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คือ ความรู้สึกยินดียินร้ายก็พลอยหายไปด้วย หรือแทบไม่มีความรู้สึกต่อ

เรื่องใด ๆ ซึ่งเป็นสภาพจิตใจที่เหี่ยวเฉาไร้ชีวิตชีวา 

ดังนั้นไม่ว่าจะท�าอะไรก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องยุ่งยาก หมดสนุกไปกับ

ทุกเรื่อง คนที่อยู่ในสภาพนี้แม้จะมีสุขภาพดี ร่างกายยังกระฉับกระเฉง

หรือความจ�ายังดีอยู่ ก็ไม่สามารถใช้ชีวิตประจ�าวันอย่างมีความสุขได้

ความชราทางใจนีเ้อง ทีจ่ะน�าพาชวีติของผูส้งูวยัไปสูช่่วงเวลา

อันไม่น่ารื่นรมย์ซ่ึงเต็มไปด้วยความเครียดและความหงุดหงิดร�าคาญ

ใจตลอดเวลา

 	 “รู้สึกว่ามแีต่เรื่องน่าเบื่อ”	-	ความชราทางใจ 

	 	 ยิ่งเพิ่มความรู้สึกหงดุหงิด

บางคนเมื่อเกษียณจากการท�างาน และมีเวลาว่างเหลือเฟือ 

ก็ไม่พยายามหากิจกรรมอะไรท�า ไม่ว่าจะเป็นการช่วยภรรยาท�างานบ้าน 

ท�างานอดิเรกของตัวเอง หรือเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อชุมชน กลับอยู่แต่บ้าน

ทั้งวันแล้วก็เอาแต่นั่งบ่นภรรยาตลอดเวลา

นี่เป็นลักษณะที่พบบ่อยในคนที่เกิดความชราทางใจ ในสภาพ 

ดังกล่าว คนที่บ้านก็มักจะพยายามชักชวนให้หันเหความสนใจไปที่เรื่อง

นอกบ้าน เช่น อาจจะบอกว่า “คณุคะ คณุไม่ควรอยู่บ้านทัง้วนั น่าจะลอง
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ไปร่วมกิจกรรมของชมุชนเราดบู้างนะคะ” หรอื “คณุมเีวลาว่างเยอะแยะ 

น่าจะไปเรียนการเขียนภาพหรือการใช้คอมพิวเตอร์ดูนะ” 

แต่ส�าหรับคนที่ตกอยู่ในสภาพเกิดความชราทางใจแล้ว การเริ่ม

ต้นท�าสิ่งใหม่จะรู้สึกยุ่งยากมาก และก็ไม่อยากออกไปคบค้าสมาคมกับ

คนอื่นด้วย

โดยปกติ เวลาคนเราเริ่มต้นท�าสิ่งใหม่ ๆ มักจะมีความรู้สึกว่า 

“น่าจะสนุกนะ” หรือ “ถ้าสามารถท�าได้ก็คงสนุกดี” คือมีความคาดหวัง

และความตื่นเต้นเป็นแรงผลักดันให้อยากท�า แต่เมื่อตกอยู่ในสภาพเกิด

ความชราทางใจ ความรู้สึกตื่นเต้นซึ่งเป็นก้าวแรกที่ส�าคัญจะเกิดขึ้นยาก

มาก ท�าให้ไม่สามารถน�าพาไปสู่การท�ากิจกรรมนั้นให้เกิดขึ้นจริงได้

การมีเวลาว่างอย่างเหลือเฟือในสภาพที่ร่างกายยังแข็งแรงอยู ่

ถ้าไม่ท�าอะไรกจ็ะมพีลงังานส่วนเกนิเกดิขึน้ แล้วกม็กัจะมาระบายพลงังาน

ส่วนเกินนี้กับคนในบ้าน

คนทีใ่นใจกร็ูส้กึอยูเ่หมอืนกนัว่าต้องท�ากจิกรรมอะไรสกัอย่าง แต่

รู้สึกว่ากิจกรรมต่าง ๆ ล้วนไม่น่าสนใจ แล้วก็ไม่อยากไปยุ่งกับคนอื่นด้วย 

ในสภาพเช่นนี้จะเกิดความรู้สึกขัดแย้งในใจและท�าให้เกิดความหงุดหงิด

ได้ นี่ก็เป็นความชราทางใจอย่างหนึ่ง

อนัทีจ่รงิยคุสมยัทีค่นเราจะอยูไ่ด้เป็นร้อยปีก�าลงัใกล้เข้ามาทกุที 

ถ้าช่วงเวลาทีเ่พิม่ขึน้นีม้แีต่ความหงดุหงดิและน่าเบือ่ กค็งบอกได้เพยีงว่า

เป็นเรื่องน่าเศร้า
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ยิ่งไปกว่านั้น หากหลังเกษียณแล้วสามีอยู่ในสภาพเป็นคน 

ขี้หงุดหงิด ก็ไม่แปลกที่ฝ่ายภรรยาจะเครียดจนกลายเป็นโรคซึมเศร้า 

เพราะในช่วงที่สามียังท�างานอยู่นั้น ฝ่ายภรรยาก็มีเวลาในช่วงกลางวันที่

เป็นอิสระส่วนตัว แต่พอสามีเกษียณมาอยู่กับบ้านแล้ว กลายเป็นว่า

ต้องท�าหน้าที่ภรรยาตลอด 24 ชั่วโมง

และบ่อยครั้งท่ีฝ่ายสามียังไม่สามารถสลัดทิ้งความรู้สึกของคน

ท�างาน จึงน�าวิธีการที่ใช้เคยในบริษัทมาใช้ในบ้าน โดยปฏิบัติกับภรรยา

เหมือนเป็นผู้ใต้บังคับบัญชา เรื่องที่จะยกตัวอย่างต่อไปนี้เป็นเร่ืองท่ีไม่ 

น่าเชื่อว่าจะเกิดขึ้น แต่ก็เกิดข้ึนแล้วจริง ๆ นั่นคือเวลาภรรยาท�าอะไร 

ผิดพลาดในเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ สามีก็ท�าท่าโมโหและพูดว่า “เรื่องนี้ต้อง

ท�าบันทึกรับผิดแล้ว” หรือใช้ค�าพูดว่า “เธอนี่ไม่รู้จักทบทวนตัวเองเลย” 

หรือไม่ก็ “เธอนี่ไม่ได้เรื่องอย่างนี้ทุกที” 

ถ้าเป็นอย่างนี้ทุกวันไม่ว่าใครก็คงอยู่อย่างปกติสุขไม่ได้ สภาพนี้

ต่างจากกรณีที่มีผู้บังคับบัญชาที่ไม่ชอบในที่ท�างาน เพราะนี่เป็นที่บ้าน 

จะหนีไปไหนก็ไม่ได้ เพราะฉะนั้นถ้าเป็นภรรยาที่คล่องแคล่วมีความ

สามารถ ก็อาจจะขอแยกทางกันก็มี นี่เป็นปรากฏการณ์ที่เรียกว่า “การ

หย่าร้างในวัยชรา”

ส�าหรับฝ่ายสามีนั้นกลับรู้สึกว่า ในช่วงที่ท�างานอยู่ ตัวเองต้องสู้

อดทนเสียสละความสุขต่าง ๆ ทั้งเรื่องงานอดิเรก เรื่องสนุกส่วนตัว และ

เรือ่งความสมัพนัธ์ในครอบครวั เพือ่ท�าหน้าทีเ่ป็นก�าลังส�าคญัให้กบับริษทั 
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แต่พอเกษียณอายุออกมาได้มีเวลาสบาย ๆ ส่วนตัวกลับถูกคู่ครองลุกขึ้น

มาต่อต้านขัดขืนอย่างนี้ จึงอดไม่ได้ที่จะรู้สึกผิดหวังเสียใจ

ดังนั้นคนที่ต้องการใช้ชีวิตหลังเกษียณอย่างมีความสุข ต้อง

เริ่มต้นด้วยการป้องกันไม่ให้เกิดความชราทางใจโดยเร่งด่วน

ส�าหรบัคนทีอ่่านหนงัสอืเล่มนีอ้ยู ่แสดงว่าคณุให้ความสนใจเรือ่ง

การใช้ชีวิตหลังเกษียณ และอาจจะก�าลังมองหาวิธีแก้ปัญหากวนใจบาง

อย่างที่ประสบอยู่ ถ้าอย่างนั้นก็ถือว่าความรู้สึกต่ืนเต้นและความมุ่งมั่น

ของคุณยังไม่เหือดแห้งลง และถึงตอนนี้ก็นับว่ายังไม่สายเกินไป

วธิป้ีองกนัความชราทางใจท่ีได้ผลวธิหีนึง่คอื การค้นให้พบว่าสิง่

ที่ตัวเองอยากท�าคืออะไร และเพื่อให้สิ่งที่อยากท�านั้นเป็นจริง ก็ต้องเริ่ม

ลงมือท�าถึงแม้จะเป็นเพียงก้าวเล็ก ๆ ในตอนแรกก็ตาม แล้วกิจกรรมที่

เกี่ยวข้องกับการท�าให้ “สิ่งที่ตัวเองอยากท�า” นั้นเป็นจริง จะเป็นวิธี

ป้องกันความชราทางใจที่ได้ผลดีที่สุด 

ดงัน้ันความหมายทีแ่ท้จรงิของ “การชะลอวยั” จงึไม่ได้หมายถงึ

การปรับแต่งแก้ไขเพื่อให้ดูอ่อนเยาว์จากรูปกายที่เห็นภายนอก แต่ทว่า

หมายถึงการรักษาประกายความสดใสที่อยู่ภายใน เราต้องใช้เวลาอิสระ

ที่มาพร้อมกับวัยที่เพิ่มขึ้นนี้เพื่อค้นหาและท�าในส่ิงท่ีตัวเองสนใจ ซ่ึง 

จะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกตื่นเต้นและความมีชีวิตชีวาได้เป็น 

อย่างดี
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แน่นอนว่าถ้าสามารถค่อยพูดค่อยจา หาทางแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น

ในแต่ละวันร่วมกันได้ย่อมเป็นทางออกที่ดีที่สุด แต่ถ้าท�าไม่ได้และรู้สึก

อึดอัดว่า “ฉันยอมแพ้แล้ว” หรือ “ฉันทนไม่ไหวแล้ว” ก็ให้ลองคิดถึงวิธี

นี้ดู

  การเป็นที่พึ่งนั้นเป็นเรื่องดี

	 	 แต่ถ้าต้องอทุิศทั้งชีวิตเพื่อครอบครวันั้นไม่ดี

ระยะหลงันีผู้ห้ญงิทีแ่ต่งงานแล้วและมลีกู ส่วนหนึง่จะไม่ลาออก

จากงานมาท�าหน้าที่แม่บ้านเต็มตัว พอวันหยุดลาคลอดสิ้นสุดลงก็กลับ 

ไปท�างานต่อ และมีจ�านวนไม่น้อยที่อาจจะออกมาเป็นแม่บ้านก่อน จน

ลูกโตพอที่จะช่วยเหลือตัวเองได้แล้วค่อยออกไปท�างานรับจ้างชั่วคราว

หรือท�างานพาร์ตไทม์

แล้วเวลาแม่บ้านออกไปท�างานกต้็องน�าลกูไปฝากไว้ในทีท่ีเ่หมาะ

สมสักแห่ง ส�าหรับในประเทศญี่ปุ่น สวัสดิการด้านนี้ยังไม่เพียงพอ อีกทั้ง

สถานรับดูแลเด็กอ่อนและสถานรับเลี้ยงเด็กก็ยังไม่มากพอจึงไม่สามารถ

ใช้บรกิารสถานทีเ่หล่านีไ้ด้ง่าย ๆ  หรอืถ้าจะจ้างพีเ่ลีย้งเดก็กม็ค่ีาใช้จ่ายสงู 

โดยเฉพาะกรณีท่ีเด็กมีโรคประจ�าตัวและต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ 

สถานรับเลี้ยงเด็กแบบนี้ก็มีจ�านวนจ�ากัดลงไปอีก ดังนั้นแม่บ้านที่ต้อง

ท�างานนอกบ้านจึงอยู่ในสถานะที่ล�าบากมาก 
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ในสถานการณ์อย่างนี ้พ่อแม่เดก็กจ็ะหวงัพึง่พ่อแม่ของตัวเองคอื

บรรดาปู่ย่าตายายทั้งหลาย เพราะในสายตาของลูกนั้น ถ้าไม่ใช่พ่อแม่ที่

ยงัท�างานอยูห่รอืมธีรุกจิส่วนตวัทีต้่องดแูล กจ็ะมองว่าพ่อแม่ทีเ่กษยีณแล้ว

มีเวลาว่างเหลือเฟือ ถ้าขอความช่วยเหลือจากคนในครอบครัวเดียวกัน

นอกจากจะไว้ใจได้แล้วยงัไม่เสยีค่าใช้จ่ายด้วย ท้ังยงัสามารถขอให้ช่วยท�า

เรื่องเล็ก  ๆ  น้อย  ๆ  อย่างอื่นได้อีก เช่น “ตอนมื้อกลางวันช่วยท�ากับข้าว

ให้หลานทานหน่อยนะคะ” หรือ “เวลานอนกลางวัน ให้นอนตอนบ่าย

สองโมงนะคะ” หรือ “ช่วยพาไปเดินเล่นด้วยนะคะ” เป็นต้น

แต่ถ้าจ้างพีเ่ลีย้งเดก็ การเพิม่รายละเอยีดปลกีย่อยแต่ละกจิกรรม

อาจหมายถงึค่าใช้จ่ายทีเ่พิม่ขึน้ตามไปด้วย นัน่คอื ส�าหรบัคณุแม่ทีต้่องการ

ท�างานต่อเนื่อง การมีคุณย่าคุณยายที่สามารถฝากลูกให้ดูแลโดยไม่ต้อง

เกรงใจถือเป็นเรื่องที่วิเศษมาก 

ส�าหรับผู้สูงอายุท่ีเกษียณจากงานแล้วนั้น ถ้าสามารถท�าอะไร 

ให้เป็นประโยชน์ต่อครอบครัวได้ก็จะรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่า แล้วถ้ายิ่งได้

เลีย้งหลานทีน่่ารักน่าชงัพร้อม ๆ  กบัได้รบัการขอบคณุจากพ่อแม่ของเดก็ 

ก็ยิ่งท�าให้มีความสุขมากขึ้นไปอีก 

อย่างไรก็ตามต้องไม่เป็นการฝืนท�ามากเกินไป ส�าหรับบางคน 

อาจจะคิดว่า “การช่วยดูแลหลาน แค่ท�าเฉพาะช่วงวัยทารก ไม่ได้ต้อง 

ท�าต่อเนือ่งหลายปี” จงึยอมให้การใช้ชวีติส่วนตวัหรอืการหาความสุขของ

ตัวเองเป็นเร่ืองรองลงไป แต่ต้องเข้าใจด้วยว่า ตัวคุณเองก็ชราภาพลง 

เรื่อย ๆ และไม่มีอะไรรับประกันได้ว่าคุณจะมีสุขภาพดีเช่นนี้ไปตลอด 
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ในระหว่างทีง่่วนกบัการดแูลหลานนัน้ สขุภาพของคณุอาจเกดิปัญหา และ

การใช้ชีวิตในยามชราของคุณก็จะปั่นป่วนไปหมด 

คนทั่วไปอาจจะพูดกันว่า “คุณย่าและคุณยายเป็นผู้เชี่ยวชาญ 

ในการเลี้ยงเด็ก” แต่คุณก็ต้องรู้ตัวว่าตอนท่ีคุณเลี้ยงลูกตัวเองกับตอนนี้ 

สภาพร่างกายของคุณต่างกันลิบลับ แล้วเด็ก ๆ  นั้นมักจะชวนให้เล่นด้วย 

บางครั้งก็ร้องไห้เสียงดัง หรือวิ่งวุ่นไปท่ัวบ้านจนคุณไล่ตามไม่ทัน ท�าให้

ช่วงที่รู้สึกเหนื่อยและต้องการเวลาพักผ่อนมีมากขึ้น ในสภาพนี้คุณจะยัง

รับผิดชอบดูแลความปลอดภัยให้หลานได้จริง ๆ หรือ

ค�ากล่าวที่ว่า “คุณย่าคุณยายเป็นผู้เชี่ยวชาญในการเล้ียงเด็ก” 

นั้นไม่ผิดอะไร แต่คิดว่าไม่ใช่ “ผู้เชี่ยวชาญในการรับฝากเด็ก” แน่นอน 

ดังนั้นขอให้ตระหนักถึงประเด็นนี้ไว้ด้วย

ที่กล่าวมาไม่ได้หมายความว่าผู้สูงอายุไม่ควรรับฝากหลาน 

เลย แต่จะต้องเป็นการรับฝากในระดับที่ท�าให้ตัวเองรู้สึกสนุกและไม่

เป็นภาระมากจนเกินไป ดังนั้นก็ควรบอกก�าหนดการส่วนตัวให้ลูกของ

คุณรู้เอาไว้ และถ้ารู้สึกเหนื่อยหรือว่ามีธุระอย่างอื่นก็ต้องให้ความส�าคัญ

กับเรื่องของตัวเองก่อนอย่ามัวเกรงใจ 

ต้องไม่ลืมว่าปู่ย่าตายายเป็นเพียง “ผู้สนับสนุนชั้นดี” เท่านั้น 

คณุไม่จ�าเป็นต้องรบัผดิชอบในการเลีย้งหลานแบบเตม็ตวั และไม่มเีหตผุล

ใด ๆ ที่จะต้องเสียสละเพื่อครอบครัวถึงขนาดนั้น
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  แม้จะอยู่ร่วมชายคาเดยีวกนั

	 	 แต่บางครั้งกลับรู้สึกโดดเดี่ยว

ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ร่วมกับลูกของตัวเอง บ่อยครั้งจะถูกคน

ภายนอกอจิฉาและคดิว่า “เขาอยูก่บัลกูชาย (ลกูสาว) ของเขา คงจะอบอุน่

และไว้ใจได้” หรือ “ได้อยู่กับลูกตัวเอง น่าจะสบายนะ” 

อาจจะจริงที่ว่า การอาศัยอยู่ร่วมกับครอบครัวของลูกตัวเองมี

ข้อดีอยู ่มากพอสมควร เพราะการมีสมาชิกในบ้านมากขึ้นก็ท�าให้

บรรยากาศคึกคัก ยิ่งมีหลานตัวเล็ก ๆ อยู่ด้วยก็ยิ่งเพิ่มความสดใสขึ้นไป

อีก โดยเฉพาะถ้าเกิดภาวะภัยธรรมชาติท่ีรุนแรงในลักษณะเดียวกับการ

เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ทางฝั่งตะวันออกของญี่ปุ่นเมื่อปี ค.ศ. 2011 

การอาศัยอยู่ร่วมกับลูก ๆ ของคนสูงอายุย่อมปลอดภัยกว่าการอาศัยอยู่

ตามล�าพัง

อย่างไรก็ตาม ถ้าถามว่าผู้สูงอายุที่อาศัยร่วมกับครอบครัวของ 

ลูกตัวเองนั้นมีความสุขทุกคนไหม ค�าตอบคือ ก็ไม่แน่เสมอไป เพราะ 

“จังหวะการใช้ชวีติ” ของคนสงูอายแุตกต่างจากคนทีย่งัท�างานอยูม่าก

ลูก ๆ ของตัวเองรวมถึงหลานด้วย พอต่ืนนอนตอนเช้าก็ต้อง

กุลีกุจอเตรียมตัวออกจากบ้านไปท�างานหรือไปโรงเรียน กว่าจะกลับมา

บ้านอีกทีก็ค�่ามืด บางครั้งก็ดึกดื่น นอกจากนั้นยังต้องปรับจังหวะชีวิต 

หรือตารางเวลาของตัวเองให้เข้ากับความจ�าเป็นของแต่ละคน พอถึง 
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เวลาอาหารเย็นก็ไม่ได้อยู่ทานร่วมกันพร้อมหน้าพร้อมตาใช้เวลาด้วยกัน

สบาย ๆ ในที่สุดผู้สูงอายุก็จะอยู่ในฐานะของผู้ช่วยท�างานบ้านหรือคน

คอยเฝ้าบ้านเท่านั้น

กรณีที่ความสัมพันธ์ระหว่างผู้สูงอายุกับลูก ๆ ค่อนข้างดีก็คงไม่ 

มีปัญหา แต่ถ้าไม่ค่อยลงรอยกัน ถึงแม้จะอาศัยอยู่ใต้ชายคาเดียวกัน 

วัน ๆ ก็คงจะพูดคุยกันเฉพาะเท่าที่จ�าเป็นเท่านั้น อย่างเช่น ค�าทักทาย

ตอนเช้าและก่อนเข้านอน ตอนเตรียมส�ารับอาหารเสร็จแล้วก็เชิญมา 

ทานข้าว หรือตอนเตรียมน�้าอุ่นเสร็จก็ตามให้มาอาบน�้า ก็แค่นั้น 

เหมือนดังค�ากล่าวท่ีว่า “ความว้าเหว่ไม่ได้อยู่ในป่าดง แต่อยู่

ท่ามกลางเมืองใหญ่” หมายความว่า แม้จะอยู่ในเมืองที่ห้อมล้อมไปด้วย

ผู้คนมากมาย แต่ถ้าตัวเราไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบตัวเลย กลับจะยิ่ง

รู้สึกอ้างว้างเดียวดายมากขึ้นไปอีก 

ผู้สูงอายุที่ต้องตกอยู่ในสภาพเช่นนี้คงจะอิจฉาผู้สูงอายุคนอื่นที่

อาศัยอยู่กันเองตามล�าพัง หรือแม้แต่ผู้ที่อยู่คนเดียวก็ยังสบายใจกว่า

ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ต้องการจะบอกว่า เรื่องต่าง ๆ ก็มีทั้งข้อดี

และข้อเสีย การอาศัยอยู่ร่วมกับครอบครัวของลูกก็เช่นกัน ที่มีทั้งด้าน

ดีและไม่ดี ดังนั้นตอนที่ถูกชวนให้เข้ามาอยู่ร่วมกับครอบครัวของลูก ๆ 

โดยให้เหตผุลว่า “คณุพ่อคณุแม่กแ็ก่มากแล้ว มาอยูด้่วยกนัดกีว่า” หลาย

คนคงดีใจจนลืมนึกถึงข้อเสีย แต่พอเข้าไปอยู่ด้วยกันจริง ๆ กลับต้องมา

เสียใจภายหลัง


