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ธาราสัมพันธ์
รวมบทความ เรื่องสั้น เพื่อสมาชิกและคนไทยในเยอรมนี
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เนื่องในโอกา พระราชพิธีบรมราชาภิเ ก พุทธ ักราช ๒๕๖๒ 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้ ยเกล้าด้ ยกระ ม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า มาคมธารา



5

 ในยุค มัยบริโภคนิยมที่เต็มไปด้ ยการแข่งขัน คุณค่าของคนนิยม ัดกันด้ ยจำาน นเงิน ข้า ของเครื่อง

ใช้ราคาแพง เพื่อแ ดงฐานะและค าม ำาเร็จในอาชีพ น้าที่การงาน การทำางานอา า มัครที่ไม่มีผลตอบแทน

เป็นตั เงิน จึงดูเ มือนเป็น ิ่งล้า มัย ตกยุค ดังจะเ ็นได้ ่า งานอา า มัครในปัจจุบัน ล้ นแต่มีบุคลากรเดิมๆ 

ที่ทำางานมาเป็นท รร  ามีคนรุ่นใ ม่เข้ามาร่ มงานได้ยากยิ่ง เป็นคำาถามข้อใ ญ่ ำา รับผู้เกี่ย ข้องทั้งภาครัฐ 

และ น่ ยงานอา า มัครเอง ่าจะทำาอย่างไรใ ้ดึงดูดใจคนรุ่นใ ม่ใ ้มาร่ มงานมากขึ้น

 เมื่อได้พูดคุยกับอา า มัคร ลายท่าน ิ่ง นึ่งที่เ ล่ารุ่นพี่พูดเ มือนกันคือ แม้ผลตอบแทนจากการ

ทำางานอา า มัครจะไม่เคยมาในรูปแบบของเงิน (อย่างดีก็มีค่าเดินทาง ค่าที่พักใ ้ อย่างร้ายก็ต้องค ักกระเป๋า

จ่ายเองทั้ง มดทั้ง ิ้น) แต่ ิ่งที่ได้นอกเ นือไปจากนั้นมีมากมายนับไม่ถ้ นทีเดีย  ไม่ ่าจะเป็นมิตรภาพ เพื่อน

ใ ม่ เรื่อยไปถึงการได้รู้จักคนใน ลาก ลาย าขาอาชีพที่จะทำาใ ้ ามารถต่อยอดไปได้อีก ลายๆ ด้าน ร มทั้ง 

ทัก ะการทำางานร่ มกันเป็นกลุ่ม การพูดในที่ าธารณะ การเป็นผู้นำา การใช้ ิลปะ าจาเพื่อโน้มน้า ใจและ/ รือ

เยีย ยาผู้อื่น ทัก ะการ างแผนเตรียมงานและแก้ปัญ าเฉพาะ น้า ฯลฯ ซึ่ง ากไปซื้อคอร์ เข้าอบรมเพื่อพัฒนา

ตั เองใน ั ข้อเ ล่านี้ก็ต้องเ ีย ตางค์ในราคา ูงมากทีเดีย   ที่ ำาคัญไม่แพ้กัน คือ ค ามรู้ ึกค ามภาคภูมิใจ 

ค ามรู้ ึก ่าตนเองมีคุณค่าที่ได้แบ่งปันช่ ยเ ลือผู้อื่น และทำาประโยชน์คืน ู่ ังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งใ ้กับคน

ไทยด้ ยกัน

 เพราะเราเชื่อ ่าการทำางานอา า มัคร เมื่อไม่มีผลตอบแทนเป็นเงิน ดังนั้น มันจะต้องใ ้ประ บการณ์

ที่ดี ใ ้ค าม ุข และ นุก พ กเราชา ธาราขอใ ้ ัญญา ่า ากคุณผู้อ่าน นใจในกิจกรรมอา า มัคร ารพัดด้าน

ที่พ กเรากำาลังดำาเนินการกันอยู่และตัด ินใจเข้ามาร่ มด้ ยแล้  อย่างน้อยที่ ุด คุณจะได้รับค าม ุข นุก นาน 

อิ่มเอมใจกลับไปอย่างแน่นอนค่ะ 

   ทั้งนี้ ขอบคุณ ำา รับคำาติชมและกำาลังใจต่อทั้ง มาคมธาราและ าร าร ัมพันธ์

  ในรอบปีที่ผ่านมา ฉบับนี้เรามุ่งเน้นเนื้อ าไปตาม ั ข้อการประชุม ามัญประจำาปีของเรา 

  อันได้แก่ “เมื่อครอบครั มีปัญ า ปรึก าใคร” จึงมีเนื้อ าเริ่มตั้งแต่การปรับตั เข้า ู่ ังคม

  เยอรมัน การเตรียมตั เมื่อท้อง ไปจนถึงเมื่อเกิดปัญ าขึ้นในครอบครั  เราจะ ามารถ

  ไปปรึก าและขอรับค ามช่ ยเ ลือจาก น่ ยงานใดได้บ้าง พร้อมกับบท ัมภา ณ์ของพี่รุ่น

  เก๋าและ มาชิกท่านอื่นๆ ที่น่า นใจ ยังคงมีครบครันเช่นเดิม

    ทีมงาน าร ารธารา ัมพันธ์น้อมรับค ามคิดเ ็น ข้อเ นอแนะ และ

   ยินดีที่จะได้ร่ มงานกับทุกๆ ท่านเช่นเคยนะคะ 

   

        โ ภาพร ค ร์ซ

         บรรณาธิการ

จากใจ บ.ก.
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ุชาดา ไบเยอร์ 
Suchada Beyer 

ประธาน 

1. Vorsitzende 

Paderborn

อรดี ไคลุ
Oradee Kailus 

รองประธาน

2. Vorsitzende

Hamburg

นิรัญ ากระ ัง 
Niran Kakrasung

ผู้ตร จ อบบัญชี 

Kassenprüfer

Frankfurt

จิระพรรณ ออคเคอร์ 
Chiraphan Ocker 

เ รัญญิก 

Kassenwart 

München

คณะกรรมการบริหารและทีมงาน
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ัน ิ า ์  นำา้ทิพย์
Wanwiwa Numtip

โครงการ เครือข่ายและงบประมาณ

München

มลฤดี ชเตาฟฟ์ 
Monludee Stauff 

ข้อมูลและ าร นเท  

ระบบเอก ารข้อมูล มาคม

Erlangenโ ภาพร ค ร์ซ 
Sopaporn Kurz

าร ารธารา

Frankfurt

ุจิรัตน์ ชเตียร์ 
Sujirat Stier

ประชา ัมพันธ์

Fürth

ปราณี ไรเช่นบัค 
Pranee Reichenbach

กิจกรรมครอบครั  แม่และเด็ก

Waldkirch

พรพรรณ ิงเคลมานน์ 

Pornphan Winkelman

กิจกรรมด้าน ุขภาพ แรงงาน 

ั ดิการของคนไทยในต่างแดน

Bremen

ณัฐ ดี เล็พทีน 
Nathavadee Leptien

กิจกรรมจัด าทุน

Duisburg

นงค์นุช เอเบอร์ลิง 
Nongnut Ebeling

Hamburg

อร รรณ ชไนเดอร์ 
Orawan Schneider

ประชา ัมพันธ์

Nürnberg

นิ ฐ์นิภา เอ็กซ์เนอร์ 
Nitnipa Exner 

กิจกรรมการ ึก าและ ิชาชีพ

Hamm am Rhein

จุไร รรณ เคอร์เนอร์ 
Juraiwan Körner

กิจกรรมครอบครั  แม่และเด็ก

Freiburg

อรอุมา โฮท์เดืร์ค 
Onuma Holtdirk

กิจกรรมเครือข่าย

Lippstadt

รัญญา อลล์เฮอเฟอร ์

Saranya Wollhöver

กิจกรรมจัด าทุน

Duisburg
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ตอนย้ายถิ่นฐานตาม ามีมาอยู่เยอรมนีใ ม่ๆ น้อง ลายคนคงเคยตั้งคำาถามกับ

ตั เอง ่า

ทำาไมภา าเยอรมันถึงยากบ้าบอคอแตกอย่างนี้นะ อึดอัดเ ลือเกิน...

แต่ไม่ ่าจะบ่นดังแค่ไ น อย่างไรเ ียเราก็ต้องเรียน ต้องผ่านใ ้ได้ จะได้ างานทำา ักที 

จะได้มีรายได้ ่งใ ้พ่อแม่ทางเมืองไทย

ทำาไมถึง างานทำาไม่ได้ ักที เราอุต ่า ์เรียนมาตั้งเยอะ  นี่เราคิดผิด รือเปล่าที่ลาออกจากงานมาอยู่ที่นี่

ใครที่เคยคิดแบบนี้ รับรอง ่าจะต้องออกอาการ งุด งิดระดับ นึ่ง ใ ้ ามีได้รับรู้ ่าที่ฉันตกอยู่ใน ภาพนี้ก็เพื่อครอบครั  เพื่อเธอนะ ฉัน

คือผู้เ ีย ละ เข้าใจไ ม.... 

ทำาไมถึงไม่เข้าใจกันบ้าง งอนแล้  ยังไม่รู้ตั อีก 

ชี ิตคู่ในบ้านใ ม่เมืองใ ม่  เราก็ยังต้องเรียนรู้จักกันอีกมาก  บ่อยครั้งที่ผู้ ญิงอย่างเราตั้งคำาถามข้างต้น แต่แทนที่จะจับเข่าคุยกันกับ

ามี กลับโทรไป าเพื่อนที่นี่ รือที่ไทยเพื่อบ่นระบายและ าทางออกต่างๆ นานา 

พอเรามีลูก แน่นอนที่ ุด เราเป็นคุณแม่มือใ ม่ที่อยากใ ้ลูกโตมาแบบ อง ัฒนธรรม อะไรดีแม่ทำาใ ้ลูก มด แต่ไอ้ที่เรา ่าดี คุณ ามี รือ

คุณปู่คุณย่าอาจบอก ่าไม่เ มาะไม่ค ร เอ...นี่มันลูกฉันนะ พ กเธอเป็นใคร - รับรอง ่า  ากใครคิดแบบนี้เมื่อไร จะต้องจบการทะเลาะ

เบาะแ ้งด้ ยคำาพูดที่ ่า  ที่ลูกเป็นอย่างนี้ก็เพราะ (พ ก) เธอนั่นแ ละ... 

นี่คือค ามกดดันที่ ลายๆ คนแบกมันไ ้  และเก็บไ ้ในใจ  แรกเริ่มก็อยู่ที่เยอรมนีด้ ยค าม ัง  แต่พอเ ลาผ่านไปแล้ เกิดเ ตุการณ์ที่ไม่

เป็นตามแผนชี ิต  ลายๆ เรื่องผ่านเข้ามาในชี ิตคู่ เราต้องเรียนรู้และฝ่าฟันกับมันใ ้ได้ บางเรื่องเ มือนเป็นเรื่องเล็ก แต่ ากปล่อยปละ

ละเลยจนเกิดค ามระคายเคืองใจกันแล้  ไม่ ่าอีกฝ่ายจะทำาอะไร มันก็ดูขัด ูขัดตา ติดลบไป มด จากปัญ าเล็กๆ บานปลายกลายเป็น

ปัญ าครอบครั ใ ญ่โตและนำาไป ู่การ ย่าร้างในที่ ุด ่งผลกระทบต่อทุกคนที่เกี่ย ข้องโดยเฉพาะลูกน้อย ดังนั้น ไม่ ่าค ามกดดันนั้น

จะมีเ ตุมาจากภา า ค ามคิด การ ั่ง อน  ิ่งแ ดล้อม  รือระบบ ังคม  ิ่ง ำาคัญที่ ุดอันดับแรก คือ ขอใ ้เราตระ นัก รือรู้ตั ่าการที่

เราต้องย้าย ำามะโนครั มาอยู่ที่เยอรมนี เรามีค ามกดดันติดตั มาอยู่แล้  ไม่มากก็น้อย 

เพียงเท่านี้ ก็มีชัยไปก ่าครึ่ง เพราะอย่างน้อยที่ ุด เราก็ตระ นักรู้ด้ ยตั เอง ่า เรากำาลังมีค ามกดดัน ซึ่ง ากมันทำาใ ้เกิดปัญ าในการ

ใช้ชี ิตคู่ ชี ิตครอบครั  เราก็ต้อง า นทางแก้ไข เพื่อปัดเป่าบรรเทาปัญ าของเรา

ากเป็นไปได้  เราค รเปิดใจคุยกัน  รือเตรียมรับมือกับเ ตุการณ์เ ล่านี้อย่างมีเ ตุและผล  อย่าปล่อยปละละเลยจนกลายเป็นปัญ า

ครอบครั ขึ้นมาได้  โดย ่ นใ ญ่แล้ คนเยอรมันไม่รู้จักอาการงอน  แล้ จะใ ้เขาเข้าใจเราได้อย่างไรเล่า  เขาถูก อนใ ้พูดและแ ดงออก

โดยอิ รเ รี  ำา รับเขา การพูดคือการแก้ปัญ า

การเตรียมตั เตรียมใจที่ดีจะทำาใ ้น้องเป็นคนที่โชคดี มีชี ิตคู่ที่ราบรื่น ปรับตั เข้า ากันเป็น นึ่งเดีย   เ มือนถูกล็อตเตอรี่ราง ัลที่ นึ่ง

เชีย ค่ะ

การปรับตัวเข้าสู่สังคมใหม่
            โดย มลฤดี ชเตาฟฟ์ 
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“เอ๊ะ นี่ ฉันแต่งงานกับเธอคนเดียวนะ....ไม่ได้แต่งทั้งครอบครัว !!!” 
สามีเยอรมันไม่เข้าใจว่าทำ ไมจะต้องมาส่งเสียอะไรกันมากมายขนาดนี้”
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..........ดิฉันชื่อ ปราณี ไรเช่นบัค มร ุมชี ิตได้พัดพาใ ้มาอยู่เยอรมนีตั้งแต่ปี 1997 จนถึงปัจจุบัน

ชี ิตคู่กับ ามีชา เยอรมันคนแรก คนที่เราคิด ่าใช่ตอนเจอกันที่เมืองไทย ตัด ินใจ อบผ้า อบผ่อนตามเขามาอยู่ที่เยอรมนี ดิฉัน าดฝัน

ไ ้อย่าง ยงาม และแล้ ฝันก็ต้อง ลาย เพราะมันไม่ได้ ยงามอย่างที่คิดเอาไ ้

 

   เคยฝันไ ้ ่าเมื่อมาอยู่เมืองนอกแล้  จะ างานทำาแล้ ่งเงินกลับบ้าน

   ใ ้พ่อแม่พี่น้องใ ้ได้อยู่ดีกินดี แต่ต้องมาเจอปัญ าเรื่องภา าจึง างาน

   ทำาไม่ได้ และไม่มีเงิน ่งทางบ้าน ไ นจะเจอเรื่องปัญ าอา ารการกิน 

   ดินฟ้าอากา  แถมยังเรื่อง ัฒนธรรมที่แตกต่างอย่างกับ น้ามือ  ลังมือ 

   ามีก็ไม่ได้มีเงินเดือนมากพอที่จะ ่งทางบ้านเ มือนที่เราคิด

เ ตุที่ทำ�ใ ้ชีวิตคู่ครั้งแรกของดิฉันไม่ร�บรื่น

1. เรา ื่อ ารกันไม่ค่อยจะรู้เรื่อง

2. เราไม่ได้มีข้อตกลงกันก่อนที่จะมาอยู่ด้ ยกัน

3. ทุกครั้งที่มีปัญ าเราจะ ัน น้าเข้า า ุรายาเมา คิดเองเออเอง ปรุงแต่ง ารพัดเรื่อง จึงทำาใ ้ชี ิตคู่ประ บปัญ ามากมาย ุดท้ายก็ 

    ต้องแยกทางกัน มีเพื่อนคนไทย พอได้ปรับทุกข์ แต่ท้าย ุดเขาก็เอาเราไปประจานต่างๆ นานา

ชีวิตคู่กับ �มีคนปัจจุบัน

ช่ งแรกๆ ที่เราอยู่ด้ ยกันดูเ มือนจะไปกันไม่รอด เพราะดิฉันเอาแต่ใจตั เอง  ชอบดื่มชอบเที่ย   และทุกครั้งที่เมา  ชอบมโนเรื่องต่างๆ 

นานา ดิฉันโชคดีที่ได้เจอ ามีที่ใจเย็นและมีเ ตุผล เขาพยายามอธิบายทุกเรื่องที่เราข้องใจ แล้ เราก็เริ่มเปิดอกคุยกัน บอกเขาทุกเรื่องใน

ิ่งที่เรากลั  โดยเฉพาะ “กลั ่าเค้าจะรับภาระ น้าที่ที่เราต้องดูแลพ่อแม่พี่น้องที่เมืองไทยไม่ได้”

ามีบอก ่า  เรื่องช่ ยเ ลือครอบครั   มันเป็นเรื่องของอนาคต ยังมาไม่ถึง ่ นเรื่องอดีตที่ผ่านมาเขาไม่ติดใจ  ขอใ ้เราอยู่กับปัจจุบัน 

มีอะไรใ ้คุยกัน จึงทำาใ ้ชี ิตครอบครั ของเราดีขึ้นตามลำาดับ

  

ประสบการณ์การใช้ชีวิตคู่ ในเยอรมนี 
 โดย ปราณี ไรเช่นบัค
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                             เมื่อมีโอกา ใช้ชี ิตคู่ มีครอบครั  ค ามฝันของคู่จำาน นไม่น้อยคือ การมีโซ่ทองคล้องใจ               

                                    ากคุณเป็นคน นึ่งที่กำาลังถือที่ตร จการตั้งครรภ์อยู่ในมือและมีผลขึ้นเป็น องขีด! 

                                    คุณกำาลังท้อง แถมยังเกิดขึ้นในประเท เยอรมนีที่ไม่คุ้นเคยเอาเ ียด้ ย!  คุณดีใจ 

                                    มากและ ับ นมากในเ ลาเดีย กัน ่าจะต้องทำาอย่างไรต่อไป!  กรุณา ายใจเข้าลึกๆ  

                                 ามครั้ง ผ่อนคลายตั เองและเริ่มอ่านบทค ามนี้ค่ะ

          อันดับแรก ุด ลังจากที่ตร จพบ ่าตั เองท้อง รือ ง ัย ่าอาจตั้งท้องได้ เช่น 

    ประจำาเดือนไม่มา ลาย ันแล้   คุณค รไปพบ มอผู้ ญิง  (Frauenarzt/

                                    Gynaekologe) เพื่อตร จยืนยันใ ้แน่ใจ  เมื่อคุณ มอตร จพบชัดเจนแล้ ่าท้อง 

                                        จริง คุณ มอจะใ ้ Mutterpass  รือ มุดประจำาตั คุณแม่มา  ซึ่ง มายค าม 

                                                         ่า เครื่องมือทางการแพทย์ และ ิทยา า ตร์ได้พิ ูจน์แล้ ่ามีอีกชี ิตน้อยๆ 

                         อยู่ในท้องจริง คุณไม่ได้กำาลังฝันไป  คุณ มอจะคำาน ณ ันคลอดใ ้ด้ ย 

                                                 เพื่อใ ้คุณเริ่ม างแผน ิ่งต่างๆ ได้ ร มทั้งประเมิน า ันที่คุณจะเริ่ม ยุด

                                                  งานได้ตามกฏ มาย (Mutterschutz) ด้ ย

                                              

            ลังจากนี้คุณ มอจะนัด ันตร จทุกเดือน  และจะถี่ขึ้นในช่ ง

                                    ไตรมา ุดท้าย ทุกครั้งที่ไปตร จ ต้องเอา Mutterpass ไปด้ ย

         นะคะ ขาดไม่ได้เลย

 

         ไตรมา แรก // ตั้งครรภ์เดือนที่ 1 – 3
       ในไตรมา แรกนี้ เป็นช่ งที่มีโอกา เ ี่ยงต่อการแท้ง ูงก ่าช่ งอื่นๆ 

    งาน ิจัยทางการแพทย์ ลายชิ้นพบ ่า 20%  ของการตั้งครรภ์ที่ได้

               รับการยืนยันแล้ จบลงด้ ยการแท้ง แต่ ่าที่คุณแม่ไม่ค รเป็นกัง ลใน

           เรื่องนี้ใ ้มาก การตั้งครรภ์เป็นกลไกทางธรรมชาติของร่างกายมนุ ย์ าก

     การตั้งครรภ์ไม่ มบูรณ์ด้ ยเ ตุผลใดๆ ก็แล้ แต่ ร่างกายจะขับตั อ่อน

      ออกมา  การแท้งลัก ณะนี้เป็น ิ่งที่คุณแม่ไม่มีอิทธิพลค บคุมได้เลย นอกจาก 

   นั้น ่าที่คุณแม่ยินดีได้เลย ่า จาก ถิติแล้   95%    ของผู้ ญิงที่แท้ง ามารถตั้ง

           ครรภ์ได้อีกและใ ้กำาเนิดบุตรที่มี ุขภาพ มบูรณ์ได้ในที่ ุด

ท้องแล้วจ้า... ทำ อย่างไรดี?

โดย โ ภาพร ค ร์ซ

 ำา รับ ่าที่คุณแม่ที่อายุเกิน 35 ปีขึ้นไป (ร มทั้ง ่าที่คุณแม่ที่อายุเกิน 30 ปีขึ้นไปด้ ย) ในช่ ง ัปดา ์ที่ 12-13 ของการตั้ง

ครรภ์ คุณ มอจะแนะนำาใ ้ไปตร จ าค ามผิดปกติของโครโมโซมลูก กล่า คือ ตร จ าโอกา ค ามเ ี่ยงในการเป็นดา น์ซินโดรม 

(ปัญญาอ่อน) และค ามผิดปกติทางกรรมพันธุ์อื่นๆ   ลายท่านอาจเป็นกัง ล ่าต้องเจาะถุงน้ำาคร่ำาใช่ รือไม่ ต้องเรียน ่าปัจจุบันเครื่อง

มือแพทย์ทัน มัยและ ิทยาการก้า น้าไปมาก ในเบื้องต้นนั้น เพียงแค่ตร จเลือด ใช้เครื่องอุลตราซา ด์ที่มีกำาลังขยาย ูง แกนดูการ

ทำางานของอ ัย ะต่างๆ ของร่างกายตั อ่อน ก็ ามารถคำาน ณอัตราค ามเ ี่ยงได้แล้  แต่ ากตร จเบื้องต้นลัก ณะนี้แล้ ยังได้ผลที่ไม่

ชัดเจน คุณ มออาจแนะนำาใ ้ตร จเพิ่มเติม ซึ่งก็คือการเจาะถุงน้ำาคร่ำาจริงๆ
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 การตร จนี้เราต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง ดังนั้นเราจะไม่ตร จก็ได้ แต่คุณ มอ ่ นใ ญ่แนะนำา เพื่อที่ ่า ากตร จแล้

พบ ่าลูกของเรามีอัตราเ ี่ยงที่จะผิดปกติ ูง เราจะได้มีเ ลาคิดตัด ินใจ ่าจะทำาอย่างไรต่อไป

 ในไตรมา แรกนี้ คุณ มอ ลายท่านอาจแนะนำาใ ้ ่าที่คุณแม่ทาน ิตามินเ ริม  ากไม่มั่นใจ ่าตั เองกินอา ารได้ครบทุก มู่

ทุก ัน ตั ผู้เขียนเคยถามคุณ มอกลับ ่า จำาเป็น รือไม่? คุณ มอตอบ ่า ฉันรู้จัก ่าที่คุณแม่ ที่กิน ันเ ้น ัน รือไม่กินเลย และลูกของ

พ กเขาก็ออกมาแข็งแรงดี เพราะฉะนั้น มันอาจจะมีเรื่องของการตลาดอยู่ด้ ย  แต่ในฐานะที่ฉันเป็น มอ ฉันก็มี น้าที่แนะนำา ่ นคุณ

จะซื้อมากิน รือไม่ จะเลือกยี่ ้อไ น เพราะมีตั้งแต่ราคาถูก กลาง ไปจนถึงแพง คุณต้องตัด ินใจเอาเอง 

ไตรมา อง // ตั้งครรภ์เดือนที่ 4 – 6
 เมื่อเข้า ู่ไตรมา อง ่าที่คุณแม่จะได้ค าม บายใจ นึ่งเรื่องคือ ค ามเ ถียรของครรภ์ ่าลูกอยู่กับเราแน่ ไม่ ลุดง่าย ไม่

เปราะบางเ มือนในไตรมา แรก จะเดินทางก็ไม่น่าเป็น ่ ง และอาการแพ้ก็ทุเลาลงแล้  จะเป็นช่ งที่ ่าที่คุณแม่มีค าม ุขมาก ท้องที่

อาจจะเริ่มยื่นออกมาเล็กน้อย เป็น ัญญาณ ่าเจ้าตั เล็กเติบโตมากขึ้นแล้

 และไตรมา องนี้เอง เป็นช่ งที่ ่าที่คุณแม่ต้องเริ่มเตรียมตั ลาย ิ่ง ลายอย่าง นึ่งใน ิ่งที่ ำาคัญที่ ุด ำา รับคนท้องใน

เยอรมนี ก็คือการ าผดุงครรภ์ รือ Hebamme (เฮบ-อัม-เม่อ) 

 ก่อนจะไปต่อ ต้องขออธิบายค ามแตกต่างระ ่างระบบการคลอดที่ไทยกับเยอรมนีเ ียก่อน

 ที่ประเท ไทยโดย ่ นใ ญ่นั้น เมื่อเรารู้ตั ่าท้อง เราจะไปฝากครรภ์กับคุณ มอที่เรามั่นใจในฝีมือ คุณ มออาจจะประจำาอยู่

ที่คลีนิค รือโรงพยาบาล   ซึ่ง ากเป็นอย่างแรก คุณ มอจะไปทำาคลอดที่โรงพยาบาลไ น เราก็ต้องไปตามนั้น   ่ นตลอดการตั้งครรภ์ 

เราก็ต้องไป าคุณ มอที่คลินิค รือโรงพยาบาลที่คุณ มอประจำาอยู่ และคุณ มอจะเป็นคนทำาคลอด/ผ่าคลอดใ ้เราใน ันจริง

 ที่เยอรมนี ผู้ที่จะมีบทบาทตลอดช่ งการตั้งครรภ์ของเราคือ มอผู้ ญิง การตร จต่างๆ จะเกิดที่คลินิคของ มอผู้ ญิง (ซึ่งเป็น

ที่เดีย กับที่เราไปตร จร่างกายประจำาปี เพื่อตร จ ามะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก) แต่เ ลาคลอด เราจะไปคลอดที่โรงพยาบาล1 ดังนั้น 

การเลือกโรงพยาบาลที่เราจะไปคลอด จะไม่ต้องคำานึงถึงคุณ มอผู้ ญิงเลย ขอใ ้เลือกโรงพยาบาลที่เราพอใจมากที่ ุดเป็นพอ (อ่านเรื่อง

การเลือกโรงพยาบาลได้ใน ั ข้อไตรมา าม) 

 เมื่อถึงเ ลาคลอด คนที่จะช่ ยทำาคลอดใ ้เรา คือ  ผดุงครรภ์ประจำาโรงพยาบาลนั้นๆ  พ กเขาคือคนที่จะมาช่ ยบอกท่า 

บอกใ ้เบ่ง และ ารพัด ิ่งอันที่จะช่ ยใ ้การคลอดเป็นไปอย่างราบรื่นและร ดเร็ ที่ ุด   ่ นคุณ มอผู้ ญิงประจำาโรงพยาบาลจะมา

เกี่ย ข้องในลำาดับ ุดท้าย คือเพื่อเย็บแผล  (แต่แน่นอน ่า ากการตั้งครรภ์นั้นมีค ามซับซ้อน จนต้องใช้ ิธีผ่าคลอด ผู้ที่ผ่าก็จะเป็น มอ

ผู้ ญิงประจำาโรงพยาบาล) 

1  ่ น ่าที่คุณแม่ที่ไม่ต้องการคลอดที่โรงพยาบาล แต่อยากคลอดเองที่บ้าน รือคลอดที่ Geburtshaus ( ถานที่คลอดบุตรที่มีลัก ณะเป็นบ้าน) ก็ ามารถ

ทำาได้เช่นกัน ่าที่คุณแม่ต้อง ึก า าข้อมูล ่า ในเมืองที่ท่านอยู่มีที่ใดบ้างที่ใ ้บริการลัก ณะน้ี
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 และแล้ คุณแม่ก็ได้เ ็น น้าตาเจ้าตั น้อยเ ียที ลังจากที่รอคอยมา 9 เดือน เมื่อพักฟื้นที่โรงพยาบาลและทารกน้อยได้รับ

การตร จจนผลเป็นที่น่าพอใจ คุณ มอก็จะอนุญาตใ ้คุณแม่กลับบ้านแล้ ค่ะ โดยจะได้รับ มุดบันทึก ุขภาพของลูกมาด้ ย มุดเล่มนี้

ขอใ ้เก็บไ ้อย่างดี เพราะต้องใช้ทุกครั้งที่พาลูกไปพบ มอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการตร จประจำาช่ งอายุต่างๆ 

 เมื่อกลับถึงบ้าน ผดุงครรภ์ (Hebamme) จะมาดูแลอย่างขยันขันแข็งในช่ ง ัปดา ์แรกและ ัปดา ์ที่ อง โดยอาจจะมาทุก

ัน รือ ันเ ้น ัน ผดุงครรภ์จะคอยดู ่าแผลเย็บของคุณแม่ ะอาดเรียบร้อยดีไ ม ะดือของลูกน้อยแ ้งดีแล้ รือยัง ร มทั้ง อนการ

อาบน้ำาใ ้ทารก การพันผ้าอ้อม การใ ้นม ร มทั้งตอบข้อ ง ัยอื่นๆ อีกมาก ากคุณแม่มีข้อ ง ัยเพิ่มเติม ลังจากที่ผดุงครรภ์กลับไป

แล้  ก็อย่าลืมโทรไปถามนะคะ ไม่ต้องเกรงใจ เป็น น้าที่ของเขาค่ะ

 นอกจากการเลี้ยงดูและเรียนรู้จักกันกับทารกน้อย ร มทั้งการปรับตั ของคุณแม่เข้า ู่การเป็นแม่คนอย่างเต็มตั  ซึ่งแตกต่าง

จากชี ิตคนโ ดมากมายนัก คุณแม่ยังมี ิ่งต่างๆ เ ล่านี้ที่ต้อง าและเตรียมตั ด้ ยค่ะ

• มอเด็ก (Kinderarzt) ค ร า มอที่เราพึงพอใจ บายใจที่จะรับการรัก า อยู่ใกล้บ้าน รือที่เดินทางไป าได้ ะด ก เพราะใน

ช่ งข บปีแรกนี้จะมีนัดตร จบ่อยมาก ่ นใ ญ่แล้ มอเด็กมักจะมีคนไข้อยู่ในมือมากอยู่แล้  ลายที่จะไม่รับลูกค้าใ ม่ ดังนั้น 

คุณแม่ค รมอง าไ ้ตั้งแต่ตอนท้องไตรมา ที่ ามเลยด้ ยซ้ำาค่ะ นอกจากเรื่องปัญ า ุขภาพของลูกแล้  คุณแม่ต้องพิจารณาเรื่อง

การฉีด ัคซีนใ ้ลูกน้อยด้ ย ่า จะฉีดตามที่แพทย์แนะนำา รือไม่ จะฉีดตั อะไรเพิ่มบ้าง ฯลฯ 

• เนอร์ เซอรี่ (Krippe) และโรงเรียนอนุบาล (Kindergarten) ที่เยอรมนี ถานรับเลี้ยงเด็กเล็ก ่ นมากจะเริ่มรับเด็กตั้งแต่อายุ 1 

ข บขึ้นไป บางที่จะมีโรงเรียนอนุบาลต่อไปด้ ยเลย แต่บางที่ก็ดูแลเฉพาะเด็ก ัย 1-3 ข บเท่านั้น  การ มัครก็แล้ แต่เมืองนั้นๆ 

บางเมืองคุณแม่ต้องไปยื่นใบ มัครเองที่แต่ละโรงเรียน บางเมืองมีระบบอินเทอร์เน็ตใ ้คุณแม่เข้าไปลงทะเบียนและเลือกโรงเรียน

ใ ้ลูกโดยเรียงลำาดับตามค าม นใจ  ซึ่งค รรีบทำาเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากที่ในเนอร์ เซอรี่จัด ่าเป็นของ ายากอย่าง นึ่ง คุณแม่

จำาน นมากต้องการที่นี้ เพราะ ลังจากลาคลอดครบปีแล้  คุณแม่ ่ นมากมักจะต้องกลับไปทำางานค่ะ 

 การเลือกโรงเรียนพิจารณาได้จาก ลายอย่าง เช่น อยู่ไม่ไกลจากบ้าน ค าม ะอาด จำาน นคุณครูต่อเด็ก ฯลฯ คุณแม่ ามารถ

ไปรับฟังข้อมูล ิธีการบริ ารจัดการและนโยบายการดูแลเด็กได้ใน ันใ ้ข้อมูล (Info Abend) ของแต่ละโรงเรียน แต่บ่อยครั้งเราอาจไม่มี

ทางเลือกมากนัก ที่ใดเ นอที่ใ ้เรามา เราก็เอาแล้ ค่ะ ต้องขอบคุณทางโรงเรียนที่ใ ้ที่เราด้ ยซ้ำาไป

“ขวบปีแรกกับลูกน้อย”
 โดย โสภาพร ควร์ซ



22

 ตอนยังเป็น ัยรุ่น ฉันรู้ ึก ่าการเรียนภา าอังกฤ เป็น

เรื่องยาก ฉันอิจฉาเพื่อน ัยรุ่นในประเท เพื่อนบ้าน เช่น ิงคโปร์ 

ฟิลิปปิน ์ ที่แม้ไม่มีโอกา ภูมิใจเ มือนคนไทย ่าเป็นชาติที่ไม่เคย

เป็นเมืองขึ้นของใคร แต่การที่เคยตกอยู่ภายใต้การปกครองของ

เจ้าอาณานิคมทำาใ ้พ กเขาพูดภา าอังกฤ ได้คล่องต้ังแต่เด็ก  

ตอนนั้นคิด ่า ัน นึ่ง ากมีลูก จะพูดภา าอังกฤ กับลูกตั้งแต่เริ่ม

ต้น ลูกจะได้ไม่ต้องมาลำาบากอย่างเรา แถมยังคิดต่ออีก ่า จะเรียน

ไปทำาไมภา าไทย คนไทยก็มีแค่นี้ ภา านี้ใช้กันแต่แค่ในประเท  

ู้ภา าอังกฤ ไม่ได้ พาเราไปได้ทั่ โลก

 พอฉันพูดใ ้แม่ฟัง แม่ดุทันทีและบอก ่า “อย่าไปพูด

อย่างนี้ที่ไ นใ ้ใครได้ยินนะ อายเขา เป็นลูกคนไทยก็ต้องพูด

ภา าไทย ิ อย่างน้อยก็พูดกับตายายได้ ไม่งั้นจะคุยกันรู้เรื่องได้ยัง

ไง” คำาพูดนี้เป็น นึ่งในคำาของแม่ที่ฉันจำาไม่เคยลืม แม้ ่าจะไม่เ ็น

ด้ ยเต็มร้อยในทันที แต่ก็รู้ ึก ่า จริง

 เมื่อต้องย้ายมาอา ัยอยู่ที่ประเท เยอรมนีีและทำาข่า

เกี่ย กับชุมชนไทยในยุโรป ทำาใ ้พบ ่ามีคุณแม่คนไทยจำาน นไม่

น้อยที่เมื่อมีลูกกับชา ต่างชาติแล้ ไม่พูดภา าไทยกับลูก (ร มทั้ง

ลูกติดที่พามาจากเมืองไทยด้ ย) บางคนอาจโดนข างโดยคุณพ่อที่

ไม่เ ็นด้ ย ไม่เ ็นค าม ำาคัญ รือไม่อยากใ ้ลูก ับ น บ้างก็เลย

ไปถึงไม่อยากใ ้คบคนไทยด้ ยกัน

 แต่ก็มีคุณแม่ ลายคนตั้งใจที่จะไม่พูดภา าไทยกับลูก 

อาจจะคิดเ มือนฉันข้างต้น รือคิด ่าจะได้เรียนภา าไปพร้อม

กับลูกด้ ย  บางคนรู้ ึก ่าตั เอง “เจ๋ง” ที่ได้พูดกับลูกเป็นภา า

ต่างด้า  ใครมาเ ็นมาได้ยิน ก็จะได้รู้ ่าคุณแม่มีค าม ามารถ

ลายภา า และเมื่อลอง ัมภา ณ์ไปลึกๆ ัมผั ได้ ่าคุณแม่เ ล่า

นี้ไม่ได้ภูมิใจในค ามเป็นคนไทยเท่าไรนัก

 เมื่อทำาข่า ต่อมาอีก ลายปี ติดตามไปดูการเรียน

การ อนภา าไทยในเมืองต่างๆ ทั่ ยุโรป พูดคุย ัมภา ณ์กับ

ทั้งเจ้า น้าที่การทูต คุณครูผู้ อน และ ิทยากรผู้เชี่ย ชาญจาก

ประเท ไทย ทุกท่านต่างพูดเป็นเ ียงเดีย กัน ่า พูดภา าไทยกับ

ลูกดีก ่า เป็นประโยชน์กับเด็กมากก ่าอย่างเ ็นได้ชัด

 

 ท่านเ ล่านี้บอก ่าประโยชน์ที่ ำาคัญ ไม่ใช่เพียงแค่เรื่อง

ค ามได้เปรียบเรื่องภา าในโลกแ ่งการแข่งขันเมื่อลูกโตขึ้น แต่

เป็นการที่คุณแม่ ามารถ ื่อ ารกับลูกได้อย่างลึกซึ้งถึงก้นบึ้งของ

ั ใจ เพราะภา าไทยเป็นภา าแม่ คุณแม่ย่อมพูดกับลูกได้อย่าง

เต็มที่ ตามที่ตั เองรู้ ึก ไม่มีอะไรมาปิดกั้น เด็กเอง โดยเฉพาะ

เด็กเล็กก็ ามารถ ัมผั ค ามรู้ ึกทั้ง ลายของคุณแม่ได้อย่างเต็ม

ที่ ผิดกับการที่คุณแม่พูดภา าต่างด้า  (ของคุณแม่) กับลูก ซึ่งคุณ

แม่เองไม่ถนัด พูดแล้ ไม่เข้าใจถ่องแท้ ที่ ำาคัญ ออกเ ียงไม่ชัด 

ไ ยากรณ์ผิด จะ ร้างปัญ าใ ้ลูกตามมาเมื่อเข้าเรียนในชั้นเรียน

จริงๆ คุณครูโรงเรียนอนุบาล ประถม และมัธยมที่เยอรมนี ลาย

ท่านที่ฉันได้พูดคุยด้ ย ต่างพูดเป็นเ ียงเดีย กัน ่า ใ ้คุณแม่พูด

ภา าแม่ของตั เองกับลูกจะดีก ่า เด็กจะได้ภา านั้นๆ อย่างถูก

ต้องไปเลย และเมื่อรู้ภา า นึ่งอย่างถูกต้องแล้  การเรียนภา า

ที่ องก็ไม่ใช่เรื่องยาก ต่างจากเด็กที่แม่พูดผิดๆ ถูกๆ กับลูก เด็กมี

ปัญ ามากในการเรียนภา าที่โรงเรียน

 ที่ร้ายไปก ่านั้น เมื่อลูกถึง ัยประถม ลูกเริ่มเก่งมากขึ้น 

เข้าใจภา ามากขึ้น คุณแม่ ลายคนมีปัญ าในการอบรม ั่ง อน

ลูก เพราะโดนลูกย้อน ่า เธอยังพูดภา าฉันไม่รู้เรื่องเลย แล้ เธอ

จะมา อนอะไรฉัน

 คุณแม่ที่โดนตอก น้ามาอย่างนี้ จะมากลับลำาพูดภา า

ไทยกับลูกก็ ายไปเ ียแล้  เพราะทั้งขัดเขิน และลูกก็ไม่ นใจด้ ย 

บางคน ่งลูกมาเรียนภา าไทยที่มีการเรียนการ อนเพียง ัปดา ์

ละครั้ง ด้ ย ัง ่าลูกจะฟัง พูด อ่าน เขียนได้ อนิจจา ากอยู่ที่

บ้านทั้งอาทิตย์คุณแม่คุณลูกไม่พูดภา าไทยกัน แล้ จะคาด ังใ ้

ลูกได้ภา าไทยจากการเรียน ัปดา ์ละ องชั่ โมง ก็ดูจะเป็นจริง

ได้ยากยิ่ง

 นอกจากนั้น ค ามรู้ ึก “เจ๋ง” ก็จะลด ายไปเรื่อยๆ 

เมื่อกลับเมืองไทย ตอนเด็กๆ พูดภา าฝรั่งกับลูกยังดูเจ๋ง แต่เมื่อ

เด็กโตขึ้นแล้ พูดภา าไทยไม่ได้ ไปที่ไ นก็เจอแต่คนทัก ่า อ้า  

ทำาไมไม่พูดภา าไทย คุณแม่แ นจะเ นื่อย น่ายที่ต้องตอบ

คำาถามนี้ และลูกก็ไม่ นุกเ ลาที่มาเที่ย ประเท ไทยด้ ย เพราะ

ฟังอะไรก็ไม่รู้เรื่อง

********************

เลี้ยงลูกด้วยภาษาไทยในเยอรมนี
                                                                         โดย โ ภาพร ค ร์ซ
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 เขียนมาเ ียยืดยา  เพราะอยากบอก ่าจาก

ประ บการณ์ทำาข่า ตลอด ้าปี ทำาใ ้บอกตั เองได้ ่า ากฉันมี

ลูก ต้องพูดภา าไทยกับลูก ผิดกับที่เคยคิดไ ้ตอนเด็กๆ และฉัน

โชคดีมากที่ ามีเ ็นดีด้ ย ไม่ได้คัดค้าน 

 คิดได้แล้  แต่การลงมือปฏิบัติจริงก็ยังเป็นเรื่องที่

ท้าทาย เพราะเรา องคนคุยกันเป็นภา าอังกฤ  ตอนที่เริ่มตั้ง

ท้อง ามีบอก ่า เราเปลี่ยนเป็นพูดภา าเยอรมันในบ้านกันเถอะ 

เพราะฉัน ่า ามภา ามันจะมากเกินไป ำา รับลูก กลั ลูก ับ น

ฉันคิดอยู่ นึ่งอึดใจแล้ ตอบกลับไป ่า ฉันทำาไม่ได้ รอก เพราะ

การมีลูกอ่อนเป็นประ บการณ์ใ ม่ ไ นจะใ ้นม ไ นจะเลี้ยง 

ไ นจะปรับตั  แค่นั้นมันก็มากพอแล้  ถ้าฉันต้องมาคิดทุก

อย่างเป็นภา าเยอรมันเพื่อคุยกับเธออีก ฉันต้องเครียดตายแน่  

นอกจากนั้น เราไม่ได้มีเป้าประ งค์จะ ร้าง ิ่งแ ดล้อม ามภา า

ใ ้ลูก แต่ค ามเป็นจริงคือในบ้านของเรามี ามภา า มันเป็น

ธรรมชาติของครอบครั เรา ขอเพียงแต่เรามี ินัย ไม่พูด ลับไป

ลับมา ลูกจะไม่ ับ นแน่นอน (คุณแม่ผู้มีประ บการณ์ทั้ง ลาย

เขาบอกมาอย่างนั้น)

 ช่ งเดือนแรกๆ ลังจากที่ลูกเกิดมาแล้  ทั้งฉันและ ามี

ก็มี ลุดพูด ลับภา าไปมาบ้าง แต่พอผ่านไป ักครึ่งปี ทุกอย่าง

ก็เป็นเรื่องธรรมชาติ ามีพูดเยอรมันกับลูก ่ นฉันพูดภา าไทย 

และเรา องคนคุยกัน ามีเป็นอังกฤ  

 

 แม้จะไปเจอเพื่อนแม่ชา เยอรมัน รือต่างชาติ ฉันก็

ยังคงพูดภา าไทยกับลูก ตอนแรกอาจจะมีเขิน มีค ามเกรงใจ ่า

เพื่อนจะฟังไม่รู้เรื่องบ้าง แต่นานเข้าก็ชิน และคุณแม่ทั้ง ลายต่าง

พูดเป็นเ ียงเดีย กัน ่า ดีจังที่เธอพูดภา าไทยกับลูก ลูกเธอเลย

เป็นเด็ก องภา าตั้งแต่เกิดเลย

 ปัจจุบันลูกทั้ง องคนอายุ ๕ และ ๓ ข บตามลำาดับ 

พูดภา าไทยกับแม่ พูดภา าเยอรมันกับพ่อ และฟังภา าอังกฤ

เข้าใจ พูดได้บ้างนิด น่อย

********************
 นี่เป็นตั อย่างของครอบครั ฉัน ซึ่งมีพื้นฐานที่พ่อแม่

พูดคุยกันเป็นภา าอังกฤ  แต่ทั้งพ่อและแม่มี ินัยในการพูดภา า

แม่ของตั เองกับลูก ผลที่เกิดขึ้นจริงก็คือ ลูกพูดและเข้าใจภา า

ของพ่อแม่ทั้ง องได้เป็นอย่างดี อีกทั้งไม่มีปัญ าในเรื่องการไป

เข้าเรียนในโรงเรียนอนุบาลที่ทุกอย่างเป็นภา าเยอรมัน ลูกไม่มี

ปัญ าเรื่องการพูดไม่ชัด ออกเ ียงไม่ได้ ามารถ ื่อ ารกับทุกคน

ได้อย่างเข้าใจ 

 อย่างไรก็ดี ทุกครอบครั ย่อมมีปัจจัยพื้นฐานและข้อ

จำากัดแตกต่างกันออกไป แต่ ากคุณเป็นคน นึ่งที่ ง ัย ่าค ร

จะพูดภา าไทยกับลูก รือไม่ ผู้เขียนได้แต่ ัง ่าเรื่องรา และ

ตั อย่างข้างต้นจะช่ ยตอบคำาถามและคลายค ามแคลงใจของคุณ

ได้ค่ะ
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เงินเด็ก (Kindergeld) และ ค่าลดหย่อนบุตร (Kinderfreibetrag) 
โดย บุญมา นอลล์

เงินเด็ก (Kindergeld) คืออะไร? 

คงได้ยินกันบ่อยๆ แต่มันคือเงินอะไรกันแน่

เงินเด็ก คือ เงินที่ ล งใ ้ค ามช่ ยเ ลือในกรณีที่มีลูกเพื่อช่ ยผ่อน

เบาภาระของครอบครั  ทุกครอบครั ที่มีลูกมี ิทธิได้เงิน Kindergeld 

แต่จะต้องยื่นคำาขอเป็นลายลัก ณ์อัก รที่ น่ ยงานที่รับผิดชอบ โดย

ปกติแล้ คือยื่นขอที่ ำานักงานแรงงาน (Agentur für Arbeit) ในแต่ละ

ท้องที่

เงิน Kindergeld ไม่ถือ ่าเป็นเงิน งเคราะ ์จาก ล ง ถึงแม้จะไปยื่น

ขอกับ ล ง แต่ท้ายที่ ุดแล้ คือการลด ย่อนภา ีอีกรูปแบบ นึ่ง

เงื่อนไขการขอรับเงิน Kindergeld
• ทุกครอบครั ที่มีลูกมี ิทธิได้เงิน Kindergeld โดยอัตโนมัติทุกครอบครั  

โดยผู้ที่มี ิทธิ คือ พ่อแม่ รือผู้ปกครองตามกฎ มาย เช่น พ่อแม่บุญธรรม 

พ่อแม่เลี้ยง พ่อแม่อุปถัมภ์รับดูแลเด็ก ปู่ย่าตายาย ที่เลี้ยงดูเด็กในครอบครั

ของตั เอง 

• ต้องมีถิ่นพำานักปกติในเยอรมนี ากไม่มีถิ่นพำานักปกติในเยอรมนี ต้องเป็น

บุคคลที่เ ียภา ีในเยอรมนีอย่างไม่มีข้อจำากัด ำา รับต่างชาติและชา

เยอรมันที่ไม่มีถิ่นพำานักปกติในเยอรมนีและไม่ได้เ ียภา ีในเยอรมนี จะมี

ระเบียบกำา นดแยกไ ้ต่าง ากในกฎ มาย ่าด้ ยเรื่องเงินเด็ก

• ต้องยื่นคำาร้องขอเป็นลายลัก ณ์อัก รที่ น่ ยงานที่รับผิดชอบ โดยปกติ

คือ Familienkasse ซึ่งจะอยู่ใน ำานักงานแรงงานในแต่ละท้องที่ โดยต้อง

ใช้ มายเลขประจำาตั ผู้เ ียภา ี เพื่อป้องกันการซ้ำาซ้อน เอก ารที่ต้องยื่น

ประกอบคำาร้อง คือ ูติบัตร รือใบเกิดลูก

• ตั้งแต่ ันที่ 1 มกราคม ค. . 2018 เป็นต้นมา ามารถยื่นขอย้อน ลังได้ไม่

เกิน 6 เดือน 
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คำา ่าปัญ าเป็นเรื่องที่ก ้างมากๆ ในที่นี้ ขอกล่า ถึงปัญ าที่พบบ่อยใน มู่คนไทยที่พำานักอา ัยอยู่ต่างแดน: 

1.ปัญ า ีซ่า

2.ปัญ าครอบครั   ปัญ าครอบครั ก็จะมี ลายๆ ประเด็นด้ ยกัน  เป็นต้น ่า

• การถูกทำาร้ายร่างกาย

• การ ย่าร้าง

• ปัญ าเรื่อง นี้ ิน (ในประเท เยอรมนี)

• ปัญ าเรื่องบุตร

3.ปัญ าการค้ามนุ ย์ (Menschenhandel)

1. ปัญ าเรื่อง ีซ่า
ปัญ าแตกต่างกันออกไปตามประเภทของ ีซ่า อันได้แก่ ีซ่าท่องเที่ย  ีซ่าชนิดไม่จำากัดอายุ และ ีซ่าถา ร

• ีซ่าท่องเที่ย  คือ ีซ่า ำา รับผู้ที่เดินทางมาเที่ย  รือมาเยี่ยมญาติ และจะได้รับ ูง ุดเพียง 3 เดือนเท่านั้น ลังจากที่ ีซ่า มดแล้

ต้องเดินทางกลับ และไม่อนุญาตใ ้ทำางาน

• ีซ่าชนิดจำากัดอายุ (befristeter Auffenthalt) ผู้ที่จะได้รับ ีซ่าชนิดนี้คือ ผู้ที่ มร กับชา เยอรมัน รือมีลูกกับชา เยอรมัน จะได้

ีซ่าชนิดนี้ 3 ปี แต่บางรายอาจจะไม่ได้ถึง 3 ปี อันนี้ไม่ทราบ าเ ตุที่แน่นอนและไม่ ามารถอธิบายได้ อาจจะมีปัญ าบางอย่างที่

ไม่อยู่ในระเบียบการ  รือขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเจ้า น้าที่ที่เกี่ย ข้อง  ีซ่าชนิดนี้ ามารถทำางานได้

• ีซ่าถา ร (Niederlassung) ผู้ที่จะได้ ีซ่าถา รคือผู้ที่ใช้ชี ิตอยู่ในประเท เยอรมนี รือ มร กับชา เยอรมันถึง 5 ปี  าก ามีเป็น

ชา เยอรมัน ามีจะต้องทำางาน รือ ากไม่ได้ มร แล้  จะต้องทำางานมีรายได้ที่เลี้ยงชีพได้โดยไม่ไปขอเงินช่ ยเ ลือจากรัฐ  พูด

ภา าเยอรมันได้ดี  มี ลักฐานการเรียนภา าเยอรมันระดับ B1 และไม่เคยต้องโท มาก่อน

เมื่อครอบครั มีปัญ าปรึก าใคร
                  โดย พยุง รี กุล ง ์
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น่วยง�นเอกชนที่มีเจ้� น้�ที่คนไทยในประเทศเยอรมนี

1. Amnesty for Women e.V. Hamburg

Schillerstr. 43, 22767 Hamburg

Tel: 040-384753

เจ้า น้าที่คนไทย – คุณประไพรัตน์ มิกซ์ (Pripairat Mix)

www.amnestyforwomen.de 

2. Ban Ying e. V. Berlin

Anklamer Str. 38, 10115 Berlin

Tel: 030-4406373-74

เจ้า น้าที่คนไทย – คุณปาริชาต ไพ (Parichart Pai)

www.ban-ying.de 

3. FIM  Frauenrecht ist Menschenrecht e.V. Frankfurt

Varentrappstr. 55, 60486 Frankfurt am Main

เจ้า น้าที่คนไทย – คุณชนิดา เค ิ่ง (Chanida Keving)

Tel: 069-97 0 97 97-10

www.fim-frauenrecht.de 

4. FIZ  FrauenInformationZentrum Stugartt

Moserstr. 10, 70182 Stuttgart

Tel: 0711-23941-24/-25

เจ้า น้าที่คนไทย – คุณอภิญญา กริมม์ (Aphinya Grimm)

www.fiy.vij-wuerttemberg.de 

         กลุ่มอ� � มัคร

1. มาคมธารา (Thara e.V.)

คุณ ุชาดา ไบเยอร์ (Suchada Beyer)

Tel: 0178-5638589, 0151-12714224

info@tharaverein.de

www.tharaverein.de

2. มาคมไทยอา า มิ นิค 

(Thai Asa e.V.)

Marbachstr.16, 81369 München

Tel: 089-44239988

Info@thai-asa.de

www.thai-asa.de 

3. มาคมเครือข่ายคนไทยในต่างแดน 

(Network Thai Oversea e.V. (NTO)

คุณพัทยา เรือนแก้  (Pataya Ruenkaew)

info@nto-germany.de

www.n-t-overseas.de

ากพูดภา าเยอรมัน รือภา าอังกฤ ได้  ามารถไปปรึก า น่ ยงานที่มีเจ้า น้าที่คนเยอรมันได้ รือมีใครไปแปลใ ้ 

1. น่ ยงานของ Caritas ซึ่งจะมีอยู่ในทุกเมือง

2. Diakonie มีอยู่ในทุกเมืองเช่นกัน

3. AWO มีอยู่ในทุกเมืองเช่นกัน

รือจะเข้าไปดูในอินเตอร์เน็ต โดยใ ่คำา ่า  Frauen Beratungsstellen รือ Beratungsstelle für Migrantinnen
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การทำางานของบ้านพักผู้ ญิง 

(Frauenhäuser)

 บ้านพักผู้ ญิงจะรับเฉพาะผู้ที่ถูกทำาร้าย

ร่างกาย รือทางจิตใจ ผู้ ญิงที่เข้าไปพักจะมี ้องเป็น

ของตั เอง  ใช้ ้องน้ำาและ ้องครั ร่ มกัน  บ้านพักจะ

มีกฎระเบียบของบ้านพัก เช่น ้ามใ ้ที่อยู่ของบ้าน

พักกับคนอื่นแม้ ่าจะเป็นพ่อแม่ รือเพื่อน นิท  ้าม

นัดพบเจอเพื่อนๆ ในเขตใกล้ๆ บ้านพัก ้ามทะเลาะ

เบาะแ ้งกับคนในบ้านพักด้ ยกัน ้ามดื่ม ุรา ยา

เ พติด ้ามฝากเด็กไ ้กับคนในบ้านพักด้ ยกัน นอก

เ ียจาก ่าได้พูดคุยกับเจ้า น้าที่ที่ดูแลอยู่ และมีการ

ผลัดเปลี่ยนกันทำาค าม ะอาด ในบ้านพักจะมีนัก

ังคม งเคราะ ์ทำางาน ดูเรื่องเอก ารของผู้ที่เข้าพัก 

ติดต่อทนายค าม  ติดต่อเจ้า น้าที่ ูนย์เยา ชนและ

เด็กใ ้  ร มถึงการใ ้คำาปรึก าแนะนำาต่างๆ กับผู้

ญิงที่ประ บปัญ า

 การอยู่ในบ้านพักจะอยู่นานแค่ไ นขึ้นอยู่

กับปัญ าของแต่ละบุคคล ่าแก้ไขปัญ าได้เร็ รือช้า

อย่างไร  เรื่องของเ ลาการพำานักนี้เป็นเรื่องที่ตอบไม่

ได้  ากปัญ าคลี่คลายลงแล้  เจ้า น้าที่จะแนะนำา

การ าบ้านพัก รือบางแ ่งก็ช่ ย าใ ้ ากได้บ้าน

แล้ ก็ต้องออกไปอยู่บ้านของตั เอง

 เมื่อย้ายออกไปอยู่บ้านของตั เองแล้  าก

ยังมีปัญ าอยู่ ก็ค ร า น่ ยงานใ ้ปรึก าแนะนำาต่อ

ไป ากมีปัญ าที่แก้ไขด้ ยตนเองไม่ได้  บ้านพักไม่มี

น้าที่ใ ้คำาปรึก าแนะนำาต่อไป

                   ******************

ความเดิมจากตอนที่แล้ว

 ลูกกับ ามีใ ม่ของแทนใจมีปัญ าทะเลาะเบาะแ ้ง 

เข้ากันไม่ได้ ลูกเป็น ัยรุ่นมีปัญ าเรื่องฮอร์โมนเปลี่ยน อารมณ์

แปรปร น ประกอบกับมี ภา ะ มาธิ ั้น ร มทั้งได้รับการเลี้ยง

ดูจากครอบครั ที่ไทยแบบพ่อแม่รังแกฉัน ทำาใ ้ค บคุมตั เอง

ได้น้อย ขี้โมโ ก้า ร้า  ไม่กระตือรือร้นช่ ยเ ลืองานบ้าน ่ น

ามีเป็นผู้ใ ญ่ ัยใกล้เก ียณอายุ ไม่เคยเลี้ยงดูลูกตนเองในช่ ง

ัยรุ่น จึงไม่เข้าใจพฤติกรรมและอารมณ์ของ ัยรุ่น นอกจากนั้น

ัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ทำาใ ้ต่างฝ่ายยึด ่าตนเองเป็นใ ญ่ ถูก

ต้อง และต่างฝ่ายกลั ่าจะถูกแย่งค ามรัก ทำาใ ้คนกลางอย่าง

แทนใจตกอยู่ใน ภา ะลำาบากมาก

 ลังจากที่พยายามแก้ไขด้ ยการปรับพฤติกรรมลูก โดย

ปรึก าผู้เชี่ย ชาญทั้งในประเท ไทย และคนไทยในเยอรมนี แต่ก็

ไม่ได้ผล ามีพยายามเข้ามาช่ ยโดยไม่มีค ามรู้ค ามเข้าใจ เลือก

ใช้ ิธีการรุนแรงที่อาจเคยได้ผลเมื่อ 50 ปีที่แล้ แต่ไม่ใช่ปัจจุบัน 

ทำาใ ้ปัญ ารุนแรงมากยิ่งขึ้น เมื่อลองใช้ ิธีการเปิดใจ จับเข่าคุย

กัน ามคน ปัญ าเ มือน งบลงแต่ก็เพียงชั่ ครา รอ ันปะทุ

ใ ม่ แทนใจจึงตัด ินใจติดต่อ Jugendamt ขอรับค ามช่ ยเ ลือ

ในการฟื้นฟู ปรับพฤติกรรมและ ภาพจิตใจของคนในครอบครั  

ซึ่งเจ้า น้าที่นัดคุยทุกอาทิตย์ ใ ้ไปพบนักจิต ิทยา เข้ารับการ

บำาบัด แต่ก็ยังไม่ดีขึ้น แทนใจพาลูกไปพบจิตแพทย์เพื่อแก้ปัญ า

ภา ะ มาธิ ั้นของลูกและปัญ า ภา ะทางจิตใจของทุกคนใน

ครอบครั  เกิดเ ตุการณ์ลูกค บคุมอารมณ์ตนเองไม่ได้ถึงขึ้น

ทำาร้ายร่างกายตนเองและแม่  Jugendamt จึงนัดคุยเพื่อ ่งตั ลูก

ไปอยู่ที่บ้านพักเยา ชน (Jugendheim) 

 ภาย ลังจาก ่งลูกน้อยกลอยใจเข้าไปอยู่ในค ามดูแล

ของ Jugendheim  องอาทิตย์แรกเป็นช่ งที่ผ่านไปด้ ยค าม

ยากลำาบากที่ ุดของทั้งแม่และลูก  พอ ามทุ่มลูกจะโทรมา าดิฉัน

ทุก ัน เพื่อเล่าเรื่องที่โรงเรียน ่า ันนี้ทำาอะไรบ้าง มีอา ารอะไรกิน 

บ่อยครั้งที่น้ำาตาไ ลพราก ง ารลูกจับใจเพราะไม่มีกับข้า ที่ลูก

ชอบ มีแต่อา ารเยอรมัน ตั้งแต่ลูกมาอยู่เยอรมันดิฉันไม่เคยปล่อย

ใ ้ลูกอด 

 ทุก ันเมื่อตกเย็น ดิฉันรอเ ลา ามทุ่มเพื่อจะได้คุยกับ

ลูก ลูกบอกน้องก็รอคุยกับแม่เ มือนกัน รู้ดี ่าก ่าแม่จะกลับถึง

บ้านก็ องทุ่มแล้  ไ นจะต้องทำากับข้า อีก น้องเลยรอโทรตอน

ามทุ่ม  ฟังลูกพูดแล้ น้ำาตาไ ลอีก อยากไปรับลูกกลับบ้าน แต่

พอย้อนนึกอีกที ากรับลูกกลับโดยที่ปัญ าของลูกยังไม่ได้รับการ

แก้ไข ปัญ าที่ขัดแย้งกับ ามีก็ยังไม่ดีขึ้น  การตัด ินใจ ่งลูกไป 

Jugendheim ย่อมเ ียเปล่า  ทุก ันที่คุยกับลูก ดิฉันบอกลูกซ้ำาๆ 

่า อดทนนะลูก เรา องคนจะผ่านปัญ านี้ไปด้ ยกัน  นอกจากจะ

ปลอบลูกแล้ ยังเป็นการปลอบตั เองซ้ำาแล้ ซ้ำาเล่าใ ้อดทน  เ ลา

ที่ดิฉันเลิกงานแล้ เดินผ่าน นามฟุตบอลที่ลูกเคยเล่น เจอเพื่อน

ของลูก ดิฉันน้ำาตาไ ลทุกครั้ง ได้แต่ปลอบตั เอง ่าไม่นานลูกจะ

ได้กลับบ้านทั้งที่ในใจก็รู้ ่าเป็นเรื่องยาก

 



 

 ลังจาก องอาทิตย์ผ่านไปลูกเริ่มปรับตั ได้บ้าง ดิฉัน

เริ่มคุยกับลูก ันเ ้น ัน ลูกไปโรงเรียนทุก ัน  ใน Jugendheim ที่

ลูกอยู่มีทั้งเด็กเยอรมัน และเด็กต่างชาติซึ่งเป็นผู้อพยพ  ลูกรู้จัก

และ นิท นมกับเด็กที่อายุมากก ่า ลูกได้เรียนรู้การช่ ยเ ลือตั

เองในเรื่องการดูแลรัก าค าม ะอาดเ ื้อผ้า ้องนอน การทำาการ

บ้าน เมื่อถึงช่ งปิดเทอมลูกได้กลับบ้านจะเป็นเ ลาที่มีค าม ุข 

และเป็นโอกา ใ ้ดิฉันได้ ังเกตพัฒนาการของลูก ทุกครั้งที่ลูก

กลับมาบ้านจะเ ็นพัฒนาการของลูกไปในทางที่ดีขึ้น  การค บคุม

อารมณ์ดีขึ้น แต่ยังไม่อยู่ในขั้นที่ องคนแม่ลูกจะ ามารถอยู่ร่ ม

กันตามลำาพังได้

 การติดตามผลของ Jugendamt ช่ งแรกจะประเมิน

ผลเดือนเ ้นเดือน เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงทั้งของแม่และลูก ช่ ง

แรก ามีจะเข้าร่ มด้ ยทุกครั้ง  แต่ตอน ลัง ามีไม่เข้าร่ มด้ ย

เนื่องจากเ ็น ่า Jugendamt และเจ้า น้าที่ดูแลเด็กใน Ju-

gendheim มีค ามเ ็นแตกต่างจากตน  ซึ่งเขารับไม่ได้  ทาง 

Jugendamt เองแจ้ง ่าถ้าทางแม่ต้องการค ามช่ ยเ ลือในการ

แยกออกมาอยู่ตามลำาพังกับลูก ากรายได้ไม่เพียงพอ ทาง Ju-

gendamt จะประ านค ามช่ ยเ ลือกับ Sozialamt ใ ้ แต่ดิฉัน

มีค ามเ ็น ่าทั้งลูกและแม่ยังไม่พร้อมในการอยู่กันตามลำาพัง  

เนื่องจากลูกเองยังไม่ได้รับการช่ ยเ ลือเกี่ย กับ ภา ะ มาธิ ั้น  

ซึ่งจะ ่งผลกับ ภา ะที่ลูกไม่ ามารถค บคุมอารมณ์ของตั เองได้ 

แต่เจ้า น้าที่ไม่มีใครเ ็นค ามบกพร่องและปัญ าจุดนี้ 

 ลังจากที่ลูกอยู่ Jugendamt ได้ 6 เดือน เจ้า น้าที่

ปรับระยะเ ลาการประเมินผลเป็น 2 เดือนครั้งและ 3 เดือนครั้ง

ตามลำาดับ เพราะมีแน โน้มดีขึ้น แต่แล้ ัน นึ่งเจ้า น้าที่ตร จ

ค าม ะอาดและค ามเรียบร้อยของ ้องลูก พบ ่าลูกมีกัญชาอยู่

ใน ้อง จำาน น 1 กรัม ลูกต้องขึ้น าล าเ ตุที่ลูกบอกต่อ าลคือ 

ลูกอยากทดลอง าลตัด ินใ ้ทำางาน าธารณะเป็นเ ลา 30 ชั่ โมง

เนื่องจากเป็นผู้เยา ์  และต้องตร จปั า ะทุกเดือน แต่เ ตุผล

แท้จริงที่ลูกบอกแม่คือ ลูกเครียด  เมื่อปรึก าเพื่อนที่โตก ่า เพื่อน

แนะนำาใ ้ลองใช้ ทำาใ ้ลูก ามารถ ลับได้และไม่เครียด ดิฉันตัด ิน

ใจปรึก ากับเจ้า น้าที่ของ Jugendamt และ Jugendheim ใน

การแก้ปัญ า ทุกฝ่ายเ ็นพ้องกัน ่า ค รปรึก าผู้เชี่ย ชาญด้าน

จิตเ ช  ลูกไปพบแพทย์เฉพาะทางแต่ไม่ใ ้ค ามร่ มมือเนื่องจาก

ลูกบอก ่าเขาไม่ได้มีปัญ าทางจิต ลูกเข้าใจเ มือนกับคน ่ นใ ญ่

่าคนที่ไปพบแพทย์ทางจิตเ ชคือคนบ้า  ดังนั้น การพบแพทย์จึง

ต้องระงับไปก่อน

 ต่อมา ัน นึ่งกลางดึกลูกร้องไ ้โทรมา าบอกอยาก

ตาย ไม่อยากมีชี ิตอยู่อีกต่อไปแล้  ดิฉันคุยโทร ัพท์กับลูกตั้งแต่ตี

นึ่งจนถึงเจ็ดโมงเช้า ไม่ได้ถามไม่ได้แนะนำาอะไรลูกทั้ง ิ้น เพียงแต่

ฟังลูกพูดปล่อยใ ้ลูกระบาย ิ่งที่อยู่ในใจของลูกออกมา พอถึงเช้า

ดิฉันบอกใ ้ลูกอาบน้ำาไปโรงเรียน มีปัญ าอะไรโทร าแม่ได้ตลอด

เ ลา  ลังจากลูกไปโรงเรียน ดิฉันโทร ัพท์ปรึก ากับเจ้า น้าที่ 

Jugendheim เพื่อที่จะได้ ังเกตพฤติกรรมของลูก แต่ไม่มีอะไร

3131

สติและ Strong ของคู่กัน 2 - หลังม่าน Jugendheim
โดย แทนใจ
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 ากใครได้เข้าร่ มงานประชุม ามัญประจำาปีของ

มาคมธาราที่เมืองฮัมบ ร์ก เมื่อปี 2561 ที่ผ่านมา คงพอจำา ุภาพ

ตรีร่าง ูงคน นึ่งที่นั่งอยู่ริม ้องประชุมฝั่งซ้ายมือได้ ผม ยัก ก ี

เทาบ่งบอกอายุ ่าคงไม่น้อยก ่าครึ่ง ต รร  การแต่งตั เรียบง่าย

ม ัย เราเ ็นเธอนั่งฟังอย่างตั้งใจ จดบันทึกตลอดเ ลา เธอเป็น

มาชิกผู้มาใ ม่แต่ก็มิได้เคอะเขิน มีแต่รอยยิ้มเย็น บายที่มอบ

ใ ้กับผู้คนที่มาทักทาย เมื่อเอื้อนเอ่ย าจา เราฟังพอรู้ ่าเธอคงมี

พื้นเพมาจากทางเ นือ 

 เราอดถามไม่ได้ ่าเธอเป็นใครมาจากที่ไ น เธอบอก

่าเธอชื่ออินทิรา ลา ัลย์ เป็นคนจัง ัดเชียงใ ม่ ่ นปฐมเ ตุที่

ทำาใ ้มาอยู่ที่เยอรมนีนั้น เธอบอก ่าเป็นเพราะ “ ึนามิ”

***********

 พี่อินทิราคุ้นเคยกับการทำางานอา า มัครมาต้ังแต่จำา

ค ามได้ เพราะคุณแม่เป็นมิชชันนารี “เมื่อมีคนป่ ยจากบนเขาบน

ดอยลงมา พ กเขาต้องมาพักที่บ้านเราก่อน แล้ ค่อยเดินทางไปโรง

พยาบาลต่อ บางครั้ง ลับอยู่ดีๆ มีคนป่ ยมา พ กเราเด็กๆ ก็ต้อง

ตื่นมาลุก าน้ำา าข้า ใ ้เขากิน ร มไปถึงทำาค าม ะอาด ล้างถ้ ย

ล้างจาน ฯลฯ ตอนนั้นพี่เป็นเด็ก พี่ก็ตั้งคำาถาม ่าทำาไมเราต้องเ ีย

ละขนาดนี้ เคยถามคุณแม่ ท่านตอบ ่า บางทีคนพ กนี้อาจจะ

เป็นทูต รรค์ที่ ่งมา าเรา เมื่อโตขึ้นมา คุณแม่จะพูดเ มอ ่า 

อยากใ ้ใคร ักคนในบรรดาพี่น้อง กคนมารับ น้าที่นี้ต่อ ซึ่งพี่ไม่

อยากเป็นและ นีมาโดยตลอด พี่เอาเงินใ ้คุณแม่ บอก ่าฉันขอ

นับ นุนแม่ด้ ยเงินนี้ แต่จะใ ้ฉันลงมือทำา ฉันทำาไม่ได้ มันไม่ใช่

อาชีพในฝันของฉัน”

 พี่อินทิราเรียนจบการตลาดจากม า ิทยาลัยราชมงคล

ล้านนา ลังจากนั้นเป็นครูที่โรงเรียนพาณิชยการแ ่ง นึ่ง 2 ปี 

ก่อนผันตั มาเป็นไกด์ที่เชียงใ ม่อยู่ 3 ปี แล้ ย้ายมาเป็น ั น้า

ฝ่ายขายที่ร้านจิลเ อรรี่แ ่ง นึ่งที่ภูเก็ตก ่า 15 ปี เธอเป็น า มัย

ใ ม่ รายได้มั่นคงแตะ ก ลัก ชี ิตมีค าม ุขและพร้อมทุกอย่าง 

 จนกระทั่ง ันที่ 26 ธัน าคม 2004 คลื่น “ ึนามิ” พัด

เข้ามาทำาลายล้างทุก ิ่งอย่าง ร มทั้งชี ิตของเธอที่กลับตาลปัตร

เ มือน “ถูกดึงแผ่นดินออกจากเท้า”

 “ร้านที่พี่ทำางานอยู่เป็น ้องเล็กๆ ชั้นเดีย ตั้งอยู่ระ ่าง

ูนย์การค้ากับโรงแรมแ ่ง นึ่งที่ป่าตอง ข้ามถนนไปก็เป็น าด เช้า

ันนั้นพี่เดินไปทำางานตามปกติ เ ็น ภาพ าดก็รู้ ่ามันแปลกไป

เพราะน้ำาแ ้งไปจน ุดลูกตา แล้ ก็มีเ ียงใน ั บอก ่า ออกไป ไป

ิ รีบออกไป พี่ก็รีบบอกน้องๆ ในร้านใ ้รีบ นีไปก่อน บอกเจ้านาย

ด้ ย ซึ่งปกติเจ้านายพี่ไม่ใช่คนเชื่ออะไรง่ายๆ แต่เขาก็ นีไป พี่อยู่รั้ง

เป็นคน ุดท้าย จะล็อคประตูร้าน คิด ่าปิดทัน รู้ตั อีกที คลื่น ูง

ก ่า ามเมตรมาอยู่ที่ข้างไ ล่แล้ ” 

“ ชีวิตที่เหมือนถูกดึงแผ่นดินออกจากเท้า 
          ของ อินทิรา ลาวัลย์ ”

โดย ลิณเบญจ์ เย็นบุญ

ัมภา ณ์พิเ



36

 พี่เข้ามาอยู่ในเยอรมนีตั้งแต่ปี  1976  ค ามเป็นอยู่ของ

พี่เรียก ่าอยู่ในระดับธรรมดาไม่โลดโผน  แต่ก็ต้องเรียนรู้ทุก ัน  อยู่

ไปอยู่มา  เรียนไปเรียนมา  ก็ได้ไปทำางานกับคนเยอรมัน  ุดท้าย

จับพลัดจับผลูได้ไปทำาอาชีพล่าม  ทำาใ ้ได้รู้จักผู้คนมากมาย ทั้งที่

ประ บและไม่ประ บผล ำาเร็จในการใช้ชี ิตที่เยอรมนี   ่ นใ ญ่

พ กเราคนไทยที่ใช้ชี ิตอยู่ที่นี่จะมีปัญ าด้านภา ากันเยอะไม่ต่าง

อะไรจากคนต่างชาติอื่นๆ  พี่รู้ดี ่าคนเราต้องใช้ภา าในการ ื่อ าร

จึง อนภา าเยอรมันใ ้คนไทยที่มาอยู่ใ ม่ๆ  ต่อมางานเยอะ อน

ไม่ไ  แต่ยังมีค าม ัมพันธ์ที่ดีกับคนไทย ลายคนอยู่

 มีคนแนะนำาใ ้พี่รู้จัก มาคมธาราเมื่อเกือบ  20  ปีที่

แล้   พี่เคยเข้าร่ มกิจกรรมและประทับใจคำาพูดของประธานท่าน

นึ่งที่พูด ่า  เราค รจะช่ ยเ ลือคนไทยใ ้รู้จักช่ ยเ ลือตนเอง พี่

เอง มัครเข้าไปเป็น มาชิกได้ 3-4 ปี แต่ก็ไม่ได้ช่ ยอะไรมากมาย ที่

เป็น มาชิกเพราะคิด ่าเพื่อใ ้ มาคมอยู่ได้  จะได้ใช้เงินค่า มาชิก

เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ จนกระทั่งมีเ ตุการณ์ที่ทำาใ ้ ่างเ ิน มาคม

ไปนาน

 เมื่อ  2  ปีที่ผ่านมา  เผอิญพี่ได้ข่า มาคมธาราที่มี

โฉม น้าใ ม่อีกครั้ง  และตัด ินใจไปร่ มประชุม ามัญประจำาปี

ด้ ย  พี่รู้ ึกมีค าม ังและคิด ่า มาคมธารายุคใ ม่นี้  คงจะเป็น

ที่พึ่งพาอันอบอุ่นของคนไทยที่นี่ได้ต่อไป  ก็เลยอยากจะเข้ามาร่ ม

ทำาตั ใ ้เป็นประโยชน์บ้าง

 พี่ชอบจุดมุ่ง มายของ มาคมที่มุ่ง มายช่ ยใ ้คนไทย

ที่นี่ปรับตั   เข้าใจและช่ ยเ ลือตั เองได้ ามารถดำารงชี ิตอยู่ใน

ประเท เยอรมนีได้อย่างดีและมีค าม ุข   โดย มาคมธาราจะทำา

น้าที่ประ านค ามร่ มมือทั้งฝ่ายรัฐและชุมชน  เชื่อม ัมพันธ์ทั้ง

ฝ่ายเยอรมนีและฝ่ายไทย

 พี่ได้เ ็นและได้รู้จักกับคณะกรรมการรุ่นนี้ที่เต็มไปด้ ย

พลังและค ามตั้งใจอันดีงาม  ที่อยากจะประ านคนไทยใ ้เป็น 

กลุ่มที่เข้มแข็ง   เราต้องไม่ลืม ่าการทำางาน มาคมเป็นงานอา า

มัคร  ทำางานด้ ยใจ  การทำางานกับคน มู่มากย่อมต้องมีค าม

คิดเ ็นและแน ทางที่ไม่เ มือนกัน  พี่ขอใ ้พ กเราทุกคนเปิดใจ 

เคารพซึ่งกันและกัน รู้จักผ่อน นักใ ้เป็นเบา  คิดก่อนพูด ไม่มีใคร

ฉลาดไปเ ียทุกอย่าง  ทุกคนจะเติมเต็มซึ่งกันและกันใน ่ นที่ขาด 

พี่ก็จะ นับ นุนเท่าที่จะทำาได้และขออ ยพรใ ้ มาคมธาราและ

พ กเราทุกคนประ บผล ำาเร็จในการทำางานอันทรงเกียรตินี้   เรา

จะมีค าม ุขไปด้ ยกันนะคะ

พี่รุ่นเก๋าชวนคุย

พี่เป้ - ปราณี ชวิงค์ฮัมเมอร์
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 ั ดีค่ะ พี่ชื่อกัญญา เอเบอร์เลอ รือนาง อายุ 59 ปี 

อยู่เยอรมนีมาตั้งแต่ปี 1998  ตอนอยู่ที่เมืองไทยพี่ทำางานเป็นผู้

ช่ ยพยาบาลที่โรงพยาบาลตำาร จและเป็นตำาร จดับเพลิง พี่ได้มี

โอกา เข้ามา ัมผั กับ มาคมธาราครั้งแรก เมื่อปี 1999 โดยคำา

ชักช นของพี่นงลัก ณ์ ไรแชร์ท ตอนนั้นได้มาฟังการบรรยายค าม

รู้ทางด้านกฏ มาย  เป็นครั้งแรกที่ได้ออกมาเ ็นกิจกรรมแบบนี้ พี่

รู้ ึกตื่นเต้นและตื่นตาตื่นใจที่ได้เ ็นคนไทยมากมาย ดูมีค ามรู้

และ นใจมา าค ามรู้ในงานนี้   พี่ไม่กล้า มัครเป็น มาชิกในทันที 

เพราะได้ข้อมูลมาจากล่ามคน นึ่ง ่า มาคมธารามีแต่คนไฮโซ 

ทำาใ ้พี่ไม่อยากเข้ามาเพราะเราอยู่ใน ังคมนอกเมือง รือบ้านนอก

นั่นเอง

 แต่ ัน นึ่ง ล่ามคนนั้นก็ติดต่อมา ่าจะมีการประชุมที่

เมืองมันไฮม์  อยากใ ้พี่ทำาอา ารอี านใ ้ดอกเตอร์ท่าน นึ่ง พี่

ตอบรับด้ ยค ามดีใจที่จะได้มี ่ นร่ มกับเขาบ้าง เมื่อทำาอา าร

ไป ่งก็ยังได้รับเชิญใ ้นอนพักที่โรงแรมอีกด้ ย พี่ตื่นเต้นมากเพราะ

เป็นการนอนโรงแรมในประเท เยอรมนีเป็นครั้งแรก ด้ ยเ ตุนี้จึง

ทำาใ ้ได้รู้จักกับพี่กั้ง พี่นก พี่รัตนา และท่านอื่นๆ ที่น่ารัก ที่ชักช น

ใ ้พี่ มัครเข้าเป็น มาชิก มาคมธารา

 พี่รู้ตั ดี ่าพี่ไม่ใช่คนเก่ง รือมีค ามรู้มากพอที่จะช่ ย

เ ลือคนไทยที่มาขอคำาปรึก าได้ทุกคน แต่ ิ่งพี่ทำาได้คือ การโทร

ไปขอคำาแนะนำาจากรุ่นพี่ โดยเฉพาะพี่กั้งอีกต่อ นึ่ง ่ากรณีแบบนี้

เราค รจะแก้ปัญ าแบบไ น ค รจะ ิ่งไป าใคร ที่บ้านพี่เปิดเป็น

โรงเรียน อนภา าไทย ลูก า พี่ อนรำาไทยและลูกชาย อนดนตรี

ไทย ครั้ง นึ่ง พี่กั้งเคยของบจาก มาคมธาราเพื่อเป็นค่าเดินทางใ ้

เราไป อนรำาไทยที่ ัดพุทธปิย ราราม Dreieich ด้ ย

 โดย ่ นตั ของพี่ การช่ ยเ ลือคนไทย พี่ทำาจาก

ามัญ ำานึก เ ็นคนตกทุกข์ได้ยากเราก็ค รจะช่ ย แต่ ากเ ลือ

บ่าก ่าแรง พี่ก็จะ ่งต่อใ ้พี่กั้ง 

 ใน ายตาของพี่ มาคมธารา ันนี้ดีขึ้นมาก น้องรุ่นใ ม่

มีค ามรู้ค าม ามารถ คล่อง เก่ง และ ลายๆ คน มาร มตั กัน 

่ น ิ่งที่ทำาใ ้พี่ประทับใจและตัด ินใจ มัครเป็น มาชิกต่ออีกครั้ง

นึ่งนั้น เป็นเพราะคำาพูดของน้องเล็ก ุชาดา ไบเยอร์ ที่บอก ่า น่า

เ ียดาย ากเรือธาราลำานี้จะต้องล่ม ลายไป เพราะไม่มีใครจับพาย

ขึ้นมาช่ ยกันพาย ทั้งๆ ที่เราเคยนั่งอยู่ในเรือลำานี้ด้ ยกัน   พี่คิด ่า

เราค รจับมือ เดินต่อไปด้ ยกัน านต่อธาราใ ้เป็นแ ล่ง ิชาการ

และช่ ยเ ลือดูแลกันและกัน ำา รับคนไทยในเยอรมนีและยุโรป  

พี่ไม่มีอะไรจะแนะนำานะคะเพราะน้องแต่ละคนเก่งอยู่แล้  ขอเป็น

กำาลังใจใ ้ และ ากมีอะไรที่จะใ ้พี่นางช่ ยเ ลือ พี่ก็ยินดีเ มอค่ะ

พี่รุ่นเก๋าชวนคุย

พี่นาง - กัญญา เอเบอร์เลอ



38

 ั ดีค่ะ พี่ชื่อเบ็ญจ รรณ โบรดโชลล์ รือเรียกพี่เบ็ญ

ก็ได้ค่ะ ปัจจุบันเป็นครู อนภา าไทย มีทั้งที่ อน ่ นตั  อน

ที่ VHS อนตามบริ ัท และ ถาบัน อนภา าต่างๆ มัยก่อนพี่

ทำางานมาเยอะทุกรูปแบบ  เคยเป็นเด็กเ ิร์ฟ พนักงานขายของ 

เด็กปั๊ม แม่ค้า พนักงานร้าน ะด กซื้อ ผู้จัดการบริ ัท แม่ข่าย ูนย์

ิทยุ ฯลฯ เราเป็นคนทำางาน อยู่ที่ไ นก็ต้อง างานทำา เพราะเรามี

ครอบครั ที่เมืองไทยที่มีพระคุณกับเราที่ต้องดูแล ต้อง ่งเงินกลับ

บ้าน ่ นงาน มาคมนั้น ค ักกระเป๋าตั เองตลอด (ฮา)

 พี่เคยทำางานอา า มัครเมื่อนานมาแล้  โดยอยู่ในทีม

งานของพี่ มึก พี่ รีนภาจากทางมิ นิค ตั้งแต่ยังไม่ได้มีการตั้ง

เป็น มาคม Thai ASA และเราก็ได้รับการ นับ นุนจาก มาคม

ธารา ซึ่งในตอนนั้นเป็นเ มือนร่ม คอยดูแลกลุ่มต่างๆ ทั่ ประเท

เยอรมนี ธาราจะเขียนขอทุนและกระจายเงินใ ้กับกลุ่มทั้ง ลาย 

ตอนนั้นทีมที่มิ นิคถือ ่าเข้มแข็งมาก

 เมื่อเข้ามาทำางานอา า มัคร พี่ต้องมารับฟังปัญ าต่างๆ 

มากมายจากผู้ที่มาขอค ามช่ ยเ ลือ เมื่อมากเข้า พี่เริ่มรู้ ึกรับไม่

ไ  มันเครียด อยาก ยุด บ กกับ ามีไม่โอเค อีกทั้งอาชีพด้านการ

อนที่มีเยอะขึ้นเรื่อยๆ ตอนที่ถึงจุดอิ่มตั  พี่บอกตั เอง ่า จะไม่ทำา

อีกแล้ งานอา า มัคร แต่ในใจลึกๆ ก็รู้ดี ่า โดยนิ ัย ่ นตั ของ

เราคงอดไม่ได้ที่จะทำาอีก

 ระ ่างที่พี่ไม่ได้ทำางาน มาคม พี่มีโอกา ไปปฏิบัติ

ธรรมมากขึ้น ทำาใ ้กำาลังใจดีขึ้น พี่คิด ่าฐานกำาลังใจที่ดีจะ

ทำาใ ้การทำางานเพื่อ ังคมดีขึ้น มองปัญ าได้ชัดเจนขึ้น และ า

ทางออกที่เป็นรูปธรรมได้มากขึ้น และเราก็มองเ ็นตั เองด้ ย

่า มัยก่อนนั้น ค ามที่เราเป็นคนชอบทำางาน ก็ ิ่งออกไป างาน

ถามคนโน้นที คนนี้ที มีอะไรใ ้ช่ ยไ ม เอาคนอื่นก่อน

เป็น ลัก แต่เดี๋ย นี้พี่ไม่เป็นแบบนั้นแล้  พี่ต้องประเมินตั

เองก่อน ่าตั เองพร้อม รือไม่ พร้อมแค่ไ น? 

 ที่พี่ตัด ินใจกลับมาธาราอีกครั้ง เพราะพี่ได้ไปร่ มงาน

ที่พาเดอร์บอนน์ มีงานไ ้ครูนาฏ ิลป์ดนตรีไทย พี่รู้จักน้องเล็ก 

ุชาดา ไบเยอร์ ตั้งแต่ก่อนเขาเป็นประธานธารา ที่พาเดอร์บอนน์

พี่เ ็นการทำางานของเขา รู้ ึกได้ ่าเขาเป็นคนตั้งใจดี ชอบช่ ย

เ ลือ เป็นอา า มัครทั้งกายและใจ น่า นับ นุน เรามีค ามชอบ

ในดนตรีไทยและ นใจทางด้าน ิลป ัฒนธรรม และเรามี ไตล์การ

ทำางานที่คล้ายๆ กัน

 เมื่อเราตัด ินใจกลับเข้ามาทำางานเพื่อ ังคม ิ่งที่เรา

ต้องไม่ลืมคือ บุคคลที่ทำาใ ้เรามีที่ยืนตรงนี้ คือ ามี คนที่ยืนข้างๆ 

คอย นับ นุนเรามาโดยตลอด เราต้องตระ นัก ่ายังมีครอบครั

ของเราที่ต้องดูแล ดังนั้น ก่อนจะออกมาทำางานอา า มัคร ขอใ ้

คุยกับคนในครอบครั ก่อน คุยกับ ามีใ ้ชัดเจน ่าถ้าเราจะลงมา

ทำางาน เราจะลงแค่ไ น มีขอบเขตที่ชัดเจนใ ้ตั เอง พี่เชื่อ ่า าก

กำาลังใจเราพร้อม ถานการณ์ในครอบครั เราพร้อม เราก็ทำางาน

อา า มัครได้

 พี่เ ็นธารายุคใ ม่ มีน้องๆ ที่มีค าม ามารถเยอะ น่า

ดีใจ การทำางานเป็น มู่คณะต้องการคน ลายแบบ ลาก ลาย

ค าม ามารถ ร่ มด้ ยช่ ยกัน เราต้องใ ้กำาลังใจกันและกัน และ

มองคนอื่นด้ ยค ามเมตตา เมื่อมีปัญ า รือเข้าใจไม่ตรงกัน

ามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนค ามคิดเ ็นกันได้ แบบเปิดใจจริงๆ 

ร มทั้ง ากน้องๆ มีโอกา ฝึกปฏิบัติธรรมไปด้ ย จะช่ ยได้มาก จะ

มีที่ยึดเ นี่ย ใจเ ลาผิด ัง รือท้อแท้ค่ะ  ขอเป็นกำาลังใจใ ้กับทุก

คนนะคะ

พี่รุ่นเก๋าชวนคุย

พี่เบ็ญ – เบ็ญจวรรณ โบรดโชลล ์
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 การมาตั้งรกรากใช้ชี ิตในต่างแดนนั้น เราทุกคนทราบ

ดี ่าไม่ใช่เรื่องง่าย เนื่องด้ ยข้อจำากัด ลายๆ ปัจจัยที่ต้องเผชิญใน

การใช้ชี ิตประจำา ัน ทั้งครอบครั  ภา า ัฒนธรรม แน คิดและ

มุมมองในการดำารงชี ิต 

 ำา รับชี ิตการทำางานของชา ไทยในเยอรมนีน้อยคน

เ ลือเกินที่จะได้ทำาอาชีพในฝัน รือตาม ุฒิการ ึก าที่ตั เอง

มีติดตั มาจากเมืองไทย อาชีพยอดฮิตที่ทำารายได้ดีก็เ ็นจะมีแต่ 

งานร้านอา ารไทย และงานน ดไทย

 ดิฉันเป็นอีกคน นึ่ งที่ เลือกเปิดกิจการร้านน ด

ไทย เพื่อเป็นแ ล่งรายได้เลี้ยงชีพ เพราะเมื่อตัด ินใจจะ ร้าง

ครอบครั และอา ัยอยู่ที่นี่แล้  ก็ ัง ่าจะมีโอกา ได้ลืมตาอ้า

ปากกับเขาบ้าง แต่เมื่อพิจารณาลัก ณะนิ ัยของตั เองแล้  รู้ดี

่าไม่อยากจะเป็นลูกจ้างใคร  จึงคิด ่าการมีกิจการ ่ นตั น่าจะ

เ มาะกับเราที่ ุดแล้  ขอเป็น “นายและขี้ข้าตั เอง” ดีก ่า

 ่ นที่เลือกการเปิดร้านน ดไทยนั้น เ ตุผลอันดับ

แรก ยอมรับอย่างตรงไปตรงมา ่าเป็นเรื่องของรายได้ ประกอบ

กับโดย ่ นตั แล้ นั้น ดิฉันเป็นคนชอบน ดและรู้ ึกดีกับ า ตร์

น ดไทยมาก เพราะเป็น ิ่งที่ดีและมีเ น่ ์ เป็นของดีที่คนไทยเรา

มีกันมาตั้งแต่ มัยบรรพบุรุ   อีกอย่าง ดิฉันเป็นคนที่ชอบทำางาน

ประเภทเจอคนเยอะ ัน นึ่งๆ ได้พูดคุยกับคนนั้นคนนี้ มีอัธยา ัย

ที่ดีต่อกัน ทำาใ ้ชี ิตในแต่ละ ันของเราไม่เ งา งอย

การเตรียมตั ก่อนจะเปิดร้าน
 ก่อนจะเปิดกิจการร้านน ดไทย ดิฉันเตรียมตั มาค่อน

ข้างดีพอ มค ร เริ่มต้นด้ ยการเรียนกั ซา ต่อจากนั้นก็น ดไทย 

น ดน้ำามัน น ด ินร้อน น ดไทยประคบ ร มไปถึงเข้าอบรม

ลัก ูตรการบริ ารร้านน ดและ ปา กฎ มายพื้นฐานที่ค รทราบ

เกี่ย กับร้านน ดไทยในเยอรมนี ซึ่งทั้ง มดนี้ดิฉันเรียนในประเท

เยอรมนี นอกจากนี้ก็ยังชอบฟังผู้มีประ บการณ์เล่าถึงอุป รรค

ต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงระ ่างดำาเนินกิจการอีกด้ ย คือฟังแล้ รู้ ึก ่า

นุกดี แม้จะมี ลาย ิ่งที่ไม่น่าอภิรมย์นักเกิดขึ้นมากมาย 

 ดิฉันโชคดีที่แม่ ามีอา าคอยช่ ยเลี้ยงลูก ัยอนุบาล

ใ ้ ่ น ามีจะเป็นที่ปรึก าเกี่ย กับเอก ารต่างๆ และใ ้ค าม

ช่ ยเ ลือด้านภา า แม้ ่าเขาจะไม่เ ็นด้ ยนักที่เราจะลงทุนเปิด

กิจการเป็นของตั เอง ตามประ าคนเยอรมันที่กลั ค ามไม่มั่นคง 

เรียก ่า ต้องชี้แจงเ ตุผลด้ ยปากเปล่ากัน ลายต่อ ลายรอบเลย

ทีเดีย  แต่เขาก็ยังไม่มั่นใจ  

 ที่ ุดแล้  ดิฉันจึงใช้ ิธีเขียนร่างทุก ิ่งอย่างลงใน

กระดา ใ ้คุณ ามีเ ็นภาพ ตามที่ได้เรียนมา ประเมินรายรับ-

รายจ่าย (ทั้ง Fix Cost และงบประมาณที่จะค รจ่ายแต่ละเดือน) 

รายได้ต่อชั่ โมง เมื่อทำาคนเดีย  และเมื่อมีลูกน้องเพิ่ม ร มไปถึง

คำาน ณต้นทุนและคาดคะเนผลกำาไรแบบคร่า ๆ ในแต่ละเดือน

และต่อปี คุณ ามีจึงยอมจำานนใจรับฟังเรามากขึ้น แต่ลึกๆ แล้ เขา

ก็ยังคง ั่นใจ ่าเราจะทำาได้จริงตามที่พูดไ ้ รือเปล่า 

ขอเป็น “นายและขี้ข้าตัวเอง” 
– ประสบการณ์เปิดร้านนวดไทยในเยอรมนี
                  โดย ชุติมา อัลท์ไฮม์
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• ทำาเลร้าน - ดิฉัน าร้านในอินเตอร์เน็ตอยู่ ักระยะ นึ่ง  เจอ

ร้านทำาเลดีถูกใจ ลายร้าน แต่เมื่อติดต่อขอดู ถานที่ ก็ถูก

ปฏิเ ธมาไม่น้อย เพราะคนเยอรมันบางคนยังมีทั นคติที่

่าน ดไทยจะต้องมีเรื่องอีโรติกเข้ามาเกี่ย ข้อง ทำาใ ้ดิฉัน

รู้ ึกแย่มากที่พ กเขาคิดกันอย่างนั้น แต่ก็ทำาอะไรไม่ได้  จน

กระทั่งมาเจอร้านปัจจุบันที่ทำาอยู่นี้ ดิฉันตกลงเจรจากันก่อน 

บอกเขา ่าเรา นใจจริงๆ แต่ขอเ ลาจัดการเรื่อง “เงินกู้” ัก

ระยะ

• การกู้เงิน -  เมื่อได้ทำาเลร้านเป็นที่เรียบร้อยแล้  ดิฉันกับ

ามีก็เริ่มลงมือร่าง “แผนธุรกิจ” เ นอต่อธนาคาร ต้อง

บอก ่าแผนธุรกิจเป็น ิ่งจำาเป็นมากๆ ในการขอกู้เงินลงทุน 

เพราะดิฉันยังเป็นแม่บ้านลูกอ่อน ่างงานมา ลายปี อีก

ทั้งยังไม่มี ลักทรัพย์อะไรเลย ามีก็ไม่ยอมลงทุนใ ้และไม่

เซ็นกู้ร่ มด้ ยใดๆ ทั้ง ิ้น เพราะกลั เจ๊ง  ิ่งเดีย ที่จะทำาใ ้

ธนาคารอนุมัติเงินกู้ใ ้คือ “แผนธุรกิจที่มีแน โน้มจะเติบโต”  

นอกจากนี้ยังจำาเป็นต้องมีคุณ ุฒิ รือที่เราเรียกกัน ่า “ใบ

ประกา นียบัตร” และ ประ ัติการ ึก าและการทำางาน 

(Resumé) เ นอร่ มอีกด้ ย เพื่อแ ดงใ ้ทางธนาคารเ ็น

่า เรามีทัก ะมากพอที่จะดำาเนินกิจการของเราได้ และมีการ

ัมภา ณ์ปากเปล่าเพิ่มเติมประกอบการพิจารณา  คำาถาม

เริ่มต้นจากประ ัติ ่ นตั  ถานภาพทางครอบครั  และ

ทั นคติ ร มไปถึงแผนการเกี่ย กับธุรกิจที่เรากำาลังจะทำา 

 การเป็นแม่ลูกอ่อนถือ ่าเป็นกลุ่มผู้กู้ที่มีค ามเ ี่ยงค่อน

ข้าง ูง เพราะเป็นไปได้ ่าต้องแบ่งเ ลาการทำางานไปเลี้ยงลูกด้ ย 

มีแน โน้มของรายได้อาจจะลดลง ดิฉันจึงเตรียมตั ไปอย่างเต็มที่

 ดิฉันยื่นกู้ไปใน งเงิน 15,000€ เจ้า น้าที่ธนาคาร

างแผนโครง ร้าง นี้ใ ้ก่อนจะยื่นขออนุมัติจาก KfW (Kreditan-

stalt für Wiederaufbau) ร มทั้งประเมินระยะเ ลาและจำาน น

เงินที่จะต้องผ่อนอย่างคร่า ๆ ผ่านระบบคอมพิ เตอร์ของธนาคาร

ออกมาเ ร็จ รรพ ่า ดิฉันค รจะต้องผ่อนเป็นเ ลาทั้ง มด 10 ปี 

เพื่อลดค ามเ ี่ยง โดย 2 ปีแรกซึ่งเป็นช่ ง ร้างเนื้อ ร้างตั  จ่าย

เฉพาะดอกเบี้ย เดือนละ 34€ เท่านั้น พอเข้าเดือนที่ 25 รือปีที่

าม จ่ายเฉพาะเงินต้น ตกเดือนละ 190€ ตั เลขของการผ่อนจ่าย

ใช้ นี้เป็นที่พอใจของผู้กู้อย่างดิฉันมาก เพราะดูแล้ ามารถจ่าย

คืนได้จริง ไม่ นัก นา า ั จนเกินไป

 ลังจากยื่นกู้แล้  ดิฉันก็ได้แต่นับ ันรอ และ ลังจาก

ที่รออยู่ประมาณ 1 เดือน ปรากฏ ่าการขอกู้เงินที่ยื่นไปได้รับการ

อนุมัติ ดิฉันดีใจมากๆ เพราะ าด ิมานในอากา มาเป็นแรมเดือน

แล้ ่ารูปร่าง น้าตาของร้านเราจะเป็นอย่างไร ครา นี้ก็ถึงเ ลา

แล้ ินะ ที่จะทำามันออกมาใ ้เป็นรูปธรรมเ ียที
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ลงมือทำา
 เพื่อไม่เป็นการเ ียเ ลาในระ ่างที่รอผลอนุมัติเงินกู้ ดิฉันก็เริ่มมอง าของใช้จำาเป็นที่ต้องใช้ในร้านและของตกแต่งร้านตาม

ที่ได้ างแผนเอาไ ้ด้ ย  ดิฉันชอบการตกแต่งร้านแน ะอาดตา แลดูเบาๆ บายๆ จึงเลือกบรรยากา และเน้น ีของธรรมชาติเป็น ลัก 

เลือกตกแต่งด้ ยต้นไม้จริง เพราะคิด ่า น้า นา ที่นี่ บรรยากา ภายนอกค่อยข้างอับเฉา การได้เข้ามาร้านน ดแล้ เ ็นต้นไม้ รืออะไรที่

แ ดงถึงค าม ดชื่น น่าจะช่ ยผ่อนคลายจิตใจได้ดี  โทน ีในร้านจึงออกมาเป็นขา  เขีย  และน้ำาตาล ลูกค้าบอกเป็นเ ียงเดีย กัน ่า มี

ค ามโดดเด่นและ บายตา แตกต่างจากที่อื่นอย่างเ ็นได้ชัด ่ นเรื่องชื่อร้าน ดิฉันใช้ชื่อกลางของลูก คือ นลิน (Nalin) ที่แปล ่าดอกบั  

ดิฉันรู้ ึก ่าเป็นชื่อที่ดี ื่อถึงค าม งบ บายใจ เข้ากันกับธุรกิจการน ดเป็นอย่างดี

 เนื่องจาก ามีมีงานประจำาจึงช่ ยอะไรเราได้ไม่มาก และตอนนั้นลูกยังเล็ก อายุ 2 ข บก ่าๆ ดิฉันจึงมีเ ลาจำากัดมากในแต่ละ

ัน ดิฉันจ้างช่างทำากำาแพงกั้น ้องและต่อเตียงน ด ่ นเฟอร์นิเจอร์ในร้านทุกตั  ดิฉันก็เป็นคนเลือกเอง ขนเอง ต่อเอง าซื้อตาม ้าง

เฟอร์นิเจอร์ทั่ ไป อา ัย ่าตระเ นดู ลายๆ ที่ เลือกเอาของที่ราคาคุ้มค่าและเ มาะแก่การใช้งาน นับเป็นเรื่องที่ท้าทายทีเดีย  ที่จะต้อง

ค บคุมทุกอย่างใ ้ออกมาตาม ยงามเป้า มายภายใต้งบประมาณที่มีอย่างจำากัด

 การเตรียมเปิดร้านในช่ งนั้น ต้องบอก ่า า ั ากรรจ์พอ มค ร น้ำา นักดิฉันลดลงไป 6-7 ก.ก. ภายในระยะเ ลาเดือนก ่าๆ 

เพราะตั ดิฉันป่ ยต้องเข้าโรงพยาบาล พอออกจากโรงพยาบาลปุ๊บ ก็ลุยทำาร้านปั๊บ ซ้ำาร้ายก็มาพบ ่าตั เองมีภา ะข้อกระดูก ะโพก ล ม

อีก ป ดร้า ลงขาจนแทบเดินไม่ได้ เพราะยกของ นักมากเกินไป เมื่อนึกย้อนไปถึงตอนนั้น ก็รู้ ึกขำาดี เพราะไม่รู้ ่าตั เองผ่านมาได้

อย่างไร น่าแปลกที่ไม่มีคำา ่าท้อแท้เกิดขึ้นในใจ ักคำา ดิฉันคิดแค่ ่า เราต้องเดินต่อไปข้าง น้าใ ้ได้ ู้ๆ
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 พอได้ภา าแล้  ที่นี้ฉันก็เริ่มอยากทำางาน ่าแต่จะเริ่ม

ตรงไ นดี? นับเป็นโชคดีอย่าง นึ่งของฉันและ ามีที่อยู่เมืองใ ญ่ 

เลยเริ่มลอง างานดู นับ ่าเป็นประ บการณ์ใ ม่ เพราะตอนอยู่

เมืองไทยไม่เคยต้อง า งานเดินเข้ามา าเอง แต่อยู่ที่นี่จะรอใ ้งาน

เดินเข้ามาแบบนั้นดูท่าจะยาก โชคดีที่ าอยู่ไม่นานนักก็ได้งาน ถึง

แม้จะไม่ใช่งานดีเลิ อะไร แต่ก็ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี พอทำางาน มี

รายได้ ฉันก็เป็นตั ของตั เองมากขึ้น

 ังคมการทำางานที่นี่เป็นอย่างไร? ตั ฉันเองแทบไม่ค่อย

ได้ยุ่งด้ ยเท่าไรนักนอกจากพ่อแม่พี่น้อง ามีและกับ ามีเพื่อนๆ 

ซึ่งก็ไม่ใช่ ังคมการทำางาน ตอนที่อยู่เมืองไทย เคยทำางานกับคน

เยอรมันมาบ้าง แต่ไม่ค่อยได้ ังคมกับพ กเขาเท่าไร เพียงแค่ติดต่อ

คุยงานเท่านั้น ซึ่งก็มีทั้งคนพูดดีและพูดไม่ดี มีทั้งคนที่ใ ้เกียรติเรา

ซึ่งเป็นคนไทยและคนที่ไม่ใ ้เกียรติคนไทยโดยร มก็มี เจอมาแล้

คนที่พูด F***ใ ่ทั้งๆ ที่เราเป็นผู้ ญิง และเป็นการคุยงานกันครั้ง

แรก แน่นอน ่าที่ต้องทะเลาะกันฉันก็ทำามาแล้  เพราะฉันไม่ใช่คน

ยอมคน ใ ้รู้ไป ่าฉันทำางานก็มี ัน ยุดเ มือนกัน ไม่ใช่ต้องนั่งรอ

เฝ้างานใ ้พ กท่านทั้ง ลายตลอดเ ลา  ซึ่ง ลังจากนั้นเขาเปลี่ยน

พฤติกรรมที่มีต่อฉันโดย ิ้นเชิง พูดจาใ ้เกียรติกันมากขึ้น ไม่ตามจี้

ฉันเ มือนแต่ก่อน แ ดงใ ้เ ็น ่า เราได้รับการยอมรับมากขึ้นอีก

ขั้น นึ่งจากการทำางานใน น้าที่ของตั เอง

 แต่การเริ่มงานที่เยอรมนีไม่ใช่เรื่องง่าย และเพื่อนร่ ม

งานชา เยอรมันที่นี่ก็ไม่เ มือนที่เคยเจอที่เมืองไทย จะ ่าไป คน

เยอรมันก็เ มือนคนประเท ตะ ันตกอื่นๆ รือทุกประเท แม้แต่

ประเท ไทย ที่มีทั้งคนดีที่ใ ้เกียรติคนอื่นและคนที่ดูถูกคนอื่น

ที่ไม่ใช่คนประเท เดีย กับตน การเริ่มงานที่นี่ในฐานะที่เป็นคน

เอเชียผมดำาก็เจอปัญ าเดิมๆ คือเจอทั้งเพื่อนร่ มงานที่ดี พร้อม

ใ ้ค ามช่ ยเ ลือและใ ้ค ามเป็นกันเอง และที่ไม่ดีคือชั้นเจ๋งก ่า 

แต่ขอบอกเลยอย่ากลั  ท่องไ ้ เราเองก็ไม่ด้อยก ่าใคร มิเช่นนั้น

“เยอรมนี” 

พอเอ่ยชื่อประเท นี้แล้  ถาม ่ารู้จักไ ม ฉันก็รู้จัก แ ม... ก็ออก

จะดัง ทั้งฟุตบอล ทั้งรถยนต์ยี่ ้อดังทั้ง ลายที่มาจากที่นี่ แต่ าก

ถาม ่าฉันเคยคิดไ ม ่าจะได้มาอยู่ถา รที่นี่ บอกเลย ่าไม่เคยคิด 

 ตั ฉันเองคิดเ มอ ่าเราคงไม่ได้อยู่ รือทำางานที่

ประเท ไทย เพราะโดยนิ ัย ่ นตั แล้  ฉันเป็นคนที่ไม่เ มาะจะ

อยู่และทำางานที่นั่นเท่าไรนัก คิดเอาเอง ่าคงได้ไปอยู่ประเท ที่ใช้

ภา าอังกฤ กัน ก็อุต ่า ์ร่ำาเรียนมาเยอะแยะเ ียขนาดนั้น  จนถึง

ขั้น นัง ืออ่านเล่นก็ยังเลือกอ่านภา าอังกฤ เลยทีเดีย

 แต่แล้ ันนึงกามเทพก็ออกฤทธิ์แผลง ร จนฉันต้อง

ย้ายประเท มาอยู่ที่เยอรมนี พอมาอยู่ที่นี่ ก็ต้องพยายามปรับ

ตั  ทุกอย่างมันช่างแตกต่างจาก ิ่งที่เราคุ้นเคย รู้ ึก ่ายาก ทั้งคน 

ทั้ งภา า ฉันถามตั เองเ มอ ่ามาทำาไม? ทำาไมเราถึงต้องทิ้ง

ชี ิต (ที่ตั เองคิดเ มอ ่า ‘ดี’) ที่คุ้นเคยแล้ มาอยู่ที่นี่?  ทำาไมเรา

ไม่ไปเริ่มต้นชี ิตใ ม่ในประเท ที่ าม? ที่ๆ เราจะได้เริ่มต้นใ ม่ไป

พร้อมๆ กัน แต่คิดแล้ ก็ได้คำาตอบ ่า การเริ่มใ ม่คนเดีย ก็ยาก

มากพอแล้  ถ้าต้องเริ่มใ ม่ทั้งคู่อาจจะรับไม่ไ ทั้ง องคนเลยก็ได้  

เลยบอกกับตั เอง ่า เอาก็เอา ลองดูซักตั้ง อย่างมากก็กลับบ้าน

 พอมาอยู่จริงๆ มันยากก ่าที่คิดไ ้เ ียอีก  การต้องมา

อยู่กับคนต่าง ัฒนธรรมไม่ใช่เรื่องง่ายเลย พูดอะไรทีก็เข้าใจกันไป

คนละทาง ภา าก็ยาก ซึ่งต้องบอกเลย ่าฉันโชคดีที่ ามีช่ ยเต็ม

ที่ในการที่อยากจะใ ้เราพูดและ ื่อ ารกับทุกคนได้ เราจึงเปลี่ยน

ภา าที่ใช้คุยกันจากอังกฤ เป็นเยอรมัน ยกเ ้นเ ลาโมโ  ขอใ ่

ภา าที่ถนัดแล้ กันทั้งอังกฤ ทั้งไทยใ ่เข้าไป จะเข้าใจแค่ไ นก็ไม่

นล่ะ (ฮา)

เรื่องนี้บอกเลย ่าเป็นการตัด ินใจที่ถูกมาก เพราะทำาใ ้ภา า

เยอรมันของฉันพัฒนาขึ้นเร็ มาก และ ามารถพูด ื่อ ารกับคน

อื่นๆ ได้อย่าง บาย โดยไม่ต้องรอ ามีทำาใ ้ และก็ใ ้ผลดีมาจนทุก

ันนี้

การปรับตัวเข้าสู่การทำ งานกับคนเยอรมัน  
- ประสบการณ์ส่วนตัว 
โดย เจงกิ ข่าน



1. ‘ใจ’  เป็น ิ่งที่เชื่อถือไม่ได้ อารมณ์และค ามรู้ ึกเปลี่ยนแปลงไปตามเงื่อนไขและปัจจัยต่างๆ ัน นึ่งเรารู้ ึกกับคนอย่าง นึ่ง แต่อีก

ันอาจรู้ ึกตรงกันข้าม ขึ้นๆ ลงๆ อยู่ตลอด ดังนั้นจึงไม่ค ร างใจในค ามรู้ ึกของตั เอง อย่าเชื่อใจตั เองมากเกินไป เพราะถ้าเชื่อ

ก็อาจถูกลากใ ้ทำาอะไรตามอารมณ์เรื่อยไป

2. เรามักจะต้องเจอกับ ิ่งที่ไม่คาดคิดเ มอ ไม่ ่าจะเตรียมตั ใ ้ดีอย่างไรก็ตาม ชี ิตก็ต้องมี ิ่งที่ไม่คาดฝันมามอบใ ้ เราต้องเตรียม

ใจที่จะยอมรับมัน แต่ขณะเดีย กันก็อย่าใช้ชี ิตด้ ยค าม ิตกกัง ล อะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิด จะมั กัง ลถึงแต่เรื่องอนาคตคงไม่มี

ประโยชน์อะไร ู้ทำาปัจจุบันใ ้เป็น ุขจะดีก ่า

3. เราจะต้องพลัดพรากจาก ิ่งที่มีอยู่และจะได้ใน ิ่งที่ไม่อยากได้  ไม่มีใครในโลกนี้ที่ได้เจอ ิ่งที่ชอบใจมากก ่าที่ไม่ชอบใจ ต่อใ ้ร่ำาร ย

โภคทรัพย์ รือมีอำานาจมากเพียงใด ก็ต้องมี ิ่งที่ไม่ชอบใจเกิดขึ้น ทุก ิ่งที่มีอยู่ใน ันนี้ ัก ันต้องพลัดพรากไป แม้แต่ตั เราเองก็ไม่

อาจอยู่ตลอดกาล จะยึดมั่นถือมั่นใน ิ่งใด ก็ต้องเตือนตั เอง ่าชี ิตเป็นเรื่องชั่ ครา

4. ถ้ามั แต่คิดเปรียบเทียบกับคนอื่น จะ าค าม ุขไม่เจอ คนเราต่างมี ิถีเป็นของตน จะเอาไปเทียบกับคนอื่นไม่ได้ ากขืนเทียบ ตั

เราเองก็ต้องเป็นทุกข์ ากเขาดีก ่าก็น้อยใจเ ียใจ ากเราดีก ่าก็ผยองลำาพองตน ขึ้นๆลงๆกับการเปรียบเทียบกับ ิ่งที่อยู่นอกตั  

ทำาใ ้ละเลยค าม ุขกับ ิ่งที่มีอยู่ตรง น้า

5. ค ามผิด ัง รือค ามล้มเ ล อาจนำามาซึ่ง ิ่งที่ดีก ่า ชี ิตเป็นไปตามครรลองธรรมชาติ มีขึ้นมีลง มีเกิดมีดับ ันนี้พลาด ัง แต่

อาจเป็นพลังใ ้พบกับค าม ำาเร็จใน ัน น้า คนที่ประ บค าม ำาเร็จ ่ นใ ญ่ ล้ นแต่เคยล้มเ ล มาก่อนทั้งนั้น แทนที่จะท้อแท้

ไปกับค ามล้มเ ล  เราค รถือเป็นโอกา พัฒนาตนเองใ ้ดีขึ้นจากข้อบกพร่องทั้ง ลาย

6. ชี ิตนี้ นีคำานินทาไปไม่พ้น  ไม่ ่าจะทำาอะไรต้องมีทั้งคนที่ชอบและไม่ชอบ  ร มทั้งคนที่รู้ ึกเฉยกับการกระทำาของเรา ดังนั้น อย่า

คาด ังใ ้คนทั้งโลกยอมรับเรา  คำานินทา ่าร้ายเป็นเรื่องปกติที่ต้องเจอ เราค รจะ าประโยชน์จากเ ียงนินทามากก ่าจะรู้ ึกเจ็บ

ป ดไปกับมัน

7. ค าม ุขที่แท้จริงเป็น ิ่งเรียบง่าย เรามักจะคิด ่าต้องมีอะไรใ ้ครบตามที่คิดฝันจึงจะมีค าม ุข มบูรณ์ แต่ยิ่ง ิ่งตาม าค าม ุข

มากเท่าไร ค าม ุขก็ยิ่ง ่างไกลออกไปเท่านั้น าก ยุด ิ่งแล้ มองชี ิตตามที่เป็นจริง เราย่อมพบ ่าค าม ุขอยู่ใกล้ตั ก ่าที่คิด

8. ใจที่เ ็นแก่ตั เป็นใจที่ทุกข์ง่าย ุขยาก ากมองทุกอย่างโดยยึดตั เองเป็นที่ตั้ง มุ่งแต่จะเอาโดยไม่คิดที่จะใ ้ จิตใจย่อมคับแคบ

ลงทุกที ด้ ยค ามคิด นเ ียนอยู่กับตั กูของกู คนอื่นจะมีค าม ุขก็ไม่พอใจเพราะนั่นไม่ใช่ค าม ุขของเรา คนที่มองเ ็นค าม

ทุกข์ของคนอื่นและพยายามช่ ยเ ลือ ย่อมมีจิตใจเปิดก ้าง เ ็นคนอื่นมีค าม ุขก็พลอย ุขไปด้ ย ไม่ได้คิดระแ ง ่าเขาจะมาเอา

เปรียบ ชี ิตจึงมีค าม ุขได้ง่าย เพราะมีค าม ุขของคนรอบตั ใ ้ชื่นชมยินดี

45

บทเรียนสำ�คัญของชีวิตแปดประก�ร
โดย  ปิย ีโลภิกขุ
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 โครงการ มุดลายมือ “มือน้อยๆ ร้อยถ้อยคำา ร้อย านฝัน” คือ โครงการ ่งเ ริมค าม ัมพันธ์อันดีและค ามอบอุ่นใน

ครอบครั  พร้อมกับ ่งเ ริมใ ้เด็กและเยา ชนเรียนรู้ทัก ะการเขียนภา าไทย เข้าถึงภา าและ ัฒนธรรมไทย ่งเ ริมการพัฒนาทั้ง

กายและใจ เกิดค ามภาคภูมิใจในค าม ามารถของตน 

 โครงการ มุดลายมือเกิดขึ้นจากแรงบันดาลใจของคุณแม่ท่าน นึ่งที่ทำากิจกรรมต่างๆ เกี่ย กับ “ภา าไทยและ ัฒนธรรม

ไทย” มาตลอดในช่ งระยะเ ลาที่พำานักอยู่ในประเท เยอรมนีจนถึงทุก ันนี้ และด้ ยค ามร่ มมือของคุณพ่อคุณแม่ ลายท่านที่คิด

เ มือนกัน ่า มุดลายมือนี้คือที่ระลึกแ ่งค ามเพียรพยายาม ที่ลูกฝึก ัดอ่านเขียนภา าไทยแต่เล็ก นอกจากนั้น ลูกยังจะเ ็น ่ายังมี

เพื่อนๆ ในต่างแดนอีกทั่ ประเท  ที่เรียนภา าแม่เช่นเดีย กับเขา 

  และแล้  เรามาทำาค ามรู้จักกับคุณลีน่า – จุไร รรณ เคอร์เนอร์ ทีมงานฝ่าย ่งเ ริมกิจกรรมครอบครั ของ มาคมธารา 

เจ้าของโครงการนี้กันนะคะ 

 ดิฉันดีใจที่เกิดเป็นคนไทย และรักประเท ไทยมาก ดิฉันค ามภาคภูมิใจในค ามเป็นไทย ที่เรามีภา าอันแ นไพเราะเป็นของ

เราเอง มี ัฒนธรรมไทยที่ ยงาม มีอา ารอร่อยและอุดม มบูรณ์  เมื่อดิฉันมีลูก า องคนเป็นฝาแฝด ก็เริ่มคิด ่าจะถ่ายทอด ิ่งเ ล่านี้

ใ ้ลูกฝาแฝดได้รับรู้และภูมิใจค ามเป็นไทยไปพร้อมกับตนเองได้อย่างไร 

 ิ่งแรก ดิฉันคิด ่า “ภา า” เป็น ิ่ง ำาคัญในการ ื่อ ารและถ่ายทอดค ามรู้ ึกทุก ิ่งทุกอย่างได้ดี ลูกจะต้องพูด เขียน เรียน

ภา าไทยกันก่อน เมื่อลูกเข้าใจภา าไทยได้ดี ค าม นใจในเรื่องต่างๆ ก็จะตามมาเป็นลำาดับ ไม่ ่าจะเป็น ัฒนธรรมไทย ดนตรีไทยและ

ประ ัติ า ตร์ไทย ดิฉันจึงเริ่ม อนภา าไทยใ ้ลูกที่บ้านพร้อมกับ อดแทรก ัฒนธรรมไทยไปด้ ย อนใ ้ลูกเรียนรู้ ปฏิบัติ ฝึกฝน อดทน 

ต่อ ู้กับอุป รรคต่างๆ ที่เกิดขึ้น ในขณะที่ลูกก็เติบโตมาใน ัฒนธรรมเยอรมันของพ่อ ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายเลย ำา รับการ อนเด็ก องภา า

และ อง ัฒนธรรมที่แตกต่างกันมาก แต่ก็นับ ่าค ามพยายามของดิฉันประ บผล ำาเร็จ ทุก ันนี้ ลูก า ฝาแฝดทั้ง องคน ื่อ ารด้ ย

ภา าไทยได้ดี อ่านออกเขียนได้ ร มทั้งยังมีค าม ามารถพิเ ในการแ ดงนาฏ ิลป์ไทย ร มทั้งทำาอา ารไทยได้ด้ ย 

 นอกจาก อนลูกของตั เองแล้  ดิฉันได้เข้าร่ มกับกลุ่มครูอา า มัคร อนภา าไทยที่ ัดใ ้แก่เด็กๆ ลายคนที่ติดตามพ่อแม่

มาทำาบุญ จนถึงปัจจุบันนานถึง 8 ปีแล้  นับ ่าเป็นเรื่องน่ายินดีที่ได้เ ็น ่าเรามีเด็กลูกครึ่ง รือเด็กไทยที่อยู่ในต่างแดนที่เข้าใจ ฟังพูดอ่าน

เขียนภา าไทยได้เป็นจำาน นมากขึ้น

 ืบเนื่องจากการที่พำานักอยู่ในเยอรมนีมาเป็นเ ลาก ่าท รร  ดิฉันพบ ่า ังคมเยอรมันใ ้ค าม ำาคัญกับ ถาบันครอบครั

มาก ัด ยุด ุด ัปดา ์เป็นเ มือน ันครอบครั  พ่อแม่นิยมพาลูกทำากิจกรรมต่างๆ เช่น การเดินป่าชมธรรมชาติ การปั่นจักรยาน ่ายน้ำา 

าดภาพ เล่นดนตรี ฯลฯ กิจกรรมต่างๆ ที่ทำาร่ มกันนี้ทำาใ ้พ่อแม่และลูกกระชับค าม ัมพันธ์ระ ่างกัน และ ามารถถ่ายทอดค ามรัก 

ค ามผูกพันใ ้แก่กันและกันได้  

 ดิฉันจึงเ ็น ่า การจัดทำาโครงการ มุดลายมือ ามารถเชื่อมทั้ง อง ิ่งนี้เข้าด้ ยกัน คือ ่งเ ริมภา าไทยไปพร้อมกับการทำา

กิจกรรมร่ มกันของคนในครอบครั  ดิฉันจึงขอเชิญช นใ ้คุณพ่อคุณแม่ทุกท่านร่ มกัน ่งเ ริมใ ้เด็กๆ ขีดเขียนเรื่องรา  เล่า ู่กันฟัง

ด้ ยลายมือของตนเอง แล้ เย็บเล่มเพื่อเป็นที่ระลึกใน ัยเด็กกันค่ะ 

 โครงก�ร มุดล�ยมือ มดเขตรับข้อเขียนจ�กเด็กๆ ิ้นเดือนมิถุน�ยน ศกนี้ค่ะ

กิจกรรมดี ดี

โครงการสมุดลายมือ “มือน้อยๆ ร้อยถ้อยคำ  ร้อยสานฝัน” 
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 ฝากเตือนเรื่องโพ ต์ลงโซเชียลมีเดีย อาทิ Facebook, Instagram, Twitter รือ Line ่า ปัจจุบันนี้ าลเยอรมันยอมรับ

ำาเนา screenshot ของโพ ต์เป็น ลักฐานประกอบการพิจารณาคดีแล้ ค่ะ

ขอยกตั อย่างกรณีต่อไปนี้

 า ไทยชื่อ ก. ฟ้องเรียกเงินค่าเลี้ยงดูจาก ามีชา เยอรมันระ ่างแยกกันอยู่ก่อน ย่า แต่เจอ ามีโต้ตอบโดยโช ์เอก าร 

screenshot จากโพ ต์ขายของ pre-order ของ า  ก. ซึ่ง าลเยอรมันรับเป็น ลักฐาน ใน screenshot า  ก. โฆ ณาขายของ 

pre-order ที่ า ๆ นิยมทำากันผ่านโซเชียลมีเดีย โดยโอ้อ ดเพื่อใ ้น่าเชื่อถือ ่าเดินทางระ ่างไทย - เยอรมนีทุก 2-3 เดือน พร้อมแปะ

รูปถ่าย ินค้า ลาก ลายชนิดๆ และ ลายชิ้นใ ้ดู ่าเ มือนขาย ินค้ามืออาชีพและน่าเชื่อถือ

น่าเชื่อถือจริงๆ ค่ะ คือ าลเยอรมันเชื่อ โดยค้านคำาฟ้องใน 2 ประเด็นคือ

1. า  ก. มีรายได้เลี้ยงตั เองได้จากการขาย ินค้าผ่านโซเชียลมีเดีย โดยน่าจะมีรายได้ในระดับใกล้เคียงกับ ามี รือเพียงพอเลี้ยงดูตั

เองโดยไม่ต้องพึ่ง ามี 

2. า  ก. ไม่ได้มีถิ่นพำานัก ลักอยู่ในเยอรมนี เพราะจากข้อมูลในโพ ต์ า  ก. เดินทางไปมาระ ่างไทย - เยอรมนีทุกๆ 2-3 เดือน 

คำาฟ้องของ า  ก. จึงไม่อยู่ในการพิจารณาของ าลเยอรมัน พูดง่ายๆ คือ ต้องไปพึ่งกฎ มายไทย ่ามีข้อกำา นดเรื่องเงินค่าเลี้ยงดู

ระ ่างแยกกันอยู่ รือไม่ — า  ก. ย้ายออกจากบ้านที่อยู่กับ ามีไปอยู่ที่อื่นโดยไม่แจ้งชื่อเข้าทะเบียนบ้านใ ม่ เลยไม่มี ลักฐาน

ทะเบียนรา ฎร์ยืนยันถิ่นที่อยู่ ลัก นัง ือยืนยันการเดินทางเข้าออกประเท ไทยจากตม.ไทยอาจจะช่ ยใ ้ข้อมูลได้ ่าอยู่เมืองไทย

นานกี่ ัน แต่ก็ไม่ได้บอก ่ามีถิ่นพำานัก ลักในเยอรมนี เพราะตม.เยอรมันไม่มีประทับตราเข้าออก นัง ือเดินทาง

 มีประเด็นย่อยอีก ่า ลังแต่งงาน า  ก. ไม่ได้ไปทำาเรื่องแจ้งเปลี่ยนนาม กุลที่อำาเภอที่เมืองไทย ทำาใ ้เอก ารฝั่งเยอรมันซึ่ง

เป็นนาม กุลตาม ามีไม่ตรงกับเอก ารฝั่งไทยที่ยังเป็นนาม กุลเดิมก่อนแต่งงาน เกือบเจอข้อ า ลอกล งเพิ่มอีกกระทง — ดังนั้น ใคร

ที่ยังไม่ทำาเรื่องแจ้งแต่ง รือ ย่าพร้อมเปลี่ยนนาม กุล ค รรีบไปทำาใ ้เรียบร้อย อย่าคิด ่าไม่ใช่เรื่อง ำาคัญ

 และอีกเกร็ด นึ่งคือ าลเยอรมันแทบจะไม่รับฟังคำาใ ้การที่มีพื้นฐานมาจาก ัฒนธรรมต่างชาติเลย เพราะมันไม่มีในบริบท

ังคมเยอรมัน เช่น “มีเงินใช้เพราะยืมเพื่อน รือพี่น้อง ยิบยื่นใ ้” เป็นต้น

ก่อนจากฝากเตือน...
โดย บุญมา นอลล์
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ปรัชญาในการใช้ชีวิตคู่จากทีมงานธารา

ใ ้เกียรติและยอมรับฟัง มั่นคอยใ ้กำาลังใจซึ่งกันและกัน 
มีอารมณ์ขันและเข้าใจ ัฒนธรรมไทย                                   – พัชฎาภรณ์  ซัลลาค (เอ๋)

บอกรักกันทุก ัน รือบ่อยๆ ไ ้ใจซึ่งกันและกัน มี

เ ลาไปไ นมาไ น รือทำากิจกรรมร่ มกันบ่อยๆ 

เป็นที่ปรึก า รือปรับทุกข์ใ ้ซึ่งกันและกัน ใ ่ใจ

กันและใ ้กำาลังใจกัน ร มทั้งใช้ชี ิตแบบเท่าเทียม

กัน คือไม่มีใครเ นือใคร เ มือนเราเป็นทีมเดีย กัน 

ไม่โท เมื่อมีใครทำาผิดพลาด 

                             – ชนัฏฐา พลเดช (ปัท)

       ความรัก คือ ิ่งที่ ยงาม 

   เป็น นึ่งในธรรมชาติที่ ามารถเปลี่ยน

  แปลงได้อยู่เ มอ เราจะปรับตั เพื่ออยู่กับค าม

  เปลี่ยนแปลงนั้นได้อย่างไรต่าง าก เราต้องยอมรับกัน

   และกัน เป็น ิ่ง ำาคัญเบื้องต้นของการใช้ชี ิตคู่ร่ มกัน รู้จัก

      ใ ้อภัยและอย่าคาด ัง ่า “คู่ครองของคุณ” จะ มบูรณ์แบบ 

        เพราะไม่มีใครที่จะ มบูรณ์แบบไปทั้ง มด แม้แต่ตั เราเองยังมี

            ทั้งจุดดีและไม่ดี และเมื่อเกิดปัญ าไม่เข้าใจกัน ก็ ามารถจัดการ

               กับค ามขัดแย้งนั้นได้ ค ามขัดแย้งถือเป็นเรื่องปกติของการใช้

                    ชี ิตคู่ และอย่าลืม”เ ริมค ามรัก”ใ ้เติบโต ค ามรักค าม

                          เข้าใจกัน การดูแลเอาใจใ ่ซึ่งกันและกัน การแ ดงออก ่า 

                                “รัก” และเ ็นคุณค่าของกันและกันอย่าง ม่ำาเ มอถือ

                                           
เป็นเรื่อง ำาคัญ เพราะจะเป็น ิ่งที่จะช่ ย ล่อ 

                                           
         เลี้ยงจิตใจของกันและกันทั้ง องฝ่าย 

                                           
               – จุไรวรรณ เคอร์เนอร์ (ลีน่า)

ไม่มีบุคคล มบูรณ์แบบในโลก  ดังนั้น

ค าม ุขจะเกิดขึ้นได้จากการยอมรับ

ค ามต่างและค ามไม่ มบูรณ์แบบของ

อีกคน 

              – นิ ฐ์นิภา เอ็กซ์เนอร์ (ยุ้ย)

           การจะครองรักกันใ ้ยืนยา ต้องมีพื้นฐานของการเอาใจเขามาใ ่ใจเรา     เพราะเราต่างมาจากครอบครั ต่าง ัฒนธรรม ต่างค ามคิดกัน เมื่อจะต้องมาอยู่ด้ ยกันเราย่อมต้องปรับเปลี่ยนนิ ัยต่างๆ เพื่อใ ้พบกันคนละครึ่งทาง ร มถึงการเข้าใจกัน ถ้อยทีถ้อยอา ัยกัน ไ ้ใจกัน นับถือกัน ช่ ยเ ลือเกื้อกูลกัน และใ ้อภัยกัน เมื่อฝ่ายใดฝ่าย นึ่งทำาอะไรที่ผิดพลาดไปก็พร้อมที่จะใ ้อภัยเ มอ เมื่ออภัยกันแล้ ก็อย่าเอาเรื่องเก่ามาพูดย้ำาค ามผิดของอีกฝ่าย ลดค ามคาด ังของคู่ครองของตน มีอารมณ์ขันและพูดคุยเรื่องที่จรรโลงใจ เพื่อ ร้างค ามรักค ามอบอุ่นในครอบครั เรา เติมค าม านใ ้กันและกันเ มอ แล้ รักของเราจะไม่เก่าเลย                                                    – อรอุมา โฮท์เดืร์ค (อร)
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