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บทความน้ีเกิดจากการศกึษาโดยใช้วธีิวทิยาทีเ่รยีกว่า Phenomenology หรือ ปรากฏการณ์วทิยา การก�าหนด

อายุของผู้สูงอายุต่างชาติเพื่อสัมภาษณ์ ส�าหรับบทความนี้ใช้เกณฑ์อายุ 50 ปีตามเกณฑ์ที่รัฐไทยก�าหนดไว้ส�าหรับ

การขอวีซ่าเกษียณ ผู้สูงอายุต่างชาติในบทความนี้เป็นบุคคลสัญชาติอเมริกัน ออสเตรเลีย นอร์เวย์ ญี่ปุ่น และเป็น

ชาวจีนในประเทศไทย การศกึษาน้ีพบว่าทฤษฎีพืน้ฐาน (Grounded theory) ทีท่�าให้ผูส้งูอายตุ่างชาตทิกุคนด�ารงอยู่

ในสังคมไทยอย่างมีความสุขคือความคุ้นเคย ทั้งเป็นความคุ้นเคยแบบที่หน่ึง โดยการปรับตัวให้เข้ากับสังคมไทย  

โดยการด�ารงไว้ซึง่วฒันธรรมเดมิในสงัคมไทย และแบบทีส่องโดยการยกตวัตนเดมิของตนมาด�าเนินต่อในสงัคมไทย 

การศกึษาน้ีพบว่าผู้สงูอายตุ่างชาติทีมี่ความสมัพนัธ์โดยตรงกับคนไทยมคีณุภาพชวีติบ้ันปลายดกีว่าผู้สงูอายตุ่างชาติ 

ที่ไม่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับคนไทย นอกจากน้ีพบว่าเทคโนโลยีสื่อสารเป็นปัจจัยส�าคัญที่ช่วยตอบสนอง 

ความต้องการหลายด้านของผู้สูงอายุต่างชาติในสังคมไทย 

ค�าส�าคัญ: ผู้สูงอายุต่างชาติ ความคุ้นเคย ผู้สูงอายุกับเทคโนโลยี คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
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Older Foreigners in Thai Society

Kanokwan Tharawan
*

Abstract 

This article is derived from a study which employed phenomenology as a study design. The 

designated age of older migrants interviewed for this article is determined at 50 years of age based 

on Retirement Visa requirement set forth by Thai government. Older migrants in this article are  

of nationalities including United States of America, Australia, Norway, Japan and China. The 

Grounded Theory realized from the course of study is familiarization. The older migrants interviewed 

have made themselves well–acquainted or conversant with their life in Thai society. This acquired 

familiarity is the main reason older migrants could live in Thai society happily. Characteristics of 

the familiarity include, one, successfully adapting to Thai norms and, two, being able to carry out 

one’s beliefs or one’s life style in Thai society. It is also found that older migrants who have  

relationship with Thai people appear to have better end stages of life than those who do not.  

Furthermore, information technology serves as vital responses to everyday needs among older  

migrants in Thai society.

Keywords: Older Foreigners, Theory of Familiarity, Older People and Technology, Quality of 

Life
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บทน�ำ

การอยู่ร่วมกันระหว่างคนต่างชาติ ต่างภาษาในสังคมไทยไม่ใช่เรื่องใหม่ส�าหรับคนไทย สังคมของคนที่อาศัย

อยู่บนดินแดนด้ามขวานแห่งน้ี เคยปรากฏว่ามีทั้งชาวผิวขาวจากยุโรปหลายประเทศ ชาวจีนจากหลายมณฑล  

ชาวมลายู ชาวมอญ ชาวเขมร และอื่นๆ มากมาย (Thongchai, 1994) นับได้ว่าคนไทยมีความคุ้นเคยและสามารถ

ปรับตัวเพื่ออยู่ร่วมกับคนชนชาติอื่นในสังคมของตัวเองมาแล้วหลายยุคสมัย

ในสมัยปัจจุบัน (พ.ศ. 2559) การอยู่ร่วมกันระหว่างคนไทย ซึ่งหมายถึงผู้มีสัญชาติไทย และคนต่างชาติ  

ซึ่งหมายถึง ผู้ไม่มีสัญชาติไทยยังคงด�าเนินอยู่อย่างต่อเน่ือง ผู้เขียนเองก็ได้พบเห็นด้วยตนเองว่า ในสังคมไทย 

มีคนไทยและคนต่างชาติอาศัยอยู่ร่วมกันเช่นกัน แต่แม้ว่าผู้เขียนจะพบเจอชาวต่างชาติทุกวันในชีวิตประจ�าวัน 

ในสังคมไทย แต่ผู้เขียนไม่เคยมีโอกาสได้สัมผัสเร่ืองราวการใช้ชีวิตในสังคมไทยของชาวต่างชาติที่ได้พบเห็นเลย  

โดยเฉพาะอย่างยิง่กลุม่ชาวต่างชาตทิีนิ่ยมเข้ามาอยูอ่าศยัในประเทศไทยด้วยวซ่ีาเกษียณอาย ุผู้เขยีนจงึมแีต่ค�าถาม

วา่ผูสู้งอายตุ่างชาตเิหลา่นีอ้ยูใ่นสังคมไทยและอยูก่บัคนไทยกนัอยา่งไร ผูเ้ขียนเชื่อวา่โดยทั่วไปคนสูงอายนุ่าจะปรบั

ตัวล�าบากหากต้องมาอยู่อาศัยในสังคมที่ตนเองไม่คุ้นเคย แม่ของผู้เขียนเองยังไม่ยอมย้ายจากต่างจังหวัดมาอยู่กับ

ผู้เขียนที่กรุงเทพฯ เลย แล้วเหตุใดจึงมีคนสูงอายุที่ไม่ใช่คนไทยตัดสินใจมาใช้ชีวิตที่เมืองไทยกันได้ ผู้เขียนจึงสนใจ

ศกึษาเร่ืองน้ี โดยใช้วธีิวทิยาทีเ่รยีกว่า Phenomenology หรอืปรากฏการณ์วทิยา (Creswell, 1998) ซึง่เป็นวธีิวทิยา

ที่เน้นการท�าความเข้าใจแก่นแท้ของประสบการณ์ของมนุษย์ ส�าหรับบทความน้ีผู้เขียนเน้นการท�าความเข้าใจ 

แก่นแท้ของประสบการณ์ของผู้สูงอายุต่างชาติที่อาศัยอยู่ในสังคมไทย

บทความนี้น�าทฤษฎีพื้นฐาน (Grounded Theory) มาอธิบายปัจจัยที่ท�าให้ผู้สูงอายุต่างชาติทุกคนด�ารงอยู่ใน

สงัคมไทยอย่างมีความสขุ ทฤษฎีพืน้ฐานน้ี เป็นทฤษฎีทีจ่ะปรากฏจากการศกึษา โดยมพีืน้ฐานของทฤษฎีมาจากข้อมลู

ที่เก็บมาจากภาคสนามเป็นหลัก มากกว่าจากวรรณคดีที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย (Glaser, 1967)

บทความน้ีก�าหนดอายขุองผู้สงูอายตุ่างชาตเิพือ่สมัภาษณ์โดยใช้เกณฑ์อาย ุ 50 ปีตามเกณฑ์ทีร่ฐัไทยก�าหนดไว้ 

และก�าหนดสถานะการย้ายถ่ินจากประเภทวีซ่า โดยมุ่งเน้นกลุ่มผู้สูงอายุที่ถือวีซ่าเกษียณ วีซ่าประเภทอื่น และ 

รวมถึงผู้สูงอายุที่อาจจะไม่มีสถานะทางกฎหมายในประเทศไทยอีกด้วย โดยผู้สูงอายุต่างชาติที่ไม่มีสถานะ 

ทางกฎหมายในประเทศไทยดงักล่าวน้ี ทกุท่านเป็นชาวจีนโพ้นทะเลทีไ่ม่ทราบสถานะทางกฎหมายของตนเอง ผู้เขยีน

มไิด้พยายามจะสบืค้นสถานะทางกฎหมายเหล่าน้ัน เพราะไม่ใช่วตัถุประสงค์ของการสมัภาษณ์และการเขยีนบทความ 

จุดประสงค์ของบทความน้ีมีเพียงการน�าเสนอเร่ืองราวชีวิตของผู้สูงอายุต่างชาติในสังคมไทยในมุมมองเชิงสังคม

วัฒนธรรมเท่านั้น

ผู้สูงอำยุต่ำงชำติในสังคมไทย 

ค�าว่า ผู้สูงอายุต่างชาติในสังคมไทย ผู้เขียนหมายถึงบุคคลผู้มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไปที่ไม่ใช่พลเมืองไทย  

แต่ได้อยู่อาศัยในประเทศไทยมาแล้วอย่างน้อย 6 เดือนขึ้นไป 

แรกทีเดียวเมื่อผู้เขียนจ�าเป็นต้องก�าหนดอายุของผู้สูงอายุต่างชาติในบทความน้ีไว้ที่ 50 ปีขึ้นไปตามเกณฑ์ 

ทีรั่ฐไทยก�าหนดไว้ส�าหรบัการขอวซ่ีาเกษียณน้ัน (กรมการกงสลุ, ม.ป.ป.) ผู้เขยีนนึกในใจว่าจะได้เรือ่งหรือเปล่าหนอ 

ผู้เขียนเองก็อายุคืบคลานใกล้ 50 ปีเข้าไปทุกที แต่ก็ยังไม่ค่อยรู้สึกว่าตัวเองเป็นผู้สูงอายุเท่าไหร่เลย แต่ผู้เขียน 
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พบว่าหลังจากได้พบปะพูดคุยกับผู้ถือวีซ่าเกษียณทุกคนที่ได้สัมภาษณ์แล้วค่อยโล่งใจขึ้นมาบ้าง เพราะผู้สูงอาย ุ

ต่างชาติที่ได้พูดคุยด้วยน้ันล้วนเป็นผู้ที่เรายอมรับได้ว่า “แก่” พอจะท�าให้ผู้เขียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ของ 

ทุกท่านเหล่าน้ันได้ แท้จริงแล้วเจตนาของบทความน้ีต้องการรู้ว่าคนต่างชาติที่ “แก่แล้ว” แล้วมาอาศัยอยู่ใน 

สังคมไทยน้ัน ทุกท่านได้ประสบพบเจออะไรกันบ้าง ทุกท่านมีอะไรพอจะให้ลูกหลานคนไทยได้เรียนรู้บ้าง ดังน้ัน  

เร่ืองอายุที่ได้ตั้งเกณฑ์ไว้จึงเป็นเรื่องของอายุเป็นเพียงตัวเลขจริงๆ ผู้เขียนให้ความสนใจกับเรื่องราวชีวิตของ 

ชาวต่างชาติที่ “แก่แล้ว” ในสังคมไทยมากกว่า 

ชีวิตของผู้สูงอำยุต่ำงชำติในสังคมไทย 

โดยทั่วไปนับว่า เป็นเร่ืองที่น่ายินดีที่ผู้สูงอายุต่างชาติที่อยู่ในเมืองไทยต่างแสดงออกชัดเจนว่ารักเมืองไทย 

และคิดว่าเมืองไทยเป็นบ้านของท่าน ผู้สูงอายุเหล่าน้ีบ้างอยู่เมืองไทยถาวร ดูแล้วคงจะไม่เดินทางข้ามประเทศ 

อกีต่อไปแล้ว และบางท่านก็ยงัคงเดนิทางไปมาระหว่างประเทศบ้านเกิดกับประเทศไทยอยูบ้่าง แต่ทกุคนก็มทีีพ่�านัก

ในประเทศไทย ซึ่งทุกท่านต่างเรียกที่พ�านักน้ันว่าบ้าน ในที่น้ีมีทั้งบ้านเดี่ยวรายล้อมด้วยบริเวณที่ดินกว้างขวาง  

ถึงบ้านเช่าหลังเล็ก และรวมไปถึงบ้ำนแบบห้องเช่ารายเดือนด้วย ผู้สูงอายุหลายคนมีที่พ�านักเป็นของตนเอง บ้างก็

เป็นบ้านของคู่สมรสชาวไทย บ้างก็เป็นบ้านของลูกหลานที่มีเชื้อสายไทย หรือมีครอบครัวกับคนไทย โดยไม่ว่าบ้าน

จะมลีกัษณะใด ผู้สงูอายจุะมกีรรมสทิธ์ิตามกฎหมายหรือไม่ ผู้เขยีนพบว่าทีพ่�านักเหล่าน้ันคอื บ้านทีผู้่สงูอายตุ่างชาติ

อยู่อาศัยด้วยความผูกพันเป็นอย่างยิ่ง 

“ที่อเมริกำมีลูกสำวกับครอบครัวของเขำ ลูกชำยกับครอบครัวของเขำอยู่ที่ไต้หวัน ส�ำหรับดิฉันที่น่ี

เป็นบ้ำนของเรำมำกกว่ำค่ะ เวลำรวมญำติทุกคนก็ต้องมำรวมกันที่บ้ำนเชียงใหม่ของเรำ ดิฉันอยู่กับ

สำมี 2 คน แต่เรำมีเพื่อนเยอะมำกในเชียงใหม่ มีทุกอย่ำงอยู่ที่บ้ำนของเรำที่เชียงใหม่ค่ะ”

รูธแอน หญิงชาวอเมริกัน อายุ 80 ปี

รูธแอนเล่าให้ฟังว่า ก่อนเกษียณเธอท�างานให้กับศาสนจักรในประเทศไทยอยู่นานถึง 20 ปี โดยภารกิจหลัก

ตลอดอายกุารท�างาน คอืการสอนศาสนา และสอนภาษาองักฤษ ด้วยภาระงานสอนทีท่�าให้เธอได้พบปะผู้คนมากมาย 

และได้สร้างลกูศษิย์เป็นคนไทยจ�านวนนับไม่ถ้วน รธูแอนบอกว่า เธอรูส้กึคุน้เคยทีจ่ะต้องได้รบัการรดน�า้ด�าหัวในช่วง

สงกรานต์ทกุปี จนเธอและสามถืีอเป็นธรรมเนียมปฏิบตัว่ิาจะอย่างไรเสยีก็จะไม่เดนิทางต่างจังหวดั หรือต่างประเทศ

ในช่วงสงกรานต์ เพราะน่ันจะเป็นช่วงเวลาที่ลูกศิษย์ลูกหาจะขอเข้าพบเพื่อแสดงความเคารพ รูธแอนมีแม่บ้าน 

ที่ช่วยดูแลความสะอาดและท�าอาหารให้รับประทาน โดยแม่บ้านเป็นคนพื้นเมือง พูดภาษาอังกฤษไม่ได้ การสื่อสาร

ระหว่างเจ้าของบ้านกับแม่บ้านจึงเป็นภาษาไทยล้วนมาตลอดเกือบ 4 ทศวรรษ รูธแอนเล่าว่าช่วงแรกประมาณ  

พ.ศ. 2520 แม้เธอจะขอให้แม่บ้านท�าอาหารฝรั่งให้รับประทานบ้าง หรือขอให้แม่บ้านช่วยไปตลาดแล้วซื้อขนมปัง

แถวให้บ้างน้ัน สุดท้ายอาหารบนโต๊ะทุกมื้อก็จะยังคงเป็นอาหารไทยที่ปรับรสชาติให้เป็นฝร่ังมากที่สุดเท่าที่แม่บ้าน

จะสามารถจินตนาการได้อยู่เหมือนเดิม ในเรื่องนี้รูธแอนบอกว่าเพิ่งจะมารู้ในภายหลังว่าเป็นเพราะแม่บ้านของเธอ

กลัวว่า รูธแอนและสามีจะรับประทานไม่อิ่มท้อง “อะไรเล่ำจะสู้ข้ำวได้ ขนมปังก็เป็นเพียงขนม” คือค�าอธิบาย 

ของแม่บ้าน รูธแอนและครอบครัวจึงคุ้นเคยกับอาหารไทยและรู้ซึ้งถึงพระคุณของข้าวผ่านความรักและห่วงใย 
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ที่แสนซื่อบริสุทธิ์ของแม่บ้านท่านนี้ ปัจจุบันแม่บ้านของรูธแอนถูกนับรวมเป็นคนในครอบครัว เพราะอยู่กันมานาน 

ทกุวนัน้ีรูธแอนและสามยีงัสขุภาพแขง็แรง สามารถด�าเนินกิจกรรมได้ค่อนข้างปกต ิเช่น ท�าสวนดอกไม้ในบรเิวณบ้าน 

ร่วมกิจกรรมทางศาสนาและกิจกรรมการกุศลทั่วไปได้ รูธแอนแสดงออกชัดเจนว่า เธอรู้สึกผูกพันกับคนไทยและ

ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยจนยากที่จะจากบ้านในเมืองไทยหลังนี้ไปอยู่ที่อื่นได้

ดูเหมือนว่าความคุ้นเคยเป็นปัจจัยส�าคัญประการหน่ึงที่ท�าให้ผู้สูงอายุต่างชาติ ต่างภาษา ต่างศาสนา  

ต่างวัฒนธรรมสามารถด�ารงชีวิตอยู่ในสังคมไทยอย่างมีความสุขได้ ในกรณีของรูธแอนความคุ้นเคยเกิดขึ้น 

แรกทีเดียวจากความจ�าเป็นแห่งชีวิตน�าพาให้เป็นเช่นน้ัน เมื่อเธอและสามีไม่ได้ปฏิเสธความต่างชาติ ต่างภาษา  

ต่างศาสนา ต่างวัฒนธรรมในสังคมไทยเม่ือ 40 ปีก่อน มิหน�าซ�้ายังน้อมรับ เรียนรู้ และปรับตัวให้สามารถอยู่ได้  

เพือ่ความอยูร่อด และเพือ่ประกอบภารกิจหน้าทีก่ารงานตามทีไ่ด้รบัมอบหมายอย่างต่อเน่ืองในฐานะผู้เผยแพร่ศาสนาน้ัน 

เมื่อวันเวลาผ่านไปเกือบสี่ทศวรรษ การซึมซับเรียนรู ้จนคุ ้นเคยท�าให้รูธแอนและสามีกลายเป็นผลผลิต 

ของการหล่อหลอมตามแบบสังคมวัฒนธรรมไทยไปโดยไม่รู้ตัว รูธแอนและสามียังคงนับถือศาสนาคริสต์อย่าง

เคร่งครัด พูดภาษาอังกฤษที่บ้านและกับลูกหลานสายตรงทุกคน ยังคงฉลองวันคริสต์มาสและวันขอบคุณพระเจ้า 

(Thanks giving day) แต่กระท�ากิจกรรมดังกล่าวเหล่านั้นอย่างลงตัวเหมาะสมเคียงคู่ไปกับการเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ 

ให้ลูกศิษย์ และคนรู้จักได้รดน�้าด�าหัวทุกช่วงสงกรานต์ และทั้งสองท่านยังคงรับประทานอาหารไทยที่บ้านทุกมื้อ

ความคุ้นเคยต่อสังคมวัฒนธรรมใหม่ที่ผสมผสานลงตัวเป็นอย่างดี กับความคุ้นเคยต่อสังคมวัฒนธรรมจาก

บ้านเกิดของผู้สูงอายุต่างชาติเป็นกุญแจสู่การตัดสินใจ “ไม่ไปไหน” ของผู้สูงอายุต่างชาติในสังคมไทย เช่นเดียวกับ

กรณีของอาม่ากุ่ยย้ง วัย 84 ปี ที่อพยพมาจากประเทศจีนแผ่นดินใหญ่กับพ่อแม่ของเธอตั้งแต่อายุ 12 ปี อาม่ากุ่ย 

ย้งพูดภาษาไทยชัดเจนทุกค�า แต่ด้วยส�าเนียงภาษาจีนแต้จิ๋ว

“ทุกวันน้ีไม่ได้ท�ำงำนอะไร เมื่อก่อนเย็บเสื้อผ้ำได้ ไปโรงเจตลอด ไปไหว้ปุงเถ่ำกงได้ แต่ตอนน้ี 

ไปไหนล�ำบำก ก็ต้องฝำกให้ลูกชำยไปท�ำบุญ เรำไหว้ที่บ้ำนแล้วก็ฝำกลูกชำยไป งำนตรุษสำรทอะไร

ทุกอย่ำงก็ท�ำที่บ ้ำนน้ี มีลูกชำยอีกคนหน่ึง ลูกสำวอีก 3 คน เขำก็ต้องมำไหว้ที่ น่ี กันหมด  

เพรำะอำม่ำอยู่ที่นี่ รูปอำกงก็อยู่ที่นี่ ไหว้ที่นี่ทุกคน” 

กุ่ยย้ง หญิงชาวจีน อายุ 84 ปี

หญิงสูงอายุชาวจีนท่านน้ีด�าเนินชีวิตแต่ละวันอย่างเรียบง่าย สามีของอาม่ากุ่ยย้ง ซึ่งเป็นผู้อพยพชาวจีน 

เช่นเดียวกันได้เสียชีวิตไปแล้วเมื่อ 7 ปีที่แล้ว ทั้งสองท่านพบกันและแต่งงานกันที่ประเทศไทย อาม่าเล่าให้ผู้เขียน

ฟังด้วยน�้าเสียงเป็นสุขว่าอาม่ามีลูกชาย 2 คน ลูกสาว 3 คน หลาน 9 คน และตอนนี้มีเหลนแล้ว 6 คน อาม่า 

ท่องตัวเลขดังกล่าวได้อย่างคล่องแคล่วประหน่ึงว่าได้ฝึกพูดประโยคเดียวกันบ่อยๆ ผู้เขียนอดแซวไม่ได้ว่าท�าไม 

อาม่าจ�าเก่งจ�าครบหมดเลย ขาดใครไปบ้างหรือไม่ หลานชายวัย 35 ปีของอาม่ารีบบอกเชิงสัพยอกอาม่าว่า  

เรื่องตัวเลขลูกหลานเป็นประโยคทองของอาม่าจริงดังที่ผู้เขียนคาด 

กัมพลหลานชายของอาม่าบอกว่า อาม่ากุ่ยย้งภาคภูมิใจในความเป็นคนมีลูกเต็มบ้านมีหลายเต็มเมืองมาก 

โดยทุกครั้งที่มีแขกมาเยี่ยมที่บ้านแล้วเข้ามาทักทายอาม่า อาม่าจะเล่าตลอดว่ามีลูกหลานเหลนรวมทั้งหมดก่ีคน 

กัมพลอมยิ้มบอกผู้เขียนว่าข้อมูลของอาม่าถูกต้องและเป็นปัจจุบันตลอด 
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ในมมุมองของอาม่ากุ่ยย้ง เธอภาคภูมใิจมากทีล่กูชายซึง่เป็นลกูชายคนโตได้ภรรยาทีเ่ป็น “คนจีน” เหมอืนกัน 

(อาม่ามองว่า คนไทยเชือ้สายจนีเป็นคนจีน) ลกูสะใภ้เป็น “คนด”ี เพราะว่าช่วยสามีท�างานขยนัขนัแขง็ดแีละสามารถ

มหีลานชายคนโตให้แก่อาม่าได้ ในส่วนทีกั่มพลบอกว่าข้อมลูเรือ่งตวัเลขลกูหลานของอาม่าถูกต้องตลอดน้ัน แท้จริง

แล้วผู้เขียนได้เรียนรู้ว่าเป็นเพราะอาม่าถือคติว่า ลูกหลานชาวจีนต้องมีชื่อจีนและต้องถูกนับเข้ามาเป็นสมาชิก

ครอบครวัด้วยการก�าหนดแซ่ และล�าดบัรุน่ให้ถูกต้อง โดยนับเฉพาะลกูหลานเหลนฝ่ายชายเท่าน้ัน เช่น หากคนเกิด

ใหม่น้ันเป็นลกูของลกูชาย/หลานชาย อาม่าจะนับตามศกัดิก่์อนว่าเกิดมาเป็นคนรุน่ปูย่่า หรอืรุ่นพ่อแม่ หรอืรุ่นหลาน 

หรือรุ่นเหลน แล้วอาม่าจะก�าหนดพยางค์แรกของชื่อตามศักดิ์ ซ่ึงจะเหมือนกันส�าหรับคนศักดิ์เดียวกัน จากน้ัน 

จึงก�าหนดพยางค์ที่สองของชื่อเป็นชื่อตัวของคนเกิดใหม่น้ัน การมีหน้าที่ในการต้ังชื่อและนับสมาชิกครอบครัวเป็น

ปัจจัยให้อาม่าไม่มีข้อผิดพลาดเรื่องการนับจ�านวนตัวเลขลูกหลานเหลนเลย

เมือ่ผู้เขยีนถามว่า นับแต่ลกูชายหลานชาย ลกูสาว หลานสาวไม่น้อยใจหรอกหรอื อาม่าบอกว่าคนจีนท�าแบบ

นี้ อาม่าตั้งชื่อให้ลูกสาวเพราะเป็นชั้นลูก แต่ชั้นลูกของลูกสาวเป็นต้นไปจะต้องไปถูกนับในตระกูลของสามีของเขา 

เป็นคนของตระกูลฝ่ายชายไป หากอาม่านับด้วยจะเกิดความซ�า้ซ้อนกัน ดังน้ันตามหลักอาม่าจึงไม่ควรเป็นผู้นับ  

และไม่ควรเป็นผู้ตัง้ชือ่จีนให้ลกูของลกูสาว แต่ครัน้เมือ่ถูกถามว่าแล้วเหตใุดอาม่าจึงกลายมาเป็นคนตัง้ชือ่จีนให้หลาน

และเหลนทุกคนได้ รวมทั้งหลานเหลนฝ่ายลูกสาวด้วย แถมยังนับรวมทุกคนมาเป็นสมาชิกตระกูลตัวเองได้หมด  

อาม่าตอบผู้เขียนด้วยใบหน้าปกติว่า อาม่าใช้โอกาสที่สามีของลูกสาว 2 คนเป็นคนไทย (ไม่สนใจชื่อจีน) และพ่อแม่

สามีของลูกสาวคนสุดท้องเสียชีวิต ไม่มีโอกาสมาแย่งอาม่าตั้งชื่อ นับว่าอาม่าซึมซับ “ควำมเป็นไทย” ที่ถือหางข้าง

แม่ (Matriarchy) และให้ความส�าคัญกับการนับญาติข้างแม่เข้าไปมากทีเดียว อาม่าจึงรีบใช้โอกาสน้ันตั้งชื่อจีน 

ให้ลูกหลานฝ่ายลูกสาวได้สมตั้งใจ 

สมาชิกครอบครัวในครอบครัวใหญ่ของอาม่าทุกคนต่างดีใจว่า ตนมีชื่อจีนและอาม่าเป็นผู้ตั้งให้อย่างไพเราะ

ทุกคน อาม่าเองก็ดูจะภูมิใจมากที่ตนเองเป็นศูนย์กลางของครอบครัวใหญ่ตามขนบจีน ทั้งอาม่าและลูกหลานทุกคน

ต่างรับรู้และไม่เคยสงสยัเรือ่งการตัง้ชือ่จีน การมชีือ่จนี และการใช้ชือ่จีนเพราะทกุอย่างด�าเนินไปตามขนบจนีทีม่มีา

แต่ช้านาน อาม่าอยากจะตั้งชื่อจีนก็ตั้งไป ทุกคนต่างมีชื่อจีนและต่างดีใจ แต่ทุกคนรวมทั้งอาม่าต่างเรียกขานชื่อ

สมาชิกทุกคนในครอบครัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชั้นหลานและเหลน ตามชื่อเล่นภาษาไทย/ภาษาอังกฤษตามที่พ่อ

แม่ของเด็กตั้งให้ เช่น ทุกคนรวมอาม่าเรียกกัมพลตามชื่อเล่นว่าเอก ตามที่พ่อแม่ของกัมพลตั้งให้ ไม่ได้เรียกชื่อจีน

ตามที่อาม่าตั้งให้ ลูกสาวของกัมพลชื่อเล่นชื่อเฟอรารี่ ทุกคนรวมอาม่าเรียกเฟอรารี่ว่าน้องเฟอร์ตามที่กัมพลและ

ภรรยาตั้งให้ ไม่ได้เรียกชื่อจีนตามที่อาม่าตั้งให้ ตรรกะในการตั้งชื่อจีนให้แก่ลูกหลานของอาม่าเป็นการยึดถือตาม

ขนบธรรมเนียมทีคุ่น้เคย เม่ืออาม่ายงัคงสามารถด�าเนินชวีติอย่างทีต่นคุน้เคยในสงัคมไทยได้ อาม่าจึงสามารถอยูไ่ด้

อย่างมีความสุขและไม่รู้สึกว่าสังคมไทยท�าให้ชีวิตของอาม่าแปลกแยกออกไปจากความเป็น “คนจีน” ของอาม่า 

การด�าเนินชีวิตที่ผูกติดกับความคุ้นเคยของรูธแอน และอาม่ากุ่ยย้งมีความคล้ายคลึงกับผู้สูงอายุต่างชาต ิ

ท่านอื่นอีกจ�านวนมาก แม้ว่าความหมายของค�าว่าความคุ้นเคยอาจจะแตกต่างกันออกไป บ้างอาจจะปรับตัวจน 

คุ้นเคยกับสิ่งแวดล้อมใหม่ เช่น รูธแอน และบ้างใช้ความคุ้นเคยเดิมมาปรับให้เข้ากับระบบใหม่ เช่น อาม่ากุ่ยย้ง  

เฉกเช่นเดยีวกันกับมนุษย์ทกุผู้ทกุนาม การได้อยูกั่บความคุน้เคยทกุรปูแบบท�าให้ผูส้งูอายมีุความรูส้กึว่าตนเป็นคนมี

คุณค่า เพราะสามารถมีชีวิตเป็นของตนเองได้ ไม่น่าเชื่อเลยว่าความปรารถนาสูงสุดของมนุษย์โดยไม่แบ่งเชื้อชาติ 

ภาษา ศาสนา วัฒนธรรมเช่นนี้ ปัจจุบันนี้ได้กลายเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ แม้บุคคลนั้นจะไม่ได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่คุ้นเคย

ในด้านเชื้อชาติ ภาษา ศาสนา วัฒนธรรมก็ตาม
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“บ้ำนผมคือบ้ำนหลังน้ีกับภรรยำ ผมเป็นคนบ้ำนนอกไปแล้ว (หัวเรำะ) ผมปลูกผักกินเอง  

ดินที่บ้ำนผมดีมำก เรำมีที่ดินมำกพอสมควรด้วย วันๆ ผมก็อยู่แต่ในสวนผัก ไม่เคยว่ำงและไม่เคย 

มีวันหยุดเลย ผมท�ำเองทั้งหมดทั้งรดน�้ำ พรวนดิน ให้ปุ๋ย ซึ่งผมชอบมำก ผักที่พอเก็บได้แล้ว 

ผมก็เก็บกิน เก็บขำย ภรรยำผมเอำไปขำยที่ตลำดใกล้บ้ำน บำงทีก็ให้เพื่อนบ้ำนบ้ำง ผมก็ใช้ชีวิต

เหมือนทุกคนที่นี่” 

แมค ชาวนอร์เวย์ อายุ 70 ปี 

ชายสูงวัยชาวนอร์เวย์ที่น่ังคุยด้วยท่าทีแสนสบายกับผู้เขียนท่านน้ี เป็นคนชอบปลูกผักเป็นชีวิตจิตใจ  

แมคปลูกผักเต็มพื้นที่ประมาณ 1 ไร่หลังบ้านของตัวเองจนเป็นที่รู้จักในละแวกชุมชนน้ันว่า “บ้านน้ีฝร่ังปลูกผัก”  

แมคเล่าความหลังให้ฟังว่าหลังจากเกษียณจากความเป็นพนักงานบริษัทเล็กๆ แห่งหน่ึงในเมืองออสโล เมืองหลวง

ของประเทศนอร์เวย์แล้ว เขาเริม่ใช้ชวีติในอพาร์ตเมนต์ขนาดเลก็กับเพือ่นฝูงคนรู้จักไปอย่างเรยีบง่าย ไม่เร่งรีบและ

ถูกกดดันด้วยเวลาเหมือนตอนท�างาน แมคมีโอกาสได้เริ่มต้น “งำนต้นไม้” ที่เขาบอกว่ารักมาก เพราะต้นไม้ท�าให้

จิตใจเขาเบกิบาน แมคชอบมองต้นไม้เจริญเติบโตขึน้มาด้วยฝีมือของเขาเอง แต่อพาร์ตเมนต์หลงัเลก็ของเขาสามารถ

รับได้เพียงต้นดอกไม้ขนาดเล็กเพียงไม่ก่ีกระถาง และต้นไม้เหล่าน้ีก็อยู่ได้เพียงช่วงเวลาที่อากาศไม่หนาวจนเกินไป

เท่านั้น 

ภรรยาของแมคเสียชีวิตก่อนที่เขาจะเกษียณ ลูกชายคนเดียวของเขาแต่งงานมีครอบครัวและมีบ้านของ 

ตัวเองในอีกเมืองหน่ึงของนอร์เวย์ แมคเล่าว่าชีวิตที่ออสโลท�าให้ได้พบเจอกับลูกหลานและเพื่อนเก่า ซึ่งเป็นสิ่งที ่

แมคชอบ แต่เมื่อชะตาชีวิต (faith) ท�าให้เขาได้พบภรรยาชาวไทยและได้ย้ายถิ่นฐานมาอาศัยอยู่ที่จังหวดน่านเมื่อ  

5 ปีที่แล้ว แมคบอกกับผู้เขียนว่า ชีวิตที่จังหวัดน่านกับภรรยา และการปลูกผักเป็นชีวิตที่เขาต้องการและพอใจ 

มากที่สุดแล้ว แมครู้สึกว่าชาวบ้านชื่นชมการปลูกผักของเขา เมื่อเขาขับขี่มอเตอร์ไซค์ไปที่ใดในชุมชน ชาวบ้านจะ

ทักทายโดยการพูดถึงผักฝรั่งจนค�าว่า ผักฝรั่งกลายเป็นเอกลักษณ์ประจ�าตัวของเขาไปแล้ว การเป็นที่ยอมรับของ

ชาวบ้านผ่านการปลกูผักท�าให้ชายสงูวยัชาวนอร์เวย์รูส้กึว่า ตนเองมีคณุค่า โดยแมคอาจจะรู้สกึว่าเขาไม่ได้ท�าอะไร

มากมายนอกจากการอยู่กับ “สีเขียว” ซึ่งเขาชอบมาแต่ครั้งยังอยู่ในอพาร์ตเมนต์ห้องเล็กที่ออสโล แต่การได้อยู่กับ 

“สเีขยีว” ทีร่กักลบัท�าให้แมคเป็นทีย่อมรบัในสงัคมแห่งใหม่อกีต่างหาก เช่นน้ีภาษิตไทยมกัจะกล่าวว่า ยงิปืนนัดเดยีว

ได้นกสองตัว ช่างน่าอัศจรรย์แต่ไม่ประหลาดใจเลยว่าเหตุใดชายสูงวัยชาวนอร์เวย์จึงรู้สึกว่า บ้านที่จังหวัดน่านเป็น

บ้านที่แท้จริงของเขาตลอดไป 

นอกจากการได้พบเห็นว่า ความคุน้เคยอนัมีทีม่าหลากหลายและความมีคณุค่าในตนเป็นปัจจัยส�าคญัส่งเสรมิ

ให้ผู้สูงอายุชาวต่างชาติสามารถปรับตัวและอาศัยอยู่ในสังคมไทยได้อย่างมีความสุขแล้วน้ัน ผู้เขียนยังพบสิ่งที่ 

น่าสนใจอีกประการหนึ่งในการด�าเนินชีวิตของผู้สูงอายุต่างชาติในสังคมไทย นั่นคือผู้สูงอายุต่างมีเครื่องมือสื่อสาร

ทีท่นัสมยั และต่างได้เรยีนรูก้ารใช้เทคโนโลยสีือ่สารเหล่าน้ีกันอย่างช�า่ชองมาแล้วทัง้สิน้ ส�าหรับหลายท่านเทคโนโลยี

สื่อสารท�าให้ได้มาอยู่ในสังคมไทย

“มันเริ่มจำกกำรเข้ำไปลองเล่นในพวกเว็บไซต์หำคู ่ก่อน พวกน้ีเขำจะมีแบบสมัครฟรีก่อน ซึ่ง 

เพรำะมันฟรีไม่เสียหำยอะไร ผมก็ลองเล่นดู แล้วทีน้ีมันก็จะท�ำให้เรำอยำกได้มำกขึ้น (หัวเรำะ)  

แบบเสียเงินก็ยอมเพรำะติดพันเธอเข้ำแล้ว คือผมอยำกจะติดต่อเธอ ซึ่งข้อมูลกำรติดต่อเขำ 

ผู้สูงอายุต่างชาติในสังคมไทย  145



จะไม่มีให้เรำหำกไม่สมัครเป็นสมำชิกขั้นสูงขึ้นไป แต่ค่ำสมัครก็ไม่ได้แพงอะไรหรอก เพียงแต่ 

ก่อนหน้ำนั้นผมเคยนึกตลกว่ำท�ำไมคนเรำต้องเสียเงินเพื่อมำท�ำควำมรู้จักกัน” 

จอห์น ชาวอเมริกัน อายุ 73 ปี

ผู้เขยีนเห็นว่า จอห์นใช้โทรศพัท์มอืถือทีส่ามารถท�าอะไรได้หลายอย่าง ระหว่างการพดูคยุกันจอห์นใช้โทรศพัท์

เป็นอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งในการอธิบายเรื่องราวชีวิตของเขา จอห์นอายุ 73 ปีแต่ยังดูกระฉับกระเฉง จอห์นพูดคุยยาว

และออกรสชาติมากกว่า ที่เขาแข็งแรงและดูอ่อนกว่าวัยเป็นเพราะเขาดื่มน�้าด่างเป็นประจ�า ว่าแล้วจอห์นก็เปิดรูป 

(ในโทรศพัท์มอืถือ) ของชายชาวญีปุ่น่คนหน่ึงให้ผู้เขยีนด ูพร้อมกับให้ผู้เขยีนทายว่า ชายญีปุ่น่คนดงักล่าวอายเุท่าใด 

ผู้เขียนก็คาดประมาณแล้วเดาไปตามภาพที่เห็นว่าน่าจะอายุประมาณ 45 ปี จอห์นเฉลยด้วยความรู้สึกอยากคุยต่อ

อีกยาวว่าชายญี่ปุ่นอายุ 73 ปี โดยชายคนนี้เป็นผู้คิดค้น ผลิต และจ�าหน่ายเครื่องผลิตน�้าด่างที่ปัจจุบันเป็นเครื่อง

ผลิตน�า้ดืม่ในโรงพยาบาลสว่นใหญข่องประเทศญี่ปุน่ แลว้จอห์นกเ็ปดิภาพเครือ่งผลิตน�า้ดืม่ให้ผูเ้ขียนดจูากโทรศัพท์

มอืถือ ไม่ใช่ภาพเดยีว แต่เป็นภาพจ�านวนนับสบิทีแ่ต่ละขัน้ตอนของน�า้แต่ละแก้วก่อนเข้าเคร่ืองผลติน�า้ด่าง และหลงั

จากออกจากเครื่องผลิต 

เมือ่ถามว่าครัง้ทีจ่อห์นใช้บริการเวบ็ไซต์หาคูน้ั่น จอห์นใช้โทรศพัท์เครือ่งน้ีด้วยหรอื จอห์นตอบอย่างผู้ช�านาญ

การว่าไม่ใช่เลย ตอนที่อยู่รัฐอลาสก้า ประเทศสหรัฐอเมริกา จอห์นใช้คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะธรรมดาและใช้สัญญาณ

เพื่อให้สามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ตได้เท่าน้ัน เมื่อถามถึงความยากล�าบากที่ต้องหันมาพึ่งพาเทคโนโลยีในช่วงสูงวัย 

จอห์นบอกว่าเทคโนโลยีเป็นตัวช่วย ไม่ใช่สิ่งที่ท�าให้ยากล�าบาก ชายสูงวัยชาวอเมริกันกล่าวไว้อย่างน่าสนใจว่า  

ทุกสมัยของการด�ารงชีวิตของมนุษย์จะมีการสร้างสิ่งใหม่ขึ้นมาเสมอ สิ่งเหล่านั้นเป็นเทคโนโลยีทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น

เทคโนโลยีของยุคสมัยใดก็ตาม การเปลี่ยนจากคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะมาเป็นโทรศัพท์มือถืออาจจะท�าให้เขาเสียพื้นที่

หน้าจอไปเยอะ การควบคุมปุ่มบังคับทั้งหลายไม่คล่องแคล่วเหมือนใช้เครื่องใหญ่ แต่นั่นไม่ใช่ปัญหาของเทคโนโลยี 

จอห์นมองว่าเป็นเรื่องของการก้าวข้ามข้อจ�ากัดของผู้ใช้แต่ละคนมากกว่า อีกทั้งในสมัยปัจจุบันมีการเอื้อประโยชน์

แก่ผู้ใช้สงูอายดุ้วย การก้าวข้ามข้อจ�ากัดขอความเป็นผู้สงูอายทุีต่าไม่ด ีน้ิวมอืบงัคบัได้ไม่เตม็ที ่จึงเป็นเรือ่งทีง่่ายขึน้ 

ในเคร่ืองโทรศพัท์มอืถือของจอห์นจึงเตม็ไปด้วยโปรแกรมมอืถือ (Application) มากมายรวมถึงโปรแกรมมอืถือยอด

นิยมที่คนไทยใช้ เช่น Line Facebook Instagram เกมส์ฆ่าเวลาหลากหลายประเภท จอห์นใช้ gmail google และ

มีโปรแกรมกล้องถ่ายรูปที่ท�าให้ภาพสวยคมชัดยิ่งกว่าตัวจริง/ภาพจริงอีกด้วย 

นอกจากจอห์นแล้ว แมคชาวนอร์เวย์ ปีเตอร์ชาวออสเตรเลีย และผู้สูงอายุชายชาวต่างชาติอีกหลายคนพบ

รักกับภรรยาชาวไทยจากเว็บไซต์หาคู่ด้วยเช่นกัน นอกจากการใช้เทคโนโลยีสื่อสารเพื่อการหาคู่และพูดคุยสื่อสาร

ทัว่ไปแล้ว ผู้เขยีนพบว่าผู้สงูอายตุ่างชาติทกุคนทัง้ชายและหญงิต่างใช้เทคโนโลยสีือ่สารเพือ่รบัข่าวสารจากบ้านเกิด

แดนไกลและจากข่าวรอบตวัในสงัคมประเทศไทยด้วย ซึง่ข้อค้นพบเชงิประจักษ์ดงักล่าวน้ีเปลีย่นมมุมองของผู้เขยีน

ในเร่ืองการใช้เทคโนโลยีของผู้สูงอายุไปอย่างสิ้นเชิง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้สูงอายุชาวต่างชาติที่ผู้เขียนได้

สมัภาษณ์มา น่ันคอืจากทีผู้่เขยีนเคยคดิว่าเทคโนโลยคีงจะเป็นสิง่แปลกใหม่ส�าหรับผู้สงูอาย ุและคงจะเป็นสิง่ทีท่�าให้

ผู้สูงอายุรู้สึกล้าหลังนั้น บัดนี้ผู้เขียนได้ตระหนักแล้วว่า ความคิดนี้ช่างล้าหลัง ผู้เขียนได้เปิดโลกทัศน์ส่วนตัวและได้

เรียนรู้มากขึ้นว่า แท้จริงแล้วผู้สูงอายุต่างชาติในประเทศไทยนิยมชมชอบเทคโนโลยีการสื่อสาร และสามารถใช้

เทคโนโลยไีด้เพือ่สนองความต้องการของตนเป็นอย่างด ีและแต่ละคนก็ใช้ในความหมายทีเ่หมอืนกันบ้างแตกต่างกันบ้าง
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การติดตามข่าวสารในประเทศบ้านเกิดเป็นเรื่องหนึ่งที่ทอม ผู้สูงอายุชาวอเมริกันวัย 68 ปี ให้ความส�าคัญ

มากเช่นเดียวกัน โดยทอมบอกว่าเขาติดตั้งจานดาวเทียมที่บ้านในเชียงใหม่ เขาจึงสามารถรับชมทุกสถานีข่าว 

ทีต้่องการจากทกุมุมโลกได้ ทอมมีเพือ่นในเชยีงใหม่ประมาณ 30 คน ประมาณร้อยละ 80 เป็นชาวต่างชาตจิากหลาย

ประเทศทั่วโลก ส่วนอีกร้อยละ 20 เป็นคนไทยที่เป็นภรรยาชาวไทยของเพื่อน และเพื่อนชาวต่างชาติ ซึ่งเป็นชาติ

ตะวันตกทั้งหมดน้ันต่างคนต่างสามารถปรับจูนจานดาวเทียมจนสามารถรับชมสถานีข่าวจากประเทศของตนเองได้ 

เมื่อมีงานเลี้ยงระหว่างกลุ่มเพื่อนตามวาระโอกาสที่เหมาะสม หรือเมื่อนัดเพื่อนคนใดพบพูดคุย ทุกคนจะมีข่าวสาร

จากรอบโลกมาเป็นหัวข้อสนทนาหน่ึงเสมอ ทอมบอกว่าตนเองไม่เคยเหงา และไม่เคยรู้สึกว่าได้รับข่าวสาร 

ไม่เพียงพอเลย

ทอมบอกว่าเมอืงไทยเป็นเมอืงเสรมีากกว่าอเมริกา ทอมเคยคดิก่อนมาเมืองไทยว่า เรือ่งบางเร่ืองอาจจะเป็น

ข้อจ�ากัดในการใช้ชวีติในประเทศไทยของเขา เช่น คนไทยไม่พดูภาษาองักฤษ คนไทยนับถือศาสนาพทุธ ครสิต์ อสิลาม 

จึงอาจไม่มสีถานทีป่ฏิบตัศิาสนกิจส�าหรับคนนับถือศาสนายวิ และการรกัษาพยาบาลในประเทศไทยก็อาจเป็นปัญหา 

ด้วยความกังวลทอมจึงวางแผนว่า จะเช่าห้องพักแทนการลงทุนซ้ือ เพราะอาจจะไม่ได้อยู่เมืองไทยถาวรขนาดน้ัน 

แต่ปรากฏว่าจากวันนั้นจนถึงวันนี้ ทอมบอกว่าเขาอยู่เมืองไทยมา 8 ปีแล้ว ทอมซื้อคอนโดแบบสองห้องนอนขนาด

ใหญ่ไว้อยู่ ใช้ชีวิตมาได้ทุกวัน โดยไม่มีปัญหาอะไร เขาบอกว่าเมืองไทยมีทุกอย่างที่เขาต้องการ

“ในวัยน้ีผมต้องกำรชีวิตแบบสงบ คนไทยมีนิสัยง่ำยๆ สบำยๆ ไม่จริงจังเกินไปเหมือนคนอเมริกัน 

แน่นอนว่ำถ้ำคุณขี่มอเตอร์ไซค์ไม่ใส่หมวกกันน๊อค คุณถูกต�ำรวจเรียกแน่ แต่คุณก็จ่ำยค่ำปรับไป  

400 บำท คนไทยไม่ได้คิดว่ำเร่ืองหมวกกันน๊อคมันจะเป็นเรื่องใหญ่ขนำดต้องจ่ำยสี่พันบำท วิธีคิด 

ไม่เหมือนกัน ที่อเมริกำทุกอย่ำงเป๊ะเกินไป ผู้คนก็เร่งรีบจนไม่มีเวลำให้กับสุนทรียสนทนำกับคน 

รอบข้ำงอีกแล้ว มันเป็นชีวิตที่ไม่มีคุณภำพ”

ทอม ชาวอเมริกัน อายุ 68 ปี 

ผู้สูงอายุชาวญี่ปุ่นท่านหน่ึงก็มีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันกับทอม เธอกับสามีเลือกที่จะใช้เวลาประมาณ 

8–10 เดือนต่อปีในเมืองไทยเพราะรู้สึกว่าอยู่เมืองไทยดีกว่า ความต้องการของเธอและสามีในฐานะผู้สูงอายุได้รับ

การตอบสนองมากกว่า เช่น สามีไม่ชอบอากาศหนาวจัด ตัวเธอเองอยากอยู่ใกล้ลูกชาย เป็นต้น ในปีหนึ่งๆ ฮิโรโกะ

กับสามจึีงเลอืกทีจ่ะอยูญ่ีปุ่น่เพยีงประมาณ 2 เดือน เพือ่จัดการธุระจ�าเป็น ส่วนเวลาทีเ่หลอืเธอกับสามเีลอืกทีจ่ะอยู่

บ้านที่เชียงใหม่ ผู้สูงอายุชาวญี่ปุ่นทั้งสองท่านเช่าบ้านหลังเล็กอยู่ใกล้กับบ้านของลูกชาย ซึ่งแต่งงานกับภรรยา 

ชาวไทย 

“อำกำศที่เมืองไทยอุ่นกว่ำญี่ปุ่นค่ะ ลูกชำยของเรำท�ำงำนที่เมืองไทย เรำอยู่ที่น่ีมำกกว่ำอยู่ที่ญี่ปุ่น 

เมืองไทยมีร้ำนค้ำญี่ปุ่น ร้ำนอำหำรญี่ปุ่น ลูกสะใภ้เรำเป็นคนไทย หลำนของเรำพูดภำษำไทยได้ เรำก็

มีควำมรู้สึกว่ำเรำมีครอบครัวอยู่ที่น่ี ทุกอย่ำงที่น่ีดีมำก เรำสองคนเหมือนจะสนิทกับเมืองไทย

มำกกว่ำญี่ปุ่นแล้วนะ (หัวเรำะ)”

ฮิโรโกะ ชาวญี่ปุ่น อายุ 67 ปี
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ประสบการณ์ชีวิตของผู้สูงอายุต่างชาติในสังคมไทย ที่ผู้เขียนได้สัมผัสและสัมภาษณ์มา ส่วนใหญ่เป็น

ประสบการณ์ด้านบวก ทกุคนชอบเมืองไทยและอยากจะฝากผีฝากไข้ไว้ทีป่ระเทศไทย นับว่าเป็นเร่ืองดทีีป่ระเทศไทย

มหีลายอย่างทีต่อบโจทย์ความต้องการของผู้สงูอายชุาวต่างชาตไิด้ มหิน�าซ�า้ความมุง่หวงัสดุท้ายทีช่าวต่างชาตอิยาก

จะฝากผีฝากไข้ไว้กับสังคมไทยก็ดูเหมือนว่าสัมฤทธิผลอีกด้วย 

กรณกีารฝากผฝีากไข้ดงักล่าวน้ี ผู้เขยีนได้สมัภาษณ์ภรรยาชาวไทยของผู้สงูอายชุาวต่างชาตทิีเ่สยีชวีติไปแล้ว

จากอาการเส้นโลหิตในสมองแตก สามีของนุสรา ชื่อปีเตอร์ อายุ 65 ปี ชาวออสเตรเลีย

“ตอนที่ปีเตอร์น๊อคไป เรำคิดอย่ำงเดียวต้องพำเขำหำหมอที่ดีที่สุด ไปโรงพยำบำลน่ำนก่อน ทีนี้เรำรู้ 

ถ้ำที่น่ำนหมอไม่มีก็ต้องไปเชียงใหม่ ถ้ำเป็นพ่อแม่เรำก็พำไปเชียงใหม่เหมือนกัน เรำก็พำเขำไปที ่

โรงพยำบำลที่เชียงใหม่ ไปหำหมอเฉพำะทำงที่เก่งๆ ปีเตอร์เส้นโลหิตในสมองแตก เขำไม่รู้สึกตัว

ตั้งแต่วันที่ล้ม ไม่ได้คุยอะไรกันอีกเลย (เสียงสั่นเครือ) ไปเร็วมำก ได้ดูแลเขำอยู่แค่ 2 อำทิตย์ 

(ร้องไห้)”

นุสรา ภรรยาชาวไทยของปีเตอร์ อายุ 42 ปี

เมื่อถามถงึเรือ่งการวางแผนตั้งแตแ่ตง่งานอยู่กนิด้วยกนัวา่ คิดไว้บ้างไหมว่าเมื่อเจบ็ปว่ยจะรกัษากนัอยา่งไร 

เน่ืองจากปีเตอร์ไม่มีบัตรทอง หรือประกันสังคมเหมือนคนไทย ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลจะดูแลกันอย่างไร  

นุสราบอกว่าไม่เคยคิดวางแผนเลย ปีเตอร์เป็นคนแข็งแรง ไม่มีประวัติเจ็บป่วยเลย ชอบปั่นจักรยานออกก�าลังกาย

กับเพื่อนบ้านทุกวัน อีกอย่างหนึ่งปีเตอร์ยังมีเงินเดือนและประกันสุขภาพจากออสเตรเลียอยู่ ส่วนนุสรารับราชการ

จึงสามารถเบิกจากต้นสังกัดได้ ทั้งสองคนจึงไม่เคยมีแผนเร่ืองการรักษาพยาบาลส�าหรับปีเตอร์เลย ครั้นเมื่อเกิด

เหตุการณ์ที่ปีเตอร์ล้มเจ็บ นุสราบอกผู้เขียนว่าการรักษาพยาบาลก็เป็นไปแบบปกติ ไม่มีปัญหาใดๆ 

“เรำไม่มีเวลำได้ทันคิดว่ำเขำเป็นฝร่ังหรือคนไทย รู้แต่ว่ำเขำเป็นสำมีเรำ ในหัวไม่ได้นึกว่ำ 

เขำเป็นฝรั่งหรืออะไร รู้แต่ว่ำต้องพำเขำไปรักษำ ลูกสำวเขำมำจำกเมืองนอก ลูกชำยตำมมำทีหลัง ... 

น้องสองคนลูกของเขำก็น่ำรักมำก ช่วงที่อยู่กับปีเตอร์มำก็เจอเขำปีละครั้ง ... คือสำมีเรำ ... ใจไม่เคย

คิดโรงพยำบำลจะรับหรือไม่รับฝรั่ง เรำคิดแต่ว่ำเรำจะพำเขำไปหำหมอที่ดีที่สุดเท่ำนั้น”

นุสรา ภรรยาชาวไทยของปีเตอร์ อายุ 42 ปี

นุสรากับปีเตอร์แต่งงานกันมาแล้วประมาณ 10 ปี อยูอ่าศยัในบ้านทีซ่ือ้ในนามของนุสรา ทัง้สองไม่มบีตุรด้วย

กัน แต่ปีเตอร์มลีกูสาว 1 คนและลกูชาย 1 คนกับอดีตภรรยาชาวออสเตรเลยี ลกูทัง้สองของปีเตอร์ต่างมคีรอบครวั

และอาศัยอยู่ที่ประเทศออสเตรเลีย หลังจากภรรยาเสียชีวิตปีเตอร์เดินทางมาท�างานที่ประเทศไทยและแต่งงานกับ

นุสรา การจากไปอย่างกะทันหันของสามีผู้เป็นที่รัก น�าความโศกเศร้าอย่างที่สุดมาสู่นุสรา และจนถึงวันที่สัมภาษณ์

ซึง่เป็นเวลาประมาณ 1 เดอืนหลงัปีเตอร์จากไป นุสรายงัคงโศกเศร้าอย่างยิง่ “ท�าใจไม่ได้” กับการจากไปของปีเตอร์ 
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ผู้สูงอำยุต่ำงชำติในสำยตำของคนไทย

การจากไปของปีเตอร์ไม่ได้สร้างความเศร้าโศกแก่นุสราคนเดียว หากแต่ผู้คนในหมู่บ้านที่ทั้งสองอาศัยอยู ่

ต่างพากันโศกเศร้าไปด้วย เมื่อปีเตอร์ล้มป่วยและต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล ชาวบ้านต่างแวะเวียนเข้า

สอบถามอาการด้วยความเป็นห่วง เมื่อถึงแก่กรรมไปแล้ว เสียงตามสายของหมู่บ้านประกาศให้ชาวบ้านไปช่วยกัน

เตรียมศาลาเพื่อรอรับศพของปีเตอร์ ซึ่งออกเดินทางมาจากโรงพยาบาลในจังหวัดเชียงใหม่ ผู้เขียนได้เรียนรู้จาก

การสัมภาษณ์ชาวบ้านมาว่า ทุกคนรักปีเตอร์ เขาเป็นนักปั่นจักรยานคนหนึ่งของหมู่บ้าน เป็นครูสอนภาษาอังกฤษ 

ตัวใหญ่ อารมณ์ดี หัวเราะเสียงดัง ชอบกินกับข้าวพื้นเมือง ชาวบ้านไม่อยากจะเชื่อเลยว่า คนที่แข็งแรงมาก 

และเป็นคนดีอย่างปีเตอร์จะจากไปเร็วเกินไป ศพของปีเตอร์ตั้งสวดอภิธรรมที่วัดของหมู่บ้านเฉกเช่นเดียวกับศพ 

ของชาวบ้านทุกคน ชาวบ้านร่วมกันเดินเท้าจูงศพของปีเตอร์ไปสุสานเพื่อฌาปนกิจ โดยบรรเลงเพลงปี่พาทย์ 

ไปตลอดทาง ชาวบ้านหมู่อื่นที่ศพถูกลากจูงผ่านไปเพื่อเข้าสู่สุสานบอกว่า ถ้าไม่ถามจะไม่รู้เลยว่าเป็นศพฝรั่ง  

“ยังกะศพคนบ้านเรา” คือค�าพูดที่ผู้เขียนได้ยินในระหว่างการร่วมเดินจูงศพของปีเตอร์ไปสุสานด้วย 

กรณีการเจ็บป่วยและเสียชีวิตของปีเตอร์ ซึ่งได้รับการดูแลทุกขั้นตอนอย่างสมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์น้ัน  

ผู้สงูอายตุ่างชาตทิกุคนทีถู่กสมัภาษณ์ต่างให้ความเห็นเหมอืนกันว่า ทีเ่ป็นเช่นน้ันได้เพราะปีเตอร์ มคีรอบครัวอนัเป็น

ที่รักที่เป็นครอบครัวคนไทย นั่นคือปีเตอร์มีนุสราและชาวบ้านคนไทย 

ในทางตรงกันข้าม หากผู้สงูอายชุาวต่างชาตไิม่มคีรอบครวัคนไทย เช่น อาศยัอยูต่ามล�าพงั หรือมเีพือ่นเฉพาะ

ชาวต่างชาติด้วยกันเท่านั้น กรณีเช่นนี้ถือว่าเป็นเหตุให้ผู้สูงอายุต่างชาติเสียชีวิตตามล�าพัง หรือหลายคนเลือกที่จะ

ฆ่าตัวตายเมื่อพบว่าตนเองเจบ็ป่วยรักษาไม่ได้ เช่น กรณีครูสอนภาษาชาวออสเตรเลียที่หวัใจล้มเหลว และเสียชีวิต

ในห้องพักในจังหวัดอุตรดิตถ์เพียงคนเดียว กว่าจะมีคนมาพบก็เมื่อเสียชีวิตไปหลายวันแล้ว หรือกรณีผู้สูงอายุชาว

เยอรมันที่กระโดดตึกฆ่าตัวตายที่จังหวัดภูเก็ต ซึ่งสันนิษฐานว่า น่าจะตัดสินใจฆ่าตัวตายเนื่องจากพบว่าตนเองเป็น

มะเร็ง รักษาไม่หาย อีกทั้งยังต้องทรมานกับความเจ็บปวดที่เกิดจากการรักษาพยาบาลอีกด้วย จึงคาดว่าเป็นเหต ุ

ให้กระท�าอัตวินิบาตกรรม 

ในขณะทีผู้่สงูอายตุ่างชาตใินสงัคมไทย เชือ่ว่าความสมัพนัธ์ใกล้ชดิกับคนไทยเป็นปัจจัยส�าคญัทีท่�าให้ชวีติของ

พวกเขาในสังคมไทยเป็นชีวิตที่มีคุณค่ามากขึ้นน้ัน ผู้เขียนพบว่าคนไทยที่มีโอกาสได้พบเห็น ได้รู้จัก จนถึงได้ม ี

ความสนิทสนมกับผู้สูงอายุต่างชาติในสังคมไทยต่างก็มีทัศนคติด้านบวกต่อผู้สูงอายุต่างชาติด้วยเช่นกัน

“เมียเขำก็มำขำยผักที่ตลำดน่ีแหละ ผัวปลูก เมียขำย เรำพูดอะไรน่ีเขำรู้นะ แต่แค่มันพูดไม่ได้ 

เหมือนเรำ ฉันก็พูดค�ำไทยไป เขำก็ตอบฝร่ังมั่งไทยมั่ง ก็รู้เรื่องกันดีนะ (หัวเรำะ) หัวเรำะกันไป  

เขำก็เหมือนคนบ้ำนเรำ ไปงำนวัดงำนศพอะไรเขำก็ไป หน้ำไม่เหมือนเท่ำน้ันเอง อย่ำงอื่นก็เป็น 

คนบ้ำนเรำหมดแหละ ทักทำยกันอยู่ทุกวัน” 

มาลี แม่ค้า อายุ 45 ปี
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ความผูกพันในฐานะคนรู้จักกัน หรือจนถึงการเป็นคนในครอบครัวเดียวกัน เป็นเหตุผลให้คนไทยสามารถ

ยอมรับการใช้ชีวิตอยู่ร่วมสังคมเดียวกันกับผู้สูงอายุชาวต่างชาติได้ คนไทยจ�านวนหน่ึงที่ใช้ชีวิตร่วมกับผู้สูงอาย ุ

ต่างชาติอย่างใกล้ชิด บอกผู้เขียนว่าพวกเขารัก และเคารพคุณตาคุณยายสูงวัยชาวต่างชาติเสมือนพ่อแม่ปู่ย่าตา

ยายของพวกเขาเลยด้วยทีเดียว

“พี่อยู่มำตั้งแต่อำยุ 16 ตอนน้ี 56 .. ก่ีปีแล้วล่ะ .. มันก็อธิบำยไม่ถูกนะ มันอยู่ในควำมรู้สึก 

อยู ่แล้ว เวลำไม่สบำยเรำก็ใจไม่ดี กลัวเสียเขำไป (น�้ำตำร้ืน) พี่เคยขึ้นเครื่องไปกรุงเทพฯ  

เครื่องบินสั่นมำก คิดว่ำตำยแน่ตำยแน่ ก็นึกถึงหน้ำเขำ สำธุขอให้พ่อแม่คุ้มครองให้ลูกปลอดภัย 

นึกถึงพ่อแม่นี่พี่จะนึกทีเดียวสี่เลย พ่อแม่จริงกับพ่อแม่คู่นี้”

ทอง แม่บ้าน อายุ 56 ปี

ผู้เขียนได้สอบถามความเห็นของคนไทยทั่วไป ที่ได้พบเห็นผู้สูงอายุต่างชาติอาศัยและใช้ชีวิตอยู่ในสังคมไทย

จ�านวนหนึง่ โดยบางครั้งคนไทยเหล่านีพ้บเห็นผู้สูงอายุต่างชาติในชุมชนที่ตนอยู่อาศัย หรือบางครั้งพบเห็นในสังคม

ไทยทั่วไป ค�าตอบที่ผู้เขียนได้รับเป็นไปในทิศทางเดียวกัน พวกเขามองว่า สูงอายุชาวต่างชาติในสังคมไทยไม่มีพิษ

ไม่มภัีย โดยส่วนใหญ่มกัจะเหมอืนผู้สงูอายคุนไทย เดนิช้า ท�าอะไรช้า เดนิดขูองในตลาดก็ดไูปเรือ่ย คนไทยมทีศันคติ

ด้านบวกต่อผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุต่างชาติ และชาวต่างชาติโดยทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวต่างชาติที่รักความเป็น

ไทยและ “ท�าตัว” เหมือนคนไทย 

ทศวรรษหน้ำว่ำด้วยเรื่องสถำนกำรณ์ผู้สูงอำยุต่ำงชำติในสังคมไทย 

ผู้สูงอายุต่างชาติที่อาศัยอยู ่ในประเทศไทยถือวีซ่าหลากหลายประเภท หรือไม่มีวีซ่าเพราะพ�านักอยู ่ 

ในประเทศไทยภายใต้ข้อตกลงอื่น เช่น ชาวจีนอพยพในประเทศไทย โดยส�าหรับผู้สูงอายุที่ถือวีซ่า ไม่ว่าจะเป็นวีซ่า

ประเภทใดก็ตาม ผู้ถือวซ่ีาจะต้องแสดงตวัตนชดัเจน และแสดงตวัว่าสามารถอยูอ่าศยัในประเทศไทยได้โดยสามารถ

พึ่งพาตนเองในทางการเงินได้ ไม่เป็นภาระแก่ประเทศไทย 

ด้วยข้อบังคับด้านสถานะบุคคลต่างด้าวดังกล่าว กอปรกับผู้สูงอายุต่างชาติในสังคมไทยเป็นผู้สูงอายุจาก

ประเทศพัฒนาแล้ว มีฐานะทางเศรษฐกิจดีกว่าประเทศไทย และมีระบบดูแลผู้สูงอายุที่ครอบคลุมความต้องการใน

บั้นปลายชีวิตของผู้สูงอายุเป็นอย่างดีแล้ว เช่น มีประกันชีวิตและสุขภาพ มีเงินเดือนจากเบี้ยบ�านาญจากประเทศ

ของตน องค์ประกอบเหล่าน้ีเอือ้ให้ผู้สงูอายตุ่างชาตใินสงัคมไทย สามารถด�ารงชวีติอยูใ่นสงัคมไทยได้โดยไม่ขาดแคลน 

และโดยสามารถพึง่พาตนเองในทางการเงินได้ ในส่วนของผู้สงูอายชุาวจนีทีอ่าศยัอยูใ่นประเทศไทยมาเกือบชัว่อายุ

น้ัน ผู้สูงอายุเหล่าน้ีแม้ไม่ใช่บุคคลสัญชาติไทย แต่มีลูกหลานเป็นคนไทยที่สามารถดูแลบุพการีได้ ผู้สูงอายุเหล่าน้ี 

จึงไม่เป็นภาระแก่รัฐไทยและสังคมไทยเช่นกัน

นอกจากเหตุผลเชิงโครงสร้างดังกล่าวข้างต้นแล้ว ผู้สูงอายุต่างชาติหลายคนยังมีวิธีคิดส่วนตัวที่นับได้ว่า 

ท�าให้การอยูอ่าศยัในประเทศไทยของเขาเหล่าน้ันจะไม่เป็นภาระแก่สงัคมไทย ผู้เขยีนพบว่าแนวคดิในการด�ารงชวีติ

ของผู้สูงอายุต่างชาติทุกคนเพียงต้องการความสงบสุขในบั้นปลายชีวิต ทุกท่านกล่าวถึงความตายอย่างสงบ  
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กล่าวถึงความเจ็บป่วยที่อาจเกิดขึ้นด้วยน�้าเสียงสงบแสดงถึงความเข้าใจในสัจธรรม บางคนบอกกล่าวชัดเจน 

ถึงแนวคดิในการด�ารงชวีติบัน้ปลายว่า ทกุอย่างควรจะต้องด�าเนินไปตามธรรมชาต ิรวมถึงการรักษาเยยีวยาร่างกาย

ตนเองเมื่อเจ็บป่วย ดังเช่นทอม ผู้สูงอายุชาวอเมริกัน ผู้ซึ่งบอกผู้เขียนว่า เขาเชื่อในความมหัศจรรย์แห่งร่างกาย

มนุษย์ เขาเชื่อว่าความเจ็บป่วยทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับร่างกายเกิดขึ้นเพราะร่างกายขาดความสมดุล ดังนั้นการท�าให้

ร่างกายกลบัสูภ่าวะสมดุล และการให้เวลาแก่ร่างกายในการเยยีวยาตวัเอง อาการเจ็บป่วยจะดขีึน้และหายไปในทีส่ดุ 

แต่หากร่างกายสู้ไม่ไหวเน่ืองจากอวัยวะและการท�างานบกพร่องไป ทอมบอกว่าลักษณะเช่นน้ีแสดงว่าร่างกาย 

เริม่จะคบืคลานเข้าสูค่วามเสือ่มสภาพไปตามธรรมชาต ิและในทีส่ดุแล้วก็คงต้องปล่อยให้การท�างานของร่างกายยตุิ

ไปตามธรรมชาติเช่นกัน แนวคิดในการดูแลตนเองและใช้ชีวิตบ้ันปลายของทอม ถูกสะท้อนให้เห็นในการพูดคุย 

กับผู้สูงอายุต่างชาติทุกคนราวกับว่า เป็นสิ่งที่ผู้สูงอายุได้เดินทางทางความคิดมาถึงได้ โดยไม่จ�ากัดเชื้อชาติ  

ภาษา ศาสนา วัฒนธรรม และโดยไม่จ�ากัดว่าก�าลังอยู่ในวัฒนธรรมต้นก�าเนิดของตน หรืออยู่ในวัฒนธรรมอื่น 

ประเดน็ทีร่ฐัไทยและสงัคมไทย ควรจะคดิค�านึงเก่ียวกับสถานการณ์ผู้สงูอายตุ่างชาตใินสงัคมไทยในทศวรรษ

หน้า จึงไม่ใช่ประเดน็ทางเศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรมของผูส้งูอาย ุและไม่ใช่ประเดน็ด้านการอยูร่่วมกันระหว่าง

คนไทยกับผู้สูงอายุต่างชาติในสังคมไทย หากแต่รัฐไทยและสังคมไทยควรให้ความส�าคัญด้านการศึกษา เพื่อสร้าง

องค์ความรู้ใหม่เก่ียวกับการปรับตัว เพื่ออยู่ร่วมกันระหว่างสมาชิกสังคมที่มีความแตกต่างหลากหลายในทุกด้าน 

สังคมไทยและคนไทยควรจะมีโอกาสได้เรียนรู้จากปรากฏการณ์ที่ผู้สูงอายุชาวต่างชาติคิดว่า เมืองไทยเป็นบ้าน 

ให้มากขึน้กว่าทีเ่ป็นอยู ่และองค์ความรูใ้หม่เหล่าน้ีจะช่วยเตรยีมคนไทยและสงัคมไทยให้พร้อมรบัมอืกับสถานการณ์

ผู้สูงอายุต่างชาติในสังคมไทยในทศวรรษหน้าอย่างแน่นอน
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