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อากาศในเยอรมนช่ีวงนี้ถอืว่าด ีแดดจดัจ้าน 

มลีมเยน็ ๆ  ทีห่ลายคนอาจบอกว่า เย็นเหมอืน

น�า้แขง็ (eisig) ท�าให้รูส้กึได้ว่า ยงัอยู่ในช่วงฤดู

ใบไม้ผล ิยงัไม่เข้าฤดรู้อน ดอกไม้ดอกเล็กดอก

น้อยเริม่บานให้เหน็ทัว่ไป บางชนดิออกจะบาน

เรว็ไปด้วยซ�า้ และทีส่�าคญัทีท่�าให้หลาย ๆ  คน

กงัวล โดยเฉพาะชาวสวน ชาวนา ชาวไร่ กค็อื 

เกอืบหนึง่เดอืนแล้วทีฝ่นไม่ได้มาเยีย่มกราย

เลย หลายพื้นทีค่วามชุม่ชืน่ยงัไม่กลบัมาอยูใ่น

ขัน้ปกต ิแม้นว่าช่วงฤดหูนาวทีผ่่านมาจะมฝีน

หนาแน่นกต็าม บรรดาชาวสวนสมคัรเล่นทีม่ี

เนื้อทีส่วนน้อยนดิก็คงไม่ต้องกงัวลมากนัก แต่

ทีน่่าเปน็ห่วงคอืป่าไม้ทัง้หลายที่ยงัไม่ฟืน้ตวั 

อาจถูกแมลงรงัควาญซ�า้ และยนืต้นตาย

นติยสารดฉีบบันี้เป็นฉบบัที ่30/2020 เป็น

ฉบับสดุท้าย ถอืเป็นการร�า่ลา เพราะทมีงาน

จะหยุดผลตินติยสารด ีและด้วยเป็นฉบับร�า่ลา 

เราจงึให้หวัข้อของฉบับว่า D-Advance ด้วย

อยากจะบอกว่า เราหยดุผลตินติยสารด ีกเ็พือ่

พัฒนางานด้านตัวหนงัสอืในรปูแบบอืน่ ฉบบั

นี้ถอืเป็น freestyleบทความจงึมหีลากประเด็น 

แต่ทีข่าดไม่ได้คอื คอลมัน์กฎหมาย ฉบบันี้

ส�าหรบักฎหมายเยอรมนั เราปิดท้ายด้วยเรือ่ง

ของพนิยักรรมเพือ่ให้ครบประเดน็ว่าด้วย มรดก 

ส�าหรบักฎหมายสวสิ เนือ่งจากสถานการณ์

การระบาดของ COVID-19 ฉบบันี้จงึน�าเสนอ

บทความพเิศษว่าด้วย มาตรการเพื่อการเยยีวยา

และลดผลกระทบของ COVID-19 ส�าหรับ

ผู ้ประกอบการและลูกจ้างในประเทศ

สวติเซอร์แลนด์ มาตรการดังกล่าวของรัฐบาล

สวสิมอีะไรบ้างเปิดไปอ่านได้เลยนะคะ 

และในประเดน็ทีเ่กีย่วเนือ่งกบั COVID-19 

วนัวสิาข์ น�าเสนอ 10 วธิลีดความเครยีด ความ

วติกกงัวล และความกลวัจากสถานการณ์นี้ 

ด้วยสถานการณ์ COVID-19ทีย่งัไม่รู้ว่า จะ

ลงเอยอย่างไร เรยีนรูว้ธิกีารลดความเครยีด

ไว้ก็มีประโยชน์นะคะ  ตบท้ายด้วย บันทึก

ส่งท้ายในวนัทีโ่ลกไม่ปกต ิถ่ายทอดประสบการณ์

ชองชวีติในช่วงการระบาดของเชื้อโรคร้าย แถม

ด้วยความรูเ้กีย่วกบัสมุนไพรไทย ฟ้าทะลายโจร 

ทีม่กีารเล่าลอืว่า สามารถใช้รกัษาโควดินี้ได้ 

จรงิแท้แค่ไหนมาท�าความรูจั้กกนัค่ะ

ท่องเทีย่วในฉบับนี้ หนพูดั ลกูพ่อเพิม่ ชวน

ไปเยีย่มเยอืนเมอืงหลวงแบร์ลนิ ตามไปเซาะ

หาซากประวตัศิาสตร์ทีส่�าคญัของเยอรมน ีซึง่

ยงัหลงเหลอื หรอืเกบ็รกัษาไว้อย่างด ีส่วนหนึง่

ในรูปแบบ แกเลอรีก่ลางแจ้งทีย่าวทีส่ดุในโลก 

จากนัน้ ด2ี ชวนไปท�าความรู้จกักบั ษาณฑ์ อตุมโชต ิ

ศลิปิน โปรดวิเซอร์ ผูก้�ากบัภาพยนต์ ช่างภาพ 

บก. บอกกล่าว
สวัสดคี่ะท่านผู้อ่านนติยสารด ี
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นักเขยีน และหวัหน้ากลุม่ un.thai.tled ชาวไทย 

ซึง่ได้รับเชญิจาก Bezirksmuseum Charlotten-

burg-Wilmersdorf ให้เป็น ภณัฑารักษ์ (Kurator) 

จัดนทิรรศการ “เบื้องหลังครัว เรื่องราวของ

ไทยปาร์ค” (Jenseits der Küche, Geschichten 

aus dem Thai-Park) ณ พพิธภณัฑ์แห่งนี้ ซึง่จัด

แสดงตัง้แต่วนัที ่10 มนีาคม-5 กรกฎาคม 2563 

สองบทความสดุท้าย Mousmoin ชวนพดูแสดง

ความเหน็ภาษาเยอรมนัให้เป๊ะปัง และปาท่องโก๋ 

เล่าถงึประสบการณ์ชวีติ ทีเ่ธอเห็นว่า ความเชือ่

ทีค่นเราม ี(หรอืได้รบัการถ่ายทอดมา) มบีทบาท

ส�าคญัในการก�าหนดทางเดนิของชวีติ

นิตยสารดี หรือ D-magazin เปิดตัวฉบับ

ปฐมฤกษ์ โดยถอืเอาฤกษ์ดวีนัปีใหม่ของไทย คอื 

วนัสงกรานต์ ปี 2010 (พ.ศ. 2553) เป็นวนัเปิด

ตัวนติยสาร 5 ปี ต่อมา คณะท�างานถอืเอาฤกษ์

วนัสิ้นสดุปี 2014 (พ.ศ. 2557) เป็นการอ�าลา

จากรูปแบบทีเ่คยตพีมิพ์เป็นเล่ม 3 ปีต่อมา (ปี 

2017 พ.ศ. 2560) นติยสารด ีกลบัมาอกีครัง้ใน

รปูแบบนติยสารออนไลน์ และในปีนี้ 2020 (พ.ศ. 

2563) คณะท�างานเหน็พ้องกนัว่า ควรทีจ่ะปิดตวั 

นติยสารด ีอย่างถาวร

นติยสารด ีเกดิขึ้นมาด้วยความเหน็พ้องต้อง

กันของกลุ่มคนไทยในเยอรมนีกลุ่มเล็ก ๆ ที่

ต้องการผลิตสื่อเชิงคุณภาพ น�าเสนออาหาร

สมอง ทั้งสาระ บนัเทงิ และสิง่ละอนัพนัละน้อย 

ทีค่าดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อผูอ่้าน แม้นว่าใน

วนันี้ นติยสารด ีจะปิดตวัลง แต่คณะท�างานซึง่

กค็อืส่วนหนึง่ของเครอืข่ายคนไทยในต่างแดน 

ประเทศเยอรมน ีและสวติเซอร์แลนด์ จะยงัคง

ท�าหน้าทีผ่ลติสือ่คณุภาพต่อไป เพยีงแต่จะไม่ใช่

รปูแบบนติยสาร

ในนามคณะท�างานนิตยสารดี ขอขอบคุณ

ผูอ่้านทกุท่านทีต่ดิตามนติยสารด ีเสมอมา พบ

กนัใหม่ในโอกาสหน้าค่ะ

พทัยา เรอืนแก้ว

ปลายเมษายน 2563 

ทีแ่ห้งแล้งในเยอรมนี
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“มาตรการเพือ่การเยยีวยาและลดผลกระทบของ 
COVID-19 ส�าหรับผู้ประกอบการและลูกจ้าง 

ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์”
โดย ศักดา บัวลอย 

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรสัโคโรนาสาย

พันธุ์ใหม่ หรือที่เรียกกันว่า ไวรัสโควิด-19 

(โควดิ-19) ทีร่ะบาดไปทัว่โลกในเวลาอันรวดเรว็ 

ท�าให้มีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตเป็นจ�านวนมาก นับเป็น

วิกฤติโลกในประวัติศาสตร์ศตวรรษที่ 21 นี้ เนื่องจากประเทศ

สวิตเซอร์แลนด์ มีที่ตั้งทางภูมิศาสตร์อยู่ใจกลางทวีปยุโรป โดยมีประเทศเพื่อน

บ้านคอื ฝรั่งเศส เยอรมน ีออสเตรยี ลคิเตนสไตน์ และอติาล ี(ประเทศอติาลเีป็นประเทศ

แรกที่มีจ�านวนผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนามากที่สุดในยุโรป) ส่งผลให้ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดนี้อย่างหลีก เลี่ยงไม่ได้ อีกทั้งจ�านวน

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศมียอดสะสม อยู่ในระดบัต้น ๆ  ของโลก 

และเข้าสู่ขัน้วกิฤตริะดบัประเทศในช่วงกลาง เดอืนมนีาคม 2563 อนัเป็นเหตุ

ให้คณะรัฐมนตรแีห่งสมาพันธรัฐสวิสจ�าเป็น ต้องประกาศ “ล็อกดาวน์” 

ประเทศ และมมีาตรการควบคุมโควทิ -19 รวม

ทัง้มาตรการเยยีวยาทางเศรษฐกจิ โดยเฉพาะในส่วน

ที่ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการ และลูกจ้าง มาดู

กันครับว่ามาตรการเหล่านัน้มอีะไรบ้าง

- กฏหมาย -

บทความพิเศษ
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- กฏหมาย -

เพื่อเป็นการปกป้องคุ ้มครองประชาชน 

คณะรฐัมนตรแีห่งสมาพนัธรฐัสวสิได้ออกมาตรการ

ควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า และลด

การด�าเนนิชวีติของประชาชนในสงัคมให้ช้าลง จาก

แถลงการณ์การประชมุของคณะรฐัมนตรทีัง้ 7 คน 

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 มมีตเิป็นเอกฉันท์

ให้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยอาศัยอ�านาจ

ตามบทบญัญตักิฎหมายควบคมุโรคระบาด มาตรา 

7  เรื่อง สถานการณ์ฉุกเฉนิ บัญญัตไิว้ว่า หากเมื่อ

ใดที่มีเหตุจ�าเป็นต้องใช้มาตรการฉุกเฉิน 

คณะรัฐมนตรีแห่งสมาพันธรัฐสวิส สามารถออก

มาตรการควบคุมตามความจ�าเป็น ส�าหรับทั้ง

ประเทศ หรือส�าหรับบางส่วนของประเทศ 

“(Epidemiengesetz, EpG) Art. 7 Ausseror-

dentliche Lage

Wenn es eine ausserordentliche Lage 

erfordert, kann der Bundesrat für das ganze 

Land oder für einzelne Landesteile die 

notwendigen Massnahmen anordnen.)”

ประกาศสถานการณ์ฉกุเฉนินี้ ตามประกาศ ฉบับ

ที่ 1 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ให้มผีลบังคับ

ใช้ทั่วประเทศถงึวันที่ 19 เมษายน 2563 ต่อมาใน

ประกาศฉบับที่ 2 เมื่อวันที่ 16 มนีาคม 2563 ได้

ขยายเวลา “สถานการณ์ฉุกเฉนิ” ไปจนถงึวันที่ 26 

เมษายน 2563 ตามประกาศดังกล่าว รวมทัง้ตาม

แถลงการณ์เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2563 นอกจาก

มาตรการ “ล็อกดาวน์ประเทศ” แล้ว เพื่อควบคุม

สถานการณ์ ได้ให้อ�านาจแก่รัฐสภากลางสามารถ

บังคับให้...

• โรงพยาบาลเอกชน และคลนิกิ ให้เตรยีมความ

พร้อมเพื่อรองรับผู้ป่วยให้ได้เต็มตามศักยภาพ

สูงสุดของสถานพยาบาล 

• การคมนาคมภายในและระหว่างประเทศ มี

มาตรการเข้มงวดเกี่ยวกับการเดินทางเข้าออก

บรเิวณชายแดน การเดนิทางไปและกลบัจากต่าง

ประเทศ การบริการขนส่งสาธารณะภายใน

ประเทศ และ

• มาตรการการท�างานส�าหรบัลูกจ้างและพนักงาน

บรษิทัทัว่ไป โดยให้ทางบรษัิทจดัการให้พนักงาน 

ลูกจ้าง สามารถท�างานที่บ้านได้ หรอืจัดสถาน

ทีท่�างานทีเ่หมาะสม เว้นระยะห่างระหว่างบคุคล

เพื่อลดความเสี่ยง 

นอกเหนอืจากนี้คณะรัฐมนตรยีังได้เรยีกร้องขอ

ความร่วมมอืจากประชาชนให้ปฏบัิตติามค�าแนะน�า

เรือ่งการรกัษาสุขอนามยัของบคุคลเพือ่ลดการตดิ

เชื้อไวรัสโคโรนา (โควดิ-19) และการเว้นระยะห่าง

ทางสังคม (Social Distancing) โดยขอให้ประชาชน

ออกนอกเคหสถาน เฉพาะเมื่อมีเหตุจ�าเป็น หรือ

ต้องออกไปปฏบิตัหิน้าที ่หรอื มภีารกจิจ�าเป็นเท่านัน้ 

โดยเฉพาะบุคคลที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง กล่าวคอืบุคคล

ที่มอีายุตัง้แต่ 65 ปีขึ้นไป และผู้ป่วยที่มภีูมคิุ้มกัน

ในร่างกายน้อย เช่น ผู้ป่วยโรคเบาหวาน โรคความ

ดนัโลหติสงู โรคระบบหวัใจ โรคเรื้อรงัเกีย่วกบัระบบ

ทางเดนิหายใจ โรคมะเร็ง เป็นต้น

มาตรการควบคุมไวรัสโคโรนา (โควดิ-19)
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รัฐบาลกลางแห่งสมาพันธรัฐสวิสในช่วงที่ผ่าน

มา ได้ประกาศมาตรการการคลังเพื่อช่วยเหลือ

เยียวยาทางเศรษฐกิจ และลดผลกระทบจากการ

แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา หรอื โควดิ-19 (CO-

VID-19)  ให้แก่นายจ้างและลกูจ้าง อกีทัง้ผูป้ระกอบ

การธุรกจิส่วนตัว โดยมมีาตรการ 3 ส่วนหลัก ๆ 

ได้แก่ 

1. มาตรการช่วยเหลอืภาคธุรกจิและ SMEs  ทีเ่รยีก

ว่า “เครดติ COVID-19”

2. มาตรการป้องกนัการเลกิจ้าง โดยใชร้ะบบ “การ

ท�างานระยะสัน้” (Kurzarbeit)

3. มาตรการช่วยเหลอืเป็นเงนิชดเชยรายได้ส�าหรบั

ผู้ประกอบอาชพีส่วนตัว 

ตามประกาศสถานการณ์ฉกุเฉนิเรือ่ง “มาตรการ

ควบคุมไวรัสโคโรน่า (โควดิ-19)”  ฉบับที่ 1 และ 2  

มาตรา 6 ซึง่ว่าด้วยเรือ่ง การจดักจิกรรม และสถาน

ประกอบการ ระบใุห้ปิดการด�าเนนิการของ ตลาดสด 

สถานประกอบการประเภท ร้านค้า ร้านอาหาร 

บาร์ ดสิโก้เทค ไนท์คลับ สถานเรงิรมย์ โรงภาพยนตร์ 

ห้องสมุด ฟิตเนส สถานกฬีา เวลเนส (Wellness) 

ร้านตดัผม ร้านนวด สตูดโิอสกัลาย (Tattoo-Studio) 

และร้านเสรมิสวย และห้ามมใิห้มกีารจัดกจิกรรม

สาธารณะหรอืส่วนบคุคล รวมทัง้กจิกรรมกฬีา และ

กจิกรรมของสมาคมใด ๆ ทัง้สิ้น  เช่น การจัดการ

ท่องเที่ยว จัดการเดินเขาเป็นกลุ่ม ที่มีการติดต่อ

กนัระหว่างบุคคล  ยกเว้น ร้าน Take-away บรกิาร

ส่งอาหาร ("ฟูด เดลเิวอร"ี) โรงแรมและร้านอาหาร

ของโรงแรม ซึง่อนญุาตให้เปิดบรกิารแก่ลกูค้าของ

โรงแรมเท่านัน้ รวมทัง้ร้าน หรอืสถานประกอบการ

ที่เปิดขายอาหาร หรอืสิ่งที่จ�าเป็นต่อการด�ารงชวีติ 

เช่น ร้านขายขนมปัง ร้านขายของช�า ซุปเปอร์มาร์เกต็ 

ร้านขายยา ร้านเคมภีัณฑ์ สถานเีตมิน�า้มัน สถาน

ที่ราชการ ไปรษณยี์ ธนาคาร โรงพยาบาล คลนิกิ

แพทย์ สถานพยาบาล และสถานรบัเลี้ยงดเูดก็เลก็ 

(KITA) หากผู้ใดฝ่าฝืน มีโทษปรับ หรอืจ�าคุกสูงสุด 

3 ปี

นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารประเทศได้ตระหนักถึง

ผลกระทบด้านเศรษฐกจิ และภาวะการขาดสภาพ

คล่องทางการเงนิทีจ่ะเกดิขึ้นเป็นอย่างด ีโดยเฉพาะ

อย่างยิง่ส�าหรบัผูป้ระกอบการ ไม่ว่าจะเป็นรายใหญ่ 

รายเล็ก และผู้ประกอบอาชีพส่วนตัวที่ได้รับ

ผลกระทบจากค�าสั่งให้หยุดกิจการตามมาตรการ 

“ล็อกดาวน์” ซึ่งมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องค่าใช้

จ่ายหมุนเวยีน เช่น ค่าเช่าสถานประกอบการ ค่า

จ้างแรงงาน หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพื่อการด�าเนิน

ธุรกิจให้อยู่รอดต่อไป ดังจะเห็นได้จากการให้

สัมภาษณ์ของรัฐมนตรีเศรษฐกิจแห่ง

สมาพันธรัฐสวิส นาย กาย  พาร์เมลิน (Guy 

Parmelin) ทางรายการข่าว Tagesschau4 ของ

สถานีโทรทัศน์ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมื่อวันที่ 

20 มนีาคม 2563 เกีย่วกบัมาตรการกระตุ้นเศรษฐกจิ 

เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและลดแนว

โน้มอัตราการเลิกจ้างงานอันจะส่งผลกระทบต่อ

การบรโิภคของประชาชนในประเทศ  สรปุความ ได้

ดังนี้ : “เราอนุมัติเงินงบประมาณแล้ว โดยจะให้

ความช่วยเหลอืแก่ทุก ๆ ฝ่ายที่อยู่ในภาวะล�าบาก

ในเวลานี้ เพื่อให้เขาได้รับประโยชน์จากเงินงบ

ประมาณนี้กันอย่างทั่วถึง เราต้องการรับรองการ

จ่ายเงนิเดอืน และแน่นอนทเีดยีวเราต้องการจะช่วย

เหลอืเศรษฐกจิของเราในเวลานี้ให้รอดพ้นไปได้ และ

ป้องกันไม่ให้เกิดภาวะการล้มละลาย ลูกจ้าง ผู้

ประกอบอาชพีอสิระ และ เจ้าของร้านอาหาร ทุก 

ๆ คนมีโอกาสที่จะได้รับเงินช่วยเหลือ โชคดีที่เรา

ยบัยัง้หนี้ (ของประเทศ) ไว้ได้ก่อน สิง่ส�าคัญคอื เงนิ

ทุก ๆ 100 ฟรังก์ ที่เราจ่ายออกไปให้แต่ละคนนัน้ 

เขาจะได้รับจริง ๆ และ น�าไปใช้ให้ตรงตามจุด

ประสงค์ ไม่มใีครสามารถบอกได้ว่า การแพร่ระบาด

นี้จะมรีะยะเวลาไปอกีนานเท่าไร”

การช่วยเหลอืเยยีวยาทางด้านเศรษฐกจิ
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วันที่ 25 มีนาคม 2563 คณะรัฐมนตรีแห่ง

สมาพันธรัฐสวิสได้แถลงการณ์เรื่อง การอนุมัติ

รบัรองเครดติฉกุเฉนิ ในส่วนของการช่วยเหลอืจาก

รฐับาลกลาง เพือ่พยงุเศรษฐกจิตามแผนการบรรเทา

ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 

เป็นมาตรการช่วยเหลือภาคธุรกิจและ SMEs 

เรียกว่า “เครดิต COVID-19” โดยรัฐบาลกลาง

จะรับรองสนิเชือ่ให้แก่ธนาคารภายในประเทศ และ

อนมุตัวิงเงนิรวมสงูถงึ 40 พนัล้านฟรงัก์สวสิ ส�าหรบั

กระตุ้นและส่งเสรมิสภาพคล่องทางด้านการเงนิให้

แก่ผู้ประกอบการ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก โดย

มดีอกเบี้ย “ศนูย์” เปอร์เซ็นต์ เพือ่ให้ธนาคารอนมุตัิ

วงเงินเครดิตฉุกเฉินให้แก่สถานประกอบการที่

ประสบปัญหา ด้วยความรวดเร็ว ไม่มคีวามซบัซ้อน 

และสามารถรับเงนิได้ทันทภีายในระยะเวลา 1 วัน

หลังจากที่ยื่นเรื่อง (หากคุณสมบัติครบถ้วนตาม

เงือ่นไข) ลกัษณะการรบัรองเครดติเงนิกู้ของรฐับาล

กลางน่ัน คือการที่ทางรัฐบาลกลางรับรองวงเงิน

เครดิตฉุกเฉินให้แก่ธนาคาร โดยลูกหนี้สามารถ

ผ่อนช�าระสนิเชื่อได้ภายในระยะเวลา 5 ปี และเมื่อ

พ้นก�าหนดการคนืสนิเชือ่ไปแล้ว แต่ลกูหนี้ไม่สามารถ

ช�าระสนิเชื่อ “เครดติเงนิ COVID-19” นี้ให้แก่ทาง

ธนาคารตามข้อก�าหนดของสัญญาได้ ทางรัฐบาล

กลางจะเป็นผู้รบัผดิชอบช�าระเครดติเงนิกู้ดงักล่าว

ให้แก่ทางธนาคารต่อไป ผู้ประกอบการรายเล็ก

สามารถยืน่ความจ�านงขอรบัสนิเชือ่จากธนาคารที่

รัฐมนตรเีศรษฐกจิ นาย Gay Parmelin ให้สัมภาษณ์กับทางรายการข่าวประจ�าวัน 

ทางสถานโีทรทัศน์แห่งสมาพันธรัฐสวสิ (Tagesschau, SRF) 

วันที่ 20.03.2020 เกี่ยวกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกจิที่ได้รับผลกระทบ

จากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (โควดิ-19) 

ศักดา บัวลอย แปล/ เรยีบเรยีง

ค�ากล่าวของรัฐมนตรเีศรษฐกจิ 

จากการให้สัมภาษณ์วันที่ 20.03.2020

„Zum Glück haben wir die Schuldenbremse.“

โชคดทีี่เราพักหนี้ (ของประเทศ) ไว้ได้ก่อน

„Die Angestellten, die Selbstständigen und etwa auch Restaurantbetreiben 
haben alle die Möglichkeit an Geld zukommen.“

ลูกจ้าง ผู้ประกอบอาชีพอิสระ รวมทั้งผู้ประกอบการร้านอาหารจะได้รับโอกาสรับ
เงนิกันทุก ๆ คน

„Wichtig ist, dass wir etwa die 100 Franken, die wir einer Person bezahlen 
wirklich ankommen und effektiv sind.“

สิ่งส�าคัญคือว่า เงินทุก ๆ 100 ฟรังก์ที่เราจ่ายออกไปให้แต่ละคนนั้น เขาจะได้รับ
จรงิ ๆ และน�าไปใช้ให้ตรงตามจุดประสงค์ที่สุด

„Niemand kann sagen wie lang die Pandemie noch dauern wird.“

ไม่มใีครสามารถบอกได้ว่าการแพร่ระบาดนี้จะมรีะยะเวลาไปอกีนานเท่าไร
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ร่วมโครงการได้ ในวงเงนิเป็นจ�านวน 10 เปอร์เซน็ต์

ของผลประกอบการทัง้ปี (Jahresumsatz) สามารถ

ขอสินเชื่อได้ในวงเงินสูงสุด 500,000 ฟรังก์สวิส 

และส�าหรับบริษัท หรือสถานประกอบการขนาด

ใหญ่สามารถขอสนิเชือ่ได้ในวงเงนิมากกว่า 5 แสน

ฟรังก์สวสิ สูงสุด 20 ล้านฟรังก์สวสิ แต่มเีงื่อนไข

เพิ่มคือผู้กู้จะต้องเสียดอกเบี้ยเป็นจ�านวน 0.5 

เปอร์เซ็นต์ของวงเงนิสนิเชื่อ

รฐับาลก�าหนดให้เงนิช่วยเหลอืชดเชยในกรณี

การท�างานระยะสั้น แก่สถานประกอบการที่ต้อง

ปิดกจิการตามประกาศมาตรการฉกุเฉนิของรฐับาล 

หรือได้รับผลกระทบด้านเศรษฐกิจอย่างร้ายแรง

โดยมิอาจเลี่ยงได้ อันเป็นเหตุให้ขาดสภาพคล่อง

ทางการเงิน และไม่สามารถจ่ายค่าแรงแก่ลูกจ้าง

ได้ มาตรการนี้

เกิดขึ้นเพื่อลดปัญหาการปลดลูกจ้าง และลด

จ�านวนการว่างงานของประชาชน นายจ้างทีป่ระสบ

ปัญหาสามารถยืน่เรื่องขอเงนิช่วยเหลอืตามมาตรการ 

“การท�างานระยะสัน้”  ซึง่ตามกฎหมายบงัคบัมาตรา 

322  (Art. 322; OR (Obligationenrecht)) ระบุว่า

นายจ้างมีหน้าที่จะต้องจ่ายเงินค่าแรงเต็มจ�านวน

ของค่าแรงให้แก่ลูกจ้างตามสัญญาว่าจ้าง  แต่ใน

ภาวะอันมเีหตสุดุวสิยัดงักล่าว นายจ้างสามารถยืน่

ข้อเสนอ “การท�างานระยะสั้น (Kurzarbeit)”  

คอืการลดชั่วโมงท�างานลง หรอืให้ลูกจ้างหยุด

การท�างานช่ัวคราว แต่ยงัคงได้รบัเงนิค่าจ้างต่อ

ไป ทัง้นี้ลกูจ้างเองกม็สีทิธทิีจ่ะปฏเิสธไม่ยอมรบัข้อ

เสนอ แต่ก็มีโอกาสเสี่ยงต่อการถูกยกเลิกสัญญา

ว่าจ้างได้  และเมือ่ไปยืน่เรือ่งขอเงนิช่วยเหลอืชดเชย

ในกรณวี่างงานจากส�านกังานสวสัดกิารสงัคมอาจ

โดนปรับเงนิชดเชยรายวันได้ 

การยื่นเรื่องขอเงินช่วยเหลือชดเชยในกรณี

การท�างานระยะสัน้ (Antrag auf Kurzarbeits-

entschädigung) นายจ้างจะต้องยื่นเรื่องขอรับ

เงนิประกนัชดเชยรายได้ให้แก่ลกูจ้าง ไปยงัส�านกังาน

ประกันสวัสดกิารสงัคมในกรณว่ีางงาน หรอืส�านกังาน

ราชการทีร่บัผดิชอบของแต่ละรฐั ทีส่ถานประกอบ

การตั้งอยู่ โดยแจ้งล่วงหน้า และจะต้องกรอก

แบบฟอร์ม พร้อมส่งหลักฐานประกอบตามข้อ

ก�าหนดที่ระบุไว้ในแบบฟอร์ม ดังต่อไปนี้(ลิงก์

แบบฟอร์มด้านล่าง)

• “แบบฟอร์มการยืน่เรือ่งล่วงหน้าเพือ่ขอเงนิชดเชย

การท�างานระยะสัน้” (Voranmeldung zur Kurz-

arbeitszeit)

• “แบบฟอร์มแสดงความยินยอมของลูกจ้างใน

การลดการท�างานลง” (Zustimmung zur Kurz-

arbeit)

เมือ่ส�านกังานสวสัดกิารสงัคมของรัฐอนุมัตกิาร

จ่ายเงนิชดเชยการท�างานระยะสัน้แล้ว นายจ้างจะ

ต้องเลือกกองทุนจ่ายเงินประสังคมตามตัวเลือก

ของรฐันัน้ ๆ  แล้วส่งเรือ่งไปยงัส�านกังานกองทนุดงั

กล่าวต่อไป เมือ่ส�านกังานกองทนุจ่ายเงนิสวสัดกิาร

สงัคมได้รบัเรือ่งแล้ว จะด�าเนนิการตรวจสอบเอกสาร

และพิจารณาสิทธิตามเงื่อนไขการรับเงินชดเชย 

“การท�างานระยะสั้น” ในกรณีที่มีคุณสมบัติครบ

เงือ่นไขส�านกังานกจ็ะอนมุตัจ่ิายเงนิชดเชยตามสทิธิ

ประกนัสวสัดกิารสงัคมให้แก่นายจ้างเพือ่น�าไปจ่าย

ค่าแรงให้แก่ลูกจ้างต่อไป

จ�านวนเงินเท่าใดที่นายจ้างจะต้องจ่ายเงิน

ชดเชยค่าจ้าง ตามระบบ “การท�างานระยะสัน้”

• นายจ้างมหีน้าทีต้่องจ่ายค่าจ้างของลูกจ้างส�าหรบั

การท�างานระยะสัน้ โดยจ่ายค่าจ้างเพยีง 80% 

ของค่าแรงตามสัญญาที่ได้ตกลงกัน หรืออาจ

จ่ายเงนิเดอืนให้แก่ลกูจ้างเตม็จ�านวน 100% ต่อ

ไปก็ได้เช่นกันแล้วแต่ความสมัครใจ

มาตรการป้องกันการเลิกจ้าง ตามระบบ 
“การท�างานระยะสั้น (Kurzarbeit)”
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• ส�านักงานสวัสดิการประกันสังคมจะเป็นผู้จ่าย

เงนิชดเชยการท�างานระยะสัน้ให้แก่นายจ้างเป็น

จ�านวน 80 % ของค่าแรงของลูกจ้าง เพื่อที่

นายจ้างจะไดน้�าเงนิดงักลา่วไปจ่ายให้กับลกูจ้าง

ได้ ทัง้นี้นายจ้างและลูกจ้างยังคงมหีน้าทีต้่องจ่าย

เงินเพื่อเข้ากองทุนสวัสดิการประกันสังคมภาค

บงัคบั*ตามกฎหมายแรงงานและสวัสดกิารสงัคม

ต่อไป

หมายเหตุ ค�าอธิบาย การจ่ายเงินเข้ากองทุน

สวัสดิการสังคมภาคบังคับส�าหรับนายจ้างและ

ลูกจ้าง

AHV - Alters- und Hinterlassenenversicherung  

ประกันสวัสดกิารค่าเลี้ยงชพี และผู้อยู่เบื้องหลัง

IV - Invalidenversicherung ประกันทุพพลภาพ

EO - Erwerbsersatzordnung เงนิชดเชยรายได้

จากการประกอบอาชพี

ALV - Arbeitslosenversicherung  ประกนัสวัสดกิาร

สังคมในกรณวี่างงาน 

ลกูจ้างทีม่สีทิธไิด้รับเงนิประกันชดเชย “การ

ท�างานระยะสั้น” จะต้องมคึุณสมบัตดิังนี้

• เป็นบุคคลที่เรยีนจบการศกึษาภาคบังคับ

• เป็นบคุคลทีม่อีายุยงัไม่ถงึวัยเกษยีณรับเงนิบ�านาญ

• ลูกจ้างที่ไม่อยู่ในช่วงของการถูกยกเลิกสัญญา

ว่าจ้าง

• ลกูจ้างรายชัว่โมงจะมสีทิธไิด้รบัเงนิชดเชยเหมอืน

กับลูกจ้างประจ�ารายเดือนก็ต่อเมื่อมีหลักฐาน

แสดงสญัญาข้อตกลงการว่าจ้างในลักษณะท�างาน

รายชั่วโมง

• ลูกจ้างชั่วคราวแบบเผื่อเรยีก ที่ท�างานในสถาน

ประกอบการเดยีวมาตลอด และมอีายกุารท�างาน

เกนิกว่า 6 เดอืนขึ้นไป

ส�าหรับผู้ประกอบอาชีพส่วนตัวที่ได้รับผลกระ

ทบจากการสัง่ให้ปิดกจิการตามประกาศสถานการณ์

ฉกุเฉนิ รฐับาลกลางได้ออก “ชดุมาตรการดแูลผลก

ระทบทางเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของไวรัส

โคโรน่า (โควิด-19)”  ตามประกาศเมื่อวันที่ 20 

เมษายน 2563 โดยมรีายละเอยีดดังต่อไปนี้ 

มาตรการช่วยเหลือเป็นเงินชดเชยรายได้
ส�าหรับผู้ประกอบอาชพีส่วนตัว 
(Entschädigung bei Erwerbsausfällen 
für Selbständige)

ลกูจ้างต่อไปนีไ้ม่มสีทิธไิด้เงนิรบัประกนัชดเชย 

“การท�างานระยะสั้น”

• ลูกจ้างที่ได้ถูกยกเลกิสัญญาว่าจ้างไปแล้ว

• ลกูจ้างทีม่ลีกัษณะการท�างานทีไ่ม่สามารถตรวจ

สอบได้

• บุคคลที่มีเหตุผลจ�าเป็นส่วนตัวที่ไม่สามารถ

ท�างานได้ เช่น ป่วย กลัวการตดิเชื้อ หรอืจ�าเป็น

ต้องดูแลบุคคลในครอบครัว

การยกเลกิสัญญาว่าจ้างสามาถกระท�าได้ แม้

จะอยูใ่นระหว่างการรบัเงนิประกนัชดเชย “การ

ท�างานระยะสั้น” 

นายจ้างและลูกจ้างทั้งสองฝ่ายสามารถที่จะ

ยกเลกิสัญญาการว่าจ้างได้ แต่จะต้องปฏบิัตติาม

เงื่อนไขระยะเวลาการยกเลิกสัญญาตามข้อตกลง 

ในช่วงระหว่างการยกเลกิสญัญาว่าจ้างนัน้ นายจ้าง

มีหน้าที่จะต้องจ่ายเงินเดือนเต็มจ�านวน 100 

เปอร์เซ็นต์ ให้แก่ลูกจ้างตามสัญญาว่าจ้าง ไม่ว่า

ลูกจ้างจะท�างานหรอืไม่ก็ตาม
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จากการตดิตามข่าวและวเิคราะห์มาตรการต่าง ๆ  

ของคณะรัฐมนตรแีห่งสมาพนัธรัฐสวสิ และประกาศ

มาตรการฉุกเฉินทั้งสองฉบับที่ผ่านมา ผมได้เห็น

และรับทราบขัน้ตอนการด�าเนนิงานอย่างเป็นระบบ

และรูปธรรมของคณะรัฐมนตรีสวิส ในการออก

มาตรการตา่ง ๆ  เพือ่การปกป้องดแูลประชาชนของ

ประเทศให้รอดพ้นจากวิกฤตการระบาดของไวรัส

โคโรนาสายพันธ์ใหม่ (โควิด-19) ที่อุบัติขึ้นใน

ประวัติศาสตร์ทศวรรษนี้ อีกทั้งมองเห็นความ

พยายายามทีจ่ะรกัษาความสมดลุ เพือ่ให้เกดิความ

เสยีหายทางเศรษฐกจิน้อยทีสุ่ด ซึง่มาตรการต่าง ๆ  

ของรัฐบาลกลางที่ประกาศบังคับใช้ ส่งผลต่อการ

ด�าเนินชีวิตประจ�าวันของประชาชนทุก ๆ คน ทั้ง

ทางตรงและทางอ้อมมากน้อยแตกต่างกันไป 

จากเหตุการณ์ในครั้งนี้ท�าให้ผมได้ตระหนักถึง

ความส�าคญั ของการเรยีนรูภ้าษา และตอ้งรูป้ระสา

คือรู้ความ รู้จักน�าความรู้มาปรับใช้ เพื่อการปรับ 

และปฏิบัติตนตามมาตรการของทางราชการใน

สถานการณ์ฉุกเฉนิ แม้นจะต้องใช้ความอดทนต่อ

ความยากล�าบาก เสยีสละ หรอืลดความสบายส่วน

ตัวออกไปบ้าง แต่น่ันคอืการแสดงออกซึ่งความรบั

ผดิชอบต่อสงัคมและบคุคลรอบข้างทีผ่มรัก เพราะ

วกิฤตนิี้ จดัอยู่ในระดบัทีเ่รยีกว่า "วกิฤตระดบัชาต"ิ 

ไม่ใช่ "วกิฤตของคนใดคนหนึง่" หรอือาจจะเรยีกได้

ว่า “วกิฤตระดับโลก” ก็ไม่ผดิแต่ประการใด แล้ว

ท่านละครบัมคีวามคดิเหน็และได้ปฏบิตัตินเช่นไร.... 

ผู้ประกอบอาชีพส่วนตัวจะได้รับเงินชดเชยดัง

กล่าว ก็ต่อเมื่อผู้นัน้ยังไม่เคยได้รับเงนิชดเชย หรอื

รบัเงนิจากกองทนุสวสัดกิารประกนัสงัคมอืน่ ๆ  ใน

ระหว่างนี้ และเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากกรณีนี้ 

เนื่องจาก

• โรงเรยีนปิด

• มคี�าสั่งจากแพทย์ให้กักกันตัว

• การปิดกจิการของผู้ประกอบอาชพีส่วนตัว

ทัง้นี้ระเบยีบการดงักล่าวยงัครอบคลุมถงึอาชพี

ศิลปินอิสระที่ขาดรายได้ ไม่สามารถประกอบ

กิจกรรมได้ เพราะถูกยกเลิกงานตามมาตรการ

ควบคมุการแพร่ระบาดของไวรสัโคโรน่า (โควดิ-19) 

หรือเพราะมีความจ�าเป็นต้องยกเลิกงานกิจกรรม

ของตนเองออกไป

การจ่ายเงนิชดเชยต่าง ๆ  นัน้จะเป็นไปตามระเบยีบ 

ว่าด้วยการจ่ายเงินชดเชยเงินรายได้ โดยให้มีการ

จ่ายเงนิเป็นเงนิรายวัน จ�านวน 80 เปอร์เซ็นต์ของ

รายได้ถั่วเฉลี่ยในช่วง 3 เดอืนที่ผ่านมา สูงสุด อยู่

ที่ 196 ฟรังก์ต่อวัน ส�าหรับผู้ประกอบอาชพีอสิระ

ที่อยู่ในระหว่างกักกันตัว หรือมีงานที่ต้องดูแลนั้น 

ระยะเวลาที่จะได้รับเงินจะจ�ากัดอยู่ที่ 10 หรือถึง 

30 วันตามล�าดับ

ส�านักงานจ่ายเบี้ยประกันสังคมเงินสะสมเพื่อ

การเลี้ยงชพี (Ausgleichskassen) จะเป็นผูร้บัผดิชอบตรวจ

สอบและจ่ายเงินชดเชยตามสิทธิดังกล่าว (ข้อมูล

เพิ่มเตมิ ตามลงิก์ที่แจ้งมาด้วยนี้แล้ว ในช่วงท้าย) 
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ข้อมูลจาก  

“มาตรการควบคมุไวรสัโคโรนา (โควดิ-19)”  ฉบบั

ที่ 1 (ค้นเมื่อ 9 เม.ย. 2563) Verordnung über 

Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus 

(COVID-19) 

www.admin.ch/opc/de/classified-compila-

tion/20200619/index.html

วดิโีอแถลงการณ์คณะรัฐมนตร ีเมื่อวันที่ 28 กพ. 

2563 เรื่องมาตรการควบคุมไวรัสโคโรนา (โควดิ-

19) (ค้นเมื่อ 9 เม.ย. 2563) 28.02.2020 - BR 

Berset zu: Coronavirus COVID-19

www.youtube.com/watch?v=K7ZFQhaK7LQ

“มาตรการควบคมุไวรสัโคโรนา (โควดิ-19)”  ฉบบั

ที่ 2 Verordnung 2 über Massnahmen zur Be-

kämpfung des Coronavirus (COVID-19)  (ค้นเมื่อ 

9 เม.ย. 2563)

www.admin.ch/opc/de/classified-compila-

tion/20200619/index.html

วดิโีอแถลงการณ์คณะรัฐมนตร ีเมื่อวันที่ 16 ม.ีค. 

2563 เรื่องมาตรการควบคุมไวรัสโคโรนา (โควดิ-

19) (ค้นเมื่อ 9 เม.ย. 2563) BR zu: Coronavirus 

(COVID-19): Aktueller Stand und Entscheide

www.youtube.com/watch?v=fnuTzODXLvw&vl=de

วดิโีอแถลงการณ์คณะรัฐมนตร ีเมื่อวันที่ 25  ม.ีค. 

2563 เรื่องมาตรการควบคุมไวรัสโคโรนา (โควดิ-

19) (ค้นเมื่อ 9 เม.ย. 2563)

www.youtube.com/watch?v=OsYIlOr7aJk

วดิโีอแถลงการณ์คณะรัฐมนตร ีเมื่อวันที่ 08 เม.ย.  

2563 เรื่องมาตรการควบคุมไวรัสโคโรนา (โควดิ-

19) (ค้นเมื่อ 9 เม.ย. 2563)

www.youtube.com/watch?v=E49O7Asn-Gg

วีดีโอค�าให้สัมภาษณ์ของรัฐมนตรีเศรษฐกิจแห่ง

สมาพันธรัฐสวสิ นาย กาย  พาร์เมลนิ (Guy Par-

melin) ทางรายการข่าว Tagesschau4 สถานวีทิยุ

และโทรทศัน์แห่งสมาพนัธรฐัสวสิ (ค้นเมือ่ 20 ม.ีค. 

2563)

www.srf.ch/news/schweiz/parmelin-zur-milliar-

denspritze-alle-in-not-koennen-nun-profitie-

ren?fbclid=IwAR05rR2h5b3d5l1gzvWye4z-

vgmG_SxD5AhCVuRlzoH62S3tSwpNCM3o384Y

เครดติสนิเชือ่โควดิ-19 ( COVID19 Kredit) (ค้นเมือ่ 

30 ม.ีค. 2563)

www.efd.admin.ch/efd/de/home/covid19-ueber-

brueckungshilfe/infos.html

“การท�างานระยะสัน้ (Kurzarbeit)”  (ค้นเมือ่ 1 เม.ย. 

2563)

www.arbeit.swiss/secoalv/de/home/menue/un-

ternehmen/versicherungsleistungen/kurzarbeit.

html/

มาตรการจ่ายเงินชดเชยการขาดรายได้ส�าหรับ

ผู้ประกอบอาชีพส่วนตัว (ค้นเมื่อ 1 เม.ย. 2563) 

(Entschädigung bei Erwerbsausfällen für Selb-

ständige)

www.bsv.admin.ch/bsv/de/home/sozialversiche-

rungen/eo-msv/grundlagen-und-gesetze/

eo-corona.html

ตามกฎหมายบังคับมาตรา 322  (Art. 322; OR 

(Obligationenrecht)  หน้าที่การจ่ายเงินเดือนของ

นายจ้าง (ค้นเมื่อ 1 เม.ย. 2563)

www.admin.ch/opc/de/classified-compila-

tion/19110009/index.html

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200619/index.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200619/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=K7ZFQhaK7LQ
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200619/index.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200619/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=fnuTzODXLvw&vl=de
https://www.youtube.com/watch?v=OsYIlOr7aJk
https://www.youtube.com/watch?v=OsYIlOr7aJk
https://www.srf.ch/news/schweiz/parmelin-zur-milliardenspritze-alle-in-not-koennen-nun-profitieren?fbclid=IwAR05rR2h5b3d5l1gzvWye4zvgmG_SxD5AhCVuRlzoH62S3tSwpNCM3o384Y
https://www.srf.ch/news/schweiz/parmelin-zur-milliardenspritze-alle-in-not-koennen-nun-profitieren?fbclid=IwAR05rR2h5b3d5l1gzvWye4zvgmG_SxD5AhCVuRlzoH62S3tSwpNCM3o384Y
https://www.srf.ch/news/schweiz/parmelin-zur-milliardenspritze-alle-in-not-koennen-nun-profitieren?fbclid=IwAR05rR2h5b3d5l1gzvWye4zvgmG_SxD5AhCVuRlzoH62S3tSwpNCM3o384Y
https://www.srf.ch/news/schweiz/parmelin-zur-milliardenspritze-alle-in-not-koennen-nun-profitieren?fbclid=IwAR05rR2h5b3d5l1gzvWye4zvgmG_SxD5AhCVuRlzoH62S3tSwpNCM3o384Y
https://www.efd.admin.ch/efd/de/home/covid19-ueberbrueckungshilfe/infos.html
https://www.efd.admin.ch/efd/de/home/covid19-ueberbrueckungshilfe/infos.html
https://www.efd.admin.ch/efd/de/home/covid19-ueberbrueckungshilfe/infos.html
https://www.efd.admin.ch/efd/de/home/covid19-ueberbrueckungshilfe/infos.html
https://www.efd.admin.ch/efd/de/home/covid19-ueberbrueckungshilfe/infos.html
https://www.efd.admin.ch/efd/de/home/covid19-ueberbrueckungshilfe/infos.html
https://www.efd.admin.ch/efd/de/home/covid19-ueberbrueckungshilfe/infos.html
https://www.efd.admin.ch/efd/de/home/covid19-ueberbrueckungshilfe/infos.html
https://www.efd.admin.ch/efd/de/home/covid19-ueberbrueckungshilfe/infos.html
https://www.efd.admin.ch/efd/de/home/covid19-ueberbrueckungshilfe/infos.html


D Mag 30 / 05.20 / 13

- กฏหมาย -

พนิยักรรม
โดย พัทยา เรือนแก้ว

นติยสารด ีสองฉบับทีผ่่านมาเราคยุกนัเรือ่งมรดก และการแบ่งมรดกตามกฎหมาย
ไทย ฉบับนี้เรากลับมาคุยกันเรื่องกฎหมายเยอรมันบ้าง แต่ยังอยู่ในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับมรดก นั่นคอื พนิัยกรรม

พนิัยกรรมคอือะไร
พินัยกรรม เป็น รูปแบบหนึ่งของค�าสั่งใน

กรณีที่มีการตายเกิดขึ้น ตามมาตรา 1937 

ประมวลกฎหมายแพ่ง (§ 1937 BGB) คอื ค�า

สั่งครั้งสุดท้าย (letzter Wille) เกี่ยวกับการ

จัดการมรดก นั่นคือ แสดง หรือระบุเจตนา

เกีย่วกบั การจัดการทรพัย์สนิ หรอื กจิการต่าง 

ๆ ของผูท้�าพนัิยกรรม ให้มผีลบงัคบัตามกฎหมาย 

เมื่อผู้ท�าพนิัยกรรมถงึแก่กรรม

การท�าพินัยกรรม จะช่วยลดความขัดแย้ง 

หรอืกรณพีพิาททีอ่าจจะเกดิขึ้นได้ระหว่างผูส้บื

มรดก หรอืป้องกันไม่ให้ ทรัพย์สนิ (มรดก) ไป

ตกอยู่กับ ผู้ที่เราไม่อยากให้มรดก หรอื ให้

มรดก ไปตกอยู่กับผู้ที่เราอยากให้ได้รับมรดก

นัน้ นัน่คอื หากท่านมทีรัพย์สนิ หรอืสิง่ของ เช่น 

หนังสอื รูปภาพ ฯลฯ และต้องการยกสิ่งเหล่า

นี้ให้ใคร หรอืไม่ให้ใคร กค็วรท�าพนิยักรรมระบุ

เจตนาสุดท้ายให้ชัดเจน ไม่จ�าเป็นว่า ผู้ที่มี

ทรพัย์สนิมากมาย หรอืมกีจิการมลูค่าสงูเท่านัน้

ที่ควรจะท�าพนิัยกรรม

จะท�าพนิัยกรรมได้อย่างไรบ้าง
การท�า พินัยกรรม ตามกฎหมายเยอรมัน 

สามารถท�าได้ 2 ลักษณะ คอื พนิัยกรรมแบบ

เขยีนเอง (das eigenhändige Testament) หรอื 

พนิัยกรรมเป็นทางการ (das öffentliche Tes-

tament) ท�าอย่างไรมาดูกันค่ะ

• พนิัยกรรมแบบเขยีนเอง (das eigen-

händige Testament) พนิัยกรรมลักษณะนี้ 

ผู้ท�าพินัยกรรมจะต้องเขียนด้วยลายมือของ

ตนเอง ตัง้แต่บรรทดัแรกถงึบรรทดัสดุท้าย และ

เซ็นชื่อลงท้ายเป็นหลักฐาน

ที่ส�าคัญเวลาเซ็นชื่อจะต้องเขียนทั้ง ชื่อตัว 

และ นามสกุล ผู้ที่สมรสแล้ว และเปลี่ยน

นามสกุล ก็ต้องระบุนามสกุลเดิมไว้ด้วย เช่น 

Somying Müller geb. Sukchai เป็นต้น 

อกีประการทีส่�าคญัเมือ่เซน็ชือ่กค็อื ต้องระบุ 

เวลา (วันที่) และสถานที่ ที่ท�าพินัยกรรมไว้

ด้วย ทัง้นี้เพราะว่า หากมกีารท�าพนิัยกรรมขึ้น

มาใหม่ พนัิยกรรมทีเ่ก่ากว่ากจ็ะเป็นโมฆะ การ

ระบุเวลา (วันที่) จะท�าให้เห็นว่า พินัยกรรม 

ฉบบัใดใหม่ ฉบบัใดเก่า และฉบบัไหนมผีลบงัคบั
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• พนิยักรรมเป็นทางการ (das öffentliche 

Testament) บางทีก็เรียกว่า พินัยกรรมที่โน

ทาร์ (ทนายความทีม่สีทิธรัิบรองเอกสาร) รับรอง 

หรอืที่ไปท�ากับโนทาร์ (notarielles Testament) 

การท�าพนิัยกรรมลักษณะนี้ ผู้ที่ต้องการจะท�า

พนิัยกรรม ต้องไปหาโนทาร์ แล้ว

• แจ้ง เจตนา ค�าสั่งสุดท้าย ของตนด้วย 

ปากเปล่า (mündlich) ต่อหน้าโนทาร์ หรอื

• เขียน เจตนา ค�าสั่งสุดท้าย เป็นลาย

ลักษณ์อักษร ยื่นแก่โนทาร์

หน้าทีข่องโนทาร์ในการท�าพนัิยกรรมลกัษณะ

นี้ก็คือ ให้ค�าแนะน�าเกี่ยวกับเนื้อหา รวมทั้ง

ส�านวนทีจ่ะใช้ในพนิยักรรมเพือ่ให้พนัิยกรรมมี

ความชัดเจน และมผีลเป็นไปตามเจตนาของผู้

ท�า บ่อยครัง้โนทาร์สามารถให้ค�าแนะน�าเกี่ยว

กับเรื่องภาษีีมรดกด้วย

การท�าพินัยกรรมลักษณะนี้ จะมีค่าใช้จ่าย 

ซึ่งโนทาร์จะค�านวนจากมูลค่ามรดก มูลค่า

มรดกยิ่งมากค่าธรรมเนยีมก็จะสูงตามไปด้วย

 

• พนัิยกรรมร่วมกนั (gemeinschaftliches 

Testament หรอื Berliner Testament) เป็น

พนิยักรรมอกีรปูแบบหนึง่นอกเหนอืจากทัง้สอง

ลักษณะข้างต้น ผูท้ีจ่ะท�าพนิยักรรมลกัษณะ

นี้ได้ ต้องเป็น คู่สมรส  (Ehegatten ทัง้เพศ

เดยีวกนั หรอืต่างเพศ) หรอื คูค่รองเพศเดยีวกนั

ทีจ่ดทะเบยีนเป็นคูค่รอง (gleichgeschlechtliche 

eingetragene Lebens-partnerschaft) เท่านัน้ 

หากเป็นเพยีง คู่หมัน้ (Verlobte) หรอื คู่ครอง

เพศเดยีวกันที่ไม่ได้จดทะเบยีนกัน ไม่สามารถ

ที่จะท�าพนิัยกรรมลักษณะนี้ได้

พินัยกรรมร่วมกันนี้ จะท�าเป็น พินัยกรรม

เป็นทางการ นั่นคือไปท�าที่ส�านักงานโนทาร์ 

แล้วให้โนทาร์รับรอง หรือท�าเป็นพินัยกรรม

แบบเขยีนเอง (gemeinschaftliches eigenhän-

diges Testament) นั่นคือ เขียนด้วยลายมือ

ตนเอง ในกรณนีี้ ไม่จ�าเป็นที่ว่า คู่สมรส และ

คู่ครอง ทั้งสองคนจะต้องเขียนด้วยลายมือ

ตนเองทั้งสองคน เพียงแต่ คนใดคนหนึ่งเป็น

คนเขยีนด้วยลายมอืตนเอง แล้ว คู่สมรส และ

คู่ครอง ทัง้สองคนเซ็นชื่อเป็นหลักฐาน ก็ใช้ได้ 

และแน่นอน ต้องเซ็นทั้ง ชื่อตัว นามสกุล 

นามสกุลเดิม พร้อม ลงวันที่ และสถานที่ 

ที่เขยีนพนิัยกรรมนี้ด้วย

ลักษณะพเิศษของพนิัยกรรมร่วมกันนี้ อยู่ที่ 

การก�าหนดให้  คู่สมรส หรอืคู่ครอง เป็น ทายาท

รบัมรดกซึง่กันและกันแต่เพยีงผู้เดยีว เมือ่ฝ่าย

หนึ่งฝ่ายใดเสยีชวีติลงก่อน ในกรณทีี่มลีูกด้วย

กนั กม็กัจะต่อท้ายไปด้วยว่า หลังจากทีทั่ง้สอง

เสยีชวีติแล้ว มรดกจงึจะตกไปเป็นของลกู หาก

ไม่มลีกู กอ็าจระบใุห้ใครกไ็ด้ นัน่คอื ในเบื้องแรก 

พนิัยกรรมร่วมกันนี้จะตัดสทิธใินการรับมรดก

ของทายาทคนอื่น ๆ 

การที่ คู่สมรส หรอื คู่ครอง ท�าพนิัยกรรม

ร่วมกัน ส่วนใหญ่ ก็เพื่อเป็นหลักประกันด้าน

เศรษฐกจิให้กบั คูส่มรส หรอื คูค่รอง อกีฝ่ายใน

กรณีที่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเสียชีวิตลงก่อน เพราะ

หากไม่มพีนัิยกรรมร่วมกัน มรดกของเจ้ามรดก

กต้็องแบ่งไปตามกฎหมายให้กับทายาททัง้หลาย 

ในกรณีที่มรดกเป็นบ้าน หากไม่มีพินัยกรรม 

คู่สมรส หรอื คู่ครอง ที่ยังมชีวีติอยู่อาจจะต้อง

ขายบ้านเพื่อน�าเงินมาแบ่งแก่ทายาททั้งหลาย 

นัน่คอืไม่สามารถอยู่ในบ้านทีต่นเองสร้าง หรอื

ซื้อหามากับ คู่สมรส หรอื คู่ครอง อกีฝ่าย
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แน่นอนว่า พนิยักรรมร่วมกัน หรอืพนิยักรรม

ใด ๆ  กไ็ม่สามารถตดัสทิธใินมรดกส่วนทีพ่งึจะ

ได้ (Pflichtteil) นั่นคือ แม้ว่า คู่สมรส หรือ 

คู่ครองฝ่ายที่ยังมชีวีติอยู่จะเป็นทายาทเพยีงผู้

เดยีว แต่ผู้ทีม่สีทิธใินมรดกส่วนทีพ่งึจะได้ กย็งั

สามารถเรียกร้อง มรดกส่วนที่พึงจะได้ นี้ได้ 

เช่น Erwin และสมหญงิ ท�าพนิัยกรรมร่วมกัน 

ให้ต่างฝ่ายต่างเป็นทายาทของอกีฝ่ายแต่เพยีง

ผู้เดียว Erwin และสมหญิง มีลูกด้วยกันหนึ่ง

คน เมื่อ Erwin เสยีชวีติ สมหญงิ ก็เป็นทายาท

เพียงผู้เดียว แต่ลูกของทั้งสองคนยังเป็นผู้ที่มี

สทิธใินมรดกส่วนที่พงึจะได้ และสามารถฟ้อง

ร้องเรยีกมรดกส่วนนี้ได้ 

ด้วยเหตดุงักล่าว กม็ข้ีอแนะน�าให้ ระบขุ้อความ

ที่จะเป็นการกันไม่ให้ ลูก หรอื ผู้ที่จะได้มรดก

ส่วนที่พงึจะได้ สามารถเรยีกร้องสทิธดิังกล่าว

ได้ ซึ่งในที่นี้จะไม่ขอกล่าวในรายละเอยีด (ผู้ที่

สนใจสามารถค้นหามาอ่านได้ภายใต้หวัข้อ Die 

Hürden und Fallen beim Berliner Testament) 

แต่การเรยีกร้องมรดกส่วนที่พงึจะได้ นัน้ ไม่

อาจกระท�าได้โดยทันที หากว่า การเรียกร้อง

โดยทันทนีัน้จะก่อให้เกดิ เหตวุกิฤตแก่ผูท้ีไ่ด้รบั

มรดกแต่เพยีงผู้เดยีว หรอืท�าให้ตกอยู่ในฐานะ

ล�าบาก นัน่คอืสามารถทีจ่ะยบัยัง้การเรยีกร้อง

สิทธิดังกล่าวได้ ที่เรียกว่า Stundung des 

Pflichtteilsanspruchs ด้วยการยื่นเรื่องต่อศาล 

ขออ�านาจใหส้ัง่ยบัยัง้ ซึง่ศาลจะสัง่ให้ยบัยัง้เป็น

ระยะเวลานานเท่าไร ก็แล้วแต่กรณไีป

การท�าพินัยกรรมร่วมกันนี้ หากให้โนทาร์

รับรอง หรอืท�าเป็น พนิัยกรรมเป็นทางการ ก็

จะมีค่าธรรมเนียม อัตราค่าธรรมเนียมก็จะ

ค�านวนแบบเดียวกับ การท�าพินัยกรรมเป็น

ทางการ เพยีงแต่ว่า จะต้องเสยีค่าธรรมเนยีม

เป็นสองเท่าของการท�าพนิยักรรมเป็นทางการ 

เนื้อหาพนิัยกรรมมอีะไรได้บ้าง
ผูท้ีท่�า พนิยักรรม สามารถระบทุกุอย่างเกีย่ว

กับการจัดการมรดกของตนได้ตามที่ต้องการ 

ไม่ว่าจะเป็น การแต่งตั้งทายาท การตัดสิทธิ

ทายาทคนใดคนหนึง่ การแบ่งมรดกให้แก่ทายาท

ทัง้หลาย จะเท่าหรอืไม่เท่ากนั หรอืให้บางส่วน 

บางส่วนให้องค์กรการกุศล ให้ใครเป็นทายาท

ก่อนหลัง ฯลฯ

แต่ที่ส�าคัญคอื ต้องระบุให้ชัดเจนว่า ให้ใคร

ได้อะไร เป็นจ�านวนเท่าไร มกี�าหนดระยะเวลา

หรอืไม่ รวมทัง้อาจก�าหนด หรอืแต่งตัง้ผู้ที่จะ

ท�าหน้าทีผู่จ้ดัการมรดก (Testamentsvollstrecker) 

จะเก็บพนิัยกรรมไว้ที่ไหนดี
พนิัยกรรมแบบเขยีนเอง รวมทัง้ พนิัยกรรม

ร่วมกันที่เขยีนเอง จะเก็บไว้ที่ไหนก็ได้ แต่เพื่อ

ความแน่นอนว่า พินัยกรรมจะไม่สูญหาย 

สามารถน�าไปเกบ็ไว้ทีศ่าลแขวง (Amtsgericht) 

ในส่วนงานการเก็บรักษาอย่างเป็นทางการ 

(amtliche Verwahrung) การเก็บรักษานี้จะมี

ค่าธรรมเนยีมประมาณ 75 ยูโร นอกจากนี้อาจ

ขอให้มีการขึ้นทะเบียนไว้ ณ ศูนย์ทะเบียน

พินัยกรรม ก็ได้ ก็จะมีค่าธรรมเนียมเพิ่มอีก

ประมาณ 15 ยโูร แต่ทีส่�าคญักค็อื ควรทีจ่ะแจ้ง

คนทีไ่ว้ใจได้ให้รู้ว่า ท�าพนิยักรรมไว้ และเกบ็ไว้

ที่ไหน

ส�าหรบัพนิยักรรมเป็นทางการนัน้ จะต้องจัด

เก็บไว้ที่ศาลเสมอ 
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พินัยกรรม สามารถยกเลิก หรือ
เปลี่ยนแปลงได้หรอืไม่

พนิยักรรม สามารถยกเลกิและเปลีย่นแปลง

ได้ตลอดเวลา 

พนิยักรรมแบบเขยีนเอง สามารถยกเลกิแบบ

ง่าย ๆ ด้วยการท�าลายพนิัยกรรมนัน้เสยี หรอื

ไม่ก็ เขยีนลงไปว่า ยกเลกิ หรอืท�าพนิัยกรรม

ขึ้นมาใหม่ เมือ่มพีนิยักรรมใหม่ พนิยักรรมฉบบั

เก่าก็เป็นโมฆะไปโดยปรยิาย 

พินัยกรรมแบบทางการ การยกเลิกที่ง่าย

ทีส่ดุ กค็อื ไปขอพนิยักรรมคนืจาก ส่วนงานการ

เกบ็รกัษาอย่างเป็นทางการของศาล ในกรณนีี้

ผู้ท�าพนัิยกรรมต้องไปขอรบัพนิยักรรมคนืด้วย

ตนเอง

ส�าหรับ พินัยกรรมร่วมกัน นั้น สามารถ

ยกเลกิได้ตลอดเวลา เมื่อคู่สมรส หรอืคู่ครอง

ทัง้สองฝ่ายเหน็พ้องต้องกนั และท�าเรือ่งยกเลกิ

ด้วยกัน  ในกรณทีี่ฝ่ายใดฝ่ายหนึง่จะขอยกเลกิ

หรอืเปลีย่นแปลงใด ๆ  เพยีงฝ่ายเดยีว กส็ามารถ

ท�าได้ แต่ต้องไปแจ้งเจตจ�านงที่โนทาร์ และให้

โนทาร์รับรองการเปลี่ยนแปลงนัน้ ๆ 

ผู้เยาว์ท�าพนิัยกรรมได้หรอืไม่
มาตรา 2247 วรรค 4 ประมวลกฎหมายแพ่ง 

(§ 2247 Abs. 4 BGB) ระบุไว้ว่า ผู้เยาว์ที่อายุ

ต�่ากว่า 16 ปี ไม่สามารถที่จะท�าพนิัยกรรมได้ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พินัยกรรมแบบเขียนเอง 

ผู้ทีจ่ะท�าพนิยักรรมแบบนี้ได้ ต้องเป็นผู้ทีบ่รรลุ

นิติภาวะแล้วเท่านั้น ตามกฎหมายเยอรมันก็

คอืต้องมอีายุครบ 18 ปีบรบิูรณ์ 

ส�าหรับผู้เยาว์ที่มีอายุระหว่าง 16-18 ปี 

สามารถท�าพนัิยกรรมได้ แต่ต้องไปท�าพนัิยกรรม

กบัโนทาร์ นัน่คอื พนิยักรรมเป็นทางการเท่านัน้

นอกจากพินัยกรรมแล้ว สัญญามรดก 

(Erbvertrag) ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการ

จดัการมรดก โดยเฉพาะในกรณทีีม่กีจิการ แต่

การท�าสัญญามรดก จะต้องไปท�าที่ส�านักงาน

โนทาร์ และโนทาร์ต้องเป็นผู้รับรอง (เหมือน

สัญญาอืน่ ๆ  ) การเปลีย่นแปลงใด ๆ  กต็้องเป็น

ไปด้วยความเห็นชอบของทัง้สองฝ่าย ฝ่ายหนึง่

ฝ่ายใดจะขอเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกแต่ฝ่าย

เดียวไม่ได้ และการเปลี่ยนแปลงต้องท�าที่โน

ทาร์เท่านั้น ค่าธรรมเนียมในการท�า สัญญา

มรดก จะค�านวนเช่นเดยีวกบัการท�าพนัิยกรรม

เป็นทางการ เพยีงแต่ว่า จะต้องเสยีค่าธรรมเนยีม

เป็นสองเท่าของการท�าพนัิยกรรมเป็นทางการ

จะท�าพนัิยกรรมลักษณะไหน กเ็ลอืกดูกนันะ

คะ หากจะให้มั่นใจก็ควรหารอืกับทนายความ

หรอืโนทาร์ เป็นดทีี่สุด

ด้วยว่า นติยสารดฉีบบันี้จะเป็นฉบบับสดุท้าย

ที่จะจัดท�า บทความนี้จึงเป็นบทความสุดท้าย

ในคอลัมน์กฎหมาย ในโอกาสหน้าคงจะมกีาร

รวบรวมบทความกฎหมายต่าง ๆ  รวมเล่มเป็น

คู่มอืกฎหมายตามประเด็นต่าง ๆ ที่น่าจะเป็น

ประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตในเยอรมนี ผู้เขียนขอ

อ�าลาผู้อ่านทุกท่านไปก่อน และหวังว่า ผู้อ่าน

จะตดิตามไปอ่านบทความกฎหมายอกีในฉบบั

รวมเล่ม สวัสดคี่ะ

แหล่งข้อมูล
• de.wikipedia.org/wiki/Testament
• www.bmjv.de/SharedDocs/Publikationen/DE/

Erben_Vererben.pdf;jsessionid=A92FE5C57676D-
92993CC0E5B279D31F5.1_cid297?__blob=-
publicationFile&v=33

• www.deutschlandfunk.de/der-letzte-wille-die-
huerden-und-fallen-beim-berliner.735.
de.html?dram:article_id=469453

https://de.wikipedia.org/wiki/Testament
https://www.bmjv.de/SharedDocs/Publikationen/DE/Erben_Vererben.pdf;jsessionid=A92FE5C57676D92993CC0E5B279D31F5.1_cid297?__blob=publicationFile&v=33
https://www.bmjv.de/SharedDocs/Publikationen/DE/Erben_Vererben.pdf;jsessionid=A92FE5C57676D92993CC0E5B279D31F5.1_cid297?__blob=publicationFile&v=33
https://www.bmjv.de/SharedDocs/Publikationen/DE/Erben_Vererben.pdf;jsessionid=A92FE5C57676D92993CC0E5B279D31F5.1_cid297?__blob=publicationFile&v=33
https://www.bmjv.de/SharedDocs/Publikationen/DE/Erben_Vererben.pdf;jsessionid=A92FE5C57676D92993CC0E5B279D31F5.1_cid297?__blob=publicationFile&v=33
https://www.deutschlandfunk.de/der-letzte-wille-die-huerden-und-fallen-beim-berliner.735.de.html?dram:article_id=469453
https://www.deutschlandfunk.de/der-letzte-wille-die-huerden-und-fallen-beim-berliner.735.de.html?dram:article_id=469453
https://www.deutschlandfunk.de/der-letzte-wille-die-huerden-und-fallen-beim-berliner.735.de.html?dram:article_id=469453
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การใช้ส�านวนภาษาเยอรมนัทีเ่หมาะสม นบัเป็นศลิปะ 
[Kunst] อย่างหนึ่งในศิลปะที่เกี่ยวข้องกับการเรียน
และสื่อสารภาษาเยอรมัน ในการแสดงความคดิเห็น 
Mausmoin เชื่อว่า การฝึกส�านวนต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้า 
ช่วยให้เราไม่ประหม่าเวลาต้องพูดจริง จะพูดได้เป็น
ธรรมชาต ิและมัน่ใจในการสนทนามากขึน้ Mausmoin 
จงึเรยีบเรยีงประโยคและค�าที่ใช้บ่อย ๆ มาให้พร้อม

ค�าอ่านและค�าแปล โดยแบ่งเป็น 5 กลุ่มคอื 
• “เห็นด้วย” 
• “เห็นด้วยแต่มขี้อโต้แย้ง” 
• “ไม่เห็นด้วย” 
• “ไม่แน่ใจ” และ 
• “มั่นใจในความเห็นของตน”
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มาเรยีนรู ้และฝึกพดูแสดงความคดิเหน็เป็นภาษา

เยอรมันให้เป๊ะปังไปพร้อมกับ Mausmoin กันเลย

1. เห็นด้วย
เมื่ออยากจะบอกว่า เรื่องที่เพื่อนพูดนั้น “ถูก

ต้อง” “ใช่เลย” “มันคอืเรื่องจรงิ” เราพูดได้ว่า

Das stimmt. [ดาส ชตมิท์] “ใช่เลย”

Das ist richtig. [ดาส อสิท์ รชิ ทคิช์] “ถูกต้อง”

Das ist wahr. [ดาส อสิท์ วาร์] “มนัคอืเรือ่งจรงิ”

ถ้าเห็นด้วยกับ Mausmoin ว่า “ใช่เลย” “เห็น

ด้วย” “ถูกต้อง” ก็พูดสั้น ๆ ง่าย ๆ พร้อมแสดง

ท่าทางเห็นด้วยว่า

Genau! [เก เนา] “ใช่เลย”

Einverstanden! [ไอน์ แฟร์ ชตัน เด็น] “โอเค 

เห็นด้วย”

Richtig! [รชิ ทคิช์] “ถูกต้อง” 

2. เห็นด้วย แต่มขี้อโต้แย้ง
บางครั้งเราก็เห็นด้วยกับเพื่อนแค่บางประเด็น 

แต่บางจุดเราก็เห็นต่าง Mausmoin สังเกตว่า เรา

สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผยได้กับคน

เยอรมัน ดังนัน้เพื่อน ๆ ก็สามารถพูดได้ว่า “คุณก็

พูดถูกนะ แต่ว่า…..” ได้ดังนี้

Das stimmt, aber … [ดาส ชตมิท์, อา เบอร์] 

“ก็ถูกนะ แต่ว่า…..” 

Sicher, aber … [ซ ิเชอร์, อา เบอร์] “ก็ใช่นะ 

แต่ว่า…..” 

Sie haben Recht,  aber … [ซ ีฮา เบ็น เร็คชท์, 

อา เบอร์] “คุณพูดถูกนะ แต่ว่า…..” 

3. ไม่เห็นด้วย
Mausmoin รู้ว่า เราคงไม่สามารถเห็นด้วยกับ

ความเห็นหรอืข้อเสนอแนะของคนอื่น ๆ  ได้ทุกครัง้ 

ดงันัน้เพือ่น ๆ  กค็วรฝึกพดูส�านวน เพือ่บอกว่า “ฉนั

มคีวามเห็นต่างออกไป” “ฉันไม่เห็นด้วยนะ” “มัน

ไม่ถูกต้อง” “มันไม่เป็นความจรงิ” ไว้เผื่อด้วย ดังนี้ 

Da bin ich anderer Meinung. [ดา บนิ อคิช์ 

อนั เดอ แรร์ ไม นงุ] “ฉันมคีวามเหน็ต่างออกไป”

Das stimmt nicht. [ดาส ชตมิท์ นชิท์] “มันไม่จรงิ”

Das ist falsch. [ดาส อสิท์ ฟัล์ช] “มันผดิ”

Das ist nicht wahr. [ดาส อสิท์ นชิท์ วาร์] “มนั

ไม่เป็นความจรงิ” 
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4. ไม่แน่ใจ 
พอคุย ๆ ไปก็อาจมเีรื่องที่เรา “ไม่แน่ใจ” หรอื

อยากแย้งไปว่า “ฉันว่าไม่ใช่นะ” “คุณรู้ได้ยังไง” 

“คุณแน่ใจรเึปล่า” ก็พูดได้ว่า

Da bin ich nicht sicher. [ดา บนิ อคิช์ นชิท์ 

ซ ิเชอร์] “ฉันก็ไม่แน่ใจนะ” 

Das glaube ich nicht. [ดาส เกลา เบอ อคิช์ 

นชิท์] “ฉันว่าไม่ใช่นะ”

Wie können Sie das wissen? [ว ีเคนิ เน็น ซ ี

ดาส วสิ เซ็น] “คุณรู้ได้ยังไง”

Sind Sie sicher? [ซนิท์ ซ ีซ ิเชอร์] “คุณแน่ใจรึ

เปล่า”

5. แน่ใจ มั่นใจในความเห็นตัวเอง
บางเรือ่งเราอาจจะรูส้กึว่า “ฉนัมัน่ใจมาก” “คณุ

เชื่อฉันได้เลย” “ฉันรู้เรื่องนี้ดี” ก็พูดพร้อมกับ 

Mausmoin ได้ดังนี้

Da bin ich ganz sicher. [ดา บนิ อคิช์ กันซ์ 

ซ ิเชอร์] “ฉันมั่นใจมาก”

Das können Sie mir glauben. [ดาส เคนิ เนน็ 

ซ ีเมยี เกลา เบ็น] “คุณเชื่อฉันได้เลย”

Das weiß ich genau. [ดาส ไวส์ อคิช์ เก เนา] 

“ฉันรู้เรื่องนี้ด”ี

หวังว่าเพื่อน ๆ จะน�าค�าและประโยคต่าง ๆ ที่ 

Mausmoin น�ามาฝาก ไปใช้ในชวีติประจ�าวนับ่อย ๆ  

ไม่ว่าตอนทีอ่ยากจะแสดงความเหน็ว่า เราเหน็ด้วย 

หรอืเห็นต่าง หรอืไม่แน่ใจ หรอืมั่นใจสุด ๆ ไปเลย 

ก็สามารถเลอืกใช้ให้เหมาะกับสถานการณ์ได้เลย

การเลือกใช้ส�านวนที่เหมาะสมในการสนทนา 

ช่วยให้เราแสดงความคิดเห็นได้ชัดเจนและตรง

ประเด็น สร้างความม่ันใจในการสนทนามากขึ้น 

Mausmoin เอาใจช่วยทุกคนในการพัฒนาภาษา

เยอรมันให้ดขีึ้นไปในทุกวัน 
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ความเชื่อก�าหนดชีวิต
โดย ปาท่องโก๋

 จริง ๆ ความเชื่อ เป็นอะไรที่จับต้องได้ไม่

ง่ายนัก เพราะมันอยู่ในความนกึคดิ อยู่ข้างใน 

ฉันถามตัวเองจรงิ ๆ ว่า เอ๊ะ ! ความเชื่อของ

เรานี้ เกดิขึ้นมาตัง้แต่เมื่อไหร่ และมันคอือะไร

กันแน่ เพื่อหาค�าตอบฉันก็ต้องกลับไปทบทวน

ตัง้ต้นสมัยเด็ก ๆ  ที่เริ่มจ�าความได้  ตอนนัน้ฉัน

มคีวามคดิทีอ่าจเรยีกว่า ความเชือ่ก็เป็นได้ แม้

ตอนนี้ก็ยังจ�าความคิดนั้นได้ นั่นคือ “ถ้าเรา

อยากมีชีวิตที่ดี เราต้องเรียนหนังสือ” เพราะ

พ่อบอกเราอยู่เสมอตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนหนังสือ

ว่า พ่อแม่ไม่มสีมบัตอิะไรให้ พ่อท�าได้แค่ส่งให้

เรยีน การเรยีนจะท�าให้เราก้าวออกมาจากชวีติ

แบบที่พ่อกับแม่เป็นอยู่ ก็เลยคิดว่า ความคิด 

ความเชือ่นัน้ เกดิขึ้นครัง้แรกกจ็ากพ่อแม่นีแ่หละ 

ที่อบรมสั่งสอน พร�่าบอกเรา

เมือ่เรามคีวามเชือ่ มันเป็นเหมอืนตัวขบั หรอื

แรงขับดัน ให้เราหาวธิ ีหรอืหนทาง ให้เป็นไป

ตามความเชือ่นัน้ เกดิเป็นตัวก�าหนดพฤตกิรรม

ของเรา เช่น เราเชื่อว่า เราต้องเรียนหนังสือ 

และต้องเรียนให้ดีด้วยนะ เราจึงจะสามารถ

ท�างานอาชพีที่ดไีด้ เพราะการแข่งขันเข้าเรยีน

ในสถานการศกึษาต่าง ๆ  มีมาก คนเก่งมเียอะ 

พฤตกิรรมของเรากต้็องเป็นคนขยนั ตัง้ใจ อดทน 

มุ่งมั่น เพื่อไปสู่จุดหมายที่ตัง้ไว้ คนเหล่านี้ก็จะ

ไม่ท�าตัวออกนอกลู่นอกทาง เช่น หนเีที่ยวกับ

เพื่อน เสพสิ่งเสพตดิ เหล่านี้เป็นแน่  และเมื่อ

ประสบความส�าเรจ็ตามความเชือ่ เริม่จากสอบ

ได้คะแนนด ีสอบเข้าเรยีนได้ กย็ิง่ส่งเสรมิความ

เชื่อนัน้ว่า ที่ท�ามานัน้ มาถูกทางแล้ว เป็นต้น

เมือ่ท�างาน มรีายได้ ความเชือ่นี้ผ่านกระบวนการ

ทางการเรยีน การส่ังสอน หล่อหลอมจากสังคม

รอบข้าง บวกกับสัญชาตญาณส่วนบุคคลว่า 

ครอบครัวเป็นหน่วยที่เล็กที่สุด แต่ส�าคัญที่สุด

เช่นกัน เพราะฉะนั้น ถ้าแต่ละครอบครัวดูแล

กนัภายในครอบครวัให้อยูด่มีสีขุได้ ปัญหาสงัคม

“ความเชื่อ” เป็นปัจจัยหนึ่ง ที่ท�าให้ผู้คนเกดิความคดิ การยอมรับ แตกต่างกัน 
และเกี่ยวโยงไปถงึการใช้ชวีติที่ไม่เหมอืนกัน เพราะความเชื่อจะเป็น แรงขับดัน 
ให้เราลงมอืท�าอะไรหลายสิง่หลายอย่าง ตามความเชือ่นัน้ เป็นไปได้ว่า ความเชือ่
นั่นแหละที่ก�าหนดชีวิตของคนเรา ความเชื่อจึงเป็นสิ่งที่ส�าคัญมาก ๆ ในการใช้
ชวีติของคนเรา
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กไ็ม่ควรจะม ีฉนัจงึให้ความส�าคญักบัการดแูล

ครอบครัว พ่อแม่ น้อง ๆ โดยการสนับสนุนให้

เขามอีาชพีทีสุ่จรติ เพือ่ทีจ่ะดแูลครอบครวัของ

ตัวเองกันได้ต่อไป ในประเด็นนี้ความเชื่อของ

เราจะประสบความส�าเร็จหรอืไม่นัน้ ขึ้นอยู่กับ

เหตุปัจจัยหลายประการ แต่อย่างน้อยความ

เชื่อนัน้ ก็เป็นความเชื่อว่า เราได้ท�าดทีี่สุดแล้ว  

จากประสบการณ์ของฉันท�าให้เห็นว่า ความ

เชื่อเปลี่ยนแปลงได้ตามกาลเวลา ตามอาย ุ

วุฒภิาวะ และสังคม สิ่งแวดล้อมรอบ ๆ  ตัวเรา 

และสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิต มันท�าให้ฉันเชื่อใน

เรือ่งการท�าด ีแล้วได้ด ีอนันี้ไม่ได้เกีย่วกบัศาสนา

เลยนะ แต่มันค่อนข้างเป็นเหตุเป็นผลว่า ท�าดี

มนัตอ้งไดด้สีกัอยา่ง อยา่งน้อยมนักด็กีบัตวัเอง 

พอมนัท�าดแีล้ว มนัจะเป็นผลในบดัดลตรงทีว่่า 

เราก็จะสบายใจ ซึ่งตรวจสอบได้โดยตรง แล้ว

เวลาที่เราท�าไม่ดี เราก็จะรู้สึกเลยทันทีว่า สิ่ง

นั้นมันไม่ดี ถึงเราจะหาเหตุผลเข้าข้างตัวเอง

อย่างไร มันก็ยังรู้สึกได้ ซึ่งมันก็ไม่ได้มีใครมา

สอน และฉนักเ็ชือ่ว่า ทกุคนคงเป็นอย่างนัน้ ไม่

เชื่อลองตรวจสอบกับตัวเองได้เลย แต่ต้องมี

ความซือ่สัตย์ต่อความรูส้กึของตวัเองหน่อยนะ

เรือ่งท�าดไีด้ด ีจากชวีติทีต้่องท�างานมาก เพือ่

ดูแลพ่อแม่ และคนในครอบครัว ให้ลืมตาอ้า

ปากได้ และเมื่อถึงวันหนึ่ง จากที่ต้องท�างาน

จนบางครัง้รูส้กึท้อ และเปรยีบเทยีบกบัเพือ่น ๆ  

เฮ้ย ท�าไมเพื่อนเราไม่เห็นต้องดูแลส่งเสีย

ครอบครัวเหมือนเราเลยอะ ก็รู้สึกท้อเหมือน

กัน แต่ก็ไม่หยุดนะ จนวันหนึ่งก็ถงึวัน ที่เราไม่

ต้องท�างานเพื่อเงิน มีชีวิตที่สุขสบายขึ้น ทั้งนี้

อาจบวกกบัความเชือ่เรือ่งความพอเพยีงด้วยนะ 

จากวันที่เป็นเด็กที่เพิ่งเริ่มรู้จักคิด และเชื่อ

ในเรื่องง่าย ๆ จนวันนี้ มันท�าให้ฉันเข้าใจว่า 

เวลาท�าอะไรสักอย่างที่มันด ีๆ มันเหมอืนเป็น

แม่เหล็กที่ดงึเราให้มาเจอแต่คนด ีๆ  สมัยเรยีน

ก็เจอแต่เพื่อนที่ชวนกันเรียน ไม่มีใครสักคน

เดียวชวนกันท�าตัวเหลวไหล เมื่อมาท�างานก็

พบแต่พีน้่องในสายอาชพีทีร่กั อบรมสัง่สอนให้

ความช่วยเหลือแนะน�า พอย้ายมาอยู ่

สวติเซอร์แลนด์ ก็ได้พบเจอกับพี่ ๆ  และน้อง ๆ  

ทีจ่ติใจด ีช่วยเหลอืกนัในสมาคมท�างานจติอาสา 

แล้วพากนัไปพบ และค้นหาสิง่ทีส่�าคญัทีสุ่ดใน

ชวีติของเรา นั่นคอื การเดนิทางไปสู่หนทางสู่

ความสุขที่แท้จรงิ ถงึแม้วันนี้หนทางยังอกียาว

ไกล แต่จากความเชื่อ และการลงมือปฏิบัต ิ

ท�าให้เหน็ได้ชดัเจนว่า เรามคีวามสขุง่ายขึ้น ถงึ

ทุกข์ ก็จะทุกข์ไม่นาน และอุปสรรคในการใช้

ชวีติ หรอือะไรที่เป็นพลังลบก็น้อยลง อาจพบ

เจอบา้งตามธรรมชาต ิแต่ว่ามนัไม่ได้มมีากเสยี
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จนรดิรอนความเป็นตวัเรา สิง่เหล่านี้ยิง่ตอกย�า้

ว่า ถ้าเราคดิด ีถงึแม้เราจะไม่ได้เป็นคนดอีะไร

มากนักหรอก แต่ฉันก็พยายามที่จะไตร่ตรอง

ให้มากทีส่ดุ ระมดัระวงัให้มากทีส่ดุ ในการกระท�า 

มนักพ็าเราไปเจอแต่สิง่ทีด่จีรงิ ๆ  ซึง่กช่็วยยนืยัน

ให้เห็นในสิง่ทีเ่ขาพดูกนัว่า “ท�าดแีล้ว จะมสีิง่ด ีๆ  

เข้ามา” ว่า เอ้อ! มันจรงินะ

แต่ความเชื่อของฉัน ก็ไม่ใช่เชื่อแบบงมงาย 

หวัปักหวัป�าอะไรนะ ฉนัสามารถพจิารณาความ

เชื่อนั้นได้ว่า เป็นสิ่งที่สมควรแสดงออกมา

เป็นการกระท�าหรอืไม่ ด้วยการใช้ปัญญาและ

ความรู้ที่มกี�ากับ นี่เป็นอกีสิ่งหนึ่งที่ย�้าเตอืนว่า 

การเรยีน ไม่จ�าเป็นต้องเรยีนเฉพาะในห้องเรยีน 

ระดับปรญิญาตร ี โท เอกหรอกนะ การเรยีน

ไม่ว่า จากอะไร หากท�าให้มคีวามรู้ จะช่วยให้

เราเห็นสิ่งต่าง ๆ และมรีะบบความคดิที่กว้าง

ขวางมากขึ้น

ฉันพอจะสรุป เป็นชุดความเชื่อที่ฉันประสบ

มากับตัวเองได้ดังนี้

1. เชื่อในระบบเหตุปัจจัย ทุกสิ่งทุกอย่างมี

ที่มาที่ไปเสมอ และส่งผลต่อเนื่องโยงใยเป็น

สายสมัพนัธ์ เพราะท�าแบบนี้ ผลจงึเกดิแบบ

นี้ เช่น เมื่อไม่ขยันท�าการงาน ผลก็คอืมเีงนิ

ไม่พอใช้จ่าย

2. เชื่อในศักยภาพของมนุษย์ มนุษย์เรียนรู้

ได้ มนุษย์ทุกคนมีศักยภาพในการฝึกฝน

พฒันา เราอยากเก่ง อยากพฒันาในศกัยภาพ

ด้านไหน ก็ฝึกด้านนัน้ เช่น เมือ่ก่อนท�าอาหาร

ไม่เป็น เมื่อฝึกไปเรื่อย ๆ ก็ท�าอาหารเก่งได้ 

สิ่งนี้มใีห้เห็นเยอะมาก

3. เชื่อมั่นในตนเอง พูดง่าย ๆ คอื มอีัตตาหิ

อัตโนนาโถ ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน ถ้าเราเชื่อ

มั่นในตนเองเราจะกลายเป็นบุคคลที่ไม่หวัง

การดลบันดาลประทานพรจากมือที่มองไม่

เหน็ เราจะพึง่มนัสมอง สองมอืของเรา นีค่อื

ระบบความเชื่อมั่นในตนเอง คนที่เชื่อมั่นใน

ตนเองจะสามารถท�าอะไรได้มากมาย คนที่

มีความเชื่อมั่นในตนเอง จะเป็นคนที่รับผิด

ชอบในตนเอง จะคดิ จะพดู จะท�าอะไร กท็�า

ที่นี่เดี๋ยวนี้ แก้ปัญหาได้ทันตาเห็น

4. เชื่อในกฎแห่งกรรม คอื ความเชื่อที่ว่า ทุก

ครั้งที่เราท�าอะไรก็ตาม หากประกอบด้วย

เจตนา จะมผีลตามมาเสมอ พดูให้เป็นวัยรุ่น

หน่อยก็คือ ทุก ๆ action ต้องมี reaction 

เหมอืนเชื่อว่า ท�าด ีต้องได้ด ีท�าชั่วก็จะไม่ได้

ด ีท�านองนัน้

พอเราเชื่อกฎแห่งกรรม เราจะเป็นคนที่รับ

ผดิชอบชวีติ เราจะเลอืกท�าในสิง่ทีด่งีาม เพราะ

ว่าถ้าเราท�าสิง่ทีไ่ม่ดงีาม สิง่นัน้จะย้อนกลบัมา

เล่นงานเราเสมอ เหมือนบูมเมอแรง “มนุษย์

เก็บเกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองหว่านไว้เสมอ” 

ความหลากหลายทางความเชือ่ เป็นธรรมดา

ของสิง่มชีวีติทีเ่รยีกว่า คน แต่ถ้าเรามชีดุความ

เชือ่ด ีๆ  มาน�าทางสกัชดุหนึง่ โอกาสที่เราจะไป

ลองผิดลองถูก กับชุดความเชื่อที่อันตรายก็

หายไป 

ส�าหรับฉันไม่ว่าความเชื่อนัน้ จะด ีหรอืร้าย 

จะถูกหรือผิด เมื่อเราเชื่อ มันก็จะเป็นแรงขับ

ให้เราหาวธิกีาร แสดงผลออกมาเป็นการกระท�า 

เป็นพฤตกิรรม ตามความเชื่อนัน้ ๆ  และนั่นคอื 

มนัก�าหนดชวีติของเราแล้ว.....แล้วคุณล่ะ มชีดุ

ความเชื่ออะไรบ้างที่ก�าหนดชวีติของคุณ
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บันทึกส่งท้าย
ในวันที่โลกไม่ปกติ

โดย โยทะกา
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ก่อนการประกาศภาวะฉุกเฉนิสองอาทติย์ 
-มเีหาและป่วย

แม้ว่าประเทศเพื่อนบ้านอย่างอิตาลีจะมียอดผู้

ติดเชื้อโควิด19 พุ่งขึ้นสูงทุกวัน แต่รถไฟจากซูริค 

และบาเซิล ยังวิ่งตรงเข้า-ออก จากมิลานทุกวัน 

รถไฟขบวนนี้วิง่ผ่านเมอืงทีเ่ราอยูท่กุวนั มคีนขึ้น-ลง

รถไฟมากมายทุกวัน เสียงจากชาวต่างชาติหลาย

เสยีงประชดว่า ประเทศนี้ช่างเอื้ออาทรต่อโควดิ19 

ดแีท้ ส่งรถไปเชญิเข้ามาทีบ้่านทกุวนั  และพรมแดน

ที่ติดกับฝั่งอิตาลีก็ยังเปิดปกติ คนสองฝั่งยังข้าม

ไป-มา เช่นเดมิ จงึไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรที่จะพบผู้

ตดิเชื้อโควดิ19 เป็นรายแรก และรายที ่2,3,4 …..ตาม

มา

กระแสการเรยีกร้องให้ปิดพรมแดนยงัมอียูอ่ย่าง

ต่อเนื่อง แต่ทางการยังไม่ได้ประกาศอะไรออกมา

ให้ประชาชนรับทราบมากนัก นอกจากก่อนหน้านี้ 

ที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศเรื่องการดูแลสุข

อนามัย และการออกสื่อของนักการเมอืงที่เน้นย�้า

ว่า “ภาวะนี้เรายงั..เอาอยู”่ ผูค้นรอบกายกย็งัดสูงบ 

เยอืกเยน็ บางทอีาจจะเป็นวฒันธรรมของคนทีน่ี ่ที่

ไม่ได้ตื่นตระหนกกับอะไรเท่าไรนัก  

ส่วนทีบ่้านเรากเ็ริม่ประกาศศกึกบัการก�าจัดเหา

บนหวัของลกูและหวัของแม่ ตัง้แต่ลกูโตจนอาย ุ15 

ลูกเพิ่งเคยเป็นเหา น่าจะตดิเหาจากเพื่อนที่มาค้าง

ที่บ้าน เจ้าตัวบ่นว่าคันหัว สงสัยจะแพ้แชมพู พ่อก็

อุตส่าห์ไปซื้อชมพูขวดใหม่มาให้ลอง พอลองใช้ไป

สักพักกลับยิ่งเกาหัวหนักกว่าเดิม แม่เลยขอดูหัว

ลูก เหน็อะไรขาว ๆ  กบ็อกลกูว่าน่าจะเป็นรงัแค ลกู

บอกว่ามนัเป็นรงัแคทีแ่ปลกมากเพราะหวกีไ็ม่ออก 

สระผมก็ไม่ออก ดงึก็ไม่ออกง่าย ๆ แม่เลยไปหยบิ

แว่นตามาสวม จงึได้เหน็ชดั ๆ  ว่ารงัแคได้กลายร่าง

เป็นไข่เหาที่ตดิผมอยู่เป็นหย่อม ๆ 

แม่เริ่มตระหนก ก็เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมา ลูกมา

นอนซุกด้วยตั้งสองคืน ป่านนี้แม่เหาลูกเหาคงมา

วิ่งเล่นบนกบาลแม่ด้วยแล้วเป็นแน่แท้ เราลมืเรื่อง

โควดิ 19 ไปชั่วขณะ แม่รบีไปร้านขายยา ได้แชมพู

ก�าจัดเหาและหวเีสนยีดมาด้วย  การก�าจัดเหาเริ่ม

ขึ้นพร้อม ๆ  กบัอาการป่วยของลกู ไข้ขึ้นสงู  ไอ เจบ็

คอ และปวดตามตัว ลูกบอกว่าน่าจะป่วยมาจาก

การโดนเหากัด ปกตลิูกจะป่วยปีละครัง้ ฤดูหนาว

จะป่วยจากไข้หวัดเล็ก ๆ น้อย ๆ ป่วยรอบนี้แปลก

ไป ไข้ขึ้น ๆ ลด ๆ อยู่ทัง้อาทติย์ จนต้องพาไปหา

หมอ ได้ยาแก้ไข้ และยาแก้ไอมา หมอออกใบรับ

รองแพทย์ให้ลูกพักอยู่บ้าน พร้อม ๆ กับที่ทาง

โรงเรยีนส่งจดหมายเวยีนมาถงึนักเรยีนและผู้ปกครอง 

“ใครป่วยมไีข้และไอให้หยุดเรยีนอยู่บ้าน”  

ลูกนอนป่วย แม่เลยถอืโอกาสก�าจัดเหาด้วยหวี

เสนยีดให้ลกูไปด้วย เป็นการตัง้ใจก�าจัดเหาเหมอืน

การท�าสงคราม แปลกดทีี่ “เรื่องเหา” ส�าหรับแม่

ตอนนี้กลายเป็นเรื่องใหญ่มาก และเหาก็เป็นเรื่อง

ใหญ่ส�าหรับคนที่นี่ด้วยเช่นกัน สมัยเด็ก ๆ แม่เคย

ตดิเหา เพือ่นเดก็ ๆ  ของแม่กต็ดิเหา พวกเราไม่กลวั

เหา เราพกหวเีสนยีดไปโรงเรยีน ช่วยกันหาแม่เหา

และไข่เหาแข่งกนัด้วยซ�้า ใจคดิถงึวัยเด็กแต่จติสงบ

นิ่ง ตาจ้องหา “ไข่เหา”  ผ่านไปสองวัน แม่เหา ลูก

เหา ไข่เหา น่าจะไม่เหลอืซากบนหวัลูกและหวัแม่…

รบครัง้นี้เราชนะเหาแล้ว  ลูกร่างกายยังไม่แข็งแรง 

แต่พ่อกับแม่ยังแข็งแรงดทีัง้กายและใจ 

- ครอบครัวและเด็ก -
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อาทิตย์แรกถึงอาทิตย์ที่สามของการ
ประกาศภาวะฉุกเฉิน - ไม่มีอะไรเลว
ร้ายลง

พอลกูหายป่วยพ่อกับแม่กโ็ล่งใจ และทางการ

ก็ประกาศภาวะฉุกเฉิน ขอให้ทุกคนออกจาก

บ้านเท่าที่จ�าเป็น ลูกเรียนผ่านออนไลน์ที่บ้าน 

ไม่ได้มีปัญหาติดขัดอะไร พ่อท�างานที่บ้านลด

ความกงัวลเรือ่งการพบปะผูค้นไปได้มากโข แม่

เริ่มงมโข่งกับการสอนออนไลน์ ตดิ ๆ  ขัด ๆ  แต่

ก็ผ่านไปได้และเริ่มเข้าที่ 

เราคุยกันและวางแผนกันมากขึ้น ทั้งเรื่อง

การท�าอาหาร การซื้อของ ท�ารายการของที่

ต้องมตีดิบ้านเพิม่เตมิ และ เขยีนแจ้งเพือ่นบา้น

ที่สูงวัยว่าเรายินดีให้ความช่วยเหลือในการ

ซื้อของ และช่วยเหลอืด้านอื่น ๆ ที่จ�าเป็น ได้

รับค�าขอบคุณทั้งทางจดหมาย ข้อความผ่าน

มอืถอืและการ์ด 

ในซุปเปอร์มาร์เก็ตยังมีของขายเกือบทุก

อย่าง ของสด ของแห้งเหมอืนยามปกต ิกระดาษ

ช�าระกไ็มข่าดแคลน คนทีน่ีม่วีนิยั น่าจะไม่มใีคร

ตุนกระดาษช�าระจนล้นบ้าน สิง่ทีห่าซื้อยากคอื

เจลล้างมอืและถงุมอืยาง ในชัน้วางทีเ่คยมขีอง 

ว่างโล่งมาตลอดสามอาทิตย์ ทางเข้า

ซปุเปอร์มาร์เกต็มพีนักงานแจกบตัรควิ เพือ่ไม่

ให้คนเข้าไปเยอะเกนิจ�านวน และยังมพีื้นทีเ่หลอื

พอในการรักษาระยะห่างระหว่างกัน 2 เมตร 

ตะกร้าและรถเข็นมีพนักงานฉีดสเปรย์ฆ่าเชื้อ 

มีเจลส�าหรับท�าความสะอาดมือจัดวางไว้ตรง

ทางเข้า-ออก 

เราพูดคุยกับลูกให้ลูกเข้าใจถึงภาวะความ

จ�าเป็น ให้ลกูได้รบัรู้ข่าวสารเพิม่มากขึ้นเพือ่ให้

เข้าใจสถานการณ์โควดิ19 ส่วนเรือ่งเพือ่นของ

ลูกนั้น เราไม่ได้ปฎิเสธไม่ให้ลูกพบเพื่อนโดย

สิ้นเชงิเพราะเชื่อว่า วัยรุ่นคอืวัยที่เพื่อนส�าคัญ

ที่สุด เราให้ลูกเลอืกพบเพื่อนได้ 1 คน นัดพบ

กันได้อาทิตย์ละ 2 ครั้ง สลับกันไป-มา สอง

บ้าน หากอยากออกไปเดนิเล่น หรอืป่ันจกัรยาน

ก็ไปได้ แต่ไปได้กับเฉพาะเพื่อนคนเดมิ หรอืไป

กับพ่อแม่เท่านัน้

ในวันที่อากาศดีเราจะออกไปเดินเล่นในทุ่ง

อย่างน้อย 1 ชั่วโมง นอกนัน้เราจะอยู่บ้าน พ่อ

ท�างาน และเริม่วางแผนทีจ่ะประดษิฐ์สิง่ใหม่ ๆ  

ซึง่เป็นงานอดเิรกทีพ่่อรัก รวมทัง้เริม่รื้อโต๊ะเก้าอี้ที่

เกบ็ไว้ตลอดช่วงฤดูหนาวออกมาท�าความสะอาด 

ขดั และทาสใีหม่ ท�าอาหารเมนใูหม่ ๆ  ให้พวกเราชมิ

ส่วนแม่สอนหนังสือออนไลน์อาทิตย์ละ 2 

ครัง้ อ่านหนังสอื เย็บตุ๊กตา จัดระเบยีบบ้าน ที่

เพิ่มเติมเข้ามาคือเริ่มหัดเย็บหน้ากากด้วยมือ 

พ่อกบัลกูถามว่าเยบ็ท�าไม ทีน่ีไ่ม่มใีครใช้หน้ากาก 

แต่แม่กยั็งเย็บต่อไป การเยบ็ผ้าด้วยมอืเป็นการ

ฝึกสมาธิ ท�าให้จิตใจนิ่งสงบ หากจิตใจไม่นิ่ง

เข็มแหลมจะทิ่มมอื

สิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนไปเป็นอย่างมากหลังการ

ประกาศภาวะฉุกเฉินอาทิตย์แรกคือ เสียง

โทรศัพท์ของแม่ดังแทบไม่ขาดสาย ในฐานะ 

“ป้า” ของน้อง ๆ ใครมอีะไรก็มักจะโทรฯ มา

ปรกึษา “ป้า” กลายเป็น “กรู ูกรูู”้ ไปโดยปรยิาย 

สิ่งที่ได้ยนิบ่อยที่สุดคอืเรื่องลูก….

- ครอบครัวและเด็ก -
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- ครอบครัวและเด็ก -

บางสายว่า “ป้า หนูกลัวมาก ไม่กล้าพาลูกออก

ไปไหนเลย กลัวจนนอนไม่หลับ”

บางสายว่า “ป้า จะท�ายังไงด ีไม่เข้าใจอะไรที่ลูก

บอกเลย ช่วยเรื่องการบ้านลูกไม่ได้เลย”

บางสายว่า “ครู ขอปรึกษาเรื่องลูกหน่อยค่ะ 

กลุ้มใจมาก”

บางสายว่า “พี ่ลูกอาละวาดปาของเตม็บ้านเลย”

บางสายว่า “ป้า ลูกกรี๊ด และท�าร้ายตัวเอง”

บางสายว่า “พีลู่กหนตูกีนัหนกัมาก หนูปวดหวัสดุ ๆ ”

บางสายว่า “พี่ หนูจะท�ายังไงด ี เอาทวีกีับขนม

ล่อลูกให้ท�าโน่น นี่  โควดิหายไป ลูกหนูต้องตดิทวีี

และอ้วนแน่เลย”

บางสายว่า “ป้า มันอยู่กับโทรศัพท์ทัง้วัน พูดก็

ไม่ฟัง รบกันทุกวัน” ฯลฯ

เมื่อโรงเรยีนประกาศปิดฉุกเฉนิ แม่ ๆ  ที่มลีูกมัก

จะตั้งรับไม่ทัน อาทิตย์แรกจึงเกิดความโกลาหล 

หลายครอบครวัไม่รูจ้ะจดัการกบัสถานการณ์อย่างไร 

ในฐานะ “ป้า พี ่คร”ู กไ็ด้แต่ให้ค�าปรกึษา ให้ก�าลงัใจ 

ปลอบใจไปตามเรือ่ง สิง่หนึง่ทีสั่งเกตเหน็ได้ชดัทีสุ่ด

คอื เมื่อแม่จติใจไม่นิ่งสงบ ไม่พร้อมทัง้กายและใจ 

ทุกอย่างจะถูกส่งผ่านไปยังลูก ภาพที่สะท้อนกลับ

มาก็คอืตัวแม่นั่นเอง 

ในหนงัสอืพมิพ์ลงข่าวว่า เมื่อรฐับาลประกาศไม่

ให้คนป่วยหนักไปโรงพยาบาลหรือไปหาหมอ แต่

ให้โทรศพัท์ไปยังศนูย์ให้ค�าปรกึษาแทน คลนิกิหมอ

จงึ-ว่าง , โรงพยาบาลจงึ-ว่าง แต่ศนูย์ผูป่้วยทางจติ-

เตม็ ศนูย์ช่วยเหลอืและให้ค�าปรกึษาผู้ปกครอง-เตม็ 

คนเป็นโรคทางจติอาจจะมมีากกว่าคนตดิเชื้อโควดิ 

19 ซึ่งฟังดูตลก แต่ก็ข�าไม่ออก เพราะอาจจะเป็น

เช่นนัน้จรงิ ๆ ก็ได้

หน้ากาก
เราอยูใ่นประเทศทีไ่ม่มคีวามชดัเจนเรือ่งหน้ากาก 

“ระหว่างควรสวมหรือไม่ควรสวม และดีหรือไม่ดี

กนัแน่” แต่ทีแ่น่ ๆ  คอืไม่มหีน้ากากขาย ไม่มหีน้ากาก

ให้สวม แล้วทางรัฐบาลจะประกาศแน่ชัดลงไปได้

อย่างไร คนมหีน้ากากกไ็ม่มใีครกล้าสวม เพราะจะ

ถูกมองว่าป่วยด้วยโควดิ 19

แต่เมือ่ประเทศเพือ่นบ้านอย่างออสเตรยีประกาศ

บงัคบัให้คนสวมหนา้กากออกจากบา้น คนทีน่ีก่เ็ริม่

สวมหน้ากากให้เห็นประปราย ลูกกับพ่อเลิกถาม

เรือ่งการเย็บหน้ากาก แม่น�าจกัรเยบ็ผ้าทีไ่ด้รบัเป็น

มรดก ออกมาเย็บหน้ากากแทนการเย็บด้วยมือ 

เพราะหลังจากส่งรูปหน้ากากให้ญาติ ๆ เพื่อน ๆ 

พี่ ๆ  น้อง ๆ  ดู (เพื่อจะบอกว่าลองเย็บหน้ากากดูน่ะ 

นอกจากจะฝึกให้จตินิง่แล้ว ยงัเผือ่ไว้ได้ใช้งานจรงิ) 

กลบัมเีสยีงเรยีกร้องขอให้เยบ็หน้ากากเผือ่ด้วย แม่

จงึมงีานอดเิรกใหม่คอื “เป็นคนเยบ็หน้ากาก” แอบ

คดิเล่น ๆ  ว่าถ้ารู้ว่า การเย็บผ้าจะสนุกสนานขนาด

นี้ คงไปเป็นสาวโรงงานเย็บผ้าตั้งแต่เรียนจบ ป.6 

แล้ว และป่านนี้กอ็าจจะได้เป็นเทพธดิาโรงงานทีไ่หน

สักแห่ง (แต่ตอนนี้โรงงานก็คงปิดเหมอืนกัน)

อาทิตย์ที่สี่ของการประกาศภาวะฉุกเฉิน 
- ต้องสู้อกีครั้ง

ผ่านเข้าสู่อาทิตย์ที่สี่ โลกยังเงียบเช่นเดิม ทุก

อย่างยงัคงดเูชือ่งช้า เรายังตดิตามข่าวสารสม�า่เสมอ

เพื่อให้ทันเหตุการณ์ต่าง ๆ  ที่เกดิขึ้น การที่มอีะไร

ให้พวกเราท�าตลอด ท�าให้ไม่ได้รู้สกึว่าโลกมคีวาม

เปลี่ยนแปลงไปกว่าเดมิเท่าใดนัก 
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- ครอบครัวและเด็ก -

ลูกเข้าสู่ช่วงปิดเทอมฤดูใบไม้ผล ิโปรแกรมทัวร์

ยกเลกิไปก่อนหน้านี้แล้ว และลูกก็ป่วยอกีแล้ว ไข้

ขึ้นสูง ๆ  ต�่า ๆ   ปวดตามตัว ไม่ไอ ไม่เจ็บคอ แต่ท้อง

เสยี พ่อกับแม่มองหน้ากัน “ท�าไมป่วยอกีแล้ว” คน

ป่วยเองก็รู้สกึผดิหวังเป็นอย่างมาก “หนูยังไม่เคย

ป่วยขนาดนี้มาก่อนเลยน่ะ” ค�าถามของเราสองคน

คอื “ใช่หรอืไม่ใช่โควดิ 19” 

เราสอบถามไปยงัเพือ่นของลูก ทกุคนในบ้านของ

เขายงัสบายด ีเราควรจะพาลูกไปตรวจไหม? ตรวจ

แล้วจะยังไงต่อ? ค�าตอบที่เรารู้จากข้อมูลที่มีคือ 

ตราบใดทีไ่ม่มอีะไรมากกว่านี้ แนะน�าให้ดแูลไปตาม

อาการ ส่วนเราสองคนที่แก่กว่าลกูกย็งัแขง็แรงปกติ

ดทีุกประการ

ลูกมานอนหนุนตัก ตัวร้อนเพราะพษิไข้ แม่เช็ด

ตวัให้จนไข้เริม่ลด คนป่วยกล่าวขอบคณุ น�า้ตาไหล

พราก

“แม่ว่าหนูเป็นโคโรน่าไหมคะ” 

แม่มองหน้าเช็ดน�้าตาให้ ก่อนตอบว่า “แม่ก็ไม่รู้

หรอกลูก” 

“แล้วมันจะตดิแม่กับปาป๊าไหมคะ” 

“แม่ก็ไม่รู้ แต่คงไม่หรอกลูก ดูซแิม่กับปาป๊ายัง

แข็งแรงด ีไม่ป่วย ไม่ไอ ไม่อะไรเลย” 

คนป่วยปาดน�้าตา “แม่ขา คดิดูซ ิถ้าหนูหายไป

จากโลก มันน่าเสยีดายมากเลยน่ะ หนูยังเป็นเด็ก

อยู่เลย ยังไม่ได้เห็นอะไรเยอะเลย”

แม่เมนิหน้าหนนี�้าตารื้น “ลูกจ๋า หนูจะไม่หายไป

ไหนหรอกลูก หนูแค่ป่วย ดูแลตัวเองดี ๆ เดี๋ยวก็

หาย ถ้าหนูเป็นโควิดจริง ๆ ก็หายป่วยได้ เด็ก ๆ 

แข็งแรง หายทุกคน”

“ถ้าไม่หายละแม่” เสยีงถามแหบแห้ง

“หายซลิกู เป็นเหาเรายงัปราบได้เลย โควดิกห็าย

ได้ เราต้องปราบมัน” แม่ตอบหนักแน่น

“เหามันมองเห็นตัว แต่โควิดมันมองไม่เห็นตัว

น่ะ” เสยีงพูดแผ่วลง คนพูดหลับตา

แม่ลูบหัว ตัวลูกยังร้อน ...เขาหลับไปแล้ว แม่ลุก

ขึ้นมาเย็บหน้ากากต่อ จนถึงวันนี้แม่น่าจะเย็บ

หน้ากากได้ร้อยกว่าชิ้นแล้ว แม้แต่เพือ่นบ้านกอ็ยาก

ได้หน้ากากไว้พกตดิตวั เขาบอกว่า ถ้าทางรฐัประกาศ

ให้สวมเมือ่ไหร่จะควกัมาสวมทนัท ีส่วนพ่อเป็นแนว

หน้าผู้กล้า ไม่รอให้ใครประกาศ จดัแจงสวมหน้ากาก

ไปซื้อของ แม้จะถูกมอง แต่ก็ไม่ได้สนใจใคร พ่อ

บอกว่า ถ้าลูกเราติดเชื้อจริง เราก็คงติดด้วย แต่

อาจจะไม่แสดงอาการหรอือาจจะยังไม่แสดงอาการ 

ใส่หน้ากากป้องกันจะได้ไม่เอาเชื้อไปแพร่ให้คนอื่น 

เวลาเลอืกของจะมองด้วยตาก่อน แล้วหยบิใส่ตะกร้า

เลย รับรองว่าไม่หยบิแล้ววางให้ใครมาจับต่อ..

ลกูพลกิตวัและครางเบา ๆ  แม่วัดไข้ได้สูงเกนิ 39 

องศา ตัวร้อนจี๋แต่ตัวสั่นจนฟันกระทบกันดังกกึ ๆ 

กลวัลกูจะชกัจงึเชด็ตวัให้อณุหภูมลิดลง กอดลกูไว้

แนบอก แอบเช็ดน�้าตา บอกตนเองว่า..

“สงครามครั้งนี้ยังไม่จบ จะยังไม่นับศพทหาร.. 

และฉนักไ็ม่ใช่ทหารถงึฉนัจะต้องรบ ฉนักจ็ะไม่ตาย 

ลูกก็จะรอด อึด ถึก ทน อย่างเรา จะรบกี่ครั้งก็

สู้เสมอ” 

เมษายน 2020 

โยทะกา -วกิฤตโิควดิ19
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10 วิธีลดความเครียด 
ความวิตกกังวล และความกลัว
จากสถานการณ์ไวรัสโคโรน่าระบาด
โดย วันวิสา ช่างเหล็ก

หัวข้อต่อจากฉบับที่แล้ว ผู้เขียนสัญญาว่า จะเขียนเรื่องการสร้างสัมพันธภาพ
แบบคณุภาพ แต่ในช่วงนีค้งปฏเิสธไม่ได้ว่า ข่าวทีน่่าวติกกงัวลของคนทัง้โลก  คอื
การแพร่ของเชื้อไวรัสโคโรน่า ที่ลุกลาม 142 ประเทศทั่วโลกอย่างรวดเร็ว รวมทั้ง
สารพัดข่าวลือเกี่ยวกับไวรัสโคโรน่า ก็ยิ่งท�าให้เราเกิดความวิตกกังวล เครียด 
กลัว และที่ส�าคัญการเสพสื่อจากสังคมโซเชียลนั้น บางที่ก็ท�าให้เราสับสนว่า 
ข่าวไหนจรงิ ข่าวไหนปลอม และพอเราเห็นข่าวบ่อย ๆ หลายช่วงเวลาในทุก ๆ 
วัน ก็ท�าให้เกิดภาวะเครียด วิตกกังวล และความกลัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างยากที่จะ
หลกีเลี่ยงได้
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ดงันัน้ เพือ่ลดความวติกกงัวล ความเครยีด และเพิม่ความ

ปกติในการใช้ชีวิตให้กับคุณผู้อ่าน ผู้เขียนจึงขอน�าวิธีลด

ความวติกกังวลจากไวรัสโคโรน่า มาฝากกันค่ะ

1. ใช้ชวีติอย่างมสีติ
สต ิคอื การรูต้วัอยูเ่สมอว่า ก�าลงัท�าอะไร มคีวามตระหนัก

ว่า สิ่งที่รู้นัน้สมเหตุสมผลแค่ไหน เช่น การรับข่าวเกี่ยวกับ

ไวรัสโคโรน่า ซึ่งมจี�านวนผู้ตดิเชื้อเพิ่มขึ้นทุกวัน ในหลาย ๆ 

ประเทศทั่วโลก หลายคนก็เกดิความกลัว วติกกังวล จนไม่

กล้าออกไปไหน จนขาดความสุขในการใช้ชีวิต มีหลาย ๆ 

คนที่โทรมาปรึกษาเรื่องวิธีการจัดการความเครียด และ

แก้ไขภาวะซมึเศร้าทีเ่กดิในภาวะวกิฤต ิผูเ้ขยีนเลยอยากเชญิ

ชวนผู้อ่านลองท�าตามค�าแนะน�านี้ดูค่ะ อย่างแรกเลยที่จะ

ต้องท�าคือตั้งสติแล้วเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความรู้ที่ถูก

ต้อง มพีฤตกิรรมทีด่ ีป้องกนัตัวเองและผู้อืน่ รวมถงึมคีวาม

รับผิดชอบต่อสังคม หากเรามีสติ มีความรู้ที่ถูกต้องและ

เข้าใจเรือ่งโรคอย่างแท้จรงิจะท�าให้เราไม่ตืน่ตระหนกในการ

ใช้ชวีติค่ะ

2. เสพข่าวอย่างมวีจิารณญาณ
ช่วงนี้ไม่ว่าจะใน Facebook ใน Twitter หรอืใน pantip ดู

จะมีผู้รู้คอยให้ข้อมูลกับคนที่ต้องการรู้ข้อมูลเกี่ยวกับไวรัส

โคโรน่ากันมากมายทเีดยีว แล้วแต่ละคนกจ็ะมเีครดติ (ทีใ่ห้

กับตัวเอง) ว่าเป็น “วงใน” หรอื “วงในกว่า” ซึ่งแต่ละข้อมูล

ที่น�ามาเผยแพร่ต่างก็ไปเพิ่มความวิตกกังวลให้กับคนอ่าน 

จนไม่กล้าใช้ชวีติตามปกต ิมบีางคนที่กลัวจัด ๆ กลายเป็น

โรคเครยีด โรควติกกังวลไปเลยกม็ ีดงันัน้แล้วเพือ่ความสงบ

สุขของการใช้ชีวิตในสถานการณ์เช่นนี้ กรมสุขภาพจิต 

กระทรวงสาธารณสุข แนะน�าว่า ประชาชนต้องใช้วจิารณญาณ

ทุกครั้งในการรับข่าว โดยเฉพาะบนโซเชียลมีเดีย ต้อง

พจิารณาความน่าเชือ่ถอืของบัญชผู้ีใช้งานทีเ่ผยแพร่ข่าวนัน้ 

พจิารณาเนื้อหาข่าวอย่างละเอยีดรอบคอบโดยเปรยีบเทยีบ

กบัข่าวจากแหล่งอืน่ทีน่่าเชือ่ถอื ตรวจสอบแหล่งข่าวทีอ้่างองิ 

สอบถามผู้เชี่ยวชาญ หรอืบคุลากรทางการแพทย์ที่มคีวาม

เข้าใจ และสามารถยนืยันเนื้อหาที่ปรากฏในข่าวได้ ลดการ

รับข่าวที่มาจากแหล่งที่ไม่น่าเชื่อถือ ไม่ส่งต่อ และไม่แชร์

ข้อความที่ดูเกนิจรงิและไม่ได้รับการยนืยัน 

3. หาผู้ช่วยลดความวติกกังวล
ถ้าคุณผู้อ่านเริ่มรู้สึกวิตกกังวลจนไม่สามารถใช้ชีวิตได้

ตามปกต ิเพราะกลัวไปหมด กลัวการเดนิห้าง กลัวการไป

ในที่สาธารณะ กลัวการใช้บริการขนส่งมวลชน กลัวแม้

กระทัง่การสัง่ซื้อสนิค้าออนไลน์ทีม่าจากประเทศจนี อาการ

ดังกล่าวนี้หากทิ้งไว้นานคงกลายเป็นโรคเครียด โรควิตก

กังวลไปเสียก่อน ขอให้หาคนที่ช่วยลดความวิตกกังวลใน

ส่วนนี้โดยด่วนเลยค่ะ ไม่ว่าจะเป็นนกัจติวทิยา นกัจติบ�าบดั 

พยาบาล หมอ นักเทคนิคการแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านโรค

ตดิต่อ เพื่อให้ความรู้ที่ถูกต้อง เมื่อเราได้ความรู้ที่เป็นจรงิ

แล้วความกังวลก็จะคลาย ท�าให้คุณผู้อ่านสามารถใช้ชีวิต

ด้วยความสบายใจมากขึ้น ไม่วติกกังวลอย่างทีเ่คยอกีต่อไป



30 / 05.20 / D Mag 30 

- สำุขภาพ -

4. ใช้ชวีติอยู่ใน Safe Zone
การใช้ชีวิตอยู่ใน Safe Zone ในที่นี้ไม่ได้หมายความว่า 

ให้คุณผู้อ่านเก็บตัวอยู่แต่ในบ้านนะคะ แต่หมายความถึง

การใช้ชวีติอย่างปลอดภยั ไม่ว่าจะเป็นการใส่หน้ากากอนามยั

ทุกครั้งที่ไปในที่ชุมชน การล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่ หรือ

แอลกอฮอล์ล้างมอื ที่มคีวามเข้มข้น 70% การรักษาความ

สะอาดของเสื้อผ้า หน้า ผม รวมถงึกระเป๋า รองเท้า หรอื

อะไรก็ตามที่เราติดตัวออกนอกบ้านไปกับเราด้วย รวมถึง

ไม่อยู่ในทีท่ีเ่สีย่งต่อการตดิเชื้อเป็นเวลานาน หากเราใช้ชวีติ

อยู่ในเขตปลอดภัยที่เราสร้างขึ้น เราจะลดความวติกกังวล

เกี่ยวกับไวรัสโคโรน่าไปได้มากเลยค่ะ

5. ความกังวลเป็นเรื่องปกติ
การกงัวลเกีย่วกบัไวรสัโคโรน่าเป็นเรือ่งปกตทิีค่วรกังวล

ค่ะ แต่ถ้าเราวติกกังวลจนถงึขัน้ใช้ชวีติไม่ปกตสิุข อันนี้ไม่ดี

แน่ หากคุณผู้อ่านเริ่มรู้สึกมีความทุกข์ใจ รู้สึกใช้ชีวิตไม่

เป็นสุข แล้วไม่รู้จะท�าอย่างไร ขอให้นึกถึงผู้เชี่ยวชาญทาง

ด้านสุขภาพจติ หรอืบุคคลใกล้ชดิที่เราสามารถคุย ปรกึษา

แล้วท�าให้เราสบายใจขึ้น 

6. เปลี่ยนมุมมอง หาข้อดจีากสถานการณ์
ลองปรับมุมมอง หาข้อดขีองเหตุการณ์นี้ว่า เราได้เรยีน

รู้อะไรบ้างจากเหตุการณ์นี้ อย่างน้อยที่สุดส�าหรับผู้เขียน

มองว่า บททดสอบชวีติครัง้นี้ ท�าให้เราตระหนักว่า เราต้อง

หนักลบัมาดแูลตวัเอง รกัตวัเอง ดูแลสุขภาพทัง้ร่างกายและ

จติใจแบบจรงิจงั เพือ่ต่อสู้กบัไวรัสรวมถงึเชื้อโรคอืน่ ๆ  ด้วย 

และข้อดจีากเหตุการณ์อกีอย่างก็คอื การที่ลูก ๆ ไม่ได้ไป

โรงเรยีน หรอืบางครอบครัวคุณสามตี้องท�างานที่บ้าน มัน

เป็นโอกาสทีท่�าให้เราได้ใกล้ชดิ และใช้เวลาคณุภาพร่วมกนั

อีกครั้ง โดยไม่ต้องลาพักร้อน ลองเปลี่ยนบ้านให้เป็นสวน

สนุกดูนะคะ ทัง้นี้ผู้เขยีนเชื่อว่า ยังมขี้อดอีกีหลาย ๆ ข้อที่

เกิดขึ้นในเหตุการณ์ครั้งนี้และท้ายสุดแล้วสถานการณ์ทุก

อย่างจะดีขึ้น เพียงแต่เราต้องอดทน รอเวลา ยอมรับ 

ปล่อยวาง และสร้างความสุขรายวันให้เกดิขึ้นให้ได้

7. ออกก�าลังกาย
นอกจากภาระกิจในชีวิตประจ�าวันแล้ว ควรจัดเวลา 

ออกก�าลังกาย อย่างน้อยวันละ 30-40 นาทีทุกวัน เพื่อ

ท�าให้ร่างกายแข็งแรง

8. นอนหลับพักผ่อนอย่างเพยีงพอ
ข่วงนี้ถ้านอนหลับยาก ลองสวดมนต์แล้วท�าสมาธบิ�าบัด 

SKT1 หรอื SKT2 ท่านอน (หาความรู้เพิ่มเตมิได้จาก (You-

tube สมาธบิ�าบัด SKT)
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9. ทานอาหารที่มปีระโยชน์ 
ที่ส�าคัญควรงด หรือลดอาหารประเภทของหวาน ข้าว 

แป้ง ขนมปัง น�้าตาล เพราะอาหารกลุ่มนี้ ถ้าทานมากเกนิ

ความต้องการของร่างกาย จะก่อให้เกดิการอกัเสบในร่างกาย 

และที่ส�าคัญอาหารที่ตรงกับความชอบของไวรัสมากที่สุด

คอื น�้าตาล ซึ่งท�าให้เลอืดข้น และมคีวามเป็นกรดสูง ท�าให้

ร่างกายและอวัยวะต่าง ๆอักเสบ ท�าให้เม็ดเลอืดแดงเกาะ

ตัวกันเป็นกลุ่ม ท�าให้ไวรัสสามารถเข้าไปในเม็ดเลือดแดง

และท�าลายเม็ดเลอืดแดงของเราได้

10. อารมณ์ขันและเสยีงหัวเราะ
สร้างอารมณ์ขันและเสียงหัวเราะบ่อย ๆ ตลอดทั้งวัน 

รวมทัง้ ยิ้มเช้า ยิ้มสาย ยิ้มบ่าย ยิ้มเย็น ยิ้มก่อนนอน ให้กับ

คนในครอบครัว วิธีนี้นอกจากจะเพิ่มสารความสุขให้หล่ัง

แล้วยงัเพิม่ความสมัพนัธ์ทีด่ใีนครอบครวัให้กระชบัแน่นแฟ้น

ได้อีกด้วยความเครียดและอารมณ์ลบต่าง ๆ จะกลัวสิ่งนี้

เสมอ เพราะความเครยีด ท�าให้ภูมคิุ้มกันอ่อนแอ

แล้วเราจะผ่านการทดสอบชวีตินี้ ผ่านสถานการณ์ไวรัส

โคโรน่าไปด้วยกนั เหมอืนสมัยโรคซาร์ โรคเมอร์ และอโีบล่า 

นะคะ

Wan Sacha 

Psychotherapist & Family Coach 

Holistic Wellness Coach 

Co-founder of The Hero Homemade 

Child and Family Institute 
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เล่าสู่กันฟัง เรื่อง
ยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจร
โดย สวพร บัวแดง

โดยส่วนตวัแล้ว ผูเ้ขยีนชอบท้ังชือ่ทีน่่าเกรงขาม และสรรพคณุของสมนุไพร
ตัวนี้ ผู้เขียนเองใช้ฟ้าทะลายโจรเป็นยาสมุนไพรประจ�าบ้าน ดูแลตัวเอง 
ลูกชาย ญาตสินทิ มติรสหายของตัวเองมา 10 กว่าปีแล้ว ทั้งนี้เพราะได้มี
โอกาสร�่าเรยีนเกี่ยวกับสมุนไพรไทยมาพอสมควร เลยกล้าที่จะใช้สมุนไพร
ไทยดูแลตัวเองอย่างสนิทใจ เมื่อใช้แล้วก็เลยอยากเล่าประสบการณ์เกี่ยว
กับสมุนไพรตัวนี้ ส�าหรับคนรักและรักษ์สมุนไพรไทย และใช้ยาฟ้าทะลาย
โจร หรอือยากใช้เป็นยาสมุนไพรประจ�าบ้านได้อ่านกันค่ะ

- สำุขภาพ -
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ฟ้าทะลายโจร มชีื่อทางวทิยาศาสตร์ว่า Andrographis paniculata (Burm.f.) 

Nees (อยู่ในตระกูล Acanthaceae) ในประเทศไทยมชีื่อเรยีกสมุนไพรชนดินี้อกี

หลายชือ่ ได้แก่ ฟ้าทะลาย หญ้ากนัง ูน�้าลายพงัพอน เมฆทะลาย หรอื ฟ้าสะท้าน 

มีสารส�าคัญที่ออกฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา (การรักษาโรคต่าง ๆ ) คือ สารกลุ่ม 

Lactone เช่น สารแอนโดรกราโฟไลด์ (Andrographolide) นโีอแอนโดรกราโฟไลด์ 

(Neoandrographolide) ดอิอกซแีอนโดรกราโฟไลด์ (14-Deoxyandrographolide) 

และดอิอกซไีดดไีฮโดรแอนโดรกราโฟไลด์ (14-Deoxy-11,12-didehydroandro-

grapholide) เป็นต้น ยาฟ้าทะลายโจร จะเป็นสารสกดัจากสมนุไพรฟ้าทะลายโจร 

ทีน่�ามาใช้ส่วนใหญ่จะเป็นสารสกดัน�า้ซึง่ท�าให้เป็นผงแห้งแล้ว โดยใช้เครือ่งท�าให้

เป็นผงแห้งโดยใช้ความร้อน

ฟ้าทะลายโจร เป็นสมุนไพรที่ได้รับการบรรจุอยู่ในบัญชยีาหลักแห่งชาต ิพ.ศ. 

2542 (บัญชยีาจากสมุนไพร) กระทรวงสาธารณสุข ในประเภทบัญชยีาพัฒนา

จากสมุนไพร เช่นเดยีวกับ ขมิ้นชัน ขงิ ชุมเห็ดเทศ บัวบก พรกิ ไพล  ในบัญชยีา

จากสมนุไพรนี้ได้ระบขุ้อบ่งใช้ของฟ้าทะลายโจรว่า ใช้รักษาอาการท้องเสยีไม่ตดิ

เชื้อ รกัษาอาการเจบ็คอ (pharyngotonsillitis) บรรเทาอาการของโรคหวดั (com-

mon cold) เช่น เจ็บคอ อ่อนเพลยี ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ น�้ามูกไหล เป็นต้น 

 

ฟ้าทะลายโจร เป็นยาสามัญประจ�าบ้านหาซื้อได้ตามร้านขายยาท่ัวไป หรือ

ห้างสรรพสนิค้าที่จ�าหน่ายผลติภัณฑ์จากชุมชน ราคาก็ไม่แพงจนเกนิไป มทีัง้ที่

ผลิตจากโรงงานผลิตยาที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากกระทรวงสาธารณสุข 

และที่ผลติในลักษณะผลติภัณฑ์จากชุมชน (OTOP) ผู้เขยีนแนะน�าให้ซื้อสมุนไพร

จากร้านขายยา หรือแหล่งผลิตที่น่าเชื่อถือ เช่น โรงพยาบาลแผนกแพทย์แผน

ไทย องค์กรเภสัชสมุนไพร หรอืศูนย์สมุนไพรต่าง ๆ ที่มกีารควบคุมการผลติที่มี

คุณภาพ เป็นต้น เพราะมคีุณภาพและปลอดภัยที่สุด หากซื้อสมุนไพรจากแหล่ง

ผลิตที่ไม่มีคุณภาพ อาจให้โทษต่อร่างกายในระยะยาวได้ เพราะแหล่งผลิตนั้น

อาจจะเกบ็สมนุไพรไม่ถูกวธิ ีท�าให้เกดิราทีม่องด้วยตาเปล่าไม่เห็น หรอืบ่อยครัง้

ปริมาณบรรจุไม่ได้มาตรฐาน รูปแบบการบรรจุไม่เหมาะสม ก็ท�าให้การใช้ยา

รกัษาโรคไม่ค่อยได้ผลเท่าทีค่วร หรอืแม้กระทัง่การเกบ็เกีย่ว หรอืฤดทูีเ่กบ็เกีย่ว

สมนุไพรกส็�าคญั สมนุไพรแต่ละชนดิจะมฤีทธิแ์รงฤทธิอ์่อน ขึ้นอยู่กบัฤดกูาล ใน

ต�าราสมุนไพรจะเขยีนไว้ว่า สมุนไพรชนดิไหนควรเก็บฤดูไหน เวลาไหน และเก็บ

ใบอ่อน ใบแก่ หรอืใบอ่อนแก่กลาง ๆ เป็นต้น

- สำุขภาพ -
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ในบญัชยีาจากสมนุไพรระบขุ้อบ่งใช้ หรอืสรรพคณุของฟ้าทะลายโจรไว้ว่า ใช้

แก้ไข้ เจ็บคอ รักษาอาการท้องเสยีไม่ตดิเชื้อ จากการศกึษาวจิัยพบว่า สารสกัด

สมุนไพรฟ้าทะลายโจรมีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาหลากหลาย เช่น มีฤทธิ์ต้านไวรัส 

HIV ไข้หวัด (common cold) ต้านเชื้อแบคทเีรยี กระตุ้นภูมคิุ้มกัน ลดความดัน

เลอืด ต้านการจบัตวัของเกลด็เลอืด ป้องกนัความเป็นพษิของตบั ลดไข้ ต้านการ

อักเสบ และฆ่าเชื้อมาลาเรยี เป็นต้น

ฟ้าทะลายโจรที่จ�าหน่ายจะมีรูปแบบการบรรจุ ทั้งที่เป็นแคปซูล ยาเม็ด 

ยาเม็ดลูกกลอน ที่บรรจุผงฟ้าทะลายโจรอบแห้งปรมิาณต่าง ๆ กัน ตัง้แต่ 250 

300 และ 350 มก. ขนาดและวธิใีช้ยาฟ้าทะลายโจร เช่น

• รกัษาอาการท้องเสยีไม่ตดิเชื้อ ใช้ครัง้ละ 0.5-2 กรมั วนัละ 4 ครัง้ หลังอาหาร 

และก่อนนอน ใช้รักษาไม่เกนิ 2 วัน

• รักษาอาการเจ็บคอ ใช้วันละ 3 – 6 กรัม แบ่งรับประทานวันละ 4 ครัง้ หลัง

อาหาร และก่อนนอน ใช้รักษาไม่เกนิ 7 วัน

• ยาฟ้าทะลายโจร ควรใช้ทนัท ีเมือ่มอีาการ การรบัประทานต้องให้ได้รับปรมิาณ

ยาครั้งละ 1,500 มิลลิกรัม วันละ 4 ครั้ง (หลังอาหารและก่อนนอน) รวม 

6,000 มลิลกิรัมต่อวัน

จากประสบการณ์การใช้ฟ้าทะลายของผู้เขียน ถ้าเป็นไข้อย่างเดียวจะรับ

ประทาน 3 เม็ด 4 เวลา หลังอาหาร เช้า กลางวัน เย็น และก่อนนอน เป็นเวลา 

3 วันตดิกัน ก็หายแล้วค่ะ แต่ถ้าเป็นไข้หวัดช่วงฤดูหนาว เจ็บคอ ปวดเมื่อยตาม

ตัว และมนี�้ามูกด้วย ก็จะรับประทานทานตดิต่อกัน 7 วัน เท่าที่สังเกต ตัง้แต่ใช้

ฟ้าทะลายโจรรักษาตัวเอง ถงึแม้จะเป็นไข้หวัด แต่ก็ไม่มอีาการถงึขัน้นอนซมลุก

ไม่ขึ้นเลยค่ะ

- สำุขภาพ -
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ยาสมุนไพรถอืว่า เป็นยาที่แทบจะไม่มผีลข้างเคยีงเลย แต่ทัง้นี้ทัง้นัน้ก็ยังมอียู่

บ้างค่ะ นั่นคือ อาจจะท�าให้มีความดันเลือดต�่าลง ท�าให้เกิดอาการหน้ามืด 

วิงเวียนได้ ซึ่งอาจเป็นผลมาจาก กรรมวิธีของการผลิต อุณหภมิของการเก็บ

รักษา ฤดกูารการและวธิเีก็บเกีย่ว รวมถงึระยะเวลาและปรมิาณการกนิฟ้าทะลาย

โจรของผู้บรโิภค เป็นต้น จงึมคี�าเตอืน และข้อห้ามใช้ไว้ว่า

• หากใช้ตดิต่อกนั 3 วนัแล้วอาการไม่ดขีึ้นหรอืมอีาการรนุแรงมากขึ้น ควรหยดุ

ยาแล้วรบีไปพบแพทย์

• การใช้ยาตดิต่อกันเป็นเวลานาน อาจท�าให้แขน ขาชา หรอื อ่อนแรง

ห้ามใช้ฟ้าทะลายโจร 

• ในผู้หญงิตัง้ครรภ์ และให้นมบุตร

• ในผู้ป่วยที่มอีาการเจ็บคอ เนื่องจากตดิเชื้อแบคทเีรยี เกดิอาการรุนแรง เช่น 

มตีุ่มหนองในคอ มไีข้สูง หนาวสั่น

• ห้ามใช้ในผู้ที่แพ้ฟ้าทะลายโจร หากมีอาการแพ้ฟ้าทะลายโจร เช่น เกิดผื่น 

ลมพษิ หน้าบวม รมิฝีปากบวม ให้หยุดใช้ยาทันที

สมุนไพรฟ้าทะลายโจรเป็นสมุนไพรที่มฤีทธิ์ทางเภสัชวทิยาที่หลากหลาย ขึ้น

อยู่กบัสารส�าคญัแต่ละชนดิทีม่อียู่ในสมนุไพร ปัจจบุนัมผีลติภณัฑ์ฟ้าทะลายโจร

ทัง้ในรูปแบบเป็นผงแห้งบรรจุแคปซูล ลูกกลอน ยาเม็ด รวมไปถงึการจัดเตรยีม

ให้อยูใ่นรปูสารสกดัฟ้าทะลายโจร อย่างไรกยั็งมคีวามแปรปรวนของปรมิาณสาร

ส�าคัญในผลติภัณฑ์ฟ้าทะลายโจร ท�าให้ผลติภัณฑ์เหล่านี้มฤีทธิ์ไม่เท่ากันเมื่อใช้

ในขนาดของยาที่เท่ากัน ดังนั้นจึงยังต้องพัฒนาวิธีการควบคุมคุณภาพของ

ผลติภัณฑ์ฟ้าทะลายโจรเหล่านี้ให้เหมาะสมต่อไป

ข้อมูลอ้างองิ

https:// www.eht.sc.mahidol.ac.th/article

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลอืก www.dtam.moph.go.th

https://www.bangkokbiznews.com

- สำุขภาพ -
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- ท่องเที่ยว -

แกเลอรีก่ลางแจ้งทีย่าวท่ีสดุในโลก
โดย หนูพัด ลูกพ่อเพิ่ม

กนัยายนทีผ่่านมามโีอกาสได้เข้าเมอืงหลวง ทีจ่รงิกม็าเมอืงนีอ้อกจะบ่อย ด้วยภารกจิ 
ก็เลยไม่เคยได้ไปเที่ยวชมเมอืง แบบที่เรยีกได้ว่า เที่ยวชมจรงิ ๆ  ซักท ีมาเมอืงหลวง
คราวนีด้้วยกจิส่วนตวั  พอมเีวลาว่างอยูบ้่าง เลยถอืโอกาสเทีย่วเมอืงหลวงเสยีหน่อย
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- ท่องเที่ยว -

มาแบร์ลนิ (ขอถอดเสยีงตามการออกเสยีงภาษาเยอรมันนะคะ) ครัง้แรกเมื่อ 30 กว่าปีที่

แล้ว ตอนนัน้เยอรมนยีังแบ่งเป็นเยอรมนตีะวันออก หรอื สาธารณรัฐประชาธปิไตยเยอรมน ี

(Deutsche Demokratische Republik หรอืDDR) และเยอรมนตีะวนัตก หรอื สหพนัธ์สาธารณรฐั

เยอรมนี (Bundesrepublik Deutschland หรือBRD) รถไฟจากฝั่งตะวันตกจะไปจอดแช่อยู่ที่

สถานทีีพ่รมแดน หากไปจาก Hannover กจ็ะเป็นMarienbornรอให้เจ้าหน้าทีต่รวจคนเข้าเมอืง

เยอรมันตะวันออก (ในเครื่องแบบทหาร) ขึ้นมาตรวจหนังสอืเดนิทางของผู้โดยสาร หากมา

รถยนต์ก็จะต้องไปจอดให้ตรวจเอกสารที่พรมแดน ณ เมอืง Helmstedt เจ้าหน้าที่ฯจะท�างาน

อย่างเข้มแข็ง ที่บ่งบอกออกมาทางหน้าตาที่ปราศจากรอยยิ้ม

ตอนนัน้เราไปกนักบัส�านกังานดแูลนกัศกึษาและนกัวชิาการต่างชาตขิองมหาวทิยาลัย เป็น

เหมือนโครงการเพื่อการท�าความเข้าใจสถานการณ์ทางการเมืองของเยอรมนีตะวันตกและ

ตะวันออก (จะบอกว่าโฆษณาชวนเชื่อก็เกรงใจเล็กน้อย) ค่าเดนิทาง ที่พัก อาหาร และค่าเข้า

ชมสถานที่ต่าง ๆ รวมทั้งโอเปร่า และคอนเสริต์ ตลอดเวลา 5 วัน 100 มาร์ค เพียงแต่มี

ก�าหนดการบังคับว่า ต้องเข้าชมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์เยอรมัน ตอนนั้นอยู่ที่สภาผู้แทน

ราษฎรดัง้เดมิ ทีเ่รยีกกันว่า Reichstag หลงัก�าแพงแบร์ลนิล่ม กป็รับปรงุน�ากลบัมาใช้งานเป็น

สภาผู้แทนราษฎรอกีครัง้ แต่ก็ยังเรยีกว่า Reichstag เหมอืนเดมิ

ตอนที่ผ่านพรมแดน ด้วยความที่เราเป็นกลุ่มนักวิชาการและนักศึกษาต่างชาติจากหลาก

หลายทวปี เจ้าหน้าทีต่รวจคนเข้าเมอืง (ในเครือ่งแบบทหาร) กย็่อมต้องใช้เวลาพนิจิพเิคราะห์

นานนดีส์นงึ โดยเฉพาะเพื่อน ๆ ที่มาจากประเทศพันธมติรของ DDR ทัง้หลาย กว่าจะผ่าน

พรมแดนแต่ละทีก็มีเรื่องให้ตื่นเต้นหวาดเสียวกันอยู่พอควร และพรมแดนระหว่างเยอรมนี

ตะวนัตกกบัตะวนัออกนี่ ไม่ได้มเีฉพาะเวลาจะผ่านจากฝ่ังตะวนัตกไปตะวนัออกนะคะ พรมแดน

ที่ว่านี้ยังมีอยู่ในแบร์ลินด้วย เวลาจะเดินทางจากแบร์ลินตะวันตกเข้าแบร์ลินตะวันออกก็จะ

ต้องผ่านพธิกีารตรวจคนเข้าเมอืงค่ะ

วันหนึ่งเรามีก�าหนดการว่า จะเข้าไปชมเมืองแบร์ลินตะวันออก การเดินทางเข้าแบร์ลิน

ตะวันออกด้วยรถยนต์ ต้องไปเข้าที่ Checkpoint Charlie ซึ่งเป็นด่านเดยีวที่อนุญาตให้คนต่าง

ชาติผ่านเข้าไปแบร์ลินตะวันออก พิธีการก็คล้ายกับพรมแดนก่อนเข้ามาเยอรมนีตะวันออก 

เจ้าหน้าทีฯ่ (ในเครือ่งแบบทหารเช่นกนั) ขึ้นมาเกบ็หนงัสอืเดนิทางของพวกเราทกุคนไปตรวจ 

หายไปสกัพกัก็ขึ้นมาบอกวา่ มสีามคนในคณะของเราทีเ่ข้าไปไม่ได ้คนหนึง่มาจากสาธารณรฐั

ประชาชนจนี อกีคนมาจากโปแลนด์ และคนสดุท้ายมาจากสหภาพโซเวยีตรสัเซยี สามประเทศ

พนัธมติรสงัคมนยิม เหตผุลคอืไม่มหีนงัสอือนญุาตให้เข้าแบร์ลนิตะวนัออก เดอืดร้อนหวัหน้า

ทมีต้องเข้าไปเจรจา  เจ้าหน้าที่ฯ บอกว่า ประชาชนจากประเทศเหล่านี้ หากจะเข้าแบร์ลนิ

ตะวนัออกต้องท�าเรื่องขออนญุาต อันนี้เป็นกฎ มใิยที่หวัหน้าทมีจะอธบิายอย่างไร กไ็ม่เป็นผล 

ทีสุ่ดเพื่อนทัง้สามคนต้องลงจากรถไป ไม่ได้เข้าแบร์ลนิตะวันออกกบัพวกเรา เออหนอใครจะ

รู้ว่า DDR นัน้เข้มงวดกับพันธมติรมากมาก 
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ตามก�าหนดการนั้นเรามีวันว่างหนึ่งวันที่จะไปไหนก็ได้ พวกเราส่วนใหญ่เลือกที่จะไป

แบร์ลินตะวันออก  Checkpoint Charlie นั้นเป็นด่านส�าหรับคนต่างชาติที่จะเดินทางเข้าไปด้วย

รถยนต์ ส�าหรับผู้ที่จะเดนิเท้าเข้าไป ต้องไปที่ด่านที่ Bahnhof Friedrichstraße เรานั่งรถใต้ดนิไป

ลงที่สถานี Friedrichstraße จากชานชลาจะมีทางเชื่อมต่อไปยังบริเวณตรวจคนเข้าเมือง ก็เดิน

ตาม ๆ กันไปตามทางที่ยืดยาว ที่ตรวจหนังสือเดินทางจะเป็นห้องเล็ก ๆ เหมือนกล่องเล็ก ๆ 

มากกว่า มเีรยีงรายเป็นแถว ผูท้ีจ่ะเข้าแบร์ลนิตะวนัออกจะเดนิเข้าไปในกล่องเหล่านี้ทลีะคน แต่ละ

กล่องจะมเีจ้าหน้าที ่(ในเครือ่งแบบทหาร) ยนือยู ่มเีคาน์เตอร์สงูประมาณอกคัน่อยู ่ส่งหนงัสอืเดนิทาง

ให้เจ้าหน้าที่ฯ เจ้าหน้าที่มองรูปในหนังสือเดินทาง แล้วก็มองหน้าเจ้าของหนังสือเดินทาง มอง

สลับไปสลับมา เจ้าหน้าที่ฯ หน้าตาไม่ค่อยเป็นมิตรนัก ก็เลยพยายามท�าหน้าตาให้ขึงขังไปด้วย 

มองกันไปมาสักพัก เจ้าหน้าที่ฯ ก็ประทับตราดังปังในหนังสือเดินทาง เป็นอันว่า เข้าแบร์ลิน

ตะวันออกได้

พธิกีารต่อจากนัน้ก็คอื ต้องแลกเงนิจ�านวน 25 มาร์คตะวันออก อันเป็นข้อบังคับส�าหรับทุก

คนที่จะเข้าแบร์ลนิตะวันออก อัตราแลกเปลี่ยนคอื 1 ต่อ1 ใคร ๆ  ก็รู้ว่า มาร์คตะวันออกมคี่าน้อย

นดิ การต้องน�าเงนิ 25 มาร์คตะวันตกไปแลกด้วยอัตรานี้ ก็รู้สกึว่า ไม่ค่อยจะยุตธิรรมนัก หากดู

ทีจ่�านวนกอ็าจจะไม่มากมายอะไร แต่ปัญหาอย่างหนึง่กค็อื ด้วยอตัราค่าครองชพีทีต่�า่ของเยอรมนี

ตะวนัออก ข้าวของ อาหารการกนิกแ็สนจะถกู จะใช้เงนิจ�านวน 25 มาร์คตะวนัออกให้หมดภายใน

หนึ่งวันได้อย่างไร เพราะหากเหลอืก็แลกคนืไม่ได้ และห้ามน�ากลับไปฝั่งตะวันตก มคีนแนะน�าให้

ซื้อหนังสอืวชิาการ เพราะหลาย ๆ เล่มราคาหากซื้อในเยอรมนตีะวันตก จะแพงกว่า 4-5 หรอื

บางเล่มเกอืบ 10 เท่าของราคาที่นี่ วันนัน้จัดการกับเงนิ 25 มาร์คตะวันออกอย่างไร ขอไม่เล่า

นะคะ
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เสร็จพธิกีารตรวจคนเข้าเมอืง ก็เดนิตาม ๆ กันออกมา พบถนน Unten der Linden 

มองไปทางใต้ก็จะพบ Brandenburger Tor ที่ไม่มสีภาพของประตู เพราะด้านหลังถูกล้อม

ไว้ด้วยก�าแพง เดินทะลุไปถนน 17. Juni ไม่ได้ ดังเช่นที่ท�าได้ในปัจจุบัน เราได้แต่ดู 

Brandenburger Tor อยู่ห่าง ๆ เพราะเข้าใกล้ไม่ได้มทีหารยนืถอืปืนเฝ้าอยู่

ตอนที่อยู่หน้า Brandenburger Tor ย้อนคดิไปถงึวันก่อนที่ไปชมพพิธิภัณฑ์ใน Reichs-

tag ชมเสร็จหัวหน้าทมีและผู้ดูแลจากแบร์ลนิ (จะเรยีกไกด์ก็ได้ละมัง) น�าคณะของพวก

เราเดนิเลาะก�าแพงแบร์ลนิ จาก Reichstag ผ่าน  Brandenburger Tor มาถงึ Potsdamer 

Platz หยุดอธบิายเรื่องราวต่าง ๆ  ที่เกดิขึ้น ณ จุดต่าง ๆ  ของก�าแพง โดยเฉพาะจุดที่ผู้คน

จากตะวนัออกพยายามหนขี้ามเข้ามาฝ่ังตะวนัตก และต้องเสยีชวีติลงเพือ่เสรภีาพทีไ่ข้วข

ว้า แต่ละจุดมปี้ายเรื่องราว และสัญลักษณ์บ่งบอก ในปัจจุบันเรื่องราวเหล่านี้มแีสดงไว้

ในสวนสาธารณะใกล้ ๆ Brandenburger Tor 

ปลายปีค.ศ. 1989 (พ.ศ. 2532) เกดิเหตุการณ์ที่ไม่เคยมใีครคาดคดิมาก่อน เยอรมนี

ตะวันออกอนุญาตให้ประชาชนเดนิทางออกนอกประเทศได้อย่างเสร ีภาพผู้คนมากมาย

ปีนก�าแพงแบร์ลนิข้ามจากแบร์ลนิตะวนัออกมาตะวนัตก สิง่ทีต่ามมากค็อื การรวมประเทศ

เยอรมนี แล้วก�าแพงแบร์ลินสัญลักษณ์แห่งการแบ่งแยกก็ถูกท�าลายลง มีที่เหลือเก็บ

รักษาไว้ไม่มากนัก 
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ไปแบร์ลนิครัง้ต่อ ๆ มา ตัง้ใจหลายต่อหลายครัง้ว่า ต้องไปตามหาก�าแพงแบร์ลนิ แต่ก็เป็นได้

แค่ความตัง้ใจทุกครัง้ไป ไปคราวนี้จงึตัง้ใจอกีครัง้ทีจ่ะไปตามหาก�าแพงแบร์ลนิของจรงิที่ยงัเหลอื

อยู่ หรอืพดูให้ถกูกค็อื ยงัเกบ็รกัษาไว้ ให้เป็นอนสุรณ์สถาน เตอืนใจให้ชนรุ่นหลงัได้รับรู้ และเรยีน

รู้ประวัตศิาสตร์เยอรมัน มอียู่ 3 แห่ง คอื 

ถนนนีแดร์เคียร์ชเชน (Niederkirchnerstraße) เป็นถนนที่เชื่อมต่อมาจากถนนซิมแมร์ (Zim-

merstraße) ก็คือถนนที่ตัดถนนฟรีดริช (Friedrichstraße) อันเป็นที่ตั้งของ Checkpoint Charlie 

นั่นเอง วันนัน้ก็เริ่มต้นจาก Checkpoint Charlie นั่นแหละ แล้วเดนิไปเรื่อย ๆ จาก Zimmerstraße 

พอข้ามสี่แยกเข้า Niederkirchnerstraße ทางขวามือก็จะเป็น กระทรวงการคลังแห่งสหพันธ์ 

(Bundesfinanzministerium) ณ จุดนี้ฝั่ง ตรงข้ามกระทรวงการคลัง ก็จะเห็นก�าแพงแบร์ลนิตัง้อยู่ 

เป็นก�าแพงดัง้เดมิตัง้แตย่คุแบ่งประเทศ ก�าแพงจะทอดยาวไปสิ้นสดุประมาณอาคาร Martin-Gro-

pius-Bau ก�าแพงนี้อยู่ในพื้นที่จัดแสดงนทิรรศการ Topographie des Terrors จะแปลว่าอะไรด ี

ภูมทิัศน์แห่งความสยดสยอง ด้วยชื่อที่สยองไปนดิ ก็เลยไม่ได้เข้าไปชม ได้แต่เดนิชมก�าแพง และ

ร่องรอยของฆ้อน และสิ่วที่มผีู้คนมาสะกัดก�าแพงเป็นริ้ว ๆ ก�าแพงบางส่วนโดนสะกัดไปจนหมด

เหลอืเพยีงแกนเหล็กที่เป็นโครงเอาไว้ แลดูเป็นศลิป์อย่างหนึ่ง
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แห่งที่ 2 อยู่ที่ถนนแบร์เนา (Bernauer Straße) ขึ้นมาจากสถาน ีS-Bahn Nordbahnhof ที่วิ่ง

ใต้ดนิ กจ็ะเห็นก�าแพงแบร์ลนิทียั่งเก็บรกัษาไว้ พร้อมกับเขตมรณะ (Todesstreifen) และหอควบคมุ 

(Wachturm) ทั้งหมดเป็นอนุสรณ์สถานก�าแพงแบร์ลิน (Gedenkstätte Berliner Mauer) 

นักท่องเที่ยวสามารถเดนิชมก�าแพง ซึ่งด้านหลังจะมนีทิรรศการแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งที่เกิด

ขึ้นในบรเิวณนี้ แต่ส่วนทีเ่ป็นเขตมรณะ และหอควบคมุ ไม่เปิดให้เขา้ชม ซึง่ก็เหมอืนกับยุคทีก่�าแพง

ยังคงท�าหน้าที่ของมัน ฝั่งตรงข้ามก�าแพงจะเป็นพิพิธภัณฑ์เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับก�าแพงแบร์ลิน

และก�าเนดิแบร์ลนิตะวนัออก มหีอสงูชมทวิทศัน์ จากหอนี้สามารถมองเหน็เขตของก�าแพงทัง้หมด 

รวมทัง้เขตมรณะ และหอควบคุม
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ทีถ่นนแบร์เนานี้ นอกจากก�าแพงแบร์ลนิแล้ว สิง่ทีน่่าสนใจอกีอย่างกค็อื นทิรรศการแสดงเรือ่ง

ราวเกีย่วกบัพรมแดน และ Geisterbahnhöfe (จะแปลว่าอะไรด ีสถานผี ีสถานผีสีงิ พอจะไหวไหม) 

ในแบร์ลิน ในยุคที่แบร์ลินถูกแบ่งเป็นสองฝั่ง รวมทั้งการหลบหนีของผู้คนจากฝั่งตะวันออกโดย

ใช้เครอืข่ายรถใต้ดนิเป็นเส้นทาง ข้อมูลจัดแสดงไว้ในตัวสถาน ีท�าไมมาจัดไว้ที่นี่ก็ไม่รู้เหมอืนกัน 

รู้แต่เพยีงว่า ในยุคนัน้ สถานนีี้เป็น Geisterbahnhof สถานหีนึ่ง ตอนที่อ่านข้อมูลที่แสดงไว้ ภาพ

ของรถใต้ดนิ (U-Bahn) และ S-Bahnเวลาผ่าน Geisterbahnhof ทัง้หลายกผ็ดุขึ้นมาในห้วงความจ�า 

(ส�านวนนิยายหน่อยนะคะ) จ�าได้ว่า ตอนนั้นไม่ค่อยเข้าใจเท่าไร เวลาที่รถผ่านสถานีเหล่านี้ ที่

ชานชลาเราจะไม่เห็นผู้คนยนืรอรถ และรถก็จะไม่จอด แต่จะขับผ่านไปอย่างช้า ๆ ชานชลาของ

สถานทีี่ว่างเปล่า มเีพยีงแสงไฟสลัว ๆ แสงแม้นจะสลัวแต่ก็สว่างพอให้เห็นป้ายชื่อสถาน ีแสดง

ให้รู้ว่า นี่คอืสถาน ี ภาพเหล่านี้สร้างบรรยากาศบางอย่างที่อธบิายล�าบาก จะว่าน่าขนลุกก็อาจ

จะได้ (หากนกึถงึเรือ่งราวของผู้คนทีต่้องเสยีชวีติเพราะพยายามหนดี้วยหนทางนี้) และนี่กอ็าจจะ

เป็นที่มาของค�าเรียกสถานีเหล่านี้ว่า Geisterbahnhof หรือสถานีผีสิง นอกเหนือจากความน่า

ขนพอง อาจจะมคีวามรู้สกึตื่นเต้นปนอยู่บ้าง (โดยเฉพาะตัวอชิัน้ผู้เขยีน) ทัง้นี้เพราะตอนที่ผ่าน

สถานเีหล่านี้ผู้โดยสารทุกคนในรถรู้ดวี่า ก�าลังลอดผ่านแบร์ลนิตะวันออก ดนิแดน (ลกึลับ) ที่ใน

ความรู้สกึของคนตะวันตกคอื ไร้ซึ่งเสรภีาพ

ตอนทีส่ร้างก�าแพงแบร์ลนิ สถานหีลายสถานขีอง U-Bahn และ S-Bahn ทีว่ิง่ผ่านแบร์ลนิตะวัน

ออก ก็ถูกปิดไปด้วย ปิดในที่นี้คอื ไม่ให้รถจอด และโบกปูนปิดทางขึ้นลง U6 5สถาน ีและ U8 6 

สถาน ีรวมทัง้ S-Bahn ที่เชื่อมบรเิวณทางเหนอืกับตอนใต้ของแบร์ลนิ 4 สถาน ีกลายเป็นสถานี

ผ ี (สงิ) หรอื Geisterbahnhöfe Nordbahnhof เป็นสถาน ีS-Bahn สถานแีรกที่อยู่ในเขตแบร์ลนิ

ตะวนัออก เมือ่มาจากทางเหนอื สถานสุีดท้ายก่อนจะออกนอกเขตตะวนัออกคอื Potsdamer Platz 

ที่สถานนีี้ก็มนีทิรรศการแสดงเช่นเดยีวกับที่ สถาน ีNordbahnhof
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ก�าแพงแบร์ลินแห่งที่สาม เป็นก�าแพงจริงดั้งเดิมด้วยความยาว 1361 เมตร หรือมากกว่า 1 

กิโลเมตร ถือว่าเป็นก�าแพงแบร์ลินที่ยาวที่สุดที่ยังเก็บรักษาไว้ อยู่ที่ Berlin-Friedrichshain 

ถนนมอืเลน (Mühlenstraße) จะบอกว่าอยู่ระหว่างสถานรีถไฟ (แบร์ลนิ) ตะวนัออก (Ostbahnhof) 

และสะพาน Oberbaumbrücke ก็ได้ พอออกมาจากสถานรีถไฟด้านแม่น�้าชเปร (Spree) มองตรง

ไปก็จะเห็นก�าแพงเลยทเีดยีว

ว่ากันว่า หลังจากที่ก�าแพงแบร์ลนิล่ม (der Fall der Berliner Mauer) ไม่กี่วัน ศลิปินหลายต่อ

หลายคนเหน็เป็นโอกาสทีจ่ะได้วาดภาพบนก�าแพงด้านทีอ่ยูใ่นฝ่ังตะวนัออก เพราะทีผ่่านมาโอกาส

ที่จะได้วาดภาพบนก�าแพงมีเฉพาะก�าแพงด้านที่อยู่ฝั่งตะวันตกเท่านั้น David Monty ศิลปิน

จากSchöneberg และ Heike Stephan ศลิปินจาก Prenzlauer Berg เกดิความคดิที่จะสร้างสรร

งาน จากก�าแพงสู่กาแลรทีี่ใหญ่ที่สุดในโลก ("Mauer zur größten Galerie der Welt") โครงการ 

กาแลรีซีกตะวันออก (East Side Gallery) จึงเกิดขึ้น มีการชักชวนศิลปินจากทั่วโลกมาร่วมกัน

สร้างสรรงานศลิป์บนก�าแพงแบร์ลนินี้ ศลิปิน 118 คนจาก 21 ประเทศ มาร่วมกันสร้างสรรงาน

บนก�าแพงตามสไตล์ของตนเอง เพื่อแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการทางการเมืองในช่วงเปลี่ยนผ่าน 

ความหวงัและความหวาดกลวัทีจ่ะใช้ชวีติด้วยสนัต ิเสรภีาพ และประชาธปิไตย เดอืนพฤศจกิายน 

1991 East Side Gallery ได้ขึ้นทะเบยีนเป็นอนุสรณ์สถาน
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ด้วยความยาวกว่าหนึ่งกโิลเมตร East Side Gallery จงึเป็นกาแลรกีลางแจ้งที่ยาวที่สุดในโลก 

ก็ไอ้ความที่อยู่กลางแจ้งนี่แหละค่ะ ที่ท�าให้งานศลิป์หลาย ๆ งานบนก�าแพงเสยีหายจากลม ฟ้า 

อากาศ รวมทัง้มนุษย์มอืบอน ปี 2009 ศลิปินหลายคนจงึร่วมใจกันบรูณะภาพเหล่านี้ รวมทัง้น�า

ภาพที่ถูกท�าลายจนไม่เหลอืชิ้นงานเดมิมาวาดขึ้นใหม่ให้เหมอืนของเดมิ จัดแสดงไว้ ณ ต�าแหน่ง

เดมิ คนดูก็ได้แต่ชื่มชมความงาม มากกว่าที่เสาะหาว่า ภาพไหนภาพดัง้เดมิ ภาพไหนวาดขึ้นใหม่

ให้เหมอืนเก่า

วันนัน้แดดด ีเดนิชมงานศลิป์อย่างสบาย ๆ ด้วยสไตล์หลากหลายใครชอบแบบไหนก็สามารถ

เลอืกชม เลอืกถ่ายภาพกันได้ เดนิไปได้กว่าครึ่งของก�าแพง เห็นคนมุงกันมากมาย จนล้นลงมา

ถึงถนน นึกว่าเกิดเหตุอันใด พอเดินไปใกล้ ๆ ก็ถึงบางอ้อ เหตุที่คนมาชุมนุมหนาแน่นก็เพราะ

ต้องการเกบ็ภาพ หรอืขอถ่ายรปูตนเองกบัภาพทีม่ชีือ่เสยีงทีส่ดุของ East Side Gallery กพ็อเข้าใจ

ได้นะคะว่า เราคงอยากได้ภาพนี้เดี่ยว ๆ คนก็เลยต้องมาอออยู่บนถนน หลกีหลบทางให้เพื่อนัก

ท่องเที่ยวได้เก็บภาพ ภาพที่ว่าก็คอื “Der Bruderkuss“ หลายคนที่รู้จักประวัตศิาสตร์สังคมนยิม 

คงรู้ดวี่า ภารดรภาพจุมพติ หมายถงึอะไร ไม่บอกนะคะ ไปหาชมภาพกันเอง 

ด้านหลังของก�าแพง หรอืจะเรยีกว่า ฝั่งด้านที่อยู่ตะวันตกก็ได้ ก็มภีาพวาดเช่นกัน แต่ลวดลาย

มองเผนิ ๆ ก็จะไม่ต่างจากภาพกราฟิตทีี่เห็นทั่วไป และหากเดนิจนเมื่อยล้า รมิแม่น�้าชเปรตอน

ต้น ๆ ของก�าแพง ก็มสีวนหย่อมให้พักผ่อน
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East Side Gallery ในบทบาทหน้าที่ของกาแลรีกลางแจ้ง ที่แสดงงานศิลป์ ที่สะท้อนให้เห็น

พัฒนาการทางการเมอืงของเยอรมน ีโดยเฉพาะแบร์ลนิ แม้นจะเป็นอนุสรณ์สถานของก�าแพงที่

กดีกัน้เสรภีาพ สิ่งที่สะท้อนออกมาให้ความรู้สกึที่แตกต่างจากก�าแพงแบร์ลนิที่ Niederkirchner-

straße และ Bernauer Straße ที่แสดงให้เห็นความโหดร้าย เจ็บปวดแบบตรง ๆ ทื่อ ๆ อย่างไร

ก็ตาม ทัง้หมดก็คอื ก�าแพงแบร์ลนิ ที่ตามหา และคงตามไปดูอกีเมื่อมโีอกาส

ข้อมูลประกอบ

• www.eastsidegalleryberlin.de/

• de.wikipedia.org/wiki/East_Side_Gallery

• www.berlin.de/tourismus/insidertipps/1757657-

2339440-mauer-in-berlin-wo-sie-noch-steht.html

https://www.eastsidegalleryberlin.de/
https://de.wikipedia.org/wiki/East_Side_Gallery
https://www.berlin.de/tourismus/insidertipps/1757657-2339440-mauer-in-berlin-wo-sie-noch-steht.html
https://www.berlin.de/tourismus/insidertipps/1757657-2339440-mauer-in-berlin-wo-sie-noch-steht.html
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exklusiv
สัมภาษณ์ ษาณฑ์ อุตมโชติ 

กลุ่ม un.thai.tled
โดย ดี²

ษาณฑ์ อุตมโชติ เป็น โปรดิวเซอร์ ผู้ก�ากับภาพยนต์ 
ช่างภาพ นักเขียน และหัวหน้ากลุ่ม un.thai.tled 
ปัจจุบนัศึกษาภาควิชาการภาพยนตร์และวรรณกรรมที่ 
Freie Universität Berlin ประเทศเยอรมนี

- exklusiv -

ดี2: ท�าไมษาณฑ์ถึงสมัครเรียนที่ภาควิชาการภาพยนตร์และ

วรรณกรรมที ่Freie Universität Berlin? ท�าไมถงึเลอืกประเทศ

เยอรมนเีป็นที่สถานที่เรยีนต่อ?

ษาณฑ์: ผมมีความฝันอยากเรียน อยากท�างานด้านภาพยนตร์มา

เป็นเวลานานแล้วฮะ ตอนนัน้มโีอกาสอยากมาเรยีนที่ยุโรป เลยเลอืก

ประเทศเยอรมนี เพราะชอบความท้าทาย อยากเรียนภาษาที่สาม 

เบอร์ลนิค่าครองชพีถกู และเป็นเมอืงทีม่กีารแข่งขนัน้อยกว่าถ้าเทยีบ

กบัลอนดอน หรอืนวิยอร์ค มาถงึกโ็ดนปฏเิสธจากโรงเรยีนภาพยนตร์ 

(Filmhochschule) ทีส่มคัรไปทกุที่ เป็นอย่างนี้อยู่ประมาณสองปี พอดี

วซ่ีาเรยีนภาษาก�าลังจะหมด เลยต้องสมคัรอนันี้ เพราะเราอยากเรยีน

อะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับภาพยนตร์ ซึ่งแม้ว่า Freie Universität Berlin ไม่

ได้สอนการ “สร้างภาพยนตร์” แต่เป็นโปรแกรมสายวชิาการล้วน ๆ 

ก็เป็นช่วงเวลาที่ได้พัฒนาทักษะการเขยีน การพูด การคดิวเิคราะห์

แบบนักวชิาการ และเรยีนรู้มรดกของภาพยนตร์โลก (World Cinema) 

ที่เป็นอะไรที่น่าทึ่งมากฮะ
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ด2ี: ผลงานในช่วงที่เรยีนในประเทศเยอรมนมีอีะไรบ้าง?

ษาณฑ์: ด้วยความที่วงการอนิดี้ในเบอร์ลนิค่อนข้างเปิดกว้าง เพราะเม็ดเงนิไม่ได้เป็นปัจจัย

หลกั คนส่วนมากไม่ได้มเีงนิจ้างเยอะ แต่ก็เท่ากับ มพีื้นทีใ่ห้สร้างสรรค์มากขึ้น เลยได้มโีอกาส

ออกกองถ่ายภาพยนตร์ วดีีโอเล็ก ๆ บ้าง ล่าสุดก็คอืงานวดีโีอ “I am not your mother” ที่

จัดแสดงที่ International Film Festival Rotterdam 2020 ส่วนหนึ่งของชุดโปรแกรม “Sacred 

beings” ของพี่ดารุณ ี(ดารุณ ีเทดิทูนทวเีดช) ที่พูดถงึเพศวถิดีัง้เดมิในเอเชยี ที่มมีาก่อนการ

รุกรานของชาตอิาณานคิม นอกจากนี้ก็มมีวิสคิวดีโีอให้ช่างภาพ Eily Thams นักดนตรอีย่าง 

Erik Leuthäuser Coco Elane กลุ่ม Soydivision Alex’s Hand ฯลฯ และก็ Video Content ให้

กลุ่ม un.thai.tled เอง ส่วนผมตอนนี้หันมาจับงานอเีวนต์มากขึ้น ท�าหน้าที่บรหิาร จัดการ ที่

ส่วนมากเป็นของ un.thai.tled และก็ก�าลงัคน้คว้าเรือ่งดนตร ีและจนิตนาการในฐานะสือ่บ�าบดั

ทางจติ ในกลุ่มคนเควยีร์และผวิส ี(Queer BIPOC)Minvelec tiberum ipis eos molupta ium 

eum et quos alique litaestia nimus, est,

ด2ี: แรงบันดาลใจในการสร้างผลงานต่าง ๆ ของษาณฑ์ได้มาจากไหนบ้าง? 

ษาณฑ์: งานที่ผ่าน ๆ มาไม่ใช่เป็นงานส่วนตัว ส่วนมากจะมาจากลูกค้า ภัณฑารักษ์ (Kura-

tor) ให้ไอเดยีมา แล้วผมท�าตามที่เขาวางแผน ผมเน้นคุยกับเขา พยายามขุดลกึ ๆ  ว่า เขาชอบ

อะไรกันแน่ ที่ไม่ได้ยดึตดิกับเปลอืก “คูลล์” “สวยเก๋” แต่เน้นตัวตน ปรัชญาชวีติ การมองโลก

ของเขา นอกจากนี้ผมกช็อบอ่าน อ่านบทความแนววเิคราะห์ พยายามจบัการเมอืงเชงิวพิากษ์ 

ความคดิหลังอาณานคิม สตรนียิม สังคมศาสตร์เชงิวตัถแุละงานวจิยัทางการเมอืง หลายครัง้

ผมเริม่ต้นจากความรู้สกึโกรธ เหนือ่ยกับระบบโครงสร้างทีพ่วกเราเผชญิอยู่ตอนนี้ ไม่ว่า เรือ่ง

แรงกดดันในฐานะคนต่างชาต ิความไม่เท่าเทยีมทางสทิธ ิเสยีงที่พูดไปแล้วไม่มใีครฟัง เรื่อง

ที่คนไม่นยิมพูดถงึ (Social Stigmas) ฯลฯ
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ด2ี: มกีารเตรยีมตัวและเตรยีมงานอย่างไรส�าหรับการสร้างงานแต่ละครั้ง ทั้ง

งานภาพยนต์ ถ่ายรูปภาพ และงานเขยีน process story อย่างไรบ้าง?

ษาณฑ์: ก็เริ่มต้นด้วยการคุยกับคนที่รับผิดชอบ เช่น ลูกค้า ภัณฑารักษ์ หัวหน้า 

โปรดวิเซอร์ ฯลฯ คุยแบบเปิดใจกันลกึ ๆ ว่า ใจจรงิ ๆ อยากได้อะไร ผมไม่ชอบอะไร

ที่คูลเกนิไป เจ๋งเกนิไป ผมชอบอะไรสด ๆ จรงิ ๆ จัง ๆ จากนัน้ก็พยายามอ่าน คดิ 

วเิคราะห์ให้ได้มากที่สุด สร้าง Mind map มองหาข้อขัดแย้งระหว่างประเด็นต่าง ๆ 

ข้อขัดแย้งเหล่านี้จะจุดให้เกิดเรื่องราว ซึ่งต่อมาก็จะกลายเป็น Storyboard สเก็ตช์ 

ออกแบบว่า แต่ละช็อตเป็นยังไง และวางแผนกองถ่าย ก่อนวันจรงิก็นั่งสมาธนิดินงึ 

ตัง้สตบิันทกึลงในใจว่า อะไรคอืสิ่งที่ส�าคัญ ต้องท�าอะไรบ้างตามล�าดับในวันจรงิ พอ

ถงึเวลาถ่ายท�าก็ลงมอื แก้ปัญหาเฉพาะหน้า หลังสุดอกีทกี็คอืการตัดต่อ อันนี้ก็เป็น

เรือ่งของประสบการณ์ ทัง้จากการท�างานและดเูทคนคิการตดัต่อจากหนงัหรอืวดีโีอ

เรื่องอื่น ๆ และสัญชาตญาณ ผมพยายามไม่ลอกเลยีนคนอื่น ไม่ใช่แค่งาน แต่รวม

ถงึแนวทางการท�างานด้วย ผมคดิว่า ระบบการท�างานแบบ Hollywood ที่มองคนใน

ฐานะเครือ่งจกัร “นีค่อืงานของเธอ น่ันไม่ใช่งานของเธอ” หรอืการท�างานแบบองค์กร

ใหญ่ ๆ เป็นอะไรที่ลดทอนความเป็นคน ผมมองว่า ทุกคนมคีุณค่า มสีิ่งที่น่าค้นหา 

เราไม่สามารถเดินเข้าไปและอาศัยแพตเทิร์นการท�างานแบบเดิม ๆ กับทุกคนได้ 

เพราะมนุษย์ทุกคนต่างกัน 

ดี2: ความคิดเห็นของษาณฑ์เกี่ยวกับค�าว่า เสรีภาพในการออกความคิด 

(Meinungsfreiheit) ในฐานะศลิปิน? 

ษาณฑ์: แน่นอนว่า ผมสนับสนุนสิ่งนี้จรงิ ๆ  อย่างไม่มเีงื่อนไข อย่างไรก็ตาม เราต้อง

แยกให้ออกระหว่างความคดิเห็นส่วนตัว (Persönlich) กับความคดิเห็นบนฐานความ

จรงิ (Tatsächlich/Faktuell) แม้ว่าสองสิ่งนี้ในหลาย ๆ กรณ ีมันแยกไม่ออก แต่มันก็

ดกีว่าที่เราพยายาม เพราะในฐานะบุคคลสาธารณะ หรอืใช้สื่อสาธารณะเอง ที่การ

แสดง ”ความคดิเห็น” เป็นอะไรที่ง่ายมาก ต้องค�านงึถงึว่า ข้อความที่เราแสดงออก

ไป นอกจากอาจจะเป็นเครื่องมอืที่ใช้เล่นงานตัวพวกเราเองได้แล้ว ยังอาจท�าให้เกดิ

การเข้าใจผิดพลาด ผลกระทบตัวนี้มันใหญ่เกินกว่าจะรับผิดชอบได้ อาจจะน�าไปสู่

เหตุการณ์บานปลาย กรณชีัด ๆ  เช่น ก�าแพงเบอร์ลนิ หรอืเวลาเข้าไปในสังคมบรบิท

อื่น ๆ  ที่ไม่ได้ให้ความส�าคัญกับสทิธพิื้นฐาน หรอืสถานการณ์เรื่องโคโรนาทุกวันนี้ ที่

เต็มไปด้วยข้อมูลปลอม ๆ หรือกึ่งจริง เพราะศิลปินเองก็คือมนุษย์คนหนึ่งที่ต้อง

วิเคราะห์ วิจารณ์ แยกแยะ และรับผิดชอบให้เป็น ในขณะเดียวกันกฏหมายก็ต้อง

ปกป้องด้วย

- exklusiv -
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ด2ี: เชื่อว่าทุกคนม ี“Multitalent” อยู่ในตัวเองหรอืไม่?

ษาณฑ์: ปัญหาของค�าว่า “Talent” นี้คอื มันถูกผูกอยู่กับมาตรฐาน ง่าย ๆ แม้กระทั่ง 

Pen-spinning (กีฬาการปั่นปากกา) ก็ยังม ีWorld Championship ของมัน แล้วก็เกดิแรง

กดดนัเวลาทีเ่ราต้องเปรยีบเทยีบกบัคนอืน่ โดยทีล่มืคดิว่าแต่ละคนกม็าจากพื้นฐานบรบิท

ต่างกัน บางคนไม่มเีวลาซ้อม ไม่มเีงินซื้อ ก็เลยท�าไม่ได้ดกีว่าอกีคน สมัยวัยรุ่นผมอยาก

เป็นนักเขียนเรื่องสั้น ก็พยายามส่งไปตามที่ต่าง ๆ แต่ก็ไม่ได้ตีพิมพ์ ตอนมาเยอรมนีก็

สมัครเรยีนภาพยนตร์ แล้วก็ไม่ตดิ สรุปคอื ผมไม่เก่ง talentlos หรอืยังไง ผมเลยอยาก

ให้หนัมาใช้ค�าว่า “ความสามารถ” เพราะผมเชือ่ว่า ทุกคนมคีวามสามารถอยู่ในตัว เพราะ

มันแปลว่า “คุณท�าได้” และท�าได้ไม่เหมอืนกัน แล้วแต่ละคนก็มรีะดับความอยากท�าต่าง

กัน นักว่ายน�้าระดับนานาชาติที่เล่นเปียโนแจ๊สได้ ก็เพราะเขาอยากว่ายน�้าระดับ

เหรยีญทองนานาชาต ิในขณะที่ก็พอใจกับการเล่นเปียโนให้เพื่อนและคน

รักที่บ้านฟัง แบบนี้ทุกคนท�าได้ และควรท�า พวกเราเป็นเด็กรุ่นใหม่

ที่มโีอกาสมากมายในชวีติ ได้เรยีนรู้ ลองท�า ฉะนัน้จงท�า ส่วนได้

ดไีม่ด ีระดับใหญ่โตแค่ไหน เป็นเรื่องของเวลาและมาตรฐานว่า 

เราใช้มาตรฐานไหนในการวัดว่า สิ่งนี้ด ีสิ่งนัน้ไม่ด ีส่วนตัวผม

เองมองว่า “ใคร ๆ ก็ท�าได้ แต่ท�าอย่างไร และท�าเพื่ออะไร” 

มากกว่า
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ด2ี: un.thai.tled คอืใคร?

ษาณฑ์: เป็นองค์กรเล็ก ๆ อนาคตผมจะท�าให้มันเป็น Kultur-

verein ที่อยากจะรวมคนไทย รวมถงึลูกผสม และคนไทยที่อาจจะ

ไม่ชอบค�าว่า “คนไทย” สักเท่าไหร่ สายครเีอทฟีหรอืวชิาการ (Critical 

Thinking) ให้มาท�างานร่วมกัน พวกเรา ผมกับเพื่อนอกีประมาณสี่ห้าคน เริ่ม

ต้นโปรเจกต์นี้ตัง้แต่ปี 2019 และพยายามผลักอเีวนต์แนว Multidisciplinary / Multimedia 

ออกมา เช่น ปีทีแ่ล้ว พวกเรามคีอนเสร์ิตพร้อมงานศลิปะเล็ก ๆ  อารมณ์ Collective Launch 

และได้เริ่มต้นเทศกาลภาพยนตร์ไทยที่เบอร์ลนิ ที่ปีนี้ก็จะมาอกีในรูป Un.thai.tled Film 

Festival Berlin เพื่อเป็นวาระให้คนจากหลายสาขาได้มารวมพลังกัน ในขณะเดยีวกันก็ได้

วจิารณ์ แสดงจดุยนืทางการเมอืง โดยเฉพาะเรือ่งการเมอืงของคนผวิส ี(People of colour) 

ซึ่งเป็นประเด็นส�าคัญของสังคมเยอรมันในขณะนี้  
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ด2ี: อะไรที่เป็นแรงบันดาลใจให้กลุ่ม un.thai.tled จัดนทิรรศการ“เบื้องหลังครัว เรื่องราว

ของไทยปาร์ค” (Jenseits der Küche, Geschichten aus dem Thai-Park)? 

ษาณฑ์: ทุกอย่างเริ่มต้นจากงานปรญิญาโทของพี่รดิ (อทิธฤิทธิ์ หทัยรัตนา) ที่เป็นรูปสเก็ตช์ รูป

ร้านต่าง ๆ ในไทยปาร์ค ประมาณยี่สบิร้าน ซึ่งตัง้อยู่บนโต๊ะพับเล็ก ๆ บนพื้น ในนทิรรรศการพ

วกเรา และหนังสือที่เกิดจากการค้นคว้าหาข้อมูลจ�านวนมาก เขาอยากพัฒนาต่อยอดเป็น

นทิรรศการ กเ็ลยมทีมีรุน่แรก (พีณ่ฐั พีเ่นตร โรสาลยีา) เข้ามาคน้คว้าเรือ่งไทยปารค์ต่อ จนกระทัง่

พพิธิภัณฑ์เขต (Bezirksmuseum Charlottenburg-Wilmersdorf) เขาสนใจ ตดิต่อให้ทุกคนไปท�า 

Workshop เพื่อเขาจะเป็นเจ้าภาพด้านสถานที่ให้ สุดท้ายเขาก็เลอืกผมเป็นภัณฑารักษ์ (Kurator) 

เอาไว้ช่วยบรหิาร ช่วยประสานงานระหว่างพพิธิภณัฑ์กบัศลิปิน มนัเลยตกมาเป็นงานของ un.thai.

tled เพราะผมดแูลกลุม่นี้อยู่ 

มันก็เป็นวาระโอกาสที่ด ี

แม้แต่กับตัวผมเองในการ

ท�าความ “เข้าใจ” ความเป็น

คนไทยย้ายถิน่ให้มากขึ้น ทัง้

ในการเข้าใจไทยปาร์คและ

เข้าใจตวัผมเองด้วย ส�าหรบั

ผมค�าว่า “คนไทยพลัดถิ่น” 

ใช้อธบิายปรากฏการณ์นี้ได้

ดกีว่าค�าว่า “คนไทย” เพราะ

คนไทยทีน่ีเ่องกไ็ม่ใช่แค่ “คน

ไทย” เขาคอืคนทีเ่กดิทีเ่มอืง

ไทย แต่ได้ซึมซับสิ่งต่าง ๆ 

แม้กระทั่งวัฒนธรรมพุทธ 

อสีาน ลาว กัมพูชา จนกระทั่งเยอรมัน ยุโรป ครสิเตยีน และกลายเป็นลูกผสมของทุกสิ่งทุกอย่าง 

ผมมองเห็นไทยปาร์คไม่ใช่แค่ “สวนของคนไทย” แต่คอื “สวนของคนย้ายถิ่น” ที่เต็มไปด้วยเรื่อง

ราวที่น่าสนใจ ประวัติศาสตร์และปมขัดแย้ง ที่คนภายนอกไม่รู้หรือไม่สามารถเข้าถึง ทั้งเรื่อง

ภาษาและการยึดติดกับค�าว่า “อาหารอร่อยและถูก” ศิลปินที่มาร่วมแสดงงานทุกคนต่างเป็น

ผลผลติของการย้ายถิ่น ทัง้นี้ ในนทิรรศการนี้พวกเราไม่ได้ให้มุมมองของคนใน (Insider)แต่เป็น

ของศลิปิน นักวจิัยที่พูดภาษาไทย เตบิโตในวัฒนธรรมไทย และอาจจะเข้าใจชุมชนไทยปาร์ค ได้

มากกว่าศลิปิน นักวจิัยชาตอิื่น เช่น คนเยอรมันผวิขาว

- exklusiv -
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ด2ี: เรื่องด ีๆ ในต่างแดนที่อยากเล่า?

ษาณฑ์: จะต่อจากเรื่องข้างบนก็ได้ จรงิ ๆ ผมเองก็มปีัญหากับการเป็น “คนไทย” มาตัง้แต่แรก ย้ายมา

ปีแรกไม่ได้พูดภาษาไทยเลย เพราะจะเอาภาษาเยอรมันให้แข็ง ให้คล่อง มชี่วงหนึ่งเจอเพื่อนคนไทยแล้ว

พูดภาษาไทยไม่ออก ไม่คล่องเหมอืนแต่ก่อน เรื่องเขยีนยิ่งแย่ใหญ่ จนกระทั่งผมค่อย ๆ ได้เจอเพื่อนคน

ผิวสี ที่เป็นศิลปินหรือนักกิจกรรมสังคม (Aktivisten) 

ทีท่�าให้ผมเข้าใจว่า การรักและภมูใิจในวฒันธรรมของ

ตัวเอง ไม่ได้ท�าให้เราเป็นชาตินิยม ไม่ได้ท�าให้เราล้า

หลัง ถ้าเราภูมิใจกับสิ่งดี ๆ ภูมิใจกับการเป็นคนต่าง

ชาติ คนย้ายถิ่น ที่อาจจะไม่มีวันพูดภาษาเยอรมันได้

เหมอืนภาษาแม่ แตก่ม็ภีมูหิลงัชวีติทีแ่น่นและล�้าลกึ ไม่

แพ้คนอื่น ๆ ถ้าใครสนใจ แนะน�าให้อ่านเรื่อง “Social 

Capital and Cultural Capital” ในขณะเดยีวกัน เราก็

ต้องรู้จักพัฒนา ดัดแปลง รู้ว่า โลกเปลี่ยนไปอย่างไร 

เพือ่วางตวัทางการเมอืงให้ถูก และพัฒนาสิง่ทีเ่ราท�าได้

ให้ได้ดีขึ้น ตอบสนองกับความต้องการในสังคมและ

ความต้องการของตัวเองได้มากขึ้น โปรเจกต์ un.thai.tled นี้เองที่ท�าให้ผมค่อย ๆ ยอมรับการที่ได้เกดิใน

เมอืงไทย ขณะเดยีวกันก็ค่อย ๆ พัฒนา ยกระดับ วเิคราะห์วจิารณ์ ความเป็นไทยไปในตัว บอกได้ว่า มา

ถงึจุดนี้ได้ก็เพราะการวิ่งหนอีอกจาก Comfort Zone ที่เมอืงไทย มันท�าให้เราเห็นโลก Global กว้างกว่า 

และเห็นเมอืงไทยในมุมที่ลกึและเป็นส่วนตัวมากขึ้น

นทิรรศการ “เบือ้งหลังครวั เรื่องราวของไทยปาร์ค” 

(Jenseits der Küche, Geschichten aus dem Thai-

Park) จัดแสดง ณ Museum Charlottenburg-Wil-

mersdorf in der Villa Oppenheim (Bezirksmuseum 

Charlottenburg-Wilmersdorf), Schloßstr. 55 / 

Otto-Grüneberge-Weg, 14059 Berlin ตั้งแต่วันที่ 10 

มนีาคม-5 กรกฎาคม 2563 

ดูรายละเอยีดได้ที่ www.villa-oppenheim-berlin.de
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http://www.villa-oppenheim-berlin.de
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นติยสารด ีเกดิขึ้นมาด้วยความเห็นพ้องต้องกันของกลุ่มคนไทยในเยอรมนกีลุ่มเล็ก ๆ  ที่ต้องการผลติสื่อเชงิคุณภาพ น�า

เสนออาหารสมอง ทัง้สาระ บันเทงิ และสิ่งละอันพันละน้อย ที่คาดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน หลากเพศหลายวัยใน

เยอรมน ี

นติยสารด ีหรอื D-magazin เปิดตัวฉบับปฐมฤกษ์ โดยถอืเอาฤกษ์ดวีันปีใหม่ของไทย คอื วันสงกรานต์ ปี 2010 (พ.ศ. 

2553) เป็นวันเปิดตัวนติยสาร 5 ปี ต่อมา คณะท�างานถอืเอาฤกษ์วันสิ้นสุดปี 2014 (พ.ศ. 2557) เป็นการอ�าลาจากรูป

แบบที่เคยพมิพ์เป็นเล่ม รวมทัง้สิ้น 20 ฉบับ

3 ปีต่อมา (ปี 2017 พ.ศ. 2560) นติยสารด ีกลับมาอกีครัง้ในรูปแบบนติยสารออนไลน์ และในปีนี้ 2020 (พ.ศ. 2563) 

คณะท�างานเห็นพ้องกันว่า ควรที่จะปิดตัว นติยสารด ีอย่างถาวร ส่วนหนึ่ง อาจด้วยว่า คณะท�างานมาถงึจุดอิ่มตัวของ

การผลตินติยสารด ีอกีประการหนึ่ง ด้วยสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป รูปแบบนติยสาร อาจจะไม่ตอบสนองกับความต้องการ

บรโิภคข้อมูล ที่ผันเปลี่ยนอย่างรวดเร็วในโลกดจิดิอลปัจจุบัน ฉบับนี้ ฉบับที่ 30/ 2020 จงึเป็นฉบับสุดท้ายของนติยสารดี

อย่างไรกต็าม แม้นว่าในวนันี้ นติยสารด ีจะปิดตวัลง แต่คณะท�างานซึง่กค็อืส่วนหนึง่ของสมาคมเครอืข่ายคนไทยในต่าง

แดน ประเทศเยอรมน ีและสวติเซอร์แลนด์ เห็นว่า การน�าเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ส�าหรับการด�ารงชวีติในต่างประเทศ

ของคนไทย การสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับคนไทยในต่างประเทศ ยังคงมคีวามส�าคัญ และเป็นเรื่องจ�าเป็น คณะท�างานจงึ

จะสานต่อเจตนารมย์ และจะยังคงท�าหน้าที่ผลติสื่อคุณภาพ เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับชุมชน และคน

ไทยในต่างประเทศ ในรูปแบบต่าง ๆ ณ วันนี้ที่คณะท�างานคดิไว้ คอืในรูปแบบ

• คู่มอืต่าง ๆ

• E-bookรวมเล่มบทความของนักเขยีนประจ�านติยสารดี

• คลังข้อมูลงานเขยีนของสมาคมเครอืข่ายคนไทยในต่างแดน ประเทศเยอรมน ีและสวติเซอร์แลนด์

• คลังข้อมูลเกี่ยวกับงานเพื่อการพัฒนาศักยภาพคนไทยในต่างประเทศ

แม้นว่า นติยสารด ีจะปิดตัวลงแล้ว แต่เว็ปไซต์ของนติยสารด ีจะยังคงอยู่ ปรับเป็นแหล่งรวบรวมผลงานต่าง ๆ  ดังกล่าว

ข้างต้น ให้เป็นเสมอืนห้องเรยีนรู้ ท�าความเข้าใจเกี่ยวกับคนไทยในต่างประเทศ รวมทัง้ยังรวบรวมนติยสารด ีทุกฉบับไว้ให้

ผู้สนใจได้เข้ามาอ่าน

คณะท�างาน นิตยสารดี ขอขอบคุณผู้อ่านทุกท่านที่ให้ความสนใจตลอดมา และหวังว่า ทุกท่านจะติดตามการท�างาน 

และให้ความสนใจต่อผลงานของคณะท�างานในอนาคต ใน www.d.magazine.de และ www.n-t-overseas.de

แล้วก็ถึงเวลาที่จะลากัน

พัทยา เรอืนแก้ว 

ในนามคณะท�างานนติยสารดี

http://www.d.magazine.de
http:// www.n-t-overseas.de
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