
สวสัดีคะ่วนันีผู้้ เขียนขอแทนตวัเองวา่ ชณุห์นะคะ รู้สกึดใีจเป็นอยา่งยิ่งที่ได้รับโอกาสจากสมาคมสตรีไทยนอร์เวย์ ให้น าเสนอ

เร่ืองราวเก่ียวกบัการเลีย้งดเูด็กวยัรุ่นท่ีติดตามพอ่แมม่าอยูต่า่งแดน แหม..แคไ่ด้ยินค าวา่ ‘วยัรุ่น’ คณุพอ่คณุแมท่ัง้หลายก็คง
จะรู้สกึปวดเศียรเวยีนเกล้า เรียกหายาดม ยาลม ยาหมอ่ง กนัเลยทีเดียว  และไหนวยัรุ่นจะต้องเดนิทางมาใช้ชีวิตในตา่งแดน

อีก  …เดี๋ยวก่อนคะ่ เดก็วยัรุ่นเขาก็ปวดเศยีรเวียนเกล้าเหมือนกนั ไมใ่ช่แคเ่ราๆ พอ่แมเ่ทา่นัน้ เพราะวัยรุ่นเป็นช่วงของการ
เปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และทางสังคม เป็นช่วงที่มีการพัฒนาจากความเป็นเด็กไปสู่ความเป็น
ผู้ใหญ่ มีการเปลี่ยนแปลงด้านชีววทิยาในลกัษณะที่พร้อมจะมีเพศสัมพันธ์ได้ จากสภาพที่ต้องพึ่งพาพ่อแม่ไปสู่
ภาวะที่ต้องรับผิดชอบและพึ่งพาตนเอง ในวัยนีเ้ดก็จะมีความต้องการอิสระสูง ออกแนวต่อต้านผู้ใหญ่ อ่อนไหว ไว
ต่อความรู้สึก และเพื่อนมีความส าคัญกับเขามาก น่ันไงเขาถงึได้เรียกวยัรุ่นวา่ วยัว้าวุน่ 

 
ช่วงชีวติของเด็กทีต้่องติดตามพอ่แมม่าอยูต่า่งประเทศในขณะที่เขาเป็นวยัรุ่นนัน้ ก็คงไมใ่ชเ่ร่ืองง่ายนกั เพราะเด็กๆ  ต้องมา

เร่ิมต้นสร้างสงัคมใหม ่มเีพื่อนใหม ่ต้องอยูใ่นสิง่แวดล้อมใหม ่ฟังภาษาที่ไมคุ่้นเคยและต้องอยูส่ภาพอากาศที่แตกตา่งอยา่ง

สิน้เชิงกบัประเทศไทย เด็กๆ ต้องผา่นบททดสอบมากมายในชีวิต และบคุคลที่ต้องท าหน้าที่เป็นหางเสอื ก็คือ คณุแม ่  

 
ชณุห์ได้พดูคยุกบัคณุแมห่ลายทา่นท่ีพาลกูๆ ที่อยูใ่นชว่งวยัรุ่นมาอยูต่า่งประเทศด้วย นัน่หมายความวา่ เดก็ก็ต้องมาอยูก่บั
ครอบครัวใหมข่องแม ่ซึง่ก็แนน่อนประกอบไปด้วยพอ่เลีย้ง หรือบางรายก็มีลกูของพอ่เลีย้งอยูใ่นบ้านด้วย เดก็ๆ หลายคน เข้า

กนัได้ดีกบัพอ่เลีย้ง แตก็่มีอีกจ านวนหนึง่ที่เข้ากนัไมไ่ด้  นี่คือปัญหาอนัดบัต้นๆ ทีค่ณุแมแ่ละเด็กจะได้พบ  แตอ่ีกปัญหาที่ใกล้
ตวัที่สดุคือ ความสมัพนัธ์ของแมก่บัลกูเอง  

 
คณุแมห่ลายทา่นมาใช้ชีวิตอยูต่า่งประเทศหลายปี ความใกล้ชิดกบัลกูก็น้อยลง ความไว้เนือ้เช่ือใจ การลงัเลใจและไมเ่ช่ือใจใน

ตวัแมก็่เพิ่มขึน้  ในวนัท่ีลกูต้องเดินทางมาใช้ชีวิตกบัแม ่เด็กบางคนก็พกพาความลงัเลใจนัน้มาด้วย  เด็กบางคนตกใจเมื่อภาพ
ที่เขาวาดไว้ในตอนก่อนที่จะมา และภาพท่ีเขาเห็นนัน้ไมเ่หมือนกนัเลย 

 
พี่แหมม่ คณุแมส่ดุฮิปบอกวา่ ‘ไมม่ีแมค่นไหนสมบรูณ์แบบ แตแ่มท่ าทกุอยา่งได้ เพื่อให้ลกูได้ในสิง่ที่ดีที่สดุเสมอ’ ชณุห์วา่คณุ
แมห่ลายคนท่ีอา่นอยูก่ าลงัผงกหวัเห็นด้วยกบัพ่ีแหมม่ 

 
ใช่ที่สดุ คณุแมเ่ป็นกญุแจดอกส าคญัที่จะชว่ยให้สถานการณ์ที่ตงึเครียดเบาบางลงได้  การสร้างความไว้วางใจให้กบัใครคน

หนึง่ไมใ่ชเ่ร่ืองง่าย โดยเฉพาะกบัลกูของตวัเอง เด็กทีม่าอยูต่า่งประเทศใหม่ๆ  ต้องการเพื่อน  วยัรุ่นสว่นใหญ่เวลามีปัญหาจะ
คยุกบัเพื่อนเป็นอนัดบัแรก พอเขามาอยูต่า่งประเทศคนทีเ่ป็นเพื่อนคนแรกก็คือ คณุแม ่ แล้วจะท ายงัไงถงึจะเข้าไปนัง่ในใจลกู
ได้  

 
แมพ่ร บอกวา่ ‘เราต้องเป็นเพื่อนกบัลกู ไมใ่ชจ่กุจิกเขานะ แตใ่สใ่จเขา สนใจเร่ืองของเขา ถามสารทกุข์สขุดิบของเขาทกุวนั’ 

 



ด้วยความสมัพนัธ์ที่หา่งเหินกนัระหวา่งแมก่บัลกู พอลกูย้ายมาอยูด้่วยที่ตา่งประเทศ บางทา่นกลวัลกูไมรั่ก เพราะลกึๆ รู้สกึผิด
ในใจทีต้่องมาแตง่งานใหม ่และไมไ่ด้เลีย้งดลูกูมาหลายปี  ไมอ่ยากให้ลกูเสยีใจ เลยเกิดการตามใจเด็ก และคดิวา่การตามใจ
คือการให้ความรักและอิสระภาพทดแทนช่วงเวลาหลายปีที่ตวัเองไมไ่ด้ดแูลลกู และไมก่ล้าที่จะสัง่สอน บางคนก็ให้แตเ่งิน   

 
แมพ่รเลา่ให้ฟังวา่ ‘ลกูตามมาอยูน่อร์เวย์ตอนอาย ุ14 ปี การตอ่สู้ของชีวิตในตอนแรกๆ ไมไ่ด้ราบร่ืนเลย ล้มลกุคลกุคลาน ลกู

ใช้เวลาปรับตวัอยูปี่กวา่ อยากกลบับ้าน นอนร้องไห้ แมเ่ห็นใจและสงสารลกูมาก มีโดนเหยียดสผิีว สผีม โดนล้อเลยีน ภาษาที่

ยงัไมเ่ข้าที่เข้าทาง แตเ่ราต้องท าตวัให้เข้มแข็ง และเป็นแบบอยา่งที่ดีให้กบัลกูเราให้ได้  ลกูเจ็บ แมน่ัน้เจ็บกวา่หลายเทา่ แตเ่รา

ไมแ่สดงออก เราต้องแข็งแกร่งกวา่เขาหลายเทา่ เพื่อให้เขาเห็นวา่แมท่ าได้ ลกูก็ท าได้เหมือนกนั ‘ 

 

คณุแมห่ลายคนลมืที่จะยกยอ่งชมเชยลกู ไมป่ลอ่ยให้เขาพึง่ตนเองคอยไปรับไปสง่ทกุวนั ไมส่อนเร่ืองบาปบญุคณุโทษหรือการ
เป็นผู้ให้ ไมส่อนให้ลกูรักการเรียนรู้ และไมส่อนเร่ืองกัลยาณมิตร แมบ่างคนท าแตง่านสงัคมลมืหน้าที่แม ่ 

 
คณุแมอ่ยา่ลมืนะคะ ช่วงแรกๆ ท่ีลกูย้ายมาอยูต่า่งแดนด้วย คุณคอื เพื่อนที่ใกล้ชดิที่ สุดของลูก 

 
เพือ่นท่ีดีที่สดุอนัดบัสองของเด็กที่มาอยูต่า่งประเทศใหม่ๆ   คือ คณุครูสองภาษา   เด็กหลายคนให้ความไว้วางใจทีจ่ะพดูคยุ

ปัญหาของเขาให้กบัคณุครูฟัง  เทา่ที่ผู้ เขียนได้คยุกบัเด็กบางคน  เด็กยกเอาครูเป็นต้นแบบในการเรียนรู้ ท าให้เขาเรียนวชิา
นัน้ๆ ได้ดีจนน าไปสูว่ิชาชีพท่ีเขาเลอืกท าในปัจจบุนั 

 
เพื่อนอนัดบัท่ีสาม คือ «กลุ่ม» เพื่อนวัยรุ่นคนไทยที่อยู่ในต่างประเทศ จากสภาพสงัคมที่เปลีย่นแปลงไป เด็กบางคนที่ไม่
มีคณุแมเ่ป็นเพื่อนท่ีเขาไว้วางใจได้ เขาก็จะพยายามหากลุม่เพื่อนที่ใช้ชีวิตใกล้เคียงกบัเขา มีสถานภาพครอบครัวคล้ายๆ กนั 
แอบมีปัญหาในใจคล้ายๆ กนั ถ้าวยัรุ่นคบกลุม่เพื่อนที่ดี เขาก็จะมแีนวคิดทีด่ีและถกูต้อง เด็กๆ ชว่ยให้ก าลงัใจกนัและแนะน า

หาทางออกที่ดใีห้กนัและกนั  สว่นเด็กคบกลุม่เพื่อนทีม่ีปัญหา เขาก็จะมีแนวโน้มทีจ่ะเป็นคนมีปัญหาเช่นกนั 

 
จริงๆ แล้ว เด็กๆ สามารถเข้ากลุม่ได้อยา่งไมม่ีปัญหาอะไรนะคะ แตผู่้ใหญ่ควรท่ีจะให้ความใกล้ชิดสนิทสนมด้วย จะได้รู้วา่

ลกัษณะของกลุม่ที่ลกูเราไปคลกุคลนีัน้เป็นอยา่งไร  พอ่แมเ่องก็สามารถโน้มน าให้วยัรุ่นคบกลุม่เพือ่นท่ีดีได้ 

 
คณุแมห่ลายทา่นที่ชณุห์ได้พดูคยุด้วยแตไ่มข่อเอย่นามในท่ีนี ้ก็สารภาพวา่ ในชว่งปีแรกที่เดก็ๆ ย้ายมาอยูต่า่งประเทศ จะไม่
แนะน าให้มีเพื่อนเป็นคนไทย ห้ามเลย เนื่องจากต้องการให้ลกูปพูืน้ฐานภาษาใหมใ่ห้แนน่ก่อน ได้ภาษาแล้วก็ไมห้่ามปราม
อะไร 

 
ชณุห์มีโอกาสได้พดูคยุกบัแมพ่ร ซึง่มีลกูวยัรุ่นตดิตามมาใช้ชีวิตทีน่อร์เวย์ด้วยคะ่ 

 



สวสัดีค่ะคณุแม่ คิดยงัไงบา้งก่อนจะท าเร่ืองใหลู้กยา้ยมาอยู่ทีนี่ค่ะ ? 

แมพ่ร ‘ตามความคดิเราคือ เขาจะได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆ  และเปิดโอกาสใหมใ่ห้กบัชีวติ’ 

อะไรทีค่ณุแม่คิดว่าส าคญัทีส่ดุในช่วงแรกๆ ทีเ่ขายา้ยมาอยู่ต่างแดน? 

แมพ่ร ‘เราต้องเป็นต้นแบบท่ีดีให้กบัลกู ให้ก าลงัใจลกู อยูเ่คียงข้างเขา เราคบเพื่อนแบบไหนลกูเราเห็น เราปฏิบตัิตวัอยา่งไรลกู

เราก็เห็น อยูข้่างๆ เขาเสมอในวนัที่เขาท้อและถอดใจ’ 

 
ความสมัพนัธ์ของคณุแม่กบันอ้งเป็นยงัไงบา้งคะ? 

แมพ่ร ‘เราเป็นเพื่อนกบัลกูระหวา่งเราแมก่บัลกู เราไมม่ีอะไรปิดบงักนั เช่ือใจกนั มีปัญหาคยุกนัและให้อิสระเขา ให้เขามีแฟน

ลองคบ ไมด่ี ก็เลกิ มนัเป็นเร่ืองธรรมชาติทีพ่อ่แมอ่ยากเห็นลกูมีความสขุ กบัคนที่ลกูรัก และเขาก็รักลกูเรา โชคดีที่น้องเป็นคน

รักดีเช่ือฟังแม ่เขาอดทน’ 

 
แม่เป็นตน้แบบและน าทางใหเ้ขายงัไงบา้ง ? 

 แมพ่ร ‘แม่เลอืกทีจ่ะพาลกูเข้าวดัปฏิบตัิธรรมด้วย มีอะไรเปิดใจคยุกนักบัลกู ไมม่คีวามลบัตอ่กนั การที่พาลกูไปวดั ท าให้ลกูก็

ได้เรียนรู้หลายอยา่ง ได้พบปะกบัผู้คน ได้พบผู้ใหญ่ที่มีเมตตา และมีกลัยาณมิตรท่ีดี เราต้องประคบัประคองเขา แมส่อนให้เขา

ท างานเพื่อสงัคม’ 

น้องกาญจน์ละคะ ตอนที่แมบ่อกวา่จะพามาอยูด้่วย เรารู้สกึยงัไงคะ มาแรกๆ มีอปุสรรคอะไรบ้าง? (น้องกาญจน์ลกูสาวแมพ่ร

คะ่) 

น้องกาญจน์ “ตวัหนอูยากมามากคะ่ มาอยูแ่รกๆ ก็รู้สกึวา่เราแตกตา่ง ภาษาไมไ่ด้ เพื่อนก็พยายามชวนนะคะ แตเ่ราคดิไปเอง 
วา่เราเข้ากบัเขาไมไ่ด้ และพอ่เลีย้ง ทา่นเจ้าอารมณ์นดินงึ เราก็กลวันิดหนอ่ยคะ่ ท่ีบ้านก็เข้มงวด ไปไหนมาไหนต้องบอก ตอนนี ้

ก็ติดนิสยัไปเองไปไหนมาไหนก็บอก ถือวา่เป็นเร่ืองดีที่เขาเข้มงวด” 

 
แก้ปัญหาเร่ืองภาษายงัไงบา้งคะ? 

น้องกาญจน์ “ก็ตัง้เปา้หมายเลยคะ่วา่ 3 เดือนเราต้องเข้าใจและสือ่สารได้ ก็น ามาใช้มาฝึกกบัน้องตา่งแม ่และฝึกกบัเพื่อนที่

โรงเรียน” 

 
ข้อดีของการทีเ่รามาอยู่กบัคณุแม่ทีต่่างประเทศละคะ? 

น้องกาญจน์ “เรามีโอกาสสงูกวา่เดก็หลายๆ คน ทัง้ด้านเทคโนโลยี และการศกึษา มีโอกาสที่จะค้นหาตวัเอง ทัง้ในเร่ืองการ

เรียนและการท างาน หนเูองก็ท างานไป เรียนไปด้วย สดุท้ายก็ค้นพบอาชีพท่ีรักและเหมาะกบัตวัเราจริงๆ” 

 



อยากฝากอะไรไวเ้ป็นข้อคิดกบันอ้งๆ ทีเ่พ่ิงยา้ยมาอยู่บา้งคะ? 

น้องกาญจน์ ‘เราเป็นคนไทย เรามาอยูต่า่งประเทศ เราต้องขยนักวา่คนอื่นๆ 3-4 เทา่ ทกุอยา่งที่เราเรียนรู้มนัได้กบัตวัเราอยู่
แล้ว และที่คณุแมพ่าเข้าวดั มีสว่นดีมากๆ กาญจน์ได้หนงัสอืของหลวงพอ่จรัญมา ซึง่ท าให้ตวัเองเช่ือในเร่ืองเวร เร่ืองกรรม และ

ก็ได้น าสมาธิมาใช้ในการเรียนคะ่  อยากจะฝากน้องๆ ให้มองโลกในแง่ดี อยา่ติดความสบาย ตนเป็นท่ีพึง่แหง่ตน ตัง้เปา้หมาย 
ภาษาต้องได้ ปีแรกควรจะตัง้ใจเรียนภาษาให้ได้ มเีพื่อนคนไทยเมื่อไหร่ก็ได้ เปิดรับวฒันธรรม เรามาเรียนรู้ ไมใ่ช่มาหา

เพื่อนคนไทยในตา่งประเทศ  อีก 10 ปีก็ยงัไมส่ายที่จะมีเพื่อนคนไทย คนท่ีนี่จริงใจเราเรียนรู้อะไรจากเขาได้เยอะคะ่’ 

  
เปลีย่นมมุกลอ้งกลบัมาทีค่ณุแม่บา้ง จากวนันัน้ถึงวนันีค้ณุแม่เห็นพฒันาการและการเปลีย่นแปลงของลูกยงัไงบา้ง? 

แมพ่ร ‘น้องกาญจน์ เป็นคนสู้ และมีจิตส านกึ เขาเจียมตวั และโชคดีได้พบคณุครูคนไทยที่สอนคณิตศาสตร์ทีม่ีความเมตตา

และมีความเป็นครูในสายเลอืดอยา่งแท้จริง ท าให้เขารักคณิตศาสตร์ จนตดัสนิใจเรียนตอ่ทางด้านบญัชี ซึง่ก็ต้องย้ายไปอยูอ่ีก

เมือง แมก็่ย้ายตามลกูไป เพราะเราต้องคอยสนบัสนนุเขา สง่เขาให้ถึงฝ่ัง และแมก็่ภมูิใจในตวัเขาทีว่นันีเ้ขาได้ท างานด้านบญัชี

ที่เขารัก มกีลัยาณมิตรท่ีดใีนการฝึกปฏิบตัิธรรม และเขาก็ท างานเพื่อสงัคม คอยสนบัสนนุงานบญัชีของวดั และกิจกรรมตา่งๆ 

ที่เกิดขึน้’ 

ลองมาฟังความเห็นจากคณุแมอ่กีทา่นหนึง่นะคะ แมแ่หมม่เป็นอกีคนหนึง่ที่พาลกูๆ มาใช้ชีวติในตา่งแดนด้วยคะ่  

แมแ่หมม่บอกวา่ ‘เป็นแมจ่ะออ่นแอได้อยา่งไร ต้องเข้มแข็งไว้ เพื่อเป็นก าลงัใจและตวัอยา่งที่ดใีห้กบัลกู’ 

สวสัดีค่ะพีแ่หม่ม ลูกมาอยู่กบัพีต่อนอายเุท่าไหร่คะ ตอ้งเผชิญกบัอะไรบา้งในช่วงแรก ? 

พี่แหมม่ : ‘น้องมาตอน 14 จะเข้า 15 ปีคะ่ ปัญหาใหญ่ที่เจอนัน้ไมใ่ช่ภาษาหรืออากาศนะคะ เป็นปัญหาเร่ืองพอ่เลีย้ง
คะ่  ตอนนัน้เจอศกึหนกัมาก ลกูมาอยูใ่หม่ๆ  ด้วย ก็เสยีใจกบัเร่ืองที่เกิดขึน้ ที่แมไ่มไ่ด้อยูก่บัพอ่เลีย้งที่ดีอยา่งทีเ่ขาคิดไว้ แตเ่รา
เป็นแมจ่ะออ่นแอได้อยา่งไร ต้องเข้มแขง็ไว้ เพื่อเป็นก าลงัใจและตวัอยา่งที่ดใีห้กบัลกู เจ็บ ตาย ป่วยไมไ่ด้ ต้องตอ่สู้เพื่อลกู ใคร

ไมรั่กเราไมเ่ป็นไร แตเ่ราต้องรักตวัเองและลกูของเรา  บอกกบัตวัเองวา่ต้องสู้  ต้องอยู ่ยอมเหน่ือย ท างานทัง้กลางวนั กลางคืน 

รับจ้างท าความสะอาดที่ไหนมงีาน ไปท าหมด ต้องเปลีย่นรถเมล์ก่ีสายก็ยอม’ 

 
ปกปิดลูกไหมคะเร่ืองความล าบากต่างๆ ของเราในต่างประเทศ? 

พี่แหมม่: เร่ืองพอ่เลีย้งคนนีไ้มไ่ด้บอกลกู วา่เขาเลีย้งดเูราหรือปฏิบตัิกบัเราอยา่งไร แตก็่ขอบคณุเขาที่เขาด าเนินเร่ืองจนเราแม่

ลกูได้มาอยูด้่วยกนั จริงๆ ก็เปิดใจกบัลกูทกุเร่ือง ให้รับรู้สถานการณ์การเงิน ให้รับรู้สภาพความเป็นจริงในตอนนี ้ เรารู้วา่มาอยู่

นี่เพื่ออะไร เพื่อลกูเทา่นัน้เราทนได้ทกุเร่ือง เราหวิ เราอดทน ใส้กรอกราคา 20 โครนอยากจะกินนกั แตค่ิดอกีที เพิ่มอีก 6 โค
รน ก็ได้อาหารให้ลกูแล้ว ก็ไมกิ่นดีกวา่ ขอบคณุลกูที่อยูเ่คยีงข้างเรามาตลอด 

 
ในสถาณการณ์อย่างนัน้ สอนลูกยงัไงคะ? 



พี่แหมม่ : ไมใ่ห้ลกูเอาตวัไปเปรียบกบัใคร และให้เขารู้จกัตวัตนของเขาเอง อดทน สอนให้เขาเก็บเงิน ให้ตัง้ใจเรียน เพื่ออนาคต 
และมีความเคารพตอ่ผู้ใหญ่ แม้วา่พอ่เลีย้งจะไมไ่ด้เมตตาเรามากนกั แตเ่ดก็ๆ ก็ไมโ่กรธและไมโ่ทษพอ่เลีย้งกับสิง่ที่เกิดขึน้ 

 
ความสมัพนัธ์ของพีก่บัลูกๆ เป็นยงัไงบา้งคะ? 

พี่แหมม่ : พืน้ฐานของเด็กๆ เกิดมาจากความรัก แตเ่ติบโตมาในครอบครัวที่แตกแยก พ่ีรู้วา่มนักระทบจิตใจลกู บอกให้เขา
ทราบวา่พอ่แมท่ะเลาะกนัมนัไมใ่ช่ปัญหาของลกู พอ่แมรั่กลกูเสมอ บอกให้เดก็รับรู้เร่ืองการหยา่ร้าง และยอมรับในสิง่ที่เกิดขึน้ 
พี่กบัลกูสนิทสนมกนั เหมือนเป็นเพื่อนกนั 

  
ตดัภาพมาที่น้องช้อปเปอร์ลกูแมแ่หมม่ 

สวสัดีค่ะช้อปเปอร์ แรกๆ ทีแ่ม่บอกว่าจะใหเ้รามาอยู่นอร์เวย์แลว้นะ รู้สึกยงัไงบา้งคะ? 

ช้อปเปอร์ : ความคิดตอนแรกนัน้คือ อยากมาอยูท่ี่นอร์เวย์ แตก็่รู้สกึคิดบวก คิดลบกบัแม่บ้าง เพราะเราก็หา่งๆ กนัชว่งหนึง่ ท่ี
กงัวลมากก็เร่ืองการเรียนภาษาใหม ่และก็ช็อคมากกบัสภาพแวดล้อม มนัไมไ่ด้เป็นไปอยา่งที่คิดไว้ 

 
ปัญหาทีเ่ราคิดว่าหนกัสดุช่วงแรกๆ ทีเ่รามาอยู่เป็นเร่ืองอะไร? 

ช้อปเปอร์ : เราเข้ากบัพอ่เลีย้งไมไ่ด้ คยุกนัไมไ่ด้เลย แล้วความหา่งกบัแมด้่วย แมไ่มไ่ด้เลีย้งเราหลายปีก็อดึอดันิดหนอ่ยทีจ่ะ

พดูคยุ ก็มีบ้างที่โกรธพอ่เลีย้งทีเ่ขาท าไมด่กีบัแม ่ แตผ่มก็คิดเสมอวา่เขาช่วยเรา ให้เราได้มาอยูท่ี่นอร์เวย์กบัแม ่ แล้วก็มีท้อ
เร่ืองภาษาและการสือ่สารพดูคยุครับ เพราะเราบอกอธิบายให้เขารู้ความคิดและรู้สกึของเราแบบละเอียดออ่นเหมือนภาษาไทย
ไมไ่ด้ 

 
เราคิดและแก้ปัญหายงัไง? 

ช้อปเปอร์ : บอกตวัเองวา่ต้องถีบตวัเองครับ ต้องเลีย้งดตูวัเองให้ได้ เร่ิมจากตัง้ใจเรียนภาษา ดทูีว ีอา่น จดค าที่เราไมรู้่ ทอ่งเอง 
ถามเพื่อนคนนอร์ชในห้อง ถามคณุครูสองภาษา ผมจะมีสมดุจดเลม่เลก็ๆ ติดตวัเสมอ ไว้จดค าที่ไมรู้่  แรกๆ เพื่อนคนไทยก็ล้อ
บ้างครับวา่เป็นเดก็เรียน แตผ่มก็เลอืกที่จะเป็นตวัของตวัเองครับ ยงัจดพกสมดุจดค าศพัท์เหมือนเดิม เวลากลบับ้านก็มาคยุกบั
น้องชายเป็นภาษานอร์เวย์ ความสมัพนัธ์กบัแมก็่ดีขึน้เร่ือยๆ ตามล าดบั เราคยุกนัทกุเร่ืองเป็นเพื่อนกนัครับ 

 
นอ้งเรียนไปดว้ย ท างานไปดว้ย คณุแม่สอนอะไรบา้ง? 

ช้อปเปอร์ : แมส่อนให้ตัง้ใจเรียน รู้จกัเก็บเงิน จะคบเพื่อนคนไทยก็ให้พิจารณาด ูค าพดูตา่งๆที่แมบ่น่ ท าให้เราคิดได้ และเร่ือง
เคารพผู้ใหญ่ แมจ่ะเตือนเสมอผมเรียนไปท างานไปตัง้แตม่าอยูท่ีน่อร์เวย์ได้ไมก่ี่เดือน ตอนนัน้ขอมอืถือแมแ่ล้วแมไ่มซ่ือ้ให้ 
น้อยใจครับ แตแ่มบ่อกวา่ วนัท่ีผมท างานได้เองแล้วเอาเงินท่ีผมหามาได้เองไปซือ้ผมจะภมูใิจกวา่ แล้วก็เป็นจริงอยา่งที่แมว่า่ 

 
เวลาทีท่อ้ บอกกบัตวัเองยงัไงบา้งคะ? 

ช้อปเปอร์ : ล้มได้ แตต้่องลกุขึน้ พกัได้ แล้วก็เดินตอ่  และผมก็คดิถึงสายตาของแม ่ในวนัแรกเราได้พบกนั ตอนที่ผมเดินลงมา
จากเคร่ืองบิน 



อยากจะฝากอะไรถึงนอ้งๆ ทีติ่ดตามคณุแม่มาอยู่ต่างประเทศบา้งคะ? 

ช้อปเปอร์ : เรามาอยูต่า่งประเทศ ได้โอกาสดี และก าไรมากมายครับ  ได้เรียนฟรี รัฐสนบัสนนุ เรียนภาษาได้

มากกวา่ 3 ภาษา ได้เปรียบหลายๆ คนและเป็นหน้าเป็นตาให้เประเทศไทย ผมภมูิใจที่เป็นคนไทยครับ มนัเป็นจิตวิญญาณที่

ปลกูฝังมาตัง้แตเ่ดก็   อยากให้ทกุคนท าในสิง่ที่ตวัเองจะท าให้ได้ ท้าทายตวัเอง ให้ลอง ต้องกล้าลอง กล้าเปลีย่นแปลง อยา่อยู่

ในกรอบสีเ่หลีย่ม ออกนอกกรอบในทางทีด่ี อยา่ตามเพื่อน  ต้องรักตวัเองก่อน คิดถงึตวัเองก่อน แล้วจะได้ชว่ยคนอื่นได้  

 
ช้อปเปอร์เป็นแบบอยา่งทีด่ีของเด็กไทยที่ติดตามแมม่าอยูต่า่งประเทศ ด้วยใจที่แขง็แกร่ง มุง่มัน่ ใช้ชีวติอยา่งมี

จดุหมาย เอาชนะอปุสรรคตา่งๆ มาได้อยา่งนา่ช่ืนชม น้องบอกวา่ «ถ้าผมมีโอกาสได้พบกบัพอ่เลีย้ง ผมจะขอบคณุเขา ท่ีเขา

ท าให้ผมได้มาอยูท่ี่น่ี» ช้อปเปอร์ ได้รับการคดัเลอืกให้เข้าท างานในต าแหนง่สจ๊วต ประจ าสายการบินนอร์วีเจีย้นแอร์ไลน์ 
ขณะนีอ้ยูร่ะหวา่งการอบรมเร่ืองการดแูลผู้โดยสาร  ชณุห์ได้ฟังเร่ืองของน้องในวยัเด็กไร้เดยีงสากอ่นท่ีจะมีวนันีก็้อดที่จะยิม้

ตามไมไ่ด้เลยคะ  

 
วนัหนึง่เด็กชายตวัน้อยๆ ยืนจบัมอืคณุแมชี่ใ้ห้แมด่เูคร่ืองบิน แล้วบอกวา่หนจูะท างานบนนัน้นะแม ่วนันีเ้ขาเดินมาถงึจดุนีไ้ด้
อยา่งนา่ภาคภมูใิจ และเขาจะได้ไปไกลกวา่นีอ้ีกแนน่อน 

 
ท้ายนีช้ณุห์เช่ืออยา่งหนึง่วา่ การมีทศันคติทีด่ีในการใช้ชีวิต ไมค่ดิเอาแตโ่ทษตวัเองและคนรอบข้าง มองให้เห็นโอกาสในทกุ
อปุสรรคที่เกิดขึน้ในชีวติให้ได้ สร้างความสมัพนัธ์ที่ดี เร่ิมด้วยการสือ่สาร พดูคยุกนั ฟังกนัให้เข้าใจ ให้ก าลงัใจกนั ปรับตวัเข้า
หากนัทัง้พอ่แมแ่ละลกู จะสง่ผลให้ ทกุคนก้าวข้ามอปุสรรคตา่งๆ ไปด้วยดี การใช้ชีวิตในตา่งประเทศไมไ่ด้ง่าย แตก็่ไม่ยาก เรา
เป็นต้นสนเหมือนคนทีเ่กิดในประเทศนีไ้มไ่ด้ แตเ่ราเป็นต้นมะมว่งที่ออกดอกออกผลในดงสนได้เหมือนกนั 

  
«ลกูคือกระจกสะท้อนตวัตนของพอ่แม ่มากกวา่ที่หลายๆ คนคิด อยากให้ลกูเป็นอยา่งไร พอ่แมก็่ควรท่ีจะสร้างภาพเหลา่นัน้

ให้เป็นแบบอยา่งกบัลกู” 

 
ขอให้ผู้อา่นทกุทา่นมีความสงบสขุ ร่มเย็นคะ่ 
ผู้ เขียน ลลีา ชณุห์ 

 

 

 


