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บทคัดยอ 

 

 ดุษฎีนิพนธนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือทําความเขาใจ 1) การใหความหมาย “ความแก” ของผูสูงอายุจีน 

ในบริบทความเปนเมือง  2) “ภาวะปกติ” ของการใชชีวิตประจําวันของผูสูงอายุจีน 3) การเปลี่ยนแปลงของการเปน

ผูสูงอายุในชวงเวลาตาง  ๆและ 4) วิเคราะหความสัมพันธระหวางรางกายท่ีแก กับลักษณะและการใชพ้ืนท่ีใน

ชีวิตประจําวันของผูสูงอายุกับความหมายท่ีเปลี่ยนไปตามสภาวะของรางกาย ครอบครัว บริบททางสังคม เศรษฐกิจ 

โดยศึกษาการใชชีวิตประจําวันของผูสูงอายุจีน ในอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา ซ่ึงจะทําใหเห็นรางกาย การใชและ

ปฏิบัติตอรางกายท่ีแกชราของชาวจีน จากการศึกษาพบวาการนิยามความเปน “คนแก” ของผูสูงอายุจีน มีความ

หลากหลายและมีผลตอการจัดการความแก กลาวคือ ความเปนคนแกของคนจีนนิยามจากการยุติบทบาทการทํางาน

เพ่ือเลี้ยงชีพ และแตกตางกันตามบทบาททางเพศ สถานทางเศรษฐกิจ และยังพบวาผูสูงอายุบางคนท่ีหยุดหารายได 

ในชวงแรกยังคงทํางานท่ีมีรายได แตเปาหมายของการทํางานเปนไปเพ่ือคงสถานภาพทางสังคม ความสัมพันธกับคน

รอบขาง และเปนการใชเวลาเพ่ือใหรางกายไดเคลื่อนไหว ชวยใหความจําไมเสื่อม ดังนั้นผูสูงอายุจีนจึงออกมา

ชีวิตประจําวันนอกบาน ไปทํากิจกรรมในสถานท่ีท่ีพวกเขาคุนเคย ความเปนเมืองการคาท่ีมีความสะดวกสบายและ

คึกคัก ยังมีสวนชวยใหผูสูงอายุสามารถใชชีวิตอยาง “ปกติ” ในชวงบั้นปลายได  ดังนั้น “ความแก” จึงไมใชเปน

เพียงภาวการณของรางกาย แตเปน “สรีรวิทยาวัฒนธรรม”(cultural physiology) ของความแก คือ ความรูท่ีเปน

วิทยาศาสตร วัฒนธรรม และมิติทางประวัติศาสตรท่ีสรางคําอธิบายเก่ียวกับความแก นิยามความเปนคนแก และมีผล

ตอการประพฤติปฏิบัติและกระทํากับรางกายคนแก ความรูเหลานี้ทํางานผานระบบโครงสรางสังคม เศรษฐกิจ และ

วัฒนธรรมในหวงเวลาหนึ่ง  

คําสําคัญ: ผูสูงอายุ, ความแก, ไทเกก, หาดใหญ 
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 ABSTRACT 
 

The objective of this dissertation is to understand the way in which “senility” was 

defined by the Chinese elderly living in the commercial town in southern Thailand. By witnessing and 

participating the daily life, particularly in public space of the Chinese elderly in Hadyai, Songkhla, the 

author hopes to understand the experience of their operating the frail and accident prone bodies to 

sustain their “normal life”.  For the Hadyai elderly, old age was the time when economic status of 

the family had been secured and his/her contribution become marginal. This, however, was mostly 

for the male. Females who contributed their time and energy to domestic life may retire when 

working was not possible. To be sure, there were a few people who continued to work. Yet, the goal 

was different. That is, to maintain the social status and neighborhood relation. Once ceasing to work, 

the elderly spent much of their time in the public space familiar to them since young. Most, if not all, 

believed that activities and the mobilization of the body in the Tai Chi exercise prevented dementia. 

Since they lived in this town where they were native, this made keep “normal” daily life more easily. 

Hadyai, being a commercial town and despite its rapid expansion, facilitated, rather than hindering 

their daily affairs. This dissertation suggests that senility should be viewed both physiologically and 

culturally. Senility as cultural physiological phenomenon is not a mere change from healthy to 

decrepitude but conditioned as well by culture and historical change.  

Keywords: elderly, senility, Tai Chi, cultural physiology, Hadyai,  
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บทนํา 

บั้นปลายชีวิตของคนในเมืองการคา 

 

ท่ีมาและความสําคัญ 

 

ผูเขียนในฐานะนักกายภาพบําบัดทํางานเก่ียวของกับผูสูงอายุและมองรางกายของ 

“ผูสูงอายุ” ในฐานะ “คนปวย” มาโดยตลอด ท่ีถูกฝกฝนใหสังเกตและวิเคราะหการเคลื่อนไหว

รางกาย เพราะเปนหัวใจของการเลือกวิธีการรักษาท่ีเหมาะสม ในแตละวันผูเขียน “มอง”“เห็น”

ผูสูงอายุจํานวนมาก ขณะมองก็ตั้งคําถามและเดาไปพรอมกันวาผูสูงอายุท่ีกําลังเดินผานไปกําลังรูสึก

อยางไร นาจะเจ็บปวดท่ีใด หญิงสูงอายุท่ีผานการมีลูกมาแลวมักจะอวนชวงกลางลําตัว พุงยื่น บางคน

ก็เขาโกง ขาทอนลางเล็ก เทาอวบอูม ไมสมสวนกับลําตัวทอนบนท่ีมักจะอวบกลม บางคนเดินตัวแข็ง 

ขาตึงเหมือนหุนยนต บางคนเดินเอียงตัวโคลงไปมาซายขวา แกวงแขนมากกวาคนท่ัวไป ผูเขียนเดาวา

คนเหลานี้นาจะปวดเขา และนาจะเคยปวดหลังสวนลาง รวมท้ังไมไดบริหารรางกาย บวกกับเม่ืออายุ

มากข้ึน รางกายก็เสื่อมตามธรรมชาติ มีไขมันสะสมมาก ทําใหทวมหรืออวนข้ึน ขณะท่ีกลามเนื้อออน

แรงลง เหนื่อยลางาย สงผลตอขอตอของขาท่ีตองรับน้ําหนักมากกวาเดิม ทําใหขอเขาเสื่อมและ

เจ็บปวดตามมา สวนหญิงสูงวัยท่ีไมไดแตงงานสวนใหญไมคอยอวน บางคนก็ยังผอม เดินหลังตรง เดิน

เร็วและคลองตัวกวา ชายสูงอายุมักจะอวนลงพุง บางคนผอมและหลังคอม เห็นเสนเลือดปูดโปนท่ี

แขนและหลังมือชัดเจน และเดินเร็วกวาผูหญิงในวัยเดียวกัน รางกายของพวกเขายังบงวานาจะเคย

ผานการใชรางกายอยางหนักหนวง เชน ยกของหนัก นั่งยองๆ หรือพับขานานๆ จะตองยืนสักพักจึง

จะเดินตอไปได  บางคนนั่งยองๆ ไมได หรือหากนั่งเกาอ้ีเตี้ยเวลาจะลุกข้ึนยืนตองหาท่ียึดเกาะ แต..

ทําไมผูสูงอายุจํานวนมากจึงไมถือไมเทาชวยคํ้ายันเพ่ือลดอาการเจ็บปวด พวกเขาตองกินยาอะไรบาง 

พวกเขาดูแลตนเองอยางไร ใชชีวิตอยางไร?  

ปลายป พ.ศ. 2554 ถึง 2556 ผูเขียนไดรูจักผูสูงอายุเชื้อสายจีนกลุมหนึ่งในอําเภอ

หาดใหญ จังหวัดสงขลา ผูสูงอายุจีนท้ังชายและหญิงเหลานี้ออกจากบานตอนเชาตรูประมาณตีหาทุก

วัน เพ่ือไปรําไทเกกกันท่ีลานหนาสมาคมฮากกา 0

1 และโรงเรียนศรีนครซ่ึงอยูหางจากสถานีรถไฟ (ซ่ึง

เปนยานท่ีอยูอาศัยของคนจีน) ประมาณหารอยเมตร ผูสูงอายุท่ีมีบานอยูบนถนนหนาสถานีรถไฟจะ

                                                           
1 หรือจีนแคะ ซ่ึงเปนกลุมท่ีมีจํานวนมากท่ีสุดในหาดใหญ  คนจีนเรียกตนเองตามกลุมภาษา

และมีสมาคมตามกลุมภาษา  ไดแก สมาคมไหหลํา สมาคมแตจิ๋ว สมาคมฮกเก้ียน สมาคมกวองสิว 

(กวางตุง)  
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เดินออกจากบานมาตามถนนธรรมนูญวิถี เลี้ยวขวาท่ีสี่แยกเขาถนนนิพัทธอุทิศ ผานสมาคมไหหลํา 

แลวเดินตอมาประมาณสองรอยเมตร บางคนท่ีบานอยูไกลออกไปก็จะขับรถยนตมาเอง บางข้ึนรถสอง

แถวหรือรถรับจางมาบาง บางคนก็มีลูกขับรถมารับมาสง  

การรําไทเกกหนาสมาคมฮากกาเริ่มเวลาประมาณ 5.30 น. ผูสูงอายุยืนเรียงแถวกันบน

ลานหนาสมาคม เริ่มจากการอบอุนรางกาย (กายบริหารคอ บา ไหล ลําตัว แขน ขา) ตอดวยทา

ลมปราณ 18 ทา 1

2  (ชี่กง) 2 ชุด หลังจากนั้นเปนมวยไทเกก 2

3 24 มวยไทเกก 85 และมวยไทเกก 40 

หรือ 48 ท้ังหมดนี้ใชเวลาจนถึง 7.00 น. หลังเลิกออกกําลังกาย ผูสูงอายุบางคนกลับบานไปดูแลพอ

แม บางคนเดินกลับบานไปกินขาวแลวสวดมนต ผูสูงอายุจํานวนหนึ่งไปกินขาวเชาดวยกันท่ีราน

กวยเตี๋ยวหรือโจกขางสมาคม บางคนก็กินติ่มซํากับน้ําชาท่ีรานตรงขามสมาคม หลังจากกินขาวเชา 

ผูสูงอายุบางคนก็ไปรองเพลงตอท่ีหอประชุมซุนยัดเซน 3

4 (อยูหางจากสมาคมฮากกาอีกหนึ่งชวงตึก) 

เริ่มเวลา 8.30 น.จนถึงราว 11.00 น. จึงแยกยายกันกลับบาน  

                                                           
2 เปนชุดทารําท่ีประยุกตมาจากมวยไทเกกดั้งเดิมใหงายข้ึน ใชเปนทาฝกพ้ืนฐานกอนท่ีไปหัด

มวยไทเกกทาอ่ืน เพ่ือฝกการหายใจรวมกับการเคลื่อนไหวรางกาย มีท้ังหมด 3 ชุด ชุดละ 18 ทา  
3 มวยไทเกกในประเทศจีนมีหลายตระกูล แตละสํานักมีลีลาการเคลื่อนไหวตางกันไป เดิม

ท่ัวไปมี 108 ทา แตถูกปรับใหสั้นลง เพ่ือใชแขงขัน มวยไทเกก 24 เปนชุดรวมทาหลักซ่ึงมีจํานวน 24 

ทา และมีชุดมวยอีกหลายแบบ ท่ีใชในการแขงขัน ไดแก มวยไทเกก 85, 40 และ 48 นอกจากนี้ยังมี

การประยุกตทารําเขากับการใชกระบี่และพัดดวย   
4 หรือสมาคมหอสมุดประชาชนหาดใหญ (The Culture Association of Hat Yai) พอคา

จีนในหาดใหญบริจาคท่ีดินและคนจีนในหาดใหญชวยกันรวบรวมเงินทุนจากเพ่ือนคนจีนในจังหวัด

สงขลา จังหวัดใกลเคียงและกรุงเทพฯ เพ่ือสรางหอประชุมนี้ ใชเปนท่ีรวมตัวเยาวชนจีน เรียนรู

วัฒนธรรมประเพณีจีนและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางการเมือง  เกิดข้ึนในชวงท่ีมีการเคลื่อนไหว

เพ่ือรื้อฟนและสรางอุดมการณชาตินิยมจีน หลังสงครามโลกครั้งท่ีสองสิ้นสุดลง  เหตุการณปฏิวัติใน

ประเทศจีนยังดําเนินตอเรื่อยมา มีความขัดแยงทางความคิดดานการปกครอง กลุมกกมินตั๋งเผยแพร

แนวคิดชาตินิยมจีนเพ่ือปลุกเราใหคนจีนท่ีอยูนอกประเทศจีนรวมกันเรียกรองใหเกิดการเปลี่ยนแปลง

การปกครองเปนประชาธิปไตย แทนระบอบคอมมิวนิสตท่ีครองอํานาจเม่ือ พ.ศ. 2492 ฝายสนับสนุน

ฝงตรงขามรัฐบาลในขณะนั้นจึงอพยพไปตั้งสาธารณรัฐไตหวัน และมีการเคลื่อนไหวขอสนับสนุนทุน

จากคนจีนในประเทศไทย ชวงเวลานั้นมีคนจีนจากมาเลเซีย สิงคโปร เขามาเปนครูสอนภาษาจีน 

สงเสริมความเปนจีนและเผยแพรอุดมการณทางการเมือง  
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ผูเขียนพบวาผูสูงอายุชายและหญิงบางคนไปเรียนคอมพิวเตอรท่ีจัดอบรมฟรีโดยเทศบาล

นครหาดใหญ  ผูสูงอายุหญิงบางคนไปเรียนภาษาจีนเพ่ิมเติมกับรุนพ่ี สวนชายสูงอายุบางคนก็ไปเรียน

อิเล็กโทนท่ีโรงเรียนสอนดนตรีในชวงบาย ผูสูงอายุเหลานี้หลายคนยังไปธนาคารเอง ไปบานเพ่ือน แวะคุย

กับเพ่ือนท่ีตลาดกิมหยง 4

1 ซ้ือของในหางโอเดียนมอลลบนถนนนิพัทธอุทิศ แวะรานหนังสือเกาแกท่ีเคยไป

เปนประจําใตศูนยการคาลีการเดนท่ีถนนประชาธิปตย บางก็ไปชวยงานท่ีวัดกวนอิมก้ิวซ่ืออํา (อยูใกลกับ

สมาคมฮากกา) ท่ีเคยไปตั้งแตเด็ก ชวงเทศกาลทอดกฐินก็รวมกลุมไปทําบุญ บางปก็ไปทําบุญสรางวัด (ท้ัง

วัดไทยและวัดจีน) ท่ีอําเภอใกลเคียงและตางจังหวัด (เชน จังหวัดชุมพร สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช 

สตูล) 

ผูสูงอายุจีนกลุมเดียวกัน บางคนไปเขารวมกิจกรรมของชมรมผูสูงอายุในโรงพยาบาล ซ่ึงเริ่ม

ประมาณ 9.00 น. มีกิจกรรมออกกําลังกายเบาๆ 2 ชุด รองเพลง ตรวจสุขภาพและฟงความรูเก่ียวกับดูแล

สุขภาพ ในวันสําคัญ เชน สงกรานต มีการแขงกีฬาพ้ืนบาน (เชน ชักเยอ ปดตาตีหมอ วิ่งสามขา เปนตน) 

กับชมรมผูสูงอายุอําเภอขางเคียง บางครั้งชมรมฯ ก็จัดทองเท่ียวตางจังหวัด เม่ือไปทองเท่ียวกันเปนกลุม 

หญิงสูงอายุจะแตงหนา แตงตัวสวย ดัดยอมผม เหมือนไปออกงาน พวกเธอมักใสเสื้อผาสีสดใส เชน สี

ชมพู สีแสด สีแดง สีเหลือง สีเขียวตองออน กับกางเกงขายาว สวมรองเทาผาใบหรือรองเทาหุมสน  สวน

ผูสูงอายุชายใสเสื้อลายตาราง เสื้อยืดแขนสั้น บางก็สีออน บางก็สีสด หากเปนเทศกาลสงกรานตผูชายก็ใส

เสื้อลายดอก สวนผูหญิงก็สวมชุดไทยท่ีตัดดวยผาไหม หรือโสรงกับเสื้อลูกไม   

ชาวจีนเหลานี้ทุกคนอายุมากกวา 70 ป แมบางคนจะผาตัดเปลี่ยนขอเขามาแลวก็ยังไปออก

กําลังกายท้ังเชาและเย็นเปนประจําทุกวัน แมวาผูสูงอายุจํานวนหนึ่งตองไปหาหมอท่ีโรงพยาบาลสงขลา

นครินทร เพ่ือตรวจรักษา รับยาเบาหวานและความดันโลหิตเปนประจํา บางคนตองกินยาเก่ียวกับ

โรคหัวใจ แตทุกคนก็ยังออกมาทํากิจกรรมนอกบาน การเดินเหินของผูสูงอายุเหลานี้ตางจากผูสูงอายุใน

โรงพยาบาลท่ีผูเขียนพบเห็น พวกเขาเดินหลังตรง มองตรง ไมถือไมเทา ทาเดินไมไดแสดงวามีอาการ

เจ็บปวดท่ีเขาและขา บางคนเดินเร็วพอๆ กับผูเขียน (ซ่ึงเปนคนเดินเร็วเม่ือเทียบกับเพ่ือนรุนเดียวกัน)  

ภาพผูสูงอายุจีนท่ีหาดใหญขัดกับกรอบคิดเดิมท่ีผูเขียนคุนเคยวา “ความแกเทากับความ

เสื่อม และรางกายอุดมดวยโรคและความเจ็บปวย” เม่ือสํารวจงานมานุษยวิทยาของไทย ท่ีแมจะสนใจคน 

และโครงสรางสังคมท่ีกระทบตอการใชชีวิตของคน ท้ังตางวัฒนธรรม ตางสถานะทางสังคม ในพ้ืนท่ี

เดียวกันหรือตางพ้ืนท่ี วามีความสัมพันธกันอยางไร แตงานมานุษยวิทยาท่ีสนใจผูสูงอายุยังมีนอยชิ้น 

เทาท่ีมีวิทยานิพนธ 2 ชิ้น ชิ้นแรก คนชราในสถานสงเคราะห: ชีวิตและตัวตน ของ เรืองรอง ชาญวุฒิธรรม 

                                                           
1 ตลาดเกาแกใจกลางเมือง ใกลกับสถานีรถไฟ  
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(2547) ศึกษาชีวิตของหญิงชราในสถานสงเคราะหของรัฐแหงหนึ่งในกรุงเทพมหานคร ใชกรอบแนวคิด

เรื่อง “อัตลักษณ” ในการทําความเขาใจการพัฒนาตัวตนของหญิงชราในสถานสงเคราะห ซ่ึงเปนพ้ืนท่ีท่ีมี

กฎเกณฑเครงครัดในการดําเนินชีวิตประจําวัน พบวา กระบวนการสราง “ตัวตน” ของคนชราในสถาน

สงเคราะหเกิดข้ึนจากการปะทะสังสรรคระหวางหญิงชรากับสภาพแวดลอม ตั้งแตข้ันตอนการเขาสูสถาน

สงเคราะห ท่ีตองมีสภาพคลายคนไรท่ีพ่ึง เม่ือเขาไปอยูก็กลายเปนคนในสถานสงเคราะห ตองปฏิบัติตาม

กฎระเบียบ เชน ตื่น 6.00 น. รับประทานอาหารเชา 7.00 น. และรวมทํากิจกรรมอ่ืนๆ ตามตารางแตละ

วัน หากจะออกนอกบานก็ตองขออนุญาตเจาหนาท่ีท่ีควบคุม การเปนคนชราในสถานสงเคราะหจึงถูกให

ความหมายวาเปนบุคคลท่ีตองพ่ึงพิง ไมสามารถเลี้ยงชีพดวยตัวเอง นาสงสาร และไมมีความม่ันใจใน

ตัวเอง แตหญิงชราก็พยายามปรับตัวท้ังทางดานจิตใจและพฤติกรรม รวมท้ังมีการตอรองหลายรูปแบบ

ภายใตขอจํากัดของกฎระเบียบขอบังคับท่ีคอยควบคุมอยู เพ่ือท่ีจะรักษาไวซ่ึงสถานภาพทางสังคม และ

ความหมายของตัวตนแบบเดิม  โดยสรางความหมายใหมใหกับตนเอง หญิงชราบางคนจะเก็บอาหารท่ี

ไดรับจากคนท่ีมาบริจาคไวใหกับหลาน ถือวาเปนการทําตัวเปนประโยชนอยางนอยก็ทําใหลูกไมตองเสีย

เงินซ้ืออาหาร  

งานศึกษาของเรืองรองมองวาผูสูงอายุเปนคนไรอํานาจและเกือบจะไรตัวตน  แมผูสูงอายุจะ

พยายามสรางความหมายใหมใหกับตนเองภายใตสถานท่ีและกฎเกณฑใหม  แตก็ยังเปนกลุมชายขอบและ

ถูกมองวาเปนคนไรท่ีพ่ึง เชนเดียวกับงานดานสตรีศึกษาของจุฑามณี  สมบูรณสุทธิ์ (2547) เรื่อง หญิงชรา 

ความจน คนชายขอบ: ชีวิตริมฟุตบาทของหญิงชราขอทาน เสนอวาโครงสรางสังคมเศรษฐกิจท่ีเปลี่ยนไป

ผลักดันใหหญิงชรา (รวมท้ังชายชรา) ในชนบทเขาเมืองมาเปนขอทาน เพราะความยากจน ทําใหลูกๆ 

ของพวกเขาตองไปทํางานตางถ่ิน ภัยแลงท่ีเกิดข้ึนเปนประจํา ทําใหเกิดความไมแนนอนเรื่องรายไดจาก

การเพาะปลูก ความขาดแคลน ขาดทุนและไรท่ีดินทํากิน จึงซํ้าเติมชีวิตใหลําบากยากจนลง ประกอบกับ

การมีคนชักจูง และเห็นเพ่ือนบานมาขอทานท่ีกรุงเทพมหานครและมีรายไดกลับไป จึงทําใหผูสูงอายุบาง

หมูบานในภาคอีสานหันมาทําอาชีพนี้เพ่ือเพ่ิมรายได รางกายท่ีแกและความเปนหญิงจึงเปนทุนท่ีสําคัญใน

การหารายไดและสรางความอยูรอด ขณะเดียวกันก็ทําใหหญิงชราท่ีจําเปนตองกลายเปนขอทานมีตัวตน

ใหมเม่ืออยูในเมือง ความเปนหญิงชราขอทานจึงยิ่งตอกย้ําการนิยามคนแกวาเปนคนออนแอและสังคม

ตองใหความชวยเหลือ  

งานท้ังสองชิ้นขางตน ทําใหเห็นภาพคนแกและความแกท่ีเราชินตาและเขาใจกัน เกิดจาก

การสรางทางสังคมวัฒนธรรมผานปรากฏการณทางสังคม เชน พ้ืนท่ีสถานสงเคราะห การเปนขอทานใน

เมือง แมงานศึกษาขางตนจะคลี่ใหเห็นความพยายามในการมีชีวิตอยูและโครงสรางทางสังคมท่ีผลักให
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หญิงชราในครอบครัวยากจนออกมาพ่ึงพาบริการของรัฐ สภาพแวดลอมท่ีแรนแคนทําใหพวกเขาตองเปน

ขอทาน สภาพดังกลาวจึงยิ่งตอกย้ําภาพความไรสมรรถภาพของคนแก นาสังเกตวางานท้ังสองเกิดข้ึนมา

ในชวงประเทศไทยมีประชากรสูงอายุจํานวนมาก ชวงทศวรรษ 2540 มีงานศึกษาดานประชากรทํานายวา

ประชากรสูงอายุจะเพ่ิมข้ึน และจะเปนภาระในการดูแลของสังคม งานดานวิทยาศาสตรสุขภาพซ่ึงมี

จํานวนมากท่ีสุด ศึกษาความเจ็บปวย วิธีการรักษาโรคท่ีมาพรอมกับวัย และสงเสริมใหผูสูงอายุดูแล

สุขภาพตนเองเพ่ือลดภาระทางสังคม ดานสังคมสงเคราะหก็มีขอเสนอใหสรางความเขมแข็งกับครอบครัว

และสงเสริมใหคนในครอบครัวเขามามีบทบาทดูแลผูสูงอายุมากข้ึน รัฐก็มีนโยบายสงเสริมใหผูสูงอายุมี

รายไดชวยเหลือตนเองมากข้ึน โดยการเก็บออมกอนเกษียณ ขอเสนอนี้ลวนเห็นวาคนแกมีแนวโนม

เจ็บปวยมากข้ึนและเปนภาระทางสังคม  

การทํางานกับคนแกและขอเสนอของงานวิจัยขางตน ทําใหผูเขียนสงสัยวาคนแกและความ

แกในสังคมไทยมีลักษณะอยางไร มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการอยางไร ประสบการณของความสูงวัย

เปนอยางไร คนแกใหความหมาย “ความแก” และมีวิธีการอยูกับรางกายของตนเองอยางไร งานศึกษา 

“บั้นปลายชีวิตของคนในเมืองการคา” ซ่ึงศึกษาการใชชีวิตของผูสูงอายุเชื้อสายจีน ในอําเภอหาดใหญ 

จังหวัดสงขลา มิไดเพียงแตมองวาความแกเปนการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาเทานั้น แตยังเห็นความแก

ในฐานะปรากฏการณทางวัฒนธรรมท่ีเกิดข้ึน และเปลี่ยนแปลงทามกลางบริบทของการเปลี่ยนแปลงของ

เมืองใหญและกระแสโลก  

ประเด็นท่ีผูเขียนสนใจ ประการแรกคือผูสูงอายุจีนท่ีอําเภอหาดใหญมอง เขาใจการ

เปลี่ยนแปลงของรางกาย และคิดถึงรางกายท่ี “แก” ของตนเองอยางไร  ประการท่ีสอง ผูสูงอายุจีนมีวิธี

อยู (อยางปกติ) และจัดการกับรางกายท่ี “เสื่อม” เพราะวันเวลา อยางไร พวกเขาและเธอมองเห็นและ

จัดการกับพ้ืนท่ีในชีวิตประจําวัน (พ้ืนท่ีนอกบานและพ้ืนท่ีในบาน) อยางไร  ประการสุดทาย พ้ืนท่ีเหลานี้

เปลี่ยนแปลงความหมายหรือไมเม่ือรางกายเสื่อมสภาพลง ท้ังนี้เพ่ือแสดงใหเห็นวาภาวการณ “ความแก” 

ของผูสูงอายุจีนไมใชการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาตามธรรมชาติเทานั้น แตยังข้ึนอยูกับบริบททาง

ประวัติศาสตร สังคมและวัฒนธรรม ในกรณีนี้หมายถึงภาวการณเชนใด และการนิยามความแกของ

ผูสูงอายุจีนในบริบทสังคมเศรษฐกิจปจจุบันของอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา เปนอยางไร วัฒนธรรมมี

ผลอยางไรตอการมองและจัดการความแก รางกายท่ีแปรเปลี่ยนตามเวลา สถานภาพและบริบทท่ี

เปลี่ยนแปลงไปเพราะการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
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วัตถุประสงค 

 

1. เพ่ือทําความเขาใจการใหความหมาย “ความแก” ของผูสูงอายุจีน ในบริบทความเปนเมือง 

2. เพ่ือทําความเขาใจ “ภาวะปกติ” ของการใชชีวิตประจําวันในเมืองของผูสูงอายุ 

3. เพ่ือเขาใจการเปลี่ยนแปลงของการเปนผูสูงอายุในชวงเวลาตางๆ 

4. เพ่ือวิเคราะหความสัมพันธระหวางรางกายท่ีแก กับลักษณะและการใชพ้ืนท่ีในชีวิตประจําวันของ

ผูสูงอายุกับความหมายท่ีเปลี่ยนไปตามสภาวะของรางกาย ครอบครัว บริบททางสังคม เศรษฐกิจ 

 

ขอบเขตของการศึกษา 

 

ดุษฎีนิพนธนี้ศึกษาผูสูงอายุเชื้อสายจีน ท่ีอาศัยอยูในเขตเมืองหาดใหญ เปนคนจีนรุนท่ีสอง 

พอแมของพวกเขาอพยพมาจากประเทศจีน บางคนก็มาอยูในจังหวัดอ่ืนกอนแลวจึงยายมาท่ีหาดใหญ 

บางคนก็มาจากประเทศมาเลเซีย พวกเขาเกิด เติบโตและสูงวัยข้ึนในเมืองบริเวณตลาดรถไฟท่ีเปน

ศูนยกลางการคาตั้งแตเริ่มสรางเมืองหาดใหญ บริเวณถนนสี่สายหลักของเมืองท่ีเชื่อมโยงพ้ืนท่ีบาน ตลาด 

โรงเรียน สมาคมจีน วัดจีน ศาลเจา โรงเจ ท่ีเคยเปนและยังเปนยานท่ีอยูอาศัยและใชชีวิตของคนจีน พ้ืนท่ี

เหลานี้เก่ียวของกับการชีวิตประจําวัน รวมกับคนไทยท่ีอยูเดิมและคนมุสลิมเปนเพ่ือน เพ่ือนบานและคูคา 

รวมท้ังพ้ืนท่ีใหมท่ีเกิดข้ึนในชวงเวลาท่ีพวกเขาสูงวัย ท่ีผูสูงอายุเขาไปเก่ียวของ ไดแก สนามกีฬา 

โรงพยาบาล เปนตน 

 

แนวคิดและทฤษฎท่ีีเกี่ยวของ 

 

การมองความแกในฐานะปรากฏการณทางวัฒนธรรม หมายถึง ความหมายของความเปน 

“คนแก” และรางกายท่ี “แก” เปลี่ยนแปลงไปตามความรูท่ีเปลี่ยนไปในแตละชวงเวลา ความรูทาง

การแพทยในสังคมตะวันตก ท่ีถูกทําใหกลายเปนความจริงสําหรับทุกคนเหมือนๆ กัน ความจริงและ

อํานาจในการจัดการคนปวย ในงานศึกษาของ Foucault เก่ียวกับความบาและความเจ็บปวย ความรูทาง
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การแพทยท่ีเขาเรียกวา วาทกรรม 5

1 (ไชยรัตน เจริญสินโอฬาร, 2542, น.3–4) ในชวงเวลาตาง ๆ เกิดข้ึน

โดยมีท่ีมาตางกัน และเปนเครื่องมือท่ีมีจุดมุงหมายเพ่ือควบคุม จัดการรางกาย ใหคุณคาแกรางกายของ

คนในสังคมแตกตางกัน 

Foucault เสนอวา รางกายของคนในสังคมถูกจัดการและควบคุมดวยวาทกรรมหลายชุด

โดยการฝกฝนและสรางวินัยรางกายผานสถาบันทางสังคมเปนท่ีผลิตซํ้าของวาทกรรม และกอรูปวิธีคิด

เก่ียวกับรางกาย และการมีประสบการณของรางกาย ทุกคนตกอยูภายใตวาทกรรมซ่ึงแทรกซึมอยูในการ

ปฏิบัติตัวของผูคนในชีวิตประจําวัน  วาทกรรมยังผลิตความรู กฎเกณฑและขอปฏิบัติทางสังคม การทําให

เปนสถาบันและปฏิบัติการทางสังคม (discursive practice) ทําใหคนนิยามตนเองจากความรูท่ีผลิตข้ึน 

และความรูท่ีผลิตข้ึนนั้นเก่ียวโยงกับอํานาจเสมอ ตราบใดท่ีคนยังยอมรับความรูชุดนั้น อํานาจจึงยังคงอยู 

ดังนั้นอํานาจจึงแทรกซึมอยูในทุกอณูของชีวิต ในทุกๆ กิจกรรม ในความรู เพราะทุกคนตางตกอยูภายใต

วาทกรรมชุดตางๆ และไมมีทางหลุดไปได จารีตและกฎเกณฑทางสังคมเปนตัวกําหนดอัตลักษณและ

ความหมายใหเกิดข้ึนในสังคม ซ่ึงอยูในรูปของวาทกรรมและปฏิบัติการจริงของวาทกรรม (discursive 

practices) เชน วาทกรรมทางการแพทย การเมืองและเศรษฐกิจ มีสวนทําใหรางกายท่ีแกกลายเปนท่ีรวม

ของโรคและเปนภาระทางสังคม  

การนิยามความแกจากความรูทางการแพทย การเมืองและเศรษฐกิจ ทําใหความแก

เหมือนกันหมด ความแกท่ีปกติและความแกท่ีผิดปกติจึงยังมีความคลุมเครือ การแสดงออกบางอยางหรือ

อาการเจ็บปวยของคนแกจึงอาจถูกใหความหมายวาเปนคนบาหรือคนปวย ความแกจึงเปนเชนเดียวกับ

ความบา ความเจ็บปวย ท่ีสรางข้ึนจากความรูทางการแพทยในชวงเวลาหนึ่ง เกิดข้ึนในสังคมสมัยใหมท่ีมี

จุดหมายเพ่ือจัดการกับจํานวนประชากรใหสอดคลองกับโครงสรางสังคมอุตสาหกรรม ท่ีตองการรางกาย

แข็งแรงและมีความเร็วเพ่ือการผลิตสินคา รางกายท่ีรวงโรยตามกาลเวลาจึงกลายเปนอุปสรรค เพราะ

ความเชื่องชา ความออนแอเม่ือเทียบกับวัยหนุมสาว ไมสอดคลองกับความเร็วท่ีระบบการผลิต

อุตสาหกรรมตองการ จึงไมนาประหลาดใจท่ีคนแกจะถูกขับออกจากระบบการผลิต  

                                                           
1 วาทกรรมหมายถึงระบบและกระบวนการในการสราง/ผลิต (Constitute) เอกลักษณ/อัต

ลักษณ (Identity) และความหมาย (Significance) ใหกับสรรพสิ่งตาง ๆ ในสังคมท่ีหอหุมเราอยู ไมวาจะ

เปนความรู ความจริง อํานาจ หรือตัวตนของเราเอง  
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อนึ่ง งานวิจัยทางประวัติศาสตรและสังคมศาสตรท่ีศึกษาคนแกในชวงการเปลี่ยนแปลงการ

ผลิตมาเปนอุตสาหกรรม พบวาการเปลี่ยนแปลงโครงสรางการผลิตของสังคม ในชวงเศรษฐกิจถดถอย ทํา

ใหการนิยามคนแกเปนแรงงานไรประสิทธิภาพและลดทอนคุณคาของผูสูงอายุ (Phillipson, 1984) 

เพราะอุตสาหกรรมตองการแรงงานท่ีแข็งแรงและกระฉับกระเฉง ความรูทางการแพทยถูกใชเปนเครื่องมือ

กีดกันคนแกโดยอางความเสื่อมของรางกายและความสามารถในการเรียนรูท่ีลดลง อยางไรก็ดี การคิดถึง

ความแกโดยเปรียบเทียบกับความแข็งแรงของคนหนุมสาว และการเหมารวมวาความแกคือความออนแอ 

ความปวย เหมือนๆ กันในคนทุกกลุม จึงทําใหมองขามประสบการณและความสามารถของคนแก  

นอกเหนือจากความรูและปฏิบัติการอันเนื่องมาจากความรู  ความเชื่อและระบบคุณคาใน

แตละวัฒนธรรมยังมีสวนประกอบสรางความเขาใจและการปฏิบัติตอคนแกดวย เชน ความเชื่อเรื่อง

วรรณะ และแนวคิด “ชวงวัย” ในวัฒนธรรมฮินดู นิยามคนแกตามสถานภาพสังคม กําหนดและคาดหวัง

บทบาทหนาท่ีสําหรับคนแตละวัย เชน วัยเด็กมีหนาท่ีเรียนหนังสือ วัยหนุมสาวมีหนาท่ีทํางาน เม่ือถึงวัย

สูงอายุก็ควรลดกิจกรรมทางโลกและเตรียมตัวตาย ละท้ิงสิ่งยึดติดทางโลก การนิยามตามชวงวัยกํากับดวย

ความเชื่อทางศาสนาทําใหมีขอหาม ขอควรปฏิบัติซ่ึงกํากับการใชชีวิต การปฏิบัติตอเนื้อตัว รางกาย (เชน 

การแตงกาย การกิน การอยูและการคิด) ของคนตางวัยดวย การนิยามความแกตามชวงวัยแบบฮินดู เม่ือ

ปะทะกับความเปนสมัยใหม (Cohen, 1998) จึงทําใหเกิดความสับสนและความไมแนใจของครอบครัวท่ี

จะดูแลผูสูงอายุในชวงบั้นปลาย  

ในสังคมไทย แนวคิดความแกคือความเสื่อมก็ทําใหคนสูงวัยกลายเปนภาระปญหาสังคม 

และทําใหเกิดสถาบัน พ้ืนท่ีและสาธารณูปโภค (facilities) มากมายเกิดข้ึน จากการมองรางกายท่ี “แก” 

วาเปนอุปสรรคตอการดํารงชีวิต ตองการสิ่งท่ีเอ้ืออํานวยใหผูสูงวัยมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ความแกจึงเปนภาวะ

ท่ีถูกกําหนดโดยสังคม กลาวคือ โครงสรางการผลิตและการเปลี่ยนระบบการผลิตแบบอุตสาหกรรมทําให

มีการเกษียณอายุการทํางาน บทบาทหนาท่ีและสถานภาพทางสังคมท่ีเปลี่ยนแปลง และซอนทับกับความ

เชื่อเดิม บรรทัดฐานเดิมของสังคมทําใหเกิดความวิตกกังวลและครอบครัวรูสึกไรความสามารถในการดูแล

สมาชิกในครอบครัวท่ีปวยเม่ืออายุมาก   

แมในหลายสังคม จารีตทางสังคมเรื่องความกตัญูและความเคารพผูอาวุโส ทําใหผูสูงวัย

เปนท่ีเคารพนับถือและไดรับการดูแลใกลชิด คนท่ัวไปมักเขาใจวาชีวิตเม่ือเขาสูวัยชรา ก็ควรหันหนาเขา

วัด ทําบุญสะสมไวในชาติหนา ชวงสูงวัยเปนชวงเวลาท่ีคืบคลานเขาสูเขตแดนของความตาย เปนสภาวะท่ี

นาหวั่นเกรง ความกลัวของผูสูงอายุอาจเห็นไดจากปฏิบัติการในชีวิตประจําวัน เชน เม่ือคนแกเคยหกลม

พวกเขามักจะระวังตนเองมากข้ึน บางคนเริ่มเตรียมการตั้งแตกอนจะเลิกทํางาน คือเก็บเงินไวจํานวนหนึ่ง 
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หรือหารายไดจากทรัพยสินท่ีมีอยูเพ่ือใหมีรายไดงอกเงยมาเปนคาใชจายของตนเอง แตในโลกสมัยใหม

ลักษณะความแกและรางกายของผูสูงวัยยังตางกันดวย วิธีการดูแลรางกายและความรูทางการแพทยทําให

คนในครอบครัวและผูสูงอายุเห็นหนทางของการเสริมสรางและฝกฝนรางกาย   

ปรากฏการณท่ีผูเขียนเห็น ทําใหคิดถึงความแกและคนแกตางไปจากคนปวย เพราะพวกเขา

พยายามจะไมอยูกับความแกตามนิยามแบบเดิม แมวาการใชรางกายในอดีตจะมีผลตอรางกายท่ีสูงวัยใน

ปจจุบัน ทําใหรางกายท่ีแกและความแกของผูสูงอายุแตละคนไมเทากัน แตเม่ือเห็นการฝกไทเกกของ

ผูสูงอายุจีน ก็แสดงใหเห็นวาคนแกตระหนักตอความเสื่อม (ท่ีคอยเปนคอยไป) ของรางกายท่ีเกิดข้ึน 

ความรูสึกและความกังวลตอความเสื่อม ทําใหผูสูงอายุจีนในหาดใหญเปลี่ยนแปลงการใชชีวิตบางอยาง 

การปฏิบัติตอรางกายของพวกเขาเองเปนสิ่งท่ีแสดงวาพวกเขาตระหนักดีวาความแกมาเยือนอยูทุกขณะ 

เม่ือคิดถึงความแกและคนแกจึงควรคํานึงถึงการใหความหมายตอตนเองและประสบการณของผูสูงอายุ   

ดังนั้นการทําความเขาใจ“ปฏิบัติการ” (practice) ในชีวิตประจําวันของผูสูงอายุ จะชวยให

เห็นประสบการณ การรับรู และการจัดการกับรางกาย และเนื่องจากรางกายคือพ้ืนท่ีของการบันทึก

ความรูและการแสดงออกหรือปฏิบัติการตอรางกาย (Lupton, 2000) หรือกลาวอีกอยางหนึ่งคือ 

ชีวิตประจําวันของผูสูงอายุถูกกําหนดดวยโครงสรางทางสังคมวัฒนธรรม (habitus) ดังท่ี Mauss (1973) 

เสนอวารางกายมนุษยนั้นมีลักษณะเปนไปตามสังคมและวัฒนธรรม ใน Technique of the body เขา

กลาววา ....“เราเคยชินเพราะเราไดนับการฝกมาตั้งแตเด็ก ไมวาจะเปน เดิน การกิน การเดิน การนั่ง 

อยางไรท่ีเรียกวาสุภาพเหมาะสม คนตางวัฒนธรรมก็แสดงออกตางกัน”  เขาตั้งขอสังเกตเก่ียวกับการ

เคลื่อนไหวของรางกายของคนตางวัฒนธรรมวา “การใชรางกายและการฝกฝนคนในแตละสังคมตางกัน 

การใชรางกายในชีวิตประจําวันไมใชเรื่องสัญชาตญาณ แตเปนเรื่องท่ีจงใจ เพราะแตละคนผานการฝกฝน

เปนแบบแผนเฉพาะท่ีกําหนดโดยสังคม โดยเริ่มตั้งแตวัยเด็ก ดวยการเลียนแบบพอแมและผูใหญคนอ่ืนๆ 

ในครอบครัวและสถานศึกษา จนเกิดเปนนิสัย” การฝกฝน (training) และการศึกษา (education) ตั้งแต

วัยเด็กทําใหการใชรางกายทํากิจกรรมหรือเคลื่อนไหวของคนรุนปจจุบันตางจากคนรุนกอนหนานี้   

Mauss ยกตัวอยาง รูปแบบและลําดับการสอนวายน้ําในสมัยของเขากับคนรุนหลังวามี"

ความตางกัน ครูของเขาจะสอนใหวายน้ําไดกอนโดยท่ีศีรษะอยูเหนือน้ํา แลวจึงสอนการดําน้ําโดยให

หลับตากอนแลวลืมตาในน้ํา การหายใจ แตเด็กรุนหลังจะตองดําน้ําและการหายใจเปนเสียกอนจึงเรียนรู

การใชแขนเพ่ือวายน้ํา ใหใบหนาอยูในน้ํา แลวหัดลืมตาในน้ําเพ่ือลดความกลัว และหากเขาตองมาฝกวาย

น้ําแบบใหมก็ทําไมไดเพราะรางกายคุนชินเสียแลว ทําใหเห็นวาคนรุนกอนกับรุนหลังเรียนรูฝกการวายน้ํา

ไมเหมือนกัน  และระหวางท่ีเขารักษาตัวอยูในโรงพยาบาล สังเกตเห็นทาเดินของผูหญิงในทีวี เขาเดาวา
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นาจะเปนชาวฝรั่งเศสซ่ึงมีทาทางการเดินเฉพาะท่ีตางจากผูหญิงสังคมอ่ืน การใชชีวิตทําใหคนสังคมคิด

สรางเครื่องมือเครื่องใชและวิธีการใชเครื่องมือในชีวิตประจําวันซ่ึงแตกตางกันไป เชน ชวงท่ีเขาเปนทหาร

ในกองทัพ เขาพบวาทหารอังกฤษไมรูวิธีการจับและออกแรงในการใชพลั่วแบบฝรั่งเศส จึงใชขุดดินอยาง

ยากลําบาก  คนอังกฤษกับคนฝรั่งเศสก็มีทาทางการเดิน การวิ่งตางกัน ท้ังทวงทา จังหวะ การแกวงแขน 

รวมถึงความเร็วในการเคลื่อนไหว เปนตน 

แตละสังคมยังมีวิธีแบงและการจัดการกับรางกายหญิงชายตางกัน การฝกรางกายของเด็กก็

ตางจากผูใหญ เพราะโครงสรางรางกายตางกัน ยังมีเรื่องประเพณี ความเชื่อท่ีมีอิทธิพลตอความถนัดและ

ความเคยชินในการใชรางกายดวย  ดังนั้นการใชรางกายในชีวิตประจําวัน ตั้งแตวิธีการเกิด การเลี้ยงดู 

รูปแบบและลําดับการสอน การฝกการใชเครื่องมือ การฝกและจัดรางกาย (การนอน การเดิน การวิ่ง การ

พักผอน การเตนรํา การกระโดด การวายน้ํา การผลัก การดึง การยกของ การขวาง การถือของ) ไปจนถึง

วิธีดูแลรางกายในชีวิตประจําวัน (ทําความสะอาดรางกาย วิธีการกิน การดื่ม การมีเพศสัมพันธ เปนตน) 

จะทําใหเขาใจวิธีคิดหรือโลกทัศนตอรางกายท่ีเปลี่ยนไป 

แมวา Mauss จะไมไดกลาวถึงฝกฝนและใชรางกายในวัยสูงอายุ แตการใชรางกายใน

ชีวิตประจําวันนาจะทําใหรางกายของผูสูงอายุเคลื่อนไหวในแบบเดียวกันซํ้าๆ ในกิจกรรมเดิมๆ ผูสูงอายุ

จึงเคยชินกับการใชเคลื่อนไหว ใชรางกายในพ้ืนท่ีแบบตาง ๆ ตั้งแตวัยเด็กและหนุมสาว เม่ือตองเผชิญกับ

ความเสื่อม เขาสรางความคุนชินกับการเปลี่ยนแปลง และปรับตัวอยางไรจึงตองยอนกลับไปดู

สภาพแวดลอมท่ีเติบโตมา ลักษณะงานท่ีทําและการฝกฝนท่ีผานมา การใชชีวิตประจําวันของคนท่ัวไป

ลวนแลวแตตองใชรางกายในการเรียนรูผานการฝกฝนและทําซํ้าๆ และซึมซับประสบการณตางๆ จน

รางกายคุนชิน (embodiment) แสดงใหเห็นวารางกายสามารถจดจําไดเม่ือเผชิญกับสภาพแวดลอมเดิม

ในชวงเวลาเดิม ประกอบเขากับการสังเกตการเคลื่อนไหว การปฏิบัติตอรางกายท่ี “เสื่อม” ในชวงสูงวัย

เปนผลมาจากการฝกฝนตั้งแตวัยเด็กตอเนื่องมาถึงวัยผูใหญ  การทําความเขาใจสภาพรางกายท่ี “แก” ใน

ปจจุบัน จึงตองหารองรอยการเปลี่ยนแปลงจากเรื่องราวท่ีผานมา ซ่ึงจะเผยใหเห็นโครงสรางทางสังคม 

วาทกรรมชุดตางๆ ท่ีกระทําตอรางกายของผูสูงอายุ 

ในการทําความเขาใจความแกและการใชชีวิตอยูกับรางกายท่ีสูงวัย ผูเขียนยังอาศัยงาน

ศึกษาเก่ียวกับความทรงจํากับพ้ืนท่ี ของ Maurice Halbwachs (1950) ท่ีกลาวถึงความสัมพันธของพ้ืนท่ี

กับความทรงจําของคนในสังคม พ้ืนท่ีทางกายภาพท่ีเราเห็นซ่ึงประกอบดวย กลุมคนตางๆ กิจกรรมทาง

เศรษฐกิจท่ีแตละคนยังชีพ และไดสรางกฎเกณฑการอยูรวมกันในพ้ืนท่ี มีพิธีกรรมท่ีแบงและจํากัด

ขอบเขตการประกอบกิจกรรมท่ีตางกันไป ทําใหเมืองมีเรื่องราวสวนบุคคลซ่ึงเก่ียวของกับพ้ืนท่ีในการใช
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ชีวิตของพวกเขา เชน ภายในพ้ืนท่ีเมืองหาดใหญในอดีต มีสิ่งแวดลอมทางกายภาพ บานเรือนในชวงกอน 

พ.ศ. 2500 ริมถนนดินหนาบานเด็กๆ เคยวิ่งเลน รานคาท่ีผูสูงอายุชาวจีนเคยวิ่งเขาออกเม่ือเลนซอนหา

กับเพ่ือน วัดและศาลเจาท่ีพวกเขาเคยหิ้วตะกราวิ่งตามหลังแมไปไหวเจาวันตรุษจีน กลิ่นธูปควันเทียนท่ี

จุดบูชาเทพเจา สัญลักษณและเครื่องหมายตางๆ สามารถย้ําเตือนความจําตอเรื่องราวท่ีเคยเกิดข้ึน  

พ้ืนท่ีในชีวิตประจําวันถูกกํากับดวยกฎเกณฑ ซ่ึงทุกคนรับรูวาตองปฏิบัติตัวอยางไรเม่ือเขา

ไปในพ้ืนท่ี เชน เชน ผูเชาบานสําหรับอยูอาศัย ไมมีสิทธิตอเติมบานไดหากไมไดรับอนุญาตจากเจาของ

บาน และตองหาเงินมาใชหนี้แกเจาของตามกําหนดสัญญา และไมอาจกาวลวงไปบนท่ีดินของเจาหนี้ท่ีอยู

ติดกันได เพราะรูอยูแกใจวาไมใชพ้ืนท่ีของตนเอง ตลาด เปนท่ีท่ีคนตองมาจับจายซ้ือของ คนจึงสัมพันธ

กันดวยการแลกเปลี่ยน แตก็ยังเปนท่ีสื่อสารท่ีดี บางเวลาอาจใชเปนท่ีพักชั่วคราว พ้ืนท่ีทางศาสนา ถูก

แบงสวน เปนพ้ืนท่ีศักดิ์สิทธิ์และพ้ืนท่ีท่ีแปดเปอน (บางคนหามเขา) พ้ืนท่ีบางสวนหามผูหญิงเขา เปนตน 

และมีกฎเกณฑและขอควรปฏิบัติสําหรับคนท่ีจะเขามาประกอบพิธีกรรมวาตองทําอยางไรหรือไมควรทํา

อะไรในพ้ืนท่ีศาสนา เชน ในวันเทศกาลกินเจ กอนถึงวันเริ่มกินเจ พวกเขาจะตองทําความสะอาด

เครื่องครัวและบานเรือนเพ่ือเตรียมรับชวงเวลาของการทําความดี เริ่มกินอาหารผักในม้ือเย็นกอนเริ่ม

เทศกาล ไมพูดสิ่งท่ีไมเปนมงคล ซ่ึงจะทําใหจิตใจแปดเปอนและไมไดบุญ คนท่ีตองการไปสวดมนตในวัด

ตองถือศีลและกินอาหารเจทุกม้ือทุกวัน และตองแตงเสื้อผาสีขาว (บางแหงก็สวมเสื้อคลุมสีดํา) เพ่ือเขาไป

รวมนั่งสวดมนตไหวพระ กรณีของคนมุสลิมเม่ือไดยินเสียงอาซาน คนมุสลิมเตรียมตัวเขาไปละหมาด โดย

ทําความสะอาดรางกายตามหลักศาสนา สวมเสื้อผาสีขาว ปกปดมิดชิด เม่ือเขาไปในมัสยิด ก็ไมพูดคุย

เสียงดัง ทุกคนอยูในอาการสงบ นั่งกับพ้ืนเพ่ือทองบทสวดภาวนา เปนตน  

กฎเกณฑขอบังคับของการใชพ้ืนท่ี กฎหมาย ความสัมพันธเชิงเศรษฐกิจเปนโครงสราง

กําหนดการแบงกลุม ชนชั้น และจํากัดขอบเขตพ้ืนท่ีในการดําเนินชีวิต รวมท้ังขนบธรรมเนียมประเพณี

ของทองถ่ิน ก็มีสวนกํากับการใชพ้ืนท่ีในชวงเวลาและชวงวัยดวย ทําใหคนตางกลุมท่ีแมจะอาศัยอยูใน

พ้ืนท่ีและชวงเวลาเดียวกัน แตก็มีความตางของวิธีการดําเนินชีวิต และคอยๆ ปรับเปลี่ยนทําใหลักษณะ

ทางกายภาพของเมืองเปลี่ยนไป ขณะเดียวกันคนท่ีเขามาอยูอาศัยใหมก็ตองปรับตัวอยางคอยเปนคอยไป  

ความตางกันของเมืองแตละแหงจึงเกิดจากความหลากหลายของการใชงานพ้ืนท่ีของกลุมคน และ

ประเพณีทองถ่ินท่ีกํากับจังหวะ เวลา และเกิดซํ้าๆ ของแตละชวงวัยจนความเคยชิน  

พ้ืนท่ีจึงมีความหมายตอการใชชีวิตของคนและมีความทรงจํารวมของคนท่ีอาศัยอยูรวมกัน 

แมกลุมคนแตละกลุมจะมีความแตกตางทางวัฒนธรรม นับถือศาสนาและมีอาชีพตางกัน แตเม่ือมาใชชีวิต

อยูในพ้ืนท่ีเดียวกัน ก็สรางความสัมพันธ ในรูปแบบตางกันออกไป Halbwachs อธิบายวา แมวากลุมคน
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หรือคนครอบครัวจะมีการเปลี่ยนแปลง เชน สมาชิกในครอบครัวแตงงาน พอเปลี่ยนงานทํา ปูยาตายาย

ลมหายตายจากไป ทําใหสถานภาพของคนในครอบครัวเปลี่ยนไปแลว แตความทรงจําเก่ียวกับบานและ

สิ่งแวดลอมท่ีเคยอาศัยก็ยังคงอยูในความคิดคํานึงของทุกคน ในพ้ืนท่ีจึงมีความสัมพันธ และการจะเห็น

พ้ืนท่ีเมืองและความสัมพันธของผูคนในอดีตไดก็ตองอาศัยความทรงจําของคนท่ีเคยอยูมากอน   

พ้ืนท่ีแบบตางๆ ทางกายภาพมีความแตกตางหลากหลายของรูปแบบ ตั้งแตรูปทรงของ

บานเรือน อาคาร ท่ีทําการราชการ รานคา ถนนหนทาง ท้ังสวนท่ีเปนพ้ืนท่ีใชรวมกันของคนตางกลุม และ

พ้ืนท่ีของคนเฉพาะกลุม ขาวของเครื่องใชไมสอยภายในบาน เปนสัญลักษณและมีความหมายและ

ความสําคัญตอคนท่ีอาศัยอยูภายในบาน ท้ังยังบงบอกสถานภาพ ชนชั้นของผูอยูอาศัย สิ่งของเหลานี้

บรรจุอยูในสถานท่ี ตึกรามบานชองท่ีสรางในสมัยกอนทําใหคนท่ีอาศัยในเมืองเห็นจนเจนตา แมเวลาและ

วัยของผูอยูอาศัยเปลี่ยนไป กลุมคนตางๆ ก็มีความทรงจําตอพ้ืนท่ีอยูอาศัย พ้ืนท่ีจึงมีเรื่องราวท่ีถูกจดจํา

และอยูในความคิดคํานึงของคนท่ีเคยพบเห็นและในรางกายท่ีใชชีวิตอยูเปนประจํา กลุมคนและสถาบันท่ี

หลากหลายในสังคม ชนชั้นทางสังคม ครอบครัว สมาคม องคกรทางสังคม กลุมพอคา เปนตน ตางมีความ

ทรงจําและความเคยชินในการอยูและใชพ้ืนท่ีท่ีแตกตางกันแลวแตวาแตละกลุมจดจํา ใหความสําคัญกับ

เรื่องราวใด เรื่องท่ีถูกคนจดจําลวนเก่ียวของกับลักษณะของพ้ืนท่ีท้ังท่ีเปนสถานท่ีทางกายภาพ กลุมคน 

สิ่งของและความสัมพันธระหวางสถานท่ี คน สิ่งแวดลอมซ่ึงเปนโครงสรางของพ้ืนท่ีท่ีใชชีวิต แมเมืองจะ

ขยายตัวและเปลี่ยนแปลงไป มีถนนหนทางและผูคนหลายกลุมมาอาศัยรวมกันมากข้ึน บางแหงยังอนุรักษ

ยานเมืองเกาท่ีเคยเปนศูนยกลางการคา และยังคงมีรองรอยของบรรยากาศในอดีต เชน รานคาเล็กๆ ท่ี

ขายเครื่องจักสานและงานฝมือ รานแลกเงินเล็กๆ รานขายของชํา ซ่ึงตั้งอยูในเมืองสมัยใหม ยานเกาซ่ึงมี

สัญลักษณ61 หรือสิ่งหลงเหลือจากอดีตจึงกลายเปนสิ่งท่ีชวยเตือนความจํา ยืนยันตัวตน ขณะเดียวกันก็เปน

สิ่งเตือนใจในการใชชีวิตท่ีเหลืออยูของผูคน 

 

                                                           
1 เชน “ของเกา” “ปายรานเกา” ชวยกระตุนความจําและหวนรําลึกถึงภาพท่ีประทับอยูในใจ ทํา

ใหเรื่องราวบางชวงบางตอนในอดีตไดผุดข้ึนมาอีกครั้ง เมือง สถานท่ีหรือสิ่งของจึงมีเรื่องราวของคนหลาย

กลุมรวมกันท่ีเกิดจาการใชชีวิตของคนหลากหลายกลุม เรื่องเลาสวนบุคคลท่ีแตละเลือกจดจํา และความ

ทรงจําของคนแตละคนเปนสวนหนึ่งของความทรงจํารวมกันของคนในสังคม การจําไดจึงมีสําคัญตอความ

เปนปจเจกในฐานะท่ีเปนสมาชิกสวนหนึ่งของสังคม ดังนั้นการจําสิ่งท่ีคุนเคยไมได จึงอาจเปนความ

เจ็บปวยทางจิตเพราะเสมือนถูกตัดขาดจากการเปนสมาชิกของครอบครัวและสังคม และยังสรางความ

ทุกขใหกับตนเองและครอบครัว 
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วิธีการศึกษา  

 

ผูเขียนเริ่มจากการเขาไปพบผูสูงอายุท่ีเปนสมาชิกของศูนยสงเสริมสุขภาพและฟนฟูสภาพ

ผูสูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จากคําแนะนําของรุนพ่ีกายภาพบําบัดคน

หนึ่งในโรงพยาบาลสงขลานครินทร ท่ีพาพอวัย 75 ป ไปรวมกิจกรรมของศูนยฯ เม่ือเดือนกันยายน พ.ศ.

2554  ผูเขียนไดรับการแนะนําใหรูจักกับอาจารยพยาบาลซ่ึงเปนหัวหนาศูนยฯ และแจงวาผูเขียนกําลัง

ศึกษาเรื่องผูสูงอายุจีนในพ้ืนท่ีหาดใหญ อาจารยพยาบาลจึงแนะนําใหผูเขียนรูจักกับผูสูงอายุเชื้อสายจีน

สามคน ท่ีมีอายุมากท่ีสุดในเวลานั้นคือ 80 ปคนหนึ่ง  อีกคนหนึ่งอายุ 79 ป อาศัยอยูในริมคลองอูตะเภา 

ท่ีเคยเปนตลาดนัดริมน้ํามากอน  สวนอีกคนหนึ่งอายุ 75 ป มีบานอยูใกลสถานีรถไฟ ท้ังสามคนเปน

จุดเริ่มตนของการเขาไปทําความรูจักกับชีวิตประจําวันของผูสูงอายุจีนในหาดใหญ และการเปลี่ยนแปลง

ของเมืองหาดใหญผานความทรงจําของผูสูงอายุ จากพ้ืนท่ีท่ีเต็มไปดวยปาพรุ หนองน้ํา ปลักโคลน ท่ีนา 

มาเปนสวนยาง แปลงผักและตลาดท่ีเต็มไปดวยคนจีน เรื่องราวชีวิตในวัยเด็ก คนในครอบครัว เพ่ือนเรียน 

เพ่ือนบาน หลั่งไหลมาจากอดีต ประกอบเปนภาพเมืองและชีวิตของคนในเมืองเม่ือกวา 80 ป  

ผูเขียนยังมีโอกาสติดตามเขาไปในวงสนทนาระหวางรับประทานอาหาร ทํากิจกรรมกับ

ผูสูงอายุ และรวมฝกไทเกกกับผูสูงอายุเปนประจําท้ังชวงเชามืดและชวงเย็น มาไดนานปเศษ และตองฝก

ทาพ้ืนฐานหลักๆ เพ่ิมเติมหลังเลิกอีกกวาครึ่งชั่วโมง ทําใหเคยชินกับทาทางตางๆ หลักการท่ีครูผูสอนทุก

ทานบอกเหมือนกัน คือการรําไทเกกตองเคลื่อนไหวสวนตางๆ ของรางกายอยางผอนคลายและสมํ่าเสมอ 

ในชวงสองสามเดือนแรก ผูเขียนไดรับการสอนพิเศษรวมกับคนอ่ืนท่ีสนใจ ทุกคนท่ีเพ่ิงเขามาเลนใหมๆ 

และยิ่งเปนคนท่ีอายุไมมากนักจะไดรับการตอนรับ ทักทาย และหากสนใจซักถาม ครูผูสอนก็ดูเหมือนจะ

ยิ่งใสใจมาก อยางกลุมไทเกกภายในสนามกีฬาเทศบาลนครหาดใหญ ท่ีผูเขียนไปเลนเปนประจําทุกเย็น

นั้น ใหความสําคัญกับการฝกครูผูนํารุนใหม ระยะเวลาสองปท่ีผูเขียนวนเวียนรวมกิจกรรมดวยนั้น มีครู

ผูนําคนใหมท่ีไดรับการฝกเพ่ิมมาสี่คน และยังมีนักเรียนมัธยมปลายหาคนมาฝกอยางจริงจัง ครูทุกคนท่ี

ผูเขียนไดมีโอกาสเรียนรูดวยนั้นลวนฝกหัดรําไทเกกมาตั้งแตอายุประมาณหาสิบป และไดอบรมเพ่ิมเติม

กับครูไทเกกจากประเทศจีน มาเลเซียและสิงคโปร ท่ีกลุมไทเกกในหาดใหญเชิญมีมาสอนแกสมาชิกท่ี

สนใจ โดยตองออกคาใชจายในการอบรมเอง  

จากการสังเกตการเคลื่อนไหว ฝกไทเกกพ้ืนฐาน และวิเคราะหการเคลื่อนไหวดวยความรู

พ้ืนฐานกายวิภาคศาสตรท่ีผูเขียนใชอยูทุกเม่ือเชื่อวันและจนกลายเปนความเคยชิน ผูเขียนพบวาขณะ

สังเกตการเดินหรือการเคลื่อนท่ีของคนท่ัวไป ตนเองมักจะประเมิน แยกแยะและตั้งสมมติฐานวาคนนั้น
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นาจะมีความผิดปกติเก่ียวกับอะไร และหากสามารถสัมผัสและตรวจรางกายได ก็จะชวยทําความกระจาง

ข้ึนอีก ดังนั้นเม่ือตองเก็บขอมูลเก่ียวกับผูสูงอายุท่ีหาดใหญ ผูเขียนไดรวมทํากิจกรรมกับผูสูงอายุ กิจกรรม

ประเภทหนึ่งท่ีผูเขียนใฝฝนอยากฝกจริงจังมาตั้งแตเห็นอามาของผูเขียนท่ีท้ังรําไทเกก รํากระบี่ รําพัด เม่ือ

ยี่สิบกวาปกอน  ผูเขียนรวมฝกไทเกกกับผูสูงอายุเปนประจําท้ังชวงเชามืดและชวงเย็น และตองเรียนทา

พ้ืนฐานหลักหลังจากท่ีคนอ่ืนๆ กลับบานแลว  

หลักการท่ีครูผูสอนทุกทานบอกเหมือนกันคือการรําไทเกกตองเคลื่อนไหวสวนตางๆ ของ

รางกายอยางผอนคลายและสมํ่าเสมอ ในชวงสองสามเดือนแรก ผูเขียนไดรับการสอนพิเศษรวมกับคนอ่ืน

ท่ีสนใจ ทุกคนท่ีเพ่ิงเขามาเลนใหมๆ และยิ่งเปนคนท่ีอายุไมมากนักจะไดรับการตอนรับ ทักทาย และหาก

สนใจซักถาม ครูผูสอนก็ดูเหมือนจะยิ่งใสใจมาก อยางกลุมไทเกกภายในสนามกีฬาเทศบาลนครหาดใหญ 

ท่ีผูเขียนไปเลนเปนประจําทุกเย็นนั้น ใหความสําคัญกับการฝกครูผูนํารุนใหมแบะคนท่ีตองการเขาแขงขัน 

เชน นักเรียนมัธยมปลายหาคนท่ีมาขอมาฝกไทเกเพ่ิมเติมอยางจริงจังเพ่ือเขาแขงขัน ระยะเวลาสองปท่ี

ผูเขียนวนเวียนรวมกิจกรรมดวยนั้น เห็นครูผูนําคนใหมท่ีไดรับการฝกเพ่ิมมาสองคน เปนหญิงกลางคน 

อาย ุ50 กวาป พวกเธอมีรานคา เปดขายเวลาเชาถึงเย็น คนหนึ่งเคยเลนไทเกกมาหลายป แตหยุดไปสอง

สามป คนหนึ่งมารําไทเกกเพราะอยากลดน้ําหนัก เคยไปเตนแอโรบิกและวิ่งแลวปวดเขา กลัววาหัวเขาจะ

เสื่อมเร็ว ครั้งจะไปวายน้ําก็ไมสะดวก เดินรอบสนามก็นาเบื่อเกินไป สวนสมาชิกอีกสองสามคนเคยเลนมา

ตั้งแตอายุปลาย 40 ป แตไมสมํ่าเสมอ เม่ือลูกโตและเริ่มมีเวลาวางมากข้ึนจึงมาฝกเลนอยางจริงจัง  

ผูเขียนและสมาชิกอีก 3 คน เปนหญิงกลางคน 2 คน ชายวัย 25 ป 1 คน อยูฝกซอม

เพ่ิมเติมกับครูใหญ ตั้งแตเวลา 19.30-20.30 น. เริ่มจากทาพ้ืนฐานคือทานั่งมา (หมาปู) ท่ีผูเขียนรูสึกใน

ตอนแรกวา แสนจะ “ฝน” ธรรมชาติของรางกาย เพราะตองยืนใหฝาเทาท้ังสองขนานกันเปนเลขสิบเอ็ด 

หลังตรงและเก็บกน (ครูบางคนบอกวาใหมวนหางซ่ึงหมายถึงกระดูกกนกบ) หากดูดานขางหลังตองไมมี

การโคงแอนของเอว และทําใหหวางขาเปนรูปวงกลม ผูเขียนมีขาท่ีโกงอยูแลว เม่ือยืนในทานี้จึงรูสึก

เหมือนยืนบนปลายเทาท่ีบิดเขาดานใน และตองเกร็งกลามเนื้อฝาเทามากข้ึน ท้ังยังทําใหกลามเนื้อตนขา

ดานในตึงมากข้ึนดวย การฝกยืนในทานี้นิ่งนาน 15 นาที ในชวงแรกจึงทําใหรูสึกเม่ือยขา แตเม่ือทําไดทุก

วัน วันละเล็กละนอยก็เคยชินและไมปวดอีกเลย  

หลังจากนั้นครูใหพวกเราฝกหมุนเอวในทานั่งมา โดยกางแขนท้ังสองออกไปดานหนา ฝามือ

หันเขาหาลําตัวเหมือนกําลังโอบลูกบอลขนาดใหญไวดานหนาลําตัว หมุนเอว (ลําตัว) ไปดานซายและขวา 

โดยท่ีขาท้ังสองยังยอและนิ่งอยู ตองระวังไมบิดหัวไหล การหมุนเอวคือการควบคุมการเคลื่อนไหวท่ี

กระดูกสันหลังระดับเอวเทานั้น ซ่ึงจะหันไปไดไมเกิน 45 องศา ทําใหตองควบคุมกลามเนื้อหลังท่ีทําหนาท่ี
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ยึดแกนกลางลําตัว หากทําไดถูกตองจะทําใหแรงท่ีกดลงบนขอเขา กลามเนื้อเขาและขอเทาทํางานลดลง 

ดังนั้นการออกแรงท่ีถูกตองและเคลื่อนไหวชาๆ สมํ่าเสมอจึงไมทําใหเกิดการบาดเจ็บท่ีขอเขาและเทา 

หลังจากนั้นก็ฝกเดินและถายน้ําหนักทีละกาวอยางชาๆ ซ่ึงเปนทาท่ีสําคัญมาก เพราะตลอดชวงของการรํา

ไทเกก ตองกาวเดินและเปลี่ยนถายน้ําหนักสลับไปมาท่ีขาท้ังสองขางตลอดเวลา  

ในชวงแรกผูเขียนทําตามครูผูนํา เปนการพยายามเลียนแบบการเคลื่อนไหวใหเหมือนเทานั้น 

นอกจากสังเกตการกาวเดิน การเคลื่อนไหวของแขนและมือ ใหเหมือนกับครู แตสิ่งท่ีไมคอยสังเกตหรือทํา

ไมคอยทันคือ “จังหวะ” การเคลื่อนท่ีท่ีสอดประสานกันของสายตา คอ ลําตัว แขนและขา วาเม่ือกาวขา

ขางหนึ่งแลว อาจจะตองหมุนลําตัวไปกอนท่ีแขนจะเคลื่อนตาม และเม่ือเคลื่อนไปแลวขาอีกขางหนึ่งตอง

เปลี่ยนการลงน้ําหนักเพ่ือรองรับการเคลื่อนไหวของทาตอไป เปนตน นอกจากนี้การควบคุมลมหายใจเขา

ออก ตองประสานกับเคลื่อนไหวของมือและลําตัวซ่ึงจะเกิดข้ึนอยางเปนธรรมชาติ เม่ือการเคลื่อนไหว

ถูกตองและผอนคลายแลว ดังนั้นทุกกลุมจึงเริ่มตนดวยทาลมปราณ 18 ทา ซ่ึงมีดวยกัน 3 ชุด แตละทาใน

ชุดดังกลาวเปนการยนยอทารําไทเกกและจัดระบบใหงายข้ึน โดยเนนการหายใจมากกวาการเคลื่อนไหว

ของรางกาย การเคลื่อนไหวของแขนขาเปนไปเพ่ือควบคุมจังหวะการหายใจ หากฝกทาลมปราณ 18 ทา

จนชํานาญแลวคอยมาฝกรําไทเกกก็จะงายข้ึนมาก เพราะลมหายใจจะสมํ่าเสมอไปตามการเคลื่อนไหวเอง 

การฝกท้ังสองอยาง หวังผลตางกัน ทาลมปราณฝกการกําหนดลมหายใจเปนสําคัญกอน โดยใชการ

เคลื่อนไหวสวนตางๆ ของรางกายชวยกําหนดการหายใจเขาออก บางวันหลังออกกําลังกาย ผูเขียนก็

ติดตามผูสูงอายุไปกินขาวเชา บางคนก็ชวนไปนั่งเลนท่ีบาน ไปชวยงานท่ีศาลเจา วัด และไดรับการชักชวน

เขารวมงานชวงท่ีมีงานมหกรรมไทเกกภาคใต ซ่ึงจัดข้ึนทุกปในชวงเดือนมีนาคม  ระหวางปกลุมไทเกก

หาดใหญก็อาจจัดงานพบปะกับกลุมไทเกกจากอําเภอและจังหวัดอ่ืนในภาคใตดวย ในชวงหลังผูเขียนยัง

ติดตามสมาชิกบางคนไปทําบุญ ไปเท่ียวตางจังหวัดและประเทศใกลเคียงดวย  

นอกจากนี้ผูเขียนยังไดเก็บขอมูลจากผูสูงอายุมุสลิม ในฐานะกลุมคนท่ีรวมสรางเมือง

หาดใหญ เนื่องจากเจาหนาท่ีสาธารณสุขทราบวาผูเขียนเปนนักกายภาพบําบัดจึงนําเขาไปพบกับภรรยา

ของโตะอิหมามประจําชุมชนซอยมัสยิด ซ่ึงกําลังปวยเปนอัมครึ่งซีกขวา ผูเขียนจึงไปทําการรักษาให

สัปดาหละสองครั้ง ภรรยาโตะอิหมามจึงแนะนําใหรูจักผูสูงอายุมุสลิมคนอ่ืนๆ อีก  

เพ่ือตอบคําถามวาคนแกนิยามความแก มีวิธีอยูกับความแก และจัดการกับรางกายของ

ตนเองอยางไร โดยแบงเนื้อหาเปน 8 บท เริ่มจาก  

บทแรก  ความแกในฐานะปรากฏการณทางวัฒนธรรม ทบทวนงานศึกษาในแวดวงทาง

การแพทยและสังคมศาสตรท่ีเก่ียวกับผูสูงอายุ แตละสาขาวิชาสนใจความสูงวัยและใหนิยามความแก 
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ตางกันไปในแตละชวงเวลา ความแกในมุมมองการแพทย สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ทําใหเห็นวาความ

แกนั้นเปนการสรางทางสังคมอยางไร การเกิดข้ึนของแนวคิด active aging ไดเปลี่ยนมุมมองและนิยาม

ผูสูงอายุจากการเปนคนยากไร เปนภาระของสังคม กลายเปนทรัพยากรท่ียังมีคุณคาและทําประโยชนได 

ท้ังยังสงเสริมใหผูสูงอายุพ่ึงพาตนเองและมีชีวิตอิสระได งานดานมานุษยวิทยาท่ีเริ่มแรกสนใจคนแกในเชิง

บทบาท สถานภาพทางสังคมในกลุมคนตางวัฒนธรรม ตอมาก็สนใจประสบการณของผูสูงอายุและ

ความรูสึกตอชวงชีวิตบั้นปลายในสังคมสมัยใหมในพ้ืนท่ีสวัสดิการ การปรับตัวตอสภาพรางกาย และเม่ือ

นักมานุษยวิทยาเริ่มสนใจ “ความแก” ก็นําไปสูความสนใจการจัดการกับความจําเสื่อมของผูสูงอายุ และ

กระบวนการตายในบริบทสมัยใหมท่ีมีเทคโนโลยีทางการแพทยมาเก่ียวของ  

บทท่ี 2 คนแกและความแกในสังคมไทย แสดงใหเห็นความสนใจประเด็นเก่ียวกับผูสูงอายุใน

สังคมไทย การเปลี่ยนแปลงนิยามคนแกและความแกในสังคมไทยวาเปลี่ยนแปลงไปอยางไร กลาวถึงการ

เกิดข้ึนของระบบสวัสดิการท่ีเก่ียวกับผูสูงอายุในประเทศไทย การเปลี่ยนแปลงแนวคิด การดูแลผูสูงอายุ 

มาจากการรับแนวคิดเก่ียวกับผูสูงอายุจากองคการอนามัยโรค ผสานกับความรูทางการแพทย ทําให

สวัสดิการในชวงแรกเปนเรื่องการดูแลรักษาผูสูงอายุท่ีเจ็บปวยดวยโรคเรื้อรัง เม่ือกระแสแนวคิด active 

aging ซ่ึงไดรับการสงเสริมท่ัวโลก สวัสดิการสุขภาพในประเทศก็เปลี่ยนเปนการปองกันและสงเสริม

สุขภาพผูสูงอายุเพ่ือไมใหปวย และสงเสริมใหครอบครัวมีสวนรวมในการดูแลผูสูงอายุ กําหนดหนาท่ีการ

ใหบริการผูสูงอายุโดยองคกรสวนทองถ่ิน ออกกฎหมายเก่ียวกับสิ่งอํานวยความสะดวกในพ้ืนท่ีสาธารณะ

เพ่ือชวยเหลือผูสูงอายุ และสงเสริมการออมกอนเกษียณอายุ สิ่งเหลานี้สะทอนใหเห็นการนิยามคนแกและ

ความแกวาเกิดจากความเสื่อมของรางกาย และนําไปสูการเปนภาระของสังคมท่ีตองการดูแลผูสูงอายุเม่ือ

อยูในระยะทายของชีวิต   

บทท่ี 3  เมืองหาดใหญ คนจีนในหาดใหญ  กลาวถึงการเกิดข้ึนของเมืองหาดใหญในฐานะ

หัวเมืองการคาของภาคใต ผานความทรงจําของผูสูงอายุจีนและมุสลิมท่ีอยูอาศัยมาตั้งแตวัยเด็ก การ

เปลี่ยนแปลงของเมือง การเคลื่อนยายของคน การเกิดข้ึนและการใชพ้ืนท่ีสาธารณะท่ีเก่ียวของใน

ชีวิตประจําวันของคนในเมืองหาดใหญ ไดแก ศาลเจา วัดจีน หอประชุมซุนยัดเซน สมาคมจีน 

โรงพยาบาล มหาวิทยาลัย กลุมออกกําลังกาย เปนตน การใชชีวิตของคนในหาดใหญในชวงท่ีผูสูงอายุจีน

อยูในวัยเด็ก หนุมสาว จนถึงปจจุบัน บรรยากาศการคาขาย การดําเนินชีวิตประจําวัน เพ่ือทําใหเห็น

ความสัมพันธของคนกลุมตางๆ ในเมือง ความตางของรางกายคนแตละอาชีพท่ีสัมพันธกับงานท่ีทําในอดีต  

บทท่ี 4 ชีวิตในเมือง: ชีวิตในบาน ชีวิตนอกบาน บอกเลาชีวิตในครอบครัวคนจีน ท่ีให

ความสําคัญกับลูกชายมากกวาลูกสาว แมทุกคนจะไดเรียนหนังสือ แตพอแมก็สงเสริมใหลูกชายเรียน
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หนังสือสูงกวา ขณะพ่ีสาวคนโตเรียนเพ่ืออานออกเขียนไดและตองชวยทํางานบาน ในวัยหนุมสาวพวกเขา

ทํางานเพ่ือสรางความม่ันคงใหครอบครัว ลักษณะของงานท่ีแตละคนทํานั้น สรางความเคยชินใหกับ

รางกายในปจจุบัน ผูชายและผูหญิงท่ีทํางานเพ่ือหาเลี้ยงชีพ มีชวงหยุดหรือเกษียณจากหนาท่ีนี้ แตผูหญิง

ท่ีเคยทํางานบาน ดูแลคนในครอบครัวยังคงทําหนาท่ีอยางตอเนื่องจนรางกายโรยรา และหยุดลงเม่ือปวย

หรือเคลื่อนไหวไมสะดวก ทําใหเห็นความแตกตางของเพศ การเปลี่ยนบทบาทหนาท่ี ลักษณะงานท่ีทํา 

การใชทักษะและรางกายตางกันของคนท่ีมีสถานภาพทางเศรษฐกิจท่ีตางกันวาเปนอยางไร 

บทท่ี 5 รางกายของผูสูงอายุจีนและชีวิตประจําวัน กลาวถึงการใชชีวิตประจําวันของ

ผูสูงอายุจีนและพ้ืนท่ีในชีวิตประจําวัน การใชชีวิตนอกบาน ไดแก ออกกําลังกาย ไปไหวเจา สวดมนต 

ชวยเตรียมงานในวันสําคัญทางศาสนาท่ีศาลเจา โรงเจ วัด การใชชีวิตในบานท่ีไมคอยตางๆ ไปจากเดิม

บางคนก็จัดบานหรือปรับแปลงขาวของบางอยางเพ่ือใหสะดวกตอการเคลื่อนไหวของผูสูงอายุ รางกายท่ี

สัมพันธกับการใชพ้ืนท่ีในบานและนอกบาน สะทอนใหเห็นวาผูสูงอายุจีนตระหนักตอความเสื่อมของ

รางกายท่ีเปลี่ยนไป  

นอกจากนี้ผูสูงอายุยังจัดการกับรางกายดวยการเปลี่ยนแปลงการกิน อาหารท่ีเลือกกิน 

อาหารเสริมหรือยาท่ีเลือกใช การเปลี่ยนวิธีกิน ชวงเวลาในการรับประทานอาหาร รสชาติของอาหาร การ

หลีกเลี่ยงอาหารบางประเภทสูงอายุ การกินน้ําสมุนไพร (น้ําคลอโรฟลล) ลางพิษท่ีเกิดจากการกินอาหาร

นอกบาน การกินอาหารเสริมและยาสมุนไพร ยาบํารุงรางกาย อาหารเสริม เครื่องดื่มบํารุงสุขภาพ การ

กินเพ่ือแก กินเพ่ือปองกัน โดยอาศัยคําอธิบายเรื่องอาหารกับธาตุพ้ืนฐานในรางกายตามหลักการแพทย

จีน การใหคําอธิบายเก่ียวกับการกินอาหารท่ีมีลักษณะ รอนและเย็น สัมพันธกับสภาพอากาศและสภาพ

รางกายในชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง  ซ่ึงจะทําใหเห็นการปฏิบัติ ปรนนิบัติ ตอรางกายของผูสูงอายุ ความรูสึก

ตอรางกายตนเองของผูสูงอายุ ความรูสึกตอการเปลี่ยนแปลง จากอาการท่ีแสดงออกหรือสัญญาณท่ี

รางกายบอก เม่ืออยูภายใตสถานการณและพ้ืนท่ีแบบตางๆ  

นอกจากนี้ผูสูงอายุจีนยังใหความสําคัญกับเรื่องความจําดวย พวกเขากลัวจะลืมสิ่งท่ีเคย

เรียนรูและรูสึก วิธีดูแลความจําและปองกันไมใหความจําเสื่อม ไดแก การจดบันทึกเรื่องราวและขอมูลท่ี

ไมตองใหเลือนหายไป สวดมนต รองเพลงคาราโอเกะ ประกวดรองเพลง พูดคุยกับเพ่ือน รวมกิจกรรมกับ

กลุมผูสูงอายุ อานหนังสือ อานหนังสือพิมพจีน บางคนก็สอนหนังสือจีน  

บทท่ี 6 ไทเกก: การฝกรางกายของผูสูงอายุ  แสดงใหเห็นการนิยามและยอมรับความแก

ของคนจีนในหาดใหญ เหตุผลของการมาฝกไทเกกเพราะรูสึกถึงความไมสบายในตัวเอง เชน ออนเปลี้ย 

ปวยงาย ออนลา หนาท่ีรับผิดชอบในบานและครอบครัวลดลงแลว วิธีการฝกรางกายดวยไทเกกของ
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ผูสูงอายุจีนท่ีตองอาศัยวินัยในการฝกฝน ผลของการฝกอยางตอเนื่องยาวนานหลายปชวยชะลอความ

เสื่อมและชวยใหผูสูงอายุสามารถใชชีวิตประจําวันไดอยางปกติ  

บทท่ี 7 ความเสื่อม ความเปราะบางของชีวิต เสนอเรื่องราวท่ีสะทอนความเปราะบางของ

รางกายผูสูงอายุ ความรูสึกออนลาของรางกายท่ีเกิดข้ึน แมวาผูสูงอายุจะปฏิบัติตอรางกายเพ่ือชะลอ

ความแก แตความเสื่อมตามธรรมชาติก็เปนสิ่งท่ีหลีกเลี่ยงไมได เม่ือผูสูงอายุปวยหรือประสบอุบัติเหตุ ยิ่ง

ตอกย้ําใหเห็นและความรูสึกถึงความเปราะบางของชีวิต บทนี้พยายามทําใหเห็นการเตรียมตัว การจัดการ

กับตนเองของผูสูงอายุ  การเปนคนแกในเมืองท่ีดูเหมือนจะตองพ่ึงตนเองมาก ก็ไดสรางความสัมพันธแบบ

ใหมข้ึน พ่ีเลี้ยงดูแลผูสูงอายุในโรงพยาบาลและท่ีบาน ศูนยดูแลผูสูงอายุกลายเปนบริการแบบใหมท่ี

ตอบสนองชีวิตในเมือง การตองพ่ึงพาบริการสําหรับผูสูงอายุ ผูปวยเรื้อรัง คนพิการ และผูสูงอายุท่ีไมมีคน

ดูแลระหวางท่ีไมมีคนอยูบาน การจางคนมาทํางานบาน ชวยเหลือดูแลเรื่องการกิน อาบน้ําและทําความ

สะอาดบานในยามปวย ทําใหเห็นความแกท่ีสัมพันธกับพ้ืนท่ีในการใชชีวิตท่ีหดแคบลงเนื่องความจํากัด

ของรางกาย   

ใน การนิยามความแกของผูสูงอายุจีน ในบริบทสังคมและวัฒนธรรม การนิยามผูศึกษา

เสนอวา ฐานะทางเศรษฐกิจท่ีม่ันคงแลว ทําใหพวกเขาหยุดทํางานและสงทอดกิจการใหลูก โดยเฉพาะลูก

ชายคนโต  นอกเหนือจากความรูสึกของผูสูงอายุท่ีสังเกตเห็นความไมสบายเนื้อตัว เหน็ดเหนื่อย ออนลา 

ไมสามารถทํางานหนักไดเหมือนเม่ือกอน คานิยมท่ีสงเสริมใหลูกๆ เรียนสูงและทํางานท่ีมีเกียรติ ทําให

พวกเขาตองอยูตามลําพังพวกเขาจึงมีวิธีจัดการกับตนเองเม่ือสูงวัย ดวยความรูจากประสบการณ  วิธีคิด

ของจีนเก่ียวกับรางกาย และความรูสมัยใหมท่ีแพรกระจายในสังคม ผูสูงอายุมีวิธีการจัดการกับรางกายท่ี 

“แก” ของตน ดังแสดงใหเห็นในตอนตน ทําใหเห็นวา ผูสูงอายุจีนนิยามความแกของตนเองจากความ

เสื่อมของรางกาย ความม่ันคงฐานเศรษฐกิจของครอบครัว และพยายามใชชีวิตอยางปกติในชวงเวลาท่ี

เหลืออยู ดวยการจัดการกับรางกายตนเอง ดวยออกกําลังกายไทเกก ปรับการกิน จัดการกับพ้ืนท่ีในบาน 

การทํากิจกรรมและการจัดการกับความจํา พวกเขาตระหนักดีวาสัญญาณเตือนของรางกายท่ีเกิดข้ึนนั้น

กําลังใกลเขาสูความตาย หากชีวิตคือการเดินทาง วัยสูงอายุอาจเปรียบไดกับระยะทางกอนจะถึงสถานี

ปลายทาง ซ่ึงไมมีใครแนใจไดวาตองใชเวลาและเหลือระยะทางอีกเทาใด วิธีการอยูและการจัดการกับ

รางกายของผูสูงอายุจีนจึงอาจเปรียบเหมือนการชะลอความเร็วของรถไฟ หนวงเวลาการเผชิญหนากับ

ความตายท่ีรอคอยอยูท่ีปลายทาง กอนท่ีหยุดลงอยางชาๆ และนุมนวล  
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บทที่ 1 

ความแก – สรีรวิทยาวัฒนธรรม  

 

ปจจุบันเรามองความแก เชนเดียวกับความเปนเด็ก ความเปนหญิง เปนชาย เปน

ปรากฏการณทางสังคมซ่ึงเปนสิ่งท่ีนักวิชาการจํานวนมากยอมรับกัน  ความสูงวัยและผูสูงอายุไดรับ

ความสนใจจากนักวิชาการหลายสาขา ท่ีศึกษาและเสนอความคิดเก่ียวกับความสูงวัย ขอเสนอเหลานี้

มีสวนในการนิยามและสรางภาพความเปนคนสูงอายุข้ึนในสังคม ท้ังยังทําใหเกิดสวัสดิการตาง ๆ ท่ี

เก่ียวของกับผูสูงอายุดวย สรีรวิทยาวัฒนธรรม (cultural physiology) ของความแก คือ ความรู

หลากหลายสาขาท่ีสรางคําอธิบายเก่ียวกับความแก นิยามความเปนคนแก และมีผลตอการประพฤติ

ปฏิบัติและกระทํากับรางกายคนแก  ความรูเหลานี้ทํางานผานระบบโครงสรางสังคม เศรษฐกิจ และ

วัฒนธรรมในหวงเวลาหนึ่ง ๆ  

บทนี้จึงเปนการทบทวนงานศึกษาเก่ียวกับความสูงวัยและผูสูงอายุในแงมุมทาง

วิทยาศาสตรการแพทย และสังคมศาสตร ซ่ึงจะพบวาการศึกษาทางวิทยาศาสตรการแพทยเริ่มในชวง  

ทศวรรษ 1950 สวนงานทางสังคมศาสตร อาจกลาวไดวาเริ่มในชวงทศวรรษ 1960 เปนตนมา เพ่ือให

เห็นการคลี่คลายของความรูเก่ียวกับความแกและการปฏิบัติทางสังคมท่ีสืบเนื่องมาจากความรูเหลานี้ 

เนื่องจากความแกไมใชเปนเพียงภาวการณทางสรีรวิทยา เราจะเห็นวาเม่ือเวลาผานไป การเขา

ใจความแกก็ยิ่งยุงยากซับซอนข้ึน การศึกษาวิจัยเก่ียวกับความแกและคนแกมีแนวโนมเปนสห

สาขาวิชามากข้ึน 

 

1.1 ความแกจากมุมมองวิทยาศาสตรการแพทย 

 

ในสังคมตะวันตก เริ่มต้ังแตสมัยกรีกโบราณ ความสนใจเรื่องความแกไมไดเริ่มท่ีปญหา

ความเปนคนแก แตสนใจวาจะทําอยางไรใหสุขภาพแข็งแรงและอายุยืน  ฮิปโปเครติสเสนอวิธีทําให

อายุยืนยาวและมีสุขภาพดีวาตองกินอาหารอุน นอนหลับใหสบายและออกกําลังกาย เชนเดียวกับ

การแพทยอายุรเวท (Ayuravej) 7

1 บอกวาตองงดอาหารบางชนิด อาบน้ําและเคลื่อนไหวรางกาย  

กระท่ังเม่ือมีการแยกยอยความรูและศาสตรตางๆ มีนักวิชาการและนักวิชาชีพเฉพาะทาง จากหลาย

สาขา เชน สังคมวิทยา ประวัติศาสตร เศรษฐศาสตรและการเมือง สังคมสงเคราะห การศึกษา 

                                                           
1 มาจากคําภาษาสันสกฤต ayur  หมายถึง อายุยืน  vej หมายถึงศาสตรหรือความรูท่ีชวยทํา

ใหคนมีอายุยืน เปนระบบการดูแลสุขภาพของอินเดียโบราณ ท่ีปรากฏในยุคพระเวท 
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จิตวิทยา วิทยาศาสตรสุขภาพ (ไดแก แพทย พยาบาล เภสัชกร ทันตแพทย กายภาพบําบัด อาชีว

บําบัด กายอุปกรณ) ท่ีสนใจประเด็นผูสูงอายุ ศึกษากระบวนการสูงวัย และเสนอแนวคิดเก่ียวกับ

ความสูงวัย 8

1 วิธีการปฏิบัติตัวเพ่ือใหมีสุขภาพดี แนวทางรับมือกับความแกและการดูแลผูสูงวัย

แตกตางกันไป เรียกนักวิชาการท่ีทํางานเก่ียวของกับคนสูงอายุวา นักวิทยาการผูสูงอายุ 

(gerontologist) และเกิดความรูดานวิทยาการผูสูงอายุ (gerontology)9

2  

นักวิชาการกลุมแรกๆ ศึกษาความแก โดยอิงทฤษฎีวิทยาศาสตร อธิบายความสูงวัยตาม

การเปลี่ยนแปลงของรางกาย (biological aging) ซ่ึงอธิบายโดยเรื่องความเสื่อมของเซล 1 0

3 

                                                           
1 ปจจุบันแนวคิดเก่ียวกับความสูงวัยแบงกวางๆ ได 4 กลุม 1. ความสูงวัยตามการ

เปลี่ยนแปลงของรางกาย (biological aging) ผูสูงอายุคือคนท่ีมีผิวหนังเหี่ยวยน  ตกกระ หูตึง สายตา

ยาว ผมขาวและบางลง หลังคอม กลั้นปสสาวะไมอยู เปนตน 2. ความสูงวัยตามจํานวนปท่ีมีชีวิต 

(chronicle aging) คนสูงอายุคือคนท่ีมีอายุมากกวา 60 ป 3. ความสูงวัยเชิงจิตวิทยา 

(psychological aging) กลาววา ผูสูงอายุมักมีอาการซึมเศรา จูจี้ ข้ีบน ข้ีนอยใจ กลัวถูกทอดท้ิง 

ความจําลดลง เรียนรูชาลง แตบางคนก็ใจเย็น มีความสุขมากข้ึน เปนตน  4. ความสูงวัยในเชิงสังคม 

(social aging) ผูสูงอายุเกิดจากการเปลี่ยนสถานภาพทางสังคม จากพอแมเปนปูยาตายาย ทําใหตอง

เปลี่ยนบทบาทหนาท่ี การไมตองทํางานจึงเปนการลดบทบาททางสังคม 
2 รากศัพทมาจากภาษากรีก gér (on) หมายถึง ชายสูงวัย logia หมายถึงการศึกษา

กระบวนการสูงวัย คํา “gerontology”  Ilya Ilyich Mechnikov (ค.ศ.1845-1916) นักสัตววิทยา 

ชาวรัสเซีย (ผูคนพบกระบวนการทําลายเชื้อโรคดวยการลอมและกัดกิน (phagocytosis) และเสนอ

ทฤษฎีระบบภูมิคุมกันในรางกาย) ใชครั้งแรกเม่ือป ค.ศ. 1903  โดยเสนอวา กระบวนการแก (aging) 

มีสาเหตุจากพิษของแบคทีเรียในระบบทางเดินอาหาร เกิดจากอาหารคางในลําไสนาน การดื่มนม

เปรี้ยวท่ีมีกรดแลคติกจะชวยใหขับถายงาย กําจัดพิษแบคทีเรียในระบบทางเดินอาหาร และทําใหอายุ

ยืนยาว 
3 กอนทศวรรษ 1950 ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร อธิบายความเสื่อมของรางกายมนุษยวา  

คนเรามีขอจํากัดพ้ืนฐาน (fundamental limitation theories) เพราะเซลมีความสามารถจํากัดใน

การผลิตเซลใหมทดแทน เซลทุกเซลจะคอยๆ เสื่อมและตายลงเสมอ (wear and tear) แมรางกายจะ

มีกระบวนการสรางเซลใหมทดแทน แตเม่ืออายุมากข้ึน เซลท่ีสรางใหมมีจํานวนลดลงและไมสามารถ

ทดแทนเซลท่ีเสื่อมและตายลงไดทัน จึงขาดความสมดุล เปนสาเหตุใหอวัยวะในรางกายเสื่อมลงและ

เกิดโรคเรื้อรัง แตในทศวรรษ 1950 แมนักวิทยาศาสตรยอมรับวารางกายไมสามารถตานทาน

กระบวนการสลายตัวของเซลตามธรรมชาติ (Tissue Damage) แตก็เสนอวิธีการรักษาโรคท่ีเกิดจาก

ความเสื่อม โดยไปขัดขวางกระบวนการเสื่อมของเซลในระดับรหัสพันธุกรรมท่ีเปนหนวยเล็กสุดและ
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(Goldsmith, 2014) เชน ในชวงทศวรรษ 1900 ความสูงวัยถูกมองวาเปนเง่ือนไขนําไปสูการเปนโรค

เรื้อรัง ทําใหเจ็บปวยและทุกขทรมาน  คือเม่ือสูงอายุมากข้ึนเรื่อยๆ จะตองเปนโรคท่ีมากับความเสื่อม

ของรางกาย เชน กระดูกสะโพกหัก อัมพาตครึ่งซีก เปนตน ทําใหมีการแยกสาขาเฉพาะทาง

การแพทยผูสูงอายุหรือเวชศาสตรผูสูงอายุ (Geriatrics) 1 ในสหรัฐอเมริกา Ignatz Leo Nascher2 

(ค.ศ.1863-1929) เปนคนแรกท่ีเรียกแพทยผูเชี่ยวชาญดานผูสูงอายุวา “Geriatrics” หมายถึง

วิทยาการดานการแพทยท่ีมุงศึกษาโรคและอาการท่ีเกิดกับผูสูงอายุ การปองกัน รักษาโรคและความ

พิการในผูสูงอายุ Nascher ศึกษาและพัฒนาวิธีการรักษาโรคท่ีเกิดกับผูสูงอายุโดยเฉพาะ เปนผูเขียน

ตําราเก่ียวกับโรคท่ีพบในผูสูงอายุและการรักษา (Geriatrics:The Diseases of Old Age and Their 

Treatment) ตีพิมพเม่ือป ค.ศ. 1914 และเขียนบทความจํานวนมากเก่ียวกับโรคในผูสูงอายุ    

ในอังกฤษ ราว ค.ศ. 1930 Marjorie Warren (ค.ศ.1897–1960) อายุรแพทยท่ีไดรับ

มอบหมายใหดูแลผูปวยในสถานสงเคราะหผูยากไร (workhouse) และภายหลังเปลี่ยนเปน

โรงพยาบาล West Middlesex County Hospital เธอพบวาในสถานสงเคราะหมีท้ังคนแกท่ีความจํา

เสื่อม คนแกท่ีกําลังปวยเปนอัมพาตจากเสนเลือดในสมอง  คนแขนขาขาด (amputee) ซ่ึงเธอ

ประเมินวาบางคนก็นาจะรักษาหายได และหญิงแมลูกออนอยูรวมกัน Warren จึงคัดแยกหญิงแมลูก

ออนใหออกไปอยูในหมูบานและหางานใหทํา สวนคนแกก็คัดแยกเพ่ือทําการรักษาและฟนฟูตามแต

สภาพ  พรอมท้ังตั้งหอผูปวยสูงอายุ (ท่ีมักปวยเปนอัมพาต) ใน ค.ศ.1935 ทําใหโรงพยาบาลแหงนี้

กลายเปนศูนยรักษาและฟนฟูสภาพผูสูงอายุ  มีแพทยศัลยกรรมกระดูกและขอตอ แนะนําใหผูสูงอายุ

หลังผาตัดกระดูกขอสะโพกแลวตองไดรับการฟนฟูตอเนื่อง จึงขยายบริการกายภาพบําบัดสําหรับ

ผูสูงอายุไปท่ีบาน และแนะนําใหจัดสิ่งแวดลอมในบานเพ่ือปองกันการลมของผูสูงอายุ แพทยดาน

                                                                                                                                                                      
เปนตัวกําหนดหนาตาของเซลท่ีจะผลิตข้ึนใหม ตอมาทศวรรษ 1990 นักวิทยาศาสตรก็อธิบายวา

กระบวนการแกเกิดจากเซลในรางกายถูกกําหนดมาแลววาจะมีอายุเทาใด (programmed aging 

Theories) เม่ือถึงเวลาเซลจะคอยๆ ทําลายตนเอง ซ่ึงหมายถึง “ความแก” ไดมาเยือน ดังนั้นหาก

สามารถอานรหัสท่ีกําหนดมาแลวในเซลวารางกายมีอายุเทาใด ก็จะยืดอายุของเซลใหยาวนานข้ึน  
1 รากศัพทมาจากภาษากรีก gér (on) หมายถึง ผูสูงอายุ  -iatrikos หมายถึงการรักษาทาง

การแพทย  แตในอังกฤษใชเรียกรวม ๆ วาเปนนักวิทยาการสูงอายุ gerontologist  บางครั้งก็เรียก

แพทยเฉพาะทางดานสูงอายุวา medical gerontologist  
2 เปนอายุรแพทย (โรคท่ัวไปในผูใหญ ท่ีรักษาดวยยาหรือวิธีอ่ืนท่ีไมใชการผาตัด) เขาเกิดท่ี

เวียนนา ประเทศออสเตรีย แตมาอาศัยอยูท่ีนิวยอรก สหรัฐอเมริกา จบเภสัชศาสตรและแพทยศาสตร

ท่ี New York University   
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ผูสูงอายุในอังกฤษ สรุปวา โรคของผูสูงอายุเปนกลุมอาการ (syndrome) ไดแก ยืนไม ม่ันคง 

เคลื่อนไหวลําบาก ความคิดและการรับรูลดลง กลั้นปสสาวะไมอยู หูตึง ตามัว เปนตน  

 ตอมาป ค.ศ. 1946 รัฐบาลอังกฤษออกพระราชบัญญัติหลักประกันสังคมแหงชาติ ทํา

ใหเกิดระบบเงินบํานาญสําหรับผูสูงอายุ ในปถัดมา Warren รวมกับเพ่ือน 8 คนจัดตั้ง Medical 

Society for the care of elderly (ภายหลังเปลี่ยนเปน British Geriatrics Society) เพ่ือเผยแพร

แนวคิดการดูแลผูสูงอายุ  

ป  ค . ศ .1947 รั ฐบาลสหรั ฐฯ  ก อตั้ ง ศูนย ยุทธศาสตร การดู แลผู สู ง อายุ และ 

Gerontological Society of America มีการสํารวจปญหาและการดูแลผูสูงอายุในเรื่องรายได บาน

ท่ีอาศัย เง่ือนไขการดํารงชีวิต การพักผอนและชีวิตทางสังคม และตีพิมพเผยแพรงานวิจัยดาน

ผูสูงอายุ  ผูสูงอายุจึงไดรับความสนใจมากข้ึนในฐานะปญหาสังคม (Blaikie, 1999)  ในป ค.ศ. 1948 

เริ่มจัดการเรียนการสอนเรื่องการดูแลผูสูงอายุใหกับแพทย มีงานสํารวจเรื่องความเจ็บปวยของ

ผูสูงอายุท้ังสภาวะทางกายและจิต ความตองการบริการสุขภาพ บริการสังคมและการปองกันโรคใน

ชุมชน เปนงานของ Sheldon ตีพิมพใน The Social Medicine of Old Age: Report of an 

Inquiry in Wolverhampton ท่ีเสนอวาสังคมตองจัดบริการทางการแพทยและดูแลผูสูงอายุใน

ชุมชนท่ีสอดคลองกับบริบทท่ีผูสูงอายุใชชีวิตอยู ตอมาป ค.ศ. 1965 มีการสรางตัวชี้วัดทางชีววิทยา

เพ่ือดูการเปลี่ยนแปลงดานสรีรวิทยาของผูสูงอายุ  (Morley, 2004, pp. 1132-1152) และแพทย

ดานผูสูงอายุจํานวนหนึ่งก็เริ่มใหความสนใจสภาพความเปนอยูและสิ่งแวดลอมของผูสูงอายุ จะเห็นได

วาขอเสนอทางการแพทยเก่ียวกับผูสูงอายุเริ่มจากการมองรางกายท่ีเสื่อมภายนอก และพยายาม

หาทางจัดการกับรางกายท่ีปวยจากความเสื่อม ตอมาก็หันมาจัดการกับสิ่งแวดลอมภายนอกรางกายท่ี

จะชวยชะลอความเสื่อมและสงเสริมใหผูสูงวัยใชชีวิตอยูได  

 

1.2 ความแก คนแก กับโครงสรางการผลิต 

 

สําหรับแวดวงสังคมศาสตรในชวงทศวรรษ 1960-1970 มีการศึกษาปรากฏการณ

เก่ียวกับ “ความสูงวัย” ในระดับปจเจก กลุมชุมชน ครอบครัวและกลุมประชากร และเสนอทฤษฎี

สังคมดานผูสูงอายุ (social gerontology) มีทฤษฎีทางจิตวิทยาสังคม (psychosocial theories) 

สํา คัญ 3 ทฤษฎี  ท่ีอธิบายความแกปกติ  (normal aging)  ได แก  disengagement theory 

(Cumming and Henry, 1961 อางใน van Dyk, 2014)1  ซ่ึงเสนอวาผูสูงอายุตองยุติบทบาทหนาท่ี

                                                           
1 ศึกษาทัศนคติของประชากรวัยตางๆ ตอความสูงวัย ในเมืองแคนซัส อเมริกา และ

เปรียบเทียบความเก่ียวของสัมพันธของผูสูงอายุกับคนวัยอ่ืน โดยอาศัยพ้ืนฐานทฤษฎีระบบสังคม 
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ท่ีเคยทําในวัยหนุมสาวเพราะรางกายท่ีเสื่อมลง และจําเปนตองลดความสัมพันธกับคนอ่ืนๆ ในสังคม

ลง  สังคมจึงตองมีระบบรองรับผูสูงอายุหลังจากท่ีผูสูงอายุไมไดทํางานแลว หรือถูกลดบทบาทหนาท่ี

ทางสังคม ขณะท่ี disengagement  theory มองผูสูงอายุในแงลบ activity theory (Havighurst, 

1961 อางใน van Dyk, 2014)1 กลับเสนอวาผูสูงอายุสวนใหญจะรูสึกพอใจในชีวิตเม่ือไดทํางานหรือ

ทํากิจกรรม ดังนั้นเม่ือเขาวัยสูงอายุแลวก็สามารถคาดการณไดวาบทบาทหนาท่ีทางสังคมลดลง อาจ

ทําใหผูสูงอายุรูสึกไรคา ปวยทางจิตหรือความจําเสื่อม และอายุสั้น ดังนั้นจึงควรสงเสริมใหผูสูงอายุได

ทํากิจกรรมอ่ืนทดแทน ซ่ึงจะทําใหผูสูงอายุมีความสุขและพึงพอใจในตนเอง รูสึกวาตนมีคุณคาและทํา

ใหอายุยืนยาว นับเปนการประสบความสําเร็จในชีวิตบั้นปลาย เขาเสนอวาผูสูงอายุจะเปนคนท่ีมี

ความสุข สมบูรณและอายุยืนหรือ successful aging ไดก็ตอเม่ือผูสูงอายุมีกิจกรรมทําอยางตอเนื่อง

และไมตัดขาดจากสังคม แตก็มีขอถกเถียงตอแนวคิดนี้วา มองขามโครงสรางสังคมท่ีกอใหเกิดความไม

เทาเทียมดานสุขภาพและเศรษฐกิจท่ีไมอาจทําใหเปนผูสูงวัยอีกจํานวนมากมีความสุขหรือประสบ

ความสําเร็จได   

สวน continuity theory (Maddox, 1968 อางใน Morley, 2004) ใหความสําคัญกับ

ปจเจกบุคคลมากข้ึน โดยใชมุมมองเรื่องชวงวัย (life course)1 5

2 มาอธิบาย เขาเสนอวาแมคนเราจะ

อายุมากข้ึนแตบุคลิกภาพ อุปนิสัย ความชื่นชอบนั้นมีความตอเนื่องมาจากอดีต เม่ือเขาสูวัยสูงอายุท่ีดู

เหมือนจะมีการเปลี่ยนแปลงทางกาย จิตและสังคม แตผูสูงอายุก็ยังคงทํากิจกรรมท่ีคุนเคย มี

                                                                                                                                                                      
(social systemic theorizing) ของ Talcott Parson ท่ีวา แตละสังคมมีระบบและเง่ือนไขของ

ตนเอง Cumming and Henry จึงเสนอวาการลดบทบาทหนาท่ีของผูสูงอายุก็เพ่ือใหคนหนุมสาวเขา

มาทําหนาท่ีแทน เปนการรักษาเสถียรภาพของระบบสังคม   
1 Robert J. Havighurst เปนนักฟสิกสท่ีหันมาสนใจดานการศึกษาและการพัฒนามนุษย 

เขาเสนอแนวคิด Developmental Task Theory (1930) ไววามนุษยมีศักยภาพในการเรียนรู 

พัฒนาและการประสบความสําเร็จในแตละชวงวัยตางกัน ชวงวัยแรกเกิดถึง 5 ป และวัยเด็ก 6-12 ป 

เรียนรูรางกายและการใชรางกายในชีวิตประจําวัน เชน เดิน พูด ควบคุมอุจจาระ ปสสาวะ เพศ เปน

ตน วัยผูใหญตอนตน (18-35 ป) วัยกลางคน (36-60 ป) วัยผูใหญตอนปลาย (มากกวา 60 ป) เปนวัย

ทํางานและเรียนรูการเปนพลเมืองท่ีดี เปนตน แตละวัยมีความสามารถในการแกปญหา และพัฒนา

ความสามารถของตนเองได จนทําใหรูสึกพึงพอใจ ภูมิใจในตนเอง  
2 มุมมองเรื่องชวงวัย (life course approach) เสนอโดย Dannefer (1984) แบงพัฒนาการ

ของคนแตละชวงวัย ตามบริบททางสังคมวัฒนธรรมซ่ึงมีการกําหนดวัยและหนาท่ีตางกันไป มุมมองนี้

ไดถูกนําไปประยุกตใชหลายสาขา 



24 
 

พฤติกรรมและบุคลิกภาพคลาย ๆ เดิม สัมพันธกับสิ่งรอบตัวเหมือนท่ีเคยเปนในชีวิตชวงตน บางคน

อาจจะปรับเปลี่ยนวิธีการทํางานและกิจกรรมเทานั้น เพราะผูสูงอายุพยายามจะรักษาบทบาททาง

สังคม ตองการคงความเปนตัวเอง (self-concept) และวิถีชีวิต (lifestyle) แบบเดิม ทฤษฎีนี้เนนการ

มองท่ีความตอเนื่องของการทํางานและกิจกรรมมากกวาการเปลี่ยนแปลง  แตไมไดมองวาสถาบันทาง

สังคมสงผลตอความเปนตัวตนของผูสูงวัยดวย  

จะเห็นไดวาทฤษฎีในทศวรรษ 1960-1970 มองผูสูงวัยบนฐานคิดแบบวิวัฒนาการและ

ใหความสําคัญกับความเสื่อมของรางกายเปนหลัก โดย disengagement theory มองความแก

สัมพันธกับหนาท่ีทางสังคม ความรวงโรยของรางกายทําใหผูสูงอายุตองลดบทบาทหนาท่ีทางสังคม 

และเห็นผูสูงอายุทุกคนเหมือนกันหมด ขณะท่ี activity theory แมยังเชื่อวาผูสูงอายุจะลดบทบาท

ทางสังคมลง แตก็อาจชดเชยเวลาวางดวยการทํากิจกรรมอ่ืน ตางจาก continuity theory ท่ีให

ความสําคัญกับความตองการ ความชื่นชอบและความรูสึกสวนตัวของผูสูงอายุมากกวา   

อยางไรก็ดี ภาวการณหลังสงครามโลกครั้งท่ีสอง คือประเทศกลุมยุโรปและอเมริกามี

การขยายตัวของอุตสาหกรรม เกิดปญหาการขาดแคลนแรงงานภาคอุตสาหกรรม ทําใหมีความ

ตองการแรงงานจํานวนมาก  ขณะเดียวกันรัฐไมสามารถหารายไดมาเปนสวัสดิการแกผูสูงอายุได

เพียงพอ และพบวาผูท่ีมีอายุมากกวา 65 ป จํานวนมาก ยังแข็งแรงและทํางานตอได  ผูสูงอายุท่ี

เกษียณแลวบางคนก็ยังตองการทํางานตอไป ทําใหมีการจางผูสูงอายุทํางานทดแทนแรงงานท่ีขาด

แคลน ในชวงเวลาเดียวกันก็เกิดแนวคิด Active aging (Bass, Caro, and Chen, 1993;  van Dyke, 

2014, pp. 93-103) เริ่มตนจากประเทศกลุมยุโรปสงเสริมใหผูสูงอายุท่ียังมีศักยภาพไดทํางานและมี

สวนรวมในกิจกรรมทางสังคม มีเปาหมายเพ่ือลดระยะเวลาและคาใชจายในการดูแลผูสูงอายุท่ี

เจ็บปวยในระยะทายกอนเสียชีวิต  นักสังคมศาสตรดานผูสูงอายุบางคนก็ใชคํา Productive Aging1 

                                                           
1 Robert Butler (1927-2010) จิตแพทยท่ีสนใจดานผูสูงอายุ เปนผูเสนอแนวคิดนี้ ราว 

ค.ศ. 1974 และไดรวมกอตั้ง International Longevity Center ในประเทศญี่ปุนและอเมริกา เม่ือ 

ค.ศ. 1987 แตแนวคิด Productive Aging ก็ไดรับการวิจารณวาหากนิยามจากความสามารถในการ

ผลิต สําหรับผูสูงอายุท่ีเปนแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรม ก็ไมอาจบรรลุความเปน Productive 

Aging ในความหมายนี้ได เห็นไดจากงานศึกษาดานสังคมวิทยาอังกฤษของ  Alan Walker and 

Phillip Taylor (1993) ศึกษาโครงสรางการผลิตเปนอุปสรรคทําใหผูสูงอายุไมเปน Productive 

aging ในชวงเศรษฐกิจปกติ เพราะโรงงานมีแนวโนมจางแรงงานหนุมสาวมากกวา และมีนโยบาย

สงเสริมใหแรงงานเกษียณอายุกอน 65 ป แรงงานท่ีเกษียณจึงเปนคนไรผลิตภาพ เขาศึกษาคนงาน

โรงงานเหล็กในเมือง Sheffield ประเทศอังกฤษในชวงตนทศวรรษ 1980 และสัมภาษณคนงาน

สูงอายุ ในป 1990 พบวาโรงงานจางแรงงานสูงวัยในชวงท่ีตองขยายการผลิตเพราะขาดแคลนแรงงาน
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ท่ีเนนบทบาทของผูสูงอายุตอสังคม สงเสริมใหผูสูงอายุทํางานตอเนื่องหลังจากเกษียณ ไมวาจะเปน

งานท่ีไดรับคาตอบแทนหรืองานอาสาสมัคร สงเสริมใหผูสูงอายุมีสวนรวมทางการเมือง เศรษฐกิจ 

สังคม และแสวงหาความหมายของชีวิต เพราะการมีโอกาสใชชีวิตตามความปรารถนาเปนการทําให

ชวงชีวิตบั้นปลายมีความหมายและมีคุณคา (Moody, 1993) ตอมาจึงมีการรวมตัวเปนสมาคม

ผูสูงอายุ เคลื่อนไหวเรียกรองสิทธิการทํางานในชวงสูงวัย การฝกฝนทักษะเพ่ือการทํางานของผูสูงอายุ 

คาจางและสวัสดิการสังคมท่ีจําเปนสําหรับผูสูงอายุท่ีตองการดํารงชีวิตอิสระ เปนตน   

การเปลี่ยนมุมมองเก่ียวกับผูสูงอายุนําไปสูการเสนอทฤษฎีใหมๆ เก่ียวกับความสูงวัย

และการเปนผูสูงอายุอยางหลากหลายในชวง ค.ศ. 1970-19851  ในสหรัฐอเมริกา นักวิทยาการ

                                                                                                                                                                      
หนุมสาว คนสูงอายุจึงเปนเพียงแรงงานทดแทนเปนชวง ๆ เทานั้น อคติเรื่องอายุเชนนี้เปนอุปสรรค

สําคัญท่ีไมอาจทําใหแรงงานสูงอายุเปน productive aging ได เขาเสนอวาควรขยายขอบขาย

ความหมายของ productive aging วาหมายถึงผูสูงอายุท่ีมีบทบาทชวยเหลือครอบครัว เชน ชวย

ดูแลเด็ก ดูแลบานแทนลูกท่ีออกไปทํางาน เปนตน ผูสูงอายุไมจําเปนตองทํางานในระบบ บางคนอาจ

ทํางานนอกระบบเพ่ือหารายไดเสริม หรือทํางานอาสาสมัครเม่ือมีเวลาวาง  
1 อาทิ exchange theory (Dowd 1975) เสนอวาความสัมพันธระหวางผูสูงอายุกับคนวัย

หนุมสาว และระหวางคนวัยกลางคนกับหนุมสาว ลดลง เพราะผูสูงวัยไมมีสิ่งตอบแทนกลับไปได

เทากัน จึงทําใหผูสูงอายุรูสึกวาเปนภาระหากตอพ่ึงพาคนในครอบครัว ทําใหรัฐมีนโยบายชวยเหลือ

ผูสูงอายุ แตในสังคมท่ีมีบรรทัดฐาน เชน ความกตัญู การตอบแทนบุญคุณ การเคารพผูอาวุโส และ

มีเครือขายการสนับสนุนทางสังคม เชน ครอบครัว เพ่ือนบาน กลุมผูนํา ทําใหการเปนผูสูงอายุอยูใน

สถานภาพท่ีดีกวา มีความสําคัญ ไมถูกทอดท้ิงและรูสึกม่ันคง ดังนั้นเครือขายทางสังคมและบรรทัด

ฐานดังกลาวจึงมีสวนชวยในการดูแลผูสูงอายุและมีสวนในการรักษาเสถียรภาพของสังคมนั้นดวย  

age stratification (Riley, Johnson, and Foner, 1984) เสนอการแบงชวงวัยโดยใชอายุ

เปนเกณฑ ทําใหเกิดกลุมวัยทารก (0-1 ป) เด็กเล็ก (1-12 ป) กลุมวัยรุน (13-19 ป) กลุมผูใหญ (20-

59 ป) และกลุมผูสูงอายุ (60 ปข้ึนไป) การแบงชวงวัยดังกลาวทําใหมีการกําหนดสิทธิ  หนาท่ี เกณฑ

ท่ีควรปฏิบัติ เชน วัยเด็กตองเรียนหนังสือ วัยผูใหญตองทํางาน ผูสูงอายุควรเลิกทํางาน แตแนวคิดก็

ไดรับการวิจารณวาทําใหเกิดอคติตอวัย (agism) และปดก้ันการพัฒนาตนเองของคนแตละวัย สวน 

political economy aging เห็นวาการสรางทัศนคติและความรูเก่ียวกับความแก จะทําใหคนบาง

กลุมไดประโยชน บางคนเสียประโยชน เชน หากมองความแกเปนโรค ผูสูงอายุก็คือผูปวยท่ีตองพบ

แพทย บริษัทท่ีผลิตยาหรืออาหารเสริมก็อาจใชความรูดานสุขภาพเพ่ือใชโอกาสแสวงหากําไรจากการ

สงเสริมใหผูสูงอายุกินยาบํารุงเพ่ือปองกันโรค ผูไดประโยชนคือแพทยและบริษัทยา สวนผูปวยก็มี

แนวโนมวาจะตองพ่ึงพาคนอ่ืน เปนตน  
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ผูสูงอายุ (Gerontologist) เริ่มมองความสูงวัยวาเปน “กระบวนการ” ท่ีตอเนื่องมาตั้งแตวัยเด็กและ

ผูใหญ และนําไปสูวิธีมองความแกในแงอ่ืน กระท่ัง ป ค.ศ. 1982 (พ.ศ. 2525) องคการอนามัยโลก

เสนอแนวคิด Active aging และรณรงคใหประเทศท่ัวโลกตระหนักและใหความสําคัญตอผูสูงอายุ 

เปนไปไดวาการมองผูสูงอายุท่ีเปลี่ยนไปเชนนี้ทําใหการนิยามผูสูงอายุเปลี่ยนเปนทรัพยากรประเภท

หนึ่งท่ียังมีคุณคาและทําประโยชนได  

การมองผูสูงอายุดังกลาว แมใหความสําคัญกับตัวของผูสูงอายุมากข้ึน แตก็เปนกลุม

ผูสูงอายุท่ีมีสถานภาพทางเศรษฐกิจม่ันคง  มีเครือขายสังคมท่ีเอ้ืออํานวยใหผูสูงอายุทําประโยชนได 

และมองขามผูสูงอายุอีกจํานวนไมนอยท่ี “เปนปญหาสังคม” เนื่องจากเปนคนจน ยากไรหรือไมอาจ

พ่ึงพาครอบครัวได  แมวารัฐจะจัดสวัสดิการชวยเหลือ เชน บานพักผูสูงอายุ สถานพักฟนผูสูงอายุ แต

พ้ืนท่ีเหลานี้ก็มีเง่ือนไขในการเขาอยูท่ีเปนอุปสรรคตอผูสูงอายุกลุมนี้ ยังไมตองกลาวถึง กฎระเบียบท่ี

เครงครัด ทําใหผูสูงอายุไมสามารถใชชีวิตอิสระได มีงานดานสังคมวิทยาท่ีใชแนวคิด critical 

gerontology ของ Chris Phillipson (1982) เรื่อง Capitalism and the Construction of Old 

Age ท่ีวิพากษงานสังคมสงเคราะหและสวัสดิการสังคมในอังกฤษ  Phillipson สนใจการเกิดข้ึนและ

การกลายเปนผูสูงอายุในสังคมอังกฤษหลังยุคอุตสาหกรรม  เขาแสดงใหเห็นวาความแกเปนภาวะท่ีถูก

สรางโดยสังคม (social construction) โดยศึกษาผานประวัติศาสตรการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ 

ระบบการผลิต และสภาพสังคม ทัศนะทางสังคมตอผูสูงวัย ในชวงเวลาท่ีแหงแลง เกิดภาวะขาดแคลน

และอดอยาก คนในชนบทยากจน โดยเฉพาะคนสูงอายุท่ีทํางานไมได ตองไปอาศัยอยูในสถาน

สงเคราะหคนยากไร สวนคนงานสูงอายุท่ีเกษียณจากโรงงานอุตสาหกรรมก็อาศัยอยูกับลูกท่ีเปน

แรงงาน เม่ือเกิดภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า เกิดความขาดแคลนและอดอยาก ก็ยิ่งซํ้าเติมความเปนอยูและ

สุขภาพของผูสูงวัย   

เขาเสนอวาการเปลี่ยนแปลงวิถีการผลิตจากเกษตรเปนอุตสาหกรรมทําใหคนแกท่ี

ยากจนกลายเปนแรงงานท่ีไรประสิทธิภาพเม่ือเปรียบเทียบกับคนวัยหนุมสาว การเกษียณอายุการ

ทํางานบงชี้ถึงสภาวการณท่ีรางกายเสื่อมถอย การเปลี่ยนแปลงทางชีววิทยาตามธรรมชาติ ทําใหคน

สูงอายุเคลื่อนไหวรางกายชาลง คนแกจึงถูกขับออกจากระบบการผลิตท่ีตองการรางกายของหนุมสาว

ท่ีแข็งแรง เคลื่อนไหวรวดเร็ว  Phillipson พบวาชวงท่ีเกิดภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจในทศวรรษ 

1930 และตนทศวรรษ 1980 นายจางบีบใหแรงงานออกจากงานเพ่ือลดรายจาย มีการจูงใจให

แรงงานออกจากงานกอนอายุหกสิบป  โดยแรงงานท่ีออกจากงานกอนเกษียณเหลานี้แทบไมมีโอกาส

กลับเขาไปทํางานไดในภายหลัง เพราะความสมบูรณของรางกายเริ่มถดถอยและกลายเปนแรงงานท่ี

ไมมีประสิทธิภาพในการผลิต ทําใหแรงงานสวนใหญยากจนลงและยิ่งมีชีวิตท่ียากลําบากและสุขภาพ

แยลงเม่ืออายุสูงข้ึน  คนแกในชวงปฏิวัติอุตสาหกรรมและชวงเศรษฐกิจตกต่ํา จึงเปนคนยากจนและ

ปวย ตองพ่ึงพารัฐ และเปนภาระของสังคม (Phillipson, 1984; Twig, 2006) แมวารัฐจะจัด
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สวัสดิการทางสังคม เชน สถานสงเคราะหคนชรา บานพักผูสูงอายุ รวมท้ังเงินบํานาญหลังเกษียณ  

แตก็ยังไมเพียงพอกับความตองการและจํานวนแรงงานสูงวัยท่ีเพ่ิมข้ึน   

ตนทศวรรษ 1980 แรงงานสูงอายุท่ีเกษียณแลวใชชีวิตชวงบั้นปลายโดยอาศัยเงินเก็บ

สวนตัว บํานาญจากการทํางานและบํานาญจากรัฐ แรงงานสูงอายุมากกวารอยละ 70 มีรายไดหลัก

จากเงินบํานาญ เชน คูสามีภรรยาท่ีเกษียณไดรับบํานาญเทากับครึ่งหนึ่งของเงินคาจางท่ีเคยทํางาน 

และไมมีรายไดอ่ืนเขามาเลย ขณะท่ีชนชั้นกลางท่ีทํางานระดับผูเชี่ยวชาญไดรับเงินบํานาญจากการ

ทํางาน (occupational pension) สัปดาหละ 20 ปอนด มากกวากลุมคนใชแรงงานถึง 4 เทา ดังนั้น

เม่ือแรงงานไรฝมือเหลานี้สูงอายุข้ึน และไมมีโอกาสหารายไดจากแรงงานของตนเอง จึงกลายเปนคน

ยากจน   

นักวิชาการจํานวนหนึ่งเห็นวาแรงงานท่ีเกษียณ แมจะมีเวลาวาง แตเวลาท่ีไดมาก็ไม

สามารถทําใหเกิดรายได เพราะพวกเขามักปวยเปนโรคจากความเสื่อม ผูสูงอายุสวนใหญจึงตองมี

เครื่องชวยทํางานบาน เชน เครื่องซักผา หรือตูเย็นเพ่ือเก็บอาหาร ซ่ึงชวยลดภาระในการเดินทางไป

ซ้ือของ จากการสํารวจพบวา ผูสูงอายุเหลานี้รูสึกวาตนเองยากจนและไมสามารถใชชีวิตได

เชนเดียวกับคนท่ัวไปเพราะไมมีเครื่องอํานวยความสะดวก ดังนั้นนโยบายการเกษียณอายุทํางานกอน 

65 ป กลับทําใหผูสูงอายุเหลานี้มีเวลาในชวงทายของชีวิตยาวนานข้ึนและไมกอใหเกิดรายได ซํ้ายัง

ตองทนทุกขกับความเจ็บปวยและความยากจน (Phillipson, 1984, p.5)   

Kertzer and Laslett (1995) ศึกษาความสูงวัยจากขอมูลประชากรของประเทศใน

ยุโรปตอนกลางและตะวันตก อเมริกาและญี่ปุน ในชวง 1800 ถึง 1990 โดยเปรียบเทียบการ

เปลี่ยนแปลงของอายุคาดเฉลี่ย (life expectation) 1 8

1 สัดสวนประชากรท่ีมีอายุมากกวา 60 ปข้ึนไป 

(proportion of older aging) สถานภาพสมรส การเปนหมาย และการเกษียณ การยายถ่ิน  

                                                           
1 หมายถึงระยะเวลาเฉลี่ยเปนป  ท่ีประชากรกลุมหนึ่งจะมีชีวิตอยูได นับตั้งแตเกิดจนกระท่ัง

ตาย เฉลี่ยโดยการนําเอาระยะเวลาตั้งแตเกิดจนกระท่ังตายของประชากรท้ังหมดมาเฉลี่ยกัน 

เนื่องจากเด็กบางคนเกิดมาไมนานก็ตาย บางคนก็ตายเม่ือโตเปนหนุมเปนสา และอีกสวนหนึ่งท่ีตาย

เม่ือสูงอายุ เม่ือนําอัตราตายรายอายุของประชากรไปสรางก็จะไดเปน “ตารางชีพ” (life table) ท่ี

แสดง “อายุคาดเฉลี่ย” เม่ืออายุตางๆ เชน “อายุคาดเฉลี่ยเม่ือแรกเกิด” (life expectancy at birth) 

คือจํานวนปเฉลี่ยท่ีคาดวาเด็กเกิดมาแลวจะมีชีวิตอยูตอไปไดอีกก่ีป อายุคาดเฉลี่ยเม่ืออายุ 60 ป (life 

expectancy at 60) คือจํานวนปเฉลี่ยท่ีคาดวาประชากรท่ีอายุ 60 ปแลวจะมีชีวิตอยูตอไปไดอีกก่ีป 

(ปราโมทย ประสาทกุล, 2552) 
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ขอมูลอายุคาดเฉลี่ยของประชากรตั้งแตแรกเกิด และสัดสวนประชากรท่ีมีอายุมากกวา 

60 ปข้ึนไป (proportion of older aging) ทําใหเห็นวาประชากรสูงอายุเพ่ิมอยางรวดเร็วในศตวรรษ

ท่ี 20 ทําใหรัฐเกิดความกังวลในการจัดการกับประชากรสูงวัยท่ีมีจํานวนมาก  แต Kertzer and 

Laslett   เห็นวาการศึกษาประวัติศาสตรของการเปลี่ยนแปลงประชากร ไมใชการเปรียบเทียบตัวเลข

ประชากรแตละวัยในชวงเวลาท่ีตางกัน หรืออายุคาดเฉลี่ย แลวนํามาเปรียบเทียบสัดสวนประชากร

ของคนสูงอายุกับวัยทํางานและเด็กเทานั้น (ประชากรสูงอายุจํานวนมากกลายเปนปญหาเม่ือเริ่มมี

จํานวนประชากรสูงอายุใกลเคียงหรือเทากับประชากรวัยเด็ก ซ่ึงในทางประชากรเปนกลุมคนท่ีตอง

พ่ึงพิงวัยแรงงาน) Kertzer and Laslett ชี้ใหเห็นวาอัตราการตายของคนแตละวัยมีสาเหตุตางกัน ซ่ึง

ตองศึกษารายละเอียดของปจจัยอ่ืนท่ีสงผลตอการมีชีวิตอยูจนถึงวัยสูงอายุอ่ืนๆ มากกวาการ

เปรียบเทียบจํานวนปท่ีมีชีวิตอยูโดยเฉลี่ย เพราะประชากรบางกลุมก็ตายเม่ืออายุไมมาก อัตราการ

ตายของประชากรแตละกลุมไมเทากัน เนื่องการมีชีวิตอยูสัมพันธกับสุขภาพ การใชชีวิต อาชีพ ระบบ

การใหบริการสุขภาพท่ีมีอยู  ซ่ึงอาจตองใชขอมูลระบาดวิทยา เพ่ือชวยวิเคราะหรูปแบบหรือสาเหตุท่ี

สัมพันธกับการเสียชีวิตของคนวัยตางๆ  

ดังนั้น Kertzer and Laslett  จึงศึกษาขอมูลประชากรยอนหลังไปถึงศตวรรษท่ี 1 

พบวากอนชวงศตวรรษ 13-15  อัตราการตายของประชากรท่ีสูงนั้นเกิดข้ึนในกลุมเด็กแรกเกิด และมี

ประชากรท่ีมีอายุเกิน 60 ป ไมมากนัก ท้ังอายุขัยเฉลี่ยก็ยังไมสูง ตอมาศตวรรษ 17-18 คนหนุมสาวมี

ลูกลดลง ทําใหอัตราการเกิดลดลง มีประชากรวัยเด็กตอผูใหญไมมาก และอัตราการรอดชีวิตของ

ทารกสูงข้ึนและประชากรวัยเด็กก็ตายลดลง  เด็กท่ีเกิดชวงปลายศตวรรษท่ี 18 หากมีอายุเกิน 60 ป

ข้ึนไป ก็จะถูกจัดอยูในกลุม Third age (เดิมแบงวัยเด็กและผูใหญ) ดังนั้นขอมูลประชากรในชวง

ศตวรรษท่ี 18-19 จึงพบวาประชากรมีอายุยืนข้ึน ทําใหสัดสวนประชากรอายุมากกวา 60 ปตอ

ประชากรท้ังหมดเพ่ิมสูงข้ึน และชวงกอนสงครามโลกครั้งท่ี 2 ผูสูงอายุในอังกฤษและอเมริกาเหลานี้

สวนใหญอยูอาศัยกับลูก (Kertzer and Laslett, 1995, p.14)   

Kertzer and Laslett  พยายามชี้ใหเห็นวานักประชากรศาสตรไมคอยสนใจระบบ

ครอบครัว  วัฒนธรรม ประเพณี ท่ีทําใหผูสูงอายุมีชีวิตและความตองการตางกัน การศึกษาประชากร

ในเชิงประวัติศาสตรท่ีผานมา  มักสรุปวาการท่ีผูสูงอายุอยูในครอบครัวขยาย ทําใหมีคนดูแลผูสูงอายุ

อยูแลว  ประเทศท่ีผูสูงอายุยังอยูกับครอบครัวจึงถือวามีสวัสดิการสังคมท่ีดี แต Laslett ซ่ึงศึกษา

ลักษณะครอบครัวและการอยูอาศัยของผูสูงอายุ ชวงกอนปฏิวัติอุตสาหกรรม พบวาผูสูงอายุในยุโรป

ตะวันตกอยูกันเปนครอบครัวเดี่ยว ตางจากคนอิตาลีทางตอนกลางและตอนเหนือท่ีมีคนหลายรุน อยู

รวมกันเปนครอบครัวใหญ สวนในฮังการีก็มีท้ังท่ีอยูกันหลายครอบครัวในบานหลังเดียวกัน และเปน

ครอบครัวเดี่ยว ผูสูงอายุท่ีเปนหมายและคูก็มักอยูรวมกับลูกท่ีแตงงานแลว จึงไมอาจสรุปรวมไดวา

เม่ือสูงวัยแลวจะอยูโดดเดี่ยว เพราะหากเหมารวมเชนนี้จึงทําใหผูสูงอายุกลายเปนกลุมคนยากจน 
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และเปนปญหาสังคม ทําใหรัฐตองมีมาตรการสงเสริมใหครอบครัวเขามารับผิดชอบมากข้ึน หรือหากมี

ครอบครัวดูแลอยูแลว ก็สงเสริมใหครอบครัวดูแลตอไป 

ขอมูลประชากรมักถูกนําไปใชกําหนดนโยบายและจัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดสวัสดิการ

สําหรับผูสูงอายุ และเปนขอเสนอใหรัฐพยายามสงเสริมบทบาทครอบครัวในการดูแลผูสูงอายุ กลับ

ไปสูสังคมชุมชนในอุดมคติ ในทางตรงขามความเปนสมัยใหมกลับทําใหคนแกดูไรคา เพราะมีระบบ

การเกษียณอายุ ซ่ึงเกิดข้ึนในชวงของการพัฒนาอุตสาหกรรม การสรุปเหมารวมวา เม่ือเปลี่ยนแปลง

ระบบการผลิตแลวทําใหครอบครัวเปนครอบครัวเดี่ยวมากข้ึน และคนแกถูกทอดท้ิง ทําใหรัฐและ

ครอบครัวมีหนาท่ีตองรับผิดชอบดูแลคนแก ซ่ึงอาจไมเหมาะกับทุกสังคม (Kertzer and Laslett, 

1995: 364) ดังนั้น เขาเสนอวาการศึกษาเชิงประชากรไมควรจํากัดแคประเด็นทางเศรษฐกิจ  แตควร

ใสใจบริบทการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ท่ีทําใหสถานภาพและการดํารงชีวิตของผูสูงอายุเปลี่ยนไปดวย 

เชน คนในสังคมใหความเคารพผูสูงอายุลดลงอยางไร ผูสูงอายุตองใชชีวิต พ่ึงพาคนในครอบครัวมาก

นอยเพียงใด ผูสูงอายุยังทํางานอยางตอเนื่องอยางไร ไดรับการดูแลหรือกระทําอยางไร ลักษณะ

ความสัมพันธในครอบครัวเปนอยางไร 

สวนงานศึกษาดานสังคมสงเคราะหผูสูงอายุ ของ Shura Saul เรื่อง  Aging: An 

Album of People Growing Old. (1983) มองผูสูงอายุดวยแนวคิด active aging โดยตัดตอน

สภาพชีวิตและความตองการของผูสูงอายุอเมริกัน ท่ีอาศัยอยูในและนอกบานพักผูสูงอายุ (nursing 

home) ระหวางป ค.ศ.1973-1974 ชวงเวลานั้นสหรัฐอเมริกามีระบบสวัสดิการสําหรับผูสูงอายุแลว 

(ไดแก บานพักผูสูงอายุท่ีชวยเหลือตนเองได สถานพักฟนคนชรา บริการเยี่ยมบานสําหรับผูปวยและ

ผูสูงอายุ ระบบบํานาญ ระบบประกันสุขภาพผูสูงอายุ เปนตน) ภายในบานพักผูสูงอายุ มีบริการ

หองพักสําหรับผูสูงอายุ สวนสําหรับพักผอน โบสถตามแบบศาสนายิว (synagogue) มีเจาหนาท่ีและ

อาสาสมัครเปนผูชวยเหลือ เชน ชวยอาบน้ํา เปลี่ยนเสื้อผา เข็นรถเข็น พาไปทํากิจกรรม  

นอกจากนี้ยังมีกลุมสนทนาสัปดาหละครั้ง ท่ีนําโดยจิตแพทย พยาบาลและนักสังคม

สงเคราะหเพ่ือใหผูสูงอายุไดมีโอกาสพูดคุยกัน แลกเปลี่ยนกัน เพ่ือลดความวิตกกังวลและคลายความ

เหงา ท้ังยังเปนการประเมินสภาวะทางจิตใจดวย มีผูจัดการท่ัวไปดูแลความเรียบรอย เชน รับ

โทรศัพท ชวยติดตอบริการภายนอกตามท่ีผูสูงอายุตองการ  รับสงจดหมาย  นอกจากนี้มีวัยรุนมาเปน

อาสาสมัครชวยเหลือผูสูงอายุท่ีดูแลตนเองไมได และจัดกิจกรรมนันทนาการเปนครั้งคราว  

Saul เลาถึง Becky วัย 80 เปนคนยิ้มงายและชอบเลาเรื่องตลก กอนหนานี้เคยเปน

พยาบาลดูแลเด็ก อาศัยอยูกับ Bob สามีวัยเกือบ 90 ป เปนคนสูงผอม ท่ีเริ่มมีอาการความจําเสื่อม 

ท้ังคูไมมีลูกดวยกัน  กอนท่ี Becky จะมาอยูในบานพักผูสูงอายุ เคยอาศัยอยูบนชั้นสามของหองชุด

ขนาดสี่หอง (apartment)  เชาในราคา 65 ดอลลารตอเดือน  Saul สังเกตวาสีผนังหองจะเริ่มถลอก 
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ผามานเปอยและหลุดลุย สภาพหองจึงดูทรุดโทรม แต Becky ก็พยายามตกแตงหองใหนาอยู โดยติด

รูปเด็ก ๆ ท่ีเธอเคยไปเยี่ยม  

บางวัน Beckey ก็ไปสโมสร ไปหาเพ่ือน หาญาติพ่ีนอง  แตชวงหลังเธอออกนอกบาน

นอยลงเพราะปวดขา จึงใชโทรศัพทติดตอเพ่ือนมากข้ึน แตก็ยังพยายามทํางานบานดวยตนเองใหมาก

ท่ีสุด  สวน Bob จะแตงตัวออกจากบานทุกเชา ไปยานกลางเมือง เพ่ือไปเดินเลนในสวนสาธารณะ

ใกลจัตุรัสของเมือง บางครั้งก็ไปดูหนัง แวะเขาหองสมุด ไปนั่งเลนท่ีรานเบียรหรือรานกาแฟ คุยกับ

เพ่ือนจนกระท่ังเย็นจึงเดินทางกลับบาน   

คํ่าวันหนึ่ง Bob ซ่ึงปกติตองกลับถึงบานกอนคํ่า Bob กลับมาถึงบานในเวลาคํ่าในสภาพ

อิดโรย  มีเจาหนาท่ีตํารวจพากลับมา เพราะเขาจําไมไดวาอยูท่ีไหน เหตุการณนี้ทําใหหลานของ 

Becky แนะนําท้ังคูสมัครเขาไปอยูในบานพักสําหรับผูสูงอายุ แต Becky ไมอยากไปเพราะ

กระบวนการสมัครนี้ตองใชเวลานานเปนป และเธอไมตองการไปจากสิ่งแวดลอมท่ีคุนเคย 

Becky ไมยอมยื่นใบสมัครไปสถานพักฟนฯ  แมกระท่ังตอนท่ีเธอปวดขา เริ่มเดินข้ึนลง

บันไดลําบากเพราะปวดขามาก จนบางครั้งตองนั่งบนข้ันบันไดแลวยึดราวบันไดเพ่ือถัดกนลงมา การ

ข้ึนลงบันไดแตละครั้งตองใชเวลามากข้ึนทุกที  บางครั้งก็จางแมบานมาทําความสะอาดและชวยซ้ือ

ของ ครั้งหนึ่งเธอหกลมทําใหขอสะโพกหัก ตองผาตัด หลานตองผลัดกันมาดูแล Bob  หลังจากท่ี 

Becky มีอาการดีข้ึนและเดินโดยใช walker ไดแลว  Becky จําเปนตองไดรับการฟนฟู แตไมไดทํา

เพราะเปนหวง Bob  เธอจึงกลับบานโดยไมรับการฟนฟูรางกายตอ แตก็มีแพทยและนักสังคม

สงเคราะหมาเยี่ยมเปนครั้งคราว เหตุการณครั้งนี้ทําให Becky เริ่มตระหนักวาเธอกับสามีไมสามารถ

อยูตามลําพังในหองชุดนี้ไดแลว จึงขอใหหลานยื่นใบสมัครเขาพักในบานพักผูสูงอายุ  หลังจากนัด

สัมภาษณและแพทยประเมินสภาพรางกายและจิตใจของท้ังสองคนแลว แพทยอนุญาตให Becky อยู

ท่ีบานพักได แต Bob อยูไมไดเพราะมีอาการหลงลืมและเริ่มชวยเหลือตนเองไมได ท้ังคูจึงกลับมาอยูท่ี

หองชุดดังเดิม และใชชีวิตสวนใหญอยูภายในหอง หลังจากนั้นไมนาน เม่ือ Bob เสียชีวิตลง  Becky ก็

ยื่นใบสมัครเขาพักในบานพักผูสูงอายุอีกครั้ง   

สวน Redmont หญิงวัย 80 ผมขาวโพลน รางผอมบาง หลังงองุมในชุดเสื้อคลุมตัวยาว 

และผาพันคอเกา ๆ ทุกเชาเธอมักนั่งเศราสรอยและเหมอลอยคนเดียว ราวกับไมสนใจผูคน ท่ีล็อบบี้

ชั้นลางตรงขามกับเคานเตอรของฝายตอนรับของบานพัก หลายปกอน Redmont ปวยและรักษาตัว

อยูในโรงพยาบาล  สามีของเธออยูบานคนเดียว เม่ือสามีเสียชีวิตกะทันหันขณะเธอรักษาตัวใน

โรงพยาบาล  ทําใหเธอเสียใจมากท่ีไมมีโอกาสไดดูแลเขา  เม่ือออกจากโรงพยาบาลก็ถูกสงตัวมาอยูท่ี

บานพักผูสูงอายุแหงนี้ เธอรูสึกไมมีเพ่ือนและไมอยากยุงเก่ียวกับใคร ปลอยเนื้อปลอยตัว ไมดูแล

ตัวเอง  สวมเสื้อผาเกาและสกปรก  เหมือนคนเสียสติ  แมเพ่ือนเกาของเธอจากออสเตรียและเพ่ือน ๆ 

จากท่ีอ่ืนจะสงโปสการดมาให  เธอก็ไมสนใจ ปลอยใหตูจดหมายลนอยูเชนนั้น  พฤติกรรมของ 
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Redmont  ทําใหผูพักอาศัยคนหนึ่งโทรมารองเรียนกับ Mary เลขานุการคนใหมของบานพัก เพราะ

เกรงวาคนภายนอกจะมองวาผูสูงอายุในบานพักเปนคนเสียจริต   

ทุกเชา Mary ตองรับโทรศัพทรองเรียนเรื่องการทําตัวไมเหมาะของ Redmont และถูก

ขอรองใหไล Redmont กลับข้ึนหองไป หลายครั้งเขา เม่ือ Redmont ไดยินเสียงโทรศัพท เธอจึงลุก

ไปจากล็อบบี้เอง หลังจาก Mary พยายามพูดคุยกับ Redmont เชน ชวนคุย ชวนนั่งดื่มกาแฟ จน 

Redmont เริ่มเลาเรื่องของตนเองใหฟง และเริ่มดูแลเสื้อผา ทรงผมของตัวเองมากข้ึน ท้ังยังชวย

ตอนรับแขกและทักทายผูสูงอายุท่ีเดินผานไปมา ทําให Redmont อวนทวนและดูมีชีวิตชีวามากข้ึน  

ผูสูงอายุจํานวนหนึ่งตัดสินเขามาอาศัยในบานพักแหงนี้เพราะคูชีวิตจากไป เชน Sam 

อายุ 70 ป ภรรยาของเขาเสียชีวิตเม่ือหลายปกอน ทําใหเขาตองอยูในบานลําพัง ตองไปซ้ือของ 

ทํากับขาว ทํางานบานเอง สิ่งท่ีเขาทนไมคอยไดคือ ความรูสึกโดดเดี่ยว  รุงเชาเขาตองฝนลุกจากเตียง

เพ่ือพบวาอยูคนเดียวในบาน พอตกคํ่าก็รูสึกอางวาง  ตั้งแตไมไดทํางานเขาก็รูสึกวาไมใชคนเดิมอีก

ตอไป รูสึกไรคา เหมือนมาแกท่ีหมดประโยชน  Sam ไมตองการเปนภาระของลูกชายซ่ึงปวยเปน

โรคหัวใจ สวนลูกสะใภก็กําลังหางานทํา เขาจึงตัดสินใจมาอยูในบานพักแหงนี้ และไดพบกับ Bella 

หญิงสูงอายุวัยเดียวกัน  ซ่ึงอยูบานตามลําพังเพราะสามีเสียชีวิต แมบางอาทิตยลูกหลานจะมาเยี่ยม

และขับรถพาออกไปเดินเลน ซ้ือของบาง ก็เพียงชั่วคราว เม่ือทุกคนกลับไปหมด เธอก็นั่งดูทีวีคนเดียว 

เธอรูสึกวาแตละวันผานไปอยางเชื่องชาและนาเบื่อ ลูกของเธอเริ่มหางไปเม่ือเธอเริ่มสายตาไมดี จะ

โทรมาหาบางเปนครั้งคราว  บางวันเธอไมไดคุยกับใครเลย ดังนั้น Bella จึงตัดสินใจมาอยูบานพัก

ผูสูงอายุ   

Sam และ Bella เปนเพ่ือนกันและคุยกันถูกคอมาก Sam เคยปรารภเสมอวาอยากใช

ชีวิตเหมือนคนท่ัวไปมากกวา  แมในบานพักแหงนี้จะสะดวกสบาย สะอาดและปลอดภัย แตท่ีนี่ไมใช

บานอยางท่ีเขาตองการ  กระท่ังวันหนึ่ง Sam ขอ Bella แตงงาน และชวนกันออกไปใชชีวิตรวมกัน 

ท้ังสองกังวลวาลูกจะไมเห็นดวย แตเม่ือท้ังสองไปปรึกษากับผูจัดการบานพัก เธอเต็มใจชวยสุด

ความสามารถ  เธอชวยจัดเตรียมพิธีการ เพ่ือนของท้ังสองคนก็ชวยจัดหาเสื้อผาและเตรียมการ งาน

แตงงานจัดข้ึนในโบสถยิว (Synagogue) ซ่ึงตั้งอยูในบริเวณบานพัก ลูกและหลานของท้ังสองก็มารวม

แสดงความยินดี  เจาหนาท่ีและผูสูงอายุตางซาบซ้ึงถึงกับน้ําตาซึมขณะท่ีบาทหลวงใหพรและคณะ

นักรองรองเพลงเพ่ือแสดงความยินดีกับคูแตงงานใหม  หลังเสร็จพิธีท้ังหมดรวมกันรับประทานอาหาร

และเตนรํา คํ่าวันนั้นลูกชายของ Sam ขับรถไปสงคูแตงงานใหมท่ีหองชุดขนาดกะทัดรัดท่ีตกแตงไว

แลว  Sam และ Bella ใชชีวิตอยูรวมกันนาน 3 ป ท้ังสองจูงมือกันไปเดินเลนในวันท่ีฟาปลอดโปรง 

ไปเยี่ยมเพ่ือนบาง หากวันไหนทองฟาครึ้มก็นั่งดูทีวีอยูบาน รอวาจะมีใครมาหาบาง  ท้ังสองชวยกัน

ทํางานบาน  ทะเลาะกันบาง ดีกันบาง หัวเราะใหกัน เม่ือ Sam เริ่มเชื่องชาลง Bella เองก็รูสึกไม

คลองแคลวเหมือนเดิม ท้ังสองจึงขอกลับมาอยูในบานพักอีกครั้ง  
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นักสังคมสงเคราะหท่ีไปเยี่ยมบานผูสูงอายุ ไดพบกับ Camden หญิงโสดวัย 75 รางเล็ก 

บอบบาง ผมขาวโพลน ดวงตาดูเศราอยูตลอดเวลา เธอมีอาการหอบเล็กนอย หายใจขัดเปนบางครั้ง 

เวลาพูด ตองหยุดเปนระยะๆ เพ่ือสูดหายใจเสียทีหนึ่ง  Camden อาศัยอยูในหองชุด ภายในหองสลัว

เพราะมานหนาตาง ผนัง เพดานสีถลอก กระจกหนาตางเต็มไปดวยฝุน เปนฝาจนดูมัวซัว เธอเชาหอง

นี้มานานแลว ตอนท่ีนักสังคมสงเคราะหไปเยี่ยม พบวา Camden กังวลใจการข้ึนคาเชาเปน 80 

ดอลลารตอเดือน ซ่ึงคิดเปนเกือบครึ่งหนึ่งของเงินสงเคราะหท่ีเธอไดรับจากรัฐเดือนละ 162.8 

ดอลลาร หมายถึงเธอจะเหลือเงินเพียงครึ่งเดียวสําหรับคาอาหารและคาใชจายอ่ืนๆ ซ่ึงปจจุบันแทบ

จะไมเพียงพออยูแลว 

Camden เคยเปนเลขานุการในสํานักกฎหมายแหงหนึ่ง เธอมีนองชายคนอยูในรัฐ

คอนเนกติกัต แตไมพบกันมานาน 20 ปแลว เธอมักจะโทรคุยกับเพ่ือนสนิทท่ีมีฐานะร่ํารวย แตตอนนี้

ก็อยูหางไกลกันมาก หลายคนก็เสียชีวิตไปแลว  เพ่ือนบานลวนแตเปนคนหนุมสาว ซ่ึงไมคอยมีใคร

สนใจกัน  เธอเคยเลี้ยงสุนัขตัวหนึ่งไวเปนเพ่ือนนานถึง 10 ป ทุกวันหลังอาหาร เธอจะจูงมันออกไป

เดินเลน สุนัขตัวนี้เปนสิ่งเดียวท่ีทําใหเธอรูสึกวาตองมีชีวิตอยูตอไป นับแตมันจากไป เธอจึงเศรามาก 

บางคนอาจคิดวาเธอเสียสติ คนในครอบครัวไมเขาใจเธอวาทําไมตองดูแลสุนัขอยางดีเชนนั้น เธอกําลัง

ชางใจวาจะหาสุนัขตัวใหมมาเลี้ยงหรือไม เพราะเธอมีอาการหอบหืด เพียงแคเดินปกติก็หายใจลําบาก

อยูแลว หากตองดูสุนัขอีกตัวคงจะลําบาก   

เธอชอบอานหนังสือแตไมมีบัตรหองสมุด  และหองสมุดอยูคอนขางไกลเกินกวาท่ีจะเดิน

ไปได  นักสังคมจึงจัดหาทําบัตรผูสูงอายุเพ่ือจะไดลดคาโดยสาร เธอจายแค 30 เซนตเปนคาเดินทาง

ไปกลับหองสมุดเทานั้น ซ่ึงจะชวยใหเธอไปหองสมุดไดเดือนละสองครั้ง Camden ฝากซ้ือดายและ

กรรไกรมาดวยในสัปดาหหนา  สัปดาหท่ี 4 เธอดูดีข้ึนมาก หวีผมเรียบรอยผัดหนาเล็กนอย  ดูราเริง

ข้ึน  เธอไปธนาคารเม่ือสัปดาหกอนและไดแสตมปสวนแบงอาหาร แตไมรูวาใชอยางไร  

เธอยังคงหายไจติดขัดเปนระยะๆ ขณะพูดคุยกัน เนื่องจากเธอไมไดพบหมอมานาน 6 

เดือน เพราะไมตองการไปรับการสงเคราะหเหมือนคนยากจน หลังจากท่ีนักสังคมสงเคราะหมาเยี่ยม

บอยครั้ง เธอก็เริ่มทําความสะอาดหอง หากระดาษมาติดผนังเพ่ือปดรอยขวนของสุนัข ใหชางมาซอม

เตาท่ีชํารุด เธอเริ่มคิดจะเลี้ยงแมวไวเปนเพ่ือน สัปดาหถัดมานักสังคมสงเคราะหจึงอุมลูกแมวลายเสือ

ตัวหนึ่ง Camden ชอบมันในทันที และตั้งชื่อมันวาไทเกอร เธอรีบไปรินนมเพ่ือนํามาปอนมัน สัปดาห

ท่ีสอง หองชุดดูสะอาดสะอานข้ึน มานถูกเลิกข้ึน ทําใหหองดูสวางสดใส คราบน้ําและฝุนถูกขจัด

ออกไปอยางสะอาดเอ่ียม ครัวถูกขัดถูและจัดเปนระเบียบ  ผนังท่ีแตกราวก็ไดรับการซอมแซม  เธอใช

เวลาท้ังวันทําความสะอาดหอง และรอชางมาทาสีใหม เธอมีความสุขข้ึนเม่ือไดไปยืมหนังสือใน

หองสมุด  ลูกแมวนอยก็กระโดด วิ่งเลนไปมาทําใหหองของเธอนาอยู และเธอหัวเราะได   
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Saul ทําใหเห็นวาผูสูงอายุอยาง Becky ไมตองการอยูในบานพักผูสูงอายุ แตอยากใช

ชีวิตอิสระ ประกอบกับความไมสะดวกในการเขาไปอาศัยในบานพักผูสูงอายุ เชน กระบวนการ

คัดเลือกตองใชเวลารอยาวนาน (ประเมินสุขภาพ สภาพรางกาย ความสามารถในการดูแลตนเอง 

สุขภาพจิต) การคัดเลือกเฉพาะผูสูงอายุท่ีชวยตนเองได ทําใหผูสูงอายุท่ีมีลักษณะแบบ Beckey ไม

อยากอยู หากจะอยูดวยกันสองสามีภรรยา ก็ตองมีสุขภาพกายและจิตดีท้ังคู ทําใหผูสูงอายุไมชอบ  

แตเนื่องจากการศึกษาของ Saul เปนการตัดตอนบางเสี้ยวของการใชชีวิตของผูสูงอายุ

ในบานพักผูสูงอายุ และประสบการณจากการไปเยี่ยมบานผูสูงอายุ  บันทึกการเยี่ยมบานของนัก

สังคมสงเคราะห เพ่ือประเมินและใหความชวยเหลือ แมเธอจะไมไดกลาวถึงภูมิหลังของผูสูงอายุแตละ

คนมากนัก  แตก็พอจะทําใหเห็นภาพการใชชีวิตในชวงสูงวัย และบริการท่ีไดรับ  และดูเหมือนวาเธอ

กําลังแสดงใหเห็นวาบริการท่ีเหมาะสมกับผูสูงอายุท่ีมีความหลากหลายนั้นควรเปนอยางไรดวย  Saul 

เสนอวาบุคลากรท่ีเก่ียวของกับบริการผูสูงอายุ ตองเขาใจธรรมชาติของผูสูงอายุแตละคนท่ีตางกัน 

พวกเขายังมีความมนุษยท่ีตองการความรัก ความเอาใจใสอยาง  Redmont และยังมีความปรารถนา

เหมือนคนท่ัวไป  เชน ความรักแบบหนุมสาวและความตองการมีเพศสัมพันธเปนเรื่องปกติ  การตก

หลุมรักระหวางผูสูงอายุในบานพักจึงเกิดข้ึนได อยาง Sam และ Bella ท้ังสองตองการใชชีวิตเชนคน

ท่ัวไปจึงแยกออกไปอยูบานตามลําพัง   

นอกจากนี้ในบานพักผูสูงอายุยังจัดการสนทนากลุม ในการรวมสนทนาครั้งหนึ่งหัวขอ

เรื่องความคิดเก่ียวกับความตาย ซ่ึงมีผูสูงอายุ อายุระหวาง 75-80 ป Saul พบวาผูสูงอายุบางคนบอก

วาไมอยากพูดถึงเพราะเปนเรื่องนากลัว  หลายคนบอกวาตอนเด็ก ๆ กลัวตาย แตเม่ืออยูในวัยเขาใกล

ความตายก็ไมอยากจะคิดถึง  

ในขณะท่ีงานของ Phillipson ศึกษาผูสูงอายุท่ีเปนแรงงานรายไดนอย และพบวา

โครงสรางสังคมและเศรษฐกิจเปนอุปสรรคทําใหผูสูงอายุชนชั้นแรงงานไมอาจมีชีวิตท่ีดีไดหรือเปน 

active aging ได  สวนงานศึกษาเชิงประชากรของ Kertzer ก็ทําใหเห็นวาแรงผลักจากระบบ

เศรษฐกิจ มีผลตอการลักษณะครอบครัวและความเปนอยูของผูสูงอายุ  แตก็ยังมองไมเห็นวาผูสูงอายุ

ในชวงหลังการพัฒนาอุตสาหกรรมใชชีวิตอยางไร  เม่ือเปรียบกับงานศึกษาดานสังคมสงเคราะหของ 

Saul ท่ีพยายามบอกเลาการใชชีวิตและความรูสึกของผูสูงอายุภายใตสวัสดิการสังคม แตก็ยังไมทําให

เห็นวิธีอยูกับความแกของผูสูงอายุ  

งานศึกษาในชวงหลังๆ ก็ยังคงใชแนวคิด active aging  แตเปลี่ยนไปสนใจรางกายกับ

การปรับตัวของผูสูงอายุท่ีมีฐานะดี มีการศึกษา วามีวิธีการอยูกับรางกายท่ีแกอยางไร ในสภาพสังคม

ท่ีมีเทคโนโลยี เชน โทรทัศน โทรศัพท  คอมพิวเตอร  เชน งานของ Meika  Loe (2010) ในบทความ

เรื่อง Doing It  My Way: Old Women, Technology and Wellbeing ศึกษาการใชและประยุกต
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เครื่องมือในชีวิตประจําของหญิงสูงวัย อายุ 90 ปข้ึนไป จํานวนหนึ่งท่ีอาศัยในสถานพยาบาล บางคน

ก็อยูในบานของตนเอง ในเมืองนิวยอรก สหรัฐอเมริกา สะทอนใหเห็นความสามารถในการดูแลตนเอง

ของหญิงสูงอายุ เพ่ือทําใหตนเองมีชีวิตสุขสบายโดยไมตองพ่ึงพาคนอ่ืน ท้ังยังชวยสงเสริมคุณภาพชีวิต

และสุขภาพ  Loe มองวาผูสูงวัยเปนผูท่ีรูดีวาตนเองมีสภาพอยางไร ตองระมัดระวังอะไร เพ่ือให

ตนเองปลอดภัย พวกเขาจัดการกับสิ่งแวดลอมใกลตัว โดยใชเทคโนโลยีงายๆ ท่ีคุนเคย เชน หญิง

สูงอายุบางคนจะเตรียมเกลือวางไวหนาบาน ในวันท่ีมีหิมะก็จะหยิบเกลือโรยไปตามทางกอนท่ีจะย่ํา

เทาลงพ้ืนเพ่ือปองกันไมใหตนเองลื่นไถล ระหวางท่ีเดินไปยังปายรถเมลเพ่ือข้ึนรถโดยสารไป

โรงพยาบาล บางคนมีไมเทาสองอัน อันหนึ่งวางไวขางเตียง เม่ือลืมตาตื่นข้ึนก็สามารถควาเดินไดทันที 

เพ่ือปองกันการลม  เพราะตอนเชา ๆ ผูสูงอายุมักกาวเดินไมคอยออก (morning stiffness)  สวนไม

เทาอีกอันหนึ่งพิงไวหนาบานสําหรับการเดินทาง บางคนก็มีวอลคเกอร (walker) สําหรับเดินภายใน

บาน บางคนก็ข่ีสกูดเตอรออกนอกบาน  ผูสูงอายุทุกคนชอบโทรศัพทไปคุยเพ่ือนและคนในครอบครัว  

ทําใหรูสึกใกลชิดกับเพ่ือนและครอบครัวมากข้ึน ลดความรูสึกโดดเดี่ยวอางวาง และใชขอความ

ชวยเหลือเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน  แจงขาวการปวยหรือเสียชีวิต ของเพ่ือน เปนตน บางคนก็ตองใช

อุปกรณเสริมสําหรับอํานวยความสะดวกมากข้ึน เชน ผูสูงอายุท่ีหูตึงก็จะติดเครื่องขยายเสียงตอกับ

โทรศัพท  ติดแวนขยายไวท่ีหนาจอคอมพิวเตอร เพ่ือชวยการมองเห็น  การใชคอมพิวเตอรได

กลายเปนความภาคภูมิใจในตนเองเพราะคนแกวัยเดียวกันบางคนก็ใชไมเปน 

บางคนชอบใชเวลาอยูในครัว คิดสูตรอาหารเพ่ือสุขภาพตนเอง ท่ีชวยประหยัดคาใชจาย 

ผูสูงอายุตระหนักดีวาตนเองข้ีลืมและเชื่องชากวาแตกอน จึงเลือกคนใชหมอตุนแทนหมอท่ัวไป  

เพราะไมตองกลัววาอาหารจะไหม  การใชเวลาในกระบวนการเตรียมอาหาร นอกจากจะเปนพ้ืนท่ีทํา

ใหเกิดความคิดสรางสรรค สรางความตื่นเตนและทาทายตนเองแลว ยังทําใหระลึกถึงความหลังและ

สรางความสัมพันธระหวางคนในครอบครัว  ในทางวิทยาศาสตรถือวากิจกรรมเชนนี้ชวยกระตุนใหเกิด

ความฉลาด  เพราะการใชความคิดเปนการกระตุนการทํางานของสมอง 

นอกจากนี้ผูสูงอายุสวนใหญยังใชเวลาวางฟงรายการวิทยุ ฟงขาว ฟงเพลงเบาๆ บางคน

ชอบดูทีวีชองทองถ่ิน ฟงขาว ใชคอมพิวเตอร การดูทีวีและฟงรายการวิทยุไมเพียงเปนเครื่องมือในการ

รับรูขาวสารและเรียนรูสิ่งใหมๆ แตยังชวยเชื่อมโยงพวกเธอกับโลกนอกบาน   

สวนการใชชีวิตนอกบาน  ผูสูงอายุบางคนขับรถไปรานตนไมขาประจําเพ่ือไปเลือกตนไม

ใหมมาปลูก ไปโบสถเพ่ือรวมกลุมอานหนังสือ ไปกินอาหารรวมกับเพ่ือน ซ่ึงชวยใหผูสูงอายุเหลานี้มี

ชีวิตชีวาข้ึน แตพวกเธอจะไมขับรถในเวลากลางคืน เพราะสายตาไมดีแลว กลัวหลงทางเพราะสับสน

กับถนนหนทาง  บางคนก็จางคนขับรถมารับเวลาท่ีตองการไปซ้ือของท่ีหางสรรพสินคา ไปปกนิก หรือ

ไปหาหมอตามนัด  
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Loe เสนอวาทุกชุมชนควรใหผูสูงวัยมีโอกาสเขาถึงเครื่องมือและเครื่องชวยท่ีจะทําให

ผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตท่ีดีได การมีสิ่งอํานวยความสะดวกในการทํากิจวัตรประจําวันจะชวยสราง

ความสุข ความภูมิใจและการใชชีวิตมีความหมาย เชน โทรศัพทสําหรับผูมีปญหาการไดยิน เครื่อง

ตอบรับโทรศัพทอัตโนมัติ เครื่องชวยอาน เครื่องครัวท่ีชวยใหกระบวนการทําอาหารปลอดภัยมากข้ึน 

และในอนาคตอาจมีเครื่องชวยอ่ืนๆ ท่ีจําเปนในการใชชีวิตประจําวันเกิดข้ึนอีก   

งานของ Loe ทําใหเห็นวาผูสูงอายุรูจักตัวเองมากกวาใคร รูวาควรจัดการรางกายตนเอง

อยางไรเพ่ือใหสามารถใชชีวิตท่ีเหลืออยูอยางความหมาย ผูสูงอายุมีวิธีอยูกับความเสื่อมและขอจํากัด

ของรางกายตางกันไป และขอจํากัดของรางกายก็จะไมใชอุปสรรคอีกตอไปหากมีสิ่งอํานวยความ

สะดวกท่ีชวยใหการดําเนินชีวิตไดงายข้ึน  ซ่ึงผูเขียนมองวาการทําสิ่งเรียบงายซํ้าๆ ในชีวิตประจําวัน

เหลานี้ไมใชการทําไปเพ่ือฆาเวลา แตเปนการพยายามอยูอยางมีความหมาย และพ่ึงพาตนเอง 

(autonomy) ของผูสูงอายุ   

จุดเปลี่ยนสําคัญของแนวคิดเก่ียวกับความสูงวัย เกิดข้ึนเม่ือ John W. Rowe แพทย

ดานผูสูงอายุ (gerontologist) เสนอแนวคิด successful aging เม่ือ ค.ศ. 1987 Rowe ไดรับทุนจาก

มูลนิธิแม็คอาเธอร (Macarthur Foundation Study on Successful  Aging) ระหวางป ค.ศ. 

1984-1993 เพ่ือศึกษาวิจัยเก่ียวกับผูสูงอายุ เนื่องจากขณะนั้นอเมริกามีจํานวนผูสูงอายุจํานวนมากท่ี

ปวยเปนความจําเสื่อม (Alziemer)1 และยังไมมีวิธีการรักษาท่ีไดผลดี  ทีมงานของ Rowe ตองการ

ศึกษาหาแนวทางและวิธีการท่ีจะชวยลดภาระการดูแลผูสูงอายุท่ีตองพ่ึงพิงและมีแนวโนมวาจะทวี

จํานวนมากข้ึน  แมวานักวิชาการดานสุขภาพผูสูงอายุ จะเริ่มมีความสนใจเรื่องสิ่งแวดลอมและสังคม

ท่ีผูสู งอายุอาศัยอยู  ทําให มีการศึกษาและบริการดูแลผู สู งอายุ ในชุมชน (gerontological 

community) แตยังอิงกรอบแนวคิดความสูงวัยแบบเดิมคือ เม่ือผูสูงอายุปวยเปนโรคเรื้อรัง ก็รักษา

ตามอาการ สําหรับรายท่ีเสี่ยงตอความพิการ ก็จะไดรับการฟนฟูรางกายและจิตใจ จึงไมอาจแกปญหา

ความเจ็บปวยเรื้อรังในผูสูงอายุและการดูแลระยะยาวได  

Rowe เห็นวาวิทยาการดานผูสูงอายุแนวใหมตองอาศัยความรูจากหลายสาขาวิชา  

หลังจากเริ่มศึกษาไปชวงหนึ่ง เขาไดเขียนบทความ  Human  Aging: Usual and Successful ไวใน

                                                           
1 หรือ  Alzhiemer’s disease  หมายถึงผูปวยท่ีมีอาการทางจิตและอารมณ จากภาวะ

ความจําเสื่อมข้ันรุนแรง อาจมีปญหาการสื่อสารและการเคลื่อนไหว ตั้งชื่อตามจิตแพทยชาวเยอรมัน

ชื่อ Alois Alzheimer ผูคนพบ เม่ือ ค.ศ. 1906 เขาอธิบายวาสมองของคนท่ีมีความจําเสื่อมข้ันรุนแรง 

มีเนื้อสมองตายและฝอลีบ เกิดจากการสะสมของโปรตีนบางชนิดภายในเซลสมองมากเกินไป ซ่ึงจะไป

ทําลายเซลลประสาทและการเชื่อมตอภายในสมอง คําอธิบายนี้เปนรากฐานของการคนหาสาเหตุและ

วิธีรักษาภาวะความจําเสื่อมในเวลาตอมา 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%97
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วารสาร Science เม่ือป ค.ศ. 1987 (Rowe and Kahn 1987) โดยรวบรวมผลการศึกษาดาน

วิทยาศาสตรอ่ืน ๆ ท่ีอาศัยแนวคิด productive aging, active aging, healthy aging เปนตน เปน

แนวทางในการทําความเขาใจเรื่องการจัดการกับความเสื่อมของรางกาย ในชวงเวลาสิบปท่ีเขาระดม

นักวิชาการหลายสาขาศึกษาประเด็นเก่ียวกับผูสูงอายุ และไดพัฒนาเครื่องมือวัดดานสุขภาพ 2 0

1 เพ่ือ

ประเมินผลดานสุขภาพกายและจิตใจจากการทดลองในกลุมผูสูงอายุท่ีไมปวยและกลุมผูสูงอายุท่ีปวย

เล็กนอย วามีการเปลี่ยนแปลงไปอยางไร สังเกตการปฏิบัติตัวของผูสูงอายุและการใชชีวิตประจําวันวา

มีสวนในการสงเสริมและปองกันโรคอยางไร การใชชีวิตเสี่ยงตอการเจ็บปวย (ตามหลักการการแพทย) 

หรือมีปจจัยเสี่ยงอ่ืนท่ีจะทําใหผูสูงอายุปวยอยางไรบาง   

ขณะท่ี productive aging เนนใหผูสูงอายุทํางาน แตก็มีอุปสรรคคือตลาดแรงงานไมรับ

คนงานท่ีอายุมาก  และตัวผูสูงอายุบางคนก็คิดวาตนเองไมความสามารถในการทํางานระบบสมัยใหม 

บางคนก็รูสึกวารางกายท่ีสูงวัยเปนอุปสรรคตอการทํางาน ไมเวนแมงานอาสาสมัคร แตแนวคิด 

successful aging เนนใหตัวผูสูงอายุแตละคนใสใจและจัดการกับรางกายตนเองเพ่ือใหสามารถทําสิ่ง

ท่ีปรารถนาได  

งานของ Rowe พัฒนาตอยอดจากการมองกระบวนการเสื่อมของรางกาย  เม่ือรางกาย

ถดถอยลงจําเปนตองไดรับความชวยเหลือดานเศรษฐกิจ ความเปนอยู การรักษาสุขภาพเพ่ือพยุงให

สามารถใชชีวิตอยูได ชวยตนเองใหมากท่ีสุด  ถาชวยเหลือตนเองไมไดรัฐก็จัดระบบใหความชวยเหลือ

ท่ีจําเปน เชน บริการตรวจรักษาโรคท่ีบาน ศูนยดูแลผูสูงอายุแบบเชาไปเย็นกลับ เปนตน  แตยังไมได

ใหความสําคัญเรื่องคุณภาพชีวิต ซ่ึงไมตองกลาวถึงการประสบความสําเร็จ โดยมีรางกายเปนเง่ือนไข

พ้ืนฐาน 

successful aging ในแบบของ Rowe  คือผูสูงวัยท่ีมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ใสใจดูแลตนเอง  

สุขภาพแข็งแรง มีอายุยืน ไมปวยหรือปวยเล็กนอย  อยูในสังคมและสิ่งแวดลอมท่ีเอ้ือใหมีสุขภาพดี  

สามารถใชศักยภาพของตนไดเต็มท่ีและไมเปนภาระแกผูอ่ืน  วิธีการท่ีจะทําใหเปน successful aging 

ไดแก ชะลอความเสื่อมดวยการออกกําลังกาย กินอาหารใหเหมาะกับวัยและสภาพรางกายแตละคน 

การใชชีวิตท่ีไมนําไปสูการเจ็บปวย ปจจัยทางจิตและสังคม จะชวยสงเสริมและพัฒนาความสามารถ

ของผูสูงอายุใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีได ท้ังหมดนี้ตองการใหผูสูงอายุมีสํานึกและมีสวนรวมรับผิดชอบกับ

สุขภาพของตนเอง และสงเสริมใหวัยกลางคนเริ่มสนใจดูแลรางกายตนเองดวย เพ่ือวาระยะเวลาท่ีจะ

ปวยในระยะสุดทายจะลดลง (แตก็อาจจะทําใหมีอายุยืนนานข้ึนดวย) วิธีการดูแลผูสูงอายุท่ี Rowe 

เสนอนั้นใหความสําคัญกับปจจัยนอกรางกายและสิ่งแวดลอมทางสังคม (environment factors)  ท่ี

                                                           
1 เชน self-rating คือแบบประเมินสุขภาพจากความรูสึกและความพอใจของผูสูงอายุแตละ

คน ซ่ึงอาจจะไมเทากันในแตละคน, แบบประเมินคุณภาพชีวิต (Quality of life) เปนตน 
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อาจจะนําไปสูความเสี่ยงท่ีทําใหผูสูงอายุเจ็บปวยหรือพิการ  ดังนั้นสงเสริมใหผูสูงอายุดูแลสุขภาพ

ตั้งแตอายุยังไมมากนักจึงจะไดผล 

งานศึกษาท่ีใชแนวคิดนี้ ไดแก Griffin and Phoenix (2014) ในบทความชื่อ Learning 

to run ศึกษานักวิ่งหญิงสูงอายุในอังกฤษคนหนึ่ง Justine วาเธอประสบความสําเร็จในการวิ่งได

อยางไร ตอนท่ีเธออายุ 48 รูสึกถึงการเปลี่ยนแปลงของตนเอง วาเริ่มเขาสูความสูงวัย เพราะเหนื่อย

ลางาย  เธอจึงเตรียมตัวใหมีสุขภาพดีโดยเขารวมชมรมวิ่ง (running club) กอนหนานี้เธอไมเคยทํา

กิจกรรมทางกายเลย มักจะไมคอยเคลื่อนไหว นั่ง ๆ นอนๆ ไมไดดูแลรางกายเทาท่ีควร การเดิน

เล็กนอย หรือวิ่งเหยาะๆ เปนสิ่งท่ีเธอคิดวาทําไดงายมาก แตเม่ือคิดถึงอาการหอบเหนื่อยจนตอง

หายใจทางปากทําใหเธอทอใจ คิดแลวก็รูสึกปนปวนในทอง ตอนแรกเธอคิดวาคนอายุ 48 แกเกินกวา

การเริ่มตนเปนนักวิ่ง  การวิ่งนาจะเปนกีฬาสําหรับคนหนุมสาว ไมเหมาะกับคนท่ีอายุมากอยางเธอ 

แตนี่ก็เปนสิ่งทาทายสําหรับเธอ  ใน course ฝกวิ่งสําหรับผูเริ่มตนตองใชเวลา 10 สัปดาห ครูฝกแนะ

วิธีการวิ่ง การหายใจท่ีถูกตอง โดย 2 สัปดาหแรกเริ่มดวยการเดินข้ึนลงเขา ครูฝกคอยใหกําลังใจและ

แนะนําวิธีวิ่งท่ีถูกตอง  สัปดาหตอก็สลับการวิ่งและเดิน  จนสัปดาหท่ี 6 ก็เริ่มวิ่งข้ึนเขา และก็เธอก็

สามารถทําไดในสัปดาหท่ี 6  และอีกเรื่องกลุมปนเขา   

ป ค.ศ.1998 Rowe ไดรวมบทความจากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ท่ีมีการผสมผสานแนวคิด

และความรูสหสาขาดานวิทยาศาสตร (interdisciplinary science) ตีพิมพหนังสือชื่อ successful 

aging  ทําใหแนวคิดนี้แพรหลายในแวดวงวิชาการท่ีกวางขวางข้ึน  ทําใหนักวิชาการดานวิทยาการ

ผูสูงอายุ (Gerontological Society of America) ท่ีนําความรูความเขาใจเก่ียวกับผูสูงอายุไปใชเปน

กรอบการในการศึกษาและสรางความรูสาขาอ่ืนอีก รัฐบาลสหรัฐฯ ยังใชเปนกรอบกําหนดนโยบาย

เก่ียวกับผูสูงอายุใหม ท่ีใหผูสูงอายุตองรับผิดชอบตนเอง  โดยการสงเสริมใหผูสูงอายุรักษาสุขภาพ

ตนเอง จัดพ้ืนท่ีเพ่ือทํากิจกรรมทางสังคม และขยายออกไปเรื่องการสงเสริมใหผูสูงอายุทํางาน และ

การออมเพ่ิมข้ึน เปนตน ท้ังนี้เพ่ือใหผูสูงอายุสามารถพ่ึงตนเองไดแทนการพ่ึงพาสวัสดิการจากรัฐเพียง

อยางเดียว   

แนวคิด successful aging ทําใหแนวทางการดูแลสุขภาพผูสูงอายุในชวงทศวรรษ 

1990 เปลี่ยนจากการคนหาวิธีรักษาโรคท่ีเกิดจากการความสูงวัย  การยอมรับความเสื่อมและความ

พิการอาจเกิดข้ึนกับผูสูงวัย  ไปเปนการปองกันโรค การสงเสริมสุขภาพ และการจัดการกับปจจัยเสี่ยง

ท่ีจะทําใหปวยหรือพิการ โดยเริ่มตั้งแตวัยกลางคน (Bullow and Soderqvist, 2014) เรียกรองใหผู

ท่ียังไมเขาสูภาวะสูงวัยตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงในอนาคตและเตรียมการรับมือกับความสูงวัย  

แตแนวคิด successful aging ก็ไดรับการวิจารณวา สรางความไมเทาเทียมในหมูผูสูงอายุ เพราะ

ผูสูงอายุท่ีจะเปนคนท่ีประสบความสําเร็จและดูแลตนเองไดดีนั้น ตองมีฐานะทางเศรษฐกิจดี มี

การศึกษาสูง และสามารถเขาถึงบริการสุขภาพไดสะดวก ซ่ึงผูสูงอายุจํานวนมากไมไดมีฐานะดีพอ  
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หากการดูแลชีวิตของผูสูงวัยใหเปนเรื่องสวนบุคคลจึงเปนเทากับเปนการทํารายผูสูงวัยท่ีมีฐานะดอย

กวา (van Dyke, 2014)  

แนวคิด successful aging ยังมีอิทธิพลตอความรูดานอ่ืน เชน การแพทยเวชศาสตร

ชะลอวัย (anti-aging) 2 1

1 ท่ีมองความเสื่อมของเซลในรางกายวาถูกกําหนดโดยรหัสพันธุกรรม 

(Mykytyn, 2010) หากแกท่ีรหัสพันธุกรรมไดก็จะสามารถเอาชนะความชราและโรคภัยท่ีคุกคาม

มนุษยได  แตก็อยูระหวางการศึกษาวิจัย ปจจุบันความรูดานเวชศาสตรชะลอวัยเสนอวิธีการชะลอ

ความเสื่อมและคงความหนุมสาวดวยวิธีการท่ีหลากหลาย เชน การจํากัดและเลือกกินอาหาร การ

บริหารรางกาย การใชฮอรโมนทดแทนในวัยกลางคน เปนตน ท้ังนี้เพ่ือใหอายุยืนโดยใช successful 

aging เปนเปาหมาย สวนแวดวงการออกแบบและสถาปตยกรรม ก็พัฒนาแนวคิดการออกแบบเพ่ือ

ทุกคน (universal design)2 2

2 เพ่ือจัดสิ่งอํานวยความสะดวกในชีวิตประจําวันสําหรับผูสูงอายุ ท้ังใน

                                                           
1 เกิดข้ึนประมาณทศวรรษ 1990 จากความกาวหนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 

(biotechnology) นักวิทยาศาสตรคนพบสายโปรตีนกรดอะมิโน และhuman growth hormone 

วามีสวนชะลอความเสื่อมได นักวิทยาศาสตรจึงศึกษาวิธีการเขาไปแทรกแซงกระบวนการชราภาพ 

(การเสื่อมของเซล) เริ่มจากงานวิจัยในมหาวิทยาลัยรวมกับบริษัทเอกชน ชวงแรกใชคําวา “การแพทย

แบบองครวม” (holistic medicine) longevity medicine, ageing management, engineered 

negilible sensecene นักวิจัยมองวาความชราคือความเจ็บปวยท่ีเกิดจากความเสื่อมสามารถ

เยียวยาได และมีความหวังวาการคนพบทางวิทยาศาสตรในอนาคตอาจจะหลีกเลี่ยงความตาย 

อยางไรก็ตามในปจจุบันมีเพียงเทคโนโลยีการชะลอวัยเกิดข้ึน ซ่ึงชวยบําบัดความกลัวเจ็บปวยจาก

ความเสื่อม และความกลัวการสูญเสียตัวตน (sense of self in life) ซ่ึงไมใชการสูญเสียรางกายท่ีเกิด

จากความตาย ทําใหมีบริษัทเอกชนผลิตโกรธฮอรโมน (growth hormone) และอาหารเสริม 

(nutraceuticals) มีการโฆษณาเผยแพรทางสื่อตางๆ วาโกรธฮอรโมนมีผลตอการชะลอวัย ซ่ึง

สามารถทํากําไรจํานวนมหาศาล ทําใหรัฐบาลสหรัฐฯ จึงตองประกาศเตือนผูบริโภคใหระมัดระวังการ

ใชยาเพ่ือการชะลอวัย เนื่องจากยังไมงานวิจัยยืนยันและเกรงวาจะมีผลแทรกซอนอ่ืน  
2 เกิดข้ึนในอเมริกา ชวงทศวรรษ 1970 คนพิการจากสงครามโลกครั้งท่ีสอง รวมตัวกัน

เรียกรองสิทธิในการเขาถึงบริการสาธารณะและพ้ืนท่ีสาธารณะ  โดยนักภูมิสถาปตยกรรมไดออกแบบ

พ้ืนท่ีสาธารณะท่ีชวยใหคนพิการสามารถเคลื่อนท่ีและใชชีวิตประจําวันไดรวมกันคนท่ัวไปในสังคม ซ่ึง

ตอมาไดครอบคลุมกลุมผูสูงอายุดวย  โดยมีหลักการออกแบบสถาปตยกรรมและพ้ืนท่ีใน

ชีวิตประจําวันท่ีไมเปนอุปสรรค (free barrier) ตอการเคลื่อนท่ี คนทุกประเภทในสังคมสามารถใช

ประโยชนไดรวมกัน เชน คนพิการสามารถเขาถึงบริการสาธารณะไดอยางเทาเทียมเชนเดียวกับคน

ท่ัวไป (accessible) และบางครั้งตองมีอุปกรณอํานวยความสะดวก (assistive technology)  
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บานและนอกบาน มีการเรียกรองสิทธิและความเทาเทียมของเพศและวัยท่ีตางกัน ทําใหการนิยาม

รางกายท่ีเสื่อมและการสงเคราะหผูสูงอายุถูกลดความสําคัญลงไป แตหันมาใหความสําคัญกับ

ประสบการณชีวิต ความรูสึก และทุนเดิมของผูสูงอายุ โดยสงเสริมใหผูสูงอายุไดใชศักยภาพท่ีมีอยู

อยางเต็มท่ี สงเสริมผูสูงอายุใหมีสวนรวมในการรับผิดชอบตนเองและสังคม 

   

1.3 ความแก คนแก ในบริบทครอบครัว ชุมชน 

สวนความแกในมุมมองมานุษยวิทยายังไมปรากฏข้ึนในชวงทศวรรษ 1940-1960 อาจ

เปนเพราะนักมานุษยวิทยาสนใจศึกษาสังคมของกลุมคนพ้ืนเมือง (primitive society) มากกวา ใน

งานชาติพันธุวรรณนา  จึงมีคนแกเปนตัวละครหนึ่งในการดําเนินเรื่อง เปนผูใหขอมูลเก่ียวกับประเพณี 

พิธีกรรม นอกจากนี้ประวัติชีวิตของคนแกก็ชวยใหนักมานุษยวิทยาเขาใจลักษณะโครงสรางสังคมและ

ความสัมพันธของกลุมดวย  งานศึกษาเหลานี้ทําใหเห็นวา แตละวัฒนธรรมตางก็กําหนดหนาท่ีและ

บทบาทของคนสูงอายุตางกัน ทําใหการเห็นการใชชีวิตของคนแกตางวัฒนธรรม เชน หญิงชราใน

วัฒนธรรมจีน ท่ีสะทอนจากงานของ Lee Yu-Hwa (1973) ใน พิธีสุดทาย (The Last Rite) และชาย

ชราชาวทิฟ (Tiv) ในอาฟริกาตะวันตก ในเรื่อง เช็กสเปยรในพงไพร (Shakespeare in the Bush) 

ของ Laura Bohanah (1981) พวกเขาไมตองทํางานแลว และใชเวลาแตละวันอยูในบานหรือ

กระทอม อาศัยอยูรวมกันเปนครอบครัวใหญในหมูบาน ท่ีมีพ่ีนอง ลูกหลาน และญาติอาศัยอยูใน

ละแวกใกลกัน ไดรับการนับถือจากคนในหมูในฐานะเปนผูอาวุโสและผูทรงภูมิปญญาของหมูบาน 

หญิงชราในครอบครัวชาวจีนฐานะดี ไมตองทํางาน เธออาจชวยดูแลหลานเล็ก ๆ เปนครั้งคราว เม่ือ

ปวยก็มีญาติพ่ีนอง ลูกหลาน ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาดูแล  สวนกลุมผูเฒาชายชาวทิฟใชเวลาในชวง

น้ําทวมซ่ึงคนในหมูบานไมสามารถออกปลูกพืชได และไมสามารถเดินทางไปรวมพิธีกรรมของหมูบาน

อ่ืนได รวมตัวกันในกระทอมของผูนําเพ่ือดื่มเบียรและพูดคุยกัน โดยมีภรรยาและลูกสาวของผูนําคอย

ทําอาหารให  ซ่ึงตางจากชีวิตผูเฒาชาวอิค (Ik) ในยูกันดา ในเรื่อง คนภูเขา ของ Collin Turnbull 

(1981)  คนแกชาวอิคท้ังชายและหญิงอาจมีอายุไมถึงสี่สิบป แตมีสภาพออนแรง รวงโรย ผอมแหง 

เนื่องจากความอดอยาก ชายชราบางคนเคยไดรับการนับถือจากคนในหมูบาน ในฐานะผูประกอบ

พิธีกรรมเพ่ือสื่อสารกับบรรพบุรุษและเปนหมอสมุนไพร แตสภาพแวดลอมท่ีแหงแลง ทําใหผูคนอด

อยาก ทุกคนตองการอาหารและน้ํามากกวา พิธีกรรมเหลานี้ไมจําเปนอีกตอไป สถานภาพของผูอาวุโส

และหมอจึงจบลง ชายชราจึงตองเดินไปขออาหารจากลูกชายและลูกสาว  เชนเดียวกับคนแกท้ังหลาย

ในหมูบานท่ีตางตองเดินทางออกไปนอกหมูบานเพ่ือขออาหารและน้ําเพ่ือดํารงชีพเอง บางคนก็ปวย

และกําลังรอคอยความตาย  
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เรื่องราวของคนแกในงานมานุษยวิทยาท้ัง 3 ชิ้นขางตน ไมไดเจาะจงกลาวถึงคนแก แต

ก็ทําใหเห็นวาคนแกยังอาศัยอยูทามกลางลูกหลาน  ไดรับการเคารพนับถือจากคนในครอบครัวและ

เครือญาติ ผูสูงอายุชายมีความสําคัญในฐานะผูรู และทําหนาท่ีประกอบพิธีกรรมและสื่อสารกับบรรพ

บุรุษ ความแกในมิติวัฒนธรรมจึงยังมีคุณคาและทําใหคนแกมีพ้ืนท่ีทางสังคม 

ตอมา ค.ศ.1972 Cowgill and Holmes (1972) ไดรวบรวมและสังเคราะหงานศึกษา

เก่ียวกับผูสูงอายุ ทางมานุษยวิทยา สังคมวิทยาและสังคมสงเคราะห ใน  Aging and Modernity 

โดยศึกษาเปรียบเทียบสถานภาพทางสังคมและบทบาทหนาท่ีของผูสูงอายุในประเทศตางๆ 3 กลุม 

กลุมแรกเปนสังคมดั้งเดิมในแอฟริกา ไดแก กลุม Sidamo, Igbo และ Bandu กลุมท่ีสองเปนประเทศ

ท่ีกําลังกาวเขาสูความเปนสมัยใหม ไดแก Samoa ประเทศไทย เม็กซิโก กลุมอินเดียนแดง Pima ใน

รัฐอริโซนา สหรัฐอเมริกา  สวนกลุมท่ีสาม เปนประเทศท่ีมีความเปนสมัยใหม ไดแก ญี่ปุน รัสเซีย 

อิสราเอล ไอรแลนด ออสเตรีย  เพ่ือทําใหเห็นการเปลี่ยนแปลงสถานภาพของผูสูงอายุท่ีมีการเคลื่อน

จากสังคมดั้งเดิมมาสูสังคมสมัยใหม และเสนอแนวคิด modernization theory วาการเปลี่ยนแปลง

ทางสังคมสูความสมัยใหมกระทบตอบทบาทหนาท่ีและสถานภาพของผูสูงวัยในสังคมพ้ืนเมือง 

(primitive society)  

เม่ือความเปนสมัยใหมในทัศนะของ Cowgill and Holmes ไดแก ความกาวหนาดาน

สุขภาพ  เทคโนโลยีและรูปแบบการผลิตแบบอุตสาหกรรม  สภาพพ้ืนท่ีและความสัมพันธแบบเมือง 

(urbanization) และระบบโรงเรียน รุกเขามาในสังคมพ้ืนเมืองจึงกระทบตอความสําคัญ บทบาทและ

ความสัมพันธระหวางผูสูงอายุและกลุมคนวัยอ่ืน  เชน ความรูดานสุขภาพสมัยใหม  แมดานหนึ่งจะทํา

ใหผูสูงวัยปวยนอยลงและอายุยืนข้ึน แตการมีอายุยืนก็อาจไมเปนประโยชนตอครอบครัว เพราะ

โรงงานสมัยใหมตองการแรงงานหนุมสาวท่ีมีความรูแบบใหม  ประสบการณและทักษะของผูสูงอายุจึง

ใชไมได  ขณะเดียวกันเม่ือคนสวนใหญเปลี่ยนมาปลูกพืชเพ่ือขาย ซ่ึงตองพ่ึงพากลไกตลาด การเปลี่ยน

พ้ืนท่ีเพาะปลูกอาหารมาปลูกพืชเศรษฐกิจแทน อีกท้ังไมสามารถบุกเบิกท่ีดินเพ่ือขยายพ้ืนท่ีทํากิน  

เพราะรัฐเขามาจัดการสิทธิในท่ีดินและบังคับใชกฎหมายแทนการชี้ขอบเขตโดยผูอาวุโสในหมูบาน  

การแขงขันสรางความม่ังค่ังจากการคาขาย การขยายตัวของเมืองท่ีอยูอาศัย มีโรงงานอุตสาหกรรม

ตั้งอยูในเมืองใหญ จึงดูดซับเวลาในชีวิตของคนหนุมสาวไป พวกเขาตองเขาทํางานเปนกะ แรงงาน

หนุมสาวจึงยายออกจากหมูบานไปอยูใกลโรงงานเพ่ือความสะดวก ความรูในระบบโรงเรียนสมัยใหม

ทําใหคนหนุมสาวไมจําเปนตองพ่ึงพาความรูและประสบการณของผูสูงอายุอีกตอไป ความรูสมัยใหม

ไดรับการยอมรับมากกวาประสบการณในการปลูกขาวโพดและเลี้ยวสัตวเพ่ือยังชีพ ความรูจาก

ประสบการณของผูสูงอายุจึงหมดความสําคัญลง ทําใหความสัมพันธในครอบครัวหางเหินกัน โลก

สมัยใหมจึงเปนเวทีของคนหนุมสาว และผูสูงอายุไรความสําคัญ 
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เชน การเปลี่ยนแปลงทางสังคมท่ีเกิดข้ึนกับกลุม Sidamo ทางตะวันตกเฉียงใตของ

เอธิโอเปย  ซ่ึงเม่ือ 70 กวาปกอน พวกเขายังชีพดวยการเลี้ยงวัว ควาย แพะ แกะ ปลูกขาวโพดและ

กลวย ensete edulus1 ทําขาวของเครื่องใชในครัวเรือนเอง ซ่ึงตองอาศัยแรงงานในครอบครัวและ

การสนับสนุนจากญาติและเพ่ือนบาน มีระบบการจัดการอํานาจและปกครองผานความสัมพันธกัน

ทางเครือญาติฝายชาย  เม่ือสูงวัยข้ึน ผูชาย Sidamo จะเปลี่ยนบทบาทจากแรงงานมาเปนท่ีปรึกษา 

ทําหนาท่ีไกลเกลี่ยกรณีเกิดความขัดแยงระหวางคนในหมูบานหรือในครอบครัว พอเปนเปนเจาของ

ท่ีดิน ฝูงวัว มีอํานาจในการตัดสินวาจะเลือกปลูกพืชอะไร มากนอยเพียงใด  

ชาว Sidamo แบงชวงวัยเปน 3 กลุม คือวัยเด็ก วัยผูใหญ และผูสูงอายุ  เด็กชายเรียนรู

การทํางานและการใชชีวิตจากพอ ชาว Sidamo เลี้ยงดูลูกชายดวยการยั่วลอ เชน เม่ือผูใหญจะให

ปอนอาหารใหเด็กมักจะทําทาลอเลียน หรือทําเปนยื่นใหแลวก็แยงกลับคืนมา (technique of 

teasing) เพ่ือฝกใหเด็กผูชายอดทน รูจักอดกลั้นตอสิ่งท่ีไมพอใจ มีความรอบคอบ ไมหุนหัน ทําตาม

อารมณดวยการโตตอบทันที ซ่ึงทําใหเม่ือเด็กชายโตเปนผูใหญ (อายุระหวาง 18-20 ป) จึงมีทาทาง

เงียบขรึม  

ในครอบครัวของชาว Sidamo พอเปนผูครอบครองท่ีดินฝูงสัตว และจะแบงท่ีดิน ฝูง

สัตวใหกับลูกชายวัยหนุมเพ่ือเตรียมสรางครอบครัวใหม  โดยแบงใหลูกชายคนโตมากกวา ชายหนุมมี

หนาท่ีดูแลครอบครัวและสรางความม่ันคง ม่ังค่ังใหครอบครัว สําหรับชาว Sidamo การลาสัตวเปน

การแสดงถึงความกลาหาญ การครอบครองฝูงวัวขนาดใหญแสดงถึงความม่ังค่ัง และการมีกลุมเพ่ือน

หรือญาติพ่ีนองวัยใกลเคียงกันเพ่ือชวยเหลือ ทํางานและรวมปองกันหมูบานยังเสริมสรางบารมีของ

ตนเองดวย ชายท่ีแตงงานแลวนอกจากจะเปนหัวหนาครอบครัว ตัดสินใจเรื่องการจัดการฝูงสัตว 

วางแผนเพาะปลูกแลว ยังตองรับผิดชอบการกระทําและความผิดของภรรยาและลูกดวย     

 เม่ือชายหนุมมีลูก และพอของเขากลายเปนปู  หมายถึงการเลื่อนสถานภาพทางสังคม 

และลดบทบาทในครอบครัวลง ไปทําหนาท่ีใหคําปรึกษาแกคนในหมูบาน กลุมชายสูงอายุในรุน

เดียวกันจะคัดเลือกตัวแทนจากกลุมวัยเดียวกัน เพ่ือทําหนาท่ีเปนตัวแทนกลุมและผูนําหมูบาน เปนท่ี

ปรึกษา ตัดสินคดีความเม่ือเกิดความขัดแยงในครอบครัวหรือเจรจาตอรองกับหมูบาน  

ในกลุมผูสูงวัยชายท่ีมีอายุ 70 ปข้ึนไป เรียกวา Woma จะมีการคัดเลือกผูอาวุโสสูงสุด

เปนหัวกลุม ตองเปนคนท่ีมีคุณธรรม แข็งแรง กลาหาญ มองการณไกล สามารถคาดการณอนาคตได 

ทําหนาท่ีผูนําของกลุม เปนผูนําพิธีกรรม และไดรับความเคารพนับถือจากคนในหมูบาน ผูสูงอายุ

โดยเฉพาะเพศชายไดรับความนับถือและศรัทธาจากคนหนุมสาว จึงมีความสําคัญและสถานภาพสูงใน

สังคม 

                                                           
1 กลวยปาชนิดหนึ่ง แปงจากลําตนใชทําอาหารได 
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ผูหญิง Sidamo ทําหนาท่ีชวยทําไร หาอาหาร เตรียมอาหาร เลี้ยงดูลูก สามีและคนใน

ครอบครัว  แมสามีทําหนาท่ีเปนพ่ีเลี้ยง แนะนํา ถายทอดการใชชีวิตในหมูบานแกลูกสะใภท่ีเพ่ิงยาย

เขามาเปนสมาชิกใหมของครอบครัวและหมูบาน  เด็กในครอบครัวจึงเติบโตมากับแมและยา หรือยาย  

เด็กผูหญิงถูกสอนใหเชื่อฟงผูใหญ เคารพผูอาวุโส เวลากินอาหารตองใหผูอาวุโสกินกอนตามดวยพอ 

แมและเด็ก เด็กหญิงตองชวยแมเตรียมอาหาร ทํางานบาน Sidamo ไมมีพิธีกรรมเปลี่ยนผานจาก

เด็กหญิงสูวัยสาว ยาหรือยายของเด็กหญิงจะแนะนําการดูแลสุขอนามัยสวนตัวเม่ือพวกเธอเริ่มมี

ประจําเดือน และหามหญิงสาวไปเดินตลาดหรือเตนรํา หากไมมีเพ่ือนผูหญิงไปดวย เด็กสาวรุนจะถูก

สอนใหเกรงกลัวคนแปลกหนาและตองระวังดวงตาปศาจท่ีจะทําใหพวกเธอไดรับอันตราย หามเขาไป

พูดคุยหรือรวมวงสนทนากับผูชาย ตองระวังคําพูดและการคุยหยอกลอกับชายหนุมเพราะอาจเปน

การเชื้อเชิญใหมีสัมพันธทางเพศหรือถูกฉุด และตองระวังการเสียพรหมจรรยกอนการแตงงาน  

ชายหนุมและหญิงสาวมีโอกาสพบกันในงานเตนรําฉลองปใหม (Feece) งานเตนรํามัก

จบลงดวยการตอสูระหวางกลุมชายหนุมจากตางหมูบาน ซ่ึงเปนเวทีแสดงความเขมแข็งและหาวหาญ  

เปนโอกาสใหฝายหญิงประเมินชายท่ีตนชอบพอ หญิงสาวสวนใหญหวังวาจะไดแตงงานกับชายท่ี

แข็งแกรงและม่ังค่ัง  เม่ือสูงวัยข้ึนเธอก็จะไดเปนภรรยาของผูนําอาวุโสท่ีไดรับการยกยองนับถือ ใน

การเลือกคู พอจะถามลูกสาว ปรึกษาภรรยาและกลุมผูอาวุโสฝายหญิงในหมูบาน เพ่ือขอความเห็นตอ

ชายหนุมท่ีจะมาเปนลูกเขย แตการตัดสินใจข้ันสุดทายเปนของพอและญาติฝายพอ ซ่ึงจะทําหนาท่ี

ตอรองเรื่องการแตงงาน หญิงท่ีแตงงานแลวจะเปลี่ยนทรงผม ใสตางหูขางขวา ขลิบอวัยวะเพศ (ซ่ึงทํา

โดยหญิงสูงอายุท่ีเชี่ยวชาญ) หญิงท่ีแตงงานและมีลูกแลวถือวาเขาสูวัยกลางคน และกลายเปนผูอาวุโส

เม่ือมีหลาน และตองดูแลหลาน หญิงสูงวัยจึงมักมีคนหนุมสาว เด็ก เขามาพบปะอยูเสมอ หญิงสูงอายุ 

Sidamo จึงมีความเครียดและกดดันนอยกวาตอนวัยสาวท่ีถูกจํากัดพ้ืนท่ีในการใชชีวิต ไปไหนมาไหน

คนเดียวโดยไมตองขออนุญาตสามี ไมตองเดินกมหนาหลบตาผูคน หญิงสูงอายุยังสามารถรวมวง

สนทนากับผูชายได บางครั้งก็อาจไดรับเชิญไปรวมงานเลี้ยงรวมกับกลุมชายสูงอายุดวย   

ความสูงวัยในสังคม  Sidamo กําหนดหนาท่ีและทําใหสถานภาพทางสังคมของผูสูงอายุ

สูงข้ึน โดยเฉพาะชายสูงอายุ แตสถานภาพของผูสูงอายุเปลี่ยนไป เม่ือรัฐบาลเอธิโอเปยสงเสริมการ

ปลูกกาแฟเพ่ือสงออก และการจัดการศึกษาโดยมิชชันนารี ปลายศตวรรษท่ี 19 เม่ือกองกําลังของ

จักรพรรดิ Menilek II (ครองราชยค.ศ.1889-1913) เขายึดพ้ืนท่ีของชาว Sidamo จนเม่ืออิตาลีเขา

ยึดครองเม่ือ ค.ศ.1936  ทําใหไมมีโอกาสเปนเจาท่ีดิน มีการเก็บภาษีท่ีดินจํานวนมาก ทําใหชาว 

Sidamo หนีไปอยูในเมืองเล็กๆ ท่ีมีชนเผา Amhara อยูหนาแนนบริเวณตอนเหนือและตอนกลางของ

ประเทศ ทําใหระบบการถือครองและจัดการท่ีทํากินเกิดความสับสน การมีกฎหมายและกลุมคนอ่ืน

เขามามีอิทธิพลตอระบบสังคม ทําใหคนหนุมสาว Sidamo ไมตองพ่ึงการตัดสินใจของผูอาวุโสอีก

ตอไป ความม่ังค่ังของครอบครัวไมใชการมีฝูงสัตวขนาดใหญหรือการปลูกขาวโพดท่ีเปนอาหารหลัก 
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แตเปนรายไดจากการคากาแฟ  หนุมสาวท่ีเพ่ิงสรางครอบครัวพยายามขยายพ้ืนท่ีปลูกกาแฟมากข้ึน  

ทําใหพ้ืนท่ีปลูกพืชอาหารหลักลดลง ใชเวลาสวนใหญอยูในไรกาแฟและเจรจาการคา ไมมีเวลารวม

กิจกรรมตามประเพณีของหมูบาน  เม่ือเกิดความขัดแยงระหวางญาติหรือเพ่ือนบาน ก็ไมตองอาศัยผู

อาวุโสในการเจราจาไกลเกลี่ย แตหันไปใชระบบกฎหมายแทน สวนเรื่องการศึกษา รัฐบาลเอธิโอเปย

เปดโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมประจําจังหวัดในเมืองตั้งแต ค.ศ. 1961 และกระจายตัวออกไปยัง

ชนบทมากข้ึน ชาว Sidamo นิยมสงลูกชายเขาโรงเรียนแบบตะวันตก  แตเด็กผูหญิงมีโอกาสเขาเรียน

นอยมากเพราะตองชวยงานในครอบครัว  

 

ทศวรรษ 1980-90  นักมานุษยวิทยาท่ีศึกษาผูสูงอายุหันกลับมาศึกษาสังคมของตนเอง  

ในชวงเวลานั้น ประเทศในยุโรปและอเมริกามีสวัสดิการสําหรับผูสูงอายุ เชน ศูนยผูสูงอายุประจํา

เมืองใชสําหรับเปนท่ีทํากิจกรรมรวมกัน สถานพักฟนผูสูงอายุ เงินสวัสดิการเลี้ยงชีพ เปนตน นัก

มานุษยวิทยาเริ่มสนใจประสบการณสวนตัวของผูสูงวัย (life experiences) การปรับตัวตอความแก 

และการใหความหมายตอตนเอง มีงานศึกษา 3 ชิ้น ไดแก Number Our Days ของ Barbara 

Myerhoff (1978) เปนงานชาติพันธุวรรณนาเก่ียวกับผูสูงอายุชาวยิวท่ีอาศัยอยูในเมือง The 

Ageless Self: Sources of Meaning in Later Life ของ Sharon Kaufman (1986) ศึกษาการให

ความหมายกับความแกจากประสบการณของผูสูงอายุท่ีใชชีวิตในบานและสถานพักฟนผูสูงอายุ และ

เรื่องท่ีสาม Facing Mirror ของ Furman (1997) ศึกษาการใชชีวิตของผูสูงอายุชาวยิวท่ีมาใชบริการ

ในรานเสริมสวย 

เรื่องแรก Number Our Days  ของ  Myerhoff (1978)  ศึกษาการใชชีวิตของ

ผูสูงอายุชาวยิวในราวป ค.ศ. 1975 ท่ีศูนยผูสูงอายุประจําเมือง  “Aliyah Senior Citizen’s 

Center” ในยานเวนิส หางจากสนามบินลอสแองเจลลิส 15 นาที ศูนยนี้ตั้งอยูริมทะเล มีมานั่งยาว

วางเปนระยะ ๆ ดานหนึ่งหันหนาสูทะเล ดานหนึ่งหันออกไปยังถนน ทุกเชาผูสูงอายุจะมานั่งพูดคุยกัน 

มีทางเดินเชื่อมตอระหวางศูนยกับยานท่ีพักอาศัยของผูสูงอายุ มีรถประจําทางสําหรับเดินทางไปตลาด 

รานคา ไปรษณีย ผูสูงอายุท่ีเปนสมาชิกของศูนย สวนใหญมีอายุ 80 ปข้ึนไป และสามารถชวยเหลือ

ตนเองในชีวิตประจําได เชน ทําอาหาร ท้ิงขยะ ซอมแซมเสื้อผา ข้ึนรถประจําทางไปซ้ือของท่ีรานคา 

ไปตลาด ธนาคาร ท่ีทําการไปรษณีย คลินิกหรือโรงพยาบาล มีท้ังท่ีอยูในบานของตนเอง และเชาบาน

เล็ก ๆ ใกลกับศูนย บางคนอยูตามลําพังหรืออยูกันสองสามีภรรยาเพราะลูกหลานยายไปทํางานและมี

ครอบครัวอยูเมืองอ่ืนแตก็ยังติดตอกันทางโทรศัพทหรือมาเยี่ยมเยียนเปนครั้งคราว  

ผูสูงอายุชาวยิวเหลานี้อพยพมาจากประเทศในยุโรปตะวันออก เชน โปแลนด โรเมเนีย

ยูเครนและรัสเซีย ตั้งแตทศวรรษ 1910 เติบโตในครอบครัวและสภาพแวดลอมใชหลักการปฏิบัติตัว

ตามศาสนาในชุมชนยิว เชน ชวยเหลือพ่ีนอง ครอบครัวและเพ่ือนบาน ไมเอาเปรียบคนอ่ืน เขาโบสถ
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สวดมนตในวันธรรมเทศนา (Sabbath) และวันสําคัญอ่ืน ๆ ใชภาษายิชดิชในชีวิตประจําวัน นอกจาก

โบสถ (synagoge) ซ่ึงเปนศาสนสถานของชาวยิว (เคยมีโบสถของยิว 12 แหง แตป 1975 เหลือเพียง 

2 แหง) ชาวยิวยังรวมตัวกันเปนกลุมตางๆ เชน Workmen’s circle, Emma Lagarus club, 

Women’s Philantropic and religion organization, Zionist and Socialist Group มีกลุมอาน

บทกวีท่ีอยูตามบาน ในเมืองเล็ก ๆ แหงนี้ เคยมีโรงเตนรําและโรงละคร  มีรานขายเนื้อและตลาด

เล็กๆ ซ่ึงตอมาเปนรานอาหารสําเร็จรูปและรานเบเกอรี่ของชาวยิว  

ศูนยผูสูงอายุประจําเมืองนี้ตั้งข้ึนในชวงทศวรรษ 1940 จัดกิจกรรมในชวงกลางวันใหกับ

ผูสูงอายุ ไดแก หองเรียนศาสนา การอภิปรายตาง ๆ กลุมสนทนา การจัดพิธีกรรมทางศาสนา จัดงาน

ฉลอง งานปใหม งานแตงงาน งานรําลึกเทศกาลตาง ๆ เปนตน โดยไดรับการสนับสนุนจากองคกรการ

ชวยเหลือชาวยิว (city-wide philanthropic Jewish organization) มีสมาชิกประมาณ 300 คน 

สมาชิกตองจายคาธรรมเนียมคนละ 6 ดอลลารตอป นอกจากผูอํานวยการศูนยท่ีดูแลจัดการใหเกิด

กิจกรรมและประสานงานกับเจาหนาท่ีภายนอก ท่ีมาชวยจัดกิจกรรมเปนครั้งคราว เชน นักจิตวิทยา 

เปนตน สมาชิกยังชวยกันดูแลและดําเนินกิจกรรมดวย บางคนก็มีหนาท่ีเปดศูนยในตอนเชา และดูแล

ปดประตูและหนาตางใหเรียบรอยในตอนเย็น บางคนดูแลเรื่องการทําอาหารกลางวัน นอกจากนี้ยังมี

การลงคะแนนเสียงเลือกใหสมาชิกเปนหัวหนากลุม  

ในชวงทศวรรษ 1950  มีการเพ่ิมข้ึนของประชากรสูงวัย ประกอบกับนโยบายการ

พัฒนาเมืองเพ่ือเปนสถานท่ีพักผอนหยอนใจ มีการสรางโรงแรมขนาดใหญ 4 แหง marina บานพัก

คนชรา ทําใหคนจากท่ีอ่ืนเขามาอาศัยและทองเท่ียวหนาแนนมากข้ึน ชาวยิวจากท่ัวสหรัฐอเมริกาก็

เริ่มเขามาทองเท่ียวและยายเขามาอาศัยในเมืองชายทะเลแหงนี้ ประชากรสวนใหญมีปญหาสุขภาพ

และอยูในวัยเกษียณอายุ พวกเขายายมาอยู ท่ีนี่เนื่องจากบานราคาไมแพง การจราจรไมแออัด 

สามารถใชชีวิตไดอยางสะดวกสบาย ในชวงเวลาเดียวกันก็เริ่มมีองคกรท่ีเก่ียวชวยเหลือผูสูงวัยเกิดข้ึน

ดวย เชน ชมรมผูสูงอายุ ศูนยสวัสดิการสังคมของรัฐ ชุมนุมสังคมและวัฒนธรรมหญิง โครงการอาหาร

กลางวันสําหรับผูสูงอายุ (จัดในโรงเรียนของทองถ่ิน) ตั้งอยูรอบชุมชน ความเปลี่ยนแปลงเหลานี้ทําให

บานเชาและอพารทเมนตขยายตัวและเริ่มราคาแพงข้ึน ผูสูงวัย 4,000-6,000 คนในเมืองนี้ ตอง

รับภาระคาใชจาย สําหรับคาเชาบานท่ีเพ่ิมสูงข้ึน สงผลใหผูสูงอายุจํานวนไมนอยมีเงินไมพอจายภาษี  

ผูสูงอายุในเมืองนี้สามารถเขามาใชบริการของศูนยไดตลอดเวลา ชวงเชาของทุกวัน 

ผูสูงอายุท่ีอาศัยอยูโดยรอบศูนยจะเดินบาง ขับรถมาบาง มานั่งพูดคุยกันเปนกลุม ๆ บริเวณเกาอ้ี

ดานหนาของศูนยฯ ซ่ึงวางหันหลังชนกัน ดานหนึ่งหันออกสูริมทะเล อีกดานหนึ่งหันสูงถนนท่ีตรงเขา

ศูนย ผูชายมักจับกลุมคุยเรื่องปรัชญาการเมือง ศาสนาและเศรษฐกิจ สวนผูหญิงคุยกันเรื่องลูกหลาน 

การทําอาหาร สุขภาพ เพ่ือนบาน การตกหลุมรัก และการจัดการในชีวิตประจําวัน ท้ังสองกลุมยัง
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พูดคุยกันเรื่องประเทศอิสราเอล สวัสดิการสังคม การเปนยิวในสังคมอเมริกัน ความเปนไปของศูนย

ผูสูงอายุ ฯลฯ 

ถัดออกไปจากทางเดินริมทะเลอีกดานหนึ่ง ไมไกลนัก มีกลุมผูสูงอายุยิวอีกกลุมจับจอง

โตะสําหรับกินอาหาร เลนหมากรุก โปกเกอร ไพนกระจอก ชาวยิวกลุมนี้ในสายตาของสมาชิกศูนย

เปนพวกไมจริงจัง ไมเครงครัดในขนบของชาวยิว ในขณะท่ีคนกลุมนี้ก็มองวาผูสูงอายุในศูนยวาเปน

พวกนิยมความคิดดานสังคมนิยมและเครงศาสนาจนเกินไป เห็นไดจากมีผูสูงอายุจํานวนหนึ่งเรี่ยไรเงิน

เพ่ือไปชวยแรงงานชาวเม็กซิกันและสงไปชวยชาวอิสราเอล 2 4

1 มีลูกของผูสูงอายุบางคนยายไปอยู

ประเทศอิสราเอลดวย และตองการชวยลมระบอบทุนนิยม ท้ังท่ีพวกเขาเองก็อยูในประเทศเสรีทุน

นิยมอยางอเมริกา แมจะมีอุดมการณทางการเมืองตางกัน แตผูสูงอายุเหลานี้ก็รูจักกันดี เพราะอยู

อาศัยในเมืองเดียวกันมานาน 30-40 ป   

ในเวลากลางวัน บรรยากาศรอบศูนยเปลี่ยนไป เปนท่ีๆ เต็มไปดวยคนวัยหนุมสาว วัย

ทํางาน เด็กท่ีมาทํากิจกรรม เชน วิ่ง เลนโรลเลอรสเก็ต ปนจักรยาน บางคนนอนอาบแดด บางคนเลน

กระดานโตคลื่น มีคนนั่งวาดรูป ถายภาพ ปะปนกับสุนัข แตพอพลบคํ่าก็จะกลายเปนท่ีอันตรายเพราะ

มีการปลน วิ่งราว ชิงทรัพย ทํารายรางกายกันบอยครั้ง จึงมีตํารวจประจําการอยูโดยรอบ ดังนั้นเวลา

คํ่าจึงไมมีผูสูงอายุมานั่งหรืเดินเลนในบริเวณนี้ 

Myerhoff แสดงใหเห็นการใชชีวิตประจําวันของผูสูงอายุท้ังชายและหญิงท่ีพยายามมี

ชีวิตอิสระ ไมพ่ึงพาคนในครอบครัว แตละคนมีวิธีจัดการกับตนเองเพ่ือใหมีชีวิตอยูอยางท่ีตองการได 

โดยจัดสรรเงินสวัสดิการแตละเดือนใหเพียงพอสําหรับเปนคาเชาบาน คาอาหาร คาสาธารณูปโภค 

เพ่ือใหยังสามารถอยูในเมืองท่ีเคยอยูมาตั้งแตเด็ก พวกเขาจะอยูท่ีศูนยตั้งแตเชาถึงเย็น เพ่ือเขา

หองเรียนศาสนา รวมกลุมสนทนา และรวมกิจกรรมสําคัญทางศาสนาของยิว ทุกวันศุกรจะมีหญิง

สูงอายุทําอาหารกลางวันและขายบัตรรับประทานอาหารใหสมาชิก เพ่ือนําเงินรายไดสวนหนึ่งสงไป

ชวยเหลือชาวยิวในอิสราเอล ศูนยจึงกลายเปนพ้ืนท่ีสําคัญในการใชชีวิตตลอดชวงวันของผูสูงอายุ

ชาวยิวในเมืองนี้  

หญิงสูงอายุชาวยิว รางกายมักสูงราวหาฟุต แตดูแข็งแรง บางคนรูปรางอวน เวลาเดินก็

โยกโคลงไปมา บางคนก็ตัวเล็กผอมบาง สวนผูชายก็สูงไมมากนัก ผอมบาง บางคนผิวขาวซีด บางคน

ผิวคล้ํา เปนเพราะในวัยเด็กมีชีวิตท่ีแรนแคน และตองเผชิญกับภาวะอดยาก เม่ือยายมาอยูอเมริกา 

                                                           
1 กลุมปญญาชนชาวยิวจํานวนหนึ่งเห็นวาชาวยิวท่ีกระจายไปอยูในประเทศตาง ๆ ตางถูก

เกลียดชังและกลั่นแกลง จึงควรมีประเทศเปนของตนเอง ดังนั้นจึงรวมตัวกันเปนกลุม Zionist  

เกิดข้ึนในชวง ค.ศ. 1897-1911 เพ่ือรวบรวมชาวยิวท่ีกระจัดกระจายในยุโรปใหกลับไปตั้งรกรากใน

ปาเลสไตน โดยซ้ือท่ีดินในเขตปาเลสไตนจากเจาของท่ีดินชาวอาหรับและตุรกี   



46 
 

มาตั้งรกรากครั้งแรกในศูนยอุตสาหกรรมชายฝงตะวันออก เม่ืออายุราว 10-15 ป ก็ตองทํางานใน

โรงงาน เชน ผูหญิงอยูโรงงานตัดเย็บเสื้อผา ผูชายทํางานเปนชางฝกหัดในโรงงานหลอโลหะ โรงกลึง 

ทํางานเก่ียวกับเครื่องยนต บางคนก็เปนชางตัดเย็บเสื้อผา พวกเขาตองทํางานวันละ 16-18 ชั่วโมง 

ผูสูงอายุบางคนเคยเปนผูนําประทวงนายจางท่ีใชงานเกินกําลัง กระท่ังถูกจับขังมาแลว ผูหญิงสวน

ใหญไมไดเรียนหนังสือหรือเรียนเพียงเล็กนอย สวนผูชายไดเขาโรงเรียนสอนศาสนาของยิว และเรียน

หนังสือภาคคํ่าหลังเลิกงาน พวกเขาเหลานี้แมจะเติบโตในสังคมอเมริกัน แตยังรวมตัวกันอยางเหนียว

แนนและเครงครัดกับหลักปฏิบัติของยิว พวกเขาแตงงานกันในกลุมชาวยิว และใชเวลาหลังจากนั้นอีก 

20-30 ป สรางครอบครัว บางคนหันมาเปดรานขายของเล็กๆ เปนชางตัดเย็บเสื้อผา ชางในโรงงาน

หรือเปดโรงงานโลหะ เพ่ือเลี้ยงลูกและสงลูกๆ เรียนจบระดับมหาวิทยาลัย เม่ือลูกแยกยายกันไปมี

ครอบครัว และพวกเขาหยุดทํางานเม่ืออายุ 65 ป2 51 ก็ไดรับเงินสวัสดิการจากรัฐ จึงแยกตัวมาอยูตาม

ลําพังท่ีเมืองนี้ท่ีตั้งอยูทางตะวันตกของทวีป 

ผูสูงอายุแตละคนมีบุคลิกและความชอบตางกัน พวกเขายังคงแตงกายดวยชุดเสื้อคลุม

ยาวสีเขมกับหมวกหลากสี ผูหญิงมักไวผมยาวและรวบไวดานหลัง หญิงสูงอายุคนหนึ่งท่ีเปนเจาของ

บานเชา มักแตงตัวสวยสดใส สวมกระโปรงยาวกับเสื้อแขนยาว เขากับหมวกปกกวางสีสด แตงหนา 

ทาลิปสติก และชอบการรองเพลงและเตนรํา บางคนท่ีมีฐานะไมดีนักก็ยังใสเสื้อผาสีทึมๆ ท่ีตองดูแล

ซอมแซมใหอยูในสภาพพอใชได หญิงสูงอายุคนหนึ่งเปนอาสาสมัครทํางานใหกับองคกรสงเคราะหคน

ยากจนในเมือง สวนอีกคนหนึ่งก็ตองไปเรียนภาษาเม็กซิกันเพ่ิมเติมในชวงบายทุกวัน เพราะเปน

อาสาสมัครใหกับองคกรชวยเหลือชาวเม็กซิโก   

เม่ือมีขาวลือวาเจาของโรงแรมขนาดใหญท่ีตั้งอยูริมชายหาดไดรับการสนับสนุนจากรัฐ

ใหพัฒนาและปรับปรุงสถานท่ีโดยรอบ ทําใหสมาชิกของศูนยจํานวน 56 คนวิตกวา เจาของบานเชา

จะฉวยโอกาสข้ึนราคาคาเชา ซ่ึงพวกเขาไมสามารถหารายไดเพ่ิมไดอีกแลว ยิ่งเม่ือมีขาววาองคกรท่ี

เคยสนับสนุนดานการเงินเพ่ือจัดกิจกรรมของศูนย จะงดใหการสนับสนุนการจัดงาน Passover 

                                                           
1 ตั้งแต ค.ศ.1935 สมัยประธานาธิบดีรูสเวลท ไดออกพระราชบัญญัติประกันสังคม (The 

Social Security Act) ระบุใหจายเงินบํานาญสําหรับคนชราอายุ 65 ปข้ึนไป ตามอายุการทํางานของ

แตละคน เดือนละ 10-85 ดอลลาร รัฐบาลกลางและรัฐยังจายเงินอุดหนุนเปนคาเลี้ยงดูแกคนชรา 

ทุพพลภาพ มารดาและบุตรของคนงานดวย ป ค.ศ.1944 มีระบบบํานาญแหงชาติ (National 

Pension) ตอมาป ค.ศ.1960 รัฐบาลก็ออกพระราชบัญญัติผูสูงอายุ (Older  American Act) 

กําหนดใหมีสวัสดิการชวยเหลือดานสุขภาพแกผูสูงวัย (Medicare and  Mediaid) 
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celebration1 (วันสําคัญทางศาสนาของชาวยิว) ท่ีกําลังจะมีข้ึน และบางองคกรท่ีเคยสนับสนุนทุนให

ศูนยประกาศวากําลังจะปดตัวลงในไมชา ทําใหสมาชิกวิตกวากิจกรรมอ่ืนๆ ก็อาจจําเปนตองงดไปดวย 

ประกอบกับมีสมาชิกจํานวนหนึ่งขัดแยงกัน คนหนึ่งกําลังจะแยกตัวออกไปและอาจชักชวนคนอ่ืนออก

ตามไปดวย ก็ยิ่งจะทําใหสมาชิกของศูนยมีจํานวนลดนอยลง สมาชิกของศูนยจึงวิตกกังวลมากข้ึนไป

อีกวาศูนยผูสูงอายุแหงนี้อาจถูกปด ทําใหผูอํานวยการของศูนยจัดกลุมสนทนาข้ึน โดยไดรับความ

ชวยเหลือจากนักจิตวิทยาคลินิก แมในวงสนทนาทุกคนตางแยงกันพูด และดูเหมือนจะไมฟงกันใน

ชวงแรก แตเม่ือนักจิตวิทยาย้ําบอยครั้งวาทุกคนลวนแตกตางกันและขอใหฟงกัน ใหโอกาสคนท่ีไม

คอยพูดไดพูดบาง ผูสูงอายุแตละคนเลาถึงความทุกข ความไมพอใจของตนเองตอเพ่ือนสมาชิกท่ีเขาไม

ยอมเอยชื่อ มีการโตเถียงกันเปนระยะๆ และแสดงความไมพอใจตอกัน บางคนยังแสดงอาการวา

ตนเองไมพอใจสิ่งท่ีเพ่ือนในกลุมดวย เชน เอามือกุมท่ีหนาซายและบอกวาสิ่งท่ีเพ่ือนพูดนั้นกําลังทําให

อาการของเขากําเริบ หรือบอกวาความดันเลือดของเธอกําลังสูงข้ึน บางคนก็หยิบกินยาลดความดัน

โลหิตมากินทันที เปนตน  

หลังจากไดฟง โตเถียง แสดงความรูสึก ความทุกข ความเศรา ความไมพอใจ ทําให

ผูสูงอายุจํานวนหนึ่งเห็นวาความทุกข ความเจ็บปวดระคนความสุขของพวกเขาในวัยเด็กและหนุมสาว 

ความรูสึกกลัว กังวลตอสภาพความเปนอยูในปจจุบัน ทําใหเขาใจสมาชิกบางคนท่ีบอกวาไมพอใจ

เพ่ือนในศูนย แตก็ยังไมสามารถออกไปจากศูนยได โดยอางวามีภารกิจตอคนยิวดวยกัน เพราะเธอเปน

คนทําจัดทําอาหารกลางวันในวัน Sabbath (วันธรรมเทศนาของชาวยิว) และขายบัตรอาหารเพ่ือหา

รายไดชวยคนยิว รวมท้ังการหาสมาชิกเขามาเพ่ิมก็เพ่ือชวยใหศูนยยังดํารงอยูตอไปได ในท่ีสุดทุกคน

เห็นรวมกันวาสิ่งท่ีพวกเขาตองการจริงๆ คือ การไดอยูรวมกันเปนครอบครัว พวกเขาคือครอบครัว

เดียวกัน และตองชวยเหลือกันเพ่ือใหพวกเขาสามารถอยูในเมืองและยังมีเพ่ือนชาวยิวอยูดวยกัน พวก

เขายอมรับวาลูกหลานของตนเองมีสิ่งท่ีตองทําและไมสามารถมาอยูในสิ่งแวดลอมและเมืองท่ีพวกเขา

ตองการได  

กระท่ังป ค.ศ.1978 แมสมาชิกจํานวนหนึ่งจะเสียชีวิตไป แตศูนยผูสูงอายุประจําเมือง

แหงนี้ก็ยังคงอยูและมีสมาชิกเพ่ิมข้ึนอีก สวนหนึ่งอาจเปนเพราะ Myerhoff ไดนําเสนอเรื่องราวของ

                                                           
1 ตรงกับวันท่ี 15 ของเดือนตามคติของยิว เปนเทศกาลสําคัญในศาสนายิว เพ่ือรําลึกถึง

เหตุการณท่ีโมเสสพาชาวยิวอพยพออกจากอียิปตโบราณ เพ่ือหนีการเขนฆาของฟาโรหตอทารกเม่ือ

สามพันปมาแลว ในเทศกาลนี้จะไมกินขนมปงท่ีมีเชื้อฟู  เพราะเม่ือครั้งท่ีชาวยิวอพยพหนีอยางเรงรีบ

มากจนไมอาจรอใหขนมปงฟูกอน เปนวันหยุดสําคัญของชาวยิว เปนเวลา 7 วัน กอนหนาท่ีจะถึงวันนี้ 

ชาวยิวจะทําความสะอาดบาน ขาวของเครื่องใช เม่ือถึงวันงานก็มีการเฉลิมฉลอง และเปนโอกาสของ

การรวมตัวของคนในครอบครัว  
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ผูสูงอายุในศูนยนี้เปนสารคดี เผยแพรออกไปท่ัวประเทศ ทําใหมีผูสูงอายุจํานวนมากในอเมริกาท้ังท่ี

เปนชาวยิวและไมใชชาวยิวไดบริจาคเงินสนับสนุนศูนยนี้ บางคนก็เขียนจดหมายมาใหกําลังใจ ท้ัง

อยากใหเรื่องราวของตนไดถูกบันทึกเชนเดียวกับเรื่องราวชีวิตของผูสูงอายุในศูนยบาง  

เรื่องท่ีสอง The Ageless Self : Sources of Meaning in Later Life ของ Kaufman 

(1986)  ศึกษาการใหความหมายกับความแกจากประสบการณของผูสูงอายุ การพยายามใชชีวิต

ในชวงบั้นปลายอยางมีความหมายและพ่ึงตนเองมากท่ีสุด เพ่ือทําความเขาใจสภาวะจิตใจของผูสูงอายุ  

Kaufman เสนอวาลักษณะการใชชีวิตในบั้นปลายของผูสูงอายุ ข้ึนอยู กับความคิดและการให

ความหมายตอคุณคาในตนเอง  การเลี้ยงดูในครอบครัว ประสบการณชีวิตท่ีผานมา และวัฒนธรรมมี

อิทธิพลตอบุคลิกภาพ การแสดงออกของผูสูงอายุ และความสูงวัยเปนกระบวนการเปลี่ยนแปลงท่ีตอ

เนื่องมาจากวัยกลางคน 

Kaufman ศึกษาผูสูงอายุผิวขาวชาวอเมริกันในรัฐแคลิฟอรเนีย อายุ 70 ข้ึนไป บางคน

อาศัยอยูท่ีบานของตนเอง บางคนก็อยูในสถานพักฟนผูสูงอายุ (Nursing Home)  เธอสนใจวิธีการให 

“ความหมาย” ตอรางกายท่ี “แก” ของผูสูงอายุ โดยศึกษาจากเรื่องเลาประสบการณของผูสูงอายุ 

(life stories) และวิธีใชชีวิตประจําวัน ลักษณะเรื่องท่ีผูสูงอายุเลือกมาเลาเปนเรื่องราวท่ีประสบ

ความสําเร็จ แสดงถึงความภาคภูมิใจ จุดเปลี่ยนของชีวิต Kaufman ยกตัวอยางชีวิตของผูสูงอายุ 3 

คน คือ Millie  Ben  และ Stella  แตละคนเลาเรื่องโดยมีแกนเรื่อง (theme) หลัก โดยแบงเปน

ชวงเวลาตามจุดเปลี่ยนสําคัญในชีวิต เชน ชีวิตวัยเด็ก ชีวิตแตงงาน ชีวิตการทํางานและเปลี่ยนงาน 

ชวงชีวิตเม่ือตองสูญเสียลูกหรือสามี ชีวิตหลังหยาราง ผูสูงวัยแตละคนใหความสําคัญกับจุดเปลี่ยนใน

ชีวิตตางกัน วิธีเลาเก่ียวกับคนและความสัมพันธทําใหเห็นวาผูสูงอายุใหคุณคาตอสิ่งตางๆ ตางกัน   

คนแรก Millie หญิงหมายอายุ 80 ปเคยรักษาตัวอยูในโรงพยาบาลกอนท่ีจะยายมาอยู

ในสถานพักฟนผูสูงอายุ แมวาเธอตองใชไมเทาชวยคํ้ายันเวลาเดิน เวลาลุกนั่งก็คอนขางลําบาก ตองมี

ผูชวยเหลือเวลาอาบน้ํา แตงตัว แตก็ไมเอยถึงความออนแอและขอจํากัดของเธอ เธอพยายามทําทุก

อยางท่ีสามารถทําได เธอบอกวาการอยูในสถานพักฟนเปนสิ่งทาทายเพราะเธอยังสามารถชวยเหลือ

ตนเองได  เธอเปนคนยิ้มงาย มักทักทายผูอ่ืนกอน และคาดหวังวาคนอ่ืนก็จะแสดงความเปนมิตรและ

ใหความสนใจเธอดวยเชนกัน เรื่องท่ีเธอเลาเปนเรื่องความสําเร็จในการทํางาน สถานภาพทางสังคม 

และความเปนตัวของตัวเอง (self determination)  Millie เลาวาพอแมเปนคนเชื้อสายยิวท่ีอพยพ

มาจากประเทศเยอรมนี เธอไมแนใจวามีพ่ีนอง 10 หรือ 12 คน เพราะบางคนก็ตายไปตั้งแตเด็ก เธอ

เกิดป ค.ศ. 1898 เปนลูกสาวคนเล็กในจํานวนสองคน มีพ่ีสาวท่ีสวยนารัก เลนดนตรีและรองเพลงเกง 

ในขณะท่ีเธอดูเปนคนบานนอก ตองชวยแมทํางานบาน เธอรูสึกวาไมมีใครใสใจเธอ พอของเธอคา

ท่ีดิน และไมคอยกลับบานเพราะติดพนัน แมจึงตองทํางานหนักเพ่ือดูแลลูกๆ พ่ีชายคนโตก็ตองไป
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ทํางานเพ่ือชวยเหลือครอบครัว  Millie ตองออกจากโรงเรียนเพ่ือหางานทําตั้งแตอายุ 16 เริ่มงานเปน

พนักงานพิมพดีด จดชวเลข แลวตอมาก็เปนพนักงานบัญชีในรานขายเครื่องเพชร  ซ่ึงทําใหเธอพบกับ

สามีคนแรกและแตงงานเม่ืออายุ 17 ป หลังจากหยารางกับสามีคนแรก เธอก็พบรักกับสามีคนท่ีสองท่ี

เปนสนุกสนานราเริง แตอยูกันไดไมนานก็หยาราง  พ่ีชายและพ่ีสะใภแนะนําใหรูจักกับสามีคนท่ีสาม

ซ่ึงมีฐานะดี แตอายุนอยกวา  ท้ังสองสนับสนุนใหแตงงานเพ่ือจะไดมีคนชวยดูแลลูกท้ัง 3 คน  Millie 

ยอมรับวาการแตงงานครั้งหลังสุดก็เพ่ือใหฐานะทางการเงินม่ันคง  หลังแตงงานไดไมนานสามีเธอก็ลม

ปวย หมอแนะนําใหยายไปอยูในท่ีอากาศไมชื้น เธอจึงยายครอบครัวไปอยูในอพารตเมนตในเมืองฝง

ตะวันตก หลังจากนั้นไมนานสามีก็เสียชีวิต ลูกชายคนเล็กพาเธอไปอาศัยอยูกับพ่ีชายและพ่ีสะใภได

ระยะหนึ่ง  แตเธอตองการจะกลับมาอยูบานเดิมมากกวา ลูกของเธอจึงพาไปอยูบานพักผูสูงอายุหลัง

เกษียณ (retirement residence) เม่ือเธอปวยและรักษาตัวในโรงพยาบาล กระท่ังอาการดีข้ึนแลวก็

ถูกสงมาอยูท่ีสถานพักฟนผูสูงอายุ (nursing home)   

Millie ใชชีวิตประจําวันตามตารางเวลาท่ีกําหนดและชอบรวมกิจกรรมท่ีบานพักจัดข้ึน 

ตอนเชาหลังจากท่ีพ่ีเลี้ยงชวยอาบน้ําแตงตัว และรับประทานอาหารเชา Millie จะเขารวมกิจกรรม

ออกกําลังกายเวลา 9.30 น. หลังจากนั้นก็เขาหองเรียนการเขียน จนถึงเวลาอาหารกลางวัน เวลาวาง

ตอนบาย  Millie จะนั่งถักนิตติ้ง เม่ือมีคนชมหรือขายได เธอจะแสดงความดีใจเพราะรูสึกวามีคน

ยอมรับในตัวเธอ 

คนท่ีสอง Ben ชายวัย 74 เกิดและโตในเมืองเล็ก ๆ แหงหนึ่งใน Midwest  บานของ

เขาอยูใกลกับโรงเรียนและโบสถประจําตําบล พอและแมของ Ben เปนชาวไอริช พอทํางานขุดอุโมงค

ซ่ึงเปนอาชีพท่ีเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ และตองทํางานเกือบตลอดท้ังวัน พอเปนคนเครงขรึมและมัก

กังวลเรื่องการเงินในบานตลอดเวลา เพราะตองการหาเงินใหพอเลี้ยงลูก 6 คนและสงเรียนจนจบ

วิทยาลัย  สวนแมของเขาก็มักกังวลเสมอวาลูกจะไมไดเรียนหนังสือเพราะเงินไมพอ ในวัยเด็ก Ben 

ตั้งเรียนใจเพราะกลัวสอบตก เปนคนวานอนสอนงาย ประพฤติตัวดี  ความวิตกกังวลวาจะทําใหพอแม

ผิดหวัง ทําใหเขาเปนเด็กข้ีกลัว ไมคอยม่ันใจ  

เม่ืออายุ 14 ป พอสงเขาเขาเรียนในโรงเรียนคาทอลิกจนจบมัธยมจากโรงเรียนใกลบาน 

และตองการใหเขาเปนนักบวช แตเขาไมอยากเปน เขาจึงออกมาเรียนตอวิทยาลัยในเมือง กระท่ังอายุ

ได 24 ปก็เรียนจบ แลวทํางานเปนครูสอนคณิตศาสตร อยูนาน 10 ป ก็เกิดสงครามโลกครั้งท่ีสอง เขา

จึงตองไปเปนทหาร หลังจากปลดประจําการ  เขายายไปอยูทางฝงตะวันออกเพ่ือหางานท่ีเคยใฝฝน 

จึงสมัครเปนนักเขียนในบริษัทใหญแหงหนึ่ง และเรียนเพ่ิมเติมดานการเขียน แตก็ไมประสบ

ความสําเร็จเพราะคิดวาตนเองไมมีประสบการณ  และงานเขียนเปนงานท่ีเสี่ยงเพราะตองแขงขันกับ

นักเขียนคนอ่ืน  จึงเปลี่ยนมาทํางานเปนนายหนาซ้ือขายหุน (stockbroker) ซ่ึงสามารถทํากําไร

ไดมากข้ึน และทําใหชีวิตของเขาอิสระมากกวา  เขาสามารถไปทองเท่ียวและทําในสิ่งท่ีตองการได  
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หลังจากท่ี Ben แตงงานกับภรรยาไดไมนาน ภรรยาของเขาก็ปวยกระเสาะกระแสะ เขาจึงจางคนมา

ชวยดูแลในเวลาทําเขาไปทํางาน เขามักใชเวลาวางสวนใหญอยูกับภรรยาเพราะรูสึกผิดหากทอดท้ิง

เธอไป ชวงท่ีภรรยาปวยเปนชวงท่ีเขาเครียดและกังวลมาก  Ben มองวาการท่ีเขาตองดูแลภรรยาท่ี

ปวยเปนหนาท่ีท่ีตองรับผิดชอบ จึงตองอดทนทํางานท่ีนาเบื่อมานาน 30 ป เพ่ือใหมีเงินพอดูแล

ภรรยา เม่ือเขาเกษียณก็ยายไปอยูบานของแมภรรยาท่ีแคลิฟอรเนีย  อีกไมนานท้ังภรรยาและแมก็

เสียชีวิต เขาจึงอยูคนเดียวในบานนั้น  

Ben เห็นวาความสําเร็จในชีวิตของเขาคือการมีฐานะทางการเงินท่ีม่ันคง เขาเก็บสะสม

เงินจากการเปนนักลงทุน  ซ่ึงทําใหเขาทํากําไรและมีเงินจํานวนมากพอท่ีอยูไดอยางไมขัดสนในชวง

บั้นปลาย  ความสําเร็จของเขาเกิดจากความขยันขันแข็ง เปนคนรับผิดชอบและมุงทํางานเพ่ือใหฐานะ

ม่ันคง เปนสิ่งท่ีเรียนรูและเห็นแบบอยางจากพอ แตอีกดานหนึ่งเขาเปนคนข้ีอาย คอนขางฝนเฟอง 

มองโลกในแงดี มีความสุข และรักความสงบ  

คนท่ีสาม Stella อายุ 82 ป เปนคนสูงผอม เคลื่อนไหวคลองแคลววองไว ในขณะท่ีเธอ

กําลังสอนวาดรูป เธอก็อาจจะเปลี่ยนมานหนาตางไปดวย เธอทําธุระตาง ๆ ดวยตนเองเสมอ เชน ไป

จายคาน้ําคาไฟ ซอมอางลางมือดวยตนเอง เปนตน  Stella อาศัยอยูลําพังในสตูดิโอท่ีแบงสวนเปนท่ี

พักสวนตัวและดานนอกเปนท่ีทํางาน สอนและจัดแสดงผลงานประติมากรรมและภาพวาด เธอบอกวา

การไดสอนคนรุนใหมเปนงานท่ีสรางความหมายใหกับชีวิตของเธอในชวงนี้ เธอยังใชงานศิลปะเพ่ือ

เยียวยาจิตใจตนเอง ทําใหลืมเลือนความเศราหมองท่ีตองเสียลูกสาวคนเดียวไป  

Stella เติบโตมาในครอบครัวท่ีมีฐานะคอนขางดี ปูยาตายายของเธออพยพมาจาก

อังกฤษ ฝายแมมีฟารมขนาดใหญ เม่ือแมของเธอแตงงานกับพอ ก็ยายไปอยูทางตะวันตกเฉียงใตเพ่ือ

ขยายฟารมของตนเอง บานของเธอหางออกมาจากตัวเมือง เวลาโรงเรียนตองเดินหรือข่ีมา เธอมี

ความสุขมากในวัยเด็ก แมตองชวยงานในฟารม เลนซุกซนกับเพ่ือนสวนใหญเปนเด็กผูชาย ไดหัดข่ีมา

และเลนเปยโน บุคลิกและนิสัยของเธอของตรงขามกับพ่ีสาวท่ีตองชวยแมทํางานบาน ทําใหเปนคน

เรียบรอยและชอบสมบูรณแบบ  เธอเริ่มเรียนหนังสือตอนอายุ 9 ขวบ เดินไปโรงเรียนกับพ่ีสาว บางที

ก็ข่ีมาไป ครอบครัวของเธอไปโบสถทุกสัปดาห   

เม่ือเธอและพ่ีสาวโตข้ึน เปนชวงท่ีเกิดภัยแลงนานติดตอกันหลายป ทําใหสัตวเลี้ยงตาย

ลงจํานวนมาก  พอของเธอจึงตัดสินใจขายฟารมแลวยายเขาไปอยูในเมือง เปดรานอาหาร โดยใหแม

เปนแมครัว  เธอและพ่ีสาวจึงไดเรียนตอจนจบชั้นมัธยม  หลังจากนั้นเธอจึงไปอาศัยอยูกับญาติเพ่ือ

เขาเรียนตอวิทยาลัยในเมืองใหญ  เรียนไดเพียงปเดียวก็เกิดสงครามโลกครั้งท่ีหนึ่ง  Stella จึงตอง

ออกมาทํางานเปนเสมียน ชวงนี้เปนชวงท่ีเธอรูสึกเปนอิสระมาก วันหยุดเธอมักจะข่ีมอเตอรไซคไป

ทองเท่ียว ตั้งแคมปกับเพ่ือน  พออายุ 24 เธอก็แตงงานกับเพ่ือนชายท่ีคบหากันมาสองสามป และ

ยายไปอยูท่ีโอเรกอน แตภายหลังก็หยารางกัน ทําใหชีวิตของเธอยากลําบากแตก็ทาทาย เพราะตอง
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ทํางานดูแลลูกสาวตามลําพัง เธอไดงานเปนเลขานุการ ระหวางนี้เธอยังเรียนตอภาคกลางคืน และ

ทํางานศิลปะรวมกับลูกสาว  เม่ือเธออายุ 40 ป ลูกสาวของเธอประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต เธอเสียใจ

มากและยังอยูคนเดียว  เธอยังคงทํางานเปนเลขานุการจนเกษียณ พรอมกับทํางานศิลปะตอไป และ

พยายามพัฒนาฝมือเรื่อยมา จนกระท่ังเม่ือเกษียณเธอก็เปดสอนศิลปะ ซ่ึงทําใหเธอไดมีโอกาสพบคน

มากหนาหลายตา และมีเพ่ือนมากข้ึน เวลาท่ีเธอคิดถึงลูกสาว เธอมักบอกตัวเองเสมอวาตองสราง

ประติมากรรมและภาพวาดท่ีดีข้ึนเรื่อยๆ  เม่ือสิบปกอนเธอจัดแสดงผลงาน และไดรับรางวัล เปนสิ่งท่ี

เธอภูมิใจมาก  

จากตัวอยางผูสูงอายุท้ังสามคนขางตน แสดงเห็นวาบุคลิกลักษณะของผูสูงอายุ ท่ีมี

ความเปนตัวของตัวเอง  เกิดจากภูมิหลังในวัยเด็ก ประสบการณชีวิต การจัดการกับปญหาท่ีเกิดข้ึน

ในชวงทํางาน มีครอบครัว  ท้ังสามคนเกิดในชวงหลังสงครามโลกครั้งท่ี 1 ซ่ึงคนอเมริกันใหคุณคากับ

ความสําเร็จในชีวิต  ความสามารถและความกาวหนาในการทํางาน (productivity) และมี

ความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง (autonomy)  แมจะมีอายุมากแตทุกคนก็มีประสบการณและเปน

มนุษยท่ียังมีความปรารถนาในชีวิตเชนเดียวกับคนวัยอ่ืน  มิใชคนชายขอบท่ีไรความสามารถ ไรคุณคา 

แตละคนมีวิธีอยูกับสภาพปจจุบันและไมไดนิยามวาตนเองเปนคนแกท่ีตามความหมายท่ัวไป  การรับรู

วาตนเองเปนคนอยางไร มีลักษณะตางจากคนอ่ืน เปนสาระสําคัญมากกวาการเปนคนสูงอายุ ท่ีแมจะ

มีอายุมากข้ึนก็ยังแสวงหาความสําเร็จ เรื่องเลาของความสําเร็จกลายเปนตัวตนสําคัญท่ีผูสูงอายุ

เหลานี้ยึดไว วาเปนลักษณะเฉพาะท่ีไมเหมือนใคร  และแมเหตุการณจะผานไปแลว ความสําเร็จก็ยัง

เปนเปาหมายของการมีชีวิตอยูในชวงบั้นปลาย เชน การทําตัวเปนคนนารัก ใหเปนท่ียอมรับของ 

Millie ความภูมิใจกับภาพวาดและรางวัลท่ีไดรับ  ความภูมิใจในความเปนครู และการทําใหนักเรียน

รูสึกเปนกันเอง ทําให Stella รูสึกวาเธอยังมีลูกสาวอยูดวย  

ขณะท่ีงานของ Myerhoff ศึกษาการใชชีวิตประจําวันของชาวยิวรุนแรกใน

สหรัฐอเมริกา ภายในศูนยผูสูงอายุประจําเมืองท่ีเปนสวัสดิการของรัฐ  Furman (1997) ศึกษาการใช

ชีวิตของหญิงสูงอายุชาวยิวรุนท่ีสองและสาม ท่ีมาใชบริการในรานเสริมสวยแหงหนึ่ง ในเมืองทางภาค

ตะวันตกตอนกลาง (midwest) ของอเมริกา ในชวงทศวรรษ 1870-1880 ธุรกิจรานเสริมสวยใน

อเมริกาเกิดข้ึนพรอมกับการขยายตัวของอุตสาหกรรมความสวยความงาม และแฟชั่นเครื่องแตงกาย 

การเติบโตของอุตสาหกรรมภาพยนตร ทําใหแฟชั่นเสื้อผา รองเทา เครื่องประดับ ทรงผมและ

เครื่องสําอางเปนท่ีแพรหลายมากข้ึน หญิงชาวยิวท่ีอพยพมาอยูในเมืองใหญในชวงปลายศตวรรษ 19 

ถึงตนศตวรรษท่ี 20 ปรับเปลี่ยนการแตงกาย เชน ใสเสื้อผาสีสดใส ใสคอรเซ็ตเพ่ือใหรูปรางมีสวนโคง

เวา แตงหนา (ทาอายแชโดวและมาสคารา) ไวผมยาวและเกลาผม(จากเดิมไวผมสั้นทัดหูและเหน็บ
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ดวยหวีสับ) บางคนก็ตัดผมสั้นตามสมัยนิยม และเริ่มเขารานเสริมสวย ซ่ึงเดิมมักตั้งอยู ใน

หางสรรพสินคาเพ่ือใชเปนท่ีพักผอนของผูหญิงท่ีเขามาเดินซ้ือของ 

รานเสริมสวยท่ี Furman เขาไปศึกษา ตั้งอยูตรงสี่แยกในยานจอแจของเมือง ดานหนา

ของรานติดกระจกมีทําใหเห็นท่ีจอดรถและรถวิ่งผานไปมา กระจกดานหนามีโปสเตอรทรงผมแบบตาง 

ๆ ติดอยู ดูเกาคร่ํา มีปายบอกเวลาเปดปดรานท่ีเขียนดวยลายมือ เม่ือเขามาในราน ดานซายเปน

เคานเตอรสําหรับนัดหมายและชําระเงิน ถัดไปเปนโซฟาสําหรับนั่งพักผอน ดูทีวี และมีตูโชวขาย

เสื้อผาสตรีและเครื่องประดับกระดํากระดาง ถัดเขาไปตอนกลางของรานมีเกาอ้ีนั่งสําหรับจัดแตงทรง

ผม แบงเปนสองแถวหันหนาเขาหากระจกท่ีทอดยาวตามแนวทางเดิน สวนนี้อยูตรงขามเตียงสําหรับ

นอนสระผม สวนดานหลังของราน มุมซายมีเครื่องอบผมวางเรียงเปนสองแถวหันหนาเขาหากัน มุม

ขวาดานหลังสุดของรานเปนมุมกาแฟท่ีลูกคาสามารถเขามาใชได ซ่ึงติดกับหองครัวและหองซักลาง 

เจาของรานเสริมสวยแหงนี้เปนคนเชื้อสายเกาหลีวัย 39 ป สวนพนักงานภายในรานก็มีท้ังคนรัสเซีย 

เยอรมัน กรีก และอเมริกัน  ทุกคนแตงงานและมีลูกแลว รานเสริมสวยแหงนี้ยังถูกตกแตงประดับ

ประดาดวยไฟสวยงาม มีคําแสดงการตอนรับเพ่ือรวมเฉลิมฉลองในวันสําคัญทางศาสนายิวดวย 

หญิงชาวยิวท่ีเขามาใชบริการในรานเสริมสวยนี้ มีพอแมหรือปูยาตายายของพวกเธอ

เปนผูอพยพมาจากโปแลนด รัสเซีย และประเทศอ่ืนในยุโรปตะวันออก พวกเธอเติบโตในชุมชนชาวยิว

ท่ีอยูทามกลางสังคมอเมริกัน บางคนเปนสมาชิกของศูนยชุมชนทองถ่ินชาวยิว ในวัยสาวและวัย

กลางคนเคยติดตามแม ปา เขารานเสริมสวยเปนประจํา บางคนมาเพราะสามีบอกใหมาเขารานเสริม

สวย หญิงสูงอายุเหลานี้ทุกคนไวผมสั้น บางคนมีผมสีน้ําตาล สีเทา พวกเขาอายุระหวาง 55-86 ป 

จํานวนหนึ่งเปนหมายและอยูกับลูก จบการศึกษาระดับวิทยาลัยและปริญญาตรี มีอาชีพเปนครู 

พนักงานบริษัท เจาของรานขายของ หญิงคนหนึ่งวัย 59 ป กําลังเรียนตอเฉพาะทางหลังจากท่ีลูกสาว

แตงงานแลว บางคนอยูกับสามีและลูกๆ บางคนก็อยูกันสองสามีภรรยา บางคนตองดูแลสามีท่ีปวย

เปนอัลไซเมอร หญิงวัย 77 คนหนึ่งปวยเปนโรคซึมเศรา  อีกคนหนึ่งอายุ 64 ปวยเปนอัมพาตครึ่ง

ทอนลาง ตองใชชีวิตอยูบนรถเข็นตลอดเกือบตลอดเวลา เวลามารานเสริมสวยตองมีคนดูแลติดตามมา

เข็นรถ อีกคนหนึ่งอายุ 55 เปนอัมพาตครึ่งซีก กําลังฟนฟูการพูดและการเคลื่อนไหว เปนตน  

ลูกคาประจําของรานสวนใหญมาท่ีรานสัปดาหละครั้ง บางคนก็สองสัปดาหครั้ง บางคน

เดินมา บางคนใหลูกมาสง บางคนตองนั่งรถเข็น หรือมีผูชวยดูแลพยุงเดินมา นอกจากลูกคาท่ีเปน

ผูหญิงแลวก็มีผูชายดวยแตมีจํานวนไมมาก บางครั้งก็มีลูกชายของลูกคาเขาไปนั่งคุยระหวางท่ีแมของ

ตนกําลังทําผม นอกจากใหบริการสระผม ทําสีผม มวนดัด แตงเล็บมือเล็บเทาแลว ในรานยังมีบริการ

กาแฟ น้ําดื่ม และอนุญาตใหลูกคาสามารถสั่งอาหารมากินรานได  

เจาของรานซ่ึงเปนคนเกาหลีเปนคนหนาตายิ้มแยมและกลาวทักทายลูกคาทุกคน 

ภายในรานมีเสียงพูดคุยของลูกคากับชางเสริมสวยซ่ึงคุนเคยกันดี และใหความเปนกันเองกับลูกคา 
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บางครั้งชางทําผมก็อาจแสดงความเห็นสั้นๆ ดวยภาษายิวระหวางท่ีฟงการพูดคุยกันของลูกคา พวก

เขายังเลาสูกันฟงเปนเรื่องความเจ็บปวย ความทุกขใจท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของรางกาย 

ความรูสึกเหนื่อย ออนลา และรูปลักษณภายนอกของหญิงสูงอายุ เชน ริ้วรอยบนใบหนา ตีนกา คาง

สองชั้น ซ่ึงเปนเรื่องท่ีไมพูดกันในพ้ืนท่ีสาธารณะอ่ืน  

หลังจากทําผม ทําเล็บเสร็จแลว ผูสูงอายุบางคนก็ยังกินอาหารกลางวันรวมกันท่ีราน ทุก

วันพฤหัสบดี มีลูกประจําคนหนึ่งจะทําอาหารหรือบางครั้งก็สั่งอาหารมาเลี้ยงพนักงานในรานและ

เพ่ือนของเธอ ลูกคาชาวยิวเหลานี้มักใชเวลาอยูในรานประมาณครึ่งวัน บางคนมากอนเวลานัดก็มานั่ง

ดูทีวีหรืออานหนังสือรอท่ีมุมรับแขกดานหนาราน  

อาจกลาวไดวารานเสริมสวยแหงเปนพ้ืนท่ีสําหรับผูหญิง เปนพ้ืนท่ีของความเปนเพ่ือน 

หญิงสูงอายุท่ีเขามาในรานเสริมสวย มีรูสึกเปนพวกเดียวกันเพราะเปน “ยิว” เหมือนกัน มีความคิด 

ความเชื่อและประสบการณชีวิตท่ีเคยไดรับการไมยอมรับจากคนอเมริกัน เนื่องพวกเขาอพยพมาจาก

ยุโรปตะวันออก มาอยูรวมกันกลายเปนชุมชนคนยิว แตก็พยายามอดทนและทํางานจนกระท่ังมีชีวิตท่ี

ดีในปจจุบัน หญิงสูงอายุเหลานี้รูสึกวาเปน “คนอ่ืน” ในสังคมภายนอก แตเม่ือเขามาในรานเสริมสวย 

พวกเธอรูสึกวามีเพ่ือนและมีความเปนตัวเองของตัวเองมากข้ึน  สามารถแสดงความรูสึก ปรับทุกข 

แบงปน แสดงความเห็นอกเห็นใจกัน ใหความชวยเหลือเก้ือกูลกัน (moral action) รานเสริมสวยจึง

กลายเปนพ้ืนท่ีของความสัมพันธใหมระหวางผูสูงอายุหญิงชาวยิวกับชางในราน  

ศูนยผูสูงอายุประจําเมือง ในงานของ Myerhoff เปนพ้ืนท่ีใหมท่ีเกิดจากการมีประชากร

สูงวัยจํานวนมาก และขอเรียกรองทางกฎหมายใหมีพ้ืนท่ีสําหรับผูสูงอายุ ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของ

สวัสดิการท่ีรัฐตองจัดให อยางไรก็ตามแมศูนยจะเปนพ้ืนท่ีในความควบคุมของรัฐ แตก็เปดโอกาสให

สมาชิกมีสวนรวมและเปนเจาของรวมกัน เชน สมาชิกชวยกันดูแลเปดปดศูนย สมาชิกมีสวนชวยให

ศูนยอยูไดดวยการเสียคาธรรมเนียม หาสมาชิกเพ่ิม จัดงานเพ่ือระดมเงินเขาศูนย ท้ังยังแบงรายได

จากกิจกรรมของศูนยไปชวยเหลือชาวยิวในอิสราเอล กลายเปนชุมชนคนยิวเล็กๆ ท่ีตองมีการจัดการ

แบบใหม 

สวนชาวยิวท่ีเขามาใชบริการในรานเสริมสวยซ่ึงเปนพ้ืนท่ีทางการคา เกิดข้ึนจากกระแส

ความงามและแฟชั่น ผูสูงอายุเขามาใชพ้ืนท่ีในฐานะลูกคา ไมไดมีสวนรวมโดยตรงในการดํารงอยูของ

ราน เพราะเปนพ้ืนท่ีท่ีตองใชรวมกับลูกคากลุมอ่ืน และเนื่องจากเมืองนี้เคยเปนพ้ืนท่ีท่ีมีชาวยิวอยู

รวมกันมาก จึงมีลูกคาขาประจําเปนชาวยิวท่ีเคยมาใชบริการตั้งแตยังอยูในวัยสาว ทําใหรานตอง

ปรับตัวใหเขากับลูกคา  พนักงานของรานเสริมสวยตองตอนรับ เอาใจใสและรับฟงเรื่องราวท่ีลูกคาเลา 

แมบางครั้งชางเสริมสวยจะไมอยากฟงเรื่องท่ีลูกคาคุยกันแตก็ตองอดทน  งานของ Furman ทําให

เห็นการใชชีวิตของผูสูงอายุชาวยิวท่ีอพยพมาอาศัยอยูในอเมริกา การเปลี่ยนแปลงของเมืองสงผล

กระทบตอพ้ืนท่ีการใชชีวิตของผูสูงอายุ  แตก็มีสวนในการสรางความหมายใหกับการมีชีวิตในชวงบั้น
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ปลายของผูสูงวัย  ท้ังยังทําใหเห็นความตองการมีชีวิตอิสระ ความทุกข ความสุขและตัวตนของ

ผูสูงอายุ   

ผูสูงอายุในงานของ Furman และในงานของ  Myerhoff เปนผูสูงอายุตามแนวคิด 

active aging แต Furman ใหน้ําหนักกับความสัมพันธของผูสูงอายุในพ้ืนท่ีสมัยใหม อยางรานเสริม

สวยซ่ึงเปนของเอกชน สวนพ้ืนท่ีศูนยผูสูงอายุประจําเมืองในงานของ Myerhoff  และบานพักสูงอายุ

ในงานของ Kaufman เปนพ้ืนท่ีท่ีเกิดข้ึนใหมโดยรัฐ เพ่ือรองรับจํานวนและความตองการของผูสูงอายุ  

งานของ Furman ทําใหเห็นการจัดการกับรางกายภายนอกของหญิงสูงอายุอเมริกัน และความคิดตอ

รางกายท่ีแก  สวนงานของ Myerhoff  และ Kaufman ทําใหเห็นวิธีการใชชีวิตของคนแกกับความ

เปลี่ยนแปลงท่ีกระทบตอชีวิต งานท้ังสามชิ้นแมทําใหเห็นรางกายของผูสูงอายุ แตยังไมเห็นความแก

ชัดเจน   

 

1.4 คนแก รางกาย ความคิด ความจํา อารมณความรูสึก 

 

งานมานุษยวิทยาท่ีสนใจรางกายและความแกอยางชัดเจน เห็นไดจากงานศึกษาสองชิ้น  

ท่ีศึกษาการนิยามความแกกับความจําในวัฒนธรรมอินเดีย ไดแก  White Saries and Sweet 

Mangoes ของ Sara Lamb (1997)  ชื่อเรื่องสะทอนภาพหญิงชราสวมสาหรี่สีขาวเปนสัญลักษณของ

ความบริสุทธิ์ การสละละท้ิงทางโลกและการระงับความปรารถนาตอสิ่งเยายวนและของฟุมเฟอย โดย

ใชมะมวงสุกเปนสัญลักษณแทนของท่ีมีราคาแพง ขณะท่ี No Aging in India: Alzeimer’ s, the 

Bad Family, and Other Modern Things ของ Lawrence Cohen (1998) ศึกษาคนแกใน

วัฒนธรรมฮินดูท่ีอาศัยอยูในเมืองใหญ การใหความหมายและการปฏิบัติตอความแกและคนแกของ

สมาชิกในครอบครัว กับการทําใหความแกเปนความเจ็บปวยโดยอาศัยวาทกรรมการแพทย ซ่ึงมีผลตอ

คําอธิบายเก่ียวกับลักษณะของความแก โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องความจํา  

Lamb ศึกษาการใชชีวิตของผูสูงอายุอินเดียในหมูบานชนบท ของเมือง Mangaldihi 

รัฐเบงกอลตะวันตก (หางจากกัลกัตตา เมืองหลวงของรัฐ 150 กิโลเมตร) ในหมูบานนี้มีคนวรรณะ

พราหมณดั้งเดิม 84 ครอบครัว ซ่ึงเปนเจาของท่ีดินเกือบรอยละ 60 ของหมูบาน และคนวรรณะยอย

อ่ืนอีก 17 กลุม มีกลุมหนึ่งนับถือศาสนาอิสลาม และอีกกลุมเปนชนเผาท่ีอพยพมา แตละกลุมมีอาชีพ

ตางกัน ไดแก รับจางทําเกษตรกรรม เลี้ยงสัตว ตัดผม ทําเครื่องดนตรี เย็บเครื่องหนัง เปนตน  

ผูสูงอายุในวรรณะพราหมณบางคน เม่ือลูกมีครอบครัวและมีหลาน มักจะยกทรัพย

สมบัติและกิจการท่ีครอบครองอยูใหลูกคนโตดูแล พวกเขายังอาศัยอยูกับครอบครัวของลูกชายคนโต

และคาดหวังใหลูกหลานตองดูแลพอแม หญิงสูงอายุวรรณะพราหมณใชเวลาแตละวันหมดกับการอาน



55 
 

โศลกและภาวนา หญิงสูงอายุบางคนก็แยกตัวไปอยูลําพังในบานของตนเองหรือบานเชา ซ่ึงไมหางจาก

บานของลูกๆ พวกเธอทําอาหารกินเอง เลี้ยงสุนัข บริจาคทาน    

ผูสูงอายุเหลานี้ยึดถือแนวคิดในคติฮินดู ท่ีเชื่อวาคนท่ีเกิดมาลวนยึดโยงกันดวย maya 

ซ่ึงหมายถึงความผูกพัน กับสิ่งรอบตัวไมวาจะเปน พอแม พ่ีนอง ปูยา ตายาย ขาวของ บานเรือน 

ท่ีดินและธรรมชาติรอบตัว ทุกคนเกิดมาจึงมีความผูกพันกับคนในครอบครัว เพ่ือนบาน และสิ่งของ 

ความผูกพันยังเกิดข้ึนจากการยอมรับสิ่งท่ีผูอ่ืนใหดวย เชน การเกิดมาของเด็กคนหนึ่ง เพราะพอแมให

ชีวิต รวมท้ังพ่ีนองของพอแม ปูยาตายาย ท่ีชวยกันเลี้ยงดูเด็ก ดังนั้นเม่ือเด็กคนนั้นโตเปนผูใหญก็มี

หนาท่ีใหของตอบแทนแกคนท่ีมีสวนทําใหชีวิตของเขาเกิดและเติบโต นอกจากนี้ยังมีหนาท่ีดูแลคนรับ

ใช คนยากจน ท่ีแวดลอมตนเองดวย เม่ือกําลังจะตายจึงตองพยายามตัดสิ่งยึดติดท้ังปวงออกไปใหได 

ความทุกข เวทนาท่ีพบเห็นในคนสูงอายุ เปนเพราะยังรูสึกติดยึดผูกพันกับคน สิ่งของท่ีแวดลอม

เหลานี้  

สวนความคิดเก่ียวกับชวงวัยในคติฮินดู แบงชวงวัยและหนาท่ีทางสังคมเปนสี่ชวงวัย คือ 

พรหมจารี หรือวัยเด็กตองศึกษาเลาเรียน คฤหัสถหรือวัยครองเรือน มีหนาท่ีทํางานเลี้ยงดูครอบครัว

และพอแม เม่ือมีสมาชิกใหมในครอบครัวจึงทําใหสถานภาพของพอแมกลายเปนปูยาตายาย ถือเปน

ชวงวานปรัสถ (vanaprastha หรือผูอยูปา ในอดีตผูสูงอายุจะแยกตัวไปอยูในปา) วานปรัสถมักมีอายุ

ในชวงวัยกลางคน (อายุประมาณ 40 ปข้ึนไป) ตามคติฮินดูควรสละละท้ิงการงานในครอบครัวและ

หนาท่ีทางโลก ตองเปลี่ยนเครื่องแตงกายเปนสีขาวและใชชีวิตในแวดวงศาสนามากข้ึน  

คติฮินดูยังพูดถึงการเปลี่ยนแปลงของรางกายควบคูกับบทบาทหนาท่ี คือ รางกายแตละ

ประกอบดวยธาตุ 4 ไดแก ลม ไฟ ดินและน้ํา ในวัยเด็กมีธาตุน้ําและไฟเปนหลักเปนพลังท่ีทําให

เจริญเติบโต วัยหนุมสาวรางกายภายในจะรอนและชื้นมากข้ึน ธาตุไฟในรางกายวัยผูใหญท้ังหญิงและ

ชาย เปนธาตุท่ีกระตุนความตองการทางเพศ  ทุกๆ ปท่ีอายุมากข้ึน ธาตุไฟและน้ําในรางกายก็จะ

ลดลงเรื่อยๆ เม่ือวัยสูงข้ึนรางกายภายในจะเปลี่ยนเปนเย็นและแหงมากข้ึน ทําใหกําลังวังชาลดลง 

เกิดการออนแรงของแขนขา ผิวหนังเหี่ยวยน และรูสึกหนาวเย็น ซ่ึงเปนสิ่งท่ีเปลี่ยนแปลงตาม

ธรรมชาติและไมอาจขัดขืน แตก็ไมควรกินอาหารท่ีมีคุณลักษณะรอนไปกระตุนความอยากของ

รางกาย  ท้ังนี้เพ่ือการมีชีวิตสันโดษและเปนการเตรียมตัวเขาสูชวงทายของชีวิต หรือ สันยาสี 

(sanyasi) คือผูแสวงหาธรรมเพ่ือบรรลุโมกษะ (Mukti or Moksha) หรือความหลุดพนและเขาสูการ

ไมเวียนวายตายเกิด (samsar)   

แมในคติฮินดูจะมีคําอธิบายเก่ียวการเปลี่ยนแปลงของรางกายตามวัยตาง ๆ และ

กําหนดหลักท่ีควรปฏิบัติดังกลาวขางตน  แตในทางปฏิบัติก็พบวาผูสูงอายุบางคนก็ไมไดทําตามคติ

ดังกลาว เชน หญิงวัย 96 ป ในชุดสาหรีสีขาว รางเล็ก ผอมบาง หลังคอม เธอมีผมยาวสีขาวและรวบ

เปนปมอยูดานหลัง  เธอมีลูกชาย 2 คน หลังจากท่ีสามีของเธอเสียชีวิตและแบงท่ีดินใหกับลูกชาย เธอ
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ก็แยกออกมาอยูลําพังในบานท่ีทําดวยดินซ่ึงหางจากบานของลูกชายไมก่ีหลาเทานั้น แตเธอก็ยัง

ครอบครองท่ีดินในหมูบานติดกันซ่ึงเปนมรดกท่ีไดรับจากพอของเธอ และใหลูกสาวเปนคนจัดเก็บคา

เชาและทําอาหารมาใหเธอกิน แตลูกสาวของเธอเสียชีวิตไปเม่ือ 2-3 เดือนท่ีผานมา ทําใหเธอออกมา

นั่งริมถนนหนาบาน และรองไหคร่ําครวญวาลูกชายและลูกสะใภไมดูแล ขณะท่ีลูกสะใภของเธอบอก

วาพวกเขาทําอาหาร เตรียมน้ําชาและซักผาใหทุกวัน แตเธอก็แสดงความไมพอใจทุกครั้ง นอกจากนี้

เธอยังเก็บขาว ถ่ัว ใบชา น้ําตาล เกลือ ท่ีมีคนใหมาและสวนท่ีไดจากท่ีดินของเธอเอง ไวในบานโดยไม

เอาออกมาใช โดยใหเหตุผลวาเก็บไวเผื่อวันหนา  

เธอเปนคนท่ีอายุมากท่ีสุดในหมูบาน นอกจากมีท่ีดินใหคนในหมูบานเชาทํานาแลวยัง

ออกเงินกูดวย เธอจึงยังเดินไปเก็บคาเชาและดอกเบี้ยจากลูกหนี้ คนในหมูบานกลาววา หญิงคนนี้แก

มากแลวควรจะเลิกทํางานและยกหนาท่ีเรื่องการหารายไดใหกับลูกของเธอไดแลว แมเธอมีเงินซ้ือ

มะมวงและเนยแข็งซ่ึงเปนของราคาแพงกินทุกวัน แตก็ยังเดินไปขอผลไมของเพ่ือนบานกิน และมัก

บอกกับคนอ่ืนๆ วาตนโชครายตั้งแตเกิด ทําใหไมมีใครสนใจ คนในหมูบานไมคอยพอใจการกับกักตุน

อาหารของหญิงสูงอายุคนนี้ และบอกวาการท่ีเธอดุดาวากลาวลูกสะใภ หลาน และบนใหคนอ่ืนฟง

เสมอๆ การทําเชนนี้นับเปนมหาบาป (Mahabap) เม่ือตายแลวจะไมพบกับความสุข  

ในหมูบานนี้ยังมีชายมุสลิมสูงอายุคนหนึ่ง ท่ีตาบอด อาศัยอยูกับภรรยา ลูกชาย 4 คน 

ลูกสะใภ 2 คนและหลาน ทุกเชาเขาจะมานั่งพิงกองฟางหนาบาน เพ่ือตากแดด และฟงเสียงเด็กๆ  วิ่ง

เลนกัน ขางๆ มีชายหนุมกําลังเก่ียวขาว เขาคร่ําครวญวา เพราะเขาโชคไมดี เขาตาบอด และแขนขา

ไรเรี่ยวแรง ลุกข้ึนเองไมได ลูกชายและหลานของเขาจึงไมสนใจ มีแตภรรยาท่ีเอาขาวมาใหเขากิน 

ไมเชนนั้นเขาคงตายไปแลว   

Lamb ยังกลาวถึงหญิงสูงอายุจํานวนหนึ่งท่ีบอกวาพวกเธอยินดีกับชวงวัยนี้ พวกเธอใช

เวลาไปกับการสวดมนต เดินทางไปเยี่ยมญาติพ่ีนอง ทองเท่ียวและแสวงบุญ ผูสูงอายุและหญิงวัย

กลางบอกวา ชวงวัยนี้ไมตองมีอะไรใหกังวลอีก การหมดประจําเดือนกลายเปนขอดี ทําใหเธอสามารถ

เดินทางไปแสวงบุญไดตามตองการ และสามารถเขาไปในวัดไดเพราะไมหวงกังวลเรื่องความเปน

มลทินจากการมีประจําเดือน  

ในขณะท่ีงานของ Lamb คนแกถูกนิยามโดยรางกาย ชวงวัยและบทบาท ซ่ึงมีเกณฑ

กําหนดอยางคราว ๆ ดังท่ีกลาวแลว ใน No Aging in India ของ Cohen (1998) ภาพของผูสูงอายุ

ตรงกันขามกับผูสูงอายุในงานของ Lamb สวนใหญคนท่ี Cohen ศึกษา เปนหญิงชายสูงอายุใน

วรรณะพราหมณและชนชั้นกลางคอนขางสูง อาศัยอยูในเมืองใหญ ท่ีนอกจากการเปนผูสูงอายุตามคติ

ฮินดูแลว ยังถูกนิยามดวยความรูดานวิทยาการผูสูงอายุ (gerontology) ซ่ึงเริ่มแพรหลายเขามาใน

อินเดียราวทศวรรษ 1970 (พ.ศ. 2513) เม่ือปะทะเขากับแนวคิดเรื่องชวงวัยและธาตุในรางกายตาม

คติฮินดู ก็สรางคําอธิบายใหมใหสอดรับกับแนวคิดทางวัฒนธรรมวา รางกายของผูสูงอายุท้ังชายและ
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หญิงมีภาวะเย็นและแหงจากการท่ีธาตุไฟลดลง ทําใหหลอดเลือดในรางกายตีบตัน ความดันโลหิต

สูงข้ึน  เลือดไปเลี้ยงสมองนอยลง โดยเฉพาะผูหญิงเม่ือไมประจําเดือนจึงทําใหเลือดเสียในรางกายไม

มีทางระบายออก ทําใหสมอง “รอน” (hot brain) และแสดงออกดวยการดาทอ โกรธเกรี้ยว  บางทีก็

คร่ําครวญ รองไห คลุมคลั่ง โวยวาย การแสดงออกของความวิตกกังวล (เชน สะสมขาวของ เครื่องใช 

และเงินทอง) เปนตน เสียงของคนแกเหลานี้สรางความทุกข ความโกรธใหกับลูกหลานจึงเสมือนกําลัง

บอกถึงความไมสอดรับของระบบคุณคาเดิมในครอบครัวกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมสมัยใหม  

นอกจากนี้ยังมีการผสมผสานวิธีทางการแพทยอายุรเวท กับความรูการแพทยสมัยใหม 

ในชวงทศวรรษ 1980-90 มีสถาบันการแพทยอายุรเวทเกิดข้ึน มีการศึกษาวิจัยและทดลองยา

สมุนไพร ทําใหมีการแพรหลายของยาสมุนไพรท่ีเก่ียวของกับความสูงวัย เชน ยาน้ําบํารุงสุขภาพ 

neo-rasayana  ชวยทําใหรางกายแข็งแรงและอายุยืน  Geri-forte เปนยาเม็ดสีแดงชวยบํารุงสมอง

และความจําดีข้ึน ชวยลดความเครียดและความวิตกกังวล ซ่ึงแพทยนิยมนํามาใชรักษาอาการหยอน

สมรรถภาพทางเพศของผูชายวัยหนุมและวัยกลางคนดวย และ Kesari Jivan เปนยาท่ีมีสรรพคุณ

บํารุงสมอง ชะลอความจําเสื่อม นอกจากนี้ยังมีโสม (Jinseng) ท่ีเขามาแขงขันในตลาดสุขภาพท่ี

เก่ียวกับความจําและความเครียดดวย 

Cohen ยังพบวาในภาษาฮินดีมีการเชื่อมโยงอายุเขากับวัย มีคําเรียกคนท่ีมีอายุ 60 ป 

วา sathiyana หรือ sixtyishness เปนเกณฑชี้ชัดวาเขาสูวัยชรา (ความหมายตามพจนานุกรมภาษา

ฮินดี sath คือหกสิบ เขาสูวัยชราและมีสติปญญา (buddhi) ลดลง แตคนฮินดูมักเรียกคนแกวา 

sathiyana เพ่ือหมายถึงคนแกท่ีมีลักษณะดื้อดึง ยึดม่ันในความคิดของตน (hot brain) เปนลักษณะ

ของคนแกท่ียังตองการมีอํานาจในการจัดการภายในครัวเรือนหรือพ้ืนท่ีนอกบาน ในขณะท่ีสังขาร

รางกายถดถอยลง sathiyana จึงเปนการมองความแกในความสัมพันธเชิงอํานาจกับคนในครอบครัว 

ตางจาก  ความชรา (senielity) ในทางการแพทยซ่ึงมักจะหมายถึงลักษณะเฉพาะรางกายท่ีออนแอ 

เสียสติ  sixtyishness จึงเปนลักษณะของคนสูงวัยท่ีตองการมีความสําคัญและคุณคาท่ีตนเคยมีใน

ครอบครัว เม่ือตองสูญเสียอํานาจในครอบครัวแกคนรุนลูก ทําใหคนแกกลายเปนคนไรประโยชน 

(Cohen, 1997 pp.156-157) 

เนื่องจาก hot brain ตามความเขาใจของคนอินเดีย เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายใน

สมองของคนสูงอายุ ความจําเสื่อม และแสดงออกดวยการดาทอ โกรธเกรี้ยว คลุมคลั่ง โวยวาย บางที

ก็คร่ําครวญ รองไห ความวิตกกังวล เปนตน Cohen จึงใหความสนใจกับความจําและการแสดงออก

ของผูสูงอายุ วิธีการท่ีครอบครัวจัดการกับความเปลี่ยนแปลงของคนสูงวัย และความแกในฐานะ

ปญหาทางการแพทย เขาศึกษาผูสูงอายุอินเดียท่ีอาศัยในเมืองใหญ อยางกัลกัตตา (รัฐเบงกอล

ตะวันตก) และพาราณาสี (รัฐอุตรประเทศ) Cohen นําเสนอภาพผูสูงอายุอินเดียซ่ึงลูกหลานมี

การศึกษาสูง ทําธุรกิจ ผูสูงอายุบางคนใชชีวิตสวนใหญอยูบนเตียง ในบานของลูกชายคนโต โดยมี
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ลูกสะใภเปนคนดูแลและอยูในบานดวยตลอดเวลา แมผูสูงอายุจะเดินเขาหองน้ํา อาบน้ําเองได แตก็

ไมตองเคลื่อนท่ีมากนัก หากตองการดูทีวี ลูกจะยกทีวีมาตั้งในหองนอนของแมท่ีสูงอายุและดูพรอมกัน

ท้ังครอบครัว  

สวนหญิงสูงอายุท่ี Cohen พบในกัลกัตตา เคยเปนครูอยูในเมืองนี้ หลังจากเกษียณก็อยู

กับลูกชายและลูกสะใภในแฟลตเล็กๆ แหงหนึ่ง ลูกสะใภซ่ึงอยูบานเปนประจําบอกวา หลายปกอนท่ี

แมสามีจะเสียชีวิต เธอเริ่มเอะอะโวยวาย กรีดรอง ชอบเอาของไปซอนตามท่ีตาง ๆ สวนชายสูงอายุ

คนหนึ่งเคยเปนขาราชการระดับสูง เพราะพอของเขาอยากใหรับราชการ แตเขาอยากเปนนัก

ประวัติศาสตร และกลาววาเขาคนท่ีมีความจําเปนเลิศ และมักจะเลาเรื่องราวตาง ๆ ใหกับหลาน ๆ 

ฟง เขาอาศัยอยูกับภรรยาและลูกหลานในเมืองกัลกัตตา ทุกเชาคนรับใชวางรองเทาท่ีขัดเปนมันวาวไว

ขางโตะอาหาร และยืนคอยเตรียมหยิบกระเปาเอกสารตามไปท่ีรถ เวลาวางก็จะเลนเกมฝกความจํา

กับหลาน หลังจากท่ีเขาเกษียณจากการทํางาน ภรรยาก็ชวนใหเขาสวดออนวอนตอพระกฤษณะเปน

ประจํา แตไมก่ีปตอมาภรรยาของเขาสังเกตวา  เขาไมคอยอานหนังสือท่ีชอบซ้ือมากองไว และเริ่มจํา

ไมคอยได ทําใหครอบครัวเปนทุกขมาก   

สวนท่ีเดลลี ชายสูงอายุอยูกับภรรยาและครอบครัวของลูกชายคนเล็ก ลูกสะใภและ

หลานสามคน ท้ังหมดอยูรวมกันในแฟลตชั้นบนในเมือง ลูกชายคนโตของเขาแยกครอบครัวออกไป

แลว ชายสูงอายุคนนี้ยังตองทํางานแมจะมีอายุเลยวัยเกษียณมาแลว เพ่ือไมใหลูกชายของเขาแยก

ครอบครัวออกไป เขาวิตกวาหากไมชวยหารายไดเปนคาเลาเรียนใหกับหลานคนเล็ก คงไมสามารถอยู

รวมกันเปนครอบครัวใหญได และจะไมมีคนคอยดูแลภรรยาท่ีไมคอยแข็งแรง การทํางานและความ

กังวลทําใหเขามีอาการใจสั่นและความดันสูงโลหิตสูง   

ในเมืองพาราณาสี หญิงสูงอายุวรรณะพราหมณคนหนึ่ง เธอสวมสาหรีสีขาวตลอดเวลา

เนื่องจากเปนหมายตั้งแตอายุ 14 ป มีลูกสาวคนหนึ่ง ทํางานอยูท่ีเมืองกัลกัตตา และหลานสาวอยูท่ี

แคนาดา เธอเชาหองเชาเล็ก ๆ อยูตามลําพัง ไมไกลจากแมน้ําคงคา ทุกวันตอนเชาเธอจะสะพายยาม

ท่ีมี chapatti และเดินไปท่ีรานขายโยเกิรต เพ่ือขอโยเกิรตท่ีเหลือจากเม่ือวันกอนมาใหกับสุนัขท่ีรอ

คอยอยูหนาหองทุกวัน เธอไดรับเงินสงเคราะหสําหรับผูสูงอายุ 2 71เปนรายเดือน และเงินสวนหนึ่งจาก

ลูกสาว เธอใชชีวิตในเมืองตามคติฮินดู โดยการใหทานและสวดมนต  

                                                           
1 ประเทศอินเดียมีระบบบํานาญและสวัสดิการเพ่ือผูสูงอายุแหงชาติ (National Old Age 

Pension Scheme (NOAPS) มาตั้งแต ค.ศ. 1995 (พ.ศ. 2538) โดยรัฐใหเงินชวยเหลือผูสูงอายุท่ี

ยากจน อายุระหวาง 65 ปข้ึนไป คนละ 100 รูปตอเดือน (75 รูปจากรัฐบาลกลาง และอีก 25 รูปจาก

แตละรัฐ) และเพ่ิมเปนคนละ 200 รูปตอเดือน ในป ค.ศ. 2006  พรอมกับเปลี่ยนชื่อระบบบํานาญ

เปน Indira Ghandi National Old  Age Pension Scheme (IGNOAPS) ตอมาป ค.ศ. 2011 
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ภาพคนแกท่ี Cohen นําเสนอเปนเรื่องความสัมพันธกับคนในครอบครัวและวิธีอยู

รวมกันในเมืองใหญ ขณะท่ีลูกหลานมีการศึกษาสูงและภาระการทํางาน ความเสื่อมของรางกายและ

การแสดงออกของผูสูงอายุ เชน ตามัว หูตึง ยืนไมม่ันคง บางคนแสดงคร่ําครวญ โวยวาย สําหรับ

ครอบครัวของผูสูงอายุท่ีอาศัยอยูในเมืองใหญและมีภาระหนาท่ีการงานนอกบาน ทําใหไมมีเวลาดูแล 

ลูกหลานจึงพาผูสูงอายุไปพบแพทย ซ่ึงคนแกมักจะไดรับการวินิจฉัยวาเปนโรคเก่ียวกับสมอง ความจํา

เสื่อม หรือโรคอัลไซเมอร และไดรับการรักษาดวยยา ทําใหความจําเสื่อมถูกมองวากลายความผิดปกติ

ของสมอง  

Cohen เห็นวาการเขามาของวิทยาการผูสูงอายุ (gerontology) ตั้งแตชวงทศวรรษ 

1970 ทําใหความเสื่อมตามธรรมชาติของรางกายกลายเปนปญหาทางการแพทย การมองรางกายท่ี 

“แก” เชนนี้ มีสวนตัดสินให “ความแก” เปนภาวะผิดปกติ ผูสูงอายุจึงลวนเปนคนปวยซ่ึงตองไดรับ

การรักษาทางการแพทย แมครอบครัวยังเปนผูดูแลคนแก แตเนื่องจากความแกเปนโรคซ่ึงตองอยู

ภายใตความดูแลของแพทย ในแงหนึ่งก็เทากับผลักคนแกใหออกไปจากพ้ืนท่ีและการดูแลของคนใน

ครอบครัว และคนในครอบครัวก็รูสึกวาตนไมมีความสามารถท่ีจะดูแลและเขาใจคนแกได  ทําให ”

เสียง” ของคนแกเหลานั้นถูกละเลย ไมมีใครสนใจหรือเขาใจวาพวกเขากําลังสื่อสารอะไร Cohen 

ชี้ใหเห็นวามีวาทกรรมหลายชุดท่ีซอนทับกันอยู  กํากับการกระทําของผูสูงอายุและคนในสังคม อาทิ 

การมองรางกายท่ีมีความแกเปนอุปสรรคตอการทํางานและใชชีวิตในสังคมสมัยใหม ทําใหผูสูงอายุ

กลายเปนกลุมท่ีตองพ่ึงพิงคนอ่ืน  อารมณแปรปรวนของผูสูงวัยถูกเชื่อมโยงเขากับภาวะเสื่อม (แก) 

กับความผิดปกติในการทํางานของสมอง (hot brain และ หลอดเลือดสมองตีบ) ทําใหความสามารถ

ในการจําลดลง จนเปนโรคความจําเสื่อม และอาการคลุมคลั่ง โวยวาย รองไห หลงลืม และอาจถูก

วินิจฉัยเปนผูปวยทางจิต    

การจําไมไดนอกจากจะถูกทําใหกลายเปนโรคแลว  ยังทําใหตัวตนของผูสูงอายุหายไป  

เพราะสําหรับผูสูงอายุ “ความจํา” จําเปนตอการใชดํารงชีวิตในสังคมเพราะมีผลตอการท่ีผูอ่ืนรับรูถึง

การดํารงอยูของตัวผูสูงอายุ ในฐานะสมาชิกของครอบครัว มีตําแหนงแหงท่ีทางสังคม เปนสิ่งท่ีแสดง

                                                                                                                                                                      
รัฐบาลอินเดียเปลี่ยนเกณฑการจายเงินบํานาญใหผูสูงอายุยากจนท่ีมีอายุตั้งแต 60-79 ป คนละ 200 

รูปตอเดือน และผูสูงอายุท่ีมีอายุ 80 ปข้ึนไป คนละ 500 รูปตอเดือน ในปจจุบันเงินชวยเหลือ

ผูสูงอายุมีความแตกตางไปแตละรัฐ เชน ผูสูงอายุในเดลีจะไดรับเงินบํานาญคนละ 1,000 รูปตอเดือน 

แตผูสูงอายุในรัฐพิหารไดคนละ 400 รูปตอเดือน เปนตน นอกจากนี้รัฐบาลกลางยังมีระบบเงิน

สวัสดิการชวยเหลือครอบครัวยากจน ระบบเงินสวัสดิการชวยเหลือหญิงหมายและเงินสวัสดิการ

สําหรับคนพิการดวย 
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การมีอยูหรือตัวตน (sense of individual or self)2 8

1 (Rossington, 2007 อางใน Whitehead, 

2009) เปนสิ่งท่ีชี้วาผูสูงอายุยังผูกพันกับคนอ่ืน สิ่งรอบตัว ยังมีชีวิตอยูในโลก การรับรูเหลานี้สัมพันธ

กับความจํา เพราะความจําเปนท่ีเก็บความรู  ประสบการณซ่ึงมีอยูภายในตัวของผูสูงอายุ 2 9

2 ท่ีตอง

อาศัยเวลาสั่งสม ความจําเปนสิ่งท่ีสะทอนตัวตนและการมีอยูของตน  ดังนั้นการลืมบางเรื่องในชีวิตจึง

ทําใหความเปนตัวตนบางสวนเสี้ยวหายไป  รูสึกไรความสําคัญ ไรคุณคา และอาจหมายถึงการถูกตัด

ขาดจากสังคม ผูสูงอายุหลายคนจึงรูสึกกลัวหากตองสูญเสียความจํา เพราะผูสูงอายุท่ีมีภาวะความจํา

เสื่อม อาจถูกวินิจฉัยเปนคนเสียสติ และตองเขาสูกระบวนการบําบัดทางจิต   

                                                           
1 แนวคิดเรื่องความเปนปจเจกหรือความเปนตัวตน (sense of individual or self) เปน

ขอเสนอของ John Locke (ค.ศ.1632-1704) นักปรัชญาชาวอังกฤษ เรื่องความรู ความคิดและ

ความจํา (กลาวไวใน Essay Concerning Human Understanding ป ค.ศ.1690) เขาเสนอวา จิต

ของคนเรา (mind) เม่ือแรกเกิดยังวางเหมือนกระดานท่ีวางเปลา (blank slate) ประสบการณท่ีแต

ละคนรับรูผานประสาทสัมผัสจะถูกเก็บไวภายในสวนของความจํา (memory) ซ่ึงเปนสถานท่ีเก็บ

ความคิด (the Store-house of our Ideas) หรืออาจกลาวไดวา ความจําคือกลองเก็บความคิด 

เรื่องราว ประสบการณท่ีเคยพบเห็นหรือรูสึกมากอนแลว เม่ือเราพบเจอกับวัตถุหรือเหตุการณ (เห็น 

ไดยิน ลิ้มรส ไดกลิ่น) และเกิดความรูสึกอีกครั้ง (จําได) เชน เรารูวาอาหารบางอยางมีรสหวาน เพราะ

เคยลิ้มรสความหวานมากอนแลวดังนั้นการพบเหตุการณเดิมซํ้า หรือการคิดทบทวนจะทําใหเด็กมี

ความคิดเก็บไวสวนของความจํามากข้ึน  ซ่ึงจะทําใหมีความรูเพ่ิมมากข้ึนและหมายถึงมีความฉลาด ท่ี

เปนลักษณะเฉพาะของแตละคน แนวคิดนี้จึงถูกนํามาใชเพ่ือพัฒนาการทักษะและการเรียนรูดาน

ภาษาในวัยเด็ก   
2 Henri Bergson เปนนักปรัชญาชาวฝรั่งเศส กลาวถึงเรื่องความจําไวใน matter and 

memory เม่ือ ค.ศ. 1896  เขาเสนอเรื่อง ความจําของรางกายมนุษย (body memory) วา ความจํา

ของคนเราเปนท่ีรวมของประสบการณท่ีเกิดข้ึนกับรางกาย ประสบการณในอดีตของเราถูกเก็บไวใน

รูปความจํา (memory) เหตุการณตางๆ ในชีวิตประจําของแตละคนก็ถูกเก็บรวมกันอยูในรางกายโดย

ไมรูตัว (unconscious) เรียกวา habit memory ความจําในชีวิตประจําวันนี้ เก่ียวของกับกลไกการ

ทํางานดานการรับสัมผัสและการเคลื่อนไหว (sensori-motor function) ซ่ึงเปนตัวจัดการใหมีการ

จัดเก็บและรอการระลึกข้ึนมา เพ่ือตอบสนองตอสิ่งเราใหมๆ ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต เชน รางกายจํา

วิธีการเดิน การเขียน ไดเพราะเกิดการทําซํ้าๆ ความจําอีกแบบหนึ่งคือ true memory หรือ pure 

memory คือความจําสวนตัวในระดับจิตใตสํานึก ภาพจําหรือสิ่งท่ีจําไวนั้นเปนสวนหนึ่งในคลัง

ความคิด (gallery of though our thought) และสิ่งท่ีแตละคนจดจําจะดํารงอยูคงท่ี (อางใน 

Whitehead, 2009)   
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จะเห็นไดวาความรูและทฤษฎีทางการแพทยในชวงแรกใหความสําคัญกับรางกายของผู

สูงวัย และสนใจความจําเสื่อมในฐานะท่ีเปนอาการของ “ความแก” ผูสูงอายุจึงอาจมีอาการลืมวาวาง

ของไวท่ีไหน ความคิดชาลง ไปจนถึงอาจจําเรื่องราวบางอยางไมไดเลย รวมท้ังอาจนอนไมหลับ 

ซึมเศรา หรือกลัวโดยไมมีสาเหตุ เปนตน (Clarfield, 1990) เม่ือนักวิทยาศาสตรดานสมองและระบบ

ประสาทวิทยา (neuroscience) 30

1 ซ่ึงศึกษากลไกการทํางานในระดับเซลของระบบประสาทและสมอง

ในผูสูงอายุมากข้ึน พบวาผูมีอายุมากกวา 65 ปข้ึนไป จํานวนหนึ่งเริ่มมีภาวะ “ความจําเสื่อม” (ทาง

                                                           
1 แวดวงวิทยาศาสตรและการแพทยพบการทํางานของสมอง มาตั้งแตศตวรรษท่ี 15 โดย 

Thomas Willis (ค.ศ. 1621-1675) แพทยชาวอังกฤษ คนพบเสนเลือดท่ีหลอเลี้ยงภายในสมอง 

(Circle of Willis) จากการศึกษาสมองของคนเปนโรคลมชัก เขาเสนอวาสมองแตละสวนทํางาน

ตางกัน แตละสวนมีเซลประสาทเชื่อมโยงกับเสนประสาทท่ีไปยังกลามเนื้อท่ัวรางกาย  ความรูนี้เปน

พ้ืนฐานใหกับการศึกษาดานประสาทวิทยาศาสตร (neuroscience)  จนชวงทศวรรษ 2000 แยกเปน

สาขา cognitive science ซ่ึงใหความสนใจกับความเปลี่ยนแปลงทางเคมีและกลไกการตอบสนองท่ี

เกิดข้ึนภายในสมองและอวัยวะภายใน ขณะท่ีคนเกิดความคิดและรับรูสัมผัส นักวิทยาศาสตรดานนี้

สนใจวาคนเราจําสิ่งตางๆ ท่ีซับซอนไดอยางไร  พวกเขาสังเกตและตรวจวัดคาสารเคมีในรางกายใน

ขณะท่ีคนกําลังคิดหรือเรียนรู  เพ่ือดูการเปลี่ยนแปลงของกระแสประสาทภายในเซลประสาท 

เสนประสาทและสมองสวนตางๆ รวมท้ังอวัยวะท่ีเก่ียวของ เพ่ือทําความเขาใจการทํางานของระบบ

การสงขอมูลในสมอง cognitive science อธิบายกลไกการจําวาเกิดจากการทํางานรวมกันของกลุม

เซลท่ีมารวมกัน การสัมผัสประสบการณหนึ่งๆ จะกระตุนเซลประสาทจํานวนหนึ่งในสมอง ซ่ึงแตละ

ประสบการณจะกระตุนเซลประสาทสมองตางกัน ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของกระแสสัญญาณ

ประสาทของชองวางท่ีเชื่อมตอระหวางเซลประสาท (synaptic gap) และปลอยสารสื่อประสาท

ออกไปยังเซลประสาทตัวรับ (receptor) ตอๆ กันไป  การกระตุนเซลประสาทใหทํางานบอยๆ จะทํา

ใหเกิดการเชื่อมโยงการทํางานของเซลประสาทเปนโครงขายมากและรวดเร็วข้ึน และสรางรองรอย

ความจําใหสมอง (memory trace) ซ่ึงก็คือการสรางความทรงจําระยะยาว ความจําเก่ียวของกับ

สมองและอวัยวะรับสัมผัส การประมวลขอมูลเกิดข้ึนภายในสมอง ซ่ึงเปนศูนยกลางในการรับ เก็บ 

ประมวลขอมูล และสั่งการไปยังอวัยวะตางๆ นอกจากจะทําใหแตละคนจดจําเรื่องราวตางๆ ในชีวิตได 

ยังทําใหเกิดการเรียนรูสิ่งใหมๆ ดวย ขอมูลท่ีตางกันจะถูกแยกเก็บไวในบริเวณของสมองตางกัน เชน 

ฮิปโปแคมปสตั้งอยูตรงกลางสมองทําหนาท่ีบันทึกความทรงจําระยะสั้นเปนความทรงจําระยะยาว 

เปลือกสมอง (cerebral cortex) สมองสวนหนา (prefrontal lobe) เปนศูนยบัญชาการกลางเรื่อง

การคิด วางแผนและแกปญหา ทําหนาท่ีรวมกับสมองสวนอ่ืนและเก็บความจําระยะสั้น เปนตน  
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การแพทยเรียกวาเปน senile dementia) คือ เริ่มมีอาการหงุดหงิดงาย อารมณแปรปรวน บางครั้งก็

ซึมเศรา สนใจดูแลตนเองนอยลง  จําเรื่องราวในปจจุบันไมได เชน จําไมไดวาการใสเสื้อผาทําอยางไร 

จําไมไดวาเปนเวลาชวงใดของวัน ทําใหไมรูวาตองทําอะไร บางคนมีอาการพูดลําบาก บางทีก็

เคลื่อนไหวลําบากหรือควบคุมรางกายไมได  เชน ปสสาวะหรือถายอุจจาระเรี่ยราด เปนตน ทําใหตอง

พ่ึงพาคนอ่ืนในการใชชีวิตประจําวัน เม่ือตรวจภาพสแกนสมองก็จะพบวามีการฝอลีบของเนื้อสมอง

สวนกลางและสมองสวนท่ีบันทึกความทรงจํา เกิดจากหลอดเลือดในรางกายแข็งตัวและตีบแคบ 

(arteriosclerosis) ทําใหเลือดไปเลี้ยงสมองไมพอและเกิดอาการหลงลืม จึงสรุปวาเปนสาเหตุท่ีทําให

ผูสูงอายุชวยเหลือตนเองไมไดวาเกิดจากความเสื่อมของเซลสมอง  

ความรูเรื่องการทํางานของระบบประสาทและสมองและการเปลี่ยนแปลงในระดับเซล  

ชวยใหนักวิทยาศาสตรและแพทยทางระบบประสาทเกิดความเขาใจพฤติกรรมของผูสูงอายุ (เชน 

หลงลืมเรื่องราวปจจุบันไดงาย จําไดแตเรื่องในอดีต จําวันเวลาไมได อารมณแปรปรวน โมโหฉุนเฉียว

ทํากิจวัตรประจําวันเองไมได เปนตน) วามีสาเหตุจากสมองและเซลประสาทฝอลีบ ไมใชอาการ

ผิดปกติทางจิตหรือเปนบาอยางท่ีเคยเขาใจกัน นักวิทยาศาสตรจึงไดศึกษาคนควาวิธีกระตุนความจํา

และชะลอความเสื่อมของสมอง โดยอาศัยยา สมุนไพร และการบริหารสมอง (เชน เกมและแบบฝกหัด

เพ่ือเพ่ิมความเร็วในการจํา พรอมกับวัดความสามารถในการจําภาพ สิ่งของ เสียง และตองตอบสนอง

ดวยความเร็วและปริมาณของสิ่งท่ีจําได การฝกรางกายสองขางใหทําสิ่งท่ีตางกันในเวลาเดียวกัน เชน 

ใชมือซายวาดเปนรูปวงกลมในอากาศ ขณะเดียวกันมือขวาวาดเปนรูปสี่เหลี่ยม เปนตน) และ

สนับสนุนใหผูสูงอายุรวมกิจกรรมทางสังคม  

สวนนักจิตวิทยาการเรียนรู 3 11 (cognitive psychologist) สนใจ “ความจํา” ในฐานะท่ี

เปนจุดเริ่มตนของการพัฒนาความฉลาดและปญญา เพราะความจําเปนเครื่องมือท่ีทําใหคนชีวิตรอด

และมีความสุข (อุบลวรรณา ภวกานันท, 2555) การจําไดทําใหเกิดการรู คิด และพัฒนาการเรียนรู

ของมนุษย นักจิตวิทยาการเรียนรูอธิบายกลไกการจําท่ีเกิดข้ึนภายในสมอง โดยอาศัยทฤษฎีการ

ประมวลผลขอมูล (Information Processing) 3 2

2 อธิบายเรื่องความจําของมนุษยวา “ความจํา” เปน

                                                           
1 หรือนักจิตวิทยาการรู คิด และปญญา ใหความสนใจเรื่อง การเรียนรู การคิด และการ

พัฒนาความคิดหรือสติปญญาตั้งแตวัยแรกเกิดจนถึงวัยผูใหญ  
2 ทฤษฎีนี้เชื่อวา คนเราจําบางเรื่องไดโดยไมรูตัว (unconscious) บางเรื่องเราก็จําอยางรูตัว 

(conscious) เม่ือเราเห็นวัตถุหรือไดยินเสียงครั้งแรก จะจําไดในระยะสั้น (ภายใน 0.05 วินาที) และ

จะลืมไดอยางรวดเร็วถาไมมีการทบทวนซํ้า ซ่ึงเปนเรื่องปกติของกลไกการจําของสมอง รูปแบบ

ความจําแบงเปน 3 ระยะ คือ ความจํารูสึกสัมผัส ความจําระยะสั้น และความจําระยะยาว  เม่ือเรารับ

ขอมูลจากสิ่งเราภายนอกผานอวัยวะรับสัมผัส (ตา หู จมูก ลิ้น กาย) ในรูปของ ภาพ เสียง กลิ่น รส 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%AD
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กระบวนการท่ีตอเนื่องประกอบดวย การรับขอมูล การเก็บรักษาขอมูล และการเรียกใชขอมูล (การ

ระลึก การทบทวน) ความจําจะถูกแยกเก็บไวในสมองสวนตางๆ (Atkinson and Shiffrin, 1968 อาง

ใน อุบลวรรณา ภวกานันท, 2555) 

ขณะท่ีความรูทางการแพทยเวชศาสตรสูงอายุ (geriatrics) และวิทยาศาสตรดานสมอง

และระบบประสาท (neuroscience) ทําใหความ “เสื่อม” ของรางกายสูงวัย เปน ความ “เสี่ยง” ตอ

การเจ็บปวย คําอธิบายเรื่องความเสื่อมและความถดถอยท่ีเกิดกับรางกายจึงเปน “โรค” ท่ีเกิดกับคน

สูงอายุไดแพรกระจายไปในสังคม ทําใหคนวัยอ่ืนมองคนแกเปนคนออนแอ เจ็บปวยงายและตองการ

บริการทางการแพทย สวนความรูดานวิทยาการผูสูงอายุ (gerontology) มองวา ความจํา เปนตัวบงชี้

ของความแก นักมานุษยวิทยาก็ทําใหเห็นความแกในมุมของตัวผูสูงอายุเอง เพราะเชื่อวา

ประสบการณและความเขาใจในตนเอง จะชวยทําใหเขาใจคนแกและความแกมากข้ึน โดยศึกษาจาก

การใชชีวิตประจําวัน  และเม่ือผนวกความรูและแนวคิดสาขาตางๆ สงผลใหผูสูงอายุเปนกลุมท่ีไดรับ

ความสนใจมากข้ึน รัฐตองเขามาจัดการ ทําใหเกิดระบบสวัสดิการสําหรับผูสูงอายุ เชน บานพัก

สําหรับผูสูงอายุ ระบบเงินบํานาญ ระบบการดูแลและสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ เปนตน แตความรูดาน

วิทยาการผูสูงอายุก็ทําใหผูสูงอายุและครอบครัวเกิดความวิตกกังวล ไมม่ันใจตอความสามารถในการ

ดูแลผูสูงวัยในระยะทาย   

งานมานุษยวิทยาชวงทศวรรษ 2000 จึงหันมาสนใจวิธีอยูกับความเสื่อมของรางกาย

และความจําของผูสูงอายุท้ังในบานและบานพักผูสูงอายุ ระบบการดูแลผูสูงอายุในระยะทาย 

โดยเฉพาะวิธีการดูแลผูสูงอายุท่ีเปนความจําเสื่อมในโรงพยาบาล ความสัมพันธระหวางผูปวยและ

ผูดูแล ซ่ึงตองเผชิญกับการประเมินสภาวะใกลตายกับการตัดสินใจยื้อชีวิตของผูสูงอายุ 

งานศึกษาทางมานุษยวิทยาท่ีเก่ียวกับการจัดการกับความจําเสื่อมของผูสูงอายุ แสดงให

เห็นวาผูสูงอายุรับรูถึงความไมเหมือนเดิมของรางกาย และมีวิธีการอยูเสื่อมท่ีหลากหลาย เชน  

บทความของ Kaufman (1994) เรื่อง Old Age, Disease, and the Discourse on 

Risk: Geriatric Assessment in U.S Health Care. มองวาความรูดานเวชศาสตรสูงอายุ มองความ
                                                                                                                                                                      
และสัมผัส เราจะเก็บขอมูลนี้ไวในระยะสั้นๆ การศึกษาทดลองทางจิตวิทยายืนยันวาเรามักจะจํา ภาพ

ติดตา (Iconic memory) และเสียงกองหู (Echoic memory) ไดในชวงระยะสั้นๆ เพ่ือใหมีเวลา

ประมวลขอมูลท่ีเขามา ขอมูลท่ีไดรับการสนใจจะเขาสูระบบความจําระยะสั้น สวนขอมูลท่ีไมไดรับ

ความสนใจจะจางหายไปอยางรวดเร็ว และเม่ือมีการทบทวนหรือฝกฝนซํ้าจะทําใหความจําถูกเรียก

กลับมาใชใหมและเก็บไวในระบบความจําระยะยาว ดังนั้นหากเราทบทวนขอมูลมากเทาไร ขอมูลท่ี

เก็บไวก็จะยิ่งฝงตัวเก็บไวในระบบความจําไดมากและนานข้ึน  
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เสื่อมและความสูงวัยของผูสูงอายุเปนความเสี่ยง ท่ีจะนําไปสูการเจ็บปวยท่ีมากข้ึน เธอศึกษา

กระบวนการประเมินและรักษาผูสูงอายุ โดยทีมแพทย พยาบาล นักสังคมสงเคราะห นักอาชีวบําบัด

และนักกายอุปกรณ (ทํารองเทา) ในทีมดูแลสุขภาพผูสูงอายุผูสูงอายุในโรงพยาบาลของโรงเรียน

แพทยแหงหนึ่งในรัฐแคลิฟอรเนีย สหรัฐอเมริกา  Kaufman สังเกตกระบวนการพูดคุย การใชขอมูล

จากประวัติความเจ็บปวย การประเมินสุขภาพจิต (psychology test) รวมท้ังดูแลแนวโนมเรื่องภาวะ

ความจําเสื่อม  ตัวอยางเชน ลูกสาวของ Mrs. A สังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงของแมวาเริ่มมีอาการ

หลงลืม และตีความความสามารถในการชวยเหลือตนเองของผูสูงอายุจากท่ีเคยชวยเหลือตัวเองได 

เชน เดินทางไปตลาด ทําความสะอาดเสื้อผา ดูแลบาน เม่ือเห็นวาผูสูงอายุเริ่มไมใสใจตนเอง ปลอยให

บานรก ไมทําความสะอาดเสื้อผา มีอารมณหงุดหงิดหรือซึมเศรา หลงลืมเปนบางครั้ง ทําใหญาติวิตก

กังวลวาจะมีอาการเจ็บปวยมากข้ึน จึงสงปรึกษาแพทย เพ่ือจะฟนฟูและปองกันอาการเจ็บปวยอ่ืน ๆ 

ท่ีอาจตามมา ลูกสาวของ Mrs. A จึงติดตอนักสังคมสงเคราะห พยาบาลและแพทยประจําบานซัก

ประวัติความเจ็บปวยท่ีผานมา มีนักอาชีวบําบัดไปสํารวจสภาพบานและแนะนําการจัดบานเพ่ือลด

ความเสี่ยงในการลมและเกิดอุบัติเหตุ เม่ือแพทยแจงวา Mrs. A เริ่มมีความจําเสื่อมและภาวะซึมเศรา 

รวมท้ังมีอาการแทรกซอนจากโรคหัวใจและเบาหวาน พฤติกรรมเดิมท่ีชอบสูบบุหรี่ บางครั้งก็หงุดหงิด

จึงแนะนําใหไปเขากลุมผูสูงอายุสัปดาหละ 1 ครั้ง แตเธอปฏิเสธเพราะตองการอยูลําพังมากกวาและ

คิดวายังสามารถชวยเหลือตนเองได   

Kontos  แสดงใหเห็นวาตัวตนของคนแกแตละคนท่ีเราเห็นนั้น เกิดจากการฝกฝน

รางกายจนเคยชินกระท่ังถูกบันทึกและจดจําเปนสวนหนึ่งของรางกาย ดังนั้นท่ีเราเห็นวาคนแกหลงลืม

บางเรื่องนั้น อาจไมถูกตองเสียทีเดียว ความจําบางเรื่องอาจฟนคืนไดหากไดรับการกระตุนท่ีเหมาะสม 

บทความของ Kontos (2006) ใน Embodied Selfhood: An Ethnographic Exploration of 

Alzheimer’s Disease แสดงใหเห็นวาความจําเสื่อมในคนแกไมไดเปนอยางท่ีเคยเขาใจโดยท่ัวไป  

ความจํานั้นแฝงฝงอยูรางกาย เขาพบวาผูสูงอายุท่ีมีอาการความจําเสื่อมยังสามารถทํากิจกรรม

บางอยางท่ีคุนเคยได หากไดรับการกระตุนใหลองทําซํ้าๆ  Kontos ศึกษาผูสูงอายุท่ีอาศัยในบานพัก

ผูสูงอายุ สวนใหญเปนชาวยิว และมีอายุมากกวาแปดสิบป  ทุกคนไดรับการวินิจฉัยวาเปนโรค

ความจําเสื่อม  Kontos แสดงเห็นวาผูสูงอายุท่ีแมจะมีความจําเสื่อม บางคนนั่งรถเข็น และมีความ

ทุกขกับการไมสามารถทํางานได เม่ือไดรับการกระตุน เชน  ใหผูสูงอายุปกผาซ่ึงเปนงานท่ีเธอเคย

ชํานาญมาก แมในชวงแรกผูสูงอายุจะบอกวาเธอจําไมไดวาตองทําอยางไร แตเม่ือเจาหนาท่ีสอนวา

ตองปกเข็มลงบนผาอยางไร ดึงดายอยางไรและใหลองทําดู ผูสูงอายุคนนี้ก็ทําไดในท่ีสุด เธอทําไปยิ้ม

ไปขณะท่ีมือก็เคลื่อนไหวอยางคลองแคลว นอกจากการปกผาแลว ยังมี การวาดรูป เพนตสี เปนตน 

โดยเลือกกิจกรรมท่ีผูสูงอายุเคยทํามาในอดีต และกิจกรรมอ่ืน เชน สวดมนต อานคัมภีร งานฉลองท่ีมี

การเตนรําประกอบเสียงเพลงและจังหวะ ท่ีแมวาผูสูงอายุท่ีตองนั่งรถเข็น ก็ขยับศีรษะ ยกแขนข้ึนลง 
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เคาะนิ้วมือ นิ้วเทาไปตามจังหวะ Kontos สังเกตเห็นวาการเคลื่อนไหวรางกายของผูสูงอายุในระหวาง

ทํากิจกรรมเหลานี้ เปนไปดวยความราบรื่น และทุกคนมีสีหนาท่ีมีความสุข กิจกรรมในบานพัก

ผูสูงอายุ ลวนแตเปนกิจกรรมในชีวิตประจําวันท่ีผูสูงอายุคุนเคยมาตั้งแตวัยหนุมสาว การทํากิจกรรม

เหลานี้ไมใชการรื้อความทรงจําภายในสมอง  หากแตเปนการฟนความทรงจําของรางกาย ผาน

ประสาทสัมผัสคือ การเห็น การไดยิน และการสัมผัส  ซ่ึงเปนสิ่งท่ีผูสูงอายุฝกฝนและทําจนคุนชิน

มาแลวในอดีต และอาศัยแนวคิดเรื่อง habitus ของ Bourdieu อธิบายวารางกายมนุษยเปนเครื่องมือ

เรียนรูและสงผานความรูผานการปฏิบัติ (practice หรือ praxis) ซํ้าๆ หรือการฝกฝน ทําใหรางกาย

เกิดการรับรู เรียนรู จนเกิดความเคยชินหรือจําได จนเปนสวนหนึ่งในรางกาย (embodiment) ทําให

กลายเปนอุปนิสัยและกลายเปนลักษณะเฉพาะของบุคคล (Bourdieu, 1972)  

งานของ Kontos พยายามจะบอกวาคนแกไมไดลืมอยางท่ีเราเขาใจกันท่ัวไป วา

เรื่องราวท่ีจําตองอยูภายในสมองเทานั้น  แตความจําอยูในรางกายและการกระทํา เพราะการทําซํ้าทํา

ใหรางกายจําได ท่ีดูเหมือนจะลืมไปนั้น หากไดรับการกระตุนจากเหตุการณท่ีเหมือนในอดีตก็จําไดเอง  

อยางไรก็ตาม แมวาการคนพบกลไกการทํางานของระบบประสาทและสมอง กลไกการ

จํา การลืม และความผิดปกติเก่ียวกับความจําและการเรียนรู จะชวยสรางความเขาใจมากข้ึนเก่ียวกับ

ความเจ็บปวยในผูสูงอายุ แตก็ยังไมสามารถหยุดการเสื่อมของระบบประสาทและสมองในผูสูงอายุได  

ผูสูงอายุท่ีมีภาวะความจําเสื่อมจึงดูเหมือนคนปวยเกือบทุกคน  ปลายทศวรรษ 1990 ถึงตนทศวรรษ

ท่ี 20 เปนชวงเวลาท่ีประเทศในยุโรปและอเมริกามีจํานวนผูสูงวัยท่ีมีอายุยืนยาวมากกวา 80 ปเปน

จํานวนมาก และผูสูงอายุจํานวนหนึ่งมีภาวะความจําเสื่อม และชวยเหลือตนเองไมได จึงตอง

กลายเปนภาระของครอบครัวและระบบการดูแลสุขภาพ งานศึกษาจํานวนหนึ่งสะทอนวา 

กระบวนการรักษาและประเมินทางการแพทยมีสวนในการลดทอนคุณคา และการประเมิน

ความสามารถของผูปวยต่ําเกินไป  

เชน บทความของ  Becker and Kaufman (1995) เรื่อง Managing  an Uncertain 

Illness Trajectory in Old Age: Patients’ and Physicians’ Views of Stroke  ทําใหเห็นวา

ความเจ็บปวยยิ่งตอกย้ําความแกและลดคุณคาของความเปนผูสูงวัยลงดวย  พวกเขาศึกษาผูสูงอายุท่ี

ปวยเปนอัมพาตจากหลอดเลือดสมอง กลุมศึกษาครึ่งหนึ่งเปนวัยกลางคน อีกครึ่งหนึ่งเปนผูสูงอายุ 

เม่ือผูปวยเหลานี้เขารับการรักษาดวยยาจนอาการคงท่ี เหลือแตความพิการทางกายก็จะไดรับการฝก

เคลื่อนยายตัวเอง การใชชีวิตประจําวัน เชน ใสเสื้อผา รองเทา กินขาว แปรงฟน อาบน้ํา ฝกการ

เคลื่อนตัวไปท่ีเตียงหรือเกาอ้ี ฝกเดินดวยไมเทา เปนเวลานาน 8 สัปดาห แพทยจะประเมินสภาพ

รางกายและจิตใจอีกครั้ง และแนะนําญาติวาควรทําอยางไรตอไป  ผูปวยวัยกลางคนท่ีสามารถฟนฟู

ตอได ก็จะสงตอเขารับการฟนฟูรางกายและการรักษาทางการแพทยท่ีมีเปาหมายใหรางกาย
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เปลี่ยนแปลงในทางท่ีกาวหนาข้ึน  แตแพทยจํานวนหนึ่งคิดวาผูปวยบางรายโดยเฉพาะคนท่ีมีอายุมาก 

ๆ และผูปวยท่ีเปนอัมพาตรุนแรง แมจะทําการฟนฟูรางกาย  ผูปวยก็ไมสามารถชวยเหลือตนเองได 

จึงแนะนําใหญาตินําผูสูงอายุไปอยูในสถานพักฟนคนชรา (Nursing Home) ซ่ึงมีบริการดูแลผูสูงอายุ

ใหมีชีวิตอยูตามสภาพและรอเวลาเสียชีวิต  ผูปวยท่ีเปนปวยอัมพาตและชวยเหลือตนเองไมไดเม่ือ

บวกกับความสูงวัยข้ึน (แมจะอยูในวัยกลางคน) แตก็มีโอกาสฟนตัวยาก และไมคุมคาท่ีจะรักษาตอไป   

 

1.5 คนแก ภาวะใกลตาย และการตาย  

 

งานมานุษยวิทยาท่ีผานมาแมจะสนใจตัวคนแกในเชิงบทบาท สถานภาพทางสังคม แต

ไมสนใจความแกและการตาย มีแตงานศึกษาเก่ียวกับพิธีกรรมเก่ียวกับความตาย และความหมายเชิง

สัญลักษณในพิธีกรรม เม่ือนักมานุษยวิทยาเริ่มสนใจ “ความแก” ก็นําไปสูความสนใจกระบวนการ

ตาย  ท่ีมักสนใจการตายในบริบทสมัยใหมท่ีมีเทคโนโลยีทางการแพทยมาเก่ียวของ 

ผูสูงอายุท่ีมีอายุมากๆ และปวยเรื้อรัง มักไดรับการรักษาและดูแลในระบบการแพทย  

ทีมสุขภาพก็ยอมรับวาเปนการยากท่ีจะทํานายวารางกายจะฟนตัวเหมือนเดิมไดหรือไม ผูสูงอายุอาจ

ตองใชชีวิตอยูบนเตียงและมีคนชวยเหลือเปนเวลานาน ตราบจนกาวเขาสูชวงทายของชีวิตท่ีจะ

ชวยเหลือตนเองไมไดและตายในท่ีสุด ชวงระยะเวลาดังกลาวเปนชวงเวลาท่ีไมแนนอน เพราะเปน

รอยตอระหวางความเปนกับความตาย โดยเฉพาะอยางยิ่งชวงกอนตายเปนชวงเวลาท่ีมีขอถกเถียง

ระหวางความเจ็บปวยกับความเสื่อม ในการตัดสินใจเลือกการยื้อชีวิตหรือสิ้นสุดชีวิต  

ตัวผูสูงอายุและคนในครอบครัวบางคนตองการใหรางกายคอย ๆ สิ้นสุดการทํางานตาม

ธรรมชาติจนกระท่ังหมดลมหายใจ ซ่ึงนับเปนการตายตามธรรมชาติหรือตายดี (good death) 3 3

1 แต

เม่ือมีเครื่องชวยหายใจ (ventilator) ตั้งแตทศวรรษ 1950 ซ่ึงสามารถชวยคงสภาพการทํางานของ

สมองไว (Lock, 1996)  ทําใหผูปวยอยูในสภาพผัก คือหายใจไดแตตองพ่ึงเครื่องชวยหายใจ

ตลอดเวลา ไมรูสึกตัว และสื่อสารกับคนอ่ืนไมได จึงทําใหการนิยามสภาพการ “มีชีพ” และ “ตาย” 

                                                           
1 ประมาณสิบปท่ีผานมา  สังคมไทยเริ่มมีการพูดถึงการตายดีหรือการตายอยางมีศักดิ์ศรีหรือ

มีคุณภาพ วาหมายถึงการตายอยางสงบ ไมทุกขทรมานกับการรักษา หรือดิ้นรน ยื้อยุดกับความตาย

โดยอาศัยเครื่องมือทางการแพทย อาจกลาวไดวา ประเด็นเกิดข้ึนพรอมกับความกาวหนาของ

เครื่องมือทางการแพทยท่ีถูกใชในการยื้อชีวิตของผูปวย แตขณะเดียวกันก็ทําใหผูปวยตองอยูในสภาพ

ท่ีไมอาจชวยเหลือตนเองหรือสื่อสสารกับคนในครอบครัวได อยูในสภาพก่ึงหลับก่ึงตื่น หรือผัก ตองพ่ึง

เครื่องชวยหายใจตลอดเวลา  
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ดวยเกณฑ “สมองตาย” เขามามีบทบาทในการตัดสินการตาย นิยามภาวการณตายจึงมีเรื่อง

การแพทยเขามาเก่ียวของ และโรงพยาบาลกลายเปนสถานท่ีใหการดูแลผูปวยระยะสุดทาย  

งานของ  Walter (1994) เรื่อง The Revival of Death ศึกษาการเปลี่ยนแปลง

รูปแบบการตาย การเปลี่ยนแปลงวิธีการดูแลผูปวยกอนเสียชีวิตในอังกฤษ  เขากลาววาแนวคิดปจเจก

นิยมในสังคมตะวันตก ทําใหการตายของคนสมัยใหมเปนเรื่องสวนตัว พิธีกรรมท่ีเคยเกิดข้ึนชุมชนและ

มีคนในครอบครัวและชุมชนมีสวนรวมในการไวอาลัยไดจางหายไป  อํานาจการดูแลผูปวยระยะ

สุดทายไปอยูในมือของแพทยผูเชี่ยวชาญแทนท่ีจะเปนหนาท่ีของนักบวช สถานท่ีตายก็เปลี่ยนจาก

บานเปนโรงพยาบาล  โดยเฉพาะอยางยิ่งคนท่ีปวยเปนโรคเรื้อรัง กระท่ังมีผูปวยจํานวนหนึ่งแสดง

ความจํานงในการเลือกวิธีการตายของตนเอง ดวยการไมยอมใหแพทยชวยชีวิตหากตนหยุดหายใจ 

และตองการอยูในความสงบ ทําใหเกิดการเรียกรองสิทธิในการเลือกตาย (right to die) ในอังกฤษจึง

เกิดกลุมชวยเหลือผูปวยระยะสุดทาย จัดสถานพักฟนและดูแลผูปวยระยะสุดทาย (hospice care) 

เพ่ือชวยใหผูปวยจากไปอยางสงบ และไมตองทนทุกขกับการรักษาทางการแพทย  โดยจัดสถานท่ีให

เหมือนบานมากท่ีสุด บางแหงมีท่ีพักใหกับคนในครอบครัวดวย มีเจาหนาท่ีใหคําปรึกษาและรับฟง

ผูปวย (counsellor) ผูดูแลซ่ึงอาจเปนพยาบาลวิชาชีพหรืออาสาสมัครท่ีไดรับการ ฝกฝน  ใหการดูแล

ตามแตผูปวยจะยินยอม เปนการดูแลแบบองครวม ท่ีคํานึงถึงความตองการดานรางกาย จิตใจ จิต

วิญญาณและสังคมของผูปวยเปนสําคัญ (Walter, 1994, P.88) 

เม่ือมีระบบหลักประกันสุขภาพและบริการการแพทยท่ีแพรหลาย ทําใหการชวยชีวิต

ดวยเครื่องมือทางการแพทยท่ีเหมาะสมกับการตัดสินใจยุติการชวยชีวิตผูปวยระยะทาย เปนสิ่งท่ีถูก

ตั้งคําถามวาใครควรมีอํานาจหรือสิทธิในการตัดสินใจ และควรนิยามการตายของผูปวยเรื้อรังหรือ

ผูสูงอายุจากอะไร  งานดานมานุษยวิทยาของ Long (2005) ศึกษาการใหความหมายและลักษณะ

ของการ “ตายดี” ในสังคมญี่ปุน เปรียบเทียบกับสังคมอเมริกัน พบวา  ศาสนาและความเชื่อท่ีตางกัน

ทําใหการนิยามการตายและวิธีการปฏิบัติตอคนใกลตายตางกัน  คนญี่ปุนนิยามวาการตายดี คือ การ

นอนหลับและสิ้นลมไปโดยไมทุกขทนทรมานหรือเจ็บปวด Long ยกตัวอยาง ชายญี่ปุนวัย 80 ท่ียัง

สุขภาพแข็งแรงดี หลังจากกินขาวเชา ลูกออกไปทํางานกันแลว แตพอสายของวันหนึ่งก็นอนสิ้นใจ  

ท้ังท่ีเม่ือเย็นวาน เขายังนั่งพูดคุย ดูทีวี กินขาวรวมกับคนในครอบครัวอยู หรือพระในวัดท่ีนั่งภาวนา

แลวสิ้นใจไปท้ังท่ียังอยูในทาสวดมนต เปนตน  

นอกจากนี้ทางเลือกในการตายและการดูแลระยะสุดทายในวัฒนธรรมญี่ปุนยังมีปจจัย

อ่ืนกําหนดดวย ไดแก ระบบประกันสุขภาพ  ระบบการดูแลผูสูงอายุระยะยาวท่ีจัดโดยรัฐ (ผูสูงอายุ 

65 ปข้ึนไป มีสิทธิไดรับการตรวจรางกายและรักษาประจําทุกเดือน) ระบบการดูแลผูปวยระยะสุดทาย 

(Hospice care  และ Palliative care) Long พบวาคนญี่ปุนท่ีปวยดวยโรคเรื้อรัง รวมท้ังผูสูงอายุมัก

ไดรับการดูแลเบ้ืองตนจากคนในครอบครัว ขณะเดียวกันก็มีระบบการดูแลผูสูงอายุระยาว ท่ีรัฐจัดให
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โดยออกคาใชจายในการตรวจและรักษาใหแกผูสูงอายุ บางครั้งมีเจาหนาท่ีมาเยี่ยมบาน ซ่ึงเปนสวน

หนึ่งท่ีทําใหผูสูงอายุญี่ปุนอายุยืน กรณีผูสูงอายุปวยเปนโรคเรื้อรังและคนในครอบครัวรูสึกวาไมมี

ความสามารถพอจะรับมือได ก็จะสงผูปวยไปอยูโรงพยาบาล บางคนตองอยูในโรงพยาบาลเปนเวลา

ยาวนาน  และบางคนก็อยูจนเสียชีวิตในโรงพยาบาล จะเห็นไดวาบริบททางสังคมท่ีเปลี่ยนไปทําใหคน

ดูแลในชวงแรกอาจเปนคนในครอบครัว แตเม่ือมีสวัสดิการดูแลผูสูงอายุ อํานาจการจัดการความ

เจ็บปวยและความตายก็เคลื่อนจากบานไปสูโรงพยาบาล   

สวนในอเมริกาคิดวาการตายดีคือการมีสิทธิเลือกเพราะการตายเปนสิทธิสวนบุคคล 

ผูปวยสามารถเลือกท่ีจะไมรับการรักษาดวยยาเพ่ือประคับประคอง แตเลือกท่ีจะอยูในโรงพยาบาลใน

สวนท่ีจัดหอผูปวยสําหรับผูปวยระยะสุดทายท่ีมีในบางโรงพยาบาลได  

การดูแลผูสูงอายุท่ีมีชีวิตอยูระหวางความเปนกับความตาย  กอใหเกิดความสับสนตอผูท่ี

มีหนาท่ีดูแลผูสูงอายุ  ในชวงทศวรรษ 1990 ผูดูแลผูสูงอายุไดรับความสนใจจากนักจิตวิทยา สังคม

สงเคราะห พยาบาลและนักวิทยาการดานสูงอายุ มีขอเสนอวาควรดูแลผูสูงอายุท่ีใกลตาย โดย

คํานึงถึงความตองการสวนบุคคลท้ังทางกายและจิตใจ  ใหการสนับสนุน ชวยเหลือกําลังใจแกคนใน

ครอบครัวท่ีทําหนาท่ีดูแลผูสูงอายุท่ีปวยเรื้อรังหรือมีความจําเสื่อม   

เพราะชวงสูงวัย (ไมวาจะปวยหรือไมปวย) ชวงเวลาทายสุดกอนกาวขามไปสูความตายก็

เปนชวงเปลี่ยนผาน (Transition หรือ Liminality) 3 4

1 สําคัญชวงหนึ่งของชีวิต  เปนสภาวะกํ้าก่ึง มี

ความผันแปร ไรเสถียรภาพ (van Gennep, 1969) ผูสูงอายุแตละคนมีชวงเวลาในสภาวะนี้ไมแนนอน

และไมเทากัน เม่ือผูสูงอายุปวยมากข้ึนและความจําเสื่อมลง ผูท่ีมีหนาท่ีเก่ียวของกับผูสูงอายุ ตอง

เผชิญกับความทาทายในการตัดสินใจเลือกวิธีการดูแลผูสูงอายุ เพราะการเคลื่อนยายจากชวงสูงวัย 

รางกายและความจําเสื่อมไปสูความตาย เปนสภาวะท่ีกําลังเปลี่ยนผานไปสูอีกสภาวะหนึ่ง ซ่ึงไมมีใคร

                                                           
1 ใน The Rites of Passage งานชาติพันธุวรรณนาของ van Gennep อธิบายแนวคิดเรื่อง

ชวงเปลี่ยนผานสถานภาพ (Liminality) วาเปนชวงเวลากํ้าก่ึงระหวางความตายกับความมีชีวิตอีกครั้ง 

เชน ในพิธีเปลี่ยนผานชวงวัยจากเด็กเปนผูใหญ  จะมีสัญลักษณของการแสดงใหเห็นการสิ้นสุดลงของ

วัยเด็ก และเลื่อนเขาสูวัยผูใหญ ตองแสดงถึงการเกิดใหม มีการเฉลิมฉลอง เหมือนมีประตูก้ันระหวาง

สองโลกเอาไว ชวงกอนจะกาวขามจากสภาวะเดิมไปสูสภาวะใหม เปนชวงเวลาท่ีตองสลายสภาวะเดิม

ลงกอน จึงจะสามารถเขาไปสูสภาวะใหมได แตไมมีสังคมใดกลาวถึงพิธีกรรมเปลี่ยนผานสถานภาพ

บริเวณรอยตอระหวางชวงวัยกลางคนสูความสูงวัย ท้ังท่ีพ้ืนท่ีและชวงเวลาระหวางกอนท่ีสูความตาย 

เปนชวงเวลาท่ีมีความไมแนนอนสูง เปนชวงท่ีเลือนราง ไรความชัดเจน จึงกอใหเกิดความไมแนใจ 

ความหวาดกลัวและวิตกกังวลท้ังตัวผูสูงอายุและคนในครอบครัว  
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บอกไดวาจะรูสึกหรือเปนอยางไร จึงเปนสภาวะท่ีนาสะพรึงกลัว และมีความไมแนนอนสูง ตางจาก

การเปลี่ยนผานจากวัยเด็กมาสูวัยรุน หรือวัยรุนไปสูวัยผูใหญ  ซ่ึงเปนการเปลี่ยนไปสูภาวะเจริญงอก

งาม เหมือนแสงสวางในชวงเวลากลางวัน ตรงขามกับการเปลี่ยนจากวัยผูใหญเปนสูงวัยกลับเปนการ

เดินทางไปสูความเสื่อมลง เพ่ือจะขามเสนแบงจากโลกท่ีมองเห็นไปสูอีกโลกท่ีมองไมเห็น  

ในสหรัฐอเมริกา บทความของ Kaufman (2006) เรื่อง Dementia-Near- Death and 

“Life Itself” แสดงใหเห็นกระบวนการดูแลผูสูงอายุท่ีปวยเปนอัลไซเมอรในโรงพยาบาล  โดยสังเกต

ปฏิสัมพันธของแพทยและพยาบาลตอญาติและผูปวยอัลไซเมอร ในหองผูปวยระยะวิกฤติ ผูปวยสอง

คนมีอายุมากกวาเกาสิบป และปวยเปนอัลไซเมอรมานานกวาสิบป แพทยตอเครื่องชวยหายใจ สาย

ยางใหอาหาร ใหกับผูปวย เฝาสังเกตอาการนานสองสามวัน ก็บอกญาติของผูปวยวาผูปวยไม

ตอบสนองตอการรักษา (หมายถึง ใหยาแลวไมไดผล ใหอาหารทางสายยางแตรางกายยอยไมได ตอง

ใชเครื่องชวยหายใจและออกซิเจนตลอดเวลา ไมลืมตาเม่ือมีคนเรียก) แพทยจึงปรึกษาญาติเพ่ือจะยุติ

การใหความชวยเหลือดวยวิธีทางการแพทยและปลอยใหตายอยางธรรมชาติ (คือหยุดหายใจและหัวใจ

หยุดเตน) ญาติคนหนึ่งอยูในภาวะสับสนวาควรจะยืนยันใหแพทยรักษาตอหรือควรจะยุติการรักษา 

ในขณะท่ีอีกครอบครัวหนึ่งเตรียมตัวยายผูปวยกลับบานพรอมกับเครื่องชวยหายใจเพ่ือรอใหลูกของ

ผูปวยอีกสองคนซ่ึงอยูตางประเทศกลับมากอน ภาพผูปวยอัลไซเมอรท่ียังหายใจไดดวยเครื่องชวย

หายใจ เหมือนมีชีวิตแตสื่อสารไมได จะเรียกวายังดํารงชีวิตอยูไดหรือไม และเกิดคําถามวาการตาย

อยางธรรมชาติหรือตายอยางมีคุณภาพเปนอยางไร การชวยเหลือดวยวิทยาการทางการแพทยจึงทํา

ใหญาติของผูปวยกังวลตอการจากไปของผูปวย  

อาการความจําเสื่อมและภาวะจิตใจท่ีแปรปรวนของผูสูงอายุในชวงทายของชีวิต ทําให

คนในครอบครัวของผูสูงอายุรูสึกวาตนไมมีความรูมากพอและไมสามารถรับมือได งานศึกษาผูดูแล

ผูสูงอายุในชวงทายของชีวิต จากบทความของ Hinton และคณะ (2006) เรื่อง The Borderland of 

Primary Health care : Physicians and Family Perspectives on “Troublesome” 

Behaviors of People with Dementia ศึกษาความเขาใจของครอบครัวตออาการความจําเสื่อม

และพฤติกรรมท่ีเปลี่ยนไปของผูสูงวัย การวินิจฉัยอาการความจําเสื่อมของแพทย ในระบบบริการ

สุขภาพปฐมภูมิ ตองการคนหาผูปวยท่ีอาการเริ่มตนของความจําเสื่อม เพ่ือสามารถใหการรักษาและ

ชะลอการขยายของโรค โดยอาศัย DMS-IV1 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

                                                           
1 คู มือการวินิจฉัยและสถิติสํ าหรับความผิดปกติทางจิต จัดทําโดยสมาคมจิตเวช 

สหรัฐอเมริกา ถูกใชอางอิงอยางกวางขวางโดยแพทยและนักวิจัยท่ีเก่ียวกับผูปวยความผิดปกติทางจิต 

อารมณและสมอง ปจจุบันใช DMS-V (2013) นอกจากนี้ในการวินิจแยกโรคและอาการเจ็บปวย ยังใช
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Disorders) เปนคูมืออางอิง ซ่ึงมีเกณฑกําหนดวาหากผูปวยมีการรับรูและความสามารถการทํางานท่ี

ลดลง (cognitive symptoms and functional decline) ก็จะถือวาเปนโรคความจําเสื่อมซ่ึงมี

หลากหลายแบบ  

 Hinton ไดรูจักคูสามีภรรยาท่ีสูงอายุ ภรรยาตองดูแลสามีท่ีไดรับการวินิจฉัยวาเปน

ความจําเสื่อม หรืออัลไซเมอร (เคยจัดอยูในกลุม degenerative dementia) มีอาการโวยวาย โกรธ

เกรี้ยว บางครั้งก็ทุบกําแพงเสียงดัง เนื่องจากคับของใจท่ีไมสามารถจดจําเรื่องราว และทํางานท่ีเคย

ทําบางอยางได ในชวงสองปท่ีผานมาเธอสังเกตเห็นวาสามีของเธอมีอารมณรุนแรงและเครียดมากข้ึน

เรื่อยๆ ทําใหเธอรูสึกเครียดและเปนทุกขมาก จากพฤติกรรมท่ีเปนปญหาในการใชชีวิต การจําเรื่อง

บางเรื่องได หรือการจําบางสิ่งไมได เปนสิ่งท่ีคุกคามความสัมพันธของคนปวยกับคนในครอบครัว การ

แสดงอาการโกรธเกรี้ยว ทุบกําแพงบาน นํามาซ่ึงความทุกขใจของคนดูแล ผูปวยเปนทุกขจาก

ความรูสึกสูญเสียความสามารถและตัวตน ท้ังยังวิตกกังวลตอความเปนอยูของคูชีวิตและคนใน

ครอบครัว งานศึกษาชิ้นนี้สะทอนใหเห็นความทุกขของคนในครอบครัวในฐานะของผูดูแล และ

ความรูสึกถึงขอจํากัดของตนเองในการไมสามารถเขาใจผูปวยได และเสนอแนะวาการคนหาผูปวย

และคาดการณอาการความจําเสื่อมไดอยางแมนยํา จะเปนทางออกในการชวยบรรเทาความทุกขของ

ผูปวยและญาติจากการท่ีตองดูแลคนความจําเสื่อม 

การศึกษาความเปลี่ยนแปลงของความรู ท่ีสงผลตอการปฏิบัติตอคนแกไมมากก็นอยใน

ระดับตางๆ ทําใหเห็นชัดวา “ความแก” ไมใชเปนเพียงเรื่องของสรีรวิทยา/วิทยาศาสตรการแพทย

เทานั้น แตเปน “สรีรวิทยาวัฒนธรรม” กลาวคือ เม่ือวิทยาศาสตรการแพทยพบวากระบวนการแก 

เกิดจากความเสื่อมของเซล และความเสื่อมนี้นําไปสูความเจ็บปวย ก็ทําใหนักวิทยาศาสตรการแพทย

สนใจวาความปกติของความแกเปนอยางไร แตการแพทยก็ทําไดเพียงบันทึกลักษณะอาการ พยาธิ

สภาพท่ีเกิดกับรางกายสวนตางๆ ของคนแกท่ีปวย และสรางขอสรุปเก่ียวกับความแกวาเปนความ

เสื่อมและเจ็บปวย การมีคนแกเปนจํานวนมากจึงเปนอุปสรรคตอการผลิตในชวงเวลาของการพัฒนา

และขยายตัวทางเศรษฐกิจ เปนภาระท่ีสังคมตองดูแล ทางออกเชิงนโยบายคือ การชะลอความเสื่อม

ของรางกายและจิตใจท่ีอาจนําไปสูความพิการ และหากเปนไปไดก็ควรสงเสริมใหคนแกดูแลสุขภาพ

ของตนเองตั้งแตยังอายุไมมาก เพ่ือลดความเสี่ยงในการเจ็บปวยเม่ือสูงวัยข้ึน 

  

                                                                                                                                                                      
รวมกับ ICD 10 (International Classification of diseases and Related Health Problems) 

ซ่ึงเปนบัญชีจําแนกและเปรียบเทียบโรคและปญหาสุขภาพท่ีใหรายละเอียดตางกัน 
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ท่ีนาสนใจคือการเพ่ิมข้ึนของประชากรสูงวัยทําใหอารมณ ความรูสึกของคนแกไดรับ

ความสนใจมากข้ึน จนมีงานศึกษาจํานวนมาก รวมท้ังทําใหความตาย ซ่ึงเปนเรื่องท่ีหลีกเลี่ยงไมได แต

ไมถูกพูดถึงในวงกวาง ไดรับการศึกษามากข้ึน ผานการศึกษาสภาวะใกลตายและการดูแลคนแกท่ีอยู

ในหวงสุดทายของชีวิต  
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บทที่ 2 

สรีรวิทยาวัฒนธรรมของความแกในสังคมไทย 

 

เชนเดียวกับในสังคมวัฒนธรรมอ่ืน สังคมไทยในชวงเวลาตาง ๆ ก็นิยามความแกและมี

วิธีบริหารจัดการคนแกแตกตางกัน แมประเทศไทยจะมีองคกรท่ีถูกตั้งข้ึนเพ่ือรองรับผูสูงอายุ มีระบบ

สวัสดิการ และหนวยงานท่ีดูแลและใหบริการแกผูสูงอายุ ตั้งแตกอน พ.ศ. 2500 แตเนื่องจากในเวลา

นั้นประเทศไทยยังมีประชากรสูงอายุไมมาก ความตองการแรงงานเพ่ือการผลิตทําใหรัฐบาลให

ความสําคัญกับการเพ่ิมจํานวนประชากร สงเสริมสุขภาพอนามัยแมและเด็ก (กองสกล กวินรวีกุล, 

2545) มากกวาใหความสนใจกับความแกและคนแก  

ความตื่นตัวเรื่องการเพ่ิมข้ึนของจํานวนประชากรสูงอายุในประเทศตะวันตก ซ่ึงในชวง

นั้นถูกมองวาจะเปนภาระทางเศรษฐกิจและสวัสดิการในอนาคต องคการอนามัยโลกจึงผลักดันให

ประเทศตาง ๆ เห็นความสําคัญและเตรียมการรับมือกับประชากรสูงอายุท่ีจะเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็วใน

อนาคต ทําใหตั้งแต พ.ศ. 2523 รัฐบาลไทยเริ่มจัดบริการสุขภาพสําหรับผูสูงอายุ สงผลใหมีงาน

ศึกษาวิจัยเก่ียวกับความตองการและปญหาของผูสูงอายุ ดานสุขภาพ เศรษฐกิจ ความตองการบริการ

อ่ืนและนําไปสูขอเสนอหลากหลายแบบ  

บทนี้เปนการทบทวนความเขาใจและการสรางความรูเก่ียวกับความแกและคนแกใน

สังคมไทย เริ่มตั้งแตในสมัยรัชกาลท่ี 5 จนถึงปจจุบัน เพ่ือดูวาสรีรวิทยาวัฒนธรรมของความแกใน

สังคมมีลักษณะอยางไร 

 

2.1 ความแก คนแก กอนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  

 

หากใชการหยุดทํางานเปนเกณฑในการจําแนกคนหนุมสาว (วัยทํางาน) ออกจากคนแก  

อาจกลาวไดวา ประเทศไทยเริ่มมีผูสูงวัยมาตั้งแต พ.ศ. 2444 ในสมัยรัชกาลท่ี 5 ท่ีเริ่มมีขอกําหนด

เก่ียวกับการหยุดทํางานของขาราชการพลเรือนและทหาร ในพระราชบัญญัติเบี้ยบํานาญทหารและ

ขาราชการพลเรือนฉบับแรก ระบุวาใหขาราชการไดรับเบี้ยบํานาญหลังจากเกษียณอายุท่ี 55 ป  

พระราชบัญญัติฉบับนี้ไดรับการแกไขเม่ือป พ.ศ. 2482  กําหนดวา ขาราชการพลเรือนและทหาร

เกษียณอายุ เม่ือมีอายุครบ 55 ป แตสามารถตออายุการทํางานไดคราวละหนึ่งป และไมเกินอายุ 60 

ป ขณะท่ีคนในอาชีพอ่ืนๆ ยังไมมีกําหนดอายุท่ีตองหยุดทํางาน ในชวงเวลานั้นประเทศไทยยังมี

จํานวนประชากรท่ีมีอายุเกิน 60 ป ไมมากนัก และการนับอายุยังไมแนนอน เพราะยังไมมีการทําบัตร
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ประจําตัวประชาชน 3 6

1 กระท่ังป พ.ศ. 2452 กระทรวงมหาดไทยเริ่มมีการจดทะเบียนราษฎรไทย 3 7

2 

จัดทําทะเบียนคนเกิด คนตาย ครอบคลุม 25 ตําบลในมณฑลกรุงเทพฯ และปตอมาก็สํารวจจํานวน

คนท่ีอาศัยอยูในประเทศไทยครบถวนทุกมณฑล แลวเสร็จในป พ.ศ. 2454 นับเปนการสํามะโน

ประชากรไทยครั้งแรกของไทย และเม่ือมีการเก็บสถิติประชากรอยางเปนระบบโดย “กรมสถิติ

พยากรณ”38

3 (สํานักงานสถิติแหงชาติ) ท่ีตั้งข้ึนเม่ือ พ.ศ. 2458 และเก็บสถิติเรื่อยมา กระท่ังกอนเริ่มมี

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2504) สํานักสถิติแหงชาติก็เริ่มโครงการสํามะ

                                                           
1 กอนจะมีพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวประชาชน พ.ศ. 2486  ผูท่ีตองเดินทางคาขายตาง

เมืองตองไปทําหนังสือเดินทางสําหรับราษฎร ท่ีกรมการอําเภอ ซ่ึงจะระบุชื่อ ท่ีอยูอาศัย รูปพรรณ 

เพ่ือประโยชนในการปกครองทองท่ีและการควบคุมราษฎรของทางราชการ แตประกาศและบังคับใช

เฉพาะราษฎรในจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรีเทานั้น  
2 พ.ศ.2448 ชวงปลายรัชกาลท่ี 5 แมวาจะเริ่มมีการนับจํานวนพลเมืองในประเทศไทย หรือ 

“ยอดบัญชีพลเมือง” มีการสํารวจจํานวนพลเมืองชาย หญิง วาเปนคนชาติพันธุใด มีการยายเขาออก

ในเขตปกครองมณฑลตาง ๆ จํานวนเทาใด แตก็ครอบคลุมพ้ืนท่ีเพียง 12 มณฑลจากท้ังหมด 17 

มณฑลท่ีสังกัดกระทรวงมหาดไทยเทานั้น เม่ือเริ่มมีการจดทะเบียนราษฎรไทยตามหัวเมืองในป พ.ศ.

2458 ระบบการจดทะเบียนคนเกิด คนตาย และบังคับใชท่ัวประเทศในป พ.ศ.2459 และในป พ.ศ.

2460 มีการประกาศใช พระราชบัญญัติการตรวจสอบบัญชีสํามะโนครัว และการจดทะเบียนคนเกิด 

คนตาย คนยายถ่ิน ตอมาป พ.ศ.2478 ไดมีการใหจดทะเบียนสมรส และการหยาราง การจดทะเบียน

นี้ดําเนินการโดย สํานักบริหารการทะเบียนราษฎร กระทรวงมหาดไทย  
3 กรมสถิติพยากรณ ตั้งในสมัยรัชกาลท่ี 6 สังกัดกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ โดยมี

ผูเชี่ยวชาญจากตางประเทศเปนท่ีปรึกษา ซ่ึงนอกจากจะรายงานทะเบียนการเกิด การตายจากการจด

ทะเบียนราษฎรแลว ยังขยายงานรวบรวมทะเบียนตาง ๆ ในเชิงพาณิชย จึงเปลี่ยนเปนกรมพาณิชย

และสถิติพยากรณ  มีหนาท่ีจัดทําสถิติสาขาตาง ๆ ขอมูลสภาพภูมิประเทศ สภาพอากาศ ปริมาณ

น้ําฝน ผลผลิตการเกษตร ปริมาณการคาขาย เปนตน และพิมพรายงานสถิติรายประจําป พ.ศ. 2459 

(Statistical Yearbook) เปนภาษาอังกฤษเปนฉบับแรก กรมสถิติพยากรณ ถูกโยกยายไปสังกัด

หนวยงานอ่ืนหลายครั้ง กระท่ังเม่ือมีสภาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ จึงขยายการทําสถิติรวมกับ

กระทรวงเกษตราธิการ ทําสํามะโนเกษตรท้ังราชอาณาจักรเปนครั้งแรก เม่ือ พ.ศ. 2493 และเปลี่ยน

ชื่อเปน “สํานักงานสถิติกลาง” ทําหนาท่ีสงเสริม ประสานงานสถิติกับหนวยงานของรัฐ ทําสํามะโน 

สํารวจ ศึกษาอบรมวิชาสถิติและทําวิจัยดานสถิติ   
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โนประชากรเม่ือ พ.ศ. 2503 และโครงการสํารวจการใชจายของครอบครัว และทําสํามะโนประชากร

ไทยอยางตอเนื่องทุก 10 ป391 (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2557)   

ชวงหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 รัฐไทยเริ่มจัดสวัสดิการสําหรับผูมี

ฐานะยากลําบาก ในสมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม เปนนายกรัฐมนตรี มีพระราชบัญญัติควบคุม

ขอทาน พ.ศ. 2484  เพ่ือดูแลสงเคราะหกลุมคนยากไร คนเรรอนไรท่ีอยู และเพ่ือรักษาความสงบ

ภายในประเทศ คนเหลานี้จะไดไมตองเปนคนเรรอนทําความเดือดรอนรําคาญแกคนอ่ืน ท้ังยัง

ประกาศรัฐนิยม 4 0

2 ฉบับท่ี 12 (ประกาศเม่ือวันท่ี 28 มกราคม 2485) ระบุการใหชวยเหลือ คุมครอง

เด็ก คนชรา คนทุพพลภาพในการสัญจรไปมาหรือในการหลบหลีกภัยภยันตราย (อเนก นาวิกมูล, 

2544, น.19)  ท้ังยังมีคําขวัญรณรงคเรื่องนี้วา  “การชวยเหลือ หรือใหเกียรติยสแกสตรีเพส หรือคน

ปวย คนชรา ตามสมควน เปนหนาท่ีของคนไทย ผูมีวัธนธัม” ตอมารัฐบาลก็สรางสถานสงเคราะห

คนชราแหงแรกท่ีบานบางแค กรุงเทพมหานคร เม่ือวันท่ี 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2496 โดยใหกรม

ประชาสงเคราะหดูแลตามนโยบายการจัดสวัสดิการสังคม ชวยเหลือ สงเคราะหขอทานและคนชราท่ี

ไมสามารถชวยเหลือตนเองได ฐานะยากจน ไรท่ีอยูอาศัย หรือไมสามารถอยูกับครอบครัวได โดยจัดท่ี

พัก อาหารและใหการรักษาพยาบาล และรับไดตั้งสถานสงเคราะหคนชราในสวนภูมิภาคไดแก สถาน

สงเคราะหคนชราบานธรรมปกรณวัดมวง จังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ. 2497) สถานสงเคราะหคนชรา

บานธรรมปกรณ จังหวัดเชียงใหม (พ.ศ. 2498) สถานสงเคราะหคนชราบานธรรมปกรณบานโพธิ์

กลาง (เดิมใชชื่อสถานสงเคราะหคนชราบานธรรมปกรณ สวนหมอน จังหวัดนครราชสีมา กอตั้งเม่ือ 

พ.ศ. 2510) สถานสงเคราะหคนชราบานบางละมุง จังหวัดชลบุรี สถานสงเคราะหคนชรานครปฐม 

(พ.ศ. 2512) สถานสงเคราะหคนชราบานทักษิณ จังหวัดยะลา (พ.ศ. 2512)  และสถานสงเคราะห

                                                           
1 ในประเด็นเก่ียวกับผูสูงอายุ สํานักสถิติแหงชาติเริ่มทําสํามะโนประชากรผูสูงอายุเปนกลุม

เฉพาะ ครั้งแรกเม่ือ พ.ศ. 2537 โดยมีขอมูลสําคัญท่ีเก่ียวของกับผูสูงอายุ ไดแก ภาวะสุขภาพ ท่ีอยู

อาศัย รายได อาชีพและการทํางาน ลักษณะครอบครัว ประเมินสุขภาพจิต เปนตน และไดทําการ

สํารวจตอเนื่องในป พ.ศ. 2545, 2550, 2554, 2557  
2 รัฐบาลในเวลานั้นมีแนวคิดวาการมีประชากรมากจะทําใหประเทศชาติม่ันคง โดยใช

แนวทางรัฐนิยม 12 ฉบับ ตั้งแต พ.ศ. 2482 ถึง 2485 เห็นไดจากประกาศรัฐนิยมฉบับท่ี 11 สงเสริม

สุขภาพอนามัยและจิตใจ ชวยเหลือเรื่องสุขอนามัย การกินอยู การใชเวลาวางใหเปนประโยชน เพ่ือให

คนในชาติแข็งแรง สามารถทํางานและผลิตไดมากข้ึน ในชวงเวลานั้นประเทศไทยมีประชากรเพียง 14 

ลานคน  รัฐบาลจึงสงเสริมการเพ่ิมจํานวนประชากร โดยใหรางวัลแกครอบครัวท่ีมีลูกจํานวนมาก  

และสั่งหามนําเขาเครื่องคุมกําเนิดทุกชนิดจากตางประเทศ ควบคูกับการสงเสริมสนับสนุนให

ประชาชนมีสุขอนามัยและสภาพความเปนอยูท่ีดี มีคุณภาพ  
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ค น ช ร า บ า น จั น ท บุ รี  จั ง ห วั ด จั น ท บุ รี  ร ว ม ท้ั ง จั ด ตั้ ง ค ณ ะ สั ง ค ม ส ง เ ค ร า ะ ห ศ า ส ต ร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรในป พ.ศ. 2497 เพ่ือศึกษาองคความรูและพัฒนางานสังคมสงเคราะหของ

ไทย 4 1

1  ซ่ึงในชวงแรกก็ไมไดใหความสําคัญกับผูสูงอายุ กระท่ังมีการแกไขพระราชบัญญัติเบี้ยบํานาญ

ทหารและขาราชการพลเรือนในป พ.ศ. 2502 เปลี่ยนแปลงใหขาราชการท่ีจะไดรับเบี้ยบํานาญอันมี

เหตุจาก สูงอายุ (เนนโดยผูศึกษา) ไดเม่ือมีอายุ 60 บริบูรณ 

จะเห็นไดวาคนแกในสังคมไทยตั้งแต พ.ศ. 2444-2500 นิยามผูสูงอายุสองแบบคือ 

นิยามจากการเกษียณอายุราชการอายุ 55 ป ตอมาเปลี่ยนเปน 60 ป แบบท่ีสอง คนแกคือคนยากจน 

คนเรรอนและตองไดรับการสงเคราะหชวยเหลือ  

ชวงท่ีสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ โดยนําขอมูลจากสํามะโนประชากรมากําหนดทิศทางพัฒนาประเทศ รายงานภาวะประชากร

ไทย ในชวงแผนแรก (พ.ศ. 2504-2509) มีประชากรไทย ประมาณ 27 ลานคน และผูมีอายุมากกวา 

60 ป คิดเปนรอยละ 3.2 ของประชากรท้ังหมด 4 2

2 (สถาบันวิจัยประชากร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 

2552) และอายุคาดเฉลี่ยของผูสูงอายุชาย 55.9 ป และหญิง 62 ปเทานั้น ชวงทศวรรษ 2510-20 

ประเทศไทยมีอัตราการเกิดสูง ปญหาท่ีรัฐใหความสนใจคือ คนวัยทํางาน (15-60 ป) ตองรับภาระ

ดูแลเด็ก (อายุระหวาง 0-14 ป) และผูสูงอายุ (อายุ 60 ปข้ึนไป) อาจจะเพราะผูสูงอายุยังมีไมมากนัก 

                                                           
1 ทําหนาท่ีผลิตบุคลากรท่ีจะรองรับการทําหนาท่ีดูแล สงเคราะหคนชรา(รวมท้ังคนยากไร 

เด็กท่ีถูกทอดท้ิง ผูพิการ)  ทําใหมีการศึกษาคนควาและทําวิจัยเรื่องผูสูงอายุ  ดานสังคมสงเคราะห

ศาสตรเก่ียวกับผูสูงอายุ มาตั้งแต พ.ศ. 2517 หัวขอวิทยานิพนธของคณะในชวงป พ.ศ. 2517- 2522 

ประเด็นการศึกษาใหความสนใจเก่ียวกับครอบครัว เด็ก ปญหาและความตองการของคนชราในสถาน

สงเคราะหบานบางแค  ระหวาง พ.ศ. 2523-2529 มีงานศึกษาเก่ียวกับสุขภาพจิตผูสูงอายุ และพ.ศ. 

2530 เปนตนมา ปรากฏวามีการศึกษาเรื่องบทบาทของครอบครัวในการดูแลผูสูงอายุ การจัดบริการ

ใหตรงตามความตองการและความพึงพอใจของผูสูงอายุโดยศึกษาในสถานพยาบาล สถานสงเคราะห 

และในชุมชน และมีขอเสนอในการจัดสวัสดิการรูปแบบตางๆ  
2 จากสถิติรายป พ.ศ. 2510-2520 และรายงานการเติบโตของประชากรของโครงการจัดตั้ง

สถาบันประชากรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  มีขอมูลเปรียบเทียบประชากรวัยทํางานกับ

ประชากรท่ีเปนภาระ (เด็กและผูสูงอายุ) จําแนกประชากรตามอายุตั้งแต 0-14 เปนวัยเด็ก, 15-60 

เปนวัยทํางาน และมากกวา 60 ป เปนวัยสูงอายุมีการเปรียบเทียบอัตราการเกิด อัตราการตาย 

ในชวงเวลาดังกลาว อัตราการตายของเด็กสูงกวาอัตราการตายของผูสูงอายุ รัฐบาลจึงใหความสําคัญ

กับการเกิดมีชีพทําใหมีการสงเสริมสุขภาพอนามัยแมและเด็กมาก  
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รัฐไทยจึงยังไมถือวาจํานวนประชากรผูสูงวัยเปนปญหาเรงดวน เพราะชวงเวลานั้นยังมีอัตราการเกิด

สูงจึงหมายถึงการมีเด็กเปนจํานวนมาก ซ่ึงจะเปนภาระของคนวัยทํางานมากกวา  

ผูสูงอายุไดรับความสนใจจากแวดวงการแพทยมากกวาวัยอ่ืน เนื่องจากผูสูงอายุจํานวน

ไมนอยปวยเจ็บปวยดวยอาการทางระบบประสาทและสมอง แพทยท่ีมีบทบาทในการบุกเบิก

การศึกษาโรคในผูสูงวัย อันนําไปสูการสรางโครงสรางพ้ืนฐานทางการแพทยสําหรับผูสูงวัยในระยะ

ตอมา คือนายแพทยประสพ รัตนากร ซ่ึงเปนผูอํานวยการคนแรกของโรงพยาบาลประสาทพญาไท 

(ตอมาเปลี่ยนเปนสถาบันประสาทวิทยา) 4 3

1 เขาไดรับทุนการศึกษาตอดานประสาทวิทยาและจิตเวช 

เม่ือ พ.ศ. 2492 จากมหาวิทยาลัยอะดินเบอระ ประเทศอังกฤษ และมหาวิทยาลัยเพนซิลเวอรเนีย 

ประเทศสหรัฐอเมริกา เม่ือจบการศึกษาและกลับมาทํางานท่ีโรงพยาบาลโรคจิต 4 4

2 ตั้งแต พ.ศ. 2497  

นายแพทยประสพพบวา ผูปวยท่ีมีความผิดปกติของสมองและระบบประสาทสวนใหญเปนผูสูงวัย ผู

สูงวัยจํานวนหนึ่งยังเปนอัมพาตและมีปญหาดานอารมณ สภาพจิตใจแปรปรวนรวมดวย เขาเห็นวา

อาการทางจิตและภาวะเจ็บปวยปองกันได จึงรวมกับนายแพทยวิรัช มรรคดวงแกว ผูอํานวยการ

โรงพยาบาลสงฆ เผยแพรสูตร 5 อ (ออกกําลังกาย อากาศ อาหาร อุจจาระ และรักษาอารมณ) จัด

รายการวิทยุ “ใจเขา ใจเรา” ทุกเชาวันอาทิตย ตั้งแต พ.ศ. 2497 เปนตนมา และกอตั้งมูลนิธิวิจัย

ประสาทในพระบรมราชูปถัมภ 4 53 เม่ือ พ.ศ. 2503  เพ่ือศึกษาวิจัยภาวะความเจ็บปวยทางจิต ระบบ

ประสาทและสมองอยางเปนระบบ (แมโครงการวิจัยจะไมไดมุงศึกษาผูสูงอายุเปนหลัก แตคนท่ีมี

ความเจ็บปวยจากระบบประสาทและสมองก็มักเปนผูสูงอายุ) เม่ือปลายป พ.ศ. 2505 ยังไดตั้ง 

“ชุมนุมผูสูงอายุ” ท่ีโรงพยาบาลประสาท พญาไท (โดยไดรับเงินสนับสนุนจากมูลนิธิวิจัยประสาทใน

พระบรมราชูปถัมภ) โดยสมาชิกในชวงนั้น เปนแพทย พยาบาล ทหาร ตํารวจท่ีเกษียณแลว ชมรมจัด

กิจกรรมเดือนละ 1-2 ครั้ง ไดแก ออกกําลังกาย รับปะทานอาหารกลางวันรวมกัน และฟงความรู

เก่ียวกับการดูแลสุขภาพ  หนึ่งปหลังจากนั้น ก็เปดคลินิกผูสูงอายุเปนแหงแรกเม่ือเดือนมีนาคม พ.ศ. 

                                                           
1 เปดทําการ เม่ือ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2500  เนื่องจากจอมพล ป.พิบูลสงครามเคยติดตามการ

จัดรายการของนายแพทยประสพ ทางวิทยุกระจายเสียงจากกรุงโตเกียวอยูเสมอ นายแพทยประสพมี

สัมพันธอันดีกับทานและทานผูหญิงละเอียด ซ่ึงมีสวนสนับสนุนทําใหเกิดการตั้งโรงพยาบาลนี้ข้ึน จึง

ไดเชิญทานท้ังสองมาเปนประธานพิธีเปดโรงพยาบาล   
2 ปจจุบันคือ สถาบันจิตเวชศาสตรสมเด็จเจาพระยา กอตั้ง เ ม่ือ พ.ศ.2444 เดิมชื่อ 

โรงพยาบาลคนเสียจริต  
3 กรมหม่ืนพิทยาลาภพฤฒิยากร เปนองคประธานมูลนิธิ และตั้งคณะทํางาน ใหพระยา

บริรักษเวชการเปนประธาน  ศาสตราจารย นายแพทยหลวงพิณพากยพิทยาเภท และนายแพทย

ประสพ รัตนากรเปนกรรมาการเลขานุการและผูดําเนินการ   
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2506 เพ่ือตรวจหาความเสี่ยงของโรคท่ีมักพบในผูสูงอายุเพ่ือปองกันการเกิดโรค และทําการวิจัย

เก่ียวกับหลอดเลือดสมอง (หลอดเลือดสมองแตกหรือตีบ) ภาวะสมองเหี่ยวกอนวัย ซ่ึงกอใหเกิดความ

พิการทางกายและอาการผิดปกติทางจิตใจ โดยไดรับเงินอุดหนุนเพ่ือกิจกรรมวิชาการและดําเนินการ

โครงการจากองคการอนามัยโลก (WHO) และนําไปสูการตั้งหนวยวิจัยผูสูงอายุในปตอมา 

 

2.2 ความแก คนแกในสังคมไทย ในโลกสูงวัย 

 

 จะเห็นไดวากอน พ.ศ. 2525 รัฐไทยยังไมมีนโยบายเก่ียวกับผูสูงอายุอยางชัดเจน 

กระท่ังถูกกระตุนจากองคการสหประชาชาติท่ีริเริ่มใหมีการจัดประชุม “สมัชชาวาดวยผูสูงอายุ” เปน

ครั้งแรกเม่ือกรกฎาคม พ.ศ. 2525  ท่ีกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย การประชุมครั้งนี้มีเปาหมายให

ประเทศสมาชิกเห็นความสําคัญและปญหาของผูสูงอายุท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต  และรวมกันกําหนด

แผนปฏิบัติการนานาชาติเก่ียวกับผูสูงอายุเพ่ือนําไปประยุกตใชในแตละประเทศ ทําใหประเทศตาง ๆ 

ตองมีการเตรียมการกอนเขารวมประชุมดังกลาว  ในกรณีของประเทศไทย การเตรียมการเริ่มข้ึน

ตั้งแตปลายป พ.ศ. 2523 รัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท 4 6

1 ไดแตงตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจ

บริการสุขภาพมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทยบุญสม มารติน เปนประธาน และ

นายแพทยประสพ รัตนากร (ซ่ึงขณะนั้นเกษียณราชการแลว) เปนเลขานุการ เพ่ือเรงรัดการ

ดําเนินงานสาธารณสุขมูลฐานดวยการจัดการบริการใหประชาชนในระดับหมูบาน และระดับตําบล ให

มีโอกาสใชบริการปองกันโรค สงเสริมสุขภาพการรักษาพยาบาลเบื้องตน โดยใหการสงเคราะหผูมี

รายไดนอยและผูสูงอายุดานการรักษาพยาบาลเปนพิเศษ  คณะกรรมการชุดนี้มอบหมายใหกรมการ

แพทยจัดการอบรมเรื่องการดูแลผูสูงอายุใหแกแพทย พยาบาล นักสังคมสงเคราะหรวม 7 รุน จํานวน 

340 คน โดยมูลนิธิวิจัยประสาทในพระบรมราชูถัมภใหการสนับสนุนดานวิชาการ ท้ังนี้เพ่ือให

บุคลากรเหลานี้สามารถใหบริการผูสูงอายุในคลินิกและชมรมผูสูงอายุ ท่ีกระทรวงสาธารณสุขมี

นโยบายใหจัดตั้งข้ึน โดยเริ่มท่ีโรงพยาบาลลําปาง สิงหบุรี และอยุธยากอน  อยางไรก็ดี แมวาจะมี

คลินิกผูสูงอายุและชมรมผูสูงอายุในโรงพยาบาลบางแหงแลว แตชวงเวลานั้นก็ยังไมมีหนวยงานท่ี

ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบเรื่องผูสูงอายุโดยตรง 
                                                           

1 ในสมัยของรัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท (3 มีนาคม พ.ศ.2523 ถึง 30 เมษายน 2526) 

แถลงนโยบายดานสาธารณสุข ขอ  1 ความวา “จะเรงรัดการดําเนินงานโครงการสาธารณสุขมูลฐาน

ดวยการจัดการบริการใหประชาชนในระดับหมูบาน และระดับตําบล ใหมีโอกาสใชบริการ ปองกันโรค 

สงเสริมสุขภาพการรักษาพยาบาลเบื้องตน ท้ังนี้จะใหการสงเคราะหผูมีรายไดนอยและผูสูงอายุดาน

การ รักษาพยาบาลเปนพิเศษ โดยจะประสานความรวมมือกับภาคเอกชนดวย” 
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ตนป พ.ศ. 2524 รัฐบาลแตงตั้งคณะกรรมาธิการสาธารณสุข วุฒิสภา นายแพทย

ประสพ ซ่ึงขณะนั้นเปนท่ีปรึกษาสมัชชาโลกวาดวยผูสูงอายุ (WWA = World  Assembly on 

Ageing) เปนกรรมการคนหนึ่งในชุดนี้ เพ่ือจัดการประชุม รวบรวมขอมูล ปญหา รายงานสถานการณ 

สวัสดิการท่ีเก่ียวกับผูสูงอายุ เพ่ือท้ังรวบรวมเปนขอเสนอ นําไปจัดทํานโยบายและแผนบริการ

สงเคราะหผูสูงอายุ พอปลายป พ.ศ. 2524 กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุขไดรวมกับองคการ

อนามัยโลก จัดสัมมนาระดับชาติเก่ียวกับผูสูงอายุเปนครั้งแรกในประเทศไทย เรื่อง "บริการสุขภาพ

ผูสูงอายุ" ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2524 ท่ีกรุงเทพมหานคร ประเด็นหลักของการสัมมนาคือ จะทํา

อยางไรจึงจะสามารถใหบริการสุขภาพแกผูสูงอายุอยางท่ัวถึงทุกพ้ืนท่ีในประเทศ จึงมีการสํารวจทาง

ประชากรท่ีแสดงใหเห็นวาประเทศไทยจะมีประชากรผูสูงอายุสูงข้ึนเรื่อยๆ และผูสูงอายุสวนใหญอยู

ในพ้ืนท่ีหางไกล และแมจะมีอายุมากกวา 60 ปแลว ยังตองรับภาระดูแลเด็กและตองทํางานเลี้ยงชีพ 

ผูสูงอายุยังมีโรคและความเสื่อมของรางกาย  การศึกษายังพบวาหนวยบริการสาธารณสุขของรัฐยังมี

ไมครอบคลุมพ้ืนท่ีหางไกล ผูสูงอายุในชนบทจึงตองเดินทางไกลเพ่ือไปโรงพยาบาล ท้ังท่ีมีรายไดนอย

หรือไมมีรายไดเลย (บุญเลิศ เลียวประไพ, 2524)    

หลังการประชุมสมัชชาวาดวยผูสูงอายุ ท่ีกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย (พฤศจิกายน 

พ.ศ.2525) รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย (พลเอกสิทธิ์ จิรโรจน) เปนหัวหนาคณะ ไดนําเสนอ

ขอมูลและผลการประชุมเสนอตอท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี ทําใหมีมติตั้ง “คณะกรรมการผูสูงอายุ

แหงชาติ” โดยมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเปนประธาน และแตงตั้งคณะอนุกรรมระดับชาติ

ข้ึน 7 คณะ 4 7

1 เพ่ือกําหนดนโยบาย วางแผนและดําเนินกิจกรรมเก่ียวกับผูสูงอายุ มีการจัดทําแผน

ผูสูงอายุแหงชาติฉบับแรก (พ.ศ. 2525-2544) ข้ึน และกําหนดใหวันท่ี 13 เมษายนของทุกป เปนวัน

ผูสูงอายุแหงชาติ และวันท่ี 14 เมษายน เปนวันครอบครัว เพ่ือใหลูกหลานท่ีไปทํางานไกลบาน ได

กลับมาใชเวลาอยูกับผูสูงอายุและครอบครัว  

                                                           
1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการผูสูงอายุแหงชาติ เม่ือวันท่ี 9 กุมภาพันธ พ.ศ. 2525 มี

คณะอนุกรรมการท่ีดําเนินการ 7 คณะ ดังนี้ (1) คณะอนุกรรมกรรมการศึกษาวิจัยและวางแผนระยะ

ยาวเก่ียวกับผูสูงอายุ (2) คณะอนุกรรมการประสานงานบริการผูสูงอายุ (3) คณะอนุกรรมการ

สวัสดิการผู สู งอายุ  (4) คณะอนุกรรมการศึกษาวัฒนธรรมและกิจกรรมเ พ่ือผูสู งอายุ  (5) 

คณะอนุกรรมการวิเทศนสัมพันธกิจกรรมผูสูงอายุ (6) คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธกิจกรรม      

(7) คณะอนุกรรมการจัดหาทุนสงเสริมกิจกรรม 
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นอกจากนี้ สถาบันประชากรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 4 8

1 รวมกับกองวางแผน

ประชากรและกําลังคน สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ จัดสัมมนาเรื่อง 

“ผูสูงอายุในประเทศไทย” เม่ือ 3-4 พฤษภาคม พ.ศ. 2528 เนื้อหาการสัมมนาประกอบดวยการ

คาดการณจํานวนประชากรในอนาคต แนวโนมลักษณะลักษณะประชากร สังคมและสุขภาพผูสูงอายุ

ในประเทศไทย ปญหาและความตองการของผูสูงอายุทางเศรษฐกิจและสังคมกับการเปลี่ยนแปลงใน

สังคม ขอสังเกตเก่ียวกับบริการทางสังคมสําหรับผูสูงอายุ และมีการความกังวลวาจํานวนประชากร

สูงอายุจะเปนภาระทางเศรษฐกิจในอนาคต และเสนอแนวทางการพัฒนาผูสูงอายุ 

แผนผูสูงอายุแหงชาติฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2525-2544) 

แมการประชุม “สมัชชาวาดวยผูสูงอายุ” ท่ีจัดโดยองคการอนามัยโลกครั้งนี้ จะเปน

จุดเริ่มตนของนโยบายและแผนงานเก่ียวกับผูสูงอายุอยางจริงจังเปนครั้งแรก แตในทางปฏิบัติ 

คณะทํางานซ่ึงมาจากหลายสวนของราชการ ยังไมใหความสําคัญกับเรื่องนี้มากนัก และไมมีหนวยงาน

รับผิดชอบโดยตรง หลังจากเปลี่ยนรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ก็ไมมีการประชุมตอเนื่อง มี

เพียงแผนผูสูงอายุแหงชาติฉบับแรก (พ.ศ.2525-2544) ซ่ึงแบงงานออกเปนสองสวนคือ บริการทาง

สุขภาพและสวัสดิการสังคม  

ในดานสุขภาพอนามัยของผูสูงอายุ กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข เปนหนวยงาน

หลักท่ีรับผิดชอบ ในชวง 5 ปแรกของแผนผูสูงอายุแหงชาติ ยังไมมีการระบุโครงการเก่ียวกับผูสูงอายุ

ในแผนพัฒนาการสาธารณสุขแหงชาติ 4 9

2อยางชัดเจน กระท่ังในแผนพัฒนาการสาธารณสุขแหงชาติ 

ฉบับท่ี 6 (พ.ศ. 2530-2534) จึงมี “โครงการควบคุมโรคผูสูงอายุ” ซ่ึงเปนชวงท่ีกระทรวงสาธารณสุข

                                                           
1 ปจจุบันคือ วิทยาลัยประชากรศาสตร  
2 แผนพัฒนาสาธารณสุขแหงชาติเริ่มใชพรอมกับแผนพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจแหงชาติ 

ตั้งแต พ.ศ. 2504  แผนพัฒนาสาธารณสุขแหงชาติฉบับท่ี 1-3 (พ.ศ. 2504-2519) เนนการสงเสริม

วางแผนครอบครัว สวนแผนฯ 4 (พ.ศ. 2520-2524) และแผนฯ 5 (พ.ศ.2525-2529) จัดสรร

งบประมาณเพ่ือสรางสถานีอนามัยในพ้ืนท่ีหางไกลเพ่ิมมากข้ึน และขยายแนวคิดสาธารณสุขมูลฐาน 

เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมการดูแลสุขภาพตนอง โดยจัดอบรมคนในชุมชนเปนอาสาสมัคร

สาธารณสุขมูลฐาน (อสม.) และผูสื่อขาวสาธารณสุข (ผสส.) ใหมีความรู พ้ืนฐานเรื่องการดูแล

สุขอนามัย และสิ่งแวดลอม สามารถจัดการกับอาการเจ็บปวยเบื้องตนได ชวยเจาหนาท่ีสาธารณสุข

ติดตามและเฝาระวังการระบาดของโรคตามฤดูกาล เปนผูประสานงานกับเจาหนาท่ีสาธารณสุขในการ

ดูแลแมและเด็ก เปนตน เนื่องจากชวงเวลาดังกลาวยังมีจํานวนบุคลากรสาธารณสุขไมเพียงพอ  
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สนใจพฤติกรรมสุขภาพซ่ึงเปนสาเหตุของโรคไมติดตอ 5 0

1 การมีโครงการเฉพาะสําหรับดูแลผูสูงอายุ

ชี้ใหเห็นวา กลุมผูสูงอายุเปนกลุมท่ีไดรับความสนใจเพ่ิมมากข้ึน  ความรูและเทคโนโลยีการแพทยท่ี

ทันสมัยทําใหจํานวนประชากรสูงอายุ มากกวา 60 ปมีมากข้ึน เพราะมีอายุขัยเฉลี่ยมากข้ึน พ.ศ. 

2530 อายุขัยเฉลี่ยของผูชายอยูท่ี 65.6 ป ผูหญิง 70.9 ป (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2552)  

ระหวางวันท่ี 25-26 เมษายน พ.ศ. 2533 กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข ไดจัด

สัมมนาระดับชาติครั้งท่ี 2 เรื่อง “บริการสุขภาพผูสูงอายุ”  และไดแตงตั้ง “คณะทํางานจัดตั้งสถาบัน

สุขภาพผูสูงอายุ” เพ่ือหากลวิธีการบริการสุขภาพผูสูงอายุใหครอบคลุมท่ัวถึงและทันตอการ

เปลี่ยนแปลงของโรค นายแพทยบรรลุ ศิริพานิช อดีตรองอธิบดีกรมการแพทย (พ.ศ. 2522-2525) ซ่ึง

เกษียณอายุราชการแลว ทําหนาท่ีเปนท่ีปรึกษาโครงการผูสูงอายุ ใหกับกรมการแพทย เขาเปนคน

หนึ่งในผูผลักดันใหกรมการแพทยทําวิจัย 5 1

2 เพราะเปนหนวยงานท่ีเนนวิชาการ นายแพทยบรรลุยังทํา

วิจัยเก่ียวกับพฤติกรรมและการดําเนินชีวิตของผูสูงอายุท่ีอายุยืนยาวและแข็งแรง (2529) โดยสํารวจ

ผูสูงอายุท่ัวประเทศ และพบวามีผูสูงอายุท่ีมีอายุมากกวา 100 ปข้ึนไป ใน 16 จังหวัด ผูสูงอายุท่ีมี

อายุยืนสวนใหญอยูในชนบท แวดลอมดวยคนในครอบครัว ใชเวลาชวงบั้นปลายในแวดวงศาสนา มี

จิตใจแจมใส อารมณดี กระทรวงสาธารณสุขไดนําผลการวิจัยนี้จัดทําเปนเอกสาร สไลด วิดีโอเพ่ือ

เผยแพรวิธีการดําเนินชีวิตของผูสูงอายุท่ีมีอายุยืน 

                                                           
1 ท่ีผานมาโครงการดานสุขภาพมักจะแบงตามโรค เชน โครงการปองกันและควบคุม

โรคหัวใจ โครงการควบคุมโรคเบาหวาน โดยไมไดระบุวัยของผูปวย โครงการตางๆ ในแผนพัฒนาการ

สาธารณสุข ฉบับท่ี 6 (พ.ศ. 2530-2534) ท้ังหมด 15 โครงการ ไดแก (1) โครงการปองกันและ

ควบคุมโรคหัวใจ  (2) โครงการปองกันความพิการจากอุบัติเหตุ (3) โครงการควบคุมมะเร็ง (4) 

โครงการควบคุมโรคเบาหวาน  (5) โครงการควบคุมโรคผูสูงอายุ  (6) โครงการควบคุมโรคหูหนวก (7) 

โครงการปองกันและควบคุมความพิการแตกําเนิด (8) โครงการฟนฟูสมรรถภาพผูพิการในชุมชน  (9) 

โครงการควบคุมโรคปวดขอปวดเม่ือย  (10) โครงการควบคุมโรคนิ่ว  (11) โครงการควบคุมโรค

ผิวหนัง  (12) โครงการควบคุมโรคเลือด  (13) โครงการควบคุมโรคลมชัก  (14) โครงการควบคุมโรค

ผิวหนัง (15) โครงการควบคุมโรคเลือด 
2 ผลการวิจัยปรากฏเปนสวนหนึ่งของงานเขียน เวชศาสตรผูสูงอายุ และคูมือผูสูงอายุ ใน

เวลาตอมา  หลังจากนั้นสํานักสงเสริมสุขภาพ สังกัดกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข  ไดจัดทํา คูมือ

การสงเสริมสุขภาพท่ีพึงประสงคในผูสูงอายุสําหรับบุคลากรสาธารณสุข และแนวทางการดําเนินงาน

สงเสริมสุขภาพผูสูงอายุสําหรับบุคลากรสาธารณสุข เม่ือ พ.ศ. 2542 และสํานักสงเสริมสุขภาพ สังกัด

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข จัดทํา คูมือการพัฒนาศักยภาพ “ฒ ผูไมเฒา” เปนโครงการ

สรางสรรคภูมิปญญา พัฒนาสุขภาพจิตผูสูงวัยคุณภาพ เม่ือ พ.ศ. 2551  
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กระทรวงสาธารณสุขจัดงบประมาณสําหรับบริการทางการแพทยและสาธารณสุขแก

ผูสูงอายุ เปนครั้งแรกเม่ือ พ.ศ. 2534 จึงมีการจัดทําบัตรประจําตัวผูสูงอายุ สําหรับผูมีอายุ 60 ปข้ึน

ไป ผลักดันใหหนวยบริการสาธารณสุขจัดตั้งคลินิกผูสูงอายุและชมรมผูสูงอายุท่ัวประเทศ ทําใหมีการ

เก็บขอมูลความเจ็บปวยของผูสูงอายุ 5 2

1 เปนครั้งแรกดวย ในปตอมา รัฐบาลนายอานันท ปนยารชุน 

ประกาศใหผูสูงอายุมีสิทธิรับบริการสุขภาพฟรี พรอมกันนั้นก็ตั้ง “สถาบันพัฒนาสุขภาพและเวช

ศาสตรผูสูงอายุ” เปนหนวยงานระดับกองข้ึนเพ่ือเปนศูนยกลางในการพัฒนางานบริการสุขภาพ

สูงอายุ นายแพทยบรรลุไดรวมอยูในคณะทํางานดวย เขาคิดวา แมสถานภาพผูสูงอายุในปจจุบันยังดี

พอควร เพราะคนไทยยังใหความชวยเหลือ และลูกหลานยังคงเลี้ยงดูพอแม ปูยา ตายาย แตเขาเชื่อวา

ในอนาคตสภาพดังกลาวอาจเปลี่ยนไป ผูสูงอายุจึงตองชวยเหลือตนเองใหมากข้ึน จะหวังความ

ชวยเหลือจากผูอ่ืนทุกสิ่งทุกอยางคงเปนไปไดยาก และควรมีการเตรียมตัวกอนเกษียณอายุ (บรรลุ ศิริ

พานิช, 2541)  

เขาเห็นวาชมรมผูสูงอายุนาจะเปนกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนงานเก่ียวกับผูสูงอายุ ซ่ึง

กอนหนานี้กระทรวงสาธารณสุขก็สงเสริมใหมีการตั้งชมรมผูสูงอายุในโรงพยาบาลของรัฐแลว เขาจึง

ทําการสํารวจและศึกษารูปแบบการดําเนินการท่ีเหมาะสมของชมรมผูสูงอายุท่ัวประเทศ พบวาชมรม

ผูสูงอายุท่ีมีอยูตามโรงพยาบาลจํานวนมาก ยังทํามีกิจกรรมอยางตอเนื่อง บางชมรมท่ีลมไปเพราะไมมี

ความรูในการจัดการดังนั้นเขาจึงผลักดันใหมีการตั้งชมรมผูสูงอายุข้ึนตามภูมิภาค เพ่ือใหชมรม

ผูสูงอายุเปนสถานท่ีรวมกลุม ทํากิจกรรมของผูสูงอายุตามภูมิภาคตางๆ และดําเนินกิจกรรมโดย

ผูสูงอายุเอง โดยไมจํากัดวาตองอยูในโรงพยาบาล แตใหข้ึนกับความพรอมแตละพ้ืนท่ี (บรรลุ ศิริ

พานิช, 2542)  ในขณะนั้นนายแพทยบรรลุซ่ึงเปนนายกสมาคมสภาผูสูงอายุแหงประเทศไทยดวย 5 3

2 (ชู

                                                           
1 นิยามผูสูงอายุ คือ ชายหญิงท่ีมีอายุ 60 ปข้ึนไป และยังมีการแบงชวงอายุ เปน ผูสูงอายุวัย

ตน คืออายุ 60-69 ป, ผูสูงอายุวัยกลาง 70-79 ป, และผูสูงอายุวัยปลาย 80 ปข้ึนไป 
2 หลังจากเกษียณอายุราชการแลว พ.ศ.2528 นายแพทยบรรลุยังคงทํางานเก่ียวกับผูสูงอายุ

เรื่อยมา เม่ือพ.ศ. 2532 ผลักดันใหตั้ง “สภาผูสูงอายุแหงประเทศไทย” และทําหนาท่ีเปนนายกสภาฯ 

ซ่ึงทําหนาท่ีขับเคลื่อนการมีสวนรวมของผูสูงอายุในดานจัดการสวัสดิการสังคมเก่ียวกับผูสูงอายุ และ

สรางเครือขายชมรมผูสูงอายุท่ัวประเทศ ในการรวมรางธรรมนูญสุขภาพแหงชาติท่ีเกิดข้ึนระหวาง 

พ.ศ. 2543-2545 นายแพทยบรรลุจึงเปนแกนหลักในการจัดระดมความคิดเห็นเก่ียวกับการมีสวนรวม

สรางสุขภาวะจากกลุมและเครือขายผูสูงอายุท่ัวประเทศ นายแพทยบรรลุ (เดิมเปนศัลยแพทย) เคย

เขารวมประชุม“สมัชชาวาดวยผูสูงอายุ” เม่ือ พ.ศ. 2525 ในขณะท่ีดํารงตําแหนงรองอธิบดีกรมการ

แพทย มีโอกาสไปดูงานเก่ียวกับผูสูงอายุ ซ่ึงเขายอมรับวา แมจะเปนหมอคนเดียวในคณะท่ีไปประชุม 

แตก็ไมมีความรูดานผูสูงอายุเลย การประชุมครั้งนั้นทําใหเขาเริ่มสนใจเรื่องผูสูงอายุอยางจริงจัง 
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ชัย ศุภวงศ, 2542) ยังไดจัดทํา “คูมือชมรมผูสูงอายุ”5 4

1 แจกจายไปท่ัวทุกตําบลและอําเภอในจังหวัด 

เพ่ือใชเปนแนวทางในการกอตั้งชมรม (บรรลุ ศิริพานิช, 2550)  

สําหรับดานสวัสดิ การสั งคมของผู สู งอายุ  รัฐบาลใหกรมประชาสงเคราะห 

กระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบ กรมประชาสงเคราะหเคยใหความชวยเหลือผูสูงอายุในรูปแบบของ

การสงเคราะหท่ีอยูอาศัยมากอนหนานี้แลว ไดกอสรางสถานสงเคราะหคนชราเพ่ิมข้ึน เชน สถาน

สงเคราะหคนชราวาสนะเวศม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (พ.ศ. 2530) สถานสงเคราะหคนชราบาน

ภูเก็ต (พ.ศ. 2537) สถานสงเคราะหคนชราเฉลิมราชกุมารี (หลวงพอเปนอุปถัมภ) จังหวัดนครปฐม 

(พ.ศ. 2539) สถานสงเคราะหคนชราบานศรีตรัง จังหวัดตรัง (พ.ศ. 2540)  และสนับสนุนดานความรู

แกสถานพักฟน บําบัดและฟนฟูคนชราของเอกชนท่ีไมเก็บคาใชจาย ไดแก บานพักคนชราสําหรับ

มุสลิม(มูลนิธิเพ่ือคุณธรรม) เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ (2546) ศูนยพัฒนาฟนฟูสุขภาพผูสูงอายุ 

หลวงปูธัมมา พิทักษา วัดพระธาตุเรืองรอง จังหวัดศรีสะเกษ (พ.ศ.2550) วัดหวยเจริญ จังหวัด

สุพรรณบุรี ศูนยบานพักคนชราบานเกาะแกว จังหวัดสุพรรณบุรี (พ.ศ.2551)  

รัฐบาลสมัยนายอานันท ปนยารชุน (2 มีนาคม 2534 ถึง 7 เมษายน 2535 และ 10 

มิถุนายน 2535 ถึง 23 กันยายน 2535) เริ่มพิจารณานโยบายชวยเหลือผูสูงอายุท่ียากจน กระท่ังป 

                                                                                                                                                                      
เพราะเขาเองก็กําลังจะเปนผูสูงอายุดวย เขาจึงสนใจเรื่องเตรียมการกอนเกษียณอายุ การไปประชุม

และศึกษาดูงาน (1-31 พฤษภาคม พ.ศ. 2525) ครั้งนี้ ยังทําใหเขามีโอกาสรูจักกับแพทยผูเชี่ยวชาญ

ดานเวชศาสตรผูสูงอายุ ชาวสวีเดน ซ่ึงภายหลังไดเชิญมาอบรมใหกับแพทยไทยดวย หลังจากกลับ

มาแลวเขาตั้งใจวาจะตองศึกษาเรื่องผูสูงอายุอยางจริงจังและเขียนหนังสือเก่ียวกับผูสูงอายุ ขณะท่ี

เหลือเวลาอีก 3 ปกอนเกษียณ เขาเขียนตํารา “เตรียมตัวกอนเกษียณอายุ” เพ่ือแนะนําขาราชการวา

ควรเตรียมตัวอยางไรเม่ือเกษียณ แตไมไดรับความสนใจจากทางราชการมากนัก เขาเสนอวา ผูสูงวัยท่ี

มีคุณภาพตองมีสามอยางคือ มีสุขภาพดี มีสวนรวมในสังคม และมีความม่ันคงทางสิ่งแวดลอม ชีวิต 

ทรัพยสิน  เขายังเขียนบทความลงในหมอชาวบาน เรื่อง “คุณภาพชีวิตท่ีดี สรางไดดวยตนเอง” 

เพ่ือใหคนท่ัวไปตระหนักวาตองสรางสุขภาพท่ีดีเพ่ือเปาหมายใหเปนผูสูงอายุท่ีมีคุณภาพดี และดวย

เหตุนี้เองท่ีเขาเห็นวาผูสูงอายุท่ีมีสถานภาพทางสังคมสูง อยางอาชีพแพทยและขาราชการท่ีรวมกลุม

กันในโรงพยาบาล ควรกาวออกมามีสวนรวมในการทําคุณประโยชนแกสังคม  และผูสูงอายุควร

รวมกลุมกันเพ่ือบอกความตองการและมีสวนรวมในการจัดการดวย 
1 เนื้อหาประกอบดวย วิธีการรวบรวมสมาชิก การหาสถานท่ีตั้ง โครงสรางชมรม วิธีการ

ทํางานเปนเครือขาย วิธีทําใหชมรมเขมแข็งและยั่งยืน ขอบังคับของชมรมผูสูงอายุ ตัวอยางแบบ

รายงานประจําปและใบสมัครสมาชิกสาขาสมาคมสภาผูสูงอายุแหงประเทศไทย  
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พ.ศ. 2536 รัฐบาลจึงออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 

โดยใหกรมประชาสงเคราะหรับผิดชอบการจายเงินสงเคราะหเพ่ือการยังชีพ ชวยเหลือผูสูงอายุท่ี

ยากจน ในโครงการเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ โดยคัดเลือกผูสูงอายุท่ียากจนหมูบานละ 3-5 คน และจายเบี้ย

ยังชีพคนละ 200 บาทตอเดือน55

1  

ในชวง พ.ศ. 2539 กรมประชาสงเคราะหยังจัดโครงการนํารอง "ศูนยบริการสวัสดิการ

สังคมผูสูงอายุ" ใน 4 จังหวัด ไดแก  กรุงเทพมหานคร  สุพรรณบุรี เชียงใหม ขอนแกน ใหบริการ

ตรวจรักษาโรค สัปดาหละ 2 วัน ฟนฟูและกายภาพบําบัด สัปดาหละ 5 วัน จัดกิจกรรมออกกําลัง

กาย นันทนาการ ทัศนาจร กิจกรรมศาสนา บริการหองสมุด บริการใหคําปรึกษาแกผูสูงอายุและ

ครอบครัว เจาหนาท่ีออกเยี่ยมบานผูสูงอายุ บริการบานพักฉุกเฉิน 5 6

2 บริการใหคําปรึกษาและ

ชวยเหลือเบื้องตนผูสูงอายุท่ียากลําบาก ไมมีท่ีอยูหรือคนดูแล ถูกทําราย ถูกทอดท้ิง และฝกอาชีพให

ผูสูงอายุท่ีมีความจําเปนตองทํางานเลี้ยงครอบครัว (ศิริวรรณ สิริบูรณ และมาลินี วงศสิทธิ์, 2541) 

ตอมา พ.ศ. 2545 กรุงเทพมหานครไดดําเนินการโครงการนํารอง จัดใหมีอาสาสมัครดูแลผูสูงอายุ 

โดยจัดอบรมคนในชุมชนเพ่ือเปนอาสาสมัครดูแลผูสูงอายุ มีหนาท่ีไปเยี่ยมบานเพ่ือใหความชวยเหลือ

ผูสูงอายุสัปดาหละ 3 วัน 

จะเห็นไดวาแผนพัฒนาผูสูงอายุแหงชาติฉบับแรก ในชวง พ.ศ.2525-2544 ไมเพียงทํา

ใหผูสูงอายุเปนกลุมประชากรท่ีเดนชัด  คือทําใหเกิดบริการดานสุขภาพ ไดแก คลินิกผูสูงอายุ ชมรม

ผูสูงอายุ อาสาสมัครดูแลผูสูงอายุ ท่ีดูแลโดยกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข และกรม

                                                           
1 และเพ่ิมเปนคนละ 300 บาทตอเดือน ตอมา พ.ศ. 2545 มีการปรับเปลี่ยนระบบราชการ 

กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทยจึงรับหนาท่ีเรื่องการจายเบี้ยยังชีพสําหรับ

ผูสูงอายุท่ีมียากจน โดยจายเงินผานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เม่ือ พ.ศ. 2552 รัฐบาลประกาศใหมี

การจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุแบบถวนหนา (ผูสูงอายุทุกคนท่ีมีอายุตั้งแต 60 ปข้ึนไป ท่ีไมมีหลักประกัน

รายไดเพ่ือการชราภาพ มีสิทธิข้ึนทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ) เดือนละ 500 บาท  ตอมาพ.ศ. 2554 รัฐบาล

ประกาศนโยบายเรงดวน ใหจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุแบบข้ันบันได คือ   

ผูสูงอายุท่ีมีอายุตั้งแต 60-69 ป รับเบี้ยยังชีพ 600 บาทตอคนตอเดือน  

ผูสูงอายุท่ีมีอายุตั้งแต 70-79 ป รับเบี้ยยังชีพ 700 บาทตอคนตอเดือน  

ผูสูงอายุท่ีมีอายุตั้งแต 80-89 ป รับเบี้ยยังชีพ 800 บาทตอคนตอเดือน  

ผูสูงอายุท่ีมีอายุตั้งแต 90 ปข้ึนไป รับเบี้ยยังชีพ 1,000 บาทตอคนตอเดือน 
2 สําหรับผูสูงอายุท่ีแยกจากครอบครัวชั่วคราว บุตรหลานไมมีเวลาดูแล ไมมีท่ีพักเม่ือมาทํา

ธุระในเมืองหรือรอรักษาตัวและรอญาติมารับ   
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ประชาสงเคราะห กระทรวงมหาดไทย ดูแลสถานสงเคราะหคนชราและศูนยบริการสวัสดิการสังคม

ผูสูงอายุ รวมท้ังคณะทํางานดานผูสูงอายุท่ีผลักดันเชิงนโยบายเก่ียวกับผูสูงอายุ ประกอบกับการ

ศึกษาวิจัยประเด็นตางๆ เก่ียวกับผูสูงอายุ ยังทําใหสํานักงานสถิติแหงชาติเริ่มทําสํามะโนประชากร

ผูสูงอายุ571 เปนการเฉพาะตั้งแต พ.ศ. 2537  

เม่ือองคการสหประชาชาติประกาศใหป พ.ศ. 2542 เปน "ปผูสูงอายุสากล" และกําหนด

คําขวัญวันอนามัยโลก (7 เมษายน พ.ศ. 2542) วา Active aging makes the Difference เพ่ือ

รณรงคเผยแพรใหสังคมไทยตระหนักและใหความสําคัญกับสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ  

รัฐบาลขณะนั้น (นายชวน หลีกภัยเปนนายกรัฐมนตรี)ไดจัดกิจกรรมรณรงคตอเนื่องตลอดท้ังป5 82 และ

ประกาศปฏิญญาผูสูงอายุไทย 5 9

3 เพ่ือเปนแนวทางและกําหนดหนาท่ีของรัฐท่ีตองจัดสวัสดิการสังคม

ดานตางๆ แกผูสูงอายุ รวมท้ังเริ่มจัดทํารางพระราชบัญญัติผูสูงอายุ ในชวงนี้จึงมีงานศึกษาเก่ียวกับ

                                                           
1 จากการศึกษาโครงสรางประชากรในประเทศไทย (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2551; 

ปราโมทย, 2552) แสดงใหเห็นสัดสวนประชากรคนสูงอายุเม่ือเทียบกับคนวัยอ่ืนๆ เพ่ิมสูงข้ึน เปน

เพราะความกาวหนาดานการแพทย การสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมท่ีดีข้ึน ทําใหอัตราการตายของ

เด็กลดลง และสงผลใหอายุขัยเฉลี่ยของคนไทยเพ่ิมข้ึน การคาดประมาณประชากรท่ีเพ่ิมข้ึนของ

ผูสูงอายุอยางตอเนื่อง จะกลายเปนภาระของคนวัยแรงงานท่ีตองดูแลผูสูงอายุ ทําให “คนสูงอายุ

กลายเปนภาระทางเศรษฐกิจและสังคม” รายจายดานสวัสดิการสังคมและสุขภาพเพ่ือผูสูงอายุตอง

เพ่ิมมากข้ึน ตองอุปการะผูสูงอายุท่ีถูกทอดท้ิงและตองรับภาระเลี้ยงดูบุตรหลาน (สํานักงานสถิติ

แหงชาติ, 2550, น.40-41) นําไปสูการเสนอนโยบายเก่ียวกับผูสูงอายุ เชน เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ การ

สงเสริมการออมเพ่ือวัยเกษียณ อาสาสมัครดูแลผูสูงอายุ เปนตน  
2 ไดแก  (1) โครงการสุขภาพเพ่ือสูงอายุเนื่องในปผูสูงอายุสากล ใหโรงพยาบาลศูนยและ

โรงพยาบาลจังหวัดจัดบริการตรวจคัดกรองโรคในผูสูงอายุ คือ ตอกระจก หูตึง ปญหาในชองปาก 

และการเคลื่อนไหวผิดปกติ รวมท้ังใหกระทรวงสาธารณสุขจัดทําคูมือคัดกรองโรคในผูสูงอายุ พรอม

กับอบรมเจาหนาท่ีสาธารณสุข อาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (2) โครงการรณรงควันอนามัยโลก มีการ

จัดนิทรรศการ สันทนาการ การแสดงเพ่ือเผยแพรความรูการดูแลสุขภาพทางกายและจิตใหแก

ผูสูงอายุคนในครอบครัว ผูดูแล และบุคคลท่ัวไป (3) จัดทํารางพระราชบัญญัติผูสูงอายุ  
3 ระบุสิทธิดานตางๆ ของผูสูงอายุ สิทธิดานการไดรับบริการสุขภาพ การลดหยอนคาโดยสาร

และคาธรรมเนียม การไดรับความชวยเหลือจากรัฐ เปนตน และหนาท่ีของรัฐท่ีตองจัดบริการและ

สวัสดิการแกประชากรสูงอายุไทย 
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ผูสูงอายุ 6 0

1 เพ่ิมมากข้ึนอยางเห็นไดชัด และอาจจําแนกคราว ๆ เปนสามกลุม ไดแก กลุมแรก ศึกษา

ผูสูงอายุในสถานสงเคราะหและในชุมชน 6 1

2 เนนเรื่องความตองการและการจัดสวัสดิการสําหรับ

ผูสูงอายุ ในรูปความชวยเหลือดานท่ีอยูอาศัย อาชีพ เปนตน  กลุมท่ีสอง ศึกษาดานการแพทย 6 2

3 

                                                           
1 กอน 2530 มีงานศึกษาท่ีสนใจผูสูงอายุไมมากนัก มีวิทยานิพนธของคณะสังคมสงเคราะห

ศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรท่ีสนใจประเด็นสภาพความเปนอยูของผูสูงอายุ สุขภาพกายและจิต 

ความตองการบริการดานสุขภาพ สวัสดิการสังคม  เชน อุตตราพร บุนนาค (2518) ศึกษาปญหาและ

ความตองการในสถานสงเคราะหคนชราบานบางแค กรุงเทพมหานคร. และ ประพิณดาว สุคนธ 

(2526) ศึกษาสุขภาพจิตผูสูงอายุ: ศึกษาเฉพาะชุมชนเชื้อเพลิง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร. และ

เขมิกา ยามะรัต (2527) ศึกษาความพึงพอใจในชีวิตของคนสูงอายุท่ีเปนขาราชการบํานาญ เปนตน  

และมีงานวิจัยดานผูสูงอายุท่ีจัดทําโดยหนวยงานของกระทรวงสาธารณสุข สถาบันวิจัยประชากรและ

สังคม เนนท่ีบริการจากหนวยงานภาครัฐ และนําไปสูขอเสนอเพ่ือปรับปรุงบริการและนโยบาย

ชวยเหลือผูสูงอายุดานสุขภาพและสวัสดิการสังคม   
2 เชน จุฑาทิพ อภิรมย (2537) ศึกษาศึกษาสถานภาพความ เปนอยู  และทัศนะของผูสูงอายุ

ท่ีมีตอกิจกรรมทางสังคมในชุมชนและทองถ่ิน ซ่ึงจัดดําเนินการโดยภาครัฐและภาคเอกชน ในชุมชน

เทศบาลเมืองนครราชสีมา พบวาผูสูงอายุสวนใหญเปนเพศหญิงมีอายุระหวาง 60-70 ป จบชั้น

ประถมศึกษา อาศัยในชุมชนอยูราว 16-30 ป และอยูกับบุตร ผูสูงอายุบางคนยังประกอบอาชีพ มี

รายไดประจําประมาณเดือนละ 1,500-3,500 บาท สวนกลุมท่ีไมมีรายไดประจําจะไดรายไดจากบุตร

หลาน  พฤติกรรมการรับฟงขาวสารพบวา ผูสูงอายุชายสนใจติดตาม ขาวสารบานเมืองสูงกวาเพศ

หญิง ผูสูงอายุจะทําบุญตักบาตร สวดมนตอยูในวันสําคัญทางศาสนา ดานสุขภาพของผูสูงอายุ พบวา 

ผูสูงอายุมีสุขภาพแข็งแรง ผูสูงอายุชายออกกําลังกายมากกวาเพศหญิง และสวนใหญตองนอนพักผอน

ตอนกลางวัน และผูสูงอายุสวนใหญชอบอยูกับครอบครัวมากกวาท่ีจะออกไปพบปะเพ่ือนฝูงและญาติ  

แตจะเขารวมกิจกรรมทางศาสนาในชุมชนของตนเอง ผูสูงอายุสวนใหญมีทัศนะตอกิจกรรมทางสังคม

ในเชิงบวกและจะเขารวมกิจกรรมตามความสะดวก ไมวาจะเปนกิจกรรมท่ีมีประโยชนตอตนเอง ตอ

ชุมชนและตอสังคม ซ่ึงผูสูงอายุสวนใหญมีความภูมิใจในชีวิตบั้นปลาย เพราะรูสึกยังมีคาตอบุตรหลาน 

ครอบครัวและคนอ่ืนในสังคม และยังเห็นการชวยเหลือชุมชนสังคม เปนสิ่งท่ีดีและยินดีท่ีจะใหความ

ชวยเหลือหากมีโอกาส 
3 อาทิ การสํารวจปญหาสุขภาพผูสูงอายุ ของสุทธิชัย จิตพันธุกุลและคณะ (2542) พบวา

รอยละ 73 ของผูสูงอายุ ปวยเปนโรคเรื้อรังอยางใดอยางหนึ่ง เชน อัมพาตครึ่งซีก เขาอักเสบ ตาบอด 

หลังโกง เปนตน) การศึกษาคุณภาพชีวิตและความสามารถในการทํากิจวัตรประจําวันของผูสูงอายุ 

ของปุญญพัฒน ไชยเมลและคณะ (2555) ศึกษาวิธีการดูแลปฏิบัติตัวของผูสูงอายุท่ีมีอาการเจ็บปวย 
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ปญหาสุขภาพทางกายและจิตใจของผูสูงอายุ เนนการตรวจวินิจฉัยการรักษา การรักษา ฟนฟูสภาพ 

รวมท้ังการปองกันและสงเสริมสุขภาพ กลุมท่ีสาม ศึกษาดานประชากรศาสตรและสังคมศาสตร 6 31 มอง

วาการมีจํานวนผูสูงอายุท่ีมากข้ึนเปนปญหาทางเศรษฐกิจเนื่องจากผูสูงอายุตองพ่ึงพาสมาชิกใน

ครอบครัวและสังคมเพ่ิมข้ึน 6 4

2 จึงมีการศึกษาความตองการของผูสูงอายุและครอบครัวเพ่ือนําไปสู

                                                                                                                                                                      
(เชน ปวดเขา เขาเสื่อม ปวดหลัง เบาหวาน หลอดเลือดหัวใจตีบ ตอมลูกหมากโต เปนตน) การศึกษา

เก่ียวกับอาการซึมเศราและสุขภาพจิตของผูสูงอายุ ของกมลิน ศาสตรา (2531) และอนุรักษ บัณฑิตย

ชาติ และคณะ (2542) การศึกษาการเผชิญภาวะเครียดในผูสูงอายุ ของฐิติมา สุริยพันธุ  (2534)  
1 ตัวอยางเชน การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากร ลักษณะเศรษฐกิจและสังคมของผูสูงอายุ

(สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2551; ปราโมทย ประสาทกุล, 2552.) และรายงานการวิจัยของสถาบันวิจัย

สังคม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เม่ือ พ.ศ. 2539 ระบุวาผูสูงอายุสวนใหญขาดความรูในการดํารงชีวิต

อยางมีคุณภาพในวัยชรา มีปญหาสุขภาพอนามัย ซ่ึงลวนเกิดจากความเสื่อมของรางกายและการ

เปลี่ยนแปลงสถานภาพทางสังคม ขาดแคลนบริการดานการศึกษาอยางตอเนื่อง ขาดความม่ันคงดาน

รายได ถูกทอดท้ิงจากครอบครัว กอใหเกิดปญหาดานจิตใจตามมา รวมท้ังสวัสดิการสังคมยังมีจํากัด  

วิทยานิพนธดานสังคมวิทยาของศิริวรรณ มวงศิริ (2539) ศึกษาความพึงพอใจในการเกษียณอายุของ

ขาราชการบํานาญกระทรวงศึกษาธิการ และปจจัยท่ีเก่ียวของกับการความพึงพอใจตอชีวิตหลัง

เกษียณ พบวาผูท่ีเคยมีตําแหนงระดับสูง พอใจตอชีวิตหลังเกษียณ ผูสูงอายุท่ีทํากิจกรรมรวมกับ

ครอบครัวและกิจกรรมสังคมและเกษียณอายุไดไมนาน มีความพอใจตอชีวิตมากกวาคนท่ีเกษียณมา

นานแลว   
2 เม่ือเปาหมายการพัฒนาประเทศไทยเปลี่ยนมามอง “คน” เปนทรัพยากรท่ีพัฒนาได 

ประเด็นการศึกษาเก่ียวกับผูสูงอายุจึงเปลี่ยนเปนการเพ่ิมศักยภาพในการดูแลตนเองผูสูงอายุท้ังท่ีปวย

และไมปวยสงเสริมการมีสวนรวมของคนในครอบครัวและชุมชนในการดูแลผูสูงอายุ งานศึกษาชวง

หลังจึงใหความสนใจใหการชวยเหลือครอบครัว ใหความรูกับผูดูแลในเรื่องความตองการดานตางๆ 

ของผูสูงอายุ ชวงพ.ศ. 2530-2540 มีงานวิจัยเก่ียวกับสูงอยูในประเด็นความตองการจําเปนดาน

สุขภาพกายและใจ การดูแลผูสูงอายุเปนภาระของลูกหลานวัยทํางาน ครอบครัวเปนทางออกในการ

แกปญหา สวนผูสูงอายุท่ีถูกทอดท้ิง ถูกทําราย เม่ือเจ็บปวยก็ไรคนเหลียวแล เปนหนาท่ีของรัฐท่ีตอง

จัดสวัสดิการใหผูสูงอายุและครอบครัว งานศึกษาจึงใหความสําคัญกับรูปแบบ พฤติกรรมการดูแล 

ความตองการของครอบครัวและผูสูงอายุ  เพ่ือนําไปสูนโยบายเรื่องจัดสวัสดิการตางๆ เพ่ือผูสูงอายุ 

ขอเสนอจากงานวิจัยคือควรสงเสริมครอบครัวใหมีสวนรวม ไดแก งานวิจัยเรื่อง การดูแลผูสูงอายุ การ

จัดสวัสดิการทางสังคมแกผูสูงอายุ (นภาพร ชโยวรรณ และคณะ, 2532; ศิริวรรณ ศิริบุญ, 2535: 

เกริกศักดิ์ บุญญานุพงษ และคณะ 2536; เทพินทร พัชรานุรักษ, 2539)  ความเปนอยูและการดําเนิน
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นโยบายชวยเหลือครอบครัวและสงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุ  ผลงานวิจัยเหลานี้นําไปสูการกระจาย

อํานาจและหนาท่ีในการดูแลผูสูงอายุสูหนวยงานปกครองสวนทองถ่ิน 

แผนผูสูงอายุแหงชาติฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2545-2564) 

 ปลายป พ.ศ. 2544 รัฐบาล พ.ต.ต. ทักษิณ ชินวัตร ไดออกแผนผูสูงอายุแหงชาติฉบับท่ี 

2 (พ.ศ.2545-2564) โดยมีเปาหมายหลักในเรื่องการเตรียมความพรอมของประชากรเพ่ือวัยสูงอายุท่ี

มีคุณภาพ สงเสริมการออมในชวงท่ียังทํางาน โดยตั้งกองทุนการออมเพ่ือประกันการชราภาพ 6 5

1 (ใน

ความรับผิดชอบของสํานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน) สงเสริมการทํางานและหารายไดของ

ผูสูงอายุท่ียังแข็งแรงและตองการทํางาน  ดานการดูแลผูสูงอายุเนนใหครอบครัวเปนหลักในการดูแล 

โดยรัฐบาลไดปรับข้ึนเบี้ยยังชีพตามอายุท่ีมากข้ึน ลดหยอนภาษีใหกับครอบครัวท่ีตองดูแลผูสูงอายุ 

ท้ังนี้รัฐบาลไดแตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมและประสานงานผูสูงอายุแหงชาติ (กสผ.) เปนหนวยงาน

เฉพาะในการประสานงานกับหนวยงานอ่ืนเพ่ือดูแลและดําเนินการเรื่องการจัดสนับสนุน สงเสริม

ครอบครัวใหดูแลผูสูงอายุ การจัดการเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ชวยเหลือผูสูงอายุท่ีไดถูกทํารายหรือทอดท้ิง 

เปนตน  

พ.ศ. 2545 องคการอนามัยโลกจัดประชุมสมัชชาระดับโลกวาดวยเรื่องผูสูงอายุและ

เผยแพรแนวคิด active aging2 แกประเทศสมาชิก ประเทศไทยก็ขานรับแนวคิดนี้ ในราง

พระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ.2546 ไดกําหนด “สิทธิผูสูงอายุ” ใหไดรับความคุมครองสิทธิในการ

เขาถึงบริการสุขภาพ การอํานวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางและใชบริการในพ้ืนท่ี

สาธารณะ บริการใหคําปรึกษาและชวยเหลือผูสูงอายุท่ีถูกกระทํารุนแรง สงเสริมการรวมกลุมและ

กิจกรรมทางศาสนาและสังคม สนับสนุนการฝกอาชีพและประกอบอาชีพ สงเคราะหท่ีพักอาศัย 

                                                                                                                                                                      
ชีวิตของผูสูงอายุ (สถิต นิยมญาติ, 2539) การปรับตัวทางสังคม ปจจัยเก้ือหนุนทางสังคมและความ

ตองการการชวยเหลือของผูสูงอายุ (ศศิพัฒน ยอดเพชร และคณะ 2536, 2541)  
1 เม่ือ พ.ศ.  2541  อยูในสิทธิประโยชนชราภาพของระบบประกันสังคม เปนการบังคับให

ประชากรวัยแรงงานท่ีมีรายไดแนนอนตองออม  เพ่ือใหมีรายไดหลังเกษียณ  
2 มีคนใหความหมายของคํานี้ เชน สุทธิชัย จิตตะพันธุกุล แปลวา “พฤฒพลัง” สวนบรรลุ ศิ

ริพานิช ใชคําวา “สูงวัยอยางมีคุณภาพ” และ “ผูสูงอายุท่ียังประโยชน” หมายถึง ผูสูงอายุท่ียังมี

ความคลองแคลว กระตือรือรน สามารถเคลื่อนไหวอยางมีประสิทธิภาพ ดํารงชีวิตอยางมีคุณภาพ ยัง

มีสวนรวมและทําประโยชนเพ่ือชุมชนหรือสังคม   
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อาหาร เครื่องใชจําเปน เบี้ยยังชีพ การจัดการศพ รวมท้ังสิ้น 13 ประการ 6 7

1 พรอมกับตั้งสํานักสงเสริม

และพิทักษผูสูงอายุ สังกัดสํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส ผูพิการ

และผูสูงอายุ (ในกระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย) ทําหนาท่ีดูแลเรื่องการสงเสริม

ศักยภาพ ดูแลคุมครอง พิทักษสิทธิและจัดสวัสดิการผูสูงอายุ กูยืมเงินเพ่ือการประกอบอาชีพ 

เงินกองทุนไดมาจากทุนประเดิมจากรัฐบาล งบประมาณรายป เ งินบริจาค เงินอุดหนุนจาก

ตางประเทศหรือองคกรระหวางประเทศ เปนตน และเม่ือ พ.ศ. 2547 สํานักสงเสริมและพิทักษ

ผูสูงอายุก็ตั้ง “กองทุนผูสูงอายุ” (พ.ศ. 2558 เปลี่ยนมาสังกัดกรมกิจการผูสูงอายุ) เพ่ือใหผูสูงอายุ

หรือองคกรดานผูสูงอายุในชุมชนนําไปทํากิจกรรมหรือโครงการท่ีพัฒนาทักษะหรือสงเสริมการหา

รายไดสําหรับผูสูงอายุ 

                                                           
1 พระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. 2546 มาตราท่ี 11 บัญญัติวา ผูสูงอายุมีสิทธิไดรับความ

คุมครอง สงเสริม และสนับสนุน 13 ประการ ไดแก 

1. การบริการทางการแพทยและสาธารณสุขท่ีสะดวกและรวดเร็วแกผูสูงอายุเปนกรณีพิเศษ 

2. การศึกษา การศาสนา และขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตอการดําเนินชีวิต 

3. การประกอบอาชีพหรือฝกอาชีพท่ีเหมาะสม 

4. การพัฒนาตนเองและการมีสวนรวมในกิจกรรมสังคม การรวมกลุมเปนเครือขายหรือชุมชน 

5. การอํานวยความสะดวกและความปลอดภัยโดยตรงแกผูสูงอายุในอาคาร สถานท่ี 

ยานพาหนะ หรือการบริการสาธารณะอ่ืน 

6. การชวยเหลือดานคาโดยสารยานพาหนะตามความเหมาะสม 

7. การยกเวนคาเขาชมสถานท่ีของรัฐ 

8. การชวยเหลือผูสูงอายุซ่ึงไดรับอันตรายจากการถูกทารุณกรรมหรือแสวงหาประโยชนโดยมิ

ชอบตามกฎหมายหรือถูกทอดท้ิง 

9. การใหคําแนะนํา ปรึกษา ดําเนินการอ่ืนท่ีเก่ียวของในทางคดี หรือในทางการแกไขปญหา

ครอบครัว 

10. การจัดท่ีพักอาศัย อาหาร และเครื่องนุงหมใหตามความจําเปนอยางท่ัวถึง 

11. การสงเคราะหเบี้ยยังชีพตามความจําเปนอยางท่ัวถึงและเปนธรรม 

12. การสงเคราะหในการจัดการศพ 

13. การอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด 
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ความตื่นตัวเรื่องประชากรและการสํามะโนประชากรทําใหเม่ือประเทศไทยเขาสู “สังคม

สูงอายุ” 6 8

1 เม่ือป พ.ศ. 2548 คือมีประชากรอายุ 60 ปข้ึนไป รอยละ 10.7 ของประชากรท้ังหมด 

(7.02 ลานคน) (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2550) เพศหญิงมีอายุคาดเฉลี่ยเม่ือแรกเกิด 75.2 ป ชายมี

อายุคาดเฉลี่ยเม่ือแรกเกิด 68.5 ป จากการสํารวจภาวะสุขภาพผูสูงอายุป พ.ศ. 2549 พบวารอยละ 

90 ของผูสูงอายุ มีความสามารถในการทํากิจกรรมประจําวันลดลง นอกจากโครงสรางพ้ืนฐานดาน

สาธารณสุขท่ีมีไวสําหรับผูสูงอายุ ซ่ึงเริ่มดําเนินการมาตั้งแต พ.ศ. 2525 แลว ทําใหตองมีการ

เตรียมการเรื่องท่ีอยูอาศัย และสิ่งอํานวยความสะดวกในพ้ืนท่ีสาธารณะใหกับผูสูงอายุ ซ่ึงเปนผลจาก

การประกาศสิทธิของผูสูงอายุเม่ือ พ.ศ. 2546 กระทรวงมหาดไทยจึงไดออกกฎกระทรวงเก่ียวกับการ

จัดสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพและคนชรา เม่ือ พ.ศ.2548 กําหนดให

เจาของหรือหนวยงานท่ีดูแลสถานท่ีสาธารณะ ไดแก สถานพยาบาล สถานท่ีราชการ สถานีขนสง 

สํานักงาน โรงแรม โรงภาพยนตร หอประชุม สนามกีฬา รวมท้ังศูนยการคา ตองจัดสิ่งอํานวยความ

สะดวกสําหรับผูสูงอายุและผูพิการ ไดแก หองน้ํา ราวจับ  พ้ืนท่ีภายในและประตูท่ีกวางพอสําหรับนํา

รถเข็นเขาได ทางเดินและทางเชื่อมตออาคารตองมีพ้ืนผิวท่ีปลอดภัยและมีแสงสวางเพียงพอ  มีทาง

ลาด ลิฟต บันไดเลื่อน และปายบอกท่ีชัดเจน เพ่ือลดขอจํากัดในการเขาไปใชพ้ืนท่ีสาธารณะ รวมท้ัง

ชวยปองกันอุบัติเหตุท่ีอาจเกิดกับผูพิการและผูสูงอายุ692   

หลังจากท่ีรัฐบาลไดกระจายอํานาจการบริหารสูองคกรปกครองสวนทองถ่ินกอนหนานี้ 

(พ.ศ.2545) ในชวงพ.ศ. 2548-2553 รัฐบาลสงเสริมใหองคกรทองถ่ินและประชาชนมีสวนรวมในการ

                                                           
1 องคการสหประชาชาติใหนิยาม “สังคมผูสูงอายุ” วาหมายถึงการมีประชากรอายุ 65 ปข้ึน

ไป มากกวารอยละ 7 ของประชากรท้ังหมด หรือมีประชากรอายุ 60 ปข้ึนไปมากกวารอยละ10 ของ

ประชากรท้ังหมด  
2 ในชวงเวลานี้มีงานศึกษาวิจัยในประเด็นเก่ียวกับ พ้ืนท่ีอยูอาศัยและพ้ืนท่ีปลอดภัยสําหรับ

ผูสูงอายุในสถานสงเคราะหคนชราและชุมชน เชน งานศึกษาของ ณัฐพล ฉัตรธนาอนันต (2549) 

เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการและออกแบบการใชพ้ืนท่ีสถานสงเคราะหผูสูงอายุ: กรณีศึกษาศูนย

พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุบานบางแค และ พสิษฐ นิติวรคุณาพันธุ (2551) พฤติกรรมการ

ดําเนินชีวิตของผูสูงอายุกับการทํากิจกรรมและการใชพ้ืนท่ีในโครงการท่ีอยูอาศัยของภาครัฐ: 

กรณีศึกษาโครงการเคหะชุมชนทุงสองหองและโครงการเคหะชุมชนคลองจั่น งานศึกษาท้ังสองชิ้น

เสนอใหปรับปรุงอาคารสถานท่ีสาธารณะ เชน หองน้ํา ทางเดินข้ึนลงในสวนท่ีพักอาศัยและอาคารท่ี

ใชทํากิจกรรมของผูสูงอายุ โดยอาศัยแนวคิดเรื่องการออกแบบพ้ืนท่ีทางกายภาพและสถาปตยกรรมท่ี

ปลอดภัยสําหรับผูสูงอายุและเปนมิตรกับทุกคน (universal design) 
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จัดสวัสดิการและดูแลตนเอง 7 0

1  สงเสริมใหคนในชุมชนและองคกรทองถ่ินตั้งชมรมผูสูงอายุเพ่ือให

ผูสูงอายุมีพ้ืนท่ีรวมกลุมทํากิจกรรมสงเสริมสุขภาพทางกายและจิตใจ เปนการลดภาระและคาใชจาย

ในการดูแลดานสุขภาพ  ทําใหจนถึงสิ้นปพ.ศ. 2553 มีชมรมผูสูงอายุเกือบทุกตําบลกวา 20,000 

ชมรม  ชมรมเหลานี้จัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพออกกําลังกาย (เชน ไทเกก แอโรบิกประยุกต) ทัศน

ศึกษา ใหสุขศึกษา จัดกิจกรรมทางศาสนา  นอกจากนี้องคกรปกครองสวนทองถ่ินยังจัดตั้งศูนย

เอนกประสงคสําหรับผูสูงอายุในชุมชน ศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสําหรับผูสูงอายุ  อบรมใหความรู

การจัดสิ่งอํานวยความสะดวกในบาน อาคาร และสถานท่ีสาธารณะ และรับโอนภารกิจดูแลสถาน

สงเคราะหผูสูงอายุ (Home for the Elderly) 8 แหง ไดแก สถานสงเคราะหในจังหวัดเชียงใหม 

ขอนแกน นครราชสีมา สุพรรณบุรี จากกรมประชาสงเคราะห เขามาในความดูแลขององคกรปกครอง

ทองถ่ิน  มีการจดทะเบียนผูสูงอายุในชุมชนท่ีมีความรูและประสบการณดานตาง ๆ ในฐานะ “คลัง

สมองผูสูงอายุ” เปนการรวบรวมความรูและประสบการณของผูสูงอายุท่ัวประเทศท่ีมีความสามารถใน

ดานตาง ๆ เนื่องจากถือวาผูสูงอายุเปนผูมากประสบการณและจะเปนประโยชนแกคนรุนหลัง ท้ังยัง

ทําใหผูสูงอายุรูสึกวาตนเองมีคุณคา และไมไดถูกทอดท้ิง  

จากขอมูลขางตนพบวากอน พ.ศ. 2500 ผูสูงอายุเปนกลุมคนท่ีรัฐใหความสนใจ สวน

หนึ่งเกิดจากการเกษียณอายุราชการ และสวนใหญยากจน เม่ือมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ ผูสูงอายุถูกมองวากลายเปนภาระทางเศรษฐกิจและสังคม เพราะปวยงายจากความเสื่อม

ของรางกาย  “คนแก” จึงเปนกลุมคนออนแอ ตองพ่ึงพาผูอ่ืนและรับการ “สงเคราะห” การริเริ่มของ

องคการสหประชาชาติใหมีการจัดประชุมสมัชชาผูสูงอายุ เม่ือ พ.ศ. 2525 ทําใหรัฐเริ่มขยายสวัสดิการ

ความชวยเหลือผูสูงอายุเพ่ิมมากข้ึนเปนลําดับ โดยเริ่มจากจัดทําแผนผูสูงอายุแหงชาติ 2 ฉบับ ฉบับ

แรกมีเปาหมายในการขยายบริการสุขภาพและสวัสดิการใหครอบคลุมผูสูงอายุท่ัวประเทศ โดย

กระทรวงสาธารณสุขรับผิดชอบเรื่องบริการสุขภาพผูสูงอายุ ทําใหมีการเพ่ิมบริการสุขภาพผูสูงอายุ

อยางท่ัวถึงครอบคลุมท่ัวประเทศ สวนกระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบการจัดบริการสงเคราะหท่ีอยู

อาศัย  ชวยเหลือเบื้องตนดานอาชีพและความเปนอยู รวมท้ังการจายเบี้ยยังชีพ ตอมาเม่ือการขยาย

แนวคิดเรื่อง active aging ขององคการสหประชาชาติ คือการมองผูสูงอายุในฐานะปจเจกบุคคลท่ีมี

คา และเปนทรัพยากรมนุษยท่ีมีประสบการณและทักษะท่ีสะสมมาตั้งแตวัยหนุมสาว ซ่ึงหากสงเสริม

                                                           
1 พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2545 มีแนวคิดใหประชาชนมีสวนรวม

ในการดูแลสุขภาพ โดยใหองคกรสวนทองถ่ินรวบรวมเงินเปนคาใชจายในการสงเสริม ปองกัน รักษา

และฟนฟูสภาพของคนตําบล และใหประชาชนเขาถึงบริการทางการแพทยอยางมีประสิทธิภาพและ

ท่ัวถึง เกิดการพัฒนาสุขภาพของคนในชุมชน โดยการบริหารจัดการขององคกรทองถ่ิน และทําใหมี 

“กองทุนหลักประกันสุขภาพตําบล” ใน ป พ.ศ. 2549  
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ใหผูสูงอายุมีสุขภาพแข็งแรง สามารถดูแลตนเองและอายุยืนยาว นอกจากจะมีโอกาสทําประโยชนตอ

สังคมแลว ยังไมเปนภาระตอครอบครัวและภาระทางเศรษฐกิจและสังคมดวย  

จากการประกาศปฏิญญาผูสูงอายุไทย เม่ือ พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติผูสูงอายุ 

พ.ศ. 2546 ท่ีกําหนดสิทธิของผูสูงอายุอยางชัดเจน ท้ังยังกําหนดใหรัฐและสังคมมีหนาท่ีจัดสวัสดิการ

เพ่ือรักษาและสงเสริมใหผูสูงอายุใชศักยภาพอยางเต็มท่ี รัฐจึงสรางโครงสรางพ้ืนฐานสําหรับผูสูงอายุ

ใหแผขยายกวางข้ึนและมีหนวยงานรับผิดชอบเพ่ิมข้ึน ในแผนผูสูงอายุแหงชาติฉบับท่ี 2 (2545-

2564) สงเสริมใหผูสูงอายุ ครอบครัวและองคการปกครองสวนทองถ่ินมีสวนรวมในการจัดสวัสดิการ

และดูแลผูสูงอายุ เปนผลจากการเปลี่ยนแปลงแนวคิดจากการสงเคราะห ชวยเหลือ มาเปนการ

สงเสริมศักยภาพผูสูงอายุเนื่องจากมองวาผูสูงอายุยังมีประโยชนตอสังคม ทําใหตองมีการเตรียมตัว

กอนเขาสูวัยสูงอายุ สงเสริมการออมเพ่ือการเกษียณ สงเสริมใหผูสูงอายุดูแลและรักษาสุขภาพตนเอง 

ดวยการรวมกลุมเปนชมรม จัดกิจกรรมรณรงคสงเสริมการออกกําลังกาย ใหความรูดานสุขภาพ และ

สงเสริมใหผูสูงอายุทํากิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอสังคมตามศักยภาพ ท้ังนี้เพ่ือลดภาระของครอบครัว

และคาใชจายของรัฐ   

การเกิดข้ึนของโครงสรางท่ีรองรับคนสูงวัยสะทอนใหเห็นความคิดตอความแกและวาม

เปนผูสูงอายุในสังคมไทยซ่ึงแปรเปลี่ยนไปตามสถานการณและความรูใหมท่ีเกิดข้ึน แนวคิดเก่ียวกับ

ความสูงวัยและสวัสดิการสําหรับผูสูงอายุเกิดข้ึนในชวงท่ีสังคมไทยกําลังกาวสูความทันสมัย องคการ

อนามัยโลกสงสัญญาณความเปลี่ยนแปลงวา การมีประชากรสูงอายุจํานวนมากจะเปนภาระแกสังคม 

การเตรียมตั้งรับกับปญหาในอนาคตจึงเกิดข้ึน เชน การสรางสถานสงเคราะหคนชราเพ่ิมข้ึน การจัด

สวัสดิการสําหรับผูสูงอายุท่ียากจนหรือไมมีครอบครัว บริการทางการแพทยสุขภาพท้ังการรักษาโรคท่ี

เก่ียวเนื่องจากความสูงวัย และสงเสริมใหผูสูงอายุมีสุขภาพดีเพ่ือลดภาระคาใชจายในการดูแลสุขภาพ    

ในบทตอไปผูศึกษาจะนําเสนอสภาวะสรีรวิทยาวัฒนธรรมของความแกในปจจุบัน ผาน

ชาติพันธุนิพนธเก่ียวกับคนแกชาวจีนและการใชชีวิตของพวกเขาในเมืองหาดใหญ    
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บทที่ 3 

เมืองหาดใหญ คนจีนในหาดใหญ 

 

3.1 สรางเมือง 

 

กอนท่ีรถไฟจะผานเมืองหาดใหญ ราวพ.ศ. 2456 คนท่ีอาศัยในหาดใหญ ทํานา ทําสวน

และตั้งบานอยูอาศัยหางๆ กัน สวนใหญอาศัยอยูริมคลองอูตะเภา 7 1

1 พวกเขาติดตอกับคนชุมชนอ่ืนๆ 

ผานคลองอูตะเภา ซ่ึงเชื่อมชุมชนโดยรอบจากทะเลสาบสงขลา มีตลาดนัดอยูริมคลองอูตะเภา บริเวณ 

“ทาหาดใหญ”7 2

2 (มลิวรรณ รักษวงศ, 2543) อยูใกลท่ีวาการอําเภอหาดใหญ ซ่ึงชาวบานท่ีอาศัยอยู

โดยรอบพายเรือเอาอาหารและเครื่องใชมาแลกเปลี่ยนกัน คนจีนกลุมแรกๆ เริ่มมาคาขายและอาศัย

อยูตามริมคลอง   

                                                           
1 คลองอูตะเภาเปนไหลจากทิศใตไปทิศเหนือ ตนน้ํามาจากเทือกเขาในเมืองไทรบุรี ประเทศ

มาเลเซีย มีตนน้ํามาจากคลองแงะ หรือเกือบจะถึงอําเภอสะเดาผานหาดใหญไปออกทะเลสาบสงขลา

ท่ีดานหลังเกาะยอ   
2 ปรากฏในเอกสารประวัติศาสตรเกาท่ีสุดวา เปนสถานท่ีท่ีพระยาไทรบุรี (แสง) ไปตั้งรับฝาย

กบฏ และรวบรวมเสบียงอาหาร ไพรพลและสัตวพาหนะของกองทัพจากเมืองสงขลา เมือง

นครศรีธรรมราชและกรุงเทพฯ ท่ีเปนกองหนุน และจากการสอบถามคนเกาคนแกท่ีเคยอาศัยอยูใกล

กับท่ีวาอําเภอหาดใหญ ทุกคนระบุตรงกันวา หาดใหญมาจากชื่อหาดทรายซ่ึงอยูชายคลองอูตะเภา 

ไหลผานขางท่ีวาการอําเภอไปออกทะเลสาบสงขลา คลองอูตะเภาในหนาแลง ประมาณเดือนเมษายน 

น้ําแหงจนเห็นหาดทรายผุดข้ึนมากลางคลอง หาดทรายท่ีวานี้จึงเปนท่ีมาของชื่อ “หาด(ทราย)ใหญ” 

บริเวณนี้เปนท่ีท่ีชาวบานแจวเรือมาซ้ือขายแลกเปลี่ยนสินคากัน (นัดกัน) เปนตลาดนัดท่ีชาวบาน

เรียกวา “นัดหาดใหญ” จึงเรียกหมูบานท่ีตั้งอยูริมหาดทรายนี้วา “บานหาดใหญ” ทรายท่ีผุดข้ึนมาท่ี

ทาน้ํายามหนาแลงถูกนําไปสรางบาน หรือขนไปทําบุญท่ีวัด สวนอีกทางหนึ่งกลาววา ไดชื่อมาจาก

ตนไมชื่อ ตน “มะหาดขนุน” บริเวณบานหาดใหญมีตนมะหาดขนุนใหญมากอยูริมฝงคลองเตย ใชเปน

หลบแดดและพบปะสังสรรค และเรียกกันวา ตนหาดใหญ ตามความเคยชินในการออกเสียงของคน

ภาคใต  
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เม่ือแรกมีสถานีรถไฟหาดใหญ ท่ีตั้งสถานีจึงอยูใกลกับตลาดริมคลองอูตะเภาและท่ีวา

การอําเภอ แตเนื่องจากน้ําทวมบอย ทําใหรางรถไฟเสียหาย ภายหลังจึงยายไปอยูท่ีบานโคกเสม็จชุน 7 3

1 

(เถลิงศักดิ์ พัฒโน, 2550; ศุภการ สิริไพศาล, 2550) เม่ือราว พ.ศ.2458 ท่ีตั้งปจจุบันของสถานีรถไฟ

ชุมทางหาดใหญ และเริ่มมีคนจีนเขามาอาศัยเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ กลายเปนยานท่ีอยูอาศัยของคนจีน จน

เปนศูนยกลางของเมืองหาดใหญ และจุดศูนยรวมความเจริญและความคึกคักของชุมชน 

นับแตเริ่มสรางทางรถไฟสายใต 7 4

2 ผูรับเหมาสรางทางรถไฟเปนคนจีนแคะซ่ึงจาง

แรงงานคนจีนมาทําทางรถไฟ ทําใหมีแรงงานชาวจีนจํานวนมากเขามาอยูอาศัยในหาดใหญ และได

เปลี่ยนพ้ืนท่ีแองน้ํา ปาพรุและปลักเปนเรือนแถวไมเพ่ือรองรับแรงงานคนจีนท่ีมาสรางทางรถไฟ และ

คนจีนท่ีอพยพเขามาทําการคาเกิดเปนชุมชนคนจีน  ผูรับเหมาทําทางรถไฟไดซ้ือท่ีดินบริเวณบานโคก

เสม็จชุน ใกลท่ีตั้งสถานีรถไฟปจจุบัน เพ่ือสรางเรือนแถวไมไปตามแนวถนนจากหนาสถานีรถไฟ ทํา

เปนโรงแรม รานรับซ้ือแรดีบุกและยางพารา และบานเชา  นอกจากนี้ยังมีคหบดีจีนและนายอําเภอซ้ือ

ท่ีดินโดยรอบนําและปลูกเรือนแถวทําเปนโรงแรม รานคา และบานใหคนจีนเชาขายของ ทําใหเกิด

แนวถนนอีกสามสาย ดูคลายตารางหมากรุก บริเวณนี้เกิดเปน “ตลาดรถไฟ” 7 5

3 ท่ีเต็มไปดวยคนจีน

                                                           
1 จากแผนท่ีโบราณ พ.ศ. 2453 ระบุวามีวัดโคกเสม็จชุน (เขียนแบบเดิม) และวัดคลองเรียน 

ซ่ึงเปนสิ่งยืนยันวามีผูคนตั้งเรือนอยูในบริเวณใกลเคียงมากอนแลว พ้ืนท่ีเทศบาลนครหาดใหญใน

ปจจุบัน ชวงเวลากอนสรางสถานีรถไฟชุมทางหาดใหญ เต็มไปดวยปาตนเสม็ดชุน มีผูคนตั้งบานเรือน

โดยรอบ พ้ืนท่ีของยานการคาและสถานีรถไฟในปจจุบันเดิมเปนหนองน้ํา ปาพรุมีตนไมข้ึนในแองน้ํา 

และปลักท่ีเปนแองมีน้ําขัง พ.ศ. 2453 บานโคกเสม็จชุนมีเพียง 10 หลังคาเรือน ผูคนและบานเรือน

เพ่ิมเปน 654 หลัง ประชากร 2,950 คน ใน ป พ.ศ.2471 และ พ.ศ. 2488 ประชากรในเมือง

หาดใหญเพ่ิมเปน 10,104 คน และมีเรือนแถวไมสองชั้น โรงแรม รานคา หางราน บริษัท ตลาดและ

โรงหนัง  
2 เสนทางรถไฟสายใตกําเนิดข้ึนจากพระราชดําริของรัชกาลท่ี 5 ใหสรางทางรถไฟสายใตจาก

เพชรบุรีไปสุดชายแดนใต เปนชวงท่ีสองระหวาง พ.ศ. 2452-2462 (ชวงแรก จากบางกอกนอยถึง

เพชรบุรี พ.ศ.2443-2445) เพ่ือเชื่อมเสนทางคมนาคมกับภาคกลางและแยกขยายเสนทางไปยังหัว

เมืองมลายูของอังกฤษ การกอสรางเสนทางรถไปชวงท่ีผานหาดใหญแลวแยกไปหัวเมืองมลายูใชเวลา

กอสรางตั้งแต พ.ศ. 2458-2461 ทําใหหาดใหญกลายเปนเมืองท่ีมีความสําคัญของภาคใต แตทาง

รถไฟไดรับความเสียหายจากสงครามโลกครั้งท่ีสองในป พ.ศ. 2484 
3 แมตลาดแหงใหมไปเติบโตใกลกับสถานีรถไฟแหงใหม ท่ีบานโคกเสม็ดชุน ราว 20 กวาป 

แตก็ยังมีคนเอาของมาข้ึนท่ีทาหาดใหญริมคลองอูตะเภาแลวใสรถสงไปสถานีรถไฟ ตามถนนลูกรัง

ขรุขระ สองขางทางยังเต็มไปดวยหญาสูงทวมหัวและตนเสม็ดชุน มีคนมุสลิมถีบสามลอรับจาง และ
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แคะ จีนฮกเก้ียน และไหหลํา ท่ีเขามาในชวงแรก ตอมาก็มีคนแตจิ๋ว กวางตุงและปวซัวแคะเขามาอยู

อาศัยเพ่ิมข้ึน  

คนจีนกลุมแรกท่ีมากอสรางทางรถไฟสวนใหญเปนผูชาย ไมมีญาติพ่ีนอง เม่ือมีคนงาน

เจ็บปวยระหวางทํางานจะไดรับการดูแลรักษากันเอง  ขณะนั้นยังไมมีสถานพยาบาลและสวัสดิการ

ของรัฐ ดังนั้นนายเจียกีซี 7 6

1 ซ่ึงไดรับสัมปทานสรางเสนทางรถไฟสายใต จึงสรางศาลาเพ่ือใหการ

รักษาพยาบาลคนงานท่ีเจ็บปวยเม่ือ พ.ศ. 2457 ใหชื่อตามภาษาจีนแคะวา “ฟองเพ้ียนชอ” หรือ

“สถานสงเคราะหคนอนาถา” โดยใหคนจีนท่ีมีความรูชวยเหลือดูแลรักษากันเองโดยใชยาสมุนไพรท่ี

หาได  ตอมาเม่ือมีคนงานเพ่ิมข้ึน ศาลานี้จึงกลายเปนท่ีพักอาศัยของคนงานใหมจนไมเพียงพอสําหรับ

คนเจ็บปวย  จึงไดขยับขยายพ้ืนท่ี โดยเขาไดบริจาคท่ีดินและเงินสรางอาคารไมสามหลัง ตั้งอยูหาง

จากสถานีรถไฟประมาณ 500 เมตร เปนท่ีพักสําหรับคนงานท่ียังไมมีท่ีอยู ใหอยูรวมกับคนงานท่ี

เจ็บปวย แบงเปนเรือนพักหญิงและชาย และใหญาติท่ีเปนหมอจีนมาดูแลจัดยาสมุนไพรจีนรักษา มี

การคัดเลือกผูนํามาปกครองดูแลกันเอง  เม่ือทางรถไฟแลวเสร็จก็ใชเปนท่ีพักของแรงงานท่ีไมมี

ครอบครัวหรือญาติท่ีประเทศจีนแลว อยูอาศัยตอไปจนแกเฒาและเม่ือพวกเขาเสียชีวิตลง  แรงงานท่ี

เหลืออยูก็ชวยกันจัดพิธีศพตามประเพณีจีน  

ตอมา“ฟองเพ้ียนชอ” ไดรับการสนับสนุนจากพอคาชาวจีนบริจาคท่ีดินเพ่ิม ทําให

สามารถขยายพ้ืนท่ีอยูอาศัยแกคนจีนยากไร และรับบริจาคเงินเปนคาใชจายจัดหาอาหาร เสื้อผาและ

ยารักษาโรค และเปลี่ยนชื่อเปน “จงหัวฉือซานเยี่ยน” แปลวา “โรงพยาบาลสงเคราะหการกุศล

อนาถา” อาจนับวาเปนสถานพยาบาลแหงแรกสําหรับคนจีนในหาดใหญ ภายหลังเม่ือมีโรงพยาบาล

แผนปจจุบัน  สถานสงเคราะหแหงนี้จึงรับดูแลผูสูงอายุท่ีไมปวย หรือหายปวยแลวแตคนในครอบครัว

ไมสามารถดูแลได จึงกลายเปนสถานสงเคราะหคนชราท่ีเปนของเอกชนแหงเดียวในหาดใหญ ปจจุบัน

ไดรับการสนับสนุนและชวยเหลือจากสมาคมจีนในหาดใหญ ใชชื่อวา “มูลนิธิจงฮ่ัวสงเคราะหคน

                                                                                                                                                                      
เริ่มมีคนใชรถจักรยานและรถยนตบางแตยังไมมากนัก ตลาดนัดอูตะเภาคอยๆ ซบเซาลงไปหลังจากท่ี

มีถนนหนทางสะดวกข้ึนแลว เพราะทางการตัดถนนเพชรเกษม เม่ือ พ.ศ. 2508 ทําใหการเดินทางทาง

บกงายกวาการใชเรือ 
1 ขุนนิพัทธจีนนคร ชื่อเดิม เจียกีซี เปนจีนแคะท่ีอพยพมาอยูประเทศไทยเม่ือ พ.ศ. 2447 

เม่ืออายุ 19 ป ทํางานเปนลูกจางในรานขายสุราท่ีกรุงเทพฯ แลวลาออกมาทํางานเปนผูตรวจการและ

ผูจัดการบริษัทรับเหมาสรางทางรถไฟ เม่ือ พ.ศ.2453 เขาควบคุมการบุกเบิกการถางปาเพ่ือเตรียม

เปนแนววางรางรถไฟ ระหวางทางเบิกปาก็ออกสํารวจหาแหลงแร พ.ศ. 2456 เม่ือเสร็จสิ้นการ

รับเหมาทําทางรถไฟจึงพักอาศัยอยูท่ีริมคลองอูตะเภา ขางท่ีวาการอําเภอหาดใหญ  



95 
 

อนาถา”1 คนจีนในหาดใหญท่ีเสียชีวิตมักจะมาจัดงานศพท่ีมูลนิธิฯ นี้ ซ่ึงมีบริการจัดกงเตก จัดเตรียม

พิธีการและเตรียมขาวของท่ีเก่ียวของกับงานศพตามความเชื่อจีน และมีสุสานฝงศพตามความเชื่อของ

คนจีน อยูท่ีบานพรุ โดยจะแหศพออกมาตามถนนดิน เลียบคลองเตยออกถนนเพชรเกษมไปทางทิศใต 

ผานปาชาทวดทอง78

2  ออกไปยังสุสานบานพรุ ซ่ึงตั้งอยูในตําบลบานพร7ุ9

3 หางจากตัวเมืองประมาณ 10 

กิโลเมตร  

วันเช็งเมง คนจีนจะเตรียมของสําหรับไหวเจาในตอนเชา ตั้งโตะไหวฟาดินหนาบาน

ตั้งแตย่ํารุง หลังจากนั้นก็เดินทางไปสุสานเพ่ือไหวบรรพบุรุษท่ีลวงลับไปแลวท่ี สุสานบานพรุ  สวนวัน

ตรุษจีน คนจีนในเมืองก็จะใสเสื้อผาสีแดง ตื่นแตเชาไหวเจาในบานแลวหิ้วตะกราใสของไหวเจาไปท่ี 

วัดเล่ียนฮัวเกาะ วัดเกาแกท่ีเด็กสมัยนั้นลืมตามาก็เห็นแลว  เชาวันตรุษจีน วัดนี้จะเต็มไปดวยแมบาน

และเด็ก ๆ ท่ีชวยหิ้วตะกราใสผลไมและของไหวเจา เดินจากบานไปท่ีวัด รานขายขนมใกลกับตลาด

รถไฟจะทําขนมไหวเจา เปดขายกันต้ังแตเชามืด มีขนมไหวเจา เชน อ่ังกู8 0

4 
ขนมเขง 8 1

5 ขนมเทียน เปน

ตน เวลามีคนในครอบครัวไมสบายโดยเฉพาะเด็ก ๆ ท่ีมักเปนไข รองไหโยเย นอกจากแมจะใหกินยา

สมุนไพรแลว ยังมาขอฮู (ยันตของวัด เปนตัวหนังสือจีนสีดําเขียนบนกระดาษแดง) นําไปเผาใสในน้ํา

เพ่ือกินแกไข  

วัดเลี่ยนฮัวเกาะ ตั้งอยูใกลกับ ฟองเพ้ียนชอ (หรือสถานสงเคราะหคนอนาถา) หางจาก

สถานีรถไฟประมาณ 500 เมตร วัดเปนเพียงเรือนไมชั้นเดียว หลังคามุงจาก มีพระพุทธรูปแบบจีน

                                                           
1 หรือ “จงหัวฉ่ือซานหยังเลาเหยียน” จดทะเบียนเปนมูลนิธิเม่ือ 10 เมษายน พ.ศ. 2517 

รับเงินบริจาคจากคนท่ัวไป  และไดรับเงินสนับสนุนจากสมาคมจีนหาภาษาในอําเภอหาดใหญ โดยมี

ตัวแทนจากสมาคมเปนกรรมการบริหารมูลนิธิ  มีผูจัดมูลนิธิและเจาหนาท่ีดูแลการรับบริจาคโดยตรง

จากนักทองเท่ียวและผูมีจิตศรัทธา มีพนักงานดูแลคนชราท่ีไรท่ีอยูอาศัย ไมมีญาติ หรือถูกทอดท้ิง 
2 ท่ีฝงศพคนไทยท่ีมีมากอนแลว ปจจุบันคือท่ีตั้งโรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี) และ

โรงพยาบาลหาดใหญ 
3 เปนพ้ืนท่ีเจียกีซีบริจาคใหสําหรับฝงศพคนงานจีนท่ีมาทําทางรถไฟสมัยนั้น ภายหลังจัดเปน

ท่ีฝงศพของคนจีนในหาดใหญ ตอมาสมาคมจีนท้ังหาภาษารวมกันกอตั้งมูลนิธิสถานสงเคราะหคนชรา

อนาถาเพ่ือชวยเหลือคนจีนท่ีสูงอายุ รวมท้ังคนท่ีเจ็บปวย และเสียชีวิต และไรญาติ ดูแล มูลนิธิฯจะ

ชวยจัดการฝงศพตามประเพณี 
4 ทําดวยแปงขาวเหนียวยอมสีแดงหอไสถ่ัวเขียวบดและอัดใสพิมพเปนรูปเตา นําไปนึ่งจนสุก 
5 ทําจากแปงขาวเหนียวผสมน้ําตาล หยอดใสกระทงท่ีทําจากใบไผ นําไปนึ่งจนสุก แลวแตม

จุดสีแดง  
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และรูปปนเทพเจาของจีนขนาดไมใหญนัก รอบวัดเปนปา มีตนไมและหญาข้ึนรก อยูติดกับคูน้ําท่ี

เชื่อมกับคลองเตย ในวันเทศกาลสําคัญของจีน 8 2

1 
วัดนี้จะเต็มไปดวยคนจีนท่ีมาทําบุญ ไหวเจา สวด

มนต ผูสูงอายุโดยเฉพาะผูหญิงจะมาชวยพับกระดาษเงินกระดาษทอง นํามาประกอบกันเปนรูปโคม 

ภูเขาและเรือ มีอาสาสมัครท่ีมาชวยทําอาหารในเทศกาลกินเจเพ่ือเลี้ยงผูท่ีมาทําบุญและคนท่ีมาชวย

ทํางาน รับบริจาคเงินและจัดเตรียมขาวของสําหรับงานเทกระจาด  

คนจีนท่ีเขามาอาศัยในหาดใหญหลังจากท่ีทางรถไฟสรางเสร็จแลว มีท้ังท่ีมาจาก

ประเทศจีน ปนังและจากจังหวัดอ่ืนของไทย ผูรับเหมาสรางทางรถไฟ คหบดีจีนจากเมืองสงขลาและ

นายอําเภอไดซ้ือท่ีดินโดยรอบสถานีรถไฟ ปลูกสรางเรือนแถวไมทําเปนโรงแรม บานเชา และใหเปด

เปนรานคาขายของ และตัดถนนคลายตารางหมากรุก  คหบดีจีนไดสราง ตลาดกิมหยง ใหคนเชาแผง

ขายของ เกิดเปนยานคาขายและท่ีอยูอาศัยท่ีเต็มไปดวยกลิ่นไอความเปนจีน ตลาดและการคาขายท่ี

คึกคักทําใหมีคนมุสลิม คนไทยและคนจีนซ่ึงอยูหมูบานและอําเภอรอบนอก เริ่มทยอยเขามาเชาบาน

และคาขายในเมืองหาดใหญ ผูคนเหลานี้ เดิมทํานา ทําสวน ทําประมง นําเอาผลผลิตของตนมาขาย

ตั้งแตมีตลาดริมน้ําและเคลื่อนยายตามมาท่ีตลาดสด   

นอกจากนี้ยังมีคนมุสลิมจํานวนมากจากจังหวัดจากพัทลุง นครศรีธรรมราช รวมท้ัง

อําเภอโดยรอบทะเลสาบสงขลา เชน ปากพะยูน ปากรอ สิงหนคร เริ่มเขามาคาขายและอยูอาศัยมาก

ข้ึนเรื่อยๆ หญิงมุสลิมมักคาขายอาหารสด เชน ปลาทะเล ไก เปด เปนตน สวนผูชายขับรถรับสง ถีบ

สามลอ งานชางท่ัวไป ภายหลังก็เปลี่ยนมาเลี้ยงไกจํานวนมากเพ่ือสงขายบริษัทผูคารายใหญระดับ

ภูมิภาค ความสัมพันธระหวางคนจีนและคนมุสลิมในหาดใหญเปนเพ่ือนบาน เพ่ือนเรียน เพ่ือนทํางาน 

คูคา คูชีวิต ท้ังสองกลุมอยูในยานการคาสําคัญของเมือง และสรางพ้ืนท่ีท่ีจําเปนตอการดําเนินชีวิต 

ไดแก ตลาด โรงเรียน วัด มัสยิด สมาคม  

เด็กจีนในสมัยนั้นวิ่งเลนกับเพ่ือนวัยเดียวกันริมถนนหนาบานเปนถนนดินแคบ ๆ เปนท่ี

เลนทอยเสน กระโดดยางของเด็กๆ มีคูน้ําเล็กๆ หนาบาน หากเดินพนไปจากถนนก็เปนปาหญา 

                                                           
1 ตามธรรมเนียมจีนมีวันสําคัญท่ีคนจีนตองไหวเจาปละ 8 ครั้ง ไดแก ตรุษจีน(ในวันสิ้นป 

เครื่องเชนไหวเปนหมู เปด ไก ผลไม สวนวันข้ึนปใหมไหวดวยอาหารเจ)  อีกสิบหาวันนับจากวันปใหม

คือ หงวงเซียวโจะไหวดวยกูชายกวยและน้ําตาลทําเปนรูปสิงโต เวลากลางคืนจะมีแหโคม  เดือนสาม

วันเช็งเมง ไหวบรรพบุรุษท่ีสุสาน เดือนหา (โหงวหงวยโจยะ) ไหวบะจาง เดือนเจ็ด (ชิกหงวยปวหรือ

ตงงวงโจยะ (จีนกลางออกเสียง จงเหยียนจี๋) ไหวเจาท่ีเจาทางและบรรพบุรุษ เดือนแปดไหวพระจันทร  

เดือนเกาเทศกาลกินเจ (เกาอวงเจ) งานเทกระจาด เดือนสิบเอ็ดหรือตังโจะ ไหวขนมอ๋ี เปนการ

เปลี่ยนเขาสูฤดูหนาว (บางครอบครัวก็จะไหวแปะกงในวันแรกของเดือนท่ีสองดวย) 
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ดานหลังบานเปนปาหญา บางทีก็เขาไปเก็บก่ิงไมมาเปนเชื้อเพลิงหุงตม พอแมสงพวกเขาเขาเรียนใน

โรงเรียนจงหัว83

1 (โรงเรียนศรีนครในปจจุบัน) โรงเรียนจีนแหงเดียวในเมือง ตรงหัวมุมแยกถนนสาย 3 

ซ่ึงหางจากบานไมไกลนัก สวนใหญจะเดินไปโรงเรียน ตองเดินผานสวนผลไม ปาพรุ ดานหลังโรงเรียน

เปนสวนฝรั่งของคุณหญิงละมาย ท่ีเด็กชอบปนไปเก็บกินกันบอยๆ สวนเด็กท่ีพอแมมีฐานะดีก็จะไดนั่ง

รถลากไปโรงเรียน   

โรงเรียนจงหัวเปนเรือนไมชั้นเดียว หลังคามุงจาก มีครูจีนจากปนังเปนอาสาสมัครสอน

ท้ังภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ประวัติศาสตรและวรรณคดีจีน แตโรงเรียนก็ถูกสิ่งปดหลายครั้งเนื่องจาก  

รัฐบาลเกรงวาจะเปนพ้ืนท่ีถายทอดอุดมการณคอมมิวนิสตท่ีกําลังเฟองฟูในประเทศจีนในชวงเวลานั้น 

ดังนั้นเม่ือสมาคมจีนท้ังหาภาษาในหาดใหญรวมกันหาทางเปดโรงเรียนไดอีกครั้ง จึงตองจัดใหเรียนท้ัง

ภาษาจีนและภาษาไทย เด็กจีนรุนนั้นจึงไดเรียนเขียนอานภาษาไทย ประวัติศาสตรไทย แตพวกเขาก็

ไมสนใจมากนักเพราะไมไดเอามาใชในชีวิตประจําวัน เนื่องจากการคาขายและติดตอกับคนจีนท้ังสิ้น 

                                                           
1 โรงเรียนจงหัวเซียะเสี้ยว หาดใหญ (ท่ีตั้งเดิมคือท่ีตั้งโรงแรมสากลในปจจุบัน) กอตั้งเม่ือป 

พ.ศ. 2467 นายซีกิมหยงเปนพอคาชาวจีนมาจากสงขลา เขารับเหมาทําทางรถไฟจากหาดใหญไป

สะเดา  ลงทุนทําเหมืองแรในอําเภอหาดใหญ และซ้ือท่ีดินจากชาวบานในหาดใหญไวจํานวนมาก เขา

บริจาคท่ีดินบริเวณสี่แยกถนนธรรมนูญวิถี ตัดกับถนนเสนหานุสรณ เพ่ือตั้งโรงเรียนสําหรับคนจีนข้ึน

ชื่อโรงเรียน "จงฝายิฉิน" แตถูกปดกิจการในป พ.ศ. 2477 ตอมาป พ.ศ. 2478 ขุนนิพัทธจีนนคร ได

รวมกับคณะกรรมการคนจีนเปดโรงเรียนอีกครั้งหนึ่ง แตก็ถูกทางการสั่งปดอีกในป พ.ศ. 2482  ป

เดียวกันนั้นคณะศิษยเกาโรงเรียนจงฝายิฉินรวมกับสมาคมจีนหาภาษารวมกันหาทุนปรับปรุงโรงเรียน 

โดยซ้ือกิจการจากโรงเรียนราษฎรแหงหนึ่งในอําเภอทุงลุงเพ่ือใหสามารถเปดสอนไดอีกครั้ง โดย

เปลี่ยนชื่อเปน "จุงฝาเยี่ยเสี้ยว" เปดสอนเฉพาะภาคคํ่า  ตอมาเปลี่ยนเปนภาคปกติและขยายพ้ืนท่ีโดย

ไดรับบริจาคท่ีดินจากนายซีกิมหยงใหสรางโรงเรียนในพ้ืนท่ีปจจุบัน เปลี่ยนชื่อเปน "ศรีนครมูลนิธิ" 

โดยรวบรวมทุนทรัพยของพอคาชาวจีนในเมืองหาดใหญรวมกับคณะกรรมการจากสมาคมจีน 5 

สมาคม (แตจิ้ว ฮากกา ฮกเก้ียน ไหหลํา กวองสิว) สรางอาคารขนาด 30 หองเรียน 1 หลัง  แต

โรงเรียนก็ตองปดกิจการอีกครั้ง เนื่องจากปฏิบัติไมสอดคลองกับนโยบายของรัฐ จึงถูกถอนใบอนุญาต

ในป พ.ศ. 2496  ตอมาป พ.ศ. 2512 สมาคมศิษยเกาศรีนคร ไดซ้ือและโอนใบอนุญาตของโรงเรียน

ไชยยันตวิทยามาจัดตั้งเปนโรงเรียนศรีนคร เปดสอนมาจนถึงปจจุบัน และในป พ.ศ. 2534 

กรรมการบริหารโรงเรียนไดนําท่ีดินไปจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ใหแกมูลนิธิโรงเรียนศรีนครหาดใหญ

และไดสรางอาคารใหม ข้ึนแทนอาคารเกาท่ีชํารุด โรงเรียนศรีนครไดจดทะเบียนเปน "มูลนิธิโรงเรียน

ศรีนครหาดใหญ" บริหารงานโดยตัวแทนจากสมาคมจีนท้ังหาภาษา รวมกับคณะกรรมการสมาคม

ศิษยเกาศรีนคร เปนกรรมการดูแลควบคุมกิจการของโรงเรียน 
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เวลามีเจาหนาท่ีจากกระทรวงมาตรวจโรงเรียน นักเรียนบางคนท่ียังพูดภาษาไทยไมไดก็วิ่งไปหลบใน

สวนฝรั่งดานหลังโรงเรียน  เวลาเรียนภาษาจีนก็ตองเอาหนังสือซอนไวในหนังสือไทย เม่ือโรงเรียน

เปดตัวอีกครั้ง เม่ือพ.ศ. 2489 พอคาจีนและสมาคมจีนชวยกันระดมเพ่ือเปดโรงเรียนอีกครั้งหนึ่ง 

คหบดีจีนคนหนึ่งบริจาคท่ีดินสรางโรงเรียน หางจากท่ีตั้งโรงเรียนเดิม ประมาณ 500 เมตร อาคาร

เรียนเปนเรือนแถวไมชั้นเดียว หลังมุงจาก เวลาฝนตกหนัก หลังคารั่ว เด็กนักเรียนตองยายโตะหนีน้ํา

หยดเพ่ือใหนั่งเรียนตอไปได มีผูอํานวยการโรงเรียนเปนครูไทย แตก็ยังมีครูสอนภาษาจีน นักเรียน

ท้ังหมดเปนลูกหลานคนจีน นักเรียนจีนรุนนั้นจึงเรียนท้ังประวัติศาสตรจีน ประวัติศาสตรไทยและ

ภาษาไทยไปพรอมกัน  แตชั้นเรียนภาษาไทยและประวัติศาสตรไทยเด็กๆ ไมคอยสนใจบางคนออกมา

วิ่งเลนในสวนฝรั่งแลวคอยกลับไปเรียนเม่ือถึงชั่วโมงเรียนภาษาจีน 

กระท่ังเม่ือพวกเขาโตข้ึนและชวยพอแมคาขาย เริ่มมีหนวยราชการและคนไทย คน

มุสลิมเขามาอยูอาศัยมากข้ึน คนจีนในชวงนั้นจึงตองหัดพูดและเรียนพิเศษภาษาไทยเพ่ิมเติม เม่ือ

โรงเรียนเปดเรียนอีกครั้ง บางคนก็เขาเรียนตอ แตบางคนก็ออกมาชวยพอแมคาขาย แลวไปเรียน

พิเศษเพ่ิมเติมกับครูจีนท่ีบานในชวงคํ่า ซ่ึงตองหลบซอนหนังสือไวในยาม 

เนื่องจากมีคนจีนหลายภาษาอยูรวมกันในเมือง จึงมีการรวมกลุมเปนสมาคมแยกตาม

ภาษา พอแมของผูสูงอายุเหลานี้เปนกลุมท่ีรวมกอตั้งและจัดตั้งสมาคมจีน โดยรวมสนับสนุนเงินทุน 

สมาคมในสมัยนั้นเปนท่ีรวมของคนท่ีทําการคา และมีการชวยเหลือเรื่องเงินทองในการลงทุน และ

ลูทางในการทําการคา และชวยเหลือคนจีนท่ีเขามาใหม และประสบความยากลําบาก ไมมีท่ีอยูหรือ

ประสบเหตุ โดยเฉพาะการสูญเสียทรัพยสินจากไฟไหมท่ีเกิดข้ึนบอยในหาดใหญ สมาคมจะมีกองทุน

ชวยเหลือคนท่ียากลําบาก  

คนจีนกลุมภาษาตางๆ รวมตัวกันกอตั้งสมาคมจีนในชวง พ.ศ. 2490-2500 แบงเปน

สมาคมจีนตามภาษาท่ีแตกตางกันไดแก สมาคมกวองสิว (กวางตุง) กอตั้งพ.ศ. 2489 สมาคมฮากกา 

(จีนแคะ) และสมาคมแตจิ๋ว กอตั้งเม่ือพ.ศ. 2490 สมาคมฮกเก้ียน และสมาคมไหหลํา พ.ศ. 2497 

สวนสมาคมปนซันขัก 8 4

1 กอตั้ง พ.ศ. 2521 สมาคมจีนเหลานี้เปนพ้ืนท่ีรวมตัวของคนจีนภาษาเดียวกัน 

นอกจากนี้ยังมีมูลนิธิท่ีเกิดจากความรวมมือของคนจีนในการชวยเหลือคนท่ีประสบเหตุไฟไหมท่ี

เกิดข้ึนบอยครั้ง  และภาวะน้ําทวม ทําใหหลายคนสูญเสียบานและทรัพยสิน รวมท้ังคนท่ีเจ็บปวย เด็ก

กําพราและคนท่ียากลําบาก แรกเริ่มชวยเหลือคนจีนท่ีเพ่ิงอพยพหรือยายเขามาทํางานในหาดใหญ 

ไดแก มูลนิธิทงเซ้ียเซ่ียงตึ๊ง กอตั้งเม่ือพ.ศ.2499 เปนมูลนิธิท่ีใหการชวยเหลือเม่ือมีคนประสบอุบัติเหตุ 

เชน ไฟไหม รถชน และภัยธรรมชาติ รวมท้ังชวยจัดการศพผูเสียชีวิตตามประเพณีจีน ระดมทุน

                                                           
1 เปนสมาคมของคนปวซัวแคะ ซ่ึงเรียกคนจีนท่ีอาศัยอยูระหวางกลุมคนแคะ (ทางเหนือ) 

และคนแตจิ๋ว (ทางใต) สําเนียงพูดคลายคนแตจิ๋ว 
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ชวยเหลือสงเคราะหคนยากไร ปจจุบันไดก็ยังคงทําหนาท่ีนี้อยู และขยายความชวยเหลือเรื่องสุขภาพ

ดวยการสรางโรงพยาบาลเม่ือ พ.ศ. 2518 เพ่ือใหบริการแกคนรายไดนอย 

สมาคมและมูลนิธิของคนจีนเปนพ้ืนท่ีการรวมตัวพบปะ และชวยเหลือกันของกลุมคน

จีนแตละภาษา ถือความเปนพวกพองพ่ีนองกัน มีการใหความชวยเหลือเรื่องการงาน การติดตอการคา

และประสานงานระหวางกลุมชาวจีนอ่ืน  เปนสถานท่ีเผยแพรอุดมการณความคิดทางการเมือง และมี

สวนในการรวมเคลื่อนไหวการเปลี่ยนแปลงการปกครองในประเทศจีน สมาคมจีนเหลานี้ยังมีการ

ติดตอกับสมาคมจีนภาษาเดียวกันในกรุงเทพฯ ตางจังหวัดและตางประเทศดวย ไปรวมงานสังสรรค 

ประชุมพบปะกันอยางนองปละครั้ง  บางสมาคมยังจัดแขงขันกีฬารวมกันดวย  สมาคมเหลานี้เปดทํา

การเวลา 8.30- 16.30 น. และยังใชเปนพ้ืนท่ีในการจัดงานรื่นเริงและงานสําคัญตางๆ ตามประเพณี

จีน เชน งานฉลองวันตรุษจีน วันเช็งเมง ใชจัดงานแตงงาน ฉลองวันเกิด งานครบรอบการกอตั้ง

สมาคม เปนตน แตเม่ือมีโรงแรมเกิดข้ึน และคนมากข้ึน สถานท่ีตั้งของสมาคมไมพอรองรับคนจํานวน

มาก และเม่ือมีโรงแรมขนาดใหญจึงนิยมจัดงานท่ีโรงแรมเพราะมีความสะดวกมากกวา และเจาของ

โรงแรมสวนใหญลวนแตเปนของคนจีนท้ังสิ้น  

ปจจุบันนี้สมาคมจีนเปนท่ีรวมตัวกัน พบปะพูดคุย รวมท้ังท่ีพักผอนของคนจีนภาษา

เดียวกัน บางสมาคม เชน สมาคมฮากกา ใชเปนท่ีเรียนหนังสือจีน และทุกสมาคมมีระดมทุนสนับสนุน

ดานการศึกษา วัฒนธรรมและชวยเหลือสังคม เชน ใหทุนการศึกษาแกบุตรหลานของสมาชิก ชวยงาน

ศพของคนในสมาชิก ชวยเหลือคนยากจน คนเจ็บปวย ประสบอุบัติเหตุและเสียชีวิต เปนตน บาง

สมาคมยังเปดโรงเรียน (เชน โรงเรียนกอบกาญจนศึกษา ของสมาคมแตจิ๋ว)  

นอกจากโรงเรียนจีนแลว เด็กจีนรุนนั้นยังมาเรียนภาษาจีนและรวมกิจกรรมท่ี

หอประชุมซุนยัดเซน 85

1  อยูติดกับวัดกวนอิมกิวชื่ออัม  ในยานท่ีเรียกวาตลาดใหม หางจากโรงเรียนจง

หัว ราว 300 เมตร ตรงขามหอประชุมเปนหองแถว มีรานตัดสูท รานอาหาร และบางบานก็ไมได

คาขายแลว  คาดวานาจะสรางข้ึนหลังการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในประเทศจีนเปนคอมมิวนิสต 8 6 2 

                                                           
1 หรือสมาคมหอสมุดประชาชนหาดใหญ (The Culture Association of Hat Yai) เกิดข้ึน

ในชวงท่ีมีการเคลื่อนไหวเพ่ือรื้อฟนและสรางอุดมชาตินิยมจีน พอคาจีนในหาดใหญบริจาคท่ีดินและ

คนจีนในหาดใหญชวยกันรวบรวมเงินทุนจากคนจีนในจังหวัดใกลเคียงและเพ่ือนจากกรุงเทพฯ สราง

หอประชุมแหงนี้เพ่ือเปนท่ีรวมตัวของเยาวชนจีน เรียนรูวัฒนธรรมประเพณีจีนและแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นทางการเมือง   
2 หลังสงครามโลกครั้งท่ีสองสิ้นสุดลง เหตุการณปฏิวัติในประเทศจีนยังดําเนินตอเรื่อยมา มี

ความขัดแยงทางความคิดดานการปกครอง กลุมกกมินตั๋งเผยแพรแนวคิดชาตินิยมจีนเพ่ือปลุกเราให

คนจีนท่ีอยูนอกประเทศจีนรวมกันเรียกรองใหเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองเปนประชาธิปไตย 
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หลังการเสียชีวิตของซุนยัดเซน เนื่องจากฝายกกมินตั๋งท่ีมีความคิดชาตินิยมในไตหวันตองการรื้อฟน

ความคิดชาตินิยมแบบเดิมข้ึนมา จึงสรางพ้ืนท่ีเคลื่อนไหวตอตานระบอบคอมมิวนิสตในประเทศท่ีมีคน

จีนอยู โดยรวมมือกับพอคา และสนับสนุนเงินทุนสรางหอประชุมเพ่ือใชเผยแพรอุดมการณทาง

การเมือง สรางความรูสึกรักชาติ รักแผนดิน รณรงคสรางสํานึกความเปนชาตินิยมจีนใหกับลูกหลาน

จีนท่ีอยูนอกประเทศ โดยองคกรนี้ในประเทศไตหวันใหทุนสนับสนุนกิจกรรมทางวัฒนธรรม สงครูจีน

มาสอนภาษาจีน รวมกับคนจีนในประเทศสิงคโปรและมาเลเซีย นอกจากนี้ยังเรียนประวัติศาสตรจีน 

รองเพลงชาติจีนและเพลงปลุกใจ สอนทํางานประดิษฐของจีน เชน ทํากระดุมผา ปกผา ตัดกระดาษ

เปนอักษรมงคล เปนตน ใหเงินสนับสนุนการสรางอาคาร คหบดีจีนในหาดใหญเวลานั้นไดบริจาคท่ีดิน

และรวบรวมเงินจากคนจีนสมาคมตางๆ สรางหอประชุมข้ึน  

หอประชุมซุนยัดเซนเปนอาคารสองชั้น ดานหนาเปนลานปูนซีเมนตจอดรถไดประมาณ

สามคัน เดินข้ึนบันไดหาข้ัน ก็ปะทะกับรูปปนครึ่งตัวของ ดร.ซุนยัดกอนเขาสูหองโถงกวางเพดานสูง มี

พัดลมเพดาน ดานซายมือของรูปปนเปนหองน้ําอยูใตบันไดทางข้ึนไปชั้นบน  ผนังอีกดานเปนรูปซี

กิมหยงและละมายผูบริจาคท่ีดิน รวมท้ังรายนามผูบริจาคสรางหอประชุมคนนี้ ท่ีวางดานขวามีบอรด

สําหรับติดประกาศ มีรูปถายสีติดอยู 4 รูป ท่ีฝุนจับ และรูปพับงอ รูปเหลานี้การจัดงานเลี้ยงใน

หอประชุมแหงนี้เนื่องในวันชาติจีน เม่ือป พ.ศ. 2546 ถัดเขาไปดานในเปนโถงกวางของหอประชุมมี

เวทีอยูตรงกลาง ติดธงชาติไทยคูกับธงชาติไตหวัน  ชั้นบนเคยเปนหองเรียนหนังสือจีน วาดรูป ปกผา 

ตัดกระดาษเปนรูปตางๆ ตามแบบวัฒนธรรมจีน คนท่ีมาเรียนสมัยนั้น สวนใหญเปนวัยรุนอายุระหวาง 

15-20 ป  ชั้นลางเปนโถงกวางใชจัดงานรื่นเริง เชน จัดงานแตงงาน งานแซยิด (ครบรอบวันเกิด 60 

ป) งานเลี้ยงตอนรับกงสุลจีน งานฉลองวันชาติจีน (1 ตุลาคม) และงานประชุมใหญของสมาคมจีนท้ัง

หาภาษา  

 

3.2 สรางบาน 

 

ผูสูงอายุจีนในงานศึกษาชิ้นนี้ ในวัยเด็ก เม่ือ 60-70 กวาปท่ีแลว  อาศัยอยูกับพอแมท่ี

อพยพมาจากประเทศจีน เชาเรือนแถวไมเปดรานคาขายในยานตลาดรถไฟ สองฝงของถนนหนาสถานี

รถไฟหาดใหญมีหองแถวไมชั้นเดียวยกพ้ืนสูงท่ีเรียงกันแปดหอง ใกลสถานีรถไฟ สองหองแรกเปน

โรงแรม หองท่ีสามและสี่เปนรานรับซ้ือยางพาราแผนของครอบครัวของหวาง เปนจีนฮกเก้ียนท่ียาย

มาจากปนัง มาอยูหาดใหญเม่ือ พ.ศ. 2474 บนถนนสาย 1 ซ่ึงตัดกับถนนเจียกีซี ใกลกับสถานีรถไฟ 

                                                                                                                                                                      
แทนระบอบคอมมิวนิสตท่ีครองอํานาจเม่ือ พ.ศ. 2492 ฝายสนับสนุนฝงตรงขามรัฐบาลในขณะนั้นจึง

อพยพไปตั้งสาธารณรัฐไตหวัน และมีการเคลื่อนไหวขอสนับสนุนทุนจากคนจีนในประเทศไทย 
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ครอบครัวของเถาแกหวางมีโรงงานยางท่ีปนัง หลังแตงงาน เขาหาทางขยับขยายกิจการมาเปดรานรับ

ซ้ือยางท่ีหาดใหญ เพ่ือสงตอใหกับบริษัทยางของสิงคโปรท่ีมาเปดโรงรมควันยางและบริษัทรับซ้ือยาง

สงตางประเทศ นอกจากนี้ยังเปนคนกลางหาซ้ือขาวสารจากท่ีตางๆ ไปขายท่ีมาเลเซียดวย เถาแก

หวางเชาหองแถวนี้อยูกับภรรยาและเสียะเหมย ลูกสาววัย 4 ขวบ กับเด็กสาวอีกสองคนท่ีภรรยาเขา

รับเลี้ยงไวเปนลูกบุญธรรม เสียะเหมย หญิงรางเล็กบาง ตอนนี้อายุ 89 ป ในวัยเด็กเปนคุณหนูของ

บานนี้ เธอชอบวิ่งเลนอยูหนาบานกับเพ่ือนวัยเดียวกัน เปนลูกของหมอจีนท่ีอยูถัดไป เธอไดกลิ่นกรด

กํามะถันคละคลุงอยูตลอดวัน เธอจําไดวาหนาบานมีรองน้ําเล็ก ๆ ลานดินหนาบานเปนท่ีเลนกระโดด

ยาง ทอยเสน บางทีก็ชวนกันวิ่งเลนเขาออกบานใกลนั้น ถนนสาย 1 และสาย 2 ท่ีมีแตรานขายของ

ของคนจีน และเชาอยูอาศัยและขายของเรื่อยไปถึงยานสถานีรถไฟ  เวลาไปโรงเรียนก็ไดนั่งรถลาก 

(ชานหลุนเชอ) ขณะท่ีเด็กคนอ่ืน ๆ เดินกันไป 

กอนสงครามจะปะทุข้ึน กิจการยางของเถาแกหวางทํากําไรไดมาก ซ้ือท่ีดินปลูกตึกแถว

ใกลกับสมาคมฮกเก๋ียน (บนถนนเสนหานุสรณ เดิมยานนั้นมีคนไทยท่ีมีฐานะดีอาศัยอยู 2-3 หลัง) ให

เชาอาศัยและขายของ 8 หอง อีกสองหองเอาไวอยูอาศัยเอง บานนี้มีหองใตดินใชเปนหลุมหลบภัย

เวลามีระเบิดดวย เม่ือสงครามเลิกครอบครัวของเธอก็ยายกลับมาอยูบานเดิม และยังซ้ือท่ีดินนอกตัว

เมืองทําสวนยางอีกจํานวนมาก  

ยานถนนสาย  1 เปนท่ีอยูอาศัยของคนจีนท่ีคอนขางมีฐานะ เปนท่ีอยูของเจาของ

โรงแรม มีคลินิกของหมออินเดีย รานหมอจีน รานขายยาจีน รานคาตัดเสื้อสูท  รานขายธูปเทียนและ

เครื่องใชสอยสําหรับไหวเจา รานขายทอง  รานถายรูป รานขายโลงศพ รานขายของตางประเทศ เชน 

เสื้อผา น้ําหอม ท่ีนําเขาจากปนัง   

สวนถนนเจียกีซี 2 (สาย 2) ก็มีโรงแรม โรงยาฝน รานขายอาหาร รานกาแฟ บานท่ีคน

จีนเชาอยูเปดเปนรานกาแฟรานหนึ่งเปนของสุภรณ ปจจุบันอายุ 86 ป เปนจีนแคะ เธออยูกับพอแม 

ยา พ่ีสาว และนองชายอีก 2 คน พอของเธอเปนชางเสื้อสูทสมัยใหมในรานไทซินบนถนนสาย 1 

ลูกคาสวนใหญเปนผูจัดการโรงงานยาง หมอและคนมีฐานะ เวลามีงานสําคัญๆ งานสั่งตัดจะเขามา

มาก จนแมตองชวยสอยเสื้อในเวลากลางคืน หลังจากท่ีพอเสียชีวิตเม่ือสุภรณอายุ 4 ขวบ แมกับยาก็

เปดรานขายกาแฟ ชวยกันทําขนมและขาวยําขาย ดานหลังรานยังใหคนเชาตั้งวงเลนไพนกกระจอก   

แมทําขนมใหยาหาบไปขายท่ีตลาดสด (ตลาดกิมหยง) ซ่ึงมีพอคาแมคาวางของขายกัน

ริมถนนท่ีวาง โดยวางลังไมซอนข้ึนมาพาดดวยไมแผนยาว เปนตลาดขายผัก ผลไม เนื้อหมู ไก ปลา
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และอาหารทะเล เปนตน สวนแมก็ไปขายขนมท่ีตลาดคุณพระ (เสนหามนตรี) 8 7

1  ซ่ึงตอนนั้นยังเปน

ตรอกแคบๆ มีคนมาขายของโดยเอาลังไมมาตอกทําเปนแผง เรียงตอกันขายขนม ขายผัก ผลไม 

ดานขางมีเรือนแถวไมใหเชาของพระเสนหามนตรี ยานนี้ภายหลังคึกคักมากข้ึน เม่ือมีโรงแรม 

หางสรรพสินคาและรานอาหารมากข้ึน 

สุภรณและเพ่ือนๆ ชอบวิ่งซอนหาเขาออกรานคาในแถบนั้น เธอกับเพ่ือนเคยวิ่งเขาไปใน

โรงฝนอยูเยื้องกับบานของเธอ ท่ีภายในคอนขางสลัว เห็นคนงานจีนตัวผอมผิวคล้ํากําลังนอนสูบฝน  

เธอชอบไปรานขนมแมทิพยท่ีขายขนมหวาน มากท่ีสุด เพราะวิ่งผานเขาไป แมทิพยก็มักแจกขนมให

เด็กๆ  ในรานมีแตคนงานสาวท่ีพูดภาษาไทย ติดกับรานขนมคือบานแมสายซ่ึงตั้งวงเลนไพนกกระจอก

กันตอนเย็น  แถบนั้นยังมีรานขายโลงศพ รานตัดผมท่ีมีพัดลมทําจากผาหนาๆ ขึงบนไมไผ เวลา

ตองการลมตองใชเทาเหยียบราวไมไผดานลาง กระพือใหผาขยับเพ่ือใหเกิดแรงลม รานขายกุนเชียง

และรานของชําของคนแตจิ๋ว ตึกแถวสองหองเปนหางขายของใชท่ัวไปและขาวของจากตางประเทศ 

อยางน้ําหอมและแปง โรงแรมสมัยนั้นเปนเรือนแถวไมสองชั้นท่ีก้ันหองชั้นบนเปนหองพัก สวนพ้ืนท่ี

ดานลางเปดขายกาแฟ โรงแรมเหลานี้เปนท่ีพักชั่วคราว 2-3 วัน ของคนงานทําเหมืองแรเวลาออกมา

รับเงินคาจางและซ้ือเสบียงกลับไป  

ในวันเทศกาลสําคัญของจีน แมของสุภรณยังทําขนมไหวเจา เชน อ่ังกู
 
ขนมเทียนและ

ขนมเขงขายดวย  ตอมาก็เปลี่ยนมาเปดรานขายกาแฟ โดยจางคนงานจีนไหหลํามาค่ัวกาแฟ  กอนไป

โรงเรียน สุภรณตองชวยเปดราน จัดโตะเกาอ้ี  สวนพ่ีสาวก็ชวยแมกับยาทําขนม นวดแปงสําหรับทอด

จากวยดวยน้ํามันมะพราว  หั่นกลวยเตรียมทํากลวยทอด เตรียมเครื่องสําหรับทําขาวยํา  เพ่ือรับ

ลูกคาตอนเชา ซ่ึงจะมีคนงานจีนจํานวนมากเดินขามทางรถไฟมาจากยานหาดใหญในและวัดโคก

สมานคุณ อีกสวนหนึ่งเชาบานอยูใกลกับตลาด (ยานถนนประชาธิปตย แสงศรี) คอนไปทางคลองเตย 

เพ่ือมาทํางานในโรงงานยางยานตลาดรถไฟ พวกเขาจะมานั่งกินจากวยกับกาแฟกอนเขางาน โดยจะ

เชื่อไวกอน ตอนเย็นจึงเอาเงินมาจาย พอคํ่าลง ดานหลังรานใหคนเชาเปดโตะเลนไพนกกระจอกชวง

กลางคืนจนถึงตีสอง ขาไพลวนแตเปนผูชายจีน ท่ีสงเสียงดังเอะอะโวยวายตลอดคืน  ผสานกับเสียง

เคาะบอกเวลาของแขกยามท่ีเดินตรวจตราตามถนนและตรอกในยานนั้น 

                                                           
1 ชื่อเดิม ชื่น สุคนธหงส เปนนายอําเภอหาดใหญในสมัยนั้น ไดจับจองท่ีดินใกลกับทางรถไฟ

และซ้ือท่ีดินจากชาวบานท่ีอยูเดิม สรางเรือนแถวไมใหคนจีนเชาอยูอาศัยและขายของเลยไปจากถนน

สาย 3  
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สวนถนนเจียกีซีซ่ึงตรงมาจากหนาสถานีรถไฟ เปนท่ีเกิดของยุพา ซ่ึงตอนนี้อายุ 78 ป 

หลังจากท่ีพอแมท่ีเปนจีนปวซัวแคะ 8 8

1  โดยสารเรือออกจากประเทศจีนมาข้ึนท่ีทาสงขลา กอนเกิด

สงครามโลกประมาณ 5-6 ป แลวเดินเทามาอยูหาดใหญ พวกเขาเชาเรือนแถวไมบนถนนเจียกีซี 

(ธรรมนูญวิถี) ใกลกับสถานีรถรถไฟ  เปดรานขายถวยชาม และยังหาบสบงจีวรไปขายตามหมูบาน

นอกเมือง เพราะในเมืองหาดใหญยังมีคนไมมากนัก และลูกคาก็เปนคนจีนดวยกัน การจะหาเงินเพ่ิม

จึงตองขายของใหคนกลุมอ่ืนท่ีมิใชแตคนจีนเทานั้น  เธออยูกับพอแมและพ่ีนองรวม 11 คน บนถนน

เสนนี้ยังมีโรงแรมท่ีเปนเรือนไมสองชั้นแลว  รานทอง รานถายรูป รานขายเสื้อผา  และบานเชา เธอ

จําไดวาถนนหนาบานยังเปนดินแดง เวลาฝนตกถนนเฉอะแฉะ เธอมักลื่นไถลหกลมอยูบอย ๆ  ขาง

บานเปนรานขายของชํา (คนจีนแตจิ๋ว) ฝงตรงขามเปนรานขายทองของคนไหหลํา รานถายรูปโปจิน 

รานขายของใชในบานและของใชนําเขาจากปนังและมาเลเซีย  

เม่ือญี่ปุนข้ึนเรือท่ีสงขลา ป พ.ศ. 2485 ยุพา อายุ 5 ขวบ พอแมพาทุกคนในครอบครัว

ไปอยูท่ีวัดในตําบลควนลัง วัดตั้งอยูกลางทุง พอเคยหาบจีวรมาขายแถบควนลัง ตามท่ีเพ่ือนแนะนํา 

ทําใหไดรูจักและคุนเคยกับเจาอาวาส เธอจําไดวาตองนั่งเกวียนไปวัดควนลัง (ตามทางท่ีไปสนามบิน) 

ไปตามถนนดิน ตอนนั้นยังไมมีรถยนต เม่ือหนีภัยสงครามจึงมาขออาศัยอยูท่ีวัดนี้  เจาอาวาสให

ครอบครัวของเธออยูในกุฏิ สวนชาวบานแถบนั้นก็แบงอาหารมาให ทําใหเธอซาบซ้ึงน้ําใจครั้งนั้น 

หลังจากนั้นเม่ือถึงเทศกาลออกพรรษาเธอก็มักจะไปทอดกฐินท่ีวัดนี้เปนประจําทุกปประมาณเดือน

ตุลาคม เธอเลาวาหลังจากสงครามเลิกแลว ญี่ปุนถอนกําลังออกไป บางครอบครัวก็ยายออกไปจาก

หาดใหญ ไปอยูทุงลุง (ทางท่ีจะออกไปปนัง มาเลเซีย)  ซ่ึงสมัยกอนเปนสวนมะพราวและสวนยาง   

แยกถนนสาย 3 นอกจากโรงเรียนจงหัวท่ีเด็กจีนทุกเรียนกันท่ีนี่แลว  ก็มีเรือนแถวไมให

คนเชา สลับกับสวนมะพราว สวนผัก ปาหญาคา หากเดินเลยวัดเลี่ยนฮัวเกาะและสถานสงเคราะหคน

อนาถาไป  ยังมีคนอยูไมมากนัก ถนนสายนี้ยังมีคนสัญจรไปมานอย รานคายังไมมาก สวนใหญเปน

บานเชา รานอาหาร  มีรานถายรูปของเถาแกขงเปนคนจีนกวางตุง เขาพาครอบครัวยายมาจาก

จังหวัดพิจิตร เพราะทนอากาศท่ีหนาวเย็นไมได เขาพาภรรยา ลูกสาวสองคนและลูกชายวัย 6 ขวบชื่อ

จอหมิงมาดวย ปจจุบันจอหมิงอายุ 76 ป และยังอยูท่ีบานเดิมท่ีเปนรานถายรูปซ่ึงตกทอดมาจากพอ   

ฝงตรงขามกับโรงเรียนจงหัว มีบานไมชั้นเดียว หลังคาใบจากอยูกันแออัด ในซอยตรอก

เล็กๆ ใกลกับสวนมะพราวของคุณพระเสนหาฯ ซ่ึงเปนนายอําเภอขณะนั้น (ตรงบริเวณโรงแรมรีเจนท

อยูตรงขามหางเซ็นทรัลในปจจุบัน) คาเชาบานเดือนละ 5 บาท มีท้ังคนจีนกวางตุง แตจิ๋ว จีนแคะ เชา

อยูอาศัย บางคนเปนแรงงานรับจางในโรงงานยาง บางคนเปนคนงานโรงกลึง บางคนก็ทําอาหาร

                                                           
1 เรียกคนจีนท่ีอาศัยอยูระหวางกลุมคนแคะ(ทางเหนือ)และคนแตจิ๋ว(ทางใต) สําเนียงพูด

คลายคนแตจิ๋ว 
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ออกไปขายท่ีตลาด เอาใสรถเข็นหรือทูนถาดใสของเดินขายไปตามถนนและหนาโรงแรมในยานนั้น  

ฮอนซ่ึงตอนนี้อายุ 80 ปแลว อยูบานเชาในยานนี้กับพอ พ่ีสาวและพ่ีชาย พอของเขาพาลูกท้ังหมด

ยายจากกรุงเทพฯ มาเริ่มตนชีวิตท่ีหาดใหญตั้งแตกอนเกิดสงครามโลกครั้งท่ีสอง (2484) ไมก่ีเดือน 

ตอนนั้นฮอนอายุ 9 ขวบแลว หลังบานของเขาติดกับบานคนจีนแคะและจีนกวางตุง   

เขาตองตื่นแตเชาตรูชวยพอทําบะหม่ี เก๊ียวกรอบและขนมเรขาย เขาและพ่ีชายมีหนาท่ี

เดินทูนถาดขนมและตะโกนขายเก๊ียวกรอบถุงละ 25 สตางค เดินเรขายไปตามถนนจากบาน ตรงถนน

ประชาธิปตย มาท่ียานถนนคุณพระ (ถนนเสนหานุสรณ) หรือตลาดคุณพระ และโรงแรมหอฟา 

(ปจจุบันคือหางโอเดียนมอลล)  

หลังจากนั้นอีก 3 เดือน ทหารญี่ปุนก็มาถึงหาดใหญ ฮอนเห็นทหารญี่ปุนตั้งกระโจมเปน

กองบัญชาการอยูตรงขามบานของเขา ดานขางมีสวนมะพราวเปนของคุณพระเสนหาฯ เขาเห็นทหาร

ญี่ปุนโคนตนมะพราวสองตนวางขนานกัน หอยหมอขาวไวกับไมยาวท่ีวางพาดกับตนมะพราว แลวกอ

ไฟหุงขาว เอาตนมะพราวมาทําเปนสะพานสําหรับเดินในท่ีท่ีเฉอะแฉะ ตอนนั้นเขากับพ่ีชายยังเดิน

ขายเก๊ียวกรอบ แตขายไมคอยดี ซํ้ายังตองระวังทหารญี่ปุนท่ีชอบมากินฟรี  

หลังจากสงครามโลกครั้งท่ีสองสงบแลว (พ.ศ. 2488) พอของฮอนก็เปดรานขายโจกหมู

ตอนเชา ทุกคนในครอบครัวตองชวยกันทํางาน พ่ีชายของเขาตื่นตีสองมีหนาท่ีกอไฟตมน้ํา พอลาง

ขาวสารใสหมอ สวนฮอนปนจักรยานไปตลาดซ้ือหมู เครื่องในและวัตถุดิบอ่ืนๆ และชวยสับหมู พ่ีชาย

ลางตับ ลางไสหมู พ่ีสาวและพอชวยกันทําโจกจนกระท่ังเสร็จขายในชวงเชามืดไปถึงตอนสาย เขาจึง

ตองไปเรียนหนังสือจีนภาคบาย กลับถึงบานตอนเย็นก็ตองมาขัดลางหมอโจกใหแวววับ แลวตากให

แหง ถาไมใสไมแวว พ่ีชายก็มักสั่งใหขัดใหม ตอนเด็กๆ เขารูสึกวาพอและพ่ีชายเขมงวดกับเขามาก 

เขาไมชอบท่ีตองถูกบังคับ แตก็ตองชวยงานเพราะไมเชนนั้นก็ไมไดเรียนหนังสือ เขารูสึกวาสมัยนั้นเขา

ตองทํางานหนักเกือบตลอดท้ังวัน เวลาหกโมงเย็นถึงสามทุมยังตองไปเรขายกวยเตี๋ยวรอบดึกอีก โดย

มีคนงานหาบหมอกวยเตี๋ยว ฮอนตอนนั้นอายุ 10 ขวบ มีหนาท่ีเคาะเกราะไมเพ่ือเรียกลูกคา  

ฮอนรูสึกวาวัยเด็กของเขาแมจะลําบากแตก็ทําใหชีวิตชวงบั้นปลายสุขสบาย เพราะ

ความตั้งใจและขยันขันแข็งจึงทําใหเขามีฐานะม่ันคง สวนรางกายท่ีแข็งแกรงมาจนทุกวันนี้ ก็เพราะ

เขาเคยหัดชกมวย โดยซอมชกลมตอนเชามืดเพ่ือปลุกใหตัวเองไมซึมเซา บางครั้งยังมีรายไดเล็กๆ 

นอยๆ จากการรับจางปนจักรยานไปตามคนมารับโทรศัพทท่ีโรงแรมรถไฟ สมัยนั้นโทรศัพทยังไม

แพรหลาย การติดตอคาขายหรือติดตอกับเพ่ือน ญาติตางจังหวัดจึงตองอาศัยโทรศัพทท่ีโรงแรม   

ในสมัยนั้น  เวลาเจ็บปวย เชน เปนไข ทองผูก เปนแผลก็จะเก็บสมุนไพรใกลบานมา

รักษาเอง  แมวาในชวงท่ีอําเภอหาดใหญจัดเปนเขตสุขาภิบาล และมีสุขศาลาใหบริการรักษาพยาบาล

แกชาวบานท่ัวไป แตผูคนก็ยังไมนิยมไปใชบริการ คนจีนเลือกหาสมุนไพรซ่ึงปลูกหรือหาไดในปา

ละเมาะใกลบานมาตมกิน หรือหาหมอจีน เชน หมอผูหยิ่น  หากตองการถอนฟนก็ไปหาหมอไจเซน  
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บางคนก็ไปไหวพระขอพรท่ีศาลเจาและเอายันตกระดาษมาเผากินพรอมกับสวดมนต เม่ือมี

โรงพยาบาลหาดใหญเม่ือ พ.ศ. 2502  ในชวงแรกคนจีนไมคอยไปใชบริการ แตใชยาสมุนไพรจีน

มากกวา หากตองการพบแพทยแผนปจจุบัน ก็มักเลือกไปท่ีคลินิกมิชชัน 8 9

1 มากกวา คนจีนในหาดใหญ

รูจักยาฝรั่งและหมอฝรั่งจากคลินิกแหงนี้ ซ่ึงภายหลังเปลี่ยนเปนโรงพยาบาลมิชชันเปนท่ีรูจักของคน

หาดใหญวาใหบริการดี แตคารักษาคอนขางสูง  

ตั้งแตทศวรรษ 2500 การคาขายในหาดใหญเปนไปดวยดี มีคนเขามาอยูอาศัยมากข้ึน

เรื่อย ๆ เริ่มมีจักรยาน รถยนตวิ่งไปมาในเมืองมากข้ึน รถลากท่ีใชแรงงานคนท่ีพบอยูหนาสถานีรถไฟ 

ตอนนี้เปนรถสามลอถีบ ตอมาก็เปนรถตุกตุก ขนาดเล็ก รับสงคนจาสถานีรถไฟไปตลาดและบานใน

ยานนั้น  เรือนแถวไมก็เริ่มเปลี่ยนเปนตึกสามหรือสี่ชั้น เปดเปนรานขายผาและเสื้อผา คลินิกหมอแผน

ปจจุบัน รานขายอาหารมุสลิม รานขายของอาหารทะเล (เชนกุงแหง ปลาหมึกแหง ขาวเกรียบ) บาง

แหงเปลี่ยนเปนโรงแรมขนาดใหญ   

เม่ือพวกเขาแตงงาน บางคนก็ยังอยูท่ีบานเดิม เปดรานขายอาหารบาง สืบทอดกิจการ

ของครอบครัว บางคนก็เปลี่ยนไปคาขายอยางอ่ืน บานท่ีเคยเชาอยู บางแหงเจาของท่ีดินบอกเลิกเชา

และเปลี่ยนเปนอาคารพาณิชยบาง โรงแรมบาง ผูสูงอายุจีนเหลานี้จึงไปซ้ือบานอยูอาศัยใชในตึกแถว

ท่ีอยูในซอยท่ีไมหางจากตลาดและสถานท่ีท่ีคุนเคยมากนัก   

คนจีนบางครอบครัวยายไปซ้ือตึกแถว บางครอบครัวก็ซ้ือทาวนเฮาส บางก็ปลูกบาน

เดี่ยว แตก็ไมไกลจากพ้ืนท่ีท่ีพวกเขาเคยใชชีวิตอยูในวัยเด็ก พวกเขาเลือกอยูในท่ีท่ีสามารถเดินทางไป

วัด ศาลเจา โรงเจ และสมาคมจีนเพ่ือทํากิจกรรมตางๆ ผูสูงอายุบางคนข่ีมอเตอรไซค บางก็ปน

จักรยาน บางคนขับรถยนตมาเอง บางคนมีลูกมารับสง บางคนก็โทรศัพทเรียกรถตุกตุกขาประจํามา

รับสง ผูสูงอายุจีนจํานวนหนึ่งยังอาศัยอยูในบานยานตลาดรถไฟ มักเดินไปตลาด วัด โรงเจ ในวัน

เทศกาลตามประเพณีจีน เขายังคงเดินไปตามถนนท่ีคุนเคยมาแตเยาววัย ถนนสายหลักในยานการคา

เกาแก บางชวงยังคงทางเดินกวางขวาง บางคนจึงใชเปนสถานท่ีเดินเลนหยอนใจในเวลาเย็น  

ปจจุบันยานตลาดรถไฟ (ถนนธรรมนูญวิถี ถนนนิพัทธอุทิศ 1 2 และ 3) ซ่ึงเปนยาน

การคาท่ีเต็มไปดวยคนจีนมาแตแรก บนถนนธรรมนูญวิถี ตั้งแตหนาสถานีรถไฟก็ยังคงมีอาคาร

พาณิชยเรียงรายท้ังสองขางถนน ปาละเมาะและปาหญาคาดานขางสถานีรถไฟ ท่ีกลายเปนโรงเรียน

                                                           
1 เดิมตั้งอยูขางสมาคมไหหลํา หลังจากนั้นยายมาสรางเปน “โรงพยาบาลมิชชัน”  ในท่ีดิน

ใกลกับวัดโคกเสม็ดชุน(วัดชื่อปจจุบันคือวัดโชคสมานคุณ)  เลิกกิจการไปราว พ.ศ. 2533 แตเพ่ิงทุบ

ตึกไปเม่ือประมาณเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2552 เพ่ือสรางคริสตจักรวันเสารแหงใหม (โบสถเซเวนเดย

แอดเวนติส)  
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สงขลาวัฒนา (โรงเรียนเอกชนแหงหนึ่ง) ในเวลาตอมา ดานขางมีสนามหญากวาง ในเวลาเย็นมีวัยรุน

มาเตะฟุตบอล สวนคนแกมาเดินเลน ปจจุบันเปลี่ยนเปนหางสรรพสินคา ยานี้ยังมีรานขายทองติดกัน

หลายราน รานถายรูปเกาแกเม่ือ 60 กวาปกอนยังอยูท่ีเดิม บนถนนสาย 1 บางรานก็ยังเปดคาขาย มี

รานคายาสูบและสุรา รานขายยาจีน ขายผาและเสื้อผาสําเร็จรูป บางหองก็ใหเชาหนารานทําการคา 

เชน เชารถยนต ขายทัวร ขายอาหาร เปนตน มีคลินิกหมอท่ีปดตัวไปแลว บางแหงเปลี่ยนเปน

โรงเรียนสอนพิเศษ ปรับรานกาแฟสมัยใหม บางหองก็ปดไวเปนท่ีอยูอาศัยอยางเดียว มีหองแถวท่ีเปน

สถาปตยกรรมชิโนโปตุกิสเหลืออยู 6 หอง ทาดวยสีสม สีเขียว สีฟา สีชมพู สีเหลือง 9 0

1 เปนโรงพิมพ 

รานขายเครื่องใชไฟฟา รานขายสงเครื่องมือและอุปกรณรถยนต และปดไวบางสวน  

บนถนนสาย 2 และสาย 3 คึกคักกวาถนนสายแรก เพราะมีรานคาและโรงแรมตั้งอยูติด 

กัน ตึกแถวบางชวงเปดเปนศูนยการคาท่ีแบงภายในเปนลอกใหเชาขายของ ขางบนเปนโรงแรม สุด

ปลายถนนท้ังสามสายเปนตลาดสด และศูนยการคากิมหยง ท่ีนักทองเท่ียวรูจักกันเปนอยางดี ทุกเชา

ตั้งแตเวลาฟาสาง ตลาดสดท่ีอยูริมถนนมีรานขายผลไม แผงขายเนื้อหมู อาหารทะเล และผัก รวมท้ัง

รานอาหารท่ีเปนรถเข็น  

 

ยุพา ตอนนี้เจ็ดสิบกวาปแลว ยังคงตื่นแตเชาตรู  เดินออกจากบานประมาณตีหาเพ่ือไป

รําไทเกก  ขณะท่ีทองฟายังมืด เมืองยังหลับใหล รถราบนถนนยังไมมากนัก เราสามารถพบเห็น

ผูสูงอายุจีนจํานวนหนึ่งกําลังเดินออกจากบาน บางคนก็ข่ีจักรยาน บางคนก็ซอนรถจักรยานยนตของ

ลูกออกมาจากบาน  บางคนก็นั่งรถยนตท่ีลูกขับออกมาสง เขาเหลานี้มารวมตัวกันท่ีหนาสมาคมฮาก

กาเพ่ือรําไทเกก 9 1

2 สมาคมฮากกาซ่ึงต้ังอยูบนถนนชีอุทิศ มีลานซีเมนตกวางขนาดสามชวงตึก อาคาร

                                                           
1 เปนสวนหนึ่งของการประชาสัมพันธการทองเท่ียวของเทศบาลนครหาดใหญ  
2 “ไทเกก” (หรือไทฉีเฉวียน) หรือมวยจีนเคยแพรหลายและฝกฝนกันเฉพาะหมูขุนนาง ขุน

ศึกและชนชั้นกระฎมพี  กอนการเปลี่ยนแปลงการปกครองในประเทศจีน อาจารยและผูเชี่ยวชาญ

สมัยนั้นถายทอดใหกับลูกหรือคนในครอบครัว ไมคอยถายทอดใหกับคนอ่ืนงาย ๆ เม่ือประเทศจีน

เปลี่ยนระบอบการปกครองเปนสาธารณรัฐประชาธิปไตย (พ.ศ.2455) พรรคกกมินตั๋ง (พรรคชาตินิยม

จีน) ผูนําของประเทศจีนใหม สงเสริมใหประชาชน โดยเฉพาะเยาวชนฝกไทเกกเพ่ือยกระดับจิตใจ

และฝกฝนรางกายใหแข็งแกรงตั้งแต พ.ศ. 2460 และหลังการปฏิวัติอีกครั้งและเปลี่ยนการปกครอง

เปนระบอบสังคมนิยม พ.ศ. 2492  ไทเกกยิ่งยังแพรหลายมากข้ึน กองศิลปะการตอสูและการปองกัน

ตัว กระทรวงศึกษาธิการของจีน ไดดัดแปลงทารํามวยใหสั้นลงเหลือ 24 ทา เพ่ือใหงายข้ึนและ

นําไปใชฝกฝนนักเรียนท่ัวประเทศ และตั้งแต พ.ศ. 2500 เปนตนมา คณะกรรมการสงเสริมการกีฬา

ของจีน ไดชักชวนใหประชาชนเลนกีฬาตามจังหวะท่ีบอกทางวิทยุ ทําใหไทเกกเปนท่ีนิยมของผูสูงอายุ
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สมาคมขนาดสองชั้น มีซุมประตูเกงจีนอยูดานหนา  ผูสูงอายุท่ีมารําไทเกกลวนรูจักและเห็นหนากันมา

ตั้งแตเด็ก บางคนเปนเพ่ือน รุนพ่ีรุนนองโรงเรียนเดียวกัน บางก็เปนเพ่ือนบานเคยเห็นหนาคาตาและ

วิ่งเลนกันมาตั้งแตวัยเด็ก บานหรือรานคาอยูใกลกัน บริเวณตลาดกิมหยง ใกลสถานีรถไฟซ่ึงเปนยานท่ี

เต็มไปดวยคนจีน แมบางคนจะยายบานออกไปนอกเมืองก็ยังมาออกกําลังกายท่ีนี่  

เชนเดียวกับท่ีโรงเรียนศรีนคร ซ่ึงหางจากสมาคมฮากกาประมาณ 300 เมตร ในสนาม

กีฬาของโรงเรียนก็ถูกยึดครองโดยผูสูงอายุ สนามบาสเกตบอลของโรงเรียน มีกลุมผูสูงอายุ 2 กลุม 

กลุมแรกกําลังรําไทเกกยืนเรียงแถวหางกันประมาณสองชวงแขนประมาณ 20-25 คน และอีกกลุมมี

สมาชิกประมาณ 5-6 คนกําลังเลนหวายตันกง 9 2

1 (หรือเวยตันกง) สวนสนามตะกรอก็มีหญิงสูงอายุอีก

กลุมประมาณ 10 คน ยืนตั้งแถวสองแถวหันหนาเขาหากันกําลังรําไมพลอง 9 3

2 กลุมไทเกกจะมารวมตัว

กันทุกวัน สวนสองกลุมหลังหยุดวันอาทิตย  

ผูสูงอายุท่ีมารําไทเกกชวงเชา สวนใหญมีอายุมากกวา 70 ป และวางจากงาน ไมตอง

รับผิดชอบงานในบานหรือภาระอ่ืน ในขณะท่ีกลุมรํากระบองมีตั้งแต 50-75 ป บางคนยังตองดูแลพอ

แมอายุมากหรือปวย บางคนมีลูกท่ีกําลังปวยนอนรออยูท่ีบาน คนท่ีมีกิจการท่ีบานก็ตองกลับไปเปด

ราน บางคนเปนจาของอพารตเมนต  บางคนก็ทําขนมเพ่ือหารายไดเพ่ิมเติม บางก็ตองเปดรานขาย

ของในตลาด เปนตน     

ตอนเย็นราวหาโมงเย็นท่ีสนามกีฬาเทศบาลนครหาดใหญ ก็มีผูสูงอายุและวัยกลางคน 

วัยรุนมารําไทเกกรวมกันในอาคารขางสนามเทนนิส มีท้ังขาราชการเกษียณ แตเฉพาะผูสูงอายุจีนใน

กลุมนี้สวนมากอยูบานใกล ๆ สนามกีฬา สวนใหญไมตองทํางานหารายได อาศัยอยูกับลูกและหลาน

                                                                                                                                                                      
ท่ีฝกกันใตรมไมในสวนสาธารณะ การรําไทเกกยังแพรหลายไปพรอมกับคนจีนท่ีอาศัยอยูใน

ตางประเทศท่ัวโลก   
1 หวายตันกงเปนวิธีการฝกรางกายและจิตใจมาจากประเทศไตหวัน ประกอบดวยทาอบอุน

รางกาย 7 ทา และทาบริหาร 12 ทา เริ่มตนใหผูฝกยืนหันหนาไปทางทิศตะวันออก ตัวอยางทา

บริหาร เชน ยืนสะบัดแขนตั้งแตไหลจนถึงมือ ประมาณ 5-10 นาที แลวจึงสวดมนต แลวเริ่มยางเทา

เดินไปขางหนาพยายามใหขาตรง แขนตรง เปนตน  
2 สมาชิกทุกคนจะมีไมพลองคนละหนึ่งอัน ทารําไมพลอง อาทิ ทาเหวี่ยงขาง-ยืนแยกขาออก 

หลังตรง มือจับปลายไมท้ังสองขาง วาดไมใหตั้งตรงออกไปดานซาย พรอมกับยอเขาซาย ทําสลับซาย

ขวา  ทาหมุนเอว-วาดไมในแนวนอนออกดานขางทางซายพรอมกับยอเขาซาย แลวทําเดียวกัน

ทางขวา  ทายกไมขามตัว-มือท้ังสองจับไมไวดานหนาขา ยกขามไปดานหลัง คางไวในทางอศอก แบะ

ไหล แลวยกกลับมาดานหนา  ทาเตะขา-มือท้ังสองจับไม ยื่นไปดานหนา เตะขาไปดานหนาสูงระดับ

เอว พรอมกดมือลง ทําสลับขาซายและขวา เปนตน แตละทาทํา 100 ครั้ง  
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บางคนก็มาเดินออกกําลังกายตอนเชารอบสนาม แลวตอนเย็นก็มารําไทเกก บางคนสอนพิเศษ

ภาษาจีนตอนกลางวัน บางคนตองดูแลแมท่ีอายุมากตอนกลางวัน รอเวลาเย็นท่ีจะพลัดเปลี่ยนกับพ่ี

นองคนอ่ืน   

หลังอาหารเชา ไปจนถึงบาย อาจพบผูสูงอายุจีนไดท่ีสมาคมจีน พวกเขาจะไปอาน

หนังสือพิมพ คุยกันเรื่องการคา เชน ท่ีสมาคมกวองสิว (สมาคมกวางตุง) สมาคมไหหลํา เปนตน หรือ

รองเพลงคาราโอเกะกันท่ีหอประชุมซุนยัดเซน หากเปนวันสําคัญตามประเพณีจีน เชน เทศกาลกินเจ 

ตรุษจีน ก็จะพบผูสูงอายุจีนและครอบครัวท่ีวัดจีน โรงเจ ศาลเจา พวกเขาจะไปไหวเจาและสวดมนต

ตั้งแตเกาโมงถึงเท่ียง คนท่ียังอายุไมมากนักจะเปนอาสาสมัครทําอาหาร ทําความสะอาดและ

ชวยเหลืองานภายในวัดและโรงเจ  

 

วัดเลี่ยนฮัวเกาะ ในวันตรุษจีน วันสารทจีน วันเช็งเมง และวันพระจีน ยังคงคึกคัก 

เพราะมีคนจีนมาไหวพระกันเปนจํานวนมาก ควันธูปและกลิ่นเทียนท่ีจุดบูชาพระและเทพเจาอบอวล

ตลอดท้ังวัน เสียงสวดมนตเปนภาษาจีนเริ่มตนเวลา 9.00 น. ไปจนถึง 16.00 น. วัดเปนอาคารสองชั้น

ตกแตงภายนอกแบบสถาปตยกรรมจีน ลอมรั้ว ลานดานหนามีรูปปนเจาแมกวนอิมขนาดใหญตั้ง

ตระหงานเห็นไดชัดเจน ดานหนาองคเจาแมกวนอิมมีกระถางธูปท่ีปกธูปขนาดใหญสูงหนึ่งเมตร 

ภายในอาคารดานลางแบงเปนสามหองเชื่อมตอกัน หองดานขวาเปนท่ีจําหนายธูป เทียนและเครื่อง

บูชาพระ ซ่ึงมีประตูทะลุไปยังหองครัว และบันไดข้ึนสูชั้นบนซ่ึงเปนท่ีพักของพระสงฆและแมชีในพุทธ

ศาสนามหายาน พระสงฆและแมชีของวัดนี้มาจากประเทศมาเลเซีย หองดานซายมีผนังท่ีก้ันเปนชั้น 

ตั้งปายวิญญาณผูเสียชีวิตท่ีเขียนเปนภาษาจีน ผนังตรงกลางติดรูปถายของเจาอาวาสวัดในอดีตและ

แทนวางเครื่องเซนไหว หองโถงกลางประดิษฐานพระพุทธรูปและเทพเจาตามความเชื่อจีน บางองคก็

อยูในตูกระจก ในวันปกติ จะมีโตะสําหรับวางเครื่องเซนไหววางไวดานหนา สวนในวันเทศกาลสําคัญ 

เชน วันตรุษจีน สารทจีน เช็งเมง ทางวัดจะตั้งโตะยาวเรียงกัน มีตั่งใหคุกเขาเพ่ือสวดมนตสี่แถว แถว

หนาสุดเปนพระสงฆนิกายมหายาน มีพระนําสวดอยูหนากับไมโครโฟนและพระคูสวดเคาะไมให

จังหวะสวด แถวถัดไปเปนฆราวาส ซ่ึงท้ังหมดเปนหญิงสูงอายุและวัยกลางคน สวมเสื้อคลุมยาวสีดํา 

นั่งคุกเขาสูงอยูบนตั่งดานหนามีหนังสือสวดมนตท่ีเขียนเปนภาษาจีนและมีภาษาไทยกํากับเสียงอยู

ดวย แถวหลังสุดบางคนก็นั่งเกาอ้ี คนท่ีนั่งอยูดานหนาใสเสื้อคลุมสีดํา เปนคนท่ีเครงครัดเรื่องกิน

อาหารเจท้ังเดือนกอนถึงเทศกาล บางคนก็กินเจติดตอกันมานานหลายป คนท่ีไมไดกินเจเครงครัดนัก

จะนั่งรวมสวดมนตอยูแถวหลังสุด และไมตองสวมเสื้อคลุมสีดํา บางคนสวมกางเกง เสื้อลายดอก บาง

คนสวมกระโปรง ทุกคนสวดมนตรวมกัน โดยมีหนังสือสวดมนต ซ่ึงบทสวดมีท้ังอักษรจีนและกํากับ

การออกเสียงดวยภาษาไทย เสียงสวดมนตในวัดเริ่มข้ึนตั้งแต 9.00 น.และหยุดพัก 15 นาที ชวง 
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10.30 น. หลังจากนั้นจึงเริ่มสวดมนตตอจนกระท่ังเท่ียงตรง แลวทุกคนรวมรับประทานอาหาร

กลางวัน แลวเริ่มสวดมนตตอเวลา 13.30-16.00 น.  

ในชวงเทศกาลกินเจ และงานไหวศาลเจา ผูสูงอายุหญิงจํานวนหนึ่งจะไปชวยงานท่ีโรง

เจ จัดเตรียมขาวของสําหรับไหวเจา ใชเวลาชวง 10.00-16.00 น. ท่ีโรงเจใกลบาน นั่งรวมกลุมชวยกัน

พับกระดาษเงิน กระดาษทอง ใสในเขงขนาดใหญ เพ่ือนํามาประกอบกับโครงไมไผท่ีข้ึนเปนรูปโคง

คลายภูเขา หญิงสูงอายุจํานวนหนึ่งนําเอาประดาษเงินทองท่ีพับแลวมาประกอบติดกับโครงไมไผ

เหลานี้กลายเปนภูเขาเงิน ภูเขาทอง บางคนก็ประดับตกแตงติดกับกับโครงท่ีเปนรูปเรือ บางคนก็ตัด

กระดาษวาวเปนรูปรังผึ้ง และอักษรจีน และทําโคมกระดาษสําหรับประดับประดาในเทศกาลกินเจ  

ซ่ึงตองใชแรงงานและเวลาเตรียมการกันตลอดท้ังป ชวงกอนถึงเทศกาลกินเจหญิงชายวัยกลางคนและ

สูงอายุก็จะชวยกันทําความสะอาดหิ้งพระ โตะเซนไหว และจัดเตรียมสถานท่ี จัดวางโตะเกาอ้ีสําหรับ

ผูมากินอาหารตลอดสิบวัน ซ่ึงแตละวันจะมาหลายหลายรอยคน โตะรับบริจาคเงินและสิ่งของ เตรียม

ลางอุปกรณเครื่องครัวสําหรับทําอาหารเลี้ยงคนท่ีมาทําบุญและรับบริจาคทาน จัดหองสําหรับเก็บ

ขาวสาร ของแหงและเครื่องปรุงอาหาร เม่ือถึงชวงเวลากินเจ ราวปลายเดือนกันยายน ผูสูงอายุเหลานี้

ก็จะมาเปนอาสาสมัครชวยงานของโรงเจตามความถนัด บางคนชวยทําอาหาร เตรียมเครื่องปรุง ลาง

ผัก ผลไม ลางถวยชาม บางคนมีความรูและเขียนภาษาจีนไดคลองก็นั่งท่ีโตะรับบริจาคเงิน ชวยเขียน

ใบเสร็จรับเงินบริจาคและสิ่งของตางๆ เปนการทําบุญตลอดเดือนถือศีลกินเจ  

 

หอประชุมซุนยัดเซน อยูในบริเวณท่ีเรียกวา ตลาดใหม มีรานอาหาร เชน กวยจับ 

บะหม่ี ขาวมันไก โจก กาแฟ  บริเวณนี้เปนยานท่ีเต็มไปดวยโรงแรม รานบริการนวด แทรกแซมดวย

รานสะดวกซ้ือ รานอาหาร ซ่ึงจะคึกคักมากในเวลาเย็นถึงคํ่า เต็มไปดวยรานขายอาหารบริการ

นักทองเท่ียว  หอประชุมนี้เปนท่ีรวมตัวของคนสูงอายุจีนท้ังชายและหญิงท่ีมารองเพลงคาราโอเกะ 

ท้ังภาษาจีนกลาง กวางตุงและไหหลํา เสียงรองเพลงจีนสําเนียงจีนกลาง สลับกับกวางตุงและไหหลํา 

จะดังตอเนื่องตั้งแต 8.30 -11.00 น. ทุกวัน อังคาร พฤหัสบดีและศุกร บางเดือนก็เปลี่ยนเปนทุกวัน

จันทร อังคาร พฤหัส ศุกร ข้ึนอยูกับความตองการของสมาชิกและความสะดวกของผูจัดการท่ีดูแลเปด

ปดหอประชุม  

ในโถงกลางของหอประชุม บนเวทีมีลําโพงขนาดใหญวางอยูท้ังสองขาง สวนดานหนา

เวทีมีโทรทัศนอีกเครื่องหนึ่งวางหันหนามาทางผูชม เพ่ือใหคนนั่งฟงไดชมภาพและเนื้อรองของเพลง

ไปพรอมกัน  ดายขวามือของเวทีติดตั้งโทรทัศนและเครื่องเลนซีดีเพลง  หันเขาหันคนรองเพลง ซ่ึงนั่ง

กันตามโตะมีหนังสือพิมพจีนรายสัปดาหจากประเทศไตหวันใหอาน มีชายจีนสูงอายุนั่งอานอยางตั้งอก

ตั้งใจ ชายคนหนึ่งสวมแวนกรอบทอง แยกนั่งอยูคนเดียวท่ีมุมโตะดานหนาดูเหมือนกําลังจดหรือ

คัดลอกขอความลงในสมุด บริเวณโถงใหญนี้มีชั้นวางหนังสือซ่ึงเต็มไปดวยภาษาจีนเกา ๆ วาง
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ระเกะระกะและฝุนจับเขรอะ อยูชิดผนังหองประชุม ผนังดานบนเหนือชองประตูดานในหอประชุม 

ติดภาพถายของซุนยัดเซนในชุดทหาร  และมีกระดานไวทบอรดเขียนชื่อคนชําระเงินคาสมาชิกเดือน

ละ 100 บาท จํานวน 15 คน ผูสูงอายุบางคนก็มารองเพลง ชายสูงอายุบางคนก็มานั่งอาน

หนังสือพิมพรอภรรยาของตนซ่ึงมารองเพลง บางคนก็มานั่งฟงเพลงและรองตาม ฮอนและภรรยาเปน

ขาประจําท่ีมารองเพลงท่ีหอประชุมแหงนี้ ตอนเชาหลังจากขับรถออกจากบาน แวะกินขาวเชาแลว 8 

โมงครึ่งก็มาท่ีหอประชุมจนถึงสิบเอ็ดโมง บางวันสมาชิกมากันมาก ก็รองได 4-5 เพลง  

นอกจากผูสูงอายุจีนเหลานี้จะมารองเพลงท่ีหอประชุมนี้แลว บางสมาคม เชน สมาคม

กวองสิว สมาคมปนซันขัก สมาคมไหหลํา ยังเปดใหสมาชิกท่ีอยากรองเพลงจีนเขาไปใชสถานท่ีได

ในชวงเย็นสัปดาหละ 1-2 วัน ผูสูงอายุจีนท่ีเปนนักรองยังรวมตัวกันซอมรองเพลงสําหรับการเฉลิม

ฉลองวันชาติจีน (1 ตุลาคม) และวันฉลองวันกอตั้งสมาคมจีน  

ทุกสมาคมมีหนังสือพิมพจีนวางไวใหสมาชิกแวะเวียนมาอานได บางสมาคม เชน สมาคม

ฮากกาเปดสอนภาษาจีนสําหรับผูสนใจท่ัวไป โดยมีผูสูงอายุจีนท่ีเคยเปนครูมาสอน สมาคมไหหลํา มี

โตะสําหรับใหผูสูงอายุใหเลนไพ เดินหมากรุกจีน เปนตน ท่ีสมาคมกวองสิว ซ่ึงอยูใกลกับมูลนิธิ

สงเคราะหคนอนาถาท่ีจัดงานศพบอยๆ มักจะมีคนขอยืมใชคอมพิวเตอรพิมพใบประกาศหรือจดหมาย 

ชวงเย็นวันจันทร พุธ ศุกรมีสมาชิกท้ังชายและหญิงมารองเพลงคาราโอเกะ ชั้นบนไมไดถูกใชงาน แต

ใชเก็บขาวของท่ีเคยใชแสดงในงานรื่นเริงประจําเปนป เชน ธงผาแพรสีตางๆ ฉาบ ดาบโลหะ โตะและ

มานั่งไมท่ีเคยใชสอนหนังสือ เม่ือกอนเคยใชเปนหองประชุม แตปจจุบันใชเปนท่ีพักชั่วคราวของผูดูแล

สมาคมท่ีเปนลูกจางเนื่องจากยังหาบานเชาไมได ดานหนาสมาคมเปนลานซีเมนตใชจอดรถและจัด

งานเลี้ยง เชน งานแตงงาน งานเลี้ยงตอนรับแขกของสมาคม งานฉลองของสมาคม เปนตน  
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บทที ่4 

ชีวิตในเมือง: ชีวิตในบาน ชีวิตนอกบาน 

 

ผูสูงอายุจีนท่ีจะกลาวถึงในบทนี้ ทุกคนเปนคนจีนรุนท่ีสอง เกิดหรืออยางนอยก็ใชชีวิต

อยูในหาดใหญมาตั้งแตวัยเรียน พอแมของพวกเขามาจากประเทศจีน บางคนก็มาแสวงหาท่ีอยูใหม

และลงหลักปกฐานท่ีหาดใหญบางคนก็มาอยูกับญาติในจังหวัดอ่ืนกอน แลวจึงยายมาหาดใหญ เด็กจีน

รุนนั้นเรียนหนังสือท่ีโรงเรียนจงหัว ซ่ึงเปนโรงเรียนจีนแหงเดียวในสมัยนั้น บางคนจบชั้นประถมสี่ 

อายุระหวาง 14-15 ป ตองชวยทํางานในครอบครัว ชวยพอแมคาขายท่ีบาน รับชวงการคาของพอ  

บางคนก็ไปเรียนเพ่ิมเติมพรอมกับฝกเปนชางท่ีกรุงเทพฯ แลวกลับมาเปดกิจการของตนเอง บางคน

เริ่มจากเปนแรงงานคีบยางในโรงงานยางขนาดใหญ บางก็ไปคีบยางตางจังหวัดซ่ึงมีรายไดดีกวา บางก็

ชวยพอแมตระเวนรับซ้ือยางตามหมูบานแลวมาสงรานรับซ้ือยางในเมือง บางคนท่ีเคยชวยขายอาหาร 

ขายโจก กวยเตี๋ยว และรถเข็นขายของชําในตลาดก็ขยับขยายเปนรานคา เปนตน พวกเขาแตงงานกับ

คนจีนในหาดใหญ บางคนก็แตงงานกับคนกลุมภาษาเดียวกัน บางคนก็แตงงานกับภาษาอ่ืน เม่ือพวก

เขาและเธอสูงวัยข้ึน บางคนยังใชชีวิตอยูในบานเดิมท่ีถูกปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปบางตามยุคสมัย แม

บางคนจะยายออกจากบานเชาหลังเดิมในยานตลาดรถไฟ แตก็อยูไมไกลจากยานตลาด และก็ยังคง

เดินทางมาหาเพ่ือน ทํากิจกรรมในสถานท่ีตางๆ ท่ีเคยอยูในเมือง  

กอนสงครามโลกครั้งท่ี 2 ถนนหนาสถานีรถไฟ มีโรงแรมไมสองชั้น กับเรือนแถวไมชั้น

เดียวใตถุนสูง หลังคามุงสังกะสี ท่ีมีคนจีนเชาอยูอาศัยและขายของเรียงรายสองขางตามแนวถนนดิน 

ยุพา ตอนนี้อายุ 79 ป เคยอยูกับครอบครัวในหองแถวใกลสถานีรถไฟ แตละหองกวางประมาณ 4 

เมตร ลึกเขาไปภายในประมาณ 24 เมตร แบงเปนสามสวน ดานหนาเปดเปนรานขายถวยชาม

กระเบื้อง ท่ีสงมาจากกรุงเทพฯ มีผนังก้ันสวนหนากับดานหลังท่ีเปนครัว หองน้ํา เม่ือเดินผานประตู

เขาสูสวนกลางบาน ดานขางมีบันไดไมนําสูชั้นบน สวนกลางนี้มีหลังคาเปดโลงครึ่งหนึ่ง เพ่ือให

แสงแดดสองและระบายอากาศ พ้ืนบานบริเวณนี้ยังเปนดินท่ีอัดจนแข็ง ตั้งโตะกลมลอมดวยเกาอ้ี

สําหรับท่ีนั่งกินขาว ถัดไปดานหลังเปนครัว มีเตาไฟและชั้นไมวางขาวของ ตูกับขาวทําจากไมปดทึบ

ดานขาง ดานหลังเปนชั้นวางหมอ กะละมัง ผนังก้ันระหวางบานเปนสังกะสี ดานขางมีบอน้ําซ่ึงใช

รวมกับขางบานท่ีติดกัน โดยมีสังกะสีก้ันกลาง บานท่ีมีลูกสาว ลูกสาวมักเปนคนตักน้ําแยกใสโองไว

สําหรับทํากับขาว สวนโองสําหรับซักเสื้อผาและลางชามอยูขางบอ สวนหลังบานถัดจากครัวออกไป

เปนหองน้ํา และปาหญาคา มีตนไมข้ึนประปราย ซ่ึงพ่ีชายนองชายตองออกไปชวยเก็บก่ิงไมแหงมาใช

เปนฟนหุงขาว 
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ชั้นบนของบานกวางเทากับดานลางสวนหนา กวางประมาณ 4 เมตร ยาว 10 เมตร ใช

เปนหองนอนรวมกัน ก้ันเปนสองหอง หองดานหนาบาน เปนสวนของผูชาย พ่ีๆ ผูชายนอนรวมกับพอ 

มีผามานก้ันสวนแบงกัน หองดานหลัง มีเตียงท่ีลูกสาวและนองสาว อีกเตียงเปนของแมนอนซ่ึงมัก

นอนกับลูกสาวคนเล็ก มีตูไมหนาหนักวางติดกับเตียงสําหรับใสเสื้อผา มีกระจกไวสําหรับสองเวลา

แตงตัว หนาฝนเวลาฝนตก ไดฟงเสียงฝนตกกระทบหลังคาสังกะสี บางครั้งหลังคารั่วจนตองเอา

กะละมังมารองน้ําฝนไว 

กิจวัตรประจําวันของคนจีนในยุคนั้น เชน ท่ีบานของยุพา แมและพ่ีสาวคนโตตื่นแตเชา

มืดเพ่ือมาติดเตาหุงขาว แมเดินไปตลาดซ้ือกับขาว ซ่ึงหนีไมพนผักเนื้อหมู และไขไก มาทําผัดผักหรือ

ตมจับฉาย เด็กๆ จะไดกินไขตมหรือไขทอดบาง นานครั้งจะมีปลาหรือหมู ลูกสาวท้ังสามคนมีหนาท่ี

ชวยพ่ีสาว ลางผัก ลางจานชาม ตากผา ชวยหุงขาว กอนจะไปโรงเรียนยุพาตองกวาดบานและหนา

ราน พ่ีนองท่ีเปนผูชายตื่นสายกวา มาชวยพอเปดรานตั้งแตหกโมงกวา และไดกินขาวกอน ทุกม้ือแม

จะตักขาว วางตะเกียบไวดานขาง พรอมกับขาวจัดเรียงไวบนโตะสําหรับพอกอน สวนลูกๆ ตักขาวเอง 

กับขาวม้ือเชามักเปนขาวตมกับหัวไชเทาดองเค็ม ถ่ัวลิสงทอด ผัดผัก และไขตมหรือไขทอด บางวันก็มี

ปลาทอด สําหรับเด็กๆ ตองเตรียมตัวไปโรงเรียนพรอมกับมีขาวกลองคนละกลอง มีไขตมหรือไขทอด

วางแยกไวกับขาวสวย และกระติกน้ําติดตัวไป เธอวาไมเคยนั่งกินขาวพรอมกัน เพราะตองมี 1-2 คน

ซ่ึงมักเปนลูกชายตองออกไปดูหนาราน เวลากินขาวตองรีบเพ่ือใหคนท่ีเฝารานกลับมากินขาวดวย  

เม่ือกลับจากโรงเรียน ยุพาตองชวยเลี้ยงนองคนเล็ก  มีเวลาวิ่งเลนกับเพ่ือนและนองๆ ในตอนเย็น เธอ

ชอบไปเลนกับฮุยเม่ียงลูกสาวคนเดียวของหมอผูหยิ่น ซ่ึงเปนเพ่ือนรวมชั้นเรียน ท้ังสองสนิทกันมาก 

บางครั้งยุพาก็ไปนอนเปนเพ่ือนท่ีบาน 

วันตรุษจีน เช็งเมง ยุพาเปนผูชวยแม เดินหิ้วตะกราตามไปตลาด ซ้ือเปด ไก หมูสามชั้น 

ผักและผลไม เตรียมไปไหวเจาท่ีวัดเล่ียนฮัวเกาะในชวงตรุษจีนและวันสําคัญตามประเพณีจีนทุกครั้ง 

ยุพามักติดตามแมไปสวดมนต ไหวเจาในวันตรุษจีน วันสารทจีน เทศกาลกินเจ และมากราบไหว ขอ

พรพระเพ่ือใหหายปวย พรอมกับขอฮู (ยันตของวัด เปนตัวหนังสือจีนสีดําเขียนบนกระดาษแดง) เพ่ือ

เอาไปเผาใสน้ําใหคนปวยดื่ม ตอนท่ียุพายังเด็ก แมก็มาไหวพระท่ีวัดนี้และเคยขอยันตไปรักษาอาการ

ไขของเธอ ยุพาติดตามมาวัด เพราะไดมากินขาวฟรี เม่ือจุดธูปไหวเจาแลว แมนั่งสวดมนต ไปชวยพับ

กระดาษเงินกระดาษทอง สวนเธอก็ไปวิ่งเลนกับเพ่ือน บางทีก็ถูกใชไปชวยลางชาม ชวยรวบรวม

กระดาษเงินกระดาษทองท่ีพวกผูใหญพับเสร็จแลวใสรวมในเขงใบใหญ 

ยุพาเลาถึงพอวาเขาตองทํางานหนัก เพราะนอกจากตองสงเงินไปใหญาติท่ีเมืองจีนแลว  

ยังตองเลี้ยงดูลูกหลายคน แมเองก็ตองทํางานหนักท้ังดูแลบานและเลี้ยงลูก 10 คน (ยุพายังมีนองสาว

อีกคนหนึ่งซ่ึงแมยกใหคนอ่ืนไป) แมพอแมของยุพาจะสงเสริมใหลูกไดเรียนหนังสือ โดยเฉพาะพ่ีชาย
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คนโตท่ีพอสงไปเรียนตอท่ีประเทศจีน แตไปไดไมถึงป ก็เกิดการปฏิวัติในจีน 9 4

1 ทําใหเขากลับมา

หาดใหญไมได จึงตองยายไปอยูท่ีเกาะฮองกง ทางบานตองสงเงินไปชวยพ่ีชายใหเรียนตอจนจบ 

กระท่ังไดทํางานและมีครอบครัวท่ีฮองกง ในชวงนั้นยุพายังเรียนหนังสืออยู รับรูแตวาพอแมตอง

ทํางานหนัก และทุกคนในบานตองประหยัดอดออม เม่ือพ่ีสาวคนโตสองคนเรียนจบเพียงประถมสี่ ก็

ออกมาชวยทํางานบาน เพ่ือใหนองๆ ไดเขาเรียน เสื้อผาและหนังสือจะถูกสงตอใหนองๆ แตละคนจะ

ไดเสื้อผาชุดใหมท่ีพ่ีสาวและแมตัดเย็บใหในวันกอนตรุษจีนคนละหนึ่งชุด  

พ่ีสาวท้ังสองคนอายุยังไมครบยี่สิบก็แตงงานออกจากบานไป สําหรับครอบครัวคนจีนลูก

สาวท่ีแตงงานออกไปแลวก็เปนคนอ่ืน ตองไปทํางานและชวยเหลือครอบครัวของสามี  เม่ือยุพาเรียน

จบชั้นประถม 4 ออกจากโรงเรียนจงหัวเม่ืออายุ 15 ป (พ.ศ. 2495) ก็ตองมาชวยขายของหนาราน 

และทํางานบานแทนพ่ีสาวซ่ึงแตงงานแยกครอบครัวออกไป สวนนองสาวสามคนและนองชายคน

สุดทองยังเรียนไมจบชั้นประถม  ยุพาจึงตองมาชวยพ่ีชายดูแลหนาราน แมของเธอพร่ําบอกวาอยากมี

บานเปนของตนเองใหได จะไดไมตองกังวลวาจะถูกไลเม่ือใด เม่ือยุพาออกจากโรงเรียนจึงมุงม่ันท่ีจะ

คาขายเก็บเงินใหมากๆ ตอนนั้นท่ีบานเปลี่ยนมาขายเครื่องใชสําหรับไหวเจา เชน ธูปเทียน กระดาษ

เงินกระดาษทอง ตะเกียงน้ํามันกาด กระถางธูป ประทัด เปนตน ซ่ึงเธอบอกวาขายงายและกิจการดี

มาก เพราะคนจีนนิยมไหวเจา
 
คนซ้ือของไหวเจาจะไมนิยมตอราคาและซ้ือขายดวยเงินสดเทานั้น 

สินคาท่ีขายในสมัยนั้นลวนสั่งมาจากกรุงเทพฯ โดยขนสงมาทางรถไฟ  

ยุพารูสึกวาตนเองในสมัยสาวๆ ตองทํางานหนัก อดทนและตอสูมาก “เราสูเพ่ือใหมี

บานของตัวเอง” ยุพาทํางานหามรุงหามคํ่ากระท่ังปวยหนักตอนอายุ 19 ป เชาวันหนึ่งเม่ือตื่นนอน 

เธอรูสึกปวดหัวจนลุกจากเตียงไมไหว ไรเรี่ยวแรง นอนซมเปนไขอยูหลายวัน แมของเธอใหหมอจีนมา

รักษาท่ีบาน ซ้ือยาจีนมาตมกินและไปของฮูจากวัดมาตมน้ํากินดวย  แมเปนคนดูแลเธอกระท่ังหาย

ปวย เธอนึกถึงเรื่องนี้ครั้งใดก็รูสึกสงสารแมและน้ําตาคลอเบาเสมอ  

เม่ือพอของยุพาอายุ 50 กวาปก็เลิกขายของหนาราน ยกหนาท่ีใหพ่ีชายคนท่ีสองและ

คนท่ีสามเปนคนดูแลราน และใชเวลาสวนใหญไปนั่งรานกาแฟ อานหนังสือพิมพ ไปบานเพ่ือนเลน

หมากรุกจีนจนมืดคํ่า  เม่ือพอของเธอเสียชีวิตดวยโรคปอดเม่ืออายุประมาณ 60 ป เธอเชื่อวาเพราะ

เขาสูบบุหรี่จัด และเธอยังคิดวาการท่ีเธอตองสูดดมกลิ่นควันบุหรี่นานหลายปเปนสาเหตุทําใหเธอไม

คอยแข็งแรง  หลังจากพอจากไป กิจการตกอยูในความดูแลของพ่ีชายไดไมนาน พ่ีชายก็เปลี่ยนมาขาย

เครื่องเขียน ชวงเวลานั้นมีหนวยราชการและบริษัทหางรานอยูในเมืองมากข้ึน เขาเห็นวาเครื่องมือ

เครื่องใชในสํานักงานนาจะขายไดดีกวา และยิ่งมีโรงเรียนเอกชนเพ่ิมข้ึนดวย ก็ยิ่งมีความตองการใช

                                                           
1 พ.ศ. 2492 เกิดการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองเปนระบอบคอมมิวนิสตโดยเหมาเจอตุง 
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อุปกรณพวกปากกา ดินสอ ยางลบ กบเหลาดินสอ ดินสอสี สมุด กระดาษสําหรับพิมพ พิมพดีด หมึก

พิมพ เปนตน ชวงพ.ศ. 2500 เปนตนมา เริ่มมีหนวยงานราชการไทยเพ่ิมข้ึน เชน โรงเรียน ท่ีทําการ

อําเภอ โรงพยาบาล ธนาคาร บริษัทหางรานท่ีมีพนักงานคนไทยมากข้ึน ยุพาจึงตองใชภาษาไทยมาก

ข้ึน เธอจึงใชเวลาชวงเย็นถึงคํ่า หลังจากปดรานตอนประมาณหาโมงเย็น เธอจึงไปเรียนภาษาไทยภาค

พิเศษท่ีโรงเรียนหลักสูตรเรียนลัด 1 ป อยูใกลกับตลาดกิมหยง ชวงแรกเธอยังพูดไทยไมคลอง 

บางครั้งก็ตองเปดปทานุกรมไทย  

ชวงนั้นครอบครัวของเธอตองเชาหองแถวเพ่ิมข้ึนอีกหองหนึ่ง สําหรับเปนโกดังเก็บของ 

แตก็ตองยายหลายหนเพราะน้ําทวมบาง เจาของข้ึนคาเชาบาง บางแหงก็ไมใหเชาตอเพราะตองการ

ขายตอใหนายทุนใหมเพ่ือสรางโรงแรม ทําใหตองยายขาวของบอยๆ และหาหองแถวแหงใหม ทําให

แมของยุพาตั้งความหวังวานาจะซ้ือบานเปนของตนเองใหได เพราะกลัววาจะถูกไลเหมือนบานอ่ืน ท่ี

เจาของบานไมยอมใหเชาตอ เนื่องจากตองการสรางตึกแถวสมัยใหมและถือโอกาสข้ึนคาเชาดวย  

ยุพาจึงมุทํางานหนักเพ่ือหาเงินผอนตึกแถวท่ีซ้ือไวใชเปนโกดังเก็บสินคา และผอนรถยนตคันใหมให

พ่ีชายใชติดตอธุรกิจ แมวาพ่ีชายท้ังสองจะแตงงาน มีสะใภเขามาอยูในบาน แตเธอก็ยังคงดูแลราน 

และยังชวยเลี้ยงหลานดวย ขณะท่ีนองๆ ถัดจากยุพาลงมาก็เขาโรงเรียนมัธยมของเอกชน  

ยุพาเปดรานตั้งแตหกโมงเชา ติดเตาหุงขาวและตมน้ําสําหรับชงชาไวในครัว สลับกับเดิน

ออกมาดูหนาราน ชวงเชาลูกคาสวนใหญเปนนักเรียนท่ีมาซ้ือเครื่องเขียนหรืออุปกรณทํางานฝมือกอน

เขาเรียน กวาลูกคาจะซาลงก็ประมาณแปดโมง จึงไดเวลาจัดการกับม้ือเชา สายๆ มีรานคารายยอยมา

สั่งของ ยุพาตองจัดเตรียมสินคา ตรวจตราชนิดและจํานวนเพ่ือบรรจุลงกลอง แลวใหลูกจางนําไปสง

ใหลูกคาทางรถไฟหรือรถทัวร  บางวันมีงานวุนวาย ขายดีจนเธอลืมไปวาตั้งขาวอยูจนหุงขาวไหม

หลายครั้ง ชวงบายเปนชวงของการรับและตรวจนับจํานวนสินคาท่ีสงมาจากบริษัทท่ีกรุงเทพฯ ซ่ึงเธอ

วาในรานของเธอมีสินคากวาพันรายการ ตองทํารายชื่อและตีราคาขายของสินคาแตละชนิด ลงบัญชี

ลูกคา ซ่ึงสวนใหญเปนธนาคารและโรงเรียน เพ่ือไปตามเก็บเงินตอนสิ้นเดือน บางวันกวาจะทํางาน

เหลานี้เสร็จก็ลวงเขาตีหนึ่งตีสองแลว ซ่ึงเธอคิดวาการทํางานดึกดื่นแบบนี้ทําใหสุขภาพของเธอทรุด

โทรมและรางกายไมแข็งแรงมาจนปจจุบัน    

สวนพ่ีชายมีหนาท่ีไปพบลูกคา เขาชอบไปคุยกับพนักงานธนาคารและบริษัทตางๆ แม

ของเธอชอบบนวามีลูกชายไมคอยอยูติดบาน แตก็ไมกลาพูดไมกลาตอวา เงินจากการขายของแตละ

วัน ยุพาตรวจนับและทําบัญชีเรียบรอยก็สงเงินใหพ่ีชายเอาเขาธนาคารในวันรุงข้ึน เพ่ือเก็บเงินไวใช

จายในครอบครัวซ่ึงเปนเงินกงสี หมายถึงใครจะหยิบไปใชจายเทาไรก็ได  เม่ือยุพาอายุมากข้ึนเธอรูสึก

วาพ่ีชายเอาเปรียบเพราะเปนคนดูแลเรื่องเงินท้ังหมด เธอไมแนใจวาพ่ีชายเอาเงินไปเขาธนาคารจริง

หรือไม เขาอาจเอาไปเท่ียวหรือใชจายอยางอ่ืนโดไมตองบอกใหใครรูก็ได เพราะ“เงินท่ีเขาเอาไปใชก็
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ไมมีใครรู  ครอบครัว ใครจะหยิบเงินไปเทาไรก็ได ไมมีการจดบัญชีไว” เธอจึงคิดวาพ่ีชายอาจจะเอา

เงินไปใชจายเรื่องอ่ืนๆ ท่ีอาจไมเก่ียวกับการสั่งสินคาเขารานและคาใชจายสําหรับคนในบานก็ได 

ในวันปกติยุพาสาละวนอยูกับครัว และจัดการหนาราน ไมมีโอกาสออกนอกบานเลย จะ

ไดหยุดไปไหวเจาในวันเทศกาลสําคัญ เชน วันเชงเมง วันตรุษจีน เทานั้น กอนตรุษจีนทุกคนจะไดเงิน

ไปตัดเสื้อผาชุดใหม  ยุพามีฝมือเย็บปกถักรอยอยูบาง และตองการประหยัดจึงเลือกซ้ือผาท่ีตลาดมา

ตัดเสื้อของตัวเองและนองๆ เธอเลือกผาสีพ้ืนมีลายดอกไมเล็กๆ สีชมพู สีสม สีเขียว สีฟา สําหรับตัด

ชุดกระโปรงจีบรอบตัวติดกับเสื้อทอนบน สําหรับตัวเองและนองสาว และผาลายดอกไมสีสันสดใสตัด

เปนชุดเสื้อและกางเกงเขาชุดกันใหกับแม สวนผูชายตองไปรานตัดเสื้อ 

ชวง พ.ศ. 2520-2535 รานเครื่องเขียนของครอบครัวยุพา ทํารายไดวันละแสน จนเถา

แกของบริษัทใหญจากกรุงเทพฯ ลงมาเยี่ยมท่ีราน และเสนอใหรานของเธอเปนตัวแทนจําหนาย

เครื่องพิมพดีด หมึกพิมพ เครื่องเขียน อุปกรณกีฬา หลายชนิด เพราะชวงนั้นหาดใหญยังไมมี

หางสรรพสินคา มีลูกคามาจากรานคาตางอําเภอท้ังในสงขลา ปตตานี นราธิวาส ยะลา ทําใหกิจการ

คาขายของรานม่ันคงมาก  จํานวนสินคาก็เพ่ิมจํานวนดวย เธอตองเชาโกดังเก็บของขนาดใหญข้ึน 

และซ้ือตึกแถวสี่ชั้น ใกลกับรานเดิมอีกหองหนึ่งไวเก็บของ ชวงนั้นเธอยังเริ่มผอนซ้ือบานท่ีกรุงเทพฯ 

ไวดวย ระหวางท่ีนองสาว 2 คนและนองชายคนเล็กไปเรียนท่ีกรุงเทพฯ   

นองสาวและนองชายไดเรียนสูงกวาเธอทุกคน นองสาวคนรองจากเธอเรียนจบบัญชี เขา

ทํางานท่ีธนาคารแหงหนึ่งในหาดใหญ อีกสองคนไดเรียนตอท่ีกรุงเทพฯ และทํางานในบริษัทเงินทุน

หลักทรัพย  สวนนองสาวคนสุดทองสอบไดไปเรียนวิทยาลัยท่ีกรุงเทพฯ จบแลวไดงานเปนเสมียนทํา

บัญชีของบริษัทใหญแหงหนึ่งท่ีกรุงเทพฯ นองชายคนสุดทองก็เรียนจบมหาวิทยาลัย ทํางานและอยูท่ี

กรุงเทพฯ ท่ีรานจึงไมมีคนชวย แมซ่ึงอายุมากข้ึนแลว ชวยดูแลหนารานบาง ไปสวดมนตท่ีวัดบาง  

ภายหลังยุพาจึงจางคนงานชายมาชวยยกของ สงของ และจางคนมาชวยทํางานบานและเปนแมครัว

อีกคนหนึ่ง ชวงเวลา 15 ปนี้ ครอบครัวของเธอสามารถเก็บเงินซ้ือตึกแถวใหมไวเพ่ือเก็บสินคาแทน

การเชา และมีเงินพอผอนบานเปนของตัวเอง เธอมีตึกแถวใกลกับบานท่ีบนถนนสาย 2 บานอีกหลัง

ยานคอหงสและตึกแถวยานสุขุมวิท กรุงเทพฯ ชวงนั้นเธอรูสึกเหนื่อยมาก เพราะโหมทํางานหนัก  

ยุพาคุมการคาหนารานจนนองชายคนสุดทองซ่ึงออนกวาเธอ 18 ป เรียนจบ เธอก็อายุ 

40 กวาแลว เริ่มรูสึกเหนื่อย แตก็ยังหยุดพักไมได เพราะนองชายไมไดมารับชวงกิจการตอ แตเลือกไป

ทํางานท่ีกรุงเทพฯ เม่ือเธออายุ 50 กวาป เธอรูสึกเหนื่อยและเริ่มปวยบอยข้ึน พ่ีชายก็ยังทําหนาท่ีเอา

เงินเขาธนาคารและติดตอลูกคา เธอรูสึกวาพ่ีชายไมเคยเปนหวงเธอเลย เธอทํางานใหครอบครัวโดยไม

มีเงินเดือน “บางทีนึกข้ึนมาก็นอยใจ แตเม่ือคิดวาคนเราตองมีศักดิ์ศรี จึงตองอดทนเขมแข็ง ทุกวันนี้ก็

ไหวพระ ตื่นนอนมาไหวบรรพบุรุษ ใสบาตร ขอบคุณฟาดินและจักรวาล แผสวนบุญกุศลใหสรรพสัตว

และใหบรรพบุรุษและญาติทุกคน อากงอามา พอแม พ่ีชายและนองสาวท่ีแมยกใหคนอ่ืนไปแตตาย
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ตั้งแตเด็ก” (ยุพา, สัมภาษณ) ยุพาหยุดทํางานเม่ือเธออายุ 58 ป (2538) กิจการคาเครื่องเขียนของ

ยุพาเริ่มซบเซาลงแลว เม่ือมีศูนยการคาขนาดใหญท่ีมาเปดราว พ.ศ. 2535 แตชวงเวลาดังกลาว 

ครอบครัวของเธอก็มีฐานะม่ันคงแลว รานเครื่องขายอยูในความดูแลของนองชายคนเล็กและใน

ปจจุบันตกทอดมาเปนของหลานชาย  

ดังนั้นหากใชเกณฑการประกอบอาชีพเปนตัวตัดสิน ความแก กรณีของยุพาและพอของ

เธอท่ีหยุดคาขายเม่ืออายุเขาใกล 60 ป ในยามท่ีรูสึกวาครอบครัวเริ่มม่ันคงแลว และสงตอใหกับลูก

หรือหลานชายดูแลแทน ความเปนคนแกของคนจีนจึงอาจนิยามจากการยุติบทบาทการทํางานเพ่ือ

เลี้ยงชีพ  

ยุพารูสึกวาชีวิตของเธอลําบากกวาหลายคน  นอกจากตองทํางานหนักเพ่ือใหคนอ่ืนๆ 

สบาย เชน พ่ีชาย นองสาว นองชาย และญาติท่ีเมืองจีนแลว แตเม่ือแกตัวแลวกลับไมมีใครสนใจ ใน

วัยสาวแมจะมีเจาของแพปลาสงขลาและผูจัดการบริษัทยางมาสูขอ แตพ่ีชายและแมไมใหไปเพราะ

เห็นวาเธอทํางานเกง เปนคนชวยดูแลกิจการหลักในครอบครัว เธอนอยใจท่ีแมรักลูกชายมากกวา  ท้ัง

ท่ีเธอเปนคนทุมเททํางานหาเงินมาสงใหพ่ีชายไปเรียนตอท่ีเมืองจีนแตแลวก็ไมกลับมา “ตอนท่ี

ประเทศจีนเกิดปฏิวัติ พวกเราท่ีไทยตองสงเงินไปชวย จนออกมาอยูท่ีฮองกงเพราะกลับประเทศไทย

ไมได ชวงนั้นตองสงเงินไปใหเขาเรียนและตั้งตัวท่ีฮองกง  ตอนนี้เขาก็แตงงานมีบานอยูท่ีฮองกง ไม

กลับมาชวยเหลือท่ีบาน และไมคอยไดติดตอกัน จนรูสึกไมสนิทกัน” (ยุพา, สัมภาษณ) ทุกวันนี้เธอ

รูสึกนอยใจวาทําความดีแตคนในครอบครัวไมเห็นความสําคัญ และบอกวา “ดวงของเราคงเปนคนปด

ทองหลังพระ” เธอรูสึกวาเธอทํางานหนักแตไมไดรับการยกยองหรือยอมรับจากพ่ีนอง  

ชวงท่ียุพายุงกับการคาขาย แมของเธอเริ่มแกตัวลง งานบานเปนหนาท่ีของเธอและ

ลูกสะใภคนเล็ก แมของยุพายังชวยตัวเองได ตอนเย็นมักจะออกไปเดินเลนท่ีลานกวางใกลสถานีรถไฟ 

แตเม่ือพ่ีชายสงแมใหไปอยูกับนองสาวท่ีกรุงเทพฯ ไดไมนานแมก็เริ่มปวย เม่ือเธอไปเยี่ยมท่ีกรุงเทพฯ 

ก็เห็นวาแมเริ่มจําอะไรหลายอยางไรไมได บางทีก็บอกวายังไมมีใครเอาขาวใหกิน ท้ังท่ีเพ่ิงกินขาวเสร็จ

ไป บางครั้งก็เอะอะโวยวายวาถูกปลอยท้ิงไวคนเดียว ภาพแมเชนนั้นทําใหเธอทุกขใจและกลาวหาวา

การยายแมไปอยูในท่ีไมคุนเคย ไมมีคอยพบเจอผูคนเปนตนเหตุทําใหแมเสียสติ เพราะการเอาแมไป

อยูบานท่ีกรุงเทพฯ เหมือนถูกขังใหอยูแตในบานไมไดออกไปไหน เนื่องจากทุกคนตองออกไปทํางาน

นอกบานกันหมด 

  

สําหรับสุภรณ ซ่ึงบานอยูถนนเจียกีซี 2 (สาย 2) เปนบานชั้นเดียว ดานหลังบางมีสังกะสี

ก้ันระหวางบานดานขาง มีบอน้ําเปนปูนกอสูงจากพ้ืนเล็กนอยซ่ึงใชรวมกับบานท่ีติดกัน ตอนเด็ก ๆ 

ทุกเชาเม่ือตื่นนอน สุภรณจะเห็นยาเปนคนตักน้ําใสโอง แมโมแปง โดยมีพ่ีสาวชวยอยูขางๆ พ่ีสาวของ

เธอตอนนั้นอายสุิบกวาปแลวและไมไดเรียนตอ ตองชวยทํางานบาน ซักผารีดผาใหนองๆ ทุกคน สมัย
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นั้นเตารีดใชเตาถาน ตองนาบกับใบตองกอน เวลาซักผาตองลงแปงเพ่ือวาเวลารีดเสื้อจะไดเรียบกริบ  

สวนพ่ีสาวคนรองชวยแมทําขนม พ่ีชายมีหนาท่ีหลักคือเรียนหนังสือใหดีท่ีสุด สุภรณเปนลูกสาวคนเล็ก 

มีนองชายถัดมาอีก 2 คน ในวัยเด็กเธอซนและดื้อ ชอบวิ่งเลนนอกบานกับเด็กผูชาย จึงมักถูกแมตี

บอยๆ และวิ่งหนีไปแอบหลังยาทําใหรอดจากการตีซํ้าเสมอ เธอเลาวาแมของเธอสงเสริมใหลูกทุกคน

เรียนหนังสือ แตหลังจากท่ีพอเสียชีวิตแลว แมตองทํางานหนัก พ่ีสาวจึงไมไดเรียนสูงแตตองมาชวย

ขายของ เพ่ือใหนองๆ ไดเรียนหนังสือ โดยเฉพาะพ่ีชายและนองชายคนเล็กอีก 2 คน  

สุภรณเขาเรียนในโรงเรียนจงหัวเชนเดียวกันเด็กจีนท่ัวไป ปท่ีโรงเรียนจงหัวปดตัวลง 

(พ.ศ. 2482) เธอเรียนเพียงประถม 3 และตองยายไปเรียนตอท่ีโรงเรียนเทศบาล เธอตองเดินผาน

ตลาดสด ขามทางรถไฟ ผานวัดโคกสมานคุณ สถานีตํารวจและสุขศาลา ระยะทางประมาณ 1.5 

กิโลเมตร ก็ถึงโรงเรียนเทศบาลซ่ึงอยูตรงขามท่ีวาการอําเภอ แวดลอมดวยทุงนา สวนยาง และสวน

มะพราว เธอมักมีรมติดมือไปพรอมกับหอขาวสวยกับไขตมหรือไขทอดวันละฟอง แมท่ีโรงเรียนจะมี

รานขายขาว แตอาหารท่ีขายมีแตแกงและอาหารรสเผ็ด   

เม่ือเธอจบประถมสี่ สุภรณก็ชวยแมขายกาแฟ และเรียนภาษาจีนตอท่ีบานของครูจีน

ในชวงคํ่า สุภรณและหวางเสียะเหมยตองแอบเอาหนังสือใสยามเดินจากบานไปเรียนหนังสือท่ีบาน

ของครู ยานถนนแสงศรี ใกลกับวัดฉ่ือฉาง และยังไปเรียนภาษาจีนกลาง ท่ีหอประชุมซุนยัดเซนซ่ึงมี

ครูมาจากสิงคโปร และยังเรียนเขียนอักษรจีน วาดรูป และงานประดิษฐ (เชน ทํากระดุมผาแบบจีน 

ตัดกระดาษเปนรูปตาง ๆ) ความรูภาษาจีนทําใหเธอรับจางอานจดหมายและเขียนจดหมายใหกับคน

จีนท่ีตองการสงขาวกลับไปหาญาติท่ีประเทศจีน และจางเขียนจดหมายใหกับหญิงบริการท่ีตองการ

ติดตอกับเพ่ือนชายท่ีประเทศมาเลเซียเพราะรานกาแฟของเธออยูใกลกับโรงแรมและสถานบันเทิง 

ลูกคามีตั้งแตผูจัดการเหมืองแร กรรมกร หญิงบริการ 

เม่ืออายุ 18 ป (พ.ศ.2490) เธอไดงานเปนลามภาษาจีนท่ีกองตรวจคนเขาเมือง  ตองปน

จักรยานขามทางรถไฟทุกวัน สมัยนั้นรถยนตยังไมมากนัก สวนใหญคนจะเดิน ถีบจักรยาน หรือ

รถสามลอรับจาง สุภรณทํางานท่ีกองตรวจคนเขาเมืองไดไมนาน เธอไดพบกับหมอสอนศาสนาชาวจีน

ของกลุมเซเวนเดยแอ็ดเวนติสท่ีเขามาทํางานในหาดใหญ แนะนําใหเธอมาชวยงานท่ีคลินิกมิชชัน 

เพราะคลินิกตองการคนท่ีรูภาษาจีนอ่ืนและจีนกลาง ท่ีจะชวยสื่อสารกับหมอพยาบาลท่ีเปนชาว

ตางประเทศ ปตอมาเธอจึงมาเปนผูชวยเจาหนาท่ีจายยาท่ีคลินิกมิชชัน ซ่ึงอยูใกลบาน และเรียน

ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติมในชวงเย็น และฝกฝนภาษาอังกฤษจากหมอและพยาบาลซ่ึงสวนใหญมาจาก

สหรัฐอเมริกา  

สุภรณทํางานในโรงพยาบาลมิชชันมาตลอด และเปนคนดูแลแม หลังจากท่ีพ่ีสาวท้ังสอง

คนแตงงานและยายออกไปแลว พ่ีเขยคนโตเปนครูมาจากเมืองจีน เปนครูสอนหนังสือท่ีโรงเรียนจงหัว 

หลังแตงงานพ่ีสาวก็ไปอยูบานพ่ีเขยซ่ึงอยูไมไกลจากตลาด จนเม่ือหลานชายคนเดียวสอบเรียนตอไดท่ี
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กรุงเทพฯ พ่ีสาวจึงยายไปอยูกับลูกชายท่ีเปนหมอ แมของสุภรณรักหลานชายคนเดียวคนนี้มาก 

เพราะเรียนเกง ไดทุนเรียนดีตลอด และยังเปนหลายชายคนเดียวดวย ตอนท่ีแมเธอปวยก็เรียกหาแต 

“อาตี๋” หลานชายคนเดียว สวนพ่ีสาวคนรองแตงงานกับขาราชการครูเปนลูกครึ่งไทยไหหลํา อยูใกล

กับท่ีวาการอําเภอ ซ่ึงเธอยังไปมาหาสูเปนประจํา  สวนพ่ีชายและนองชายแตงงานและยายไปอยู

กรุงเทพฯ  

เม่ืออายุ 48 ป สุภรณแตงงานกับหมอซินแวน ซ่ึงแกกวาสุภรณ 25 ป เปดคลินิกรักษา

โรคริดสีดวง อยูใกลกับบานเดิมของเธอ เขามีลูกชายสามคนและลูกสาวสองคน ทุกคนแตงงานมี

ครอบครัวอยูกรุงเทพฯ และตางประเทศ ลูกสาวคนเล็กไมแตงงานเปนอาจารยมหาวิทยาลัยใน

กรุงเทพฯ เขาอยูกับลูกชายคนเล็ก เม่ือสุภรณยายมาอยูกับสามี จึงชวยงานในคลินิก ทํางานบานและ

ดูแลความเปนอยูของสามี เม่ือเจาของบานเชาตองการเปลี่ยนบานเชาแถบนั้นเปนโรงแรม พวกเขาจึง

มาซ้ืออาคารพาณิชยสามชั้นอยูท่ีถนนไทยอาคาร หางจากยานกลางเมืองราว 3 กิโลเมตร ชวงเวลานั้น

คนท่ีเจ็บปวยมักโรงพยาบาลมิชชัน โรงพยาบาลหาดใหญ (พ.ศ. 2512) และเม่ือมีโรงพยาบาลสงขลา

นครินทร (พ.ศ. 2526) คนในหาดใหญและจังหวัดใกลเคียงก็เขามาใชบริการมากข้ึน เม่ือยายไปอยู

บานใหม สามีของเธอก็เลิกทําคลินิก และใชเวลาเดินทางทองเท่ียวกันสองคน กอนท่ีเขาจะลมปวย 

เขาเขียนหนังสือเลาเรื่องราวสมัยท่ีเขามาใชชีวิตในประเทศไทย และกลับไปเยือนบานเกาของสามีท่ี

หมูบานทับกบ ตําบลปาดังเบซาร กลับไปบานในประเทศจีน นอกจากนี้ยังไปพักผอนท่ีมาเลเซีย 

สิงคโปร และยุโรป ระหวางเดินทางทองเท่ียว ทําใหสุภรณสนใจการพับผาเปนรูปรางตางๆ ท่ีพบเห็น

ในโรงแรม สถานท่ีจัดเลี้ยง เธอซ้ือหนังสมุดภาพท่ีสอนพับผาจากประเทศเก็บไวหลายเลม ชวงปลาย

ชีวิตกอนท่ีสามีจะเสียชีวิต เขาปวยเปนมีมะเร็งอยูนานประมาณ 1 ป สุภรณเปนคนดูแลเขา

ตลอดเวลา และทํางานบาน ทํากับขาวใหกับลูกชายและลูกสะใภท่ีเปนอาจารยมหาวิทยาลัยและ

หลานสาว สามีของเธอเสียชีวิตไปประมาณ 15 ป แลว ภายหลังสามีเสียชีวิตเธออาศัยอยูกับลูกชาย

คนเล็ก ลูกสะใภและหลานชายวัย 10 ป   

หลังแตงงาน แมวาสุภรณยายไปอยูกับครอบครัวของสามี แตตอนบายหรือเย็นเธอมัก

แวะมาท่ีบานเดิมท่ีแมอยูคนเดียว เธอและพ่ีสาวเคยชวนใหไปอยูบานดวยกันจะไดมีคนดูแล แตแม

ยืนยันวาจะอยูบานเดิม เธอและพ่ีสาวจึงลงทุนเปดหนารานใหแมไวขายของเล็กๆ นอยๆ เพ่ือใหไดเดิน

ไปมาบางและไดคุยกับผูคนจะไดไมเหงา แตทายท่ีสุดชวงท่ีแมปวยกอนเสียชีวิต พ่ีสาวของเธอพาแม

ไปอยูดวย ปจจุบันบานหลังนั้นใหคนเชาและกลายเปนรายไดของเธอนอกเหนือจากรายไดสวนแบง

จากการใหเชาสวนยางท่ีเปนรายไดตอปของพ่ีนอง  

 

ตรงขามกับตลาดกิมหยง มีสวนมะพราวและตลาดคุณพระ ยานนี้มีบานเชาแออัดกัน

มาก พอของฮอนพาเขา พ่ีชายและพ่ีสาว มาอยูหาดใหญ หลังจากท่ีแมของเขาเสียชีวิตดวยโรคมะเร็ง 
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ท่ีกรุงเทพฯ พวกเขาเชาหองแถวไมชั้นเดียว ใตถุนสูง หลังคามุงใบจากในยานนี้ หลังบานติดกับบาน

คนจีนแคะและจีนกวางตุง เขาและพ่ีชายนอนดวยกันบนเตียงไม ดานหลังบานเปนครัวท่ีเฉอะแฉะ มี

รางน้ําเล็กๆ ก้ันกลางระหวางบานเขากับบานเพ่ือน  ฮอนตองตื่นแตเชาตรูข่ีจักรยานไปชวยซ้ือของ

เตรียมทําบะหม่ี เก๊ียวกรอบและขนมเรขาย ตอนเชาเขามีหนาท่ีชวยลางผักลางเนื้อหมู สับหมู ทํางาน

ไปพรอมกับฟงวิทยุชองภาษาจีนจากมาเลเซีย พอและพ่ีสาวเปนคนปรุง เสร็จแลวเขาและพ่ีชายมี

หนาท่ีเดินทูนถาดขนมและตะโกนขายเก๊ียวกรอบถุงละ 25 สตางค เดินเรขายไปตามถนนจากบาน 

ตรงถนนประชาธิปตยมาท่ียานถนนคุณพระ(ถนนเสนหานุสรณ) หรือตลาดคุณพระ และโรงแรมหอฟา 

(ปจจุบันคือหางโอเดียนมอลล) ขายของเสร็จแลวจึงเดินไปโรงเรียน 

หลังจากสงครามโลกครั้งท่ีสองสงบแลว พอของฮอนก็เปดรานขายโจกหมูตอนเชา ทุก

คนในครอบครัวตองชวยกันทํางาน พ่ีชายของเขาตื่นตีสองมีหนาท่ีกอไฟตมน้ํา พอลางขาวสารใสหมอ 

สวนฮอนปนจักรยานไปตลาดซ้ือหมู เครื่องในและวัตถุดิบอ่ืนๆ  เขาทําหนาท่ีสับหมู พ่ีชายลางตับ ลาง

ไสหมู พ่ีสาวและพอชวยกันทําโจกจนกระท่ังเสร็จขายในชวงเชามืดไปถึงตอนสาย เขาจึงตองไปเรียน

หนังสือจีนภาคบาย กลับถึงบานตอนเย็นก็ตองมาขัดลางหมอโจกใหแวววับ แลวตากใหแหง ถาไมใส

ไมแวว พ่ีชายก็มักสั่งใหขัดใหม เขารูสึกวาพอและพ่ีชายเขมงวดกับเขามาก เขาไมชอบท่ีตองถูกบังคับ 

แตก็ตองชวยงานเพราะไมเชนนั้นก็ไมไดเรียนหนังสือ เขารูสึกวาสมัยนั้นเขาตองทํางานหนักเกือบ

ตลอดท้ังวัน เวลาหกโมงเย็นถึงสามทุมยังตองไปเรขายกวยเตี๋ยวรอบดึกอีก โดยมีคนงานหาบหมอ

กวยเตี๋ยว ฮอนตอนนั้นอายุ 10 ขวบ มีหนาท่ีเคาะเกราะไมเพ่ือเรียกลูกคา เนื่องจากฮอนตองชวย

เตรียมขายของท้ังตอนเชาและคํ่า เขาจึงไปโรงเรียนภาคบายจนจบประถม 4  เม่ือเขาอายุ 13-14 ป 

เขาไมไดเรียนในโรงเรียนแตใชเวลาวางกอนท่ีจะไปขายกวยเตี๋ยวรอบดึก เรียนภาษาจีนตั้งแตเวลาทุม

ถึงสองทุมกับยายของเพ่ือน (เปนคนจีนกวางตุงท่ียายมาจากปนัง) ซ่ึงอยูหลังบานอยูติดกัน และใน

เวลาระหวางเตรียมของขาย เขายังฟงวิทยุภาคภาษาจีนจากมาเลเซียจึงทําใหเขาเขียนอานท้ัง

ภาษาจีนและไทยไดคลองแคลว  

ฮอนรูสึกวาวัยเด็กของเขาแมจะลําบากแตก็ทําใหชีวิตชวงบั้นปลายสุขสบาย เพราะ

ความตั้งใจและขยันขันแข็งจึงทําใหเขามีฐานะม่ันคง สวนรางกายท่ีแข็งแกรงมาจนทุกวันนี้ ก็เพราะ

เขาเคยหัดชกมวย ซอมชกลมตอนเชามืดเพ่ือปลุกใหตัวเองไมซึมเซา และรับจางปนจักรยานไปตามคน

มารับโทรศัพทท่ีโรงแรมรถไฟ สมัยนั้นโทรศัพทยังไมแพรหลาย การติดตอคาขายหรือติดตอกับเพ่ือน 

ญาติตางจังหวัดจึงตองอาศัยโทรศัพทท่ีโรงแรม   

เม่ืออายุ 16 ป พอของฮอนฝากเขาเขาทํางานเปนชางซอมรถขนาดใหญกับเพ่ือนของพอ 

ท่ีกรุงเทพฯ ชวงแรกเปนผูชวยชาง เรียนรูเครื่องยนตกลไก ของรถยนตประเภทตางๆ และหัดซอม

เครื่องยนต เขาฝกงานอยู 3 ป ก็ไดเปนหัวหนาชาง แลวไปเรียนเพ่ิมเติมท่ีโรงเรียนชางยนตยานวง

เวียน 22  อีก 1 ป ชวงเวลานั้นชางท่ีสามารถซอมรถยนตนําเขาจากตางประเทศไดนอยมาก และเขา



120 
 

เปนหนึ่งในนั้น มีเพ่ือนชวนใหทํางานท่ีเชียงใหม แตพอของเขาไมเห็นดวยกับการไปเปนลูกจางคนอ่ืน 

เรียนจบแลวก็ควรเปนเถาแก จึงใหกลับมาอยูหาดใหญแลวเชาหองแถวไมใกลกับวัดเลี่ยนฮัวเกาะ เปด

เปนอูซอมรถยนตรวมกับพ่ีชาย เม่ือ พ.ศ.2495 เวลานั้นหาดใหญเริ่มมีรถยนตมากข้ึนแลว เขาทําอู

ซอมรถไดประมาณสิบป เมืองหาดใหญเริ่มมีการกอสรางตึก อาคาร สถานท่ีราชการจํานวนมาก ท้ังใน

และจังหวัดใกลเคียง เชน สตูล ปตตานี นราธิวาส และยะลา โดยมีนายทุนจากกรุงเทพฯ เขามา

รับเหมาชวงตอ พ่ีชายของเขาก็เริ่มกิจการรับเหมากอสราง ฮอนก็เขามาชวยงานดวย เขารับหนาท่ี

จัดหาซ้ือหิน ดิน ทราย เพ่ือใชกอสราง มีบริษัทกอสรางจากกรุงเทพฯ วาจางใหฮอนดูแลเรื่องการ

จัดหาวัสดุกอสรางและใหคุมงานกอสรางดวย ทําใหเขาตองขับรถไปหาซ้ือดิน หิน ทราย และวัสดุ

กอสรางอ่ืนๆ เพ่ือนํามาจัดสงใหผูรับเหมาอีกทอดหนึ่ง การเดินทางหาลูกคาในจังหวัดใกลเคียง ทําให

เขารูเสนทางในเขตภาคใตเปนอยางดี บางชวงตองไปคุมงานกอสรางตางจังหวัดเปนเวลาหลายเดือนก็

พาท้ังครอบครัวไปอยูดวย  

นอกจากฮอนจะรับชวงหาวัสดุกอสรางใหกับบริษัทรับเหมากอสรางท่ีกรุงเทพฯแลว เขา

ยังเปนท่ีไววางไวใจของเถาแก บางครั้งก็ตองทําหนาท่ีตอนรับอํานวยความสะดวกดูแลเพ่ือนและลูกคา

ของเถาแกท่ีมาติดตองานท่ีหาดใหญหรือจังหวัดภาคใต โดยพาลูกคาไปเท่ียว กินอาหาร สังสรรค รอง

เพลง เตนรําท่ีบารและไนตคลับท่ีเปดในโรงแรม  ฮอนจึงมักคุนกับเจาของรานอาหาร ภัตตาคาร และ

โรงแรม ทําใหเขามีเพ่ือนมาก  

การท่ีฮอนมีโอกาสเดินทางติดตอคนในหลายจังหวัดทําใหเขามีเพ่ือนมาก ท้ังพอคาคน

จีน นายชาง เจาของกิจการกอสราง และขาราชการ บางคนก็คบคากันเปนเพ่ือนสนิท ฮอนยังใช

โอกาสทองเท่ียวและเขียนเลาถึงประสบการณท่ีเขาประทับใจ เชน ครั้งท่ีพาเพ่ือนไปเท่ียวเขาน้ําคาง 9 5

1 

ซ่ึงเปนท่ีทําการของกลุมคอมมิวนิสตจีนจากมาเลเซีย เม่ือครั้งสงครามโลกครั้งท่ี 2 เขาเขียนบันทึกไว

เปนภาษาจีน เม่ือแขกจากตางจังหวัดมาติดตองาน หรือเพ่ือนจากกรุงเทพฯ เขามักจะพาเท่ียวชม

สถานท่ีตางๆ และเลาเรื่องราวในอดีตใหฟง  

                                                           
1 ปจจุบันจัดเปนสถานท่ีทองเท่ียว อุทยานแหงชาติเขาน้ําคาง อยูท่ีอําเภอนาทวี จังหวัด

สงขลา 
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วัยใกล 30 เม่ือฮอนเริ่มมีฐานะม่ันคงและตองติดตอลูกคาตางจังหวัด เพ่ือนของพอ แนะนํา

เขากับสุมาลีซ่ึงเปนคนกวางตุงเหมือนกัน ตอนนี้อายุ 75 ป เธอมาอยูหาดใหญเม่ืออายุ 8 ขวบ พอแมของ

เธอมาเปดรานรับซ้ือยางและทําสวนยางอยูท่ีหาดใหญ เธอเขาเรียนท่ีโรงเรียนจงหัว นอกจากเด็กจีนท่ีอยู

ในหาดใหญแลวยังมีเพ่ือนคนอ่ืนท่ีติดตามพอแมมาจากปนังซ่ึงเขามาทํางานในบริษัทยางและธนาคารใน

หาดใหญดวย ตอนอยูปนังเธอเรียนภาษาจีน ไมตองเขาแถวรองเพลง เม่ือมาอยูหาดใหญตองเรียน

ภาษาไทยดวย เธอบอกวาเลขไทยเขียนยากและไมนาจะตองเรียน เพราะคิดวาไมไดใชในชีวิตประจําวัน 

ตอนเชาตองเขาแถวรองเพลงชาติไทยและสวดมนตโดยคุณครูเปนคนนําสวด แตโรงเรียนจงหัวพิเศษกวา

โรงเรียนอ่ืนตรงท่ีมีรองเพลงชาติจีนทุกวันจันทร เธอเปนนักรองเสียงประสาน (เสียงโซปราโน) เม่ือ

โรงเรียนจีนถูกปด เธออายุได 15 ป ตองแอบไปเรียนหนังสือตอท่ีบานครูจีน หลังจากท่ีโรงเรียนเปดอีก

ครั้งเธอก็ไมไดเรียนตอ และแตงงานอายุ 18 ปกับฮอน ทําหนาท่ีเปนแมบาน ดูแลลูก 4 คน และติดตาม

สามีไปตางจังหวัดเม่ือมีงานกอสราง ท้ังสองชอบทองเท่ียวและรองเพลง ดูหนัง เธอชอบดูหนังจีน สมัยนั้น

หลินไตเปนดารายอดนิยมจากฮองกงท่ีโดงดังมากในชวง พ.ศ.2493-2503  โรงภาพยนตรในหาดใหญชวง

นั้นเปนท่ีนิยมของหนุมสาว เธอติดตามหนังท่ีหลินไตแสดงทุกเรื่องและตัดภาพจากนิตยสาร หนังสือพิมพท่ี

มีขาวเก่ียวกับหลินไตจํานวนมาก แตท้ังหมดหายไปกับน้ําทวมคราวท่ีผานมา สุมาลีชอบรองเพลงทํานอง

นารักๆ บางทีเห็นวาภาพในคาราโอเกะเปนวิวทิวทัศนสวยงามก็จะลองหัดรองเพลงนั้น  เพลงท่ีเลือกรอง

มักเปนเพลงเกาในยุคท่ีเธอยังสาว สวนสามีของเธอชอบรองเพลง ท่ีมีเนื้อหาปลุกใจ ใหรักชาติ เชน เพลง 

wo shi zhong guo ren  (我  是 中 國 人) เปนตน 

หลังแตงงานฮอนยังทําอูซอมรถและรับเหมากอสรางรวมกับพ่ีชาย เขารับชวงเหมาจาก

บริษัทรับเหมาจากรุงเทพฯท่ีไดงานกอสรางสถานท่ีราชการและโรงแรมหลายแหง เขาทําหนาท่ีติดตอหา

ซ้ือดินสําหรับถมพ้ืนท่ี และหิน ทราย ใหกับบริษัทกอสราง เขาจึงตองตระเวนหาซ้ือของเหลานี้ มีเครือขาย

เพ่ือและลูกคาหายจังหวัด ตองขับรถออกตางจังหวัดบอย ๆ งานกอสรางสถานท่ีหลายแหงใชเวลาเปนป 

เขาจึงพาครอบครัวไปอยูดวย สุมาลีตองติดตามทําหนาท่ีแมบานไปตลอด ชวงเวลานั้นเขามีรายไดเปน

กอบเปนกําและหาซ้ือหองแถวใหมเพ่ืออยูอาศัยและสงลูกๆ เรียนจนจบมหาวิทยาลัยทุกคน จนเม่ือการ

กอสรางเริ่มซบเซา และลูกเรียนจบ บางคนก็กําลังเรียนมหาวิทยาลัย ฮอนซ้ือตึกแถวสามชั้นยานถนน

ราษฎรอุทิศ หางจากบานเดิมไมไกล เขายังขับรถเขามาในเมืองทุกวัน 

ฮอนเลิกกิจการอูซอมรถและรับเหมากอสราง เม่ืออายุได 58 ป (พ.ศ. 2536) เศรษฐกิจเริ่ม

ไมดี หลายคนลมละลาย ตึกรามท่ีเคยสรางกันมากมายไมคอยมีแลว โครงการกอสรางของรัฐก็ชะลอตัว 

ชวงนั้นมีคนชักชวนใหเขาทําธุรกิจขายตรง เขาสมัครเปนสมาชิกและลงทุนซ้ือของเพ่ือเก็บแตม เพ่ือใหอยู
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ในอันดับสูงและเปนเจาของธุรกิจในระยะยาว ซ่ึงจะมีรายไดทุกวันโดยไมตองลงมือคาขายดวยตนเอง 

เง่ือนไขการเปนเจาของธุรกิจ ท่ีหมายถึงวาอนาคตไมตองเหนื่อยยาก แตมีเงินปนผลจากการขายสินคาของ

สมาชิกในสังกัดหรือลูกขาย (เพ่ือนสมาชิกใหมท่ีเขาตองชักชวนมารวมเปนหุนสวนลงทุนและขายสินคา ยิ่ง

มีจํานวนมาก เขาจะไดรับสวนแบงกําไรโดยอาศัยยอดรวมจากจํานวนเงินจากสินคาท่ีเพ่ือนในเครือขาย

ของขายได และหากลูกขายแตละคนของเขามีลูกขายของตนเองอีก เขาก็ยิ่งจะไดผลกําไรเพ่ิมมากข้ึน) 

ท้ังนี้แตละเดือนเขาตองขายสินคาใหไดอยางนอยเดือนละ 5,000 บาท ขายไดปกวาๆ เขาก็เลิกขาย เพราะ

ยิ่งอยากไดกําไรก็ยิ่งตองซ้ือของมาเก็บไวเพ่ือคงยอดชายแตละเดือน สินคาท่ีซ้ือมาเก็บไว สวนมากเปนของ

ใชประจําวัน เชน สบู ยาสีฟน ผงซักฟอก น้ํายาซักผา ลวนแตราคาสูงกวาของใชท่ัวไปในตลาด และอางวา

มีมีสวนประกอบของผลิตภัณฑธรรมชาติ ไมเปนพิษตอรางกาย ไมมีสารเคมีเจือปน ซ่ึงทําใหเสี่ยงตอการ

เกิดมะเร็ง โดยผูขายตรงจะไดรับการฝกใหทดสอบใหเห็นสรรพคุณท่ีตางจากผลิตภัณฑอ่ืนในทองตลาด 

ฮอนจึงรูสึกเข็ดกับการลงทุนขายตรง เพราะนอกจากจะไมไดกําไรแลว ยังรูสึกวาตนเองขาดทุน หลังจาก

นั้นเขาจึงไมคิดลงทุนหรือคาขายเลย ประกอบกับเริ่มมีอาการเสนเลือดหัวใจตีบ ลูกสาวซ่ึงเปนพยาบาล

กําชับวาไมใหทํางานหนัก ออกกําลังเบาๆ ได ท้ังสองเลือกท่ีเดินออกกําลังกายและไปรองเพลง 

   

ลิลล่ี วัย 76 ป อาศัยอยูกับครอบครัวในบานเชาอยูใกลกับตลาดกิมหยง เปนยานท่ีคึกคัก

มาก ตั้งแตเชามืด พอแมของเธอเปนจีนแคะอพยพมาจากเมืองจีน ติดตามญาติท่ีมาทํางานอยูท่ีหาดใหญ

กอนหนานี้ พอของเธอเปนเสมียนในโรงงานยาง แมทํางานบานและคาขายเล็ก ๆ นอย ๆ เธอมีพ่ีสาวคน

หนึ่งท่ีทําหนาท่ีชวยแมดูแลความเปนอยูของคนในบาน พอแมของเธอสงเสริมใหเธอเรียนหนังสือ ลิลลี่

เรียนประถมท่ีโรงเรียนศรีนครไดปครึ่ง รัฐบาลสั่งปดโรงเรียน ก็ไดเขาเรียนตอในโรงเรียนเอกชน (โรงเรียน

กิตติวิทย) จนจบม.ศ. 3 และตอโรงเรียนดรุณวิทยา จนจบ ม.ศ.5 สมัยกอน ถาจะเรียนสูงกวานี้ข้ึนตอง

เรียนในตัวจังหวัดสงขลาซ่ึงมีวิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยครู แตพอแมของเธอไมสามารถสงเธอเรียนตอได 

จึงตองออกมาทํางาน  

เม่ือ 40 กวาปท่ีแลว หาดใหญไมมีงานใหทํามากนัก เธอเริ่มตนไปทํางานกับญาติในรานขาย

เพชรและเครื่องประดับยานสีลม กรุงเทพฯ ชวงวัยรุนเธอปวยเปนภูมิแพบอย ๆ แพทยประจําตัวแนะนํา

วาควรอยูในท่ีอากาศแหงและออกกําลังกาย เธอจึงเลือกไปอยูกรุงเทพฯกับญาติ ลูกคารานเพชรสวนใหญ

เปนชาวตางชาติ เธอจึงเรียนภาษาอังกฤษเพ่ิมเติมท่ีเอยูเอในวันหยุด จนไดประกาศนียบัตร เธอทําหนาท่ี

เปนฝายขายได 1 ป ก็ไดเลื่อนเปนหัวหนาคุมลูกนอง ทําหนาท่ีตรวจสอบเงิน เก็บเงินท่ีขายไดแตละวัน

และทํารายงานใหเถาแก ควบคุมคนงานใหเปดปดราน ลิลลี่เปนผูจัดการรานเพชรนาน 5 ป ก็ลาออก 
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เนื่องจากรูสึกกังวลและเครียดกับสิ่งท่ีตองรับผิดชอบ เหตุเนื่องจาก ครั้งหนึ่งรานถูกโจรปลนเอาเงินจากตู

นิรภัยไปหมด  แตเถาแกก็ไมไดตอวาเธอแมแตคําเดียว แตเธอกลับรูสึกผิดและกังวล ชวงนั้นเธอรูสึก

เหนื่อย เบื่องานจุกจิกและเครียดมาก อาการภูมิแพก็กลับมาเปนรบกวนอีก เธอจึงลาออกจากงาน กลับมา

อยูหาดใหญ ตอนนั้นอายุ 30 ปแลว คิดวาคงหางานยาก แตชวงเวลานั้นหาดใหญมีบริษัททัวรเพ่ิมข้ึน เธอ

ไดงานเปนพนักงานขายทัวรของบริษัทนําเท่ียวแหงหนึ่ง (เจาของเปนคนมาเลเซีย) ดวยทักษะ

ภาษาอังกฤษและภาษาจีนท่ีเปนทุนเดิมจึงทําใหไดเปรียบคนอ่ืน เพราะสามารถสื่อกับนักทองเท่ียวไดมาก  

การกลับมาทํางานใกลบานทําใหเธอมีเวลาดูแลแมและมีเวลาไปฝกไทเกกเพ่ือบรรเทาอาการ

ภูมิแพ เธอเขางานเกาโมงเชาเลิกงานสี่โมงเย็น และไมตองติดอยูบนถนนแออัดเหมือนอยูกรุงเทพฯ เธอ

ทํางานนี้จนอายุ 60 ป จึงลาออกจากงาน มีเงินเก็บจํานวนหนึ่งพอใชดูแลแมท่ีปวยเปนอัมพาตรวมกับ

พ่ีสาว แมของเธอเดินไดลําบาก พูดไมได ทําใหลิลลี่ตองคอยดูแลตลอดเวลา เธอและพ่ีสาวตองสลับกัน

ดูแล เธอตองคอยพลิกตะแคงตัว พาไปหองน้ํา จนทําใหเธอปวดเม่ือยหลังและปวดเขา    

หลังจากท่ีแมเสียชีวิตแลว เธอและพ่ีสาวยังอยูในบานเดิม ท่ีปรับเปนตึกแถวสามชั้น สองหอง 

รวมกับครอบครัวของพ่ีชายและหลานสามคน หลานเปนคนสอนใหเธอใชคอมพิวเตอร เธอดูเปนคน

ทันสมัย มักแตงตัวสีฉูดฉาดเม่ือออกนอกบานโดยเฉพาะเวลาไปเท่ียว แตเธอก็ประหยัดเงินดวยการเลือก

เสื้อผาเดิมท่ีเคยใสสมัยยังสาวมาปรับแตง เนื่องจากรูปรางของเธอไมเปลี่ยน คือตัวเล็กและผอมกวาคนใน

วัยเดียวกัน ทําใหเธอยังสามารถใสเสื้อผาเกาได บางทีเธอก็ซ้ือเสื้อมือสองจากตลาดมาปรับแตงเล็กนอย 

เชน ตัดลูกไมสวนท่ีเธอไมชอบออก เย็บเสื้อใหไดขนาดเขารูปพอดีตัว เธอมักจะตัดผมสั้น ยอมผมสีเขม ทา

เดินท่ีคลองแคลว วองไว หลังตรง ทําใหเธอดูเยาววัยกวาคนวัยเดียวกันหลายคน   

ริมถนนสาย 3 (นิพัทธอุทิศ 3) ใกลวัดเลี่ยนฮัวเกาะ ถนนสายนี้ยังไมคอยคึกคักนัก นานทีจะมี

รถขับผานมาสักคัน สวนใหญคนยังเดินหรือใชจักรยาน ถัดจากวัดไปก็เปนแปลงผักของคนจีนซ่ึงติดกับ

คลองเตยและโรงไฟฟา ใกลกันนั้นมีรานขายขาวตม อูซอมรถ โรงกลึง สลับกับบานเชาท่ีปดไว บางคนเชา

บานไวอาศัย เก็บของ และไปขายของท่ีตลาดดวยรถเข็นของชํา หรือกวยเตี๋ยว ถนนสายนี้มีรานถายรูปศรี

วิไลรานหนึ่งของเถาแกขง เปนหองแถวไมชั้นเดียวอยูติดกับรานขาวตม เขามาจากเมืองจีน มาอยูกับญาติ

ท่ีจังหวัดพิจิตรกอน เริ่มจากเปนลูกจางรานถายรูป หัดถายรูป ลางฟลม และอัดรูปจนชํานาญ หลังจากนั้น

ก็เปดรานถายรูปของตนเองท่ีตางอําเภอ เขาปวยเปนหอบหืดเม่ืออากาศหนาวจึงคิดยายมาอยูทางใต

เพราะมีเพ่ือนท่ีหาดใหญดวย เขากับภรรยาจึงพาลูกสาวคนโตสองคน และลูกชาย ขงจอหมิง (ปจจุบัน

อายุ 74 ป) ซ่ึงอายุเพียง 3 ขวบ มาเชาบานอยูท่ีหาดใหญ เปดรานถายรูป ในเวลานั้นรานถายรูปใน

หาดใหญมีเพียง 2 รานเทานั้น สมัยนั้นคนจีนตองมาถายรูปไปทําหนังสือตางดาวหรือทําหนังสือติดตอ
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ราชการ สําหรับคนท่ีมีฐานะชอบถายรูปเก็บไปไวเปนระลึกในโอกาสสําคัญ เชน งานแตงงาน งาน

ครบรอบวันเกิด ถายรูปในงานสมาคมและจัดงานเลี้ยง เปนตน รายไดจากการถายรูปไมแนนอน พ่ีสาว

ของเขาจึงไมไดเรียนตอ แตออกมาทํางานคีบยางในโรงงานยาง พ่ีสาวท้ังสองแตงงานออกจากบานก็เปด

รานขายของชําในหาดใหญและซ้ือสวนยางไวใหเชา  

พอของจอหมิงปวยเปนหอบบอยข้ึน ตองนอนพักนานหลายสัปดาห บางวันก็ไมเปดราน พอ

บอกจอหมิงเหมือนจะเตือนใหรูตัววาเขาไมมีเงินสงใหจอหมิงเรียนตอแลว เพราะยังมีนองชายและ

นองสาวท่ีตองเรียนอีก จอหมิงมีพ่ีสาวสองคน เขาจึงถูกนับเปนลูกชายคนโต ท่ีพอหวังวาจะสืบทอดกิจการ

ตอไป จอหมิงออกจากโรงเรียนเม่ือจบประถมปท่ี 6 อายุได 14 ป รับชวงดูแลรานถายรูปตอจากพอ ทํา

หนาท่ีถายรูป ลางอัดรูป “เม่ือกอนถายเสร็จแลว ลางฟลม ตองเปาลมใหฟลมแหงกอน เสร็จแลวเอาไปอัด

ภาพ ถายรูปเสร็จแลว ตองใชเวลาอาทิตยหนึ่งจึงจะได เม่ือกอนมีเวลาวางเยอะเพราะมีลูกคาไมมาก  

ถายรูปเสร็จแลวไปนั่งรานน้ําชาสักพักแลวคอยกลับมาทําตอก็ได” (จอหมิง, สัมภาษณ)   

ในวัยหนุม จอหมิงชอบออกกําลังกาย เขาออกวิ่งทุกวันตั้งแตตีหา จากบานไปเขาคอหงส 

ออมกับมาถึงตลาดสดเทศบาล ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร หลังจากนั้นไปตีแบดมินตันท่ีสนามกีฬา 

บนอาคารของตลาดสดเทศบาลกับเพ่ือนวัยเดียวกัน ท้ังหญิงและชาย แตมีผูชายมากกวา เขาและเพ่ือนยัง

เคยไปแขงขันแบดมินตันท่ีจังหวัดอ่ืนๆ ในนามของสมาคมจีนดวย แตเม่ือเทศบาลเปลี่ยนสนามกีฬาใหเปน

แผงเชาของ และใหยายสนามกีฬาท้ังหมดไปท่ีสนามกีฬากลาง (สนามกีฬาจิระนคร) จอหมิงก็เลิกเลน 

และเพราะขาของเขาเริ่มปวดเขาขวามากข้ึนดวย เนื่องจากเคยหกลมขาขวาฉีกออก ทําใหขาขวาสั้นกวา

ขาซาย ตองใสรองเทาเสริมสนใหขาท้ังสองสูงเทากัน  

จอหมิงแตงงานกับหญิงจีนแตจิ๋ว ท่ีแมแนะนําให ในวัยท่ีตองเริ่มสรางครอบครัว ภรรยาของ

เขามีหนาท่ีดูแลบาน ลูกชาย 2 คนและลูกสาว 2 คน เม่ือเทคโนโลยีกลองพัฒนามากข้ึน ถายภาพสีได 

และการถายรูปเปนท่ีนิยมแพรหลาย ก็เริ่มมีคนจางใหเขาไปถายรูปถึงท่ีบาน และในโอกาสพิเศษ อาทิ 

งานแตงงาน งานข้ึนบานใหม งานบวช เขาตองเดินทางไปตางหมูบาน ตางอําเภอ บางทีก็ไปตางจังหวัด 

เชน ปตตานี พัทลุง เปนตน กิจการในรานจึงใหภรรยาดูแล แตเม่ืองานรับถายรูปนอกสถานท่ีมีมากข้ึน 

เขาจึงจางชางถายรูปและผูชวยอีกสองคน เพ่ือใหภรรยาทําหนาท่ีดูแลลูกและทํากับขาวเลี้ยงลูกนองใน

รานดวย  

เม่ือจอหมิงถอนตัวจากหนาราน ในวัย 60 ป ก็ยกรานถายรูปใหลูกชายคนโต สวนตัวเขาไป

เปนผูจัดการสมาคมกวองสิว ซ่ึงตอนท่ียังหนุม เขาเคยไปชวยรับบริจาคเงินและจัดการแสดงเชิดสิงโต 

สมาคมอยูหางจากบานของเขาเพียงสองชวงตึกเทานั้น  เขาทําหนาท่ีรับโทรศัพท รางจดหมาย สงเอกสาร 
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ดูแลเรื่องเงินบริจาคเขาสมาคม และเปนชางถายรูปประจําสมาคม เวลามีงานประชุม งานฉลองหรือรื่นเริง

ของสมาคม หลังจากจอหมิงวางมือจากรานถายรูปท่ีรับตอมาจากพอ สงตอใหลูกชาย หลังจากลูกชาย

แตงงานและแยกครอบครัวออกไปเปดรานถายรูปท่ีสงขลา รานปจจุบันจึงยกใหลูกสาวคนเล็กดูแล  

ปจจุบันสมาชิกของสมาคม 9 6

1บางคนก็แวะมานั่งอานหนังสือพิมพ พูดคุยกับจอหมิง ขอยืมใช

คอมพิวเตอรพิมพงาน ชวงเย็นวันจันทร พุธ ศุกรมีสมาชิกท้ังชายและหญิงมารองเพลงคาราโอเกะ ชั้นบน

ไมไดถูกใชงาน แตใชเก็บขาวของท่ีเคยใชแสดงในงานรื่นเริงประจําเปนป เชน ธงผาแพรสีตางๆ ฉาบ ดาบ

โลหะ โตะและมานั่งไมท่ีเคยใชสอนหนังสือ เม่ือกอนเคยใชเปนหองประชุม แตปจจุบันใชเปนท่ีพักชั่วคราว

ของผูดูแลสมาคมท่ีเปนลูกจางเนื่องจากยังหาบานเชาไมได ดานหนาสมาคมเปนลานซีเมนตใชจอดรถและ

จัดงานเลี้ยง เชน งานแตงงาน งานเลี้ยงตอนรับแขกของสมาคม งานฉลองของสมาคม เปนตน 

ในฐานะผูจัดการสมาคมจอหมิงพยายามเชิญชวนลูกหลานของสมาชิกเกาเขามาเพ่ิมสมาคม 

เพ่ือใหมีรายไดเขาสมาคมมากข้ึน เชน ลูกของสมาชิกท่ีเสียชีวิตไปแลว แมจะยายไปอยูปตตานี ก็สามารถ

สมัครเปนสมาชิกของสมาคมสืบทอดจากพอได โดยเสียเงินเปนสมาชิกสวัสดิการเพียง 2,000 บาท บางวัน

จอหมิงตองข่ีรถจักรยานยนตเอาเอกสารไปสงใหประธานสมาคมและกรรมการเซ็นรับทราบ หรือออก

จดหมายโตตอบ แตภายหลังกรรมการสมาคมก็จางผูชวยเปนหญิงวัยกลางคนมาชวยพิมพเอกสารและ

ดูแลทําความสะอาด ประสานงานแทนจอหมิง  

 

ยานรานคาใกลกับสถานีรถไฟ เปนบริเวณท่ีมีคนอยูอาศัยหนาแนนและจอแจ รานรับซ้ือยาง

แผนรายยอยเปนของคนจีน รับซ้ือยางจากชาวสวนหรือคนท่ีไปรับซ้ือยางอีกตอหนึ่ง หลังจากคัดแยกยาง

แลว รานรับซ้ือยางเหลานี้จะสงใหกับโรงงานยางขนาดใหญ ไดแก บริษัทไตตง บริษัทเต็กบี๋หาง บริษัทยิบ

อินซอย หรือบริษัทอีสเอเชียติก เปนตน สวนคนงานในสวนยาง คนกรีดยางมักเปนคนในทองถ่ินและคน

จีนท่ีอพยพเขามาจากมาเลเซีย ซ่ึงอยูในฐานะคนตางดาว และยังไมมีสิทธิเปนเจาของท่ีดิน แตภายหลังคน

จีนเหลานี้บางคนก็ซ้ือท่ีดินจากเจาของเดิมทําเปนสวนยางขนาดเล็กของตนเอง ตระเวนรับซ้ือน้ํายาง ทํา

เปนยางแผนสงโรงงานรับซ้ือยาง คนท่ีเคยเปนผูจัดการในโรงงานยางขนาดใหญก็แยกตัวออกมาตั้งรานรับ

ซ้ือยางเพ่ือสงตอใหบริษัทใหญ  โรงงานยางเหลานี้จางคนงานคีบยางเปนผูหญิงจีนท้ังหมด กรรมกรแบก

                                                           
1 สมาชิกสวนใหญเปนพอคาในหาดใหญและจังหวัดใกลเคียง สมาชิกถาวรเสียคาสมาชิก 3,000 

บาท สวนสมาชิกสวัสดิการเสียคาสมาชิก 2,000 บาท เม่ือเสียชีวิต สมาคมจะสมทบเงินใหรวมเปน 4,000 

บาท เงินสวนเกินท่ีนํามาจายใหสมาชิกไดมาจากเงินบริจาคของคนจีนท่ีเสียชีวิตท้ังจากคนภายในและ

ภายนอกสมาคม  
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หามมีท้ังชายจีนและไทย สวนผูจัดการโรงงานเปนผูชายท่ีตองพูด อานและเขียนภาษาจีนคลอง และตอง

ใชภาษาอังกฤษไดดวย  

ท่ีถนนสาย 1 ติดกับกับรานหมอจีน เปนบานของเถาแกหวางจากปนัง ซ่ึงมาอยูหาดใหญ

ตั้งแต พ.ศ. 2474 ตอนท่ีหวางเสียะเหมยซ่ึงเปนลูกสาวคนเดียวอายุไดเพียง 4 ขวบ ครอบครัวของเถาแก

หวางมีโรงงานยางท่ีปนัง หลังแตงงาน เขาหาทางขยับขยายกิจการมาเปดรานรับซ้ือยางท่ีหาดใหญ เพ่ือสง

ตอใหกับบริษัทยางของสิงคโปรท่ีมาเปดโรงรมควันยางและบริษัทรับซ้ือยางสงตางประเทศ นอกจากนี้ยัง

เปนคนกลางหาซ้ือขาวสารจากท่ีตางๆ ไปขายท่ีมาเลเซียดวย พวกเขามาเชาหองแถวนี้อยูดวยกันหาคน 

พอแมและลูกสาววัย 4 ขวบ กับเด็กสาวอีกสองคน ท่ีนายแมรับเลี้ยงไวเปนลูกบุญธรรม มีหนาท่ีดูแล

คุณหนูคนเล็ก สองสาววัยรุนทําหนาท่ีซักผา ทําอาหาร ทําความสะอาดบาน และดูแลนองสาวคนเล็ก  

หวางเสียะเหมยเปนลูกคนโตของเถาแกหวาง ปจจุบันอายุ 89 ป อยูกับนองชาย สวน

นองสาวมีครอบครัวอยูท่ีปนัง  วัยเด็กเธอชอบวิ่งเลนอยูหนาบานกับเพ่ือนวัยเดียวกัน เปนลูกของหมอจีน

ท่ีอยูถัดไป เธอไดกลิ่นกรดกํามะถันคละคลุงอยูตลอดวัน เธอจําไดวาหนาบานมีรองน้ําเล็กๆ ลานดินหนา

บานเปนท่ีเลนกระโดดยาง ทอยเสน บางทีก็ชวนกันวิ่งเลนเขาออกบานใกลนั้น ถนนสาย 1 และสาย 2 มี

แตรานขายของของคนจีน และเชาอยูอาศัยและขายของเรื่อยไปถึงยานสถานีรถไฟ  

บานของเสียะเหมยกวางสองหอง เปนบานชั้นเดียวยกพ้ืนสูง ชั้นลางพ้ืนเปนลานดิน มีบอน้ํา

อยูกลางบาน หนารานเปนสวนรับซ้ือยางแผน  คนงานหญิงตรวจคัดแยกแผนยาง ยางท่ีมีเศษหญา เศษไม 

ฝุนดินปนอยูมากจะถูกแยกออกเปนยางเกรดต่ํา สวนแผนยางเกรดดีจะถูกแยกกองไว คนงานชายทํา

หนาท่ีทําความสะอาด รมควันยาง และลําเลียงแผนยางสงขายใหบริษัทเต็กบี้ฮ่ังหรือยางไทยปกษใตท่ีอยู

หางไปอีกหนึ่งชวงตึก ดานหลังของหองแถวหองหนึ่งก้ันเปนท่ีครัว มีโตะไมสําหรับนั่งกินขาว  ตั่งไมยาวท่ี

แมใชนอนนั่งเลนนอนเลนตอนกลางวัน มองออกไปดานหลังเปนปาหญาคาสูงทวมหัว  

เสียะเหมยเขาเรียนประถมหนึ่งเม่ืออายุ 8 ขวบ ท่ีโรงเรียนจงหัวซ่ึงหางจากบานประมาณ 1 

กิโลเมตร ขณะท่ีเด็กคนอ่ืนเดินไปโรงเรียน แตเสียะเหมยไดนั่งรถลาก (ชานหลุนเชอ) ไปทุกวัน จากบาน

ไปตามถนนเจียกีซี ตรงไปผานสี่แยกสาย 2 ถึงแยกถนนสาย 3 เพ่ือนรวมชั้นก็เปนเด็กจีนท่ีอยูในยานตลาด

รถไฟ มีท้ังคนจีนแคะ ไหหลํา ฮกเก้ียน กวางตุง และแตจิ๋ว เม่ือโรงเรียนปดตัวลงตอนท่ีเธอเรียนจบชั้น

ประถมสี่ พ.ศ. 2482 ชวงนั้นรัฐบาลบังคับใหเด็กทุกคนตองเรียนภาษาไทย เธอจึงตองยายไปเรียนท่ี

โรงเรียนเทศบาลซ่ึงอยูตรงขามท่ีวาการอําเภอ เสียะเหมยไปโรงเรียนไดไมก่ีวันก็ไมยอมไปเรียนเพราะพูด

กันไมรูเรื่อง เธอเลาวาสมัยนั้นเธอคิดวาคนแวดลอมมีแตคนจีนจึงไมจําเปนตองเรียนรูภาษาไทย พอแม

ของเธอจึงสงไปเรียนตอท่ีปนัง เรียนท้ังภาษาจีนและอังกฤษ แตหลังจากนั้นไมนานก็เกิดสงครามโลกครั้งท่ี 
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2 ข้ึน พอแมจางคนไปรับตัวเธอกลับมาท่ีหาดใหญ และใหเรียนภาษาจีนท่ีบานของครูจีน เธอและเพ่ือนอีก

สองสามคนตองเดินไปเรียนท่ีบานครูตอนเย็น โดยหลบซอนหนังสือไวในถุงยาม  

กอนสงครามจะปะทุข้ึน กิจการยางของเถาแกหวางทํากําไรไดมาก เขาจึงปลูกตึกแถวใกล

กับสมาคมฮกเก๋ียน (บนถนนเสนหานุสรณ เดิมยานนั้นมีคนไทยท่ีมีฐานะดีอาศัยอยู 2-3 หลัง) ใหเชาอาศัย

และขายของ 8 หอง อีกสองหองเอาไวอยูอาศัยเอง บานนี้มีหองใตดินใชเปนหลุมหลบภัยเวลามีระเบิด

ดวย เม่ือสงครามเลิกครอบครัวของเธอก็ยายกลับมาอยูบานเดิม  

เสียะเหมยแตงงานกับผูจัดการบริษัทยางท่ีเปนจีนฮกเก้ียน เม่ืออายุ 24 ป มีลูกสาวเพียงคน

เดียว เธอทําหนาท่ีดูแลลูกและสามีท่ีเปนผูจัดการโรงงานยางและชวยกิจการของครอบครัว เม่ือลูกสาวเขา

โรงเรียน เธอยูวางๆ เกิดอยากทําอะไรสนุกๆ เพราะเห็นวามีคนในยานนั้นคึกคักและคาขายดีมาก จึงเปด

รานขายอาหาร เชน ผัดหม่ีฮกเก้ียน หม่ีน้ํา ผัดกวยเตี๋ยว ขาวแกง ขาวเหนียวสังขยา ลูกคาเปนคนจีนจาก

มาเลเซียและสิงคโปรท่ีทํางานในบริษัทยาง หางรานและธนาคารใกลบาน เธอขายดีจนทําไมทัน แมจะ

รูสึกสนุก แตก็ทําใหเหนื่อยมาก เพราะตองตื่นแตเชาเพ่ือไปตลาด กลับมาเตรียมผัก หมักเนื้อและเตรียม

ขาวของอ่ืน ๆ กอนเปดรานตั้งแตเจ็ดโมง เม่ือมีลูกคาแนนรานตอนกลางวัน แมจะมีลูกพ่ีลูกนองมาชวย

และจางคนงานมาชวยเก็บลางทําความสะอาด ก็ยังรูสึกวุนวายและเหนื่อยมาก เปดรานได 2- 3 ปก็เลิกไป 

เพราะแมของเธอขอรองใหหยุดขายเพราะเห็นวาเหนื่อยเกินไป  และครอบครัวไมไดเดือดรอนเรื่องเงิน

ทอง มีท้ังบริษัทรับซ้ือยาง หองแถวใหเชากับรายไดจากการใหเชาท่ีดินปลูกยางท่ีพอของเธอทําไว เม่ือเลิก

กิจการซ้ือยางประมาณ พ.ศ. 2536 เธอจึงแบงหองแถวขนาด 2 หองท่ีอาศัยอยู ก็ใหคนเชาเปดรานอาหาร

อินเดียหองหนึ่งสวนหนาบานก็มีคนมาเชาเปดหนารานรับเชารถ ลูกสาวคนเดียวของเธอเรียนจบพยาบาล

แตงงานยายไปอยูจังหวัดสุราษฎรธานี แตเธอไมยายไปอยูดวยเพราะไมสะดวก อยูหาดใหญสะดวกท่ีจะ

เดินทางกลับไปหาพ่ีนองท่ีปนัง บางทีเธอก็นั่งรถตูจากหาดใหญไปปนัง ไปเยี่ยมยายยา และญาติพ่ีนองท่ี

อยูทางนั้น วันตรุษจีนหรือเช็งเมง หลาน ๆ จากปนังก็มาเยี่ยมเอาขาวของมาฝาก บางทีก็มาคางวันสองวัน

ก็กลับไป บางเดือนเธอก็ไปอยูปนัง ไปเยี่ยมลูกพ่ีลูกนองท่ีนั่นบาง  

 

หลังสงครามโลกครั้งท่ีสองมีคนจีนวัยหนุมสาวจํานวนมากเขามาเปนลูกจางในโรงงานยาง

ขนาดใหญท่ีรับซ้ือยางจากหมูบานโดยรอบ เพ่ือขนสงโดยรถไฟไปลงเรือท่ีสงขลา 9 7

1 ผูหญิงทํางานคีบยาง 

(คัดแยกยาง) สวนผูชายทํางานแบกหามและขับรถรับสงของ ผูชายท่ีเขียนหนังสือไดก็เปนเสมียนใน

                                                           
1 ชวงนั้นทาเรือขนสงขนาดใหญอยูท่ีสงขลา การขนสงสินคาอาศัยรถไฟสายหาดใหญ-สงขลา 

หลังจากถนนหนทางสะดวกรวดเร็วมากข้ึน รถไฟสายหาดใหญ- สงขลาจึงถูกยกเลิกไป 
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โรงงานยาง และเริ่มมีคนงานไทยและมุสลิม โรงงานยางขนาดใหญของบริษัทเอเชียติกส เปนโรงงานแหง

หนึ่งท่ีมีคนงานจํานวนมาก  เฉินไฉหลาน ปจจุบันอายุ 79 ป เลาวาพอแมของเธอเปนคนแตจิ๋ว ยายมา

จากจังหวัดนครราชสีมา มารับจางกรีดยางและทําสวนยางท่ีหาดใหญ พวกเขาเชาหองแถวอยูตรงถนน

แสงอาทิตย ใกลกับตลาดสด (ตลาดกิมหยง) ไฉหลานเกิดท่ีหาดใหญและเรียนหนังสือท่ีนี่  เธอเปนลูกคน

โต หลังจากจบประถมสี่ เม่ืออายุ 14 ป (พ.ศ.2494) จึงทํางานคีบยางเพ่ือชวยพอแมหารายไดดูแลนองอีก 

7 คน กลางวันทํางานคีบยาง กลางคืนเรียนภาษาจีนท่ีบานของครูจีนใกลถนนแสงศรี (ใกลกับวัดจีน) ตอ

เธอเย็นเธอยังมาเปนผูชวยแพทยในคลินิก มีหนาท่ีทําความสะอาดท่ัวไป ชวยเหลือคนไข  

ไฉหลานและเพ่ือนวัยเดียวกันทํางานคีบยางในโรงงานยางใกลสถานีรถไฟ ซ่ึงเปนงานท่ีหา

งาย ไดเงินเดือนๆ ละประมาณ 700 บาท บางชวงยังมีเพ่ือนชวนไปคีบยางท่ีนราธิวาสและจังหวัดตรัง ได

คาจางมากถึงเดือนละ 900 บาท เธอเลาวางานคีบยางตองใชความชํานาญและประสบการณ ยางแตละ

แผนท่ีรมควันสุกแลวหนักประมาณหนึ่ง ตองผานสายตาของเธอเพ่ือคัดแยกเกรด แตละวันเธอตองยกแผน

ยางข้ึนสองไฟเพ่ือตรวจดูและคีบสิ่งสกปรก เชน เศษหิน เศษไมออก แลวประเมินโดยรวมดวยสายตาเพ่ือ

คัดแยกประเภทวายางแผนนั้นมีความสะอาดเพียงใด จึงจัดแยกเกรดตามคุณภาพ โดยแบงเปนหาเบอร 

เบอรหนึ่งคือยางท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุด มีสิ่งเจือปนนอยท่ีสุด เม่ือจัดแยกตามกลุมแลว ก็จะมีแรงงานผูชายขน

ไปรวมกันเพ่ือเตรียมทําเปนกอนกอนสงขายตางประเทศ  

การทํางานในโรงงานยางทําใหเธอพบกับสามีเปนจีนฮกเก้ียน เรียนจบจากปนัง พูด อาน 

เขียนภาษาจีนและภาษาอังกฤษไดคลองแคลว เคยทํางานเปนผูจัดการโรงงานยางขนาดใหญท้ังไตตง

และเต็กบี๋หาง และตองยายไปประจําหลายจังหวัดตั้งแตนราธิวาส ปตตานีและยะลาเพ่ือควบคุมการซ้ือ

ขายยางท่ีคึกคักมากในชวงหลังสงครามโลกครั้งท่ีสอง ทําใหท้ังสองตองเดินทางไปตางจังหวัดดวยกันบอย 

ๆ และทําหนาท่ีแมบานอยางเดียว เม่ือเธอคลอดลูกคนโต เธอทําหนาท่ีดูแลลูก ท้ังสองยายออกจากบาน

ใกลตลาดกิมหยงมาปลูกบานใหม ใกลริมคลองเตย ซ่ึงเต็มไปดวยสวนมะพราวและแปลงผัก แถบนั้นมี

บานอยูหาง ๆ กันเพียงสามหลัง ตอนเชาเธอตองทํากับขาว ใหสามีและลูก พรอมจัดขาวใสกลอง นั่งสาม

ลอไปสงลูกท่ีโรงเรียน เม่ือเธอหัดขับรถยนตจนคลองก็ขับรถไปสงลูกเอง ตอนเย็นก็สงลูกไปเรียนเปยโน 

เม่ือลูก 5 คน เรียนจบทํางาน มีกิจการของตนเองแลว เธอมีเวลาวางมากข้ึน จึงไปออกกําลังกาย เขารวม

กิจกรรมของสมาคมสตรีของอําเภอ สมาคมจีน และชมรมผูสูงอายุในโรงพยาบาล 

นิภาและครอบครัวมาอยูหาดใหญประมาณ พ.ศ. 2500 เชาบานอยูท่ีถนนดวงจันทร  กอน

สงครามโลกครั้งท่ีสอง กอนหนานี้เธอและครอบครัวอาศัยอยูในเหมืองท่ีเขาวังไฟในตําบลนบพิตํา อําเภอ

รอนพิบูลย นครศรีธรรมราช ของบริษัทยิบอินซอย สามีของเธอทํางานเปนผูจัดการและหัวหนาควบคุม
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คนงานเหมืองแรและจายเงินคาแรงใหคนงาน ในบานจึงมีตูเซฟเก็บเงินขนาดใหญ เม่ือสงครามโลกสงบลง 

สามีก็ขอยายมาอยูท่ีหาดใหญ เพ่ือใหลูกคนโตซ่ึงอายุ 6 ขวบ ไดเรียนหนังสือในเมือง เพราะหากยังใชชีวิต

อยูในเหมืองตองนั่งชางออกมาแตเชามืดเพ่ือมาโรงเรียนในตัวเมืองและคาใชจายสูง  เม่ือยายมาอยู

หาดใหญเธอก็สงลูกเขาเรียนโรงเรียนเอกชนใกลบาน ตอนนั้นนิภาอายุประมาณ 30 ป นอกจากดูแลลูกสี่

คนแลว ยังชวยญาติดูแลโรงแรมซินอา ขนาดสามชั้น บนถนนนิพัทธอุทิศ 3 ทําหนาท่ีเปนผูจัดการ รับจอง

หองพัก ดูแลเรื่องคาใชจาย คุมคนงานทําความสะอาด ดูแลความเรียบรอยภายในโรงแรม สมัยนั้นคาเชา

หองราคา 40 บาทตอคืน ราคาไมไดข้ึนลงตามชวงเทศกาลเหมือนปจจุบัน  ขาประจําท่ีเขามาพักหองใดก็

มักจะโทรมาบอกใหเก็บหองไวให นิภาเปนคนเก็บเงินจากลูกคา ถาคนอ่ืนเก็บเงินไมได ก็มักจะตองใหนิภา

ชวยเจรจา ในเวลานั้นโรงแรมในหาดใหญมีน้ําประปาใชแลว แตก็ยังมีโองไวเพ่ือเก็บสํารองน้ําไวใชในชวงท่ี

น้ําขาดแคลน สวนสามีของเธอก็ยายมาเปนผูจัดการโรงงานคีบยางในเครือของบริษัทยิบอินซอย และเปน

คนรับสงเงินกลับไปเมืองจีน ชวยอานและเขียนจดหมายใหกับคนจีนท่ีตองการติดตอกับญาติ เขาจึงตอง

เดินทางไปหมูบานเดิมท่ีประเทศจีนบอยครั้ง งานในบานและเลี้ยงลูก 4 คน จึงเปนหนาท่ีหลักของเธอ  

บานของเธออยูใกลกับโรงเรียนจงหัว ตอนเชาเธอหิ้วตะกราไปตลาด เดินผานสมาคมฮากกา 

ทุกวัน มีชายวัยกลางคนและสูงอายุเชนไทเกกกันหนาสมาคมทุกวัน หลังจากทํากับขาว เตรียมขาวใหลูก

และสามีเสร็จแลว เธอจะเปดรานขายเครื่องเขียน ในชวงท่ีลูกๆ เริ่มเรียนจบ มีงานทํางานม่ันคงแลว นิภา

ปวยเปนเบาหวานมานานหลายป ลูกของเธอซ่ึงเปนหมอสงเสริมใหเธอออกกําลังกาย และควบคุมอาหาร 

ตอนเชาเธอจะเดินไปรําไทเกกท่ีสมาคมฮากกา แตชวงหลังมาท่ีโรงเรียนศรีนครซ่ึงอยูใกลบานมากกวา 

ฉันทนา ปจจุบันอายุ 76 ป เปนลูกกําพรา พอแมบุญธรรมเปนเจาของโรงกลึง ในจังหวัด

ยะลา ขอเธอมาเลี้ยงเปนลูกสาวคนโต วัยเด็กเธอมีหนาท่ีดูแลบาน ตั้งแตทําความสะอาดบาน ทํากับขาว 

ซักเสื้อผาใหคนในบาน และชวยพอแมทํางานในโรงงาน ทําบัญชี ตอนรับลูกคา หลังจากแตงงานกับสามี

เม่ือกวา 50 ปกอน ท้ังสองยายมาอยูหาดใหญ เชาบานอยูแถวถนนประชาธิปติย เริ่มกิจการโรงกลึง 

นอกจากงานบานท่ีดูแลเปนประจําแลว เธอยังตองจัดอาหารการกินสําหรับคนงานสิบกวาคน ควบคุม

บัญชีรับจาย เม่ือสามีรวมลงทุนกับเพ่ือนทําเหมืองแรท่ีภูเก็ต  และตองไปควบคุมงานบอย ๆ เธอจึงตอง

รับภาระเลี้ยงดูลูก 5 คนตามลําพัง ในชวงนั้นเธอรูสึกเหนื่อยมากท่ีสุดในชีวิต เพราะตองทํางานหนัก เปน

ชวงท่ีลูกคนโตเริ่มเขามหาวิทยาลัยและอีกสี่คนก็กําลังเรียนชั้นมัธยม ทําใหตองหาเงินเปนคาใชจายจํานวน

มาก เงินท่ีสามีสงมาจากการไปทําเหมืองท่ีจังหวัดภูเก็ตไมเพียงพอกับคาเชาบาน และรายจายใน

ชีวิตประจําวันของหกชีวิตในบาน ชวงนั้นเธอตองทําขนมเปยะสงตามรานคา มีลูกคาถึงแปดราน ตองอด

หลับอดนอนเพ่ือปนขนมเปยะจนดึกดื่นเพ่ือใหทันสงลูกคาในวันรุงข้ึน   
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หลังจากลูกคนโตเรียนจบมีงานทํา ท้ังสองจึงเลิกกิจการโรงกลึง หันมาเปดรานขายวัสดุ

กอสรางแทน และซ้ือบานสําหรับอยูอีกแหงหนึ่ง ชีวิตเริ่มสบายข้ึน เม่ือท้ังสองอายุเกือบหกสิบปก็ยกราน

วัสดุกอสรางใหลูกชายดูแล แตก็คิดวาไมอยากรบกวนลูก มีเพ่ือนชักชวนใหเปนตัวแทนขายประกันชีวิต  

ท้ังสองคนตองไปพบและหาลูกคาตางจังหวัดดวยกันตลอด จนกระท่ังเม่ือสามีของเธอประสบอุบัติเหตุขา

หักและสมองไดรับความกระทบกระเทือนอยางรุนแรง ทําใหรางกายซีกขวาออนแรง ฉันทนาจึงตองดูแล

สามีตลอดเวลา ท้ังสองหยุดขายประกัน และมาลงทุนในหุนแทน และขายยาลูกกลอนสมุนไพรท่ีกินแก

ปวดเม่ือยและรักษาอาการออนแรงของกลามเนื้อ ท่ีพ่ีสาวของเธอแนะนําใหสามีของเธอกิน และเธอเห็น

ผลวายานี้มีสวนชวยฟนฟูรางกายได 

สุดารัตน วัย 67 ป ชวยพอแมขายอาหารอยูใกลกับโรงแรมอินทรา เปนตึกแถวขนาดสาม

หอง สูง 3 ชั้น เปดเปนภัตตาคารอาหารจีน พอแมของเธอเปนจีนแตจิ๋วยายมาจากกรุงเทพฯ ประมาณป 

2505 มาเปดรานขายขาวตม ตอนเชาประมาณตีสี่ทุกวันสุดารัตนซ่ึงเปนลูกสาวคนโตกับนองสาวข่ี

รถจักรยานยนตไปจายตลาดท่ีตลาดสดเทศบาล ซ่ึงอยูหางไปประมาณหนึ่งกิโลเมตร ท้ังสองไปรับสั่งไกสด

ท่ีตรอกมุสลิม ซ้ือปลา กุง ปลาหมึก และผักกับแมคาในตลาดสดท่ีสั่งไวเปนประจํา นํากลับมาเตรียมลาง 

หั่น โดยมีคนงานในรานชวยกันเกือบสิบคน เพ่ือใหทันเปดรานชวง 11.00 น. ไปจนถึงประมาณ 3 ทุมครึ่ง 

รานของเธอเปนท่ีนิยมของคนจีนท้ังในหาดใหญและนักทองเท่ียวจีนจากมาเลเซีย รานจะแนนขนัดในชวง

หกโมงเย็นถึงสองทุม กวาจะทําความสะอาดรานเก็บลางจานชามก็เกือบหาทุม  

ชวงวันตรุษจีน ท่ีรานจะหยุดขายขาวตม แตขายไก เปดและหมูสําหรับไหวเจา ซ่ึงเปนชวงท่ี

ยุงมากท่ีสุดของป  หลังตรุษจีนจึงปดรานนานสัปดาหหนึ่งเพ่ือใหคนงานหยุดพัก  สําหรับชวงเทศกาลกิน

เจ รานจะมีลูกคานอยกวาชวงปกติ  แมของเธอจะไปสวดมนตและชวยทําอาหารท่ีโรงเจใกลบาน สุดารัตน

และนองสาวเคยติดตามแมไปชวยงานในโรงเจตั้งแตเด็ก เธอและนองชอบไปกินขาวในโรงเจ ชวยลางผัก 

หั่นผักบาง แตเม่ือสูงอายุมากข้ึนเธอและนองสาวก็ไปชวยพับกระดาษเงินกระดาษทองท่ีโรงเจซ่ึงเตรียมทํา

กันตั้งแตตนป ชวงกินเจก็ไปชวยทําอาหาร หลังน้ําทวมใหญ ป พ.ศ. 2543 สุดารัตนหยุดขายไปหลาย

เดือนเพราะขาวของเสียหายไปมาก ลูกคาเกาก็ถามไถกันจึงกลับมาเปดขายตออีก 2-3 ป ก็เลิก เพราะทํา

กันสองพ่ีนองรูสึกเหนื่อยมาก ประกอบกับพอเสียชีวิต แมของเธอก็เริ่มทํางานไมไหว แมจะไมไดเจ็บปวย 

แตก็ไมคลองแคลวเหมือนเดิม ในท่ีสุดป พ.ศ.2547 ก็เลิกกิจการ ขายขาวของเครื่องใชไปบางสวน แลว

ก้ันหองแถวใหเชาสองหอง อีกหองหนึ่งไปไวอยูอาศัย 

จะเห็นไดวา การนิยามความแกของคนจีนในรุนแรกและรุนท่ีสอง จากงานท่ีทําใน

ชีวิตประจําวัน คนท่ีทํางานนอกบานหรืองานท่ีมีรายได และสรางความม่ันคงใหครอบครัว มีชวงเวลาในวัย
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ทํางานจํากัด มีวันหมดอายุ เชน พอของยุพา ยุพา สุภรณ ฮอน ลิลลี่ ทํางานในฐานะท่ีเปนหนาท่ีสําคัญ 

เพ่ือใหความม่ันคงกับคนในครอบครัว แมวาครอบครัวคนจีนจะใหความสําคัญกับลูกชายคนโต วาจะตอง

สืบทอดกิจการของครอบครัว เปนผูนําในอนาคต ดูแลพ่ีนองและบริวารในบาน ถูกคาดหวังวาตองทําให

กิจการคาขยาย รุงเรือง และเปนหนาเปนตาของวงศตระกูล ท้ังยังตองรับผิดชอบดูแลความเปนอยูของคน

ในครอบครัว  แตเอาเขาจริง คนจีนในเมืองหาดใหญ ลูกผูหญิงคนโตท่ียังไมแตงงานก็ตองรับภาระดูแล

และชวยสรางฐานะใหครอบครัว เชน ยุพา กลายเปนหัวแรงหลักในการคาขาย ขณะท่ีพ่ีชายแมจะไดชื่อวา

เปนเจาของราน ออกหนาติดตอหาลูกคา ทําหนาท่ีเหมือนฝายการตลาด ยุพาเปนท้ังผูจัดการ เสมียน และ

แมบาน ท้ังยังดูแลความเปนอยูของคนท่ีทํางานในบานดวย เพราะพ่ีสาวของเธอแตงงานแยกออกจากแลว 

สวนแมก็ยังเขาครัว เตรียมอาหาร ไปจายตลาด งานของผูหญิงดูเหมือนจะไมมีวันยุติ พวกเขาตองทํางาน

จนกวารางกายจะไมเอ้ืออํานวยหรือปวย  

นอกจากนี้ฐานะทางเศรษฐกิจก็เก่ียวพันกับการนิยามความแก และทําใหเสนแบงระหวาง

ความแกกับไมแกไมชัดเจน คนท่ีมีฐานะดีอยางหวางเสียะเหมย สามารถหยุดทํางานเม่ืออายุยังไมมาก แต

ไมทํางานเพราะเหนื่อย วุนวาย เธอไมตองกังวลวาจะไมมีเงินคาเชาบาน หรือเกรงวาเจาของบานจะไลท่ี 

เพราะพอของเธอไดสรางหลักฐานไวอยางดี มีท่ีดินใหเชาทําสวนยาง บานเชา รานรับซ้ือยางสงออก เปน

ตน  สวนไฉหลานท่ีเม่ือลูกโตและแยกครอบครัวออกไป ไฉหลานก็ไมตองทํางานเพ่ือครอบครัวอีกตอไป 

เพราะลูกหลานจบการศึกษาสูง ไปทํางานตางจังหวัดหรือตางประเทศ เธอไมไดคาดหวังใหลูกตองอยูดูแล

พอแม แตยินดีท่ีลูกลานประสบความสําเร็จมีชื่อเสียงและกาวหนา พวกเขาตองปรับตัวใหเขากับ

สภาพการณท่ีตองอยูลําพังกับสามีหรือพ่ีนองสูงอายุวัยใกลเคียงกัน ตองพ่ึงพาตนเอง  

สําหรับผูสูงอายุบางคน แมจะเลิกทํางานเพ่ือหารายได แตก็ยังคาขายหรือทํางานอยางอ่ืน 

เชน ฮอนและจอหมิง เปาหมายของการทํางานในชวงนี้ตางจากการทํางานในวัยหนุมสาว กลาวคือ เปนไป

เพ่ือคงสถานภาพทางสังคม คงความสัมพันธกับคนรอบขาง การทํางานในชวงสูงวัยยังเปนการใชเวลาไป

เพ่ือใหรางกายไดเคลื่อนไหว และชวยใหความจําไมเสื่อม อยางไรก็ดีการใชชีวิตประจําวันนอกบานของ

ผูสูงอายุเหลานี้เกิดข้ึนไดเพราะความเปนเมือง สถานท่ีตางๆ ท่ีเขาไปใช เปนสถานท่ีท่ีคุนเคย บางแหงยังมี

ผูคนท่ีรูจักในวัยเด็ก แตหางหายกันไปในชวงวัยทํางาน ทําใหไดกลับมาสานสัมพันธกันอีกครั้ง เมืองท่ีมี

ความสะดวกสบาย และคึกคักจึงชวยใหผูสูงอายุสามารถใชชีวิตอยาง “ปกติ” ในชวงบั้นปลายได 
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บทที่ 5 

รางกายของผูสูงอายุจีนและชีวิตประจําวัน 

 

หากพิจารณาความแกจากการหยุดทํางานหรือการประกอบอาชีพเพ่ือสรางฐานะให

ครอบครัว คนท่ีหยุดทํางานก็จะเปนคนแกได กรณีของพอของยุพา เม่ือยกกิจการใหลูกชายดูแล พอก็

สามารถออกไปเลนหมากรุก นั่งคุยกับเพ่ือนท่ีรานกาแฟไดท้ังวัน ขณะท่ีแมยังคงทําหนาท่ีดูแลบานและ

ความเปนอยูของคนในครอบครัว ยังไปวัด ศาลเจาเพ่ือไหวเจาตามในชวงเทศกาลและประเพณี แมยังใช

เวลาอยูในครัว วนเวียนอยูในบาน เม่ือมาถึงรุนของยุพาท่ีเม่ือเรียนจบก็ชวยพ่ีชายดูแลหนาราน จนฐานะ

ม่ังคงแลว ก็เกษียณตัวเองออกจากงานหนาราน ยกใหเปนหนาท่ีของนองชายคนเล็ก ซ่ึงตอมาเม่ือเขาปวย

ก็ยกใหเปนหนาท่ีของลูกชายและลูกสาวดูแลตอ การทํางานเพ่ือเลี้ยงชีพหรือสรางความม่ังค่ัง ม่ันคงให

ครอบครัว ทําใหคนมีเวลาหยุด หรือเกษียณจากการทํางาน และหมายถึงการเปลี่ยนสถานภาพเปนคนแก 

หากพิจารณาจากอายุ พบวาอยูในชวง 58-60 ป เปนชวงท่ีผูสูงอายุเองก็รูสึกวากําลังวังชาและรางกาย

ถดถอยลงดวย การออกจากงานเพ่ือเลี้ยงชีพจึงทําใหมีเวลามากข้ึน การมีเวลาท่ีไมใชสําหรับทํากิจกรรม

เพ่ือไดเงิน กับความเคยชินในแตละวัน ตื่นเชาเพ่ือทํางาน ตองพบปะผูคน การมีเวลาท่ีดูเหมือนจะ

ยาวนานกวาเดิมในแตละวัน กับรางกายท่ีชาลง อาจสอดคลองกัน จึงยังเห็นผูสูงอายุจีนในเมืองหาดใหญท่ี 

ไมไดหยุดใชชีวิตหรือทํากิจกรรมนอกบาน พวกเขาและเธอจํานวนหนึ่งยังเดินทางออกจากบานในเวลา

เดียวกับท่ีเคยทํางาน เลิกทํากิจกรรมในเวลาเดียวกับตอนเปนหนุมสาวเคยหยุดทํางาน 

หญิงสูงอายุท่ีมีลูกแลว มักมีรูปรางคอนขางทวม ชอบสวมเสื้อลายดอกมีสีสันสดใส กางเกงขา

ยาวผายืดหลวมๆ ยอมผมสีสวมรองเทาหุมสน ยอมผมสีน้ําตาลเขม บางคนก็ทาเล็กสีแดง สีชมพู แตงหนา

เล็กนอย พรอมกับกระเปาท่ีใสขาวของจุกจิกประจําตัว บางคนก็ใชถุงผา ติดรมคันเล็ก แวนตากันแดด 

สมุดโนตเล็กๆ และปากกา  ชายสูงอายุชอบสวมเชิ้ตแขนสั้นลายทางหรือลายตารางหมากรุก บางคนก็

สวมเสื้อผาปานคอกลมกับกางเกงผาหลวมๆ บางคนก็ใสยีนสตัวหลวม มีแวนตาและปากกาติดกระเปาเสื้อ 

พวกเขาบางคนเดินหลังคอม กาวสั้นๆ ถ่ีๆ บางครั้งเดินไปในท่ีลาดชันหรือมีข้ันบันได จะตองมองหาท่ียึด

เกาะเสมอ แตก็ไมเห็นมีใครใชไมเทาชวยสักคน บางคนข่ีจักรยาน จักรยานยนต หรือขับรถยนตไปทําธุระ

หรือไปโรงพยาบาลดวยตนเองเสมอ   

ผูสูงอายุจีนในหาดใหญ เริ่มรับรูการเปลี่ยนแปลงของรางกาย จากความเหนื่อยลา และ

วางมือกิจการคาของครอบครัว ยกกิจการใหลูกชาย แตหลายคนก็ยังออกมาทํากิจกรรมนอกบาน บางคน

ก็ยังทํางานหารายไดเพ่ิมเติม แตไมใชงานประจําท่ีตองลงแรง หลายคนใชเวลานอกบานในชวงกลางวัน 
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ชวงเชาไปออกกําลังกาย ไปกินขาวนอกบาน ไปนั่งอานหนังสือท่ีสมาคมจีน ไปรองเพลง ไปซ้ือของ ไปโรง

เจหรือวัดในวันสําคัญตามเทศกาลจีน เปนตน  

ในบทนี้แสดงใหเห็นรางกายของผูสูงอายุ วิธีการอยูกับรางกายท่ีแกของผูสูงอายุ จากการ

ปฏิบัติตอรางกาย ไดแก การกินอาหารประจําวันท่ีเปลี่ยนไป ลักษณะของอาหารท่ีเลือกกิน การกินอาหาร

เสริม การใชชีวิตในบาน ไดแก การจัดพ้ืนท่ีในบาน ลดกิจกรรมบางอยางลง และมีการเตรียมการลวงหนา 

มีการวางแผน จดรายการ และซ้ือของลวงหนาหลายวัน ชวงเวลาตรุษจีน เดิมพวกเขาตองวุนวายกับการ

เตรียมทําความสะอาดบาน เตรียมอาหารและเครื่องเซนไหว แตดวยวัยและกําลังวังชาท่ีลดลง พวกเขายัง

ไปตลาดซ้ือของท่ีจําเปน ลนระยะเวลาในการทําอาหารบางอยางโดยสั่งจากภัตตาคารหรือหาคนมาชวย  

 

5.1 การกิน การอยู นอกบาน 

   

เวลา 7.30 น. หลังจากรําไทเกกแลว ผูสูงอายุท่ีไปรําไทเกกภายในโรงเรียนศรีนคร ก็แยก

ยายกันไป บางคนรีบกลับบานไปปอนอาหารสามีและแมท่ีปวย บางคนตองไปรับภรรยาเพ่ือสงท่ีทํางาน 

บางคนกลับไปเปดรานขายของ บางคนกลับไปกินอาหารท่ีบาน บางคนนั่งรอลูกมารับกลับบาน  

ลิลลี่ ยุพาและเพ่ือนอีกคนชวนกันไปกินม้ือเชาท่ีรานกวยเตี๋ยวแคะขางสมาคมฮากกา ซ่ึง

ตอนนี้แนนขนัดไปดวยลูกคาท่ีมารอกินกวยเตี๋ยว เสียงสั่งดังจากโตะดานหนาราน “เสนใหญน้ํา ไม

กระเทียม สอง”  เสียงผูหญิงท่ียืนอยูหนาเตาตะโกนกลับมาวา “เขียนใสกระดาษ” ครูหนึ่งลูกจางหญิงวัย

กลางคน มารับใบสั่งจากโตะดานหนาวางไวดานหนาหญิงวัยกลางคนท่ีผูกผากันเปอนลายดอกและมวยผม

ดานหลังประดับดวยดอกไมผา เธอกําลังงวนกับการลวกเสนกวยเตี๋ยว เธอเปนเจาของรานนี้สืบตอจากพอ 

ซ่ึงเปดรานขายกวยเตี๋ยวมากวาหาสิบป เปนท่ีรูจักคุนเคยของคนจีนยานนี้ดี ในรานยังมีนักเท่ียวชาว

มาเลเซียนั่งกินอยูดวย ขางแผงหนารานมีลูกมือเปนหญิงกลางคนทําหนาท่ีโรยพริกไทยและโรยผักชี

ตนหอมใสชามกวยเตี๋ยวกอนลําเลียงไปตามโตะใหลูกคา  

ดานหลังของราน ลูกชายเจาของรานเปนคนดูแลเครื่องดื่ม มีโตะสี่เหลี่ยมและเกาอ้ีไมสอง

ชุดอีกสองโตะตั้งชิดผนังดานขวา ดานซายเปนโตะยาวสูงระดับเอว ดานขางมีหมอท่ีมีไอพวยพุง ชายวัย

ยี่สิบกวากําลังใชกระบวยตักน้ํารอนเดือดพลานใสแกวเพ่ือชงเครื่องดื่ม ท้ังกาแฟ โอวันติน โอเลี้ยง แตละ

โตะจะมีกาน้ําชาและแกวกระเบื้องลายมังกรสีน้ําเงินบาง ลายดอกไมบางวางในถาดลายดอกไม แกวน้ําใส

วางเรียงราย แกวกระเบื้องมีหูสําหรับใสกาแฟรอน ถัดเขาไปดานหลัง มีอางท่ีเต็มไปดวยลางถวยชามชอน 
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ตะเกียบ มีลูกจางหญิงวัยรุนคนหนึ่งนั่งบนเกาอ้ีตัวเตี้ยกําลังลางถวยชาม อีกคนหนึ่งกําลังหั่นเนื้อหมูใสลง

ในหมอท่ีเตรียมหมักไวใชสําหรับวันพรุงนี้ สวนอีกคนกําลังหอเก๊ียวเรียงใสถาด ดานหลังสุดเปนหองน้ํา  

ลิลลี่ ยุพาและเพ่ือนอีกคนจับจองไดโตะกลมมุมหนึ่งตรงกลางราน บนโตะมีกาน้ําชาทําดวย

กระเบื้องเคลือบรูปชายชราเครายาวถือไมเทายืนอยูดานหนาหญิงสาวในชุดเสื้อผาแบบจีนในมือถือถาดใส

ลูกทอ มีเด็กชายถือตะกรายืนชิดอยูขางตัว ขางกาน้ําชามีถาดใสถวยกระเบื้องเล็กลายสีน้ําเงิน ควง

เครื่องปรุงรสมีถวยแกวใสพริกปน น้ําตาล พริกน้ําสม และน้ําปลา กระบอกทรงสูงมีฝาปดใสตะเกียบและ

ดานขางใสชอน  

ลิลลี่สั่งโกโกรอน เพ่ือนของยุพาสั่งกาแฟรอน  ยุพาสั่งเหงหยิ๊ง(อัลมอนด)รอน เธอเลาวาตื่น

นอนตอนเชารูสึกมีเสมหะติดในลําคอและไอ การดื่มเหงหยิ๊งรอนจะชวยละลายเสมหะ เม่ือผูเขียนเลือกสั่ง

โกโกเย็น ลิลลี่หันมาแนะนําผูเขียนวา “หลังเลนไทเกก ชี่กําลังเดินไมควรดื่มน้ําเย็น เพราะจะทําใหชี่ติดขัด 

ทําใหไมสบายไดงาย” เธอยกตัวอยางเพ่ือนสมาชิกคนหนึ่งท่ีกําลังปวยเปนมะเร็ง ซ่ึงหันมาใสใจการกิน

และการออกกําลังกาย เพราะสมัยสาว ๆ ชอบกินน้ําแข็งเปนประจํา และชอบกินเนื้อยาง อาหารทอด 

อาหารเหลานี้ทําใหรางกายตองทํางานหนัก สวนน้ําแข็งก็ยับยั้งชี่ แรกๆ ก็อาจปวยไมมากหรือไมรูสึก

ผิดปกติเพราะรางกายยังไมเสื่อม แตเม่ืออายุมากข้ึนจึงปรากฏอาการรุนแรงเปนกอนมะเร็ง ทําใหตอง

ผาตัด ฉายรังสี และเลิกกินเนื้อสัตวแตเลือกกินอาหารผักและลางพิษรางกาย ผูเขียนเคยพบสมาชิกรายนี้ 

แตไมคิดวาเธอวาปวยแมแตนอย เพราะเธอแตหนาทาปากดูสดใส เกลามวยสูง มาเลนไทเกกเปนประจํา  

แลวท้ังสามคนก็เริ่มคุยกันเรื่องอาหารรอนและเย็นใหฟงวา อาหารท่ีกินตองสัมพันธกับ

สภาพอากาศและสภาพรางกายในชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง อาหารทอดน้ํามันนอกจากมีคุณสมบัติรอนแลว 

สําหรับเธอยังเพราะทําใหเจ็บคอ ยุพาจึงไมกินอาหารทอดกรอบ เธอเลือกกินอาหารตม ผัด และยังกินยา

บํารุงรางกาย ไดแก วิตามินรวม แคลเซียม น้ํามันปลา ลิลลี่ซ่ึงปวยเปนภูมิแพไมกินน้ําแข็ง ตอนเชาเธอกิน

ขาวตมหรือกวยเตี๋ยว กาแฟรอนซ่ึงติดมาตั้งแตตอนทํางาน เพ่ือนของยุพาใสฟนปลอมเกือบท้ังหมดจึงไม

สามารถเค้ียวอาหารท่ีแข็งเกินไป (แมแตผลไมท่ีแข็งเกินไป เชน ฝรั่งตองปนเสียกอน) คนท่ีปวยเปนมะเร็ง

ก็เลิกกินเนื้อสัตว และกินน้ําสมุนไพรลางพิษ (น้ําคลอโรฟลล) เพราะเชื่อวาอาหารประจําวันท่ีกินอยูไม

อาจเลี่ยงสารพิษตกคางจากยาฆาแมลงและสารเคมีไดแมจะพยายามทําความสะอาดแลวก็ตาม 

หลังอาหารเท่ียงเธอมักจะไปนั่งเลน ซ้ือของใชหรือกินขาวกลางวันในหางสรรพสินคาใกล

บาน บายสองบายสามกลับบานมางีบหลับเล็กนอย บางวันก็ไปนั่งคุยกับเพ่ือนท่ีรานขายซีดีและเทปเพลง

ในตลาดกิมหยง กอนกินขาวเย็น เอาเสื้อผาไปสงรานซักรีด เสื้อผาชิ้นเล็กๆ เชนชุดชั้นใน ผาเช็ดหนาก็จะ
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ซักเอง เธอไปรานทําผมประจําสัปดาหละครั้ง เพ่ือสระผม ตัดแตงเล็บมือเล็บเทา เพราะมองไมเห็นแลว 

ตั้งแตเธอเผลอไปตัดเนื้อท่ีนิ้วเทาจนเปนแผล เธอไปใชบริการรานเสริมสวยเปนประจํา  

งานทําความสะอาดบานท่ีเคยทําเปนประจําเธอก็จางแมบานจากโรงพยาบาลมาชวยลางมุง

ลวด ขัดหองน้ํา เช็ดถูทําความสะอาดหองท่ัวไปชั้นสองสวนท่ีเธออาศัยอยู และชั้นสามสวนท่ีเปนของ

หลานสาวและหลานชาย  และตอนเย็นเธอจะหิ้วหมอเล็กๆ ไปตักขาวและกับขาวท่ีราน เพ่ือกลับมากินท่ี

หองของเธอ  แตบางวันเห็นวากับขาวกองกลางไมนากิน เธอก็จะเขาไปในหางสั่งอาหารกิน สวนใหญเปน

ขาวไขเจียวกับแกงจืดถวยเล็ก 

  

กิจกรรมชมรมผูสูงอายุ 

       ยุพาเปนสมาชิกศูนยสงเสริมและฟนฟูสภาพผูสูงอายุ นอกจากเธอจะเขารวมออกกําลังกาย

และกิจกรรมสันทนาการอ่ืนๆ แลว เธอยังเคยเปนอาสาสมัครชวยเหลือผูปวยมะเร็งระยะสุดทายใน

โรงพยาบาลสงขลานครินทร  เม่ือป พ.ศ.2548 ศูนยฯ ไดจัดโครงการสงเสริมบทบาทผูสูงอายุเพ่ือ

ประโยชนตอสังคม  คณะแพทยและพยาบาลจัดใหมีการอบรมอาสาสมัครฯ ซ่ึงเปนผูสูงอายุ ประมาณ 20 

คน เพ่ือใหเขาใจลักษณะของผูปวย และวิธีการพูดคุย เธอไปชวยพูดคุยและใหกําลังใจคนปวยและญาติใน

โรงพยาบาล ยุพารูสึกกลัวและหวั่นเกรงวาตนเองจะติดเชื้อทางเดินหายใจ เธอจึงขอเลือกผูปวยท่ีไมมี

อาการไอหรือแพรเชื้อได เธอเลาวาอาสาสมัครบางคนเม่ือเห็นสภาพคนปวย ใสสายระบายเลือดตอจาก

ทรวงอก ใหออกซิเจนแลวก็กลัวติดโรค บางคนขอถอนตัวออกไปก็มี  อาสาสมัครรุนแรกจึงเหลือไมถึง 10 

คน เม่ือจบโครงการแลว ทางโรงพยาบาลก็มอบเกียรติบัตรให เจาหนาท่ีขอใหอาสาสมัครเขียนสรุป

ความรูสึกของแตละคนในการทําหนาท่ีนี้ เธอเขียนวา “ทําแลวรูสึกดี เราเรียนรู วาชีวิตประจําวันเราตอง

ดูแลตัวเอง พักผอนดี อากาศดี อารมณดี ถาไมปวยไมตองหาหมอไมเสียเงินซ้ือยา หมอพยาบาลไมตอง

ลําบากกับเรา รักษาตนเหตุดีกวาปลายเหตุ” เธอเลาดวยน้ําเสียงภูมิใจวาไดรับคําชมจากผูอํานวยการ

โรงพยาบาลวา “แมวามีอายุมากแลวก็ยังสามารถทําประโยชนได” แตสิ่งท่ีเรียนรูจากการเยี่ยมคนปวย

เหลานี้คือ การรักษาสุขภาพของตนเองใหแข็งแรง ซ่ึงเธอมักเตือนผูเขียนในขอนี้บอยครั้ง และเม่ือคณะ

พยาบาลศาสตร มีกิจกรรมพิเศษ เชน คณะท่ีมาศึกษาดูงานจากตางประเทศ ท่ีผานมาก็มีคณะพยาบาล

จากประเทศจีนมาดูงาน ยุพาและเพ่ือนสมาชิกจํานวนหึ่งก็ทําหนาเปนลาม พาชมสถานท่ีและพูดคุยกับ

ผูปวย ในโอกาสท่ีคณะแพทยจีนมาใหการตรวจรักษาผูปวยฟรี ยุพาก็ชวยแปลภาษาไทยจีน  

การมารวมกิจกรรมในศูนยฯ นอกจากจะไดเพ่ือนใหมแลว ยุพายังไดพบเพ่ือนโรงเรียนท้ังรุน

นองและรุนพ่ีอยางลิลลี่ท่ีเคยเรียนท่ีโรงเรียนศรีนคร บางคนก็เปนลูกคาท่ีรานของเธอ เชนสุภรณ เปนคน
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รูปรางเล็ก เดินเร็ว คลองแคลว ดวงตาภายใตกรอบแวนเหลี่ยมสีทองของสุภรณมักจะฉายรอยยิ้มเสมอใน

ระหวางพูดคุยกับเพ่ือน เธอมักยืนออกกําลังกายโดยมีไมเทาสามขาตั้งอยูขางตัวและถุงผาใสของหอยอยู 

และแมจะมีไมเทาติดมืออยูตลอดเวลาขณะเดินอยางคลองแคลวและกระฉับกระเฉง เธอก็ไมคอยไดใชไม

เทายันพ้ืนอยางท่ีพบเห็นคนแกท่ัวไป เธอบอกวาถือไวใหอุนใจเพราะเธอเคยเดินหกลมหัวเขากระแทกพ้ืน

ตองใชเวลารักษานานหลายเดือน หลังจากรําไทเกกเธอตองเดินไปทักทายเพ่ือนสมาชิก ถาเปนคนจีนเธอ

จะทักทายดวยภาษาจีนกลาง ถาเปนคนไทยเธอก็พูดคุยดวยภาษาไทย ระหวางทางท่ีเดินภายใน

โรงพยาบาลเธอมักจะทักทายหรือไดรับการทักทายจากเจาหนาท่ีหรือคนท่ีเธอรูจักในโรงพยาบาลเสมอ 

นั่นเปนเพราะเธอเคยทํางานอาสาสมัครใหกับโรงพยาบาลจนเปนท่ีรูจักของคนในโรงพยาบาล  เธอเคย

ทํางานในหองยาของโรงพยาบาลมิชชัน ทําใหคุนเคยกับระบบของโรงพยาบาล และทักษะภาษาอังกฤษท่ี

ใชมากตลอดการทํางาน ทําใหเม่ือมาเปนอาสาสมัครดานหนาท่ีคอยใหคําแนะนํา และพาผูมารับบริการใน

โรงพยาบาลไปยังหองตรวจหรือหอผูปวยตางๆ ไดไมลําบากนัก และกลายเปนความภาคภูมิใจ และยิ่งสุข

ใจมากเม่ือไดชวยใหคนปวยท่ีมีสีหนาอมทุกขอยูกลับมีรอยยิ้มได เชน จากการท่ีเธอเคยพับดอกไมดวย

ใบเตย หรือพับนกกระดาษไปมอบใหเปนกําลังใจกับคนปวย พรอมกับการรับฟงความทุกข ใหกําลังใจ 

ปลอบประโลมใจแกของญาติและคนปวย 

วันจันทร พุธ ศุกร สุภรณไปรวมกิจกรรมกับนักศึกษาพยาบาลท่ีศูนยฟนฟูสุขภาพผูสูงอายุ 

คณะพยาบาลศาสตรดวย เธอเตรียมจะสอนนักศึกษาพับผาเปนรูปสัตวตางๆ เธอก็จะรีบกลับไปเตรียม

คนหาขอมูลจากอินเตอรเน็ตและฝกซอมกอน หรือไปตลาดหาซ้ืออุปกรณเพ่ือเตรียมสอน สุภรณมีถุงผาท่ี

ใสของจุกจิก กระดาษและปากกาซ่ึงเธอนํามาจดขอมูลท่ีสนใจระหวางมานั่งฟงรายการสนทนาเก่ียวกับ

สุขภาพ (จัดเปนประจําทุกเดือนท่ีลานสุขภาพ อาคารผูปวยนอก โรงพยาบาลสงขลานครินทร) ความรูท่ี

สุภรณไดรับจากเวทีวิชาการ และรวมกิจกรรมท่ีศูนยฯ ทําใหเธอดูแลรักษาสุขภาพอยางจริงจัง นอกจาก

สุภรณแลว ยังมีผูสูงอายุอีก 4-5 คน ท่ีหลังเลิกกิจกรรมยังไมกลับบานทันที แตชวยเหลืองานของคณะ

เล็กๆ นอย เชน ปนสําลี พับผากอซ เปนตน เหลานี้เปนกิจกรรมท่ีอาจารยผูดูแลศูนยฯ สงเสริมใหผูสูงอายุ

ใชเวลาวางระหวางวัน หลังรวมกิจกรรมชวงเชาแลว บางคนก็สอนถักกระเปา ประดิษฐดอกไมผา พับ

ธนบัตรเปนดอกไมหรือรูปสัตวและประกอบเปนชอ บางคนยังรับจางทํางานเหลานี้ในงานพิธีตางๆ ดวย  
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ภาพท่ี 5.1 สมาชิกผูสูงอายุกําลังรําไทเกก (ถายเม่ือวันท่ี 24 สิงหาคม พ.ศ. 2555) 

 

เพ่ือนผูสูงอายุของสุภรณหลายคนทํางานฝมือ โดยพับธนบัตรเปนรูปดอกไมและเขาเปนชอ

ขายใหกับคนท่ีมาสั่งทําไวมีรายไดเปนของตนเอง นอกเหนือจากเงินท่ีลูกใหไวใชจายกับเงินเก็บสวนตัว 

การมีงานเพลินๆ ทําใหเวลาท่ีวางเพราะอยูบานคนเดียว มีความหมายข้ึนมา ความรูสึกหมนหมองท่ี

เกิดข้ึนบอยครั้งในชวงเวลาท่ีไมมีคนอยูในบานดวย เพราะลูกไปทํางานกันหมดก็บรรเทาลง การคง

กิจกรรมประจําวันอยาง การไปตลาด หาซ้ืออาหาร ทําอาหาร ทํางานบานเอง ชวยใหตัวเองรูสึกวายัง

ดํารงอยู สัปดาหหนึ่งไดออกจากบานมาเจอเพ่ือนท่ีศูนยฯ บาง ก็รูสึกสนุก ไมรูสึกหมนหมอง บางคนมี

หนาท่ีข้ึนเวทีเปนผูนําออกกําลังกาย บางคนก็อยูดานลางคอยแนะนําและจัดทาทางใหกับสมาชิกท่ียังทํา

ไมถูกตอง เม่ือมีกลุมคนภายนอกมาดูงานท่ีศูนยฯ ผูสูงอายุจํานวนหนึ่งก็จะไดรับเลือกเปนแมงานในการ

จัดกิจกรรม ดูแลจัดเตรียมอาหาร ซอมการแสดง การละเลน นํารองเพลงมารชผูสูงอายุเปนเพลงประจํา

ของศูนยฯ ชวงการเตรียมงานตอนรับ ซักซอมความพรอม กลายเปนกิจกรรมท่ีทําใหผูสูงอายุรูสึกดีและ

บางครั้งก็สรางภูมิใจ 

สุภรณเลาวา “ตอนกอนเกษียณมีอะไร ๆ ท่ีอยากทําเยอะมาก หลังเกษียณแลวมีเวลามากก็

อยากทํา อยากเรียนรูทุกสิ่งทุกอยาง” อะไรๆ ของเธอ หมายถึงงานประดิษฐ งานฝมือท่ีเธอสนใจแตไมเคย

ฝกทําอยางจริงจัง แตเม่ือเธอมีโอกาสเขารวมกิจกรรมของศูนยฯ เธอไดฝกพับดอกไมจากใบเตยจากเฉลิม 
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บางคนสอนถักเชือกเปนกระเปาหรือท่ีใสขวดน้ํา และเรียนการใชคอมพิวเตอรจากหลานชาย ในการพบ

กันครั้งแรก เธอใหผูเขียนติดตอเธอทางจดหมายอิเล็กทรอนิกสและเฟซบุก ผูเขียนสังเกตวาทุกครั้ง

หลังจากท่ีเธอสอนนักศึกษาพยาบาลแลว เธอจะแลก email address หรือท่ีอยูเฟซบุกกับนักศึกษาเพ่ือ

ติดตอกันดวย 

ครอบครัวของสุภรณเปนสมาชิกของโบสถเซเวนเดยแอ็ดเวนติส เดินทางไปโบสถทุกเชาวัน

เสารและรวมกิจกรรมถึงเย็น แตสุภรณรวมภาวนา สวดสรรเสริญและขอพรพระผูเปนเจา ฟงเทศนา รอง

เพลง มีสมาชิกโบสถเลนเปยโน เยาวชนมาอานคําสอนบางชวงบางตอน แตละสัปดาหจะมีหัวขอหลักหรือ

ประเด็นสําคัญในแตละครั้ง เชน ประเด็นการชวยเหลือเพ่ือนมนุษย ความอดทนอดกลั้น เปนตน  ในชวง

เชา 9.00-10.30 น. เวลา 10.30-11.30 น. แยกยายเขาชั้นเรียนศาสนา ซ่ึงแบงเปนชั้นเรียนสําหรับเด็ก

เล็ก เด็กวัยรุน และผูใหญ จากนั้นทุกคนรวมรับประทานอาหารซ่ึงมีสวนท่ีเจาหนาท่ีโบสถเตรียมไวและ

อาหารท่ีสมาชิกบางคนนํามาแบงปน สมาชิกของโบสถกวาครึ่งเปนชาวฟลิปปนส ท่ีมาเปนครูสอน

ภาษาอังกฤษอยูท่ีโรงเรียนตามอําเภอใกลเคียงและในโรงเรียนเทพอํานวยศึกษา ซ่ึงเปนโรงเรียนในความ

ดูแลของโบสถ สมาชิกโบสถยังชวยกันระดมทุนสรางโบสถหลังใหม ดวยทําเสื้อท่ีระลึก จัดคายเยาวชน

ภาคฤดูรอน และระดมเงินบริจาคจากสมาชิกและเพ่ือนๆ กระท่ังโบสถหลังใหมเสร็จเม่ือสิงหาคม 2558    

ทุกเชาวันเสารสุภรณและครอบครัวจะไปรวมกิจกรรมท่ีโบสถมิชชัน แตเธอจะแยกตัวกลับ

บานในชวงบายโดยเดินออกไปถึงหนาปากซอย แวะหองสมุดประชาชน ยืมหนังสือกลับไปอาน แลวกลับ

บานประมาณบายสองถึงบายสามโมง บางครั้งก็แวะอานหนังสือท่ีรานหนังสือขนาดใหญเกาแกของ

หาดใหญอยูดานลางของโรงแรมลีการเดน ท่ีเธอมักไปเปนประจําเกือบทุกสัปดาห แตหลังจากท่ีเกิดระเบิด

ท่ีโรงแรมเม่ือวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ.2555 เธอก็ไมกลายางกลายเขาไปอีกเลย ถึงแมวาตอนนี้อาคารจะ

ไดรับการซอมแซมและเปดใชแลวก็ตาม 

 

รองเพลง 

ในหอประชุมซุนยัดเซน ใกลกับวัดกวนอิมกิวชื่ออัม 9 8

1 และสมาคมฮากกา หากเดินผาน

หอประชุมในชวงเวลา  8.00-10.30 น. ของทุกวัน จะไดยินเสียงเพลงสําเนียงจีนกลาง ดังกองออกมานอก

รั้ว  เวลาเชากอน 8.00 น. หญิงอายุประมาณ 75 ป สมาชิกคนหนึ่งของกลุมรองเพลงจะมาเปดประตู 

                                                           
1 ภิกษุณีจากมาเลเซียเปนผูกอตั้ง วัดนี้จึงมีนักบวชหญิงจําพรรษาอยู และรับดูแลเด็กหญิงกําพรา 

สงเสริมเด็ก ๆ เรียนหนังสือ เด็กหญิงท่ีเติบโตข้ึนในวัดนี้ จึงอาศัยและชวยเหลือกิจกรรมของวัด ถูกฝกให

สวดมนตและประกอบพิธีกรรม เชน สวดมนตในเทศกาลกินเจ เช็งเมง เพ่ืออุทิศสวนกุศลใหผูลวงลับ 
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จัดเตรียมเครื่องเสียง เปดคอมพิวเตอร และเริ่มประเดิมรองเพลงเปนคนแรกเสมอ เธอเปนคนถือกุญแจ

หอประชุมและดูแลจัดเก็บขาวของหลังเลิกใชงาน สวนเรื่องทําความสะอาด ก็จางคนมาชวยทําสัปดาหละ

ครั้ง โดยใชเงินกองกลางท่ีเก็บจากสมาชิกท่ีมารองเพลงปละ 100 บาท และเงินประจําปท่ีไดรับจาก

องคกรหลักท่ีประเทศไตหวัน ซ่ึงอุดหนุนใหหอสมุดเชนเดียวกันนี้หลายแหงในประเทศไทยและประเทศอ่ืน

ท่ีมีคนจีนอยู   

ตรงขามหอประชุมเปนหองแถว มีรานตัดสูท รานอาหาร และบางบานก็ไมไดคาขายแลว  

หอประชุมเปนอาคารสูง 2 ชั้น ดานหนาเปนลานปูนซีเมนตจอดรถไดประมาณสามคัน เดินข้ึนบันไดหาข้ัน 

ก็ปะทะกับรูปปนครึ่งตัวของ ดร.ซุนยัดกอนเขาสูหองโถงกวางเพดานสูง มีพัดลมเพดาน ดานซายมือของ

รูปปนเปนหองน้ําอยูใตบันไดทางข้ึนไปชั้นบน  ท่ีวางดานขวามีบอรดสําหรับติดประกาศ มีรูปถายสีติดอยู 

4 รูป ท่ีฝุนจับ และรูปพับงอ รูปเหลานี้การจัดงานเลี้ยงในหอประชุมแหงนี้เนื่องในวันชาติจีน เม่ือป พ.ศ. 

2546  

ในหอประชุมแหงนี้ ทุกวันจะมีผูสูงอายุชายและหญิงประมาณ 10 คน นั่งกระจายกันตาม

โตะยาวสามตัวหนาเวที บนเวทีมีหญิงวัย 75 กําลังถือไมโครโฟนรองเพลง ขณะท่ีตาเหลือบมองใน

คอมพิวเตอรตรงหนา เม่ือเพลงจบลง สมาชิกคนตอไปก็เอาหมายเลขคิวของตนหอยกับตะปูบนกระดานท่ี

ตีตารางเปนชองขนาดเดียวกับแผนปายหมายเลข เพ่ือนับจําวนเพลงท่ีรองไดรวมของแตละวัน 

ฮอนและสุมาลีขับรถยนตคูใจออกจากบานราว 7.00 น. ทุกวัน เพ่ือแวะกินอาหารเชากอน 

แลวคอยเขามารองเพลง แตเขาก็มักจะมีคนท่ีมากอนเสมอ บางวันเขารองได 3-4 เพลงก็กลับบาน บาง

วันท่ีตองซ้ือของใชก็อาจจะแวะท่ีศูนยอาหารภายในหางโอเดียนมอลล 9 9

1 ทุกวันมีผูสูงอายุเชื้อสายจีนมา

                                                           
1 ศูนยอาหารภายในหางโอเดียนมอลล  เปดมานาน 25 ป เปนหางสรรพสินคาของคนจีนใน

ทองถ่ิน (เดิมเปนโรงแรมหอฟา) ตั้งอยูมุมถนนธรรมนูญวิถีตัดกับเสนหานุสรณ ชั้นใตดินเปนท่ีจอดรถ สวน

ชั้นหนึ่ง สองและสามขายเสื้อผา และของใชในชีวิตประจําวัน และเม่ือข้ึนบันไดเลื่อนถึงชั้นหาของหาง จะ

พบกับรานอาหารเรียงรายอยูทางขวามือ มุมขวามีเวทียกพ้ืนสูงจากพ้ืนเล็กนอย ติดปายผา ถัดจากเวที

เปนรานพระเครื่องเรียงรายอยู  หนาเวทีมีคนท่ีนั่งรอท่ีโตะเตรียมรองเพลง เขาของรานเปนหญิงกลางคน

นําสารบัญเพลงใหลูกคาเลือก หากตองการรองเพลงคาราโอเกะซ่ึงมีใหเลือกท้ังภาษาจีนและไทย ตองซ้ือ

คูปองราคาใบละ 12.50 บาท แลวจดชื่อเพลงลงในกระดาษเพ่ือจองคิวรอง  คนท่ีมารับประทานอาหาร

ท่ีนี่จึงไดฟงเพลงไทย จีนสลับกันไปเวลาตั้งแต 10.00 น. ถึง 18.00 น. ทุกวัน มีท้ังนักรองสมัครเลนและ

นักรองตามรานอาหาร ไกดพาแขกชาวมาเลเซีย สิงคโปรมานั่งฟงเพลง   
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รวมตัวกันรองเพลงตั้งแต 11.00 น. ถึงประมาณ 15.30 น.ทุกวัน บางคนโทรศัพทนัดหมายเพ่ือนฝูงมาคุย

กัน กินอาหาร นั่งพักผอน แตสวนใหญจะมารองเพลงกันราว 11.00 น. บางครั้งผูเขียนก็เห็นวามีผูสูงอายุ

จีนบางคนในกลุมไทเกกนัดรวมตัวกับเพ่ือนมารองเพลงกันท่ีหอประชุม ประมาณบายสองโมง ผูสูงอายุ

เหลานี้ก็เริ่มทยอยกลับ บางวันอาจมีงานฉลองกันเล็กๆ เชน ฮอนเคยฉลองวันเกิดครบ 80 ป โดยสั่ง

อาหารวางมาเลี้ยงเพ่ือนท่ีมารองเพลง มีขนมจีบ ซาลาเปาและน้ําชา แมเขาดูจะไมถูกชะตากับสมาชิกชาย

บางคน แตทุกคนก็รวมแสดงความยินดีการครอบรอบ 80  ป และอวยพรใหสุขภาพแข็งแรงและอายุยืน 

สําหรับคนจีนการมีอายุยืนนับวาเปนโชคดี แตท่ีดีกวาคือตองมีสุขภาพดีดวย  

 

 
 

ภาพท่ี 5.2 ผูสูงอายุรองคาราโอเกะ ภายในหอประชุมซุนยัดเซน 

(ถายเม่ือวันท่ี 24 กุมภาพันธ พ.ศ. 2555) 

 

ฮอนและสุมาลีมีเพ่ือนท่ีมารองเพลงและเคยประกวดรองเพลงในเวทีตางๆ หลายแหงท้ังสอง

เคยเขารวมแขงขันประกวดรองเพลงคาราโอเกะภาษาจีน ท่ีจัดข้ึนในศาลเจาเหงเจีย เปนงานทําบุญเพ่ือหา

ทุนสรางและซอมแซมศาลเจา ผูเขาประกวดตองเสียคาสมัครคนละ 500 บาท (เปนคาอาหารกลางวันและ

โตะจีนตอนเย็น) การประกวดเริ่มราว 10.00 น. แบงผูเขาประกวดเปนสามรุน ไดแก เด็ก อายุไมเกิด 15 

ป และผูใหญอายุไมเกิน 60 ป  ผูเขาแขงขันสวนใหญผูสูงอายุจีน มีท้ังท่ีอยูในหาดใหญ มาจากตางอําเภอ

และจังหวัดใกลเคียง กรรมการเปนนักรองชาวจีนจากคายเพลงในประเทศมาเลเซียสองคน ผูเขาประกวด
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เลือกเพลงท่ีจะรองและตองสงซีดีเพลงใหกับเจาหนาท่ีเตรียมไวตามลําดับการสมัคร หลังจากรองครบทุก

คน กรรมการจะรวมคะแนน และประกาศผลในชวงรับประทานอาหารเย็นเวลา 17.30 น. และมอบถวย

รางวัล ฮอนและสุมาลีไดรับรางวัลชมเชยจากการประกวดครั้งนั้น เม่ือผูเขียนไปสงท้ังสองคนท่ีบาน ก็

พบวา ในตูโชวมีถวยแบบเดียวกันอีกหลายใบ ฮอนเลาวากอนหนานี้เขาและภรรยาเขาประกวดเกือบทุกป 

ก็ไดแตรางวัลชมเชยอยางนี้  

ตอนกลางวัน หลังเลิกรองเพลงคาราโอเกะท่ีหอประชุมซุนยัดเซน ฮอนและสุมาลีหาอาหาร

กลางวันกินกอนกลับเขาบาน ท้ังสองมีรานขาวแกงเจาประจําใกลกับตลาดสด เปนรานขาวแกงท่ีมีกับขาว

ใหเลือกไดตามใจชอบ ฮอนเลือกขาวราดคะนาปลาเค็มกับตมยํา สุมาลีไดไขพะโลกับผัดผัก เม่ือถามถึง

เรื่องทําอาหาร สุมาลีบอกวาเธอเลิกเขาครัวทําอาหารตั้งแตเม่ือลูกแตงงานแยกออกจากบาน เพราะเห็น

วาอยูกันเพียงสองคน ทํากับขาวแลวกินไมหมด เหลือคางคืนก็ไมอรอย ประกอบกับเธอเริ่มปวยเปน

เบาหวาน ทําใหตาฝามัวลง มองไมคอยเห็น เหตุนี้เองท่ีอาจจะเธอเดินชากวา เวลาข้ึนบันไดเธอพยายาม

มองหาราวจับ เวลาเดินริมฟุตบาทตองคอยหาท่ียึดเกาะ 

  

ทํางาน 

ผูสูงอายุบางคนก็ทํางานนอกบาน เชน ฮอน ในชวงแรกหลังเลิกกิจการอูซอมรถและรับเหมา

กอสราง เขาทําธุรกิจขายตรงสินคาของใชในบาน จอหมิงหลังจากยกรานถายรูปใหลูกชายก็มาเปฯ

ผูจัดการสมาคมกวองสิว สวนฉันทนาดูแลสามีไปพรอมกับเลนหุนและขายยาลูกกลอน 

เม่ือฮอนอายุได 58 ป เพราะเศรษฐกิจไมดี หลายคนลมละลาย ตึกรามท่ีเคยสรางกัน

มากมายไมคอยมีแลว โครงการกอสรางของรัฐก็ชะลอตัวลง มีคนชักชวนใหทําธุรกิจขายตรง เขาสมัครเปน

สมาชิก และลงทุนซ้ือของเพ่ือเก็บแตม แตเง่ือนไขของการเปนเจาของธุรกิจ ท่ีหมายถึงวาอนาคตไมตอง

เหนื่อยยาก แตมีเงินปนผลจากการขายสินคาของสมาชิกในสังกัดหรือลูกขาย (เพ่ือนสมาชิกใหมท่ีเขาตอง

ชักชวนมารวมเปนหุนสวนลงทุน และขายสินคา ซ่ึงเขาจะไดรับสวนแงกําไรโดยอาศัยยอดรวมจากจํานวน

เงินจากสินคาท่ีเพ่ือนในเครือขายของขายได และหากลูกขายแตละคนของเขามีลูกขายของตนเองอีก เขา

ก็ยิ่งจะไดผลกําไรเพ่ิมมากข้ึน) ท้ังนี้แตละเดือนเขาตองขายสินคาใหไดอยางนอยเดือนละ 5,000 บาท ขาย

ไดปกวา เขาก็เลิกขาย เพราะยิ่งอยากไดกําไรก็ยิ่งตองซ้ือของมาเก็บไวเพ่ือคงยอดแตละเดือน ของใช

ประจําวัน เชน สบู ยาสีฟน ผงซักฟอก น้ํายาซักผา ลวนแตราคาสูงกวาของใชท่ัวไปในตลาด เพราะมี

คุณสมบัติท่ีไมเปนพิษตอรางกาย และไมเสี่ยงตอการเกิดมะเร็ง ไมมีสารอ่ืนปน มีสวนประกอบของ



   142 
 

ผลิตภัณฑธรรมชาติ โดยผูขายตรงจะไดรับการฝกใหทดสอบใหเห็นสรรพคุณท่ีตางจากผลิตภัณฑอ่ืนใน

ทองตลาด   

 

สําหรับขงจอหมิง ตื่นตั้งแตตีสี่ ดวยความเคยชินตั้งแตสมัยหนุมๆ ท่ีตองไปซอมแบดมินตัน

ตั้งแตตีหาถึงเจ็ดโมงเชา กอนจะกลับมาทํางานท่ีรานถายรูป แตในชวงนี้ไมตองดูแลกิจการของรานแลว 

เขาไปตลาดตั้งแตเชาตรูหาซ้ืออาหารเชาสําเร็จรูปสําหรับหลานสามคน ตัวเขาเองรวมท้ังภรรยาและลูก

สาวคนเล็ก เขาดูแลหลานใหกินขาวเชาแลว จึงไปสงหลานสามคนท่ีโรงเรียนศรีนคร ซ่ึงอยูหางไปประมาณ

หนึ่งกิโลเมตร แลวกลับมาดูขาวและรายการโทรทัศนชวงเชา 8.30 น.จึงข่ีรถไปทํางานท่ีสมาคมกวองสิว  

หลังอาหารกลางวันเขาใชเวลางีบหลับบนเกาอีกผาใบนานประมาณครึ่งชั่วโมง เขาเคยอาน

หนังสือพิมพพบวาคนแกควรไดหลับสักครึ่งชั่วโมงทุกวันตอนบายจะทําใหอายุยืนจึงนํามาปฏิบัติบาง  กอน

จะมานั่งประจําท่ีสมาคมในชวงบาย กระท่ังบายสามครึ่งจึงไปรับหลานกลับบาน สี่โมงเย็นจึงปดสํานักงาน

กลับบาน บางชวงท่ีมีงานติดพันก็อาจอยูทํางานตอจนเสร็จ เชน การเตรียมเอกสารสําหรับประชุม

กรรมการสมาคมชวงเย็น พิมพประกาศนียบัตร สําหรับลูก หลานสมาชิกท่ีมีผลการเรียนดีและผูรับ

ทุนการศึกษาการสมาคม 

จอหมิงเปนคนรักษาสุขภาพและมีการเตรียมรางกายกอนเขาสูวัยสูงอายุตั้งแตอายุราว 40 ป 

เขาใหความสนใจเรื่องราวเก่ียวกับสุขภาพจากการอานขาวหนังสือพิมพและโทรทัศน หลังจากท่ีพ่ีสาวสอง

คนเสียชีวิตจากมะเร็งเตานมในวัยไมถึง 60 ป สมัยกอนตองผาชิ้นเนื้อสงไปตรวจท่ีกรุงเทพฯ กวาผลพิสูจน

จะยืนยันวาเปนมะเร็งจริง เชื้อก็ลุกลามไปมากแลว เขารูสึกกลัววาจะเปนมะเร็งจึงสนใจเรื่องอาหารตาน

มะเร็งเปนพิเศษ เขาเคยดูรายการทีวีชวงเชา บอกวาคนอินเดียไมเปนมะเร็งเพราะกินขม้ินชัน เขาจึงกินน้ํา

ขม้ินชันตมทุกเชา เพ่ือปองกันโรค นอกจากนี้เขายังกินวิตามินซีเสริมเปนประจําทุกวันๆ ละ 1000 

มิลลิกรัมเพ่ือปองกันโรคตาตอกระจก จอหมิงพกโทรศัพทมือถือหอยติดตัวตลอดเวลา เขาใหเหตุผลวา 

หากเขาหองน้ําหรือออกนอกบานแลวเกิดหกลมจะไดกดโทรศัพทของความชวยเหลือจากลูกหรือเพ่ือนได 

ครั้งหนึ่งท่ีจอหมิงขอใหผูเขียนสอนการใชคอมพิวเตอรเพ่ือพิมพเอกสารเปนภาษาจีน เดิม

เขาขอใหเพ่ือนคนหนึ่งมาชวยพิมพเปนครั้งคราว แตเม่ือเพ่ือนยายออกไป จอหมิงจึงตองเรียนรูการใช

คอมพิวเตอรดวยตนเอง ปจจุบันเขาสามารถพิมพจดหมายและประกาศเกียรติคุณสําหรับสมาชิกเปน

ภาษาจีน และยังขอใหผูเขียนสอนการใชคอมพิวเตอรทํางานอยางอ่ืน เชน สแกนรูปภาพ  พิมพซอง

จดหมาย แนนอนวาทุกอยางถูกบันทึกเปนภาษาจีน แตปญหาระหวางการสอนคือผูเขียนยังไมสามารถหา

ไอคอนคําสั่งเครื่องท่ีเปนภาษาจีนได แมวาจอหมิงจะสามารถอานภาษาไทยไดบาง แตก็ยังไมสามารถ
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เขาใจระบบคําสั่งในโปรแกรมคอมพิวเตอรได เขาตองจดบันทึกข้ันตอนการทํางาน เชน หากตองการพิมพ

จดหมาย ตองเลื่อนเมาสไปคลิกท่ีใด หรือจะเปลี่ยนแปนพิมพภาษาเพ่ือเขียนภาษาจีนตองทําอยางไร เปน

ข้ันตอนตามลําดับ 

 

ฉันทนา  วัย 73 ปหญิงไทยเชื้อสายจีน เธอเปนคนผิวขาว รางสูงใหญ ผมซอยสั้นยอมสี

น้ําตาลทอง  ทาทางกระฉับกระเฉง เธอและสามีซ่ึงปวยเปนอัมพาตครึ่งซีก ออกจากบานทุกวันจันทรถึง

ศุกรดวยรถตุกตุกรับจาง มานั่งท่ีตลาดหุนบริเวณชั้นสองของธนาคารกรุงเทพ เวลา 9.00-12.00 น. ชวง

บายท้ังสองคนจะมานั่งฟงเพลงท่ีชั้นหาของหางโอเดียนมอลล บางวันก็แวะกินขาวเท่ียงท่ีนี่ และนั่งฟง

เพลงถึง 15.30 น. จึงนั่งรถรับจางกลับบาน การพาสามีท่ีปวยอัมพาตครึ่งซีกซายมาปเศษ ออกมาพูดคุย

กับคนอ่ืนบางก็เพ่ือชวยฟนฟูความจําและฝกพูด  เขาเดินไดเองโดยมีไมเทาสามขาชวงพยุงรางท่ีสูงใหญ 

และเดินขากระเผลกเนื่องจากเคยประสบอุบัติเหตุรถชนจนกระดูกขาหัก และสมองไดรับความ

กระทบกระเทือน รวมท้ังตาขางขวาเลือนราง และหูไดยินไมคอยถนัด เขาจึงไมกลาขับรถอีก ฉันทนาจึง

ตองอยูกับสามีตลอดเวลาและตองไปโรงพยาบาลตามนัดหมายทุกเดือน  

เธออยูบานเดียวกับลูกชายและลูกสะใภ บนตึกแถวสามชั้น มีหนาหลักในการดูแลสามี 

ทํากับขาว ทําความสะอาดบานเอง เธอบอกวาเธอยังมีความสุขกับการทํางาน เพราะเธอยังเปนแข็งแรงอยู

เพราะทํางานหนักมาตลอด เธอและสามีอยูบนชั้นลอย เธอรับผิดชอบกวาดถูบานชั้นลางและชั้นท่ีเธอและ

สามีอยูเทานั้น แมวาลูกสาวจะบอกใหจางลูกจางมาชวยสักคน แตเธอก็ปฏิเสธและบอกวามีความสุขเวลา

ทํางาน เพราะเธอเปนคนแข็งแรง  บางทีเจ็บหลัง เจ็บขาก็หายากินเอง แลวก็ทํางานตอได ถาเหนื่อยมากก็

ไมทํา เม่ือเหนื่อยลาก็นั่งพักพอสบายตัวแลวคอยทํางานตอ เธอยังซักผา รีดผา ลางถวยชาม กวาดถูบาน

เหมือนครั้งยังสาว  

ทุกเชาเธอและสามีเดินทางไปท่ีตลาดหลักทรัพย ซ่ึงตั้งอยูภายในธนาคารซ่ึงตั้งอยูกลางเมือง 

บางวันก็ไปท่ีชั้นบนของโรงแรมแหงหนึ่ง สามีของเธอเลนหุนตั้งแตกอนปวย และเคยขาดทุนจํานวนมาก 

ตอนนี้เธอจึงตองไปศึกษาดวย ไปชวยจํา ชวยตรวจสอบ และเตือนเขาเรื่องการลงทุนซ้ือหุนตัวใหมๆ  เพ่ือ

ไมใหเสี่ยงเหมือนท่ีผานมา 

ฉันทนาดูแลคาใชจายประจําวันในบานเอง โดยอาศัยดอกเบี้ยจากการออมเงินจํานวนหนึ่ง

ในธนาคาร แมบางเดือนลูกของเธอจะใหเงินแกเธอบางแตไมมากนัก ในชวงท่ีลูกคนโตตองออกจากงาน

เพราะบริษัทยุบสาขาลงและกําลังหางานใหม เธอจึงตองชวยออกคาใชจายใหหลานซ่ึงเขาเรียนตอในคณะ

แพทยศาสตร นอกจากนี้ฉันทนายังมีรายไดเสริมจากการขายยาลูกกลอนแกปวดเม่ือยตามรางกาย รักษา
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สารพัดโรคดวย ซ่ึงมาจากพ่ีสาวของเธอท่ีกรุงเทพฯ เธอและสามียังกินยาลูกกลอนนี้แลวทําใหอาการดีข้ึน 

หายปวยเร็ว เธอมักจะเลาใหคนท่ีคุยดวยฟง หากใครบนวาปวดแขงปวดขา หรือปวยเปนเบาหวาน 

อัมพาตเธอก็จะเสนอใหลองซ้ือยาไปกิน เธอคิดวาการชวยผูคนใหพนจากความเจ็บปวยแบบนี้ไดบุญ การ

ขายยาของเธอไมไดเอากําลี้กําไรมาก “ขายเอาบุญเพราะตองการใหคนหายปวย” ขณะท่ีสามีของเธอบอก

วาใหเลิกขายเพราะเขาคิดวาไมนาจะไดกําไร เพราะตองเสียท้ังคาโทรศัพทและคาจัดสงทางไปรษณีย 

 

5.2 กิน อยู ในบาน 

 

บานของสุภรณเปนอาคารพาณิชยสามชั้นริมถนนไทยอาคาร ถนนนี้ไมมีรถโดยสารประจํา

ทางผาน ตองเดินออกมาถึงสามแยกราวหนึ่งรอยเมตร จึงจะเรียกรถตุกตุกได คนท่ีอาศัยในแถบนี้มี

รถยนตสวนตัวหรือจักรยานยนตเปนสวนใหญ ประตูบานเปนเหล็กสองชั้น  ตลอดท้ังแถวมีรานขายอาหาร

มังสวิรัติ ผัดไทย  ติดกันเปนรานตัดเสื้อสตรี ภายในบาน พ้ืนบานเปนหินขัด หองดานหนามีโตะยาวพรอม

เกาอ้ี ท่ีลูกชายของเธอใชสอนพิเศษนักเรียนมัธยมในวันเสาร  ดานขางมีตูกระจกเก็บหนังสือ เปยโนท่ี

หลานของเธอใชฝกซอม และโตะสําหรับทําการบาน สวนกลางบานก้ันเปนสองหองซายและขวา ตรงกลาง

เวนเปนทางเดินเขาสูโตะอาหาร ครัว และหองน้ํา มีบันไดข้ึนชั้นบนเปนไมขัดมัน คอนขางชัน  หนาหอง

ทางซายมือมีปาย “รานหมอชิน” เปนผูชํานาญดานการรักษาริดสีดวงทวาร และกํากับชื่อภาษาจีน

ดานขาง ทางเขาหองก้ันดวยผามานยาวจรดพ้ืน ใชเปนท่ีเก็บอุปกรณการฝมือของเธอ ไดแก ผาขนหนูผืน

เล็ก ผาเช็ดหนาลายการตูน ริบบิ้น ไหมพรม กระดาษลายและสีสันฉูดฉาด เปนตน  

สุภรณตื่นประมาณเจ็ดโมง ซ่ึงเปนเวลาท่ีลูกๆ เตรียมตัวจะไปทํางานกันแลว และตองตื่น

ข้ึนมาเขาหองน้ํากลางดึกครั้งหนึ่งทุกคืน แตก็ไมมีปญหานอนไมหลับ เธอเปนคนนอนดึก เพราะใชเวลาอยู

หนาจอคอมพิวเตอรคลิกเขาไปดูรูปภาพ คนหาขอมูลและสิ่งท่ีอยากรู โดยเฉพาะถาคิดวารุงข้ึนมีตารางนัด

ไปสอนนักศึกษาหรือเยี่ยมผูปวยในโรงพยาบาล คืนนั้นเธอจะเตรียมตัวหาเทคนิคการพับผาเช็ดหนาเปน

รูปตางๆ จากอินเตอรเน็ตจึงทําใหนอนดึก หลายครั้งท่ีผูเขียนพบเธอในเวลาสี่หาทุม ขณะยังออนไลน

บนเฟซบุก บายวันหนึ่งท่ีสุภรณเพ่ิงเสร็จภารกิจสอนพับผาใหกับนักศึกษาพยาบาล เธอเปรยวา “มี

ความสุขเวลาสอน เธอชอบเรียนรูสิ่งใหมๆ  และเม่ือรูแลวก็อยากใหคนอ่ืนรู ใหเขาทําเปนดวย พอทําได

แลวทุกคนหนายิ้ม เราดีใจ” (สุภรณ, สัมภาษณ)  อยางเชนเม่ือคืนกอนเธอไปหาขอมูลในเว็บไซด พบเรื่อง

พับผาเปนรูปกระตายแปลกออกไปจากท่ีเธอเคยทํา เธอฝกพับกอนแลวลองนํามาสอนนักศึกษา เธอบอก

วาดีใจท่ีทําเองได  “เราไดรูสิ่งท่ีไมเคยรูมากอน อยากจะแบงใหคนอ่ืนมีความสุข” (สุภรณ, สัมภาษณ) 
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สุภรณยังเปนอาสาสมัครชวยเหลือคนปวยท่ีกลุมงานจิตเวช โดยเปนวิทยากรสอนพับผาเปนรูปตางๆ และ

ใหเปนของท่ีระลึกแกผูปวย 

ปกติเธอจะชวยลูกสะใภเช็ดถูบานในวันอาทิตย ปจจุบันเธอยังซักเสื้อผาเองเพราะไมอยาก

เปนภาระแกคนอ่ืน แตเม่ือเคยหกลม เขากระแทก ทําใหเดินลําบากโดยเฉพาะข้ึนลงบันไดท่ีบาน เพราะ

เธอพักอยูชั้นสอง ชวงนั้นเธอตองรักษาตัวอยูนานหลายเดือน หลังจากนั้นเธอจึงไมกลาเช็ดถูบันไดอีกเลย 

และหลีกเลี่ยงท่ีจะไปในสถานท่ีมีความเสี่ยงสําหรับตัวเอง เชน ในมหกรรมไทเกก ท่ีจัดข้ึนท่ีสนามกีฬา

เทศบาลซ่ึงตองข้ึนไปบนอัฒจันทรสูง เธอคิดวาคงเดินข้ึนไมไดจึงไมไปรวมงาน สวนกิจกรรมออกกําลังกาย

ท่ีศูนยฯ เธอก็ไมรําพัดจีน เพราะตองเคลื่อนไหวเร็วกวาทาไทเกกลมปราณ และตองยอเขามากเกือบจะนั่ง  

เม่ือ 10 ปกอนสุภรณยังเตรียมอาหารใหครอบครัว เธอนั่งรถไปจายตลาด ทํากับขาวงายๆ 

เชน ขาวตม ผัดผัก แกงจืด ทอดไข แตตอนนี้ไมไดทําแลว เพราะหาซ้ืองายกวา และอาหารบางอยางเธอก็

ไมกิน วันท่ีลูกไปทํางาน กวาจะกลับถึงบานก็ทุมกวา เธอตองกินอาหารตรงเวลา เชากินกอนแปดโมง ม้ือ

เท่ียง สวนม้ือเย็นก็หาโมงเย็น แตละม้ือกินไมมากนัก และเลือกอาหารท่ีเค้ียวและยอยงาย เพราะเธอฟน

ปลอมเกือบท้ังหมด ทําใหเค้ียวอาหารแข็งๆ ไมได  และไมไดเครงครัดเรื่องการงดเนื้อสัตว เธอบอกวา คน

แกแลวตองการโปรตีนดวย  เธอจึงเลือกกินปลาหรือไขตมเสริม สุภรณตองกินมะละกอและสับปะรด เปน

ประจําเพ่ือกระตุนการขับถาย เวลาวางสุภรณชอบเดินเลนในหางสรรพสินคา ครั้งหนึ่งเธอสนใจดื่มน้ําผัก

เพ่ือชวยเสริมกําลังและบํารุงสมอง เธอยืนอานสรรพคุณ สวนประกอบและแหลงผลิตอยูเปนนานกวาจะ

เลือกน้ําผักท่ีตองใจไดสักขวด ในท่ีสุดเธอก็ไดน้ําผักเขมขนพรอมดื่ม รสหวานเล็กนอย ขนาด 300 

มิลลิลิตร ราคาขวดละ 35 บาท ซ่ึงนําเขาจากตางประเทศ ท้ังยังเชิญชวนใหเพ่ือนสมาชิกในโบสถดื่มดวย 

สุภรณชอบกินขนมปงกลมกับโอวัลตินกับขนมปงเปนม้ือเชา บางวันเธอก็แวะกินขาวตมหรือ

โจกในโรงอาหารของโรงพยาบาลกอนเขารวมกิจกรรม ขาวกลางวันก็ฝากทองท่ีโรงอาหารใกลคณะ

พยาบาล ชวงหลังเธอชอบกินอาหารรสเปรี้ยวอยางยํามามา เพราะรูสึกไดรสชาติดีและมีชีวิตชีวาข้ึน วัน

ศุกรเธอจะมองหาขนมปงไวสําหรับม้ือเชาของวันเสาร กลางวันวันเสารกินขาวรวมกับสมาชิกโบสถ วัน

อาทิตยเห็นจะเปนวันเดียวในสัปดาหท่ีไดกินขาวรวมกับครอบครัว เพราะลูกสะใภจะมีเวลาเตรียมม้ือเย็น   

 

นิภา ตื่นแตเชามืด อาบน้ําแตงตัวแลวสวดมนตตอนเชา แลวควงรมดามยาวออกไปรําไทเกก

ท่ีโรงเรียนใกลบาน เสร็จราวเจ็ดโมงครึ่ง นิภาเดินกลับบาน แวะซ้ือน้ําลูกเดือยหรือเตาฮวยท่ีรานรถเข็น

ใกลกับโรงเรียน จัดการกับขาวตมท่ีเตรียมไวเล็กนอยกับน้ําลูกเดือย ผูเขียนเคยซ้ือถ่ัวเขียวตมน้ําตาลไป

ฝากนิภา แตเธอปฏิเสธ บอกวาคนแกแลวกินถ่ัวเขียวไมคอยดีเพราะมัน “เย็น” เม่ือเปรียบกับน้ําลูกเดือย
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และถ่ัวแดง ถ่ัวเขียวมีคุณสมบัติเย็นมากกวา ซ่ึงจะทําใหแขงขาออน เหมือนไมมีแรง สวนเตาฮวยกินดี

เพราะมีน้ําขิง ชวยยอย ระบายลม ลูกเดือยก็ชวยระบายทอง   

นิภาจางคนงานสาวมาทําความสะอาดตอนเชาทุกวัน บางวันนิภาฝากซ้ือถ่ัวแดงตมท่ีตลาด 

สาวนอยมากวาดบาน ลางหองน้ํา ตมน้ําไวสําหรับชงชา และเตรียมไวบนโตะกลม ซ่ึงเปนท่ีนั่งกินขาว

ประจําของนิภา ปดกวาดฝุนท่ีหนาราน เกาโมงเริ่มเปดราน นิภานั่งประจําท่ีโตะกลม ใกลกับครัว เม่ือ

ลูกคาตะโกนบอกวาอยากไดฟองน้ําสําหรับลางจาน นิภาก็เดินไปหยิบของใหลูกคา บางครั้งลูกคาประจํา

มาซ้ือผงซักฟอก เธอรองบอกใหไปหยิบเอง แลวเดินมาจายเงิน หนาบานของเธอมีมาหินตัวหนึ่ง สายๆ 

บางวันเพ่ือนบานก็เดินมานั่งคุยเลน ประมาณสิบโมง ลูกสาวคนเล็กท่ียังไมแตงงานก็ลงมานั่งเฝาราน นิภา

ไมคอยออกนอกบานไปไกลๆ เพราะเดินไมคลอง และสายตาเริ่มไมดี ปจจุบันเธอตองไปตรวจเบาหวานท่ี

โรงพยาบาลสองหรือสามเดือนครั้ง สวนวันหยุดบางสัปดาห ลูกสาวท่ีอยูตางจังหวัดพาหลานมาเยี่ยมบาง 

พาออกไปกินขาวนอกบาน บางครั้งก็คุยกันทางโทรศัพท เธอมักจะชื่นชมความสําเร็จของหลานและเหลน

ท่ีไดเรียนสูง เปนแพทย พยาบาล และอาจารย บางคนยายไปอยูตางประเทศ  

 

 
 

ภาพท่ี 5.3 ผังการจัดพ้ืนท่ีในบานของนิภา 
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ในวันสําคัญตามประเพณีจีน เชน ตรุษจีน เช็งเมง ซ่ึงคนในครอบครัวจะมารวมตัวกัน 

จัดเตรียมของเจาและบรรพบุรุษ หลังจากนั้นก็กินอาหารรวมกัน แตผูสูงอายุจีนในหาดใหญตองปรับตัวกับ

สภาพท่ีเปลี่ยนไป เลือกซ้ืออาหารสําเร็จรูป สั่งซ้ือจากภัตตาคาร บางคนก็ทําอาหารบางแตหาคนมาชวย 

เชน สุมาลีและยุพา  

กอนวันตรุษจีนหนึ่งวันท่ีบานของฮอน สุมาลีกับลูกสาวไปหางสรรพสินคาซ้ืออาหารเตรียม

สําหรับไหวและฉลองตรุษจีน ไดผักกาดขาวหัวใหญ ข่ืนฉาย เนื้อหมูสามชั้น ปลาหมึก ไขไกแผงใหญ ผลไม

ไดแก แอบเปล สาลี่ องุน สม กลวยหอม ตอนบายโทรสั่งปลานึ่ง เปดพะโลและไกตมจากภัตตาคาร ใหมา

สงวันพรุงนี้ซ่ึงจะเปนวันไหว  

รุงข้ึนเปนวันไหว สองสามีภรรยาออกจากบานแตเชาเชนทุกวัน มารวมงานตรุษจีนท่ีสมาคม

กวองสิว โดยมีนายกสมาคมเปนประธาน เจาหนาท่ีเตรียมเครื่องเซนไหวท่ีสั่งจากภัตตาคาร มีปลากะพง

นึ่ง ไกตม เปดพะโล ไขตม ผลไมหาชนิด ขนมถวยฟู ซ่ึงเจาหนาเตรียมไวตั้งแตเชา ผูเขียนทําเคกไป

รวมงานดวยจํานวนหนึ่ง กระดาษเงินกระดาษทองและอาหารตั้งเรียงรายบนโตะกลมท่ีปูดวยผาสีแดง

เลือดหมู ดานหนาสมาคม ประทัดสายยาว 500 ดอก ถูกแขวนไวบนตนไมหนาสมาคม  นายกสมาคม 

กรรมการสมาคม สมาชิกจํานวนหนึ่ง และเจาหนาท่ีราวสิบคน รวมกันจุดธูปไหวฟาดิน ไหวเจาท่ี ผูเขียน

แปลกใจท่ีไมเห็นมีเนื้อหมูสามชั้นหรือหัวหมู ซ่ึงเปนของหลักท่ีเห็นท่ัวไปตามบานอ่ืน ผูจัดการสมาคมบอก

วา เม่ือสามสี่ปกอนเพ่ิงงดไหวเจาดวยเนื้อหมูเพราะคิดวาเจาท่ีท่ีนี่อาจเปนมุสลิมก็ได ไหวเจาเสร็จ ทุกคน

ท่ีมารวมงานกินอาหารรวมกัน นายกสมาคมแจกสมสองลูกกับเงินแตะเอีย  

เสร็จงานท่ีสมาคม สุมาลีซ่ึงดูเหน็ดเหนื่อยจากการเตรียมขาวของเม่ือวาน ชวนใหผูเขียนไป

นั่งเลนท่ีบาน ผูเขียนเขาครัวชวยเธอเตรียมทําอาหาร ชวยลางและหั่นผักกาดขาว ซ่ึงตองหั่นใหใหญหนอย 

เวลาผัดออกมาจะไดนากิน เนื้อหมูหั่นขวางเปนแผนบางใหญ กระเทียมกลีบใหญทุบพอแหลก เจียวกับ

น้ํามันพืชสักพัก ก็ใสเนื้อหมู ผัดพอสุกก็ใสผัก ปรุงรสดวยเกลือและน้ํามันหอย เวลาผัดตองไฟแรง ใสน้ํา

เล็กนอย ไอความรอนพวยพุงจากกระทะ ผัดเร็วๆ เม่ือเห็นใบเปลี่ยนเปนสีเขียวเริ่มสุกก็ยกลงได พักเดียว

ผัดผักกาดขาวน้ํามันหอยก็พรอมวางบนโตะ 

จากนั้นก็ทําน้ําจิ้มไกท่ีเธอบอกวาเปนแบบกวางตุง ท่ีนาจะไมมีโอกาสกินท่ีไหนมากอน มี

ซีอ๊ิวดํากับน้ําสมสายชู น้ําตาลเล็กนอยและใบข่ืนฉายซอย ผูเขียนชวยเก็บลางเครื่องครัว จัดเครื่องเซนไหว 

มีปลากะพงหนึ่งซีอ๊ิว ไกตม เปดพะโลสําเร็จรูปท่ีรอไวในตูกับขาว ชวยเตรียมจัดโตะสําหรับไหว กวาจะ

เสร็จเรียบรอยก็บายกวา รอลูก ๆ มาเซนไหวบรรพบุรุษและกินขาวรวมกัน เพราะตองรอลูกชายของเธอ

ท่ีมาจากกรุงเทพฯ 
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กอนวันเชงเมงหนึ่งสัปดาห ยุพาเตรียมจดรายการขาวของท่ีตองใชในวันไหวไว กระดาษเงิน

กระดาษทอง ธูป เทียน เพ่ือไปซ้ือของ สวนของไหว เชน ผลไม 5 อยาง เธอสั่งใหหลานซ้ือมาไวกอน

ลวงหนา 1 วัน  เธอจะสั่งซ้ือจากรานประจําใหมาสงในตอนเชาของวันนั้น นอกจากตองเตรียมของไหวเจา

แลว ยุพาจะเดินไปวัดเลี่ยนฮัวเกาะเพ่ือสวดมนตรวมกับผูสูงอายุจํานวนมาก ดานหนาของวัดมีรูปปนเจา

แมกวนอิมขนาดใหญตั้งอยูเห็นไดชัดเจน มีกระถางธูปท่ีปกธูปขนาดใหญสูงหนึ่งเมตร ภายในอาคาร

แบงเปนสามหองเชื่อมตอกัน หองดานขวาเปนท่ีจําหนายธูป เทียนและเครื่องบูชา ซ่ึงมีประตูทะลุไปยัง

หองครัว และบันไดข้ึนสูชั้นบนซ่ึงเปนท่ีพักอาศัยของพระสงฆและแมชีแบบพุทธศาสนามหายาน เดินทาง

มาจากประเทศมาเลเซีย หองดานซายเปนท่ีตั้งของปายวิญญาณผูเสียชีวิต มีรูปถายของเจาอาวาสวัดใน

อดีตและแทนวางเครื่องเซนไหว หองกลางประดิษฐานพระพุทธรูปและเทพเจาตามความเชื่อจีนอยูในตู

กระจก และกลางโถงหอง  แตในวันสําคัญอยางวันตรุษจีนและชวงเทศกาลกินเจจะถูกปรับเปลี่ยนจาก

ปกติ เทพเจาท่ีเคยตั้งไวใหคนมาบูชาก็ถูกยายไปตั้งไวอีกหองหนึ่ง ในวันปกติไมคอยพบคนมาไหวเจามาก

นัก แตวันศุกร เสารและอาทิตยพบนักทองเท่ียวจากสิงคโปร มาเลเซียมาไหวพระท่ีวัดนี้ บางวันมีคนใน

จังหวัดอ่ืนเขามาไหวเจาเพ่ือสะเดาะเคราะห   

โถงกลางตั้งโตะยาวมีตั่งใหคุกเขาเพ่ือสวดมนตสี่แถว  เปนพระสงฆนิกายมหายานเปนตน

เสียงนําสวดจออยูกับไมโครโฟน พระคูสวดเคาะไมใหจังหวะสวด พระสงฆนิกายมหายานนําสวดมนตอยู

ดานหนา สวนฆราวาสซ่ึงท้ังหมดเปนหญิงสูงอายุและวัยกลางคน นั่งคุกเขาสูงอยูถัดมาเปนแถว บางคนก็

นั่งเกาอ้ี  บางคนใสเสื้อคลุมสีดําและกินอาหารเจท้ังวัน  แตบางคนก็กินเจติดตอกันมานานหลายปแลว คน

ท่ีไมไดกินเจเครงครัดจะนั่งรวมสวดมนตอยูแถวหลังสุด และไมตองสวมเสื้อคลุมสีดํา บางคนสวมกางเกง 

เสื้อลายดอก บางคนสวมกระโปรง ทุกคนสวดมนตรวมกัน โดยมีหนังสือสวดมนต ซ่ึงบทสวดมีท้ังอักษรจีน

และกํากับการออกเสียงดวยภาษาไทย เสียงสวดมนตในวัดเริ่มข้ึนตั้งแต 9.00 น.และหยุดพัก 15 นาที 

ชวง 10.30 น. หลังจากนั้นจึงเริ่มสวดมนตตอจนกระท่ังเท่ียงตรง แลวทุกคนรวมรับประทานอาหาร

กลางวัน แลวเริ่มสวดมนตตอเวลา 13.30-16.00 น.  

สวนในชวงเทศกาลกินเจ ยุพาจะการงดเนื้อสัตวและรับประทานอาหารเจ ครอบครัวของเธอ

ผูกปนโตม้ือเย็นท่ีโรงเจใกลบาน ม้ือเชาและกลางวันหาอาหารเจตามรานริมถนนและในตลาดไดไมยาก 

เพราะหาดใหญในชวงเทศกาลกินเจ รานอาหารหลายรานก็เปลี่ยนมาขายอาหารเจ ชวงเชาเธอจะไปสวด

มนตท่ีวัดเลี่ยนฮัวเกาะ ท่ีวัดมีหนังสือสวดมนตเปนภาษาจีน มีพระนําสวด ในเทศกาลกินเจ จะมีการสวด

มนตตั้งแต 9.00-11.00 น. หยุดพักกินขาว แลวมาสวดตอรอบบายเวลา 13.00-15.00 น.  
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กอนเทศกาลกินเจประมาณสามเดือน สุดารัตนและนองสาววัย 60 กวา ใชเวลาชวงสาย 

10.00-16.00 น. หลังจากจัดการธุระประจําวันตอนเชาเรียบรอยแลว ไปชวยกันพับกระดาษเงิน กระดาษ

ทองเปนรูปเหมือนเงินท่ีใชในสมัยโบราณ ใสไวในเขงขนาดใหญเพ่ือนําประกอบเปนเรือขนาดเทาของจริง 

หรือเอามาประกอบกันกับโครงไมไผเปนรูปภูเขา โคม และลูกทอ แลวประดับตกแตงดวยกระดาษตัดเปน

รูปรังผึ้งและโคมกระดาษสีสันตาง ๆ  บางสวนนํามาซอนทับกันนําไปติดกับโครงไมไผเปนรูปภูเขาเงิน 

ภูเขาทอง สําหรับประดับประดาในเทศกาลกินเจ ซ่ึงตองใชเวลาเตรียมการกันตลอดท้ังป เตรียมไวใช

ประกอบพิธีไหวเจาในชวงเทศกาลกินเจ โรงแจอยูหางจากบานเธอเพียงสามสี่รอยเมตร หลังจากกินขาว

เชาและชวยแมอาบน้ํา เม่ือแมงีบหลับกอนถึงเวลาอาหารกลางวัน เธอและนองสาวจะไปชวยงานท่ีโรงเจ   

สองสัปดาหกอนถึงเทศกาลกินเจก็จะชวยกันทําความสะอาดหิ้งพระ หองโถง ลางทําความ

สะอาดลานดานนอก ลางถวยชาม หมอขาวหมอแกง และเม่ือถึงชวงเวลากินเจ ราวปลายเดือนกันยายน 

พวกเธอยังมาเปนอาสาสมัครชวยขายของ เตรียมอาหาร ลางถวยชาม รับบริจาคเงินและสิ่งของ เปนการ

ทําบุญตลอดเดือนถือศีลกินเจ สมัยเด็ก ๆ พวกเธอเคยตามพอแมมาชวยงานตั้งแตเด็ก  แตหยุดไปเม่ือตอง

ชวยพอแมทํารานอาหาร แตก็กลับมาชวยงานอีกครั้งเม่ือเลิกกิจการรานไปแลว เทศกาลเจ 10 วัน พวก

เธอจะสวมใสเสื้อผาสีขาว รวมสวดมนตกับแมชีและผูสูงอายุคนอ่ืนท่ีมาสวดมนตตั้งแตเชา (8.30-11.00 

น.) และชวงบาย (13.00-15.30 น.) และบางวันก็อยูชวยงานท่ีโรงเจ เชนชวยลางผัก ลางจาน เก็บจาน 

เขียนใบเสร็จ รับแขก ทําความสะอาดสถานท่ี ชวง 10 วันของเทศกาลกินเจ โรงเจทุกแหงจะมีคนเอา

อาหารมาทําบุญในโรงทานท่ีเปดใหอาหารแกผูเขามาสวดมนต ทําบุญ กินกันม้ือกลางวันและม้ือเย็น   

สุดารัตนวัย 67 ป และนองสาววัย 63 ท้ังสองเปนสมาชิกชมรมไทเกกเทศบาลนครหาดใหญ 

บานท่ีท้ังสองพักอาศัยเปนตึกแถวขนาดสามหอง สูง 3 ชั้น เคยเปดเปนภัตตาคารอาหารจีนอยูใกลกับ

โรงแรมอินทรา ตอนนี้ถูกก้ันแบงใหเชาไปสองหอง หองท่ีอยูปจจุบันแบงสวนหนาเปนรานขายเครื่องดื่มใน

วันหยุดของหลานสาว ดานในก้ันหองกระจก ติดเครื่องปรับอากาศ มีเตียงนอนของแมวัย 90 ป อยูชิดผนัง

ดานขวาตรงขามเปนโตะรับแขก และตั่งไมขนาดใหญใชนอนเลน นั่งเลน ถัดไปดานในเปนหองน้ํา ประตู

บานเลื่อน สามารถเลื่อนรถเข็นเขาไปได ซ่ึงภายในดานหนึ่งกออิฐและปูโมเสก สูงเทาเกาอ้ีใชเปนท่ีนั่ง

สําหรับอาบน้ําอยูใตฝกบัวขนาดใหญ ถัดเขาไปดานในเปนสวมชักโครก หองโถงกลางบานนี้เปนพ้ืนท่ีทํา

กิจกรรมของสมาชิกในบานท้ัง 3 คน เปนท้ังหองนอนของแม และหองนอนของสุดารัตน  ชั้นบนเปน

หองนอนของนองสาว  ท้ังสองคนจะพลัดกันดูแลแม บางวันพ่ีสาวก็อยูดูแลแทน เชน เวลามีกิจกรรมกลุม

ไทเกกไปตางจังหวัด  ในเวลากลางวัน เธอและนองสาวนั่งเลนนอนเลน ดูทีวีบาง เลนคอมพิวเตอรบาง 

เม่ือเทศบาลเปดอบรมการใชคอมพิวเตอรสําหรับประชาชนท่ัวไปโดยไมเสียคาใชจาย นองสาวของเธอไป
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เรียนการใชโปรแกรม Microsoft word  โปรแกรมตกแตงภาพและทําการด แลวกลับมาฝกใช ท้ังพิมพ

งาน สรางงานนําเสนอ ประดิษฐการดสวยๆ  ใหกับเพ่ือนในวันพิเศษ  

 

 
 

ภาพท่ี 5.4 ภายในวัดเลี่ยนฮัวเกาะ ระหวางสวดมนตชวงเชา  

(ถายเม่ือวันท่ี 22 กุมภาพันธ 2555) 

 

ผูสูงอายุจีนในงานศึกษานี้ มีท้ังคนท่ีไมปวย บางคนมีโรคประจําตัว (เชน เบาหวาน ความดัน

โลหิตสูง) แตก็ใชชีวิตประจําวันดวยตนเองได  บางคนปวยและตองพ่ึงคนอ่ืน (เชน เปนอัมพาต) พบวา 

ผูสูงอายุท่ีไมปวย และคนท่ีมีโรคประจําตัวและไมพิการยังคงใชชีวิตประจําวันนอกบาน ผูสูงอายุจํานวน

หนึ่งออกจากบานแตเชามืดในชุดเสื้อยืด กางเกงขายาวหลวม ๆ หรือกางเกงวอรมเพ่ือไปออกกําลังกาย 

บางคนก็ออกมากินขาวเชาท่ีตลาด หรือรานอาหารท่ีเคยมาเปนประจํา ผูสูงอายุบางคนกําลังถือไมโครโฟน

รองเพลงคาราโอเกะ  

การเปนผูสูงอายุท่ี active จึงเปนไปไดในความเปนเมือง รถสาธารณะ อาคารบานเรือน 

ถนนหนทาง ทําใหการเดินทางออกนอกบานเพ่ือทํากิจกรรมของผูสูงอายุเกิดข้ึนได เมืองมีสิ่งอํานวยความ

สะดวก และพ้ืนท่ีในความหมายใหมเกิดข้ึน ตอบสนองการใชชีวิตประจําวันของผูสูงอายุ  สถานท่ีตาง ๆ 

ในเมืองหาดใหญท่ีผูสูงอายุ เคยไปใชในอดีตเหลานี้เกิดข้ึนมาพรอมกับเมือง ท่ีคอย ๆ เติบโต ขยายกวาง 
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สถานท่ีเหลานี้ยังคงอยูถึงปจจุบัน บางแหงยังคงทําหนาท่ีเหมือนเดิม เชน วัด ศาลเจา คนจีนเหลานี้เม่ือสูง

วัยข้ึนก็ยังเวียนวนเขาออก ประกอบกิจกรรมศาสนาในความหมายท่ีเปลี่ยนไปจากเดิม  และสถานท่ีบาง

แหงก็กลายหนาท่ี บางแหงเปลี่ยนและถูกสรางข้ึนใหม เชน การเกิดข้ึนของพ้ืนท่ีใหมสําหรับวัยสูงอายุ  

โรงเรียนจีนท่ีพวกเขาคุนเคย ปจจุบันพวกเขาเขาไปใชเปนพ้ืนท่ีออกกําลังกาย และยังสรางพ้ืนท่ีออกกําลัง

กายข้ึนใหมอีกดวย “ความเปนเมือง” จึงทําใหการใชชีวิตประจําวันของผูสูงอายุโดยอิสระเปนไปได 

ผูสูงอายุไมไดจํากัดตนเองอยูแตในพ้ืนท่ีทางศาสนา เหมือนสันยาสีของคนฮินดู แตเราอาจเห็นผูสูงอายุไป

โรงพยาบาล แมไมไดเจ็บปวยหรือไปเยี่ยมคนปวย แตไปเพ่ือสงเสริมสุขภาพของตนเอง ไปออกกําลังกาย 

ไปรวมกิจกรรมสันทนาการ ไปพบปะเพ่ือน อาจเรียกไดวาพวกเขาสรางพ้ืนท่ีในชีวิตประจําวันข้ึนมาใหม

ดวย พ้ืนท่ีเหลานี้ยังตอบสนองความตองการอยูอยางปกติในบั้นปลายชีวิต 
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บทที่ 6 

ไทเกก สรีรวัฒนธรรม ผูสงูอายุชาวจีน 

 

ผูสูงอายุจีนในหาดใหญจํานวนหนึ่งฝกไทเกกเม่ืออายุยังไมมาก และฝกตอเนื่องสมํ่าเสมอเม่ือ

หยุดทํางานแลว  มีผลชะลอไมใหรางกายของผูสูงอายุเสื่อมและชํารุดเร็วเกินไป สามารถเคลื่อนไหวและใช

ชีวิตประจําวันดวยตนเองไดอยางปกติ การฝกไทเกกชวยทําใหผูสูงอายุสามารถเคลื่อนไหว ทํากิจกรรม

ตาง ๆ ท่ีตองการได เชน เดินทางไปตลาด ไปชวยงานท่ีศาลเจา ไปไหวพระ ไปสังสรรคกับเพ่ือนวัย

เดียวกันและเท่ียวไกลๆ ผูสูงอายุท่ีฝกไทเกกมานานยังฝกทาทางท่ียากมากข้ึนดวย ซ่ึงทําใหเห็นความ

แตกตางของรางกายผูสูงอายุท่ีฝกไทเกกสามารถทําสิ่งท่ีผูสูงอายุในวัยเดียวกันอาจไมกลาทําหรือทําไมได 

เพราะทาทางการฝกทําใหกําลังกลามเนื้อมัดใหญท่ีเก่ียวของกับการเคลื่อนไหว และทรงตัวมีความแข็งแรง  

ยืดหยุน ทําใหการเดิน การทรงทาทางอยูในสภาพดี คลองแคลว และเม่ือฝกอยางสมํ่าเสมอจะทําให

สามารถทํากิจกรรมประจําวันไดนานข้ึน กลามเนื้อไมลาไมเหนื่อยงาย สวนผูสูงอายุท่ีฝกเม่ือมีอายุมาก

แลวและมีอาการเจ็บปวย มาฝกไทเกกเพ่ือลดอาการเจ็บปวดและความไมสบายกายท่ีเกิดข้ึน อยางนอย

ชวยทําใหพวกเขาไมเปนทุกขกับรางกายท่ีเสื่อม 

 

6.1 ชมรมไทเกกในหาดใหญ 

 

การรําไทเกกในหาดใหญเกิดข้ึนพรอมกับชุมชนชาวจีนในเมือง ราว พ.ศ. 2500 ท่ีลานหนา

สมาคมฮากกา หนาสมาคมแตจิ๋วและสมาคมฮกเก้ียน 1 0 0

1  เอ๋ียว 1 0 1

2 ชาวจีนแคะ วัย 35 ป เปนคนหนึ่งท่ีรวม

กอต้ังสมาคมฮากกา และเปนตัวตั้งตัวตีในการตั้งกลุมและเปนผูนํารําไทเกก เขาชักชวนเพ่ือนผูชาย 10 

กวาคน มารํามวยจีนเปนประจําตอนเชามืด โดยใชลานดานหนาสมาคม พ.ศ. 2523 เขาและเพ่ือนไปเรียน

                                                           
1 แตภายหลังกลุมท่ีสมาคมแตจิ๋วและฮกเก๋ียนเลิกไป 
2 เอ๋ียวและภรรยามาจากครอบครัวท่ีคอนขางมีฐานะในเมืองเหมยเสี้ยน ประเทศจีน ท้ังสองมา

อยูประเทศไทยในชวงท่ีเริ่มเปลี่ยนแปลงการปกครอง เขาทํางานเปนผูจัดการในเหมืองแรของบริษัทยิบอิน

ซอย ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอยายเขามาทํางานเปนผูจัดการโรงงานยางในหาดใหญ และพาภรรยา

วัย 30 กับลูกชาย ลูกสาวรวม 3 คน มาอยูดวยเม่ือ พ.ศ. 2500 เพ่ือใหลูกชายคนโตวัย 6 ขวบไดเขา

โรงเรียน เริ่มแรกบริษัทเชาบานใหอยู ใกลกับสมาคมฮากกา   
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ไทเกกลมปราณ 18 ทา 1 0 2

1 (ชี่กง 18 ทา) ชุดท่ี 1 และ 2 ท่ีกรุงเทพฯและสิงคโปรแลวนํากลับมาเผยแพรท่ี

หาดใหญ เม่ือมีสมาชิกท่ีสนใจมารําไทเกกมากข้ึน พ้ืนท่ีหนาสมาคมไมพอรองรับ จึงมีสมาชิกจํานวนหนึ่ง

แยกตัวออกไปรวมกลุมกันภายในโรงเรียนศรีนคร ซ่ึงอยูหางจากสมาคมฮากกาประมาณสามรอยเมตร 

สมาชิกของท้ังสองกลุม สวนใหญมีอายุมากกวา 70 ปข้ึนไปจํานวนมาก หลายคนเริ่มหัดไทเกกมาตั้งแตวัย

กลางคน เลนบางหยุดบางเพราะยังตองคาขายและทํางานบาน แตหลังจากเลิกคาขายก็มาออกกําลังกาย

กันทุกเชา  

ปจจุบันในหาดใหญมีกลุมไทเกกท้ังหมด 6 กลุม นอกจากกลุมไทเกกสมาคมฮากกาและ

ชมรมไทเกกโรงเรียนศรีนครแลว เม่ือ พ.ศ.2550 สมาชิกของชมรมไทเกกโรงเรียนศรีนครก็แยกออกมาตั้ง

กลุมใหมโดยใชพ้ืนท่ีภายในสนามกีฬาเทศบาลนครหาดใหญ (จิระนคร) กลุมนี้เริ่มกิจกรรมเวลา 17.00-

19.30 น. ทุกวัน เวนวันอาทิตย ชมรมไดรับการสนับสนุนและผลักดันจากสมาชิกสภาเทศบาลนคร

หาดใหญฝายกีฬาและนันทนาการ และสนับสนุนงบประมาณสําหรับการประชุมประจําปของชมรม 

ครึ่งหนึ่งของสมาชิกเปนผูสูงอายุมากกวา 65 ป เปนขาราชการเกษียณ เจาของธุรกิจ และมีวัยกลางคน 

วัยทํางาน มีนักเรียนมัธยมปลาย 4-5 คน มาขอฝกไทเกกอยูชวงหนึ่ง ครูใหญ (หัวหนาชมรม) รูสึกดีใจ

และยินดีมากท่ีจะฝกคนรุนใหมเปนตัวอยาง เขาตองการเผยแพรการรําไทเกกใหเปนท่ีรูจักในหมูวัยรุนมาก

ข้ึน จึงฝกซอมสมาชิกท่ีสนใจอยากฝกทารําใหสวยงาม สามารถไปแสดงและรวมแขงขันในเวทีตาง ๆ ได   

กลุมไทเกกโรงเรียนศรีนครและและเทศบาลหาดใหญเปนกลุมท่ีเลนจริงจัง และเลนไทเกก

หลายชุด ใชเวลาท้ังหมดประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง เริ่มจากชุดทาอบอุนรางกายและยืดกลามเนื้อ เพ่ือเรียก

ความตื่นตัวของกลามเนื้อสวนตาง ๆ ตั้งแตคอถึงปลายเทา (10 นาที) แลวตอดวยไทเกกลมปราณ(ชี่กง 18 

ทา) วันละ 2 ชุด แตละวันจะสลับสับเปลี่ยนกันไป วันจันทร พุธ ศุกร ใชทารําชุดท่ี 1 และ 2 วันอังคาร 

พฤหัสบดี และเสาร ใชทารําชุดท่ี 1 และ 2 (35 นาที)  แลวตอดวยไทเกก 24 ทา (7 นาที) ไทเกก 85 

และ 48 ทา (40 นาที) หลังจากนั้นจะเปนการฝกทารําไทเกกเพ่ิมเติมและแบบประยุกตกับอุปกรณ ไดแก 

รําพัดกังฟู พัดคู กระบี่เดี่ยว กระบี่คู ตามคําเรียกรองของสมาชิกท่ีตองการฝกทบทวน สมาชิกท่ีฝกนอก

                                                           
1 ประยุกตมาจากทารําไทเกก 85 ทา มาจากประเทศไตหวันและมีการจัดการประกวดแขงขัน

ดวย เพ่ือสงเสริมใหมีการออกกําลังกายท้ังในคนหนุมสาวและผูสูงอายุไปยังกลุมไทเกกตางจังหวัด ปจจุบัน

ไทเกกลมปราณ 18 ทา มีท้ังหมด 3 ชุด แตละทา เปนการยนยอทารําไทเกก และจัดระบบใหงายข้ึน โดย

เนนเรื่องการหายใจมากกวาการเคลื่อนไหวของรางกาย การเคลื่อนไหวของแขนขาเปนไปเพ่ือควบคุม

จังหวะการหายใจ หากฝกชี่กงจนชํานาญแลวมาฝกรําไทเกกก็จะงายข้ึนมาก เพราะจังหวะการหายใจจะ

เปนไปโดยอัตโนมัติ 
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เวลาเหลานี้มีอายุระหวาง 55-70 ป ซ่ึงครูผูฝกมองวาจะเปนผูนํารําไทเกกสืบตอไป เม่ือมีการรวมกลุมไท

เกกใหมข้ึนท่ีสวนสาธารณะอีกสองแหงในป พ.ศ. 2556 สมาชิกท่ีไดรับการฝกอยางเขมขนเหลานี้จึงผลัด

กันไปชวยนําใหกอน และฝกสมาชิกคนอ่ืนเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ  

กลุมไทเกกกลุมท่ี 4 รวมตัวกันเม่ือ พ.ศ. 2553 ในสนามกีฬาเทศบาลฯ ผูสูงอายุราว 10 คน 

รวมกันรําไทเกกในชวงเชา เวลา 5.30-6.30 น. เวลาไลเลี่ยกันก็มีผูสูงอายุท่ีอาศัยอยูใกลกับมูลนิธิทงเซ้ีย

เซ่ียงตึ๊ง รวมตัวกันเปนกลุมเล็ก ๆ ประมาณ 15 คน รําไทเกกตอนเชา เวลา 6.00-7.00 น. บริเวณ

สวนหยอมหนามูลนิธิฯ และป พ.ศ. 2557 ก็มีผูสูงอายุตั้งชมรมเรียกวา กลุมไทเกกแสงศรี อยูบริเวณ

สวนหยอมหนาโรงเรียนธิดานุเคราะห เริ่มเวลา 6.00-7.00 น. โดยขอใหครูฝกจากชมรมไทเกกเทศบาล

นครหาดใหญไปชวยนําและฝกผูนําในชวงแรก  

พ.ศ. 2548 ชมรมไทเกกโรงเรียนศรีนครยังไดติดตอใหอาจารยผูสืบทอดโดยตรงจากตน

ตระกูลหยาง จากประเทศไตหวัน และอาจารยไทเกกจากประเทศสิงคโปรมาสอนผูสูงอายุท่ีสนใจรําไทเกก

อยางจริงจังเปนครั้งคราวดวย โดยรับผูเรียนเพียง 20 และตองเสียคาใชจายในการอบรมเองดวย บางคนก็

ไปเรียนเพ่ิมเติมกับครูสอนไทเกกท่ีกรุงเทพฯ ชมรมไทเกกในหาดใหญยังสงตัวแทนเขารวมแขงขันไทเกก

นานาชาติ ซ่ึงเริ่มราวพ.ศ. 25241 ในประเทศไทย ชมรมไทเกกท่ัวประเทศเริ่มจัดมหกรรมไทเกกแหงชาติ 

ครั้งแรกป พ.ศ.25462  และจัดเปนประจําทุกป ในงานมีการประกวดรําไทเกกแบบตาง ๆ ทําใหชมรมไท

เกกท่ีกระจายในจังหวัดและอําเภอตาง ๆ แตละภาคก็จัดมหกรรมไทเกกทุกปดวย เชน มหกรรมไทเกก

ภาคใตจัดข้ึนในเดือนมีนาคม โดยชมรมไทเกกในแตละจังหวัดจะผลัดเปลี่ยนเวียนกันเปนเจาภาพ  

การรําไทเกกของคนจีนนอกจากจะพบไดในชมรมไทเกกท่ีเกิดจากการรวมตัวของคนจีนแลว 

ยั ง พ บ ได ท่ี  ศู น ย ส ง เ ส ริ ม สุ ขภ าพแ ละ ฟ น ฟู สภ า พผู สู ง อ า ยุ 1 0 5

3 
 ใ น คณ ะพย าบา ลศา สต ร 

                                                           
1 โดย The World Tai Chi Chuan Federation ซ่ึงกอตั้งในสาธารณรัฐไตหวัน เม่ือ พ.ศ. 2523 

จัดประประชุมและแขงขันการรําไทเกก โดยกําหนดประเภทของทารํามาตรฐาน ไดแก ไทเกกลมปราณ 

18 ทา, ไทเกก 85 ทา, 24 ทา, 48 ทา, 42 ทา และการรําเปนหมูคณะ มีการแขงขันทาไทเกกตระกูลตาง 

ๆ ไดแก ตระกูลหยาง เฉิน และซุน นอกจากนี้ยังแขงขันรําพัดกังฟู, กระบี่, และดาบ  
2 ใชชื่อวา การแขงขันไทจี๋ฉวนแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 1 
3 กอตั้งเม่ือ 24 กุมภาพันธ พ.ศ. 2536 ดวยแนวคิดการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ อาจารยพยาบาล

ผูริเริ่มกิจกรรมภายในศูนยฯ มีแนวคิดเรื่องการสรางสุขภาพใหกับผูสูงอายุ เธอหวังวาจะเห็นคนสูงอายุท่ี

มารวมกิจกรรมยิ้มแยมแจมใส สุขภาพจิตดี สุขภาพกายแข็งแรง กระฉับกระเฉง ตางจากภาพท่ีคนท่ัวไป
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มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ท่ีจัดตั้งเม่ือ พ.ศ. 2536 เพ่ือเปนพ้ืนท่ีฝกปฏิบัติงานของนักศึกษาพยาบาล 

ในชวงแรกอาจารยผูเริ่มโครงการชักชวนขาราชการเกษียณอายุภายในมหาวิทยาลัยและหนวยราชการใน

จังหวัด พอคาแมคาชาวจีนในเมืองหาดใหญ ใหมารวมกิจกรรม โดยไมเสียคาใชจาย กิจกรรมจัดข้ึนทุกวัน

จันทร พุธ ศุกร ตั้งแต 8.30-11.30 น. เริ่มดวยการออกกําลังกาย ในชวงแรกศูนยฯ เชิญผูนํากลุมไทเกก

จากโรงเรียนศรีนครมาชวยนําไทเกกและฝกสอนสมาชิก รวมท้ังถายวิดีโอเก็บไวดวย   

 

 

                                                                                                                                                                             
มักคิดวาคนสูงอายุออนแอ เชื่องชา ซึมเศราเหงาหงอย โดยในป พ.ศ. 2535 ภาควิชาอายุรศาสตรและ

ศัลยศาสตรไดสงบุคลากรไปดูงานเรื่องผูสูงอายุท่ีประเทศแคนาดา และเสนอแนวคิดริเริ่มการสงเสริม

สุขภาพในผูสูงอายุ วิภาวีเปนอาจารยประจําคณะพยาบาลศาสตร ท่ีรวมคณะดูงาน หลังจากกลับมาก็มี

โอกาสไปดูงานและฝกการออกกําลังกายท่ีเวิรลดคลับ และฝกรําไทเกกท่ีโรงพยาบาลตํารวจ เธอตัดสินใจ

เลือกไทเกกเปนการออกกําลังกายหลักเนื่องจากเห็นวาท่ีหาดใหญมีคนจีนจํานวนมาก ในชวงเริ่มตนศูนยนี้

เปดใหบริการสัปดาหละ 1 วัน  สมาชิกกอตั้งมี 6 คน ชวงแรกเปนอาจารยเกษียณจากภาควิชาพยาบาล 

เจาหนาท่ีของคณะและมหาวิทยาลัย  อาจารยผูริเริ่มไดชักชวนผูสูงอายุจากโรงพยาบาลสงขลานครินทร

และกลุมผูสูงอายุจีนในหาดใหญใหมารวมกิจกรรม จนจํานวนสมาชิกคอยๆ เพ่ิมเปน 20-30 คน ตอมา

เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2536 ไดขยายวันจัดกิจกรรมเปนสัปดาหละ 2 วัน ระหวางเวลา 7.30-11.30 น. โดย

ใชใตตึกคณะเปนสถานท่ีทํากิจกรรมรวมกันตั้งแตเริ่มตนจนกระท่ังปจจุบัน ตั้งแต พ.ศ. 2540 เปนตนมา 

ศูนยฯขยายเวลาจัดกิจกรรมเปนสัปดาหละ 3 วัน ปจจุบันศูนยฯจัดกิจกรรมทุกวันจันทร อังคาร พุธ บาง

ชวงก็เปดบริการวันพุธ พฤหัส ศุกร ผูสมัครตองมีอายุ 60 ปข้ึนไป อัตราคาสมาชิก 50 บาทตอเดือน ชวง

หลังยังรับผูสนใจท่ีมีอายุไมต่ํากวา 50 ป เปนสมาชิกสมทบดวย กิจกรรมท่ีจัดไดแก วันจันทร มีรําไทเกก 

(มีทุกวัน ผลัดเปลี่ยนใหแตละวันไมซํ้าชุดทารํา) และแอโรบิค วันอังคาร รําไทเกกและระบําผาหรือโนรา

บิค (ใหสมาชิกเลือกกันเอง) วันพุธ รําไทเกกและกระบองชีวิจิตหรือลีลาศ นอกจากนี้มียังมีการใหความรู

ทางวิชาการ การตรวจสุขภาพโดยแพทย จัดทัศนศึกษาปละ 2 ครั้ง กิจกรรมทางศาสนา เชน ทําบุญในวัน

สงกรานต วันวิสาขบูชา ถวายเทียนพรรษาในวันเขาพรรษา จัดกิจกรรมตามประเพณี เชน รดน้ําดําหัว 

ลอยกระทง เปนตน นอกจากนี้ยังเขารวมแขงกีฬา “ชอลําดวนเกมส” (แขงขันกีฬาของกลุม/ชมรม

ผูสูงอายุท่ัวประเทศ) ศูนยฯ นี้ยังใชเปนท่ีฝกปฏิบัติการ วิชาการจัดการสรางเสริมสุขภาพผูสูงอายุของ

นักศึกษาพยาบาล  แพทย ทันตแพทย และทําวิจัย เปนแหลงศึกษาดูงานของกลุมชมรมผูสูงอายุ รวมท้ัง

สถาบันการศึกษาจากตางประเทศ  
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6.2 ชุดทารําไทเกก 

 

ลําดับการออกกําลังกายของกลุมไทเกกแบงได 3 ชุดดังนี้  ไดแก ชุดทาอบอุนรางกาย เริ่ม

จากการกมเงยศีรษะ เอียงคอไปดานซายและขวา หมุนคอ หมุนหัวไหล ยกแขน ยกขา ไขวขา กมลําตัว 

นานประมาณ 10 นาที โดยมีเสียงเพลงประกอบใหเขาจากเทปคาสเซ็ท มีการบอกจังหวะการเปลี่ยน

ทาทาง นับจํานวนครั้งแตละทาเปนภาษาจีน แลวตอดวยไทเกกลมปราณ 18 ทา (ทารําชี่กง (Qigong)1 

วันละ 2 ชุด ซ่ึงเนนฝกการหายใจเขาออกเปนหลัก โดยอาศัยการเคลื่อนไหวสวนตาง ๆ ของรางกายไป

กระตุนการหายใจเขาออก เชน เม่ือกางแขนออกท้ังสองขางพรอมกับเหยียดเขาข้ึนเปนจังหวะหายใจเขา 

เม่ือหุบแขนเขาหากลางลําตัวพรอมกับยอเขาท้ังสองลงเปนจังหวะหายใจออก ทําซํ้าแตละทา 8 ครั้ง 

จากนั้นจึงเริ่มทารําไทเกก 24 ทา และไทเกกมาตรฐาน 85 ทา 1 0 7

2 บางชมรมยังตอดวยไทเกกอยางยอ 24 

ทา, 42 ทา, หรือ 48 ทา ดวย  อยางไรก็ตามชุดทารําท้ังหมดนี้มีพ้ืนฐานจากไทเกก 85 ทา 

ทารําไทเกก 85 ทา ทุกทามีความตอเนื่องกัน อาจแบงไดคราว ๆ เปน 4 ชวง (ดังรูป) แตละ

ชวงตอกันดวยทาหรูเฟงซ่ือปและสือจื้อโซว (กากบาท) เปนทาเตรียมเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนไหว  และมี

ทาเชื่อมตอคือทากาวเทารวบหางนกยูงและทาแสเดี่ยว (วงรี) แทรกในชวงท่ีกําลังจะเปลี่ยนไปเริ่มชุดทา

ถัดไป  ชวงแรกเปนชวงอุนเครื่อง (ทา 1-12)  เปนการเตรียมกลามเนื้อใหคอย ๆ ยืดเหยียดและยืดหยุน 

ชวงท่ี 2 เปนการฝกทรงตัว (ทา 15-44) มีการเดินถอยหลัง เคลื่อนตัวไปดานขาง กมลําตัว หมุนตัวกลับ 

และมีทาท่ียืดกลามเนื้อขามากข้ึน เพ่ือเตรียมการสําหรับชุดทายอยตอไปท่ีตองยืนบนขาขางเดียวและเตะ

อีกขางไปดานบนพรอมกางแขนท้ังสองขาง ชวงท่ี 3 เสริมสรางพละกําลัง (ทา 47-82) มีทาทางท่ีซํ้ากับ

สองชวงแรก โดยจัดเปนชุดยอยแลวทําซํ้าเปน 3 ชุดยอย แตละชุดค่ันดวยทาเชื่อมตอ (กาวเทารวบหาง

นกยูงและทาแสเดี่ยว) ชวงท่ี 4 ผอนคลาย จบลงดวยทา ท่ีคอยๆ ลดการยืดเหยียดกลามเนื้อลง และ

กลับมาท่ีทาปดและผอนคลายลมหายใจ  

                                                           
1 มีท้ังหมด 3 ชุด แตละชุดมี 18 ทา แตละวันทําเพียง 2 ชุด เชน วันจันทร ทําชุดท่ี 1 และ 2 วัน

อังคารทําชุดท่ี 1 และ 3 (ดูภาคผนวก ข) 
2 ดูภาคผนวก ก 
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ภาพท่ี 6.1 แสดงชวงการออกกําลังกายแบบไทเกก 85 ทา 

 

ชวงอุนเครื่อง เปนการเตรียมรางกายสวนตาง ๆ ใหพรอมกับการเคลื่อนไหว การจัดวางเทา 

ขา ลําตัวและการหายใจ ตามดวยทาเชื่อมตอ ไดแก ทารวบหางนกยูงและแสเดี่ยว ซ่ึงจะเปนทาเตรียม

กอนเริ่มทาตอไป สองทานี้จะเตรียมกลามเนื้อลําตัว ขาและแขน มีการกาวเดินไปขางหนาสลับซายขวา 

ยอเขาหนาและยืดขาดานหลัง หมุนลําตัวไปซายและขวา พรอมกับใชมือขางหนึ่งผลักไปดานหนา อีกขาง

เคลื่อนมาดานขาง ทําใหมีการถายน้ําหนักตัวสลับไปบนขาท้ังสองขางอยางชา ๆ และตองหมุนเปดปลาย

เทากอนจะหมุนลําตัว พรอมกับการเคลื่อนไหวแขนสลับขางกัน คลายกับการฝกเดินอยางละเอียดเปน

ข้ันตอนยอย ๆ  ซ่ึงเปนการกระตุนการรับความรูสึกท่ีขอตอ (proprioceptive sense) ท่ีรับน้ําหนักและ

ชวยในการทรงตัว เหยียดยืดกลามเนื้อแขนและขา ทําใหสวนตาง ๆ ท่ีจะเคลื่อนไหวเริ่มตื่นตัว 

เตรียมพรอมสําหรับการเคลื่อนไหวท่ียากข้ึนในลําดับถัดไป  

กอนจะเริ่มชุดทาชวงตอไป มีทาเปลี่ยนทิศทางไปสูกลุมทาตอไป (ทา 13-14) คือยืนเทาชิด 

แขนท้ังสองไขวมาดานหนาระดับอก แลวหมุนลําตัวเปลี่ยนทิศทางเพ่ือเริ่มชวงท่ี 2 เปนการฝกทรงตัว 

ตั้งแตทา 15-25 มีการเดินถอยหลัง เชน ในทาท่ี 17 ตองเดินถอยหลังพรอมกับมือหนึ่งผลักมือไปดานหนา 

ขณะท่ีแขนอีกขางเคลื่อนไปดานหลัง สลับซายขวาพรอมกับบิดลําตัว และหมุนคอใหสามารถมองตามมือ

ไปดวย ทานี้จึงตองใชการประสานสัมพันธระหวางแขน ขา ลําตัว และสายตาเพ่ือควบคุมการทรงตัวและ

สมดุลของรางกาย และทา 22 (ไหตี่เจน งมเข็มกนสมุทร) ท่ียืนลงน้ําหนักท่ีขาขวา เหยียดขาซายไป

13-14 ทาเปลี่ยน

26-27 

3-4  

45-46 

53-54 
68-69 

75-76 

83-84 

2 ฝกการทรงตัว 

(15-25) และ (28-44) 

3  เสริมสรางพละกําลัง

(47-82) 

4 ผอนคลาย

1 ชวงอุนเคร่ือง

(ทา 1-12)   
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ดานหนา แลวกมลําตัวลงแลวเหยียดแขนขวาขนานไปกับขาซาย บังคับใหตองยืดกลามเนื้อหลังและขา

ซาย และตองทรงอยูใหได กอนจบชวงนี้ก็เปนทาเปลี่ยนผาน (เหมือนทา 3-4)  

ทา 28-44 ฝกการทรงตัวท่ียากข้ึนมากข้ึน เริ่มจากการฝกการทรงตัว 1 0 8

1 โดยเดินไปดานขาง 

(ทาท่ี 28 อวิ๋นโสว) เปนการฝกการประสานกันของการมองเห็นกับการ ในขณะยืนยอเขาและเดินไป

ดานขาง โดยหมุนลําตัวและแขนไปดานซายและขวา เลื่อนสลับกับเทาท่ีท่ีกาวไปดานขาง โดยตองมองมือ

และเคลื่อนไปตามการเคลื่อนไหวของมือ และหมุนลําตัวไปทางเดียวกัน  

สวนทาท่ียากข้ึนตองยืนขาเดียว เชน ทา 31 (แยกเตะซายขวา) ตองทรงตัวบนขางเดียว 

พรอมกับยกขาหนึ่งเตะเหยียดออกไปดานบน พรอมกับกางแขนท้ังสองขาง เม่ือตองยกขาขางใดขางหนึ่ง

ข้ึน กลามเนื้อหลังและขาตองเกร็งคางไวเพ่ือทรงทา สวนขาอีกขางหนึ่งก็ตองเหยียดยืดออก ทานี้จึงตอง

อาศัยความแข็งแรงและความยืดหยุนของกลามเนื้อท้ังหมดรวมกัน  เพ่ือรักษาสมดุลของรางกายไวไมให

เอียงหรือลม ดังนั้นหากไมไดผานทาอ่ืน ๆ ตั้งแตตน พอถึงชวงนี้ก็อาจเหยียดขาไดไมสมบูรณ หรือยืนไม

ม่ันคง ทําใหเซลมลงได 

ทาถีบเทาซาย (ทา 32) ถีบเทาขวา (ทา 40,43) มีการงอเหยียดขาท้ังสองขางสลับกันเพ่ือ

ถายน้ําหนักไปมา เม่ือตองกาวเดินไปดานหนา ดานหลัง ทางซายหรือขวา หรือเฉียงไปดานใดดานหนึ่ง 

รวมท้ังมีหมุน พรอมกับวาดขาขวาไปดานหลัง เปนจังหวะท่ีตองยืนลงน้ําหนักอยูบนขาซายขางเดียว ซ่ึง

นับเปนทาท่ียากเพราะตองอาศัยการทรงตัวอยางมากและเคลื่อนไหวอยางเร็ว กลามเนื้อหลังและสะโพก

ตองหดเกร็งเพ่ือใหรางกายทรงตัวอยูไดอยางม่ันคง รวมท้ังมีการยืดของกลามเนื้อในฝงตรงขามดวย สวน

การเตะและถีบปลายเทาออกดานขาง ตองใชการหมุนตัวไปดานหลังอยางรวดเร็วซ่ึงตองใชท้ังพละกําลัง 

และการรักษาสมดุลของรางกาย ทําใหกลามเนื้อขา เขา และสะโพกตองเกร็งและผอนสลับกันไป  

เม่ือฝกยืนทรงตัวบนขาขางเดียวได ในขณะท่ียกขาอีกขางและเคลื่อนไหวแขนท้ังสองแลว 

เพ่ือเตรียมสําหรับการเคลื่อนไหวชวงท่ี 3  เสริมสรางพละกําลัง ในชวงนี้การเคลื่อนไหวจะซํ้าทาทางกับ

ชวงท่ีผานมา โดยเนนในแตละชวงยอยตางกัน เชน การหมุนเอวไปดานซายและขวา โดยท่ีขาท้ังสองยังยอ

และอยูนิ่ง  พรอมกับควบคุมการเคลื่อนไหวท่ีกระดูกสันหลังระดับเอว ตองใชกลามเนื้อหลังท่ีทําหนาท่ียึด

แกนกลางลําตัว  ซ่ึงหากทําไดถูกตองจะทําใหแรงท่ีกดลงบนขอเขาและกลามเนื้อเขาและขอเทาทํางาน

ลดลง ดังนั้นการออกแรงท่ีถูกตองและเคลื่อนไหวชา สมํ่าเสมอจึงไมทําใหเกิดการบาดเจ็บท่ีขอเขาและเทา 

                                                           
1 ระบบท่ีควบคุมการทรงตัวในขณะเคลื่อนไหว ประกอบดวย การมองเห็น การรับรูของขอตอ 

และระบบการทรงตัวท่ีอยูในหูชั้นใน (vestibular system) หากระบบการทรงตัวภายในเสื่อมลง แตการ

มองเห็นและการรับรูในขอตอตาง ๆ ยังดีอยู จะยังสามารถทรงตัวอยูได 



   159 
 

6.3 การฝกไทเกกของผูสูงอายุ 

 

ผูสูงอายุท่ีจะกลาวถึงตอไปนี้ เปนผูท่ีฝกฝนไทเกกอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ และเปนผูท่ีรํา

ไทเกกไดเปนตามแบบแผน งดงาม ทุกคนเคยเขาแขงขันในมหกรรมไทเกกท้ังในประเทศและตางประเทศ 

ตางไดรับเหรียญรางวัลกลับมาแลว และปจจุบันเปนผูนําและครูฝกไทเกกใหกับชมรมไทเกกในอําเภอ

หาดใหญ  

ลิลลี่ วัย 78 ป รางผอมบาง ผิวคอนขางคล้ํา เดินหลังตรง หนาเชิดและเร็ว พูดเสียงดังแต

แหบ  เธอเปนผูนําและครูฝกไทเกกของชมรมไทเกกโรงเรียนศรีนคร  เลนไทเกกมานานกวา 18 ป  การรํา

ไทเกกสงผลทําใหเธอเดินหลังตรง กระฉับกระเฉง  สังเกตจากทาทางการเคลื่อนไหวระหวางการรําไทเกก 

เธอยังสามารถยืนลงน้ําหนักบนขาขางเดียวในขณะท่ีขาอีกขางหนึ่งและมือท้ังสองขางเคลื่อนไหวอยู 

เพราะการเคลื่อนไหวอยางชา ๆ ทําใหกลามเนื้อตองเกร็งตัวท้ังแบบหดสั้นและยืดยาว การทําซํ้าๆ เปน

ประจําทําใหกําลังกลามเนื้อแขนขาเพ่ิมข้ึน กลามเนื้อแกนกลางลําตัว (หลังและหนาทอง) ท่ีเปนตัวหลักใน

การทรงตัวแข็งแรงข้ึน การยืดหดตัวของกลามเนื้อทําใหเลือดไหลเวียนดี อาการปวดเม่ือยท่ีมักเกิดข้ึนใน

ตอนตื่นนอนก็หายไป   

ลิลลี่รําไทเกกเปนประจําสมํ่าเสมอ เม่ืออายุ 55 ป หลังจากหยุดทํางานประจํา เธอจึงรําไท

เกกทุกวันตอนเชาท่ีโรงเรียนศรีนครและฝกซอมเองท่ีบานตอนเย็น ทําใหอาการหอบหืด หายใจไมสะดวก 

และผื่นแพบรรเทาลงอยางมาก สวนอาการทองอืด ขับถายลําบากท่ีเคยเปนในวัยสาวก็บรรเทาลง  

นอกจากนี้เธอยังรําพัดกังฟูและกระบี่ดวย ซ่ึงมีการเคลื่อนไหวรวดเร็วข้ึน ตองใชกําลังแขนขามาก แตละ

ทามียอ ยืดเหยียดของขาและแขนท้ังสองขางมากกวาทาไทเกก 85  มีบางทาตองกระโดดพรอมกับหมุน

ตัวดวย เธอฝกฝนทุกวันจนเขาแขงขันรําไทเกกในงานมหกรรมไทเกของประเทศ และระดับนานาชาติท่ีจัด

ข้ีนในประเทศจีน และเคยไดรับเหรียญทองมาแลว  

ยุพาวัย 78 รูปรางผอมบาง หลังคอมเล็กนอย เปนคนเดินเร็ว เวลาเดินมักมองพ้ืนขางหนา 

ยุพาเคยปวยดวยโรคปอดอักเสบและภูมิแพ มีอาการไอมีเสมหะบอย ๆ เม่ือเธออายุได 58 ป จึงเลิกดูแล

รานเครื่องเขียน และใหเวลาใสใจสุขภาพมากข้ึน ยุพาคิดเสมอวาตนเองไมคอยแข็งแรง เพราะทํางานหนัก

ตั้งแตยังสาว จึงทําใหสุขภาพทรุดโทรม หลังท่ีคอมลงนั้นก็เพราะวาเม่ือกอนตองกมหนาทําบัญชี ตรวจเช็ค

ของทุกวัน แตละวันใชเวลานานหลายชั่วโมง เธอจึงหันมาจริงจังกับการรําไทเกกและใชเวลาไปกับการ

ทองเท่ียว หาความรูเก่ียวกับการดูแลสุขภาพ ชวงท่ีเธออายุ 60 กวาป เพ่ือนของเธอชวนไปทองเท่ียวและ

ออกกําลังกายทุกวันเสารอาทิตย เพ่ือนเคยชวนยุพาเขาอบรมชีวจิตท่ีเชียงใหม ไปเดินปาและเรียนรูวิธีกิน
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อาหารเพ่ือใหปลอดจากมะเร็งและโรคเรื้อรังอ่ืนๆ เธอบอกวาการไปทองเท่ียวแบบนี้ “ทําใหไดสูดอากาศ

ในปาเพราะมีตนไมเยอะ ทําใหสุขภาพดี เพราะอยูแตเมืองแออัด เพ่ือนชวนเราไปหลายท่ี ชีวจิตนี่ก็เพ่ือน

ชวน เม่ือกอนงานเยอะ ยิ้มไมออก เราท้ิงเราปลอยมันแลว ตอนนี้เราใหเวลาดูแลสุขภาพ กลัวปวย เรา

เห็นคนปวยและเคยปวยหนัก จึงไมอยากปวย” (ยุพา, สัมภาษณ) 

ยุพามารําไทเกกท่ีโรงเรียนศรีนครทุกเชาวันหยุด ชวงนั้นเธอฝกซอมเปนประจําสมํ่าเสมอวัน

ละท้ังเชาและเย็น และมีโอกาสเรียนเพ่ิมเติมกับอาจารยไทเกก 1 0 9

1 ท่ีชมรมฯ เชิญมาอบรมดวย  เธอสอนวา 

“เวลาเลนมวยจีนตองรักษาใจใหปลอยวาง ไมคิดวอกแวก จิตวางจึงมีพลัง รวบรวมสมาธิ ศีรษะ คอหลัง

ตรง รางกายตองอยูในแนวตรงเหมือนเสาบาน เม่ือเคลื่อนไหวแขน ขา รางกายตองเคลื่อนไหวอยาง

สมํ่าเสมอ ใหเปนไปตามธรรมชาติ ไมเกร็ง  หากรางกาย จิตใจไมนิ่ง ไมม่ันคง เลือดลมจะไหลเวียน

ผิดปกติ”  เธอมาฝกไทเกก “เพราะอยากใหสุขภาพดี  ท่ีเมืองจีนเขารําอายุยืน  แกชา มีคุณภาพ แกแบบ

แข็งแรง เพราะเวลาเราปวยมันทรมาน”  

เธอยังเขารวมกิจกรรมท่ีศูนยสงเสริมสุภาพและฟนฟูผูสูงอายุภายในคณะพยาบาลศาสตร 1 1 0 2 

และเปนหนึ่งในผูนํารําไทเกกใหกับศูนยฯ ซ่ึงเปนความภูมิใจของเธอมาก วันจันทร พุธ ศุกร ยุพาเปนผูนํา

รําไทเกก  ตั้งแตเวลา 9.00-12.00 น. สมาชิกสวนใหญเปนขาราชการเกษียณอายุ ท้ังหญิงและชายอายุ

ระหวาง 55 ถึง 80 ปประมาณ 50 คน (มีผูชายไมถึงสิบคน)  

วินัย 1 1 1

3 วัย 74 ป รูปรางสูง ผอม เดินเร็ว หลังตรง เขามักจะมาถึงชมรมกอนเวลาเสมอ ชวย

ยกโตะ เครื่องเสียงออกมาเตรียมไวกอน วินัยเขาเริ่มรําไทเกกควบคูกับเลนเทนนิสดวยเม่ืออายุประมาณ 

45 ป เขาเปนสมาชิกชมรมไทเกกโรงเรียนศรีนคร และมีโอกาสเขารวมอบรมการรําไทเกกจากอาจารย

                                                           
1 พ.ศ. 2548 กับกลุมไทเกกโรงเรียนศรีนคร หัวหนากลุมและสมาชิกไดเชิญอาจารยลี่ เกาจาก

เมืองจีน มาสอนใหสมาชิกซ่ึงตองเสียคาเรียนคนละ 1,500 บาท โดยรับผูสนใจเพียง 30 คน มาฝกทุกวัน

ตอน 6-8 โมงเชา เปนเวลา 1 เดือน  และปพ.ศ. 2552 หัวหนาชมรมฯ ก็เชิญอาจารยมาสอนการรําพัด

กังฟูและรํากระบี่อีก ผูท่ีจะเรียนไดตองมีพ้ืนฐานการรําไทเกกมากอน 
2 นอกจากกิจรรมออกกําลังกายแลว ศูนยฯ ยังจัดเวทีใหความรูในการดูแลสุขภาพผูสูงอายุ 

บางครั้งก็เชิญแพทยผูเชี่ยวชาญหรือพยาบาลชํานาญการใหความรู นักศึกษาพยาบาลมาประเมินสุขภาพ

กายและจิต และจัดกิจกรรมสันทนาการใหผูสูงอายุ  
3 เรียนจบโรงเรียนเอกชนจีนในหาดใหญ แลวไปตอวิทยาลัยท่ีปนัง กลับมาทํางานในบริษัทยาง

ไทยปกษใต ตอมายายเปนผูจัดการธนาคารในหาดใหญ กอนหนานี้เขาเลนเทนนิสเปนประจําตอนเย็น เม่ือ

เกษียณอายุการทํางานจึงมาฝกไทเกกเปนประจํา 
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ท่ีมาจากประเทศจีนทุกครั้ง วินัยรําไทเกกไดทุกแบบ รวมท้ังแบบประยุกต ไดแก ทาพัดกังฟู กระบี่ ดาบ 

เปนตน เม่ือ พ.ศ. 2550 เขา ภรรยาและเพ่ือนอีก 5 คน แยกตัวออกมาตั้งชมรมไทเกกเทศบาลนคร

หาดใหญ มีวินัยเปนประธานชมรมฯ ชมรมนี้เริ่มออกกําลังกายทุกวัน 17.30-19.00 น.หยุดวันอาทิตยและ

วันสําคัญในเทศกาลตามประเพณีจีน  

มยุรี 1 1 2

1 ภรรยาของวินัยวัย 68 ป ผอมสูง เดินหลังตรงอกแอน เวลามาพบเพ่ือนสมาชิกจะ

สวัสดีทักทาย ชอบพูดหยอกลอใหคนมีรอบยิ้มเสมอ เธอเคยชอบเตนลีลาศมากอน ภายหลังเปลี่ยนมารํา

ไทเกก แมจะปวยเปนเบาหวานและตองฉีดอินซูลินทุกวัน แตก็มารําไทเกกเปนประจํา ซ่ึงชวยทําให

รางกายไมออนเปลี้ย วันใดท่ีเธออยูบานนั่งนอนเฉย ๆ จะงวงหลับตลอดเวลา แตตื่นข้ึนมาก็ไมสดชื่น ทํา

ใหไมสบายเนื้อสบายตัว หลังจากเลนไทเกกจนไดเหง่ือจะรูสึกสดชื่นและไมคอยเม่ือยตัว  มยุรีและสามี

ชอบไปทองเท่ียวและทํากิจกรรมรวมกับสมาชิกชมรมเปนประจําทุกป เชน เม่ือสองปท่ีแลว ชมรมไทเกก

เทศบาลนครหาดใหญจะไปรวมแขงขันในมหกรรมไทเกกภาคใตท่ีจังหวัดพัทลุง หลังจากแขงขันไทเกก

แลวยังพาสมาชิกไปพายเรือลองแกงท่ีพัทลุง 

นอกจากวินัยและภรรยาจะเปนผูนําไทเกกของชมรมแลว ยังฝกสอนสมาชิกใหเปนผูนําไท

เกกดวย โดยใชเวลาหลังจบกิจกรรมประจําวันเวลาหนึ่งทุม ฝกเพ่ิมเติมใหกับสมาชิกท่ีสนใจอยากเปนครู

ฝกหรือตองการฝกและซักถามเพ่ิมเติม ท้ังสองยังไดรับเชิญใหไปนําและฝกใหกับกลุมชมรมท่ีรวมตัวข้ึน

ใหมดวย ท้ังสองคนตองการเผยแพรการรําไทเกกในกลุมเยาวชนใหมากข้ึน เนื่องจากเห็นวาหากฝกฝน

ตั้งแตอายุยังนอย จะยิ่งทําไดสมบูรณแบบ  แตวัยรุนและเด็กมักสนใจกีฬาท่ีรวดเร็ว วองไว และใช

พละกําลังมากกวา  

ผูสูงอายุท้ังสี่คน เปนผูท่ีฝกไทเกกมานาน 10-20 ป เริ่มฝกตั้งแตอายุประมาณ 45-58 ป ลิล

ลี่ ยุพาและมยุรีหันมาฝกไทเกกเพราะความเจ็บปวยท่ีรบกวนการใชชีวิต ขณะท่ีวินัยสนใจไทเกกเพราะ

สามารถสงเสริมพละกําลัง ท้ังสี่คนเปนตัวอยางของการฝกอยางตอเนื่อง ทําใหรางกายคงสภาพความ

ยืดหยุนได แมวาความเสื่อมตามธรรมชาติจะเกิดข้ึน ก็ชวยชะลอไวได ท้ังยังชวยบรรเทาอาการเจ็บปวยท่ี

                                                           
1 เกิดในหาดใหญ เม่ือเรียนจบระดับมัธยมศึกษาจากหาดใหญ ไดไปเรียนตอระดับอาชีวศึกษาท่ี

ปนัง กลับมาทํางานเปนพนักงานธนาคาร ในชวงวัยทํางานชอบเตนลีลาศ แตเริ่มเปนเบาเหวานเม่ืออายุ

ประมาณ 55 ป ตองกินยารวมกับออกกําลังกาย ในชวงแรกเธอยังคงไปลีลาศ แตเม่ือสามีชวนมารําไทเกก 

เธอจึงเขารวมดวย ภายหลังเลิกลีลาศไป และฝกไทเกกอยางจริงจัง  
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เคยเปนมากอนนี้ดวย  การฝกหัดไทเกกในผูสูงอายุจึงควรเริ่มในชวงท่ีรางกายยังมีความยืดหยุนอยูบาง จะ

ทําใหการเคลื่อนไหวของรางกายตามรูปแบบสมบูรณและสวยงาม 

แตก็มีตัวอยางผูสูงอายุท่ีเพ่ิงเริ่มฝกไทเกกเม่ือมีอายุมากแลว หรือไมไดทําตอเนื่องสมํ่าเสมอ

ติดตอกันเปนป แมวาจะไมสามารถรําทาทางตาง ๆ ไดสวยงามเปนไปตามแบบแผน แตก็ชวยใหความ

เจ็บปวดท่ีเคยมีหรืออาการปวดเม่ือยในตอนเชาลดลง ไมรบกวนการดําเนินชีวิตประจําวันมากนัก และ

ชวยกระตุนใหระบบการทํางานของอวัยวะภายใน เชน การขับถาย การขับเหง่ือ ใหมีประสิทธิภาพดีข้ึน

ดวย  มีผูสูงอายุจํานวนหนึ่งเริ่มหัดไทเกกเม่ืออายุมากแลว เชน วิภา 1 1 3

1 รูปรางคอนขางทวม เดินเร็ว แต

เหมือนลากขาขางหนึ่ง ปจจุบันอายุ 73 ป มารําไทเกกท่ีโรงเรียนศรีนครเปนประจําทุกวัน หลังจากผาตัด

ใสขอเขาเทียมท้ังสองขาง ตั้งแตอายุ 70 ป เพราะสามีของเธอคะยั้นคะยอแกมบังคับใหมารําไทเกก

ตอเนื่องทุกวัน กระท่ังเธอเดินไดคลองตัวมากข้ึน ไมเจ็บหัวเขา แมจะยังมีอาการตึงกลามเนื้อขาอยูบาง นั่ง

ยองไมได แตก็นับวาดีข้ึนมาก ไมทุกขทรมานเหมือนเม่ือกอน ปจจุบันเธอเดินไปจายตลาดเอง ไปทําธุระท่ี

ธนาคาร ทํากับขาวและทํางานบานเอง และดูแลลูกชายท่ีปวยเปนอัมพาตอีกดวย   

นิภารูปรางอวน วัย 86 ป เธอไมคลองแคลวเหมือนสมาชิกคนอ่ืนเพราะปวยเปนเบาหวาน 

ตั้งแตอายุประมาณ 60 ป ทุกเชาเธอเดินออกจากบานซ่ึงอยูหางจากโรงเรียนศรีนครราวสองรอยเมตร 

พรอมกับรมดามยาวคูใจทุกวัน ใชคํ้ายันเวลาเดินข้ึนฟุตบาทหรือบันได นิภาเดินชา คอและลําตัวโนมไป

ดานหนา เดินกางขาออกดานขาง เขางอเพียงเล็กนอย กาวสั้นๆ อยางชาๆ  จังหวะการกาวแตละกาวตอง

เอียงตัวไปขางซายและขวาสลับกัน เม่ือยกขาซายก็เอนตัวไปขางขวา เม่ือยกขาขวาก็เอนตัวไปดานซาย 

แขนแกวงขางลําตัวเล็กนอย ดูเหมือนหุนยนตท่ีกาวสั้นๆ แตสมํ่าเสมอ เวลายืนนาน ๆ ตองหาท่ียึดเกาะ

เพราะรูสึกเหมือนเขาจะทรุด แตก็นั่งนานไมไดเพราะจะรูสึกปวดเม่ือยตัว เม่ือยหลัง เวลาอยูบานเธอจึง

                                                           
1 พอแมของเธอเคยทํางานรับจางในสวนยาง แลวยายเขามาอยูในหาดใหญ เชาบานอยูพรอมกับ

ทํางานในโรงงานยาง วัยเด็กเธอตองชวยพอแมทํางานหารายไดเลี้ยงดูนอง ๆ  ดวยการทํางานคีบยางใน

โรงงานยางในหาดใหญ  เม่ือแตงงานแลวเธอก็ยายไปคีบยางในจังหวัดใกลเคียง ทําใหมีรายไดมากข้ึน สามี

ของเธอทํางานเปนผูจัดการในบริษัทยาง เม่ือหยุดทํางานประจําอายุ 60 ป เธอปวยเปนเขาเสื่อม 

เนื่องจากเจ็บหัวเขาจนตองเดินลากขา นั่งยองไมได งอเขาไมได หลังจากหยุดทํางานประจําเม่ืออายุ 60 ป 

ก็ติดตามสามีมารําไทเกกบางแตไมสมํ่าเสมอเพราะปวดเขา แตหลังจากผาตัดเขาแลว ชวงแรกเธอตองเดิน

ถือไมเทาคํ้ายันตลอดเวลา เพราะยังงอเขาไมไดมาก เธอจึงไมคอยอยากออกจากบาน 
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ตองเปลี่ยนอิริยาบถบอยๆ  เชน เดินไปรดน้ําตนไม นั่งจัดขาวของบนโตะ ลางถวยชาม เธอบอกวาถาวัน

ไหนไมเคลื่อนไหวจะรูสึกปวดเม่ือยและถายไมคลอง  

สุภรณ เริ่มรําไทเกกเม่ืออายุ 66 ป ท่ีสมาคมฮากกาและศูนยสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ ใน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เธอไมเคยปวยเปนโรคเรื้อรัง แตสนใจเขารวมกิจกรรมอ่ืนมากกวา อยางไรก็

ตามเม่ือเธอประสบอุบัติรถชน กระดูกใบหนาแตก เอ็นหัวไหลฉีก ขยับแขนไมได ทําใหตองไดรับการฟนฟู

รางกาย ใชเวลานานประมาณ 10 เดือน ก็สามารถกลับมาเดินและทํางานอยางปกติ เธอเชื่อวาเปนผลมา

จากการออกกําลังกายอยางสมํ่าเสมอท่ีผานมา   

 

6.4 รางกายและผลการฝกไทเกกในผูสูงอายุ 

 

การฝกไทเกกมีแบบแผน รายเอียดท่ียิบยอย เพ่ือจัดรางกายขณะเคลื่อนไหว และตองการ

วินัยในการฝก เพ่ือใหรางกายคุนชินซ่ึงตองใชเวลานานมากกวาสิบปข้ึนไป จึงจะทําใหผูสูงอายุรําได

สวยงามตามแบบแผน และยังสงผลใหรางกายไมเสื่อมเร็วเทากับคนวัยเดียวกัน ตัวอยางผูสูงอายุท่ีเพ่ิงเริ่ม

ฝกไทเกกเม่ือมีอายุมากแลว หรือไมไดทําตอเนื่องสมํ่าเสมอติดตอกันเปนป แมวาจะไมสามารถรําทาทาง

ตาง ๆ ไดสวยงามเปนไปตามแบบแผน แตก็ชวยใหความเจ็บปวดท่ีเคยเปนหรืออาการปวดเม่ือยในตอน

เชาลดลง ไมรบกวนการดําเนินชีวิตประจําวันมากนัก และยังชวยกระตุนใหระบบการทํางานของอวัยวะ

ภายในมีประสิทธิภาพดีข้ึนดวย ไทเกกเปนสิ่งสะทอนความรูสึกตอความเสื่อมของรางกายผูสูงอายุ และใช

จัดการกับรางกายท่ีเสื่อมของผูสูงอายุ  เพ่ือใหพวกเขาสามารถใชชีวิตประจําวันไดอยางปกติ  

งานศึกษาทางวิทยาศาสตรการแพทยยืนยันวาการรําไทเกกเปนการออกกําลังกายระดับเบา 

(mild exercise) เหมาะสมกับผูท่ีเริ่มเขาสูวัยเสื่อมหรือกอนวัยเสื่อม เพราะมีเคลื่อนไหวชา และมีผล

เสริมสรางความแข็งแรง ความทนทานและความยืดหยุนใหกลามเนื้อ และจัดทาทางการเคลื่อนไหวของ

รางกายในยามปกติแลว ยังชวยกระตุนการรับรูของระบบประสาทสัมผัสในขอตอ การรับรูของทาทาง ซ่ึง

เก่ียวของระบบการทรงตัวมากข้ึนดวย  (Tsang  and  Hui-Chan, 2003, 2006) ทําใหการทํางาน

ประสานสัมพันธของระบบการทรงตัวเปนไปอยางราบรื่น จึงชวยปองกันการหกลมท่ีมักเกิดในผูสูงอายุ 

ปกติการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาตามธรรมชาติ กําลังกลามเนื้อจะเพ่ิมข้ึนเร็วเม่ือโตเปน

ผูใหญ และจะมีกําลังสูงสุดเม่ืออายุประมาณ 21 ป 1 1 4

1 หากฝกไทเกกตั้งแตยังเด็ก และตอเนื่อง ความ

                                                           
1 เด็กหญิงมีอัตราของการเพ่ิมกําลังกลามเนื้ออัตราเดียวกับเด็กชายจนถึงอายุประมาณ 12 ป 

หลังจากมีประจําเดือนอัตราการเพ่ิมกําลังจะลดลง ท้ังนี้ข้ึนอยูกับกิจกรรมประจําวันของแตละเพศท่ี

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Tsang%20WW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16571396
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Hui-Chan%20CW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16571396
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แข็งแรงของกลามเนื้อจะคงอยูจนถึงวัยสูงอายุ และทําใหพละกําลังลดลงชามากเม่ืออายุเพ่ิมข้ึน  และอาจ

ทําใหความแข็งแรงของกลามเนื้อเพ่ิมมากท่ีสุดจนถึงอายุ 30 ปได วัยเด็กจึงสามารถเลือกกิจกรรมท่ีมี

ความหนักเพ่ือสงเสริมการเจริญเติบโตและพละกําลังของรางกาย ในขณะท่ีเม่ืออายุเขาสูวัยกลางคน 

รางกายเริ่มเสื่อม กําลังกลามเนื้อก็ลดลงทําใหตองเลือกการออกกําลังกายท่ีมีความหนักไมมากนัก  แต

สามารถชวยใหการทํางานของกลามเนื้อและอวัยวะภายในใหทํางานปกติได  งานศึกษาการควบคุมทาทาง

ขณะอยูนิ่งและเคลื่อนไหว (postural control)1 1 5

1 โดยใชเครื่องมือตรวจจับความเร็วในการตอบสนองของ

กลามเนื้อและเอ็นกลามเนื้อ  พบวาคนสูงอายุตอบสนองตอการเปลี่ยนทาทางและการทรงตัวชา (เชน เม่ือ

มีแรงผลักทางดานหนาในขณะยืน คนปกติจะรักษาสมดุลดวยการกระดกปลายเทาข้ึน กมตัวเพ่ือไมใหลม 

หรือกางแขนออกดวย)  ระบบการรับรูของขอตอในขณะเคลื่อนไหว (dynamic position sense) ชากวา

คนอายุนอย เนื่องจากการเสื่อมของเซลประสาทรับความรูสึกในการตอบกลับของตัวรับความรูสึก 

(receptor) ท่ีจะสงกระแสประสาทออกจากเซลสมองสั่งการกลับไปยังอวัยวะปลายทางใหปรับทาทาง  

การประมวลผลขอมูลในสมองชาเชนนี้ แสดงวาเซลสมองท่ีทําหนารับและสงขอมูลกลับมาท่ีอวัยวะทํางาน

ชาลง  แตก็มีงานศึกษาท่ีแสดงใหเห็นวาการรําไทเกกทําใหเพ่ิมประสิทธิภาพการรับรูภายในขอตอเพราะ

ความชาเปนการย้ําขอตอใหเกิดการเรียนรูและรับสัมผัสการเปลี่ยนแปลงของน้ําหนักท่ีกดลงท่ีผิวขอ  ทํา

ใหมีการตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงของทาทางและขอตอในทิศทางตาง  ๆ มากกวาการออกกําลังแบบ

อ่ืน เชน กอลฟ วายน้ํา (Tsang and Hui-Chan, 2003, 2006) 

การรําไทเกกจึงเหมาะสมกับผูท่ีเริ่มเขาสูวัยเสื่อมหรือกอนวัยเสื่อม เพราะมีเคลื่อนไหวชา 

และมีผลเสริมสรางความแข็งแรง ความทนทานและความยืดหยุนใหกลามเนื้อ สําหรับระยะเวลาและ

ความถ่ีของการฝกฝนรางกาย เพ่ือใหไดผลในการเสริมสรางกําลังและความทนทานของกลามเนื้อ  

                                                                                                                                                                             
ตางกันดวย ทําใหความแตกตางของพละกําลังของชายและหญิงตางกัน โดยเฉลี่ยผูหญิงมีกําลังความ

แข็งแรงเปน 2 ใน 3 ของผูชาย และจํานวนกลามเนื้อก็เทากับ 2 ใน 3 เชนกัน    
1 ตองอาศัยการทํางานรวมกันของระบบรับความรูสึก (Sensorimotor performance  motion 

sense and dynamic position sense)  ไดแก  Proprioception sense การรับรูความรูสึกในขอตอ

ลดลงในผูสูงอายุ ซ่ึงจะเปนตัวรับรูสึกท่ีบอกเราวาขอตอขา แขน ลําตัวของเราอยูในทาทางใด ท้ังในขณะท่ี

รางกายอยูนิ่งและกําลังเคลื่อนไหว (Coordinated gait pattern) การประสานสัมพันธกันของรยางค 

ลําตัวในขณะเดิน  ดังนั้นการฝกควบคุมสมดุลของรางกาย เทากับการจัดรางกายสวนตาง ๆ ใหสามารถอยู

นิ่งหรือไมโอนเอน เอียงหรือลมในขณะท่ีมีการเคลื่อนไหวของระยางคสวนอ่ืน ๆ ตามทิศทางท่ีตองการได 

และมีการถายเทน้ําหนักไปตามธรรมชาติ 
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โดยท่ัวไป แตละครั้งตองทําตอเนื่องนาน 45 นาที อยางนอย 3 ครั้งตอสัปดาห ติดตอกันนาน 12 สัปดาห 

จะทําใหรางกายคุนเคย จดจําการเคลื่อนไหว และคงสภาพของความยืดหยุนกลามเนื้อได จากตัวอยาง

ผูสูงอายุสองกลุมท่ีฝกไทเกกในวัยกลางคน รางกายยังพอมีความยืดหยุนบาง การฝกอยางตอเนื่องและ

สมํ่าเสมอจึงทําใหพวกเขารําไดสวยงามตามแบบแผน   

ผลทางสรีรวิทยาหรือการเปลี่ยนแปลงภายในรางกายจะเกิดข้ึนทันทีท่ีเริ่มออกกําลังกาย 

เพราะการเคลื่อนไหวไปกระตุนเซลประสาทท่ีเลี้ยงกลามเนื้อทําใหกลามเนื้อหดตัว และเพ่ิมจํานวนหลอด

เลือดฝอยในกลามเนื้อ ทําใหหัวใจตองสูบฉีดเลือดมากข้ึน ประสิทธิภาพการนําออกซิเจนไปใชเซลท่ัว

รางกายสูงข้ึน  ทําใหกลามเนื้อท่ีเก่ียวของโดยตรงขณะเคลื่อนไหวมีความทนทานในการออกแรงนานข้ึน 

การเคลื่อนไหวบอย ๆ จึงกระตุนการทํางานของกลามเนื้อ หลอดเลือด ทําใหเซลในรางกายไดรับ

สารอาหารและพลังงานเพ่ิมข้ึน หลักการออกกําลังกายเพ่ือเพ่ิมพูนความแข็งแรง (ท้ังปริมาณและกําลัง) 

กลามเนื้อ จึงตองมีความถ่ีบอย (frequency) และระยะเวลา (duration) ท่ีเหมาะสม  เพ่ือจะสามารถ

สงเสริมและคงสภาพของการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน แตสําหรับผูสูงอายุ มีอัตราการเสื่อมถอยของเซล

มากกวาและอัตราการเพ่ิมกําลังนอยกวาวัยเด็กและหนุมสาว การคงสภาพผลของการฝกจึงตองทําอยาง

ตอเนื่อง  จึงจะสามารถคงสภาพความทนทานของกลามเนื้อท่ีควบคุมการเคลื่อนไหวรางกายไดอยาง

ราบรื่น เพ่ือใหไดผล เสริมสรางความแข็งแรง (strength) 1 1 6

1 ความทนทาน (endurance) 1 1 7

2 ของกลามเนื้อ

และเอ็นขอตอ ฝกการประสานสัมพันธสัมพันธของอวัยวะท่ีเก่ียวของกับการทรงตัวและการเคลื่อนไหว ซ่ึง

จะชวยลดความเสี่ยงในการลมของผูสูงอายุ ตองใชเวลาฝกตอเนื่องอยางนอย 12 สัปดาห (Ni, 2014)   

                                                           
1 หมายถึง ความแข็งแรงของกลามเนื้อและจํานวนเสนใยกลามเนื้อท่ีมากข้ึนเม่ือออกกําลังกาย 

ทําใหสามารถออกแรงยกของหนักกวาเดิมได เชน กอนกําลังกายสามารถยกน้ําหนักไดสูงสุด 10 กิโลกรัม 

ก็เกิดอาการลาแลว แตเม่ือออกกําลังกายไดระยะหนึ่ง (ตอเนื่อง 1 สัปดาหข้ึนไป) จะสามารถยกน้ําหนัก 

10 กิโลกรัมไดไมยากและจํานวนครั้งมากข้ึน โดยไมเกิดอาการเม่ือยลา หรือยกของท่ีหนักมากกวา 10 

กิโลกรัมได   
2 ความทนทาน (endurance) หมายถึง ความสามารถของกลามเนื้อท่ีจะทนตอการเม่ือยลา และ

ความสามารถในการฟนตัวจากความเม่ือยลา เชน กอนออกกําลังกาย เม่ือตองยืนนาน 15 นาทีก็รูสึก

เม่ือยขาแลว แตหลังจากออกกําลังกายสมํ่าเสมอระยะหนึ่งแลว  สามารถยืนไดนานถึง 30 นาทีหรือ

มากกวา แสดงวาความทนทานของกลามเนื้อเพ่ิมข้ึน และยังหมายถึงความสามารถในการออกกําลังกายได

นานมากข้ึน โดยไมรูเหนื่อยดวย  
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การฝกรางกายของผูสู งอายุดวยการออกกําลังกายแบบไท เกกจึงตองอาศัยวินัย 

(discipline) 1 1 8

1 การจัดระเบียบรางกาย จังหวะในการเคลื่อนไหวรางกาย มีการกําหนดลําดับท่ีชัดเจนวา

ตองเริ่มดวยอะไรกอน เชน ทาเริ่มตน ตองยอเขา ถายน้ําหนักไปขาซาย หมุนปลายขวาหันออก หมุน

ลําตัว ขณะเดียวกันคอยเคลื่อนมือท้ังสองขาง  จึงจะสามารถสรางและจัดรางกายท่ีเสื่อมใหสามารถ

ควบคุมการเคลื่อนไหวและการใชรางกายไดในชีวิตประจําวัน  แตหากลดความถ่ีบอยของการฝกลง เชน 

จาก 3 ครั้งตอสัปดาหเปน 2 ครั้งสัปดาห จะยังคงสภาพของความเปลี่ยนแปลงตอไปอีกอยางนอย 10 

สัปดาห และชะลอการฝอของกลามเนื้อได  

หลักการเคลื่อนไหวขณะรําไทเกกคือตองควบคุมการเคลื่อนไหวตั้งแตปลายเทา เขา ขา เอว 

ลําตัว ข้ึนมาจนถึงแขนและศีรษะ ทุกสวนผอนคลาย หมายถึง ไมตองเกร็งจนนิ่งแข็งเหมือนกับขณะยก

ของ และศูนยกลางของเคลื่อนไหวอยูท่ีเอว (ลําตัว) เปรียบเอวซ่ึงเปนแกนกลางลําตัวเหมือนพวงมาลัยรถ

ท่ีใชควบคุมบังคับทิศทางการเคลื่อนไหวสวนอ่ืนของรางกาย การหมุนปลายเทาเปลี่ยนไปทางขวา ก็จะ

ตามดวยการหมุนเอวขณะท่ีหลังตรง ซ่ึงก็จะดึงเอาสายตามองตามไปดวย สวนนี้ชวยควบคุมการทรงตัว 

หลังจากนั้นก็เคลื่อนแขนและขาไปตามแบบแผนแตละทวงทา การหมุนลําตัวไปพรอมกับการมองตามมือ  

การรําไทเกกตองทําใหครบตั้งแตตนจนจบ บางทาหากทําไมถูกตองก็จะไมเกิดผลในทาทาง

ตอไป เชน หากไมเริ่มจากกลุมทาอุนเครื่องท่ีชวยเตรียมใหกลามเนื้อแขนขายืดหยุนมากข้ึน เม่ือตองยืน

บนขาขางเดียว พรอมกับเตะเหยียดอีกขางหนึ่งไปดานหนาใหปลายเทาสูงกวาเอว ขณะท่ีแขนท้ังสองกาง

ออกเหนือศีรษะ จะทําไดไมสมบูรณ เพราะขาดานในจะตึงและเหยียดออกไมสุด เหยียดคางไวไมได ยืน

ทรงตัวไมอยู หรือเซไปดานขาง และอาจเกิดการบาดเจ็บของกลามเนื้อได 

จะเห็นไดวาในชวงเริ่มตน เริ่มจากการกาวเทาไปดานหนาสามสี่กาว แตละกาวจะมีการ

เคลื่อนไหวของแขน และลําตัวสวนบน เพ่ือรักษาสมดุลรางกายในขณะท่ีตองเคลื่อนไหวอยูตลอดเวลา  

แขนท้ังสองขางมักจะเคลื่อนไปในทิศทางสลับกัน ยกเคลื่อนข้ึนหมุนเขาในหรือออกนอกสลับกัน  และ

สัมพันธกับการพลิกหงายฝามือ บางทาก็กําหมัด บางทาก็เหยียดออก  การเคลื่อนของแขน มือ ถูกควบคุม

ใหเปนไปจังหวะของการเดิน ยอเหยียดเขา และหมุนลําตัว  เปนการฝกการประสานสัมพันธสวนตางๆ 

                                                           
1 Foucault กลาววาระบอบวินัยเปนเครื่องมือสมัยใหมท่ีใชกํากับรางกายของคนในสังคม โดย

อาศัยพ้ืนท่ี และการจัดตารางเวลา  ลําดับ ซ่ึงเปนแบบแผนควบคุมกิจกรรม เปนการบังคับควบคุมให

ทําซํ้า  ใหรางกายคุนชินและปฏิบัติจนรูสึกวาเปนเรื่องปกติ รางกายจึงกลายเปนพ้ืนท่ีท่ีจัดการและสราง

ข้ึนใหมได 
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ของรางกาย (coordination) 1 1 9

1 การเคลื่อนไหวของแขนในทาท่ีมีลักษณะกางออกดานขาง ยกข้ึน หรือ

เหยียดไปดานหลัง ทําใหมีการยืดขยายของกระดูกซ่ีโครงและกระตุนการขยายทรวงอก เปนกลไกท่ีชวย

กระตุนใหเกิดการหายใจเขา ทําใหมีการทํางานของระบบหัวใจและหลอดเลือดดีข้ึน ไมเหนื่อยงาย นอน

หลับงายและลดความวิตกกังวล (Frye, 2007) จังหวะการเคลื่อนท่ีของไทเกกท่ีสมํ่าเสมอ เปนการบริหาร

กลามเนื้อกระบังลมและกลามหนาทองและซ่ีโครงท่ีทําหนาท่ีชวยในการหายใจ  

การเคลื่อนไหวอยางชา ๆ นอกจากจะไมทําใหเกิดการบาดเจ็บแลวยังเพ่ิมกําลังกลามเนื้อ 

(strength) ท่ีชวยในการทรงตัวดวย เชน กลามเนื้อหลังสวนลาง กลามเนื้อสะโพก ตลอดจนกลามเนื้อขา

และกลามเนื้อในฝาเทา การกาวขาไปดานหนาและหลัง สลับกับการเหยียดยืดของกลามเนื้อตนขาและ

นอง ทําใหมีการยืดกลามเนื้อและเอ็นขอตอยังเพ่ิมความยืดหยุนของกลามเนื้อ (flexibility) 1 2 0

2 ทําใหเกิด

ความคลองแคลว (agility) 1 2 1

3 และคลายความปวดเม่ือยเพราะการยืดหดกลามเนื้อจะไปกระตุนการ

ไหลเวียนเลือดมาเลี้ยงสวนปลายไดดี ยังชวยกระตุนการรับรูของระบบประสาทสัมผัสในขอตอ การรับรู

ของทาทาง ซ่ึงเก่ียวของระบบการทรงตัวมากข้ึนดวย  (Tsang  and Hui-Chan, 2003, 2006) ทําใหการ

ทํางานประสานสัมพันธของระบบการทรงตัวเปนไปอยางราบรื่น จึงชวยปองกันการหกลมท่ีมักเกิดใน

ผูสูงอายุ  

นอกจากนี้งานศึกษาดานประสาทวิทยาพบวาการรําไทเกกซ่ึงเปนการออกกําลังกายอยาง

เบา (mild exercise) มีผลกระตุนการทํางานของสมอง ทําใหอารมณดีข้ึน รูสึกสบายใจ เพราะการ

เคลื่อนไหวรางกายภายนอกไปกระตุนการไหลเวียนเลือดในสมองสวนหนา (premotor cortex) ซ่ึง

ควบคุมการเคลื่อนไหว และสมองสวนฮิปโปแคมปส (ทางเชื่อมของสมองสองซีก) มากข้ึน ท้ังสองสวนเปน

พ้ืนท่ีเก็บความทรงจําระยะยาว (Soya, 2014) ดังนั้นการออกกําลังกายอยางเบาจึงสามารถปองกันความ

เสื่อมของสมองสวนการรับรูและการเรียนรู (cognition) ในผูสูงอายุได และหากตองการคงสภาพผลท่ีได

จากการออกกําลังกายจะตองออกกําลังกายเปนประจําสมํ่าเสมอ ติดตอกันนาน 2 ป (Tamura, 2014)  

                                                           
1 หมายถึง การเคลื่อนไหวของแขนขา ลําตัว สายตา ไปพรอมกันในหลายทิศทาง และการ

เคลื่อนไหวราบเรียบ มีประสิทธิภาพ  
2 คือความสามารถในการยืดยาวและหดตัวกลับของกลามเนื้อในขณะเคลื่อนไหวไดเต็มชวงการ

เคลื่อนไหวของขอตอนั้น ๆ และหดตัวกลับไดราบรื่น ไมมีความฝด ยึด ตึง   
3 คือความสามารถเคลื่อนไหวไดอยางรวดเร็ว ไมติดขัด  

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Tsang%20WW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16571396
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Hui-Chan%20CW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16571396
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จากการฝกไทเกก ทําใหลิลลี่ ยุพา วินัย มยุรี ยังใชชีวิตประจําอยูดวยความปกติ ไปเดินซ้ือ

ของในหางสรรพสินคาในวันหยุด ไปธนาคาร ไปหางสรรพสินคาเปดใหม ไปทําบุญ ทอดผาปา ทอดกฐิน 

และรวมงานสังสรรคท่ีเทศบาลจัดข้ึน ไปทองเท่ียวตางจังหวัดรวมกับเพ่ือนชมรมและเพ่ือนเกา บางคนก็

จัดทัวรไปตางประเทศทุกป ขณะท่ีนิภา วิภา และสุภรณก็ยังสามารถไปไหนมาไหนเอง เพียงแตจํากัดพ้ืนท่ี

การเคลื่อนไหว เชน ไปทํากิจกรรมใกล ๆ บาน หรือจะออกไปไกล ๆ ตองใหลูกไปรับสงหรือจางรถรับจาง 

บางครั้งก็เลือกจะไมไปสถานท่ีบางแหงเพราะเห็นวาไมสะดวก เชน การตัดสินไปไปรวมกีฬาผูสูงอายุ

เพราะตองเดินข้ึนลงอัฒจันทรในสนามกีฬา การไมไปเท่ียวน้ําตกเพราะตองเดินผานพ้ืนท่ีสูงต่ํา และ

ระหวางเดินทางจะเขาหองน้ําก็ลําบาก เปนตน  

ผูสูงอายุใชไทเกกเปนเครื่องมือหนึ่งชะลอไมใหรางกายชํารุดเร็วเกินไป เพ่ือจะสามารถ

เคลื่อนไหวและใชชีวิตประจําวันดวยตนเองไดอยางปกติ  ขณะเดียวกันการรําไทเกกของผูสูงอายุก็เปนขอ

ยืนยันประการหนึ่งวา พวกเขาตระหนักถึงความไมสบายกายท่ีเกิดจากความเสื่อมของรางกาย  นอกจากนี้

ผูสูงอายุยังมีวิธีปฏิบัติตอรางกายในดานอ่ืน ๆ ดวย ในบทตอไปจะไปทําความเขาใจการชีวิตประจําวันท้ัง

ในบานและนอก รวมท้ังการจัดการกับพ้ืนภายในบานของผูสูงอายุเหลานี้  
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บทท่ี 7  

ความเส่ือม ความเปราะ ของชีวิต 

 

แมวาผูสูงอายุจํานวนหนึ่งจะพยายามอยู กับความเสื่อมของรางกายตนเองดวยการ

เคลื่อนไหว การกิน การจัดการกับความจํา การจัดพ้ืนท่ีในบาน ใหสามารถใชชีวิตอยางปกติในยามสูงวัยได 

แตก็หลีกเลี่ยงความเสื่อมตามธรรมชาติไมพน ความออนแอและเปราะบางของรางกายสูงวัยประจักษแก

ตนเองเม่ือถูกกระทบกระท่ัง เชน ประสบอุบัติท้ังท่ีเกิดจากตนเอง เชน หกลม ปวย ทําใหพวกเขาตองปรับ

การชีวิตใหม และทําใหเห็นความแกชัดเจนข้ึน ความแกในสายตาของผูสูงอายุจีนจึงหมายถึงการเจ็บปวย 

การเคลื่อนไหวไมไดเหมือนเดิม ในบทนี้แสดงตัวอยางผูสูงอายุ 4 ราย ท่ีประสบเหตุตาง ๆ กัน ท่ีทําให

พวกเขาตองลดและจํากัดกิจกรรมของตนเอง ปรับเปลี่ยนการใชชีวิตประจําวัน และทําใหเห็นความรูสึก

ตอความเสื่อมของรางกายท่ีเพ่ิมข้ึน และการเตรียมการสําหรับอนาคต 

รายแรก เม่ือสุมาลีปวยเปนอัมพาตจากเสนเลือดสมองตีบ ความขัดใจเกิดข้ึนเม่ือสุมาลีปวย

และไมสามารถออกนอกบานและไปรองเพลงคาราโอเกะไดเหมือนเดิม เธอนั่งจับเจาบนเตียง คูกับฮอน 

สามีท่ีเคยขับรถออกไปนอกบานดวยกันทุกเชา ท้ังคูยายท่ีนอนลงมานอนชั้นลาง และไมออกไปรองเพลง

อีกเลย  

เหตุเกิดท่ีหอประชุมซุนยัดเซน เวลาเชา 1 ธันวาคม 2557 ขณะท่ีสุมาลีกําลังรองเพลงคารา

โอเกะ จูๆ ก็รูสึกวาเสียงไมออก ขยับลิ้นและปากลําบาก ชาแขนและขาซาย และหนามืดลมลงกลางเวที 

ทุกคนในหอประชุมตกใจ เพ่ือนท่ีนั่งรออยูขางเวทีเขาชวยพยุง ฮอนพาเธอไปสงโรงพยาบาลสงขลา

นครินทร นอนรอสังเกตอาการหนึ่งคืน แพทยวินิจฉัยวาปวยเปนเสนเลือดในสมองตีบ ทําใหแขนขาขาง

ซายออนแรง และพูดลําบาก ชวงท่ีพักรักษาตัวอยูในโรงพยาบาล เขาไปอยูเปนเพ่ือนภรรยาท่ีโรงพยาบาล 

โดยจางคนคอยดูแลอยูดวย ฮอนกลับบานตอนบายจึงตองอยูบานคนเดียว ตอนเย็นลูกชายคนเล็กและ

ครอบครัวจะมากินขาวดวย ชวงนี้ฮอนจึงหายหนาไปจากเวทีรองเพลง แตก็ยังขับรถออกมากินขาวเชา 

บางวันแวะมานั่งคุยท่ีสมาคมบาง เพ่ือนโทรไปคุย แวะมาเยี่ยมเยียนบาง อีกเดือนหนึ่งตอมาเม่ือแพทย

อนุญาตใหสุมาลีกลับมาฟนฟูท่ีบาน จึงไปพักท่ีบานของลูกสาวคนโตซ่ึงอยูใกลกับคลินิกกายภาพบําบัด

และโรงพยาบาล ชวงเชาเธอตองไปทํากายภาพบําบัดท่ีคลินิก ดวยออกกําลังกายแขนขา ลุกนั่งและฝก

เดิน ตอนเชาฮอนจึงแวะมาพบสุมาลีท่ีบานลูกสาวจนกระท่ังบาย นั่งรองเพลง บางทีก็ดูหนังเปนเพ่ือน

ภรรยา ชวยอาบน้ําแตงตัว กินขาวเย็นเสร็จก็ขับรถกลับบานตนเอง สุมาลีฟนฟูรางกายอยูนาน 6 เดือน 

จนเดินไดโดยอาศัย walker ท้ังสองก็ยายกลับบานตนเอง    
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ฮอนยายเตียงท่ีเคยนอนเลนตอนกลางวันจากหองดานในออกมาท่ีสวนหนาของบานท่ีเคย

วางโซฟา ตอเตียงใหมสําหรับภรรยาโดยติดลอเขากับขาเตียง และใชทํ่าน้ําพลาสติกทําเปนโครงรอบเตียง

สี่ดานสําหรับกางมุง ท้ังสองเตียงวางเคียงกัน เวนชองวางตรงกลางบานไวเดิน และทําเกาอ้ี ตอนนี้ท้ังสอง

คนไมคอยออกจากบาน สุมาลีบอกวาขัดใจท่ีตองเดินดวยไมเทาสี่ขา ท่ีทําใหออกไปนอกบานไมสะดวก จะ

เขาหองน้ําก็ลําบาก เพราะยังควบคุมการขับถายไมคอยได เวลาออกนอกบานตองใสผาออมรูสึกไมสบาย

ตัว จากท่ีเคยไปรองเพลงทุกวัน ตอนนี้ก็ไมไดไปเพราะเสียงแหบและพูดไมคอยคลอง และพลอยทําให

ฮอนไมไดออกไปไหนดวย ตอนนี้ฮอนขับรถออกไปซ้ือกับขาวตอนเชา หรือซ้ือของใชของเล็กๆ นอยๆ แลว

ก็รีบกลับบาน 

รายท่ีสอง สุภรณ เกิดอุบัติรถยนตชนสะพาย เม่ือบายวันหนึ่ง แดดกําลังรอนจัดแมจะเปน

ชวงหลังลอยกระทง ท่ีมีฝนตกลงมาแลว รถตุกตุกท่ีสุภรณโดยสารกลับบานเกิดเบรกแตกขณะข้ึนสะพาน

ขามคลอง อีกเพียงไมก่ีรอยเมตรก็จะถึงบานของสุภรณ  คนขับจึงหักหลบไปชนกับคอสะพาน ทําให

สุภรณซ่ึงนั่งอยูเพียงคนเดียวทายรถ ศีรษะดานซายกระแทกกับรถ หัวแตก ฟนหัก กระดูกเบาตาซายแตก 

แวนตาท่ีสวมอยูหักและท่ิมแทงใบหนาจนเลือดออก สุภรณรูสึกวามีของเหลวเหนียว รสเค็มซึมเขามาท่ี

ปาก  พรอมกับอาการหวืด โลกหมุนมืดดับไปชั่วครู ตื่นข้ึนมาอีกทีสุภรณก็พบวาตนเองนอนอยูบนเตียงใน

โรงพยาบาล มีสายน้ําเกลือโยงมาท่ีแขน รูสึกเจ็บระบมท่ีใบหนา แกมบวมและมีรอยฟกช้ําท่ีแขนและ

หัวไหลท้ังสองขาง ขยับตัวเม่ือใดก็เจ็บราวไปท่ัวตัว เม่ือชั่วโมงท่ีแลว คนขับรถและเพ่ือนบานพาตัวสง

โรงพยาบาล เพ่ือนบานเลาวาตอนท่ีเห็นสุภรณสลบในรถ เลือดทวมใบหนา ดูนากลัว คิดวาจะไมรอดเสีย

แลว สุภรณนอนหมดสติไปครึ่งวันขณะพักรักษาตัวท่ีโรงพยาบาลหาดใหญ  

ผูเขียนไปเยี่ยมเธอในวันรุงข้ึน ท่ีหอผูปวยรวม แผนกศัลยกรรมท่ัวไป ท่ีโรงพยาบาลหาดใหญ 

เธอยังพูดคุยได แตขยับตัวลําบากมาก มีรอบฟกช้ําท่ีใบหนา แขนและขา ชวงท่ีนอนปวยอยูในโรงพยาบาล 

เธอนอนไมคอยหลับเพราะในหอผูปวยมีคนเดินเขาออกตลอดเวลา ใชเวลานอนอยูบนเตียงตลอดท้ังวัน 

นานครั้งจึงพลิกตะแคงตัวบาง ในหอผูปวยเต็มไปดวยคนปวยท่ีไดรับอุบัติเหตุ มีท้ังเด็กและผูใหญ บางครั้ง

ก็ไดยินเสียงคนโอดโอยเพราะความเจ็บปวดบาง เสียงรองไหของญาติบาง และเสียงพูดคุยกันเซ็งแซ เตียง

อีกแถวถัดไป มีคนไขเจ็บหนัก ติดเครื่องชวยหายใจท่ีมีเสียงดังเปนจังหวะ สุภรณท้ังสงสารคนเหลานี้ แตก็

รูสึกสงสารตัวเองท่ีตองมานอนเจ็บหนักท่ีสุดเทาท่ีเคยเปนมาในชีวิต สองวันแรกท่ีมานอน ยังไมมีคนเฝา

ตอนกลางวัน เธอเฝารอเวลาเย็นท่ีลูกชายและหลานจะมาเยี่ยมและนั่งเปนเพ่ือน กอนจะกลับไปตอนคํ่า 

หลานชายท่ีตอนนี้โตเปนวัยรุนแลว เขามากอดและขอใหเธอหายปวยเร็ว ๆ ทําใหเธอดีใจมาก เธอเลาดวย

รอยยิ้มและนัยนตาสุขวาว เพราะตอนท่ีหลานชายยังเรียนชั้นประถมเขาจะมานอนหองเดียวกับสุภรณ ทํา
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ใหท้ังสองสนิทกันมาก หลานชายยังสอนเธอใชคอมพิวเตอร แตเม่ือหลานชายโตเขาสูวัยรุนก็สนใจเกมใน

อินเตอรเน็ตมากกวา เม่ือเธอปรึกษาเรื่องเก่ียวกับคอมพิวเตอรหลานมักแสดงทาทางรําคาญ ทําใหเธอหาง

เหินกับหลานชายไป 

อีกสี่วันถัดมาแพทยท่ีดูแลเธอแจงวา เธอมีเอ็นหัวไหลฉีก ซ่ึงไมนาเปนหวง พักสักระยะหนึ่ง

แลวคอยไปทํากายภาพบําบัด สวนกระดูกเบาตาและโหนกแกมท่ีแตกนั้น แพทยถามความเห็นวาจะผาตัด

หรือไม แตเนื่องจากเธออายุมากแลว แพทยคิดวาอาจจะไมจําเปน อยางไรก็ตามข้ึนอยูกับตัวเธอและญาติ

จะยินยอมหรือไม เธอตอบไปวาเธอยังแข็งแรงอยูนาจะผาตัดได แตหมออีกทานหนึ่งท่ีเธอสนิทสนมมา

นาน ใหความเห็นวาไมควรผาตัดเพราะเธออายุมากแลว เขาใหขอมูลวาคนสูงอายุมาก มักมีปญหาแทรก

ซอนระหวางและหลังผาตัด เนื่องจากตองใชยาสลบ บางคนอาจไมฟนข้ึนมาหลังจากผาตัด ทําใหเธอกลัว

และตัดสินใจไมผาตัดในท่ีสุด  

หลังจากนั้นลูกชายของเธอจึงจางคนดูแลจากศูนยบริบาลผูปวยและผูสูงอายุเอกชนแหงหนึ่ง

มาเฝาขางเตียง เปนหญิงวัยกลางคนเพ่ือ ชวยเหลือเรื่องทําความสะอาดรางกาย ใสเสื้อผา ปอนอาหาร

ระหวางท่ีพักอยูในโรงพยาบาล  ศูนยฯ สงพนักงานมาสองคน ผลัดเชาคนหนึ่ง และอีกคนอยูเฝาชวงเย็น

ถึงเชาอีกวัน  

เม่ือแพทยอนุญาตใหสุภรณออกจากโรงพยาบาล เธอยายไปพักฟนท่ีศูนยดูแลผูสูงอายุ

เอกชน เพ่ือฟนฟูรางกายกอน เนื่องจากเธอยังชวยเหลือตัวเองไมไดดี ยังเจ็บแขนซาย เวลาลุกจากเตียง

ลําบาก อาบน้ําและใสเสื้อผาไมถนัด จําเปนตองมีคนชวยเหลือ พยุงเดิน จัดเตรียมอาหารให วันจันทรถึง

ศุกรเธอตองอยูลําพังในบาน เกรงวาเกิดอุบัติเหตุจะไมมีใครชวยเหลือ เนื่องจากลูกชายและลูกสะใภตอง

ไปทํางาน กวาจะกลับมาก็เย็น สวนวันหยุดสุดสัปดาหตองไปรวมกิจกรรมท่ีโบสถ สุภรณซ่ึงเริ่มกลัวการอยู

บานลําพัง จึงไปพักฟนท่ีศูนยดูแลผูสูงอายุกอน  

สถานพักฟนผูสูงอายุอยูในซอยเพชรเกษม เขาไปลึกประมาณ 1 กิโลเมตร เปนอาคาร

พาณิชย 3 ชั้น 3 หองติดกัน พ้ืนท่ีวางดานขางปลูกตนมะมวง ชะอม และไมเลื้อย และมีแปลงผักสวนครัว

เล็กๆ ปลูกมะเขือ ตะไคร ใบกระเพราะ มะกรูด เปนตน ซ่ึงนํามาใชประกอบอาหารใหกับผูสูงอายุ 

เจาของสถานพักฟนฯ เปนพยาบาลท่ีลาออกมากอนเกษียณ เริ่มตนจากการรับดูแลเฝาไข

ญาติผูสูงอายุคนสองคน หลังจากนั้นก็เชาตึกแถวแหงนี้หองเดียวกอน รับดูแลผูสูงอายุและผูปวยพักฟน 

และขยายพ้ืนท่ีเปนสามหอง ชั้นลางมีเตียงผูปวย 6 เตียง ชั้นบนมีผูปวยอีก 8 เตียง เรียงเปนสองแถว

เหมือนหอผูปวยในโรงพยาบาล แตละเตียงมีมานท่ีสามารถรูดก้ันเปนสวนตัว ดานขางหัวเตียงมีลิ้นชัก

พลาสติกขนาด 3 ชั้น สําหรับใสของใชสวนตัวของผูปวย สุภรณอยูเตียงดานหนาประตูทางเขา ถัดไป
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ดานขางเปนหญิงสูงอายุวัย 74 ป ท่ีปวยเปนโปลิโอท่ีขาสองขาง พอชวยเหลือตนเองไดบาง เธอมาอยูท่ีนี่

นานสองเดือนแลว รอจนกวาบานท่ีกําลังซอมจะเสร็จ เธอยังโทรศัพทสั่งของใหลูกคา และเปนคนเดียวใน

ชั้นนี้ท่ีพูดคุยกับสุภรณได  ตรงขามกับเตียงของสุภรณเปนหญิงสูงวัยปวยเปนอัมพาตครึ่งซีก พูดไมได 

ชอบมองคนท่ีเดินผานไปมา บางครั้งก็กวักมือเรียกคนนั้นคนนี้ พยายามจะพูดแตก็พูดไมเปนคํา บางทีเธอ

ก็รองไห สุภรณเคยเขาไปนั่งคุยดวยและทราบจากเจาหนาท่ีวา ญาติของเธอหายไปนานสองเดือนแลว 

เตียงถัดมาเปนหญิงจีนอายุ 95 ป เปนอัมพาตท้ังตัว ผอมบาง นอนตัวงอ ขางอตลอดเวลา แขน ขอมือ

และนิ้วมือเกร็งงอ ดูเหมือนไมรับรูสิ่งรอบตัว เตียงนี้มีลูกสาวมาเยี่ยมทุกวันตอนเย็น ถัดไปดานใน 

ตอนกลางเยื้องกับหองน้ําเปนชายสูงอายุเปนอัมพาตท้ังตัว มีสายยางใหอาหารติดท่ีจมูก ดานในสุดมีผูปวย

ติดเตียงนอนแยกในหองดานหลัง รายนี้มีเหล็กเจาะติดคอสําหรับดูดเสมหะท่ีตอกับทอพลาสติกให

ออกซิเจนตลอดเวลา ขางเตียงมีเครื่องดูดเสมหะอยูดวย  

สถานพักฟนแหงนี้มีผูชวยดูแลผูสูงอายุ 6 คน คนหนึ่งทําหนาท่ีทําความสะอาดท่ัวไป 

เปลี่ยนเสื้อผา ปูเตียง ซักผา อาบน้ําใหผูปวย ปอนอาหาร เจาของกับผูชวยอีกคนทําหนาท่ีเตรียมอาหาร

สําหรับผูพักอาศัยท้ังอาหารเหลวสําหรับผูสูงอายุท่ีตองใหอาหารทางสายยาง และอาหารท่ัวไปท่ีสามารถ

สั่งไดตามตองการ คาใชจายสําหรับผูสูงอายุท่ีมาพักฟนเฉลี่ยวันละ 1,000 บาท ตอนท่ีสุภรณเขาไปอยู

เหมาจายเปนรายเดือน ๆ ละ 20,000 บาท สําหรับผูสูงอายุท่ีตองมีอุปกรณทางการแพทยอ่ืน ๆ ก็จะมี

คาใชจายเพ่ิม  

6 โมงเชา สุภรณถูกปลุกดวยเสียงเคลื่อนไหวของเตียงขางๆ ผูสูงอายุท่ีนอนขางเตียงกําลัง

ถูกยกใสรถเข็นเขาหองน้ํา เธอตองรอใหผูดูแลจัดการอาบน้ําเปลี่ยนผูปูเตียงสําหรับคนอ่ืนเสร็จกอน เธอ

จึงเดินดวย walker เขาหองน้ําซ่ึงดานหนามีโถชักโครกและอางลางมือ นั่งรอบนท่ีนั่งซ่ึงกอดวยอิฐยาวพอ

นั่งไดสองคน  ผนังดานขางมีฝกบัวและถังน้ําขนาดใหญ เม่ือเจาหนาท่ีเขาไปชวยอาบน้ํา ใสเสื้อผา

เรียบรอย ก็จะมานั่งรอขาวตมม้ือเชาท่ีเตียง ขณะท่ีเธอกินขาวเชาตอนเจ็ดโมงครึ่ง ผูสูงอายุเตียงขาง ๆ ก็

กําลังกินอาหารผานทางสายยาง  

อีกสามเดือนตอมาเม่ือสุภรณสามารถเดินไดแลว และกลับมาอยูบาน ลูกชายจึงจางเด็กสาว

วัยรุนมาคอยดูแล เวลาออกนอกบานก็ติดตามไปตลอดเวลา เชน ไปพบแพทยตามนัด ไปทํา

กายภาพบําบัดสัปดาหละ 3 วัน ไปตลาด ไปเดินเลนตอนเย็น แตผูติดตามท่ีจางมาก็อยูดูแลไดเพียงหก

เดือนเทานั้น เพราะไดงานท่ีเชียงใหม สุภรณจึงตองกลับมาใชชีวิตตอนกลางวันตามลําพังในบานเชนเดิม 

แรกๆ เธอยังไมคอยม่ันใจเวลาจะออกนอกบาน จึงวานใหเพ่ือนหญิงคนหนึ่งไปดวยนั่งรถแท็กซ่ีไปเปน

เพ่ือน คอยเดินอยูขางๆ เวลาไปโรงพยาบาล ผู เ ขียนเคยพบเพ่ือนบานนี้ระหวางรอสุภรณทํา
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กายภาพบําบัด เธอนํานองชายท่ีปวยเปนจิตเวชมาดวย สุภรณใหคาตอบแทนครั้งละ 100 บาท และเลี้ยง

อาหารกลางวัน หลังจากทําไดระยะหนึ่ง สุภรณก็เดินทางลําพังดวยแท็กซ่ีท่ีโทรเรียกเปนประจํา สุภรณไป

ทํากายภาพบําบัดประมาณ 10 เดือน ก็กลับมาเดินและทํางานไดปกติ เธอเชื่อวาเปนผลมาจากการออก

กําลังกายอยางสมํ่าเสมอท่ีผานมา แตเธอยังกลัวการเดินทางลําพังดวยรถตุกตุก และระมัดระวังตัวเวลา

เดินในท่ีคนมาก เพราะเกรงจะสะดุดหกลม  

สุภรณมาเลาใหฟงภายหลังวา เธอเคยลื่นตกบันไดขณะกําลังทําเช็ดถูบันได ทําใหเลิกทํา

ความสะอาดบาน และระมัดระวังตนเองมากข้ึนขณะข้ึนลงบันได แตติดท่ีชอบเดินเร็ว และไมคอยระวัง 

ลูกๆ บอกวาใหถือไมเทาติดไปดวยเวลาออกจากบาน ชวงแรกเธอก็เอาไปดวยแตตั้งพิงไว เวลาเดินก็ถือไม

เทาลอยจากพ้ืนบาง ยันพ้ืนบาง พอลืมตัว ก็ถือไมเทาลอยพนพ้ืน แตตอนนี้เธอตองมีรมยาวท่ีพรอมจะใช

แทนไมเทาติดตัวไปตลอดเวลา  

สุภรณตระหนักวาตัวเองอายุมากแลว และกลัววาตอไปจะจําไมได จึงโอนกรรมสิทธิ์ท่ีดิน

และสวนยางใหกับหลาน และคิดวายายไปอยูสถานพักฟนคนชราของสภากาชาดไทย แตหลานก็หามไว 

สุภรณคิดวาอายุท่ีมากข้ึนของเธอและยังแข็งแรงไปไหนมาไหนไดเองแมจะเปนกําไรของชีวิต แตการอยู

บานลําพังคนเดียว เธอก็กลัว เธอมีเงินมรดกท่ีไดจากคาเชาสวนยางทุกเดือน กับเงินสวัสดิการหลังเกษียณ 

มากพอท่ีจะไปซ้ือบานในสถานพักฟนดังกลาว และสวนหนึ่งไวใชจายเทาท่ีจําเปน แมลูกสาวคนเล็กจะ

ชวนไปอยูบานท่ีกรุงเทพฯดวยกัน แตเธอปฏิเสธเพราะชอบหาดใหญมากกวา สําหรับเธอแลว อยูในเมือง

หาดใหญเธอไมกลัวเวลาออกไปนอกบานได หากเกิดอุบัติเหตุก็มีคนชวยเพราะมีคนรูจักกันคุนเคยกัน    

สุภรณคิดวาถาตนเองแกมาก ๆ ขนาดเดินไมไดแลวจะไปอยูกับหลานสาว ลูกของพ่ีสาวท่ี

เพ่ิงเกษียณราชการ เพราะหลานเปนใจเย็น อีกคนไปทํางาน เธอจึงโอนท่ีดินและสวนใหกับหลานคนนี้ดวย 

หลานคนนี้อยูกับพอ (พ่ีเขยของสุภรณ) ซ่ึงอายุ 89 แลวยังแข็งแรง ยังเดินข้ึนไปนอนชั้นชน แมลูกสาวของ

เขาจะเตรียมทําหองติดแอรไวขางลาง แตเขายังชอบท่ีจะนอนขางบนมากวา สุภรณมักจะไปเยี่ยมพ่ีเขย

บอยครั้ง ไดคุยกันตามประสาคนแก หาโอกาสพูดคุยกับคนอ่ืนบาง เธอคิดวาหากแตละวันไมไดพูดคุยกับ

ใคร เกรงวาตนเองจะมีอาการหลงลืม เพราะลูกชายและลูกสะใภเปนคนนิ่ง ๆ ไมคอยคุยกัน ลูกสาวคน

เล็กและหลานท่ีอยูกรุงเทพฯ โทรมาหานาน ๆ ครั้ง  

บางครั้งสุภรณเธออยากมีเพ่ือนคุย รวมทํากิจกรรม เธอจึงคิดจะไปอยูบานพักคนชรา เม่ือ

เธอเลาเรื่องนี้ใหลูกสาวคนเล็กฟง ลูกสาวไมเห็นดวย อีกสองสัปดาหตอมาลูกสาวก็สงเครื่องกรองน้ํามาให 

เปนเครื่องกรองน้ําท่ีชวยทําใหชะลอความจําเสื่อม ราคา 1.7 หม่ืนบาท แตเธอคิดวาอายุขนาดนี้นาจะพอ

ไดแลว เธอไมอยากอายุยืนแตอยูในสภาพท่ีจําอะไรไมได และเปนภาระ ซ่ึงลูกสาวก็โตเถียงกับเธอวา 



   174 
 

สภาพนั้นข้ึนอยูกับพระเจาวาจะใหอยูนานเทาใด  หลังจากนั้นหลานสาวท่ีอยูกรุงเทพฯ ก็โทรมาคุยกับเธอ

บอยข้ึน  

รายท่ี 3 ยุพา ปกติตอนเย็นยุพาจะเดินเลนในหางโรบินสัน บางวันก็แวะคุยกับเพ่ือนบาน 

หกโมงเย็นหิ้วหมอไปตักกับขาวจากรานท่ีบัดนี้อยูในความดูแลของหลานสาวและนองสะใภ เธอยังอยูใน

กงสีของครอบครัว เธอไมคอยนั่งกินอาหารเย็นรวมกับครอบครัว  ตอนเชาตื่นแตเชาไปรําไทเกก ก็ไปกิน

ขาวกับเพ่ือน วันจันทร พุธ ศุกร ไปรวมกิจกรรมของศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูสูงอายุ ก็แวะหาขาวกลางวันท่ี

โรงอาหารในโรงพยาบาล บางทีก็เธอก็อยูท่ีศูนยฯ คุยกับเพ่ือพลาง พับผากอซ พันสําลีไปพลาง กวาจะ

เสร็จก็บายสองโมง กลับบานมางีบสักพัก พอเย็นบางวันไมชอบกับขางท่ีบาน ก็มาท่ีศูนยอาหารในหางโร

บินสัน ซ่ึงอยูถัดไปอีก 5-6 หองเทานั้น ยิ่งในหนารอน เธอแถบจะใชชีวิตในหางสรรพสินคา เพราะกลับไป

ท่ีบาน หรืออาจเรียกวาหองสวนตัวก็ได ท่ีอยูบนชั้นสามของอาคารพาณิชยสูง 4 ชั้น ซ่ึงตอนนี้ชั้นลางใช

เก็บของท้ังท่ีใชไดและไมไดใช หลงเหลือจากน้ําทวมคราวกอน ตูกระจกยาวสําหรับวางของ และตูโชวหนา

บานระเกะระกะดวยกลองใสของ ชั้นวางเอกสาร และชั้นวางของติดผนังก็กลายเปนตูเก็บของสวนตัวของ

ยุพาและอาหารวาง เชน ขนมปงกรอบหอเล็ก เครื่องดื่มธัญพืชสําเร็จรูป มีกระติกน้ํารอนตั้งอยูบนโตะท่ี

ติดกับชั้นวางของ ยังมีเครื่องกรองน้ําสวนตัว ท่ีเพ่ือนแนะนําวาควรซ้ือไวกรองน้ําเพ่ือฆาเชื้อโรค ตอนเชา

เธอจะกรองน้ําเก็บไวใสขวดใหญแลวถายใสขวดน้ําเล็ก ๆ ติดตัวออกไป 

วันท่ีเธอหกลมหนาหางสรรพสินคา เปนเวลาพลบคํ่า ขณะเธอกําลังเดินกลับบาน มีหญิง

วัยรุนรูปรางสูงใหญวิ่งมาเฉ่ียวชนยุพา จนเธอลมลงนอนกองกับพ้ืน ไหลซายกระแทกพ้ืน กระดูกไหปลารา

หัก เธอถูกนําสงโรงพยาบาลเอกชนแหงหนึ่ง 2-3 วันแรกเธอขยับตัวไมได มีรอบฟกช้ําตามเนื้อตัว รูสึก

เหมือนไมมีแรง นั่งไมได เธอนอนรักษาอยู 7 วัน เม่ือออกจากโรงพยาบาล แพทยใหใสเฝอกออนดาม

ดานหลัง เธอไมกลาขยับแขนซาย และยังรูสึกเคล็ดท่ีแขน ยุพายายไปพักในสถานพักฟนผูสูงอายุ เธอ

ตองการไปอยูท่ีนั่นกอน เม่ือหายดีจึงคอยกลับบาน  

ตอนท่ีผูเขียนไปเยี่ยม หลังจากท่ียุพาเขาไปอยูไดสัปดาหหนึ่งแลว เธอบอกวานอนไมคอย

หลับ เพราะบางวันก็มี บางครั้งก็รูสึกหดหูข้ึนมาเฉย ๆ เพราะเห็นแตคนปวย เวลาคนขาง ๆ ไอ เธอมักจะ

สะดุงตื่น ปกติเธอก็นอนไมคอยหลับอยูเปนประจํา ยุพาไมคอยอยากบอกใครเรื่องท่ีไดรับอุบัติเหตุ เม่ือ

หายหนาไปจากศูนยฯ นานหลายเดือน เพ่ือน ๆ จึงถามหา อาจารยและเพ่ือน ๆ ท่ีศูนยฯ ไดขาวจาก

สุภรณจึงแวะมาเยี่ยม แตเธอรูสึกเกรงใจเพราะไมอยากใหใครตองลําบาก  

เธออยูท่ีสถานพักฟนแหงนี้นาน 1 เดือน ก็กลับมาอยูบานทาวนเฮาสนอกตัวเมือง ใกลกับ

โรงพยาบาลเอกชนแหงหนึ่ง ซ่ึงมีหลานชายอยูดวย แตไมคอยคุยกัน เธอมักจะบนใหฟงเสมอวาคนในบาน
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ไมคอยสนใจเธอ หลานคนโตท่ีเธอเปนคนเลี้ยงมาแตเล็กก็ยายไปอยูกรุงเทพฯ มีเหลนชายคนเดียวเทานั้น

ท่ีหม่ันโทรมาหาและพูดคุยดวยบอยๆ เหลนคนนี้เรียนอยูท่ีโรงเรียนจีนในเชียงใหม โทรมาคราวใด ท้ังสอง

จะคุยกันดวยภาษาจีนกลาง ดูเธอจะอารมณดีข้ึน หลังจากบาดเจ็บคราวนั้น เธอตองขอความชวยเหลือ

จากหลาน เธอพูดทํานองวา ฉันมีแตหลานผูชาย เขาไมคอยสนใจฉันหรอก นองสาวอีกคนหนึ่งซ่ึงอยูถนน

ไทยอาคารก็ไมคอยออกจากบาน เพราะตองดูแลสามารถซ่ึงกําลังปวย ซํ้าเธอยังหูหนวกขางหนึ่ง ยุพา

ครานจะพูดคุยดวย เพราะตองตะโกนคุยตลอดเวลา 

หลังจากกลับมาอยูบาน เธอยังคงขนเสื้อผาไปรานซักรีด ไปรานสระผมสัปดาหละสองครั้ง 

ตอนกลาวันก็ยังมาอยูบานตึกแถวใกลกับสถานีรถไฟ และไปออกกําลังกายท่ีศูนยฯ สัปดาหละ 1 วัน ป

หนึ่งหลังจากนั้นยุพาบอกวาจูๆ เธอก็เปนตุมน้ําใสๆ ท่ีตนขา ไปตรวจท่ีโรงพยาบาล หมอบอกวาเปนงูสวัด 

ใหกินยาทุกสี่ชั่วโมง นานหาวัน  ยานั้นทําใหเธอแสบกระเพาะอาหาร ไรเรี่ยวแรง ชวงท่ีพักฟน เธอจึง

กลับไปใชบริการท่ีศูนยดูแลผูสูงอายุอีก 1 สัปดาห และเตรียมตัวหาคอนโด หรือบานพักผูสูงอายุท่ีมี

กิจกรรมและบริการท่ีจะดูแลผูสูงอายุ แกก็มีเงินกอนใหญ กลัววาเงินท่ีมีอยูจะไม คารถแพง จึงมาศรีนคร

ท่ีเดินไปไดเทากับออกกําลังกาย เพ่ือนท่ีรานกังแสง แตก็เกรงใจ ไมยอมบอกเพ่ือน  

รายท่ี 4 ขอจอหมิง ซ่ึงแมจะขาขาวขวาจะสั้นกวาอีกขาง เพราะเคยหกลมขาฉีกตั้งแตเด็ก 

แตไมไดรักษา เขาจึงตองใสรองเทาเสริมสนหนา และเดินกะเผลกเล็กนอย ปกติจอหมิงขับรถจักรยานยนต

ไปตลาดหางจากบานเดิมไปประมาณ 2 กิโลเมตร และจากรานถายรูปไปทํางานท่ีสมาคมกวองสิว หางไป

เพียง 200 เมตร ทุกวัน เขาขับรถไมเร็วนักและขับในระยะสั้นๆ แตเม่ือเขาลมลงพรอมกับรถสองครั้ง ครั้ง

แรกลมลงขณะกําลังพยายามจอดรถจักรยานยนตบริเวณหนาบาน กับอีกครั้ง ลมลงระหวางท่ีขามแยกไฟ

แดงและกําลังจะเลี้ยวเขาซอย ลูกๆ จึงหามไมเขาขับรถอีกเลย ตอนเชาลูกสาวจะขับรถมาสงท่ีรานถายรูป 

หลังจากนั้นจอหมิงก็เดินจากรานไปท่ีสมาคม โดยถือไมเทาสามขา เขาคิดวาแตละวันควรจะตองเดินบาง 

การเดินไปทํางานใชเวลานานเกือบ 20 นาที จึงถือเปนการออกกําลังกาย   

ท้ังท่ีผูสูงอายุตระหนักดีวา ยิ่งอายุมากข้ึนเทาไร พวกเขาก็ยิ่งเดินใกลเขาสูความตายมากข้ึน 

ผูเขียนสังเกตวาผูสูงอายุจีนหลีกเลี่ยงท่ีจะพูดถึงความตาย และผูเขียนเองก็ไมกลาท่ีกลาวถึงสิ่งเหลานี้ดวย 

สิ่งท่ีผูเขียนสัมผัสไดจากบทสนทนาหลายครั้งระหวางท่ีคุยกับผูสูงอายุ เชน ยุพาชอบเลาเรื่องสุขภาพของ

ตนเอง กับการพยายามทําใหตนเองแข็งแรง หลังจากท่ียุพาไดรับอุบัติตองรักษาตัวในโรงพยาบาล แมจะ

ไมหนักหนาแตผูเขียนคิดวา ยุพาควรจะมีคนชวยดูแลบาง ผูเขียนเคยถามวาเหตุใดจึงไมยายไปอยูกับ

หลานท่ีทาวนเฮาสแหงใหม จะไดพ่ึงพาหลานใหเขาชวยขับรถไปสง เธอบอกวาหลานไมคอยสนใจเธอ 
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หากจะไปอยูกับนองสาวซ่ึงหูตึงและมีภาระตองดูแลสามีท่ีเปนอัมพาต เพราะฉะนั้นเธอตองแข็งแรง ตอง

พ่ึงตนเอง และเลี่ยงท่ีจะพูดถึงชวงเวลาท่ีท่ีเธอตองนอนไรเรี่ยวแรงบนเตียง  

สําหรับสุภรณ มักจะบอกกับผูเขียนวา การท่ีเธอมีอายุยืนมากกวา 80 ปและไมเจ็บปวย

เหมือนผูสูงอายุวัยเดียวกัน นับเปนกําไรของชีวิต เธอไมหวังอะไรมากนอกจากจะมีเพ่ือนคุย เธอเคย

ปรารภวาอยากจะไปอยูบานพักผูสูงอายุท่ีมีหองแยกพักเปนสวนตัว และจัดกิจกรรมใหผูสูงอายุ เหมือน

เปนหมูบานรวมคนแกดวยกัน เพ่ือวาเธอจะไดไมรูเหงาเวลาท่ีตองอยูบานคนเดียว ไมมีคนคุยดวย ลูกชาย 

ลูกสะใภและหลานหลานคนเล็กท่ีเธออาศัยอยูดวยนั้น เปนคนพูดนอย ตางคนตางมีมุมทํางานของตนเอง 

ลูกชายและลูกสะใภเปนอาจารยท้ังคู จึงมักเห็นเขาท้ังสองคนเตรียมการสอน หลานชายวัยรุนก็ทอง

หนังสือ เขามุงม่ันท่ีจะสอบเขาชิงทุนไปตางประเทศ ภายในบานจึงคอนขางเงียบ พวกเขาไมคอยคุยกัน 

สุภรณจึงรูสึกเหงา เม่ือมีเพ่ือนแวะมาคุยท่ีบาน หรือขอใหสุภรณชวยสอนงานฝมือ เชน พับริบบิ้นหรือ

ผาเช็ดหนาเพ่ือเปนของชํารวยในงานเลี้ยง เธอจึงยินดีมาก แตหลานของเธอหามไว 

ผูเขียนสังเกตวาผูสูงอายุเหลานี้ชอบเลาเก่ียวกับความสําเร็จของลูกหลาน เชน ฮอน มีลูกหา

คน คนโตเปนอาจารยในคณะพยาบาลศาสตร ลูกสาวคนท่ีสองทํางานบริษัทเอกชนในกรุงเทพฯ ลูกชาย

อีกสองคนก็ทํา ลูกชายคนสุดทองก็ทํางานบริษัทในหาดใหญ หลานคนโตกําลังเรียนคณะแพทยท่ีมหิดล 

และทุกคนเรียนเกงสอบติดโรงเรียนชื่อดังของประเทศ พวกเขาชื่นชมและภูมิในความกาวหนาและงอกงา

มนชีวิตของคนรุนหลัง ขณะเดียวกัน ทําใหหวนนึกถึงความสําเร็จในชีวิตของตนเอง ฮอนเลาถึงชีวิตวัยเด็ก

ท่ีตองอดทน ทํางานหนัก จึงทําใหประสบความสําเร็จ วัยทํางานของเขามีเพ่ือนมาก ชอบเลี้ยงเพ่ือน 

ตอนรับลูกคาจากกรุงเทพฯ โดยพาไปเท่ียวเตนรําในบารและไนตคลับ ในขณะท่ีภรรยาของเขาใชชีวิตสวน

ใหญอยูในบาน จะออกนอกบานก็ในชวงท่ีฮอนรับเหมากอสรางท่ีตางจังหวัด เชน ชวงท่ีไดงานรับเหมา

กอสรางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตปตตานี ท้ังครอบครัวก็ยายไปอยูท่ีปตตานี 2 ป ชวงนั้น

สุมาลีจึงไดไปเท่ียวบางในวันหยุด แตเม่ือรางกายไมอํานวยอีกตอไป สุมาลีดูเศราหมองลงมาก เม่ือผูเขียน

ไปเยี่ยมเธอในอีกสองปตอมา ขณะนั่งคุยกัน บางทีเธอก็ดูเหมอลอย บางทีก็ถามซํ้าดวยคําถามเดิม วาไป

ไหนมา และบนซํ้าๆ วาเบื่อ ขัดใจ โดยเฉพาะเวลาจะเขาหองน้ํารูสึกลําบาก เพราะเดินไดไมเร็วดังใจ 

หลังจากท่ีเธอปวย ลูกสาวและลูกชายผลัดกันมาเยี่ยมตอนเย็นและเสารอาทิตย บางครั้งก็รับไปเท่ียวใน

หาง โดยนั่งรถเข็น แตชวงหลังเธอปฏิเสธท่ีจะออกนอกบานเพราะไมสะดวกเรื่องเขาหองน้ํา ตองเตรียมใส

ผาออมสําเร็จรูป ซ่ึงแสนจะรอนและอึดอัด และเธอก็ยังไมกลาใชไมเทาสามขาเดินซ่ึงทําใหตองมีคนชวย

อุมหรือพยุงเกือบตลอดเวลา 

 



   177 
 

บทที่ 8 

สรีรวิทยาวัฒนธรรมของความแก และคนแกชาวจีนในเมืองหาดใหญ 

 

ใน บั้นปลายชีวิตของคนแกในเมืองการคา ผูศึกษาเสนอวา ความแก เชนเดียวกับความเปน

เด็ก ความเปนหญิง เปนชาย ไมใชเปนเพียงภาวการณของรางกาย แตเปนสรีรวัฒนธรรม กลาวคือ ท้ังถูก

กําหนดดวยความรูท่ีเปนวิทยาศาสตร วัฒนธรรม และมิติทางประวัติศาสตร และนําเสนอแนวคิดนี้ผาน

การศึกษารางกาย การใชและปฏิบัติตอรางกายท่ีแกชราของชาวจีนในอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา  

ผูสูงอายุเชื้อสายจีนในงานศึกษานี้ เปนลูกของชาวจีนท่ีอพยพมาจากประเทศจีนและ

มาเลเซีย พวกเขาสวนใหญเกิด เติบโต ทํางานในหาดใหญ เรียนภาษาจีนเปนหลักเพราะตองติดตอสื่อสาร

กับคนจีนในเมืองและตางประเทศ พวกเขาเติบโตในชวงท่ีรัฐบาลไทยตองการสรางความเปนไทย ทําให

พวกเขาตองเรียนภาษาไทย แมในชวงแรกพวกเขาจะไมใหความสําคัญ เพราะเห็นวาไมจําเปน แตเม่ือ

เมืองการคาเริ่มมีหนวยราชการและตองติดตอกับคนไทยมากข้ึน พวกเขาจึงพยายามเรียนรูภาษาไทย เพ่ือ

ประโยชนทางการคา ผูสูงอายุจีนเหลานี้ตองชวยพอแมทํางานหาเลี้ยงชีพตั้งแตวัยรุน สวนใหญเม่ือเรียน

จบประถมสี่ก็ออกมาชวยพอแมคาขาย  บางคนก็ไดเรียนตอ หรือไปฝกงานเปนชาง บางก็เปนแรงงานใน

โรงงานยาง แลวใชเวลาเย็นถึงคํ่าไปเรียนเพ่ิมเติม บางคนเปนลามภาษาจีน บางคนก็สืบทอดกิจการของ

พอแมรวมกับพ่ีนอง แลวขยายกิจการจนม่ันคง สามารถซ้ือบาน ท่ีดินและสวนยาง  

จากการศึกษาพบวา ผูสูงอายุจีนใหคุณคากับความสําเร็จและความม่ันคงทางเศรษฐกิจและ

ครอบครัว พวกเขาถูกสอนวาตองขยัน อดทน การทํางานหนัก ความพากเพียรจะทําใหประสบ

ความสําเร็จ ซ่ึงหมายถึงการมีหนาท่ีการงานม่ันคง มีกิจการเปนของตนเอง เปนนายของตัวเอง เปนเถาแก 

เห็นไดจากคนท่ีทํางานเปนลูกจางโรงงานยางก็พยายามจะออกมาตั้งบริษัทของตนเอง หรือเคยเปนนาย

ชางในโรงงานเม่ือฝกปรือจนมีความชํานาญก็แยกออกมาเปดอูหรือโรงกลึงของตนเอง เม่ือพวกเขาแตงงาน

ตองสรางรากฐานของครอบครัวใหม่ันคง ลูกๆ ของพวกเขามักไดรับการศึกษาสูงและแยกยายไปทํางาน 

แตงงานและยายไปอยูตางจังหวัดหรือกรุงเทพฯ บางก็อยูตางประเทศ  

พวกเขาใชชีวิตอยูในเมืองจนถึงปจจุบัน มากกวาเจ็ดสิบป ทํางานตั้งแตเด็ก บางคนเริ่ม

ทํางานตั้งแตอายุไมถึงสิบขวบ ชีวิตของพวกเขาเปลี่ยนแปลงและเติบโตใหญควบคูไปกับเมืองหาดใหญท่ี

เติบโตจากชุมชนคาขายกลายเปนศูนยกลางการคาในหัวเมืองภาคใต  พวกเขาตื่นแตเชาตรู พระอาทิตยยัง

ไมพนขอบฟา ใชชีวิตในเมือง พบปะผูคน คุนเคยกับเสนทาง ตลาด ตึกรามบานชองและสถานท่ีตางๆ ใน
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เมือง การอยูและใชชีวิตในเมือง สรางความเคยชินใหแกรางกายของพวกเขา แมอายุมากข้ึนพวกเขาก็ยัง

พบปะเพ่ือนกลุมเดิม เดินทางไปมาบนถนนสายเดิม ไปยังสถานท่ีท่ีเคยไปเม่ือครั้งเยาววัย 

 

8.1 การนิยามความแก  

 

ผูศึกษาพบวา สําหรับชาวจีนกลุมนี้ ความแกไมไดถูกนิยามจากความเสื่อมของรางกายเพียง

อยางเดียว แตดูเหมือนจะถูกนิยามจากงานท่ีพวกเขาทํา และการสรางความม่ันคงใหครอบครัว (ฐานะทาง

เศรษฐกิจ ลูกหลานประสบความสําเร็จในหนาท่ีการงาน เปนตน) ดวย กลาวคือ ผูชายหรือผูหญิงท่ีทํางาน

นอกบาน หรืองานท่ีสรางรายไดใหครอบครัว จะ “แก” เร็วกวาคนท่ีทํางานในบานหรือไมสรางรายไดให

ครอบครัว ซ่ึงสวนใหญเปนผูหญิง ตัวอยางเชน พอของยุพา ท่ีหยุดคาขายเม่ืออายุเขาใกล 60 ป ในยามท่ี

รูสึกวาครอบครัวเริ่มม่ันคงแลว และสงตอใหกับลูกชายดูแลแทน สวนยุพาเม่ืออายุ 58 ป ก็วางมือจาก

การคาขายหนาราน ยกใหเปนหนาท่ีของนองชายคนเล็ก  ฮอนก็เลิกกิจการอูซอมรถและรับเหมากอสราง

ขณะท่ีเศรษฐกิจเริ่มซบเซาและลูกๆ เรียนจบทํางานพอดี   

แตสําหรับผูหญิงท่ีเคยทํางานนอกบาน แมพวกเธอจะออกจากงานท่ีมีรายไดเลี้ยงชีพ แตก็

ไมไดหยุดทํางานจริงๆ เชน สุภรณท่ีลาออกจากผูชวยหองยาในโรงพยาบาลมิชชัน เม่ือแตงงานตอนอายุ 

48 ป และมาชวยงานคลินิกของสามีและดูแลบาน กรณีของลิลลี่ ซ่ึงไมไดแตงงาน ก็เกษียณตนเองจากงาน

ขายทัวรเม่ืออายุครบ 60 แตงานประจําวันในครอบครัวก็ไมไดยุติลง เธอยังตองดูแลแมท่ีปวยเปนอัมพาต

รวมกับพ่ีสาว งานดูแลแมยุติลงเม่ือแมจากไป สําหรับสุมาลี แมจะไมทํางานหารายได แตการดูแลลูก สามี

และดูแลบาน เปนงานท่ีเธอหยุดไมได เธอคอยๆ ลดการทํางานบานลง เม่ือลูกแตงงานแยกตัวออกไป และ

ยุติลงเม่ือเธอปวยเปนอัมพาต 

จะเห็นไดวางานสําหรับผูหญิงดูเหมือนจะไมมีวันยุติลง จนกวารางกายออนลาลงจนทําไม

ไหว ผูหญิงบางคนจึงแกชากวาอีกหลายคน ท่ีมีสถานทางเศรษฐกิจดีและไมตองทํางานหาเลี้ยงชีพดวย

ตนเอง เชน เสียะเหมย ท่ีแมจะพยายามขายอาหารอยูชวงหนึ่ง แตภายหลังก็เลิกไปเพราะเหน็ดเหนื่อย 

เม่ืออายุยังไมถึง 40 ป การไมตองทํางานท่ีทําเงินใหครอบครัว ไมเปนอุปสรรคสําหรับเธอ เพราะเธอมี

มรดกจากการเก็บคาเชาสวนยางท่ีตกทอดมาจากพอและรายไดจากสามีท่ีทํางานเปนผูจัดการโรงงานยาง

ขนาดใหญ สวนไฉหลาน เม่ือลูกท้ัง 5 คน เรียนจบทํางาน มีกิจการของตนเอง เธอก็ไมตองหวงกังวลเรื่อง

อ่ืน มีเวลาเปนของตัวเอง ไปออกกําลังกาย เขารวมกิจกรรมของสมาคมสตรีของอําเภอ สมาคมจีน และ

ชมรมผูสูงอายุในโรงพยาบาล  
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จากงานศึกษานี้จึงเห็นวา ความเปนคนแกของคนจีนจึงอาจนิยามจากการยุติบทบาทการ

ทํางานเพ่ือเลี้ยงชีพ แตก็ยังมีความแตกตางไปตามบทบาททางเพศและสถานภาพทางเศรษฐกิจดวย  

 

8.2 ปฏิบัติการตอรางกายท่ี “แก” กับการนิยาม “ความแก” 

 

ในความเปนเมืองการคา ท่ีรัฐมีนโยบายพัฒนาสาธารณูปโภคพ้ืนฐานท่ีสะดวกสบาย ทําใหมี

สถานศึกษา การคมนาคมท่ีสะดวก ประกอบกับคานิยมของคนจีนในรุนนี้ท่ีไมมีโอกาสไดรับการศึกษาท่ีสูง 

พวกเขาจึงสงเสริมใหลูกเรียนใหสูงท่ีสุด ดังนั้นจึงพบวาลูก รวมท้ังหลานของพวกเขามีโอกาสทํางานท่ี

ม่ันคง และมีหนามีตา บางคนก็ไดไปเรียนและทํางานท่ีกรุงเทพฯ บางครอบครัวก็ไปอยูตางประเทศ 

ครอบครัวของคนจีนในหาดใหญจึงไมใชครอบครัวขยาย จึงเปนเหตุใหพวกเขาตองพยายามพ่ึงพาตนเอง 

ซ่ึงจะเปนไปไดก็ดวยการทําใหรางกายแข็งแรง ผูสูงอายุจีนมักพูดถึงความแข็งแรง คําอวยพรในวันตรุษ วัน

เกิดของผูสูงอายุก็มักจะบอกวาขอใหสุขภาพแข็งแรง ไมเจ็บไข อายุยืน ดังนั้นจึงพบวา ผูสูงอายุจํานวน

หนึ่งหันมาใสใจสุขภาพ เพราะไมตองการใหญาติหรือลูกหลานเปนทุกขหรือกังวลกับความเจ็บปวยของตน

การท่ีผูสูงอายุจํานวนหนึ่งมารําไทเกก เชน ยุพา ลิลลี่ สุภรณ  นิภา ก็เพ่ือชวยใหรางกายท่ีเริ่มขาดความ

ยืดหยุนนั้น มีความคลองตัวมากข้ึน หรือก็ชวยลดอาการเจ็บปวดตามรางกาย ท่ีเกิดจากการไหลเวียน

เลือดท่ีไมคอยดี ซ่ึงเปนผลสืบเนื่องจากการเคลื่อนไหวนอยลงนั้น ผลจากการรําไทเกกยังชวยชะลอความ

เสื่อมของรางกาย และสงผลใหผูสูงอายุใชชีวิตอยางปกติได  

ความเปนเมืองท่ีเต็มไปดวยคนจีนยังทําใหพวกเขาหาอาหารนอกบานท่ีคุนเคยกินไดงายดาย 

และแมวาอาหารบางชนิดมีไขมันมาก ผูสูงอายุยังคงกินอาหารเหลานั้น แตจะกินชาเพ่ือลางไขมัน เชน 

จินดาวรรณ ซ่ึงปวดหลังมาหลายปและตรวจพบวามีไขมันในเลือดสูง เม่ือกินอาหารนอกบาน เธอเลี่ยงไม

กินอาหารท่ีมีน้ํามัน และยังทําน้ําสมุนไพรเพ่ือลางพิษและไขมันกินเองดวย  พวกเขายังเลือกกินอาหาร

ตามความเชื่อจีน เชน ยุพา ลิลลี่และคนท่ีฝกไทเกกหลายคน เลี่ยงอาหารท่ีมีอุณหภูมิต่ํากวารางกาย เชน 

น้ําแข็ง ซ่ึงจะไปขัดขวาง “ชี่” หรือพลังท่ีขับเคลื่อนใหรางกายทํางานเปนปกติและไมใหเจ็บปวย  เลี่ยง

อาหารทอด อาหารมัน ท่ีมีคุณสมบัติ “รอน” ท่ีกระตุนการเผาผลาญมากเกินไป ซ่ึงจะทําใหปวยงาย และ

เลี่ยงอาหารท่ี “เย็น” เพราะจะทําใหปวดเม่ือยและไมมีแรง  อยางไรก็ดีการกินอาหารรอนหรือเย็น 

นอกจากจะสัมพันธกับรางกายแลวยังสัมพันธกับอากาศในชวงนั้นดวย  ผูสูงอายุบางคนกินอาหารเสริม 

เชน ยุพากินน้ํามันปลา เพ่ือบํารุงสมอง  
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การเลือกกินอาหารยังสัมพันธกับความเสื่อมของอวัยวะในรางกาย เชน สุภรณเลือกกิน

อาหารท่ีเค้ียวงาย เพราะเธอใสฟนปลอม การบดเค้ียวอาหารไมละเอียด จะทําใหมีปญหาการขับถาย

ตามมา นิภาซ่ึงเปนเบาหวานก็ระมัดระวัง กินอาหารรสหวานและไขมันนอย กินอาหารท่ีมีกากและน้ํา 

เชน ตมลูกเดือย มะละกอ และตองเดินทางออกกําลังกายทุกวัน  

นอกจากนี้ผูสูงอายุจีนเหลานี้ยังพยายามคงความจําเอาไวดวย หลายครั้งระหวางท่ีผูเขียน

พูดคุยกับผูสูงอายุ พวกเขายังกลับไปคนรูปภาพเกา ใบเสร็จรานทอง และขอความท่ีเคยจดไว มาอานอีก 

เพ่ือทบทวนความจํา และยังบอกอีกวาการท่ีผูเขียนไปชวนคุยเรื่องราวในอดีตของพวกเขา ทําใหเขาตอง

พยายามระลึก นึกถึงเรื่องเกา ซ่ึงจะชวยกระตุนความจําข้ึนมา และนาจะทําใหพวกเขาไมปวยเปนโรค

ความจําเสื่อม นอกจากนี้การรองเพลงจีน ดูหนังจีน เขียนหนังสือจีน ก็ชวยย้ําเตือนความทรงจําเรื่องเกา 

และทําใหพวกเขารูสึกเพลิดเพลิน  

สําหรับคนจีนกลุมนี้ การหลงลืมเปนอุปสรรคและกอใหเกิดความทุกขกับตนเองและเปน

ภาระกับคนอ่ืน  ความจําจึงสําคัญเพราะทําใหพวกเขาสามารถใชชีวิตอยาง “ปกติ” รวมกับคนอ่ืนได และ

เพราะพวกเขากลัววาจะลืม จนทําอะไรไมได พวกเขาจึงออกไปทํากิจกรรมนอกบานในสถานท่ีท่ีคุนเคย 

เพราะรางกายของมนุษยจําสิ่งตางๆ ได เชนเดียวกับท่ี Henri Bergson เรียกวา ความจําของรางกาย

มนุษย (body memory) วาเปนท่ีรวมของประสบการณท่ีเกิดข้ึนกับรางกาย ซ่ึงเกิดจากการรับรูผาน

ประสาทสัมผัส (อางใน Whitehead, 2009) ปฏิบัติการตางๆ ในชีวิตประจําวัน จึงชวยสงเสริมความจํา

และกระตุนความทรงจําระยะยาว เพราะกิจกรรมท่ีผูสูงอายุทําทุกวันไปกระตุนเซลประสาทใหทํางานซํ้าๆ 

เกิดการเชื่อมโยงการทํางานของเซลประสาทเปนโครงขายมากและรวดเร็วข้ึน และสรางรองรอยความจํา

ในสมอง (memory trace) (Atkinson and Shiffrin, 1968) ดังนั้นการฝกฝนรางกายใหมในชวงสูงวัยยัง

มีสวนชวยสรางรองรอยความจําในสมอง  

 

8.3 ชีวิต “ปกติ” 

 

ภาวะ “ปกติ” ของการใชชีวิตประจําวันของผูสูงอายุจีน ในงานศึกษานี้  หมายถึง 

ความสามารถในการใชชีวิตอิสระ ไมตองพ่ึงพาผูอ่ืน หรือพ่ึงพานอยท่ีสุด ซ่ึงดูเหมือนจะยอนทางกับ

รางกายท่ีเสื่อมลง  ดังนั้นการฝกรางกายดวยไทเกก การเลือกกินอาหาร บางคนก็ทํางาน ก็เพ่ือใหสามารถ

ธํารงจังหวะเวลาในชีวิตประจําวันแบบเดิม เชน นิภายังแตตื่นเชามืด เดินไปออกกําลังกายท่ีโรงเรียนศรี

นคร แลวกลับมาเปดรานขายของ จอหมิง เจาของรานถายรูป ก็ยังข่ีรถจักรยานยนตไปตลาดแตเชา สง
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หลานไปโรงเรียน แลวไปนั่งทํางานท่ีสมาคมกวองสิว จนถึงสี่โมงเย็นทุกวัน เวลามีงานสําคัญของสมาคม 

เขาก็ยังรับหนาท่ีชางภาพดวย  

สุภรณท่ีแมอายุ 80 ปแลว ก็ยังคลองแคลว ข้ึนรถสองแถวไปศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูสูงอายุ

ในโรงพยาบาลสงขลานครินทร ไปโบสถทุกวันเสาร ไปหองสมุดและเดินเลนหางสรรพสินคาดวยตนเอง  

นอกจากนี้เธอยังชวยลูกสะใภเช็ดถูบานในวันอาทิตย ปจจุบันเธอยังซักเสื้อผาเองทุกวัน หรือฮอนท่ีแมจะ

ปวยเปนเสนเลือดหัวใจตีบ ดูแลรักษาตนเองดวยการกินยาสมํ่าเสมอ ก็ยังอยูบานท่ีเปนตึกแถวสองชั้นกับ

ภรรยา ท้ังสองยังนอนอยูชั้นบน โดยสรางหองน้ําเพ่ิมอีกหองไวชั้นบน เพ่ือความสะดวกเวลาอาบน้ําและ

เขาหองน้ํากลางดึก หรือยุพาซ่ึงเคยขายของอยูในบาน เม่ือหยุดทํางาน เธอออกมาใชชีวิตนอกบานในตอน

เชา ไปรําไทเกก รวมกิจกรรมกับกลุมผูสูงอายุ บางครั้งก็ไปเท่ียวกับเพ่ือน แวะไปทักทาย พูดคุย เยี่ยม

เยียนเพ่ือนเกา จนถึงบาย จึงกลับมาดูแลบานหรือทําธุระสวนตัวอ่ืนๆ เธอใชเวลาเหมือนเวลาท่ีเคยทํางาน 

แตเปลี่ยนกิจกรรมและสถานท่ี   

สําหรับผูสูงบางคน แมจะเลิกทํางานเพ่ือหารายได แตก็ยังคาขายหรือทํางานอยางอ่ืน เชน 

ฮอนและจอหมิง เปาหมายของการทํางานในชวงนี้ตางจากการทํางานในวัยหนุมสาว กลาวคือ เปนไปเพ่ือ

คงสถานภาพทางสังคม คงความสัมพันธกับคนรอบขาง การทํางานในชวงสูงวัยยังเปนการใชเวลาไป

เพ่ือใหรางกายไดเคลื่อนไหวและชวยใหความจําไมเสื่อม  

อยางไรก็ดีการใชชีวิตประจําวันนอกบานของผูสูงอายุเหลานี้เกิดข้ึนไดเพราะความเปนเมือง 

สถานท่ีตางๆ ท่ีเขาไปใช เปนสถานท่ีท่ีคุนเคย บางแหงยังมีผูคนท่ีรูจักในวัยเด็ก แตหางหายกันไปในชวง

วัยทํางาน ทําใหไดกลับมาสานสัมพันธกันอีกครั้ง เมืองท่ีมีความสะดวกสบาย และคึกคักจึงชวยใหผูสูงอายุ

สามารถใชชีวิตอยาง “ปกต”ิ เพราะพ้ืนท่ี/สถานท่ีในเมืองยังคงอยูในความทรงจํา ในรางกายของผูสูงอายุ 

การเขาในสถานท่ีแหงเดิมท่ีเคยไปจึงกระตุนความทรงจํา ทําใหสิ่งท่ีดูเหมือนจะลืมไปกลับข้ึนมาใหม 

(Kontos, 2006) และเพราะความจําในชีวิตประจําวันของผูสูงอายุเกิดข้ึนจากการมีประสบการณผานการ

ใชรางกายในพ้ืนท่ีประจําวันตั้งแตวัยเด็ก เพราะรางกายแตละคนมีกลไกการทํางานดานการรับสัมผัสและ

การเคลื่อนไหว (sensori-motor function) และมีการจัดเก็บและรอการระลึกข้ึนมา เพ่ือตอบสนองตอสิ่ง

เราใหมๆ ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต เชน รางกายจําวิธีการเดิน การเขียน ไดเพราะเกิดการทําซํ้าๆ ถูกเก็บ

รวมกันอยูในรางกายโดยไมรูตัว (unconscious) เรียกวา habit memory ผูสูงอายุจีนท่ีฝกไทเกก 

นอกจากจะสรางความจําใหมใหกับรางกายแลว ยังทําใหรางกายสามารถเตรียมตอบสนองตอเหตุการณท่ี

คลายกัน การทํากิจกรรมของผูสูงอายุในสถานท่ีท่ีคุนเคยมาตั้งแตวัยหนุมสาว เปนการฟนความจําของ

รางกาย ผานประสาทสัมผัสคือ การเห็น การไดยิน และการสัมผัส ขณะเดียวกัน เปนสวนหนึ่งของ 
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habitus (Bourdieu, 1972) เพราะรางกายมนุษยเปนเครื่องมือเรียนรูและสงผานความรูผานการปฏิบัติ 

(practice หรือ praxis) ซํ้าๆ หรือฝกฝน ทําใหรางกายเกิดการรับรู เรียนรู จนเกิดความเคยชินหรือจําได 

จนเปนสวนหนึ่งในรางกาย (embodiment) ทําใหกลายเปนอุปนิสัยและกลายเปนลักษณะเฉพาะของ

บุคคล  

 

8.4 รางกายของคนแกกับพ้ืนท่ีในชีวิตประจําวันของผูสูงอายุ  

 

จากการศึกษาพบวา การใชชีวิตประจําวัน อยาง “ปกติ” ของผูสูงอายุเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี/

สถานท่ีท่ีพวกเขาเคยใชสมัยยังเปนเด็ก หนุมสาว แตเม่ือพวกเขาสูงวัยข้ึน แตการใชงานของพ้ืนท่ีบางแหง

สําหรับผูสูงอายุกลับเปลี่ยนไป เชน โรงเรียนจงหัวท่ีพวกเขาเคยเรียน กลายเปนพ้ืนท่ีออกกําลังกายในตอน

เชา หอประชุมซุนยัดเซนซ่ึงเคยใชเรียนภาษาจีน ประวัติศาสตรจีน จัดงานเฉลิมฉลองวันชาติจีน จัดงาน

ครบรอบวันเกิด วันแตงงาน ก็กลายเปนเวทีรองเพลงคาราโอกะ ศาลเจาบางแหงท่ีเคยทําบุญ สวดมนต 

ขอพรใหหายปวย ก็จัดประกวดรองเพลงจีน การใชพ้ืนเหลานี้ก็เพ่ือรองรับสภาพและความสามารถในการ

อยูกับวัยชรา 

ขณะท่ีพ้ืนท่ีบางแบบจะยังทําหนาท่ีเหมือนเดิม เชน วัดหรือโรงเจท่ีพวกเขาเคยติดตามแม

ไปไหวเจา พวกเขาไปวิ่งเลน ไดกินขาวกินขนมฟรี เปนความสนุกแปลกใหม เม่ือพวกเขาสูงวัยข้ึน การไป

วัด โรงเจในวันพระและวันสําคัญตามเทศกาลจีน กลายเปนจุดเชื่อมพวกเขากับบรรพบุรุษ นอกจากไหว

เจาแลว ยังไปสวดมนตเพ่ือการอุทิศสวนกุศลใหบรรพบุรุษ การไปชวยทําความสะอาด ทําอาหาร และชวย

ทํางานอ่ืนๆ ตามความถนัด เปนการสั่งสมบุญสําหรับตนเองกอนตาย เชน สุดารัตนและนองสาวท่ีไปชวย

พับกระดาษ ทําความสะอาดโรงเจกอนถึงเทศกาลกินเจทุกป พ้ืนท่ีเหลานี้จึงมีความหมายใหมในชวงบั้น

ปลายของชีวิต 

แมผูสูงอายุจะดูเหมือนยังสามารถใชชีวิตอยางปกติได แตหากสังเกตจะพบวาพวกเขาใช

ความระมัดระวังมากข้ึนในการใชชีวิตในและนอกบาน เชน สุภรณซ่ึงพักอยูชั้นสองของตึกแถวสามชั้น เคย

หกลม เขากระแทกขณะเช็ดถูบันได ทําใหเดินกะเผลกนานหลายสัปดาห เธอจึงข้ึนลงบันไดดวยความ

ระมัดระวัง นอกจากจะเกาะราวบันไดแลว ยังลดความเร็วในการเดินลงกวาปกติ ชวงนั้นเธอตองรักษาตัว

อยูนานหลายเดือน หลังจากนั้นเธอจึงไมกลาเช็ดถูบันไดอีกเลย และหลีกเลี่ยงท่ีจะไปในสถานท่ีมีความ

เสี่ยงสําหรับตัวเอง เชน ในมหกรรมไทเกก ท่ีจัดข้ึนท่ีสนามกีฬาเทศบาลซ่ึงตองข้ึนไปบนอัฒจันทรสูง เธอ

คิดวาคงเดินข้ึนไมไดจึงไมไปรวมงาน สวนกิจกรรมออกกําลังกายท่ีศูนยฯ เธอก็เลือกรําไทเกกลมปราณ
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เทานั้น ไมรําพัดจีนซ่ึงตองเคลื่อนไหวเร็วกวา และมีทายอเขาลงมากจนเกือบจะนั่ง เนื่องจากเธอกลัววาลม

ลงอีก สําหรับการเดินทางออกนอกบาน จากเดิมท่ีเคยไปโรงพยาบาลดวยรถสองแถว สุภรณก็เปลี่ยนมา

นั่งรถแท็กซ่ี โดยโทรใหแท็กซ่ีมารับท่ีบาน นอกจากนี้ ลูกชายของเธอก็จางเด็กสาวคนหนึ่งใหมาเปนพ่ีเลี้ยง

คอยติดตามเธอตลอดเวลา  สําหรับสุภรณ พ้ืนท่ีในบานและนอกบานท่ีเคยปลอดภัยกลับกลายเปนพ้ืนท่ี

เสี่ยงสําหรับรางกายท่ีเสื่อมและเปราะ 

จากงานศึกษานี้จึงเห็นวาผูสูงอายุจีนมีการนิยามความแกท่ีหลากหลาย ตามเพศ บทบาท

หนาท่ีในครอบครัว และสถานภาพางเศรษฐกิจ พวกเขาพยามใชชีวิตชวงบั้นปลายอยาง”ปกติ” โดย

จัดการกับรางกายท่ีเสื่อมและเปราะท่ีเปลี่ยนไปตามธรรมชาติ ดวยจัดการกับรางกายตนเอง ใชการออก

กําลังกายดวยไทเกก เลือกกินอาหาร ทํากิจกรรมตางๆ เพ่ือรักษาความจําไปพรอมกับการสราง

ความสัมพันธกับคนรอบขาง และคงจัดพ้ืนท่ีในบานใหตนไดเคลื่อนไหวใกลเคียงกับปกติท่ีผาน และจะ

ปรับก็ตอเม่ือปวย พวกเขายังใชชีวิตนอกบาน ไปในสถานท่ีท่ีเคยไปในวัยเด็กและหนุมสาว แตใน

ความหมายท่ีเปลี่ยนไป พ้ืนท่ีนอกบานและในบานอากลายเปนพ้ืนท่ีเสี่ยงสําหรับรางกายท่ีเปราะของ

ผูสูงอายุรางกาย ดังนั้นจะเห็นไดวา “ความแก” เปนสรีรวัฒนธรรม คือ นอกจากจะเปนภาวการณของ

การเปลี่ยนแปลงรางกายแลว ยังถูกกําหนดดวยความรู ท่ีเปนวิทยาศาสตร วัฒนธรรม และมิติทาง

ประวัติศาสตร  
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รายการอางอิง 
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ภาคผนวก ก 

ทารําช่ีกง(Qigong) 18 ทา ชุดท่ี 1 

 

ทาเตรียม  ยืนตรง แขนท้ังสองหอยขางลําตัว งอเขาซาย ยกไปวางดานขาง ขนานและหางจากเทาขวา

กวางเสมอไหล 

ทาท่ี 1 ทาปรับลมปราณ  ยกแขนท้ังสองข้ึนใหสูงระดับไหล ใหฝามือคว่ําลง (จังหวะนี้ หายใจเขา “ซี”)  

ยอเขาท้ังสองขางลง หลังตรง อยาใหกนโดง พรอมกับกดขอมือลงเล็กนอย ฝามือหันออก ลดศอกและ

แขนลงกระท่ังมืออยูระดับหนาทอง (จังหวะนี้ หายใจออก “ฮู”)  ยกแขนท้ังสองข้ึนใหสูงระดับไหล พรอม

กับเขาท้ังสองเหยียดข้ึนตรง (หายใจเขา “ซี”) แลวทําสลับข้ึนลงอีกรวม 8 ครั้ง 

ทาท่ี 2 ยืดอกขยายทรวง  เหยียดเขาท้ังสองข้ึน ยกแขนท้ังสองข้ึนใหสูงระดับไหลแลวกางแยกออกไป

ดานขาง ใหแขนอยูในแนวเดียวกับลําตัว ฝามือหันเขาหากัน (จังหวะนี้ หายใจเขา “ซี”)  หุบแขนท้ังสอง

เขาหากันดานหนา พรอมกับยอเขาท้ังสองขางลงเล็กนอย หลังตรง พรอมกับกดขอมือลงเล็กนอย ลดศอก

และแขนลงกระท่ังมืออยูระดับหนาทอง (จังหวะนี้ หายใจออก “ฮู”)  

แลวทําสลับกันยอยืดรวม 8 ครั้ง 

ทาท่ี 3 เฉิดฉายสายรุง ยืดลําตัวและเขาท้ังสองข้ึนพรอมกับยกแขนท้ังสองข้ึนจนเคลื่อนมาอยูเหนือ

ศีรษะ ยอเขาขวาและถายน้ําหนักมาท่ีขาขวา ขาซายเหยียด พรอมกับเอนตัวโคงไปทางซาย แขนซาย

เหยียดไปทางซาย ฝามือหงายข้ึน ฝามือขวาคว่ําแขนขวาโคงเปนวงอยูเหนือศีรษะ (จังหวะนี้ หายใจเขา 

“ซี”) ถายน้ําหนักมาท่ีขาซาย ขาขวาเหยียด พรอมกับเอนตัวไปทางขวา แขนขวาเหยียดไปทางขวา ฝามือ

หงายข้ึน  ฝามือซายคว่ําแขนซายโคงเปนวงอยูเหนือศีรษะ (จังหวะนี้ หายใจออก “ฮู”) ทําสลับขวาซาย

รวม 6 ครั้ง 

ทาท่ี 4 ตะวันเบิกฟา (มือไขวหนากากบาท) ยืนใหน้ําหนักตัวลงท่ีขาท้ังสองขาง ยอเขาลงเล็กนอย พรอม

กับเคลื่อนมือท้ังสองมาไขวกัน ดานหนา คอย ๆ เหยียดเขาข้ึนพรอมกับยกแขนท้ังสองข้ึน (จังหวะนี้ 

หายใจเขา “ซี”) แลวพลิกใหฝามือหันออกดานนอก จากนั้นก็แยกออกจากกันเปนวงกลม แลวยอเขาลง 

ลดแขนท้ังสองลง (จังหวะนี้ หายใจออก “ฮู”) ทํา 8 ครั้ง 

ทาท่ี 5 ยืนหยัดดัดแขน (ผลักมือซายขวา) ดึงแขนท้ังสองขางมาไวขางเอว ฝามือหงายข้ึน (จังหวะนี้ 

หายใจเขา “ซี”) 
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5.1 เหยียดศอกขวาไปดานหลัง คว่ํามือ แลวหมุนเขาใน งอศอกใหฝามือหันออก ผลักออกไป

ดานหนา จนศอกขวาเหยียดออกเกือบตึง (จังหวะนี้ หายใจออก “ฮู”) ขณะผลักใหผานฝามือซายท่ีกําลัง

ดึงเขาหาเอว  

5.2 ดึงศอกซายเขาหาเอว ผานไปดานหลัง เหยียดศอกแลวหมุนเขาในคว่ํามือ งอศอกพรอมกับ

ผลักออกไปดานหนาจนศอกเหยียดออกเกือบตึง (จังหวะนี้ หายใจออก “ฮู”) ขณะผลักใหผานฝามือขวาท่ี

กําลังดึงเขาหาเอว 

5.3 แขนซายหมุนออกใหฝามือหงายข้ึน พรอมกับดึงเขามาหยุดท่ีเอวซาย  (จังหวะนี้ หายใจเขา 

“ซี”) แลวทํา 5.1- 5.3 สลับกันอีก รวม 16 ครั้ง 

ทาท่ี 6 พายเรือกลางน้ํา เม่ือจบทาท่ี 5.4  ปาดฝามือซายยื่นไดดานหนาและผลักแขนขวาออกไปคูกัน ฝา

มือคว่ํามือลง ใหแขนท้ังสองขางอยูสูงระดับไหล  

6.1 ยืนใหน้ําหนักตัวลงท่ีขาท้ังสองขาง ยอเขาลง90 องศา (เหมือนทานั่ง) เหวี่ยงแขนท้ังสองไป

ดานหลัง  (จังหวะนี้ หายใจเขา “ซี”) 

6.2 แลวหมุนแขนออก ยกข้ึนวาดเปนวงกลมมาดานหนา พรอมกับคอย ๆ เหยียดเขาข้ึน (จังหวะ

นี้ หายใจออก “ฮู”)แลวทํา 6.1 และ 6.2 สลับกันอีก รวม 8 ครั้ง 

ทาท่ี 7 เมขลาลอแกว   มือขวาหงายยกข้ึนปาดขามลําตัวใหอยูสูงระดับจมูก พรอมกับบิดลําตัวเฉียงไป

ทางซาย 45 องศา (จังหวะนี้ หายใจเขา “ซี”) คว่ํามือขวาแลวหมุนตัวกลับมาทางขวาใหลําตัวตรง มือขวา

กลับมาอยูขางลําตัว (จังหวะนี้ หายใจออก “ฮู”) ทําซายและขวาสลับกันขางละ 8 ครั้ง 

ทาท่ี 8 สาวนอยชมจันทร   ยืนลงน้ําหนักท่ีขาท้ังสองขาง แขนหอยขางลําตัว  

8.1 ยอเขาลงเล็กนอย แลวถายน้ําหนักตัวไปขาซาย ยืดเขาซายข้ึน สนเทาขวาเปด หมุนลําตัวไป

ทางซายพรอมกับเหวี่ยงแขนขวาขามไปลําตัวทางซาย ฝามือหงายข้ึน (หายใจเขา “ซี”) 

8.2 คว่ําฝามือขวา ปาดแขนกลับมาทางขวา ในขณะท่ียอเขาลงพรอมกับหมุนลําตัวมาทางขวา 

(จังหวะนี้ หายใจออก “ฮู”)  

8.3 ถายน้ําหนักตัวไปขาขวา ยืดเขาขวาข้ึน สนเทาซายเปด หมุนลําตัวไปทางขวาพรอมกับเหวี่ยง

แขนซายขามไปลําตัวทางขวา ฝามือหงายข้ึน (จังหวะนี้ หายใจเขา “ซี”) 

8.4 คว่ําฝามือซาย ปาดแขนกลับมาทางซาย ในขณะท่ียอเขาลงพรอมกับหมุนลําตัวมาทางซาย 

(จังหวะนี้ หายใจออก “ฮู”) แลวทํา 8.1- 8.4 สลับกันอีก รวมท้ัง 16 ครั้ง 
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ทาท่ี 9 หมุนกายผลักกร (จวนเซินทุยจาง) ดึงแขนท้ังสองขางมาไวขางเอว ฝามือหงายข้ึน (จังหวะนี้ 

หายใจเขา “ซี”) แขนขวาหมุนเขาในใหฝามือคว่ํา ผลักออกไปดานหนาเฉียงไปซายและลําตัวหมุนไป

ทางซาย จนศอกขวาเหยียดออกเกือบตึง (จังหวะนี้ หายใจออก “ฮู”) จากนั้นหมุนแขนขวาออกใหฝามือ

หงายข้ึน พรอมกับดึงเขามาหยุดท่ีเอวขวา (จังหวะนี้ หายใจเขา “ซี”)  แขนซายหมุนเขาใหฝามือหันออก 

พรอมกับผลักออกไปดานหนาเฉียงไปมุมขวาและลําตัวหมุนไปทางขวา จนศอกเหยียดออกเกือบตึง 

(จังหวะนี้ หายใจออก “ฮู”) จากนั้นหมุนแขนซายออกใหฝามือหงายข้ึน พรอมกับดึงเขามาหยุดท่ีเอวซาย  

(จังหวะนี้ หายใจเขา “ซี”)  ทําสลับซายขวา รวม 16 ครั้ง 

ทาท่ี 10 เยื้องยางบังแสงสอง (หมาปูอวิ๋นโสว) จากทาท่ี 9 จบท่ีทาแขนซายผลักออกไปดานหนา แลว งอ

ศอกหมุนแขนเขาในใหฝามือหันเขาหาลําตัว บังอยูระดับหนาผาก  มือขวาคว่ําอยูระดับเอว เคลื่อนมือท้ัง

สองและลําตัวมาทางซายหยุดท่ี 150องศา (จังหวะนี้ หายใจเขา “ซี”)   เคลื่อนแขนขวาข้ึนอยูเหนือแขน

ซาย หมุนออกใหฝามือหันเขาหาลําตัว และยกข้ึนให บังอยูระดับหนาผาก  มือซายคว่ําอยูระดับเอว 

เคลื่อนมือท้ังสองและลําตัวมาทางขวาหยุดท่ี 150 องศา(จังหวะนี้ หายใจออก “ฮู”) ทําสลับซายขวา รวม 

12 ครั้ง 

ทาท่ี 11 แหวกธารชมธารา   กาวเทาซายไปขางหนาหนึ่งกาว ยอเขาลงน้ําหนักท่ีขาซาย ขาขวาดึง แขน

ท้ังสองขางยื่นขนานกันอยูดานหนา ใหฝามือหันเขาหากัน (จังหวะนี้ หายใจออก “ฮู”)  

แลวกางแขนท้ังสองออกดานขาง (จังหวะนี้ หายใจเขา “ซี”) พรอมกับถายน้ําหนักมาท่ีขาขวาและยอเขา

ขวาเล็กนอย ปลายเทาซายเปดข้ึน ทําสลับกัน 8 ครั้ง 

ทาท่ี 12 แหวกคลื่นกลางสมุทร   เทาซายอยูดานหนาเชนเดิม ลงน้ําหนักท่ีขาซายและยอเขาลง สนเทา

ขวาเปดออก กําฝามือหลวมๆ ดึงแขนท้ังสองเขาหาลําตัว (จังหวะนี้ หายใจเขา “ซี”) พรอมกับถาย

น้ําหนักมาท่ีขาขวาและยอเขาขวาเล็กนอย ปลายเทาซายเปดข้ึน แลวผลักออกไปดานหนา(จังหวะนี้ 

หายใจออก “ฮู”)  พรอมกับถายน้ําหนักไปท่ีขาซายสนเทาขวาเปดออก ทําสลับกัน 6 ครั้ง 

ทาท่ี 13 วิหคกระพือปก  ยอเขาลงน้ําหนักท่ีขาซาย ขาขวาตึง แขนท้ังสองขางยื่นขนานกันอยูดานหนา ให

ฝามือหันเขาหากัน (จังหวะนี้ หายใจออก “ฮู”) แลวกางแขนท้ังสองออกดานขาง (จังหวะนี้ หายใจเขา 

“ซี”) พรอมกับถายน้ําหนักมาท่ีขาขวาและยอเขาขวาเล็กนอย ปลายเทาซายเปดข้ึน ทําสลับกัน 12 ครั้ง 
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ทาท่ี 14 ยืดแขนปลอยหมัด (กําหมัดชกซายขวา)  กําหมัดท้ังสองไวขางเอว ใหใจหมัดหงายข้ึน (จังหวะนี้ 

หายใจเขา “ซี”) คว่ําหมัดซายแลวชกไปดานหนา (จังหวะนี้ หายใจออก “ฮู”) หมุนหมัดซายหงายข้ึนแลว

ดึงกลับมาท่ีเอว(จังหวะนี้ หายใจเขา “ซี”) จากนั้นคว่ําหมัดขวาแลวชกไปดานหนา (จังหวะนี้ หายใจออก 

“ฮู”) หมุนหมัดขวาหงายข้ึนแลวดึงกลับมาท่ีเอว (จังหวะนี้ หายใจเขา “ซี”) ทําสลับกัน 6 ครั้ง 

ทาท่ี 15 อินทรียทะยานฟา  แขนท้ังสองอยูขางลําตัว เขยงปลายเทาท้ังสองพรอมกับกางแขนท้ังสอง

ขางข้ึน ศอกอยูในทางอ กระดกขอมือข้ึน (จังหวะนี้ หายใจเขา “ซี”) จากนั้นลดแขนท้ังสองลงขางลําตัว 

พรอมกับวางสนเทาและยอเขาลงเล็กนอย (จังหวะนี้ หายใจออก “ฮู”) ทํา 12 ครั้ง 

ทาท่ี 16 กังหันตองลม  เขาท้ังสองยออยู กมตัวเล็กนอยแลวหมุนลําตัวมาทางซายใหแขนท้ังสองอยูเหนือ

ศีรษะ กระท่ังลําตัวมาอยูทาตรงแลวบิดลําตัวจากซายไปขวา (จังหวะนี้ หายใจเขา “ซี”) จนกมตัวมา

ดานหนาขวาเล็กนอย (จังหวะนี้ หายใจออก “ฮู”) วนมาทางซายอีกสองครั้ง จากนั้นวนกลับจากขวาไป

ซาย 3 ครั้ง 

ทาท่ี 17 ลีลาพาจร  ยกขาซาย งอเขาและสะโพกตั้งฉาก มือขวายกข้ึน กระดกขอมือเล็กนอย แลวกดลง

ใหอยูระดับเอว พรอมกับวางขาซายลง (จังหวะนี้ หายใจเขา “ซี”)  ยกขาขวา งอเขาและสะโพกตั้งฉาก 

มือซายยกข้ึน กระดกขอมือเล็กนอย แลวกดลงใหอยูระดับเอว พรอมกับวางขาขวาลง (จังหวะนี้ หายใจ

ออก “ฮู”) ทําสลับสองขางรวม 12 ครั้ง 

ทาท่ี 18 ผอนคลายลมปราณ ยอเขาท้ังสองลง แขนท้ังสองกางออกดานขาง ฝามือหงายข้ึนทํา

เหมือนกอบอากาศยกข้ึนดานหนาลําตัว  จนถึงระดับจมูกคว่ํามือท้ังสองแลวกดลงพรอมกับยอเขาท้ังสอง

ลง แลวกางแขนท้ังสองออกทําเหมือนกอบอากาศข้ึนใหมทําเชนเดิมซํ้า 8 ครั้ง 
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ภาคผนวก ข 

ไทเกกพ้ืนฐาน 85 ทา 

 

ทาท่ี 1 ทาเตรียม ยืนลําตัวและศีรษะตั้งตรง ตามมองตรงไปดานหนา แขนท้ังสองปลอยอยูขางลําตัว งอ

สะโพกและเขาซาย ปลายเทาซายแตะพ้ืน ยกขาซายไปวางดานซายใหปลายเทาเสมอกับเทาขวา กวาง

เสมอความกวางของไหล   

ทาท่ี 2  เริ่มตนกระบวนทา  起 勢 (ฉ่ีซ่ือ) หมุนหัวไหลท้ังสองขางมาดานหนาจนฝามือท้ังสองอยูหนา

ขา  ยกแขนท้ังสองข้ึนชา ๆ หายใจเขา จนแขนอยูระดับไหล ลดแขนท้ังสองขางลง ฝามือคว่ําลง ลดแขน

ลงจนถึงระดับสะโพก หายใจออก  

ทาท่ี 3   ทารวบหางนกยูง  攪 雀 尾 (หลานเชียะเหวย)  ประกอบดวย 5 ทายอยคือ  

(3.1) กระดกขอมือเล็กนอย ยอเขาลงเล็กนอย (หัวเขาไมยื่นเกินปลายเทา) ศีรษะและลําตัวตรง 

มือท้ังสองขางเคลื่อนไปทางซายเล็กนอย  ยกแขนขวาไปดานหนาสูงระดับหัวไหลพรอมกับเปดปลายเทา

ขวา(สนเทาแตะพ้ืน) ยายน้ําหนักมาท่ีขาขวา เขาอยูในทางอ หมุนเอวและลําตัวเคลื่อนมาทางขวา(และ

หยุดเม่ือลําตัวและเทาทํามุมฉากกับทิศทางเดิม) งอเขาและลงน้ําหนักท่ีขาขวา จากนั้นเคลื่อนขาซายมา

อยูดานในของขอเทาขวา กาวออกทางซายใหสนเทาแตะพ้ืนกอน แลวหมุนปลายเขาดานใน 30 องศา ลํา

ตัวหมุนขวาตามไปเล็กนอย ยายน้ําหนักไปท่ีขาซาย ฝามือขวาหันเขาหาลําตัว กางศอกออกเล็กนอย 

ขณะเดียวกันฝามือซายเคลื่อนผานหนาทองมาอยูใตฝามือขวา แขนหมุนออกใหฝามือหันข้ึน สองฝามือหัน

เขาหากันในทาอุมบอล จากนั้นฝามือซายปดออกดานบน จนฝามือสูงเสมอหัวไหล ฝามือตะแคงข้ึน

เล็กนอย ฝามือขวาดึงลงระดับเหนือหนาทอง ฝามือคว่ําลง ลําตัวหันไปทางขวา ตามองตรงไปดานหนา 

(มือท้ังสองยังอยูในลานสายตา)  

(3.2) ยกขาขวาพนพ้ืน ใหน้ําหนักลงท่ีขาซายท้ังหมด  แขนซายหมุนเขาใน ฝามือลงลางสูงเสมอ

อกซาย มือขวาเคลื่อนมาทางซาย แขนหมุนออกใหฝามือหงายข้ึน สองมือโคงเขาหากันในทาอุมบอล  ขา

ขวากาวไปขางหนา สนเทาแตะพ้ืนกอนแลวลงน้ําหนัก ขณะเดียวกันทอนแขนขวายกข้ึนไปดานหนา

เล็กนอย ฝามือหันเขาหาลําตัว ลดฝามือซายลงเล็กนอย ถายน้ําหนักลงท่ีขาขวา ยกแขนขวาข้ึนเสมอ

หนาอก ฝามือซายคว่ําสูงเสมอหนาอก ผลักออกไปดานหนา   
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(3.3) แขนซายหมุนออก ฝามือหันข้ึน แขนขวาหมุนเขา ฝามือหันลง ขณะเดียวกันสองแขนยกไป

ดานหนาเล็กนอย จากนั้นเคลื่อนน้ําหนักมาท่ีขาซาย หมุนลําตัวมาทางซาย 45 องศา สองแขนฉุดลง

เคลื่อนมาตามเอวมาดานหลัง รักษาระยะหางของมือไวใหคงท่ี   

(3.4) ลําตัวหมุนขวาเล็กนอย คอยๆ ยายน้ําหนักไปขางหนา ขณะเดียวกันฝามือพลิกกลับ ใหฝา

มือขวาหันเขาตัว ฝามือซายหันออก กดขอมือซายลงท่ีขอมือขวา อยูในทากากบาท กดแขนท้ังสองไป

ดานหนา และเคลื่อนน้ําหนักไปท่ีขาขวาทางดานหนา ขาซายเหยียด  

(3.5) แขนขวาหมุนเขาใหฝามือคว่ําลง เคลื่อนมือซายผานหลังมือขวา  มือท้ังสองแยกหางจากกัน

กวางเสมอไหล งอศอกท้ังสองขางเขาหาลําตัว เคลื่อนน้ําหนักตัวมาท่ีขาซายท่ีอยูดานหลัง จากนั้นผลักมือ

ท้ังสองไปดานหนา พรอมกับยอเขาขวาและเคลื่อนน้ําหนักตัวลงท่ีขาขวา  

ทาท่ี 4 แสเดี่ยว  單 鞭 (ตันเปยน) ประกอบดวยทายอย 3 ทา  

(4.1) ฝามือสองขางอยูเสมอกับทอนแขน ใชสนเทาขวาเปนแกน (ยังไมไมมีการถายน้ําหนักตัว) 

บิดปลายเทาขวาเขาดานใน หมุนลําตัวมาทางซาย ใหฝาเทาท้ังสองขางขนานกัน วนมือทางสองใน

แนวราบจากขวาไปซาย รักษาระดับแขนท้ังสองขางหางกันกวางเทาไหลและสูงเสมอหัวไหล ฝามือสอง

ขางหันไปดานหนา 

(4.2) งอแขนและศอกท้ังสองขางผานหนาอก วนออกแนวราบไปทางขวา ขณะเดียวกันหมุน

ลําตัวมาทางขวา แลวยายน้ําหนักตัวไปขาขวาท้ังหมดและอยูในทางอเขา ยกเขาซายข้ึน ปลายเทาหอยลง 

ฝามือขวายื่นออกเฉียงไปทางขวา สายตามองไปทางขวา 

(4.3) รวบปลายนิ้วขวาท้ังหาเขาดวยกันหอยลง พลิกฝามือซายออก หันเขาใน เหยียดศอกออก 

พรอมกับหมุนลําตัวไปทางซายเล็กนอย ขากาวข้ึนไปดานหนา ท้ิงน้ําหนักตัวลงขาซายและคอยๆ ยอเขา

ซายลง ขณะเดียวกันผลักฝามือซายไปขางหนาเปนรูปวงรี  

ทาท่ี 5 ทาประกบมือหรือยกมือข้ึนปอง  提 手 上 式 (ถีโสวสางซ่ือ) ประกอบดวย 5 ทายอย  

(5.1) คลายมือขวาท่ีขยุมออก ลดแขนท้ังสองลงระดับไหล อยูในทางกางออก บิดปลายเทาซายไป

เขาดานในเล็กนอย หมุนลําตัวมาทางขวาเล็กนอย  

(5.2) ท้ิงน้ําหนักตัวลงขาซาย ยกขาขวาข้ึน เก็บแขนท้ังสองเขาหาลําตัว กางศอกเล็กนอย 

(5.3) กาวขาขวาไปวางดานหนาใหปลายเทาชี้เฉียงออกดานขางเล็กนอย ศอกท้ังสองขางอยูในทา

งอ ใหแขนขวาอยูสูงกวาแขนซายและฝามือขวาหันไปทางซาย ฝามือซายหันไปทางขวาตรงกับขอศอกขวา 

สายตาอยูท่ีปลายมือขวา  
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(5.4) หันเอวไปทางซายเล็กนอย ยกเขาขวา แขนซายวนเขาดานในใหมือหันลงลาง มือขวาวนลง

ลางประสานกับมือซายในทาอุมบอล  

(5.5) วางขาขวาลงตําแหนงเดิม ปลายเทาบิดเขาดานในประมาณ 30 องศา ถายน้ําหนักบางสวน

ลงขาขวา งอแขนและศอกซาย ใหมือซายอยูในระดับขอศอกขวา 

ทาท่ี 6 กระเรียนขาวขยับปก  白 鶴 亮 翅 (ไปเหอเลี่ยงซ่ือ) ยายน้ําหนักมาท่ีขาขวา หันเอวมา

ทางขวาเล็กนอย ขาซายยกงอข้ึนเล็กนอยกาวออกดานหนา ปลายเทาแตะพ้ืน ขณะเดียวกันสองมือแยก

ออกโดยใหยกแขนขวาข้ึนฝามือขวาหันไปดานหนาและอยูเหนือศีรษะ ลดแขนซายลงลูบลงมา ฝาคว่ํามือ

ลง ลําตัวหันไปดานหนา ตามองตรง คางทานี้ไวอึดใจหนึ่ง จึงเปลี่ยนเปนทาตอไป 

ทาท่ี 7 ทางอเขายั้งกาวซาย  左 摟 膝 拗 步 (จั่วโลวซีอาวปู) หมุนเอวมาทางขวาเล็กนอย ฝามือ

ขวาหมุนออกจากบนลงลางผานตา งอแขนและศอกซายตั้งฉากเขาหาลําตัวอยูระดับทอง หันฝามือลงลาง 

แขนขวากางออก และยกเหนือศีรษะ งอเขาซายข้ึน สายตามองตามมือขวา  

ขาซายกาวไปดานหนา วางปลายเทาชิดเทาขวา เหยียดขาซายไปวางดานหนาวางสนเทาซายให

ทํามุม 45 องศากับสนเทาขวา และหางจากแนวสนเทาขวากวางเทากับหนึ่งฝาเทา คอยๆ หมุนเอวมา

ดานซาย คว่ํามือซายปดผานเขาไปดานขางและเคลื่อนไปทางซายชาๆ เขาซายจนกระท่ังศอกแนบขาง

ลําตัวและมืออยูระดับสะโพก พรอมกับงอศอกขวาใหฝามืออยูขางหู แลวผลักออกไปดานหนาระดับไหล 

ฝามือเฉียงซายเล็กนอยสูงไมเกินปลายจมูก มองไปดานหนาตามฝามือท่ีผลักออก  

ทาท่ี 8 ทาดีดพิณ  手 揮 琵 琶 (โสวฮุยผีผา) ประกอบดวย 3 ทายอย  

(8.1) หมุนลําตัวมาทางขวา พรอมกับเคลื่อนแขนสองขางเปนวงรีมาทางขวา ฝามือหันเขาหันกัน 

ขยับลําตัวมาขางหนาเล็กนอย ยายน้ําหนักมาลงท่ีขาซาย ยกเทาขวามาวางครึ่งกาวใกลสนเทาซาย ให

ปลายเทาขวาเฉียงออก 45 องศา และอยูในแนวหลังสนเทาขวา หางออกไปดานขางประมาณหนึ่งคืบ มือ

ขวายื่นสงไปดานหนาเล็กนอย ฝามือซายก็เคลื่อนไปดานหนาเชนกัน  

(8.2) วางขาลง หมุนเอวทางทางขวา ยายน้ําหนักมาดานหลัง ยกมือซายตั้งข้ึน มือขวาดึงกลับ 

ปดมาดานขางเล็กนอย วางสนเทาซายไปดานหนาครึ่งกาว ฝามือซายหันมาทางขวา ฝามือขวาตรงกับ

ขอศอกซายดานใน 
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(8.3) ขาซายขยับไปขางหนาเล็กนอย สนเทาแตะพ้ืน ศอกท้ังสองอยูในทางอ ใหศอกซายอยูสูง

กวาขวา ใหฝามือซายหันไปทางขวา ตรงกับระดับค้ิว และฝามือขวาหันเขาทางซายและอยูในระดับ

เดียวกับขอศอกซาย ยื่นสงแขนท้ังสองขางไปดานหนา  

 

ทาท่ี 9 ทางอเขายั้งกาวซายขวา  左 右 摟 膝 拗 步 (จั่วอ้ิวโลวซีอาวปู) ประกอบดวย ทางอเขา

ยั้งกาวซายสองครั้ง และงอเขายั้งกาวขวาหนึ่งครั้ง   

งอเขายั้งกาวซาย หมุนเอวมาทางขวาเล็กนอย ฝามือขวาหมุนออกจากบนลงลางผานตา งอแขน

และศอกซายตั้งฉากเขาหาลําตัวอยูระดับทอง หันฝามือลงลาง แขนขวากางออกและยกเหนือศีรษะ งอเขา

ซายข้ึน สายตามองตามมือขวา ขาซายกาวไปดานหนา วางปลายเทาชิดเทาขวา เหยียดขาซายไปวาง

ดานหนาวางสนเทาซายใหทํามุม 45 องศากับสนเทาขวา และหางจากแนวสนเทาขวากวางเทากับหนึ่งฝา

เทา คอยๆ หมุนเอวมาดานซาย คว่ํามือซายปดผานเขาไปดานขางและเคลื่อนไปทางซายชาๆ เขาซาย

จนกระท่ังศอกแนบขางลําตัวและมืออยูระดับสะโพก พรอมกับงอศอกขวาใหฝามืออยูขางหูแลวผลัก

ออกไปดานหนาระดับไหล ฝามือเฉียงซายเล็กนอยสูงไมเกินปลายจมูก มองไปดานหนาตามฝามือท่ีผลัก

ออก  

งอเขายั้งกาวขวา ยอเขาซายและถายน้ําหนักตัวมาท่ีขาซาย เปดเทาซายเล็กนอยใชสนเทาเปนจุด

หมุน หมุนออกใหหัวแมเทาซายทํามุม 45 องศากับแนวเดิม ตามดวยการหมุนลําตัวไปดานซาย 

ขณะเดียวกันมือซายเคลื่อนไปดานหลัง ฝามือขวาคว่ําอยูดานบนใหตรงกัน ถายน้ําหนักตัวมาขาซายท่ียัง

ยออยู ยกขาขวาปลายเทาหอยลง มือซายหันไปหนาระดับเสมอไหล ผามือขวาคว่ํา สายตามองตามมือขวา  

เหยียดขาขวา วางสนเทาขวาดานหนา (ควบคุมลําตัว อยากมหรือเอนไปดานหลัง ใหเคลื่อนไปตามขา) ฝา

มือขวาปาดผานเขาขวาไปดานขาง มือซายผลักไปดานหนา ฝามือสูงไมเกินปลายจมูก มองไปขางหนา   

งอเขายั้งกาวซาย หมุนเอวมาทางขวาเล็กนอย ฝามือขวาหมุนออกจากบนลงลางผานตา งอแขน

และศอกซายตั้งฉากเขาหาลําตัวอยูระดับทอง หันฝามือลงลาง แขนขวากางออก และยกเหนือศีรษะ งอ

เขาซายข้ึน สายตามองตามมือขวา  

ขาซายกาวไปดานหนา วางปลายเทาชิดเทาขวา  เหยียดขาซายไปวางดานหนาวางสนเทาซายให

ทํามุม 45 องศากับสนเทาขวา และหางจากแนวสนเทาขวากวางเทากับหนึ่งฝาเทา คอยๆ หมุนเอวมา

ดานซาย คว่ํามือซายปดผานเขาไปดานขางและเคลื่อนไปทางซายชาๆ เขาซายจนกระท่ังศอกแนบขาง

ลําตัวและมืออยูระดับสะโพก พรอมกับงอศอกขวาใหฝามืออยูขางหูแลวผลักออกไปดานหนาระดับไหล 

ฝามือเฉียงซายเล็กนอยสูงไมเกินปลายจมูก มองไปดานหนาตามฝามือท่ีผลักออก  
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ทาท่ี 10 ทาดีดพิณ  手 揮 琵 琶  (โสวฮุยผีผา) ซํ้าทาท่ี 8  

ทาท่ี 11 ทางอเขายั้งกาวซาย  左 摟 膝 拗 步 (จั่วโลวซีอาวปู) 

หมุนเอวมาทางขวาเล็กนอย ฝามือขวาหมุนออกจากบนลงลางผานตา งอแขนและศอกซายตั้ง

ฉากเขาหาลําตัวอยูระดับทอง หันฝามือลงลาง แขนขวากางออก และยกเหนือศีรษะ งอเขาซายข้ึน 

สายตามองตามมือขวา  

ขาซายกาวไปดานหนา วางปลายเทาชิดเทาขวา  เหยียดขาซายไปวางดานหนาวางสนเทาซายให

ทํามุม 45 องศากับสนเทาขวา และหางจากแนวสนเทาขวากวางเทากับหนึ่งฝาเทา คอยๆ หมุนเอวมา

ดานซาย คว่ํามือซายปดผานเขาไปดานขางและเคลื่อนไปทางซายชาๆ เขาซายจนกระท่ังศอกแนบขาง

ลําตัวและมืออยูระดับสะโพก พรอมกับงอศอกขวาใหฝามืออยูขางหูแลวผลักออกไปดานหนาระดับไหล 

ฝามือเฉียงซายเล็กนอยสูงไมเกินปลายจมูก มองไปดานหนาตามฝามือท่ีผลักออก  

ทาท่ี 12 ทากาวเทากําหมัดสกัดชก  進 步 搬 攔 揰  (จิน้ปูปนหลานฉุย)  ประกอบดวย 4 ทายอย   

(12.1) ยอเขาซายและถายน้ําหนักตัวมาท่ีขาซาย เปดเทาซายออกดานนอกใหหัวแมเทาซายทํา

มุม 45 องศากับแนวปลายเทาเดิม ใชสนเทาเปนจุดหมุน หมุนเอวมาดานซาย ถายน้ําหนักตัวมาขาซายท่ี

ยังยออยู หมุนเอวไปทางซาย ขาขวายกข้ึน มือขวากํามัดแลวเคลื่อนมาทางซายดานลางถึงหนาทองซาย 

ฝามือซายวนข้ึนดานบน สูงไมเกินไหล หมัดขวาคว่ําลง 

(12.2)  กาวขาขวาออกดานขางและเฉียงไปดานหนา 45 องศา วางสนเทาแลวบิดปลายเทาออก

เล็กนอย ขณะเดียวกันยกมือขวาข้ึนบนเล็กนอย ฝามือซายวางบนขอมือขวา หงายมือขวาและเฉียงไป

ทางขวา พรอมกับหมุนลําตัวไปทางขวา  

(12.3)  ยายมาลงน้ําหนักท่ีขาขวา ยกขาซายขยับข้ึนตาม ขณะเดียวกันดึงหมัดขวากลับมาท่ีขาง

เอว ฝามือซายผลักไปดานหนาเล็กนอย จากนั้นกาวขาซายไปดานหนา ใหสนเทาแตะพ้ืน ผลักฝามือซาย

ออกดานหนา เก็บหมัดขวาอยูขางเอวในทาหงายมือ  

(12.4)  ยายน้ําหนักตัวไปขาหนา (ขาซาย) ขณะเดียวกันชกหมัดขวาจากเอวข้ึนมาผานระดับ

หนาอก แลวหมุนขอมือเขาดานในใหหมัดคว่ําลง เก็บศอกและมือซายเคลื่อนเขามาดานในศอกขวา  

ทาท่ี 13 ทาคลายเหมือนปด  如 封 似 閉 (หรูเฟงซ่ือป) คลายมัดขวาแลวหมุนออกใหฝามือหันข้ึน 

ฝามือซายคว่ําลงเคลื่อนมาอยูดานลางทอนแขนขวา ดึงฝามือขวากลับมาดานใน ขณะเดียวกันก็ถาย

น้ําหนักมาขาขวา ฝามือซายเคลื่อนผานใตแขนขวา หมุนออกไปดานหนาแขนขวา สองแขนไขวกัน ฝามือ

หันเขาหาลําตัวสูงระดับอก นั่งน้ําหนักตัวลงท่ีขาหลัง แยกฝามือสองขางออกจากกัน ใหฝามือหันเขาหาท่ี
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หนาอก  ยายน้ําหนักตัวมาท่ีขาซายดานหนา ผลักฝามือท้ังสองขางมาดานหนา ขอมือสูงระดับไหล มองไป

ขางหนา 

ทาท่ี 14 ทามือกากบาท  十 字 手 (สือจื้อโสว)  ประกอบดวย 3 ทายอย 

(14.1) ปลายเทาซายบิดเขาใน 90 องศา ลําตัวหมุนไปทางขวา น้ําหนักตัวยังอยูขาซาย ฝามือท้ัง

สองเคลื่อนโคงข้ึนพรอมหมุนลําตัวมาทางขวา วนมาอยูระดับหนาผาก สองฝามือหมุนเขา ศอกแยกออก

เล็กนอยเพ่ือใหฝามือหันออก  

(14.2) ยายน้ําหนักตัวมาท่ีขาซายท้ังหมด ขยับขาขวาข้ึนพนพ้ืน ขณะเดียวกันเปดสองแขนออก

วาดเปนรูปวงกลม สูงประมาณหัวไหล ฝามือหันออกดานหนาเฉียงลง 

(14.3) ยกขาขวาข้ึนแลววางลงขนานกับขาซาย ระยะกวางเสมอไหล ขณะเดียวกันวาดสองแขน

ลดลงเขาหาลําตัว ไขวกันท่ีหนาทอง มือขวาอยูดานลาง มือซายอยูดานบน จากนั้นยืนลงน้ําหนักท้ังสองขา

เทากัน คอยๆ ยืดลําตัวข้ึน แลวยกแขนท้ังสองข้ึน ขอมือประกบกันในทากากบาท) ในทาอุมข้ึนมา

ดานหนาอยูระดับไหปลารา ฝามือหันเขาหาตัว ใหมือขวาอยูดานนอก มือซายอยูดานใน 

ทาท่ี 15 ทาอุมเสือคืนเขา  抱 虎 歸 山  (เปาหูเกวยซาน) ประกอบดวย 4 ทายอย  

(15.1)  หมุนเอวและลําตัวไปทางขวาเล็กนอย ปลายเทาซายหมุนเขาใน 45 องศา คอย ๆ ยอเขา

ท้ังสองขางลง ยายน้ําหนักมาท่ีขาซาย ลําตัวชวงบนหมุนมาทางขวา ดึงศอกซายลงทางมุมซายแลววนข้ึน

ดานบนใหสูงเสมอไหล ขณะเดียวกันฝามือขวาหมุนเขาดานในใหฝามือคว่ําลง วนลงลางมากท่ีกลางตัว 

พรอมกับคอยๆ ยกขาขวาข้ึน  

(15.2) หมุนตัวมาทางขวา กาวขาขวาเฉียงไปทางขวา วางสนเทาขวาลงแตะพ้ืน ขณะเดียวกันมือ

ขวาปาดผานลําตัวมาทางขวาถึงดานขาง ยกแขนซายข้ึน พับศอกพรอมกับผลักไปดานหนา มือขวายกข้ึน

แลววนไปดานหนา แขนซายหมุนออกฝามือหันข้ึน พรอมกับถายน้ําหนักมาท่ีขาหลัง 

(15.3) เปลี่ยนเปนถายน้ําหนักตัวไปท่ีขาหนา พรอมกับประกบขอมือซายเขากับขอมือขวา แลว

ผลักไปดานหนา 

(15.4) ฝามือท้ังสองคว่ําลง เคลื่อนผานกันแลวแยกออก พรอมกับถายน้ําหนักตัวมาท่ีขาหลัง ดึง

แขนท้ังสองเขามาท่ีหนาอก แลวผลักออกใหฝามือท้ังสองเอียงเขาหากัน พรอมกับยายน้ําหนักไปลงท่ีขา

หนา (ขาขวา) 

 



   209 
 

ทาท่ี 16 กําหมัดใตศอก 肘 底 看 揰 (โจวตี่ค่ันฉุย)   

ปลายเทาขวาหมุนเขาดานในใหมากท่ีสุด หมุนลําตัวมาทางขวากระท่ังฝามือท้ังสองเคลื่อนมาทาง

มุมขวาใหสูงเสมอไหล แขนขวาเหยียดออก แลว ฝามือขวาหันในขวางอยูระดับอก ฝามือซายหมุนออกให

ฝามือเขาหาลําตัว สายตามองมาทางขวา ขณะเดียวกันยกขาซายข้ึน แลวหมุนลําตัวมาทางซาย ขาซาย

กาวออกขางหนาและมาลงน้ําหนักท่ีขาซาย สองแขนเคลื่อนตามลําตัวท่ีหมุนมาทางซาย ฝามือซายตาม

เอวโดยยกข้ึนปองแลวปดออก ตามดวยฉุดลงลาง ฝามือขวามาหนาในแนวราบ   

ยกขาขวาข้ึนชาๆ แลวกาวมาดานหนาครึ่งกาว ถายน้ําหนักมาท่ีขาขวา ยกขาซายข้ึนเล็กนอยแลว

วางเทาลงดานหนา  ตามดวยฝามือซายผานหนาอกแลวสอดออกใหนิ้วโปงหันข้ึน มือขวาคอยๆ กําหมัด

เคลื่อนจากวงแขนซายมาอยูใตศอกซาย ฝามือขวาหันเขาดานใน สายตามองไปขางหนา  

ทาท่ี 17 ทาถอยหลังผลักลิงซายขวา  左 右 倒 攆 猴 (จั่วอ้ิวเตาเหนี่ยนโหว หรือ เตาจวนกง) 

ผลักขางขวา (右 倒 攆 猴) หมุนลําตัวไปทางขวาเล็กนอย ปลายเทาซายแตะพ้ืน ฝามือซาย

หมุนออกเล็กนอย หมัดขวาคลายเปนฝามือวนถอยมาอยูขางลําตัว ปลายนิ้วชี้ไปดานหนา 

หมุนลําตัวไปทางขวา ยกขาซายข้ึน ยื่นฝามือซายออกไปดานหนาเล็กนอย มือขวาชอนข้ึนออก

ทางมุมขวา ใหแขนอยูสูงเสมอไหล สายตามองตามฝามือขวา  

ถอยขาซายมาดานหลัง 1 กาว ปลายเทาแตะพ้ืน ขณะเดียวกันลดศอกซายลง หมุนแขนออกให

ฝามือหงายข้ึน เก็บฝามือขวามาอยูท่ีขางไหล มืออยูระดับเดียวกับหูขวา ผลักผานหูขวามาดานหนา มา

สวนกับฝามือซายดานหนา ฝามือหันไปดานหนาเอียงซาย  

ยายน้ําหนักมาท่ีขาท่ีกาวมาดานหลังแลวยืนใหม่ันคง สวนขาหนาใหหมุนปลายเทาเขามาใหตรง 

เหยียบใหเต็มฝาเทา ขณะเดียวกันมือซายถอยมาอยูท่ีระดับก่ึงลําตัว ฝามือหงายข้ึน ลดมือขวาลงแลวผลัก

ไปดานหนาใหสูงระดับเดียวกับจมูก  

ผลักขางซาย (左 倒 攆 猴)  เหมือนกันเพียงแตสลับมาทางซาย  

หมุนลําตัวไปทางซายเล็กนอย ปลายเทาขวาแตะพ้ืน ฝามือขวาหมุนออกเล็กนอย หมัดขวาคลาย

เปนฝามือวนถอยมาอยูขางลําตัว ปลายนิ้วชี้ไปดานหนา 

หมุนลําตัวไปทางซาย ยกขาขวาข้ึน ยื่นฝามือขวาออกไปดานหนา มือซายชอนข้ึนออกทางมุมซาย 

ใหแขนอยูสูงเสมอไหล สายตามองตามฝามือซาย  

ถอยขาขวามาดานหลัง 1 กาว ปลายเทาแตะพ้ืน ขณะเดียวกันลดศอกขวาลง หมุนแขนออกใหฝา

มือหงายข้ึน เก็บฝามือซายมาอยูท่ีขางไหล มืออยูระดับเดียวกับหูซาย ผลักผานหูมาดานหนา มาสวนกับ

ฝามือขวาท่ีกําลังดึงเขาจากดานหนา ฝามือหันไปดานหนาเอียงซาย  



   210 
 

ยายน้ําหนักมาท่ีขาขวาท่ีกาวมาดานหลังแลวยืนใหม่ันคง สวนขาหนาใหหมุนปลายเทาเขามาให

ตรง เหยียบใหเต็มฝาเทา ขณะเดียวกันมือขวาถอยมาอยูท่ีระดับก่ึงลําตัว ฝามือหงายข้ึน ลดมือซายลงแลว

ผลักไปดานหนาใหสูงระดับเดียวกับจมูก ทําสลับซายขวาอีกครั้งแลวจบท่ีขางขวาจึงตอทาตอไป  

ทาท่ี 18 ทาเหินเฉียง  斜 飛 式  (เสียเฟยซ่ือ)  ประกอบดวย 3 ทายอย 

(18.1)  ลงน้ําหนักท่ีขาซาย ขาขวางอยกข้ึน แขนซายหมุนเขาในแลววาดวงกลมตามเข็มนาฬิกา 

ฝามือขวาวาดลงมาทางซายของลําตัว หงายข้ึนประกบกับมือซายในทาอุมบอล  

(18.2)  ถอยขาขวามาดานหลัง 1 กาว แตะพ้ืนดวยสนเทา แลวหมุนปลายเทาออก ขาขวาอยูใน

ทาเหยียดออก ยืนเต็มเทาซายตามการหมุนของลําตัวมาทางขวา แขนท้ังสองขางคอยๆ เคลื่อนผานแยก

จากกัน  

(18.3)  ยายน้ําหนักมาท่ีขาขวา หมุนปลายเทาซายเขาดานในใหปลายเทาเฉียงออกดานซาย 45 

องศา ขณะเดียวกันฝามือซายคว่ําฉุดดึงลงมาดานขางลําตัว มือขวา (ฝามือหันไปทางซาย) ปาดออกและ

ยกข้ึนไปทางขวาใหสูงเสมอหนาผาก  

ทาท่ี 19 ยกมือข้ึนปอง 提 手 上 式 (ถีโสวสางซ่ือ) ซํ้ากับทาท่ี 5  

ทาท่ี 20 ทากระเรียนขาวขยับปก  白 鶴 亮 翅  (ไปเหอเลี่ยงชื่อ) ซํ้าทาท่ี 6    

ทาท่ี 21 ทางอเขายั้งกาวซาย  左 摟 膝 拗 步 (จั่วโลวซีอาวปู)   

หมุนเอวมาทางขวาเล็กนอย ฝามือขวาหมุนออกจากบนลงลางผานตา งอแขนและศอกซายตั้ง

ฉากเขาหาลําตัวอยูระดับทอง หันฝามือลงลาง แขนขวากางออก และยกเหนือศีรษะ งอเขาซายข้ึน 

สายตามองตามมือขวา  

ขาซายกาวไปดานหนา วางปลายเทาชิดเทาขวา  เหยียดขาซายไปวางดานหนาวางสนเทาซายให

ทํามุม 45 องศากับสนเทาขวา และหางจากแนวสนเทาขวากวางเทากับหนึ่งฝาเทา คอยๆ หมุนเอวมา

ดานซาย คว่ํามือซายปดผานเขาไปดานขางและเคลื่อนไปทางซายชาๆ เขาซายจนกระท่ังศอกแนบขาง

ลําตัวและมืออยูระดับสะโพก พรอมกับงอศอกขวาใหฝามืออยูขางหูแลวผลักออกไปดานหนาระดับไหล 

ฝามือเฉียงซายเล็กนอยสูงไมเกินปลายจมูก มองไปดานหนาตามฝามือท่ีผลักออก  
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ทาท่ี 22 ทางมเข็มกนสมุทร  海 底 針  (ไหตี่เจิน) ประกอบดวย 2 ทายอย 

(22.1) ถายน้ําหนักมาท่ีขาซาย ฝามือขวาหมุนออกเล็กนอย ยื่นไปดานหนา กาวขาขวามาครึ่ง

กาว วางอยูดานหลังขาซาย ใหปลายเทาเปดออกไปทางขวา สนเทาเยื้องมาทางขวา ถายน้ําหนักมาลงขา

ขวา เบี่ยงตัวมาทางขวา ยกขาซายข้ึน ฝามือซายตามขาซาย  

(22.2) ปลายเทาซายแตะพ้ืน (ทากาวกลวงซาย) ไปดานหนา ขณะเดียวกัน พับเอว ยอลําตัวลง 

(น้ําหนักตัวลงท่ีขาขวามากกวาซาย) ฝามือขวาเสียบลงขางหนา ปลายนิ้วหันลง ขอมือเสมอหัวเขา ฝามือ

ซายอยูขางขาซายอยูในทาคว่ํามือ ตามองท่ีฝามือขวา 

ทาท่ี 23 ทาภูเขาสมานไหล  扇 通 背 (สานทงเปย) ยืดลําตัวข้ึน ฝามือขวาวนเขาดานใน ใหฝามือหัน

ลงขวาลาง ฝามือซายเกาะติดท่ีขอมือขวา ขณะเดียวกันยกขาซายข้ึน หมุนเอวไปทางขวาเล็กนอย จากนั้น

กาวขาซายไปดานหนา (กาวคันธนู) ฝามือท้ังสองขางหันออกนอก แยกมือท้ังสองขางออกจากกัน ขณะ

เดียวท่ีถายน้ําหนักมาท่ีขาซาย ฝามือขวาอยูระดับหนาผาก ฝามือซายดันมาดานหนาใหขอมือเสมอไหล 

ตามองไปดานหนา ระดับเดียวกับฝามือซาย   

ทาท่ี 24 ทากลับหลังสะบัดตัวฟาด 撇 身 揰 (เผี่ยเซินฉุย)  

(24.1)  (น้ําหนักลงท่ีขาซาย) หมุนปลายเทาซายเขาดานใน ลําตัวหมุนไปทางขวา มือขวากําหมัด

ในทาคว่ํา ลดแขนลงวางขวางอยูระดับหนาอก  

(24.2)  ยกขาขวาข้ึน หมุนลําตัวไปทางขวาแลวกาวไปขางหนา 1 กาว ขณะเดียวกันวนหมัดขวา

จากดานใน ผานแขนซายไปดานหนา (พรอมๆ กับขาขวา) ฟาดออกไปดานหนาในทาหงายมือ จนมือซาย

วนมาดานในของแขนขวา จึงวางเทาขวาแตะพ้ืน  

(24.3) ถายน้ําหนักมาท่ีขาขวา พรอมกับเก็บหมัดขวามาท่ีขางเอว แขนซายดันไปดานหนา ฝามือ

หันออก สายตามมองตรง 

ทาท่ี 25 ซํ้าทา 12 ทากาวเทากําหมัดสกัดชก  進 步 搬 攔 揰 (จิน้ปูปนหลานฉุย)   

ทาท่ี 26 ทากาวเทารวบหางนกยูง 上 步 攪 雀 尾 (สางปูหลานเชียะเหวย)  

หมุนปลายเทาซายออกดานนอก แขนซายหมุนออก คลายหมัดขวา ถายน้ําหนักตัวลงท่ีขาซาย  

แขนซายหมุนเขาใน ฝามือพลิกหงายใหฝามืออยูระดับหนาอก มือขวาวนลงลางท่ีหนาทองซาย 

ฝามือท้ังสองอยูในแนวบนลางเหมือนทาอุมบอล ขณะเดียวกันยกขาขวาข้ึน วางลงแลวยายน้ําหนักมาท่ีขา

ขวา เขาอยูในทางอ หมุนเอวและลําตัวเคลื่อนมาทางขวา(และหยุดเม่ือลําตัวและเทาทํามุมฉากกับทิศทาง
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เดิม) งอเขาและลงน้ําหนักท่ีขาขวา จากนั้นเคลื่อนขาซายมาอยูดานในของขอเทาขวา กาวออกทางซายให

สนเทาแตะพ้ืนกอน แลวหมุนปลายเขาดานใน 30 องศา ลําตัวหมุนขวาตามไปเล็กนอย ยายน้ําหนักไปท่ี

ขาซาย ฝามือขวาหันเขาหาลําตัว กางศอกออกเล็กนอย  ขณะเดียวกันฝามือซายเคลื่อนผานหนาทองมา

อยูใตฝามือขวา แขนหมุนออกใหฝามือหันข้ึน สองฝามือหันเขาหากันในทาอุมบอล จากนั้นฝามือซายปด

ออกดานบน จนฝามือสูงเสมอหัวไหล ฝามือตะแคงข้ึนเล็กนอย ฝามือขวาดึงลงระดับเหนือหนาทอง ฝามือ

คว่ําลง ลําตัวหันไปทางขวา  ตามองตรงไปดานหนา (มือท้ังสองยังอยูในลานสายตา)  

ยกขาขวาพนพ้ืน ใหน้ําหนักลงท่ีขาซายท้ังหมด  แขนซายหมุนเขาใน ฝามือลงลางสูงเสมออกซาย 

มือขวาเคลื่อนมาทางซาย แขนหมุนออกใหฝามือหงายข้ึน สองมือโคงเขาหากันในทาอุมบอล ขาขวากาว

ไปขางหนา สนเทาแตะพ้ืนกอนแลวลงน้ําหนัก ขณะเดียวกันทอนแขนขวายกข้ึนไปดานหนาเล็กนอย ฝา

มือหันเขาหาลําตัว ลดฝามือซายลงเล็กนอย ถายน้ําหนักลงท่ีขาขวา ยกแขนขวาข้ึนเสมอหนาอก ฝามือ

ซายคว่ําสูงเสมอหนาอก ผลักออกไปดานหนา   

แขนซายหมุนออก ฝามือหันข้ึน แขนขวาหมุนเขา ฝามือหันลง  ขณะเดียวกันสองแขนยกไป

ดานหนาเล็กนอย จากนั้นเคลื่อนน้ําหนักมาท่ีขาซาย หมุนลําตัวมาทางซาย 45 องศา สองแขนฉุดลง

เคลื่อนมาตามเอวมาดานหลัง รักษาระยะหางของมือไวใหคงท่ี 

ลําตัวหมุนขวาเล็กนอย คอยๆ ยายน้ําหนักไปขางหนา ขณะเดียวกันฝามือพลิกกลับ ใหฝามือขวา

หันเขาตัว ฝามือซายหันออก กดขอมือซายลงท่ีขอมือขวา อยูในทากากบาท กดแขนท้ังสองไปดานหนา 

และเคลื่อนน้ําหนักไปท่ีขาขวาทางดานหนา ขาซายเหยียด  

แขนขวาหมุนเขาใหฝามือคว่ําลง เคลื่อนมือซายผานหลังมือขวา  มือท้ังสองแยกหางจากกันกวาง

เสมอไหล งอศอกท้ังสองขางเขาหาลําตัว เคลื่อนน้ําหนักตัวมาท่ีขาซายท่ีอยูดานหลัง จากนั้นผลักมือท้ัง

สองไปดานหนา พรอมกับยอเขาขวาและเคลื่อนน้ําหนักตัวลงท่ีขาขวา  

ทาท่ี 27 แสเดี่ยว單 鞭 (ตันเปยน) ซํ้าทาท่ี 4   

ทาท่ี 28 ทามือเมฆ  雲 手 (อวิ๋นโสว)  

จั่วอวิ๋โสว น้ําหนักตัวอยูท่ีขาซาย หมุนปลายเทาเขาดานในจนปลายเทาชี้ไปดานหนา ตัวหมุนขวา

เล็กนอย เก็บมือซายเขามาเล็กนอย มือขวาท่ีเปนตะขอเปดออก เคลื่อนแขนท้ังสองมาอยูกลางลําตัว ตอ

ดวยยกขาขวา ลําตัวหมุนไปซาย ฝามือซายเคลื่อนมาทางซายสูงเสมอไหล ฝามือขวาปาดผานหนาทองวน

มาดานในศอกซาย สายตามมองตามมือซาย  
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อ้ิวอวิ๋นโสว  วางเทาขวาชิดขนานเทาซายหางกัน 1 ฝาเทา ยืนอยูในทาท่ีงอเขาท้ังสองขาง หมุน

เอวมาทางขวา หันหนาตรง ขณะเดียวกันฝามือขวาหมุนตามเข็มนาฬิกามาถึงขางหนา ฝามือหันเขาหา

ลําตัวอยูระดับ ฝามือซายเคลื่อนมาท่ีระดับหนาทอง เคลื่อนแขนท้ังสองไปทางขวา หมุนมือขวาเขาใน

เพ่ือใหฝามือหันออกดานนอก ขณะท่ีมือซายคอยๆ หงายและงอข้ึนเคลื่อนมาถึงดานในศอกขวา เปนเวลา

เดียวกับท่ีงอเขาซายข้ึนดวย สายตามองมือขวา ยกขาซาย  

แลวหมุนเอวและลําตัวมาทางซาย ขาซายกาวไปทางซายครึ่งกาว ยายน้ําหนักตัวมาลงระหวาง

สองขา ขณะเดียวกันเคลื่อนฝามือขวาจากดานขวาไปดานซายบน ฝามือซายวนมาขางหนา มือขวากวาด

ลงเคลื่อนมาท่ีหนาทอง ตามดวยการหมุนเอวมาจนกระท่ังตัวตรง คอยๆ ยายน้ําหนักมาท่ีขาซาย หมุนเอว

ตอเนื่องไปทางซาย ขณะเดียวกันมือซายเคลื่อนมาทางซาย ฝามือสูงเสมอไหลซาย  ฝามือขวาหันเขาดาน

ในเคลื่อนจากบนขวามาดานลางซายตามการเคลื่อนของลําตัว จนฝามือมาอยูระดับหนาทอง หมุนเอว

ตอเนื่องไปทางซาย แลวยกขาขวา 

วางเทาขวาชิดขนานเทาซายหางกัน 1 ฝาเทา ยืนอยูในทาท่ีงอเขาท้ังสองขาง หมุนเอวมาทางขวา 

หันหนาตรง ขณะเดียวกันฝามือขวาหมุนตามเข็มนาฬิกามาถึงขางหนา ฝามือหันเขาหาลําตัวอยูระดับ ฝา

มือซายเคลื่อนมาท่ีระดับหนาทอง เคลื่อนแขนท้ังสองไปทางขวา หมุนมือขวาเขาในเพ่ือใหฝามือหันออก

ดานนอก ขณะท่ีมือซายคอยๆ หงายและงอข้ึนเคลื่อนมาถึงดานในศอกขวา เปนเวลาเดียวกับท่ีงอเขาซาย

ข้ึนดวย สายตามองมือขวา ยกขาซาย (ทําท้ังหมด 5 ครั้ง) ขณะท่ีหลังตรง บิดหมุนเอวและลําตัว มองตาม

ฝามือและเคลื่อนไปตามการเคลื่อนไหวลําตัว  

ทาท่ี 29 แสเดี่ยว單 鞭 (ตันเปยน) ซํ้าทาท่ี 4  

ทาท่ี 30 ทามาชะเงอ 高 探 馬  (เกาทันหมา)   

ยายน้ําหนักมาท่ีขาขวา เหยียดเกือบตรง ขยับขาซายยกจากพ้ืน ปลายเทาแตะพ้ืน พรอมกับกาง

แขนออกท้ังสองขางอยูระดับไหล พรอมกับดึงแขนซายเขาหาลําตัวและหงายมือ สวนฝามือขวาอยูในทา

คว่ํามือ วนฝามือจากดานในระดับหนาทองข้ึนไปดานบน  ฝามือหันออกดานนอกอยูระดับสายตา ยืด

ลําตัวข้ึน  

ทาท่ี 31 ทาแยกเตะซายขวา  左 右 分 腳 (จั่วอ้ิวเฟนเจี่ยว) 

แยกเตะเทาขวา ประกอบดวย 5 ทายอย  

(31.1)  ยอเขาขวา ยกขาซายข้ึน หมุนลําตัวไปทางซายเล็กนอย ฝามือท้ังสองไขวกัน ฝามือหัน

เขาหาตัว วนตามเข็มนาฬิกาครึ่งรอบ  
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(31.2)  กาวเทาซายไปดานหนา ฝามือซายยื่นไปทางขาซาย ฝามือขวาวนมาดานบนขางในของ

ตนแขนซาย สายตามองตามการเคลื่อนไหวของสองฝามือ  

(31.3)  หมุนเอวและลําตัวมาทางขวาเล็กนอย ขณะท่ียกแขนขวาข้ึน ฝามือขวาหันออก ฝามือ

ซายวนมาอยูท่ีระดับศอกขวาดานใน สองแขนอยูในทาฉุดกวาน  

(31.4)  ยายน้ําหนักมาลงท่ีขาซายกระท่ังลงน้ําหนักท่ีขาซายท้ังหมด แลวยกเทาขวามาชิดท่ีดาน

ในขอเทาซาย (งอเขา งอสะโพก ใหหัวเขาอยูสูงกวาระดับเอวเล็กนอย) ขณะเดียวกันเก็บมือซายท่ีหนาอก 

ใหแขนสองขางซอนกันใหแขนขวาอยูดานใน แขนซายอยูดานนอก ฝามือหงายหันเขาหาลําตัว แลวลด

ศอกเขาหากัน จนแขนท้ังสองอยูในทาไขวกัน หมุนใหฝามือท้ังสองออกดานนอก 

(31.5)  คอยๆ เหยียดขาซายข้ึน เตะขาขวาออกทางมุมขวา ขณะเดียวกันฝามือท้ังสองหมุนเขา

ดานใน เปดกางออกใหมือขวาชี้ไปทางเดียวกับขาขวา ฝามือหันทางซาย สูงเสมอไหล  

แยกเตะเทาซาย  เชนเดียวกับทาเตะขวา โดยเปลี่ยนเปนยืนบนขาซายแลวเตะขาขวาในแนว

ทแยง  

ทาท่ี 32 ทาหมุนตัวถีบเทาซาย  轉身左 蹬  腳  (จวนเซินจั่วเติงเจี่ยว)  

ยอเขาขวาเล็กนอย ลดขาซายหอยไว พรอมกับลดมือท่ีกางอยูท้ังสองขางลงอยูระดับอก ใชสน

เทาขวาเปนแกน หมุนตัวกลับหลังไปทางซายอยางรวดเร็ว สองแขนลดลงอยูระดับเอว ทําทาหมุนตัวถีบ

เทาซาย ทานี้ทําเหมือนทาเตะแยกเทา แตใชสนเทายันออก  

ทาท่ี 33 ทางอเขายั้งกาวซายขวา ซํ้าทาท่ี 9 左 右 摟 膝 拗步 (จั่วอ้ิวโลวซีอาวปู) 

ทาท่ี 34 ทากาวเทากําหมัดชกต่ํา 進 步 栽 揰  (จิ้นปูไจฉุย) 

ปลายเทาขวาหมุนออก ยายน้ําหนักไปขางหนา ขาซายกาวไปดานหนา 1 กาว คอย ๆ กําหมัด

ขวาท่ีขางเอว วนหมัดมาหยุดท่ีขางเอวขวา มือซายวนตามมาดานหนา พรอมกับคอยๆ ลงน้ําหนักมาท่ีขา

ซาย ยอเขาลงเปนมุมฉาก ขาขวาเหยียด มือซายปาดผานเขามาดานซาย พรอมกับชกหมัดขวาลงดานหนา

เฉียงลงมุมดานลาง สายตามมองตามหมัดขวา 

ทาท่ี 35 ทาพลิกตัวกลับหลังสะบัดตัวฟาด  翻 身 撇 身 揰 (ฟานเซินเผี่ยเซินฉุย)  

หมุนปลายเทาซายเขาในพรอมกับหมุนลําตัวมาทางขวา ยกแขนซายข้ึน ฝามืออยูเหนือศีรษะใน

ทาปอง  แขนขาวเคลื่อนผานมาระดับหนาอกและยังกําหมัดอยู ยอเขาซายและท้ิงน้ําหนักลงขาซาย ขา

ขวาอยูในเหยียดและยกข้ึน ขณะท่ีมือขวาวนเขาดานในของแขนซาย กาวขาขวาไปวางดานหนาแลวดึง



   215 
 

แขนขวากลับเขาหาเอว ใหศอกขวาชิดเอว ขณะเดียวกันผลักฝามือซายไปดานหนา และถายน้ําหนักมาท่ี

ขาขวาท่ีอยูดานหนา ใหเขาขวายอเปนมุมฉาก  

ทาท่ี 36 ซํ้าทาท่ี 12, 25 ทากาวเทากําหมัดสกัดชก 進 步 搬 攔 揰 (จิน้ปูปนหลานฉุย)   

ทาท่ี 37 ทาถีบเทาขวา 右  蹬  腳  (อ้ิวเติงเจี่ยว)  

หมุนปลายเทาซายออก ยายน้ําหนักมาท่ีขาซาย ยกขาขวาข้ึน คลายหมัดขวาออก สองมือวนเปน

รูปวงกลมลงลางผานหนาทองแลวเคลื่อนข้ึนดานบน ไขวกันท่ีระดับคอ  แลวแยกมือออกพรอมกับถีบขา

ขวาไปขางหนา 

ทาท่ี 38 ทาปราบเสือดานซาย 左 打 處 式  (จัว่ตาหูซ่ือ)  

วางเทาขวาลงขนานกับเทาซาย แลวหมุนเอวไปทางขวาเล็กนอย ยกขาซายหอยไว ลดมือขวาลง 

ฝามือคว่ํา ฝามือซายหงายอยูระดับเอว สายตามองท่ีมือท้ังสอง 

หมุนลําตัวมาทางซาย กาวเทาซายไปทางตะวันตกเฉียงเหนือ วางสนเทาแลวถายน้ําหนักพรอม

กับหมุนลําตัวมาทางซาย สองมือเคลื่อนไปตามการหมุนของลําตัว คอยๆ กําหมัดท้ังสองขาง วนเปน

วงกลม มือซายวนข้ึนจนถึงหนาผากซายใหใจหันออกดาน มือขวา วนมาท่ีระดับหนาอก ใหฝามือหันเขา

ลําตัว  

ทาท่ี 39 ทาชกเสือดานขวา  右 打 處 式  (อ๋ิวตาหูซ่ือ) 

หมุนปลายเทาซายเขาใน  ยายน้ําหนักตัวมาลงขวา คลายหมัดท้ังสองลงมาเสมอเอว ฝามือซาย

หันลง ฝามือขวาหันข้ึน ยกขาขวางอข้ึน หมุนเอวและลําตัวมาทางขวา สองมือเคลื่อนไปตามการหมุนของ

ลําตัว คอยๆ กําหมัดท้ังสองขาง วนเปนวงกลม มือขวาวนข้ึนจนถึงหนาผากขวาใหใจหันออกดาน มือซาย

วนมาท่ีระดับหนาอก ใหใจมือหันเขาลําตัว  

ทาท่ี 40 ทาหมุนตัวถีบเทาขวา 回 身 右  蹬  腳  (หุยเซินอ๋ิวเติงเจี่ยว) 

เก็บสนเทาซายเล็กนอย ยายน้ําหนักมาทางซาย ปลายเทาขวาหมุนเขาในแลวยกข้ึน สองหมัด

หลายออก มือขวาวนมาดานนอกของมือซายอยูในทากากบาท ยกขาขวาข้ึนลอยพนพ้ืน แลวเหยียดขา

ขวาออก ใหดันสนเทา 
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ทาท่ี 41 ทาชกกกหู  雙 峰 貴 耳 (ซวงเฟงกวั้นเออร)  

ขาขวาลดต่ําลงหอยคางไว ขาซายเปนแกน หมุนไปทางขวา 45 องศาอยางรวดเร็ว ฝามือสองขาง

หงายหมุนมาตามลําตัวดานหนา หยุดเหนือเขาขวา จากนั้นยอเขาซายลง กาวขาขวาไปดานหนา(ทาคัน

ธนู)  ฝามือสองขางวนลงลางหันออกไปขางหนา ตนแขนหมุนออกวนเปนวงกลมแลวคอยๆ กําหมัดท้ังสอง 

ใจหมัดหันออก หมัดท้ังสองอยูหางกันกวางเทาศีรษะ สายตามองระหวางหมัดท้ังสองขาง  

ทาท่ี 42 ทาถีบเทาซาย  左 蹬  腳 (จั่วเติงเจี่ยว)  

เปดปลายเทาขวาออกเล็กนอยแลวยกขาซายข้ึน สองแขนไขวเปนกากบาทดานหนา แลวถีบเทา

ซายพรอมกับกางแขนท้ังสองขางออก ใหแขนซายอยูในแนวเดียวกับขาซายในทิศเฉียงออก 45 องศา 

ทาท่ี 43 ทาหมุนตัวถีบเทาขวา  轉 身 右 蹬  腳 (จวนเซินอ้ิวเติงเจี่ยว)  

ลดขาซายลงแตยังงออยู  ใชเทาขวาเปนแกน หมุนขาและลําตัวไปดานหลังทางขวา 260 องศา

อยางรวดเร็ว แขนท้ังสองลดลงขางลําตัวอยูระดับเอว ขาซายวางขนานกับขาขวา ยายน้ําหนักมาท่ีขาซาย 

ยกเขาขวาข้ึน สองแขนไขวเปนกากบาทดานหนา แลวถีบเทาขวาออกไปดานหนาเฉียงไปดานขางเล็กนอย 

พรอมกับกางแขนทางสองขางออก   

ทาท่ี 44 ซํ้าทาท่ี 12, 25, 36 ทากาวเทากําหมัดสกัดชก 進 步 搬 攔 捶 (จิน้ปูปนหลานฉุย)   

ยอเขาซายเล็กนอย วางขาขวาลงใหฝาเทาขนานกัน วนมือขวามาเก็บท่ีหนาทองซาย ตอดวยทา

กาวกําหมัดสกัดชก  

ทาท่ี 45 ซํ้าทาท่ี 13 ทาคลายเหมือนปด  如 封 似 閉 (หรูเฟงซ่ือป)   

ทาท่ี 46 ซํ้าทาท่ี 14 ทามือกากบาท 十 字 手 (สือจื้อโสว)  

ทาท่ี 47 ซํ้าทาท่ี 15 ทาอุมเสือคืนเขา 抱 虎 歸 山 (เปาหูเกวยซาน)   

ทาท่ี 48 แสเดี่ยวเฉียง  鈄 單 鞭 (เสียตันเปยน) คลายทาแสเดี่ยวแตการวางเทาเปลี่ยนทิศ   

ปลายเทาขวาหมุนเขาใน วางลงท่ีขางขาซาย หมุนเอวและลําตัวไปทางขวา ขณะเดียวกันเคลื่อน

ฝามือขวาวนไปทางขวา คว่ํามือ ฝามือซายวนมาทางซายอยูระดับหนาอกดานขวา ขยุมมือขวา ยกขาซาย

ข้ึน พรอมกับกาวขาซายเฉียงไปออกดานหนา 45 องศา แลวยายมาลงน้ําหนักท่ีขาซาย (ใหเขาซายงอ 90 

องศา) แลวผลักมือซายออกในแนวเดียวกับขาซาย 
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ทาท่ี 49 มาปาแบงผม 野 馬 分 鬃  (เหยียหมาเฟนจง)  

มาปาแบงผมขวา  หมุนปลายเทาซายเขาดานใน งอขาขวาแลวกาวไปดานหนาขวา วางสนเทาให

หางจากแนวเทาซายหนึ่งฝาเทา มือขวาคลายออกอยูในทาคว่ํา งอแขนขวาเขาหาลําตัว เคลื่อนไขวมา

ทางซายลาง ฝามือซายหงายเคลื่อนผานฝามือขวาตรงกลางลําตัว แลวคอยคว่ําลงและปาดลงลาง มือขวา

ยกข้ึนฝามือหันเขาลําตัว เคลื่อนไปพรอมกับยายมาลงน้ําหนักท่ีขาขวา  

มาปาแบงผมซาย  หมุนปลายเทาขวาออกดานนอกเฉียง 45 องศา หมุนลําตัวไปทางขวาเล็กนอย 

ยกขาซายข้ึนกาวออกไปดานหนา งอศอกขวาเก็บมาท่ีระดับหนาอก ฝามือซายหงายข้ึนและเคลื่อนผานฝา

มือขวาข้ึนไปดานหนา ขณะท่ีฝามือขวาปาดผานเขาขวาไปขางลําตัว พรอมกับลงน้ําหนักท่ีขาซาย แลว

ทําทามาปาแบงผมขวาอีกครั้ง 

มาปาแบงผมขวา  หมุนปลายเทาซายออกดานนอกเฉียง 45 องศา งอขาขวาแลวกาวไปดานหนา

ขวา วางสนเทาใหหางจากแนวเทาซายหนึ่งฝาเทา มือขวาคลายออกอยูในทาคว่ํา งอแขนขวาเขาหาลําตัว 

เคลื่อนไขวมาทางซายลาง ฝามือซายหงายเคลื่อนผานฝามือขวาตรงกลางลําตัว แลวคอยคว่ําลงและปาด

ลงลาง มือขวายกข้ึนฝามือหันเขาลําตัว เคลื่อนไปพรอมกับยายมาลงน้ําหนักท่ีขาขวา  

ทาท่ี 50 ซํ้าทาท่ี 3 ทารวบหางนกยูง  攪 雀 尾 (หลานเชียะเหวย)  

ทาท่ี 51 ซํ้าทาท่ี 4 แสเดี่ยว  單 鞭 (ตันเปยน)  

ทาท่ี 52 ทาเทพีรอยกระสวย (หรือทารอยกระสวยสี่มุม)  玉 女 穿 梭 (อวี๋หนี่ชวนซัว) 

ลงน้ําหนักท่ีขาซาย หมุนปลายเทาซายเขาดานใน ยกขาขวา มือขวาคลายออก วนฝามือหันเขา

หาลําตัวอยูระดับใบหนาลด ฝามือซายมาระดับหนาทอง หมุนเอวไปทางขวาพรอมกับฝามือขวาปดออก

ทางขวา กาวขาขวาออกไปทางขวามุมทแยง ฝามือซายเคลื่อนมาอยูใตศอกขวา แลวปดออกไปดานบน 

ขณะท่ีดึงศอกขวาเขาหาเอวในทาหงายมือ  

งอและยกขาซาย กาวออกไปทางซายมุมทแยง ฝามือขวามาท่ีขางเอวขวา ยอเขาซายเพ่ือยาย

น้ําหนักตัวมาท่ีขาซาย ขณะเดียวกันก็พลิกมือขวาคว่ํา และหันฝามือซายออกนอกและยกข้ึนไปดานหนา 

ใหมืออยูเหนือศีรษะเล็กนอย ฝามือขวาผลักออกไปดานหนาใหสันมือตรงระดับหนาอก 

หมุนปลายเทาซายเขาดานใน ยกขาขวาข้ึน ลดแขนขวาลงใหฝามือหันเขาหาลําตัวมา แลวไขว

แขนซายเปนกากบาทท่ีระดับอก พรอมกับหมุนเอวไปทางขวา กาวขาขวาออกไปทางขวามุมทแยง ขาซาย

เหยียด  ฝามือขวาคว่ําปดออกดานขาง ฝามือซายหงายดึงมาท่ีขางเอว  
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แขนขวาปดออกดานหนาในทิศข้ึนดานบน ใหสูงกวาศีรษะเล็กนอยฝามือหันออกนอก ตามดวย

ฝามือซายผลักออกไปขางหนาใหสันมือตรงระดับหนาอก 

ยายน้ําหนักมาท่ีขาขวา ยกขาซายข้ึน ขณะเดียวกันหมุนแขนขวาออกเปนหงายฝามือ ดึงเขาหา

เอว วางเทาซายไปขางหนามุมทแยง แขนซายปดข้ึนดานหนาในทิศข้ึนดานบน ฝามือขวาผลักออกไป

ขางหนาใหสันมือตรงระดับหนาอก 

หมุนปลายเทาซายเขาดานใน ยกขาขวาข้ึน ลดแขนขวาลงใหฝามือหันเขาหาลําตัวมา แลวไขว

แขนซายเปนกากบาทท่ีระดับอก พรอมกับหมุนเอวไปทางขวา กาวขาขวาออกไปทางขวามุมทแยง  ขา

ซายเหยียด ฝามือขวาคว่ําปดออกดานขาง ฝามือซายหงายดึงมาท่ีขางเอว  

แขนขวาปดออกดานหนาในทิศข้ึนดานบน ใหสูงกวาศีรษะเล็กนอยฝามือหันออกนอก ตามดวยฝามือซาย

ผลักออกไปขางหนาใหสันมือตรงระดับหนาอก 

ยายน้ําหนักมาท่ีขาขวา ยกขาซายข้ึน ขณะเดียวกันหมุนแขนขวาออกเปนหงายฝามือ ดึงเขาหา

เอว วางเทาซายไปขางหนามุมทแยง แขนซายปดข้ึนดานหนาในทิศข้ึนดานบน ฝามือขวาผลักออกไป

ขางหนาใหสันมือตรงระดับหนาอก 

ทาท่ี 53 ซํ้าทาท่ี 3 ทารวบหางนกยูง  攪 雀 尾( หลานเชียะเหวย)   

ทาท่ี 54  ซํ้าทาท่ี 4 แสเดี่ยว 單 鞭 (ตันเปยน)  

ทาท่ี 55 ซํ้าทาท่ี 28 ทามือเมฆ  雲 手(อวิ๋นโสว)  

ทาท่ี 56 ซํ้าทาท่ี 4 แสเดี่ยว 單 鞭 (ตันเปยน)  

ทาท่ี 57 ทากดต่ํา 下 勢 (เซ่ียซ่ือ)   

ปลายเทาขวาหมุนออกนอก ถายน้ําหนักลงท้ังสองขาง ปลายนิ้วขวายังรวบเขาหากันอยู คอย ๆ 

ยอและถายน้ําหนักมาขาขวา จนยอลงต่ํา งอแขนและศอกซายผานมากลางลําตัว แลวสอดออกดานหนา

จากดานในขาซาย มือขวาสูงเสมอไหล 

ทาท่ี 58 ทาไกทองยืนขาเดียวซายขวา  金 雞 擉 立 (จินจีตูลี่)   

ถายน้ําหนักมาท่ีขาซายพรอมกับหมุนปลายเทาขวาเขาในแลวงอเขาขวาไปดานหนาคางไว  

ขณะเดียวกันมือขวาคลายออก เคลื่อนมาดานหนา ฝามือซายคว่ําลงและเคลื่อนไปดานขางตะโพก เหยียด

เขาซายข้ึนตรง พรอมกับงอศอกใหตรงกับขาขวาท่ียกข้ึนใหหัวเขาสูงกวาเอวเล็กนอย ยอขาซายลง วาง
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เทาขวาขางสนเทาซาย ยายน้ําหนักท่ีขาขวา ยกเขาซายข้ึน ขณะเดียวกันเหยียดขาขวาข้ึน พรอมกับงอ

ศอกซายฝามือหันไปทางขวา มือขวาคว่ําลงและอยูขางตะโพก  

ทาท่ี 59 ซํ้าทาท่ี 17 ทาถอยหลังผลักลิงซายขวา 左 右 倒 攆 猴 (จั่วอ้ิวเตาเหนี่ยนโหว) 

ทาท่ี 60 ซํ้าทาท่ี 18 ทาเหินเฉียง  斜 飛 式 (เสียเฟยซ่ือ)  

ทาท่ี 61 ซํ้าทาท่ี 19 และทาท่ี 5 ยกมือข้ึนปอง  提 手 上 式  (ถีโสวสางซ่ือ)  

ทาท่ี 62 ซํ้าทาท่ี 20 และทาท่ี 6 กระเรียนขาวขยับปก 白 鶴 亮 翅 (ไปเหอเลี่ยงชื่อ) 

ทาท่ี 63 ซํ้าทาท่ี 21 งอเขายั้งกาวซาย 左 摟 膝 拗 步 (จั่วโลวซีอาวปู) 

ทาท่ี 64 ซํ้าทาท่ี 22 ทางมเข็มกนสมุทร 海 底 針 (ไหตี่เจิน)  

ทาท่ี 65 ซํ้าทาท่ี 23 ทาภูเขาสมานไหล 扇 通 背(สานทงเปย)  

ทาท่ี 66 กลับหลังงูขาวแลบลิ้น (หรือหมุนตัวงูขาวพนพิษ) 轉 身 白 蛇 吐 信 (จวนเซินไปเสอถู

ซ่ิน)  หมุนปลายซายเขาดานใน หมุนเอวลําตัวและลําตัวมาทางขวา เคลื่อนน้ําหนักตัวมาลงท่ีขาซาย ยก

ขาขวาข้ึนกาวไปดานหนา กําหมัดขวาเคลื่อนผานแขนซายมาดานหนาแลวคลายมือออก ขณะท่ีผลักฝามือ

ซายออกผานไปดานหนา และดึงศอกขวาเขาหาเอว ลงน้ําหนักท่ีขาขวา จากนั้นกําหมัดขวาชกไปขางหนา 

แลวทําทาปนหลานฉุย 

ทาท่ี 67 ซํ้าทาท่ี 12 ทากาวเทากําหมัดสกัดชก進 步 搬 攔 捶 (จิน้ปูปนหลานฉุย)  

ทาท่ี 68 คลายทาท่ี 3 ทารวบหางนกยูง 上 步 攪 雀 尾 (สางปูหลานเชียะเหวย)   

ทาท่ี 69 ซํ้าทาท่ี 4 แสเดี่ยว 單 鞭 (ตันเปยน)  

ทาท่ี 70 ซํ้าทาท่ี 28 ทามือเมฆ  雲 手 (อวิ๋นโสว) 

ทาท่ี 71 ซํ้าทาท่ี 4 แสเดี่ยว 單 鞭 (ตันเปยน)  
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ทาท่ี 72 มาชะเงอสอดแทงมือ  高 探 馬 帶 插  掌  (เกาทันหมาไตชวนจาง)   

ยอเขาขวา ยกขาซายกาวไปขางหนา ฝามือซายสอดออกจากลางข้ึนบนไปขางหนา ฝามือหงาย

ข้ึน สูงเสมอลําคอ ฝามือขวาอยูในทาหงายมือดึงผานแขนซายจากดานหนาลงมาเขาหาลําตัว แลวหมุนให

มือคว่ําลง หยุดอยูใตศอกซาย ลงน้ําหนักท่ีขาซายใหหัวเขางอ 90 องศา ขาขวาซ่ึงอยูดานหลังเหยียดตึง  

ทาท่ี 73 ทาหมุนตัวขากากบาท 十 字 腿  (สือจื้อถุย)   

บิดปลายเทาซายเขาดานใน หมุนลําตัวมาทางขวา ฝามือซายตามการหมุนลําตัว ฝามือขวาและ

แขนขวาหมุนออกอยูใตศอกซาย ตามดวยยกขาขวาลอยข้ึนแลวถีบออกไปดานหนา พรอมกับ สองมือไขว

กันระดับอก เปนกากบาท แลวแยกออกจากกัน ใหแขนขวาอยูขนานกับขาขวา 

ทาท่ี 74 กาวรุกชกหวางขา 進 步 指  檔 捶  (จิ้นปูจื่อตังฉุย)  

ลดขาขวาลง พรอมกับลดแขนท้ังสองขางลง ขณะเดียวกันกําหมัดขวาวนลงทางซาย ยอเขาซายลงแลว

กาวขาขวาไปขางหนา หมุนปลายเทาขวาออกเล็กนอย ตามดวยกาวขาซาย ยอเขาซายลงไปดานหนา 

ขณะท่ีขาขวาเหยียด พรอมกับชกหมัดขวาขางหนาลงดานลางระดับหนาทอง มือซายปาดออกไปดานขาง 

กมลําตัวลงเล็กนอย  

ทาท่ี 75 ซํ้าทาท่ี 68 ทารวบหางนกยูง 上 步 攪 雀 尾 (สางปูหลานเชียะเหวย)   

ทาท่ี 76 ซํ้าทาท่ี 4 แสเดี่ยว 單 鞭 (ตันเปยน)  

ทาท่ี 77 ซํ้าทายอต่ํา 下 勢  (เซ่ียซ่ือ)  ปลายเทาขวาหมุนออกนอก ถายน้ําหนักลงท้ังสองขาง ปลายนิ้ว

ขวายังรวบเขาหากันอยู คอยๆ ยอและถายน้ําหนักมาขาขวา จนยอลงต่ํา งอแขนและศอกซายผานมา

กลางลําตัว แลวสอดออกดานหนาจากดานในขาซาย มือขวาสูงเสมอไหล 

ทาท่ี 78 ทากาวเทาเจ็ดดาว 上 步七 星  (สางปูชีซิง) 

ขณะท่ียกลําตัวข้ึนใหบิดเทาซายออกดานนอก บิดเทาขวาเขาในเล็กนอย มือซายยกข้ึน คลายมือ

ขวาออก ยกขาขวาข้ึน กําหมัดซายเก็บเขาหาลําตัว กําหมัดขวาเคลื่อนไปขางหนา กาวขาขวาไปขางหนา

ใหปลายเทาแตะพ้ืน ขอมือท้ังสองไขวกันยื่นออกสงไปขางหนา หมัดขวาอยูดานนอก สูงเสมอลําคอ  
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ทาท่ี 79 ถอยกาวครอมเสือ 退 步跨 虎 (ทุยปูควาหู)  

กาวขาขวาถอยไปดานหลัง 1 กาว คลายมือท้ังสองออกและลดแขนท้ังสองลง พรอมกับ ยายมา

ลงน้ําหนักท่ีขาหลัง ยกขาซายข้ึน แขนท้ังสองแยกออก แขนซายปดออกดานขางจากบนลงลางใหฝามือ

คว่ําลง แขนขวายกข้ึนเหนือศีรษะ ฝามือเปดออกดานนอก แลววางเทาซายลงดานหนา  

ทาท่ี 80 หมุนตัวเรียงดอกบัว 轉 身 擺 蓮 (จวนเซินไปเหลียน) 

น้ําหนักอยูท่ีขาขวา สองมือวนตามเข็มนาฬิกา มือซายวนข้ึนใหฝามือหันไปดานหนา มือขวาวนลง

โดยดึงของศอกกลับเล็กนอยแลวดันออกจากหนาอก   

น้ําหนักยังอยูท่ีขาขวา ฝาเทาสองขางหมุนกลับไปดานหลังทางขวาพรอมกัน แลววนแขนขวาข้ึน

จากดานในของแขนซายท่ีวนลงลาง พรอมกับหมุนไปตามการหมุนของลําตัว สองมือเหวี่ยงไปทางขาหลัง  

ขณะหมุนไปทางขวาหลัง ขาซายเหยียดสุดแลวยันพ้ืนเล็กนอย จึงเหวี่ยงกวาดไปดานหลัง 230 องศา ให

สองเทาวางลงขนานกันไปทางซายมุมทแยง ฝามือสองขางหันไปทางขวามุมทแยง ฝามือขวาอยูสูงกวาซาย  

คอย ๆ ยายน้ําหนักมาท่ีขาซาย แลวหมุนลําตัวมาทางซายเล็กนอย ลดมือขวาลง แลวยกขาขวาข้ึน แกวง

ขาเตะจากลางข้ึนบนออกไปทางขวา  พรอมกับใชสองฝามือตีหนาเทาขวาพรอมกัน (ใหขาตีมือ)    

งอเขาซายไว ขณะท่ีเขาขวางอลอยไว สองฝามือขนมาท่ีขางซายลําตัว ใหฝามือซายหันออก ฝา

มือขวาหันเขาลําตัว สายตามองปลายมือท้ังสอง 

ทาท่ี 81 นาวเกาทัณฑยิงเสือ 彎 弓 射  虎 (วานกงเซอหู)  กาวขาขวาออกทางในแนวทแยง ยอลง

จนขาซายเหยียดตึง สองแขนหมุนวนในแนวราบไปตามเอวท่ีเคลื่อนไปทางขวา แลวกําหมัด งอศอกท้ัง

สองข้ึน ชกไปทางซาย มุมทแยงใหหมัดขวาเปดออกดานนอก สูงเสมอหนาผากดานขวา หมัดซายหันไป

ดานซายสูงระดับคอ สายตามองตามสองแขนท่ีเคลื่อนไหว  

ทาท่ี 82 ซํ้าทาท่ี 12 ทากาวเทากําหมัดฟาดสกัดชก 進 步 搬 攔 捶 (จิน้ปูปนหลานฉุย)   

ทาท่ี 83 ซํ้าทาท่ี 13 ทาคลายเหมือนปด 如 封 似 閉 (หรูเฟงซ่ือป)  

ทาท่ี 84 ซํ้าทาท่ี 14 ทามือกากบาท 十 字 手 (สือจื้อโสว)  

ทาท่ี 85 ยุติกระบวนทา 收 勢  (โซวซ่ือ)  

ยื่นฝามือสองขางไปขางหนาแลวแยกออก ใหฝามือคว่ําลง หยอนศอกและแขนลงชา ๆ มาหยุดท่ี

ขางลําตัว แลวยกเทาซายมาชิดเทาขวา 
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ประวัติผูเขียน 

 

ชื่อ นางสาวสุทิศา ปลื้มปติวิริยะเวช  

วันเดือนปเกิด 

วุฒิการศึกษา 

20 กุมภาพันธ 2513 

ปการศึกษา 2544: ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  

(วัฒนธรรมศึกษา) มหาวิทยาลัยมหิดล 

ปการศึกษา 2535: วิทยาศาสตรบัณฑิต  

(กายภาพบําบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล 

ตําแหนง อาจารย   

คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยรังสิต 

 

ทุนวิจัย 

 

ทุนวิจัยจาก สกว. (ปงบประมาณ 2556)   

ในชุดโครงการมาเลเซีย รุน 4  

งานวิจัยเรื่อง “ชีวิตบั้นปลายในเมืองการคา: ชีวิตสวนตัว

และในพ้ืนท่ีสาธารณะของผูสูงอายุ เชื้อสายจีนและ

ผูสูงอายุมลายูมุสลิม ในอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา” 

ผลงานทางวิชาการ 

สุทิศา ปลื้มปติวิริยะเวช. (2559). การฝกรางกายดวยไทเกกของผูสูงอายุจีน จังหวัดสงขลา. ใน 

มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร, การสัมมนาเครือขายนักศึกษา

บัณฑิตศึกษาสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งท่ี 15 วันท่ี 28-29 พฤษภาคม พ.ศ. 

2559. (หนา 271-290). สงขลา: มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร. 

ประสบการณทํางาน 2547 - ปจจุบัน อาจารยประจํา  

คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยรังสิต 

2544-2546 ผู ช ว ย วิ จั ย โ ครงการ  “การ ศึกษาการ

เปลี่ยนแปลง การธํารงอยูและการพลิกฟนวัฒนธรรม

ชุมชนลุมน้ําทาจีน-กลอง กรณีศึกษาชุมชนแหลมใหญ 
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อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม (เปนสวนหนึ่งของ

โครงการวิจัยการจัดการทรัพยากรเพ่ือสันติภาพและ

ความยั่งยืน คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหิดล) 

2541-2544 ผูชวยวิจัยโครงการวิจัย “การศึกษาความ

เปนไปไดในการใชวัคซีนปองกันเอดส อําเภอแมทะ 

จังหวัดลําปาง” (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลําปางและ 

The Population Council) 

2538-2539 นักกายภาพบําบัด โรงพยาบาลราษฎร

บูรณะ กรุงเทพมหานคร 

2535-2537 นักกายภาพบําบัด โรงพยาบาลมหาราช

นครศรีธรรมราช   
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