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ถึงผู้อ่าน
Multicultural Association Familia Club ได้ ดา� เนินโครงการ Duo Project ส�าหรับคู่
สมรสและครอบครัวต่างวัฒนธรรมนับแต่ปี พ.ศ. 2551- 2553 หนังสือเรื่ อง ความรัก
และการเป็ นพ่อแม่ในครอบครัวต่างวัฒนธรรม จัดท�าขึ ้นเพือ่ คูส่ มรสต่างวัฒนธรรม
ทุกครอบครัวทีว่ างแผนจะมีบตุ ร ใกล้ จะมีบตุ ร หรื อมีบตุ รน้ อยเป็ นของตนเองแล้ ว โดย
อาศัยพื ้นฐานข้ อมูลและประสบการณ์ทสี่ งั่ สมผ่านโครงการนี ้
หนังสือเล่มนี ้ประกอบด้ วยข้ อมูลเบื ้องต้ นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างคูส่ มรส ความ
เป็ นพ่อแม่ ตัวตนของเด็ก และการเรี ยนรู้ สองภาษา และยัง:
้
าง ๆ นับจากการเริ่ มต้ นชอบพอไปจนถึง
• ให้ ความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ในขันตอนต่
ความรัก
ิ ทีม่ คี วามแตกต่างทางวัฒนธรรม
• บรรยายถึงชีวต
่ าม
• อธิ บายถึงวิธีการสร้ างวัฒนธรรมทีส
ิ และความ
• ให้ ความรู้ วา่ การก�าเนิดบุตรและการเป็ นพ่อแม่สง่ ผลกระทบต่อชีวต
สัมพันธ์ ของบุคคลทังสองอย่
้
างไร
• ให้ ข้อแนะน�าเกี่ยวกับวิธีการสนับสนุนตัวตนและการใช้ สองภาษาของเด็กทีเ่ กิดใน
ครอบครัวต่างวัฒนธรรม
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หนังสือเล่มนี ้ยังประกอบด้ วยบทคัดย่อจากเรื่ องราวของพ่อแม่และเด็กทีเ่ ติบโตขึ ้น
จากครอบครัวต่างวัฒนธรรม
คุณสามารถศึกษาค�าถามในตอนท้ ายบทด้ วยตนเอง หรื อหากมีเวลา การได้ พดู คุย
แลกเปลีย่ นความคิดเห็นกับคูส่ มรสในเรื่ องนี ้ให้ มากยิ่งขึ ้นย่อมจะเป็ นการดีมาก
คุณจะหาข้ อมูลเพิม่ เติมในหัวข้ อทีเ่ กี่ยวข้ องกับคูส่ มรสและครอบครัวต่างวัฒนธรรม
ได้ ทเี่ ว็บไซต์ของโครงการ Duo Project ที่ www.familiaclub.fi/duo
โครงการ Duo Project ได้ รับการสนับสนุนทางการเงินจาก สมาคม Slot Machine
Association (RAY) ของประเทศฟิ นแลนด์ และกระทรวงศึกษาธิการเป็ นผู้สนับสนุน
การจัดพิมพ์หนังสือเล่มนี ้
เราหวังว่าหนังสือเล่มนี ้จะจุดประกายความสนใจให้ คณ
ุ ได้ มโี อกาสพูดคุยกันอย่าง
เกิดประโยชน์!
เฮลซิงกิ, 1 พฤศจิกายน 2553
ฮานนา คินนูเน็น
ผู้จดั การโครงการ
โครงการ Duo Project ส�าหรับคูร่ ักและครอบครัวต่างวัฒนธรรม
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จากความเสน่หาสู่ความรัก
นิยายรักเบาสมองส่วนใหญ่มกั จบลงทีค่ รู่ ักทังสองได้
้
อยูร่ ่ วมกันในทีส่ ดุ ซึง่ ก็ไม่ตา่ งจาก
เรื่ องของเจ้ าหญิงเจ้ าชายในเทพนิยาย หรื อพระเอกนางเอกในภาพยนตร์ ทใี่ นตอนท้ าย
ทังคู
้ ก่ ไ็ ด้ อยูด่ ้ วยกันอย่างมีความสุขตลอดไป
ความสัมพันธ์ในชีวติ จริ งไม่จา� เป็ นว่าจะต้ องด�าเนินรอยตามนี ้เสมอไป ความสัมพันธ์
ฉันท์ครู่ ักมีพฒ
ั นาการหลายขันตอน
้
เริ่ มจากการทีค่ นสองคนตกหลุมรักกัน หลังจากที่
พบว่าต่างคนต่างมีบางสิ่งบางอย่างที่นา่ สนใจ มีความสุขเมือ่ พบว่ามีความรู้ สกึ ต้ องตรง
กัน และพบว่ามีหลายอย่างในตัวเราคล้ ายคลึงกับคนทีเ่ รารัก ความเหมือนทีส่ มั ผัสได้
เหล่านี ้นี่เองที่ทา� ให้ คนสองคนทีร่ ักกันมีความสัมพันธ์ ทแี่ นบแน่นยิ่งขึ ้น ผู้ทเี่ พิ่งตกอยูใ่ น
ห้ วงรักจะมองคูข่ องตนในแง่ดเี ป็ นพิเศษ และไม่อาจมองเห็นข้ อบกพร่ องของกันและกัน
มีเพียงสิ่งดีๆ ทีจ่ ะเติมฝั นให้ สมบูรณ์
หลังจากมนต์รักเริ่ มจางลง ความแตกต่างก็คอ่ ย ๆ ปรากฏให้ เห็น พัฒนาขันแรกของ
้
ความรักสิ ้นสุดลงเมือ่ คูร่ ักสามารถสังเกตเห็นความเหมือนและความต่างของกันและ
กัน และเริ่ มเข้ าสูข่ นตอนการปรั
ั้
บตัว คูร่ ักจะพบว่าคนรักของตนไม่ได้ มองชีวติ ในแบบ
เดียวกัน และแง่มมุ ทีแ่ ตกต่างเหล่านี ้ก็ทา� ให้ เกิดข้ อขัดแย้ งขึ ้นมาได้
สิ่งทีม่ ผี ลกระทบต่อการใช้ ชวี ติ ร่ วมกันของคูร่ ักต่างวัฒนธรรมได้ แก่ ลักษณะนิสยั
และภูมหิ ลังทางวัฒนธรรม ในขันตอนการปรั
้
บตัว ทังคู
้ เ่ ริ่ มตระหนักถึงความแตกต่าง
ของลักษณะนิสยั และภูมหิ ลังทางวัฒนธรรม และบางครัง้ สิ่งทีเ่ คยท�าให้ คนรักของตน
มีความพิเศษและน่าประทับใจในตอนแรกได้ แปรเปลีย่ นมาเป็ นความน่าร� าคาญ ความ
คิดทีจ่ ะเปลีย่ นตัวตนของคนรักเริ่ มผุดขึ ้นในใจ “คุณจะเปลีย่ นตัวเองให้ เหมือนฉันอีก
สักหน่อยจะได้ไหม” ในระหว่างขันตอนของการปรั
้
บตัว คูร่ ักต่างหาวิธีทจี่ ะหลอมรวม
สิ่งทีเ่ ป็ นความเหมือนเข้ าด้ วยกัน และพยายามยอมรับสิ่งที่ทา� ให้ เกิดความต่าง คน
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ทังคู
้ อ่ าจต้ องเผชิญศึกในการสร้ าง “ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ” ทีจ่ �าเป็ นต้ องน�า
ขนบธรรมเนียมทางวัฒนธรรมและค่านิยมของแต่ละฝ่ ายมาปรับให้ ลงตัว
ในระหว่างช่วงของการปรับตัวนี ้ ทังคู
้ เ่ ริ่ มคุ้นเคยกับการใช้ ชวี ติ ร่ วมกัน คูส่ มรสบางคู่
อาจเคยผ่านความรู้ สกึ ผิดหวังและอาจถามตนเองว่า “นี่ฉนั เลือกคนผิดหรื อเปล่าหนอ เรา
ต่างกันเกินไปใช่ไหม” การทีจ่ ะผ่านช่วงแห่งการปรับตัวที่ซบั ซ้ อนนี ้ไปได้ นนั ้ ไม่ใช่เรื่ องยาก
เลย ถ้ าทังคู
้ ส่ ามารถยอมรับความแตกต่างเหล่านันโดยรู
้
้ สกึ ว่าอีกฝ่ ายก็เข้ าใจตน ในการนี ้
ทังสองฝ่
้
ายจ�าเป็ นต้ องรู้ จกั ผ่อนปรนและสามารถหาข้ อประณีประนอมทีไ่ ม่บบี บังคับให้
ฝ่ ายหนึง่ ฝ่ ายใดต้ องเลิกราความต้ องการพื ้นฐานของตนไป กล่าวคือ สิ่งทีแ่ ต่ละคนรู้ สกึ ว่า
เป็ นสิ่งส�าคัญอย่างยิ่งต่อการใช้ ชวี ติ และความสัมพันธ์ฉนั ท์ครู่ ัก
หากทังคู
้ ผ่ า่ นหลุมพรางของช่วงแห่งการปรับตัวไปได้ ก็จะเข้ าสูข่ นตอนของ
ั้
“ความ
รัก” ความรักเป็ นเสมือนข้ อผูกมัดของความสัมพันธ์ นี ้ ทังสองฝ่
้
ายรู้ สกึ ถึงการเป็ นที่
ยอมรับในตัวตนและเป็ นทีร่ ับฟั ง ทังคู
้ ย่ อมรับว่าความสัมพันธ์ ของพวกเขา หรื อแม้ แต่ตวั
ตนของเขาทังสองมี
้
การเปลีย่ นแปลงอยูเ่ สมอ และใช่วา่ จะต้ องเห็นพ้ องต้ องกันไปเสียทุก
เรื่ อง พวกเขายังเข้ าใจด้ วยว่าไม่มคี วามสัมพันธ์ใดจะคงอยูต่ ายตัวตลอดไป แต่จ�าเป็ นต้ อง
กระท�าการบางอย่างเพือ่ รักษาความสัมพันธ์ นนไว้
ั ้ ให้ ราบรื่ น สิ่งที่นา่ ยินดีกค็ อื ทังสองฝ่
้
าย
สามารถหวนคืนสูป่ ระสบการณ์แรกรักและตกหลุมรักกันได้ อกี ครัง้ แล้ วครัง้ เล่า
ความสัมพันธ์ ทดี่ รี ะหว่างกันหมายถึงการเปิ ดรับอารมณ์ความรู้ สกึ และความต้ องการ
ของกันและกัน การเติมเต็มความต้ องการดังกล่าวจะต้ องเกิดขึ ้นเป็ นสัดส่วนโดยตรงกับ
ความพอใจหรื อไม่พอใจทีค่ คู่ รองของคุณมีตอ่ ความสัมพันธภาพนี ้ จึงเป็ นเรื่ องส�าคัญ
อย่างยิ่งทีค่ ณ
ุ จะต้ องบอกเล่าถึงความปรารถนาและความต้ องการให้ คขู่ องคุณรู้ ไม่มใี คร
อ่านใจอีกฝ่ ายได้ การพูดคุยอย่างเปิ ดเผยคือหัวใจส�าคัญในการสร้ างความเข้ าอกเข้ าใจ
ระหว่างกัน และทังสองฝ่
้
ายก็มีหน้ าที่ทจี่ ะต้ องสร้ างบทสนทนาทีเ่ กิดประโยชน์ ทักษะใน
การพูดและการฟั งจึงมีคา่ เสมือนโซ่ทองทีจ่ ะคล้ องความสัมพันธ์เอาไว้
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การสือ่ สารอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพเป็ นพืน้ ฐานของความสัมพันธ์ ฉนั ท์คู่รกั ทีม่ ี ความสุข
แต่ก็ไม่ใช่เรื ่องง่ายเสมอไป โดยเฉพาะอย่างยิ่ ง เมื อ่ ทัง้ สองฝ่ ายไม่ได้พดู คุยกันด้วย
ภาษาแม่ของตนเอง จึงเป็ นเรื ่องส�าคัญทีท่ งั้ คู่ตอ้ งมัน่ ใจว่าจะสามารถใช้ภาษาใดสัก
หนึ่งภาษาเป็ นหลักในการสนทนาได้เป็ นอย่างดี และควรเรี ยนภาษาแม่ของอีกฝ่ ายแม้
เพียงสักนิ ดก็ยงั ดี นอกจากจะสร้างปฏิ สมั พันธ์ ดว้ ยการสือ่ สารด้วยวาจา ก็ยงั สามารถ
ใช้การสือ่ สารทางกายได้ดว้ ย ทักษะเหล่านีเ้ ป็ นสิ่ งทีเ่ รี ยนรู้ได้และควรค่าแก่การศึกษา
เป็ นอย่างยิ่ ง กฏทองของการสือ่ สารได้แก่
•
•

เรี ยบเรี ยงค�าพูดให้ ดเี พือ่ ให้ อกี ฝ่ ายหนึง่ เข้ าใจคุณได้ งา่ ย และไม่กอ่ ให้ เกิดความเข้ าใจ
ผิด พูดกับอีกฝ่ ายด้ วยความเคารพ
ในขณะที่ฟัง จงเอาใจเขามาใส่ใจเรา พยายามเข้ าใจสถานการณ์ของเขาหรื อเธอ
แม้ วา่ คุณจะมีความเห็นขัดแย้ งกันในเรื่ องนี ้

ตอนทีเ่ พิ่ งรู้จกั กัน ผมแปลกใจทีพ่ บว่าเรามี อะไรทีเ่ หมื อนกันมาก เราหัวเราะในเรื ่อง
เดียวกัน ชื น่ ชมสิ่ งเดียวกันและวางอนาคตไปในทางเดียวกัน ผมยังสังเกตเห็นความ
แตกต่างระหว่างเราด้วย แต่นนั่ ก็ไม่ใช่เรื ่องส�าคัญนักเพราะเรามี ช่วงเวลาทีด่ ีร่วมกัน
มากเหลือเกิ น แต่แล้วอยู่ ๆ สิ่ งต่าง ๆ ก็เปลีย่ นไป ผมไม่เข้าใจว่าอะไรทีท่ �าให้เกิ ดความ
เปลีย่ นแปลงนัน้ อาจเป็ นเพราะฤดูหนาวทีย่ าวนานและมื ดทึมของฟิ นน์แลนด์ หรื อ
จะเป็ นเพราะคิ ดถึงเพือ่ นฝูงเก่า ๆ ทีป่ ระเทศของผมก็ไม่รู้ เธอพบว่าไม่ใช่เรื ่องง่ายที ่
จะเข้าใจตัวผมและบอกผมในภายหลังว่า เธอรู้สึกละอายใจทีต่ ว้ เธอเป็ นต้นเหตุให้เรา
ต้องอยู่ในฟิ นน์แลนด์ ตอนนีเ้ ราได้มาถึงจุดทีเ่ ราสามารถยอมรับความแตกต่างของกัน
และกันได้ เราไม่ได้เห็นพ้องต้องกันในทุกเรื ่องและไม่ใช่ว่าจะต้องเป็ นอย่างนัน้ หรอก
บางทีเราสองคนอาจเหมาะกับงานการเมื องระหว่างประเทศเพราะตอนนีเ้ ราเป็ นนักร
อมชอมทีเ่ ก่งมาก! (สามี ในครอบครัวต่างวัฒนธรรม)
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อะไรที่ท�าให้ คณ
ุ ประทับใจและหลงรักคูค่ รองของคุณ สิง่ ใดที่ท�าให้ คนรักของคุณมีความพิเศษกว่าคนอื่น
ความสัมพันธ์ฉนั ท์ครู่ ักที่ดีมีลกั ษณะอย่างไร
คุณคาดหวังอะไรจากความสัมพันธ์ฉนั ท์ครู่ ัก
คุณคาดหวังอะไรจากคูข่ องคุณบ้ าง
คุณต้ องการอะไรจากความสัมพันธ์ฉนั ท์ครู่ ัก
ความสัมพันธ์ฉนั ท์ครู่ ักในลักษณะใดที่ท�าให้ คณ
ุ มีความสุข
อะไรบ้ างที่ท�าให้ เราอยูร่ ่วมกันได้
ในขณะนี ้ คูค่ รองของคุณมีความกังวลใจในเรื่ องใด
มีอะไรบ้ างที่ท�าให้ คคู่ รองของคุณมีความสุขได้
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ความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรม
วัฒนธรรมประกอบด้ วยรายละเอียดต่าง ๆ ทีส่ ง่ ผ่านจากรุ่ นถึงรุ่ น ไม่วา่ ในเรื่ องของ
ภาษา อุปนิสยั และขนบธรรมเนียม มนุษย์เรามองค่านิยมทีเ่ ป็ นลักษณะเฉพาะใน
วัฒนธรรมของตนว่าเป็ นสิ่งทีม่ คี วามส�าคัญ และใช้ แนวคิดจากสิ่งนี ้เป็ นตัวก�าหนดว่า
สิ่งใด “ปกติ” และ “ไม่ปกติ” อะไรเป็ นที่ “ต้ องการ” และ “ไม่ต้องการ” วิธีการต่าง ๆ ที่
เราใช้ในการแสดงตัวตนและความรู้ สกึ ไม่วา่ จะเป็ นความสุขหรื อความเศร้ า ความพึง
พอใจหรื อความน่าร� าคาญ ได้ รับอิทธิพลมาจากภูมหิ ลังทางวัฒนธรรมของเราเช่นกัน
กล่าวคือ พวกเราทุกคนล้ วนเป็ นผลิตผลของวัฒนธรรมทีเ่ ราเติบโตขึ ้นมาไม่วา่ ทางใด
ทางหนึง่ วัฒนธรรมยังส่งผลต่อการมองโลกและการตีความประสบการณ์ของเราอีก
ด้ วย คนเราอาจมองสถานการณ์หนึง่ ๆ ต่างกันไป และแม้ วา่ การตีความของแต่ละคนจะ
ไม่เหมือนกัน แต่กถ็ ือว่าเป็ นสิ่งทีถ่ กู ต้ องตามวิถีของแต่ละฝ่ าย
ความแตกต่างทางวัฒนธรรมน�าสูป่ ั ญหาที่ท้าทายต่อความสัมพันธ์ ของคูร่ ักต่าง
วัฒนธรรม ในขณะทีค่ วามแตกต่างทางลักษณะนิสยั และมุมมองต่อโลกไม่ได้ กอ่ ให้ เกิด
ปั ญหาเสมอไป หลายคนก็เคยพบรักกับคนที่นา่ เบือ่ และเดาใจไม่ได้ เหมือนตัวเองก็มี
อุปนิสยั ทีต่ รงกันข้ ามกันอาจช่วยส่งเสริ มซึง่ กันและกัน ท�าให้ ความสัมพันธ์ ของพวก
เขามีความสมดุลและกลมเกลียวยิ่งขึ ้น ยกตัวอย่างเช่น คนทีส่ ขุ มุ พูดน้ อยอาจพบว่า
เป็ นเรื่ องดีทคี่ รู่ ักจะเป็ นฝ่ ายจัดการในเรื่ องการเข้ าสังคม คนที่ชอบพูดโดยไม่คดิ อาจ
เรี ยนรู้ จากอีกฝ่ ายว่าควรรู้ จกั คิดให้ รอบคอบเสียก่อน เช่นเดียวกัน ผู้ทมี่ าจากวัฒนธรรม
ทีเ่ น้ นหนักในเรื่ องความเป็ นส่วนตัวอาจชื่นชอบความคิดทีเ่ ปิ ดกว้ างของคูส่ มรสในการ
สร้ างครอบครัว และคนทีม่ าจากวัฒนธรรมชุมชนอาจชอบทีไ่ ด้ มโี อกาสตัดสินใจได้โดย
อิสระยิ่งขึ ้น
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มนุษย์เราต่างมีข้อสมมุตฐิ านและความฝั งใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมต่าง ๆ และบางครัง้
ก็เป็ นความเข้ าใจทีไ่ ม่ถกู ต้ อง คนภายนอกครอบครัวหรื อแม้ แต่คสู่ มรสเองย่อมมีความ
ฝั งใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมหนึง่ ๆ เช่นกัน ข้ อสมมุตฐิ านเกี่ยวกับวัฒนธรรมอาจเป็ นไปใน
เชิงบวกหรื อเชิงลบก็ได้ และเป็ นเรื่ องธรรมดาทีจ่ ะเป็ นไปในแนวทางเดียวกับทีส่ งั คมของ
ตนมอง
เพราะเรามาจากคนละประเทศ เพือ่ นหลายคนจึงคิ ดว่าเราทัง้ คู่มีความแตกต่างกัน
มาก ยกตัวอย่างเช่น ในตอนต้น เราถูกตัง้ ค�าถามเกี ย่ วกับศาสนา ทัง้ ๆ ทีเ่ ราสองคน
ก็ไม่ได้เป็ นสมาชิ กของชุมชนศาสนาไหน เพือ่ นมักถามเกี ย่ วกับความแตกต่างทาง
วัฒนธรรมของเราอยู่บ่อยครัง้ ทัง้ ทีจ่ ริ งๆ แล้ว ความแตกต่างซึ่งเห็นได้ชดั ทีส่ ดุ ใน
ชี วิตประจ� าวันมี เพียงว่า ฉันชอบดูแลบ้านให้สะอาดเรี ยบร้อยในขณะทีส่ ามี ของฉัน
ไม่เคร่ งครัดต่อความเป็ นระเบี ยบนัก! สิ่ งทีท่ �าให้ฉนั แปลกใจก็คือ ฉันเป็ นฝ่ ายติ ดต่อ
สือ่ สารทัง้ กับครอบครัวตัวเองและครอบครัวของเขาบ่อยกว่า ฉันเคยคิ ดว่าสามี จะเป็ น
ตัวหลักในเรื ่องนีม้ ากกว่าฉันเพราะนีเ่ ป็ นลักษณะเฉพาะทีส่ �าคัญในวัฒนธรรมของเขา
แต่ในเรื ่องของนิ สยั ใจคอแล้ว เราทัง้ คู่เหมื อนกันมาก เราเป็ นคนวู่วามง่ายแต่ยงั โชคดีที่
เราสงบอารมณ์ ได้อย่างรวดเร็ ว! (ภรรยาในครอบครัวต่างวัฒนธรรม)
คูส่ ามีภรรยาควรพิจารณาเกี่ยวกับเรื่ องของความฝั งใจและความคาดหวังต่างๆ รวม
ถึงความแตกต่างอันเนื่องมาจากลักษณะนิสยั และภูมหิ ลังทางวัฒนธรรมของตน และ
เปิ ดใจพูดคุยกันในเรื่ องนี ้ การสนทนาอย่างตรงไปตรงมาช่วยลดความเสีย่ งทีจ่ ะเกิด
ความไม่เข้ าใจกันตลอดจนการตังข้
้ อสรุ ปผิดๆ ทังยั
้ งช่วยให้ คนทังคู
้ ส่ ามารถเข้ าใจกันได้
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วัฒนธรรมมีความหมายต่อคุณอย่างไร
ภูมิหลังทางวัฒนธรรมของคุณเป็ นอย่างไร
คุณเห็นว่าวัฒนธรรมของคุณมีคณ
ุ ค่าในเรื่ องใดบ้ าง
คุณเห็นว่าวัฒนธรรมของคูส่ มรสมีคณ
ุ ค่าในเรื่ องใดบ้ าง
เหตุการณ์ใดมีอิทธิพลให้ คณ
ุ กลายเป็ นคนเช่นนี ้
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วัฒนธรรมที่สามเกิดจากการผสม
ผสานวิถีชีวิตดั้งเดิมของสองวัฒนธรรม
เข้าด้วยกันและก่อกำาเนิดขึ้นเป็นวิถี
ใหม่
เมือ่ วัฒนธรรมของทังสองฝ่
้
ายมาบรรจบกันและสร้ างปฏิสมั พันธ์ตอ่ กัน ได้ กอ่ ให้ เกิด
วัฒนธรรมใหม่ทเี่ รี ยกว่า วัฒนธรรมทีส่ าม คูส่ มรสได้ เลือกองค์ประกอบบางส่วนจาก
สองวัฒนธรรมมาใช้ และสร้ างวิถีชวี ติ ทีเ่ ป็ นของตัวเองขึ ้นมา ซึง่ ก็คอื วัฒนธรรมทีส่ าม
นัน่ เอง องค์ประกอบพื ้นฐานในเรื่ องนี ้ได้ แก่ ค่านิยม อาหารและขนบธรรมเนียม ทัศนคติ
ต่อบทบาททางเพศ เครื อญาติและมิตรสหาย การตกแต่งบ้ าน การพักผ่อนวันหยุด และ
การเฉลิมฉลอง เป็ นต้ น วัฒนธรรมทีส่ ามได้ หลอมรวมสิ่งทีด่ ที สี่ ดุ จากสองวัฒนธรรมไว้
ด้ วยกัน รวมถึงสิ่งที่ทงสองฝ่
ั้
ายเห็นพ้ องต้ องกันว่าสามารถสร้ างความพึงพอใจให้ กบั เขา
ทังคู
้ ่
นอกจากการหลอมรวมแบบแผนเก่าเข้ าด้ วยกัน วัฒนธรรมทีส่ ามยังสร้ าง
ขนบธรรมเนียมใหม่ และท�าให้ ครอบครัวมีอสิ ระทีจ่ ะเลือกปฏิบตั ติ ามแบบทีเ่ หมาะสม
กับพวกตนมากทีส่ ดุ ยกตัวอย่างเช่น ครอบครัวอาจฉลองงานต่าง ๆ ตามแบบแผนของ
ทังสองประเทศ
้
น�าธรรมเนียมการฉลองทีไ่ ม่เหมือนกันมารวมไว้ในงานเดียวกัน หรื อ
เฉลิมฉลองวันส�าคัญต่าง ๆ ด้ วยพิธีการทีค่ ดิ ขึ ้นใหม่
การเข้ าใจและเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมทังของตั
้
วคุณเองและของคูส่ มรสเป็ น
หนทางที่งา่ ยทีส่ ดุ ในการสร้ างวัฒนธรรมทีส่ ามทีใ่ ช้ การได้ และสามารถรักษาให้ คงไว้ได้
ค�ากล่าวทีว่ า่ คุณไม่สามารถรักใครได้ จนกว่าจะรู้ จกั รักตัวเอง สามารถน�ามาใช้ กบั เรื่ อง
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ของวัฒนธรรมได้ เช่นกัน ในความสัมพันธ์ตา่ งวัฒนธรรม การทีค่ ณ
ุ จะชื่นชมวัฒนธรรม
หนึง่ ต้ องเริ่ มต้ นจากการมีความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมนี ้ ดังนันจึ
้ งเป็ นเรื่ องส�าคัญที่ทงสอง
ั้
ฝ่ ายจะต้ องรู้ จกั ไตร่ตรองเกี่ยวกับประสบการณ์และภูมหิ ลังของตนเอง รวมถึงอิทธิพล
ของสิ่งเหล่านี ้ต่อความชอบและสิ่งทีต่ นมองว่าเป็ นเรื่ องส�าคัญ ผู้ทจี่ ะสร้ างวัฒนธรรมที่
สามให้ใช้ การได้ จะต้ องมีความเป็ นตัวของตัวเองสูงและมีความคิดในเชิงบวกจนไม่หวัน่
ไหวกับความแตกต่าง บุคคลเหล่านี ้ต้ องมีความละเอียดอ่อนต่อความต้ องการของกัน
และกัน โดยทีไ่ ม่จา� เป็ นต้ องล้ มเลิกหลักเกณฑ์การใช้ ชวี ติ ของตน
การสร้ างและรักษาวัฒนธรรมทีส่ ามไว้ จ�าเป็ นต้ องอาศัยการมีสว่ นร่ วมอย่างจริ งจัง
ของทังสองฝ่
้
าย พวกเขาต้ องสามารถพูดคุยกันได้ อย่างตรงไปตรงมา แม้ในเรื่ องทีย่ าก
จะแก้ไข และต้ องมีความเคารพซึง่ กันและกัน วัฒนธรรมทีส่ ามจ�าเป็ นต้ องได้ รับการปรับ
เปลีย่ นตลอดเวลาเนื่องจากครอบครัวมีการพัฒนาไปตามขันตอนของชี
้
วติ สิ่งนี ้จ�าเป็ น
ต้ องอาศัยความยืดหยุน่ และความสามารถในการประนีประนอม
การสร้ างวัฒนธรรมทีส่ ามเป็ นงานทีค่ สู่ มรสต้ องท�าร่ วมกัน “เราลงเรื อล�าเดียวกัน
พายไปในทิศเดียวกัน และสร้ างสิ่งใหม่ๆ ร่ วมกัน” ชายผู้หนึง่ ทีใ่ ช้ ชวี ติ อยูก่ บั ความ
สัมพันธ์ตา่ งวัฒนธรรมกล่าว
ความคิ ดเกี ย่ วกับเรื ่องเวลามี ความแตกต่างไปในแต่ละวัฒนธรรม ในประเทศฟิ นแลนด์
เรามักท�าอะไรอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ และคิ ดว่าเวลาเป็ นเงิ นเป็ นทอง สามี ของฉันมา
จากวัฒนธรรมทีม่ องเรื ่องของเวลาต่างออกไป การไปสายไม่ได้ถูกมองว่าเป็ นการ
ท�าให้ผูอ้ ืน่ เสียเวลา หรื อเป็ นพฤติ กรรมทีไ่ ม่น่าเคารพ ฉันเคยมี ความคิ ดต่อต้านความ
มี ประสิ ทธิ ภาพของคนฟิ นแลนด์ ตลอดจนความคิ ดเกี ย่ วกับเรื ่องเวลา ดังนัน้ ฉันจึง
เห็นว่าความสามารถของสามี ในการท�าอะไรได้อย่างผ่อนคลายและใช้เวลาอย่าง
รื ่นรมย์กลายเป็ นคุณสมบัติทีน่ ่าอิ จฉา สามี ของฉันไม่เคยสนใจตารางเวลารถบัส ไป
ทานอาหารเช้าทีศ่ ูนย์ดูแลเด็กเดย์แคร์ ไปร่ วมงานเลีย้ งของลูกๆ ล่าช้า หรื อท�าให้
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ต้องยกเลิ กการประชุม ชีวิตทีป่ ราศจากก�าหนดเวลาตายตัวและการวางแผนไว้ ท�าให้
มี ความเครี ยดน้อยลง บางครัง้ การมี ทศั นคติ ทีผ่ ่อนคลายแบบนีอ้ าจดีเสียยิ่ งกว่าอะไร
และความมี ประสิ ทธิ ภาพของฉันกลับเป็ นตัวถ่วง เนือ่ งจากเรามี ความแตกต่างทาง
วัฒนธรรม เราจึงจ� าเป็ นต้องสร้างหลักปฏิ บตั ิ ของเราขึ้นมาเอง และประนีประนอม
ว่าจะจัดการเรื ่องการใช้เวลาในสถานการณ์ ต่าง ๆ อย่างไร (ภรรยาในครอบครัวต่าง
วัฒนธรรม)

ค�าถามเพื่อใช้ในการสนทนา
มีขนบธรรมเนียมในวัยเด็กอะไรบ้ างที่คณ
ุ ต้ องการเก็บรักษาและปลูกฝั งไว้ ในครอบครัวของคุณเอง
มีขนบธรรมเนียมในวัยเด็กอะไรบ้ างที่คณ
ุ เลิกปฏิบตั หิ รื ออยากจะยกเลิกโดยไม่ร้ ูสกึ เดือดร้ อน
คุณทังคู
้ จ่ ะน�าขนบธรรมเนียมและอุปนิสยั ที่ไม่เหมือนกันมาใช้ ร่วมกันในชีวิตประจ�าวันได้ อย่างไร
มีขนบธรรมเนียมใหม่ ๆ อะไรบ้ างที่คณ
ุ ทังคู
้ ไ่ ด้ สร้ างขึ ้น หรื ออยากสร้ างขึ ้น
คุณมีขนบธรรมเนียมอะไรบ้ างที่เกี่ยวข้ องกับวันหยุด งานเลี ้ยง หรื อมื ้ออาหาร
ในความเห็นของคุณ ครอบครัวที่ดีและมีความสุขมีลกั ษณะอย่างไร
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เมื่อมีสมาชิกคนที่สามในครอบครัว
เมือ่ สมาชิกใหม่ถือก�าเนิดขึ ้น ชีวติ ของผู้เป็ นพ่อแม่กเ็ ปลีย่ นไปอย่างหน้ ามือเป็ นหลังมือ
และมีผลให้ ต้องเปลีย่ นแปลงกิจวัตรที่ทา� เป็ นประจ�าทุกวัน ทังคู
้ ไ่ ม่สามารถอยูเ่ พือ่ กัน
และกันเท่านันเพราะลู
้
กน้ อยจ�าเป็ นต้ องได้ รับความเอาใจใส่ในทุกเรื่ อง การถนอมความ
รักไปพร้ อมกับรับบทพ่อแม่ให้ได้ อย่างน่าพอใจเป็ นเรื่ องท้ าทายอย่างทีส่ ดุ เรื่ องหนึง่ ที่ทงั ้
สองจะต้ องเผชิญร่ วมกัน ของขวัญทีด่ ที สี่ ดุ ที่พอ่ แม่จะมอบให้ ลกู ได้ กค็ อื การรักกันและ
กันเพราะความรักระหว่างพ่อแม่จะช่วยส่งเสริ มและสนับสนุนพัฒนาการของเด็ก
ความเป็ นพ่อแม่เป็ นประสบการณ์พเิ ศษเฉพาะตัวทีม่ อบโอกาสมหาศาลให้ ทงคู
ั้ ่
ได้ พบความสนุกสนานและความสุข แม้ กระนัน้ สิ่งทีม่ าพร้ อมกับลูกน้ อยก็คอื ความ
เหน็ดเหนื่อยและความขัดแย้ งทางอารมณ์ การอดนอนและไม่มเี วลาส่วนตัวเป็ นเรื่ อง
ธรรมดาทีเ่ กิดขึ ้นกับพ่อแม่ทกุ คนทีม่ ลี กู เล็กๆ ความอดทนและความอดกลันคื
้ อบท
ทดสอบความสัมพันธ์ ของครอบครัวทีม่ ีทารกในความดูแล
ไม่น่าเชื อ่ เลยว่า การมี ลูกจะท�าให้ความสัมพันธ์ ระหว่างเราเปลีย่ นไปจริ งๆ เราเคย
มี เวลามากมายทีจ่ ะอยู่ดว้ ยกันเพียงสองคน แต่ตอนนีก้ ลับต้องมาวุ่นวายอยู่กบั ลูก
ลูกสาวตัวน้อยคนนีค้ ือสิ่ งทีด่ ีทีส่ ดุ ทีเ่ กิ ดขึ้นกับเรา เราชอบเล่นกับแกและเฝ้ าดูแก
เติ บโตและมี พฒ
ั นาการต่างๆ ให้เห็น มี เรื ่องใหม่ๆ เกิ ดขึ้นทุกวัน ขณะเดียวกัน เมื อ่
นอนเหยียดยาวบนโซฟาตอนกลางคืนแล้วผลอยหลับหน้าทีวี ฉันอดนึกถึงเวลาทีม่ ี แต่
เราทีเ่ ป็ นผูใ้ หญ่อยู่กนั สองคนไม่ได้ ฉันรักการมี ชีวิตร่ วมกับลูกทุกวัน แต่ตอนนีค้ วาม
สัมพันธ์ ระหว่างฉันกับสามี ดูไร้ชีวิตชีวาราวกับหุ่นยนต์ ยังดีทีเ่ ราทัง้ คู่ยอมรับว่านีเ่ ป็ น
อีกขัน้ ตอนหนึ่งของชี วิตทีห่ ลีกเลีย่ งไม่ได้ และคงไม่เป็ นอย่างนีต้ ลอดไป เราพยายาม
จัดสรรเวลาให้กนั และกัน แต่ก็ไม่ใช่เรื ่องง่าย เพราะพ่อแม่ของฉันไม่ได้อยู่ในฟิ นแลนด์
และพ่อแม่สามี ก็อาศัยอยู่อีกเมื องหนึ่ง (ภรรยาในครอบครัวต่างวัฒนธรรม)
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ความเป็ นพ่อแม่ประกอบด้ วยอารมณ์ความรู้ สกึ ความรับผิดชอบ การตัดสินใจ
ข้ อมูลความรู้ และการเรี ยนรู้ สิ่งใหม่ ๆ ถนนสูก่ ารเป็ นพ่อแม่นนเป็
ั ้ นเรื่ องเฉพาะบุคคล ผู้
เป็ นพ่อคนแม่คนจะได้ รับประสบการณ์การเป็ นพ่อแม่ทตี่ า่ งกันออกไปและมักเกิดขึ ้นใน
เวลาช้ าเร็ วไม่เท่ากันด้ วย การถือก�าเนิดของบุตรน้ อยท�าให้ พอ่ แม่ได้ มโี อกาสคิดถึงภูมิ
หลังของตน “ฉันมาจากไหน ครอบครัวและพ่อแม่ฉนั เคยเป็ นอย่างใด ประเพณีและค่า
นิยมของครอบครัวฉันเป็ นอย่างไร ฉันจะส่งต่อส่วนใดให้ กบั ลูกของฉันบ้ าง”
แนวคิดของการเป็ นพ่อแม่ทดี่ เี กิดขึ ้นจากประสบการณ์ของตนเอง เมือ่ รู้ตวั ว่าก�าลัง
จะมีลกู ผู้ทกี่ �าลังจะเป็ นพ่อแม่ตา่ งมองย้ อนกลับไปถึงความสัมพันธ์ ของตนกับพ่อแม่
และใช้ สิ่งนี ้สร้ างความเป็ นพ่อแม่ของตัวเองขึ ้น ครอบครัวในวัยเด็กมีอทิ ธิพลอย่างยิ่งต่อ
บทบาทการเป็ นพ่อแม่ของพวกเขาเนื่องจากเป็ นแบบจ�าลองชนิดเดียวทีฝ่ ั งอยูใ่ นใจ เมือ่
บุตรน้ อยถือก�าเนิด แบบจ�าลองพ่อแม่ภายในใจของคูส่ ามีภรรยาจะถูกกระตุ้นให้ เกิด
ขึ ้น และมีบอ่ ยครัง้ ทีผ่ ้ เู ป็ นพ่อแม่ไม่เคยรู้ วา่ มีความแตกต่างทางความคิดอันเนื่องมาจาก
ภูมหิ ลังของตนจนกว่าจะถึงวันนี ้ เรื่ องขัดแย้ งทีเ่ กิดขึ ้นโดยทัว่ ไปได้ แก่ การสอนกิริยา
มารยาท ระเบียบวินยั หลักเกณฑ์ในการเลี ้ยงดูลกู อันเนื่องมาจากโลกทัศน์หรื อศาสนา
การทีจ่ ะอลุ้มอล่วยในเรื่ องของวัฒนธรรมและรู ปแบบการเป็ นพ่อแม่ได้ นนั ้ ทังคู
้ ต่ ้ อง
สามารถพูดคุยกันอย่างเปิ ดเผยและบรรลุข้อตกลงในเรื่ องต่าง ๆ ได้ ไม่มรี ู ปแบบที่
ถูกต้ องตายตัวในเรื่ องนี ้ ผู้เป็ นพ่อแม่สามารถก�าหนดวิธีการอันเหมาะสมของตนเองได้
และจะเกิดขึ ้นได้ งา่ ยทีส่ ดุ หากทังคู
้ ไ่ ด้ มโี อกาสพูดคุยปรึ กษากันว่า ในความคิดของตน
อะไรคือสิ่งทีส่ า� คัญทีส่ ดุ ในการสร้ างครอบครัวและเลี ้ยงดูลกู ผู้เป็ นพ่อแม่ยงั จ�าเป็ นต้ อง
สามารถหาทางออกใหม่ ๆ และประนีประนอมกันได้ เพราะการรับบทพ่อแม่และการ
เลี ้ยงดูลกู มักมีเรื่ องให้ ต้องถกเถียงกันบ่อยครัง้
ฉันกับสามี ครองชีวิตร่ วมกันมาสามปี แล้ว เราคิ ดว่ารู้จกั กันดี ไม่น่าเชื อ่ ว่าลูกจะท�าให้
ทุกอย่างเปลีย่ นไปหมด ฉันน�าสามี มาเปรี ยบเทียบกับยอดคุณพ่อของฉัน ในขณะที ่
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เขาแสดงบทบาทพ่อโดยยึดแบบพ่อของตัวเอง หลังจากทีม่ ี เรื ่องกันหลายครัง้ เราก็เริ่ ม
เข้าใจมากขึ้นทีละน้อยว่า ครอบครัวของเราต้องมี วิธีการของเราเอง ไม่จ�าเป็ นต้องยึด
ตามต้นแบบของครอบครัวเดิ ม เราจึงได้สร้างวัฒนธรรมทีส่ ามขึ้น ฉันอยากให้ผูท้ ีเ่ ป็ น
พ่อแม่ได้ส�ารวจภูมิหลังของตนและคิ ดทบทวนถึงสิ่ งทีค่ าดหวัง การพูดคุยกันอย่างตรง
ไปตรงมาจะช่วยให้คณ
ุ เป็ นพ่อแม่ทีด่ ีได้ หากจะให้พดู เกี ย่ วกับการเป็ นพ่อแม่แล้ว ฉัน
ว่าเราต้องสร้างมันขึ้นมาเองในครอบครัวของเรา (แม่ในครอบครัวต่างวัฒนธรรม)
เช่นเดียวกับการสร้ างความสัมพันธ์ฉนั ท์ครู่ ักทีม่ ีประสิทธิภาพ สิ่งทีจ่ �าเป็ นต่อการ
บรรลุบทบาทพ่อแม่ทดี่ ไี ด้ อย่างน่าพึงพอใจก็คอื คูส่ มรสจะต้ องมีความหวัง ความ
ต้ องการ และความคาดหวังทีต่ ้ องตรงกัน ความหวัง ความต้ องการ ความคาดหวังเป็ น
เรื่ องส่วนบุคคล แต่มีบอ่ ยครัง้ ทีส่ ิ่งเหล่านี ้มักถูกมองว่าเป็ นสิ่งทีเ่ ห็นชัดอยูแ่ ล้ วและเป็ น
เรื่ องสามัญส�าหรับทุกคน ยกตัวอย่างเช่น เมือ่ สิ่งนี ้ส�าคัญต่อฉัน มันก็ต้องส�าคัญต่อคุณ
ด้ วย ผู้เป็ นพ่อแม่อาจต้ องพบกับเรื่ องแปลกใจหลายเรื่ องอย่าง รวมถึงเรื่ องทีไ่ ม่คอ่ ยน่า
ยินดีนกั นอกเสียจากว่าพวกเขาจะได้ เคยพูดคุยและท�าความตกลงกันเกี่ยวกับบทบาท
ความเป็ นพ่อแม่และการเลี ้ยงดูบตุ รเอาไว้ กอ่ นหน้ านี ้แล้ ว ไม่ใช่ความคิดทีด่ ที จี่ ะเฝ้า
ครุ่ นคิดอยูใ่ นใจ หรื อรอจนกว่าคูส่ มรสของคุณจะเข้ าใจคุณเองโดยทีค่ ณ
ุ ไม่เคยปริ ปาก
พูด คุณยังต้ องระลึกไว้ ด้วยว่า แม้ แต่สิ่งทีว่ างแผนเอาไว้ อย่างรัดกุมแล้ วก็ใช่วา่ จะเกิดขึ ้น
ตามนันเสมอไป
้
การเปลีย่ นแปลงย่อมเกิดขึ ้นได้ ตามความจ�าเป็ นของสถานการณ์
คู่สมรสควรพูดคุยปรึ กษากันในเรื ่องต่างๆ ไว้ล่วงหน้า แต่ก็ควรเตรี ยมพร้อมส�าหรับ
ความจริ งทีว่ ่า ความคิ ดเห็นของอีกฝ่ ายอาจเปลีย่ นไปเมื อ่ ถึงตอนทีม่ ี ลูกขึ้นมาจริ งๆ
แม้ว่าแผนการและข้อตกหลงหลายอย่างไม่ได้เกิ ดขึ้นอย่างเป็ นรู ปธรรม ต่อให้เเราได้
เคยใคร่ ครวญในเรื ่องนีม้ าแล้ว ก็ใช่ว่าสิ่ งนีจ้ ะเป็ นวิ กฤติ การณ์ ทีร่ ้ายแรงในครอบครัว
(แม่ในครอบครัวต่างวัฒนธรรม)
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บทบาทการเป็ นพ่อแม่และความสัมพันธ์ฉนั ท์ครู่ ักจะด�าเนินไปได้ อย่างดีทสี่ ดุ เมือ่
ทังสองฝ่
้
ายจริ งจังในเรื่ องนี ้ทังค�
้ าพูดและการกระท�า รวมทังเต็
้ มใจทีจ่ ะยืดหยุน่ และ
ประนีประนอมกัน ความสุขตามประสาพ่อแม่ลกู ไม่ได้ หมายถึงช่วงเวลาทีค่ ณ
ุ อยูร่ ่ วม
กันกับเจ้ าตัวน้ อยเท่านัน้ การที่พอ่ แม่ได้ มเี วลาอยูด่ ้ วยกันตามล�าพังก็เป็ นเรื่ องส�าคัญ
เช่นกัน ไม่จา� เป็ นถึงกับต้ องไปทานดินเนอร์ มื ้อใหญ่กนั สองคนหรื อใช้ เวลาสุดสัปดาห์ใน
สปา แค่หาเวลาช่วงสันๆ
้ ในแต่ละวันจิบกาแฟกับคนรัก หรื อไปเดินเล่นด้ วยกันในขณะที่
เจ้ าตัวเล็กนอนหลับอยูก่ ็นา่ จะเพียงพอแล้ ว
หลังจากทีล่ กู เกิดขึ ้นมาในครอบครัว แม้ คณ
ุ จะกลายเป็ นพ่อเป็ นแม่ แต่อย่าลืมว่า
คุณคือชายหญิงคูห่ นึง่ เช่นกัน การหมัน่ แสดงความรักต่อคูข่ องคุณอย่างสม�่าเสมอด้ วย
ค�าพูด การกระท�าและการแบ่งปั นหน้ าทีร่ ับผิดชอบ จะช่วยให้ คณ
ุ รับบทบาทการเป็ นพ่อ
แม่ทสี่ มบูรณ์และรักษาความสัมพันธ์อนั แสนสุขไว้ได้ในคราวเดียวกัน
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ค�าถามเพื่อใช้ในการสนทนา
ครอบครัวในวัยเด็กของคุณมีลกั ษณะอย่างไร
พ่อแม่ของคุณเป็ นคนอย่างไร
ขนบธรรมเนียมและค่านิยมของครอบครัวคุณมีลกั ษณะอย่างไร มีอะไรบ้ างที่
คุณอยากถ่ายทอดต่อถึงลูก
คุณอยากเป็ นพ่อแม่แบบไหน
คุณอยากให้ คคู่ รองของคุณเป็ นพ่อแม่แบบใด
อะไรที่คณ
ุ เห็นว่ามีความส�าคัญต่อการเป็ นพ่อแม่
มีสงิ่ ใดบ้ างที่คณ
ุ ต้ องการให้ คขู่ องคุณร่วมมือด้ วยในฐานะของความเป็ นพ่อแม่
คุณจะใช้ เวลาร่วมกันโดยไม่มีลกู ได้ อย่างไรบ้ าง
คุณสองคนจะท�าอะไรได้ บ้างเพื่อรักษาความสัมพันธ์ระหว่างกันไว้
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ลูกที่เกิดจากครอบครัวต่างวัฒนธรรม
เป็นยิ่งกว่าส่วนผสมของเขาและเธอ
คนละครึ่ง
บุคลิกลักษณะและความเป็ นตัวของตัวเองในเด็กเริ่ มพัฒนาขึ ้นตังแต่
้ แรกเกิด และ
เพียงอายุได้ไม่กเี่ ดือน เด็กน้ อยก็สามารถจ�าตัวเองในกระจกเงาได้ ความเข้ าใจเบื ้องต้ น
ว่าตนเองคือใครเริ่ มพัฒนาตังแต่
้ อยูใ่ นวัยทารก ความเข้ าใจในเรื่ องนี ้มีอทิ ธิพลมาจาก
ประสบการณ์ทเี่ ด็กได้ รับ ลักษณะนิสยั และภูมหิ ลังทางวัฒนธรรมของพ่อแม่
เส้ นทางสูก่ ารเป็ น “ฉัน” มีหลายขันตอน
้
การยึดมัน่ ในตัวตนหรื อการเป็ นตัวของตัว
เองสัง่ สมขึ ้นในช่วงทีอ่ ยูใ่ นวัยทารก วัยเรี ยนและวัยหนุ่มสาว และด�าเนินต่อเนื่องจนถึง
วัยผูใ้ หญ่ พ่อแม่สามารถส่งเสริ มเส้ นทางนี ้ของเด็กให้ พฒ
ั นาสูก่ ารมีอตั ลักษณ์ทมี่ น่ั คง
และเป็ นไปในเชิงบวกได้ หลายทาง อัตลักษณ์ในเชิงบวกหมายถึงการทีเ่ ด็กมีความภาค
ภูมใิ จในตัวเองและภูมหิ ลังของตน
เด็กทีเ่ ติบโตมาในครอบครัวต่างวัฒนธรรมสร้ างอัตลักษณ์ของตนเองขึ ้นจากการปะ
ติปะต่อภูมหิ ลังทางวัฒนธรรมของพ่อแม่เข้ าด้ วยกัน แต่เด็กทุกคนก็มอี ะไรหลายอย่าง
ทีเ่ ป็ นของเขาเองเช่นกัน พันธุกรรม ยีนส์ รู ปลักษณ์ ภายนอก หรื อสิ่งที่พอ่ แม่ปรารถนา
จะให้ ลกู ของตนเป็ น ไม่ได้ เป็ นตัวก�าหนดอัตลักษณ์ของเด็กในครอบครัวต่างวัฒนธรรม
ในความเป็ นจริ งแล้ ว ยังมีสิ่งอืน่ อีกหลายอย่างที่หล่อหลอมขึ ้นมาเป็ นตัวตนของเด็ก
นอกเหนือไปจากสิ่งเหล่านี ้
เมื อ่ ต้องพูดถึงตัวเอง ฉันมักบอกว่า ครึ่ งหนึ่งของฉันมาจากวัฒนธรรมของแม่และ
อีกครึ่ งหนึ่งมาจากวัฒนธรรมของพ่อ แต่ในความเป็ นจริ ง มันไม่ใช่ 50/50 หรอก ถ้า
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วัฒนธรรมของพ่อกับแม่อยู่กนั คนละด้านของเส้นตรง ในแต่ละช่วงชีวิต ฉันคงไม่มี
โอกาสได้อยู่ตรงจุดเดิ มเลย เพราต�าแหน่งแห่งทีข่ องฉันเปลีย่ นไปตามสถานการณ์ ที่
เกิ ดขึ้นเสมอ (เด็กทีเ่ ติ บโตในครอบครัวต่างวัฒนธรรม)
อัตลักษณ์ของเด็กพัฒนาผ่านการเปรี ยบเทียบ เด็กจะเทียบตัวเองกับพ่อแม่และ
บุคคลอืน่ ทีอ่ ยูใ่ กล้ ชดิ กับแก เช่น เครื อญาติ ปู่ ยาตายาย และมิตรสหาย การเปรี ยบ
เทียบเหล่านี ้ท�าให้ เด็กได้ มโี อกาสเรี ยนรู้เกี่ยวกับความเหมือนและความต่าง ตลอดจนอัต
ลักษณ์ของตนเอง พัฒนาการด้ านอัตลักษณ์ยงั ได้ รับอิทธิพลจากมุมมองทีผ่ ้ อู นื่ มีตอ่ เด็ก
และการตอบสนองที่พวกเขาได้ รับจากคนอืน่
ขันตอนแห่
้
งการค้ นหาอัตลักษณ์ยงั รวมถึงการลองผิดลองถูกด้ วย เด็กจะลองหา
ตัวเลือกและแง่มมุ ต่างๆ ให้ กบั อัตลักษณ์ในความต่างวัฒนธรรมของตนเอง สุดแท้ แต่
สถานการณ์และวัยของตน ตัวอย่างเช่น บางครัง้ เด็กอาจแสดงตนในวัฒนธรรมฝ่ ายพ่อ
และบางครัง้ ฝ่ ายแม่ หรื อวางอัตลักษณ์ของตนให้ เน้ นหนักไปทางวัฒนธรรมหนึง่ และ
ลดหย่อนลงในอีกวัฒนธรรมหนึง่
ในวัยเด็ก ตัวฉันคือหลักฐานของความต่างวัฒนธรรมทีช่ ดั เจนอย่างไม่มีขอ้ สงสัย หลัง
จากเข้าโรงเรี ยนได้ไม่นาน ฉันก็เริ่ มเกลียดการทีต่ วั เองไม่เหมื อนกับเพือ่ นๆ ในทุกเรื ่อง
มี อยู่ช่วงหนึ่งทีฉ่ นั ถึงกับเขี ยนชื อ่ ตัวเองออกไปทางแนวฟิ นแลนด์เพือ่ ทีจ่ ะได้ไม่ท�าให้
ตัวเองโดดเด่นออกมา ข้อสงสัยหรื อค�าถามอันเป็ นเจตนาดีจากพ่อแม่ของเพือ่ นและ
ผูใ้ หญ่คนอืน่ ๆ ท�าให้ฉนั รู้สึกว่าไม่อยากยุ่งเกี ย่ วกับความมี ภูมิหลังเป็ นครอบครัวต่าง
วัฒนธรรม บางทีอาจเป็ นเพราะฉันรู้สึกว่าตัวเองไม่ค่อยรู้อะไรเกี ย่ วกับอีกประเทศของ
ตัวเองได้พอทีจ่ ะสนองความอยากรู้ของพวกเขา ขัน้ ตอนนีผ้ ่านไปอย่างรวดเร็ ว อย่างไร
ก็ตาม ฉันได้คน้ พบในเวลาต่อมาว่า เป็ นเรื ่องสะดวกจริ ง ๆ ทีส่ ามารถเปลีย่ นแปลงอัต
ลักษณ์ ทางวัฒนธรรมได้ในสถานการณ์ ต่าง ๆ เช่น เมื อ่ พบว่าบางเรื ่องในวัฒนธรรม
หนึ่งดูไม่เข้าท่า หรื อน่าอายเป็ นต้น (ผูท้ ีเ่ ติ บโตมาในครอบครัวต่างวัฒนธรรม)
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เด็กสามารถรับรู้ ถึงความไม่ลงรอยทีเ่ กิดขึ ้นระหว่างพ่อแม่ได้ อย่างง่ายดาย และข้ อ
ขัดแย้ งของผูใ้ หญ่กส็ ร้ างความสับสนให้ เกิดขึ ้นกับพวกเขา ด้ วยเหตุนี ้เมือ่ มีปัญหาเกี่ยว
กับการเป็ นพ่อเป็ นแม่หรื อการเลี ้ยงดูบตุ ร ผู้เป็ นพ่อแม่จงึ จ�าเป็ นต้ องตกลงกันให้ได้
ประเด็นเหล่านี ้ควรได้ รับการพูดคุยไว้ กอ่ นตังแต่
้ ตอนทีว่ างแผนจะมีบตุ ร หรื ออย่างน้ อย
ก็ควรจะคาดการณ์เอาไว้ ลว่ งหน้ า ไม่ใช่ความคิดทีด่ เี ลยทีจ่ ะยืดเวลาการพูดคุยออกไป
การเตรี ยมตัวเป็ นพ่อแม่ไว้ แต่เนิ่น ๆ ถือเป็ นเรื่ องส�าคัญมาก
พ่อแม่ควรสอดแทรกวัฒนธรรมของตนลงในชีวติ ลูกด้ วยวิธีทเี่ ป็ นธรรมชาติและ
เป็ นไปในเชิงบวก พ่อแม่กไ็ ม่ควรให้ ลกู ต้ องเลือกว่าจะรับวัฒนธรรมไหน สิ่งทีส่ า� คัญ
ทีส่ ดุ ก็คอื การที่พอ่ แม่ได้ มอบโอกาสให้ ลกู ได้ สมั ผัสวัฒนธรรมของตนเองในเชิงบวก
ประสบการณ์เหล่านี ้จะช่วยให้ เด็กเข้ าใจรากเหง้ าของตนเองและก่อเกิดความภาคภูมใิ จ
นอกจากนี ้ พ่อแม่ในครอบครัวต่างวัฒนธรรมควรช่วยให้ ลกู รับมือกับการทีต่ นเอง
แตกต่างจากคนอืน่ ให้ได้ โดยการวางตัวเป็ นต้ นแบบทีด่ ที สี่ ดุ ทังในแง่
้ คดิ และพฤติกรรม
พวกเขาต้ องสามารถพูดคุยถึงปั ญหาอันเนื่องมาจากอคติได้ อย่างตรงไปตรงมา และ
มองความแตกต่างให้ เป็ นเรื่ องที่นา่ ชื่นชมและยอมรับนับถือ พ่อแม่ควรแสดงให้ ลกู เห็น
ว่าตนเองได้ กระท�าทุกอย่างด้ วยความยุตธิ รรมและถูกต้ อง เพราะเด็กๆ จะลอกเลียน
พฤติกรรมของพ่อแม่ ไม่วา่ ในทางดีหรื อทางเลว
พ่อแม่สามารถสนับสนุนลูกได้โดยการยอมรับและท�าให้ ประสบการณ์การลอง
ผิดลองถูกของลูกเป็ นเรื่ องธรรมดา สิ่งนี ้สามารถกระท�าได้ หากพ่อแม่อยูใ่ กล้ ชดิ ลูก
และพร้ อมทีจ่ ะรับฟั งความคิดเห็นและความรู้ สกึ ของเขา การให้ ความช่วยเหลือและ
สนับสนุน จะท�าให้ เด็กเติบโตขึ ้นเป็ นบุคคลทีเ่ ข้ มแข็ง เป็ นตัวของตัวเองที่พร้ อมจะตัดสิน
ใจเและเลือกวิถีทางของเขาเอง
วัฒนธรรมทีส่ ามในครอบครัวต่างวัฒนธรรมเป็ นการแหวกประเพณีและให้ ก�าเนิด
สิ่งใหม่ขึ ้น ทังยั
้ งเป็ นสิ่งทีเ่ ด็กๆ ในครอบครัวต่างวัฒนธรรมเป็ นผู้สร้ างขึ ้น พวกเขาจะ
ปฏิบตั สิ ิ่งต่างๆ ตามวิถีของตนเองเหมือนกับรุ่ นผูใ้ หญ่ และเช่นเดียวกับที่บคุ คลทุกรุ่ นที่
ได้ ทา� มาก่อนหน้ านี ้
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ฉันอยากเพิ่ มเติ มว่า การอยู่ในครอบครัวต่างวัฒนธรรมเป็ นเหมื อนของขวัญอันยิ่ งใหญ่
อย่ามองว่าการเลีย้ งดูเด็กต่างวัฒนธรรมเป็ นสิ่ งทีม่ ี ความท้าทายเป็ นพิเศษ การได้อยู่
ในครอบครัวต่างวัฒนธรรมเป็ นประโยชน์อย่างยิ่ งส�าหรับเด็ก จากประสบการณ์ ของ
ฉัน เด็กต่างวัฒนธรรมจะเติ บโตขึ้นเป็ นผูใ้ หญ่ทีม่ ี ใจเปิ ดกว้าง มองคนอืน่ เป็ นมนุษย์
โดยทัว่ ไป ไม่ใช่ตวั แทนของเชื อ้ ชาติ ใด! (ผูท้ ีเ่ ติ บโตมาในครอบครัวต่างวัฒนธรรม)
ค�าถาม

เพื่อใช้ในการสนทนา
ภูมิหลังทางวัฒนธรรมของคุณปรากฏให้ เห็นในชีวิตของลูกคุณอย่างไรบ้ าง
แล้ ววัฒนธรรมของคูส่ มรสของคุณล่ะ
มีคา่ นิยมและขนบธรรมเนียมใดในวัฒนธรรมของคุณบ้ างที่คณ
ุ อยากให้ ลกู สานต่อ
แล้ วค่านิยมและขนบธรรมเนียมในวัฒนธรรมของคูส่ มรสของคุณล่ะ
คุณจะสอดแทรกวัฒนธรรมของคูส่ มรสลงในชีวิตประจ�าวันของลูกได้ ด้วยวิธีใด
เมื่อนึกย้ อนไปถึงวัยเด็ก ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับพ่อแม่เป็ นไปในลักษณะใด
มีอะไรบ้ างที่คณ
ุ ท�าร่วมกันและอะไรคือความทรงจ�าในวัยเด็กที่ดีที่สดุ ของคุณ
คุณต้ องการเป็ นพ่อแม่แบบไหนให้ ลกู
มีคา่ นิยมอะไรบ้ างที่คณ
ุ ต้ องการส่งต่อถึงลูก อาทิเช่น ศาสนามีความส�าคัญส�าหรับคุณในการเลี ้ยงดู
ลูกหรื อไม่
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การรู้สองภาษาคือมรดกอันล้ำาค่า
ภาษาเป็ นส่วนส�าคัญของอัตลักษณ์บคุ คลเพราะใช้ในการถ่ายทอดความคิดและความ
รู้ สกึ ออกมาเป็ นค�าพูด ช่วยให้ คนเราสร้ างภาพของสิ่งแวดล้ อมโดยรอบและวางต�าแหน่ง
แห่งที่ของตนเองภายในนัน้ ภาษายังแสดงถึงรากเหง้ าและการสืบทอด เพราะภาษา
และวัฒนธรรมจ�าเป็ นต้ องด�าเนินไปควบคูก่ นั ในครอบครัวต่างวัฒนธรรม เด็กอยูใ่ น
โลกทีม่ สี องภาษาเช่นเดียวสองวัฒนธรรม สิ่งทีด่ ที สี่ ดุ ก็คอื เด็ก ๆ ได้ เรี ยนรู้ภาษาของ
พ่อและแม่อย่างเป็ นธรรมชาติในชีวติ ประจ�าวัน จึงถือว่าพ่อกับแม่ได้ มอบของขวัญอัน
ส�าคัญให้ กบั ลูก นัน่ คือความสามารถในการใช้ สองภาษา
ภาษาคือกุญแจส�าคัญที่น�าสูก่ ารเรี ยนรู้ วฒ
ั นธรรมและช่วยให้ เข้ าใจอย่างถ่องแท้ ถึง
รากเหง้ าของตนเอง การรู้ สองภาษาคือมรดกอันล� ้าค่าทีล่ กู จะได้ รับจากพ่อแม่ ภาษา
ช่วยเปิ ดประตูเข้ าสูว่ ฒ
ั นธรรมของพ่อแม่และส่งเสริ มอัตลักษณ์ของเด็ก ภาษาของพ่อ
แม่จะท�าให้ ลกู สามารถเชือ่ มต่อเข้ ากับวัฒนธรรมของพวกเขาและเรี ยนรู้ ทีจ่ ะท�าความ
เข้ าใจพ่อแม่ของตน และรู้ จกั วิธีคดิ และปฏิบตั ไิ ด้ อย่างกลมกลืนกับวัฒนธรรมนัน้ ๆ
การพูดได้ สองภาษาเป็ นโอกาสอันทีด่ ที สี่ ดุ เท่าทีจ่ ะมีได้ สา� หรับการสร้ างความ
สัมพันธ์อนั ใกล้ ชดิ และอบอุน่ ระหว่างพ่อแม่ลกู และช่วยส่งเสริ มพัฒนาการทีส่ มบูรณ์
และมีความสมดุลให้ กบั เด็ก เด็กทีร่ ้ ู สองภาษาจะพูดภาษาแม่ของทังพ่
้ อและแม่ได้ ทัง้
ยังสามารถสือ่ สารกับพ่อแม่ได้ อย่างสมบูรณ์แบบ ทังพ่
้ อและแม่ไม่จ�าเป็ นต้ องพูดภาษา
ต่างประเทศกับลูกตนเอง ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่ลกู จึงด�าเนินไปได้ ด้วยดีโดยไม่มี
อุปสรรคจากการใช้ ภาษาทีต่ นเองไม่ถนัด ต่อให้ คณ
ุ พูดภาษาต่างประเทศได้ ยอดเยีย่ ม
เพียงใด ความจริ งที่หนีไม่พ้นก็คอื คุณยังจ�าต้ องใช้ ภาษาแม่ในการถ่ายทอดอารมณ์
ความรู้ สกึ ด้ วยเหตุนี ้ ภาษาจึงมีบทบาทส�าคัญต่อการเลี ้ยงดูบตุ ร การรู้ สองภาษายัง
เป็ นโอกาสให้ เด็กสร้ างความสัมพันธ์อนั ใกล้ ชดิ กับปู่ ย่าตายาย ตลอดจนเครื อญาติและ
เพือ่ นฝูงอีกฝ่ ายหนึง่ ได้
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ภาษาเป็ นสิ่ งส�าคัญทีบ่ อกถึงตัวตนของบุคคล ฉันเชื อ่ ว่าการได้เรี ยนรู้ภาษาของทัง้ พ่อ
และแม่มีความส�าคัญมาก เมื อ่ ตอนเป็ นเด็ก ฉันรู้สึกละอายใจทีพ่ ดู ภาษาของพ่อหรื อ
แม่ไม่ค่อยได้ ฉันกลัวว่าญาติ ๆ จะคิ ดว่าฉันไม่อยากคบหากับพวกเขา ซึ่งจริ งๆ แล้ว
เป็ นเพราะฉันไม่รู้ต่างหากว่าจะท�าได้อย่างไร (เด็กทีโ่ ตมาในครอบครัวต่างวัฒนธรรม)
การเลี ้ยงลูกให้ พดู ได้ ทงสองภาษาเป็
ั้
นเรื่ องทีต่ ดั สินใจได้ไม่ยาก แต่พอ่ และแม่จ�าเป็ น
ต้ องอาศัยความพยามยามและความอดทน พ่อแม่เป็ นครูคนส�าคัญทีส่ ดุ ของลูก มีหน้ า
ทีถ่ า่ ยทอดและสร้ างความสมบูรณ์ให้ กบั ภาษา การทีเ่ ด็กคนหนึง่ จะพัฒนาทักษะการ
ใช้ ภาษาได้ อย่างเก่งกาจและคล่องแคล่วได้ นนั ้ พวกเขาจ�าเป็ นต้ องมีเหตุผลทีจ่ ะต้ องใช้
ภาษาของทังพ่
้ อและแม่ และต้ องได้ รับแรงกระตุ้นจากคนทังสองด้
้
วย
วิธีทดี่ ที สี่ ดุ ก็คอื ให้ เด็กได้ เริ่ มรู้ จกั ภาษาตังแต่
้ ยงั เล็กทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะท�าได้ ด้วยการใช้ คา�
เล่นเกม ร้ องเพลง และฟั งนิทาน การพูดคุยกับลูกอยูเ่ สมอแม้ แต่ในตอนทีแ่ กยังไม่เกิด
มีความส�าคัญต่อพัฒนาการของเด็ก สิ่งนี ้จะท�าให้ เด็กได้ ร้ ู จกั ภาษาก่อนทีจ่ ะหัดพูด เด็ก
จะเริ่ มคุ้นเคยกับภาษาขณะจ�าแนกเสียงจากการเน้ นค�าและจังหวะจะโคนของภาษา
ต่อมาเด็กก็จะเริ่ มเข้ าใจเสียงพูดและค�าต่างๆ และเริ่ มหัดพูดเมือ่ สามารถส่งเสียงอ้ อแอ้
ได้
เป็ นความคิดทีด่ ที ี่พอ่ แม่จะหาความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการด้ านภาษาและการรู้ สอง
ภาษา ถ้ าจะให้ ดคี วรเริ่ มต้ นตังแต่
้ ในช่วงทีต่ งครรภ์
ั้
หรื ออย่างช้ าทีส่ ดุ เมือ่ เด็กเพิ่งเกิด
ข้ อมูลเหล่านี ้สามารถน�ามาใช้ เป็ นพื ้นฐานในการปรึ กษาหารื อกันเกี่ยวกับการใช้ สอง
ภาษาของลูกและสิ่งใดบ้ างทีค่ รอบครัวต้ องให้ ความส�าคัญ ในขณะเดียวกัน พ่อแม่อาจ
จัดท�าสภาพแวดล้ อมทางภาษาให้ กบั เด็กเพือ่ ใช้ ประโยชน์จากจุดแข็งของครอบครัวใน
เรื่ องนี ้ สภาพแวดล้ อมทางภาษาหมายถึงสถานทีแ่ ละสถานการณ์ตา่ ง ๆ ทีจ่ ะท�าให้ เด็ก
ได้ มโี อกาสสัมผัสกับภาษาของพ่อและแม่
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ฉันอยากให้ผูท้ ีเ่ ป็ นพ่อแม่เข้าใจยิ่ งขึ้นว่า การเติ บโตขึ้นมาโดยรู้สองภาษาไม่ใช่สิ่งที ่
อยู่ๆ จะเกิ ดขึ้นเองได้ การรู้สองภาษาเป็ นสิ่ งทีต่ อ้ งอาศัยความพยายามและได้รบั การ
สนับสนุนอย่างต่อเนือ่ งจริ งจัง (เด็กทีโ่ ตมาในครอบครัวต่างวัฒนธรรม)
วิธีทดี่ ที สี่ ดุ และง่ายทีส่ ดุ ในการท�าให้ ลกู ของคุณรู้ สองภาษาก็คอื ทังพ่
้ อและแม่จะ
ต้ องพูดแต่ภาษาของตนเองกับลูก ในครอบครัวต่างวัฒนธรรมหลายครอบครัว แม้ แต่
พ่อแม่ยงั ต้ องใช้ ภาษาทีส่ ามในการสือ่ สารระหว่างกัน ซึง่ ก็ไม่ใช่ภาษาแม่ของทังสองฝ่
้
าย
ด้ วย ฉะนันเพื
้ อ่ ทีจ่ ะไม่สร้ างความสับสนให้ กบั เด็ก พ่อและแม่จะต้ องพูดแต่ภาษาของตัว
เองกับเด็กเท่านัน้
การพูดภาษาของตัวเองกับลูกจะท�าให้ เขารู้ สกึ มัน่ คง เพราะรู้ ชัดว่าจะใช้ ภาษาอะไร
พูดกับพ่อและแม่ การเลือกใช้ ภาษาอย่างสะเปะสะปะและน�ามาใช้ ปนกันจะท�าให้ เด็ก
สับสนและท�าให้ พฒ
ั นาการด้ านภาษาของเขาช้ าลง
พัฒนาการด้ านภาษามีหลายขันตอนและต้
้
องอาศัยเวลา ยกตัวอย่างเช่น เด็กอาจ
เริ่ มพูดภาษาหนึง่ ได้ เร็ วกว่าอีกภาษา หรื ออาจน�าค�าต่างๆ จากสองภาษามาใช้ รวม
กัน นี่เป็ นขันตอนตามธรรมชาติ
้
และจะผ่านพ้ นไป ตราบเท่าที่พอ่ แม่ยงั คงยึดมัน่ ทีจ่ ะใช้
ภาษาของตัวเองพูดคุยกับลูก
ถ้ าพ่อหรื อแม่พดู ภาษาฟิ นแลนด์ เด็กทีร่ ้ ู สองภาษาซึง่ อาศัยอยูใ่ นฟิ นแลนด์มกั จะ
พัฒนาทักษะการใช้ ภาษาฟิ นแลนด์ได้ เร็ วกว่าอีกภาษาหนึง่ เนื่องจากได้ ยนิ ภาษา
ฟิ นแลนด์ทงในบ้
ั ้ านและนอกบ้ าน ภาษาแรกทีเ่ ด็กพูดได้ ขึ ้นอยูด่ ้ วยว่าพ่อหรื อแม่ให้ เวลา
กับลูกมากกว่ากัน จะเป็ นการดีหากพ่อแม่ให้ ความสนใจเป็ นพิเศษต่อภาษาทีเ่ ด็กไม่
ค่อยมีโอกาสได้ใช้ในชีวติ ประจ�าวัน นี่เป็ นวิธีหนึง่ ทีจ่ ะรับประกันได้ วา่ ทังสองภาษาจะได้
้
รับการพัฒนาขึ ้นอย่างเท่าเทียมกัน
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ในครอบครัวของเรา เราพูดคุยเรื ่องการรู้สองภาษาเอาไว้ล่วงหน้า แต่พอเอาเข้าจริ ง
กลับไม่ใช่เรื ่องง่ายอย่างทีค่ ิ ด เราอาจผิ ดทีไ่ ปทึกทักเอาง่ายๆ และไม่ได้ไตร่ ตรองถึง
สถานการณ์ ของครอบครัวและสภาพแวดล้อมทางภาษาให้ดีเสียก่อน สามี ของฉัน
รู้สึกกดดันว่าตัวเองจะต้องเรี ยนภาษาฟิ นแลนด์ให้ได้เร็ วๆ เขาจึงพูดภาษาฟิ นแลนด์
กับลูกแทนทีจ่ ะพูดภาษาสเปนของตัวเอง มี ครัง้ หนึ่งทีส่ ามี ของฉันรู้ว่าเรื ่องนีใ้ กล้จะล้ม
เหลวเต็มทีเพราะลูกไปเข้าศูนย์ดูแลเด็กตอนกลางวันทีใ่ ช้ภาษาฟิ นแลนด์ อีกทัง้ เพือ่ น
ๆ ของแกและญาติ ๆ ก็พดู ฟิ นแลนด์ เขารู้สึกเหมื อนอยู่ตวั คนเดียวในสถานการณ์ นี้
ส�าหรับครอบครัวทีม่ ี ลูกเล็กๆ เราหมดเรี ่ยวแรงไปกับการเรี ยน การท�างาน และเรื ่องเร่ ง
รี บประจ� าวันจนไม่มีเวลาเหลือให้เราช่วยส่งเสริ มให้ลูกได้รู้สองภาษา ยังโชคดีทีไ่ ม่สาย
เกิ นไปทีจ่ ะเริ่ มต้นใหม่ หลังจากทีเ่ รารู้ตวั ว่าก�าลังอยู่ในสถานการณ์ เช่นใด เราก็เริ่ ม
ควบคุมการใข้ภาษาแม่ของตัวเองให้เป็ นไปอย่างสม�่าเสมอยิ่ งขึ้น ในตอนนีล้ ูกสามารถ
ไปร่ วมกิ จกรรมในคลับภาษาสเปน และมี โอกาสพบปะกับเด็กอืน่ ทีพ่ ดู สเปนด้วย ฉัน
ยังสนับสนุนสามี โดยการหาอุปกรณ์ การสอนภาษาสเปนให้เขาเท่าทีจ่ ะท�าได้ เช่น
หนังสือต่างๆ ในเวลาแค่เพียงไม่กีส่ ปั ดาห์ ลูกน้อยวัยสามปี ครึ่ งของเรา ก็มีพฒ
ั นาการ
ด้านภาษาดีขึ้นอย่างมากมาย (คุณแม่ในครอบครัวต่างวัฒนธรรม)
ก่อนทีเ่ ราจะมี ลูกคนแรกนานทีเดียว ผมกับภรรยาตัดสิ นใจว่า ผมจะพูดภาษาฝรัง่ เศส
กับลูกส่วนภรรยาจะพูดภาษาฟิ นแลนด์ แต่จนถึงตอนนีท้ ีล่ ูกคนหนึ่งอายุหกขวบและ
อีกคนแปดขวบ ทัง้ คู่พดู ภาษาฟิ นแลนด์ได้คล่องแต่ใช้ภาษาฝรัง่ เศสได้ไม่ดีนกั เหตุผล
ในเรื ่องนีเ้ ป็ นเพราะเราอยู่ในสภาพแวดล้อมของประเทศฟิ นแลนด์ ผูค้ นเป็ นชาว
ฟิ นแลนด์ เข้าศูนย์เลีย้ งดูตอนกลางวันของฟิ นแลนด์ ไปโรงเรี ยนของฟิ นแลนด์ ฯลฯ
เราพยายามปรับสมดุลให้กบั สิ่ งต่างๆ โดยไปเยีย่ มญาติ ในฝรัง่ เศสหรื อเชิ ญพวกเขามา
ทีน่ ีใ่ ห้บ่อยทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะท�าได้ อันทีจ่ ริ ง สิ่ งเหล่านีม้ ี ผลต่อเด็กมากเพราะจะท�าให้พวก
แกต้องพูดภาษาฝรัง่ เศส ยิ่ งกว่านัน้ ก็จะท�าให้พวกแกได้รู้ว่า แกจ� าเป็ นทีจ่ ะต้องพูด
ภาษาฝรัง่ เศสได้ (คุณพ่อในครอบครัวต่างวัฒนธรรม)
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เด็กๆ จ�าเป็ นต้ องได้ รับการส่งเสริ มและแยะน�าให้ใช้ ภาษาได้ อย่างถูกต้ อง แต่กไ็ ม่ควร
ให้ มกี ารดุวา่ หรื อลงโทษหากท�าผิด การรู้ สองภาษาควรเป็ นเรื่ องสนุกส�าหรับเด็ก ไม่ควร
ท�าให้ เป็ นเรื่ องน่ากลัวหรื อน่าเบือ่ แต่ควรท�าให้ ร้ ู สกึ ว่าการรู้ สองภาษาเป็ นเรื่ องธรรมดา
ของการใช้ ชวี ติ ครอบครัว และควรท�าให้ เด็กๆ ได้ เล็งเห็นถึงความจ�าเป็ นในการพูดได้ สอง
ภาษา สิ่งทีจ่ ะช่วยโน้ มน้ าวใจพวกแกในเรื่ องนี ้ได้ แก่ เพือ่ นๆ รายการทีวแี ละภาพยนตร์
ส�าหรับเด็กในหลายภาษา และการไปเยีย่ มเยียนประเทศบ้ านเกิดของพ่อหรื อแม่เป็ น
ประจ�า
การเลี ้ยงดูเด็กให้ ร้ ู สองภาษาจ�าเป็ นต้ องอาศัยความทุม่ เทและความมีวนิ ยั แต่ผลที่
ได้ จากการรู้ สองภาษาย่อมมีประโยชน์ค้ มุ ค่าความพยายามอย่างยิ่งจนไม่อาจน�ามา
กล่าวได้ หมด เด็กทีร่ ้ ู สองภาษามีโอกาสแสดงความรู้ สกึ นึกคิดของตนได้ในสองภาษา
และสือ่ สารกับสมาชิกในครอบครัวและญาติพี่น้องได้ ครบทังสองฝ่
้
าย การรู้ สองภาษา
ช่วยส่งเสริ มตัวตนของเด็กและช่วยให้ เด็กมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ ชดิ กับทังพ่
้ อและ
แม่ นอกจากนี ้ยังช่วยให้ เด็กมีความเข้ าใจในสองวัฒนธรรม และเมือ่ โตขึ ้นย่อมเป็ นผู้ที่
สามารถถ่ายทอดวัฒนธรรมและส่งเสริ มการมีปฏิสมั พันธ์ระหว่างวัฒนธรรมได้ อย่าง
เป็ นธรรมชาติ ด้ วยเหตุนี ้ เด็กที่พดู ได้ สองภาษาจึงถือเป็ นทรัพยากรบุคคลทีส่ า� คัญยิ่ง
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ข้อแนะนำาที่เป็นประโยชน์ในการส่ง
เสริมการใช้สองภาษาของเด็ก
•
•
•
•
•

•

•
•
•

อ่านหนังสือเด็กในภาษาของคุณให้ ลกู ฟั ง ดูรูปภาพและสอดแทรกค�าพูดในชีวติ
ประจ�าวันลงในภาพ ทบทวนค�าศัพท์บอ่ ยๆ และพูดคุยมากๆ
ฟั งเพลงทีม่ เี นื ้อเพลงสองภาษาและร้ องเพลงร่ วมกัน
เล่นเกมต่าง ๆ กับลูก การเล่นและเกมต่าง ๆ สามารถปรับใช้ได้ กบั ทุกภาษา
หาดูวา่ มีคลับหรื อกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชนทีจ่ ดั ขึ ้นด้ วยภาษาทีล่ กู ของคุณมีโอกาส
ฝึ กฝนน้ อยกว่า
ท�าความรู้ จกั กับครอบครัวอืน่ ทีม่ ลี กั ษณะเดียวกับครอบครัวของคุณเพือ่ เปิ ดโอกาส
ให้ ลกู ได้ ร้ ู จกั เพือ่ นที่พดู ได้ หลายภาษา เด็กๆ จะเรี ยนรู้ สองภาษาได้ อย่างเป็ น
ธรรมชาติเมือ่ อยูใ่ นแวดวงของเด็กที่พดู สองภาษาเหมือนกันและผูใ้ หญ่ที่พดู ภาษา
ต่างกัน เพือ่ ให้ เด็กรู้ จกั เลือกใช้ ภาษาในสถานการณ์ทตี่ า่ งกันไป
สือ่ สารกับญาติและเพือ่ นจากเมืองไกลผ่านทางอินเทอร์ เน็ต (เช่น การใช้ Google
Chat, Skype, MSN Messenger) และทางโทรศัพท์ วิธีนี ้จะท�าให้ ลกู ของคุณเข้ าใจ
ถึงความผูกพันในหมูเ่ ครื อญาติและมิตรสหายตังแต่
้ ยงั เล็กๆ และสามารถใช้ ภาษา
ได้ หลากหลายยิ่งขึ ้นด้ วยการติดต่อกับบุคคลเหล่านี ้
คิดเกี่ยวกับสภาพแวดล้ อมทางภาษา กล่าวคือ มีโอกาสใดบ้ างทีจ่ ะช่วยส่งเสริ ม
พัฒนาการทางด้ านภาษาของลูก
ไปเยีย่ มญาติและเชื ้อเชิญให้ พวกเขาหรื อเพือ่ นๆ และครอบครัวมาเยีย่ มคุณ จัดงาน
ฉลองตามประเพณี
ดูรายการทีวเี ด็กร่ วมกับลูก เช่น ดูทางช่องโทรทัศน์ผา่ นดาวเทียมเพือ่ รับฟั งภาษาที่
ลูกของคุณไม่คอ่ ยมีโอกาสได้ใช้ นกั
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•

•
•
•

บอกญาติๆ และเพือ่ น หรื อแม้ แต่เจ้ าหน้ าทีศ่ นู ย์ดแู ลเด็กกลางวันว่าคุณต้ องการส่ง
เสริ มให้ ลกู รู้ จกั ทังสองภาษา
้
วิธีนี ้จะท�าให้ พวกเขาใส่ใจในเรื่ องนี ้ เช่น หัดพูดทักทาย
เด็กในภาษาต่างประเทศ สิ่งเล็กๆ น้ อยๆ เหล่านี ้มีความส�าคัญกับเด็กมาก
ศึกษาเกี่ยวกับขันตอนต่
้
างๆ ของพัฒนาทางภาษาของเด็กจากหนังสือ และจากการ
พูดคุยปรึ กษากับครอบครัวอืน่ (ทีใ่ ช้ สองภาษา)
ภาคภูมใิ จในภาษาและวัฒนธรรมของคุณเอง วิธีนี ้จะท�าให้ ลกู เรี ยนรู้ ทีจ่ ะชื่นชมในสิ่ง
นี ้เช่นกัน
การเป็ นคนทีร่ ้ ู สองภาษาไม่ใช่สิ่งที่ทา� ได้ ยากในโลกนี ้ พ่อแม่ทกุ คนมีโอกาสทีจ่ ะส่ง
เสริ มลูกให้ใช้ สองภาษา อย่าพลาดโอกาสส�าคัญนี ้!

ค�าถามเพื่อใช้ในการสนทนา
หาแนวคิดของตนเองเกี่ยวกับการรู้สองภาษา มีโอกาสหรื ออุปสรรคในการเรี ยนรู้สองภาษาอะไรบ้ างที่
คุณคาดว่าจะเกิดขึ ้นจากมุมมองของครอบครัวคุณ
จากข้ อแนะน�าที่เป็ นประโยชน์ในการส่งเสริ มการใช้ สองภาษา พิจารณาดูวา่ มีข้อใดที่ท�าได้ งา่ ยและข้ อ
ใดที่อาจต้ องใช้ ความพยายามยิ่งขึ ้น
อ่านหนังสือหรื อบทความเกี่ยวกับขันตอนของพั
้
ฒนาการด้ านภาษาของเด็ก จากนันให้
้ คดิ ล่วงหน้ าว่า
คุณจะเตรี ยมรับมือกับเรื่ องท้ าทายในขันตอนเหล่
้
านี ้ได้ อย่างไรบ้ าง
พูดคุยเรื่ องการรู้สองภาษาของลูกกับคูส่ มรสของคุณ ในฐานะพ่อแม่ การรู้สองภาษาของลูกมีความ
ส�าคัญต่อคุณทังคู
้ อ่ ย่างไร สิง่ นี ้มีความหมายอย่างไรในความคิดของลูก
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บทสรุป
หนังสือเรื่ อง ความรักและความเป็ นพ่อแม่ในครอบครัวต่างวัฒนธรรม เล่มนี ้ มีจดุ มุ่ง
หมายทีจ่ ะช่วยให้ ผ้ เู ป็ นพ่อแม่ได้ คดิ ตริ ตรองและพูดคุยกันถึงความส�าคัญของเรื่ อง
นี ้ เพือ่ ทีจ่ ะได้ ทา� ความเข้ าใจระหว่างกันและเริ่ มต้ นครอบครัวได้ ดยี ิ่งขึ ้นนับแต่เริ่ มแรก
หนังสือเล่มนี ้ไม่ใช่สตู รส�าเร็ จทีเ่ ป็ นต้ นแบบให้ กบั ทุกครอบครัว แต่ละบ้ านจ�าเป็ นต้ อง
สร้ างแนวทางของตนเองขึ ้นมา นอกจากนี ้ ค�าพูดและการกระท�าในเชิงบวก ความอดทน
ความเข้ าใจ การให้ อภัย ความมุ่งมัน่ และความรัก ยังเป็ นองค์ประกอบพื ้นฐานทีจ่ ะช่วย
ให้ ทกุ ครอบครัวด�าเนินการในเรื่ องนี ้ได้ อย่างประสบผลส�าเร็ จ
เส้ นทางของการเป็ นพ่อแม่ดา� เนินไปอย่างยาวนานชัว่ ชีวติ เป็ นเส้ นทางที่น�าให้ คณ
ุ
ได้ พบกับความสุข สนุกสนาน และอุปสรรคนานับประการ ซึง่ การทีจ่ ะฟั นฝ่ าไปได้ ต้ อง
อาศัยความร่ วมมือร่ วมใจและการพูดคุยกันอย่างเปิ ดเผย พ่อแม่ทดี่ จี งึ จ�าเป็ นต้ องใช้
เวลาร่ วมกัน ให้ ความรัก มีความมุ่งมัน่ สร้ างความรู้ สกึ ปลอดภัย และแบ่งปั นหน้ าทีร่ ับ
ผิดชอบในแต่ละวันของชีวติ
คุณจะศึกษาข้ อมูลเพิม่ เติมในเรื่ องของครอบครัวต่างวัฒนธรรมได้ จากเว็บไซต์ของ
โครงการ Duo Project ที่ www.familiaclub.fi/duo นอกจากนี ้ ที่นี่ยงั มีข้อมูลเกี่ยวกับ
องค์กรทีใ่ ห้ บริ การและค�าปรึ กษาในด้ านต่างๆ บทความที่นา่ อ่าน งานวิจยั และข้ อมูล
สถิติ
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