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ปี
น้ีสมาคมธาราเขา้สู่ปีท่ี 27 ถา้เปรียบเป็นคน กเ็ป็นสาว สวย มัน่ใจ 

แต่กผ็า่นร้อนผา่นหนาวมาอยา่งยาวนาน แสดงใหเ้ห็นถึงความ

แขง็แกร่ง อดทน และจิตใจท่ีแน่วแน่มัน่คง

 สมาคมธารามีการเปล่ียนแปลงภายในมากมาย และเดินทางมา

ถึงจุดท่ีตอ้งกลบัมาทบทวนตวัเองวา่ ธาราจากเป็นจุดศูนยก์ลางกระจาย

ขอ้มูลข่าวสาร ช่วยเหลือชาวไทยในเยอรมนี และสนบัสนุนการเกิดใหม่

ขององคก์รเพื่อช่วยเหลือตนเองในทอ้งถ่ินต่าง ๆ นั้น เสน้ทางท่ีจะกา้วเดิน

ต่อไปจะไปในทิศทางใด ท่ามกลางการเปล่ียนไปของโลก ของชาวไทยใน

เยอรมนีท่ีทุกคนมีโทรศพัทมื์อถือ มีอินเตอร์เน็ท เขา้ถึงขอ้มูลไดม้าก และมี

องคก์รต่าง ๆ มากมายกระจายตวัอยูท่ ัว่ประเทศเยอรมนีแลว้

 น่ายนิดีเหลือเกินท่ีคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ ภายใตก้ารน�า

ของพี่เลก็ – สุชาดา ไบเยอร์ ตระหนกัถึงความส�าคญัขอ้น้ีดี และเห็นวา่ไม่

วา่ทิศทางของธารานั้นจะไปในทางใด ส่ิงท่ีส�าคญัท่ีสุดคือ เสน้ทางนั้นจะ

ตอ้งมาจากความเห็นพอ้งตอ้งกนัของสมาชิกธาราเอง หาใช่การประดิษฐค์ �า

สวยหรูเองของกรรมการบริหาร และกา้วต่อไปจะมัน่คงได ้ ยอ่มตอ้งมาจากคุณภาพและความเขา้ใจของสมาชิก  จึงจดั

ใหมี้การอบรมเร่ืองการท�างานอาสาสมคัรเพื่อสร้างบุคลากรรุ่นใหม่ ท่ีเตม็ใจ เขา้ใจ ท่ีจะเขา้มาท�างานและร่วมสร้าง

พนัธกิจใหม่ ๆ ไปดว้ยกนั

 ธาราสมัพนัธ์ท่ีทุกท่านถืออยูใ่นมือเล่มน้ี มุ่งเนน้ไปท่ีการรวบรวมเน้ือหาจากการอบรมดงักล่าว ดว้ยหวงัวา่จะ

เป็นประโยชนใ์หก้บัสมาชิกท่ีสนใจจะมาร่วมสร้างธารายคุใหม่เพื่อกา้วเดินไปดว้ยกนั นอกจากนั้นยงัมีบทความสรุป

เร่ือง ระเบียบอียวูา่ดว้ยเร่ืองการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล ท่ีก�าลงัจะมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่ 25 พ.ค. 2018  โดยคุณบุญมา ท่ี

ตอบทุกขอ้ขอ้งใจใหก้บัพวกเราท่ีมีไลฟ์สไตลผ์กูอยูก่บัโลกดิจิตอล โซเชียลมีเดียเพิ่มข้ึนทุกวนั 

 และเช่นเคย เรามีบทสมัภาษณ์พี่รุ่นเก๋า คนไทยในเยอรมนีท่ีน่าสนใจ รวมถึงประเดน็ปัญหาท่ีเพื่อนสมาชิกได้

ประสบพบเจอมาแบ่งปัน แนะน�า และเพื่อเป็นอุทาหรณ์ (ใหก้บัสมาชิกท่านอ่ืน ๆ) เราหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่ทุกท่านจะได้

ประโยชนจ์ากเน้ือหาในเล่ม ท่ีพวกเราทุกคนตั้งใจจดัท�า 

 ร่วมเป็นส่วนหน่ึงของธารา และกา้วสู่ยคุใหม่ไปดว้ยกนันะคะ

        

        
        
        โสภาพร ควร์ซ

               บรรณาธิการ

Vorwort  จากใจ บ.ก. 
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ทิศทางนโยบายและกิจกรรม

สุชาดา ไบเยอร์

ส่ิงหน่ึงท่ีผกูเช่ือมความสัมพนัธ์ของสมาชิกของสมาคมธาราไว้

ไม่เปล่ียนแปลงตลอดระยะเวลา 27 ปี คือ

ความรักและศรัทธาในความเสียสละของทีมงานและสมาชิกท่ี

มีเป้าหมายเดียวกนัคือ อยากช่วยเหลือสงัคมไทยในต่างแดนให้

อยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุขและประสบปัญหานอ้ยท่ีสุด หลาย

คร้ังเราตอ้งผา่นช่วงท่ีตอ้งต่อสูก้บัความทอ้แท ้ เหน่ือยลา้ ขาด

ก�าลงัใจ นอกจากนั้น สภาวะสงัคมและลกัษณะของปัญหารอบ

ตวักเ็ปล่ียนไป แมก้ระทัง่ทีมงานท่ีจะทุ่มเทใหก้บังานอาสากมี็

จ�านวนนอ้ยลง

การจะขบัเคล่ือนใหธ้าราเดินไปขา้งหนา้อยา่งราบร่ืนไม่ใช่เร่ือง

ง่าย หากเราไม่เร่ิมหนักลบัมาดูแลตนเอง พฒันาแนวคิด และ

บุคลิกภาพของตวัเราเองใหมี้ความสุข ฝึกการท�างานอาสาร่วม

กนัอยา่งราบร่ืน รู้จกัใหก้�าลงัใจซ่ึงกนัและกนั ใหอ้ยูใ่นสงัคม

ต่างแดนไดอ้ยา่งเขา้ใจกนั แลว้กา้วออกไปช่วยเหลือสงัคมอยา่ง

มีระบบ 

เหล่าน้ีคือเหตุผลในการสร้างนโยบายส่งเสริมกิจกรรมพฒันา

บุคลิกภาพแก่ทีมงาน สมาชิกและผูส้นใจ ในหวัขอ้เร่ือง “ความ

กลา้หาญทางจริยธรรมและขอบเขตในการช่วยเหลืองานอาสา”

กบัหวัขอ้เร่ือง “มนุษยสมัพนัธ์ในการท�างานเป็นทีมและการ

ส่ือสารระหวา่งทีม” ทางสมาคมไดจ้ดัการสมัมนาสองหวัขอ้

น้ีแก่ทีมงานเม่ือไม่นานน้ี และสรุปผลของกิจกรรมไดอ้ยา่ง

ชดัเจนวา่ ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมเขา้ใจตนเองและเพ่ือนร่วมทีมมาก

ข้ึน มีความตอ้งการและความพร้อมท่ีจะเปล่ียนแปลงตนเอง มี

ความกลา้และแรงจูงใจท่ีจะออกมาช่วยเหลือสงัคมมากข้ึน ท่ี

ส�าคญัคือ ทุกคนเห็นวา่กิจกรรมเช่นน้ีควรจดัใหก้บัหมู่สมาชิก

และชุมชนไทยในต่างแดนของเรา ซ่ึงจะส่งผลใหชุ้มชนของเรา

น่าอยูแ่ละเขม้แขง็ข้ึนไดอ้ยา่งแน่นอน

นอกจากการพฒันาบุคลิกภาพของทีมงานและสมาชิกแลว้  เรา

ยงัควรส่งเสริมการท�างานร่วมกบัสมาคมและองคก์ร อ่ืน ๆ ทั้ง

ของเยอรมนีและไทย  การส่งเสริมกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน ์ไม่

วา่จะเป็นกิจกรรมของสมาคมใดกต็าม ยอ่มเป็นผลดีต่อสงัคม

ส่วนรวม และหากมีการประสานงานหรือใชป้ระโยชนจ์ากการ

ช่วยเหลือของหน่วยงานภาครัฐบาลของเยอรมนีใหม้ากท่ีสุด 

กย็ิง่จะเป็นผลดีต่อสมาคมและชุมชนของเราอยา่งยิง่ 

กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพแก่ทีมงาน

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

กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพแก่ทีมงาน

Teamwork - work together  - Nürnberg 16.-18.03.2018
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Chiraphan
Ocker 

จิระพรรณ ออคเคอร์

Kassenwart

เหรัญญิก

München

Niran 
Hakrasung

นิรัญ หากระสัง

Kassenprüfer

ผู้ตรวจสอบบัญชี

Frankfurt

Suchada
Beyer

สุชาดา ไบเยอร์

1. Vorsitzende

ประธาน

Paderborn

Oradee 
Kailus

อรดี ไคลุส

2. Vorsitzende

รองประธาน

Hamburg

Montakan Chanasupphawat
มนตกานต์ ชนะศุภประวัติ

Medien

Gießen

Nongnut Ebeling
นงศ์นุช เอเบอร์ลิง

Hamburg

Pornphan Winkelman
พรพรรณ วิงเคลมานน์

กิจกรรมด้านสุขภาพ, แรงงาน, สวัสดิการ
ของคนไทยในต่างแดน

Bremen

กรรมการ



ทมีงานทุกท่าน ทั้งทีม่ช่ืีอและไม่ได้เอ่ยช่ือ ณ ทีนี่ ้ ล้วนเป็นสมาชิกทีร่่วมมือร่วมใจกนัช่วยเหลืองานสมาคม

ของเราโดยไม่ได้รับผลตอบแทน สมาคมยงัเดนิหน้าต่อไปได้ ด้วยความช่วยเหลือจากทุกท่าน

ผูอ่้านสามารถเป็นส่วนหน่ึงในการท�าใหส้งัคมไทยเลก็ ๆในประเทศเยอรมนีของเราน่าอยูข้ึ่น 

ดว้ยการเขา้ร่วมเป็นสมาชิกหรือทีมงานและช่วยกนัเผยแพร่ข่าวสารท่ีเป็นประโยชนข์องสมาคม
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แนะน�า คณะท�างาน

Sopaporn Kurz
โสภาพร ควร์ซ

วารสารธารา

Frankfurt

Monludee Stauff
มลฤด ีชเตาฟฟ์

ขอ้มูลและสารสนเทศ - ระบบ   

เอกสารขอ้มูลสมาคม

Erlangen

Wanwiwa Numtip
วนัววิาห์ น�า้ทพิย์

โครงการ เครือข่ายและงบ         

ประมาณ

München

Orawan Schneider
อรวรรณ ชไนเดอร์

ประชาสมัพนัธ์

                  Nürnberg 

    

Onuma Holtdirk
อรอุมา โฮท์เดืร์ค

กิจกรรมเครือข่าย

                  Lippstadt   

Saranya Wollhöver
ศรัญญา วอลล์เฮอเฟอร์ 

กิจกรรมจดัหาทุน

                  Duisburg   

Nathavadee Leptien
ณฐัวด ีเลพ็ทนี

กิจกรรมจดัหาทุน

                     Duisburg   

Nitnipa Exner
นิษฐ์นิภา เอ็กซ์เนอร์

กิจกรรมการศึกษา และวิชาชีพ

           Hamm am Rhein   

Juraiwan Körner
จุไรวรรณ เคอร์เนอร์

กิจกรรมครอบครัว แม่และเดก็

                  Freiburg   
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คุยกบัประธาน  

          สุชาดา ไบเยอร์

                      ทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีพี่ท �า 

  พ่ีตอ้งท�าความเขา้ใจ และท�าใจ                           

 ใหรั้กงานช้ินนั้นก่อน

พีเ่ข้ามาเป็นประธานสมาคมธาราได้อย่างไรคะ

พีเ่ป็นสมาชิกสมาคมธารามาตั้งแต่ปี 2008  คร้ัง

แรกที่มาร่วมกจิกรรมธาราเพราะสนใจในหัวข้อ

การอบรม หลงัจากน้ัน อยากมาร่วมกจิกรรม

ด้วยความรู้สึกดีใจที่จะได้เจอเพ่ือนที่มีแนวคิด

คล้ายกนัอกี กระทัง่ทุกวนันีก้ย็งัคดิอย่างนีอ้ยู่

การประชุมประจ�าปีคร้ังล่าสุด เม่ือเดือน

กนัยายน 2017 ทีเ่มืองเบอร์ลนิ พีเ่กดิความรู้สึก

บรรยายไม่ถูกรู้สึกช่ืนชมบุคคลสองคน

คือน้องไก่ ประธานและเพ่ือนตุ่ม เหรัญญกิใน

ขณะน้ันที่ประคับประคองสมาคมธารามาจนถึงทุกวันนีด้้วยความ

ล�าบากเพราะขาดทมีงาน พีเ่คยปฏิเสธทีจ่ะเข้ามาเป็นกรรมการช่วย

บริหารสมาคมเม่ือปี 2015 เพราะคดิว่าตวัเองไม่พร้อม หลายคนก็

คงคดิแบบนีเ้ช่นกนั ท�าให้สมาคมมทีมีงานน้อยมาก 

พีไ่ตร่ตรองดูแล้ว สังคมของคนไทยในเยอรมนีเรามคีนเก่งและมี

ความสามารถอยู่มากมาย แต่หากทุกคนคดิว่าขาดความพร้อมทีจ่ะ

ออกมาช่วยเหลือกนั แล้วธาราจะอยู่รอดได้อย่างไรเล่า? เราน่าจะ

ก้าวออกมาคนละก้าว และช่วยกนัคนละมือสองมือ 

น่ีคือแรงบันดาลใจทีท่�าให้คดิอยากจะช่วย ส่วนเร่ืองต�าแหน่ง

ประธานกเ็ป็นไปตามผลการเลือกตั้ง ซ่ึงพีไ่ม่ได้เห็นว่ามคีวาม

ส�าคญัหรือแตกต่างจากคนอ่ืนอย่างไร เพราะคดิเสมอว่าการท�างาน

แบบนี ้ทุกคนในทมีส�าคญัเท่ากนัค่ะ

พีค่ดิว่าทศิทางของธารา

ต่อไปจะเป็นอย่างไรคะ

ธาราไม่ไดอ้ยูใ่นจุดเร่ิมตน้ แต่เราอยูใ่นช่วงท่ีก�าลงัจะปรับปรุงและ

พฒันาใหเ้หมาะกบัสภาพสงัคมปัจจุบนั

เร่ืองแนวทางการบริหารสมาคม เราคิดคนเดียวไม่ได ้ ทุกคนในทีมงาน

ต่างช่วยกนัคิดและเห็นพอ้งกนัวา่เราควรส่งเสริมความกลา้ และเปิด

โอกาส ใหน้อ้งรุ่นใหม่ ไดค้น้พบความสามารถของตวัเอง มีโอกาสเขา้

มาเรียนรู้การท�างานสมาคมอยา่งเป็นระบบ

เราควรจะพฒันาและปรับปรุงตนเองก่อนแลว้ค่อยพฒันาทีมงานของ

เราใหเ้ขม้แขง็ ใหท้�างานร่วมกนัไดอ้ยา่งมีความสุข หลงัจากนั้นเราจะ

จบัมือกนักา้วออกมาช่วยเหลือสงัคม 

แนะน�าตวัเองหน่อยคะ

พี่ช่ือสุชาดา ไบเยอร์ อยูเ่ยอรมนีเป็นปีท่ี 26 แลว้ค่ะ เดิมมีอาชีพ

หลกัเป็นพยาบาลและท�างานในวชิาชีพพยาบาลหอ้งฉุกเฉิน 

(ICU) ท่ีน่ีเป็นเวลา 20 ปี 

ปัจจุบนัพี่เป็นแม่บา้น เน่ืองจากอยากพกัผอ่นและมีเวลาช่วย

เหลือสงัคม วาดรูปและเล่นดนตรีไทยบา้ง และเตรียมตวัแก่

อยา่งมีความสุข



 2018                   ธาราสมัพนัธ์        7        

อยากทราบเคลด็ลบัในการท�างานของพีค่่ะ

งานจะออกมาดีไดเ้ราตอ้งใส่ใจ ทุกส่ิงทุก

อยา่งท่ีพี่ท �า พี่ตอ้งท�าความเขา้ใจ และท�าใจให้

รักงานช้ินนั้นก่อน แลว้ค่อยลงมือท�า งานช้ิน

นั้นถึงจะออกมาดี

หากเป็นงานสมาคม ท่ีส�าเร็จลุล่วงไดดี้ไม่ใช่

ผลงานของพี่คนเดียว หรือทีมบริหารสอง

สามคน แต่งานส�าเร็จไดดี้เพราะเรามีทีมงาน

ดีเท่านั้น เพราะฉะนั้นทีมงานจึงส�าคญัเป็น

อนัดบัหน่ึง ถา้ทีมงานร่วมมือร่วมใจกนัท�า 

เราถึงจะรับงาน งานดงักล่าวจึงมีความส�าคญัเป็นอนัดบัสอง แลว้

ตามดว้ยปัจจยัอ่ืน ๆ ค่ะ

                      ทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีพี่ท �า 

  พ่ีตอ้งท�าความเขา้ใจ และท�าใจ                           

 ใหรั้กงานช้ินนั้นก่อน

มปีระเดน็อะไรทีพ่ีอ่ยากเน้นเป็นพเิศษ

หรือท�าให้เกดิในระหว่างทีพ่ีด่�ารงต�าแหน่ง

สองปีนีไ้หมคะ

ส่ิงแรกทีพ่ีห่วงัและได้พูดในทีป่ระชุมไปแล้ว คือ ภายในเวลา

สองปีนีเ้ราจะต้องสร้างทมีงานของเราให้เข้มแขง็ ส่งเสริมความ

สามารถของน้องรุ่นใหม่ให้มากทีสุ่ด อกีสองปีข้างหน้า เราจะได้มี

ทมีบริหารทีเ่ป็นเดก็รุ่นใหม่ ทีป่รับตวัให้เข้ากบัความเปลีย่นแปลง

ของสังคมปัจจุบัน เข้าใจปัญหา เราต้องช่วยกนัฝึกให้น้อง ๆ ให้มี

ความเป็นผู้น�า ดงึความสามารถของน้องออกมา ฝึกบุคลกิภาพใน

การท�างานเป็นทมีให้ได้ พีเ่ช่ือว่าเราท�าได้

หลายคนทักว่าพี่รับสมัครทีมงานเยอะ

จงัเลย

ส�าหรับพี่แลว้ ยิง่มีทีมงานมากเท่าไหร่เรายิง่ท�างานส�าเร็จ

มากข้ึน เพราะ นอ้งแต่ละคนเก่งกนัคนละดา้น

พีอ่ยากจะบอกกบัสมาชิกธาราและผู้ทีส่นใจเข้าร่วมทมีงานแต่ยงัไม่ได้ตดัสินใจว่า

การมสีมาชิกมากมายไม่ใช่เป้าหมายหลกัของพี ่แต่มนัคือ การท�าให้คนทีส่มคัรเข้ามาเป็นสมาชิกสมาคมธารา 

ทราบว่า เค้าได้มส่ีวนช่วยเหลือส่วนรวมกบัเรา

 

ประตูของเราจะเปิดกว้างเสมอพร้อมทีจ่ะรับทุกคนทีม่จีติใจทีด่พีร้อมทีจ่ะ

ช่วยเหลือสังคม ช้าหรือเร็ว มากหรือน้อย แล้วแต่ความพร้อม

ของแต่ละคน เราจะอยู่ด้วยความเข้าใจกนัเสมอค่ะ
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1. มีเป้าหมายท่ีชดัเจน เห็นแก่ความผาสุขขององคก์รมากกวา่ชยัชนะส่วนตวั 

2. มีวสิยัทศัน ์คือมองรอบดา้น เพื่อน�าขอ้ดี ขอ้เสีย จุดอ่อน จุดแขง็มาใชป้รับปรุงพฒันาองคก์รใหเ้ขม้แขง็        

 และเจริญรุ่งเรืองกา้วหนา้

3. อ่อนนอ้มถ่อมตน (แต่ไม่ใช่อ่อนแอ) รับไดท้ั้งค �าติและค�าชม เพื่อใหส้มาชิกกลา้แสดงความคิดเห็นไดอ้ยา่ง  

 เตม็ท่ี ซ่ึงจะเป็นประโยชนอ์ยา่งยิง่ในการเจริญเติบโตขององคก์ร

4. มีทศันคติท่ีดี คิดบวกเป็นพื้นฐาน เพราะในขณะท่ีประสบการณ์ของคนส่วนใหญ่มีขั้วลบเยอะจึงจ�าเป็น   

 อยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งมีผูน้�าท่ีคิดบวก ไวค้อยถ่วงสมดุลใหด้า้นลบสงบลง 

5. ซ่ือสตัยต่์อการปฏิบติัหนา้ท่ีของตนเอง โปร่งใส สามารถตรวจสอบไดใ้นทุก ๆ เร่ืองของการปฏิบติังาน แยก   

 ระหวา่งธุรกิจส่วนตวัและงานสมาคม ไม่หวงัผลตอบแทน

6. ยติุธรรม ไม่เลือกท่ีรักมกัท่ีชงั ผดิหรือถูกวา่กนัไปตามกฎกติกาท่ีมีอยู่

7. มีทกัษะในการแกปั้ญหา ไม่ท�าอะไรลบัหลงั  แต่พดูคุย หรือนดัพบแบบเป็นเร่ืองเป็นราว เพื่อหาขอ้ยติุท่ี   

 ชดัเจน

8. เป็นผูฟั้งท่ีดี มีวาทะศิลป์ ใชข้อ้ความและค�าพดูท่ีเหมาะสมในการเผยแพร่ขอ้มูลหรือแสดงความคิดเห็นใน   

 นามของสมาคมต่อท่ีสาธารณะ (ถา้อยูใ่นพื้นท่ีส่วนตวัเอาท่ีสบายใจ แต่เม่ืออยูใ่นต�าแหน่งหรือพื้นท่ีของ   

 องคก์ร ตอ้งปฏิบติัใหเ้หมาะสม)

9. เขา้ใจและเขา้ถึงการท�างานเป็นทีม ท�าไดทุ้กบทบาทไม่เก่ียงวา่ตวัเป็นผูน้�า เป็นตวัอยา่งท่ีดีเพื่อใหผู้อ่ื้นอยาก   

 เดินตาม รวมทั้งใหค้วามรู้แก่ทีมเป็นระยะ เพื่อพฒันาความสามารถและศกัยภาพลูกทีมใหม้ากยิง่ข้ึน

  

คุณสมบัตทิีด่แีละจ�าเป็นอย่างยิง่
ส�าหรับการเป็นผู้น�าองค์กร 

รวบรวมจากแบบสอบถามสมาชิก

ในเฟซบุก๊ของสมาคมธารา

 

        ผูค้นจะยอมรับความเป็นผูน้�า

ของคุณกต่็อเม่ือคุณรู้จกัยกยอ่ง

ความส�าเร็จของคนท่ีอยูเ่บ้ืองหลงั 

และพร้อมรับผดิชอบต่อความผดิ

พลาดท่ีเกิดข้ึน

 Nelson Mandela

จะเห็นไดว้า่ การเป็นผูน้�าองคก์ร ไม่ใช่เร่ืองสุด

ความสามารถ หากเราเร่ิมฝึกตวัเราเอง วเิคราะห์ตนเอง

วา่เราควรปรับบุคลิกภาพดา้นไหน   แมไ้ม่ไดห้วงัจะเป็น

ผูน้�า แต่บุคลิกภาพเหล่าน้ีคือคุณสมบติัท่ีเราตอ้งมีในการ

ท�างานในองคก์ร หรือท�างานกลุ่มไดอ้ยา่งราบร่ืน
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กองทพัเดนิด้วยท้อง ธาราเดนิด้วยน�า้ใจ 
จริะพรรณ ออคเคอร์ 

ตอนสายของวนัหน่ึงก่อนเดือนกนัยายน ปี 2013 เสียงกร่ิงโทรศพัทด์งั

ข้ึนท่ีบา้นของหนูตุ่ม คนท่ีโทรมาแนะน�าตวัใหรู้้วา่เป็นใคร โทรมาเพื่อ

อะไร คือพี่ปุ๊ย ดรรชนี ฟิทซ์เนอร์ ประธานธาราขณะนั้น 

 “พี่โทรไปชวนออ้ย รุ่งฤดี ใหม้าร่วมทีมเป็นกรรมการท�างานใหธ้ารา แต่

ออ้ยเขาท�ามานานหลายปีแลว้ เขาขอพกั เขาบอกใหล้องมาทาบทามหนูดู เพราะ

หนูกเ็ป็นสมาชิกมานานแลว้ หนูมาช่วยเป็นกรรมการหน่อยนะ รองประธานพ่ีก็

หาไดแ้ลว้ ส่วน เหรัญญิกพี่กช็วนนิรัญมาท�าหนา้ท่ี เหลือกรรมการท่ีตอ้งหามาอีก 

4 คน กมี็หนู นอ้งไก่ นอ้งเป็ด และนอ้งนก ถา้ไดก้จ็ะครบ สมาคมกเ็ดินต่อไปได”้

น่ันคือก้าวแรกทีท่�าให้หนูตุ่มเปลีย่นบทบาทจากสมาชิกธรรมดา มาเป็นหน่ึงในคณะกรรมการบริหารสมาคมธารา

ย่างเข้าปลายปี 2015 กใ็กล้ถงึวาระทีจ่ะมกีารเล่ือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่อกีสมยัหน่ึง พีปุ๊่ยคนเดมิกโ็ทรมาถามหนูตุ่มอกีเหมือน

เดมิ “ท�างานสมาคมกส็นุกดนีะคะ ตุ่มท�าต่อด้วยได้ค่ะ แต่ขอเป็นกรรมการธรรมดาเหมือนเดมิ ไม่เอางานบัญชีนะคะ ตุ่มไม่ชอบ

ท�างานกบัตวัเลขค่ะ” ...  น่ันคือค�าตอบทีใ่ห้กบัพีปุ๊่ย ประธานสมยัทีส่องตอนน้ัน

สองสามวนัผ่านมา พีปุ๊่ยคนเดมิกโ็ทรมาบอก “พีไ่ม่เป็นประธาน ไม่เป็นอะไรแล้วนะ สมยัหน้า”

เอ...ถ้าพีปุ๊่ยไม่เป็นประธาน แล้วจะมใีครสมคัรมั้ยนะ หนูตุ่มได้แต่ถามตวัเองอยู่ในใจ มองอนาคตข้างหน้าไม่ออกว่า ธาราจะ

ลงเอยอย่างไร

หลงัจากน้ัน น้องไก่ เขยีนบอกในไลน์กลุ่มกรรมการธาราว่า “ไก่จะสมคัรเป็นประธาน จะขอให้พีตุ๊่กทีอ่ยู่ฮัมบวร์กเป็นรอง

ประธาน มใีครสนใจจะสมคัรต�าแหน่งอ่ืน ๆ มั้ยคะ”

หนูตุ่มจ�าได้ว่า ได้เขยีนตอบไปว่า “พีข่อช่วยเป็นกรรมการเท่าน้ันนะ เหรัญญกิให้รอไว้ถงึวนัเลือกตั้งกแ็ล้วกนั ว่าจะมใีครสนใจ

สมคัรมั้ย ถ้าไม่มพีีตุ่่มจะเป็นให้กไ็ด้ค่ะ”

วนัที ่12 กนัยายน 2015 เป็นวนัประชุมใหญ่ประจ�าปีของสมาคมทีเ่มืองบาดไรเช่นฮัล ผู้สมคัรรับเลือกตั้งมเีพยีงน้องไก่ อรด ีไคลุส 

และพีตุ๊่ก มณฑา ไดร์ชไมเออร์  หนูตุ่มคนนีเ้ลยจ�าต้องรับต�าแหน่งเหรัญญกิมา แม้จะไม่มัน่ใจนักว่าเราจะท�าได้ไหมน้อ?

จากกนัยายน 2015 ถงึปัจจุบัน หนูตุ่มได้ท�าหน้าทีเ่หรัญญกิมาเป็นสมยัทีส่องแล้ว จากแม่บ้านทีม่แีต่หน้าทีดู่แลครอบครัวทีม่ี

ลูกชาย 3 คน ไม่เคยมแีม้แต่บัญชีเดนิสะพดั (Girokonto) เป็นของตวัเอง ใช้แต่เงนิสดมาตลอด ต้องมาลุยงานบัญชี ลองผดิลองถูก

มาในช่วงแรก ๆ หลายอย่างทีเ่กีย่วกบัธนาคารออนไลน์ กเ็พิง่มาเรียนรู้เอาเม่ือมาท�างานให้ธารา... ถงึตรงนี ้อยากบอกว่า ขอบคุณ

ธารามากมายนะคะทีใ่ห้โอกาสได้เรียนรู้ในส่ิงทีไ่ม่เคยรู้ไม่เคยท�ามาก่อน

ปี 2013 เงนิในบัญชีธารามอียู่ 8.962,13 ยูโร ทุก ๆ ปี เงนิสะสมนีจ้ะลดลงประมาณปีละ 2 พนัยูโร  กจิกรรมหลกัของสมาคม คือการ

จดังานสัมมนาให้ความรู้ทางด้านกฎหมายทีจ่�าเป็นต่อชีวติประจ�าวนัในประเทศเยอรมนีโดยไม่ได้มุ่งแสวงหาก�าไร  รายได้ของ

สมาคมจงึมเีพยีงค่าบ�ารุงสมาชิกจากสมาชิกคนละ 20 ยูโรต่อปีและเงนิบริจาคเท่าน้ัน ปัจจุบัน (ณ วนัที ่ 30 เมษายน 2018) เรามี

ยอดเงนิคงเหลือในบัญชีธนาคารเพยีง 3.432,97 ยูโร  คณะกรรมการทุกคนต่างตระหนักดถีงึภาระทีจ่ะต้องช่วยกนัระดมทุน เพ่ือ

ให้เราได้ท�ากจิกรรมด ีๆ ต่อเพ่ือนร่วมสังคม ณ บ้านแห่งทีส่องของพวกเราแห่งนีใ้ห้ได้ต่อไปตราบนานแสนนาน 

 ธารารักเรา ให้ส่ิงด ีๆ แก่เรา ...แล้วเราล่ะ ให้อะไรตอบแทนธาราบ้างหรือเปล่า?
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สรุปเน้ือหาการอบรม

Mut und Maß  

ความกลา้ และขอบเขตในงานอาสา

      โดย Rosemarie Möller

การใหค้วามรู้เร่ืองการบริหารสมาคมเป็นเร่ืองรอง แต่กข็าดไม่

ได ้ดงันั้น เราจึงจดักิจกรรมข้ึนมา เพื่อทีมงานใหม่ของเราจะได้

เรียนรู้ท่ีจะท�างานร่วมกนั รักษาน�้าใจและช่วยกนัส่งเสริมงาน

สมาคมใหย้ ัง่ยนืต่อไปได ้

การเตรียมพร้อมท่ีจะท�างานอาสา ควรท�าความเขา้ใจกบักลไก

ขอความช่วยเหลือก่อน คือ

1. ควรรู้จกัตนเองวา่เราคือใคร ควรมีบทบาทแค่ไหน ทีมงาน

ของเรามีระบบการท�างานท่ีดีหรือไม่ การช่วยเหลือ มีผลลพัธ์

ทั้งในทางบวกและทางลบหรือไม่ ซ่ึงในกรณีท่ีผลลพัธ์ท่ีไม่

เป็นไปตามความคาดหมาย ทางทีมงานสามารถเรียนรู้จากขอ้

บกพร่องน้ีได ้ และน�าไปพฒันาศกัยภาพของการท�างาน

ร่วมกนัในทิศทางท่ีดีข้ึน หรือแมแ้ต่ความพึงพอใจในการ

ท�างานร่วมกนั

และอารมณ์ขนัภายในทีมก็เป็นเคร่ืองช้ีวดัความส�าเร็จของการ

ท�างานเป็นทีมได้

2.    ผูรั้บความช่วยเหลือคือใคร มีปัญหาชนิดไหน -ปัจจยัท่ีบ่งช้ี

ถึงความส�าเร็จของงานอาสาในส่วนของผูข้อความเหลือคือ

มีความกลา้ท่ีจะเล่าถึงปัญหาท่ีก�าลงัเผชิญอยู,่  รู้สึกถึงความเอา 

ใจใส่ของผูใ้หค้วามช่วยเหลือ, ไดรั้บขอ้มูลท่ีน�าไปสู่การแก้

ปัญหานั้น ๆ อยา่งถูกตอ้งเป็นตน้

วธีิการช่วยเหลือ เราควรช่วยเหลืออยา่งไร โดยไม่ท�าใหต้นเอง

เดือดร้อน 

ควรฝึกท�าความเขา้ใจและแยกแยะระหว่างความรู้สึกของตวั

เอง และความรู้สึกของคนอ่ืน ดงันั้น เวลาใหก้ารปรึกษากบัผู ้

ตอ้งการความช่วยเหลือ ผูใ้หค้ �าปรึกษาจะมีสวติช ์ปิด เปิด ความ

รู้สึกของตวัเองไว ้ ไม่ใหป้ะปนกบัความรู้สึกของผูม้าขอความ

ช่วยเหลือ ถา้แยกแยะไม่ได ้ เคสร้องไห ้ผูใ้หค้ �าปรึกษากร้็องไห้

ดว้ย เลยไม่รู้วา่ ใครมีปัญหากนัแน่...

ธาราคือสมาคมท่ีช่วยเหลือคนไทยในดา้นการใหข้อ้มูล    

   ใหค้ �าปรึกษา โดยมีทีมงานท่ีเป็นอาสาสมคัรทุกคน        

   การท�างานเพื่อส่วนรวมทั้งท่ีไม่มีผลตอบแทนแสดง            

   ใหเ้ห็นถึง ความมีจิตใจดี และมีคุณธรรม 

   คุณสมบติัน้ี สานมิตรภาพของคนในทีมไวใ้หเ้ขม้แขง็
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ความเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืนแบ่งย่อยออกเป็นสามระดบั 

Empathie: 
การเอาใจเขามาใส่ใจเรา โดยทีไ่ม่มอีารมณ์คล้อยตามไปกบัความรู้สึกของผู้อ่ืนท�าให้ช่วยเหลือผู้อ่ืนได้อย่างมปีระสิทธิภาพ

ตวัอยา่งเช่น เวลาเราเห็นคนร้องไห ้ เราเขา้ใจถึงความเสียใจท่ีพวกเขาก�าลงัเผชิญอยู ่ รู้สึกเห็นอกเห็นใจกบัเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึน แต่เรา 

„ไม่ตอ้ง“ ร้องไหไ้ปกบัเขา ไม่ตอ้งโกรธ ไปกบัเขา แต่เขา้ใจวา่ ท่ีเขาโกรธ ท่ีเสียใจมาจากเหตุใด Empathie เป็นคุณลกัษณะส�าคญัท่ี

ทีมงานธาราจ�าเป็นตอ้งมี 

Sympathie: 
ความเห็นอกเห็นใจและคล้อยตามไปกบัความรู้สึกของผู้อ่ืนจนอาจท�าให้ตนเองเดือดร้อนได้  

ตวัอยา่งเช่น เวลาเราเห็นคนร้องไห ้ เรารู้สึกเสียใจไปดว้ย รู้สึกวา่เป็นคนเดียวกบัเขา เศร้าแทนเขา โกรธแทนเขา และร้องไหอ้อกมา

จากความรู้สึกของตวัเอง ท�าใหเ้กิดความเครียด วติกกงัวลไปดว้ยถึงกบันอนไม่หลบัแบบน้ีเรียกวา่ Sympathie ซ่ึงผูท่ี้ท�างานช่วย

เหลือสงัคมควรมี  Sympathie ใหน้อ้ยท่ีสุด

แต่ทั้ง 2 ค �าน้ี ใกลเ้คียงกนัมาก 

Apathie:
คือ การน่ิงเฉย ไม่สนใจ ไม่ใส่ใจความรู้สึกกบัคนอ่ืนเลย ทั้ง Empathie และ Sympathie มีประโยชนใ์นหลากหลายอาชีพดว้ยเช่นกนั 

ระดบัความเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืนมคีวามส�าคญัต่อการท�างานจติอาสากคื็อ Empathie ซ่ึงเป็นความ

เห็นอกเห็นใจทีเ่กดิจากการเข้าใจถงึสถานการณ์ของผู้อ่ืนรวมถงึการให้ความช่วยเหลืออย่างมขีอบเขต
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บ ท ค ว า ม วิ เ ค ร า ะ ห์ ตั ว เ อ ง
ในการท�างานกิจกรรมเพ่ือ
สาธารณกศุล

โดย ส. ธารา

จากภาพสถานการณ์ขา้งตน้ท่ีมีคนก�าลงัจะจมน�้า

ระดบัความเห็นอกเห็นใจผูอ่ื้นมีความส�าคญัต่อการท�างานจิต

อาสากคื็อ Empathie ซ่ึงเป็นความเห็นอกเห็นใจท่ีเกิดจากการ

เขา้ใจถึงสถานการณ์ของผูอ่ื้น รวมถึงการใหค้วามช่วยเหลืออยา่ง

มีขอบเขต

ฉันเป็นคนประเภทไหน

ดว้ยนิสยัไม่ยอมเห็นใครโดนรังแก ถูกเอารัดเอาเปรียบและไม่

ไดรั้บความเป็นธรรม ฉนัจะไม่น่ิงดูดายเม่ือมีใครมาขอความ

ช่วยเหลือ  ฉนัจะเขา้ไปใหค้วามช่วยเหลือทนัทีโดยไม่ไตร่ตรอง

วา่คนท่ีมาขอความช่วยเหลือจะเป็นคนอยา่งไร บ่อยคร้ังท่ี

ฉันไม่รู้จักคนเหล่านั้ นและเช่ือในส่ิงท่ีเขาเล่าให้ฟังจนเกิด

ความสงสารและมีอารมณ์คลอ้ยตาม  ซ่ึงหลายคร้ังท่ีท�าให้

ตวัฉนัเองมีปัญหา น�าความเดือดร้อนของคนอ่ืนมาสู่ตวั

เองและคนในครอบครัวบางคร้ังตอ้งเสียทรัพย ์ เสียความ

รู้สึก เกิดความเครียด เพราะไม่ทราบขั้นตอนและขอบเขต

ของการช่วยเหลือคนอ่ืน ฉนัคิดแค่วา่ ถา้คนท่ีมาขอความ

ช่วยเหลือเขาเดือดร้อนไม่ว่าจะเป็นเร่ืองใดฉันจะต้องช่วย

เพราะฉนัเป็นคนท่ีมีความสามารถท่ีแกปั้ญหาและให้ความช่วย

เหลือแก่คนนั้นได ้  หลายคร้ังท่ีเอาตวัเองไปพวัพนักบัปัญหา

ประหน่ึงวา่ตนเป็นคนมีปัญหาเสียเอง บางคร้ังกป็ระสบความ

ส�าเร็จท่ีช่วยเหลือคนอ่ืนได ้ ท�าใหฉ้นัรู้สึกภูมิใจและมีความสุข  

แต่หลายคร้ังท่ีตอ้งทุกขใ์จเพราะแกปั้ญหาใหค้นอ่ืนไม่ได ้  แต่

มนักไ็ม่เคยท�าใหฉ้นัหยดุท่ีจะช่วยเหลือคนอ่ืนได ้ ฉนัคงเกิดมา

เพื่อช่วยเหลือคนและช่วยแบบเตม็ไปดว้ย Sympathie

เม่ือฉนัไดม้าเขา้อบรมกบัสมาคมในหวัขอ้ Mut und Maß ฉนั

ไดรู้้จกัคนอ่ืน ๆ ท่ีเขา้มาอบรมท่ีเล่าประสบการณ์การใหค้วาม

ช่วยเหลือคน ไดเ้รียนรู้ขั้นตอนและวธีิการใหค้วามช่วยเหลือคน

อ่ืนดว้ยอยา่งถูกวธีิ รวมไปถึงส่ิงส�าคญัของการช่วยเหลือผูอ่ื้น 

โดยเราตอ้งค�านึงถึงปัจจยัสภาพแวดลอ้มรอบ ๆ  ตวัเราดว้ย 

ไม่วา่จะเป็นสถานภาพครอบครัว หรือคู่สมรสของเรา และปัจจยั

ทางดา้นอ่ืน ๆ เม่ือเราตอ้งการช่วยเหลือผูอ่ื้น เราจึงสมควรท่ีจะรู้

ขอบเขตและความสามารถของตนเองในการท่ีจะช่วยเหลือผูอ่ื้น 

อยา่งมีสติรอบคอบ

ส่วนค�าว่า Mitgefühl ในภาพ คือ ความเมตตาโดยไม่ได้ช่วยแก้

ปัญหาอย่างมีระบบ ความเมตตา โดยไม่ได้ช่วยแก้ปัญหา
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สรุปเน้ือหาจากการสัมมนา Teamgeist
          “มนุษยสัมพนัธ์ในการท�างานเป็นทมี

            และการส่ือสารระหว่างทมี”

มนุษยสมัพนัธ์ คือ หลกัการตอบสนองความตอ้งการของมนุษย ์โดยใชห้ลกัปฏิบติัท่ีวา่เม่ือเราตอ้งการส่ิงใด ผูอ่ื้นกมี็ความตอ้งการ

ส่ิงนั้นเช่นกนั ผูมี้มนุษยสมัพนัธ์ท่ีดีควรสร้างความเป็นมิตรกบับุคคลอ่ืนโดยการเร่ิมตน้ทกัทายก่อน ใหค้วามสนบัสนุนและอาสา

ท่ีจะช่วยเหลือในเร่ืองต่าง ๆ แสวงหาโอกาสและวธีิการท่ีจะรักษาและพฒันาความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลใหเ้กิดข้ึนต่อไปรวมทั้ง

แสดงออกดว้ยการใหเ้กียรติบุคคลต่าง ๆ ท่ีตอ้งติดต่อประสานงานดว้ย โดยทัว่ไปบุคคลท่ีมีมนุษยสมัพนัธ์ท่ีดี มกัจะมีคนอยากเขา้มา

หา มาพดูคุยปรึกษาหารือดว้ย และท่ีสาคญับุคคลเหล่าน้ีมกัจะไดรั้บความช่วยเหลือและความร่วมมือในการทางาน รวมทั้งจะไดรั้บ

ขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ จากบุคคลรอบขา้งดว้ยเช่นกนั

“มนุษยสมัพนัธ์” นอกจากจะส่งผลต่อความส�าเร็จในการท�างานแลว้ ยงัส่งผลต่อสภาพจิตในการท�างานของคุณอีกดว้ย ทั้งน้ี ผูท่ี้มี

มนุษยสมัพนัธ์ในการท�างานท่ีดี โดยส่วนใหญ่จะเป็นบุคคลท่ีมองโลกในแง่ดีหรือมองในดา้นบวก (Positive Thinking) อยูเ่สมอ  

ดงันั้นหลกั RELATION จึงเป็นอีกแนวทางหน่ึงในการพฒันาศกัยภาพดา้นมนุษยสมัพนัธ์ในการท�างานใหเ้กิดข้ึนได ้ ดงัต่อไปน้ี

R Reality                  เป็นตวัตนของเราเองอยา่งแทจ้ริง ใหค้วามจริงใจ

E          Energetic                กระตือรือร้น คือเสน่ห์สร้างความประทบัใจ

L Listening                เป็นผูฟั้งท่ีดี รับฟังดว้ยความสงบ

A Adaptability             การปรับตวัใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้มในองคก์รและบทบาทหนา้ท่ี

T Tolerance                 มีความอดทนและอดกลั้น

I Integrity   มีความซ่ือสตัยต่์อตนเอง และหนา้ท่ี

O Oral Communication  คิดก่อนพดู คิดถึงผลลพัธ์แห่งสมัพนัธภาพ

N Networking   แสวงหาเครือข่ายเสริมสร้างมนุษยสมัพนัธ์
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ธรรมชาตขิองมนุษย์ 

- ไม่ชอบใหใ้ครต�าหนิ

- อยากมีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับ

- จะท�าอะไรส�าเร็จ เม่ือมีความตอ้งการ

- สนใจตนเองมากกวา่สนใจผูอ่ื้น

- ชอบคนยิม้แยม้แจ่มใสมากกวา่คนหนา้บ้ึง

- ชอบใหผู้อ่ื้นพดูเร่ืองท่ีตนสนใจ

- ไม่ชอบใหใ้ครโตเ้ถียง

- อยากใหผู้อ่ื้นยอมรับความคิดเห็นของตน

- ชอบเห็นการยอมรับเม่ือท�าผดิ

ดงัน้ัน เม่ือเราอยากพบเจอส่ิงไหน เรากค็วรท�าส่ิงน้ัน  เรารู้ว่าส่ิงไหนไม่เป็นทีช่ื่นชอบ เรากห็ลกีเลีย่งส่ิงน้ัน

จะท�าให้การท�างานของเราราบร่ืน และมคีวามสุข

การท�าความเข้าใจตนเองและเพ่ือนร่วมทมี 

การท�างานเป็นทมี ควรท�าความเข้าใจก่อนว่า เพ่ือนร่วมทมีทุกคนต่างกเ็ข้ามาร่วมงานกบัเราด้วย

•  ค่านิยมท่ีต่างกนั (Values / Werte)

•  การรับรู้ในสถานการณ์ต่างกนั (Perceptions / Wahrnehmung)

•  การมีทศันคติท่ีต่างกนั (Attitudes / Haltung)

•  ทุกคนมีบุคลิกภาพท่ีต่างกนั (Personalities / Persönlichkeit)

ดงัน้ันเราควรฝึกการยอมรับในความคดิ และความเป็นตวัตนของเพ่ือนร่วมทมีให้ได้ก่อน  หากเพ่ือนร่วมทมีของเรามคีวามเห็นที่

แตกต่าง เราควรแสดงความเข้าใจ ให้อภยั และคดิบวก  นอกจากนั้นเราควรเขา้ใจธรรมชาติของมนุษยคื์อ
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การเข้าใจการท�างานของสมาคม
 

คือหวัใจส�าคญัท่ีทั้งทีมงาน และสมาชิกควรทราบ

 

สมาคมของเราผา่นขั้นตอนการก่อตั้งและปฏิบติังานมาถึง 27 ปี บางปีมีการสร้างทีมงานใหม่ ท�าความรู้จกักนัใหม่ 

มีการทบทวนวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของกลุ่มใหม่ หาแนวทางด�าเนินงานใหม่ มีการแบ่งงานแบ่งหนา้ท่ีกนัใหม่

อยา่งเหมาะสม แลว้กล็งมือปฏิบติังานร่วมกนัตามขั้นตอน หลงัจากนั้นกเ็ป็นช่วงประเมินผล เกบ็และวเิคราะห์ขอ้มูล 

การท�างานร่วมกนั ทีมงานตอ้งมีความเขา้ใจในระบบงาน มีความสมัพนัธ์ท่ีดีระหวา่งทีมงานและ สมาชิก  เม่ือผา่น

กระบวนการประเมินผล กต็อ้งเปิดใจกวา้งพร้อมรับการ feedback ท่ีสร้างสรรค ์  สมาคมจะแยกสลายตวั หรือจะท�า

กิจกรรมร่วมกนัต่อไปไดก้ข้ึ็นอยูก่บัมนุษยสมัพนัธ์ท่ีดีและมีกระบวนการส่ือสาร และfeedback ท่ีดีซ่ึงสองส่ิงน้ี ทาง

ทีมงานและสมาชิกของเราควรไดรั้บความรู้ และทบทวนหลกัการในการท�างานอยา่งสม�่าเสมอ
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ทกัษะการส่ือสารระหว่างทมี

ทกัษะการส่ือสารระหว่างทมีทีด่ ีเป็นปัจจยัส่งเสริมความส�าเร็จขององคก์รอยา่งหน่ึง ซ่ึงตอ้งมีการวางแผน ไตร่ตรอง

ใหดี้เสียก่อน วา่จะส่ือสารอยา่งไรใหมี้พลงั จะท�าอยา่งไรใหผู้ฟั้งตั้งใจฟังและมีความเห็นคลอ้ยตามคุณ จะกระตุน้

ผูฟั้งใหแ้สดงความคิดเห็นท่ีเป็นประโยชนต่์อองคก์ร รวมทั้ง จะรับมืออยา่งไรหากมี ขอ้โตแ้ยง้เกิดข้ึน

1.  คดิก่อนพูด รู้วา่ตอ้งการพดูอะไร เพื่ออะไร และส�าคญัอยา่งไร จะท�าใหคุ้ณพดูไดต้รงประเดน็และท�าใหผู้ฟั้งจดจ�า

ส่ิงท่ีคุณพดูไดดี้ หากเป็นไปไดค้วรใหผู้ฟั้งรับทราบหวัขอ้ท่ีคุณจะพดูก่อนล่วงหนา้เพื่อใหเ้ขาสามารถโฟกสัในส่ิงท่ี

คุณตอ้งการจะส่ือสารได้

2. หยุดพูดแล้วฟัง ผูส่ื้อสารท่ีดีควรเรียนรู้ท่ีจะเป็นผูฟั้งท่ีดีก่อน ขณะฟังความคิดเห็นของผูฟั้งไม่ควรพดูแทรก หรือ

เตรียมคิดวา่จะพดูอะไรต่อไป เพราะอาจท�าใหคุ้ณพลาดประเดน็ส�าคญั การฟังอยา่งตั้งใจยงัแสดงวา่คุณใหค้วาม

ส�าคญักบัอีกฝ่ายหน่ึง

3.  ตั้งค�าถาม การจะทราบวา่ผูฟั้งตอ้งการอะไรควรเปิดโอกาสใหเ้ขาไดพ้ดูแสดงความคิดเห็น ค�าถามท่ีดีควรเป็น

ค�าถามปลายเปิดใหผู้ฟั้งไดแ้สดงความคิดและความรู้สึกออกมา จากนั้น ทบทวนส่ิงท่ีคุณไดย้นิและถามผูฟั้งเพื่อ

ยนืยนัวา่คุณไดรั้บขอ้มูลอยา่งครบถว้นและถูกตอ้ง

4.  ควบคุมการใช้เสียง การใช้เสียงและน�้ าเสียง

สามารถส่ือสารให้ผูฟั้งรับรู้ถึงความรู้สึกของคุณ 

ได ้ควรควบคุมการใชเ้สียงและน�้ าเสียงให้น่าฟัง 

น่าเคารพ หากคุณเร่ิมรู้สึกวา่เร่ิมมีอารมณ์เจือในน�้า

เสียงใหรี้บปรับเสียงใหเ้บาลง และนุ่มลงใหม้ากเท่า

ท่ีจะท�าได ้เพ่ือท�าให้ผูฟั้งรู้สึกคลอ้ยตามมากกว่า

การใชเ้สียงดงั เสียงแข็ง ซ่ึงอาจท�าให้เกิดการต่อ

ตา้นจากผูฟั้ง

ค�าพูดทีด่ย่ีอมรักษามติรภาพไว้ได้ มหีลายต่อหลายคนทีต้่องโกรธเคืองกนั

เพราะค�าพูด  มนษุยสัมพนัธ์สามารถสร้างและท�าให้เกดิได้ด้วยค�าพูด และในทาง

ตรงกนัข้าม มนุษยสัมพนัธ์สามารถถูกลบล้างไปได้กเ็พราะค�าพูด เช่นเดยีวกนั
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5. สร้างความประทบัใจด้วยภาษากาย เวลาท่ีคุณพดูควรยนืใหโ้ดดเด่น วางท่าทางใหเ้หมาะสม สบตาผูฟั้งเป็นระยะ 

เพราะภาษากายท่ีสอดคลอ้งกบัเน้ือหาท่ีพดูเป็นส่ิงท่ีส�าคญัท่ีสร้างความน่าเช่ือถือใหแ้ก่ผูฟั้งไดม้ากกวา่ค�าพดูเสียอีก

6. หลกีเลีย่งค�าฟุ่มเฟือย การใชค้ �าฟุ่ มเฟือยเวลาท่ีคิดค�าพดูไม่ออก เช่น เอ่อ... อ่า... ท�าใหผู้ฟั้งเกิดความร�าคาญ และ

การส่ือสารนั้นอาจไม่ประสบผลส�าเร็จเท่าท่ีควร หากคุณก�าลงันึกวา่คุณจะพดูอะไรต่อ ควรหยดุ เพื่อคิด ความเงียบ

จะท�าใหอี้กฝ่ายรอฟังอยา่งตั้งใจวา่คุณจะพดูอะไรต่อไป ดีกวา่พดูอะไรออกมาอยา่งไม่มีความหมาย

7.  เตรียมรับมือกบัข้อโต้แย้ง แทบจะเป็นไปไม่ไดเ้ลยท่ีผูฟั้งจะมีความเห็นคลอ้ยตามคุณทุกคน ไม่วา่ท่ีไหนกม็กัมี

ผูท่ี้ไม่เห็นดว้ยเสมอ อยูท่ี่วา่คุณมีวธีิรับความเห็นท่ีแตกต่างอยา่งไร การรับมือไม่ใช่การพยายามโตเ้ถียง แต่เป็นการ

พยายามท�าความเขา้ใจกบัมุมมองความคิดของเขาโดยท่ีคุณไม่จ�าเป็นตอ้งเห็นดว้ยกบัเขากไ็ด้

8. เปิดรับความคดิเห็นใหม่ ๆ อยา่คิดวา่คุณรู้ดีกวา่ใครจนปิดกั้นความคิดเห็นท่ีมีประโยชน ์ เปิดโอกาสใหต้วัคุณเอง

ไดรั้บความรู้ใหม่ ๆ  เพิ่มเติม และน�ามาประยกุตใ์ชเ้ป็นประโยชนย์ิง่กวา่เดิม  มาแลว้อยา่ลืมจดบนัทึกเอาไวด้ว้ย ไม่ใช่

เพื่อช่วยจ�าเท่านั้น แต่ยงัสามารถบอกไดว้า่คุณจะตอ้งท�าอะไรต่อไปอีกดว้ย

จะพูดจาปราศรัย  กบัใครน้ัน

    อย่าตะคั้นตะคอก  ให้เคืองหู

    ไม่ควรพูดกอ็ย่าพูด  ถงึมงึกู

    คนจะหลู่ล่วงลาม  ไม่ขามใจ

                                            (สุนทรภู่)

ข้อคดิจากการอบรม
- คนท่ีมีเสน่ห์ คือคนท่ีมีมนุษยสมัพนัธ์

- คนท่ีมีมนุษยสมัพนัธ์ดี ไม่ใช่คนพดูมาก แต่เป็นคนท่ีฟังเก่ง

- เทคนิคการมีมนุษยสมัพนัธ์ท่ีดี คือ การเอาใจเขามาใส่ใจเรา

- ขอโทษ และขอบคุณ ไม่ควรรอ

- คนท่ีพดูนินทา เป็นคนจิตใจอ่อนแอ  คนเขม้แขง็ มกัจะไม่พดูถึงคนอ่ืน

- พดูถึงความสวย  ตอ้งการความสวย พดูถึงความรวย ตอ้งการความรวย
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เร่ืองเล่าจากผู้เข้าสัมมนา 

โดย ปราณี ไรเช่นบคั

สวสัดีค่ะสมาชิกสมาคมธาราทุกท่าน ดิฉนัไดเ้ขา้ร่วม

การอบรมของสมาคมธารา ซ่ึงจดัข้ึนท่ีเนิร์นแบร์ก 

และประทบัใจในการด�าเนินงานและมิตรภาพของ

สมาชิกจิตอาสาธาราทุกท่าน  จึงขอร่วมแบ่งปันประสบการณ์

ชีวติและการท�างานจิตอาสาแก่เพื่อน ๆ ทุกคนค่ะ

ดิฉนัช่ือปราณี ไรเช่นบคั เกิดท่ีจงัหวดัอุดรธานี จบการศึกษาชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 4  เน่ืองจากบุพเพสนันิวาสชกัน�า ท�าใหไ้ดม้า

อยูป่ระเทศเยอรมนีตั้งแต่ปี 2540 ท่ีเมือง Waldkirch ซ่ึงอยูท่างใต้

ของเยอรมนี มีอาชีพเป็นสาวโรงงาน  มีบุตร 3 คน

ช่วงเวลาท่ียากล�าบากท่ีสุดส�าหรับดิฉนั คือ 5 ปีแรกในการเขา้

มาพกัอาศยัในเยอรมนี เป็นช่วงเวลาท่ีทรมานท่ีสุดในชีวติ  เจอ

ปัญหาสารพดัดา้น เปรียบเสมือนกบัปลาเปล่ียนน�้าใหม่ มีปัญหา

ในการปรับตวัรวมถึงตวัเราวางไม่ลงปลงไม่เป็น จึงท�าใหมี้

ปัญหารุมเร้าไม่มีส้ินสุด 

 จุดเปล่ียนท่ีส�าคญัในชีวติของดิฉนัคือ เม่ือปลายปีพ.ศ. 

2550 คุณแม่ของดิฉนัถึงแก่กรรมดว้ยวยัเพียง 56 ปี  ในเวลานั้น 

ดิฉนัมีความรู้สึกสูญเสียบุคคลอนัเป็นท่ีรักยิง่ ท�าใหห้มดก�าลงัใจ

ส้ินเร่ียวแรงในการท่ีจะด�าเนินชีวติและสูชี้วติต่อไป แต่ดิฉนัได้

มีโอกาสพบธรรมะน�าพาชีวติท่ีวดัศรีนครินทร์  ท�าใหดิ้ฉนัเขา้ใจ

ชีวติ มีแรงและมีก�าลงัใจในการด�าเนินชีวติอยา่งผูรู้้เท่าทนัโลก 

 

 ดิฉนัเร่ิมกา้วเขา้มาช่วยเหลือสงัคม จากเหตุการณ์น�้า

ท่วมคร้ังใหญ่ในประเทศไทยเม่ือพ.ศ. 2555 มีประชาชนจ�านวน

มากตอ้งการความช่วยเหลือ แต่ความช่วยเหลือจากภาครัฐและ

ภาคเอกชนยงัไม่ทัว่ถึง  ดว้ยความเห็นอกเห็นใจเพื่อนร่วมชาติ

ท่ีเดือดร้อนและยากล�าบากในการด�ารงชีวติ ท�าใหดิ้ฉนัริเร่ิมจดั

งานการกศุลเลก็ ๆ ข้ึนเพื่อรวบรวมส่ิงของและทุนทรัพยเ์พื่อน�า

ไปบริจาค ผลปรากฏวา่ จ�านวนเงินและของบริจาคนั้นมากมาย

อยา่งท่ีดิฉนัคาดไม่ถึง  ดิฉนัไดน้�าส่ิงของและเงินบริจาคทุกบาท

ทุกสตางคถึ์งมือผูรั้บอยา่งครบถว้น รอยยิม้ของผูรั้บท�าใหดิ้ฉนัมี

ก�าลงัใจท่ีจะท�างานเพื่อสงัคมต่อมาจนถึงปัจจุบนั

แมดิ้ฉนัจะไม่ไดเ้รียนมาสูงนกั แต่นัน่กไ็ม่ไดเ้ป็นประเดน็

บัน่ทอนจิตใจในการท�างานอาสาสมคัร ปัจจุบนัดิฉนัด�ารง

ต�าแหน่ง ประธานสมาคมโรงเรียนไทย เมือง Waldkirch (Thai-

schule Waldkirch e.V.) โดยสมาคมมีวตัถุประสงคเ์พื่อเผยแพร่ 

ภาษาและวฒันธรรมไทย, เพื่อใหชุ้มชนไทยในเขตมีความเขม้

แขง็มากข้ึน, เพื่อเป็นศูนยก์ลางใหชุ้มชนไทยไดร่้วมแรงร่วมใจ

กนัจดักิจกรรมต่าง ๆ เพื่อหารายไดไ้ปช่วยเหลือโรงเรียนท่ี

ขาดแคลนทุนทรัพยใ์นประเทศไทย และเพื่อความโปร่งใสและ

ง่ายต่อการประสานงานกบัหน่วยงานต่าง ๆ ของภาครัฐ ทั้งใน

ประเทศเยอรมนีและประเทศไทย

  

 

 ส่ิงที่ดิฉันได้รับในการเข้าร่วมอบรมที่ เนิร์นแบร์ก 

คือได้ข้อคดิแนวทางและในการท�างานบรรลุวตัถุประสงค์ในการ

เข้าอบรมของเราได้พบกลัยาณมติร ทีม่จีติอาสาอย่างแท้จริง ได้

เรียนรู้เกีย่วกบัขอบเขต ในการให้ความช่วยเหลือ รวมทั้งยงัได้รู้

ว่ายงัมเีพ่ือนร่วมทางในการท�างานเพ่ือสังคมอกีมาก เราไม่ได้บ้า

หอบฟาง (บ้าในการท�างานเพ่ือสังคม) อยู่คนเดยีว
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ธาราวนัวาน และวนันี้

 

พชัรี คาสปาร์ ซิคเคอร์มนัน์ 

พีแ่อ๊ว  

พีรั่กธารา เพราะ

ธารามีคนท่ีพี่ยกยอ่ง

ธารา กระตุน้ใหท้างราชการไทย สนใจความเป็นอยูข่องคน

ไทยท่ีมามีครอบครัวอยูท่ี่น่ี

ธาราใหค้วามรู้ดว้ยจุดประสงคเ์พื่อช่วยใหด้�าเนินชีวติท่ีน่ีได้

ดว้ยความมัน่ใจ ใหอ้ยูบ่นขาของตวัเองกนัไดม้ากท่ีสุด

ธารา ฝึกคน ใหฝึ้กคนต่อ ๆ ไป จะเห็นไดจ้ากกลุ่มต่างๆ ท่ีเกิด

ข้ึน เพื่อช่วยกนัเองยามคบัขนั และร่วมกนัท�ากิจกรรมต่าง ๆ ท่ีน่า

ยกยอ่งสรรเสริญ มีอะไรบา้งคงทราบกนัดี

ธารา มาถึงจุดหน่ึง ท่ีจะเรียกวา่ “ความส�าเร็จ” กไ็ด ้คือมีกลุ่มต่าง ๆ 

ท่ีเป็นตวัของตวัเอง จดัการความตอ้งการของตนเองได ้กระจายไปทัว่

ประเทศ  ท�าใหค้วามตอ้งการ “บริการ”จากธาราในดา้นดงักล่าว ท่ีขอเนน้วา่ 

ประสบความส�าเร็จ ลดลง เพราะกลุ่มทั้งหลายอยูต่วั จบักลุ่มกนัไดแ้ลว้

ธารา เท่าทีเ่ป็นมา เราเตรียมตวัของเราให้พร้อมส�าหรับชีวติทีน่ี่ ซ่ึงกเ็ป็นประโยชน์ของประเทศทีเ่ราอยู่ เพราะเขา

ไม่ต้องมากงัวลกบัเรามากนัก เม่ือมาถงึจุดนี ้พีจ่งึคดิว่าการหันมาสนใจสังคมรอบตวัว่า เราท�าอะไรได้บ้าง เพ่ือสร้าง

ความรู้สึก “อยู่บ้าน” มบ้ีานสองสามหลงั  น่าจะเป็นเป้าหมายต่อไปทีด่ี

น้อง ๆ ก�าลงัน�าขบวนเข้าสู่“ก้าว”ใหม่ของธารา ก้าวทีผ่่านมาประสบมรสุมมาไม่น้อย

ก้าวนีจ้ะยิง่ยากขึน้ แต่น่ีคือส่ิงท้าทาย ธาราก�าลงัเร่ิมบทบาทใหม่ บทบาทเก่ายงัคงอยู่แต่มกีารรับช่วงกระจายไป 

ขอให้น้อง ๆ ท�างานไปด้วยกนั เพ่ือพวกเราด้วยกนัค่ะ
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ป้า
รู้จกัสมาคมธารามาตั้งแต่ปีค.ศ. 1997 ค่ะ หลงัจาก

แต่งงานตอ้งเดินทางไปสถานทูตไทยท่ีเมืองบอนน์เพ่ือ

เปล่ียนนามสกลุตามสามีในหนงัสือเดินทาง  ขณะท่ีก�าลงัจะเดิน

ออกจากประตู ป้าหนัไปเจอชั้นวางใบปลิวและหนงัสือแจกฟรี 

สะดุดตากบัหนงัสือเล่มเลก็ท่ีวางเหลืออยูเ่ล่มเดียว มีช่ือ

วา่”จดหมายเวยีนของสมาคมธารา” จึงหยบิติดมือมา

อ่านท่ีบา้นค่ะ 

ความคิดแรกของป้า ท่ีตดัสินใจสมคัรเขา้มาเป็น

สมาชิกสมาคมธาราคือ ป้าตอ้งการหาความรู้

เร่ืองวฒันธรรมการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ใน

เยอรมนี  โดยเฉพาะอยา่งยิง่เร่ืองการเรียน

ภาษาเยอรมนัเพ่ือส่ือสารกบัสามีท่ีใชภ้าษา

องักฤษไดแ้บบงู ๆ ปลา ๆ เท่านั้น 

ความคิดท่ีสอง ป้ามีนิสยัท่ีติดตวัมาตั้งแต่

เรียนมธัยมตน้ คือชอบช่วยเหลือ สมยั

ป้าเป็นเดก็ เวลาปิดเทอมจะชอบตามคุณ

พ่อท่ีรับราชการกรมประชาสงเคราะห์

เ ป็ น น า ย ช่ า ง วิ ศ ว ก ร เ ค ร่ื อ ง ย น ต์ข อ ง

นิคมสร้างตนเองตามจงัหวดัต่าง ๆ ไปเท่ียว

ดว้ย  เม่ือไดเ้จอก�านนัผูใ้หญ่บา้นกช็อบช่วย

อาสาเขียนหนงัสือหรือกรอกขอ้ความของลูก

บา้น ในการขอท�าเอกสารต่าง ๆ เพราะเห็นพอ่

แม่ลูกเด็กเล็กแดงยากจนใส่เส้ือผา้เก่าขาดอ่านไม่

ออกเขียนไม่ไดแ้ลว้รู้สึกสงสารจริง ๆ ท�าใหติ้ดเป็น

นิสัยเขา้เส้นกบัการท�าประโยชน์ช่วยเหลือคนในสังคม

และชุมชน   

ขอทราบเหตุผลท่ีท�าให้คุณป้ามัน่คงไปประชุมใหญ่ประจ�าปี

ของสมาคมธาราทุกปีมาจนถึงปัจจุบนัค่ะ

ความศรัทธาและนบัถือการท�างานจริงจงัจริงใจของคณะท�างาน

สมาคมธาราในสมยันั้นตรงตามจุดประสงคท่ี์ตั้งข้ึนมาค่ะ  พดูได้

เลยวา่สมาคมธารามีช่ือเสียงโดดเด่นมากในสมยัท่ีสมาคมยอ่ย ๆ 

ทั้งหลายยงัไม่เกิดเป็นดอกเห็ดเหมือนปัจจุบนัน้ี  ระบบงานธารา

เขม้แขง็ และป้าชอบระบบ Training for Trainer อนัเป็นกลไก

ส�าคญัในการผลิตอาสาสมคัรท่ีดีมีคุณภาพ 

เป็นเครือข่ายกระจายงานช่วยเหลือสงัคม นอกจากนั้น ในการ

ประชุมประจ�าปี แต่ละคร้ัง เครือข่ายอาสาสมคัรทุก

เมืองจะต้องมีรายงานผลงานท่ีท�าการช่วย

เหลือมาเสนอในท่ีประชุมดว้ยว่าผลงาน

ส�าเร็จไปแค่ไหน ติดขดัปัญหาใด

อีก รวมทั้งรวบรวมขอ้มูล ความ

ตอ้งการ และปัญหาของผูท่ี้ขอ

ความช่วยเหลือมาเสนอคณะ

ท�างานของสมาคม สมาคมกจ็ะ

น�าข้อมูลเหล่าน้ีมาวิเคราะห์

หาทางแกไ้ข เพิ่มเติมผลงาน

ให้กับอาสาสมัครต่อไปใน

ปีถดัไป แมว้า่เกือบสิบปีท่ี

ผา่นมาประธาน กรรมการ 

คณะท�างาน และระบบงาน

จะเปล่ียนแปลง คลาดเคล่ือน

จากจุดประสงคเ์ดิมไปมาก แต่

ป้าก็ยงัอยากมาติดตามเฝ้าดูว่า

จะเปล่ียนแปลงไปทิศทางใด และ

ช่ือเสียงท่ีถูกสร้างมาอย่างสวยงาม

จากรุ่นแรกบุกเบิกนั้น จะอยูย่ ัง่ยนืใน

สังคมไทยในเยอรมนีต่อไปในอนาคต

ไหม

ป้าคงไม่มีความตอ้งการจากป้าค่ะ นอกจากขอบงัอาจแนะน�าวา่ 

ขอใหค้ณะท�างานรุ่นใหม่ นอ้ง ๆ ทั้งหลายจงท�างานอยา่งสบายๆ 

ขอใหใ้จเปิดกวา้ง อยา่ไปโฟกสัเจาะจงท่ีเร่ืองเดียว กลุ่มเดียว 

หรือสงัคมเดียว  ขอใหน้อ้ง ๆ ฝึกท�าตวั ท�าหู ท�าตา ใหเ้หมือน

เรดาร์หมุนรอบตวั 360 องศาในแต่ละวนัเวลาท่ีวา่ง แลว้นอ้ง ๆ 

กจ็ะไดโ้จทยปั์ญหาท่ีน�าพามาวจิยัใหไ้ดเ้กิดผลงานท่ีส�าเร็จไดค่้ะ

พีรุ่่นเก๋าชวนคุย
ชาวธาราหลายคนคงคุ้นหน้าคุ้นตาเธอทั้งสองเป็นอย่างด ีวนันีเ้ราจงึขอจบัเข่าคุยกบัป้านกและป้าโจ้ แฟนพนัธ์ุแท้ของธารา

ค่ะ มาดูกนัว่า สังคมไทยในเยอรมนีเปลีย่นแปลงไปมากตามกาลเวลา  ในฐานะสมาชิกรุ่นเก๋า ป้านกและป้าโจ้ของเรามข้ีอ

เสนอแนะเกีย่วกบับทบาทของสมาคมธาราในการสร้างประโยชน์ให้กบัสังคมไทยต่อไปในอนาคตกนัอย่างไร

ป้านกกาเหว่า (จงจติต์ เคเซอร์) 
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สวสัดีค่ะพี่นอ้งชาวธารา พี่ช่ือ สายสมร Meyer หรือ พี่

โจโจ ้ ตอนน้ีอาศยัอยูท่ี่เมือง Dorsten ใกล ้ ๆ กบัเมือง

ใหญ่ Essen พี่เกิดท่ีสุรินทร์ มีเช้ือสาย จีนไทย แต่เติบโตมาแบบ

คนกรุงเทพแถบฝ่ังธนบุรี พี่ยา้ยมาตั้งถ่ินฐานท่ีเยอรมนีร่วม 35 

ปีแลว้ มีลูกสาว 1 ลูกชาย 1 ลูกทั้งสองคนจบการศึกษาและมี

อาชีพท่ีดีและมัน่คง พี่เป็นผูห้ญิงไทยรุ่นแรก ๆ ท่ีมาตั้งถ่ินฐาน

ในต่างแดน ณ ประเทศเยอรมนีแห่งน้ี พี่เป็นแม่และ

ภรรยา แบบเตม็พิกดั ทุกอยา่งท�าคนเดียวจริง ๆ 

แบบไม่มี ปู่ ยา่ พี่นอ้ง พึ่งพาไหวว้านไดเ้ลย 

เพราะพวกเขาอยูไ่กลกนัมาก พอ่บา้น

ตอ้งเดินทางดูงานต่างประเทศ และอยู่

ใน Platform แท่นขดุเจาะน�้ามนักลาง

ทะเล

พ่ีรู้จกัธาราตั้งแต่ธาราไดก่้อตั้งได้

ในปีท่ีสาม ขอตอบตามตรงวา่ ไม่

ได้มีแรงบันดาลใจอะไรในการ

เขา้มาเป็นสมาชิกธารา ในขณะ

นั้นคงเป็นแค่แรงขบัเคล่ือนของ

ความเหงา และความบงัเอิญท่ี

เมืองท่ีอยูใ่กล ้ ๆ จดัการสมัมนา 

หัวข้อประมาณว่าผูห้ญิงต่างชาติ

ท่ียา้ยถ่ินฐานจะปรับตัวและสร้าง

คุณภาพชีวติอยา่งไร โดยวทิยากรใน

วนันั้น คือคุณพทัยา เรือนแกว้ ซ่ึงเป็น

ผูร่้วมก่อตั้งสมาคมธาราและประธานใน

ขณะนั้น พี่ไปประชุมคนเดียว ไดท้ �าความ

รู้จกัพดูคุยกบัเพื่อนสมาชิกคนอ่ืน ๆ ตวัเราเอง

รู้สึกผอ่นคลาย เป็นความรู้สึก ตรึงตา ตรึงใจ จนมาถึง

ขณะน้ี

ความผูกพนัเป็นประเดน็ส�าคญั และได้รู้จกัเพ่ือนใหม่เก่าทีด่ี

หลายคน จนมบีางคนกลายเป็นเพ่ือนสนิท รักและรู้ใจกนั

สงัคมคนไทยในเยอรมนีเปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลา สมาคม

ธาราเองกต็อ้งปรับตวัใหเ้ขา้กบัเหตุการณ์  แต่อยา่งไรกแ็ลว้แต่ 

การบริหารองคก์ร ควรตอ้งกระจายอ�านาจและหนา้ท่ี ไม่ใช่ให้

ความส�าคญัอยูแ่ค่คนกระจุกเดียว หนา้เดิม ๆ และแบ่งชนชั้น 

การศึกษา และฐานะทางสงัคม  เพราะงานอาสาคือ การช่วย

เหลือสงัคมและผูด้อ้ยโอกาส คนท่ีอาสามาท�างาน ณ จุดน้ี ตอ้ง

ลดละตวัตน ความอหงัการ และใหเ้กียรติและโอกาสแก่

ผูม้าเยอืนใหม่ (สมาชิกใหม่) รวมทั้งเพื่อนสมาชิก

เก่าท่ีมีสถานะภาพทางสงัคม การศึกษา และ

โอกาสท่ีแตกต่างกนัมาก โดยใหทุ้กคนได้

แสดงศกัยภาพท่ีมีอยูใ่นตนเอง โดยไม่

ลิดรอน ดูถูกและดูหม่ิน เหยยีดหยาม 

แก่งแยง่ชิงดีชิงเด่นกนั  หากผูบ้ริหาร

ธาราไม่รู้จกัถอดหวัโขน ไม่ใหห้วัใจ 

ไม่ใหค้วามส�าคญัต่อมิตรภาพ ต่อ

สมาชิกสมาคม ต่อใหมี้หวัขอ้ท่ีเลิศ

หรู หรือคณะกรรมการบริหารมี

ประสิทธิภาพเพียงไรกต็าม องคก์รก็

จะล่มสลายไปในท่ีสุด

 การที่จะท�าให้คนมาเข้าร่วมใน

กจิกรรมกลุ่มแบบอาสา ส่ิงส�าคญั

ทีสุ่ดคือ ต้องมคีวามรู้สึกทีด่ ี แบบใจให้

ใจ มบีรรยากาศของความสุข ความเป็น

กนัเอง และคนทีเ่ข้าร่วมเป็นสมาชิกรู้สึก

ว่าตวัเองมคีวามสุข สนุกและมคีวามส�าคญั 

เขาจึงจะรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหน่ึงของ

สมาคมอย่างแท้จริง 

ติดตามอ่านบทสมัภาษณ์ไดท่ี้ www.tharaverein.de

พีโ่จโจ้ (สายสมร เมเยอร์)
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บทสมัภาษณ์พิเศษ 
คุณพิมพาภรณ์ ฐิตยานนัท ์
ผูช่้วยทูตฝ่ายแรงงานและอคัรราชทูตท่ีปรึกษา 

        โดย มลฤดี ชเตาฟฟ์

สัมภาษณ์พเิศษของธาราสัมพนัธ์เล่มนี ้ได้รับเกยีรตอิย่างสูง

จาก คุณพมิพาภรณ์ ฐิตยานันท์ ผู้ช่วยทูตฝ่ายแรงงานและ

อคัรราชทูตทีป่รึกษา (ฝ่ายแรงงาน) ทีก่รุณามาพูดคุยและ

วเิคราะห์สถานการณ์แรงงานไทยในเยอรมนีให้พวกเราฟังค่ะ

จากประสบการณ์ของท่าน ชุมชนไทย/แรงงานไทยในเยอรมนี 

เหมือนหรือแตกต่าง จากชุมชนไทย/แรงงานไทยในประเทศ 

อ่ืน ๆ ทีท่่านเคยไปประจ�าการมาอย่างไรบ้าง? ชุมชนไทย/

แรงงานไทย มลีกัษณะเด่น จุดแขง็ และจุดด้อยอย่างไร?

ก่อนท่ีจะมาประจ�าการท่ีเยอรมนี ไดเ้คยไปประจ�าการท่ีกรุง

ไทเป ไตห้วนัมาก่อน ซ่ึงชุมชนไทย/แรงงานไทยในเยอรมนีมี

ความแตกต่างจากแรงงานไทย/ชุมชนไทยในไตห้วนัในหลาย ๆ

ดา้น เช่น

1. ประเภทของงานท่ีท�า ในไตห้วนั แรงงานไทยส่วน

ใหญ่จะท�างานในภาคอุตสาหกรรมการผลิต เช่น อุตสาหกรรม

อิเลก็ทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ อุตสาหกรรมเหลก็ เป็นตน้ มีบาง

ส่วนท�างานเป็นผูดู้แลผูสู้งอาย ุในขณะท่ีในเยอรมนี แรงงาน

ไทยส่วนใหญ่จะท�างานในภาคบริการ เช่น พอ่ครัว หรือ

พนกังานนวด เป็นตน้

2. ลกัษณะของแรงงานไทยท่ีเดินทางไปท�างาน ใน

ไตห้วนัแรงงานไทยจะเดินทางโดยตรงมาจากประเทศไทยเพ่ือ

ท�างานท่ีไตห้วนั ในขณะท่ีในเยอรมนี แรงงานไทยส่วนใหญ่คือ

ผูท่ี้มีถ่ินพ�านกัถาวรในเยอรมนีอยูแ่ลว้ ยกเวน้อาชีพพอ่ครัว/แม่

ครัวพิเศษท่ีทางการเยอรมนัอนุญาตใหส้ามารถน�าเขา้แรงงาน

จากประเทศไทยไดโ้ดยตรง นอกจากน้ี แรงงานไทยในไตห้วนั 

80 เปอร์เซ็นตจ์ะเป็นผูช้าย ในขณะท่ีเยอรมนี 80 เปอร์เซ็นตจ์ะ

เป็นผูห้ญิง

3. การรวมตวัของแรงงานไทย ในไตห้วนัจะมีองคก์ร

เอกชน (NGO) ทั้งท่ีเป็นของคนไทย และคนไตห้วนั คอยช่วย

เหลือแรงงานไทยหากประสบปัญหาเม่ือท�างานในไตห้วนั แต่

ไม่มีการรวมตวักนัในลกัษณะของชุมชนไทยอยา่งเช่นท่ีเยอรมนี

มี ในส่วนของเยอรมนี นอกเหนือจากการมีองคก์รเอกชนคอย

ช่วยเหลือแลว้ ชุมชนไทยในเยอรมนียงัมีบทบาทท่ีส�าคญัในการ

ช่วยเหลือแรงงานไทยและคนไทยท่ีพกัอาศยัอยูใ่นเยอรมนี

4. การใชชี้วติ และความเป็นอยู ่ในไตห้วนัแรงงานไทย

จะพ�านกัอยูใ่นสถานท่ีพกัท่ีนายจา้งจดัหาให ้ซ่ึงส่วนใหญ่จะ

อยูใ่นบริเวณโรงงงานท่ีท�างาน โดยนายจา้งบางรายจะใหท่ี้พกั

อาศยัฟรี ในขณะท่ีนายจา้งบางรายจะจดัท่ีพกัอาศยัให ้แต่เกบ็

ค่าท่ีพกัในราคาท่ีถูกกวา่ออกไปหาท่ีพกัขา้งนอกเอง ซ่ึงท่ีพกัจะ

ประกอบดว้ยหอ้งนอน หอ้งครัว และหอ้งน�้าซ่ึงใชร่้วมกนั เร่ือง

อาหารการกิน บางโรงงานนายจา้งจะจดัหาอาหารกลางวนัให ้

ส่วนม้ืออ่ืนแรงงานไทยตอ้งท�ากินเอง โดยใชห้อ้งครัวในบริเวณ

ท่ีพกั บางแห่งนายจา้งจะจดัหาอาหารใหค้รบ 3 ม้ือ ซ่ึงจะเห็นได้

ชดัวา่แตกต่างจากแรงงานไทยในเยอรมนี ซ่ึงส่วนใหญ่จะมีถ่ิน

พ�านกัถาวร หรือมีครอบครัวในเยอรมนี

5. จุดแขง็ และจุดอ่อน ไม่วา่จะเป็นแรงงานไทยใน

ไตห้วนั หรือแรงงานไทยในเยอรมนีจุดเด่นท่ีเหมือนกนัในการ

ท�างาน คือ ความขยนัขนัแขง็ และรับผดิชอบงานท่ีท�า มีจิตใจ

เอ้ือเฟ้ือเผือ่แผต่่อเพื่อนร่วมงาน ส่วนจุดอ่อนของแรงงานไทย

ในไตห้วนั คือ เร่ืองการเล่นการพนนั และด่ืมเหลา้ ซ่ึงยงัไม่พบ

ส�าหรับแรงงานไทยในเยอรมนี
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ปัญหาทีท่่านพบบ่อยเกีย่วกบัแรงงานไทยในเยอรมนีมอีะไร

บ้าง?

สืบเน่ืองจากการท่ีเยอรมนีมีกฎหมายแรงงานท่ีเขม้งวด และบท

ลงโทษท่ีรุนแรง ท�าใหน้ายจา้งไม่นิยมเส่ียงท่ีจะละเมิดกฎหมาย 

จึงท�าใหปั้ญหาของแรงงานไทยในเยอรมนีมีไม่มากนกั ไม่วา่จะ

เป็นเร่ืองการคา้งจ่ายค่าจา้ง หรือค่าล่วงเวลา แต่ปัญหาส่วนใหญ่

ท่ีพบ คือ ความไม่รู้ และไม่ตระหนกัถึงสิทธิ และความส�าคญั

ของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท�างานในเยอรมนี ไม่วา่จะเป็น

กฎหมายแรงงาน กฎหมายภาษี หรือการจดทะเบียนต่าง ๆ

นโยบาย/มาตรการช่วยเหลือ/การให้ค�าแนะน�า ของกรมแรงงาน

ทีม่ต่ีอแรงงานไทยในเยอรมนีมอีะไรบ้าง?

รัฐมนตรีวา่การกระทรวงแรงงานไดใ้หค้วามส�าคญักบัแรงงาน

ไทยท่ีท�างานในต่างประเทศ โดยมีนโยบายใหส้�านกังาน

แรงงาน/ฝ่ายแรงงานท่ีตั้งอยูใ่นประเทศต่าง ๆ จ�านวน 13 แห่ง 

ใหก้ารคุม้ครองและดูแลแรงงานไทยอยา่งเตม็ท่ี รวมทั้งการส่ง

เสริมการพฒันาทกัษะฝีมือแรงงานดว้ย ซ่ึงจากนโยบายของ

รัฐมนตรีดงักล่าว ฝ่ายแรงงาน ประจ�าสถานเอกอคัรราชทูต 

ณ กรุงเบอร์ลิน ไดย้ดึถือเป็นนโยบายในการท�างานของฝ่าย

แรงงาน ไม่วา่จะเป็นในเร่ืองการคุม้ครอง ดูแล ช่วยเหลือ ให้

ค �าปรึกษา และพฒันาทกัษะฝีมือใหแ้ก่แรงงานไทยท่ีท�างานใน

เยอรมนีอยา่งสม�่าเสมอ

มปีระเดน็/ปัญหาเกีย่วกบัแรงงานไทยในเยอรมนี ในเร่ืองใด

ทีท่่านสนใจเป็นพเิศษ หรือต้องการจะผลกัดนัให้เกดิขึน้ ใน

ระหว่างทีท่่านประจ�าการอยู่ทีเ่ยอรมนีหรือไม่?

จากการท่ีไดท้ �างานในเยอรมนีท�าใหไ้ดพ้บเห็นทั้งปัญหา ขอ้

เสียและขอ้ดีต่าง ๆ ของแรงงานไทย/ชุมชนไทยในเยอรมนี ซ่ึง

ประเดน็ส�าคญัและน่าสนใจท่ีพบ คือ เร่ืองความต้องการในการ

ฝึกอบรมด้านการนวดไทย และการประกอบอาชีพพยาบาลดูแล

ผู้สูงอายุในเยอรมนี ซ่ึงในเร่ืองแรกมีความตั้งใจท่ีจะสร้างทีม

ครูผูฝึ้กสอนในดา้นน้ีข้ึน  โดยคดัเลือกจากคนไทยท่ีมีถ่ินพ�านกั

อาศยัถาวรในเยอรมนี มีประสบการณ์และประกอบอาชีพนวด

ไทยในเยอรมนี ซ่ึงเม่ือผา่นการคดัเลือกจะไดรั้บการอบรมและ

พฒันาทกัษะเพิ่มเติม เพื่อพร้อมส�าหรับการเป็นครูผูฝึ้กสอนของ

ส�านกังานแรงงาน โครงการน้ีไดเ้ร่ิมข้ึนเม่ือปีท่ีแลว้ (2560) และ

ในปีน้ี (2561) ทีมครูผูฝึ้กสอนกลุ่มน้ีจะรับหนา้ท่ีเป็นวทิยากร

ในการจดัการฝึกอบรมดา้นการนวดไทย (ไทยสปัปายะ) ระดบั 

1 ของส�านกังานแรงงาน ซ่ึงหวงัวา่ในอนาคตจะสามารถตอบ

สนองต่อความตอ้งการในการฝึกอบรมดา้นการนวดไทยใน

เยอรมนีได้

ส่วนเร่ืองท่ี 2 คือ การประกอบอาชีพพยาบาลดูแลผูสู้งอาย ุอยา่ง

ท่ีทราบกนัดีวา่ เยอรมนีเขา้สู่สงัคมผูสู้งอายแุลว้ ท�าใหค้วาม

ตอ้งการพยาบาลวชิาชีพ หรือผูช่้วยดา้นการดูแลผูสู้งอายมีุเพิ่ม

มากข้ึน และตลาดในดา้นน้ีกเ็ปิดกวา้งส�าหรับบุคคลจากประเทศ

ท่ีสาม (ไม่ใช่สมาชิกอีย)ู ส�านกังานแรงงานไดเ้คยหารือกบั

สมาคมผูป้ระกอบการดา้นการดูแลผูสู้งอายขุองเยอรมนั ซ่ึงมี

ความเป็นไปไดท่ี้จะมีความร่วมมือกนัในดา้นน้ี ทางส�านกังาน

แรงงานไดห้ารือไปยงักระทรวงแรงงาน เพ่ือขอทราบท่าทีและ

ความเป็นไดข้องโครงการความร่วมมือดงักล่าว ซ่ึงในขณะน้ี

ยงัอยูใ่นขั้นตอนท่ีกระทรวงแรงงานพิจารณาอยู ่อยา่งไรกต็าม 

ส�านกังานแรงงานมีแผนท่ีจะหารือกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัอาชีพการ

ดูแลผูสู้งอายดุงักล่าว (เฉพาะในส่วนของคนไทยท่ีมีถ่ินพ�านกั

อาศยัถาวรในเยอรมนี) เพื่อรวบรวมขอ้มูลและความเป็นไป

ไดใ้นการส่งเสริมใหค้นไทยท่ีมีถ่ินพ�านกัถาวรในเยอรมนี หนั

มาสนใจประกอบอาชีพพยาบาล หรือผูช่้วยดา้นการดูแลผูสู้ง

อายดุงักล่าว ซ่ึงหากมีผลเป็นเช่นใดกจ็ะแจง้ใหชุ้มชนไทยใน

เยอรมนัทราบต่อไป

ท่านอยากเห็นชุมชนไทย/แรงงานไทยในเยอรมนี ท�าส่ิงใดบ้าง 

เพ่ือให้สอดคล้องกบัการด�าเนินงาน/ด�าเนินนโยบายของกรม

แรงงาน 

ต่อค�าถามน้ี อยากจะบอกวา่ ส�านกังานแรงงาน มีหนา้ท่ีในการ

คุม้ครอง ดูแล ช่วยเหลือ และพฒันาทกัษะฝีมือแก่แรงงานอยู่

แลว้ ดงันั้น ส่ิงท่ีอยากได ้คือ ความร่วมมือจากทุก ๆ ท่านใน

การด�าเนินงานต่าง ๆ ของส�านกังานแรงงาน ไม่วา่จะเป็นการ

ประชาสมัพนัธ์ หรือเขา้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และหากท่านใด

มีปัญหาในเร่ืองการท�างาน สามารถขอความช่วยเหลือและค�า

ปรึกษาจากส�านกังานแรงงานได ้ทางเรายนิดีช่วยเหลือเตม็ท่ีเท่า

ท่ีสถานะจะอ�านวยให ้ เน่ืองจากเจา้หนา้ท่ีส�านกังานแรงงาน

ไม่ใช่เจา้หนา้ท่ีภาครัฐของเยอรมนัท่ีรับผดิชอบโดยตรง แต่ทาง

เรากย็นิดีช่วยเหลืออยา่งเตม็ท่ี

ขอความกรุณาท่าน ฝากข้อคดิเห็น ข้อเสนอแนะ ให้แก่ชุมชน

ไทย/แรงงานไทยด้วยค่ะ

ส�าหรับขอ้คิดเห็นท่ีอยากจะฝาก คือ อยากเห็นการรวมตวัและ

การช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัของแรงงานไทย/ชุมชนไทย (ไม่ว่า

จะเป็นแรงงานไทยทีเ่ดนิทางมาท�างานจากประเทศไทย หรือ

แรงงานไทยทีม่ถีิน่พ�านักถาวรในเยอรมนี) ขยายขอบเขตออกไป

ทัว่ประเทศเยอรมนี เพราะการมาอยู่ต่างบ้านต่างเมือง ในสภาวะ

แวดล้อมทีไ่ม่คุ้นเคยและไม่เหมือนประเทศไทย ความจ�าเป็นใน

การปรับตวัให้สามารถอยู่รอดได้เป็นส่ิงส�าคญั ซ่ึงการมเีพ่ือน

คอยช่วยเหลือ พูดคุยหารือ หรือแม้กระทัง่การปรับทุกข์จะเป็น

ส่ิงทีส่ามารถท�าให้เราผ่านช่วงเวลาในการปรับตวัไปได้อย่างราบ

ร่ืน และเป็นก�าลงัใจให้กนัและกนัในการท�างานและใช้ชีวติใน

เยอรมนีตลอดไป
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ประกาศเตือนกรณหีลบหนี

หรือลกัลอบท�างานในสหพนัธ์

สาธารณรัฐเยอรมนี 

ส�านักงานฝ่ายแรงงาน
ประจ�า สถานเอกอคัรราชทูต ณ กรุงเบอร์ลนิ 

ด้วยขณะนี้มีคนไทยบางส่วนหลบหนีอยู่ในสหพันธ์

สาธารณรัฐเยอรมนีและลักลอบท�างานโดยผิดกฎหมาย 

เพ่ือเป็นการแจ้งเตือนให้ตระหนักถงึผลทีต่ามมา และ

สร้างความเข้าใจทีถู่กต้องเกีย่วกบัการท�างาน 

ฝ่ายแรงงานฯ จงึขอออกประกาศเตือน ดงัต่อไปนี้

1.     สหพนัธ์ฯ อนุญาตใหแ้รงงานต่างชาติ รวมถึงแรงงานไทย

ในสาขาวชิาชีพขั้นสูงหรือผูเ้ช่ียวชาญ และวชิาชีพขาดแคลน 

อาทิ วศิวกร พยาบาลดูแลผูสู้งอาย ุ นกัเทคนิคการแพทย ์ เขา้มา

ท�างานในสหพนัธ์ฯ โดยแรงงานไทยสาขาอาชีพพอ่ครัว/ แม่ครัว

พิเศษ เป็นแรงงานก่ึงฝีมืออาชีพเดียวท่ีไดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้มา

ท�างาน 

2. นายจา้งตอ้งยืน่ขออนุญาตจา้งงานจากส�านกังานจดัหางาน

แห่งสหพนัธ์ฯ เม่ือส�านกังานจดัหางานแห่งสหพนัธ์ฯ ให้

สิทธิพ�านกัและใบอนุญาตท�างาน (วซ่ีาเชงเกน้) แรงงานไทย

ตอ้งท�างานในอาชีพ ระยะเวลา และท�างานกบันายจา้งท่ีไดรั้บ

อนุญาตเท่านั้น

3.       สิทธิพ�านกัและใบอนุญาตท�างาน (วซ่ีาเชงเกน้) ท่ีแรงงาน

ไทยไดรั้บจะสามารถใชเ้ดินทางในกลุ่มประเทศสมาชิกอียไูด ้

แต่ไม่สามารถท�างานในประเทศอียอ่ืูน ๆ ได ้นอกเหนือจาก

ประเทศท่ีเป็นผูอ้อกวซ่ีาเชงเกน้ดงักล่าว

4.       ในกรณีท่ีแรงงานตอ้งการเปล่ียนสถานท่ีท�างานใน

สหพนัธ์ ฯ นายจา้งใหม่และแรงงานไทยจะตอ้งแจง้เพื่อขอ

อนุญาตจากส�านกังานตรวจคนเขา้เมือง โดยระหวา่งรอการ

พิจารณา หา้มมิใหแ้รงงานไทยท�างานใด ๆ หากฝ่าฝืน จะเขา้ข่าย

ลกัลอบท�างานโดยผดิกฎหมาย มีโทษปรับทั้งนายจา้งและลูกจา้ง 

นอกจากนั้น ลูกจา้งอาจถูกส่งกลบัประเทศ

5.      นายจา้งวา่จา้งแรงงานต่างชาติโดยไม่มีใบอนุญาตท�างาน 
มีโทษปรับสูงสุด 500,000 ยโูร หรือจ�าคุกสูงสุด 10  ปี  นายจา้ง

วา่จา้งแรงงานต่างชาติโดยไม่มีใบอนุญาตท�างาน ดว้ยสภาพการ

จา้งงานท่ีดอ้ยกวา่การจา้งงานชาวเยอรมนัในสาขาอาชีพเดียวกนั 

มีโทษจ�าคุกสูงสุด 3 ปี หรือมีโทษปรับ ในบางกรณีท่ีรุนแรง มี

โทษจ�าคุกสูงสุด 10  ปี

6. แรงงานไทยท่ีหลบหนีหรือลกัลอบท�างานโดยผดิกฎหมาย 

มีโทษปรับสูงสุด 5,000 ยโูร และถูกส่งกลบัประเทศ แรงงาน

ไทยตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในการด�าเนินการส่งกลบัประเทศ

ทั้งหมด และจะถูกหา้มเขา้สหพนัธ์ฯ อยา่งนอ้ย 5 ปี ทั้งน้ี หาก

แรงงานไทยไม่สามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายน้ี นายจา้งตอ้งเป็น

ผูรั้บผดิชอบค่าใชจ่้ายทั้งหมด นอกเหนือจากค่าปรับส่วนของ

นายจา้งท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ 

7.      แรงงานไทยท่ีหลบหนีหรือลกัลอบท�างานจะไม่สามารถ

เขา้ระบบประกนัสงัคม ของสหพนัธ์ฯ ซ่ึงไดแ้ก่ ประกนัสุขภาพ

กรณีเจบ็ป่วย ประกนักรณีทุพลภาพ ประกนักรณีวา่งงาน และ

การประกนักรณีชราภาพ/บ�านาญ ท�าใหไ้ม่ไดรั้บสิทธิประโยชน์

ขั้นพื้นฐาน อีกทั้งไม่สามารถยืน่เร่ือง ร้องทุกขต่์อทางการ

สหพนัธ์ฯ ในเร่ืองใด ๆ จากนายจา้งได ้

       หากมข้ีอสงสัยและสอบถามข้อมูลเพิม่เตมิ สามารถตดิต่อ 

       ฝ่ายแรงงาน ประจ�าสถานเอกอคัรราชทูต ณ  กรุงเบอร์ลนิ 

            ท่ีอยู ่Lepsiusstr. 64/66, 12163 Berlin  

            หมายเลขโทรศพัท ์     030 79481231-2  

            Email: labour_berlin@hotmail.com    

            Facebook: https://www.facebook.com/labour.berlin

            Website: http://germany.mol.go.th/
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ข่าวกฎหมายข้อมูลส่วนตวัของอยูี

EU Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) คืออะไร? 

โดย บุญมา

EU Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) หรือภาษาองักฤษเรียกวา่ General Data Protection Regulation 

(GDPR) เรียกเป็นภาษาไทยไดว้า่ “ระเบียบอียวูา่ดว้ยเร่ืองการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล” ซ่ึงไดเ้ร่ิมร่างมาตั้งแต่ปี 

ค.ศ. 2016 และจะมีผลบงัคบัใชใ้นประเทศสมาชิกสหภาพยโุรป (อีย)ู ตั้งแต่วนัท่ี 25 พฤษภาคม 2561 (2018) เป็นตน้

ไป โดยประเทศสมาชิกอียตูอ้งปรับกฎหมายหรือระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของตวัเองให้

สอดคลอ้งตามระเบียบอียดูงักล่าว

ในโลกดิจิตอลทุกวนัน้ี เราใชข้อ้มูลส่วนบุคคลหรือขอ้มูลส่วนตวัในหลายกรณี ไม่วา่จะเป็นการท�าสญัญา การใหค้ �า

ยนิยอม การซ้ือขาย การสมคัรเป็นสมาชิกต่าง ๆ การใชโ้ซเชียลมีเดีย และอ่ืน ๆ อีกมากมาย แต่บ่อยคร้ังท่ีขอ้มูลส่วน

บุคคลของเราถูกน�าไปใชน้อกเหนือจากกรณีท่ีเราใหค้ �ายนิยอมไว ้ กฎหมายขา้งตน้จะช่วยคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล

ของเราอีกทางหน่ึง แต่อีกทางหน่ึงคือการรู้สิทธิของเราเอง

มาดูวา่ “ระเบียบอียูว่า่ดว้ยการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล” มีหลกัการส�าคญัโดยสรุปวา่อยา่งไรบา้ง

ความชอบด้วยกฎหมายของการใช้ข้อมูลตาม “ระเบียบอยูีว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”

การน�าขอ้มูลส่วนบุคคลไปใชน้ั้น จะถูกตอ้งตามกฎหมายกต่็อเม่ือ อยา่งนอ้ยเป็นไปตามหน่ึงในเง่ือนไขต่อไปน้ี

1. เจา้ของขอ้มูลไดใ้หค้ �ายนิยอมใหน้�าขอ้มูลไปใชส้�าหรับจุดประสงคใ์ดจุดประสงคห์น่ึงหรือหลาย ๆ 

 จุดประสงค์

2.          ใชข้อ้มูลเพื่อท�าสญัญา หรือ มีความจ�าเป็นตอ้งใชข้อ้มูลเป็นการเตรียมขอ้มูลเพื่อท�าสญัญา โดยเจา้ของ  

 ขอ้มูลเป็นคู่สญัญา

3. ผูท่ี้ตอ้งการขอ้มูลนั้นมีความจ�าเป็นตอ้งใชข้อ้มูล เน่ืองจากกฎหมายก�าหนดไว้

4. มีความจ�าเป็นตอ้งใชข้อ้มูล เพื่อผลประโยชนต่์อชีวติของเจา้ของขอ้มูล หรือ เพื่อปกป้องผลประโยชน์

 ของผูอ่ื้น

5. มีความจ�าเป็นตอ้งใชข้อ้มูลเพื่อปฏิบติัภารกิจท่ีมีผลต่อความมัน่คงและความปลอดภยัของสาธารณะ

6. มีความจ�าเป็นท่ีสมเหตุสมผลท่ีตอ้งการใชข้อ้มูล โดยการใชข้อ้มูลนั้นตอ้งไม่ขดัต่อผลประโยชน ์สิทธิและ 

 อิสรภาพขั้นพื้นฐานของเจา้ของขอ้มูล โดยเฉพาะอยา่งยิง่ถา้บุคคลผูน้ั้นเป็นผูเ้ยาว์
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ใช้ข้อมูลอย่างประหยดั

แนวคิดหลกัของระเบียบอียอีูกแนวคิดหน่ึงคือ การใชข้อ้มูลส่วนบุคคลตอ้งมีความจ�าเป็น เหมาะสม และ สอดคลอ้ง

กบัจุดประสงคก์ารใช ้และจุดประสงคท่ี์จะน�าไปใชต้อ้งก�าหนดไวอ้ยา่งชดัเจนและสอดคลอ้งกบักฎหมาย

ความปลอดภยัของข้อมูล

ผูท่ี้จดัเกบ็ขอ้มูลส่วนบุคคลตอ้งใชม้าตรการท่ีเหมาะสมรักษาความปลอดภยัของขอ้มูล โดยระดบัของการรักษา

ความปลอดภยัตอ้งสมัพนัธ์กบัความเส่ียงของขอ้มูล 

ความโปร่งใส

ผูท่ี้ตอ้งการน�าขอ้มูลส่วนบุคคลไปใช ้ตอ้งแจง้ใหเ้จา้ของขอ้มูลทราบต่อไปน้ี

• ช่ือและขอ้มูลติดต่อของตวัเองหรือตวัแทน หากเป็นไปไดร้วมถึงขอ้มูลติดต่อหน่วยงานคุม้ครองขอ้มูล

• จุดประสงคท่ี์จะน�าขอ้มูล ไปใช ้พร้อมขอ้กฎหมายและระเบียบรองรับ

• แจง้ระยะเวลาการเกบ็ขอ้มูล หากยงัแจง้ระยะเวลาชดัเจนไม่ได ้ใหแ้จง้หลกัเกณฑก์ารก�าหนดระยะเวลาการ 

 เกบ็ขอ้มูล

• แจง้สิทธิในการสอบถามขอ้มูลของเจา้ของขอ้มูล สิทธิในการแกไ้ขขอ้มูล สิทธิในการลบขอ้มูล จ�ากดัการ 

 ใชข้อ้มูล สิทธิในการคดัคา้นและยกเลิกการใหค้ �ายนิยอม รวมถึงสิทธิขอส�าเนาขอ้มูล (เช่น ในรูปพิมพอ์อก 

 มาและอ่านได)้ และขอโอนขอ้มูลไปยงัท่ีอ่ืน เช่น ในกรณีเปล่ียนคู่สญัญา

• แจง้สิทธิในการร้องเรียนต่อหน่วยงานคุม้ครองขอ้มูล

• แจง้วา่การใชข้อ้มูลนั้นกฎหมายหรือสญัญาก�าหนดไว ้หรือ จ�าเป็นต่อการท�าสญัญา หรือ เจา้ของขอ้มูล  

 จ �าเป็นตอ้งใหข้อ้มูล และหากไม่ใหข้อ้มูลจะมีอะไรเกิดข้ึน

• หากตอ้งการน�าขอ้มูลไปใชใ้นกรณีอ่ืนนอกเหนือท่ีเคยแจง้ไว ้จะตอ้งแจง้จุดประสงคข์องกรณีอ่ืนน้ีพร้อม 

 กบัรายละเอียดประกอบตามท่ีกล่าวขา้งตน้ใหเ้จา้ของขอ้มูลทราบ ก่อนท่ีจะน�าขอ้มูลไปใช้
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ส�าหรับเจ้าของข้อมูล มสิีทธิและรักษาสิทธิของเราได้อย่างไร

• เราสามารถสอบถามไปยงับริษทัหรือองคก์รหรือหน่วยงานท่ีเกบ็ขอ้มูลส่วนบุคคลของเราวา่ เขาเกบ็ขอ้มูล 

 ส่วนบุคคลของเราอะไรไวบ้า้ง และเขาไดเ้อาขอ้มูลส่วนบุคคลของเราส่งต่อไปใหค้นอ่ืนหรือไม่  

 เราสามารถขอแกไ้ข ลบ จ�ากดัการใชข้อ้มูล (เช่น ไม่ใหเ้อาไปใชใ้นกรณีใดบา้ง) และขอส�าเนาขอ้มูล และ  

 ขอโอนขอ้มูลไปท่ีอ่ืนได ้(เช่น ในกรณีท่ีเปล่ียนบริษทัคู่สญัญา)

• เรามีสิทธิท่ีจะคดัคา้นไม่ใหน้�าขอ้มูลส่วนบุคคลของเราไปใชใ้นการโฆษณาหรือการตลาดใด ๆ

• เรามีสิทธิท่ีจะยกเลิกการใหค้ �ายนิยอมในการใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของเราไดทุ้กเม่ือ หากเราไม่ยกเลิก เขา  

 สามารถใชข้อ้มูลของเราต่อไปได้

• เรามีสิทธิท่ี “จะถูกลืม” (Recht auf Vergessenwerden) เราสามารถขอใหล้บขอ้มูลส่วนบุคคลของเราได ้  

 ทนัที และผูท่ี้เกบ็ขอ้มูลฯ ของเราไว ้ตอ้งลบขอ้มูลทนัทีเช่นกนั ถา้เป็นไปตามเหตุผลต่อไปน้ี

• ไม่มีเหตุตอ้งเกบ็ขอ้มูลไวอี้กแลว้

• เราขอยกเลิกค�ายนิยอมท่ีเคยใหไ้ว ้เน่ืองจากพนัธะสญัญาส้ินสุดลง (เช่น ในกรณีสญัญาส้ินสุดลงและไม่มี 

 ขอ้ผกูมดัใด ๆ หรือติดคา้งช�าระค่าใชใ้ด ๆ ต่อกนัแลว้) และไม่มีกฎหมายมารองรับ หากจะเอาขอ้มูลส่วน 

 บุคคลของเราไปใชใ้นการอ่ืน

• เรายืน่คดัคา้นการใชข้อ้มูลเน่ืองจากไม่มีเหตุจ�าเป็นท่ีจะตอ้งใชข้อ้มูลอีกต่อไป

• มีการใชข้อ้มูลในทางท่ีไม่ถูกตอ้ง

• ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูเ้ยาวท่ี์มีอายตุ �่ากวา่ 16 ปี หากผูป้กครองยงัไม่ไดใ้หค้ �ายนิยอม 

 (ผูเ้ยาวส์ามารถใหค้วามเห็นพอ้งกบัการใหค้ �ายนิยอมของผูป้กครองดว้ยได)้

• หากมีค�าถามหรือขอ้ร้องเรียนใด ๆ สามารถติดต่อหน่วยงานคุม้ครองขอ้มูลในทอ้งท่ีได้
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ก้าวไกล แต่ใจใกล้ 

โดย  พอ่บา้น(ไทยใน)เยอรมนี

สวสัดีครับ! พอ่บา้นเยอรมนัเองครับ หรือถา้บางคนท่ี

เคยรู้จกัจะเรียกวา่ “อาร์ท” ครับผม  ดีใจมาก ๆ ท่ีได้

มีโอกาสมาเป็นส่วนหน่ึงของวารสารของสมาคมธารา

ครับ  ปัจจุบนั นอกจากท�าเพจ “พอ่บา้นเยอรมนั” แลว้ พอ่บา้น

เรียนปริญญาโทใบท่ีสองในคณะ MBA ท่ีเมือง Heilbronn และ

ช่วยท�างานอยูก่บัธุรกิจของครอบครัวครับ

แรงบันดาลใจ

ส�าหรับแรงบนัดาลใจในการท่ีเร่ิมตน้ท�าเพจพอ่บา้นเยอรมนั คือ

ก่อนท่ีจะมาประเทศเยอรมนี พอ่บา้นเช่ือวา่แทบทุกคนน่าจะเคย

ประสบปัญหาวา่ ขอ้มูลดา้นต่าง ๆ ของประเทศน้ีหาค่อนขา้ง

ยากใช่มั้ยครับ? และเม่ือหาเจอแลว้ กม็กัจะเป็นภาษาเยอรมนัเสีย

มากกวา่ ซ่ึงหากภาษาเยอรมนัของเรายงัไม่แขง็แรงพอ กจ็ะเป็น

ปัญหาแน่ ๆ  ประเดน็น้ีจึงเป็นแรงบนัดาลใจใหพ้อ่บา้นวา่ หาก

เราเจอปัญหาอยา่งน้ีแลว้ คนไทยคนอ่ืนจะประสบปัญหาอยา่ง

เรามั้ยเน่ีย? พอ่บา้นกเ็ลยน�าส่ิงท่ีไดอ่้าน ประสบการณ์ท่ีตนเองได้

พบ หรือจากการสอบถามขอ้มูลจากคนรอบตวัมาแบ่งปันกนับน

เพจน้ีครับ (มีคุณแม่บา้นของพอ่บา้นเป็นท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ) 

โดยมีเป้าหมายแบ่งปันความรู้และขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน ์ เพื่อให้

คนไทยรู้จกัประเทศเยอรมนีใหม้ากยิง่ข้ึน  ขอ้ดีอีกขอ้กคื็อช่วย

ให้เรานั้นฝึกภาษาทั้งภาษาเยอรมนัและภาษาองักฤษไปพร้อม

กนักบัการท�าเพจอีกดว้ย

 รูปแบบการท�าเพจของพ่อบ้านนั้ นจะมีความหลาก

หลาย เพราะเนน้จากประสบการณ์ท่ีตวัพอ่บา้นเองไดพ้บเจอ 

รวมไปถึงขอ้มูลดี ๆ ท่ีไดจ้ากลูกเพจ เช่ือมั้ย

ครับว่าบทความหลายบทความของพ่อบา้นไม่ไดคิ้ดหัวขอ้ข้ึน

เอง หากเกิดจากการท่ีลูกเพจส่งค�าถามและขอ้เสนอแนะเขา้มา 

ซ่ึงหมายความว่าลูกเพจทุกคนนั้นคือส่วนท่ีท�าให้เพจของพ่อ

บา้นเติบโตข้ึนมาไดทุ้กวนัอยา่งวนัน้ีครับ 

ปรัชญาในการด�าเนินชีวติ 

พอ่บา้นมีปรัชญาและความเช่ือท่ียดึติดตวัมาโดยตลอด          คือ 

“ยิง่ใหก้ย็ิง่ไดรั้บ” ซ่ึงถา้การใหเ้ป็นส่ิงท่ีท�าใหอี้กฝ่ายนั้นน�าไปต่อ

ยอดได ้ เช่น การใหค้วามรู้ การใหค้ �าแนะน�าท่ีดี หรือการใหค้ �า

ปรึกษา จะเป็นการใหท่ี้มีค่าและมีประโยชน ์การใหน้ั้นนอกจาก

จะท�าใหเ้รามีความสุขแลว้ เช่ือมั้ยครับวา่ผลตอบรับนั้น กลบั

มาไวกวา่ท่ีคิด เพราะทุกวนัน้ีพอ่บา้นมีโอกาสรู้จกัคนไทยท่ีมี

ศกัยภาพท่ีสูงมากจนท�าใหพ้อ่บา้นตกตะลึงมาหลายคน รวมไป

ถึงมิตรภาพดี ๆ ท่ีไดจ้ากคนไทยทั้งจากเมืองไทย และคนไทยท่ี

อยูใ่นเยอรมนี 

สุดทา้ยแต่ไม่ทา้ยสุด พอ่บา้นเช่ือวา่การท่ีใครกต็ามท่ีตอ้งมา

อาศยัอยูใ่นต่างแดนไม่วา่จะเป็นท่ีใดในโลกกต็าม กอ็าจตอ้ง

ประสบปัญหาท่ีเกิดจากการส่ือสารท่ีไม่รู้เร่ืองหรือวฒันธรรม

ท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงส่ิงท่ีพอ่บา้นคิดวา่จะเป็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนจาก

สาเหตุใดก็ตามเราจะสามารถผ่านมนัไปไดด้ว้ยดีอย่างแน่นอน 

หากเรามีสติและไม่ทอ้ถอย วา่แลว้ถา้มีโอกาสกอ็ยา่ลืมเขา้ไป

ทกัทายกนัไดเ้สมอในเพจพอ่บา้นเยอรมนันะครับ 
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ตวัอย่างบทความจาก เพจพ่อบ้านเยอรมนั 

กฏหมายใหม่ของเยอรมนีท่ีพนกังานมีสิทธิท่ีจะรู้เงินเดือนของ

เพื่อนร่วมงาน

อ้ือหือ….. กฏหมายโหดจริงจงั สมกบัเป็นเยอรมนี

ใช่แลว้! เร่ืองน้ีเกิดข้ึนแลว้เพื่อเพิ่มความโปร่งใสในการท�างาน

ขององคก์ร และเพื่อลดความแตกต่างของช่องวา่งระหวา่งเงิน

เดือนของพนกังานชายและหญิง ท่ีมีช่องวา่งของเงินเดือนโดย

เฉล่ียทั้งประเทศอยูท่ี่ประมาณ 21% (ท่ีมา destatis) 

แน่นอนวา่ นอกจากความโปร่งใสและง่ายต่อการตรวจสอบ

ขอ้มูลของแต่ละบริษทัแลว้ วธีิน้ีน่าจะช่วยลดช่องวา่งของรายรับ

ระหวา่งพนกังานชายและหญิงได ้ (เพราะคุณรู้ขอ้มูลจึงสามารถ

ลดช่องวา่งได ้ถูกมั้ย?) โดยเน้ือหาส�าคญัท่ีส�าคญัมากของ

กฏหมายน้ีคือ

“บริษทัท่ีมีพนกังานมากกวา่ 200 คน พนกังานจะมีสิทธิท่ีจะรู้

เงินเดือนหรือรายรับของเพื่อนร่วมงานในต�าแหน่งเดียวกนั” 

ยิง่ไปกวา่นั้นคือ

“บริษทัท่ีมีพนกังานมากกวา่ 500 คน บริษทัจะตอ้งเปิดเผยขอ้มูล

โครงสร้างเงินเดือนของบริษทัเพ่ือให้ผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสียรับ

ทราบ”

ทั้งน้ี จากขอ้มูลท่ีพอ่บา้นไดอ้ปัเดตมา ในเบ้ืองตน้ การเปิดเผย

ขอ้มูลนั้นเป็นตวัเลขค่าเฉล่ียเงินเดือนของต�าแหน่งนั้น ๆ  แต่ถา้

ต�าแหน่งนั้นมีนอ้ยกวา่ 6 คน กไ็ม่สามารถทราบขอ้มูลเงินเดือน

เฉล่ียของต�าแหน่งนั้นได ้

ในมุมมองของพอ่บา้น ถือวา่เป็นเร่ืองท่ีใหญ่ไม่นอ้ยเลยทีเดียว 

ซ่ึงเร่ืองน้ีนั้นหลายบริษทัในประเทศฝ่ัง สแกนดิเนเวยีไดเ้ร่ิมท�า

มาซกัระยะนึงแลว้ ในแง่ของการบริหารบุคคล น่ีถือวา่เป็นมิติ

ใหม่ของการบริหารงานมาก และน่าจะท�าใหเ้กิดความวุน่วายไม่

นอ้ย เพราะการท่ีบริษทัจะท�าไดน้ั้นจะตอ้งมีระบบการประเมิน

ความสามารถของพนกังานท่ีชดัเจนจริง ๆ 

น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวว่าหลังจากน้ีระบบการบริหาร

บุคคลและการรายงานขอ้มูลของบริษทัในเยอรมนีนั้นจะมีการ

เปล่ียนแปลงมากนอ้ยแค่ไหน แต่พอ่บา้นคิดวา่กเ็ป็นเร่ืองดี

เหมือนกนั เพราะน่ีอาจเป็นอีกหน่ึงวธีิท่ีจะช่วยปรับใหเ้กิดความ

เท่าเทียมกนัในสงัคมมากข้ึน

ขอบคุณท่ีมาของขอ้มูลจาก Thelocal.de
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หญิงไทยในเยอรมนีหลายคน ตอ้งเผชิญกบัปัญหา

นานปัการท่ีดูเหมือนไม่มีทางออก บางคนฆ่าตวัตาย

หนีปัญหา บางคนหนัไปพึ่งเหลา้เพื่อดบัทุกข ์ หลาย

คนวิง่เขา้วดัเพราะคิดวา่วดัช่วยได ้ แต่นัน่อาจไม่จริงเสมอไป เขา้

วดัไดธ้รรมะ ไดพ้บปะผูค้น แต่เป็นการลืมเลือนปัญหาแค่ชัว่คร้ัง

ชัว่คราว หากปัญหาท่ีแทจ้ริงยงัไม่ไดรั้บแกไ้ข  ดงันั้น ในยามท่ี

ปัญหารุมเร้า ส่ิงท่ีส�าคญัท่ีสุดคือ ตวัเราเองตอ้งมีสติและสตรอง

สติเท่านั้ นท่ีจะช่วยให้เราเห็นต้นตอของปัญหาและค้นพบ

ทางออก  สตรองเพื่อใหเ้รายนืหยดัอดทนท่ีจะฝ่าฟันปัญหาเหล่า

นั้นไปใหไ้ด้

ปัญหาท่ีพบไดบ่้อยส�าหรับหญิงไทยท่ีมีลูกติดแลว้แต่งงานใหม่

กบัชาวเยอรมนั คือ ลูกกบัสามีใหม่มีปัญหาทะเลาะเบาะแวง้กนั 

ซ่ึงมาจากหลายสาเหตุ จากประสบการณ์ของดิฉนั ลูกเป็นวยัรุ่น 

มีปัญหาเร่ืองฮอร์โมนเปล่ียน อารมณ์ข้ึน ๆ ลง ๆ ประกอบกบั

มีสภาวะสมาธิสั้น รวมทั้งไดรั้บการเล้ียงดูจากครอบครัวท่ีไทย

แบบพอ่แม่รังแกฉนั ท�าใหก้ารควบคุมตนเองมีนอ้ย บางคร้ัง

ข้ีโมโหกา้วร้าว ขาดความกระตือรือลน้ในการช่วยเหลืองานใน

บา้น  ส่วนสามีอยูใ่นวยัใกลเ้กษียณอาย ุช่องวา่งระหวา่งวยัมีมาก 

รวมทั้งไม่เคยเล้ียงดูลูกของตนเองในช่วงวยัรุ่นมาก่อน ท�าให้

ขาดความเขา้ใจพฤติกรรมและอารมณ์ของวยัรุ่น สามีคิดวา่ชีวติ

ทุกอยา่งตอ้งเรียบร้อยสมบูรณ์แบบ ซ่ึงวยัรุ่นท�าไม่ได ้ นอกจากน้ี

วฒันธรรมท่ีแตกต่างกนั ท�าใหป้รับตวัเขา้หากนัค่อนขา้งล�าบาก  

ต่างฝ่ายต่างอยูใ่นสภาวะท่ียดึวา่ ตนเองเป็นใหญ่ ตนเองถูกตอ้ง 

และทั้งคู่ต่างกลวัวา่จะถูกแยง่ความรัก  ซ่ึงท�าใหค้นกลางล�าบาก

ใจมาก 

ดิฉนัพยายามแกปั้ญหาดว้ยการปรับพฤติกรรมลูกก่อน 

(คิดเอาเองวา่ไมอ่้อนดดัง่าย) 

โดยปรึกษาผูเ้ช่ียวชาญทั้งในประเทศไทยและผูเ้ช่ียวชาญคนไทย

ในเยอรมนี เก่ียวกบัสภาวะสมาธิสั้นและการสร้างพฤติกรรมเชิง

บวกใหก้บัลูกวยัรุ่น  ปัญหาท่ีตามมาซ่ึงท�าใหป้วดหวัมาก คือ

สามีพยายามยื่นมือเขา้มาช่วยโดยท่ีไม่มีความรู้ความเขา้ใจทั้ง

ปัญหาสมาธิสั้นและฮอร์โมนวยัรุ่น เขาเลือกใชว้ธีิการรุนแรงท่ี

เคยใชไ้ดใ้นสมยั 50 ปีท่ีแลว้ ซ่ึงนอกจากไม่ไดช่้วยแกปั้ญหาแลว้ 

ยงัท�าใหปั้ญหารุนแรงมากยิง่ข้ึน  

เม่ือปรึกษาเพื่อน บางคนบอกใหเ้ขา้วดัไปสงบจิตใจ  ในความ

รู้สึกส่วนตวัของดิฉนั การไปวดั ฟังธรรมะเป็นการแกปั้ญหา

ท่ีไม่ถูกจุด ฟังธรรมะแลว้ท�าใหจิ้ตใจสงบลงกจ็ริง แต่รากเหงา้

ของปัญหาไม่ไดรั้บการแกไ้ข  ปัญหายงัคง

อยู่และรอวนัปะทุเหมือนภูเขาไฟท่ีพร้อมจะ

ระเบิดข้ึนไดต้ลอดเวลา  บางคนบอกใหล้อง

ติดต่อส�านกังานเดก็และเยาวชน (Jugend-

amt) ของเยอรมนีดู  ตวัดิฉนัเองไม่เคยรู้จกัวา่ 

“ยเูกน้อมัท”์ น้ีมีหนา้ท่ีอะไร จะช่วยเหลืออะไร

ครอบครัวเราไดบ้า้ง เม่ือปรึกษาสามี เขากลวั

อายคน กลวัเสียเงิน จึงไม่ไดติ้ดต่อไป ปัญหา

ยดืเยื้อต่อไปอีก 

ดิฉนัลองแกปั้ญหาดว้ยตนเองอีกรอบ (รอบท่ี

เท่าไหร่ไม่รู้) โดยการจบัเข่าคุยกนั 3 คน  ให้

ระบายความรู้สึกอดัอั้น และส่ิงท่ีอยากใหอี้ก

ฝ่ายท�า วธีิน้ีดูเหมือนจะดีแต่แกไ้ขปัญหาได้

เพียงชัว่คราว  วนัดีคืนดีปัญหากว็นลูปกลบัมา

ในรูปแบบเดิม ๆ และรุนแรงข้ึนเร่ือย ๆ  สภาพ

จิตใจของคนทุกคนในครอบครัวอยู่ในขั้นแย่

มากถึงมากท่ีสุด  

สต ิและ Strong  ของคู่กนั - 
                   ประสบการณ์จากผู้ประสบปัญหาลูก

                                                และสามใีหม่เข้ากนัไม่ได้

               โดย แทนใจ
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ดิฉนัตดัสินใจบงัคบัสามีใหติ้ดต่อ Jugendamt เขา้มาช่วยเหลือ  

ซ่ึงการด�าเนินการของ Jugendamt ในขั้นตอนแรก คือเขา้มา

สอบถามวา่มีปัญหาอะไร ตอ้งการใหช่้วยแบบไหน  เราตกลง

กนัวา่อยากใหช่้วยในการฟ้ืนฟู ปรับพฤติกรรม และสภาพจิตใจ

คนในครอบครัว Jugendamt จึงส่งเจา้หนา้ท่ีจิตวทิยาครอบครัว

เขา้มา โดยมีการนดักนัทุกอาทิตย ์ พดูคุย และค่อย ๆ ปรับแก้

พฤติกรรมกนัไป แต่ปัญหาดีข้ึนเพียงระยะสั้น ๆ  ลูกมีปัญหา

นอนไม่หลบัตอนกลางคืน เล่นเกมส์เล่นมือถือไม่หลบัไม่นอน 

อยูไ่ม่น่ิง  

Jugendamt จึงใหไ้ปปรับพฤติกรรมไฮเปอร์กบันกัจิตวทิยา

บ�าบดัดว้ยการซอ้มมวยอาทิตยล์ะคร้ัง แต่อาการกไ็ม่ดีข้ึน ปัญหา

ระหวา่งสามีและลูกหนกัข้ึนเร่ือย ๆ 

ต่อมา ดิฉนัพาลูกไปพบจิตแพทย ์ โดยหวงัวา่จะมีการแกไ้ข

ปัญหาเร่ืองสภาวะสมาธิสั้นของลูก รวมทั้งปัญหาทางสภาวะ

จิตใจและอารมณ์ของทุกคนในครอบครัว  ระหวา่งรอนดัพบ

จิตแพทยค์ร้ังท่ีสอง เกิดเหตุการณ์ลูกควบคุมอารมณ์ตวัเองไม่ได้

ถึงขั้นท�าร้ายร่างกายตนเองและแม่  Jugendamt จึงนดัคุยเพื่อส่ง

ลูกไปอยูท่ี่บา้นพกัเยาวชน (Jugendheim) ก่อน ซ่ึงท่ีนัน่จะมีผู ้

เช่ียวชาญเก่ียวกบัเดก็และวยัรุ่น คอยดูแลช่วยเหลือในเร่ืองการ

ปรับตวั ปรับพฤติกรรม การเรียน และใหเ้ดก็มีส่วนร่วมในการ

สร้างเป้าหมายในอนาคตส�าหรับตวัเอง โดยเจา้หนา้ท่ีจะพาทั้ง

ครอบครัวไปดูท่ีพกัแต่ละท่ี  ก่อนตดัสินใจวา่จะใหลู้กไปอยู ่

Jugendheim หรือไม่

ณ วนัน้ี ปัญหาของครอบครัวดิฉนัไดรั้บการแกไ้ขและดีข้ึนระดบัหน่ึง  แต่ยงัไม่ทั้งหมด 

ขณะน้ีลูกยงัอยูใ่นความดูแลของ Jugendamt จนกวา่เจา้หนา้ท่ีของ Jugendheim และแม่จะ

เห็นพอ้งตอ้งกนัวา่เดก็สามารถปรับตวัไดดี้ และสามารถกลบัมาอยูร่่วมกบัครอบครัวได้

ขอใหเ้พื่อน ๆ ทุกท่าน เผชิญปัญหาทุกอยา่งในชีวติดว้ยสติและสตรองนะคะ
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คนสองบา้น 
              

         โดย นันทวรรณ บลตัซ์

เบ่ือเยอรมนีจริง ๆ... 

ความคิดน้ี อาจจะมีอยูใ่นใจของคนบางคน เม่ือไหร่จะได้

กลบัไปไทยนะ  เม่ือไรจะร้อนเสียที หนาวจะแยแ่ลว้นะ  

เบ่ืออาหาร ผกัผลไมเ้ดิม ๆ จ�าเจเหลือเกิน  กลบัไทย หาอาหารรับ

ประทานง่าย งานบา้นกมี็คนช่วย วนั ๆ กไ็ม่ค่อยเหน่ือยนกั

 

และแลว้ ส่ิงท่ีเคยหวงักเ็ป็นจริง สามีตอ้งยา้ยกลบัไปรับต�าแหน่ง

งานท่ีกรุงเทพ ฯ ในท่ีสุดฉนักจ็ะไดก้ลบัเมืองไทยอยา่งท่ีฝันแลว้

สินะ

นบัวนัท่ีจะเดินทาง ใกลเ้ขา้มาทุกที อีกส่ีเดือน ฉนัตอ้งเร่ิมเกบ็

ของ อีกสามเดือน ตอ้งท�าเร่ืองยา้ยโรงเรียนลูก ยา้ยส�ามะโนครัว 

วุน่วายเหลือเกินชีวติเรา 

ถึงวนัน้ี เหลืออีกแค่สองเดือน... อาทิตยท่ี์แลว้ ฉนัตอ้งกลบัไป

ติดต่อธุระเร่ืองโรงเรียนของลูก ๆ ท่ีกรุงเทพฯ

 

กลบัมาถึงเยอรมนีคราวน้ี ฉนัรู้สึกถึงความผดิปกติข้ึนในใจของ

ฉนั รอบตวั รอบบา้น รอบเมือง มนัดูสวา่ง แปลกตา

ฉนัจะไปจากท่ีน่ีจริง ๆ แลว้หรือน่ี...

เชา้น้ี ท�าไมรู้สึกใจหาย ภาพของอนาคต ท่ีบา้นใหม่ในกรุงเทพฯ 

ผดุข้ึนมาในหวั  ถา้เราต่ืนนอนมาตอนเชา้ ๆ แบบน้ี เราจะไดย้นิ

เสียงนกร้องเหมือนตอนน้ีหรือเปล่าหนอ?

จะออกไปจ่ายตลาด เราจะตอ้งเผชิญกบัสภาวะรถติดทุกเชา้เลย

สินะ ผูค้นคงจะพลุกพล่าน ไปไหนกต็อ้งระวงักระเป๋า ความมี

น�้าใจในหมู่เพื่อนบา้นกล็ดนอ้ยลง อยูบ่า้นติดกนัมาหลายปีแลว้ 

กย็งัไม่รู้จกักนั ไม่เคยคุยกนัเลย อากาศคงร้อนอบอา้ว แลว้ก็

นึกถึงภาพตอนนัง่อยูใ่นรถท่ีเปิดกระจกลงไม่ได ้ ทั้งกล่ินน�้ามนั 

ทั้งควนัขาวเทาในอากาศ ไอร้อน ๆ ของคอนกรีต มลภาวะใน

หมู่บา้นท่ีอยูก่เ็หมือนจะเป็นพิษมากข้ึน จนท�าใหอ้ยากจะใส่

หนา้กากอนามยัออกไปเดินขา้งนอกบา้น

น่ีคือเยอรมนีท่ีฉนัรัก น่ีคือบา้นท่ีน่าอยู ่บา้นท่ีสภาพอากาศเหน็บ

หนาวแทบจะขาดใจ แต่พอใส่เส้ือผา้หนา ๆ 

เปิดเคร่ืองท�าความร้อน ฉนักอ็บอุ่น และอุ่นมากข้ึนเม่ือสามีและ

ลูกกลบับา้น และท่ีส�าคญัฉนัรู้สึกปลอดภยั ผูค้นชาวเยอรมนัยิม้

ยาก แต่พวกเขากจ็ริงใจ พดูขาวเป็นขาว ด�าเป็นด�า ไม่ตอ้งกลวัวา่

จะกร้ิวโกรธกนั...

 

นาทีน้ี ฉนันัง่เงียบ ๆ คนเดียว คิดทบทวน 

ฉนัรักเยอรมนีเขา้แลว้น่ี  

ใช่... ฉนัรักประเทศเยอรมนีจริง ๆ ดว้ย!

จะมีใคร เคยมีความคิดแบบฉนับา้งไหมนะ? 



ก�าหนดการกงสุญสัญจรปี 2561
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สมาคมธาราขอแสดงความยนิดีกบั พีไ่ก่ – อรด ีไคลุส ท่ีไดรั้บการยกยอ่งเป็น

อาสาสมคัรดเีด่นแห่งชาต ิ ประจ�าปี 2560 จากส�านกังานคณะกรรมการส่ง

เสริมการจดัสวสัดิการสงัคมแห่งชาติ ดา้นอาสาสมคัรต่อเน่ือง ตั้งแต่ ปี 2550 

อาทิ เช่น งานดา้นครูอาสาสอนภาษาไทยใหเ้ดก็ลูกคร่ึงไทย, ดา้นล่ามอาสา 

ความช่วยเหลือแก่คนไทยในเร่ืองกฏหมาย รวมทั้งยงัด�ารงต�าแหน่งประธาน

สมาคมธาราระหวา่งปี 2558-59 และจดักิจกรรมสมัมนามากมายเพ่ือเพิ่ม

ศกัยภาพคนไทยในเยอรมนี 

13 พ.ค. 2561  ฝ่ายแรงงาน ประจ�าสถาน

เอกอคัรราชทูต ณ  กรุงเบอร์ลิน จดัโครงการ 

นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมไทยสัปปา

ยะ ระดบั 1 ณ วดัพทุธบารมี เมืองฮมับวร์ก 

สมาชิกสมาคมธาราหลายคนมีโอกาสเขา้ร่วม

การอบรมดว้ย  โดยใชเ้วลาทั้งส้ิน 9 วนั แบ่ง

เป็นภาคเชา้ เรียนทฤษฎี สรีระวทิยา ประวติั

ความเป็นมาของการนวดไทย ตลอดจนทฤษฎี

แพทยแ์ผนไทย และสมุนไพรไทยท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัการนวดไทย  ส่วนภาคบ่ายเป็นการเรียน

การนวดเชลยศกัด์ิ และนวดราชส�านกั ผูเ้ขา้

ร่วมอบรมได้รับประโยชน์อย่างมากและ

สามารถน�าไปต่อยอดอาชีพนวดท่ีตนเองท�า

อยูแ่ลว้ไดเ้ป็นอยา่งดี

ข่าวกจิกรรม



พี่เลก็ (สุชาดา ไบเยอร์) 

ไดรั้บการเลือกตั้งเป็นประธานสมาคม 

คุณไก่ (อรดี ไคลุส) เป็นรองประธาน 

 และพี่ตุ่ม (จิระพรรณ ออคเคอร์) 

ต�าแหน่งเหรัญญิก

งานประชุมสามญัประจ�าปี 2017 

และการเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ ท่ีเมือง Berlin

15.09.2017-17.09.2017

4.11.2017 25.11.2017

17
.1

0.
20

17
 เวลาสองทุ่ม 

Tele fonkonfe renz 

THARA Teamwork

พี่เลก็กบันอ้งดาว (สุชาดา ไบเยอร์ และ สุภตัรา โบรเมิร์ต)

เขา้ร่วมสมันาเชิงปฏิบตัการ ของ AKF ท่ีเบอร์ลิน

เร่ืองอิทธิพล ของวฒันธรรมและความเช่ือท่ีมี ต่อสุขภาพของผูห้ญิง

นอ้งนก (มนทกานต ์ชนะศุภวฒัน)์ เขา้ร่วมงานประชุมเชิง

ปฏิบติัการ  MiToo ของ DaMigra ทีี Frankfurt 
เน่ืองในวนัรณรงคย์ติุความ รุนแรงต่อเดก็และสตรี
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7.12.2017

27.12.-29.12.2017

15
.-1

7.
6.

20
18

21.-23.02.2018 16.-18.3.2018

16.12.2017

นอ้งดาว (สุภตัรา โบรเมิร์ต) 

เขา้ร่วมรับฟังการอภิปรายหวัขอ้ 

กฏหมายควบคุมการคา้ประเวณี        

ณ บา้นหญิง เบอร์ลิน

พี่ตุ่ม (จิระพรรณ ออคเคอร์) เขา้ร่วมงานสรุปปิดโครงการ 

MUT-Projekts  DaMigra ท่ีเมือง Halle

การประชุมทีมงานเชิงปฏิบติัการ

 Mut und Maß 

ท่ีเมือง Paderborn

พี่จ๊ิบ (มนสุนีต์ิ สกัการ์เวช) 

เป็นตวัแทนสมาคมเขา้ร่วมงานสมัมนา

การรวมเครือข่ายกรมสอบสวนคดี dsi เพื่อ

ป้องกนั อาชญากรรมคดีพิเศษท่ี จ.ชลบุรี

การประชุมทีมงานเชิงปฏิบติัการ 

Teamwork ท่ีเมือง Nürnberg

งานประชุมสามญัประจ�าปี 2018 

เมือง Hamburg
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แรงบันดาลใจและค�าแนะน�าในการ

ประกอบอาชีพนวดไทยในเยอรมนี

โดย พรพรรณ วงิเคลมานน์

แรงบนัดาลใจท่ีท�าใหฉ้นักลบัไปบา้นเกิดเมืองนอน ขวนขวาย

ร�่ าเรียนการนวดไทยเม่ือ 10 ปีท่ีแลว้ และเปล่ียนมายดึอาชีพ

หมอนวดอยา่งเตม็ตวั จนไดรั้บความไวว้างใจจากลูกคา้ท่ีเขา้มา

รับบริการมากพอสมควร เกิดมาจากประสบการณ์ของตวัเอง 

กล่าวคือ ฉนัปวดแขน ปวดมากเสียจนยกไม่ข้ึน ตายล่ะ… จะท�า

อยา่งไรดี มนัช่างทรมานอะไรขนาดน้ีนะ 

เดชะบุญท่ีฉนัไดเ้จอหมอนวดท่ีดี  ป้าหมอนวด (นวดเทวดา

ส�าหรับฉนั) ลูกสาวแกเชิญมาเท่ียวท่ีเยอรมนีเป็นเวลา 3 เดือน  

ระหวา่งท่ีป้าอยูท่ี่เยอรมนีนั้น เราเจอกนัเกือบทุกวนัอาทิตยเ์พราะ

นดักินขา้วกนัตามบา้นนั้น บา้นน้ี  แต่กแ็ค่ไปกินกนัเฉย ๆ ไม่ได้

ใหแ้กนวดให ้ ทั้ง ๆ ท่ีป้าแกกบ็อกวา่แกเป็นหมอนวด  เพราะตวั

ฉนัเองกลวัการนวด ไม่เคยโดนนวดมาก่อน ไม่รู้ดว้ยซ�้ าวา่นวด

ไทยมนัเป็นอยา่งไร และดีอยา่งไร  จนกระทัง่รู้สึกทนกบัความ

เจบ็ปวดไม่ไหว เพราะฉนัตอ้งใชแ้ขนท�างานทุกวนั ไหนจะงาน

บา้น ไหนจะงานประจ�า (แม่บา้นโรงแรม) ในท่ีสุด ฉนัตดัสินใจ

โทรหาป้าเพื่อนดันวด จ�าไดว้า่ ก่อนแกบินกลบัเมืองไทยแค่สอง

วนั (เกือบไม่ไดน้วดเสียแลว้สิเรา) 

 

      โอโ้ห... ปาฏิหารยมี์จริง! ป้านวดให ้ 2 ชัว่โมง แขนท่ี

เคยยกไม่ข้ึนกลบัหายเป็นปลิดท้ิง และสบายเน้ือสบายตวัอยา่งท่ี

ไม่เคยรู้สึกอยา่งน้ีมาก่อน  นวดไทยช่างมหศัจรรยอ์ะไรอยา่งน้ี!  

ความคิดหน่ึงแล่นเขา้มาในหวั ถา้ฉนัสามารถท�าใหค้นอ่ืนมีความ

สุข และบรรเทาอาการเจบ็ป่วยของเขาไดอ้ยา่งท่ีป้าท�าใหฉ้นัได ้

คงจะดีไม่นอ้ย  ฉนัจึงตดัสินใจกลบัไปเรียนนวดท่ีประเทศไทย

 เม่ือเร่ิมมาท�าอาชีพหมอนวด อุปสรรคในการท�างาน

กมี็บา้ง เช่น ชาวเยอรมนัส่วนมากยงัไม่ใหก้ารยอมรับและไม่

เขา้ใจในศาสตร์การนวดของไทยเราเท่าท่ีควร  ตามกฎหมายของ

เยอรมนันวดไทยจดัอยูใ่นหมวดของการนวดผอ่นคลาย (Well-

ness Massage) แต่ถา้หมอนวดไทยสามารถพิสูจนใ์หเ้ขายอมรับ

ไดว้่าศาสตร์การนวดของไทยเรานั้นสามารถรักษาหรือบ�าบดั

อาการ เจบ็ป่วยของโรคบางอยา่งไดด้ว้ยกจ็ะเป็นการดี แมเ้ราจะ

ไม่สามารถป่าวประกาศไดก้ต็าม ส�าหรับพี่ ๆ หรือนอ้ง ๆ ท่ีอยาก

จะยดึอาชีพหมอนวดไทยใหเ้ป็นท่ียอมรับของชาวเยอรมนั ฉนัมี

ค�าแนะน�าดงัน้ีค่ะ

๑. ไม่มองวา่อาชีพหมอนวดเป็นอาชีพท่ีต�่าตอ้ย จงภูมิใจ 

 ในอาชีพท่ีเราท�า

๒. หมัน่ศึกษาหาความรู้ฝึกฝนเพิ่มเติมในเร่ืองของทกัษะ 

 การนวดอยูเ่สมอ ไม่หยดุน่ิงอยูก่บัท่ี 

๓. ควรมีความรู้ภาษาเยอรมนับา้ง เพื่อท่ีเราจะสามารถ 

 ส่ือสารและสนทนาโตต้อบกบัลูกคา้ได ้ซ่ึงในปัจจุบนั 

 มีการจดักิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษา

 เยอรมนั จึงควรเขา้รับการฝึกอบรมบา้งตามโอกาสท่ี 

 อ �านวย เช่น ค่ายภาษาเยอรมนัทางหตัถเวช ซ่ึงเป็นการ 

 จดัร่วมกนัของส�านกังานแรงงานแห่งกรุงเบอร์ลิน และ 

 สมาคมไทยสปาแห่งเยอรมนี

๔. ควรมีความรู้และหมัน่ศึกษาเก่ียวกบักฎหมายท่ี  

 เก่ียวขอ้งกบังานอาชีพนวดของเรา

๕. ใส่ใจในการใหบ้ริการแก่ลูกคา้

๖. ซ่ือสตัยต่์ออาชีพหมอนวด

สุดท้ายนี ้ ฉันอยากบอกให้ทุกคนทีเ่ป็นหมอนวดอยู่แล้ว หรือ

อยากจะเป็นหมอนวดว่า การนวดไทย หรือ Thai Massage น้ัน 

เราเอาช่ือเสียงของประเทศมาเป็นประกนั  ไม่มศีาสตร์นวดของ

ประเทศใดทีม่เีอกลกัษณ์โดดเด่นเท่านวดไทย  ดงัน้ัน เรามาช่วย

กนัท�าให้ “นวดไทยเกรียงไกรไปทัว่โลก” กนันะคะ
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กจิกรรมเส้ือของสมาคม

ทีมจดัหาทุนของสมาคมธารา น�าโดยนอ้งอร

และนอ้งแอร์จาก Duisburg ไดทุ่้มเทเวลาให้

กบัการออกแบบเส้ือทีมใหก้บัสมาคม เพื่อเป็น

สญัลกัษณ์ของความเป็นหน่ึงน�้าใจเดียวกนั

นอกจากน้ี นอ้งทั้งสองยงัท�าโครงการจ�าหน่าย

เส้ือเช้ิตให้กบัสมาชิกและผูส้นใจทัว่ไปในราคา 

20 ยโูร โดยรายไดท้ั้งหมดเพื่อสนบัสนุนกิจกรรม

บ�าเพญ็ประโยชนเ์พื่อส่วนรวมของสมาคม สนใจ

สัง่ซ้ือไดท่ี้ Info@tharaverein.de  มีจ�านวนจ�ากดั
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พีค่ะ ใครกไ็ด้ช่วยหนูหน่อยค่ะ…..

หนูแต่งงานมาอยูเ่ยอรมนัปีน้ีเขา้ปีท่ี 4 สามีเกษียณอายแุลว้  อาศยัอยูใ่นบา้นของลูกสามี (สามีซ้ือบา้น

แต่โอนเป็นช่ือลูกก่อนแต่งงาน) เร่ิมแรกไม่ไดท้�างานไปเรียนภาษาอยา่งเดียว  สามีโอนเงินค่าใชจ่้าย

เขา้บญัชีส่วนตวัใหทุ้กเดือน เดือนละ 400 ยโูร หลงัจากเรียนภาษาจบไดเ้ปิดร้านนวดท่ีบา้นเป็นช่ือ

ของหนูเอง ในเดือน พ.ค 2016   หนูไดโ้อนเงินผา่นธนาคารกลบัไทยเพื่อเป็นค่าใชจ่้ายของลูกท่ีไทย 3 คร้ัง  ในช่วงเวลาสองปี คร้ัง

แรก - 1200 ยโูร คร้ังท่ี 2 -1600 ยโูร ส่วนคร้ังท่ี 3 ปี 2017 - 1000 ยโูร

 ปัญหาของหนูตอนน้ี คือ มีผูห้ญิงไทยท่ีรู้จกักนัพดูจายยุงสามีใหเ้คลือบแคลงใจวา่หนูนวดแอบแฝงท�าใหมี้ปัญหาในครอบครัว  ทั้ง

ท่ีร้านอยูใ่นบา้นและสามีอยูด่ว้ยทุกคร้ังท่ีหนูท�างาน สามีชวนทะเลาะหาเร่ืองฟ้องหยา่และจะปิดร้านนวดโดยอา้งวา่ กลวัถูกตรวจ

สอบเร่ืองภาษีเพราะหนูโอนเงินกลบัไทย   หนูตดัสินใจไม่รับลูกคา้ท่ีสามีไม่ชอบ ยอมขาดรายได ้ตอนน้ีสามีเปล่ียนกญุแจหอ้งนวด 

หนูไม่สามารถเขา้ไปท�างานในร้านได ้ระยะหลงัสามีกบัผูห้ญิงไทยมีนดัพบเจอกนับ่อยข้ึน ไม่นานน้ี สามีชวนไปงานสงัสรรคต์อน

เยน็ดว้ยกนั  แต่พอตอนเชา้สามีบอกไม่ตอ้งไปแลว้  เพราะผูห้ญิงไทยคนนั้นบอกวา่ไม่เชิญหนู  สามีออกจากบา้นและลอ็กกญุแจคา

ไวท่ี้ประตู  ท�าใหห้นูไม่สามารถไขกญุแจออกไปจากบา้นได ้ หนูไม่รู้จะท�าอยา่งไรดีกบัสถานการณ์แบบน้ี จึงเขียนหาพี่ 

1.  เกีย่วกบัภาษหีนูจะมคีวามผดิมั้ยคะทีห่นูโอนเงนิกลบัไทยหลายคร้ัง

 การโอนเงินกลบัไทยโดยผา่นธนาคาร โดยท่ีมีเงินค่าเล้ียงดู เขา้บญัชีจากสามีทุกเดือนเป็นระยะเวลาประมาณ 3 ปี  สามารถ 

 พิสูจนท่ี์มาของเงินได ้ไม่ใช่ปัญหา

2. ช่ือร้านเป็นช่ือของหนู สามหีนูสามารถไปแจ้งยกเลกิกบัทาง Stadtamt , Finanzamt และ Steuerberater ได้ไหมคะ

 สามีไม่สามารถท�าอะไรไดย้กเวน้แต่วา่คุณไดเ้ซ็นช่ือมอบอ�านาจใหส้ามีจดัการแทน ดงันั้นตอ้งตรวจสอบใหดี้วา่สามีเคย 

 ใหเ้ซ็นอะไรบา้ง

3. สามเีปลีย่นกญุแจลอ็กประตูห้องนวด  หนูจะท�าอะไรได้บ้างเพ่ือทีจ่ะสามารถท�างานได้

  ถา้ตอ้งการท�างานนวด นอ้งแจง้ปิดกิจการและไปสมคัรเป็นพนกังานนวดร้านอ่ืน ผลดีคือไม่ตอ้งรับผดิชอบงานเอกสาร 

 ของร้านของตวัเอง หรือหนทางท่ี 2 คือไปติดต่อท่ี Stadtamt แกไ้ขเพิ่มเติมวา่ท�า Mobile massage ดว้ย เป็น Selbständig รับ 

 ผดิชอบในการจ่ายภาษีรายไดเ้อง ซ่ึงนอ้งกต็อ้งคล่องเร่ืองการท�าบญัชีและเอกสาร หากไม่มีใครช่วย 

4. สามขู่ีว่าจะฟ้องหย่า  เค้าสามารถท�าได้หรือไม่คะ

 ชีวติคู่เม่ืออยูด่ว้ยกนัไม่ได ้ไม่มีความสุข ทุกคนกมี็สิทธ์หยา่ 

5. ขั้นตอนในการหย่า  ใช้ระยะเวลานานแค่ไหนคะ  หนูจะต้องย้ายออกจากบ้านหรือเปล่า

 โดยกฏหมายแลว้ถา้เป็นการหยา่แบบสมคัรใจ ไม่มีเร่ืองการท�าร้ายร่างกาย ตอ้งแยกกนัอยูอ่ยา่งนอ้ยหน่ึงปี และแน่ใจ  

 วา่การสมรสนั้นลม้เหลว และจะไม่กลบัมาใชชี้วติคู่กนัอีก การหยา่ในกรณีท่ีไม่มีลูกดว้ยกนั ไม่มีพนัธะหน้ีสิน ทรัพยสิ์น  

 ฯลฯ เม่ือแยกกนัอยูแ่ลว้ เร่ืองอาจจะเร็วข้ึนถา้ทั้งสองฝ่ายตกลงกนัได ้แต่หากมีการท�าร้ายร่างกายร้ายแรง กอ็าจจะไดรั้บการ 

 ตดัสินใหห้ยา่จากศาลไดไ้ดก่้อน 1 ปี 

6. ถ้าหนูยงัต้องอยู่ในบ้านกบัสาม ี แล้วสามลีอ็กกญุแจประตูหน้าบ้านแล้วคากญุแจไว้เพ่ือไม่ให้หนูสามารถออกจากบ้านได ้  

 หนูควรจะท�ายงัไงดีคะ

 การปิดกญุแจขงันอ้งอยูใ่นบา้น ละเมิดสิทธิมนุษยชน เป็นการใชค้วามรุนแรงทางดา้นจิตใจ ซ่ึงเป็นการกระท�าท่ีผดิ

 กฏหมาย หากเป็นการกระท�าโดยเจตนานอ้งสามารถแจง้ต�ารวจเพื่อเป็นหลกัฐานในอนาคตในกรณีท่ีตอ้งมีการฟ้องหยา่  

7. หนูสามารถขอความช่วยเหลือในด้านกฎหมายจากหน่วยงานไหนบ้างคะ

 ควรโทรแจง้ต�ารวจในกรณีเกิดเหตุการรุนแรง  

 สมาคมธารา ใหข้อ้มูลพื้นฐานเบ้ืองตน้เท่านั้น

 นอ้งควรจะหาทนายเพ่ือด�าเนินการช่วยเหลือทางดา้นกฏหมายขั้นต่อไป

 อย่างไรกต็าม ป้ายุ้ยใจเยน็ กข็อให้น้องเข้มแขง็ มสีต ิแก้ปัญหาชีวติอย่างเป็นระบบต่อไปนะคะ 



ปรัชญาในการใช้ชีวติของ

น้อง ๆ ในทมีงานธารา

ส่ิงใดทีเ่ราไม่ชอบ 

จงอย่าท�ากบัคนอ่ืน

         ชนัฏฐา พลเดช (ปัท)

ปิดทองหลงัพระ -  การท�าส่ิงดี ๆ หรือคิดดี เราไม่จ�าเป็นตอ้งแสดงออกหรือ

ป่าวประกาศใหค้นอ่ืนรับรู้เสมอไปถา้ความดีนั้นท�าใหเ้ราเป็นสุขอยา่งแทจ้ริง  

ถา้ทุกคนท�าความดี แต่คนอยากใหค้นอ่ืนรับรู้ เห็นแต่ความดีท่ีตนเองไดท้�า 

สงัคมนั้นกจ็ะเกิดความวุน่วาย ไม่สงบสุข เพราะจะเกิดการแก่งแยง่ ชิงดี ชิง

เด่นกนั ความดีท่ีแทจ้ริงในมุมมองของหนูคือ การท�าความดีโดยไม่สนใจวา่

ใครจะเห็นหรือรับรู้ เพราะมนัคือความดี เป็นความเสียสละท่ีแทจ้ริง โดยไม่

หวงัผลตอบแทน ต่อใหไ้ม่มีคนเห็น เรากจ็ะมีก�าลงัใจในการท�าความดีเสมอ 

เพราะผลแทจ้ริงท่ีไดน้ั้นกคื็อ ความสุขทางใจ ความสงบในการด�าเนินชีวติ 

     ณจัฉรียา โครน (อ๊อด) 

พฒันาตนเองอยูส่ม�่าเสมอ แต่ไม่

ฟุ้งเฟ้อเกินจ�าเป็น พกับา้งบางคราว

และบ�าเพญ็ตนใหเ้ป็นประโยชนต่์อ

ผูอ่ื้นเท่าท่ีโอกาสจะอ�านวย โดยไม่

ใหต้นเอง ครอบครัวและผูอ่ื้นเดือด

ร้อน มีขอบเขต

            มนตกานต์ ชนะศุภประวตั ิ(นก)

 ใช้ชีวติแบบพอเพยีง        

 ช่วยเหลือเพ่ือนบ้างตาม   

 โอกาสจะช่วยกนัได้

รัตนาภรณ์ แกร์ฮาร์ด (นก) 

สุข ทุกข ์อยูก่บัเราไม่นาน

ข้ึนอยูก่บัวา่เราจะอยูอ่ยา่งไร

กบัสุขและทุกข ์ สติ ความเขม้แขง็และความ

อดทน  จะท�าใหเ้ราสามารถอยูร่่วมกบัสุขและ

ทุกข ์อยา่งเป็นสุขและมีทุกขน์อ้ยท่ีสุด

       นิษฐ์นิภา เอก็ซ์เนอร์ (ยุ้ย)

การร้องไห ้อาจเอาชนะใจใครบางคนได ้แต่การยิม้แยม้ 

เอาชนะใจคนไดเ้กือบทั้งโลก เพราะฉะนั้น จงท�าใหต้นเอง

สดใส เร่ิมไดด้ว้ยการยิม้ใหต้นเอง เราท�าใหค้นอ่ืนสดใสได้

ดว้ยการยิม้ใหเ้ขา การยิม้ไม่ตอ้งลงทุนอะไรเลย แต่สร้างความ

สดใสช่ืนใจไดม้ากทั้งต่อตวัเราเองและต่อผูอ่ื้น  นอกจากนั้น 

จงท�าตนใหเ้ป็นคนท่ีรู้จกัการให ้ไม่วา่จะเป็นการใหโ้อกาสผู ้

อ่ืน หรือใหคื้นกลบัสงัคมท่ีเราอาศยัเม่ือเรามีโอกาส โดยไม่คิด

หวงัส่ิงตอบแทน เป็นบุญกศุลอนัยิง่ใหญ่ท่ีท�าใหรู้้สึกดีมีความ

สุขทั้งผูใ้หแ้ละผูรั้บ

    สุจรัิตน์ ชเตยีร์ (จิบ๊)




