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จากใจ บ.ก.
ในยุคสมัยบริโภคนิยมที่เต็มไปด้วยการแข่งขัน คุณค่าของคนนิยมวัดกันด้วยจำานวนเงิน ข้าวของเครื่อง
ใช้ราคาแพง เพื่อแสดงฐานะและความสำาเร็จในอาชีพหน้าที่การงาน การทำางานอาสาสมัครที่ไม่มีผลตอบแทน
เป็นตัวเงิน จึงดูเหมือนเป็นสิ่งล้าสมัย ตกยุค ดังจะเห็นได้ว่า งานอาสาสมัครในปัจจุบัน ล้วนแต่มีบุคลากรเดิมๆ
ที่ทำางานมาเป็นทศวรรษ หามีคนรุ่นใหม่เข้ามาร่วมงานได้ยากยิ่ง เป็นคำาถามข้อใหญ่สำาหรับผู้เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ
และหน่วยงานอาสาสมัครเอง ว่าจะทำาอย่างไรให้ดึงดูดใจคนรุ่นใหม่ให้มาร่วมงานมากขึ้น
เมื่อได้พูดคุยกับอาสาสมัครหลายท่าน สิ่งหนึ่งที่เหล่ารุ่นพี่พูดเหมือนกันคือ แม้ผลตอบแทนจากการ
ทำางานอาสาสมัครจะไม่เคยมาในรูปแบบของเงิน (อย่างดีก็มีค่าเดินทาง ค่าที่พักให้ อย่างร้ายก็ต้องควักกระเป๋า
จ่ายเองทั้งหมดทั้งสิ้น) แต่สิ่งที่ได้นอกเหนือไปจากนั้นมีมากมายนับไม่ถ้วนทีเดียว ไม่ว่าจะเป็นมิตรภาพ เพื่อน
ใหม่ เรื่อยไปถึงการได้รู้จักคนในหลากหลายสาขาอาชีพที่จะทำาให้สามารถต่อยอดไปได้อีกหลายๆ ด้าน รวมทั้ง
ทักษะการทำางานร่วมกันเป็นกลุ่ม การพูดในที่สาธารณะ การเป็นผู้นำา การใช้ศิลปะวาจาเพื่อโน้มน้าวใจและ/หรือ
เยียวยาผู้อื่น ทักษะการวางแผนเตรียมงานและแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ฯลฯ ซึ่งหากไปซื้อคอร์สเข้าอบรมเพื่อพัฒนา
ตัวเองในหัวข้อเหล่านี้ก็ต้องเสียสตางค์ในราคาสูงมากทีเดียว ที่สำาคัญไม่แพ้กัน คือ ความรู้สึกความภาคภูมิใจ
ความรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าที่ได้แบ่งปันช่วยเหลือผู้อื่น และทำาประโยชน์คืนสู่สังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้กับคน
ไทยด้วยกัน
เพราะเราเชื่อว่าการทำางานอาสาสมัคร เมื่อไม่มีผลตอบแทนเป็นเงิน ดังนั้น มันจะต้องให้ประสบการณ์
ที่ดี ให้ความสุข และสนุก พวกเราชาวธาราขอให้สัญญาว่า หากคุณผู้อ่านสนใจในกิจกรรมอาสาสมัครสารพัดด้าน
ที่พวกเรากำาลังดำาเนินการกันอยู่และตัดสินใจเข้ามาร่วมด้วยแล้ว อย่างน้อยที่สุด คุณจะได้รับความสุข สนุกสนาน
อิ่มเอมใจกลับไปอย่างแน่นอนค่ะ
ทั้งนี้ ขอบคุณสำาหรับคำาติชมและกำาลังใจต่อทั้งสมาคมธาราและวารสารสัมพันธ์
ในรอบปีที่ผ่านมา ฉบับนี้เรามุ่งเน้นเนื้อหาไปตามหัวข้อการประชุมสามัญประจำาปีของเรา
อันได้แก่ “เมื่อครอบครัวมีปัญหา ปรึกษาใคร” จึงมีเนื้อหาเริ่มตั้งแต่การปรับตัวเข้าสู่สังคม
เยอรมัน การเตรียมตัวเมื่อท้อง ไปจนถึงเมื่อเกิดปัญหาขึ้นในครอบครัว เราจะสามารถ
ไปปรึกษาและขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานใดได้บ้าง พร้อมกับบทสัมภาษณ์ของพี่รุ่น
เก๋าและสมาชิกท่านอื่นๆ ที่น่าสนใจ ยังคงมีครบครันเช่นเดิม
ทีมงานวารสารธาราสัมพันธ์น้อมรับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และ
ยินดีที่จะได้ร่วมงานกับทุกๆ ท่านเช่นเคยนะคะ
โสภาพร ควร์ซ
บรรณาธิการ
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คณะกรรมการบริหารและทีมงาน

สุชาดา ไบเยอร์
Suchada Beyer
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อรดี ไคลุส
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รองประธาน
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จิระพรรณ ออคเคอร์
Chiraphan Ocker
เหรัญญิก
Kassenwart
München

นิรัญ หากระสัง
Niran Kakrasung
ผู้ตรวจสอบบัญชี
Kassenprüfer
Frankfurt
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มลฤดี ชเตาฟฟ์
Monludee Stauff
ข้อมูลและสารสนเทศ
ระบบเอกสารข้อมูลสมาคม
Erlangen

โสภาพร ควร์ซ
Sopaporn Kurz
วารสารธารา
Frankfurt

วันวิวาห์ นำา้ทิพย์
Wanwiwa Numtip
โครงการ เครือข่ายและงบประมาณ
München

อรวรรณ ชไนเดอร์
สุจิรัตน์ ชเตียร์

Orawan Schneider
ประชาสัมพันธ์
Nürnberg

Sujirat Stier
ประชาสัมพันธ์
Fürth

นิษฐ์นิภา เอ็กซ์เนอร์
Nitnipa Exner
กิจกรรมการศึกษาและวิชาชีพ
Hamm am Rhein

ปราณี ไรเช่นบัค
Pranee Reichenbach
กิจกรรมครอบครัว แม่และเด็ก
Waldkirch

จุไรวรรณ เคอร์เนอร์
พรพรรณ วิงเคลมานน์
Pornphan Winkelman
กิจกรรมด้านสุขภาพ แรงงาน
สวัสดิการของคนไทยในต่างแดน
Bremen

Juraiwan Körner
กิจกรรมครอบครัว แม่และเด็ก
Freiburg

อรอุมา โฮท์เดืร์ค

ณัฐวดี เล็พทีน

Onuma Holtdirk
กิจกรรมเครือข่าย
Lippstadt

Nathavadee Leptien
กิจกรรมจัดหาทุน
Duisburg

นงค์นุช เอเบอร์ลิง
Nongnut Ebeling
Hamburg

ศรัญญา วอลล์เฮอเฟอร์
Saranya Wollhöver
กิจกรรมจัดหาทุน
Duisburg
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คุยกับประธาน

สุชาดา ไบเยอร์

เวลาช่างผ่านไปเร็วมากเลยนะคะ
ต้องขอขอบคุณ ทีมงานทุกคนที่จับมือกันอย่างแข็ง
ขัน เติมพลังให้กัน เราใช้เวลาที่ผ่านมาปรับปรุงโครงสร้างของ
สมาคมกันอย่างเต็มที่ ตั้งแต่จัดระบบเอกสารออนไลน์ต่างๆ ปรับ
ปรุงเว็ปไซต์ พิมพ์วารสารและเอกสารเผยแพร่เพื่อเป็นศูนย์รวม
แหล่งข้อมูลความรู้ พัฒนาศักยภาพของทีมงานด้วยการจัดอบรม
ทีมงาน
พยายามสร้างเครือข่ายการทำางานร่วมกับหน่วยงาน
อื่น และอีกไม่กี่วันเราก็จะจัดประชุมสามัญประจำาปีกันอีกครั้ง นับ
ว่าในรอบปีที่ผ่านมา เราประสบความสำาเร็จไปได้ระดับหนึ่ง
สิ่งหนึ่งที่อยากบอกแก่สมาชิกสมาคมทุกคนคือ พวก
เราทุกคนมีความคล้ายคลึงกันในส่วนหนึ่ง และผูกพันกันในระดับ
หนึ่ง ถ้าเราเริ่มเปิดใจ เราจะเห็นว่า สมาชิกทุกท่านสละทุนทรัพย์
เป็นค่าสมาชิก เพื่อให้สมาคมเอามาจัดกิจกรรมดีๆ ช่วยเหลือ
สังคม การให้ของสมาชิกนี้เป็นการให้พร้อมการเรียนรู้ เรียนรู้ว่า
ทีมงานนำาค่าสมาชิกมาบริหารอย่างไร เพื่อประโยชน์ต่อสังคม
อย่างไร ผลพลอยได้คือความสุขใจที่เราได้ช่วยเหลือสมาคม และ
ได้ช่วยเหลือสังคม ความสุขและความปิติที่ตามมาคือสิ่งที่เราทุก
คนได้รับเหมือนๆ กันค่ะ อย่างไรก็ดี การรักษาความสัมพันธ์ของ
เราชาวธาราให้ยั่งยืน เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคน ขอให้เราทุก
คนดูแลจิตใจของตัวเองให้เข้มแข็งนะคะ
หลายคนสร้างเกราะป้องกันตัวเองเนื่องจากเคยเสียใจ
เพราะเพื่อน รู้สึกว่าเราถูกทำาร้าย เคยบอกกับตัวเองว่าเข็ดแล้ว ไม่
เอาอีกแล้ว เราอุตส่าห์ช่วยกลับไม่เห็นความสำาคัญ เราอุตส่าห์ช่วย
แต่ยังกลับมาทำาร้ายเราได้ ขออยู่เงียบๆ ไม่อยากยุ่งกับใครอีกแล้ว
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ความทรงจำานี้มาจากประสบการณ์ที่ติดลบทำาให้ลืมยาก การสร้าง
กำาแพงใจแบบนี้ ยิ่งสูง ยิ่งหนา ก็จะทำาให้สังคมของเราขาดความ
สุข ไร้น้ำาใจ แล้วเราก็จะเดินออกห่างจากกันทีละก้าว ในที่สุด เราก็
คงไม่มีคำาว่าชุมชนไทย สมาคมไทยอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ ด้วยเหตุ
นี้ เราจึงตั้งนโยบายการดำาเนินงานของปี 2019 เพื่อเรียนรู้ พัฒนา
บุคลิกภาพ ส่งเสริมความเป็นผู้นำาและส่งเสริมทักษะในการทำางาน
เป็นทีม เพื่อผลดีต่อตนเอง ครอบครัวและสังคม ซึ่งมีผลต่อการ
ทำางานในองค์กรอาสาสมัครโดยระยะยาว
การให้ความรู้เรื่องวัฒนธรรมองค์กร คือให้ความรู้เรื่อง
บทบาท หน้าที่ของตนและทีมงาน กระบวนการทำางาน กฎระเบียบ
ของกลุ่มหรือสมาคม หากเรายึดแนวทางปฎิบัติเดียวกัน ยึด
นโยบายของสมาคมเป็นหลักเดียวกันได้
ก็จะไม่มีการทำาผิด
กฎ รวมถึงกฎระเบียบสมาคม ตัวผู้นำาเองก็จะเปลี่ยนบทบาทมา
เป็นผู้ตามได้โดยไม่เกิดความรู้สึกด้อยบทบาทลง
เราจะเห็นได้
ว่า ที่ผ่านมาสมาคมใหญ่ๆ แตกแยกเพราะเราให้ความสำาคัญกับ
บุคคลมากกว่านโยบาย ยิ่งไปกว่านั้น เราควรให้ความสำาคัญกับการ
ทำางานสานเครือข่ายกับหน่วยงานอื่นๆ ที่สำาคัญที่สุด ควรตระหนัก
ถึงถิ่นพำานักอาศัยของเราว่า เราอยู่ในประเทศเยอรมนี เรามีสิทธิได้
รับสวัสดิการสังคมที่เท่าเทียมกับประชากรเจ้าของประเทศ เราควร
ศึกษาว่าจะเข้าถึงสวัสดิการเหล่านี้ให้มากที่สุดได้อย่างไร
ดูเหมือนจะยาก แต่รับรองนะคะว่า ไม่มีอะไรที่เราจับมือ
กันทำา แล้วจะไม่สาำ เร็จ ขอเพียงแค่เราให้โอกาสตัวเองเท่านั้นค่ะ

การปรับตัวเข้าสู่สังคมใหม่
โดย มลฤดี ชเตาฟฟ์

ตอนย้ายถิ่นฐานตามสามีมาอยู่เยอรมนีใหม่ๆ น้องหลายคนคงเคยตั้งคำาถามกับ
ตัวเองว่า
ทำาไมภาษาเยอรมันถึงยากบ้าบอคอแตกอย่างนี้นะ อึดอัดเหลือเกิน...
แต่ไม่ว่าจะบ่นดังแค่ไหน อย่างไรเสียเราก็ต้องเรียน ต้องผ่านให้ได้ จะได้หางานทำาสักที
จะได้มีรายได้ส่งให้พ่อแม่ทางเมืองไทย
ทำาไมถึงหางานทำาไม่ได้สักที เราอุตส่าห์เรียนมาตั้งเยอะ นี่เราคิดผิดหรือเปล่าที่ลาออกจากงานมาอยู่ที่นี่
ใครที่เคยคิดแบบนี้ รับรองว่าจะต้องออกอาการหงุดหงิดระดับหนึ่ง ให้สามีได้รับรู้ว่าที่ฉันตกอยู่ในสภาพนี้ก็เพื่อครอบครัว เพื่อเธอนะ ฉัน
คือผู้เสียสละ เข้าใจไหม....
ทำาไมถึงไม่เข้าใจกันบ้าง งอนแล้ว ยังไม่รู้ตัวอีก
ชีวิตคู่ในบ้านใหม่เมืองใหม่ เราก็ยังต้องเรียนรู้จักกันอีกมาก บ่อยครั้งที่ผู้หญิงอย่างเราตั้งคำาถามข้างต้น แต่แทนที่จะจับเข่าคุยกันกับ
สามี กลับโทรไปหาเพื่อนที่นี่ หรือที่ไทยเพื่อบ่นระบายและหาทางออกต่างๆ นานา
พอเรามีลูก แน่นอนที่สุด เราเป็นคุณแม่มือใหม่ที่อยากให้ลูกโตมาแบบสองวัฒนธรรม อะไรดีแม่ทาำ ให้ลูกหมด แต่ไอ้ที่เราว่าดี คุณสามีหรือ
คุณปู่คุณย่าอาจบอกว่าไม่เหมาะไม่ควร เอ...นี่มันลูกฉันนะ พวกเธอเป็นใคร - รับรองว่า หากใครคิดแบบนี้เมื่อไร จะต้องจบการทะเลาะ
เบาะแว้งด้วยคำาพูดที่ว่า ที่ลูกเป็นอย่างนี้ก็เพราะ (พวก) เธอนั่นแหละ...
นี่คือความกดดันที่หลายๆ คนแบกมันไว้ และเก็บไว้ในใจ แรกเริ่มก็อยู่ที่เยอรมนีด้วยความหวัง แต่พอเวลาผ่านไปแล้วเกิดเหตุการณ์ที่ไม่
เป็นตามแผนชีวิต หลายๆ เรื่องผ่านเข้ามาในชีวิตคู่ เราต้องเรียนรู้และฝ่าฟันกับมันให้ได้ บางเรื่องเหมือนเป็นเรื่องเล็ก แต่หากปล่อยปละ
ละเลยจนเกิดความระคายเคืองใจกันแล้ว ไม่ว่าอีกฝ่ายจะทำาอะไร มันก็ดูขัดหูขัดตา ติดลบไปหมด จากปัญหาเล็กๆ บานปลายกลายเป็น
ปัญหาครอบครัวใหญ่โตและนำาไปสู่การหย่าร้างในที่สุด ส่งผลกระทบต่อทุกคนที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะลูกน้อย ดังนั้น ไม่ว่าความกดดันนั้น
จะมีเหตุมาจากภาษา ความคิด การสั่งสอน สิ่งแวดล้อม หรือระบบสังคม สิ่งสำาคัญที่สุดอันดับแรก คือ ขอให้เราตระหนักหรือรู้ตัวว่าการที่
เราต้องย้ายสำามะโนครัวมาอยู่ที่เยอรมนี เรามีความกดดันติดตัวมาอยู่แล้ว ไม่มากก็น้อย
เพียงเท่านี้ ก็มีชัยไปกว่าครึ่ง เพราะอย่างน้อยที่สุด เราก็ตระหนักรู้ด้วยตัวเองว่า เรากำาลังมีความกดดัน ซึ่งหากมันทำาให้เกิดปัญหาในการ
ใช้ชีวิตคู่ ชีวิตครอบครัว เราก็ต้องหาหนทางแก้ไข เพื่อปัดเป่าบรรเทาปัญหาของเรา
หากเป็นไปได้ เราควรเปิดใจคุยกัน หรือเตรียมรับมือกับเหตุการณ์เหล่านี้อย่างมีเหตุและผล อย่าปล่อยปละละเลยจนกลายเป็นปัญหา
ครอบครัวขึ้นมาได้ โดยส่วนใหญ่แล้วคนเยอรมันไม่รู้จักอาการงอน แล้วจะให้เขาเข้าใจเราได้อย่างไรเล่า เขาถูกสอนให้พูดและแสดงออก
โดยอิสรเสรี สำาหรับเขา การพูดคือการแก้ปัญหา
การเตรียมตัวเตรียมใจที่ดีจะทำาให้น้องเป็นคนที่โชคดี มีชีวิตคู่ที่ราบรื่น ปรับตัวเข้าหากันเป็นหนึ่งเดียว เหมือนถูกล็อตเตอรี่รางวัลที่หนึ่ง
เชียวค่ะ
9

“เอ๊ะ นี่ ฉันแต่งงานกับเธอคนเดียวนะ....ไม่ได้แต่งทั้งครอบครัว !!!”
สามีเยอรมันไม่เข้าใจว่าทำไมจะต้องมาส่งเสียอะไรกันมากมายขนาดนี้”
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ครองรักครองเรือนอย่างไรในสองวัฒนธรรม
โดย มาดาม กรีนลีฟ

สมัยที่ย้ายสำามะโนครัวมาอยู่ที่เยอรมนีใหม่ๆ สามีสอน
ดิฉันว่า หากมีคนแปลกหน้ามากดกริ่งที่หน้าประตูบ้าน ต่อให้เขา
จะป่วยเป็นลมล้มตายอย่างไรก็ห้ามเปิดประตูรับเข้ามา ดิฉันฟัง
แล้ว ฉุนกึก โพล่งออกไปทันทีว่า โอ้โห ทำาไมคุณเป็นคนใจดำาขนาด
นี้ คนเขาจะเป็นจะตาย จะไม่ให้ช่วยได้อย่างไร คนไทยน่ะนะ แขก
ไปใครมาเราก็ต้องต้อนรับ แม้แต่คนแปลกหน้า สมัยก่อนๆ เรายัง
ตั้งตุ่มไว้หน้าบ้านด้วยซ้ำา ใครผ่านไปมา ก็มีน้ำาเย็นชื่นใจให้ได้ดื่ม
แม้จะโดนดิฉันระเบิดอารมณ์ใส่ชุดใหญ่
แต่สามีก็
อธิบายอย่างใจเย็นว่า เหตุที่ไม่ให้เปิดประตูเป็นเพราะ หากคนๆ
นั้นมาตายในเขตพื้นที่บ้านเรา เราต้องเป็นคนดูแลค่าใช้จ่ายใน
การขนย้ายศพทั้งหมด ในขณะที่ถ้าเขาตายอยู่หน้าบ้าน ซึ่งเป็น
เขตพื้นที่สาธารณะ รัฐบาลจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย สามีบอก
ต่อว่า เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับการมีน้ำาใจหรือไม่ แต่เป็นเรื่องที่ว่า ใคร
จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามมา ดิฉันได้ฟังคำาอธิบาย
นี้แล้ว ก็ต้องสงบปากสงบคำา มิอาจโต้เถียงอะไรต่อไปได้ แถม
ต้องขอโทษที่อารมณ์เสียใส่เขา และขอบคุณที่เขาทำาให้ฉุกคิดได้
ด้วยว่า นี่คือความแตกต่างทางกฎระเบียบสังคม ซึ่งปัจจุบันนี้เรา
พำานักอาศัยอยู่ในประเทศเยอรมนีแล้ว ก็ต้องหัดเรียนรู้และจำาเป็น
อย่างยิ่งที่เราจะต้องใช้ความ “ใจเย็น” และ “เปิดใจให้กว้าง” เพื่อ
ทำาความเข้าใจกันและกันในครอบครัวสองวัฒนธรรม
เมื่อพูดถึงเรื่องการครองรักครองเรือนในสองวัฒนธรรม
ทำาให้นึกถึงปัญหาระหว่างคู่สามีภรรยาเยอรมัน-ไทย ที่ได้ยินบ่อยๆ
คือ การทะเลาะกันระหว่างสามีภรรยาเรื่องการส่งเงินกลับบ้าน
สามีหลายคนไม่ยอมให้ส่งเงินกลับบ้าน สามีบางคนเข้าใจ ยอมให้
ส่งเงินให้พ่อแม่และลูก แต่พอเริ่มขยับขยายไปถึงพี่สาว น้องชาย
หลาน น้าสะใภ้ สามีก็เริ่มส่งเสียงว่า เอ๊ะ นี่ ฉันแต่งงานกับเธอคน
เดียวนะ ไม่ได้แต่งทั้งครอบครัว สามีเยอรมันไม่เข้าใจว่า ทำาไมจะ
ต้องมาส่งเสียอะไรกันมากมายขนาดนี้ อายุอานามแต่ละคนก็มาก
โขอยู่ ทำาไมพวกเขาเหล่านั้นไม่รับผิดชอบตัวเอง ฯลฯ (ไม่นับว่า
อันที่จริง สามีไม่เข้าใจตั้งแต่เรื่องค่าสินสอดทองหมั้นแล้ว ว่าทำาไม
จึงต้องมี เพราะในมุมมองของเขา การให้สินสอดเหมือนเป็นการ
เอาเงินมาซื้อลูกสาวบ้านนั้นๆ)
ปราการด้านภาษาทำ า ให้ภรรยาอธิบายได้ไม่กระจ่าง
ชัด และบ่อยครั้งคำาว่า “กตัญญู” ก็เป็นสิ่งที่ยากเกินกว่าที่สามีจะ
เข้าใจ เมื่อสามีไม่สนับสนุน หลายคนจิ๊กเงินค่าขนมที่สามีให้ไว้
ใช้ บางคนดิ้นรนออกไปหางานทำา และแอบส่งเงินกลับบ้านโดย
สามีไม่รู้ แต่ในรายที่สามีไม่เข้าใจอย่างรุนแรงหรือภรรยาแข็งขืน
มากๆ การมีปากเสียงมักจะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ และลามปามไปจนถึง
กระทั่งหย่าร้าง โดยภรรยามักสรุปว่า อดีตสามีเป็นคน “ใจดำา ไม่มี
น้ำาใจ”

ก่อนที่เราจะไปด่วนสรุปว่าคนเยอรมันใจดำา เราลองมา
สำารวจกันดูหน่อยไหมคะว่า การเลี้ยงดูของคนในครอบครัว สิ่งที่
ปลูกฝัง ค่านิยม และความเป็นอยู่ของคนเยอรมันนั้นเป็นอย่างไร?
แตกต่างจากคนไทยมากน้อยเพียงใด?
เมื่ อ มองไปยั ง คนเยอรมั น รอบตั ว ของเราจะเห็ น ว่ า
ในครอบครัวชาวเยอรมันยุคปัจจุบัน
มีลักษณะเป็นครอบครัว
เดี่ยว สมาชิกครอบครัวคนอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นปู่ย่าตายายมักอยู่กัน
กระจัดกระจายไม่ได้อยู่รวมกันในบ้านใหญ่ ในครอบครัวเล็กๆ นั้น
พ่อแม่จะสอนให้ลูกมีวินัย รับผิดชอบตัวเอง และสนับสนุนให้เด็ก
กล้าแสดงความคิดเห็น บอกได้ว่าตัวเองต้องการอะไร ชอบหรือไม่
ชอบอะไร และการแสดงความคิดเห็นเหล่านั้นไม่ใช่สิ่งผิด พ่อแม่
คุณครู ยินดีและพอใจที่เด็กแสดงความคิดเห็นของตนเองออกมา
แม้ว่าความคิดเห็นนั้นจะไม่ตรงกับของผู้ใหญ่ก็ตาม
ในขณะที่สังคมไทย เรามักอยู่กันเป็นกลุ่ม เป็น
ครอบครัวใหญ่ มีปู่ย่าตายาย ลุงป้าน้าอาแวดล้อมเต็มไปหมด เรา
ไม่เคยเหงา แต่เราก็ต้องเออ ออ ไปกับคนกลุ่มใหญ่ เช่น เห็นแก่
น้านะลูก ตามใจป้าเขาหน่อย ฯลฯ เด็กไทยมีความเป็นตัวของ
ตัวเองน้อยกว่าเด็กเยอรมันมาก และมักไม่กล้าแสดงความคิดเห็น
ของตัวเอง เนื่องจากเมื่อทำาเช่นนั้นแล้ว มักจะถูกดุ เรามักสอนให้
ลูกหลานเชื่อฟังครู เชื่อฟังผู้ใหญ่ ซึ่งสะท้อนความเชื่อที่ว่า สิ่งที่คน
เหล่านี้บอกนั้นถูกต้อง เด็กที่รู้สึกไม่เห็นด้วยกลายเป็นว่าเขาผิดใน
สายตาผู้ใหญ่ เราถูกสอนให้นอบน้อม ไม่ทำาร้ายจิตใจใครด้วยคำา
พูด รวมทั้งให้เป็นคนช่างสังเกตว่าคนที่รับฟังจะมีปฏิกิริยาอย่างไร
กับสิ่งที่เราพูดออกไป ซึ่งสิ่งนี้คนเยอรมันไม่รู้จัก คนเยอรมันยึดถือ
คำาพูดเป็นหลัก จึงเป็นเรื่องยากที่จะให้คนเยอรมันเข้าใจว่า การ
ที่คู่สนทนาบอกว่า โอเค แต่มีน้ำาเสียงไม่พอใจ ไม่สบสายตา โดย
แท้จริงแล้ว คู่สนทนา ไม่โอเค หรือเป็นอาการน้อยใจ ไม่พอใจ
อีกทั้งสังคมไทยยังมีวัฒนธรรมหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้า กล่าวคือ
เราจะไม่พูดอะไรกันตรงๆ ด้วยเกรงว่าอีกฝ่ายจะเสียหน้า เรามัก
พูดจาอ้อมค้อม พูดลอยๆ เผื่อให้ฝั่งตรงข้ามคิดได้เอาเอง และเมื่อ
เกิดการกระทบกระทั่ง วิพากษ์วิจารณ์กันแล้ว คนไทยจะรู้สึกว่า
เป็นการโจมตีส่วนตัว เสียหน้า เสียความรู้สึก และเป็นการแตกหัก
กัน ในขณะที่คนเยอรมันเห็นว่าการถกเถียงเป็นเรื่องธรรมชาติ
พวกเขาพูดกันตรงไปตรงมา มีปัญหาก็ถกเถียงกัน และจบลง ณ ที่
ตรงนั้น ไม่เก็บไปคิดเคียดแค้น หรือรู้สึกว่าถูกโจมตีเป็นการส่วนตัว
ด้านการเงิน
พ่อแม่เยอรมันจะสอนให้ลูกพึ่งตัวเอง
อยากได้ก็อะไรก็ไปทำางานเก็บเงินเอา ยกเว้นในกรณีของชิ้นใหญ่
มากๆ เช่น การสอบใบขับขี่ ที่พ่อแม่หลายคนต้องช่วยลูก ส่วน
สังคมไทยนั้น ก็เป็นที่รู้กันว่า เด็กทั้งหลายล้วนแล้วแต่แบมือขอเงิน
พ่อแม่เป็นหลัก
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ในด้านวิถีชีวิต เมื่อเด็กเยอรมันโตขึ้นอายุ 18 ปี เรียนจบชั้นมัธยมศึกษา ก็มักจะย้ายออกจากบ้าน ไป
ใช้ชีวิตของตัวเอง เรื่องนี้นับว่าเป็นเรื่องธรรมดามากสำาหรับชาวเยอรมัน แต่สำาหรับคุณแม่คนไทยหลายท่าน กลับ
ทำาใจไม่ได้ที่ลูกจะต้องจากออกไปไกล พร่ำาบ่นว่า พ่อแม่เยอรมันใจร้ายใจดำา ผลักไสลูกออกไปตกระกำาลำาบาก
แต่การที่เด็กได้ออกไปใช้ชีวิตอยู่ด้วยตัวเอง ทำาให้พวกเขาได้เรียนรู้ที่จะรับผิดชอบชีวิตของตัวเอง ตัดสินใจทุกสิ่ง
ทุกอย่างด้วยตัวเอง เริ่มตั้งแต่การดูแลความสะอาดเรียบร้อยของห้องพัก หัดซักผ้า จ่ายตลาด ทำากับข้าวด้วยตัว
เอง เรื่อยไปถึงการบริหารจัดการด้านการเงิน ซึ่งทำาให้วัยรุ่นเยอรมันเป็นผู้ใหญ่เร็วกว่าวัยรุ่นไทย และเมื่อลูกย้าย
ออกจากบ้าน หน้าที่การเป็นพ่อแม่ของชาวเยอรมันก็ดูจะลดระดับความเข้มข้นลง พ่อแม่มีเวลาให้ตัวเองมาก
ขึ้น แน่นอนว่าความเป็นห่วงเป็นใยยังมีไม่ขาดสาย การไปหาสู่ยังเป็นไปอย่างต่อเนื่อง (ขึ้นอยู่กับระดับความ
แน่นแฟ้นของแต่ละครอบครัวด้วย) แต่เรื่องการเงินนั้น เป็นอิสระต่อกัน อาจจะมีบ้างที่ลูกมาขอหยิบยืมจากพ่อ
แม่ แต่โดยมากแล้วจะจัดการตัวเองได้ การที่ทุกคนต้องเรียนรู้ที่จะรับผิดชอบตัวเองตั้งแต่ยังเด็ก ทำาให้การรับ
ความช่วยเหลือจากคนอื่นถือเป็นเรื่องไม่น่าพิสมัย คนเยอรมันภูมิใจที่สามารถจัดการอะไรๆ ได้ด้วยตนเอง พวก
เขาจะไม่ขอความช่วยเหลือโดยไม่จำาเป็น ดังจะเห็นได้ว่า หลายครั้งที่เราขึ้นรถเมล์ เราลุกให้คนแก่นั่ง เขากลับ
ไม่นั่ง เพราะเขาคิดว่าตนเองยืนได้ จัดการตัวเองได้ หรือบางครั้งที่เราหลงทาง หากเราไม่เอ่ยปากขอความช่วย
เหลือ คนเยอรมันก็จะไม่เข้ามาช่วย เพราะเขาเคารพความเป็นส่วนตัวของเรา (อาจคิดว่าเราต้องการแก้ปัญหา
ด้วยตัวเอง) แต่หากเราร้องขอความช่วยเหลือแล้ว มักปรากฏว่าคนเยอรมันยินดีและเต็มใจช่วยเหลือเป็นอย่าง
มาก
เมื่อลูกเริ่มมีแฟน ออกเดท เรื่อยไปจนกระทั่งแต่งงาน พ่อแม่ชาวเยอรมันจะไม่เข้าไปยุ่งวุ่นวายกับ
ชีวิตคู่ของลูก พ่อแม่มักจะไม่แสดงความคิดเห็นว่าลูกจะรักจะชอบใคร เพราะถือว่าเป็นเรื่องส่วนตัว ลูกต้อง
ตัดสินใจเอง พวกเขาปล่อยให้ลูกๆ ได้ไปสร้างครอบครัวใหม่ ได้มีชีวิตครอบครัวเป็นของตัวเอง แต่หากยามใดที่
ลูกต้องการความช่วยเหลือ พวกเขาก็จะยื่นมือเข้ามาช่วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ลูกให้กำาเนิดสมาชิกคนใหม่
ของครอบครัว
ส่วนคนเป็นพ่อแม่เองนั้นก็มีหน้าที่ดูแลตัวเองเมื่อยามแก่เฒ่า คบหาเพื่อนฝูงวัยเดียวกัน ที่มีความสน
ใจคล้ายๆ กัน เพื่อไม่ให้เหงา พวกเขาทำางานเก็บเงินเพื่อเตรียมไว้เป็นค่าใช้จ่ายของตนเองในยามแก่ชรา ไม่มีการ
คาดหวังว่าลูกจะต้องมาดูแลตนเองในยามแก่เฒ่า ทั้งในเรื่องทางกายภาพและการเงิน การไปอยู่บ้านพักคนชรา
ถือเป็นเรื่องปกติ เพราะพวกเขาไม่ต้องการเป็นภาระใคร ในขณะที่สำาหรับคนไทยแล้ว ลูกๆ ที่ปล่อยให้พ่อแม่ไป
อยู่บ้านพักคนชรา ถือว่าใจร้ายใจดำาอย่างยิ่ง
จากการพิจารณาวิถีชีวิตของชาวเยอรมันข้างต้น ทำาให้เห็นได้ชัดว่า การรับผิดชอบดูแลค่าใช้จ่ายของ
ตนเอง เป็นเรื่องปกติของชาวเยอรมันที่ทุกคนกระทำา ดังนั้น เมื่อสามีได้ยินภรรยาสาวชาวไทยพูดว่า ฉันจะต้อง
ส่งเสียพ่อแม่ ญาติพี่น้อง พวกเขาย่อมไม่มีทางเข้าใจได้ เพราะมิได้เติบโตมาเช่นนั้น ดังนั้น การด่วนสรุปว่าคน
เยอรมันใจดำา ไม่มีน้ำาใจ จึงเป็นการเอามาตรฐานวัฒนธรรมไทยมาวัดกับคนเยอรมัน ซึ่งไม่ก่อให้เกิดประโยชน์
หรือความเข้าใจใดๆ เลย
++++++++++++++
เมื่อเราเข้าใจถึงความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมเช่นนี้แล้ว หากครั้งหน้าได้มีโอกาสพูดคุยกับสามีที่
ยังข้องใจ ลองใช้น้ำาเสียงเย็นๆ อธิบายให้สามีเข้าใจว่าวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของไทยนั้นแตกต่างจากของเยอรมัน
ไม่มีใครถูกใครผิด มีเพียงแต่ความแตกต่าง สังคมไทยอยู่กันเป็นกลุ่ม มีความคาดหวังว่าลูกจะต้องดูแลพ่อแม่ใน
ยามแก่ชรา เพราะท่านเลี้ยงดูเรามาตั้งแต่ยังเล็ก ส่งเสียให้เราได้เรียนหนังสือ ฯลฯ การตอบแทนพระคุณของ
ท่าน นับเป็นมงคลชีวิตที่ลูกทุกคนพึงกระทำา และเนื่องจากเราออกจากบ้านมาอยู่แดนไกล ไม่มีโอกาสได้อยู่ใกล้
ชิดปรนนิบัติท่าน การได้ช่วยเหลือในรูปของเงินทอง จึงเป็นสิ่งเล็กๆ น้อยๆ ที่เราพึงกระทำาได้
กระนั้น อยากขอฝากผู้อ่านทุกท่านด้วยว่า สิ่งสำาคัญ ณ ปัจจุบันขณะของพวกเราทุกคน คือ ครอบครัว
ใหม่ที่อยู่ตรงหน้า การช่วยเหลือดูแลส่งเสียพ่อแม่และญาติพี่น้องที่เมืองไทย จึงควรเป็นไปอย่าง “สมดุล” กับ
การดูแลเอาใจใส่ครอบครัวปัจจุบันของเรา มิใช่ทุ่มเทแรงกายแรงใจหาเงินส่งเสียคนทางบ้าน จนไม่มีเวลาให้กับ
ลูกและสามีที่อยู่กับเราทุกวี่วัน
หากเราหา “ความสมดุล” ระหว่างสองวัฒนธรรมนี้ได้ เชื่อว่าการครองรักครองเรือนในสองวัฒนธรรม
ให้เป็นสุขอย่างยั่งยืน ก็ไม่ใช่เรื่องที่เกินเอื้อมแน่นอน
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ประสบการณ์การใช้ชีวิตคู่ ในเยอรมนี
โดย ปราณี ไรเช่นบัค

..........ดิฉันชื่อ ปราณี ไรเช่นบัค มรสุมชีวิตได้พัดพาให้มาอยู่เยอรมนีตั้งแต่ปี 1997 จนถึงปัจจุบัน
ชีวิตคู่กับสามีชาวเยอรมันคนแรก คนที่เราคิดว่าใช่ตอนเจอกันที่เมืองไทย ตัดสินใจหอบผ้าหอบผ่อนตามเขามาอยู่ที่เยอรมนี ดิฉันวาดฝัน
ไว้อย่างสวยงาม และแล้วฝันก็ต้องสลาย เพราะมันไม่ได้สวยงามอย่างที่คิดเอาไว้
เคยฝันไว้ว่าเมื่อมาอยู่เมืองนอกแล้ว จะหางานทำาแล้วส่งเงินกลับบ้าน
ให้พ่อแม่พี่น้องให้ได้อยู่ดีกินดี แต่ต้องมาเจอปัญหาเรื่องภาษาจึงหางาน
ทำาไม่ได้ และไม่มีเงินส่งทางบ้าน ไหนจะเจอเรื่องปัญหาอาหารการกิน
ดินฟ้าอากาศ แถมยังเรื่องวัฒนธรรมที่แตกต่างอย่างกับหน้ามือ หลังมือ
สามีก็ไม่ได้มีเงินเดือนมากพอที่จะส่งทางบ้านเหมือนที่เราคิด
เหตุที่ทำ�ให้ชีวิตคู่ครั้งแรกของดิฉันไม่ร�บรื่น
1. เราสื่อสารกันไม่ค่อยจะรู้เรื่อง
2. เราไม่ได้มีข้อตกลงกันก่อนที่จะมาอยู่ด้วยกัน
3. ทุกครั้งที่มีปัญหาเราจะหันหน้าเข้าหาสุรายาเมา คิดเองเออเอง ปรุงแต่งสารพัดเรื่อง จึงทำาให้ชีวิตคู่ประสบปัญหามากมาย สุดท้ายก็
ต้องแยกทางกัน มีเพื่อนคนไทย พอได้ปรับทุกข์ แต่ท้ายสุดเขาก็เอาเราไปประจานต่างๆ นานา
ชีวิตคู่กับส�มีคนปัจจุบัน
ช่วงแรกๆ ที่เราอยู่ด้วยกันดูเหมือนจะไปกันไม่รอด เพราะดิฉันเอาแต่ใจตัวเอง ชอบดื่มชอบเที่ยว และทุกครั้งที่เมา ชอบมโนเรื่องต่างๆ
นานา ดิฉันโชคดีที่ได้เจอสามีที่ใจเย็นและมีเหตุผล เขาพยายามอธิบายทุกเรื่องที่เราข้องใจ แล้วเราก็เริ่มเปิดอกคุยกัน บอกเขาทุกเรื่องใน
สิ่งที่เรากลัว โดยเฉพาะ “กลัวว่าเค้าจะรับภาระหน้าที่ที่เราต้องดูแลพ่อแม่พี่น้องที่เมืองไทยไม่ได้”
สามีบอกว่า เรื่องช่วยเหลือครอบครัว มันเป็นเรื่องของอนาคต ยังมาไม่ถึง ส่วนเรื่องอดีตที่ผ่านมาเขาไม่ติดใจ ขอให้เราอยู่กับปัจจุบัน
มีอะไรให้คุยกัน จึงทำาให้ชีวิตครอบครัวของเราดีขึ้นตามลำาดับ
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นับถึงปัจจุบันก็เป็นเวลา 18 ปีแล้วที่เราได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกัน พูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมา ช่วยกันประคองชีวิตคู่ให้ผ่านไปอย่างราบรื่น
และเราได้มีโซ่ทองคล้องใจ 2 คน น้องตะวันตอนนี้อายุ 13 ปี น้องมะลิ อายุ 9 ปี
จ�กประสบประก�รณ์ 22 ปีที่อยู่เยอรมนี สำ�หรับดิฉัน
ชีวิตคู่ ก็เปรียบเสมือนสภาพดินฟ้าอากาศ
บางครั้งก็งดงาม เหมือนยามดอกไม้ผลิ
บางครั้งก็ร้อนระอุ เหมือนยามฤดูร้อน
บางครั้งงดงามอบอุ่น เหมือนยามฤดูใบไม้ร่วง
บางครั้งหนาวเย็น เหมือนยามฤดูหนาว
หัวใจในก�รครองเรือน
1. ถ้าต้องการความรักความจริงใจจากคู่ชีวิต เราก็ต้องมีความรักความจริงใจมอบให้กับเขาก่อน
2. ถ้าเราต้องการความซื่อสัตย์จากชีวิตคู่ เราก็ต้องมีความซื่อสัตย์ให้กับเขาก่อน
3. ถ้าเราอยากให้คู่ชีวิตเห็นคุณค่าของเรา เราก็ต้องเห็นคุณค่าของเขาก่อน
•
•
•

เอาใจเขามาใส่ใจเรา
การที่คู่ชีวิตทำาอะไรไม่นึกถึงจิตใจของอีกฝ่าย สุดท้ายก็ต้องเลิกรากันไป
เปิดอกคุยกันได้ทุกเรื่อง
คู่ชีวิตที่ไม่เคยเปิดอกคุยกันในทุกๆ เรื่องย่อมไม่รู้ว่าอีกฝ่ายต้องการอะไร สุดท้ายก็ต้องเลิกรากันไป
อย่าทำาตัวปากอย่างใจอย่าง
ชอบให้คู่ชีวิตมาเอาใจแต่ไม่เคยบอก พอไม่ได้ดั่งใจก็งอนไม่พูดด้วย ไม่ยอมกินอาหารร่วมโต๊ะกับเขา ทั้งๆ ที่คู่ชีวิตไม่รู้ตัวเลยว่าเขา
แต่ก็ยังพยายามเข้ามาง้อ แต่ไม่สำาเร็จ นางยิ่งเล่นตัว เพราะไม่รู้ว่า ฝรั่งส่วนใหญ่เขาง้อแค่ครั้งเดียว!! (ถ้าเขาไม่ผิดนะ)
สุดท้ายก็คิดเองเออเองว่าเขาไม่รักไม่ใส่ใจไปหาคนใหม่ที่ดีกว่านี้

คุณเคยสังเกตตัวเองหรือเปล่าคะว่า ในยามที่เราโกรธและทะเลาะกับสามี หรือกับคนรอบข้าง ความไม่ดีของคนคนนั้น มักจะลอยเข้ามา
ในหัวสมอง เรื่องโน่นนิด เรื่องนี้หน่อย สุดท้ายก็กลายเป็นไฟเผาใจตัวเอง

Tipps
คำาแนะนำาจาก มาร์คุส ไรเช่นบัค (Markus Reichenbach) สามีของดิฉัน สำาหรับการครองรักครองเรือนในสองวัฒนธรรม
•
•
•
•
•
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Kein zu großer Altersunterschied
คู่ชีวิตอย่าให้อายุต่างกันมากนัก จะทำาให้เป็นปมด้อยทั้งสองฝ่าย
Sprache vom anderen lernen damit man sich auch richtig unterhalten kann!
เรื่องภาษาจำาเป็นอย่างยิ่งที่ทั้งสองฝ่ายต้องศึกษาเพื่อการสนทนาในชีวิตประจำาวัน
Beim Essen aus ein oder andere Mal probieren!
เรื่องอาหารการกิน ทั้งสองฝ่ายต้องเรียนรู้ที่จะแลกเปลี่ยนทานอาหารของอีกฝ่าย ถ้าไม่ไหวก็ต้องบอกอีกฝ่ายไปตรงๆ
แต่ต้องเป็นภาษาที่สุภาพมากๆ
Mit der Kultur beschäftige!
ทั้งสองฝ่ายก็ต้องรู้จักศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของกันและกัน
Thailänderin soll vor der Hochzeit wissen: In Deutschland ist es nicht das ganze Jahr so wie in den
drei Wochen Thailand Urlaub!!
หญิงไทยควรรู้ก่อนแต่งงาน!! การใช้ชีวิตที่เยอรมนีตลอดทั้งปีไม่ได้เหมือนกับตอนที่เราไปเที่ยวเมืองไทยสามถึงสี่อาทิตย์ !!!

ท้องแล้วจ้า... ทำอย่างไรดี?
โดย โสภาพร ควร์ซ
เมื่อมีโอกาสใช้ชีวิตคู่ มีครอบครัว ความฝันของคู่จำานวนไม่น้อยคือ การมีโซ่ทองคล้องใจ
หากคุณเป็นคนหนึ่งที่กำาลังถือที่ตรวจการตั้งครรภ์อยู่ในมือและมีผลขึ้นเป็นสองขีด!
คุณกำาลังท้อง แถมยังเกิดขึ้นในประเทศเยอรมนีที่ไม่คุ้นเคยเอาเสียด้วย! คุณดีใจ
มากและสับสนมากในเวลาเดียวกันว่าจะต้องทำาอย่างไรต่อไป! กรุณาหายใจเข้าลึกๆ
สามครั้ง ผ่อนคลายตัวเองและเริ่มอ่านบทความนี้ค่ะ
อันดับแรกสุด หลังจากที่ตรวจพบว่าตัวเองท้อง หรือสงสัยว่าอาจตั้งท้องได้ เช่น
ประจำาเดือนไม่มาหลายวันแล้ว
คุณควรไปพบหมอผู้หญิง
(Frauenarzt/
Gynaekologe) เพื่อตรวจยืนยันให้แน่ใจ เมื่อคุณหมอตรวจพบชัดเจนแล้วว่าท้อง
จริง คุณหมอจะให้ Mutterpass หรือสมุดประจำาตัวคุณแม่มา ซึ่งหมายความ
ว่า เครื่องมือทางการแพทย์ และ วิทยาศาสตร์ได้พิสูจน์แล้วว่ามีอีกชีวิตน้อยๆ
อยู่ในท้องจริง คุณไม่ได้กำาลังฝันไป คุณหมอจะคำานวณวันคลอดให้ด้วย
เพื่อให้คุณเริ่มวางแผนสิ่งต่างๆ ได้ รวมทั้งประเมินหาวันที่คุณจะเริ่มหยุด
งานได้ตามกฏหมาย (Mutterschutz) ด้วย
หลังจากนี้คุณหมอจะนัดวันตรวจทุกเดือน
และจะถี่ขึ้นในช่วง
ไตรมาสสุดท้าย ทุกครั้งที่ไปตรวจ ต้องเอา Mutterpass ไปด้วย
นะคะ ขาดไม่ได้เลย

ไตรมาสแรก // ตั้งครรภ์เดือนที่ 1 – 3
ในไตรมาสแรกนี้ เป็นช่วงที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการแท้งสูงกว่าช่วงอื่นๆ
งานวิจัยทางการแพทย์หลายชิ้นพบว่า 20% ของการตั้งครรภ์ที่ได้
รับการยืนยันแล้วจบลงด้วยการแท้ง แต่ว่าที่คุณแม่ไม่ควรเป็นกังวลใน
เรื่องนี้ให้มาก การตั้งครรภ์เป็นกลไกทางธรรมชาติของร่างกายมนุษย์ หาก
การตั้งครรภ์ไม่สมบูรณ์ด้วยเหตุผลใดๆ ก็แล้วแต่ ร่างกายจะขับตัวอ่อน
ออกมา การแท้งลักษณะนี้เป็นสิ่งที่คุณแม่ไม่มีอิทธิพลควบคุมได้เลย นอกจาก
นั้นว่าที่คุณแม่ยินดีได้เลยว่า จากสถิติแล้ว 95% ของผู้หญิงที่แท้ง สามารถตั้ง
ครรภ์ได้อีกและให้กำาเนิดบุตรที่มีสุขภาพสมบูรณ์ได้ในที่สุด
สำาหรับว่าที่คุณแม่ที่อายุเกิน 35 ปีขึ้นไป (รวมทั้งว่าที่คุณแม่ที่อายุเกิน 30 ปีขึ้นไปด้วย) ในช่วงสัปดาห์ที่ 12-13 ของการตั้ง
ครรภ์ คุณหมอจะแนะนำาให้ไปตรวจหาความผิดปกติของโครโมโซมลูก กล่าวคือ ตรวจหาโอกาสความเสี่ยงในการเป็นดาวน์ซินโดรม
(ปัญญาอ่อน) และความผิดปกติทางกรรมพันธุ์อื่นๆ หลายท่านอาจเป็นกังวลว่าต้องเจาะถุงน้ำาคร่ำาใช่หรือไม่ ต้องเรียนว่าปัจจุบันเครื่อง
มือแพทย์ทันสมัยและวิทยาการก้าวหน้าไปมาก ในเบื้องต้นนั้น เพียงแค่ตรวจเลือด ใช้เครื่องอุลตราซาวด์ที่มีกำาลังขยายสูงสแกนดูการ
ทำางานของอวัยวะต่างๆ ของร่างกายตัวอ่อน ก็สามารถคำานวณอัตราความเสี่ยงได้แล้ว แต่หากตรวจเบื้องต้นลักษณะนี้แล้วยังได้ผลที่ไม่
ชัดเจน คุณหมออาจแนะนำาให้ตรวจเพิ่มเติม ซึ่งก็คือการเจาะถุงน้าำ คร่ำาจริงๆ
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การตรวจนี้เราต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง ดังนั้นเราจะไม่ตรวจก็ได้ แต่คุณหมอส่วนใหญ่แนะนำา เพื่อที่ว่าหากตรวจแล้ว
พบว่าลูกของเรามีอัตราเสี่ยงที่จะผิดปกติสูง เราจะได้มีเวลาคิดตัดสินใจว่าจะทำาอย่างไรต่อไป
ในไตรมาสแรกนี้ คุณหมอหลายท่านอาจแนะนำาให้ว่าที่คุณแม่ทานวิตามินเสริม หากไม่มั่นใจว่าตัวเองกินอาหารได้ครบทุกหมู่
ทุกวัน ตัวผู้เขียนเคยถามคุณหมอกลับว่า จำาเป็นหรือไม่? คุณหมอตอบว่า ฉันรู้จักว่าที่คุณแม่ ที่กินวันเว้นวันหรือไม่กินเลย และลูกของ
พวกเขาก็ออกมาแข็งแรงดี เพราะฉะนั้น มันอาจจะมีเรื่องของการตลาดอยู่ด้วย แต่ในฐานะที่ฉันเป็นหมอ ฉันก็มีหน้าที่แนะนำา ส่วนคุณ
จะซื้อมากินหรือไม่ จะเลือกยี่ห้อไหน เพราะมีตั้งแต่ราคาถูก กลาง ไปจนถึงแพง คุณต้องตัดสินใจเอาเอง

ไตรมาสสอง // ตั้งครรภ์เดือนที่ 4 – 6
เมื่อเข้าสู่ไตรมาสสอง ว่าที่คุณแม่จะได้ความสบายใจหนึ่งเรื่องคือ ความเสถียรของครรภ์ ว่าลูกอยู่กับเราแน่ ไม่หลุดง่าย ไม่
เปราะบางเหมือนในไตรมาสแรก จะเดินทางก็ไม่น่าเป็นห่วง และอาการแพ้ก็ทุเลาลงแล้ว จะเป็นช่วงที่ว่าที่คุณแม่มีความสุขมาก ท้องที่
อาจจะเริ่มยื่นออกมาเล็กน้อย เป็นสัญญาณว่าเจ้าตัวเล็กเติบโตมากขึ้นแล้ว
และไตรมาสสองนี้เอง
เป็นช่วงที่ว่าที่คุณแม่ต้องเริ่มเตรียมตัวหลายสิ่งหลายอย่างหนึ่งในสิ่งที่สำาคัญที่สุดสำาหรับคนท้องใน
เยอรมนี ก็คือการหาผดุงครรภ์ หรือ Hebamme (เฮบ-อัม-เม่อ)
ก่อนจะไปต่อ ต้องขออธิบายความแตกต่างระหว่างระบบการคลอดที่ไทยกับเยอรมนีเสียก่อน
ที่ประเทศไทยโดยส่วนใหญ่นั้น เมื่อเรารู้ตัวว่าท้อง เราจะไปฝากครรภ์กับคุณหมอที่เรามั่นใจในฝีมือ คุณหมออาจจะประจำาอยู่
ที่คลีนิคหรือโรงพยาบาล ซึ่งหากเป็นอย่างแรก คุณหมอจะไปทำาคลอดที่โรงพยาบาลไหน เราก็ต้องไปตามนั้น ส่วนตลอดการตั้งครรภ์
เราก็ต้องไปหาคุณหมอที่คลินิคหรือโรงพยาบาลที่คุณหมอประจำาอยู่ และคุณหมอจะเป็นคนทำาคลอด/ผ่าคลอดให้เราในวันจริง
ที่เยอรมนี ผู้ที่จะมีบทบาทตลอดช่วงการตั้งครรภ์ของเราคือหมอผู้หญิง การตรวจต่างๆ จะเกิดที่คลินิคของหมอผู้หญิง (ซึ่งเป็น
ที่เดียวกับที่เราไปตรวจร่างกายประจำาปี เพื่อตรวจหามะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก) แต่เวลาคลอด เราจะไปคลอดที่โรงพยาบาล1 ดังนั้น
การเลือกโรงพยาบาลที่เราจะไปคลอด จะไม่ต้องคำานึงถึงคุณหมอผู้หญิงเลย ขอให้เลือกโรงพยาบาลที่เราพอใจมากที่สุดเป็นพอ (อ่านเรื่อง
การเลือกโรงพยาบาลได้ในหัวข้อไตรมาสสาม)
เมื่อถึงเวลาคลอด คนที่จะช่วยทำาคลอดให้เรา คือ ผดุงครรภ์ประจำาโรงพยาบาลนั้นๆ พวกเขาคือคนที่จะมาช่วยบอกท่า
บอกให้เบ่ง และสารพัดสิ่งอันที่จะช่วยให้การคลอดเป็นไปอย่างราบรื่นและรวดเร็วที่สุด ส่วนคุณหมอผู้หญิงประจำาโรงพยาบาลจะมา
เกี่ยวข้องในลำาดับสุดท้าย คือเพื่อเย็บแผล (แต่แน่นอนว่าหากการตั้งครรภ์นั้นมีความซับซ้อน จนต้องใช้วิธีผ่าคลอด ผู้ที่ผ่าก็จะเป็นหมอ
ผู้หญิงประจำาโรงพยาบาล)
1 ส่วนว่าที่คุณแม่ที่ไม่ต้องการคลอดที่โรงพยาบาล แต่อยากคลอดเองที่บ้าน หรือคลอดที่ Geburtshaus (สถานที่คลอดบุตรที่มีลักษณะเป็นบ้าน) ก็สามารถ
ทำาได้เช่นกัน ว่าที่คุณแม่ต้องศึกษาหาข้อมูลว่า ในเมืองที่ท่านอยู่มีที่ใดบ้างที่ให้บริการลักษณะนี้
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หลังจากพักฟื้นจนหายเหนื่อยและได้กลับบ้าน เราสามารถใช้บริการของผดุงครรภ์ (มักจะเป็นคนละคนกับคนที่ช่วย
ทำาคลอด) ที่จะมาดูแลแผลเรา ช่วยสอนเราว่าให้นมลูกยังไง อาบน้าำ ลูกอย่างไร ฯลฯ ซึ่งเป็นสิทธิของผู้หญิงที่ท้องทุกคนจะได้รับ
(ประกันจ่าย) แต่เขาไม่ได้มาเอง เราต้องเป็นฝ่ายหา และขอแนะนำาว่าให้หาตั้งแต่เนิ่นๆ ตั้งแต่เริ่มรู้ตัวว่าท้องเลยทีเดียว เนื่องจากทุก
วันนี้จำานวนผดุงครรภ์ลดลงอย่างต่อเนื่อง เพราะ เป็นอาชีพที่มีรายได้ไม่มากนัก เมื่อมีจำานวนน้อยจึงเป็นที่ต้องการสูง ผดุงครรภ์ที่มี
ลูกค้าคุณแม่ท้องเยอะเต็มมือแล้ว จะไม่รับคนใหม่ หรือไม่ว่างที่จะมาดูแลเรา จึงเป็นเหตุผลว่าทำาไมต้องรีบหา...
เท่าที่สอบถามมา เรามักไม่มีโอกาสได้เลือกผดุงครรภ์ เนื่องจากผดุงครรภ์เป็นของหายาก เราโทรติดต่อไปตั้งหลายคน แต่
ไม่มีใครโทรกลับ ดังนั้นเมื่อมีใครสักคนโทรกลับมา เรามักจะเอาคนนั้นเลย แต่หากว่าที่คุณแม่มีตัวเลือกมากกว่าหนึ่ง เกณฑ์ในการ
ตัดสินใจเลือกก็คือ คนที่เราคุยด้วยแล้วรู้สึกสบายใจมากที่สุด เพราะเขาคือคนที่จะช่วยเราในวันที่เราอ่อนแอ เจ็บแผล ยังงงและมึน
จากการคลอด ทำาอะไรไม่ถูกกับลูกน้อย ถ้าคุยด้วยแล้วไม่ถูกใจ รู้สึกว่าเคมีไม่ตรงกัน ก็คงไม่ใช่ค่ะ ข้อที่น่าพิจารณาอีกอย่างก็คือ ถ้า
บ้านของผดุงครรภ์อยู่ไม่ไกลจากเรา ก็จะดีมาก เพราะเขาจะเดินทางมาหาเราได้อย่างไม่ลาำ บาก (จูงใจให้เขาอยากรับเราเป็นลูกค้า
ด้วย) เราเองก็สบายใจด้วยว่าถึงตอนที่เราต้องการเขา เขาก็จะมาหาเราได้โดยไม่ยากนัก
นอกจากนั้น หากว่าที่คุณแม่อยากให้ผดุงครรภ์ที่ทำาคลอดกับคนที่ดูแลหลังการคลอดเป็นคนเดียวกันก็สามารถทำาได้เช่น
กันค่ะ โดยสอบถามผดุงครรภ์โดยตรงได้เลย เพียงแต่ว่าไม่ใช่ทุกคนที่ทำางานในโรงพยาบาลด้วย ดังนั้น ตัวเลือกของผดุงครรภ์ลักษณะ
นี้มีไม่มากนักในแต่ละเมือง
เมื่อหาผดุงครรภ์ได้แล้ว ในระหว่างที่ท้องอยู่ ผดุงครรภ์จะแวะมาเยี่ยม สอบถามข้อมูล ตรวจดูครรภ์ และมดลูก (หาก
ต้องการ) ให้ได้ด้วย รวมทั้งให้คำาแนะนำาในการเตรียมตัวคลอด ข้าวของที่ต้องใช้ ฯลฯ ผดุงครรภ์บางคนอาจมีความสามารถพิเศษ เช่น
นวด ฝังเข็ม เพื่อให้การคลอดเป็นไปอย่างง่ายดาย ฯลฯ บริการเสริมเหล่านี้ ขึ้นอยู่กับตัวผดุงครรภ์ว่าจะคิดค่าใช้จ่ายหรือไม่ และว่าที่
คุณแม่ก็สามารถตัดสินใจเลือกได้ว่าจะรับบริการหรือไม่

การเตรียมข้าวของเครื่องใช้ของลูก
คนไทยจำานวนไม่น้อยถือว่า การซื้อของสำาหรับลูกน้อย
เตรียมไว้ก่อนจะเป็นลางไม่ดี แต่หากอาศัยอยู่ที่เยอรมนี การยึดถือ
ความเชื่อนี้คงไม่ดีแน่ เพราะที่เยอรมนีไม่สะดวกสบายเหมือนกับ
ที่เมืองไทยที่จะไปห้างเมื่อไรก็ได้ ที่เยอรมนี เมืองเล็กใหญ่ตั้งอยู่
กระจัดกระจาย ห้างสรรพสินค้าไม่ได้มีข้าวของทุกสิ่งอันให้ได้เลือก
หรือถ้ามีที่ถูกใจ แต่อาจจะไม่ใช่ไซส์ หรือสีที่ต้องการ ต้องสั่ง ต้อง
รอ ยิ่งหากลูกน้อยเกิดในหน้าหนาว หากไม่ซื้อเตรียมไว้บ้าง รอให้
ลูกเกิดก่อนแล้วค่อยแบกสังขารตัวเองและลูกฝ่าลมหนาวและหิมะ
ไปซื้อ คงจะไม่ไหวแน่
เมื่อตกลงใจว่าจะซื้อของเตรียมไว้ ว่าที่คุณแม่อาจจะ
“มึน” กับรายการสารพัดสิ่งของต้องซื้อที่ดูจะมากมายมหาศาล
เหลือเกิน ขอสรุปให้ว่า สิ่งที่จำาเป็นลำาดับต้นๆ มีดังนี้
• รถเข็นเด็ก (Kinderwagen): ที่เยอรมนีนิยมให้พาลูกน้อย
ออกมาเดินรับอากาศบริสุทธิ์ พวกเขาเชื่อว่าเด็กจะแข็งแรง
ต้องได้เจอกับอากาศธรรมชาติ ไม่ว่าอากาศจะหนาวเพียง
ใด ลูกจะตัวเล็กตัวแดงอย่างไร ก็ต้องเอาออกไปเดิน ขอให้
ห่อลูกให้อุ่นๆ เข้าไว้เป็นพอ สิ่งที่ต้องพิจารณา คือ ไลฟ์สไตล์
ของว่าที่คุณพ่อคุณแม่ กล่าวคือ เราจะเข็นรถลูกไปที่ไหนเป็น
ประจำา? จะเข้าเมืองบ่อยไหม? ต้องขึ้นรถไฟใต้ดินบ่อยไหม?
จะไปเดินป่าหรือเปล่า? จะเลือกแบบที่ปรับจากตะกร้าเป็น
ที่นั่งได้ด้วยเมื่อลูกโตขึ้น หรือจะซื้อแยกต่างหาก? ฯลฯ เมื่อ
ตอบคำาถามเหล่านี้ได้ ก็จะสามารถเลือกรถเข็นที่เหมาะกับ
เราและลูกได้
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•

ที่นั่งของเด็กในรถ (Autositz): ไม่ว่าคุณจะขับรถหรือไม่ ก็ต้องมี เพราะต้องใช้ตอนพาลูกออกจากโรงพยาบาลครั้งแรก แม้จะนั่ง
แท็กซี่กลับบ้าน ก็ต้องมีค่ะ
• เตียงเด็ก (Kindersbett): มีทั้งเตียงมาตรฐาน และเตียงต่อข้างสำาหรับทารกแรกเกิด (Beistellbett) ซึ่งเป็นตัวเลือกที่อาำ นวยความ
สะดวกให้คุณแม่ ว่าไม่ต้องลุกไปดูลูกตอนกลางคืน หากลูกร้อง สามารถให้นมได้เลยทันที รวมทั้งได้อยู่ใกล้ชิดกันด้วย
• โต๊ะ/ตู้ที่เปลี่ยนผ้าอ้อม (Wickelkommode): ที่เยอรมนี คุณแม่ทั้งหลายนิยม “ยืน” เปลี่ยนผ้าอ้อมลูกบนที่เปลี่ยนผ้าอ้อม นัยว่าคุณ
แม่จะได้ไม่ปวดหลัง บางคนอาจจัดที่เปลี่ยนไว้ติดกับที่อาบน้ำาลูกเลย อย่างไรก็ดี หากว่าที่คุณแม่ถนัดที่จะนั่งเปลี่ยน ก็สามารถทำาได้
เช่นกัน
รวมไปถึงของใช้จำาเป็น เช่น เสื้อผ้า ขวดนม ผ้าอ้อม แพมเพิร์ส ครีม โลชั่น ฯลฯ
ทั้งนี้ว่าที่คุณแม่อย่าลืมสมัครเป็นสมาชิกของร้านขายของเครื่องใช้สำาหรับเด็ก เช่น Rossmann, dm เพื่อรับของขวัญต้อนรับ
ลูกน้อย ตัวอย่างผลิตภัณฑ์สำาหรับว่าที่คุณแม่ และทารกตัวน้อยมาลองใช้ได้ด้วยนะคะ นอกจากนั้น หากลงทะเบียนตัวเองและลูก ที่เว็บ
ของใช้เด็กอย่าง pampers.de และโชคดีก็อาจจะได้เป็นผู้ทดลองผลิตภัณฑ์ ได้แพมเพิร์สเด็กมาใช้ฟรีตลอดระยะการทดลอง ประหยัดค่า
ใช้จ่ายไปได้มากทีเดียว
แล้วจะไปซื้อที่ไหนดี?
หากสนใจของใหม่ มือหนึ่ง ให้พุ่งตรงไปที่ร้านค้าขายของเด็ก ห้างสรรพสินค้า และร้านขายเฟอร์นิเจอร์เลยค่ะ หากเป็นเสื้อผ้า
เด็ก ยี่ห้อมาตรฐาน ราคารับได้ ก็มีทั้งที่ร้าน C&A,H&M, Zara ฯลฯ แบบน่ารักๆ เยอะมาก เลือกกันไม่ถูกเลยทีเดียว หรือจะรอสินค้า
ราคาถูกใจ คุณภาพก็ใช้ได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตราคาประหยัด เช่น Aldi, Lidl, Penny (รวมถึงร้านกาแฟอย่าง Tchibo ด้วย) แต่ต้องบอก
เลยว่า หากมีของที่อยากได้จริงๆ ว่าที่คุณแม่ต้องตื่นเช้าไปรอซูเปอร์เปิดเลย มิเช่นนั้น อาจไม่ได้ของที่ต้องการ เพราะคนรอซื้อกันเยอะมาก
นอกจากนั้น ทางเลือกบนอินเตอร์เน็ทก็มีมากมาย babywalz, babyone, tausandkind, limango ฯลฯ เลือกเพลินเกินห้ามใจ
แต่หากว่าที่คุณพ่อคุณแม่สนใจของมือสอง ก็มีทางเลือกบนอินเตอร์เน็ท คือ ebay ซึ่งมีสารพันทุกสิ่งอัน หรือรอไปตลาดนัด
ของใช้เด็กมือสอง (Kinderflohmarkt) ตามโรงเรียนอนุบาลในละแวกบ้าน บางพื้นที่จะมีเว็บไซต์แจ้งลิสต์ของตลาดนัดของเด็กมือสองไว้
เลย เช่นแถบ Taunus รวบรวมไว้ที่เว็บ www.taunus-basare.de
ฤดูกาลตลาดนัดของมือสองเสื้อผ้า ของเล่น ของใช้เด็ก จะมีปีละ 2 หน คือ ช่วงฤดูใบไม้ผลิจะขายของหน้าร้อน และฤดูใบไม้
ร่วงจะขายของหน้าหนาว และแบ่งเป็น 2 แบบ คือ แบบที่แยกประเภทแล้ว (sortiert) กับแบบเจ้าของมาขายเอง (selbsverkauft)
• แบบแยกประเภทแล้ว ก็คือ คนขายเอาของมาส่งให้ผู้จัด ซึ่งมักจะเป็นโบสถ์หรือโรงเรียนอนุบาล ของทุกอย่างจะถูกแยกไว้เป็นหมวด
หมู่ชัดเจน เช่น อยากได้ของเล่นก็ตรงไปที่ของเล่นได้เลย หรือต้องการเสื้อผ้าขนาดใด ก็จะถูกจัดไว้เรียบร้อย ของแต่ละชิ้นจะมีป้าย
เบอร์คนขายติดไว้ พร้อมกับราคา ถูกใจอันไหนก็หยิบมาจ่ายเงิน
• แบบเจ้าของมาขายเอง คือผู้ชายเช่าพื้นที่ เสียค่าโต๊ะ/ที่ แล้วขายตามสะดวกใจ สอบถามราคาและต่อรองกันได้ เช่น ซื้อเยอะๆ แม่ค้า
ก็ลดให้ค่ะ แต่ไม่ได้ต่อหน้าดำาหน้าแดงแบบเมืองไทยนะคะ ดูเขาไม่ค่อยบอกผ่านกัน
• หากรักจะไปตลาดนัดมือสอง ขอแนะนำาให้ไปก่อนเวลาสักนิดเพื่อรอเข้า เพราะคนจะมาหาเลือกซื้อของเยอะมาก ไปตอนท้าย ตลาด
จะวายแล้ว จะได้แต่ของเหลือเลือกค่ะ และว่าที่คุณแม่ควรถือ Mutterpass ติดมือไปด้วย ตลาดนัดมือสองส่วนมากจะอนุญาตให้คุณ
แม่ท้องเข้าก่อนเวลาเปิดจริงได้ครึ่งชั่วโมง
การเตรียมพร้อมสำาหรับคุณแม่
ในด้านการเตรียมพร้อมทางร่างกาย คุณแม่อาจเลือกไปเข้าคอร์สโยคะสำาหรับคนท้อง หรือว่ายน้ำาสำาหรับคนท้อง ซึ่งจะช่วยให้
ผ่อนคลายเส้นสายที่อาจตึงจากน้ำาหนักตัวที่เพิ่มมากขึ้นและสรีระที่เปลี่ยนไป
ในด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการท้องและคลอด วิธีการรับมือกับความเจ็บปวดทั้งก่อน ระหว่าง และหลังคลอด
หมอและผดุงภรรภ์ทั้งหลายจะแนะนำาให้ว่าที่คุณแม่ไปเข้าคอร์สเตรียมตัวคลอด (Geburtsvorbereitungkurs) ซึ่งมีให้เลือกหลายแบบ
เช่น แบบเร่งรัด (เสาร์-อาทิตย์) หรือแบบธรรมดาสำาหรับคนทำางาน (ทุกเย็นวันหนึ่งๆ ในสัปดาห์ 4-5 สัปดาห์ต่อเนื่องกัน) นอกจากนั้น
หลายคู่นิยมไปเข้าคอร์สนี้เป็นคู่ๆ เพื่อให้ว่าที่คุณพ่อเข้าใจการเปลี่ยนแปลงทั้งทางร่างกายและจิตใจของว่าที่คุณแม่ รวมทั้งจะได้สามารถ
ทำาตัวได้ถูกเมื่อถึงวันคลอดด้วย
การไปเข้าคอร์สเหล่านี้ นอกจากจะมีประโยชน์โดยตรงกับตัวว่าที่คุณแม่แล้ว ยังมีผลดีทางด้านสังคมด้วย กล่าวคือ ว่าที่คุณ
แม่จะได้เจอคุณแม่ท้องท่านอื่นๆ เปิดโอกาสให้ได้แลกแปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร รวมไปถึงเป็นโอกาสให้ได้ทำาความรู้จัก พัฒนาความสัมพันธ์
ทำาให้ลูกได้มีเพื่อนเล่นในวัยเดียวกันในอนาคตด้วย
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ตอนนี้ท้องคุณแม่โตแล้วค่ะ เห็นชัดแล้วว่าท้อง ตอนนี้จะหาเสื้อผ้าคุณแม่ท้องมาใส่อวดพุงสวย พร้อมกับถ่ายรูปเก็บไว้เป็น
ที่ระลึกก็คงไม่แปลก เพราะเราคงไม่ได้มีสัดส่วนแบบนี้บ่อยครั้งในชีวิต ในช่วงท้าย จะเริ่มอึดอัด ลุกนั่งลำาบาก เวลานอนจะพลิกตัวก็
ลำาบาก แถมยังตื่นมาเข้าห้องน้าำ บ่อยด้วย เพราะครรภ์ใหญ่มากจนกดกระเพาะปัสสาวะ แต่นั่นก็หมายความว่า อีกไม่นาน ว่าที่คุณแม่ก็
จะได้เห็นหน้าเจ้าตัวน้อยแล้ว

เบาหวานตอนท้อง (Gestationdiabetes)
คุณหมอผู้หญิงจะนัดตรวจเบาหวานที่เกิดขึ้นได้ในระหว่างตั้งครรภ์ ตอนประมาณสัปดาห์ที่ 28 ของการตั้งครรภ์ หากผล
ปรากฏว่าเป็น คุณหมออาจส่งตัวไปให้พบกับคุณหมอด้านเบาหวานโดยตรง เพื่อให้ควบคุมอาหาร/ระดับน้ำาตาลให้เป็นปกติ ในรายที่เป็น
มาก อาจต้องฉีดอินซูลินทุกวันเพื่อควบคุม การควบคุมนี้สาำ คัญมาก หากไม่คุมให้ดี ลูกมีโอกาสเป็นเบาหวานตั้งแต่แรกเกิด ซึ่งจะส่งผลต่อ
สุขภาพในอนาคตของลูกน้อยตลอดทั้งชีวิต แต่หากตรวจพบว่าเป็น คุณแม่ไม่ต้องตกใจค่ะ นี่เป็นสภาวะที่เกิดขึ้นได้ในการตั้งครรภ์ โดย
มากแล้วเบาหวานจะหายไปหลังจากการคลอดลูก แต่คุณแม่ก็ควรจะตรวจสุขภาพเป็นประจำาทุกปีด้วยค่ะ

เลือกโรงพยาบาล
หากว่าที่คุณแม่อาศัยอยู่ในเมืองเล็ก มีโรงพยาบาลเพียงแห่งเดียว เรื่องนี้ก็จะไม่เป็นประเด็น แต่หากเป็นเมืองใหญ่ มีโรง
พยาบาลหลายแห่งให้เลือก ก็สามารถไปดูโรงพยาบาลพร้อมรับฟังข้อมูลตามวันที่โรงพยาบาลเปิดให้เข้าชมได้ (หาข้อมูลได้จากเว็บไซต์
ของโรงพยาบาล) ซึ่งโดยมากจะจัดทุกเดือน
ปัจจัยที่ควรพิจารณา คือ ระยะทางจากที่บ้าน, คลีนิคฉุกเฉินสำาหรับเด็กเล็ก (ในกรณีที่การตั้งครรภ์มีความซับซ้อน แต่หากการ
ตั้งครรภ์ปกติดีทุกอย่างข้อนี้ก็อาจไม่จำาเป็น) ความสะอาด, ความสบายใจเมื่อได้เห็นเจ้าหน้าที่, ห้องพักสำาหรับครอบครัว (โดยปกติเราจะ
ได้พักห้องพักเตียงคู่ แต่หากต้องการความเป็นส่วนตัว อาจถามถึงห้องครอบครัว - Familienzimmer) ฯลฯ
เมื่อตัดสินใจเลือกได้แล้ว ก็ต้องไปสมัครที่โรงพยาบาล เป็นการแจ้งทางโรงพยาบาลว่าเราตั้งใจจะมาคลอดที่นี่ กำาหนดการรับ
สมัครของแต่ละโรงพยาบาลแตกต่างกันไป คือ บางแห่งรับสมัครตั้งแต่สัปดาห์ที่ 32 แต่บางแห่งอาจรับตั้งแต่สัปดาห์ที่ 34/35 ของการตั้ง
ครรภ์

เลือกวิธีคลอด
ปัจจุบันที่ประเทศไทย หมอส่วนใหญ่จะแนะนำาให้ผ่าคลอด เพื่อลดความเสี่ยง ความเจ็บปวด รวมทั้งได้ฤกษ์อย่างที่คุณพ่อคุณ
แม่ต้องการ แถมยังสะดวกคุณหมอ ไม่ต้องมารอเป็นชั่วโมงเป็นวันกว่าเจ้าตัวเล็กจะออกมาดูโลก แต่ที่เยอรมนี นิยมให้ทุกอย่างเป็นไป
ตามธรรมชาติ ซึ่งหมายความว่าคุณหมอจะแนะนำาให้คลอดเอง ยกเว้นในกรณีที่มีความยุ่งยาก ซับซ้อนจนต้องผ่า แต่หากว่าที่คุณแม่กลัว
ความเจ็บปวดจริงๆ ต้องการผ่าคลอดเท่านั้น ก็ต้องลองคุยกับคุณหมอที่โรงพยาบาล และยืนยันหนักแน่นในทางเลือกของตัวเอง ปัจจุบัน
ตัวเลขของผู้ที่ผ่าคลอดในเยอรมนีอยู่ในราว 30 % และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากว่าที่คุณแม่กลัวความเจ็บปวดนี่ล่ะคะ
ส่วนการคลอดเองนั้น ก็ไม่ได้แปลว่าคุณแม่ต้องเผชิญกับความเจ็บปวดแบบไม่มีทางเลือก ปัจจุบันวิทยาการทางการแพทย์มี
ตัวช่วยหลายอย่างให้เลือก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบล็อกหลัง (Periduralanaesthesie – PDA) ซึ่งจะลดความเจ็บปวดไปได้เกือบทั้งหมด
หากว่าที่คุณแม่สนใจตัวช่วยนี้ ต้องแจ้งทางโรงพยาบาลตั้งแต่เนิ่นๆ เพราะก่อนที่แพทย์จะลงมือบล็อกหลังให้ได้ จะต้องอ่านเรื่องความ
เสี่ยงทั้งหลายให้ฟัง แล้วให้ว่าที่คุณแม่เซ็นต์ยอมรับ หากรอไปถึงตอนที่ปวดท้องคลอดแล้ว แล้วจะต้องมาอ่านและเซ็นต์ คงจะไม่รู้เรื่อง
แน่ ทางที่ดี ควรแจ้งตั้งแต่ตอนที่ไปสมัครคลอดว่าสนใจการบล็อกหลัง และเซ็นต์ยอมรับไว้เลย ส่วนในวันคลอดจริง จะบล็อกหลังหรือ
ไม่ คุณแม่ยังมีสิทธิเลือกได้อีกค่ะ
นอกจากนั้น แม้จะเซ็นต์เอกสารแล้ว แต่เมื่อเจ็บท้องคลอดและไปถึงโรงพยาบาลแล้ว ต้องกำาชับผดุงครรภ์ที่ดูแลเราอยู่เรื่อยๆ
ด้วยว่าต้องการบล็อกหลัง เพราะบางทีผดุงครรภ์อาจยุ่ง วุ่นและลืม มาดูอีกทีก็สายเกินไปที่จะบล็อกแล้ว กล่าวคือ หมอที่เยอรมนีจะ
บล็อกหลังให้เมื่อแน่ใจว่าจะเกิดการคลอดขึ้นจริงในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้า (ปากมดลูกเริ่มเปิดมากกว่า 3 ซม.) แต่เมื่อปากมดลูกเปิดไป
จนถึง 8-10 ซม. แล้ว ก็จะไม่บล็อกหลังให้ เพราะอีกไม่นานก็จะคลอดแล้ว นัยว่า กว่าจะบล็อกเสร็จ กว่ายาจะเริ่มออกฤทธิ์ เด็กก็ออกมา
ดูโลกแล้ว
ทั้งหมดนี้ เป็นเพียงแนวทางคร่าวๆ สำาหรับว่าที่คุณแม่มือใหม่ในเยอรมนี ยังมีข้อมูลเพิ่มเติมอีกมากที่สามารถหาอ่านได้จาก
เอกสารแจกฟรีจากทางการเยอรมัน ซึ่งจะพบได้ตามคลีนิคคุณหมอผู้หญิง และโรงพยาบาลในแผนกสูตินรีเวช รวมไปถึงเว็บไซต์ต่างๆ
มากมาย สุดท้ายนี้ ผู้เขียนขอเป็นกำาลังใจให้ว่าที่คุณแม่มือใหม่ทุกท่านผ่านช่วงเวลา 9 เดือนอันน่าระทึกใจนี้ไปได้อย่างสุขสบายหายห่วง
ขอให้เจ้าตัวเล็กแข็งแรง และว่าที่คุณพ่อคุณแม่สนุกกับการเตรียมตัวพร้อมรับชีวิตใหม่ที่จะมาเติมเต็มชีวิตครอบครัวให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นไป
นะคะ
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“ขวบปีแรกกับลูกน้อย”
โดย โสภาพร ควร์ซ

และแล้วคุณแม่ก็ได้เห็นหน้าตาเจ้าตัวน้อยเสียที หลังจากที่รอคอยมา 9 เดือน เมื่อพักฟื้นที่โรงพยาบาลและทารกน้อยได้รับ
การตรวจจนผลเป็นที่น่าพอใจ คุณหมอก็จะอนุญาตให้คุณแม่กลับบ้านแล้วค่ะ โดยจะได้รับสมุดบันทึกสุขภาพของลูกมาด้วย สมุดเล่มนี้
ขอให้เก็บไว้อย่างดี เพราะต้องใช้ทุกครั้งที่พาลูกไปพบหมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการตรวจประจำาช่วงอายุต่างๆ
เมื่อกลับถึงบ้าน ผดุงครรภ์ (Hebamme) จะมาดูแลอย่างขยันขันแข็งในช่วงสัปดาห์แรกและสัปดาห์ที่สอง โดยอาจจะมาทุก
วัน หรือวันเว้นวัน ผดุงครรภ์จะคอยดูว่าแผลเย็บของคุณแม่สะอาดเรียบร้อยดีไหม สะดือของลูกน้อยแห้งดีแล้วหรือยัง รวมทั้งสอนการ
อาบน้ำาให้ทารก การพันผ้าอ้อม การให้นม รวมทั้งตอบข้อสงสัยอื่นๆ อีกมาก หากคุณแม่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมหลังจากที่ผดุงครรภ์กลับไป
แล้ว ก็อย่าลืมโทรไปถามนะคะ ไม่ต้องเกรงใจ เป็นหน้าที่ของเขาค่ะ
นอกจากการเลี้ยงดูและเรียนรู้จักกันกับทารกน้อย รวมทั้งการปรับตัวของคุณแม่เข้าสู่การเป็นแม่คนอย่างเต็มตัว ซึ่งแตกต่าง
จากชีวิตคนโสดมากมายนัก คุณแม่ยังมีสิ่งต่างๆ เหล่านี้ที่ต้องหาและเตรียมตัวด้วยค่ะ
•

หมอเด็ก (Kinderarzt) ควรหาหมอที่เราพึงพอใจ สบายใจที่จะรับการรักษา อยู่ใกล้บ้าน หรือที่เดินทางไปหาได้สะดวก เพราะใน
ช่วงขวบปีแรกนี้จะมีนัดตรวจบ่อยมาก ส่วนใหญ่แล้วหมอเด็กมักจะมีคนไข้อยู่ในมือมากอยู่แล้ว หลายที่จะไม่รับลูกค้าใหม่ ดังนั้น
คุณแม่ควรมองหาไว้ตั้งแต่ตอนท้องไตรมาสที่สามเลยด้วยซ้ำาค่ะ นอกจากเรื่องปัญหาสุขภาพของลูกแล้ว คุณแม่ต้องพิจารณาเรื่อง
การฉีดวัคซีนให้ลูกน้อยด้วยว่า จะฉีดตามที่แพทย์แนะนำาหรือไม่ จะฉีดตัวอะไรเพิ่มบ้าง ฯลฯ

•

เนอร์สเซอรี่ (Krippe) และโรงเรียนอนุบาล (Kindergarten) ที่เยอรมนี สถานรับเลี้ยงเด็กเล็กส่วนมากจะเริ่มรับเด็กตั้งแต่อายุ 1
ขวบขึ้นไป บางที่จะมีโรงเรียนอนุบาลต่อไปด้วยเลย แต่บางที่ก็ดูแลเฉพาะเด็กวัย 1-3 ขวบเท่านั้น การสมัครก็แล้วแต่เมืองนั้นๆ
บางเมืองคุณแม่ต้องไปยื่นใบสมัครเองที่แต่ละโรงเรียน บางเมืองมีระบบอินเทอร์เน็ตให้คุณแม่เข้าไปลงทะเบียนและเลือกโรงเรียน
ให้ลูกโดยเรียงลำาดับตามความสนใจ ซึ่งควรรีบทำาเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากที่ในเนอร์สเซอรี่จัดว่าเป็นของหายากอย่างหนึ่ง คุณแม่
จำานวนมากต้องการที่นี้ เพราะหลังจากลาคลอดครบปีแล้ว คุณแม่ส่วนมากมักจะต้องกลับไปทำางานค่ะ

การเลือกโรงเรียนพิจารณาได้จากหลายอย่าง เช่น อยู่ไม่ไกลจากบ้าน ความสะอาด จำานวนคุณครูต่อเด็ก ฯลฯ คุณแม่สามารถ
ไปรับฟังข้อมูลวิธีการบริหารจัดการและนโยบายการดูแลเด็กได้ในวันให้ข้อมูล (Info Abend) ของแต่ละโรงเรียน แต่บ่อยครั้งเราอาจไม่มี
ทางเลือกมากนัก ที่ใดเสนอที่ให้เรามา เราก็เอาแล้วค่ะ ต้องขอบคุณทางโรงเรียนที่ให้ที่เราด้วยซ้าำ ไป
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•

คอร์ส Rückbildungsgymnastik เป็นคอร์สฝึกกระชับกล้ามเนื้อช่องคลอดของคุณแม่ ซึ่งจำาเป็นอย่างยิ่งสำาหรับคนเพิ่งคลอด เพื่อ
ให้กล้ามเนื้อส่วนดังกล่าวกลับมากระชับเหมือนเดิม ไม่มีปัญหาเรื่องการควบคุมการขับถ่ายเมื่ออายุมากขึ้นค่ะ หากคุณแม่คลอดเอง
ตามธรรมชาติ สามารถเริ่มเข้าคอร์สนี้ได้เลยตั้งแต่สัปดาห์ที่ 6-8 หลังคลอดเป็นต้นไป ส่วนคุณแม่ที่ใช้วิธีผ่านั้น จะต้องรอให้แผล
หายสนิทและไม่มีผลข้างเคียงอื่นใดแล้ว จึงแนะนำาให้เริ่มได้ตั้งแต่เดือนที่ 3 หลังคลอดเป็นต้นไป คอร์สนี้ก็มักจะเต็มเช่นกัน จึงต้อง
รีบหาตั้งแต่คลอดใหม่ๆ เลยค่ะ อย่ารอช้า และควรสอบถามกับประกันสุขภาพของคุณแม่ด้วยว่า จะจ่ายให้เต็มหรือครึ่งหนึ่ง โดย
มากประกันจะช่วยออกให้บ้างค่ะ

นอกจากนั้น ยังมีคอร์สแม่และเด็กนั้นอีกเป็นจำานวนมากให้เลือกเข้า (เป็นคอร์สที่คุณแม่ต้องจ่ายเอง) เช่น Prager Eltern-Kind-Programm (PEKiP), Familienzentrierte-Baby-Eltern-Kurse (FABEL), Positives erstes Lebensjahr (PerLe) ฯลฯ
โดยมากจะแบ่งเป็นสามระดับ เช่น 4-6 เดือน, 7-9 เดือน และ 10-12 เดือน ตามวัยของลูกน้อย โครงสร้างของแต่ละคอร์สมีลักษณะ
คล้ายกัน กล่าวคือ คุณแม่จะได้เรียนรู้พัฒนาการของลูกไปตามวัย สามารถซักถามข้อสงสัย และร่วมแชร์ประสบการณ์และพัฒนาการ
ของลูกกับเพื่อนๆ ร่วมคอร์ส ผู้สอนจะมีอุปกรณ์หรือเครื่องเล่นต่างๆ เตรียมไว้ให้ลูกของเราได้เล่นในระหว่างที่คุณแม่พูดคุยแลกเปลี่ยน
กัน ฯลฯ
ประโยชน์สาำ คัญของการเข้าคอร์สเหล่านี้ คือ การได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การเป็นคุณแม่มือใหม่กับคุณแม่ท่านอื่นๆ บ่อย
ครั้งการเลี้ยงลูกอยู่ที่บ้านคนเดียว ทำาให้คุณแม่หงุดหงิด โมโห เพราะลูกน้อยงอแง ไม่ยอมนอน วางไม่ได้เลยต้องอุ้มตลอดเวลา ฯลฯ ไม่
นับเรื่องสุขภาพของลูกน้อยที่ป่วย หรือสาเหตุอื่นใดที่เรา “กำาหนด” หรือ “ควบคุม” ไม่ได้ เด็กทารกไม่เหมือนเครื่องจักรกลที่มีปุ่มเปิด
ปิด บวกกับความเปลี่ยนแปลงทางร่างกายของคุณแม่ การอดหลับอดนอน จากที่เคยทำางาน หรือเคยไปไหนมาไหนสะดวก ตอนนี้จะไป
ไหนที ราวกับจะไปออกค่ายลูกเสือเนตรนารีเลยทีเดียว
ดังนั้น การไปเข้าคอร์สเหล่านี้ทุกสัปดาห์ จะทำาให้คุณแม่ตระหนักว่า “ฉันไม่เป็นอย่างนี้อยู่คนเดียวในโลก” เราจะได้ยินได้ฟัง
เรื่องราวที่คล้ายคลึงกัน เข้าใจกัน และบ่อยครั้งจะพบว่าที่เรากำาลังเผชิญอยู่นั้น เป็นเรื่องจิ๊บจ๊อย เมื่อเทียบกับเรื่องราวหรือปัญหาของคุณ
แม่ท่านอื่นๆ นอกจากนั้น ยังทำาให้ได้เพื่อนใหม่และว่าที่เพื่อนให้ลูกๆ ของเราด้วย ไม่นับเรื่องบทเพลงเด็กของเยอรมัน ที่เราๆ คุณแม่คน
ไทยไม่เคยได้ยินมาก่อน เราก็จะได้ยิน ได้หัดร้อง ไม่อายคุณแม่เยอรมันเลยล่ะค่ะ
นอกจากนี้ ยังมีคอร์สกิจกรรมให้เลือกเข้าตามแต่คุณแม่พอใจอีกมาก เช่น นวดทารกน้อย (Baby Massage), โยคะ พิลาเทส
(Pilates) หรือการออกกำาลังกายสำาหรับคุณแม่มือใหม่, ว่ายน้ำาสำาหรับทารก, ป้องกันอุบัติเหตุขั้นต้น (Baby Erste-Hilfe Kurs) ทั้งหมดนี้
คุณแม่ต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง ประกันไม่ออกให้ค่ะ
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เลี้ยงลูกด้วยภาษาไทยในเยอรมนี
โดย โสภาพร ควร์ซ

ตอนยังเป็นวัยรุ่น ฉันรู้สึกว่าการเรียนภาษาอังกฤษเป็น
เรื่องยาก ฉันอิจฉาเพื่อนวัยรุ่นในประเทศเพื่อนบ้าน เช่น สิงคโปร์
ฟิลิปปินส์ ที่แม้ไม่มีโอกาสภูมิใจเหมือนคนไทยว่าเป็นชาติที่ไม่เคย
เป็นเมืองขึ้นของใคร แต่การที่เคยตกอยู่ภายใต้การปกครองของ
เจ้าอาณานิคมทำาให้พวกเขาพูดภาษาอังกฤษได้คล่องตั้งแต่เด็ก
ตอนนั้นคิดว่าวันหนึ่งหากมีลูก จะพูดภาษาอังกฤษกับลูกตั้งแต่เริ่ม
ต้น ลูกจะได้ไม่ต้องมาลำาบากอย่างเรา แถมยังคิดต่ออีกว่า จะเรียน
ไปทำาไมภาษาไทย คนไทยก็มีแค่นี้ ภาษานี้ใช้กันแต่แค่ในประเทศ
สู้ภาษาอังกฤษไม่ได้ พาเราไปได้ทั่วโลก
พอฉันพูดให้แม่ฟัง แม่ดุทันทีและบอกว่า “อย่าไปพูด
อย่างนี้ที่ไหนให้ใครได้ยินนะ อายเขา เป็นลูกคนไทยก็ต้องพูด
ภาษาไทยสิ อย่างน้อยก็พูดกับตายายได้ ไม่งั้นจะคุยกันรู้เรื่องได้ยัง
ไง” คำาพูดนี้เป็นหนึ่งในคำาของแม่ที่ฉันจำาไม่เคยลืม แม้ว่าจะไม่เห็น
ด้วยเต็มร้อยในทันที แต่ก็รู้สึกว่า จริง
เมื่อต้องย้ายมาอาศัยอยู่ที่ประเทศเยอรมนีีและทำาข่าว
เกี่ยวกับชุมชนไทยในยุโรป ทำาให้พบว่ามีคุณแม่คนไทยจำานวนไม่
น้อยที่เมื่อมีลูกกับชาวต่างชาติแล้วไม่พูดภาษาไทยกับลูก (รวมทั้ง
ลูกติดที่พามาจากเมืองไทยด้วย) บางคนอาจโดนขวางโดยคุณพ่อที่
ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นความสำาคัญ หรือไม่อยากให้ลูกสับสน บ้างก็เลย
ไปถึงไม่อยากให้คบคนไทยด้วยกัน
แต่ก็มีคุณแม่หลายคนตั้งใจที่จะไม่พูดภาษาไทยกับลูก
อาจจะคิดเหมือนฉันข้างต้น หรือคิดว่าจะได้เรียนภาษาไปพร้อม
กับลูกด้วย บางคนรู้สึกว่าตัวเอง “เจ๋ง” ที่ได้พูดกับลูกเป็นภาษา
ต่างด้าว ใครมาเห็นมาได้ยิน ก็จะได้รู้ว่าคุณแม่มีความสามารถ
หลายภาษา และเมื่อลองสัมภาษณ์ไปลึกๆ สัมผัสได้ว่าคุณแม่เหล่า
นี้ไม่ได้ภูมิใจในความเป็นคนไทยเท่าไรนัก
เมื่อทำาข่าวต่อมาอีกหลายปี
ติดตามไปดูการเรียน
การสอนภาษาไทยในเมืองต่างๆ ทั่วยุโรป พูดคุยสัมภาษณ์กับ
ทั้งเจ้าหน้าที่การทูต คุณครูผู้สอน และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก
ประเทศไทย ทุกท่านต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า พูดภาษาไทยกับ
ลูกดีกว่า เป็นประโยชน์กับเด็กมากกว่าอย่างเห็นได้ชัด
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ท่านเหล่านี้บอกว่าประโยชน์ที่สำาคัญ ไม่ใช่เพียงแค่เรื่อง
ความได้เปรียบเรื่องภาษาในโลกแห่งการแข่งขันเมื่อลูกโตขึ้น แต่
เป็นการที่คุณแม่สามารถสื่อสารกับลูกได้อย่างลึกซึ้งถึงก้นบึ้งของ
หัวใจ เพราะภาษาไทยเป็นภาษาแม่ คุณแม่ย่อมพูดกับลูกได้อย่าง
เต็มที่ ตามที่ตัวเองรู้สึก ไม่มีอะไรมาปิดกั้น เด็กเอง โดยเฉพาะ
เด็กเล็กก็สามารถสัมผัสความรู้สึกทั้งหลายของคุณแม่ได้อย่างเต็ม
ที่ ผิดกับการที่คุณแม่พูดภาษาต่างด้าว (ของคุณแม่) กับลูก ซึ่งคุณ
แม่เองไม่ถนัด พูดแล้วไม่เข้าใจถ่องแท้ ที่สาำ คัญ ออกเสียงไม่ชัด
ไวยากรณ์ผิด จะสร้างปัญหาให้ลูกตามมาเมื่อเข้าเรียนในชั้นเรียน
จริงๆ คุณครูโรงเรียนอนุบาล ประถม และมัธยมที่เยอรมนีหลาย
ท่านที่ฉันได้พูดคุยด้วย ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า ให้คุณแม่พูด
ภาษาแม่ของตัวเองกับลูกจะดีกว่า เด็กจะได้ภาษานั้นๆ อย่างถูก
ต้องไปเลย และเมื่อรู้ภาษาหนึ่งอย่างถูกต้องแล้ว การเรียนภาษา
ที่สองก็ไม่ใช่เรื่องยาก ต่างจากเด็กที่แม่พูดผิดๆ ถูกๆ กับลูก เด็กมี
ปัญหามากในการเรียนภาษาที่โรงเรียน
ที่ร้ายไปกว่านั้น เมื่อลูกถึงวัยประถม ลูกเริ่มเก่งมากขึ้น
เข้าใจภาษามากขึ้น คุณแม่หลายคนมีปัญหาในการอบรมสั่งสอน
ลูก เพราะโดนลูกย้อนว่า เธอยังพูดภาษาฉันไม่รู้เรื่องเลย แล้วเธอ
จะมาสอนอะไรฉัน
คุณแม่ที่โดนตอกหน้ามาอย่างนี้ จะมากลับลำาพูดภาษา
ไทยกับลูกก็สายไปเสียแล้ว เพราะทั้งขัดเขิน และลูกก็ไม่สนใจด้วย
บางคนส่งลูกมาเรียนภาษาไทยที่มีการเรียนการสอนเพียงสัปดาห์
ละครั้ง ด้วยหวังว่าลูกจะฟัง พูด อ่าน เขียนได้ อนิจจา หากอยู่ที่
บ้านทั้งอาทิตย์คุณแม่คุณลูกไม่พูดภาษาไทยกัน แล้วจะคาดหวังให้
ลูกได้ภาษาไทยจากการเรียนสัปดาห์ละสองชั่วโมง ก็ดูจะเป็นจริง
ได้ยากยิ่ง
นอกจากนั้น ความรู้สึก “เจ๋ง” ก็จะลดหายไปเรื่อยๆ
เมื่อกลับเมืองไทย ตอนเด็กๆ พูดภาษาฝรั่งกับลูกยังดูเจ๋ง แต่เมื่อ
เด็กโตขึ้นแล้วพูดภาษาไทยไม่ได้ ไปที่ไหนก็เจอแต่คนทักว่า อ้าว
ทำาไมไม่พูดภาษาไทย
คุณแม่แสนจะเหนื่อยหน่ายที่ต้องตอบ
คำาถามนี้ และลูกก็ไม่สนุกเวลาที่มาเที่ยวประเทศไทยด้วย เพราะ
ฟังอะไรก็ไม่รู้เรื่อง
********************

เขียนมาเสียยืดยาว
เพราะอยากบอกว่าจาก
ประสบการณ์ทาำ ข่าวตลอดห้าปี ทำาให้บอกตัวเองได้ว่า หากฉันมี
ลูก ต้องพูดภาษาไทยกับลูก ผิดกับที่เคยคิดไว้ตอนเด็กๆ และฉัน
โชคดีมากที่สามีเห็นดีด้วย ไม่ได้คัดค้าน
คิดได้แล้ว
แต่การลงมือปฏิบัติจริงก็ยังเป็นเรื่องที่
ท้าทาย เพราะเราสองคนคุยกันเป็นภาษาอังกฤษ ตอนที่เริ่มตั้ง
ท้อง สามีบอกว่า เราเปลี่ยนเป็นพูดภาษาเยอรมันในบ้านกันเถอะ
เพราะฉันว่าสามภาษามันจะมากเกินไปสำาหรับลูก กลัวลูกสับสน
ฉันคิดอยู่หนึ่งอึดใจแล้วตอบกลับไปว่า ฉันทำาไม่ได้หรอก เพราะ
การมีลูกอ่อนเป็นประสบการณ์ใหม่ ไหนจะให้นม ไหนจะเลี้ยง
ไหนจะปรับตัว แค่นั้นมันก็มากพอแล้ว ถ้าฉันต้องมาคิดทุก
อย่างเป็นภาษาเยอรมันเพื่อคุยกับเธออีก ฉันต้องเครียดตายแน่
นอกจากนั้น เราไม่ได้มีเป้าประสงค์จะสร้างสิ่งแวดล้อมสามภาษา
ให้ลูก แต่ความเป็นจริงคือในบ้านของเรามีสามภาษา มันเป็น
ธรรมชาติของครอบครัวเรา ขอเพียงแต่เรามีวินัย ไม่พูดสลับไป
สลับมา ลูกจะไม่สับสนแน่นอน (คุณแม่ผู้มีประสบการณ์ทั้งหลาย
เขาบอกมาอย่างนั้น)
ช่วงเดือนแรกๆ หลังจากที่ลูกเกิดมาแล้ว ทั้งฉันและสามี
ก็มีหลุดพูดสลับภาษาไปมาบ้าง แต่พอผ่านไปสักครึ่งปี ทุกอย่าง
ก็เป็นเรื่องธรรมชาติ สามีพูดเยอรมันกับลูก ส่วนฉันพูดภาษาไทย
และเราสองคนคุยกันสามีเป็นอังกฤษ

แม้จะไปเจอเพื่อนแม่ชาวเยอรมันหรือต่างชาติ ฉันก็
ยังคงพูดภาษาไทยกับลูก ตอนแรกอาจจะมีเขิน มีความเกรงใจว่า
เพื่อนจะฟังไม่รู้เรื่องบ้าง แต่นานเข้าก็ชิน และคุณแม่ทั้งหลายต่าง
พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า ดีจังที่เธอพูดภาษาไทยกับลูก ลูกเธอเลย
เป็นเด็กสองภาษาตั้งแต่เกิดเลย
ปัจจุบันลูกทั้งสองคนอายุ ๕ และ ๓ ขวบตามลำาดับ
พูดภาษาไทยกับแม่ พูดภาษาเยอรมันกับพ่อ และฟังภาษาอังกฤษ
เข้าใจ พูดได้บ้างนิดหน่อย
********************
นี่เป็นตัวอย่างของครอบครัวฉัน ซึ่งมีพื้นฐานที่พ่อแม่
พูดคุยกันเป็นภาษาอังกฤษ แต่ทั้งพ่อและแม่มีวินัยในการพูดภาษา
แม่ของตัวเองกับลูก ผลที่เกิดขึ้นจริงก็คือ ลูกพูดและเข้าใจภาษา
ของพ่อแม่ทั้งสองได้เป็นอย่างดี อีกทั้งไม่มีปัญหาในเรื่องการไป
เข้าเรียนในโรงเรียนอนุบาลที่ทุกอย่างเป็นภาษาเยอรมัน ลูกไม่มี
ปัญหาเรื่องการพูดไม่ชัด ออกเสียงไม่ได้ สามารถสื่อสารกับทุกคน
ได้อย่างเข้าใจ
อย่างไรก็ดี ทุกครอบครัวย่อมมีปัจจัยพื้นฐานและข้อ
จำากัดแตกต่างกันออกไป แต่หากคุณเป็นคนหนึ่งที่สงสัยว่าควร
จะพูดภาษาไทยกับลูกหรือไม่ ผู้เขียนได้แต่หวังว่าเรื่องราวและ
ตัวอย่างข้างต้นจะช่วยตอบคำาถามและคลายความแคลงใจของคุณ
ได้ค่ะ
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เงินเด็ก (Kindergeld) และ ค่าลดหย่อนบุตร (Kinderfreibetrag)
โดย บุญมา นอลล์

เงินเด็ก (Kindergeld) คืออะไร?
คงได้ยินกันบ่อยๆ แต่มันคือเงินอะไรกันแน่

เงินเด็ก คือ เงินที่หลวงให้ความช่วยเหลือในกรณีที่มีลูกเพื่อช่วยผ่อน
เบาภาระของครอบครัว ทุกครอบครัวที่มีลูกมีสิทธิได้เงิน Kindergeld
แต่จะต้องยื่นคำาขอเป็นลายลักษณ์อักษรที่หน่วยงานที่รับผิดชอบ โดย
ปกติแล้วคือยื่นขอที่สำานักงานแรงงาน (Agentur für Arbeit) ในแต่ละ
ท้องที่
เงิน Kindergeld ไม่ถือว่าเป็นเงินสงเคราะห์จากหลวง ถึงแม้จะไปยื่น
ขอกับหลวง แต่ท้ายที่สุดแล้วคือการลดหย่อนภาษีอีกรูปแบบหนึ่ง

เงื่อนไขการขอรับเงิน Kindergeld
•

•

•

•
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ทุกครอบครัวที่มีลูกมีสิทธิได้เงิน Kindergeld โดยอัตโนมัติทุกครอบครัว
โดยผู้ที่มีสิทธิ คือ พ่อแม่ หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย เช่น พ่อแม่บุญธรรม
พ่อแม่เลี้ยง พ่อแม่อุปถัมภ์รับดูแลเด็ก ปู่ย่าตายาย ที่เลี้ยงดูเด็กในครอบครัว
ของตัวเอง
ต้องมีถิ่นพำานักปกติในเยอรมนี หากไม่มีถิ่นพำานักปกติในเยอรมนี ต้องเป็น
บุคคลที่เสียภาษีในเยอรมนีอย่างไม่มีข้อจำากัด สำาหรับต่างชาติและชาว
เยอรมันที่ไม่มีถิ่นพำานักปกติในเยอรมนีและไม่ได้เสียภาษีในเยอรมนี จะมี
ระเบียบกำาหนดแยกไว้ต่างหากในกฎหมายว่าด้วยเรื่องเงินเด็ก
ต้องยื่นคำาร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษรที่หน่วยงานที่รับผิดชอบ โดยปกติ
คือ Familienkasse ซึ่งจะอยู่ในสำานักงานแรงงานในแต่ละท้องที่ โดยต้อง
ใช้หมายเลขประจำาตัวผู้เสียภาษี เพื่อป้องกันการซ้ำาซ้อน เอกสารที่ต้องยื่น
ประกอบคำาร้อง คือ สูติบัตรหรือใบเกิดลูก
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 2018 เป็นต้นมา สามารถยื่นขอย้อนหลังได้ไม่
เกิน 6 เดือน

ระยะเวลาการจ่ายเงิน Kindergeld
• สำาหรับเด็กที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
เด็กที่เกิดใหม่มีสิทธิได้รับเงินเด็กตั้งแต่เดือนที่เกิดทันที (ถึงจะเกิดสิ้นเดือน ก็จะได้เงินเด็กสำาหรับเดือนที่เกิดทั้งเดือน) ไปจนถึงอายุครบ
18 ปี ผู้ยื่นขอ คือ พ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย
• สำาหรับเด็กที่บรรลุนิติภาวะ
หลังจากที่เด็กอายุครบ 18 ปี มีสิทธิยื่นขอเงินเด็กต่อได้ ถ้าเด็กนั้นกำาลังเรียนหนังสืออยู่ หรือ ได้ลงทะเบียนเป็นคนตกงานหรือกำาลังหาที่
เรียนวิชาชีพไว้กับสำานักงานแรงงาน โดยมีสิทธิได้จนถึงอายุครบ 25 ปี
ในกรณีที่เด็กไปทำางานรับใช้สังคมหรือไปเป็นทหารเกณฑ์ตามกฎหมายกำาหนด จำานวนเดือนที่ไปทำางานหรือเป็นทหารเกณฑ์ ก็จะได้รับ
เงินเด็กในช่วงเวลาดังกล่าว
• สำาหรับเด็กพิการ
สำาหรับเด็กที่พิการ ถ้าการพิการนั้นเกิดขึ้นก่อนอายุครบ 25 ปี จะได้รับเงิน Kindergeld ไม่จาำ กัดเวลา

จำานวนเงิน Kindergeld สูงเท่าใด?
จำานวนเงิน Kindergeld ที่จ่ายมีจำานวนตามจำานวนลูกตามตารางด้านล่างนี้ โดยตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ. 2019 เป็นต้นไป
เงิน Kindergeld จะได้รับปรับเพิ่มขึ้น

ลูกคนที่ 1 และ 2
ลูกคนที่ 3
ลูกคนที่ 4 เป็นต้นไป

ตั้งแต่ 1 มกราคม ค.ศ. 2018
(ยูโร/เดือน)
194
200
225

ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม ค.ศ. 2019
(ยูโร/เดือน)
204
210
235

Kindergeld หรือ Kinderfreibetrag?
เงิน Kindergeld กับ Kinderfreibetrag (ค่าลดหย่อนบุตร) มีส่วนเกี่ยวข้องกันอย่างใกล้ชิด เป็นการแบ่งเบาภาระด้านการเงิน ให้เลือกใช้
อย่างใดอย่างหนึ่ง ใช้สิทธิทั้งสองอย่างรวมกันไม่ได้
ในปี ค.ศ. 2019 นี้ Kinderfreibetrag (ค่าลดหย่อนบุตร) มีจำานวน 7,620 ยูโร ต่อคน และใช้หลักเกณฑ์เงื่อนไขและระยะเวลาเดียวกับ
การขอเงิน Kindergeld

ค.ศ. 2019
7,620 ยูโร

ค่าลดหย่อนบุตร (ต่อคน/ปี)
ค.ศ. 2018
7,428 ยูโร

ค.ศ. 2017
7,356 ยูโร

อย่างไรก็ดี ระหว่างการยื่นคำาร้องขอเงิน Kindergeld หรือ ใช้วิธีลดหย่อนภาษีโดย Kinderfreibetrag (ค่าลดหย่อนบุตร) จะเลือกอัน
ไหนดีนั้น ขึ้นอยู่กับจำานวนรายได้ของพ่อแม่ โดยในทุกสิ้นปีสำานักงานสรรพากรจะตรวจสอบการลดหย่อนโดยอัตโนมัติว่าการลดหย่อน
แบบไหนให้ประโยชน์มากกว่ากัน โดยมีวิธีคิดคร่าวๆ ดังนี้ คือ
•
•

สำาหรับพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวที่มีรายได้ต่อปีที่ต้องเสียภาษีตั้งแต่ 30,000 ยูโรขึ้นไป การใช้วิธี Kinderfreibetrag จะได้ประโยชน์มากกว่า
สำาหรับพ่อแม่สมรสเลี้ยงคู่ที่มีรายได้รวมต่อปีที่ต้องเสียภาษีตั้งแต่ 60,000 ยูโรขึ้น การใช้วิธี Kinderfreibetrag จะได้ประโยชน์
มากกว่า
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วิธีการคำานวณของสรรพากร คือ ขั้นตอนแรก นำารายได้ที่ต้องเสียภาษีก่อนหักค่าลดหย่อนบุตรมาคำานวณภาษีก่อน ขั้นตอนที่สอง นำาราย
ได้ที่ต้องเสียภาษีมาหักค่าลดหย่อนบุตรแล้วจึงคำานวณภาษี ขั้นตอนที่สาม เอาจำานวนภาษีที่คำานวณได้ในขึ้นตอนที่สองไปลบออกจาก
จำานวนภาษีที่คาำ นวณได้ในขั้นตอนที่หนึ่ง ก็จะได้ค่าแตกต่าง แล้วเอาค่าแตกต่างนี้มาเปรียบเทียบกับเงิน Kindergeld รายปี ก็จะเห็นว่า
เงิน Kindergeld หรือ Kinderfreibetrag ดีกว่ากัน
อย่างไรก็ดี ถึงจะมีรายได้มากกว่าข้างต้น ก็ควรต้องยื่นคำาร้องขอเงิน Kindergeld โดยสิ้นปีจะมีการคำานวณอีกครั้ง และเงิน Kindergeld
ที่ได้รับไปแล้วจะถูกนำามาพิจารณาร่วมกับ Kinderfreibetrag ด้วยว่า เงิน Kindergeld ที่ได้ไปกับค่าลดหย่อนบุตร อันไหนดีกว่ากัน
ตัวอย่างการคำานวณ Kinderfreibetrag เปรียบเทียบกับเงิน Kindergeld ให้เห็นภาพเข้าใจง่าย สำาหรับปีภาษี ค.ศ. 2019 ซึ่งจะได้รับการ
คำานวณในปี ค.ศ. 2020
พ่อแม่สมรสเลี้ยงคู่ มีลูก 1 คน
ยังไม่หัก Kinderfreibetrag
48,000 ยูโร
48,000 ยูโร
7,338 ยูโร

หัก Kinderfreibetrag
48,000 ยูโร
7,620 ยูโร
40,380 ยูโร
5,222 ยูโร
2,116 ยูโร
2,328 ยูโร

เงินรายได้รายปีที่ต้องเสียภาษี
ค่าลดหย่อนบุตรปี ค.ศ. 2019
ยอดคำานวณภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
ส่วนต่างถ้าใช้ Kinderfreibetrag
เงิน Kindergeld 194 x 12 เดือน
ในกรณีนี้การยื่นคำาร้องขอเงิน Kindergeld จะคุ้มกว่า เพราะได้มากกว่าการใช้ Kinderfreibetrag
*หมายเหตุ: เป็นเพียงตัวอย่างการคำานวณคร่าวๆ โดยใช้การคำานวณออนไลน์ของเว็บไซต์ /www.steuerklassen.com และการ
คำานวณภาษีโดยสรรพากรจะยังมีค่าลดหย่อนตามสิทธิอื่นๆ อีก

พ่อ/แม่เลี้ยงเดี่ยว มีลูก 1 คน (ใช้สิทธิ Kinderfreibetrag เต็ม โดยไม่แบ่งครึ่ง)
ยังไม่หัก Kinderfreibetrag
35,000 ยูโร
35,000 ยูโร
7,091 ยูโร

หัก Kinderfreibetrag
35,000 ยูโร
7,620 ยูโร
27,380 ยูโร
4,662 ยูโร
2,429 ยูโร
2,328 ยูโร

เงินรายได้รายปีที่ต้องเสียภาษี
ค่าลดหย่อนบุตรปี ค.ศ. 2019
ยอดคำานวณภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
ส่วนต่างถ้าใช้ Kinderfreibetrag
เงิน Kindergeld 194 x 12 เดือน
ในกรณีนี้การใช้ Kinderfreibetrag จะคุ้มกว่า เพราะได้มากกว่าการยื่นขอเงิน Kindergeld
*หมายเหตุ: เป็นเพียงตัวอย่างการคำานวณคร่าวๆ โดยใช้การคำานวณออนไลน์ของเว็บไซต์ /www.steuerklassen.com และการ
คำานวณภาษีโดยสรรพากรจะยังมีค่าลดหย่อนตามสิทธิอื่น ๆ อีก
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เมื่อครอบครัวมีปัญหาปรึกษาใคร
โดย พยุงศรี กุลวงศ์

คำาว่าปัญหาเป็นเรื่องที่กว้างมากๆ ในที่นี้ ขอกล่าวถึงปัญหาที่พบบ่อยในหมู่คนไทยที่พำานักอาศัยอยู่ต่างแดน:
1.ปัญหาวีซ่า
2.ปัญหาครอบครัว ปัญหาครอบครัวก็จะมีหลายๆ ประเด็นด้วยกัน เป็นต้นว่า
• การถูกทำาร้ายร่างกาย
• การหย่าร้าง
• ปัญหาเรื่องหนี้สิน (ในประเทศเยอรมนี)
• ปัญหาเรื่องบุตร
3.ปัญหาการค้ามนุษย์ (Menschenhandel)

1. ปัญหาเรื่องวีซ่า
ปัญหาแตกต่างกันออกไปตามประเภทของวีซ่า อันได้แก่ วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าชนิดไม่จำากัดอายุ และวีซ่าถาวร
• วีซ่าท่องเที่ยว คือวีซ่าสำาหรับผู้ที่เดินทางมาเที่ยว หรือมาเยี่ยมญาติ และจะได้รับสูงสุดเพียง 3 เดือนเท่านั้น หลังจากที่วีซ่าหมดแล้ว
ต้องเดินทางกลับ และไม่อนุญาตให้ทำางาน
• วีซ่าชนิดจำากัดอายุ (befristeter Auffenthalt) ผู้ที่จะได้รับวีซ่าชนิดนี้คือ ผู้ที่สมรสกับชาวเยอรมัน หรือมีลูกกับชาวเยอรมัน จะได้
วีซ่าชนิดนี้ 3 ปี แต่บางรายอาจจะไม่ได้ถึง 3 ปี อันนี้ไม่ทราบสาเหตุที่แน่นอนและไม่สามารถอธิบายได้ อาจจะมีปัญหาบางอย่างที่
ไม่อยู่ในระเบียบการ หรือขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง วีซ่าชนิดนี้สามารถทำางานได้
• วีซ่าถาวร (Niederlassung) ผู้ที่จะได้วีซ่าถาวรคือผู้ที่ใช้ชีวิตอยู่ในประเทศเยอรมนี หรือสมรสกับชาวเยอรมันถึง 5 ปี หากสามีเป็น
ชาวเยอรมัน สามีจะต้องทำางาน หรือหากไม่ได้สมรสแล้ว จะต้องทำางานมีรายได้ที่เลี้ยงชีพได้โดยไม่ไปขอเงินช่วยเหลือจากรัฐ พูด
ภาษาเยอรมันได้ดี มีหลักฐานการเรียนภาษาเยอรมันระดับ B1 และไม่เคยต้องโทษมาก่อน
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2. ปัญหาครอบครัว
* การถูกทำาร้ายร่างกาย
หากถูกทำาร้ายจากสามี ควรแจ้งตำารวจ และหากมีบาดแผลควรถ่ายรูปไว้ หรือไปพบแพทย์ ให้แพทย์ออกใบรับรองไว้ให้ หาก
เรียกตำารวจและกลัวสามีไม่ต้องการที่จะอยู่กับสามีต่อไป ควรบอกตำารวจว่าให้พาไปบ้านพักผู้หญิง (Frauenhaus) หรือโทรไปบ้านพักผู้
หญิงเองก็ได้หากทราบเบอร์โทรศัพท์ หรือโทรไปที่ BIG Hotline เจ้าหน้าที่จะบอกว่าว่าบ้านพักที่ไหนว่าง และให้เบอร์โทรของบ้านพัก
ซึ่งเราจะต้องโทรติดต่อเอง หากพูดภาษาเยอรมันไม่ได้ ให้เพื่อนหรือคนรู้จักโทรให้ก็ได้ หากจะเข้าไปอยู่บ้านพักผู้หญิงควรเก็บของใช้ที่
จำาเป็น ยารักษาโรค เอกสารที่สาำ คัญต่างๆ ติดตัวไป และหากมีลูกควรนำาลูกออกไปด้วย
* การหย่าร้าง
ตามกฎหมายเยอรมันแล้ว ก่อนที่จะหย่าได้ต้องแยกกันอยู่ก่อน 1 ปี หลังจากนั้นจึงหาทนายความทำาเรื่องหย่า ขอแนะนำาว่าไม่
ควรใช้ทนายความคนเดียวกันกับสามี เพราะทนายความไม่มีสิทธิ์ทาำ ให้สองคน หมายความว่าหากเราใช้ทนายความกับสามี ทนายความ
จะทำาในส่วนที่สามีต้องการ แต่ไม่เรียกร้องให้ภรรยา แต่หากทั้งสามีภรรยาตกลงกันได้ด้วยดีไม่มีใครเอาเปรียบใครก็จะใช้ทนายความ
คนเดียวกันได้ คนไทยส่วนใหญ่จะคิดว่าถ้าใช้ทนายความแล้วจะมีค่าใช้จ่าย เรื่องนี้ไม่ควรกลัว หากเรามีรายได้น้อยหรือไม่มีรายได้ เรา
สามารถขอเงินช่วยเหลือค่าทนายความและค่าธรรมเนียมศาลจากรัฐบาลได้ ทนายความจะบอกท่านเองว่า ท่านต้องทำาอย่างไร ภาษา
เยอรมันเรียกว่า Prozesskostenhilfe (PKH)
ข้อสำาคัญ: ไม่แนะนำาให้หย่าที่เมืองไทย เพราะทะเบียนหย่าของไทย ทางการเยอรมันไม่รับ
* ปัญหาเรื่องหนี้สิน
ปัญหาหนี้สินนี้พูดถึงเฉพาะในประเทศเยอรมนีเท่านั้น ไม่เกี่ยวกับหนี้สินที่เมืองไทย เป็นต้นว่าหนี้สินการทำาธุรกิจแล้วไม่
ประสบผลสำาเร็จต้องเลิกกิจการและยังมีหนี้สินอยู่ หรือหนี้สินค่าโทรศัพท์และหนี้สินอื่นๆ หากมีหนี้สินควรรีบไปปรึกษาหน่วยงานที่
เกี่ยวกับเรื่องหนี้สินโดยเฉพาะ (Schuldnerberatung) หน่วยงานนี้จะมีในทุกเมือง สามารถหาที่อยู่ได้ทางอินเตอร์เน็ต
* ปัญหาเรื่องบุตร
ปัญหาเรื่องบุตรมีแตกต่างกันออกไป เช่น เด็กเกเร เด็กขาดโรงเรียน เด็กติดเกมส์ ติดยาเสพติด ฯลฯ หากมีปัญหาเหล่านี้ควร
ไปปรึกษาหน่วยงานศูนย์เยาวชนและเด็ก (Jugendamt)
ทางหน่วยงานจะแนะนำาเราเองว่าควรจะทำาอย่างไร อย่ากลัว คนไทยส่วนใหญ่เท่าที่ทราบมา จะกลัวและไม่อยากไปติดต่อ
เพราะกลัวว่าจะถูกยึดตัวเด็กไป การที่เขาจะยึดตัวเด็กไป จะต้องเกิดอะไรกับเด็กที่ร้ายแรงกว่านั้น เช่น ตีเด็กหรือการปล่อยปละละเลย
เด็ก
เพราะฉะนั้นอย่ากลัว ต้องรีบหาทางช่วยเหลือเด็ก หากท่านมีปัญหาแล้วคิดไม่ออกและไม่ทราบว่าจะไปปรึกษาใครดีหรือทำา
อะไรก่อนหลัง ทำาอย่างไร หรืออ่านจดหมายไม่ออก ขอแนะนำาว่าควรไปปรึกษาหน่วยงานต่างๆ จะเป็นหน่วยงานเอกชน หรือกลุ่มอาสา
สมัครก็ได้

3. ปัญหาการค้ามนุษย์ (Menschenhandel)
การค้ามนุษย์หมายถึง การจัดหา การขนส่ง การส่งต่อ การจัดให้อยู่อาศัย หรือการรับไว้ด้วยวิธีการขู่เข็ญ หรือด้วยการใช้กำาลัง
หรือด้วยการบีบบังคับ การลักพาตัว การฉ้อโกง ด้วยการหลอกลวงด้วยการใช้อำานาจโดยมิชอบ หรือมีการให้หรือรับเงิน หรือการบังคับ
ใช้แรงงานและไม่จ่ายค่าแรง หรือจ่ายน้อย
หากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้กับท่าน ควรหาหน่วยงานปรึกษาแนะนำา ในประเทศเยอรมนีจะมีหน่วยงานให้คำาปรึกษาในหลายๆ
เมือง หน่วยงานที่ควรติดต่อคือ หน่วยงานที่มีเจ้าหน้าที่คนไทย เจ้าหน้าที่จะแนะนำาได้ว่าหน่วยงานไหนที่อยู่ใกล้และสะดวกสำาหรับท่าน
หากท่านพูดภาษาเยอรมันไม่ได้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานจะหาล่ามให้ เจ้าหน้าที่จะให้คำาปรึกษาแนะนำารวมถึงการติดต่อกับตำารวจและ
ทนายความ การให้คำาปรึกษาของหน่วยงานจะรักษาข้อมูลของท่านเป็นความลับ
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หน่วยง�นเอกชนที่มีเจ้�หน้�ที่คนไทยในประเทศเยอรมนี

กลุ่มอ�ส�สมัคร

1. Amnesty for Women e.V. Hamburg
Schillerstr. 43, 22767 Hamburg
Tel: 040-384753
เจ้าหน้าที่คนไทย – คุณประไพรัตน์ มิกซ์ (Pripairat Mix)
www.amnestyforwomen.de

1. สมาคมธารา (Thara e.V.)
คุณสุชาดา ไบเยอร์ (Suchada Beyer)
Tel: 0178-5638589, 0151-12714224
info@tharaverein.de
www.tharaverein.de

2. Ban Ying e. V. Berlin
Anklamer Str. 38, 10115 Berlin
Tel: 030-4406373-74
เจ้าหน้าที่คนไทย – คุณปาริชาต ไพ (Parichart Pai)
www.ban-ying.de

2. สมาคมไทยอาสา มิวนิค
(Thai Asa e.V.)
Marbachstr.16, 81369 München
Tel: 089-44239988
Info@thai-asa.de
www.thai-asa.de

3. FIM Frauenrecht ist Menschenrecht e.V. Frankfurt
Varentrappstr. 55, 60486 Frankfurt am Main
เจ้าหน้าที่คนไทย – คุณชนิดา เควิ่ง (Chanida Keving)
Tel: 069-97 0 97 97-10
www.fim-frauenrecht.de

3. สมาคมเครือข่ายคนไทยในต่างแดน
(Network Thai Oversea e.V. (NTO)
คุณพัทยา เรือนแก้ว (Pataya Ruenkaew)
info@nto-germany.de
www.n-t-overseas.de

4. FIZ FrauenInformationZentrum Stugartt
Moserstr. 10, 70182 Stuttgart
Tel: 0711-23941-24/-25
เจ้าหน้าที่คนไทย – คุณอภิญญา กริมม์ (Aphinya Grimm)
www.fiy.vij-wuerttemberg.de

หากพูดภาษาเยอรมันหรือภาษาอังกฤษได้ สามารถไปปรึกษาหน่วยงานที่มีเจ้าหน้าที่คนเยอรมันได้ หรือมีใครไปแปลให้
1. หน่วยงานของ Caritas ซึ่งจะมีอยู่ในทุกเมือง
2. Diakonie มีอยู่ในทุกเมืองเช่นกัน
3. AWO มีอยู่ในทุกเมืองเช่นกัน
หรือจะเข้าไปดูในอินเตอร์เน็ต โดยใส่คาำ ว่า Frauen Beratungsstellen หรือ Beratungsstelle für Migrantinnen
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การทำางานของบ้านพักผู้หญิง
(Frauenhäuser)
บ้ า นพั ก ผู้ ห ญิ ง จะรั บ เฉพาะผู้ ท่ี ถู ก ทำ า ร้ า ย
ร่างกาย หรือทางจิตใจ ผู้หญิงที่เข้าไปพักจะมีห้องเป็น
ของตัวเอง ใช้ห้องน้าำ และห้องครัวร่วมกัน บ้านพักจะ
มีกฎระเบียบของบ้านพัก เช่น ห้ามให้ที่อยู่ของบ้าน
พักกับคนอื่นแม้ว่าจะเป็นพ่อแม่หรือเพื่อนสนิท ห้าม
นัดพบเจอเพื่อนๆ ในเขตใกล้ๆ บ้านพัก ห้ามทะเลาะ
เบาะแว้งกับคนในบ้านพักด้วยกัน ห้ามดื่มสุรา ยา
เสพติด ห้ามฝากเด็กไว้กับคนในบ้านพักด้วยกัน นอก
เสียจากว่าได้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่ที่ดูแลอยู่ และมีการ
ผลัดเปลี่ยนกันทำาความสะอาด ในบ้านพักจะมีนัก
สังคมสงเคราะห์ทาำ งาน ดูเรื่องเอกสารของผู้ที่เข้าพัก
ติดต่อทนายความ ติดต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์เยาวชนและ
เด็กให้ รวมถึงการให้คำาปรึกษาแนะนำาต่างๆ กับผู้
หญิงที่ประสบปัญหา
การอยู่ในบ้านพักจะอยู่นานแค่ไหนขึ้นอยู่
กับปัญหาของแต่ละบุคคลว่าแก้ไขปัญหาได้เร็วหรือช้า
อย่างไร เรื่องของเวลาการพำานักนี้เป็นเรื่องที่ตอบไม่
ได้ หากปัญหาคลี่คลายลงแล้ว เจ้าหน้าที่จะแนะนำา
การหาบ้านพัก หรือบางแห่งก็ช่วยหาให้ หากได้บ้าน
แล้วก็ต้องออกไปอยู่บ้านของตัวเอง
เมื่อย้ายออกไปอยู่บ้านของตัวเองแล้ว หาก
ยังมีปัญหาอยู่ ก็ควรหาหน่วยงานให้ปรึกษาแนะนำาต่อ
ไป หากมีปัญหาที่แก้ไขด้วยตนเองไม่ได้ บ้านพักไม่มี
หน้าที่ให้คำาปรึกษาแนะนำาต่อไป
******************
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ความเดิมจากตอนที่แล้ว
ลู ก กั บ สามี ใ หม่ ข องแทนใจมี ปั ญ หาทะเลาะเบาะแว้ ง
เข้ากันไม่ได้ ลูกเป็นวัยรุ่นมีปัญหาเรื่องฮอร์โมนเปลี่ยน อารมณ์
แปรปรวน ประกอบกับมีสภาวะสมาธิสั้น รวมทั้งได้รับการเลี้ยง
ดูจากครอบครัวที่ไทยแบบพ่อแม่รังแกฉัน ทำาให้ควบคุมตัวเอง
ได้น้อย ขี้โมโหก้าวร้าว ไม่กระตือรือร้นช่วยเหลืองานบ้าน ส่วน
สามีเป็นผู้ใหญ่วัยใกล้เกษียณอายุ ไม่เคยเลี้ยงดูลูกตนเองในช่วง
วัยรุ่น จึงไม่เข้าใจพฤติกรรมและอารมณ์ของวัยรุ่น นอกจากนั้น
วัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ทำาให้ต่างฝ่ายยึดว่าตนเองเป็นใหญ่ ถูก
ต้อง และต่างฝ่ายกลัวว่าจะถูกแย่งความรัก ทำาให้คนกลางอย่าง
แทนใจตกอยู่ในสภาวะลำาบากมาก
หลังจากที่พยายามแก้ไขด้วยการปรับพฤติกรรมลูก โดย
ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทั้งในประเทศไทย และคนไทยในเยอรมนี แต่ก็
ไม่ได้ผล สามีพยายามเข้ามาช่วยโดยไม่มีความรู้ความเข้าใจ เลือก
ใช้วิธีการรุนแรงที่อาจเคยได้ผลเมื่อ 50 ปีที่แล้วแต่ไม่ใช่ปัจจุบัน
ทำาให้ปัญหารุนแรงมากยิ่งขึ้น เมื่อลองใช้วิธีการเปิดใจ จับเข่าคุย
กันสามคน
ปัญหาเหมือนสงบลงแต่ก็เพียงชั่วคราวรอวันปะทุ
ใหม่ แทนใจจึงตัดสินใจติดต่อ Jugendamt ขอรับความช่วยเหลือ
ในการฟื้นฟู ปรับพฤติกรรมและสภาพจิตใจของคนในครอบครัว
ซึ่งเจ้าหน้าที่นัดคุยทุกอาทิตย์ ให้ไปพบนักจิตวิทยา เข้ารับการ
บำาบัด แต่ก็ยังไม่ดีขึ้น แทนใจพาลูกไปพบจิตแพทย์เพื่อแก้ปัญหา
สภาวะสมาธิสั้นของลูกและปัญหาสภาวะทางจิตใจของทุกคนใน
ครอบครัว
เกิดเหตุการณ์ลูกควบคุมอารมณ์ตนเองไม่ได้ถึงขึ้น
ทำาร้ายร่างกายตนเองและแม่ Jugendamt จึงนัดคุยเพื่อส่งตัวลูก
ไปอยู่ที่บ้านพักเยาวชน (Jugendheim)
ภายหลังจากส่งลูกน้อยกลอยใจเข้าไปอยู่ในความดูแล
ของ Jugendheim สองอาทิตย์แรกเป็นช่วงที่ผ่านไปด้วยความ
ยากลำาบากที่สุดของทั้งแม่และลูก พอสามทุ่มลูกจะโทรมาหาดิฉัน
ทุกวัน เพื่อเล่าเรื่องที่โรงเรียนว่าวันนี้ทำาอะไรบ้าง มีอาหารอะไรกิน
บ่อยครั้งที่น้ำาตาไหลพรากสงสารลูกจับใจเพราะไม่มีกับข้าวที่ลูก
ชอบ มีแต่อาหารเยอรมัน ตั้งแต่ลูกมาอยู่เยอรมันดิฉันไม่เคยปล่อย
ให้ลูกอด
ทุกวันเมื่อตกเย็น ดิฉันรอเวลาสามทุ่มเพื่อจะได้คุยกับ
ลูก ลูกบอกน้องก็รอคุยกับแม่เหมือนกัน รู้ดีว่ากว่าแม่จะกลับถึง
บ้านก็สองทุ่มแล้ว ไหนจะต้องทำากับข้าวอีก น้องเลยรอโทรตอน
สามทุ่ม ฟังลูกพูดแล้วน้ำาตาไหลอีก อยากไปรับลูกกลับบ้าน แต่
พอย้อนนึกอีกที หากรับลูกกลับโดยที่ปัญหาของลูกยังไม่ได้รับการ
แก้ไข ปัญหาที่ขัดแย้งกับสามีก็ยังไม่ดีขึ้น การตัดสินใจส่งลูกไป
Jugendheim ย่อมเสียเปล่า ทุกวันที่คุยกับลูก ดิฉันบอกลูกซ้ำาๆ
ว่า อดทนนะลูก เราสองคนจะผ่านปัญหานี้ไปด้วยกัน นอกจากจะ
ปลอบลูกแล้วยังเป็นการปลอบตัวเองซ้ำาแล้วซ้าำ เล่าให้อดทน เวลา
ที่ดิฉันเลิกงานแล้วเดินผ่านสนามฟุตบอลที่ลูกเคยเล่น เจอเพื่อน
ของลูก ดิฉันน้ำาตาไหลทุกครั้ง ได้แต่ปลอบตัวเองว่าไม่นานลูกจะ
ได้กลับบ้านทั้งที่ในใจก็รู้ว่าเป็นเรื่องยาก

สติและ Strong ของคู่กัน 2 - หลังม่าน Jugendheim
โดย แทนใจ

หลังจากสองอาทิตย์ผ่านไปลูกเริ่มปรับตัวได้บ้าง ดิฉัน
เริ่มคุยกับลูกวันเว้นวัน ลูกไปโรงเรียนทุกวัน ใน Jugendheim ที่
ลูกอยู่มีทั้งเด็กเยอรมัน และเด็กต่างชาติซึ่งเป็นผู้อพยพ ลูกรู้จัก
และสนิทสนมกับเด็กที่อายุมากกว่า ลูกได้เรียนรู้การช่วยเหลือตัว
เองในเรื่องการดูแลรักษาความสะอาดเสื้อผ้า ห้องนอน การทำาการ
บ้าน เมื่อถึงช่วงปิดเทอมลูกได้กลับบ้านจะเป็นเวลาที่มีความสุข
และเป็นโอกาสให้ดิฉันได้สังเกตพัฒนาการของลูก ทุกครั้งที่ลูก
กลับมาบ้านจะเห็นพัฒนาการของลูกไปในทางที่ดีขึ้น การควบคุม
อารมณ์ดีขึ้น แต่ยังไม่อยู่ในขั้นที่สองคนแม่ลูกจะสามารถอยู่ร่วม
กันตามลำาพังได้
การติดตามผลของ Jugendamt ช่วงแรกจะประเมิน
ผลเดือนเว้นเดือน เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงทั้งของแม่และลูก ช่วง
แรกสามีจะเข้าร่วมด้วยทุกครั้ง แต่ตอนหลังสามีไม่เข้าร่วมด้วย
เนื่องจากเห็นว่า Jugendamt และเจ้าหน้าที่ดูแลเด็กใน Jugendheim มีความเห็นแตกต่างจากตน ซึ่งเขารับไม่ได้ ทาง
Jugendamt เองแจ้งว่าถ้าทางแม่ต้องการความช่วยเหลือในการ
แยกออกมาอยู่ตามลำาพังกับลูก หากรายได้ไม่เพียงพอ ทาง Jugendamt จะประสานความช่วยเหลือกับ Sozialamt ให้ แต่ดิฉัน
มีความเห็นว่าทั้งลูกและแม่ยังไม่พร้อมในการอยู่กันตามลำาพัง
เนื่องจากลูกเองยังไม่ได้รับการช่วยเหลือเกี่ยวกับสภาวะสมาธิสั้น
ซึ่งจะส่งผลกับสภาวะที่ลูกไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้
แต่เจ้าหน้าที่ไม่มีใครเห็นความบกพร่องและปัญหาจุดนี้

หลังจากที่ลูกอยู่ Jugendamt ได้ 6 เดือน เจ้าหน้าที่
ปรับระยะเวลาการประเมินผลเป็น 2 เดือนครั้งและ 3 เดือนครั้ง
ตามลำาดับ เพราะมีแนวโน้มดีขึ้น แต่แล้ววันหนึ่งเจ้าหน้าที่ตรวจ
ความสะอาดและความเรียบร้อยของห้องลูก พบว่าลูกมีกัญชาอยู่
ในห้อง จำานวน 1 กรัม ลูกต้องขึ้นศาล สาเหตุที่ลูกบอกต่อศาลคือ
ลูกอยากทดลอง ศาลตัดสินให้ทำางานสาธารณะเป็นเวลา 30 ชั่วโมง
เนื่องจากเป็นผู้เยาว์ และต้องตรวจปัสสาวะทุกเดือน แต่เหตุผล
แท้จริงที่ลูกบอกแม่คือ ลูกเครียด เมื่อปรึกษาเพื่อนที่โตกว่า เพื่อน
แนะนำาให้ลองใช้ ทำาให้ลูกสามารถหลับได้และไม่เครียด ดิฉันตัดสิน
ใจปรึกษากับเจ้าหน้าที่ของ Jugendamt และ Jugendheim ใน
การแก้ปัญหา ทุกฝ่ายเห็นพ้องกันว่า ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้าน
จิตเวช ลูกไปพบแพทย์เฉพาะทางแต่ไม่ให้ความร่วมมือเนื่องจาก
ลูกบอกว่าเขาไม่ได้มีปัญหาทางจิต ลูกเข้าใจเหมือนกับคนส่วนใหญ่
ว่าคนที่ไปพบแพทย์ทางจิตเวชคือคนบ้า ดังนั้น การพบแพทย์จึง
ต้องระงับไปก่อน
ต่อมา วันหนึ่งกลางดึกลูกร้องไห้โทรมาหาบอกอยาก
ตาย ไม่อยากมีชีวิตอยู่อีกต่อไปแล้ว ดิฉันคุยโทรศัพท์กับลูกตั้งแต่ตี
หนึ่งจนถึงเจ็ดโมงเช้า ไม่ได้ถามไม่ได้แนะนำาอะไรลูกทั้งสิ้น เพียงแต่
ฟังลูกพูดปล่อยให้ลูกระบายสิ่งที่อยู่ในใจของลูกออกมา พอถึงเช้า
ดิฉันบอกให้ลูกอาบน้าำ ไปโรงเรียน มีปัญหาอะไรโทรหาแม่ได้ตลอด
เวลา หลังจากลูกไปโรงเรียน ดิฉันโทรศัพท์ปรึกษากับเจ้าหน้าที่
Jugendheim เพื่อที่จะได้สังเกตพฤติกรรมของลูก แต่ไม่มีอะไร
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เกิดขึ้น พอปิดเทอมภาคฤดูร้อนดิฉันพาลูกกลับไทย คุยกับลูกว่า
ลูกลองไปปรึกษาหมอที่ไทยดูไหม เพราะสิ่งที่ลูกเป็น วันที่ลูกรู้สึก
ว่าอยากฆ่าตัวตายมันไม่ใช่เรื่องปกติ ลูกยอมไปพบหมอ หมอสรุป
ว่าลูกมีแนวโน้มเกิดสภาวะซึมเศร้า ดิฉันจึงขอใบรับรองแพทย์
และขอยามาเผื่อ 3 เดือนระหว่างรอเวลานัดหมอที่เยอรมนี แต่
พอกลับมาถึงเยอรมนี หมอที่เยอรมันสั่งห้ามกินยาที่นำามาจากไทย
เนื่องจากเป็นยาที่ต้องห้ามใช้ในเด็ก สรุปต้องรอทำานัดจิตแพทย์
ลูกได้ยานอนหลับที่ Hausarzt จ่ายให้แต่กลายเป็นว่าทำาให้ลูกมี
อาการข้างเคียงปวดหัวปวดท้อง นอนไม่หลับมากกว่าเดิม
ระหว่างนี้มีการเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ของ Jugendheim
ทำาให้ลูกเกิดสภาวะเครียดและกดดัน เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลง
กฎระเบียบเกือบทั้งหมด ลูกไม่สามารถยอมรับการเปลี่ยนแปลง
อย่างกะทันหันได้ ทำาให้เกิดเหตุการณ์ลูกพยายามฆ่าตัวตายอีก
ครั้งโดยที่เจ้าหน้าที่ไม่ทราบ ลูกโทรมาคุยกับดิฉัน ดิฉันบอกให้ลูก
แจ้งเจ้าหน้าที่ แต่ลูกไม่ยอมเนื่องจากเจ้าหน้าที่คนที่อยู่เวรกลาง
คืนเป็นคนที่ไม่เข้าใจลูกมากที่สุด ลูกไม่ไว้ใจ ดิฉันเลยบอกให้โทร
หาเพื่อนที่สนิทกันมานอนเป็นเพื่อน ระหว่างรอเพื่อนมา ดิฉันคุย
กับลูกจนความรู้สึกลูกดีขึ้น รุ่งเช้าดิฉันรีบโทรคุยกับเจ้าหน้าที่
ขอให้พาลูกพบจิตแพทย์ด่วนที่สุด ซึ่งดิฉันต้องทำาแบบสอบถาม
ที่ยากมากสำาหรับแม่เนื่องจากเป็นศัพท์ทางการแพทย์และสามี
ไม่ยอมช่วย ผัดผ่อนอ้างโน่นอ้างนี่ตลอดเวลาเพราะคิดว่าลูกไม่
ได้ป่วย แต่แสดงอาการเพื่อเรียกร้องความสนใจ ดิฉันพยายาม
ทำาเองโดยการแปลจากกูเกิลผสมกับเดาเอาบ้าง เสร็จแล้วบังคับ
ให้สามีช่วยตรวจทานให้ ใช้เวลาในการทำาแบบสอบถามเกือบ 2
เดือน
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เจ้าหน้าที่ของ Jugendheim ชุดใหม่เริ่มเห็นด้วยกับ
ดิฉันว่าลูกมีพฤติกรรมเข้าข่ายสมาธิสั้น ขณะนี้ลูกได้รับนัดในการ
บำาบัดครั้งแรก ดิฉันเองได้แต่รอและคาดหวังว่าลูกจะได้รับการ
รักษาที่ถูกต้องและทันเวลา ในขณะเดียวกันลูกค้นพบตัวเองว่า
อยากทำาเพลงแร็พ ขอซื้อชุดไมโครโฟนอัดเสียง และทำาเพลงออก
มาลงในยูทูป วันที่มีคนฟังเพลงของเขาและกดไลค์ 2000 คน เขา
พิมพ์บอกดิฉันแต่เช้าเพื่อให้แม่ดีใจกับเขา ในความเป็นแม่ ดิฉัน
บอกลูกว่า แม่ดีใจที่ลูกมีความฝันและพยายามเดินให้ถึงฝัน รัก
ดนตรีได้แต่อย่าทิ้งการเรียนซึ่งจะเป็นอาชีพหลักสำาหรับตัวลูกเอง
+++++++++
แม้การส่งลูกไปอยู่ที่ Jugendheim จะทำาให้ลูกไป
ข้องแวะกับยาเสพติด แต่เมื่อมองในภาพรวมแล้ว ดิฉันก็ยังเชื่อ
ว่าการตัดสินใจให้ลูกไปอยู่ Jugendheim เป็นการตัดสินใจที่ถูก
ต้อง เพราะทำาให้ลูกได้เรียนรู้ รับผิดชอบชีวิตและ การกระทำาของ
ตนเอง และลูกยังได้รับการช่วยเหลือในเรื่องการบ้าน การเรียนต่อ
ในสายอาชีพ ซึ่งแม่ไม่มีความรู้ในเรื่องระบบการเรียนการศึกษาใน
เยอรมนี ไม่สามารถให้คำาปรึกษาและคำาแนะนำาลูกได้
สิ่งที่ดิฉันสอนลูกเสมอคือ แม่เป็นผู้ให้ชีวิต แต่เจ้าของ
ชีวิตคือตัวลูกเอง แม่พร้อมจะสนับสนุนและอยู่เคียงข้างเสมอ ขอ
ให้ลูกเลือกเดินทางที่ถูกต้องดีงามเพื่ออนาคตของตัวเอง เพียงเท่า
นี้แม่ก็ภูมิใจที่สุดแล้ว

สัมภาษณ์พิเศษ

“ ชีวิตที่เหมือนถูกดึงแผ่นดินออกจากเท้า
ของ อินทิรา ลาวัลย์ ”

โดย ลิณเบญจ์ เย็นบุญ
หากใครได้ เข้ า ร่ ว มงานประชุ ม สามั ญ ประจำ า ปี ข อง
สมาคมธาราที่เมืองฮัมบวร์ก เมื่อปี 2561 ที่ผ่านมา คงพอจำาสุภาพ
สตรีร่างสูงคนหนึ่งที่นั่งอยู่ริมห้องประชุมฝั่งซ้ายมือได้ ผมหยักศกสี
เทาบ่งบอกอายุว่าคงไม่น้อยกว่าครึ่งศตวรรษ การแต่งตัวเรียบง่าย
สมวัย เราเห็นเธอนั่งฟังอย่างตั้งใจ จดบันทึกตลอดเวลา เธอเป็น
สมาชิกผู้มาใหม่แต่ก็มิได้เคอะเขิน มีแต่รอยยิ้มเย็นสบายที่มอบ
ให้กับผู้คนที่มาทักทาย เมื่อเอื้อนเอ่ยวาจา เราฟังพอรู้ว่าเธอคงมี
พื้นเพมาจากทางเหนือ
เราอดถามไม่ได้ว่าเธอเป็นใครมาจากที่ไหน เธอบอก
ว่าเธอชื่ออินทิรา ลาวัลย์ เป็นคนจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนปฐมเหตุที่
ทำาให้มาอยู่ที่เยอรมนีนั้น เธอบอกว่าเป็นเพราะ “สึนามิ”
***********
พี่อินทิราคุ้นเคยกับการทำางานอาสาสมัครมาตั้งแต่จำา
ความได้ เพราะคุณแม่เป็นมิชชันนารี “เมื่อมีคนป่วยจากบนเขาบน
ดอยลงมา พวกเขาต้องมาพักที่บ้านเราก่อน แล้วค่อยเดินทางไปโรง
พยาบาลต่อ บางครั้งหลับอยู่ดีๆ มีคนป่วยมา พวกเราเด็กๆ ก็ต้อง
ตื่นมาลุกหาน้าำ หาข้าวให้เขากิน รวมไปถึงทำาความสะอาด ล้างถ้วย
ล้างจาน ฯลฯ ตอนนั้นพี่เป็นเด็ก พี่ก็ตั้งคำาถามว่าทำาไมเราต้องเสีย
สละขนาดนี้ เคยถามคุณแม่ ท่านตอบว่า บางทีคนพวกนี้อาจจะ

เป็นทูตสวรรค์ที่ส่งมาหาเรา เมื่อโตขึ้นมา คุณแม่จะพูดเสมอว่า
อยากให้ใครสักคนในบรรดาพี่น้องหกคนมารับหน้าที่นี้ต่อ ซึ่งพี่ไม่
อยากเป็นและหนีมาโดยตลอด พี่เอาเงินให้คุณแม่ บอกว่าฉันขอ
สนับสนุนแม่ด้วยเงินนี้ แต่จะให้ฉันลงมือทำา ฉันทำาไม่ได้ มันไม่ใช่
อาชีพในฝันของฉัน”
พี่อินทิราเรียนจบการตลาดจากมหาวิทยาลัยราชมงคล
ล้านนา หลังจากนั้นเป็นครูที่โรงเรียนพาณิชยการแห่งหนึ่ง 2 ปี
ก่อนผันตัวมาเป็นไกด์ที่เชียงใหม่อยู่ 3 ปี แล้วย้ายมาเป็นหัวหน้า
ฝ่ายขายที่ร้านจิลเวอรรี่แห่งหนึ่งที่ภูเก็ตกว่า 15 ปี เธอเป็นสาวสมัย
ใหม่ รายได้มั่นคงแตะหกหลัก ชีวิตมีความสุขและพร้อมทุกอย่าง
จนกระทั่งวันที่ 26 ธันวาคม 2004 คลื่น “สึนามิ” พัด
เข้ามาทำาลายล้างทุกสิ่งอย่าง รวมทั้งชีวิตของเธอที่กลับตาลปัตร
เหมือน “ถูกดึงแผ่นดินออกจากเท้า”
“ร้านที่พี่ทำางานอยู่เป็นห้องเล็กๆ ชั้นเดียวตั้งอยู่ระหว่าง
ศูนย์การค้ากับโรงแรมแห่งหนึ่งที่ป่าตอง ข้ามถนนไปก็เป็นหาด เช้า
วันนั้นพี่เดินไปทำางานตามปกติ เห็นสภาพหาดก็รู้ว่ามันแปลกไป
เพราะน้ำาแห้งไปจนสุดลูกตา แล้วก็มีเสียงในหัวบอกว่า ออกไป ไป
สิ รีบออกไป พี่ก็รีบบอกน้องๆ ในร้านให้รีบหนีไปก่อน บอกเจ้านาย
ด้วย ซึ่งปกติเจ้านายพี่ไม่ใช่คนเชื่ออะไรง่ายๆ แต่เขาก็หนีไป พี่อยู่รั้ง
เป็นคนสุดท้าย จะล็อคประตูร้าน คิดว่าปิดทัน รู้ตัวอีกที คลื่นสูง
กว่าสามเมตรมาอยู่ที่ข้างไหล่แล้ว”
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คลื่นม้วนเอาตัวพี่อินทิราไป เธอเล่าว่าตัวนั้นจมอยู่ใน
น้าำ แต่อยู่ในลักษณะหงายหน้า จึงได้เห็นทุกอย่างที่พุ่งผ่านตัวเธอ
ไป ทั้งเตียงที่เคยเรียงรายอยู่หน้าหาด ที่นอน รถมอเตอร์ไซค์ ฯลฯ
เธอตอบไม่ได้ว่าหายใจได้อย่างไร รู้แต่ว่าหากอยู่ในลักษณะก้มหน้า
ก็คงเสียชีวิตไปแล้ว
“รถปิ๊กอัพคันหนึ่งดึงพี่ไปทางด้านซ้าย พอหลุดออก
มาได้ พี่ก็ไปติดกับรั้วไม้ไผ่ เป็นแผลบาดลึก มือข้างซ้ายก็ติดกับ
อะไรสักอย่างที่ดึงไม่ออก คิดแล้วว่าไม่รอดแน่ วินาทีนั้นก็นึกขึ้น
ได้ว่าถ้าเราตาย เรายังไม่ได้ขอโทษใครเลย เรายังไม่ได้ทำาอะไรอีก
ตั้งหลายอย่าง ไม่ได้ลาแม่ แล้วน้องๆ ที่เคยทำางานในร้านของเรา
ปลอดภัยไหม น้องสองคนเพิ่งคลอดลูกเล็ก พี่อธิษฐานบอกพระเจ้า
ว่า พระองค์อยู่ที่ไหนเจ้าข้า รับลูกไปเถอะ ไม่ไหวแล้ว”
อธิษฐานยังไม่ทันขาดคำา ก็เหมือนมีอะไรกระแทกตัวพี่
อินทิราหลุดออกไป ตัวเธอลอยไปตามน้าำ ไปติดอยู่ใต้เวที เมื่อดึง
ตัวเองพ้นน้าำ ขึ้นมาได้ เธอมองเห็นผู้ชายคนหนึ่งเกาะอยู่บนต้นไม้
เธอพูดจาหว่านล้อมให้เขาลงมาพาเธอ ซึ่งตอนนั้นบาดแผลที่ขา
ซ้ายทำาให้เดินไม่สะดวก กลับไปที่ศูนย์การค้าซึ่งเป็นอาคารสูง “พี่
บอกเขาว่า คุณลงมาเถอะ มันต้องมีคลื่นลูกที่สองลูกที่สามมาอีก
แน่นอน คุณเกาะต้นไม้อยู่อย่างนั้นไม่ปลอดภัยหรอก”
ที่ดาดฟ้าศูนย์การค้า มีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่
รอดชีวิตมาได้รวมตัวกันอยู่หลายคน พนักงานของร้านที่เธอทำางาน
อยู่ด้วยก็อยู่ที่นั่นเช่นกัน “พี่โล่งใจมาก แล้วพี่ก็บอกทุกคนว่า เรา
ทุกคนจะไม่ตาย เราจะรอด ขอให้ทุกคนรวมกลุ่มกัน ใครนับถือ
ศาสนาไหน ก็รวมกลุ่มอยู่ด้วยกัน แล้วอธิษฐาน ทำาให้ทุกคนก็มี
กำาลังใจขึ้นมา” หลังจากนั้นเมื่อสถานการณ์คลี่คลาย ทุกคนถูกพา
ตัวไปยังโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด
หลังจากที่หมอเย็บแผลให้เธอทันทีโดยไม่ได้ทำาความ
สะอาด เพราะคนเจ็บมีมากมายมหาศาล พร้อมบอกให้เธอกลับ
บ้านไป เธอก็ยังอยู่ที่โรงพยาบาล (บ้านพักของเธอถูกทำาลายไป
หมด เธอไม่มีที่กลับ) และคอยให้ความช่วยเหลือผู้อื่นเท่าที่จะ
ทำาได้ เนื่องจากเธอพูดภาษาอังกฤษและฝรั่งเศสได้ เธอจึงสอบถาม
ชาวต่างชาติแล้วช่วยทำาป้ายชื่อให้แต่ละคนคล้องคอไว้ เพื่อความ
สะดวกในการสื่อสารกับหมอและเจ้าหน้าที่อื่นๆ เธอทำาอยู่ทั้งคืน
จนตัวเองก็หมดสภาพ
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ที่โรงพยาบาลนี้เอง ที่เธอได้ประจักษ์กับตาว่าชีวิตเป็น
สิ่งที่เปราะบางเหลือเกิน “พี่นั่งพักอยู่ แล้วมีคนอิตาเลียนนอนอยู่
ข้างๆ เขาบอกเขาหิวน้ำา พี่ก็เดินลากขาตัวเองไปเอาน้ำาให้เขา พอก
ลับมาถึง เขาหยุดหายใจแล้ว พี่ช็อคเกินกว่าจะร้องไห้ได้ ความตาย
มันง่ายขนาดนี้เชียวหรือ”
แต่ในช่วงเวลาเดียวกันนั้นเอง เธอก็ได้เห็นความสวยงาม
ของน้ำาใจของคนไทยที่ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันในยามทุกข์
ยาก ไม่ว่าจะเป็นคนที่ขับรถพาเธอมาส่งโรงพยาบาล (เธอควักเงิน
ที่มีติดตัวทั้งหมดให้เขาเป็นการขอบคุณ เขาไม่รับ), น้องผู้หญิงคน
ป่วยยกเตียงให้เธอนอน หรือน้องพนักงานทำาความสะอาดที่เสนอ
ให้เธอใช้โทรศัพท์ของตนเพื่อโทรแจ้งข่าวให้ทางบ้านทราบ ฯลฯ
และความช่วยเหลืออื่นๆ ที่หลั่งไหลมาอย่างไม่ขาดสาย ไม่ต่อ
เฉพาะตัวเธอ แต่ต่อผู้ประสบภัยทั้งหมด
แม้จะรอดชีวิตมาจากภัยพิบัติทางธรรมชาติครั้งนี้ได้ แต่
พี่อินทิราก็ประสบกับปัญหาสภาวะทางจิตใจ หวาดกลัว นอนไม่
หลับ ดูข่าวไม่ได้ “พอล้มตัวลงนอน พี่จะเห็นแววตาของเด็กที่วิ่งไป
มาหาพ่อแม่ของเขา เราต้องใช้ความเข้มแข็งต่อสู้กับความอ่อนแอ
ความกลัว พี่เห็นอย่างนี้อยู่เป็นปีจนตัดสินใจว่าต้องกลับไปที่ภูเก็ต
ไปสู้กับความกลัวของตัวเอง ตอนแรกไม่กล้าไปยืนที่ชายทะเลตรง
ที่ร้านของเราเคยตั้งอยู่ นั่งมอเตอร์ไซค์ไปยังไม่ทันถึงก็ต้องบอกให้
เขาเลี้ยวกลับ หลายวันเข้าก็ไปได้มากขึ้น จนสุดท้ายก็ไปยืนตรงนั้น
ได้ พูดในใจกับทะเลว่ามึงกับกูไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกัน แต่ก็ยังชนะ
มันไม่ได้ ตกกลางคืนยังนอนน้ำาตาไหล”
รวมทั้งเธอยังเกิดคำาถามขึ้นในใจด้วยว่า
“ทำาไมพี่
ไม่ตาย? เบื้องบนมีจุดประสงค์อะไรกับชีวิตของพี่? บางทีรู้สึก
โกรธ ทำาไมต้องเป็นพี่ แต่แล้วก็จะขอบคุณที่ทาำ ให้พี่ได้ไปตกอยู่ใน
สถานการณ์นั้น ทำาให้ได้เข้าใจคนอื่นๆ ที่สูญเสียครอบครัว ส่วนพี่
แม้ไม่เสียครอบครัว แต่สูญเสียทรัพย์สินทุกอย่าง รวมทั้งร่างกาย
ของตนเองที่เดินไม่ปกติ ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป”
เธอเล่าว่าเธอโชคดีที่ครอบครัวคอยดูแลเธออย่างใกล้ชิด
ตลอด แต่เนื่องจากสภาพจิตใจที่ยังไม่ดีขึ้น พี่สาวของเธอซึ่งพำานัก
อยู่ที่เยอรมนีจึงถามว่า ออกมาจากตรงนั้นก่อนดีไหม ลองไปเรียน
ศาสนศาสตร์ (Theology) ที่เยอรมนีก่อนไหม?

เธอเดินทางมาเรียนศาสนศาสตร์ที่เมืองฟริสล่าร์ เมื่อปี
2006 อยู่ได้สามเดือนก็กลับไป ปี 2007 มาเรียนเต็มตัว พักที่หอพัก
นักศึกษาและรับการรักษาสภาพจิตใจกับอาจารย์อยู่ 1 ปี หลังจาก
ที่รักษาผ่านไปได้สามเดือน อาจารย์บอกกับเธอว่า “อินทิรา สิ่งที่
ฉันเห็นในตัวเธอคือ เธอเป็นคนที่เข้มแข็งมาก และเธอ “รู้จัก” ฟัง
เป็นผู้ฟังที่ดี เป็นคุณสมบัติที่ดี” และบอกด้วยว่าแล้ววันหนึ่งเธอจะ
พบคำาตอบให้กับตัวเองว่า ทำาไมต้องเกิดเหตุการณ์นี้กับเธอ และ
เบื้องบนต้องการอะไร
ตลอดการเรียน เมื่อต้องฝึกงาน เธอจะเดินทางกลับไป
เมืองไทย ไปทำางานอาสาสมัครช่วยเหลือตามที่ต่างๆ ทั้งทางภาค
อีสาน ลาว และไปอยู่กับเด็กๆ ที่บ้านน้าำ เค็มที่สูญเสียครอบครัว
ไปกับคลื่นสึนามิ ระหว่างที่พำานักอยู่ในเยอรมนี เธอรู้จักคนไทย
มากขึ้น รับฟังปัญหาต่างๆ สารพัด “พี่ฟังมาก แต่ไม่มีปฏิกิริยาว่า
เครียด จะบอกตัวเองและคนที่เล่าว่า เอาความทุกข์วางไว้ พรุ่งนี้
ค่อยเริ่มต้นใหม่”
***********
เมื่อเรียนจบ เธอเดินทางกลับบ้าน พี่อินทิราบอกว่า
ไม่รู้จักตัวเองอีกต่อไป ไม่มีความรู้สึกอยากทำาอะไรทั้งสิ้น “พี่ห่าง
จากอาชีพไปสี่ปี เลยลองกลับไปอยู่ภูเก็ตสามเดือน ไปเช่าหอพัก
และกลับไปขายของ แต่ก็พบว่าชีวิตแบบเดิมไม่ใช่แล้ว เราไม่มีแรง
อธิบายสินค้า ไม่รู้สึกอยากขาย มันตอบโจทย์ชีวิตของเราไม่ได้”
ในขณะเดียวกัน ทางโบสถ์ที่เยอรมนี ก็เล็งเห็นว่าพี่อิน
ทิรามีศักยภาพที่จะช่วยเหลือคนไทยได้เป็นอย่างดี ดังที่ได้ทำามา
อย่างต่อเนื่องในช่วงที่เรียนหนังสือ จึงเสนอให้เธอกลับมาทำางาน
ต่อ โดยการก่อตั้งองค์กรมิตรภาพ (Mitrapap e.V.) ขึ้นมามีคณะ
กรรมการเป็นคนเยอรมัน เพื่อช่วยเหลือคนไทยโดยตรง พี่อินทิรา
จึงกลายมาเป็นมิชชันนารี อาชีพที่เธอหนีมาตลอดชีวิต
“งานหลักของพี่คือเดินทางไปพบปะพี่น้องคริสเตียน
ตามเมืองต่างๆ และใช้เวลาพูดคุยให้กาำ ลังใจซึ่งกันและกัน ในการ
พบกันเราจะเชิญคนไทยทั้งที่เป็นและไม่เป็นคริสเตียนมาร่วมด้วย
เพราะเมื่อเราอยู่ไกลบ้าน ทุกคนย่อมมีความเหงา ความว้าเหว่เป็น
ธรรมดา และไม่ใช่ว่าทุกคนจะประสบความสำาเร็จในการใช้ชีวิต
ครอบครัว พี่เป็นผู้รับฟัง บางปัญหาพี่ช่วยแก้ไขไม่ได้ แต่อย่างน้อย
การรับฟังก็ทาำ ให้เขามีที่ระบาย มีความสบายใจมากขึ้น”
การเป็นมิชชันนารี หมายความว่า เธอต้องใช้ชีวิตอยู่
ด้วยเงินถวาย “มันทำาให้พี่เรียนรู้ที่จะอยู่แบบอดทน อดกลั้นและ
อดออม ชีวิตอาจจะไม่สะดวกสบายเช่นอาชีพอื่น เราอยู่ได้ด้วยเงิน
ถวาย เขาให้เป็นเงินเดือน บางเดือนหักค่าใช้จ่าย ค่าเช่าบ้าน ค่า
เดินทาง ค่าอาหารแล้ว เหลือเงินแค่ 100 ยูโร จะซื้อเสื้อผ้าหรือ
อะไรที่อยากได้แต่ละที ต้องคิดเยอะมาก” แต่กระนั้นพี่อินทิราก็
ยืนยันว่านี่คือหนทางที่ใช่สำาหรับตัวเอง และคิดว่าชีวิตที่เหลืออยู่
จะทำาประโยชน์ให้ผู้อื่นมากที่สุด

ความสนใจในธารา
พี่อินทิราเล่าว่า ระหว่างที่เรียนอยู่ที่เยอรมนี เธอได้ยิน
ชื่อเสียงของสมาคมธารามาโดยตลอดและติดตามผลงานกิจกรรม
ของสมาคมจากสื่อต่างๆ “พี่มองการทำางานของธาราว่าเป็นสิ่งที่
ดีมาก สามารถดึงศักยภาพของคนไทยที่มีความรู้ออกมาได้ และ
สามารถนำาความรู้นั้นไปช่วยคนที่ต้องการความช่วยเหลือได้”
เธอเสริมด้วยว่าติดตามผลงานของคุณเล็ก สุชาดา ไบ
เยอร์ มาตลอด “พี่รู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้เก่งจัง น่าสนใจ อยากรู้จัก พอ
ทราบว่ามีจัดประชุมที่ฮัมบวร์ก ก็ตัดสินใจเลยว่าจะไป ขอเจอตัว
จริงสักครั้ง”
การมาประชุมสามัญประจำาปีของสมาคมธาราที่ฮัมบวร์
ก นับเป็นการเปิดโลกของสังคมไทยในเยอรมนีให้พี่อินทิรา “พี่
ประทับใจมากโดยเฉพาะความเป็นกันเอง ความอบอุ่น พี่ได้คุยกับ
ทุกคน มากน้อยต่างกันไป แต่เราทักกัน และการแบ่งปันสิ่งดีๆ เช่น
จะมีการอบรมเรื่องนั้น เรื่องนี้ ที่นั่นที่นี่ มีการแนะนำา บอกต่อ มัน
เป็นการพัฒนาทั้งความสัมพันธ์และศักยภาพของทุกคนด้วย”
“เดี๋ยวนี้พี่ภูมิใจทุกครั้งที่ได้เล่าถึงกิจกรรมธารา เวลา
ที่พี่รายงานให้คนที่โบสถ์ฟังว่าพี่ทำาอะไรบ้าง พี่ก็จะเสริมด้วยว่า
ปัจจุบันนี้พี่ได้มาเข้าร่วมกับสมาคมธารา เป็นองค์กรที่ช่วยเหลือ
คนไทยโดยอาสาสมัครคนไทยด้วยกันเอง ซึ่งฝรั่งพอเขาได้ยินเช่น
นี้ เขาก็ยินดี ดีใจ และชื่นชมไปกับคนไทยด้วย ที่เราช่วยเหลือกัน
อย่างแข็งขัน และพี่ก็หวังว่า พี่จะได้เป็นฟันเฟืองเล็กๆ ที่ช่วยให้
งานของธาราดำาเนินก้าวหน้าต่อไปได้เป็นอย่างดีด้วยค่ะ”
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พี่รุ่นเก๋าชวนคุย

พี่เป้ - ปราณี ชวิงค์ฮัมเมอร์
พี่เข้ามาอยู่ในเยอรมนีตั้งแต่ปี 1976 ความเป็นอยู่ของ
พี่เรียกว่าอยู่ในระดับธรรมดาไม่โลดโผน แต่ก็ต้องเรียนรู้ทุกวัน อยู่
ไปอยู่มา เรียนไปเรียนมา ก็ได้ไปทำางานกับคนเยอรมัน สุดท้าย
จับพลัดจับผลูได้ไปทำาอาชีพล่าม ทำาให้ได้รู้จักผู้คนมากมาย ทั้งที่
ประสบและไม่ประสบผลสำาเร็จในการใช้ชีวิตที่เยอรมนี ส่วนใหญ่
พวกเราคนไทยที่ใช้ชีวิตอยู่ที่นี่จะมีปัญหาด้านภาษากันเยอะไม่ต่าง
อะไรจากคนต่างชาติอื่นๆ พี่รู้ดีว่าคนเราต้องใช้ภาษาในการสื่อสาร
จึงสอนภาษาเยอรมันให้คนไทยที่มาอยู่ใหม่ๆ ต่อมางานเยอะสอน
ไม่ไหว แต่ยังมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนไทยหลายคนอยู่
มีคนแนะนำาให้พี่รู้จักสมาคมธาราเมื่อเกือบ 20 ปีที่
แล้ว พี่เคยเข้าร่วมกิจกรรมและประทับใจคำาพูดของประธานท่าน
หนึ่งที่พูดว่า เราควรจะช่วยเหลือคนไทยให้รู้จักช่วยเหลือตนเอง พี่
เองสมัครเข้าไปเป็นสมาชิกได้ 3-4 ปี แต่ก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากมาย ที่
เป็นสมาชิกเพราะคิดว่าเพื่อให้สมาคมอยู่ได้ จะได้ใช้เงินค่าสมาชิก
เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ จนกระทั่งมีเหตุการณ์ที่ทำาให้ห่างเหินสมาคม
ไปนาน
เมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา เผอิญพี่ได้ข่าวสมาคมธาราที่มี
โฉมหน้าใหม่อีกครั้ง และตัดสินใจไปร่วมประชุมสามัญประจำาปี
ด้วย พี่รู้สึกมีความหวังและคิดว่าสมาคมธารายุคใหม่นี้ คงจะเป็น
ที่พึ่งพาอันอบอุ่นของคนไทยที่นี่ได้ต่อไป ก็เลยอยากจะเข้ามาร่วม
ทำาตัวให้เป็นประโยชน์บ้าง
พี่ชอบจุดมุ่งหมายของสมาคมที่มุ่งหมายช่วยให้คนไทย
ที่นี่ปรับตัว เข้าใจและช่วยเหลือตัวเองได้ สามารถดำารงชีวิตอยู่ใน
ประเทศเยอรมนีได้อย่างดีและมีความสุข โดยสมาคมธาราจะทำา
หน้าที่ประสานความร่วมมือทั้งฝ่ายรัฐและชุมชน เชื่อมสัมพันธ์ทั้ง
ฝ่ายเยอรมนีและฝ่ายไทย
พี่ได้เห็นและได้รู้จักกับคณะกรรมการรุ่นนี้ที่เต็มไปด้วย
พลังและความตั้งใจอันดีงาม ที่อยากจะประสานคนไทยให้เป็น
กลุ่มที่เข้มแข็ง เราต้องไม่ลืมว่าการทำางานสมาคมเป็นงานอาสา
สมัคร ทำางานด้วยใจ การทำางานกับคนหมู่มากย่อมต้องมีความ
คิดเห็นและแนวทางที่ไม่เหมือนกัน พี่ขอให้พวกเราทุกคนเปิดใจ
เคารพซึ่งกันและกัน รู้จักผ่อนหนักให้เป็นเบา คิดก่อนพูด ไม่มีใคร
ฉลาดไปเสียทุกอย่าง ทุกคนจะเติมเต็มซึ่งกันและกันในส่วนที่ขาด
พี่ก็จะสนับสนุนเท่าที่จะทำาได้และขออวยพรให้สมาคมธาราและ
พวกเราทุกคนประสบผลสำาเร็จในการทำางานอันทรงเกียรตินี้ เรา
จะมีความสุขไปด้วยกันนะคะ

36

พี่รุ่นเก๋าชวนคุย

พี่นาง - กัญญา เอเบอร์เลอ
สวัสดีค่ะ พี่ชื่อกัญญา เอเบอร์เลอ หรือนาง อายุ 59 ปี
อยู่เยอรมนีมาตั้งแต่ปี 1998 ตอนอยู่ที่เมืองไทยพี่ทาำ งานเป็นผู้
ช่วยพยาบาลที่โรงพยาบาลตำารวจและเป็นตำารวจดับเพลิง พี่ได้มี
โอกาสเข้ามาสัมผัสกับสมาคมธาราครั้งแรก เมื่อปี 1999 โดยคำา
ชักชวนของพี่นงลักษณ์ ไรแชร์ท ตอนนั้นได้มาฟังการบรรยายความ
รู้ทางด้านกฏหมาย เป็นครั้งแรกที่ได้ออกมาเห็นกิจกรรมแบบนี้ พี่
รู้สึกตื่นเต้นและตื่นตาตื่นใจที่ได้เห็นคนไทยมากมาย ดูมีความรู้
และสนใจมาหาความรู้ในงานนี้ พี่ไม่กล้าสมัครเป็นสมาชิกในทันที
เพราะได้ข้อมูลมาจากล่ามคนหนึ่งว่า สมาคมธารามีแต่คนไฮโซ
ทำาให้พี่ไม่อยากเข้ามาเพราะเราอยู่ในสังคมนอกเมืองหรือบ้านนอก
นั่นเอง
แต่วันหนึ่ง ล่ามคนนั้นก็ติดต่อมาว่าจะมีการประชุมที่
เมืองมันไฮม์ อยากให้พี่ทำาอาหารอีสานให้ดอกเตอร์ท่านหนึ่ง พี่
ตอบรับด้วยความดีใจที่จะได้มีส่วนร่วมกับเขาบ้าง เมื่อทำาอาหาร
ไปส่งก็ยังได้รับเชิญให้นอนพักที่โรงแรมอีกด้วย พี่ตื่นเต้นมากเพราะ
เป็นการนอนโรงแรมในประเทศเยอรมนีเป็นครั้งแรก ด้วยเหตุนี้จึง
ทำาให้ได้รู้จักกับพี่กั้ง พี่นก พี่รัตนา และท่านอื่นๆ ที่น่ารัก ที่ชักชวน
ให้พี่สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมาคมธารา
พี่รู้ตัวดีว่าพี่ไม่ใช่คนเก่ง หรือมีความรู้มากพอที่จะช่วย
เหลือคนไทยที่มาขอคำาปรึกษาได้ทุกคน แต่สิ่งพี่ทำาได้คือ การโทร
ไปขอคำาแนะนำาจากรุ่นพี่ โดยเฉพาะพี่กั้งอีกต่อหนึ่งว่ากรณีแบบนี้
เราควรจะแก้ปัญหาแบบไหน ควรจะวิ่งไปหาใคร ที่บ้านพี่เปิดเป็น
โรงเรียนสอนภาษาไทย ลูกสาวพี่สอนรำาไทยและลูกชายสอนดนตรี
ไทย ครั้งหนึ่ง พี่กั้งเคยของบจากสมาคมธาราเพื่อเป็นค่าเดินทางให้
เราไปสอนรำาไทยที่วัดพุทธปิยวราราม Dreieich ด้วย
โดยส่วนตัวของพี่ การช่วยเหลือคนไทย พี่ทำาจาก
สามัญสำานึก เห็นคนตกทุกข์ได้ยากเราก็ควรจะช่วย แต่หากเหลือ
บ่ากว่าแรง พี่ก็จะส่งต่อให้พี่กั้ง
ในสายตาของพี่ สมาคมธาราวันนี้ดีขึ้นมาก น้องรุ่นใหม่
มีความรู้ความสามารถ คล่อง เก่ง และหลายๆ คน มารวมตัวกัน
ส่วนสิ่งที่ทำาให้พี่ประทับใจและตัดสินใจสมัครเป็นสมาชิกต่ออีกครั้ง
หนึ่งนั้น เป็นเพราะคำาพูดของน้องเล็ก สุชาดา ไบเยอร์ ที่บอกว่า น่า
เสียดายหากเรือธาราลำานี้จะต้องล่มสลายไป เพราะไม่มีใครจับพาย
ขึ้นมาช่วยกันพาย ทั้งๆ ที่เราเคยนั่งอยู่ในเรือลำานี้ด้วยกัน พี่คิดว่า
เราควรจับมือ เดินต่อไปด้วยกัน สานต่อธาราให้เป็นแหล่งวิชาการ
และช่วยเหลือดูแลกันและกันสำาหรับคนไทยในเยอรมนีและยุโรป
พี่ไม่มีอะไรจะแนะนำานะคะเพราะน้องแต่ละคนเก่งอยู่แล้ว ขอเป็น
กำาลังใจให้ และหากมีอะไรที่จะให้พี่นางช่วยเหลือ พี่ก็ยินดีเสมอค่ะ
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พี่เบ็ญ – เบ็ญจวรรณ โบรดโชลล์
สวัสดีค่ะ พี่ชื่อเบ็ญจวรรณ โบรดโชลล์ หรือเรียกพี่เบ็ญ
ก็ได้ค่ะ ปัจจุบันเป็นครูสอนภาษาไทย มีทั้งที่สอนส่วนตัว สอน
ที่ VHS สอนตามบริษัท และสถาบันสอนภาษาต่างๆ สมัยก่อนพี่
ทำางานมาเยอะทุกรูปแบบ เคยเป็นเด็กเสิร์ฟ พนักงานขายของ
เด็กปั๊ม แม่ค้า พนักงานร้านสะดวกซื้อ ผู้จัดการบริษัท แม่ข่ายศูนย์
วิทยุ ฯลฯ เราเป็นคนทำางาน อยู่ที่ไหนก็ต้องหางานทำา เพราะเรามี
ครอบครัวที่เมืองไทยที่มีพระคุณกับเราที่ต้องดูแล ต้องส่งเงินกลับ
บ้าน ส่วนงานสมาคมนั้น ควักกระเป๋าตัวเองตลอด (ฮา)
พี่เคยทำางานอาสาสมัครเมื่อนานมาแล้ว โดยอยู่ในทีม
งานของพี่หมึก พี่ศรีนภาจากทางมิวนิค ตั้งแต่ยังไม่ได้มีการตั้ง
เป็นสมาคม Thai ASA และเราก็ได้รับการสนับสนุนจากสมาคม
ธารา ซึ่งในตอนนั้นเป็นเหมือนร่ม คอยดูแลกลุ่มต่างๆ ทั่วประเทศ
เยอรมนี ธาราจะเขียนขอทุนและกระจายเงินให้กับกลุ่มทั้งหลาย
ตอนนั้นทีมที่มิวนิคถือว่าเข้มแข็งมาก
เมื่อเข้ามาทำางานอาสาสมัคร พี่ต้องมารับฟังปัญหาต่างๆ
มากมายจากผู้ที่มาขอความช่วยเหลือ เมื่อมากเข้า พี่เริ่มรู้สึกรับไม่
ไหว มันเครียด อยากหยุด บวกกับสามีไม่โอเค อีกทั้งอาชีพด้านการ
สอนที่มีเยอะขึ้นเรื่อยๆ ตอนที่ถึงจุดอิ่มตัว พี่บอกตัวเองว่า จะไม่ทาำ
อีกแล้วงานอาสาสมัคร แต่ในใจลึกๆ ก็รู้ดีว่า โดยนิสัยส่วนตัวของ
เราคงอดไม่ได้ที่จะทำาอีก
ระหว่างที่พี่ไม่ได้ทาำ งานสมาคม พี่มีโอกาสไปปฏิบัติ
ธรรมมากขึ้น ทำาให้กำาลังใจดีขึ้น พี่คิดว่าฐานกำาลังใจที่ดีจะ
ทำาให้การทำางานเพื่อสังคมดีขึ้น มองปัญหาได้ชัดเจนขึ้น และหา
ทางออกที่เป็นรูปธรรมได้มากขึ้น
และเราก็มองเห็นตัวเองด้วย
ว่า สมัยก่อนนั้น ความที่เราเป็นคนชอบทำางาน ก็วิ่งออกไปหางาน
ถามคนโน้นที คนนี้ที มีอะไรให้ช่วยไหม เอาคนอื่นก่อน
เป็นหลัก แต่เดี๋ยวนี้พี่ไม่เป็นแบบนั้นแล้ว พี่ต้องประเมินตัว
เองก่อนว่าตัวเองพร้อมหรือไม่ พร้อมแค่ไหน?
ที่พี่ตัดสินใจกลับมาธาราอีกครั้ง เพราะพี่ได้ไปร่วมงาน
ที่พาเดอร์บอนน์ มีงานไหว้ครูนาฏศิลป์ดนตรีไทย พี่รู้จักน้องเล็ก
สุชาดา ไบเยอร์ ตั้งแต่ก่อนเขาเป็นประธานธารา ที่พาเดอร์บอนน์
พี่เห็นการทำางานของเขา รู้สึกได้ว่าเขาเป็นคนตั้งใจดี ชอบช่วย
เหลือ เป็นอาสาสมัครทั้งกายและใจ น่าสนับสนุน เรามีความชอบ
ในดนตรีไทยและสนใจทางด้านศิลปวัฒนธรรม และเรามีสไตล์การ
ทำางานที่คล้ายๆ กัน
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เมื่อเราตัดสินใจกลับเข้ามาทำางานเพื่อสังคม สิ่งที่เรา
ต้องไม่ลืมคือ บุคคลที่ทำาให้เรามีที่ยืนตรงนี้ คือ สามี คนที่ยืนข้างๆ
คอยสนับสนุนเรามาโดยตลอด เราต้องตระหนักว่ายังมีครอบครัว
ของเราที่ต้องดูแล ดังนั้น ก่อนจะออกมาทำางานอาสาสมัคร ขอให้
คุยกับคนในครอบครัวก่อน คุยกับสามีให้ชัดเจนว่าถ้าเราจะลงมา
ทำางาน เราจะลงแค่ไหน มีขอบเขตที่ชัดเจนให้ตัวเอง พี่เชื่อว่าหาก
กำาลังใจเราพร้อม สถานการณ์ในครอบครัวเราพร้อม เราก็ทำางาน
อาสาสมัครได้
พี่เห็นธารายุคใหม่ มีน้องๆ ที่มีความสามารถเยอะ น่า
ดีใจ การทำางานเป็นหมู่คณะต้องการคนหลายแบบหลากหลาย
ความสามารถ ร่วมด้วยช่วยกัน เราต้องให้กำาลังใจกันและกัน และ
มองคนอื่นด้วยความเมตตา
เมื่อมีปัญหาหรือเข้าใจไม่ตรงกัน
สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ แบบเปิดใจจริงๆ
รวมทั้งหากน้องๆ มีโอกาสฝึกปฏิบัติธรรมไปด้วย จะช่วยได้มาก จะ
มีที่ยึดเหนี่ยวใจเวลาผิดหวังหรือท้อแท้ค่ะ ขอเป็นกำาลังใจให้กับทุก
คนนะคะ

ขอเป็น “นายและขี้ข้าตัวเอง”
– ประสบการณ์เปิดร้านนวดไทยในเยอรมนี

โดย ชุติมา อัลท์ไฮม์

การมาตั้งรกรากใช้ชีวิตในต่างแดนนั้น เราทุกคนทราบ
ดีว่าไม่ใช่เรื่องง่าย เนื่องด้วยข้อจำากัดหลายๆ ปัจจัยที่ต้องเผชิญใน
การใช้ชีวิตประจำาวัน ทั้งครอบครัว ภาษา วัฒนธรรม แนวคิดและ
มุมมองในการดำารงชีวิต
สำาหรับชีวิตการทำางานของชาวไทยในเยอรมนีน้อยคน
เหลือเกินที่จะได้ทำาอาชีพในฝัน หรือตามวุฒิการศึกษาที่ตัวเอง
มีติดตัวมาจากเมืองไทย อาชีพยอดฮิตที่ทาำ รายได้ดีก็เห็นจะมีแต่
งานร้านอาหารไทย และงานนวดไทย
ดิ ฉั น เป็ น อี ก คนหนึ่ ง ที่ เ ลื อ กเปิ ด กิ จ การร้ า นนวด
ไทย เพื่อเป็นแหล่งรายได้เลี้ยงชีพ เพราะเมื่อตัดสินใจจะสร้าง
ครอบครัวและอาศัยอยู่ที่นี่แล้ว ก็หวังว่าจะมีโอกาสได้ลืมตาอ้า
ปากกับเขาบ้าง แต่เมื่อพิจารณาลักษณะนิสัยของตัวเองแล้ว รู้ดี
ว่าไม่อยากจะเป็นลูกจ้างใคร จึงคิดว่าการมีกิจการส่วนตัวน่าจะ
เหมาะกับเราที่สุดแล้ว ขอเป็น “นายและขี้ข้าตัวเอง” ดีกว่า
ส่วนที่เลือกการเปิดร้านนวดไทยนั้น เหตุผลอันดับ
แรก ยอมรับอย่างตรงไปตรงมาว่าเป็นเรื่องของรายได้ ประกอบ
กับโดยส่วนตัวแล้วนั้น ดิฉันเป็นคนชอบนวดและรู้สึกดีกับศาสตร์
นวดไทยมาก เพราะเป็นสิ่งที่ดีและมีเสน่ห์ เป็นของดีที่คนไทยเรา
มีกันมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ อีกอย่าง ดิฉันเป็นคนที่ชอบทำางาน
ประเภทเจอคนเยอะ วันหนึ่งๆ ได้พูดคุยกับคนนั้นคนนี้ มีอัธยาศัย
ที่ดีต่อกัน ทำาให้ชีวิตในแต่ละวันของเราไม่เหงาหงอย

การเตรียมตัวก่อนจะเปิดร้าน
ก่อนจะเปิดกิจการร้านนวดไทย ดิฉันเตรียมตัวมาค่อน
ข้างดีพอสมควร เริ่มต้นด้วยการเรียนกัวซา ต่อจากนั้นก็นวดไทย
นวดน้ำามัน นวดหินร้อน นวดไทยประคบ รวมไปถึงเข้าอบรม
หลักสูตรการบริหารร้านนวดและสปา กฎหมายพื้นฐานที่ควรทราบ
เกี่ยวกับร้านนวดไทยในเยอรมนี ซึ่งทั้งหมดนี้ดิฉันเรียนในประเทศ
เยอรมนี นอกจากนี้ก็ยังชอบฟังผู้มีประสบการณ์เล่าถึงอุปสรรค
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงระหว่างดำาเนินกิจการอีกด้วย คือฟังแล้วรู้สึกว่า
สนุกดี แม้จะมีหลายสิ่งที่ไม่น่าอภิรมย์นักเกิดขึ้นมากมาย
ดิ ฉั น โชคดี ที่ แ ม่ ส ามี อ าสาคอยช่ ว ยเลี้ ย งลู ก วั ย อนุ บ าล
ให้ ส่วนสามีจะเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับเอกสารต่างๆ และให้ความ
ช่วยเหลือด้านภาษา แม้ว่าเขาจะไม่เห็นด้วยนักที่เราจะลงทุนเปิด
กิจการเป็นของตัวเอง ตามประสาคนเยอรมันที่กลัวความไม่มั่นคง
เรียกว่า ต้องชี้แจงเหตุผลด้วยปากเปล่ากันหลายต่อหลายรอบเลย
ทีเดียว แต่เขาก็ยังไม่มั่นใจ
ที่สุดแล้ว
ดิฉันจึงใช้วิธีเขียนร่างทุกสิ่งอย่างลงใน
กระดาษให้คุณสามีเห็นภาพ ตามที่ได้เรียนมา ประเมินรายรับรายจ่าย (ทั้ง Fix Cost และงบประมาณที่จะควรจ่ายแต่ละเดือน)
รายได้ต่อชั่วโมง เมื่อทำาคนเดียว และเมื่อมีลูกน้องเพิ่ม รวมไปถึง
คำานวณต้นทุนและคาดคะเนผลกำาไรแบบคร่าวๆ ในแต่ละเดือน
และต่อปี คุณสามีจึงยอมจำานนใจรับฟังเรามากขึ้น แต่ลึกๆ แล้วเขา
ก็ยังคงหวั่นใจว่าเราจะทำาได้จริงตามที่พูดไว้หรือเปล่า
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•

•

ทำาเลร้าน - ดิฉันหาร้านในอินเตอร์เน็ตอยู่สักระยะหนึ่ง เจอ
ร้านทำาเลดีถูกใจหลายร้าน แต่เมื่อติดต่อขอดูสถานที่ ก็ถูก
ปฏิเสธมาไม่น้อย เพราะคนเยอรมันบางคนยังมีทัศนคติที่
ว่านวดไทยจะต้องมีเรื่องอีโรติกเข้ามาเกี่ยวข้อง ทำาให้ดิฉัน
รู้สึกแย่มากที่พวกเขาคิดกันอย่างนั้น แต่ก็ทำาอะไรไม่ได้ จน
กระทั่งมาเจอร้านปัจจุบันที่ทำาอยู่นี้ ดิฉันตกลงเจรจากันก่อน
บอกเขาว่าเราสนใจจริงๆ แต่ขอเวลาจัดการเรื่อง “เงินกู้” สัก
ระยะ
การกู้เงิน - เมื่อได้ทำาเลร้านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดิฉันกับ
สามีก็เริ่มลงมือร่าง “แผนธุรกิจ” เสนอต่อธนาคาร ต้อง
บอกว่าแผนธุรกิจเป็นสิ่งจำาเป็นมากๆ ในการขอกู้เงินลงทุน
เพราะดิฉันยังเป็นแม่บ้านลูกอ่อน ว่างงานมาหลายปี อีก
ทั้งยังไม่มีหลักทรัพย์อะไรเลย สามีก็ไม่ยอมลงทุนให้และไม่
เซ็นกู้ร่วมด้วยใดๆ ทั้งสิ้น เพราะกลัวเจ๊ง สิ่งเดียวที่จะทำาให้
ธนาคารอนุมัติเงินกู้ให้คือ “แผนธุรกิจที่มีแนวโน้มจะเติบโต”
นอกจากนี้ยังจำาเป็นต้องมีคุณวุฒิหรือที่เราเรียกกันว่า “ใบ
ประกาศนียบัตร” และ ประวัติการศึกษาและการทำางาน
(Resumé) เสนอร่วมอีกด้วย เพื่อแสดงให้ทางธนาคารเห็น
ว่า เรามีทักษะมากพอที่จะดำาเนินกิจการของเราได้ และมีการ
สัมภาษณ์ปากเปล่าเพิ่มเติมประกอบการพิจารณา คำาถาม
เริ่มต้นจากประวัติส่วนตัว สถานภาพทางครอบครัว และ
ทัศนคติ รวมไปถึงแผนการเกี่ยวกับธุรกิจที่เรากำาลังจะทำา

การเป็นแม่ลูกอ่อนถือว่าเป็นกลุ่มผู้กู้ที่มีความเสี่ยงค่อน
ข้างสูง เพราะเป็นไปได้ว่าต้องแบ่งเวลาการทำางานไปเลี้ยงลูกด้วย
มีแนวโน้มของรายได้อาจจะลดลง ดิฉันจึงเตรียมตัวไปอย่างเต็มที่
ดิฉันยื่นกู้ไปในวงเงิน 15,000€ เจ้าหน้าที่ธนาคาร
วางแผนโครงสร้างหนี้ให้ก่อนจะยื่นขออนุมัติจาก KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) รวมทั้งประเมินระยะเวลาและจำานวน
เงินที่จะต้องผ่อนอย่างคร่าวๆ ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ของธนาคาร
ออกมาเสร็จสรรพว่า ดิฉันควรจะต้องผ่อนเป็นเวลาทั้งหมด 10 ปี
เพื่อลดความเสี่ยง โดย 2 ปีแรกซึ่งเป็นช่วงสร้างเนื้อสร้างตัว จ่าย
เฉพาะดอกเบี้ย เดือนละ 34€ เท่านั้น พอเข้าเดือนที่ 25 หรือปีที่
สาม จ่ายเฉพาะเงินต้น ตกเดือนละ 190€ ตัวเลขของการผ่อนจ่าย
ใช้หนี้เป็นที่พอใจของผู้กู้อย่างดิฉันมาก เพราะดูแล้วสามารถจ่าย
คืนได้จริง ไม่หนักหนาสาหัสจนเกินไป
หลังจากยื่นกู้แล้ว ดิฉันก็ได้แต่นับวันรอ และหลังจาก
ที่รออยู่ประมาณ 1 เดือน ปรากฏว่าการขอกู้เงินที่ยื่นไปได้รับการ
อนุมัติ ดิฉันดีใจมากๆ เพราะวาดวิมานในอากาศมาเป็นแรมเดือน
แล้วว่ารูปร่างหน้าตาของร้านเราจะเป็นอย่างไร คราวนี้ก็ถึงเวลา
แล้วสินะ ที่จะทำามันออกมาให้เป็นรูปธรรมเสียที
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ลงมือทำา
เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาในระหว่างที่รอผลอนุมัติเงินกู้ ดิฉันก็เริ่มมองหาของใช้จาำ เป็นที่ต้องใช้ในร้านและของตกแต่งร้านตาม
ที่ได้วางแผนเอาไว้ด้วย ดิฉันชอบการตกแต่งร้านแนวสะอาดตา แลดูเบาๆ สบายๆ จึงเลือกบรรยากาศและเน้นสีของธรรมชาติเป็นหลัก
เลือกตกแต่งด้วยต้นไม้จริง เพราะคิดว่าหน้าหนาวที่นี่ บรรยากาศภายนอกค่อยข้างอับเฉา การได้เข้ามาร้านนวดแล้วเห็นต้นไม้หรืออะไรที่
แสดงถึงความสดชื่น น่าจะช่วยผ่อนคลายจิตใจได้ดี โทนสีในร้านจึงออกมาเป็นขาว เขียว และน้ำาตาล ลูกค้าบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า มี
ความโดดเด่นและสบายตา แตกต่างจากที่อื่นอย่างเห็นได้ชัด ส่วนเรื่องชื่อร้าน ดิฉันใช้ชื่อกลางของลูก คือ นลิน (Nalin) ที่แปลว่าดอกบัว
ดิฉันรู้สึกว่าเป็นชื่อที่ดี สื่อถึงความสงบ สบายใจ เข้ากันกับธุรกิจการนวดเป็นอย่างดี
เนื่องจากสามีมีงานประจำาจึงช่วยอะไรเราได้ไม่มาก และตอนนั้นลูกยังเล็ก อายุ 2 ขวบกว่าๆ ดิฉันจึงมีเวลาจำากัดมากในแต่ละ
วัน ดิฉันจ้างช่างทำากำาแพงกั้นห้องและต่อเตียงนวด ส่วนเฟอร์นิเจอร์ในร้านทุกตัว ดิฉันก็เป็นคนเลือกเอง ขนเอง ต่อเอง หาซื้อตามห้าง
เฟอร์นิเจอร์ทั่วไป อาศัยว่าตระเวนดูหลายๆ ที่ เลือกเอาของที่ราคาคุ้มค่าและเหมาะแก่การใช้งาน นับเป็นเรื่องที่ท้าทายทีเดียว ที่จะต้อง
ควบคุมทุกอย่างให้ออกมาตามสวยงามเป้าหมายภายใต้งบประมาณที่มีอย่างจำากัด
การเตรียมเปิดร้านในช่วงนั้น ต้องบอกว่าสาหัสสากรรจ์พอสมควร น้ำาหนักดิฉันลดลงไป 6-7 ก.ก. ภายในระยะเวลาเดือนกว่าๆ
เพราะตัวดิฉันป่วยต้องเข้าโรงพยาบาล พอออกจากโรงพยาบาลปุ๊บ ก็ลุยทำาร้านปั๊บ ซ้ำาร้ายก็มาพบว่าตัวเองมีภาวะข้อกระดูกสะโพกหลวม
อีก ปวดร้าวลงขาจนแทบเดินไม่ได้ เพราะยกของหนักมากเกินไป เมื่อนึกย้อนไปถึงตอนนั้น ก็รู้สึกขำาดี เพราะไม่รู้ว่าตัวเองผ่านมาได้
อย่างไร น่าแปลกที่ไม่มีคำาว่าท้อแท้เกิดขึ้นในใจสักคำา ดิฉันคิดแค่ว่า เราต้องเดินต่อไปข้างหน้าให้ได้ สู้ๆ
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เปิดกิจการ
ไม่ว่าสิ่งใดก็ตาม จุดเริ่มต้นมักจะเป็นงานหนักที่สุดเสมอ ดิฉันเริ่มกิจการจากไม่มีฐานลูกค้าในมือเลยสักคนเดียว เรียกได้ว่าเริ่ม
ต้นนับจากศูนย์จริงๆ มาค่อยๆ สร้างเอา เพราะต้องการทดสอบตัวเองด้วยว่าจะทำาได้แค่ไหน ผลการทดสอบคือความพอใจของลูกค้า
เปิดร้านเดือนแรกสื่อโฆษณาและเว็บไซต์ของร้านเสร็จเรียบร้อยดี แต่โทรศัพท์ร้านยังไม่มาติดตั้ง ดิฉันแก้ปัญหาโดยให้ช่างจากเทเลคอม
ช่วยโอนสายเบอร์ร้านพ่วงกับเบอร์มือถือ เมื่อมีเวลาว่างก็เดินแจกใบปลิวตามบ้านเองบ้าง เอาไปวางตามร้านอาหารและร้านค้าต่างๆ บ้าง
ทำาบัตรกำานัลใบละ 5€ แจกไปทั่ว เพื่อดึงดูดให้ลูกค้ามาลอง แต่ที่ไม่ทำาคือ ลดราคาเพื่อเรียกลูกค้า
หลายคนถามว่า การให้บัตรกำานัลกับการลดราคาต่างกันตรงไหน สำาหรับดิฉันต่างค่ะ การให้บัตรกำานัลลูกค้ามานวดถ้าพอใจ
ก็จะกลับมาใช้บริการอีกโดยไม่มีข้ออ้างเรื่องราคาเพราะได้ใช้สิทธิ์ส่วนลดครั้งนั้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เรียกว่า ครั้งเดียวจบ! แต่การให้
ส่วนลด มักจะมีดราม่าเรื่องราคาตามหลังมาเสมอว่าเคยนวดราคานี้ เมื่อกลับมาใช้บริการครั้งต่อไป จะรู้สึกไม่อยากจ่ายแพงขึ้น ความจริง
แล้วทั้งสองอย่างนี้เป็นการดึงดูดใจในด้านราคาเหมือนกัน ต่างกันเพียงแค่วิธีการ
ช่วงสามเดือนแรก บรรยากาศในร้านยังเงียบเหงา มีลูกค้าบ้างประปราย บางวันก็ไม่มีเลย ตอนนั้นดิฉันค่อนข้างเครียด เพราะ
ต้องเอาเงินส่วนตัวมาจ่ายค่าเช่าร้าน เกิดความกดดันรอบด้าน เข้าเดือนที่ 4 กิจการเริ่มดีขึ้น เพราะคนพูดกันปากต่อปาก รายได้เริ่มเพียง
พอกับรายจ่าย ในราวเดือนที่ 6-7 ก็เริ่มเห็นกำาไรงอกเงยขึ้นมาบ้างเล็กน้อย
เมื่อมีจำานวนลูกค้ามากขึ้น บางครั้งก็มีนัดซ้ำา หรือลูกค้าประเภทคู่ ดิฉันจะใช้บริการพนักงานนวดแบบฟรีแลนซ์ (Selbstandig)
มาช่วยเพื่อให้เราสามารถรับลูกค้าได้มากขึ้น อย่างไรก็ดี ดิฉันก็ยังยืนพื้นนวดเองเป็นหลัก เพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายของร้าน ไม่ให้สูงเกินไป
โดยไม่จำาเป็น

การทำาบัญชี
เรื่องบัญชีของร้าน ดิฉันทำารายรับ-รายจ่ายของร้านเองทุกวัน และจ้างที่ปรึกษาทางด้านภาษี (Steuerberater) ด้วย เพื่อให้เขา
ช่วยดูแลรายละเอียด และเอกสารต่างๆ ที่ยุ่งยากซับซ้อนให้ ข้อนี้ดิฉันขอแนะนำาให้ทุกท่านที่คิดจะเปิดร้านต้องมีที่ปรึกษาค่ะ เขาจะให้
ข้อมูลและคำาแนะนำาด้านภาษีให้แก่เราได้ดีมากๆ หลายอย่างเราไม่รู้มาก่อน และทำาให้เราไม่มีปัญหากับสรรพากรในภายหลังด้วยค่ะ

การโฆษณา
โชคดีที่ดิฉันทำาแบบสอบถามสุขภาพลูกค้าก่อนเข้ารับการนวด ในหัวข้อสุดท้ายจะเป็นคำาถามเกี่ยวกับวิธีที่ลูกค้าพบเจอร้าน
เราว่าผ่านสื่อใด ผลออกมาว่า ประมาณ 95% รู้จักร้านดิฉันจากอินเตอร์เน็ต ดิฉันจึงพุ่งเป้าการทำาโฆษณาผ่านอินเตอร์เน็ต ไม่ว่าจะเป็น
Search Engine ต่างๆ และโซเชียลเน็ตเวิร์ค ซึ่งได้ผลดีทีเดียว สังเกตจากจำานวนลูกค้าเพิ่มมากขึ้นในระยะเวลาอันสั้น
อย่างไรก็ดี การโฆษณาแต่เพียงอย่างเดียวไม่ใช่เหตุผลหลักที่จะทำาให้ร้านของเราเติบโตได้อย่างยั่งยืน สิ่งที่สำาคัญที่สุด คือ การ
“นวดด้วยใจ” ให้กับลูกค้าทุกคนที่มาใช้บริการ รวมทั้งการความสำาคัญกับความสะอาดและใส่ใจความต้องการของลูกค้าอย่างจริงจัง ทุก
กระเบียดนิ้วเราทำาดีที่สุดด้วยหัวใจ ส่วน “คุณภาพ” ดีมากน้อยแค่ไหน ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของให้ลูกค้าตัดสินเอง
ปัจจุบัน Nalin Massage and Spa เปิดมาเข้าปีที่สามแล้วค่ะ ทุกวันนี้งานไม่ขาดมือ บางวันไม่มีนัดว่างให้ลูกค้า ถึงขั้นว่าวัน
ไหนลูกค้ายกเลิกนัด ดิฉันก็แอบดีใจที่จะได้พักบ้าง บางครั้งดิฉันก็นึกแอบขำาตัวเองอยู่เหมือนกัน สรุปแล้วเรามีตำาแหน่งหน้าที่อะไรในร้าน
กันแน่ เพราะทำาทุกอย่างเองทั้งหมด ตั้งแต่ปัดกวาดเช็ดถู ขัดห้องน้าำ ต่อเฟอร์นิเจอร์ ซ่อมแซม ต้อนรับ บัญชี งานบริหาร และนวดเองด้วย
เส้นทางธุรกิจของดิฉัน เหมือนการเดินขึ้นบันได ค่อยๆ ขึ้นอย่างระมัดระวังทีละก้าว ดิฉันชอบล้มลุกคลุกคลานด้วยตัวเองค่ะ เพราะ
แต่ละ
ประสบการณ์ไม่ว่าจะดีหรือร้าย มักมีบทเรียนที่มีค่าแอบแฝงอยู่เสมอ มีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเคยกล่าวไว้ว่าใช้ชีวิตแบบ
ก้าวกระโดดหรือเติบโตเร็วเกินไปนั้นอันตราย ทำาให้มีเวลาน้อยที่จะเรียนรู้ปัญหา ซึ่งดิฉันก็เชื่อและยึดถือเช่นนั้นมาตลอด
ณ จุดนี้ ดิฉันพอใจกับชีวิตในแบบของตัวเองที่ได้เป็นทั้ง “นายและขี้ข้าตัวเอง” ตามที่ฝันไว้
ขอเป็นกำาลังใจให้ทุกคนและทุกๆ การเริ่มต้นนะคะ
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การปรับตัวเข้าสู่การทำงานกับคนเยอรมัน
- ประสบการณ์ส่วนตัว
โดย เจงกิสข่าน
“เยอรมนี”
พอเอ่ยชื่อประเทศนี้แล้ว ถามว่ารู้จักไหม ฉันก็รู้จัก แหม... ก็ออก
จะดัง ทั้งฟุตบอล ทั้งรถยนต์ยี่ห้อดังทั้งหลายที่มาจากที่นี่ แต่หาก
ถามว่าฉันเคยคิดไหมว่าจะได้มาอยู่ถาวรที่นี่ บอกเลยว่าไม่เคยคิด
ตั ว ฉั น เองคิ ด เสมอว่ า เราคงไม่ ไ ด้ อ ยู่ ห รื อ ทำ า งานที่
ประเทศไทย เพราะโดยนิสัยส่วนตัวแล้ว ฉันเป็นคนที่ไม่เหมาะจะ
อยู่และทำางานที่นั่นเท่าไรนัก คิดเอาเองว่าคงได้ไปอยู่ประเทศที่ใช้
ภาษาอังกฤษกัน ก็อุตส่าห์รา่ำ เรียนมาเยอะแยะเสียขนาดนั้น จนถึง
ขั้นหนังสืออ่านเล่นก็ยังเลือกอ่านภาษาอังกฤษเลยทีเดียว
แต่แล้ววันนึงกามเทพก็ออกฤทธิ์แผลงศร จนฉันต้อง
ย้ายประเทศมาอยู่ที่เยอรมนี พอมาอยู่ที่นี่ ก็ต้องพยายามปรับ
ตัว ทุกอย่างมันช่างแตกต่างจากสิ่งที่เราคุ้นเคย รู้สึกว่ายาก ทั้งคน
ทั้ งภาษา ฉันถามตัวเองเสมอ ว่ามาทำาไม? ทำาไมเราถึงต้องทิ้ง
ชีวิต (ที่ตัวเองคิดเสมอว่า ‘ดี’) ที่คุ้นเคยแล้วมาอยู่ที่นี่? ทำาไมเรา
ไม่ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ในประเทศที่สาม? ที่ๆ เราจะได้เริ่มต้นใหม่ไป
พร้อมๆ กัน แต่คิดแล้วก็ได้คาำ ตอบว่า การเริ่มใหม่คนเดียวก็ยาก
มากพอแล้ว ถ้าต้องเริ่มใหม่ทั้งคู่อาจจะรับไม่ไหวทั้งสองคนเลยก็ได้
เลยบอกกับตัวเองว่า เอาก็เอา ลองดูซักตั้ง อย่างมากก็กลับบ้าน
พอมาอยู่จริงๆ มันยากกว่าที่คิดไว้เสียอีก การต้องมา
อยู่กับคนต่างวัฒนธรรมไม่ใช่เรื่องง่ายเลย พูดอะไรทีก็เข้าใจกันไป
คนละทาง ภาษาก็ยาก ซึ่งต้องบอกเลยว่าฉันโชคดีที่สามีช่วยเต็ม
ที่ในการที่อยากจะให้เราพูดและสื่อสารกับทุกคนได้ เราจึงเปลี่ยน
ภาษาที่ใช้คุยกันจากอังกฤษเป็นเยอรมัน ยกเว้นเวลาโมโห ขอใส่
ภาษาที่ถนัดแล้วกันทั้งอังกฤษทั้งไทยใส่เข้าไป จะเข้าใจแค่ไหนก็ไม่
สนล่ะ (ฮา)
เรื่องนี้บอกเลยว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกมาก เพราะทำาให้ภาษา
เยอรมันของฉันพัฒนาขึ้นเร็วมาก และสามารถพูดสื่อสารกับคน
อื่นๆ ได้อย่างสบาย โดยไม่ต้องรอสามีทำาให้ และก็ให้ผลดีมาจนทุก
วันนี้

พอได้ภาษาแล้ว ที่นี้ฉันก็เริ่มอยากทำางาน ว่าแต่จะเริ่ม
ตรงไหนดี? นับเป็นโชคดีอย่างหนึ่งของฉันและสามีที่อยู่เมืองใหญ่
เลยเริ่มลองหางานดู นับว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ เพราะตอนอยู่
เมืองไทยไม่เคยต้องหา งานเดินเข้ามาหาเอง แต่อยู่ที่นี่จะรอให้งาน
เดินเข้ามาแบบนั้นดูท่าจะยาก โชคดีที่หาอยู่ไม่นานนักก็ได้งาน ถึง
แม้จะไม่ใช่งานดีเลิศอะไร แต่ก็ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี พอทำางาน มี
รายได้ ฉันก็เป็นตัวของตัวเองมากขึ้น
สังคมการทำางานที่นี่เป็นอย่างไร? ตัวฉันเองแทบไม่ค่อย
ได้ยุ่งด้วยเท่าไรนักนอกจากพ่อแม่พี่น้องสามีและกับสามีเพื่อนๆ
ซึ่งก็ไม่ใช่สังคมการทำางาน ตอนที่อยู่เมืองไทย เคยทำางานกับคน
เยอรมันมาบ้าง แต่ไม่ค่อยได้สังคมกับพวกเขาเท่าไร เพียงแค่ติดต่อ
คุยงานเท่านั้น ซึ่งก็มีทั้งคนพูดดีและพูดไม่ดี มีทั้งคนที่ให้เกียรติเรา
ซึ่งเป็นคนไทยและคนที่ไม่ให้เกียรติคนไทยโดยรวมก็มี เจอมาแล้ว
คนที่พูด F***ใส่ทั้งๆ ที่เราเป็นผู้หญิง และเป็นการคุยงานกันครั้ง
แรก แน่นอนว่าที่ต้องทะเลาะกันฉันก็ทำามาแล้ว เพราะฉันไม่ใช่คน
ยอมคน ให้รู้ไปว่าฉันทำางานก็มีวันหยุดเหมือนกัน ไม่ใช่ต้องนั่งรอ
เฝ้างานให้พวกท่านทั้งหลายตลอดเวลา ซึ่งหลังจากนั้นเขาเปลี่ยน
พฤติกรรมที่มีต่อฉันโดยสิ้นเชิง พูดจาให้เกียรติกันมากขึ้น ไม่ตามจี้
ฉันเหมือนแต่ก่อน แสดงให้เห็นว่า เราได้รับการยอมรับมากขึ้นอีก
ขั้นหนึ่งจากการทำางานในหน้าที่ของตัวเอง
แต่การเริ่มงานที่เยอรมนีไม่ใช่เรื่องง่าย และเพื่อนร่วม
งานชาวเยอรมันที่นี่ก็ไม่เหมือนที่เคยเจอที่เมืองไทย จะว่าไป คน
เยอรมันก็เหมือนคนประเทศตะวันตกอื่นๆ หรือทุกประเทศแม้แต่
ประเทศไทย ที่มีทั้งคนดีที่ให้เกียรติคนอื่นและคนที่ดูถูกคนอื่น
ที่ไม่ใช่คนประเทศเดียวกับตน การเริ่มงานที่นี่ในฐานะที่เป็นคน
เอเชียผมดำาก็เจอปัญหาเดิมๆ คือเจอทั้งเพื่อนร่วมงานที่ดี พร้อม
ให้ความช่วยเหลือและให้ความเป็นกันเอง และที่ไม่ดีคือชั้นเจ๋งกว่า
แต่ขอบอกเลยอย่ากลัว ท่องไว้ เราเองก็ไม่ด้อยกว่าใคร มิเช่นนั้น
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เขาคงไม่รับเราเข้าทำางาน นับว่าเป็นโชคที่ฉันเจอคนดีเป็นส่วนใหญ่
เรามีหน้าที่ทำางานของเราไป เข้ากันได้ดีกับเจ้านายไม่มีปัญหา และ
มีอะไรก็คุยกัน คนที่ปรับตัวเข้าหาลำาบากน่าจะเป็นเพื่อนร่วมงาน
บางคนมากกว่า โดยเฉพาะคนที่ตาำ แหน่งเดียวกับเรา
สิ่งที่ฉันรู้สึกคือ คนเยอรมันที่นี่ทาำ งานด้านเดียว และไม่
ค่อยชอบการเปลี่ยนแปลงหรือได้งานเพิ่มเท่าไรนัก ไม่เหมือนกับ
คนไทยที่มีการเปลี่ยนงานสลับงานกันอยู่เรื่อยๆ ที่นี่พอทำางานไป
มีการปรับเปลี่ยนเพิ่มงานให้ ฉันจะรู้สึกดีที่มีการมอบหมายงาน
เพิ่ม เพราะถือว่าเป็นการให้ความไว้วางใจมากขึ้นถึงแม้จะไม่ใช่การ
เลื่อนตำาแหน่งโดยตรงแต่ก็หวังว่าจะต้องตามมา ในขณะที่เพื่อน
ร่วมงานกลับไม่ชอบใจ บ่นตลอดเวลาว่าจ้างเขามาในตำาแหน่งนี้ แต่
เอางานในตำาแหน่งที่สูงกว่ามาให้เขาทำาได้อย่างไร
เมื่อมีความรับผิดชอบเพิ่ม งานเดิมที่เคยทำาก็เริ่มทำาไม่
ไหว ฉันจึงต้องมีการขอความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงาน แต่สิ่งที่
ได้รับกลับมาคือความไม่พอใจที่เขาจะต้องมาทำางานให้เรา จนเรา
ต้องขอความช่วยเหลือจากหัวหน้า แต่กลับทำาให้สถานการณ์แย่ลง
ไปอีก เพราะเหมือนทำาให้เขาเสียหน้า แต่จะให้ทำาอย่างไรได้ในเมื่อ
คุณไม่ยอมรับความรับผิดชอบเพิ่ม สิ่งที่ได้เพิ่มคืองานเดิมๆ ที่เพิ่ม
ขึ้นก็เท่านั้น สิ่งที่ตามมาหลังจากนั้นก็เลยกลายเป็นความมึนตึงที่
ได้จากเพื่อนร่วมงานบางคน ฉันก็ได้แต่ทาำ ใจ ก้มหน้าก้มตาทำางาน
ของตัวเองไป
อีกเรื่องของสังคมการทำางานที่เยอรมนีที่ไม่เหมือนที่
เมืองไทย แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงก็ว่าได้ ก็คือการแยกกันชัดเจน
ระหว่างเพื่อนร่วมงานกับเพื่อนส่วนตัว จากประสบการณ์ในการ
ทำางานของฉัน คนเยอรมันเขามาทำางานกันจริงๆ ทำาเสร็จก็แยก
ย้ายกลับบ้าน อาจมีคุยเล่นกันบ้างแต่น้อยมาก นอกเวลางานก็ตัว
ใครตัวมัน ทุกคนอยากกลับไปหาครอบครัว (อาจเป็นเพราะเพื่อน
ร่วมงานของฉันมีครอบครัวแล้วเป็นส่วนใหญ่) ซื่งสำาหรับตัวฉัน นับ
ว่าเป็นเรื่องที่ต้องปรับตัวเยอะมากจริงๆ
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ฉันเคยชินกับสังคมการทำางานแบบที่เมืองไทยที่มีการ
พูดคุยหยอกล้อกัน คุยกันบ้าง ทุกคนรับผิดชอบงานของตัวเอง แต่
พอตกเย็นก็ไปหาอะไรทานด้วยกันบ้าง ปกติฉันเป็นคนติดเพื่อน
มาก ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเรียน หรือเพื่อนร่วมงาน ฉันจึงรู้สึกว่าเมื่อ
มาอยู่และทำางานที่เยอรมนี ฉันมีแค่ตัวฉันกับสามีเพียงสองคนเท่า
นั้นจริงๆ
ในเรื่องสังคมการทำางานแบบนี้ ฉันจึงได้แต่ปรับตัว
ทุกอย่างล้วนกลับมาสู่คำาว่า ปรับตัว ปรับตัว และปรับ
ตัว ฉันตั้งคำาถามกับตัวเองตลอดเวลาว่าทำาไมต้องทำาให้ชีวิตตัวเอง
ยากขนาดนี้? คำาตอบที่ได้ก็คือ เพราะศรที่กามเทพแผลงออกมา
นั่นเอง สามีแสดงให้เห็นว่าฉันเป็นคนสำาคัญสำาหรับเขา และตลอด
เวลาที่อยู่ด้วยกันมา เขามีความสม่ำาเสมอ อะไรที่เขาเคยทำาให้ เขา
ก็ยังคงทำาให้เหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยน และที่สำาคัญก็คือชีวิตน้อยๆ
อีกชีวิตที่เกิดจากเราสองคนที่ทำาให้ชีวิตเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง ซึ่งก็
ต้องปรับตัวอีกอยู่ดี
การปรั บ ตั ว แต่ ล ะครั้ ง แต่ ล ะที ก็ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ แ ตก
ต่างกัน เราทุกคนต่างกัน การปรับตัวหรือวิธีปรับตัวของแต่ละ
คนก็ต่างกัน และขึ้นอยู่กับคนรอบตัวของเราด้วย ว่าเขาให้การ
สนับสนุนหรือช่วยเหลือเรามากน้อยเพียงใด แต่เมื่อตัดสินใจลงเรือ
ลำาเดียวกันแล้วก็อย่ายอมแพ้กันง่ายๆ ขอให้สู้กันซักตั้งก่อน ฉันเชื่อ
ว่าทุกคนทำาได้เหมือนกับที่ตัวเองทำาได้มาแล้ว

บทเรียนสำ�คัญของชีวิตแปดประก�ร
โดย ปิยสีโลภิกขุ

1. ‘ใจ’ เป็นสิ่งที่เชื่อถือไม่ได้ อารมณ์และความรู้สึกเปลี่ยนแปลงไปตามเงื่อนไขและปัจจัยต่างๆ วันหนึ่งเรารู้สึกกับคนอย่างหนึ่ง แต่อีก
วันอาจรู้สึกตรงกันข้าม ขึ้นๆ ลงๆ อยู่ตลอด ดังนั้นจึงไม่ควรวางใจในความรู้สึกของตัวเอง อย่าเชื่อใจตัวเองมากเกินไป เพราะถ้าเชื่อ
ก็อาจถูกลากให้ทาำ อะไรตามอารมณ์เรื่อยไป
2. เรามักจะต้องเจอกับสิ่งที่ไม่คาดคิดเสมอ ไม่ว่าจะเตรียมตัวให้ดีอย่างไรก็ตาม ชีวิตก็ต้องมีสิ่งที่ไม่คาดฝันมามอบให้ เราต้องเตรียม
ใจที่จะยอมรับมัน แต่ขณะเดียวกันก็อย่าใช้ชีวิตด้วยความวิตกกังวล อะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิด จะมัวกังวลถึงแต่เรื่องอนาคตคงไม่มี
ประโยชน์อะไร สู้ทาำ ปัจจุบันให้เป็นสุขจะดีกว่า
3. เราจะต้องพลัดพรากจากสิ่งที่มีอยู่และจะได้ในสิ่งที่ไม่อยากได้ ไม่มีใครในโลกนี้ที่ได้เจอสิ่งที่ชอบใจมากกว่าที่ไม่ชอบใจ ต่อให้รา่ำ รวย
โภคทรัพย์หรือมีอาำ นาจมากเพียงใด ก็ต้องมีสิ่งที่ไม่ชอบใจเกิดขึ้น ทุกสิ่งที่มีอยู่ในวันนี้ สักวันต้องพลัดพรากไป แม้แต่ตัวเราเองก็ไม่
อาจอยู่ตลอดกาล จะยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใด ก็ต้องเตือนตัวเองว่าชีวิตเป็นเรื่องชั่วคราว
4. ถ้ามัวแต่คิดเปรียบเทียบกับคนอื่น จะหาความสุขไม่เจอ คนเราต่างมีวิถีเป็นของตน จะเอาไปเทียบกับคนอื่นไม่ได้ หากขืนเทียบ ตัว
เราเองก็ต้องเป็นทุกข์ หากเขาดีกว่าก็น้อยใจเสียใจ หากเราดีกว่าก็ผยองลำาพองตน ขึ้นๆลงๆกับการเปรียบเทียบกับสิ่งที่อยู่นอกตัว
ทำาให้ละเลยความสุขกับสิ่งที่มีอยู่ตรงหน้า
5. ความผิดหวังหรือความล้มเหลวอาจนำามาซึ่งสิ่งที่ดีกว่า ชีวิตเป็นไปตามครรลองธรรมชาติ มีขึ้นมีลง มีเกิดมีดับ วันนี้พลาดหวัง แต่
อาจเป็นพลังให้พบกับความสำาเร็จในวันหน้า คนที่ประสบความสำาเร็จส่วนใหญ่ ล้วนแต่เคยล้มเหลวมาก่อนทั้งนั้น แทนที่จะท้อแท้
ไปกับความล้มเหลว เราควรถือเป็นโอกาสพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นจากข้อบกพร่องทั้งหลาย
6. ชีวิตนี้หนีคำานินทาไปไม่พ้น ไม่ว่าจะทำาอะไรต้องมีทั้งคนที่ชอบและไม่ชอบ รวมทั้งคนที่รู้สึกเฉยกับการกระทำาของเรา ดังนั้น อย่า
คาดหวังให้คนทั้งโลกยอมรับเรา คำานินทาว่าร้ายเป็นเรื่องปกติที่ต้องเจอ เราควรจะหาประโยชน์จากเสียงนินทามากกว่าจะรู้สึกเจ็บ
ปวดไปกับมัน
7. ความสุขที่แท้จริงเป็นสิ่งเรียบง่าย เรามักจะคิดว่าต้องมีอะไรให้ครบตามที่คิดฝันจึงจะมีความสุขสมบูรณ์ แต่ยิ่งวิ่งตามหาความสุข
มากเท่าไร ความสุขก็ยิ่งห่างไกลออกไปเท่านั้น หากหยุดวิ่งแล้วมองชีวิตตามที่เป็นจริง เราย่อมพบว่าความสุขอยู่ใกล้ตัวกว่าที่คิด
8. ใจที่เห็นแก่ตัวเป็นใจที่ทุกข์ง่าย สุขยาก หากมองทุกอย่างโดยยึดตัวเองเป็นที่ตั้ง มุ่งแต่จะเอาโดยไม่คิดที่จะให้ จิตใจย่อมคับแคบ
ลงทุกที ด้วยความคิดวนเวียนอยู่กับตัวกูของกู คนอื่นจะมีความสุขก็ไม่พอใจเพราะนั่นไม่ใช่ความสุขของเรา คนที่มองเห็นความ
ทุกข์ของคนอื่นและพยายามช่วยเหลือ ย่อมมีจิตใจเปิดกว้าง เห็นคนอื่นมีความสุขก็พลอยสุขไปด้วย ไม่ได้คิดระแวงว่าเขาจะมาเอา
เปรียบ ชีวิตจึงมีความสุขได้ง่าย เพราะมีความสุขของคนรอบตัวให้ชื่นชมยินดี
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กิจกรรมดี ดี

โครงการสมุดลายมือ “มือน้อยๆ ร้อยถ้อยคำ ร้อยสานฝัน”

โครงการสมุดลายมือ “มือน้อยๆ ร้อยถ้อยคำา ร้อยสานฝัน” คือ โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีและความอบอุ่นใน
ครอบครัว พร้อมกับส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเรียนรู้ทักษะการเขียนภาษาไทย เข้าถึงภาษาและวัฒนธรรมไทย ส่งเสริมการพัฒนาทั้ง
กายและใจ เกิดความภาคภูมิใจในความสามารถของตน
โครงการสมุดลายมือเกิดขึ้นจากแรงบันดาลใจของคุณแม่ท่านหนึ่งที่ทำากิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับ “ภาษาไทยและวัฒนธรรม
ไทย” มาตลอดในช่วงระยะเวลาที่พาำ นักอยู่ในประเทศเยอรมนีจนถึงทุกวันนี้ และด้วยความร่วมมือของคุณพ่อคุณแม่หลายท่านที่คิด
เหมือนกันว่า สมุดลายมือนี้คือที่ระลึกแห่งความเพียรพยายาม ที่ลูกฝึกหัดอ่านเขียนภาษาไทยแต่เล็ก นอกจากนั้น ลูกยังจะเห็นว่ายังมี
เพื่อนๆ ในต่างแดนอีกทั่วประเทศ ที่เรียนภาษาแม่เช่นเดียวกับเขา
และแล้ว เรามาทำาความรู้จักกับคุณลีน่า – จุไรวรรณ เคอร์เนอร์ ทีมงานฝ่ายส่งเสริมกิจกรรมครอบครัวของสมาคมธารา
เจ้าของโครงการนี้กันนะคะ
ดิฉันดีใจที่เกิดเป็นคนไทย และรักประเทศไทยมาก ดิฉันความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ที่เรามีภาษาอันแสนไพเราะเป็นของ
เราเอง มีวัฒนธรรมไทยที่สวยงาม มีอาหารอร่อยและอุดมสมบูรณ์ เมื่อดิฉันมีลูกสาวสองคนเป็นฝาแฝด ก็เริ่มคิดว่าจะถ่ายทอดสิ่งเหล่านี้
ให้ลูกฝาแฝดได้รับรู้และภูมิใจความเป็นไทยไปพร้อมกับตนเองได้อย่างไร
สิ่งแรก ดิฉันคิดว่า “ภาษา” เป็นสิ่งสำาคัญในการสื่อสารและถ่ายทอดความรู้สึกทุกสิ่งทุกอย่างได้ดี ลูกจะต้องพูด เขียน เรียน
ภาษาไทยกันก่อน เมื่อลูกเข้าใจภาษาไทยได้ดี ความสนใจในเรื่องต่างๆ ก็จะตามมาเป็นลำาดับ ไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมไทย ดนตรีไทยและ
ประวัติศาสตร์ไทย ดิฉันจึงเริ่มสอนภาษาไทยให้ลูกที่บ้านพร้อมกับสอดแทรกวัฒนธรรมไทยไปด้วย สอนให้ลูกเรียนรู้ ปฏิบัติ ฝึกฝน อดทน
ต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้น ในขณะที่ลูกก็เติบโตมาในวัฒนธรรมเยอรมันของพ่อ ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายเลยสำาหรับการสอนเด็กสองภาษา
และสองวัฒนธรรมที่แตกต่างกันมาก แต่ก็นับว่าความพยายามของดิฉันประสบผลสำาเร็จ ทุกวันนี้ ลูกสาวฝาแฝดทั้งสองคนสื่อสารด้วย
ภาษาไทยได้ดี อ่านออกเขียนได้ รวมทั้งยังมีความสามารถพิเศษในการแสดงนาฏศิลป์ไทย รวมทั้งทำาอาหารไทยได้ด้วย
นอกจากสอนลูกของตัวเองแล้ว ดิฉันได้เข้าร่วมกับกลุ่มครูอาสาสมัครสอนภาษาไทยที่วัดให้แก่เด็กๆ หลายคนที่ติดตามพ่อแม่
มาทำาบุญ จนถึงปัจจุบันนานถึง 8 ปีแล้ว นับว่าเป็นเรื่องน่ายินดีที่ได้เห็นว่าเรามีเด็กลูกครึ่งหรือเด็กไทยที่อยู่ในต่างแดนที่เข้าใจ ฟังพูดอ่าน
เขียนภาษาไทยได้เป็นจำานวนมากขึ้น
สืบเนื่องจากการที่พำานักอยู่ในเยอรมนีมาเป็นเวลากว่าทศวรรษ ดิฉันพบว่าสังคมเยอรมันให้ความสำาคัญกับสถาบันครอบครัว
มาก วัดหยุดสุดสัปดาห์เป็นเสมือนวันครอบครัว พ่อแม่นิยมพาลูกทำากิจกรรมต่างๆ เช่น การเดินป่าชมธรรมชาติ การปั่นจักรยาน ว่ายน้ำา
วาดภาพ เล่นดนตรี ฯลฯ กิจกรรมต่างๆ ที่ทาำ ร่วมกันนี้ทาำ ให้พ่อแม่และลูกกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกัน และสามารถถ่ายทอดความรัก
ความผูกพันให้แก่กันและกันได้
ดิฉันจึงเห็นว่า การจัดทำาโครงการสมุดลายมือ สามารถเชื่อมทั้งสองสิ่งนี้เข้าด้วยกัน คือส่งเสริมภาษาไทยไปพร้อมกับการทำา
กิจกรรมร่วมกันของคนในครอบครัว ดิฉันจึงขอเชิญชวนให้คุณพ่อคุณแม่ทุกท่านร่วมกันส่งเสริมให้เด็กๆ ขีดเขียนเรื่องราว เล่าสู่กันฟัง
ด้วยลายมือของตนเอง แล้วเย็บเล่มเพื่อเป็นที่ระลึกในวัยเด็กกันค่ะ

โครงก�รสมุดล�ยมือ หมดเขตรับข้อเขียนจ�กเด็กๆ สิ้นเดือนมิถุน�ยน ศกนี้ค่ะ
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การทำงานและกิจกรรมของสมาคมธาราปี 2561 จนถึงปัจจุบัน
• วันที่ 9 มิถุนายน 2561
คุณอรดี ไคลุส เข้าร่วมงานประชุมสัมมนาของเครือข่ายหญิงไทยในยุโรปที่เมืองฮัมบวร์ก ในหัวข้อ ”เพื่อรักเพื่อสุข พบรักเลี่ยงยักษ์
เมื่อกลับเมืองไทย” หลังจากเข้าประชุมได้มีโอกาสเข้าพบนายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต อธิบดีกรมกิจกรรมสตรีและสถาบันครอบครัว
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และคณะ เพื่อขอข้อมูลและปรึกษาในการหาแนวทางจัดทำาโครงการและการทำางาน
ร่วมกันระหว่างสมาคมธาราและกระทรวงฯ

• วันที่ 14-16 มิถุนายน 2561
การประชุมสามัญประจำาปีของสมาคมธารา และสัมมนาในหัวข้อ “สิทธิประโยชน์ด้านสวัสดิการสังคมและกฏหมายแรงงานเยอรมัน”
ที่เมืองฮัมบวร์ก โดยได้รับเกียรติจากคุณคณิน บุญญะโสภัต ผู้แทนเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน และคุณสเตฟาน โครห์น กงสุล
กิตติมศักดิ์ ณ นครฮัมบวร์ก มาร่วมเปิดงานประชุม และมีวิทยากรชาวเยอรมัน คุณ Meinnolf Eierdanz จากหน่วยงานสวัสดิการ
เยอรมนี (Job Center) และคุณ Torsten Lauth ทนายความ มาบรรยายให้ความรู้พร้อมกับตอบคำาถามแก่ผู้ที่เข้าร่วมงาน การประชุม
สามัญฯ ครั้งนี้ได้รับเงินสนับสนุนโครงการจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ของประเทศไทย
• วันที่ 9 กรกฎาคม 2561
ตัวแทนสมาคมธาราเข้าร่วมประชุมวางแผนกิจกรรมและนโยบายการทำางานร่วมกันกับสมาพันธ์ครูไทยในสหพันธ์สาธารณเยอรมนี ที่
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก เพื่อรับฟังแผนการเตรียมการจัดงานประชุมสามัญประจำาปีของสมาพันธ์ครูไทยในยุโรปที่จะจัดขึ้นปลาย
เดือนพฤษภาคม 2562 ณ กรุงเบอร์ลิน นอกจากเข้าร่วมประชุมแล้วทางสมาคมธาราได้รับมอบเงินสนับสนุนจากกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก
เพื่อใช้จัดกิจกรรมของสมาคมในโอกาสต่อไป

• วันที่ 7-9 กันยายน 2561
คุณสุชาดา ไบเยอร์, คุณอรดี ไคลุส และคุณนภาวรรณ โบรทเชอร์ ตัวแทนสมาคมธารา เข้าร่วมการประชุมเครือข่ายองค์กรการสวัสดิการ
สังคมในต่างประเทศ จัดโดยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณ กรุงเบอร์ลิน โดยมีพระโพธิคุณวิเทศน์ เจ้าอาวาสวัด
พุทธวิหาร เบอร์ลินเป็นประธานเปิดงาน นอกจากการประชุมแล้วยังมีพิธีมอบโล่อาสาสมัครดีเด่นแห่งชาติด้วย
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• วันที่ 6 ตุลาคม 2561
คุณจิระพรรณ ออคเคอร์ เหรัญญิกสมาคมธารา และคุณ
ยุพดี ฮีเมอร์ ได้เป็นตัวแทนสมาคมเข้าร่วมงานประชุม
ประจำาปีของ DaMigra e.V. ณ กรุงเบอร์ลิน

• วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
คุณจิระพรรณ ออคเคอร์ เป็นตัวแทนสมาคมร่วมงาน
“Mut Abschlussveranstaltung” จัดโดยองค์กร
DaMigra e.V. ที่เมือง Leipzig

• วันที่ 3 ธันวาคม 2561
คุณจิระพรรณ ออคเคอร์, คุณมลฤดี ชเตาฟ์, คุณ
เบญจวรรณ โบรดโชลล์ และคุณนาวิน รอคเคเฟลเลอร์
ตัวแทนสมาคมได้รับเชิญจากกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิกให้เข้า
ร่วมงานวันชาติที่โรงแรม Kempinski ณ นครมิวนิก

• วันที่ 8 – 9 มี.ค. 2562
คุณสุชาดา ไบเยอร์, คุณพรพรรณ วิงเคลมานน์ และสมาชิก
สมาคมธารา คุณศิรกานต์ ซีมูททีส, คุณธาราวดี, คุณฐิติพร
เลขะวัฒนะ, คุณสุมาลี บุญชัย, คุณเครือวัลย์ รีเซล และผู้
สนใจจากประเทศเยอรมันร่วม 32 ท่าน เข้าร่วมการประชุม
สัมมนา “วันสตรีสากล” ประจำาปี 2562 สำาหรับสตรีไทย
ในยุโรป ซึ่งจัดโดยชมรมสตรีไทยในฝรั่งเศส ในหัวข้อ “สตรี
ไทยในยุคโลกดิจิทัล” ที่โรงแรม Fairmont Monte-Carlo
ราชรัฐโมนาโก ทั้งนี้ มีชมรมและสมาคมสตรีไทยในยุโรป
กว่า 130 คนจาก 15 ประเทศเข้าร่วมงาน

• วันที่ 24-26 พฤษภาคม 2562
คุณสุชาดา ไบเยอร์ เข้าร่วมการประชุมสามัญและสัมมนา
ประจำาปี 2562 / 2019 นวัตกรรมชีวิต One Life, Two
Worlds ณ ห้องประชุมของ ศูนย์คริสตจักร เซ็นต์ โจเซฟ
นครซูริก สมาพันธรัฐสวิสเซอร์แลนด์ จัดขึ้นโดย เครือข่าย
หญิงไทยในยุโรป สมาคมไทย สวิสฯ ภาคกลาง สมาคมช้าง
เผือกและโรงเรียนช้างน้อย สมาคมแสงตะวันและโรงเรียน
อาทิตย์อุทัย ชมรมไทย สวิตเซอร์แลนด์และโรงเรียนไทย ส
วิสฯ อาคเนย์ ศูนย์ให้การปรึกษาแนะนำาและช่วยเหลือคน
ไทยในสวิตเซอร์แลนด์
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ก่อนจากฝากเตือน...
โดย บุญมา นอลล์

ฝากเตือนเรื่องโพสต์ลงโซเชียลมีเดีย อาทิ Facebook, Instagram, Twitter หรือ Line ว่า ปัจจุบันนี้ศาลเยอรมันยอมรับ
สำาเนา screenshot ของโพสต์เป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาคดีแล้วค่ะ
ขอยกตัวอย่างกรณีต่อไปนี้
สาวไทยชื่อ ก. ฟ้องเรียกเงินค่าเลี้ยงดูจากสามีชาวเยอรมันระหว่างแยกกันอยู่ก่อนหย่า แต่เจอสามีโต้ตอบโดยโชว์เอกสาร
screenshot จากโพสต์ขายของ pre-order ของสาว ก. ซึ่งศาลเยอรมันรับเป็นหลักฐาน ใน screenshot สาว ก. โฆษณาขายของ
pre-order ที่สาวๆ นิยมทำากันผ่านโซเชียลมีเดีย โดยโอ้อวดเพื่อให้น่าเชื่อถือว่าเดินทางระหว่างไทย - เยอรมนีทุก 2-3 เดือน พร้อมแปะ
รูปถ่ายสินค้าหลากหลายชนิดๆ และหลายชิ้นให้ดูว่าเหมือนขายสินค้ามืออาชีพและน่าเชื่อถือ
น่าเชื่อถือจริงๆ ค่ะ คือศาลเยอรมันเชื่อ โดยค้านคำาฟ้องใน 2 ประเด็นคือ
1. สาว ก. มีรายได้เลี้ยงตัวเองได้จากการขายสินค้าผ่านโซเชียลมีเดีย โดยน่าจะมีรายได้ในระดับใกล้เคียงกับสามีหรือเพียงพอเลี้ยงดูตัว
เองโดยไม่ต้องพึ่งสามี
2. สาว ก. ไม่ได้มีถิ่นพำานักหลักอยู่ในเยอรมนี เพราะจากข้อมูลในโพสต์ สาว ก. เดินทางไปมาระหว่างไทย - เยอรมนีทุกๆ 2-3 เดือน
คำาฟ้องของสาว ก. จึงไม่อยู่ในการพิจารณาของศาลเยอรมัน พูดง่ายๆ คือ ต้องไปพึ่งกฎหมายไทยว่ามีข้อกำาหนดเรื่องเงินค่าเลี้ยงดู
ระหว่างแยกกันอยู่หรือไม่ — สาว ก. ย้ายออกจากบ้านที่อยู่กับสามีไปอยู่ที่อื่นโดยไม่แจ้งชื่อเข้าทะเบียนบ้านใหม่ เลยไม่มีหลักฐาน
ทะเบียนราษฎร์ยืนยันถิ่นที่อยู่หลัก หนังสือยืนยันการเดินทางเข้าออกประเทศไทยจากตม.ไทยอาจจะช่วยให้ข้อมูลได้ว่าอยู่เมืองไทย
นานกี่วัน แต่ก็ไม่ได้บอกว่ามีถิ่นพำานักหลักในเยอรมนี เพราะตม.เยอรมันไม่มีประทับตราเข้าออกหนังสือเดินทาง
มีประเด็นย่อยอีกว่า หลังแต่งงาน สาว ก. ไม่ได้ไปทำาเรื่องแจ้งเปลี่ยนนามสกุลที่อำาเภอที่เมืองไทย ทำาให้เอกสารฝั่งเยอรมันซึ่ง
เป็นนามสกุลตามสามีไม่ตรงกับเอกสารฝั่งไทยที่ยังเป็นนามสกุลเดิมก่อนแต่งงาน เกือบเจอข้อหาหลอกลวงเพิ่มอีกกระทง — ดังนั้น ใคร
ที่ยังไม่ทาำ เรื่องแจ้งแต่งหรือหย่าพร้อมเปลี่ยนนามสกุล ควรรีบไปทำาให้เรียบร้อย อย่าคิดว่าไม่ใช่เรื่องสำาคัญ
และอีกเกร็ดหนึ่งคือศาลเยอรมันแทบจะไม่รับฟังคำาให้การที่มีพื้นฐานมาจากวัฒนธรรมต่างชาติเลย เพราะมันไม่มีในบริบท
สังคมเยอรมัน เช่น “มีเงินใช้เพราะยืมเพื่อนหรือพี่น้องหยิบยื่นให้” เป็นต้น
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ปรัชญาในการใช้ชีวิตคู่จากทีมงานธารา

บอกรักกันทุกวันหรือบ่อยๆ ไว้ใจซึ่งกันและกัน มี
เวลาไปไหนมาไหนหรือทำากิจกรรมร่วมกันบ่อยๆ
เป็นที่ปรึกษาหรือปรับทุกข์ให้ซึ่งกันและกัน ใส่ใจ
กันและให้กำาลังใจกัน รวมทั้งใช้ชีวิตแบบเท่าเทียม
กัน คือไม่มีใครเหนือใคร เหมือนเราเป็นทีมเดียวกัน
ไม่โทษเมื่อมีใครทำาผิดพลาด
– ชนัฏฐา พลเดช (ปัท)

ให้เกียรติและ
ยอมรับฟัง หม
ั่นคอ
มีอารมณ์ขันแ
ละเข้าใจวัฒน ยให้กาำ ลังใจซึ่งกันและกัน
ธรรมไทย
– พัชฎาภรณ
์ ซัลลาค (เอ๋)

ในโลก ดังนั้น
ไม่มีบุคคลสมบูรณ์แบบ
้ จ าก กา รย อม รั บ
ค วา ม สุ ข จะ เกิ ด ขึ้ น ได
่สมบูรณ์แบบของ
ความต่างและความไม
อีกคน
(ยุ้ย)
– นิษฐ์นิภา เอ็กซ์เนอร์

การจะครองรักกันให้ยืนยาวต้องมีพื้นฐาน
ของการเอาใจเขามาใส่ใจเรา
เพราะเราต่างมาจากครอบครัวต่างวัฒนธร
รม ต่างความคิดกัน เมื่อจะ
ต้องมาอยู่ด้วยกันเราย่อมต้องปรับเปลี่ยนน
ิสัยต่างๆ เพื่อให้พบกันคนละครึ่งทาง รวม
ถึงการเข้าใจกัน ถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน ไว้ใจกั
น นับถือกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน และให้
อภัยกัน เมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทำาอะไรที่ผิดพล
าดไปก็พร้อมที่จะให้อภัยเสมอ เมื่ออภัยกั
น
แล้วก็อย่าเอาเรื่องเก่ามาพูดย้าำ ความผิดของ
อีกฝ่าย ลดความคาดหวังของคู่ครอง
ของตน มีอารมณ์ขันและพูดคุยเรื่องที่จรรโ
ลงใจ เพื่อสร้างความรักความอบอุ่นใน
ครอบครัวเรา เติมความหวานให้กันและกั
นเสมอ แล้วรักของเราจะไม่เก่าเลย
– อรอุมา โฮท์เดืร์ค (อร)

ความรัก คือสิ่งที่สวยงาม
เป็นหนึ่งในธรรมชาติที่สามารถเปลี่ยน
ู่กับความ
แปลงได้อยู่เสมอ เราจะปรับตัวเพื่ออย
ต้องยอมรับกัน
เปลี่ยนแปลงนั้นได้อย่างไรต่างหาก เรา
้ชีวิตคู่ร่วมกัน รู้จัก
และกัน เป็นสิ่งสำาคัญเบื้องต้นของการใช
งคุณ” จะสมบูรณ์แบบ
ให้อภัยและอย่าคาดหวังว่า “คู่ครองขอ
ด แม้แต่ตัวเราเองยังมี
เพราะไม่มีใครที่จะสมบูรณ์แบบไปทั้งหม
เข้าใจกัน ก็สามารถจัดการ
ทั้งจุดดีและไม่ดี และเมื่อเกิดปัญหาไม่
เป็นเรื่องปกติของการใช้
กับความขัดแย้งนั้นได้ ความขัดแย้งถือ
้เติบโต ความรักความ
ชีวิตคู่ และอย่าลืม”เสริมความรัก”ให
ัน การแสดงออกว่า
เข้าใจกัน การดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและก
่างสมา่ำ เสมอถือ
“รัก” และเห็นคุณค่าของกันและกันอย
่วยหล่อ
เป็นเรื่องสำาคัญ เพราะจะเป็นสิ่งที่จะช
เลี้ยงจิตใจของกันและกันทั้งสองฝ่าย
– จุไรวรรณ เคอร์เนอร์ (ลีน่า)
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