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“แกแ่ลว้ จะอยูก่นัไดย้งัไงแคส่องคน”

	 ประโยคสัน้ๆ	แตค่วามหมายยาวจากภาพยนตรเ์รือ่ง	“ความจำสัน้ แตร่กัฉนัยาว”	นี	้เปน็ตวัอยา่งหนึง่ของการ
มีทัศนคติในด้านลบกับผู้สูงวัย	 ไม่เพียงแต่เป็นการลดคุณค่าความเป็นมนุษย์ของผู้ชราลง	 แต่ยังหมายรวมไปถึงการที่	
ผูส้งูอายเุปน็กลุม่บคุคลทีต่อ้งพึง่พงิอาศยั	ไมส่ามารถอยูไ่ดห้ากไมม่ผีูคุ้ม้ครองดแูล	
	 ภาพยนตรไ์ทยเรือ่งนี	้ นำเอาชวีติของตวัละครสองวยัทีแ่ตกตา่งกนัอยา่งมาก	 ทัง้เรือ่งทางกายภาพและความคดิ
มาเปน็ตวัดำเนนิเรือ่ง	แตส่ิง่ทีส่ะทอ้นจากตวัละครทัง้สองคูม่อียูส่องประเดน็หลกั	คอื	ความรกัและความทรงจำ	สมดงัชือ่
เรือ่ง	“ความจำสัน้	แตร่กัฉนัยาว”	
	 ตวัละครเอกในเรือ่งมอียูส่องคู่	 เปน็คูข่องวยัหนุม่สาวคนทำงานสามคนทีเ่ปน็เพือ่นกนั	 แตก่ลบัมปีมปญัหาเรือ่ง
รกัสามเสา้	 ซึง่เปน็ตวัแทนของคนรุน่ใหมท่ีแ่มจ้ะคดิวา่เลอืกคนทีด่ทีีส่ดุสำหรบัตวัเองมา	 หากพอเกดิปญัหา	 สิง่ทีเ่คยทำดี
ตอ่กนั	 กไ็มส่ามารถนำมาปลอบประโลมใจได	้ หากฝา่ยหนึง่ไมย่อมรบัและไมส่ามารถดำเนนิชวีติตอ่ไปได	้ ในขณะทีค่นที่
แอบรกักต็อ้งทนดคูวามเจบ็ปวดของหญงิสาวทีก่ำลงัอยูใ่นชว่งสญูเสยี	ทัง้ทีอ่ยากจะชว่ย	แตก่ช็ว่ยอะไรไมไ่ดม้าก	
	 บทเรียนที่หนุ่มสาวทั้งสองคนได้เรียนรู้	 เกิดจากการ	 “สัมผัส”	 ได้ถึงความรักที่มั่นคงและจริงจังของตัวละคร	
สงูวยัสองคน	 ทีแ่มจ้ะเกดิความรกัตอ่กนัขึน้เมือ่ยามทีว่ยัลว่งเลยเขา้สูช่ว่งปลายชวีติ	 แมค้วามรกัในวยันีจ้ะถกูมองขา้มจาก
คนในครอบครัวและคนอื่นๆ	 ในสังคม	 หากรักที่แท	้ ย่อมไม่เคยพ่ายแพ้ต่อสิ่งใด	 ถึงแม้จะไม่มีคนเข้าใจ	 แต่คนทั้งคู่ก็ม	ี
วฒุภิาวะมากพอทีจ่ะรบัมอืกบัปญัหาทีเ่กดิขึน้ไดอ้ยา่งรอบคอบ	
	 ประเด็นที่ผู้กำกับพยายามจะสื่อ	 ก็คือ	 ความรักของคนสูงวัย	 มีอะไรแตกต่างจากรักของคนหนุ่มสาว	 ในเมื่อ	
“ความรกั”	ก	็คอื	ความรูส้กึของจติใจ	ทีไ่มไ่ดแ้ปรผนัตาม	“อาย”ุ
	 ความรัก	 ไม่เกี่ยวกับอายุที่ล่วงเลยไป	 วัยวุฒิไม่ได้ทำให้ผู้สูงอายุมีความต้องการน้อยไปกว่าคนหนุ่มคนสาว	
เพยีงแต่อาจจะมขี้อจำกัดเรื่องรา่งกายทีใ่ช้งานมานานกว่า	 ส่วนเรือ่งกำลงัใจนั้น	 ไมย่ิ่งหย่อนไปกวา่กัน	 ดังนั้น	 คุณลุงใน
เรือ่งจงึไมร่รีอทีจ่ะแสดงความพงึพอใจตอ่คณุปา้อยา่งชดัเจน	 ทัง้เรือ่งการมาเรยีนคอมพวิเตอร	์ การพาไปซือ้ดอกไม	้ หรอื
แมแ้ตก่ารชวนไปเทีย่วบา้นทีต่า่งจงัหวดั
	 ความรกั	 มกัเตม็ไปดว้ยความเรง่รบี	 รอ้นรน	 อยากครอบครอง	 ความรกัของผูส้งูวยักไ็มไ่ดแ้ตกตา่งกนั	 ความ
ปรารถนาในฝ่ายตรงข้ามยังมีอยู่เต็มเปี่ยม	 สังเกตได้จากการที่ตัวละครฝ่ายชายยอมเดินทางไกล	 เพียงเพื่อจะได้พบหน้า
ฝา่ยหญงิสปัดาหล์ะหนึง่ครัง้	และเมือ่คนหนุม่ตัง้คำถามวา่	ทำไมคนทีม่อีายคุราวพอ่จงึลงทนุขนาดนี	้ คำตอบทีไ่ดร้บั	จาก
ฝา่ยทีส่งูวยักวา่	อาจจะทำใหค้นอยา่งเราตอ้งยอ้นกลบัมาดวูา่	เราใหค้ณุคา่กบัความรกัของผูส้งูอายนุอ้ยเกนิไปหรอืเปลา่	
	 ความรัก	 ทำให้ผู้สูงอายุกลับเป็นหนุ่มสาวอีกครั้ง	 เห็นได้จากความกระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ	 อย่าง
โปรแกรมคอมพวิเตอรส์ำหรบัตดิตอ่สือ่สาร	 เชน่	MSN	หรอื	 Hi5	 ดเูหมอืนเปน็เรือ่งประหลาดสำหรบัผูส้งูอาย	ุ จะมใีคร
เชือ่วา่	พอ่แมผู่แ้กช่ราของตนเอง	จะสามารถ	chat	ผา่น	MSN	แถมดว้ยการ	upload	ขอ้มลูเขา้ไปใน	blog	สดุฮติอยา่ง	
Hi5	วยัรุน่ตดิ	chat	room	ไดอ้ยา่งไร	ผูส้งูอายกุส็ามารถตดิไดแ้บบนัน้เชน่กนั
	 ความรกักบั	 sex	 ของผูส้งูวยั	 จะแตกตา่งจากคนหนุม่สาวหรอืไม	่ เรือ่งนีเ้ปน็ประเดน็ทีภ่าพยนตรไ์มไ่ดส้ือ่ออก
มาอยา่งโจง่แจง้	 แตก่ม็บีางฉากทีแ่ฝงนยัเอาไวใ้หจ้นิตนาการเอง	 ราวกบัวา่	 sex	 ของผูส้งูวยัยงัตอ้งปดิบงัซอ่นเรน้	 ทัง้ที่
เรือ่งนีเ้ปน็เรือ่งธรรมชาตทิีม่นษุยม์อียูต่ดิตวั	แตก่ลบักลายเปน็วา่	พออายมุากขึน้	กจ็ะตอ้งลดกจิกรรมประเภทนีล้ง	ทัง้ที่
บางคนอาจจะยงัมคีวามตอ้งการอยูเ่หมอืนสมยัเปน็หนุม่เปน็สาว	 ดงันัน้	 เรือ่ง	 sex	 ในผูส้งูวยัจงึเปน็อกีประเดน็ทีไ่มค่วร
มองขา้ม	
	 ความรกัของผูส้งูวยักบัคนหนุม่สาว	จงึไมไ่ดม้อีะไรแตกตา่งกนัเลยสกันดิ	ดงัทีเ่ราสงัเกตไดจ้ากการนำเสนอของ
ภาพยนตร์ที่พยายามสะท้อนให้คนรุ่นใหม่	 มองเห็นความรักของคนมีอายุสองคนอย่างเป็นธรรมชาติและธรรมดาอย่าง
ที่สุด	 แม้คนในครอบครัวจะไม่เห็นด้วย	 แต่เพื่อนคราวหลานของคุณลุงคุณป้ากลับเข้าใจสัจธรรมข้อนี	้ เมื่อได้ไปพบเห็น	
คนทัง้คูอ่ยูด่ว้ยกนัอยา่งมคีวามสขุกอ่นเรือ่งจะดำเนนิไปจนถงึตอนทา้ย	

ความจำสัน้ แตร่กัฉนัยาว 
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	 ความทรงจำ	 เป็นอีกประเด็นที่ผู้กำกับพยายามสื่อให้ผู้ชม
ได้รับรู้ว่า	 ความทรงจำของผู้สูงอายุย่อมเต็มเปี่ยมไปด้วยประสบการณ์
แหง่ชวีติ
	 ประสบการณ์แห่งชีวิตที่ผู้สูงวัยมีนั้น	 มีคุณค่าเกินกว่าจะ
นับเป็นมูลค่าใดๆ	 เพราะสิ่งเหล่านั้น	 คือ	 ความภาคภูมิใจในสิ่งที	่
ตวัเองประสบความสำเรจ็	 ผา่นวยัวนัอนัยาวนานมาได	้ ดงัเชน่ที	่ คณุลงุ
เลา่ซำ้ๆ	หลายครัง้	ถงึเรือ่งตน้ไมท้ีบ่า้นตา่งจงัหวดั	ทัง้จะดว้ยวา่ตวัเอง
เริ่มเกิดอาการหลงลืม	 หรือจะเพราะความภาคภูมิใจในสิ่งที่ตัวเอง
ฝ่าฟันอุปสรรคอย่างไม่ยอมแพ	้ จนสามารถยืนหยัดได้แม้จะเกิดภัย
พบิตัอิยา่งรนุแรงในอดตี	ทัง้ยงัเลีย้งครอบครวัมาไดอ้ยา่งมัน่คง	 เรือ่ง
เลา่แบบนีเ้ปน็สิง่ทีค่นหนุม่สาวไมค่วรมองขา้ม	
	 อยา่งไรกต็าม	 ความเสือ่มของสงัขารเปน็เรือ่งธรรมดาแหง่
ชวีติ	คณุลงุกห็นไีมพ่น้กฎธรรมชาตขิอ้นีเ้ชน่กนั	
 “บางสิง่ทีอ่ยากจำเรากลบัลมื บางสิง่ทีอ่ยากลมืเรากลบัจำ 
 คนเรานี ้คดิใหด้กีน็า่ขำ อยากจำกลบัลมื อยากลมืกลบัจำ”
	 เพลงนี	้ คณุลงุรอ้งใหค้ณุปา้ฟงัเมือ่แรกทีเ่ริม่มอีาการหลงๆ	
ลืมๆ	 เสมือนกับว่าเป็นเรื่องขำขัน	 แต่ในตอนท้ายๆ	 เพลงนี้กลับมา
กระตุน้ความจำใหผู้ช้มตอ้งหยดุคดิวา่	 ทีจ่รงิแลว้	 เนือ้เพลงเปน็เพยีง
การล้อเลียน	 หรือการบอกความจริงแก่ผู้ชมตั้งแต่ต้นว่า	 ความทรง
จำเปน็สิง่ทีเ่ลอืกไมไ่ดว้า่จะใหล้มืหรอืจำอะไร	
	 แมผู้ส้งูอายกุบัการหลงๆ	 ลมืๆ	 จะเปน็สิง่ทีค่ลา้ย	 “ตราบาป”
ที่ผู้สูงอายุต้องทนรับสภาพ	 หากมีอีกหลายปัจจัยที่ทำให้ผู้สูงวัย	
ไม่ยอมแพ้กับอาการ	 เช่น	 ความอับอายที่ตัวเองเหมือนคนขี้ลืม	
ความต้องการดูแลตนเองได้แบบไม่ต้องพึ่งพาลูกหลาน	 ทำให้หลาย
ตอ่หลายครัง้จงึเกดิเปน็เรือ่งเปน็ราว	 เพราะผูส้งูอายจุะหลอกคนอืน่ๆ	
ว่าตัวเองยังปกติด	ี ดังเช่นที่คุณลุงไม่อยากบอกใครๆ	 ว่า	 ตัวเองเริ่ม
หลงๆ	ลมืๆ	ตัง้แตล่มืของเลก็ๆ	นอ้ยๆ	ไปจนกระทัง่ลมืทางกลบับา้น	
สุดท้ายยังหลงทางไปไกล	 จนกระทั่งคนอื่นๆ	 จับได	้ จึงยอมเข้ารับ
การตรวจและรกัษา	
	 ในที่สุด	 คุณลุงก็เป็นฝ่ายยอมรับสภาพว่า	 ตนเองคงไม่
สามารถ	“จำในสิง่ทีอ่ยากจำได”้	ทัง้คณุลงุและคณุปา้	 จงึเลอืกทีจ่ะ
เผชิญหน้าต่อสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นอย่างกล้าหาญ	 และไม่ทำให้บุคคล
อนัเปน็ทีร่กัคนอืน่ๆ	ตอ้งผดิหวงัหรอืเสยีใจ	นีค่อืสิง่ทีภ่าพยนตรก์ำลงั
พยายามบอกเราว่า	 ผู้สูงอายุที่ถึงพร้อมด้วย	 “คุณวุฒิ”	 ก็สามารถ
ตดัสนิใจเกีย่วกบัสิง่ตา่งๆ	ในชวีติของตวัเองไดเ้ปน็อยา่งด	ีชนดิทีล่กูๆ	
หลานๆ	 ไมต่อ้งชว่ยคดิดว้ยซำ้ไป	 และยงัมทีางออกใหก้บัปญัหาเรือ่ง
ความห่างไกลระหว่างคนสองคน	 ด้วยการใช้เทคโนโลยีของการ
สือ่สารไรพ้รมแดนอยา่งอนิเตอรเ์นต็มาชว่ยยอ่โลกใหใ้กลก้นัมากขึน้	
	 ลกูๆ	 ของทัง้สองฝา่ยกส็บายใจ	ทีพ่อ่แมไ่มไ่ดด้ือ้รัน้อยา่งที่
เขาเปน็หว่ง	และไมไ่ดข้ดัขวางความรกัระหวา่งผูส้งูวยัทัง้สองอกี	เมือ่
ไดเ้ขา้ใจแลว้วา่	ความรกัไมไ่ดจ้ำกดัทีอ่ายหุรอืระยะทาง

	 นอกจากสองประเดน็หลกัเรือ่ง	 ความรกั	 และความทรงจำ
แลว้	ยงัมปีระเดน็รองๆ	ทีเ่ปน็การสือ่ใหเ้หน็วา่	ผูส้งูอายไุมใ่ชค่นทีอ่ยู่
รอวันตายไปวันๆ	 เช่น	 การดูแลผู้สูงอายุอย่างเป็นคนคนหนึ่งที่มี
คณุคา่เทา่เทยีมกบัคนวยัอืน่	การเคารพการตดัสนิใจของผูส้งูวยั	การ
ชว่ยเหลอืเทา่ทีจ่ำเปน็	 และการปรบัตวักบัสภาพรา่งกายหรอืโรคของ
ผูส้งูอาย	ุ
	 หลายๆ	ครัง้	ทีเ่ราตดิอยูก่บักรอบความคดิทีว่า่	คนแกย่อ่ม
ไมต่อ้งการอะไรในชวีติมากมายนกั	 การมบีา้นอยู	่ มลีกูทีด่	ี แลว้กไ็ด้
พักผ่อนอยู่กับบ้านเฉยๆ	 น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด	 แต่เรื่องจริง
ไมใ่ชอ่ยา่งนัน้เสมอไป	
	 ครั้งหนึ่งในภาพยนตร	์ คุณป้าตัดพ้อกับลูกเรื่องที่เขาห้าม
ไมใ่หอ้อกไปเทีย่วหรอืไปพบเพือ่นใหม่ๆ 	จนในทีส่ดุคนทีเ่ปน็แมถ่งึกบั
ต้องหนีออกจากบ้านเพื่อจะไปทำสิ่งที่ตัวเองอยากทำเป็นครั้งสุดท้าย	
ก็ทำให้คนหนุ่มคนสาวอย่างตัวละครอีกสองคนต้องย้อนกลับมาดูตัว
เองว่า	 สิ่งที่เราอคติกับคนชราว่า	 ควรจะต้องเก็บตัวอยู่กับบ้าน	 ไม่
ออกไปไหนไกลๆ	เพยีงลำพงั	ตอ้งยอมรบักบัสิง่ทีล่กูๆ	เลอืกมาใหแ้ลว้
วา่ดทีีส่ดุนัน้	 เปน็สิง่ทีถ่กูตอ้งหรอืเปลา่	 ความตอ้งการของคนสงูอายุ
อาจจะมมีากกวา่แคไ่ดอ้ยูก่บับา้นเฉยๆ	ผูส้งูอายหุลายตอ่หลายคนยงั
ตอ้งการคนรกัหรอืตอ้งการจะรกัใครสกัคน	
	 การปรับตัวกับสภาพความชราของผู้สูงอายุนั้น	 มีหลายสิ่ง
ที่อาจจะก่อให้เกิดความเครียด	 (Stress)	 ขึ้นในชีวิตประจำวันได	้
ตวัอยา่งทีเ่หน็ไดช้ดัจากภาพยนตรเ์รือ่งนี	้ กค็อื	 การพยายามเริม่ตน้
ชวีติคูค่รัง้ใหม	่ ปญัหากบัครอบครวัดัง้เดมิ	 ความหวงัดขีองลกูๆ	 แต่
ไม่ตรงกับความต้องการของผู้เป็นพ่อแม่	 ความเจ็บป่วยเรื้อรัง	 การ
ยา้ยถิน่ทีอ่ยู	่และการปรบัตวักบัความสญูเสยี	
	 เมือ่ใกลจ้ะถงึเวลาทีต่อ้งจากกนั	คณุปา้ใหโ้อกาสคณุลงุเปน็
ครัง้สดุทา้ยวา่ตอ้งการใหค้ณุปา้อยูด่แูลหรอืไม	่
 “จากกันตั้งแต่ยังจำกันได ้ ดีกว่าจากกันตอนไม่เหลือ
ความทรงจำดีๆ  ตอ่กนั” 
	 เป็นประโยคสุดท้ายที่คุณลุงพูดอย่างเด็ดเดี่ยว	 พิสูจน์ให้
ทกุคนไดเ้หน็วา่	 ความรกัทีแ่ทจ้ะตอ้งไมเ่หน็แกต่วั	 ถอืวา่เปน็คำพดูที่
ยิ่งใหญ่สำหรับผู้ชายวัยชราอย่างคุณลุง	 ที่ไม่ต้องการให้ตัวเองเป็น
ภาระของใคร	
	 บทสรุปของภาพยนตร์เรื่องนี	้ คือ	 การให้ความสำคัญกับ	
ผู้สูงอายุดังที่พวกเขาเป็นมนุษย์ผู้มีคุณค่าในตัวเอง	 ผู้สูงอายุที่ผ่าน
การดำเนินชีวิตมาได้จนวัยเกษียณ	 เป็นหลักประกันว่าพวกเขาจะ
รบัมอืกบัปญัหาไดอ้ยา่งดเียีย่มหากมกีำลงัใจจากคนรอบขา้งทีเ่ชือ่มัน่
ว่า	 พวกเขาสามารถดูแลตนเองได	้ พวกเราคนหนุ่มสาว	 มีหน้าที่
เพยีงแคด่แูลใหค้วามรกั	 ความใกลช้ดิ	 แตไ่มใ่ชบ่งการ	 บงัคบั	 ขม่ขู	่
หรือทอดทิ้งไม่เหลียวแล	 เพียงปรับเปลี่ยนทัศนคติที่มีต่อผู้สูงอาย	ุ
ทกุคนกจ็ะอยูร่ว่มกนัไดอ้ยา่งไมต่อ้งขดัแยง้	
	 ดังนั้น	 ในฐานะบุคลากรทางสาธารณสุขที่จะต้องพบเจอ	
ผู้ป่วยวัยชรามากขึ้นเรื่อยๆ	 ขอให้เข้าใจชีวิตบั้นปลายของผู้สูงวัยว่า	
จดุหมายของพวกเขา	คอื	
 “ไมส่ำคัญว่าอยู่ได้นานแค่ไหน ขอให้ใชเ้วลาอย่างคุม้ค่า
ดว้ยกนั กพ็อ”
	 คงเป็นวลีที่จะนิยามชีวิตรักของคุณลุงและคุณป้าในเรื่อง	
“ความจำสัน้ แตร่กัฉนัยาว”	ไดเ้ปน็อยา่งด	ี 
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