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เกือบจะ 3 ปีแล้วนะคะที่เราไม่ได้พบปะกันทางตัวอักษรอย่างเป็นทางการ
(คือพบกันในฉบับนิตยสาร) ตั้งแต่นิตยสารดีปิดตัวลงเมื่อธันวาคม 2557
(2014) แม้นว่าเราจะมีเพจของ D-magazin ก็ตาม
หลังจากที่ปิดตัวลงก็มีมิตรรักแฟนเพลงถามหากันมาเนือง ๆ ว่า เสียดาย
น่าจะกลับมาทำ�นิตยสารดีอก
ี คณะทำ�งานเองก็เคยคิดกันว่า อาจจะกลับมาทำ�
เป็นนิตยสารออนไลน์ ทีอ
่ าจจะสะดวกและประหยัดกว่า ก็คด
ิ กันไปกันมา ยังไม่
ได้โอกาสเหมาะเจาะเสียที ต้นปีทผ
ี่ า่ นมา (2560) สมาคมเครือข่ายคนไทยในต่าง
แดน (ที่รับผิดชอบการผลิตนิตยสารดี ก็คณะผู้จัดทำ�แหละค่ะ) ได้ลองเขียน
โครงการขอทุนสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดการสวัสดิการสังคม แต่
การขอทุนก็ไม่ใช่วา่ จะได้ 100% ต้องมีวด
ั ดวงกันบ้าง และคิดกันว่า หากได้รบ
ั
ทุนสนับสนุนก็จะกลับมาทำ�นิตยสารดีอก
ี และจะเป็นในรูปแบบนิตยสารออนไลน์
ท่านผู้อ่านคงจะเดาได้นะคะว่า ผลการพิจารณาเรื่องทุนเป็นอย่างไร เพราะวัน
นี้เราได้กลับมาพบกันอีก เป็น ดี รีเทอร์น ในรูปแบบนิตยสารดีออนไลน์ แถม
คณะผูจ
้ ด
ั ทำ�ยังเพิม
่ คณะทำ�งานจากประเทศเพือ
่ นบ้านคือสวิตเซอร์แลนด์ดว้ ย
ฉบับที่ท่านกำ�ลังอ่านอยู่นี้เป็นฉบับที่ 1 ของ ดีออนไลน์ หากนับต่อเนื่องก็จะ
เป็น ฉบับที่ 21/2017 ค่ะ เราตั้งประเด็นหลักว่า ดี รีเทอร์น ด็อพเพิล ดี จะ
เป็นอย่างไร ไปอ่านบทความหลักกันเลยค่ะ
นอกจากบทความหลักทีเ่ ล่าเรือ
่ งราวการกลับมาของ ดีมาก แล้ว ดีมาก ฉบับ
นีน
้ ำ�เสนอความคิดเห็นทีน
่ า่ สนใจเกีย
่ วกับคนไทยในต่างประเทศ ในทัศนะของผู้
ทีท
่ ำ�งานในประเทศไทย และในต่างประเทศ ถือเป็นสองความเห็นดี ๆ ในประเด็น
เดียวกัน เป็นด็อพเพิล ดี และทีจ
่ ะขาดเสียไม่ได้กค
็ งจะเป็นประเด็นเรือ
่ งกฎหมาย
ดีมาก ชวนอ่านความเกีย
่ วข้องของการเป็นบุคคลล้มละลายกันหนังสือเดินทาง
นอกจากนี้ในฉบับนี้ยังเพิ่มประเด็นกฎหมายครอบครัวของประเทศสวิตเซอร์
แลนด์ด้วย ซึ่งจะเป็นคอลัมน์ประจำ�สำ�หรับดีมากออนไลน์ต่อไป
ในนามกองบรรณาธิการดิฉันหวังว่า การกลับมาครั้งนี้ของนิตยสารดี
ออนไลน์ จะได้รับการต้อนรับจากท่านผู้อ่านเหมือนที่ผ่านมา และหากท่านมี
คำ�แนะนำ�ใด ๆ กองบก.ยินดีน้อมรับด้วยความยินดี พบกันใหม่ในฉบับที่ 2
เดือนธันวาคม นี้ค่ะ

บอกกล่าว

สวัสดีค่ะท่านผู้อ่านนิตยสารดี

สารบัญ
สิทธิและกฏหมาย
2 หนังสือเดินทาง กับ บุคคลล้มละลาย
5 ความรูท้ วั่ ไปเกีย
่ วกับกฏหมายครอบครัว
บันเทิง/ท่องเที่ยว
8 อักษรไทยวิจิตร
12 นิราศลิสบอน
สังคม
19 เอ็นริเล่
ครอบครัวและเด็ก
22 โรคซึมเศร้าในเด็ก
25 อยู่เยอรมนี
ทั่วไป
28 มุ่งอนาคต ความคุมตัวเองกันเถอะ
การศึกษา
31 คลินิกภาษาไทย
สุขภาพ
33 คีเลชั่นบำ�บัด
บทความหลักประจำ�เล่ม
36 Doppel-ดี
สัมภาษณ์พิเศษ
40 คนไทยและชุมชนไทยในต่างประเทศ
ในมุมมองของนักการทูต
43 ทำ�ความรู้จักกับพม

พัทยา เรือนแก้ว
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หนังสือเดินทาง กับ บุคคลล้มละลาย
โดย พัทยา เรือนแก้ว

“หนังสือเดินทางของสมหญิงกำ�ลังจะ
หมดอายุในอีกไม่กี่วันนี้ สมหญิงไปขอ
ทำ � หนั ง สื อ เดิ น ทางเล่ ม ใหม่ ไ ว้ กั บ สถาน
เอกอัครราชทูต วันนีไ้ ปรษณียน
์ �ำ จดหมาย
มาส่ง ผู้ส่งคือสถานเอกอัครราชทูต แต่ใน
ซองไม่มีหนังสือเดินทาง มีเพียงหนังสือ
แจ้งว่า ไม่สามารถทำ�หนังสือเดินทางให้ได้
เนื่องจากสมหญิงถูกศาล (ล้มละลายของ
ไทย) สัง่ เป็นบุคคลล้มละลาย (ตามกฎหมาย
ไทย) สมหญิงเกือบล้มทั้งยืน การเป็นคน
ต่างชาติ ไม่มีหนังสือเดินทาง ก็หมายถึง
ไม่มีสิทธิพำ�นัก เพราะสิทธิพำ�นักติดอยู่กับ
หนังสือเดินทาง เมื่อเป็นเช่นนี้ สถานะของ
สมหญิงก็ก�้ำ กึง่ กับผูท้ พ
ี่ �ำ นักอยูอ
่ ย่างไม่ถกู
ต้องตามกฎหมาย”
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เรื่องราวของสมหญิงเป็นเรื่องจริง และเกิดขึ้น การเป็นบุคคลล้มละลายเกีย่ วอะไรกับการทีไ่ ม่สามารถ
กับคนไทยจำ�นวนไม่น้อยในต่างประเทศ มาดูกันว่า ทำ�หนังสือเดินทางได้
เมื่อเป็นบุคคลล้มละลายแล้ว ตามพระราชบัญญัติ
เหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร และเมื่อเกิดขึ้น
แล้วควรที่จะทำ�อย่างไร
ล้มละลายไม่สามารถทำ�นิติกรรมใด ๆ ได้ เพราะมี
หนีส้ นิ ล้นพ้นตัว เกินกว่า 1,000,000 บาท รวมทัง้ ไม่
อยู่ต่างประเทศกลายเป็นบุคคลล้มละลายได้อย่างไร สามารถกระทำ�การทีเ่ กีย่ วกับนิตกิ รรมสัญญาใด ๆ ได้
คนไทยหลาย ๆ คน อาจเป็นเหมือนสมหญิงที่เคย ทัง้ สิน้ นอกจากนีล้ กู หนีจ้ ะออกไปนอกราชอาณาจักร
ซือ
้ บ้าน หรือค้�ำ ประกันการซือ
้ บ้าน หรือค้�ำ ประกันอะไร ไม่ได้ เว้นแต่ศาลหรือเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์จะออก
สักอย่างหนึ่ง นั่นคือมีหนี้สิน ทั้งจากการที่ตนเองก่อ หนังสืออนุญาต ทั้งนี้เป็นไปตามมาตรา 67(3) แห่ง
เอง หรือไปค้�ำ ประกันใครไว้ แล้ววันดีคนื ดีกเ็ ดินทางมา
พำ�นักอยู่ในเยอรมนี หรือประเทศอื่น ๆ ก่อนเดินทาง “ ใ น ก ร ณี ที่ ไ ม่ ส า ม า ร ถ ทำ �
มาก็ไม่ได้จด
ั การอะไรกับเรือ
่ งนี้ หรือบางคนอาจจะหนี หนั ง สื อ เดิ น ทางใหม่ ไ ด้ ก็ เ ช่ น กั น
หนีส้ นิ เหล่านีม้ าด้วยก็เป็นได้ หรืออาจคิดเพียงว่า บ้าน
่ า่ มีปญ
ั หา
หากขาดส่ง ทางธนาคาร (เนือ
่ งจากบ้านมักจะถูกนำ�ไป ต้องไปแจ้งกับเจ้าหน้าทีว
เข้าธนาคารเพือ
่ ขอยืมเงินมาซือ
้ ) หรือเจ้าหนีก้ ค็ งจะมา เรือ
่ งการทำ�หนังสือเดินทาง ชีแ้ จง
ยึดเอาไปเฉย ๆ แล้วเรื่องก็จบกันไปเอง

เมือ
่ ไม่ได้หนังสือเดินทางเล่มใหม่จะต้องทำ�อย่างไรถึง
จะพำ�นักอยู่ในเยอรมนีต่อได้
ปกติแล้ว เมื่อได้หนังสือเดินทางเล่มใหม่ สิ่งที่
ต้องทำ�คือไปพบเจ้าหน้าที่สำ�นักงานว่าด้วยกิจการ
คนต่างชาติ (Ausländeramt) เพื่อที่จะทำ�เรื่องสิทธิ
พำ�นัก แม้ว่าจะถือสิทธิพำ�นักที่เรียกว่า สิทธิให้ตั้ง
ถิ่นฐาน (Niederlassungserlaubnis) ซึ่งไม่จำ�กัด
อายุก็ตาม ทั้งนี้เพราะในบัตรสิทธิพำ�นักจะระบุชัดเจน
ว่า ให้ไว้กับผู้ถือหนังสือเดินทางหมายเลขอะไร ใน
กรณีที่ไม่สามารถทำ�หนังสือเดินทางใหม่ได้ก็เช่นกัน
ต้องไปแจ้งกับเจ้าหน้าที่ฯ ดังกล่าวว่า มีปัญหาเรื่อง
การทำ�หนังสือเดินทาง ชี้แจงเหตุผลให้ชัดเจน จาก
ประสบการณ์ของสมหญิง และคนไทยหลาย ๆ คน
เจ้าหน้าทีฯ่ เข้าใจถึงปัญหา และแจ้งว่า ขอให้ไปจัดการ
กับปัญหาเหล่านี้ และเมื่อได้หนังสือเดินทางเล่มใหม่
แล้ว ให้มาติดต่ออีกครั้ง

กรณีที่เกิดปัญหาเพราะเรื่องไม่ได้จบเพียงนั้น เมื่อ
หนี้สินเพิ่มพูนด้วยดอกเบี้ยที่สะสมแรมปี หนี้สินไม่ถึง
ล้านบาทเมือ
่ ตอนเริม
่ ต้น กลายเป็น 2-3 ล้าน ธนาคาร
หรือเจ้าหนีน
้ �ำ เรือ
่ งฟ้องร้องต่อศาลขอให้สงั่ ให้ลก
ู หนี้
เช่น สมหญิงกลายเป็นบุคคลล้มละลาย ทัง้ นีด
้ ว้ ยหวัง
ว่าจะสามารถนำ�ทรัพย์สินของลูกหนี้อย่างสมหญิง
มาใช้หนี้ได้ การฟ้องร้องก็กระทำ�ที่ประเทศไทย อาจมี
หมายศาลส่งไปถึงบ้าน เช่น กรณีสมหญิง แต่ญาติ
พี่น้องบอกว่า อยู่ต่างประเทศ ไม่เป็นไร ไม่ไปศาล ไม่
ต้องไปทำ�อะไร เดีย๋ วเรือ
่ งราวก็เงียบไปเอง เมือ
่ เป็นเช่น
นี้ ศาลก็พิจารณารับฟังเพียงฝ่ายโจทก์ และตัดสินให้
สมหญิงเป็นบุคคลล้มละลาย

สิง่ ทีพ
่ งึ กระทำ�อีกอย่างคือ เมือ
่ ไปพบเจ้าหน้าทีฯ่ แจ้ง
ปัญหาแล้ว ควรทีข่ อหนังสือรับรองจากเจ้าหน้าทีฯ่ ว่า
เราสามารถทีจ่ ะพำ�นักอยูไ่ ด้ และควรทีจ่ ะลองขอหนังสือ
แทนหนังสือเดินทางสำ�หรับชาวต่างชาติทพ
ี่ �ำ นักอยูใ่ น
เยอรมนี ซึ่งหนังสือแทนฯ นี้ทางการเยอรมันจะออก
ให้ในบางกรณีแก่ผทู้ ไี่ ม่สามารถทำ�หนังสือเดินทางของ
ประเทศตนได้ เนื่องจากสาเหตุสุดวิสัย (Passersatz
für Ausländer in Deutschland, der nachweislich
einen ausländischen Pass nicht in zumutbarer
Weise erlangen kann) แต่การทีจ่ ะได้หรือไม่นนั้ ก็ขนึ้
อยู่กับดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ฯ การได้หนังสือแทน
หนังสือเดินทางนีจ้ ะทำ�ให้สามารถเดินทางไปไหนมาไหนได้

เหตุผลให้ชัดเจน”

พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 การจะออก
ไปนอกประเทศจึงต้องมาขออนุญาตเจ้าพนักงาน
พิทักษ์ทรัพย์ กรมบังคับคดี หรือสำ�นักงานบังคับ
คดีประจำ�จังหวัดที่ดำ�เนินเรื่องคดีล้มละลายของ
ลูกหนี้อยู่ เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของไทยถึงจะ
อนุญาตให้เดินทางออกนอกประเทศได้ ดังนั้นการ
ออกหนังสือเดินทางใหม่เนือ
่ งจากหนังสือเดินทางเก่า
หมดอายุ สถานเอกอัครราชทูตไทยในต่างประเทศจึง
กระทำ�ไม่ได้ เพราะต้องได้รับอนุญาตในการให้อยู่ต่าง
ประเทศจากเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์กอ
่ น เมือ
่ ยังไม่ได้
รับอนุญาต กระทรวงต่างประเทศจึงไม่สามารถออก
หนังสือเดินทางใหม่ให้ได้
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ทำ�อย่างไรจึงจะสามารถทำ�หนังสือเดินทางได้
จากประสบการณ์ของสมหญิง และคนไทยคนอื่น ๆ
พอสรุปสิ่งที่ควรกระทำ�ในกรณีนี้ดังนี้
1. ขอ CI (certification of identity) หรือหนังสือ
แสดงตัวเพื่อเดินทางกลับประเทศไทย ขอได้จาก
สถานเอกอัครราชทูตไทย หรือ สถานกงสุลใหญ่
ในประเทศที่ตนพำ�นักอยู่
2. เมือ
่ ถึงประเทศไทยให้ไปติดต่อกรมบังคับคดี ติดต่อ
เจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ทดี่ แู ลคดี ชีแ้ จงเรือ่ งราวว่า
ตนเองอยูต
่ า่ งประเทศจำ�เป็นต้องมีหนังสือเดินทาง
ปรึกษาหารือ ขอคำ�แนะนำ� และแนววิธปี ฏิบต
ั ิ ในการ
ขออนุญาตเดินทางออกนอกประเทศ ทั้งนี้ดังที่ได้
กล่าวไปแล้ว บุคคลล้มละลายจะออกนอกประเทศได้
ต่อเมือ
่ ศาลหรือเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์อนุญาต
เป็นลายลักษณ์อักษร
วิธีปฏิบัติก็คือ ยื่นคำ�ร้อง (ตามแบบฟอร์ม) ต่อ
เจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ แสดงเหตุจ�ำ เป็นทีจ่ ะต้อง
เดินทางออกนอกประเทศ โดยแจ้งรายละเอียดว่า
จะไปประเทศใด ในเวลาใด ไปทำ�อะไร กำ�หนดกลับ
เมื่อใด ซึ่งอาจหารือกับเจ้าพนักงานฯถึงการเขียน
เหตุผลว่า ควรเป็นเช่นไรก็ได้
เจ้าพนักงานฯ จะพิจารณา เมื่อเจ้าพนักงานฯ
อนุญาตให้เดินทางออกนอกประเทศ ก็จะออก
หนังสืออนุญาตให้
3. นำ�หนังสืออนุญาตให้เดินทางออกนอกประเทศที่
เจ้าพนักงานฯ ออกให้ไปยื่นที่กองหนังสือเดินทาง
เพื่อขอทำ�หนังสือเดินทาง
4. ในบางกรณี เจ้าพนักงานฯ อาจจะขอให้อยู่ในไทย
ก่อนเพื่อไปแถลงต่อศาล ในกรณีนี้อาจจะรอเพื่อ
ขึ้นศาล หรืออาจจะเดินทางกลับมาก่อน แล้วกลับ
ไปประเทศไทยอีกครั้งเพื่อขึ้นศาล

5. สิง่ ทีค
่ วรคำ�นึงอีกประการก็คอ
ื การอนุญาตให้ออก จะรู้ได้อย่างไรว่าปลดล้มละลายแล้ว

นอกประเทศนัน้ เป็นการอนุญาตชัว่ คราว นัน่ คือควร
ดูดว้ ยว่าอนุญาตเป็นระยะเวลานานเท่าไร เมือ
่ ครบ
ควรที่จะกลับไปรายงานตัว แล้วขออนุญาตใหม่
6. เมือ
่ ครบอายุความก็จะพ้นสภาพการเป็นบุคคลล้ม
ละลาย

“ปกติบุคคลธรรมดาจะปลดจาก
การล้มละลายเมื่อครบ 3 ปี นับ
แต่ศาลพิพากษาให้ล้มละลาย แต่
มีบางกรณีอาจขยายได้เป็น 5 ปี
หรือ 10 ปี”

เมื่อครบ 3 ปี เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะดำ�เนิน
การประกาศแจ้งปลดจากการล้มละลายให้ เมื่อมีการ
ประกาศปลดลูกหนี้จากการล้มละลายแล้วจะประกาศ
คำ�สั่งในราชกิจจานุเบกษา แต่เนื่องจากสำ�นวนมี
จำ�นวนมาก ดังนัน
้ หากคดีครบอายุความ ควรติดต่อ
เจ้าพนักงานพิทก
ั ษ์ทรัพย์เพือ
่ ขอให้ด�ำ เนินการให้ รวม
ทั้งสามารถติดต่อเจ้าพนักงานฯขอคัดถ่ายประกาศ
ปลดลูกหนี้จากการล้มละลายได้

ข้อมูลข้างต้นส่วนใหญ่รวบรวมมาจากข้อมูลของ
กรมบังคับคดี และประสบการณ์ของคนไทยทีถ
่ ก
ู ศาล
สัง่ เป็นบุคคลล้มละลาย ข้อมูลข้างต้นจึงเป็นข้อมูลและ
วิธป
ี ฏิบต
ั โิ ดยรวม ในแต่ละบุคคลอาจจะมีรายละเอียด
แตกต่างกันออกไป เมื่อประสบปัญหาดังกล่าวควรที่
การเป็นบุคคลล้มละลาย จะมีอายุความกีป
่ ี ถึงจะหลุด จะหารือ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ที่ดูแลคดี ซึ่งจาก
จากการเป็นบุคคลล้มละลาย พ้นกำ�หนดแล้วเจ้าหนี้ ประสบการณ์ของหลายคนกล่าวว่า เจ้าพนักงานฯเป็น
มิตร และให้คำ�แนะนำ� รวมทั้งช่วยเหลืออย่างดี
สามารถสืบทรัพย์ได้ในภายหลัง จะยึดได้หรือไม่
ปกติบุคคลธรรมดาจะปลดจากการล้มละลายเมื่อ
ครบ 3 ปี นับแต่ศาลพิพากษาให้ล้มละลาย แต่มีบาง
กรณีอาจขยายได้เป็น 5 ปี หรือ 10 ปี นอกจากนี้
ถ้าลูกหนี้ไม่ให้ความร่วมมือในการรวบรวมทรัพย์สิน
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์สามารถยื่นคำ�ขอต่อศาล
ให้สั่งหยุดนับระยะเวลาการปลดจากการล้มละลายได้
อีก แต่ทงั้ นีศ้ าลจะสัง่ หยุดนับระยะเวลากีค่ รัง้ ก็ได้แต่ไม่
เกิน 2 ปี (ตามพระราชบัญญัติล้มละลายฉบับล่าสุด
แหล่งข้อมูล
มาตรา 67/1,81/1-81/4) ถ้าปลดจากล้มละลายแล้ว
www.led.go.th/
ลูกหนี้มีอำ�นาจจัดการทรัพย์สินของตนเองได้ แต่เจ้า
test.led.go.th/faqn/
พนักงานพิทักษ์ทรัพย์ยังมีอำ�นาจรวบรวมทรัพย์สิน
www.consular.go.th/main/th/faq/
ของลูกหนี้ที่มีอยู่ก่อน หรือได้มาในระหว่างล้มละลาย
www.humanrights.ago.go.th/forum/
(แม้จะเพิ่งสืบทรัพย์เจอภายหลังก็ได้)
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ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฏหมายครอบครัว ตอนที่ 1
เมือ
่ มาอยูเ่ ป็นครอบครัวเดียวกันในสวิตเซอร์แลนด์
โดย ศักดา บัวลอย

จากการจัดบรรยายเรือ
่ ง “ความรูท้ วั่ ไปเกีย่ วกับกฎหมายครอบครัว”
ที่ Kirchgemeinde Stadt-Thun, Frutigenstasse 22,
CH-3600 Thun เมื่อวันเสาร์ท่ี 26 สิงหาคม 2017 มีผู้
สนใจจากหลายรัฐของประเทศสวิตฯ เข้าฟังการบรรยาย ซึ่งนับ
ว่าประสบผลสำ�เร็จเป็นอย่างดี ผมในฐานะวิทยากรได้นำ�ความรู้
และประสบการณ์จากการทำ�งานเป็นล่ามภาษาเยอรมัน-ไทยให้แก่
หน่วยงานราชการต่าง ๆ ในประเทศสวิตฯ มาใช้ในการให้ข้อมูล
และตอบคำ�ถามแก่ผู้เข้าฟังฯ เนื่องจากผมทราบถึงปัญหาหลาก
หลายของคูส
่ มรสชาวไทยกับชาวสวิส รวมถึงผูท
้ จ
ี่ ดทะเบียนเป็น
“คูช่ วี ต
ิ ” ระหว่างบุคคลเพศเดียวกัน ปัญหาส่วนหนึง่ ทีพ
่ บคือ ยัง
มีคส
ู่ มรสชาวไทยอีกเป็นจำ�นวนมาก ทีไ่ ม่ทราบถึงสิทธิของตนเอง
อันพึงมีตามกฏหมาย จึงเป็นสาเหตุที่ทำ�ให้เสียซึ่งสิทธิประโยชน์
นั้นไปอย่างน่าเสียดาย

จากเสียงตอบรับเป็นอย่างดีของผู้เข้าฟังการบรรยาย
ทำ�ให้ผมเห็นว่า ข้อมูลด้านกฏหมายครอบครัวนั้นควรได้
รับการเผยแพร่ออกไปให้หลายๆท่านทีไ่ ม่ได้เข้าฟังฯได้อา่ น
ได้เข้าใจด้วย จึงนำ�กฏหมายครอบครัวมาเขียนเป็นตอน ๆ
ให้ท่านได้อ่านกันที่นี่ครับ
เมื่อมาอยู่เป็นครอบครัวเดียวกันในสวิตฯ
ตามประมวลกฏหมายแพ่งประเทศสวิตฯ เรื่องการ
สมรสข้ามชาติ และวัฒนธรรมในประวัติศาสตร์ประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์นั้นไม่ใช่เรื่องใหม่แต่อย่างใด เรื่องการ
สมรสข้ามชาติ และวัฒนธรรมมีมาตัง้ แต่ยค
ุ อดีตกาล จน
กระทั่งถึงยุคโลกไร้พรมแดนเช่นในปัจจุบัน
ในยุคกลาง (500 bzw. 600 n. Chr.) จนถึงปี ค.ศ.
1850 การสมรสข้ามศาสนา1นัน
้ ไม่สามารถกระทำ�ได้ การ
จดทะเบียนสมรสตามกฏหมายแพ่ง2นั้น เริ่มมีขึ้นเมื่อ ปี
1875 และใช้เวลาอีกร้อยกว่าปีจึงมีการออกกฏหมาย
ด้านสิทธิความเสมอภาคระหว่างหญิง และชาย3 ซึ่งมีผล
บังคับใช้ตั้งแต่ปี 1981 เป็นต้นมา จะเห็นได้ว่า เรื่องของ
สิทธิตา่ ง ๆ ระหว่างคูส
่ มรส (ในทีน
่ รี้ วมถึง “การจดทะเบียน
1 อ้างอิง Historische Lexikon der Schweiz; www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D25621.php
2 อ้างอิง Historische Lexikon der Schweiz; www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D9608.php
3 อ้างอิง www.edi.admin.ch/edi/de/home/themen/gleichstellung/
กฏหมาย“การจดทะเบียนคู่ชีวิต” ระหว่างบุคลเพศเดียวกัน (eingetragene Partnerschaft Abkürzung
PartG) ประเทศสวิตฯ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1.01.2007
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คูช่ วี ต
ิ ”4 ระหว่างบุคลเพศเดียวกันด้วย (eingetragene ณ วันจดทะเบียนสมรส นายทะเบียนจะอ่านมาตรา
Partnerschaft) ได้มีการเปลี่ยนแปลง และเพิ่มสิทธิ กฏหมายแพ่ง มาตรา159 (ZGB Art. 159) แก่คู่จด
ต่าง ๆ ตามกฏหมายเรื่อยมาตามกาลเวลา และยุคสมัย ทะเบียนสมรส เพือ
่ ให้รบ
ั ทราบถึงผลของการจดทะเบียน
สมรส ต่อหน้าพยานทัง้ สอง(และแขกรับเชิญ) ทีร่ ะบุถงึ
การจดทะเบียนสมรสในประเทศสวิตเซอร์แลนด์น้ัน ความสัมพันธ์ฉน
ั ท์สามีภรรยาหลังจากจดทะเบียนสมรส
ทำ�ได้โดยไม่จำ�เป็นต้องมีสญ
ั ญาหมัน
้ ก่อน (Verlobung) ว่า ทัง้ คูม
่ ห
ี น้าทีต
่ อ
้ งดูแลความผาสุขของกันและกัน และ
การหมัน
้ นัน
้ ไม่สามารถนำ�เป็นมาคำ�ฟ้องร้องต่อศาลเพือ
่ ดูแลบุตรร่วมกัน ตลอดทั้งต้องซื่อสัตย์ และช่วยเหลือ
บังคับให้อีกฝ่ายจดทะเบียนสมรสได้ แต่ละฝ่ายมีสิทธิ์ อุปการะเลี้ยงดูซึ่งกันและกัน และสำ�หรับคู่สมรสชาว
ขอถอนการหมั้นหมายได้ ตามกฏหมาย บุคคลผู้บรรลุ ต่างชาติหลังจากจดทะเบียนสมรสแล้ว พึงได้รับสิทธิ
นิตภ
ิ าวะ5 แล้วทัง้ สองคน สามารถยืน
่ ความจำ�นงขอจด พำ�นักอยู่ในประเทศสวิตฯ ตามคู่สมรส11 รวมถึงสิทธิ
ทะเบียนสมรสได้ที่สำ�นักงานทะเบียนราษฏร ในเขตท้อง และหน้าที่ต่าง ๆ ซึ่งบัญญัติไว้ในประมวลกฏหมายคน
ที่อำ�เภอใกล้บ้านของฝ่ายชาย หรือฝ่ายหญิงก็ได้ เมื่อ ต่างด้าว (Ausländergesetz, AuG) นอกเหนือจาก
เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสาร และตรวจสอบความถูกต้อง6 ประมวลกฏหมายแพ่งที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น
แล้ว ก็จะเชิญทั้งคู่มาแสดงตนต่อหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อ
เตรียมการจดทะเบียนสมรส (Ehevorbereitung)
เมือ
่ มาอยูเ่ ป็นครอบครัวเดียวกันแล้ว คูส
่ มรสมีอส
ิ ระ
โดยการให้กรอกแบบฟอร์มด้วยตนเอง รวมทั้งตอบ ในการเลือกดำ�เนินชีวิตครอบครัว แต่ทั้งนี้ก็ต้องไม่ขัด
คำ�ถามกับเจ้าหน้าที่ เพื่อยืนยันถึงความประสงค์อีก ต่อกฏหมายของประเทศสวิตฯ ตลอดทั้งความผาสุก
ครั้ง ถ้าหากไม่มีสิ่งใดติดขัดตามเงื่อนไขของการจด ของครอบครัวระหว่างคู่สมรส นอกเหนือจากนี้ทั้ง
ทะเบียนสมรส7 เจ้าหน้าที่ก็จะนัดวันจดทะเบียนสมรส คู่มีสิทธิ และหน้าที่ ที่ต้องตัดสินใจร่วมกันในหลาย ๆ
(zivilstandsamtliche Trauung) ต่อไป โดยต้อง เรื่อง ในที่นี้ขอกล่าวถึงเรื่องสิทธิ และหน้าที่สำ�คัญ ๆ
กระทำ�ภายในระยะเวลา 3 เดือน8 การจดทะเบียนสมรส ของคู่สมรสโดยย่อดังนี้ (รายละเอียดมาตรากฏหมาย
ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์นั้น จำ�เป็นจะต้องมีพยาน ค้นหาเพิ่มเติมตามที่อ้างอิงได้ จากประมวลกฏหมาย
บุคคล 2 คน9 ยกเว้น “การจดทะเบียนคู่ชีวิต” ระหว่าง แพ่ง ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (Schweizerisches
บุคคลเพศเดียวกัน (Eingetragene Partnerschaft) Zivilgesetzbuch; ZGB)
ซึ่งไม่ต้องใช้พยาน และถ้าหากคู่สมรสชาวต่างด้าว ไม่
สามารถเข้าใจภาษาราชการ10 ท้องถิ่นได้ จะต้องมีล่าม
เรื่องของที่อยู่อาศัยของครอบครัว ทั้งคู่จะต้อง
มาแปลภาษาราชการของท้องถิ่นนั้น ๆ ด้วย
ตัดสินใจร่วมกัน (ZGB Art. 169) ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด
จะกระทำ�โดยพลการไม่ได้ เช่น การเช่าที่อยู่อาศัยร่วม
4 ประมวลกฏหมายแพ่ง Vorbereitung der Eheschliessung (ZGB Art. 99):
กัน หรือกรณีการขายบ้านทีใ่ ช้เป็นสถานทีอ
่ ยูอ
่ าศัยของ
5 ประมวลกฏหมายแพ่ง Ehefähigkeit (ZGB Art.14, Art. 94)
6 ประมวลกฏหมายแพ่ง Vorbereitung der Eheschliessung (ZGB Art. 99)
7 ประมวลกฏหมายแพ่ง Ehehindernisse (ZGB Art. 95)
ครอบครัว แม้ว่าชื่อเจ้าของบ้านจะเป็นของคู่สมรสอีก
8 ประมวลกฏหมายแพ่ง III. Fristen ZGB Art. 100
9 ประมวลกฏหมายแพ่ง II. Form ZGB Art. 102
ฝ่าย ซึ่งมีมาก่อนการสมรสก็ตาม
10 ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มีภาษาราชการ 4 ภาษา ดังนี้ ภาษาเยอรมัน ภาษาฝรั่งเศล ภาษาอิตาลี
ภาษาแรโทโรมานซ์ (rätoromanische Sprache)

11 กฏหมายคนต่างด้าว (Ausländergesetz, AuG Art. 42)
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เรือ
่ งค่าใช้จา่ ยภายในครัวเรือน ประมวลกฏหมายแพ่ง
(ZGB Art. 163, 172, 173) ระบุวา่ ในกรณีทท
ี่ งั้ สอง
ฝ่ายมีรายได้ คู่สมรสควรตกลงกันเองเกี่ยวกับการรับ
ผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนนี้ ว่าใครจะจ่ายอะไร หรือคนละ
เท่าไร แต่ถ้าฝ่ายหนึ่งเป็นแม่บ้านอย่างเดียว ก็มีสิทธิ์ที่
จะได้รบ
ั เงินค่าใช้จา่ ยส่วนตัวเพิม
่ ขึน
้ นอกเหนือจากเงิน
ค่าอาหาร ค่าเลี้ยงดูลูก ค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือน ตาม
ความเหมาะสมแก่ฐานะ และรายได้ของครอบครัว
ครอบครัวประกอบธุรกิจส่วนตัว (ZGB Art.165)
ถ้าหากคู่สมรสอีกฝ่าย ต้องช่วยทำ�งานในธุรกิจของ
ครอบครัวเป็นประจำ�นอกเหนือจากการทำ�งานดูแล
บ้านและลูกแล้ว ก็จะมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนตามความ
เหมาะสม แต่ควรที่จะทำ�สัญญาว่าจ้างระหว่างกันให้
ถูกต้อง ทั้งนี้เพื่อป้องกันข้อขัดแย้ง และปัญหาที่อาจ
จะเกิดขึ้น ตลอดทั้งสิทธิการรับเงินสวัสดิการประกัน
สังคมอื่นๆ เช่นเดียวกับลูกจ้างทั่วไป
สิทธิรับรู้ข้อมูลระหว่างคู่สมรส (ZGB Art. 170)
เกี่ยวกับเรื่องรายได้ ทรัพย์สิน และหนี้สิน ถ้าหาก
สอบถามแล้ว อีกฝ่ายไม่ยอมเปิดเผยข้อมูล คูส
่ มรสอีก
ฝ่ายสามารถยื่นคำ�ร้องขออำ�นาจศาลเพื่อการได้สิทธิ
รับทราบข้อมูลดังกล่าว ศาลสามารถสั่งให้คู่สมรสอีก
ฝ่ายเปิดเผยข้อมูล ออกคำ�สัง่ ให้ธนาคาร นายจ้าง หรือ
บุคคลทีส่ าม เปิดเผยข้อมูลให้แก่คสู่ มรสทีต
่ อ
้ งการทราบ
ข้อมูลได้รับรู้ตามกฏหมาย
เมือ
่ ฝ่ายหนึง่ ฝ่ายใด ละเลยหน้าที่ ในการดูแลครอบครัว
(ZGB Art. 172) หรือตกลงกันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่อง
สำ�คัญๆภายในครอบครัว คู่สมรสฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด
หรือทัง้ สองฝ่ายสามารถยืน
่ คำ�ร้องต่อศาล ให้ศาลช่วย

ไกล่เกลีย
่ ข้อขัดแย้งนีไ้ ด้ ศาลจะใช้มาตรการตักเตือนฝ่าย
ที่ละเลยหน้าที่ และถ้าหากทั้งคู่ยินยอม ศาลสามารถสั่ง
ให้คู่สมรสเข้ารับคำ�ปรึกษาจากศูนย์แนะนำ�ให้คำ�ปรึกษา
ปัญหาครอบครัวได้
การทำ�นิติกรรมแทนคู่สมรส (ZGB Art. 374,
376) คูส
่ มรสสามารถทำ�นิตก
ิ รรมแทนกันได้ ทัง้ นีต
้ อ
้ ง
เพื่อเหตุแห่งความจำ�เป็นของครอบครัวและตามฐานะ
เช่น ทำ�สัญญาซื้อของตกแต่งบ้าน หรือซ่อมแซมบ้าน
เล็ก ๆ น้อย ๆ นอกเหนือจากนีจ
้ ะต้องได้รบ
ั ความยินยอม
จากอีกฝ่าย หรือว่าได้รับอนุมัติจากศาลให้สามารถทำ�
นิตก
ิ รรมแทนคูส่ มรสได้ ในกรณีทค
ี่ สู่ มรสฝ่ายหนึง่ ฝ่าย
ใดเป็นคนไร้ความสามารถ (เช่น กรณีป่วยหนัก ไร้สติ
ไม่สามารถทำ�นิติกรรมได้)

นอกเหนือจาก 3 กรณีดังกล่าว จะต้องขออำ�นาจ
ความยิ น ยอมจากสำ � นั ก งานคุ้ ม ครองผู้ ใ หญ่
(Erwachsenenschutzbehörde) เช่น เรื่องการ
จัดการทรัพย์สินที่มีมูลค่ามาก หรือเกี่ยวกับเรื่องการ
จัดการอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น

เรือ
่ งสิทธิตามกฏหมายต่าง ๆ ตามประมวลกฏหมาย
แพ่งของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ทีผ
่ มนำ�เสนอมาข้างต้น
นั้น เป็นการอธิบายโดยสรุปถึงผลจากการจดทะเบียน
สมรส หรือการจดทะเบียนคู่ชีวิต การใช้ชีวิตร่วม
กันของคนสองคนให้ดำ�รงสถานภาพเป็นครอบครัว
ตามกฏหมาย และเมือ
่ มีสถานะเป็นคูส
่ มรสตามกฏหมาย
แล้ว ก็จะมีสิทธิและหน้าที่ของทั้งสองฝ่าย และความ
สัมพันธ์ในทางนิติกรรมกับบุคคลภายนอก ตลอดทั้ง
เป็นการคุม
้ ครอง คูส
่ มรส หรือคูช่ วี ต
ิ ตามกฏหมายเพือ
่
คูส
่ มรสสามารถจัดการแทนอีกฝ่ายหนึง่ ได้ใน 3 กรณี ความผาสุกในการอยูร่ ว่ มกันเป็นสถาบันครอบครัว ดัง
ดังต่อไปนี้
คำ�กล่าวที่ว่า “ทุกคนอยู่ภายใต้กฏหมายเดียว”
1. การจัดการทรัพย์สน
ิ แทนคูส่ มรส เพือ
่ ค่าใช้จา่ ยจำ�เป็น
ภายในครอบครัว
ผมหวังเป็นอย่างยิง่ ว่าบทความนีจ
้ ะเป็นประโยชน์แก่
2. จ่ายค่ารักษาพยาบาล เช่น ค่าที่พักในสถานดูแล ผู้สนใจ และคู่สมรสชาวไทยในประเทศสวิตเซอร์แลนด์
พยาบาลคนชราหรือค่ารักษาพยาบาลในส่วนที่จะ โปรดติดตามบทความเกี่ยวกับกฏหมายครอบครัว
ต้องจ่ายเอง
ตอนที่ 2 “ไม่ขออยู่ร่วมชายคา วิธีการนั้นเป็นฉะนี้” ใน
3. สิทธิในการเปิดจดหมาย ตอบจดหมายหรืออีเมล ฉบับต่อไปครับ
แทนคู่สมรส
สิทธิการถอนเงินจากบัญชีธนาคารของคู่สมรส
จำ�เป็นต้องมีหลักฐานหนังสือแสดงความยินยอมจากคู่
สมรสประกอบ และถ้าคูส่ มรสไม่ได้ทำ�หนังสือมอบอำ�นาจ
ดังกล่าวไว้ สามารถติดต่อสำ�นักงานคุ้มครองผู้ใหญ่
(Erwachsenenschutzbehörde) เพื่อขอหนังสือ
รับรองอำ�นาจการขอเบิกเงินจากธนาคารแทนคู่สมรส
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โดย นฤมล ชวินด์

เป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจที่ชาวไทยมีภาษาไทยเป็น
ภาษาประจำ�ชาติ ทีบ่ ง่ บอกถึงเอกลักษณ์ความเป็น
ไทยมาช้านาน ตัง้ แต่โบราณกาลจนถึงปัจจุบนั อีก
ทัง้ มีความงดงามวิจต
ิ รทีโ่ ดดเด่น และแตกต่างไป
จากภาษาของชนชาติอื่น เพราะประกอบด้วยตัว
พยัญชนะ รูปสระและเครื่องหมายวรรณยุกต์ที่
ทำ�ให้ภาษาไทยมีระดับเสียงสูงต่ำ� เปรียบเสมือน
ดนตรี ที่มีจังหวะคล้องจองและมีความไพเราะ
เสนาะหู อีกทั้งรูปแบบตัวอักษรและอักขรวิธี ยัง
แสดงถึงความเป็นไทยอย่างแท้จริง ภาษาไทย
จึงเป็นภาษาที่งดงามที่มีความสมบูรณ์ทั้งภาษา
พูดและภาษาเขียน การเขียนภาษาไทยมีลักษณะ
ที่โดดเด่นทั้งทางด้านศาสตร์และศิลป์ ความเป็น
ศาสตร์ของการเขียนภาษาไทยอยูท่ วี่ ธิ กี ารประสม
ตัวอักษรที่มีกฏเกณฑ์ ส่วนด้านความเป็นศิลป์
ของการเขียนคือการรูจ้ กั เลือกใช้ถอ
้ ยคำ� รูปแบบ
และจังหวะลีลาในการเขียน
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การเขียนอักษรไทยวิจิตร (Thai Calligraphy)
เป็นการเขียนอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งเป็นศิลปะการเขียน
ตัวอักษรที่ประณีตงดงาม และมีคุณค่าทางสุนทรีย
ศิลป์ โดยใช้เทคนิคการเขียนทีม
่ ลี ายเส้นพิเศษกว่าการ
คัดลายมือโดยทั่วๆ ไป นิยมใช้ในการเขียนบัตรเชิญ
เนื่องในโอกาสพิเศษ การเขียนคำ�อวยพรที่มีความ
หมายดีๆ ลึกซึ้งและกินใจ การออกแบบโลโก้ ตลอด
จนงานจ้างเขียนต่างๆ
เสน่ห์ของการเขียนอักษรวิจิตร นอกจากเทคนิค
การใช้ลายเส้นต่างๆ ในการประดิษฐ์ตัวอักษรด้วย
เส้นทีม
่ ี ความหนักเบา หนาบาง และความโค้ง เพือ
่ เพิม
่
ความอ่อนช้อยชวนมองแล้ว เสน่หอ
์ กี อย่างของศิลปะ
อักษรวิจิตรคือ ความตรงไปตรงมาของคำ� และการ
เลือกสรรถ้อยคำ�มาใช้เพือ
่ สือ
่ ความหมาย จากถ้อยคำ�
ที่ธรรมดา เรียบง่าย มีความหมาย ที่ชัดเจน เห็นแล้ว
ทุกคนเข้าใจความหมายตรงกัน ซึง่ ต่างจากศิลปะภาพ
วาด ทีส่ ามารถมองและจินตนาการได้หลายอย่าง แล้ว
แต่ทศ
ั นคติ มุมมอง ประสบการณ์ และความชอบของ
แต่ละคน
ในประเทศไทย เมื่อประมาณสี่ปีที่ผ่านมา นักเขียน
อักษรวิจิตร ซึ่งยังมีน้อยมากในบ้านเรา เริ่มมีการ
ดีไซน์ตวั อักษรทีท่ น
ั สมัยมากขึน
้ โดยนำ�หลักการเขียน
อักษรวิจต
ิ รภาษาอังกฤษมาใช้ในการเขียนอักษรวิจต
ิ ร
ภาษาไทย เพื่อเพิ่มความสวยงาม เก๋ เท่ห์ และทันสมัย
สามารถนำ�มาเป็นงานทัศนศิลป์ทงี่ ดงามได้ อีกทัง้ งาน
ประดิษฐ์ตัวอักษรลักษณะนี้ ยังถูกใจและสร้างแรง
บันดาลใจให้กับเด็กรุ่นใหม่ ได้เห็นความสวยงามและ
คุณค่าของอักษรไทย หันมาสนใจกับศาสตร์และศิลปะ
แขนงนี้กันมากขึ้น

คุณปูเป้ ปวีณา อัศวะธรรมวุธ ศิลปินอักษรวิจต
ิ ร
รุ่นใหม่ที่มีผลงานโดดเด่นชั้นแนวหน้าของไทย เป็น
สาวรุ่นใหม่ที่หลงไหลการออกแบบตัวอักษรตั้งแต่
เรียน Web Graphic Design ที่ซานฟรานซิสโก
สหรัฐอเมริกา “สมัยเรียนได้มค
ี ลาสหนึง่ ทีเ่ รียนเกีย
่ ว
กับ Typography ได้เห็นตัวหนังสือ หรือฟอนต์สวยๆ
ก็เลยตกหลุมรักทันที เราเรียนออกแบบกราฟฟิกและ
เว็บไซต์อยูแ่ ล้ว ถ้าเราสามารถจับตัวอักษรสวยๆ มาจัด
วางในเว็บ เว็บนัน
้ ก็จะสวยขึน
้ มาทันที และทำ�ให้ท�ำ งาน
ได้ง่ายขึ้น ส่วนตัวแล้วเห็นว่า Typography มีความ

สำ�คัญและมีผลต่องานกราฟฟิกโดยรวม โดยเฉพาะ
การดีไซน์งานทุกประเภทที่เป็นสิ่งพิมพ์ที่ใช้ตัวอักษร
ถ้าตัวอักษรสวย งานก็เสร็จแล้ว 70% การออกแบบ
ตัวอักษร เราสามารถเปลีย่ นมุมมองและความรูส้ กึ ของ
อักษรเหล่านี้ เพื่อดึงดูดผู้เข้าชม แล้วช่วงที่เรียนอยู่
นั้น กระแสความนิยมในการเขียน Calligraphy เริ่ม
โด่งดัง และมีคนสนใจเยอะขึ้น ก็เริ่มสนใจที่จะฝึกฝน
ค้นคว้า ลองผิดลองถูก ศึกษาและพัฒนาวิธีการ
เขียน รังสรรค์ตัวอักษรวิจิตรในแนวโมเดิร์น ให้เป็น
เอกลักษณ์ของตนเอง”
D Magazin I ฉบับที่ 21 I กันยายน 2560 I 9

บันเทิง

การออกแบบตัวอักษรวิจต
ิ ร (Calligraphy) สำ�หรับ
ภาษาไทย จำ�แนกออกมาได้หลายรูปแบบ เช่น
• อักษรวิจต
ิ รแบบดัง้ เดิม (Traditional Calligraphy)

เกิดจาการคัดลายมือด้วยตัวอักษรแบบโบราณทีม่ ี
หัวแหลม เป็นเส้นตรง เป็นตัวทีเ่ ราคุน้ เคย อ่านง่าย
มีลักษณะเป็นทางการ เช่น การประดิษฐ์ตัวอักษร
ใน บัตรเชิญ และในงานมงคลต่างๆ เป็นตัวอักษร
ที่ไม่จำ�เป็นต้องเขียนเองก็ได้ สามารถหาฟอนต์
สำ�เร็จรูปได้จากคอมพิวเตอร์ หรือดาวน์โหลดได้
จากหลายเว็บไซต์

• อักษรวิจต
ิ รแบบโมเดิรน์ (Modern Calligraphy)

การเขียนและสร้างสรรค์ตัวอักษรด้วยมือ นำ�ตัว
อักษร แบบดั้งเดิมมาปรับให้ดูทันสมัย โดยใช้ลาย
เส้นที่พิเศษกว่าการคัดลายมือทั่วไป มีการตกแต่ง
โดยใช้เทคนิคการวาดรูปเข้ามาช่วย การใช้ลายเส้น
ทีห่ นาบาง การเขียนทีม
่ ค
ี วามหนักเบา และมีจงั หวะ
ลีลาในการเขียน
นิยมนำ�มาใช้ในงานออกแบบ
สิ่งพิมพ์

• อักษรแบบหัวตัด (Franktur) เป็นแบบที่ไม่มีหัว

เหมือนเขียนด้วยปากกาคอแร้ง เป็นตัวอักษรที่ให้
อารมณ์ความรู้สึกถึงความทันสมัย

สิ่งหนึ่งที่คุณปูเป้ได้บอกถึงความเป็นเอกลักษณ์
ของอักษรวิจต
ิ รทีท่ กุ ภาษามีรว่ มกัน ไม่วา่ จะเป็นภาษา
ไทย จีน ญี่ปุ่น อังกฤษ หรือภาษาอื่นๆ คือ ลักษณะ
การเขียนที่มีลากเส้นสโตรกขึ้นเบา/ลงหนัก ทำ�ให้ได้
ลายเส้นที่อ่อนช้อย ไม่ทื่อเหมือนตัวอักษรสำ�เร็จรูป
จากคอมพิวเตอร์
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“การเขียนอักษรวิจต
ิ รภาษาไทย ได้มบี ทบาทมากขึน้ ในวงการศิลปะ
ปัจจุบันเริ่มมีผู้ให้ความสนใจมากขึ้น เป็นแนวโน้มที่กำ�ลังมาและจะ
มีคนออกแบบตัวอักษรเพิ่มมากขึ้น เพราะภาษาไทยมีคำ�ที่เรียบง่าย
เมือ
่ เห็นก็เข้าใจความหมายได้ชด
ั เจน เช่น คำ�ว่า “รักแม่” “สุขสันต์วน
ั
เกิด” “ขอบคุณ” ถ้าเขียนโดยจัดวางตัวอักษรสะดุดตา รูปแบบการ
เขียนชวนมอง จะถูกตาต้องใจผู้ชมจำ�นวนมาก ผลงานดีๆ เช่นนี้
จะเป็นสิ่งที่ท้าทายความสร้างสรรค์ของศิลปินด้วย”

สำ�หรับผู้ที่รักการเขียนอักษรวิจิตร การได้เขียน ได้ออกแบบตัว
อักษร จะเป็นการผ่อนคลายและเป็นการฝึกจิตใจให้อ่อนโยน รวม
ทั้งได้ฝึกสมาธิด้วย อย่างไรก็ตาม กว่าจะมีผลงานเป็นที่น่าชื่นชม
เขียนได้เก่งและมีความประณีตงดงาม ก็ต้องแลกด้วยความอดทน
การฝึกฝน และการพัฒนาฝีมืออย่างไม่หยุดยั้ง ดังนั้น จึงขอให้ผู้
สนใจพยายามฝึกฝนและพัฒนาฝีมือต่อไป
ขอบคุณภาพจาก คุณปวีณา อัศวะธรรมวุธ
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นิราศลิสบอน

จากลุ่มน้ำ� Neckar สู่ ลุ่มน้ำ� Tejo

โดย Pallican
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สวัสดีค่ะท่านผู้อ่านที่รักทุกท่าน
แพลลิแกนรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างที่สุดที่ได้รับโอกาสจาก
กองบ.ก. นิตยสาร ดี ให้เป็นผูพ
้ าท่านผูอ
้ า่ นลัดฟ้าจากลุม่ น้�ำ Neckar
ไปสัมผัสลุ่มน้ำ� Tejo ณ เมืองลิสบอนผ่านนิราศฉบับนี้ด้วยกันค่ะ
วันเสาร์อาทิตย์ที่ ๘ -๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เป็นช่วงเวลาสั้น ๆ
ที่แพลลิแกนและคณะได้มีโอกาสสัญจรไปเปลี่ยน วอลเปเปอร์ที่
เมืองหลวงซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกที่สุดของทวีปยุโรปกันมาค่ะ
ด้วยเที่ยวบินของสายการบิน TAP ที่ออกจาก Stuttgart ใน
เวลาหกโมงเช้า ใช้เวลาบินเพียงสามชั่วโมงเศษ ๆ ก็ถึงกรุงลิสบอน
แล้ว เวลาท้องถิ่นของเยอรมนีและโปรตุเกสนี้ห่างกันหนึ่งชั่วโมงค่ะ
เช้าตรู่วันนั้นที่สนามบิน Stuttgart ผู้คนพลุกพล่านอย่างมากจน
แทบจะหาทางเดินไม่ได้ โชคดีที่ผ่านจุดตรวจความปลอดภัยได้ทัน
เวลา พอเดินไปที่ประตูทางขึ้นเครื่องได้สักครู่ เจ้าหน้าที่ก็ประกาศ
ให้ผู้โดยสารขึ้นเครื่อง

พิศวงเหลือเกินค่ะ เพราะเต็มไปด้วยริ้วคลื่นระลอกเล็ก ๆ มากมาย
ในเวลาไล่เลีย
่ กันระลอกคลืน
่ ริว้ เล็ก ๆ นีก
้ ไ็ ด้กลับกลายเป็นคลืน
่ ของ
เมฆก้อนมโหฬารสีขาวแกมเทาสวยอย่างประหลาด และถาโถมเข้าปะทะ
เครื่องยนต์ก่อนที่จะกลืนเครื่องบินทั้งลำ�ให้หายเข้าไปบินอยู่ในมวล
คลืน่ ยักษ์หนาสีขาวในพริบตา และได้ทราบในภายหลังว่าละครเมฆแสน
สวยที่ได้ผ่านสายตาไปนั้นคือผลงานรังสรรค์ของสภาพภูมิอากาศ
ในขณะทีเ่ ครือ
่ งบินกำ�ลังบินอยูใ่ นรัศมีของมหาสมุทรแอตแลนติกค่ะ

เมื่อผ่านจากพยับโพยมยานการท่องเที่ยว เครื่องบินก็ร่อนลงสู่
เครื่องบินบินผ่านประเทศฝรั่งเศสและข้ามเข้าเขตประเทศสเปน สนามบินกรุงลิสบอนได้อย่างนุ่มนวลมาก ไกด์รอรับพาไปเปิดตัว
โดยไม่สามารถเห็นเทือกเขา Pyrenees อย่างที่ตั้งใจไว้ เพราะสภาพ กันด้วยกาแฟร้อนหอมกรุ่นในแบบฉบับของโปรตุเกสถ้วยเล็ก ๆ
อากาศไม่เอือ
้ อำ�นวย แต่ภาพทีเ่ อือ
้ อำ�นวยให้รน
ื่ รมย์ได้ตลอดเวลาที่ กันก่อนที่จะออกไปขึ้นรถโค้ชหน้าอาคารเพื่อมุ่งหน้าเข้าสู่ตัวเมือง
มองผ่านช่องหน้าต่างเล็ก ๆ ในเครื่องบินออกไปคือกลุ่มก้อนเมฆ
รูปร่างหลากหลาย และความที่ไม่สามารถชมภูมิประเทศของพื้นดิน
ลิสบอนเป็นเมืองหลวงของประเทศโปรตุเกสทีต่ งั้ อยูท่ ปี่ ากอ่าวแม่น�้ำ
เบื้องล่างได้ เราจึงหันมาสนใจที่เมฆสีขาวขนาดน้อยใหญ่ที่กระจาย Tejo ในคาบสมุทรไอบีเนีย เนื่องจากภูมิประเทศของเมืองลิสบอน
ตัวลอยฟ่องอยู่ทั่วท้องฟ้าแทน ผ่านไปอีกสักพักที่หน้าต่างใส ๆ ก็ นั้นประกอบไปด้วยเขาสูง ๆ ต่ำ� ๆ ถึงเจ็ดลูกด้วยกัน ลิสบอนจึง
เริ่มเป็นฝ้าและมีเกล็ดน้ำ�แข็งบาง ๆ มาเกาะ อีกเพียงครู่ก้อนเมฆนั้น ได้รับสมญาว่าเป็นเมืองแห่งเขาทั้งเจ็ด อาคารบ้านเรือนที่อยู่อาศัย
ได้แปรเปลี่ยนเป็นทะเลเมฆไปเรียบร้อย เป็นทะเลเมฆที่สวยอย่างน่า จะอยู่กระจัดกระจายกันไปทั้งบนเขาและเชิงเขา
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ไกด์เล่าว่าอาคารสิ่งก่อสร้างเก่าแก่ส่วนใหญ่ของ
ลิสบอนได้ถก
ู ทำ�ลายไปเมือ
่ เกิดแผ่นดินไหวครัง้ รุนแรง
ของประเทศในปี ค.ศ.1755 นับว่าเป็นโชคดีอย่าง
เหลือเกินที่ Jerónimos Monastery และหอ Torre
de Belém ไม่ได้รบ
ั ความเสียหายตามไปด้วย รถพาเรา
ผ่านจตุรัส Rossio อันเป็นสถานที่ที่มีความสำ�คัญมา
ตั้งแต่สมัยยุคกลาง ที่นี่เป็นทั้งแหล่งพบปะของผู้คน
สถานทีจ่ ด
ั งานเทศกาลงานรืน่ เริง งานกีฬาสูว้ วั กระทิง
ตลอดจนเป็นสถานทีช่ มุ นุมทางการเมืองจนนำ�ไปสูก่ าร
ปฏิวัติในอดีต เหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งรุนแรงในปี
ค.ศ.1755 สร้างความเสียหายแก่อาคารสิ่งก่อสร้าง
ในเมืองลิสบอนอย่างรุนแรงมาก อาคารใหม่ ๆ ที่ทาง
การได้เร่งให้กอ
่ สร้างให้เป็นทีอ
่ ยูอ
่ าศัยของประชาชนใน
ย่านนี้ได้สร้างขึ้นตามแบบสถาปัตยกรรมรูปแบบใหม่
เฉพาะตัวทีเ่ รียกว่า Pombalinimus เป็นอาคารตึกราม
บ้านเรือนที่สวยแปลกตาชวนให้กดชัตเตอร์เก็บภาพ
แทบไม่ได้หยุดกันเลยทีเดียวค่ะ และทีส่ ะดุดตาไม่นอ
้ ยไป
กว่าอาคารสวย ๆ นี้ก็คือลานกว้างที่พื้นทางเดินที่ทำ�
เป็นเส้นกราฟิกเล่นลวดลายสวยงามอ่อนช้อย มีอ่าง
น้�ำ พุทพ
ี่ น่ ละอองน้�ำ เป็นฟองฝอย และมีตน้ Jacaranda
อันเป็นต้นไม้สงู ใหญ่ทใี่ ห้ทงั้ ร่มเงาและความร่มรืน
่ ปลูก
อยู่รายรอบลานสวยแห่งนี้ ตามถนนหนทางหลาย ๆ
สายที่นั่งรถผ่านมา จะเห็นดอก Jacaranda สีม่วงสด
สว่างที่มีรูปร่างเหมือนทรัมเป็ตหรือระฆังแซมเป็นช่อ
ประปราย ดอกไม้สีม่วงสวยบนต้นไม้สูง ๆ ให้ความ
สดชืน
่ ได้ไม่แพ้ดอกชมพูพน
ั ธุท์ พ
ิ ย์บา้ นเราเลยค่ะ เพียง
แค่ได้มาเห็นต้น Jacaranda ในช่วงที่ดอกไม้ใกล้โรย
แล้วก็ยังสามารถสร้างจินตนาการต่อได้ไม่ยากเลยว่า
ในช่วงเวลาที่ดอกไม้ร่าเริงเบิกบานแจ่มใสเต็มที่ (ไกด์
บอกว่าจะอยูใ่ นช่วงเดือนมิถน
ุ ายน) ดอกไม้กลีบบางสี

ม่วงสดก็คงจะเนรมิตให้ทงั้ เมืองแทบจะกลายเป็นเมือง
แมนสีม่วงไปได้ทีเดียว จวบจนถึงวันนี้ลาน Rossio
ก็ยังคงเป็นสถานที่ที่ผู้คนทั้งชาวลิสบอนและนักท่อง
เที่ยวต่างก็ยังคงนิยมมาพบปะกันเช่นในอดีตค่ะ
สถานทีแ่ รกที่ ไกด์พาไปชมคือ Mosteiro dos Jerónimos
หรือ Jerónimos Monastery ในย่าน Belém มหาวิหารเก่า
แก่ทสี่ งู ใหญ่มหึมานีส้ ร้างในปลายคริสต์ศตวรรษที่ 15
ในสมัยของกษัตริย์ Manuel I ซึ่งมีสถาปัตยกรรม
เฉพาะตัวที่เรียกว่า manueline (โกธิคตอนปลายผสม
กับยุคเรอเนซองส์ตอนต้น) มหาวิหารแห่งนี้เป็นที่เก็บ
พระศพของกษัตริยใ์ นอดีตและเก็บศพของบุคคลสำ�คัญ
หลาย ๆ คนในประวัติศาสตร์ เช่น Vasco Da Gama
เพื่อเป็นการรำ�ลึกถึงเมื่อครั้งที่ Vasco Da Gama
ได้ค้นพบเส้นทางเรือไปยังอินเดียโดยอ้อมผ่านแหลม
Good Hope ทางตอนใต้สด
ุ ของทวีปแอฟริกา และขึน
้
ฝัง่ ประเทศอินเดียในเดือนพฤษภาคม ปี ค.ศ.1498 ค่ะ
การค้นพบเส้นทางเดินเรือนี้ได้นำ�ไปสู่การเปิดเส้นทาง
ค้าขายและทำ�ให้กษัตริย์ Manuel เป็นราชวงศ์ทม
ี่ ั่งคัง่
ที่สุดในยุโรป ตลอดจนได้ทำ�ให้ประเทศโปรตุเกสเป็น
มหาอำ�นาจทางการค้าของโลกในสมัยนั้น มหาวิหารนี้
ได้รบ
ั การประกาศแต่งตัง้ จากองค์การ Unesco ให้ขน
ึ้
ทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1983

“จตุรัส Rossio เป็นสถานที่
ที่มีความสำ�คัญมาตั้งแต่สมัย
ยุ ค กลาง ที่ นี่ เ ป็ น ทั้ ง แหล่ ง
พบปะของผูค้ น สถานทีจ่ ด
ั งาน
เทศกาลงานรื่นเริง งานกีฬาสู้
วัวกระทิง ตลอดจนเป็นสถาน
ที่ชุมนุมทางการเมืองจนนำ�ไป
สู่การปฏิวัติในอดีต”

ที่ริมฝั่งทะเลไม่ไกลจากมหาวิหารนี้เท่าใดนักเป็นที่
ตั้งของ Padrão dos descobrimentos อนุสาวรีย์
แห่งการค้นพบซึ่งสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1960 เพื่อเป็น
เกียรติประวัตใิ ห้แก่บค
ุ คลสำ�คัญในอดีตของโปรตุเกส
ในหลายสาขาอาชีพ เช่น Prince Heinrich เจ้าชายนัก
เดินเรือ และ Vasco Da Gama เป็นต้น
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สถานที่ท่องเที่ยวที่สำ�คัญอีกแห่งหนึ่ง
ในละแวกนี้ที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาดคือ
หอ Torre de Belém ที่ตั้งบนโขดหินที่
ปากอ่าวแม่น้ำ�Tejo หอนี้สร้างขึ้นในปี ค.ศ.
1515 เป็นสิง่ ก่อสร้างทีม่ คี วามอลังการทาง
สถาปัตยกรรมอย่างมาก เนือ
่ งจากได้ผสม
ผสานศิลปะการก่อสร้างแนว Manueline (ที่
รวมแนวโกธิคตอนปลายและยุคฟืน้ ฟูตอนต้น
เข้าด้วยกัน ) รวมถึงการตกแต่งลวดลาย
ปูนปั้นต่าง ๆ ด้วยศิลปะอาหรับและอินเดีย
ในอดีตหอนีจ้ ะเป็นจุดสังเกตของนักเดินเรือ
และในเวลาต่อมาได้เปลีย
่ นไปเป็นสถานทีค
่ ม
ุ
ขังจองจำ�นักโทษบ้าง เป็นทีเ่ ก็บอาวุธบ้างจน
ถึงคริสตศตวรรษที่ 19 ปัจจุบันนี้ Torre
de Belém จัดเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยว
ทีเ่ ลือ
่ งชือ
่ เป็นอย่างมากมากของเมือง ด้วย
ความสวยงามของสถาปัตยกรรมอันโดด
เด่นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว รวมถึงความ

เป็นมาอันยาวนาน Torre de Belém จึง
ได้รับการประกาศให้ขึ้นทะเบียนมรดกโลก
ในปี ค.ศ.1983 ด้วยเช่นเดียวกับมหาวิหาร
Jerónimos ค่ะ
จากมหาวิหาร Mosteiro dos Jerónimos
ไกด์พาเราเดินมาทีร่ า้ น Confeitaria Pasteís
de Belém เพือ
่ ชม และชิมขนมอบ Pasteís
de Nata (หรือ Pastel de Belém ) อัน
ระบือลือเลือ
่ งไปทัว่ โลกค่ะ ร้านนีเ้ ป็นร้านทีเ่ ก่า
แก่มาก ตามประวัติกล่าวไว้ว่าถือกำ�เนิดขึ้น
ในปี ค.ศ.1837 แรกเริ่มเดิมทีเป็นขนมไข่ที่
ทำ�อยู่ในอารามสงฆ์ ต่อมาในปี ค.ศ. 1834
อารามสงฆ์ได้ปิดตัวลง พระจึงได้ขายสูตร
ขนมทาร์ตไข่ให้โรงงานทำ�น้ำ�ตาลซึ่งก็ได้ใช้
สูตรนี้ผลิตขนมออกมาโดยให้ชื่อขนมว่า
Pasteís de Belém นับจนถึงปัจจุบันร้าน
นี้ได้ดำ�รงอยู่มาถึง 180 ปีแล้ว นอกจาก
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ขนมทาร์ตไข่ที่โกอินเตอร์ในร้านเบเกอรี่เก่าแก่นี้ก็ยัง
มีขนมอบหลายประเภทวางล่อตาล่อใจนักท่องเที่ยว
ด้วยค่ะ ทาร์ตไข่โปรตุเกสปัจจัยแห่งความสุขที่ไม่
ธรรมดานี้มีส่วนประกอบอย่างง่าย ๆ คือแป้ง เนย
น้ำ�ตาล ไข่ และนมเท่านั้นเอง แต่ทำ�ให้อร่อยคงไม่ได้
ง่ายตามไปด้วย แม้แต่สูตรขนมทาร์ตไข่สูตรโบราณ
ของร้านนี้เองก็ยังต้องเก็บเป็นความลับด้วยเลยจะ
มีผู้รู้สูตรอยู่เพียงไม่กี่คนเท่านั้นค่ะ เนื่องจากเป็นร้าน
แห่งตำ�นานที่มีมาอย่างยาวนาน ที่หน้าร้านและในร้าน
จึงมีผคู้ นมาเข้าคิวซือ
้ ขนมและนักท่องเทีย่ วทีม่ าถ่ายรูป
ฝาผนังของร้านที่เป็นกระเบื้อง Azulejos เก่าแก่ (มี
กระเบือ
้ งใหม่ ๆ แซมบ้างค่ะ) อันมีลวดลายเอกลักษณ์
เฉพาะตัวตามแบบฉบับโปรตุเกสกันมาต่อคิวกันอย่าง
ยาวเหยียดอยู่ไม่ขาดสาย
เมื่อชมทาร์ตกันจนความอยากคุกรุ่นได้ที่แล้วก็ได้
เวลาชิมทาร์ตไข่โปรตุเกสเสียทีคะ่ เป็นครัง้ แรกทีไ่ ด้ลอง
รับประทานขนมไข่เลือ
่ งชือ
่ ของโปรตุเกส เนือ
้ แป้งพาย
ไม่หนามาก ขนมสีเหลืองสวยนีจ
้ ะมีผวิ เกรียมเป็นสีน�้ำ
ตาลเข้มๆ เป็นบางส่วน ข้างในบรรจุครีมไข่นุ่ม หวาน
หอม อร่อยกลมกล่อมจริง ๆ ค่ะ มีความเป็นพุดดิ้ง
ไข่ใส่วานิลาอยู่ในตัวครีม ขนาดแพลลิแกนไม่ได้รู้จัก
ประวัติขนมไข่ของที่นี่มาก่อนหน้าก็ยังรื่นรมย์อย่าง
หยุดไม่ได้ไปตั้งสามชิ้น ที่เป็นเช่นนี้เพราะว่า ไกด์แอบ
โรยผงอบเชยลงไปขีดเส้นใต้ความอร่อยที่วางอยู่บน
โต๊ะนัน่ เองค่ะ หลังจากทีค่ วามสุขจาก แป้ง เนย น้�ำ ตาล
ไข่ นม ทีส่ มั ผัสได้และได้สมั ผัสลงไปอ้อยอิง่ อย่างอบอุน่
อยู่ในกระเพาะเรียบร้อยโรงเรียนทาร์ตโปรตุเกสแล้ว
เราก็ออกเดินทาง (และเดินกิน) กันต่อค่ะ
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ในช่วงบ่ายเราเดินจากโรงแรมทีพ
่ กั ทีต
่ งั้ อยูท่ เี่ ชิงเขา
ใกล้ ๆ กับต้นทางรถรางสายที่ 28 (รถรางสายยอด
นิยม) ขึ้นไปที่ย่าน Bairro Alto บนเขา เดินไปตาม
ถนนปูหินสายเล็ก ๆ ที่ขนาบไปด้วยตรอกเล็กตรอก
น้อย มีร้านขายของชำ� ร้านอาหาร ฯลฯ ร้านขาย
เหล้าองุน
่ และร้านขายของทีร่ ะลึกขึน
้ เป็นระยะ ๆ ถนน
หนทางของทีน่ กี่ เ็ ป็นเช่นเดียวกับถนนในเมืองเก่าแก่อกี
หลาย ๆ เมืองในยุโรปทีป่ ด
ู ว้ ยหิน Kopfsteinpflaster
(cobblestones) โดยปกติการเดินบนถนนปูหนิ เช่นนีใ้ น
ทางราบติดต่อกันเป็นเวลา 2-3 ชัว่ โมงติดต่อกันก็จด
ั
ว่าล้ามากอยู่แล้ว แต่การเดินเที่ยววันนี้ของเราจัดว่า
ล้าร้าวลึกยิง่ กว่านัน
้ เหลือคณานับค่ะ เพราะเราเดินขึน
้
ทัง้ บันไดหิน cobblestones ทีอ
่ ยากจะเข้าใจว่าคงจะมี
มานานมาก เพราะทั้งแอ่นทั้งเอียงกระเท่เร่ทั้งสึก และ
ขั้นบันไดบางช่วงก็ยังสั้นอีก ทำ�ให้อดคิดจินตนาการ
ไปด้วยไม่ได้วา่ ผูค
้ นในสมัยทีส่ ร้างบันไดนีค
้ งจะตัวเล็ก
เท้าน้อยกันหรือเปล่า
จบจากการผจญภัยที่สนุกสนานไปกับขั้นบันได
cobblestones แล้ ว ก็ ขึ้ น มาผจญภั ย บนถนนหิ น
cobblestones ที่ลาดชันเอาเรื่องบนเขากันต่อไปค่ะ
ถนนบางช่วงตะปุ่มตะป่ำ�และจอแจด้วยนักท่องเที่ยว
รถราง แท็กซี่ รถตุ๊กๆ และรถสีเหลืองแก่คันเตี้ยเปิด
ประทุนโล่ง ๆ ชนิดสองที่นั่งที่มีให้นักท่องเที่ยวขับ
กันเองเป็นบรรยากาศแห่งความขวักไขว่ทมี่ สี สี นั สดใส
จริงๆ อาคารบ้านเรือนทีเ่ รียงรายอยูส่ องข้างทางทีเ่ รา
เดินขึ้นไปบนเขานั้นมีทั้งสิ่งก่อสร้างในสถาปัตยกรรม

“ลิสบอนเป็นเมืองที่มีเสน่ห์น่าเดินเที่ยวอย่างมากค่ะ
และยังมีสงิ่ ทีน่ า่ สนใจอีกมากมายหลายสิง่ ให้ได้ชม ไม่วา่
จะเป็น ป้อมปราการเก่าแก่ Castelo de São Jorge
หรือการนั่งรถรางสาย 28 ยอดนิยมผ่านไปตามย่าน
เก่าแก่ของเมืองและชมวิวสองข้างทาง”
สวยงาม และที่อยู่อาศัยในสภาพกลางเก่ากลางใหม่
บ้างและทรุดโทรมบ้าง กระเบือ
้ ง Azujelos สวย ๆ ใน
ลวดลายโบราณที่ประดับบนฝาผนังอาคารบ้านเรือน
เป็นความสวยงามของศิลปะตามแบบฉบับโปรตุเกส
ที่ดึงดูดสายตาอย่างมากเหลือเกิน เป็นเหตุให้เดินไป
เก็บกระเบื้องผ่านกล้องถ่ายรูปมือถือไม่หวาดไม่ไหว
ตามไปด้วยค่ะ
เมื่อเดินจนน่องรันทดและส้นบาทาสลดใจได้ที่ เรา
ก็ขึ้นไปถึงจุดชมวิว Sophia de Mello Breyner
Andersen ซึ่งเป็นลานกว้างบนยอดเขาใกล้ ๆ กับ
โบสถ์แล้วความล้าก็ดเู หมือนจะหายไป เพราะได้รนื่ รมย์
กับวิวสวย ๆ ของป้อมปราสาทเก่า Castelo de São
Jorge (Burgberg) และหลังคา Terracotta ของ
อาคารบ้านเรือนที่ลดหลั่นเรียงรายลงไปจนจรดปาก
อ่าวแม่น้ำ� Tejo

ลิสบอนเป็นเมืองที่มเี สน่หน
์ ่าเดินเที่ยวอย่างมากค่ะ
และยังมีสงิ่ ทีน่ า่ สนใจอีกมากมายหลายสิง่ ให้ได้ชม ไม่วา่
จะเป็น ป้อมปราการเก่าแก่ Castelo de São Jorge
หรือการนั่งรถรางสาย 28 ยอดนิยมผ่านไปตามย่าน
เก่าแก่ของเมืองและชมวิวสองข้างทางในระหว่างทีร่ ถ
รางแล่นไปตามทางชันไปทีย
่ อดเขา โบสถ์ Se หรือการ
ขึ้นลิฟต์ Elevador de Santa Justa ที่มีอายุกว่า
100 ปีเพือ
่ ขึน้ ไปทีช่ มวิวของเมืองลิสบอนจากข้างบน
อาคารในสถาปัตยกรรมสมัยใหม่หลายแห่งขึ้นปะปน
กับอาคารในสถาปัตยกรรมยุคเก่าได้อย่างกลมกลืน
ทีเดียว เช่นตึกสูง ๆ ในย่าน Expo ที่ออกนอกเมือง
ออกไปเล็กน้อยก็เป็นสถาปัตยกรรมของยุคปัจจุบนั ที่
มีรูปทรงสวยงาม เก๋ไก๋ มีลูกเล่นน่ารัก ๆ มีความโดด
เด่นสะดุดตาไม่นอ
้ ยไปกว่าอาคารสิง่ ก่อสร้างในยุคเก่า
เลย อีกทั้งตามถนนหนทางหลายสายก็ยังแซมด้วย
พรรณไม้สเี ขียวทีม่ รี ป
ู ทรงและรูปใบสวยงามแปลกตา
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นอกจากทีล่ สิ บอนอันเป็นเมืองหลวงเก่า
แก่ของประเทศโปรตุเกสทีเ่ คยเป็นมหาอำ�นาจ
ทางทะเลในหลายร้อยปีกอ่ นจะร่�ำ รวยไปด้วย
เสน่ห์ในหลาย ๆ ด้านดังที่เล่ามาในข้างต้น
แล้ว เมืองมีเสน่หเ์ มืองนีก
้ ม
็ ไิ ด้ละเลยแม้แต่
ในเรือ
่ งเล็กเรือ
่ งน้อยอย่างกระดาษชำ�ระค่ะ
(อ่านไม่ผด
ิ ) ทีม่ มุ ตึกด้านหนึง่ ของอาคารสี
เหลืองนวลใกล้ๆทางไปสถานีรถไฟใต้ดิน
ที่ Praça do Comércio มีป้ายติดไว้หน้า
ทางเข้าไว้ว่า "The sexiest WC on the
Earth" (ห้องสุขาทีเ่ ซ็กซีท่ สี่ ดุ ในโลก) ในห้อง
สุขาที่เซ็กซี่ที่สุดในโลกนี้จะมีม้วนกระดาษ
ชำ�ระหลากสีสดใส เช่น ชมพู เหลือง ส้ม
แดง ม่วง ขาว ครีม ฟ้า เขียว ฯลฯ (จำ�
มาได้แค่นี้ค่ะ) แขวนเรียงเป็นแนวเยอะแยะ
ไปหมดทีผ
่ นังห้อง ทำ�เอาเกิดปัญหาเฉพาะ
กิจเร่งด่วนเล็กน้อย เพราะตัดสินใจอย่าง
ลังเลเหลือเกินว่าจะพาสีอะไรเข้าไปทำ�ความ
รู้จักในห้องน้ำ�ดีค่ะ เพราะเกิดอาการรักพี่
เสียดายน้อง อ่างล้างมือสีเหลืองจัดตรง
กลางห้องโถงก็เป็นอ่างทีไ่ ด้รบั การออกแบบ
มาอย่างไม่ธรรมดาเลยค่ะ

ปัจฉิมลิขิต
ไปลิสบอนเพียงสองวันก็จริงแต่แพลลิแกนก็ทานขนม
ไข่โปรตุเกสเผื่อใครต่อใครไปร่วม ๆ 10 ชิ้น กระนั้นก็
ไม่ละเลยทีจ่ ะเมียงมองหาขนมต้นตำ�รับของทองหยอด
ฝอยทอง ทองหยิบ ขนมหม้อแกงของท้าวทองกีบม้า
(Marie Guimar) ทีเ่ ราทราบกันมาแต่ไหนแต่ไรว่ามีทมี่ า
จากโปรตุเกสไปด้วย แต่กไ็ ร้วแี่ ววของขนมทีห่ น้าตาจะ
โยงมาถึงขนมไทยของท้าวทองกีบม้า เมื่อถึงเวลาจะ
เดินทางกลับจึงได้เลิกติดตาม
ใกล้ ๆ กับทางเดินไปที่ gate ที่จะไปขึ้นเครื่องมีร้าน
ขายขนมปัง แซนด์วชิ และขนมอบ ก็เลยเดินแวะไปเก็บ
ทาร์ตไข่อีกสองชิ้นเพื่อไว้ทานบนเครื่องบิน อันหนึ่ง
คือทาร์ตไข่ และอีกอันหนึ่งคนขายบอกว่าเป็นทาร์ต
caramel

เมือ่ อยูบ่ นเครือ่ งก็หยิบขนมทีเ่ รียกว่าทาร์ตคาราเมลเนือ้
นุม่ สีน�้ำ ตาลเข้มขึน้ มาทาน พอได้สมั ผัสรสขนม..เท่านัน้
เองจริง ๆ ค่ะ…ความดีใจท่วมท้นล้นฟ้าก็บังเกิดขึ้นใน
ทันทีทนั ใดเพราะไม่เคยคาดคิดมาก่อนเลยว่า… ในทีส่ ดุ จะ
ได้มาพบคุณเทียดของคุณเทียดของคุณเทียดของคุณ
เทียดของขนมหม้อแกงท้าวทองฯ บนท้องฟ้านีเ่ องค่ะ

จากทาร์ตไข่โปรตุเกสที่อร่อยล้ำ�เกินคำ�
บรรยายระเรือ
่ ยมาจบทีห่ อ
้ งน้�ำ ที่ sexy ทีส่ ด
ุ
ในโลกนี้ แพลลิแกนก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่า
นิราศทาร์ตไข่ลสิ บอนฉบับนี้ คงพอทีจ่ ะจุด
ประกายให้ทา่ นผูอ
้ า่ นไปสัมผัสเมืองลิสบอน
ด้วยตัวเองไม่มากก็น้อยนะคะ
Bom Dia Pallican
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เอ็นริเล่ เบื้องหลังฮีโร่
โดย บุญเลิศ วิเศษปรีชา

ผมรูจ้ กั เอ็นริเล่ ตัง้ แต่ปี 2554 เขาชอบเตร็ดเตร่อยูท่ เี่ ชสพลาซ่า (Bataan) สินค้าที่ส่งเข้ามาส่วนใหญ่เป็นปุ๋ยเคมีและข้าวสาร มาจาก
เช่นเดียวกับ บาร์ตโตเรเม แต่เขาไม่เหมือนกับ บาร์ตโตเรเม ทีเดียว เวียดนาม อินโดนีเซีย แล้วก็ไทย
นัก จะว่าไปก็ไม่เหมือนกับคนไร้บ้านหลายคน เอ็นริเล่ไม่เคยติดคุก
จึงไม่มีรอยสักสังกัดแก๊งในคุกอย่างบาร์ตโตเรเม เขาไม่ใช้ยาเสพ
รีแบ็กกิ้ง เป็นงานหนักแต่ได้ค่าแรงราคาถูก ต้องอดหลับอดนอน
ติดประเภทยาบ้า ที่คนฟิลิปปินส์เรียกว่า ชาบู เหมือนบาร์ต แต่เขา ทำ�ตลอดเวลาเมือ
่ เรือเทียบท่า แถมยังต้องทนแสบร้อนกับปุ๋ยเคมีอีก
ดืม
่ และก็ดม
ื่ หนักไม่นอ
้ ย เอ็นริเล่เรียนหนังสือสูงกว่าบาร์ตมาก เขาจบ ทีห
่ ลับทีน
่ อนก็ไม่มี แค่หาทีน
่ อนตามมีตามเกิดเอาตามท่าเรือนัน
่ เอง คน
ปริญญาตรี พูดภาษาอังกฤษได้ดี ใช้ศัพท์สูง ไวยากรณ์ถูกต้องเป๊ะ ทีย
่ อมไปทำ�งานนี้เป็นคนที่ไม่ค่อยมีทางเลือกนักอย่างคนไร้บ้าน
ภูมิหลังทางครอบครัวของเขาก็ต่างจากบาร์ต เขาไม่ได้มาจาก
ครอบครัวที่พ่อแม่มีการศึกษาต่ำ� ทำ�งานระดับล่าง เป็นคนขายปลา
อย่างพ่อแม่บาร์ต พ่อแม่ของเอ็นริเล่ตา่ งเรียนจบมหาวิทยาลัย แถมยัง
ไปทำ�งานทีต
่ า่ งประเทศทัง้ คูส
่ งิ่ ทีย
่ อ
้ นแย้งก็คอ
ื ความทะเยอทะยานของ
พ่อแม่เขา ที่ดิ้นรนไปทำ�งานต่างประเทศ ยอมแยกห่างจากครอบครัว
เพื่อหวังว่า สักวันหนึ่งจะหอบหิ้วเงินกลับมาอยู่กับครอบครัวอย่าง
มีความสุข แต่สุดท้ายกลับมาเป็นตัวผลักให้เอ็นริเล่มีชีวิตลงท้ายที่
ข้างถนน
เอ็นริเล่เป็นชายรูปร่างเล็ก ผิวคล้ำ�แดงแบบคนฟิลป
ิ ปินส์ทม
ี่ เี ชือ
้ สาย
ของคนท้องถิ่นล้วนๆ ไม่มีเชื้อจีนหรือสเปนิชปน ริมฝีปากหนา อายุ
ราว 40 กลาง ๆ มักสวมหมวกแก็ป เขามีเงินติดตัวจากการทำ�งาน
‘รีแบ็กกิ้ง’ (re-bagging) คือ งานถ่ายสินค้าที่ท่าเรือจากกระสอบ
ใหญ่ใส่ถุงเล็กเพื่อไปกระจายต่อ งานที่ว่า ต้องไปทำ�งานที่เมืองท่า
รับส่งสินค้าจากต่างประเทศ เช่น บาตังกัส (Batanggas) บาตะอัน

เพราะงานนี้ไม่เกี่ยงวุฒิการศึกษา ไม่แคร์ว่าจะเคยติดคุกมารึเปล่า
ขอให้ทำ�งานได้ก็พอ เวลาทำ�งานของแต่ละช่วงไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับ
ปริมาณสินค้าที่มี โดยเฉลี่ยประมาณ 5-10 วัน หากน้อยกว่านี้จะไม่
คุ้มกับค่ากินอยู่และค่ารถ เนื่องจากเมืองท่าอยู่ไกลออกไปสองสาม
ชั่วโมง คนรับเหมางาน จะจัดรถไว้รับคนไร้บ้านไปทำ�งานฟรีเฉพาะ
ขาไป แต่ขากลับคนไร้บ้านต้องจ่ายค่ารถเองราว 100 กว่าถึง 200
กว่าเปโซ ขึน
้ กับระยะทางใกล้ไกล ค่าแรงทีไ่ ด้รบ
ั ขึน
้ อยูก
่ บ
ั ปริมาณทีเ่ ขา
สามารถถ่ายของลงถุงได้ โดยเฉลีย
่ หากไปทำ�งานเจ็ดวัน หักค่ากินแล้ว
จะเหลือค่าแรงกลับมา 200-300 เปโซ (150-225 บาท)
แต่สำ�หรับเอ็นริเล่ เขาขึ้นชื่อเรื่องขี้เมา ดื่มหนัก จึงได้เนื้องานน้อย
แล้วก็ได้ค่าแรงน้อยกว่าคนอื่นไปด้วย บางทีหักค่ากินระหว่างทำ�งาน
ยังไม่พอค่ารถขากลับ ดีแต่วา่ คนรับเหมาไว้ใจออกค่ารถให้เขากลับ ไม่
ต้องเดินเท้ากลับมามะนิลาแบบทีผ
่ มเคยได้ยน
ิ มาบ้าง พอกลับมามะนิลา
แล้วเงินหมด เอ็นริเล่กอ
็ ยูร่ อดด้วยการไปกินข้าวตามฟีดดิง้ โปรแกรม
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หากฟังเพียงแค่นี้ ก็อาจสรุปอย่างผิวเผินไปว่า เอ็นริเล่มาเป็นคนไร้
บ้านเพราะการดื่มหนักและการขาดวินัยของตัวเอง แต่เรื่องราวชีวิต
ของคนย่อมซับซ้อนกว่านั้น น่าสงสัยทำ�ไมเขาจึงกลายมาเป็นคนดื่ม
หนัก เขาบอกผมว่า ถ้าอยากรู้จักเขาดีขึ้น ผมควรจะหาอะไรให้เขา
ดื่มพิเศษหน่อย ไม่ใช่ยิน (gin) รสแรงบาดคอ เขาบอกว่า เขาอยาก
ได้ ‘ลองเน็ค’ (long neck) พร้อมยกมือสองข้างบอกระยะความสูง
ประมาณ 1 ฟุตประกอบ ผมเข้าใจดีวา่ ลองเน็คของเขาหมายถึง เหล้า
บรัน
่ ดีสอ
ี ำ�พันในขวดเหล้ากลมคอยาวๆ ต่างกับยินทีบ
่ รรจุในขวดเล็ก
ป้อม ๆ เหมือนขวดยาแก้ไอ บรัน
่ ดีมก
ี ลิน
่ หอมชวนดืม
่ เพียว ๆ ตบด้วย
น้ำ�เปล่า นาน ๆ ทีคนไร้บา้ นจะลงขันกันดืม
่ เจ้าลองเน็คในวันพิเศษ เช่น
วันเกิดของใครสักคน ราคาของมันก็ถก
ู กว่าเหล้าไทยเกือบครึง่ เพราะ
ในฟิลป
ิ ปินส์ราคาเหล้า บุหรี่ ไม่ถก
ู โก่งด้วยภาษีนานาชนิดเหมือนในไทย
หลังจากบรั่นดีไปได้สักคอขวด เอ็นริเล่บอกว่า ชีวิตเขาเริ่มไม่มี
ความสุข ที่เขาต้องเปลี่ยนความสนใจจากพวกวาดเขียนมาเรียน
วิศวะ ผมต้องสารภาพว่า ตอนที่เขาบอกว่าเขาเรียนสาขา nautical
engineering ผมยังไม่เข้าใจว่ามันคือสาขาอะไร พอเขาอธิบายผม
ถึงเข้าใจว่า เป็นวิศวกรด้านเครื่องยนต์ในเรือ เพราะพ่อและปู่ของเขา
ทำ�งานเป็นซีแมน (seaman) จึงอยากให้เอ็นริเล่ทำ�งานนี้ด้วย โดยที่
เขาไม่ชอบนัก แต่ขัดใจไม่ได้
แรงงานฟิลิปปินส์ขึ้นชื่อเรื่องทำ�งานในเรือเดินสมุทรมานาน เรียก
ว่าเป็นยุคแรก ๆ ของแรงงานข้ามชาติเริ่มตั้งแต่ช่วงศตวรรษที่ 16
ที่มีการค้าของสเปนข้ามมหาสมุทรระหว่างเม็กซิโก กับฟิลิปปินส์ ก็ใช้
แรงงานชาวฟิลิปปินส์ กระทั่งมีชาวฟิลิปปินส์ไปตั้งรกรากในอเมริกา
ตั้งแต่ศตวรรษที่ 18 ด้วยเหตุนี้ แรงงานโดยเฉพาะแรงงานชายที่ไป
ทำ�งานต่างประเทศ จึงถูกเรียกรวม ๆ ว่า ซีแมน (seamen) ทั้ง ๆ
ที่ในระยะหลังงานที่ไปทำ�มีหลากหลายมากกว่างานในเรือ อย่างข้าง ๆ
ลูเนต้า ก็เป็นแหล่งรับสมัครคนงานไปทำ�งานต่างประเทศ ย่านนัน
้ ก็เรียก
ว่า ‘ซีแมน’ ทั้ง ๆ ที่ งานที่ประกาศให้ทำ�งาน มีทั้งงานกรรมกร ช่างไฟ

ช่างปูน ไปจนถึง แพทย์ พยาบาล หากเดินผ่านแถวนั้น จะเห็นคน
ขวักไขว่ท้ังนายหน้าและคนงานที่เตรียมเอกสารประกอบกันหนาเตอะ
ไม่ว่าจะเป็นปริญญาบัตร ใบประกาศอบรมต่าง ๆ ใบรับรองสุขภาพ
ใบรับรองประวัติว่า ไม่เคยถูกดำ�เนินคดีอาชญากรรม
หลังจากเรียนจบ พ่อของเอ็นริเล่ ซึ่งทำ�งานเป็นซีแมนอยู่แล้ว ก็
ช่วยให้เอ็นริเล่ได้ไปทำ�งานในเรือ แต่แล้วโชคร้ายก็เกิดขึ้นกับเขา เอ็น
ริเล่เล่าว่า เรือที่เขาจะไปทำ�งานเป็นเรือขนส่งสินค้าจากสิงคโปร์ไป
เกาหลีใต้ ดังนั้น เขาขึ้นเรือจากมะนิลา เพื่อจะไปขึ้นที่ท่าที่สิงคโปร์แล้ว
ก็เริ่มทำ�งาน แต่ปรากฏว่า พอถึงสิงคโปร์ เรือนั้นเกิดอุบัติเหตุ ทำ�ให้
แผนการที่จะลงไปทำ�งานในเรือเพื่อเดินทางไปเกาหลีใต้ ต้องสะดุดลง
เขาถูกส่งตัวกลับมามะนิลา เอ็นริเล่เล่าถึงเรื่องที่เกิดขึ้นว่า “ในฐานะ
วิศวกรเดินเรือ ครั้งหนึ่งในชีวิตเขาได้เคยลงเรือแล้ว แต่มันเป็นเที่ยว
แรกและเที่ยวสุดท้ายในชีวิตฉัน หลังจากนั้น ฉันก็ไม่ได้ลงเรืออีกเลย”
เพราะว่าทางบริษท
ั เปลีย
่ นนโยบายการรับลูกเรือจากคนฟิลป
ิ ปินส์ ไปใช้
คนอินเดียแทน ทำ�ให้เขารู้สึกผิดหวังในโชคชะตา และไม่คิดจะทำ�งานใน
เรือเดินสมุทร รวมทั้งอับอายญาติพี่น้อง ที่เขาเรียนจบมหาวิทยาลัย
แต่ไม่สามารถเป็นซีแมนอย่างพ่อและปูไ่ ด้ เอ็นริเล่กลับมาทำ�งานรับจ้าง
ทั่วไป เช่น เป็นคนขับรถ เป็นลูกมือติดตั้งระบบไฟฟ้า งานสุดท้ายเขา
เป็นลูกจ้างร้านขายแว่นตาที่มีปู่เป็นเจ้าของ แต่กลับมีเหตุของหายที่
ร้านแว่นตา โดยที่เพื่อนคนหนึ่งในร้านที่เอ็นริเล่เป็นคนชวนมาทำ�งาน
ตกเป็นผู้ต้องสงสัย ทำ�ให้กระทบถึงความไว้วางใจในตัวเขาไปด้วย
เขาจึงต้องออกจากงาน นั่นเป็นเหตุการณ์เมื่อสามปีที่แล้ว ที่ส่งผล
ให้เขามาเป็นคนไร้บ้าน
ผมถามเอ็นริเล่ ทำ�ไมปู่เขาจึงไม่ไว้ใจเขาที่เป็นหลานชาย และพ่อเขา
ไม่ได้ช่วยรับรองหรือว่าเขาไม่เกี่ยว เอ็นริเล่ตอบผมด้วยเสียงเย็นชา
ไม่คึกเหมือนบรั่นดียี่ห้อมาทาดอร์ (Matador) ที่เขาดื่ม “ฉันกับพ่อ
ไม่ได้สนิทกัน เขาแยกทางกับแม่ฉัน แล้วเขาก็มีครอบครัวใหม่ กับปู่
ฉันยิ่งไม่สนิท”
D Magazin I ฉบับที่ 21 I กันยายน 2560 I 20

สังคม

บุญเลิศ วิเศษปรีชา
เป็นนักมนุษยวิทยาเจ้าของ
วิ ท ยานิ พ นธ์ ดี เ ด่ น จาก
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ เปิดพรมแดน:
โลกของคนไร้บา้ น กรุงเทพฯ
- โตเกียว - มะนิลา คือสนาม
ศึกษาที่ บุญเลิศ พาตัวเอง
เข้าไปเป็นโฮมเลส กินแบบโฮม
เลส นอนแบบโฮมเลส และคิด
อ่านแบบโฮมเลส นอกจาก
เรือ
่ งเล่าและสีสนั ทีเ่ ก็บมาจาก
การศึกษาภาคสนาม
คอลัมน์ ‘สายสตรีท: เรื่อง
เล่าข้างถนนจากมะนิลา‘ ใน
waymagazine.org คือ
ความพยายามและทะเยอทะยาน
ส่ ว นบุ ค คลของบุ ญ เลิ ศ
วิเศษปรีชา ที่จะเลือนและ
หลอมพรมแดนระหว่าง ‘งาน
วิชาการ’ กับ ‘วรรณกรรม’
เข้าไว้ด้วยกัน

สารภาพว่าขณะนั้น ผมยังไม่ได้คิดถึงความรู้สึกเขามากพอ ผม
กลับถามเขาต่อไปว่า
“เมื่อก่อน ฉันก็เคยสัมภาษณ์นาย ไม่เห็นเคยบอกว่าพ่อแม่ฉันแยก
ทาง”
“มันเป็นเรือ
่ งทีน
่ า่ เล่าให้คนอืน
่ ฟังนักเหรอว่า พ่อแม่ฉน
ั แยกทาง นาย
คิดว่าฉันอยากคิดถึงมัน และอยากพูดออกมาเหรอ? ครอบครัวฉันมัน
วุน
่ วาย พีน
่ อ
้ งฉันมีเยอะแยะ แต่คนละพ่อคนละแม่กน
ั ทำ�ไมนายถึงอยาก
รู้ เรื่องวุ่นวายในครอบครัวฉันล่ะ” คำ�ตอบของเอ็นริเล่ทำ�ให้ผมสะอึก

ผมฟังเรือ
่ งราวของเอ็นริเล่ แล้วนึกถึงงานมานุษยวิทยาเกีย
่ วกับคน
ฟิลป
ิ ปินส์ทไี่ ปทำ�งานต่างประเทศ ผูเ้ ขียนคือ ราเชล ซาลาซาร์ ปาร์เรยัส
(Rhacel Salazar Parrenas) เป็นชาวฟิลิปินา ตั้งชื่อหนังสือ
อย่างเสียดสีแสบสันว่า คนรับใช้แห่งยุคโลกาภิวัตน์ (Servants of
Globalization: Women, Migration and Domestic work,
2003) ในหนังสือเล่มนี้ ราเชลสัมภาษณ์ครอบครัวชาวฟิลิปปินส์ที่มี
แม่ไปทำ�งานต่างประเทศ พร้อมเรื่องราวความรู้สึกของลูกที่ถูกทิ้งไว้
ให้อยู่กับญาติ จนนานวันกลายเป็นลูกรู้สึกห่างเหินกับแม่ และอยาก
ให้แม่ได้อยู่ใกล้ชิดกับพวกเขามากกว่าไปหาเงินไกลบ้าน

ถึงตอนนี้ ผมรู้ตัวแล้วว่าได้ล่วงล้ำ�ชีวิตของเอ็นริเล่มากขนาดไหน
ที่สะกิดถามถึงเรื่องนี้ ผมจึงอธิบายว่า เห็นเขาเคยบอกว่าพ่อแม่เขา
ท้ายที่สุดกลายเป็นว่า แรงงานผู้หญิงที่ยอมห่างจากครอบครัวไป
ทำ�งานต่างประเทศทั้งคู่ เลยนึกว่าเขาสบายดี
ทำ�งานไกลต่างแดน แต่เมือ
่ กลับมากลับไม่ได้พบครอบครัวอันอบอุน
่ ที่
พวกเธอตัง้ ตารอวันจะกลับมาพบ แต่แรงงานข้ามถิน
่ ทีค
่ นฟิลป
ิ ปินส์ใช้
เอ็นริเล่ตอบด้วยน้ำ�เสียงที่ยืดยานขึ้น ไม่รู้จะเพราะดีกรีจากน้ำ�เมา คำ�เรียกว่า OFW (Oversea Filipinos Workers) ก็ยังได้รับการ
ที่สะสมมา หรือเพราะอารมณ์ของเขาที่ดำ�ดิ่งขึ้นว่า “ใช่…พ่อแม่ฉันไป สนับสนุนอำ�นวยความสะดวกจากรัฐบาลให้ไปทำ�งานต่างประเทศ โดย
ทำ�งานต่างประเทศทัง้ คู่ พ่อฉันเป็นซีแมน แม่ฉน
ั ไปทำ�งานทีญ
่ ป
ี่ น
ุ่ แต่พอ เฉพาะผูห
้ ญิงทีไ่ ปทำ�งานเป็นแม่บา้ น ทัง้ ในตะวันออกกลาง เอเชียตะวัน
แม่ฉันไปทำ�งานไม่นาน…เขาก็บอกกับพ่อว่า เขามีครอบครัวใหม่แล้ว” ออกอย่างฮ่องกง เกาหลีใต้ และยุโรป โดยเฉพาะในอิตาลี รวมถึงใน
สหรัฐอเมริกา พวกเธอได้รบ
ั การยกย่องว่าเป็นฮีโร่ (bayani – บายานี)
นัน
่ เป็นเหตุให้เอ็นริเล่หา่ งและแทบไม่เคยเจอแม่ ส่วนพ่อก็มค
ี รอบครัว ยุคใหม่ ทีส
่ ง่ เงินกลับมาเลีย
้ งครอบครัว และนำ�เงินตราเข้าประเทศ ใคร
กับผู้หญิงคนใหม่ แต่ถึงจะไม่มีครอบครัวใหม่ ก็คงไม่ต่างกันมากนัก บ้างจะตระหนักถึงเรื่องราวของผู้อยู่เบื้องหลังฮีโร่อย่างเอ็นริเล่
เพราะปกติพ่อเขาก็ทำ�งานลงเรือเป็นส่วนใหญ่ เขาเจอหน้าพ่อไม่กี่
วันในรอบสามสี่เดือน ช่วงนั้นเขากับพี่สาวกำ�ลังเรียนแค่ชั้นประถม หมายเหตุ:
สองพี่น้องต้องอยู่กับพวกป้า ๆ แทน
เรือ
่ งเล่าตอนนี้ เขียนไว้สำ�หรับให้ พีพ
่ ท
ั ยา เรือนแก้ว ประธานสมาคม
เครือข่ายคนไทยในต่างแดน (เยอรมนี) ทีท
่ ำ�งานช่วยเหลือหญิงไทยใน
ถึงตอนนี้ เขาคงเมาได้ที่แล้ว เขาพูดประโยคเดียวกันซ้ำ� ๆ กับผม เยอรมนีและยุโรปมามากกว่า 20 ปี ได้เผยแพร่ใน ดี แมกกาซีน สื่อ
ว่า “นายไม่มีทางจะเข้าใจว่า เวลานายยังเล็ก ๆ อยู่ แล้วพ่อแม่นายไม่ สำ�หรับคนไทยในยุโรปเป็นการเฉพาะอีกทางหนึ่ง ในโอกาสที่ได้พบพี่
อยู่กับนายมันเป็นยังไง…นายไม่ใช่ฉัน นายไม่มีวันจะเข้าใจว่า มันยาก พัทยาที่งาน Thai Studies ที่เชียงใหม่เมื่อกลางเดือนกรกฎาคม
ขนาดไหน”
2560 พร้อมกำ�ลังใจว่า มีคนแถวนั้นอ่าน ‘สายสตรีท’ อยู่เหมือนกัน
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โรคซึมเศร้าในเด็ก

โดย โยทะกา

หมู่นี้โยทะการับฟังแต่เรื่องทุกข์ใจของคนรอบข้าง
ที่มาเล่า มาปรับทุกข์ เป็นความทุกข์ใจของคนเป็นพ่อ
แม่เกี่ยวกับลูกหลานของตน ปัญหาที่นำ�มาเล่าให้ฟัง
นั้นคล้าย ๆ กัน รายหนึ่งนั้นหนักหนาสาหัสเพราะลูก
ถึงขั้นกระโดดตึกเพื่อฆ่าตัวตายจนเป็นข่าวหน้าหนึ่งใน
หนังสือพิมพ์ ทั้ง ๆ ที่ลูกก็โตจนเลยวัยรุ่นไปแล้ว อีก
รายนัน
้ ลูกเรียนจบเภสัชกร พอเริม
่ ต้นชีวต
ิ ทำ�งานกลับ
ทำ�งานไม่ได้ อารมณ์เกรี้ยวกราดแปรปรวน ไม่สมาคม
กับใคร โดยทีพ
่ อ
่ แม่กไ็ ม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึน
้ กับลูก เพราะ
ไม่เห็นมีอาการผิดปกติใด ๆ ทางกาย โยทะกาฟังแล้ว
รู้สึกสะกิดใจว่าลูกหลานของคนรอบข้างนั้นอาจจะมี
อาการป่วยจึงได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและไปค้นคว้า
ข้อมูลประกอบ จนได้ขอ
้ สรุปว่ากรณีดงั กล่าวนีค
้ ล้าย ๆ
อาการป่วยของโรคซึมเศร้า ตามที่เคยอ่านมานั้นพบว่า
ปัจจุบน
ั มีเด็กจำ�นวนมากทีม
่ อ
ี าการเหล่านี้ วันนีโ้ ยทะกา
จึงขอนำ�ข้อมูลเกี่ยวกับโรคซึมเศร้าในเด็กมาฝากกันค่ะ
อาจเป็นเรื่องไม่น่าเชื่อที่เด็กซึ่งเป็นวัยใสบริสุทธิ์และ
ร่าเริงจะเป็นโรคซึมเศร้าได้ แต่ในความเป็นความจริง
นั้นน่าตกใจว่าเด็กมีโอกาสเป็นโรคซึมเศร้าแบบรุนแรง
และแบบเรื้อรังได้เท่า ๆ กับผู้ใหญ่ รวมทั้งเป็นสาเหตุ
การฆ่าตัวตายได้เช่นเดียวกัน ดังนั้นคุณพ่อคุณแม่จึง
ต้องคอยสังเกตอาการของลูก ดังนี้
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ภาวะซึมเศร้าในเด็กวัยเรียนมักเกิดจากสาเหตุ ดังนี้
เด็กเล็กมักจะมีอาการแกล้งป่วย ไม่ไปโรงเรียน ติด
พ่อแม่ กังวลว่าพ่อแม่จะเสียชีวิต ส่วนเด็กโตจะนิ่งไม่
พูด มีปัญหาที่โรงเรียน และมองโลกในแง่ร้าย เป็นต้น
หากลูกหลานมีพฤติกรรมเหล่านี้ อย่าเพิ่งตำ�หนิหรือดุ
ว่า เพราะเด็กอาจเป็นโรคซึมเศร้า ผูใ้ หญ่ควรพูดคุยกับ
เด็กถึงสาเหตุก่อน เพราะเด็กวัยนี้จะสามารถบอกเล่า
อาการของตนเองได้แล้ว ผู้ใหญ่จึงสามารถสอบถาม
เด็กได้ว่าเด็กรู้สึกอย่างไร ถ้าเด็กบอกว่ารู้สึกไม่แจ่มใส
ไม่มีสมาธิ การเรียนแย่ลง หงุดหงิดง่าย คิดหมกมุ่น
อยู่กับบางสิ่งบางอย่าง บางรายอาจมีความคิดฆ่าตัว
ตาย รวมทั้งพยายามฆ่าตัวตายด้วย ภาวะอยากตาย
ของเด็กอาจแสดงออกโดยคิดหมกมุน
่ เกีย
่ วกับการตาย
และมีการกระทำ�ซึ่งแสดงให้เห็นว่าต้องการให้ตัวเองได้
รับบาดเจ็บหรือเสียชีวต
ิ และจะพยายามทำ�ซ้ำ� ๆ ผูใ้ หญ่
ควรพาเด็กไปปรึกษาจิตแพทย์โดยด่วน
ข้อมูลน่ารู้เกี่ยวกับโรคซึมเศร้าในเด็กและวัยรุ่น
แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร รองอธิบดีกรม
สุขภาพจิต กล่าวว่า ช่วงอายุทฆ
ี่ า่ ตัวตายสำ�เร็จมากกว่า
กลุม
่ อืน
่ คือ กลุม
่ อายุ 35-39 ปี อย่างไรก็ดพ
ี บว่าอายุ
ต่ำ�สุดที่ฆ่าตัวตายคือ 10 ปีและสูงสุดคือ 93 ปี การ
ติดตามเด็กอายุ 10 ปี ที่ฆ่าตัวตายพบว่าเด็กมีปัญหา
ในครอบครัวหรือเด็กเป็นลูกคนเดียว สาเหตุที่ตัดสิน
ใจฆ่าตัวตายเพราะต้องการเรียกร้องความสนใจและไม่
ได้สิ่งทีต
่ ้องการจากพ่อแม่ โดยใช้การฆ่าตัวตายเป็นวิธี
การแสดงออกหรือการเรียกร้องทางหนึ่ง

สาเหตุทางกาย (Biological Cause)
1. เกิดจากสารเคมีทเี่ ป็นสารสือ
่ ประสาทในสมอง
บางอย่างแปรปรวนและไม่สมดุลทำ�ให้เกิดซึม
เศร้าได้ ระบบสารเคมีในสมองของผู้ป่วย
โรคซึมเศร้าจะเปลี่ยนแปลงไปจากปกติอย่าง
ชัดเจน โดยพบว่ามีสารสือ
่ ประสาททีส่ ำ�คัญเช่น
ซีโรโทนิน (Serotonin) และนอร์เอพิเนฟริน
(Norepinephrine) ลดลง
2. เกิดจากกรรมพันธุ์ หากมีประวัติว่าคนใน
ครอบครัวป่วยเป็นโรคซึมเศร้าโอกาสทีค
่ นอืน
่
ในครอบครัวจะเป็นโรคนีม
้ ถ
ี งึ 2.8 เท่าของคน
ทั่วไป
3. เกิดจากความเสียหายของสมอง เช่น เป็น
โรคหลอดเลือดแดงแข็ง โรคเส้นเลือดแข็งตัว
ผิดปกติ เป็นต้น นอกจากนี้ยังอาจมีโรคทาง
กายอื่นที่ทำ�ให้เกิดโรคซึมเศร้าได้ เช่น โรคตับ
อักเสบ โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคพาร์
กินสัน และโรค SLE เป็นต้น

สาเหตุด้านจิตใจ (Psychological Cause)
1. ความเครียดที่เกิดจากการเรียนหนัก เพราะ
ปัจจุบน
ั ค่านิยมเรือ
่ งการเรียนพิเศษเพือ
่ ให้สอบ
ได้คะแนนดีหรือเพือ
่ เข้าเรียนต่อในระดับชัน
้ ต่าง
ๆ ทำ�ให้เด็กต้องใช้เวลาในการเรียนยาวนานใน
แต่ละวันจนเกิดเป็นความเครียดสะสม
2. เด็กขาดความมั่นใจในตนเอง กลัวการแข่งขัน
กลัวความผิดหวัง ทำ�ให้เกิดความเครียดสะสม
ยิง่ เมือ
่ มีการเปรียบเทียบผลการเรียนระหว่าง
เพือ
่ น ๆ หากคะแนนของตนเองสูเ้ พือ
่ นไม่ได้ ก็
ยิง่ ทำ�ให้คด
ิ ไปเองว่าตนทำ�อะไรก็ไม่ประสบความ
สำ�เร็จและไม่เกิดความภาคภูมใิ จในตนเอง ทำ�ให้
หมดกำ�ลังใจและเกิดความเครียดสะสมจนใน
ที่สุดก็เป็นโรคซึมเศร้า
3. เด็กถูกเพื่อนกลั่นแกล้งเสมอ ๆ หรือรู้สึกไม่
ชอบ กลัว กังวล กับบุคคลรอบข้างเพราะมี
ความรูส
้ ก
ึ ทีไ่ ม่ดห
ี รือไม่สบายใจทีต
่ อ
้ งอยูด
่ ว้ ย
ทำ�ให้เกิดความเครียดสะสมเป็นเวลานาน
4. การเลีย
้ งดูทเี่ ข้มงวดเกินไป กล่าวคือครอบครัว
ตั้งระเบียบกฎเกณฑ์ที่มากจนเกินไปโดยไม่
ยอมรับฟังความคิดเห็นของลูกทำ�ให้เด็กไม่
สามารถแสดงออกถึงสิง่ ทีต
่ นต้องการได้เพราะ
ต้องเชื่อฟังพ่อแม่เท่านั้น
5. ประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับครอบครัว เช่น การ
เสียชีวิตของพ่อแม่หรือคนในครอบครัว การ
ทีพ
่ อ
่ แม่แยกทางกัน สาเหตุเช่นนีถ
้ อ
ื เป็นปัจจัย
เสี่ยงที่สุดที่เด็กจะเป็นโรคซึมเศร้าได้ง่าย
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วิธีรับมือโรคซึมเศร้าในเด็ก
พ่อแม่จะรับมือกับโรคซึมเศร้าในเด็กได้อย่างไร
1. ครอบครัวสามารถป้องกันได้โดยการให้ความรัก
ความเข้าใจ สอนให้เด็กเข้มแข็ง รู้จักใช้เหตุผล และ
แสดงออกทางอารมณ์อย่างเหมาะสม ยิ่งไปกว่า
นั้นทุกคนควรลดความขัดแย้งต่าง ๆ ในครอบครัว
2. ครอบครัวควรใกล้ชด
ิ และให้ความอบอุน
่ แก่ลก
ู หมัน
่
สังเกตอารมณ์และพฤติกรรมของเด็กทีเ่ ปลีย
่ นแปลง
ไปในช่วงที่เด็กต้องเผชิญกับความตึงเครียด
3. ครอบครัวที่มีกรรมพันธุ์โรคซึมเศร้า ควรใช้ความ
อ่อนโยน ความเอาใจใส่ และปฏิบต
ั ต
ิ อ
่ เด็กด้วยความ
ระมัดระวังเป็นพิเศษ
4. พ่อแม่ตอ
้ งพูดคุยและรับฟังความคิดเห็นของลูกอยู่
เสมอ ไม่ปิดกั้นความคิด และรับฟังด้วยความตั้งใจ
และสนใจ
5. ครอบครัวควรตัง้ กฎภายในบ้านให้ชด
ั เจนและบังคับ
ใช้อย่างสมเหตุสมผล โดยระมัดระวังไม่ให้เคร่งครัด
จนเกินไปเพราะอาจเป็นปัจจัยที่ทำ�ให้ลูกเครียดหรือ
รู้สึกกดดันซึ่งจะนำ�ไปสู่ปัญหาที่เพิ่มมากขึ้น

6. พ่อแม่ควรพาลูกออกไปพักผ่อนเปลี่ยนบรรยากาศ
หรือชวนทำ�กิจกรรมแปลก ๆ ใหม่ ๆ เพื่อให้ลูกได้
รู้สึกผ่อนคลายขึ้น
7. ครอบครัวต้องไม่เป็นต้นเหตุของปัญหา ทัง้ นีเ้ พราะ
พ่อแม่อาจเป็นสาเหตุสำ�คัญของความบกพร่อง
ทางพฤติกรรมและอารมณ์ของลูกได้ เช่น การที่
พ่อแม่ทะเลาะกัน การหย่าร้าง การเลี้ยงลูกด้วย
ความเคร่งครัดจนเกินไป และการใช้ความรุนแรงใน
ครอบครัว เป็นต้น
8. ผูป
้ กครองและครูควรร่วมมือกันเพือ
่ ช่วยเหลือเด็ก
เพราะครูเป็นอีกบุคคลหนึ่งที่สำ�คัญที่จะช่วยสร้าง
ความสัมพันธ์อน
ั ดีระหว่างบ้านกับโรงเรียน สามารถ
กระตุน
้ ให้เด็กเรียนรูพ
้ ฤติกรรมทีเ่ หมาะสมได้ดย
ี งิ่ กว่า
เดิม ดังนัน
้ ผูป
้ กครองและครูจงึ ควรพูดคุยเพือ
่ แลก
เปลี่ยนปัญหาของเด็กที่พบที่บ้านและโรงเรียน รวม
ทั้งร่วมมือกันเพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด
9. หากพบว่าเด็กมีอาการไม่ดขี น
ึ้ ผูป
้ กครองควรปรึกษา
จิตแพทย์โดยด่วนเพื่อให้เด็กได้รับการรักษาอย่าง
ถูกต้องต่อไป

พ่อแม่ทุกท่านอย่าลืมใส่ใจและสังเกตพฤติกรรมของลูก ๆ นะคะ เมื่อเห็นสิ่งใดผิดปกติควรจับตาดูอย่างใกล้ชิด อย่า
ปล่อยไว้นานจนกลายเป็นอาการเรือ
้ รังทีร่ ก
ู้ ต
็ อ
่ เมือ
่ สายเสียเกินกว่าจะกลับไปแก้ไขอะไรได้ทน
ั และหากสงสัยว่าลูกมีอาการ
โรคซึมเศร้าควรปรึกษาจิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหรือเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิตอย่างเร่งด่วนค่ะ
ที่มา : theasianparent.com
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การย้ายถิ่นฐานไปอาศัยอยู่ต่างประเทศ
เป็นระยะเวลานาน ๆ สำ�หรับบางคนอาจ
จะเป็ น เรื่ อ งง่ า ยในการปรั บ ตั ว เข้ า กั บ
สภาพแวดล้อมใหม่ ๆ แต่สำ�หรับบางคนอาจ
จะเป็นเรือ
่ งทีย
่ ากก็ได้ นิตยสารดีมโี อกาสพูด
คุยกับ ดร.ตรีเทพ นพคุณและภรรยา ซึง่ เป็น
ครอบครัวไทยที่ย้ายถิ่นฐานมาอยู่ประเทศ
เยอรมนีในฐานะครอบครัวข้าราชการไทย

“อยู่เยอรมนี”
ตอน สายใยรักในครอบครัว
โดย ดี²

ดี²: ขอทราบความคิดเห็นทั่ว ๆ ไปกับการใช้ชีวิตในต่างประเทศ โดย
เฉพาะในประเทศเยอรมนี
ดร.ตรีเทพ(เอก): ปัจจุบน
ั ผมและครอบครัวย้ายมาประจำ�ทีส่ ถานกงสุล
ใหญ่ นครแฟรงก์เฟิร์ต ถ้าพูดถึงเรื่องปรับตัว ผมคิดว่า เราไม่ต้อง
ปรับตัวอะไรมากนักนะครับ เพระว่าที่นี่มีคนไทยอาศัยอยู่มาก ถือว่า
เป็นเรื่องดีที่จะได้มีโอกาสสัมผัสกับผู้คนและวัฒนธรรมไทยอย่าง
ใกล้ชิด โดยเฉพาะอาหารไทย ตัวผมเองเคยไปเรียนป.โทกับป.เอกที่
สหรัฐฯ ไปอยู่นาน 8 ปี ก็จะเคยชินกับชีวิตแบบอเมริกันสไตล์ พอมา
อยู่ยุโรปก็ต้องปรับตนเองนิดหน่อย มีคนพูดให้ผมฟังว่า เยอรมนีมี
Hardware ที่ยอดเยี่ยม แต่มี Software ที่ไม่น่าปลื้มซักเท่าไร นั่น
ก็คือ Service ที่สู้บ้านเราไม่ได้ไงครับ ซึ่งพอได้สัมผัสแล้วก็เห็นว่า
ท่าจะจริงตามนั้นนะครับ เช่น สถานกงสุลใหญ่ฯ เคยจัดเลี้ยงให้กับ
แขกผู้ใหญ่ พอเราได้รับคำ�สั่งให้ไปเร่งอาหาร ก็ได้คำ�ตอบว่า นี่ไม่ใช่
ร้านแมคโดนอลนะ อย่างนี้เป็นต้น (หัวเราะ)
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ดี²: ทราบว่าตอนนีค
้ ณ
ุ ตรีเทพมีสมาชิกใหม่ในครอบครัว
ดร.ตรีเทพ(เอก): ใช่ครับ เรามีลก
ู สาวน่ารักชือ
่ น้องเอลลี่
เพิ่งคลอดเมื่อเดือนมิถุนายน 2560 ที่โรงพยาบาลใน
แฟรงก์เฟิร์ตครับ
ดี²: ขอถามคุณบุษดีคะ่ ช่วงก่อนคลอดน้องเอลลีร่ ส
ู้ ก
ึ
กังวลใจอะไรบ้างไหมคะ
คุณบุษดี(นุม
่ ): ก็มบ
ี า้ งค่ะ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในช่วงทีใ่ กล้
คลอดลูก คุณเอกไปปฏิบัติราชการต่างจังหวัดบ่อย ๆ
เพราะตอนนั้นปฏิบัติหน้าที่รักษาการกงสุลใหญ่ฯ อยู่
บางทีก็ไปค้างคืน นุ่มก็กลัวนิดหน่อยค่ะ เพราะว่าคุณ
หมอบอกว่า น้องเอลลี่สามารถคลอดได้ทุกเวลา ตอน
นั้นนุ่มต้องเตรียมเบอร์โทรฯ ของคนรู้จักไว้ เผื่อว่าจะ
ขอความช่วยเหลือในยามฉุกเฉิน
ดร.ตรีเทพ(เอก): ตอนใกล้คลอดผมเป็นห่วงคุณนุ่ม
มากครับ หากทำ�ได้ ผมก็เลือกที่จะเดินทางไป-กลับ ผม
บอกกับคุณนุ่มไว้ว่า “เป็นภรรยาผม ต้อง strong
ต้องแข็งแกร่งในทุกด้าน (หัวเราะ)” ช่วงที่ผ่านมา ผม
รักษาการกงสุลใหญ่ฯ 11 เดือน เราทั้งสองต้องปรับ
ตัวและแบ่งเวลาสำ�หรับงานของผมและครอบครัว ผม
ชื่นชมความเข้มแข็งของคุณนุ่ม ที่มีความเข้าใจและได้
เสียสละเพื่อหน้าที่การงานของเรา ภรรยาของผมเป็น
หลังบ้านที่ strong มาก ๆ เลยครับ (หัวเราะ)

ดร.ตรีเทพ(เอก): ตอนทีอ
่ ยูใ่ นห้องคลอด ผมเห็นภรรยา
เจ็บท้องมาก ผมเห็นใจและเป็นห่วงมาก ผมเห็นความเข้ม
แข็งของผูท้ เี่ กิดมาเป็นคุณแม่คน และผมชืน่ ชมผดุงครรภ์
เยอรมันทีพ
่ ยายามให้เอลลีค
่ ลอดแบบธรรมชาติ คุณนุม
่
เจ็บท้องอยูน
่ านตัง้ แต่น้ำ�เดินก็ 22 ชัว่ โมงพอดี พอน้อง
เอลลี่คลอด ผดุงครรภ์บอกให้ผมเป็นผู้ตัดสายสะดือ
ผมประทับใจที่ผมได้ตัดสายสะดือลูกเอง มันเป็นสาย
สัมพันธ์ภายในครอบครัวระหว่างพ่อ แม่และลูก เป็น
สิ่งที่ดีมาก ประทับใจมาก ๆ ผมชื่นชมประเทศเยอรมนี
ตรงนี้มากครับว่า ประเทศเยอรมนีให้ความสำ�คัญกับ
ครอบครัวมาก

ดี²: วางแผนการเลี้ยงดูลูกในต่างประเทศอย่างไรคะ
ดร.ตรีเทพ(เอก): ตอนนีน
้ อ
้ งเอลลีย
่ งั เล็กอยู่ คงวางแผน
อะไรไม่ได้มากนักครับ ที่สำ�คัญที่สุดเราสองคนจะดูแล
ลูกอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะยามที่ลูกหิว งอแงและป่วย
ตัวผมเองในฐานะเป็นข้าราชการไทยปฏิบต
ั ห
ิ น้าทีใ่ นต่าง
ประเทศ บ่อยครั้งที่ผมต้องออกไปปฏิบัติงานไกลบ้าน
ผมเป็นห่วงภรรยาและลูกครับ
คุณบุษดี(นุ่ม): ตอนที่น้องเอลลี่คลอดได้ประมาณห้า
สัปดาห์ น้องเอลลี่ป่วย จนต้องเข้าโรงพยาบาล นุ่ม
สงสารลูกมากเลยค่ะ โรงพยาบาลที่แฟรงก์เฟิร์ตก็ไม่
ค่อยมีแผนกเด็ก ไม่คอ
่ ยสะดวกเลย เราทำ�ประกันสุขภาพ
แบบส่วนบุคคลแต่ก็ไม่ได้รับสิทธิ์พิเศษอะไรมากไปกว่า
ดี²: คุณพ่อและคุณแม่มือใหม่เป็นอย่างไรบ้างคะ
คนที่ทำ�ประกันสุขภาพของรัฐ น้องเอลลี่กับนุ่มถูกย้าย
คุณบุษดี(นุม
่ ): นุม
่ มีความสุขค่ะ ตอนทีน
่ อ
้ งเอลลีค
่ ลอด ห้องสามครั้ง เหนื่อยกับการการถูกย้ายห้องนี่หละค่ะ
นางพยาบาลเอาน้องเอลลีม
่ าวางบนหน้าอก ตอนทีเ่ ห็น (หัวเราะ) ตอนนี้น้องเอลลี่สบายดีแล้ว เอลลี่เป็นเด็กน่า
ลูก นุ่มหายเจ็บเลยค่ะ และรู้สึกอบอุ่น รู้สึกดังว่า ฟ้าได้ รักและเลีย
้ งง่าย นุม
่ คิดว่า จะเลีย
้ งลูกโดยให้ความเข้าใจ
ประทานความสุขมาให้
และความอบอุ่นแก่ลูก นุ่มเชื่อว่า ลูกรู้ว่าเรารักเขาค่ะ

ดี²: การเลี้ยงลูกในต่างแดนลำ�บากไหม
คุณบุษดี(นุ่ม): ก็ยากนะคะ เรามาอยู่ต่างบ้านต่างเมือง
กฏระเบียบ วัฒนธรรมและประเพณีในแต่ละที่ก็ต่างกัน
ออกไป เช่น ตอนน้องเอลลี่ไม่สบาย ถ้าอยู่บ้านเรา ก็
สามารถวิง่ หาหมอคลีนค
ิ หรือโรงพยาบาลทีไ่ หนก็ได้ แต่
ที่นี่เป็นระบบนัดหมายล่วงหน้า หมอเด็กตามคลีนิคและ
โรงพยาบาลจะทำ�หน้าทีค
่ นละอย่างกัน หมอโรงพยาบาล
ก็จะเน้นเรือ
่ งการรักษา ส่วนเหมอคลีนค
ิ ก็จะเน้นเรือ
่ งการ
ตรวจสุขภาพตามกำ�หนด อันนีเ้ ข้าใจหัวอกแม่ทน
ี่ เี่ ลยคะ
นอกจากจะเป็นคนทีย
่ า้ ยมานานแล้ว และก็ชน
ิ กับระบบนี้
แล้ว ส่วนเราพึ่งมาใหม่เลยต้องปรับตัวเยอะหน่อยคะ
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ดี²: อยากจะฝากข้อคิดให้ครอบครัวคนไทยทีพ
่ ำ�นักอยู่
ในเยอรมนีไหมคะ
ดร.ตรีเทพ(เอก): ผมอยากจะฝากข้อคิดว่า เราอาศัย
อยูใ่ นประเทศเยอรมนี ก็ควรศึกษากฎระเบียบให้ถอ
่ งแท้
เพื่อจะหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น ผมคิดว่า คน
ไทยหลายคนต้องการที่พึ่งทางใจ และพวกเขาก็โชคดี
ที่มีวัดไทยใกล้บ้าน ผมคิดว่าคนไทยในต่างประเทศให้
ความสำ�คัญกับวัดเหมือนคนไทยในอดีต เพราะพวก
เรามาอยูต
่ า่ งบ้านต่างเมืองกัน วัดจึงเป็นสถานทีส
่ ำ�คัญ
ที่ทำ�ให้ชุมชนไทยได้มีโอกาสพบปะปรึกษาหารือกัน ได้มี
โอกาสทำ�บุญปฏิบต
ั ธ
ิ รรมกันตามวาระและโอกาสต่าง ๆ
ที่สำ�คัญที่สุดคือ อย่าลืมคนใกล้ตัว ให้ความสำ�คัญแก่
ครอบครัวและคนที่เราทำ�งานด้วย ให้เกียรติซึ่งกันและ
กันครับ
คุณบุษดี(นุ่ม): นุ่มก็ไม่มีอะไรมากคะ อยากให้ทุกคนอยู่
ด้วยความรักความเข้าใจซึง่ กันและกัน ในฐานะภรรยาและ
แม่ของลูก คิดว่าเราก็ต้องทำ�หน้าที่ในส่วนของภรรยา
และดูแลลูกให้ดีที่สุดค่ะ พยายามเข้มแข็งไม่ให้สามีเป็น
ห่วง และช่วยสนับสนุนงานในบ้านให้ดีที่สุดคะ
……………………………………………….

ประวัติโดยย่อของ ดร.ตรีเทพ นพคุณ

การศึกษา
• มัธยมศึกษา สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่นที่ 29
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(2539)
• ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์นโยบาย University of Illinois
at Urbana-Champaign (2542)
• บริหารธุรกิจ University of Illinois at Chicago (2546)
• เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต University of Illinois at
Chicago (2546)
• ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต University of
Illinois at Chicago (2548) ทุนกระทรวงการต่างประเทศ
ประสบการณ์ทำ�งาน
• ปี 2548 เริ่มเข้ารับราชการที่กระทรวงการต่างประเทศ เป็น
เจ้าหน้าที่โต๊ะกรมอาเซียน-ญี่ปุ่น รับผิดชอบงานในกรอบ
งานการราวตัวทางเศรษฐกิจของอาเซียนและการตกลง
หุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น
• ปี 2553-2556 ประจำ�การที่สถานเอกอัครราชทูตไทย
ณ กรุงกาฐมาณฑุ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายกงสุลและฝ่าย
เศรษฐกิจ
• ปี 2557-2559 หัวหน้าฝ่ายเงินนอกงบประมาณและอำ�นวย
การสำ�นักบริหารการคลัง สำ�นักปลัดกระทรวง และย้ายไป
ดำ�รงตำ�แหน่งหัวหน้าสำ�นักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวที่
จ.นครราชสีมา
• ปี 2559 ถึงปัจจุบัน ประจำ�การที่สถานกงสุลใหญ่ ณ
นครแฟรงก์เฟิรต
์ รักษาการกงสุลใหญ่ตงั้ แต่วน
ั ที่ 1 ตุลาคม
2559 ถึง 26 สิงหาคม 2560
ครอบครัว: สมรสกับบุษดี นพคุณ มีลูกสาว 1 คนชื่อ เอลลี่
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มุ่งสู่อนาคตและควบคุมตนเองกันเถิดนะ

โดย กุหลาบ

เพราะสังคมต้องการคนดี คน
เก่ง และคนทีม
่ ค
ี วามสุขมาแต่ไหนแต่
ไร แม้ว่านักวิชาการ เจ้าทฤษฎี นัก
วิจย
ั และอีกหลาย ๆ คนได้พยายาม
ค้นคว้าและหาวิธีการที่จะให้ได้คนที่
สังคมต้องการแต่ดเู หมือนว่าสังคม
โลกจะไม่สมหวังได้โดยง่าย หากโลก
ของเรามีคนทีส่ งั คมต้องการมากกว่า
ครึ่ง โลกนี้ก็คงจะน่าอยู่มากขึ้น

สิ่

งที่ท่านจะได้อ่านต่อไปนี้เป็นตัวอย่างหนึ่ง
ของคนดี คนเก่ง และคนที่มีความสุข ใครที่
เป็นแฟนกีฬาเทนนิสคงรู้จักโรเจอร์ เฟเดอ
เรอร์ (Roger Federrer) นักกีฬาเทนนิสชาวสวิสซึ่ง
เป็นขวัญใจของชาวสวิสและชาวโลก ข้อนี้ฉันคิดว่า
ตัวเองไม่ได้พูดเกินจริง เพราะเมื่อวันอาทิตย์ที่ 16
กรกฎาคม 2017 ทีผ
่ า่ นมา ฉันนัง่ ดูเทนนิสวิมเบิลดัน
(Wimbledon) รอบชิงชนะเลิศ ในฐานะที่ฉันเป็นคน
หนึ่งที่มีสัญชาติสวิสและเป็นแฟนคลับของโรเจอร์
เฟเดอเรอร์ มานานแสนนาน ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เรา
สามีภรรยาเลื่อนการเดินทางท่องเที่ยว จากที่ตั้งใจ
ว่าจะเดินทางวันอาทิตย์มาเป็นวันจันทร์เพียงเพื่อจะ
ชมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศนี้ และโรเจอร์ เฟเดอ
เรอร์ ก็เป็นผู้ชายคนแรกของโลกที่คว้าแชมป์เทนนิส
รายการที่เก่าแก่ที่สุดของโลกอย่างวิมเบิลดันอันเป็น
แกรนด์สแลมบนคอร์ตหญ้า ถึง 8 สมัย หลังจากที่
เอาชนะมาริน ชิลิช จากโครเอเชีย
แกรนด์แสลมครัง้ นีเ้ ป็นครัง้ ที่ 19 ในวัยทีอ
่ ายุเกือบ
36 ปี ฉันนัง่ ดูดว้ ยความปลืม้ ใจไปกับเขา เขาเป็นผูช้ าย
ทีอ
่ อ
่ นไหวง่ายแบบน่ารักจริง ๆ เขาให้สมั ภาษณ์วา่ “สิง่
ทีไ่ ด้ในวันนี้ เพราะเขาไม่เคยหยุดเชือ
่ และไม่เคยหยุดฝัน

ว่าเขาทำ�ได้ และก็ไม่ละความพยายามที่จะทำ�” จนเป็น
อย่างที่เห็นในวันนี้เวลานี้
ด้านความสามารถโรเจอร์ เฟเดอเรอร์คือชื่อที่ทั้ง
โลกสดุดีและยกย่องให้เขาเป็นนักเทนนิสที่เก่งที่สุดใน
โลกเท่าที่โลกรู้จักกีฬาเทนนิสมา เขาเป็นผู้ที่สร้างชื่อ
เสียงให้ชาวสวิสได้เป็นทีร่ จ
ู้ ก
ั ของคนทัว่ โลก ทีไ่ ม่ใช่แค่
นาฬิกาและช็อกโกแลตเท่านั้น เขาเป็นนักกีฬาคนแรก
ที่ได้รับรางวัลนักกีฬาโลกแห่งปี (Laureus World
Sportsman of the Year) 4 ครั้งติดต่อกัน ตั้งแต่ปี
ค.ศ. 2005 - 2008 ส่วนด้านความเป็นคนดีนนั้ เขาไม่
เคยมีเรือ
่ งเสียหายหรือมีขา่ วไม่ดเี ลย เขามีครอบครัวที่
อบอุน่ ตัง้ แต่รนุ่ พ่อแม่ เขาดำ�รงตนอยูใ่ นทำ�นองครอง
ธรรม เงินทีม
่ ม
ี ากมายเขาได้แบ่งปันแก่ผอ
ู้ น
ื่ โดยก่อตัง้
มูลนิธิโรเจอร์
เฟเดอเรอร์ (Roger Federer Foundation) ขึน้ เมือ
่
เดือนธันวาคม ค.ศ. 2003 เพื่อรวบรวมทุนสำ�หรับ
การช่วยเหลือเด็กพิการ โดยเฉพาะในประเทศแอฟริกาใต้
จนในที่สุดเขาได้รับแต่งตั้งให้เป็นทูตระหว่างชาติจาก
องค์การยูนเิ ซฟเพือ
่ ช่วยเหลือเด็กยากจนทัว่ โลก เมือ
่
วันที่ 3 เมษายน ค.ศ. 2006
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ทำ�ไมเขาถึงเป็นคนทีท่ งั้ เก่งและดีได้แบบนี้ มีปจั จัยอะไรที่
ทำ�ให้เขาเป็นเช่นนี้ มีทฤษฎีหนึง่ ชือ่ “ทฤษฎีตน้ ไม้จริยธรรม
สำ�หรับคนไทย” ซึง่ เป็นทฤษฎีทางจิตวิทยาทฤษฎีแรกของ
นักศึกษาไทยทีส่ ร้างขึน้ ผูร้ วบรวมแนวคิดและเขียนเป็น
ทฤษฎีกค็ อ
ื ศาสตราจารย์ ดร.ดวงเดือน พันธุมนาวิน
กรอบแนวคิดทีเ่ ป็นจุดเด่นของทฤษฎีนเี้ กีย่ วกับลักษณะ
พืน้ ฐานและองค์ประกอบทางจิตใจซึง่ จะนำ�ไปสูพ
่ ฤติกรรม
ทีพ
่ งึ ปรารถนาเพือ
่ ส่งเสริมให้บคุ คลเป็นคนดีและคนเก่ง
แนวคิดนีไ้ ด้ศกึ ษาวิจยั ถึงสาเหตุและพฤติกรรมของคน
ดีและคนเก่ง โดยประมวลผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษา สาเหตุของพฤติกรรมต่าง ๆ ของคนไทย
ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ อายุตั้งแต่ 6-60 ปี ว่าพฤติกรรม
ตามแนวคิดนี้จิตลักษณะทั้ง 3 ด้านที่ปรากฏอยู่ใน
เหล่านัน้ มีสาเหตุทางจิตใจอะไรบ้าง และได้น�ำ มาประยุกต์ ส่วนรากของต้นไม้นั้นอาจเป็นสาเหตุของการพัฒนา
เป็นทฤษฎีต้นไม้จริยธรรมสำ�หรับคนไทยขึ้น โดยแบ่ง จิตลักษณะ 5 ประการ ที่ปรากฏอยู่ในส่วนลำ�ต้นของ
ต้นไม้จริยธรรมออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
ต้นไม้กไ็ ด้ กล่าวคือบุคคลจะต้องมีจติ ลักษณะทางจิตใจ
3 ด้านที่สูงพอเหมาะกับอายุ (วัยวุฒิ) จึงจะเป็นผู้ที่
1. ส่วนที่หนึ่ง ได้แก่ ดอกและผลไม้บนต้นที่แสดงถึง มีความพร้อมที่จะพัฒนาจิตลักษณะทั้ง 5 ประการที่
อยู่ในส่วนลำ�ต้นของต้นไม้ โดยที่จิตลักษณะทั้ง 5 นี้
พฤติกรรมการที่พึงปรารถนา
2. ส่วนที่สอง ได้แก่ ส่วนลำ�ต้นของต้นไม้ ประกอบ จะพัฒนาไปเองโดยอัตโนมัติ ถ้าบุคคลมีความพร้อม
ด้วยจิตลักษณะ 5 ด้าน คือ
ทางจิตใจทัง้ 3 ด้านและอยูใ่ นสภาพแวดล้อมทางบ้าน
2.1 เหตุผลเชิงจริยธรรม
โรงเรียน และสังคมที่เหมาะสม นอกจากนั้นบุคคล
2.2 มุ่งอนาคตและการควบคุมตนเอง
อาจจะมีความพร้อมที่จะรับการพัฒนาจิตลักษณะ
2.3 ความเชื่ออำ�นาจในตน
บางประการใน 5 ด้านนี้ด้วยวิธีการอื่น ๆ ด้วย อาจ
2.4 แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
กล่าวได้ว่าจิตลักษณะพื้นฐาน 3 ประการที่อยู่ในส่วน
2.5 ทัศนคติ คุณธรรมและค่านิยม
รากของต้นไม้นน
ั้ เป็นสาเหตุของพฤติกรรมของคนดี
3. ส่วนที่สาม ได้แก่ รากของต้นไม้ ประกอบด้วยจิต และของคนเก่งนั่นเอง
ลักษณะ 3 ด้าน คือ
3.1 สติปัญญา
จากแนวคิดต้นไม้จริยธรรมในทฤษฎีนเี้ องทำ�ให้ฉน
ั
3.2 ประสบการณ์ทางสังคม
คิดเชือ
่ มโยงกับคำ�ให้สมั ภาษณ์ของโรเจอร์ เฟเดอเรอร์
3.3 สุขภาพจิต
ว่า “สิ่งที่ได้ในวันนี้ เพราะเขาไม่เคยหยุดเชื่อและไม่เคย

หยุดฝันว่าเขาทำ�ได้ และก็ไม่ละความพยายามที่จะทำ�”
สอดคล้องกับจิตลักษณะในส่วนทีส่ องหรือลำ�ต้นของ
ต้นไม้ข้อที่ว่า นั่นคือ “มุ่งอนาคตและการควบคุมตน”
และ “การเชื่ออำ�นาจในตน”
การมุ่งอนาคตและการควบคุมตนเป็นทัศนคติที่
เรามีต่อความสามารถของตัวเองในการที่จะควบคุม
หรือเปลี่ยนแปลงอนาคตของตัวเราเเละคนรอบข้าง
ซึ่งสามารถวัดค่านี้เป็นค่าระดับจากน้อยไปหามากได้
ตามข้อคำ�ถามในแบบสอบถามที่ได้เคยเห็นกันมา โดย
คนทีม
่ ลี ก
ั ษณะมุง่ อนาคตและการควบคุมตนน้อยเป็น
คนที่เชื่ออำ�นาจนอกตัวเองมักจะคิดว่าทุก ๆ อย่างที่
เกิดขึน
้ ในชีวต
ิ ของเขาเเละคนรอบข้างนัน
้ เกิดขึน
้ เพราะ
“โชคชะตา” ไม่วา่ จะเป็นเรือ
่ งหรือเรือ
่ งร้ายก็ตาม ในทาง
ตรงกันข้ามคนที่มีลักษณะมุ่งอนาคตและการควบคุม
ตนสูงมักจะคิดว่าทุก ๆ อย่างที่เกิดขึน
้ ในชีวต
ิ ของเขา
เเละคนรอบข้างเกิดขึน
้ เพราะ “การกระทำ�” ไม่วา่ จะเป็น
เรือ
่ งหรือเรือ
่ งร้ายล้วนมาจากการกระทำ�ของเขาทัง้ สิน้
เหตุใดเรือ
่ ง “มุง่ อนาคตและการควบคุมตนจึงเป็นสิง่
ทีส่ �ำ คัญ นัน่ ก็เพราะว่าคนทีเ่ ชือ
่ อำ�นาจนอกตัวเเละคนที่
เชือ
่ อำ�นาจในตนนัน้ มักจะมีทศั นคติเเละพฤติกรรมทีเ่ เตก
ต่างกัน เวลาทีพ
่ วกเขามีประสบการณ์ชวี ต
ิ ทีเ่ หมือน ๆ
กัน ยกตัวอย่างเช่น เรือ
่ งการเรียน สมมติวา่ มีเด็กอยู่
สองคน เด็กสองคนนีม
้ ค
ี วามสามารถทีเ่ หมือนกัน เเต่
คนหนึง่ มีความเชือ
่ อำ�นาจในตนเอง ส่วนอีกคนหนึง่ มี
ความเชือ
่ อำ�นาจนอกตนเอง คนที่มค
ี วามเชือ
่ อำ�นาจ
ในตนเองจะบอกตัวเองว่า “คนเราสามารถเปลี่ยน
อนาคตของตัวเองได้ถ้าเรามีความพยายาม” ส่วน
คนที่มีความเชื่ออำ�นาจนอกตนเองจะบอกตัวเองว่า
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ทั่วไป

“คนเราไม่สามารถเปลี่ยน “การมุง
ยิ่งไปกว่านั้นการวิจัย
่
อนาคตและการควบคุ
ม
ตน
อนาคตตัวเองได้เพราะ
ยั ง พบว่ า คนที่ มี ค วาม
เป็
น
ทั
ศ
นคติ
ท
เ
่
ี
รามี
ต
อ
่
ความสามารถ
สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเพราะโชค
เชื่ออำ�นาจในตนเองยัง
ชะตามากกว่า” เพราะฉะนัน้ ของตัวเองในการทีจ
่ ะควบคุมหรือ ออกกำ�ลังกายมากกว่า
คนที่มีความเชื่ออำ�นาจ
รับประทานอาหารที่ดีต่อ
เปลี
ย
่
นแปลงอนาคตของตั
ว
เราเเละ
ในตนเองก็ จ ะพยายาม
สุขภาพมากกว่า เเละในเวลา
มากกว่าคนที่มีความเชื่อ
ทีพ
่ วกเขาพบเหตุการณ์ที่
คนรอบข้าง”.
อำ�นาจนอกตนเอง โอกาส
เลวร้ายในชีวต
ิ พวกเขาก็
ที่คนมีความเชื่อในตนเองจะมีผลการเรียนที่ดีกว่าคน ยังปรับตัวเร็วกว่าคนทีม่ ค
ี วามเชือ
่ อำ�นาจนอกตนเอง
ทีเ่ ชือ
่ อำ�นาจนอกตนเองจึงมีมากกว่าเพราะคนจำ�พวก อีกด้วย
แรกมีความพยายามมากกว่า ข้อนี้ฉันสามารถยืนยัน
ได้จากประสบการณ์ตรงของตัวเองเพราะเป็นคนทีไ่ ม่ อะไรเป็นตัวเเปรของลักษณะมุ่งอนาคตและการ
ได้หัวดีเท่าไรนักแต่มีความพยายามสูง
ควบคุมตนเอง
ค่าของลักษณะมุ่งอนาคตและการควบคุมตนเอง
ผลการวิจัยนี้ยังเกี่ยวข้องกับเรื่องเศรษฐศาสตร์ ไม่ค่อยจะเปลี่ยนตามกาลเวลาสักเท่าไรนักกล่าวคือ
ด้วยโดยพบว่า คนทีม่ คี วามเชือ
่ อำ�นาจในตนเองสูงนัน้ ถ้าคุณเป็นคนที่มีความเชื่ออำ�นาจในตนเองมาก คุณ
มักจะขยันหางานในเวลาทีต
่ กงานมากกว่าคนทีม่ คี วาม ก็จะเป็นอย่างนั้นเกือบทั้งชีวิต เเต่ค่าของลักษณะมุ่ง
เชือ
่ อำ�นาจนอกตนเองมาก เพราะพวกเขาเชือ
่ ว่ายิง่ ขยัน อนาคตและการควบคุมตนนั้น สามารถปรับตัวขึ้นลง
หางานยิง่ เพิม่ โอกาสในการมีงานใหม่ท�ำ งานวิจย
ั ของ ได้มากทีส่ ด
ุ ตอนทีเ่ รายังเป็นเด็กอยู่ (ก่อนอายุ 12-15
ดร.ณัฐวุฒิ เผ่าทวี ดร. เนื้อเเพร เล็กเฟื่อง อาจารย์ ปี ) ซึง่ หมายความว่าเราสามารถปลูกฝังการมีลกั ษณะ
ประจำ�คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เชื่ออำ�นาจในตนเองในขณะที่ลูกหลานยังเป็นเด็กอยู่
เเละคณะวิจัยยังพบอีกว่า แม่ที่มีความเชื่ออำ�นาจใน ได้ เเละการปลูกฝังการมีความเชื่ออำ�นาจในตนเองที่
ตนเองมากมักจะใช้เวลาในการอ่านหนังสือให้ลูกฟัง ดีที่สุดก็คือ การทำ�ให้เด็กรู้ว่า ทุก ๆ อย่างที่จะเกิดขึ้น
นานกว่า สอนหนังสือให้แก่ลูกมากกว่าเเม่ที่มีความ ในอนาคตของเขาเป็นสิ่งที่อยู่ในกำ�มือของตัวเขาเอง
เชื่ออำ�นาจนอกตนเอง แม้ว่าแม่เหล่านี้จะมีการศึกษา เช่น การฝึกเขาทำ�อะไรด้วยตนเอง ไม่วา่ จะผลลัพธ์จะ
ในระดับพอ ๆ กันก็ตาม การกระทำ�ดังกล่าวทำ�ให้ลูก ดีหรือไม่ดีก็ตามเป็นสิ่งที่เขาต้องเรียนรู้ ถ้าไม่ดีเขาก็
ของคุณเเม่ที่มีความเชื่ออำ�นาจในตนเองเรียนดีกว่า ต้องหาทางแก้ไขให้ดขี นึ้ โดยมีพอ
่ แม่ ผูใ้ หญ่ เป็นผูช้ ว่ ย
ลูกของแม่ที่มีความเชื่ออำ�นาจนอกตนเอง
เหลือและแนะนำ� เป็นต้น

ตัวอย่างข้างต้นจะเห็นได้วา่ ลักษณะมุง่ อนาคตและการ
ควบคุมตนเองนัน้ มีความสำ�คัญทีค่ วรจะปลูกฝังให้เกิด
มีในตัวบุคคล และการจะทำ�ให้มขี นึ้ ได้นนั้ ก็ตอ
้ งมีขนั้ ตอน
และใช้ระยะเวลา ยกตัวอย่างเช่น โรเจอร์ เฟเดอเรอร์
นักเทนนิสระดับโลกคนนี้กว่าเขาจะมาถึงจุดที่ประสบ
ความสำ�เร็จสูงสุดในวันนี้ได้ เขาต้องเคี่ยวกรำ�ตัวเอง
ให้มีลักษณะที่ว่ามานี้แค่ไหน เขาต้องฝึกซ้อม ต้องให้
เวลา ต้องทุ่มเทและพยายาม ต้องควบคุมตนเองให้
มีวินัย และสำ�คัญที่สุดคือต้องเชื่อว่าตัวเองนั้นทำ�ได้
ใครทีต
่ อ
้ งการเห็นลูกหลานของตนเก่งและดี แม้อาจจะ
ไม่ต้องถึงขั้นเป็นแบบโรเจอร์ เฟเดอเรอร์ก็ตาม ลอง
นำ�จิตลักษณะด้านต่าง ๆ ในทฤษฎีต้นไม้จริยธรรมนี้
ไปใช้ฝึกจิตใจให้แก่ลูกหลานกันนะคะ

ที่มา:
หนังสือ “ทฤษฎีต้นไม้จริยธรรมการวิจัยและการ
พัฒนาบุคคล” ภายใต้โครงการส่งเสริมเอกสารวิชาการ
ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ,2543
thaipublica.org/2017/06/nattavudh-66/

D Magazin I ฉบับที่ 21 I กันยายน 2560 I 30

การศึกษา

การสอนอ่านเขียนแบบแจกลูกสะกดคำ�
กับการสอนภาษาไทยแก่ชาวต่างชาติ
โดย อาจารย์สุรีรัตน์ ณิชาพัฒน์

เรื่องการสอนการอ่านการเขียนให้แก่เด็กหรือคนที่เพิ่งเริ่มเรียน
ภาษาไทยนั้นเป็นเรื่องที่หลายคนยังไม่อาจหาข้อสรุปได้ว่าวิธีที่เหมาะ
สมสำ�หรับผูเ้ ริม
่ เรียนนัน
้ คือแบบใดระหว่างการสอนแบบแจกลูกสะกด
คำ�กับการสอนอ่านแบบเรียงตัวอักษร การสอนแบบแจกลูกสะกดคำ�
คือการสอนการอ่านโดยนำ�พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ และตัวสะกด
มาประสมเป็นคำ�อ่านซึง่ แต่เดิมครูภาษาไทยจะสอนให้นก
ั เรียนอ่านสะกด
คำ�ตามลักษณะนี้ เช่น
“เก อ่านว่า กอ-เอ”
“ไป อ่านว่า ปอ-ไอ”
“เกา อ่านว่า กอ-เอา”
“แปด อ่านว่า ปอ-แอ-ดอ” และ
“เสื่อ อ่านว่า สอ-เอือ-เสือ-ไม้เอก”

แม้วิธีการนี้จะต่างกับที่คนรุ่นก่อนเคยเรียนมาแต่ปัจจุบันกลับพบ
ว่าในโรงเรียนประถมศึกษาหลายแห่งต่างนิยมสอนนักเรียนด้วยวิธี
การนี้เป็นอย่างมาก

การสอนอ่านแบบเรียงตัวอักษรนั้นจริง ๆ แล้วก็ไม่ใช่เรื่องที่แปลก
ใหม่เพราะสังเกตได้ว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษา
ปัจจุบันนิยมสะกดคำ�แบบนี้ ทำ�ให้เห็นว่าครูภาษาไทยสอนแบบนี้กัน
มานานแล้ว สำ�นักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำ�นักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ก็เห็นว่าวิธีนี้ไม่ใช่เรื่องผิดและ
ยังเป็นวิธท
ี ก
ี่ ารสอนการอ่านทีม
่ ป
ี ระสิทธิภาพวิธก
ี ารหนึง่ เพราะช่วยให้
เด็กจดจำ�คำ�เป็นคำ� ๆ ได้ สามารถอ่านและเขียนได้เร็วขึ้น นับเป็นวิธี
การสอนการเขียนคำ�ให้ถูกตำ�แหน่งและไม่ทำ�ให้เด็กสับสนระหว่างการ
เขียนและการอ่าน เมื่อพบคำ�ยาก ๆ ก็จะไม่เป็นปัญหา สพฐ.จึงเห็นว่า
ส่วนการอ่านแบบเรียงตัวอักษรนัน
้ จะอ่านตามลำ�ดับอักษรทีป
่ รากฏ เป็นวิธีการที่แต่ละโรงเรียนสามารถนำ�มาใช้สอนเด็กได้
เช่น คำ�ว่า
“เก อ่านว่า เอ-กอ”
เมือ
่ สพฐ. เชือ
่ ว่าวิธก
ี ารสอนอ่านแบบเรียงตัวอักษรเป็นวิธท
ี ชี่ ว่ ยให้
“ไป อ่านว่า ไม้มลาย-ปอ”
ผู้เรียนภาษาไทยระดับต้นสามารถอ่านคำ�ต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและ
“เกา อ่านว่า เอ-กอ-อา”
ทำ�ให้เขียนได้ถูกต้องขึ้น เหตุใดจึงมีผู้เห็นว่าวิธีนี้ไม่เหมาะสมนักโดย
“แปด อ่านว่า แอ-ปอ-ดอ” และ
เฉพาะกับผู้เรียนชาวต่างชาติ ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยบางคนกล่าวว่าเป็น
“เสื่อ อ่านว่า เอ-สอ-อือ-ไม้เอก-ออ”
เพราะการสอนแบบนีเ้ ป็นการหักล้างสิง่ ทีเ่ คยเรียนมา เมือ
่ โบราณสอน
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มาอย่างไรหากปัจจุบน
ั สอนคนละแบบถือว่าเป็นการสอน
ที่ไม่ถูกต้อง ในขณะที่บางคนมองว่าผู้เรียนโดยเฉพาะ
ชาวต่างชาติจะไม่ทราบว่าแท้จริงแล้วคำ�ที่อ่านนี้สะกด
ด้วยสระอะไรและการสอนแบบนีจ
้ ะไม่ชว่ ยให้ผเู้ รียนอ่าน
คำ�ยาก ๆ ที่ไม่เคยเรียนมาได้ในระยะยาว

“วิธีนี้ผู้สอนเห็นว่าแม้จะใช้เวลาสอนในระยะเริ่มต้นไม่ต่ำ�กว่าหก
ชัว่ โมงแต่ผลทีไ่ ด้รบ
ั ก็คอ
ื นักศึกษาสามารถอ่านคำ�ทีเ่ ขาไม่เคยเห็น
มาก่อนได้”

้ อนจะต้องสอนให้ครอบคลุมในทุก ๆ
บทความนี้ผู้เขียนจึงได้รวบรวมประสบการณ์และ สอนสระต่าง ๆ ผูส
่ งเสียงและการเปลี่ยนแปลงรูปของสระ ทั้ง
ความคิดเห็นของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ด้าน ทั้งเรือ
ที่สอนภาษาไทยแก่ชาวต่างชาติเกี่ยวกับการสอนการ ที่ปรากฏและไม่ปรากฏรูป เช่น คำ�ว่า
เป็น (เสียงสระเอะ)
อ่านเขียนภาษาไทยระดับต้นว่ามีความคิดเห็นการสอน
ส่อง (เสียงสระเอาะ)
ระดับต้นนั้นสอนด้วยวิธีการใดและเหตุใดจึงเห็นว่าวิธี
เงิน (เสียงสระเออะ)
การที่เลือกมานั้นเหมาะสม
เลย (เสียงสระเออ)
แท็กซี่ (เสียงแอะ)
ชาวต่างชาติที่มาเรียนในหลักสูตรที่ใช้ภาษาไทยใน
เอา (เสียงอะ+เสียงพยัญชนะ ว) และ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ส่วนใหญ่ไม่มีความรู้พื้น
จด (เสียงสระโอะ)
ฐานภาษาไทยมาก่อน ผูส
้ อนจึงต้องเริม
่ สอนตัง้ แต่การ
ออกเสียงพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ โดยระยะเริ่ม
วิธีนี้ผู้สอนเห็นว่าแม้จะใช้เวลาสอนในระยะเริ่มต้นไม่
ต้นจะใช้สัทอักษรภาษาไทย (phonetic) เป็นสื่อกลาง
ในการออกเสียงที่ถูกต้อง จากนั้นก็เริ่มประสมคำ�และ ต่ำ�กว่าหกชั่วโมงแต่ผลที่ได้รับก็คือนักศึกษาสามารถ
สร้างประโยคที่หลากหลายจนกระทั่งเขียนสื่อความใน อ่านคำ�ที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนได้ นักศึกษาเองยอมรับ
้ ใช้เวลาค่อนข้างนาน มีหลาย
ระดับย่อหน้าและบทความได้ในที่สุด ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียน ว่าการเรียนในระยะแรกนัน
ได้มีทักษะภาษาไทยที่มากพอที่จะเรียนในวิชาเฉพาะด้าน ครั้งที่เหนื่อยและท้อ เพราะนอกจากรูปที่ไม่คุ้นเคยแล้ว
้ ยกเว้นหลายข้อทำ�ให้เขาต้องขยันอ่านเขียนมาก
เช่น บริหารธุรกิจ นิเทศศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ หรือ ยังมีขอ
เป็นพิเศษ แต่เมื่อเรียนหลักการประสมคำ�จบแล้ว เขา
ภาษาไทย
สามารถอ่านข้อความต่าง ๆ ในชีวต
ิ ประจำ�วันได้มากขึน
้
ผู้สอนได้เลือกใช้วิธีการสอนอ่านเขียนแบบแจกลูก อย่างน้อยแม้ไม่รู้ความหมายแต่ก็สามารถออกเสียงได้
สะกดคำ� ไม่ใช่เพราะวิธน
ี เี้ ป็นวิธท
ี ผ
ี่ ส
ู้ อนคุน
้ เคยหรือเคย ใกล้เคียงกับเสียงคำ�นั้น ๆ
เรียนมาเช่นนี้ แต่เป็นเพราะเป้าหมายการเรียนการสอน
ครั้งหนึ่งผู้เขียนเองเคยสอนนักศึกษาชาวจีนและ
ภาษาไทยก็คือการให้ผู้เรียนสามารถอ่านคำ�ใหม่ ๆ ที่ไม่
เคยเรียนได้ด้วยตนเองโดยอาศัยแนวเทียบตามหลัก กัมพูชาที่เรียนภาษาไทยด้วยตนเองผ่านยูทูปและกูเกิล
ี ารอ่านออกเสียงของเขานัน
้ เป็นการอ่าน
ภาษาไทย เพราะในหัวข้อเรื่องเสียงและอักษรนั้น การ สังเกตได้วา่ วิธก

ที่มาจากการจดจำ�รูปคำ�เป็นคำ� ๆ ไป คำ�ใดที่เคยเห็นก็
จะอ่านได้อย่างคล่องแคล่ว คำ�ใดที่ออกเสียงคล้ายกับ
คำ�ที่ใช้เป็นประจำ�ก็จะออกเสียงคำ�นั้นทันที แต่เมื่อพบ
คำ�ที่ไม่เคยเห็นก็เกิดปัญหาตรงที่ไม่ทราบว่าควรออก
เสียงคำ�นั้นอย่างไร
อย่างไรก็ตามการตำ�หนิว่าการสอนอ่านเขียนภาษา
ไทยแบบเรียงตัวอักษรเป็นวิธีที่ผิดนั้นคงจะเป็นการ
กล่าวที่รุนแรงเกินไป เพราะการสอนแบบนี้ใช่ว่าจะไม่มี
ข้อดีต่อผู้เรียน อย่างน้อยก็ทำ�ให้ผู้เรียนชาวต่างชาติ
สามารถเขียนและอ่านได้ในระยะเวลาอันสั้น เพราะอย่าง
น้อยก็ช่วยให้ผู้เรียนสะกดคำ�แบบเรียงตัวอักษรได้ถูก
ต้องและการที่ภาษาไทยเป็นภาษาคำ�โดด ผู้เรียนชาว
ต่างชาติที่เริ่มเรียนต่างก็ต้องการจะจดจำ�คำ�ให้ได้มาก
ที่สุดเพื่อที่ว่าจะได้สะสมคลังศัพท์ไว้ใช้ในชีวิตประจำ�วัน
ได้มากที่สุดนั่นเอง
คนไทยที่อยู่ในต่างประเทศนั้นหลายคนเป็นครูสอน
ภาษาไทย ผู้เขียนคิดว่าคงจะดีไม่น้อยหากแต่ละคนจะ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์การสอนอ่านเขียนภาษาไทย
ระดับต้นระหว่างกัน เพราะเชือ
่ ว่าต่างคนต่างก็มวี ธ
ิ ก
ี าร
สอนการที่ทั้งเหมือนและแตกต่างกัน การแลกเปลี่ยน
เรียนรูน
้ จ
ี้ ะเป็นประโยชน์แก่ผอ
ู้ น
ื่ ในการเลือกรับและปรับ
ใช้ให้เข้ากับธรรมชาติของผู้เรียนและหลักภาษาในภาษา
แม่ของผู้เรียนในที่สุด
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คีเลชั่นบำ�บัด
โดย พษมลวรรณ

ปัจจุบนั เราต้องผจญกับสิง่ แวดล้อม
เป็นพิษมากมาย ทั้งทางอากาศ ทาง
น้ำ� เครื่องสำ�อาง การย้อมผม วัสดุ
ก่อสร้าง สารเคมี และอาหารการกิน
ซึ่งมีสารโลหะหนักปนเปื้อนมาด้วย
ทำ�ให้ร่างกายเราได้รับสารเหล่านี้โดย
ไม่รู้ตัว และถ้าเรารับสารพิษเหล่านี้
เกินมาตรฐานโดยค่อย ๆ สะสมไป
เรื่อย ๆ จนก่อให้เกิดอาการของโรค
ต่าง ๆ ซึ่งบางครั้งเราไปตรวจกับ
แพทย์แผนปัจจุบันก็ไม่พบสาเหตุ ดัง
นั้น คีเลชั่นบำ�บัดจึงเป็นแพทย์ทาง
เลือกให้กับผู้ป่วยที่มีอาการป่วยเป็น
ประจำ�โดยไม่ทราบสาเหตุ หรือสำ�หรับ
ผูท
้ ย
ี่ งั ไม่มอ
ี าการป่วย แต่ตอ
้ งการจะ
ดูแลร่างกายให้มีสุขภาพแข็งแรงเพื่อ
ป้องกันโรคภัย
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คีเลชั่นบำ�บัด (Chelation therapy) คือ การกำ�จัดของเสียออก
จากร่างกาย เช่น โลหะหนัก โดยใช้สารเคมีทไี่ ม่เป็นพิษต่อร่างกาย (เช่น
โปรตีนสังเคราะห์ EDTA) เข้าไปจับตัวกับอนุภาคของโลหะหนัก อาทิ
สารตะกั่ว สารปรอท แคดเมียม ฯลฯ ผ่านสารประกอบทางเคมีประ
เภทกรดอะมิโนทีเ่ รียกว่า EDTA ผสมกับวิตามินและแร่ธาตุ ซึง่ EDTA
จะทำ�หน้าที่สำ�คัญในการจับสารโลหะหนัก เช่น ตะกั่ว ปรอท สารหนู
หรือแม้แต่แคลเซียมส่วนเกินทีส
่ ะสมตกค้างในเนือ
้ เยือ
่ และพอกอยูต
่ าม
ผนังหลอดเลือดของเรา โดยการขจัดโลหะหนักเหล่านี้ออกมาผ่าน
ระบบปัสสาวะ ทั้งนี้ การทำ�คีเลชั่นจะให้สารน้ำ�ทางหลอดเลือดโดยใช้
ตัว EDTA ในการขจัดของเสีย ซึ่งเราสามารถตรวจโลหะหนักได้จาก
Live blood โดยทำ�ได้ทุกสัปดาห์ เมื่อทำ�คีเลชั่นบำ�บัดครบ 7 ครั้ง
แพทย์จะให้เจาะเลือดเพื่อตรวจดูว่า เลือดกระจายตัวได้ดีขึ้นหรือไม่
อาการที่สะสมจากสารพิษหรือโลหะหนัก บางครั้งจะมีอาการป่วย
ต่าง ๆ โดยไม่ทราบสาเหตุ อาทิ ปวดศีรษะ หงุดหงิดง่าย อ่อนเพลีย
ง่วงนอน สมาธิไม่ดี หลง ๆ ลืม ๆ ปวดเมื่อยตามร่างกาย ท้องผูก
เรื้อรัง กลิ่นตัว ปากเหม็น สิว ฝ้า กระ เบื่ออาหาร ท้องอืด ทั้งนี้ คน
ที่ได้รับสารโลหะหนักมาก ๆ จะทำ�ให้เซลล์เสื่อม สมรรถนะทางเพศลด
ลง พันธุกรรมเปลี่ยนไป รู้สึกไม่สบายตัว

คีเลชั่นบำ�บัดเหมาะกับใคร
• ผู้ที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีสารพิษมาก
• ผู้ที่อ่อนเพลียโดยไม่ทราบสาเหตุ หงุดหงิดบ่อย โมโหง่าย
• เส้นเลือดหัวใจตีบ (ที่มีสาเหตุมาจากพิษของโลหะหนัก)
• กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด (ที่มีสาเหตุมาจากพิษของโลหะหนัก)
• เบาหวาน ภาวะนอนไม่หลับ อ่อนเพลีย (ที่มีสาเหตุมาจากพิษของ
โลหะหนัก)
• ผู้ที่ตรวจพบสารพิษและโลหะหนักในร่างกายจำ�นวนมาก
• ผู้ที่รับประทานอาหารไม่เหมาะสม เช่น หวานจัด มันจัด เนื้อสัตว์
ของทอด ปิ้งย่าง
• ผู้ที่มีภาวะเครียดเป็นเวลานาน
• ผู้ที่สูบบุหรี่จัด ดื่มแอลกอฮอล์มาก
• สตรีที่กำ�ลังวางแผนการตั้งครรภ์
การเตรียมตัว
• ก่อนทำ�คีเลชัน
่ บำ�บัดควรพบแพทย์และตรวจระดับการทำ�งานของไต
• ระหว่างที่ร่างกายกำ�จัดสารพิษและลดโลหะหนักสะสม ไตจะทำ�งาน
เพิ่มขึ้น ควรดื่มน้ำ�สะอาดมากขึ้น
• ควรรับประทานวิตามิน และแร่ธาตุตา่ ง ๆ ในรูปอาหารเสริมเพิม
่ ขึน
้
จากอาหารประจำ�วัน เพราะระหว่างทำ�คีเลชั่นบำ�บัดร่างกายอาจมี
การสูญเสียแร่ธาตุไปบ้าง
• ดื่มน้ำ�มาก ๆ ประมาณ 2 ลิตรต่อวัน เป็นเวลา 3 วัน หลังจาก
ทำ�คีเลชั่นบำ�บัด เพื่อให้น้ำ�ช่วยนำ�พาสารพิษขับออกทางปัสสาวะ
ได้มากขึ้น
• นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ ประมาณ 6-8 ชัว่ โมง เนือ
่ งจากหลัง
การทำ�คีเลชั่นอาจมีอาการอ่อนเพลีย
• ควรหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หลีกเลี่ยง
การรับประทานอาหารที่มีส่วนผสมของสีผสมอาหาร อาหารทะเล
ที่มีสารตะกั่วปนเปื้อน
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อาการระหว่างทำ�คีเลชั่นและหลังทำ�
• บางคนอาจมีอาการปวดศีรษะ วิงเวียนศีรษะ (เกิดขึน
้ น้อย) จึงควร
รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ หรือดื่มน้ำ�ผลไม้ทดแทน จะทำ�ให้
อาการทุเลาและหายไปเอง แต่ถ้าอาการไม่ดีขึ้นควรปรึกษาแพทย์

ระยะเวลาในการทำ�คีเลชั่นบำ�บัด ประมาณ 1.5-2 ชั่วโมง และระหว่าง
ทำ�ทำ�คีเลชั่นบำ�บัดคนไข้สามารถพักผ่อนดูโทรทัศน์ อ่านหนังสือหรือ
ฟังเพลงได้ตามปกติ เมื่อทำ�คีเลชั่นบำ�บัดเสร็จแล้ว สามารถประกอบ
กิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำ�วันได้เหมือนเดิม

ผลจากการทำ�คีเลชั่นบำ�บัด
นอกจากจะช่วยกำ�จัดโลหะหนักแล้ว (โลหะหนักจะถูกกำ�จัดออก
ทางปัสสาวะ) ยังช่วยกำ�จัดไขมันและคอเรสเตอรอลด้วย หลังการทำ�
คีเลชั่นจะทำ�ให้หลอดเลือดแข็งแรง ลดการอุดตัน (หลอดเลือดปกติ
จะนุ่มและยืดหยุ่นง่าย แต่ถ้ามีหินปูนหรือตะกรันเกาะ จะทำ�ให้หลอด
เลือดแข็ง) นอกจากนี้ การทำ�คีเลชั่นยังช่วยลดความเสี่ยงของโรค
มะเร็ง ช่วยให้สุขภาพแข็งแรงขึ้น เพิ่มภูมิคุ้มกัน ระบบไหลเวียนเลือด
ก็จะดีขึ้นด้วย ซึ่งจะช่วยให้ฝ้าและกระจางลง ผิวจะสดใสขึ้น

ผู้ที่ไม่เหมาะกับการทำ�คีเลชั่นบำ�บัด
• ผู้ป่วยโรคไต
• ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง
• สตรีตั้งครรภ์
• คนอ้วน
• ผู้ป่วยโรคหัวใจโตหรือเคยมีประวัติเป็นโรคหัวใจ น้ำ�ท่วมปอด
• ผู้ที่มีปัญหาการแข็งตัวของเลือด
• ผูป
้ ว่ ยตัวเหลือง หรือผูท
้ เี่ ป็นโรคห้ามรับประทานถัว่ ปากอ้า (ถ้ารับ
ประทานถั่วปากอ้าแล้วเม็ดเลือดแดงจะแตก)

การปฏิบัติตัวหลังทำ�คีเลชั่น
• ต้องรับประทานวิตามินเสริม เช่น วิตามินซี หรือวิตามินรวม
ขอบคุณข้อมูลจาก
• หลังทำ�คีเลชั่นบำ�บัด สามารถรับประทานยาที่รับประทานอยู่ประจำ�
สกรีนดอร์คลินิก (Skeyndor clinic) สาขาเหม่งจ๋าย
ได้ตามปกติ และควรรับประทานวิตามินและแร่ธาตุต่าง ๆ ตามที่
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
แพทย์จัดให้
pasamolwan@d-magazine.de หรือ LINE ID: pasamolwan
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เมื่อ ดี รีเทอร์น มาเป็น
ด็อพเพิล ดี
โดย พัทยา เรือนแก้ว

กลางปี 2552 ชาวไทยกลุ่มเล็ก ๆ ในเยอรมนี พูดคุย
กันในวงแคบ ๆ แล้วพบว่า ในเยอรมนีเกือบจะไม่มีสื่อ
น้ำ�ดีทเี่ ป็นประโยชน์สำ�หรับคนไทย จึงชักชวนกันมาช่วย
กันจัดทำ�และพิมพ์นต
ิ ยสาร สร้างสือ
่ เชิงคุณภาพสำ�หรับ
คนไทย/ ชุมชนไทย แล้วโครงการจัดทำ�และพิมพ์นต
ิ ยสาร
ดี ก็เกิดขึ้น ในรูปแบบนิตยสารรายสามเดือน นำ�เสนอ
อาหารสมอง ด้วยเป้าหมายทีจ
่ ะสร้างเสริมศักยภาพ และ
ความเข้มแข็ง (empowerment) ในการดำ�รงชีวิตใน
ต่างแดนอย่างมีคุณภาพ แก่ชุมชน/คนไทย (โดยเฉพาะ
ผู้หญิง) ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี นอกจากนี้ก็
ตั้งความหวังไว้ว่า นิตยสารดีจะได้เป็นสื่อกลางในการ
แลกเปลีย
่ นความรู้ ความคิดเห็น ระหว่างชุมชนไทยทัง้ ใน
เยอรมนี และในประเทศต่าง ๆ ในช่วงแรกนีม
้ ส
ี มาคมศิลป
วัฒนธรรมไทยเฮเกา-โบเดนเซเป็นผูร้ บ
ั ผิดชอบโครงการ
ได้รับงบประมาณในการจัดพิมพ์ และจัดส่งจากสถาน
เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน คณะทำ�งานทุกท่าน
ทำ�งานในลักษณะอาสาสมัคร ไม่ได้รับค่าตอบแทนใด ๆ
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การเตรียมงานเริม
่ ตัง้ แต่เดือนตุลาคม 2552 ถึง เดือน
มกราคม 2553 เป็นช่วงของการระดม และรวบรวม
แนวคิดและความเห็นเกี่ยวกับการจัดทำ�นิตยสาร รวมถึง
การวางตัวคณะทำ�งาน และหาผูร้ ว่ มงานในด้านต่าง ๆ โดย
เฉพาะผู้เขียนบทความต่าง ๆ ก็เป็นการแลกเปลี่ยน ถก
เถียงกันผ่านสื่อออนไลน์ (ก็ Email นั่นแหละ)
กว่าทีค่ ณะทำ�งานจะได้มาประชุม
หารือร่วมกันชนิดพบหน้า คุยกัน
ตรง ๆ ครั้งแรก ก็วันที่ 17-18
กุมภาพันธ์ 2553 ประชุมครั้ง
แรกนี้ เพื่อหารือเรื่องเนื้อหา
คอลัมน์ต่าง ๆ ของนิตยสาร
กำ�หนดระยะเวลาการจัดพิมพ์
พร้อมทัง้ ประเด็นหลักของแต่ละ
เล่ม และจัดตัง้ กองบรรณาธิการ
ซึ่งประกอบด้วย บรรณาธิการ
และผูร้ บ
ั ผิดชอบหมวดต่าง ๆ ใน
นิตยสาร 5 หมวดคือ สังคมและ
ครอบครัว ศิลปและวัฒนธรรม
กฎหมายและการศึกษา ข่าวและ
ปฏิทินข่าว และคำ�เตือนรวมถึง
ข้อแนะนำ�

กองบรรณาธิการประกอบด้วย พัทยา เรือนแก้ว เป็น
หัวหน้าบรรณาธิการ และรับผิดชอบประเด็นสังคมและ
ครอบครัว อัญชัน เฮียร์ลิ่ง ศิลปะและวัฒนธรรม สวพร
บัวแดง กฎหมายและการศึกษา โสภาพร ควร์ซ ข่าว มัชฌุ
วิญญ์ ตุ้มทอง พิสูจน์อักษร ขวัญเนตร เหลืองทองคำ�
กราฟิก และทีช่ ว่ ยประสานงาน รวมทัง้ ร่วมให้ความคิดเห็น
และสนับสนุนที่ไม่กล่าวถึงคงไม่ได้คือ จุลิพจน์ อิศรางกุล
ณ อยุธยา เลขานุการเอกประจำ�
สถานเอกอัครราชทูต ณ ขณะนัน้

“คณะทำ�งาน และกองบรรณาธิการ
ของ ดีมาก เปลีย่ นแปลงไปตามความ
เปลีย
่ นแปลงของเวลา สถานภาพและ
หน้าที่ บางคนโยกย้ายถิ่นฐาน บาง
คนเรียนจบมีภาระอื่น คณะทำ�งาน
ของ ดีมาก ก็เปลี่ยนแปลงไปตาม
กาลเวลาด้วยเช่นกัน แต่ทย
ี่ งั เหมือน
เดิมคือทุกคนก็ยงั คงเป็นอาสาสมัคร
ที่ไม่ได้รับค่าตอบแทนเช่นเคย”

ที่ประชุมมีมติให้ใช้ชื่อ นิตยสารว่า นิตยสารดี ซึ่ง มี
ความหมายตรงตัว คือ นิตยสารทีด
่ ี อีกนัยหนึง่ หมายถึง
ตัวอักษรภาษาเยอรมัน เด ที่ย่อมาจากเยอรมนี ในกอง
บรรณาธิการจะเรียกกันว่า ดีมาก ซึง่ มาจากคำ�ว่า D-mag
จัดพิมพ์ฉบับปฐมฤกษ์ ทีถ
่ อ
ื เป็นฉบับเปิดตัว ออกเผยแพร่
ในวันปีใหม่ไทย วันสงกรานต์ เมษายน 2553

ค ณ ะ ทำ � ง า น แ ล ะ ก อ ง
บรรณาธิ ก ารของ ดี ม าก
เปลี่ ย นแปลงไปตามความ
เปลีย
่ นแปลงของเวลา สถานภาพ
และหน้ า ที่ บางคนโยกย้ า ย
ถิ่นฐาน บางคนเรียนจบมีภาระ
อื่น คณะทำ�งานของ ดีมาก ก็
เปลีย
่ นแปลงไปตามกาลเวลาด้วย
เช่นกัน ดีมาก มีคณะทำ�งานจาก
ประเทศไทย และสวิตเซอร์แลนด์
เข้ามาร่วมงาน รวมทั้งแนวทาง
ในการทำ�งานที่ปรับเปลี่ยนไป
รวมไปถึงคอลัมน์ และรูปแบบ
การวางหน้า มีบรรณาธิการที่รับผิดชอบแต่ละเล่ม เมื่อ
บรรณาธิการประจำ�ไม่อาจทำ�หน้าที่ นิตยสารดี เปลี่ยน
มาอยู่ในความรับผิดชอบของสมาคมเครือข่ายคนไทยใน
ต่างแดน (NTO) เมื่อคณะทำ�งานนิตยสารดี รวมตัวกัน
จดทะเบียนเป็นสมาคม NTO แต่ที่ยังเหมือนเดิมคือทุก
คนก็ยังคงเป็นอาสาสมัครที่ไม่ได้รับค่าตอบแทนเช่นเคย
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การผลิตนิตยสารทีต
่ พ
ี ม
ิ พ์เป็นรูปเล่ม มีสมาชิกทีต
่ อ
้ ง
ปลายปี 2558 สมาคม NTO ได้รับการจดทะเบียน
จัดส่งนิตยสารถึงบ้าน สิ่งเหล่านี้ต้องใช้งบประมาณ
รับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ในต่างประเทศ การ
และคือภาระ คณะทำ�งาน ดีมาก เป็นเพียงคนทำ�งานที่
ที่เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ ทำ�ให้ NTO มีสิทธิที่จะ
ต้องการสร้างสรรงาน ไม่มีประสบการณ์ด้านธุรกิจ
ขอเงินทุนสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการ
และการตลาด การหาทุนเพือ
่ จัดพิมพ์นต
ิ ยสารจึงกลาย
สังคม ต้นปี 2560 NTO ได้ทำ�โครงการเสนอขอทุนจาก
มาเป็นภาระ ในปีที่ 5 ของการจัดพิมพ์ (2557) คณะ
กองทุนฯ เพื่อกลับมาผลิตนิตยสารดี อีกครั้ง ทั้งนี้เพราะ
ทำ�งานเห็นพ้องกันที่จะปิดตัวหยุดการผลิตนิตยสารดี
เมือ
่ เปรียบเทียบจำ�นวนประชากรไทยทีม่ เี ป็นจำ�นวนมาก (และ
และเปลี่ยนรูปแบบการผลิตสื่อ
จะเพิม
่ มากขึน
้ ทุกปี) กับจำ�นวน
คุณภาพมาเป็นการผลิตคูม
่ อ
ื ทีใ่ ห้
ของสือ
่ เชิงคุณภาพทีม
่ อ
ี ยูน
่ อ
้ ย
ความรู้ด้านต่าง ๆ จากการสรุป
“การกลับมาครั้งนี้ของนิตยสารดี มาก (ไม่ถงึ ห้าเล่ม) พบว่าชุมชน
เนื้อหา การเสวนา สัมมนา การ
ไทยในเยอรมนี/ สวิตเซอร์แลนด์
การทำ�งานร่วมกันระหว่างเครือข่าย ยังขาดแคลนสือ่ เชิงคุณภาพ ซึง่
อบรม และคิดกันว่า สักวันหนึ่ง
เราจะนำ� นิตยสารดี กลับมาใน
คนไทยในต่างแดน ประเทศเยอรมนี อาจเป็นหนทางหรือตัวช่วยใน
รูปนิตยสารออนไลน์ นิตยสารดี
การพัฒนาคุณภาพชีวต
ิ กอปร์
และในประเทศสวิ
ต
เซอร์
แ
ลนด์
ดี
ม
าก
ประกาศปิดตัวลงในฉบับที่ 20/
กับสมาชิกและผูอ
้ า่ นนิตยสารดี
เดือนธันวาคม 2557 ถือเป็นฉบับ
จึง รีเทอร์น และมาเป็น ด็อพเพิล ดี” ทัง้ ในเยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์
สุดท้ายของนิตยสารดีที่จัดพิมพ์
และประเทศไทยถามหานิตยสาร
คณะทำ�งาน ดีมาก ทีร่ ว่ มกันทำ�งาน
ดีอยูเ่ นือง ๆ การกลับมาครัง้ นี้
จนถึงฉบับอำ�ลาคือ พัทยา เรือนแก้ว, วลาวัลย์ อัลเบรช,
ของนิตยสารดี การทำ�งานร่วมกันระหว่างเครือข่ายคนไทย
อัญชัน เฮียร์ลงิ่ , พษมลวรรณ เกริกสุวรรณชัย, อรณี
ในต่างแดน ประเทศเยอรมนี และในประเทศสวิตเซอร์แลนด์
ไฟฟ์เฟอร์, สุรรี ต
ั น์ ณิชารัตน,์ จิราภรณ์ ธีระภัทรานันท์,
ดีมาก จึง รีเทอร์น และมาเป็น ด็อพเพิล ดี
ชลัช วรยรรยง และ พรนภา คูซูจุ
การกลับมาของ ดีมาก ครัง้ นี้ กลับมาในรูปแบบ นิตยสาร
ในช่วงที่นิตยสารดี ปิดตัวลง คณะทำ�งานได้นำ�
ออนไลน์ ที่จะทำ�ให้คณะทำ�งานไม่ต้องมีภาระในการหาทุน
นิตยสารดี ทั้ง 20 ฉบับจัดทำ�เป็น E-book เผยแพร่
เพื่อจัดพิมพ์ จัดหนังสือใส่ซอง บรรจุกล่องเพื่อจัดส่ง
ในเว็บไซต์นิตยสารดี เพื่อให้ผู้สนใจติดตามอ่าน รวม
แก่สมาชิก และอาจจะไม่ยากนัก หากจะปรับรูปแบบ หรือ
ทั้งยังคงรักษาเพจนิตยสารดีในเฟซบุคซ์ไว้ มีการโพส
ขยายเนื้อที่ เนื้อหา ให้นิตยสารดี เป็นนิตยสารสำ�หรับคน
สิ่งละอันพันละน้อยที่น่าสนใจ มีผู้สนใจเข้ามาอ่านเป็น
ไทยในต่างแดน ในอนาคต
จำ�นวนไม่น้อย
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คณะทำ�งานนิตยสารดีออนไลน์

การกลับมาของ นิตยสารดี ครั้งนี้ เป็นการทำ�งาน
ร่วมกันระหว่างเครือข่ายคนไทยในต่างแดน ประเทศ
เยอรมนี และในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เนือ
้ หาดี ๆ โดย
เฉพาะประเด็นด้านกฎหมาย นอกจากจะนำ�เสนอกฎหมาย
เยอรมันแล้ว ก็จะมีประเด็นกฎหมายสวิสเพิม
่ ขึน
้ มาด้วย
รวมทั้งประเด็นอื่น ๆ เช่นด้านสังคม และวัฒนธรรมที่
อย่างน้อยก็จะเป็น ด็อพเพิล ดี เพราะมีสิ่งควรรู้ และ
น่าสนใจ อย่างน้อยก็จากสองสังคมต่างแดน จากทัศนะ
คนในของสองวัฒนธรรม และแน่นอนที่ขาดไม่ได้คือ
คณะทำ�งาน นิตยสารดีในประเทศไทย

สวิตเซอร์แลนด์
อรณี ไฟฟ์เฟอร์
ศักดา บัวลอย
กุหลาบ ไทนโพธิ์ภู่ และ
จริยา มึลเลอร์
เยอรมนี
พัทยา เรือนแก้ว
อัญชัน เฮียร์ลิ่ง
ชลัช วรยรรยง และ
นฤมล ชวินด์
ไทย
พษมลวรรณ เกริกสุวรรณชัย
สุรีรัตน์ ณิชารัตน์ และ
จิราภรณ์ ธีระภัทรานันท์
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คนไทยและชุมชนไทยในต่างประเทศ
ในมุมมองของนักการทูต

โดย จริยา มึลเลอร์

นักการทูต ด้วยภาระหน้าทีท่ ตี่ อ
้ งออก
ประจำ�การในต่างประเทศ ทำ�ให้มโี อกาส
ได้สม
ั ผัสและทำ�งานร่วมกับคนไทยใน
ต่างประเทศ นายกิตติพงษ์ ณ ระนอง
เอกอั ค รราชทู ต ณ กรุ ง เบิ ร์ น
สมาพั น ธรั ฐ สวิ ส (ถึ ง วั น ที่ 30
กันยายน 2560) ก็เป็นนักการทูต
ท่ า นหนึ่ ง ที่ มี ป ระสบการณ์ ไ ด้ พ บ
เจอคนไทยหลากหลายกลุ่ม ในมุม
มองของนักการทูตท่านนี้ คนไทย
ในต่างประเทศเป็นอย่างไร และท่าน
มีแนวคิดในการพัฒนาศักยภาพคน
ไทยในต่างประเทศอย่างใด

ข้อควรคำ�นึงของคนไทยเมือ
่ มาอยูใ่ นต่างประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศหนึ่งที่มีคนไทย
อาศัยอยู่มาก ข้อมูลจากสถานทูตแจ้งว่ามีคน
ไทยอยู่ประมาณสามหมื่นคน ฝ่ายทางการสวิส
แจ้งว่า มีเก้าพันถึงหนึ่งหมื่นคน จำ�นวนตัวเลข
นี้มีความแตกต่างอาจเป็นเพราะว่า ทางการสวิส
ไม่ได้นับลูก แต่ทางเราอาจจะนับ เพราะลูกก็ถือ
หนังสือเดินทางไทย จึงเป็นคนไทย ส่วนในประเทศ
อังกฤษก็มีคนไทยอยู่มากถึงห้าหมื่น ในสหรัฐฯ
มีคนไทยเยอะมาก
คนไทยเมื่อโยกย้ายถิ่นฐานออกมาอยู่ต่าง
ประเทศแล้ว เรื่องที่ควรคำ�นึงคือ เรื่องแรกจะทำ�
อย่างไรไม่ให้เป็นปัญหาในสายตาของเจ้าบ้าน ไม่
ว่าจะเป็นกับรัฐบาลในประเทศที่อยู่ หรือกับผู้คน
สังคมรอบตัว (2) เราต้องช่วยเหลือตัวเองได้ อัน
นีผ
้ มคิดว่าสำ�คัญ (3) คือเมือ
่ ช่วยเหลือตัวเองได้
แล้ว เรายังสามารถทำ�ประโยชน์กลับไปสู่บ้านเกิด
เมืองนอนได้ด้วย

“รูภ
้ าษา” ต่างจาก “รูป
้ ระสา” และนีค
้ อ
ื สิง่ ทีท
่ ำ�ให้คนไทย
ต่างจากคนชาติอื่น ?
คนฟิลิปปินส์เป็นคนที่ออกมาอาศัยอยู่ต่างประเทศ
เยอะมาก แต่คนฟิลป
ิ ปินส์เป็นคนทีช่ ว่ ยเหลือตัวเองเก่ง
มากเช่นกัน เห็นชัดมาก ในสมัยกาดาฟี่ประเทศตะวัน
ตกเอาระเบิดไปถล่มกาดาฟี่และก็คนของรัฐบาล มีคน
ฟิลิปปินส์อยู่ที่นั่นประมาณแปดพันคน คนชาติอื่น ๆ
อพยพออกไปจากลิเบียหมด แต่คนฟิลิปปินส์ไม่หนีไป
ไหน แถมคนเหล่านี้หลายคนเป็นพยาบาล เพราะฉะนั้น
ชาวลิเบียก็จะมีความรู้สึกว่า คนเหล่านี้ไม่ทิ้งพวกเขา
และยังช่วยพวกเขาได้
ผมไปอยู่ที่ลิเบียหลังจากที่เขาเปลี่ยนรัฐบาลแล้ว
รัฐบาลใหม่เข้ามาแต่ก็ยังมีปัญหาอยู่ จนถึงขั้นรบพุ่ง
กัน ทางรัฐบาลเขาสั่งให้ผมปิดสถานทูตฯ ให้เราอพยพ
คนออก เรือ
่ งนีท
้ ำ�ให้เห็นชัดถึงความแตกต่างระหว่างคน
ไทยกับคนฟิลป
ิ ปินส์ กล่าวคือฟิลป
ิ ปินส์ “รูภ
้ าษา” และก็
“รู้ประสา” สองอย่างนี้ไม่เหมือนกัน คำ�ว่า “รู้ภาษา” คือ
คนฟิลิปปินส์มีความรู้ภาษาอังกฤษดี มันก็มีส่วนทำ�ให้
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“รู้ประสา” ด้วย เมื่อมีการรบพุ่งกัน สถานทูตจะช่วย
พวกเขา ในขณะเดียวกันเขาก็รู้ว่า ควรปฎิบัติตัวอย่าง
ไร ควรจะเอาตัวเองไว้ตรงไหนให้ปลอดภัย
ส่วนคนไทยเมื่อแจ้งว่า ถึงเวลาจะต้องอพยพแล้ว
แต่กย
็ งั ไม่รวู้ า่ สถานการณ์รบกันรุนแรงถึงขัน
้ ไหนแล้ว
มีผลกระทบกับตัวเองอย่างไร เช่น เรื่องอาหารการกิน
หรือความเป็นอยู่ น้ำ�มันไม่มีใช้ ก๊าซหุงต้มไม่มี จะไปหา
ซื้อเป็ดไก่ที่ไหนมากิน สารพัดอย่าง คือก็ยังไม่เข้าใจว่า
ภัยกำ�ลังมาถึงตัว คือ ไม่ “รู้ประสา” เมื่อไม่ “รู้ภาษา”
ด้วยจึงมีอุปสรรคกับการช่วยเหลือ
ส่วนคนฟิลิปปินส์เขาแจ้งจุดนัดพบกันที่ท่าเรือเพื่อ
นำ�เรือมารับตามจุดชายฝัง่ แล้วอพยพออกมา สำ�หรับ
คนไทยทำ�เช่นนั้นไม่ได้ เพราะว่าภาษาก็ไม่ได้ วิธีการคือ
ต้องไปหาทาง เอาคนเข้าไปรวบรวมพวกเขาออกมาที่
ด่านชายแดนทางบก แล้วมีพวกเรา คือเจ้าหน้าที่รอ
คอยอยู่ เพื่อเอาพวกเขาข้ามด่าน ซึ่งอย่างนี้ผมคิดว่า
มันสำ�คัญเวลาเดือดร้อนเอาตัวรอดลำ�บาก หากไม่มค
ี น
อื่นช่วย แต่ในยามที่ไม่ได้เดือดร้อนเหตุยามปกติ ถ้าเรา
รู้ทั้ง”ประสา”และ”ภาษา” เราก็จะเป็นประโยชน์ต่อชุมชน
ของเราเอง แล้วก็สามารถจะทำ�อย่างอื่นได้อีกมาก

ดูแลผลประโยชน์ตัวเอง นอกจากนั้นแล้วยังรวมตัว
กันเป็นกลุ่มเป็นก้อนด้วย เล่นการเมืองท้องถิ่น เมื่อ
เล่นการเมืองท้องถิ่นแล้ว นั่นหมายความว่า ในเขตนั้น
เขามีคนของเขาเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมือง เช่น เป็น
สมาชิกเขต หรือบางคนเข้าไปเป็นเทศมนตรี จากนัน
้ ค่อย
ๆ เข้าไปดูแลผลประโยชน์ของพวกเขาเป็นอย่างดี ขยับ
ขึ้นไปอีกถึงขั้นได้เป็นผู้ว่าการมลรัฐ บางคนเป็น สส.
บางคนเป็น สว. ของสหรัฐฯ เพราะพอเขาเข้าไปอยู่ใน
สภาก็สามารถที่จะดูแลผลประโยชน์ให้คนของเขาได้

ถึงเวลาแล้วที่คนไทยในต่างประเทศรุ่นลูกรุ่นหลาน จะ
เข้าไปมีส่วนร่วมในระดับชุมชน
ผมเข้าใจว่า คนรุน
่ แรกต้องสร้างฐานะลงปักหลักฐาน
ให้ได้เสียก่อน แต่ตอนนี้ผมคิดว่า ในหลายแห่งก็อยู่กัน
มานานแล้ว และรุ่นลูกรุ่นหลานเริ่มโตมากขึ้น คนรุ่นนี้
ได้รับการศึกษาเช่นเดียวกับคนพื้นที่เลยก็ว่าได้ ดังนั้น
ความคิดความอ่านต่าง ๆ หรือภาษา ผมคิดว่า ไม่เสีย
เปรียบเขา จึงถึงเวลาทีต
่ อ
้ งเริม
่ คิดบ้างว่า จะเข้าไปมีสว่ น
ร่วมในระดับชุมชนอย่างไร แต่ทั้งนี้ก็ต้องดูความชอบ
ของตัวเองด้วย เหมือนอย่างที่มีคนถามว่า ทำ�ไมผม
ถึงสนใจเรียนด้านการทูต ก็เพราะผมอยากทำ�งานด้าน
การมีส่วนร่วมในสังคมระดับที่กว้างกว่าส่วนตัว อีก นี้ แต่ถ้าจะไปบังคับบอกว่า จะต้องไปสมัครเป็นนักการ
ปัจจัยที่ทำ�ให้ที่ทำ�ให้คนไทยต่างจากคนชาติอื่น?
เมืองท้องถิ่น มันก็เกินไป... บางทีเราอาจจะไม่ค่อยได้
อีกเรื่องที่ผมเห็นคืออย่างตอนที่อยู่ในสหรัฐฯ คน มองด้านนี้.............
ของเราเองก็มจ
ี ำ�นวนมาก มีคนไทยเยอะ และก็มค
ี นต่าง
ชาติอื่น ๆ อีกมากเช่นกัน อาทิ คนเกาหลี คนอินเดีย เมื่อสังคมโลกเปลี่ยนแปลง การพัฒนาศักยภาพของ
หรือคนเวียดนาม คนเหล่านี้ไม่ได้สนใจเพียงแค่ทำ�มา คนไทยในต่างประเทศก็เป็นสิ่งจำ�เป็น
หากินเท่านั้น คนไทยส่วนใหญ่ในหลาย ๆ ประเทศเท่าที่
ประเด็นแรก คือการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก มี
เห็นมา ก็ทำ�มาหากินแล้วก็พอใจกับสภาพตรงนั้น รวม แนวโน้มที่เป็นปัญหาสำ�หรับคนต่างชาติ ต่างศาสนา
ทั้งที่ประเทศอังกฤษ ที่สวิตฯ นี่ ผมเข้าใจว่า ก็เป็นแบบ ต่างชาติพันธ์ เช่น ในสหรัฐฯ ประธานาธิปดีคนใหม่นี้
นี้เช่นกัน แต่คนเกาหลี อินเดีย หรือ เวียดนาม เค้าจะ มีนโยบายที่เข็มงวดมาก สหราชอาณาจักร(อังกฤษ)

ตัดสินใจออกจากอียู เหตุผลหนึง่ ก็คอ
ื คนต่างถิน
่ หรือ
ต่างชาติที่เข้าไปทำ�มาหากินอยู่ในอังกฤษ เขาถือว่า ไป
แย่งโอกาสของพวกเขา ประเทศในยุโรปการเปลีย
่ นแปลง
จะออกมาในลักษณะที่มันแกว่งไปทางขวา คือเป็นไปใน
ลักษณะทีช่ าตินย
ิ มมากขึน
้ นอกจากนีแ้ ล้วยังมีผอ
ู้ พยพ
ลีภ
้ ย
ั จากกลุม
่ ประเทศตะวันออกกลาง และก็แอฟริกาอีก
ผลกระทบที่ตามมาคือคนต่างชาติเราอย่างเรา ๆ อาจ
ถูกเหมารวม หากเราไม่มีผู้ดูแลผลประโยชน์ของเราก็
จะลำ�บากมากขึ้น
ประเด็นทีส
่ อง ตามทีก
่ ล่าวไว้ขา้ งต้นแล้วว่า การช่วย
เหลือตนเองให้ได้ และไม่เป็นปัญหาของสังคมทีเ่ ราอยูโ่ ดย
การรวมกลุ่มช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สถานทูตฯ มีหน้า
ทีต
่ อ
้ งดูแลช่วยเหลือคนไทยทีอ
่ ยูใ่ นต่างประเทศอยูแ่ ล้ว
แต่ก็มีข้อจำ�กัดทั้งด้านกำ�ลังคน และงบประมาณ ถ้า
มีใครเดือดร้อนลำ�บาก เราก็พยายามช่วยเหลือเต็มที่
อย่างไรก็ตาม หากมีการรวมตัวกัน หรือช่วยซึ่งกัน
และกันก็จะเป็นการดี การมีสมาคมฯ ต่าง ๆ ก็นับว่า
ช่วยได้บ้าง ส่วนการจะทำ�อย่างไรให้แต่ละคนตระหนัก
ถึงความสำ�คัญของการช่วยเหลือตนเองให้ได้ นั้นนับ
ว่า เป็นเรื่องยาก
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การรวมตัวเป็นกลุ่มก้อน เป็นสมาคม เช่น สมาคม
ร้านอาหาร หรือคนทีม
่ ค
ี วามรูค
้ วรจัดการอบรมแก่ผน
ู้ ำ�
ชุมชน ที่เรียกว่า Training for Trainer ให้มีความ
รู้มากขึ้น เพื่อให้ไปขยายต่อให้กับคนอื่น ซึ่งไม่สามารถ
จะทำ�ให้เกิดขึ้นเพียงชั่วคืน ต้องใช้เวลาเป็นอย่างมาก
สิง่ สำ�คัญคือทำ�อย่างไรทีจ
่ ะดึงความสนใจให้คนของ
เราสนใจการพัฒนาศักยภาพร่วมกัน รวมไปถึงรุ่นลูก
รุ่นหลาน เช่น การเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมไทย ทำ�
อย่างไรให้เด็กรุน
่ ลูกรุน
่ หลานหันมาสนใจ ในเมือ
่ พวกเขา
เติบโตในสังคมสวิส ทั้งนี้เพื่อให้เขามีความรู้สึกผูกพัน
ผมว่า เป็นเรื่องที่ยาก แต่คิดว่า เป็นก้าวแรกที่จะต้อง
ทำ� ผมจึงมีความพยายามทีจ
่ ะทำ�งานร่วมมือกับสมาคม
ครูไทย เพราะถ้าไม่ได้สอนภาษาไทย ความเกีย
่ วโน้มเชือ
่ ม
โยงกับเมืองไทยก็จะไม่ค่อยมี

เอกอัครราชทูต นายกิตติพงษ์ ณ ระนอง
สำ�เร็จการศึกษา รัฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินยิ ม
อันดับหนึ่ง สาขาความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญา
โทด้านกฎหมายและการทูตจากเฟลตเชอร์
สคูล มหาวิทยาลัยทัฟต์ส สหรัฐอเมริกา
มีประสบการณ์ทางการทูตยาวนานถึง
35 ปี เคยเป็นเอกอัครราชทูต ณ กรุง
ฮานอย ประเทศเวียดนาม กรุงวอชิงตัน
ดีซี สหรัฐอเมริกา กรุงโซล สาธารณรัฐ
เกาหลี กรุงตริโปลี รัฐลิเบีย กรุงลอนดอน
สหราชอาณาจักร และ กรุงเบิร์น สมาพัน
ธรัฐสวิส ก่อนทีจ
่ ะเกษียณอายุราชการเมือ
่
วันที่ 30 กันยายน 2560

บทความนี้ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของบท
สัมภาษณ์ เอกอัครราชทูต นายกิตติ
พงษ์ ณ ระนอง ซึ่งทีมงานนิตยสาร
ดี ในสวิตเซอร์แลนด์ ได้รับโอกาส
สัมภาษณ์ทา่ นเอกอัครราชทูต เมือ
่ วันที่
22 กันยายน พ.ศ.2560 ติดตามบท
สัมภาษณ์ตอนต่อไปในเพจนิตยสารดี
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พม. กับ คนไทยในต่างประเทศ
โดย พัทยา เรือนแก้ว

พม. โดยรวม ตามความเข้าใจของคนไทย
ส่ ว นใหญ่ แ ล้ ว มั ก จะหมายถึ ง กระทรวง
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แต่
หากเป็นภายในกระทรวงฯ แล้ว พม.จะหมาย
ถึง กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ซึ่งตาม
ภาระหน้าที่แล้วน่าที่จะรับผิดชอบดูแลคน
ไทยในประเทศไทยเป็นหลัก แต่ด้วยแนวคิด
“พม.ห่วงใยดูแลคนไทยทั่วทุกมุมโลก” ทำ�ให้
พม.มีส่วนต้องเข้ามาเกี่ยวข้องกับคนไทยใน
ต่างประเทศด้วย เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม
2560 ที่ผ่านมานิตยสารดีได้มีโอกาสเข้า
พบคุณพุฒิพัฒน์ เลิศเชาวสิทธิ์ อธิบดีกรม
พัฒนาสังคมและสวัสดิการในขณะนั้น เพื่อ
เรียนถามถึงความเกี่ยวพันระหว่างพม.และ
คนไทยในต่างประเทศ
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ความเกี่ยวพันนั้นมีมาตั้งแต่ในอดีต
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน
่ คงของมนุษย์
เกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง
กรม พ.ศ. 2545 และได้จด
ั ตัง้ ส่วนราชการกรมพัฒนา
สังคมและสวัสดิการขึน
้ เพือ
่ รับผิดชอบภารกิจของกรม
ประชาสงเคราะห์ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานของกองสัมมาอาชีวสงเคราะห์
และกรมการเร่งรัดพัฒนาชนบท กระทรวงมหาดไทย
เฉพาะในส่วนงาน ส่งเสริมอาชีพและรายได้
ความเกี่ยวเนื่องกับคนไทยในต่างประเทศ ในอดีต
จะมีในส่วนที่เป็นงานของกองสัมมาอาชีวสงเคราะห์
กรมประชาสงเคราะห์ อันได้แก่ งานเยี่ยมเยียนเด็กและ
ครอบครัวต่างชาติที่รับเด็กไทยเป็นบุตรบุญธรรมใน
ต่างประเทศ และงานการตรวจสอบคุณสมบัตขิ องหญิง
ไทยที่จะเดินทางไปต่างประเทศ ซึ่งในขณะนั้นเป็นไปเพื่อ
ป้องกันการถูกล่อลวงของหญิงไทย
องค์กรสาธารณประโยชน์ในต่างประเทศ จึงทำ�ให้พม.มา
เกี่ยวข้องกับคนไทยในต่างประเทศในประเด็นนี้
ความเกี่ยวพันในปัจจุบัน
ปั จ จุ บั น หน่ ว ยงานของกระทรวงพ.ม.ที่ ทำ � งาน การจดทะเบียนรับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์
เกี่ยวข้องกับคนไทยในต่างประเทศจะมีอยู่ 3 หน่วย ในต่างประเทศ
งานคือ (1)กรมกิจการเด็กและเยาวชน ดูแลเรื่องการ
กลุม่ คนไทยในต่างประเทศทีร่ วมตัวกันเพือ
่ ทำ�งานบริการ
รับบุตรบุญธรรมต่างประเทศ (2) กรมกิจการสตรี ทางสังคม ไม่วา่ จะเป็นทางด้านการศึกษา สุขภาพอนามัย
และสถาบันครอบครัว ดูแลเรือ
่ งสตรีไทยในต่างประเทศ ที่อยู่อาศัย การทำ�งานและการมีรายได้ นันทนาการ
ซึ่งจะมีเว็บไซต์ yingthai.net เป็นแหล่งให้ความรู้และ กระบวนการยุติธรรม และบริการทางสังคมทั่วไป มี
แจ้งขอความช่วยเหลือ และ (3) กรมพัฒนาสังคมและ ผลงานเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสังคมตามมาตรฐาน
สวัสดิการ หรือพม. โดยภาระหน้าที่แล้ว พม.จะดูแลคน ที่กำ�หนด สามารถที่จะยื่นเรื่องขอจดทะเบียนรับรอง
ไทยจากต่างประเทศทีม
่ ป
ี ญ
ั หา ณ เมือ
่ เหยียบถึงแผ่นดิน เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ในต่างประเทศได้ ราย
ไทย ดูแลให้ที่พักพิง และติดตามผลเพื่อการช่วยเหลือ ละเอียดขั้นตอนต่าง ๆ สามารถติดต่อได้ที่ สำ�นักงาน
ต่อไป แต่เนื่องจาก พม. มีหน่วยงานหนึ่งในสังกัดคือ คณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ
สำ�นักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เมื่อได้รับการรับรอง
สังคมแห่งชาติทรี่ บ
ั ผิดชอบ การจดทะเบียนรับรองเป็น เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ตามกฎหมายว่าด้วย

การส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแล้ว จะมีสิทธิขอ
ทุนสนับสนุนการดำ�เนินงานเพื่อสวัสดิการสังคมจาก
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
คนไทยในต่างประเทศนัน
้ หลากหลาย และใช่วา่ จะสามัคคี
กันทั้งหมด
จากประสบการณ์ทเี่ คยปฏิบต
ั งิ านในต่างประเทศ ทำ�ให้
มีโอกาสได้สม
ั ผัส และทำ�งานกับคนไทยในประเทศเหล่านัน
้
คุณพุฒิพัฒน์ พบว่า คนไทยในต่างประเทศนั้นมีหลาก
หลาย มีทะเลาะเบาะแว้ง อิจฉาริษยา แกล้งกันเอง เช่น
คนไทยในญี่ปุ่นที่พำ�นักอยู่อย่างผิดกฎหมาย ขยันขัน
แข็ง ทำ�งานเก็บเงินเก็บทองได้มากมาย เมื่อเพื่อนเห็น
ว่า ฐานะดีกว่า ก็ไปแจ้งตำ�รวจตรวจคนเข้าเมืองมาจับ
คนไทยบางส่วนไม่มีระเบียบวินัย เห็นแต่ประโยชน์ส่วน
ตนเป็นหลัก ไม่ได้สามัคคีกันเท่าไรนัก และไม่สามารถที่
จะรวมกลุ่มกันได้
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ในขณะเดียวกันคนไทยในต่างประเทศก็มีบางส่วน
ที่ทำ�งานอาสาสมัคร โดยไม่ได้หวังอะไรตอบแทน เป็น
จิตอาสาอย่างแท้จริง ซึ่งอาจจะมีไม่มากนัก และคง
ปฏิเสธไม่ได้ว่า ในกลุ่มคนไทยในต่างประเทศก็มีกลุ่มที่
เรียกกันว่า “ทุจริตจิตอาสา” ที่ดูเหมือนจะทำ�งานอาสา
สมัคร แต่อาจด้วยผลประโยชน์บางอย่าง
ดาบสองคมของการจดทะเบียนรับรองเป็นองค์กร
สาธารณประโยชน์ในต่างประเทศ
จากการที่คนไทยในต่างประเทศไม่มีวินัย เอาผล
ประโยชน์เป็นหลัก การที่มีการจดทะเบียนรับรองเป็น
องค์กรสาธารณประโยชน์ในต่างประเทศ อาจนำ�ไปสู่
ความขัดแย้ง มีองค์กรสาธารณประโยชน์เกิดขึน
้ หลาก
หลายทัง้ จำ�นวน และการทำ�งาน แตกกระจาย อาจกลาย
เป็นต่างกลุ่มต่างทำ�ไปตามทิศทางของตน ไม่มีเอกภาพ
ของการทำ�งาน และไม่สามารถประสานงานกันได้ และ
อาจไม่สามารถควบคุมได้

กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมนัน
้ เป็นกอง
ทุนทีม
่ ใี ห้ทน
ุ สนับสนุนองค์กรสาธารณประโยชน์ทงั้ หมด
ทั้งในประเทศไทย และในต่างประเทศ กองทุนมีเงินทุน
ประมาณ 100 ล้านบาท องค์กรสาธารณประโยชน์
ในประเทศไทยเองก็มีเป็นจำ�นวนมากกว่าพันองค์กร
ทุนจากการกองทุนก็ต้องแบ่งกันไป เมื่อมีองค์กร
สาธารณประโยชน์ในต่างประเทศมากองค์กร ความเป็น
ไปได้ทบ
ี่ างองค์กรอาจจะไม่ได้รบ
ั การสนับสนุนเงินทุนก็
จะเกิดขึ้น สิ่งที่จะตามมาคือความขัดแย้ง ทำ�ไมกลุ่มนั้น
ได้ แต่กลุ่มเราไม่ได้
และจากการที่มี “ทุจริตจิตอาสา” ในหมู่อาสาสมัคร
ไทยในต่างประเทศ การทำ�เรื่องขอจดทะเบียนรับรอง
เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ และการขอรับทุนฯ อาจ
เป็นช่องทางในการแสวงหาผลประโยชน์ก็เป็นได้
ปฏิรูปโครงสร้าง หนทางอีกยาวไกลในการทำ�งานเพื่อ
คนไทยในต่างประเทศ
การทำ�งานเกีย
่ วกับคนไทยในต่างประเทศของกระทร
วงพม.นัน
้ ยังไม่เป็นเอกภาพ เพราะมีถงึ สามกรมทีท
่ ำ�งาน
ไปตามภาระหน้าที่ จะทำ�อย่างไรให้เกิดเอกภาพ แม้นว่า
ในขณะนีจ
้ ะมีศน
ู ย์สง่ เสริมและประสานการพัฒนาสังคม
สำ�หรับคนไทยในต่างประเทศ (ศส.ตปท.) ทีต
่ งั้ ขึน
้ เพือ
่ ให้
มีบทบาทในการบรูณาการงานต่าง ๆ ทีเ่ กีย
่ วข้องกับคน
ไทยในต่างประเทศทีก
่ ระจัดกระจายอยูใ่ นหน่วยงานต่าง
ๆ ในกระทรวงพม. แต่กเ็ ป็นศูนย์ใหม่ทเี่ พิง่ ตัง้ เมือ
่ ไม่นาน
มานี้ อาจเป็นได้ทต
ี่ อ
้ งปรับเปลีย
่ นแนวทางการทำ�งานให้
เป็นเอกภาพ พูดเป็นเสียงเดียวกัน หรือควรที่จะมีการ
ปรับโครงสร้าง ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับคน
ไทยในต่างประเทศไปอยูใ่ นระดับกระทรวงไม่ใช่ระดับกรม
ในต่างประเทศควรที่จะดึงสถานเอกอัครราชทูตให้
เข้ามามีส่วนร่วม และมีบทบาทมากขึ้น การทำ�งานควร
จะประสานและผ่านสถานเอกอัครราชทูตให้ได้รับรู้ และ

ทำ�การตรวจสอบ เพราะในความเป็นจริงแล้วหน้าทีก
่ าร
ดูแลคนไทยในต่างประเทศเป็นของกระทรวงการต่าง
ประเทศ ของกรมการกงสุล พม.ควรที่จะมีบทบาทเป็น
เพียงตัวเสริม และสนับสนุนเมื่อทางกงสุลเรียกร้อง
การทำ�งานในต่างประเทศ ต้องมีขอ
้ มูลทีช่ ด
ั เจนเกีย
่ วกับ
คนไทย ใครเป็นใคร ใครคือ “ตัวจริง” คนไทยมีปัญหา
มีความต้องการอะไร สิ่งเหล่านี้คงต้องประสานกับ
องค์กรที่ทำ�งานที่นั่น หากค้นเจอก็คงจะทำ�งานได้ การ
ทีจ
่ ะมีองค์สาธารณประโยชน์หลากหลายองค์กรอาจจะ
ไม่จำ�เป็น อาจจะดีกว่าหรือไม่ทจ
ี่ ะรวมกันเป็นกลุม
่ เดียว
แล้วมีตัวแทน มีหัวหน้ากลุ่มจากหลากหลายพื้นที่
ปั ญ หาเรื่ อ งเงิ น ทุ น จากกองทุ น ส่ ง เสริ ม การจั ด
สวัสดิการสังคม ที่ไม่ได้มีมากมายนัก แค่จะแบ่งให้กับ
ทุกองค์กรฯในประเทศไทยยังอาจไม่พอเพียง คำ�ถาม
ที่ต้องย้อนกลับไปก็คือ คนไทยในต่างประเทศต้องการ
เงินทุนสนับสนุนการทำ�งานจริงหรือ อะไรเป็นสิ่งที่คน
ไทยในต่างประเทศต้องการกันแน่ เป็นไปได้หรือไม่ที่คน
ไทยในต่างประเทศไม่ได้ต้องการเงิน แต่ต้องการองค์
ความรู้ ต้องการความชัดเจนว่า ปัญหาหนึ่ง ๆ จะแก้
ได้อย่างไร ต้องการระบบการทำ�งานที่ชัดเจน สิ่งนี้ต่าง
หากหรือไม่ที่จำ�เป็นสำ�หรับคนไทยในต่างประเทศ
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เล่มที่ 22 “ ดี –Exklusiv“
“เมื่อจะไม่ขออยู่ร่วมชายคาอีกต่อไป”
จะทำ�อย่างไรดี จะจัดการอะไรได้ง่ายๆและ
ตกลงกันเองจะได้ไหมหนอ ... การจดทะเบียน
สมรสอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ก็ย่อมมี
ผลบังคับใช้ตามกฎหมาย เมื่อประสงค์จะ
แยกทางจากกันอย่างสิ้นเชิง ก็ต้องเป็นไป
ตามบทบัญญัตขิ องกฎหมาย ประเด็นสำ�คัญ
3 ประเด็น ก็จะถูกนำ�มาพิจารณา คือ 1)
ทรัพย์สน
ิ 2)ค่าเลีย
้ งดูในช่วงแยกกันอยูแ่ ละ
หลังหย่า 3)การปรับแบ่งสวัสดิการเงินเลีย
้ ง
ชีพในวัยชรา จะมีการตกลงและพิจารณา
อย่างไรนั้น ยากหรือง่ายอย่างไร ต้องทำ�
อย่างไร นิตยสารดีจะนำ�เสนอในฉบับที่ 22
“ Mobbing”
ในช่วงที่ผ่านมาจนบัดนี้ ไปไหนมาไหนก็ได้
ยินคำ�ว่า Mobbing จนติดหู บางคนนำ�
คำ�ว่า Mobbing ไปใช้จนติดปาก เด็กๆไม่
เล่นด้วยกัน ผู้ปกครองก็คิดว่า “ลูกหนูถูก
Mobbing”…แท้จริงแล้ว Mobbing เป็น
คำ�ที่ใช้เพื่อ In Trend มันเป็นแค่กระแส
หรือเป็นอะไรกันแน่ มีผลติดตามอย่างไร
น่าติดตามอ่านกันในนิตยสารดีฉบับที่ 22
“Christmas”
เทศกาลแห่งครอบครัว
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