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ภาวะซึมเศราในผูสูงอายุ 

                                                                                               นายจตุพร ผาสุขถอย  

                                                                                                                  ศูนยสุขภาพชุมชนตําบลระโสม  

                                                                                                           อําเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

บทนํา 

โรคซึมเศราเปนปญหาสุขภาพที่ มีความรุนแรงและทวีจํานวนมากขึ้นเรื่อยๆ ที่
ผลกระทบมีมหาศาลทั้งตอตนเอง ครอบครัว และสังคม จากการศึกษาภาวะโรคของประเทศ
ไทย (สํานักนโยบายและยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข 2542) รายงานวาโรคซึมเศราเปน
โรคที่เปนสาเหตุสําคัญของการสูญเสียปสุขภาวะ (DALY) สูงที่สุดในกลุมโรคทางจิตเวช จาก
ตัวเลขของผูมารับบริการในหนวยงานสาธารณสุขทุกระดับพบวา โรคซึมเศราเปนโรคที่พบได
บอยมากขึ้นถึง ประมาณรอยละ 10 ของคนไทย (ศุภรัตน 2545) ซ่ึงสอดคลองกับที่องคการ
อนามัยโลกรวมกับธนาคารโลก ไดคาดการณวาโรคซึมเศรา จะกอใหเกิดความสูญเสียดาน
สุขภาพของประชากรโลกเปนเทาตัว ซ่ึงคาดวาในป 2020 โรคซึมเศราจะเปนปญหาสาธารณสุข
ระดับโลกอันดับที่ 2 รองลงมาจากโรคหัวใจหลอดเลือด 

สาเหตุของโรคซึมเศรานั้น สัมพันธกับหลายปจจัย ทั้งจากดานกรรมพันธุ การพลัด 
พรากจากพอแมในวัยเด็ก พัฒนาการของจิตใจ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของระดับสารเคมีในสอง
บางตัว โดยมีความเครียดทางจิตสังคมเปนตัวกระตุนใหเปนโรคไดมากขึ้น เชน การสูญเสียคนที่
รัก การหยาราง การมีโรคทางกายที่เรื้อรังและการไปพึ่งพิงสารเสพติด โรคซึมเศราพบมากใน
กลุมผูดอยโอกาส  วัยรุนโดยเฉพะในกลุมผูสูงอายุ  ซ่ึงกําลังเพ่ิมจํานวนสูงขึ้นอยางมาก 

สาเหตุของโรคซึมเศราในผูสูงอายุน้ัน คาดวาเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทัง้ทางดาน
รางกาย1 จิตใจ อารมณ ซ่ึงเปนสถานการณที่ผูสูงอายุตองเผชิญเหมือนกันทุกคน (กรม
สุขภาพจิต 2540) การเปลี่ยนแปลงทางดานรางกายในทางเสื่อมถอยลง ความไวในการรับรู
ประสาทสัมผสัตางๆ ลดลง สิ่งที่ผูสูงอายุเคยทําไดก็อาจตองไหววานใหผูอ่ืนชวยทาํ การเปลี่ยน 
แปลงทางดานจิตใจอารมณ ตองพบกันการสูญเสียบคุคลอันเปนทีรั่ก  ตองออกจากงานที่ตองทํา
ประจํา อันเคยเปนสวนหนึ่งของชีวิตประจําวัน  การเปลี่ยนแปลงทางสังคม และปญหาทาง
เศรษฐกิจในปจจุบัน ที่มีสวนทําใหคนวัยทํางานตองออกจากบานไปเพื่อทาํงานมาหาเลี้ยง
ครอบครัว  จึงไมมีเวลาเอาใจใสผูสงูอายุ รวมถึงโครงสรางของครอบครัวที่จากเดิมเปน
ครอบครัวขยายมาเปนครอบครัวเด่ียว ทําใหผูสูงอายุถูกทอดทิ้งใหอยูตามลําพัง มากขึ้น 

                                                 
1 คือปญหาสุขภาพทางสรีระ 
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ผูสูงอายุคิดวาตนเอง  ไรคา เกิดความวาเหว  และทอแทในชีวติ ประกอบกับการพัฒนาทาง
การศึกษาทีท่าํใหคนรุนใหม มีโอกาสเรียนรูสิ่งใหมๆ ที่ผูสูงอายุไมเคยรูเรื่องมากอน รวมถึงการ
แพรขยายวัฒนธรรมตะวันตก ที่ทําใหคานิยมเกี่ยวกับการเคารพผูอาวุโสลดถอยลง เกิดความไม
เขาใจกันอันเปนชองวางระหวางผูสูงอายุกับบุตรหลานหรือบางคนตองแบกภาระในครอบครัว
มากขึ้น ตองพบกับบทบาทใหม จากเดมิที่เคยมีบาทบาทเปนผูนําและผูแนะแนวทาง กลายเปน
ผูเลี้ยงเด็ก การไมไดรับการเคารพนับถอืจากผูเยาว และเปลี่ยนแปลงที่ไดกลาวถึงน้ีลวน ทาํให
ผูสูงอายุมีปญหาดานสุขภาพจิต จนกลายเปนโรคซึมเศราและนําไปสูการฆาตวัตายในที่สุด ซ่ึง
เรามักไดพบเห็นจากขาวในหนังสือพิมพกันเปนประจําและจากหนังสือโรคซึมเศราและการฆาตัว
ตาย  พบวารอยละ 15 ของผูปวยโรคซึมเศราจะฆาตัวตายสําเร็จ (สมภพ 2543)   

แตความสําคัญของโรคซึมเศรา น้ันอยูที่ตัวผูปวยนั้นไมทราบวาไดปวยเปนโรคซึมเศรา               
ซ่ึงอาจเปนเพราะวาอาการของโรคซึมเศรานั้นไมรุนแรง แตจะมีลักษณะอาการที่แสดงออกทาง
กาย เชน เบื่ออาหาร นํ้าหนักลด ออนเพลีย ไมมีแรง ขาดสมาธิ และมักจะนอนไมหลับ ซ่ึง
บางครั้งตัวผูปวยไปรับบริการแลวไดรับการรักษาที่ไมถูกตอง โดยเฉพาะในผูสูงอายุ  เพราะ
บางครั้งบุคลากรทางการแพทยมักคิดวาเปนอาการของโรคทางกาย  หรือบางครั้งตัวผูปวยได               
ปลอยปละละเลยไมยอมไปรับบริการการตรวจรักษา จนอาการของโรคนั้นมีความรุนแรงมากขึ้น 
กอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพจิตและพฤติกรรม ซ่ึงผลรายของโรคซึมเศราอยางหนึ่งก็คือทําให
ประสิทธิภาพในการทํางานของผูปวยลดลง ทําใหสัมพันธภาพกับผูอ่ืนไมดี ที่สําคัญอีกประการ
หน่ึงคือ คนในครอบครัวหรือในชุมชนมองอาการที่เกิดขึ้นของผูสูงอายุที่มีภาวะซึมเศราวาเปน
เร่ืองปกติ เปนการเสื่อมโทรมทางดานรางกายของผูสูงอายุที่เกิดขึ้นไดกับทุกคน อาการที่
ผูสูงอายุแสดงออกจึงถูกมองวาเปนเรื่องที่เรียกรองความสนใจจากคนรอบตัว ทําใหมีความรูสึก 
และมีปฏิสัมพันธกับผูสูงอายุแตกตางกันออกไป 

การศึกษาวิจัยในครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) ที่มุงเนนถึง
ความสามารถในการรับรูของผูสูงอายุที่มีภาวะซึมเศรา รวมถึงการสะทอนใหเห็นปญหาและ
ความสัมพันธเชิงอํานาจในครอบครัว บทบาททางสังคม อันสงผลถึงพฤติกรรมการซึมเศราของ
ผูสูงอายุ ซ่ึงแสดงออกในรูปแบบตางๆ  โดยการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับลักษณะทาง
สังคมของผูสูงอายุ การเปลี่ยนแปลงของผูสูงอายุ และโรคซึมเศราในผูสูงอายุ ตลอดจนงาน
ศึกษาเกี่ยวของที่ผานมา ทําการศึกษาและเก็บขอมูลพ้ืนฐานชุมชนบานระโสม ตําบลระโสม 
อําเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถึงสภาพทั่วไปของชุมชนในเชิงกายภาพและดานสังคม
วัฒนธรรม รวมถึงขอมูลที่เกี่ยวของกับวัตถุประสงคทั้งหมด เก็บขอมูลโดยใชการสัมภาษณเชิง
ลึก (indepth  interview)  สนทนากลุม (focus group discussion) การสังเกตแบบมีสวนรวม 
(participation observation) และการสังเกตแบบไมมีสวนรวม (non-participation observation) 
เพ่ือใหเห็นบริบทของชุมชนและความสัมพันธของวิถีชีวิตคนในชุมชน แลวนําขอมูลมาวิเคราะห 
ตีความตามปรากฏการณที่เกิดขึ้น และนําเสนอผลการวิจัยดวยวิธีการเขียนเชิงพรรณนา
วิเคราะห (analytic descriptive)    



                                                              

3 

 

 
 
 
 
 
ผลของการศึกษาครั้งน้ีตองการแสดงใหเห็นถึงปญหาและความสัมพันธเชิงอํานาจใน

ครอบครัว บทบาททางสังคม อันสงผลถึงพฤติกรรมการซึมเศราของผูสูงอายุ โดยแบงเนื้อหา
การนําเสนอออกเปน 4  สวน  สวนที่หนึ่ง  บทนํา   เปนการทบทวนแนวคิดและทฤษฎี  เพ่ือ
แสดงใหเห็นสภาพของการเปลี่ยนแปลงของผูสูงอายุทั่วไป และสภาพของอาการปวยของ
ผูสูงอายุที่มีภาวะซึมเศรา สวนที่สอง เปนการแสดงใหเห็นสภาพของชุมชน รวมไปถึงสภาพ
บริบทของครอบครัวผูสูงอายุที่มีภาวะซึมเศรา สวนที่สาม เปนการเลาประวัติชีวิตของผูสูงอายุ
ที่มีภาวะซึมเศรา   โดยเริ่มแตการดําเนินชีวิตในชวงแรกของชีวิต วิกฤตในชีวิต และวิเคราะห
มูลเหตุ ของการเกิดภาวะซึมเศรา  ซ่ึงจะแสดงใหผูอานเห็นวา ปจจัยใดที่ผลกระทบตอจิตใจและ
ทําใหผูสูงอายุเกิดภาวะซึมเศรา สวนที่สี่ เปนบทสรุปและขอเสนอแนะการวิจัยโดยการนําเสนอ
จะเรียงไปตามแตละประเด็นลําดับดังตอไปน้ี  
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สวนที่หนึ่ง 
บริบทของชมุชน 

 
บนพ้ืนที่ราบสูงขนาดยอม ที่มีตนไมขนาดสูงใหญจํานวนมาก ในยามเวลากลางคืน              

เม่ือมองจากหมูบานอ่ืนจะเห็นแสงจันทรจับยอดไมเปนทิว สวยงาม จึงทําใหเปนที่มาของ
หมูบาน ที่ชื่อ “บานระโสม” ซ่ึงปจจุบันตั้งอยูในเขตตําบลระโสม  อําเภอภาชี จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา แตเดิมบานระโสมเปนหมูบานที่ขึ้นกับอําเภออุทัย มีอาณาเขตติดตอกับ
หมูบานในเขตจังหวัดสระบุรีเปนสวนใหญ ตอมาป พ.ศ.2499 ทางราชการไดยายตําบลระโสม
มาขึ้นกับอําเภอภาชี  จากอดีตจนถึงปจจุบันการติดตอคมนาคมคนภายนอกสวนใหญเปนถนน
ทางดินตัดผาน เชื่อมกันระหวางหมูบานจนถึงถนนใหญ เสนภาชี – หินกลอง  จนกระทั่งป พ.ศ.
2510 มีถนนลูกรังตัดผาน ทําใหการเดิน ทางสะดวกขึ้น ชาวบานเริ่มหันมาใชรถจักรยานและรถ
มอเตอรไซด จนกระทั่ง ป พ.ศ. 2524  มีถนน ลาดยางผาน การคมนาคมจึงดีขึ้น 

 สภาพของหมูบานเปนพ้ืนที่เปด  มีทุงนาเปนบริเวณกวางใหญ ไมมีปาหรือตนไม
หนาแนน  ชุมชนตั้งติดกันเปนกลุมๆ มีคลองสําคัญที่เปนแหลงนํ้าสําคัญ คือ คลองระพีพัฒน ซ่ึง
เปนคลองขุด โดยตนคลองอยูที่อําเภอทาเรือ ไหลผาน มาถึงอําเภอภาชี อําเภอหนองแค 
จังหวัดสระบุรี ยาวไปบรรจบที่อําเภอวังนอย ไหลลงแมนํ้าเจาพระยา ที่จังหวัดนนทบุรี  
ถึงแมวามีแมนํ้าไหลผานหลายสาย แตสภาพดินที่เกิดจากการทับถมของภูเขา ทําใหมีความลึก
ของชั้นดินที่ระดับรากพืชสามารถหยั่งไดลึกมาก มีความลาดเทของพื้นที่นอยทําใหการระบาย
นํ้ามีบางจุดไมดี มีการซึมผานของน้ําและการชะลางหนาดินชา มีอินทรียวัตถุในดินคอนขางต่ํา 
สีของดินน้ําตาลเทา นํ้าตาลเหลือง ทําใหผืนดินมีความเหมาะสมในการปลูกขาวมากกวาการ
ปลูกพืชสวนหรือพืชไร  

ดวยดินที่มีความอุดมสมบูรณ จึงใหผลผลิตขาวในปริมาณที่มาก เน่ืองจากสามารถทํา
นาไดปละหลายครั้ง ทั้งนาดํา มีนาหวานจึงทําใหในชวง 30 - 40 ปที่ผานมา มีผูคนอพยพมา
จากหมู บานขางเคียงเขามาตั้งถิ่นฐานในหมูบานเพิ่มมากขึ้น จนกลายเปนชุมชนขนาดใหญ แต
ในปจจุบันการประกอบอาชีพของชาวบาน นอกจากการทํานาแลว  รองลงมาคืออาชีพรับจาง 
ทั้งการรับจางในภาคเกษตรกรรมคือ ดํานา หวานปุย ฉีดยา และการรับจางงานในโรงงาน
อุตสาหกรรม ที่เขามาตั้งในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดสระบุรี   ซ่ึงเปนจังหวัด
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ใกลเคียง  ไดแก นิคมอุตสาหกรรมสหรัต อําเภอนครหลวง นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ อําเภออุทัย  
นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค อําเภอพระนครศรีอยุธยา นิคมอุสาหกรรมหนองแค โดยแตละบริษัท
จะมีรถมารับสงบริเวณถนนใหญ สายภาชี – หินกลอง ชาวบานระโสมตองไปจอดรถ หรือให
ญาติ ไปสงที่บริเวณดานหนาของถนนเขาหมูบานที่รถจะมาจอดรับสงทุกวัน 

 
  
การเขามาของนิคมอุตสาหกรรม ในป พ.ศ. 2539 มีนิคมอุสาหกรรมเกิดขึ้น  ถึง 2 นิคม 

ไดแก นิคมอุสาหกรรมสหรัตนคร และ นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ซ่ึงทําใหเกิดการตื่นตัวของคน
ในชุมชนอยางมาก โดยเฉพาะวัยหนุมสาว (ประชากรวัยแรงงาน) ที่ไดเปลี่ยนแปลงอาชีพเดิมที่
ทําการเกษตร  ไปเปน ลูกจางในโรงงานอุตสาหกรรม  เม่ือกลาวถึงโครงสรางเศรษฐกิจของ
ชุมชนนับวาเปนเรื่องที่ดี เน่ืองจากเปนการสรางรายไดเสริมใหกับคนในชุมชนนอกจากการทํา
นา  ที่นับวันรายไดจากการทํานานอยลงจนไมพอกับคาลงทุนที่ใชไป บางปนํ้าทวมจนไม
สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได ทําใหคนในชุมชนสวนหนึ่งเขาสูการทํางานในภาคอุตสาหกรรม 
โดยเฉพาะคนวัยทํางาน แตดวยภาระหนาที่การทํางานในภาคอุตสาหกรรมที่เขามามีบทบาทใน
ชีวิตประจําวันมากขึ้น ทําใหไมมีระยะเวลาการทํางานที่แนนอน บางครั้งก็ตองทํางานเปนกะ ทํา
ใหวิถีชีวิตของคนเปลี่ยนแปลงไป การใชชีวิตรวมกันของครอบครัวก็เปลี่ยนไป คนในครอบครัว
ขาดการเอาใจใสซ่ึงกันและกัน สงผลใหความสัมพันธของคนในครอบครัวลดนอยลง โดยเฉพาะ
ผูสูงอายุถูกละเลยและถูกลดทอนบทบาทในครอบครัวลงเหลือเพียงแค คนเฝาบาน หรือคนเลี้ยง
หลานเพียงเทานั้นเอง 

สวนความสัมพันธของคนในชุมชนถึงแมวาในอดีตจะเปนการอพยพของคนตางถิ่นเขา
มา   แตสวนใหญที่เขามาตั้งถิ่นฐานบานเรือนกันในระยะแรกก็จะมีความสัมพันธกันในเชิงเครือ
ญาติ บางก็เปนเพ่ือนสนิทที่ชักชวนกันเขามา เชนเดียวกับลุงทองดีที่ไดเขามาในครั้งแรกๆ ตาม
คําชักชวนของเพื่อนที่บอกวา “ที่ทํานาอยูแถวบานโสมน้ําดี นาดี  ปลูกขาวไดไรละหลายถังอยู”  
เม่ือเขามาจึงตั้งบานเรือนอยูกันเปนกลุมๆ แตเม่ือทางราชการเริ่มพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน
ในหมูบานจึงทําใหการตั้งบานเรือนของชาวบานระโสม  ขยับขยายเรียงรายไปตามถนนภายใน
หมูบานเปนสวนใหญ ซ่ึงในอดีตสวนใหญจะนิยมปลูกเปนบานไม 2 ชั้นใตถุงสูง เน่ืองจากจะมี
นํ้าทวมสูงเกือบทุกป แตปจจุบันนิยมตอเติมดานลางใหเปนหองพัก  และบางก็ปลูกเปนบานชั้น
เดียวมากขึ้น  

ความสัมพันธของคนในชุมชนที่ผูกพันกนัมาตั้งแตอดีต นับแตการเขามาตั้งถิ่นฐานทํา
ใหแรงยึดเหนี่ยวทางสังคมมีอยูสูง สังเกตไดจากการรวมแรงรวมใจในการประพฤติ ปฎิบัตติาม
ประเพณีวัฒนธรรมของชุมชนมาอยางยาวนาน โดยเฉพาะงานบญุที่ทางวัดระโสมไดจัดทําขึ้น 
จากการสอบถามจาก ผูเฒา ผูแกในบานระโสม คาดวาเปนวัดทีต่ั้งมาตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยา
แลว  เพราะมีหลักฐานเปนโบสถเกาแก อายุกวา 300 ป ปจจุบันเปนวัดใหญทีสุ่ดของบานระ
โสม  และดวยแรงศรัทธาตอหลวงพอศกัดิ์สิทธิ์ที่ไดพัฒนาวัดมาโดยตลอด ถึงแมวาทานจะได
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มรณภาพไปแลวแตคนในชมุชนจัดสรางศาลไวอยูบริเวณหนาตลาด และใหการเคารพสักการะ
มาโดยตลอด และเม่ือป 2545 วัดระโสมก็ยังไดรับการยกยอง เปนวัดพัฒนาตัวอยางของจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาดวย 
  

 
 

สวนที่สอง  
เร่ืองราวของผูปวยภาวะซมึเศรา 

 
เรื่องราวของผูสูงอายุที่มีภาวะซึมเศราและมีอาการแสดงออกทางกาย แตกลับถูกคน

รอบตัวมองวาเปนเพียงลักษณะอาการของผูสูงอายุโดยทั่วไป จนถกูละเลยที่จะใหการดูแล จะ
นําเสนอผานประสบการณชีวติของชายชราผูหน่ึงซ่ึงทั้งชีวติ  ไดตอสูทํามาหากินอยางอยาก
ลําบาก  แตปจจุบันไดถูกลดทอนบทบาทในชวีิต จนไรอํานาจในการตอรองใดๆ ในชีวติลง 
 
ชีวติของลุงทองดี2: เสนทางชวีิต 

ลุงทองดีพ้ืนเพเดิม เปนคนอําเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี  มีพ่ีนองกันอยู 6 คน พอ
แมแกเปนคนทํานา โดยเชานาจํานวน 40 ไร ที่แถวตําบลหนองควายโซ หาเลี้ยงลูก ลุงทองดี
เปนลูกชายคนรอง ไดเขาเรียนที่โรงเรียนวัดแหงหน่ึงแตตองออกจากโรงเรียนกลางครันเพราะ
จําเปนตองมาชวยพอแมทํานา โดยตนเองกับพ่ีชายเปนกําลังหลัก ในการทํางาน จึงไดรับความ
ไววางใจจากพอ แม และนองๆ ทุกคนใหความเคารพนับถือ เชื่อฟงมาโดยตลอด จนกระทั่งอายุ 
21 ป ก็พบรักกับสุพรรณ สาววัย 18 จากหมูบานเดียวกัน ซ่ึงพบการตอนงานวัด และก็พูดคุย
กันเรี่อยมาจนเปนแฟนกัน จึงตกลงใจปลงใจที่จะรวมหอลงโรงกัน  หลังจากนั้นอีกประมาณ      
1 ปกอนแตงงานกัน ลุงทองดีจึงคิดแยกตัวจากครอบครัวใหญเพ่ือสรางครอบครัวของตัวเอง 
“อยูกับพอแมเราก็ยังเด็กอยูทําอะไรไมได ที่นาก็ยังเชาเขาอยูเหมือนกัน ออกมาทําคนเดียว
ดีกวาจะไดมีกินมีเก็บ ” เปนเชนนั้นลุงทองดีจึงตัดสินใจบอกพอแม  และหันมาใชชีวิตของ
ตนเอง จากการพูดคุยกับทิดเฉยที่เปนเพ่ือนสนิทคนเดียวที่หลงเหลืออยูในหมูบาน ซ่ึงเปนคน
บอกลุงทองดีวาที่ทํานาอยูแถวบานโสมน้ําดี นาดี ปลูกขาวไดไรละหลายถังอยู ลุงทองดีจึง
ปรึกษากับคูชีวิตคือปาศรีไพร และตกลงกันไปหาเชานา ที่บานระโสม (ตําบลระโสมในปจจุบัน) 
จํานวนทั้งหมด 10 ไร โดยไปปลูกบานที่บริเวณที่นาเชากัน 2 คนผัวเมีย ลุงบอกวา บานที่ปลูก
ไมใหญโตอะไรคลายกระทอมเล็กๆ มุงดวยสังกะสีเกาที่เจาของนาเขาใหมา ชวงแรกของชีวิต 
ตอนเริ่มตน แกบอกวาลําบากมาก บางวันตองหาผักกระถิน ผักบุงตามชายนากินประทั้งชีวิต 

                                                 
2 ชื่อที่ปรากฏอยูในเรื่องทุกชื่อ ลวนเปนนามสมมติ 
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แกบอกวา “ชีวิตตองสูนะ ตอนนั้นยังหนุม แนน ออกมาอยูกัน 2 คน จะกลับไปบานพึ่งพอ แม 
ไมไดเหรอ พอแมเขา ก็ลําบากมากอยูแลว” อยูกันมาไดสักป  ปาสุพรรณก็ตั้งทอง ลูกคนแรก
ไมสามารถชวยงานไดมากเชนเดิม ประจวบกับตอนนั้นแกเกี่ยวขาว และขายขาวซึ่งเปน
นํ้าพักน้ําแรงแก ซ่ึงทํากัน 2 คนผัวเมีย เปนครั้งแรก แกอธิบายความรูสึกออกมาเปนคําพูดวา 
“ทํานากับพอกับแมตั้งแตเด็ก พอมาทําเองทั้งหมดมันเหนื่อยกวานะหมอ แตมันทําใหผมได
สตางคมาทําบานใหมใหลูกมันอยู” เงินที่ไดเก็บกอนแรก จึงถูกนําไปปลูกบานเกือบทั้งหมด 
โดยทําพื้นและหลังคาใหแข็งแรงขึ้น  ชวงนี้เองที่ลุงทองดีตองลําบากมากขึ้นเพราะตองออกไป
ทํานาคนเดียว  ปาสุพรรณก็ชวยมากไมไดเพราะตองเลี้ยงดูลูกชายคนแรกของแก   

หลังจากนั้นอีก 2  ป ลุงทองดีก็มีลูกคนที่ 2 ซ่ึงก็เปนผูชายอีก แตก็เปนชวงชีวิตที่ดี
เพราะชีวิตของลุงทองดีเริ่มดีขึ้น เพราะการทํานาใน ชวง 2 ปที่ผานมานั้น ไดผลผลิตเปนที่นา
พอใจ ลุงเองจึงพอมีเงินเก็บและใชจายภายในครอบครัว โดยประหยัดไดบาง ลุงทองดีเลาใหฟง
วา “ตอนนั้น เจาของนาเห็นวา ลุงทํานาไดผลดี เลยบอกวาใหเอาไปทําอีก 10 ไร ลุงก็รับปาก
คิดวาถาทําไดเยอะ  คงดีเหมือนกัน แตก็ยังคิดวาจะทํายังไง เพราะตอนน้ีทําอยู  2 คน ก็
เหน่ือยแทบจะไมไหวแลว แตในที่สุดลุงทองดีก็ตกปากรับคําเจาของที่นา ลุงทองดีเลาวาแตเดิม 
การทํานาเราใชวิธีลงแขก ชวย กันดํา ชวยกันหวาน นาใครทําการดํานําอยู ก็ไปชวย พอเรา
ดํานาบางเขาก็มาชวย แตถามีนาเพิ่มอีก 10 ไร คงตองจางเขาทําบาง แตที่นา 20 ไรที่ลุงทองดี
ทําอยูก็สรางรายได ใหลุงทองดีพอ สมควร การเงินก็ดีขึ้นบาง หลังจากนั้น อีก 2 ป ลุงทองดีก็มี
ลูกชายคนที่ 3  ซ่ึงลุงบอกวา ชีวิตชวงนั้นเหนื่อยมากเพราะตองทํางานหาเงินใหพอเลี้ยงลูก
เล็กๆ  ปาสุพรรณก็ชวยทํางานอะไรไดไมมาก เพราะตองดูแลลูกๆ ทั้ง  3  คน   ชีวิตของลุง
ทองดีในชวงนี้จึงเปนชวงของการสรางเนื้อ สรางตัว ถึงแมจะลําบากเหน็ดเหนื่อยอยูบางแตก็มี
ความสุขตามอัตภาพ 

จากการที่ลุงทองดีไดทํานาและอยูที่บานหนองปรือ หมูที่  7 ตําบลระโสม ไดทั้งหมด             
18  ป ก็เริ่มคิดถึงความมั่นคงในชีวิต จึงมีความคิดวาคงตองหาซื้อที่ปลูกบานของตัวเองสัก
แปลง เพ่ือจะไดไมตองเชาเขา มีที่อยูของตัวเองจะดีกวา เผื่อถาเจาของเขาไล ถาเราไมมีบาน
อยูก็ลําบากแย  ลุงทองดีคิดไดดังน้ัน จึงออกไปหาชื้อที่  บริเวณหมูที่ 6 มีเน้ือที่ 1 ไร  ชึ้อมาใน
ราคา 37,000 บาท แลวก็ปลูกบาน ซ่ึงเปนบานไม 2 ชั้น ดานลางเปนใตถุนโลง  ชีวิตชวงนี้เริ่ม
จะดีขึ้นเพราะปญหาทางดานการเงินเริ่มที่จะคลี่คาย  ลุงทองดีก็เริ่มมีเพ่ือนฝูง และสังคมมากขึ้น 
จึงเริ่มด่ืมสุรา การดื่มสุราของลุงทองดีจริงๆ แลวก็เร่ิมด่ืมตั้งแตวัยรุน แตก็ไมไดมากมายอะไร 
จากการพูดคุยกับปาสุพรรณ เม่ือกอนแกจะกินเฉพาะไปงานเลี้ยง หรืองานบุญเทานั้นเอง แต
มาชวงหลังๆ แกกินเหลาแทบทุกวัน  ลุงทองดีใหเหตุผลของการดื่มเหลาวา “เปนธรรมดา 
ทํางานมาทั้งวันเหนื่อยแลวก็ตองสังสรรคบาง แตลุงกินก็ไมเสียงานเหรอนะ เชาลุงก็ยังไปทํานา
ทุกวัน” ลุงทองดีตอบดวยสีหนาจริงจัง หลังจากที่ปลูกบานอยูไดสัก 3 ป ก็มีลูกสาวคนที่ 4 ซ่ึง
เปนลูกสาวคนแรก แกบอกวารอลูกสาวคนนี้แหละ เพราะมีแตลูกผูชายมันด้ือไมคอยฟง ผูหญิง
วาเลี้ยงงายกวา พอมีลูกคนนี้ลุงทองดีก็ขยายพื้นที่ทํานา เปน 40 ไร  โดยมีการจาง คนเขามา
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ชวยในการไถนา หวานปุย ฉีดยาขาว หลังจากนั้นอีก 3 ป ลุงทองดีก็มีลูก สาวคนที่ 5 และอีก 3 
ปถัดไป ก็มีลูกชายคนสุดทอง รวมลุงทองดีมีลูกทั้งหมดถึง 6 คน เปนชาย 4 คน  หญิง 2 คน 

 
 
 
ลุงทองดีก็ทํามาหากินเลี้ยงลูกๆ ทั้งหกคนเรื่อยมาและสุดทายก็ขยายพื้นที่การทํานา              

ถึง 60 ไร โดยมีลูกชายคนโต และลูกชายคนรอง เขามาชวยทํานา จนเม่ือลุงทองดีอายุยางเขา            
วัย 60  ปก็ยังคงทําอาชีพทํานาเปนหลัก แตไดใหลูกๆ ซ่ึงโตเปนผูใหญใหชวยกันทํานาทั้งหมด
สวนผลผลิตที่ไดก็แบงกันกินภายในครอบครัว ทั้งของตัวแกเองและครอบครัวของลูกๆ ที่เร่ิม
แยกยายกันไปมีครอบครัว บางสวนก็นําไปขายเปนรายไดเปนคาใชจาย ชีวิตชวงนี้แกจึงไมคอย
ไดงานหนักเหมือนสมัยกอน ไมตองทํานาเอง เพียงแตดูแลใหคําปรึกษาบรรดาลูกๆ ยามเม่ือมี
ปญหาในการทํานา ตัวแกเองก็มีภาระหนาที่ใหมคือการเลี้ยงหลานอยู 2 คน โดยเปนลูกของลูก
ชายคนโต ที่แยกทางกับภรรยาแลว ทิ้งลูกใหอยูกับลุงทองดีกับปาสุพรรณเลี้ยง ซ่ึงไดแก สม 
หมายที่เปนหลานชายกับสมใจ แตหลานคนที่แกรักและมักจะพูดถึงมากที่สุดก็คือ สมใจ 
หลานสาวที่ลุงทองดีเลี้ยงมาตั้งแตเด็กซึ่งปจจุบันมีอายุ 22 ป สมใจในตอนเด็กเปนเด็กหนาตา
นารัก ที่สําคัญเปนเด็กชอบประจบประแจง ตามประสาเด็กผูหญิงโดยทั่วไป ลุงทองดีรัก เอาใจ
ใสหลานสาวคนนี้มากเปนพิเศษดวยความสงสารที่กําพราแม สมใจเองก็เปนเด็กวานอนสอน
งาย คอยดูแลลุงทองดียามที่ปวยไขอยูเสมอ จึงไมแปลกที่ลุงทองดีจะมีความรัก ความผูกพันกับ
สมใจมากกวาหลานคนอื่นๆ   

ในวัยหนุมนอกจากที่ลุงทองดีจะเปนผูที่มีความขยันขันแข็งในการทํามาหากินแลว ยัง
คอยชวยเหลือกิจกรรมตางๆ ที่จัดขึ้นภายในชุมชนมาโดยตลอดและคนภายในชุมชนเองก็ให
ความเคารพนับถือในตัวของลุงทองดีเชนกัน ชีวิตในวัยเด็กจนถึงวัยชราของลุงทองดี จึงเปน
เรื่องราวที่สรางความภาคภูมิใจในตัวเองไมนอยเลย 

 
ลุงทองดี: การเจ็บปวยและการเยียวยา 

ครั้งแรกที่ผมไดรูจักและเห็นลุงทองดี  ประมาณ 10 ปที่ผานมา ขณะนั้นลุงอายุ  62 ป 
ตอนนั้นผมเขามาทํางานใหมๆ บานลุงทองดีจะอยูเยื้องดานหนากับสถานีอนามัย ผมไดลุงทอง
ดีน่ีแหละที่คอยใหคําปรึกษาตางๆ เกี่ยวกับการทํางานในชุมชนเนื่องดวยลุงเปนผูที่กวางขวาง 
รูจักคนเยอะ นอกจากนี้ผมยังฝากทองที่บานลุงบอยๆ ยามที่ตองอยูเวรประจําสถานีอนามัย 
บางครั้งแกจะมาตะโกนเรียกผมอยูหนาสถานีอนามัย ใหไปทานขาวดวยหากวันนั้นแกไมเห็น
ผมเลย ผมจึงคอนขางคุนเคยกับลุงทองดีคอนขางดี ครั้งน้ันลุงจะเปนคน   พูดเกง ราเริงแจมใส 
ชอบพูดถึงเรื่องครอบครัวที่อยูดวยกันอยางพรอมหนา พรอมตาใหฟงอยูเสมอ บางทีก็ซักถาม
ถึงเรื่องราวของผมในแทบทุกเรื่อง ในวันที่แกวางๆ ถาเห็นผมมาเดินอยูดานหนาสถานีอนามัย
แก ก็จะมาหายืนคุยดวยเปนประจํา เร่ืองที่แกเลาใหฟงเปนเรื่องสารทุกข สุกดิบทั่วๆ ไป 
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บางครั้งก็คุยเรื่องที่แกไปไหน มาไหนใหฟง แตสวนใหญก็จะมีเร่ืองของคนในครอบครัวมาเลา
ใหฟงทุกครั้งโดยเฉพาะเรื่องหลานสาวที่ชื่อสมใจ ซ่ึงจะไดกลาวถึงตอไป 

 
 
 
แตในระยะ 5 ปหลังที่ผานมาผมสังเกตวาลุงทองดีเปลี่ยนไป อาจจะดวยสภาพรางกาย

ที่ทรุดโทรมไปตามอายุขัย ที่ทําใหลุงเริ่มมีการเจ็บปวยบอยมากขึ้น เดิมลุงทองดีก็เปนคนไข
เกาแกที่มาใชบริการของสถานีอนามัยเปนประจํา แตก็จะมาเม่ือไมสบายมากๆ หรือไมก็บรรดา
หลานๆ ของลุงไมสบายเทานั้น แตระยะหลังที่ลุงมาหาผมที่สถานีอนามัยบอยมากขึ้น แตละครั้ง
ละมาดวยอาการกินไมได นอนไมหลับ ออนเพลีย ไมมีแรง  ปวดหัว เวียนหัว ปวดหลัง ปวด
ตามขอเทา ชาตามมือตามเทา วนเวียนเปนอยูเชนน้ีหลายๆ เดือน ทุกครั้งที่มาแกก็จะมาขอยา
ผม และก็สั่งยาใหหมอ!! (หมายถึงวาแกจะคิดกอนมาสถานีอนามัยวาแกตองการยาอะไร เม่ือ
เห็นผมแกก็จะสั่งใหผมจัดยาใหตามที่แกตองการ) 

ไมวาผมจะอธิบายเรื่องความจําเปนในการใชยาเทาไรแกก็ไมสนใจ บอกแตวา กินยาที่
หมอใหไปแลวดีขึ้น แตเ ม่ือซักถามถึงสาเหตุของอาการตางๆ ที่ เกิดขึ้นแกก็จะเงียบ               
ทุกครั้งไป ตอนครั้งแรกผมคิดวาคงเหมือนกับคนแกทั่วไป ที่ชอบเอายาไปติดบานไวบาง 
เพ่ือใหลูกหลานกินตอนเจ็บปวย แตแปลกทุกครั้งที่มารับการรักษาลุงทองดี จะชวนคุย และพูด
เร่ืองทั่วไป ถามวาผมมาทํางานอยางไง  กินขาวหรือยัง มีแฟนหรือยัง มีลูกกี่คน ถามจนผม 
รําคาญ ที่สําคัญภายหลังที่ผมจัดยาใสถุงใหแกแลว หากผมลืมวัดความดันโลหิตใหแก กอน
กลับแกจะพูดทวงถามขึ้นทันทีวา “หมอวันนี้ยังไมไดวัดความดันใหเลย” พรอมกับสีหนาไม
พอใจ ผมรีบวัดความดันให ซ่ึงผลการตรวจความดันออกมา เหมือนทุกครั้งคือ ปกติ  แกจะผงก
หัวรับทราบ พลางมองหนาผมเหมือนจะใหผมยืนยันคําตอบอีกครั้ง กอนที่แกจะลุกขึ้นกลับบาน
ทุกครั้งไป และเปนเปนน้ีประจํา 

การเปลี่ยนแปลงไปของลุงทองดี ทําใหผมสนใจและเริ่มสังเกตชีวิตของแกมากขึ้น               
บาง ครั้งจะพบวาแกจะนั่งนิ่งอยูหนาบาน ซ่ึงก็อยูเยื้องกับสถานีอนามัย แกนั่งอยูอยางนั้น 
ตั้งแตเชาจนเที่ยง จนบายเลยก็มี มีหลายครั้งที่ตอนกลางวัน ผมมักจะฝากทองไวที่รานคา
ประจําหมูบาน ซ่ึงอยูติดกับสถานีอนามัย บอยคร้ังที่ผมเห็นแกนั่งอยูดวย แตเม่ือผมทักทาย
หรือยิ้มให  แกก็จะเฉย บางครั้งผมสังเกตเห็นแกนั่งอยูน่ิงๆ เปนเวลานานๆ ไมพูดกับใคร ทั้งๆ
ที่ รานคาในชวงกลางวันจะมีแตเสียงตะโกนโหวกเหวก สั่งอาหาร พูดคุยกันตลอดเวลา บางกจ็ะ
เห็นแกเดินไปบริเวณศาลาอานหนังสือพิมพประจําหมูบาน ที่หางจากบานแกไปประมาณ 200 
เมตร ครั้งแรกก็คิดวาที่ศาลาอานหนังสือพิมพ คงมีกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งที่แกใหความสนใจ
อยู แตเม่ือตามไปดู ผมก็จะเห็นแกนั่งน่ิงๆ หมอลอย อยูเฉยคนเดียว และไมมีใครอยูสักคนเปน
เพ่ือนสักคน  น้ันเพราะปกติศาลาอานหนังสือพิมพของหมูบานที่แกไปน่ังประจํานั้น  โดยปกติ
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คนในชุมชน ก็ไมได สนใจ เขาไปอานหนังสือ หรือ พบประกัน เปรียบเสมือนศาลาอาน
หนังสือพิมพราง 

จากขอมูลที่สังเกตพบ ทําใหผมไดเขาไปพูดคุยกับคนในบาน ของลุงทองดีมากขึ้น 
โดยเฉพาะปาสุพรรณกับรําไพลูกสาวคนที่หาของลุง ทังนี้เน่ืองจากชวงกลางวันจะไมคอยมีใคร
อยูบาน เม่ือซักถามถึงอาการที่เปนอยู กับการรักษาของลุงทองดี ทําใหทราบวานอกจากการ
รักษาที่สถานีอนามัยแลว รําไพลูกสาวคนที่สอง ยังพาไปรักษาอีกหลายแหง 

 
“พาไปทั่วแลวนะหมอ เห็นแกไมดีขึ้น ก็พาไปตั้งหลายแหง หลายอาทิตยกอนก็พาไป 

โรงพยาบาลอําเภอตั้งสองครั้ง เดือนกอนก็พาไปโรงพยาบาลจังหวัด ไปคลินิกก็มี ไปกี่ที กี่ทีก็
ไมหาย จนเหนื่อยใจแลวเนี่ย สงสัยพอหลงไปแลว”   

 
รําไพ บอกใหผมรับทราบ พรอมกับสีหนาที่ดุเหมือนจะระอาไปกับอาการปวยไขของลุง

ทองดีไปเสียแลว รําไพบอกเพิ่มเติมวาโรคที่ลุงทองดีเปนอยูน่ี เม่ือพาไปหาหมอๆ ก็จะบอก
คลายๆ กันคือ เปนโรควิตกกังวลบาง โรคนอนไมหลับบาง และการรักษาที่ไดรับจากสถาน
บริการอ่ืนๆ ก็จะเหมือนๆ กับที่มาสถานีอนามัยแลวผมใหการรักษา คือ ไดรับยาคลายเครียด 
ยานอนหลับ พรอมทั้งคําแนะนําในการปฏิบัติตัวเชนเดิม 

 
 “หมอที่ไหนก็บอกอยางนี้แหละ ยาก็เหมือนๆ กัน ขอหมอตรวจพิเศษ ขอเอ็กซเรย3 ก็
ไมตรวจให บอกวาไมเปนอะไร จนฉันขี้เกียจจะพาไปแลวนะ แตแกคงไมเปนไรหรอก คงเปน
หลงๆ ลืมๆ นะแหละ แกแลวนี่ อยูบานก็อยูได เวลาแกหิวแกก็หากินเองได เพียงแตแกไม
พูดคุยกะใครนั้นแหละ” 
 

รําไพกลาวย้ํากับผมดวยแววตาที่เหน่ือยลา ซ่ึงสําหรับรําไพแลวการพาพอตระเวนไป
รักษาหลายที่ ตองคอยรับสงลุงทองดีไปรักษา หลายๆ แหงเชนนี้ หมายถึงวารําไพตองเสีย
รายไดจากการทํางานทั้งวัน ทั้งน้ีนอกจากรําไพจะทํานาแลว บางวันยังตองชวยสามีขับรถรับสง
คนงานไป นิคมอุตสาหกรรม ที่ตั้งอยูใกลๆ กับหมูบาน ตอนเย็นก็ไปรับกลับถึงบานประมาณ              
6 โมงเย็นถึงทุมหน่ึง ชวงเวลาที่วางจากการทํางานบางวัน รําไพก็ตองไปรับจางรายวันตามแต
จะมีผูจาง ไมแตรําไพเทานั้น พ่ีนองคนอ่ืนๆ ก็ตองมีภาระหนาที่ในการหาเลี้ยงครอบครัวดวย
เชนกัน “ชัย” ลูกชายคนโตที่แตงงานและไดแยกทางกับภรรยาแลว ถึงแมวาจะกลับมาปลูกบาน
หลังเล็กๆ ขางๆ บานของลุงทองดี พรอมกับพาลูกสองคนที่ไดกลาวถึงมาอยูแลว ก็ไมไดมีสวน

                                                 
3  ไมวาการเจ็บปวยดวยโรคใด ชาวบานมักเขาใจวาการตรวจพิเศษดวยการเอ็กซเรย จะชวยทําใหทราบ

สาเหตุของโรคได 
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ชวยเหลือดูแลลุงทองดีสักเทาไหร นอกจากมาเพิ่มภาระในการเลี้ยงดูหลานใหกับผูเปนพอและ
แมมากขึ้น ตั้งแตลูกยังเล็กๆ ชัยเองนอกจากการทํานาแทนลุงทองดีแลวก็ไมไดมีการงานอื่นทํา
เลย พอหมดฤดูกาลทํานา ก็ไดเพียงแตอยูบานไปวันๆ และมักจะเมาเสียแทบทุกวัน บางวันยัง
ไมไดกลับไปนอนบานตัวเองเลยดวยซ้ําไปเพราะเมาจนลุกไมไหว สวนลูกชายคนรองของลุง
ทองดีก็แตงงานกับคนที่อยูหมูบานใกลเคียง และไดปลูกบานหลังเล็กอีกหลังหน่ึงภายในบริเวณ
บานเดียวกัน และชวยชัยทํานาทุกป “ชวน” ลูกชายคนรองนี้เปนคนขยัน นอกจากชวยทํานา
แลว ก็จะไปรับจางรายวันตามแตจะมีผูวาจางใหทํา แตก็มีบางวันที่จะไปด่ืมเหลากับเพ่ือนๆ จึง
ไมคอยไดอยูดูแลผูเปนพอและแมสักเทาไหร สวนนองชายของชวน พ่ีชายคนถัดจากรําไพ 
นองสาว และนองชายคนสุดทอง ไดแตงงาน ออกเรือนยายไปอยูตางหมูบานบาง ตางอําเภอ
บาง ซ่ึงทั้งสามคน ทํางานในนิคมอุตสาหกรรมที่จะตองมีการทํางานเปนกะ จึงไมคอยมีใคร
กลับมาเยี่ยมบานกันเลยในชวงเวลา 2-3 ปที่ผานมา อีกทั้งบรรดาพี่นองก็วางใจที่มีรําไพคอยอยู
ใกลดูแล พอกับแมอยู อยางใกลชิด 

 การที่อาการของลุงทองดีไมไดดีขึ้นเลย ไมวาจะไปรักษาที่ไหนก็ตามทําให คนใน
ครอบครัวเหนื่อยหนายและชินชากับอาการที่เปนอยู เชนเดียวกับที่รําไพกลาวถึง จนกระทั่งเกิด
เปนการเฉยชาตอลุงทองดีมานานกวา 5 ป 

 
สวนที่สาม 

 
ลุงทองด:ี ความสัมพันธในครอบครัวกับวิกฤติของชวีิต 

 
ผูสูงอายุในอดีตโดยทั่วไป เปนผูไดรับการเคารพนับถือจากคนในสังคมไทยมาโดย

ตลอด  สิ่งที่ผูสูงอายุตองการเปนเพียงความสุขทางดานจิตใจ  ที่ขอไดเห็นเพียงแค ความ
สามัคคีปรองดองที่เกิดขึ้นระหวางบุคคลในครอบครัว เชน ลูกหลาน การเปนมิตรที่ดีตอกัน 
ความสําเร็จ ความกาวหนาของ ลูกหลาน นํามาซึ่งความผาสุกทางใจของผูสูงอายุได แตจากการ
เปลี่ยนแปลงความสัมพันธของคนในครอบครัวหรือในชุมชนตางๆ ทําใหผูสูงอายุถูกลดบทบาท
ทางสังคมลง จนทําใหสูญเสียความเปนตัวตนของตนเองไป และมีอํานาจตอรองในดานตางๆ 
ลดนอยลง 
 เชนเดียวกับลุงทองดีที่ผานมาเคยมีกิจกรรมรวมกับคนในชุมชนมาโดยตลอด และการที่
เคยเปนผูนําครอบครัวที่ทุกคนเคยใหความเคารพมาโดยตลอด แตในยามที่ตองแกตัวลงพรอม
กับถูกลดบทบาทในครอบครัว และสภาพจิตใจที่ไมอาจมีใครลวงรู ทําใหลุงทองดีมีอาการอยางที่
เปนอยู แมวาคนในครอบครัวจะเห็นเปนเรื่องปกติก็ตาม แตสําหรับผมเปนเรื่องที่นาสนใจ ผม
อยากรู ไมเพียงแตจะตอบสนองความอยากรูของตัวเองเทานั้น หากรูสาเหตุก็จะเปนหนทางที่จะ
ชวยลุงทองดีไดในเร็ววัน จนกระทั่งวันหนึ่งสายๆ ขณะที่ผมทํางานอยูบนสถานีอนามัย 
เหตุการณน้ีจึงทําใหมีความเขาใจในตัวของลุงทองดีเพ่ิมมากขึ้น 
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 “ ไป......มึงจะไปไหนก็ไป ” เสียงที่ไดยินทําใหผมตองลุกและเดินออกมาดู หนาสถานี
อนามัย ภาพที่เห็นเปนภาพของ “ชวน” ลูกชายคนรองและลูกสะใภของลุงทองดียืนทะเลาะกัน
อยู มีลุงทองดี ยืนอยูแถวๆ น้ัน อยางนิ่งเงียบ ไมพูดอะไร ปาสุพรรณตาแดงก่ําเหมือนรองไห 
เพราะพยายามหามลูกทั้ง 2 ไมใหทะเลาะกัน  แตดูเหมือนเหตุการณจะทวีความรุนแรงขึ้น 
เพราะลูกชาย และลูกสะใภเริ่มลงไมลงมือกัน จนชัยและลุงทองดีตองเขารีบเขาหาม แตเหมือน
จะไมไดผลอะไร  ตอนที่ลุงทองดีเขาไปหามนั้น  ลูกชายผลักแกออกมา  และพูดคําพูดหนึ่งที่ติด
ใจผมตลอด 

 
“พออยายุงเรื่องของผัวเมียเขา แกแลววันๆ ไมทาํอะไร ไดแตมายุงแตเร่ือง           

ของกู จะไปไหนก็ไป ๆๆๆ” 
 

และผลักลุงทองดีอีกครั้งจนแกลมลง  ผมมองเห็นแววตาของลุงแดงก่ําน้ําตาคลอเบา น่ิงเงียบ               
ไมพูดอะไร เดินเขาไปในบานอยางเหมอลอย   
 ผมดูอยูสักพักก็เดินกลับมานั่งทํางานตอ  แตใจเริ่มคิด น่ีมันอะไรกัน ทําไมตองทํากับ
พอบังเกิดเกลาอยางนี้ ลุงก็หวังดีแทๆ เร่ืองของลุงทองดีในตอนเชายังติดอยูในหัวของผมทั้งวัน             
ผมตัดสินใจเดินไปถาม จากปาสมพิศที่อยูขางๆ บานแก ปาสมพิศจะอยูที่บานทั้งวัน นาจะพอรู
วาเม่ือเชาเกิดศึกสายเลือดอะไรกันขึ้น คําตอบจากปาสมพิศทําใหผมนิ่งงันไป 

“เออ..ไมมีอะไรหรอกหมอ  มันก็ยังง้ีกันตั้งนานแลวน้ันแหละ ผัวมันชอบไปกินเหลา                 
เมากลับมาก็มาทะเลาะกับเมียมันทุกที  น่ียังดีนะที่ยังไมเอามีดไลฟนกันเหมือนคราวกอน!!               
มันทะเลาะกันอยางนี้เปนประจําแทบทุกวันนะแหละอยาไปสนใจมันเลยหมอ  มันก็อยางนี้แหละ 
ใครหามก็ไมฟง พ่ีนองมันก็ทะเลาะกันเองประจํา พอมันหามมันยังไมฟงเลย” ปาพูดพรอมกับ
หัวเราะเบาๆ 

เหตุการณที่เกิดขึ้นกับคําบอกเลาของปาสมพิศทําใหผมคิดถึงเรื่องที่ลุงเคยเลาเรื่อง
ภายในบานใหผมฟงหลังจากที่ ลุงทองดีมาวัดความดันกับผมแทบทุกวัน จนผมคุนเคยกับแก
มากขึ้น วาในครอบครัวของลูกๆ แกไมคอยถูกกัน จากการที่ไมยอมชวยกันทํานาแตเวลาแบงก็
ไดในปริมาณที่เทากัน และคิดวาลุงลําเอียงรักลูกชายคนโตมากกวา จนมีเรื่องมีปากมีเสียงไม
เวนแตละวัน พูดวาใคร ก็หาวาเขาขางอีกคน  ลูกๆ พอทะเลาะกันท ีก็พาลไมคุยกับแก ทิ้งใหแก
อยูคนเดียวตลอด เย็นมาก็ตางคนตางอยู จะตามกัน ก็ใหหลานมาเรียก เปนอยางนี้มาเปนปๆ 
แลว คําบอกเลาของลุงทองดีกับคําบอกเลาของปาสมพิศ และเหตุการณที่ไดเห็นเชาวันน้ี ทําให
ผมคิดถึงและรูสึกเปนหวงลงุทองดีมากขึ้น 
 บายวันนั้นหลังจากที่ผมเสร็จสิ้นภารกิจประจําวันบนสถานีอนามัย ผมตัดสินในยกเลิก
นัดผูปวยรายหนึ่งที่จะไปเยี่ยมบาน และเลือกที่จะไปหาลุงทองดีที่บานแทน ผมเดินขามถนนที่
ดานหนาสถานีอนามัยเพียงไมกี่สิบกาวก็ถึงบานลุงทองดีแลว เม่ือกาวผานประตูร้ัวคอนกรีต 
ผานเขามาภายใน พ้ืนที่ประมาณหนึ่งไรของบริเวณบานพบวาถูกปลูกบานคอนมาบริเวณ
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ดานหนา สวนพ้ืนที่ดานหลังถูกปลอยโลงไว มีพ้ืนที่บางสวนจัดแบงไวปลูกพืชผักสวนครัว เม่ือ
เดินผานประตูร้ัวเขามาในบริเวณบานไมถึงสิบกาว บริเวณดานซายมือจะเปนบานชั้นเดียว ซ่ึง
เปนบานของชวนที่กอดวยอิฐแตไมไดฉาบปูน ดานขวามือเปนบานของรําไพที่ปลูกเปนลักษณะ
เชนเดียวกัน สวนดานหนาของผมเปนบานสองชั้น ชั้นบนเปนไมสวนดานลางถูกตอเติมดวยอิฐ  
และเม่ือเดินออมบานหลังใหญน้ีไปดานหลังจะพบบานชั้นเดียวยกพื้นสูงเพียงเล็กนอยพอที่จะ
เดินลอดเขาไปได ซ่ึงบานหลังน้ีเปนบานของชัย บานแตละหลังไมไดหางกันเลย หลังคาแทบจะ
เกยกันดวยซ้ําไป แตบรรยากาศของบานดูเหมือนจะไมมีคนอยูเอาเสียเลย 

ผมมาบานหลังนี้คอนขางบอยแตไมเคยสังเกตบรรยากาศที่เงียบๆ อยางนี้มากอน 
บริเวณหนาบานของบานหลังใหญซ่ึงเปนบานที่ลุงทองดีอาศัยอยูกับปาสุพรรณเพียงสองคน ซ่ึง
ตอนนี้ปาสุพรรณกําลังนั่งดูหลานๆ วัยสามสี่ขวบ 2 คน มีชายวัยกลางคนนอนฟุบอยูบนแครไม
หนาบาน สวนลุงทองดีผมไมเห็น ผมทักทายปาดวยความคุนเคย และวกเขาประเด็นที่ผมอยาก
รู  ปาสุพรรณเลาวา ภายหลังที่ลูกๆ โตจนออกเรือนไปหมดแลว ลุงทองดีจึงหยุดทํานาและ ได
แบงที่นาใหกับลูกๆ คนละ 20 ไรไปทํา สวนลูกๆ ที่ออกเรือนไปก็จะมาปลูกเรือนอยูภายใน
บริเวณบานดังที่ผมไดเห็น โดยลุงกับปาอยูดวยกันสองคนในบานหลังน้ี สวนลูกๆ แมจะอยูใน
บริเวณบานเดียวกันแตก็ไมคอยไดพูดคุยกัน เน่ืองจากสวนใหญตอนกลางวันก็ออกไปทํางานกัน
ทั้งหมด มีเพียงหลานๆ ตัวเล็กที่ยังไมไปโรงเรียนที่ลูกๆ นํามาฝากใหชวยดูให ลุงทองดีกับปา
เม่ือเลิกทํานาก็จะอยูบานชวยดูแลหลานๆ สวนลูกๆ นอกจากทํานาที่แบงใหแลวก็ยังไปรับจาง
ทั่วไปอีกดวย คาใชจายภายในบาน ลูกๆ ก็จะชวยกันแบงใหเทาที่มี ไมไดใหสมํ่าเสมอเทาไหร
นัก แตก็ไมถึงกับขัดสนอะไร  

เรื่องราวของลุงทองดีเทาที่ปาสุพรรณเคยเลาใหผมฟง ดูเหมือนจะสอดคลองกับที่เลา 
เพราะลุงเคยเลาใหฟงวา หลังจากที่ทุกคนออกเรือนไปกันแลว ตางก็ไปทํามาหากินกันเลี้ยงปาก
ทองตัวเอง สวนตัวลุงเองดวยสุขภาพรางกายที่ไมเอ้ืออํานวยตามวัยที่เร่ิมชราลง ลูกๆ จึงไม
ยอมที่จะใหทํางานหนักเหมือนเชนที่ผานมา ในบรรดาลูกๆ ทั้งหมด มีเพียงชัยลูกชายคนโตของ
แกเทานั้นที่ไมคอยจะทํางานเทาไร ชอบด่ืมเหลาจนเมามาย ที่นาที่แบงใหก็จะทําบางไมทําบาง 
บางปทําไปไดครึ่งๆ กลางๆ ก็หยุดทํา เม่ือนองๆ เห็น ก็เสียดายผลผลิตที่จะได จึงตองชวยลง
มือกันทําตอ และเม่ือถึงคราวที่ตองแบงผลผลิตกันก็ไดแบงเทากันทุกคน จนกลายเปนประเด็นที่
ทําใหพ่ีนองทะเลาะกันบอยๆ จึงนึกขึ้นไดวาเสียงเอะอะ เอ็ดตะโรที่ไดยินเปนประจํา เปนเสียงที่
พ่ีนองทะเลาะกันจากสาเหตุน้ีเอง 

 
“ไอคนสันหลังยาว วันๆ มึงทําอะไรบาง นอกจากกินเหลาจนเมา แลวก็นอน งานการไม

ทํา กูก็เหน่ือยเหมือนกัน” 
 
หลังจากที่ผมไดเขาไปพูดคุยกับรําไพ ทราบวาชัยเปนลูกชายคนโต ที่ลุงทองดีรักและ

คาดหวังที่จะใหดูแลที่ทํากินตอจากแก โดยแรกๆ ไมไดแบงที่นากันดังปจจุบัน ทุกคนตาง
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ชวยกันทํา โดยใหชัยเปนหัวเรี่ยวหัวแรงสําคัญ ตอมาชัยไดแตงงานและแยกครอบครัวไปแต
ยังคงกลับมาชวยกันทํานาเชนเดิม จนกระทั่งชัยทะเลาะกับภรรยาและแยกทางกัน พรอมกับ
หอบลูกสองคน คือสมหมายกับสมใจ กลับมาอยูกับลุงทองดีที่บาน หลังจากนั้นก็เริ่มด่ืมเหลาจน
ติด ไมทําการทํางานอะไรเปนชิ้นเปนอัน ลุงทองดีวากลาวก็ไมได  

 
“มันเมาเกือบทุกวันแหละ พอวาใหมันก็ไมฟง มันเคยตีพอดวยนะ แตพอมันหายเมาก็ไป

ขอโทษพอ ก็ไมเห็นพอวาอะไรมัน คงสงสารลูกมันม้ัง แกเลี้ยงมาตั้งแตมันหอบมาอยูที่น่ี” 
 
ลูกของชัยที่นองสาวกลาวถึงก็คือสมหมายกับสมใจนั่นเอง ตอนที่กลับมาอยูที่บานนี้ 

สมหมายอายุไดหาปเศษ  สวนสมใจอายุสองปเศษ   โดยเฉพาะสมใจเปนเด็กผูหญิงที่ชางพูด 
ชางจา ถึงแมวาในการเลี้ยงดูสมใจจะเปนหนาที่หลักของปาสุพรรณ แตดวยความที่หลานทั้งสอง
คนนี้กําพราแม และสมใจเปนหลานสาว ที่ในวัยเด็กไมด้ือ ไมซน และมักจะติดลุงทองดี จึงทําให
ลุงทองดีรักและเอ็นดู และมีความหวังที่จะสงหลานเรียนสูงๆ ทั้งๆ ที่ตัวแกกับลูกๆ ทุกคนเรียน
จบแคชั้นประถมเทานั้น ความรัก ความคาดหวังจึงทําใหแกเลี้ยงดูสมใจอยางตามใจ อยากได
อะไรก็หาให จนกระทั่งสมใจอายุได 14 ป เรียนอยูชั้น มัธยมปที่สอง สมใจเริ่มติดเพื่อน แอบหนี
ออกเที่ยวกับเพ่ือนๆ จนในที่สุดก็ทองกับเพ่ือนนักเรียนชายชั้นเดียวกัน แตไมมีใครมารับเปน
พอ สมใจจึงตองออกจากโรงเรียนกลางครัน ออกมาอยูบานจนคลอดลูก แตหลังจากนั้นไมนาน
สมใจก็หนีออกจากบานไปอยูที่อ่ืน ทิ้งลูกไวใหปาสุพรรณเลี้ยง นานๆ จะกลับมาเยี่ยมบานครั้ง
หน่ึง  

ตั้งแตที่สมใจเริ่มหายไป หากมีใครถามถึงสมใจ ลุงทองดีจะเงียบ ไมตอบและไมกลาวถึง
ทุกครั้งไป แตเม่ือผมลองถามถึง ลุงทองดีตอบผมดวยน้ําเสียงที่แผวเบาวา  

 
“มันๆ ไปทํางานที่อ่ืนนะหมอ นานๆ จะกลับที” 

 
แกไมเคยกลาวถึงสมใจมากไปกวานี้เลย แตผมสังเกตเห็นคราวใดที่สมใจกลับมาบานซึ่งก็นานๆ
ที บางครั้งก็สามสี่เดือนครั้งหน่ึง แตก็มาอยูเพียงวันสองวันก็จะกลับ ผมเห็นสีหนาแววตาของลุง
ทองดีสดชื่นขึ้น ตางจากตอนที่สมใจไมอยูลิบลับ บางครั้งแกก็จะลุกขึ้นมาทํากับขาวใหหลานสาว
ไดทาน บางครั้งชวงที่สมใจอยูบานแกก็จะมาหาผมที่สถานีอนามัยแตไมไดมาวัดความดัน
เหมือนเชนเคย แกจะมาคุยเรื่องขาวสารบานเมืองอ่ืนๆ หรือไมก็แคมาทักทายผม  ที่สําคัญแก
จะมาอวดผมวาสมใจกลับมาบาน เม่ือเห็นผมยุงกับการตรวจคนไขแกก็จะกลับไป แตเม่ือสมใจ
กลับแกก็จะกลับมาหาผมดวยอาการเดิมๆ พรอมกับใหผมวัดความดันเชนเคย 
 

ความสัมพันธภายในครอบครัวระหวางลุงทองดีกับคนในครอบครัวในสายตาของผูที่ได
พบเห็น อาจจะไมถึงกับเลวรายแตอยางใด แตในความคิดของลุงทองดีคงไมมีใครทราบไดวาแก
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คิดอยางไร แตภาพของลุงทองดีในอดีต กับภาพที่ผมมองเห็นในปจจุบัน กลับกลายเปนชายชรา
ผูหน่ึงที่ในแววตามีแตความเศราสรอย ไรรองรอยของความสุข ที่คงมีความทุกขภายในใจหลาย
อยาง ยังคงคางคาอยูในใจ  และถูกเก็บอยูอยางนั้น ไมเคยจะหมดหรือลดนอยลงไปสักที 
 
 
ลุงทองด:ี ความสัมพันธและมุมมองของคนในชุมชน 
 หากลุงทองดีไมเคยมีปฏิสัมพันธที่ดีกับคนในชุมชนมากอน ลักษณะอาการพฤตกิรรมที่
ลุงทองดีแสดงออกมาคงไมมีใครสังเกตเห็นและไมใสใจ แตในทางตรงกันขามจากการที่ลุงทองดี
ไมพูดคุย ไมออกไปชวยกจิกรรมใดๆ ในชุมชนมานานเกือบ  5 ป ในระยะแรกๆ จึงทําใหหลาย
คนเคยตั้งขอสงสัย เชนทีผ่มเคยพูดคุยกับปานิด เจาของรานขายอาหารกลางวันที่ผมฝากทอง
เปนประจํา ปานิดเปนรุนนองลุงทองดี อายุนอยกวาซักเจ็ดแปดป ซ่ึงก็เห็นกันมาตั้งแตครอบครัว
ของปานิดยายมาอยูในหมูบานนี้ ภายหลังลุงทองดีเพียงสองสามป ปานิดบอกวาลุงทองดีเปน
คนที่มีความรบัผิดชอบมาก แมวาบางวนัจะด่ืมเหลาเมามายสักเพียงใด แตรุงเชาก็จะไปทํานา
เกือบทุกวัน ยกเวนวันไหนที่ไมสบายมากๆ เทานั้น หรือหากไดรับมอบหมายใหจัดเตรียมงาน
สําคัญๆ ของชุมชน ลุงทองดีก็จะเปนหัวเรี่ยวหัวแรงสาํคัญมาตลอด แตพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป
เหมือนกับเปนคนแยกตวั ไมคอยพูดจากับใคร บางวนัก็ดูซึมๆ หงอยๆ บางวันก็ดูเลื่อนลอย ปา
นิดกับเพ่ือนบานหรือคนที่เคย รูจักลุงทองดี พากันตั้งความเห็นเกีย่วกับลุงทองดีหลากหลายแต
สุดทายเกือบทุกคนก็ชวยกนัสรุป 
 

“แกคงไมสบาย คงอายุเยอะแลว หรือไมก็ไมสบายอก ไมสบายใจอะไรซักอยาง 
ไมรูจะบอกใคร แกคงไมอยากจะพูดเทาน้ันเอง แตแกก็ไมทําใหใครเดือดรอน ไปไหนมา
ไหนก็ไปเองได จะกินจะอยูก็ไมลําบากใคร  ปลอยแกไปเถอะ อยาไปสนใจแกมากนักเลย 
เดี๋ยวจะหาวาเรายุง” 

 
แมวาคนในชมุชนจะสรุปดังที่ทุกคนไดเห็น แตความผูกพันที่เคยมใีหกันภายในชุมชนก็

ยังเปนแรงเสริมที่ใหทุกคน มองพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในเชิงบวกที่ไมสงผลเสียกบัใคร  เพียงแตวา
ทุกคนไมเขาใจและพยายามที่จะไมเขาใจ เพราะมองวาเปนเรื่องสวนตวั ตราบใดที่ลุงทองดีไม
เอยปากถงึเรือ่งราวเบื้องลกึที่เกิดขึ้นภายในใจของตนเอง เรื่องราวทั้งหมดไมมีใครทราบไดวา
แทจริงเกิดขึ้นเพราะเหตใุด  
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สวนที่สี่       

การทบทวนวรรณกรรมในประเด็นของการวิเคราะห 

พฤติกรรมของการเจ็บปวยที่ลุงทองดีไดแสดงออกรวมถึงขอมูลที่ได รับ ผูวิ จัย
สังเกตเห็นวาไมวาจะเปนคนในครอบครัว หรือคนในชุมชนตางมองเห็นวาลักษณะอาการของลุง
ทองดีที่แสดงออกใหเห็น ไดแก การเหงาหงอย ซึมเศรา เลื่อนลอย ไมพูดจากับใครนั้น เปนเรื่อง
ของการเปลี่ยนแปลงทางดานรางกาย ซ่ึงสังคมมองวาเปนลักษณะของคนชรา หรือคนแก ที่
มองเห็นไดชัดเจนจากรางกายภายนอกเชนผูสูงอายุโดยทั่วไป4 (สมศักดิ์ 2539: 54-55) แต
มักจะนึกไมถึงวากระบวนการเปลี่ยนแปลงทางรางกายที่เกิดขึ้นจะสงผลกับสภาะจิตใจของ
ผูสูงอายุ ไดหลากหลายรูปแบบดังเชน ทําใหเกิดความหดหู ซึมเศรา หงุดหงิดหรือเกรี้ยวกราด
ได (นภาพร  และโนเดล 2539; ชูศรี  2543: 47 ; Hall D.A., 1976: 3-4 อางในแสงเดือน 2545: 
7)  

จากการที่ลุงทองดีไดสั่งสมประสบการณชีวิตอันหลากหลาย จากวัยหนุมที่ตองด้ินรนทํา
มาหากิน ดวยลําแขงของตัวเอง จากที่ไมมีที่นาเปนของตัวเองจวบจนสามารถหาเลี้ยงครอบครัว
และมีทรัพยสมบัติเปนของตัวเอง รวมถึงการไดรับความเคารพนับถือจากบุคคลอื่น ทําใหชวง
ชีวิตหน่ึงของลุงทองดี เกิดความภาคภูมิใจในตัวเองไมนอย แตการเปลี่ยนแปลงในบทบาท
หนาที่ สถานภาพของบุคคลในครอบครัว เชนเดียวกับลุงทองดี ที่มีการเปลี่ยนแปลงในบทบาท
หนาที่ในครอบครัว จากที่เคยเปนผูนํา ที่มีอํานาจในการตัดสินใจทุกอยางกลายมาเปน ผูสูงอายุ
ที่ตองมาเลี้ยงดูหลานอยูกับบาน อีกทั้งคนในครอบครัว ที่สําคัญคือ ลูกๆ และหลานสาวที่เคยให
ความคาดหวัง กลับไมไดใหความเคารพนับถือ และไมใสใจเชนเดิม  ซ่ึงการเปลี่ยนแปลง
ดังกลาวพบวา มีความสอดคลองดานแนวคิดทางจิตวิทยาสังคม ไดอธิบายวาผูสูงอายุ จะลด
กิจกรรมและบทบาทของตนเองลงได ตองเปนผลจากการที่รูสึกวาตนเองมีความสามารถ ลดลง
และการที่ผูสูงอายุไมเขาไปยุงเกี่ยวกับกิจกรรมและบทบาททางสังคมนับ เปนการถอน

                                                 
4 การเปล่ียนแปลงทางดานรางกายที่เกิดขึ้นในผูสูงอายุโดยท่ัวไป เชน ผิวหนังที่เหี่ยวยน ผิวบาง เกิด

บาดแผลไดงายความแข็งแรงของกลามเนื้อที่ลดลง ทําใหคุณภาพของอวัยวะตาง ๆ ในรางกายที่เคยใชงานได

ดีหยอนสมรรถภาพลง กระบวนการเปลี่ยนแปลงนี้ทําใหผูสูงอายุมีปญหาสุขภาพมากขึ้น 
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สถานภาพและบทบาทของตนเองใหแกหนุมสาวหรือคนที่จะมีบทบาทหนาที่ไดดีกวา ทั้งนี้
เพราะสังคมตองการคนที่มีทักษะใหมและคนรุนใหมเขาไปแทนที่ ที่เรียกวาทฤษฎีภาวะถดถอย5 
(Disengagement Theory) แตการที่ผูสูงอายุที่มีพ้ืนฐานของชีวิตในวัยหนุมสาวที่แตกตางกัน 
อันอาจเนื่องมาจากการใชชีวิตในวัยหนุมสาวที่มีสภาพสังคมและเศรษฐกิจตางกันและการรับรู
บทบาท อาจทําใหผูสูงอายุเขาสูภาวะถดถอยตนเองชาเร็วแตกตางกันได และทําใหผูสูงอายุมี
พฤติกรรมที่แตกตางกันไป และสะทอนถึงคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ6 (Lawton, 1985 อางใน  
สิทธิอาภรณ 2540: 17 และ  ลลิลญา 2545:  42) ที่แตกตางกันดวย  

 การที่ผูสูงอายุไมสามารถปรับตัวใหเขากับภาวการณถดถอยของชีวิตไดอยาง
เหมาะสม  เปนตัวแปรสําคัญที่ทําใหผูสูงอายุมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางดานรางกายที่
แสดงออกอยางแตกตางกัน ตามประสบการณของผูสูงอายุแตละคนที่ไดรับนั้น ดังเชนลุงทองดีที่
ประสบการณความสัมพันธดานครอบครัวไมเปนไปตามที่ตัวเองไดคาดหวัง ลูกๆไมถูกกัน 
ทะเลาะกัน สวนหลานที่ตัวเองรัก กลับทําใหผิดหวัง ไมสมดังที่ไดตั้งใจไว แสดงถึงลุงทองดีไมมี
ความพึงพอใจในชีวิตของตนเอง ซ่ึงไดมีผูกลาวถึงความพึงพอใจในชีวิตของผูสูงอายุ (Solomon 
and Peterson 1994)  ไววาการที่ผูสูงอายุไมไดรับ การใหความเคารพนับถือ ยกยองให
ความสําคัญ ทําใหรูสึกวาตนเองเปนบุคคลที่มีความหมายตอครอบครัว ญาติหรือเพ่ือนที่มี
ความรูสึกที่ดีตอกัน มีความหวังดี คอยใหความชวยเหลือ เห็นอกเห็นใจและสามารถปรับทุกข
กันไดทําใหผูสูงอายุสามารถยอมรับสภาพกับความรูสึกที่ตองสูญเสียสถานภาพทางสังคมเดิม
หรือสูญเสียบุคคลอันเปนที่รัก ซ่ึงรูป แบบความสัมพันธดังกลาวนี้จะนําไปสูความพึงพอใจใน
ชีวิตของผูสูงอายุอยางมาก ดวยเหตุน้ีความสัมพันธที่ดีในครอบครัวจึงมีอิทธิพลตอความพึง
พอใจในชีวิตของผูสูงอายุ รวมถึงความสัมพันธของผูสูงอายุกับบุคคลภายนอกก็มีผลตอความพึง
พอใจในชีวิตเชนกัน  แตในการศึกษาที่กลาวถึงมีขอขัดแยงกับผูสูงอายุเชนดังลุงทองดี โดย
การศึกษาไดกลาววาผูสูงอายุที่ไมมีบุตรหลาน  มักแยกตัวเองออกจากสังคมอันจะทําใหรูสึกโดด
เด่ียว วาเหว หรือรูสึกวาตนเองไมมีความหมายซึ่งสงผลใหความพึงพอใจในชีวิตลดต่ําลง  แตใน
กรณีของลุงทองดีเอง เปนผูที่มีบุตรหลานอยูภายในรั้วบานเดียวกันก็ยังมีพฤติกรรมการแยกตัว
ออกจากสังคม  กรณีของลุงทองดีจึงเสมือนการตอกย้ําความสําคัญของ ความสัมพันธของบุคคล
ภายในครอบครัวที่มีอิทธิพลตอการปรับตัวของผูสูงอายุ รวมถึงการชวยยกระดับคุณคาในชีวิต 

                                                 
5 ดูเพ่ิมใน สุรกุล  เจนอบรม 2534 : 34-35 

6 แนวคิดที่เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุสรุปไว 4 ประเด็น ไดแก การมีความผาสุกทางดานจิตใจ 

(Psychological Well-Being)  ความสามารถในการแสดงพฤติกรรม (Behavioral Competence)  ส่ิงแวดลอม

ของบุคคล (Objective Environment) ที่มีอิทธิพลตอคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุและการรับรูคุณภาพชีวิต 

(Perceived Quality of Life) ของตัวเอง 
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ตลอดจนความเชื่อม่ันในตนเองและยังเปนการชวยรักษาความสมดุลระหวางจิตใจและอารมณ
ของผูสูงอายุ ซ่ึงจะนําไปสูความพึงพอใจในชีวิตของผูสูงอายุ แมวาคุณภาพชีวิตและความพึง
พอใจในชีวิตของผูสูงอายุจะเปนตัวแปรสําคัญที่ทําใหผูสูงอายุมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ทางดานราง กายที่แสดงออกอยางแตกตางกัน ตามประสบการณของผูสูงอายุแตละคนที่ไดรับ
น้ัน แตเม่ือผู สูงอายุไมมีความพึงพอใจในชีวิตตนเองหรือไมสามารถปรับสภาพจิตใจตนเองให
ยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นไดยอมทําใหสภาพจิตใจขาดความสมดุลและเกิดโรคทาง
สุขภาพจิตขึ้นได (Solomon and Peterson 1994)   

การที่ลุงทองดีมักจะมาหาที่สถานีอนามัย เพ่ือขอวัดความดันทุกๆ ครั้ง ถึงแมผลการวัด
ความดันจะเปนปกติ  แตที่ลุงทองดีตองการคือตองการใหไดรับการยืนยันอาการเจ็บปวย
ทางดานรางกายให เพ่ือเปนแสดงใหคนในครอบครัวเห็นวาแกปวย เพราะอาการเศราเปนสิ่งที่
สังคมไมรับรู  และไมสามารถสรางอัตลักษณขึ้นมาใหผูอ่ืนเห็นได จึงเปนการแสดงอาการ
เจ็บปวยทาง ดานรางกายเพิ่มมากขึ้น แตเม่ือไมไดรับการตอบสนอง ผูสูงอายุยิ่งจมด่ิงอยูใน
ความรูสึกเดิมๆ ซํ้าซาก จนเกิดเปนความทุกขที่ ไม มีผู ใดมองเห็น ความทุกข จึงเปน
ปรากฏการณทางสังคม ที่เกิดจากการสรางสัญลักษณที่ใชสื่อถึงมัน (Farmer 1997) 
เชนเดียวกับลุงทองดีที่พยายามจะสื่อออกมาใหผูอ่ืนไดรับรูในความหมายนั้นผานการยืนยันของ
หมอวาตัวเองเจ็บปวย เพ่ือเปนการทดแทนและหาความหมายใหกับตัวเอง เน่ืองจากความทุกข
ที่ลุงทองดีไดรับน้ัน ไมอาจบรรยายได ไมสามารถพูดออกมาได และไมสามารถนําอุปลักษณใด
มาเปรียบเทียบความทุกขที่เผชิญอยูได เพราะหาเหตุผลที่ทําใหตองเผชิญทุกขไมได โดยเฉพาะ
ในเร่ืองของความทุกขบางอยางเกิดจากอารมณที่มนุษยทํารายกันเอง โดยเฉพาะความทุกขที่
เกิดจากคนใกลชิด โดยถือเปนความรุนแรงที่เกิดขึ้น เชนเดียวกับเรื่องราวของลุงทองดี ที่ความ
ทุกข  ของการที่ลูกหลานไมมีความปรองดองกันรวมถึงไมไดรับสิ่งที่พึงพอใจจากการที่คาดหวัง
ไวกับหลานสาว ความทุกขที่เกิดขึ้นจึงดูเหมือนจะไมมีเหตุผลในสายตาของคนอื่นๆ ไมสามารถ
หาเหตุผลมาอธิบายได ซ่ึงตอใหไมไดเปนทั้งโรคทางกายหรือโรคทางจิตใดๆ เลย ก็ไมสามารถ
บอกเลาความทุกขใหผูใดรับรูได เร่ืองราวความทุกขยากเหลานี้จึงเปนความทุกขที่หนักหนวง 
ยากแกการใหความชวยเหลือ เปนความทุกขที่ไมอาจวัดไดดวยสถิติ กราฟ หรือขอมูลเชิง
ปริมาณ  แตตองอาศัยการวิเคราะหใหเห็นถึงการเชื่อมโยงความทุกขยากแบบไมแยกขั้ว
เด็ดขาดระหวางปจเจกบุคคลและกลไกโครงสรางทางสังคม เน่ืองจากทั้งสองสวนมีความสัมพันธ
กันอยางปฏิเสธไมได  
 เชนเดียวกับที่พอล ฟารมเมอร (1997) ใหการพิจารณาความรุนแรงที่สงผลกระทบตอ
มนุษย วาไมสามารถมองวาเปนเรื่องของปจเจกหรือชะตากรรมของใครคนใดคนหนึ่งเทานั้น แต
ตองมองเชื่อมโยงกับโครงสรางทางสังคม โดยไมอาจตัดประเด็นชนชั้น (class) ความขัดแยง
ความไมเปนธรรมทางสังคม (conflict) และเพศสภาพ (gender) ออกจากการพิจารณาได การ
เจ็บปวยจึงมีความสัมพันธกับปจจัยทางสังคมอยางแยกไมออก จนอาจกลาวไดวาสังคมเปนตัว
ผลิตโรคและความเจ็บปวย (Social Production of Disease) (มธุรส อางในโกมาตร และคณะ 
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2550: 71) ที่การเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางสังคม และการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมที่มีการ
ขัดแยงของคนในครอบครัว ลูกหลานไมใหความเคารพนับถือ จึงเหมือนเปนความปริแยกทาง
สังคมที่มีความสัมพันธกับการเจ็บปวยทางกาย โรคหดหูซึมเศรา  จึงเปนผลที่เกิดจากโรคทาง
กาย  ซ่ึงอาการเหลานี้จะเปนกระบวนการของการสื่อสารและการเยียวยาความทุกขยากทาง
สังคมและความทุกขยากสวนบุคคล (Good 1977; Katon et al.1982; Klienman 1980) ใหผูอ่ืน
ไดรับรู แสดงใหเห็นวาอาการเจ็บปวยซึ่งถือเปนผลรายตอประสบการณชีวิตและสงผลใหมีเกิด
ความเปลี่ยน แปลงทางดานจิตใจที่มีความสัมพันธกับรางกาย (psychophysiological change ) 
แสดงใหเห็นวา โรคทางจิตและโรคทางกายนั้นไมไดแบงแยกกันเด็ดขาดและมีซ่ึงอาการทางจิต
ที่แสดงออกทางกายไมใชเปนเพียงภาพตัวแทนของความผิดปกติทางจิต (psychopathology) 
แตควรมองในประเด็นของการปรับพฤติกรรมไดดีหรือปรับพฤติกรรมไมได ซ่ึงเกี่ยวของกับ
ปจจัยทางสังคม วัฒนธรรม และความแตกตางหลากหลายของปจเจกบุคคล (1984: 60) โดย
อาการทางจิตที่แสดงออกทางกายที่รุนแรงอาจมีระยะเวลาที่ยาวนาน และบอยครั้งก็พัฒนา
กลายเปนความเครียดความทุกขอยางรุนแรงได  
 โรคซึมเศราจึงเสมือนเปนการนําเสนอภาพตัวแทนของความทุกขยากของบุคคลหรือ
ภายในความสัมพันธระหวางบุคคลในลักษณะการแสดงออกทางกายพรอมๆ กับการแสวงหา
การรักษาทางการแพทย ซ่ึงความผิดปกติทางจิตใจมักไมไดรับการพิจารณามากนัก แตกลับไป
ใหความสนใจในเรื่องที่เกี่ยวกับเลือด สารเคมี การเอ็กซเรย และการทดสอบระบบประสาท 
ผูปวยแตละคนไดรับการสัมภาษณเปนเวลานาน ซ่ึงเปนรายละเอียดเกี่ยวกับโรค ระยะเวลาใน
การรักษาพฤติ กรรมการเจ็บปวย การแสวงหาการรักษา และความเชื่อทางการแพทยเกี่ยวกับ
ชาติพันธุ (ethnomedical beliefs) ที่เกี่ยวของกับโรคที่เปนอยูในปจจุบัน ที่ถูกแสดงใหเห็นผาน
ความยุงยากในการดําเนินชีวิต (difficulties in living) อาจกลาวไดวาประสบการณชีวิตทุกขยาก
ของบุคคลกลายเปนปญหาสังคมไดถูกตอบสนองผานการแสดงออกทางรางกาย ไมวาจะเปน
ความสูญเสีย (loss)  ความอยุติธรรม (injustice) ความลมเหลว (failure) ความขัดแยง (conflict) 
น้ันลวนไดรับการเปลี่ยนผานไปสูวาทกรรมวาดวยบาดแผล (pain) และการไรความสามารถ 
(disability)  ซ่ึงเหลานี้คืออุปลักษณของวาทกรรมและการแสดงเกี่ยวกับตัวตน (self) และโลก
ทางสังคม (social life) น่ันหมายถึงอาการเจ็บปวยทางจิตซึ่งถือเปนสาระสําคัญ  
 ในประเด็นจากกรณีศึกษาลุงทองดีขางตน การที่คนครอบครัวและในชุมชนมองวาเปน
เรื่องปกติที่ผูสูงอายุทุกคนตองเปน จึงไมมีผูใดมองเห็นและไมไดใหความสําคัญตอการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น การมองเห็นเชนน้ีทําใหคนในครอบครัวและในชุมชนตางปฏิบัติตอลุงทอง
ดีอยางเฉยชา และละเลยที่จะคนหาสาเหตุของการเจ็บปวย  ที่แสดงออกอยางอยางสิ้นเชิง มัน
จึงเปรียบเสมือนความทุกขยาก ที่ตอกย้ําความรุนแรงภายในจิตใจขึ้นเรื่อยๆ และไมมีหนทาง
ออกของการเยียวยาจากคนในครอบครัวและในชุมชนอยางเหมาะสม 
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บทสรุปและขอเสนอแนะ 

 
จากกรณีของลุงทองดีขางตน  อาการของโรคซึมเศราที่ปรากฎทางกาย เน่ืองจากความ

ตองการสื่อสัญญลักษณของโรคหรือ อุปลักษณ ออกมาใหคนในครอบครัวและชุมชนรับรูและ
เขาใจความหมายได เพราะในชุมชนไมมีนิยามความหมายของอาการโรคซึมเศรา แตอาการของ
ลุงทองดีเปนอยู น้ันถูกใหความหมายจากอุปลักษณ ที่ผูคนคุนชินกันอยู  น้ันคือการให
ความหมายวา เปนอาการของคนแก ซ่ึงเปนการถูกใหความหมายวาเปนอาการ หลงๆ ลืมๆ 
และตองเปนอยูแลวในผูสูงอายุ ดังเชนที่รําไพไดกลาววา  

“พาไปทั่วแลวนะหมอ เห็นแกไมดีขึ้น ก็พาไปตั้งหลายแหง หลายอาทิตยกอนก็พาไป 
โรงพยาบาลอําเภอตั้งสองครั้ง เดือนกอนก็พาไปโรงพยาบาลจังหวัด ไปคลินิกก็มี ไปกี่ที กี่ทีก็
ไมหาย จนเหนื่อยใจแลวเนี่ย” 

“หมอที่ไหนก็บอกอยางนี้แหละ ยาก็เหมือนๆ กัน ขอหมอตรวจพิเศษ ขอเอ็กซเรย ก็ไม
ตรวจให บอกวาไมเปนอะไร จนฉันขี้เกียจจะพาไปแลวนะ แตแกคงไมเปนไรหรอก   คงเปน
หลงๆ ลืมๆ นะแหละ แกแลวนี่ อยูบานก็อยูได เวลาแกหิวแกก็หากินเองได เพียงแตแกไม
พูดคุยกะใครนั้นแหละ” 

เม่ือประกอบกับการเปลี่ยนแปลงจากระบบเศรษฐกิจและสังคม  ก็ทําใหโครงสรางของ
ระบบครอบครัวมีการเปลี่ยนแปลงตามไปดวย ความสัมพันธของคนในครอบครัวลดลง 
ภาระหนาที่ของคนในครอบครัวที่ตองด้ินรนแขงขัน เพ่ือหารายไดใหเพียงพอกับคาใชจาย
ภายในบาน ทําใหเวลาที่จะใหความใสใจในการดูแลกันและกันของคนในครอบครัวลดนอยลง ซ่ึง
ความสัมพันธดังกลาวเปนสิ่งสนับสนุนใหเขาสูภาวะของการเกิดโรคไดเชนกัน  

การใหความหมายที่สื่อวาเปนอาการของผูสูงอายุโดยทั่วไปกับความสัมพันธกับคนใน
ครอบครัวที่ลดลงจึงทําใหผูสูงอายุที่มีภาวะซึมเศรา ไดรับการปฏิบัติดังเชนคนทั่วไป และไดรับ
การปฏิบัติตอบอยางเฉยชา และละเลยที่จะคนหาสาเหตุของการเจ็บปวยที่แสดงออก และใหการ
เยียวยาผูสูงอายุโดยสิ้นเชิง    

ในการศึกษาโรคซึมเศราที่ถูกแสดงออกทางกายของผูสูงอายุ จําเปนตองมีการศึกษาให
เห็นถึงวิถีชีวิต ประสบการณและความสัมพันธของผูคนที่อยูรอบตัวและตองเรียนรูเรื่องราวของ
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ความทุกขยากที่ไมสามารถสื่อออกมาใหเห็นได และในการชวย เหลือเยียวยาจึงยังตองอาศัย
ทรัพยากรในการใหความชวยเหลืออีกมากมาย รวมถึงหัวใจแหงความเปนมนุษยอีกดวย 
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