเส้นทางวาระ

ท้ายของผู้ป่วยเป็นอย่างมาก   สังคมไทยมีลักษณะพิเศษประการหนึ่งคือ การรับรู้เรื่องสิทธิ 

หรืออำนาจเหนือตนในฐานะที่เป็นเจ้าของชีวิตและร่างกายนั้นเป็นเรื ่องรองจากสิ่งที่เป็น

ความเห็นของผู้ใกล้ชิด   อาทิ ในสถานการณ์ของการบอกข่าวร้าย หรือการกำหนดแผนการ

รักษา จะเห็นได้ชัดว่าแพทย์จำเป็นต้องให้ความสำคัญกับความต้องการของญาติและผู้ใกล้ชิด

มากเท่าหรืออาจจะมากกว่าเสียงและความต้องการของผู้ป่วยด้วยซ้ำ  ดังนั้น สิ่งนี้ในทาง

ปฏิบัติมีผลปิดกั้นผู้ป่วยจากการรับรู้ หรือการแสดงความต้องการในวาระท้าย และทำให้

ผู ้ป่วยไม่สามารถใช้เวลาในช่วงท้ายของชีวิตได้ดังปรารถนา หรือแม้แต่ความปรารถนาก็

อาจจะไม่เคยได้มีใครรับรู้   การกดทับเช่นนี้คือลักษณะทางวัฒนธรรมของสังคมไทยที่มีผล

ต่อการตาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้าถึงการดูแลแบบประคับประคองที่ผู้ป่วยตลอดจนญาติ
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ต้องตัดสินใจกำหนดแผนการรักษาและการทำกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตบนข้อมูลและ

ข้อเท็จจริงที่เปิดเผย 

 

• การครอบงำเชิงอุดมการณ์ หรือการมีแบบแผน หรืออุดมคติ หรือวิธีปฏิบัติสำเร็จรูปเพียงชุด

เดียวในการจัดการกับการเจ็บป่วยและการตายของปัจเจกในสังคม บ่อยครั้งแบบแผนเหล่านี้

ขาดความยืดหยุ่นที่จะสามารถปรับเข้าสู่ความเหมาะสมของแต่บุคคลได้  อุดมการณ์เหล่านี้

ประกอบไปด้วย การรักษาเพื่อหายจากโรค (curative treatment) ซึ่งมักมีความสัมพันธ์ที่

ผกผันกับระดับคุณภาพชีวิตในวาระท้ายของผู้ป่วยด้วยโรคร้ายแรง   

o ความจำกัดของทางเลือกในการรักษาในวาระท้าย  เมื่อมองถึงทางเลือกในการ

รักษาระหว่างเส้นทางวาระท้ายของชีวิต และหากทางเลือกหมายถึงโอกาสที่ผู้ป่วย

จะได้มองเห็นความหลากหลายของวิธีการที่จะถูกนำมาใช้เพื่อตอบสนองกับการ

เจ็บป่วยของตนเองและเลือกหนทาง/วิธีการที่ตนเองประเมินแล้วว่าเหมาะสม/

สามารถรับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้นั ้น ก็จะพบว่าทางเลือกจริงๆที่ผู ้ป่วยมีใน

ปัจจุบันถูกจำกัดโดยข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ ให้เหลือเพียงการรักษาเพื่อให้หายจาก

โรค (curative treatment) ที่อาจส่งผลต่อการยื้อชีวิตหรือยืดความตาย  ที่อาจจะ

ไม่ใช่สิ่งที่ผู้ป่วยต้องการ ยังมีปัจจัยในระดับบุคคลและสังคมอีกมากมาย เช่น สภาพ

ครอบครัว ระบบสวัสดิการ ตลอดจนปัจจัยเชิงอารมณ์ความรู้สึก ที่เข้ามามีบทบาท

ทำให้ทางเลือกที่แพทย์กำหนดหรือแผนการรักษาแบบใดแบบหนึ่งสร้างภาระและ

ความ   คงไม่อาจปฏิเสธได้ว่าในกระบวนการรักษาทางเลือกไม่เพียงแต่เป็นเรื ่อง

ภายในของปัจเจก เช่น ความเชื่อ ศรัทธา และในทิศทางตรงข้าม เช่น ความกลัว 

ความไม่เชื่อมั่น แต่ยังถูกกำหนดโดยอิทธิพลของสิ่งแวดล้อม เช่น แบบแผน ธรรม

เนียมปฏิบัติ คำแนะนำจากสื่อแหล่งต่างๆ และคนรู้จัก เป็นต้น   ในกรณีของการ

เจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง ผู้ป่วยและคนใกล้ชิดอาจเลือกการรักษาด้วยสมุนไพร หรือ

การแพทย์ทางเลือกอื่นๆควบคู่ไปด้วยหรืออย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ฝังเข็ม สมาธิ

บำบัด และอื ่นๆ ซึ ่งเป็นทางเลือกนอกระบบการแพทย์  ซึ ่งการที ่ผู ้ป่วยเลือก

ทางเลือกเหล่านี้ผู้ป่วยอาจต้องเผชิญความเสี่ยงมักไม่ได้รับการรองรับ และบ่อยครั้ง

ก็มักทำให้ผู้ป่วยต้องออกจากระบบการแพทย์แผนปัจจุบัน  

 

o ความจำกัดของทางเล ือกในการตาย  แม้การตายในสังคมไทยจะมีความ

หลากหลายเชิงประสบการณ์และความหมาย แต่มักไม่ได้เกิดขึ้นจากการมีทางเลือก
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ที่หลากหลาย  นพพล วิทย์วรพงศ์ (2563) ได้ปริทัศน์วรรณกรรมเกี่ยวกับทางเลือก

การตายทั่วโลกพบว่ามีทั้งหมด 6 ทางเลือก คือ (1) การุณยฆาต (euthanasia) (2) 

การฆ่าตัวตายโดยความช่วยเหลือของแพทย์ (Physician-Assisted Suicide)  (3) 

การยุติชีวิตโดยปราศจากการแสดงเจตนาของผู้ป่วย (4) การปฏิเสธการรักษาใน

วาระท้ายของชีวิต (Non-Treatment Decisions) (5) การฆ่าตัวตาย (suicide) และ 

(6) การดูแลแบบประคับประคอง (palliative care)  อนึ่ง ในแต่ละประเทศมีวิธีการ

ในการรับรองทางเลือกเหล่านี้แตกต่างกัน และในจำนวนที่ไม่เท่ากัน  ทุกทางเลือก

จะมีสถานภาพในทางกฎหมายชัดเจน เช่น ถูกกฎหมาย หรือผิดกฎหมาย และยังมี

ความหมายทางสังคมแฝงอยู่กับแต่ละทางเลือก เช่น ความหมายทางสังคมของการ

ฆ่าตัวตายมีผลกระทบทางลบทั้งต่อผู้ตายและครอบครัว/ผู้ใกล้ชิดของผู้ตาย มากกว่า

การปฏิเสธการรักษา หรือการุณยฆาต เป็นต้น ด้วยเหตุนี้บางทางเลือกไม่อยู่ใน

สถานะของนโยบายและไม่อาจถูกทำให้เป็นนโยบายได้ จึงมีความหมายเป็นเพียง

ความสมัครใจ /preference ส่วนบุคคล  สำหรับประเทศไทย ปัจจุบันการุณยฆาต 

และการตายโดยความช่วยเหลือของแพทย์ยังไม่มีสถานภาพทางกฎหมาย (ยังผิด

กฎหมาย) ไม่อยู่ในฐานะที่จะเป็นทางเลือกในวาระท้ายของชีวิตได้ ส่วนการยุติชีวิต

โดยปราศจากเจตนาของผู้ป่วยถือเป็นการปฏิบัติที่ไม่ได้รับการยอมรับในทุกประเทศ   

ทางเลือกที่มีในประเทศไทยจึงมีเพียงทางเลือกในการปฏิเสธการรักษาเพื่อให้การ

ตายเกิดข้ึนโดยธรรมชาติ ผู้ที่ปฏิเสธการรักษาที่เป็นไปเพ่ือยื้อความตายในวาระท้าย

จึงมีค่าเท่ากับการเลือกที่จะตายตามธรรมชาติ (natural death)  ซึ่งในปัจจุบัน

ได้รับการรับรองโดยมาตรา 12  แห่ง พรบ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550   ส่วนการฆ่า

ตัวตาย แม้จะมองเป็นทางเลือกหนึ่ง แต่ก็ยังมีประเด็นทางสังคมของการฆ่าตัวตาย

อีกไม่น้อยที่ต้องการพื้นที่เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดและมุมมองที่เปลี่ยนแปลงไปต่อ

การฆ่าตัวตายที่มีอัตราเพิ่มสูงขึ้นมากทั่วโลกรวมทั้งในประเทศไทย 

 

• การแสวงหาทางเลือกในการตายและการกำหนดความหมายของการตายด้วยตนเอง   

จากทางเลือกการตายที่มีอยู่อย่างจำกัดและมีความหมายทางสังคมวัฒนธรรมแอบแฝงอยู่

ดังที่กล่าวแล้วข้างต้น แต่เราได้เห็นความพยายามและการตื่นตัวของสาธารณชนที่จะมีส่วน

ร่วมในการกำหนดเส้นทางในวาระท้ายของตน อาทิ death positive movement, death 

café, สมุดเบาใจ และชัดมากในการแสวงหาทางเลือกในการจัดการร่างของตน เช่น natural 

burial ground, direct cremation, burial suite, capsula mundi, virtual funeral, 



 

216 

drive-through funeral  ข้อสังเกตประการหนึ่ง คือ การแสวงหทางเลือกเช่นนี้ปรากฎอยู่

มากมายในโลก social media   หากมองย้อนกลับไป เราจะพบว่าปรากฎการณ์เหล่านี้

สะท้อนว่าการตายในสังคมสมัยใหม่มีความซับซ้อนทั้งในรูปแบบ และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

“ประสบการณ์” (dying experience) และ“ความหมาย” (meaning) ที่การตายมีต่อตัว

ผู้ป่วยเอง และต่อคนรอบข้าง ครอบครัว ญาติมิตร เพื่อนฝูง สัตว์เลี้ยง รวมทั้งต่อสังคมด้วย   

และสังคมก็กำลังต้องการความหลากหลายที่ทำการตายหลุดออกจากกรอบของประเพณีนิยม 

(ตายแล้วเผาที่วัด) อุดมคติ (ตายดีคือตายที่บ้าน หรือตายที่โรงพยาบาล) หรือความคาดหวัง

ของสังคม   คนในสังคมปัจจุบันอาจจะกำลังมองว่าการตายที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาหนึ่งเป็น

เสมือนภาพสะท้อนและเรื่องเล่า มันฉายภาพชีวิตที่มีเอกลักษณ์ของปัจเจก  ดังนั้นทางเลือก

ในการตายพึงสอดคล้องกับทางเลือกในการใช้ชีวิตด้วย  เราจึงเริ ่มสังเกตเห็นการให้

ความหมายของการฆ่าตัวตายว่าเป็นดำรงไว้ซึ่งตัวตนหรือความเป็นคนๆนั้น หากชีวิตหมายถึง

การไปข้างหน้าและความสำเร็จ และเมื่อใดที่การไปข้างหน้าจำเป็นต้องสะดุดหยุดลง ปัจเจก

บุคคลในสังคมสมัยใหม่อาจเลือกที่จะยุติชีวิตของตัวเองไปก่อนที่สิ่งอื่น เช่น การเจ็บป่วย 

ความทุพพลภาพ ความชรา ความโดดเดี่ยว การขาดแรงสนับสนุน จะพรากความหมายของ

ชีวิตจากไป 

 

• การตายจากความเสี่ยงทางสังคมและโลกเสี่ยงภัย  คงไม่ผิดนักหากจะกล่าวว่าการตายใน

สังคมปัจจุบันเกิดข้ึนโดยมีปัจจัยทางสังคมเป็นสาเหตุสำคัญ สังคมได้พลิกโฉมและสร้างให้เกิด

การตายรูปแบบใหม่ ๆ ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนจำนวนไม่น้อย  สังคมสมัยใหม่ (modern 

society) ที่สะท้อนภาพของความเคลื่อนย้าย การแปลกแยก ความเป็นปัจเจกนิยม ความ

เข้มข้นระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และสิ่งอ่ืนที่ไม่ใช่มนุษย์ ล้วนแล้วแต่ส่งผลกระทบ

ต่อการเจ็บป่วยและการตายผ่านวิถีในการดำรงชีวิตของปัจเจก นับตั้งแต่การกิน อยู่ หลับ

นอน การทำงาน การเรียนรู้ การพักผ่อน สันทนาการ  วิถีชีวิตยังมีปฏิสัมพันธ์ที่ทับซ้อนกับ

คุณลักษณะทางสังคมของปัจเจกอีกหลายประการ อาทิ ชนชั้นทางสังคม ระเบียบวิถีปฏิบัติ 

บรรทัดฐานทางวัฒนธรรม และความเชื่อ ด้วยเหตุที่ความตายจากความเสี่ยงเป็นผลที่เกิด

จากกระบวนการพัฒนาไปสู่ความเป็นสมัยใหม่ที่สลับซับซ้อน จนสร้างสภาวะที่โลกทั้งโลก

กำลังเสี่ยงภัย และด้วยธรรมชาติของความเสี่ยงที่เกิดจากมนุษย์นั้นมักจะรับรู้ผ่านประสาท

สัมผัสทั้ง 5 ได้ยาก ประกอบกับภาพสวยงามที่เป็นเป้าหมายของการพัฒนา ความเสี่ยงจึง

เบี่ยงออกจากการรับรู้ของผู้คนในสังคม ที่ปิดหูปิดตา มองข้ามและซุกซ่อนหายนะไว้ใต้พรม
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มาช้านาน  การขาดความตระหนัก เพิกเฉยและขาดการวางแผนทบทวนนี้เองที่ทำให้

ความตายที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงจึงเป็นเรื่องยากที่จะตั้งรับ   

 

• การดูแล ผู้ป่วยส่วนใหญ่ไม่ว่าจะหญิงหรือชาย จะยากดีมีจน  มีครอบครัวหรือตัวคนเดียวใน

วัยใดก็ตามต่างต้องการการดูแล  แต่การดูแลผู้ป่วยระยะท้ายเป็นเรื่องที่ซับซ้อนและมีหลาย

แง่มุม การศึกษาโดยภาวิกา ศรีรัตนบัลล์ และคณะ (2561) พบว่าปัญหาของการดูแล คือ ไม่

มีคนดูแล ไม่มีกำลังจะดูและ และไม่อยากดูแล เกิดจาก 3 ปัจจัยสำคัญ คือ กำลังคน 

(manpower), เงิน (money) และ การปฏิเสธ/ไม่ยินยอม/หลีกหนี (abstaining)  ซึ่ง

สะท้อนปัญหาเชิงระบบที่ซับซ้อนของความเป็นสังคมทุนนิยมสมัยใหม่ที่ผลิตและผลิตซ้ำ

โครงสร้างสังคมที่มืดบอดทางจริยธรรมซึ่งมีผลสั่นคลอนลึกถึงสถาบันทางสังคมพื้นฐานที่สุด 

ได้แก่ ครอบครัว ปัญหาของการดูแลผู้ป่วยในสังคมสมัยใหม่จึงมีสาเหตุจากความเป็นความ

เพิกเฉยและละเลยต่อทุกข์ร้อนของคนใกล้ชิดผู้อื่น  โดยทั่วไปการจัดการให้เกิดการดูแลนั้น

ผูกพันกับปัจจัยทางเศรษฐกิจ/ฐานะของผู้ป่วยและผู้ดูแลเป็นอย่างมาก ไม่เพียงว่ามีรายได้

เท่าไร แต่หมายถึงต้องจ่ายเท่าไร และค่าเสียโอกาสจากการดูแลเป็นเท่าไร  และมีใครอีกบ้าง

ที่จะต้องได้รับผลกระทบจากการจัดการดูแลดังกล่าว  และไม่เพียงเท่านั้นยังมีประเด็น

จริยธรรมของการดูแล ซึ่งเป็นกรอบในการกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบว่ าการดูแล

ผู้ป่วยควรเป็นหน้าที่ของใคร และภาคส่วนใดควรมีบทบาทหน้าที่อย่างไรในการผู้ดูแลผู้ปว่ย 

ในระบบสังคมและวัฒนธรรมไทย การดูแลที่ดียังจำเป็นต้องเกิดบนฐานของความผูกพันหรือ

สายใยบางอย่าง แต่หากผู้ที่มีความผูกพันกับผู้ป่วยเป็นผู้ที่มีบทบาทเป็นผู้หารายได้หลักของ

ครอบครัว การจัดการดูแลก็จะยากยิ่งขึ้นเพราะจะเกิดปัญหาของการจัดลำดับความสำคัญ

โดยเทียบเคียงระหว่าง “หน้าที่” “จริยธรรม” “บาปบุญคุณโทษ” และ “ความจำเป็น” 

“ผลกระทบ” “ความเดือดร้อน” และ “ความลำบาก” ที่จะเกิดข้ึน เกิดคำถามถึงหลักการว่า 

“ใคร” ควรเป็นผู้ให้การดูแลผู้ป่วย  ให้การดูแล “อย่างไร” และผู้ดูแลควรได้รับการดูแลด้วย

หรือไม่ เป็นต้น 

 นอกจากนี้ ปัญหาของการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายอีกประการหนึ่งที่สำคัญไม่ยิ่งย่อนไป

กว่ากันคือ ปัญหาที่เกิดกับตัวผู้ให้การดูแลผู้ป่วย  ด้วยการดูแลผู้ป่วยโดยเฉพาะผู้ป่วยระยะ

ท้ายเป็นงานที่หนักและมีความซับซ้อนทางอารมณ์สูงมาก ความเหนื่อยล้าทางกาย ทางใจ 

ของผู้ดูแลเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นรายวัน แต่เป็นประเด็นที่กลับไม่ค่อยมีผู้ให้ความสำคัญนัก และยัง

ไม่มีระบบหรือนโยบายใดที่จะเข้ามาให้การช่วยเหลือแบ่งเบาให้ผู้ดูแลสามารถปลดเปลื้อง
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ความกดดันและทำหน้าที่ดูแลผู้ป่วยต่อไปได้อย่างราบรื่น  ครอบครัวไทยที่ต้องดูแลผู้ป่วย

ระยะท้ายมักนิยมให้ลูก-หลานที่เป็นผู้หญิงเข้ามารับบทบาทสำคัญนี้ ซึ่งบ่อยครั้งหมายถึงการ

ต้องออกจากงาน และไม่สามารถกลับคืนสู่ตลาดแรงงานได้อย่างสมบูรณ์เมื่อผู้ป่วยจากไป

แล้ว  นอกจากนี้ยังมีปัญหาของความคาดหวัง กล่าวคือ ผู้ให้การดูแลมักประสบปัญหา

ความเครียดจากการถูกตำหนิ หรือการคาดหวังที่เกินจริงของญาติพ่ีน้องของผู้ป่วยอีกด้วย 

• มลภาวะจากการจัดการความตาย/ร่างผู้เสียชีวิต การเผาศพถือเป็นธรรมเนียมการจัดการ

ร่างในสังคมไทยตามคติชาวพุทธ และร่างของผู้ตายอีกจำนวนไม่น้อยก็ถูกฝังตามความเชื่อ

และวิถีแบบคริสต์และอิสลาม  ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีวัดจำนวน 456 วัด และในจำนวน

นี้ 310 วัดมีเตาเผาศพ  คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาปัญหามลพิษทางอากาศจากเตาเผาศพ 

ในคณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ปี พ.ศ.2545 รายงานว่า พบป

ญหาเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับเขมาควัน และกลิ่นจากการเผาศพอยูเปนระยะ โดยเฉพาะในเขต

ชุมชนใน ในกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่มีความหนาแน่นของประชากรสูง มีวัดที่มีเตาเผา

ศพตั้งอยูตามชุมชนจํานวนมาก   ในกระบวนการเผาศพต้องมีการโหมไฟเพื่อให้เกิดการเผา

ไหม้ที่สมบูรณ์เนื่องจากการเผาศพยังต้องเผาสิ่งอื่นๆตามไปด้วย เช่น โลงศพ ของใช้ส่วนตัว

ของผู้ตาย ที่ทำจากวัสุดอันตราย เช่น พลาสติก ใยสังเคราะห์  ประกอบกับมลพษิทางอากาศ

ที่่เกิดขึ้น มักเกิดเนื่องจากการเผาไหมทีไ่มสมบูรณหรืออุณหภูมิไมสูงพอ ทําให้เกิดสารมลพิษ 

เชน ฝุนละออง กาซคารบอน มอนอกไซด กาซซัลเฟอรไดออกไซด รวมทั้งเขมา และขี้เถ้า

จากการเผาไหม้เชื้อเพลิง และกลิ่นจากการสลายตัวของสารอินทรียในศพ ซึ่งกอใหเกิดปัญหา

มลภาวะทางอากาศ ควบคู่ไปกับความเดือดรอนรําคาญและผลกระทบตอสุขภาพจิตของ

ประชาชนดวยที่ต้องมีชีวิตอยู่ใกล้เมรุเผาศพ  ในปัจจุบันสถานการณ์อาจเปลี่ยนแปลงไป

พอสมควรจากปี พ.ศ.2545 เนื่องจากมีความพยายามทั้งโดดวัดและชุมชนที่เดือดร้อนในการ

เข้ามาจัดการกับปัญหามลพิษจากการเผาศพ เช่น การเปลี่ยนเตาเผาให้เผาโดยไร้มลพิษ การ

สร้างระบบสิ่งแวดล้อมในวัดให้ดูดซับกลิ่น ควัน จากการเผาศพ  ตลอดจนกฎหมายควบคุม

มลพิษ ตาม พรบ.สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2535 ที่ประกาศคามาตรฐาน

ควบคุมความทึบแสงของเขม่าควันจากปลองเตาเผาศพ และการกําหนดใหเตาเผาศพเป

นแหลงกําเนิดมลพิษที่ตองควบคุม โดยบังคับมาตรฐานดังกล่าวในพื้นที่ชุมชนหนาแนน คือ 

ในเขตกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา เทศบาลเมือง และเทศบาลนครทุกแหง  ตลอดจนมี

งบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้วัดที่ขาดแคลนได้มีกำลังในการปรับปรุงเตาเผาศพ 
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นอกจากนี้ยังมีแนวคิดที่จะจัดตั้งศูนย์ฌาปณกิจรวมในแต่ละพ้ืนที่ เพ่ือลดปัญหาการเผาศพที่

กระจุกตัวในเขตพ้ืนที่ที่หนาแน่นและส่งผลกระทบต่อประชาชนมาก  

 ข้อมูลจากอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ20  ระบุว่ามาตรฐานเตาเผาศพของในประเทศ

ไทย เป็น 4 ระดับ คือ 1.เตาเผาศพ 1.0 เป็นเตาเผาศพชนิด 1 ห้องเผา ใช้ถ่านไม้หรือฟืนเป็น

เชื้อเพลิง และไม่มีการควบคุมอุณหภูมิในการเผาศพ มีประสิทธิภาพในการควบคุมมลพิษต่ำ 

เหมาะสำหรับวัดที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ชนบทหรือพื้นที่ห่างไกล 2.เตาเผาศพ 2.0 เป็นเตาเผาศพ

ชนิด 1 ห้องเผา ใช้น้ำมันเตา หรือน้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิง มีการควบคุมอุณหภูมิในการเผา

ศพ มีระบบควบคุมและบันทึกข้อมูลการทำงานของเตาเผาศพ มีประสิทธิภาพในการควบคุม

มลพิษในระดับพอใช้ เหมาะสำหรับวัดที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ที่อยู่นอกเขตชุมชน หรือมีการกระจาย

ตัวของชุมชนไม่หนาแน่น  3.เตาเผาศพ 3.0 เป็นเตาเผาศพชนิด 2 ห้องเผา โดยห้องเผาแรก

เป็นห้องเผาศพ ห้องเผาที่สองเป็นห้องเผาก๊าซและควันที่เกิดจากห้องเผาแรก ก่อนระบาย

อากาศเสียสู ่บรรยากาศ ใช้น้ำมันดีเซล หรือก๊าซเป็นเชื ้อเพลิง มีการควบคุมอุณหภูมิ 

ระยะเวลา ในการเผาควันและก๊าซตลอดจนการเผาศพ มีระบบควบคุมและบันทึกข้อมูลการ

ทำงานของเตาเผาศพอัตโนมัติ มีประสิทธิภาพในการควบคุมมลพิษในระดับดีเหมาะสำหรับ

วัดที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ชุมชนเมือง ที่มีการอยู่อาศัยค่อนข้างหนาแน่น และ 4.เตาเผาศพ 4.0 เป็น

เตาเผาศพที่มีห้องเผาอย่างน้อย 2 ห้องเผา ห้องเผาแรกเป็นห้องเผาศพ ห้องเผาสุดท้ายเป็น

ห้องเผาก๊าซและควันที่เกิดจากห้องเผาแรกก่อนระบายอากาศเสียสู่บรรยากาศ ใช้น้ำมันดีเซล 

หรือก๊าซเป็นเชื้อเพลิง หรือเป็นเตาที่ใช้ไฟฟ้าในการเผาไหม้ มีการควบคุมอุณหภูมิและ

ระยะเวลาในการเผาควันและก๊าซตลอดจนการเผาศพ มีระบบควบคุมและบันทึกข้อมูลการ

ทำงานของเตาเผาศพอัตโนมัติ มีระบบควบคุมมลพิษทางอากาศอื่นๆ มีประสิทธิภาพในการ

ควบคุมมลพิษในระดับดีเยี่ยม เหมาะสำหรับวัดที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ชุมชนเมืองที่มีการอยู่อาศัย

อย่างหนาแน่น และภายในปี พ.ศ.2562 ทั้ง 310 วัดที่มีเตาเผาศพจะยกระดับเป็นเตาเผาศพ

ระดับ 3.0 

ตารางท่ี 2  ปัญหาการตาย ข้อเสนอเชิงนโยบาย และยุทธศาสตร์ 

 

20 https://www.thairath.co.th/news/society/1460301 

https://www.thairath.co.th/news/society/1460301
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ปัญหาการตาย สิ่งสำคัญท่ียังขาด/ ต้อง
มีเพื่อบรรลุเป้าหมาย 

ข้อเสนอเชิงนโยบาย ศึกษา สื่อสาร ส่งเสริม 

ความเหลื่อมล้ำใน
การตาย   

การพัฒนาเพ่ือคุณภาพ
ชีวิตของคนในสังคมถ้วน
กัน 

(1) นโยบายเพื ่อการ
สร้างตาข่ายทางสังคม 
(social safety net)  

(1) ใช้วิธีการส่งเสริมการ
ขับเคลื่อนเพ่ือปฎิรูประบบ
ราชการทุกภาคส่วน เพ่ือ
กระจายทรัพยากรสู่ประชาชน
ในพ้ืนที่ที่มีความต้องการ
แตกต่างกันและสร้างระบบ
บริการแก่ประชาชนที่มี
ประสิทธิภาพ นำไปสู่การเป็น
ตาข่ายทางสังคม 

การดูแล  

- ขาดผู้ดูแล ซึ่งมัก
เกิดจาก 3 
สาเหตุ ได้แก่ 
การไม่มีแรงงาน
(manpower) 
ไม่มีความพร้อม
เชิงเศรษฐกิจใน
การจ้างผู้ดูแล
จากภายนอก 
(money) 
หรือไม่ต้องการ
ดูแล  

- ผู้ดูแลประสบ
ปัญหา 

 

ทัศนคติทางสังคมที่
ส่งเสริมความเอ้ืออาทร/
เกื้อกูล และจริยธรรม
ของการดูแล (ethic of 
care)  

 

ระบบและนโยบายที่ช่วย
สนับสนุนให้เกิดความ
คล่องตัวทางการเงินแก่
ผู้ป่วยและ/หรือผู้ดูแล
จากรัฐ หรือภาคส่วนอื่น 

(1) นโยบายส่งเสริม 
care economy 

(2) นโยบายเพื่อการ
จัดระบบสวัสดิการ 
ระบบภาษี ระบบ
ประกันสุขภาพ และ
ระบบประกันสังคม 

(1) ใช้วิธีการให้การศึกษาแก่
เยาวชน มุ่งเน้นไปที่การสร้าง
เสริมความเข้าใจเรื่องความ
ตาย ความเอ้ืออาทร และมี
จิตใจเปิดกว้างถึงเงื่อนไขทาง
สังคมของผู้อื่นที่มีความ
หลากหลายแต่ไปแปลกแยก  

(2) ใช้วิธีการส่งเสริม
ภาคเอกชน ภาคธุรกิจ 
วิสาหกิจเพ่ือชุมชน องกร
อาสาสมัคร และการรวมกลุ่ม
อ่ืน ๆ นอกเหนือจากภาครัฐ
ให้สามารถเข้ามามีบทบาทใน
การตอบสนองต่อความ
ต้องการด้านการดูแลของ
ประชาชน 

(3) ใช้วิธีการสื่อสารเพ่ือให้
ประชาชนเกิดความรู้ ความ
เข้าใจต่อสถานการณ์ บริบท 
และเงื่อนไขของสังคม รวมถึง
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ปัญหาการตาย สิ่งสำคัญท่ียังขาด/ ต้อง
มีเพื่อบรรลุเป้าหมาย 

ข้อเสนอเชิงนโยบาย ศึกษา สื่อสาร ส่งเสริม 

วิธีปฎิบัติและทางเลือกท่ี
ประชาชนพึงมีจากการ
สนับสนุนของภาครัฐ เพื่อให้
ประชาชนสามารถวางแผน
และเตรียมการรับมือได้ต่อไป
ในอนาคต 

Dislocation of 
autonomy 

 

ให้ความสำคัญกับความ
ต้องการของญาติและผู้
ใกล้ชิดมากเท่าหรือ
อาจจะมากกว่าเสียงและ
ความต้องการของผู้ป่วย 
ในทางปฏิบัติจึงมีผลปิด
กั้นผู้ป่วยจากการรับรู้ 
หรือการแสดงความ
ต้องการในวาระท้าย 

(1) นโยบายส่งเสริมให้
ผู ้ป่วยได้แสดงเจตนา
และมีส่วนร่วมในวาระ
ท้าย เช่น มาตรา 12 
การทำหนังสือแสดง
เจตนาในวาระท ้าย 
แ ล ะ ก า ร ก ำ ห น ด 
advanced care 
plan การตัดสินใจใน
การที่จะรับหรือไม่รับ
การรักษา 

(1) ใช้วิธีการให้การศึกษาแก่
เยาวชนและประชาชนทั่วไป
ถึงสิทธิด้านการตาย เพื่อให้
เกิดความรู้และการ
เตรียมพร้อมในอนาคต  

(2) ใช้วิธีการสื่อสารและ
ประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึงแก่
ประชาชนทุกภาคส่วน เพ่ือ
สร้างความร่วมมือ 

การแสวงหา
ทางเลือก 
ความหมาย และการ
ดำรงอยู่ของชีวิต 

 

การยอมรับความ
แตกต่างในทางเลือกที่
หลากหลาย และการ
สร้างเครื่องมือหรือ
ช่องทางทีส่ามารถ
ตอบสนองต่อความ
หลากหลายนั้น ๆ 
ภายใต้การเคารพในสิทธิ
และอธิปไตยเหนือร่าง
ของตน พร้อม ๆ กับ
คำนึงถึงความรับผิดชอบ

(1) นโยบายเพื่อการ
สร้างพ้ืนที่การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง
การตายจนนำไปสู่
ความตระหนัก  

ใช้วิธีการให้การศึกษา 
ส่งเสริม และสื่อสารถึงการ
พูดคุยเรื่องความตายและการ
ตายอย่างเป็นธรรมชาติ และ
นำไปสู่ความตระหนักรู้ใน
สังคม 
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ปัญหาการตาย สิ่งสำคัญท่ียังขาด/ ต้อง
มีเพื่อบรรลุเป้าหมาย 

ข้อเสนอเชิงนโยบาย ศึกษา สื่อสาร ส่งเสริม 

ต่อส่วนรวมตามหลัก
สิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่ 

มลภาวะจากการ
จัดการความตาย/ร่าง
ผู้เสียชีวิต 

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรทั้งก่อนและ
หลังการผลิตอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อ
นำไปสู่การสร้างระบบ
หมุนเวียนและการใช้
ทรัพยากรให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด เป็นมิตร
ต่อระบบนิเวศน์และ
ยั่งยืนที่สุด 

(1) นโยบายส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของภาค
ส่วนอื่น ๆ หรือสตาร์ท
อัพ หรือกลุ่มใน
ท้องถิ่นและชุมชน 

(1) ใช้วิธีการส่งเสริมให้เกิด
การศึกษาวิจัยและพัฒนา
วิธีการจัดการร่างอย่างมีประ
สิทธภาพ ครอบคลุมทั้งการ
คำนึงถึงการพัฒนาองค์ความรู้
ด้านวิชาการควบคู่ไปกับความ
เข้าใจในบริบททางสังคมและ
วัฒนธรรมที่เหมาะสมต่อ
สังคมไทย 

(2) ใช้วิธีการสื่อสารเพ่ือสร้าง
เสริมความรู้ความเข้าใจต่อ
ประเด็นด้านทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม ภายใต้ความ
เคารพในความเชื่อ คุณค่า 
และแนวทางปฏิบัติของคนใน
สังคม 

(3) ใช้วิธีการให้การศึกษาแก่
เยาวชนเพื่อสร้างความ
ตระหนักรู้ด้านผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมจากพฤติกรรมต่าง 
ๆ ตั้งแต่เกิดจนเสียชีวิต 
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ความสอดคล้องของข้อเสนอแนะเชิงนโยบายภายใต้ยุทธิศาสตร์วาระท้ายและการจัดการร่าง  
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