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บทคัดย่อ
	 การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ	 1)	 ศึกษาสภาพปัญหาทั่วไปการด�าเนินชีวิตประจ�าวันของหญิงไทย		

ที่สมรสกับชาวต่างชาติในประเทศนอร์เวย์	 2)	 ศึกษากระบวนการปรับตัวของหญิงไทยที่สมรสกับชาวต่างชาต	ิ

ในประเทศนอร์เวย์	และ	3)	เสนอแนะกระบวนการปรบัตวัของหญงิไทยทีส่มรสกบัชาวต่างชาติในประเทศนอร์เวย์	

เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ	 เครื่องมือที่ใช้ศึกษา	 คือ	 แบบสัมภาษณ์	 เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบ	

ความถูกต้องและความเช่ือมโยงเน้ือหาและความสัมพันธ์ของหมวดหมู่	 ผู้ให้ข้อมูลส�าคัญคือ	 หญิงไทยที่สมรส			

กับชาวต่างชาติประเทศนอร์เวย์	โดยการคัดเลือกแบบเจาะจง	(Purposive	sampling)	จ�านวน	6	คน	วิเคราะห์

ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์	 สังเคราะห์และตีความหาประเด็นส�าคัญ	 สร้างข้อสรุปเป็นอุปนัย	 แล้วน�าเสนอผล													

การศึกษาเป็นความเรียง	

	 ผลการศึกษาพบว่า	 1)	 ปัญหาด้านการใช้ภาษานอร์เวย์เจี้ยน	 กระบวนการปรับตัวเริ่มต้นด้วยวิธีพูด								

เพื่อการสื่อความหมายและสนับสนุนค�าพูดหรือประโยคที่ต้องการสื่อสารโดยใช้ภาษามือ	2)	ด้านสภาพอากาศ

และวิถีชีวิต	 ด้วยการให้ความอบอุ่นและสร้างภูมิคุ้มกันแก่ร่างกาย	 พยายามอยู่เฉพาะในบ้านหรือในอาคาร									

สวมใส่เสื้อผ้าหนาและสวมรองเท้าที่กันลื่นได้	และไม่ควรอาบน�้าทุกวันและนาน	ๆ 	และ	3)	ด้านอาหารและการ

บรโิภคอาหาร	ด้วยการรูจ้กัดดัแปลงอาหารต่างชาตทิีม่อียูใ่ห้เหมาะกบัตนเอง	ส�าหรบัข้อเสนอแนะเกีย่วกบัการ

ปรับตัวของหญิงไทยที่สมรสกับชาวต่างชาติในประเทศนอร์เวย์	 คือ	 การศึกษาเรียนรู้ภาษานอร์เวย์	 การสร้าง

ความเข้าใจเกีย่วกบัความแตกต่างด้านวฒันธรรม	ทกัษะการใช้ชวีติก่อนเดนิทางไปยังประเทศนอร์เวย์	กระทรวง

การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	 ควรร่วมมือกับหน่วยงานเอกชนในประเทศนอร์เวย์	 จัดตั้งศูนย	์								

ช่วยเหลือและให้ค�าปรึกษาในประเทศนอร์เวย์

ค�ำส�ำคัญ : กระบวนการปรับตัว,	หญิงไทยที่สมรสกับชาวต่างชาติ,	ประเทศนอร์เวย์	

กระบวนการปรับตัวของหญิงไทยที่สมรสกับชาวต่างชาติ
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ABSTRACT 
	 The	objective	of	this	research	is	to	study	the	adaptation	process	of	Thai	women	who	

married	 foreigners	 in	 Norway.	 Questionnaire	was	 used	 as	 research	 tool	 to	 interview	 the																

informants,	Thai	women	who	married	foreigners	in	Norway	which	were	selected	by	purposive	

sampling.	Data	were	analyzed	and	synthesis	analysis,	following	by	the	interpretation	for	main	

issues	and	presentation	in	essay	format.	The	results	showed	that:	Thai	women	who	first	moved	

to	Norway	would	be	excited	with	new	things,	then	would	have	some	troubles	with	weather	

and	 time	 before	 adapting	 themselves	 to	 the	weather,	 time,	 language	 and	 lifestyle.	 Thai									

women	who	could	not	adapt	themselves	well	would	have	problems	with	cold	weather,	such	

as	 cold,	 stiff,	 numb	hands	and	ears,	 runny	nose,	 chapped	 lips,	peeled	 skin,	dry	hair	with								

dandruff	and	illness,	and	with	language,	such	as	being	withdrawn,	depressed,	shut	in.	Therefore,	

Thai	women	who	would	marry	foreigners	in	Norway	should	study	the	Norwegian	language,	

culture	and	way	of	life	before	moving	there,	and	Thai	Ministry	of	Social	Development	and	

Human	Security	should	cooperate	with	private	sectors	to	set	up	the	counseling	service	center	

in	Norway.

Keywords :	Adaptation	process,	Thai	women	who	married	foreigners,	Norway	

บทน�ำ 
	 สภาพสังคมยุคโลกไร้พรมแดนทุกสิ่งเชื่อมโยงกันท่ัวโลก	ท�าให้มนุษย์ทั้งผู้ชายและผู้หญิงท่ีอาศัยอยู	่									

ในประเทศเดยีวกันและต่างประเทศ	มโีอกาสพบปะกับมากขึน้และมจี�านวนไม่น้อยทีม่กีารย้ายถิน่ไปต่างประเทศ	

โดยมีเป้าหมายเพื่อประกอบอาชีพพร้อมทั้งสมรสกับชาวต่างชาติมากขึ้น	 ด้วยเหตุผลที่แตกต่างกันไป	 โดยงาน

เสวนากรมการกงสุล	 กระทรวงการต่างประเทศในวันที่	 25	 พฤศจิกายน	 2553	 เรื่อง	 สมรสกับชาวต่างชาต	ิ											

ดีจริงหรือ?	 พบว่า	 มีหญิงไทยสมรสกับชาวต่างชาติมีการอพยพเคล่ือนย้ายอาศัยอยู่ในประเทศต่าง	 ๆ	 ทั่วโลก	

กว่า	300,000	คน	ชาวต่างชาติที่สตรีไทยนิยมแต่งงานด้วยมาจาก	10	ประเทศ	ได้แก่	เยอรมนี	ฝรั่งเศส	สหรัฐฯ	

ออสเตรเลีย	 สหราชอาณาจักร	 สวีเดน	 ไต้หวัน	 ออสเตรีย	 ฟินแลนด์และเดนมาร์ก	 จากสถิติที่กรมการกงสุล									

ได้รวบรวมพบว่า	 ชาวต่างชาติที่สตรีไทยนิยมแต่งงานด้วยมาจาก	 10	ประเทศ	 ได้แก่	 เยอรมนี	 (50,000	 คน)	

ฝรั่งเศส	(30,000	คน)	สหรัฐฯ	(30,000	คน)	ออสเตรเลีย	(25,000	คน)	สหราช-อาณาจักร	(10,000	คน)	สวีเดน	

(8,700	คน)	 ไต้หวัน	 (8,000	คน)	ออสเตรีย	 (3,000	คน)	ฟินแลนด์(2,800	คน)	และเดนมาร์ก	 (1,086	คน)										

เป็นตวัเลขเฉพาะทีอ่าศยัอยูใ่นต่างประเทศเท่านัน้	และในส่วนของสหรฐัฯ	นบัเฉพาะทีร่ฐัแคลิฟอร์เนยี	แต่ส�าหรบั

ชาวต่างชาติที่แต่งงานและอาศัยอยู่ในประเทศไทยพบว่าภาคอีสานมีจ�านวนมากที่สุด	 คือ	 19,594	 คน																	

(กรมการกงสุล	 กระทรวงต่างประเทศ,	 2553)	 ลักษณะการใช้ชีวิตร่วมกันหลังจากการสมรสแล้ว	 บางราย														

ใช้ชีวิตอยู่ในต่างประเทศร่วมกัน	 และบางรายใช้ชีวิตคู่ในประเทศไทยด้วยกัน	 ซ่ึงหญิงไทยที่ใช้ชีวิตร่วมกัน													

ในต่างแดนหลงัจากการสมรสแล้ว	ต้องมกีารปรบัตวัเข้าหากนัเพือ่ประคบัประคองให้ชวิีตคูอ่ยูร่อดได้อย่างย่ังยืน

และมีความสุข	(พัชรินทร์	ลาภานันท์,	2549;	ณิชกมล	วานิชชัง,	2550)	
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	 การปรับตัวของหญิงไทยท่ีสมรสกับชาวต่างชาติ	 บนความแตกต่างทางเชื้อชาติและวัฒนธรรม																					

ไม่ว่าจะเป็นภาษาทีใ่ช้ในการสือ่สารเพือ่ให้เข้าใจความหมายทีต่รงกนัและการใช้ชวิีตคูร่่วมกนัในต่างแดน	คูค่รอง

ที่มีความแตกต่างกันต้องปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมของอีกฝ่าย	ทั้งสองจะต้องเปิดใจยอมรับในความแตกต่าง								

ร่วมกันด้วยการเรียนรู้และพยายามปรับตัวให้เข้ากับครอบครัว	 ชุมชน	 สังคมของทั้งสองฝ่าย	 จึงจะสามารถ								

ประคับประครองความรักในการอยู่ร่วมกัน	 ไม่ว่าคู่ครองนั้นจะมีความแตกต่างกัน	 การเรียนรู้ร่วมกันถือเป็น	

กระบวนการส�าคัญในการปรับตัวและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข	ซึ่ง	ละเอียด	ฝอยทอง	(2550),	มยุรา	ไกรกรึง	

(2556)	 และ	ณัฐชยา	 สแตนตัน	 (2557)	 เสนอวิธีการปรับตัวของผู้หญิงไทยที่แต่งงานกับชายชาวต่างชาติ														

เพื่อใช้ชีวิตอย่างมีความสุข	 ดังนี้	 1)	 การปรับตัวในเร่ืองภาษาเพื่อให้สามารถส่ือสารได้	 และ	 2)	 การปรับตัว										

ต่อการใช้ชีวิตในต่างแดน	 เพื่อให้สามารถด�าเนินชีวิตคู่ในต่างแดนได้อย่างมีความสุข	 ในทางตรงกันข้าม																

หากหญิงไทยรายใดไม่สามารถปรับตัวได้	 ก็จะเกิดปัญหาต่าง	 ๆ	 ตามมาไม่ว่าจะเป็นปัญหาสุขภาพกาย																					

คือการเจ็บป่วย	ปัญหาสุขภาพจิต	คือ	เครียด	วิตกกังวล	นอนไม่หลับ	หดหู่	เศร้าใจ	และเหงา	อ้างว้าง	โดดเดี่ยว									

เป็นต้น	 ปัญหาด้านอาหาร	 คือ	 อาหารเป็นพิษท้องร่วงและภูมิแพ้	 เป็นต้น	 ปัญหาในการสื่อสารด้านภาษา																		

คอืการใช้ชวีติอยูอ่ย่างยากล�าบาก	เพราะสภาพแวดล้อมโดยรอบจะจะเตม็ไปด้วยการใช้ภาษาในชวีติประจ�าวัน	

	 จากสถิติคณะกรรมาธิการแรงงานและสวัสดิการสังคมวุฒิสภา	 เปิดเผยว่า	 หญิงไทยที่สมรสกับชาย										

ชาวต่างชาติ	จ�านวน	100	คน	จะประสบความส�าเร็จ	58	คน	ปัญหาที่พบมากคือ	การสื่อสาร	เพราะขาดการ	

เตรยีมความพร้อมด้านภาษาและวฒันธรรม	(ศภุวฒันากร	วงศ์ธนวสุ	และคณะ,	2548)	โดยมหีญงิไทยอกีไม่น้อย

ที่ได้รับความกดดันในการใช้ชีวิตเพราะต้องดิ้นรนท�างานอย่างหนัก	 เพื่อส่งเงินกลับบ้าน	 เพราะประเทศไทย										

มีค่านิยมแข่งขันกัน	 เพื่ออวดความร�่ารวยและต้องการแสดงออกซึ่งฐานะเพื่อจะให้ได้รับการยอมรับในหมู่บ้าน	

มีการกู้ยืมเพื่อลงทุนสร้างที่อยู่อาศัย	 การปล่อยให้สถานการณ์เป็นเช่นนี้จะกระทบต่อสถาบันครอบครัว	 สังคม

และวัฒนธรรมไทย	 เพราะค่านิยมในอนาคตเก่ียวกับการแต่งงานกับชาวต่างชาติ	 มีการแพร่กระจายไปสู่รุ่น										

วัยต่าง	 ๆ	 ประชาชนในชุมชนส่วนใหญ่มีความคาดหวังที่อยากจะให้ลูกหลานตนเองแต่งงานกับชาวต่างชาต	ิ							

โดยเชื่อว่า	 การแต่งงานกับชาวต่างชาติ	 จะน�ามาซึ่งความมั่นคงทางเศรษฐกิจของลูกหลานหรือครอบครัว															

ของบิดามารดา	 การท�าความเข้าใจในกระบวนการปรับตัวของหญิงไทยที่สมรสกับชาวต่างชาต	ิ อันจะน�าไปสู	่					

ข้อเสนอแนะในการปรับตัวของหญิงไทยที่จะสมรสกับชาวต่างชาติต่อไป	

	 จากสภาพปัญหาดงักล่าวข้างต้น	ผูศ้กึษาในฐานะหนึง่ในหญงิไทยทีส่มรสกบัชาวต่างชาต	ิจงึสนใจศกึษา

วิจัยเรื่อง	 กระบวนการปรับตัวของหญิงไทยที่สมรสกับชาวต่างชาติในประเทศนอร์เวย์	 โดยจะท�าการศึกษา

กระบวนการปรับตัวของหญิงไทยหลังสมรสกับชาวต่างชาติ	ช่วง	3	เดือนแรก	ในประเทศนอร์เวย์	ผลการศึกษา

วิจัยที่สามารถใช้เป็นแนวทางในการปรับตัวให้กับหญิงไทยที่ต้องการจะแต่งงานกับชาวต่างชาติในประเทศ

นอร์เวย์	และประเทศอื่น	ๆ	ได้เรียนรู้ในเรื่องการปรับตัวในชีวิตสมรสกับชาวต่างชาติต่อไป	

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
	 1.	 เพื่อศึกษาสภาพปัญหาท่ัวไปในการด�าเนินชีวิตประจ�าวันของหญิงไทยที่สมรสกับชาวต่างชาติ														

ในประเทศนอร์เวย์	

	 2.	 เพื่อศึกษาวิธีการและกระบวนการปรับตัวของหญิงไทยที่สมรสกับชาวต่างชาติในประเทศนอร์เวย์

	 3.	 เพื่อเสนอแนะกระบวนการปรับตัวของหญิงไทยที่สมรสกับชาวต่างชาติในประเทศนอร์เวย์	
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ประโยชน์ของกำรวิจัย 
	 การศึกษาในครั้งน้ี	 ท�าให้มองเห็นสภาพปัญหาท่ัวไปในการด�าเนินชีวิตประจ�าวันของหญิงไทยท่ีสมรส	

กับชาวต่างชาติ	 ในประเทศนอร์เวย์	 	 วิธีการและกระบวนการปรับตัวของหญิงไทยที่สมรสกับชาวต่างชาติ														

ในประเทศนอร์เวย์	 สารสนเทศที่ได้จากการศึกษาวิจัย	 สามารถใช้เป็นแนวทางในการปรับตัวให้กับหญิงไทย									

ที่ต้องการจะแต่งงานกับชาวต่างชาติในประเทศนอร์เวย์	 	 และประเทศอื่น	 ๆ	 ได้เรียนรู้ในเรื่องการปรับตัว															

ในชีวิตสมรสกับชาวต่างชาติต่อไป	

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย 
	 ผูใ้ห้ข้อมูลส�าคญั	ในการศกึษาครัง้นี	้คอื	หญงิไทยทีส่มรสกบัชาวต่างชาตแิละปัจจบุนัอาศยัอยูใ่นประเทศ

นอร์เวย์โดยการคัดเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง	(Purposive	sampling)	จ�านวน	6	คน	

	 การศึกษาในครัง้นี	้เป็นการศกึษาเชงิคณุภาพ	(Qualitative	research)	เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวม

ข้อมูล	คือ	แบบสัมภาษณ์	(Interview)	ซึ่งผู้ศึกษาได้แบ่งรายละเอียด	แบบสัมภาษณ์ออกเป็น	2	ส่วน	ดังนี้	

	 ส่วนที่	1	ข้อมูลสภาพปัญหาทั่วไปในการด�าเนินชีวิตประจ�าวันของหญิงไทยในประเทศนอร์เวย์	

	 ส่วนที	่2	ข้อมลูวธิกีารและกระบวนการปรบัตวัของหญงิไทยในการใช้ชวีติคู่ร่วมกบัสามทีีป่ระเทศนอร์เวย์

ใน	3	เดือนแรก	

	 การเกบ็รวบรวมข้อมลูในการศกึษาครัง้นีผู้ศ้กึษาด�าเนนิการเกบ็รวบรวมข้อมลู	โดยการส่งแบบสมัภาษณ์

ทาง	 E-mail	 ให้กับกลุ่มเป้าหมายท่ีก�าหนด	 แจ้งให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ในการศึกษาและขอความร่วมมือ														

ในการตอบแบบสัมภาษณ์	โดยใช้เวลาเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนมิถุนายน	พ.ศ.	2559	

	 การวิเคราะห์ข้อมูล	 เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ	 (Qualitative	 research)											

การวิเคราะห์ข้อมูลจึงเป็นแบบการวิเคราะห์และตีความหาประเด็นส�าคัญ	เพื่อพัฒนาประเด็นย่อย	(Develop	

categories)	 เชื่อมโยงเนื้อหาความสัมพันธ์ของหมวดหมู่	 (Connecting)	 สุดท้ายจึงสร้างข้อสรุปเป็นอุปนัย	

(Analytic	induction)	ตามหลักการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ	ผู้ศึกษามีการตรวจสอบความถูกต้อง	(Verify)	

โดยน�าเนื้อหาที่ได้จากวิเคราะห์ไปเสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาเพ่ิมเติมเพื่อความถูกต้องของเนื้อหาอีกคร้ังก่อน						

น�ามาเขียนสรุปรายงานการศึกษา	

ผลกำรวิจัย 
	 ผู้ศึกษาน�าเสนอผลการวิจัยดังนี้	

 1. สภำพปัญหำทั่วไปในกำรด�ำเนินชีวิตประจ�ำวันของหญิงไทยในประเทศนอร์เวย์ 

	 	 จากการวิเคราะห์ข้อมลูพบว่า	การอาศยัอยูใ่นประเทศนอร์เวย์ของหญงิไทยช่วงแรก	จะรูส้กึตืน่เต้น	

อิ่มเอมใจมีความสุข	 ตื่นตาตื่นใจ	 กับสภาพแวดล้อมท่ีแปลกใหม่	 ในช่วงเดือนแรกหญิงไทยจะใช้ชีวิตส่วนใหญ่

อาศัยอยู่แต่ในบ้านท�ากิจกรรมเล็ก	 ๆ	 น้อย	 ๆ	 ตามความถนัดของตน	 เช่น	 การท�าอาหาร	 การท�างานบ้าน														

การถักนิตติ้งโครเชต์	 การฝึกพูดกับสามี	 ส่วนในช่วงวันหยุดหญิงไทยจะเข้าร่วมกิจกรรมต่าง	 ๆ	 ร่วมกับสาม	ี										

และครอบครัวของสามี	 เช่น	 ทานอาหารนอกบ้าน	 การเท่ียวชมสถานที่ส�าคัญต่าง	 ๆ	 ตามแหล่งท่องเที่ยว																

การเล่นกีฬากลางแจ้ง	เช่น	สกี	แล่นเรือ	เป็นต้น	
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	 	 เมื่อก้าวเข้าสู่เดือนที่สอง	ความรู้สึกเชิงบวกจะค่อย	ๆ	ลดลง	แล้วเริ่มมองเห็นความแตกต่างรอบตัว	

เกิดการเปรียบเทียบระหว่างความเป็นอยู่ในสถานที่เก่ากับสถานที่ใหม่	อาหาร	การเดินทาง	ความสะดวกสบาย	

รวมถงึวฒันธรรม	ซ่ึงเป็นการเปรยีบเทยีบเพือ่เรยีนรูแ้ละการปรบัตวั	ในด้านภาษาจะเริม่สือ่สารกบัคนรอบ	ๆ	ตวั	

เช่น	ครอบครัวของสามี	 เพื่อนบ้าน	และคนในชุมชน	มากขึ้น	ส่วนในด้านวิถีชีวิตจะเริ่มเดินทางออกนอกที่พัก

อาศัยมากขึ้น	 เพ่ือเรียนรู้วิถีชีวิตท่ีแตกต่าง	 และเรียนรู้การปรับตัวในสภาพอากาศหนาว	 ส�าหรับด้านอาหาร							

และการบรโิภคอาหารจะเริม่รูจ้กัดดัแปลงอาหารทีม่อียู่ให้เหมาะสมกบัการรบัประทานของตนเอง	เช่น	การเพิม่

รสชาติอาหารให้จัดจ้านเหมือนอาหารไทย	และด้านขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมในช่วงนี้	หญิงไทย

จะสามารถปรับตัวได้ดี	 แม้จะมีวัฒนธรรมการใช้ชีวิตที่แตกต่างกัน	 อาจเป็นเพราะเหตุผลที่ท�าให้หญิงไทย										

ตัดสินใจแต่งงานกับสามีชาวนอร์เวย์	 คือ	 แรงจูงใจด้านเศรษฐกิจ	 (ฐานะร�่ารวย)	 ความรักที่มีต่อสามี	 และแรง

สนับสนุนจากคนในครอบครัวที่ต้องการชีวิตใหม่ที่ดีขึ้นกว่าเดิม	

	 	 สิ่งที่ปรับตัวได้ยากที่สุดส�าหรับการใช้ชีวิตที่ประเทศนอร์เวย์ในช่วง	 3	 เดือนแรก	 ผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ

เห็นว่า	 การใช้ภาษานอร์เวย์เจ้ียน	 เป็นปัญหาล�าดับที่	 1	 ในการด�าเนินชีวิตประจ�าวันของหญิงไทยในประเทศ

นอร์เวย์	คือ	พูดส�าเนียงเพี้ยนหรือออกเสียงเพี้ยนค�าที่ออกเสียงใกล้เคียงกัน	ท�าให้การสื่อสารไม่ชัดเจน	ท�าให้

เกิดความเข้าใจผิด	 และทะเลาะกันกับสามี	 “ท่ีทะเลาะกันก็คือ	 ค�าพูด	 เมื่อพูดไปแล้วเขาไม่เข้าใจ”	 ประเทศ

นอร์เวย์เป็นภาษาท่ีออกเสียงยากมาก	 แตกต่างจากภาษาอังกฤษมาก	 เช่น	 การออกเสียง	 รอ	 เรือ,	 สอ	 เสือ,														

ทอ	ทหาร,	ฟอ	ฟัน	ปัญหาในการออกเสียง	ตัวอย่างเช่น	เก่ง	flink	หยุด	slutt	มีชื่อเสียง	berømt	ค�าพวกนี้								

จะได้ยิน	 k	 (เคอะ),	 t	 (เทอะ)	 ตลอด	 และโดยเฉพาะค�าว่า	 flink	 เป็นค�าที่ใช้พูดกันบ่อยมากในชีวิตประจ�าวัน	

นอกจากจะต้องออกเสียงลงท้าย	 เคอะ	ก็ต้องไม่ลืมที่จะมีเสียง	 l	 อยู่ด้วยในค�านั้น	หากเขียนเป็นภาษาไทยจะ

ออกเสียงประมาณ	 	 “ฟิ๊ลงเคอะ”	 ภาษานอร์เวย์เจี้ยนเป็นอุปสรรคในการออกเสียงของเธอมาก	 เพราะการ									

ออกเสียงภาษาไทยใช้ลิ้นในส่วนต่าง	 ๆ	 ของช่องปากน้อยกว่าการออกเสียงภาษานอร์เวย์เจี้ยน	 เพราะฉะนั้น						

การฝึกพูดและออกเสียงภาษานอร์เวย์เจี้ยนยากมากที่จะฝึกพูดให้ได้ชัด	 แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า	 “ไม่ได้”														

อยู ่ที่ว ่าต้องขยันฝึก	 และขยันพูดกับสามี	 ญาติสามีและคนนอร์เวย์ที่รู ้จัก	 เพื่อให้ออกเสียงได้ชัดเจน																								

“หัดพูดใหม่	 ๆ	 ถูกบ้าง	 ผิดบ้าง	 ลิ้นพันกันไปหมด”	 ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการปรับตัวไม่ได้ด้านภาษา																						

คือ	พูดน้อย	เก็บตัว	มีอาการซึมเศร้า	รู้สึกเบื่อหน่าย	เหงา	คิดถึงบ้าน	พ่อแม่	ญาติ	พี่น้อง	จนน�าไปสู่การเจ็บป่วย	

	 	 ส่วนการด�าเนินในช่วงเดือนท่ี	 3	 หลัง	 	 ถือเป็นช่วงที่มีความส�าคัญยิ่ง	 เพราะความรู้สึกเชิงบวก																						

จะมีน้อยมาก	บางคนเริ่มรู้สึกเบื่อเหงา	ไม่มีเพื่อน		คิดถึงบ้าน	คิดถึงพ่อ	แม่	และญาติพี่น้อง	บางคนเกิดภาวะ

ซึมเศร้าและป่วยในท่ีสุด	 และส�าหรับหญิงไทยท่ีสามารถปรับตัวได้	 จะเริ่มตั้งเป้าหมายส�าหรับการด�าเนินชีวิต	

ต่อไปในประเทศนอร์เวย์	เช่น	การเรยีนภาษานอร์เวย์ทีโ่รงเรยีนเพือ่ขอวซ่ีาถาวร	และสามารถท�างานได้	เป็นต้น		

	 	 ล�าดับที่	 2	 คือ	 สภาพอากาศและวิถีชีวิต	 ด้วยประเทศนอร์เวย์ที่ตั้งอยู่ใกล้กับเขตขั้วโลกเหนือ																

มีกลางวันที่สั้นกว่าเวลากลางคืน	 จนได้รับการขนานนามว่าเป็นดินแดนแห่งพระอาทิตย์เที่ยงคืนมีอากาศ													

หนาวเย็นยาวนานถึง	6	เดือน	ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนเมษายน	ซึ่งจะมีอุณหภูมิประมาณ	0	ถึง	ติดลบ	

40	องศาเซลเซยีส	โดยอากาศในกรงุออสโลจะหนาวทีส่ดุในเดอืนธนัวาคมและมกราคม	(อาจตดิลบถงึ	20	องศา

เซลเซยีส)	และมหีมิะตกตัง้แต่ปลายเดอืนพฤศจกิายนถึงเดอืนเมษายน	ในฤดหูนาวระยะเวลากลางวนัจะส้ันกว่า

เวลากลางคืน	โดยในเดือนธันวาคมถึงเดือนมกราคม	จะมีแสงแดดวันละ	6	ชั่วโมง	ส่วนฤดูร้อนมีเพียง	3	เดือน	

คือตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม	 โดยมีอุณหภูมิประมาณ	20-25	องศาเซลเซียส	“อากาศเลวร้ายมาก	
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หนาวเข้ากระดูกด�าและเม่ือก้าวเข้าสู่ฤดูร้อน	 ในช่วงเดือนมิถุนายน	 	 กรกฎาคมและสิงหาคม	 ยิ่งท�าให้ฉงนกับ

เวลามากขึ้น	 เพราะพระอาทิตย์ขึ้นเวลาประมาณตี	 4	และเริ่มตกเวลาประมาณ	21.00	น.	ท�าให้ช่วงเที่ยงคืน						

ฟ้าก็ยังไม่มืดสนิท	แอบร้องไห้	เพราะอยากกลับไทย	หนาวทรมาน”	

	 	 “หนาวไม่หนาว	ต้องสวมใส่เสื้อผ้าหนา	ๆ	เมื่อเวลาเดินเหมือนนกแพนกวิน”	

	 	 ผลกระทบทีเ่กดิขึน้จากการปรบัตวัไม่ได้ด้านสภาพอากาศและวถีิชวีติคอื	ร่างกายต้องเผชญิกบัสภาพ

อากาศที่หนาวเหน็บ	มือแข็ง	หูชา	น�้ามูกไหล	ปากแตก	ผิวลอก	ผมแห้ง	และอาจเจ็บป่วย		

	 	 ส่วนด้านอาหาร	การบริโภคอาหาร	ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม	ไม่ค่อยมีปัญหากับการ

ด�าเนินชวีติประจ�าวันของหญงิไทย	ทกุคนต่างปรบัตวัด้านอาหารและการบรโิภคอาหาร	ขนบธรรมเนยีมประเพณี

และวัฒนธรรมแบบค่อยเป็นค่อยไป	 กลมกลืนไปกับวิถีชีวิตชาวนอร์เวย์	 รู้จักเรียนรู้การด�าเนินชีวิตให้เป็นไป						

ตามวิถีชีวิตท้องถิ่นและปฏิบัติตาม	เช่น	เคารพในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม	รู้จักประยุกต์อาหาร

ที่มีอยู่ให้เหมาะสมกับตนเองและสามี	หรือรู้จักท�ากิจกรรมต่าง	ๆ	ร่วมกับคนอื่น	

	 	 “การได้ลิ้มลองอาหารฝร่ัง	 แรก	 ๆ	 ก็ดีนะ”แต่เม่ือเข้าสู่เดือนที่	 2	 หญิงไทยเหล่าน้ีก็เริ่มเรียนรู	้															

ที่จะดัดแปลงอาหารฝรั่งเป็นอาหารไทย	ด้วยการหัดท�าอาหารไทย	เธอพยายามฝึกจากเมนูง่าย	เช่น	ก๋วยเตี๋ยว												

ราดหน้า	กระเพราไข่ดาว	แกงเผ็ด	พะโล้	น�้าพริกอ่อง	พริกหนุ่ม	ต้มย�าและส้มต�า	“ท�าอาหารเกินเองคะ”

	 	 “เราต้องรู้จักแบ่งส่วน	เพื่อให้ง่ายต่อการน�าปรุงเป็นอาหารไทยและส่วนหนึ่งปรุงเพื่อสามี”

	 	 “เราต้องยอมใช้ชีวิตตามวิถีของเขาเป็นหลัก”การเลือกซื้อหรือหาอาหารไทยไม่ใช่เรื่องยากล�าบาก

ส�าหรับคนไทยในประเทศนอร์เวย์	 เพราะย่านท่ีเธออาศัยอยู่	 ใกล้กับร้านขายผักและอาหารทั่วไป	 “มีร้านขาย	

ผักไทยอยู่	2-3	ร้าน	เจ้าของเป็นชาวเวียดนามและจีน”

 2. วิธีกำรและกระบวนกำรปรับตัวของหญิงไทยในประเทศนอร์เวย์

	 	 จากการวเิคราะห์ข้อมูลพบว่า	หญงิไทยทีใ่ช้ชวีติคูก่บัสามทีีป่ระเทศนอร์เวย์	มวีธิกีารปรบัตวัในด้าน

ภาษาและทักษะการใช้ชีวิตเพื่อประคับประคองความรัก	ความสัมพันธ์ให้ยั่งยืน	คล้ายคลึงกัน	สรุปดังนี้	

	 	 2.1	 ด้านภาษา	การสมรสกับชาวต่างชาตใินประเทศนอร์เวย์	ภาษา	เป็นปัจจยัหลกัแห่งความส�าเรจ็

ที่ท�าให้หญิงไทยประสบความส�าเร็จในชีวิตคู่	 เพราะก่อนแต่งงานหญิงไทยทุกคนไม่มีความรู้ในด้านภาษาที	่									

ถูกต้อง	 การสื่อสารกับสามีในช่วงแรกจึงเริ่มต้นสื่อสารด้วยวิธีพูดเพ่ือการสื่อความหมายและสนับสนุนค�าพูด						

หรือประโยคที่ต้องการสื่อสารโดยใช้ภาษามือและการแสดงออกด้วยภาษาท่าทาง	ประกอบการพูดโดยไม่สนใจ

ไวยากรณ์และเมื่อแต่งงานและย้ายมาอาศัยอยู่ที่ประเทศนอร์เวย์ได้ระยะหน่ึงหญิงไทยเหล่าหน้ี	 จึงได้มีการ	

พัฒนาวิธีการสื่อสารโดยการให้ความส�าคัญกับไวยากรณ์ด้วยการศึกษาต่อด้านภาษาที่โรงเรียนสอนภาษา													

ในประเทศนอร์เวย์	เพือ่โอกาสในการได้งานท�า	การขอวซ่ีาถาวร	และเพือ่ด�ารงชวีติอยูก่บัสามทีีป่ระเทศนอร์เวย์

ได้อย่างถูกต้อง	 และอย่างมีความสุข	 วิธีการและกระบวนการปรับตัวของหญิงไทยที่สมรสกับชาวนอร์เวย	์																	

มีทั้งหมด	3	วิธี	ดังนี้	

	 	 	 วิธีแรก	คือ	การสื่อสารแบบสื่อความหมายและสนับสนุนค�าพูดของค�าหรือประโยคที่ต้องการ	

ประกอบกับการใช้ภาษามือหรือภาษากายแสดงออกด้วยภาษาท่าทางเพื่อสร้างเข้าใจระหว่างคู่สมรสได้												

อย่างรวดเร็ว	 เช่น	 การใช้ภาษาใบ้	 การวาดรูปประกอบ	 การยิ้ม	 พยักหน้าตอบรับ	 และแสดงถึงความรู้สึก											

อย่างตั้งใจ	 คอยฟัง	 ยิ้ม	 และสนใจพูดกับคู่สมรสตลอดเวลาที่สนทนากัน	 บางครั้งพูดหยอกล้อกับคู่สมรส														

อย่างมีความสุขซึ่งท�าให้การสื่อสารเป็นไปได้อย่างราบรื่นและบรรลุวัตถุประสงค์	
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  	 “ในช่วงแรกสื่อสารเหมือนคนใบ้	พูดเป็นค�า	ๆ	และใช้การวาดรูปประกอบ”
	 	 	 “เริ่มต้นอย่างตั้งใจ	และฟังอย่างต่อเนื่อง	อย่างกังวลใด	ๆ	ว่าจะฟังไม่ออก	พูดไม่ได้	เราอาจ
จะฟังรู้เรื่องบ้าง	ไม่รู้เรื่องบ้างไม่เป็นไร	คิดและจ�าไว้	เราคือเด็กคนหนึ่งที่ก�าลังจะหัดพูด”
	 	 	 “เคยเห็นบัตรค�าตอนเรียนภาษาอังกฤษไหม	 การจดจ�าด้วยวิธีนี้ดีนะ	 เพราะท�าให้เราจดจ�า								
ได้ง่ายขึ้น	การท่องจ�าอย่างเดียว	อาจท�าให้เราจดจ�าได้ไม่ดีเท่าบัตรค�า”
	 	 	 “หนูเริ่มฝึกภาษาครั้งแรกด้วยการฟังศัพท์ใหม่	ๆ 	ฟังการออกเสียง	ฟังส�าเนียง	ฟังรูปประโยค
ที่เขาใช้	จนสามารถจ�าได้”	
	 	 	 วธิทีีส่อง	คอื	การสือ่สารแบบไม่สนใจไวยากรณ์	ซึง่ใช้ภาษานอร์เวย์เจีย้นในการสือ่ความหมาย
เพื่อสร้างความเข้าใจมากกว่าจะเน้นความถูกต้องของการใช้รูปประโยคและไวยากรณ์	 กลวิธีการขอยืมค�า													
ซึ่งได้แก่	 การพูดแปลค�าต่อค�า	 โดยท่ีผู้หญิงไทยแปลค�าศัพท์ค�าต่อค�าจากภาษาแม่และการพูดภาษาแม่ปนกับ
ภาษานอร์เวย์เจี้ยน	จากการฟัง	อ่าน	พูด	และการเขียน	
	 	 	 “หัดพูดใหม่	 ๆ	 ถูกบ้าง	 ผิดบ้าง...เราต้องขยันฝึกพูดกับสามี	 ญาติสามีและคนนอร์เวย์ที่รู้จัก	
เพื่อให้ออกเสียงได้ชัดเจน”
	 	 	 “ความผิดพลาดไม่ใช่สิ่งร้ายแรง	 ก็แค่ลองใหม่แก้ไขไปเรื่อย	 ๆ	 อย่าอายถ้ามันจะผิดพลาด							
หรือไม่ถูกหลักไวยากรณ์”	
	 	 	 “ลมืหลกัไวยากรณ์ไปเลยถ้าต้องฝึกพูดภาษาให้ได้ต้องไม่นกึถงึหลักไวยากรณ์	เพราะจะท�าให้
ไม่สามารถพูดภาษาได้”	
	 	 	 “ให้เรียนรู้เหมือนเด็ก	 ท่ีสงสัยแล้วถาม	 แม้ส�าเนียงจะไม่ชัดเจน	 ฝึกบ่อย	 ก็ชัดเจนเอง														
เพราะโดยธรรมชาติเด็กจะเรียนรู้	 จากการฟัง	 สังเกตและเลียนเสียง	 พูดให้คล่องก่อนแล้วค่อยเริ่มเรียน																
หลักไวยากรณ์”	
	 	 	 วิธีที่สาม	 คือ	 การสื่อสารแบบให้ความส�าคัญกับไวยากรณ์	 โดยการไปศึกษาต่อด้านภาษา											
ที่โรงเรียนสอนภาษาในประเทศนอร์เวย์	 เพ่ือให้สามารถพูดอ่านและเขียนได้อย่างถูกต้องตามหลักไวยากรณ	์	
เพื่อโอกาสในการเรียนฟรี	 การได้งานท�า	 และโอกาสในการขอวีซ่าถาวร	 ซึ่งทุกคนต้องแสดงเอกสารยืนยัน																
การผ่านฝึกอบรมด้านภาษานอร์เวย์เจี้ยน	ภาคบังคับ	600	ชั่วโมง	หรือแสดงหลักฐานยืนยันอื่นว่ามีทักษะภาษา
นอร์เวย์เจี้ยนดีเพียงพอ
	 	 	 “ต้องเรยีนเพราะมนัจ�าเป็นและส�าคญัทีส่ดุในชวีติในนอร์เวย์เลยทเีดียว	ถงึคนทีน่ีจ่ะสามารถ
ใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นส่วนใหญ่	 ภาษานอร์เวย์เจ้ียนก็ยังส�าคัญอยู่ดี	 หากไม่สามารถติดต่อส่ือสารด้วยภาษา
นอร์เวย์เจี้ยนได้	ก็มีโอกาสน้อยที่จะได้งานท�า	และมีผลต่อการขอวีซ่าถาวร”
	 	 	 “ถ้าเราสอบผ่านการวัดระดับ	Norskprøve	3	จะขอวีซ่าถาวรได้”	
	 	 2.2	 ด้านทักษะการใช้ชีวิตในประเทศนอร์เวย์	 การปรับตัวเพื่อให้สามารถด�ารงชีวิตอยู่ได้ภายใต้
สภาพอากาศที่หนาวเหน็บในช่วงเดือนแรก	 ไม่สามารถปรับตัวได้มากนัก	 เพราะทุกคนต่างมาจากภูมิประเทศ						
ที่มีอากาศร้อนเกือบท้ังปี	 แต่เม่ือมาเจอสภาพอากาศหนาวเหน็บในประเทศนอร์เวย์	 และต้องเจอกับสภาวะ								
ช่วงเวลากลางวันสั้นกว่ากลางคืน	ท�าให้ทุกคนเกิดอาการช็อกจากอากาศหนาวและช่วงเวลา	มีอาการหนาวสั่น	
อ่อนเพลีย	 สับสน	 ง่วงซึม	 ผิวหนังซีดเย็น	บางคนมีอาการมือแข็ง	 หูชา	น�้ามูกไหล	ปากแตก	ผิวลอก	ผมแห้ง											
มีรังแค	 และเจ็บป่วย	 วิธีปรับตัวในช่วงแรกทุกคนมักจะพักอาศัยอยู่ภายในบ้านเพื่อให้ร่างกายอบอุ่น	ท�าให	้								
ไม่ค่อยได้ไปพบปะกบัเพือ่นผูค้นมากนกั	เมือ่ผ่านพ้น	2	เดอืนแรกไป	ทกุคนจะเริม่คุ้นชินกบัสภาพอากาศทีห่นาว

เหน็บและออกไปพบปะผู้คนมากขึ้น	วิธีการและกระบวนการปรับตัวของหญิงไทย	มีทั้งหมด	4	ขั้นตอน	ดังนี้	
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  	 ขั้นแรก	 คือ	 การให้ความอบอุ่นและสร้างภูมิคุ้มกันแก่ร่างกาย	 ดังนี้	 1)	 การให้ความอบอุ่น			
ด้วยการสวมใส่เสือ้ผ้าหนา	ๆ	หลายช้ัน	เพือ่ป้องกนัอากาศหนาวเยน็	เช่น	ต้องสวมเสือ้โค้ท	เสือ้แจค็เกต็	ผ้าพนัคอ	
ถุงมือ	หมวก	และรองเท้าที่บุกันความเย็น	เลือกดื่ม	เครื่องดื่มร้อนอยู่เสมอ	เพื่อรักษาความอบอุ่นให้กับร่างกาย	
และ	 2)	 การสร้างภูมิคุ้มกันแก่ร่างกาย	 ด้วยการเลือกรับประทานวิตามินซีเป็นประจ�าทุกวันเพื่อช่วยป้องกัน											
โรคหวัดและสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย	
	 	 	 ขั้นที่สอง	พยายามอยู่เฉพาะในบ้านหรือในอาคาร	และสวมใส่รองเท้าตลอดเวลาเพื่อให้รู้สึก
อบอุ่น	 ในเวลาเข้านอน	 ควรสวมถุงเท้าแบบยาวเพื่อช่วยเรื่องความอบอุ่นและควรมีหลายคู่เพราะใช้สวมใส	่										
ทุกวัน	 สิ่งส�าคัญที่ขาดไม่ได้คือ	 ยาสามัญประจ�าบ้าน	 เพื่อใช้ปฐมพยาบาลตนเองในเบื้องต้นอย่างทันท่วงที												
เมื่อมีอาการเจ็บไข้เล็กน้อย	
	 	 	 ขั้นที่สาม	 เมื่อต้องเดินทางไปนอกบ้าน	 นอกจากการสวมเส้ือผ้าหนา	 รองเท้าก็มีส่วนส�าคัญ
นอกจากท�าให้ร่างกายอบอุ่นแล้วรองเท้ายังต้องเกาะหิมะได้ดี	 เพื่อป้องกันการล่ืน	 ส่ิงส�าคัญที่ขาดไม่ได้คือ														
ทิชชู่เปียก	 เพื่อใช้ท�าความสะอาดอวัยวะขับถ่าย	 เพราะห้องน�้าประเทศนอร์เวย์นิยมใช้กระดาษทิชชู่และไม่ม	ี
สายฉีดล้างท�าความสะอาด	
	 	 	 ข้ันที่สี่	 เน่ืองจากสภาพอากาศท่ีหนาวเย็น	 ไม่มีเหง่ือมาก	 ฉะนั้นในช่วงฤดูหนาวจึงไม่ควร									
อาบน�้าทุกวันหรือไม่อาบน�้านาน	 ๆ	 นอกจากจะช่วยประหยัดค่าน�้าแล้ว	 ยังช่วยลดโอกาสการเจ็บป่วยลงได	้								
หลังอาบน�้าควรทาโลชั่นหรือน�้ามันทาผิว	 ในกรณีที่มีปัญหาริมฝีปากแตก	 ให้ทาลิปสติกมันและไม่ควรเลีย													
ริมฝีปากบ่อย	 กรณีผมแห้งเกิดรังแค	 ควรทาน�้ามันใส่ผม	 โลช่ันบ�ารุงผม	 ลูบให้ทั่วศีรษะทุกวัน	 เพื่อป้องกัน												
ผมแห้งกร้าน	และไม่ควรสระผมบ่อยหรือสระนาน	
	 	 2.3	 ด้านอาหารและการบริโภคอาหารในตอนแรกหญิงไทยเหล่าน้ีจะมีความรู้สึกตื้นเต้นกับการ	
ได้บริโภคอาหารตามแบบฝรั่งแต่เมื่อระยะเวลาผ่านไป	 1	 เดือน	 ทุกคนจะเริ่มรู้สึกเบื่อและถวิลหาอาหารไทย										
เพราะอาหารนอร์เวย์	 ส่วนใหญ่จะมีรสชาดจืด	 บางชนิดมันจัด	 บางชนิดเค็ม	 ตามแบบฝรั่ง	 รสชาติไม่จัดจ้าน
เหมือนเช่นอาหารไทย	 “พอนึกถึง	 ส้มต�า	 ข้าวเหนียว	 น�้าลายไหล	 น�้าตาร่วง	 คิดถึงบ้าน”เมื่อเข้าสู่เดือนที่	 2												
จึงเริ่มเรียนรู้ท่ีจะดัดแปลงอาหารฝรั่งเป็นอาหารไทย	 ด้วยการหัดท�าอาหารไทย	 พยายามฝึกจากเมนูง่าย	 เช่น	
ก๋วยเตีย๋ว	ราดหน้า	กระเพราไข่ดาว	แกงเผด็	พะโล้	น�า้พรกิอ่อง	พรกิหนุม่	ต้มย�าและส้มต�า	“ท�าอาหารเกนิเองคะ”	
วิธีการที่หญิงไทยเลือกใช้เพ่ือการปรับตัวในเร่ืองอาหารและการบริโภคอาหาร	 คือ	 การรู้จักดัดแปลงอาหาร											
ที่มีอยู่ให้เหมาะกับตนเองเช่น	 การแบ่งอาหารออกเป็นสองส่วนโดยส่วนหนึ่งปรุงให้สามีและอีกส่วนหนึ่ง																
น�ามาปรุงแบบอาหารไทย	และการรู้จักถนอมอาหารเพื่อเก็บไว้บริโภคนาน	ๆ	เป็นต้น	
	 	 จากผลการศึกษาที่น�าเสนอข้างต้น	สรุปได้ว่า	ปัญหาทั่วไปในการด�ารงชีวิตประจ�าวันของหญิงไทย
เป็นปัญหาที่เกิดจากภาษา	 ความแตกต่างด้านสภาพอากาศ	 และความแตกต่างระหว่างบุคคล	 ส่วนปัญหา											
ด้านอาหาร	 และวัฒนธรรม	 หญิงไทยส่วนใหญ่เห็นว่าไม่ค่อยมีปัญหากับการด�าเนินชีวิตประจ�าวันมากนัก											
ส�าหรับวิธีการปรับตัวของหญิงไทยเมื่อไปอาศัยอยู่ประเทศนอร์เวย์	 ในตอนแรกจะมีความรู้สึกตื้นเต้นกับการ
พบเห็นสิ่งแปลกใหม่	หลังจากนั้นจะเกิดอาการช็อกในสภาพอากาศและช่วงเวลา	แล้วค่อยเริ่มปรับตัว	ส�าหรับ
วิธีการปรับตัวด้านภาษา	 ส่วนใหญ่เริ่มต้นด้วยวิธีพูดเพื่อการสื่อความหมายและสนับสนุนค�าพูดหรือประโยค									
ที่ต้องการสื่อสารโดยใช้ภาษามือและการแสดงออกด้วยภาษาท่าทาง	 ประกอบการพูดโดยไม่สนใจไวยากรณ์	
จากนั้นจึงพัฒนาวิธีการสื่อสารโดยการให้ความส�าคัญกับไวยากรณ์	 ส่วนการปรับตัวด้านอาหาร	 ส่วนใหญ่รู้จัก
ดัดแปลงอาหารที่มีอยู่ให้เหมาะกับตนเอง		เพื่อการด�ารงชีวิตอยู่กับสามีที่ประเทศนอร์เวย์ได้อย่างมีความสุข	
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อภิปรำยผล 
	 จากผลการศึกษาสามารถอภิปรายผล	ได้ดังนี้	

	 1.	 ปัญหาท่ัวไปในการด�าเนินชีวิตประจ�าวันของหญิงไทยที่สมรสกับชาวต่างชาติในประเทศนอร์เวย	์	

พบปัญหาที่เกิดจากการอาการช็อกจากสภาพอากาศหนาวและช่วงเวลาในระยะแรก	 และโดยภาพรวมปัญหา

ทัว่ไปในการด�ารงชวีติประจ�าวนัของหญงิไทย	พบมกีารปรบัตวัได้ค่อนข้างยากล�าบาก	โดยเฉพาะภาษาและทกัษะ

การใช้ชีวติในประเทศนอร์เวย์		สอดคล้องกับผลการศกึษาของ	ดษุฏ	ีอายวุฒัน์	และคณะ	(2554)	ทีศ่กึษาแนวทาง

การป้องกันและช่วยเหลือคุ้มครองผู้หญิงไทยท่ีเดินทางไปท�างานต่างประเทศ	 พบว่า	 ทักษะทางด้านภาษา											

คือ	 ปัญหาหลักของผู้หญิงไทยในต่างประเทศ	 และ	 มยุรา	 ไกรกรึง	 (2556)	 ที่ศึกษาชีวิตสมรสของหญิงไทย														

ที่แต่งงานกับชาวต่างชาติ	 พบว่า	 การใช้ชีวิตคู่ร่วมกันในต่างประเทศ	 ความแตกต่างทางสภาพภูมิประเทศ										

ท�าให้หญงิไทยต้องมกีารปรบัตวัให้เข้ากบัสภาพอากาศทีห่นาวเยน็	และสภาพสังคมที	่แตกต่างกนัจากสังคมไทย	

ในเรื่องของความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านมักไม่ค่อยให้ความสนใจกัน	แม้จะอยู่บ้านใกล้กัน	

	 2.	 วิธีการและกระบวนการปรับตัวของหญิงไทยที่สมรสกับชาวต่างชาติในประเทศนอร์เวย์	 ที่ปรากฏ	

คือ	การปรับตัวด้วยวิธีการผสมผสานกลมกลืนไปกับประเพณี	วิถีชีวิตของคนในประเทศนอร์เวย์	ในด้านภาษา	

หญิงไทยมีวิธีการปรับตัว	 3	 วิธีดังนี้	 วิธีที่	 1	 คือ	 สื่อสารแบบสื่อความหมายและสนับสนุนค�าพูดของค�า																				

หรือประโยคที่ต้องการ	 ประกอบกับการใช้ภาษามือและวาดภาพ	 เพื่อสร้างเข้าใจระหว่างคู่สมรส	 วิธีที่	 2	 คือ																

การสือ่สารแบบไม่สนใจไวยากรณ์	และวธิทีี	่3	คอื	การสือ่สารแบบให้ความส�าคญักบัไวยากรณ์	โดยการไปศกึษา

ต่อด้านภาษาที่โรงเรียนสอนภาษาในประเทศนอร์เวย์	 สอดคล้องกับผลการศึกษาของ	 สุนันท์	 สีพาย	 และ														

สมประสงค์	 เสนารัตน์	 (2551)	 ท่ีศึกษาวิถีชีวิตของหญิงชนบทอีสานท่ีแต่งงานกับชาวต่างชาติศึกษากรณี											

อ�าเภอพิมาย	 พบว่า	 อุปสรรคส�าคัญในช่วงแรกของหญิงไทยที่แต่งงานกับชาวต่างชาติ	 คือ	 เรื่องภาษา	 บางคู	่						

ต้องสื่อสารกันโดยใช้ภาษาใบ้และวาดรูปประกอบ	ซึ่งภายหลังสามีฝรั่งจะส่งภรรยาไปเรียนภาษา	ท�าให้ผู้หญิง

เหล่านี้พูดภาษาอังกฤษได้ดีขึ้น	วิลาศ	ดวงก�าเนิด	(2551)	ที่กล่าวว่า	การย้ายถิ่นฐานข้ามทวีปภาษาต่างประเทศ

มีอิทธิพลท�าให้ผู้หญิงไทยจ�าเป็นต้องเรียนรู้และปรับตัวเพ่ือให้สามารถด�ารงชีวิตอยู่ในต่างประเทศให้ได้	 และ	

ละเอียด	 ฝอยทอง	 (2550)	 ที่ศึกษากลวิธีการใช้ภาษาอังกฤษในการส่ือสารระหว่างผู้หญิงไทยกับคู่สมรสชาว							

ต่างชาติ	 พบว่า	 ผู้หญิงไทยที่มีคู ่สมรสเป็นชาวต่างชาติสามารถพูดภาษาอังกฤษในการสื่อความหมายกับ																			

คู่สมรสได้	 ถึงแม้บางครั้งจะมีปัญหาและอุปสรรคอยู่บ้าง	 แต่เธอเหล่าน้ันก็มีเทคนิคและกลวิธี	 ซ่ึงกลวิธีที่ใช	้								

มากที่สุดคือ	 กลวิธีการสื่อสารทางอวัจนภาษา	 รองลงมาคือ	 กลวิธีการพูดไม่สนใจ	 ไวยากรณ์	 กลวิธีการ															

ขอยืมค�า	 กลวิธีการถอดความ	 กลวิธีการให้ตัวอย่าง	 เพื่อส่ือความหมายจนบรรลุวัตถุประสงค์ของการสนทนา	

เช่นเดียวกับ	 เมตตา	 วิวัฒนานุกูล	 (2544)	 ที่กล่าวว่า	 การมีทักษะการส่ือสารท่ีดี	 และสามารถใช้ภาษา																				

ของเจ้าของวัฒนธรรมได้	ย่อมช่วยลดปัญหาความไม่เข้าใจกับเจ้าของภาษาได้และ	ช่วยให้การปรับตัวง่ายขึ้น	

	 	 ส�าหรับวิธีการและกระบวนการปรับตัวของหญิงไทยด้านสภาพอากาศและวิถีชีวิต	 คือการเรียนรู	้							

ที่จะซึมซับทักษะการใช้ชีวิตในประเทศนอร์เวย์	 เพื่อให้สามารถด�ารงอยู ่ได้อย่างมีความสุขและยั่งยืน																										

มี	4	ขั้นตอน	ดังนี้	ขั้นแรก	การสร้างความอบอุ่นและภูมิคุ้มกันแก่ร่างกาย	ขั้นที่สอง	พยายามอยู่เฉพาะในบ้าน

หรือในอาคาร	 ขั้นที่สาม	 เมื่อต้องเดินทางไปนอกบ้าน	 ต้องสวมเสื้อผ้าหนา	 ๆ	 สวมใส่รองเท้าที่ท�าให้	 ร่างกาย

อบอุ่นและเกาะหิมะได้ดี	 และขั้นท่ีส่ี	 ไม่ควรอาบน�้าทุกวันหรืออาบน�้านาน	 เพื่อป้องกันผิวแห้ง	 และลดอาการ

เจ็บป่วยให้น้อยลง	สอดคล้องกับผลการศึกษาของ	Coleman	and	Hammen	(1974)	ซึ่งอธิบายว่า	สาเหตุการ
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ปรับตัวของบุคคลว่าเกิดจากการเผชิญกับปัญหาโดยตรงของตัวบุคคลไม่ว่าจะเป็นปัญหาท่ีเกิดจากส่ิงแวดล้อม	

โดยทั่วไปบุคคลนั้นก็จะพยายามปรับตัวต่อสภาพท่ีเป็นปัญหาที่เขาก�าลังเผชิญอยู่	 เพื่อลดสภาวะกดดัน	

ความเครียด	 ความวุ่นวายใจ	 หรือความกังวลใจ	 และ	 Logan	 (1999)	 ที่อธิบายการปรับตัวทางสังคม	 ว่าเป็น	

ความสามารถในการจดัการกบัสิง่แวดล้อมและสิง่เร้าท่ีไม่เหมาะสมกบัมนษุย์	ซึง่มนษุย์สามารถสามารถปรบัตัว

ได้ตลอดชีวิต	เพื่อสามารถมีชีวิตอยู่และได้รับการตอบสนองตามที่แต่ละบุคคลต้องการ	

	 3.	 ผลกระทบส�าหรับหญิงไทยที่ปรับตัวไม่ได้ในช่วง	 3	 เดือนแรก	 ผลการศึกษาพบว่า	 หญิงไทย																				

ที่ปรับตัวไม่ได้ในช่วง	 3	 เดือนแรก	 จะเกิดความเครียดและวิตกกังวล	 จนน�าไปสู่การเจ็บป่วย	 และต้องขอรับ													

ค�าปรึกษาจากแพทย์	 จากข้อค้นพบน้ี	 แสดงให้เห็นว่า	 ความเครียดและวิตกกังวลเป็นตัวการส�าคัญที่มีผล															

ต่อคุณภาพชีวิตและความสุขในชีวิตสมรสของหญิงไทย	 และอาจส่งผลท�าให้มีโรคทางจิตเวชตามมา	 ดังนั้น									

หญิงไทยที่สมรสกับชาวต่างชาติในประเทศนอร์เวย์	 จึงจ�าเป็นต้องมีทักษะหรือวิธีการจัดการกับความเครียด								

ให้กับตัวเองโดยเร็ว	เช่น	การรู้จักท�ากิจกิจกรรมเพื่อคลายเหงา	โดยการท�างานบ้านและเรียนท�าอาหารนอร์เวย์	

เป็นต้น	และสิ่งส�าคัญที่จะท�าให้หญิงไทยมีความเครียดและวิตกกังวลน้อยที่สุด	คือ	ก�าลังใจจากญาติหรือพี่น้อง

และหรือเพื่อน	 สอดคล้องกับผลการศึกษาของ	ณัฐชยา	 สแตนตัน	 (2557)	 ที่ศึกษาผลของการให้ค�าปรึกษา									

แบบกลุ่มต่อการปรับตัวของหญิงไทยท่ีสมรสกับชาวต่างชาติในจังหวัดขอนแก่น	พบว่า	 หญิงไทยที่มีปัญหา									

การปรับตัวหลังชีวิตสมรสกับชาวต่างชาติ	 เมื่อได้รับการให้ค�าปรึกษาแบบกลุ่มตามแนวทฤษฏีของโรเจอร์ส											

มีระดับคะแนนเฉลี่ยการปรับตัวสูงขึ้นกว่าก่อนการให้ค�าปรึกษาแบบกลุ่ม	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ี	 .05										

และโปรแกรมการให้ค�าปรึกษาแบบกลุม่ตามแนวทฤษฏขีองโรเจอร์สนี	้ใช้ได้ดีกบัหญงิไทยทีม่ปัีญหาการปรบัตวั	

เน่ืองจากกระบวนการให้ค�าปรึกษานี้ได้สร้างสัมพันธภาพที่ดีของสมาชิกภายในกลุ่ม	 และสมาชิกได้ระบาย														

สิ่งที่เป็นปัญหาในชีวิตสมรสของตนเอง	 รวมท้ังได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน	 จึงท�าให้เกิดการ

พัฒนาการปรับตัวในชีวิตสมรสกับชาวต่างชาติ	เป็นไปในทางที่ดีขึ้น	

ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะจำกกำรวิจัย 

	 	 จากการศึกษาพบว่า	 มีข้อเสนอแนะในการปรับตัวส�าหรับหญิงไทยท่ีต้องไปใช้ชีวิตคู่	 ร่วมกับสาม	ี					

ในประเทศนอร์เวย์	เพื่อให้ชีวิตคู่ราบรื่นและมีความสุข	ดังนี้	

	 	 1.1	 หญิงไทยที่จะเดินทางไปพ�านักอยู่ในประเทศนอร์เวย์	ควรมีการเตรียมความพร้อมด้านภาษา	

ควรการศึกษาความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมและทักษะการใช้ชีวิตในประเทศนอร์เวย์	เพื่อเตรียมตัวส�าหรับ

รับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นเมื่อไปใช้ชีวิตในประเทศนอร์เวย์	

	 	 1.2	 หน่วยงานราชการไทยในประเทศนอร์เวย์ทีเ่กีย่วข้อง	ควรมกีารจดัตัง้ชมรม	“เพ่ือนช่วยเพือ่น...

นอร์เวย์”	 โดยการสนับสนุนของรัฐบาลไทย	 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	 เพื่อคอย							

ช่วยเหลือและให้ค�าปรึกษากับหญิงไทย	ในเรื่องทักษะหรือวิธีการจัดการกับความเครียด	เมื่อไปใช้ชีวิตคู่ร่วมกับ

สามีในประเทศนอร์เวย์	เพื่อลดความเครียดและวิตกกังวล	ให้กับผู้หญิงไทยในประเทศนอร์เวย์	
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	 	 1.3	 หน่วยงานรฐัท่ีเกีย่วข้อง	ควรจดัท�าคูม่อืคนไทยในนอร์เวย์	ทีค่รอบคลมุข้อมลูทัว่ไปของประเทศ

นอร์เวย์ในด้านต่าง	 ๆ	 ก่อนการเดินทาง	 เช่น	 ภูมิประเทศ	 สภาพภูมิอากาศ	 ประชากร	 ศาสนา	 ภาษา	

ทรพัยากรธรรมชาต	ิการเมอืงการปกครอง	สกลุเงนิ	คนไทยในประเทศนอร์เวย์	ข้อมลูทีอ่ยูแ่ละหมายเลขโทรศัพท์

ที่ส�าคัญหน่วยงานราชการไทยในประเทศนอร์เวย์	 สถานีต�ารวจ	 สนามบิน	 ข้อมูลการเตรียมตัวก่อนเดินทาง		

ข้อมูลการด�าเนินชีวิตประจ�าวันในประเทศนอร์เวย์	 ข้อมูลที่ควรค�านึงเมื่อพ�านักอยู ่ในประเทศนอร์เวย์															

ข้อมูลการเตรียมความพร้อมโดยท่ัวไปเม่ืออาศัยอยู่ในประเทศนอร์เวย์	 เช่น	 การเตรียมตัว	 การปฏิบัติตัว														

เมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน	 เป็นต้น	 เพื่อคนไทยได้ศึกษาและเตรียมตัวส�าหรับกรณีฉุกเฉิน	 และให้หญิงไทย												

ได้ท�าความเข้าใจต่อแนวปฏิบัติของท้องถิ่นในการปฏิบัติตัวเมื่อไปอาศัยอยู่ในประเทศนอร์เวย์	

 2. ข้อเสนอแนะในกำรศึกษำครั้งต่อไป 

	 	 2.1	 ควรศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการปรับตัวของหญิงไทยท่ีสมรสกับชาวต่างชาติระหว่าง

ประเทศนอร์เวย์กับประเทศอื่น	ๆ	ในขอบเขตเดียวกัน	

	 	 2.2	 ควรศึกษาวิจัยกระบวนการปรับตัวของหญิงไทยที่สมรสกับชาวต่างชาติในประเทศนอร์เวย	์

แบบเจาะลึกและติดตามกลุ่มตัวอย่างเป็นระยะหนึ่ง	 โดยเริ่มจากระยะแรกที่มาในประเทศนอร์เวย์จนถึงระยะ

เวลาท่ีปรับตัวได้	 ซึ่งอาจต้องใช้ระยะเวลาในการศึกษาประมาณ	 3	 ถึง	 6	 เดือน	 เพื่อวิเคราะห์และทราบถึง

วิวัฒนาการของอาการช็อกจากอากาศหนาวและห่วงเวลา	 และกระบวนการปรับตัวของหญิงไทยท่ีรวดเร็ว									
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