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The Farewell
กอดสุดท้าย คุณยายที่รัก

The Farewell กอดสุดท้าย คุณ
ยายที่รัก (๒๐๑๙) ภาพยนตร์

แนวคอมเมด้ี ดราม่า โดยผู้ก�ากับ 
ลูลู่ หวัง (Lulu Wang) เธอเป็นผู้
สร้างภาพยนตร์ที่บอกเล่าเรื่องราว
ของครอบครัวชาวจีนขนาดใหญ่ มี
ศูนย์กลางความรัก ความห่วงใย 
คือ อาม่า ที่มีลูกหลานแยกไปสร้าง
ครอบครัวของตัวเองในต่างประเทศ 
ภาพยนตร์ผสมผสานความสัมพันธ์
ในครอบครัว รวมทั้งสอดแทรก
วัฒนธรรมของชาติตะวันออกและ
ชาติตะวันตกไว้ ในเน้ือเรื่อง ชวนให้
คิดไตร่ตรองไปพร้อมกับเรื่องราว
ของตัวละคร

ครอบครั ว ขนาด ใหญ ่ที่
ประกอบด้วยคนต้ังแต่ ๓ รุ ่น ขึ้น
ไป หลายๆ ครอบครัวต่างเผชิญ
กับปัญหาช่องว่างระหว่างวัย ความ
เหินห่างของคนในครอบครัว รวม
ทั้งการที่ต้องอยู่ห่างไกลกันท�าให้
ไม ่ มี โอกาสพูด คุยแลกเป ล่ียน
ทัศนคติร่วมกัน ดังภาพยนตร์เรือ่ง
น้ี เรื่องราวของอาม่า มลูีกชาย ๒ คน 

คือ ไฮยัน กับ ไฮบิน ทั้งสองพา
ครอบครัวย้ายไปอยู่ต่างประเทศ แต่
แล้ววนัหน่ึงกลับมเีหตุการณ์ทีท่�าให้
ทั้งสองครอบครัวต้องกลับมายัง
ประเทศบ้านเกิดของตนเอง โดย
คนกลางที่เชื่อมความสัมพันธ์ของ
ครอบครัวเอาไว้ คือ อาม่า ซ่ึงเป็น
แม่ น้องสาว คุณน้า คุณย่า คุณยาย 
อันเป็นที่รักของทุกคน ภาพยนตร์
สร้างความสัมพันธ์เชื่อมโยงของทุก
ตัวละครให้มีบทบาท ความคิด และ
การด�าเนินชีวิตร่วมกันในครอบครัว 
มเีรื่องทีท่�าให้เกดิการถกเถยีง แสดง

ความคิดเห็น หรือทัศนคติบางเรื่อง
ที่ขัดแย้งกัน ท�าให้เห็นถึงวิธีการแก้
ปัญหาความสัมพันธ์ ในครอบครัว
ได้เป็นอย่างดี รวมทั้งแนวคิดของ
ครอบครัวชาวเอเชีย ที่ยังยึดติดกับ
กรอบความคิดเดิมและสมัยใหม่เข้า
ไว้ในเรื่อง

เรื่องราวของภาพยนตร ์ 
ด�า เนินเรื่องโดย บิลลี่  ลูกสาว
ของ ไฮยัน เธอก�าลังศึกษาอยู ่
ร ะ ดับมหาวทิยา ลัย ในประ เทศ
สหรัฐอเมริกา บิลล่ีย้ายตามพ่อแม่
ของเธอมาจากประเทศจีน ต้ังแต่
อายุ ๖ ขวบ ต้องอยู่ห่างไกลจาก
อากง อาม่า ผู้เล้ียงดูเธอมาต้ังแต่
เด็ก ความทรงจ�าวัยเด็กที่ต้องถูก
พลัดพรากจากครอบครัวอันเป็น
ที่รัก โดยไม่มีสิทธิโต้แย้ง ย้ายไป
อยู ่ ในสถานที่ที่ ไม ่คุ ้นเคย ไม่ ใช ่
วัฒนธรรมที่ตนเคยอยู่อาศัย ต้อง
ปรับตัวให้เข ้ากับวัฒนธรรมใหม่ 
เป็นเรื่องที่เด็กหญิงชาวเอเชียต้อง
เผชิญอย่างหลีกหนีไม่ได้ เธอเติบโต
อยู่ที่น่ันโดยไม่ได้กลับมายังประเทศ

เนื้อในหนัง
maday
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บ้านเกิดเลย เธอซึมซับวัฒนธรรม
และแนวความคิดใหม่ๆ หล่อหลอม
ให้เป ็นตัวเธอจนถึงทุกวันน้ี แม้
ครอบครัวของเธอกับครอบครัว
ของอาม่าอยู่ห่างไกลกัน แต่ด้วย
เทคโนโลยีเครื่องมือส่ือสารสมัย
ใหม่ ท�าให้เธอกับอาม่ายังติดต่อ 
แลกเปล่ียน ความรัก ความห่วงใย
แก่กันอยู่เสมอ

บิลล่ีก�าลังอยู่ ในช่วงตัดสิน
ใจเลือกเส้นทางเดินในชีวิต เรื่องขอ
ทุนส�าหรับการศึกษาต่อ แต่ไม่ได้
รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย 
เธอเก็บง�าความผิดหวังน้ีไว้โดยไม่
ได้บอกกับใครในครอบครัว ทั้งๆ ที่
เธอโชคดีมากที่มีครอบครัวพร้อม
จะเข้าใจ

เรื่องราวของบิลล่ี เป็นภาพ
สะท้อนของครอบครัวในยุคปัจจุบัน 
ทีเ่ผชิญกบัสภาพเศรษฐกจิบบีบังคับ 

หลายครอบครวัในสังคม ทีค่าดหวงั
และกดดันลูกหลาน ไม่เปิดใจรับฟัง
ความคิดเห็นของพวกเขา ซ่ึงอาจ
สร้างบาดแผลในใจให้กับเขาโดย
ไม่รู้ตัว และไม่รู้เลยว่าพวกเขาจะหา
ทางออกให้กับปัญหาอย่างไร หรือ
ใครจะเป็นท่ีพึ่งพิงให้กับเขาในวันที่
ต้องเผชิญกับปัญหา

วันหน่ึงบิลล่ี ได้รับรู ้อาการ
ป่วยของอาม่า เธอเศร้าใจมาก แต่
ทุกคนในครอบครัวทั้งที่ประเทศจีน
และพ่อแม่ของเธอเลือกที่จะปิดบัง 
ไม่บอกอาม่าว่าป่วยเป็นอะไร ท�าให้
บิลล่ีเกิดความสับสน เธอไม่เข้าใจ
ครอบครัวที่เลือกกระท�าเช่นนี้ เธอ
พยายามคัดค้านแต่ไม่เป็นผล ในเมือ่
เสียงส่วนใหญ่ของคนในครอบครัว
เลือกท�าแบบน้ี แถมบังคับเธอให้
เก็บความลับเรื่องน้ี ซ่ึงต่างจาก
วัฒนธรรมท่ีเธออาศัยอยู่ เป็นเรื่อง
ของกฎหมายการเคารพสิทธิของ
ผู้ป่วย

ส ่ วน ลูกช าย อีกห น่ึงคน
ของอาม่า คือ ไฮบิน ได้ ไปสร้าง
ครอบครัวท่ีประเทศญี่ปุ ่น และมี
ลูกชายหน่ึงคน คือ เฮาเฮา พวก
เขาได้เดินทางกลับมาที่บ ้านเกิด
ของตัวเองอีกครั้ง ครอบครัวของ 
อาม่าจึงใช้โอกาสน้ีจัดงานแต่งงาน
ให้กับเฮาเฮาและไอโกะแฟนสาว ซึ่ง

คบหากนัเพยีงไม่นาน พวกเขาอยาก
ใช้ช่วงเวลาน้ีสร้างความสุขให้แก่
อาม่า ได้เห็นลูกหลานมีครอบครัว
ในช่วงบั้นปลายของชีวิต

เม่ือทุกคนมาอยู่พร้อมหน้า
พร้อมตา และทานอาหารร่วมกันใน
บ้านอาม่า มีการพูดคุยแลกเปล่ียน
กันถึงแนวคิดและวิธีการเ ล้ียงดู
ลูกระหว่างครอบครัวพ่อแม่บิลล่ี 
และยูปิงซ่ึงเป็นลูกพี่ลูกน้องของ
พ่อ ยูปิงมีความเห็นว่าการเล้ียงลูก
เป็นการลงทุน เธอจะส่งลูกชายไป
เรียนท่ีต่างประเทศ แม้จะไม่ชอบ
วฒันธรรมต่างประเทศ แต่เธอคิดว่า 
เป็นการสร้างภาพลักษณ์ และเป็น
ใบเบิกทางส�าหรับอาชีพของลูกใน
อนาคต ส่วนแม่ของบิลลี่ แม้ว่าเธอ
เป็นคนจนีท่ีอาศัยอยู่ในวัฒนธรรม
ตะวนัตก มทีศันะในการเล้ียงลูกแบบ
อิสระ และเปิดโอกาสทางความคิดแก่
ลูกในการท�าสิ่งที่ลูกอยากท�า 

บรรยากาศการพูดคุยและ
อ้างข้อดีข้อเสียมาถกเถียงเริ่มตึง 
เครียดมากขึ้น ในท่ีสุดก็ถูกแทรก- 
แซงให้ยุติโดยอาม่า ผู้กล่าวไว้ว่า 
“ไม่ว ่าตัวตนของบุคคลน้ันจะอยู ่
ที่ ไหนบนโลกใบน้ี แต่ชาติก�าเนิด
ที่ เป ็นคนจีน จะเปล่ียนสัญชาติ
ไปแล้วก็ยังถือว่าเป็นคนจีนอยู่ดี” 
ในมุมมองเรือ่ง น้ีอาจจะตรงกับ
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ครอบครัวที่มีเชื้อสายจีนอยู่ไม่น้อย 
ที่มีความเชื่อและวัฒนธรรมของ
ตนเองอยู่ ในความคิดเห็นของผู้
เขียนเชื่อว่าเราไม่สามารถเปล่ียน
ความคิดของใครได้ แต่สามารถ
แสดงความคิดเห็นด้วยสันติวิธแีละ
เคารพความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน 
เมื่อผู้คนเปิดใจรับฟังกันมากขึ้นก็จะ
ท�าให้สังคมน่าอยู่เพิ่มขึ้นด้วย

ในวันที่ อ าการป ่ วยของ
อาม่ายังไม่หายไป การกลับมาพบ
แพทย์อีกครั้ง บิลล่ีมีความคิดที่
อยากจะบอกความจริงกับอาม่า เธอ
ไม่อยากโกหกปิดบัง แต่แพทย์และ
ครอบครัวต่างให้เหตุผลรองรับการ
โกหกด้วยความเชื่อของชาวจีนที่ว่า 
“ในประเทศจีนส่วนใหญ่ การที่ญาติ
พี่น้องเลือกจะไม่บอกความจริงกับ
ผู้ป่วย ไม่ถือว่าเป็นการโกหก แต่
เป็นการช่วยผู้ป่วยไม่ให้ทรมาน”  

เหตุการณ์เช่นน้ีเคยเกิดขึ้น
กบัอากงของบลิล่ีมาแล้ว ตอนอากง
ป่วยเป็นมะเร็ง อาม่าก็ไม่บอกความ
จริงน้ีกับอากง จนกระทั่งก่อนที่อา
กงใกล้จะเสียชีวิต อาม่าจึงบอกความ
จริง แต่ก็สายเกินไปที่จะให้ผู้ป่วย
เตรียมใจ การที่ครอบครัวยังยึดถือ
ความเชื่อแบบเดิม สร้างความสับสน
ให้กับบิลลี่เป็นอย่างมาก เป็นความ
ขัดแย้งในใจกับความเชื่อของเธอ

เช้าวนัแต่งงานทีแ่สนวุน่วาย 
บลิล่ีบอกกบัแม่เธอว่า อยากกลับมา
อยู่ทีป่ระเทศจีน เพือ่ใช้เวลาทีเ่หลือดู
แลอาม่า แต่แม่ของเธอไม่เห็นด้วย 
เพราะคิดว่าลูกสาวได้รับทุนการ
ศกึษาต่อ และไม่อยากให้เธอจมปลัก
กับความเศร้าของการสูญเสีย ซ่ึง
บิลล่ีมีภาพจ�าความเจ็บปวดที่มีมา
ต้ังแต่วัยเด็ก เธอสูญเสียอากงโดย
ไม่มีการร�า่ลา เธออยากมีโอกาสอยู่
กบัคนส�าคัญในชีวิตก่อนทีเ่ขาจะจาก
ไป วันแต่งงานท่ีควรอบอวลไปด้วย
ความสุขกลับมีฉากหลังที่แสนเศร้า
ของคนในครอบครัว ทุกคนรู้ว่างาน
แต่งงานเป็นเพยีงข้ออ้างทีจ่ะได้กลับ
มาเจออาม่า รวมทั้งลูกชายทั้งสอง
ที่อยู่ห่างไกลไม่มีโอกาสดูแลแม่ ก็
อยากใช้โอกาสน้ีท�าให้เธอมีรอยย้ิม
และมีความสุข

สุดท้าย บิลล่ีต้องเดินทาง
กลับอเมริกาพร้อมกับพ่อแม่ ภาพ
ของอาม่ากบัหลานสาวกอดร�า่ลากนั 
เธอไม่รู้ว่าจะเป็นกอดลาครั้งสุดท้าย

หรือไม่ การเดินทางจากบ้านเกิด
ของตัวเอง ห่างไกลครอบครวัอีกครัง้ 
เรื่องราวที่เผชิญผ่านมาและการเดนิ
ต่อไปข้างหน้าของคนในครอบครัว 
สร้างความอบอุ่นหวัใจและแสนเศร้า
ไปพร้อมๆ กบัฉากจบของภาพยนตร์

เรื่องของอาม่าและบิลล่ี ให้
ข้อคิดสะกิดใจไว้มากมาย อาทิเช่น 
การตัดสินใจในการเผชิญปัญหา
ต่างๆ ภายในครอบครัว การเอาใจ
ใส่ดูแลกัน มุมมองในเรื่องของการ
เลี้ยงดูลูกในอนาคต และพร้อมเป็น
ที่พึ่งพิงให้แก่เขาได้อย่างไร การใช้
ชีวิตในสังคมที่อาศัยอยู่และสังคม
การท�างาน ที่ต้องเคารพความคิด
เห็นซ่ึงกันและกัน น่ีอาจเป็นจุดเริ่ม
ต้นเล็กๆ ร่วมสร้างสังคมให้น่าอยู่
มากยิ่งขึ้น 

คุณผู ้อ ่านสามารถรับชม
ภาพยนตร์ The Farewell กอด
สุดท้าย คุณยายที่รัก และลอง
ไตร่ตรองว่าถ้าเรื่องราวน้ีเกิดขึ้น
ในชีวิตจริงของคุณผู้อ่าน จะเลือก
ตัดสินใจเหมือนในเรื่อง หรือบอก
ความจริง และสามารถพูดคุยกัน
อย่างตรงไปตรงมาได้หรือไม่ จะท�า
อย่างไรเพือ่ไม่ให้ทกุฝ่ายเจบ็ปวดกบั
เรื่องราวที่เกิดขึ้น 
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