
กันยายน 2560 ฉบับที่ 21

ดี
นิตยสารดี มีดี เพื่อคนไทย
www.d-magazine.de

โดย NTO

D Magazine

นิตยสารเสริมสร้ างศักยภาพและพัฒนาทักษะคนไทยในต่างแดน 

D

ISSN: 2190-636X กฏหมาย I บันเทิง I ศิลปะ I วัฒนธรรม

สุขภาพ: คีเลชั ่นบำาบัด การกำาจ ัดของเสียออกจากร่างกาย

กฏหมาย: กฏหมายครอบครัว (ในสวิตเซอร์แลนด์)

ครอบครัว: โรคซึมเศร้าในเด็ก



สิทธิและกฏหมาย
2 หนังสือเดินทาง กับ บุคคลล้มละลาย
5 ความรูท้ัว่ไปเกีย่วกบักฏหมายครอบครวั

บันเทิง/ท่องเที่ยว
8 อักษรไทยวิจิตร
12 นิราศลิสบอน 

สังคม
19 เอ็นริเล่

ครอบครัวและเด็ก
22 โรคซึมเศร้าในเด็ก
25 อยู่เยอรมนี

ทั่วไป
28 มุ่งอนาคต ความคุมตัวเองกันเถอะ

การศึกษา
31 คลินิกภาษาไทย

สุขภาพ
33 คีเลชั่นบำ บัด

บทความหลักประจำ เล่ม
36 Doppel-ดี

สัมภาษณ์พิเศษ
40 คนไทยและชุมชนไทยในต่างประเทศ
ในมุมมองของนักการทูต
43 ทำ ความรู้จักกับพม

D Magazin  I  ฉบับที่ 21  I  กันยายน 2560  I  1

สวัสดีค่ะท่านผู้อ่านนิตยสารดี

เกือบจะ 3 ปีแล้วนะคะที่เราไม่ได้พบปะกันทางตัวอักษรอย่างเป็นทางการ 
(คือพบกันในฉบับนิตยสาร) ตั้งแต่นิตยสารดีปิดตัวลงเมื่อธันวาคม 2557 
(2014) แม้นว่าเราจะมีเพจของ D-magazin ก็ตาม 

หลังจากที่ปิดตัวลงก็มีมิตรรักแฟนเพลงถามหากันมาเนือง ๆ ว่า เสียดาย
นา่จะกลบัมาทำ นติยสารดอีกี คณะทำ งานเองกเ็คยคดิกนัวา่ อาจจะกลบัมาทำ 
เป็นนิตยสารออนไลน ์ทีอ่าจจะสะดวกและประหยดักวา่ กค็ดิกนัไปกันมา ยงัไม่
ไดโ้อกาสเหมาะเจาะเสยีท ีต้นปทีีผ่่านมา (2560) สมาคมเครอืขา่ยคนไทยในตา่ง
แดน (ที่รับผิดชอบการผลิตนิตยสารดี ก็คณะผู้จัดทำ แหละค่ะ) ได้ลองเขียน
โครงการขอทุนสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดการสวัสดิการสังคม แต่
การขอทนุกไ็มใ่ชว่า่จะได ้100% ตอ้งมวีดัดวงกนับา้ง และคิดกนัวา่ หากไดรั้บ
ทุนสนบัสนนุกจ็ะกลับมาทำ นติยสารดอีกี และจะเปน็ในรปูแบบนติยสารออนไลน์ 
ท่านผู้อ่านคงจะเดาได้นะคะว่า ผลการพิจารณาเรื่องทุนเป็นอย่างไร เพราะวัน
นี้เราได้กลับมาพบกันอีก เป็น ดี รีเทอร์น ในรูปแบบนิตยสารดีออนไลน์ แถม
คณะผูจ้ดัทำ ยงัเพิม่คณะทำ งานจากประเทศเพือ่นบา้นคอืสวติเซอรแ์ลนดด์ว้ย 
ฉบับที่ท่านกำ ลังอ่านอยู่นี้เป็นฉบับที่ 1 ของ ดีออนไลน์ หากนับต่อเนื่องก็จะ
เป็น ฉบับที่ 21/2017 ค่ะ เราตั้งประเด็นหลักว่า ดี รีเทอร์น ด็อพเพิล ดี จะ
เป็นอย่างไร ไปอ่านบทความหลักกันเลยค่ะ

นอกจากบทความหลักท่ีเล่าเรือ่งราวการกลบัมาของ ดมีาก แลว้ ดีมาก ฉบับ
นีน้ำ เสนอความคดิเหน็ทีน่า่สนใจเกีย่วกบัคนไทยในตา่งประเทศ ในทศันะของผู้
ทีท่ำ งานในประเทศไทย และในตา่งประเทศ ถอืเปน็สองความเหน็ด ีๆ  ในประเดน็
เดียวกนั เปน็ดอ็พเพลิ ด ีและทีจ่ะขาดเสยีไมไ่ดก้ค็งจะเปน็ประเดน็เรือ่งกฎหมาย 
ดมีาก ชวนอา่นความเกีย่วขอ้งของการเปน็บคุคลล้มละลายกนัหนังสือเดนิทาง 
นอกจากนี้ในฉบับนี้ยังเพิ่มประเด็นกฎหมายครอบครัวของประเทศสวิตเซอร์
แลนด์ด้วย ซึ่งจะเป็นคอลัมน์ประจำ สำ หรับดีมากออนไลน์ต่อไป

ในนามกองบรรณาธิการดิฉันหวังว่า การกลับมาครั้งนี้ของนิตยสารดี 
ออนไลน์ จะได้รับการต้อนรับจากท่านผู้อ่านเหมือนที่ผ่านมา และหากท่านมี
คำ แนะนำ ใด ๆ กองบก.ยินดีน้อมรับด้วยความยินดี พบกันใหม่ในฉบับที่ 2 
เดือนธันวาคม นี้ค่ะ

พัทยา เรือนแก้ว

บก. บอกกล่าว

สารบัญ



โดย พัทยา เรือนแก้ว
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สิทธิและกฏหมาย

หนังสือเดินทาง กับ บุคคลล้มละลาย

“หนังสือเดินทางของสมหญิงกำาลังจะ
หมดอายุในอีกไม่กี่วันนี้ สมหญิงไปขอ
ทำาหนังสือเดินทางเล่มใหม่ไว้กับสถาน
เอกอคัรราชทตู วนันีไ้ปรษณยีน์ำาจดหมาย
มาส่ง ผู้ส่งคือสถานเอกอัครราชทูต แต่ใน
ซองไม่มีหนังสือเดินทาง มีเพียงหนังสือ
แจ้งว่า ไม่สามารถทำาหนังสือเดินทางให้ได้ 
เนื่องจากสมหญิงถูกศาล (ล้มละลายของ
ไทย) สัง่เปน็บคุคลลม้ละลาย (ตามกฎหมาย
ไทย) สมหญิงเกือบล้มทั้งยืน การเป็นคน
ต่างชาติ ไม่มีหนังสือเดินทาง ก็หมายถึง
ไม่มีสิทธิพำานัก เพราะสิทธิพำานักติดอยู่กับ
หนังสือเดินทาง เมื่อเป็นเช่นนี้ สถานะของ
สมหญงิกก็้ำากึง่กบัผูท้ีพ่ำานกัอยูอ่ยา่งไมถ่กู
ต้องตามกฎหมาย” 
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การเปน็บคุคลลม้ละลายเกีย่วอะไรกบัการทีไ่มส่ามารถ
ทำาหนังสือเดินทางได้

เมื่อเป็นบุคคลล้มละลายแล้ว ตามพระราชบัญญัติ
ล้มละลายไม่สามารถทำานิติกรรมใด ๆ ได้ เพราะมี
หนีส้นิลน้พน้ตวั เกนิกวา่ 1,000,000 บาท รวมทัง้ไม่
สามารถกระทำาการทีเ่กีย่วกบันติกิรรมสญัญาใด ๆ  ได้
ทัง้สิน้ นอกจากนีล้กูหนีจ้ะออกไปนอกราชอาณาจกัร
ไมไ่ด ้เวน้แตศ่าลหรอืเจา้พนกังานพทิกัษท์รพัยจ์ะออก
หนังสืออนุญาต ทั้งนี้เป็นไปตามมาตรา 67(3) แห่ง

เรื่องราวของสมหญิงเป็นเรื่องจริง และเกิดขึ้น
กับคนไทยจำานวนไม่น้อยในต่างประเทศ มาดูกันว่า 
เหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร และเมื่อเกิดขึ้น
แล้วควรที่จะทำาอย่างไร 

อยู่ต่างประเทศกลายเป็นบุคคลล้มละลายได้อย่างไร
คนไทยหลาย ๆ คน อาจเป็นเหมือนสมหญิงที่เคย

ซือ้บา้น หรอืค้ำาประกนัการซือ้บา้น หรอืค้ำาประกนัอะไร
สักอย่างหนึ่ง นั่นคือมีหนี้สิน ทั้งจากการที่ตนเองก่อ
เอง หรอืไปค้ำาประกนัใครไว ้แลว้วนัดคีนืดกีเ็ดนิทางมา
พำานักอยู่ในเยอรมนี หรือประเทศอื่น ๆ  ก่อนเดินทาง
มากไ็มไ่ดจ้ดัการอะไรกบัเรือ่งนี ้หรอืบางคนอาจจะหนี
หนีส้นิเหลา่นีม้าดว้ยกเ็ปน็ได ้หรอือาจคดิเพยีงวา่ บา้น
หากขาดสง่ ทางธนาคาร (เนือ่งจากบา้นมกัจะถกูนำาไป
เขา้ธนาคารเพือ่ขอยมืเงนิมาซือ้) หรอืเจา้หนีก้ค็งจะมา
ยึดเอาไปเฉย ๆ แล้วเรื่องก็จบกันไปเอง

กรณีที่เกิดปัญหาเพราะเรื่องไม่ได้จบเพียงนั้น เมื่อ
หนี้สินเพิ่มพูนด้วยดอกเบี้ยที่สะสมแรมปี หนี้สินไม่ถึง
ลา้นบาทเมือ่ตอนเริม่ตน้ กลายเปน็ 2-3 ลา้น ธนาคาร
หรอืเจา้หนีน้ำาเรือ่งฟอ้งรอ้งตอ่ศาลขอใหส้ัง่ใหล้กูหนี ้
เชน่ สมหญงิกลายเปน็บคุคลลม้ละลาย ทัง้นีด้ว้ยหวงั
ว่าจะสามารถนำาทรัพย์สินของลูกหนี้อย่างสมหญิง
มาใช้หนี้ได้ การฟ้องร้องก็กระทำาที่ประเทศไทย อาจมี
หมายศาลส่งไปถึงบ้าน เช่น กรณีสมหญิง แต่ญาติ
พี่น้องบอกว่า อยู่ต่างประเทศ ไม่เป็นไร ไม่ไปศาล ไม่
ตอ้งไปทำาอะไร เดีย๋วเรือ่งราวกเ็งยีบไปเอง เมือ่เปน็เชน่
นี้ ศาลก็พิจารณารับฟังเพียงฝ่ายโจทก์ และตัดสินให้ 
สมหญิงเป็นบุคคลล้มละลาย

เมือ่ไมไ่ดห้นงัสอืเดนิทางเลม่ใหมจ่ะตอ้งทำาอยา่งไรถงึ
จะพำานักอยู่ในเยอรมนีต่อได้

ปกติแล้ว เมื่อได้หนังสือเดินทางเล่มใหม่ สิ่งที่
ต้องทำาคือไปพบเจ้าหน้าที่สำานักงานว่าด้วยกิจการ
คนต่างชาต ิ (AusländerAmt) เพื่อที่จะทำาเรื่องสิทธิ
พำานัก แม้ว่าจะถือสิทธิพำานักที่เรียกว่า สิทธิให้ตั้ง
ถิ่นฐาน (niederlAssungserlAubnis) ซึ่งไม่จำากัด
อายุก็ตาม ทั้งนี้เพราะในบัตรสิทธิพำานักจะระบุชัดเจน
ว่า ให้ไว้กับผู้ถือหนังสือเดินทางหมายเลขอะไร ใน
กรณีที่ไม่สามารถทำาหนังสือเดินทางใหม่ได้ก็เช่นกัน 
ต้องไปแจ้งกับเจ้าหน้าที่ฯ ดังกล่าวว่า มีปัญหาเรื่อง
การทำาหนังสือเดินทาง ชี้แจงเหตุผลให้ชัดเจน จาก
ประสบการณ์ของสมหญิง และคนไทยหลาย ๆ คน 
เจา้หนา้ทีฯ่ เขา้ใจถงึปญัหา และแจง้วา่ ขอใหไ้ปจดัการ
กับปัญหาเหล่านี้ และเมื่อได้หนังสือเดินทางเล่มใหม่
แล้ว ให้มาติดต่ออีกครั้ง

สิง่ทีพ่งึกระทำาอกีอยา่งคอื เมือ่ไปพบเจา้หนา้ทีฯ่ แจง้
ปญัหาแลว้ ควรทีข่อหนงัสอืรบัรองจากเจา้หนา้ทีฯ่ วา่ 
เราสามารถทีจ่ะพำานกัอยูไ่ด ้และควรทีจ่ะลองขอหนงัสอื
แทนหนงัสอืเดนิทางสำาหรบัชาวตา่งชาตทิีพ่ำานกัอยูใ่น
เยอรมนี ซึ่งหนังสือแทนฯ นี้ทางการเยอรมันจะออก
ใหใ้นบางกรณแีกผู่ท้ีไ่มส่ามารถทำาหนงัสอืเดนิทางของ
ประเทศตนได้ เนื่องจากสาเหตุสุดวิสัย (PAssersAtz 
für Ausländer in deutschlAnd, der nAchweislich 
einen Ausländischen PAss nicht in zumutbArer 
weise erlAngen kAnn) แตก่ารทีจ่ะไดห้รอืไมน่ัน้กข็ึน้
อยู่กับดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ฯ การได้หนังสือแทน
หนงัสอืเดนิทางนีจ้ะทำาใหส้ามารถเดนิทางไปไหนมาไหนได ้

“ ใ น ก รณี ที่ ไ ม่ ส า ม า รถทำ า
หนังสือเดินทางใหม่ได้ก็เช่นกัน 
ตอ้งไปแจง้กบัเจา้หนา้ทีว่า่ มปีญัหา
เรือ่งการทำาหนงัสอืเดนิทาง ชีแ้จง
เหตุผลให้ชัดเจน”
พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 การจะออก
ไปนอกประเทศจึงต้องมาขออนุญาตเจ้าพนักงาน
พิทักษ์ทรัพย์ กรมบังคับคดี หรือสำานักงานบังคับ
คดีประจำาจังหวัดที่ดำาเนินเรื่องคดีล้มละลายของ
ลูกหนี้อยู่ เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของไทยถึงจะ
อนุญาตให้เดินทางออกนอกประเทศได้ ดังนั้นการ
ออกหนงัสอืเดนิทางใหมเ่นือ่งจากหนงัสอืเดนิทางเกา่
หมดอายุ สถานเอกอัครราชทูตไทยในต่างประเทศจึง
กระทำาไม่ได้ เพราะต้องได้รับอนุญาตในการให้อยู่ต่าง
ประเทศจากเจา้พนกังานพทิกัษท์รพัยก์อ่น เมือ่ยงัไมไ่ด้
รับอนุญาต กระทรวงต่างประเทศจึงไม่สามารถออก
หนังสือเดินทางใหม่ให้ได้
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ทำาอย่างไรจึงจะสามารถทำาหนังสือเดินทางได้
จากประสบการณ์ของสมหญิง และคนไทยคนอื่น ๆ 
พอสรุปสิ่งที่ควรกระทำาในกรณีนี้ดังนี้
1. ขอ ci (certificAtion of identity) หรือหนังสือ

แสดงตัวเพื่อเดินทางกลับประเทศไทย ขอได้จาก
สถานเอกอัครราชทูตไทย หรือ สถานกงสุลใหญ่
ในประเทศที่ตนพำานักอยู่

2. เมือ่ถงึประเทศไทยใหไ้ปตดิตอ่กรมบงัคบัคด ีตดิตอ่
เจา้พนกังานพทิกัษท์รพัยท์ีด่แูลคด ีชีแ้จงเรือ่งราววา่ 
ตนเองอยูต่า่งประเทศจำาเปน็ตอ้งมหีนงัสอืเดนิทาง  
ปรกึษาหารอื ขอคำาแนะนำา และแนววธิปีฏบิตั ิในการ
ขออนุญาตเดินทางออกนอกประเทศ ทั้งนี้ดังที่ได้
กลา่วไปแลว้ บคุคลลม้ละลายจะออกนอกประเทศได้
ตอ่เมือ่ ศาลหรอืเจา้พนกังานพทิกัษท์รพัยอ์นญุาต
เป็นลายลักษณ์อักษร
วิธีปฏิบัติก็คือ ยื่นคำาร้อง (ตามแบบฟอร์ม) ต่อ
เจา้พนกังานพทิกัษท์รพัย ์แสดงเหตจุำาเปน็ทีจ่ะตอ้ง
เดินทางออกนอกประเทศ โดยแจ้งรายละเอียดว่า 
จะไปประเทศใด ในเวลาใด ไปทำาอะไร กำาหนดกลับ
เมื่อใด ซึ่งอาจหารือกับเจ้าพนักงานฯถึงการเขียน
เหตุผลว่า ควรเป็นเช่นไรก็ได้ 
เจ้าพนักงานฯ จะพิจารณา  เมื่อเจ้าพนักงานฯ
อนุญาตให้เดินทางออกนอกประเทศ ก็จะออก
หนังสืออนุญาตให้

3. นำาหนังสืออนุญาตให้เดินทางออกนอกประเทศที่
เจ้าพนักงานฯ ออกให้ไปยื่นที่กองหนังสือเดินทาง 
เพื่อขอทำาหนังสือเดินทาง

4. ในบางกรณี เจ้าพนักงานฯ อาจจะขอให้อยู่ในไทย
ก่อนเพื่อไปแถลงต่อศาล ในกรณีนี้อาจจะรอเพื่อ
ขึ้นศาล หรืออาจจะเดินทางกลับมาก่อน แล้วกลับ
ไปประเทศไทยอีกครั้งเพื่อขึ้นศาล

5. สิง่ทีค่วรคำานงึอกีประการกค็อื การอนญุาตใหอ้อก
นอกประเทศนัน้เปน็การอนญุาตชัว่คราว นัน่คอืควร
ดดูว้ยวา่อนญุาตเปน็ระยะเวลานานเทา่ไร เมือ่ครบ
ควรที่จะกลับไปรายงานตัว แล้วขออนุญาตใหม่

6. เมือ่ครบอายคุวามกจ็ะพน้สภาพการเปน็บคุคลลม้
ละลาย

จะรู้ได้อย่างไรว่าปลดล้มละลายแล้ว
เมื่อครบ 3 ปี เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะดำาเนิน

การประกาศแจ้งปลดจากการล้มละลายให้ เมื่อมีการ
ประกาศปลดลูกหนี้จากการล้มละลายแล้วจะประกาศ
คำาสั่งในราชกิจจานุเบกษา แต่เนื่องจากสำานวนมี
จำานวนมาก ดงันัน้หากคดคีรบอายคุวาม ควรตดิตอ่
เจา้พนกังานพทิกัษท์รพัยเ์พือ่ขอใหด้ำาเนนิการให ้รวม
ทั้งสามารถติดต่อเจ้าพนักงานฯขอคัดถ่ายประกาศ
ปลดลูกหนี้จากการล้มละลายได้

ข้อมูลข้างต้นส่วนใหญ่รวบรวมมาจากข้อมูลของ
กรมบังคบัคดี และประสบการณข์องคนไทยทีถ่กูศาล
สัง่เปน็บคุคลลม้ละลาย ขอ้มลูขา้งตน้จงึเปน็ขอ้มลูและ
วธิปีฏบิตัโิดยรวม ในแตล่ะบคุคลอาจจะมรีายละเอยีด
แตกต่างกันออกไป เมื่อประสบปัญหาดังกล่าวควรที่
จะหารือ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ที่ดูแลคดี ซึ่งจาก
ประสบการณข์องหลายคนกลา่ววา่ เจา้พนกังานฯเปน็
มิตร และให้คำาแนะนำา รวมทั้งช่วยเหลืออย่างดี

แหล่งข้อมูล
www.led.go.th/

test.led.go.th/faqn/
www.consular.go.th/main/th/faq/

www.humanrights.ago.go.th/forum/

“ปกติบุคคลธรรมดาจะปลดจาก
การล้มละลายเมื่อครบ 3 ปี นับ
แต่ศาลพิพากษาให้ล้มละลาย แต่
มีบางกรณีอาจขยายได้เป็น 5 ปี 
หรือ 10 ปี”
การเปน็บคุคลลม้ละลาย จะมอีายคุวามกีป่ ีถงึจะหลดุ
จากการเป็นบุคคลล้มละลาย พ้นกำาหนดแล้วเจ้าหนี้
สามารถสืบทรัพย์ได้ในภายหลัง จะยึดได้หรือไม่

ปกติบุคคลธรรมดาจะปลดจากการล้มละลายเมื่อ
ครบ 3 ปี นับแต่ศาลพิพากษาให้ล้มละลาย แต่มีบาง
กรณีอาจขยายได้เป็น 5 ปี หรือ 10 ปี นอกจากนี้
ถ้าลูกหนี้ไม่ให้ความร่วมมือในการรวบรวมทรัพย์สิน 
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์สามารถยื่นคำาขอต่อศาล
ให้สั่งหยุดนับระยะเวลาการปลดจากการล้มละลายได้
อกี แตท่ัง้นีศ้าลจะสัง่หยดุนบัระยะเวลากีค่รัง้กไ็ดแ้ตไ่ม่
เกิน 2 ปี (ตามพระราชบัญญัติล้มละลายฉบับล่าสุด 
มาตรา 67/1,81/1-81/4) ถา้ปลดจากลม้ละลายแลว้ 
ลูกหนี้มีอำานาจจัดการทรัพย์สินของตนเองได้ แต่เจ้า
พนักงานพิทักษ์ทรัพย์ยังมีอำานาจรวบรวมทรัพย์สิน
ของลูกหนี้ที่มีอยู่ก่อน หรือได้มาในระหว่างล้มละลาย 
(แม้จะเพิ่งสืบทรัพย์เจอภายหลังก็ได้)

http://www.led.go.th/
http://test.led.go.th/faqn/sara.asp?nomod=g&page=1
http://www.consular.go.th/main/th/faq/1362/37863-บุคคลที่ถูกศาลสั่งล้มละลาย-จะทำหนังสือเดินทางได้หร.html
http://www.humanrights.ago.go.th/forum/index.php?topic=6842.0
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ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฏหมายครอบครัว ตอนที่ 1 
เมือ่มาอยูเ่ปน็ครอบครวัเดยีวกนัในสวติเซอรแ์ลนด์
โดย ศักดา บัวลอย

จากการจดับรรยายเรือ่ง “ความรูท้ัว่ไปเกีย่วกบักฎหมายครอบครวั” 
ที่ Kirchgemeinde Stadt-Thun, Frutigenstasse 22, 
CH-3600 Thun เมื่อวันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2017  มีผู้
สนใจจากหลายรัฐของประเทศสวิตฯ เข้าฟังการบรรยาย ซึ่งนับ
ว่าประสบผลสำ เร็จเป็นอย่างดี ผมในฐานะวิทยากรได้นำ ความรู้ 
และประสบการณ์จากการทำ งานเปน็ลา่มภาษาเยอรมนั-ไทยให้แก่
หน่วยงานราชการต่าง ๆ ในประเทศสวิตฯ มาใช้ในการให้ข้อมูล 
และตอบคำ ถามแก่ผู้เข้าฟังฯ เนื่องจากผมทราบถึงปัญหาหลาก
หลายของคู่สมรสชาวไทยกบัชาวสวสิ รวมถงึผู้ทีจ่ดทะเบยีนเปน็ 
“คูช่วีติ” ระหวา่งบคุคลเพศเดยีวกนั ปญัหาสว่นหนึง่ทีพ่บคอื ยงั
มีคูส่มรสชาวไทยอกีเปน็จำ นวนมาก ทีไ่มท่ราบถึงสทิธขิองตนเอง
อันพึงมีตามกฏหมาย จึงเป็นสาเหตุท่ีทำ ให้เสียซึ่งสิทธิประโยชน์
นั้นไปอย่างน่าเสียดาย

จากเสียงตอบรับเป็นอย่างดีของผู้เข้าฟังการบรรยาย 
ทำ ให้ผมเห็นว่า ข้อมูลด้านกฏหมายครอบครัวนั้นควรได้
รบัการเผยแพรอ่อกไปใหห้ลายๆทา่นทีไ่มไ่ดเ้ข้าฟงัฯไดอ้า่น 
ไดเ้ข้าใจดว้ย จงึนำ กฏหมายครอบครวัมาเขยีนเปน็ตอน ๆ  
ให้ท่านได้อ่านกันที่นี่ครับ 

เมื่อมาอยู่เป็นครอบครัวเดียวกันในสวิตฯ
ตามประมวลกฏหมายแพ่งประเทศสวิตฯ  เรื่องการ

สมรสข้ามชาติ และวัฒนธรรมในประวัติศาสตร์ประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์นั้นไม่ใช่เรื่องใหม่แต่อย่างใด เรื่องการ
สมรสขา้มชาต ิและวฒันธรรมมมีาตัง้แตย่คุอดตีกาล จน
กระทั่งถึงยุคโลกไร้พรมแดนเช่นในปัจจุบัน 

ในยุคกลาง (500 bzw. 600 n. Chr.) จนถึงปี ค.ศ. 
1850 การสมรสขา้มศาสนา1นัน้ไมส่ามารถกระทำ ได ้การ
จดทะเบียนสมรสตามกฏหมายแพ่ง2นั้น เร่ิมมีข้ึนเมื่อ ปี 
1875 และใช้เวลาอีกร้อยกว่าปีจึงมีการออกกฏหมาย
ด้านสิทธิความเสมอภาคระหว่างหญิง และชาย3 ซึ่งมีผล
บังคับใช้ตั้งแต่ปี 1981 เป็นต้นมา จะเห็นได้ว่า เรื่องของ
สทิธติา่ง ๆ  ระหวา่งคูส่มรส (ในทีน่ีร้วมถงึ “การจดทะเบยีน
1 อ้างอิง Historische Lexikon der Schweiz; www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D25621.php
2 อ้างอิง Historische Lexikon der Schweiz; www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D9608.php
3 อ้างอิง www.edi.admin.ch/edi/de/home/themen/gleichstellung/ 

กฏหมาย“การจดทะเบียนคู่ชีวิต” ระหว่างบุคลเพศเดียวกัน (eingetragene Partnerschaft Abkürzung 
PartG) ประเทศสวิตฯ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1.01.2007

http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D25621.php
http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D9608.php
https://www.edi.admin.ch/edi/de/home/themen/gleichstellung/gleichstellung-von-frau-und-mann.html
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คูช่วีติ”4 ระหวา่งบคุลเพศเดยีวกนัดว้ย (eingetragene 
Partnerschaft) ได้มีการเปลี่ยนแปลง และเพิ่มสิทธิ
ต่าง ๆ  ตามกฏหมายเรื่อยมาตามกาลเวลา และยุคสมัย

การจดทะเบียนสมรสในประเทศสวิตเซอร์แลนด์นั้น
ทำ ได้โดยไมจ่ำ เปน็ต้องมสัีญญาหมัน้กอ่น (Verlobung) 
การหมัน้นัน้ไมส่ามารถนำ เปน็มาคำ ฟ้องร้องตอ่ศาลเพ่ือ
บังคับให้อีกฝ่ายจดทะเบียนสมรสได้  แต่ละฝ่ายมีสิทธิ์
ขอถอนการหมั้นหมายได้ ตามกฏหมาย บุคคลผู้บรรลุ
นิตภิาวะ5 แล้วทัง้สองคน สามารถยืน่ความจำ นงขอจด
ทะเบียนสมรสได้ที่สำ นักงานทะเบียนราษฏร ในเขตท้อง
ที่อำ เภอใกล้บ้านของฝ่ายชาย หรือฝ่ายหญิงก็ได้ เมื่อ
เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสาร และตรวจสอบความถูกต้อง6 
แล้ว ก็จะเชิญท้ังคู่มาแสดงตนต่อหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อ
เตรียมการจดทะเบียนสมรส (Ehevorbereitung) 
โดยการให้กรอกแบบฟอร์มด้วยตนเอง รวมทั้งตอบ
คำ ถามกับเจ้าหน้าที่ เพื่อยืนยันถึงความประสงค์อีก
ครั้ง ถ้าหากไม่มีสิ่งใดติดขัดตามเงื่อนไขของการจด
ทะเบียนสมรส7 เจ้าหน้าที่ก็จะนัดวันจดทะเบียนสมรส 
(zivilstandsamtliche Trauung) ต่อไป โดยต้อง
กระทำ ภายในระยะเวลา 3 เดือน8 การจดทะเบียนสมรส
ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์นั้น จำ เป็นจะต้องมีพยาน
บุคคล 2 คน9 ยกเว้น “การจดทะเบียนคู่ชีวิต” ระหว่าง
บคุคลเพศเดยีวกนั (Eingetragene Partnerschaft) 
ซึ่งไม่ต้องใช้พยาน และถ้าหากคู่สมรสชาวต่างด้าว ไม่
สามารถเข้าใจภาษาราชการ10 ท้องถิ่นได้ จะต้องมีล่าม
มาแปลภาษาราชการของท้องถิ่นนั้น ๆ ด้วย  

4 ประมวลกฏหมายแพ่ง Vorbereitung der Eheschliessung (ZGB Art. 99):
5 ประมวลกฏหมายแพ่ง Ehefähigkeit (ZGB Art.14, Art. 94) 
6 ประมวลกฏหมายแพ่ง Vorbereitung der Eheschliessung (ZGB  Art. 99)
7 ประมวลกฏหมายแพ่ง Ehehindernisse (ZGB Art. 95)
8 ประมวลกฏหมายแพ่ง III. Fristen ZGB Art. 100
9 ประมวลกฏหมายแพ่ง II. Form ZGB Art. 102
10 ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มีภาษาราชการ 4 ภาษา ดังนี้ ภาษาเยอรมัน  ภาษาฝรั่งเศล  ภาษาอิตาลี 

ภาษาแรโทโรมานซ์ (rätoromanische Sprache)

ณ วันจดทะเบียนสมรส นายทะเบียนจะอ่านมาตรา
กฏหมายแพ่ง มาตรา159 (ZGB Art. 159) แก่คู่จด
ทะเบยีนสมรส เพือ่ใหรั้บทราบถงึผลของการจดทะเบยีน
สมรส ตอ่หนา้พยานทัง้สอง(และแขกรบัเชญิ) ทีร่ะบถุงึ
ความสัมพันธฉ์นัทส์ามีภรรยาหลังจากจดทะเบียนสมรส
วา่ ทัง้คูม่หีนา้ทีต่อ้งดแูลความผาสขุของกนัและกนั และ
ดูแลบุตรร่วมกัน ตลอดทั้งต้องซื่อสัตย์ และช่วยเหลือ
อุปการะเลี้ยงดูซึ่งกันและกัน และสำ หรับคู่สมรสชาว
ต่างชาติหลังจากจดทะเบียนสมรสแล้ว พึงได้รับสิทธิ
พำ นักอยู่ในประเทศสวิตฯ ตามคู่สมรส11 รวมถึงสิทธิ 
และหน้าที่ต่าง ๆ ซึ่งบัญญัติไว้ในประมวลกฏหมายคน
ต่างด้าว (Ausländergesetz, AuG) นอกเหนือจาก
ประมวลกฏหมายแพ่งที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น

เมือ่มาอยู่เปน็ครอบครัวเดียวกนัแลว้ คูส่มรสมอีสิระ
ในการเลือกดำ เนินชีวิตครอบครัว แต่ทั้งนี้ก็ต้องไม่ขัด
ต่อกฏหมายของประเทศสวิตฯ ตลอดทั้งความผาสุก
ของครอบครัวระหว่างคู่สมรส นอกเหนือจากนี้ท้ัง
คู่มีสิทธิ และหน้าที่ ที่ต้องตัดสินใจร่วมกันในหลาย ๆ
เรื่อง ในที่นี้ขอกล่าวถึงเรื่องสิทธิ และหน้าที่สำ คัญ ๆ 
ของคู่สมรสโดยย่อดังนี้ (รายละเอียดมาตรากฏหมาย 
ค้นหาเพ่ิมเติมตามที่อ้างอิงได้ จากประมวลกฏหมาย
แพ่ง ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (Schweizerisches 
Zivilgesetzbuch; ZGB)  

เร่ืองของที่อยู่อาศัยของครอบครัว ท้ังคู่จะต้อง
ตัดสินใจร่วมกัน (ZGB Art. 169) ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด
จะกระทำ โดยพลการไม่ได้ เช่น การเช่าที่อยู่อาศัยร่วม
กนั หรอืกรณีการขายบา้นทีใ่ชเ้ปน็สถานทีอ่ยูอ่าศัยของ
ครอบครัว แม้ว่าชื่อเจ้าของบ้านจะเป็นของคู่สมรสอีก
ฝ่าย ซึ่งมีมาก่อนการสมรสก็ตาม 
11 กฏหมายคนต่างด้าว (Ausländergesetz, AuG Art. 42)
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เร่ืองค่าใชจ้า่ยภายในครวัเรือน ประมวลกฏหมายแพ่ง 
(ZGB Art. 163, 172, 173) ระบวุา่ ในกรณทีีท่ัง้สอง
ฝ่ายมีรายได้ คู่สมรสควรตกลงกันเองเกี่ยวกับการรับ
ผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนนี้ ว่าใครจะจ่ายอะไร หรือคนละ
เท่าไร แต่ถ้าฝ่ายหนึ่งเป็นแม่บ้านอย่างเดียว ก็มีสิทธิ์ที่
จะไดรั้บเงนิคา่ใชจ้า่ยสว่นตวัเพิม่ขึน้ นอกเหนอืจากเงนิ
ค่าอาหาร ค่าเลี้ยงดูลูก ค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือน ตาม
ความเหมาะสมแก่ฐานะ และรายได้ของครอบครัว 

ครอบครัวประกอบธุรกิจส่วนตัว (ZGB Art.165) 
ถ้าหากคู่สมรสอีกฝ่าย ต้องช่วยทำ งานในธุรกิจของ
ครอบครัวเป็นประจำ นอกเหนือจากการทำ งานดูแล
บ้านและลูกแล้ว ก็จะมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนตามความ
เหมาะสม แต่ควรที่จะทำ สัญญาว่าจ้างระหว่างกันให้
ถูกต้อง ทั้งนี้เพื่อป้องกันข้อขัดแย้ง และปัญหาที่อาจ
จะเกิดข้ึน ตลอดทั้งสิทธิการรับเงินสวัสดิการประกัน
สังคมอื่นๆ เช่นเดียวกับลูกจ้างทั่วไป 

สิทธิรับรู้ข้อมูลระหว่างคู่สมรส (ZGB Art. 170) 
เกี่ยวกับเรื่องรายได้ ทรัพย์สิน และหนี้สิน ถ้าหาก
สอบถามแล้ว อกีฝ่ายไมย่อมเปดิเผยขอ้มลู คูส่มรสอกี
ฝ่ายสามารถยื่นคำ ร้องขออำ นาจศาลเพื่อการได้สิทธิ
รับทราบข้อมูลดังกล่าว  ศาลสามารถสั่งให้คู่สมรสอีก
ฝา่ยเปดิเผยขอ้มลู ออกคำ สัง่ใหธ้นาคาร นายจ้าง หรอื
บคุคลทีส่าม เปิดเผยข้อมูลให้แก่คูส่มรสทีต่อ้งการทราบ
ข้อมูลได้รับรู้ตามกฏหมาย 

เมือ่ฝา่ยหนึง่ฝา่ยใด ละเลยหนา้ที ่ในการดแูลครอบครวั 
(ZGB Art. 172) หรือตกลงกันไม่ได้เกี่ยวกับเร่ือง
สำ คัญๆภายในครอบครัว คู่สมรสฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด 
หรือทัง้สองฝา่ยสามารถยืน่คำ รอ้งตอ่ศาล ใหศ้าลชว่ย

ไกลเ่กลีย่ขอ้ขดัแยง้นีไ้ด ้ศาลจะใชม้าตรการตักเตือนฝา่ย
ที่ละเลยหน้าที่ และถ้าหากทั้งคู่ยินยอม ศาลสามารถสั่ง
ให้คู่สมรสเข้ารับคำ ปรึกษาจากศูนย์แนะนำ ให้คำ ปรึกษา
ปัญหาครอบครัวได้ 

การทำ นิติกรรมแทนคู่สมรส (ZGB Art. 374, 
376) คูส่มรสสามารถทำ นติกิรรมแทนกนัได ้ทัง้นีต้อ้ง
เพ่ือเหตุแห่งความจำ เป็นของครอบครัวและตามฐานะ 
เช่น ทำ สัญญาซื้อของตกแต่งบ้าน หรือซ่อมแซมบ้าน
เล็ก ๆ  นอ้ย ๆ  นอกเหนอืจากนีจ้ะตอ้งได้รบัความยนิยอม
จากอีกฝ่าย หรือว่าได้รับอนุมัติจากศาลให้สามารถทำ 
นติกิรรมแทนคู่สมรสได ้ ในกรณทีีคู่ส่มรสฝา่ยหนึง่ฝ่าย
ใดเป็นคนไร้ความสามารถ (เช่น กรณีป่วยหนัก ไร้สติ 
ไม่สามารถทำ นิติกรรมได้)

คูส่มรสสามารถจัดการแทนอกีฝา่ยหนึง่ไดใ้น 3 กรณี
ดังต่อไปนี้ 
1. การจดัการทรพัยส์นิแทนคูส่มรส เพือ่ค่าใชจ่้ายจำ เป็น

ภายในครอบครัว
2. จ่ายค่ารักษาพยาบาล เช่น ค่าท่ีพักในสถานดูแล

พยาบาลคนชราหรือค่ารักษาพยาบาลในส่วนที่จะ
ต้องจ่ายเอง

3. สิทธิในการเปิดจดหมาย ตอบจดหมายหรืออีเมล
แทนคู่สมรส

สิทธิการถอนเงินจากบัญชีธนาคารของคู่สมรส 
จำ เปน็ต้องมหีลักฐานหนงัสอืแสดงความยนิยอมจากคู่
สมรสประกอบ และถา้คูส่มรสไมไ่ดท้ำ หนงัสอืมอบอำ นาจ
ดังกล่าวไว้ สามารถติดต่อสำ นักงานคุ้มครองผู้ใหญ่ 
(Erwachsenenschutzbehörde) เพื่อขอหนังสอื
รับรองอำ นาจการขอเบิกเงินจากธนาคารแทนคู่สมรส 

นอกเหนือจาก 3 กรณีดังกล่าว จะต้องขออำ นาจ
ความยินยอมจากสำานักงานคุ้มครองผู้ ใหญ่ 
(Erwachsenenschutzbehörde) เช่น เรื่องการ
จัดการทรัพย์สินที่มีมูลค่ามาก  หรือเกี่ยวกับเรื่องการ
จัดการอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น

เรือ่งสิทธติามกฏหมายตา่ง ๆ  ตามประมวลกฏหมาย
แพง่ของประเทศสวติเซอร์แลนด์ ทีผ่มนำ เสนอมาข้างต้น
นั้น เป็นการอธิบายโดยสรุปถึงผลจากการจดทะเบียน
สมรส หรือการจดทะเบียนคู่ชีวิต การใช้ชีวิตร่วม
กันของคนสองคนให้ดำ รงสถานภาพเป็นครอบครัว
ตามกฏหมาย และเมือ่มสีถานะเปน็คูส่มรสตามกฏหมาย
แล้ว ก็จะมีสิทธิและหน้าที่ของทั้งสองฝ่าย และความ
สัมพันธ์ในทางนิติกรรมกับบุคคลภายนอก  ตลอดทั้ง
เปน็การคุม้ครอง คูส่มรส หรอืคูช่วีติตามกฏหมายเพือ่
ความผาสุกในการอยูร่ว่มกันเปน็สถาบนัครอบครัว ดงั
คำ กล่าวที่ว่า “ทุกคนอยู่ภายใต้กฏหมายเดียว” 

ผมหวงัเปน็อยา่งยิง่วา่บทความนีจ้ะเปน็ประโยชนแ์ก่
ผู้สนใจ และคู่สมรสชาวไทยในประเทศสวิตเซอร์แลนด์  
โปรดติดตามบทความเกี่ยวกับกฏหมายครอบครัว 
ตอนที่ 2 “ไม่ขออยู่ร่วมชายคา วิธีการนั้นเป็นฉะนี้” ใน
ฉบับต่อไปครับ
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เป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจที่ชาวไทยมีภาษาไทยเป็น
ภาษาประจำาชาต ิทีบ่ง่บอกถงึเอกลกัษณค์วามเปน็
ไทยมาชา้นาน ตัง้แตโ่บราณกาลจนถงึปจัจบุนั อกี
ทัง้มคีวามงดงามวจิติรทีโ่ดดเดน่ และแตกตา่งไป
จากภาษาของชนชาติอื่น เพราะประกอบด้วยตัว
พยัญชนะ รูปสระและเครื่องหมายวรรณยุกต์ที่
ทำาให้ภาษาไทยมีระดับเสียงสูงต่ำา เปรียบเสมือน
ดนตรี ที่มีจังหวะคล้องจองและมีความไพเราะ
เสนาะห ูอีกทั้งรูปแบบตัวอกัษรและอกัขรวธิี ยงั
แสดงถึงความเป็นไทยอย่างแท้จริง ภาษาไทย
จึงเป็นภาษาที่งดงามที่มีความสมบูรณ์ทั้งภาษา
พูดและภาษาเขียน การเขียนภาษาไทยมีลักษณะ 
ที่โดดเด่นทั้งทางด้านศาสตร์และศิลป์ ความเป็น
ศาสตรข์องการเขยีนภาษาไทยอยูท่ีว่ธิกีารประสม
ตัวอักษรที่มีกฏเกณฑ์ ส่วนด้านความเป็นศิลป์
ของการเขยีนคอืการรูจ้กัเลอืกใชถ้อ้ยคำา รปูแบบ
และจังหวะลีลาในการเขียนโดย นฤมล ชวินด์
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สำาคัญและมีผลต่องานกราฟฟิกโดยรวม โดยเฉพาะ
การดีไซน์งานทุกประเภทที่เป็นสิ่งพิมพ์ที่ใช้ตัวอักษร  
ถา้ตวัอกัษรสวย งานกเ็สรจ็แลว้ 70% การออกแบบ
ตวัอกัษร เราสามารถเปลีย่นมมุมองและความรูส้กึของ
อักษรเหล่านี้ เพื่อดึงดูดผู้เข้าชม แล้วช่วงที่เรียนอยู่
นั้น กระแสความนิยมในการเขียน cAlligrAPhy เริ่ม
โด่งดัง และมีคนสนใจเยอะขึ้น ก็เริ่มสนใจที่จะฝึกฝน 
ค้นคว้า ลองผิดลองถูก ศึกษาและพัฒนาวิธีการ
เขียน รังสรรค์ตัวอักษรวิจิตรในแนวโมเดิร์น ให้เป็น
เอกลักษณ์ของตนเอง”

การเขียนอักษรไทยวิจิตร (thAi cAlligrAPhy) 
เป็นการเขียนอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งเป็นศิลปะการเขียน
ตัวอักษรที่ประณีตงดงาม และมีคุณค่าทางสุนทรีย
ศลิป ์โดยใชเ้ทคนคิการเขยีนทีม่ลีายเสน้พเิศษกวา่การ
คัดลายมือโดยทั่วๆ ไป นิยมใช้ในการเขียนบัตรเชิญ
เนื่องในโอกาสพิเศษ การเขียนคำาอวยพรที่มีความ
หมายดีๆ ลึกซึ้งและกินใจ การออกแบบโลโก้ ตลอด
จนงานจ้างเขียนต่างๆ 

เสน่ห์ของการเขียนอักษรวิจิตร นอกจากเทคนิค
การใช้ลายเส้นต่างๆ ในการประดิษฐ์ตัวอักษรด้วย
เสน้ทีม่ ีความหนกัเบา หนาบาง และความโคง้ เพือ่เพิม่
ความออ่นชอ้ยชวนมองแลว้ เสนห่อ์กีอยา่งของศลิปะ
อักษรวิจิตรคือ ความตรงไปตรงมาของคำา และการ
เลอืกสรรถอ้ยคำามาใชเ้พือ่สือ่ความหมาย จากถอ้ยคำา
ที่ธรรมดา เรียบง่าย มีความหมาย ที่ชัดเจน เห็นแล้ว
ทกุคนเขา้ใจความหมายตรงกนั ซึง่ตา่งจากศลิปะภาพ
วาด ทีส่ามารถมองและจนิตนาการไดห้ลายอยา่ง แลว้
แตท่ศันคต ิมมุมอง ประสบการณ ์และความชอบของ
แต่ละคน 

ในประเทศไทย เมื่อประมาณสี่ปีที่ผ่านมา นักเขียน
อักษรวิจิตร ซึ่งยังมีน้อยมากในบ้านเรา เริ่มมีการ
ดไีซนต์วัอกัษรทีท่นัสมยัมากขึน้ โดยนำาหลกัการเขยีน
อกัษรวจิติรภาษาองักฤษมาใชใ้นการเขยีนอกัษรวจิติร
ภาษาไทย เพื่อเพิ่มความสวยงาม เก๋ เท่ห์ และทันสมัย 
สามารถนำามาเปน็งานทศันศลิปท์ีง่ดงามได ้อกีทัง้งาน
ประดิษฐ์ตัวอักษรลักษณะนี้ ยังถูกใจและสร้างแรง
บันดาลใจให้กับเด็กรุ่นใหม่ ได้เห็นความสวยงามและ
คณุคา่ของอกัษรไทย หนัมาสนใจกบัศาสตรแ์ละศลิปะ
แขนงนี้กันมากขึ้น 

คณุปเูป ้ปวณีา อศัวะธรรมวธุ ศลิปนิอกัษรวจิติร
รุ่นใหม่ที่มีผลงานโดดเด่นชั้นแนวหน้าของไทย เป็น
สาวรุ่นใหม่ที่หลงไหลการออกแบบตัวอักษรตั้งแต่
เรียน web grAPhic design ที่ซานฟรานซิสโก 
สหรฐัอเมรกิา “สมยัเรยีนไดม้คีลาสหนึง่ ทีเ่รยีนเกีย่ว
กบั tyPogrAPhy ไดเ้หน็ตวัหนงัสอื หรอืฟอนตส์วยๆ 
ก็เลยตกหลุมรักทันที เราเรียนออกแบบกราฟฟิกและ
เวบ็ไซตอ์ยูแ่ลว้ ถา้เราสามารถจบัตวัอกัษรสวยๆ มาจดั
วางในเวบ็ เวบ็นัน้กจ็ะสวยขึน้มาทนัท ีและทำาใหท้ำางาน
ได้ง่ายขึ้น   ส่วนตัวแล้วเห็นว่า tyPogrAPhy มีความ
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การออกแบบตวัอกัษรวจิติร (Calligraphy) สำาหรบั
ภาษาไทย จำาแนกออกมาได้หลายรูปแบบ เช่น

• อกัษรวจิติรแบบดัง้เดมิ (trAditionAl cAlligrAPhy) 
เกดิจาการคดัลายมอืดว้ยตวัอกัษรแบบโบราณทีม่ี
หวัแหลม เปน็เสน้ตรง เปน็ตวัทีเ่ราคุน้เคย อา่นงา่ย 
มีลักษณะเป็นทางการ เช่น การประดิษฐ์ตัวอักษร
ใน   บตัรเชญิ และในงานมงคลตา่งๆ เปน็ตวัอกัษร
ที่ไม่จำาเป็นต้องเขียนเองก็ได้ สามารถหาฟอนต์
สำาเร็จรูปได้จากคอมพิวเตอร์ หรือดาวน์โหลดได้
จากหลายเว็บไซต์

• อกัษรวจิติรแบบโมเดริน์ (modern cAlligrAPhy) 
การเขียนและสร้างสรรค์ตัวอักษรด้วยมือ นำาตัว
อักษร แบบดั้งเดิมมาปรับให้ดูทันสมัย โดยใช้ลาย
เส้นที่พิเศษกว่าการคัดลายมือทั่วไป มีการตกแต่ง
โดยใชเ้ทคนคิการวาดรปูเขา้มาชว่ย การใชล้ายเสน้
ทีห่นาบาง การเขยีนทีม่คีวามหนกัเบา และมจีงัหวะ
ลีลาในการเขียน    นิยมนำามาใช้ในงานออกแบบ
สิ่งพิมพ์

• อักษรแบบหัวตัด (frAnktur) เป็นแบบที่ไม่มีหัว 
เหมือนเขียนด้วยปากกาคอแร้ง เป็นตัวอักษรที่ให้
อารมณ์ความรู้สึกถึงความทันสมัย

สิ่งหนึ่งที่คุณปูเป้ได้บอกถึงความเป็นเอกลักษณ์
ของอกัษรวจิติรทีท่กุภาษามรีว่มกนั ไมว่า่จะเปน็ภาษา
ไทย จีน ญี่ปุ่น อังกฤษ หรือภาษาอื่นๆ คือ ลักษณะ
การเขียนที่มีลากเส้นสโตรกขึ้นเบา/ลงหนัก ทำาให้ได้
ลายเส้นที่อ่อนช้อย ไม่ทื่อเหมือนตัวอักษรสำาเร็จรูป
จากคอมพิวเตอร์ 
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ขอบคุณภาพจาก คุณปวีณา อัศวะธรรมวุธ

“การเขยีนอกัษรวจิติรภาษาไทย ไดม้บีทบาทมากขึน้ในวงการศลิปะ 
ปัจจุบันเริ่มมีผู้ให้ความสนใจมากขึ้น เป็นแนวโน้มที่กำาลังมาและจะ
มีคนออกแบบตัวอักษรเพิ่มมากขึ้น เพราะภาษาไทยมีคำาที่เรียบง่าย 
เมือ่เหน็กเ็ขา้ใจความหมายไดช้ดัเจน เชน่ คำาวา่ “รกัแม”่ “สขุสนัตว์นั
เกิด” “ขอบคุณ” ถ้าเขียนโดยจัดวางตัวอักษรสะดุดตา รูปแบบการ
เขียนชวนมอง จะถูกตาต้องใจผู้ชมจำานวนมาก ผลงานดีๆ เช่นนี้ 
จะเป็นสิ่งที่ท้าทายความสร้างสรรค์ของศิลปินด้วย”

สำาหรับผู้ที่รักการเขียนอักษรวิจิตร การได้เขียน ได้ออกแบบตัว
อักษร จะเป็นการผ่อนคลายและเป็นการฝึกจิตใจให้อ่อนโยน รวม
ทั้งได้ฝึกสมาธิด้วย อย่างไรก็ตาม กว่าจะมีผลงานเป็นที่น่าชื่นชม 
เขียนได้เก่งและมีความประณีตงดงาม ก็ต้องแลกด้วยความอดทน 
การฝึกฝน และการพัฒนาฝีมืออย่างไม่หยุดยั้ง ดังนั้น จึงขอให้ผู้
สนใจพยายามฝึกฝนและพัฒนาฝีมือต่อไป
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โดย Pallican

นิราศลิสบอน 
จากลุ่มน้ำา neckar สู่ ลุ่มน้ำา Tejo
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พิศวงเหลือเกินค่ะ เพราะเต็มไปด้วยริ้วคลื่นระลอกเล็ก ๆ มากมาย 
ในเวลาไลเ่ลีย่กนัระลอกคลืน่ริว้เลก็ ๆ  นีก้ไ็ดก้ลบักลายเปน็คลืน่ของ
เมฆกอ้นมโหฬารสขีาวแกมเทาสวยอยา่งประหลาด และถาโถมเขา้ปะทะ
เครื่องยนต์ก่อนที่จะกลืนเครื่องบินทั้งลำาให้หายเข้าไปบินอยู่ในมวล
คลืน่ยกัษห์นาสขีาวในพรบิตา และไดท้ราบในภายหลงัวา่ละครเมฆแสน
สวยที่ได้ผ่านสายตาไปนั้นคือผลงานรังสรรค์ของสภาพภูมิอากาศ
ในขณะทีเ่ครือ่งบนิกำาลงับนิอยูใ่นรศัมขีองมหาสมทุรแอตแลนตกิคะ่

เมื่อผ่านจากพยับโพยมยานการท่องเที่ยว เครื่องบินก็ร่อนลงสู่
สนามบินกรุงลิสบอนได้อย่างนุ่มนวลมาก  ไกด์รอรับพาไปเปิดตัว
กันด้วยกาแฟร้อนหอมกรุ่นในแบบฉบับของโปรตุเกสถ้วยเล็ก ๆ 
กันก่อนที่จะออกไปขึ้นรถโค้ชหน้าอาคารเพื่อมุ่งหน้าเข้าสู่ตัวเมือง 

ลสิบอนเปน็เมอืงหลวงของประเทศโปรตเุกสทีต่ัง้อยูท่ีป่ากอา่วแมน่้ำา 
tejo ในคาบสมุทรไอบีเนีย เนื่องจากภูมิประเทศของเมืองลิสบอน
นั้นประกอบไปด้วยเขาสูง ๆ ต่ำา ๆ ถึงเจ็ดลูกด้วยกัน ลิสบอนจึง
ได้รับสมญาว่าเป็นเมืองแห่งเขาทั้งเจ็ด อาคารบ้านเรือนที่อยู่อาศัย
จะอยู่กระจัดกระจายกันไปทั้งบนเขาและเชิงเขา 

D Magazin  I  ฉบับที่ 21  I  กันยายน 2560  I  13

สวัสดีค่ะท่านผู้อ่านที่รักทุกท่าน 

แพลลิแกนรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างที่สุดที่ได้รับโอกาสจาก
กองบ.ก. นติยสาร ด ีใหเ้ปน็ผูพ้าทา่นผูอ้า่นลดัฟา้จากลุม่น้ำา neckAr 
ไปสัมผัสลุ่มน้ำา tejo ณ เมืองลิสบอนผ่านนิราศฉบับนี้ด้วยกันค่ะ  

วันเสาร์อาทิตย์ที่ ๘ -๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เป็นช่วงเวลาสั้น ๆ 
ที่แพลลิแกนและคณะได้มีโอกาสสัญจรไปเปลี่ยน วอลเปเปอร์ที่
เมืองหลวงซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกที่สุดของทวีปยุโรปกันมาค่ะ 
ด้วยเที่ยวบินของสายการบิน tAP ที่ออกจาก stuttgArt ใน
เวลาหกโมงเช้า ใช้เวลาบินเพียงสามชั่วโมงเศษ ๆ ก็ถึงกรุงลิสบอน
แล้ว เวลาท้องถิ่นของเยอรมนีและโปรตุเกสนี้ห่างกันหนึ่งชั่วโมงค่ะ 
 เช้าตรู่วันนั้นที่สนามบิน stuttgArt ผู้คนพลุกพล่านอย่างมากจน
แทบจะหาทางเดินไม่ได้ โชคดีที่ผ่านจุดตรวจความปลอดภัยได้ทัน
เวลา พอเดินไปที่ประตูทางขึ้นเครื่องได้สักครู่ เจ้าหน้าที่ก็ประกาศ
ให้ผู้โดยสารขึ้นเครื่อง

เครื่องบินบินผ่านประเทศฝรั่งเศสและข้ามเข้าเขตประเทศสเปน
โดยไม่สามารถเห็นเทือกเขา Pyrenees อย่างที่ตั้งใจไว้  เพราะสภาพ
อากาศไมเ่อือ้อำานวย แตภ่าพทีเ่อือ้อำานวยใหร้ืน่รมยไ์ดต้ลอดเวลาที่
มองผ่านช่องหน้าต่างเล็ก ๆ ในเครื่องบินออกไปคือกลุ่มก้อนเมฆ
รูปร่างหลากหลาย และความที่ไม่สามารถชมภูมิประเทศของพื้นดิน
เบื้องล่างได้ เราจึงหันมาสนใจที่เมฆสีขาวขนาดน้อยใหญ่ที่กระจาย
ตัวลอยฟ่องอยู่ทั่วท้องฟ้าแทน ผ่านไปอีกสักพักที่หน้าต่างใส ๆ ก็
เริ่มเป็นฝ้าและมีเกล็ดน้ำาแข็งบาง ๆ มาเกาะ อีกเพียงครู่ก้อนเมฆนั้น
ได้แปรเปลี่ยนเป็นทะเลเมฆไปเรียบร้อย  เป็นทะเลเมฆที่สวยอย่างน่า
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ไกด์เล่าว่าอาคารสิ่งก่อสร้างเก่าแก่ส่วนใหญ่ของ
ลสิบอนไดถ้กูทำาลายไปเมือ่เกดิแผน่ดนิไหวครัง้รนุแรง
ของประเทศในปี ค.ศ.1755 นับว่าเป็นโชคดีอย่าง
เหลือเกินที่ jerónimos monAstery และหอ torre 
de belém ไมไ่ดร้บัความเสยีหายตามไปดว้ย รถพาเรา
ผ่านจตุรัส rossio อันเป็นสถานที่ที่มีความสำาคัญมา
ตั้งแต่สมัยยุคกลาง ที่นี่เป็นทั้งแหล่งพบปะของผู้คน 
สถานทีจ่ดังานเทศกาลงานรืน่เรงิ งานกฬีาสูว้วักระทงิ 
ตลอดจนเปน็สถานทีช่มุนมุทางการเมอืงจนนำาไปสูก่าร
ปฏิวัติในอดีต เหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งรุนแรงในปี 
ค.ศ.1755 สร้างความเสียหายแก่อาคารสิ่งก่อสร้าง
ในเมืองลิสบอนอย่างรุนแรงมาก อาคารใหม่ ๆ ที่ทาง
การไดเ้รง่ใหก้อ่สรา้งใหเ้ปน็ทีอ่ยูอ่าศยัของประชาชนใน
ย่านนี้ได้สร้างขึ้นตามแบบสถาปัตยกรรมรูปแบบใหม่
เฉพาะตวัทีเ่รยีกวา่ PombAlinimus เปน็อาคารตกึราม
บ้านเรือนที่สวยแปลกตาชวนให้กดชัตเตอร์เก็บภาพ
แทบไมไ่ดห้ยดุกนัเลยทเีดยีวคะ่ และทีส่ะดดุตาไมน่อ้ยไป
กว่าอาคารสวย ๆ นี้ก็คือลานกว้างที่พื้นทางเดินที่ทำา
เป็นเส้นกราฟิกเล่นลวดลายสวยงามอ่อนช้อย มีอ่าง
น้ำาพทุีพ่น่ละอองน้ำาเปน็ฟองฝอย และมตีน้ jAcArAndA 
อนัเปน็ตน้ไมส้งูใหญท่ีใ่หท้ัง้รม่เงาและความรม่รืน่ปลกู
อยู่รายรอบลานสวยแห่งนี้ ตามถนนหนทางหลาย ๆ 
สายที่นั่งรถผ่านมา จะเห็นดอก jAcArAndA สีม่วงสด
สว่างที่มีรูปร่างเหมือนทรัมเป็ตหรือระฆังแซมเป็นช่อ
ประปราย ดอกไม้สีม่วงสวยบนต้นไม้สูง ๆ ให้ความ
สดชืน่ไดไ้มแ่พด้อกชมพพูนัธุท์พิยบ์า้นเราเลยคะ่ เพยีง
แค่ได้มาเห็นต้น jAcArAndA ในช่วงที่ดอกไม้ใกล้โรย
แล้วก็ยังสามารถสร้างจินตนาการต่อได้ไม่ยากเลยว่า 
ในช่วงเวลาที่ดอกไม้ร่าเริงเบิกบานแจ่มใสเต็มที่ (ไกด์
บอกวา่จะอยูใ่นชว่งเดอืนมถินุายน) ดอกไมก้ลบีบางสี

มว่งสดกค็งจะเนรมติใหท้ัง้เมอืงแทบจะกลายเปน็เมอืง
แมนสีม่วงไปได้ทีเดียว จวบจนถึงวันนี้ลาน rossio 
ก็ยังคงเป็นสถานที่ที่ผู้คนทั้งชาวลิสบอนและนักท่อง
เที่ยวต่างก็ยังคงนิยมมาพบปะกันเช่นในอดีตค่ะ

สถานทีแ่รกที ่ไกดพ์าไปชมคอื mosteiro dos jerónimos 
หรอื jerónimos monAstery ในยา่น belém มหาวหิารเกา่
แกท่ีส่งูใหญม่หมึานีส้รา้งในปลายครสิตศ์ตวรรษที ่15 
ในสมัยของกษัตริย์ mAnuel i ซึ่งมีสถาปัตยกรรม
เฉพาะตัวที่เรียกว่า mAnueline (โกธิคตอนปลายผสม
กับยุคเรอเนซองส์ตอนต้น) มหาวิหารแห่งนี้เป็นที่เก็บ
พระศพของกษตัรยิใ์นอดตีและเกบ็ศพของบคุคลสำาคญั
หลาย ๆ คนในประวัติศาสตร์ เช่น VAsco dA gAmA 
เพื่อเป็นการรำาลึกถึงเมื่อครั้งที่ VAsco dA gAmA 
ได้ค้นพบเส้นทางเรือไปยังอินเดียโดยอ้อมผ่านแหลม 
good hoPe ทางตอนใตส้ดุของทวปีแอฟรกิา และขึน้
ฝัง่ประเทศอนิเดยีในเดอืนพฤษภาคม ป ีค.ศ.1498 คะ่ 
การค้นพบเส้นทางเดินเรือนี้ได้นำาไปสู่การเปิดเส้นทาง
คา้ขายและทำาให้กษตัรยิ์ mAnuel เปน็ราชวงศท์ีม่ั่งคัง่
ที่สุดในยุโรป ตลอดจนได้ทำาให้ประเทศโปรตุเกสเป็น
มหาอำานาจทางการค้าของโลกในสมัยนั้น มหาวิหารนี้
ไดร้บัการประกาศแตง่ตัง้จากองคก์าร unesco ใหข้ึน้
ทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1983 

ที่ริมฝั่งทะเลไม่ไกลจากมหาวิหารนี้เท่าใดนักเป็นที่
ตั้งของ PAdrão dos descobrimentos อนุสาวรีย์
แห่งการค้นพบซึ่งสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1960 เพื่อเป็น
เกียรตปิระวัตใิหแ้ก่บคุคลสำาคญัในอดตีของโปรตุเกส
ในหลายสาขาอาชพี เชน่ Prince heinrich เจา้ชายนกั
เดินเรือ และ VAsco dA gAmA เป็นต้น

“จตุรัส rossio เป็นสถานที่
ที่มีความสำาคัญมาตั้งแต่สมัย
ยุคกลาง ที่นี่ เป็นทั้งแหล่ง
พบปะของผูค้น สถานทีจ่ดังาน
เทศกาลงานรื่นเริง งานกีฬาสู้
วัวกระทิง ตลอดจนเป็นสถาน
ที่ชุมนุมทางการเมืองจนนำาไป
สู่การปฏิวัติในอดีต”
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สถานที่ท่องเที่ยวที่สำาคัญอีกแห่งหนึ่ง
ในละแวกนี้ที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาดคือ 
หอ torre de belém ที่ตั้งบนโขดหินที่
ปากอ่าวแม่น้ำาtejo หอนี้สร้างขึ้นในปี ค.ศ.
1515 เปน็สิง่กอ่สรา้งทีม่คีวามอลงัการทาง
สถาปตัยกรรมอยา่งมาก เนือ่งจากไดผ้สม
ผสานศลิปะการกอ่สรา้งแนว mAnueline (ที่
รวมแนวโกธคิตอนปลายและยคุฟืน้ฟตูอนตน้
เข้าด้วยกัน ) รวมถึงการตกแต่งลวดลาย
ปูนปั้นต่าง ๆ ด้วยศิลปะอาหรับและอินเดีย 
ในอดตีหอนีจ้ะเปน็จดุสงัเกตของนกัเดนิเรอื
และในเวลาตอ่มาไดเ้ปลีย่นไปเปน็สถานทีค่มุ
ขงัจองจำานกัโทษบา้ง เปน็ทีเ่กบ็อาวธุบา้งจน
ถึงคริสตศตวรรษที่ 19 ปัจจุบันนี้ torre 
de belém จัดเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยว
ทีเ่ลือ่งชือ่เปน็อยา่งมากมากของเมอืง ดว้ย
ความสวยงามของสถาปัตยกรรมอันโดด
เด่นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว รวมถึงความ

เป็นมาอันยาวนาน torre de belém จึง
ได้รับการประกาศให้ขึ้นทะเบียนมรดกโลก
ในป ีค.ศ.1983 ดว้ยเชน่เดยีวกบัมหาวหิาร 
jerónimos ค่ะ

จากมหาวหิาร mosteiro dos jerónimos 
ไกดพ์าเราเดนิมาทีร่า้น confeitAriA PAsteís 
de belém  เพือ่ชม และชมิขนมอบ PAsteís 
de nAtA (หรือ PAstel de belém ) อัน
ระบอืลอืเลือ่งไปทัว่โลกคะ่ รา้นนีเ้ปน็รา้นทีเ่กา่
แก่มาก ตามประวัติกล่าวไว้ว่าถือกำาเนิดขึ้น
ในปี ค.ศ.1837 แรกเริ่มเดิมทีเป็นขนมไข่ที่
ทำาอยู่ในอารามสงฆ์ ต่อมาในปี ค.ศ. 1834 
อารามสงฆ์ได้ปิดตัวลง พระจึงได้ขายสูตร
ขนมทาร์ตไข่ให้โรงงานทำาน้ำาตาลซึ่งก็ได้ใช้
สูตรนี้ผลิตขนมออกมาโดยให้ชื่อขนมว่า 
PAsteís de belém นับจนถึงปัจจุบันร้าน
นี้ได้ดำารงอยู่มาถึง 180 ปีแล้ว นอกจาก
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ขนมทาร์ตไข่ที่โกอินเตอร์ในร้านเบเกอรี่เก่าแก่นี้ก็ยัง
มีขนมอบหลายประเภทวางล่อตาล่อใจนักท่องเที่ยว
ด้วยค่ะ ทาร์ตไข่โปรตุเกสปัจจัยแห่งความสุขที่ไม่
ธรรมดานี้มีส่วนประกอบอย่างง่าย ๆ คือแป้ง เนย 
น้ำาตาล ไข่ และนมเท่านั้นเอง แต่ทำาให้อร่อยคงไม่ได้
ง่ายตามไปด้วย แม้แต่สูตรขนมทาร์ตไข่สูตรโบราณ
ของร้านนี้เองก็ยังต้องเก็บเป็นความลับด้วยเลยจะ
มีผู้รู้สูตรอยู่เพียงไม่กี่คนเท่านั้นค่ะ เนื่องจากเป็นร้าน
แห่งตำานานที่มีมาอย่างยาวนาน ที่หน้าร้านและในร้าน
จงึมผีูค้นมาเขา้ควิซือ้ขนมและนกัทอ่งเทีย่วทีม่าถา่ยรปู
ฝาผนังของร้านที่เป็นกระเบื้อง Azulejos เก่าแก่ (มี
กระเบือ้งใหม ่ๆ  แซมบา้งคะ่) อนัมลีวดลายเอกลกัษณ์
เฉพาะตวัตามแบบฉบบัโปรตเุกสกนัมาตอ่ควิกนัอยา่ง
ยาวเหยียดอยู่ไม่ขาดสาย  

เมื่อชมทาร์ตกันจนความอยากคุกรุ่นได้ที่แล้วก็ได้
เวลาชมิทารต์ไขโ่ปรตเุกสเสยีทคีะ่ เปน็ครัง้แรกทีไ่ดล้อง
รบัประทานขนมไขเ่ลือ่งชือ่ของโปรตเุกส เนือ้แปง้พาย
ไมห่นามาก ขนมสเีหลอืงสวยนีจ้ะมผีวิเกรยีมเปน็สนี้ำา
ตาลเข้มๆ เป็นบางส่วน ข้างในบรรจุครีมไข่นุ่ม หวาน 
หอม อร่อยกลมกล่อมจริง ๆ ค่ะ มีความเป็นพุดดิ้ง
ไข่ใส่วานิลาอยู่ในตัวครีม ขนาดแพลลิแกนไม่ได้รู้จัก
ประวัติขนมไข่ของที่นี่มาก่อนหน้าก็ยังรื่นรมย์อย่าง
หยุดไม่ได้ไปตั้งสามชิ้น ที่เป็นเช่นนี้เพราะว่า ไกด์แอบ
โรยผงอบเชยลงไปขีดเส้นใต้ความอร่อยที่วางอยู่บน
โตะ๊นัน่เองคะ่ หลงัจากทีค่วามสขุจาก แปง้ เนย น้ำาตาล 
ไข ่นม ทีส่มัผสัไดแ้ละไดส้มัผสัลงไปออ้ยอิง่อยา่งอบอุน่
อยู่ในกระเพาะเรียบร้อยโรงเรียนทาร์ตโปรตุเกสแล้ว 
เราก็ออกเดินทาง (และเดินกิน) กันต่อค่ะ



บันเทิง

D Magazin  I  ฉบับที่ 21  I  กันยายน 2560  I  17

ในชว่งบา่ยเราเดนิจากโรงแรมทีพ่กัทีต่ัง้อยูท่ีเ่ชงิเขา
ใกล้ ๆ กับต้นทางรถรางสายที่ 28 (รถรางสายยอด
นิยม) ขึ้นไปที่ย่าน bAirro Alto บนเขา เดินไปตาม
ถนนปูหินสายเล็ก ๆ ที่ขนาบไปด้วยตรอกเล็กตรอก
น้อย มีร้านขายของชำา ร้านอาหาร ฯลฯ ร้านขาย
เหลา้องุน่ และรา้นขายของทีร่ะลกึขึน้เปน็ระยะ ๆ  ถนน
หนทางของทีน่ีก่เ็ปน็เชน่เดยีวกบัถนนในเมอืงเกา่แกอ่กี
หลาย ๆ  เมอืงในยโุรปทีป่ดูว้ยหนิ koPfsteinPflAster  
(cobblestones) โดยปกตกิารเดนิบนถนนปหูนิเชน่นีใ้น
ทางราบตดิตอ่กนัเปน็เวลา 2-3 ชัว่โมงตดิตอ่กนักจ็ดั
ว่าล้ามากอยู่แล้ว แต่การเดินเที่ยววันนี้ของเราจัดว่า 
ลา้รา้วลกึยิง่กวา่นัน้เหลอืคณานบัคะ่ เพราะเราเดนิขึน้
ทัง้บนัไดหนิ cobblestones ทีอ่ยากจะเขา้ใจวา่คงจะมี
มานานมาก เพราะทั้งแอ่นทั้งเอียงกระเท่เร่ทั้งสึก และ
ขั้นบันไดบางช่วงก็ยังสั้นอีก ทำาให้อดคิดจินตนาการ
ไปดว้ยไมไ่ดว้า่ผูค้นในสมยัทีส่รา้งบนัไดนีค้งจะตวัเลก็
เท้าน้อยกันหรือเปล่า 

จบจากการผจญภัยที่สนุกสนานไปกับขั้นบันได 
cobblestones แล้วก็ขึ้นมาผจญภัยบนถนนหิน 
cobblestones ที่ลาดชันเอาเรื่องบนเขากันต่อไปค่ะ 
ถนนบางช่วงตะปุ่มตะป่ำาและจอแจด้วยนักท่องเที่ยว 
รถราง แท็กซี่ รถตุ๊กๆ และรถสีเหลืองแก่คันเตี้ยเปิด
ประทุนโล่ง ๆ ชนิดสองที่นั่งที่มีให้นักท่องเที่ยวขับ
กนัเองเปน็บรรยากาศแหง่ความขวกัไขวท่ีม่สีสีนัสดใส
จรงิๆ อาคารบา้นเรอืนทีเ่รยีงรายอยูส่องขา้งทางทีเ่รา
เดินขึ้นไปบนเขานั้นมีทั้งสิ่งก่อสร้างในสถาปัตยกรรม

สวยงาม และที่อยู่อาศัยในสภาพกลางเก่ากลางใหม่
บา้งและทรดุโทรมบา้ง กระเบือ้ง Azujelos สวย ๆ  ใน
ลวดลายโบราณที่ประดับบนฝาผนังอาคารบ้านเรือน
เป็นความสวยงามของศิลปะตามแบบฉบับโปรตุเกส
ที่ดึงดูดสายตาอย่างมากเหลือเกิน เป็นเหตุให้เดินไป
เก็บกระเบื้องผ่านกล้องถ่ายรูปมือถือไม่หวาดไม่ไหว
ตามไปด้วยค่ะ 

เมื่อเดินจนน่องรันทดและส้นบาทาสลดใจได้ที่ เรา
ก็ขึ้นไปถึงจุดชมวิว soPhiA de mello breyner 
Andersen ซึ่งเป็นลานกว้างบนยอดเขาใกล้ ๆ กับ
โบสถแ์ลว้ความลา้กด็เูหมอืนจะหายไป เพราะไดร้ืน่รมย์
กบัววิสวย ๆ  ของปอ้มปราสาทเกา่ cAstelo de são 
jorge  (burgberg) และหลังคา terrAcottA ของ
อาคารบ้านเรือนที่ลดหลั่นเรียงรายลงไปจนจรดปาก
อ่าวแม่น้ำา tejo 

ลสิบอนเป็นเมอืงที่มเีสน่หน์่าเดนิเที่ยวอยา่งมากคะ่ 
และยงัมสีิง่ทีน่า่สนใจอกีมากมายหลายสิง่ใหไ้ดช้ม ไมว่า่
จะเป็น ป้อมปราการเก่าแก่ cAstelo de são jorge 
หรือการนั่งรถรางสาย 28 ยอดนิยมผา่นไปตามย่าน
เกา่แกข่องเมอืงและชมววิสองขา้งทางในระหวา่งทีร่ถ
รางแลน่ไปตามทางชนัไปทีย่อดเขา โบสถ ์se หรอืการ
ขึ้นลิฟต์ eleVAdor de sAntA justA ที่มีอายุกว่า 
100 ปเีพือ่ขึน้ไปทีช่มววิของเมอืงลสิบอนจากขา้งบน 
อาคารในสถาปัตยกรรมสมัยใหม่หลายแห่งขึ้นปะปน
กับอาคารในสถาปัตยกรรมยุคเก่าได้อย่างกลมกลืน
ทีเดียว เช่นตึกสูง ๆ ในย่าน exPo ที่ออกนอกเมือง
ออกไปเลก็นอ้ยกเ็ปน็สถาปตัยกรรมของยคุปจัจบุนัที่
มีรูปทรงสวยงาม เก๋ไก๋ มีลูกเล่นน่ารัก ๆ  มีความโดด
เดน่สะดดุตาไมน่อ้ยไปกวา่อาคารสิง่กอ่สรา้งในยคุเกา่
เลย อีกทั้งตามถนนหนทางหลายสายก็ยังแซมด้วย
พรรณไมส้เีขยีวทีม่รีปูทรงและรปูใบสวยงามแปลกตา

“ลิสบอนเป็นเมืองที่มีเสน่ห์น่าเดินเที่ยวอย่างมากค่ะ 
และยงัมสีิง่ทีน่า่สนใจอกีมากมายหลายสิง่ใหไ้ดช้ม ไมว่า่
จะเป็น ป้อมปราการเก่าแก่ cAstelo de são jorge 
หรือการนั่งรถรางสาย 28 ยอดนิยมผ่านไปตามย่าน
เก่าแก่ของเมืองและชมวิวสองข้างทาง”
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นอกจากทีล่สิบอนอนัเปน็เมอืงหลวงเกา่
แกข่องประเทศโปรตเุกสทีเ่คยเปน็มหาอำานาจ
ทางทะเลในหลายรอ้ยปกีอ่นจะร่ำารวยไปดว้ย
เสน่ห์ในหลาย ๆ ด้านดังที่เล่ามาในข้างต้น
แลว้ เมอืงมเีสนห่เ์มอืงนีก้ม็ไิดล้ะเลยแมแ้ต่
ในเรือ่งเลก็เรือ่งนอ้ยอยา่งกระดาษชำาระคะ่ 
(อา่นไมผ่ดิ) ทีม่มุตกึดา้นหนึง่ของอาคารสี
เหลืองนวลใกล้ๆทางไปสถานีรถไฟใต้ดิน
ที่ PrAçA do comércio มีป้ายติดไว้หน้า
ทางเข้าไว้ว่า "the sexiest wc on the 
eArth" (หอ้งสขุาทีเ่ซก็ซีท่ีส่ดุในโลก) ในหอ้ง
สุขาที่เซ็กซี่ที่สุดในโลกนี้จะมีม้วนกระดาษ
ชำาระหลากสีสดใส เช่น ชมพู เหลือง ส้ม 
แดง ม่วง ขาว ครีม ฟ้า เขียว ฯลฯ (จำา
มาได้แค่นี้ค่ะ) แขวนเรียงเป็นแนวเยอะแยะ
ไปหมดทีผ่นงัหอ้ง ทำาเอาเกดิปญัหาเฉพาะ
กิจเร่งด่วนเล็กน้อย เพราะตัดสินใจอย่าง
ลงัเลเหลอืเกนิวา่จะพาสอีะไรเขา้ไปทำาความ
รู้จักในห้องน้ำาดีค่ะ เพราะเกิดอาการรักพี่
เสียดายน้อง อ่างล้างมือสีเหลืองจัดตรง
กลางหอ้งโถงกเ็ปน็อา่งทีไ่ดร้บัการออกแบบ
มาอย่างไม่ธรรมดาเลยค่ะ 

จากทาร์ตไข่โปรตุเกสที่อร่อยล้ำาเกินคำา
บรรยายระเรือ่ยมาจบทีห่อ้งน้ำาที ่sexy ทีส่ดุ
ในโลกนี้ แพลลิแกนก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่า
นริาศทารต์ไขล่สิบอนฉบบันี ้คงพอทีจ่ะจดุ
ประกายใหท้า่นผูอ้า่นไปสมัผสัเมอืงลสิบอน
ด้วยตัวเองไม่มากก็น้อยนะคะ 

bom diA PAllicAn

ปัจฉิมลิขิต 
ไปลสิบอนเพยีงสองวนักจ็รงิแตแ่พลลแิกนกท็านขนม

ไข่โปรตุเกสเผื่อใครต่อใครไปร่วม ๆ  10 ชิ้น กระนั้นก็
ไมล่ะเลยทีจ่ะเมยีงมองหาขนมตน้ตำารบัของทองหยอด 
ฝอยทอง ทองหยบิ ขนมหมอ้แกงของทา้วทองกบีมา้ 
(mArie guimAr) ทีเ่ราทราบกนัมาแตไ่หนแตไ่รวา่มทีีม่า
จากโปรตเุกสไปดว้ย แตก่ไ็รว้ีแ่ววของขนมทีห่นา้ตาจะ
โยงมาถึงขนมไทยของท้าวทองกีบม้า เมื่อถึงเวลาจะ
เดินทางกลับจึงได้เลิกติดตาม 

ใกล้ ๆ  กับทางเดินไปที่ gAte ที่จะไปขึ้นเครื่องมีร้าน
ขายขนมปงั แซนดว์ชิ และขนมอบ กเ็ลยเดนิแวะไปเกบ็
ทาร์ตไข่อีกสองชิ้นเพื่อไว้ทานบนเครื่องบิน อันหนึ่ง
คือทาร์ตไข่ และอีกอันหนึ่งคนขายบอกว่าเป็นทาร์ต 
cArAmel 

เมือ่อยูบ่นเครือ่งกห็ยบิขนมทีเ่รยีกวา่ทารต์คาราเมลเนือ้
นุม่สนี้ำาตาลเขม้ขึน้มาทาน พอไดส้มัผสัรสขนม..เทา่นัน้
เองจรงิ ๆ  ค่ะ…ความดีใจท่วมท้นลน้ฟ้าก็บังเกดิขึ้นใน
ทนัททีนัใดเพราะไมเ่คยคาดคดิมากอ่นเลยวา่… ในทีส่ดุจะ
ไดม้าพบคณุเทยีดของคณุเทยีดของคณุเทยีดของคณุ
เทยีดของขนมหมอ้แกงทา้วทองฯ บนทอ้งฟา้นีเ่องคะ่
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ผมรูจ้กั เอน็รเิล ่ตัง้แตป่ ี2554 เขาชอบเตรด็เตรอ่ยูท่ีเ่ชสพลาซา่ 
เช่นเดียวกับ บาร์ตโตเรเม แต่เขาไม่เหมือนกับ บาร์ตโตเรเม ทีเดียว
นัก จะว่าไปก็ไม่เหมือนกับคนไร้บ้านหลายคน เอ็นริเล่ไม่เคยติดคุก 
จึงไม่มีรอยสักสังกัดแก๊งในคุกอย่างบาร์ตโตเรเม เขาไม่ใช้ยาเสพ
ติดประเภทยาบ้า ที่คนฟิลิปปินส์เรียกว่า ชาบู เหมือนบาร์ต แต่เขา
ดืม่และกด่ื็มหนกัไมน่อ้ย เอน็ริเล่เรียนหนงัสือสูงกวา่บารต์มาก เขาจบ
ปริญญาตรี พูดภาษาอังกฤษได้ดี ใช้ศัพท์สูง ไวยากรณ์ถูกต้องเป๊ะ

ภูมิหลังทางครอบครัวของเขาก็ต่างจากบาร์ต เขาไม่ได้มาจาก
ครอบครัวท่ีพ่อแม่มีการศึกษาต่ำ  ทำ งานระดับล่าง เป็นคนขายปลา
อยา่งพอ่แมบ่ารต์ พอ่แมข่องเอน็ริเลต่า่งเรยีนจบมหาวิทยาลัย แถมยงั
ไปทำ งานทีต่า่งประเทศทัง้คูส่ิง่ทีย่อ้นแยง้กค็อื ความทะเยอทะยานของ
พ่อแม่เขา ที่ดิ้นรนไปทำ งานต่างประเทศ ยอมแยกห่างจากครอบครัว 
เพ่ือหวังว่า สักวันหนึ่งจะหอบหิ้วเงินกลับมาอยู่กับครอบครัวอย่าง
มีความสุข แต่สุดท้ายกลับมาเป็นตัวผลักให้เอ็นริเล่มีชีวิตลงท้ายที่
ข้างถนน

เอน็รเิลเ่ปน็ชายรปูรา่งเลก็ ผวิคล้ำ แดงแบบคนฟลิปิปนิสท์ีม่เีชือ้สาย
ของคนท้องถิ่นล้วนๆ ไม่มีเชื้อจีนหรือสเปนิชปน ริมฝีปากหนา อายุ
ราว 40 กลาง ๆ มักสวมหมวกแก็ป เขามีเงินติดตัวจากการทำ งาน 
‘รีแบ็กกิ้ง’ (re-bagging) คือ งานถ่ายสินค้าที่ท่าเรือจากกระสอบ
ใหญ่ใส่ถุงเล็กเพ่ือไปกระจายต่อ งานที่ว่า ต้องไปทำ งานที่เมืองท่า
รับส่งสินค้าจากต่างประเทศ เช่น บาตังกัส (Batanggas) บาตะอัน 

เอ็นริเล่ เบื้องหลังฮีโร่
โดย บุญเลิศ วิเศษปรีชา

(Bataan) สินค้าที่ส่งเข้ามาส่วนใหญ่เป็นปุ๋ยเคมีและข้าวสาร มาจาก
เวียดนาม อินโดนีเซีย แล้วก็ไทย

รีแบ็กกิ้ง เป็นงานหนักแต่ได้ค่าแรงราคาถูก ต้องอดหลับอดนอน 
ทำ ตลอดเวลาเมื่อเรือเทียบท่า แถมยังต้องทนแสบร้อนกับปุ๋ยเคมีอีก 
ทีห่ลบัทีน่อนกไ็มม่ ีแคห่าทีน่อนตามมตีามเกดิเอาตามทา่เรือนัน่เอง คน
ที่ยอมไปทำ งานนี้เป็นคนที่ไม่ค่อยมีทางเลือกนักอย่างคนไร้บ้าน 

เพราะงานนี้ไม่เก่ียงวุฒิการศึกษา ไม่แคร์ว่าจะเคยติดคุกมารึเปล่า 
ขอให้ทำ งานได้ก็พอ เวลาทำ งานของแต่ละช่วงไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับ
ปริมาณสินค้าที่มี โดยเฉลี่ยประมาณ 5-10 วัน หากน้อยกว่านี้จะไม่
คุ้มกับค่ากินอยู่และค่ารถ เน่ืองจากเมืองท่าอยู่ไกลออกไปสองสาม
ชั่วโมง คนรับเหมางาน จะจัดรถไว้รับคนไร้บ้านไปทำ งานฟรีเฉพาะ
ขาไป แต่ขากลับคนไร้บ้านต้องจ่ายค่ารถเองราว 100 กว่าถึง 200 
กวา่เปโซ ขึน้กบัระยะทางใกลไ้กล คา่แรงทีไ่ดร้บัขึน้อยูกั่บปริมาณทีเ่ขา
สามารถถ่ายของลงถุงได ้โดยเฉล่ียหากไปทำ งานเจ็ดวนั หกัคา่กินแล้ว
จะเหลือค่าแรงกลับมา 200-300 เปโซ (150-225 บาท)

แต่สำ หรับเอ็นริเล่ เขาขึ้นชื่อเรื่องขี้เมา ดื่มหนัก จึงได้เนื้องานน้อย 
แล้วก็ได้ค่าแรงน้อยกว่าคนอื่นไปด้วย บางทีหักค่ากินระหว่างทำ งาน 
ยังไมพ่อคา่รถขากลบั ดีแต่วา่คนรบัเหมาไวใ้จออกคา่รถใหเ้ขากลบั ไม่
ต้องเดินเทา้กลบัมามะนลิาแบบทีผ่มเคยได้ยนิมาบา้ง พอกลบัมามะนลิา
แลว้เงนิหมด เอ็นรเิลก็่อยู่รอดด้วยการไปกนิขา้วตามฟดีด้ิงโปรแกรม
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หากฟงัเพยีงแคน่ี ้ก็อาจสรปุอยา่งผวิเผนิไปวา่ เอน็รเิลม่าเปน็คนไร้
บ้านเพราะการดื่มหนักและการขาดวินัยของตัวเอง แต่เรื่องราวชีวิต
ของคนย่อมซับซ้อนกว่านั้น น่าสงสัยทำ ไมเขาจึงกลายมาเป็นคนด่ืม
หนัก เขาบอกผมว่า ถ้าอยากรู้จักเขาดีขึ้น ผมควรจะหาอะไรให้เขา
ดื่มพิเศษหน่อย ไม่ใช่ยิน (gin) รสแรงบาดคอ เขาบอกว่า เขาอยาก
ได้ ‘ลองเน็ค’ (long neck) พร้อมยกมือสองข้างบอกระยะความสูง
ประมาณ 1 ฟตุประกอบ ผมเขา้ใจดวีา่ลองเนค็ของเขาหมายถงึ เหลา้
บรัน่ดสีอีำ พนัในขวดเหล้ากลมคอยาวๆ ตา่งกับยนิท่ีบรรจใุนขวดเลก็
ป้อม ๆ  เหมอืนขวดยาแกไ้อ บรัน่ดมีกีลิน่หอมชวนดืม่เพยีว ๆ  ตบดว้ย
น้ำ เปลา่ นาน ๆ  ทคีนไรบ้า้นจะลงขนักนัดืม่เจา้ลองเนค็ในวนัพเิศษ เชน่ 
วันเกิดของใครสักคน ราคาของมนักถ็กูกวา่เหลา้ไทยเกอืบครึง่ เพราะ
ในฟลิิปปินส์ราคาเหล้า บุหรี ่ไม่ถูกโก่งดว้ยภาษีนานาชนิดเหมอืนในไทย

หลังจากบร่ันดีไปได้สักคอขวด เอ็นริเล่บอกว่า ชีวิตเขาเริ่มไม่มี
ความสุข ที่เขาต้องเปล่ียนความสนใจจากพวกวาดเขียนมาเรียน
วิศวะ ผมต้องสารภาพว่า ตอนที่เขาบอกว่าเขาเรียนสาขา nautical 
engineering ผมยังไม่เข้าใจว่ามันคือสาขาอะไร พอเขาอธิบายผม
ถึงเข้าใจว่า เป็นวิศวกรด้านเครื่องยนต์ในเรือ เพราะพ่อและปู่ของเขา
ทำ งานเป็นซีแมน (seaman) จึงอยากให้เอ็นริเล่ทำ งานนี้ด้วย โดยที่
เขาไม่ชอบนัก แต่ขัดใจไม่ได้

แรงงานฟิลิปปินส์ขึ้นชื่อเรื่องทำ งานในเรือเดินสมุทรมานาน เรียก
ว่าเป็นยุคแรก ๆ ของแรงงานข้ามชาติเริ่มตั้งแต่ช่วงศตวรรษที่ 16 
ที่มีการค้าของสเปนข้ามมหาสมุทรระหว่างเม็กซิโก กับฟิลิปปินส์ ก็ใช้
แรงงานชาวฟิลิปปินส์ กระทั่งมีชาวฟิลิปปินส์ไปตั้งรกรากในอเมริกา
ตั้งแต่ศตวรรษที่ 18 ด้วยเหตุนี้ แรงงานโดยเฉพาะแรงงานชายที่ไป
ทำ งานต่างประเทศ จึงถูกเรียกรวม ๆ ว่า ซีแมน (seamen) ทั้ง ๆ 
ที่ในระยะหลังงานที่ไปทำ มีหลากหลายมากกว่างานในเรือ อย่างข้าง ๆ  
ลเูนตา้ กเ็ปน็แหลง่รบัสมคัรคนงานไปทำ งานตา่งประเทศ ย่านนัน้กเ็รยีก
ว่า ‘ซีแมน’ ทั้ง ๆ ที่ งานที่ประกาศให้ทำ งาน มีทั้งงานกรรมกร ช่างไฟ 

ช่างปูน ไปจนถึง แพทย์ พยาบาล หากเดินผ่านแถวน้ัน จะเห็นคน
ขวักไขว่ทั้งนายหน้าและคนงานที่เตรียมเอกสารประกอบกันหนาเตอะ 
ไม่ว่าจะเป็นปริญญาบัตร ใบประกาศอบรมต่าง ๆ ใบรับรองสุขภาพ 
ใบรับรองประวัติว่า ไม่เคยถูกดำ เนินคดีอาชญากรรม

หลังจากเรียนจบ พ่อของเอ็นริเล่ ซึ่งทำ งานเป็นซีแมนอยู่แล้ว ก็
ช่วยให้เอ็นริเล่ได้ไปทำ งานในเรือ แต่แล้วโชคร้ายก็เกิดขึ้นกับเขา เอ็น
ริเล่เล่าว่า เรือท่ีเขาจะไปทำ งานเป็นเรือขนส่งสินค้าจากสิงคโปร์ไป
เกาหลีใต้ ดังนั้น เขาขึ้นเรือจากมะนิลา เพื่อจะไปขึ้นที่ท่าที่สิงคโปร์แล้ว
ก็เริ่มทำ งาน แต่ปรากฏว่า พอถึงสิงคโปร์ เรือนั้นเกิดอุบัติเหตุ ทำ ให้
แผนการที่จะลงไปทำ งานในเรือเพื่อเดินทางไปเกาหลีใต้ ต้องสะดุดลง 
เขาถูกส่งตัวกลับมามะนิลา เอ็นริเล่เล่าถึงเรื่องที่เกิดขึ้นว่า “ในฐานะ
วิศวกรเดินเรือ ครั้งหนึ่งในชีวิตเขาได้เคยลงเรือแล้ว แต่มันเป็นเที่ยว
แรกและเที่ยวสุดท้ายในชีวิตฉัน หลังจากนั้น ฉันก็ไม่ได้ลงเรืออีกเลย” 
เพราะว่าทางบรษิทัเปลีย่นนโยบายการรบัลกูเรอืจากคนฟลิปิปนิส ์ไปใช้
คนอินเดียแทน ทำ ให้เขารู้สึกผิดหวังในโชคชะตา และไม่คิดจะทำ งานใน
เรือเดินสมุทร รวมทั้งอับอายญาติพี่น้อง ที่เขาเรียนจบมหาวิทยาลัย 
แต่ไมส่ามารถเป็นซแีมนอย่างพอ่และปูไ่ด้ เอน็รเิลก่ลบัมาทำ งานรบัจา้ง
ทั่วไป เช่น เป็นคนขับรถ เป็นลูกมือติดตั้งระบบไฟฟ้า งานสุดท้ายเขา
เป็นลูกจ้างร้านขายแว่นตาที่มีปู่เป็นเจ้าของ แต่กลับมีเหตุของหายท่ี
ร้านแว่นตา โดยที่เพื่อนคนหนึ่งในร้านท่ีเอ็นริเล่เป็นคนชวนมาทำ งาน 
ตกเป็นผู้ต้องสงสัย ทำ ให้กระทบถึงความไว้วางใจในตัวเขาไปด้วย 
เขาจึงต้องออกจากงาน นั่นเป็นเหตุการณ์เมื่อสามปีที่แล้ว ที่ส่งผล
ให้เขามาเป็นคนไร้บ้าน

ผมถามเอ็นริเล่ ทำ ไมปู่เขาจึงไม่ไว้ใจเขาที่เป็นหลานชาย และพ่อเขา
ไม่ได้ช่วยรับรองหรือว่าเขาไม่เกี่ยว เอ็นริเล่ตอบผมด้วยเสียงเย็นชา 
ไม่คึกเหมือนบรั่นดียี่ห้อมาทาดอร์ (Matador) ที่เขาดื่ม “ฉันกับพ่อ
ไม่ได้สนิทกัน เขาแยกทางกับแม่ฉัน แล้วเขาก็มีครอบครัวใหม่ กับปู่
ฉันยิ่งไม่สนิท”
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สารภาพว่าขณะนั้น ผมยังไม่ได้คิดถึงความรู้สึกเขามากพอ ผม
กลับถามเขาต่อไปว่า 

“เมื่อก่อน ฉันก็เคยสัมภาษณ์นาย ไม่เห็นเคยบอกว่าพ่อแม่ฉันแยก
ทาง” 

“มนัเปน็เร่ืองทีน่า่เลา่ให้คนอืน่ฟงันกัเหรอวา่ พอ่แมฉ่นัแยกทาง นาย
คดิวา่ฉนัอยากคดิถงึมนั และอยากพดูออกมาเหรอ? ครอบครัวฉันมัน
วุน่วาย พีน่อ้งฉนัมเียอะแยะ แตค่นละพอ่คนละแมก่นั ทำ ไมนายถงึอยาก
รู้ เรื่องวุ่นวายในครอบครัวฉันล่ะ” คำ ตอบของเอ็นริเล่ทำ ให้ผมสะอึก 

ถึงตอนนี้ ผมรู้ตัวแล้วว่าได้ล่วงล้ำ ชีวิตของเอ็นริเล่มากขนาดไหน
ที่สะกิดถามถึงเรื่องนี้ ผมจึงอธิบายว่า เห็นเขาเคยบอกว่าพ่อแม่เขา
ทำ งานต่างประเทศทั้งคู่ เลยนึกว่าเขาสบายดี

เอ็นริเล่ตอบด้วยน้ำ เสียงที่ยืดยานขึ้น ไม่รู้จะเพราะดีกรีจากน้ำ เมา
ที่สะสมมา หรือเพราะอารมณ์ของเขาที่ดำ ดิ่งขึ้นว่า “ใช่…พ่อแม่ฉันไป
ทำ งานตา่งประเทศทัง้คู ่พอ่ฉนัเปน็ซแีมน แมฉ่นัไปทำ งานทีญ่ีปุ่น่ แตพ่อ
แม่ฉันไปทำ งานไม่นาน…เขาก็บอกกับพ่อว่า เขามีครอบครัวใหม่แล้ว”

น่ันเปน็เหตใุหเ้อน็รเิลห่า่งและแทบไมเ่คยเจอแม ่สว่นพอ่กม็คีรอบครวั
กับผู้หญิงคนใหม่ แต่ถึงจะไม่มีครอบครัวใหม่ ก็คงไม่ต่างกันมากนัก 
เพราะปกติพ่อเขาก็ทำ งานลงเรือเป็นส่วนใหญ่ เขาเจอหน้าพ่อไม่กี่
วันในรอบสามสี่เดือน ช่วงนั้นเขากับพี่สาวกำ ลังเรียนแค่ชั้นประถม 
สองพี่น้องต้องอยู่กับพวกป้า ๆ แทน

ถึงตอนนี้ เขาคงเมาได้ที่แล้ว เขาพูดประโยคเดียวกันซ้ำ  ๆ กับผม
ว่า “นายไม่มีทางจะเข้าใจว่า เวลานายยังเล็ก ๆ อยู่ แล้วพ่อแม่นายไม่
อยู่กับนายมันเป็นยังไง…นายไม่ใช่ฉัน นายไม่มีวันจะเข้าใจว่า มันยาก
ขนาดไหน”

ผมฟังเร่ืองราวของเอน็รเิล ่แลว้นกึถึงงานมานษุยวทิยาเกีย่วกบัคน
ฟิลิปปนิสท่ี์ไปทำ งานตา่งประเทศ ผู้เขยีนคือ ราเชล ซาลาซาร์ ปารเ์รยสั 
(Rhacel Salazar Parrenas) เป็นชาวฟิลิปินา ตั้งชื่อหนังสือ
อย่างเสียดสีแสบสันว่า คนรับใช้แห่งยุคโลกาภิวัตน์ (Servants of 
Globalization: Women, Migration and Domestic work, 
2003) ในหนังสือเล่มนี้ ราเชลสัมภาษณ์ครอบครัวชาวฟิลิปปินส์ที่มี
แม่ไปทำ งานต่างประเทศ พร้อมเรื่องราวความรู้สึกของลูกที่ถูกทิ้งไว้
ให้อยู่กับญาติ จนนานวันกลายเป็นลูกรู้สึกห่างเหินกับแม่ และอยาก
ให้แม่ได้อยู่ใกล้ชิดกับพวกเขามากกว่าไปหาเงินไกลบ้าน

ท้ายที่สุดกลายเป็นว่า แรงงานผู้หญิงที่ยอมห่างจากครอบครัวไป
ทำ งานไกลตา่งแดน แตเ่มือ่กลบัมากลบัไมไ่ดพ้บครอบครวัอันอบอุน่ที่
พวกเธอตัง้ตารอวนัจะกลับมาพบ แตแ่รงงานขา้มถิน่ ทีค่นฟิลิปปนิส์ใช้
คำ เรียกว่า OFW (Oversea Filipinos Workers) ก็ยังได้รับการ
สนบัสนนุอำ นวยความสะดวกจากรฐับาลใหไ้ปทำ งานตา่งประเทศ โดย
เฉพาะผูห้ญิงทีไ่ปทำ งานเป็นแม่บ้าน ทัง้ในตะวนัออกกลาง เอเชยีตะวนั
ออกอย่างฮ่องกง เกาหลีใต้ และยุโรป โดยเฉพาะในอิตาลี รวมถึงใน
สหรฐัอเมรกิา พวกเธอไดร้บัการยกยอ่งวา่เปน็ฮโีร ่(bayani – บายาน)ี 
ยคุใหม ่ทีส่ง่เงนิกลบัมาเลีย้งครอบครวั และนำ เงนิตราเขา้ประเทศ ใคร
บ้างจะตระหนักถึงเรื่องราวของผู้อยู่เบื้องหลังฮีโร่อย่างเอ็นริเล่

หมายเหตุ: 
เรือ่งเลา่ตอนนี ้เขยีนไวส้ำ หรบัให ้พ่ีพทัยา เรอืนแกว้ ประธานสมาคม

เครอืขา่ยคนไทยในตา่งแดน (เยอรมน)ี ทีท่ำ งานชว่ยเหลอืหญงิไทยใน
เยอรมนีและยุโรปมามากกว่า 20 ปี ได้เผยแพร่ใน ดี แมกกาซีน สื่อ
สำ หรับคนไทยในยุโรปเป็นการเฉพาะอีกทางหนึ่ง ในโอกาสท่ีได้พบพี่
พัทยาที่งาน Thai Studies ที่เชียงใหม่เมื่อกลางเดือนกรกฎาคม 
2560 พร้อมกำ ลังใจว่า มีคนแถวนั้นอ่าน ‘สายสตรีท’ อยู่เหมือนกัน

บุญเลิศ วิเศษปรีชา 
เป็นนักมนุษยวิทยาเจ้าของ
วิทยานิพนธ์ดีเด่น จาก
บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยั
ธรรมศาสตร ์เปดิพรมแดน: 
โลกของคนไรบ้า้น กรงุเทพฯ 
- โตเกยีว - มะนลิา คือสนาม
ศึกษาที่ บุญเลิศ พาตัวเอง
เขา้ไปเปน็โฮมเลส กนิแบบโฮม
เลส นอนแบบโฮมเลส และคดิ
อ่านแบบโฮมเลส นอกจาก
เรือ่งเลา่และสสีนัทีเ่กบ็มาจาก
การศึกษาภาคสนาม 
คอลัมน์ ‘สายสตรีท: เรื่อง
เล่าข้างถนนจากมะนิลา‘ ใน 
waymagazine.org คือ
ความพยายามและทะเยอทะยาน
ส่วนบุคคลของบุญเลิศ 
วิเศษปรีชา ท่ีจะเลือนและ
หลอมพรมแดนระหวา่ง ‘งาน
วิชาการ’ กับ ‘วรรณกรรม’ 
เข้าไว้ด้วยกัน 
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โรคซึมเศร้าในเด็ก
โดย โยทะกา

หมู่น้ีโยทะการับฟังแต่เร่ืองทุกข์ใจของคนรอบข้าง
ที่มาเล่า มาปรับทุกข์ เป็นความทุกข์ใจของคนเป็นพ่อ
แม่เกี่ยวกับลูกหลานของตน ปัญหาที่นำ มาเล่าให้ฟัง
นั้นคล้าย ๆ กัน รายหนึ่งน้ันหนักหนาสาหัสเพราะลูก
ถึงข้ันกระโดดตึกเพ่ือฆ่าตัวตายจนเป็นข่าวหน้าหน่ึงใน
หนังสือพิมพ์ ทั้ง ๆ ที่ลูกก็โตจนเลยวัยรุ่นไปแล้ว อีก
รายนัน้ลกูเรียนจบเภสชักร พอเร่ิมตน้ชวีติทำ งานกลบั
ทำ งานไม่ได้ อารมณ์เกรี้ยวกราดแปรปรวน ไม่สมาคม
กบัใคร โดยทีพ่อ่แมก่ไ็มเ่ขา้ใจวา่เกดิอะไรขึน้กบัลกู เพราะ
ไม่เห็นมีอาการผิดปกติใด ๆ ทางกาย โยทะกาฟังแล้ว
รู้สึกสะกิดใจว่าลูกหลานของคนรอบข้างนั้นอาจจะมี
อาการป่วยจึงได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและไปค้นคว้า
ขอ้มลูประกอบ จนไดข้อ้สรปุวา่กรณดีงักลา่วนีค้ลา้ย ๆ  
อาการป่วยของโรคซึมเศร้า ตามที่เคยอ่านมานั้นพบว่า
ปจัจบุนัมเีดก็จำ นวนมากทีม่อีาการเหลา่นี ้วนันีโ้ยทะกา
จึงขอนำ ข้อมูลเกี่ยวกับโรคซึมเศร้าในเด็กมาฝากกันค่ะ
อาจเป็นเรื่องไม่น่าเชื่อที่เด็กซึ่งเป็นวัยใสบริสุทธิ์และ
ร่าเริงจะเป็นโรคซึมเศร้าได้ แต่ในความเป็นความจริง
นั้นน่าตกใจว่าเด็กมีโอกาสเป็นโรคซึมเศร้าแบบรุนแรง
และแบบเร้ือรังได้เท่า ๆ กับผู้ใหญ่ รวมทั้งเป็นสาเหตุ
การฆ่าตัวตายได้เช่นเดียวกัน ดังนั้นคุณพ่อคุณแม่จึง
ต้องคอยสังเกตอาการของลูก ดังนี้
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สาเหตุทางกาย (Biological Cause)
1. เกดิจากสารเคมทีีเ่ป็นสารสือ่ประสาทในสมอง

บางอย่างแปรปรวนและไม่สมดุลทำ ให้เกิดซึม
เศร้าได้  ระบบสารเคมีในสมองของผู้ป่วย
โรคซึมเศร้าจะเปลี่ยนแปลงไปจากปกติอย่าง
ชดัเจน โดยพบว่ามีสารส่ือประสาทท่ีสำ คญัเชน่ 
ซีโรโทนิน (Serotonin) และนอร์เอพิเนฟริน 
(Norepinephrine) ลดลง

2. เกิดจากกรรมพันธุ์  หากมีประวัติว่าคนใน
ครอบครวัป่วยเป็นโรคซมึเศรา้โอกาสทีค่นอืน่
ในครอบครัวจะเปน็โรคนีม้ถีงึ 2.8 เทา่ของคน
ทั่วไป

3. เกิดจากความเสียหายของสมอง เช่น เป็น
โรคหลอดเลือดแดงแข็ง โรคเส้นเลือดแข็งตัว
ผิดปกติ เป็นต้น นอกจากนี้ยังอาจมีโรคทาง
กายอื่นที่ทำ ให้เกิดโรคซึมเศร้าได้  เช่น โรคตับ
อักเสบ โรคหัวใจและหลอดเลือด     โรคพาร์
กินสัน และโรค SLE  เป็นต้น

เด็กเล็กมักจะมีอาการแกล้งป่วย ไม่ไปโรงเรียน ติด
พ่อแม่ กังวลว่าพ่อแม่จะเสียชีวิต ส่วนเด็กโตจะนิ่งไม่
พูด มีปัญหาที่โรงเรียน  และมองโลกในแง่ร้าย เป็นต้น 
หากลูกหลานมีพฤติกรรมเหล่านี้ อย่าเพิ่งตำ หนิหรือดุ
วา่ เพราะเดก็อาจเปน็โรคซมึเศรา้ ผูใ้หญค่วรพดูคยุกบั
เด็กถึงสาเหตุก่อน เพราะเด็กวัยนี้จะสามารถบอกเล่า
อาการของตนเองได้แล้ว ผู้ใหญ่จึงสามารถสอบถาม
เด็กได้ว่าเด็กรู้สึกอย่างไร ถ้าเด็กบอกว่ารู้สึกไม่แจ่มใส 
ไม่มีสมาธิ การเรียนแย่ลง หงุดหงิดง่าย คิดหมกมุ่น
อยู่กับบางสิ่งบางอย่าง บางรายอาจมีความคิดฆ่าตัว
ตาย รวมทั้งพยายามฆ่าตัวตายด้วย ภาวะอยากตาย
ของเดก็อาจแสดงออกโดยคดิหมกมุน่เกีย่วกบัการตาย
และมีการกระทำ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าต้องการให้ตัวเองได้
รบับาดเจบ็หรอืเสียชวีติ และจะพยายามทำ ซ้ำ  ๆ  ผู้ใหญ่
ควรพาเด็กไปปรึกษาจิตแพทย์โดยด่วน

ข้อมูลน่ารู้เกี่ยวกับโรคซึมเศร้าในเด็กและวัยรุ่น
แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร รองอธิบดีกรม

สุขภาพจติ กลา่ววา่ ชว่งอายทุีฆ่า่ตวัตายสำ เรจ็มากกวา่
กลุม่อ่ืน คือ กลุม่อาย ุ35-39 ป ีอยา่งไรกด็พีบว่าอายุ
ต่ำ สุดที่ฆ่าตัวตายคือ 10 ปีและสูงสุดคือ 93 ปี การ
ติดตามเด็กอายุ 10 ปี ที่ฆ่าตัวตายพบว่าเด็กมีปัญหา
ในครอบครัวหรือเด็กเป็นลูกคนเดียว สาเหตุที่ตัดสิน
ใจฆ่าตัวตายเพราะต้องการเรียกร้องความสนใจและไม่
ไดส้ิ่งทีต่้องการจากพ่อแม ่โดยใช้การฆา่ตัวตายเป็นวิธี
การแสดงออกหรือการเรียกร้องทางหนึ่ง

สาเหตุด้านจิตใจ  (Psychological Cause)
1. ความเครียดที่เกิดจากการเรียนหนัก เพราะ

ปจัจบุนัคา่นยิมเรือ่งการเรยีนพเิศษเพ่ือให้สอบ
ไดค้ะแนนดหีรือเพือ่เขา้เรยีนตอ่ในระดบัชัน้ตา่ง 
ๆ ทำ ให้เด็กต้องใช้เวลาในการเรียนยาวนานใน
แต่ละวันจนเกิดเป็นความเครียดสะสม

2. เด็กขาดความมั่นใจในตนเอง กลัวการแข่งขัน 
กลวัความผดิหวงั ทำ ใหเ้กดิความเครยีดสะสม 
ยิง่เมือ่มกีารเปรยีบเทียบผลการเรยีนระหวา่ง
เพือ่น ๆ  หากคะแนนของตนเองสูเ้พือ่นไมไ่ด ้ ก็
ยิง่ทำ ใหค้ดิไปเองวา่ตนทำ อะไรกไ็มป่ระสบความ
สำ เรจ็และไมเ่กดิความภาคภมูใิจในตนเอง ทำ ให้
หมดกำ ลังใจและเกิดความเครียดสะสมจนใน
ที่สุดก็เป็นโรคซึมเศร้า

3. เด็กถูกเพื่อนกลั่นแกล้งเสมอ ๆ หรือรู้สึกไม่
ชอบ กลัว กังวล กับบุคคลรอบข้างเพราะมี
ความรูส้กึทีไ่มด่หีรอืไมส่บายใจทีต่อ้งอยูด่ว้ย 
ทำ ให้เกิดความเครียดสะสมเป็นเวลานาน

4. การเล้ียงดทูีเ่ขม้งวดเกินไป กล่าวคือครอบครวั
ต้ังระเบียบกฎเกณฑ์ท่ีมากจนเกินไปโดยไม่
ยอมรับฟังความคิดเห็นของลูกทำ ให้เด็กไม่
สามารถแสดงออกถึงส่ิงท่ีตนตอ้งการไดเ้พราะ
ต้องเชื่อฟังพ่อแม่เท่านั้น 

5. ประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับครอบครัว เช่น การ
เสียชีวิตของพ่อแม่หรือคนในครอบครัว การ
ทีพ่อ่แมแ่ยกทางกนั สาเหตุเช่นนีถ้อืเปน็ปจัจยั
เสี่ยงที่สุดที่เด็กจะเป็นโรคซึมเศร้าได้ง่าย

ภาวะซึมเศร้าในเด็กวัยเรียนมักเกิดจากสาเหตุ ดังนี้
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พ่อแม่ทุกท่านอย่าลืมใส่ใจและสังเกตพฤติกรรมของลูก ๆ นะคะ เมื่อเห็นสิ่งใดผิดปกติควรจับตาดูอย่างใกล้ชิด อย่า
ปลอ่ยไวน้านจนกลายเปน็อาการเรือ้รงัทีรู่ก็้ตอ่เมือ่สายเสยีเกนิกวา่จะกลบัไปแกไ้ขอะไรได้ทัน และหากสงสยัวา่ลกูมอีาการ
โรคซึมเศร้าควรปรึกษาจิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหรือเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิตอย่างเร่งด่วนค่ะ

ที่มา : theasianparent.com

1. ครอบครัวสามารถป้องกันได้โดยการให้ความรัก
ความเข้าใจ สอนให้เด็กเข้มแข็ง รู้จักใช้เหตุผล และ
แสดงออกทางอารมณ์อย่างเหมาะสม ยิ่งไปกว่า
นั้นทุกคนควรลดความขัดแย้งต่าง ๆ  ในครอบครัว

2. ครอบครวัควรใกลช้ดิและใหค้วามอบอุ่นแกล่กู หมัน่
สงัเกตอารมณแ์ละพฤติกรรมของเดก็ท่ีเปลีย่นแปลง
ไปในช่วงที่เด็กต้องเผชิญกับความตึงเครียด

3. ครอบครัวที่มีกรรมพันธุ์โรคซึมเศร้า ควรใช้ความ
ออ่นโยน ความเอาใจใส่ และปฏิบัตติอ่เดก็ดว้ยความ
ระมัดระวังเป็นพิเศษ

4. พอ่แมต่อ้งพดูคยุและรบัฟงัความคดิเห็นของลูกอยู่
เสมอ ไม่ปิดกั้นความคิด และรับฟังด้วยความตั้งใจ
และสนใจ

5. ครอบครวัควรตัง้กฎภายในบา้นให้ชดัเจนและบงัคบั
ใชอ้ยา่งสมเหตสุมผล โดยระมดัระวงัไมใ่หเ้ครง่ครดั
จนเกินไปเพราะอาจเป็นปัจจัยที่ทำ ให้ลูกเครียดหรือ
รู้สึกกดดันซึ่งจะนำ ไปสู่ปัญหาที่เพิ่มมากขึ้น

วิธีรับมือโรคซึมเศร้าในเด็ก 
พอ่แมจ่ะรับมือกับโรคซึมเศร้าในเด็กไดอ้ยา่งไร

6. พ่อแม่ควรพาลูกออกไปพักผ่อนเปลี่ยนบรรยากาศ
หรือชวนทำ กิจกรรมแปลก ๆ ใหม่ ๆ เพื่อให้ลูกได้
รู้สึกผ่อนคลายขึ้น

7. ครอบครวัตอ้งไมเ่ปน็ตน้เหตขุองปญัหา ทัง้นีเ้พราะ
พ่อแม่อาจเป็นสาเหตุสำ คัญของความบกพร่อง
ทางพฤติกรรมและอารมณ์ของลูกได้ เช่น การท่ี
พ่อแม่ทะเลาะกัน การหย่าร้าง การเลี้ยงลูกด้วย
ความเคร่งครัดจนเกินไป และการใช้ความรุนแรงใน
ครอบครัว เป็นต้น

8. ผูป้กครองและครคูวรรว่มมอืกนัเพือ่ชว่ยเหลอืเดก็ 
เพราะครูเป็นอีกบุคคลหน่ึงท่ีสำ คัญที่จะช่วยสร้าง
ความสัมพันธอ์นัดีระหวา่งบา้นกบัโรงเรยีน สามารถ
กระตุน้ใหเ้ดก็เรยีนรู้พฤตกิรรมทีเ่หมาะสมไดด้ยีิง่กวา่
เดมิ ดงันัน้ผูป้กครองและครจูงึควรพดูคยุเพือ่แลก
เปลี่ยนปัญหาของเด็กที่พบที่บ้านและโรงเรียน รวม
ทั้งร่วมมือกันเพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด

9. หากพบวา่เดก็มอีาการไมด่ขึีน้ ผู้ปกครองควรปรกึษา
จิตแพทย์โดยด่วนเพื่อให้เด็กได้รับการรักษาอย่าง
ถูกต้องต่อไป
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ดี²: ขอทราบความคิดเห็นทั่ว ๆ  ไปกับการใช้ชีวิตในต่างประเทศ โดย
เฉพาะในประเทศเยอรมนี
ดร.ตรเีทพ(เอก): ปจัจบุนัผมและครอบครวัยา้ยมาประจำ ทีส่ถานกงสลุ
ใหญ่ นครแฟรงก์เฟิร์ต  ถ้าพูดถึงเรื่องปรับตัว ผมคิดว่า เราไม่ต้อง
ปรับตัวอะไรมากนักนะครับ เพระว่าที่นี่มีคนไทยอาศัยอยู่มาก ถือว่า
เป็นเรื่องดีที่จะได้มีโอกาสสัมผัสกับผู้คนและวัฒนธรรมไทยอย่าง
ใกล้ชิด โดยเฉพาะอาหารไทย ตัวผมเองเคยไปเรียนป.โทกับป.เอกท่ี
สหรัฐฯ ไปอยู่นาน 8 ปี ก็จะเคยชินกับชีวิตแบบอเมริกันสไตล์ พอมา
อยู่ยุโรปก็ต้องปรับตนเองนิดหน่อย มีคนพูดให้ผมฟังว่า เยอรมนีมี 
Hardware ที่ยอดเยี่ยม แต่มี Software ที่ไม่น่าปลื้มซักเท่าไร นั่น
ก็คือ Service ที่สู้บ้านเราไม่ได้ไงครับ ซึ่งพอได้สัมผัสแล้วก็เห็นว่า
ท่าจะจริงตามนั้นนะครับ เช่น สถานกงสุลใหญ่ฯ เคยจัดเลี้ยงให้กับ
แขกผู้ใหญ่ พอเราได้รับคำ สั่งให้ไปเร่งอาหาร ก็ได้คำ ตอบว่า นี่ไม่ใช่
ร้านแมคโดนอลนะ อย่างนี้เป็นต้น (หัวเราะ)

“อยู่เยอรมนี” 
ตอน สายใยรักในครอบครัว

โดย ดี²

การย้ายถิ่นฐานไปอาศัยอยู่ต่างประเทศ
เป็นระยะเวลานาน ๆ สำ หรับบางคนอาจ
จะเป็นเร่ืองง่ายในการปรับตัวเข้ากับ
สภาพแวดล้อมใหม่ ๆ  แต่สำ หรับบางคนอาจ
จะเปน็เรือ่งทีย่ากกไ็ด ้นติยสารดมีโีอกาสพดู
คยุกบั ดร.ตรเีทพ นพคณุและภรรยา ซึง่เป็น
ครอบครัวไทยที่ย้ายถิ่นฐานมาอยู่ประเทศ
เยอรมนีในฐานะครอบครัวข้าราชการไทย
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ด²ี: ทราบวา่ตอนน้ีคณุตรเีทพมีสมาชิกใหมใ่นครอบครวั
ดร.ตรเีทพ(เอก): ใชค่รบั เรามีลกูสาวนา่รักชือ่นอ้งเอลลี ่
เพิ่งคลอดเมื่อเดือนมิถุนายน 2560 ที่โรงพยาบาลใน
แฟรงก์เฟิร์ตครับ
 
ด²ี: ขอถามคณุบษุดคีะ่ ช่วงกอ่นคลอดนอ้งเอลลีรู่ส้กึ
กังวลใจอะไรบ้างไหมคะ
คณุบษุด(ีนุม่): กม็บีา้งคะ่ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในชว่งทีใ่กล้
คลอดลูก คุณเอกไปปฏิบัติราชการต่างจังหวัดบ่อย ๆ  
เพราะตอนน้ันปฏิบัติหน้าที่รักษาการกงสุลใหญ่ฯ อยู่  
บางทีก็ไปค้างคืน นุ่มก็กลัวนิดหน่อยค่ะ เพราะว่าคุณ
หมอบอกว่า น้องเอลลี่สามารถคลอดได้ทุกเวลา ตอน
นั้นนุ่มต้องเตรียมเบอร์โทรฯ ของคนรู้จักไว้ เผื่อว่าจะ
ขอความช่วยเหลือในยามฉุกเฉิน  
ดร.ตรีเทพ(เอก): ตอนใกล้คลอดผมเป็นห่วงคุณนุ่ม
มากครับ หากทำ ได้ ผมก็เลือกที่จะเดินทางไป-กลับ ผม
บอกกับคุณนุ่มไว้ว่า “เป็นภรรยาผม ต้อง strong 
ต้องแข็งแกร่งในทุกด้าน (หัวเราะ)” ช่วงที่ผ่านมา ผม
รักษาการกงสุลใหญ่ฯ 11 เดือน เราทั้งสองต้องปรับ
ตัวและแบ่งเวลาสำ หรับงานของผมและครอบครัว ผม
ชื่นชมความเข้มแข็งของคุณนุ่ม ที่มีความเข้าใจและได้
เสียสละเพื่อหน้าท่ีการงานของเรา ภรรยาของผมเป็น
หลังบ้านที่ strong มาก ๆ เลยครับ (หัวเราะ)

ดี²: คุณพ่อและคุณแม่มือใหม่เป็นอย่างไรบ้างคะ
คุณบษุดี(นุม่): นุม่มคีวามสุขค่ะ ตอนทีน่อ้งเอลลีค่ลอด 
นางพยาบาลเอาน้องเอลล่ีมาวางบนหนา้อก ตอนทีเ่หน็
ลูก นุ่มหายเจ็บเลยค่ะ และรู้สึกอบอุ่น รู้สึกดังว่า ฟ้าได้
ประทานความสุขมาให้

ดร.ตรเีทพ(เอก): ตอนทีอ่ยูใ่นหอ้งคลอด ผมเหน็ภรรยา
เจ็บทอ้งมาก ผมเหน็ใจและเปน็ห่วงมาก ผมเหน็ความเขม้
แขง็ของผูท้ีเ่กดิมาเปน็คุณแมค่น และผมชืน่ชมผดงุครรภ์
เยอรมันทีพ่ยายามให้เอลล่ีคลอดแบบธรรมชาต ิคณุนุม่
เจ็บทอ้งอยู่นานตัง้แตน้่ำ เดนิก ็22 ชัว่โมงพอด ีพอนอ้ง
เอลล่ีคลอด ผดุงครรภ์บอกให้ผมเป็นผู้ตัดสายสะดือ 
ผมประทับใจท่ีผมได้ตัดสายสะดือลูกเอง มันเป็นสาย
สัมพันธ์ภายในครอบครัวระหว่างพ่อ แม่และลูก เป็น
สิ่งที่ดีมาก ประทับใจมาก ๆ ผมชื่นชมประเทศเยอรมนี
ตรงนี้มากครับว่า ประเทศเยอรมนีให้ความสำ คัญกับ
ครอบครัวมาก

ดี²: วางแผนการเลี้ยงดูลูกในต่างประเทศอย่างไรคะ 
ดร.ตรเีทพ(เอก): ตอนน้ีนอ้งเอลลีย่งัเลก็อยู ่คงวางแผน
อะไรไม่ได้มากนักครับ ที่สำ คัญที่สุดเราสองคนจะดูแล
ลูกอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะยามที่ลูกหิว งอแงและป่วย  
ตัวผมเองในฐานะเปน็ขา้ราชการไทยปฏบิตัหินา้ทีใ่นตา่ง
ประเทศ บ่อยครั้งที่ผมต้องออกไปปฏิบัติงานไกลบ้าน 
ผมเป็นห่วงภรรยาและลูกครับ  
คุณบุษดี(นุ่ม): ตอนท่ีน้องเอลล่ีคลอดได้ประมาณห้า
สัปดาห์ น้องเอลลี่ป่วย จนต้องเข้าโรงพยาบาล นุ่ม
สงสารลูกมากเลยค่ะ โรงพยาบาลที่แฟรงก์เฟิร์ตก็ไม่
คอ่ยมแีผนกเดก็ ไมค่อ่ยสะดวกเลย เราทำ ประกนัสขุภาพ
แบบส่วนบุคคลแต่ก็ไม่ได้รับสิทธิ์พิเศษอะไรมากไปกว่า
คนที่ทำ ประกันสุขภาพของรัฐ น้องเอลลี่กับนุ่มถูกย้าย
ห้องสามคร้ัง เหนื่อยกับการการถูกย้ายห้องนี่หละค่ะ 
(หัวเราะ) ตอนนี้น้องเอลลี่สบายดีแล้ว เอลลี่เป็นเด็กน่า
รกัและเลีย้งงา่ย นุม่คดิวา่ จะเล้ียงลูกโดยใหค้วามเขา้ใจ
และความอบอุ่นแก่ลูก นุ่มเชื่อว่า ลูกรู้ว่าเรารักเขาค่ะ 

ดี²: การเลี้ยงลูกในต่างแดนลำ บากไหม
คุณบุษดี(นุ่ม): ก็ยากนะคะ เรามาอยู่ต่างบ้านต่างเมือง 
กฏระเบียบ วัฒนธรรมและประเพณีในแต่ละที่ก็ต่างกัน
ออกไป เช่น ตอนน้องเอลลี่ไม่สบาย ถ้าอยู่บ้านเรา ก็
สามารถวิง่หาหมอคลีนิคหรือโรงพยาบาลทีไ่หนกไ็ด ้แต่
ที่นี่เป็นระบบนัดหมายล่วงหน้า หมอเด็กตามคลีนิคและ
โรงพยาบาลจะทำ หนา้ทีค่นละอยา่งกนั หมอโรงพยาบาล
ก็จะเน้นเรือ่งการรกัษา สว่นเหมอคลนิีคก็จะเน้นเร่ืองการ
ตรวจสุขภาพตามกำ หนด อนัน้ีเข้าใจหวัอกแมท่ีน่ีเ่ลยคะ 
นอกจากจะเปน็คนทีย่า้ยมานานแลว้ และกช็นิกบัระบบนี้
แล้ว ส่วนเราพึ่งมาใหม่เลยต้องปรับตัวเยอะหน่อยคะ
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ด²ี: อยากจะฝากข้อคดิให้ครอบครวัคนไทยทีพ่ำ นกัอยู่
ในเยอรมนีไหมคะ
ดร.ตรีเทพ(เอก): ผมอยากจะฝากข้อคิดว่า เราอาศัย
อยูใ่นประเทศเยอรมน ีกค็วรศึกษากฎระเบียบใหถ้อ่งแท ้
เพื่อจะหลีกเล่ียงปัญหาที่อาจจะเกิดข้ึน ผมคิดว่า คน
ไทยหลายคนต้องการที่พึ่งทางใจ และพวกเขาก็โชคดี
ที่มีวัดไทยใกล้บ้าน ผมคิดว่าคนไทยในต่างประเทศให้
ความสำ คัญกับวัดเหมือนคนไทยในอดีต เพราะพวก
เรามาอยูต่า่งบา้นตา่งเมอืงกนั วดัจงึเปน็สถานทีส่ำ คญั 
ที่ทำ ให้ชุมชนไทยได้มีโอกาสพบปะปรึกษาหารือกัน ได้มี
โอกาสทำ บญุปฏบิตัธิรรมกนัตามวาระและโอกาสตา่ง ๆ  
ที่สำ คัญที่สุดคือ อย่าลืมคนใกล้ตัว ให้ความสำ คัญแก่
ครอบครัวและคนที่เราทำ งานด้วย ให้เกียรติซึ่งกันและ
กันครับ  
คุณบุษดี(นุ่ม): นุ่มก็ไม่มีอะไรมากคะ อยากให้ทุกคนอยู่
ดว้ยความรกัความเขา้ใจซึง่กนัและกนั ในฐานะภรรยาและ
แม่ของลูก คิดว่าเราก็ต้องทำ หน้าที่ในส่วนของภรรยา
และดูแลลูกให้ดีที่สุดค่ะ พยายามเข้มแข็งไม่ให้สามีเป็น
ห่วง และช่วยสนับสนุนงานในบ้านให้ดีที่สุดคะ

……………………………………………….

ประวัติโดยย่อของ ดร.ตรีเทพ นพคุณ 
การศึกษา 
• มัธยมศึกษา สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่นที่ 29
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบ์ณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

(2539)
• ปรญิญาโท เศรษฐศาสตรน์โยบาย University of Illinois 

at Urbana-Champaign (2542)
• บริหารธรุกจิ University of Illinois at Chicago (2546)
• เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต University of Illinois at 

Chicago (2546)
• ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต University of 

Illinois at Chicago (2548) ทนุกระทรวงการตา่งประเทศ

ประสบการณ์ทำ งาน
• ปี 2548 เริ่มเข้ารับราชการที่กระทรวงการต่างประเทศ เป็น

เจ้าหน้าที่โต๊ะกรมอาเซียน-ญี่ปุ่น รับผิดชอบงานในกรอบ
งานการราวตัวทางเศรษฐกิจของอาเซียนและการตกลง
หุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น

• ปี 2553-2556 ประจำ การท่ีสถานเอกอัครราชทูตไทย 
ณ กรุงกาฐมาณฑุ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายกงสุลและฝ่าย
เศรษฐกิจ

• ป ี2557-2559 หวัหน้าฝา่ยเงนินอกงบประมาณและอำ นวย
การสำ นักบริหารการคลัง สำ นักปลัดกระทรวง และย้ายไป
ดำ รงตำ แหน่งหัวหน้าสำ นักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวที่ 
จ.นครราชสีมา

• ปี 2559 ถึงปัจจุบัน ประจำ การที่สถานกงสุลใหญ่ ณ 
นครแฟรงกเ์ฟริต์ รกัษาการกงสลุใหญต่ัง้แตว่นัที ่1 ตลุาคม 
2559 ถึง 26 สิงหาคม 2560

ครอบครัว: สมรสกับบุษดี นพคุณ มีลูกสาว 1 คนชื่อ เอลลี่



ทั่วไป

มุ่งสู่อนาคตและควบคุมตนเองกันเถิดนะ

สิ่งที่ท่านจะได้อ่านต่อไปนี้เป็นตัวอย่างหนึ่ง
ของคนดี คนเก่ง และคนที่มีความสุข ใครที่
เป็นแฟนกีฬาเทนนิสคงรู้จักโรเจอร์ เฟเดอ

เรอร์ (roger federrer) นักกีฬาเทนนิสชาวสวิสซึ่ง
เป็นขวัญใจของชาวสวิสและชาวโลก ข้อนี้ฉันคิดว่า
ตัวเองไม่ได้พูดเกินจริง เพราะเมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 
กรกฎาคม 2017 ทีผ่า่นมา ฉนันัง่ดเูทนนสิวมิเบลิดนั 
(wimbledon) รอบชิงชนะเลิศ  ในฐานะที่ฉันเป็นคน
หนึ่งที่มีสัญชาติสวิสและเป็นแฟนคลับของโรเจอร์ 
เฟเดอเรอร์ มานานแสนนาน ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เรา
สามีภรรยาเลื่อนการเดินทางท่องเที่ยว จากที่ตั้งใจ
ว่าจะเดินทางวันอาทิตย์มาเป็นวันจันทร์เพียงเพื่อจะ
ชมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศนี้ และโรเจอร์ เฟเดอ
เรอร์ ก็เป็นผู้ชายคนแรกของโลกที่คว้าแชมป์เทนนิส
รายการที่เก่าแก่ที่สุดของโลกอย่างวิมเบิลดันอันเป็น
แกรนด์สแลมบนคอร์ตหญ้า ถึง 8 สมัย หลังจากที่
เอาชนะมาริน ชิลิช จากโครเอเชีย  

แกรนดแ์สลมครัง้นีเ้ปน็ครัง้ที ่19 ในวยัทีอ่ายเุกอืบ 
36 ป ีฉนันัง่ดดูว้ยความปลืม้ใจไปกบัเขา เขาเปน็ผูช้าย
ทีอ่อ่นไหวงา่ยแบบนา่รกัจรงิ ๆ  เขาใหส้มัภาษณว์า่ “สิง่
ทีไ่ดใ้นวนันี ้เพราะเขาไมเ่คยหยดุเชือ่และไมเ่คยหยดุฝนั
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ว่าเขาทำาได้ และก็ไม่ละความพยายามที่จะทำา” จนเป็น
อย่างที่เห็นในวันนี้เวลานี้

ด้านความสามารถโรเจอร์ เฟเดอเรอร์คือชื่อที่ทั้ง
โลกสดุดีและยกย่องให้เขาเป็นนักเทนนิสที่เก่งที่สุดใน
โลกเท่าที่โลกรู้จักกีฬาเทนนิสมา  เขาเป็นผู้ที่สร้างชื่อ
เสยีงใหช้าวสวสิไดเ้ปน็ทีรู่จ้กัของคนทัว่โลก ทีไ่มใ่ชแ่ค่
นาฬิกาและช็อกโกแลตเท่านั้น เขาเป็นนักกีฬาคนแรก
ที่ได้รับรางวัลนักกีฬาโลกแห่งปี (lAureus world 
sPortsmAn of the yeAr) 4 ครั้งติดต่อกัน ตั้งแต่ปี 
ค.ศ. 2005 - 2008 สว่นดา้นความเปน็คนดนีัน้เขาไม่
เคยมเีรือ่งเสยีหายหรอืมขีา่วไมด่เีลย เขามคีรอบครวัที่
อบอุน่ตัง้แตรุ่น่พอ่แม ่เขาดำารงตนอยูใ่นทำานองครอง
ธรรม เงนิทีม่มีากมายเขาไดแ้บง่ปนัแกผู่อ้ืน่โดยกอ่ตัง้
มูลนิธิโรเจอร์ 

เฟเดอเรอร ์(roger federer foundAtion) ขึน้เมือ่
เดือนธันวาคม ค.ศ. 2003 เพื่อรวบรวมทุนสำาหรับ
การชว่ยเหลอืเดก็พกิาร โดยเฉพาะในประเทศแอฟรกิาใต ้ 
จนในที่สุดเขาได้รับแต่งตั้งให้เป็นทูตระหว่างชาติจาก
องคก์ารยนูเิซฟเพือ่ชว่ยเหลอืเดก็ยากจนทัว่โลก เมือ่
วันที่ 3 เมษายน ค.ศ. 2006 

โดย กุหลาบ

เพราะสังคมต้องการคนดี คน
เกง่ และคนทีม่คีวามสขุมาแต่ไหนแต่
ไร แม้ว่านักวิชาการ เจ้าทฤษฎี นัก
วจิยั และอกีหลาย ๆ  คนไดพ้ยายาม
ค้นคว้าและหาวิธีการที่จะให้ได้คนที่
สงัคมต้องการแตด่เูหมอืนวา่สังคม
โลกจะไมส่มหวงัไดโ้ดยงา่ย หากโลก
ของเรามคีนทีส่งัคมตอ้งการมากกวา่
ครึ่ง โลกนี้ก็คงจะน่าอยู่มากขึ้น
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ตามแนวคิดนี้จิตลักษณะทั้ง 3 ด้านที่ปรากฏอยู่ใน
ส่วนรากของต้นไม้นั้นอาจเป็นสาเหตุของการพัฒนา
จิตลักษณะ 5 ประการ ที่ปรากฏอยู่ในส่วนลำาต้นของ
ตน้ไมก้ไ็ด ้กลา่วคอืบคุคลจะตอ้งมจีติลกัษณะทางจติใจ 
3 ด้านที่สูงพอเหมาะกับอายุ (วัยวุฒิ) จึงจะเป็นผู้ที่
มีความพร้อมที่จะพัฒนาจิตลักษณะทั้ง 5 ประการที่
อยู่ในส่วนลำาต้นของต้นไม้ โดยที่จิตลักษณะทั้ง 5 นี้
จะพัฒนาไปเองโดยอัตโนมัติ ถ้าบุคคลมีความพร้อม
ทางจติใจทัง้  3 ดา้นและอยูใ่นสภาพแวดลอ้มทางบา้น 
โรงเรียน และสังคมที่เหมาะสม นอกจากนั้นบุคคล
อาจจะมีความพร้อมที่จะรับการพัฒนาจิตลักษณะ
บางประการใน 5 ด้านนี้ด้วยวิธีการอื่น ๆ ด้วย อาจ
กล่าวได้ว่าจิตลักษณะพื้นฐาน 3 ประการที่อยู่ในส่วน
รากของตน้ไมน้ัน้เปน็สาเหตขุองพฤตกิรรมของคนดี
และของคนเก่งนั่นเอง 

จากแนวคดิตน้ไมจ้รยิธรรมในทฤษฎนีีเ้องทำาใหฉ้นั
คดิเชือ่มโยงกบัคำาใหส้มัภาษณข์องโรเจอร ์เฟเดอเรอร์
ว่า “สิ่งที่ได้ในวันนี้ เพราะเขาไม่เคยหยุดเชื่อและไม่เคย

ทำาไมเขาถงึเปน็คนทีท่ัง้เกง่และดไีดแ้บบนี ้มปีจัจยัอะไรที่
ทำาใหเ้ขาเปน็เชน่นี ้ มทีฤษฎหีนึง่ชือ่ “ทฤษฎตีน้ไมจ้รยิธรรม
สำาหรบัคนไทย” ซึง่เปน็ทฤษฎทีางจติวทิยาทฤษฎแีรกของ
นกัศกึษาไทยทีส่รา้งขึน้ ผูร้วบรวมแนวคดิและเขยีนเปน็
ทฤษฎกีค็อื ศาสตราจารย ์ดร.ดวงเดอืน พนัธมุนาวนิ 
กรอบแนวคดิทีเ่ปน็จดุเดน่ของทฤษฎนีีเ้กีย่วกบัลกัษณะ
พืน้ฐานและองคป์ระกอบทางจติใจซึง่จะนำาไปสูพ่ฤตกิรรม
ทีพ่งึปรารถนาเพือ่สง่เสรมิใหบ้คุคลเปน็คนดแีละคนเกง่  
แนวคดินีไ้ดศ้กึษาวจิยัถงึสาเหตแุละพฤตกิรรมของคน
ดีและคนเก่ง โดยประมวลผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษา สาเหตุของพฤติกรรมต่าง ๆ ของคนไทย
ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ อายุตั้งแต่ 6-60 ปี ว่าพฤติกรรม
เหลา่นัน้มสีาเหตทุางจติใจอะไรบา้ง และไดน้ำามาประยกุต์
เป็นทฤษฎีต้นไม้จริยธรรมสำาหรับคนไทยขึ้น โดยแบ่ง
ต้นไม้จริยธรรมออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้

1. ส่วนที่หนึ่ง ได้แก่ ดอกและผลไม้บนต้นที่แสดงถึง
พฤติกรรมการที่พึงปรารถนา

2. ส่วนที่สอง ได้แก่  ส่วนลำาต้นของต้นไม้ ประกอบ
ด้วยจิตลักษณะ 5 ด้าน คือ
2.1 เหตุผลเชิงจริยธรรม
2.2 มุ่งอนาคตและการควบคุมตนเอง
2.3 ความเชื่ออำานาจในตน
2.4 แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
2.5 ทัศนคติ คุณธรรมและค่านิยม

3. ส่วนที่สาม ได้แก่ รากของต้นไม้ ประกอบด้วยจิต
ลักษณะ 3 ด้าน คือ
3.1 สติปัญญา
3.2 ประสบการณ์ทางสังคม
3.3 สุขภาพจิต

หยุดฝันว่าเขาทำาได้ และก็ไม่ละความพยายามที่จะทำา” 
สอดคลอ้งกบัจติลกัษณะในสว่นทีส่องหรอืลำาตน้ของ
ต้นไม้ข้อที่ว่า นั่นคือ “มุ่งอนาคตและการควบคุมตน” 
และ “การเชื่ออำานาจในตน” 

การมุ่งอนาคตและการควบคุมตนเป็นทัศนคติที่
เรามีต่อความสามารถของตัวเองในการที่จะควบคุม
หรือเปลี่ยนแปลงอนาคตของตัวเราเเละคนรอบข้าง 
ซึ่งสามารถวัดค่านี้เป็นค่าระดับจากน้อยไปหามากได้
ตามข้อคำาถามในแบบสอบถามที่ได้เคยเห็นกันมา โดย
คนทีม่ลีกัษณะมุง่อนาคตและการควบคมุตนนอ้ยเปน็
คนที่เชื่ออำานาจนอกตัวเองมักจะคิดว่าทุก ๆ อย่างที่
เกดิขึน้ในชวีติของเขาเเละคนรอบขา้งนัน้เกดิขึน้เพราะ 
“โชคชะตา” ไมว่า่จะเปน็เรือ่งหรอืเรือ่งรา้ยกต็าม ในทาง
ตรงกันข้ามคนที่มีลักษณะมุ่งอนาคตและการควบคุม
ตนสูงมกัจะคิดวา่ทุก ๆ  อยา่งที่เกดิขึน้ในชวีติของเขา
เเละคนรอบขา้งเกดิขึน้เพราะ “การกระทำา” ไมว่า่จะเปน็
เรือ่งหรอืเรือ่งรา้ยลว้นมาจากการกระทำาของเขาทัง้สิน้

เหตใุดเรือ่ง “มุง่อนาคตและการควบคมุตนจงึเปน็สิง่
ทีส่ำาคญั นัน่กเ็พราะวา่คนทีเ่ชือ่อำานาจนอกตวัเเละคนที่
เชือ่อำานาจในตนนัน้มกัจะมทีศันคตเิเละพฤตกิรรมทีเ่เตก
ตา่งกนั เวลาทีพ่วกเขามปีระสบการณช์วีติทีเ่หมอืน ๆ  
กนั ยกตวัอยา่งเชน่ เรือ่งการเรยีน สมมตวิา่มเีดก็อยู่
สองคน เดก็สองคนนีม้คีวามสามารถทีเ่หมอืนกนั เเต่
คนหนึง่มคีวามเชือ่อำานาจในตนเอง สว่นอกีคนหนึง่มี
ความเชือ่อำานาจนอกตนเอง  คนที่มคีวามเชือ่อำานาจ
ในตนเองจะบอกตัวเองว่า “คนเราสามารถเปลี่ยน
อนาคตของตัวเองได้ถ้าเรามีความพยายาม” ส่วน
คนที่มีความเชื่ออำานาจนอกตนเองจะบอกตัวเองว่า 
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ยิ่งไปกว่านั้นการวิจัย
ยังพบว่าคนที่มีความ
เชื่ออำานาจในตนเองยัง
ออกกำาลังกายมากกว่า 
รับประทานอาหารที่ดีต่อ
สขุภาพมากกวา่ เเละในเวลา
ทีพ่วกเขาพบเหตกุารณท์ี่
เลวรา้ยในชวีติ พวกเขาก็

ยงัปรบัตวัเรว็กวา่คนทีม่คีวามเชือ่อำานาจนอกตนเอง
อีกด้วย 

อะไรเป็นตัวเเปรของลักษณะมุ่งอนาคตและการ
ควบคุมตนเอง

ค่าของลักษณะมุ่งอนาคตและการควบคุมตนเอง
ไม่ค่อยจะเปลี่ยนตามกาลเวลาสักเท่าไรนักกล่าวคือ
ถ้าคุณเป็นคนที่มีความเชื่ออำานาจในตนเองมาก คุณ
ก็จะเป็นอย่างนั้นเกือบทั้งชีวิต เเต่ค่าของลักษณะมุ่ง
อนาคตและการควบคุมตนนั้น สามารถปรับตัวขึ้นลง
ไดม้ากทีส่ดุตอนทีเ่รายงัเปน็เดก็อยู ่(กอ่นอาย ุ12-15 
ป ี) ซึง่หมายความวา่เราสามารถปลกูฝงัการมลีกัษณะ
เชื่ออำานาจในตนเองในขณะที่ลูกหลานยังเป็นเด็กอยู่
ได้  เเละการปลูกฝังการมีความเชื่ออำานาจในตนเองที่
ดีที่สุดก็คือ การทำาให้เด็กรู้ว่า ทุก ๆ  อย่างที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคตของเขาเป็นสิ่งที่อยู่ในกำามือของตัวเขาเอง 
เชน่ การฝกึเขาทำาอะไรดว้ยตนเอง ไมว่า่จะผลลพัธจ์ะ
ดีหรือไม่ดีก็ตามเป็นสิ่งที่เขาต้องเรียนรู้  ถ้าไม่ดีเขาก็
ตอ้งหาทางแกไ้ขใหด้ขีึน้โดยมพีอ่แม ่ผูใ้หญ ่เปน็ผูช้ว่ย
เหลือและแนะนำา เป็นต้น 

“คนเราไม่สามารถเปลี่ยน
อนาคตตัวเองได้เพราะ
สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเพราะโชค
ชะตามากกวา่” เพราะฉะนัน้
คนที่มีความเชื่ออำานาจ
ในตนเองก็จะพยายาม
มากกว่าคนที่มีความเชื่อ
อำานาจนอกตนเอง โอกาส
ที่คนมีความเชื่อในตนเองจะมีผลการเรียนที่ดีกว่าคน
ทีเ่ชือ่อำานาจนอกตนเองจงึมมีากกวา่เพราะคนจำาพวก
แรกมีความพยายามมากกว่า ข้อนี้ฉันสามารถยืนยัน
ไดจ้ากประสบการณต์รงของตวัเองเพราะเปน็คนทีไ่ม่
ได้หัวดีเท่าไรนักแต่มีความพยายามสูง 

ผลการวิจัยนี้ยังเกี่ยวข้องกับเรื่องเศรษฐศาสตร์
ดว้ยโดยพบวา่ คนทีม่คีวามเชือ่อำานาจในตนเองสงูนัน้
มกัจะขยนัหางานในเวลาทีต่กงานมากกวา่คนทีม่คีวาม
เชือ่อำานาจนอกตนเองมาก เพราะพวกเขาเชือ่วา่ยิง่ขยนั
หางานยิง่เพิม่โอกาสในการมงีานใหมท่ำา  งานวจิยัของ 
ดร.ณัฐวุฒิ เผ่าทวี ดร. เนื้อเเพร เล็กเฟื่อง อาจารย์
ประจำาคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
เเละคณะวิจัยยังพบอีกว่า แม่ที่มีความเชื่ออำานาจใน
ตนเองมากมักจะใช้เวลาในการอ่านหนังสือให้ลูกฟัง
นานกว่า สอนหนังสือให้แก่ลูกมากกว่าเเม่ที่มีความ
เชื่ออำานาจนอกตนเอง แม้ว่าแม่เหล่านี้จะมีการศึกษา
ในระดับพอ ๆ กันก็ตาม การกระทำาดังกล่าวทำาให้ลูก
ของคุณเเม่ที่มีความเชื่ออำานาจในตนเองเรียนดีกว่า
ลูกของแม่ที่มีความเชื่ออำานาจนอกตนเอง

“การมุง่อนาคตและการควบคมุตน
เปน็ทศันคตทิีเ่รามตีอ่ความสามารถ
ของตวัเองในการทีจ่ะควบคมุหรอื
เปลีย่นแปลงอนาคตของตวัเราเเละ

คนรอบข้าง”.

ตวัอยา่งขา้งตน้จะเหน็ไดว้า่ลกัษณะมุง่อนาคตและการ
ควบคมุตนเองนัน้มคีวามสำาคญัทีค่วรจะปลกูฝงัใหเ้กดิ
มใีนตวับคุคล และการจะทำาใหม้ขีึน้ไดน้ัน้กต็อ้งมขีัน้ตอน
และใช้ระยะเวลา ยกตัวอย่างเช่น โรเจอร์ เฟเดอเรอร์  
นักเทนนิสระดับโลกคนนี้กว่าเขาจะมาถึงจุดที่ประสบ
ความสำาเร็จสูงสุดในวันนี้ได้ เขาต้องเคี่ยวกรำาตัวเอง
ให้มีลักษณะที่ว่ามานี้แค่ไหน เขาต้องฝึกซ้อม ต้องให้
เวลา ต้องทุ่มเทและพยายาม ต้องควบคุมตนเองให้
มีวินัย และสำาคัญที่สุดคือต้องเชื่อว่าตัวเองนั้นทำาได้  
ใครทีต่อ้งการเหน็ลกูหลานของตนเกง่และด ีแมอ้าจจะ
ไม่ต้องถึงขั้นเป็นแบบโรเจอร์ เฟเดอเรอร์ก็ตาม ลอง
นำาจิตลักษณะด้านต่าง ๆ ในทฤษฎีต้นไม้จริยธรรมนี้
ไปใช้ฝึกจิตใจให้แก่ลูกหลานกันนะคะ 

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

https://thaipublica.org/2017/06/nattavudh-66/
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เรื่องการสอนการอ่านการเขียนให้แก่เด็กหรือคนที่เพิ่งเริ่มเรียน
ภาษาไทยนั้นเป็นเรื่องที่หลายคนยังไม่อาจหาข้อสรุปได้ว่าวิธีที่เหมาะ
สมสำ หรับผูเ้ริม่เรยีนนัน้คอืแบบใดระหวา่งการสอนแบบแจกลูกสะกด
คำ กับการสอนอ่านแบบเรียงตัวอักษร การสอนแบบแจกลูกสะกดคำ 
คือการสอนการอ่านโดยนำ พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ และตัวสะกด
มาประสมเป็นคำ อา่นซ่ึงแตเ่ดมิครภูาษาไทยจะสอนให้นักเรยีนอา่นสะกด
คำ ตามลักษณะนี้ เช่น 

“เก อ่านว่า กอ-เอ” 
“ไป อ่านว่า ปอ-ไอ”   
“เกา อ่านว่า กอ-เอา”  
“แปด อ่านว่า ปอ-แอ-ดอ” และ 
“เสื่อ อ่านว่า สอ-เอือ-เสือ-ไม้เอก” 

สว่นการอา่นแบบเรยีงตวัอกัษรนัน้จะอา่นตามลำ ดบัอกัษรทีป่รากฏ 
เช่น คำ ว่า 

“เก อ่านว่า เอ-กอ”  
“ไป อ่านว่า ไม้มลาย-ปอ”   
“เกา อ่านว่า เอ-กอ-อา”  
“แปด อ่านว่า แอ-ปอ-ดอ” และ 
“เสื่อ อ่านว่า เอ-สอ-อือ-ไม้เอก-ออ”  

การสอนอ่านเขียนแบบแจกลูกสะกดคำ 
กับการสอนภาษาไทยแก่ชาวต่างชาติ 
โดย อาจารย์สุรีรัตน์ ณิชาพัฒน์

แม้วิธีการนี้จะต่างกับท่ีคนรุ่นก่อนเคยเรียนมาแต่ปัจจุบันกลับพบ
ว่าในโรงเรียนประถมศึกษาหลายแห่งต่างนิยมสอนนักเรียนด้วยวิธี
การนี้เป็นอย่างมาก

การสอนอ่านแบบเรียงตัวอักษรนั้นจริง ๆ  แล้วก็ไม่ใช่เรื่องที่แปลก
ใหม่เพราะสังเกตได้ว่านักเรียนช้ันมัธยมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษา
ปัจจุบันนิยมสะกดคำ แบบนี้ ทำ ให้เห็นว่าครูภาษาไทยสอนแบบนี้กัน
มานานแล้ว สำ นักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำ นักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ก็เห็นว่าวิธีนี้ไม่ใช่เรื่องผิดและ
ยงัเป็นวธิทีีก่ารสอนการอา่นท่ีมีประสทิธภิาพวธิกีารหน่ึงเพราะช่วยให้
เด็กจดจำ คำ เป็นคำ  ๆ ได้  สามารถอ่านและเขียนได้เร็วขึ้น นับเป็นวิธี
การสอนการเขียนคำ ให้ถูกตำ แหน่งและไม่ทำ ให้เด็กสับสนระหว่างการ
เขียนและการอ่าน เมื่อพบคำ ยาก ๆ ก็จะไม่เป็นปัญหา สพฐ.จึงเห็นว่า
เป็นวิธีการที่แต่ละโรงเรียนสามารถนำ มาใช้สอนเด็กได้

เมือ่สพฐ. เช่ือวา่วธิกีารสอนอา่นแบบเรยีงตวัอกัษรเปน็วธิทีีช่ว่ยให้
ผู้เรียนภาษาไทยระดับต้นสามารถอ่านคำ ต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและ
ทำ ให้เขียนได้ถูกต้องขึ้น เหตุใดจึงมีผู้เห็นว่าวิธีน้ีไม่เหมาะสมนักโดย
เฉพาะกับผู้เรียนชาวต่างชาติ  ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยบางคนกล่าวว่าเป็น
เพราะการสอนแบบน้ีเป็นการหักล้างสิง่ทีเ่คยเรยีนมา  เม่ือโบราณสอน
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ที่มาจากการจดจำ รูปคำ เป็นคำ  ๆ ไป คำ ใดที่เคยเห็นก็
จะอ่านได้อย่างคล่องแคล่ว คำ ใดที่ออกเสียงคล้ายกับ
คำ ที่ใช้เป็นประจำ ก็จะออกเสียงคำ นั้นทันที แต่เมื่อพบ
คำ ที่ไม่เคยเห็นก็เกิดปัญหาตรงที่ไม่ทราบว่าควรออก
เสียงคำ นั้นอย่างไร 

อย่างไรก็ตามการตำ หนิว่าการสอนอ่านเขียนภาษา
ไทยแบบเรียงตัวอักษรเป็นวิธีที่ผิดน้ันคงจะเป็นการ
กล่าวท่ีรุนแรงเกินไป เพราะการสอนแบบนี้ใช่ว่าจะไม่มี
ข้อดีต่อผู้เรียน อย่างน้อยก็ทำ ให้ผู้เรียนชาวต่างชาติ
สามารถเขยีนและอ่านไดใ้นระยะเวลาอันสั้น เพราะอยา่ง
น้อยก็ช่วยให้ผู้เรียนสะกดคำ แบบเรียงตัวอักษรได้ถูก
ต้องและการที่ภาษาไทยเป็นภาษาคำ โดด ผู้เรียนชาว
ต่างชาติที่เริ่มเรียนต่างก็ต้องการจะจดจำ คำ ให้ได้มาก
ที่สุดเพื่อที่ว่าจะได้สะสมคลังศัพท์ไว้ใช้ในชีวิตประจำ วัน
ได้มากที่สุดนั่นเอง 

คนไทยที่อยู่ในต่างประเทศนั้นหลายคนเป็นครูสอน
ภาษาไทย ผู้เขียนคิดว่าคงจะดีไม่น้อยหากแต่ละคนจะ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์การสอนอ่านเขียนภาษาไทย
ระดบัตน้ระหวา่งกนั เพราะเชือ่วา่ตา่งคนตา่งกม็วีธิกีาร
สอนการที่ทั้งเหมือนและแตกต่างกัน การแลกเปลี่ยน
เรยีนรูน้ีจ้ะเปน็ประโยชนแ์กผู่อ่ื้นในการเลอืกรบัและปรบั
ใช้ให้เข้ากับธรรมชาติของผู้เรียนและหลักภาษาในภาษา
แม่ของผู้เรียนในที่สุด  

มาอยา่งไรหากปจัจบุนัสอนคนละแบบถอืวา่เปน็การสอน
ที่ไม่ถูกต้อง ในขณะที่บางคนมองว่าผู้เรียนโดยเฉพาะ
ชาวต่างชาติจะไม่ทราบว่าแท้จริงแล้วคำ ที่อ่านนี้สะกด
ดว้ยสระอะไรและการสอนแบบนีจ้ะไมช่ว่ยใหผู้เ้รียนอา่น
คำ ยาก ๆ ที่ไม่เคยเรียนมาได้ในระยะยาว 

บทความนี้ผู้เขียนจึงได้รวบรวมประสบการณ์และ
ความคดิเหน็ของอาจารยใ์นมหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์
ที่สอนภาษาไทยแก่ชาวต่างชาติเกี่ยวกับการสอนการ
อ่านเขียนภาษาไทยระดับต้นว่ามีความคิดเห็นการสอน
ระดับต้นนั้นสอนด้วยวิธีการใดและเหตุใดจึงเห็นว่าวิธี
การที่เลือกมานั้นเหมาะสม

ชาวต่างชาติท่ีมาเรียนในหลักสูตรท่ีใช้ภาษาไทยใน
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ส่วนใหญ่ไม่มีความรู้พื้น
ฐานภาษาไทยมาก่อน  ผูส้อนจึงต้องเริม่สอนต้ังแต่การ
ออกเสียงพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ โดยระยะเริ่ม
ต้นจะใช้สัทอักษรภาษาไทย (phonetic) เป็นสื่อกลาง
ในการออกเสียงท่ีถูกต้อง จากนั้นก็เริ่มประสมคำ และ
สร้างประโยคที่หลากหลายจนกระทั่งเขียนสื่อความใน
ระดับย่อหน้าและบทความได้ในที่สุด ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียน
ได้มีทักษะภาษาไทยที่มากพอที่จะเรียนในวิชาเฉพาะด้าน 
เชน่ บรหิารธรุกจิ นเิทศศาสตร ์ศลิปกรรมศาสตร ์หรอื
ภาษาไทย  

ผู้สอนได้เลือกใช้วิธีการสอนอ่านเขียนแบบแจกลูก
สะกดคำ  ไมใ่ชเ่พราะวธินีีเ้ปน็วธิท่ีีผู้สอนคุน้เคยหรอืเคย
เรียนมาเช่นนี้ แต่เป็นเพราะเป้าหมายการเรียนการสอน
ภาษาไทยก็คือการให้ผู้เรียนสามารถอ่านคำ ใหม่ ๆ ที่ไม่
เคยเรียนได้ด้วยตนเองโดยอาศัยแนวเทียบตามหลัก
ภาษาไทย เพราะในหัวข้อเรื่องเสียงและอักษรน้ัน การ

สอนสระตา่ง ๆ  ผู้สอนจะตอ้งสอนใหค้รอบคลมุในทกุ ๆ  
ด้าน ทั้งเรื่องเสียงและการเปลี่ยนแปลงรูปของสระ ทั้ง
ที่ปรากฏและไม่ปรากฏรูป เช่น คำ ว่า 

เป็น (เสียงสระเอะ)  
ส่อง (เสียงสระเอาะ)  
เงิน (เสียงสระเออะ)  
เลย (เสียงสระเออ)  
แท็กซี่ (เสียงแอะ) 
เอา (เสียงอะ+เสียงพยัญชนะ ว)  และ  
จด (เสียงสระโอะ)  

วิธีน้ีผู้สอนเห็นว่าแม้จะใช้เวลาสอนในระยะเร่ิมต้นไม่
ต่ำ กว่าหกชั่วโมงแต่ผลที่ได้รับก็คือนักศึกษาสามารถ
อ่านคำ ที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนได้ นักศึกษาเองยอมรับ
วา่การเรยีนในระยะแรกนัน้ใชเ้วลาคอ่นขา้งนาน มหีลาย
ครั้งที่เหนื่อยและท้อ เพราะนอกจากรูปที่ไม่คุ้นเคยแล้ว
ยงัมขีอ้ยกเว้นหลายขอ้ทำ ใหเ้ขาตอ้งขยนัอา่นเขยีนมาก
เป็นพิเศษ แต่เมื่อเรียนหลักการประสมคำ จบแล้ว เขา
สามารถอ่านขอ้ความตา่ง ๆ  ในชีวติประจำ วนัไดม้ากขึน้ 
อย่างน้อยแม้ไม่รู้ความหมายแต่ก็สามารถออกเสียงได้
ใกล้เคียงกับเสียงคำ นั้น ๆ 

ครั้งหนึ่งผู้เขียนเองเคยสอนนักศึกษาชาวจีนและ
กัมพูชาที่เรียนภาษาไทยด้วยตนเองผ่านยูทูปและกูเกิล 
สงัเกตไดว้า่วธิกีารอา่นออกเสียงของเขานัน้เปน็การอ่าน

“วิธีนี้ผู้สอนเห็นว่าแม้จะใช้เวลาสอนในระยะเริ่มต้นไม่ต่ำ กว่าหก
ชัว่โมงแตผ่ลทีไ่ดร้บักค็อืนกัศกึษาสามารถอา่นคำ ทีเ่ขาไมเ่คยเหน็
มาก่อนได”้
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คีเลชั่นบำ บัด

ปจัจบุนัเราตอ้งผจญกบัสิง่แวดล้อม
เป็นพิษมากมาย ทั้งทางอากาศ ทาง
น้ำ  เครื่องสำ อาง การย้อมผม วัสดุ
ก่อสร้าง สารเคมี และอาหารการกิน 
ซ่ึงมีสารโลหะหนักปนเปื้อนมาด้วย 
ทำ ให้ร่างกายเราได้รับสารเหล่านี้โดย
ไม่รู้ตัว และถ้าเรารับสารพิษเหล่านี้
เกินมาตรฐานโดยค่อย ๆ สะสมไป
เรื่อย ๆ จนก่อให้เกิดอาการของโรค
ต่าง ๆ ซ่ึงบางครั้งเราไปตรวจกับ
แพทย์แผนปัจจุบันก็ไม่พบสาเหตุ ดัง
นั้น คีเลชั่นบำ บัดจึงเป็นแพทย์ทาง
เลือกให้กับผู้ป่วยที่มีอาการป่วยเป็น
ประจำ โดยไมท่ราบสาเหต ุหรือสำ หรับ
ผูท้ีย่งัไมม่อีาการปว่ย แตต่อ้งการจะ
ดูแลร่างกายให้มีสุขภาพแข็งแรงเพื่อ
ป้องกันโรคภัย

โดย พษมลวรรณ
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 คีเลชั่นบำ บัด (Chelation therapy) คือ การกำ จัดของเสียออก
จากรา่งกาย เชน่ โลหะหนกั โดยใชส้ารเคมีท่ีไมเ่ปน็พษิตอ่รา่งกาย (เชน่ 
โปรตีนสังเคราะห์ EDTA)  เข้าไปจับตัวกับอนุภาคของโลหะหนัก อาทิ 
สารตะกั่ว สารปรอท แคดเมียม ฯลฯ ผ่านสารประกอบทางเคมีประ
เภทกรดอะมโินทีเ่รยีกวา่ EDTA ผสมกบัวติามนิและแรธ่าต ุซึง่ EDTA 
จะทำ หน้าที่สำ คัญในการจับสารโลหะหนัก เช่น ตะกั่ว ปรอท สารหนู 
หรอืแม้แตแ่คลเซยีมสว่นเกินท่ีสะสมตกค้างในเน้ือเยือ่และพอกอยูต่าม
ผนังหลอดเลือดของเรา โดยการขจัดโลหะหนักเหล่านี้ออกมาผ่าน
ระบบปัสสาวะ ทั้งนี้ การทำ คีเลชั่นจะให้สารน้ำ ทางหลอดเลือดโดยใช้
ตัว EDTA ในการขจัดของเสีย ซึ่งเราสามารถตรวจโลหะหนักได้จาก 
Live blood โดยทำ ได้ทุกสัปดาห์ เมื่อทำ คีเลชั่นบำ บัดครบ 7 ครั้ง 
แพทย์จะให้เจาะเลือดเพื่อตรวจดูว่า เลือดกระจายตัวได้ดีขึ้นหรือไม่

อาการที่สะสมจากสารพิษหรือโลหะหนัก บางครั้งจะมีอาการป่วย
ต่าง ๆ โดยไม่ทราบสาเหตุ อาทิ ปวดศีรษะ หงุดหงิดง่าย อ่อนเพลีย 
ง่วงนอน สมาธิไม่ดี หลง ๆ ลืม ๆ ปวดเมื่อยตามร่างกาย ท้องผูก
เรื้อรัง กลิ่นตัว ปากเหม็น สิว ฝ้า กระ เบื่ออาหาร ท้องอืด ทั้งนี้ คน
ที่ได้รับสารโลหะหนักมาก ๆ จะทำ ให้เซลล์เสื่อม สมรรถนะทางเพศลด
ลง พันธุกรรมเปลี่ยนไป รู้สึกไม่สบายตัว 

คีเลชั่นบำ บัดเหมาะกับใคร 
• ผู้ที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีสารพิษมาก 
• ผู้ที่อ่อนเพลียโดยไม่ทราบสาเหตุ หงุดหงิดบ่อย โมโหง่าย 
• เส้นเลือดหัวใจตีบ (ที่มีสาเหตุมาจากพิษของโลหะหนัก)
• กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด (ที่มีสาเหตุมาจากพิษของโลหะหนัก)
• เบาหวาน ภาวะนอนไม่หลับ อ่อนเพลีย (ที่มีสาเหตุมาจากพิษของ

โลหะหนัก)
• ผู้ที่ตรวจพบสารพิษและโลหะหนักในร่างกายจำ นวนมาก
• ผู้ที่รับประทานอาหารไม่เหมาะสม เช่น หวานจัด มันจัด เนื้อสัตว์ 

ของทอด ปิ้งย่าง 
• ผู้ที่มีภาวะเครียดเป็นเวลานาน
• ผู้ที่สูบบุหรี่จัด ดื่มแอลกอฮอล์มาก
• สตรีที่กำ ลังวางแผนการตั้งครรภ์ 

การเตรียมตัว
• กอ่นทำ คเีลชัน่บำ บดัควรพบแพทยแ์ละตรวจระดบัการทำ งานของไต
• ระหว่างที่ร่างกายกำ จัดสารพิษและลดโลหะหนักสะสม ไตจะทำ งาน

เพิ่มขึ้น ควรดื่มน้ำ สะอาดมากขึ้น
• ควรรบัประทานวิตามนิ และแรธ่าตุต่าง ๆ  ในรปูอาหารเสรมิเพิม่ข้ึน

จากอาหารประจำ วัน เพราะระหว่างทำ คีเลชั่นบำ บัดร่างกายอาจมี
การสูญเสียแร่ธาตุไปบ้าง 

• ดื่มน้ำ มาก ๆ ประมาณ 2 ลิตรต่อวัน เป็นเวลา 3 วัน หลังจาก
ทำ คีเลชั่นบำ บัด เพื่อให้น้ำ ช่วยนำ พาสารพิษขับออกทางปัสสาวะ
ได้มากขึ้น

• นอนหลบัพักผ่อนให้เพยีงพอ ประมาณ 6-8 ช่ัวโมง เนือ่งจากหลงั
การทำ คีเลชั่นอาจมีอาการอ่อนเพลีย 

• ควรหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หลีกเลี่ยง
การรับประทานอาหารที่มีส่วนผสมของสีผสมอาหาร อาหารทะเล
ที่มีสารตะกั่วปนเปื้อน 
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ระยะเวลาในการทำ คีเลชั่นบำ บัด ประมาณ 1.5-2 ชั่วโมง และระหว่าง
ทำ ทำ คีเลชั่นบำ บัดคนไข้สามารถพักผ่อนดูโทรทัศน์ อ่านหนังสือหรือ
ฟังเพลงได้ตามปกติ เมื่อทำ คีเลชั่นบำ บัดเสร็จแล้ว สามารถประกอบ
กิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำ วันได้เหมือนเดิม 

ผู้ที่ไม่เหมาะกับการทำ คีเลชั่นบำ บัด 
• ผู้ป่วยโรคไต 
• ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง
• สตรีตั้งครรภ์
• คนอ้วน
• ผู้ป่วยโรคหัวใจโตหรือเคยมีประวัติเป็นโรคหัวใจ น้ำ ท่วมปอด 
• ผู้ที่มีปัญหาการแข็งตัวของเลือด
• ผูป้ว่ยตวัเหลอืง หรอืผูท้ีเ่ปน็โรคหา้มรบัประทานถัว่ปากอ้า (ถา้รบั

ประทานถั่วปากอ้าแล้วเม็ดเลือดแดงจะแตก) 

ขอบคุณข้อมูลจาก
สกรีนดอร์คลินิก (Skeyndor clinic) สาขาเหม่งจ๋าย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
pasamolwan@d-magazine.de หรอื LINE ID: pasamolwan

อาการระหว่างทำ คีเลชั่นและหลังทำ  
• บางคนอาจมอีาการปวดศรีษะ วิงเวียนศรีษะ (เกดิขึน้นอ้ย) จึงควร

รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ หรือดื่มน้ำ ผลไม้ทดแทน จะทำ ให้
อาการทุเลาและหายไปเอง แต่ถ้าอาการไม่ดีขึ้นควรปรึกษาแพทย์

ผลจากการทำ คีเลชั่นบำ บัด 
นอกจากจะช่วยกำ จัดโลหะหนักแล้ว (โลหะหนักจะถูกกำ จัดออก

ทางปัสสาวะ) ยังช่วยกำ จัดไขมันและคอเรสเตอรอลด้วย หลังการทำ 
คีเลชั่นจะทำ ให้หลอดเลือดแข็งแรง ลดการอุดตัน (หลอดเลือดปกติ
จะนุ่มและยืดหยุ่นง่าย แต่ถ้ามีหินปูนหรือตะกรันเกาะ จะทำ ให้หลอด
เลือดแข็ง) นอกจากนี้ การทำ คีเลชั่นยังช่วยลดความเสี่ยงของโรค
มะเร็ง ช่วยให้สุขภาพแข็งแรงขึ้น เพิ่มภูมิคุ้มกัน ระบบไหลเวียนเลือด
ก็จะดีขึ้นด้วย ซึ่งจะช่วยให้ฝ้าและกระจางลง ผิวจะสดใสขึ้น 

การปฏิบัติตัวหลังทำ คีเลชั่น 
• ต้องรับประทานวิตามินเสริม เช่น วิตามินซี หรือวิตามินรวม 
• หลังทำ คีเลชั่นบำ บัด สามารถรับประทานยาที่รับประทานอยู่ประจำ 

ได้ตามปกติ และควรรับประทานวิตามินและแร่ธาตุต่าง ๆ ตามที่
แพทย์จัดให้

mailto:pasamolwan@d-magazine.de หรือ
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เมื่อ ดี รีเทอร์น มาเป็น 
ด็อพเพิล ดี

กลางปี 2552 ชาวไทยกลุ่มเล็ก ๆ ในเยอรมนี พูดคุย
กันในวงแคบ ๆ แล้วพบว่า ในเยอรมนีเกือบจะไม่มีสื่อ
น้ำ ดทีีเ่ปน็ประโยชนส์ำ หรับคนไทย จงึชกัชวนกนัมาชว่ย
กนัจดัทำ และพมิพน์ติยสาร สรา้งสือ่เชิงคุณภาพสำ หรบั
คนไทย/ ชมุชนไทย แลว้โครงการจัดทำ และพมิพนิ์ตยสาร
ดี ก็เกิดขึ้น ในรูปแบบนิตยสารรายสามเดือน นำ เสนอ
อาหารสมอง ดว้ยเปา้หมายทีจ่ะสร้างเสรมิศกัยภาพ และ
ความเข้มแข็ง (empowerment) ในการดำ รงชีวิตใน
ต่างแดนอย่างมีคุณภาพ แก่ชุมชน/คนไทย (โดยเฉพาะ
ผู้หญิง) ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  นอกจากนี้ก็
ตั้งความหวังไว้ว่า นิตยสารดีจะได้เป็นส่ือกลางในการ
แลกเปลีย่นความรู ้ความคดิเหน็ ระหวา่งชมุชนไทยทัง้ใน
เยอรมน ีและในประเทศตา่ง ๆ  ในช่วงแรกนีม้สีมาคมศลิป
วฒันธรรมไทยเฮเกา-โบเดนเซเปน็ผูร้บัผดิชอบโครงการ 
ได้รับงบประมาณในการจัดพิมพ์ และจัดส่งจากสถาน
เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน คณะทำ งานทุกท่าน
ทำ งานในลักษณะอาสาสมัคร ไม่ได้รับค่าตอบแทนใด ๆ 

โดย พัทยา เรือนแก้ว
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การเตรยีมงานเริม่ตัง้แตเ่ดอืนตลุาคม 2552 ถงึ เดอืน
มกราคม 2553 เป็นช่วงของการระดม และรวบรวม
แนวคิดและความเห็นเกี่ยวกับการจัดทำ นิตยสาร รวมถึง
การวางตวัคณะทำ งาน และหาผูร้ว่มงานในด้านต่าง ๆ  โดย
เฉพาะผู้เขียนบทความต่าง ๆ ก็เป็นการแลกเปลี่ยน ถก
เถียงกันผ่านสื่อออนไลน์ (ก็ Email นั่นแหละ)

กวา่ทีค่ณะทำ งานจะไดม้าประชมุ
หารือร่วมกนัชนดิพบหนา้ คยุกนั
ตรง ๆ  ครั้งแรก ก็วันที่ 17-18 
กุมภาพันธ์ 2553 ประชุมครั้ง
แรกนี้ เพื่อหารือเร่ืองเนื้อหา 
คอลัมน์ต่าง ๆ ของนิตยสาร 
กำ หนดระยะเวลาการจัดพิมพ์ 
พรอ้มทัง้ประเดน็หลกัของแตล่ะ
เลม่ และจดัตัง้กองบรรณาธกิาร  
ซึ่งประกอบด้วย บรรณาธิการ 
และผูร้บัผดิชอบหมวดตา่ง ๆ  ใน
นติยสาร 5 หมวดคอื สงัคมและ
ครอบครัว ศิลปและวฒันธรรม 
กฎหมายและการศึกษา ข่าวและ
ปฏิทินข่าว และคำ เตือนรวมถึง
ข้อแนะนำ 

ที่ประชุมมีมติให้ใช้ชื่อ นิตยสารว่า นิตยสารดี ซึ่ง มี
ความหมายตรงตวั คือ นติยสารทีด่ ีอกีนยัหนึง่ หมายถงึ
ตัวอักษรภาษาเยอรมัน เด ที่ย่อมาจากเยอรมนี  ในกอง
บรรณาธกิารจะเรยีกกนัวา่ ดมีาก ซึง่มาจากคำ วา่ D-mag 
จดัพมิพฉ์บบัปฐมฤกษ ์ท่ีถอืเปน็ฉบบัเปดิตวั ออกเผยแพร่
ในวันปีใหม่ไทย วันสงกรานต์ เมษายน 2553

กองบรรณาธิการประกอบด้วย พัทยา เรือนแก้ว เป็น
หัวหน้าบรรณาธิการ และรับผิดชอบประเด็นสังคมและ
ครอบครัว อัญชัน เฮียร์ลิ่ง ศิลปะและวัฒนธรรม สวพร 
บวัแดง กฎหมายและการศกึษา โสภาพร ควรซ์ ขา่ว มชัฌุ
วิญญ์ ตุ้มทอง พิสูจน์อักษร ขวัญเนตร เหลืองทองคำ  
กราฟกิ และท่ีช่วยประสานงาน รวมทัง้ร่วมใหค้วามคิดเหน็
และสนับสนุนที่ไม่กล่าวถึงคงไม่ได้คือ จุลิพจน์ อิศรางกุล 

ณ อยุธยา เลขานกุารเอกประจำ 
สถานเอกอคัรราชทตู ณ ขณะนัน้

คณะทำ างาน และกอง
บรรณาธิการของ ดีมาก 
เปลี่ยนแปลงไปตามความ
เปลีย่นแปลงของเวลา สถานภาพ
และหน้าที่ บางคนโยกย้าย
ถ่ินฐาน บางคนเรียนจบมีภาระ
อื่น คณะทำ งานของ ดีมาก ก็
เปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลาดว้ย
เชน่กนั ดมีาก มคีณะทำ งานจาก
ประเทศไทย และสวติเซอร์แลนด์ 
เข้ามาร่วมงาน รวมทั้งแนวทาง
ในการทำางานที่ปรับเปลี่ยนไป 
รวมไปถึงคอลัมน์ และรูปแบบ

การวางหน้า มีบรรณาธิการที่รับผิดชอบแต่ละเล่ม เม่ือ
บรรณาธิการประจำ ไม่อาจทำ หน้าที่ นิตยสารดี เปลี่ยน
มาอยู่ในความรับผิดชอบของสมาคมเครือข่ายคนไทยใน
ต่างแดน (NTO) เมื่อคณะทำ งานนิตยสารดี รวมตัวกัน
จดทะเบียนเป็นสมาคม NTO แต่ที่ยังเหมือนเดิมคือทุก
คนก็ยังคงเป็นอาสาสมัครที่ไม่ได้รับค่าตอบแทนเช่นเคย

“คณะทำ งาน และกองบรรณาธกิาร
ของ ดมีาก เปลีย่นแปลงไปตามความ
เปลีย่นแปลงของเวลา สถานภาพและ
หน้าที่ บางคนโยกย้ายถิ่นฐาน บาง
คนเรียนจบมีภาระอื่น คณะทำ งาน
ของ ดีมาก ก็เปลี่ยนแปลงไปตาม
กาลเวลาดว้ยเชน่กัน แตท่ีย่งัเหมอืน
เดมิคอืทุกคนก็ยงัคงเปน็อาสาสมคัร
ที่ไม่ได้รับค่าตอบแทนเช่นเคย”
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การผลตินติยสารทีต่พิีมพเ์ปน็รปูเลม่ มสีมาชกิทีต่อ้ง
จัดส่งนิตยสารถึงบ้าน สิ่งเหล่านี้ต้องใช้งบประมาณ 
และคือภาระ คณะทำ งาน ดีมาก เป็นเพียงคนทำ งานที่
ต้องการสร้างสรรงาน ไม่มีประสบการณ์ด้านธุรกิจ
และการตลาด การหาทนุเพือ่จดัพิมพน์ติยสารจงึกลาย
มาเป็นภาระ ในปีที่ 5 ของการจัดพิมพ์ (2557) คณะ
ทำ งานเห็นพ้องกันที่จะปิดตัวหยุดการผลิตนิตยสารดี 
และเปลี่ยนรูปแบบการผลิตส่ือ
คุณภาพมาเป็นการผลติคูม่อืทีใ่ห้
ความรู้ด้านต่าง ๆ จากการสรุป
เนื้อหา การเสวนา สัมมนา การ
อบรม และคิดกันว่า สักวันหน่ึง
เราจะนำ  นิตยสารดี กลับมาใน
รูปนิตยสารออนไลน์ นิตยสารดี
ประกาศปิดตัวลงในฉบับที่ 20/ 
เดอืนธนัวาคม 2557 ถอืเปน็ฉบบั
สุดท้ายของนิตยสารดีที่จัดพิมพ์ 
คณะทำ งาน ดมีาก ทีร่ว่มกนัทำ งาน
จนถงึฉบบัอำ ลาคอื พัทยา เรอืนแกว้, วลาวลัย ์อลัเบรช, 
อญัชนั เฮยีรล์ิง่, พษมลวรรณ เกรกิสวุรรณชยั, อรณ ี
ไฟฟ์เฟอร์, สุรีรัตน ์ณชิารตัน, ์จริาภรณ ์ธรีะภทัรานนัท,์ 
ชลัช วรยรรยง และ พรนภา คูซูจุ 

ในช่วงที่นิตยสารดี ปิดตัวลง คณะทำ งานได้นำ 
นิตยสารดี ทั้ง 20 ฉบับจัดทำ เป็น E-book เผยแพร่
ในเว็บไซต์นิตยสารดี เพื่อให้ผู้สนใจติดตามอ่าน รวม
ทั้งยังคงรักษาเพจนิตยสารดีในเฟซบุคซ์ไว้ มีการโพส
สิ่งละอันพันละน้อยที่น่าสนใจ มีผู้สนใจเข้ามาอ่านเป็น
จำ นวนไม่น้อย 

ปลายปี 2558 สมาคม NTO ได้รับการจดทะเบียน
รับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ในต่างประเทศ การ
ที่เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ ทำ ให้ NTO  มีสิทธิที่จะ
ขอเงนิทนุสนบัสนนุจากกองทนุสง่เสรมิการจดัสวสัดกิาร
สังคม ต้นปี 2560 NTO ได้ทำ โครงการเสนอขอทุนจาก
กองทุนฯ เพื่อกลับมาผลิตนิตยสารดี อีกครั้ง ทั้งนี้เพราะ
เมือ่เปรยีบเทยีบจำ นวนประชากรไทยทีม่เีปน็จำ นวนมาก (และ

จะเพ่ิมมากขึน้ทกุป)ี กบัจำ นวน
ของสือ่เชงิคณุภาพทีม่อียูน่อ้ย
มาก (ไมถ่งึห้าเลม่) พบวา่ชมุชน
ไทยในเยอรมน/ี สวติเซอร์แลนด์ 
ยงัขาดแคลนสือ่เชิงคณุภาพ ซึง่
อาจเป็นหนทางหรือตัวช่วยใน
การพฒันาคณุภาพชวีติ กอปร์
กบัสมาชกิและผูอ้า่นนติยสารด ี
ทัง้ในเยอรมน ีสวติเซอร์แลนด ์
และประเทศไทยถามหานติยสาร
ดอียูเ่นอืง ๆ  การกลบัมาครัง้นี้

ของนติยสารด ีการทำ งานรว่มกนัระหวา่งเครอืขา่ยคนไทย
ในตา่งแดน ประเทศเยอรมน ีและในประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ 
ดีมาก จึง รีเทอร์น และมาเป็น ด็อพเพิล ดี

การกลบัมาของ ดมีาก ครัง้นี ้กลบัมาในรปูแบบ นติยสาร
ออนไลน์ ที่จะทำ ให้คณะทำ งานไม่ต้องมีภาระในการหาทุน
เพ่ือจัดพิมพ์ จัดหนังสือใส่ซอง บรรจุกล่องเพ่ือจัดส่ง
แก่สมาชิก และอาจจะไม่ยากนัก หากจะปรับรูปแบบ หรือ
ขยายเนื้อที่ เนื้อหา ให้นิตยสารดี เป็นนิตยสารสำ หรับคน
ไทยในต่างแดน ในอนาคต

“การกลับมาครั้งนี้ของนิตยสารดี 
การทำ งานรว่มกนัระหวา่งเครอืขา่ย
คนไทยในต่างแดน ประเทศเยอรมนี 
และในประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ดมีาก 
จงึ รเีทอรน์ และมาเปน็ ดอ็พเพลิ ด”ี



บทความประจำ เล่ม

D Magazin  I  ฉบับที่ 21  I  กันยายน 2560  I  39

การกลับมาของ นิตยสารดี ครั้งนี้ เป็นการทำ งาน
ร่วมกันระหว่างเครือข่ายคนไทยในต่างแดน ประเทศ
เยอรมน ีและในประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์เนือ้หาด ีๆ  โดย
เฉพาะประเดน็ดา้นกฎหมาย นอกจากจะนำ เสนอกฎหมาย
เยอรมนัแลว้ กจ็ะมปีระเดน็กฎหมายสวิสเพ่ิมขึน้มาดว้ย 
รวมทั้งประเด็นอื่น ๆ เช่นด้านสังคม และวัฒนธรรมที่
อย่างน้อยก็จะเป็น ด็อพเพิล ดี เพราะมีสิ่งควรรู้ และ
น่าสนใจ อยา่งนอ้ยกจ็ากสองสงัคมตา่งแดน จากทศันะ
คนในของสองวัฒนธรรม และแน่นอนท่ีขาดไม่ได้คือ 
คณะทำ งาน นิตยสารดีในประเทศไทย

คณะทำ งานนิตยสารดีออนไลน์

สวิตเซอร์แลนด์
อรณี ไฟฟ์เฟอร์ 
ศักดา บัวลอย 

กุหลาบ ไทนโพธิ์ภู่ และ 
จริยา มึลเลอร์

เยอรมนี
พัทยา เรือนแก้ว 
อัญชัน เฮียร์ลิ่ง 

ชลัช วรยรรยง และ 
นฤมล ชวินด์

ไทย
พษมลวรรณ เกริกสุวรรณชัย 

สุรีรัตน์ ณิชารัตน์ และ 
จิราภรณ์ ธีระภัทรานันท์ 
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ขอ้ควรคำ นงึของคนไทยเมือ่มาอยูใ่นตา่งประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศหนึ่งที่มีคนไทย

อาศัยอยู่มาก ข้อมูลจากสถานทูตแจ้งว่ามีคน
ไทยอยู่ประมาณสามหมื่นคน ฝ่ายทางการสวิส
แจ้งว่า มีเก้าพันถึงหนึ่งหม่ืนคน จำ นวนตัวเลข
นี้มีความแตกต่างอาจเป็นเพราะว่า ทางการสวิส
ไม่ได้นับลูก แต่ทางเราอาจจะนับ เพราะลูกก็ถือ
หนงัสอืเดนิทางไทย จงึเปน็คนไทย สว่นในประเทศ
อังกฤษก็มีคนไทยอยู่มากถึงห้าหมื่น  ในสหรัฐฯ 
มีคนไทยเยอะมาก

คนไทยเมื่อโยกย้ายถิ่นฐานออกมาอยู่ต่าง
ประเทศแล้ว เรื่องที่ควรคำ นึงคือ เรื่องแรกจะทำ 
อย่างไรไม่ให้เป็นปัญหาในสายตาของเจ้าบ้าน ไม่
ว่าจะเป็นกับรัฐบาลในประเทศที่อยู่ หรือกับผู้คน
สังคมรอบตวั (2) เราต้องช่วยเหลอืตวัเองได ้อนั
น้ีผมคดิว่าสำ คญั (3) คอืเมือ่ชว่ยเหลอืตวัเองได้
แล้ว เรายังสามารถทำ ประโยชน์กลับไปสู่บ้านเกิด
เมืองนอนได้ด้วย

คนไทยและชุมชนไทยในต่างประเทศ
ในมุมมองของนักการทูต
โดย จริยา มึลเลอร์

นกัการทตู ดว้ยภาระหนา้ท่ีทีต่อ้งออก
ประจำ การในตา่งประเทศ ทำ ใหม้โีอกาส
ไดสั้มผัสและทำ งานรว่มกบัคนไทยใน
ต่างประเทศ นายกติตพิงษ์ ณ ระนอง 
เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น 
สมาพันธรัฐสวิส (ถึงวันที่ 30 
กันยายน 2560) ก็เป็นนักการทูต
ท่านหน่ึงท่ีมีประสบการณ์ได้พบ
เจอคนไทยหลากหลายกลุ่ม ในมุม
มองของนักการทูตท่านน้ี คนไทย
ในต่างประเทศเป็นอย่างไร และท่าน
มแีนวคิดในการพัฒนาศกัยภาพคน
ไทยในต่างประเทศอย่างใด

“รู้ภาษา” ตา่งจาก “รู้ประสา” และนีค้อืสิง่ท่ีทำ ใหค้นไทย
ต่างจากคนชาติอื่น ?

คนฟิลิปปินส์เป็นคนที่ออกมาอาศัยอยู่ต่างประเทศ
เยอะมาก แตค่นฟลิปิปนิสเ์ปน็คนทีช่ว่ยเหลอืตวัเองเกง่
มากเช่นกัน เห็นชัดมาก ในสมัยกาดาฟ่ีประเทศตะวัน
ตกเอาระเบิดไปถล่มกาดาฟี่และก็คนของรัฐบาล มีคน
ฟิลิปปินส์อยู่ที่นั่นประมาณแปดพันคน คนชาติอ่ืน ๆ 
อพยพออกไปจากลิเบียหมด  แต่คนฟิลิปปินส์ไม่หนีไป
ไหน แถมคนเหล่านี้หลายคนเป็นพยาบาล เพราะฉะนั้น
ชาวลิเบียก็จะมีความรู้สึกว่า คนเหล่านี้ไม่ทิ้งพวกเขา 
และยังช่วยพวกเขาได้ 

ผมไปอยู่ที่ลิเบียหลังจากที่เขาเปลี่ยนรัฐบาลแล้ว 
รัฐบาลใหม่เข้ามาแต่ก็ยังมีปัญหาอยู่ จนถึงขั้นรบพุ่ง
กัน ทางรัฐบาลเขาสั่งให้ผมปิดสถานทูตฯ ให้เราอพยพ
คนออก เรือ่งนีท้ำ ใหเ้หน็ชดัถงึความแตกตา่งระหวา่งคน
ไทยกบัคนฟลิปิปนิส ์กลา่วคอืฟลิปิปนิส ์“รูภ้าษา” และก ็
“รู้ประสา” สองอย่างนี้ไม่เหมือนกัน คำ ว่า “รู้ภาษา” คือ
คนฟิลิปปินส์มีความรู้ภาษาอังกฤษดี มันก็มีส่วนทำ ให้ 
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ดูแลผลประโยชน์ตัวเอง นอกจากนั้นแล้วยังรวมตัว
กันเป็นกลุ่มเป็นก้อนด้วย เล่นการเมืองท้องถิ่น เมื่อ
เล่นการเมืองท้องถิ่นแล้ว นั่นหมายความว่า ในเขตนั้น
เขามีคนของเขาเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมือง เช่น เป็น
สมาชกิเขต หรอืบางคนเขา้ไปเปน็เทศมนตรี จากนัน้คอ่ย 
ๆ เข้าไปดูแลผลประโยชน์ของพวกเขาเป็นอย่างดี ขยับ
ขึ้นไปอีกถึงขั้นได้เป็นผู้ว่าการมลรัฐ  บางคนเป็น สส.  
บางคนเป็น สว. ของสหรัฐฯ เพราะพอเขาเข้าไปอยู่ใน
สภาก็สามารถที่จะดูแลผลประโยชน์ให้คนของเขาได้

ถึงเวลาแล้วที่คนไทยในต่างประเทศรุ่นลูกรุ่นหลาน จะ
เข้าไปมีส่วนร่วมในระดับชุมชน

ผมเขา้ใจวา่ คนรุน่แรกตอ้งสรา้งฐานะลงปกัหลกัฐาน
ให้ได้เสียก่อน แต่ตอนนี้ผมคิดว่า ในหลายแห่งก็อยู่กัน
มานานแล้ว และรุ่นลูกรุ่นหลานเร่ิมโตมากขึ้น คนรุ่นนี้
ได้รับการศึกษาเช่นเดียวกับคนพื้นที่เลยก็ว่าได้ ดังนั้น
ความคิดความอ่านต่าง ๆ หรือภาษา ผมคิดว่า ไม่เสีย
เปรียบเขา จงึถงึเวลาทีต่อ้งเร่ิมคดิบา้งวา่ จะเขา้ไปมสีว่น
ร่วมในระดับชุมชนอย่างไร  แต่ทั้งนี้ก็ต้องดูความชอบ
ของตัวเองด้วย เหมือนอย่างท่ีมีคนถามว่า ทำ ไมผม
ถึงสนใจเรียนด้านการทูต ก็เพราะผมอยากทำ งานด้าน
นี้ แต่ถ้าจะไปบังคับบอกว่า จะต้องไปสมัครเป็นนักการ
เมืองท้องถิ่น มันก็เกินไป... บางทีเราอาจจะไม่ค่อยได้
มองด้านนี้.............

เมื่อสังคมโลกเปลี่ยนแปลง การพัฒนาศักยภาพของ
คนไทยในต่างประเทศก็เป็นสิ่งจำ เป็น

ประเด็นแรก คือการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก มี
แนวโน้มที่เป็นปัญหาสำ หรับคนต่างชาติ ต่างศาสนา 
ต่างชาติพันธ์ เช่น ในสหรัฐฯ ประธานาธิปดีคนใหม่นี้
มีนโยบายที่เข็มงวดมาก สหราชอาณาจักร(อังกฤษ) 

“รู้ประสา” ด้วย เม่ือมีการรบพุ่งกัน สถานทูตจะช่วย
พวกเขา ในขณะเดียวกันเขาก็รู้ว่า ควรปฎิบัติตัวอย่าง
ไร ควรจะเอาตัวเองไว้ตรงไหนให้ปลอดภัย 

ส่วนคนไทยเมื่อแจ้งว่า ถึงเวลาจะต้องอพยพแล้ว 
แตก่ย็งัไมรู่ว้า่ สถานการณร์บกนัรนุแรงถงึขัน้ไหนแลว้ 
มีผลกระทบกับตัวเองอย่างไร เช่น เรื่องอาหารการกิน 
หรือความเป็นอยู่ น้ำ มันไม่มีใช้ ก๊าซหุงต้มไม่มี จะไปหา
ซื้อเป็ดไก่ที่ไหนมากิน สารพัดอย่าง คือก็ยังไม่เข้าใจว่า
ภัยกำ ลังมาถึงตัว คือ ไม่ “รู้ประสา” เมื่อไม่ “รู้ภาษา” 
ด้วยจึงมีอุปสรรคกับการช่วยเหลือ

ส่วนคนฟิลิปปินส์เขาแจ้งจุดนัดพบกันที่ท่าเรือเพื่อ
นำ เรอืมารบัตามจุดชายฝ่ัง แล้วอพยพออกมา สำ หรบั
คนไทยทำ เช่นนั้นไม่ได้ เพราะว่าภาษาก็ไม่ได้ วิธีการคือ 
ต้องไปหาทาง เอาคนเข้าไปรวบรวมพวกเขาออกมาที่
ด่านชายแดนทางบก แล้วมีพวกเรา คือเจ้าหน้าท่ีรอ
คอยอยู่ เพื่อเอาพวกเขาข้ามด่าน ซึ่งอย่างนี้ผมคิดว่า 
มนัสำ คญัเวลาเดอืดรอ้นเอาตวัรอดลำ บาก หากไมม่คีน
อื่นช่วย แต่ในยามที่ไม่ได้เดือดร้อนเหตุยามปกติ ถ้าเรา
รู้ทั้ง”ประสา”และ”ภาษา” เราก็จะเป็นประโยชน์ต่อชุมชน
ของเราเอง แล้วก็สามารถจะทำ อย่างอื่นได้อีกมาก

การมีส่วนร่วมในสังคมระดับท่ีกว้างกว่าส่วนตัว อีก
ปัจจัยที่ทำ ให้ที่ทำ ให้คนไทยต่างจากคนชาติอื่น?

อีกเรื่องที่ผมเห็นคืออย่างตอนที่อยู่ในสหรัฐฯ คน
ของเราเองก็มีจำ นวนมาก มีคนไทยเยอะ และก็มคีนตา่ง
ชาติอื่น ๆ อีกมากเช่นกัน อาทิ คนเกาหลี คนอินเดีย 
หรือคนเวียดนาม คนเหล่านี้ไม่ได้สนใจเพียงแค่ทำ มา
หากินเท่านั้น คนไทยส่วนใหญ่ในหลาย ๆ ประเทศเท่าที่
เห็นมา ก็ทำ มาหากินแล้วก็พอใจกับสภาพตรงนั้น รวม
ทั้งที่ประเทศอังกฤษ ที่สวิตฯ นี่ ผมเข้าใจว่า ก็เป็นแบบ
นี้เช่นกัน  แต่คนเกาหลี อินเดีย หรือ เวียดนาม เค้าจะ

ตัดสินใจออกจากอยี ูเหตุผลหน่ึงก็คือคนต่างถิน่ หรอื
ต่างชาติที่เข้าไปทำ มาหากินอยู่ในอังกฤษ เขาถือว่า ไป
แยง่โอกาสของพวกเขา ประเทศในยโุรปการเปลีย่นแปลง
จะออกมาในลักษณะที่มันแกว่งไปทางขวา คือเป็นไปใน
ลกัษณะท่ีชาตนิิยมมากขึน้ นอกจากนีแ้ลว้ยังมผีูอ้พยพ
ลีภ้ยัจากกลุม่ประเทศตะวนัออกกลาง และกแ็อฟรกิาอกี 
ผลกระทบที่ตามมาคือคนต่างชาติเราอย่างเรา ๆ อาจ
ถูกเหมารวม หากเราไม่มีผู้ดูแลผลประโยชน์ของเราก็
จะลำ บากมากขึ้น 

ประเดน็ทีส่อง ตามทีก่ลา่วไวข้า้งตน้แลว้วา่ การชว่ย
เหลอืตนเองใหไ้ด ้และไมเ่ปน็ปญัหาของสงัคมทีเ่ราอยูโ่ดย
การรวมกลุ่มช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สถานทูตฯ มีหน้า
ทีต่อ้งดแูลชว่ยเหลอืคนไทยทีอ่ยูใ่นตา่งประเทศอยูแ่ลว้ 
แต่ก็มีข้อจำ กัดท้ังด้านกำ ลังคน และงบประมาณ ถ้า
มีใครเดือดร้อนลำ บาก เราก็พยายามช่วยเหลือเต็มที่ 
อย่างไรก็ตาม หากมีการรวมตัวกัน หรือช่วยซึ่งกัน
และกันก็จะเป็นการดี การมีสมาคมฯ ต่าง ๆ ก็นับว่า
ช่วยได้บ้าง ส่วนการจะทำ อย่างไรให้แต่ละคนตระหนัก
ถึงความสำ คัญของการช่วยเหลือตนเองให้ได้ น้ันนับ
ว่า เป็นเรื่องยาก
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การรวมตัวเป็นกลุ่มก้อน เป็นสมาคม เช่น สมาคม
รา้นอาหาร หรอืคนทีม่คีวามรูค้วรจดัการอบรมแกผู่น้ำ 
ชุมชน ที่เรียกว่า Training for Trainer ให้มีความ
รู้มากขึ้น เพื่อให้ไปขยายต่อให้กับคนอื่น ซึ่งไม่สามารถ
จะทำ ให้เกิดขึ้นเพียงชั่วคืน ต้องใช้เวลาเป็นอย่างมาก

สิง่สำ คญัคอืทำ อยา่งไรทีจ่ะดงึความสนใจใหค้นของ
เราสนใจการพัฒนาศักยภาพร่วมกัน รวมไปถึงรุ่นลูก
รุ่นหลาน เช่น การเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมไทย ทำ 
อยา่งไรใหเ้ดก็รุน่ลกูรุน่หลานหนัมาสนใจ ในเม่ือพวกเขา
เติบโตในสังคมสวิส ทั้งนี้เพื่อให้เขามีความรู้สึกผูกพัน 
ผมว่า เป็นเรื่องที่ยาก แต่คิดว่า เป็นก้าวแรกที่จะต้อง
ทำ  ผมจงึมคีวามพยายามท่ีจะทำ งานรว่มมอืกบัสมาคม
ครไูทย เพราะถา้ไมไ่ดส้อนภาษาไทย ความเกีย่วโนม้เชือ่ม
โยงกับเมืองไทยก็จะไม่ค่อยมี

เอกอัครราชทตู นายกติตพิงษ ์ณ ระนอง  
สำ เรจ็การศกึษา รฐัศาสตรบณัฑติ เกยีรตนิยิม
อันดับหน่ึง สาขาความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ปรญิญา
โทดา้นกฎหมายและการทตูจากเฟลตเชอร ์
สคูล มหาวิทยาลัยทัฟต์ส สหรัฐอเมริกา 
มีประสบการณ์ทางการทูตยาวนานถึง 
35 ปี  เคยเป็นเอกอัครราชทูต ณ กรุง
ฮานอย ประเทศเวียดนาม กรุงวอชิงตัน
ดีซี สหรัฐอเมริกา กรุงโซล สาธารณรัฐ
เกาหล ีกรงุตรโิปล ีรัฐลเิบยี กรงุลอนดอน 
สหราชอาณาจักร และ กรุงเบิร์น สมาพัน
ธรฐัสวสิ ก่อนท่ีจะเกษียณอายรุาชการเมือ่

วันที่ 30 กันยายน 2560

บทความนี้เป็นส่วนหน่ึงของบท
สมัภาษณ์ เอกอัครราชทตู นายกิตติ
พงษ์ ณ ระนอง ซึ่งทีมงานนิตยสาร
ดี ในสวิตเซอร์แลนด์ ได้รับโอกาส
สมัภาษณท์า่นเอกอคัรราชทูต เมือ่วันท่ี 
22 กนัยายน พ.ศ.2560 ตดิตามบท
สัมภาษณ์ตอนตอ่ไปในเพจนติยสารดี
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พม. โดยรวม ตามความเข้าใจของคนไทย
ส่วนใหญ่แล้วมักจะหมายถึง กระทรวง
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แต่
หากเป็นภายในกระทรวงฯ แล้ว พม.จะหมาย
ถึง กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ซึ่งตาม
ภาระหน้าที่แล้วน่าที่จะรับผิดชอบดูแลคน
ไทยในประเทศไทยเป็นหลัก แต่ด้วยแนวคิด 
“พม.ห่วงใยดูแลคนไทยทั่วทุกมุมโลก” ทำ ให้
พม.มีส่วนต้องเข้ามาเกี่ยวข้องกับคนไทยใน
ต่างประเทศด้วย เมื่อวันท่ี 20 กรกฎาคม 
2560 ที่ผ่านมานิตยสารดีได้มีโอกาสเข้า
พบคุณพุฒิพัฒน์ เลิศเชาวสิทธิ์ อธิบดีกรม
พัฒนาสังคมและสวัสดิการในขณะนั้น เพื่อ
เรียนถามถึงความเกี่ยวพันระหว่างพม.และ
คนไทยในต่างประเทศ
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พม. กับ คนไทยในต่างประเทศ
โดย พัทยา เรือนแก้ว
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ความเกี่ยวพันนั้นมีมาตั้งแต่ในอดีต
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนษุย ์

เกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง 
กรม พ.ศ. 2545 และไดจ้ดัตัง้สว่นราชการกรมพฒันา
สงัคมและสวัสดิการข้ึนเพ่ือรับผิดชอบภารกจิของกรม
ประชาสงเคราะห์ กระทรวงแรงงานและสวสัดิการสังคม 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานของกองสัมมาอาชีวสงเคราะห์ 
และกรมการเร่งรัดพัฒนาชนบท กระทรวงมหาดไทย 
เฉพาะในส่วนงาน ส่งเสริมอาชีพและรายได้

ความเกี่ยวเนื่องกับคนไทยในต่างประเทศ ในอดีต
จะมีในส่วนที่เป็นงานของกองสัมมาอาชีวสงเคราะห์ 
กรมประชาสงเคราะห์ อันได้แก่ งานเยี่ยมเยียนเด็กและ
ครอบครัวต่างชาติท่ีรับเด็กไทยเป็นบุตรบุญธรรมใน
ตา่งประเทศ และงานการตรวจสอบคณุสมบตัขิองหญิง
ไทยที่จะเดินทางไปต่างประเทศ ซึ่งในขณะนั้นเป็นไปเพื่อ
ป้องกันการถูกล่อลวงของหญิงไทย

ความเกี่ยวพันในปัจจุบัน
ปัจจุบันหน่วยงานของกระทรวงพ.ม.ที่ทำางาน

เก่ียวข้องกับคนไทยในต่างประเทศจะมีอยู่ 3 หน่วย
งานคือ (1)กรมกิจการเด็กและเยาวชน ดูแลเรื่องการ
รับบุตรบุญธรรมต่างประเทศ (2) กรมกิจการสตรี
และสถาบนัครอบครวั ดแูลเรือ่งสตรไีทยในตา่งประเทศ 
ซึ่งจะมีเว็บไซต์ yingthai.net เป็นแหล่งให้ความรู้และ
แจ้งขอความช่วยเหลือ และ (3) กรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ หรือพม. โดยภาระหน้าที่แล้ว พม.จะดูแลคน
ไทยจากตา่งประเทศทีม่ปีญัหา ณ เมือ่เหยียบถงึแผ่นดิน
ไทย ดูแลให้ที่พักพิง และติดตามผลเพื่อการช่วยเหลือ
ต่อไป แต่เนื่องจาก พม. มีหน่วยงานหนึ่งในสังกัดคือ 
สำ นักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการ
สงัคมแหง่ชาตทิีร่บัผดิชอบ การจดทะเบียนรบัรองเปน็
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องคก์รสาธารณประโยชนใ์นตา่งประเทศ จงึทำ ให้พม.มา
เกี่ยวข้องกับคนไทยในต่างประเทศในประเด็นนี้

การจดทะเบียนรับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์
ในต่างประเทศ

กลุม่คนไทยในตา่งประเทศทีร่วมตวักนัเพือ่ทำ งานบรกิาร
ทางสงัคม ไมว่า่จะเป็นทางดา้นการศกึษา  สขุภาพอนามยั  
ที่อยู่อาศัย  การทำ งานและการมีรายได้  นันทนาการ  
กระบวนการยุติธรรม  และบริการทางสังคมทั่วไป มี
ผลงานเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสังคมตามมาตรฐาน
ที่กำ หนด สามารถที่จะยื่นเรื่องขอจดทะเบียนรับรอง
เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ในต่างประเทศได้ ราย
ละเอียดขั้นตอนต่าง ๆ สามารถติดต่อได้ที่ สำ นักงาน
คณะกรรมการสง่เสรมิการจดัสวสัดกิารสงัคมแหง่ชาต ิ
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เมื่อได้รับการรับรอง
เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ตามกฎหมายว่าด้วย

การส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแล้ว จะมีสิทธิขอ
ทุนสนับสนุนการดำ เนินงานเพื่อสวัสดิการสังคมจาก
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม

คนไทยในตา่งประเทศนัน้หลากหลาย และใชว่า่จะสามคัคี
กันทั้งหมด

จากประสบการณท่ี์เคยปฏบิตังิานในตา่งประเทศ ทำ ให้
มโีอกาสได้สมัผัส และทำ งานกบัคนไทยในประเทศเหลา่นัน้ 
คุณพุฒิพัฒน์ พบว่า คนไทยในต่างประเทศนั้นมีหลาก
หลาย มีทะเลาะเบาะแว้ง อิจฉาริษยา แกล้งกันเอง เช่น
คนไทยในญี่ปุ่นที่พำ นักอยู่อย่างผิดกฎหมาย ขยันขัน
แข็ง ทำ งานเก็บเงินเก็บทองได้มากมาย เมื่อเพื่อนเห็น
ว่า ฐานะดีกว่า ก็ไปแจ้งตำ รวจตรวจคนเข้าเมืองมาจับ 
คนไทยบางส่วนไม่มีระเบียบวินัย เห็นแต่ประโยชน์ส่วน
ตนเป็นหลัก ไม่ได้สามัคคีกันเท่าไรนัก และไม่สามารถที่
จะรวมกลุ่มกันได้



สัมภาษณ์พิเศษ
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ในขณะเดียวกันคนไทยในต่างประเทศก็มีบางส่วน
ที่ทำ งานอาสาสมัคร โดยไม่ได้หวังอะไรตอบแทน เป็น
จิตอาสาอย่างแท้จริง ซึ่งอาจจะมีไม่มากนัก และคง
ปฏิเสธไม่ได้ว่า ในกลุ่มคนไทยในต่างประเทศก็มีกลุ่มท่ี
เรียกกันว่า “ทุจริตจิตอาสา” ที่ดูเหมือนจะทำ งานอาสา
สมัคร แต่อาจด้วยผลประโยชน์บางอย่าง
 

ดาบสองคมของการจดทะเบยีนรับรองเปน็องคก์ร
สาธารณประโยชน์ในต่างประเทศ

จากการที่คนไทยในต่างประเทศไม่มีวินัย เอาผล
ประโยชน์เป็นหลัก การที่มีการจดทะเบียนรับรองเป็น
องค์กรสาธารณประโยชน์ในต่างประเทศ อาจนำ ไปสู่
ความขดัแยง้ มอีงค์กรสาธารณประโยชนเ์กดิขึน้หลาก
หลายทัง้จำ นวน และการทำ งาน แตกกระจาย อาจกลาย
เป็นต่างกลุ่มต่างทำ ไปตามทิศทางของตน ไม่มีเอกภาพ
ของการทำ งาน และไม่สามารถประสานงานกันได้ และ
อาจไม่สามารถควบคุมได้

กองทนุส่งเสริมการจดัสวสัดกิารสงัคมน้ัน เป็นกอง
ทนุทีม่ใีหท้นุสนบัสนนุองคก์รสาธารณประโยชนท์ัง้หมด 
ทั้งในประเทศไทย และในต่างประเทศ กองทุนมีเงินทุน
ประมาณ 100 ล้านบาท องค์กรสาธารณประโยชน์
ในประเทศไทยเองก็มีเป็นจำ นวนมากกว่าพันองค์กร 
ทุนจากการกองทุนก็ต้องแบ่งกันไป เมื่อมีองค์กร
สาธารณประโยชนใ์นตา่งประเทศมากองคก์ร ความเปน็
ไปไดท่ี้บางองคก์รอาจจะไมไ่ดร้บัการสนบัสนุนเงนิทนุก็
จะเกิดขึ้น สิ่งที่จะตามมาคือความขัดแย้ง ทำ ไมกลุ่มนั้น
ได้ แต่กลุ่มเราไม่ได้

และจากการที่มี “ทุจริตจิตอาสา” ในหมู่อาสาสมัคร
ไทยในต่างประเทศ การทำ เรื่องขอจดทะเบียนรับรอง
เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ และการขอรับทุนฯ อาจ
เป็นช่องทางในการแสวงหาผลประโยชน์ก็เป็นได้ 
ปฏิรูปโครงสร้าง หนทางอีกยาวไกลในการทำ งานเพื่อ
คนไทยในต่างประเทศ

การทำ งานเกีย่วกบัคนไทยในต่างประเทศของกระทร
วงพม.นัน้ยงัไมเ่ปน็เอกภาพ เพราะมถีงึสามกรมทีท่ำ งาน
ไปตามภาระหน้าที่ จะทำ อย่างไรให้เกิดเอกภาพ แม้นว่า
ในขณะนีจ้ะมศีนูยส์ง่เสรมิและประสานการพฒันาสังคม
สำ หรบัคนไทยในตา่งประเทศ (ศส.ตปท.) ทีต่ัง้ขึน้เพ่ือให้
มบีทบาทในการบรณูาการงานตา่ง ๆ  ทีเ่กีย่วขอ้งกบัคน
ไทยในตา่งประเทศทีก่ระจดักระจายอยูใ่นหน่วยงานต่าง 
ๆ ในกระทรวงพม. แตก่เ็ปน็ศนูยใ์หมท่ีเ่พ่ิงตัง้เมือ่ไมน่าน
มานี ้ อาจเปน็ไดท้ีต่อ้งปรบัเปล่ียนแนวทางการทำ งานให้
เป็นเอกภาพ พูดเป็นเสียงเดียวกัน หรือควรที่จะมีการ
ปรับโครงสร้าง ให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับคน
ไทยในตา่งประเทศไปอยู่ในระดบักระทรวงไมใ่ชร่ะดบักรม

ในต่างประเทศควรที่จะดึงสถานเอกอัครราชทูตให้
เข้ามามีส่วนร่วม และมีบทบาทมากขึ้น การทำ งานควร
จะประสานและผ่านสถานเอกอัครราชทูตให้ได้รับรู้ และ

ทำ การตรวจสอบ เพราะในความเปน็จรงิแลว้หนา้ทีก่าร
ดูแลคนไทยในต่างประเทศเป็นของกระทรวงการต่าง
ประเทศ ของกรมการกงสุล พม.ควรที่จะมีบทบาทเป็น
เพียงตัวเสริม และสนับสนุนเมื่อทางกงสุลเรียกร้อง
การทำ งานในต่างประเทศ ต้องมีขอ้มูลทีช่ดัเจนเก่ียวกับ
คนไทย ใครเป็นใคร ใครคือ “ตัวจริง” คนไทยมีปัญหา 
มีความต้องการอะไร สิ่งเหล่านี้คงต้องประสานกับ
องค์กรที่ทำ งานที่นั่น หากค้นเจอก็คงจะทำ งานได้ การ
ทีจ่ะมีองคส์าธารณประโยชน์หลากหลายองคก์รอาจจะ
ไมจ่ำ เปน็ อาจจะดกีวา่หรอืไมท่ี่จะรวมกนัเปน็กลุม่เดยีว 
แล้วมีตัวแทน มีหัวหน้ากลุ่มจากหลากหลายพื้นที่

ปัญหาเร่ืองเงินทุนจากกองทุนส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคม ที่ไม่ได้มีมากมายนัก แค่จะแบ่งให้กับ
ทุกองค์กรฯในประเทศไทยยังอาจไม่พอเพียง คำ ถาม
ที่ต้องย้อนกลับไปก็คือ คนไทยในต่างประเทศต้องการ
เงินทุนสนับสนุนการทำ งานจริงหรือ อะไรเป็นสิ่งท่ีคน
ไทยในต่างประเทศต้องการกันแน่ เป็นไปได้หรือไม่ที่คน
ไทยในต่างประเทศไม่ได้ต้องการเงิน แต่ต้องการองค์
ความรู้ ต้องการความชัดเจนว่า ปัญหาหนึ่ง ๆ จะแก้
ได้อย่างไร ต้องการระบบการทำ งานที่ชัดเจน สิ่งนี้ต่าง
หากหรือไม่ที่จำ เป็นสำ หรับคนไทยในต่างประเทศ
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“เมื่อจะไม่ขออยู่ร่วมชายคาอีกต่อไป”
จะทำ อย่างไรดี จะจัดการอะไรได้ง่ายๆและ
ตกลงกนัเองจะไดไ้หมหนอ ... การจดทะเบยีน
สมรสอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ก็ย่อมมี
ผลบังคับใช้ตามกฎหมาย  เมื่อประสงค์จะ
แยกทางจากกันอย่างสิ้นเชิง ก็ต้องเป็นไป
ตามบทบญัญัตขิองกฎหมาย ประเดน็สำ คญั 
3 ประเด็น ก็จะถูกนำ มาพิจารณา คือ 1)
ทรพัยส์นิ 2)คา่เลีย้งดใูนชว่งแยกกนัอยูแ่ละ
หลงัหยา่ 3)การปรบัแบง่สวสัดกิารเงนิเลีย้ง
ชีพในวัยชรา จะมีการตกลงและพิจารณา
อย่างไรนั้น ยากหรือง่ายอย่างไร ต้องทำ 
อย่างไร นิตยสารดีจะนำ เสนอในฉบับที่ 22 

“ Mobbing”
ในช่วงท่ีผ่านมาจนบัดนี้ ไปไหนมาไหนก็ได้
ยินคำ ว่า Mobbing  จนติดหู  บางคนนำ 
คำ ว่า Mobbing ไปใช้จนติดปาก  เด็กๆไม่
เล่นด้วยกัน ผู้ปกครองก็คิดว่า “ลูกหนูถูก 
Mobbing”…แท้จริงแล้ว Mobbing เป็น
คำ ที่ใช้เพ่ือ In Trend  มันเป็นแค่กระแส 
หรือเป็นอะไรกันแน่  มีผลติดตามอย่างไร  
น่าติดตามอ่านกันในนิตยสารดีฉบับที่ 22

“Christmas”
เทศกาลแห่งครอบครัว
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