ดี

2

นิ ต ยสารเสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพและพั ฒ นาทั ก ษะคนไทยในต่ า งแดน โดย NTO
ธันวาคม 2563 ฉบับอำ�ลา

D Magazine
นิตยสารดี มีดี เพื่อคนไทย

www.d-magazine.de

D-ADVANCE

กฏหมาย I บันเทิง I ศิลปะ I วัฒนธรรม

บก. บอกกล่าว
สวัสดีค่ะท่านผู้อ่านนิตยสารดี
อากาศในเยอรมนีชว่ งนีถ้ อื ว่าดี แดดจัดจ้าน
มีลมเย็น ๆ ทีห่ ลายคนอาจบอกว่า เย็นเหมือน
น�ำ้ แข็ง (eisig) ท�ำให้รสู้ กึ ได้วา่ ยังอยูใ่ นช่วงฤดู
ใบไม้ผลิ ยังไม่เข้าฤดูรอ้ น ดอกไม้ดอกเล็กดอก
น้อยเริม่ บานให้เห็นทัว่ ไป บางชนิดออกจะบาน
เร็วไปด้วยซ�ำ้ และทีส่ ำ� คัญทีท่ ำ� ให้หลาย ๆ คน
กังวล โดยเฉพาะชาวสวน ชาวนา ชาวไร่ ก็คอื
เกือบหนึง่ เดือนแล้วทีฝ่ นไม่ได้มาเยีย่ มกราย
เลย หลายพืน้ ทีค่ วามชุม่ ชืน่ ยังไม่กลับมาอยูใ่ น
ขัน้ ปกติ แม้นว่าช่วงฤดูหนาวทีผ่ า่ นมาจะมีฝน
หนาแน่นก็ตาม บรรดาชาวสวนสมัครเล่นทีม่ ี
เนือ้ ทีส่ วนน้อยนิดก็คงไม่ตอ้ งกังวลมากนัก แต่
ทีน่ ่าเป็นห่วงคือป่าไม้ทงั้ หลายทีย่ งั ไม่ฟน้ื ตัว
อาจถูกแมลงรังควาญซ�ำ้ และยืนต้นตาย
นิตยสารดีฉบับนีเ้ ป็นฉบับที่ 30/2020 เป็น
ฉบับสุดท้าย ถือเป็นการร�ำ่ ลา เพราะทีมงาน
จะหยุดผลิตนิตยสารดี และด้วยเป็นฉบับร�ำ่ ลา
เราจึงให้หวั ข้อของฉบับว่า D-Advance ด้วย
อยากจะบอกว่า เราหยุดผลิตนิตยสารดี ก็เพือ่
พัฒนางานด้านตัวหนังสือในรูปแบบอืน่ ฉบับ
นีถ้ อื เป็น freestyleบทความจึงมีหลากประเด็น
แต่ทขี่ าดไม่ได้คอื คอลัมน์กฎหมาย ฉบับนี้
ส�ำหรับกฎหมายเยอรมัน เราปิดท้ายด้วยเรือ่ ง
ของพินยั กรรมเพือ่ ให้ครบประเด็นว่าด้วย มรดก
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ส�ำหรับกฎหมายสวิส เนือ่ งจากสถานการณ์
การระบาดของ COVID-19 ฉบับนีจ้ งึ น�ำเสนอ
บทความพิเศษว่าด้วย มาตรการเพือ่ การเยียวยา
และลดผลกระทบของ COVID-19 ส�ำหรับ
ผู ้ ป ระกอบการและลู ก จ้ า งในประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ มาตรการดังกล่าวของรัฐบาล
สวิสมีอะไรบ้างเปิดไปอ่านได้เลยนะคะ
และในประเด็นทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับ COVID-19
วันวิสาข์ น�ำเสนอ 10 วิธลี ดความเครียด ความ
วิตกกังวล และความกลัวจากสถานการณ์นี้
ด้วยสถานการณ์ COVID-19ทีย่ งั ไม่รวู้ า่ จะ
ลงเอยอย่างไร เรียนรูว้ ธิ กี ารลดความเครียด
ไว้ก็มีประโยชน์นะคะ ตบท้ายด้วย บันทึก
ส่งท้ายในวันทีโ่ ลกไม่ปกติ ถ่ายทอดประสบการณ์
ชองชีวติ ในช่วงการระบาดของเชือ้ โรคร้าย แถม
ด้วยความรูเ้ กีย่ วกับสมุนไพรไทย ฟ้าทะลายโจร
ทีม่ กี ารเล่าลือว่า สามารถใช้รกั ษาโควิดนีไ้ ด้
จริงแท้แค่ไหนมาท�ำความรูจ้ กั กันค่ะ
ท่องเทีย่ วในฉบับนี้ หนูพดั ลูกพ่อเพิม่ ชวน
ไปเยีย่ มเยือนเมืองหลวงแบร์ลนิ ตามไปเซาะ
หาซากประวัตศิ าสตร์ทสี่ ำ� คัญของเยอรมนี ซึง่
ยังหลงเหลือ หรือเก็บรักษาไว้อย่างดี ส่วนหนึง่
ในรูปแบบ แกเลอรีก่ ลางแจ้งทีย่ าวทีส่ ดุ ในโลก
จากนัน้ ดี2 ชวนไปท�ำความรูจ้ กั กับ ษาณฑ์ อุตมโชติ
ศิลปิน โปรดิวเซอร์ ผูก้ ำ� กับภาพยนต์ ช่างภาพ

นักเขียน และหัวหน้ากลุม่ un.thai.tled ชาวไทย
ซึง่ ได้รบั เชิญจาก Bezirksmuseum Charlottenburg-Wilmersdorf ให้เป็น ภัณฑารักษ์ (Kurator)
จัดนิทรรศการ “เบื้องหลังครัว เรื่องราวของ
ไทยปาร์ค” (Jenseits der Küche, Geschichten
aus dem Thai-Park) ณ พิพธภัณฑ์แห่งนี้ ซึง่ จัด
แสดงตัง้ แต่วนั ที่ 10 มีนาคม-5 กรกฎาคม 2563
สองบทความสุดท้าย Mousmoin ชวนพูดแสดง
ความเห็นภาษาเยอรมันให้เป๊ะปัง และปาท่องโก๋
เล่าถึงประสบการณ์ชวี ติ ทีเ่ ธอเห็นว่า ความเชือ่
ทีค่ นเรามี (หรือได้รบั การถ่ายทอดมา) มีบทบาท
ส�ำคัญในการก�ำหนดทางเดินของชีวติ
นิตยสารดี หรือ D-magazin เปิดตัวฉบับ
ปฐมฤกษ์ โดยถือเอาฤกษ์ดวี นั ปีใหม่ของไทย คือ
วันสงกรานต์ ปี 2010 (พ.ศ. 2553) เป็นวันเปิด
ตัวนิตยสาร 5 ปี ต่อมา คณะท�ำงานถือเอาฤกษ์
วันสิน้ สุดปี 2014 (พ.ศ. 2557) เป็นการอ�ำลา
จากรูปแบบทีเ่ คยตีพมิ พ์เป็นเล่ม 3 ปีตอ่ มา (ปี
2017 พ.ศ. 2560) นิตยสารดี กลับมาอีกครัง้ ใน
รูปแบบนิตยสารออนไลน์ และในปีนี้ 2020 (พ.ศ.
2563) คณะท�ำงานเห็นพ้องกันว่า ควรทีจ่ ะปิดตัว
นิตยสารดี อย่างถาวร

นิตยสารดี เกิดขึน้ มาด้วยความเห็นพ้องต้อง
กันของกลุ่มคนไทยในเยอรมนีกลุ่มเล็ก ๆ ที่
ต้องการผลิตสื่อเชิงคุณภาพ น�ำเสนออาหาร
สมอง ทัง้ สาระ บันเทิง และสิง่ ละอันพันละน้อย
ทีค่ าดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ตอ่ ผูอ้ า่ น แม้นว่าใน
วันนี้ นิตยสารดี จะปิดตัวลง แต่คณะท�ำงานซึง่
ก็คอื ส่วนหนึง่ ของเครือข่ายคนไทยในต่างแดน
ประเทศเยอรมนี และสวิตเซอร์แลนด์ จะยังคง
ท�ำหน้าทีผ่ ลิตสือ่ คุณภาพต่อไป เพียงแต่จะไม่ใช่
รูปแบบนิตยสาร
ในนามคณะท�ำงานนิตยสารดี ขอขอบคุณ
ผูอ้ า่ นทุกท่านทีต่ ดิ ตามนิตยสารดี เสมอมา พบ
กันใหม่ในโอกาสหน้าค่ะ

พัทยา เรือนแก้ว
ปลายเมษายน 2563
ทีแ่ ห้งแล้งในเยอรมนี
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5 บทความพิ เ ศษ “มาตรการเพื่ อ การเยี ย วยาและลด
ผลกระทบของ COVID-19 สำ�หรับผู้ประกอบการและ
ลูกจ้าง ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์
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การศึกษา
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สังคม / ทั่วไป
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46 สัมภาษณ์ ษาณฑ์ อุตมโชติ กลุ่ม un.thai.tled
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- กฏหมาย -

บทความพิเศษ

“มาตรการเพือ
่ การเยียวยาและลดผลกระทบของ
COVID-19 ส�ำหรับผู้ประกอบการและลูกจ้าง
ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์”
โดย ศักดา บัวลอย

การแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรนาสาย
พันธุ์ใหม่ หรือที่เรียกกันว่า ไวรัสโควิด-19
(โควิด-19) ทีร่ ะบาดไปทัว่ โลกในเวลาอันรวดเร็ว
ท�ำให้มีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตเป็นจ�ำนวนมาก นับเป็น
วิกฤติโลกในประวัติศาสตร์ศตวรรษที่ 21 นี้ เนื่องจากประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ มีที่ตั้งทางภูมิศาสตร์อยู่ใจกลางทวีปยุโรป โดยมีประเทศเพื่อน
บ้านคือ ฝรั่งเศส เยอรมนี ออสเตรีย ลิคเตนสไตน์ และอิตาลี (ประเทศอิตาลีเป็นประเทศ
แรกที่มีจ�ำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนามากที่สุดในยุโรป) ส่งผลให้ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดนี้อย่างหลีก
เลี่ยงไม่ได้ อีกทั้งจ�ำนวน
ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศมียอดสะสม
อยู่ในระดับต้น ๆ ของโลก
และเข้าสู่ขนั้ วิกฤติระดับประเทศในช่วงกลาง
เดือนมีนาคม 2563 อันเป็นเหตุ
ให้คณะรัฐมนตรีแห่งสมาพันธรัฐสวิสจ�ำเป็น
ต้องประกาศ “ล็อกดาวน์”
ประเทศ และมีมาตรการควบคุมโควิท -19 รวม
ทัง้ มาตรการเยียวยาทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในส่วน
ที่ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการ และลูกจ้าง มาดู
กันครับว่ามาตรการเหล่านัน้ มีอะไรบ้าง
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- กฏหมาย -

มาตรการควบคุมไวรัสโคโรนา (โควิด-19)

เพื่ อ เป็ น การปกป้ อ งคุ ้ ม ครองประชาชน
คณะรัฐมนตรีแห่งสมาพันธรัฐสวิสได้ออกมาตรการ
ควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า และลด
การด�ำเนินชีวติ ของประชาชนในสังคมให้ช้าลง จาก
แถลงการณ์การประชุมของคณะรัฐมนตรีทงั้ 7 คน
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติเป็นเอกฉันท์
ให้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยอาศัยอ�ำนาจ
ตามบทบัญญัตกิ ฎหมายควบคุมโรคระบาด มาตรา
7 เรื่อง สถานการณ์ฉุกเฉิน บัญญัติไว้ว่า หากเมื่อ
ใดที่ มี เ หตุ จ� ำ เป็ น ต้ อ งใช้ ม าตรการฉุ ก เฉิ น
คณะรัฐมนตรีแห่งสมาพันธรัฐสวิส สามารถออก
มาตรการควบคุมตามความจ�ำเป็น ส�ำหรับทั้ง
ประเทศ หรื อ ส� ำ หรั บ บางส่ ว นของประเทศ
“(Epidemiengesetz, EpG) Art. 7 Ausserordentliche Lage
Wenn es eine ausserordentliche Lage
erfordert, kann der Bundesrat für das ganze
Land oder für einzelne Landesteile die
notwendigen Massnahmen anordnen.)”
ประกาศสถานการณ์ฉกุ เฉินนี้ ตามประกาศ ฉบับ
ที่ 1 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ให้มีผลบังคับ
ใช้ทั่วประเทศถึงวันที่ 19 เมษายน 2563 ต่อมาใน
ประกาศฉบับที่ 2 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563 ได้
ขยายเวลา “สถานการณ์ฉุกเฉิน” ไปจนถึงวันที่ 26
เมษายน 2563 ตามประกาศดังกล่าว รวมทั้งตาม
แถลงการณ์เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2563 นอกจาก
มาตรการ “ล็อกดาวน์ประเทศ” แล้ว เพื่อควบคุม
สถานการณ์ ได้ให้อ�ำนาจแก่รัฐสภากลางสามารถ
บังคับให้...
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• โรงพยาบาลเอกชน และคลินิก ให้เตรียมความ
พร้อมเพื่อรองรับผู้ป่วยให้ได้เต็มตามศักยภาพ
สูงสุดของสถานพยาบาล
• การคมนาคมภายในและระหว่างประเทศ มี
มาตรการเข้มงวดเกี่ยวกับการเดินทางเข้าออก
บริเวณชายแดน การเดินทางไปและกลับจากต่าง
ประเทศ การบริการขนส่งสาธารณะภายใน
ประเทศ และ
• มาตรการการท�ำงานส�ำหรับลูกจ้างและพนักงาน
บริษทั ทัว่ ไป โดยให้ทางบริษทั จัดการให้พนักงาน
ลูกจ้าง สามารถท�ำงานที่บ้านได้ หรือจัดสถาน
ทีท่ ำ� งานทีเ่ หมาะสม เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล
เพื่อลดความเสี่ยง
นอกเหนือจากนีค้ ณะรัฐมนตรียังได้เรียกร้องขอ
ความร่วมมือจากประชาชนให้ปฏิบตั ติ ามค�ำแนะน�ำ
เรือ่ งการรักษาสุขอนามัยของบุคคลเพือ่ ลดการติด
เชือ้ ไวรัสโคโรนา (โควิด-19) และการเว้นระยะห่าง
ทางสังคม (Social Distancing) โดยขอให้ประชาชน
ออกนอกเคหสถาน เฉพาะเมื่อมีเหตุจ�ำเป็น หรือ
ต้องออกไปปฏิบตั หิ น้าที่ หรือ มีภารกิจจ�ำเป็นเท่านัน้
โดยเฉพาะบุคคลที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง กล่าวคือบุคคล
ที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป และผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกัน
ในร่างกายน้อย เช่น ผู้ป่วยโรคเบาหวาน โรคความ
ดันโลหิตสูง โรคระบบหัวใจ โรคเรือ้ รังเกีย่ วกับระบบ
ทางเดินหายใจ โรคมะเร็ง เป็นต้น
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การช่วยเหลือเยียวยาทางด้านเศรษฐกิจ

รัฐบาลกลางแห่งสมาพันธรัฐสวิสในช่วงที่ผ่าน
มา ได้ประกาศมาตรการการคลังเพื่อช่วยเหลือ
เยียวยาทางเศรษฐกิจ และลดผลกระทบจากการ
แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19 (COVID-19) ให้แก่นายจ้างและลูกจ้าง อีกทัง้ ผูป้ ระกอบ
การธุรกิจส่วนตัว โดยมีมาตรการ 3 ส่วนหลัก ๆ
ได้แก่
1. มาตรการช่วยเหลือภาคธุรกิจและ SMEs ทีเ่ รียก
ว่า “เครดิต COVID-19”
2. มาตรการป้องกันการเลิกจ้าง โดยใช้ระบบ “การ
ท�ำงานระยะสัน้ ” (Kurzarbeit)
3. มาตรการช่วยเหลือเป็นเงินชดเชยรายได้สำ� หรับ
ผู้ประกอบอาชีพส่วนตัว
ตามประกาศสถานการณ์ฉกุ เฉินเรือ่ ง “มาตรการ
ควบคุมไวรัสโคโรน่า (โควิด-19)” ฉบับที่ 1 และ 2
มาตรา 6 ซึง่ ว่าด้วยเรือ่ ง การจัดกิจกรรม และสถาน
ประกอบการ ระบุให้ปดิ การด�ำเนินการของ ตลาดสด
สถานประกอบการประเภท ร้านค้า ร้านอาหาร
บาร์ ดิสโก้เทค ไนท์คลับ สถานเริงรมย์ โรงภาพยนตร์
ห้องสมุด ฟิตเนส สถานกีฬา เวลเนส (Wellness)
ร้านตัดผม ร้านนวด สตูดโิ อสักลาย (Tattoo-Studio)
และร้านเสริมสวย และห้ามมิให้มกี ารจัดกิจกรรม
สาธารณะหรือส่วนบุคคล รวมทัง้ กิจกรรมกีฬา และ
กิจกรรมของสมาคมใด ๆ ทั้งสิ้น เช่น การจัดการ
ท่องเที่ยว จัดการเดินเขาเป็นกลุ่ม ที่มีการติดต่อ
กันระหว่างบุคคล ยกเว้น ร้าน Take-away บริการ
ส่งอาหาร ("ฟูด เดลิเวอรี") โรงแรมและร้านอาหาร
ของโรงแรม ซึง่ อนุญาตให้เปิดบริการแก่ลกู ค้าของ
โรงแรมเท่านัน้ รวมทัง้ ร้าน หรือสถานประกอบการ
ที่เปิดขายอาหาร หรือสิ่งที่จ�ำเป็นต่อการด�ำรงชีวติ
เช่น ร้านขายขนมปัง ร้านขายของช�ำ ซุปเปอร์มาร์เก็ต
ร้านขายยา ร้านเคมีภัณฑ์ สถานีเติมน�ำ้ มัน สถาน
ที่ราชการ ไปรษณีย์ ธนาคาร โรงพยาบาล คลินิก

แพทย์ สถานพยาบาล และสถานรับเลีย้ งดูเด็กเล็ก
(KITA) หากผู้ใดฝ่าฝืน มีโทษปรับ หรือจ�ำคุกสูงสุด
3 ปี
นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารประเทศได้ตระหนักถึง
ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ และภาวะการขาดสภาพ
คล่องทางการเงินทีจ่ ะเกิดขึน้ เป็นอย่างดี โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ส�ำหรับผูป้ ระกอบการ ไม่วา่ จะเป็นรายใหญ่
รายเล็ก และผู้ประกอบอาชีพส่วนตัวที่ได้รับ
ผลกระทบจากค�ำสั่งให้หยุดกิจการตามมาตรการ
“ล็อกดาวน์” ซึ่งมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องค่าใช้
จ่ายหมุนเวียน เช่น ค่าเช่าสถานประกอบการ ค่า
จ้างแรงงาน หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพื่อการด�ำเนิน
ธุรกิจให้อยู่รอดต่อไป ดังจะเห็นได้จากการให้
สั ม ภาษณ์ ข องรั ฐ มนตรี เ ศรษฐกิ จ แห่ ง
สมาพันธรัฐสวิส นาย กาย พาร์เมลิน (Guy
Parmelin) ทางรายการข่าว Tagesschau4 ของ
สถานีโทรทัศน์ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมื่อวันที่
20 มีนาคม 2563 เกีย่ วกับมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจ
เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและลดแนว
โน้มอัตราการเลิกจ้างงานอันจะส่งผลกระทบต่อ
การบริโภคของประชาชนในประเทศ สรุปความ ได้
ดังนี้ : “เราอนุมัติเงินงบประมาณแล้ว โดยจะให้
ความช่วยเหลือแก่ทุก ๆ ฝ่ายที่อยู่ในภาวะล�ำบาก
ในเวลานี้ เพื่อให้เขาได้รับประโยชน์จากเงินงบ
ประมาณนี้กันอย่างทั่วถึง เราต้องการรับรองการ
จ่ายเงินเดือน และแน่นอนทีเดียวเราต้องการจะช่วย
เหลือเศรษฐกิจของเราในเวลานีใ้ ห้รอดพ้นไปได้ และ
ป้องกันไม่ให้เกิดภาวะการล้มละลาย ลูกจ้าง ผู้
ประกอบอาชีพอิสระ และ เจ้าของร้านอาหาร ทุก
ๆ คนมีโอกาสที่จะได้รับเงินช่วยเหลือ โชคดีท่ีเรา
ยับยัง้ หนี้ (ของประเทศ) ไว้ได้ก่อน สิง่ ส�ำคัญคือ เงิน
ทุก ๆ 100 ฟรังก์ ที่เราจ่ายออกไปให้แต่ละคนนัน้
เขาจะได้รับจริง ๆ และ น�ำไปใช้ให้ตรงตามจุด
ประสงค์ ไม่มใี ครสามารถบอกได้วา่ การแพร่ระบาด
นี้จะมีระยะเวลาไปอีกนานเท่าไร”
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ค�ำกล่าวของรัฐมนตรีเศรษฐกิจ
จากการให้สัมภาษณ์วันที่ 20.03.2020
„Zum Glück haben wir die Schuldenbremse.“
โชคดีที่เราพักหนี้ (ของประเทศ) ไว้ได้ก่อน
„Die Angestellten, die Selbstständigen und etwa auch Restaurantbetreiben
haben alle die Möglichkeit an Geld zukommen.“
ลูกจ้าง ผู้ประกอบอาชีพอิสระ รวมทั้งผู้ประกอบการร้านอาหารจะได้รับโอกาสรับ
เงินกันทุก ๆ คน
„Wichtig ist, dass wir etwa die 100 Franken, die wir einer Person bezahlen
wirklich ankommen und effektiv sind.“
สิ่งส�ำคัญคือว่า เงินทุก ๆ 100 ฟรังก์ที่เราจ่ายออกไปให้แต่ละคนนั้น เขาจะได้รับ
จริง ๆ และน�ำไปใช้ให้ตรงตามจุดประสงค์ท่สี ุด
„Niemand kann sagen wie lang die Pandemie noch dauern wird.“
ไม่มีใครสามารถบอกได้ว่าการแพร่ระบาดนี้จะมีระยะเวลาไปอีกนานเท่าไร
รัฐมนตรีเศรษฐกิจ นาย Gay Parmelin ให้สัมภาษณ์กับทางรายการข่าวประจ�ำวัน
ทางสถานีโทรทัศน์แห่งสมาพันธรัฐสวิส (Tagesschau, SRF)
วันที่ 20.03.2020 เกี่ยวกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบ
จากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (โควิด-19)
ศักดา บัวลอย แปล/ เรียบเรียง

วันที่ 25 มีนาคม 2563 คณะรัฐมนตรีแห่ง
สมาพันธรัฐสวิสได้แถลงการณ์เรื่อง การอนุมัติ
รับรองเครดิตฉุกเฉิน ในส่วนของการช่วยเหลือจาก
รัฐบาลกลาง เพือ่ พยุงเศรษฐกิจตามแผนการบรรเทา
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา
เป็นมาตรการช่วยเหลือภาคธุรกิจและ SMEs
เรียกว่า “เครดิต COVID-19” โดยรัฐบาลกลาง
จะรับรองสินเชือ่ ให้แก่ธนาคารภายในประเทศ และ
อนุมตั วิ งเงินรวมสูงถึง 40 พันล้านฟรังก์สวิส ส�ำหรับ
กระตุ้นและส่งเสริมสภาพคล่องทางด้านการเงินให้
แก่ผู้ประกอบการ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก โดย
มีดอกเบีย้ “ศูนย์” เปอร์เซ็นต์ เพือ่ ให้ธนาคารอนุมตั ิ
วงเงินเครดิตฉุกเฉินให้แก่สถานประกอบการที่
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ประสบปัญหา ด้วยความรวดเร็ว ไม่มคี วามซับซ้อน
และสามารถรับเงินได้ทันทีภายในระยะเวลา 1 วัน
หลังจากที่ยื่นเรื่อง (หากคุณสมบัติครบถ้วนตาม
เงือ่ นไข) ลักษณะการรับรองเครดิตเงินกูข้ องรัฐบาล
กลางนั่น คือการที่ทางรัฐบาลกลางรับรองวงเงิน
เครดิตฉุกเฉินให้แก่ธนาคาร โดยลูกหนี้สามารถ
ผ่อนช�ำระสินเชื่อได้ภายในระยะเวลา 5 ปี และเมื่อ
พ้นก�ำหนดการคืนสินเชือ่ ไปแล้ว แต่ลกู หนีไ้ ม่สามารถ
ช�ำระสินเชื่อ “เครดิตเงิน COVID-19” นี้ให้แก่ทาง
ธนาคารตามข้อก�ำหนดของสัญญาได้ ทางรัฐบาล
กลางจะเป็นผู้รบั ผิดชอบช�ำระเครดิตเงินกู้ดงั กล่าว
ให้แก่ทางธนาคารต่อไป ผู้ประกอบการรายเล็ก
สามารถยืน่ ความจ�ำนงขอรับสินเชือ่ จากธนาคารที่
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ร่วมโครงการได้ ในวงเงินเป็นจ�ำนวน 10 เปอร์เซ็นต์
ของผลประกอบการทัง้ ปี (Jahresumsatz) สามารถ
ขอสินเชื่อได้ในวงเงินสูงสุด 500,000 ฟรังก์สวิส
และส�ำหรับบริษัท หรือสถานประกอบการขนาด
ใหญ่สามารถขอสินเชือ่ ได้ในวงเงินมากกว่า 5 แสน
ฟรังก์สวิส สูงสุด 20 ล้านฟรังก์สวิส แต่มีเงื่อนไข
เพิ่มคือผู้กู้จะต้องเสียดอกเบี้ยเป็นจ�ำนวน 0.5
เปอร์เซ็นต์ของวงเงินสินเชื่อ

มาตรการป้องกันการเลิกจ้าง ตามระบบ
“การท�ำงานระยะสั้น (Kurzarbeit)”

รัฐบาลก�ำหนดให้เงินช่วยเหลือชดเชยในกรณี
การท�ำงานระยะสั้น แก่สถานประกอบการที่ต้อง
ปิดกิจการตามประกาศมาตรการฉุกเฉินของรัฐบาล
หรือได้รับผลกระทบด้านเศรษฐกิจอย่างร้ายแรง
โดยมิอาจเลี่ยงได้ อันเป็นเหตุให้ขาดสภาพคล่อง
ทางการเงิน และไม่สามารถจ่ายค่าแรงแก่ลูกจ้าง
ได้ มาตรการนี้
เกิดขึ้นเพื่อลดปัญหาการปลดลูกจ้าง และลด
จ�ำนวนการว่างงานของประชาชน นายจ้างทีป่ ระสบ
ปัญหาสามารถยืน่ เรือ่ งขอเงินช่วยเหลือตามมาตรการ
“การท�ำงานระยะสัน้ ” ซึง่ ตามกฎหมายบังคับมาตรา
322 (Art. 322; OR (Obligationenrecht)) ระบุว่า
นายจ้างมีหน้าที่จะต้องจ่ายเงินค่าแรงเต็มจ�ำนวน
ของค่าแรงให้แก่ลูกจ้างตามสัญญาว่าจ้าง แต่ใน
ภาวะอันมีเหตุสดุ วิสยั ดังกล่าว นายจ้างสามารถยืน่
ข้อเสนอ “การท�ำงานระยะสั้น (Kurzarbeit)”
คือการลดชั่วโมงท�ำงานลง หรือให้ลูกจ้างหยุด
การท�ำงานชัว่ คราว แต่ยงั คงได้รบั เงินค่าจ้างต่อ
ไป ทัง้ นีล้ กู จ้างเองก็มสี ทิ ธิทจี่ ะปฏิเสธไม่ยอมรับข้อ
เสนอ แต่ก็มีโอกาสเสี่ยงต่อการถูกยกเลิกสัญญา
ว่าจ้างได้ และเมือ่ ไปยืน่ เรือ่ งขอเงินช่วยเหลือชดเชย
ในกรณีว่างงานจากส�ำนักงานสวัสดิการสังคมอาจ
โดนปรับเงินชดเชยรายวันได้

การยื่นเรื่องขอเงินช่วยเหลือชดเชยในกรณี
การท�ำงานระยะสัน้ (Antrag auf Kurzarbeitsentschädigung) นายจ้างจะต้องยื่นเรื่องขอรับ
เงินประกันชดเชยรายได้ให้แก่ลกู จ้าง ไปยังส�ำนักงาน
ประกันสวัสดิการสังคมในกรณีวา่ งงาน หรือส�ำนักงาน
ราชการทีร่ บั ผิดชอบของแต่ละรัฐ ทีส่ ถานประกอบ
การตั้งอยู่ โดยแจ้งล่วงหน้า และจะต้องกรอก
แบบฟอร์ม พร้อมส่งหลักฐานประกอบตามข้อ
ก�ำหนดที่ระบุไว้ในแบบฟอร์ม ดังต่อไปนี้(ลิงก์
แบบฟอร์มด้านล่าง)
• “แบบฟอร์มการยืน่ เรือ่ งล่วงหน้าเพือ่ ขอเงินชดเชย
การท�ำงานระยะสัน้ ” (Voranmeldung zur Kurzarbeitszeit)
• “แบบฟอร์มแสดงความยินยอมของลูกจ้างใน
การลดการท�ำงานลง” (Zustimmung zur Kurzarbeit)
เมือ่ ส�ำนักงานสวัสดิการสังคมของรัฐอนุมัตกิ าร
จ่ายเงินชดเชยการท�ำงานระยะสัน้ แล้ว นายจ้างจะ
ต้องเลือกกองทุนจ่ายเงินประสังคมตามตัวเลือก
ของรัฐนัน้ ๆ แล้วส่งเรือ่ งไปยังส�ำนักงานกองทุนดัง
กล่าวต่อไป เมือ่ ส�ำนักงานกองทุนจ่ายเงินสวัสดิการ
สังคมได้รบั เรือ่ งแล้ว จะด�ำเนินการตรวจสอบเอกสาร
และพิจารณาสิทธิตามเงื่อนไขการรับเงินชดเชย
“การท�ำงานระยะสั้น” ในกรณีที่มีคุณสมบัติครบ
เงือ่ นไขส�ำนักงานก็จะอนุมตั จิ า่ ยเงินชดเชยตามสิทธิ
ประกันสวัสดิการสังคมให้แก่นายจ้างเพือ่ น�ำไปจ่าย
ค่าแรงให้แก่ลูกจ้างต่อไป
จ�ำนวนเงินเท่าใดที่นายจ้างจะต้องจ่ายเงิน
ชดเชยค่าจ้าง ตามระบบ “การท�ำงานระยะสัน้ ”
• นายจ้างมีหน้าทีต่ อ้ งจ่ายค่าจ้างของลูกจ้างส�ำหรับ
การท�ำงานระยะสัน้ โดยจ่ายค่าจ้างเพียง 80%
ของค่าแรงตามสัญญาที่ได้ตกลงกัน หรืออาจ
จ่ายเงินเดือนให้แก่ลกู จ้างเต็มจ�ำนวน 100% ต่อ
ไปก็ได้เช่นกันแล้วแต่ความสมัครใจ
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• ส�ำนักงานสวัสดิการประกันสังคมจะเป็นผู้จ่าย
เงินชดเชยการท�ำงานระยะสัน้ ให้แก่นายจ้างเป็น
จ�ำนวน 80 % ของค่าแรงของลูกจ้าง เพื่อที่
นายจ้างจะได้นำ� เงินดังกล่าวไปจ่ายให้กบั ลูกจ้าง
ได้ ทัง้ นีน้ ายจ้างและลูกจ้างยังคงมีหน้าทีต่ อ้ งจ่าย
เงินเพื่อเข้ากองทุนสวัสดิการประกันสังคมภาค
บังคับ*ตามกฎหมายแรงงานและสวัสดิการสังคม
ต่อไป

ลูกจ้างต่อไปนีไ้ ม่มสี ทิ ธิได้เงินรับประกันชดเชย
“การท�ำงานระยะสั้น”
• ลูกจ้างที่ได้ถูกยกเลิกสัญญาว่าจ้างไปแล้ว
• ลูกจ้างทีม่ ลี กั ษณะการท�ำงานทีไ่ ม่สามารถตรวจ
สอบได้
• บุคคลที่มีเหตุผลจ�ำเป็นส่วนตัวที่ไม่สามารถ
ท�ำงานได้ เช่น ป่วย กลัวการติดเชื้อ หรือจ�ำเป็น
ต้องดูแลบุคคลในครอบครัว

หมายเหตุ ค�ำอธิบาย การจ่ายเงินเข้ากองทุน
สวัสดิการสังคมภาคบังคับส�ำหรับนายจ้างและ
ลูกจ้าง
AHV - Alters- und Hinterlassenenversicherung
ประกันสวัสดิการค่าเลี้ยงชีพ และผู้อยู่เบื้องหลัง
IV - Invalidenversicherung ประกันทุพพลภาพ
EO - Erwerbsersatzordnung เงินชดเชยรายได้
จากการประกอบอาชีพ
ALV - Arbeitslosenversicherung ประกันสวัสดิการ
สังคมในกรณีว่างงาน

การยกเลิกสัญญาว่าจ้างสามาถกระท�ำได้ แม้
จะอยูใ่ นระหว่างการรับเงินประกันชดเชย “การ
ท�ำงานระยะสั้น”
นายจ้างและลูกจ้างทั้งสองฝ่ายสามารถที่จะ
ยกเลิกสัญญาการว่าจ้างได้ แต่จะต้องปฏิบัตติ าม
เงื่อนไขระยะเวลาการยกเลิกสัญญาตามข้อตกลง
ในช่วงระหว่างการยกเลิกสัญญาว่าจ้างนัน้ นายจ้าง
มีหน้าที่จะต้องจ่ายเงินเดือนเต็มจ�ำนวน 100
เปอร์เซ็นต์ ให้แก่ลูกจ้างตามสัญญาว่าจ้าง ไม่ว่า
ลูกจ้างจะท�ำงานหรือไม่ก็ตาม

ลูกจ้างทีม่ สี ทิ ธิได้รบั เงินประกันชดเชย “การ
ท�ำงานระยะสั้น” จะต้องมึคุณสมบัตดิ ังนี้
• เป็นบุคคลที่เรียนจบการศึกษาภาคบังคับ
• เป็นบุคคลทีม่ อี ายุยงั ไม่ถงึ วัยเกษียณรับเงินบ�ำนาญ
• ลูกจ้างที่ไม่อยู่ในช่วงของการถูกยกเลิกสัญญา
ว่าจ้าง
• ลูกจ้างรายชัว่ โมงจะมีสทิ ธิได้รบั เงินชดเชยเหมือน
กับลูกจ้างประจ�ำรายเดือนก็ต่อเมื่อมีหลักฐาน
แสดงสัญญาข้อตกลงการว่าจ้างในลักษณะท�ำงาน
รายชั่วโมง
• ลูกจ้างชั่วคราวแบบเผื่อเรียก ที่ท�ำงานในสถาน
ประกอบการเดียวมาตลอด และมีอายุการท�ำงาน
เกินกว่า 6 เดือนขึ้นไป

มาตรการช่วยเหลือเป็นเงินชดเชยรายได้
ส�ำหรับผู้ประกอบอาชีพส่วนตัว
(Entschädigung bei Erwerbsausfällen
für Selbständige)
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ส�ำหรับผู้ประกอบอาชีพส่วนตัวที่ได้รับผลกระ
ทบจากการสัง่ ให้ปดิ กิจการตามประกาศสถานการณ์
ฉุกเฉิน รัฐบาลกลางได้ออก “ชุดมาตรการดูแลผลก
ระทบทางเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของไวรัส
โคโรน่า (โควิด-19)” ตามประกาศเมื่อวันที่ 20
เมษายน 2563 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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ผู้ประกอบอาชีพส่วนตัวจะได้รับเงินชดเชยดัง
กล่าว ก็ต่อเมื่อผู้นนั้ ยังไม่เคยได้รับเงินชดเชย หรือ
รับเงินจากกองทุนสวัสดิการประกันสังคมอืน่ ๆ ใน
ระหว่างนี้ และเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากกรณีนี้
เนื่องจาก
• โรงเรียนปิด
• มีค�ำสั่งจากแพทย์ให้กักกันตัว
• การปิดกิจการของผู้ประกอบอาชีพส่วนตัว
ทัง้ นีร้ ะเบียบการดังกล่าวยังครอบคลุมถึงอาชีพ
ศิลปินอิสระที่ขาดรายได้ ไม่สามารถประกอบ
กิจกรรมได้ เพราะถูกยกเลิกงานตามมาตรการ
ควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (โควิด-19)
หรือเพราะมีความจ�ำเป็นต้องยกเลิกงานกิจกรรม
ของตนเองออกไป
การจ่ายเงินชดเชยต่าง ๆ นัน้ จะเป็นไปตามระเบียบ
ว่าด้วยการจ่ายเงินชดเชยเงินรายได้ โดยให้มีการ
จ่ายเงินเป็นเงินรายวัน จ�ำนวน 80 เปอร์เซ็นต์ของ
รายได้ถั่วเฉลี่ยในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา สูงสุด อยู่
ที่ 196 ฟรังก์ต่อวัน ส�ำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ
ที่อยู่ในระหว่างกักกันตัว หรือมีงานที่ต้องดูแลนั้น
ระยะเวลาที่จะได้รับเงินจะจ�ำกัดอยู่ที่ 10 หรือถึง
30 วันตามล�ำดับ
ส�ำนักงานจ่ายเบี้ยประกันสังคมเงินสะสมเพื่อ
การเลีย้ งชีพ (Ausgleichskassen) จะเป็นผูร้ บั ผิดชอบตรวจ
สอบและจ่ายเงินชดเชยตามสิทธิดังกล่าว (ข้อมูล
เพิ่มเติม ตามลิงก์ที่แจ้งมาด้วยนี้แล้ว ในช่วงท้าย)

จากการติดตามข่าวและวิเคราะห์มาตรการต่าง ๆ
ของคณะรัฐมนตรีแห่งสมาพันธรัฐสวิส และประกาศ
มาตรการฉุกเฉินทั้งสองฉบับที่ผ่านมา ผมได้เห็น
และรับทราบขัน้ ตอนการด�ำเนินงานอย่างเป็นระบบ
และรูปธรรมของคณะรัฐมนตรีสวิส ในการออก
มาตรการต่าง ๆ เพือ่ การปกป้องดูแลประชาชนของ
ประเทศให้รอดพ้นจากวิกฤตการระบาดของไวรัส
โคโรนาสายพันธ์ใหม่ (โควิด-19) ที่อุบัติขึ้นใน
ประวัติศาสตร์ทศวรรษนี้ อีกทั้งมองเห็นความ
พยายายามทีจ่ ะรักษาความสมดุล เพือ่ ให้เกิดความ
เสียหายทางเศรษฐกิจน้อยทีส่ ดุ ซึง่ มาตรการต่าง ๆ
ของรัฐบาลกลางที่ประกาศบังคับใช้ ส่งผลต่อการ
ด�ำเนินชีวิตประจ�ำวันของประชาชนทุก ๆ คน ทั้ง
ทางตรงและทางอ้อมมากน้อยแตกต่างกันไป
จากเหตุการณ์ในครั้งนี้ท�ำให้ผมได้ตระหนักถึง
ความส�ำคัญ ของการเรียนรู้ภาษา และต้องรู้ประสา
คือรู้ความ รู้จักน�ำความรู้มาปรับใช้ เพื่อการปรับ
และปฏิบัติตนตามมาตรการของทางราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน แม้นจะต้องใช้ความอดทนต่อ
ความยากล�ำบาก เสียสละ หรือลดความสบายส่วน
ตัวออกไปบ้าง แต่นนั่ คือการแสดงออกซึง่ ความรับ
ผิดชอบต่อสังคมและบุคคลรอบข้างทีผ่ มรัก เพราะ
วิกฤตินี้ จัดอยู่ในระดับทีเ่ รียกว่า "วิกฤตระดับชาติ"
ไม่ใช่ "วิกฤตของคนใดคนหนึง่ " หรืออาจจะเรียกได้
ว่า “วิกฤตระดับโลก” ก็ไม่ผิดแต่ประการใด แล้ว
ท่านละครับมีความคิดเห็นและได้ปฏิบตั ติ นเช่นไร....
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ข้อมูลจาก
“มาตรการควบคุมไวรัสโคโรนา (โควิด-19)” ฉบับ
ที่ 1 (ค้นเมื่อ 9 เม.ย. 2563) Verordnung über
Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus
(COVID-19)
www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200619/index.html
วิดีโอแถลงการณ์คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 กพ.
2563 เรื่องมาตรการควบคุมไวรัสโคโรนา (โควิด19) (ค้นเมื่อ 9 เม.ย. 2563) 28.02.2020 - BR
Berset zu: Coronavirus COVID-19
www.youtube.com/watch?v=K7ZFQhaK7LQ
“มาตรการควบคุมไวรัสโคโรนา (โควิด-19)” ฉบับ
ที่ 2 Verordnung 2 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19) (ค้นเมื่อ
9 เม.ย. 2563)
www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200619/index.html
วิดีโอแถลงการณ์คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 มี.ค.
2563 เรื่องมาตรการควบคุมไวรัสโคโรนา (โควิด19) (ค้นเมื่อ 9 เม.ย. 2563) BR zu: Coronavirus
(COVID-19): Aktueller Stand und Entscheide
www.youtube.com/watch?v=fnuTzODXLvw&vl=de
วิดีโอแถลงการณ์คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 มี.ค.
2563 เรื่องมาตรการควบคุมไวรัสโคโรนา (โควิด19) (ค้นเมื่อ 9 เม.ย. 2563)
www.youtube.com/watch?v=OsYIlOr7aJk
วิดีโอแถลงการณ์คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 08 เม.ย.
2563 เรื่องมาตรการควบคุมไวรัสโคโรนา (โควิด19) (ค้นเมื่อ 9 เม.ย. 2563)
www.youtube.com/watch?v=E49O7Asn-Gg
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วีดีโอค�ำให้สัมภาษณ์ของรัฐมนตรีเศรษฐกิจแห่ง
สมาพันธรัฐสวิส นาย กาย พาร์เมลิน (Guy Parmelin) ทางรายการข่าว Tagesschau4 สถานีวิทยุ
และโทรทัศน์แห่งสมาพันธรัฐสวิส (ค้นเมือ่ 20 มี.ค.
2563)
www.srf.ch/news/schweiz/parmelin-zur-milliardenspritze-alle-in-not-koennen-nun-profitieren?fbclid=IwAR05rR2h5b3d5l1gzvWye4zvgmG_SxD5AhCVuRlzoH62S3tSwpNCM3o384Y
เครดิตสินเชือ่ โควิด-19 ( COVID19 Kredit) (ค้นเมือ่
30 มี.ค. 2563)
www.efd.admin.ch/efd/de/home/covid19-ueberbrueckungshilfe/infos.html
“การท�ำงานระยะสัน้ (Kurzarbeit)” (ค้นเมือ่ 1 เม.ย.
2563)
www.arbeit.swiss/secoalv/de/home/menue/unternehmen/versicherungsleistungen/kurzarbeit.
html/
มาตรการจ่ายเงินชดเชยการขาดรายได้ส�ำหรับ
ผู้ประกอบอาชีพส่วนตัว (ค้นเมื่อ 1 เม.ย. 2563)
(Entschädigung bei Erwerbsausfällen für Selbständige)
www.bsv.admin.ch/bsv/de/home/sozialversicherungen/eo-msv/grundlagen-und-gesetze/
eo-corona.html
ตามกฎหมายบังคับมาตรา 322 (Art. 322; OR
(Obligationenrecht) หน้าที่การจ่ายเงินเดือนของ
นายจ้าง (ค้นเมื่อ 1 เม.ย. 2563)
www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19110009/index.html
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พินย
ั กรรม

โดย พัทยา เรือนแก้ว

นิตยสารดี สองฉบับทีผ่ า่ นมาเราคุยกันเรือ่ งมรดก และการแบ่งมรดกตามกฎหมาย
ไทย ฉบับนี้เรากลับมาคุยกันเรื่องกฎหมายเยอรมันบ้าง แต่ยังอยู่ในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับมรดก นั่นคือ พินัยกรรม
พินัยกรรมคืออะไร

พินัยกรรม เป็น รูปแบบหนึ่งของค�ำสั่งใน
กรณีที่มีการตายเกิดขึ้น ตามมาตรา 1937
ประมวลกฎหมายแพ่ง (§ 1937 BGB) คือ ค�ำ
สั่งครั้งสุดท้าย (letzter Wille) เกี่ยวกับการ
จัดการมรดก นั่นคือ แสดง หรือระบุเจตนา
เกีย่ วกับ การจัดการทรัพย์สนิ หรือ กิจการต่าง
ๆ ของผูท้ ำ� พินยั กรรม ให้มผี ลบังคับตามกฎหมาย
เมื่อผู้ท�ำพินัยกรรมถึงแก่กรรม
การท�ำพินัยกรรม จะช่วยลดความขัดแย้ง
หรือกรณีพพิ าททีอ่ าจจะเกิดขึน้ ได้ระหว่างผูส้ บื
มรดก หรือป้องกันไม่ให้ ทรัพย์สนิ (มรดก) ไป
ตกอยู่กับ ผู้ที่เราไม่อยากให้มรดก หรือ ให้
มรดก ไปตกอยู่กับผู้ที่เราอยากให้ได้รับมรดก
นัน้ นัน่ คือ หากท่านมีทรัพย์สนิ หรือสิง่ ของ เช่น
หนังสือ รูปภาพ ฯลฯ และต้องการยกสิ่งเหล่า
นีใ้ ห้ใคร หรือไม่ให้ใคร ก็ควรท�ำพินยั กรรมระบุ
เจตนาสุดท้ายให้ชัดเจน ไม่จ�ำเป็นว่า ผู้ที่มี
ทรัพย์สนิ มากมาย หรือมีกจิ การมูลค่าสูงเท่านัน้
ที่ควรจะท�ำพินัยกรรม

จะท�ำพินัยกรรมได้อย่างไรบ้าง

การท�ำ พินัยกรรม ตามกฎหมายเยอรมัน
สามารถท�ำได้ 2 ลักษณะ คือ พินัยกรรมแบบ
เขียนเอง (das eigenhändige Testament) หรือ
พินัยกรรมเป็นทางการ (das öffentliche Testament) ท�ำอย่างไรมาดูกันค่ะ
• พินัยกรรมแบบเขียนเอง (das eigenhändige Testament) พินัยกรรมลักษณะนี้
ผู้ท�ำพินัยกรรมจะต้องเขียนด้วยลายมือของ
ตนเอง ตัง้ แต่บรรทัดแรกถึงบรรทัดสุดท้าย และ
เซ็นชื่อลงท้ายเป็นหลักฐาน
ที่ส�ำคัญเวลาเซ็นชื่อจะต้องเขียนทั้ง ชื่อตัว
และ นามสกุล ผู้ที่สมรสแล้ว และเปลี่ยน
นามสกุล ก็ต้องระบุนามสกุลเดิมไว้ด้วย เช่น
Somying Müller geb. Sukchai เป็นต้น
อีกประการทีส่ ำ� คัญเมือ่ เซ็นชือ่ ก็คอื ต้องระบุ
เวลา (วันที่) และสถานที่ ที่ท�ำพินัยกรรมไว้
ด้วย ทัง้ นีเ้ พราะว่า หากมีการท�ำพินัยกรรมขึน้
มาใหม่ พินยั กรรมทีเ่ ก่ากว่าก็จะเป็นโมฆะ การ
ระบุเวลา (วันที่) จะท�ำให้เห็นว่า พินัยกรรม
ฉบับใดใหม่ ฉบับใดเก่า และฉบับไหนมีผลบังคับ
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• พินยั กรรมเป็นทางการ (das öffentliche
Testament) บางทีก็เรียกว่า พินัยกรรมที่โน
ทาร์ (ทนายความทีม่ สี ทิ ธิรบั รองเอกสาร) รับรอง
หรือที่ไปท�ำกับโนทาร์ (notarielles Testament)
การท�ำพินัยกรรมลักษณะนี้ ผู้ที่ต้องการจะท�ำ
พินัยกรรม ต้องไปหาโนทาร์ แล้ว
• แจ้ง เจตนา ค�ำสั่งสุดท้าย ของตนด้วย
ปากเปล่า (mündlich) ต่อหน้าโนทาร์ หรือ
• เขียน เจตนา ค�ำสั่งสุดท้าย เป็นลาย
ลักษณ์อักษร ยื่นแก่โนทาร์
หน้าทีข่ องโนทาร์ในการท�ำพินยั กรรมลักษณะ
นี้ก็คือ ให้ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับเนื้อหา รวมทั้ง
ส�ำนวนทีจ่ ะใช้ในพินยั กรรมเพือ่ ให้พนิ ยั กรรมมี
ความชัดเจน และมีผลเป็นไปตามเจตนาของผู้
ท�ำ บ่อยครัง้ โนทาร์สามารถให้ค�ำแนะน�ำเกี่ยว
กับเรื่องภาษีีมรดกด้วย
การท�ำพินัยกรรมลักษณะนี้ จะมีค่าใช้จ่าย
ซึ่งโนทาร์จะค�ำนวนจากมูลค่ามรดก มูลค่า
มรดกยิ่งมากค่าธรรมเนียมก็จะสูงตามไปด้วย
• พินยั กรรมร่วมกัน (gemeinschaftliches
Testament หรือ Berliner Testament) เป็น
พินยั กรรมอีกรูปแบบหนึง่ นอกเหนือจากทัง้ สอง
ลักษณะข้างต้น ผูท้ จี่ ะท�ำพินยั กรรมลักษณะ
นี้ได้ ต้องเป็น คู่สมรส (Ehegatten ทั้งเพศ
เดียวกัน หรือต่างเพศ) หรือ คูค่ รองเพศเดียวกัน
ทีจ่ ดทะเบียนเป็นคูค่ รอง (gleichgeschlechtliche
eingetragene Lebens-partnerschaft) เท่านั้น
หากเป็นเพียง คู่หมั้น (Verlobte) หรือ คู่ครอง
เพศเดียวกันที่ไม่ได้จดทะเบียนกัน ไม่สามารถ
ที่จะท�ำพินัยกรรมลักษณะนี้ได้
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พินัยกรรมร่วมกันนี้ จะท�ำเป็น พินัยกรรม
เป็นทางการ นั่นคือไปท�ำที่ส�ำนักงานโนทาร์
แล้วให้โนทาร์รับรอง หรือท�ำเป็นพินัยกรรม
แบบเขียนเอง (gemeinschaftliches eigenhändiges Testament) นั่นคือ เขียนด้วยลายมือ
ตนเอง ในกรณีน้ี ไม่จ�ำเป็นที่ว่า คู่สมรส และ
คู่ครอง ทั้งสองคนจะต้องเขียนด้วยลายมือ
ตนเองทั้งสองคน เพียงแต่ คนใดคนหนึ่งเป็น
คนเขียนด้วยลายมือตนเอง แล้ว คู่สมรส และ
คู่ครอง ทั้งสองคนเซ็นชื่อเป็นหลักฐาน ก็ใช้ได้
และแน่นอน ต้องเซ็นทั้ง ชื่อตัว นามสกุล
นามสกุลเดิม พร้อม ลงวันที่ และสถานที่
ที่เขียนพินัยกรรมนี้ด้วย
ลักษณะพิเศษของพินัยกรรมร่วมกันนี้ อยู่ท่ี
การก�ำหนดให้ คูส่ มรส หรือคูค่ รอง เป็น ทายาท
รับมรดกซึง่ กันและกันแต่เพียงผู้เดียว เมือ่ ฝ่าย
หนึ่งฝ่ายใดเสียชีวติ ลงก่อน ในกรณีที่มลี ูกด้วย
กัน ก็มกั จะต่อท้ายไปด้วยว่า หลังจากทีท่ งั้ สอง
เสียชีวติ แล้ว มรดกจึงจะตกไปเป็นของลูก หาก
ไม่มลี กู ก็อาจระบุให้ใครก็ได้ นัน่ คือ ในเบือ้ งแรก
พินัยกรรมร่วมกันนีจ้ ะตัดสิทธิในการรับมรดก
ของทายาทคนอื่น ๆ
การที่ คู่สมรส หรือ คู่ครอง ท�ำพินัยกรรม
ร่วมกัน ส่วนใหญ่ ก็เพื่อเป็นหลักประกันด้าน
เศรษฐกิจให้กบั คูส่ มรส หรือ คูค่ รอง อีกฝ่ายใน
กรณีที่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเสียชีวิตลงก่อน เพราะ
หากไม่มพี นิ ยั กรรมร่วมกัน มรดกของเจ้ามรดก
ก็ตอ้ งแบ่งไปตามกฎหมายให้กบั ทายาททัง้ หลาย
ในกรณีที่มรดกเป็นบ้าน หากไม่มีพินัยกรรม
คู่สมรส หรือ คู่ครอง ที่ยังมีชวี ติ อยู่อาจจะต้อง
ขายบ้านเพื่อน�ำเงินมาแบ่งแก่ทายาททั้งหลาย
นัน่ คือไม่สามารถอยู่ในบ้านทีต่ นเองสร้าง หรือ
ซื้อหามากับ คู่สมรส หรือ คู่ครอง อีกฝ่าย
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แน่นอนว่า พินยั กรรมร่วมกัน หรือพินยั กรรม
ใด ๆ ก็ไม่สามารถตัดสิทธิในมรดกส่วนทีพ่ งึ จะ
ได้ (Pflichtteil) นั่นคือ แม้ว่า คู่สมรส หรือ
คู่ครองฝ่ายที่ยังมีชวี ติ อยู่จะเป็นทายาทเพียงผู้
เดียว แต่ผู้ทมี่ สี ทิ ธิในมรดกส่วนทีพ่ งึ จะได้ ก็ยงั
สามารถเรียกร้อง มรดกส่วนที่พึงจะได้ นี้ได้
เช่น Erwin และสมหญิง ท�ำพินัยกรรมร่วมกัน
ให้ต่างฝ่ายต่างเป็นทายาทของอีกฝ่ายแต่เพียง
ผู้เดียว Erwin และสมหญิง มีลูกด้วยกันหนึ่ง
คน เมื่อ Erwin เสียชีวิต สมหญิง ก็เป็นทายาท
เพียงผู้เดียว แต่ลูกของทั้งสองคนยังเป็นผู้ที่มี
สิทธิในมรดกส่วนที่พึงจะได้ และสามารถฟ้อง
ร้องเรียกมรดกส่วนนี้ได้
ด้วยเหตุดงั กล่าว ก็มขี อ้ แนะน�ำให้ ระบุขอ้ ความ
ที่จะเป็นการกันไม่ให้ ลูก หรือ ผู้ที่จะได้มรดก
ส่วนที่พงึ จะได้ สามารถเรียกร้องสิทธิดังกล่าว
ได้ ซึ่งในที่นี้จะไม่ขอกล่าวในรายละเอียด (ผู้ที่
สนใจสามารถค้นหามาอ่านได้ภายใต้หวั ข้อ Die
Hürden und Fallen beim Berliner Testament)
แต่การเรียกร้องมรดกส่วนทีพ่ งึ จะได้ นัน้ ไม่
อาจกระท�ำได้โดยทันที หากว่า การเรียกร้อง
โดยทันทีนนั้ จะก่อให้เกิด เหตุวกิ ฤตแก่ผ้ทู ไี่ ด้รบั
มรดกแต่เพียงผู้เดียว หรือท�ำให้ตกอยู่ในฐานะ
ล�ำบาก นัน่ คือสามารถทีจ่ ะยับยัง้ การเรียกร้อง
สิทธิดังกล่าวได้ ที่เรียกว่า Stundung des
Pflichtteilsanspruchs ด้วยการยื่นเรื่องต่อศาล
ขออ�ำนาจให้สงั่ ยับยัง้ ซึง่ ศาลจะสัง่ ให้ยบั ยัง้ เป็น
ระยะเวลานานเท่าไร ก็แล้วแต่กรณีไป
การท�ำพินัยกรรมร่วมกันนี้ หากให้โนทาร์
รับรอง หรือท�ำเป็น พินัยกรรมเป็นทางการ ก็
จะมีค่าธรรมเนียม อัตราค่าธรรมเนียมก็จะ
ค�ำนวนแบบเดียวกับ การท�ำพินัยกรรมเป็น
ทางการ เพียงแต่ว่า จะต้องเสียค่าธรรมเนียม
เป็นสองเท่าของการท�ำพินยั กรรมเป็นทางการ

เนื้อหาพินัยกรรมมีอะไรได้บ้าง

ผูท้ ที่ ำ� พินยั กรรม สามารถระบุทกุ อย่างเกีย่ ว
กับการจัดการมรดกของตนได้ตามที่ต้องการ
ไม่ว่าจะเป็น การแต่งตั้งทายาท การตัดสิทธิ
ทายาทคนใดคนหนึง่ การแบ่งมรดกให้แก่ทายาท
ทัง้ หลาย จะเท่าหรือไม่เท่ากัน หรือให้บางส่วน
บางส่วนให้องค์กรการกุศล ให้ใครเป็นทายาท
ก่อนหลัง ฯลฯ
แต่ที่ส�ำคัญคือ ต้องระบุให้ชัดเจนว่า ให้ใคร
ได้อะไร เป็นจ�ำนวนเท่าไร มีก�ำหนดระยะเวลา
หรือไม่ รวมทั้งอาจก�ำหนด หรือแต่งตั้งผู้ที่จะ
ท�ำหน้าทีผ่ จู้ ดั การมรดก (Testamentsvollstrecker)

จะเก็บพินัยกรรมไว้ท่ไี หนดี

พินัยกรรมแบบเขียนเอง รวมทั้ง พินัยกรรม
ร่วมกันที่เขียนเอง จะเก็บไว้ที่ไหนก็ได้ แต่เพื่อ
ความแน่นอนว่า พินัยกรรมจะไม่สูญหาย
สามารถน�ำไปเก็บไว้ทศี่ าลแขวง (Amtsgericht)
ในส่วนงานการเก็บรักษาอย่างเป็นทางการ
(amtliche Verwahrung) การเก็บรักษานี้จะมี
ค่าธรรมเนียมประมาณ 75 ยูโร นอกจากนีอ้ าจ
ขอให้มีการขึ้นทะเบียนไว้ ณ ศูนย์ทะเบียน
พินัยกรรม ก็ได้ ก็จะมีค่าธรรมเนียมเพิ่มอีก
ประมาณ 15 ยูโร แต่ทสี่ ำ� คัญก็คอื ควรทีจ่ ะแจ้ง
คนทีไ่ ว้ใจได้ให้รู้ว่า ท�ำพินยั กรรมไว้ และเก็บไว้
ที่ไหน
ส�ำหรับพินยั กรรมเป็นทางการนัน้ จะต้องจัด
เก็บไว้ที่ศาลเสมอ
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พิ นั ย กรรม สามารถยกเลิ ก หรื อ
เปลี่ยนแปลงได้หรือไม่

พินยั กรรม สามารถยกเลิกและเปลีย่ นแปลง
ได้ตลอดเวลา
พินยั กรรมแบบเขียนเอง สามารถยกเลิกแบบ
ง่าย ๆ ด้วยการท�ำลายพินัยกรรมนัน้ เสีย หรือ
ไม่ก็ เขียนลงไปว่า ยกเลิก หรือท�ำพินัยกรรม
ขึน้ มาใหม่ เมือ่ มีพนิ ยั กรรมใหม่ พินยั กรรมฉบับ
เก่าก็เป็นโมฆะไปโดยปริยาย
พินัยกรรมแบบทางการ การยกเลิกที่ง่าย
ทีส่ ดุ ก็คอื ไปขอพินยั กรรมคืนจาก ส่วนงานการ
เก็บรักษาอย่างเป็นทางการของศาล ในกรณีนี้
ผู้ทำ� พินยั กรรมต้องไปขอรับพินยั กรรมคืนด้วย
ตนเอง
ส�ำหรับ พินัยกรรมร่วมกัน นั้น สามารถ
ยกเลิกได้ตลอดเวลา เมื่อคู่สมรส หรือคู่ครอง
ทัง้ สองฝ่ายเห็นพ้องต้องกัน และท�ำเรือ่ งยกเลิก
ด้วยกัน ในกรณีทฝี่ ่ายใดฝ่ายหนึง่ จะขอยกเลิก
หรือเปลีย่ นแปลงใด ๆ เพียงฝ่ายเดียว ก็สามารถ
ท�ำได้ แต่ต้องไปแจ้งเจตจ�ำนงที่โนทาร์ และให้
โนทาร์รับรองการเปลี่ยนแปลงนัน้ ๆ

ผู้เยาว์ท�ำพินัยกรรมได้หรือไม่

มาตรา 2247 วรรค 4 ประมวลกฎหมายแพ่ง
(§ 2247 Abs. 4 BGB) ระบุไว้ว่า ผู้เยาว์ที่อายุ
ต�่ำกว่า 16 ปี ไม่สามารถที่จะท�ำพินัยกรรมได้
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พินัยกรรมแบบเขียนเอง
ผู้ทจี่ ะท�ำพินยั กรรมแบบนีไ้ ด้ ต้องเป็นผู้ทบี่ รรลุ
นิติภาวะแล้วเท่านั้น ตามกฎหมายเยอรมันก็
คือต้องมีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์
ส�ำหรับผู้เยาว์ที่มีอายุระหว่าง 16-18 ปี
สามารถท�ำพินยั กรรมได้ แต่ตอ้ งไปท�ำพินยั กรรม
กับโนทาร์ นัน่ คือ พินยั กรรมเป็นทางการเท่านัน้
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นอกจากพินัยกรรมแล้ว สัญญามรดก
(Erbvertrag) ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการ
จัดการมรดก โดยเฉพาะในกรณีทมี่ กี จิ การ แต่
การท�ำสัญญามรดก จะต้องไปท�ำที่ส�ำนักงาน
โนทาร์ และโนทาร์ต้องเป็นผู้รับรอง (เหมือน
สัญญาอืน่ ๆ ) การเปลีย่ นแปลงใด ๆ ก็ต้องเป็น
ไปด้วยความเห็นชอบของทัง้ สองฝ่าย ฝ่ายหนึง่
ฝ่ายใดจะขอเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกแต่ฝ่าย
เดียวไม่ได้ และการเปลี่ยนแปลงต้องท�ำที่โน
ทาร์เท่านั้น ค่าธรรมเนียมในการท�ำ สัญญา
มรดก จะค�ำนวนเช่นเดียวกับการท�ำพินยั กรรม
เป็นทางการ เพียงแต่วา่ จะต้องเสียค่าธรรมเนียม
เป็นสองเท่าของการท�ำพินยั กรรมเป็นทางการ
จะท�ำพินยั กรรมลักษณะไหน ก็เลือกดูกนั นะ
คะ หากจะให้มั่นใจก็ควรหารือกับทนายความ
หรือโนทาร์ เป็นดีที่สุด
ด้วยว่า นิตยสารดีฉบับนีจ้ ะเป็นฉบับบสุดท้าย
ที่จะจัดท�ำ บทความนี้จึงเป็นบทความสุดท้าย
ในคอลัมน์กฎหมาย ในโอกาสหน้าคงจะมีการ
รวบรวมบทความกฎหมายต่าง ๆ รวมเล่มเป็น
คู่มือกฎหมายตามประเด็นต่าง ๆ ที่น่าจะเป็น
ประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตในเยอรมนี ผู้เขียนขอ
อ�ำลาผู้อ่านทุกท่านไปก่อน และหวังว่า ผู้อ่าน
จะติดตามไปอ่านบทความกฎหมายอีกในฉบับ
รวมเล่ม สวัสดีค่ะ
แหล่งข้อมูล
• de.wikipedia.org/wiki/Testament
• www.bmjv.de/SharedDocs/Publikationen/DE/
Erben_Vererben.pdf;jsessionid=A92FE5C57676D92993CC0E5B279D31F5.1_cid297?__blob=publicationFile&v=33
• www.deutschlandfunk.de/der-letzte-wille-diehuerden-und-fallen-beim-berliner.735.
de.html?dram:article_id=469453

- การศึกษา -

การใช้สำ� นวนภาษาเยอรมันทีเ่ หมาะสม นับเป็นศิลปะ
[Kunst] อย่างหนึ่งในศิลปะที่เกี่ยวข้องกับการเรียน
และสื่อสารภาษาเยอรมัน ในการแสดงความคิดเห็น
Mausmoin เชื่อว่า การฝึกส�ำนวนต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้า
ช่วยให้เราไม่ประหม่าเวลาต้องพูดจริง จะพูดได้เป็น
ธรรมชาติ และมัน่ ใจในการสนทนามากขึน้ Mausmoin
จึงเรียบเรียงประโยคและค�ำที่ใช้บ่อย ๆ มาให้พร้อม
ค�ำอ่านและค�ำแปล โดยแบ่งเป็น 5 กลุ่มคือ
• “เห็นด้วย”
• “เห็นด้วยแต่มขี ้อโต้แย้ง”
• “ไม่เห็นด้วย”
• “ไม่แน่ใจ” และ
• “มั่นใจในความเห็นของตน”
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มาเรียนรู้ และฝึกพูดแสดงความคิดเห็นเป็นภาษา
เยอรมันให้เป๊ะปังไปพร้อมกับ Mausmoin กันเลย

1. เห็นด้วย

เมื่ออยากจะบอกว่า เรื่องที่เพื่อนพูดนั้น “ถูก
ต้อง” “ใช่เลย” “มันคือเรื่องจริง” เราพูดได้ว่า
Das stimmt. [ดาส ชติมท์] “ใช่เลย”
Das ist richtig. [ดาส อิสท์ ริช ทิคช์] “ถูกต้อง”
Das ist wahr. [ดาส อิสท์ วาร์] “มันคือเรือ่ งจริง”
ถ้าเห็นด้วยกับ Mausmoin ว่า “ใช่เลย” “เห็น
ด้วย” “ถูกต้อง” ก็พูดสั้น ๆ ง่าย ๆ พร้อมแสดง
ท่าทางเห็นด้วยว่า
Genau! [เก เนา] “ใช่เลย”
Einverstanden! [ไอน์ แฟร์ ชตัน เด็น] “โอเค
เห็นด้วย”
Richtig! [ริช ทิคช์] “ถูกต้อง”

2. เห็นด้วย แต่มขี ้อโต้แย้ง

บางครั้งเราก็เห็นด้วยกับเพื่อนแค่บางประเด็น
แต่บางจุดเราก็เห็นต่าง Mausmoin สังเกตว่า เรา
สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผยได้กับคน
เยอรมัน ดังนัน้ เพื่อน ๆ ก็สามารถพูดได้ว่า “คุณก็
พูดถูกนะ แต่ว่า…..” ได้ดังนี้
Das stimmt, aber … [ดาส ชติมท์, อา เบอร์]
“ก็ถูกนะ แต่ว่า…..”
Sicher, aber … [ซิ เชอร์, อา เบอร์] “ก็ใช่นะ
แต่ว่า…..”
Sie haben Recht, aber … [ซี ฮา เบ็น เร็คชท์,
อา เบอร์] “คุณพูดถูกนะ แต่ว่า…..”

3. ไม่เห็นด้วย

Mausmoin รู้ว่า เราคงไม่สามารถเห็นด้วยกับ
ความเห็นหรือข้อเสนอแนะของคนอื่น ๆ ได้ทุกครัง้
ดังนัน้ เพือ่ น ๆ ก็ควรฝึกพูดส�ำนวน เพือ่ บอกว่า “ฉัน
มีความเห็นต่างออกไป” “ฉันไม่เห็นด้วยนะ” “มัน
ไม่ถูกต้อง” “มันไม่เป็นความจริง” ไว้เผื่อด้วย ดังนี้
Da bin ich anderer Meinung. [ดา บิน อิคช์
อัน เดอ แรร์ ไม นุง] “ฉันมีความเห็นต่างออกไป”
Das stimmt nicht. [ดาส ชติมท์ นิชท์] “มันไม่จริง”
Das ist falsch. [ดาส อิสท์ ฟัล์ช] “มันผิด”
Das ist nicht wahr. [ดาส อิสท์ นิชท์ วาร์] “มัน
ไม่เป็นความจริง”
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5. แน่ใจ มั่นใจในความเห็นตัวเอง

บางเรือ่ งเราอาจจะรู้สกึ ว่า “ฉันมัน่ ใจมาก” “คุณ
เชื่อฉันได้เลย” “ฉันรู้เรื่องนี้ดี” ก็พูดพร้อมกับ
Mausmoin ได้ดังนี้

4. ไม่แน่ใจ

พอคุย ๆ ไปก็อาจมีเรื่องที่เรา “ไม่แน่ใจ” หรือ
อยากแย้งไปว่า “ฉันว่าไม่ใช่นะ” “คุณรู้ได้ยังไง”
“คุณแน่ใจรึเปล่า” ก็พูดได้ว่า
Da bin ich nicht sicher. [ดา บิน อิคช์ นิชท์
ซิ เชอร์] “ฉันก็ไม่แน่ใจนะ”
Das glaube ich nicht. [ดาส เกลา เบอ อิคช์
นิชท์] “ฉันว่าไม่ใช่นะ”
Wie können Sie das wissen? [วี เคิน เน็น ซี
ดาส วิส เซ็น] “คุณรู้ได้ยังไง”
Sind Sie sicher? [ซินท์ ซี ซิ เชอร์] “คุณแน่ใจรึ
เปล่า”

Da bin ich ganz sicher. [ดา บิน อิคช์ กันซ์
ซิ เชอร์] “ฉันมั่นใจมาก”
Das können Sie mir glauben. [ดาส เคิน เน็น
ซี เมีย เกลา เบ็น] “คุณเชื่อฉันได้เลย”
Das weiß ich genau. [ดาส ไวส์ อิคช์ เก เนา]
“ฉันรู้เรื่องนี้ดี”
หวังว่าเพื่อน ๆ จะน�ำค�ำและประโยคต่าง ๆ ที่
Mausmoin น�ำมาฝาก ไปใช้ในชีวติ ประจ�ำวันบ่อย ๆ
ไม่ว่าตอนทีอ่ ยากจะแสดงความเห็นว่า เราเห็นด้วย
หรือเห็นต่าง หรือไม่แน่ใจ หรือมั่นใจสุด ๆ ไปเลย
ก็สามารถเลือกใช้ให้เหมาะกับสถานการณ์ได้เลย
การเลือกใช้ส�ำนวนที่เหมาะสมในการสนทนา
ช่วยให้เราแสดงความคิดเห็นได้ชัดเจนและตรง
ประเด็น สร้างความมั่นใจในการสนทนามากขึ้น
Mausmoin เอาใจช่วยทุกคนในการพัฒนาภาษา
เยอรมันให้ดขี ึ้นไปในทุกวัน
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ความเชื่อก�ำหนดชีวิต
โดย ปาท่องโก๋

“ความเชื่อ” เป็นปัจจัยหนึ่ง ที่ท�ำให้ผู้คนเกิดความคิด การยอมรับ แตกต่างกัน
และเกี่ยวโยงไปถึงการใช้ชีวิตที่ไม่เหมือนกัน เพราะความเชื่อจะเป็น แรงขับดัน
ให้เราลงมือท�ำอะไรหลายสิง่ หลายอย่าง ตามความเชือ่ นัน้ เป็นไปได้วา่ ความเชือ่
นั่นแหละที่ก�ำหนดชีวิตของคนเรา ความเชื่อจึงเป็นสิ่งที่ส�ำคัญมาก ๆ ในการใช้
ชีวิตของคนเรา
จริง ๆ ความเชื่อ เป็นอะไรที่จับต้องได้ไม่
ง่ายนัก เพราะมันอยู่ในความนึกคิด อยู่ข้างใน
ฉันถามตัวเองจริง ๆ ว่า เอ๊ะ ! ความเชื่อของ
เรานี้ เกิดขึ้นมาตัง้ แต่เมื่อไหร่ และมันคืออะไร
กันแน่ เพื่อหาค�ำตอบฉันก็ต้องกลับไปทบทวน
ตั้งต้นสมัยเด็ก ๆ ที่เริ่มจ�ำความได้ ตอนนัน้ ฉัน
มีความคิดทีอ่ าจเรียกว่า ความเชือ่ ก็เป็นได้ แม้
ตอนนี้ก็ยังจ�ำความคิดนั้นได้ นั่นคือ “ถ้าเรา
อยากมีชีวิตที่ดี เราต้องเรียนหนังสือ” เพราะ
พ่อบอกเราอยู่เสมอตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนหนังสือ
ว่า พ่อแม่ไม่มสี มบัติอะไรให้ พ่อท�ำได้แค่ส่งให้
เรียน การเรียนจะท�ำให้เราก้าวออกมาจากชีวติ
แบบที่พ่อกับแม่เป็นอยู่ ก็เลยคิดว่า ความคิด
ความเชือ่ นัน้ เกิดขึน้ ครัง้ แรกก็จากพ่อแม่นแี่ หละ
ที่อบรมสั่งสอน พร�่ำบอกเรา
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เมือ่ เรามีความเชือ่ มันเป็นเหมือนตัวขับ หรือ
แรงขับดัน ให้เราหาวิธี หรือหนทาง ให้เป็นไป
ตามความเชือ่ นัน้ เกิดเป็นตัวก�ำหนดพฤติกรรม
ของเรา เช่น เราเชื่อว่า เราต้องเรียนหนังสือ
และต้องเรียนให้ดีด้วยนะ เราจึงจะสามารถ
ท�ำงานอาชีพที่ดีได้ เพราะการแข่งขันเข้าเรียน
ในสถานการศึกษาต่าง ๆ มีมาก คนเก่งมีเยอะ
พฤติกรรมของเราก็ตอ้ งเป็นคนขยัน ตัง้ ใจ อดทน
มุ่งมั่น เพื่อไปสู่จุดหมายที่ตั้งไว้ คนเหล่านี้ก็จะ
ไม่ท�ำตัวออกนอกลู่นอกทาง เช่น หนีเที่ยวกับ
เพื่อน เสพสิ่งเสพติด เหล่านี้เป็นแน่ และเมื่อ
ประสบความส�ำเร็จตามความเชือ่ เริม่ จากสอบ
ได้คะแนนดี สอบเข้าเรียนได้ ก็ยงิ่ ส่งเสริมความ
เชื่อนั้นว่า ที่ท�ำมานั้น มาถูกทางแล้ว เป็นต้น
เมือ่ ท�ำงาน มีรายได้ ความเชือ่ นีผ้ า่ นกระบวนการ
ทางการเรียน การสัง่ สอน หล่อหลอมจากสังคม
รอบข้าง บวกกับสัญชาตญาณส่วนบุคคลว่า
ครอบครัวเป็นหน่วยที่เล็กที่สุด แต่ส�ำคัญที่สุด
เช่นกัน เพราะฉะนั้น ถ้าแต่ละครอบครัวดูแล
กันภายในครอบครัวให้อยูด่ มี สี ขุ ได้ ปัญหาสังคม

- สังคม / ทั่วไป -

ก็ไม่ควรจะมี ฉันจึงให้ความส�ำคัญกับการดูแล
ครอบครัว พ่อแม่ น้อง ๆ โดยการสนับสนุนให้
เขามีอาชีพทีส่ จุ ริต เพือ่ ทีจ่ ะดูแลครอบครัวของ
ตัวเองกันได้ต่อไป ในประเด็นนี้ความเชื่อของ
เราจะประสบความส�ำเร็จหรือไม่นนั้ ขึน้ อยู่กับ
เหตุปัจจัยหลายประการ แต่อย่างน้อยความ
เชื่อนั้น ก็เป็นความเชื่อว่า เราได้ท�ำดีที่สุดแล้ว
จากประสบการณ์ของฉันท�ำให้เห็นว่า ความ
เชื่อเปลี่ยนแปลงได้ตามกาลเวลา ตามอายุ
วุฒิภาวะ และสังคม สิ่งแวดล้อมรอบ ๆ ตัวเรา
และสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิต มันท�ำให้ฉันเชื่อใน
เรือ่ งการท�ำดี แล้วได้ดี อันนีไ้ ม่ได้เกีย่ วกับศาสนา
เลยนะ แต่มันค่อนข้างเป็นเหตุเป็นผลว่า ท�ำดี
มันต้องได้ดสี กั อย่าง อย่างน้อยมันก็ดกี บั ตัวเอง
พอมันท�ำดีแล้ว มันจะเป็นผลในบัดดลตรงทีว่ ่า
เราก็จะสบายใจ ซึ่งตรวจสอบได้โดยตรง แล้ว
เวลาที่เราท�ำไม่ดี เราก็จะรู้สึกเลยทันทีว่า สิ่ง
นั้นมันไม่ดี ถึงเราจะหาเหตุผลเข้าข้างตัวเอง
อย่างไร มันก็ยังรู้สึกได้ ซึ่งมันก็ไม่ได้มีใครมา
สอน และฉันก็เชือ่ ว่า ทุกคนคงเป็นอย่างนัน้ ไม่
เชื่อลองตรวจสอบกับตัวเองได้เลย แต่ต้องมี
ความซือ่ สัตย์ต่อความรู้สกึ ของตัวเองหน่อยนะ

เรือ่ งท�ำดีได้ดี จากชีวติ ทีต่ อ้ งท�ำงานมาก เพือ่
ดูแลพ่อแม่ และคนในครอบครัว ให้ลืมตาอ้า
ปากได้ และเมื่อถึงวันหนึ่ง จากที่ต้องท�ำงาน
จนบางครัง้ รูส้ กึ ท้อ และเปรียบเทียบกับเพือ่ น ๆ
เฮ้ย ท�ำไมเพื่อนเราไม่เห็นต้องดูแลส่งเสีย
ครอบครัวเหมือนเราเลยอะ ก็รู้สึกท้อเหมือน
กัน แต่ก็ไม่หยุดนะ จนวันหนึ่งก็ถึงวัน ที่เราไม่
ต้องท�ำงานเพื่อเงิน มีชีวิตที่สุขสบายขึ้น ทั้งนี้
อาจบวกกับความเชือ่ เรือ่ งความพอเพียงด้วยนะ
จากวันที่เป็นเด็กที่เพิ่งเริ่มรู้จักคิด และเชื่อ
ในเรื่องง่าย ๆ จนวันนี้ มันท�ำให้ฉันเข้าใจว่า
เวลาท�ำอะไรสักอย่างที่มันดี ๆ มันเหมือนเป็น
แม่เหล็กที่ดงึ เราให้มาเจอแต่คนดี ๆ สมัยเรียน
ก็เจอแต่เพื่อนที่ชวนกันเรียน ไม่มีใครสักคน
เดียวชวนกันท�ำตัวเหลวไหล เมื่อมาท�ำงานก็
พบแต่พนี่ ้องในสายอาชีพทีร่ กั อบรมสัง่ สอนให้
ความช่ ว ยเหลื อ แนะน� ำ พอย้ า ยมาอยู ่
สวิตเซอร์แลนด์ ก็ได้พบเจอกับพี่ ๆ และน้อง ๆ
ทีจ่ ติ ใจดี ช่วยเหลือกันในสมาคมท�ำงานจิตอาสา
แล้วพากันไปพบ และค้นหาสิง่ ทีส่ �ำคัญทีส่ ุดใน
ชีวิตของเรา นั่นคือ การเดินทางไปสู่หนทางสู่
ความสุขที่แท้จริง ถึงแม้วันนี้หนทางยังอีกยาว
ไกล แต่จากความเชื่อ และการลงมือปฏิบัติ
ท�ำให้เห็นได้ชดั เจนว่า เรามีความสุขง่ายขึน้ ถึง
ทุกข์ ก็จะทุกข์ไม่นาน และอุปสรรคในการใช้
ชีวิต หรืออะไรที่เป็นพลังลบก็น้อยลง อาจพบ
เจอบ้างตามธรรมชาติ แต่ว่ามันไม่ได้มมี ากเสีย
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จนริดรอนความเป็นตัวเรา สิง่ เหล่านีย้ งิ่ ตอกย�ำ้
ว่า ถ้าเราคิดดี ถึงแม้เราจะไม่ได้เป็นคนดีอะไร
มากนักหรอก แต่ฉันก็พยายามที่จะไตร่ตรอง
ให้มากทีส่ ดุ ระมัดระวังให้มากทีส่ ดุ ในการกระท�ำ
มันก็พาเราไปเจอแต่สงิ่ ทีด่ จี ริง ๆ ซึง่ ก็ชว่ ยยืนยัน
ให้เห็นในสิง่ ทีเ่ ขาพูดกันว่า “ท�ำดีแล้ว จะมีสงิ่ ดี ๆ
เข้ามา” ว่า เอ้อ! มันจริงนะ
แต่ความเชื่อของฉัน ก็ไม่ใช่เชื่อแบบงมงาย
หัวปักหัวป�ำอะไรนะ ฉันสามารถพิจารณาความ
เชื่อนั้นได้ว่า เป็นสิ่งที่สมควรแสดงออกมา
เป็นการกระท�ำหรือไม่ ด้วยการใช้ปัญญาและ
ความรู้ที่มีก�ำกับ นี่เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ย�้ำเตือนว่า
การเรียน ไม่จำ� เป็นต้องเรียนเฉพาะในห้องเรียน
ระดับปริญญาตรี โท เอกหรอกนะ การเรียน
ไม่ว่า จากอะไร หากท�ำให้มีความรู้ จะช่วยให้
เราเห็นสิ่งต่าง ๆ และมีระบบความคิดที่กว้าง
ขวางมากขึ้น
ฉันพอจะสรุป เป็นชุดความเชื่อที่ฉันประสบ
มากับตัวเองได้ดังนี้
1. เชื่อในระบบเหตุปัจจัย ทุกสิ่งทุกอย่างมี
ที่มาที่ไปเสมอ และส่งผลต่อเนื่องโยงใยเป็น
สายสัมพันธ์ เพราะท�ำแบบนี้ ผลจึงเกิดแบบ
นี้ เช่น เมื่อไม่ขยันท�ำการงาน ผลก็คอื มีเงิน
ไม่พอใช้จ่าย
2. เชื่อในศักยภาพของมนุษย์ มนุษย์เรียนรู้
ได้ มนุษย์ทุกคนมีศักยภาพในการฝึกฝน
พัฒนา เราอยากเก่ง อยากพัฒนาในศักยภาพ
ด้านไหน ก็ฝกึ ด้านนัน้ เช่น เมือ่ ก่อนท�ำอาหาร
ไม่เป็น เมื่อฝึกไปเรื่อย ๆ ก็ท�ำอาหารเก่งได้
สิ่งนี้มีให้เห็นเยอะมาก
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3. เชื่อมั่นในตนเอง พูดง่าย ๆ คือ มีอัตตาหิ
อัตโนนาโถ ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน ถ้าเราเชื่อ
มั่นในตนเองเราจะกลายเป็นบุคคลที่ไม่หวัง
การดลบันดาลประทานพรจากมือที่มองไม่
เห็น เราจะพึง่ มันสมอง สองมือของเรา นีค่ อื
ระบบความเชื่อมั่นในตนเอง คนที่เชื่อมั่นใน
ตนเองจะสามารถท�ำอะไรได้มากมาย คนที่
มีความเชื่อมั่นในตนเอง จะเป็นคนที่รับผิด
ชอบในตนเอง จะคิด จะพูด จะท�ำอะไร ก็ทำ�
ที่นี่เดี๋ยวนี้ แก้ปัญหาได้ทันตาเห็น
4. เชื่อในกฎแห่งกรรม คือ ความเชื่อที่ว่า ทุก
ครั้งที่เราท�ำอะไรก็ตาม หากประกอบด้วย
เจตนา จะมีผลตามมาเสมอ พูดให้เป็นวัยรุ่น
หน่อยก็คือ ทุก ๆ action ต้องมี reaction
เหมือนเชื่อว่า ท�ำดี ต้องได้ดี ท�ำชั่วก็จะไม่ได้
ดี ท�ำนองนัน้
พอเราเชื่อกฎแห่งกรรม เราจะเป็นคนที่รับ
ผิดชอบชีวติ เราจะเลือกท�ำในสิง่ ทีด่ งี าม เพราะ
ว่าถ้าเราท�ำสิง่ ทีไ่ ม่ดงี าม สิง่ นัน้ จะย้อนกลับมา
เล่นงานเราเสมอ เหมือนบูมเมอแรง “มนุษย์
เก็บเกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองหว่านไว้เสมอ”
ความหลากหลายทางความเชือ่ เป็นธรรมดา
ของสิง่ มีชวี ติ ทีเ่ รียกว่า คน แต่ถ้าเรามีชดุ ความ
เชือ่ ดี ๆ มาน�ำทางสักชุดหนึง่ โอกาสทีเ่ ราจะไป
ลองผิดลองถูก กับชุดความเชื่อที่อันตรายก็
หายไป
ส�ำหรับฉันไม่ว่าความเชื่อนั้น จะดี หรือร้าย
จะถูกหรือผิด เมื่อเราเชื่อ มันก็จะเป็นแรงขับ
ให้เราหาวิธกี าร แสดงผลออกมาเป็นการกระท�ำ
เป็นพฤติกรรม ตามความเชื่อนั้น ๆ และนั่นคือ
มันก�ำหนดชีวติ ของเราแล้ว.....แล้วคุณล่ะ มีชดุ
ความเชื่ออะไรบ้างที่ก�ำหนดชีวิตของคุณ

- ครอบครัวและเด็ก -

บันทึกส่งท้าย
ในวันที่โลกไม่ปกติ
โดย โยทะกา
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ก่อนการประกาศภาวะฉุกเฉินสองอาทิตย์
-มีเหาและป่วย

แม้ว่าประเทศเพื่อนบ้านอย่างอิตาลีจะมียอดผู้
ติดเชื้อโควิด19 พุ่งขึ้นสูงทุกวัน แต่รถไฟจากซูริค
และบาเซิล ยังวิ่งตรงเข้า-ออก จากมิลานทุกวัน
รถไฟขบวนนีว้ งิ่ ผ่านเมืองทีเ่ ราอยูท่ กุ วัน มีคนขึน้ -ลง
รถไฟมากมายทุกวัน เสียงจากชาวต่างชาติหลาย
เสียงประชดว่า ประเทศนีช้ ่างเอื้ออาทรต่อโควิด19
ดีแท้ ส่งรถไปเชิญเข้ามาทีบ่ ้านทุกวัน และพรมแดน
ที่ติดกับฝั่งอิตาลีก็ยังเปิดปกติ คนสองฝั่งยังข้าม
ไป-มา เช่นเดิม จึงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรที่จะพบผู้
ติดเชือ้ โควิด19 เป็นรายแรก และรายที่ 2,3,4 …..ตาม
มา
กระแสการเรียกร้องให้ปดิ พรมแดนยังมีอยู่อย่าง
ต่อเนื่อง แต่ทางการยังไม่ได้ประกาศอะไรออกมา
ให้ประชาชนรับทราบมากนัก นอกจากก่อนหน้านี้
ที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศเรื่องการดูแลสุข
อนามัย และการออกสื่อของนักการเมืองที่เน้นย�้ำ
ว่า “ภาวะนีเ้ รายัง..เอาอยู่” ผู้คนรอบกายก็ยงั ดูสงบ
เยือกเย็น บางทีอาจจะเป็นวัฒนธรรมของคนทีน่ ี่ ที่
ไม่ได้ตื่นตระหนกกับอะไรเท่าไรนัก
ส่วนทีบ่ ้านเราก็เริม่ ประกาศศึกกับการก�ำจัดเหา
บนหัวของลูกและหัวของแม่ ตัง้ แต่ลกู โตจนอายุ 15
ลูกเพิ่งเคยเป็นเหา น่าจะติดเหาจากเพื่อนที่มาค้าง
ที่บ้าน เจ้าตัวบ่นว่าคันหัว สงสัยจะแพ้แชมพู พ่อก็
อุตส่าห์ไปซื้อชมพูขวดใหม่มาให้ลอง พอลองใช้ไป
สักพักกลับยิ่งเกาหัวหนักกว่าเดิม แม่เลยขอดูหัว
ลูก เห็นอะไรขาว ๆ ก็บอกลูกว่าน่าจะเป็นรังแค ลูก
บอกว่ามันเป็นรังแคทีแ่ ปลกมากเพราะหวีกไ็ ม่ออก
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สระผมก็ไม่ออก ดึงก็ไม่ออกง่าย ๆ แม่เลยไปหยิบ
แว่นตามาสวม จึงได้เห็นชัด ๆ ว่ารังแคได้กลายร่าง
เป็นไข่เหาที่ติดผมอยู่เป็นหย่อม ๆ
แม่เริ่มตระหนก ก็เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมา ลูกมา
นอนซุกด้วยตั้งสองคืน ป่านนี้แม่เหาลูกเหาคงมา
วิ่งเล่นบนกบาลแม่ด้วยแล้วเป็นแน่แท้ เราลืมเรื่อง
โควิด 19 ไปชั่วขณะ แม่รีบไปร้านขายยา ได้แชมพู
ก�ำจัดเหาและหวีเสนียดมาด้วย การก�ำจัดเหาเริ่ม
ขึน้ พร้อม ๆ กับอาการป่วยของลูก ไข้ขนึ้ สูง ไอ เจ็บ
คอ และปวดตามตัว ลูกบอกว่าน่าจะป่วยมาจาก
การโดนเหากัด ปกติลูกจะป่วยปีละครั้ง ฤดูหนาว
จะป่วยจากไข้หวัดเล็ก ๆ น้อย ๆ ป่วยรอบนี้แปลก
ไป ไข้ขึ้น ๆ ลด ๆ อยู่ทั้งอาทิตย์ จนต้องพาไปหา
หมอ ได้ยาแก้ไข้ และยาแก้ไอมา หมอออกใบรับ
รองแพทย์ให้ลูกพักอยู่บ้าน พร้อม ๆ กับที่ทาง
โรงเรียนส่งจดหมายเวียนมาถึงนักเรียนและผูป้ กครอง
“ใครป่วยมีไข้และไอให้หยุดเรียนอยู่บ้าน”
ลูกนอนป่วย แม่เลยถือโอกาสก�ำจัดเหาด้วยหวี
เสนียดให้ลกู ไปด้วย เป็นการตัง้ ใจก�ำจัดเหาเหมือน
การท�ำสงคราม แปลกดีที่ “เรื่องเหา” ส�ำหรับแม่
ตอนนี้กลายเป็นเรื่องใหญ่มาก และเหาก็เป็นเรื่อง
ใหญ่ส�ำหรับคนที่นี่ด้วยเช่นกัน สมัยเด็ก ๆ แม่เคย
ติดเหา เพือ่ นเด็ก ๆ ของแม่กต็ ดิ เหา พวกเราไม่กลัว
เหา เราพกหวีเสนียดไปโรงเรียน ช่วยกันหาแม่เหา
และไข่เหาแข่งกันด้วยซ�้ำ ใจคิดถึงวัยเด็กแต่จติ สงบ
นิ่ง ตาจ้องหา “ไข่เหา” ผ่านไปสองวัน แม่เหา ลูก
เหา ไข่เหา น่าจะไม่เหลือซากบนหัวลูกและหัวแม่…
รบครั้งนี้เราชนะเหาแล้ว ลูกร่างกายยังไม่แข็งแรง
แต่พ่อกับแม่ยังแข็งแรงดีทั้งกายและใจ

- ครอบครัวและเด็ก -

2020

อาทิตย์แรกถึงอาทิตย์ที่สามของการ
ประกาศภาวะฉุกเฉิน - ไม่มีอะไรเลว
ร้ายลง

พอลูกหายป่วยพ่อกับแม่กโ็ ล่งใจ และทางการ
ก็ประกาศภาวะฉุกเฉิน ขอให้ทุกคนออกจาก
บ้านเท่าที่จ�ำเป็น ลูกเรียนผ่านออนไลน์ที่บ้าน
ไม่ได้มีปัญหาติดขัดอะไร พ่อท�ำงานที่บ้านลด
ความกังวลเรือ่ งการพบปะผูค้ นไปได้มากโข แม่
เริ่มงมโข่งกับการสอนออนไลน์ ติด ๆ ขัด ๆ แต่
ก็ผ่านไปได้และเริ่มเข้าที่
เราคุยกันและวางแผนกันมากขึ้น ทั้งเรื่อง
การท�ำอาหาร การซื้อของ ท�ำรายการของที่
ต้องมีตดิ บ้านเพิม่ เติม และ เขียนแจ้งเพือ่ นบ้าน
ที่สูงวัยว่าเรายินดีให้ความช่วยเหลือในการ
ซื้อของ และช่วยเหลือด้านอื่น ๆ ที่จ�ำเป็น ได้
รับค�ำขอบคุณทั้งทางจดหมาย ข้อความผ่าน
มือถือและการ์ด
ในซุปเปอร์มาร์เก็ตยังมีของขายเกือบทุก
อย่าง ของสด ของแห้งเหมือนยามปกติ กระดาษ
ช�ำระก็ไม่ขาดแคลน คนทีน่ มี่ วี นิ ยั น่าจะไม่มใี คร
ตุนกระดาษช�ำระจนล้นบ้าน สิง่ ทีห่ าซือ้ ยากคือ
เจลล้างมือและถุงมือยาง ในชัน้ วางทีเ่ คยมีของ
ว่ า งโล่ ง มาตลอดสามอาทิ ต ย์ ทางเข้ า
ซุปเปอร์มาร์เก็ตมีพนักงานแจกบัตรคิว เพือ่ ไม่
ให้คนเข้าไปเยอะเกินจ�ำนวน และยังมีพนื้ ทีเ่ หลือ
พอในการรักษาระยะห่างระหว่างกัน 2 เมตร
ตะกร้าและรถเข็นมีพนักงานฉีดสเปรย์ฆ่าเชื้อ
มีเจลส�ำหรับท�ำความสะอาดมือจัดวางไว้ตรง
ทางเข้า-ออก

เราพูดคุยกับลูกให้ลูกเข้าใจถึงภาวะความ
จ�ำเป็น ให้ลกู ได้รบั รู้ข่าวสารเพิม่ มากขึน้ เพือ่ ให้
เข้าใจสถานการณ์โควิด19 ส่วนเรือ่ งเพือ่ นของ
ลูกนั้น เราไม่ได้ปฎิเสธไม่ให้ลูกพบเพื่อนโดย
สิ้นเชิงเพราะเชื่อว่า วัยรุ่นคือวัยที่เพื่อนส�ำคัญ
ที่สุด เราให้ลูกเลือกพบเพื่อนได้ 1 คน นัดพบ
กันได้อาทิตย์ละ 2 ครั้ง สลับกันไป-มา สอง
บ้าน หากอยากออกไปเดินเล่น หรือปัน่ จักรยาน
ก็ไปได้ แต่ไปได้กับเฉพาะเพื่อนคนเดิม หรือไป
กับพ่อแม่เท่านั้น
ในวันที่อากาศดีเราจะออกไปเดินเล่นในทุ่ง
อย่างน้อย 1 ชั่วโมง นอกนั้นเราจะอยู่บ้าน พ่อ
ท�ำงาน และเริม่ วางแผนทีจ่ ะประดิษฐ์สงิ่ ใหม่ ๆ
ซึง่ เป็นงานอดิเรกทีพ่ อ่ รัก รวมทัง้ เริม่ รือ้ โต๊ะเก้าอีท้ ี่
เก็บไว้ตลอดช่วงฤดูหนาวออกมาท�ำความสะอาด
ขัด และทาสีใหม่ ท�ำอาหารเมนูใหม่ ๆ ให้พวกเราชิม
ส่วนแม่สอนหนังสือออนไลน์อาทิตย์ละ 2
ครั้ง อ่านหนังสือ เย็บตุ๊กตา จัดระเบียบบ้าน ที่
เพิ่มเติมเข้ามาคือเริ่มหัดเย็บหน้ากากด้วยมือ
พ่อกับลูกถามว่าเย็บท�ำไม ทีน่ ไี่ ม่มใี ครใช้หน้ากาก
แต่แม่กย็ งั เย็บต่อไป การเย็บผ้าด้วยมือเป็นการ
ฝึกสมาธิ ท�ำให้จิตใจนิ่งสงบ หากจิตใจไม่นิ่ง
เข็มแหลมจะทิ่มมือ
สิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนไปเป็นอย่างมากหลังการ
ประกาศภาวะฉุกเฉินอาทิตย์แรกคือ เสียง
โทรศัพท์ของแม่ดังแทบไม่ขาดสาย ในฐานะ
“ป้า” ของน้อง ๆ ใครมีอะไรก็มักจะโทรฯ มา
ปรึกษา “ป้า” กลายเป็น “กูรู กูร”ู้ ไปโดยปริยาย
สิ่งที่ได้ยินบ่อยที่สุดคือเรื่องลูก….
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บางสายว่า “ป้า หนูกลัวมาก ไม่กล้าพาลูกออก
ไปไหนเลย กลัวจนนอนไม่หลับ”
บางสายว่า “ป้า จะท�ำยังไงดี ไม่เข้าใจอะไรที่ลูก
บอกเลย ช่วยเรื่องการบ้านลูกไม่ได้เลย”
บางสายว่า “ครู ขอปรึกษาเรื่องลูกหน่อยค่ะ
กลุ้มใจมาก”
บางสายว่า “พี่ ลูกอาละวาดปาของเต็มบ้านเลย”
บางสายว่า “ป้า ลูกกรี๊ด และท�ำร้ายตัวเอง”
บางสายว่า “พีล่ กู หนูตกี นั หนักมาก หนูปวดหัวสุด ๆ”
บางสายว่า “พี่ หนูจะท�ำยังไงดี เอาทีวีกับขนม
ล่อลูกให้ท�ำโน่น นี่ โควิดหายไป ลูกหนูต้องติดทีวี
และอ้วนแน่เลย”
บางสายว่า “ป้า มันอยู่กับโทรศัพท์ทั้งวัน พูดก็
ไม่ฟัง รบกันทุกวัน” ฯลฯ
เมื่อโรงเรียนประกาศปิดฉุกเฉิน แม่ ๆ ที่มีลูกมัก
จะตั้งรับไม่ทัน อาทิตย์แรกจึงเกิดความโกลาหล
หลายครอบครัวไม่รจู้ ะจัดการกับสถานการณ์อย่างไร
ในฐานะ “ป้า พี่ ครู” ก็ได้แต่ให้คำ� ปรึกษา ให้กำ� ลังใจ
ปลอบใจไปตามเรือ่ ง สิง่ หนึง่ ทีส่ งั เกตเห็นได้ชดั ทีส่ ดุ
คือ เมื่อแม่จิตใจไม่น่งิ สงบ ไม่พร้อมทั้งกายและใจ
ทุกอย่างจะถูกส่งผ่านไปยังลูก ภาพที่สะท้อนกลับ
มาก็คือตัวแม่นั่นเอง
ในหนังสือพิมพ์ลงข่าวว่า เมื่อรัฐบาลประกาศไม่
ให้คนป่วยหนักไปโรงพยาบาลหรือไปหาหมอ แต่
ให้โทรศัพท์ไปยังศูนย์ให้คำ� ปรึกษาแทน คลินกิ หมอ
จึง-ว่าง , โรงพยาบาลจึง-ว่าง แต่ศนู ย์ผปู้ ว่ ยทางจิตเต็ม ศูนย์ชว่ ยเหลือและให้คำ� ปรึกษาผูป้ กครอง-เต็ม
คนเป็นโรคทางจิตอาจจะมีมากกว่าคนติดเชือ้ โควิด
19 ซึ่งฟังดูตลก แต่ก็ข�ำไม่ออก เพราะอาจจะเป็น
เช่นนั้นจริง ๆ ก็ได้
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หน้ากาก

เราอยูใ่ นประเทศทีไ่ ม่มคี วามชัดเจนเรือ่ งหน้ากาก
“ระหว่างควรสวมหรือไม่ควรสวม และดีหรือไม่ดี
กันแน่” แต่ทแี่ น่ ๆ คือไม่มหี น้ากากขาย ไม่มหี น้ากาก
ให้สวม แล้วทางรัฐบาลจะประกาศแน่ชัดลงไปได้
อย่างไร คนมีหน้ากากก็ไม่มใี ครกล้าสวม เพราะจะ
ถูกมองว่าป่วยด้วยโควิด 19
แต่เมือ่ ประเทศเพือ่ นบ้านอย่างออสเตรียประกาศ
บังคับให้คนสวมหน้ากากออกจากบ้าน คนทีน่ กี่ เ็ ริม่
สวมหน้ากากให้เห็นประปราย ลูกกับพ่อเลิกถาม
เรือ่ งการเย็บหน้ากาก แม่นำ� จักรเย็บผ้าทีไ่ ด้รบั เป็น
มรดก ออกมาเย็บหน้ากากแทนการเย็บด้วยมือ
เพราะหลังจากส่งรูปหน้ากากให้ญาติ ๆ เพื่อน ๆ
พี่ ๆ น้อง ๆ ดู (เพื่อจะบอกว่าลองเย็บหน้ากากดูน่ะ
นอกจากจะฝึกให้จติ นิง่ แล้ว ยังเผือ่ ไว้ได้ใช้งานจริง)
กลับมีเสียงเรียกร้องขอให้เย็บหน้ากากเผือ่ ด้วย แม่
จึงมีงานอดิเรกใหม่คอื “เป็นคนเย็บหน้ากาก” แอบ
คิดเล่น ๆ ว่าถ้ารู้ว่า การเย็บผ้าจะสนุกสนานขนาด
นี้ คงไปเป็นสาวโรงงานเย็บผ้าตั้งแต่เรียนจบ ป.6
แล้ว และป่านนีก้ อ็ าจจะได้เป็นเทพธิดาโรงงานทีไ่ หน
สักแห่ง (แต่ตอนนี้โรงงานก็คงปิดเหมือนกัน)

อาทิตย์ที่สี่ของการประกาศภาวะฉุกเฉิน
- ต้องสู้อกี ครั้ง

ผ่านเข้าสู่อาทิตย์ที่สี่ โลกยังเงียบเช่นเดิม ทุก
อย่างยังคงดูเชือ่ งช้า เรายังติดตามข่าวสารสม�ำ่ เสมอ
เพื่อให้ทันเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น การที่มีอะไร
ให้พวกเราท�ำตลอด ท�ำให้ไม่ได้รู้สกึ ว่าโลกมีความ
เปลี่ยนแปลงไปกว่าเดิมเท่าใดนัก
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ลูกเข้าสู่ช่วงปิดเทอมฤดูใบไม้ผลิ โปรแกรมทัวร์
ยกเลิกไปก่อนหน้านี้แล้ว และลูกก็ป่วยอีกแล้ว ไข้
ขึน้ สูง ๆ ต�่ำ ๆ ปวดตามตัว ไม่ไอ ไม่เจ็บคอ แต่ท้อง
เสีย พ่อกับแม่มองหน้ากัน “ท�ำไมป่วยอีกแล้ว” คน
ป่วยเองก็รู้สกึ ผิดหวังเป็นอย่างมาก “หนูยังไม่เคย
ป่วยขนาดนีม้ าก่อนเลยน่ะ” ค�ำถามของเราสองคน
คือ “ใช่หรือไม่ใช่โควิด 19”
เราสอบถามไปยังเพือ่ นของลูก ทุกคนในบ้านของ
เขายังสบายดี เราควรจะพาลูกไปตรวจไหม? ตรวจ
แล้วจะยังไงต่อ? ค�ำตอบที่เรารู้จากข้อมูลที่มีคือ
ตราบใดทีไ่ ม่มอี ะไรมากกว่านี้ แนะน�ำให้ดแู ลไปตาม
อาการ ส่วนเราสองคนทีแ่ ก่กว่าลูกก็ยงั แข็งแรงปกติ
ดีทุกประการ
ลูกมานอนหนุนตัก ตัวร้อนเพราะพิษไข้ แม่เช็ด
ตัวให้จนไข้เริม่ ลด คนป่วยกล่าวขอบคุณ น�ำ้ ตาไหล
พราก
“แม่ว่าหนูเป็นโคโรน่าไหมคะ”
แม่มองหน้าเช็ดน�ำ้ ตาให้ ก่อนตอบว่า “แม่ก็ไม่รู้
หรอกลูก”
“แล้วมันจะติดแม่กับปาป๊าไหมคะ”
“แม่ก็ไม่รู้ แต่คงไม่หรอกลูก ดูซิแม่กับปาป๊ายัง
แข็งแรงดี ไม่ป่วย ไม่ไอ ไม่อะไรเลย”
คนป่วยปาดน�ำ้ ตา “แม่ขา คิดดูซิ ถ้าหนูหายไป
จากโลก มันน่าเสียดายมากเลยน่ะ หนูยังเป็นเด็ก
อยู่เลย ยังไม่ได้เห็นอะไรเยอะเลย”
แม่เมินหน้าหนีน�้ำตารื้น “ลูกจ๋า หนูจะไม่หายไป
ไหนหรอกลูก หนูแค่ป่วย ดูแลตัวเองดี ๆ เดี๋ยวก็
หาย ถ้าหนูเป็นโควิดจริง ๆ ก็หายป่วยได้ เด็ก ๆ
แข็งแรง หายทุกคน”

“ถ้าไม่หายละแม่” เสียงถามแหบแห้ง
“หายซิลกู เป็นเหาเรายังปราบได้เลย โควิดก็หาย
ได้ เราต้องปราบมัน” แม่ตอบหนักแน่น
“เหามันมองเห็นตัว แต่โควิดมันมองไม่เห็นตัว
น่ะ” เสียงพูดแผ่วลง คนพูดหลับตา
แม่ลูบหัว ตัวลูกยังร้อน ...เขาหลับไปแล้ว แม่ลุก
ขึ้นมาเย็บหน้ากากต่อ จนถึงวันนี้แม่น่าจะเย็บ
หน้ากากได้รอ้ ยกว่าชิน้ แล้ว แม้แต่เพือ่ นบ้านก็อยาก
ได้หน้ากากไว้พกติดตัว เขาบอกว่า ถ้าทางรัฐประกาศ
ให้สวมเมือ่ ไหร่จะควักมาสวมทันที ส่วนพ่อเป็นแนว
หน้าผูก้ ล้า ไม่รอให้ใครประกาศ จัดแจงสวมหน้ากาก
ไปซื้อของ แม้จะถูกมอง แต่ก็ไม่ได้สนใจใคร พ่อ
บอกว่า ถ้าลูกเราติดเชื้อจริง เราก็คงติดด้วย แต่
อาจจะไม่แสดงอาการหรืออาจจะยังไม่แสดงอาการ
ใส่หน้ากากป้องกันจะได้ไม่เอาเชือ้ ไปแพร่ให้คนอื่น
เวลาเลือกของจะมองด้วยตาก่อน แล้วหยิบใส่ตะกร้า
เลย รับรองว่าไม่หยิบแล้ววางให้ใครมาจับต่อ..
ลูกพลิกตัวและครางเบา ๆ แม่วดั ไข้ได้สงู เกิน 39
องศา ตัวร้อนจี๋แต่ตัวสั่นจนฟันกระทบกันดังกึก ๆ
กลัวลูกจะชักจึงเช็ดตัวให้อณ
ุ หภูมลิ ดลง กอดลูกไว้
แนบอก แอบเช็ดน�้ำตา บอกตนเองว่า..
“สงครามครั้งนี้ยังไม่จบ จะยังไม่นับศพทหาร..
และฉันก็ไม่ใช่ทหารถึงฉันจะต้องรบ ฉันก็จะไม่ตาย
ลูกก็จะรอด อึด ถึก ทน อย่างเรา จะรบกี่ครั้งก็
สู้เสมอ”
เมษายน 2020
โยทะกา -วิกฤติโควิด19
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10 วิธีลดความเครียด
ความวิตกกังวล และความกลัว
จากสถานการณ์ไวรัสโคโรน่าระบาด
โดย วันวิสา ช่างเหล็ก

หัวข้อต่อจากฉบับที่แล้ว ผู้เขียนสัญญาว่า จะเขียนเรื่องการสร้างสัมพันธภาพ
แบบคุณภาพ แต่ในช่วงนีค้ งปฏิเสธไม่ได้วา่ ข่าวทีน่ า่ วิตกกังวลของคนทัง้ โลก คือ
การแพร่ของเชื้อไวรัสโคโรน่า ที่ลุกลาม 142 ประเทศทั่วโลกอย่างรวดเร็ว รวมทั้ง
สารพัดข่าวลือเกี่ยวกับไวรัสโคโรน่า ก็ยิ่งท�ำให้เราเกิดความวิตกกังวล เครียด
กลัว และที่ส�ำคัญการเสพสื่อจากสังคมโซเชียลนั้น บางที่ก็ท�ำให้เราสับสนว่า
ข่าวไหนจริง ข่าวไหนปลอม และพอเราเห็นข่าวบ่อย ๆ หลายช่วงเวลาในทุก ๆ
วัน ก็ท�ำให้เกิดภาวะเครียด วิตกกังวล และความกลัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างยากที่จะ
หลีกเลี่ยงได้
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ดังนัน้ เพือ่ ลดความวิตกกังวล ความเครียด และเพิม่ ความ
ปกติในการใช้ชีวิตให้กับคุณผู้อ่าน ผู้เขียนจึงขอน�ำวิธีลด
ความวิตกกังวลจากไวรัสโคโรน่า มาฝากกันค่ะ

1. ใช้ชีวิตอย่างมีสติ

สติ คือ การรูต้ วั อยูเ่ สมอว่า ก�ำลังท�ำอะไร มีความตระหนัก
ว่า สิ่งที่รู้นั้นสมเหตุสมผลแค่ไหน เช่น การรับข่าวเกี่ยวกับ
ไวรัสโคโรน่า ซึ่งมีจ�ำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นทุกวัน ในหลาย ๆ
ประเทศทั่วโลก หลายคนก็เกิดความกลัว วิตกกังวล จนไม่
กล้าออกไปไหน จนขาดความสุขในการใช้ชีวิต มีหลาย ๆ
คนที่โทรมาปรึกษาเรื่องวิธีการจัดการความเครียด และ
แก้ไขภาวะซึมเศร้าทีเ่ กิดในภาวะวิกฤติ ผูเ้ ขียนเลยอยากเชิญ
ชวนผู้อ่านลองท�ำตามค�ำแนะน�ำนี้ดูค่ะ อย่างแรกเลยที่จะ
ต้องท�ำคือตั้งสติแล้วเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความรู้ที่ถูก
ต้อง มีพฤติกรรมทีด่ ี ป้องกันตัวเองและผู้อนื่ รวมถึงมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม หากเรามีสติ มีความรู้ที่ถูกต้องและ
เข้าใจเรือ่ งโรคอย่างแท้จริงจะท�ำให้เราไม่ตนื่ ตระหนกในการ
ใช้ชีวิตค่ะ

2. เสพข่าวอย่างมีวิจารณญาณ

ช่วงนี้ไม่ว่าจะใน Facebook ใน Twitter หรือใน pantip ดู
จะมีผู้รู้คอยให้ข้อมูลกับคนที่ต้องการรู้ข้อมูลเกี่ยวกับไวรัส
โคโรน่ากันมากมายทีเดียว แล้วแต่ละคนก็จะมีเครดิต (ทีใ่ ห้
กับตัวเอง) ว่าเป็น “วงใน” หรือ “วงในกว่า” ซึ่งแต่ละข้อมูล
ที่น�ำมาเผยแพร่ต่างก็ไปเพิ่มความวิตกกังวลให้กับคนอ่าน

จนไม่กล้าใช้ชวี ิตตามปกติ มีบางคนที่กลัวจัด ๆ กลายเป็น
โรคเครียด โรควิตกกังวลไปเลยก็มี ดังนัน้ แล้วเพือ่ ความสงบ
สุขของการใช้ชีวิตในสถานการณ์เช่นนี้ กรมสุขภาพจิต
กระทรวงสาธารณสุข แนะน�ำว่า ประชาชนต้องใช้วจิ ารณญาณ
ทุกครั้งในการรับข่าว โดยเฉพาะบนโซเชียลมีเดีย ต้อง
พิจารณาความน่าเชือ่ ถือของบัญชีผ้ใู ช้งานทีเ่ ผยแพร่ข่าวนัน้
พิจารณาเนือ้ หาข่าวอย่างละเอียดรอบคอบโดยเปรียบเทียบ
กับข่าวจากแหล่งอืน่ ทีน่ า่ เชือ่ ถือ ตรวจสอบแหล่งข่าวทีอ่ า้ งอิง
สอบถามผู้เชี่ยวชาญ หรือบุคลากรทางการแพทย์ที่มคี วาม
เข้าใจ และสามารถยืนยันเนือ้ หาที่ปรากฏในข่าวได้ ลดการ
รับข่าวที่มาจากแหล่งที่ไม่น่าเชื่อถือ ไม่ส่งต่อ และไม่แชร์
ข้อความที่ดูเกินจริงและไม่ได้รับการยืนยัน

3. หาผู้ช่วยลดความวิตกกังวล

ถ้าคุณผู้อ่านเริ่มรู้สึกวิตกกังวลจนไม่สามารถใช้ชีวิตได้
ตามปกติ เพราะกลัวไปหมด กลัวการเดินห้าง กลัวการไป
ในที่สาธารณะ กลัวการใช้บริการขนส่งมวลชน กลัวแม้
กระทัง่ การสัง่ ซือ้ สินค้าออนไลน์ทมี่ าจากประเทศจีน อาการ
ดังกล่าวนี้หากทิ้งไว้นานคงกลายเป็นโรคเครียด โรควิตก
กังวลไปเสียก่อน ขอให้หาคนที่ช่วยลดความวิตกกังวลใน
ส่วนนีโ้ ดยด่วนเลยค่ะ ไม่ว่าจะเป็นนักจิตวิทยา นักจิตบ�ำบัด
พยาบาล หมอ นักเทคนิคการแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านโรค
ติดต่อ เพื่อให้ความรู้ท่ถี ูกต้อง เมื่อเราได้ความรู้ที่เป็นจริง
แล้วความกังวลก็จะคลาย ท�ำให้คุณผู้อ่านสามารถใช้ชีวิต
ด้วยความสบายใจมากขึน้ ไม่วติ กกังวลอย่างทีเ่ คยอีกต่อไป
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4. ใช้ชีวิตอยู่ใน Safe Zone

การใช้ชีวิตอยู่ใน Safe Zone ในที่นี้ไม่ได้หมายความว่า
ให้คุณผู้อ่านเก็บตัวอยู่แต่ในบ้านนะคะ แต่หมายความถึง
การใช้ชวี ติ อย่างปลอดภัย ไม่วา่ จะเป็นการใส่หน้ากากอนามัย
ทุกครั้งที่ไปในที่ชุมชน การล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่ หรือ
แอลกอฮอล์ล้างมือ ที่มีความเข้มข้น 70% การรักษาความ
สะอาดของเสือ้ ผ้า หน้า ผม รวมถึงกระเป๋า รองเท้า หรือ
อะไรก็ตามที่เราติดตัวออกนอกบ้านไปกับเราด้วย รวมถึง
ไม่อยู่ในทีท่ เี่ สีย่ งต่อการติดเชือ้ เป็นเวลานาน หากเราใช้ชวี ติ
อยู่ในเขตปลอดภัยที่เราสร้างขึ้น เราจะลดความวิตกกังวล
เกี่ยวกับไวรัสโคโรน่าไปได้มากเลยค่ะ

5. ความกังวลเป็นเรื่องปกติ

การกังวลเกีย่ วกับไวรัสโคโรน่าเป็นเรือ่ งปกติทคี่ วรกังวล
ค่ะ แต่ถ้าเราวิตกกังวลจนถึงขั้นใช้ชีวิตไม่ปกติสุข อันนี้ไม่ดี
แน่ หากคุณผู้อ่านเริ่มรู้สึกมีความทุกข์ใจ รู้สึกใช้ชีวิตไม่
เป็นสุข แล้วไม่รู้จะท�ำอย่างไร ขอให้นึกถึงผู้เชี่ยวชาญทาง
ด้านสุขภาพจิต หรือบุคคลใกล้ชดิ ที่เราสามารถคุย ปรึกษา
แล้วท�ำให้เราสบายใจขึ้น

6. เปลี่ยนมุมมอง หาข้อดีจากสถานการณ์

ลองปรับมุมมอง หาข้อดีของเหตุการณ์น้วี ่า เราได้เรียน
รู้อะไรบ้างจากเหตุการณ์นี้ อย่างน้อยที่สุดส�ำหรับผู้เขียน
มองว่า บททดสอบชีวิตครั้งนี้ ท�ำให้เราตระหนักว่า เราต้อง
หันกลับมาดูแลตัวเอง รักตัวเอง ดูแลสุขภาพทัง้ ร่างกายและ
จิตใจแบบจริงจัง เพือ่ ต่อสู้กบั ไวรัสรวมถึงเชือ้ โรคอืน่ ๆ ด้วย
และข้อดีจากเหตุการณ์อกี อย่างก็คือ การที่ลูก ๆ ไม่ได้ไป
โรงเรียน หรือบางครอบครัวคุณสามีต้องท�ำงานที่บ้าน มัน
เป็นโอกาสทีท่ ำ� ให้เราได้ใกล้ชดิ และใช้เวลาคุณภาพร่วมกัน
อีกครั้ง โดยไม่ต้องลาพักร้อน ลองเปลี่ยนบ้านให้เป็นสวน
สนุกดูนะคะ ทั้งนี้ผู้เขียนเชื่อว่า ยังมีข้อดีอีกหลาย ๆ ข้อที่
เกิดขึ้นในเหตุการณ์ครั้งนี้และท้ายสุดแล้วสถานการณ์ทุก
อย่างจะดีขึ้น เพียงแต่เราต้องอดทน รอเวลา ยอมรับ
ปล่อยวาง และสร้างความสุขรายวันให้เกิดขึ้นให้ได้

7. ออกก�ำลังกาย

นอกจากภาระกิจในชีวิตประจ�ำวันแล้ว ควรจัดเวลา
ออกก�ำลังกาย อย่างน้อยวันละ 30-40 นาทีทุกวัน เพื่อ
ท�ำให้ร่างกายแข็งแรง

8. นอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอ

ข่วงนีถ้ ้านอนหลับยาก ลองสวดมนต์แล้วท�ำสมาธิบ�ำบัด
SKT1 หรือ SKT2 ท่านอน (หาความรู้เพิ่มเติมได้จาก (Youtube สมาธิบ�ำบัด SKT)
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9. ทานอาหารที่มีประโยชน์

ที่ส�ำคัญควรงด หรือลดอาหารประเภทของหวาน ข้าว
แป้ง ขนมปัง น�้ำตาล เพราะอาหารกลุ่มนี้ ถ้าทานมากเกิน
ความต้องการของร่างกาย จะก่อให้เกิดการอักเสบในร่างกาย
และที่ส�ำคัญอาหารที่ตรงกับความชอบของไวรัสมากที่สุด
คือ น�้ำตาล ซึ่งท�ำให้เลือดข้น และมีความเป็นกรดสูง ท�ำให้
ร่างกายและอวัยวะต่าง ๆอักเสบ ท�ำให้เม็ดเลือดแดงเกาะ
ตัวกันเป็นกลุ่ม ท�ำให้ไวรัสสามารถเข้าไปในเม็ดเลือดแดง
และท�ำลายเม็ดเลือดแดงของเราได้

แล้วเราจะผ่านการทดสอบชีวิตนี้ ผ่านสถานการณ์ไวรัส
โคโรน่าไปด้วยกัน เหมือนสมัยโรคซาร์ โรคเมอร์ และอีโบล่า
นะคะ

10. อารมณ์ขันและเสียงหัวเราะ

สร้างอารมณ์ขันและเสียงหัวเราะบ่อย ๆ ตลอดทั้งวัน
รวมทั้ง ยิ้มเช้า ยิ้มสาย ยิ้มบ่าย ยิ้มเย็น ยิ้มก่อนนอน ให้กับ
คนในครอบครัว วิธีนี้นอกจากจะเพิ่มสารความสุขให้หลั่ง
แล้วยังเพิม่ ความสัมพันธ์ทดี่ ใี นครอบครัวให้กระชับแน่นแฟ้น
ได้อีกด้วยความเครียดและอารมณ์ลบต่าง ๆ จะกลัวสิ่งนี้
เสมอ เพราะความเครียด ท�ำให้ภูมคิ ุ้มกันอ่อนแอ

Wan Sacha
Psychotherapist & Family Coach
Holistic Wellness Coach
Co-founder of The Hero Homemade
Child and Family Institute
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เล่าสู่กันฟัง เรื่อง

ยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจร
โดย สวพร บัวแดง

โดยส่วนตัวแล้ว ผูเ้ ขียนชอบทัง้ ชือ่ ทีน่ า่ เกรงขาม และสรรพคุณของสมุนไพร
ตัวนี้ ผู้เขียนเองใช้ฟ้าทะลายโจรเป็นยาสมุนไพรประจ�ำบ้าน ดูแลตัวเอง
ลูกชาย ญาติสนิท มิตรสหายของตัวเองมา 10 กว่าปีแล้ว ทั้งนี้เพราะได้มี
โอกาสร�่ำเรียนเกี่ยวกับสมุนไพรไทยมาพอสมควร เลยกล้าที่จะใช้สมุนไพร
ไทยดูแลตัวเองอย่างสนิทใจ เมื่อใช้แล้วก็เลยอยากเล่าประสบการณ์เกี่ยว
กับสมุนไพรตัวนี้ ส�ำหรับคนรักและรักษ์สมุนไพรไทย และใช้ยาฟ้าทะลาย
โจร หรืออยากใช้เป็นยาสมุนไพรประจ�ำบ้านได้อ่านกันค่ะ
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ฟ้าทะลายโจร มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Andrographis paniculata (Burm.f.)
Nees (อยู่ในตระกูล Acanthaceae) ในประเทศไทยมีชื่อเรียกสมุนไพรชนิดนี้อีก
หลายชือ่ ได้แก่ ฟ้าทะลาย หญ้ากันงู น�้ำลายพังพอน เมฆทะลาย หรือ ฟ้าสะท้าน
มีสารส�ำคัญที่ออกฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา (การรักษาโรคต่าง ๆ ) คือ สารกลุ่ม
Lactone เช่น สารแอนโดรกราโฟไลด์ (Andrographolide) นีโอแอนโดรกราโฟไลด์
(Neoandrographolide) ดิออกซีแอนโดรกราโฟไลด์ (14-Deoxyandrographolide)
และดิออกซีไดดีไฮโดรแอนโดรกราโฟไลด์ (14-Deoxy-11,12-didehydroandrographolide) เป็นต้น ยาฟ้าทะลายโจร จะเป็นสารสกัดจากสมุนไพรฟ้าทะลายโจร
ทีน่ ำ� มาใช้ส่วนใหญ่จะเป็นสารสกัดน�ำ้ ซึง่ ท�ำให้เป็นผงแห้งแล้ว โดยใช้เครือ่ งท�ำให้
เป็นผงแห้งโดยใช้ความร้อน
ฟ้าทะลายโจร เป็นสมุนไพรที่ได้รับการบรรจุอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ.
2542 (บัญชียาจากสมุนไพร) กระทรวงสาธารณสุข ในประเภทบัญชียาพัฒนา
จากสมุนไพร เช่นเดียวกับ ขมิ้นชัน ขิง ชุมเห็ดเทศ บัวบก พริก ไพล ในบัญชียา
จากสมุนไพรนีไ้ ด้ระบุข้อบ่งใช้ของฟ้าทะลายโจรว่า ใช้รกั ษาอาการท้องเสียไม่ตดิ
เชือ้ รักษาอาการเจ็บคอ (pharyngotonsillitis) บรรเทาอาการของโรคหวัด (common cold) เช่น เจ็บคอ อ่อนเพลีย ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ น�้ำมูกไหล เป็นต้น
ฟ้าทะลายโจร เป็นยาสามัญประจ�ำบ้านหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป หรือ
ห้างสรรพสินค้าที่จ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์จากชุมชน ราคาก็ไม่แพงจนเกินไป มีทั้งที่
ผลิตจากโรงงานผลิตยาที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากกระทรวงสาธารณสุข
และที่ผลิตในลักษณะผลิตภัณฑ์จากชุมชน (OTOP) ผู้เขียนแนะน�ำให้ซอื้ สมุนไพร
จากร้านขายยา หรือแหล่งผลิตที่น่าเชื่อถือ เช่น โรงพยาบาลแผนกแพทย์แผน
ไทย องค์กรเภสัชสมุนไพร หรือศูนย์สมุนไพรต่าง ๆ ที่มีการควบคุมการผลิตที่มี
คุณภาพ เป็นต้น เพราะมีคุณภาพและปลอดภัยที่สุด หากซือ้ สมุนไพรจากแหล่ง
ผลิตที่ไม่มีคุณภาพ อาจให้โทษต่อร่างกายในระยะยาวได้ เพราะแหล่งผลิตนั้น
อาจจะเก็บสมุนไพรไม่ถกู วิธี ท�ำให้เกิดราทีม่ องด้วยตาเปล่าไม่เห็น หรือบ่อยครัง้
ปริมาณบรรจุไม่ได้มาตรฐาน รูปแบบการบรรจุไม่เหมาะสม ก็ท�ำให้การใช้ยา
รักษาโรคไม่ค่อยได้ผลเท่าทีค่ วร หรือแม้กระทัง่ การเก็บเกีย่ ว หรือฤดูทเี่ ก็บเกีย่ ว
สมุนไพรก็สำ� คัญ สมุนไพรแต่ละชนิดจะมีฤทธิแ์ รงฤทธิอ์ ่อน ขึน้ อยู่กบั ฤดูกาล ใน
ต�ำราสมุนไพรจะเขียนไว้ว่า สมุนไพรชนิดไหนควรเก็บฤดูไหน เวลาไหน และเก็บ
ใบอ่อน ใบแก่ หรือใบอ่อนแก่กลาง ๆ เป็นต้น

D Mag 30 / 05.20 / 33

- สุขภาพ -

ในบัญชียาจากสมุนไพรระบุข้อบ่งใช้ หรือสรรพคุณของฟ้าทะลายโจรไว้ว่า ใช้
แก้ไข้ เจ็บคอ รักษาอาการท้องเสียไม่ติดเชื้อ จากการศึกษาวิจัยพบว่า สารสกัด
สมุนไพรฟ้าทะลายโจรมีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาหลากหลาย เช่น มีฤทธิ์ต้านไวรัส
HIV ไข้หวัด (common cold) ต้านเชื้อแบคทีเรีย กระตุ้นภูมคิ ุ้มกัน ลดความดัน
เลือด ต้านการจับตัวของเกล็ดเลือด ป้องกันความเป็นพิษของตับ ลดไข้ ต้านการ
อักเสบ และฆ่าเชื้อมาลาเรีย เป็นต้น
ฟ้าทะลายโจรที่จ�ำหน่ายจะมีรูปแบบการบรรจุ ทั้งที่เป็นแคปซูล ยาเม็ด
ยาเม็ดลูกกลอน ที่บรรจุผงฟ้าทะลายโจรอบแห้งปริมาณต่าง ๆ กัน ตั้งแต่ 250
300 และ 350 มก. ขนาดและวิธีใช้ยาฟ้าทะลายโจร เช่น
• รักษาอาการท้องเสียไม่ตดิ เชือ้ ใช้ครัง้ ละ 0.5-2 กรัม วันละ 4 ครัง้ หลังอาหาร
และก่อนนอน ใช้รักษาไม่เกิน 2 วัน
• รักษาอาการเจ็บคอ ใช้วันละ 3 – 6 กรัม แบ่งรับประทานวันละ 4 ครั้ง หลัง
อาหาร และก่อนนอน ใช้รักษาไม่เกิน 7 วัน
• ยาฟ้าทะลายโจร ควรใช้ทนั ที เมือ่ มีอาการ การรับประทานต้องให้ได้รบั ปริมาณ
ยาครั้งละ 1,500 มิลลิกรัม วันละ 4 ครั้ง (หลังอาหารและก่อนนอน) รวม
6,000 มิลลิกรัมต่อวัน
จากประสบการณ์การใช้ฟ้าทะลายของผู้เขียน ถ้าเป็นไข้อย่างเดียวจะรับ
ประทาน 3 เม็ด 4 เวลา หลังอาหาร เช้า กลางวัน เย็น และก่อนนอน เป็นเวลา
3 วันติดกัน ก็หายแล้วค่ะ แต่ถ้าเป็นไข้หวัดช่วงฤดูหนาว เจ็บคอ ปวดเมื่อยตาม
ตัว และมีน�้ำมูกด้วย ก็จะรับประทานทานติดต่อกัน 7 วัน เท่าที่สังเกต ตั้งแต่ใช้
ฟ้าทะลายโจรรักษาตัวเอง ถึงแม้จะเป็นไข้หวัด แต่ก็ไม่มอี าการถึงขัน้ นอนซมลุก
ไม่ขึ้นเลยค่ะ
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ยาสมุนไพรถือว่า เป็นยาที่แทบจะไม่มผี ลข้างเคียงเลย แต่ทงั้ นีท้ งั้ นัน้ ก็ยังมีอยู่
บ้างค่ะ นั่นคือ อาจจะท�ำให้มีความดันเลือดต�่ำลง ท�ำให้เกิดอาการหน้ามืด
วิงเวียนได้ ซึ่งอาจเป็นผลมาจาก กรรมวิธีของการผลิต อุณหภมิของการเก็บ
รักษา ฤดูการการและวิธเี ก็บเกีย่ ว รวมถึงระยะเวลาและปริมาณการกินฟ้าทะลาย
โจรของผู้บริโภค เป็นต้น จึงมีค�ำเตือน และข้อห้ามใช้ไว้ว่า
• หากใช้ตดิ ต่อกัน 3 วันแล้วอาการไม่ดขี นึ้ หรือมีอาการรุนแรงมากขึน้ ควรหยุด
ยาแล้วรีบไปพบแพทย์
• การใช้ยาติดต่อกันเป็นเวลานาน อาจท�ำให้แขน ขาชา หรือ อ่อนแรง
ห้ามใช้ฟ้าทะลายโจร
• ในผู้หญิงตั้งครรภ์ และให้นมบุตร
• ในผู้ป่วยที่มีอาการเจ็บคอ เนื่องจากติดเชื้อแบคทีเรีย เกิดอาการรุนแรง เช่น
มีตุ่มหนองในคอ มีไข้สูง หนาวสั่น
• ห้ามใช้ในผู้ที่แพ้ฟ้าทะลายโจร หากมีอาการแพ้ฟ้าทะลายโจร เช่น เกิดผื่น
ลมพิษ หน้าบวม ริมฝีปากบวม ให้หยุดใช้ยาทันที
สมุนไพรฟ้าทะลายโจรเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาที่หลากหลาย ขึ้น
อยู่กบั สารส�ำคัญแต่ละชนิดทีม่ อี ยู่ในสมุนไพร ปัจจุบนั มีผลิตภัณฑ์ฟ้าทะลายโจร
ทั้งในรูปแบบเป็นผงแห้งบรรจุแคปซูล ลูกกลอน ยาเม็ด รวมไปถึงการจัดเตรียม
ให้อยู่ในรูปสารสกัดฟ้าทะลายโจร อย่างไรก็ยงั มีความแปรปรวนของปริมาณสาร
ส�ำคัญในผลิตภัณฑ์ฟ้าทะลายโจร ท�ำให้ผลิตภัณฑ์เหล่านีม้ ฤี ทธิ์ไม่เท่ากันเมื่อใช้
ในขนาดของยาที่เท่ากัน ดังนั้นจึงยังต้องพัฒนาวิธีการควบคุมคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ฟ้าทะลายโจรเหล่านี้ให้เหมาะสมต่อไป
ข้อมูลอ้างอิง
https:// www.eht.sc.mahidol.ac.th/article
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก www.dtam.moph.go.th
https://www.bangkokbiznews.com
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แกเลอรีก
่ ลางแจ้งทีย
่ าวทีส่ ด
ุ ในโลก
โดย หนูพัด ลูกพ่อเพิ่ม

กันยายนทีผ่ า่ นมามีโอกาสได้เข้าเมืองหลวง ทีจ่ ริงก็มาเมืองนีอ้ อกจะบ่อย ด้วยภารกิจ
ก็เลยไม่เคยได้ไปเที่ยวชมเมือง แบบที่เรียกได้ว่า เที่ยวชมจริง ๆ ซักที มาเมืองหลวง
คราวนีด้ ว้ ยกิจส่วนตัว พอมีเวลาว่างอยูบ่ า้ ง เลยถือโอกาสเทีย่ วเมืองหลวงเสียหน่อย
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มาแบร์ลิน (ขอถอดเสียงตามการออกเสียงภาษาเยอรมันนะคะ) ครั้งแรกเมื่อ 30 กว่าปีท่ี
แล้ว ตอนนัน้ เยอรมนียังแบ่งเป็นเยอรมนีตะวันออก หรือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยเยอรมนี
(Deutsche Demokratische Republik หรือDDR) และเยอรมนีตะวันตก หรือ สหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี (Bundesrepublik Deutschland หรือBRD) รถไฟจากฝั่งตะวันตกจะไปจอดแช่อยู่ที่
สถานีทพี่ รมแดน หากไปจาก Hannover ก็จะเป็นMarienbornรอให้เจ้าหน้าทีต่ รวจคนเข้าเมือง
เยอรมันตะวันออก (ในเครื่องแบบทหาร) ขึ้นมาตรวจหนังสือเดินทางของผู้โดยสาร หากมา
รถยนต์ก็จะต้องไปจอดให้ตรวจเอกสารที่พรมแดน ณ เมือง Helmstedt เจ้าหน้าที่ฯจะท�ำงาน
อย่างเข้มแข็ง ที่บ่งบอกออกมาทางหน้าตาที่ปราศจากรอยยิ้ม
ตอนนัน้ เราไปกันกับส�ำนักงานดูแลนักศึกษาและนักวิชาการต่างชาติของมหาวิทยาลัย เป็น
เหมือนโครงการเพื่อการท�ำความเข้าใจสถานการณ์ทางการเมืองของเยอรมนีตะวันตกและ
ตะวันออก (จะบอกว่าโฆษณาชวนเชื่อก็เกรงใจเล็กน้อย) ค่าเดินทาง ที่พัก อาหาร และค่าเข้า
ชมสถานที่ต่าง ๆ รวมทั้งโอเปร่า และคอนเสริต์ ตลอดเวลา 5 วัน 100 มาร์ค เพียงแต่มี
ก�ำหนดการบังคับว่า ต้องเข้าชมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์เยอรมัน ตอนนั้นอยู่ที่สภาผู้แทน
ราษฎรดัง้ เดิม ทีเ่ รียกกันว่า Reichstag หลังก�ำแพงแบร์ลนิ ล่ม ก็ปรับปรุงน�ำกลับมาใช้งานเป็น
สภาผู้แทนราษฎรอีกครั้ง แต่ก็ยังเรียกว่า Reichstag เหมือนเดิม
ตอนที่ผ่านพรมแดน ด้วยความที่เราเป็นกลุ่มนักวิชาการและนักศึกษาต่างชาติจากหลาก
หลายทวีป เจ้าหน้าทีต่ รวจคนเข้าเมือง (ในเครือ่ งแบบทหาร) ก็ย่อมต้องใช้เวลาพินจิ พิเคราะห์
นานนีดส์นงึ โดยเฉพาะเพื่อน ๆ ที่มาจากประเทศพันธมิตรของ DDR ทั้งหลาย กว่าจะผ่าน
พรมแดนแต่ละทีก็มีเรื่องให้ตื่นเต้นหวาดเสียวกันอยู่พอควร และพรมแดนระหว่างเยอรมนี
ตะวันตกกับตะวันออกนี่ ไม่ได้มเี ฉพาะเวลาจะผ่านจากฝัง่ ตะวันตกไปตะวันออกนะคะ พรมแดน
ที่ว่านี้ยังมีอยู่ในแบร์ลินด้วย เวลาจะเดินทางจากแบร์ลินตะวันตกเข้าแบร์ลินตะวันออกก็จะ
ต้องผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองค่ะ
วันหนึ่งเรามีก�ำหนดการว่า จะเข้าไปชมเมืองแบร์ลินตะวันออก การเดินทางเข้าแบร์ลิน
ตะวันออกด้วยรถยนต์ ต้องไปเข้าที่ Checkpoint Charlie ซึ่งเป็นด่านเดียวที่อนุญาตให้คนต่าง
ชาติผ่านเข้าไปแบร์ลินตะวันออก พิธีการก็คล้ายกับพรมแดนก่อนเข้ามาเยอรมนีตะวันออก
เจ้าหน้าทีฯ่ (ในเครือ่ งแบบทหารเช่นกัน) ขึน้ มาเก็บหนังสือเดินทางของพวกเราทุกคนไปตรวจ
หายไปสักพักก็ขนึ้ มาบอกว่า มีสามคนในคณะของเราทีเ่ ข้าไปไม่ได้ คนหนึง่ มาจากสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน อีกคนมาจากโปแลนด์ และคนสุดท้ายมาจากสหภาพโซเวียตรัสเซีย สามประเทศ
พันธมิตรสังคมนิยม เหตุผลคือไม่มหี นังสืออนุญาตให้เข้าแบร์ลนิ ตะวันออก เดือดร้อนหัวหน้า
ทีมต้องเข้าไปเจรจา เจ้าหน้าที่ฯ บอกว่า ประชาชนจากประเทศเหล่านี้ หากจะเข้าแบร์ลนิ
ตะวันออกต้องท�ำเรือ่ งขออนุญาต อันนีเ้ ป็นกฎ มิใยทีห่ วั หน้าทีมจะอธิบายอย่างไร ก็ไม่เป็นผล
ทีส่ ุดเพื่อนทัง้ สามคนต้องลงจากรถไป ไม่ได้เข้าแบร์ลนิ ตะวันออกกับพวกเรา เออหนอใครจะ
รู้ว่า DDR นัน้ เข้มงวดกับพันธมิตรมากมาก
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ตามก�ำหนดการนั้นเรามีวันว่างหนึ่งวันที่จะไปไหนก็ได้ พวกเราส่วนใหญ่เลือกที่จะไป
แบร์ลินตะวันออก Checkpoint Charlie นั้นเป็นด่านส�ำหรับคนต่างชาติที่จะเดินทางเข้าไปด้วย
รถยนต์ ส�ำหรับผู้ที่จะเดินเท้าเข้าไป ต้องไปที่ด่านที่ Bahnhof Friedrichstraße เรานั่งรถใต้ดนิ ไป
ลงที่สถานี Friedrichstraße จากชานชลาจะมีทางเชื่อมต่อไปยังบริเวณตรวจคนเข้าเมือง ก็เดิน
ตาม ๆ กันไปตามทางที่ยืดยาว ที่ตรวจหนังสือเดินทางจะเป็นห้องเล็ก ๆ เหมือนกล่องเล็ก ๆ
มากกว่า มีเรียงรายเป็นแถว ผู้ทจี่ ะเข้าแบร์ลนิ ตะวันออกจะเดินเข้าไปในกล่องเหล่านีท้ ลี ะคน แต่ละ
กล่องจะมีเจ้าหน้าที่ (ในเครือ่ งแบบทหาร) ยืนอยู่ มีเคาน์เตอร์สงู ประมาณอกคัน่ อยู่ ส่งหนังสือเดินทาง
ให้เจ้าหน้าที่ฯ เจ้าหน้าที่มองรูปในหนังสือเดินทาง แล้วก็มองหน้าเจ้าของหนังสือเดินทาง มอง
สลับไปสลับมา เจ้าหน้าที่ฯ หน้าตาไม่ค่อยเป็นมิตรนัก ก็เลยพยายามท�ำหน้าตาให้ขึงขังไปด้วย
มองกันไปมาสักพัก เจ้าหน้าที่ฯ ก็ประทับตราดังปังในหนังสือเดินทาง เป็นอันว่า เข้าแบร์ลิน
ตะวันออกได้

พิธีการต่อจากนัน้ ก็คือ ต้องแลกเงินจ�ำนวน 25 มาร์คตะวันออก อันเป็นข้อบังคับส�ำหรับทุก
คนที่จะเข้าแบร์ลนิ ตะวันออก อัตราแลกเปลี่ยนคือ 1 ต่อ1 ใคร ๆ ก็รู้ว่า มาร์คตะวันออกมีค่าน้อย
นิด การต้องน�ำเงิน 25 มาร์คตะวันตกไปแลกด้วยอัตรานี้ ก็รู้สึกว่า ไม่ค่อยจะยุตธิ รรมนัก หากดู
ทีจ่ ำ� นวนก็อาจจะไม่มากมายอะไร แต่ปญ
ั หาอย่างหนึง่ ก็คอื ด้วยอัตราค่าครองชีพทีต่ ำ�่ ของเยอรมนี
ตะวันออก ข้าวของ อาหารการกินก็แสนจะถูก จะใช้เงินจ�ำนวน 25 มาร์คตะวันออกให้หมดภายใน
หนึ่งวันได้อย่างไร เพราะหากเหลือก็แลกคืนไม่ได้ และห้ามน�ำกลับไปฝั่งตะวันตก มีคนแนะน�ำให้
ซื้อหนังสือวิชาการ เพราะหลาย ๆ เล่มราคาหากซื้อในเยอรมนีตะวันตก จะแพงกว่า 4-5 หรือ
บางเล่มเกือบ 10 เท่าของราคาที่นี่ วันนั้นจัดการกับเงิน 25 มาร์คตะวันออกอย่างไร ขอไม่เล่า
นะคะ
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เสร็จพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ก็เดินตาม ๆ กันออกมา พบถนน Unten der Linden
มองไปทางใต้ก็จะพบ Brandenburger Tor ที่ไม่มสี ภาพของประตู เพราะด้านหลังถูกล้อม
ไว้ด้วยก�ำแพง เดินทะลุไปถนน 17. Juni ไม่ได้ ดังเช่นที่ท�ำได้ในปัจจุบัน เราได้แต่ดู
Brandenburger Tor อยู่ห่าง ๆ เพราะเข้าใกล้ไม่ได้มที หารยืนถือปืนเฝ้าอยู่
ตอนที่อยู่หน้า Brandenburger Tor ย้อนคิดไปถึงวันก่อนที่ไปชมพิพิธภัณฑ์ใน Reichstag ชมเสร็จหัวหน้าทีมและผู้ดูแลจากแบร์ลนิ (จะเรียกไกด์ก็ได้ละมัง) น�ำคณะของพวก
เราเดินเลาะก�ำแพงแบร์ลนิ จาก Reichstag ผ่าน Brandenburger Tor มาถึง Potsdamer
Platz หยุดอธิบายเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ณ จุดต่าง ๆ ของก�ำแพง โดยเฉพาะจุดที่ผู้คน
จากตะวันออกพยายามหนีข้ามเข้ามาฝั่งตะวันตก และต้องเสียชีวติ ลงเพือ่ เสรีภาพทีไ่ ข้วข
ว้า แต่ละจุดมีป้ายเรื่องราว และสัญลักษณ์บ่งบอก ในปัจจุบันเรื่องราวเหล่านี้มีแสดงไว้
ในสวนสาธารณะใกล้ ๆ Brandenburger Tor
ปลายปีค.ศ. 1989 (พ.ศ. 2532) เกิดเหตุการณ์ท่ไี ม่เคยมีใครคาดคิดมาก่อน เยอรมนี
ตะวันออกอนุญาตให้ประชาชนเดินทางออกนอกประเทศได้อย่างเสรี ภาพผู้คนมากมาย
ปีนก�ำแพงแบร์ลนิ ข้ามจากแบร์ลนิ ตะวันออกมาตะวันตก สิง่ ทีต่ ามมาก็คอื การรวมประเทศ
เยอรมนี แล้วก�ำแพงแบร์ลินสัญลักษณ์แห่งการแบ่งแยกก็ถูกท�ำลายลง มีที่เหลือเก็บ
รักษาไว้ไม่มากนัก
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ไปแบร์ลินครัง้ ต่อ ๆ มา ตั้งใจหลายต่อหลายครัง้ ว่า ต้องไปตามหาก�ำแพงแบร์ลนิ แต่ก็เป็นได้
แค่ความตัง้ ใจทุกครัง้ ไป ไปคราวนีจ้ งึ ตัง้ ใจอีกครัง้ ทีจ่ ะไปตามหาก�ำแพงแบร์ลนิ ของจริงทีย่ งั เหลือ
อยู่ หรือพูดให้ถกู ก็คอื ยังเก็บรักษาไว้ ให้เป็นอนุสรณ์สถาน เตือนใจให้ชนรุ่นหลังได้รบั รู้ และเรียน
รู้ประวัตศิ าสตร์เยอรมัน มีอยู่ 3 แห่ง คือ
ถนนนีแดร์เคียร์ชเชน (Niederkirchnerstraße) เป็นถนนที่เชื่อมต่อมาจากถนนซิมแมร์ (Zimmerstraße) ก็คือถนนที่ตัดถนนฟรีดริช (Friedrichstraße) อันเป็นที่ตั้งของ Checkpoint Charlie
นั่นเอง วันนัน้ ก็เริ่มต้นจาก Checkpoint Charlie นั่นแหละ แล้วเดินไปเรื่อย ๆ จาก Zimmerstraße
พอข้ามสี่แยกเข้า Niederkirchnerstraße ทางขวามือก็จะเป็น กระทรวงการคลังแห่งสหพันธ์
(Bundesfinanzministerium) ณ จุดนี้ฝั่ง ตรงข้ามกระทรวงการคลัง ก็จะเห็นก�ำแพงแบร์ลนิ ตั้งอยู่
เป็นก�ำแพงดัง้ เดิมตัง้ แต่ยคุ แบ่งประเทศ ก�ำแพงจะทอดยาวไปสิน้ สุดประมาณอาคาร Martin-Gropius-Bau ก�ำแพงนี้อยู่ในพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการ Topographie des Terrors จะแปลว่าอะไรดี
ภูมิทัศน์แห่งความสยดสยอง ด้วยชื่อที่สยองไปนิด ก็เลยไม่ได้เข้าไปชม ได้แต่เดินชมก�ำแพง และ
ร่องรอยของฆ้อน และสิ่วที่มีผู้คนมาสะกัดก�ำแพงเป็นริ้ว ๆ ก�ำแพงบางส่วนโดนสะกัดไปจนหมด
เหลือเพียงแกนเหล็กที่เป็นโครงเอาไว้ แลดูเป็นศิลป์อย่างหนึ่ง
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แห่งที่ 2 อยู่ที่ถนนแบร์เนา (Bernauer Straße) ขึ้นมาจากสถานี S-Bahn Nordbahnhof ที่ว่งิ
ใต้ดนิ ก็จะเห็นก�ำแพงแบร์ลนิ ทีย่ งั เก็บรักษาไว้ พร้อมกับเขตมรณะ (Todesstreifen) และหอควบคุม
(Wachturm) ทั้งหมดเป็นอนุสรณ์สถานก�ำแพงแบร์ลิน (Gedenkstätte Berliner Mauer)
นักท่องเที่ยวสามารถเดินชมก�ำแพง ซึ่งด้านหลังจะมีนิทรรศการแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งที่เกิด
ขึน้ ในบริเวณนี้ แต่ส่วนทีเ่ ป็นเขตมรณะ และหอควบคุม ไม่เปิดให้เข้าชม ซึง่ ก็เหมือนกับยุคทีก่ ำ� แพง
ยังคงท�ำหน้าที่ของมัน ฝั่งตรงข้ามก�ำแพงจะเป็นพิพิธภัณฑ์เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับก�ำแพงแบร์ลิน
และก�ำเนิดแบร์ลนิ ตะวันออก มีหอสูงชมทิวทัศน์ จากหอนีส้ ามารถมองเห็นเขตของก�ำแพงทัง้ หมด
รวมทั้งเขตมรณะ และหอควบคุม
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ทีถ่ นนแบร์เนานี้ นอกจากก�ำแพงแบร์ลนิ แล้ว สิง่ ทีน่ ่าสนใจอีกอย่างก็คอื นิทรรศการแสดงเรือ่ ง
ราวเกีย่ วกับพรมแดน และ Geisterbahnhöfe (จะแปลว่าอะไรดี สถานีผี สถานีผสี งิ พอจะไหวไหม)
ในแบร์ลิน ในยุคที่แบร์ลินถูกแบ่งเป็นสองฝั่ง รวมทั้งการหลบหนีของผู้คนจากฝั่งตะวันออกโดย
ใช้เครือข่ายรถใต้ดนิ เป็นเส้นทาง ข้อมูลจัดแสดงไว้ในตัวสถานี ท�ำไมมาจัดไว้ท่นี ี่ก็ไม่รู้เหมือนกัน
รู้แต่เพียงว่า ในยุคนัน้ สถานีนี้เป็น Geisterbahnhof สถานีหนึ่ง ตอนที่อ่านข้อมูลที่แสดงไว้ ภาพ
ของรถใต้ดนิ (U-Bahn) และ S-Bahnเวลาผ่าน Geisterbahnhof ทัง้ หลายก็ผดุ ขึน้ มาในห้วงความจ�ำ
(ส�ำนวนนิยายหน่อยนะคะ) จ�ำได้ว่า ตอนนั้นไม่ค่อยเข้าใจเท่าไร เวลาที่รถผ่านสถานีเหล่านี้ ที่
ชานชลาเราจะไม่เห็นผู้คนยืนรอรถ และรถก็จะไม่จอด แต่จะขับผ่านไปอย่างช้า ๆ ชานชลาของ
สถานีที่ว่างเปล่า มีเพียงแสงไฟสลัว ๆ แสงแม้นจะสลัวแต่ก็สว่างพอให้เห็นป้ายชื่อสถานี แสดง
ให้รู้ว่า นี่คือสถานี ภาพเหล่านี้สร้างบรรยากาศบางอย่างที่อธิบายล�ำบาก จะว่าน่าขนลุกก็อาจ
จะได้ (หากนึกถึงเรือ่ งราวของผู้คนทีต่ ้องเสียชีวติ เพราะพยายามหนีด้วยหนทางนี)้ และนีก่ อ็ าจจะ
เป็นที่มาของค�ำเรียกสถานีเหล่านี้ว่า Geisterbahnhof หรือสถานีผีสิง นอกเหนือจากความน่า
ขนพอง อาจจะมีความรู้สึกตื่นเต้นปนอยู่บ้าง (โดยเฉพาะตัวอิชั้นผู้เขียน) ทั้งนี้เพราะตอนที่ผ่าน
สถานีเหล่านี้ผู้โดยสารทุกคนในรถรู้ดวี ่า ก�ำลังลอดผ่านแบร์ลนิ ตะวันออก ดินแดน (ลึกลับ) ที่ใน
ความรู้สึกของคนตะวันตกคือ ไร้ซ่งึ เสรีภาพ
ตอนทีส่ ร้างก�ำแพงแบร์ลนิ สถานีหลายสถานีของ U-Bahn และ S-Bahn ทีว่ งิ่ ผ่านแบร์ลนิ ตะวัน
ออก ก็ถูกปิดไปด้วย ปิดในที่นี้คือ ไม่ให้รถจอด และโบกปูนปิดทางขึ้นลง U6 5สถานี และ U8 6
สถานี รวมทั้ง S-Bahn ที่เชื่อมบริเวณทางเหนือกับตอนใต้ของแบร์ลนิ 4 สถานี กลายเป็นสถานี
ผี (สิง) หรือ Geisterbahnhöfe Nordbahnhof เป็นสถานี S-Bahn สถานีแรกที่อยู่ในเขตแบร์ลนิ
ตะวันออก เมือ่ มาจากทางเหนือ สถานีสดุ ท้ายก่อนจะออกนอกเขตตะวันออกคือ Potsdamer Platz
ที่สถานีนี้ก็มนี ิทรรศการแสดงเช่นเดียวกับที่ สถานี Nordbahnhof
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ก�ำแพงแบร์ลินแห่งที่สาม เป็นก�ำแพงจริงดั้งเดิมด้วยความยาว 1361 เมตร หรือมากกว่า 1
กิโลเมตร ถือว่าเป็นก�ำแพงแบร์ลินที่ยาวที่สุดที่ยังเก็บรักษาไว้ อยู่ที่ Berlin-Friedrichshain
ถนนมือเลน (Mühlenstraße) จะบอกว่าอยู่ระหว่างสถานีรถไฟ (แบร์ลนิ ) ตะวันออก (Ostbahnhof)
และสะพาน Oberbaumbrücke ก็ได้ พอออกมาจากสถานีรถไฟด้านแม่น�้ำชเปร (Spree) มองตรง
ไปก็จะเห็นก�ำแพงเลยทีเดียว
ว่ากันว่า หลังจากที่ก�ำแพงแบร์ลินล่ม (der Fall der Berliner Mauer) ไม่กี่วัน ศิลปินหลายต่อ
หลายคนเห็นเป็นโอกาสทีจ่ ะได้วาดภาพบนก�ำแพงด้านทีอ่ ยู่ในฝัง่ ตะวันออก เพราะทีผ่ ่านมาโอกาส
ที่จะได้วาดภาพบนก�ำแพงมีเฉพาะก�ำแพงด้านที่อยู่ฝั่งตะวันตกเท่านั้น David Monty ศิลปิน
จากSchöneberg และ Heike Stephan ศิลปินจาก Prenzlauer Berg เกิดความคิดที่จะสร้างสรร
งาน จากก�ำแพงสู่กาแลรีที่ใหญ่ท่สี ุดในโลก ("Mauer zur größten Galerie der Welt") โครงการ
กาแลรีซีกตะวันออก (East Side Gallery) จึงเกิดขึ้น มีการชักชวนศิลปินจากทั่วโลกมาร่วมกัน
สร้างสรรงานศิลป์บนก�ำแพงแบร์ลินนี้ ศิลปิน 118 คนจาก 21 ประเทศ มาร่วมกันสร้างสรรงาน
บนก�ำแพงตามสไตล์ของตนเอง เพื่อแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการทางการเมืองในช่วงเปลี่ยนผ่าน
ความหวังและความหวาดกลัวทีจ่ ะใช้ชวี ติ ด้วยสันติ เสรีภาพ และประชาธิปไตย เดือนพฤศจิกายน
1991 East Side Gallery ได้ข้นึ ทะเบียนเป็นอนุสรณ์สถาน
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ด้วยความยาวกว่าหนึ่งกิโลเมตร East Side Gallery จึงเป็นกาแลรีกลางแจ้งที่ยาวที่สุดในโลก
ก็ไอ้ความที่อยู่กลางแจ้งนี่แหละค่ะ ที่ท�ำให้งานศิลป์หลาย ๆ งานบนก�ำแพงเสียหายจากลม ฟ้า
อากาศ รวมทั้งมนุษย์มือบอน ปี 2009 ศิลปินหลายคนจึงร่วมใจกันบรูณะภาพเหล่านี้ รวมทั้งน�ำ
ภาพที่ถูกท�ำลายจนไม่เหลือชิ้นงานเดิมมาวาดขึ้นใหม่ให้เหมือนของเดิม จัดแสดงไว้ ณ ต�ำแหน่ง
เดิม คนดูก็ได้แต่ช่มื ชมความงาม มากกว่าที่เสาะหาว่า ภาพไหนภาพดัง้ เดิม ภาพไหนวาดขึ้นใหม่
ให้เหมือนเก่า
วันนั้นแดดดี เดินชมงานศิลป์อย่างสบาย ๆ ด้วยสไตล์หลากหลายใครชอบแบบไหนก็สามารถ
เลือกชม เลือกถ่ายภาพกันได้ เดินไปได้กว่าครึ่งของก�ำแพง เห็นคนมุงกันมากมาย จนล้นลงมา
ถึงถนน นึกว่าเกิดเหตุอันใด พอเดินไปใกล้ ๆ ก็ถึงบางอ้อ เหตุที่คนมาชุมนุมหนาแน่นก็เพราะ
ต้องการเก็บภาพ หรือขอถ่ายรูปตนเองกับภาพทีม่ ชี อื่ เสียงทีส่ ดุ ของ East Side Gallery ก็พอเข้าใจ
ได้นะคะว่า เราคงอยากได้ภาพนี้เดี่ยว ๆ คนก็เลยต้องมาอออยู่บนถนน หลีกหลบทางให้เพื่อนัก
ท่องเที่ยวได้เก็บภาพ ภาพที่ว่าก็คอื “Der Bruderkuss“ หลายคนที่รู้จักประวัติศาสตร์สังคมนิยม
คงรู้ดีว่า ภารดรภาพจุมพิต หมายถึงอะไร ไม่บอกนะคะ ไปหาชมภาพกันเอง
ด้านหลังของก�ำแพง หรือจะเรียกว่า ฝั่งด้านที่อยู่ตะวันตกก็ได้ ก็มภี าพวาดเช่นกัน แต่ลวดลาย
มองเผิน ๆ ก็จะไม่ต่างจากภาพกราฟิตที ี่เห็นทั่วไป และหากเดินจนเมื่อยล้า ริมแม่น�้ำชเปรตอน
ต้น ๆ ของก�ำแพง ก็มสี วนหย่อมให้พักผ่อน
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East Side Gallery ในบทบาทหน้าที่ของกาแลรีกลางแจ้ง ที่แสดงงานศิลป์ ที่สะท้อนให้เห็น
พัฒนาการทางการเมืองของเยอรมนี โดยเฉพาะแบร์ลิน แม้นจะเป็นอนุสรณ์สถานของก�ำแพงที่
กีดกัน้ เสรีภาพ สิ่งที่สะท้อนออกมาให้ความรู้สกึ ที่แตกต่างจากก�ำแพงแบร์ลนิ ที่ Niederkirchnerstraße และ Bernauer Straße ที่แสดงให้เห็นความโหดร้าย เจ็บปวดแบบตรง ๆ ทื่อ ๆ อย่างไร
ก็ตาม ทั้งหมดก็คอื ก�ำแพงแบร์ลิน ที่ตามหา และคงตามไปดูอกี เมื่อมีโอกาส
ข้อมูลประกอบ
• www.eastsidegalleryberlin.de/
• de.wikipedia.org/wiki/East_Side_Gallery
• www.berlin.de/tourismus/insidertipps/17576572339440-mauer-in-berlin-wo-sie-noch-steht.html

D Mag 30 / 05.20 / 45

- exklusiv -

exklusiv

สัมภาษณ์ ษาณฑ์ อุตมโชติ
กลุ่ม un.thai.tled
โดย ดี²

ษาณฑ์ อุตมโชติ เป็น โปรดิวเซอร์ ผู้ก�ำกับภาพยนต์
ช่างภาพ นักเขียน และหัวหน้ากลุ่ม un.thai.tled
ปัจจุบน
ั ศึกษาภาควิชาการภาพยนตร์และวรรณกรรมที่
Freie Universität Berlin ประเทศเยอรมนี

ดี2: ท�ำไมษาณฑ์ถึงสมัครเรียนที่ภาควิชาการภาพยนตร์และ
วรรณกรรมที่ Freie Universität Berlin? ท�ำไมถึงเลือกประเทศ
เยอรมนีเป็นที่สถานที่เรียนต่อ?
ษาณฑ์: ผมมีความฝันอยากเรียน อยากท�ำงานด้านภาพยนตร์มา
เป็นเวลานานแล้วฮะ ตอนนัน้ มีโอกาสอยากมาเรียนทีย่ โุ รป เลยเลือก
ประเทศเยอรมนี เพราะชอบความท้าทาย อยากเรียนภาษาที่สาม
เบอร์ลนิ ค่าครองชีพถูก และเป็นเมืองทีม่ กี ารแข่งขันน้อยกว่าถ้าเทียบ
กับลอนดอน หรือนิวยอร์ค มาถึงก็โดนปฏิเสธจากโรงเรียนภาพยนตร์
(Filmhochschule) ทีส่ มัครไปทุกที่ เป็นอย่างนีอ้ ยู่ประมาณสองปี พอดี
วีซา่ เรียนภาษาก�ำลังจะหมด เลยต้องสมัครอันนี้ เพราะเราอยากเรียน
อะไรก็ได้ท่เี กี่ยวกับภาพยนตร์ ซึ่งแม้ว่า Freie Universität Berlin ไม่
ได้สอนการ “สร้างภาพยนตร์” แต่เป็นโปรแกรมสายวิชาการล้วน ๆ
ก็เป็นช่วงเวลาที่ได้พัฒนาทักษะการเขียน การพูด การคิดวิเคราะห์
แบบนักวิชาการ และเรียนรู้มรดกของภาพยนตร์โลก (World Cinema)
ที่เป็นอะไรที่น่าทึ่งมากฮะ
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ดี2: ผลงานในช่วงที่เรียนในประเทศเยอรมนีมีอะไรบ้าง?
ษาณฑ์: ด้วยความที่วงการอินดี้ในเบอร์ลนิ ค่อนข้างเปิดกว้าง เพราะเม็ดเงินไม่ได้เป็นปัจจัย
หลัก คนส่วนมากไม่ได้มเี งินจ้างเยอะ แต่กเ็ ท่ากับ มีพนื้ ทีใ่ ห้สร้างสรรค์มากขึน้ เลยได้มโี อกาส
ออกกองถ่ายภาพยนตร์ วีดีโอเล็ก ๆ บ้าง ล่าสุดก็คืองานวีดีโอ “I am not your mother” ที่
จัดแสดงที่ International Film Festival Rotterdam 2020 ส่วนหนึ่งของชุดโปรแกรม “Sacred
beings” ของพี่ดารุณี (ดารุณี เทิดทูนทวีเดช) ที่พูดถึงเพศวิถีดั้งเดิมในเอเชีย ที่มมี าก่อนการ
รุกรานของชาติอาณานิคม นอกจากนี้ก็มมี ิวสิควีดีโอให้ช่างภาพ Eily Thams นักดนตรีอย่าง
Erik Leuthäuser Coco Elane กลุ่ม Soydivision Alex’s Hand ฯลฯ และก็ Video Content ให้
กลุ่ม un.thai.tled เอง ส่วนผมตอนนี้หันมาจับงานอีเวนต์มากขึ้น ท�ำหน้าที่บริหาร จัดการ ที่
ส่วนมากเป็นของ un.thai.tled และก็กำ� ลังค้นคว้าเรือ่ งดนตรี และจินตนาการในฐานะสือ่ บ�ำบัด
ทางจิต ในกลุ่มคนเควียร์และผิวสี (Queer BIPOC)Minvelec tiberum ipis eos molupta ium
eum et quos alique litaestia nimus, est,
ดี2: แรงบันดาลใจในการสร้างผลงานต่าง ๆ ของษาณฑ์ได้มาจากไหนบ้าง?
ษาณฑ์: งานที่ผ่าน ๆ มาไม่ใช่เป็นงานส่วนตัว ส่วนมากจะมาจากลูกค้า ภัณฑารักษ์ (Kurator) ให้ไอเดียมา แล้วผมท�ำตามที่เขาวางแผน ผมเน้นคุยกับเขา พยายามขุดลึก ๆ ว่า เขาชอบ
อะไรกันแน่ ที่ไม่ได้ยดึ ติดกับเปลือก “คูลล์” “สวยเก๋” แต่เน้นตัวตน ปรัชญาชีวติ การมองโลก
ของเขา นอกจากนีผ้ มก็ชอบอ่าน อ่านบทความแนววิเคราะห์ พยายามจับการเมืองเชิงวิพากษ์
ความคิดหลังอาณานิคม สตรีนยิ ม สังคมศาสตร์เชิงวัตถุและงานวิจยั ทางการเมือง หลายครัง้
ผมเริม่ ต้นจากความรู้สกึ โกรธ เหนือ่ ยกับระบบโครงสร้างทีพ่ วกเราเผชิญอยู่ตอนนี้ ไม่ว่า เรือ่ ง
แรงกดดันในฐานะคนต่างชาติ ความไม่เท่าเทียมทางสิทธิ เสียงที่พูดไปแล้วไม่มใี ครฟัง เรื่อง
ที่คนไม่นยิ มพูดถึง (Social Stigmas) ฯลฯ
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ดี2: มีการเตรียมตัวและเตรียมงานอย่างไรส�ำหรับการสร้างงานแต่ละครั้ง ทั้ง
งานภาพยนต์ ถ่ายรูปภาพ และงานเขียน process story อย่างไรบ้าง?
ษาณฑ์: ก็เริ่มต้นด้วยการคุยกับคนที่รับผิดชอบ เช่น ลูกค้า ภัณฑารักษ์ หัวหน้า
โปรดิวเซอร์ ฯลฯ คุยแบบเปิดใจกันลึก ๆ ว่า ใจจริง ๆ อยากได้อะไร ผมไม่ชอบอะไร
ที่คูลเกินไป เจ๋งเกินไป ผมชอบอะไรสด ๆ จริง ๆ จัง ๆ จากนั้นก็พยายามอ่าน คิด
วิเคราะห์ให้ได้มากที่สุด สร้าง Mind map มองหาข้อขัดแย้งระหว่างประเด็นต่าง ๆ
ข้อขัดแย้งเหล่านี้จะจุดให้เกิดเรื่องราว ซึ่งต่อมาก็จะกลายเป็น Storyboard สเก็ตช์
ออกแบบว่า แต่ละช็อตเป็นยังไง และวางแผนกองถ่าย ก่อนวันจริงก็นั่งสมาธินดิ นึง
ตัง้ สติบันทึกลงในใจว่า อะไรคือสิ่งที่ส�ำคัญ ต้องท�ำอะไรบ้างตามล�ำดับในวันจริง พอ
ถึงเวลาถ่ายท�ำก็ลงมือ แก้ปัญหาเฉพาะหน้า หลังสุดอีกทีก็คือการตัดต่อ อันนี้ก็เป็น
เรือ่ งของประสบการณ์ ทัง้ จากการท�ำงานและดูเทคนิคการตัดต่อจากหนังหรือวีดโี อ
เรื่องอื่น ๆ และสัญชาตญาณ ผมพยายามไม่ลอกเลียนคนอื่น ไม่ใช่แค่งาน แต่รวม
ถึงแนวทางการท�ำงานด้วย ผมคิดว่า ระบบการท�ำงานแบบ Hollywood ที่มองคนใน
ฐานะเครือ่ งจักร “นีค่ อื งานของเธอ นัน่ ไม่ใช่งานของเธอ” หรือการท�ำงานแบบองค์กร
ใหญ่ ๆ เป็นอะไรที่ลดทอนความเป็นคน ผมมองว่า ทุกคนมีคุณค่า มีสิ่งที่น่าค้นหา
เราไม่สามารถเดินเข้าไปและอาศัยแพตเทิร์นการท�ำงานแบบเดิม ๆ กับทุกคนได้
เพราะมนุษย์ทุกคนต่างกัน
ดี2: ความคิดเห็นของษาณฑ์เกี่ยวกับค�ำว่า เสรีภาพในการออกความคิด
(Meinungsfreiheit) ในฐานะศิลปิน?
ษาณฑ์: แน่นอนว่า ผมสนับสนุนสิ่งนีจ้ ริง ๆ อย่างไม่มเี งื่อนไข อย่างไรก็ตาม เราต้อง
แยกให้ออกระหว่างความคิดเห็นส่วนตัว (Persönlich) กับความคิดเห็นบนฐานความ
จริง (Tatsächlich/Faktuell) แม้ว่าสองสิ่งนี้ในหลาย ๆ กรณี มันแยกไม่ออก แต่มันก็
ดีกว่าที่เราพยายาม เพราะในฐานะบุคคลสาธารณะ หรือใช้สื่อสาธารณะเอง ที่การ
แสดง ”ความคิดเห็น” เป็นอะไรที่ง่ายมาก ต้องค�ำนึงถึงว่า ข้อความที่เราแสดงออก
ไป นอกจากอาจจะเป็นเครื่องมือที่ใช้เล่นงานตัวพวกเราเองได้แล้ว ยังอาจท�ำให้เกิด
การเข้าใจผิดพลาด ผลกระทบตัวนี้มันใหญ่เกินกว่าจะรับผิดชอบได้ อาจจะน�ำไปสู่
เหตุการณ์บานปลาย กรณีชัด ๆ เช่น ก�ำแพงเบอร์ลิน หรือเวลาเข้าไปในสังคมบริบท
อื่น ๆ ที่ไม่ได้ให้ความส�ำคัญกับสิทธิพื้นฐาน หรือสถานการณ์เรื่องโคโรนาทุกวันนี้ ที่
เต็มไปด้วยข้อมูลปลอม ๆ หรือกึ่งจริง เพราะศิลปินเองก็คือมนุษย์คนหนึ่งที่ต้อง
วิเคราะห์ วิจารณ์ แยกแยะ และรับผิดชอบให้เป็น ในขณะเดียวกันกฏหมายก็ต้อง
ปกป้องด้วย
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ดี2: เชื่อว่าทุกคนมี “Multitalent” อยู่ในตัวเองหรือไม่?
ษาณฑ์: ปัญหาของค�ำว่า “Talent” นี้คือ มันถูกผูกอยู่กับมาตรฐาน ง่าย ๆ แม้กระทั่ง
Pen-spinning (กีฬาการปั่นปากกา) ก็ยังมี World Championship ของมัน แล้วก็เกิดแรง
กดดันเวลาทีเ่ ราต้องเปรียบเทียบกับคนอืน่ โดยทีล่ มื คิดว่าแต่ละคนก็มาจากพืน้ ฐานบริบท
ต่างกัน บางคนไม่มเี วลาซ้อม ไม่มเี งินซื้อ ก็เลยท�ำไม่ได้ดกี ว่าอีกคน สมัยวัยรุ่นผมอยาก
เป็นนักเขียนเรื่องสั้น ก็พยายามส่งไปตามที่ต่าง ๆ แต่ก็ไม่ได้ตีพิมพ์ ตอนมาเยอรมนีก็
สมัครเรียนภาพยนตร์ แล้วก็ไม่ติด สรุปคือ ผมไม่เก่ง talentlos หรือยังไง ผมเลยอยาก
ให้หนั มาใช้คำ� ว่า “ความสามารถ” เพราะผมเชือ่ ว่า ทุกคนมีความสามารถอยู่ในตัว เพราะ
มันแปลว่า “คุณท�ำได้” และท�ำได้ไม่เหมือนกัน แล้วแต่ละคนก็มรี ะดับความอยากท�ำต่าง
กัน นักว่ายน�้ำระดับนานาชาติที่เล่นเปียโนแจ๊สได้ ก็เพราะเขาอยากว่ายน�้ำระดับ
เหรียญทองนานาชาติ ในขณะที่ก็พอใจกับการเล่นเปียโนให้เพื่อนและคน
รักที่บ้านฟัง แบบนี้ทุกคนท�ำได้ และควรท�ำ พวกเราเป็นเด็กรุ่นใหม่
ที่มีโอกาสมากมายในชีวิต ได้เรียนรู้ ลองท�ำ ฉะนัน้ จงท�ำ ส่วนได้
ดีไม่ดี ระดับใหญ่โตแค่ไหน เป็นเรื่องของเวลาและมาตรฐานว่า
เราใช้มาตรฐานไหนในการวัดว่า สิ่งนี้ดี สิ่งนั้นไม่ดี ส่วนตัวผม
เองมองว่า “ใคร ๆ ก็ท�ำได้ แต่ท�ำอย่างไร และท�ำเพื่ออะไร”
มากกว่า
ดี2: un.thai.tled คือใคร?
ษาณฑ์: เป็นองค์กรเล็ก ๆ อนาคตผมจะท�ำให้มันเป็น Kulturverein ที่อยากจะรวมคนไทย รวมถึงลูกผสม และคนไทยที่อาจจะ
ไม่ชอบค�ำว่า “คนไทย” สักเท่าไหร่ สายครีเอทีฟหรือวิชาการ (Critical
Thinking) ให้มาท�ำงานร่วมกัน พวกเรา ผมกับเพื่อนอีกประมาณสี่ห้าคน เริ่ม
ต้นโปรเจกต์นตี้ งั้ แต่ปี 2019 และพยายามผลักอีเวนต์แนว Multidisciplinary / Multimedia
ออกมา เช่น ปีทแี่ ล้ว พวกเรามีคอนเสิร์ตพร้อมงานศิลปะเล็ก ๆ อารมณ์ Collective Launch
และได้เริ่มต้นเทศกาลภาพยนตร์ไทยที่เบอร์ลิน ที่ปีนี้ก็จะมาอีกในรูป Un.thai.tled Film
Festival Berlin เพื่อเป็นวาระให้คนจากหลายสาขาได้มารวมพลังกัน ในขณะเดียวกันก็ได้
วิจารณ์ แสดงจุดยืนทางการเมือง โดยเฉพาะเรือ่ งการเมืองของคนผิวสี (People of colour)
ซึ่งเป็นประเด็นส�ำคัญของสังคมเยอรมันในขณะนี้

D Mag 30 / 05.20 / 49

- exklusiv -

ดี2: อะไรที่เป็นแรงบันดาลใจให้กลุ่ม un.thai.tled จัดนิทรรศการ“เบื้องหลังครัว เรื่องราว
ของไทยปาร์ค” (Jenseits der Küche, Geschichten aus dem Thai-Park)?
ษาณฑ์: ทุกอย่างเริ่มต้นจากงานปริญญาโทของพี่ริด (อิทธิฤทธิ์ หทัยรัตนา) ที่เป็นรูปสเก็ตช์ รูป
ร้านต่าง ๆ ในไทยปาร์ค ประมาณยี่สิบร้าน ซึ่งตั้งอยู่บนโต๊ะพับเล็ก ๆ บนพื้น ในนิทรรรศการพ
วกเรา และหนังสือที่เกิดจากการค้นคว้าหาข้อมูลจ�ำนวนมาก เขาอยากพัฒนาต่อยอดเป็น
นิทรรศการ ก็เลยมีทมี รุ่นแรก (พีณ
่ ฐั พีเ่ นตร โรสาลียา) เข้ามาค้นคว้าเรือ่ งไทยปาร์คต่อ จนกระทัง่
พิพิธภัณฑ์เขต (Bezirksmuseum Charlottenburg-Wilmersdorf) เขาสนใจ ติดต่อให้ทุกคนไปท�ำ
Workshop เพื่อเขาจะเป็นเจ้าภาพด้านสถานที่ให้ สุดท้ายเขาก็เลือกผมเป็นภัณฑารักษ์ (Kurator)
เอาไว้ช่วยบริหาร ช่วยประสานงานระหว่างพิพธิ ภัณฑ์กบั ศิลปิน มันเลยตกมาเป็นงานของ un.thai.
tled เพราะผมดูแลกลุ่มนีอ้ ยู่
มันก็เป็นวาระโอกาสที่ดี
แม้แต่กับตัวผมเองในการ
ท�ำความ “เข้าใจ” ความเป็น
คนไทยย้ายถิน่ ให้มากขึน้ ทัง้
ในการเข้าใจไทยปาร์คและ
เข้าใจตัวผมเองด้วย ส�ำหรับ
ผมค�ำว่า “คนไทยพลัดถิ่น”
ใช้อธิบายปรากฏการณ์นไี้ ด้
ดีกว่าค�ำว่า “คนไทย” เพราะ
คนไทยทีน่ เี่ องก็ไม่ใช่แค่ “คน
ไทย” เขาคือคนทีเ่ กิดทีเ่ มือง
ไทย แต่ได้ซึมซับสิ่งต่าง ๆ
แม้กระทั่งวัฒนธรรมพุทธ
อีสาน ลาว กัมพูชา จนกระทั่งเยอรมัน ยุโรป คริสเตียน และกลายเป็นลูกผสมของทุกสิ่งทุกอย่าง
ผมมองเห็นไทยปาร์คไม่ใช่แค่ “สวนของคนไทย” แต่คือ “สวนของคนย้ายถิ่น” ที่เต็มไปด้วยเรื่อง
ราวที่น่าสนใจ ประวัติศาสตร์และปมขัดแย้ง ที่คนภายนอกไม่รู้หรือไม่สามารถเข้าถึง ทั้งเรื่อง
ภาษาและการยึดติดกับค�ำว่า “อาหารอร่อยและถูก” ศิลปินที่มาร่วมแสดงงานทุกคนต่างเป็น
ผลผลิตของการย้ายถิ่น ทั้งนี้ ในนิทรรศการนี้พวกเราไม่ได้ให้มุมมองของคนใน (Insider)แต่เป็น
ของศิลปิน นักวิจัยที่พูดภาษาไทย เติบโตในวัฒนธรรมไทย และอาจจะเข้าใจชุมชนไทยปาร์ค ได้
มากกว่าศิลปิน นักวิจัยชาติอ่นื เช่น คนเยอรมันผิวขาว
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ดี2: เรื่องดี ๆ ในต่างแดนที่อยากเล่า?
ษาณฑ์: จะต่อจากเรื่องข้างบนก็ได้ จริง ๆ ผมเองก็มีปัญหากับการเป็น “คนไทย” มาตัง้ แต่แรก ย้ายมา
ปีแรกไม่ได้พูดภาษาไทยเลย เพราะจะเอาภาษาเยอรมันให้แข็ง ให้คล่อง มีช่วงหนึ่งเจอเพื่อนคนไทยแล้ว
พูดภาษาไทยไม่ออก ไม่คล่องเหมือนแต่ก่อน เรื่องเขียนยิ่งแย่ใหญ่ จนกระทั่งผมค่อย ๆ ได้เจอเพื่อนคน
ผิวสี ที่เป็นศิลปินหรือนักกิจกรรมสังคม (Aktivisten)
ทีท่ ำ� ให้ผมเข้าใจว่า การรักและภูมใิ จในวัฒนธรรมของ
ตัวเอง ไม่ได้ท�ำให้เราเป็นชาตินิยม ไม่ได้ทำ� ให้เราล้า
หลัง ถ้าเราภูมิใจกับสิ่งดี ๆ ภูมิใจกับการเป็นคนต่าง
ชาติ คนย้ายถิ่น ที่อาจจะไม่มีวันพูดภาษาเยอรมันได้
เหมือนภาษาแม่ แต่กม็ ภี มู หิ ลังชีวติ ทีแ่ น่นและล�้ำลึก ไม่
แพ้คนอื่น ๆ ถ้าใครสนใจ แนะน�ำให้อ่านเรื่อง “Social
Capital and Cultural Capital” ในขณะเดียวกัน เราก็
ต้องรู้จักพัฒนา ดัดแปลง รู้ว่า โลกเปลี่ยนไปอย่างไร
เพือ่ วางตัวทางการเมืองให้ถกู และพัฒนาสิง่ ทีเ่ ราท�ำได้
ให้ได้ดีขึ้น ตอบสนองกับความต้องการในสังคมและ
ความต้องการของตัวเองได้มากขึ้น โปรเจกต์ un.thai.tled นี้เองที่ท�ำให้ผมค่อย ๆ ยอมรับการที่ได้เกิดใน
เมืองไทย ขณะเดียวกันก็ค่อย ๆ พัฒนา ยกระดับ วิเคราะห์วจิ ารณ์ ความเป็นไทยไปในตัว บอกได้ว่า มา
ถึงจุดนี้ได้ก็เพราะการวิ่งหนีออกจาก Comfort Zone ที่เมืองไทย มันท�ำให้เราเห็นโลก Global กว้างกว่า
และเห็นเมืองไทยในมุมที่ลึกและเป็นส่วนตัวมากขึ้น

นิทรรศการ “เบือ้ งหลังครัว เรือ่ งราวของไทยปาร์ค”
(Jenseits der Küche, Geschichten aus dem ThaiPark) จัดแสดง ณ Museum Charlottenburg-Wilmersdorf in der Villa Oppenheim (Bezirksmuseum
Charlottenburg-Wilmersdorf), Schloßstr. 55 /
Otto-Grüneberge-Weg, 14059 Berlin ตั้งแต่วันที่ 10
มีนาคม-5 กรกฎาคม 2563
ดูรายละเอียดได้ท่ี www.villa-oppenheim-berlin.de
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แล้วก็ถึงเวลาที่จะลากัน
นิตยสารดี เกิดขึน้ มาด้วยความเห็นพ้องต้องกันของกลุ่มคนไทยในเยอรมนีกลุ่มเล็ก ๆ ที่ต้องการผลิตสื่อเชิงคุณภาพ น�ำ
เสนออาหารสมอง ทั้งสาระ บันเทิง และสิ่งละอันพันละน้อย ที่คาดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน หลากเพศหลายวัยใน
เยอรมนี
นิตยสารดี หรือ D-magazin เปิดตัวฉบับปฐมฤกษ์ โดยถือเอาฤกษ์ดีวันปีใหม่ของไทย คือ วันสงกรานต์ ปี 2010 (พ.ศ.
2553) เป็นวันเปิดตัวนิตยสาร 5 ปี ต่อมา คณะท�ำงานถือเอาฤกษ์วันสิ้นสุดปี 2014 (พ.ศ. 2557) เป็นการอ�ำลาจากรูป
แบบที่เคยพิมพ์เป็นเล่ม รวมทัง้ สิ้น 20 ฉบับ
3 ปีต่อมา (ปี 2017 พ.ศ. 2560) นิตยสารดี กลับมาอีกครัง้ ในรูปแบบนิตยสารออนไลน์ และในปีนี้ 2020 (พ.ศ. 2563)
คณะท�ำงานเห็นพ้องกันว่า ควรที่จะปิดตัว นิตยสารดี อย่างถาวร ส่วนหนึ่ง อาจด้วยว่า คณะท�ำงานมาถึงจุดอิ่มตัวของ
การผลิตนิตยสารดี อีกประการหนึ่ง ด้วยสถานการณ์ท่เี ปลี่ยนไป รูปแบบนิตยสาร อาจจะไม่ตอบสนองกับความต้องการ
บริโภคข้อมูล ที่ผันเปลี่ยนอย่างรวดเร็วในโลกดิจิดอลปัจจุบัน ฉบับนี้ ฉบับที่ 30/ 2020 จึงเป็นฉบับสุดท้ายของนิตยสารดี
อย่างไรก็ตาม แม้นว่าในวันนี้ นิตยสารดี จะปิดตัวลง แต่คณะท�ำงานซึง่ ก็คอื ส่วนหนึง่ ของสมาคมเครือข่ายคนไทยในต่าง
แดน ประเทศเยอรมนี และสวิตเซอร์แลนด์ เห็นว่า การน�ำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ส�ำหรับการด�ำรงชีวติ ในต่างประเทศ
ของคนไทย การสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับคนไทยในต่างประเทศ ยังคงมีความส�ำคัญ และเป็นเรื่องจ�ำเป็น คณะท�ำงานจึง
จะสานต่อเจตนารมย์ และจะยังคงท�ำหน้าที่ผลิตสื่อคุณภาพ เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับชุมชน และคน
ไทยในต่างประเทศ ในรูปแบบต่าง ๆ ณ วันนี้ที่คณะท�ำงานคิดไว้ คือในรูปแบบ
• คู่มือต่าง ๆ
• E-bookรวมเล่มบทความของนักเขียนประจ�ำนิตยสารดี
• คลังข้อมูลงานเขียนของสมาคมเครือข่ายคนไทยในต่างแดน ประเทศเยอรมนี และสวิตเซอร์แลนด์
• คลังข้อมูลเกี่ยวกับงานเพื่อการพัฒนาศักยภาพคนไทยในต่างประเทศ
แม้นว่า นิตยสารดี จะปิดตัวลงแล้ว แต่เว็ปไซต์ของนิตยสารดี จะยังคงอยู่ ปรับเป็นแหล่งรวบรวมผลงานต่าง ๆ ดังกล่าว
ข้างต้น ให้เป็นเสมือนห้องเรียนรู้ ท�ำความเข้าใจเกี่ยวกับคนไทยในต่างประเทศ รวมทั้งยังรวบรวมนิตยสารดี ทุกฉบับไว้ให้
ผู้สนใจได้เข้ามาอ่าน
คณะท�ำงาน นิตยสารดี ขอขอบคุณผู้อ่านทุกท่านที่ให้ความสนใจตลอดมา และหวังว่า ทุกท่านจะติดตามการท�ำงาน
และให้ความสนใจต่อผลงานของคณะท�ำงานในอนาคต ใน www.d.magazine.de และ www.n-t-overseas.de
พัทยา เรือนแก้ว
ในนามคณะท�ำงานนิตยสารดี
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