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สมาชิกหรื อผู้อ่านท่ านใดสนใจจะเขียน บทความ เรื่ องสั้ น
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จากใจ บ.ก.

ปี

นี้สมาคมธาราเข้าสู่ ปีที่ 27 ถ้าเปรี ยบเป็ นคน ก็เป็ นสาว สวย มัน่ ใจ
แต่กผ็ า่ นร้อนผ่านหนาวมาอย่างยาวนาน
แสดงให้เห็นถึงความ
แข็งแกร่ ง อดทน และจิตใจที่แน่วแน่มน่ั คง
สมาคมธารามีการเปลี่ยนแปลงภายในมากมาย และเดินทางมา
ถึงจุดที่ตอ้ งกลับมาทบทวนตัวเองว่า ธาราจากเป็ นจุดศูนย์กลางกระจาย
ข้อมูลข่าวสาร ช่วยเหลือชาวไทยในเยอรมนี และสนับสนุนการเกิดใหม่
ขององค์กรเพื่อช่วยเหลือตนเองในท้องถิ่นต่าง ๆ นั้น เส้นทางที่จะก้าวเดิน
ต่อไปจะไปในทิศทางใด ท่ามกลางการเปลี่ยนไปของโลก ของชาวไทยใน
เยอรมนีที่ทุกคนมีโทรศัพท์มือถือ มีอินเตอร์เน็ท เข้าถึงข้อมูลได้มาก และมี
องค์กรต่าง ๆ มากมายกระจายตัวอยูท่ ว่ั ประเทศเยอรมนีแล้ว
น่ายินดีเหลือเกินที่คณะกรรมการบริ หารชุดใหม่ ภายใต้การน�ำ
ของพี่เล็ก – สุ ชาดา ไบเยอร์ ตระหนักถึงความส�ำคัญข้อนี้ดี และเห็นว่าไม่
ว่าทิศทางของธารานั้นจะไปในทางใด สิ่ งที่สำ� คัญที่สุดคือ เส้นทางนั้นจะ
ต้องมาจากความเห็นพ้องต้องกันของสมาชิกธาราเอง หาใช่การประดิษฐ์คำ�
สวยหรู เองของกรรมการบริ หาร และก้าวต่อไปจะมัน่ คงได้ ย่อมต้องมาจากคุณภาพและความเข้าใจของสมาชิก จึงจัด
ให้มีการอบรมเรื่ องการท�ำงานอาสาสมัครเพื่อสร้างบุคลากรรุ่ นใหม่ ที่เต็มใจ เข้าใจ ที่จะเข้ามาท�ำงานและร่ วมสร้าง
พันธกิจใหม่ ๆ ไปด้วยกัน
ธาราสัมพันธ์ที่ทุกท่านถืออยูใ่ นมือเล่มนี้ มุ่งเน้นไปที่การรวบรวมเนื้อหาจากการอบรมดังกล่าว ด้วยหวังว่าจะ
เป็ นประโยชน์ให้กบั สมาชิกที่สนใจจะมาร่ วมสร้างธารายุคใหม่เพื่อก้าวเดินไปด้วยกัน นอกจากนั้นยังมีบทความสรุ ป
เรื่ อง ระเบียบอียวู า่ ด้วยเรื่ องการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล ที่กำ� ลังจะมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่ 25 พ.ค. 2018 โดยคุณบุญมา ที่
ตอบทุกข้อข้องใจให้กบั พวกเราที่มีไลฟ์ สไตล์ผกู อยูก่ บั โลกดิจิตอล โซเชียลมีเดียเพิ่มขึ้นทุกวัน
และเช่นเคย เรามีบทสัมภาษณ์พี่รุ่นเก๋ า คนไทยในเยอรมนีที่น่าสนใจ รวมถึงประเด็นปั ญหาที่เพื่อนสมาชิกได้
ประสบพบเจอมาแบ่งปัน แนะน�ำ และเพื่อเป็ นอุทาหรณ์ (ให้กบั สมาชิกท่านอื่น ๆ) เราหวังเป็ นอย่างยิง่ ว่าทุกท่านจะได้
ประโยชน์จากเนื้อหาในเล่ม ที่พวกเราทุกคนตั้งใจจัดท�ำ
ร่ วมเป็ นส่ วนหนึ่งของธารา และก้าวสู่ ยคุ ใหม่ไปด้วยกันนะคะ
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นวดไทยในเยอรมนี

ทิศทางนโยบายและกิจกรรม
สุชาดา ไบเยอร์
สิ่ งหนึ่ งที่ผกู เชื่อมความสัมพันธ์ของสมาชิกของสมาคมธาราไว้
ไม่เปลี่ยนแปลงตลอดระยะเวลา 27 ปี คือ
ความรักและศรัทธาในความเสี ยสละของทีมงานและสมาชิ กที่
มีเป้าหมายเดียวกันคือ อยากช่วยเหลือสังคมไทยในต่างแดนให้
อยูร่ ่ วมกันอย่างมีความสุ ขและประสบปัญหาน้อยที่สุด หลาย
ครั้งเราต้องผ่านช่วงที่ตอ้ งต่อสู ก้ บั ความท้อแท้ เหนื่อยล้า ขาด
ก�ำลังใจ นอกจากนั้น สภาวะสังคมและลักษณะของปั ญหารอบ
ตัวก็เปลี่ยนไป แม้กระทัง่ ทีมงานที่จะทุ่มเทให้กบั งานอาสาก็มี
จ�ำนวนน้อยลง

กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพแก่ทีมงาน
Mut und Maß für die Gemeinnützigkeit - Paderborn 27.-28.12.2017

การจะขับเคลื่อนให้ธาราเดินไปข้างหน้าอย่างราบรื่ นไม่ใช่เรื่ อง
ง่าย หากเราไม่เริ่ มหันกลับมาดูแลตนเอง พัฒนาแนวคิด และ
บุคลิกภาพของตัวเราเองให้มีความสุ ข ฝึ กการท�ำงานอาสาร่ วม
กันอย่างราบรื่ น รู ้จกั ให้กำ� ลังใจซึ่งกันและกัน ให้อยูใ่ นสังคม
ต่างแดนได้อย่างเข้าใจกัน แล้วก้าวออกไปช่วยเหลือสังคมอย่าง
มีระบบ
เหล่านี้ คือเหตุผลในการสร้างนโยบายส่ งเสริ มกิ จกรรมพัฒนา
บุคลิกภาพแก่ทีมงาน สมาชิกและผูส้ นใจ ในหัวข้อเรื่ อง “ความ
กล้าหาญทางจริ ยธรรมและขอบเขตในการช่วยเหลืองานอาสา”

กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพแก่ทีมงาน
Teamwork - work together - Nürnberg 16.-18.03.2018

กับหัวข้อเรื่ อง “มนุษยสัมพันธ์ในการท�ำงานเป็ นทีมและการ
สื่ อสารระหว่างทีม” ทางสมาคมได้จดั การสัมมนาสองหัวข้อ
นี้แก่ทีมงานเมื่อไม่นานนี้
และสรุ ปผลของกิจกรรมได้อย่าง
ชัดเจนว่า ผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมเข้าใจตนเองและเพื่อนร่ วมทีมมาก
ขึ้น มีความต้องการและความพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตนเอง มี
ความกล้าและแรงจูงใจที่จะออกมาช่วยเหลือสังคมมากขึ้น ที่
ส�ำคัญคือ ทุกคนเห็นว่ากิจกรรมเช่นนี้ควรจัดให้กบั หมู่สมาชิก
และชุมชนไทยในต่างแดนของเรา ซึ่งจะส่ งผลให้ชุมชนของเรา
น่าอยูแ่ ละเข้มแข็งขึ้นได้อย่างแน่นอน
นอกจากการพัฒนาบุคลิกภาพของทีมงานและสมาชิกแล้ว เรา
ยังควรส่ งเสริ มการท�ำงานร่ วมกับสมาคมและองค์กร อื่น ๆ ทั้ง
ของเยอรมนีและไทย การส่ งเสริ มกิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ ไม่
ว่าจะเป็ นกิจกรรมของสมาคมใดก็ตาม ย่อมเป็ นผลดีต่อสังคม
ส่ วนรวม และหากมีการประสานงานหรื อใช้ประโยชน์จากการ
ช่วยเหลือของหน่วยงานภาครัฐบาลของเยอรมนีให้มากที่สุด
ก็ยงิ่ จะเป็ นผลดีต่อสมาคมและชุมชนของเราอย่างยิง่
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กรรมการ
Suchada
Beyer

Oradee
Kailus

สุชาดา ไบเยอร์

อรดี ไคลุส

1. Vorsitzende

2. Vorsitzende

ประธาน

รองประธาน

Paderborn

Hamburg

Niran
Hakrasung

Chiraphan
Ocker

จิระพรรณ ออคเคอร์

นิรัญ หากระสัง

Kassenwart

Kassenprüfer

เหรัญญิก

ผู้ตรวจสอบบัญชี

München

Frankfurt

Nongnut Ebeling
นงศ์นุช เอเบอร์ลิง
Hamburg

4
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Montakan Chanasupphawat Pornphan Winkelman
มนตกานต์ ชนะศุภประวัติ
Medien

Gießen

พรพรรณ วิงเคลมานน์

กิจกรรมด้านสุขภาพ, แรงงาน, สวัสดิการ
ของคนไทยในต่างแดน

Bremen

แนะนำ� คณะทำ�งาน
ทีมงานทุกท่ าน ทั้งทีม่ ชี ื่ อและไม่ ได้ เอ่ ยชื่ อ ณ ทีน่ ี้ ล้ วนเป็ นสมาชิกทีร่ ่ วมมือร่ วมใจกันช่ วยเหลืองานสมาคม
ของเราโดยไม่ ได้ รับผลตอบแทน สมาคมยังเดินหน้ าต่ อไปได้ ด้ วยความช่ วยเหลือจากทุกท่ าน
ผูอ้ ่านสามารถเป็ นส่ วนหนึ่งในการท�ำให้สงั คมไทยเล็ก ๆในประเทศเยอรมนีของเราน่าอยูข่ ้ ึน
ด้วยการเข้าร่ วมเป็ นสมาชิกหรื อทีมงานและช่วยกันเผยแพร่ ข่าวสารที่เป็ นประโยชน์ของสมาคม

Sopaporn Kurz
โสภาพร ควร์ซ
วารสารธารา
Frankfurt

Wanwiwa Numtip

Monludee Stauff

โครงการ เครือข่ายและงบ
ประมาณ
München

ข้อมูลและสารสนเทศ - ระบบ

วันวิวาห์ น�ำ้ ทิพย์

มลฤดี ชเตาฟฟ์

เอกสารข้อมูลสมาคม
Erlangen

Orawan Schneider

Juraiwan Körner

อรวรรณ ชไนเดอร์

จุไรวรรณ เคอร์เนอร์

Onuma Holtdirk

ประชาสัมพันธ์

กิจกรรมครอบครัว แม่และเด็ก

กิจกรรมเครื อข่าย

Freiburg

Lippstadt

Nürnberg
		

อรอุมา โฮท์เดืร์ค

Nitnipa Exner

Nathavadee Leptien

Saranya Wollhöver

กิจกรรมการศึกษา และวิชาชีพ

กิจกรรมจัดหาทุน

กิจกรรมจัดหาทุน

นิษฐ์นิภา เอ็กซ์เนอร์
Hamm am Rhein

ณัฐวดี เล็พทีน

ศรัญญา วอลล์ เฮอเฟอร์

Duisburg

Duisburg

2018
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คุยกับประธาน

สุ ชาดา ไบเยอร์

แนะน�ำตัวเองหน่ อยคะ
พี่ชื่อสุ ชาดา ไบเยอร์ อยูเ่ ยอรมนีเป็ นปี ที่ 26 แล้วค่ะ เดิมมีอาชีพ
หลักเป็ นพยาบาลและท�ำงานในวิชาชีพพยาบาลห้องฉุกเฉิ น
(ICU) ที่นี่เป็ นเวลา 20 ปี
ปั จจุบนั พี่เป็ นแม่บา้ น เนื่องจากอยากพักผ่อนและมีเวลาช่วย
เหลือสังคม วาดรู ปและเล่นดนตรี ไทยบ้าง และเตรี ยมตัวแก่
อย่างมีความสุ ข

พีเ่ ข้ ามาเป็ นประธานสมาคมธาราได้ อย่ างไรคะ
พีเ่ ป็ นสมาชิกสมาคมธารามาตั้งแต่ ปี 2008 ครั้ง
แรกที่มาร่ วมกิจกรรมธาราเพราะสนใจในหัวข้ อ
การอบรม หลังจากนั้น อยากมาร่ วมกิจกรรม
ด้ วยความรู้ สึกดีใจที่จะได้ เจอเพื่อนที่มีแนวคิด
คล้ ายกันอีก กระทัง่ ทุกวันนีก้ ย็ งั คิดอย่ างนีอ้ ยู่
การประชุ มประจ�ำปี ครั้งล่ าสุ ด
เมื่อเดือน
กันยายน 2017 ทีเ่ มืองเบอร์ ลนิ พีเ่ กิดความรู้ สึก
บรรยายไม่ ถูกรู้ สึกชื่ นชมบุคคลสองคน
คือน้ องไก่ ประธานและเพื่อนตุ่ม เหรัญญิกใน
ขณะนั้นที่ประคับประคองสมาคมธารามาจนถึงทุกวันนีด้ ้ วยความ
ล�ำบากเพราะขาดทีมงาน พีเ่ คยปฏิเสธทีจ่ ะเข้ ามาเป็ นกรรมการช่ วย
บริหารสมาคมเมื่อปี 2015 เพราะคิดว่ าตัวเองไม่ พร้ อม หลายคนก็
คงคิดแบบนีเ้ ช่ นกัน ท�ำให้ สมาคมมีทมี งานน้ อยมาก
พีไ่ ตร่ ตรองดูแล้ ว สั งคมของคนไทยในเยอรมนีเรามีคนเก่ งและมี
ความสามารถอยู่มากมาย แต่ หากทุกคนคิดว่ าขาดความพร้ อมทีจ่ ะ
ออกมาช่ วยเหลือกัน แล้ วธาราจะอยู่รอดได้ อย่ างไรเล่ า? เราน่ าจะ
ก้ าวออกมาคนละก้ าว และช่ วยกันคนละมือสองมือ
นี่คือแรงบันดาลใจทีท่ ำ� ให้ คดิ อยากจะช่ วย
ส่ วนเรื่ องต�ำแหน่ ง
ประธานก็เป็ นไปตามผลการเลือกตั้ง
ซึ่งพีไ่ ม่ ได้ เห็นว่ ามีความ
ส� ำคัญหรื อแตกต่ างจากคนอื่นอย่ างไร เพราะคิดเสมอว่ าการท�ำงาน
แบบนี้ ทุกคนในทีมส� ำคัญเท่ ากันค่ ะ

ทุกสิ่ งทุก
พี่ตอ้ งท�ำความเข
ให้รักงานชิ้นน

พีค่ ดิ ว่ าทิศทางของธารา
ต่ อไปจะเป็ นอย่ างไรคะ
ธาราไม่ได้อยูใ่ นจุดเริ่ มต้น แต่เราอยูใ่ นช่วงที่กำ� ลังจะปรับปรุ งและ
พัฒนาให้เหมาะกับสภาพสังคมปั จจุบนั
เรื่ องแนวทางการบริ หารสมาคม เราคิดคนเดียวไม่ได้ ทุกคนในทีมงาน
ต่างช่วยกันคิดและเห็นพ้องกันว่าเราควรส่ งเสริ มความกล้า และเปิ ด
โอกาส ให้นอ้ งรุ่ นใหม่ ได้คน้ พบความสามารถของตัวเอง มีโอกาสเข้า
มาเรี ยนรู ้การท�ำงานสมาคมอย่างเป็ นระบบ
เราควรจะพัฒนาและปรับปรุ งตนเองก่อนแล้วค่อยพัฒนาทีมงานของ
เราให้เข้มแข็ง ให้ทำ� งานร่ วมกันได้อย่างมีความสุ ข หลังจากนั้นเราจะ
จับมือกันก้าวออกมาช่วยเหลือสังคม
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อยากทราบเคล็ดลับในการท�ำงานของพีค่ ่ ะ
งานจะออกมาดีได้เราต้องใส่ ใจ ทุกสิ่ งทุก
อย่างที่พี่ทำ� พี่ตอ้ งท�ำความเข้าใจ และท�ำใจให้
รักงานชิ้นนั้นก่อน แล้วค่อยลงมือท�ำ งานชิ้น
นั้นถึงจะออกมาดี
หากเป็ นงานสมาคม ที่สำ� เร็ จลุล่วงได้ดีไม่ใช่
ผลงานของพี่คนเดียว หรื อทีมบริ หารสอง
สามคน แต่งานส�ำเร็ จได้ดีเพราะเรามีทีมงาน
ดีเท่านั้น เพราะฉะนั้นทีมงานจึงส�ำคัญเป็ น
อันดับหนึ่ง ถ้าทีมงานร่ วมมือร่ วมใจกันท�ำ
เราถึงจะรับงาน งานดังกล่าวจึงมีความส�ำคัญเป็ นอันดับสอง แล้ว
ตามด้วยปั จจัยอื่น ๆ ค่ะ

ทุกอย่างที่พี่ทำ�
ามเข้าใจ และท�ำใจ
ชิ้นนั้นก่อน

มีประเด็นอะไรทีพ่ อี่ ยากเน้ นเป็ นพิเศษ
หรื อท�ำให้ เกิดในระหว่ างทีพ่ ดี่ ำ� รงต�ำแหน่ ง
สองปี นีไ้ หมคะ
สิ่ งแรกทีพ่ หี่ วังและได้ พูดในทีป่ ระชุ มไปแล้ ว คือ ภายในเวลา
สองปี นีเ้ ราจะต้ องสร้ างทีมงานของเราให้ เข้ มแข็ง ส่ งเสริมความ
สามารถของน้ องรุ่นใหม่ ให้ มากทีส่ ุ ด อีกสองปี ข้ างหน้ า เราจะได้ มี
ทีมบริหารทีเ่ ป็ นเด็กรุ่นใหม่ ทีป่ รับตัวให้ เข้ ากับความเปลีย่ นแปลง
ของสั งคมปัจจุบัน เข้ าใจปัญหา เราต้ องช่ วยกันฝึ กให้ น้อง ๆ ให้ มี
ความเป็ นผู้น�ำ ดึงความสามารถของน้ องออกมา ฝึ กบุคลิกภาพใน
การท�ำงานเป็ นทีมให้ ได้ พีเ่ ชื่ อว่ าเราท�ำได้

หลายคนทักว่ าพี่รับสมัครทีมงานเยอะ
จังเลย
ส�ำหรับพี่แล้ว ยิง่ มีทีมงานมากเท่าไหร่ เรายิง่ ท�ำงานส�ำเร็ จ
มากขึ้น เพราะ น้องแต่ละคนเก่งกันคนละด้าน

พีอ่ ยากจะบอกกับสมาชิกธาราและผู้ทสี่ นใจเข้ าร่ วมทีมงานแต่ ยงั ไม่ ได้ ตดั สิ นใจว่ า
การมีสมาชิกมากมายไม่ ใช่ เป้ าหมายหลักของพี่ แต่ มนั คือ การท�ำให้ คนทีส่ มัครเข้ ามาเป็ นสมาชิกสมาคมธารา
ทราบว่ า เค้ าได้ มสี ่ วนช่ วยเหลือส่ วนรวมกับเรา

ประตูของเราจะเปิ ดกว้ างเสมอพร้ อมทีจ่ ะรับทุกคนทีม่ จี ติ ใจทีด่ พี ร้ อมทีจ่ ะ
ช่ วยเหลือสั งคม ช้ าหรื อเร็ว มากหรื อน้ อย แล้ วแต่ ความพร้ อม
ของแต่ ละคน เราจะอยู่ด้วยความเข้ าใจกันเสมอค่ ะ
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คุณสมบัตทิ ดี่ แี ละจ�ำเป็ นอย่ างยิง่
ส� ำหรับการเป็ นผู้น�ำองค์ กร
รวบรวมจากแบบสอบถามสมาชิก
ในเฟซบุก๊ ของสมาคมธารา

1.
2.

มีเป้าหมายที่ชดั เจน เห็นแก่ความผาสุ ขขององค์กรมากกว่าชัยชนะส่ วนตัว
มีวสิ ยั ทัศน์ คือมองรอบด้าน เพื่อน�ำข้อดี ข้อเสี ย จุดอ่อน จุดแข็งมาใช้ปรับปรุ งพัฒนาองค์กรให้เข้มแข็ง 			
และเจริ ญรุ่ งเรื องก้าวหน้า
อ่อนน้อมถ่อมตน (แต่ไม่ใช่อ่อนแอ) รับได้ท้ งั ค�ำติและค�ำชม เพื่อให้สมาชิกกล้าแสดงความคิดเห็นได้อย่าง		
เต็มที่ ซึ่งจะเป็ นประโยชน์อย่างยิง่ ในการเจริ ญเติบโตขององค์กร
มีทศั นคติที่ดี คิดบวกเป็ นพื้นฐาน เพราะในขณะที่ประสบการณ์ของคนส่ วนใหญ่มีข้ วั ลบเยอะจึงจ�ำเป็ น			
อย่างยิง่ ที่จะต้องมีผนู ้ ำ� ที่คิดบวก ไว้คอยถ่วงสมดุลให้ดา้ นลบสงบลง
ซื่อสัตย์ต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ของตนเอง โปร่ งใส สามารถตรวจสอบได้ในทุก ๆ เรื่ องของการปฏิบตั ิงาน แยก			
ระหว่างธุรกิจส่ วนตัวและงานสมาคม ไม่หวังผลตอบแทน
ยุติธรรม ไม่เลือกที่รักมักที่ชงั ผิดหรื อถูกว่ากันไปตามกฎกติกาที่มีอยู่
มีทกั ษะในการแก้ปัญหา ไม่ทำ� อะไรลับหลัง แต่พดู คุย หรื อนัดพบแบบเป็ นเรื่ องเป็ นราว เพื่อหาข้อยุติที่			
ชัดเจน
เป็ นผูฟ้ ังที่ดี มีวาทะศิลป์ ใช้ขอ้ ความและค�ำพูดที่เหมาะสมในการเผยแพร่ ขอ้ มูลหรื อแสดงความคิดเห็นใน			
นามของสมาคมต่อที่สาธารณะ (ถ้าอยูใ่ นพื้นที่ส่วนตัวเอาที่สบายใจ แต่เมื่ออยูใ่ นต�ำแหน่งหรื อพื้นที่ของ			
องค์กร ต้องปฏิบตั ิให้เหมาะสม)
เข้าใจและเข้าถึงการท�ำงานเป็ นทีม ท�ำได้ทุกบทบาทไม่เกี่ยงว่าตัวเป็ นผูน้ ำ� เป็ นตัวอย่างที่ดีเพื่อให้ผอู ้ ื่นอยาก			
เดินตาม รวมทั้งให้ความรู ้แก่ทีมเป็ นระยะ เพื่อพัฒนาความสามารถและศักยภาพลูกทีมให้มากยิง่ ขึ้น

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

		

จะเห็นได้วา่ การเป็ นผูน้ ำ� องค์กร ไม่ใช่เรื่ องสุ ด
ความสามารถ หากเราเริ่ มฝึ กตัวเราเอง วิเคราะห์ตนเอง
ว่าเราควรปรับบุคลิกภาพด้านไหน แม้ไม่ได้หวังจะเป็ น
ผูน้ ำ� แต่บุคลิกภาพเหล่านี้คือคุณสมบัติที่เราต้องมีในการ
ท�ำงานในองค์กร หรื อท�ำงานกลุ่มได้อย่างราบรื่ น
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ผูค้ นจะยอมรับความเป็ นผูน้ ำ�
ของคุณก็ต่อเมื่อคุณรู ้จกั ยกย่อง
ความส�ำเร็ จของคนที่อยูเ่ บื้องหลัง
และพร้อมรับผิดชอบต่อความผิด
พลาดที่เกิดขึ้น
Nelson Mandela

กองทัพเดินด้ วยท้ อง ธาราเดินด้ วยน�ำ้ ใจ
จิระพรรณ ออคเคอร์

ต

อนสายของวันหนึ่งก่อนเดือนกันยายน ปี 2013 เสี ยงกริ่ งโทรศัพท์ดงั
ขึ้นที่บา้ นของหนูตุ่ม คนที่โทรมาแนะน�ำตัวให้รู้วา่ เป็ นใคร โทรมาเพื่อ
อะไร คือพี่ปุ๊ย ดรรชนี ฟิ ทซ์เนอร์ ประธานธาราขณะนั้น

“พี่โทรไปชวนอ้อย รุ่ งฤดี ให้มาร่ วมทีมเป็ นกรรมการท�ำงานให้ธารา แต่
อ้อยเขาท�ำมานานหลายปี แล้ว เขาขอพัก เขาบอกให้ลองมาทาบทามหนูดู เพราะ
หนูกเ็ ป็ นสมาชิกมานานแล้ว หนูมาช่วยเป็ นกรรมการหน่อยนะ รองประธานพี่ก็
หาได้แล้ว ส่ วน เหรัญญิกพี่กช็ วนนิรัญมาท�ำหน้าที่ เหลือกรรมการที่ตอ้ งหามาอีก
4 คน ก็มีหนู น้องไก่ น้องเป็ ด และน้องนก ถ้าได้กจ็ ะครบ สมาคมก็เดินต่อไปได้”

นั่นคือก้ าวแรกทีท่ ำ� ให้ หนูต่ ุมเปลีย่ นบทบาทจากสมาชิกธรรมดา มาเป็ นหนึ่งในคณะกรรมการบริหารสมาคมธารา
ย่ างเข้ าปลายปี 2015 ก็ใกล้ ถงึ วาระทีจ่ ะมีการเลื่อกตั้งคณะกรรมการชุ ดใหม่ อกี สมัยหนึ่ง พีป่ ุ๊ ยคนเดิมก็โทรมาถามหนูต่ ุมอีกเหมือน
เดิม “ท�ำงานสมาคมก็สนุกดีนะคะ ตุ่มท�ำต่ อด้ วยได้ ค่ะ แต่ ขอเป็ นกรรมการธรรมดาเหมือนเดิม ไม่ เอางานบัญชีนะคะ ตุ่มไม่ ชอบ
ท�ำงานกับตัวเลขค่ ะ” ... นั่นคือค�ำตอบทีใ่ ห้ กบั พีป่ ุ๊ ย ประธานสมัยทีส่ องตอนนั้น
สองสามวันผ่ านมา พีป่ ุ๊ ยคนเดิมก็โทรมาบอก “พีไ่ ม่ เป็ นประธาน ไม่ เป็ นอะไรแล้ วนะ สมัยหน้ า”
เอ...ถ้ าพีป่ ุ๊ ยไม่ เป็ นประธาน แล้ วจะมีใครสมัครมั้ยนะ หนูต่ ุมได้ แต่ ถามตัวเองอยู่ในใจ มองอนาคตข้ างหน้ าไม่ ออกว่ า ธาราจะ
ลงเอยอย่ างไร
หลังจากนั้น น้ องไก่ เขียนบอกในไลน์ กลุ่มกรรมการธาราว่ า “ไก่ จะสมัครเป็ นประธาน จะขอให้ พตี่ ๊ ุกทีอ่ ยู่ฮัมบวร์ กเป็ นรอง
ประธาน มีใครสนใจจะสมัครต�ำแหน่ งอื่น ๆ มั้ยคะ”
หนูต่ ุมจ�ำได้ ว่า ได้ เขียนตอบไปว่ า “พีข่ อช่ วยเป็ นกรรมการเท่ านั้นนะ เหรัญญิกให้ รอไว้ ถงึ วันเลือกตั้งก็แล้ วกัน ว่ าจะมีใครสนใจ
สมัครมั้ย ถ้ าไม่ มพี ตี่ ่ ุมจะเป็ นให้ กไ็ ด้ ค่ะ”
วันที่ 12 กันยายน 2015 เป็ นวันประชุ มใหญ่ ประจ�ำปี ของสมาคมทีเ่ มืองบาดไรเช่ นฮัล ผู้สมัครรับเลือกตั้งมีเพียงน้ องไก่ อรดี ไคลุส
และพีต่ ๊ ุก มณฑา ไดร์ ชไมเออร์ หนูต่ ุมคนนีเ้ ลยจ�ำต้ องรับต�ำแหน่ งเหรัญญิกมา แม้ จะไม่ มนั่ ใจนักว่ าเราจะท�ำได้ ไหมน้ อ?
จากกันยายน 2015 ถึงปัจจุบัน หนูต่ ุมได้ ทำ� หน้ าทีเ่ หรัญญิกมาเป็ นสมัยทีส่ องแล้ ว จากแม่ บ้านทีม่ แี ต่ หน้ าทีด่ ูแลครอบครัวทีม่ ี
ลูกชาย 3 คน ไม่ เคยมีแม้ แต่ บัญชีเดินสะพัด (Girokonto) เป็ นของตัวเอง ใช้ แต่ เงินสดมาตลอด ต้ องมาลุยงานบัญชี ลองผิดลองถูก
มาในช่ วงแรก ๆ หลายอย่ างทีเ่ กีย่ วกับธนาคารออนไลน์ ก็เพิง่ มาเรียนรู้ เอาเมื่อมาท�ำงานให้ ธารา... ถึงตรงนี้ อยากบอกว่ า ขอบคุณ
ธารามากมายนะคะทีใ่ ห้ โอกาสได้ เรียนรู้ ในสิ่ งทีไ่ ม่ เคยรู้ ไม่ เคยท�ำมาก่ อน
ปี 2013 เงินในบัญชีธารามีอยู่ 8.962,13 ยูโร ทุก ๆ ปี เงินสะสมนีจ้ ะลดลงประมาณปี ละ 2 พันยูโร กิจกรรมหลักของสมาคม คือการ
จัดงานสั มมนาให้ ความรู้ ทางด้ านกฎหมายทีจ่ ำ� เป็ นต่ อชีวติ ประจ�ำวันในประเทศเยอรมนีโดยไม่ ได้ ม่ ุงแสวงหาก�ำไร รายได้ ของ
สมาคมจึงมีเพียงค่ าบ�ำรุงสมาชิกจากสมาชิกคนละ 20 ยูโรต่ อปี และเงินบริจาคเท่ านั้น ปัจจุบัน (ณ วันที่ 30 เมษายน 2018) เรามี
ยอดเงินคงเหลือในบัญชีธนาคารเพียง 3.432,97 ยูโร คณะกรรมการทุกคนต่ างตระหนักดีถงึ ภาระทีจ่ ะต้ องช่ วยกันระดมทุน เพื่อ
ให้ เราได้ ทำ� กิจกรรมดี ๆ ต่ อเพื่อนร่ วมสั งคม ณ บ้ านแห่ งทีส่ องของพวกเราแห่ งนีใ้ ห้ ได้ ต่อไปตราบนานแสนนาน
ธารารักเรา ให้ สิ่งดี ๆ แก่ เรา ...แล้ วเราล่ ะ ให้ อะไรตอบแทนธาราบ้ างหรื อเปล่ า?
2018
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สรุปเนื้อหาการอบรม
Mut und Maß
ความกล้า และขอบเขตในงานอาสา
			

โดย Rosemarie Möller

ธาราคือสมาคมที่ช่วยเหลือคนไทยในด้านการให้ขอ้ มูล
ให้คำ� ปรึ กษา โดยมีทีมงานที่เป็ นอาสาสมัครทุกคน
การท�ำงานเพื่อส่ วนรวมทั้งที่ไม่มีผลตอบแทนแสดง
ให้เห็นถึง ความมีจิตใจดี และมีคุณธรรม
คุณสมบัติน้ ี สานมิตรภาพของคนในทีมไว้ให้เข้มแข็ง
การให้ความรู ้เรื่ องการบริ หารสมาคมเป็ นเรื่ องรอง แต่กข็ าดไม่
ได้ ดังนั้น เราจึงจัดกิจกรรมขึ้นมา เพื่อทีมงานใหม่ของเราจะได้
เรี ยนรู ้ที่จะท�ำงานร่ วมกัน รักษาน�้ำใจและช่วยกันส่ งเสริ มงาน
สมาคมให้ยง่ั ยืนต่อไปได้
การเตรี ยมพร้อมที่จะท�ำงานอาสา ควรท�ำความเข้าใจกับกลไก
ขอความช่วยเหลือก่อน คือ
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1.

ควรรู ้จกั ตนเองว่าเราคือใคร ควรมีบทบาทแค่ไหน ทีมงาน
ของเรามีระบบการท�ำงานที่ดีหรื อไม่ การช่วยเหลือ มีผลลัพธ์
ทั้งในทางบวกและทางลบหรื อไม่ ซึ่งในกรณี ที่ผลลัพธ์ที่ไม่
เป็ นไปตามความคาดหมาย ทางทีมงานสามารถเรี ยนรู ้จากข้อ
บกพร่ องนี้ได้
และน�ำไปพัฒนาศักยภาพของการท�ำงาน
ร่ วมกันในทิศทางที่ดีข้ ึน
หรื อแม้แต่ความพึงพอใจในการ
ท�ำงานร่ วมกัน
และอารมณ์ขนั ภายในทีมก็เป็ นเครื่ องชี้วดั ความส�ำเร็ จของการ
ท�ำงานเป็ นทีมได้

2.

ผูร้ ับความช่วยเหลือคือใคร มีปัญหาชนิดไหน -ปั จจัยที่บ่งชี้
ถึงความส�ำเร็ จของงานอาสาในส่ วนของผูข้ อความเหลือคือ
มีความกล้าที่จะเล่าถึงปั ญหาที่กำ� ลังเผชิญอยู,่ รู ้สึกถึงความเอา
ใจใส่ ของผูใ้ ห้ความช่วยเหลือ, ได้รับข้อมูลที่นำ� ไปสู่ การแก้
ปั ญหานั้น ๆ อย่างถูกต้องเป็ นต้น
วิธีการช่วยเหลือ เราควรช่วยเหลืออย่างไร โดยไม่ทำ� ให้ตนเอง
เดือดร้อน
ควรฝึ กท�ำความเข้าใจและแยกแยะระหว่างความรู ้ สึกของตัว
เอง และความรู ้สึกของคนอื่น ดังนั้น เวลาให้การปรึ กษากับผู ้
ต้องการความช่วยเหลือ ผูใ้ ห้คำ� ปรึ กษาจะมีสวิตช์ ปิ ด เปิ ด ความ
รู ้สึกของตัวเองไว้ ไม่ให้ปะปนกับความรู ้สึกของผูม้ าขอความ
ช่วยเหลือ ถ้าแยกแยะไม่ได้ เคสร้องไห้ ผูใ้ ห้คำ� ปรึ กษาก็ร้องไห้
ด้วย เลยไม่รู้วา่ ใครมีปัญหากันแน่...

ความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นแบ่ งย่ อยออกเป็ นสามระดับ
Empathie:

การเอาใจเขามาใส่ ใจเรา โดยทีไ่ ม่ มอี ารมณ์ คล้ อยตามไปกับความรู้ สึกของผู้อื่นท�ำให้ ช่วยเหลือผู้อื่นได้ อย่ างมีประสิ ทธิภาพ
ตัวอย่างเช่น เวลาเราเห็นคนร้องไห้ เราเข้าใจถึงความเสี ยใจที่พวกเขาก�ำลังเผชิญอยู่ รู ้สึกเห็นอกเห็นใจกับเรื่ องราวที่เกิดขึ้น แต่เรา
„ไม่ตอ้ ง“ ร้องไห้ไปกับเขา ไม่ตอ้ งโกรธ ไปกับเขา แต่เข้าใจว่า ที่เขาโกรธ ที่เสี ยใจมาจากเหตุใด Empathie เป็ นคุณลักษณะส�ำคัญที่
ทีมงานธาราจ�ำเป็ นต้องมี

Sympathie:

ความเห็นอกเห็นใจและคล้ อยตามไปกับความรู้ สึกของผู้อื่นจนอาจท�ำให้ ตนเองเดือดร้ อนได้
ตัวอย่างเช่น เวลาเราเห็นคนร้องไห้ เรารู ้สึกเสี ยใจไปด้วย รู ้สึกว่าเป็ นคนเดียวกับเขา เศร้าแทนเขา โกรธแทนเขา และร้องไห้ออกมา
จากความรู ้สึกของตัวเอง ท�ำให้เกิดความเครี ยด วิตกกังวลไปด้วยถึงกับนอนไม่หลับแบบนี้เรี ยกว่า Sympathie ซึ่งผูท้ ี่ทำ� งานช่วย
เหลือสังคมควรมี Sympathie ให้นอ้ ยที่สุด
แต่ท้ งั 2 ค�ำนี้ ใกล้เคียงกันมาก

Apathie:

คือ การนิ่งเฉย ไม่ สนใจ ไม่ ใส่ ใจความรู้ สึกกับคนอื่นเลย ทั้ง Empathie และ Sympathie มีประโยชน์ในหลากหลายอาชีพด้วยเช่นกัน

ระดับความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นมีความส� ำคัญต่ อการท�ำงานจิตอาสาก็คือ Empathie ซึ่งเป็ นความ
เห็นอกเห็นใจทีเ่ กิดจากการเข้ าใจถึงสถานการณ์ ของผู้อื่นรวมถึงการให้ ความช่ วยเหลืออย่ างมีขอบเขต
2018

ธาราสัมพันธ์

11

บทความวิ เ คราะห์ ตั ว เอง
ในการท� ำ งานกิ จ กรรมเพื่ อ
สาธารณกุศล
โดย ส. ธารา
จากภาพสถานการณ์ขา้ งต้นที่มีคนก�ำลังจะจมน�้ำ
ระดับความเห็ นอกเห็ นใจผูอ้ ื่ นมี ความส�ำคัญต่อการท�ำงานจิ ต
อาสาก็คือ Empathie ซึ่งเป็ นความเห็นอกเห็นใจที่เกิดจากการ
เข้าใจถึงสถานการณ์ของผูอ้ ื่น รวมถึงการให้ความช่วยเหลืออย่าง
มีขอบเขต
ฉันเป็ นคนประเภทไหน
ด้วยนิสยั ไม่ยอมเห็นใครโดนรังแก ถูกเอารัดเอาเปรี ยบและไม่
ได้รับความเป็ นธรรม ฉันจะไม่นิ่งดูดายเมื่อมีใครมาขอความ
ช่วยเหลือ ฉันจะเข้าไปให้ความช่วยเหลือทันทีโดยไม่ไตร่ ตรอง
ว่าคนที่มาขอความช่วยเหลือจะเป็ นคนอย่างไร
บ่อยครั้งที่
ฉั น ไม่ รู้ จ ัก คนเหล่ า นั้น และเชื่ อ ในสิ่ ง ที่ เ ขาเล่ า ให้ ฟั ง จนเกิ ด
ความสงสารและมีอารมณ์คล้อยตาม
ซึ่งหลายครั้งที่ทำ� ให้
ตัวฉันเองมีปัญหา
น�ำความเดือดร้อนของคนอื่นมาสู่ ตวั
เองและคนในครอบครัวบางครั้งต้องเสี ยทรัพย์
เสี ยความ
รู ้สึก เกิดความเครี ยด เพราะไม่ทราบขั้นตอนและขอบเขต
ของการช่วยเหลือคนอื่น ฉันคิดแค่วา่ ถ้าคนที่มาขอความ
ช่ ว ยเหลื อ เขาเดื อ ดร้ อ นไม่ ว่ า จะเป็ นเรื่ องใดฉั น จะต้อ งช่ ว ย
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เพราะฉันเป็ นคนที่มีความสามารถที่แก้ปัญหาและให้ความช่วย
เหลือแก่คนนั้นได้ หลายครั้งที่เอาตัวเองไปพัวพันกับปัญหา
ประหนึ่งว่าตนเป็ นคนมีปัญหาเสี ยเอง บางครั้งก็ประสบความ
ส�ำเร็ จที่ช่วยเหลือคนอื่นได้ ท�ำให้ฉนั รู ้สึกภูมิใจและมีความสุ ข
แต่หลายครั้งที่ตอ้ งทุกข์ใจเพราะแก้ปัญหาให้คนอื่นไม่ได้ แต่
มันก็ไม่เคยท�ำให้ฉนั หยุดที่จะช่วยเหลือคนอื่นได้ ฉันคงเกิดมา
เพื่อช่วยเหลือคนและช่วยแบบเต็มไปด้วย Sympathie
เมื่อฉันได้มาเข้าอบรมกับสมาคมในหัวข้อ Mut und Maß ฉัน
ได้รู้จกั คนอื่น ๆ ที่เข้ามาอบรมที่เล่าประสบการณ์การให้ความ
ช่วยเหลือคน ได้เรี ยนรู ้ข้ นั ตอนและวิธีการให้ความช่วยเหลือคน
อื่นด้วยอย่างถูกวิธี รวมไปถึงสิ่ งส�ำคัญของการช่วยเหลือผูอ้ ื่น
โดยเราต้องค�ำนึงถึงปั จจัยสภาพแวดล้อมรอบ ๆ ตัวเราด้วย
ไม่วา่ จะเป็ นสถานภาพครอบครัว หรื อคู่สมรสของเรา และปัจจัย
ทางด้านอื่น ๆ เมื่อเราต้องการช่วยเหลือผูอ้ ื่น เราจึงสมควรที่จะรู ้
ขอบเขตและความสามารถของตนเองในการที่จะช่วยเหลือผูอ้ ื่น
อย่างมีสติรอบคอบ
ส่วนคำ�ว่า Mitgefühl ในภาพ คือ ความเมตตาโดยไม่ได้ช่วยแก้
ปัญหาอย่างมีระบบ ความเมตตา โดยไม่ได้ช่วยแก้ปัญหา

สรุปเนื้อหาจากการสั มมนา Teamgeist
“มนุษยสั มพันธ์ ในการท�ำงานเป็ นทีม
				
และการสื่ อสารระหว่ างทีม”
มนุษยสัมพันธ์ คือ หลักการตอบสนองความต้องการของมนุษย์ โดยใช้หลักปฏิบตั ิที่วา่ เมื่อเราต้องการสิ่ งใด ผูอ้ ื่นก็มีความต้องการ
สิ่ งนั้นเช่นกัน ผูม้ ีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีควรสร้างความเป็ นมิตรกับบุคคลอื่นโดยการเริ่ มต้นทักทายก่อน ให้ความสนับสนุนและอาสา
ที่จะช่วยเหลือในเรื่ องต่าง ๆ แสวงหาโอกาสและวิธีการที่จะรักษาและพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลให้เกิดขึ้นต่อไปรวมทั้ง
แสดงออกด้วยการให้เกียรติบุคคลต่าง ๆ ที่ตอ้ งติดต่อประสานงานด้วย โดยทัว่ ไปบุคคลที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มักจะมีคนอยากเข้ามา
หา มาพูดคุยปรึ กษาหารื อด้วย และที่สาคัญบุคคลเหล่านี้มกั จะได้รับความช่วยเหลือและความร่ วมมือในการทางาน รวมทั้งจะได้รับ
ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ จากบุคคลรอบข้างด้วยเช่นกัน
“มนุษยสัมพันธ์” นอกจากจะส่ งผลต่อความส�ำเร็ จในการท�ำงานแล้ว ยังส่ งผลต่อสภาพจิตในการท�ำงานของคุณอีกด้วย ทั้งนี้ ผูท้ ี่มี
มนุษยสัมพันธ์ในการท�ำงานที่ดี โดยส่ วนใหญ่จะเป็ นบุคคลที่มองโลกในแง่ดีหรื อมองในด้านบวก (Positive Thinking) อยูเ่ สมอ
ดังนั้นหลัก RELATION จึงเป็ นอีกแนวทางหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพด้านมนุษยสัมพันธ์ในการทํางานให้เกิดขึ้นได้ ดังต่อไปนี้

R
E
L
A
T
I
O
N

Reality
		
เป็ นตัวตนของเราเองอย่างแท้จริ ง ให้ความจริ งใจ
Energetic
กระตือรื อร้น คือเสน่ห์สร้างความประทับใจ
Listening
เป็ นผูฟ้ ังที่ดี รับฟังด้วยความสงบ
Adaptability
		
การปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมในองค์กรและบทบาทหน้าที่
Tolerance
		
มีความอดทนและอดกลั้น
Integrity			 มีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง และหน้าที่
Oral Communication		
คิดก่อนพูด คิดถึงผลลัพธ์แห่งสัมพันธภาพ
Networking			 แสวงหาเครื อข่ายเสริ มสร้างมนุษยสัมพันธ์
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การท�ำความเข้ าใจตนเองและเพื่อนร่ วมทีม
การท�ำงานเป็ นทีม ควรท�ำความเข้ าใจก่ อนว่ า เพื่อนร่ วมทีมทุกคนต่ างก็เข้ ามาร่ วมงานกับเราด้ วย
•
•
•
•

ค่านิยมที่ต่างกัน (Values / Werte)
การรับรู ้ในสถานการณ์ต่างกัน (Perceptions / Wahrnehmung)
การมีทศั นคติที่ต่างกัน (Attitudes / Haltung)
ทุกคนมีบุคลิกภาพที่ต่างกัน (Personalities / Persönlichkeit)

ดังนั้นเราควรฝึ กการยอมรับในความคิด และความเป็ นตัวตนของเพื่อนร่ วมทีมให้ ได้ ก่อน หากเพื่อนร่ วมทีมของเรามีความเห็นที่
แตกต่ าง เราควรแสดงความเข้ าใจ ให้ อภัย และคิดบวก นอกจากนั้นเราควรเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์คือ

ธรรมชาติของมนุษย์
-

ไม่ชอบให้ใครต�ำหนิ
อยากมีชื่อเสี ยงเป็ นที่ยอมรับ
จะท�ำอะไรส�ำเร็ จ เมื่อมีความต้องการ
สนใจตนเองมากกว่าสนใจผูอ้ ื่น
ชอบคนยิม้ แย้มแจ่มใสมากกว่าคนหน้าบึ้ง

-

ชอบให้ผอู ้ ื่นพูดเรื่ องที่ตนสนใจ
ไม่ชอบให้ใครโต้เถียง
อยากให้ผอู ้ ื่นยอมรับความคิดเห็นของตน
ชอบเห็นการยอมรับเมื่อท�ำผิด

ดังนั้น เมื่อเราอยากพบเจอสิ่ งไหน เราก็ควรท�ำสิ่ งนั้น เรารู้ ว่าสิ่ งไหนไม่ เป็ นทีช่ ื่ นชอบ เราก็หลีกเลีย่ งสิ่ งนั้น
จะท�ำให้ การท�ำงานของเราราบรื่ น และมีความสุ ข
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การเข้ าใจการท�ำงานของสมาคม
คือหัวใจส�ำคัญที่ท้ งั ทีมงาน และสมาชิกควรทราบ

สมาคมของเราผ่านขั้นตอนการก่อตั้งและปฏิบตั ิงานมาถึง 27 ปี บางปี มีการสร้างทีมงานใหม่ ท�ำความรู ้จกั กันใหม่
มีการทบทวนวัตถุประสงค์และเป้าหมายของกลุ่มใหม่ หาแนวทางด�ำเนินงานใหม่ มีการแบ่งงานแบ่งหน้าที่กนั ใหม่
อย่างเหมาะสม แล้วก็ลงมือปฏิบตั ิงานร่ วมกันตามขั้นตอน หลังจากนั้นก็เป็ นช่วงประเมินผล เก็บและวิเคราะห์ขอ้ มูล
การท�ำงานร่ วมกัน ทีมงานต้องมีความเข้าใจในระบบงาน มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างทีมงานและ สมาชิก เมื่อผ่าน
กระบวนการประเมินผล ก็ตอ้ งเปิ ดใจกว้างพร้อมรับการ feedback ที่สร้างสรรค์ สมาคมจะแยกสลายตัว หรื อจะท�ำ
กิจกรรมร่ วมกันต่อไปได้กข็ ้ ึนอยูก่ บั มนุษยสัมพันธ์ที่ดีและมีกระบวนการสื่ อสาร และfeedback ที่ดีซ่ ึงสองสิ่ งนี้ ทาง
ทีมงานและสมาชิกของเราควรได้รับความรู ้ และทบทวนหลักการในการท�ำงานอย่างสม�่ำเสมอ
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ทักษะการสื่ อสารระหว่ างทีม
ค�ำพูดทีด่ ยี ่ อมรักษามิตรภาพไว้ ได้
มีหลายต่ อหลายคนทีต่ ้ องโกรธเคืองกัน
เพราะค�ำพูด มนษุยสั มพันธ์ สามารถสร้ างและท�ำให้ เกิดได้ ด้วยค�ำพูด และในทาง
ตรงกันข้ าม มนุษยสั มพันธ์ สามารถถูกลบล้ างไปได้ กเ็ พราะค�ำพูด เช่ นเดียวกัน

ทักษะการสื่ อสารระหว่ างทีมทีด่ ี เป็ นปัจจัยส่ งเสริ มความส�ำเร็ จขององค์กรอย่างหนึ่ง ซึ่งต้องมีการวางแผน ไตร่ ตรอง
ให้ดีเสี ยก่อน ว่าจะสื่ อสารอย่างไรให้มีพลัง จะท�ำอย่างไรให้ผฟู ้ ังตั้งใจฟังและมีความเห็นคล้อยตามคุณ จะกระตุน้
ผูฟ้ ังให้แสดงความคิดเห็นที่เป็ นประโยชน์ต่อองค์กร รวมทั้ง จะรับมืออย่างไรหากมี ข้อโต้แย้งเกิดขึ้น
1. คิดก่ อนพูด รู ้วา่ ต้องการพูดอะไร เพื่ออะไร และส�ำคัญอย่างไร จะท�ำให้คุณพูดได้ตรงประเด็นและท�ำให้ผฟู ้ ังจดจ�ำ
สิ่ งที่คุณพูดได้ดี หากเป็ นไปได้ควรให้ผฟู ้ ังรับทราบหัวข้อที่คุณจะพูดก่อนล่วงหน้าเพื่อให้เขาสามารถโฟกัสในสิ่ งที่
คุณต้องการจะสื่ อสารได้
2. หยุดพูดแล้ วฟัง ผูส้ ื่ อสารที่ดีควรเรี ยนรู ้ที่จะเป็ นผูฟ้ ังที่ดีก่อน ขณะฟังความคิดเห็นของผูฟ้ ังไม่ควรพูดแทรก หรื อ
เตรี ยมคิดว่าจะพูดอะไรต่อไป เพราะอาจท�ำให้คุณพลาดประเด็นส�ำคัญ การฟังอย่างตั้งใจยังแสดงว่าคุณให้ความ
ส�ำคัญกับอีกฝ่ ายหนึ่ง
3. ตั้งค�ำถาม การจะทราบว่าผูฟ้ ังต้องการอะไรควรเปิ ดโอกาสให้เขาได้พดู แสดงความคิดเห็น ค�ำถามที่ดีควรเป็ น
ค�ำถามปลายเปิ ดให้ผฟู ้ ังได้แสดงความคิดและความรู ้สึกออกมา จากนั้น ทบทวนสิ่ งที่คุณได้ยนิ และถามผูฟ้ ังเพื่อ
ยืนยันว่าคุณได้รับข้อมูลอย่างครบถ้วนและถูกต้อง
4. ควบคุ ม การใช้ เ สี ย ง การใช้เ สี ยงและน�้ำเสี ย ง
สามารถสื่ อสารให้ผูฟ้ ั งรับรู ้ ถึงความรู ้ สึกของคุณ
ได้ ควรควบคุมการใช้เสี ยงและน�้ำเสี ยงให้น่าฟั ง
น่าเคารพ หากคุณเริ่ มรู ้สึกว่าเริ่ มมีอารมณ์เจือในน�้ำ
เสี ยงให้รีบปรับเสี ยงให้เบาลง และนุ่มลงให้มากเท่า
ที่จะท�ำได้ เพื่อท�ำให้ผูฟ้ ั งรู ้สึกคล้อยตามมากกว่า
การใช้เสี ยงดัง เสี ยงแข็ง ซึ่ งอาจท�ำให้เกิ ดการต่อ
ต้านจากผูฟ้ ัง
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5. สร้ างความประทับใจด้ วยภาษากาย เวลาที่คุณพูดควรยืนให้โดดเด่น วางท่าทางให้เหมาะสม สบตาผูฟ้ ังเป็ นระยะ
เพราะภาษากายที่สอดคล้องกับเนื้อหาที่พดู เป็ นสิ่ งที่สำ� คัญที่สร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ผฟู ้ ังได้มากกว่าค�ำพูดเสี ยอีก
6. หลีกเลีย่ งค�ำฟุ่ มเฟื อย การใช้คำ� ฟุ่ มเฟื อยเวลาที่คิดค�ำพูดไม่ออก เช่น เอ่อ... อ่า... ท�ำให้ผฟู ้ ังเกิดความร�ำคาญ และ
การสื่ อสารนั้นอาจไม่ประสบผลส�ำเร็ จเท่าที่ควร หากคุณก�ำลังนึกว่าคุณจะพูดอะไรต่อ ควรหยุด เพื่อคิด ความเงียบ
จะท�ำให้อีกฝ่ ายรอฟังอย่างตั้งใจว่าคุณจะพูดอะไรต่อไป ดีกว่าพูดอะไรออกมาอย่างไม่มีความหมาย
7. เตรียมรับมือกับข้ อโต้ แย้ ง แทบจะเป็ นไปไม่ได้เลยที่ผฟู ้ ังจะมีความเห็นคล้อยตามคุณทุกคน ไม่วา่ ที่ไหนก็มกั มี
ผูท้ ี่ไม่เห็นด้วยเสมอ อยูท่ ี่วา่ คุณมีวธิ ีรับความเห็นที่แตกต่างอย่างไร การรับมือไม่ใช่การพยายามโต้เถียง แต่เป็ นการ
พยายามท�ำความเข้าใจกับมุมมองความคิดของเขาโดยที่คุณไม่จำ� เป็ นต้องเห็นด้วยกับเขาก็ได้
8. เปิ ดรับความคิดเห็นใหม่ ๆ อย่าคิดว่าคุณรู ้ดีกว่าใครจนปิ ดกั้นความคิดเห็นที่มีประโยชน์ เปิ ดโอกาสให้ตวั คุณเอง
ได้รับความรู ้ใหม่ ๆ เพิ่มเติม และน�ำมาประยุกต์ใช้เป็ นประโยชน์ยงิ่ กว่าเดิม มาแล้วอย่าลืมจดบันทึกเอาไว้ดว้ ย ไม่ใช่
เพื่อช่วยจ�ำเท่านั้น แต่ยงั สามารถบอกได้วา่ คุณจะต้องท�ำอะไรต่อไปอีกด้วย

ข้ อคิดจากการอบรม
-

คนที่มีเสน่ห์ คือคนที่มีมนุษยสัมพันธ์
คนที่มีมนุษยสัมพันธ์ดี ไม่ใช่คนพูดมาก แต่เป็ นคนที่ฟังเก่ง
เทคนิคการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี คือ การเอาใจเขามาใส่ ใจเรา
ขอโทษ และขอบคุณ ไม่ควรรอ
คนที่พดู นินทา เป็ นคนจิตใจอ่อนแอ คนเข้มแข็ง มักจะไม่พดู ถึงคนอื่น
พูดถึงความสวย ต้องการความสวย พูดถึงความรวย ต้องการความรวย

จะพูดจาปราศรัย
อย่ าตะคั้นตะคอก
ไม่ ควรพูดก็อย่ าพูด
คนจะหลู่ล่วงลาม

กับใครนั้น
ให้ เคืองหู
ถึงมึงกู
ไม่ ขามใจ
(สุ นทรภู่)
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เรื่ องเล่ าจากผู้เข้ าสั มมนา
โดย ปราณี ไรเช่นบัค
จุดเปลี่ยนที่สำ� คัญในชีวติ ของดิฉนั คือ เมื่อปลายปี พ.ศ.
2550 คุณแม่ของดิฉนั ถึงแก่กรรมด้วยวัยเพียง 56 ปี ในเวลานั้น
ดิฉนั มีความรู ้สึกสู ญเสี ยบุคคลอันเป็ นที่รักยิง่ ท�ำให้หมดก�ำลังใจ
สิ้ นเรี่ ยวแรงในการที่จะด�ำเนินชีวติ และสู ช้ ีวติ ต่อไป แต่ดิฉนั ได้
มีโอกาสพบธรรมะน�ำพาชีวติ ที่วดั ศรี นคริ นทร์ ท�ำให้ดิฉนั เข้าใจ
ชีวติ มีแรงและมีกำ� ลังใจในการด�ำเนินชีวติ อย่างผูร้ ู ้เท่าทันโลก

ส

วัสดีค่ะสมาชิกสมาคมธาราทุกท่าน ดิฉนั ได้เข้าร่ วม
การอบรมของสมาคมธารา ซึ่งจัดขึ้นที่เนิร์นแบร์ก
และประทับ ใจในการด�ำ เนิ น งานและมิ ต รภาพของ
สมาชิกจิตอาสาธาราทุกท่าน จึงขอร่ วมแบ่งปันประสบการณ์
ชีวติ และการท�ำงานจิตอาสาแก่เพื่อน ๆ ทุกคนค่ะ
ดิฉนั ชื่อปราณี ไรเช่นบัค เกิดที่จงั หวัดอุดรธานี จบการศึกษาชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 4 เนื่องจากบุพเพสันนิวาสชักน�ำ ท�ำให้ได้มา
อยูป่ ระเทศเยอรมนีต้ งั แต่ปี 2540 ที่เมือง Waldkirch ซึ่งอยูท่ างใต้
ของเยอรมนี มีอาชีพเป็ นสาวโรงงาน มีบุตร 3 คน
ช่วงเวลาที่ยากล�ำบากที่สุดส�ำหรับดิฉนั คือ 5 ปี แรกในการเข้า
มาพักอาศัยในเยอรมนี เป็ นช่วงเวลาที่ทรมานที่สุดในชีวติ เจอ
ปั ญหาสารพัดด้าน เปรี ยบเสมือนกับปลาเปลี่ยนน�้ำใหม่ มีปัญหา
ในการปรับตัวรวมถึงตัวเราวางไม่ลงปลงไม่เป็ น
จึงท�ำให้มี
ปั ญหารุ มเร้าไม่มีสิ้นสุ ด
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ดิฉนั เริ่ มก้าวเข้ามาช่วยเหลือสังคม จากเหตุการณ์น้ ำ�
ท่วมครั้งใหญ่ในประเทศไทยเมื่อพ.ศ. 2555 มีประชาชนจ�ำนวน
มากต้องการความช่วยเหลือ แต่ความช่วยเหลือจากภาครัฐและ
ภาคเอกชนยังไม่ทว่ั ถึง ด้วยความเห็นอกเห็นใจเพื่อนร่ วมชาติ
ที่เดือดร้อนและยากล�ำบากในการด�ำรงชีวติ ท�ำให้ดิฉนั ริ เริ่ มจัด
งานการกุศลเล็ก ๆ ขึ้นเพื่อรวบรวมสิ่ งของและทุนทรัพย์เพื่อน�ำ
ไปบริ จาค ผลปรากฏว่า จ�ำนวนเงินและของบริ จาคนั้นมากมาย
อย่างที่ดิฉนั คาดไม่ถึง ดิฉนั ได้นำ� สิ่ งของและเงินบริ จาคทุกบาท
ทุกสตางค์ถึงมือผูร้ ับอย่างครบถ้วน รอยยิม้ ของผูร้ ับท�ำให้ดิฉนั มี
ก�ำลังใจที่จะท�ำงานเพื่อสังคมต่อมาจนถึงปั จจุบนั
แม้ดิฉนั จะไม่ได้เรี ยนมาสู งนัก
แต่นนั่ ก็ไม่ได้เป็ นประเด็น
บัน่ ทอนจิตใจในการท�ำงานอาสาสมัคร
ปั จจุบนั ดิฉนั ด�ำรง
ต�ำแหน่ง ประธานสมาคมโรงเรี ยนไทย เมือง Waldkirch (Thaischule Waldkirch e.V.) โดยสมาคมมีวตั ถุประสงค์เพื่อเผยแพร่
ภาษาและวัฒนธรรมไทย, เพื่อให้ชุมชนไทยในเขตมีความเข้ม
แข็งมากขึ้น, เพื่อเป็ นศูนย์กลางให้ชุมชนไทยได้ร่วมแรงร่ วมใจ
กันจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อหารายได้ไปช่วยเหลือโรงเรี ยนที่
ขาดแคลนทุนทรัพย์ในประเทศไทย และเพื่อความโปร่ งใสและ
ง่ายต่อการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ของภาครัฐ ทั้งใน
ประเทศเยอรมนีและประเทศไทย
สิ่ ง ที่ ดิ ฉั น ได้ รั บ ในการเข้ า ร่ วมอบรมที่ เ นิ ร์ นแบร์ ก
คือได้ ข้อคิดแนวทางและในการท�ำงานบรรลุวตั ถุประสงค์ ในการ
เข้ าอบรมของเราได้ พบกัลยาณมิตร ทีม่ จี ติ อาสาอย่ างแท้ จริง ได้
เรียนรู้ เกีย่ วกับขอบเขต ในการให้ ความช่ วยเหลือ รวมทั้งยังได้ รู้
ว่ ายังมีเพื่อนร่ วมทางในการท�ำงานเพื่อสั งคมอีกมาก เราไม่ ได้ บ้า
หอบฟาง (บ้ าในการท�ำงานเพื่อสั งคม) อยู่คนเดียว

ธาราวันวาน และวันนี้
พัชรี คาสปาร์ ซิคเคอร์ มนั น์
พีแ่ อ๊ ว
พีร่ ักธารา เพราะ
ธารามีคนที่พี่ยกย่อง
ธารา กระตุน้ ให้ทางราชการไทย สนใจความเป็ นอยูข่ องคน
ไทยที่มามีครอบครัวอยูท่ ี่นี่
ธาราให้ความรู ้ดว้ ยจุดประสงค์เพื่อช่วยให้ดำ� เนินชีวติ ที่นี่ได้
ด้วยความมัน่ ใจ ให้อยูบ่ นขาของตัวเองกันได้มากที่สุด
ธารา ฝึ กคน ให้ฝึกคนต่อ ๆ ไป จะเห็นได้จากกลุ่มต่างๆ ที่เกิด
ขึ้น เพื่อช่วยกันเองยามคับขัน และร่ วมกันท�ำกิจกรรมต่าง ๆ ที่น่า
ยกย่องสรรเสริ ญ มีอะไรบ้างคงทราบกันดี
ธารา มาถึงจุดหนึ่ง ที่จะเรี ยกว่า “ความส�ำเร็ จ” ก็ได้ คือมีกลุ่มต่าง ๆ
ที่เป็ นตัวของตัวเอง จัดการความต้องการของตนเองได้ กระจายไปทัว่
ประเทศ ท�ำให้ความต้องการ “บริ การ”จากธาราในด้านดังกล่าว ที่ขอเน้นว่า
ประสบความส�ำเร็ จ ลดลง เพราะกลุ่มทั้งหลายอยูต่ วั จับกลุ่มกันได้แล้ว

ธารา เท่ าทีเ่ ป็ นมา เราเตรียมตัวของเราให้ พร้ อมส� ำหรับชีวติ ทีน่ ี่ ซึ่งก็เป็ นประโยชน์ ของประเทศทีเ่ ราอยู่ เพราะเขา
ไม่ ต้องมากังวลกับเรามากนัก เมื่อมาถึงจุดนี้ พีจ่ งึ คิดว่ าการหันมาสนใจสั งคมรอบตัวว่ า เราท�ำอะไรได้ บ้าง เพื่อสร้ าง
ความรู้ สึก “อยู่บ้าน” มีบ้านสองสามหลัง น่ าจะเป็ นเป้ าหมายต่ อไปทีด่ ี
น้ อง ๆ ก�ำลังน�ำขบวนเข้ าสู่ “ก้ าว”ใหม่ ของธารา ก้ าวทีผ่ ่ านมาประสบมรสุ มมาไม่ น้อย
ก้ าวนีจ้ ะยิง่ ยากขึน้ แต่ นี่คือสิ่ งท้ าทาย ธาราก�ำลังเริ่มบทบาทใหม่ บทบาทเก่ ายังคงอยู่แต่ มกี ารรับช่ วงกระจายไป
ขอให้ น้อง ๆ ท�ำงานไปด้ วยกัน เพื่อพวกเราด้ วยกันค่ ะ
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พีร่ ่ ุนเก๋ าชวนคุย

ชาวธาราหลายคนคงคุ้นหน้ าคุ้นตาเธอทั้งสองเป็ นอย่ างดี วันนีเ้ ราจึงขอจับเข่ าคุยกับป้ านกและป้ าโจ้ แฟนพันธุ์แท้ ของธารา
ค่ ะ มาดูกนั ว่ า สั งคมไทยในเยอรมนีเปลีย่ นแปลงไปมากตามกาลเวลา ในฐานะสมาชิกรุ่นเก๋ า ป้ านกและป้ าโจ้ ของเรามีข้อ
เสนอแนะเกีย่ วกับบทบาทของสมาคมธาราในการสร้ างประโยชน์ ให้ กบั สั งคมไทยต่ อไปในอนาคตกันอย่ างไร

ป้ านกกาเหว่ า (จงจิตต์ เคเซอร์ )

ป้า

รู ้จกั สมาคมธารามาตั้งแต่ปีค.ศ. 1997 ค่ะ หลังจาก เข้มแข็ง และป้าชอบระบบ Training for Trainer อันเป็ นกลไก
แต่งงานต้องเดินทางไปสถานทูตไทยที่เมืองบอนน์เพื่อ ส�ำคัญในการผลิตอาสาสมัครที่ดีมีคุณภาพ
เปลี่ยนนามสกุลตามสามีในหนังสื อเดินทาง ขณะที่กำ� ลังจะเดิน เป็ นเครื อข่ายกระจายงานช่วยเหลือสังคม นอกจากนั้น ในการ
ออกจากประตู ป้าหันไปเจอชั้นวางใบปลิวและหนังสื อแจกฟรี
ประชุมประจ�ำปี แต่ละครั้ง เครื อข่ายอาสาสมัครทุก
สะดุดตากับหนังสื อเล่มเล็กที่วางเหลืออยูเ่ ล่มเดียว มีชื่อ
เมื อ งจะต้อ งมี ร ายงานผลงานที่ ท ำ� การช่ ว ย
ว่า”จดหมายเวียนของสมาคมธารา” จึงหยิบติดมือมา
เหลือมาเสนอในที่ประชุ มด้วยว่าผลงาน
อ่านที่บา้ นค่ะ
ส�ำเร็ จไปแค่ไหน
ติดขัดปัญหาใด
ความคิดแรกของป้า ที่ตดั สิ นใจสมัครเข้ามาเป็ น
อีก รวมทั้งรวบรวมข้อมูล ความ
สมาชิกสมาคมธาราคือ ป้าต้องการหาความรู ้
ต้องการ และปั ญหาของผูท้ ี่ขอ
เรื่ องวัฒนธรรมการใช้ชีวิตความเป็ นอยู่ใน
ความช่ ว ยเหลื อ มาเสนอคณะ
เยอรมนี โดยเฉพาะอย่างยิง่ เรื่ องการเรี ยน
ท�ำงานของสมาคม สมาคมก็จะ
ภาษาเยอรมันเพื่อสื่ อสารกับสามีที่ใช้ภาษา
น�ำ ข้อ มู ล เหล่ า นี้ มาวิ เ คราะห์
อังกฤษได้แบบงู ๆ ปลา ๆ เท่านั้น
หาทางแก้ไข เพิม่ เติมผลงาน
ความคิดที่สอง ป้ามีนิสยั ที่ติดตัวมาตั้งแต่
ให้ กับ อาสาสมัค รต่ อ ไปใน
เรี ยนมัธยมต้น คือชอบช่วยเหลือ สมัย
ปี ถัดไป แม้วา่ เกือบสิ บปี ที่
ป้าเป็ นเด็ก เวลาปิ ดเทอมจะชอบตามคุณ
ผ่านมาประธาน กรรมการ
พ่ อ ที่ รั บ ราชการกรมประชาสงเคราะห์
คณะท�ำงาน และระบบงาน
เป็ นนายช่ างวิ ศ วกรเครื่ องยนต์ ข อง
จะเปลี่ยนแปลง คลาดเคลื่อน
นิคมสร้างตนเองตามจังหวัดต่าง ๆ ไปเที่ยว
จากจุดประสงค์เดิมไปมาก แต่
ด้วย เมื่อได้เจอก�ำนันผูใ้ หญ่บา้ นก็ชอบช่วย
ป้ า ก็ ย งั อยากมาติ ด ตามเฝ้ า ดู ว่า
อาสาเขียนหนังสื อหรื อกรอกข้อความของลูก
จะเปลี่ยนแปลงไปทิศทางใด และ
บ้าน ในการขอท�ำเอกสารต่าง ๆ เพราะเห็นพ่อ
ชื่ อเสี ยงที่ ถูกสร้ างมาอย่างสวยงาม
แม่ลูกเด็กเล็กแดงยากจนใส่ เสื้ อผ้าเก่าขาดอ่านไม่
จากรุ่ นแรกบุกเบิกนั้น จะอยูย่ งั่ ยืนใน
ออกเขียนไม่ได้แล้วรู ้สึกสงสารจริ ง ๆ ท�ำให้ติดเป็ น
สัง คมไทยในเยอรมนี ต่อ ไปในอนาคต
นิ สัยเข้าเส้นกับการท�ำประโยชน์ช่วยเหลือคนในสังคม
ไหม
และชุมชน
ขอทราบเหตุ ผลที่ ทำ� ให้คุณป้ ามัน่ คงไปประชุ มใหญ่ ประจ�ำปี
ของสมาคมธาราทุกปี มาจนถึงปัจจุบนั ค่ะ
ความศรัทธาและนับถือการท�ำงานจริ งจังจริ งใจของคณะท�ำงาน
สมาคมธาราในสมัยนั้นตรงตามจุดประสงค์ที่ต้ งั ขึ้นมาค่ะ พูดได้
เลยว่าสมาคมธารามีชื่อเสี ยงโดดเด่นมากในสมัยที่สมาคมย่อย ๆ
ทั้งหลายยังไม่เกิดเป็ นดอกเห็ดเหมือนปัจจุบนั นี้ ระบบงานธารา
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ป้าคงไม่มีความต้องการจากป้าค่ะ นอกจากขอบังอาจแนะน�ำว่า
ขอให้คณะท�ำงานรุ่ นใหม่ น้อง ๆ ทั้งหลายจงท�ำงานอย่างสบายๆ
ขอให้ใจเปิ ดกว้าง อย่าไปโฟกัสเจาะจงที่เรื่ องเดียว กลุ่มเดียว
หรื อสังคมเดียว ขอให้นอ้ ง ๆ ฝึ กท�ำตัว ท�ำหู ท�ำตา ให้เหมือน
เรดาร์หมุนรอบตัว 360 องศาในแต่ละวันเวลาที่วา่ ง แล้วน้อง ๆ
ก็จะได้โจทย์ปัญหาที่นำ� พามาวิจยั ให้ได้เกิดผลงานที่สำ� เร็ จได้ค่ะ

พีโ่ จโจ้ (สายสมร เมเยอร์ )

ส

วัสดีค่ะพี่นอ้ งชาวธารา พี่ชื่อ สายสมร Meyer หรื อ พี่
โจโจ้ ตอนนี้อาศัยอยูท่ ี่เมือง Dorsten ใกล้ ๆ กับเมือง
ใหญ่ Essen พี่เกิดที่สุรินทร์ มีเชื้อสาย จีนไทย แต่เติบโตมาแบบ
คนกรุ งเทพแถบฝั่งธนบุรี พี่ยา้ ยมาตั้งถิ่นฐานที่เยอรมนีร่วม 35
ปี แล้ว มีลูกสาว 1 ลูกชาย 1 ลูกทั้งสองคนจบการศึกษาและมี
อาชีพที่ดีและมัน่ คง พี่เป็ นผูห้ ญิงไทยรุ่ นแรก ๆ ที่มาตั้งถิ่นฐาน
ในต่างแดน ณ ประเทศเยอรมนีแห่งนี้ พี่เป็ นแม่และ
ภรรยา แบบเต็มพิกดั ทุกอย่างท�ำคนเดียวจริ ง ๆ
แบบไม่มี ปู่ ย่า พี่นอ้ ง พึ่งพาไหว้วานได้เลย
เพราะพวกเขาอยูไ่ กลกันมาก พ่อบ้าน
ต้องเดินทางดูงานต่างประเทศ และอยู่
ใน Platform แท่นขุดเจาะน�้ำมันกลาง
ทะเล
พี่รู้จกั ธาราตั้งแต่ธาราได้ก่อตั้งได้
ในปี ที่สาม ขอตอบตามตรงว่า ไม่
ได้มี แ รงบัน ดาลใจอะไรในการ
เข้ามาเป็ นสมาชิกธารา ในขณะ
นั้นคงเป็ นแค่แรงขับเคลื่ อนของ
ความเหงา และความบังเอิญที่
เมืองที่อยูใ่ กล้ ๆ จัดการสัมมนา
หัว ข้อ ประมาณว่า ผูห้ ญิ ง ต่ า งชาติ
ที่ ย า้ ยถิ่ น ฐานจะปรั บ ตัว และสร้ า ง
คุณภาพชีวติ อย่างไร โดยวิทยากรใน
วันนั้น คือคุณพัทยา เรื อนแก้ว ซึ่งเป็ น
ผูร้ ่ วมก่อตั้งสมาคมธาราและประธานใน
ขณะนั้น พี่ไปประชุมคนเดียว ได้ทำ� ความ
รู ้จกั พูดคุยกับเพื่อนสมาชิกคนอื่น ๆ ตัวเราเอง
รู ้สึกผ่อนคลาย เป็ นความรู ้สึก ตรึ งตา ตรึ งใจ จนมาถึง
ขณะนี้
ความผูกพันเป็ นประเด็นส� ำคัญ และได้ รู้ จกั เพื่อนใหม่ เก่ าทีด่ ี
หลายคน จนมีบางคนกลายเป็ นเพื่อนสนิท รักและรู้ ใจกัน

สังคมคนไทยในเยอรมนีเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา สมาคม
ธาราเองก็ตอ้ งปรับตัวให้เข้ากับเหตุการณ์ แต่อย่างไรก็แล้วแต่
การบริ หารองค์กร ควรต้องกระจายอ�ำนาจและหน้าที่ ไม่ใช่ให้
ความส�ำคัญอยูแ่ ค่คนกระจุกเดียว หน้าเดิม ๆ และแบ่งชนชั้น
การศึกษา และฐานะทางสังคม เพราะงานอาสาคือ การช่วย
เหลือสังคมและผูด้ อ้ ยโอกาส คนที่อาสามาท�ำงาน ณ จุดนี้ ต้อง
ลดละตัวตน ความอหังการ และให้เกียรติและโอกาสแก่
ผูม้ าเยือนใหม่ (สมาชิกใหม่) รวมทั้งเพื่อนสมาชิก
เก่าที่มีสถานะภาพทางสังคม การศึกษา และ
โอกาสที่แตกต่างกันมาก โดยให้ทุกคนได้
แสดงศักยภาพที่มีอยูใ่ นตนเอง โดยไม่
ลิดรอน ดูถูกและดูหมิ่น เหยียดหยาม
แก่งแย่งชิงดีชิงเด่นกัน หากผูบ้ ริ หาร
ธาราไม่รู้จกั ถอดหัวโขน ไม่ให้หวั ใจ
ไม่ให้ความส�ำคัญต่อมิตรภาพ ต่อ
สมาชิกสมาคม ต่อให้มีหวั ข้อที่เลิศ
หรู
หรื อคณะกรรมการบริ หารมี
ประสิ ทธิภาพเพียงไรก็ตาม องค์กรก็
จะล่มสลายไปในที่สุด
การที่ จ ะท� ำ ให้ ค นมาเข้ า ร่ วมใน
กิจกรรมกลุ่มแบบอาสา
สิ่ งส� ำคัญ
ทีส่ ุ ดคือ ต้ องมีความรู้ สึกทีด่ ี แบบใจให้
ใจ มีบรรยากาศของความสุ ข ความเป็ น
กันเอง และคนทีเ่ ข้ าร่ วมเป็ นสมาชิกรู้ สึก
ว่ าตัวเองมีความสุ ข สนุกและมีความส� ำคัญ
เขาจึ ง จะรู้ สึ ก ว่ า ตนเองเป็ นส่ วนหนึ่ ง ของ
สมาคมอย่ างแท้ จริง
ติดตามอ่านบทสัมภาษณ์ได้ที่ www.tharaverein.de

2018
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บทสัมภาษณ์พิเศษ
คุณพิมพาภรณ์ ฐิตยานันท์

ผูช้ ่วยทูตฝ่ ายแรงงานและอัครราชทูตที่ปรึ กษา
			

โดย มลฤดี ชเตาฟฟ์

สั มภาษณ์ พเิ ศษของธาราสั มพันธ์ เล่ มนี้ ได้ รับเกียรติอย่ างสู ง
จาก คุณพิมพาภรณ์ ฐิตยานันท์ ผู้ช่วยทูตฝ่ ายแรงงานและ
อัครราชทูตทีป่ รึกษา (ฝ่ ายแรงงาน) ทีก่ รุณามาพูดคุยและ
วิเคราะห์ สถานการณ์ แรงงานไทยในเยอรมนีให้ พวกเราฟังค่ ะ

24

จากประสบการณ์ ของท่ าน ชุ มชนไทย/แรงงานไทยในเยอรมนี
เหมือนหรื อแตกต่ าง จากชุมชนไทย/แรงงานไทยในประเทศ
อื่น ๆ ทีท่ ่ านเคยไปประจ�ำการมาอย่ างไรบ้ าง? ชุมชนไทย/
แรงงานไทย มีลกั ษณะเด่ น จุดแข็ง และจุดด้ อยอย่ างไร?
ก่อนที่จะมาประจ�ำการที่เยอรมนี ได้เคยไปประจ�ำการที่กรุ ง
ไทเป ไต้หวันมาก่อน ซึ่งชุมชนไทย/แรงงานไทยในเยอรมนีมี
ความแตกต่างจากแรงงานไทย/ชุมชนไทยในไต้หวันในหลาย ๆ
ด้าน เช่น

3.
การรวมตัวของแรงงานไทย ในไต้หวันจะมีองค์กร
เอกชน (NGO) ทั้งที่เป็ นของคนไทย และคนไต้หวัน คอยช่วย
เหลือแรงงานไทยหากประสบปั ญหาเมื่อท�ำงานในไต้หวัน แต่
ไม่มีการรวมตัวกันในลักษณะของชุมชนไทยอย่างเช่นที่เยอรมนี
มี ในส่ วนของเยอรมนี นอกเหนือจากการมีองค์กรเอกชนคอย
ช่วยเหลือแล้ว ชุมชนไทยในเยอรมนียงั มีบทบาทที่สำ� คัญในการ
ช่วยเหลือแรงงานไทยและคนไทยที่พกั อาศัยอยูใ่ นเยอรมนี

1.
ประเภทของงานที่ทำ� ในไต้หวัน แรงงานไทยส่ วน
ใหญ่จะท�ำงานในภาคอุตสาหกรรมการผลิต เช่น อุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ อุตสาหกรรมเหล็ก เป็ นต้น มีบาง
ส่ วนท�ำงานเป็ นผูด้ ูแลผูส้ ู งอายุ ในขณะที่ในเยอรมนี แรงงาน
ไทยส่ วนใหญ่จะท�ำงานในภาคบริ การ เช่น พ่อครัว หรื อ
พนักงานนวด เป็ นต้น

4.
การใช้ชีวติ และความเป็ นอยู่ ในไต้หวันแรงงานไทย
จะพ�ำนักอยูใ่ นสถานที่พกั ที่นายจ้างจัดหาให้ ซึ่งส่ วนใหญ่จะ
อยูใ่ นบริ เวณโรงงงานที่ทำ� งาน โดยนายจ้างบางรายจะให้ที่พกั
อาศัยฟรี ในขณะที่นายจ้างบางรายจะจัดที่พกั อาศัยให้ แต่เก็บ
ค่าที่พกั ในราคาที่ถูกกว่าออกไปหาที่พกั ข้างนอกเอง ซึ่งที่พกั จะ
ประกอบด้วยห้องนอน ห้องครัว และห้องน�้ำซึ่งใช้ร่วมกัน เรื่ อง

2.
ลักษณะของแรงงานไทยที่เดินทางไปท�ำงาน ใน
ไต้หวันแรงงานไทยจะเดินทางโดยตรงมาจากประเทศไทยเพื่อ
ท�ำงานที่ไต้หวัน ในขณะที่ในเยอรมนี แรงงานไทยส่ วนใหญ่คือ
ผูท้ ี่มีถิ่นพ�ำนักถาวรในเยอรมนีอยูแ่ ล้ว ยกเว้นอาชีพพ่อครัว/แม่
ครัวพิเศษที่ทางการเยอรมันอนุญาตให้สามารถน�ำเข้าแรงงาน
จากประเทศไทยได้โดยตรง นอกจากนี้ แรงงานไทยในไต้หวัน
80 เปอร์เซ็นต์จะเป็ นผูช้ าย ในขณะที่เยอรมนี 80 เปอร์เซ็นต์จะ
เป็ นผูห้ ญิง

อาหารการกิน บางโรงงานนายจ้างจะจัดหาอาหารกลางวันให้
ส่ วนมื้ออื่นแรงงานไทยต้องท�ำกินเอง โดยใช้หอ้ งครัวในบริ เวณ
ที่พกั บางแห่งนายจ้างจะจัดหาอาหารให้ครบ 3 มื้อ ซึ่งจะเห็นได้
ชัดว่าแตกต่างจากแรงงานไทยในเยอรมนี ซึ่งส่ วนใหญ่จะมีถิ่น
พ�ำนักถาวร หรื อมีครอบครัวในเยอรมนี
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5.
จุดแข็ง และจุดอ่อน ไม่วา่ จะเป็ นแรงงานไทยใน
ไต้หวัน หรื อแรงงานไทยในเยอรมนีจุดเด่นที่เหมือนกันในการ
ท�ำงาน คือ ความขยันขันแข็ง และรับผิดชอบงานที่ทำ� มีจิตใจ
เอื้อเฟื้ อเผือ่ แผ่ต่อเพื่อนร่ วมงาน ส่ วนจุดอ่อนของแรงงานไทย
ในไต้หวัน คือ เรื่ องการเล่นการพนัน และดื่มเหล้า ซึ่งยังไม่พบ
ส�ำหรับแรงงานไทยในเยอรมนี

ปัญหาทีท่ ่ านพบบ่ อยเกีย่ วกับแรงงานไทยในเยอรมนีมอี ะไร
บ้ าง?
สื บเนื่องจากการที่เยอรมนีมีกฎหมายแรงงานที่เข้มงวด และบท
ลงโทษที่รุนแรง ท�ำให้นายจ้างไม่นิยมเสี่ ยงที่จะละเมิดกฎหมาย
จึงท�ำให้ปัญหาของแรงงานไทยในเยอรมนีมีไม่มากนัก ไม่วา่ จะ
เป็ นเรื่ องการค้างจ่ายค่าจ้าง หรื อค่าล่วงเวลา แต่ปัญหาส่ วนใหญ่
ที่พบ คือ ความไม่รู้ และไม่ตระหนักถึงสิ ทธิ และความส�ำคัญ
ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท�ำงานในเยอรมนี ไม่วา่ จะเป็ น
กฎหมายแรงงาน กฎหมายภาษี หรื อการจดทะเบียนต่าง ๆ
นโยบาย/มาตรการช่ วยเหลือ/การให้ คำ� แนะน�ำ ของกรมแรงงาน
ทีม่ ตี ่ อแรงงานไทยในเยอรมนีมอี ะไรบ้ าง?
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงแรงงานได้ให้ความส�ำคัญกับแรงงาน
ไทยที่ทำ� งานในต่างประเทศ โดยมีนโยบายให้สำ� นักงาน
แรงงาน/ฝ่ ายแรงงานที่ต้ งั อยูใ่ นประเทศต่าง ๆ จ�ำนวน 13 แห่ง
ให้การคุม้ ครองและดูแลแรงงานไทยอย่างเต็มที่ รวมทั้งการส่ ง
เสริ มการพัฒนาทักษะฝี มือแรงงานด้วย ซึ่งจากนโยบายของ
รัฐมนตรี ดงั กล่าว ฝ่ ายแรงงาน ประจ�ำสถานเอกอัครราชทูต
ณ กรุ งเบอร์ลิน ได้ยดึ ถือเป็ นนโยบายในการท�ำงานของฝ่ าย
แรงงาน ไม่วา่ จะเป็ นในเรื่ องการคุม้ ครอง ดูแล ช่วยเหลือ ให้
ค�ำปรึ กษา และพัฒนาทักษะฝี มือให้แก่แรงงานไทยที่ทำ� งานใน
เยอรมนีอย่างสม�่ำเสมอ
มีประเด็น/ปัญหาเกีย่ วกับแรงงานไทยในเยอรมนี ในเรื่ องใด
ทีท่ ่ านสนใจเป็ นพิเศษ หรื อต้ องการจะผลักดันให้ เกิดขึน้ ใน
ระหว่ างทีท่ ่ านประจ�ำการอยู่ทเี่ ยอรมนีหรื อไม่ ?
จากการที่ได้ทำ� งานในเยอรมนีทำ� ให้ได้พบเห็นทั้งปัญหา ข้อ
เสี ยและข้อดีต่าง ๆ ของแรงงานไทย/ชุมชนไทยในเยอรมนี ซึ่ง
ประเด็นส�ำคัญและน่าสนใจที่พบ คือ เรื่ องความต้ องการในการ
ฝึ กอบรมด้ านการนวดไทย และการประกอบอาชีพพยาบาลดูแล
ผู้สูงอายุในเยอรมนี ซึ่งในเรื่ องแรกมีความตั้งใจที่จะสร้างทีม
ครู ผฝู ้ ึ กสอนในด้านนี้ข้ ึน โดยคัดเลือกจากคนไทยที่มีถ่ินพ�ำนัก
อาศัยถาวรในเยอรมนี มีประสบการณ์และประกอบอาชีพนวด
ไทยในเยอรมนี ซึ่งเมื่อผ่านการคัดเลือกจะได้รับการอบรมและ
พัฒนาทักษะเพิ่มเติม เพื่อพร้อมส�ำหรับการเป็ นครู ผฝู ้ ึ กสอนของ
ส�ำนักงานแรงงาน โครงการนี้ได้เริ่ มขึ้นเมื่อปี ที่แล้ว (2560) และ
ในปี นี้ (2561) ทีมครู ผฝู ้ ึ กสอนกลุ่มนี้จะรับหน้าที่เป็ นวิทยากร
ในการจัดการฝึ กอบรมด้านการนวดไทย (ไทยสัปปายะ) ระดับ
1 ของส�ำนักงานแรงงาน ซึ่งหวังว่าในอนาคตจะสามารถตอบ
สนองต่อความต้องการในการฝึ กอบรมด้านการนวดไทยใน
เยอรมนีได้
ส่ วนเรื่ องที่ 2 คือ การประกอบอาชีพพยาบาลดูแลผูส้ ู งอายุ อย่าง
ที่ทราบกันดีวา่ เยอรมนีเข้าสู่ สงั คมผูส้ ู งอายุแล้ว ท�ำให้ความ

ต้องการพยาบาลวิชาชีพ หรื อผูช้ ่วยด้านการดูแลผูส้ ู งอายุมีเพิ่ม
มากขึ้น และตลาดในด้านนี้กเ็ ปิ ดกว้างส�ำหรับบุคคลจากประเทศ
ที่สาม (ไม่ใช่สมาชิกอีย)ู ส�ำนักงานแรงงานได้เคยหารื อกับ
สมาคมผูป้ ระกอบการด้านการดูแลผูส้ ู งอายุของเยอรมัน ซึ่งมี
ความเป็ นไปได้ที่จะมีความร่ วมมือกันในด้านนี้ ทางส�ำนักงาน
แรงงานได้หารื อไปยังกระทรวงแรงงาน เพื่อขอทราบท่าทีและ
ความเป็ นได้ของโครงการความร่ วมมือดังกล่าว ซึ่งในขณะนี้
ยังอยูใ่ นขั้นตอนที่กระทรวงแรงงานพิจารณาอยู่ อย่างไรก็ตาม
ส�ำนักงานแรงงานมีแผนที่จะหารื อกับผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับอาชีพการ
ดูแลผูส้ ู งอายุดงั กล่าว (เฉพาะในส่ วนของคนไทยที่มีถ่ินพ�ำนัก
อาศัยถาวรในเยอรมนี) เพื่อรวบรวมข้อมูลและความเป็ นไป
ได้ในการส่ งเสริ มให้คนไทยที่มีถ่ินพ�ำนักถาวรในเยอรมนี หัน
มาสนใจประกอบอาชีพพยาบาล หรื อผูช้ ่วยด้านการดูแลผูส้ ู ง
อายุดงั กล่าว ซึ่งหากมีผลเป็ นเช่นใดก็จะแจ้งให้ชุมชนไทยใน
เยอรมันทราบต่อไป
ท่ านอยากเห็นชุ มชนไทย/แรงงานไทยในเยอรมนี ท�ำสิ่ งใดบ้ าง
เพื่อให้ สอดคล้ องกับการด�ำเนินงาน/ด�ำเนินนโยบายของกรม
แรงงาน
ต่อค�ำถามนี้ อยากจะบอกว่า ส�ำนักงานแรงงาน มีหน้าที่ในการ
คุม้ ครอง ดูแล ช่วยเหลือ และพัฒนาทักษะฝี มือแก่แรงงานอยู่
แล้ว ดังนั้น สิ่ งที่อยากได้ คือ ความร่ วมมือจากทุก ๆ ท่านใน
การด�ำเนินงานต่าง ๆ ของส�ำนักงานแรงงาน ไม่วา่ จะเป็ นการ
ประชาสัมพันธ์ หรื อเข้าร่ วมกิจกรรมต่าง ๆ และหากท่านใด
มีปัญหาในเรื่ องการท�ำงาน สามารถขอความช่วยเหลือและค�ำ
ปรึ กษาจากส�ำนักงานแรงงานได้ ทางเรายินดีช่วยเหลือเต็มที่เท่า
ที่สถานะจะอ�ำนวยให้ เนื่องจากเจ้าหน้าที่สำ� นักงานแรงงาน
ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ภาครัฐของเยอรมันที่รับผิดชอบโดยตรง แต่ทาง
เราก็ยนิ ดีช่วยเหลืออย่างเต็มที่
ขอความกรุณาท่ าน ฝากข้ อคิดเห็น ข้ อเสนอแนะ ให้ แก่ ชุมชน
ไทย/แรงงานไทยด้ วยค่ ะ
ส�ำหรับข้อคิดเห็นที่อยากจะฝาก คือ อยากเห็นการรวมตัวและ
การช่ วยเหลือซึ่งกันและกันของแรงงานไทย/ชุมชนไทย (ไม่ ว่า
จะเป็ นแรงงานไทยทีเ่ ดินทางมาท�ำงานจากประเทศไทย หรื อ
แรงงานไทยทีม่ ถี นิ่ พ�ำนักถาวรในเยอรมนี) ขยายขอบเขตออกไป
ทัว่ ประเทศเยอรมนี เพราะการมาอยู่ต่างบ้ านต่ างเมือง ในสภาวะ
แวดล้ อมทีไ่ ม่ คุ้นเคยและไม่ เหมือนประเทศไทย ความจ�ำเป็ นใน
การปรับตัวให้ สามารถอยู่รอดได้ เป็ นสิ่ งส� ำคัญ ซึ่งการมีเพื่อน
คอยช่ วยเหลือ พูดคุยหารื อ หรื อแม้ กระทัง่ การปรับทุกข์ จะเป็ น
สิ่ งทีส่ ามารถท�ำให้ เราผ่ านช่ วงเวลาในการปรับตัวไปได้ อย่ างราบ
รื่ น และเป็ นก�ำลังใจให้ กนั และกันในการท�ำงานและใช้ ชีวติ ใน
เยอรมนีตลอดไป
2018
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ประกาศเตือนกรณีหลบหนี
หรื อลักลอบท�ำงานในสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี
ส� ำนักงานฝ่ ายแรงงาน
ประจ�ำ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ ลนิ
ด้ ว ยขณะนี้มี ค นไทยบางส่ วนหลบหนี อ ยู่ ใ นสหพัน ธ์
สาธารณรั ฐเยอรมนีและลักลอบท�ำงานโดยผิดกฎหมาย
เพื่อเป็ นการแจ้ งเตือนให้ ตระหนักถึงผลทีต่ ามมา และ
สร้ างความเข้ าใจทีถ่ ูกต้ องเกีย่ วกับการท�ำงาน
ฝ่ ายแรงงานฯ จึงขอออกประกาศเตือน ดังต่ อไปนี้
1. สหพันธ์ฯ อนุญาตให้แรงงานต่างชาติ รวมถึงแรงงานไทย
ในสาขาวิชาชีพขั้นสู งหรื อผูเ้ ชี่ยวชาญ และวิชาชีพขาดแคลน
อาทิ วิศวกร พยาบาลดูแลผูส้ ู งอายุ นักเทคนิคการแพทย์ เข้ามา
ท�ำงานในสหพันธ์ฯ โดยแรงงานไทยสาขาอาชีพพ่อครัว/ แม่ครัว
พิเศษ เป็ นแรงงานกึ่งฝี มืออาชีพเดียวที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามา
ท�ำงาน

5. นายจ้างว่าจ้างแรงงานต่างชาติโดยไม่มีใบอนุญาตท�ำงาน
มีโทษปรับสู งสุ ด 500,000 ยูโร หรื อจ�ำคุกสู งสุ ด 10 ปี นายจ้าง
ว่าจ้างแรงงานต่างชาติโดยไม่มีใบอนุญาตท�ำงาน ด้วยสภาพการ
จ้างงานที่ดอ้ ยกว่าการจ้างงานชาวเยอรมันในสาขาอาชีพเดียวกัน
มีโทษจ�ำคุกสู งสุ ด 3 ปี หรื อมีโทษปรับ ในบางกรณี ที่รุนแรง มี
โทษจ�ำคุกสู งสุ ด 10 ปี

6. แรงงานไทยที่หลบหนีหรื อลักลอบท�ำงานโดยผิดกฎหมาย
มีโทษปรับสู งสุ ด 5,000 ยูโร และถูกส่ งกลับประเทศ แรงงาน
ไทยต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการด�ำเนิ นการส่ งกลับประเทศ
ทั้งหมด และจะถูกห้ามเข้าสหพันธ์ฯ อย่างน้อย 5 ปี ทั้งนี้ หาก
แรงงานไทยไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนี้ นายจ้างต้องเป็ น
ผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด นอกเหนือจากค่าปรับส่ วนของ
2. นายจ้างต้องยืน่ ขออนุญาตจ้างงานจากส�ำนักงานจัดหางาน นายจ้างที่กล่าวมาแล้วข้างต้น
แห่งสหพันธ์ฯ เมื่อส�ำนักงานจัดหางานแห่งสหพันธ์ฯ ให้
สิ ทธิพำ� นักและใบอนุญาตท�ำงาน (วีซ่าเชงเก้น) แรงงานไทย 7. แรงงานไทยที่หลบหนีหรื อลักลอบท�ำงานจะไม่สามารถ
ต้องท�ำงานในอาชีพ ระยะเวลา และท�ำงานกับนายจ้างที่ได้รับ เข้าระบบประกันสังคม ของสหพันธ์ฯ ซึ่งได้แก่ ประกันสุ ขภาพ
กรณี เจ็บป่ วย ประกันกรณี ทุพลภาพ ประกันกรณี วา่ งงาน และ
อนุญาตเท่านั้น
การประกันกรณี ชราภาพ/บ�ำนาญ ท�ำให้ไม่ได้รับสิ ทธิประโยชน์
3. สิ ทธิพำ� นักและใบอนุญาตท�ำงาน (วีซ่าเชงเก้น) ที่แรงงาน ขั้นพื้นฐาน อีกทั้งไม่สามารถยืน่ เรื่ อง ร้องทุกข์ต่อทางการ
สหพันธ์ฯ ในเรื่ องใด ๆ จากนายจ้างได้
ไทยได้รับจะสามารถใช้เดินทางในกลุ่มประเทศสมาชิกอียไู ด้
แต่ไม่สามารถท�ำงานในประเทศอียอู ื่น ๆ ได้ นอกเหนือจาก
ประเทศที่เป็ นผูอ้ อกวีซ่าเชงเก้นดังกล่าว
หากมีข้อสงสั ยและสอบถามข้ อมูลเพิม่ เติม สามารถติดต่ อ
ฝ่ ายแรงงาน ประจ�ำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ ลนิ
4. ในกรณี ที่แรงงานต้องการเปลี่ยนสถานที่ทำ� งานใน
สหพันธ์ ฯ นายจ้างใหม่และแรงงานไทยจะต้องแจ้งเพื่อขอ
ที่อยู่ Lepsiusstr. 64/66, 12163 Berlin
อนุญาตจากส�ำนักงานตรวจคนเข้าเมือง โดยระหว่างรอการ
หมายเลขโทรศัพท์ 030 79481231-2
พิจารณา ห้ามมิให้แรงงานไทยท�ำงานใด ๆ หากฝ่ าฝื น จะเข้าข่าย
Email: labour_berlin@hotmail.com
ลักลอบท�ำงานโดยผิดกฎหมาย มีโทษปรับทั้งนายจ้างและลูกจ้าง
Facebook: https://www.facebook.com/labour.berlin
นอกจากนั้น ลูกจ้างอาจถูกส่ งกลับประเทศ
Website: http://germany.mol.go.th/
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ข่ าวกฎหมายข้ อมูลส่ วนตัวของอียู
EU Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) คืออะไร?
โดย บุญมา

EU Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) หรื อภาษาอังกฤษเรี ยกว่า General Data Protection Regulation
(GDPR) เรี ยกเป็ นภาษาไทยได้วา่ “ระเบียบอียวู า่ ด้วยเรื่ องการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล” ซึ่งได้เริ่ มร่ างมาตั้งแต่ปี
ค.ศ. 2016 และจะมีผลบังคับใช้ในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป (อีย)ู ตั้งแต่วนั ที่ 25 พฤษภาคม 2561 (2018) เป็ นต้น
ไป โดยประเทศสมาชิกอียตู อ้ งปรับกฎหมายหรื อระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลของตัวเองให้
สอดคล้องตามระเบียบอียดู งั กล่าว
ในโลกดิจิตอลทุกวันนี้ เราใช้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลหรื อข้อมูลส่ วนตัวในหลายกรณี ไม่วา่ จะเป็ นการท�ำสัญญา การให้คำ�
ยินยอม การซื้อขาย การสมัครเป็ นสมาชิกต่าง ๆ การใช้โซเชียลมีเดีย และอื่น ๆ อีกมากมาย แต่บ่อยครั้งที่ขอ้ มูลส่ วน
บุคคลของเราถูกน�ำไปใช้นอกเหนือจากกรณี ที่เราให้คำ� ยินยอมไว้ กฎหมายข้างต้นจะช่วยคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล
ของเราอีกทางหนึ่ง แต่อีกทางหนึ่งคือการรู ้สิทธิของเราเอง
มาดูวา่ “ระเบียบอียวู่ า่ ด้วยการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล” มีหลักการส�ำคัญโดยสรุ ปว่าอย่างไรบ้าง
ความชอบด้ วยกฎหมายของการใช้ ข้อมูลตาม “ระเบียบอียูว่าด้ วยการคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล”
การน�ำข้อมูลส่ วนบุคคลไปใช้น้ นั จะถูกต้องตามกฎหมายก็ต่อเมื่อ อย่างน้อยเป็ นไปตามหนึ่งในเงื่อนไขต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

เจ้าของข้อมูลได้ให้คำ� ยินยอมให้นำ� ข้อมูลไปใช้สำ� หรับจุดประสงค์ใดจุดประสงค์หนึ่งหรื อหลาย ๆ
จุดประสงค์
ใช้ขอ้ มูลเพื่อท�ำสัญญา หรื อ มีความจ�ำเป็ นต้องใช้ขอ้ มูลเป็ นการเตรี ยมข้อมูลเพื่อท�ำสัญญา โดยเจ้าของ		
ข้อมูลเป็ นคู่สญ
ั ญา
ผูท้ ี่ตอ้ งการข้อมูลนั้นมีความจ�ำเป็ นต้องใช้ขอ้ มูล เนื่องจากกฎหมายก�ำหนดไว้
มีความจ�ำเป็ นต้องใช้ขอ้ มูล เพื่อผลประโยชน์ต่อชีวติ ของเจ้าของข้อมูล หรื อ เพื่อปกป้องผลประโยชน์
ของผูอ้ ื่น
มีความจ�ำเป็ นต้องใช้ขอ้ มูลเพื่อปฏิบตั ิภารกิจที่มีผลต่อความมัน่ คงและความปลอดภัยของสาธารณะ
มีความจ�ำเป็ นที่สมเหตุสมผลที่ตอ้ งการใช้ขอ้ มูล โดยการใช้ขอ้ มูลนั้นต้องไม่ขดั ต่อผลประโยชน์ สิ ทธิและ
อิสรภาพขั้นพื้นฐานของเจ้าของข้อมูล โดยเฉพาะอย่างยิง่ ถ้าบุคคลผูน้ ้ นั เป็ นผูเ้ ยาว์
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ใช้ ข้อมูลอย่ างประหยัด
แนวคิดหลักของระเบียบอียอู ีกแนวคิดหนึ่งคือ การใช้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลต้องมีความจ�ำเป็ น เหมาะสม และ สอดคล้อง
กับจุดประสงค์การใช้ และจุดประสงค์ที่จะน�ำไปใช้ตอ้ งก�ำหนดไว้อย่างชัดเจนและสอดคล้องกับกฎหมาย
ความปลอดภัยของข้ อมูล
ผูท้ ี่จดั เก็บข้อมูลส่ วนบุคคลต้องใช้มาตรการที่เหมาะสมรักษาความปลอดภัยของข้อมูล โดยระดับของการรักษา
ความปลอดภัยต้องสัมพันธ์กบั ความเสี่ ยงของข้อมูล
ความโปร่ งใส
ผูท้ ี่ตอ้ งการน�ำข้อมูลส่ วนบุคคลไปใช้ ต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบต่อไปนี้
•
•
•
•
•
•
•
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ชื่อและข้อมูลติดต่อของตัวเองหรื อตัวแทน หากเป็ นไปได้รวมถึงข้อมูลติดต่อหน่วยงานคุม้ ครองข้อมูล
จุดประสงค์ที่จะน�ำข้อมูล ไปใช้ พร้อมข้อกฎหมายและระเบียบรองรับ
แจ้งระยะเวลาการเก็บข้อมูล หากยังแจ้งระยะเวลาชัดเจนไม่ได้ ให้แจ้งหลักเกณฑ์การก�ำหนดระยะเวลาการ
เก็บข้อมูล
แจ้งสิ ทธิในการสอบถามข้อมูลของเจ้าของข้อมูล สิ ทธิในการแก้ไขข้อมูล สิ ทธิในการลบข้อมูล จ�ำกัดการ
ใช้ขอ้ มูล สิ ทธิในการคัดค้านและยกเลิกการให้คำ� ยินยอม รวมถึงสิ ทธิขอส�ำเนาข้อมูล (เช่น ในรู ปพิมพ์ออก
มาและอ่านได้) และขอโอนข้อมูลไปยังที่อื่น เช่น ในกรณี เปลี่ยนคู่สญ
ั ญา
แจ้งสิ ทธิในการร้องเรี ยนต่อหน่วยงานคุม้ ครองข้อมูล
แจ้งว่าการใช้ขอ้ มูลนั้นกฎหมายหรื อสัญญาก�ำหนดไว้ หรื อ จ�ำเป็ นต่อการท�ำสัญญา หรื อ เจ้าของข้อมูล		
จ�ำเป็ นต้องให้ขอ้ มูล และหากไม่ให้ขอ้ มูลจะมีอะไรเกิดขึ้น
หากต้องการน�ำข้อมูลไปใช้ในกรณี อื่นนอกเหนือที่เคยแจ้งไว้ จะต้องแจ้งจุดประสงค์ของกรณี อื่นนี้พร้อม
กับรายละเอียดประกอบตามที่กล่าวข้างต้นให้เจ้าของข้อมูลทราบ ก่อนที่จะน�ำข้อมูลไปใช้
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ส� ำหรับเจ้ าของข้ อมูล มีสิทธิและรักษาสิ ทธิของเราได้ อย่ างไร
•
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•
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เราสามารถสอบถามไปยังบริ ษทั หรื อองค์กรหรื อหน่วยงานที่เก็บข้อมูลส่ วนบุคคลของเราว่า เขาเก็บข้อมูล
ส่ วนบุคคลของเราอะไรไว้บา้ ง และเขาได้เอาข้อมูลส่ วนบุคคลของเราส่ งต่อไปให้คนอื่นหรื อไม่
เราสามารถขอแก้ไข ลบ จ�ำกัดการใช้ขอ้ มูล (เช่น ไม่ให้เอาไปใช้ในกรณี ใดบ้าง) และขอส�ำเนาข้อมูล และ
ขอโอนข้อมูลไปที่อื่นได้ (เช่น ในกรณี ที่เปลี่ยนบริ ษทั คู่สญ
ั ญา)
เรามีสิทธิที่จะคัดค้านไม่ให้นำ� ข้อมูลส่ วนบุคคลของเราไปใช้ในการโฆษณาหรื อการตลาดใด ๆ
เรามีสิทธิที่จะยกเลิกการให้คำ� ยินยอมในการใช้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของเราได้ทุกเมื่อ หากเราไม่ยกเลิก เขา		
สามารถใช้ขอ้ มูลของเราต่อไปได้
เรามีสิทธิที่ “จะถูกลืม” (Recht auf Vergessenwerden) เราสามารถขอให้ลบข้อมูลส่ วนบุคคลของเราได้		
ทันที และผูท้ ี่เก็บข้อมูลฯ ของเราไว้ ต้องลบข้อมูลทันทีเช่นกัน ถ้าเป็ นไปตามเหตุผลต่อไปนี้
ไม่มีเหตุตอ้ งเก็บข้อมูลไว้อีกแล้ว
เราขอยกเลิกค�ำยินยอมที่เคยให้ไว้ เนื่องจากพันธะสัญญาสิ้ นสุ ดลง (เช่น ในกรณี สญ
ั ญาสิ้ นสุ ดลงและไม่มี
ข้อผูกมัดใด ๆ หรื อติดค้างช�ำระค่าใช้ใด ๆ ต่อกันแล้ว) และไม่มีกฎหมายมารองรับ หากจะเอาข้อมูลส่ วน
บุคคลของเราไปใช้ในการอื่น
เรายืน่ คัดค้านการใช้ขอ้ มูลเนื่องจากไม่มีเหตุจำ� เป็ นที่จะต้องใช้ขอ้ มูลอีกต่อไป
มีการใช้ขอ้ มูลในทางที่ไม่ถูกต้อง
ข้อมูลส่ วนบุคคลของผูเ้ ยาว์ที่มีอายุต่ำ� กว่า 16 ปี หากผูป้ กครองยังไม่ได้ให้คำ� ยินยอม
(ผูเ้ ยาว์สามารถให้ความเห็นพ้องกับการให้คำ� ยินยอมของผูป้ กครองด้วยได้)
หากมีคำ� ถามหรื อข้อร้องเรี ยนใด ๆ สามารถติดต่อหน่วยงานคุม้ ครองข้อมูลในท้องที่ได้
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ก้ าวไกล แต่ ใจใกล้
โดย พ่อบ้าน(ไทยใน)เยอรมนี

ส

วัสดีครับ! พ่อบ้านเยอรมันเองครับ หรื อถ้าบางคนที่
เคยรู ้จกั จะเรี ยกว่า “อาร์ท” ครับผม ดีใจมาก ๆ ที่ได้
มีโอกาสมาเป็ นส่ วนหนึ่งของวารสารของสมาคมธารา
ครับ ปั จจุบนั นอกจากท�ำเพจ “พ่อบ้านเยอรมัน” แล้ว พ่อบ้าน
เรี ยนปริ ญญาโทใบที่สองในคณะ MBA ที่เมือง Heilbronn และ
ช่วยท�ำงานอยูก่ บั ธุรกิจของครอบครัวครับ

ครั บว่าบทความหลายบทความของพ่อบ้านไม่ได้คิดหัวข้อขึ้น
เอง หากเกิดจากการที่ลูกเพจส่ งค�ำถามและข้อเสนอแนะเข้ามา
ซึ่ งหมายความว่าลู กเพจทุ กคนนั้นคื อส่ วนที่ ทำ� ให้เพจของพ่อ
บ้านเติบโตขึ้นมาได้ทุกวันอย่างวันนี้ครับ

แรงบันดาลใจ

พ่อบ้านมีปรัชญาและความเชื่อที่ยดึ ติดตัวมาโดยตลอด
คือ
“ยิง่ ให้กย็ งิ่ ได้รับ” ซึ่งถ้าการให้เป็ นสิ่ งที่ทำ� ให้อีกฝ่ ายนั้นน�ำไปต่อ
ยอดได้ เช่น การให้ความรู ้ การให้คำ� แนะน�ำที่ดี หรื อการให้คำ�
ปรึ กษา จะเป็ นการให้ที่มีค่าและมีประโยชน์ การให้น้ นั นอกจาก
จะท�ำให้เรามีความสุ ขแล้ว เชื่อมั้ยครับว่าผลตอบรับนั้น กลับ
มาไวกว่าที่คิด เพราะทุกวันนี้พอ่ บ้านมีโอกาสรู ้จกั คนไทยที่มี
ศักยภาพที่สูงมากจนท�ำให้พอ่ บ้านตกตะลึงมาหลายคน รวมไป
ถึงมิตรภาพดี ๆ ที่ได้จากคนไทยทั้งจากเมืองไทย และคนไทยที่
อยูใ่ นเยอรมนี

ส�ำหรับแรงบันดาลใจในการที่เริ่ มต้นท�ำเพจพ่อบ้านเยอรมัน คือ
ก่อนที่จะมาประเทศเยอรมนี พ่อบ้านเชื่อว่าแทบทุกคนน่าจะเคย
ประสบปั ญหาว่า ข้อมูลด้านต่าง ๆ ของประเทศนี้หาค่อนข้าง
ยากใช่ม้ ยั ครับ? และเมื่อหาเจอแล้ว ก็มกั จะเป็ นภาษาเยอรมันเสี ย
มากกว่า ซึ่งหากภาษาเยอรมันของเรายังไม่แข็งแรงพอ ก็จะเป็ น
ปั ญหาแน่ ๆ ประเด็นนี้จึงเป็ นแรงบันดาลใจให้พอ่ บ้านว่า หาก
เราเจอปั ญหาอย่างนี้แล้ว คนไทยคนอื่นจะประสบปั ญหาอย่าง
เรามั้ยเนี่ย? พ่อบ้านก็เลยน�ำสิ่ งที่ได้อ่าน ประสบการณ์ที่ตนเองได้
พบ หรื อจากการสอบถามข้อมูลจากคนรอบตัวมาแบ่งปั นกันบน
เพจนี้ครับ (มีคุณแม่บา้ นของพ่อบ้านเป็ นที่ปรึ กษากิตติมศักดิ์)
โดยมีเป้าหมายแบ่งปันความรู ้และข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ เพื่อให้
คนไทยรู ้จกั ประเทศเยอรมนีให้มากยิง่ ขึ้น ข้อดีอีกข้อก็คือช่วย
ให้เรานั้นฝึ กภาษาทั้งภาษาเยอรมันและภาษาอังกฤษไปพร้ อม
กันกับการท�ำเพจอีกด้วย
รู ป แบบการท�ำ เพจของพ่ อ บ้า นนั้น จะมี ค วามหลาก
หลาย เพราะเน้นจากประสบการณ์ที่ตวั พ่อบ้านเองได้พบเจอ
รวมไปถึงข้อมูลดี ๆ ที่ได้จากลูกเพจ เชื่อมั้ย
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ปรัชญาในการด�ำเนินชีวติ

สุ ดท้ายแต่ไม่ทา้ ยสุ ด พ่อบ้านเชื่อว่าการที่ใครก็ตามที่ตอ้ งมา
อาศัยอยูใ่ นต่างแดนไม่วา่ จะเป็ นที่ใดในโลกก็ตาม ก็อาจต้อง
ประสบปั ญหาที่ เกิ ดจากการสื่ อสารที่ ไม่รู้เรื่ องหรื อวัฒนธรรม
ที่แตกต่างกัน ซึ่งสิ่ งที่พอ่ บ้านคิดว่าจะเป็ นปั ญหาที่เกิดขึ้นจาก
สาเหตุใดก็ตามเราจะสามารถผ่านมันไปได้ดว้ ยดีอย่างแน่ นอน
หากเรามีสติและไม่ทอ้ ถอย ว่าแล้วถ้ามีโอกาสก็อย่าลืมเข้าไป
ทักทายกันได้เสมอในเพจพ่อบ้านเยอรมันนะครับ

ตัวอย่ างบทความจาก เพจพ่อบ้ านเยอรมัน
กฏหมายใหม่ของเยอรมนี ที่พนักงานมีสิทธิ ที่จะรู ้เงินเดือนของ
เพื่อนร่ วมงาน
อื้อหื อ….. กฏหมายโหดจริ งจัง สมกับเป็ นเยอรมนี
ใช่แล้ว! เรื่ องนี้เกิดขึ้นแล้วเพื่อเพิ่มความโปร่ งใสในการท�ำงาน
ขององค์กร และเพื่อลดความแตกต่างของช่องว่างระหว่างเงิน
เดือนของพนักงานชายและหญิง ที่มีช่องว่างของเงินเดือนโดย
เฉลี่ยทั้งประเทศอยูท่ ี่ประมาณ 21% (ที่มา destatis)
แน่นอนว่า นอกจากความโปร่ งใสและง่ายต่อการตรวจสอบ
ข้อมูลของแต่ละบริ ษทั แล้ว วิธีน้ ีน่าจะช่วยลดช่องว่างของรายรับ
ระหว่างพนักงานชายและหญิงได้ (เพราะคุณรู ้ขอ้ มูลจึงสามารถ
ลดช่องว่างได้ ถูกมั้ย?) โดยเนื้อหาส�ำคัญที่สำ� คัญมากของ
กฏหมายนี้คือ
“บริ ษทั ที่มีพนักงานมากกว่า 200 คน พนักงานจะมีสิทธิที่จะรู ้
เงินเดือนหรื อรายรับของเพื่อนร่ วมงานในต�ำแหน่งเดียวกัน”
ยิง่ ไปกว่านั้นคือ
“บริ ษทั ที่มีพนักงานมากกว่า 500 คน บริ ษทั จะต้องเปิ ดเผยข้อมูล
โครงสร้ างเงิ นเดื อนของบริ ษทั เพื่อให้ผูท้ ี่มีส่วนได้ส่วนเสี ยรับ
ทราบ”
ทั้งนี้ จากข้อมูลที่พอ่ บ้านได้อปั เดตมา ในเบื้องต้น การเปิ ดเผย
ข้อมูลนั้นเป็ นตัวเลขค่าเฉลี่ยเงินเดือนของต�ำแหน่งนั้น ๆ แต่ถา้
ต�ำแหน่งนั้นมีนอ้ ยกว่า 6 คน ก็ไม่สามารถทราบข้อมูลเงินเดือน
เฉลี่ยของต�ำแหน่งนั้นได้
ในมุมมองของพ่อบ้าน ถือว่าเป็ นเรื่ องที่ใหญ่ไม่นอ้ ยเลยทีเดียว
ซึ่งเรื่ องนี้น้ นั หลายบริ ษทั ในประเทศฝั่ง สแกนดิเนเวียได้เริ่ มท�ำ
มาซักระยะนึงแล้ว ในแง่ของการบริ หารบุคคล นี่ถือว่าเป็ นมิติ
ใหม่ของการบริ หารงานมาก และน่าจะท�ำให้เกิดความวุน่ วายไม่
น้อย เพราะการที่บริ ษทั จะท�ำได้น้ นั จะต้องมีระบบการประเมิน
ความสามารถของพนักงานที่ชดั เจนจริ ง ๆ
น่ า สนใจไม่ น้ อ ยเลยที เ ดี ย วว่ า หลัง จากนี้ ระบบการบริ หาร
บุคคลและการรายงานข้อมูลของบริ ษทั ในเยอรมนี น้ นั จะมีการ
เปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหน
แต่พอ่ บ้านคิดว่าก็เป็ นเรื่ องดี
เหมือนกัน เพราะนี่อาจเป็ นอีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยปรับให้เกิดความ
เท่าเทียมกันในสังคมมากขึ้น
ขอบคุณที่มาของข้อมูลจาก Thelocal.de
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สติ และ Strong ของคู่กนั -

ประสบการณ์ จากผู้ประสบปัญหาลูก
และสามีใหม่ เข้ ากันไม่ ได้
											
โดย แทนใจ

ห

ญิงไทยในเยอรมนีหลายคน ต้องเผชิญกับปั ญหา
นานัปการที่ดูเหมือนไม่มีทางออก บางคนฆ่าตัวตาย
หนีปัญหา บางคนหันไปพึ่งเหล้าเพื่อดับทุกข์ หลาย
คนวิง่ เข้าวัดเพราะคิดว่าวัดช่วยได้ แต่นนั่ อาจไม่จริ งเสมอไป เข้า
วัดได้ธรรมะ ได้พบปะผูค้ น แต่เป็ นการลืมเลือนปัญหาแค่ชวั่ ครั้ง
ชัว่ คราว หากปั ญหาที่แท้จริ งยังไม่ได้รับแก้ไข ดังนั้น ในยามที่
ปั ญหารุ มเร้า สิ่ งที่สำ� คัญที่สุดคือ ตัวเราเองต้องมีสติและสตรอง
สติ เ ท่ า นั้น ที่ จ ะช่ ว ยให้ เ ราเห็ น ต้น ตอของปั ญ หาและค้น พบ
ทางออก สตรองเพื่อให้เรายืนหยัดอดทนที่จะฝ่ าฟันปั ญหาเหล่า
นั้นไปให้ได้
ปั ญหาที่พบได้บ่อยส�ำหรับหญิงไทยที่มีลูกติดแล้วแต่งงานใหม่
กับชาวเยอรมัน คือ ลูกกับสามีใหม่มีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกัน
ซึ่งมาจากหลายสาเหตุ จากประสบการณ์ของดิฉนั ลูกเป็ นวัยรุ่ น
มีปัญหาเรื่ องฮอร์โมนเปลี่ยน อารมณ์ข้ ึน ๆ ลง ๆ ประกอบกับ
มีสภาวะสมาธิส้ นั รวมทั้งได้รับการเลี้ยงดูจากครอบครัวที่ไทย
แบบพ่อแม่รังแกฉัน ท�ำให้การควบคุมตนเองมีนอ้ ย บางครั้ง
ขี้โมโหก้าวร้าว ขาดความกระตือรื อล้นในการช่วยเหลืองานใน
บ้าน ส่ วนสามีอยูใ่ นวัยใกล้เกษียณอายุ ช่องว่างระหว่างวัยมีมาก
รวมทั้งไม่เคยเลี้ยงดูลูกของตนเองในช่วงวัยรุ่ นมาก่อน ท�ำให้
ขาดความเข้าใจพฤติกรรมและอารมณ์ของวัยรุ่ น สามีคิดว่าชีวติ
ทุกอย่างต้องเรี ยบร้อยสมบูรณ์แบบ ซึ่งวัยรุ่ นท�ำไม่ได้ นอกจากนี้
วัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ท�ำให้ปรับตัวเข้าหากันค่อนข้างล�ำบาก
ต่างฝ่ ายต่างอยูใ่ นสภาวะที่ยดึ ว่า ตนเองเป็ นใหญ่ ตนเองถูกต้อง
และทั้งคู่ต่างกลัวว่าจะถูกแย่งความรัก ซึ่งท�ำให้คนกลางล�ำบาก
ใจมาก
ดิฉนั พยายามแก้ปัญหาด้วยการปรับพฤติกรรมลูกก่อน
(คิดเอาเองว่าไม้อ่อนดัดง่าย)
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โดยปรึ กษาผูเ้ ชี่ยวชาญทั้งในประเทศไทยและผูเ้ ชี่ยวชาญคนไทย
ในเยอรมนี เกี่ยวกับสภาวะสมาธิส้ นั และการสร้างพฤติกรรมเชิง
บวกให้กบั ลูกวัยรุ่ น ปั ญหาที่ตามมาซึ่งท�ำให้ปวดหัวมาก คือ
สามี พยายามยื่นมื อเข้ามาช่ วยโดยที่ ไม่มีความรู ้ ความเข้าใจทั้ง
ปั ญหาสมาธิส้ นั และฮอร์โมนวัยรุ่ น เขาเลือกใช้วธิ ีการรุ นแรงที่
เคยใช้ได้ในสมัย 50 ปี ที่แล้ว ซึ่งนอกจากไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาแล้ว
ยังท�ำให้ปัญหารุ นแรงมากยิง่ ขึ้น
เมื่อปรึ กษาเพื่อน บางคนบอกให้เข้าวัดไปสงบจิตใจ ในความ
รู ้สึกส่ วนตัวของดิฉนั การไปวัด ฟังธรรมะเป็ นการแก้ปัญหา
ที่ไม่ถูกจุด ฟังธรรมะแล้วท�ำให้จิตใจสงบลงก็จริ ง แต่รากเหง้า
ของปั ญหาไม่ได้รับการแก้ไข
ปั ญหายังคง
อยู่แ ละรอวัน ปะทุ เ หมื อ นภู เ ขาไฟที่ พ ร้ อ มจะ
ระเบิดขึ้นได้ตลอดเวลา บางคนบอกให้ลอง
ติดต่อส�ำนักงานเด็กและเยาวชน
(Jugendamt) ของเยอรมนีดู ตัวดิฉนั เองไม่เคยรู ้จกั ว่า
“ยูเก้นอัมท์” นี้มีหน้าที่อะไร จะช่วยเหลืออะไร
ครอบครัวเราได้บา้ ง เมื่อปรึ กษาสามี เขากลัว
อายคน กลัวเสี ยเงิน จึงไม่ได้ติดต่อไป ปั ญหา
ยืดเยื้อต่อไปอีก
ดิฉนั ลองแก้ปัญหาด้วยตนเองอีกรอบ (รอบที่
เท่าไหร่ ไม่รู้) โดยการจับเข่าคุยกัน 3 คน ให้
ระบายความรู ้สึกอัดอั้น และสิ่ งที่อยากให้อีก
ฝ่ ายท�ำ วิธีน้ ีดูเหมือนจะดีแต่แก้ไขปั ญหาได้
เพียงชัว่ คราว วันดีคืนดีปัญหาก็วนลูปกลับมา
ในรู ปแบบเดิม ๆ และรุ นแรงขึ้นเรื่ อย ๆ สภาพ
จิ ตใจของคนทุ กคนในครอบครั วอยู่ในขั้นแย่
มากถึงมากที่สุด

ดิฉนั ตัดสิ นใจบังคับสามีให้ติดต่อ Jugendamt เข้ามาช่วยเหลือ
ซึ่งการด�ำเนินการของ Jugendamt ในขั้นตอนแรก คือเข้ามา
สอบถามว่ามีปัญหาอะไร ต้องการให้ช่วยแบบไหน เราตกลง
กันว่าอยากให้ช่วยในการฟื้ นฟู ปรับพฤติกรรม และสภาพจิตใจ
คนในครอบครัว Jugendamt จึงส่ งเจ้าหน้าที่จิตวิทยาครอบครัว
เข้ามา โดยมีการนัดกันทุกอาทิตย์ พูดคุย และค่อย ๆ ปรับแก้
พฤติกรรมกันไป แต่ปัญหาดีข้ ึนเพียงระยะสั้น ๆ ลูกมีปัญหา
นอนไม่หลับตอนกลางคืน เล่นเกมส์เล่นมือถือไม่หลับไม่นอน
อยูไ่ ม่นิ่ง
Jugendamt จึงให้ไปปรับพฤติกรรมไฮเปอร์กบั นักจิตวิทยา
บ�ำบัดด้วยการซ้อมมวยอาทิตย์ละครั้ง แต่อาการก็ไม่ดีข้ ึน ปั ญหา
ระหว่างสามีและลูกหนักขึ้นเรื่ อย ๆ

ต่อมา ดิฉนั พาลูกไปพบจิตแพทย์ โดยหวังว่าจะมีการแก้ไข
ปั ญหาเรื่ องสภาวะสมาธิส้ นั ของลูก รวมทั้งปั ญหาทางสภาวะ
จิตใจและอารมณ์ของทุกคนในครอบครัว ระหว่างรอนัดพบ
จิตแพทย์ครั้งที่สอง เกิดเหตุการณ์ลูกควบคุมอารมณ์ตวั เองไม่ได้
ถึงขั้นท�ำร้ายร่ างกายตนเองและแม่ Jugendamt จึงนัดคุยเพื่อส่ ง
ลูกไปอยูท่ ี่บา้ นพักเยาวชน (Jugendheim) ก่อน ซึ่งที่นน่ั จะมีผู ้
เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเด็กและวัยรุ่ น คอยดูแลช่วยเหลือในเรื่ องการ
ปรับตัว ปรับพฤติกรรม การเรี ยน และให้เด็กมีส่วนร่ วมในการ
สร้างเป้าหมายในอนาคตส�ำหรับตัวเอง โดยเจ้าหน้าที่จะพาทั้ง
ครอบครัวไปดูที่พกั แต่ละที่ ก่อนตัดสิ นใจว่าจะให้ลูกไปอยู่
Jugendheim หรื อไม่

ณ วันนี้ ปัญหาของครอบครัวดิฉนั ได้รับการแก้ไขและดีข้ ึนระดับหนึ่ง แต่ยงั ไม่ท้ งั หมด
ขณะนี้ลูกยังอยูใ่ นความดูแลของ Jugendamt จนกว่าเจ้าหน้าที่ของ Jugendheim และแม่จะ
เห็นพ้องต้องกันว่าเด็กสามารถปรับตัวได้ดี และสามารถกลับมาอยูร่ ่ วมกับครอบครัวได้
ขอให้เพื่อน ๆ ทุกท่าน เผชิญปั ญหาทุกอย่างในชีวติ ด้วยสติและสตรองนะคะ

2018

ธาราสัมพันธ์

33

คนสองบ้าน
			
			

โดย นันทวรรณ บลัตซ์

เบื่อเยอรมนีจริ ง ๆ...

ค

จะออกไปจ่ายตลาด เราจะต้องเผชิญกับสภาวะรถติดทุกเช้าเลย
สิ นะ ผูค้ นคงจะพลุกพล่าน ไปไหนก็ตอ้ งระวังกระเป๋ า ความมี
น�้ำใจในหมู่เพื่อนบ้านก็ลดน้อยลง อยูบ่ า้ นติดกันมาหลายปี แล้ว
ก็ยงั ไม่รู้จกั กัน ไม่เคยคุยกันเลย อากาศคงร้อนอบอ้าว แล้วก็
นึกถึงภาพตอนนัง่ อยูใ่ นรถที่เปิ ดกระจกลงไม่ได้ ทั้งกลิ่นน�้ำมัน
และแล้ว สิ่ งที่เคยหวังก็เป็ นจริ ง สามีตอ้ งย้ายกลับไปรับต�ำแหน่ง ทั้งควันขาวเทาในอากาศ ไอร้อน ๆ ของคอนกรี ต มลภาวะใน
งานที่กรุ งเทพ ฯ ในที่สุดฉันก็จะได้กลับเมืองไทยอย่างที่ฝันแล้ว หมู่บา้ นที่อยูก่ เ็ หมือนจะเป็ นพิษมากขึ้น จนท�ำให้อยากจะใส่
หน้ากากอนามัยออกไปเดินข้างนอกบ้าน
สิ นะ
นับวันที่จะเดินทาง ใกล้เข้ามาทุกที อีกสี่ เดือน ฉันต้องเริ่ มเก็บ
ของ อีกสามเดือน ต้องท�ำเรื่ องย้ายโรงเรี ยนลูก ย้ายส�ำมะโนครัว นี่คือเยอรมนีที่ฉนั รัก นี่คือบ้านที่น่าอยู่ บ้านที่สภาพอากาศเหน็บ
หนาวแทบจะขาดใจ แต่พอใส่ เสื้ อผ้าหนา ๆ
วุน่ วายเหลือเกินชีวติ เรา
ถึงวันนี้ เหลืออีกแค่สองเดือน... อาทิตย์ที่แล้ว ฉันต้องกลับไป เปิ ดเครื่ องท�ำความร้อน ฉันก็อบอุ่น และอุ่นมากขึ้นเมื่อสามีและ
ลูกกลับบ้าน และที่สำ� คัญฉันรู ้สึกปลอดภัย ผูค้ นชาวเยอรมันยิม้
ติดต่อธุระเรื่ องโรงเรี ยนของลูก ๆ ที่กรุ งเทพฯ
ยาก แต่พวกเขาก็จริ งใจ พูดขาวเป็ นขาว ด�ำเป็ นด�ำ ไม่ตอ้ งกลัวว่า
กลับมาถึงเยอรมนีคราวนี้ ฉันรู ้สึกถึงความผิดปกติข้ ึนในใจของ จะกริ้ วโกรธกัน...
ฉัน รอบตัว รอบบ้าน รอบเมือง มันดูสว่าง แปลกตา
นาทีน้ ี ฉันนัง่ เงียบ ๆ คนเดียว คิดทบทวน
ฉันจะไปจากที่นี่จริ ง ๆ แล้วหรื อนี่...
เช้านี้ ท�ำไมรู ้สึกใจหาย ภาพของอนาคต ที่บา้ นใหม่ในกรุ งเทพฯ ฉันรักเยอรมนีเข้าแล้วนี่
ผุดขึ้นมาในหัว ถ้าเราตื่นนอนมาตอนเช้า ๆ แบบนี้ เราจะได้ยนิ ใช่... ฉันรักประเทศเยอรมนีจริ ง ๆ ด้วย!
เสี ยงนกร้องเหมือนตอนนี้หรื อเปล่าหนอ?
วามคิดนี้ อาจจะมีอยูใ่ นใจของคนบางคน เมื่อไหร่ จะได้
กลับไปไทยนะ เมื่อไรจะร้อนเสี ยที หนาวจะแย่แล้วนะ
เบื่ออาหาร ผักผลไม้เดิม ๆ จ�ำเจเหลือเกิน กลับไทย หาอาหารรับ
ประทานง่าย งานบ้านก็มีคนช่วย วัน ๆ ก็ไม่ค่อยเหนื่อยนัก

จะมีใคร เคยมีความคิดแบบฉันบ้างไหมนะ?
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ข่ าวกิจกรรม
ก�ำหนดการกงสุ ญสั ญจรปี 2561

สมาคมธาราขอแสดงความยินดีกบั พีไ่ ก่ – อรดี ไคลุส ที่ได้รับการยกย่องเป็ น
อาสาสมัครดีเด่ นแห่ งชาติ ประจ�ำปี 2560 จากส�ำนักงานคณะกรรมการส่ ง
เสริ มการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ ด้านอาสาสมัครต่อเนื่อง ตั้งแต่ ปี 2550
อาทิ เช่น งานด้านครู อาสาสอนภาษาไทยให้เด็กลูกครึ่ งไทย, ด้านล่ามอาสา
ความช่วยเหลือแก่คนไทยในเรื่ องกฏหมาย รวมทั้งยังด�ำรงต�ำแหน่งประธาน
สมาคมธาราระหว่างปี 2558-59 และจัดกิจกรรมสัมมนามากมายเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพคนไทยในเยอรมนี

13 พ.ค. 2561 ฝ่ ายแรงงาน ประจ�ำสถาน
เอกอัครราชทูต ณ กรุ งเบอร์ลิน จัดโครงการ
นักส่ งเสริ มสุ ขภาพแบบองค์รวมไทยสัปปา
ยะ ระดับ 1 ณ วัดพุทธบารมี เมืองฮัมบวร์ก
สมาชิกสมาคมธาราหลายคนมีโอกาสเข้าร่ วม
การอบรมด้วย โดยใช้เวลาทั้งสิ้ น 9 วัน แบ่ง
เป็ นภาคเช้า เรี ยนทฤษฎี สรี ระวิทยา ประวัติ

ความเป็ นมาของการนวดไทย ตลอดจนทฤษฎี
แพทย์แผนไทย และสมุนไพรไทยที่เกี่ยวข้อง
กับการนวดไทย ส่ วนภาคบ่ายเป็ นการเรี ยน
การนวดเชลยศักดิ์ และนวดราชส�ำนัก ผูเ้ ข้า
ร่ วมอบรมได้รั บ ประโยชน์ อ ย่ า งมากและ
สามารถน�ำไปต่ อยอดอาชี พนวดที่ ตนเองท�ำ
อยูแ่ ล้วได้เป็ นอย่างดี
2018
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15.09.2017-17.09.2017

งานประชุมสามัญประจ�ำปี 2017

พี่เล็ก (สุ ชาดา ไบเยอร์)
ได้รับการเลือกตั้งเป็ นประธานสมาคม
คุณไก่ (อรดี ไคลุส) เป็ นรองประธาน
และพี่ตุ่ม (จิระพรรณ ออคเคอร์)
ต�ำแหน่งเหรัญญิก

17.10.2017

และการเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ ที่เมือง Berlin

4.11.2017

ธาราสัมพันธ์

Telefonkonferenz
THARA Teamwork

25.11.2017

พี่เล็กกับน้องดาว (สุ ชาดา ไบเยอร์ และ สุ ภตั รา โบรเมิร์ต)
เข้าร่ วมสัมนาเชิงปฏิบตั การ ของ AKF ที่เบอร์ลิน
เรื่ องอิทธิพล ของวัฒนธรรมและความเชื่อที่มี ต่อสุ ขภาพของผูห้ ญิง

36

เวลาสองทุ่ม

2018

น้องนก (มนทกานต์ ชนะศุภวัฒน์) เข้าร่ วมงานประชุมเชิง
ปฏิบตั ิการ MiToo ของ DaMigra ทีี Frankfurt
เนื่องในวันรณรงค์ยตุ ิความ รุ นแรงต่อเด็กและสตรี

7.12.2017

16.12.2017
น้องดาว (สุ ภตั รา โบรเมิร์ต)
เข้าร่ วมรับฟังการอภิปรายหัวข้อ
กฏหมายควบคุมการค้าประเวณี
ณ บ้านหญิง เบอร์ลิน

พี่ตุ่ม (จิระพรรณ ออคเคอร์) เข้าร่ วมงานสรุ ปปิ ดโครงการ
MUT-Projekts DaMigra ที่เมือง Halle

27.12.-29.12.2017

การประชุมทีมงานเชิงปฏิบตั ิการ

Mut und Maß
ที่เมือง Paderborn

21.-23.02.2018

15.-17.6.2018

พี่จิ๊บ (มนสุ นีต์ ิ สักการ์เวช)
เป็ นตัวแทนสมาคมเข้าร่ วมงานสัมมนา
การรวมเครื อข่ายกรมสอบสวนคดี dsi เพื่อ
ป้องกัน อาชญากรรมคดีพิเศษที่ จ.ชลบุรี

16.-18.3.2018

การประชุมทีมงานเชิงปฏิบตั ิการ
Teamwork ที่เมือง Nürnberg

งานประชุมสามัญประจ�ำปี 2018
เมือง Hamburg
2018
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แรงบันดาลใจและค�ำแนะน�ำในการ
ประกอบอาชีพนวดไทยในเยอรมนี
โดย พรพรรณ วิงเคลมานน์
แรงบันดาลใจที่ทำ� ให้ฉนั กลับไปบ้านเกิดเมืองนอน ขวนขวาย
ร�่ำเรี ยนการนวดไทยเมื่อ 10 ปี ที่แล้ว และเปลี่ยนมายึดอาชีพ
หมอนวดอย่างเต็มตัว จนได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าที่เข้ามา
รับบริ การมากพอสมควร เกิดมาจากประสบการณ์ของตัวเอง
กล่าวคือ ฉันปวดแขน ปวดมากเสี ยจนยกไม่ข้ ึน ตายล่ะ… จะท�ำ
อย่างไรดี มันช่างทรมานอะไรขนาดนี้นะ
เดชะบุญที่ฉนั ได้เจอหมอนวดที่ดี ป้าหมอนวด (นวดเทวดา
ส�ำหรับฉัน) ลูกสาวแกเชิญมาเที่ยวที่เยอรมนีเป็ นเวลา 3 เดือน
ระหว่างที่ป้าอยูท่ ี่เยอรมนีน้ นั เราเจอกันเกือบทุกวันอาทิตย์เพราะ
นัดกินข้าวกันตามบ้านนั้น บ้านนี้ แต่กแ็ ค่ไปกินกันเฉย ๆ ไม่ได้
ให้แกนวดให้ ทั้ง ๆ ที่ป้าแกก็บอกว่าแกเป็ นหมอนวด เพราะตัว
ฉันเองกลัวการนวด ไม่เคยโดนนวดมาก่อน ไม่รู้ดว้ ยซ�้ำว่านวด
ไทยมันเป็ นอย่างไร และดีอย่างไร จนกระทัง่ รู ้สึกทนกับความ ๑.
เจ็บปวดไม่ไหว เพราะฉันต้องใช้แขนท�ำงานทุกวัน ไหนจะงาน
บ้าน ไหนจะงานประจ�ำ (แม่บา้ นโรงแรม) ในที่สุด ฉันตัดสิ นใจ ๒.
โทรหาป้าเพื่อนัดนวด จ�ำได้วา่ ก่อนแกบินกลับเมืองไทยแค่สอง
๓.
วัน (เกือบไม่ได้นวดเสี ยแล้วสิ เรา)
โอ้โห... ปาฏิหารย์มีจริ ง! ป้านวดให้ 2 ชัว่ โมง แขนที่
เคยยกไม่ข้ ึนกลับหายเป็ นปลิดทิ้ง และสบายเนื้อสบายตัวอย่างที่
ไม่เคยรู ้สึกอย่างนี้มาก่อน นวดไทยช่างมหัศจรรย์อะไรอย่างนี้!
ความคิดหนึ่งแล่นเข้ามาในหัว ถ้าฉันสามารถท�ำให้คนอื่นมีความ
สุ ข และบรรเทาอาการเจ็บป่ วยของเขาได้อย่างที่ป้าท�ำให้ฉนั ได้
คงจะดีไม่นอ้ ย ฉันจึงตัดสิ นใจกลับไปเรี ยนนวดที่ประเทศไทย ๔.
เมื่อเริ่ มมาท�ำอาชีพหมอนวด อุปสรรคในการท�ำงาน
ก็มีบา้ ง เช่น ชาวเยอรมันส่ วนมากยังไม่ให้การยอมรับและไม่
เข้าใจในศาสตร์การนวดของไทยเราเท่าที่ควร ตามกฎหมายของ
เยอรมันนวดไทยจัดอยูใ่ นหมวดของการนวดผ่อนคลาย (Wellness Massage) แต่ถา้ หมอนวดไทยสามารถพิสูจน์ให้เขายอมรับ
ได้ว่าศาสตร์ การนวดของไทยเรานั้นสามารถรั กษาหรื อบ�ำบัด
อาการ เจ็บป่ วยของโรคบางอย่างได้ดว้ ยก็จะเป็ นการดี แม้เราจะ
ไม่สามารถป่ าวประกาศได้กต็ าม ส�ำหรับพี่ ๆ หรื อน้อง ๆ ที่อยาก
จะยึดอาชีพหมอนวดไทยให้เป็ นที่ยอมรับของชาวเยอรมัน ฉันมี
ค�ำแนะน�ำดังนี้ค่ะ
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๕.
๖.

ไม่มองว่าอาชีพหมอนวดเป็ นอาชีพที่ต่ำ� ต้อย จงภูมิใจ
ในอาชีพที่เราท�ำ
หมัน่ ศึกษาหาความรู ้ฝึกฝนเพิ่มเติมในเรื่ องของทักษะ
การนวดอยูเ่ สมอ ไม่หยุดนิ่งอยูก่ บั ที่
ควรมีความรู ้ภาษาเยอรมันบ้าง เพื่อที่เราจะสามารถ
สื่ อสารและสนทนาโต้ตอบกับลูกค้าได้ ซึ่งในปั จจุบนั
มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ภาษา
เยอรมัน จึงควรเข้ารับการฝึ กอบรมบ้างตามโอกาสที่
อ�ำนวย เช่น ค่ายภาษาเยอรมันทางหัตถเวช ซึ่งเป็ นการ
จัดร่ วมกันของส�ำนักงานแรงงานแห่งกรุ งเบอร์ลิน และ
สมาคมไทยสปาแห่งเยอรมนี
ควรมีความรู ้และหมัน่ ศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายที่		
เกี่ยวข้องกับงานอาชีพนวดของเรา
ใส่ ใจในการให้บริ การแก่ลูกค้า
ซื่อสัตย์ต่ออาชีพหมอนวด

สุ ดท้ ายนี้ ฉันอยากบอกให้ ทุกคนทีเ่ ป็ นหมอนวดอยู่แล้ ว หรื อ
อยากจะเป็ นหมอนวดว่ า การนวดไทย หรื อ Thai Massage นั้น
เราเอาชื่ อเสี ยงของประเทศมาเป็ นประกัน ไม่ มศี าสตร์ นวดของ
ประเทศใดทีม่ เี อกลักษณ์ โดดเด่ นเท่ านวดไทย ดังนั้น เรามาช่ วย
กันท�ำให้ “นวดไทยเกรียงไกรไปทัว่ โลก” กันนะคะ

กิจกรรมเสื้ อของสมาคม

ทีมจัดหาทุนของสมาคมธารา น�ำโดยน้องอร
และน้องแอร์จาก Duisburg ได้ทุ่มเทเวลาให้
กับการออกแบบเสื้ อทีมให้กบั สมาคม เพื่อเป็ น
สัญลักษณ์ของความเป็ นหนึ่งน�้ำใจเดียวกัน

นอกจากนี้ น้องทั้งสองยังท�ำโครงการจ�ำหน่าย
เสื้ อเชิ้ ตให้กบั สมาชิ กและผูส้ นใจทัว่ ไปในราคา
20 ยูโร โดยรายได้ท้ งั หมดเพื่อสนับสนุนกิจกรรม
บ�ำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่ วนรวมของสมาคม สนใจ
สัง่ ซื้อได้ที่ Info@tharaverein.de มีจำ� นวนจ�ำกัด
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พีค่ ะ ใครก็ได้ ช่วยหนูหน่ อยค่ ะ…..
หนูแต่งงานมาอยูเ่ ยอรมันปี นี้เข้าปี ที่ 4 สามีเกษียณอายุแล้ว อาศัยอยูใ่ นบ้านของลูกสามี (สามีซ้ือบ้าน
แต่โอนเป็ นชื่อลูกก่อนแต่งงาน) เริ่ มแรกไม่ได้ทำ� งานไปเรี ยนภาษาอย่างเดียว สามีโอนเงินค่าใช้จ่าย
เข้าบัญชีส่วนตัวให้ทุกเดือน เดือนละ 400 ยูโร หลังจากเรี ยนภาษาจบได้เปิ ดร้านนวดที่บา้ นเป็ นชื่อ
ของหนูเอง ในเดือน พ.ค 2016 หนูได้โอนเงินผ่านธนาคารกลับไทยเพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายของลูกที่ไทย 3 ครั้ง ในช่วงเวลาสองปี ครั้ง
แรก - 1200 ยูโร ครั้งที่ 2 -1600 ยูโร ส่ วนครั้งที่ 3 ปี 2017 - 1000 ยูโร
ปั ญหาของหนูตอนนี้ คือ มีผหู ้ ญิงไทยที่รู้จกั กันพูดจายุยงสามีให้เคลือบแคลงใจว่าหนูนวดแอบแฝงท�ำให้มีปัญหาในครอบครัว ทั้ง
ที่ร้านอยูใ่ นบ้านและสามีอยูด่ ว้ ยทุกครั้งที่หนูทำ� งาน สามีชวนทะเลาะหาเรื่ องฟ้องหย่าและจะปิ ดร้านนวดโดยอ้างว่า กลัวถูกตรวจ
สอบเรื่ องภาษีเพราะหนูโอนเงินกลับไทย หนูตดั สิ นใจไม่รับลูกค้าที่สามีไม่ชอบ ยอมขาดรายได้ ตอนนี้สามีเปลี่ยนกุญแจห้องนวด
หนูไม่สามารถเข้าไปท�ำงานในร้านได้ ระยะหลังสามีกบั ผูห้ ญิงไทยมีนดั พบเจอกันบ่อยขึ้น ไม่นานนี้ สามีชวนไปงานสังสรรค์ตอน
เย็นด้วยกัน แต่พอตอนเช้าสามีบอกไม่ตอ้ งไปแล้ว เพราะผูห้ ญิงไทยคนนั้นบอกว่าไม่เชิญหนู สามีออกจากบ้านและล็อกกุญแจคา
ไว้ที่ประตู ท�ำให้หนูไม่สามารถไขกุญแจออกไปจากบ้านได้ หนูไม่รู้จะท�ำอย่างไรดีกบั สถานการณ์แบบนี้ จึงเขียนหาพี่
1.
2.
3.

4.
5.

6.

7.
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เกีย่ วกับภาษีหนูจะมีความผิดมั้ยคะทีห่ นูโอนเงินกลับไทยหลายครั้ง
การโอนเงินกลับไทยโดยผ่านธนาคาร โดยที่มีเงินค่าเลี้ยงดู เข้าบัญชีจากสามีทุกเดือนเป็ นระยะเวลาประมาณ 3 ปี สามารถ
พิสูจน์ที่มาของเงินได้ ไม่ใช่ปัญหา
ชื่ อร้ านเป็ นชื่ อของหนู สามีหนูสามารถไปแจ้ งยกเลิกกับทาง Stadtamt , Finanzamt และ Steuerberater ได้ ไหมคะ
สามีไม่สามารถท�ำอะไรได้ยกเว้นแต่วา่ คุณได้เซ็นชื่อมอบอ�ำนาจให้สามีจดั การแทน ดังนั้นต้องตรวจสอบให้ดีวา่ สามีเคย
ให้เซ็นอะไรบ้าง
สามีเปลีย่ นกุญแจล็อกประตูห้องนวด หนูจะท�ำอะไรได้ บ้างเพื่อทีจ่ ะสามารถท�ำงานได้
ถ้าต้องการท�ำงานนวด น้องแจ้งปิ ดกิจการและไปสมัครเป็ นพนักงานนวดร้านอื่น ผลดีคือไม่ตอ้ งรับผิดชอบงานเอกสาร
ของร้านของตัวเอง หรื อหนทางที่ 2 คือไปติดต่อที่ Stadtamt แก้ไขเพิ่มเติมว่าท�ำ Mobile massage ด้วย เป็ น Selbständig รับ
ผิดชอบในการจ่ายภาษีรายได้เอง ซึ่งน้องก็ตอ้ งคล่องเรื่ องการท�ำบัญชีและเอกสาร หากไม่มีใครช่วย
สามีข่ ูว่าจะฟ้ องหย่ า เค้ าสามารถท�ำได้ หรื อไม่ คะ
ชีวติ คู่เมื่ออยูด่ ว้ ยกันไม่ได้ ไม่มีความสุ ข ทุกคนก็มีสิทธ์หย่า
ขั้นตอนในการหย่ า ใช้ ระยะเวลานานแค่ ไหนคะ หนูจะต้ องย้ ายออกจากบ้ านหรื อเปล่ า
โดยกฏหมายแล้วถ้าเป็ นการหย่าแบบสมัครใจ ไม่มีเรื่ องการท�ำร้ายร่ างกาย ต้องแยกกันอยูอ่ ย่างน้อยหนึ่งปี และแน่ใจ		
ว่าการสมรสนั้นล้มเหลว และจะไม่กลับมาใช้ชีวติ คู่กนั อีก การหย่าในกรณี ที่ไม่มีลูกด้วยกัน ไม่มีพนั ธะหนี้สิน ทรัพย์สิน
ฯลฯ เมื่อแยกกันอยูแ่ ล้ว เรื่ องอาจจะเร็ วขึ้นถ้าทั้งสองฝ่ ายตกลงกันได้ แต่หากมีการท�ำร้ายร่ างกายร้ายแรง ก็อาจจะได้รับการ
ตัดสิ นให้หย่าจากศาลได้ได้ก่อน 1 ปี
ถ้ าหนูยงั ต้ องอยู่ในบ้ านกับสามี แล้ วสามีลอ็ กกุญแจประตูหน้ าบ้ านแล้ วคากุญแจไว้ เพื่อไม่ ให้ หนูสามารถออกจากบ้ านได้
หนูควรจะท�ำยังไงดีคะ
การปิ ดกุญแจขังน้องอยูใ่ นบ้าน ละเมิดสิ ทธิมนุษยชน เป็ นการใช้ความรุ นแรงทางด้านจิตใจ ซึ่งเป็ นการกระท�ำที่ผดิ
กฏหมาย หากเป็ นการกระท�ำโดยเจตนาน้องสามารถแจ้งต�ำรวจเพื่อเป็ นหลักฐานในอนาคตในกรณี ที่ตอ้ งมีการฟ้องหย่า
หนูสามารถขอความช่ วยเหลือในด้ านกฎหมายจากหน่ วยงานไหนบ้ างคะ
ควรโทรแจ้งต�ำรวจในกรณี เกิดเหตุการรุ นแรง
สมาคมธารา ให้ขอ้ มูลพื้นฐานเบื้องต้นเท่านั้น
น้องควรจะหาทนายเพื่อด�ำเนินการช่วยเหลือทางด้านกฏหมายขั้นต่อไป
อย่ างไรก็ตาม ป้ ายุ้ยใจเย็น ก็ขอให้ น้องเข้ มแข็ง มีสติ แก้ ปัญหาชีวติ อย่ างเป็ นระบบต่ อไปนะคะ
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ปรัชญาในการใช้ ชีวติ ของ
น้ อง ๆ ในทีมงานธารา
พัฒนาตนเองอยูส่ ม�่ำเสมอ แต่ไม่
ฟุ้งเฟ้อเกินจ�ำเป็ น พักบ้างบางคราว
และบ�ำเพ็ญตนให้เป็ นประโยชน์ต่อ
ผูอ้ ื่นเท่าที่โอกาสจะอ�ำนวย โดยไม่
ให้ตนเอง ครอบครัวและผูอ้ ื่นเดือด
ร้อน มีขอบเขต

สุ ข ทุกข์ อยูก่ บั เราไม่นาน
ขึ้นอยูก่ บั ว่าเราจะอยูอ่ ย่างไร
กับสุ ขและทุกข์ สติ ความเข้มแข็งและความ
อดทน จะท�ำให้เราสามารถอยูร่ ่ วมกับสุ ขและ
ทุกข์ อย่างเป็ นสุ ขและมีทุกข์นอ้ ยที่สุด
นิษฐ์ นิภา เอ็กซ์ เนอร์ (ยุ้ย)

มนตกานต์ ชนะศุภประวัติ (นก)

ใช้ ชีวติ แบบพอเพียง
ช่ วยเหลือเพื่อนบ้ างตาม
โอกาสจะช่ วยกันได้
รัตนาภรณ์ แกร์ ฮาร์ ด (นก)

การร้องไห้ อาจเอาชนะใจใครบางคนได้ แต่การยิม้ แย้ม
เอาชนะใจคนได้เกือบทั้งโลก เพราะฉะนั้น จงท�ำให้ตนเอง
สดใส เริ่ มได้ดว้ ยการยิม้ ให้ตนเอง เราท�ำให้คนอื่นสดใสได้
ด้วยการยิม้ ให้เขา การยิม้ ไม่ตอ้ งลงทุนอะไรเลย แต่สร้างความ
สดใสชื่นใจได้มากทั้งต่อตัวเราเองและต่อผูอ้ ื่น นอกจากนั้น
จงท�ำตนให้เป็ นคนที่รู้จกั การให้ ไม่วา่ จะเป็ นการให้โอกาสผู ้
อื่น หรื อให้คืนกลับสังคมที่เราอาศัยเมื่อเรามีโอกาส โดยไม่คิด
หวังสิ่ งตอบแทน เป็ นบุญกุศลอันยิง่ ใหญ่ที่ทำ� ให้รู้สึกดีมีความ
สุ ขทั้งผูใ้ ห้และผูร้ ับ
			

ปิ ดทองหลังพระ - การท�ำสิ่ งดี ๆ หรื อคิดดี เราไม่จำ� เป็ นต้องแสดงออกหรื อ
ป่ าวประกาศให้คนอื่นรับรู ้เสมอไปถ้าความดีน้ นั ท�ำให้เราเป็ นสุ ขอย่างแท้จริ ง
ถ้าทุกคนท�ำความดี แต่คนอยากให้คนอื่นรับรู ้ เห็นแต่ความดีที่ตนเองได้ทำ�
สังคมนั้นก็จะเกิดความวุน่ วาย ไม่สงบสุ ข เพราะจะเกิดการแก่งแย่ง ชิงดี ชิง
เด่นกัน ความดีที่แท้จริ งในมุมมองของหนูคือ การท�ำความดีโดยไม่สนใจว่า
ใครจะเห็นหรื อรับรู ้ เพราะมันคือความดี เป็ นความเสี ยสละที่แท้จริ ง โดยไม่
หวังผลตอบแทน ต่อให้ไม่มีคนเห็น เราก็จะมีกำ� ลังใจในการท�ำความดีเสมอ
เพราะผลแท้จริ งที่ได้น้ นั ก็คือ ความสุ ขทางใจ ความสงบในการด�ำเนินชีวติ
					

ณัจฉรียา โครน (อ๊ อด)

สุ จริ ัตน์ ชเตียร์ (จิบ๊ )

สิ่ งใดทีเ่ ราไม่ ชอบ
จงอย่ าท�ำกับคนอื่น
ชนัฏฐา พลเดช (ปัท)

