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บก. บอกกล่าว
สวัสดีค่ะท่านผู้อ่านนิตยสารดี
นิตยสารดีฉบับนี้ เป็นฉบับที่ 1 ของปี 2018 เป็นฉบับที่
23/2018 เมื่อนับเรียงเล่มตัง้ แต่เริ่มผลิตเมื่อปี 2010 หรือ
นับเป็นฉบับที่ 3 ของ นิตยสารดีออนไลน์ ฉบับที่แล้วนัน้
มาพร้อมกับลมหนาว และเทศกาลที่หลาย ๆ คนรอคอย
ฉบับนีล้ มหนาวก็ยงั ไม่ได้จากไปไหนนะคะ และตอนทีเ่ ขียน
ต้นฉบับนีก้ ด็ เู หมือนว่า อาจจะหนาวมากกว่าด้วยซ�ำ้ ฉบับ
นีม้ กี �ำหนดเผยแพร่ต้นเดือนมีนาคม เมือ่ ดูตามปฏิทนิ แล้ว
สัปดาห์ที่สามของเดือนมีนาคมจะถือเป็นช่วงเริ่มต้นของ
ฤดูใบไม้ผลิ และปลายเดือนก็จะต้องหมุนนาฬิกาให้เร็วขึน้
อีกหนึ่งชั่วโมง เพื่อเปลี่ยนเวลาเป็นเวลาหน้าร้อน ฉบับนี้
ก็เลยถือว่า เป็นฉบับต้อนรับฤดูใบไม้ ที่ดอกไม้ต่าง ๆ จะ
เริ่มชูช่อ แข่งกันเบ่งบาน และช่วงเวลากลางวันที่ยาวขึ้น
เรื่อย ๆ
เราให้หัวข้อของ นิตยสารดี ฉบับนี้ว่า D-Komm ว่าด้วย
ประเด็น การสื่อสาร ซึ่งในชีวิตคู่ โดยเฉพาะส�ำหรับเรา ๆ
ท่าน ๆ ที่มีคู่ซึ่งเติบโตในวัฒนธรรมที่ต่างจากเรา การ
สือ่ สารให้เข้าอกเข้าใจกันเป็นสิง่ ทีจ่ ำ� เป็น เพราะคนเรามัก
จะคิดจะท�ำตามความเชื่อตามวัฒนธรรมที่ตนเองเติบโต
วิธีการสื่อสารเบื้องต้นแบบง่าย ๆ ที่ใช้ได้ผลอย่างดีก็คง
ไม่พ้น “การพูด” ดังที่ปาท่องโก๋ เขียนเล่าประสบการณ์
ตรงของเธอไว้ใน “มีอะไรพูดคุยกันได้นะ” ว่าด้วยการ
สื่อสารท�ำความเข้าใจในครอบครัว เมื่อพูดถึงการสือ่ สาร
สิ่งหนึ่งที่จะไม่พูดถึงคงจะไม่ได้ในปัจจุบันก็คือ โซเชียลมี
เดีย หรือ สื่อไร้สายทั้งหลายทั้งปวง ที่นอกจากจะเป็น
ประโยชน์แล้ว ก็มีโทษได้เช่นเดียวกัน โดยเฉพาะเมื่อผู้ที่
เสพยังมีวุฒภิ าวะน้อย ยังไม่สามารถพิจารณาถึงข้อดีข้อ
เสีย เรื่องจริงเรื่องเท็จ โยทะกาจึงจับประเด็น โซเชียลมี
เดียกับเด็ก มาชวนให้พ่อแม่ทบทวนข้อดีข้อด้อยของสือ่ ไร้
สาย ก่อนการตัดสินใจมอบให้ลูก ๆ อีกสิ่งหนึ่งที่จัดอยู่ใน
หมวด การสื่อสาร ก็คอื ภาษา ซึ่งอาจจัดให้เป็นเครื่องมือ
ที่ใช้ในการสื่อสารอย่างหนึ่งก็ได้ และคนที่มีความรู้ด้าน
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ภาษาดีก็อาจจะได้เคยท�ำหน้าที่ “ผู้สื่อภาษา” หรือท�ำ
หน้าที่แปลให้กับผู้ท่มี ีความรู้ภาษาไม่ดพี อ เกิด การล่าม
และผู้แปล มาฟัง (อ่าน) ประสบการณ์ของล่าม และผู้แปล
ชาวไทยในเยอรมนีและสวิตเซอร์แลนด์กันค่ะว่า การจะ
เป็นล่าม และนักแปลนัน้ เริม่ ต้นอย่างไร มีอะไรทีค่ วรรู้บ้าง
ต่อด้วยภาษากันอีกนิด ใครเคยสังเกตบ้างไหมคะว่า ใน
ประเทศต่าง ๆ จะมีภาษาทีใ่ ช้แตกต่างกันในแต่ละภูมภิ าค
บางครัง้ ในสถานการณ์ทตี่ ่างกันการใช้ภาษาก็อาจต่างไป
ด้วย อันอาจท�ำให้เห็นระดับของภาษา ความแตกต่างเหล่า
นี้เกิดจาก การแปรของภาษา (language variation) บก.ก็
เพิง่ ทราบค่ะว่า มีศพั ท์คำ� นีด้ ้วย อยากรู้ว่า คืออะไรเปิดไป
อ่านกันเลยค่ะ
ในฉบับนี้ท่เี พิ่มขึ้นมาคือบทความภาษาเยอรมัน บอกเล่า
เรื่องราวของต�ำนานจักรยานคลาสิค ก็ถอื เป็นการเริ่มต้น
ส�ำหรับนักเขียนทีถ่ นัดภาษาเยอรมันทีจ่ ะมาบอกเล่าเรือ่ ง
ราวในทัศนะของคนที่เติบโตในวัฒนธรรมที่เราคนไทยมา
อาศัยอยู่ และแน่นอนทีข่ าดไม่ได้ในนิตยสารดีกค็ อื คอลัมน์
กฎหมาย เนือ่ งจากฉบับนีเ้ กีย่ วกับ การสือ่ สาร และ ภาษา
ก็เลยขอแนะน�ำมาตรการเสริมสร้างความรู้ภาษาเยอรมัน
ส�ำหรับการงานอาชีพ ซึง่ เป็นมาตรการของรัฐบาลเยอรมัน
ที่ต้องการส่งเสริมให้คนต่างชาติเรียนรู้ภาษาเยอรมัน ให้
มีความรู้ในระดับที่สามารถหางานท�ำได้ ก็อยากเชิญชวน
คนไทยเราไปขอรับการสนับสนุนกันนะคะ ส�ำหรับกฎหมาย
ในสวิตเซอร์แลนด์ ฉบับนีก้ ย็ งั เป็นกฎหมายครอบครัวของ
สวิส คราวนีม้ าคุยกันเรื่องเงิน ๆ ทอง ๆ ทรัพย์สนิ ระหว่าง
สามีภรรยาค่ะ ดิฉันก็หวังเช่นฉบับก่อนว่า นิตยสารดี จะ
สามารถน�ำสิง่ ดี ๆ มาให้ผ้อู ่านเช่นเคย และแน่นอนค่ะ หาก
ท่านมีค�ำแนะน�ำใด ๆ กองบก.ยินดีน้อมรับด้วยความยินดี
พัทยา เรือนแก้ว
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CARL STUMPF:
ผู้สร้างต�ำนานการบันทึกเพลงสยาม
ครั้งประวัติศาสตร์ในเยอรมนี
โดย สุเมธัส เอี่ยมบางยุง

Carl Stumpf
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ปาร์คฟรีดโฮฟ ลิคแทร์เฟลเดอ (Parkfriedhof Lichterfelde) ร่มรื่นไปด้วย
แมกไม้นานาพันธุ์ เงียบสงบ มีเพียง
เสียงใบไม้ทกี่ ำ� ลังลูล่ ม แทรกด้วยเสียง
นกน้อยใหญ่เป็นระยะ ๆ บรรยากาศ
ไม่ได้ตา่ งจากในสวนสาธารณะแต่อย่าง
ใด แต่ทนี่ คี่ อื สุสานทีม่ ลี กั ษณะเป็นสวน
ป่า ตั้งอยู่ไม่ไกลจากใจกลางเมือง
เบอร์ลินมากนัก เมื่อเข้ามาในสวนป่า
แห่งนี้ เหมือนก�ำลังหลุดออกจากโลก
อันวุ่นวายของเมืองหลวง แน่นอนว่า
ผู้เขียนไม่ได้มีญาติที่ถูกฝังไว้ในสุสาน
แห่งนี้ การมาที่นี่ครั้งนี้ ผู้เขียนมีจุด
ประสงค์เพือ่ แสดงความคารพต่อ คาร์ล
ชตุมฟ์ (Carl Stumpf) บุคคลที่อาจจะ
ไม่เป็นทีร่ จู้ กั ในหมูค่ นไทยเท่าใดนัก แต่
มีความส�ำคัญทั้งต่อประวัติศาสตร์
ไทย-เยอรมัน และต่อการศึกษาด้าน
ดนตรีไทย

- ทั่วไป -

มาท�ำความรู้จักกับบุรุษท่านนี้กันหน่อย
คาร์ล ชตุมฟ์ (Carl Stumpf) มีชวี ติ อยู่ระหว่างคริสต์ศกั ราช
1848 – 1936 ถือได้ว่า เป็นนักปรัชญา นักจิตวิทยา และเป็น
ผู้ที่บุกเบิกการศึกษาจิตวิทยาการดนตรี และมานุษยวิทยา
การดนตรีที่ส�ำคัญของเยอรมนี เกิดเมื่อวันที่ 21 เมษายน
ค.ศ.1848 ณ เมือง Wiesentheid เมืองเล็ก ๆ ในแคว้นบาวาเรีย
เป็นบุตรคนที่ 3 จากทั้งหมด 7 คน ของนาย Eugen Stumpf
หัวหน้าแพทย์ที่ปรึกษาแห่งศาลแห่งรัฐ (Landsgerichtsarzt)
กับนาง Marie Adelmann ครอบครัวชตุมฟ์ จัดเป็นชนชั้น
กลางที่ใฝ่เรียน ประกอบอาชีพแพทย์ ทนายความ และนัก
ประวัตศิ าสตร์ ซึ่งเป็นอาชีพประจ�ำตระกูลของพ่อแม่ คาร์ล
ชตุมฟ์ จึงได้รับการศึกษาที่ดี
อย่างไรก็ดี เมื่อเข้าเรียนในโรงเรียนมัธยมในช่วงปี 1859
-1863 ชตุมฟ์ เลือกเรียนในสิ่งที่แตกต่างจากเส้นทางอาชีพ
ของคนในตระกูล ด้วยการเลือกเรียนวิชาดนตรี และการ
ประพันธ์ พ่วงด้วยปรัชญาพลาโต (Plato) แสดงให้เห็นความ
เป็นตัวของตัวเองอย่างเห็นได้ชัด ยิ่งไปกว่านั้นเมื่อเขาเข้า
ศึกษาในมหาวิทยาลัยเวือร์ซบวร์ก (Universität Würzburg)
เขาเลือกเรียนวิชาปรัชญา และจิตวิทยา และได้ดษุ ฎีบณ
ั ฑิต
ด้านปรัชญาจาก มหาวิทยาลัย เกิททิงเก็น (Universität
Göttingen) ในปี 1868 และเริ่มการศึกษาวิจัยหลังปริญญา
เอก (Habilitation เป็นการสอบทางวิชาการระดับสูงสุด ใน
มหาวิทยาลัยทีจ่ ะท�ำให้มคี ณ
ุ สมบัตทิ จี่ ะสอนในมหาวิทยาลัย
ได้ (Lehrbefähigung)) และได้ Lehrbefähigung ในปี 1870
และเริ่มต้นท�ำงานที่มหาลัยเกิททิงเก็น ในต�ำแหน่งอาจารย์
ภาควิชาปรัชญา ในปี 1873 ด้วยวัยเพียง 25 ปี เขาย้ายกลับ
มาท�ำงานทีม่ หาวิทยาลัยเวือร์ซบวร์ก ในต�ำแหน่งศาสตราจารย์
ด้านปรัชญา

คาร์ล ชตุมฟ์ ย้ายไปท�ำงานในมหาวิทยาลัยหลายแห่ง ในปี
1894 เขาได้รับต�ำแหน่งศาสตราจารย์ และหัวหน้าภาควิชา
ปรัชญา ณ มหาวิทยาลัย ฟรีดริค วิลเฮล์ม( Friedrich-Wilhelms-Universität) ในเบอร์ลิน และได้ท�ำงานอยู่ที่นี่จน
เกษียณในปี 1921 ตลอดช่วงชีวิตการท�ำงานที่ยาวนานกว่า
50 ปี (ตัง้ แต่ปี 1870 – 1921) สตุมฟ์มผี ลงานทางวิชาการ
มากมาย ส่วนใหญ่มักจะเกี่ยงข้องกับจิตวิทยา ช่วงทีท่ �ำงาน
ในเบอร์ลนิ ถือเป็นช่วงชีวติ ที่รุ่งโรจน์มากที่สุด ที่นเี่ ขาได้เริม่
โครงการส�ำคัญ ๆ หลายโครงการ เช่น การจัดท�ำและพิมพ์
วารสาร “Beiträge zur Akustik und Musikwissenschaft”
ในปี 1889 วารสารดังกล่าวถือเป็นปฐมบทของการศึกษา
ด้านมานุษยวิทยาการดนตรี นอกจากนี้ ชตุมฟ์ ยังเป็นผู้ก่อ
ตั้งสถาบันจิตวิทยา (Psychologisches Institut der Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin) ขึ้นที่เบอร์ลินในปี
1900 และด�ำรงต�ำแหน่งเป็นผู้อ�ำนวยการสถาบัน

นายบุศย์ โชคชะตา
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คณะละครนายบุศย์มหินทร์

ภรรยาของชตุมฟ์ ชือ่ Hermine Biedermann เป็นนักดนตรี
และอาจารย์สอนดนตรี นอกจากจะเป็นคู่ชีวิตแล้ว ยังเป็น
คู่หูเล่นดนตรีด้วยกันอีก ชตุมฟ์จะเล่นไวโอลิน ส่วนเธอเล่น
เปียโน ในภายหลัง Elisabeth ลูกสาวของเขาทัง้ สอง ก็ร่วม
เล่นเชลโลประจ�ำวงครอบครัวอีกด้วย เรียกว่า เป็นครอบครัว
ที่มีเสียงดนตรีเป็นพื้นฐานเลยทีเดียว และจากประวัติชีวิต
ของชตุมฟ์ จะเห็นได้ว่า ดนตรีดูน่าจะมีความผูกพันกับชีวิต
ของเขามาก
เมื่อชตุมฟ์ พบ นายบุศย์: โชคชะตา และความบังเอิญ
ที่ท�ำให้เกิดประวัติศาสตร์
ในปี 1900 ชตุมฟ์ ได้เริ่มต้นโครงการจัดเก็บบันทึกข้อมูล
ด้านเสียง หรือ Das Berliner Phonogramm-Archiv โดย
ท�ำงานร่วมกับลูกศิษย์ Erich Hornbostel (1877-1935) ใน
การเก็บบันทึกเสียงดนตรีที่ไม่ใช่ดนตรีตะวันตก ส�ำหรับใช้
เป็นฐานข้อมูลในการศึกษาค้นคว้าถึงลักษณะต่าง ๆ ของ
ดนตรีชาตินนั้ ๆ ตัง้ แต่ตวั เครือ่ งดนตรี บันใดเสียง ระดับเสียง
ฯลฯ ที่น่าสนใจอย่างยิ่งก็คือ เสียงดนตรีไทย (หรือสยามใน
ขณะนั้น) เป็นเสียงดนตรีของชาติท่ไี ม่ใช่ตะวันตก และชาติ
แรกที่ ชตุมฟ์ ท�ำการบันทึกเสียงไว้ และเหตุการณ์การบันทึก
เสียงดังกล่าว ก็เกิดขึ้นในกรุงเบอร์ลนิ ประเทศเยอรมนี
ในปีเดียวกับที่ ชตุมฟ์ เริ่มโครงการจัดเก็บบันทึกข้อมูล
ด้านเสียง คณะละครของเจ้าหมืน่ ไวยวรนารถ (บุศย์ เพ็งกุล)
หรือที่เรียกโดยทั่วไปว่า คณะละครนายบุศย์มหินทร์ ได้เดิน
ทางมาแสดงดนตรีในงานแสดงสินค้านานาชาติ (Exposition
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Universelle 1900) ณ กรุงปารีส และได้เดินทางรอนแรมไป
แสดงในเมืองอืน่ อีกหลายเมือง ได้แก่ โคเปนเฮเกน เวียนนา
เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก อัมสเตอดัม และเบอร์ลนิ เป็นเมืองหนึง่
ที่คณะละครจะมาท�ำการแสดงในครั้งนั้น คณะละครได้รับ
การว่าจ้างให้มาแสดง ณ สวนสัตว์เบอร์ลนิ (Berlin Zoological Gardens)
ในเบอร์ลินสมัยนั้น สยามประเทศ เป็นที่รู้จักน้อยมาก
การแสดงจากประเทศอันห่างไกล ถือเป็นเรื่องแปลก และ
น่าสนใจในเวลาเดียวกัน ดังนัน้ ข่าวคราวการเดินทางมาแสดง
ของคณะละครนายบุศย์ฯ จึงได้รบั ความสนใจจากประชาชน
ชาวเบอร์ลินมากพอสมควร และแน่นอนว่า คาร์ล ชตุมฟ์
คือหนึง่ ในผู้ทมี่ าสังเกตการณ์ และเกิดความสนใจในซุ่มเสียง
ดนตรีสยามอันแปลกหูครั้งนี้ และได้ขอท�ำการบันทึกเสียง
บทเพลงสยามก่อนชาติอื่น ๆ ด้วยประการฉะนี้
บทเพลงทีน่ กั ดนตรีคณะนายบุศย์บรรเลงและได้รบั การบันทึก
เสียงไว้รปู แบบของกระบอกเสียง ประกอบด้วยเพลง ค�ำหอม
ทยอยเขมร และสรรเสริญพระบารมี ปัจจุบันกระบอกเสียง
ดังกล่าวยังเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์ทางชาติพันธุ์ (Ethnologisches Museum Berlin)
หลังจากนั้น 1 ปี (ค.ศ. 1901) ชตุมฟ์ ได้พิมพ์เผยแพร่ผล
การศึกษาเกี่ยวกับดนตรีสยาม ในบทความชื่อ “Tonsystem
und Musik der Siamesen” หรือ “ระบบเสียงและดนตรีของ
ชาวสยาม” กล่าวถึงความเป็นมา ของการศึกษา และลักษณะ
ของนักดนตรี-นาฏศิลป์ชาวสยาม ไว้ดังนี้:

- ทั่วไป -

“แรงบันดาลใจในการศึกษานี้มาจากการแสดงของ
คณะละครชาวสยาม ณ กรุงเบอร์ลนิ ในเดือน
กันยายน ค.ศ.1900 ข้าพเจ้าได้รับอนุญาตจากผู้
จัดการของกลุ่มคือ นายบุศย์มหินทร์ (Bossara
Mahin) ให้ท�ำการศึกษาเครื่องดนตรี และท�ำการ
บันทึกเสียง เขาส่งนักดนตรีที่เก่งที่สุดในวงคนหนึ่งมา
ที่บ้านของข้าพเจ้า....ผู้หญิงร้องและร�ำ ในขณะที่ผู้
ชายแแสดงอยู่เฉพาะในวงดนตรี ชุดเสื้อผ้าของเหล่า
นางละครนัน้ ช่างงดงาม ด้วยสีสันที่แปลกตา และ
การผสมผสานของสีสันอันหลากหลาย การเคลื่อน
ย้ายของเหล่านางร�ำ ช่างประณีตชดช้อย รูปแบบของ
มือที่หลากหลายท่า ที่ต้องใช้ความพยายามในการท�ำ
และเต็มไปด้วยความหมายอันนัน้ ช่างน่าพิศวงเสีย
จริง...”
การบันทึกเสียงครัง้ ประวัตศิ าสตร์นี้ นอกจากจะเป็นเหตุการณ์
บันทึกเสียงเพลงต่างชาติครั้งแรกของเยอรมนี ซึ่งต่อมาได้
กลายเป็นจุดเริ่มต้นของการศึกษาด้านมานุษยวิทยาการ
ดนตรีแล้ว การบันทึกเสียงดนตรีไทยครั้งนั้น ถือเป็นหลัก
ฐานทางประวัติศาสตร์ที่มีความส�ำคัญ และมีคุณค่าทาง
ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างไทย-เยอรมนี อันไม่
สามารถประเมินได้
หากในอดีต ชตุมฟ์ ไม่ทราบเรือ่ งการเดินทางมาแสดงของ
คณะละครนายบุศย์มหินทร์ หรือทราบแต่มิได้สนใจเสียง
ดนตรีไทยอันแปลกประหลาดแล้ว เรื่องราวของคณะละคร
จากสยามที่มาแสดงที่เบอร์ลินก็คงเป็นได้เพียงเรื่องเล่า
มุขปาฐะที่เลื่อนลอย ปราศจากหลักฐานใด ๆ ที่จะยืนยัน
ความถูกต้อง

กระบวนการวิเคราะห์แบบวิทยาศาสตร์มาปรับใช้ในการ
ศึกษาดนตรี จนน�ำมาสูก่ ารศึกษาดนตรีในแบบทีเ่ ป็นวิชาการ
ชตุมฟ์ ท�ำการศึกษาวิเคราะห์ ดนตรีไทย อันเป็นสมบัติทาง
วัฒนธรรมอันล�้ำค่าที่สืบทอดกันมาแต่โบราณจากรุ่นสู่รุ่น
ได้อย่างดีเยีย่ ม จนกลายเป็นต้นแบบการศึกษาดนตรีชาติพนั ธุ์
ในยุคสมัยนั้น คุณูปการเช่นนี้สมควรอย่างยิ่งที่จะได้รับการ
ยกย่องสรรเสริญ
ส่งท้าย
... ก่อนกลับ ผู้เขียนอดไม่ได้ที่จะมองตรงกลับไปยัง
นิวาสสถานสุดท้ายของชตุมฟ์และภรรยาที่ตั้งอยู่ในสวนป่า
ซึ่งรายล้อมไปด้วยเพื่อนร่วมทางอีกนับไม่ถ้วน หากโลก
หลังความตายมีจริง ชีวิตของเขากับภรรยาก็คงไม่น่าจะ
เงียบเหงาสักเท่าใดนัก หลังจากที่วางดอกไม้แสดงความ
คารวะในคุณงามความดีที่มีต่อวงการดนตรีแล้ว ผู้เขียน
สังเกตเห็นว่าข้างช่อดอกไม้ทผี่ ้เู ขียนวางนัน้ คือป้าย “Ehrengrab Land Berlin” หรือ หลุมศพกิตติมศักดิข์ องเบอร์ลนิ อัน
เป็นเครื่องหมายแสดงคุณงามความดีของเขาที่ได้กระท�ำไว้
ขณะที่ยังมีลมหายใจอยู่
.. ณ เวลานี้ ผู้เขียนเชื่ออย่างสนิทใจว่า เขาไม่ได้จากไป
ไหน แม้ว่าตัวจะจากไปแล้ว แต่ประวัตชิ วี ติ และผลงานที่เขา
ได้สร้างไว้ยงั คงอยู่ ผูเ้ ขียนไม่ได้มองเขาในฐานะของนักวิชาการ
แต่มองเขาในฐานะครูผู้ได้ทิ้งความรู้เอาไว้ให้คนรุ่นหลังได้
ศึกษาต่อไป แม้กาลเวลาจะล่วงเลยผ่านไป สิง่ ที่ คาร์ล ชตุมฟ์มอบ
ไว้ให้นนั้ ยังคงเป็นสิ่งที่ล�้ำค่าเกินกว่าที่เวลาจะลบเลือน

คาร์ล ชตุมฟ์ นับได้ว่าเป็นปราชญ์คนส�ำคัญที่มีความรอบรู้
ในศาสตร์หลายด้าน โดยเฉพาะจิตวิทยา และด้วยพืน้ เพชีวติ
ที่ผูกพันกับดนตรี ท�ำให้เขาได้มาเกี่ยวพันกับศาสตร์ทาง
ดนตรี ชตุมฟ์เป็นนักวิชาการทีบ่ กุ เบิกน�ำระเบียบวิธวี จิ ยั และ
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การแปรของภาษา
โดย พ่อบ้านเยอรมัน

ไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนภาษาที่ใช้นั้นจะต่างมีความแตกต่างกันไปในแต่ละ
ภูมภิ าคหรือที่เรียกว่า “ภาษาถิ่น” ยกตัวอย่างค�ำว่า กลับบ้าน ในภาษาไทยซึ่ง
เป็นภาษากลาง ภาษาเหนือจะใช้ ปิ๊กบ้าน ภาษาใต้ใช้ หลบบ้าน และภาษา
อีสานใช้ เมือบ้าน ค�ำเหล่านี้นั้นล้วนเกิดจาก “การแปรของภาษา (language
variation)” ปริญญา ทองประภา ได้ให้ความหมายไว้ว่า “การแปรของภาษา
(language variation) หมายถึงการที่ภาษามีการแปรเปลี่ยนภายในตัวภาษา
เดียวกัน อันเป็นสาเหตุทที่ ำ� ให้เกิดความหลากหลายในการใช้ภาษาในสถานการณ์
ที่แตกต่างกันออกไปโดยที่ความหมายไม่เปลี่ยนแปลง”
ธรรมชาติอย่างหนึง่ ของภาษาคือภาษาย่อมมีการเปลีย่ นแปลง เรือ่ งของการแปรของภาษานัน้ ภาษาเยอรมันถือว่าเป็นภาษา
อยู่เสมอโดยมีปัจจัยที่สนับสนุนหลากหลายปัจจัยไม่ว่าจะ ที่มีความหลากหลายไม่แพ้ภาษาอื่น ๆ เลย เพราะนอกจาก
เป็นอายุ เพศ การศึกษา อาชีพ สถานะทางสังคม ภูมิภาค จะมีการแบ่งระดับของค�ำพูดอย่างชัดเจน เช่น การใช้ du
ที่อาศัย หรือทัศนคติ เช่น เมื่อเราพูดกับผู้ที่มีอาวุโสสูงกว่า หรือ Sie ที่จะบ่งบอกระดับของภาษาที่เราจะใช้กับผู้ที่เรา
ระดับของภาษาและการใช้ค�ำก็จะต่างกับเวลาที่
ต้องการสื่อสาร หรือการเปลี่ยนระดับของเสียงก็
เราพูดกับคนวัยเดียวกันหรือเพือ่ นกัน หรือ
จะเปลีย่ นจากประโยคบอกเล่าให้กลายเป็น
อีกตัวอย่างหนึ่งที่ท�ำให้เห็นภาพได้
ค�ำถามได้อย่างทันที ดังนั้นการที่เรา
ชัดเจนมากขึ้นคือภาษาของวัยรุ่น
ต้องเรียนรู้ระดับของภาษาในภาษา
ในปัจจุบนั เช่น นก มุง้ มิง้ ฟรุง้ ฟริง้
เยอรมันนั้นจึงเป็นเรื่องที่ส�ำคัญ
„ ภ า ษ า ย ่ อ ม มี ก า ร
หรือฟิน ค�ำเหล่านี้เป็นภาษา
อย่างมาก เพราะถ้าเราใช้ระดับ
เปลีย
่ นแปลงอยูเ่ สมอโดย
เฉพาะที่สื่อความหมายที่เข้าใจ
ของภาษาผิ ด ก็ อ าจจะท� ำ ให้
มีปัจจัยที่สนับสนุนหลาก
กันภายในกลุ่ม หากเราไม่เคย
คู่สนทนาของเราเกิดความไม่
ได้ยนิ ไม่เคยรูจ้ กั ก็ยอ่ มจะไม่เข้าใจ
พอใจได้
หลายปัจจัย”
ความหมายว่าหมายถึงอะไร
พ่อบ้านฯ ขอยกตัวอย่างการแปรของ
นอกจากปัจจัยที่สนับสนุนให้เกิดการ
ภาษาเยอรมันเพือ่ ให้เห็นภาพชัดเจนยิง่
แปรของภาษาแล้วเราอาจจะเห็นได้อกี ว่าการ
ขึ้น เช่น ค�ำทักทาย (Begrüßung) โดยปกติ
แปรของภาษานั้นมีหลากหลายรูปแบบ เช่น การ
นั้นในภาษาเยอรมันจะมีค�ำทักทายตามมาตรฐาน
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างของไวยากรณ์ การเปลี่ยนวิธีการ และสามารถใช้ได้ในทุกรูปแบบของการทักทายของเยอรมัน
ออกเสียงและส�ำเนียงก็สามารถท�ำให้เกิดการแปรของภาษา เช่น ค�ำว่า Hallo, Guten Morgen, Guten Tag หรือ Guten
ได้เช่นกัน
Abend แต่เมือ่ เดินทางไปตามภาคต่าง ๆ ของประเทศเยอรมนี
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เราจะเห็นได้ว่ายังมีค�ำทักทายอีกมากและมีค�ำที่นิยมใช้ใน
แต่ละภูมิภาคแตกต่างกัน เช่น
• Moin! หรือ Moin Moin! นิยมใช้ในทางภาคเหนือของ
เยอรมนี
• Grüß Gott หรือ Servus นิยมใช้ในทางภาคใต้ของ
เยอรมนี
• Grüezi นิยมใช้ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์หรือเขตของ
ประเทศเยอรมนีที่ติดกับประเทศสวิตเซอร์แลนด์
• Hoi นิยมใช้ในประเทศลิกเตนสไตน์หรือเขตของประเทศ
เยอรมนีท่ตี ิดกับประเทศลิกเตนสไตน์
• Na, Nad เป็นค�ำทักทายที่เหมือนกับ
ภาษาของวัยรุน่ ทีจ่ ะนิยมใช้สำ� หรับ
เพื่อนที่สนิทกัน ซึ่งเหมือน
กับ Hi, Hey ในภาษา
อังกฤษ

ผู้อ่านลองนึกภาพตามว่า เราจะ
รู้สึกประทับใจแค่ไหนเมื่อเห็น
ชาวต่างชาติพยายามพูด
ภาษาไทยหรือสามารถใช้
ภาษาไทยได้ และจะยิ่ง
พ่อบ้านฯ คิดว่าการที่
ประทับใจยิ่งขึ้นไปอีก
เรารู้จักการแปรของ
หลายเท่า เมือ่ เห็นชาว
ภาษานัน้ มีประโยชน์ใน
ต่างชาติสามารถพูด
เบื้องต้น ดังนี้
ภาษาถิ่นได้ด้วย ดังที่
1. ได้เรียนรู้ว่า ภาษา
เราเห็นเขยอีสานหลาย ๆ
หรือตระกูลของภาษา
คนที่ตั้งใจพูดภาษาถิ่น
ที่เราก�ำลังเรียนรู้นั้นมี
ของภรรยาเพือ่ ให้สามารถ
วิธกี ารใช้แตกต่างกันอย่างไร
เข้ากับครอบครัวของภรรยา
2. ได้เรียนรู้ถึงวัฒนธรรมและ
ได้ หรืออาจจะเอาใจภรรยาด้วย
เข้าใจภาษาที่เราก�ำลังศึกษาอยู่
ส่วนหนึง่ พ่อบ้านฯ นัน้ รู้สกึ ประทับใจ
มากขึ้น
ทุกครั้งที่ชาวต่างชาติสามารถพูดภาษาถิ่น
3. เป็นแนวทางในการวิเคราะห์พฤติกรรม วิธีการคิด และ ของเราได้เพราะเป็นการสือ่ ถึงความใส่ใจและความพยายาม
วิเคราะห์คนที่ใช้ภาษาที่เราก�ำลังศึกษา
ในการใช้ภาษาของเขา และพ่อบ้านฯ ก็เชือ่ ว่าการทีเ่ ราเรียน
4. เพิม่ ประสิทธิภาพในการสือ่ สารกับคนทีเ่ ราก�ำลังสนทนา ภาษาเพิ่มขึ้นนั้นเป็นการเปิดโลกทัศน์ใหม่ๆ ให้แก่ตนเอง
ได้ดีและเกิดความเป็นกันเอง
อีกด้วย
Credit ข้อมูล : https://www.gotoknow.org/posts/438894
Credit ภาพ : Sasin Tipchai https://pixabay.com/de/users/sasint-3639875/?tab=latest&pagi=1
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แนะนําคู่มือ “การบริหารจัดการ”
ตลอดระยะเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมามี สมาคม กลุ่ม และชมรมไทยเกิดขึ้นหลากหลาย
ในเยอรมนี ในแต่ละสมาคมจะมีอาสาสมัครเข้ามาช่วยทํางานตามโครงการ และกิจกรรม
ต่าง ๆ ด้วยเป้าหมายหลักคือ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทย เมื่อ
พิจารณาการทํางานของสมาคม กลุ่ม และชมรมไทยในเยอรมนีจะพบว่า การท�ำงาน
มักจะซ�้ำ ๆ เหมือนเลียนแบบกัน ไม่มแี นวคิดและเป้าหมายในการทํางานที่ชัดเจน การ
ท�ำงานยังไม่เป็นระบบ และขาดความต่อเนื่อง ไม่มีการพัฒนาหาแนวทางของตนเอง
บ่อยครัง้ การทํางานไม่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน สิง่ เหล่านีช้ ใี้ ห้เห็นว่า อาสา
สมัครไทยยังขาดความรู้ และทักษะในการทํางานร่วมกันภายในกลุ่ม ด้วยเห็นปัญหาดัง
กล่าว สมาคมเครือข่ายคนไทยในต่างแดน ประเทศเยอรมนี ได้จัดให้มกี ารประชุมเชิง
ปฏิบัตกิ ารแก่อาสาสมัครไทย หัวข้อ “เจาะลึกการบริหารจัดการสมาคมและองค์การ”
เมื่อวันที่ 9 - 11 มิถุนายน 2560 ที่ Frankfurt am Main และได้รวบรวมเนื้อหาจากการ
อบรมจัดท�ำคูม่ อื “การบริหารจัดการ” เพือ่ ให้อาสาสมัครไทยสามารถหยิบมาใช้ประโยชน์
ในการท�ำงานได้เมื่อต้องการ
คู่มือ “การบริหารจัดการ” ประกอบด้วยเนื้อหา 4 ส่วนหลัก ๆ
1. แนวคิด และรูปแบบของการรวมกลุ่ม ซึ่งสรุปจากประสบการณ์ของสมาชิกกลุ่ม ชมรม และสมาคมไทย
ที่เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเมื่อเดือนมิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา ตามมาด้วยความหมายของค�ำ
ว่า กลุ่ม องค์ประกอบ และโครงสร้างของกลุ่ม รวมทั้งประโยชน์ของการมี กลุ่ม นอกจากนี้ได้น�ำเสนอ
รูปแบบของกลุ่มที่เป็นทางการในเยอรมนี ตลอดจนข้อดี และด้อยของรูปแบบต่าง ๆ เหล่านี้ เพื่อเป็น
แนวทางว่า กลุ่มคนไทยสามารถรวมกันเป็นกลุ่มทางการตามรูปแบบของเยอรมนีอย่างไรบ้าง
2. หลักการบริหารจัดการองค์การ แม้นเนือ้ หาจะเป็นหลักการ/วิธกี ารทีใ่ ช้ในองค์การ แต่เมือ่ กลุ่ม สมาคม
หรือชมรมของคนไทยทีม่ คี นหลายคนมาท�ำงานด้วยกัน หลักการ/วิธกี ารเหล่านี้ ก็สามารถน�ำมาปรับใช้
ในการด�ำเนินงานได้เพือ่ ให้กจิ กรรมทีด่ ำ� เนินการส�ำเร็จตามเป้าหมายทีว่ างไว้ โดยเฉพาะในส่วนของหลัก
การ/กระบวนการบริหารจัดการองค์การ POSDCORB ที่เปรียบเหมือนหัวใจของการบริหารจัดการเลย
ทีเดียว
3. เทคนิคการท�ำงานกลุ่ม ประกอบด้วย วัฒนธรรมการท�ำงานเป็นกลุ่ม (Teamkultur) น�ำเสนอโมเดล
“นาฬิกาทีมของทัคแมน” แบ่งเป็นขัน้ ตอนต่าง ๆ อย่างชัดเจนส�ำหรับการน�ำไปใช้ อีกเทคนิคหนึ่งของ
การท�ำงานกลุ่ม คือการท�ำบัญชีของสมาคมทีจ่ ดทะเบียน และได้รบั การรับรองเป็นสมาคมทีท่ ำ� งานโดย
ไม่แสวงหาก�ำไร อันเป็นงานทีส่ ำ� คัญและต้องใช้ความละเอียดรอบคอบในการจัดท�ำ อย่างไรก็ตามหลัก
การท�ำบัญชีเหล่านี้ กลุ่ม ทีย่ งั ไม่ได้จดทะเบียนก็สามารถปรับบางส่วนมาใช้ หรือเรียนรู้ไว้เพือ่ การท�ำงาน
ในอนาคตก็ได้
4. การจัดการความขัดแย้ง การท�ำงานของคนหมู่มาก บ่อยครัง้ อาจเกิดความขัดแย้งในหมู่คนท�ำงาน เพื่อ
รับมือกับความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้น หรือก�ำลังครุกรุ่นอยู่ในกลุ่ม คู่มือ “การบริหารจัดการ” น�ำเสนอ
ประเด็น ความขัดแย้ง และรูปแบบการจัดการกับความขัดแย้ง อันเป็นมุมมองของนักดนตรีบ�ำบัด
ผู้ที่สนใจ คู่มอื “การบริหารจัดการ” สามารถติดต่อได้ที่ naruemol@d-magazine.de

D Mag 23 / 03.18 / 11

- ท่องเที่ยว -

ชิมลางยูเครน
โดย สองเรา

ยูเครน เป็นประเทศทีม่ ปี ระชากรมากเป็นล�ำดับที่ 33 ของโลกน้อยกว่าประเทศไทย
ที่มีมีประชากรมากในล�ำดับที่ 20 แต่ว่ามีพื้นที่กว้างใหญ่กว่าประเทศไทย 1 ใน
6 เท่า (สถิตขิ อง Wikipedia) ยูเครนมีชายเเดนติดกับประเทศต่าง ๆ ดังนี้ รัสเซีย
เบลารุส โปเเลนด์ สโลวาเกีย ฮังการี โรมาเนีย เเละมอร์โดเวีย ยูเครนมีทางสู่
ทะเลด�ำเเละมีแม่น�้ำสายหลักที่ใหญ่ที่สุดชื่อ นีเปอร์ Dnipor ซึ่งไหลผ่าน
ประเทศเบลารุส และรัสเซียด้วย และปัจจุบันคนที่ถือหนังสือเดินทางของ
ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปสามารถเข้าประเทศได้โดยไม่ตอ้ งขอวีซา่ ล่วงหน้า
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เราสองคนก็เลยจองที่พัก (ต้องดูรายละเอียดให้ดีว่าที่พัก
ห่างหรือใกล้ตวั เมืองแค่ไหน) ตัว๋ เครือ่ งบิน ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
ซื้อหนังสือน�ำเที่ยวเมือง Kiev แล้วเหินฟ้าไปลงที่สนามบิน
นานาชาติ บอร์รสิ ปลิว (Boryspil International Airport) ตัว
อักษรภาษายูเครน ซึ่งเหมือนกับภาษารัสเซียมาก จะมีตัว
อักษรมากกว่าในภาษารัสเซีย
เราท�ำการแลกเงินที่สนามบิน หรือถ้าใครไม่อยากแลกจะ
กดจากตู้เอทีเอ็มก็ได้ ด้วยอัตราแลกเปลี่ยน 1 ยูโร เเลกได้
29,30 Hryvnia (UAH) ต่อจากนั้นเราก็ไปซื้อ Sim Card
ส�ำหรับโทรศัพท์ที่จะใช้ในยูเครนราคาประมาณ 100 กว่า
UAH ซึ่งเจ้าหน้าที่พูดภาษาอังกฤษได้ดมี าก เราตัดสินใจซือ้
Sim Card ของ life cell เเละนั่งรถเเท๊กซี่ที่ทางโรงเเรมจัดมา
รับจากสนามบินไปที่พัก ค่าโดยสารรถแท็กซี่ จ�ำนวน 550 ไม่ถูกใจภรรยาอย่างเรา เลยรีบเข้าเน็ตจองห้องพักใหม่ใน
UAH ครัน้ ถึงทีพ่ กั ก็ประจักษ์ว่า ทีพ่ กั อยู่ห่างจากตัวเมืองกว่า ตัวเมือง ซึ่งจะประหยัดทัง้ เงินและเวลาในการเดินทางเที่ยว
แปดกิโลเมตร ต้องใช้เวลาเดินทางเข้าเมืองถึงสี่สิบห้านาที ในตัวเมืองเก่า ว่าแล้วหาช้าไม่ รีบเข้าเมืองด้วยการใช้รถไฟ
ใต้ดิน เราโชคดีที่พบเด็กหนุ่มที่พอพูดภาษาอังกฤษได้ ใช้
App ในมือถือช่วยเเปลภาษายูเครนเป็นอังกฤษ ช่วยเราซื้อ
บัตรโดยสารรถไฟใต้ดินแบบเติมเงินใบเดียวใช้เดินทางได้
สองคน ในราคาเพียง 120 UAH ใช้เดินทางได้หลายเที่ยว
ปกติแล้วแต่ละเที่ยวการเดินทางจะต้องช�ำระเงินคนละ 4
UAH รถใต้ดิน ในกรุงเคียฟ (Kiev) มี3 สายคือ M 1 สีแดง
M2 สีม่วง และM 3 สีเขียว รถค่อนข้างเก่า แต่มคี นใช้บริการ
หนาแน่นมาก ที่ดีคือไม่ต้องรอนาน และที่น่าทึ่งอย่างหนึ่ง
คือทางลงไปขึน้ รถใต้ดนิ ต้องลงบันไดเลือ่ นซึง่ ลึกลงไปใต้ดนิ
หลายเมตร มีความลึกมากกว่าทีไ่ ทยเเละทีเ่ ยอรมนี ยังคิอยู่
ในใจว่านี่ถ้าบันไดเลื่อนเสีย เดินขึ้นลงคงเหนื่อยเอาการ อ้อ
อีกอย่างที่กรุง Kiev มีสถานีรถใต้ดินที่ลึกที่สุดในโลก น่าจะ
ได้ ซึ่งลึกถึง 105 เมตร ชื่อสถานีอาเสนาลนา (Arsenalna)
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เราใช้เวลาส่วนใหญ่ในการเดินเที่ยวด้วยตัวเอง อาศัย
หนังสือคู่มือการท่องเที่ยว และดูในอินเตอร์เน็ต ไปตาม
สถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ในเมืองเก่าของกรุงเคียฟ มี
อาคารสถาปัตกรรมแบบโบราณที่ตระหง่านใหญ่โต
งดงามในแบบต่าง ๆ มากมาย มีโบสถ์หลายแห่ง ก็คง
พอจะเทียบกับที่บ้านเราที่มวี ัดหลาย ๆ วัด และในแต่ละ
โบสถ์ก็จะมีเอกลักษณ์ ความสวยงามที่แตกต่างกันไป
เราเดินเที่ยวต่อไปในสวนสาธารณะที่มีอยู่หลายแห่ง
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กรุงเคียฟได้ชื่อว่าเป็นเมืองหลวงหนึ่งในสามของยุโรปที่มี
พื้นที่สีเขียวมากที่สุด อันถือว่าเป็นปอดของเมืองก็ว่าได้
สถานที่ที่พลาดไม่ได้คือโบสถ์ 3 โบสถ์ โบสถ์แห่งแรกคือ
St. Sophia เป็นพิพิธภัณฑ์ ซึ่งผู้ต้องการชมต้องเสียค่าเข้า
ชมคนละ 70 UAH โบสถ์นี้สร้างขึ้นระหว่างปี ค.ศ. 1011 ค.ศ. 1037 ใช้เวลาสร้างนานถึง 30 ปี ได้รับการขึ้นทะเบียน
เป็นมรดกโลก ในช่วงปี ค.ศ. 2011 เเละในปีเดียวกันนัน้ ได้
มีงานฉลองครบรอบ 1000 ปี ของโบสถ์ด้วย โบสถ์ทสี่ องคือ
St. Michael ตัวโบสถ์ทาด้วยสีฟ้า หลังคารูปโดมสีทอง เมื่อ
กระทบกับแสงอาทิตย์จะระยิบตา อยู่ไม่ไกลจาก St. Sophia
สามารถเดินเข้าชมได้ฟรี แม้นในช่วงทีม่ พี ธิ กี รรมทางศาสนา
ก็สามารถเข้าไปได้ เพียงแต่ต้องอยู่ในความสงบ โบสถ์ทสี่ าม
St. Andrew มองจากภายนอกสวยงามตั้งเด่นเป็นสง่าบน
เนินเขา เสียดายที่ก�ำลังปิดซ่อมแซม บริเวณใกล้เคียงกับ
โบสถ์มีแผงร้านขายของที่ระลึก ไหน ๆ ทางเดินก็ลาดลงสู่
ทางไปริมแม่น�้ำ เราก็เลยค่อย ๆ เดินชมอาคารบ้านเรือนไป
เรื่อย ๆ บนถนนปูด้วยหินตัดเป็นก้อนแบบโบราณเดินไป

จนถึง ทีร่ มิ ฝั่งแม่นำ�้ ซึง่ สามารถนัง่ เรือเทีย่ วก็ได้ แต่เราไม่ทำ�
เราเลือกที่จะเดินไปสวนสาธารณะ Khreschtschatyk ที่
สามารถมองเห็นวิวของแม่น�้ำ และเมืองอีกด้านหนึ่ง ณ ริม
ฝัง่ แม่นำ�้ เหมาะทีจ่ ะชมพระอาทิตย์ขนึ้ หรือตกได้อย่างดี จาก
ที่นี่เราก็เดินไปจนกระทั่งถึงปราสาท Marijinsky Palace ที่
ปัจจุบันก�ำลังซ่อมแซมเพื่อเตรียมเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ ในไม่
ช้า เดินไปเรื่อยๆ จนถึงอาคารธนาคารแห่งชาติ ซึ่งถือได้ว่า
เป็นอาคารธนาคารที่สวยที่สุดในยุโรปเราเดินต่อไปชม
Golden Gate ตอนที่ได้ยินชื่อครั้งแรกนึกว่าเป็นชื่อสะพาน
แต่ทจี่ ริงคือซากประตูเมืองสมัยโบราณ ทีม่ กี ารสร้างอาคาร
ไม้ ครอบเอาไว้ สามารถเสียค่าเข้าไปชม และเดินบนหอ
ประตูเมืองได้คนละ 20 UAH จากนั้นเราเดินย้อนกลับมา
ตามถนน Khreschtschatyk อันเป็นถนนส�ำหรับช็อปปิ้งสาย
หลัก เราเดินตามทางเท้าอย่างสบายเรื่อย ๆ มาจนถึง
จัตุรัสไมดาน Maidan ซึ่งไม่ใช่แค่กว้างใหญ่อย่างเดียว แต่
ยังเป็นศูนย์กลางการรวมตัวของประชาชนด้วย เช่น ในกรณี
คนเป็นล้านคนประท้วงประธานาธิบดี Janukowitsch จนเป็น
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สาเหตุให้เกิดการนองเลือดจนเป็นข่าวไปทั่วโลกในระว่างปลาย
ปีค.ศ. 2013 ถึงต้นปีค.ศ. 2014 หรือจะเรียกว่า เป็นจัตุรัสเสรีภาพ
ก็ได้ มีอนุสาวรีย์รูปนางฟ้าสีเขียวยืนอยู่บนเสากลมแบบโรมันสูง
65 เมตร มีล�ำตัวสูงถึงหกเมตร ยืนตระง่านเย้ยฟ้าท้าเมฆ ใต้พื้นที่
อันกว้างใหญ่นี้มีร้านค้าใต้ดิน และสถานีรถไฟใต้ดิน ชื่อเดียวกับ
จัตุรัสนี้ รวมถึงห้างสรรพสินค้าให้เลือกซื้อของ และสามารถหา
อาหารทานได้อย่างสะดวกสบายเมือ่ หิว เลือกร้านอาหารไม่ลำ� บาก
เลย เพราะมีร้านอาหารหลายแห่ง มีทั้งร้านที่มีสาขาไปเกือบทั่ว
โลกที่ขึ้นต้นด้วยอักษร M หรือ K แต่ขอแนะน�ำให้ไปลิ้มลองร้าน
อาหารที่คนท้องถิ่นนิยม สังเกตได้จากป้ายกลม ๆ สีเเดงที่มีตัว
อักษรภาษายูเครน ว่า ЛУЗАТА ХАТА (ลูซาตาคาตา) ขาย
อาหารด้วยการชัง่ เป็นกรัม ๆ รายการอาหารทีม่ ี เช่น สลัดผักหลาก
หลาย ซุปมีทงั้ ร้อนและเย็นรวมทัง้ อาหารคาวหวานอืน่ ๆ อีกมากมาย
สามารถเลือกสั่งได้ตามใจชอบ พนักงานของร้านจะตักใส่จานและ
ชัง่ น�ำ้ หนัก แล้วลูกค้าก็จะเดินไปช�ำระเงิน สามารถช�ำระได้ทงั้ เงินสด
และใช้บตั รเครดิต จะซือ้ อาหารใส่กล่องไปทีพ่ กั ก็ได้ไม่ว่ากัน ราคา
ไม่แพงประมาณมื้อละไม่เกิน 250-300 UAH เปิดขายตั้งแต่
เวลา10:00-22:00 น. มีขายทั่วไป ไม่เฉพาะที่นี่ที่เดียว

D Mag 23 / 03.18 / 16

- ท่องเที่ยว -

คืนสุดท้ายในเมือง Kiev เรามีโอกาสซือ้ ตัว๋ ไปดูละครบัลเล่ตท์ ี่
โรงละคร นั่งชมแถวแรกด้วยราคาเพียง 16 ยูโร ต่อคน ได้
ชมทั้งความงดงามของโรงละครและความรื่นรมย์ด้วยลีลา
การเต้นบัลเล่ต์ประกอบด้วยวงออเครสต้าวงใหญ่ด้วยเพลง
ของ ปีเตอร์ อีลคิ ไชคอฟสกี ในเรือ่ ง สวอนเลค (Swan Lake)
นับเป็นการส่งท้ายความปวดเมื่อยเหนื่อยล้าจากการเดิน
อย่างแสนจะเพลิดเพลิน
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ร�ำลึกความหลังกับมาลีฮวนน่า
โดย ป้าช้อย ชวนชม

วงดนตรีมาลีฮวนน่า เป็นวงดนตรีเก่าแก่ในดวงใจตั้งแต่ป้าช้อยยัง
วัยรุน่ มีเพลงฮิตหลายเพลงทีเ่ หล่านักศึกษาไกลบ้านปีทา้ ย ๆ อย่าง
พวกเราตะโกนร้องกันยามตัง้ วงร้องร�ำท�ำเพลง อาทิ เพลงหัวใจพรือ
โฉ้ ที่ร้องกันได้ทุกคนแม้ไม่รู้ความหมายของค�ำว่า “พรือโฉ้” นั้น
แปลว่าอะไร หรือยามได้ยนิ เสียงเพลงเรือรักกระดาษก็แสดงอาการ
“อิน” ประหนึ่งเป็นประสบการณ์ตรงของชีวิตตนเองเลยทีเดียว
จ�ำได้ว่า วงมาลีฮวนน่าได้รบั ความนิยมอยู่นานในสมัยนัน้ โดย
เฉพาะพวกที่ก�ำลังแสวงหาตัวตนที่แท้จริงของตนเองอย่าง
พวกเรา และบางทีกเ็ ข้าใจเอาเองว่า พวกเรานีแ่ หละคือพวก
“เพื่อชีวิต” (ชีวิตใครชีวิตมัน) น้าไข่หรืออาจารย์ไข่ นักร้อง
น�ำของวงเป็นแบบอย่างของเพื่อน ๆ ที่เรามักจะอ้างถึงหรือ
ถือเป็นแบบอย่างในเรือ่ งการแต่งตัวของหนุม่ ๆ เพือ่ นนักศึกษา
เพือ่ ชีวติ ป้าช้อยเองในสมัยนัน้ รู้สกึ ว่า วงนีม้ ชี อื่ แปลก เพราะ
“มาลีฮวนน่า” แปลว่า กัญชา เพลงของวงนีก้ แ็ ปลก มีเนือ้ หา
กินใจ ตรงใจวัยเพื่อชีวติ ป้าช้อยเหมือนรู้จักวงมาลีฮวนน่า
มาทั้งชีวิต ไม่ว่า เพลงอะไรป้าก็ร้องตามได้และยังเคยไปดู
คอนเสิร์ตวงมาลีฮวนน่าด้วย แม้ว่าจะดูจากระยะไกล มอง
เห็นน้าไข่ตวั ใหญ่กว่ามดหน่อยหนึง่ ก็ตาม จนกระทัง่ ป้าช้อย
เรียนจบและท�ำงานก็ยังติดตามฟังเพลงของวงนี้อยู่ จนล่วง
วัยผู้ใหญ่ค่อน ๆ ไปทางผู้สูงวัย รสนิยมในการฟังเพลงมี
เปลีย่ นแปลงไปบ้างตามจังหวะและสถานการณ์ของชีวติ แต่
ป้าก็ยงั จ�ำเพลง “แสงจันทร์” ได้ บทเพลงทีเ่ คยร้องพึมพ�ำใน
ยามทีเ่ ส้นทางชีวติ ไกลจากทุกอย่างทีค่ ้นุ เคย „เอาใจและร่าง
มาวางเดิมพัน เดินทางไกลอยู่ใต้แสงจันทร์ คิดถึงทุกวัน
คิดถึงทุกคืน“
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ตั้งแต่ป้าช้อยมาใช้ชีวิตในต่างแดนได้รับข่าวสารจากชุมชน
ชาวไทยเกี่ยวกับการจัดคอนเสิร์ตเอาใจคนไกลบ้านที่มีนัก
ร้อง นักแสดง ตลก หมอล�ำ ลิเก ฯลฯ มาเปิดแสดงในร้าน
อาหารไทยบ้าง ในงานของชุมชนไทยบ้าง มีเพื่อน ๆ หรือ
น้อง ๆ ทีร่ ้จู กั ชวนไปดูหลายครัง้ แต่ป้าช้อยก็ไม่เคยไปชมเลย
สักครัง้ เดียว ด้วยเหตุผลหลายประการ อาทิ ไม่ตรงจริต ไม่รู้
จัก อยู่ไกล ฯลฯ จนคนชวนเขาก็เลิกชวนไปโดยปริยาย
เมื่อไม่นานมานี้เพื่อนรุ่นน้องส่งข้อความโฆษณาขายบัตร
คอนเสิร์ตมาให้และถามว่า “ป้ารู้จกั วงดนตรีวงนีไ้ หม เขาจะ
มาเล่นที่ผับ…….ในเมือง” เห็นชื่อวงป้าช้อยก็แอบอุทาน “โอ้
มาลีฮวนน่าจะมาเล่นคอนเสิร์ตถึงบ้านเราเลยหรือนี่” เป็น
ไปได้อย่างไร ตั้งแต่อยู่เมืองนี้มายังไม่เคยได้ข่าวคราวว่า มี
คอนเสิร์ตของนักร้องไทยมาจัดแสดงที่นี่เลย เมืองนี้เป็นแค่
เมืองเล็ก ๆ มีคนไทยอาศัยอยู่ไม่มากนักจะคุ้มกับการจัด
แสดงคอนเสิร์ตหรือ
น้องเขาเล่าว่า วงมาลีฮวนน่ามาทัวร์คอนเสิรต์ ในยุโรป ระหว่าง
ทัวร์ก็เที่ยวไปด้วย เพื่อนของสมาชิกในวงอยู่เมืองนี้ เขาจึง
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แวะมาเยีย่ มเพือ่ น ไม่มกี ารแสดงในตารางทัวร์คอนเสิร์ตแต่
อย่างใด แต่พอมาถึงมีคนไทยในละแวกนี้ทราบข่าวก็อยาก
ฟังเพลงของน้าไข่ เจ้าถิ่นจึงไปจัดหาสถานที่ แล้วก็ขายตั๋ว
คอนเสิร์ตแบบปากต่อปากในระยะเวลาอันจ�ำกัด ฟังน้อง
บอกกล่าวพลันบทเพลง ก้าวย่าง-ทางเดิน ทีเ่ สนาะประหนึง่
บทกวีก็แว่วในใจ
สงัดหนึ่ง เลือนลาร้าง ระหว่างดึก
หนาวรู้สกึ หยดน�้ำค้าง ระหว่างฝัน
แว่วเรไร ร่ายบรรเลง เพลงนิรันดร์
กล่อมแก้วตา นิทราฝันกลางดงดาว
มาลีฮวนน่ามาถึงหน้าบ้านเช่นนี้แล้ว ป้าช้อยจึงบอกน้องไป
ว่า “เอาตัว๋ ไว้ให้ปา้ ใบหนึง่ นะ” น้องตอบมาว่า “ขนาดป้ายอมไป
ดูคอนเสิร์ตนี่ วงนี้ต้องไม่ธรรมดา เขาเป็นใครท�ำไมหนูเกิด
ไม่ทัน” ป้าจึงร่ายชื่อเพลงไปหลายเพลงบอกให้น้องไปหัด
ร้องล่วงหน้า
คอนเสิร์ตจัดในผับเล็ก ๆ และแสดงค่อนข้างดึกแต่ป้าช้อย
ตืน่ เต้นจึงไปถึงตัง้ แต่หวั ค�ำ่ เขามีมมุ ขายอาหารไทยชัว่ คราว
อยู่ด้านนอกของผับ คนไทยที่มาถึงเร็วเหมือนป้าช้อยต่างก็
สั่งอาหารไทยมาแกล้มเครื่องดื่มรอเวลา บรรยากาศช่วง
หัวค�ำ่ ค่อนข้างคึกคัก มีบรรดาเหล่ารัว้ ของชาติชดุ เต็มยศมา
นัง่ ดืม่ กัน เขาคงพากันมาผ่อนคลายหลังการฝึกอันคร�ำ่ เคร่ง
แต่ก่อนคอนเสิร์ตแสดงหนุ่มทหารหาญก็แยกย้ายสลายตัว
คงถึงเวลาต้องกลับเข้าค่ายทหาร เหลือแต่สาวไทยหนุ่มฝรัง่
และมีคู่ฝรั่งอยู่ไม่กี่คู่ จึงดูเหมือนเป็นคอนเสิร์ตส่วนตัวของ
ชาวไทยในต่างแดน
ป้าช้อยนัง่ จิบเครือ่ งดืม่ สังเกตคนไทยทีม่ าชมคอนเสิร์ต ส่วน
ใหญ่จะเป็นสาวหน้าใสวัยละอ่อนหาวัยเท่าป้าไม่ค่อยจะมี
ส่วนใหญ่คนที่มาก็จะรู้จักกัน มีทั้งสาวเพื่อชีวิต ร็อกเกอร์
สาว สาวไฮโซ สาวเซ็กซี่ ฯลฯ แต่ละคนเตรียมตัวมาเจอ

มาลีฮวนน่ากันเต็มที่ แม้คนจะไม่เต็มผับแต่สาวไทยนั้นเต็ม
ที่ทั้งเสียงคุยเสียงกรี๊ดดังกระหึ่ม
ตอนที่ม่านเปิดและนักดนตรีบรรเลงเพลง น้าไข่ยืนเด่นอยู่
หน้าไมค์ห่างจากป้าช้อยไปไม่ถงึ สองเมตร รอบนีป้ ้าตีตวั๋ ชัน้
หนึ่งเกาะข้างเวทีจึงเห็นน้าไข่ตัวใหญ่ขึ้นกว่าเดิมมาก เพลง
แรกอย่างที่คาดไว้ “แสงจันทร์” ป้าช้อยแค่อ้าปากพึมพ�ำ
เพราะเขินน้องที่ไปด้วยกัน
วงดนตรีมาเล่นกันแบบสบาย ๆ ไม่ต้องเตรียมอะไรมาก
เหมือนสมัยโน้น ขายคุณภาพเสียงนักร้องล้วน ๆ ดูเหมือน
น้าไข่ ในวันโน้นจะกลายเป็นลุงไข่ ตาไข่ ปู่ไข่ ไปเรียบร้อย
แล้ว แต่บทเพลงที่น้าไข่เปล่งออกมาแต่ละเพลงเสียงดีไม่มี
ตก ท�ำเอาป้าช้อยแอบเช็ดน�ำ้ ตา ความหลังครัง้ ยังเป็นนักศึกษา
ผุดพราย ใครจะไปนึกว่า ในวัยป้าจะได้มายืนเกาะขอบเวที
ฟังเพลงของศิลปินที่ชื่นชอบอีกครั้งถึงต่างแดนนี่ และได้ยืน
ดูยืนฟังแบบใกล้ชดิ ประหนึ่งแขกวีไอพีเสียด้วย
ตอนที่เพลง “เรือรักกระดาษ” ดังขึน้ เหลือบไปเห็นน้องเปิด
เนื้อเพลงในโทรศัพท์มือถือและก้มหน้าร้องตาม ป้าช้อยจึง
อดใจต่อไปไม่ไหว ตะโกนร้องเพลงอย่างสุดใจ ชูมอื กระทืบ
เท้า และเป่าปาก น้องเหลือบมามองหน้าป้าช้อยด้วยสายตา
พิศวง แต่ป้าก็หาไม่สนใจ ยังคงร้องต่อไปและต่อไป จนนึก
ได้ว่า สมควรแก่เวลาที่ป้าต้องเข้านอนจึงบอกน้องว่า ป้า
กลับก่อนละนะ ไม่อยู่จนวงเขาเลิกเพราะเกรงจะหาทางกลับ
บ้านไม่ได้
ดูเหมือนว่า ตั้งแต่วันนั้นน้องจะมองป้าด้วยสายตาที่แปลก
ไป วันหนึ่งน้องก็ถามว่า “ป้าจะไปดูคอนเสิร์ตพี่เสกไหมเขา
มาเล่นที่เมืองใกล้ ๆ นี่เอง” ป้าช้อยตอบไปอย่างไม่ลังเลว่า
“ไม่ล่ะ ขอบใจจ้ะ ป้าไม่ค่อยถูกจริตกับพีเ่ สกเท่าไร แต่ถ้าน้า
ไข่มาอีกเมื่อไรบอกป้าด้วยนะน้อง”
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ภาษาเยอรมันเพื่อการงานอาชีพ
โดย พัทยา เรือนแก้ว

การท�ำงาน เปรียบเสมือนพืน้ ฐานของการสร้างความมั่นคง
ในชีวติ นอกจากนีแ้ ล้วยังก่อให้เกิดความรู้สกึ ว่าเป็นส่วนหนึง่
ของสังคม โดยเฉพาะเมือ่ มาพ�ำนักอยู่ในสังคมอืน่ ทีไ่ ม่ใช่บ้าน
เกิด คนต่างชาติที่เข้ามาพ�ำนักอยู่ในเยอรมนีส่วนใหญ่มัก
ต้องการที่จะท�ำงาน แต่อุปสรรคใหญ่ก็คือ ความรู้ภาษา
เยอรมัน ในปัจจุบนั ทีเ่ ยอรมนีกำ� ลังขาดแคลนแรงงานหลาย
ด้าน รัฐบาลพยายามสร้างมาตรการเพื่อส่งเสริมให้คนต่าง
ชาติมีความรู้ภาษาเยอรมัน เพื่อที่จะสามารถหางานท�ำได้
อันเป็นผลดีต่อทั้งตัวคนต่างชาติเองที่จะมีงานท�ำ มีรายได้
(รัฐไม่ตอ้ งแบกรับภาระ) และยังช่วยลดปัญหาการขาดแคลน
แรงงานของประเทศด้วย รวมทัง้ มีผจู้ า่ ยเบีย้ ประกันสวัสดิการ
สังคมต่าง ๆ อีกด้วย มาตรการดังกล่าวคืออะไร
มาตรการนี้ คือ Berufsbezogene Deutschförderung อาจ
เรียกว่า มาตรการเสริมสร้างความรู้ภาษาเยอรมันส�ำหรับ
การงานอาชีพ โครงการนีไ้ ด้รบั ทุนสนับสนุนจากกองทุนเพือ่
สังคมแห่งสหภาพยุโรป (Europäisches Sozialfond (ESF))
และกระทรวงแรงงานและสังคมแห่งสหพันธ์ (Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS)) โดยมีส�ำนักงาน
กิจการเพือ่ การย้ายถิน่ และผู้ลภี้ ยั (Bundesamt für Migration
und Flüchtlinge (BAMF)) เป็นผู้บริหารจัดการ จึงมีชื่อย่อ ๆ
ว่า ESF-BAMF-Programm
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โปรแกรมหรือคอร์ส ESF-BAMF ไม่ใช่โปรแกรมสอนภาษา
เยอรมันอย่างโรงเรียนสอนภาษาทัว่ ไป แต่ตงั้ เป้าหมายหลัก
ไว้ว่า ผู้ที่เรียนจบคอร์สนี้จะมีความรู้ภาษาเยอรมัน และมี
ทักษะวิชาอื่น ๆ ที่ดีพอที่จะสามารถหางานท�ำได้เนื้อหาที่
สอนในคอร์สนีจ้ ะเน้นเนือ้ หาทีส่ ามารถน�ำไปใช้ในการท�ำงาน
ประกอบไปด้วยหลักส�ำคัญ 2 ส่วน
1. ภาษาเยอรมัน ซึ่งจะประกอบไปด้วยค�ำศัพท์ต่าง ๆ
ไวยากรณ์ ส�ำนวนภาษาเยอรมัน ที่จะเพิ่มพูนศักยภาพ
ในการสื่อสารกับเพื่อนร่วมงาน ลูกค้า และนายจ้าง
นอกจากนี้จะเรียนรู้เพื่อให้สามารถเข้าใจข้อเขียนภาษา
เยอรมันที่ค่อนข้างซับซ้อน เรียนรู้การเขียนอีเมล์ และ
จดหมาย
2. การเสริมสร้างทักษะ ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่
• ทักษะ วิชาการต่าง ๆ ที่ควรจะรู้ อันได้แก่ ความรู้ทั่วไป
และความรู้เฉพาะในสายอาชีพนั้น ๆ คณิตศาสตร์
คอมพิวเตอร์ การฝึกเขียนใบสมัครงาน
• การฝึกงานในสถานประกอบการจริง ในสาขาอาชีพที่ผู้
เรียนสนใจ ซึ่งจะท�ำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ถึงการท�ำงานใน
สาขาอาชีพทีต่ นสนใจ ได้ลองใช้ทกั ษะทีต่ นได้เรียนรู้มาใน
คอร์สในการฝึกงาน
• การเยี่ยมชมสถานประกอบการต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนได้
เห็นสภาพการท�ำงานจริง
ระยะเวลาในการเรียนคอร์สนี้ จะใช้เวลา 6 เดือนส�ำหรับ
การเรียนเต็มเวลา หรือ 12 เดือนหากเป็นการเรียนครึง่ เวลา

„มาตรการนีเ้ ป็นมาตรการทีต
่ อ้ งการ
สร้างเสริมศักยภาพภาษาเยอรมัน
เพือ
่ ให้สามารถหางานทำ�ได้ ดังนัน
้
จึงเป็นมาตรการสำ�หรับผูท
้ ม
ี่ ค
ี วาม
รู้ภาษาเยอรมันไม่มากนัก หรือไม่
มากพอที่จะหางานทำ�ได้ และที่
สำ�คัญผูท
้ ม
ี่ ส
ี ท
ิ ธิจะเข้าเรียนคอร์ส
นี้จะต้องเป็น ผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือ
มีประวัติเกี่ยวกับการย้ายถิ่น“
มาตรการนีต้ ามเป้าหมายแล้ว เป็นมาตรการทีต่ ้องการสร้าง
เสริมศักยภาพภาษาเยอรมัน เพื่อให้สามารถหางานท�ำได้
ดังนั้นจึงเป็นมาตรการส�ำหรับผู้ที่มีความรู้ภาษาเยอรมันไม่
มากนัก หรือไม่มากพอที่จะหางานท�ำได้ และที่ส�ำคัญผู้ที่มี
สิทธิจะเข้าเรียนคอร์สนีจ้ ะต้องเป็น ผูท้ เี่ กีย่ วข้อง หรือมีประวัติ
เกี่ยวกับการย้ายถิ่น ที่ทางการเยอรมันใช้ค�ำว่า Menschen
mit Migrationshintergrund นัน่ คือ ตนเองอาจเป็นผู้ทยี่ ้ายถิน่
เข้ามาเยอรมนี หรือมีพ่อแม่ หรือพ่อ หรือแม่ คนใดคนหนึ่ง
เป็นผู้ที่ย้ายถิ่นเข้ามาเยอรมนีก็ได้ ทัง้ นี้จะไม่ดูว่า มีสัญชาติ
ใด ณ ตอนที่ย้ายถิ่นเข้ามา นั่นคือ อาจจะเป็น ผู้ที่มีเชื้อชาติ
เยอรมันจากประเทศอื่น (Spätaussiedler) หรืออาจจะเป็นผู้
ที่เกิดในเยอรมนีแต่ครอบครัวเป็นชาวต่างชาติก็ได้ แน่นอน
ว่า ส�ำหรับคนไทยแล้ว เราก็เข้าข่ายเป็นผู้ที่สามารถได้รับ
การสนับสนุนจากมาตรการนี้ และเข้าเรียนคอร์สนี้ได้ด้วย
นอกจากจะต้องเป็น “ผู้ทเี่ กีย่ วข้องหรือมีประวัตเิ กีย่ วกับการ
ย้ายถิ่น” แล้ว เงื่อนไขต่อไปก็คอื

D Mag 23 / 03.18 / 21

- กฏหมาย -

• จะต้องเป็นผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตกงาน หรือก�ำลังหางาน
ท�ำต่อส�ำนักงานแรงงาน หรือ Jobcenter
• และ/ หรือเป็นผู้ท่ไี ด้รับเงินช่วยเหลือคนตกงาน I หรือ II
ที่เรียกกันว่า Hartz IV
• หรือ ก�ำลังศึกษาอบรมสายอาชีพ
• หรือ เป็นผู้ที่ได้รับการสนับสนุนจากมาตรการสนับสนุน
ด้านการศึกษาเพือ่ เตรียมตัวท�ำงาน จากส�ำนักงานแรงงาน
หรือ Job center
เงื่อนไขทีส่ �ำคัญอีกสองประการก็คอื จะต้องเป็นผู้ที่เรียน
จบคอร์สบูรณาการแล้ว (Integrationskurs) นั่นคือมีความรู้
ภาษาเยอรมันพอสมควร อย่างน้อยระดับ A 1 และต้องจบ
การศึกษาภาคบังคับ
การเข้าเรียนในคอร์สนี้ ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น หาก
สถานที่เรียนอยู่ห่างไกลจากบ้านพักเกินกว่า 3 กิโลเมตร
สามารถขอรับค่าเดินทางได้ รวมทั้งสามารถขอความช่วย
เหลือในเรื่องการดูแลลูก ขณะที่มาเรียนในคอร์สนี้ด้วย
ส�ำหรับผู้ที่มีงานท�ำแล้ว หากต้องการพัฒนาภาษาเยอรมัน
ของตนเอง ก็สามารถสมัครเข้าเรียนคอร์สนีไ้ ด้เช่นกัน เพียง
แต่ต้องจ่ายค่าคอร์ส ซึ่งไม่มากนัก
มาตรการข้างต้นนั้นส�ำหรับผู้ที่มีความรู้ภาษาเยอรมันค่อน
ข้างน้อย ส�ำหรับผู้ที่มีความรู้ภาษาเยอรมันระดับปานกลาง
คือ ระดับ B 1 ขึ้นไป แต่ต้องการที่จะพัฒนาความรู้ภาษา
เยอรมันของตนต่อ รวมทั้งเพื่อพัฒนาศักยภาพ และโอกาส
ในการหางานท�ำ สามารถที่จะเข้าเรียนอีกคอร์สหนึ่ง ซึ่งจะ
มี 2 แผนการเรียน คือ
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• แผนการเรียนพืน้ ฐาน (Basismodule) จะเป็นคอร์สที่สอน
ภาษาเยอรมันพื้นฐานซึ่งต้องใช้ในการท�ำงาน เป็นการ
เรียนเพื่อเพิ่มพูนระดับความรู้ภาษาเยอรมัน มี 3 ระดับ
คือ จาก B1 ไปสู่ B2, จาก B2 ไปสู่ C1 และ จาก C1 ไป
สู่ C2
• แผนการเรียนพิเศษ (Spezialmodule) จะเป็นการเรียนเพือ่
เพิ่มทักษะในสาขาอาชีพหนึ่ง ๆ
เงือ่ นไขของผู้ทจี่ ะมีสทิ ธิเข้าเรียน จะคล้ายกับเงือ่ นไขส�ำหรับ
มาตรการเสริมสร้างความรู้ภาษาเยอรมันส�ำหรับการงาน
อาชีพทีก่ ล่าวมาข้างต้น เพียงแต่ว่า ผู้ทจี่ ะเรียนในคอร์สนีจ้ ะ
ต้องมีความรู้ภาษาเยอรมันระดับ B 1 ขึ้นไป การเข้าเรียนใน
คอร์สนีก้ ไ็ ม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ เช่นกัน รวมทัง้ สามารถขอรับ
ค่าเดินทางได้ หากสถานที่เรียนอยู่ห่างไกลจากบ้านพักเกิน
กว่า 3 กิโลเมตร ผู้ที่มีงานท�ำแล้ว แต่ต้องการเรียนภาษา
เยอรมันเพิ่มเติม ก็สามารถเรียนคอร์สได้เช่นกัน เพียงแต่
ต้องจ่ายค่าคอร์สครึ่งหนึ่งเอง การสมัครเรียน รวมทั้งราย
ละเอียดต่าง ๆ สามารถติดต่อได้ที่ Agentur für Arbeit หรือ
Jobcenter ในเมืองหรือเขตที่พ�ำนักอยู่
แม้นว่า เงื่อนไขต่าง ๆ ส�ำหรับผู้ที่จะมีสทิ ธิเข้าเรียน ดูอาจ
จะยุ่งยาก จนหลายคนอาจคิดว่า คงจะไม่มีโอกาสที่จะได้
รับความสนับสนุนจากมาตรการเหล่านี้ มาตรการเหล่านี้
ก�ำหนดขึ้นเพื่อเป็นหนทางส่งเสริมให้คนต่างชาติ และผู้ที่มี
ประวัติเกี่ยวข้องกับการย้ายถิ่น ที่มีความรู้ภาษาเยอรมัน
น้อย มีโอกาสได้พัฒนาภาษาเยอรมัน และสร้างโอกาสให้มี
งานท�ำ ผูท้ ตี่ อ้ งการมีงานท�ำควรทีจ่ ะหาประโยชน์จากมาตรการ
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นี้ ซึ่งเป็นมาตรการที่ให้เปล่าจริง ๆ ดังนั้นหาก
สนใจควรเข้าไปปรึกษา Agentur für Arbeit หรือ
Jobcenter ไม่ต้องคิดไปเองว่า เงื่อนไขนัน้ เงื่อนไข
นีข้ องเราไม่มี เขาคงไม่ให้เรียน มีอะไรทีข่ ้องใจ ไม่
เข้าใจ ไม่แน่ใจ ให้สอบถามเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าทีจ่ ะ
อธิบาย ให้ความกระจ่าง รวมทั้งแนะน�ำว่า ควรที่
จะต้องด�ำเนินการอย่างไรบ้าง มีคนไทยหลายคน
ที่เข้าไปหา Agentur für Arbeit หรือ Jobcenter
บอกกล่าวถึงความตั้งใจที่จะหางานท�ำ แต่ยังมี
ปัญหาด้านภาษา และได้รับการสนับสนุนจาก
มาตรการนี้ ท�ำให้สามารถพัฒนาทักษะภาษา
เยอรมัน และได้รบั การสนับสนุนต่อให้ได้เข้าเรียน
ในสาขาอาชีพที่สนใจ จนได้ท�ำงานในที่สุด
อย่าลืมไปคุยกับ Agentur für Arbeit หรือ Jobcenter สอบถามความเป็นไปได้ในการขอรับการ
สนับสนุนจากมาตรการนี้ ผลเป็นอย่างไร มาเล่า
สู่กันฟังนะคะ

ดูข้อมูลเพื่มเติมได้ที่
• http://www.bamf.de/DE/Willkommen/DeutschLernen/DeutschBeruf/Deutschberuf-esf/
deutschberuf-esf-node.html
• http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/
Publikationen/Broschueren/broschuere-esf-bamf-programm.pdf?__blob=publicationFile
• http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/
Publikationen/Flyer/Berufssprachkurse-45a/
berufssprachkurse.pdf;jsessionid=2B448D8E30C9AF054DDDC3D0CF9B8371.2_
cid359?__blob=publicationFile
• http://www.bmas.de/DE/Themen/Arbeitsmarkt/
Auslaenderbeschaeftigung/Sprachfoerderung/
sprachfoerderung-deutsch.html
• https://www.arbeitsagentur.de/fuer-menschen-aus-dem-ausland/deutsch-lernen-fuer-auslaender
แหล่งที่มาของรูปภาพ:
• https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/
DE/Publikationen/Flyer/Berufsbezsprachf-ESF-BAMF/berufsbezsprachf-esf-bamf.
pdf?__blob=publicationFile
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ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ
กฎหมายครอบครัว ตอนที่ 3
ทรัพย์สินเงินทองของเธอหรือของฉัน
จะเป็นของใครกันเมื่อจากลา
โดย ศักดา บัวลอย

ด้วยบุพเพสันนิวาสหรือกามเทพทีแ่ ผลงศรรัก
ท�ำให้ชายหญิงหรือเพศเดียวกันมีความรักและ
ผูกพันกันจนได้ตกลงปลงใจจดทะเบียนสมรส
หรือจดทะเบียนเป็นคูช่ วี ติ เพศเดียวกัน ทัง้ สอง
ฝ่ายมีอสิ ระในการเลือกด�ำเนินชีวติ โดยมีสทิ ธิ
และหน้าที่ที่ต้องตัดสินใจร่วมกันในหลาย ๆ
เรือ่ ง ตามทีไ่ ด้กล่าวไว้แล้วในตอนที่ 1 (นิตยสารดี
ฉบับที่ 21/2017)
นอกเหนือจากเรื่องดังกล่าวแล้วก็ยังมีเรื่องของทรัพย์สิน
ระหว่างทัง้ สองฝ่ายเข้ามาเกี่ยวข้อง แม้ว่าเมื่อยามรักกันนัน้
เปรียบได้ดังน�้ำผึ้งหวาน มาอยู่เป็นครอบครัวเดียวกันด้วย
ความผาสุก จะมีใครค�ำนึงถึงเรื่องเงิน ๆ ทอง ๆ ของอีกฝ่าย
ให้เหนื่อยใจเข้าท�ำนองที่ว่า “ของ ๆ เธอ ก็คือของ ๆ ฉัน เรา
ยินดีแบ่งปันกันใช้” แต่เมือ่ ความหวานกลับกลายเป็นความขม
ความขัดแย้งเรือ่ งทรัพย์สนิ ไม่วา่ สิง่ เหล่านัน้ จะได้มาก่อนหรือ
หลังการจดทะเบียนสมรสก็ตามมักเป็นเหตุให้คู่สามีภรรยา
ต้องมานั่งถกเถียงกันว่า “นี่คอื ของ ๆ ฉัน ส่วนนั่นคือ ของ ๆ
เธอ เราต้องมาแบ่งกัน” ฉบับนี้ผมจึงขอน�ำเสนอเรื่องสิทธิ
ตามกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินเหล่านี้กันครับ มาดูกันว่า
“ทรัพย์สินเงินทองของเธอหรือของฉัน จะเป็นของใครกัน
เมื่อจากลา”
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การจดทะเบียนสมรสหรือจดทะเบียนคู่ชวี ติ เพศเดียวกันนัน้
ไม่ได้หมายความว่า สิทธิและกรรมสิทธิใ์ นสินทรัพย์ระหว่าง
คูส่ มรสจะตกเป็นของทัง้ สองฝ่ายโดยปริยาย คูส่ มรสสามารถ
จัดการทรัพย์สินต่าง ๆ ได้โดยอิสระตามสิทธิและหน้าที่
ของตน
ตามประมวลกฎหมายแพ่งประเทศสวิตเซอร์แลนด์ แบ่งออก
ได้ 3 ลักษณะ ดังต่อไปนี้
1. สินสมรส (Errungenschaftsbeteiligung1)
2. สินส่วนตัว (Eigengut2)
3. สินรวม (Gütergemeinschaft3)

ตัวอย่าง ฝ่ายชายหรือฝ่ายหญิงมีอสังหาริมทรัพย์ก่อน
สมรสมูลค่า 1 ล้านสวิสฟรังก์ (สินส่วนตัว) ต่อมามูลค่าของ
อสังหาริมทรัพย์น้ไี ด้เพิ่มขึ้น ณ ตอนยื่นเรื่องหย่า เป็น 1.2
ล้านสวิสฟรังก์ ส่วนที่เป็นมูลค่าเพิ่ม6 เงินจ�ำนวนสองแสน
สวิสฟรังก์น้ี ถือว่าเป็นสินสมรส
สินสมรสนีใ้ นระหว่างทีส่ มรสอยูแ่ ต่ละฝ่ายสามารถจัดการ
ทรัพย์สนิ ทีห่ ามาได้ของตนเองโดยอิสระ แต่จะน�ำมาค�ำนวณ
เพื่อแบ่งแยกทรัพย์สนิ ในกรณีที่การสมรสนัน้ สิ้นสุดลงโดย
การแยก หย่า หรือฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเสียชีวิต (รายละเอียด
ข้างต้น เรื่องการจัดการแยกทรัพย์สนิ )

การจัดการแบ่งแยกทรัพย์สนิ ของคู่สมรส4 จะกระท�ำในกรณี
ดังต่อไปนี้
• เมื่อความสัมพันธ์ของคู่สมรสสิ้นสุดลงโดยการแยกหรือ
หย่า
• คู่สมรสฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเสียชีวิต
• คู่สมรสท�ำสัญญาข้อตกลงเกี่ยวกับทรัพย์สนิ ระหว่างกัน
• การสมรสนัน้ เป็นโมฆะโดยค�ำสัง่ ศาลเพือ่ คุม้ ครองทรัพย์สนิ
ของคู่สมรส

2. สินส่วนตัว (Eigengut ZGB Art. 198 Eigengut) ได้แก่
• ทรัพย์สนิ ทีฝ่ ่ายหนึง่ ฝ่ายใดมีอยู่ก่อนการจดทะเบียนสมรส
• มรดก ของขวัญ
• เครื่องมือเครื่องใช้ที่จ�ำเป็นในการประกอบอาชีพหรือ
วิชาชีพ เช่น รถยนต์ หรือเครื่องจักร
• เครื่องใช้สอยส่วนตัว เครื่องแต่งกาย หรือเครื่องประดับ
กายตามฐานะ
ทรัพย์สนิ ประเภท สินส่วนตัว7 ไม่ต้องแบ่งแก่ค่สู มรสอีกฝ่าย
เมื่อความสัมพันธ์ระหว่างคู่สมรสสิ้นสุดลง

คู่สมรสใดที่ไม่ได้ท�ำสัญญาคู่สมรสระหว่างกันให้ยึดถือ
หลักความสัมพันธ์ดา้ นทรัพย์สนิ เป็นไปตามลักษณะโดยทัว่ ไป
ของทรัพย์สนิ 5 (Ordentlicher Güterstand ZGB Art. 181) ซึ่ง
แยกออกเป็น 2 ลักษณะดังนี้คือ

1. สินสมรส (Errungenschaft ZGB Art. 197) ได้แก่
• รายได้จากการท�ำงาน เช่น เงินเดือน เงินปันผล ผลก�ำไร
จากการประกอบธุรกิจ
• เงินฝากประกันเข้ากองทุนสวัสดิการประกันสังคมต่าง ๆ
(อ่านเพิ่มเติมได้ในนิตยสารดี ฉบับที่ 22/2017)
สัญญาคู่สมรส
• ดอกผลของสินส่วนตัว (ZGB Art. 206)
การท�ำสัญญาคู่สมรส (Ehevertrag8) ทั้งประเภทแยก
1
ประมวลกฎหมายแพ่งประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ZGB Art. 197 Errungenschaft
ทรัพย์สิน9 (Gütertrennung) และประเภทสินรวม10 (Güter2
ประมวลกฎหมายแพ่งประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ZGB Art198 Eigengut nach Gesetz
3
ประมวลกฎหมายแพ่งประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ZGB Art. 221, 222 Gesamtgut; Allgemeine Gütergemeinschaft
4
ประมวลกฎหมายแพ่งประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ZGB Art. 2017 b. Bei
Scheidung,Trennung, Ungültigerklärung der Ehe oder gerichtlicher Gütertrennung
5
ประมวลกฎหมายแพ่งประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ZGB Art. 181 Ordentlicher Güterstand und ZGB Zweiter Abschnitt: Der ordentliche Güterstand der Errungenschaftsbeteiligung Art 196 - 220

6
ประมวลกฎหมายแพ่งประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ZGB Art. 206 Merhwertanteil des
Ehegatten
7
ประมวลกฎหมายแพ่งประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ZGB Art. 198 Eigengut
8
ประมวลกฎหมายแพ่งประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ZGB Art. 182 Ehevertrag
9
ประมวลกฎหมายแพ่งประเทศสวิตเซอร์แลนด์ Gütertrennung ZGB Art. 247 - 251
10
ประมวลกฎหมายแพ่งประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ZGB Dritter Abschnitt: Die Gütergemeinschaft Art. 221-246
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gemeinschaft) สามารถท�ำได้ก่อนหรือหลังจากการจด
ทะเบียนสมรสตามประมวลกฎหมายแพ่งประเทศสวิตเซอร์แลนด์
รูปแบบของสัญญาคู่สมรสจะต้องกระท�ำเป็นลายลักษณ์
อักษร โดยการลงนามของทัง้ สองฝ่ายต่อหน้าโนทาร์ (Notar
คือ ทนายความที่มีอ�ำนาจรับรองเอกสาร) และถ้าหาก
ต้องการยกเลิกสัญญาหรือเปลี่ยนแปลงข้อตกลงใด ๆ ใน
สัญญาคู่สมรสนั้นก็จะต้องได้รับการรับรองจากโนทาร์เช่น
กัน จึงจะมีผลตามกฎหมาย11 (ZGB Art. 184) สัญญาคู่สมรส
ทีท่ ำ� ขึน้ ในประเทศหรือจากต่างประเทศ หากมีข้อขัดแย้งกับ
หลักประมวลกฎหมายประเทศสวิตเซอร์แลนด์แล้วนัน้ จะไม่
สามารถน�ำมาบังคับใช้ในกรณีฟ้องร้องเกี่ยวกับการแบ่ง
ทรัพย์สินต่อศาลในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ได้12

สัญญาคู่สมรส ประเภทแยกทรัพย์สนิ (Gütertrennung)
ตัวอย่างที่ 1 เรือ่ งของนายปีเตอร์ (ชาวสวิส) และนางสวย
(ชาวไทย) ทัง้ สองได้พบรักกันที่ประเทศไทย ก่อนที่จะมาจด
ทะเบียนสมรสทีป่ ระเทศสวิตเซอร์แลนด์นนั้ ทัง้ คูไ่ ด้ทำ� สัญญา
คูส่ มรสทีส่ ำ� นักงานโนทารีพบั ลิค (Notary Public) ณ ส�ำนักงาน
ทนายความระหว่างประเทศแห่งหนึง่ ทีก่ รุงเทพฯ โดยระบุว่า
ถ้าหากในกรณีหย่า นางสวยจะไม่ขอรับสิทธิเกีย่ วกับเงินค่า
เลี้ยงดูหรือทรัพย์สนิ ใด ๆ ของนายปีเตอร์ และจะต้องกลับ
ประเทศไทยหลังจากหย่า นางสวยได้ลงนามยินยอมในสัญญา
11
ประมวลกฎหมายแพ่งประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ZGB Art. 181 III. Form des Vertrages
12
ประมวลกฎหมายเอกชนระหว่างประเทศแห่งสมาพันธ์รัฐสวิส Bundesgesetz über
das Internationale Privatrecht (IPRG) 3. Abschnitt: Ehegüterrecht; Art. 51 Zuständigkeit, Art.
56 Form des Ehevertrages
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คู่สมรสนั้น เพราะว่า ตลอดระยะเวลาที่คบหากันมา สวย
มัน่ ใจและคิดว่า ปีเตอร์เป็นคนดี ความรักคงจะไม่มวี นั เสือ่ ม
คลายแน่นอน แต่ต่อมาความรักเกิดจืดจาง เป็นเหตุให้ทั้งคู่
แยกทางกัน นายปีเตอร์ย่นื เรื่องฟ้องหย่าต่อศาลครอบครัว
ณ เมืองซูรคิ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และขออ�ำนาจศาลให้
ตัดสิทธิของนางสวยตามสัญญาคู่สมรสที่ได้กระท�ำจาก
ประเทศไทย ศาลพิจารณาไม่รบั ค�ำร้องของนายปีเตอร์ เนือ่ ง
ด้วยข้อระบุในสัญญาคู่สมรสจากประเทศไทยนั้นขัดต่อ
ประมวลกฎหมายของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ทั้งในส่วน
ของรูปแบบและข้อบังคับต่าง ๆ เรื่องจึงจบลงด้วยดีในตอน
ท้าย ศาลตัดสินให้นางสวยมีสทิ ธิตา่ ง ๆ อันพึงได้ตามกฎหมาย
จากนายปีเตอร์หลังจากหย่า (บทความเรือ่ งการหย่า นิตยสาร
ดี ฉบับที่ 22/2017)
ตัวอย่างที่ 2 คู่สมรส นายชาลี (ชาวสวิส) กับนางรวย (ชาว
ไทย) ทั้งคู่พบรักกันที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ นายชาลีเป็น
นักธุรกิจใหญ่มีกิจการเป็นของตัวเอง ส่วนนางรวยนั้นเป็น
แม่หม้ายลูกติด 1 คน มีทรัพย์สมบัติจ�ำนวนมากจากกอง
มรดกของสามีเก่าที่ทิ้งไว้ให้ก่อนตาย ทั้งคู่ตกลงปลงใจจด
ทะเบียนสมรสและสัญญาว่า จะอยู่ด้วยกันโดยทีไ่ ม่ต้องการ
มีปญ
ั หาเรือ่ งทรัพย์สนิ เข้ามาเกีย่ วข้องให้ว่นุ วายใจ หลังจาก
จดทะเบียนสมรสแล้วทัง้ สองได้ไปทีส่ ำ� นักงานโนทาร์เพือ่ ท�ำ
สัญญาคูส่ มรส เกีย่ วกับข้อตกลงการแยกทรัพย์สนิ ของแต่ละ
ฝ่าย กล่าวโดยสรุปดังต่อไปนี้
• เงินลงทุน ผลก�ำไร ตลอดทั้งหนี้สินของบริษัทนายชาลี
นายชาลีเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์และรับผิดชอบแต่เพียง
ผู้เดียว
• ทรัพย์สินต่าง ๆ ประเภทอสังหาริมทรัพย์ สังหาริมทรัพย์
ตลอดทั้งมูลค่าเพิ่มของทรัพย์สินส่วนตัวของแต่ละฝ่าย
ได้แก่ รายได้ บ้าน ที่ดินในประเทศสวิตเซอร์แลนด์
ประเทศไทย รถยนต์ ตลอดจนของสะสมราคาแพงทีม่ มี า
ก่อนและระหว่างการสมรสนัน้ ทัง้ สองฝ่ายไม่มกี รรมสิทธิ์
ซึง่ กันและกัน ตามทีร่ ะบุไว้ในรายการแจกแจงของทรัพย์สนิ 13
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ณ ปัจจุบัน เอกสารแนบประกอบลงไว้ในสัญญาคู่สมรส
เป็นหลักฐานส�ำคัญ
สัญญาคู่สมรสดังกล่าวตามตัวอย่างที่ 2 นั้นสามารถ
กระท�ำได้โดยไม่ขัดต่อข้อกฎหมาย ในส่วนเรื่องสิทธิของคู่
สมรส ต่าง ๆ (เรื่องสิทธิของคู่สมรส นิตยสารดี ฉบับที่
21/2017) ตลอดทัง้ เงินฝากสะสมเข้ากองทุนประกันสวัสดิการ
สังคมเมือ่ เกษียณอายุงานและส�ำหรับผู้อยู่เบือ้ งหลัง (Alters
und Hinterlassenenversicherung; ค�ำย่อ AHV) และเงินฝาก
เข้ากองทุนเงินสะสมส�ำหรับผู้ประกอบอาชีพ (Die berufliche
Vorsorge; ค�ำย่อ BVG) นั้นยังคงด�ำรงอยู่ สัญญาคู่สมรส
ไม่สามารถระบุตัดสิทธิและหน้าที่ในการช่วยเหลือ
อุปการะเลีย้ งดูซงึ่ กันและกันตามกฎหมายออกไปได้แต่
อย่างใด
จากกรณีตัวอย่างเรื่องชีวิตคู่สมรสระหว่างนายชาลีและ
นางรวย หากเกิดมรสุมชีวิตรักท�ำให้ทั้งคู่ต้องแยกทางกัน
แต่ละฝ่ายก็จะได้เพียงแค่สทิ ธิค่าเลีย้ งดูตามความเหมาะสม
ตามกฎหมายและสิทธิในส่วนแบ่งของเงินฝากจากกองทุน
สวัสดิการสังคมของแต่ละฝ่ายคนละครึ่งเท่านั้น ส่วนเรื่อง
สิทธิในทรัพย์สนิ ของแต่ละฝ่ายนัน้ ไม่มี ดังทีไ่ ด้ระบุไว้ในสัญญา
คู่สมรส

มีมาก่อนและหลังจากการสมรสมารวมกัน โดยระบุในสัญญา
คู่สมรสประเภทสินรวม ลักษณะพิเศษของสัญญาคู่สมรส
ประเภทนีค้ อื การทีท่ งั้ สองฝ่ายมีสทิ ธิและกรรมสิทธิ์ หรือเป็น
เจ้าของร่วมในทรัพย์สนิ และหนีส้ นิ ในส่วนดังกล่าวคนละส่วน
เท่า ๆ กัน เช่น รถยนต์ บ้าน ที่ดิน สิ่งของมีค่าต่าง ๆ เป็นต้น
สามีหรือภริยาจะจัดการทรัพย์สินรวมนี้โดยล�ำพังมิได้ เว้น
เสียแต่ว่า ได้รบั ค�ำยินยอมจากคู่สมรสอีกฝ่ายเท่านัน้ เปรียบ
ได้ดงั “ของ ๆ เธอ ก็คอื ของ ๆ ฉัน เรายินดีแบ่งปันและจัดการ
ร่วมกัน” ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์มีคู่สมรส15 ประมาณ
3% เท่านัน้ ที่ท�ำสัญญาคู่สมรสประเภทสินรวมนี้
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แม้ว่าความรักนัน้ จะไม่มพี รมแดนและศาสนาขวางกัน้ ก็ตาม
แต่ถ้าหากคู่สมรสใดมีความความขัดแย้งกันในเรือ่ งสิทธิและ
กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินไม่ว่า จะเป็นเรื่องของสินสมรส สิน
ส่วนตัว หรือสินรวมดังกล่าว ถึงขั้นต้องฟ้องขึ้นโรงขึ้นศาล
ผู้ฟ้องเองจ�ำเป็นต้องแสดงหลักฐานให้ชัดเจนต่อศาลเพื่อ
พิสูจน์สิทธิและกรรมสิทธ์ในทรัพย์สนิ นั้น ๆ ของตน ศาลจะ
ได้พิจารณาพิพากษาและให้ความยุติธรรมแก่ทั้งสองฝ่าย
ต่อไป
หากคู่สมรสใดต้องการความมัน่ ใจเรือ่ งนีก้ ค็ วรปรึกษานัก
กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สนิ ระหว่างคู่สมรสได้ตลอดเวลาไม่
ว่า ก่อนหรือหลังการจดทะเบียนสมรส ถือเป็นการ “กันไว้
ก่อนแก้ ไม่ต้องรอให้แย่ แล้วค่อยมาแก้ทหี ลัง” เพื่อที่จะได้
ไม่ต้องโต้เถียงกันจนต้องขึ้นโรงขึ้นศาล ให้เสียทั้งเงิน เวลา
และสุขภาพจิต ดังส�ำนวนภาษาเยอรมันที่ว่า Rosenkrieg
(สงครามกุหลาบ)
ส่วนกรณีทฝี่ า่ ยใดฝ่ายหนึง่ เสียชีวติ นัน้ จะมีเรือ่ งการจัดการ
แบ่งแยกทรัพย์สนิ ของคูส่ มรสเข้ามาเกีย่ วข้องระหว่างทายาท
ในกองมรดกของผู้ตายด้วย ส่วนจะเป็นอย่างไรนั้นโปรด
ติดตามได้ในตอนที่ 4 เรื่อง “มีเงินเขานับว่าเป็นน้อง มี
สัญญาคู่สมรสประเภทสินรวม14 (Gütergemeinschaft) ทองเขานับว่าเป็นพี่” ถ้าไม่มี (มรดก) จะมีใคร (นับ) หรือ
คือการที่คู่สมรสตกลงที่จะน�ำทรัพย์สินของแต่ละฝ่ายทั้งที่ เปล่าหนอ....
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จะดีไหมถ้าไม่ปล่อยให้ภาพเล่าเรื่อง
แต่เพียงล�ำพัง
โดย สุรีรัตน์ แจ่มใส

ผู้เขียนเป็นคนหนึ่งที่ชอบชมรายการสารคดีต่างประเทศที่ฉายทางโทรทัศน์ ยิ่ง
ถ้าเป็นรายการเกีย่ วกับการแนะน�ำอาหารหรือร้านอาหารและการตกแต่งบ้าน
แล้วก็ยงิ่ สนใจเป็นพิเศษ ขณะทีช่ มรายการรูปแบบนีต้ าและใจก็มกั จะจดจ่อกับ
ภาพที่น่าสนใจตรงหน้า บางครัง้ ก็ใส่ใจมากกว่าภาษาที่บรรยายเสียด้วยซ�้ำไป
รายการสารคดีโทรทัศน์ในปัจจุบันมักจะเล่าเรื่องโดยใช้มุม
กล้องหรือเทคนิคการถ่ายภาพหรือการถ่ายท�ำที่น่าสนใจ
คนที่ชมรายการก็รู้สึกเพลิดเพลินและเข้าใจเรื่องที่เล่านี้ได้
แทบจะทันที สารคดีต่างประเทศบางเรื่องแม้ว่าฟังแล้วไม่
ค่อยเข้าใจภาษาทีแ่ ปลมานักเพราะประโยคทีใ่ ช้ฟงั แล้วขัดหู
แต่เรื่องราวที่ชวนให้ติดตามและภาพที่สวยงามต่างหากที่
ท�ำให้ผู้เขียนชอบดูสารคดีลักษณะนี้
การรับสารด้วยการอ่านและการดูนนั้ ไม่เหมือนกัน ขณะ
ทีอ่ า่ นสมองจะเปลีย่ นตัวอักษรให้กลายเป็นภาพในจินตนาการ
เราจึงเห็นภาพบ้าน สวน ต้นไม้ ดอกไม้ แมลง และยังได้ยิน
เสียงแมลงตัวเล็ก ๆ ที่บินตอมดอกไม้นนั้ ได้จากตัวหนังสือ
ในขณะทีภ่ าพแบบเดียวกันนีเ้ ราจะเห็นและได้ยนิ ในทันทีเมือ่
เปิดโทรทัศน์ ภาพจากการอ่านจะเห็นได้ชัดเจนเหมือนกับ
ภาพในโทรทัศน์หรือไม่นนั้ ขึน้ อยูก่ บั จินตนาการและประสบการณ์
ของผู้อ่านแต่ละคน
ผู้เขียนขอยกตัวอย่างข้อความจากรายการหนึ่งที่เล่าถึง
โรงแรมเก่าแก่แห่งหนึง่ ในเมืองมิลาน ประเทศอิตาลี ลองนึก
ภาพตามข้อความต่อไปนี้
• “โรงแรมเป็นที่ดึงดูดนักธุรกิจและนักท่องเที่ยวได้พอ ๆ
กัน”
• “มิลานถูกมองเป็นเมืองหลวงทางการเงิน แฟชั่น และ
กิจกรรมบันเทิงมากมาย”
• “เบือ้ งหลังอาคารโทนสีเทาและหมอกฤดูหนาวมิลานซ่อน
เสน่ห์ไว้มากมายตามแบบฉบับของหัวเมืองใหญ่”
• “ทัง้ สองอาคารผ่านเรือ่ งราวทางประวัตศิ าสตร์มามากมาย”
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• “โรงแรมกลับมากอบกู้เกียรติยศทัง้ หมดหลังจากผ่านช่วง
เลวร้ายของสงครามมาได้ด้วยการตกแต่งใหม่”
• “มีหลายช่วงแห่งปีทโี่ รงแรมกลับมีชวี ติ ขึน้ มาเองโดยเฉพาะ
ช่วงฤดูแห่งการออกแบบและแฟชั่น เช่นเดียวกับแฟชั่น
และศิลปะซึ่งมีหลายมุมมากฉันเคยเห็นการเกิดใหม่ของ
โรงแรมในหลายครัง้ และในหลายสถานการณ์ด้วยค่ะ”
• “ยากมากที่จะนึกถึงอนาคตฉันเชื่อว่าหลังครบรอบหนึ่ง
ร้อยห้าสิบปีอีกสิบปีต่อมาก็เทียบไม่ได้กับอดีตที่ผ่านมา
ถ้าฟังบทบรรยายไปชมภาพเมืองมิลานและโรงแรมไปก็
คงไม่รู้สึกว่าประโยคที่ใช้แปลกอะไร เพราะความงามของ
เมืองและโรงแรมดึงดูดความสนใจของผู้ชมรายการมากกว่า
การทีจ่ ะตัง้ ใจสังเกตการใช้ภาษาแปล แต่เมือ่ เจาะจงให้อ่าน
โดยไม่มภี าพประกอบบางประโยคเข้าใจเรือ่ งได้ บางประโยค
นึกย้อนได้ถงึ โครงสร้างภาษาต้นทาง และบางประโยคอ่าน
แล้วก็ต้องแปลจากประโยคนี้เป็นประโยคที่ใช้ในภาษาไทย
ผู้เขียนไม่ใช่คนที่ต่อต้านหรือคัดค้านการใช้ค�ำที่แปลมา
จากภาษาต่างประเทศอย่างหัวชนฝาหากว่าค�ำหรือข้อความ
นัน้ สามารถสือ่ ความได้ ยอมรับกันในปัจจุบนั ว่าใช้แล้วเข้าใจ
ได้ และไม่ผิดโครงสร้างภาษาไทยนัก เช่น สนใจใน (interest
in) ยังผลให้ ส่งผลให้ (result in) น�ำไปสู่ (lead to) รู้จักกัน
ในนาม (known as) และแต่ละผู้นำ� (each of leader) ตัวอย่าง
ที่ยกมานี้เห็นได้ชัดว่าเป็นการแปลติดโครงสร้างภาษาต่าง
ประเทศแต่เราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าข้อความเหล่านีอ้ ่านแล้วหรือ
ฟังแล้วสื่อความเข้าใจได้

- การศึกษา -

ลองสังเกตตัวอย่างประโยคต่อไปนี้
“ป่าไม้ทมี่ ากไปด้วยพืชพรรณนานาชนิดก�ำลังจะถูกแทนที่
ด้วยไร่ข้าวโพดของชาวบ้าน”
“ราคาน�ำ้ มันดิบทีส่ งู ขึน้ ทีป่ ระมาณ 50 เหรียญต่อบาเรลมี
ผลกระทบต่อทุกประเภทของน�ำ้ มัน”
“เขาถูกต�ำหนิโดยหัวหน้างานว่าไร้ซงึ่ ความรับผิดชอบและ
เป็นคนช้ามากในการเรียนรู้งานใหม่ ๆ ”
“เซรัม่ จากประเทศเกาหลีอดุ มไปด้วยสารสกัดจากสาหร่าย
ทะเลน�้ำลึกที่ถูกวิจัยโดยนักวิทยาศาสตร์ ช่วยแก้ปัญหา
การเกิดขึ้นของริ้วรอยบนร่องแก้มและหน้าผากได้ด”ี

โครงสร้างภาษาต่างประเทศอาจจะไม่สะดุดและเข้าใจความ
•
ได้ในทันทีทอี่ า่ น เพราะมีโครงสร้างของภาษาต้นทางเป็นแนว
เทียบ
•
แม้ว่าภาพเคลือ่ นไหวช่วยท�ำให้ผ้ชู มสารคดีเข้าใจเรือ่ งราว
ได้เป็นอย่างดีกต็ ามแต่บทบรรยายทีแ่ ปลนัน้ ก็มคี วามส�ำคัญ
•
ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันเพราะบทแปลที่ดีจะช่วยท�ำให้ผู้ชม
เข้าใจเรื่องได้ดีขึ้น ที่ส�ำคัญคือผู้ชมจะสามารถจ�ำเรื่องราว
•
ได้แม่นย�ำกว่าการใช้ตาดูภาพเพียงอย่างเดียว
ดังนัน้ ผู้แปลจึงต้องใช้โครงสร้างประโยคทั้งภาษาต้นทาง
และภาษาปลายทางได้อย่างถูกต้องและแม่นย�ำ ผู้แปลไม่
ควรคิดว่าการใช้ภาพเล่าเรื่องความสนใจของผู้ชมจะอยู่กับ
ประโยคตัวอย่างนี้แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของโครงสร้าง สิง่ ทีต่ าเห็นมากกว่าสิง่ ทีห่ ไู ด้ยนิ เพราะเมือ่ ใดก็ตามทีบ่ ทแปล
ภาษาต่างประเทศทีม่ ผี ลต่อการใช้ประโยคในภาษาไทย เมือ่ ฟังแล้วขัดหู ผูช้ มก็จะชะงักและฉงนกับสิง่ ทีต่ วั เองได้ยนิ อย่าง
ผู้อ่านอ่านแล้วอาจจะต้องแปลกลับมาเป็นโครงสร้างของ น้อยก็มีผู้เขียนคนหนึ่งที่รู้สึกเช่นนี้
ภาษาไทยอีกทอดหนึง่ ในขณะทีค่ นทีค่ นุ้ เคยกับการใช้ประโยค

บอกกล่าว

คุณเป็นคนหนึ่ง ที่รักการเขียน รักการอ่าน
ต้องการฝึกฝนตนเอง ต้องการเพิม่ ทักษะการ
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มีอะไรพูดคุยกันได้นะ
โดย ปาท่องโก๋

ด้วยความทีเ่ ป็นคนไทย ครอบครัวสอนมาตัง้ แต่เด็ก ๆ ว่า ความเกรงใจเป็นสมบัตขิ องผูด้ ี ท�ำให้
ฉันเป็นคนทีค่ ดิ ว่า “อะไรก็ได้ตามใจ” กับคนทีเ่ พิง่ รูจ้ กั คบหากันไม่วา่ จะเป็นเพือ่ นใหม่ หรือคน
ที่ก�ำลังจะคบหาดูใจกัน เผื่ออนาคตอาจได้เป็นคู่ตุนาหงัน จึงเป็นเรื่องธรรมดาที่เราต้องท�ำตัว
ให้ดูเป็นนางเอกหรือดูลาดเลากันก่อนว่า เขาเป็นอย่างไร ควรพูดคุยกันได้ตรงไป ตรงมาหรือ
ว่าต้องชักแม่น�้ำทั้งห้า
ตอนแรกทีร่ จู้ กั คบหากับสามีใหม่ ๆ เราเป็นคนประเภทเกรงใจ
ตามใจเธอ ไม่ค่อยมีปากมีเสียง แต่การเป็นคนแบบนี้ ดูจะ
ไม่ค่อยถูกใจคนที่ก�ำลังคบหาดูใจกันอยู่ เพราะเขานั้น เป็น
คนตรงยิ่งกว่าไม้บรรทัด คบกันไปเถียงกันบ้าง ทะเลาะกัน
บ้าง แต่ก็ค่อย ๆ ปรับกันไป จนสุดท้ายถึงรู้ว่าเขาต้องการ
ให้เรารู้จกั พูดสิง่ ทีต่ ้องการออกมา เมือ่ ไม่พอใจแล้วเงียบเขา
ก็ไม่รู้ว่าเราก�ำลังไม่พอใจ การเรียนรู้กันและกันและการ
ปรับตัวเข้าหากันท�ำให้ใจเราก็เข้าหากันด้วย เมื่อเกือบจะ
ตกลงปลงใจมาใช้ชวี ติ ด้วยกัน การสือ่ สารและบอกกล่าวถึง
ความต้องการแต่ละฝ่ายให้เข้าใจตรงกันจึงเป็นเรือ่ งทีไ่ ม่ควร
เก็บไว้ เพราะไม่เช่นนัน้ อาจจะท�ำให้เราต้องแยกทางกันเพราะ
คิดไม่เหมือนกันจนอยู่ด้วยกันไม่ได้ การได้ตกลงกันไว้ก่อน
อย่างน้อยก็ลดความเสี่ยงไปได้ระดับหนึ่ง
ก่อนการเริ่มต้นชีวติ คู่ของฉันนัน้ เราได้ตกลงกันไว้ก่อนว่า มี
อะไรจะต้องหันหน้ามาพูดกันเพราะเขารู้ตวั เองดีว่าต้องการ
อะไร โชคดีทเี่ ขาเป็นคนตรง รู้จกั ใช้เงิน โกรธง่ายหายเร็ว ฉัน
รู้ว่าลึก ๆ แล้วเขาเป็นคนดี และไม่เคยหันแต่ด้านดีมาให้เรา
เห็นเพียงด้านเดียว ตอนเริ่มชอบกันใหม่ ๆ เขาไม่เคยมีของ
ขวัญแม้ดอกไม้สกั ดอกก็ไม่เคยให้ ตัง้ แต่คบกันมาจนถึงบัดนี้
ก็ไม่เคยมี ส่วนฉันเองก็ไม่ได้รู้สกึ ว่า สิ่งพวกนี้เป็นสิ่งส�ำคัญ
เราจึงคบกันมาได้ และที่ส�ำคัญมีอะไรก็พูดคุยกันก่อนเพื่อ
เราทัง้ สองจะได้ไม่มานัง่ เสียใจทีหลังหรือมาบ่นว่า ท�ำไมเธอ
ไม่บอกฉันก่อน
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เขาบอกฉันไว้ก่อนว่า เมือ่ เกษียณเขาจะไม่ไปอยู่ประเทศไทย
เขาไม่ตอ้ งการมีลกู และเขาไม่ใช่เศรษฐีทจี่ ะเลีย้ งดูครอบครัว
ของฉันด้วย (ข้อนี้เขารับข่าวสารและประสบการณ์จากคน
ที่แต่งงานกับสาวชาวเอเชีย เช่น คนฟิลิปปินส์ต้องส่งเงิน
กลับไปบ้านตลอด) นี่คอื 3 ข้อหลักที่เราคุยกันก่อนแต่งงาน
ส�ำหรับฉันเรื่องเหล่านี้ไม่เป็นปัญหาแต่อย่างใด
เพราะข้อ 1 นั้น ฉันไม่ได้ยดึ ติดอะไรที่เมืองไทย ฉันมีพ่อแม่
น้องชาย 2 คน และครอบครัวของเขา ซึ่งก็ห่างกันตัง้ แต่อยู่
เมืองไทยแล้ว เพราะตัง้ แต่อายุ 18 ปีฉันก็ต้องมาอยู่หอพัก
กลับบ้านเฉพาะเสาร์อาทิตย์ พอเรียนจบท�ำงาน พ่อแม่และ
น้อง ๆ ก็ย้ายกลับไปอยู่ต่างจังหวัด ฉันอยู่กรุงเทพฯ ตัวคน
เดียว ทุก ๆ 2-3 เดือน พ่อแม่และน้อง ๆ ขึ้นมาหาฉันบ้าง
สลับกับฉันลงไปหาบ้าง แม้วา่ เราจะคิดถึงกันแต่กไ็ ม่ได้มชี วี ติ
ที่ผูกติดกัน
การได้มาดูลาดเลาทีส่ วิสและยุโรปก่อนเป็นเวลา 3 เดือน
นั่นก็เป็นความคิดของเขาเพื่อที่จะให้ฉันได้เห็นความเป็นอยู่
ของคนที่น่กี ่อน เขาคิดว่า จะช่วยให้ฉันเห็น คิด และตัดสิน
ใจได้ง่ายกว่า ซึ่งก็ท�ำให้ฉันเห็นอะไรมากมายจริง ๆ และฉัน
ก็ชอบสวิสที่การไปไหนมาไหนสะดวกสบาย บ้านเมืองเป็น
ระเบียบเรียบร้อย ไปทีไ่ หนก็สวยงามไปหมด คนในครอบครัว
เขาโดยเฉพาะพ่อกับแม่ดจู ะดีใจทีล่ กู ชายคนเล็กจะแต่งงาน
แม้อายุเกือบจะ 50 ปีแล้วในตอนนัน้ ถึงแม้ตอนแรกท่านจะ
รู้สึกแปลกใจที่ลูกชายบอกว่าจะแต่งงานกับสาวไทย พี่ชาย
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พี่สะใภ้ พี่สาว พี่เขยของเขาก็ดูเป็นคนใจดีและใจกว้าง ส่วน
เพือ่ น ๆ ของเขาและคนทัว่ ๆ ไปตามถนนหนทางก็ดเู ป็นมิตร
ดี เมื่อเดินสวนกันไปมาก็ทักทาย “เกรือเซอะ ๆ” สิ่งที่เห็น
ด้วยตาและสัมผัสได้ด้วยใจท�ำให้ฉนั ตัดสินใจได้ไม่ยากตราบ
ใดที่เรายังอยู่ด้วยกัน
ข้อ 2 ฉันไม่อยากมีลูก เพราะตอนนั้นอายุก็เกือบจะ 42 ปี
อยู่แล้วจึงไม่อยากมีลกู ให้กวนตัว เรือ่ งการไม่มลี กู ฉัน คิดไว้
ตั้งแต่ยังไม่มีแฟน ไม่รู้ว่า เพราะอะไร อาจเป็นเพราะเห็น
หลาน ๆ ลูก ๆ ของน้องชาย เห็นความล�ำบากของน้องชาย
ในการเลี้ยงดูครอบครัว ฉันจึงคิดว่า ไม่มีเสียดีกว่า
ข้อ 3 ตอนแรกฉันก็ไม่ค่อยพอใจสักเท่าไรแต่คดิ กันตามหลัก
ความจริงก็ดูจะไม่เป็นธรรมกับเขานักถ้าจะให้เขามาส่งเสีย
พ่อแม่เรา แต่เราคุยกันได้ ฉันบอกเขาว่า เธอไม่ต้องส่งเสีย
พ่อแม่ฉันหรอกแต่เธอต้องเข้าใจนะว่า พ่อแม่ฉันไม่เหมือน
พ่อแม่ของเธอทีไ่ ด้เงินบ�ำนาญดูแลตัวเองได้และขนบธรรมเนียม
ประเพณีของคนไทยคือต้องดูแลพ่อแม่ เพราะฉะนัน้ เป็นสิทธิ
และหน้าทีข่ องฉันทีต่ อ้ งดูแลพ่อแม่ของฉัน แต่ฉนั จะไม่รบกวน
เธอแน่นอน และฉันจะต้องบอกกับพ่อแม่ของฉันให้เข้าใจ
ด้วยว่า เรามีสถานะรวมทัง้ ฐานะเป็นอย่างไร และขอให้อย่า
ไปเปรียบเทียบกับใคร ๆ
ฉันว่า เรื่องนี้เป็นอีกเรื่องที่ส�ำคัญ ส�ำหรับคนที่แต่งงาน
กับฝรั่งควรต้องท�ำความเข้าใจและควรพูดคุยกับครอบครัว
ตัวเองให้เข้าใจด้วย ไม่เช่นนั้นเขาจะคิดว่า ฝรั่งทุกคนรวย
และต้องให้เงินเขาปลูกบ้าน ซื้อรถ ฯลฯ โชคดีที่ครอบครัว
ฉันเข้าใจและเขาสามารถดูแลตัวเองได้ไม่ลำ� บาก อย่างน้อย
ก็ช่วงที่ฉันจะมาเริ่มต้นใช้ชวี ติ ในต่างแดนช่วงแรก ๆ แต่ถ้ามี
อะไรฉุกเฉินฉันก็พอมีเงินเก็บอยู่บ้าง

การทีค่ นสองคนตกลงจะใช้ชวี ติ ร่วมกัน การพูดคุยท�ำความ
เข้าใจเรื่องความต้องการของกันและกันก่อนตัดสินใจเดิน
ทางเข้าสู่ประตูวิวาห์มาใช้ชีวิตฉันสามีภรรยานั้น เป็นสิ่งที่
ควรท�ำอย่างยิ่ง อย่างน้อยก็เป็นการลดความเสี่ยงในชั้นต้น
ไปได้ กรณีคู่ของฉันถ้าความต้องการหรือความคิดข้อหนึ่ง
ข้อใดไม่ตรงกัน เราก็จะไม่แต่งงานหรือไม่มาใช้ชวี ิตอยู่ด้วย
กันแน่ ลองคิดดู ถ้าเราไม่เคยคุยเรื่องพวกนี้ก่อนแต่งงาน
เมือ่ แต่งงานไปแล้วอยู่มาวันหนึง่ คนหนึง่ บอกฉันอยากมีลกู
แต่อีกคนไม่อยากมี พอแก่ตัวไปคนหนึ่งบอกฉันจะกลับไป
อยู่เมืองไทยแต่อกี คนบอกฉันไม่ไป อีกคนบอกฉันขอเงินส่ง
ไปให้ครอบครัวของฉันนะ อีกคนบอกฉันแต่งงานกับเธอไม่ใช่
แต่งงานกับครอบครัวเธอ บางคนอาจบอกว่า เธอรักฉันเธอ
ก็ต้องรักครอบครัวฉันด้วย นัน่ แสดงว่า เธอไม่ได้รกั ฉัน เรือ่ ง
ราวก็จะไปกันใหญ่ นัน่ อาจเป็นทีม่ าของการหย่าร้างในเวลา
ต่อมาได้ เพราะฉะนั้นมีอะไรพูดคุยกันได้ตั้งแต่เริ่มต้นก่อน
ตกลงปลงใจกันนะคะ
เมื่อผ่านช่วงนั้นมาก็ถึงเวลาได้มาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันจริง ๆ
แบบ 24 ชั่วโมงตลอด 7 วัน เราจะเห็นอะไรซึ่งกันและกัน
มากขึน้ ค�ำว่า การปรับตัวและการปรับใจจึงเกิดขึน้ ข้อความ
ที่ว่า “มีอะไรพูดคุยกันได้นะ” ยังคงเป็นเรื่องส�ำคัญของการ
อยู่ร่วมกันของคนตัง้ แต่สองคนขึ้นไป
เรื่องส�ำคัญ ๆ จากประสบการณ์ส่วนตัว มีดังนี้
สื่อสารกันด้วยภาษาพูด คนเราสื่อสารกันด้วยภาษา คู่
ชีวิตของเราย่อมต้องการผู้ที่เขาสามารถพูดคุยปรับทุกข์ให้
ค�ำปรึกษาได้หรือแสดงความยินดีเมือ่ เขาประสบความส�ำเร็จ
การได้ยนิ คู่ของเราพูดแสดงความห่วงใยให้กำ� ลังใจเป็นการ
เติมน�ำ้ ตาลให้ชวี ติ คู่ การย้ายมาอยู่ทสี่ วิสถ้าเราอยากจะพูด
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คุยสือ่ สารกับคนทีน่ เี่ ราก็ต้องเรียนภาษาทีเ่ ขาใช้กนั แต่ภาษา ฉันเริ่มต้นเรียนภาษาถิ่นก่อน ส่วนภาษาเยอรมันนั้นฉันไป
ทีน่ มี่ ถี งึ สองภาษาและยากเสียด้วย นัน่ คือภาษาสวิสท้องถิน่ ซื้อหนังสือมาเรียนรู้ด้วยตนเองและไปลงเรียนการพูดใน
ทีเ่ รียกว่า “เบิร์นดุช” เพราะอยู่ในรัฐเบิร์น เป็นภาษาพูด (คน โรงเรียนสอนภาษา
สวิส มีภาษาพูดแบ่งตามถิ่นฐานอยู่ 7-8 ภาษา) ส่วนภาษา
เขียนและภาษาราชการในเขตที่ฉันย้ายมาอยู่นี้คือภาษา เมื่อเวลาผ่านไปหลายปีฉันสื่อสารภาษาท้องถิ่นได้ ถึงรู้ว่า
เยอรมัน เหมือนทีช่ าวเยอรมันใช้กนั (ยังมีภาษาอิตาลี ฝรัง่ เศส สิง่ ทีเ่ ขาคิดนัน้ ถูก และฉันรู้สกึ ขอบคุณเขามากเพราะเวลาที่
และโรมัน อีกตามถิ่นที่อยู่) จริง ๆ เรื่องภาษาเขาสอนฉัน ฉันไปฟังข้อมูลหรือความรู้ที่จัดให้เข้าฟังฟรี ถ้าเป็นเรื่องที่
ตั้งแต่รู้จักและเดินทางท่องเที่ยวด้วยกันแล้ว แต่ที่เขาสอน ฉันสนใจฉันก็ชอบทีจ่ ะไปฟังเพราะนัน่ เป็นความรู้ และเขาจะ
คือภาษาพูดท้องถิ่นซึ่งไม่ได้สอนอย่างจริงจัง จนย้ายมาอยู่ ไม่พูดด้วยภาษาเยอรมัน มีครั้งแรก ๆ ที่วิทยากรถามว่า จะ
ที่สวิสแล้วเขาก็เริ่มไม่พูดภาษา
ให้เขาพูดภาษาเยอรมันไหม ฉันบอก
อังกฤษกับฉัน พูดแต่ภาษาถิ่นโดย คูช
่ ว
ี ต
ิ ของเราย่อมต้องการผูท
้ ี่ “ไม่ต้อง” ทุกครัง้ ข้อดีอีกอย่างคือ
ไม่สนใจว่า ฉันจะเข้าใจหรือไม่ ครัง้ เขาสามารถพูดคุยปรับทุกข์ให้ งานที่ฉันท�ำตอนสมัครงาน ถ้าใคร
หนึ่งฉันถึงกับร้องไห้ระหว่างนั่งกิน ค�ำปรึกษาได้หรือแสดงความ พูดภาษาท้องถิ่นได้จะได้เปรียบ
ข้าวเที่ยงกันที่ระเบียงหลังบ้านโดย
เพราะผู้สงู อายุส่วนใหญ่ไม่ชอบพูด
ยิ
น
ดี
เ
มื
อ
่
เขาประสบความส�
ำ
เร็
จ
มีภเู ขาสามลูกคือ Eiger Mönch และ
ภาษาเยอรมันที่เป็นภาษาเขียน ถึง
Jungfrau เป็นพยาน ตักอาหารเข้า การได้ยินคู่ของเราพูดแสดง อย่างไรภาษาเยอรมันที่เป็นภาษา
ปากไปน�้ำตาก็ไหลรินออกมา จน ความห่วงใยให้กำ� ลังใจเป็นการ ราชการยังคงมีความจ�ำเป็นที่ต้อง
เขาตกใจ คิดว่า ฉันเกิดบ้าอะไรขึ้น
เรียนรู้ เพราะจะท�ำให้เราเข้าใจเรือ่ ง
เติมน�้ำตาลให้ชีวิตคู่
มา อยู่ ๆ ก็ร้องไห้ เขาถามว่า เป็น
ราวจากการอ่านและการน�ำไปใช้ได้
อะไร ฉันตอบไปอย่างนั้นว่า “I miss my mom” จนเขาน�ำ ทุกสถานการณ์ในชีวิต ผ่านมาจะ 9 ปีฉันสอบผ่านระดับบี
เรือ่ งนีม้ าล้อฉันถึงทุกวันนี้ แต่นนั่ เป็นการร้องไห้ออกมาด้วย 1 มาจะสามปีแล้ว ความหวังต่อไปคือสอบผ่าน บี 2 ฉันบอก
ความอัดอัน้ ตันใจกับหลาย ๆ สิ่ง ฉันว่า พวกเราก็คงเคยมี เป้าหมายของฉันกับสามี ส่วนเขาจะคิดอย่างไรก็เป็นเรื่อง
ประสบการณ์อนั แสนทรมานแบบนีก้ นั มาบ้าง ตามความคิด ของเขา ฉันท�ำหน้าที่ของฉันแล้ว คือบอกเขาให้เขารับรู้
ของเขาคือฉันต้องพูดภาษาท้องถิน่ ก่อนเพราะคนทีน่ เี่ ขาพูด
กันด้วยภาษานี้และฉันต้องเป็นฝ่ายปรับตัวให้เข้ากับคนที่นี่ พูดคุยกันด้วยความจริงใจ เมือ่ ถึงเวลาทีฉ่ นั ได้งานท�ำ สามี
แต่ฉนั กลับคิดว่า ควรจะเรียนภาษาราชการก่อนเพือ่ หางาน เขาก็ดแู ลเรือ่ งค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในบ้าน ค่าประกันสุขภาพ ค่า
ท�ำ เพราะถ้าฉันจะท�ำงานในวิชาชีพที่เรียนจบมาก็ต้องสอบ สมาชิกห้องสมุด ค่าสมาชิกของชมรมกีฬาปิงปอง ฯลฯ เหมือน
ภาษาเยอรมันในระดับบี 2 ให้ผ่าน แต่สุดท้ายฉันก็แพ้เขา เดิม เขาไม่เคยบอกให้ฉันช่วยเขาออกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ใน
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บ้าน ฉันจึงมีเงินเก็บมากขึ้นและก็ถึงเวลาที่ฉันควรจะได้ส่งเสียพ่อ
แม่ ฉันบอกกับเขาด้วยความจริงใจและไม่ปดิ บัง เขาก็รบั ทราบ และ
บอกว่า ต่อไปถ้าฉันจะส่งเสียดูแลพ่อแม่ให้ฉันท�ำได้ตามสบายไม่
ต้องบอกเขาอีก เรื่องนี้ท�ำให้ฉันรู้สึกว่า ฉันคิดถูก ที่จะท�ำอะไรก็
บอกกับเขาตามตรงเพราะผลของมันท�ำให้ฉันรู้สึกอิ่มเอม ต่อมา
ฉันก็เริม่ แบ่งเบาภาระของเขาโดยไม่รอให้เขาบอก ฉันว่า มันยุตธิ รรม
ดี ฉันจ่ายค่าประกันสุขภาพของฉันเอง ฉันดูแลเรื่องค่าสมาชิกต่าง
ๆ เอง เพราะการท�ำให้เขารู้สกึ ว่า เมือ่ เรามีเรารู้จกั แบ่งปันช่วยเหลือ
ไม่ใช่ลักษณะ “ของเธอ เราแบ่งกัน ของฉันคือของฉัน เธอห้ามยุ่ง”
ฉันว่า คนเราไม่จำ� เป็นต้องแบ่งปันเฉพาะกับสามีหรือภรรยาหรอก
เพราะความเห็นอกเห็นใจกัน ดูเป็นเรือ่ งเล็ก ๆ น้อย ๆ แต่กซ็ อื้ ความ
ไว้วางใจ ความเชื่อมั่นในกันและกันได้มากทีเดียว
เรื่องเงิน ๆ ทอง ๆ แม่ฉันเคยถามว่า เขาให้ฉันเก็บเงินบ้างไหม
เหมือนสมัยแม่ท่พี ่อท�ำงานแล้วแม่เป็นคนเก็บเงิน ฉันได้แต่ข�ำแล้ว
บอกแม่ว่า จะไปเอาอะไรกับเขา เขาดูแลลูกของแม่อย่างดี งานก็
ไม่ให้ไปท�ำ ที่ท�ำอยู่น่กี ็ลูกของแม่ต้องการท�ำเองและยังพาไปเที่ยว
อยู่เสมอ ๆ อีก แม่ก็คือแม่ กลัวว่า ลูกจะล�ำบากถ้าไม่มอี ะไรเป็น
ของตัวเองบ้างเลย ฉันก็เข้าใจและได้แต่บอกว่า ไม่ต้องเป็นห่วง
ลูกแม่ฉลาดพอและโปรดอย่าหวังเงินของคนอืน่ เพราะกว่าเขาจะมี
เงิน เขาก็ต้องท�ำงาน ทั้งเหนื่อย ทั้งเครียด ขอให้คดิ ถึงใจเขาใจเรา
บ้าง
ฉันคิดว่า ในฐานะคนกลางระหว่างพ่อแม่ที่เมืองไทยกับสามีที่เรา
อยู่ด้วย เราต้องสือ่ สารให้ทงั้ สองฝ่ายเข้าใจ สถานการณ์ความเป็น
จริงของตัวเรา ส่วนเขาจะเข้าใจและยอมรับได้มากน้อยแค่ไหนก็
เป็นเรื่องของเขา โชคดีของฉันที่ไม่ว่าจะมีเรื่องอะไรฉันก็จะสื่อสาร
ให้ทั้งสองฝ่ายได้เข้าใจตรงกับความต้องการของฉันก่อนทุกครัง้
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โซเชียลมีเดียกับเด็ก
โดย โยทะกา

ปัญหาเด็กติดโซเชียลมีเดีย สื่อไร้สาย อาทิ มือถือ หรือแท็บเล็ตนั้น ดูทีท่าว่า
จะรุนแรงขึน้ ทุกวัน แม้วา่ จะมีงานวิจยั ต่าง ๆ ออกมาให้ผปู้ กครองได้อา่ นได้คดิ
มีคำ� แนะน�ำจากผูเ้ ชีย่ วชาญ ข่าวคราวจากหน้าหนังสือพิมพ์ บทความทัง้ ในโลก
ออนไลน์ ออฟไลน์ค�ำเตือนจากทางโรงเรียน ฯลฯ แต่ดูเหมือนว่า ไม่ได้ช่วยให้
ปัญหาเหล่านั้นลดลงไปได้แต่อย่างใด
ภาพหนึง่ ทีต่ ดิ ตาโยทะกาจนบัดนีค้ อื เมือ่ ไม่นานมานีโ้ ยทะกา
และครอบครัวไปเที่ยวต่างเมืองและแวะรับประทานอาหาร
ในร้านอาหารแห่งหนึง่ ขณะทีน่ งั่ รออาหารทีส่ งั่ มีครอบครัว
หนึ่ง มีพ่อ แม่ และลูกเล็ก ๆ ซึ่งอยู่ในวัยไล่เลี่ยกันอีก 3 คน
เข้ามานั่งโต๊ะข้าง ๆ เรา พอนั่งปุ๊บ เด็กชายคนโตก็ร้องขอ
แท็บเล็ตจากพ่อ เด็กหญิงอีกสองคนก็ร้องขอตามพีช่ าย พ่อ
เด็กเปิดกระเป๋าสะพายใบใหญ่หยิบแท็บเล็ตออกมาสาม
เครื่อง พอเปิดเครื่องแล้วก็วางลงให้ลูก ๆ ทั้งสามคน เด็ก ๆ
นั่งเล่นอะไรสักอย่างในแท็บเล็ตอย่างสงบเรียบร้อย พ่อกับ
แม่ของเด็กนั่งดูเมนูอาหารและถามเด็ก ๆ ว่า จะกินอะไร
ต้องถามอย่างน้อย 3-4 ครั้ง หรือต้องเขย่าตัว เด็กจึงเงย
หน้ามาตอบว่าจะกินอะไร โดยไม่ได้แสดงอาการว่าสนใจชือ่
อาหารที่พ่อกับแม่ถามเลยแม้แต่น้อย

หลานชายของโยทะกาที่เมืองไทยอายุ 11 ปี มีบัญชีเฟซบุ๊ก
เป็นของตนเอง โยทะกาขอเป็นเพือ่ นในเฟซ จึงได้เห็นว่า หน้า
เพจของหลานนั้นเต็มไปด้วยวิดีโอที่ไม่เหมาะสม เพื่อน ๆ
ของหลานต่างก็หน้าตาประหลาด ๆ โพสต์ข้อความหยาบ ๆ
คาย ๆ พอถามหลาน หลานก็บอกว่า ไม่ได้รู้จักกัน แต่เขา
ขอเป็นเพื่อนก็รับ โยทะกาเลยคุยกับพ่อแม่ของหลานว่า
สมควรหรือไม่ทหี่ ลานจะใช้เฟซบุ๊ก พ่อแม่เลยเพิง่ จะรู้ว่า ลูก
ของตนนั้นมีเฟซบุ๊ก พอบอกให้ลูกปิดเฟซลูกก็บอกว่า ปิด
ไม่ได้เพราะคุณครูจะสั่งการบ้านผ่านทางเฟซบุ๊ก ดังนั้น
นักเรียนทุกคนจึงต้องเปิดเฟซบุ๊กไว้เพื่อรับและส่งการบ้าน
บางครัง้ นักเรียนต้องเข้าไปกดไลก์อาหารมือ้ เย็นของครูก่อน
ถึงจะได้การบ้านมา เมื่อได้ฟังค�ำตอบแล้วโยทะกาก็ถึงกับ
ถอนหายใจไปหลายเฮือก

ตอนที่พนักงานยกอาหารมาเสิร์ฟ พ่อกับแม่แทบจะเปิดศึก
บนโต๊ะกับลูก ๆ เพราะลูก ๆ ไม่ยอมเก็บแท็บเล็ต เด็กชาย
ถึงกับทุบโต๊ะแสดงอาการโกรธเกรีย้ ว เพราะตนก�ำลังติดพัน
อยู่กบั เกมตรงหน้า คนตัวเล็กสุดต่อรองขอดูการ์ตนู เจ้าหญิง
ไปด้วยและกินไปด้วย ถ้าไม่ได้ดกู จ็ ะไม่กนิ ...โยทะกาไม่ได้อยู่
ดูฉากตรงหน้าจนจบ เพราะกินเสร็จก็รบี จ่ายเงินและจากมา
รู้สึกเหมือนทนเห็นภาพตรงหน้าไม่ไหว ลูกสาวโยทะกาเอง
ถึงกับออกปากว่า “เด็ก ๆ ตัวเล็กกว่าหนูตั้งเยอะ แต่มี
แท็บเล็ตกันทุกคน แล้วเด็ก ๆ ก็ไม่นา่ รักเลย ท�ำไมไม่ยอมกินอาหาร”

หลานอีกคนข้ามน�ำ้ ข้ามทะเลมาเทีย่ วและมาเยีย่ มป้าถึงต่าง
แดน เมือ่ มาถึงเปิดประตูเข้าบ้านนัง่ ไม่ถงึ ห้านาที หลานก็ถอื
สมาร์ตโฟนมายื่นให้ “ขอ wifi หน่อยครับป้า” โยทะกาจึงได้
มีโอกาสคุยกับหลานชายตัวน้อย สิ่งหนึ่งที่โยทะกาได้เรียน
รู้จากหลานชายก็คอื หลานไม่เคยรู้ว่า โซเชียลมีเดียทัง้ หลาย
มีผลดีและไม่ดีอย่างไรบ้าง ไม่เคยมีใครสอน ไม่มีใครบอก
ตอนทีข่ อให้พ่อซือ้ สมาร์ตโฟนให้กแ็ ค่บอกว่า อยากได้ร่นุ นัน้
รุ่นนี้ แบบทีเ่ พือ่ นมี พ่อแม่ซอื้ ให้ด้วยเหตุผลคือ “ต้านกระแส
สังคมไม่ไหวหรอก.ใคร ๆ เขาก็มกี ัน ถ้าไม่มีก็มีปัญหาอีก”
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เครดิตภาพ : Childmedia.net
จากการที่ได้นั่งคุยกับหลานชาย หลานชายมีค�ำถามกลับ
มายังโยทะกาแบบเด็กฉลาดว่า ป้าช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้
ไหมว่า เฟซบุ๊กไม่ดตี รงไหน ไลน์ไม่ดตี รงไหน โยทะกาจึงถาม
กลับไปว่า แล้วหนูคดิ ว่ามันดีและไม่ดตี รงไหนบ้าง
ค�ำตอบคือ “ได้คุยกับเพื่อน ได้เห็นว่า เพื่อนไปเที่ยวที่ไหน
มา ได้เห็นว่า เพือ่ นท�ำอะไร ซือ้ อะไร กินอะไร เช่น ซือ้ รองเท้า
ใหม่ รุ่นใหม่ เราก็จะได้ซื้อตามบ้าง ไปเที่ยวตามบ้าง มันก็
สนุกดีเราก็จะได้อวดของเราด้วย แต่ทไี่ ม่ดกี ม็ นี ะ เพือ่ นโกรธ
ครูแล้วก็ไปด่าครูในเฟซ ครูก็เลยเรียกไปพบและเรียกคนที่
กดไลก์ไปพบด้วย โชคดีที่ผมอ่านเฉย ๆ ไม่ได้กดไลก์เลยไม่
โดน แต่ก็มเี พื่อนหาว่า ผมเป็นคนไปฟ้องครู” ฟังหลานเสร็จ
ป้าก็ถอนหายใจอีกหลายเฮือกก่อนบอกหลานว่า ป้าไม่ได้
บอกว่า มันไม่ดีหรือดีที่ตรงไหน แต่ป้าแค่อยากให้หนูโตพอ
ก่อน เมื่อเข้าใจและคิดเป็นว่า สื่อพวกนี้มีผลอย่างไรและจะ
ใช้มันอย่างไร เมื่อนั้นก็ค่อยใช้
หลายคนรอบข้างมักบ่นให้ฟงั ว่า ลูกติดมือถือ ลูกติดแท็บเล็ต
ไม่รจู้ ะแก้อย่างไรดี วัน ๆ เอาแต่กม้ หน้าอยูก่ บั มือถือ การบ้าน
ไม่สนใจ การเรียนตกต�่ำ ติดแชต ติดเกม ติดหนัง ติด
ชอปปิ้งออนไลน์ ฯลฯ หรือปัญหาเด็กสมาธิสั้นจากการที่ให้
ลูกใช้เครือ่ งมือสือ่ สารเหล่านีต้ งั้ แต่ยงั อยู่ในวัยทีไ่ ม่เหมาะสม

สิ่งหนึ่งที่โยทะกาสังเกตเห็นก็คือคนที่มาบ่นให้ฟังส่วนใหญ่
ก็ตดิ โซเชียลไม่แพ้ลกู มือถือหรือแท็บเล็ตติดมือแทบจะตลอด
เวลา ไปไหนมาไหนต้องก้มหน้าส่องเฟซบุ๊ก ส่องไลน์ ทุก ๆ
2-3 นาที เหมือนเกรงจะพลาดอะไรไป เด็กไม่ได้ไปเห็นมา
จากทีไ่ หนหรอก เพราะตัวอย่างมีให้เห็นอยู่ตรงหน้า เด็กบาง
คนวัยยังไม่พร้อมจะมีเครื่องมือสื่อสารใด ๆ พ่อแม่ก็ซื้อมา
ยัดใส่มือให้ อาจจะมีข้ออ้างว่า อยากให้ลูกเรียนรู้ โน่น นี่
นั่น หรือบางคนก็บอกว่า ไม่มีไม่ได้ เพราะลูกต้องใช้ส่อื สาร
กับเพือ่ น ถ้าไม่มกี จ็ ะโดนม็อบบิง้ (Mobbing) บางครัง้ โยทะกา
ก็อดจะคิดไม่ได้ว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นนั้น แท้ที่จริงแล้วมาจาก
สังคมข้างนอก หรือมาจากสิ่งที่เห็นในบ้านกันแน่
วันนี้โยทะกาไม่ได้พูดถึงวิธีแก้ปัญหาแค่อยากให้คนเป็นพ่อ
แม่ได้กลับไปคิดทบทวนว่า ปัญหาที่เกิดส่วนใหญ่มาจากตัว
เราเองเป็นผู้หยิบยื่นให้ลูกหรือสังคมภายนอกเป็นผู้หยิบยื่น
ให้ลูกเรา ก่อนปัญหานัน้ จะเกิดเราจะสร้างภูมคิ ุ้มกัน สร้าง
ความแข็งแรงทางจิตใจ หรือสร้างความเข้าใจให้แก่ลูกได้
อย่างไร ส�ำหรับเด็กแล้วเครื่องมือสื่อสารล้วนเป็นดาบสอง
คม ก่อนจะยื่นสมาร์ตโฟน หรือแท็บเล็ตให้แก่ลูก จงคิดว่า
ลูกของคุณพร้อมทีจ่ ะใช้มนั หรือไม่ ค�ำตอบทีว่ ่า “ต้านกระแส
สังคมไม่ไหวหรอก ใคร ๆ เขาก็มีกัน” เป็นค�ำตอบที่ถูกต้อง
แล้วหรือ
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ดูแล “ผม” อย่างไรให้มีสุขภาพดี
โดย พษมลวรรณ

ปกติคนเรามีเส้นผมบนศีรษะประมาณ 90,000
- 140,000 เส้น ในหนึ่งตารางเซนติเมตรจะ
มีเส้นผมอยู่ประมาณ 120-200 เส้น และร่วง
ไม่เกินวันละ 100 เส้น ส่วนเส้นผมจะมีขนาด
ใหญ่หรือเล็ก ตรงหรือหยิก สีทองหรือสีดำ� ขึน้
อยูก่ บั เชือ้ ชาติและกรรมพันธุ์ ซึง่ คนเอเชียส่วน
ใหญ่มี “ผม” แข็งแรงกว่าคนผิวขาวหรือคน
ผิวด�ำ แต่ถ้าเราไม่ดูแลสุขภาพและเส้นผมให้
ถูกต้อง เราก็มคี วามเสี่ยงเป็นโรคทางเส้นผม
และหนังศีรษะได้เหมือนกัน ทัง้ นี้ พญ. ชินมนัส
ตั้งจาตุรนต์รัศมี ประชาสัมพันธ์สมาคม
แพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย และ ผศ.
นพ. รัฐพล ตวงทอง หัวหน้าสาขาโรค
เส้นผมและการผ่าตัดปลูกถ่ายเส้นผม ภาค
วิชาจิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล ได้ไขข้อข้องใจเกี่ยวกับวงจรของ
เส้นผมและการดูแลเส้นผมให้ดกหนาและ
สลวยสวยเก๋ดังนี้ค่ะ
ระยะการเจริญเติบโตของเส้นผมแบ่งออก
เป็น 3 ระยะ
1. ระยะการเจริญเติบโต หรือ Anagen Phase
คือระยะที่ต่อมรากผมจะอยู่ลึกที่สุดในชั้น
หนังแท้ โดยมีหลอดเลือดมาหล่อเลี้ยงอยู่
มากมาย และจะใช้เวลาประมาณ 1,000
วัน หรือ 3 ปี ในการเจริญเติบโตเป็นเส้นผม
ซึง่ ประมาณ 85-90% ของเส้นผมทัง้ ศีรษะ
จะอยู่ในระยะการเจริญเติบโตนี้
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2. ระยะหยุดการเจริญเติบโต หรือ Catagen
Phase คือ ระยะหยุดการเจริญเติบโต ต่อม
รากผมจะหยุดการแบ่งเซลล์ แต่ต่อมราก
ผมจะมีการค่อย ๆ เลื่อนสูงขึ้นไปเรื่อย ๆ
ระยะนี้จะกินเวลาประมาณ 3 สัปดาห์
3. ระยะพัก หรือ Telogen Phase ซึง่ เป็นระยะ
สุดท้ายของเส้นผม เมื่อต่อมรากผมเลื่อน
สูงขึ้นจนถึงบริเวณของเซลล์ต้นก�ำเนิด
(Stem cell) แล้ว ผมของคนเราก็จะเข้าสู่
ระยะพัก ซึง่ จะเป็นเพียงช่วงสัน้ ๆ ประมาณ
100 วัน หรือ 3 เดือน ทัง้ นี้ 10% ของเส้นผม
ทัง้ ศีรษะจะอยู่ในระยะพักนี้ ก่อนทีเ่ ซลล์ต้น
ก�ำเนิด (Stem cell) จะส่งสัญญาณให้ต่อม
ผมเลือ่ นลงมาอีกครัง้ เพือ่ ให้มกี ารสร้างผม
ใหม่ โดยเส้นผมใหม่ทสี่ ร้างขึน้ จะดันผมเก่า
ให้หลุดร่วงไป
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“ระยะการเจริญเติบโตของ
เส้นผมแบ่งออกเป็น 3 ระยะ
1. ระยะการเจริญเติบโต หรือ Anagen
Phase
2. ระยะหยุดการเจริญเติบโต หรือ
Catagen Phase
3. ระยะพั ก หรื อ Telogen
Phase“

ปัญหาของ “ผม”
• ปัญหาของ “ผม” เกิดขึ้นได้ทุกฤดู โดย
เฉพาะความร้อนจากแสงแดดอาจกระตุ้น
ให้ “ผม” มันมากยิง่ ขึน้ ซึง่ จะท�ำให้แบคทีเรีย
และยีสต์ เจริญอาหารมันนี้จนท�ำให้เกิด
อาการคันและเป็นผื่น หรืออาจท�ำให้เป็น
โรคที่หนังศีรษะ
• ผมหงอกก่อนวัยเกิดขึน้ จากพันธุกรรมและ
กรรมพันธุ์ แต่ก็มีปัจจัยอื่น ๆ ร่วมด้วย
เช่น ความเครียด สารเคมี การสูบบุหรี่ การ
ใช้ยาต่าง ๆ ซึ่งท�ำให้มภี าวะผมร่วงมากขึ้น
บางครั้งอาจร่วงมากถึง 200 เส้นต่อวัน
นอกจากนี้ เมื่ออายุมากขึน้ นอกจากผมจะ
หงอกแล้ว ก็ยงั จะเหีย่ วได้เหมือนกัน เพราะ
เปลือกผมจะเป็นริว้ รอยจากการเสียดสีของ
หวี ดังนั้น ยิ่งหวีผมมากเท่าไหร่ ผมยิ่ง
“เหี่ยว” มากขึ้นเท่านั้น

• ความร้อนและสารเคมีที่เราใช้กับเส้นผม
เช่น การรีดผมหรือดัดผม เป็นตัวการส�ำคัญ
ท�ำให้เปลือกผมเป็นริ้วรอยมากขึ้น ท�ำให้
ระยะการเจริญเติบโตของผมสัน้ ลง จ�ำนวน
เส้นผมจะน้อยลงอย่างน้อย ๆ 10 เปอร์เซ็นต์
และในทุกช่วงอายุ 10 ปี ขนาดของเส้นผม
จะเล็กลง
• คนที่มีรังแคเยอะ และคันศีรษะมาก ส่วน
ใหญ่จะเป็นโรค Seborrheic Dermatitis ภาษา
ไทยเรียกสัน้ ๆ ว่าโรค “เซ็บเดิร์ม” ซึ่งเป็น
โรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนังอักเสบชนิดหนึ่งที่ยัง
ไม่พบสาเหตุแน่ชดั ในการเกิดโรค จากหลัก
ฐานทางการแพทย์พบว่า อาจจะเกิดจาก
การที่หนังศีรษะมียีสต์ที่ชื่อ Malassezia
furfur มากกว่าปกติ ท�ำให้มีการสร้างสาร
ก่อให้เกิดการอักเสบที่ผิวหนัง จึงเกิดเป็น
ผื่นคันดังกล่าว หรืออาจเกิดจากปัจจัยอื่น
เช่น ตากแดดหรือดืม่ แอลกอฮอล์ หรือหนัง
ศีรษะอาจแห้งคันมากขึ้นในฤดูหนาว หรือ
เกิดจากความเครียด นอนหลับพักผ่อนไม่
เพียงพอ หรือมีโรคประจ�ำตัว เช่น พาร์กนิ สัน
หรือการรับประทานยาบางบางชนิด (เช่น
ยากันชัก ยา cimetidine ที่ใช้รักษาโรค
กระเพาะ อาจท� ำ ให้ มี โ อกาสเกิ ด โรค
“เซ็บเดิร์ม” นี้มากขึ้นเช่นกัน) แม้จะยังไม่
สามารถหาสาเหตุของการเกิดโรคทีแ่ ท้จริง
ได้ แต่มคี นไข้ทเี่ ป็นโรคนีก้ นั มากในหน้าร้อน
และหน้าหนาว อาการของโรค “เซ็บเดิร์ม”
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คือ มีอาการคันทีห่ นังศีรษะ ผิวหนังเป็นผืน่
แดง ตุ่มคัน หรือ หนังศีรษะนูนหนา มีรงั แค
ล้วนเป็นอาการของ “เซ็บเดิร์ม” ทั้งสิ้น
นอกจากนี้ โรค “เซ็บเดิร์ม” อาจมีอาการ
คล้ายกับโรคสะเก็ดเงินได้ (แต่โรคสะเก็ด
เงินจะมีผนื่ แดงมากกว่า ผืน่ หนากว่าและมี
สะเก็ดมากกว่า) โดยปกติโรค “เซ็บเดิร์ม”
ส่วนใหญ่ไม่ท�ำให้ “ผม” ร่วง นอกจากเป็น
เยอะมากจริง ๆ
การรักษาโรค “เซ็บเดิร์ม” ควรหลีกเลี่ยง
ความเครียด นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ ลด
การดื่มแอลกอฮอล์ เพราะแอลกอฮอลล์จะ
ยิง่ ไปกระตุ้นให้อณ
ุ หภูมใิ นร่างกายสูงขึน้ และ
ควรใช้แชมพูทมี่ สี ่วนประกอบของ Ketoconazole, Tar, Salicylic acid, หรือ Ciclopiroxolamine อาจช่วยให้อาการคันหนังศีรษะและ
รังแคลดลง ในคนที่มีอาการมาก อาจใช้ยา
โลชัน่ ทีม่ สี ่วนประกอบของยาสเตียรอยด์ร่วม
ด้วย โรคนี้มักมีอาการเป็น ๆ หาย ๆ มักไม่
หายขาด ควรหลีกเลีย่ งปัจจัยกระตุน้ เท่าทีเ่ ป็น
ไปได้ และทายาและ/หรือสระผมด้วยแชมพูที่
ผสมตัวยาดังกล่าว เพือ่ ท�ำให้อาการดีขนึ้ และ
ท�ำให้โรคอยู่ในภาวะที่ควบคุมได้จะดีกว่า

การดูแลเส้นผมที่ถูกวิธี
• ควรมีการบ�ำรุงด้วยครีมนวดผม ไม่ควร
ท�ำการรีดผม ดัดผม หรือย้อมผมบ่อยเกิน
ไป ควรเลือกสีย้อมผมตามธรรมชาติ แต่
ก็จะมีข้อเสียคือ จะติดไม่ทนเท่ายาย้อมผม
ประเภทสารเคมี ส�ำหรับคนที่มีปัญหาผม
ร่วงเยอะขึ้นเรื่อย ๆ ควรปรึกษาแพทย์ โดย
แนวทางการรักษานัน้ แพทย์จะให้คำ� ปรึกษา
และรักษาด้วยการทายาและรับประทานยา
ใน 1 ปีแรก หากยังไม่ได้ผลก็จะรักษาด้วย
การปลูกถ่ายเส้นผม ซึง่ มีหลากหลายวิธใี ห้
เลือกในปัจจุบัน
• ต้องทานอาหารที่มี “ธาตุเหล็ก” ให้เพียง
พอ เช่น ผักใบเขียว เนื้อแดงหรือเครื่องใน
สัตว์ (แต่อย่ารับประทานมากจนเกินไป ควร
ทานแต่พอดี) ซึ่งถ้าร่างกายเรามีธาตุเหล็ก
ไม่เพียงพอ “ผม” เราก็จะเริ่มเปราะบาง
และหลุดร่วงง่ายค่ะ โดยปกติแล้ว “ผม”
ของเราจะร่วงวันละประมาณ 50-100 เส้น
แต่วนั ทีส่ ระผมอาจร่วงมากหน่อย คือ 100200 เส้น
• ควรเลือกใช้แชมพูยหี่ ้อทีเ่ ราใช้แล้วไม่คนั ไม่
ระคายเคือง หากอยู่ในประเทศที่มีอากาศ
ร้อนก็ไม่ควรใช้แชมพูที่มีส่วนผสมน�้ำมัน
เยอะ ๆ เพราะจะไปกระตุ้นให้แบคทีเรีย
หรือ ยีสต์ มาเยีย่ มเยียนมากขึน้ ทัง้ นีแ้ ชมพู
ที่มีส่วนผสมของน�้ำมันอาจเหมาะส�ำหรับ
คนทีเ่ ป็นโรคสะเก็ดเงิน หรือคนทีม่ หี นังศีรษะ
แห้งหรือผมที่แห้งมาก
ขอขอบคุณข้อมูลจาก ประชาสัมพันธ์
สมาคมแพทย์ผวิ หนังแห่งประเทศไทย
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Im Tempel der schönen Fahrräder
- ein Besuch bei Aldo Gios TEXT Kurt Salentin

Italien gilt als das Land der schönen Dinge. Es weckt die Sehnsucht der
Deutschen nach Sonne und Meer, Kunst und Architektur, Zypressenlandschaften, Rotwein und Pizza, Design, Mode und Eleganz. Freilich
sind nicht alle Bilder des Landes vorteilhaft: Die Politik wirkt chaotisch,
die Wirtschaft unterentwickelt und schwach. Wenig schmeichelhaft
geraten auch die Vorstellungen von italienischer Technik, zu denen ein
großer Automobilhersteller lange seinen Teil beigetragen hat. Nun gut,
werden manche sagen, es gibt Ferrari and Maserati, aber sonst…
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Wer sich die Mühe macht, genauer hinzusehen, entdeckt jetzt auch Radwege angelegt und Mieträder bereitgestellt
hinter den Klischees ganz andere Seiten Italiens. Mir hat werden. Riesig ist dagegen die Begeisterung der Italiener
das Buch "Italien: ein Länderportrait" von Gianluca Falanga für Radrennen. Den Giro d'Italia gibt es schon seit 1909,
großen Spaß gemacht, weil es hilft zu verstehen, wie unzählige lokale Rennen bannen die Zuschauer am
das Land durch die Brille seiner Bewohner aussieht. So Straßenrand. Bevor es das Fernsehen gab, gehörte es
erklärt Falanga die "Stabilität des Chaos". Wer sich da- zu den größten Sensationen, die Rennfahrer, die als
gegen für Technik interessiert, gewinnt einen Eindruck Helden der Landstraße gefeiert wurden, mit eigenen
von der Stärke der Industrie Norditaliens bei einem Blick Augen vorbeirasen zu sehen. Heute sind Radprofis in
auf dessen Messelandschaft. Ausstellungen in Mailand Italien Stars in allen Medien. Schon vor einhundert Jahund Parma sind Schaufenster des Maschinenbaus, der ren rief der Enthusiasmus Tüftler auf den Plan, die die
Automatisierungstechnik, der Spezialmechanik, aber auch Technik der Rennräder vorantrieben. Tullio Campagnolo
der Kellereitechnologie. Das Dreieck zwischen Turin, erfand und verbesserte die Kettenschaltung und viele
Modena und Venedig beheimatet leistungsfähige Indus- andere Details und erwarb über 100 Patente. Er ließ es
trien, die der Bevölkerung Beschäftigung und einen hohem aber nicht bei der Funktionalität bewenden. Die Produkte
Lebensunterhalt bescheren. Eurostat, die Statistikbehörde seiner Firma werden bis heute weltweit als Synthese aus
der EU, belegt das eindrucksvoll: Zwar rangiert das hochwertiger Technik und ästhetischem Design geschätzt.
durchschnittliche Pro-Kopf-Einkommen in Süditalien auf Dieser Aspekt macht italienische Hochtechnik vielleicht so
einer Höhe mit den Balkanländern und Griechenland. Die unverwechselbar. Der Kölner Designprofessor Paolo
Lombardei, also die Region um Mailand, kann sich aber
Tumminelli erklärt
mit den reichen Regionen in Süddeutschland messen
es am Beiund läßt weite Teile Ost- und Norddeutschlands
spiel
um Längen hinter sich. Es wundert nicht, wenn
in dieser Umgebung die Luxusindustrie blüht:
„Aldo Gios‘ RahParfüm, Mode, Edelkarossen. Von Luxusmen in majestätischem
artikeln der ganz besonderen Art handelt
Azurblau sind grazil und
dieser Bericht.
Fahrräder sind für die meisten von uns
schnöde Gebrauchsgegenstände, die
einfach nur funktionieren müssen, weil
sie ihren Platz im Alltag haben. In Italien
ist das nicht so. Der Verkehr ist stärker
noch als in Deutschland auf das Auto
ausgerichtet. In den Städten sieht man nur
wenige Radfahrer, obwohl in den Metropolen
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elegant. Sie werden maßgeschneidert und besitzen
in der Szene dasselbe
Prestige wie auf dem
Opernball Kleider von
Dior.“
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Ferraris so: Bei den Türgriffen deutscher
Autos streben die Entwickler nach einer
Mischung aus der Robustheit eines
Panzerschrankhebels und der Ergonomie eines Kühlschrankgriffs. So ist
ein Standard entstanden, der nicht
mehr verändert wird. Ferrari dagegen
läßt die Griffe für jedes Modell neu
entwickeln. Sie fügen sich stets in ein
individuelles ästhetisches Konzept ein. In
einer Ferraritür würde wohl ein Mercedesgriff wie ein häßlicher Metallklotz wirken, der
nur die Linie stört.

„Wer Aldo besucht,
muß Zeit mitbringen.
Bei einem Espresso und mit
einem Zigarillo um Mundwinkel
erzählt er von den Rennen auf
den Landstraßen Frankreichs,
Belgiens und Italiens und von
seinen Freunden unter den
Rennfahrern.“

Ganz ähnlich denken die Entwickler von Fahrradrahmen.
Sie haben aber eine ungleich anspruchsvollere Aufgabe
zu lösen als Autobauer: Weil bei langen Berganstiegen
die Rennfahrer jedes Gramm Gewicht spüren und im
Sprint jede Verwindung Sekundenbruchteile kostet,
müssen Rennrahmen extrem leicht und gleichzeitig
verwindungssteif sein. Soweit die Pflicht - nun kommt
die Kür. Italienische Rahmenbauer fügten dem Handwerk
eine Dimension hinzu: Sie bauten Rahmen, die auch noch
hübsch anzuschauen sind. Bis gegen Ende des 20. Jahrhunderts zuerst Aluminium- und später Carbonrahmen
neue technische Möglichkeiten eröffneten, war Stahl das
Material der Wahl. So machte sich eine Schar begeisterter Ingenieure und Handwerker daran, immer leichtere
und immer elegantere Rahmen zu fertigen. Einen erstklassigen Rahmen zu bauen verlangt soviel Kunstfertigkeit wie eine Geige zu bauen. Die Rohre aus dünnwandigem legierten Stahl wurden in einem Verfahren, das
nur eine handvoll Hersteller auf der Welt beherrschte,
einzeln hergestellt. Rahmen wurden in beinahe mythischer
Weise buchstäblich im Feuer geboren: Ihre Hersteller

verbanden die
Rohre in Handarbeit
unter Zuhilfenahme geradezu höllischer Schweißflammen
mit geschmolzenem Silberlot, einer Legierung, die bis zur
Hälfte aus Silber besteht. Nicht nur deshalb gelten die
besten Rahmen als kunsthandwerkliche Schmuckstücke.
Die Verbindungsteile, Muffen genannt, waren Designerobjekte. Einst ließ sie jeder Hersteller in einem speziellen Design mit eigenen Ornamenten versehen, die hohen
Wiedererkennungswert besitzen. Sie gehörten zur
Handschrift des Rahmenbauers. Bis heute kann man bei
einem guten Rahmen selbst ohne Aufkleber die Werkstatt,
in der er entstand, leicht bestimmen. Es versteht sich von
selbst, daß auch die Lackierung stets unverwechselbar war.
Im Gegensatz zur den Massenherstellern etwa in Frankreich und Deutschland achteten die kleinen italienischen
Hersteller, meist Familienbetriebe über Generationen, auf
makellose Verarbeitung. Solche Rahmen sind robust und
langlebig und gleichzeitig grazil und elegant. Italienische
Rahmen aus der Zeit zwischen 1940 und 1990 sind
deshalb gefragte Sammlerstücke, die ihre Liebhaber auf
der ganzen Welt finden - auch in Thailand.
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Rahmen werden heute überwiegend von Robotern in
China zusammengeschweißt, und über ihre Ästhetik
gehen die Meinungen auseinander. Aber es gibt noch die
klassischen kleinen Handwerker. Einer der wenigen noch
aktiven Rahmenbauer ist Aldo Gios in Volpiano bei Turin.
Sein Vater Tolmino war Rennfahrer, der später Fahrräder
baute. Er selbst widmete sich sein Leben
lang der Technik und den Rennen.
Als er in den 1970er Jahren
mit seinem Bruder anfing,
für Profimannschaften
Räder zu bauen,
wurde er schnell
zur Berühmtheit.
Seine Rahmen
sind in einem
majestätischen
Azurblau gehalten
- sein bis heute
unverändertes Markenzeichen. Aber das
Engagement ging noch
weiter. Er begleitete sein
Team im Materialwagen, was
nichts anderes heißt als: oben auf dem
Begleitauto im Schiebedachfenster sitzend ein
Ersatzrad bereithalten, im Fall der Panne eines Stars
abspringen, das defekte Rad tauschen, den Rennfahrer
noch schnell anschieben, damit er nicht unnötig Zeit
verliert, und wieder aufs Auto klettern. Die Verwegenheit
kannte keine Grenzen. In alten Filmen sieht man, wie
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Mechaniker mitten im Rennen, aus dem Seitenfenster
des Mannschaftswagens lehnend, bei vollem Renntempo
Ketten ölen, Schaltungen justieren und Sättel verstellen.
Für Aldo war das nichts besonderes.
Ein belgischer Fan hat ihm dafür ein besonderes Denkmal
gesetzt: Er hat eine Szene mit Aldo als
Mechaniker in einem sogenannten
Frühjahrsklassiker, einem
Eintagesradrennen, das
seit eh und je auf
Kopfsteinpflasterstrecken ausgetragen
wird, mit Spielzeugeisenbahnfigürchen nachgebaut. Alles in
der Größe eines
Schuhkartons, zu
bewundern in Volpiano!
Was ihn als Rahmenbauer
auszeichnet, sind die vielen
technischen Innovationen, die ihm
Patente und den Respekt der Branche einbrachten. So erfand er verstellbare Achsaufnahmen, die eine
präzisere Einstellung des Geradeauslaufs erlauben. Sie
finden sich heute an den meisten Rahmen, die man
kaufen kann. Gefragt sind seine Räder aber in erster
Linie wegen der unaufdringlichen Eleganz der Rahmen,
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die man sonst nirgendwo mehr findet. Es gilt das Prinzip
der Maßanfertigung: Jeder Rahmen ist ein Einzelstück,
das genau zu den Körpermaßen des Fahrers paßt. Ein
Gios-Rahmen besitzt in der Szene dasselbe Prestige wie
ein Dior-Kleid unter den Damen der Upper Class. Aldo
berichtet stolz über Kunden aus den USA, die nur nach
Turin einfliegen, um einen Rahmen zu bestellen. Sie
müssen sich danach gedulden, denn es folgt eine Menge
Handarbeit. Nach drei Monaten kehren sie zurück, um ihr
Lieblingsstück aus der Hand des Meisters persönlich in
Empfang zu nehmen. Kein Wunder, daß manch einer sein
Gios-Modell für die Straße zu schade findet. Sicher
fristen ebenso viele Stücke ihr Dasein in Wohnzimmern,
wo sie stolz Gästen vorgeführt werden, wie tatsächlich
über den Asphalt fliegen.
Wer Aldo besucht, muß Zeit mitbringen. Zwar ist sein
Sohn Marco in die Firma eingestiegen, aber oft ist der
Senior alleine im Laden. Laden? In der Mitte steht zwar
ein Thresen, aber man gewinnt nicht den Eindruck, hier
wolle jemand etwas verkaufen. Wer einen Gios-Rahmen
möchte, muß sich zunächst in Aldos Philosophie einweihen lassen. Links vom Thresen hat er seine Werkstatt.
Viele seiner Kunden kennt er seit Jahrzehnten, er bringt
ihre Rennräder persönlich in Ordnung. Hier ist er in seinem
Metier. Bei einem Espresso und immer mit einem Zigarillo
um Mundwinkel erzählt er Besuchern - gerne auch in
fließendem Französisch - bereitwillig von den Anfängen
des Familienbetriebs, von seiner Zeit in den Rennen auf
den Landstraßen Frankreichs, Belgiens und Italiens und
von seinen Freunden unter den Rennfahrern. Zu den

prominenteste unter ihnen gehört der Belgier Roger de
Vlaeminck, der in den 1970er Jahren so berühmt wie
Eddy Merckx war. De Vlaeminck katapultierte Gios-Rennräder an die Weltspitze, als er auf ihnen Eintagesrennen
wie Paris-Roubaix gewann. Seither findet man übrigens
nirgendwo auf der Welt im Radsport jemanden, der nicht
sofort das Gios-Blau erkennen würde. Das Rad, auf dem
er 1977 den Sieg einfuhr, thront heute, sorgfältig in den
Originalzustand zurückversetzt, poliert und glitzernd wie
ein Christbaum, im rechten Teil des Ladens über einer
Armada der exklusivsten Stücke, die, früher einmal den
Rennfahrern auf den Leib geschneidert, diese Aldo überlassen haben. Ehrfürchtig verharrt der Besucher vor ihnen.
Ist dies wirklich ein Laden oder vielleicht doch ein Museum
oder schon ein Tempel der Fahrräder?

Quelle:
• Gianluca Falanga, Italien: Ein Länderporträt, Ch. Links
Verlag; auch erhältlich bei der Bundeszentrale für
politische Bildung
• http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.
php/GDP_at_regional_level/de
• Maschinenbaumessen in Italien: www.messeninfo.de
• http://www.deutschlandfunk.de/ferrari-wird-70-imdetail-steckt-der-gott-des-automobil.807.de.html?dram:article_id=400737
Bildquellen: P.Ruenkaew
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ลอ ล่ามไทย
ในเยอรมนีและสวิตเซอร์แลนด์
โดย ดี²

ค�ำว่า “ผู้สื่อภาษา” (Sprachmittler) มีความหมายครอบคลุมทั้ง ล่าม (Dolmetscher) และ นักแปล (Übersetzer) ที่มีความแตกต่างกันอยู่กล่าวคือ การล่าม
คือ ผู้แปลค�ำพูดจากภาษาหนึ่งเป็นอีกภาษาหนึ่งโดยทันที ส่วนการแปล คือ การ
ถอดความหมายจากภาษาหนึ่งสู่อีกภาษาหนึ่ง เป็นลายลักษณ์อักษร
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หลายคนที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศคงจะเคยไปเป็น
ล่ามให้แก่เพื่อนและคนรู้จัก และคงจะเคยสัมผัสได้
ด้วยตนเองว่า ขณะที่คุณก�ำลังท�ำหน้าที่ล่ามอยู่นั้น
คุณจ�ำเป็นต้องมีสมาธิค่อนข้างสูง ต้องมีความรู้และ
ทักษะการใช้ภาษาต้นทาง (Ausgangsprache) และ
ภาษาปลายทาง (Zielsprache) เป็นอย่างดี เพื่อที่จะ
สามารถสื่อสารได้อย่างถูกต้องแม่นย�ำ
ดี² ได้พูดคุยกับล่ามไทย 2 ท่าน คือ คุณอัญชัญ
เฮียร์ลิ่ง (ประเทศเยอรมนี) และคุณศักดา บัวลอย
(ประเทศสวิตเซอร์แลนด์) ซึง่ มีประสบการณ์การเป็น
ล่ามมานานหลายปี ดี² หวังอย่างยิ่งว่า บทสนทนา
ต่อไปนี้จะเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางแก่คนไทย
หลาย ๆ คนที่รักและสนใจที่จะเป็นล่ามในอนาคต
อยากจะเป็นล่ามส�ำหรับภาษาไทย เริม่ ต้นอย่างไรดี
อัญชัญ: ย้อนกลับไปประมาณ 25 ปีก่อน ใน
ประเทศเยอรมนี ตอนนัน้ ล่ามส�ำหรับภาษาไทย ส่วน
ใหญ่จะเป็นอาสาสมัครในสมาคมไทย ทีใ่ ห้คำ� แนะน�ำ
และช่วยเหลือคนไทยในเยอรมนี หรือไม่กเ็ ป็นครูสอน
ภาษาไทยในโรงเรียนภาคค�่ำของเยอรมนี และใน
สถาบันต่าง ๆ ในตอนนัน้ ดิฉนั จ�ำได้ว่า ไม่มลี ่ามภาษา
ไทยมากนัก คนไทยที่สามารถสื่อภาษาเยอรมันได้ดี
และมีทักษะในการใช้ภาษาเยอรมัน มักจะถูกเรียก
หรือเชิญไปเป็นล่ามในหน่วยงานราชการต่าง ๆ เช่น
โนทาร์ ส�ำนักทะเบียน ต�ำรวจ ฯลฯ ต่อมาเมือ่ ไปแปล
บ่อย ๆ เข้าก็เป็นทีร่ จู้ กั ในวงการราชการมากขึน้ สะสม
ใบรับรองจากหน่วยงานต่าง ๆ ได้มากพอ ก็สามารถ
ยืน่ ค�ำร้องขอเป็นล่ามสาบานตนต่อศาลได้ (Vereidigte
Dolmetscher)
การยื่นค�ำร้องขอเป็น ล่ามสาบานตน (Vereidigte
Dolmetscher) สามารถยื่นค�ำร้องพร้อมหลักฐาน
ต่าง ๆ ได้ที่ศาลสูง (Landgericht) ในเขตที่ตนอาศัย
อยู่ ศาลสูงจะเป็นผู้พจิ ารณา โดยดูหลักฐานความรู้
ภาษาเยอรมันซึ่งเป็นหลักฐานที่ส�ำคัญมาก อย่าง

„การยืน่ ค�ำร้องขอเป็น ล่ามสาบาน
ตน หลักฐานความรูภ
้ าษาเยอรมัน
เป็นหลักฐานที่ส�ำคัญมาก แต่ก็มี
ข้อยกเวันเช่นกัน“

น้อย ๆ ผู้ยื่นค�ำร้องจะต้องมีความรู้ในระดับ Kleines
Deutsches Sprachdiplom (KDS) หรือ Großes Deutsche Sprachdiplom (GDS) (ในปัจจุบนั ปรับเป็นความ
รู้ภาษาเยอรมันระดับ C2 ของสถาบันเกอเธ่) หรือผู้
ยื่นค�ำร้องต้องจบการศึกษาปริญญาตรี โท หรือเอก
สาขาวิชาภาษาเยอรมันจากมหาวิทยาลัยในประเทศไทย
หรือต้องจบการศึกษาทางวิชาชีพ มีประกาศนียบัตร
ที่ออกให้โดยสภาการอุตสาหกรรมและหอการค้า
เยอรมัน (Industrie- und Handelskammer ชื่อย่อ
IHK) แม้วา่ จะมีการก�ำหนดระดับความรูภ้ าษาเยอรมัน
ไว้ก็ตาม แต่ก็มีข้อยกเว้น ตามมาตรา 14 วรรค 3
ประโยค 2 กฎหมายว่าด้วยธรรมนูญแห่งศาล ประมวล
กฎหมายยุติธรรม– ล่ามและนักแปล (AGGVG –
Dolmetscher und Übersetzer) ระบุว่า ในกรณีที่ผู้
ยืนค�ำร้องไม่มีความรู้ภาษาเยอรมันตามที่ก�ำหนด
ศาลอาจจะรับพิจารณาหลักฐานที่แสดงคุณสมบัติ
ได้คล้ายคลึงกัน เช่น ใบรับรองที่สามารถแสดง
ประสบการณ์อันยาวนานในการปฏิบัติงานล่ามจริง
ใบรับรองเหล่านี้ จะต้องออกให้โดยหน่วยงานราชการ
องค์กร สมาคม หรือบริษัทต่าง ๆ ส่วนหลักฐาน
ความรู้ภาษาไทยนัน้ เท่าที่ถาม ๆ มา ทราบว่า ล่าม
บางคนสามารถใช้หลักฐานการจบชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 เป็นหลักฐานแสดงความรู้ภาษาไทย
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ล่ามสาบานตนต่อศาล ในรัฐบาเดน-เวือร์ทเทมแบร์ก
เรียกว่า allgemein beeidigte Verhandlungs-dolmetscher ในรัฐอืน่ ๆ อาจเรียกว่า öffentlich bestellte
Dolmetscher ก็เป็นได้
การสาบานตนต่อศาลจะเป็นไปตามมาตรา 14 Abs.
4 und 5 AGGVG ดังนี้
1. ก่อนที่จะสาบานตน ศาลจะชี้แจงให้ทราบว่า
1.1		 เมื่อท�ำหน้าที่ล่าม (Verhandlungsdolmetscher)
ต่อหน้าศาลทุกแห่งของสหพันธ์ และประเทศ
อืน่ ๆ ล่ามต้องซือ่ สัตย์ตอ่ ค�ำสาบานของตน ตาม
มาตรามาตรา 189 Abs.2 GVG
1.2		 ปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็นผู้สอื่ ภาษาไทยตามทีไ่ ด้รบั การ
แต่งตั้ง
ตัวอย่าง ได้รับแต่งตั้งเป็น Allgemein beeidigter
Verhandlungsdolmetscher der thailändische
Sprache für die Gerichte des Landes Baden-Württemberg (§ 14 Abs.5 AGGVG) ก็ต้อง
ใช้ภาษาไทยในการล่าม
1.3		 ล่ามไม่สามารถรับรองความสมบูรณ์และความ
ถูกต้องของการแปลเอกสารได้ หากต้องการ
รับรองการแปลจะต้องยืน่ ค�ำร้องขอเป็นนักแปล
ทีม่ อี ำ� นาจรับรองความถูกต้องของเอกสารแปล
(Öffentlich bestellte Urkundenübersetzer) ตาม
มาตรา 15 AGGVG (ส่วนใหญ่จะยื่นเรื่องขอ
สาบานตนเป็นล่ามและนักแปลทีม่ อี ำ� นาจรับรอง
ความถูกต้องของเอกสารแปลพร้อมกัน เมื่อ
ศาลสูงอนุมัติ ศาลฯจะเรียกเพื่อให้มาสาบาน
ตน จากนัน้ จะมอบบันทึกการสาบานตนให้เป็น
หลักฐาน และหากได้รบั อนุมตั ใิ ห้มอี ำ� นาจรับรอง
ความถูกต้องของการแปล ก็จะมอบหนังสือ
ส�ำคัญ การมีอ�ำนาจรับรองความถูกต้องของ
ค�ำแปลให้อกี หนึ่งใบแยกจากกัน)
1.4		 หากมีการเปลี่ยนที่อยู่ จะต้องแจ้งที่อยู่ใหม่ให้
ศาลสูงที่ออกใบอนุญาตให้
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1.5		 ในกรณีทจี่ ะขอถอนชือ่ หรือถูกถอนชือ่ ออกจาก
สารบัญล่ามสาบานตนของศาล ต้องแจ้งให้
ศาลสูงทราบและส่งบันทึกการสาบานตนหรือ
บัตรแสดงการสาบานตนคืนให้สำ� นักงานศาลสูง
2. เอกสารบันทึกการสาบานตนเป็นดั่งบัตรประจ�ำ
ตัวล่าม
3. ล่ามสาบานตนมีหน้าที่ปฏิบัติตนตามกฎหมาย( §
1 Abs. 1 des Verpflichtungsgesetzes และ §
Art. 42 EGStGB) เช่น เมื่อได้หมายเรียกตัวไปเป็น
ล่ามในศาล แต่ไม่สามารถไปได้ ต้องแจ้งให้ศาล
ทราบทันที ต้องแปลข้อความตามความเป็นจริง
เก็บความลับ มีจรรยาบรรณล่าม
เมื่อรับทราบค�ำชี้แจงดังกล่าวแล้ว และยืนยัน
ความเข้าใจแล้ว ก็จะสาบานตน และจะเป็นล่าม
สาบานตนต่อศาล (allgemein beeidigte Verhandlungsdolmetscher) สามารถแปลในศาล โนทาร์ หรือ
หน่วยราชการต่าง ๆ ได้
หลายปีทผี่ ่านมานีม้ กั จะได้ยนิ กันบ่อย ๆ ว่า “ไปสอบ
เป็นล่าม” ในความคิดเห็นของดิฉันนั้น คิดว่า การ
สอบเป็นล่ามไม่น่าจะมี ทีม่ กี ารสอบกันน่าจะเรียกว่า
“การทดสอบความสามารถการเป็นล่ามและนักแปล”
ซึ่งสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สถาบัน Hessische
Lehrkräfteakademie – Besondere Staatliche Prüfungen ซึง่ เป็นสถาบันเดียวในประเทศเยอรมนีทเี่ ปิด
ท�ำการทดสอบความสามารถการเป็นล่ามและนัก
แปลแห่งรัฐ สถาบันแห่งนีจ้ ะทดสอบความรูแ้ ละทักษะ
การใช้ภาษาเยอรมันและภาษาไทย ล่ามและนักแปล
ทีไ่ ด้สาบานตนต่อศาลแล้ว และมีประสบการณ์สาขา
งานล่ามและงานแปลมาเป็นเวลาหลายปี หรือผู้ที่
ก�ำลังศึกษาในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกใน
ประเทศเยอรมนีก็สามารถสมัครสอบได้ ผู้ที่สอบ
ผ่านการทดสอบความรู้ภาษาไทย และภาษาเยอรมัน
จากสถาบันแห่งนี้ จะได้รับประกาศนียบัตรว่า ผ่าน
การทดสอบความสามารถการเป็นล่ามและนักแปล
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„การเป็นล่ามในศาล ในประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ ปัจจุบันนี้ยังไม่
มีหลักกฏหมาย และข้อบังคับใด ๆ
ว่าจะต้องไปยืน
่ ค�ำร้องขอเป็นล่าม
สาบานตนต่อศาล“
แห่งรัฐในประเทศเยอรมนี (staatlich geprüfte Dolmetscher) และสามารถน�ำประกาศนียบัตรนี้ไปยื่น
ค�ำร้องขอท�ำเรือ่ งสาบานตน หรือขอเป็นนักแปลผู้ได้
รับอ�ำนาจในการรับรองความถูกต้องของเอกสาร
แปลจากศาลสูงประจ�ำรัฐที่ตนเองอาศัยอยู่ ต้องยื่น
ค�ำร้องที่ศาลสูงประจ�ำเขตไหน อย่างไร สามารถหา
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางอินเทอร์เน็ต ใส่ค�ำ
ค้นหาว่า vereidigter Verhandlungsdolmetscher (ใส่
ชื่อ Landgericht ของรัฐ หรือเข้าไปดูที่ http://bdue.
de/der-beruf/beeidigte ก็จะได้รายละเอียดอย่าง
ชัดเจน หากยังไม่ชัดเจน ก็หมุนโทรศัพท์ถามที่
Landgericht ในเขตที่คุณอาศัยอยู่ได้เลยค่ะ
ศักดา: ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ทุกคนสามารถ
เป็นล่ามได้ ทั้งนี้ต้องแยกกันระหว่าง ล่ามสมัครเล่น
ล่ามจ�ำเป็น ล่ามอาชีพ การล่ามในสองกลุ่มแรก คือ
ชาวไทยที่มีความสามารถพอที่จะสื่อสารภาษา
ราชการสวิตฯ ได้ มักจะเป็นในสถานการณ์ทไี่ ม่จำ� เป็น
ต้องใช้ล่ามอาชีพ เช่น เป็นการช่วยเหลือกันในหมู่
เพื่อนและคนรู้จัก เพื่อไปช่วยเป็นล่ามในการติดต่อ
สอบถามหน่วยงานราชการ ซึ่งมีบทสนทนาที่ไม่ซับ
ซ้อน ส่วนล่ามอาชีพนัน้ จะเป็นผู้ที่เรียนจบการล่าม
ซึง่ มักจะรูจ้ กั กันในนาม Interkulturelle Dolmetschende
ยังไม่มีค�ำแปลเป็นภาษาไทยอย่างเป็นทางการ ผม
เลยตั้งค�ำนิยามขึ้นมาเองว่า “ล่ามสหวัฒนธรรม”

การเรียนสายการล่ามสหวัฒนธรรมนี้ มี 2 ระดับคือ
วุฒวิ ชิ าชีพสมาพันธ์รัฐสวิส (Eidgenössischer Fachausweis für interkulturell Dolmetschende) และวุฒิ
ประกาศนียบัตรล่าม (Schweizerisches Zertifikat
INTERPRET für interkulturell Dolmetschende) ผู้ที่
สนใจจะศึกษาวิชาการล่ามในระดับอุดมศึกษา ก็
สามารถศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในซูริค เจนีวา
หรือสถาบันเอกชนที่สอนวิชาชีพล่ามได้
ล่ามไทยในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ส่วนใหญ่จะ
ท�ำงานร่วมกับหน่วยงานให้ค�ำแนะน�ำและช่วยเหลือ
คนไทยในสวิตเซอร์แลนด์ เช่น CARITAS และ FIZ
หรือรับงานล่ามผ่านบริษัทด�ำเนินการล่ามและแปล
เอกสารของสวิส การเป็นล่ามในศาล (Gerichtsdolmetscher) ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ปัจจุบันนี้ยัง
ไม่มีหลักกฏหมาย และข้อบังคับใด ๆ ของสมาพันธ์
รัฐสวิสว่า จะต้องไปยืน่ ค�ำร้องขอเป็นล่ามสาบานตน
ต่อศาล แต่ทางสมาคมนักแปล-ล่ามในศาล (Verband
Schweizer Gerichtsdolmetscher und –übersetzer)
และสมาคมล่ามประเทศสวิตฯ (INTERPRET, die
schweizerische Interessengemeinschaft für
interkulturelles Dolmetschen und Vermitteln) ก�ำลัง
พยายามผลักดันหน่วยงานราชการ ให้ออกกฏระเบียบ
ข้อบังคับให้มีมาตรการเดียวกัน เพื่อที่จะน�ำไปใช้ทั่ว
สมาพันธ์รัฐสวิสต่อไป
ล่ามสามารถแปลเอกสารส�ำคัญต่าง ๆ ได้หรือไม่
ต้องผ่านการประทับตรารับรองจากหน่วยงานใด
หรือไม่
อัญชัญ: ล่ามแปลเอกสารส�ำคัญได้ค่ะ แต่ไม่
สามารถประทับตรารับรองความถูกต้องของการแปล
ได้ เมือ่ รับรองไม่ได้เอกสารแปลก็ไม่สามารถน�ำไปใช้
เป็นหลักฐานทางราชการได้ ในประเทศเยอรมนีผู้ที่
สามารถรับรองความถูกต้องของค�ำแปลคือ นักแปล
ทีศ่ าลอนุมตั ใิ ห้อำ� นาจในการรับรองความถูกต้องของ
การแปล (öffentlich bestellter und beeidigter UrD Mag 23 / 03.18 / 47
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„การล่ามในศาลหรือ
หน่วยงานราชการต่าง ๆ
เป็นเรื่องที่ต้องมีความรับผิด
ชอบและมีความเสี่ยงสูง ล่ามจึง
ควรมีความรู้และสามารถเข้าใจทั้ง
ภาษาต้นทางและภาษาปลายทาง
รวมถึงภาษากฎหมาย- และ
ภาษาทางราชการด้วย“
kundenübersetzer หรือ beeidigte Urkundenübersetzer, ermächtigter Übersetzer, หรือ staatlich
geprüfter Übersetzer) นักแปลจะมีตราของตนเอง
ไว้ประทับเมื่อรับรองความถูกต้อง
เอกสารภาษาไทย เช่น เอกสารเพือ่ การจดทะเบียน
สมรสในเยอรมนี ก่อนที่จะส่งให้นักแปลแปลและ
รับรองการแปล จะต้องผ่านการรับรองว่าเป็นเอกสาร
ทีถ่ กู ต้องออกให้จากต้นสังกัดจริง (Legalisation) จาก
สถานเอกอัครราชทูตเยอรมันที่กรุงเทพฯก่อน และ
ในท�ำนองเดียว เอกสารภาษาเยอรมัน เช่น หนังสือ
ส�ำคัญการสมรส ค�ำสั่งศาล สูติบัตร ฯลฯ ก่อนที่จะ
ส่งให้นักแปล จะต้องผ่านการรับรองจากส�ำนักงาน
การปกครอง (Regierungspräsidium) หรือ ศาลสูง
(Landgericht) ก่อน ที่พูดมานี้เป็นขอบเขตงานของ
นักแปลผู้มีอ�ำนาจรับรองความถูกต้องของเอกสาร
แปลนะคะ สรุปค�ำตอบนะคะว่า ล่ามสามารถแปล
เอกสารส�ำคัญได้ แต่ต้องส่งให้นักแปลฯประทับตรา
รับรองการแปลค่ะ เมือ่ แปลและรับรองการแปลแล้ว
จึงส่งไปให้สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต และ
สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเบอร์ลิน และใน
อนาคตก็สามารถส่งไปให้ สถานกงสุลใหญ่ ณ นคร
มิวนิก ประทับตรารับรองอีกครัง้
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ศักดา: ล่ามทีม่ คี วามสามารถในการแปลเอกสาร
ได้ มีความอิสระในการรับงานแปลเอกสารทั่วไปได้
แต่ในส่วนของการรับรองการแปลเอกสารราชการ
นั้น ถ้าหากหน่วยงานในภาครัฐ ของประเทศสวิตฯ
(บางส�ำนักงานไม่ต้อง) ต้องการประทับตรารับรอง
การแปลเอกสารนัน้ เจ้าของเอกสาร หรือโดยการ
มอบอ�ำนาจให้ผ้แู ปล น�ำเอกสารไปยืน่ เรือ่ งขอรับรอง
เอกสารแปล ณ สถานเอกอัคราชทูตไทย ณ กรุง
เบิร์น เท่านั้น ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ จะรับรอง
เอกสารแปลจากนักแปลผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาใน
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เท่านัน้ รายละเอียดสามารถ
ดูได้ในลิงค์ระเบียบการรับรองเอกสาร จากเว็บไซต์
สถานเอกอัคราชทูตฯ ณ กรุงเบิร์น
เตรียมตัวอย่างไรบ้างก่อนที่จะท�ำหน้าที่ล่าม
อัญชัญ: ดิฉนั มักจะได้งานเป็นล่ามแปลแบบต่อ
เนื่อง (Konsekutivdolmetschen) คือ ฟัง ท�ำความ
เข้าใจและจดโน๊ตไปด้วย ท�ำหน้าทีแ่ ปลเป็นช่วง ๆ ซึง่
โดยมากดิฉนั มักจะต้องแปลทัง้ สองภาษาคือจากไทย
เป็นเยอรมัน และเยอรมันเป็นไทย ส่วนการแปลโดย
ทันที (Simultandolmetschen) ล่ามจะแปลไปพร้อม
กับผู้พูด เป็นการแปลที่ต้องใช้สมาธิ และการฝึกฝน
มาก ส่วนใหญ่จะมีอปุ กรณ์ในการสือ่ สารช่วยส�ำหรับ
การล่าม เช่น หูฟัง ไมโครโฟน และมักจะท�ำงาน
เป็นทีม
การล่ามในศาลหรือหน่วยงานราชการต่าง ๆ เป็น
เรือ่ งทีต่ อ้ งมีความรับผิดชอบและมีความเสีย่ งสูง ล่าม
จึงควรมีความรู้และสามารถเข้าใจทั้งภาษาต้นทาง
และภาษาปลายทาง รวมถึงภาษากฎหมาย- และ
ภาษาทางราชการด้วย (Gerichts- und Behördenterminologie) ในขณะที่แปล หากค�ำไหนไม่รู้ และไม่
เข้าใจก็ต้องถาม เพื่อขอรับฟังค�ำอธิบายก่อนที่จะ
ถ่ายทอด แม้ว่า ล่ามคือคนเก่งทางภาษาคนหนึง่ แต่
ทว่า ล่ามไม่ใช่ผู้รู้และผู้เชี่ยวชาญในทุกเรื่อง ก่อนที่
จะปฏิบัติงานล่าม ดิฉันคิดว่า หากมีช่องทางที่จะไป
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ถึงข้อมูลล่วงหน้า ควรจะหาข้อมูลไว้บ้าง โดยเฉพาะ
ค�ำศัพท์เฉพาะทาง เพือ่ ให้มนั่ ใจว่า สามารถสือ่ ภาษา
ได้เข้าใจ ชัดเจนและถูกต้อง
ศักดา: ส�ำหรับผม ผมจะเตรียมตัวดังนี้ครับ
• เตรียมความพร้อมทัง้ ทางร่างกายและจิตใจ ความ
พร้อมด้านทักษะและเทคนิคล่ามเพราะงานล่าม
จะต้องใช้สมาธิสูง เมื่อได้รับงาน ล�ำดับแรกจะ
ต้องรู้เกี่ยวกับงานว่า เป็นเรื่องอะไร
• เตรียมความพร้อมด้านค�ำศัพท์เฉพาะด้าน โดย
การท�ำพจนานุกรมส่วนตัว แยกหมวดหมู่ค�ำศัพท์
เฉพาะทาง ที่ล่ามพบบ่อย ๆ จากการปฏิบัติงาน
เช่น ศัพท์แพทย์ ซือ่ โรคต่าง ๆ ร่างกาย อาการโรค
เป็นต้น
• อุปกรณ์ประกอบเทคนิคการล่ามระหว่างการ
ท�ำงาน เช่น สมุดจดโน๊ต ปากกา เพราะบางทีคู่
สนทนา ใช้ประโยคยาว การจดโน๊ต จะช่วยได้เป็น
อย่างดีในการล่าม
ปัญหาในการล่ามมีหรือไม่ เช่น การสื่อสาร การ
ให้ข้อมูล
อัญชัญ: ปัญหาที่ดิฉันพบบ่อยครั้งคือ ความ
สับสนจากการสื่อสาร คนไทยหลายคนมีปัญหาใน
การเล่าเรือ่ ง มักจะไม่ออกชือ่ คนในการเล่าเรือ่ ง การ
ใช้สรรพนามแทนตัวบุคคลก็ยากที่จะเข้าใจว่าหมาย
ถึงใคร เล่าเรื่องแบบข้ามไปข้ามมา ไม่ปะติดปะต่อ
ตอบค�ำถามไม่ตรงประเด็น
ศักดา: ปัญหาที่พบบ่อยคือ
• คู่สนทนา พูดประโยคยาว ๆ โดยไม่เปิดโอกาสให้
ล่ามแปล โต้ตอบกันเร็วมาก
• คู่สนทนา ไม่มีประสบการณ์ในการสนทนาที่ต้อง
ใช้ล่าม พูดอะไร ก็ไม่รอล่ามแปลเลย
• คู่สนทนา ชาวสวิส (ลืมตัว) ใช้ภาษาถิ่นในการ
สนทนา หรือไม่สนใจที่จะพูดภาษาเยอรมันกลาง

„การล่ามในศาลหรือ
หน่วยงานราชการต่าง ๆ
เป็นเรื่องที่ต้องมีความรับผิด
ชอบและมีความเสี่ยงสูง ล่ามจึง
ควรมีความรู้และสามารถเข้าใจทั้ง
ภาษาต้นทางและภาษาปลายทาง
รวมถึงภาษากฎหมาย- และ
ภาษาทางราชการด้วย“

เนื่องจากล่ามเรียนภาษา เยอรมันกลาง (Hochdeutsch) จะไม่เข้าใจภาษาถิ่นของชาวสวิส ซึ่งมี
หลากหลาย แล้วแต่ท้องถิ่น ส�ำเนียง และค�ำศัพท์
ไม่เหมือนกัน ท�ำให้การล่ามเป็นไปด้วยความยาก
ล�ำบาก เจอแบบนีบ้ ่อย ๆ ก็เหงือ่ ตกเหมือนกันครับ
• การสนทนา ที่มเี รื่องขัดแย้งกัน ระหว่างคู่กรณี ใช้
อารมณ์ ในการสนทนา และบางครัง้ มีการใช้ภาษา
ไม่สุภาพ มีค�ำศัพท์บางค�ำที่ไม่มีใช้ในภาษาปลาย
ทาง เนื่องจากบริบทวัฒนธรรมด้านภาษาต่างกัน
ภารกิจอะไรบ้างที่นอกเหนือจากงานล่าม
อัญชัญ: นอกจากงานล่ามและนักแปลแล้ว
ดิฉันเป็นครูสอนภาษาไทยและภาษาเยอรมัน และ
เป็นอาสาสมัครให้ค�ำแนะน�ำและความช่วยเหลือแก่
คนไทยในประเทศเยอรมนี ความรู้และประสบการณ์
จากการเป็นล่ามสามารถน�ำไปปรับเป็นข้อมูลส่วน
หนึ่งในการให้ค�ำแนะน�ำแก่คนไทยในเยอรมนีได้
ศักดา: การเป็นการล่ามสหวัฒนธรรม( Interkulturelle Dolmetschende) บางครั้งอาจมีค�ำถาม
เกี่ยวกับวัฒนธรรมจากผู้ว่าจ้าง (ส่วนใหญ่คือหน่วย
งานราชการสวิส) เพื่อที่จะท�ำความเข้าใจถึงพื้นฐาน
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„การล่ามในศาลหรือ
หน่วยงานราชการต่าง ๆ
เป็นเรื่องที่ต้องมีความรับผิด
ชอบและมีความเสี่ยงสูง ล่ามจึง
ควรมีความรู้และสามารถเข้าใจทั้ง
ภาษาต้นทางและภาษาปลายทาง
รวมถึงภาษากฎหมาย- และ
ภาษาทางราชการด้วย“
ความคิด การด�ำเนินชีวติ ของคนไทย บ่อยครัง้ ที่ล่าม
อาจจะต้องท�ำหน้าทีเ่ ป็นสะพานเชือ่ มวัฒนธรรมด้วย
รายได้ของล่าม
อัญชัญ: รายได้จากการล่ามในศาลคิดเป็นชัว่ โมง
อยู่ที่ 70 – 75 ยูโร ขึ้นอยู่กับว่า เป็นล่ามประเภทไหน
ซึ่งจะคิดค�ำนวณตั้งแต่วินาทีแรกของการออกเดิน
ทาง จนถึงวินาทีสุดท้ายของการเดินทางกลับ (§ 9
JVEG - Honorar für die Leistung der Sachverständigen und Dolmetscher) ส่วนค่าเดินทางอยูท่ กี่ โิ ลเมตร
ละ 0,25 - 0,30 ยูโร (§ 5 JVEG – Fahrtkostenersatz)
ส่วนงานล่ามในกรณีอื่น ๆ เช่น ล่ามในการจด
ทะเบียนสมรสทีส่ ำ� นักทะเบียน ล่ามในการท�ำสัญญา
ต่าง ๆ ที่ส�ำนักงานกฎหมาย และล่ามในหน่วยงาน
ราชการอื่น ๆ ในกรณีดังกล่าวนี้ ล่ามจะเสนอราคา
เหมาจ่ายให้แก่ผู้จ้างล่าม
ศักดา: ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์นนั้ รายได้
ของล่ามไม่ได้มีก�ำหนดไว้เป็นมาตราฐาน ในกรณี
ล่ามรับงานอิสระ ก็แล้วแต่ล่าม และผู้ว่าจ้างจะตกลง
อัตราค่าบริการระหว่างกันเองตามความพึงพอใจของ
ทัง้ สองฝ่าย ล่ามทีท่ �ำงานกับบริษทั จัดหาล่าม (Dolmetschern Vermittlungsstellen) ที่มีสัญญากับทาง
หน่วยงานภาครัฐ(Leistungsvertrag mit der BehörD Mag 23 / 03.18 / 50

den oder Kanton, Bund) ก็จะมีรายได้ที่ยังไม่บวกค่า
เดินทางชั่วโมงละ 50 - 60 สวิสฟรังก์ ถ้าไปเป็นล่าม
ในศาลและหน่วยงานราชการในรัฐเบิร์น ล่ามจะได้
รับอัตราค่าจ้างชั่วโมงละ 90 สวิสฟรังก์ ในรัฐอื่น ๆ
จะได้รับเท่าไร ผมไม่ทราบครับ
ล่ามวิชาชีพ เช่น ล่ามในทีป่ ระชุม ประเภทการแปล
โดยทันที (Simultandolmetschen) รายได้ต่อชั่วโมง
ชั่วโมงละ 200 - 500 สวิสฟรังก์ แล้วแต่ความยาก
ง่ายของเนือ้ หา
ปัจจุบันนี้มลี ่ามไทยในประเทศเยอรมนีและสวิต
เซอร์แลนด์ประมาณกี่คน
อัญชัญ: ข้อมูลล่าสุดจากเว็บไซต์ของสถาน
เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเบอร์ลนิ ระบุรายชือ่ ล่าม
และนักแปลผู้มอี ำ� นาจรับรองเอกสารแปลไว้ทงั้ หมด
79 คนค่ะ
ศักดา: จากข้อมูลของ สมาคมล่ามในประเทศ
สวิตฯ ล่ามภาษาไทยที่มี ประกาศนียบัตรล่าม (Zertifikat INTERPRET)
• ภาษาไทย-เยอรมัน จ�ำนวน 20 คน
• ภาษาไทย-ฝรั่งเศส จ�ำนวน 2 คน
• ภาษาไทย-อิตาเลียน จ�ำนวน 0 คน
ล่ามไทยในสวิตเซอร์แลนด์ได้รับการสนับสนุน
จากส่วนราชการไทยและสวิสอย่างไรบ้าง เช่น มี
จัดการอบรบล่ามหรือไม่
อัญชัญ: เมือ่ ประมาณสิบห้าปีทแี่ ล้ว สถานกงสุล
ใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ตได้เชิญล่ามและนักแปล
จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์และออสเตรียไปประชุม
กันที่แฟรงเฟิร์ต เพื่อหาแนวทางการท�ำงานร่วมกัน
หนึ่งปีหลังจากนั้นก็ได้เชิญอาจารย์สอนภาษาไทย
และภาษาเยอรมันมาจากประเทศไทย เพือ่ มาแนะน�ำ
การใช้ภาษาไทยและภาษาเยอรมันในการล่ามและ
การแปล อีกทั้งได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกัน
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และกัน หลังจากนัน้ โครงการนีก้ ห็ ายต๋อมไปเลย จน
กระทัง่ เมือ่ ปี 2559 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิรต์
ได้รื้อโครงการล่ามฯขึ้นมาปัดฝุ่นอีกครั้ง โดยได้ช่วย
ผลักดันให้มกี ารจดทะเบียนสมาคมล่ามและนักแปล
ส�ำหรับภาษาไทยในประเทศเยอรมนี ตอนนีไ้ ม่ทราบ
ว่า สมาคมเกิดขึ้นแล้วหรือยังนะคะ
ดิฉันเองถือว่าโชคดีที่เป็นล่ามและนักแปลในเขต
ความรับผิดชอบของศาลสูงคอนสทันซ์ (Landgericht
Konstanz) และส�ำนักงานบริหารท้องถิน่ ทีค่ อนสทันซ์
(Landratsamt Konstanz) ซึง่ ในแต่ละปีจะมีการอบรบ
ล่ามอาสาสมัครและล่ามอาชีพถึงสองครั้ง และมี
หัวข้อการอบรบและเวิร์คช็อปไม่ซำ�้ กัน เป็นการเรียน
รู้เพิ่มเติมที่น�ำไปใช้ในงานล่ามได้อย่างมากมายและ
อย่างต่อเนื่อง

อ้างอิง
http://www.thaiembassy.ch/Content/Embassy/88.
html
http://www.inter-pret.ch/de/ausbildung-undqualifizierung_0/ausbildung-und-qualifizierung_1-159.html
http://www.inter-pret.ch/de/angebote/datenbank-der-dolmetschenden-41.html
https://dejure.org/gesetze/AGGVG/14.html
https://dejure.org/gesetze/JVEG/9.html
Quelle:
dpa-Zentralbild

ศักดา: ตั้งแต่เป็นล่ามมา 10 ปีแล้ว ผมยังไม่
เคยได้รับข่าวสาร หรือเห็นมีการจัดอบรมส่งเสริม
การล่ามจากหน่วยราชการไทยในสวิสเลยครับ จะ
มีก็จากสถาบันภาคหรือหน่วยงานเอกชนของสวิส
ซึ่งเปิดอบรมให้ข้อมูลเกี่ยวกับด้านบรูณาการ (Integration) และจะมีการเชิญล่าม ซึ่งเป็นตัวแปรด้าน
วัฒนธรรม ให้เข้ารับการอบรบอยู่เป็นประจ�ำ ด้วย
การประชาสัมพันธ์ผ่านศูนย์จัดหาล่ามหรือสมาคม
ล่าม ในส่วนของภาครัฐเอง ทางราชการสวิส ให้ความ
สนับสนุนในเรื่องของงบประมาณแก่สมาคมล่าม
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เพื่อการส่งเสริมหลักสูตร
การเรียนวิชาล่ามระดับวิชาชีพ และรับรับรองหลักสูตร
ต่อเนื่อง และศูนย์จัดหาล่าม (Dolmetschern Vermittlungsstellen) หลายแห่งจะมีการจัดอบรม เวิรค์ ช็อป
และ มี Supervision เพือ่ พัฒนาความรู้ความสามารถ
ให้แก่ล่ามในสังกัด อย่างต่อเนื่อง
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Nicht lange mehr ist Winter,
schon glänzt der Sonne Schein,
dann kehrt mit neuen Liedern
der Frühling bei uns ein.
Im Feld singt die Lerche,
der Kuckuck ruft im Hain:
Kuckuck, Kuckuck,
da wollen wir uns freun.
- Volksweise (19. Jh.) -

เล่มที่ 24 “D–Family“
เทีย่ วกับเด็ก เทีย่ วกับวัยรุน่ เทีย่ ว
ที่ไหนก็ไปได้
หลาย ๆ ครอบครัวอาจจะเจอปัญหา
ว่าอยากจะพาลูกไปเทีย่ ว แต่ไม่ร้จู ะ
ไปที่ไหนดี ส่วนหนึ่งมาจากความ
กังวลเรื่องการเดินทาง หรือไม่ก็
กังวลเรื่องกลัวลูกจะป่วยไข้ เรื่อง
อาหารการกิน เรามาดูกนั ว่าการพา
ลูกเดินทางไปท่องเที่ยวยังที่ไกล ๆ,
เที่ยวในต่างแดนเที่ยว, ถิ่นกันดาร
เทีย่ วอย่างไรให้สนุก มีครบทุกรสชาติ
ส�ำหรับทุกคน ติดตามอ่านเล่มหน้า
ค่ะ

ไชโย ...ลูกฉันพูดภาษาไทย
การวิจัยพบว่า เด็กที่สามารถพูด
ภาษาของพ่อและแม่ได้ จะมีพฒ
ั นาการ
ทางสมองทีด่ ี และเด็กสามารถเรียน
รู้ได้หลายภาษาในเวลาพร้อมกัน
เมือ่ อยูใ่ นต่างแดนการทีล่ กู พูดภาษา
ไทยได้นอกจากจะเป็นการลดช่อง
ว่างในการสือ่ สารระหว่างแม่และลูก
แล้ว จะท�ำให้เด็กสามารถเรียนรู้ถงึ
วัฒนธรรมไทยด้วย เพราะภาษาไทย
เป็นรากเหง้า เอกลักษณ์ วัฒนธรรม
ของประเทศไทย ค�ำถามคือ การ
สอนลูกให้พดู ภาษาไทย จะท�ำอย่างไร
ได้บ้าง หากอยากรู้อย่าลืมเปิด
นิตยสารดี ฉบับที่ 24/2018 นะคะ

“ครูแม่”
แม่เป็นครูคนแรกของลูก แม่มีบทบาท
ของ “ครู” อยู่เกือบทุกก้าวย่างในชีวิต
ของลูกตัง้ แต่เยาว์วยั หรืออาจจนกระทัง่
ถึงวัยผูใ้ หญ่ ด้วยบทบาทและหน้าทีข่ อง
“แม่” จึงอาจจะไม่เคยมีลูกคนใดเรียก
แม่ว่า “ครู” แต่เมื่อแม่มารับบทบาท
ของความเป็นครู ในการสอนลูกให้บรรลุ
ถึงเป้าหมายที่แม่และลูกวางไว้ร่วมกัน
“แม่” จึงไม่ใช่เป็นเพียง“แค่แม่” แต่แม่
คือ “ครูแม่” ซึง่ เป็นค�ำทีส่ นั้ กระชับและ
รวมความหมายไว้ในหนึ่งเดียว….
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