สวัสดีคะ่ วันนี ้ผู้เขียนขอแทนตัวเองว่า ชุณห์นะคะ รู้สกึ ดีใจเป็ นอย่างยิ่งที่ได้ รับโอกาสจากสมาคมสตรี ไทยนอร์ เวย์ ให้ นาเสนอ
เรื่ องราวเกี่ยวกับการเลี ้ยงดูเด็กวัยรุ่นที่ติดตามพ่อแม่มาอยูต่ า่ งแดน แหม..แค่ได้ ยินคาว่า ‘วัยรุ่น’ คุณพ่อคุณแม่ทงหลายก็
ั้
คง
จะรู้สกึ ปวดเศียรเวียนเกล้ า เรี ยกหายาดม ยาลม ยาหม่อง กันเลยทีเดียว และไหนวัยรุ่นจะต้ องเดินทางมาใช้ ชีวิตในต่างแดน
อีก …เดี๋ยวก่อนค่ะ เด็กวัยรุ่นเขาก็ปวดเศียรเวียนเกล้ าเหมือนกัน ไม่ใช่แค่เราๆ พ่อแม่เท่านัน้ เพราะวัยรุ่ นเป็ นช่ วงของการ
เปลี่ยนแปลงทางร่ างกาย จิตใจ อารมณ์ และทางสังคม เป็ นช่ วงที่มีการพัฒนาจากความเป็ นเด็กไปสู่ความเป็ น
ผู้ใหญ่ มีการเปลี่ยนแปลงด้ านชีววิทยาในลักษณะที่พร้ อมจะมีเพศสัมพันธ์ ได้ จากสภาพที่ต้องพึ่งพาพ่ อแม่ ไปสู่
ภาวะที่ต้องรับผิดชอบและพึ่งพาตนเอง ในวัยนีเ้ ด็กจะมีความต้ องการอิสระสูง ออกแนวต่ อต้ านผู้ใหญ่ อ่ อนไหว ไว
ต่ อความรู้สึก และเพื่อนมีความสาคัญกับเขามาก นั่นไงเขาถึงได้ เรี ยกวัยรุ่นว่า วัยว้ าวุน่
ช่วงชีวติ ของเด็กทีต่ ้ องติดตามพ่อแม่มาอยูต่ า่ งประเทศในขณะที่เขาเป็ นวัยรุ่นนัน้ ก็คงไม่ใช่เรื่ องง่ายนัก เพราะเด็กๆ ต้ องมา
เริ่ มต้ นสร้ างสังคมใหม่ มีเพื่อนใหม่ ต้ องอยูใ่ นสิง่ แวดล้ อมใหม่ ฟั งภาษาที่ไม่ค้ นุ เคยและต้ องอยูส่ ภาพอากาศที่แตกต่างอย่าง
สิ ้นเชิงกับประเทศไทย เด็กๆ ต้ องผ่านบททดสอบมากมายในชีวิต และบุคคลที่ต้องทาหน้ าที่เป็ นหางเสือ ก็คือ คุณแม่
ชุณห์ได้ พดู คุยกับคุณแม่หลายท่านที่พาลูกๆ ที่อยูใ่ นช่วงวัยรุ่นมาอยูต่ า่ งประเทศด้ วย นัน่ หมายความว่า เด็กก็ต้องมาอยูก่ บั
ครอบครัวใหม่ของแม่ ซึง่ ก็แน่นอนประกอบไปด้ วยพ่อเลี ้ยง หรื อบางรายก็มีลกู ของพ่อเลี ้ยงอยูใ่ นบ้ านด้ วย เด็กๆ หลายคน เข้ า
กันได้ ดีกบั พ่อเลี ้ยง แต่ก็มีอีกจานวนหนึง่ ที่เข้ ากันไม่ได้ นี่คือปั ญหาอันดับต้ นๆ ทีค่ ณ
ุ แม่และเด็กจะได้ พบ แต่อีกปั ญหาที่ใกล้
ตัวที่สดุ คือ ความสัมพันธ์ของแม่กบั ลูกเอง
คุณแม่หลายท่านมาใช้ ชีวิตอยูต่ า่ งประเทศหลายปี ความใกล้ ชิดกับลูกก็น้อยลง ความไว้ เนื ้อเชื่อใจ การลังเลใจและไม่เชื่อใจใน
ตัวแม่ก็เพิ่มขึ ้น ในวันที่ลกู ต้ องเดินทางมาใช้ ชีวิตกับแม่ เด็กบางคนก็พกพาความลังเลใจนันมาด้
้ วย เด็กบางคนตกใจเมื่อภาพ
ที่เขาวาดไว้ ในตอนก่อนที่จะมา และภาพที่เขาเห็นนันไม่
้ เหมือนกันเลย
พี่แหม่ม คุณแม่สดุ ฮิปบอกว่า ‘ไม่มีแม่คนไหนสมบูรณ์แบบ แต่แม่ทาทุกอย่างได้ เพื่อให้ ลกู ได้ ในสิง่ ที่ดีที่สดุ เสมอ’ ชุณห์วา่ คุณ
แม่หลายคนที่อา่ นอยูก่ าลังผงกหัวเห็นด้ วยกับพีแ่ หม่ม
ใช่ที่สดุ คุณแม่เป็ นกุญแจดอกสาคัญที่จะช่วยให้ สถานการณ์ที่ตงึ เครี ยดเบาบางลงได้ การสร้ างความไว้ วางใจให้ กบั ใครคน
หนึง่ ไม่ใช่เรื่ องง่าย โดยเฉพาะกับลูกของตัวเอง เด็กทีม่ าอยูต่ า่ งประเทศใหม่ๆ ต้ องการเพื่อน วัยรุ่นส่วนใหญ่เวลามีปัญหาจะ
คุยกับเพื่อนเป็ นอันดับแรก พอเขามาอยูต่ า่ งประเทศคนทีเ่ ป็ นเพื่อนคนแรกก็คือ คุณแม่ แล้ วจะทายังไงถึงจะเข้ าไปนัง่ ในใจลูก
ได้
แม่พร บอกว่า ‘เราต้ องเป็ นเพื่อนกับลูก ไม่ใช่จกุ จิกเขานะ แต่ใส่ใจเขา สนใจเรื่ องของเขา ถามสารทุกข์สขุ ดิบของเขาทุกวัน’

ด้ วยความสัมพันธ์ที่หา่ งเหินกันระหว่างแม่กบั ลูก พอลูกย้ ายมาอยูด่ ้ วยที่ตา่ งประเทศ บางท่านกลัวลูกไม่รัก เพราะลึกๆ รู้สกึ ผิด
ในใจทีต่ ้ องมาแต่งงานใหม่ และไม่ได้ เลี ้ยงดูลกู มาหลายปี ไม่อยากให้ ลกู เสียใจ เลยเกิดการตามใจเด็ก และคิดว่าการตามใจ
คือการให้ ความรักและอิสระภาพทดแทนช่วงเวลาหลายปี ที่ตวั เองไม่ได้ ดแู ลลูก และไม่กล้ าที่จะสัง่ สอน บางคนก็ให้ แต่เงิน
แม่พรเล่าให้ ฟังว่า ‘ลูกตามมาอยูน่ อร์ เวย์ตอนอายุ 14 ปี การต่อสู้ของชีวิตในตอนแรกๆ ไม่ได้ ราบรื่นเลย ล้ มลุกคลุกคลาน ลูก
ใช้ เวลาปรับตัวอยูป่ ี กว่า อยากกลับบ้ าน นอนร้ องไห้ แม่เห็นใจและสงสารลูกมาก มีโดนเหยียดสีผวิ สีผม โดนล้ อเลียน ภาษาที่
ยังไม่เข้ าที่เข้ าทาง แต่เราต้ องทาตัวให้ เข้ มแข็ง และเป็ นแบบอย่างที่ดีให้ กบั ลูกเราให้ ได้ ลูกเจ็บ แม่นนเจ็
ั ้ บกว่าหลายเท่า แต่เรา
ไม่แสดงออก เราต้ องแข็งแกร่งกว่าเขาหลายเท่า เพื่อให้ เขาเห็นว่าแม่ทาได้ ลูกก็ทาได้ เหมือนกัน ‘

คุณแม่หลายคนลืมที่จะยกย่องชมเชยลูก ไม่ปล่อยให้ เขาพึง่ ตนเองคอยไปรับไปส่งทุกวัน ไม่สอนเรื่องบาปบุญคุณโทษหรื อการ
เป็ นผู้ให้ ไม่สอนให้ ลกู รักการเรี ยนรู้ และไม่สอนเรื่ องกัลยาณมิตร แม่บางคนทาแต่งานสังคมลืมหน้ าที่แม่
คุณแม่อย่าลืมนะคะ ช่วงแรกๆ ทีล่ กู ย้ ายมาอยูต่ า่ งแดนด้ วย คุณคือ เพื่อนที่ใกล้ ชดิ ที่สุดของลูก
เพือ่ นที่ดีที่สดุ อันดับสองของเด็กที่มาอยูต่ า่ งประเทศใหม่ๆ คือ คุณครูสองภาษา เด็กหลายคนให้ ความไว้ วางใจทีจ่ ะพูดคุย
ปั ญหาของเขาให้ กบั คุณครูฟัง เท่าที่ผ้ เู ขียนได้ คยุ กับเด็กบางคน เด็กยกเอาครูเป็ นต้ นแบบในการเรี ยนรู้ ทาให้ เขาเรี ยนวิชา
นันๆ
้ ได้ ดีจนนาไปสูว่ ิชาชีพทีเ่ ขาเลือกทาในปั จจุบนั
เพื่อนอันดับที่สาม คือ «กลุ่ม» เพื่อนวัยรุ่ นคนไทยที่อยู่ในต่ างประเทศ จากสภาพสังคมที่เปลีย่ นแปลงไป เด็กบางคนที่ไม่
มีคณ
ุ แม่เป็ นเพื่อนที่เขาไว้ วางใจได้ เขาก็จะพยายามหากลุม่ เพื่อนที่ใช้ ชีวิตใกล้ เคียงกับเขา มีสถานภาพครอบครัวคล้ ายๆ กัน
แอบมีปัญหาในใจคล้ ายๆ กัน ถ้ าวัยรุ่นคบกลุม่ เพื่อนที่ดี เขาก็จะมีแนวคิดทีด่ ีและถูกต้ อง เด็กๆ ช่วยให้ กาลังใจกันและแนะนา
หาทางออกที่ดใี ห้ กนั และกัน ส่วนเด็กคบกลุม่ เพื่อนทีม่ ีปัญหา เขาก็จะมีแนวโน้ มทีจ่ ะเป็ นคนมีปัญหาเช่นกัน
จริ งๆ แล้ ว เด็กๆ สามารถเข้ ากลุม่ ได้ อย่างไม่มีปัญหาอะไรนะคะ แต่ผ้ ใู หญ่ควรที่จะให้ ความใกล้ ชิดสนิทสนมด้ วย จะได้ ร้ ูวา่
ลักษณะของกลุม่ ที่ลกู เราไปคลุกคลีนนเป็
ั ้ นอย่างไร พ่อแม่เองก็สามารถโน้ มนาให้ วยั รุ่นคบกลุม่ เพือ่ นที่ดีได้
คุณแม่หลายท่านที่ชณ
ุ ห์ได้ พดู คุยด้ วยแต่ไม่ขอเอ่ยนามในที่นี ้ ก็สารภาพว่า ในช่วงปี แรกที่เด็กๆ ย้ ายมาอยูต่ า่ งประเทศ จะไม่
แนะนาให้ มีเพื่อนเป็ นคนไทย ห้ ามเลย เนื่องจากต้ องการให้ ลกู ปูพื ้นฐานภาษาใหม่ให้ แน่นก่อน ได้ ภาษาแล้ วก็ไม่ห้ามปราม
อะไร
ชุณห์มีโอกาสได้ พดู คุยกับแม่พร ซึง่ มีลกู วัยรุ่นติดตามมาใช้ ชีวิตทีน่ อร์ เวย์ด้วยค่ะ

สวัสดีค่ะคุณแม่ คิ ดยังไงบ้างก่อนจะทาเรื ่องให้ลูกย้ายมาอยู่ทีน่ ีค่ ะ ?
แม่พร ‘ตามความคิดเราคือ เขาจะได้ เรี ยนรู้อะไรใหม่ๆ และเปิ ดโอกาสใหม่ให้ กบั ชีวติ ’
อะไรทีค่ ณ
ุ แม่คิดว่าสาคัญทีส่ ดุ ในช่วงแรกๆ ทีเ่ ขาย้ายมาอยู่ต่างแดน?
แม่พร ‘เราต้ องเป็ นต้ นแบบทีด่ ีให้ กบั ลูก ให้ กาลังใจลูก อยูเ่ คียงข้ างเขา เราคบเพื่อนแบบไหนลูกเราเห็น เราปฏิบตั ิตวั อย่างไรลูก
เราก็เห็น อยูข่ ้ างๆ เขาเสมอในวันที่เขาท้ อและถอดใจ’
ความสัมพันธ์ ของคุณแม่กบั น้องเป็ นยังไงบ้างคะ?
แม่พร ‘เราเป็ นเพื่อนกับลูกระหว่างเราแม่กบั ลูก เราไม่มีอะไรปิ ดบังกัน เชื่อใจกัน มีปัญหาคุยกันและให้ อิสระเขา ให้ เขามีแฟน
ลองคบ ไม่ดี ก็เลิก มันเป็ นเรื่ องธรรมชาติทพี่ อ่ แม่อยากเห็นลูกมีความสุข กับคนที่ลกู รัก และเขาก็รักลูกเรา โชคดีที่น้องเป็ นคน
รักดีเชื่อฟังแม่ เขาอดทน’
แม่เป็ นต้นแบบและนาทางให้เขายังไงบ้าง ?
แม่พร ‘แม่เลือกทีจ่ ะพาลูกเข้ าวัดปฏิบตั ิธรรมด้ วย มีอะไรเปิ ดใจคุยกันกับลูก ไม่มคี วามลับต่อกัน การที่พาลูกไปวัด ทาให้ ลกู ก็
ได้ เรี ยนรู้หลายอย่าง ได้ พบปะกับผู้คน ได้ พบผู้ใหญ่ที่มีเมตตา และมีกลั ยาณมิตรที่ดี เราต้ องประคับประคองเขา แม่สอนให้ เขา
ทางานเพื่อสังคม’
น้ องกาญจน์ละคะ ตอนที่แม่บอกว่าจะพามาอยูด่ ้ วย เรารู้สกึ ยังไงคะ มาแรกๆ มีอปุ สรรคอะไรบ้ าง? (น้ องกาญจน์ลกู สาวแม่พร
ค่ะ)
น้ องกาญจน์ “ตัวหนูอยากมามากค่ะ มาอยูแ่ รกๆ ก็ร้ ูสกึ ว่าเราแตกต่าง ภาษาไม่ได้ เพื่อนก็พยายามชวนนะคะ แต่เราคิดไปเอง
ว่าเราเข้ ากับเขาไม่ได้ และพ่อเลี ้ยง ท่านเจ้ าอารมณ์นดิ นึง เราก็กลัวนิดหน่อยค่ะ ที่บ้านก็เข้ มงวด ไปไหนมาไหนต้ องบอก ตอนนี ้
ก็ติดนิสยั ไปเองไปไหนมาไหนก็บอก ถือว่าเป็ นเรื่ องดีที่เขาเข้ มงวด”
แก้ปัญหาเรื ่องภาษายังไงบ้างคะ?
น้ องกาญจน์ “ก็ตงเป้
ั ้ าหมายเลยค่ะว่า 3 เดือนเราต้ องเข้ าใจและสือ่ สารได้ ก็นามาใช้ มาฝึ กกับน้ องต่างแม่ และฝึ กกับเพื่อนที่
โรงเรี ยน”
ข้อดีของการทีเ่ รามาอยู่กบั คุณแม่ทีต่ ่างประเทศละคะ?
น้ องกาญจน์ “เรามีโอกาสสูงกว่าเด็กหลายๆ คน ทังด้
้ านเทคโนโลยี และการศึกษา มีโอกาสที่จะค้ นหาตัวเอง ทังในเรื
้ ่ องการ
เรี ยนและการทางาน หนูเองก็ทางานไป เรี ยนไปด้ วย สุดท้ ายก็ค้นพบอาชีพที่รักและเหมาะกับตัวเราจริ งๆ”

อยากฝากอะไรไว้เป็ นข้อคิ ดกับน้องๆ ทีเ่ พิ่งย้ายมาอยู่บา้ งคะ?
น้ องกาญจน์ ‘เราเป็ นคนไทย เรามาอยูต่ า่ งประเทศ เราต้ องขยันกว่าคนอื่นๆ 3-4 เท่า ทุกอย่างที่เราเรี ยนรู้มนั ได้ กบั ตัวเราอยู่
แล้ ว และที่คณ
ุ แม่พาเข้ าวัด มีสว่ นดีมากๆ กาญจน์ได้ หนังสือของหลวงพ่อจรัญมา ซึง่ ทาให้ ตวั เองเชื่อในเรื่ องเวร เรื่ องกรรม และ
ก็ได้ นาสมาธิมาใช้ ในการเรี ยนค่ะ อยากจะฝากน้ องๆ ให้ มองโลกในแง่ดี อย่าติดความสบาย ตนเป็ นที่พงึ่ แห่งตน ตังเป้
้ าหมาย
ภาษาต้ องได้ ปี แรกควรจะตัง้ ใจเรียนภาษาให้ ได้ มีเพื่อนคนไทยเมื่อไหร่ก็ได้ เปิ ดรับวัฒนธรรม เรามาเรี ยนรู้ ไม่ใช่มาหา
เพื่อนคนไทยในต่างประเทศ อีก 10 ปี ก็ยงั ไม่สายที่จะมีเพื่อนคนไทย คนที่นี่จริ งใจเราเรี ยนรู้อะไรจากเขาได้ เยอะค่ะ’
เปลีย่ นมุมกล้องกลับมาทีค่ ณ
ุ แม่บา้ ง จากวันนัน้ ถึงวันนีค้ ณ
ุ แม่เห็นพัฒนาการและการเปลีย่ นแปลงของลูกยังไงบ้าง?
แม่พร ‘น้ องกาญจน์ เป็ นคนสู้ และมีจิตสานึก เขาเจียมตัว และโชคดีได้ พบคุณครู คนไทยที่สอนคณิตศาสตร์ ทมี่ ีความเมตตา
และมีความเป็ นครูในสายเลือดอย่างแท้ จริ ง ทาให้ เขารักคณิตศาสตร์ จนตัดสินใจเรี ยนต่อทางด้ านบัญชี ซึง่ ก็ต้องย้ ายไปอยูอ่ ีก
เมือง แม่ก็ย้ายตามลูกไป เพราะเราต้ องคอยสนับสนุนเขา ส่งเขาให้ ถึงฝั่ง และแม่ก็ภมู ิใจในตัวเขาทีว่ นั นี ้เขาได้ ทางานด้ านบัญชี
ที่เขารัก มีกลั ยาณมิตรที่ดใี นการฝึ กปฏิบตั ิธรรม และเขาก็ทางานเพื่อสังคม คอยสนับสนุนงานบัญชีของวัด และกิจกรรมต่างๆ
ที่เกิดขึ ้น’
ลองมาฟังความเห็นจากคุณแม่อกี ท่านหนึง่ นะคะ แม่แหม่มเป็ นอีกคนหนึง่ ที่พาลูกๆ มาใช้ ชีวติ ในต่างแดนด้ วยค่ะ
แม่แหม่มบอกว่า ‘เป็ นแม่จะอ่อนแอได้ อย่างไร ต้ องเข้ มแข็งไว้ เพื่อเป็ นกาลังใจและตัวอย่างที่ดใี ห้ กบั ลูก’
สวัสดีค่ะพีแ่ หม่ม ลูกมาอยู่กบั พีต่ อนอายุเท่าไหร่ คะ ต้องเผชิ ญกับอะไรบ้างในช่วงแรก ?
พี่แหม่ม : ‘น้ องมาตอน 14 จะเข้ า 15 ปี คะ่ ปั ญหาใหญ่ที่เจอนันไม่
้ ใช่ภาษาหรื ออากาศนะคะ เป็ นปั ญหาเรื่ องพ่อเลี ้ยง
ค่ะ ตอนนันเจอศึ
้
กหนักมาก ลูกมาอยูใ่ หม่ๆ ด้ วย ก็เสียใจกับเรื่ องที่เกิดขึ ้น ที่แม่ไม่ได้ อยูก่ บั พ่อเลี ้ยงที่ดีอย่างทีเ่ ขาคิดไว้ แต่เ รา
เป็ นแม่จะอ่อนแอได้ อย่างไร ต้ องเข้ มแข็งไว้ เพื่อเป็ นกาลังใจและตัวอย่างที่ดใี ห้ กบั ลูก เจ็บ ตาย ป่ วยไม่ได้ ต้ องต่อสู้เพื่อลูก ใคร
ไม่รักเราไม่เป็ นไร แต่เราต้ องรักตัวเองและลูกของเรา บอกกับตัวเองว่าต้ องสู้ ต้ องอยู่ ยอมเหนื่อย ทางานทังกลางวั
้
น กลางคืน
รับจ้ างทาความสะอาดที่ไหนมีงาน ไปทาหมด ต้ องเปลีย่ นรถเมล์กี่สายก็ยอม’
ปกปิ ดลูกไหมคะเรื ่องความลาบากต่างๆ ของเราในต่างประเทศ?
พี่แหม่ม: เรื่ องพ่อเลี ้ยงคนนี ้ไม่ได้ บอกลูก ว่าเขาเลี ้ยงดูเราหรื อปฏิบตั ิกบั เราอย่างไร แต่ก็ขอบคุณเขาที่เขาดาเนินเรื่ องจนเราแม่
ลูกได้ มาอยูด่ ้ วยกัน จริ งๆ ก็เปิ ดใจกับลูกทุกเรื่ อง ให้ รับรู้สถานการณ์การเงิน ให้ รับรู้สภาพความเป็ นจริ งในตอนนี ้ เรารู้วา่ มาอยู่
นี่เพื่ออะไร เพื่อลูกเท่านันเราทนได้
้
ทกุ เรื่ อง เราหิว เราอดทน ใส้ กรอกราคา 20 โครนอยากจะกินนัก แต่คิดอีกที เพิ่มอีก 6 โค
รน ก็ได้ อาหารให้ ลกู แล้ ว ก็ไม่กินดีกว่า ขอบคุณลูกที่อยูเ่ คียงข้ างเรามาตลอด
ในสถาณการณ์อย่างนัน้ สอนลูกยังไงคะ?

พี่แหม่ม : ไม่ให้ ลกู เอาตัวไปเปรียบกับใคร และให้ เขารู้จกั ตัวตนของเขาเอง อดทน สอนให้ เขาเก็บเงิน ให้ ตงใจเรี
ั ้ ยน เพื่ออนาคต
และมีความเคารพต่อผู้ใหญ่ แม้ วา่ พ่อเลี ้ยงจะไม่ได้ เมตตาเรามากนัก แต่เด็กๆ ก็ไม่โกรธและไม่โทษพ่อเลี ้ยงกับสิง่ ที่เกิดขึ ้น
ความสัมพันธ์ ของพีก่ บั ลูกๆ เป็ นยังไงบ้างคะ?
พี่แหม่ม : พื ้นฐานของเด็กๆ เกิดมาจากความรัก แต่เติบโตมาในครอบครัวที่แตกแยก พี่ร้ ูวา่ มันกระทบจิตใจลูก บอกให้ เขา
ทราบว่าพ่อแม่ทะเลาะกันมันไม่ใช่ปัญหาของลูก พ่อแม่รักลูกเสมอ บอกให้ เด็กรับรู้เรื่ องการหย่าร้ าง และยอมรับในสิง่ ที่เกิดขึ ้น
พี่กบั ลูกสนิทสนมกัน เหมือนเป็ นเพื่อนกัน
ตัดภาพมาที่น้องช้ อปเปอร์ ลกู แม่แหม่ม
สวัสดีค่ะช้อปเปอร์ แรกๆ ทีแ่ ม่บอกว่าจะให้เรามาอยู่นอร์ เวย์แล้วนะ รู้สึกยังไงบ้างคะ?
ช้ อปเปอร์ : ความคิดตอนแรกนันคื
้ อ อยากมาอยูท่ ี่นอร์ เวย์ แต่ก็ร้ ูสกึ คิดบวก คิดลบกับแม่บ้าง เพราะเราก็หา่ งๆ กันช่วงหนึง่ ที่
กังวลมากก็เรื่ องการเรี ยนภาษาใหม่ และก็ช็อคมากกับสภาพแวดล้ อม มันไม่ได้ เป็ นไปอย่างที่คิดไว้
ปัญหาทีเ่ ราคิ ดว่าหนักสุดช่วงแรกๆ ทีเ่ รามาอยู่เป็ นเรื ่องอะไร?
ช้ อปเปอร์ : เราเข้ ากับพ่อเลี ้ยงไม่ได้ คุยกันไม่ได้ เลย แล้ วความห่างกับแม่ด้วย แม่ไม่ได้ เลี ้ยงเราหลายปี ก็อดึ อัดนิดหน่อยทีจ่ ะ
พูดคุย ก็มีบ้างที่โกรธพ่อเลี ้ยงทีเ่ ขาทาไม่ดกี บั แม่ แต่ผมก็คิดเสมอว่าเขาช่วยเรา ให้ เราได้ มาอยูท่ ี่นอร์ เวย์กบั แม่ แล้ วก็มีท้อ
เรื่ องภาษาและการสือ่ สารพูดคุยครับ เพราะเราบอกอธิบายให้ เขารู้ความคิดและรู้สกึ ของเราแบบละเอียดอ่อนเหมือนภาษาไทย
ไม่ได้
เราคิ ดและแก้ปัญหายังไง?
ช้ อปเปอร์ : บอกตัวเองว่าต้ องถีบตัวเองครับ ต้ องเลี ้ยงดูตวั เองให้ ได้ เริ่ มจากตังใจเรี
้ ยนภาษา ดูทีวี อ่าน จดคาที่เราไม่ร้ ู ท่องเอง
ถามเพื่อนคนนอร์ ชในห้ อง ถามคุณครูสองภาษา ผมจะมีสมุดจดเล่มเล็กๆ ติดตัวเสมอ ไว้ จดคาที่ไม่ร้ ู แรกๆ เพื่อนคนไทยก็ล้อ
บ้ างครับว่าเป็ นเด็กเรี ยน แต่ผมก็เลือกที่จะเป็ นตัวของตัวเองครับ ยังจดพกสมุดจดคาศัพท์เหมือนเดิม เวลากลับบ้ านก็มาคุยกับ
น้ องชายเป็ นภาษานอร์ เวย์ ความสัมพันธ์กบั แม่ก็ดีขึ ้นเรื่ อยๆ ตามลาดับ เราคุยกันทุกเรื่ องเป็ นเพื่อนกันครับ
น้องเรี ยนไปด้วย ทางานไปด้วย คุณแม่สอนอะไรบ้าง?
ช้ อปเปอร์ : แม่สอนให้ ตงใจเรี
ั ้ ยน รู้จกั เก็บเงิน จะคบเพื่อนคนไทยก็ให้ พิจารณาดู คาพูดต่างๆที่แม่บน่ ทาให้ เราคิดได้ และเรื่ อง
เคารพผู้ใหญ่ แม่จะเตือนเสมอผมเรี ยนไปทางานไปตังแต่
้ มาอยูท่ นี่ อร์ เวย์ได้ ไม่กี่เดือน ตอนนันขอมื
้ อถือแม่แล้ วแม่ไม่ซื ้อให้
น้ อยใจครับ แต่แม่บอกว่า วันที่ผมทางานได้ เองแล้ วเอาเงินที่ผมหามาได้ เองไปซื ้อผมจะภูมใิ จกว่า แล้ วก็เป็ นจริ งอย่างที่แม่วา่
เวลาทีท่ อ้ บอกกับตัวเองยังไงบ้างคะ?
ช้ อปเปอร์ : ล้ มได้ แต่ต้องลุกขึ ้น พักได้ แล้ วก็เดินต่อ และผมก็คดิ ถึงสายตาของแม่ ในวันแรกเราได้ พบกัน ตอนที่ผมเดินลงมา
จากเครื่ องบิน

อยากจะฝากอะไรถึงน้องๆ ทีต่ ิ ดตามคุณแม่มาอยู่ต่างประเทศบ้างคะ?
ช้ อปเปอร์ : เรามาอยูต่ า่ งประเทศ ได้ โอกาสดี และกาไรมากมายครับ ได้ เรี ยนฟรี รัฐสนับสนุน เรี ยนภาษาได้
มากกว่า 3 ภาษา ได้ เปรี ยบหลายๆ คนและเป็ นหน้ าเป็ นตาให้ เประเทศไทย ผมภูมิใจที่เป็ นคนไทยครับ มันเป็ นจิตวิญญาณที่
ปลูกฝังมาตังแต่
้ เด็ก อยากให้ ทกุ คนทาในสิง่ ที่ตวั เองจะทาให้ ได้ ท้ าทายตัวเอง ให้ ลอง ต้ องกล้ าลอง กล้ าเปลีย่ นแปลง อย่าอยู่
ในกรอบสีเ่ หลีย่ ม ออกนอกกรอบในทางทีด่ ี อย่าตามเพื่อน ต้ องรักตัวเองก่อน คิดถึงตัวเองก่อน แล้ วจะได้ ชว่ ยคนอื่นได้
ช้ อปเปอร์ เป็ นแบบอย่างทีด่ ีของเด็กไทยที่ติดตามแม่มาอยูต่ า่ งประเทศ ด้ วยใจที่แข็งแกร่ง มุง่ มัน่ ใช้ ชีวติ อย่างมี
จุดหมาย เอาชนะอุปสรรคต่างๆ มาได้ อย่างน่าชื่นชม น้ องบอกว่า «ถ้ าผมมีโอกาสได้ พบกับพ่อเลี ้ยง ผมจะขอบคุณเขา ที่เขา
ทาให้ ผมได้ มาอยูท่ ี่น»
ี่ ช้ อปเปอร์ ได้ รับการคัดเลือกให้ เข้ าทางานในตาแหน่งสจ๊ วต ประจาสายการบินนอร์ วีเจี ้ยนแอร์ ไลน์
ขณะนี ้อยูร่ ะหว่างการอบรมเรื่ องการดูแลผู้โดยสาร ชุณห์ได้ ฟังเรื่องของน้ องในวัยเด็กไร้ เดียงสาก่อนที่จะมีวนั นี ้ก็อดที่จะยิ ้ม
ตามไม่ได้ เลยคะ
วันหนึง่ เด็กชายตัวน้ อยๆ ยืนจับมือคุณแม่ชี ้ให้ แม่ดเู ครื่ องบิน แล้ วบอกว่าหนูจะทางานบนนันนะแม่
้
วันนี ้เขาเดินมาถึงจุดนี ้ได้
อย่างน่าภาคภูมใิ จ และเขาจะได้ ไปไกลกว่านี ้อีกแน่นอน
ท้ ายนี ้ชุณห์เชื่ออย่างหนึง่ ว่า การมีทศั นคติทดี่ ีในการใช้ ชีวิต ไม่คดิ เอาแต่โทษตัวเองและคนรอบข้ าง มองให้ เห็นโอกาสในทุก
อุปสรรคที่เกิดขึ ้นในชีวติ ให้ ได้ สร้ างความสัมพันธ์ที่ดี เริ่มด้ วยการสือ่ สาร พูดคุยกัน ฟั งกันให้ เข้ าใจ ให้ กาลังใจกัน ปรับตัวเข้ า
หากันทังพ่
้ อแม่และลูก จะส่งผลให้ ทุกคนก้ าวข้ ามอุปสรรคต่างๆ ไปด้ วยดี การใช้ ชีวิตในต่างประเทศไม่ได้ ง่าย แต่ก็ไม่ยาก เรา
เป็ นต้ นสนเหมือนคนทีเ่ กิดในประเทศนี ้ไม่ได้ แต่เราเป็ นต้ นมะม่วงที่ออกดอกออกผลในดงสนได้ เหมือนกัน
«ลูกคือกระจกสะท้ อนตัวตนของพ่อแม่ มากกว่าที่หลายๆ คนคิด อยากให้ ลกู เป็ นอย่างไร พ่อแม่ก็ควรที่จะสร้ างภาพเหล่านัน้
ให้ เป็ นแบบอย่างกับลูก”
ขอให้ ผ้ อู า่ นทุกท่านมีความสงบสุข ร่มเย็นค่ะ
ผู้เขียน ลีลา ชุณห์

