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บทคัดย่อ

	 บทความชิ้นนี้ต ้องการศึกษาวิถีชีวิตของคนญี่ปุ ่นวัย

เกษียณที่พ�านักอยู่ในเชียงใหม่เป็นอย่างไร	และนิยามค�าว่า	“การ

ย้ายถ่ินเพื่อเปล่ียนวิถีชีวิต	 (lifestyle	migration)”	ว่าคืออะไร	

ศึกษาโดยการสัมภาษณ์กลุ่มคนญี่ปุ่นตัวอย่างจ�านวน	23	คน	

	 จากการสัมภาษณ์พบว่ามี	 5	ปัจจัยหลักท่ีคนญี่ปุ่นพึง

พอใจในการพ�านักที่เชียงใหม่มากกว่าที่ญี่ปุ่น	ซึ่งได้แก่	 (1)	การม ี

อิสระจากกฎเกณฑ์ทางสังคมญ่ีปุ่นที่เคร่งครัด	 (2)	ค่าครองชีพ

ที่ถูกกว่าเมื่อเทียบกับที่ญ่ีปุ่น	 เน่ืองจากค่าเงินที่ใช้จ่ายให้ความ 

คุ้มค่าที่มากกว่า	 (3)	สภาพแวดล้อมที่เอื้ออ�านวยต่อการด�าเนิน

ชีวิต	 (4)	ความง่ายต่อการปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมไทย	 เพราะ

คนญี่ปุ่นสามารถพ�านักโดยใช้วัฒนธรรมญี่ปุ่นและไทยร่วมกัน	 (5)	

การมีกลุ่มคนญี่ปุ่นให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆ	ที่จ�าเป็นต่อการ

ด�าเนินชีวิตที่เชียงใหม่

	 ผลการศึกษาคร้ังน้ี	 สรุปได้ว่า	 การย้ายถ่ินเพื่อเปลี่ยน

วิถีชีวิตที่เชียงใหม่เป็นการย้ายถิ่นของประชากรรูปแบบใหม่ซึ่ง

สลับขั้วกับการย้ายถิ่นรูปแบบทั่วไป	กล่าวคือผู้คนจากประเทศท่ี

เศรษฐกิจขนาดใหญ่กว่าย้ายถิ่นไปยังประเทศที่เศรษฐกิจเล็กกว่า

เพื่อการด�าเนินชีวิตหลังเกษียณ	การย้ายถิ่นรูปแบบนี้เป็นการ

ย้ายถิ่นที่ไม่มีความจ�าเป็นต้องย้าย	แต่เป็นการเคลื่อนย้ายตาม

ความประสงค์ระดับปัจเจกบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนวิถีการด�าเนิน

ชีวิต	คนญี่ปุ่นเคลื่อนย้ายไปเชียงใหม่เพื่อค้นหาการด�าเนินชีวิตที่

ดีกว่าทั้งทางร่างกายและจิตใจ	
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Abstract

	 This	article	attempts	to	convey	how	the	lifestyle	

of	 retired	Japanese	citizens	 living	 in	Chiang	Mai	province	

is	like	and	to	define	“lifestyle	migration”.	Information	was	

collected	by	interviewing	23	Japanese	participants.

	 From	the	interviews,	five	main	factors	were	found	

that	make	 the	participants	more	 satisfied	with	 living	 in	

Chiang	Mai	rather	than	living	in	Japan.	The	factors	are:	(1)	

freedom	from	the	 inflexible	 rules	 imposed	by	Japanese	

society,	(2)	a	cheaper	cost	of	living	as	compared	to	living	in	

Japan	resulting	in	more	value	for	their	money,	(3)	a	good	

atmosphere,	(4)	easy	to	assimilate	into	the	Thai	cultural	be-

cause	they	are	able	to	stay	by	easily	adapting	to	both	Thai	

and	Japanese	cultures,	and	(5)	the	ability	to	seek	assistance	

from	the	Japanese	support	groups	already	living	here	when	

needed	to	continue	life	in	Chiang	Mai.

	 The	conclusion	 from	this	study	 is	 that	 ‘lifestyle	

migration’	in	Chiang	Mai	is	a	new	pattern	of	human	migra-

tion	which	is	directly	opposed	to	the	general	migration	pat-

tern.	Namely,	in	general	migration,	people	usually	flow	in	

from	countries	with	a	better	economy	to	countries	with	a	

less-developed	economy	for	living	after	retirement.	There	

is	no	need	for	migration	because	 it	 is	occurring	 from	the	

decisions	of	the	individual	to	change	their	lifestyle.	By	mov-

Lifestyle Migration of Japanese:
A Case Study of Retired Japanese in 
Chiang Mai Province, Thailand

ing	 to	Chiang	Mai,	 the	 Japanese	

are	able	to	seek	a	better	lifestyle,	

both	physically	and	mentally. 
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1. บทน�ำ
	 การย้ายถิ่นฐานของประชากรท่ีผ่านมามี

รูปแบบคือ	ประชากรมีความจ�าเป็นต้องเคลื่อนย้าย 

ถิ่นฐานเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	

เพ่ือสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้กับครอบครัว

เป็นต้น	ท�าให้ประชากรย้ายถิ่นฐานไปยังประเทศที่ 

ไม่มีสงคราม	 ไม่มีภัยธรรมชาติอย่างรุนแรง	 และ

ประเทศท่ีเศรษฐกิจมั่งค่ังกว่าและต้องการแรงงาน

จ�านวนมาก	กล่าวคืออยู่ในรูปแบบที่ประชากรจาก

ประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจเล็กกว่าย้ายถิ่นฐานไป

ยังประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่กว่า		

	 ปัจจุบันกระแสโลกาภิวัตน์กระตุ ้นการ

เคล่ือนย้ายทั้งการเคลื่อนย้ายเข้าและออกจากทั้ง

ประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศที่ก�าลังพัฒนา	

ท�าให้มีขนาดประชากรที่เคลื่อนย้ายเพิ่มขึ้น	 และ

ลักษณะการเคลื่อนย้ายมีความหลากหลายมากขึ้น	

ช่วงศตวรรษที่	 20	 เกิดการเคลื่อนย้ายตามความ

ต้องการในระดับปัจเจกบุคคลมากอย่างเห็นได้ชัด	

ประชากรต้องการสภาพแวดล้อมการท�างานที่ให้

ความสมดุลระหว่างการท�างานกับการด�าเนินชีวิต

ส่วนตัว	 แสวงหาประสบการณ์ในการด�าเนินชีวิต

ในต่างประเทศในรูปแบบต่างๆ	 เช่น	การเรียนต่อ

ในต่างประเทศ	การฝึกท�างานในต่างประเทศ	และ

ค้นหาประสบการณ์ใหม่ๆ	 หลังเกษียณอายุการ

ท�างาน	เป็นต้น	

	 ทิศทางการเคลื่อนย ้ายของประชากร

แตกต่างไปจากเดิม	กล่าวคือจ�านวนประชากรจาก

ประเทศที่พัฒนาแล้วเคลื่อนย้ายไปยังประเทศที่

มีสิ่งอ�านวยความสะดวกและขนาดของเศรษฐกิจ 

น้อยกว่าเพิ่มมากขึ้น	วัตถุประสงค์ในการเคลื่อนย้าย 

ไม่ใช่เพื่อการล้ีภัยหรือการหาเลี้ยงครอบครัว	 แต่

เพื่อการแสวงหาการด�าเนินชีวิตตามที่ตนเองใฝ่ฝัน	

เช่น	คนอังกฤษต้องการพักผ่อนในพื้นท่ีที่อบอุ่นใน

เขตชนบทของฝรั่งเศส	หนุ่มสาวอเมริกาแสวงหา

ความต้องการทางใจที่อินเดีย	 และคนญี่ปุ ่นวัย

เกษียณต้องการด�าเนินชีวิตที่ไทย	เป็นต้น

	 คนญี่ปุ่นท่ีเคลื่อนย้ายเข้ามาประเทศไทย

มีวัตถุประสงค์แตกต่างกัน	 เช่น	ท�างานในบริษัท

สัญชาติญี่ปุ ่น	 ประกอบธุรกิจส่วนตัว	 ท่องเที่ยว	

เรียนภาษาและวัฒนธรรม	รวมถึงหาประสบการณ์

การด�าเนินชีวิตในต่างประเทศ	 จ�านวนคนญี่ปุ ่น

ที่ เข ้ามาพ�านักระยะยาวที่ประเทศไทยเพิ่มขึ้น

สองเท่าในระยะเวลาเพียง	 10	ปี	 จากสถิติจาก

สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ ่นประจ�าประเทศไทย

สรุปจ�านวนคนญี่ปุ ่นในในประเทศไทย	ปี	 ค.ศ.

2002	มีจ�านวน	25,329	คน	และในปี	ค.ศ.2012	

มีจ�านวน	 55,634	 คน	 โดยกระจุกรวมกันอยู ่ที่

กรุงเทพมหานครซ่ึงเป็นเมืองหลวง	และตามเมือง

ใหญ่ๆ	 เช่น	 จังหวัดชลบุรี	 และจังหวัดเชียงใหม่ 

(Embassy	of	Japan	in	Thailand,	2013)	คนญี่ปุ่น

ในกรุงเทพมหานครและจังหวัดชลบุรีส ่วนใหญ  ่

เป็นประชากรวัยแรงงาน	 แต่ที่จังหวัดเชียงใหม่ 

ส่วนใหญ่เป็นประชากรวัยสูงอายุ	หรือผู้เกษียณอายุ

การท�างาน	อีกทั้งมีสัดส่วนการเพิ่มของคนญี่ปุ่นวัย

เกษียณอย่างรวดเร็ว	

	 ประเทศญี่ปุ่นมีระบบสาธารณูปโภค	ระบบ 

คมนาคม	สวัสดิการทางสังคมที่ทั่วถึง	 และจัดอยู่

ในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว	 แต่ท�าไมคนญี่ปุ ่น

ต้องการมาใช้ชีวิตวัยเกษียณท่ีประเทศไทยซึ่งเป็น

ประเทศที่จัดอยู่ในกลุ่มประเทศก�าลังพัฒนา	 จาก

ผลแบบสอบถาม	ปี	ค.ศ.2014	พบว่าส่ิงท่ีคนญ่ีปุ่น

รู ้สึกพอใจที่เชียงใหม่มากกว่าญี่ปุ ่น	 ได้แก่	 ด้าน 

ภูมิอากาศ	ด้านกิจกรรมยามว่างและกีฬา	ด้านความ 

รู้สึกอิสระ	ด้านอัธยาศัยของผู้คนท้องถิ่น	และเป็น

สถานท่ีท่ีอยากอยู ่ตลอดชีวิต	 ท�าให้ทราบว่าคน
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ญี่ปุ่นวัยเกษียณมีความต้องการในการด�าเนินชีวิต

ตามที่ตนใฝ่ฝัน	 ในพื้นที่ที่อากาศไม่หนาวจัด	ท�า

กิจกรรมต่างๆ	อย่างมีอิสระ	การหาประสบการณ์

ด�าเนินชีวิตร ่วมกับชุมชนที่มีระบบสังคมและ

วัฒนธรรมท่ีแตกต่าง	และสามารถอยู่นานได้ตาม

ที่ต้องการ	 (สุดปรารถนา	ดวงแก้ว,	 2014)	 จาก

จุดนี้ท�าให้เห็นนัยยะของการย้ายถิ่นเพื่อเปลี่ยน

วิถีชีวิต	หรือในภาษาอังกฤษเรียกว่า	 “lifestyle	

migration”	ส่วนในภาษาไทยยังไม่มีการก�าหนด

ค�าที่เป็นที่ยอมรับท่ัวไป	แต่ในบทความน้ีจะขอให้

ค�าว่า	“การย้ายถิ่นเพื่อเปลี่ยนวิถีชีวิต”แทนค�าว่า	

lifestyle	migration		

	 รูปแบบการย้ายถิ่นรูปแบบนี้ยังไม่ค่อยมี

การศึกษาพื้นที่ในประเทศไทย	ดังนั้น	จึงควรศึกษา

เพ่ือให้เข้าใจปรากฏการณ์น้ีมากขึ้น	 โดยบทความ

นี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายการย้ายถิ่นเพื่อเปลี่ยน

วิถีชีวิตของคนญี่ปุ่นวัยเกษียณที่พ�านักอยู่ในจังหวัด

เชียงใหม่	ประเทศไทย	และนิยามค�าว่าการย้ายถิ่น 

เพ่ือเปลี่ยนวิถีชีวิต	 (lifestyle	migration)	 โดย

ทบทวนงานวรรณกรรมก่อนหน้า	วิเคราะห์	 และ

อภิปรายผลจากข้อมูลสัมภาษณ์คนญี่ปุ่นในจังหวัด

เชียงใหม่

2. โลกำภิวัตน์กับกำรย้ำยถิ่นฐำน
	 	การย้ายถิ่นเพื่อเปลี่ยนวิถีชีวิต	 (lifestyle	

migration)	 เป็นรูปแบบหนึ่งของการย้ายถิ่น	 (mi-

gration)	 ดังนั้น	 จึงขอกล่าวถึงการย้ายถิ่น	 (mi-

gration)	ก่อนว่ามีลักษณะอย่างไร	 โดยยกตัวอย่าง 

ผลงาน	ดังนี้

	 นักสังคมศาสตร์	 Anthony	 Giddens	

(2012:	 656-666)	กล่าวถึงการย้ายถิ่น	 (migra-

tion)	ว่า	คือการเคลื่อนย้ายออกจากประเทศเพ่ือ

ไปตั้งถ่ินฐาน	ปัจจุบันการเคลื่อนย้ายครอบคลุมท่ัว

โลกท�าให้มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ	

การเมืองและวัฒนธรรมระหว่างทั้งพ้ืนที่ต้นทาง

และพื้นท่ีปลายทาง	 การเคลื่อนย้ายเกิดข้ึนจาก

ปัจจัยผลักดันและปัจจัยดึงดูด	 (push	and	pull	

factors)	โดยมีปัจจัยในการผลักดัน	ได้แก่	สงคราม	

ความอดอยาก	การเมือง	และความหนาแน่นของ

ประชากร	และประเทศปลายทางมีปัจจัยท่ีดึงดูด	

ได้แก่	ความต้องการตลาดแรงงาน

	 	 Russell	 King	 (2010:	 11)	 กล่าวถึง

ความหมายของการย้ายถ่ินท่ัวไปว่าคือการท่ีคน

เคลื่อนย้ายจากพื้นท่ีหนึ่งไปยังอีกพื้นท่ีหนึ่งแล้ว

อาศัยอยู ่ เป ็นระยะเวลานาน	 เนื่องด้วยเหตุผล

หลายประการ	ได้แก่	ความอดอยาก	ความยากจน	

ปัญหาทางเศรษฐกิจ	สงครามในประเทศ	อุบัติภัย

ทางธรรมชาติ	กระตุ้นให้คนเคลื่อนย้ายในลักษณะ

ต่างๆ	 เช่น	แบบถูกบังคับ	แบบยินยอมไปเอง	แบบ

อยู่ชั่วคราว	แบบอยู่ถาวร	แบบถูกต้องตามกฎหมาย

กับแบบผิดกฎหมาย	แบบย้ายภายในประเทศ	แบบ

ย้ายระหว่างประเทศ	เป็นต้น	

	 Robin	Cohen	 (2003:	45-58)	กล่าวถึง 

กระแสโลกาภิวัตน์ที่กระตุ ้นให้เกิดการเคล่ือนที่

ของสิ่งของ	 ข้อมูล	 และประชากรจ�านวนมากใน

ระยะเวลาอันส้ัน	ซึ่งเป็นผลมาจากการพัฒนาทาง

เทคโนโลยี	 เช่น	 เครื่องบิน	 โทรศัพท์	อินเตอร์เน็ต	

เป็นต้น	 เกิดการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระดับ

นานาชาติ	เกิดการเชื่อมโยงและการอยู่รวมกัน	และ

เหตุการณ์ต่างๆ	 ท่ีเข้าถึงระดับปัจเจกบุคคลได้ง่าย

และมากขึ้น	เป็นต้น		

	 การย้ายถ่ินเริ่มเป็นประเด็นการศึกษา

เนื่องจากจ�านวนผู้ย้ายถ่ินระหว่างประเทศเพิ่มข้ึน

อย่างรวดเร็ว	จากสถิติของสหประชาชาติ	(UN)	พบ
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ว่า	ค.ศ.1990	มี	154	ล้านคน	ค.ศ.2000	มี	175	

ล้านคน	และ	ค.ศ.2013	มี	232	ล้านคน	(3.2	%	ของ

ประชากรทั่วโลก)	 โดยมีผู้ย้ายถ่ินมาอาศัยอยู่ทาง

ตอนเหนือ	จ�านวน	136	ล้านคน	ซึ่ง	82	ล้านคนหรือ	

60%	มาจากประเทศที่ก�าลังพัฒนา	และ	54	ล้านคน 

หรือ	40%	 เป็นผู้ที่เกิดในประเทศแถบตอนเหนือ	

ส่วนการเคล่ือนย้ายไปยังประเทศทางตอนใต้มี

จ�านวนทั้งหมด	96	ล้านคน	ซึ่ง	82	ล้านคนหรือ	86%	

เป็นผู้ย้ายถิ่นทางตอนใต้	 ขณะที่	 14	ล้านคนหรือ	

14%	เป็นคนประเทศแถบตอนเหนือ	นอกจากนี้ยัง

พบว่าผูท้ีอ่ายต้ัุงแต่	65	ปีขึน้ไป	มจี�านวน	25	ล้านคน 

หรอื	11%	ของจ�านวนผูย้้ายถิน่ทัง้หมด	และผูสู้งอาย ุ

จากประเทศที่พัฒนาแล้วมีจ�านวนการเคลื่อนย้าย

สูงกว่าช่วงอายุอื่นๆ	 (United	Nations,	 2014) 

	 การย้ายถิ่นในปัจจุบันมีหลายรูปแบบ	

จ�านวนประชากรท่ีย้ายถ่ินเพิ่มข้ึน	 มีแนวโน้มท่ี

ประชากรจากตอนเหนือไปตอนใต้มีนัยยะส�าคัญ

เพิ่มขึ้นจากเดิมที่การเคลื่อนย้ายของประชากรเป็น

ไปในทิศทางเดียว	ช่วงอายุของผู้ย้ายถ่ิน	และจุด

ประสงค์การย้ายถิ่นมีความหลากหลายและทับซ้อน	

	 อย่างไรก็ตาม	การย้ายถ่ินเพื่อการด�าเนิน

ชีวิตนั้นยังมีขอบเขตท่ีกว้าง	 เพราะการด�าเนินชีวิต

ทั่วไปเกี่ยวพันตั้งแต่กิจวัตรประจ�าวัน	การท�างานใน

ต่างประเทศ	การเรยีนต่อในต่างประเทศ	การหลกีหน ี

ระบบสังคม	 การแต่งงาน	 การหลบหนีอากาศท่ี

หนาวจัดหรือร้อนจัด	การหาประสบการณ์ชีวิตใน

ต่างประเทศ	และการท่องเที่ยว	ดังรูปที่	1

รูปที่ 1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างลองสเตย์กับการย้ายถิ่นเพื่อเปลี่ยนวิถีชีวิต

ที่มา:	ผู้เขียน
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	 การศึกษาภาพรวมของการย้ายถ่ินเพ่ือ

เปลี่ยนวิถีชีวิตทั้งหมดเป็นไปได้ยากเนื่องด้วยข้อ

จ�ากัดทางระยะเวลาที่ศึกษาและความสามารถใน

การลงพื้นที่	ดังนั้น	บทความนี้เน้นศึกษาคนญี่ปุ่นท่ี 

เคล่ือนย้ายมาในประเทศไทย	 โดยเฉพาะกลุ่มผู ้

ลองสเตย์ซึ่งเป็นผู้ที่มีอายุตั้งแต่	 50	ปีขึ้นไปและ

เกษียณอายุการท�างานแล้ว

	 ปัจจุบันจ�านวนคนญี่ปุ่นวัยสูงอายุ	 (อายุ

ตั้งแต่	 65	ปีขึ้น)	 มี	 32,484,000	 ล้านคน	 จาก

ประชากรทั้งหมด	127,136,000	คน	(Ministry	of	

Internal	Affairs	and	Communications,	Japan,	

2014)	ผู้สูงอายุที่สุขภาพแข็งแรงมีประมาณ	7	ล้าน

คน	ต้องการไปพ�านักระยะยาวที่ต่างประเทศ	และมี

ผู้สูงอายุที่ขอขยายเวลาท�างานต่อ	 เนื่องจากมีความ

กังวลเรื่องเงินบ�านาญ	ค่าเงินเยนที่อ่อนลง	 และ

อาศัยเพียงล�าพังมีประมาณ	6	ล้านคน	(Japan	and	

Thailand	 International	Relation,	2014)	คน

ญี่ปุ่นวัยเกษียณเหล่านี้มีค่านิยมที่เปลี่ยนแปลงไป

จากเดิมโดยเฉพาะการใช้เวลาว่างวัยเกษียณท�างาน	

คือเมื่อก่อนพอเกษียณแล้วก็จะอยู ่ดูแลบ้านและ

สมาชิกครอบครัว	

	 การเปล่ียนแปลงทางโครงสร้างประชากร

มีผลต ่อรูปแบบการด�าเนินชีวิต	 เช ่น	 จ�านวน

ครอบครัวที่สมาชิกในครัวเรือนเป็นคู ่สามีภรรยา

วัยสูงอายุ	 หรือผู ้สูงอายุอาศัยเพียงล�าพังเพิ่มขึ้น	

อายุขัยโดยเฉลี่ยของคนญี่ปุ ่นเพ่ิมขึ้น	 ผู ้สูงอายุมี

เวลาหลังการเกษียณเพิ่มขึ้น	จึงจ�าเป็นต้องแสวงหา

กิจกรรมท�าหลังจากเกษียณมากขึ้น	 (ประเทือง	 

หงสรานากร,	2006)	นอกจากนี้	คนญี่ปุ่นวัยเกษียณ

ก่อนเกษียณส่วนมากเคยเดินทางไปท่องเที่ยวและ

ท�างานในต่างประเทศ	จึงมีประสบการณ์ในการใช้

ชีวิตต่างแดนมาก่อน	พอหลังเกษียณคนญี่ปุ่นได้รับ

เงินบ�านาญ	และไม่มีภาระท่ีต้องหาเลี้ยงชีพตนเอง

และครอบครัวเหมือนตอนวัยแรงงาน	 มีอิสระใน

การด�าเนินชีวิต	 และต้องการแสวงหาการด�าเนิน

ชีวิตที่ตนเองใฝ่ฝัน	 จึงท�าให้การเคลื่อนย้ายที่ไม่

จ�าเป็นแบบใหม่ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น

3. งำนวรรณกรรมก่อนหน้ำเกีย่วกบักำรย้ำยถิน่ 

เพื่อเปลี่ยนวิถีชีวิต (lifestyle migration)
	 ค�าว ่า	 lifestyle	 (ไลฟ์สไตล์)	 เป็นค�า

ทับศัพท์จากภาษาอังกฤษ	หมายถึงรูปแบบการ

ด�าเนินชีวิตส่วนบุคคล	ซึ่งรวมถึงการด�าเนินชีวิต

ของปัจเจกบุคคลในกลุ่มหรือสังคมด้วย	ค�านี้เริ่มใช้

ช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่	 2	 โดยนักการตลาดน�า	

lifestyle	 เป็นกลยุทธ์ทางการตลาดเพ่ือตอบสนอง

ความต้องการตามรูปแบบการด�าเนินชีวิตของลูกค้า	

โดยใช้แนวคิดทางจิตวิทยา	ส่วนทางสังคมวิทยามอง

ว่าไลฟ์สไตล์เป็นรูปแบบพฤติกรรมการด�าเนินชีวิต

เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคม	 โดยแปรผันตามกลุ่ม

หรือชนช้ันทางสังคม	และเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย

และวฒันธรรม	หรอืกล่าวคอื	ไลฟ์สไตล์เป็นส่วนหนึง่ 

ของวัฒนธรรม	(Haruo,	Kagaza,	1999:	2-3)

	 Lifestyle	migration	 เป็นค�าศัพท์ที่ยัง

ไม่มีการแปลในภาษาไทยท่ีเป็นท่ียอมรับโดยท่ัวไป	

จึงจ�าเป็นต้องหาความหมายและลักษณะของ	life-

style	migration	โดยน�าเสนองานวรรณกรรมก่อน

หน้าที่เกี่ยวข้อง	ดังนี้	

	 Benson,	M.	and	O’Reilly	K.	 (2009)	

กล่าวถึง	Lifestyle	migration	ว่าการย้ายถ่ินแบบ

ปัจเจกบุคคลเพื่อแสวงหาวิถีชีวิตท่ีดีกว่า	 เป็นผู้ท่ีมี

ฐานะทางเศรษฐกิจ	ผู้ย้ายถ่ินปรารถนาท่ีจะด�าเนิน

ชีวิตอย่างช้าๆ	(slow	life)	โดยค�านึงถึงค่าครองชีพ 

สภาพภูมิอากาศและสุขภาพ	ความรู ้สึกสัมพันธ์

ในชุมชน	มีความต้องการร่วมกันด้านความสมดุล

ระหว่างชีวิตส่วนตัวกับการท�างาน	คุณภาพชีวิต	
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และอิสรภาพ	นอกจากนี้	ค่านิยมต่อการท่องเที่ยว

ของบุคคลมีการเปลี่ยนแปลง	กล่าวคือเปลี่ยนจาก

การหาประสบการณ์ท่องเที่ยวทั่วไปเป็นการเข้าไป

ด�าเนินชีวิตร่วมกับคนในท้องถิ่น	 โดยมีชื่อเรียก

หลายรูปแบบที่เป็นที่รู ้จัก	 ได้แก่	 บ้านหลังที่สอง	

การพักร้อนระยะยาว	และการพ�านักหลังเกษียณ	

โดยพักอยู ่ในสถานที่ปลายทาง	 เช่น	 ตามแหล่ง 

ท่องเที่ยว	 เขตชนบท	และแหล่งชุมชนที่โดดเด่น

ด้านวัฒนธรรม	ยกตัวอย่างคนอเมริกาเคลื่อนย้าย

ไปยังประเทศปานามาและคอสตาริก้า

	 O’Reilly	K.	and	Benson,	M.	 (2009)	

เสนอว่า	lifestyle	migration	เป็นทางเลือกหนึ่งใน

รูปแบบการด�าเนินชีวิตที่ดีกว่าหรือที่เรียบง่าย	 (the	

‘good’	or	‘simple’	life)	หลีกหนีจากตัวตนหรือ

ชุมชนดั้งเดิม	หรือต้องการความเปลี่ยนแปลงไป

จากเดิม	และต้องการใช้ชีวิตที่ตระหนักตนเองเป็น

หลัก	จุดเริ่มต้นของ	 lifestyle	migration	มาจาก

ความต้องการความสมดุลระหว่างชีวิตการท�างาน

และชีวิตส่วนบุคคล	(work-life	balance)	ต้องการ

คุณภาพชีวิตที่ดีกว่าและมีอิสระจากเดิมต้องฝืนใจ

ทนกับสภาพการด�าเนินชีวิต	ดังนั้น	 lifestyle	mi-

gration	จึงเป็นกลยุทธ์หน่ึงที่ผู้ย้ายถ่ินใช้เพื่อตาม

หาสิ่งที่ดีกว่าในชีวิต	และปัจจุบันอิทธิพลของโลกา-

ภิวัตน์ยิ่งท�าให้เกิดความเป็นปัจเจกนิยม	 และเกิด

พลวัตรการเคล่ือนท่ีเพื่อค้นหารูปแบบการด�าเนิน

ชีวิตที่ตนใฝ่ฝันอย่างเห็นได้ชัด	ยกตัวอย่างหนุ่มสาว

จากประเทศแถบตะวันตกในอินเดีย	คนอังกฤษใน

ชนบทฝรั่งเศส	เป็นต้น

	 Ono	 Mayumi	 (2009:	 44)	 อ ้างใน	

Sato	Machiko	 (2001)	จากผลงาน	Farewell	 to	

Nippon:	Japanese	lifestyle	Migrants	in	Aus-

tralia	กล่าวถึง	 lifestyle	migration	ว่าเป็นการ

ย้ายถิ่นของคนญี่ปุ ่นไปยังออสเตรเลียเพ่ือค้นหา

การด�าเนินชีวิตท่ีแตกต่างและหวังว่าจะช่วยสร้าง

คุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น	 ซึ่งเป็นการย้ายถิ่นเพื่อการ

ด�าเนินชีวิตแบบใหม่ท่ีแตกต่างไปจากอดีตเมื่อครั้ง

ที่คนญี่ปุ่นย้ายถิ่นด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจ	 ไปยัง

บราซิลและสหรัฐอเมริกาเพ่ือไปเป็นแรงงานในภาค

เกษตรกรรม	ผลงานของ	Mayumi	ส่วนใหญ่เน้น

ศึกษาพ้ืนท่ีในประเทศมาเลเซีย	ดังเช่นงาน	Mayu-

mi	 (2008)	สรุปเหตุผลหลักที่คนญี่ปุ่นวัยเกษียณ

เดินทางเข้ามาในมาเลเซีย	ได้แก่	ค่าครองชีพถูกกว่า

ญี่ปุ่น	สภาพภูมิอากาศดี	สภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย

ดี	มีระบบวีซ่าท่ีมีประสิทธิภาพ	พอใจกับกิจกรรม	

Ikigai	(สิ่งที่ท�าให้ชีวิตมีความหมาย)	และมีชุมชนคน

ญี่ปุ่น	และสรุปว่าการท่องเท่ียวแบบลองสเตย์เป็น

กลยุทธ์หนึ่งที่ช่วยเพิ่มคุณภาพในการด�าเนินชีวิต

และเศรษฐกิจที่ยั่งยืนส�าหรับคนญี่ปุ่นวัยเกษียณ

	 Jun	Nagatomo	 (2013:	 10)	 กล่าวถึง	

Lifestyle	migration	ของคนญี่ปุ่นที่เคลื่อนย้าย

ไปออสเตรเลียเพื่อการด�าเนินชีวิต	 โดยสรุปไว้ว่า

ปัจจัยทางเศรษฐกิจ	และปัจจัยทางการเมืองไม่ได้

เป็นปัจจัยท่ีท�าให้เกิดเคลื่อนย้ายรูปแบบนี้	 หากแต่

เป็นเพราะต้องการคุณภาพในการด�าเนินชีวิต	การ 

เคลื่อนย้ายเพื่อการด�าเนินชีวิตแตกต่างจากการ 

ย้ายถิ่นแบบเดิม	ส่วนใหญ่เป็นชนชั้นกลางและอยู่ใน 

วัยแรงงานที่ต้องการแบ่งเวลาการท�างานและเวลา

ส่วนตัวอย่างชัดเจน	และโดยเฉพาะผู้หญิงญี่ปุ่นท่ี

แสวงหาความเจริญในหน้าที่การงานท่ีเท่าเทียม

กับผู ้ชาย	 การด�าเนินชีวิตที่ออสเตรเลียท�าให้คน

ญี่ปุ่นรู ้สึกมีเวลาอิสระแม้ว่ารายได้จะได้น้อยกว่า

ที่ญี่ปุ่น	ซึ่งยิ่งเน้นให้เห็นได้ว่าปัจจัยทางเศรษฐกิจ

ไม่ใช่เหตุผลหลักในการเคลื่อนย้าย	แต่มีจุดประสงค์

เช่น	 เพ่ือต้องการค้นหาตัวเอง	หลงใหลเสน่ห์ต่าง

ประเทศ	ต้องการหาประสบการณ์ในต่างประเทศ	

เป็นต้น

	 งานวรรณกรรมก่อนหน้าในประเทศไทย

ส่วนใหญ่กล่าวถึงการแสวงหาการด�าเนินชีวิตทาง
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เศรษฐกิจของวัยแรงงานและความเท่าเทียมทาง

เพศสภาวะของผู้หญิง	 ส่วนบทความช้ินน้ีต้องการ

ศึกษาเฉพาะวัยเกษียณ	ซึ่งส่วนใหญ่เดินทางเข้ามา

ในประเทศไทยโดยถือวีซ่าลองสเตย์	 จึงท�าให้มีงาน

เขียนหลายชิ้นงานศึกษาเกี่ยวกับการลองสเตย์ของ

คนญ่ีปุ่นในประเทศไทย	 โดยเฉพาะที่เชียงใหม่เป็น

จ�านวนมาก	ซึ่งสามารถแบ่งงานวรรณกรรมออก

เป็น	3	กลุ่มใหญ่ๆ	ตามวัตถุประสงค์การศึกษาได้ดัง

ต่อไปนี้	

	 กลุ ่มที่	 1	 ด้านความต้องการต่างๆ	 เช่น	

สินค้า	บริการ	ความสัมพันธ์กับชุมชนไทย	ดังงาน

ของจีรพร	ศรีวัฒนานุกูลกิจ	และเศกสิน	ศรีวัฒนา-

นุกูลกิจ	 (2004)	ศึกษาความต้องการและความพึง

พอใจของชาวต่างชาติในการลองสเตย์ในจังหวัด

เชียงใหม่	 งานของประเทือง	หงสรานากร	 (2006)	

ศึกษาความต้องการและความพร้อมในการสนอง

ตอบความต้องการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมของ

คนญี่ปุ่นวัยเกษียณและชุมชนไทย	

	 กลุ ่มที่	 2	 ด้านการด�าเนินชีวิตระหว่าง

การลองสเตย์	 เช่น	 กิจวัตรประจ�าวัน	 กิจกรรม	

การปฏิสัมพันธ์กับคนไทย	 ดังงานของพัฒน์นร	ี 

ศรีศุภโอฬาร	และณัฐพล	อัสสะรัตน์	(2011)	ศึกษา

พฤติกรรมและทัศนคติที่มีต่อคนไทยของผู้สูงอายุ

คนญี่ปุ่นที่พ�านักอยู่ในประเทศไทย

	 กลุ่มที่	 3	ด้านการส่งเสริมการลองสเตย	์

เช่น	งานของสถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร	์

(2002)	 ศึกษาแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนา 

การท่องเที่ยวพ�านักระยะยาว	 งานของวลัยพร	 

กาญจนการุณ	 และธีรัช	 ปัญโญ	 (2014)	 ศึกษา 

ปัจจัยที่มีอิทธิต่อการตัดสินใจขยายเวลาพ�านักของ

คนญี่ปุ่นที่มาพ�านักระยะยาวในจังหวัดเชียงใหม่

	 จากข้างต้นเห็นได้ว่าเป็นการศึกษาลอง

สเตย์ในแง่ของการท่องเท่ียวเป็นหลักโดยศึกษา

ความต้องการด้านต่างๆ	ของคนญี่ปุ ่นวัยเกษียณ

และเสนอแนวทางในการส่งเสริมการลองสเตย์เพื่อ

น�ารายได้สู่ประเทศระยะยาว	อย่างไรก็ตาม	ยังไม่มี 

งานก่อนหน้าท่ีกล่าวถึงลองสเตย์ในแง่ของการย้ายถ่ิน 

ซึ่งปัจจุบันการย้ายถิ่นเพื่อเปลี่ยนวิถีชีวิต	 (lifestyle	

migration)	 เกิดขึ้นในหลายๆ	พื้นที่รวมถึงที่จังหวัด

เชียงใหม่ด้วย

4. คนญี่ปุ่นวัยเกษียณในเชียงใหม่โดยสังเขป 
	 ประเทศญ่ีปุ่นเข้าสู ่สังคมผู ้สูงอายุ	 (อายุ

ตั้งแต่	 65	ปีขึ้นไป)	 ตั้งแต่ปี	 ค.ศ.1970	 คิดเป็น	

7.1%	ของประชากรทั้งหมด	ในปี	ค.ศ.	2012	ผู้ที่

เกิดในยุคเบบ้ีบูม	 (Baby-boom)	หรือผู้ท่ีเกิดในปี 

ค.ศ.1947-1949	กลายเป็นผู ้สูงวัยหรือผู ้ท่ีมีอายุ

ตั้งแต่	65	ปีขึ้นไปมีจ�านวน	30	ล้านคน	และคาดว่าป ี

ค.ศ.2018	จ�านวนจะเพิ่มเป็น	35	ล้านคน	(Masako 

Kawahara,	2010)	โครงสร้างทางประชากรที่มีการ 

เปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็นีส่้งผลต่อระบบสวสัดกิาร 

ทางสังคมโดยตรง	รัฐบาลญี่ปุ่นจึงปฏิรูปสวัสดิการ

ต่างๆ	 เช่น	 เงินบ�านาญ	การรักษาพยาบาล	ท�าให้

ผู ้เกษียณได้รับเงินบ�านาญตอนอายุมากข้ึน	 และ

จ�านวนเงินมีแนวโน้มลดลง	สัดส่วนการจ่ายค่ารักษา 

พยาบาลเองมากข้ึน	ซ่ึงเป็นการเพิม่แรงปัจจัยผลกัดนั 

ให้ผู้สูงอายุญี่ปุ่นเดินทางไปอาศัยในต่างประเทศ

	 ค.ศ.1989	 รัฐบาลญี่ปุ ่นจัดตั้งโครงการ	

longstay	90	 เพื่อส่งเสริมให้คนญี่ปุ ่นวัยเกษียณ

เดินทางไปพ�านักระยะยาวที่ต่างประเทศ	 เพื่อท่ี

ให้ผู้เกษียณสามารถใช้เงินบ�านาญอาศัยอยู่ในต่าง

ประเทศที่มีค่าครองชีพถูกกว่า	และด�าเนินชีวิตได้

อย่างสบายกว่าที่ญี่ปุ่น	และให้มีการจัดตั้งมูลนิธิลอง

สเตย์	 (Long	Stay	Foundation:	 JSF)	 เพื่อศึกษา

ความต้องการและเผยแพร่ข้อมูลการพ�านักระยะ

ยาวในต่างประเทศ	 ในรูปแบบของการท่องเที่ยว	

ท�าให้คนญ่ีปุ่นวัยเกษียณสนใจและตัดสินใจไปใช้

ชีวิตต่างแดนมากขึ้น	
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	 เมื่อวันที่	26	มิถุนายน	ค.ศ.2001	รัฐบาล

ไทยได้มีมติ	 ให้มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวพ�านัก

ระยะยาว	โดยจัดตั้งคณะกรรมการการส่งเสริมและ

พัฒนาการท่องเที่ยวพ�านักระยะยาวแห่งชาติ	และ

ให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสนับสนุนการ

ท่องเที่ยวส�าหรับชาวต่างประเทศที่ต้องการพ�านัก

ระยะยาวโดยเฉพาะ	นอกจากนี้	ยังจัดตั้งบริษัทไทย

จัดการลองสเตย์	จ�ากัด	ซึ่งช่วงแรกบริหารโดยภาค

รัฐและภาคเอกชน	 โดยมีการคัดเลือกจังหวัดและ 

พืน้ทีท่ีจ่ะประกาศเป็นจงัหวดัน�าร่องโดยมเีงือ่นไขต่างๆ 

คือ	มีสนามบิน	ระบบการคมนาคมดี	มีโรงพยาบาล

อยู่ในบริเวณใกล้เคียง	ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้รับ 

คัดเลือกให้เป็น	1	ใน	5	จังหวัดน�าร่อง	(5	จังหวัดนี้ 

คือ	 เชียงใหม่	 กาญจนบุรี	 สุโขทัย	 อ�าเภอหัวหิน 

จงัหวดัประจวบครีขัีนธ์	และหนองคาย)	(หนงัสอืพมิพ์ 

ผู้จัดการรายวันออนไลน์,	2005)	นอกจากนี้	รัฐบาล

ได้จัดให้มีวีซ่าพิเศษมีอายุ	1	ปี	ส�าหรับผู้ท่ีประสงค์

พ�านักระยะยาวในประเทศไทย	 เชียงใหม่เป็นพื้นท่ี

ท่ีได้รับความนิยมจากคนญี่ปุ ่นวัยเกษียณอย่าง

มาก	และมีการจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์วัฒนธรรม

อย่างต่อเนื่อง	 (หนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์,	2015)		

จ�านวนคนญี่ปุ่นที่มาพ�านักระยะยาวที่เชียงใหม่เพิ่ม

ขึ้นทุกปีดังกราฟที่	1	

ที่มา:	Embassy	of	Japan	in	Thailand,	2013	โดยผู้เขียนน�ามาแปลงเป็นกราฟเส้น

กรำฟที่ 1	จ�านวนคนญี่ปุ่นที่พ�านักระยะยาวในจังหวัดเชียงใหม่	ตั้งแต่ปี	ค.ศ.2001-20121

1	 สถิติจ�านวนคนญี่ปุ่นที่มาพ�านักระยะยาว	แบ่งออกเป็น	6	ประเภทตามวัตถุประสงค์	คือ	(1)	ผู้ที่ท�างานในบริษัทเอกชนรวมถึงบุคคลในครอบครัว	
(2)	ผู้ที่ท�างานด้านข่าวสารข้อมูลรวมถึงบุคคลในครอบครัว	 (3)	ผู้ประกอบกิจการส่วนตัวรวมถึงบุคคลในครอบครัว	 (4)	นักศึกษา	นักวิจัยรวมถึง
บุคคลในครอบครัว	(5)	ผู้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนงานของรัฐบาลรวมถึงบุคคลในครอบครัว	(6)	อื่นๆ

	 คนญี่ปุ่นที่มาพ�านักระยะยาวในเชียงใหม่

มีการรวมตัวเป็นชุมชนแบบเครือข่าย	หรือมีการ

ตั้งกลุ ่มคนญี่ปุ ่นขนาดเล็กโดยมีวัตถุประสงค์ท�า

กิจกรรมบางอย่างร่วมกัน	มีการติดต่อแลกเปลี่ยน

กันระหว่างคนญี่ปุ ่นด้วยกันเองและติดต่อคนไทย

ท้องถิ่น	นอกจากนี้	จากการสังเกตการณ์อย่างไม่มี

ส่วนร่วมยังพบชุมชนทางกายภาพ	เช่น	บริเวณย่าน

ห้วยแก้ว	ถนนนิมมานเหมินท์	ถนนช้างคลาน	เป็นต้น	

ซ่ึงมีป้ายภาษาญ่ีปุ่น	 เมนูภาษาญ่ีปุ่นและบริการ

ลูกค้าญี่ปุ ่นโดยเฉพาะวัยเกษียณจ�านวนไม่น้อย 

จ�านวนคนญี่ปุ่นในเชียงใหม่	(คน)
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5. ขอบเขตในกำรศึกษำ
	 การศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีสังเกตการณ์แบบ

ไม่มีส่วนร่วม	การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม	และ

ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก	โดยมีรายละเอียดดังนี้	

	 1)	 การสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม	 

ผู้วิจัยเข้าไปสังเกตุการณ์ในบริเวณที่คนญี่ปุ ่นนัด 

หมายกนัเพือ่ประกอบกจิกรรมร่วมกนั	รวมถงึสถานที ่

ที่คนญี่ปุ่นนิยมไปใช้บริการ	 เช่น	ร้านอาหาร	สนาม

กอล์ฟ	สนามปิงปอง	สนามเบสบอล	มูลนิธิที่คนญี่ปุ่น

วัยเกษียณจัดตั้ง	 ห้องโถงรับแขกตามที่พักต่างๆ 

	 2)	 การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม	 คือ 

ผู้วิจัยเข้าร่วมสัมมนาประจ�าเดือนกับกลุ่มคนญ่ีปุ่น

วัยเกษียณ	และสนับสนุนกิจกรรมของคนญี่ปุ่นวัย

เกษียณโดยตรง	เช่น	ช่วยเป็นล่ามภาษาญี่ปุ่น-ไทย	

	 3)	การสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มตัวอย่าง	21	

กรณี	จ�านวน	23	คน	เมื่อวันที่	1-25	กันยายน	ค.ศ.	

2014	 ในจังหวัดเชียงใหม่	และกลุ่มตัวอย่างคือคน

ญี่ปุ่นวัยเกษียณในจังหวัดเชียงใหม่	 โดยอยู่ภายใต้ 

เงื่อนไข	 ดังนี้	 เป็นผู ้ที่มีสัญชาติญี่ปุ ่น	 อายุต้ังแต่	

50	ปีขึ้นไป	 เป็นผู้ที่อาศัยในประเทศไทยติดต่อกัน 

มากกว่า	3	เดอืนขึน้ไป	และไม่ท�างานหรือประกอบการ 

อันก่อให้เกิดรายได้ในประเทศไทย	และการเลือก

กลุ ่มตัวอย ่างค�านึงถึงเพศ	 และบุคคลที่พ�านัก

อยู่ด้วยในเชียงใหม่	 เพื่อให้เห็นภาพรายละเอียด

ลักษณะการด�าเนินชีวิตชัดมากขึ้น

6. ผลกำรศึกษำ
 6.1 กำรย้ำยถ่ินเพื่อเปลี่ยนวิถีชีวิตของ

คนญี่ปุ่นโดยเฉพำะกลุ่มวัยเกษียณที่เชียงใหม่

	 หัวข้อน้ีสรุปตามประเด็นค�าถาม	 ได้แก่	

ข้อมูลพ้ืนฐานของคนญี่ปุ่นในเชียงใหม่	 เหตุผลใน

การเคลื่อนย้ายออกจากญี่ปุ่นมาเชียงใหม่	ลักษณะ 

กิจรรม	การเข้ากลุ ่มร่วมกับคนญี่ปุ ่น	 การติดต่อ 

แลกเปลี่ยนกับคนไทยท้องถิ่น	 และระยะเวลาที่

คาดว่าจะพ�านัก	 แล้วสรุปเป็น	 6	 ข้อย่อยพร้อม 

รายละเอียด	ดังต่อไปนี้

	 6.1.1	ลักษณะของคนญี่ปุ่นในเชียงใหม่

	 คนญี่ปุ่นท่ีให้สัมภาษณ์มีทั้งหมด	23	คน	

แบ่งเป็นเพศชาย	14	คน	เพศหญิง	9	คน	 (2	กรณี

เป็นคู่สามีภรรยาให้สัมภาษณ์)	อายุ	60-69	ปี	14	

คน	อายุ	70-79	ปี	7	คน	อายุน้อยที่สุดคือ	53	ปี	อายุ

มากที่สุดคือ	77	ปี	อายุเฉลี่ยคือ	66.83	ปี	ภูมิล�าเนา

คันโต	10	คน	คันไซ	5	คน	 จูบุ	4	คน	คิวชู	2	คน	

และชิโคคุ	1	คน	ปัจจุบันถือวีซ่าเงินบ�านาญ	(Visa	

O-Pension)	4	คน	วีซ่าลองสเตย์	(Visa	OA-Long-

stay)	18	คน	และ	วีซ่าธุรกิจ	 (Visa	B-Business)	

1	คน	 (อดีตเคยถือวีซ่าลองสเตย์)	ระยะเวลาในการ

ลองสเตย์ที่เชียงใหม่สั้นที่สุด	7	เดือน	และนานที่สุด	

18	ปี	เงินบ�านาญน้อยที่สุดคือ	1,000,000	เยนต่อปี	

เงินบ�านาญมากท่ีสุดคือ	มากกว่า	350,000	เยนต่อ 

เดือน	 ผู ้ที่ยังไม่ได้รับเงินบ�านาญ	 3	 คน	 และไม่ 

เปิดเผย	4	คน	อาชพีหลักก่อนเกษยีณอายกุารท�างาน 

ได้แก่	 พนักงานบริษัท	 ข้าราชการ	 และแม่บ้าน	

บุคคลที่ร่วมพ�านักด้วยที่เชียงใหม่	คุณ	A,	B,	K,	L,	P,	

Q,	R,	S,	U		พ�านักกับสามี/ภรรยาญี่ปุ่น	คุณ	D,	E,	

I,	J		พ�านักกับภรรยาไทย	คุณ	C,	F,	G,	H,	N,	O,	W 

ผู้ชายพ�านักคนเดียว	และคุณ	M,	V	ผู้หญิงพ�านัก 

คนเดียว	 และคุณ	T	พักร่วมกับบุตรี	 สถานท่ีพัก

อาศัยคืออยู่ในเมืองเชียงใหม่	 14	คน	และอาศัย

อ�าเภอติดกับเมืองเชียงใหม่	 เช่น	 หางดง	 แม่ริม	

สันทราย	จ�านวน	9	คน	

	 6.1.2	รปูแบบและเหตผุลในการเคลือ่นย้าย 

จากประเทศญี่ปุ่นสู่เชียงใหม่	ประเทศไทย

	 รูปแบบการเคลื่อนย้ายของกลุ่มตัวอย่าง	

พบว่าส่วนใหญ่เคยท่องเท่ียวท่ีกรุงเทพมหานครกับ

บริษัททัวร์	 จากนั้นคนญี่ปุ่นเริ่มรู้จักหรือเคยได้ยิน
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เก่ียวกับเชียงใหม่และแวะท่องเที่ยว	 จากนั้นคน

ญี่ปุ่นวางแผนการมาท่องเที่ยวเองโดยหาข้อมูลจาก

แหล่งส่ือต่างๆ	 เช่น	อินเตอร์เน็ต	คู่มือท่องเที่ยว	

และจากคนรู้จัก	 ก่อนที่คนญี่ปุ ่นจะตัดสินใจเลือก

สถานที่ลองสเตย์	 คนญี่ปุ ่นจะทดลองมาอาศัยอยู่

ในระยะสั้น	 จากนั้นจึงค่อยตัดสินใจเลือกมาลอง

สเตย์	รูปแบบในการเคลื่อนย้ายจากญ่ีปุ่นมายังไทย	

สามารถสรุปได้ดังรูปที่	2

ท่องเที่ยว

ในรูปแบบทัวร์

จัดแผน

กำรท่องเที่ยวเอง

ท่องเที่ยว

แบบลองสเตย์

กำรย้ำยถิ่นเพื่อ

เปลี่ยนวิถีชีวิต

รูปที่ 2	การพัฒนาจากรูปแบบการท่องเที่ยวไปสู่การย้ายถิ่นเพื่อเปลี่ยนวิถีชีวิต

	 กรุงเทพมหานครมีคนญ่ีปุ่นอาศัยอยู่เป็น

จ�านวนมากที่สุดในประเทศไทย	มีแหล่งที่อยู่อาศัย

ส�าหรับคนญี่ปุ ่น	 ร้านอาหาร	หรือบริการอ�านวย

ความสะดวกให้กับลูกค้าญี่ปุ ่นได้อย่างดี	 ซึ่งกลุ ่ม

ตัวอย่างทุกคนเคยพ�านักอยู ่ที่กรุงเทพมหานคร

แต่กลุ ่มตัวอย่างที่เชียงใหม่ไม่เลือกลองสเตย์ที่

กรุงเทพมหานครด้วยเหตุผลหลายประการ	 ได้แก่	

การด�าเนินชีวิตที่กรุงเทพมหานครไม่ค่อยมีความ

แตกต่างจากโตเกียวหรือเมืองใหญ่อื่น	 เมืองขนาด

ใหญ่เหมาะส�าหรับการท�างานและท�าธุรกิจมากกว่า

การใช้ชีวิตหลังเกษียณ	 และมีค่าใช้จ ่ายในการ

ด�าเนินชีวิตสูงกว่าเนื่องจากค่าครองชีพสูงกว่า	 

ที่กรุงเทพมหานครมีตึกสูงจ�านวนมากและผู ้คน

พลุกพล่าน	ดังนั้น	กลุ่มตัวอย่างเลือกที่จะด�าเนินชีวิต 

ตามที่ตนใฝ่ฝันท่ีเชียงใหม่	ดังทัศนคติของคุณ	C,	P	

และ	Q	ดังนี้	

	 คุณ	C	“ผมประทับใจเชียงใหม่ เชียงใหม่

มีพื้นที่สีเขียวเยอะ มีวัดเยอะ และผู้คนต้อนรับคน

ญี่ปุ่นเป็นอย่างดีจึงรู้สึกดี เม่ือก่อนผมเคยไปเที่ยว

อเมริกาและฝร่ังเศส เขาไม่คุยด้วยเลย จึงไม่อยาก

อาศัยอยู่ที่นั่น และอากาศที่เชียงใหม่ไม่ร้อนจัดและ

ไม่หนาวจัด สามารถด�าเนินชีวิตด้วยเงินบ�านาญ ผม

เช่าอพาร์ตเม้น เช่าสัญญาณโทรทัศน์ญี่ปุ่น แต่ถ้าผม

อยู่ญี่ปุ่นด้วยเงินบ�านาญ 150,000 เยนต่อเดือน ผม

คงอยู่ไม่ได้” 

	 คุณ	P	“ดิฉันติดตามมากับสามีเพราะสามี

อยากมาเชียงใหม่ เพราะค่าครองชีพถูก ใช้ภาษา

อังกฤษสื่อสารได้ มีโอกาสได้พูดคุยกับคนวัยหนุ่ม

สาวและชาวตะวันตก เล่นกอล์ฟได้ สามีไม่อยาก

กลับญ่ีปุ่นแม้ว่าญ่ีปุ่นเป็นเมืองสวย มีอาหาร สินค้า

ให้เลือกมากมาย แต่เรื่องระบบความสัมพันธ์และ

ด้านการด�าเนินชีวิตมีความวุ่นวาย ต้องการความ

อิสระจากกฎทางสังคมในการคบหาติดต่อกับเพื่อน

บ้าน ญาติ ต้องการอิสระในการด�าเนินชีวิต ที่ญี่ปุ่น

จะต้องแต่งตัวให้ดูดีมิฉะนั้นคนรอบข้างจะมองไม่ดี

แม้ว่าไม่เกี่ยวข้องด้วยก็ตาม”

	 คุณ	 Q	 “โดยภาพรวมแล้วที่ เชียงใหม่

อากาศอบอุ ่น ค่าครองชีพถูก ไม่มีกฎระเบียบ

มาก อาศัยอยู่สบายใจ ถ้าเทียบกับพื้นท่ีอื่นเช่นท่ี

เวียดนามระบบสาธารณูปโภคยังไม่เพียงพอ ลาว

และกัมพูชายังล้าสมัย ที่พม่ามีการพัฒนาดีขี้น

แต่การด�าเนินชีวิตยังไม่สะดวก ที่อินโดนีเซียและ

มาเลเซียมีความแตกต่างทางศาสนา ที่ไทยให้ความ

รู้สึกอุ่นใจมากกว่า คนเชียงใหม่ไม่ค่อยมีระเบียบ

ที่มา:	ผู้เขียน



สุดปรารถนา ดวงแก้ว

jsn Journal Vol.5 No.1 (Jun. 2015)46

วินัย เช่น เรื่องการรักษาเวลา และสัญญา กฎ

ระเบียบสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์

ท�าให้รู้สึกไม่เครียด และค่าครองชีพถูก หากต้อง

ใช้เงินแสนเยนท่ีญ่ีปุ ่น จะเลือกมาใช้ที่เชียงใหม่

มากกว่า”

	 จากผลการสัมภาษณ์คร้ังน้ี	สามารถสรุป

เหตุผลในการมาพ�านักนานที่เชียงใหม่ได้	6	 เหตุผล

หลัก	ได้แก่	 (1)	ค่าครองชีพถูกกว่าที่ญี่ปุ่น	สามารถ

ด�าเนินชีวิตได้ด้วยเงินบ�านาญและเงินออม	และได้

รับสินค้าและบริการที่คุ้มค่ามากกว่า	(2)	ภูมิอากาศ

อบอุ่นโดยเฉพาะช่วงตั้งแต่เดือนตุลาคม-มีนาคม	ที่

ญี่ปุ่นอากาศเย็นถึงหนาวจัด	ไม่สามารถท�ากิจกรรม

กลางแจ้งได้	อากาศอบอุ่นที่เชียงใหม่ช่วยกระตุ้นให้

ท�ากิจกรรมกลางแจ้ง	ส่งผลให้มีสุขภาพดี	 (3)	สนใจ

และชอบการท่องเที่ยว	 วัฒนธรรมทางเอเชียโดย

เฉพาะไทย	และความเป็นกึ่งเมืองกึ่งชนบทเชียงใหม่	

(4)	ต้องการอิสระ	และท�ากิจกรรมท่ีตนเองชอบได้	

(5)	อัธยาศัยของคนในท้องถิ่น	และกฎเกณฑ์ของ

สังคมไทย	(6)	อื่นๆ	ได้แก่	การติดตามมากับสมาชิก

ในครอบครัว	และการเลี่ยงผลกระทบจากภัยพิบัติ

ทางธรรมชาติที่ญี่ปุ่น	

	 6.1.3	 ลักษณะกิจกรรมของคนญี่ปุ่นขณะ

ที่พ�านักอยู่ที่เชียงใหม่

	 ลักษณะกิจกรรมของคนญ่ีปุ ่นขณะที่

พ�านักอยู่ท่ีเชียงใหม่สามารถแบ่งออกเป็น	2	ส่วน

ใหญ่	คือ	กิจกรรมในชีวิตประจ�าวัน	และกิจกรรม

ยามว่าง	รายละเอียดดังนี้

	 (1)	 กิจกรรมในชีวิตประจ�าวัน	แบ่งออก

เป็น	3	ส่วน	คือ	กิจกรรมตามหลักชีวภาพ	 ได้แก่	

การรับประทานอาหารญี่ปุ่น	และอาหารไทย	การ

ท�าอาหารญี่ปุ่น	กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสังคม	ได้แก	่

การซ้ือของต่างๆ	 เช่น	 โทรศัพท์มือถือ	รถยนต์	 รถ

มอเตอร์ไซต์	การตรวจสุขภาพประจ�าปี	และการใช้

เวลาตามอิสระซึ่งขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

	 (2)	ลักษณะกิจกรรมยามว่าง	แบ่งออกเป็น	

3	กิจกรรม	 ได้แก่	การออกก�าลังกาย	 เช่น	กอล์ฟ	

ปิงปอง	ฟิตเนต	โยคะ	เป็นต้น	การเรียน	เช่น	ภาษา

ไทย	เครื่องปั้นดินเผา	ทอผ้า	และอื่นๆ	เช่น	วาดรูป 

ปลูกผัก	 เล่นเกมไพ่	 อ่านหนังสือ	 ถนอมอาหาร	

กิจกรรมเหล่านี้มีทั้งกิจกรรมที่ท�าอยู่แล้วญี่ปุ่น	 เช่น	

คุณ	L	ตอนท่ีอยู่ญ่ีปุ่นมักน�าผักมาถนอมอาหาร	 ซ่ึง

ท่ีเชียงใหม่ไม่มีผักญี่ปุ่นบางชนิด	 รวมถึงมีวัตถุดิบ

ที่ญี่ปุ่นไม่มี	 จึงทดลองน�าวัตถุดิบที่หาได้มาท�าการ

ถนอมอาหาร	 เช่น	ท�าแยมกระเจี๊ยบ	และคุณ	A	มี

กิจกรรมที่พึ่งเริ่มท�าที่เชียงใหม่	เช่น	การเรียนร�าไทย

และเต้นแอโรบิก	

	 6.1.4	การเข้ากลุ่มคนญี่ปุ่น

	 การติดต ่อแลกเปลี่ยนกับคนญี่ปุ ่นใน

เชียงใหม่	ตั้งแต่ช่วงปลายศตวรรษท่ี	20	คนญี่ปุ่น

เดินทางมาพ�านักระยะยาวท่ีเชียงใหม่เพ่ิมข้ึน	และ

เพิ่มขึ้นทุกปี	ยกตัวอย่างกลุ่มคนญี่ปุ่น	5	กลุ่ม	ได้แก่	

	 (1)	Chiangmai	Longstay	Life	Club: 

CLL	(チェンマイ・ロングステイ・ライフの会) 

	 (2)	Teijyusha	tsudoi	no	kai	in	Chiang-

mai	(チェンマイ定住者集いの会) 

	 (3)	Chiangmai	Welfare	Association  

(チェンマイ福祉の会) 

	 (4)	 The	 Tropical	 Livener’s	 Club	 

(南国暮らしの会) 

	 (5)	Chiang	Mai	Japanese	Association	

(チェンマイ日本人会)

	 เม่ือคนญี่ปุ่นท่ีเพ่ิงมาพ�านัก	หรือผู้ท่ีพ่ึงมา

พ�านักนั้นต้องการข้อมูลข่าวสารจากคนญี่ปุ่นที่มา

อยู่ก่อนหน้าและมีข้อมูล	ท�าให้คนญี่ปุ่นตั้งกลุ่มคน

ญี่ปุ ่นขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการร่วมกัน	

โดยมีจุดประสงค์ต่างๆ	ได้แก่	การให้และรับข้อมูล

ที่จ�าเป็นต่อการด�าเนินชีวิตที่เชียงใหม่และความ 

ช่วยเหลือต่างๆ	 เช่น	การเปลี่ยนแปลงระเบียบการ
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ยื่นขอวีซ่า	การซื้อมือถือ	การท�าใบขับขี่ยานยนต	์

เป็นต้น	 	การท�ากิจกรรมร่วมกันกับคนญ่ีปุ่น	 เช่น	

กอล์ฟ	ซอฟท์บอล	ท่องเที่ยว	อาสาสมัคร	ภาษาไทย	

วิธีการใช้	 Line	และการต่อรองกับสถานประกอบ

ธุรกิจต่างๆ

	 6.1.5	 ลักษณะคนไทยที่คนญี่ปุ ่นติดต่อ

แลกเปลี่ยน

	 ลักษณะของคนไทยที่คนญ่ีปุ ่นติดต ่อ

แลกเปลี่ยนด้วยแบ่งออกได้เป็น	 4	ประเภทตาม

วัตถุประสงค์ในการติดต่อแลกเปลี่ยน	ได้แก่	

	 กลุ ่มที่ 	 1	 กลุ ่มนักเรียน	 นักศึกษา	 มี

ลักษณะการติดต่อเพื่อการแลกเปลี่ยนความรู้ทาง

ภาษาและวัฒนธรรม	กล่าวคือ	คนญี่ปุ่นสอนภาษา

ญ่ีปุ ่น	 และวัฒนธรรมญี่ปุ ่น	 เช่น	 มารยาทในพิธ ี

ชงชา	การสวมชุดยูตากะ	โดยท�ากิจกรรมทั้งในสถาน

ศึกษาแบบเป็นทางการและแบบส่วนบุคคล	และ 

ผู ้เรียนส่วนใหญ่เป็นนักเรียนและนักศึกษาไทยที่

เรียนภาษาญี่ปุ่นเป็นวิชาเอก	

	 กลุ่มที่	2	กลุ่มคนท�างาน	ผู้ขายสินค้าและ

บริการ	โดยเฉพาะผู้เจาะกลุ่มลูกค้าญี่ปุ่นวัยเกษียณ	

ลักษณะการติดต่อคือ	คนญ่ีปุ่นขอความช่วยเหลือ

ด้านข้อมูลและบริการต่างๆ	 เพ่ือเพ่ิมความสะดวก

สบายขณะด�าเนินชีวิตอยู่ที่เชียงใหม่	 เช่น	ขอความ

ช่วยเหลือจากครูสอนภาษาไทย	แผนกบริการลูกค้า

ญี่ปุ่น	พนักงานร้านอาหาร	พนักงานในสนามกอล์ฟ	

โค้ชกีฬา	ล่าม	พนักงานขับรถต่างๆ	เป็นต้น	

	 กลุ ่มที่	 3	 ผู ้ที่พักอยู ่ในละแวกเดียวกัน 

รวมถึงผู ้ที่พบเจอบ่อยในชีวิตประจ�าวัน	 ลักษณะ

การติดต่อคือ	 คนญี่ปุ ่นกล่าวทักทายและพูดคุย

ด้วยเป็นภาษาไทยปนกับภาษาอังกฤษกับคนไทย

ที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นยาม	 แม่บ้านท�าความสะอาด

ที่พัก	 ร้านค้าและแผงลอยใกล้ๆ	 กับบริเวณที่พัก	

ประชาสัมพันธ์ของที่พัก	เป็นต้น	และ	

	 กลุ่มท่ี	4	ผู้ท่ีไม่ได้เก่ียวข้องโดยตรง	กล่าว

คือคนญี่ปุ่นเลือกที่จะเข้าไปในพื้นที่ที่มีคนไทยรวม

ตัวกัน	 เช่น	 ในซูปเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ที่คนไทย

นิยมใช้บริการ	สถานท่ีพักท่ีส่วนใหญ่ผู้เข้าพักเป็น

คนไทย

	 6.1.6	ระยะเวลาที่มาอยู่เชียงใหม่

	 ระยะเวลาท่ีมาอยู ่ เชียงใหม ่สามารถ

เปลี่ยนแปลงได้ตามความสะดวกและความพึงพอใจ

ของแต่ละบุคคล	โดยแบ่งออกได้เป็น	3	กลุ่ม	ดังนี้

	 (1)	กลุ่มที่ระบุช่วงเวลาพ�านัก	ดังกรณี	คุณ	

T	ระบุว่าอีก	3	ปีจะกลับญี่ปุ่น	 เพราะหลานจะเข้า

เรียนช้ันประถมท่ีเชียงใหม่และช่วยเหลือตัวเองได้ 

แล้ว	ส่วนคุณ	V	กล่าวว่า	ช่วงเดือนตุลาคมถึงมีนาคม 

มีเพื่อนและคนรู้จักจากญี่ปุ่นมาเที่ยวเชียงใหม่และ

ร่วมท�ากิจกรรมด้วยกัน	หลังจากนั้นทุกคนกลับ

ญี่ปุ่นจึงท�าให้รู้สึกเหงาและเบื่อหน่ายกับชีวิตที่ไม่มี

กิจกรรม	

	 (2)	กลุ่มท่ียังไม่ระบุช่วงเวลาพ�านัก	หรือ

กลับประเทศญี่ปุ ่น	 ดังกรณีคุณ	 E	 ให้เหตุผลว่า	

หากป่วยจนไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ก็จะ 

เดนิทางกลบัญีปุ่น่	เพราะมัน่ใจระบบการดแูลผูส้งูอายุ 

และการรักษาที่ญี่ปุ ่นมากกว่าที่เชียงใหม่	 คุณ	O	

ให้เหตุผลว่าหากจ�านวนเงินบ�านาญที่ได้รับลดลง

เรื่อยๆ	ประกอบกับค่าครองชีพที่เชียงใหม่สูงขึ้นจน

ไม่สามารถด�าเนินชีวิตได้ก็จะเปลี่ยนสถานท่ีพ�านัก	

เช่น	 ไปพ�านักที่พม่า	 ลาว	กัมพูชา	หรือเวียดนาม

หรือพื้นที่ที่มีค่าครองชีพถูกกว่า

	 (3)	กลุ่มผู้ท่ีตัดสินใจแล้วว่าจะอยู่เชียงใหม่

ตลอดชีวิตดังกรณี	คุณ	R	ให้เหตุผลว่า	กฎระเบียบ

ทางสังคมเชียงใหม่ไม่เคร่งครัด	 เช่น	 การมาสาย

ไม่มีปัญหา	แต่งตัวได้ตามสบาย	ท�าให้รู ้สึกอิสระ

มากกว่าที่ญี่ปุ่น	คุณ	K	กล่าวว่า	ชอบประเทศไทย

มากจนอยากขายทรัพย์สินทุกอย่างท่ีญ่ีปุ่นแล้วย้าย
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มาอยู่ไทยมานานแล้ว	 คุณ	U	กล่าวว่า	พอตนเอง

เข้าสู ่ช่วงอายุ	 40	ปี	 รู ้สึกเริ่มสนใจประเทศแถบ

เอเชีย	และชอบกรุงเทพมหานครมากและตัดสินใจ

อยู่ที่เชียงใหม่เน่ืองจากสามารถด�าเนินชีวิตได้อย่าง

สบายด้วยเงินบ�านาญ	และชอบการด�าเนินชีวิตที่

เชียงใหม่	 เช่น	ภาพของผู้หญิงไทยท�างานนอกบ้าน	

เมืองที่มีคนหนุ่มสาว	 คุณ	D	 แต่งงานกับภรรยา

ไทย	จึงตัดสินใจอยู่เชียงใหม่ตลอดชีวิต	คุณ	M	เป็น

ผู ้หญิงที่ชื่นชอบการเดินทางแบบ	backpacker	

และผู้หญิงเพียงล�าพังสามารถด�าเนินชีวิตได้อย่าง

ปลอดภัยและอยู่ได้ด้วยเงินบ�านาญที่เชียงใหม่

 6.2 นิยำมของกำรย้ำยถิ่นเพื่อเปลี่ยนวิถี

ชีวิต

	 จากการศึกษาสามารถสรุปลักษณะของ

ค�าว่าการย้ายถิ่นเพื่อเปลี่ยนวิถีชีวิต	หรือ	 lifestyle	

migration	ของกรณีศึกษาคนญี่ปุ่นในเชียงใหม่ออก

เป็นข้อๆ	ได้	ดังนี้

	 (1)	 โลกาภิวัตน์มีอิทธิพลท�าให้เกิดการ 

เคลือ่นย้ายรปูแบบใหม่แบบน้ี	โดยเฉพาะโลกาภวิตัน์ 

ด้านข้อมูลและเทคโนโลยี	 กล ่าวคือ	 คนญี่ปุ ่น 

ค้นคว้าหาข้อมูลจากทางอินเตอร์เน็ต	และหนังสือ

ก่อนตัดสินใจเคลื่อนย้าย	และเดินทางโดยเครื่องบิน	

ใช้เวลาจากญี่ปุ่นมาไทยประมาณ	6	ชั่วโมง	การหา

ข้อมูลล่วงหน้าและเทคโนโลยีการบินนี้ช่วยให้คน

ญี่ปุ ่นตัดสินใจด้วยตัวเอง	และเดินทางจากที่หนึ่ง

ไปยังอีกที่หนึ่งได้ด้วยตัวเองอย่างรวดเร็ว	ดังนั้น	จึง

กล่าวได้ว่าโลกาภิวัตน์มีผลท�าให้ผู้คนสามารถเลือก

สถานที่และรูปแบบในการด�าเนินชีวิตที่ตนใฝ่ฝันได้	

	 (2)	การย้ายถิ่นเพื่อเปลี่ยนวิถีชีวิตเป็นการ

เคลื่อนย้ายของประชากรจากประเทศเศรษฐกิจ

ใหญ่กว่าไปยังพ้ืนที่ที่เศรษฐกิจเล็กกว่า	 เนื่องจาก

การเคลื่อนย้ายประเภทน้ีไม่มีความจ�าเป็นต้อง

เคล่ือนย้ายเพ่ือรักษาชีวิตให้อยู ่รอดเหมือนแต่

ก่อน	และในหลายๆ	ประเทศปลายทางก็มีนโยบาย

และกลยุทธ์เพื่อดึงดูดให้ผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศที่

เศรษฐกิจดีกว่าเดินทางเข้ามา	 โดยเฉพาะข้อเสนอ

ด้านวีซ่า	 ในทางกลับกันไม่พบว่าประเทศเศรษฐกิจ

ใหญ่กว่ามีข้อเสนอพิเศษในลักษณะเดียวกันให้ผู้ที่

อยู่ในประเทศที่เศรษฐกิจเล็กกว่า	

	 (3)	 ผู ้ ท่ีเคลื่อนย้ายต้องมีคุณสมบัติตรง

ตามเงื่อนไขก�าหนด	 โดยเฉพาะเรื่องสัญชาติ	 อายุ	 

และฐานะทางการเงินเพื่อยื่นขอวีซ่าส�าหรับพ�านัก

นาน	 1	ปี	 เมื่อได้รับวีซ่าแล้วยังมีข้อห้ามท�างาน

หรือก่อกิจกรรมอันก่อให้เกิดรายได้ในท้องถ่ิน	กลุ่ม

ตัวอย่างในเชียงใหม่ส่วนใหญ่ถือสัญชาติญี่ปุ่น	อายุ

มากกว่า	 50	 ปี	 ใช้หลักฐานเงินฝากในธนาคาร

ของไทย	 800,000	บาท	 ส�าหรับคนญี่ปุ ่นที่ขาด

คุณสมบัติก็จะไม่สามารถยื่นขอขยายเวลาพ�านักใน

ประเทศไทยได้	 หรือหากพ�านักอยู่เกินระยะเวลา

วีซ่าก็จะถูกส่งตัวกลับประเทศ

	 (4)	 โดยทั่วไปสภาพแวดล้อมหรือสภาพ

สังคมจะเป็นปัจจัยผลักดันให้ผู้คนต้องเคลื่อนย้าย	

เช่น	 ภาวะแห้งแล้งอดยาก	 การอพยพลี้ภัย	 แต่

การเคลื่อนย้ายนี้เกิดจากความต้องการในระดับ

ปัจเจกบุคคลเอง	 เป็นการเคลื่อนย้ายด้วยความ

เต็มใจ	กลุ่มตัวอย่างรู้สึกว่ามีอิสระในการก�าหนด 

รูปแบบการด�าเนินชีวิต	มีพื้นที่หลีกหนีจากระบบ 

สังคมญี่ปุ่นได้	 เช่น	 เลือกท�าหรือไม่ท�ากิจกรรมได้	

กฎระเบียบที่ยืดหยุ่น	

	 (5)	 จุดประสงค์ในการเคลื่อนย้ายคือ 

เพื่อเลือกการด�าเนินชีวิตที่ดีกว่าทั้งทางกายและ

จิตใจ	 เช่น	 การเลือกอาศัยในพื้นที่ที่มีอากาศไม่

หนาวจัด	 มีความมีอิสระในการด�าเนินชีวิต	 การ

หาซ้ือสินค้าและบริการท่ีคุ้มค่ากว่า	ด�ารงชีพด้วย

เงินบ�านาญได้	 และการท�ากิจกรรมท่ีตนเองสนใจ	

เป็นต้น
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	 (6)	 รูปแบบการย้ายถิ่นนี้พัฒนามาจาก 

การท่องเที่ยวทั่วไป	 เป็นท่องเที่ยวแบบระยะยาว	

แล้วกลายเป็นส่วนหนึ่งของการย้ายถิ่นเพื่อวิถีชีวิต

ที่ใฝ่ฝัน	แต่อย่างไรก็ตามแม้บางคนต้องการอยู่ต่าง

ประเทศตลอดชีวิต	แต่ก็ไม่ต้องการเปลี่ยนสัญชาติ

	 รัฐบาลไทยสร้างนโยบายเพ่ือส่งเสริมการ

พ�านักระยะยาวในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของการ

ท่องเที่ยวรูปแบบหน่ึงซึ่งเน้นให้กลุ่มเป้าหมายมา

ใช้จ่ายในประเทศ	สร้างรายได้แบบระยะยาว	และ

ก�าหนดวีซ่าเฉพาะออกมา	 โดยอนุญาตระยะเวลา

พ�านักนานครั้งละ	1	ปี	แต่อย่างไรก็ตามจากผลการ

สัมภาษณ์เชิงลึกครั้งนี้พบว่าคนญี่ปุ ่นในเชียงใหม่

จ�านวนมากเข้ามาพ�านักระยะยาวเพื่อการด�าเนิน

ชีวิตตามที่ตนประสงค์	และจ�านวนไม่น้อยขอขยาย

ระยะเวลาเรื่อยๆ	อย่างไม่ก�าหนดระยะเวลาพ�านัก

แน่นอน	ท�าให้คนญี่ปุ ่นสามารถเลือกรูปแบบการ

ด�าเนินชีวิตที่เชียงใหม่ได้หลากหลายรูปแบบ	 เช่น	

พ�านักเฉพาะฤดูกาล	พ�านักตลอดปี	 เป็นต้น	และ

พบว่ามีผู้ที่พ�านักมานานถึง	18	ปี	และบางส่วนไม่

ต้องการกลับไปญ่ีปุ่น	 เน่ืองจากคนกลุ่มน้ีพึงพอใจ

กับการด�าเนินชีวิตที่เชียงใหม่มากกว่า	 ซึ่งน�าไปสู่

ปรากฏการณ์การย้ายถ่ินเพ่ือเปลี่ยนวิถีชีวิต	 (life-

style	migration)	ผ่านรูปแบบการท่องเที่ยวแบบ

ลองสเตย์

7. บทสรุป
	 การย้ายถ่ินเพ่ือเปล่ียนวิถีชีวิตเกิดขึ้นโดย

ความต้องการในระดับปัจเจกบุคคล	ส่วนมากเป็น 

การเคลื่อนย้ายของผู ้คนจากพื้นที่ที่ เศรษฐกิจดี

กว่าไปยังพ้ืนที่ที่เศรษฐกิจด้อยกว่า	ผู้ที่เคลื่อนย้าย 

มีฐานะในระดับหนึ่งที่สามารถเดินทางไปต่าง

ประเทศได้	 ผู ้ย้ายถิ่นแสวงหารูปแบบการด�าเนิน

ชีวิตที่ตนเองปรารถนา	 เช่น	 อิสระในการด�าเนิน

ชีวิต	การซื้อหาสินค้าและบริการที่คุ้มค่าได้ด้วยเงิน

ที่มีจ�ากัด	ท�ากิจกรรมที่ตนเองสนใจได้	 ระยะเวลา

พ�านักข้ึนอยู่กับความพึงพอใจส่วนบุคคล	รูปแบบ

การย้ายถิ่นนี้พัฒนามาจากการท่องเที่ยวทั่วไป	เป็น

ท่องเที่ยวแบบลองสเตย์	 (Long-term	stay)	และ

น�าไปสู่การย้ายถิ่นเพื่อเปลี่ยนวิถีชีวิต	 (lifestyle	

migration)

	 คนญ่ีปุ่นวัยเกษียณเคลื่อนย้ายเพื่อตอบ

โจทย์ของชีวิตทั้งทางกายและทางใจ	 และส่ิงที่

ท�าให้คนญี่ปุ่นวัยเกษียณมาแสวงหาวิถีชีวิตใหม่ที่

เชียงใหม่	สรุปเป็นข้อๆ	ได้ดังนี้

	 (1)	การมีอิสระในการด�าเนินชีวิต	และมี

อิสรภาพจากกรอบทางสังคมญี่ปุ่น	กล่าวคือ	สังคม

ญี่ปุ่นมีกฎระเบียบทางกฎหมายเคร่งครัด	ต้องให้

ความร่วมมือในการท�ากิจกรรม	และการติดต่อทาง

สังคมแบบเคร่งครัด	 หากผู ้ใดไม่ปฏิบัติตามก็จะ

ถูกผลักให้ออกจากกลุ่มทางสังคม	แต่การมาอยู่ท่ี

เชียงใหม่ท�าให้ไม่ต้องวางตัวตามกรอบสังคมแบบ

ญี่ปุ่น	มีอิสระในการแต่งตัวและเลือกท�ากิจกรรมท่ี

ตนสนใจ	และกฎระเบียบของไทยท่ีมีความยืดหยุ่น

ท�าให้รู้สึกผ่อนคลาย	คนญ่ีปุ่นบางส่วนเลือกท่ีจะไม่

ติดต่อกับคนญี่ปุ่นด้วยกันเนื่องจากการคบหากับคน

ญี่ปุ่นยังคงต้องปฏิบัติตามมารยาทสังคมญี่ปุ่น	 ซึ่ง

เป็นกรอบก�าหนดอิสรภาพของตนเอง

	 (2)	 ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ	 กล่าวคือ

ค่าครองชีพท่ีเชียงใหม่ถูกกว่าท่ีญี่ปุ่น	หากจ่ายเงิน

ที่ญี่ปุ ่นกับที่ไทยราคาเท่ากัน	 คนญี่ปุ ่นวัยเกษียณ

พอใจที่จะจ่ายเชียงใหม่มากกว่า	 เพราะได้รับสินค้า

และบริการท่ีคุ้มค่ามากกว่า	นอกจากนี้	คนญ่ีปุ่นวัย 

เกษียณยังสามารถด�าเนินชีวิตได้ด้วยเงินบ�านาญ	ไม ่

ต้องน�าเงินออมออกมาใช้	 เนื่องจากวัยนี้มีความ 

อ่อนไหวเรื่องสุขภาพ	ต้องส�ารองเงินยามฉุกเฉิน
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	 (3)	สภาพแวดล้อมในการด�าเนินชีวิต	พบ

ว่าคนญี่ปุ ่นวัยเกษียณชอบพื้นที่สีเขียว	ภูเขาของ

เชียงใหม่	 และวัดจ�านวนมาก	 สภาพกึ่งเมืองกึ่ง

ชนบท	มีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่พอรับได้	มี

ห้างสรรพสินค้า	ซูปเปอร์มาร์เก็ตท่ีสามารถหาซื้อ

เครื่องปรุงอาหารญ่ีปุ่น	 โรงพยาบาลมีมาตรฐาน	มี

ล่ามภาษาญี่ปุ ่นบริการ	 เป็นต้น	 แม้ว่าระบบการ 

คมมนาคมและสาธารณูปโภคไม ่เท ่าเทียมกับ 

ที่ญี่ปุ่นแต่เพียงพอต่อการด�าเนินชีวิต

	 (4)	สังคมและวัฒนธรรมระหว่างญี่ปุ่นและ

ไทยที่ง่ายต่อการปรับตัว	คนญ่ีปุ่นสามารถด�าเนิน

ชีวิตภายใต้วัฒนธรรมญี่ปุ ่นและวัฒนธรรมไทยที่

เชียงใหม่ได้	 เช่น	สามารถซื้อเครื่องปรุงท�าอาหาร

ญี่ปุ ่นรับประทานเองได้	 การตีกอล์ฟกับเพื่อนคน

ญี่ปุ ่นโดยมีแคตดี้ไทยติดตาม	คนไทยเคารพและ

นอบน้อมต่อผู้อาวุโส	ท�าให้เวลาคนญ่ีปุ่นวัยเกษียณ

ขอความช่วยเหลือและเข้าหาได้ง่าย	นอกจากนี	้คน

ไทยวัยหนุ่มสาวนิยมบริโภคสินค้าและวัฒนธรรม

ญี่ปุ่น	มีความสนใจเรียนภาษาญี่ปุ่นและวัฒนธรรม

จากเจ้าของภาษา	 จึงท�าให้คนญ่ีปุ ่นวัยเกษียณ 

ไม่ต้องพยายามเข้าหาคนท้องถิ่นมาก

	 (5)	 การมีกลุ ่มคนญ่ีปุ ่นในเชียงใหม่ให้

ข้อมูลและความช่วยเหลือ	การมีกลุ่มท�าให้ผู้ที่จะ

ตัดสินใจเลือกมาพ�านักได้ง่ายขึ้น	 เพราะสามารถ

ขอค�าปรึกษาและเข้าถึงข้อมูลต่างๆ	 ได้ง่ายมากขึ้น	

นอกจากนี้	ในกลุ่มคนญี่ปุ่นยังมีกิจกรรมต่างๆ	ได้แก่	

แข่งขันกอล์ฟ	ท่องเที่ยว	 เรียนภาษาไทย	 เต้นร�า	

ซอฟท์บอล	งานฝีมือ	เป็นต้น	และเป็นช่องทางหนึ่ง

ที่ท�าให้เข้าร่วมท�ากิจกรรมกับคนไทยท้องถิ่นได้ง่าย

ขึ้น

	 นอกจากน้ี	การย้ายถ่ินเพื่อเปลี่ยนวิถีชีวิต

ของคนญ่ีปุ่นมีผลต่อสังคมไทย	 ซ่ึงคล้ายกับงานของ	

Ono	(2008)	ที่กล่าวถึงผลกระทบที่มาเลเซีย	ได้แก่	

(1)	 ก่อให้เกิดสินค้าและบริการรองรับวัยเกษียณ

ท่ีมาพ�านักในเชียงใหม่	 เช่น	 เคร่ืองปรุงส�าเร็จรูป

ส�าหรบัท�าอาหารญีปุ่่น	ล่ามภาษาญีปุ่่นในโรงพยาบาล	

ซึ่งท�าให้เกิดตลาดธุรกิจรูปแบบใหม่	 (2)	 น�าไปสู ่ 

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางครอบครัว	 เช่น	

คนญี่ปุ ่นวัยเกษียณแต่งงานกับคนไทย	 ซึ่งบาง

ครอบครัวมีลูกด้วยกัน	 (3)	รัฐบาลไทยออกนโยบาย

และสนับสนุนงบประมาณเพื่อส่งเสริมการลองสเตย	์

และออกวีซ่าเฉพาะ	 (4)	 วัยเกษียณมีศักยภาพใน

การเลือกพื้นที่ตนปรารถนาจะด�าเนินชีวิต	เนื่องจาก

วัยเกษียณรู ้สึกว ่าการใช้จ ่ายที่ เชียงใหม่คุ ้มค ่า

มากกว่าที่ญี่ปุ่น	และอากาศไม่หนาวจัด	ท�าให้ออก

ไปท�ากิจกรรมกลางแจ้งได้

	 สุดท้ายนี้	 เนื่องจากบทความนี้มีขอบเขต

จ�ากัดศึกษาเฉพาะคนญี่ปุ ่นวัยเกษียณ	 ซึ่งท�าให้ 

มองเห็นภาพปรากฏการณ์การย้ายถิ่นเพ่ือเปลี่ยน

วิถีชีวิต	(lifestyle	migration)	บางส่วนเท่านั้น	การ

ศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษาคนญี่ปุ ่นในวัยอื่น	 โดย

เฉพาะวัยแรงงาน	 ซ่ึงเป็นวัยท่ีมีจ�านวนมากที่สุด

ในประเทศไทย	 เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้นของ

ปรากฏการณ์การย้ายถ่ินเพื่อเปลี่ยนวิถีชีวิตของคน

ญี่ปุ่นในประเทศไทย	
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