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ถึงผู้อ่าน

Multicultural Association Familia Club ได้ด�าเนินโครงการ Duo Project ส�าหรับคู่

สมรสและครอบครัวตา่งวฒันธรรมนบัแตปี่ พ.ศ. 2551- 2553  หนงัสอืเร่ือง ความรัก

และการเป็นพอ่แมใ่นครอบครัวตา่งวฒันธรรม  จดัท�าขึน้เพ่ือคูส่มรสตา่งวฒันธรรม

ทกุครอบครัวท่ีวางแผนจะมีบตุร ใกล้จะมีบตุร หรือมีบตุรน้อยเป็นของตนเองแล้ว โดย

อาศยัพืน้ฐานข้อมลูและประสบการณ์ท่ีสัง่สมผา่นโครงการนี ้

หนงัสอืเลม่นีป้ระกอบด้วยข้อมลูเบือ้งต้นเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ระหวา่งคูส่มรส ความ

เป็นพอ่แม ่ตวัตนของเดก็ และการเรียนรู้สองภาษา และยงั:

• ให้ความรู้เก่ียวกบัความสมัพนัธ์ในขัน้ตอนตา่ง ๆ นบัจากการเร่ิมต้นชอบพอไปจนถึง

ความรัก

• บรรยายถึงชีวิตท่ีมีความแตกตา่งทางวฒันธรรม

• อธิบายถึงวิธีการสร้างวฒันธรรมท่ีสาม

• ให้ความรู้วา่ การก�าเนิดบตุรและการเป็นพอ่แมส่ง่ผลกระทบตอ่ชีวติและความ

สมัพนัธ์ของบคุคลทัง้สองอยา่งไร

• ให้ข้อแนะน�าเก่ียวกบัวธีิการสนบัสนนุตวัตนและการใช้สองภาษาของเดก็ท่ีเกิดใน

ครอบครัวตา่งวฒันธรรม
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หนงัสอืเลม่นีย้งัประกอบด้วยบทคดัยอ่จากเร่ืองราวของพอ่แมแ่ละเดก็ท่ีเตบิโตขึน้

จากครอบครัวตา่งวฒันธรรม

คณุสามารถศกึษาค�าถามในตอนท้ายบทด้วยตนเอง หรือหากมีเวลา  การได้พดูคยุ

แลกเปลีย่นความคดิเห็นกบัคูส่มรสในเร่ืองนีใ้ห้มากย่ิงขึน้ยอ่มจะเป็นการดีมาก

คณุจะหาข้อมลูเพ่ิมเตมิในหวัข้อท่ีเก่ียวข้องกบัคูส่มรสและครอบครัวตา่งวฒันธรรม

ได้ท่ีเวบ็ไซต์ของโครงการ Duo Project ท่ี www.familiaclub.fi/duo

โครงการ Duo Project ได้รับการสนบัสนนุทางการเงินจาก สมาคม Slot Machine 

Association (RAY) ของประเทศฟินแลนด์ และกระทรวงศกึษาธิการเป็นผู้สนบัสนนุ

การจดัพิมพ์หนงัสือเลม่นี ้

เราหวงัวา่หนงัสอืเลม่นีจ้ะจดุประกายความสนใจให้คณุได้มีโอกาสพดูคยุกนัอยา่ง

เกิดประโยชน์!

เฮลซิงกิ, 1 พฤศจิกายน 2553

ฮานนา คนินเูน็น  

ผู้จดัการโครงการ

โครงการ Duo Project ส�าหรับคูรั่กและครอบครัวตา่งวฒันธรรม
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จากความเสน่หาสู่ความรัก 

นิยายรักเบาสมองสว่นใหญ่มกัจบลงท่ีคูรั่กทัง้สองได้อยูร่่วมกนัในท่ีสดุ ซึง่ก็ไมต่า่งจาก

เร่ืองของเจ้าหญิงเจ้าชายในเทพนิยาย หรือพระเอกนางเอกในภาพยนตร์ท่ีในตอนท้าย

ทัง้คูก็่ได้อยูด้่วยกนัอยา่งมีความสขุตลอดไป

ความสมัพนัธ์ในชีวติจริงไมจ่�าเป็นวา่จะต้องด�าเนินรอยตามนีเ้สมอไป ความสมัพนัธ์

ฉนัท์คูรั่กมีพฒันาการหลายขัน้ตอน เร่ิมจากการท่ีคนสองคนตกหลมุรักกนั หลงัจากท่ี

พบวา่ตา่งคนตา่งมีบางสิ่งบางอยา่งท่ีนา่สนใจ มีความสขุเม่ือพบวา่มีความรู้สกึต้องตรง

กนั และพบวา่มีหลายอยา่งในตวัเราคล้ายคลงึกบัคนท่ีเรารัก ความเหมือนท่ีสมัผสัได้

เหลา่นีน่ี้เองท่ีท�าให้คนสองคนท่ีรักกนัมีความสมัพนัธ์ท่ีแนบแนน่ย่ิงขึน้ ผู้ ท่ีเพ่ิงตกอยูใ่น

ห้วงรักจะมองคูข่องตนในแงดี่เป็นพิเศษ และไมอ่าจมองเห็นข้อบกพร่องของกนัและกนั 

มีเพียงสิ่งดีๆ ท่ีจะเตมิฝันให้สมบรูณ์ 

หลงัจากมนต์รักเร่ิมจางลง ความแตกตา่งก็คอ่ย ๆ ปรากฏให้เห็น พฒันาขัน้แรกของ

ความรักสิน้สดุลงเม่ือคูรั่กสามารถสงัเกตเห็นความเหมือนและความตา่งของกนัและ

กนั และเร่ิมเข้าสูข่ัน้ตอนการปรับตวั คูรั่กจะพบวา่คนรักของตนไมไ่ด้มองชีวติในแบบ

เดียวกนั และแงม่มุท่ีแตกตา่งเหลา่นีก็้ท�าให้เกิดข้อขดัแย้งขึน้มาได้

สิ่งท่ีมีผลกระทบตอ่การใช้ชีวติร่วมกนัของคูรั่กตา่งวฒันธรรมได้แก่ ลกัษณะนิสยั

และภมิูหลงัทางวฒันธรรม ในขัน้ตอนการปรับตวั ทัง้คูเ่ร่ิมตระหนกัถึงความแตกตา่ง

ของลกัษณะนิสยัและภมิูหลงัทางวฒันธรรม และบางครัง้สิ่งท่ีเคยท�าให้คนรักของตน

มีความพิเศษและนา่ประทบัใจในตอนแรกได้แปรเปลีย่นมาเป็นความนา่ร�าคาญ ความ

คดิท่ีจะเปลีย่นตวัตนของคนรักเร่ิมผดุขึน้ในใจ “คณุจะเปลีย่นตวัเองให้เหมือนฉนัอีก

สกัหนอ่ยจะได้ไหม” ในระหวา่งขัน้ตอนของการปรับตวั คูรั่กตา่งหาวธีิท่ีจะหลอมรวม

สิ่งท่ีเป็นความเหมือนเข้าด้วยกนั และพยายามยอมรับสิ่งท่ีท�าให้เกิดความตา่ง คน
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ทัง้คูอ่าจต้องเผชิญศกึในการสร้าง “ความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศ” ท่ีจ�าเป็นต้องน�า

ขนบธรรมเนียมทางวฒันธรรมและคา่นิยมของแตล่ะฝ่ายมาปรับให้ลงตวั

ในระหวา่งชว่งของการปรับตวันี ้ทัง้คูเ่ร่ิมคุ้นเคยกบัการใช้ชีวติร่วมกนั คูส่มรสบางคู่

อาจเคยผา่นความรู้สกึผิดหวงัและอาจถามตนเองวา่ “น่ีฉนัเลอืกคนผิดหรือเปลา่หนอ เรา

ตา่งกนัเกินไปใชไ่หม” การท่ีจะผา่นชว่งแห่งการปรับตวัท่ีซบัซ้อนนีไ้ปได้นัน้ ไมใ่ชเ่ร่ืองยาก

เลย ถ้าทัง้คูส่ามารถยอมรับความแตกตา่งเหลา่นัน้โดยรู้สกึวา่อีกฝ่ายก็เข้าใจตน ในการนี ้

ทัง้สองฝ่ายจ�าเป็นต้องรู้จกัผอ่นปรนและสามารถหาข้อประณีประนอมท่ีไมบี่บบงัคบัให้

ฝ่ายหนึง่ฝ่ายใดต้องเลกิราความต้องการพืน้ฐานของตนไป กลา่วคือ สิ่งท่ีแตล่ะคนรู้สกึวา่

เป็นสิ่งส�าคญัอยา่งย่ิงตอ่การใช้ชีวติและความสมัพนัธ์ฉนัท์คูรั่ก

หากทัง้คูผ่า่นหลมุพรางของชว่งแห่งการปรับตวัไปได้ ก็จะเข้าสูข่ัน้ตอนของ “ความ

รัก” ความรักเป็นเสมือนข้อผกูมดัของความสมัพนัธ์นี ้ทัง้สองฝ่ายรู้สกึถึงการเป็นท่ี

ยอมรับในตวัตนและเป็นท่ีรับฟัง ทัง้คูย่อมรับวา่ความสมัพนัธ์ของพวกเขา หรือแม้แตต่วั

ตนของเขาทัง้สองมีการเปลีย่นแปลงอยูเ่สมอ และใชว่า่จะต้องเห็นพ้องต้องกนัไปเสียทกุ

เร่ือง พวกเขายงัเข้าใจด้วยวา่ไมมี่ความสมัพนัธ์ใดจะคงอยูต่ายตวัตลอดไป แตจ่�าเป็นต้อง

กระท�าการบางอยา่งเพ่ือรักษาความสมัพนัธ์นัน้ไว้ให้ราบร่ืน สิ่งท่ีนา่ยินดีก็คือ ทัง้สองฝ่าย

สามารถหวนคืนสูป่ระสบการณ์แรกรักและตกหลมุรักกนัได้อีกครัง้แล้วครัง้เลา่

ความสมัพนัธ์ท่ีดีระหวา่งกนัหมายถึงการเปิดรับอารมณ์ความรู้สกึและความต้องการ

ของกนัและกนั การเตมิเตม็ความต้องการดงักลา่วจะต้องเกิดขึน้เป็นสดัสว่นโดยตรงกบั

ความพอใจหรือไมพ่อใจท่ีคูค่รองของคณุมีตอ่ความสมัพนัธภาพนี ้ จงึเป็นเร่ืองส�าคญั

อยา่งย่ิงท่ีคณุจะต้องบอกเลา่ถึงความปรารถนาและความต้องการให้คูข่องคณุรู้  ไมมี่ใคร

อา่นใจอีกฝ่ายได้ การพดูคยุอยา่งเปิดเผยคือหวัใจส�าคญัในการสร้างความเข้าอกเข้าใจ

ระหวา่งกนั และทัง้สองฝ่ายก็มีหน้าท่ีท่ีจะต้องสร้างบทสนทนาท่ีเกิดประโยชน์ ทกัษะใน

การพดูและการฟังจงึมีคา่เสมือนโซท่องท่ีจะคล้องความสมัพนัธ์เอาไว้
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การสือ่สารอย่างมีประสิทธิภาพเป็นพืน้ฐานของความสมัพนัธ์ฉนัท์คู่รกัทีมี่ความสขุ 
แต่ก็ไม่ใช่เร่ืองง่ายเสมอไป โดยเฉพาะอย่างย่ิง เมือ่ทัง้สองฝ่ายไม่ไดพ้ดูคยุกนัดว้ย
ภาษาแม่ของตนเอง  จึงเป็นเร่ืองส�าคญัทีท่ัง้คู่ตอ้งมัน่ใจว่าจะสามารถใชภ้าษาใดสกั
หน่ึงภาษาเป็นหลกัในการสนทนาไดเ้ป็นอย่างดี และควรเรียนภาษาแม่ของอีกฝ่ายแม้
เพียงสกันิดก็ยงัดี นอกจากจะสร้างปฏิสมัพนัธ์ดว้ยการสือ่สารดว้ยวาจา ก็ยงัสามารถ
ใชก้ารสือ่สารทางกายไดด้ว้ย ทกัษะเหล่านีเ้ป็นส่ิงทีเ่รียนรู้ไดแ้ละควรค่าแก่การศึกษา
เป็นอย่างย่ิง กฏทองของการสือ่สารไดแ้ก่

• เรียบเรียงค�าพดูให้ดีเพ่ือให้อีกฝ่ายหนึง่เข้าใจคณุได้งา่ย และไมก่่อให้เกิดความเข้าใจ

ผิด พดูกบัอีกฝ่ายด้วยความเคารพ

• ในขณะท่ีฟัง จงเอาใจเขามาใสใ่จเรา พยายามเข้าใจสถานการณ์ของเขาหรือเธอ 

แม้วา่คณุจะมีความเห็นขดัแย้งกนัในเร่ืองนี ้

ตอนทีเ่พ่ิงรู้จกักนั ผมแปลกใจทีพ่บว่าเรามีอะไรทีเ่หมือนกนัมาก เราหวัเราะในเร่ือง
เดียวกนั ชืน่ชมส่ิงเดียวกนัและวางอนาคตไปในทางเดียวกนั ผมยงัสงัเกตเห็นความ
แตกต่างระหว่างเราดว้ย แต่นัน่ก็ไม่ใช่เร่ืองส�าคญันกัเพราะเรามีช่วงเวลาทีดี่ร่วมกนั
มากเหลือเกิน แต่แลว้อยู่ ๆ ส่ิงต่าง ๆ ก็เปลีย่นไป ผมไม่เขา้ใจว่าอะไรทีท่�าใหเ้กิดความ
เปลีย่นแปลงนัน้ อาจเป็นเพราะฤดูหนาวทีย่าวนานและมืดทึมของฟินน์แลนด์ หรือ
จะเป็นเพราะคิดถึงเพือ่นฝงูเก่า ๆ ทีป่ระเทศของผมก็ไม่รู้ เธอพบว่าไม่ใช่เร่ืองง่ายที่
จะเขา้ใจตวัผมและบอกผมในภายหลงัว่า เธอรู้สึกละอายใจทีต่ว้เธอเป็นตน้เหตใุหเ้รา
ตอ้งอยู่ในฟินน์แลนด์ ตอนนีเ้ราไดม้าถึงจดุทีเ่ราสามารถยอมรบัความแตกต่างของกนั
และกนัได ้เราไม่ไดเ้ห็นพอ้งตอ้งกนัในทกุเร่ืองและไม่ใช่ว่าจะตอ้งเป็นอย่างนัน้หรอก 
บางทีเราสองคนอาจเหมาะกบังานการเมืองระหว่างประเทศเพราะตอนนีเ้ราเป็นนกัร
อมชอมทีเ่ก่งมาก! (สามีในครอบครวัต่างวฒันธรรม)
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ค�าถามเพื่อใชใ้นการสนทนา

อะไรท่ีท�าให้คณุประทบัใจและหลงรักคูค่รองของคณุ สิง่ใดท่ีท�าให้คนรักของคณุมีความพิเศษกวา่คนอ่ืน
ความสมัพนัธ์ฉนัท์คูรั่กท่ีดีมีลกัษณะอยา่งไร
คณุคาดหวงัอะไรจากความสมัพนัธ์ฉนัท์คูรั่ก
คณุคาดหวงัอะไรจากคูข่องคณุบ้าง
คณุต้องการอะไรจากความสมัพนัธ์ฉนัท์คูรั่ก
ความสมัพนัธ์ฉนัท์คูรั่กในลกัษณะใดท่ีท�าให้คณุมีความสขุ 
อะไรบ้างท่ีท�าให้เราอยูร่่วมกนัได้
ในขณะนี ้คูค่รองของคณุมีความกงัวลใจในเร่ืองใด
มีอะไรบ้างท่ีท�าให้คูค่รองของคณุมีความสขุได้
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ความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรม

วฒันธรรมประกอบด้วยรายละเอียดตา่ง ๆ ท่ีสง่ผา่นจากรุ่นถึงรุ่น ไมว่า่ในเร่ืองของ

ภาษา อปุนิสยัและขนบธรรมเนียม  มนษุย์เรามองคา่นิยมท่ีเป็นลกัษณะเฉพาะใน

วฒันธรรมของตนวา่เป็นสิ่งท่ีมีความส�าคญั และใช้แนวคดิจากสิ่งนีเ้ป็นตวัก�าหนดวา่ 

สิ่งใด “ปกต”ิ และ “ไมป่กต”ิ  อะไรเป็นท่ี “ต้องการ” และ “ไมต้่องการ” วธีิการตา่ง ๆ ท่ี

เราใช้ในการแสดงตวัตนและความรู้สกึ ไมว่า่จะเป็นความสขุหรือความเศร้า ความพงึ

พอใจหรือความนา่ร�าคาญ ได้รับอิทธิพลมาจากภมิูหลงัทางวฒันธรรมของเราเชน่กนั 

กลา่วคือ พวกเราทกุคนล้วนเป็นผลติผลของวฒันธรรมท่ีเราเตบิโตขึน้มาไมว่า่ทางใด

ทางหนึง่ วฒันธรรมยงัสง่ผลตอ่การมองโลกและการตีความประสบการณ์ของเราอีก

ด้วย คนเราอาจมองสถานการณ์หนึง่ๆ ตา่งกนัไป และแม้วา่การตีความของแตล่ะคนจะ

ไมเ่หมือนกนั  แตก็่ถือวา่เป็นสิ่งท่ีถกูต้องตามวถีิของแตล่ะฝ่าย

ความแตกตา่งทางวฒันธรรมน�าสูปั่ญหาท่ีท้าทายตอ่ความสมัพนัธ์ของคูรั่กตา่ง

วฒันธรรม ในขณะท่ีความแตกตา่งทางลกัษณะนิสยัและมมุมองตอ่โลกไมไ่ด้ก่อให้เกิด

ปัญหาเสมอไป หลายคนก็เคยพบรักกบัคนท่ีนา่เบ่ือและเดาใจไมไ่ด้เหมือนตวัเองก็มี

อปุนิสยัท่ีตรงกนัข้ามกนัอาจชว่ยสง่เสริมซึง่กนัและกนั ท�าให้ความสมัพนัธ์ของพวก

เขามีความสมดลุและกลมเกลยีวย่ิงขึน้ ยกตวัอยา่งเชน่ คนท่ีสขุมุ พดูน้อยอาจพบวา่

เป็นเร่ืองดีท่ีคูรั่กจะเป็นฝ่ายจดัการในเร่ืองการเข้าสงัคม คนท่ีชอบพดูโดยไมค่ดิอาจ

เรียนรู้จากอีกฝ่ายวา่ควรรู้จกัคดิให้รอบคอบเสยีก่อน เชน่เดียวกนั ผู้ ท่ีมาจากวฒันธรรม

ท่ีเน้นหนกัในเร่ืองความเป็นสว่นตวัอาจช่ืนชอบความคดิท่ีเปิดกว้างของคูส่มรสในการ

สร้างครอบครัว และคนท่ีมาจากวฒันธรรมชมุชนอาจชอบท่ีได้มีโอกาสตดัสนิใจได้โดย

อิสระย่ิงขึน้
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มนษุย์เราตา่งมีข้อสมมตุฐิานและความฝังใจเก่ียวกบัวฒันธรรมตา่ง ๆ และบางครัง้

ก็เป็นความเข้าใจท่ีไมถ่กูต้อง คนภายนอกครอบครัวหรือแม้แตคู่ส่มรสเองยอ่มมีความ

ฝังใจเก่ียวกบัวฒันธรรมหนึง่ ๆ เชน่กนั ข้อสมมตุฐิานเก่ียวกบัวฒันธรรมอาจเป็นไปใน

เชิงบวกหรือเชิงลบก็ได้ และเป็นเร่ืองธรรมดาท่ีจะเป็นไปในแนวทางเดียวกบัท่ีสงัคมของ

ตนมอง

เพราะเรามาจากคนละประเทศ เพือ่นหลายคนจึงคิดว่าเราทัง้คู่มีความแตกต่างกนั
มาก ยกตวัอย่างเช่น ในตอนตน้ เราถูกตัง้ค�าถามเกีย่วกบัศาสนา ทัง้ๆ ทีเ่ราสองคน
ก็ไม่ไดเ้ป็นสมาชิกของชมุชนศาสนาไหน  เพือ่นมกัถามเกีย่วกบัความแตกต่างทาง
วฒันธรรมของเราอยู่บ่อยครัง้ ทัง้ทีจ่ริงๆ แลว้ ความแตกต่างซ่ึงเห็นไดช้ดัทีส่ดุใน
ชีวิตประจ�าวนัมีเพียงว่า ฉนัชอบดูแลบา้นใหส้ะอาดเรียบร้อยในขณะทีส่ามีของฉนั
ไม่เคร่งครดัต่อความเป็นระเบียบนกั!  ส่ิงทีท่�าใหฉ้นัแปลกใจก็คือ ฉนัเป็นฝ่ายติดต่อ
สือ่สารทัง้กบัครอบครวัตวัเองและครอบครวัของเขาบ่อยกว่า ฉนัเคยคิดว่าสามีจะเป็น
ตวัหลกัในเร่ืองนีม้ากกว่าฉนัเพราะนีเ่ป็นลกัษณะเฉพาะทีส่�าคญัในวฒันธรรมของเขา  
แต่ในเร่ืองของนิสยัใจคอแลว้ เราทัง้คู่เหมือนกนัมาก เราเป็นคนวู่วามง่ายแต่ยงัโชคดีที่
เราสงบอารมณ์ไดอ้ย่างรวดเร็ว!  (ภรรยาในครอบครวัต่างวฒันธรรม)

คูส่ามีภรรยาควรพิจารณาเก่ียวกบัเร่ืองของความฝังใจและความคาดหวงัตา่งๆ รวม

ถึงความแตกตา่งอนัเน่ืองมาจากลกัษณะนิสยัและภมิูหลงัทางวฒันธรรมของตน  และ

เปิดใจพดูคยุกนัในเร่ืองนี ้การสนทนาอยา่งตรงไปตรงมาชว่ยลดความเสีย่งท่ีจะเกิด

ความไมเ่ข้าใจกนัตลอดจนการตัง้ข้อสรุปผิดๆ  ทัง้ยงัชว่ยให้คนทัง้คูส่ามารถเข้าใจกนัได้
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ค�าถามเพื่อใช้ในการสนทนา

วฒันธรรมมีความหมายตอ่คณุอยา่งไร
ภมิูหลงัทางวฒันธรรมของคณุเป็นอยา่งไร
คณุเหน็วา่วฒันธรรมของคณุมีคณุคา่ในเร่ืองใดบ้าง
คณุเหน็วา่วฒันธรรมของคูส่มรสมีคณุคา่ในเร่ืองใดบ้าง
เหตกุารณ์ใดมีอิทธิพลให้คณุกลายเป็นคนเชน่นี ้

12
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วัฒนธรรมที่สามเกิดจากการผสม
ผสานวิถีชีวิตดั้งเดิมของสองวัฒนธรรม
เข้าด้วยกันและก่อกำาเนิดขึ้นเป็นวิถี
ใหม่

เม่ือวฒันธรรมของทัง้สองฝ่ายมาบรรจบกนัและสร้างปฏิสมัพนัธ์ตอ่กนั ได้ก่อให้เกิด

วฒันธรรมใหมท่ี่เรียกวา่ วฒันธรรมท่ีสาม คูส่มรสได้เลอืกองค์ประกอบบางสว่นจาก

สองวฒันธรรมมาใช้ และสร้างวถีิชีวติท่ีเป็นของตวัเองขึน้มา ซึง่ก็คือ วฒันธรรมท่ีสาม

นัน่เอง องค์ประกอบพืน้ฐานในเร่ืองนีไ้ด้แก่ คา่นิยม อาหารและขนบธรรมเนียม ทศันคติ

ตอ่บทบาททางเพศ เครือญาตแิละมิตรสหาย การตกแตง่บ้าน การพกัผอ่นวนัหยดุ และ

การเฉลมิฉลอง เป็นต้น วฒันธรรมท่ีสามได้หลอมรวมสิ่งท่ีดีท่ีสดุจากสองวฒันธรรมไว้

ด้วยกนั รวมถึงสิ่งท่ีทัง้สองฝ่ายเห็นพ้องต้องกนัวา่สามารถสร้างความพงึพอใจให้กบัเขา

ทัง้คู่

นอกจากการหลอมรวมแบบแผนเก่าเข้าด้วยกนั วฒันธรรมท่ีสามยงัสร้าง

ขนบธรรมเนียมใหม ่และท�าให้ครอบครัวมีอิสระท่ีจะเลอืกปฏิบตัติามแบบท่ีเหมาะสม

กบัพวกตนมากท่ีสดุ ยกตวัอยา่งเชน่ ครอบครัวอาจฉลองงานตา่ง ๆ ตามแบบแผนของ

ทัง้สองประเทศ น�าธรรมเนียมการฉลองท่ีไมเ่หมือนกนัมารวมไว้ในงานเดียวกนั หรือ

เฉลมิฉลองวนัส�าคญัตา่ง ๆ ด้วยพิธีการท่ีคดิขึน้ใหม่

การเข้าใจและเห็นคณุคา่ของวฒันธรรมทัง้ของตวัคณุเองและของคูส่มรสเป็น

หนทางท่ีงา่ยท่ีสดุในการสร้างวฒันธรรมท่ีสามท่ีใช้การได้และสามารถรักษาให้คงไว้ได้  

ค�ากลา่วท่ีวา่ คณุไมส่ามารถรักใครได้จนกวา่จะรู้จกัรักตวัเอง สามารถน�ามาใช้กบัเร่ือง
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ของวฒันธรรมได้เชน่กนั ในความสมัพนัธ์ตา่งวฒันธรรม การท่ีคณุจะช่ืนชมวฒันธรรม

หนึง่ต้องเร่ิมต้นจากการมีความรู้เก่ียวกบัวฒันธรรมนี ้ดงันัน้จงึเป็นเร่ืองส�าคญัท่ีทัง้สอง

ฝ่ายจะต้องรู้จกัไตร่ตรองเก่ียวกบัประสบการณ์และภมิูหลงัของตนเอง รวมถึงอิทธิพล

ของสิ่งเหลา่นีต้อ่ความชอบและสิ่งท่ีตนมองวา่เป็นเร่ืองส�าคญั ผู้ ท่ีจะสร้างวฒันธรรมท่ี

สามให้ใช้การได้จะต้องมีความเป็นตวัของตวัเองสงูและมีความคดิในเชิงบวกจนไมห่วัน่

ไหวกบัความแตกตา่ง บคุคลเหลา่นีต้้องมีความละเอียดออ่นตอ่ความต้องการของกนั

และกนั โดยท่ีไมจ่�าเป็นต้องล้มเลกิหลกัเกณฑ์การใช้ชีวติของตน

การสร้างและรักษาวฒันธรรมท่ีสามไว้จ�าเป็นต้องอาศยัการมีสว่นร่วมอยา่งจริงจงั

ของทัง้สองฝ่าย พวกเขาต้องสามารถพดูคยุกนัได้อยา่งตรงไปตรงมา แม้ในเร่ืองท่ียาก

จะแก้ไข และต้องมีความเคารพซึง่กนัและกนั วฒันธรรมท่ีสามจ�าเป็นต้องได้รับการปรับ

เปลีย่นตลอดเวลาเน่ืองจากครอบครัวมีการพฒันาไปตามขัน้ตอนของชีวติ สิ่งนีจ้�าเป็น

ต้องอาศยัความยืดหยุน่และความสามารถในการประนีประนอม

การสร้างวฒันธรรมท่ีสามเป็นงานท่ีคูส่มรสต้องท�าร่วมกนั “เราลงเรือล�าเดียวกนั 

พายไปในทิศเดียวกนั และสร้างสิ่งใหม่ๆ  ร่วมกนั” ชายผู้หนึง่ท่ีใช้ชีวติอยูก่บัความ

สมัพนัธ์ตา่งวฒันธรรมกลา่ว

ความคิดเกีย่วกบัเร่ืองเวลามีความแตกต่างไปในแต่ละวฒันธรรม ในประเทศฟินแลนด์ 
เรามกัท�าอะไรอย่างมีประสิทธิภาพ และคิดว่าเวลาเป็นเงินเป็นทอง สามีของฉนัมา
จากวฒันธรรมทีม่องเร่ืองของเวลาต่างออกไป การไปสายไม่ไดถู้กมองว่าเป็นการ
ท�าใหผู้อื้น่เสียเวลา หรือเป็นพฤติกรรมทีไ่ม่น่าเคารพ ฉนัเคยมีความคิดต่อตา้นความ
มีประสิทธิภาพของคนฟินแลนด์ ตลอดจนความคิดเกีย่วกบัเร่ืองเวลา ดงันัน้ ฉนัจึง
เห็นว่าความสามารถของสามีในการท�าอะไรไดอ้ย่างผ่อนคลายและใชเ้วลาอย่าง
ร่ืนรมย์กลายเป็นคณุสมบติัทีน่่าอิจฉา สามีของฉนัไม่เคยสนใจตารางเวลารถบสั  ไป
ทานอาหารเชา้ทีศู่นย์ดูแลเด็กเดย์แคร์  ไปร่วมงานเลีย้งของลูกๆ ล่าชา้  หรือท�าให้
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ตอ้งยกเลิกการประชมุ ชีวิตทีป่ราศจากก�าหนดเวลาตายตวัและการวางแผนไว ้ท�าให้
มีความเครียดนอ้ยลง บางครัง้การมีทศันคติทีผ่่อนคลายแบบนีอ้าจดีเสียย่ิงกว่าอะไร 
และความมีประสิทธิภาพของฉนักลบัเป็นตวัถ่วง เนือ่งจากเรามีความแตกต่างทาง
วฒันธรรม เราจึงจ�าเป็นตอ้งสร้างหลกัปฏิบติัของเราข้ึนมาเอง และประนีประนอม
ว่าจะจดัการเร่ืองการใชเ้วลาในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างไร (ภรรยาในครอบครวัต่าง
วฒันธรรม) 

ค�าถามเพื่อใชใ้นการสนทนา

มีขนบธรรมเนียมในวยัเดก็อะไรบ้างท่ีคณุต้องการเก็บรักษาและปลกูฝังไว้ในครอบครัวของคณุเอง 
มีขนบธรรมเนียมในวยัเดก็อะไรบ้างท่ีคณุเลกิปฏิบตัหิรืออยากจะยกเลกิโดยไมรู้่สกึเดือดร้อน 
คณุทัง้คูจ่ะน�าขนบธรรมเนียมและอปุนิสยัท่ีไมเ่หมือนกนัมาใช้ร่วมกนัในชีวิตประจ�าวนัได้อยา่งไร
มีขนบธรรมเนียมใหม ่ๆ อะไรบ้างท่ีคณุทัง้คูไ่ด้สร้างขึน้ หรืออยากสร้างขึน้
คณุมีขนบธรรมเนียมอะไรบ้างท่ีเก่ียวข้องกบัวนัหยดุ งานเลีย้ง หรือมือ้อาหาร
ในความเหน็ของคณุ ครอบครัวท่ีดีและมีความสขุมีลกัษณะอยา่งไร
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เมื่อมีสมาชิกคนที่สามในครอบครัว

เม่ือสมาชิกใหมถื่อก�าเนิดขึน้ ชีวติของผู้เป็นพอ่แมก็่เปลีย่นไปอยา่งหน้ามือเป็นหลงัมือ 

และมีผลให้ต้องเปลีย่นแปลงกิจวตัรท่ีท�าเป็นประจ�าทกุวนั ทัง้คูไ่มส่ามารถอยูเ่พ่ือกนั

และกนัเทา่นัน้เพราะลกูน้อยจ�าเป็นต้องได้รับความเอาใจใสใ่นทกุเร่ือง การถนอมความ

รักไปพร้อมกบัรับบทพอ่แมใ่ห้ได้อยา่งนา่พอใจเป็นเร่ืองท้าทายอยา่งท่ีสดุเร่ืองหนึง่ท่ีทัง้

สองจะต้องเผชิญร่วมกนั ของขวญัท่ีดีท่ีสดุท่ีพอ่แมจ่ะมอบให้ลกูได้ก็คือการรักกนัและ

กนัเพราะความรักระหวา่งพอ่แมจ่ะชว่ยสง่เสริมและสนบัสนนุพฒันาการของเดก็

ความเป็นพอ่แมเ่ป็นประสบการณ์พิเศษเฉพาะตวัท่ีมอบโอกาสมหาศาลให้ทัง้คู่

ได้พบความสนกุสนานและความสขุ แม้กระนัน้ สิ่งท่ีมาพร้อมกบัลกูน้อยก็คือความ

เหน็ดเหน่ือยและความขดัแย้งทางอารมณ์ การอดนอนและไมมี่เวลาสว่นตวัเป็นเร่ือง

ธรรมดาท่ีเกิดขึน้กบัพอ่แมท่กุคนท่ีมีลกูเลก็ๆ ความอดทนและความอดกลัน้คือบท

ทดสอบความสมัพนัธ์ของครอบครัวท่ีมีทารกในความดแูล

ไม่น่าเชือ่เลยว่า การมีลูกจะท�าใหค้วามสมัพนัธ์ระหว่างเราเปลีย่นไปจริงๆ เราเคย
มีเวลามากมายทีจ่ะอยู่ดว้ยกนัเพียงสองคน แต่ตอนนีก้ลบัตอ้งมาวุ่นวายอยู่กบัลูก 
ลูกสาวตวันอ้ยคนนีคื้อส่ิงทีดี่ทีส่ดุทีเ่กิดข้ึนกบัเรา เราชอบเล่นกบัแกและเฝ้าดูแก
เติบโตและมีพฒันาการต่างๆ ใหเ้ห็น มีเร่ืองใหม่ๆ เกิดข้ึนทกุวนั ขณะเดียวกนั เมือ่
นอนเหยียดยาวบนโซฟาตอนกลางคืนแลว้ผลอยหลบัหนา้ทีวี ฉนัอดนึกถึงเวลาทีมี่แต่
เราทีเ่ป็นผูใ้หญ่อยู่กนัสองคนไม่ได ้ฉนัรกัการมีชีวิตร่วมกบัลูกทกุวนั แต่ตอนนีค้วาม
สมัพนัธ์ระหว่างฉนักบัสามีดูไร้ชีวิตชีวาราวกบัหุ่นยนต์ ยงัดีทีเ่ราทัง้คู่ยอมรบัว่านีเ่ป็น
อีกขัน้ตอนหน่ึงของชีวิตทีห่ลีกเลีย่งไม่ได ้และคงไม่เป็นอย่างนีต้ลอดไป เราพยายาม
จดัสรรเวลาใหก้นัและกนั แต่ก็ไม่ใช่เร่ืองง่าย เพราะพอ่แม่ของฉนัไม่ไดอ้ยู่ในฟินแลนด์ 
และพอ่แม่สามีก็อาศยัอยู่อีกเมืองหน่ึง (ภรรยาในครอบครวัต่างวฒันธรรม)



17

ความเป็นพอ่แมป่ระกอบด้วยอารมณ์ความรู้สกึ ความรับผิดชอบ การตดัสนิใจ 

ข้อมลูความรู้ และการเรียนรู้สิ่งใหม ่ๆ  ถนนสูก่ารเป็นพอ่แมน่ัน้เป็นเร่ืองเฉพาะบคุคล ผู้

เป็นพอ่คนแมค่นจะได้รับประสบการณ์การเป็นพอ่แมท่ี่ตา่งกนัออกไปและมกัเกิดขึน้ใน

เวลาช้าเร็วไมเ่ทา่กนัด้วย การถือก�าเนิดของบตุรน้อยท�าให้พอ่แมไ่ด้มีโอกาสคดิถึงภมิู

หลงัของตน “ฉนัมาจากไหน ครอบครัวและพอ่แมฉ่นัเคยเป็นอยา่งใด ประเพณีและคา่

นิยมของครอบครัวฉนัเป็นอยา่งไร ฉนัจะสง่ตอ่สว่นใดให้กบัลกูของฉนับ้าง”

แนวคดิของการเป็นพอ่แมท่ี่ดีเกิดขึน้จากประสบการณ์ของตนเอง เม่ือรู้ตวัวา่ก�าลงั

จะมีลกู ผู้ ท่ีก�าลงัจะเป็นพอ่แมต่า่งมองย้อนกลบัไปถึงความสมัพนัธ์ของตนกบัพอ่แม ่

และใช้สิ่งนีส้ร้างความเป็นพอ่แมข่องตวัเองขึน้ ครอบครัวในวยัเดก็มีอิทธิพลอยา่งย่ิงตอ่

บทบาทการเป็นพอ่แมข่องพวกเขาเน่ืองจากเป็นแบบจ�าลองชนิดเดียวท่ีฝังอยูใ่นใจ เม่ือ

บตุรน้อยถือก�าเนิด แบบจ�าลองพอ่แมภ่ายในใจของคูส่ามีภรรยาจะถกูกระตุ้นให้เกิด

ขึน้ และมีบอ่ยครัง้ท่ีผู้เป็นพอ่แมไ่มเ่คยรู้วา่มีความแตกตา่งทางความคดิอนัเน่ืองมาจาก

ภมิูหลงัของตนจนกวา่จะถึงวนันี ้เร่ืองขดัแย้งท่ีเกิดขึน้โดยทัว่ไปได้แก่ การสอนกิริยา

มารยาท ระเบียบวนิยั หลกัเกณฑ์ในการเลีย้งดลูกูอนัเน่ืองมาจากโลกทศัน์หรือศาสนา

การท่ีจะอลุ้มอลว่ยในเร่ืองของวฒันธรรมและรูปแบบการเป็นพอ่แมไ่ด้นัน้ ทัง้คูต้่อง

สามารถพดูคยุกนัอยา่งเปิดเผยและบรรลขุ้อตกลงในเร่ืองตา่ง ๆ   ได้   ไมมี่รูปแบบท่ี

ถกูต้องตายตวัในเร่ืองนี ้ผู้เป็นพอ่แมส่ามารถก�าหนดวธีิการอนัเหมาะสมของตนเองได้  

และจะเกิดขึน้ได้งา่ยท่ีสดุหากทัง้คูไ่ด้มีโอกาสพดูคยุปรึกษากนัวา่ ในความคดิของตน 

อะไรคือสิ่งท่ีส�าคญัท่ีสดุในการสร้างครอบครัวและเลีย้งดลูกู ผู้เป็นพอ่แมย่งัจ�าเป็นต้อง

สามารถหาทางออกใหม ่ๆ และประนีประนอมกนัได้ เพราะการรับบทพอ่แมแ่ละการ

เลีย้งดลูกูมกัมีเร่ืองให้ต้องถกเถียงกนับอ่ยครัง้

ฉนักบัสามีครองชีวิตร่วมกนัมาสามปีแลว้ เราคิดว่ารู้จกักนัดี ไม่น่าเชือ่ว่าลูกจะท�าให้
ทกุอย่างเปลีย่นไปหมด ฉนัน�าสามีมาเปรียบเทียบกบัยอดคณุพอ่ของฉนั ในขณะที่
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เขาแสดงบทบาทพอ่โดยยึดแบบพอ่ของตวัเอง หลงัจากทีมี่เร่ืองกนัหลายครัง้ เราก็เร่ิม
เขา้ใจมากข้ึนทีละนอ้ยว่า ครอบครวัของเราตอ้งมีวิธีการของเราเอง ไม่จ�าเป็นตอ้งยึด
ตามตน้แบบของครอบครวัเดิม เราจึงไดส้ร้างวฒันธรรมทีส่ามข้ึน ฉนัอยากใหผู้ที้เ่ป็น
พอ่แม่ไดส้�ารวจภูมิหลงัของตนและคิดทบทวนถึงส่ิงทีค่าดหวงั การพดูคยุกนัอย่างตรง
ไปตรงมาจะช่วยใหค้ณุเป็นพอ่แม่ทีดี่ได ้หากจะใหพ้ดูเกีย่วกบัการเป็นพอ่แม่แลว้ ฉนั
ว่าเราตอ้งสร้างมนัข้ึนมาเองในครอบครวัของเรา (แม่ในครอบครวัต่างวฒันธรรม)

เชน่เดียวกบัการสร้างความสมัพนัธ์ฉนัท์คูรั่กท่ีมีประสทิธิภาพ สิ่งท่ีจ�าเป็นตอ่การ

บรรลบุทบาทพอ่แมท่ี่ดีได้อยา่งนา่พงึพอใจก็คือ คูส่มรสจะต้องมีความหวงั ความ

ต้องการ และความคาดหวงัท่ีต้องตรงกนั  ความหวงั ความต้องการ ความคาดหวงัเป็น

เร่ืองสว่นบคุคล แตมี่บอ่ยครัง้ท่ีสิ่งเหลา่นีม้กัถกูมองวา่เป็นสิ่งท่ีเห็นชดัอยูแ่ล้วและเป็น

เร่ืองสามญัส�าหรับทกุคน ยกตวัอยา่งเชน่ เม่ือสิ่งนีส้�าคญัตอ่ฉนั มนัก็ต้องส�าคญัตอ่คณุ

ด้วย  ผู้เป็นพอ่แมอ่าจต้องพบกบัเร่ืองแปลกใจหลายเร่ืองอยา่ง รวมถึงเร่ืองท่ีไมค่อ่ยนา่

ยินดีนกั นอกเสยีจากวา่พวกเขาจะได้เคยพดูคยุและท�าความตกลงกนัเก่ียวกบับทบาท

ความเป็นพอ่แมแ่ละการเลีย้งดบูตุรเอาไว้ก่อนหน้านีแ้ล้ว  ไมใ่ชค่วามคดิท่ีดีท่ีจะเฝ้า

ครุ่นคดิอยูใ่นใจ  หรือรอจนกวา่คูส่มรสของคณุจะเข้าใจคณุเองโดยท่ีคณุไมเ่คยปริปาก

พดู คณุยงัต้องระลกึไว้ด้วยวา่ แม้แตส่ิ่งท่ีวางแผนเอาไว้อยา่งรัดกมุแล้วก็ใชว่า่จะเกิดขึน้

ตามนัน้เสมอไป การเปลีย่นแปลงยอ่มเกิดขึน้ได้ตามความจ�าเป็นของสถานการณ์

คู่สมรสควรพดูคยุปรึกษากนัในเร่ืองต่างๆ ไวล่้วงหนา้ แต่ก็ควรเตรียมพร้อมส�าหรบั
ความจริงทีว่่า ความคิดเห็นของอีกฝ่ายอาจเปลีย่นไปเมือ่ถึงตอนทีมี่ลูกข้ึนมาจริงๆ 
แมว่้าแผนการและขอ้ตกหลงหลายอย่างไม่ไดเ้กิดข้ึนอย่างเป็นรูปธรรม ต่อใหเ้เราได้
เคยใคร่ครวญในเร่ืองนีม้าแลว้ ก็ใช่ว่าส่ิงนีจ้ะเป็นวิกฤติการณ์ทีร้่ายแรงในครอบครวั  
(แม่ในครอบครวัต่างวฒันธรรม) 



19

บทบาทการเป็นพอ่แมแ่ละความสมัพนัธ์ฉนัท์คูรั่กจะด�าเนินไปได้อยา่งดีท่ีสดุเม่ือ

ทัง้สองฝ่ายจริงจงัในเร่ืองนีท้ัง้ค�าพดูและการกระท�า รวมทัง้เตม็ใจท่ีจะยืดหยุน่และ

ประนีประนอมกนั ความสขุตามประสาพอ่แมล่กูไมไ่ด้หมายถึงชว่งเวลาท่ีคณุอยูร่่วม

กนักบัเจ้าตวัน้อยเทา่นัน้ การท่ีพอ่แมไ่ด้มีเวลาอยูด้่วยกนัตามล�าพงัก็เป็นเร่ืองส�าคญั

เชน่กนั  ไมจ่�าเป็นถึงกบัต้องไปทานดนิเนอร์มือ้ใหญ่กนัสองคนหรือใช้เวลาสดุสปัดาห์ใน

สปา แคห่าเวลาชว่งสัน้ๆ ในแตล่ะวนัจิบกาแฟกบัคนรัก หรือไปเดนิเลน่ด้วยกนัในขณะท่ี

เจ้าตวัเลก็นอนหลบัอยูก็่นา่จะเพียงพอแล้ว

 หลงัจากท่ีลกูเกิดขึน้มาในครอบครัว แม้คณุจะกลายเป็นพอ่เป็นแม ่แตอ่ยา่ลมืวา่

คณุคือชายหญิงคูห่นึง่เชน่กนั การหมัน่แสดงความรักตอ่คูข่องคณุอยา่งสม�่าเสมอด้วย

ค�าพดู การกระท�าและการแบง่ปันหน้าท่ีรับผิดชอบ จะชว่ยให้คณุรับบทบาทการเป็นพอ่

แมท่ี่สมบรูณ์และรักษาความสมัพนัธ์อนัแสนสขุไว้ได้ในคราวเดียวกนั
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ค�าถามเพื่อใช้ในการสนทนา

ครอบครัวในวยัเดก็ของคณุมีลกัษณะอยา่งไร
พอ่แมข่องคณุเป็นคนอยา่งไร
ขนบธรรมเนียมและคา่นิยมของครอบครัวคณุมีลกัษณะอยา่งไร มีอะไรบ้างท่ี
คณุอยากถ่ายทอดตอ่ถงึลกู
คณุอยากเป็นพอ่แมแ่บบไหน
คณุอยากให้คูค่รองของคณุเป็นพอ่แมแ่บบใด
อะไรท่ีคณุเหน็วา่มีความส�าคญัตอ่การเป็นพอ่แม่
มีสิง่ใดบ้างท่ีคณุต้องการให้คูข่องคณุร่วมมือด้วยในฐานะของความเป็นพอ่แม่
คณุจะใช้เวลาร่วมกนัโดยไมมี่ลกูได้อยา่งไรบ้าง

คณุสองคนจะท�าอะไรได้บ้างเพ่ือรักษาความสมัพนัธ์ระหวา่งกนัไว้

20
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ลูกที่เกิดจากครอบครัวต่างวัฒนธรรม
เป็นยิ่งกว่าส่วนผสมของเขาและเธอ
คนละครึ่ง

บคุลกิลกัษณะและความเป็นตวัของตวัเองในเดก็เร่ิมพฒันาขึน้ตัง้แตแ่รกเกิด และ

เพียงอายไุด้ไมก่ี่เดือน เดก็น้อยก็สามารถจ�าตวัเองในกระจกเงาได้  ความเข้าใจเบือ้งต้น

วา่ตนเองคือใครเร่ิมพฒันาตัง้แตอ่ยูใ่นวยัทารก ความเข้าใจในเร่ืองนีมี้อิทธิพลมาจาก

ประสบการณ์ท่ีเดก็ได้รับ ลกัษณะนิสยั และภมิูหลงัทางวฒันธรรมของพอ่แม่

เส้นทางสูก่ารเป็น “ฉนั” มีหลายขัน้ตอน การยดึมัน่ในตวัตนหรือการเป็นตวัของตวั

เองสัง่สมขึน้ในชว่งท่ีอยูใ่นวยัทารก วยัเรียนและวยัหนุ่มสาว และด�าเนินตอ่เน่ืองจนถึง

วยัผูใ้หญ่ พอ่แมส่ามารถสง่เสริมเส้นทางนีข้องเดก็ให้พฒันาสูก่ารมีอตัลกัษณ์ท่ีมัน่คง

และเป็นไปในเชิงบวกได้หลายทาง อตัลกัษณ์ในเชิงบวกหมายถึงการท่ีเดก็มีความภาค

ภมิูใจในตวัเองและภมิูหลงัของตน

เดก็ท่ีเตบิโตมาในครอบครัวตา่งวฒันธรรมสร้างอตัลกัษณ์ของตนเองขึน้จากการปะ

ตปิะตอ่ภมิูหลงัทางวฒันธรรมของพอ่แมเ่ข้าด้วยกนั แตเ่ดก็ทกุคนก็มีอะไรหลายอยา่ง

ท่ีเป็นของเขาเองเชน่กนั  พนัธุกรรม ยีนส์ รูปลกัษณ์ภายนอก หรือสิ่งท่ีพอ่แมป่รารถนา

จะให้ลกูของตนเป็น ไมไ่ด้เป็นตวัก�าหนดอตัลกัษณ์ของเดก็ในครอบครัวตา่งวฒันธรรม 

ในความเป็นจริงแล้ว ยงัมีสิ่งอ่ืนอีกหลายอยา่งท่ีหลอ่หลอมขึน้มาเป็นตวัตนของเดก็

นอกเหนือไปจากสิ่งเหลา่นี ้

เมือ่ตอ้งพดูถึงตวัเอง ฉนัมกับอกว่า คร่ึงหน่ึงของฉนัมาจากวฒันธรรมของแม่และ
อีกคร่ึงหน่ึงมาจากวฒันธรรมของพอ่ แต่ในความเป็นจริง มนัไม่ใช่ 50/50 หรอก ถา้
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วฒันธรรมของพอ่กบัแม่อยู่กนัคนละดา้นของเสน้ตรง ในแต่ละช่วงชีวิต ฉนัคงไม่มี
โอกาสไดอ้ยู่ตรงจดุเดิมเลย เพราต�าแหน่งแห่งทีข่องฉนัเปลีย่นไปตามสถานการณ์ที่
เกิดข้ึนเสมอ (เด็กทีเ่ติบโตในครอบครวัต่างวฒันธรรม)

อตัลกัษณ์ของเดก็พฒันาผา่นการเปรียบเทียบ เดก็จะเทียบตวัเองกบัพอ่แมแ่ละ

บคุคลอ่ืนท่ีอยูใ่กล้ชิดกบัแก เชน่ เครือญาต ิปู่ ยาตายาย และมิตรสหาย  การเปรียบ

เทียบเหลา่นีท้�าให้เดก็ได้มีโอกาสเรียนรู้เก่ียวกบัความเหมือนและความตา่ง ตลอดจนอตั

ลกัษณ์ของตนเอง พฒันาการด้านอตัลกัษณ์ยงัได้รับอิทธิพลจากมมุมองท่ีผู้ อ่ืนมีตอ่เดก็ 

และการตอบสนองท่ีพวกเขาได้รับจากคนอ่ืน

ขัน้ตอนแห่งการค้นหาอตัลกัษณ์ยงัรวมถึงการลองผิดลองถกูด้วย เดก็จะลองหา

ตวัเลอืกและแงม่มุตา่งๆ ให้กบัอตัลกัษณ์ในความตา่งวฒันธรรมของตนเอง สดุแท้แต่

สถานการณ์และวยัของตน ตวัอยา่งเชน่ บางครัง้เดก็อาจแสดงตนในวฒันธรรมฝ่ายพอ่

และบางครัง้ฝ่ายแม ่หรือวางอตัลกัษณ์ของตนให้เน้นหนกัไปทางวฒันธรรมหนึง่ และ

ลดหยอ่นลงในอีกวฒันธรรมหนึง่

ในวยัเด็ก ตวัฉนัคือหลกัฐานของความต่างวฒันธรรมทีช่ดัเจนอย่างไม่มีขอ้สงสยั หลงั
จากเขา้โรงเรียนไดไ้ม่นาน ฉนัก็เร่ิมเกลียดการทีต่วัเองไม่เหมือนกบัเพือ่นๆ ในทกุเร่ือง 
มีอยู่ช่วงหน่ึงทีฉ่นัถึงกบัเขียนชือ่ตวัเองออกไปทางแนวฟินแลนด์เพือ่ทีจ่ะไดไ้ม่ท�าให้
ตวัเองโดดเด่นออกมา ขอ้สงสยัหรือค�าถามอนัเป็นเจตนาดีจากพอ่แม่ของเพือ่นและ
ผูใ้หญ่คนอืน่ๆ ท�าใหฉ้นัรู้สึกว่าไม่อยากยุ่งเกีย่วกบัความมีภูมิหลงัเป็นครอบครวัต่าง
วฒันธรรม บางทีอาจเป็นเพราะฉนัรู้สึกว่าตวัเองไม่ค่อยรู้อะไรเกีย่วกบัอีกประเทศของ
ตวัเองไดพ้อทีจ่ะสนองความอยากรู้ของพวกเขา ขัน้ตอนนีผ่้านไปอย่างรวดเร็ว อย่างไร
ก็ตาม ฉนัไดค้น้พบในเวลาต่อมาว่า เป็นเร่ืองสะดวกจริง ๆ ทีส่ามารถเปลีย่นแปลงอตั
ลกัษณ์ทางวฒันธรรมไดใ้นสถานการณ์ต่าง ๆ  เช่น เมือ่พบว่าบางเร่ืองในวฒันธรรม
หน่ึงดูไม่เขา้ท่า หรือน่าอายเป็นตน้ (ผูที้เ่ติบโตมาในครอบครวัต่างวฒันธรรม)
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เดก็สามารถรับรู้ถึงความไมล่งรอยท่ีเกิดขึน้ระหวา่งพอ่แมไ่ด้อยา่งงา่ยดาย และข้อ

ขดัแย้งของผูใ้หญ่ก็สร้างความสบัสนให้เกิดขึน้กบัพวกเขา ด้วยเหตนีุเ้ม่ือมีปัญหาเก่ียว

กบัการเป็นพอ่เป็นแมห่รือการเลีย้งดบูตุร ผู้เป็นพอ่แมจ่งึจ�าเป็นต้องตกลงกนัให้ได้ 

ประเดน็เหลา่นีค้วรได้รับการพดูคยุไว้ก่อนตัง้แตต่อนท่ีวางแผนจะมีบตุร หรืออยา่งน้อย

ก็ควรจะคาดการณ์เอาไว้ลว่งหน้า ไมใ่ชค่วามคดิท่ีดีเลยท่ีจะยืดเวลาการพดูคยุออกไป 

การเตรียมตวัเป็นพอ่แมไ่ว้แตเ่น่ิน ๆ ถือเป็นเร่ืองส�าคญัมาก

พอ่แมค่วรสอดแทรกวฒันธรรมของตนลงในชีวติลกูด้วยวธีิท่ีเป็นธรรมชาตแิละ

เป็นไปในเชิงบวก พอ่แมก็่ไมค่วรให้ลกูต้องเลอืกวา่จะรับวฒันธรรมไหน สิ่งท่ีส�าคญั

ท่ีสดุก็คือการท่ีพอ่แมไ่ด้มอบโอกาสให้ลกูได้สมัผสัวฒันธรรมของตนเองในเชิงบวก 

ประสบการณ์เหลา่นีจ้ะชว่ยให้เดก็เข้าใจรากเหง้าของตนเองและก่อเกิดความภาคภมิูใจ

นอกจากนี ้พอ่แมใ่นครอบครัวตา่งวฒันธรรมควรชว่ยให้ลกูรับมือกบัการท่ีตนเอง

แตกตา่งจากคนอ่ืนให้ได้ โดยการวางตวัเป็นต้นแบบท่ีดีท่ีสดุทัง้ในแงค่ดิและพฤตกิรรม 

พวกเขาต้องสามารถพดูคยุถึงปัญหาอนัเน่ืองมาจากอคตไิด้อยา่งตรงไปตรงมา และ

มองความแตกตา่งให้เป็นเร่ืองท่ีนา่ช่ืนชมและยอมรับนบัถือ พอ่แมค่วรแสดงให้ลกูเห็น

วา่ตนเองได้กระท�าทกุอยา่งด้วยความยตุธิรรมและถกูต้อง เพราะเดก็ๆ จะลอกเลยีน

พฤตกิรรมของพอ่แม ่ไมว่า่ในทางดีหรือทางเลว

พอ่แมส่ามารถสนบัสนนุลกูได้โดยการยอมรับและท�าให้ประสบการณ์การลอง

ผิดลองถกูของลกูเป็นเร่ืองธรรมดา สิ่งนีส้ามารถกระท�าได้หากพอ่แมอ่ยูใ่กล้ชิดลกู

และพร้อมท่ีจะรับฟังความคดิเห็นและความรู้สกึของเขา  การให้ความชว่ยเหลอืและ

สนบัสนนุ จะท�าให้เดก็เตบิโตขึน้เป็นบคุคลท่ีเข้มแข็ง เป็นตวัของตวัเองท่ีพร้อมจะตดัสนิ

ใจเและเลอืกวถีิทางของเขาเอง

วฒันธรรมท่ีสามในครอบครัวตา่งวฒันธรรมเป็นการแหวกประเพณีและให้ก�าเนิด

สิ่งใหมข่ึน้ ทัง้ยงัเป็นสิ่งท่ีเดก็ๆ ในครอบครัวตา่งวฒันธรรมเป็นผู้สร้างขึน้  พวกเขาจะ 

ปฏิบตัสิิ่งตา่งๆ ตามวถีิของตนเองเหมือนกบัรุ่นผูใ้หญ่ และเชน่เดียวกบัท่ีบคุคลทกุรุ่นท่ี

ได้ท�ามาก่อนหน้านี ้
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ฉนัอยากเพ่ิมเติมว่า การอยู่ในครอบครวัต่างวฒันธรรมเป็นเหมือนของขวญัอนัย่ิงใหญ่ 
อย่ามองว่าการเลีย้งดูเด็กต่างวฒันธรรมเป็นส่ิงทีมี่ความทา้ทายเป็นพิเศษ การไดอ้ยู่
ในครอบครวัต่างวฒันธรรมเป็นประโยชน์อย่างย่ิงส�าหรบัเด็ก จากประสบการณ์ของ
ฉนั  เด็กต่างวฒันธรรมจะเติบโตข้ึนเป็นผูใ้หญ่ทีมี่ใจเปิดกวา้ง มองคนอืน่เป็นมนษุย์
โดยทัว่ไป ไม่ใช่ตวัแทนของเชือ้ชาติใด! (ผูที้เ่ติบโตมาในครอบครวัต่างวฒันธรรม)
ค�าถาม

เพื่อใชใ้นการสนทนา

ภมิูหลงัทางวฒันธรรมของคณุปรากฏให้เหน็ในชีวิตของลกูคณุอยา่งไรบ้าง
แล้ววฒันธรรมของคูส่มรสของคณุละ่
มีคา่นิยมและขนบธรรมเนียมใดในวฒันธรรมของคณุบ้างท่ีคณุอยากให้ลกูสานตอ่
แล้วคา่นิยมและขนบธรรมเนียมในวฒันธรรมของคูส่มรสของคณุละ่
คณุจะสอดแทรกวฒันธรรมของคูส่มรสลงในชีวิตประจ�าวนัของลกูได้ด้วยวิธีใด
เม่ือนกึย้อนไปถงึวยัเดก็ ความสมัพนัธ์ระหวา่งคณุกบัพอ่แมเ่ป็นไปในลกัษณะใด
มีอะไรบ้างท่ีคณุท�าร่วมกนัและอะไรคือความทรงจ�าในวยัเดก็ท่ีดีท่ีสดุของคณุ
คณุต้องการเป็นพอ่แมแ่บบไหนให้ลกู
มีคา่นิยมอะไรบ้างท่ีคณุต้องการสง่ตอ่ถงึลกู อาทิเชน่ ศาสนามีความส�าคญัส�าหรับคณุในการเลีย้งดู
ลกูหรือไม่
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การรู้สองภาษาคือมรดกอันล้ำาค่า

ภาษาเป็นสว่นส�าคญัของอตัลกัษณ์บคุคลเพราะใช้ในการถ่ายทอดความคดิและความ

รู้สกึออกมาเป็นค�าพดู ชว่ยให้คนเราสร้างภาพของสิ่งแวดล้อมโดยรอบและวางต�าแหน่ง

แห่งท่ีของตนเองภายในนัน้  ภาษายงัแสดงถึงรากเหง้าและการสบืทอด เพราะภาษา

และวฒันธรรมจ�าเป็นต้องด�าเนินไปควบคูก่นั ในครอบครัวตา่งวฒันธรรม เดก็อยูใ่น

โลกท่ีมีสองภาษาเชน่เดียวสองวฒันธรรม สิ่งท่ีดีท่ีสดุก็คือ เดก็ ๆ  ได้เรียนรู้ภาษาของ

พอ่และแมอ่ยา่งเป็นธรรมชาตใินชีวติประจ�าวนั จงึถือวา่พอ่กบัแมไ่ด้มอบของขวญัอนั

ส�าคญัให้กบัลกู นัน่คือความสามารถในการใช้สองภาษา

ภาษาคือกญุแจส�าคญัท่ีน�าสูก่ารเรียนรู้วฒันธรรมและชว่ยให้เข้าใจอยา่งถ่องแท้ถึง

รากเหง้าของตนเอง การรู้สองภาษาคือมรดกอนัล�า้คา่ท่ีลกูจะได้รับจากพอ่แม ่ภาษา

ชว่ยเปิดประตเูข้าสูว่ฒันธรรมของพอ่แมแ่ละสง่เสริมอตัลกัษณ์ของเดก็  ภาษาของพอ่

แมจ่ะท�าให้ลกูสามารถเช่ือมตอ่เข้ากบัวฒันธรรมของพวกเขาและเรียนรู้ท่ีจะท�าความ

เข้าใจพอ่แมข่องตน และรู้จกัวธีิคดิและปฏิบตัไิด้อยา่งกลมกลนืกบัวฒันธรรมนัน้ ๆ

การพดูได้สองภาษาเป็นโอกาสอนัท่ีดีท่ีสดุเทา่ท่ีจะมีได้ส�าหรับการสร้างความ

สมัพนัธ์อนัใกล้ชิดและอบอุน่ระหวา่งพอ่แมล่กู และชว่ยสง่เสริมพฒันาการท่ีสมบรูณ์

และมีความสมดลุให้กบัเดก็ เดก็ท่ีรู้สองภาษาจะพดูภาษาแมข่องทัง้พอ่และแมไ่ด้ ทัง้

ยงัสามารถสือ่สารกบัพอ่แมไ่ด้อยา่งสมบรูณ์แบบ ทัง้พอ่และแมไ่มจ่�าเป็นต้องพดูภาษา

ตา่งประเทศกบัลกูตนเอง ความสมัพนัธ์ระหวา่งพอ่แมล่กูจงึด�าเนินไปได้ด้วยดีโดยไมมี่

อปุสรรคจากการใช้ภาษาท่ีตนเองไมถ่นดั  ตอ่ให้คณุพดูภาษาตา่งประเทศได้ยอดเย่ียม

เพียงใด ความจริงท่ีหนีไมพ้่นก็คือคณุยงัจ�าต้องใช้ภาษาแมใ่นการถ่ายทอดอารมณ์

ความรู้สกึ ด้วยเหตนีุ ้ภาษาจงึมีบทบาทส�าคญัตอ่การเลีย้งดบูตุร การรู้สองภาษายงั

เป็นโอกาสให้เดก็สร้างความสมัพนัธ์อนัใกล้ชิดกบัปู่ ยา่ตายาย ตลอดจนเครือญาตแิละ

เพ่ือนฝงูอีกฝ่ายหนึง่ได้
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ภาษาเป็นส่ิงส�าคญัทีบ่อกถึงตวัตนของบคุคล ฉนัเชือ่ว่าการไดเ้รียนรู้ภาษาของทัง้พอ่
และแม่มีความส�าคญัมาก เมือ่ตอนเป็นเด็ก ฉนัรู้สึกละอายใจทีพ่ดูภาษาของพอ่หรือ
แม่ไม่ค่อยได ้ฉนักลวัว่าญาติ ๆ จะคิดว่าฉนัไม่อยากคบหากบัพวกเขา ซ่ึงจริงๆ แลว้
เป็นเพราะฉนัไม่รู้ต่างหากว่าจะท�าไดอ้ย่างไร (เด็กทีโ่ตมาในครอบครวัต่างวฒันธรรม)

การเลีย้งลกูให้พดูได้ทัง้สองภาษาเป็นเร่ืองท่ีตดัสนิใจได้ไมย่าก แตพ่อ่และแมจ่�าเป็น

ต้องอาศยัความพยามยามและความอดทน พอ่แมเ่ป็นครูคนส�าคญัท่ีสดุของลกู มีหน้า

ท่ีถ่ายทอดและสร้างความสมบรูณ์ให้กบัภาษา การท่ีเดก็คนหนึง่จะพฒันาทกัษะการ

ใช้ภาษาได้อยา่งเก่งกาจและคลอ่งแคลว่ได้นัน้ พวกเขาจ�าเป็นต้องมีเหตผุลท่ีจะต้องใช้

ภาษาของทัง้พอ่และแม ่และต้องได้รับแรงกระตุ้นจากคนทัง้สองด้วย

วธีิท่ีดีท่ีสดุก็คือให้เดก็ได้เร่ิมรู้จกัภาษาตัง้แตย่งัเลก็ท่ีสดุเทา่ท่ีจะท�าได้ด้วยการใช้ค�า 

เลน่เกม ร้องเพลง และฟังนิทาน  การพดูคยุกบัลกูอยูเ่สมอแม้แตใ่นตอนท่ีแกยงัไมเ่กิด

มีความส�าคญัตอ่พฒันาการของเดก็ สิ่งนีจ้ะท�าให้เดก็ได้รู้จกัภาษาก่อนท่ีจะหดัพดู เดก็

จะเร่ิมคุ้นเคยกบัภาษาขณะจ�าแนกเสยีงจากการเน้นค�าและจงัหวะจะโคนของภาษา 

ตอ่มาเดก็ก็จะเร่ิมเข้าใจเสยีงพดูและค�าตา่งๆ  และเร่ิมหดัพดูเม่ือสามารถสง่เสยีงอ้อแอ้

ได้

เป็นความคดิท่ีดีท่ีพอ่แมจ่ะหาความรู้เก่ียวกบัพฒันาการด้านภาษาและการรู้สอง

ภาษา ถ้าจะให้ดีควรเร่ิมต้นตัง้แตใ่นชว่งท่ีตัง้ครรภ์ หรืออยา่งช้าท่ีสดุเม่ือเดก็เพ่ิงเกิด 

ข้อมลูเหลา่นีส้ามารถน�ามาใช้เป็นพืน้ฐานในการปรึกษาหารือกนัเก่ียวกบัการใช้สอง

ภาษาของลกูและสิ่งใดบ้างท่ีครอบครัวต้องให้ความส�าคญั ในขณะเดียวกนั พอ่แมอ่าจ

จดัท�าสภาพแวดล้อมทางภาษาให้กบัเดก็เพ่ือใช้ประโยชน์จากจดุแข็งของครอบครัวใน

เร่ืองนี ้ สภาพแวดล้อมทางภาษาหมายถึงสถานท่ีและสถานการณ์ตา่ง ๆ ท่ีจะท�าให้เดก็

ได้มีโอกาสสมัผสักบัภาษาของพอ่และแม่
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ฉนัอยากใหผู้ที้เ่ป็นพอ่แม่เขา้ใจย่ิงข้ึนว่า การเติบโตข้ึนมาโดยรู้สองภาษาไม่ใช่ส่ิงที่
อยู่ๆ จะเกิดข้ึนเองได ้การรู้สองภาษาเป็นส่ิงทีต่อ้งอาศยัความพยายามและไดร้บัการ
สนบัสนนุอย่างต่อเนือ่งจริงจงั (เด็กทีโ่ตมาในครอบครวัต่างวฒันธรรม)

วธีิท่ีดีท่ีสดุและงา่ยท่ีสดุในการท�าให้ลกูของคณุรู้สองภาษาก็คือ ทัง้พอ่และแมจ่ะ

ต้องพดูแตภ่าษาของตนเองกบัลกู  ในครอบครัวตา่งวฒันธรรมหลายครอบครัว  แม้แต่

พอ่แมย่งัต้องใช้ภาษาท่ีสามในการสือ่สารระหวา่งกนั ซึง่ก็ไมใ่ชภ่าษาแมข่องทัง้สองฝ่าย

ด้วย ฉะนัน้เพ่ือท่ีจะไมส่ร้างความสบัสนให้กบัเดก็ พอ่และแมจ่ะต้องพดูแตภ่าษาของตวั

เองกบัเดก็เทา่นัน้ 

การพดูภาษาของตวัเองกบัลกูจะท�าให้เขารู้สกึมัน่คง เพราะรู้ชดัวา่จะใช้ภาษาอะไร

พดูกบัพอ่และแม ่การเลอืกใช้ภาษาอยา่งสะเปะสะปะและน�ามาใช้ปนกนัจะท�าให้เดก็

สบัสนและท�าให้พฒันาการด้านภาษาของเขาช้าลง

พฒันาการด้านภาษามีหลายขัน้ตอนและต้องอาศยัเวลา ยกตวัอยา่งเชน่ เดก็อาจ

เร่ิมพดูภาษาหนึง่ได้เร็วกวา่อีกภาษา หรืออาจน�าค�าตา่งๆ จากสองภาษามาใช้รวม

กนั น่ีเป็นขัน้ตอนตามธรรมชาตแิละจะผา่นพ้นไป ตราบเทา่ท่ีพอ่แมย่งัคงยดึมัน่ท่ีจะใช้

ภาษาของตวัเองพดูคยุกบัลกู 

ถ้าพอ่หรือแมพ่ดูภาษาฟินแลนด์ เดก็ท่ีรู้สองภาษาซึง่อาศยัอยูใ่นฟินแลนด์มกัจะ

พฒันาทกัษะการใช้ภาษาฟินแลนด์ได้เร็วกวา่อีกภาษาหนึง่ เน่ืองจากได้ยินภาษา

ฟินแลนด์ทัง้ในบ้านและนอกบ้าน ภาษาแรกท่ีเดก็พดูได้ขึน้อยูด้่วยวา่พอ่หรือแมใ่ห้เวลา

กบัลกูมากกวา่กนั จะเป็นการดีหากพอ่แมใ่ห้ความสนใจเป็นพิเศษตอ่ภาษาท่ีเดก็ไม่

คอ่ยมีโอกาสได้ใช้ในชีวติประจ�าวนั น่ีเป็นวธีิหนึง่ท่ีจะรับประกนัได้วา่ทัง้สองภาษาจะได้

รับการพฒันาขึน้อยา่งเทา่เทียมกนั
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ในครอบครวัของเรา เราพดูคยุเร่ืองการรู้สองภาษาเอาไวล่้วงหนา้ แต่พอเอาเขา้จริง
กลบัไม่ใช่เร่ืองง่ายอย่างทีคิ่ด เราอาจผิดทีไ่ปทึกทกัเอาง่ายๆ และไม่ไดไ้ตร่ตรองถึง
สถานการณ์ของครอบครวัและสภาพแวดลอ้มทางภาษาใหดี้เสียก่อน สามีของฉนั
รู้สึกกดดนัว่าตวัเองจะตอ้งเรียนภาษาฟินแลนด์ใหไ้ดเ้ร็วๆ เขาจึงพดูภาษาฟินแลนด์
กบัลูกแทนทีจ่ะพดูภาษาสเปนของตวัเอง มีครัง้หน่ึงทีส่ามีของฉนัรู้ว่าเร่ืองนีใ้กลจ้ะลม้
เหลวเต็มทีเพราะลูกไปเขา้ศูนย์ดูแลเด็กตอนกลางวนัทีใ่ชภ้าษาฟินแลนด์ อีกทัง้เพือ่น 
ๆ ของแกและญาติ ๆ ก็พดูฟินแลนด์ เขารู้สึกเหมือนอยู่ตวัคนเดียวในสถานการณ์นี ้
ส�าหรบัครอบครวัทีมี่ลูกเล็กๆ เราหมดเร่ียวแรงไปกบัการเรียน การท�างาน และเร่ืองเร่ง
รีบประจ�าวนัจนไม่มีเวลาเหลือใหเ้ราช่วยส่งเสริมใหลู้กไดรู้้สองภาษา ยงัโชคดีทีไ่ม่สาย
เกินไปทีจ่ะเร่ิมตน้ใหม่ หลงัจากทีเ่รารู้ตวัว่าก�าลงัอยู่ในสถานการณ์เช่นใด เราก็เร่ิม
ควบคมุการใขภ้าษาแม่ของตวัเองใหเ้ป็นไปอย่างสม�่าเสมอย่ิงข้ึน ในตอนนีลู้กสามารถ
ไปร่วมกิจกรรมในคลบัภาษาสเปน และมีโอกาสพบปะกบัเด็กอืน่ทีพ่ดูสเปนดว้ย  ฉนั
ยงัสนบัสนนุสามีโดยการหาอปุกรณ์การสอนภาษาสเปนใหเ้ขาเท่าทีจ่ะท�าได ้เช่น 
หนงัสือต่างๆ  ในเวลาแค่เพียงไม่กีส่ปัดาห์ ลูกนอ้ยวยัสามปีคร่ึงของเรา ก็มีพฒันาการ
ดา้นภาษาดีข้ึนอย่างมากมาย (คณุแม่ในครอบครวัต่างวฒันธรรม)    
ก่อนทีเ่ราจะมีลูกคนแรกนานทีเดียว ผมกบัภรรยาตดัสินใจว่า ผมจะพดูภาษาฝรัง่เศส
กบัลูกส่วนภรรยาจะพดูภาษาฟินแลนด์ แต่จนถึงตอนนีที้ลู่กคนหน่ึงอายหุกขวบและ
อีกคนแปดขวบ ทัง้คู่พดูภาษาฟินแลนด์ไดค้ล่องแต่ใชภ้าษาฝรัง่เศสไดไ้ม่ดีนกั เหตผุล
ในเร่ืองนีเ้ป็นเพราะเราอยู่ในสภาพแวดลอ้มของประเทศฟินแลนด์ ผูค้นเป็นชาว
ฟินแลนด์ เขา้ศูนย์เลีย้งดูตอนกลางวนัของฟินแลนด์ ไปโรงเรียนของฟินแลนด์ ฯลฯ 
เราพยายามปรบัสมดลุใหก้บัส่ิงต่างๆ โดยไปเยีย่มญาติในฝรัง่เศสหรือเชิญพวกเขามา
ทีนี่ใ่หบ่้อยทีส่ดุเท่าทีจ่ะท�าได ้อนัทีจ่ริง ส่ิงเหล่านีมี้ผลต่อเด็กมากเพราะจะท�าใหพ้วก
แกตอ้งพดูภาษาฝรัง่เศส ย่ิงกว่านัน้ก็จะท�าใหพ้วกแกไดรู้้ว่า แกจ�าเป็นทีจ่ะตอ้งพดู
ภาษาฝรัง่เศสได ้(คณุพอ่ในครอบครวัต่างวฒันธรรม)
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เดก็ๆ จ�าเป็นต้องได้รับการสง่เสริมและแยะน�าให้ใช้ภาษาได้อยา่งถกูต้อง แตก็่ไมค่วร

ให้มีการดวุา่หรือลงโทษหากท�าผิด การรู้สองภาษาควรเป็นเร่ืองสนกุส�าหรับเดก็ ไมค่วร

ท�าให้เป็นเร่ืองนา่กลวัหรือนา่เบ่ือ แตค่วรท�าให้รู้สกึวา่การรู้สองภาษาเป็นเร่ืองธรรมดา

ของการใช้ชีวิตครอบครัว และควรท�าให้เดก็ๆ ได้เลง็เห็นถึงความจ�าเป็นในการพดูได้สอง

ภาษา สิ่งท่ีจะชว่ยโน้มน้าวใจพวกแกในเร่ืองนีไ้ด้แก่ เพ่ือนๆ  รายการทีวีและภาพยนตร์

ส�าหรับเดก็ในหลายภาษา และการไปเย่ียมเยียนประเทศบ้านเกิดของพอ่หรือแมเ่ป็น

ประจ�า 

การเลีย้งดเูดก็ให้รู้สองภาษาจ�าเป็นต้องอาศยัความทุม่เทและความมีวนิยั แตผ่ลท่ี

ได้จากการรู้สองภาษายอ่มมีประโยชน์คุ้มคา่ความพยายามอยา่งย่ิงจนไมอ่าจน�ามา

กลา่วได้หมด เดก็ท่ีรู้สองภาษามีโอกาสแสดงความรู้สกึนกึคดิของตนได้ในสองภาษา

และสือ่สารกบัสมาชิกในครอบครัวและญาตพ่ีิน้องได้ครบทัง้สองฝ่าย การรู้สองภาษา

ชว่ยสง่เสริมตวัตนของเดก็และชว่ยให้เดก็มีความสมัพนัธ์อยา่งใกล้ชิดกบัทัง้พอ่และ

แม ่นอกจากนีย้งัชว่ยให้เดก็มีความเข้าใจในสองวฒันธรรม และเม่ือโตขึน้ยอ่มเป็นผู้ ท่ี

สามารถถ่ายทอดวฒันธรรมและสง่เสริมการมีปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งวฒันธรรมได้อยา่ง

เป็นธรรมชาต ิด้วยเหตนีุ ้เดก็ท่ีพดูได้สองภาษาจงึถือเป็นทรัพยากรบคุคลท่ีส�าคญัย่ิง
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ข้อแนะนำาที่เป็นประโยชน์ในการส่ง
เสริมการใช้สองภาษาของเด็ก

• อา่นหนงัสอืเดก็ในภาษาของคณุให้ลกูฟัง ดรููปภาพและสอดแทรกค�าพดูในชีวติ

ประจ�าวนัลงในภาพ ทบทวนค�าศพัท์บอ่ยๆ และพดูคยุมากๆ

• ฟังเพลงท่ีมีเนือ้เพลงสองภาษาและร้องเพลงร่วมกนั

• เลน่เกมตา่ง ๆ กบัลกู การเลน่และเกมตา่ง ๆ สามารถปรับใช้ได้กบัทกุภาษา

• หาดวูา่มีคลบัหรือกิจกรรมตา่ง ๆ ในชมุชนท่ีจดัขึน้ด้วยภาษาท่ีลกูของคณุมีโอกาส

ฝึกฝนน้อยกวา่

• ท�าความรู้จกักบัครอบครัวอ่ืนท่ีมีลกัษณะเดียวกบัครอบครัวของคณุเพ่ือเปิดโอกาส

ให้ลกูได้รู้จกัเพ่ือนท่ีพดูได้หลายภาษา  เดก็ๆ จะเรียนรู้สองภาษาได้อยา่งเป็น

ธรรมชาตเิม่ืออยูใ่นแวดวงของเดก็ท่ีพดูสองภาษาเหมือนกนัและผูใ้หญ่ท่ีพดูภาษา

ตา่งกนั เพ่ือให้เดก็รู้จกัเลอืกใช้ภาษาในสถานการณ์ท่ีตา่งกนัไป

• สือ่สารกบัญาตแิละเพ่ือนจากเมืองไกลผา่นทางอินเทอร์เน็ต (เชน่ การใช้ Google 

Chat, Skype, MSN Messenger) และทางโทรศพัท์ วิธีนีจ้ะท�าให้ลกูของคณุเข้าใจ

ถึงความผกูพนัในหมูเ่ครือญาตแิละมิตรสหายตัง้แตย่งัเลก็ๆ  และสามารถใช้ภาษา

ได้หลากหลายย่ิงขึน้ด้วยการตดิตอ่กบับคุคลเหลา่นี ้

• คิดเก่ียวกบัสภาพแวดล้อมทางภาษา กลา่วคือ มีโอกาสใดบ้างท่ีจะชว่ยสง่เสริม

พฒันาการทางด้านภาษาของลกู 

• ไปเย่ียมญาตแิละเชือ้เชิญให้พวกเขาหรือเพ่ือนๆ และครอบครัวมาเย่ียมคณุ จดังาน

ฉลองตามประเพณี

• ดรูายการทีวีเดก็ร่วมกบัลกู เชน่ ดทูางชอ่งโทรทศัน์ผา่นดาวเทียมเพ่ือรับฟังภาษาท่ี

ลกูของคณุไมค่อ่ยมีโอกาสได้ใช้นกั
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• บอกญาติๆ  และเพ่ือน หรือแม้แตเ่จ้าหน้าท่ีศนูย์ดแูลเดก็กลางวนัวา่คณุต้องการสง่

เสริมให้ลกูรู้จกัทัง้สองภาษา วธีินีจ้ะท�าให้พวกเขาใสใ่จในเร่ืองนี ้ เชน่ หดัพดูทกัทาย

เดก็ในภาษาตา่งประเทศ สิ่งเลก็ๆ น้อยๆ เหลา่นีมี้ความส�าคญักบัเดก็มาก

• ศกึษาเก่ียวกบัขัน้ตอนตา่งๆ ของพฒันาทางภาษาของเดก็จากหนงัสือ และจากการ

พดูคยุปรึกษากบัครอบครัวอ่ืน (ท่ีใช้สองภาษา)

• ภาคภมิูใจในภาษาและวฒันธรรมของคณุเอง วธีินีจ้ะท�าให้ลกูเรียนรู้ท่ีจะช่ืนชมในสิ่ง

นีเ้ชน่กนั

• การเป็นคนท่ีรู้สองภาษาไมใ่ชส่ิ่งท่ีท�าได้ยากในโลกนี ้พอ่แมท่กุคนมีโอกาสท่ีจะสง่

เสริมลกูให้ใช้สองภาษา อยา่พลาดโอกาสส�าคญันี!้

 

ค�าถามเพื่อใชใ้นการสนทนา

หาแนวคดิของตนเองเก่ียวกบัการรู้สองภาษา มีโอกาสหรืออปุสรรคในการเรียนรู้สองภาษาอะไรบ้างท่ี
คณุคาดวา่จะเกิดขึน้จากมมุมองของครอบครัวคณุ 
จากข้อแนะน�าท่ีเป็นประโยชน์ในการสง่เสริมการใช้สองภาษา พิจารณาดวูา่มีข้อใดท่ีท�าได้งา่ยและข้อ
ใดท่ีอาจต้องใช้ความพยายามย่ิงขึน้
อา่นหนงัสือหรือบทความเก่ียวกบัขัน้ตอนของพฒันาการด้านภาษาของเดก็ จากนัน้ให้คดิลว่งหน้าวา่
คณุจะเตรียมรับมือกบัเร่ืองท้าทายในขัน้ตอนเหลา่นีไ้ด้อยา่งไรบ้าง
พดูคยุเร่ืองการรู้สองภาษาของลกูกบัคูส่มรสของคณุ ในฐานะพอ่แม ่การรู้สองภาษาของลกูมีความ
ส�าคญัตอ่คณุทัง้คูอ่ยา่งไร สิง่นีมี้ความหมายอยา่งไรในความคดิของลกู
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บทสรุป

หนงัสอืเร่ือง ความรักและความเป็นพอ่แมใ่นครอบครัวตา่งวฒันธรรม เลม่นี ้มีจดุมุ่ง

หมายท่ีจะชว่ยให้ผู้เป็นพอ่แมไ่ด้คดิตริตรองและพดูคยุกนัถึงความส�าคญัของเร่ือง

นี ้ เพ่ือท่ีจะได้ท�าความเข้าใจระหวา่งกนัและเร่ิมต้นครอบครัวได้ดีย่ิงขึน้นบัแตเ่ร่ิมแรก  

หนงัสอืเลม่นีไ้มใ่ชส่ตูรส�าเร็จท่ีเป็นต้นแบบให้กบัทกุครอบครัว แตล่ะบ้านจ�าเป็นต้อง

สร้างแนวทางของตนเองขึน้มา นอกจากนี ้ค�าพดูและการกระท�าในเชิงบวก ความอดทน 

ความเข้าใจ การให้อภยั ความมุ่งมัน่ และความรัก ยงัเป็นองค์ประกอบพืน้ฐานท่ีจะชว่ย

ให้ทกุครอบครัวด�าเนินการในเร่ืองนีไ้ด้อยา่งประสบผลส�าเร็จ

เส้นทางของการเป็นพอ่แมด่�าเนินไปอยา่งยาวนานชัว่ชีวติ เป็นเส้นทางท่ีน�าให้คณุ

ได้พบกบัความสขุ สนกุสนาน และอปุสรรคนานบัประการ ซึง่การท่ีจะฟันฝ่าไปได้ ต้อง

อาศยัความร่วมมือร่วมใจและการพดูคยุกนัอยา่งเปิดเผย พอ่แมท่ี่ดีจงึจ�าเป็นต้องใช้

เวลาร่วมกนั ให้ความรัก มีความมุ่งมัน่ สร้างความรู้สกึปลอดภยั และแบง่ปันหน้าท่ีรับ

ผิดชอบในแตล่ะวนัของชีวิต

คณุจะศกึษาข้อมลูเพ่ิมเตมิในเร่ืองของครอบครัวตา่งวฒันธรรมได้จากเวบ็ไซต์ของ

โครงการ Duo Project ท่ี www.familiaclub.fi/duo นอกจากนี ้ท่ีน่ียงัมีข้อมลูเก่ียวกบั

องค์กรท่ีให้บริการและค�าปรึกษาในด้านตา่งๆ  บทความท่ีนา่อา่น งานวจิยั และข้อมลู

สถิติ
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