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พวกเราเดินเข้าไปทีละคนหลังจากยืนรอบนระเบียงทางเดินอยู่หลาย 

ชั่วโมง รู้สึกอยากจะนั่ง ห้องนั้นใหญ่ ผนังทาสีขาว ตรงกลางห้องมี 

โต๊ะไม้ยาวจัดเตรียมไว้เป็นโต๊ะอาหารสำาหรับพวกเรา    พวกเขาส่งสัญญาณ 

ให้พวกเรานั่ง

ฉันนั่งลงนิ�งไม่เปลี่ยนท่า มือทั้งสองข้างประสานกันไว้บนหน้าท้อง 

เบื้องหน้าฉันมีจานกระเบื้องสีขาววางอยู่  ฉันรู้สึกหิว

ผู้หญิงคนอื่นๆ ลงนั่งเรียบร้อยอย่างไร้สุ้มเสียง  พวกเรามีทั้งหมด 

สิบคน บ้างก็นั่งหลังตรงสำารวมกิริยา ผมเกล้ามุ่นไว้เป็นมวย บ้างก็มอง 

ไปรอบๆ        หญิงสาวคนท่ีน่ังตรงข้ามฉันแทะหนังตรงโคนเล็บและขบเค้ียว 

ด้วยฟันซี่หน้า  แก้มเธอเนียนบางจนเห็นเส้นเลือดฝอยเป็นรอยแดงๆ  

เธอหิว

ตอนน้ันเพิ�งสิบเอ็ดโมงเช้า       แต่พวกเราก็หวิกันเสียแลว้       ไม่ใช่เพราะ 

บรรยากาศชนบทหรือจากการเดินทางด้วยรถโดยสาร  ความว่างโหวงใน 

กระเพาะอาหารนั้นคือความกลัว พวกเราทั้งหิวและกลัวมาหลายปีแล้ว 

และเมื่อกลิ�นหอมของอาหารลอยข้้นมาแตะจมูก พวกเราก็พานใจเต้น 

ไม่เป็นสำ่า ในช่องปากหล่อชุ่มไปด้วยนำ้าลาย  ฉันมองหญิงสาวแก้มแดง  

เธอก็อยากอาหารเช่นเดียวกับฉัน

ถั่วแขกนั้นคลุกเคล้ามากับเนยละลาย  ฉันไม่ได้ลิ�มรสเนยตั้งแต่วัน 

แต่งงาน กลิ�นพริกหยวกย่างเตะจมูกฉัน ในจานของฉันมีอาหารเต็มอยู่ 
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จนล้น ฉันได้แต่จ้องมอง ในจานของหญิงสาวที่นั่งตรงข้ามฉันมีข้าวกับ 

ถั่วลันเตา

“กินได้” เสียงพวกเขาดังมาจากมุมหนึ่งของห้อง นำ้าเสียงไม่ถึงกับ 

เชื้อเชิญแต่ก็ไม่ถึงกับออกคำาสั่ง  พวกเขามองเห็นความอยากอาหารใน 

ดวงตาของพวกเรา  ปากเผยออ้า หายใจถี่  พวกเรารีรอ  ไม่มีใครอวยพร 

ขอให้เราเจริญอาหาร  ถ้าเช่นนั้น ฉันอาจลุกจากโต๊ะ กล่าวคำาขอบคุณ 

และจากไปได้  เมื่อเช้าแม่ไก่ใจดี  วันนี้ฉันกินไข่ฟองเดียวก็น่าจะพอ

ฉันนับจำานวนผู้ร่วมโต๊ะอาหารอีกครั้ง  เรามีด้วยกันทั้งหมดสิบคน  

ดังนั้นจ้งไม่ใช่พระกระยาหารคำ่ามื้อสุดท้าย

“กินสิ!” เสียงยำ้าเตือนของพวกเขาดังมาจากมุมห้องอีกครั้ง แต่ฉัน 

ลงมือดูดกินถั่วแขกไปก่อนหน้าแล้ว และรู้สึกได้ถึงเลือดที่สูบฉีดไปจน 

ถึงรากผม  ไล่ลงไปจรดปลายนิ�วเท้า รู้สึกได้ว่าหัวใจเต้นช้าลง พระองค์์

ทรงเตรียมอาหารอะไรไว้้ให้ข้้าพเจ้้า  พริกหยวกพวกนี้่หวานเหลือเกิน 

เตรียมอาหารอะไรไว้้ให้ข้้าพเจ้้า บนโต๊ะไม้ที่ไม่มีแม้กระทั่งผ้าปูโต๊ะ มี 

เครื่องกระเบื้องจากเมืองอาเคิน และผู้หญิงสิบคน ซึ่งหากพวกเราสวม 

ผ้าคลุมผม คงละม้ายคล้ายแม่ชี  โรงอาหารของแม่ชีผู้ถือศีลปิดวาจา

ในตอนแรกเราตักอาหารเข้าปากคำาเล็กๆ  ราวกับไม่ได้ถูกบังคับ 

ให้กินเข้าไปทั้งหมด ราวกับว่าเราจะไม่กินก็ได้ อาหารพวกนี้ อาหารมื้อ 

กลางวันนี้ไม่ได้เตรียมมาให้เรา แต่บังเอิญเราได้กิน บังเอิญได้รับเกียรติ 

ให้กินอาหารของเขา  ต่อมาอาหารไหลลงหลอดอาหารไปยังความว่างโหวง 

ในกระเพาะ  แต่ยิ�งมีอาหาร ความว่างโหวงนั้นก็ยิ�งขยายกว้างออก และ 

พวกเราก็ยิ�งกำาส้อมแน่นข้้น  ขนมสตรูเดิลแอปเปิ�ลอร่อยเสียจนจู่ๆ ฉันก็ 

นำ้าตาซึม  อร่อยเสียจนฉันตักเข้าปากคำาใหญ่ข้้นเรื่อยๆ  ตะกรุมตะกราม 

กินจนต้องแหงนหน้าไปด้านหลังและหยุดพักหายใจต่อหน้าศัตรู

แม่บอกว่า เวลากินอาหารเราต่อสู้กับความตาย  แม่พูดก่อนฮิิตเลอร์ 

ตอนนั้นฉันไปโรงเรียนประถมบนถนนบราวน์ชไตน์สตราเซอ เลขที่สิบ 
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ในกรุงเบอร์ลิน  ฮิิตเลอร์เป็นใครยังไม่ปรากฏ  แม่ผูกคอซองบนชุดคลุม 

นักเรียนให้ฉันแล้วย่ืนเป้ให้พร้อมกับเตือนว่า เวลากินอาหารระวังจะติดคอ 

เมื่ออยู่บ้าน ฉันติดนิสัยช่างพูด มีอาหารเต็มปากก็ยังพูด “พูดมาก 

เหลือเกิน” แม่บอก  แล้วอาหารก็ติดคอฉันจริงๆ เพราะขำานำ้าเสียงวิตก 

กังวลจนเกินเหตุนั้น  วิธีการอบรมสั่งสอนของแม่ยึดการขู่ว่าจะสูญพันธุ์ 

เป็นหลัก ประหนึ่งว่าทุกการกระทำาเพื่อเอาชีวิตรอดเสี่ยงต่อการถึงแก่ 

จุดจบ การมีชีวิตอยู่นั้นอันตราย โลกทั้งโลกเป็นกับดัก

เมื่อกินอาหารเสร็จ ทหารหน่วยเอสเอส*สองคนเดินเข้ามา ผู้หญิง 

ที่อยู่ข้างซ้ายของฉันลุกข้้น

“นั่งลง! นั่งลงที่เดิม!”

ผู้หญิงคนนั้นตัวทรุดฮิวบลงทั้งๆ ที่พวกเขาไม่ได้ผลัก  ผมเปียข้าง 

หนึ่งที่มุ่นม้วนไว้หลุดออกจากที่เสียบผมแล้วแกว่งไปมา

“พวกเธอไม่ได้รับอนุญาตให้ลุกไปไหน  จงนั่งอยู่ที่โต๊ะจนกว่าจะมี 

คำาส่ังใหม่  อย่าเสียงดัง  ถ้าอาหารถูกวางยา พิษจะเข้าสู่กระแสเลือดอย่าง 

รวดเร็ว” ทหารหน่วยเอสเอสพินิจพิจารณาพวกเราทีละคนๆ เพื่อตรวจ 

ปฏิกิริยา  พวกเรานิ�งเงียบแทบไม่หายใจ  จากน้ันเขาหันกลับไปทางผู้หญิง 

คนที่ลุกข้้นเมื่อครู่ เธอสวมชุดพื้นเมืองเยอรมันเดิร์นเดิล เธอคงลุกข้้น 

เพื่อแสดงความเคารพกระมัง “ใจเย็นๆ แค่ชั่วโมงเดียวเท่านั้น” เขาบอก 

“อีกหนึ่งชั่วโมง พวกเธอก็จะเป็นอิสระ”

“หรือไม่ก็ตาย” ทหารเอสเอสอีกคนออกความเห็น

ฉันรู้สึกได้ถึงผนังทรวงอกท่ีบีบรัด  หญิงสาวแก้มแดงซบหน้าลงกับ 

ฝ่ามือ กลั้นสะอื้น “หยุดได้แล้ว” ผู้หญิงผมสีนำ้าตาลเข้มคนข้างๆ เธอส่ง 

เสียงตวาด แต่ในเวลาน้ันผู้หญิงคนอ่ืนๆ ก็ร้องไห้เช่นเดียวกัน หล่ังนำา้ตา 

เหมือนจระเข้กินอิ�ม  อาจเป็นผลจากการย่อยอาหารก็ได้

*    Schutzstaffel (ชุทซ์ชตัฟเฟิล) หรือรู้จักกันในช่ือ หน่วยเอสเอส (SS) เป็นองค์กร 

ก่ึงทหาร สังกัดพรรคนาซี มีภารกิจหลักคือรักษาความปลอดภัยให้ฮิิตเลอร์ และเกี่ยวข้อง 

โดยตรงกับการฆ่่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิว (The Holocaust)  
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“ขอถามหน่อยนะคะว่าคุณชื่ออะไร” ฉันถามเธอเบาๆ  หญิงสาว 

แก้มแดงไม่เข้าใจว่าฉันพูดกับเธอ  ฉันเอื้อมไปแตะข้อมือเธอ  เธอสะดุ้ง  

มองฉันหน้าเหลอ เส้นเลือดฝอยแตกหมดทุกเส้น “เธอช่ืออะไรจ๊ะ” ฉัน 

ถามซำ้า หญิงสาวเงยหน้ามองไปทางมุมห้องด้วยไม่รู้ว่าได้รับอนุญาตให้ 

พูดหรือไม่  ทหารยามกำาลังเผลอ  จวนเที่ยงวันแล้ว พวกเขาคงรู้สึกหิว 

ข้้นมาบ้างเหมือนกัน  คงไม่ใส่ใจเธอแล้ว  หญิงสาวจ้งพูดเบาๆ ว่า “เลนี 

เลนี วินเทอร์”  ฟังดูราวกับเป็นคำาถาม แต่นั่นคือชื่อของเธอ  “เลนี  ฉัน 

ชื่อโรซา” ฉันบอกเธอ “อีกประเดี�ยวก็ได้กลับบ้านนะ”

เลนียังเป็นสาวรุ่น เห็นได้จากข้อนิ�วอวบอิ�มของเธอ  เธอมีใบหน้า 

แบบหญิงสาวที่ยังไม่เคยถูกชายใดสัมผัสในยุ้งฉาง  แม้กระทั่งในยาม 

เหนื่อยล้าหลังเสร็จสิ�นการเก็บเกี่ยวพืชผล

ในปี 1938 หลังจากฟรันทซ์ น้องชายของฉันออกเดินทางไปแล้ว  

เกรกอร์พาฉันมาที่หมู่บ้านโกรส-พาร์ทช์์แห่งนี้เพื่อทำาความรู้จักกับ 

พ่อแม่ของเขา  “พ่อกับแม่จะต้องหลงรักคุณ” เขาบอกฉันด้วยความภูมิใจ 

ในเลขานุการชาวเบอร์ลินที่เขาพิชิตใจได้ และกลายมาเป็นคู่รักของ 

เจ้านายเหมือนในภาพยนตร์

การเดินทางไปยุโรปตะวันออกด้วยรถพ่วงข้างรถจักรยานยนต์เป็น 

ช่วงเวลาท่ีมีความสุข  เราม่�งสู่่�ตะวั้นออก เน้ือเพลงดังจากลำาโพง ไม่เฉพาะ 

วันที่ 20 เมษายนเท่านั้น  ทุกวันเป็นวันคล้ายวันเกิดของฮิิตเลอร์

ฉ ันลงเร ือข ้ามฟากและออกเดินทางกับผู ้ชายเป็นครั ้งแรก 

แฮิร์ทาให้ฉันพักในห้องนอนของลูกชาย และให้เขาย้ายไปนอนห้องใต้ 

หลังคา พอพ่อแม่เขาเข้านอนแล้ว เกรกอร์เปิดประตูแล้วสอดตัวเข้ามา 

นอนใต้ผ้าห่มผืนเดียวกันกับฉัน

“ไม่เอา” ฉันกระซิบ “ที่นี่ไม่ได้”

“งั้นไปในยุ้งฉางนะ” 

ฉันตาพร่ามัว “ไม่ได้หรอก  ถ้าเกิดแม่คุณรู้ข้้นมาล่ะ”
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เรายังไม่เคยร่วมรักกัน  ฉันยังไม่เคยร่วมรักกับใครเลย

เกรกอร์ค่อยๆ ลูบไล้ริมฝีปากฉัน  เขาวาดขอบนอกแล้วใช้ปลายนิ�ว 

กดแรงข้้นเรื่อยๆ จนถึงฟัน  เขาดันปากฉันให้เผยอแล้วสอดนิ�วเข้าไป 

สองนิ�ว ฉันรู้สึกได้ว่านิ�วที่อยู่บนลิ�นฉันนั้นแห้ง ฉันจะงับปากแล้วกัดเขา 

ก็ได้  เกรกอร์คงคิดไม่ถึงเสียด้วยซำ้า เขาไว้ใจฉันเสมอ

คืนนั้นฉันอดใจไม่ไหว แอบข้้นไปห้องใต้หลังคาและเป็นคนเปิด 

ประตูเข้าไปเอง  เกรกอร์หลับอยู่  ฉันเผยอริมฝีปากเข้าใกล้ๆ ริมฝีปาก 

ของเขา เพ่ือให้ลมหายใจของเราผสมผสานกัน เขารู้สึกตัวต่ืน “อยากรู้ว่า 

เวลาผมหลับ กลิ�นเป็นยังไงเหรอ” เขายิ�มให้ฉัน  ฉันดันนิ�วเข้าไปใน 

ปากเขา หนึ่งนิ�ว สองนิ�ว และสามนิ�ว  ฉันรู้สึกได้ว่าปากเขาอ้ากว้างข้้น 

นำา้ลายเปียกนิ�วฉัน  น่ีคือความรัก  ความรักคือปากท่ีไม่กัด  หรือคือโอกาส 

ที่จะกัดอย่างไม่ทันตั้งตัว เหมือนสุนัขดื้อกับเจ้าของ

ระหว่างทางขากลับ  ตอนที่เขากำาต้นคอฉัน ฉันสวมสร้อยหินสีแดง 

ไม่ได้เกิดข้้นในยุ้งฉางที่บ้านพ่อแม่เขา แต่เป็นในห้องเคบินไร้หน้าต่าง

“ฉันต้องออกไปข้างนอก” เลนีพึมพำา  มีแต่ฉันที่ได้ยิน

ผู้หญิงคนข้างๆ เธอแก้มตอบ  ผมสีนำ้าตาลเข้มเป็นเงางาม สายตา 

ดุดัน

“ชู่วว” ฉันลูบข้อมือของเลนี  คราวนี้เธอไม่สะดุ้ง 

“อีกแค่ยี่สิบนาที เดี�ยวก็เสร็จแล้ว”

“ฉันต้องออกไปข้างนอก” เธอยำ้าคำาเดิม

ผู้หญิงผมสีนำ้าตาลเข้มมองเธอตาขวาง “จะไม่ยอมอยู่เงียบจริงๆ 

ใช่มั้ย ฮิึ” เธอกระชากแขนเลนี

“นี่เธอทำาอะไรของเธอ” ฉันพูดเสียงดังจนเกือบเหมือนตะโกน

ทหารหน่วยเอสเอสหันมาทางฉัน “เกิดอะไรข้้น”

ผู้หญิงทุกคนหันมามองฉันเป็นตาเดียว

“ได้โปรด” เลนีพูด



16 โรแซลลา โปสโตรีโน

ทหารหน่วยเอสเอสคนหน่ึงมายืนตรงหน้าฉัน  เขาขยุ้มแขนข้างหน่ึง 

ของเลนี แล้วพูดอะไรบางอย่างใส่หูเธอ ซึ่งฉันไม่ได้ยิน แต่มันทำาให้ 

ใบหน้าเธอเหยเก

“เธอไม่สบายหรือ” ทหารยามอีกคนหนึ่งถาม

ผู้หญิงคนท่ีใส่ชุดพ้ืนเมืองเยอรมันลุกพรวดข้้นยืนอีกคร้ัง “ยาพิษ!”

ผู้หญิงคนอื่นๆ ก็ลุกข้้น ในขณะที่เลนีทำาท่าพะอืดพะอม  ทหาร 

หน่วยเอสเอสหลบได้ทันพอดี  เลนีอาเจียนลงบนพื้น

ทหารยามรีบออกจากห้องไปเรียกพ่อครัวมาสอบสวน  ท่านผู้นำา*

เข้าใจถูกต้องแล้ว  พวกฝ่ายอังกฤษต้องการวางยาเขา  พวกผู้หญิงโผเข้า 

กอดกัน  บ้างก็ร้องไห้ซบกับผนัง  ผู้หญิงผมสีนำ้าตาลเอามือเท้าสะโพก 

เดินวนไปวนมา  ทำาเสียงแปลกๆ จากจมูก  ฉันเขยิบเข้าไปใกล้ๆ เลนี 

ประคองหน้าผากของเธอไว้

ผู้หญิงทุกคนกุมท้องของตน ไม่ใช่เพราะความเจ็บปวด  แต่เพราะ 

พวกเธอกินเข้าไปจนอิ�มแปล้และไม่คุ้นเคยกับความรู้สึกนี้

พวกเราถูกกักตัวไว้ที่นั่นนานกว่าหนึ่งชั่วโมง  พื้นห้องได้รับการทำา 

ความสะอาดด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์และผ้าชุบนำ้า  เหลือเพียงกลิ�น 

เหม็นเปรี้ยว  เลนีไม่ตาย เธอหยุดตัวสั่น  ต่อมาเธอหลับไป  ฉันกุมมือ 

ข้างหน่ึงของเธอไว้  แก้มเธอแนบแขน ซ่ึงทาบวางลงบนโต๊ะ ดูเหมือนเด็ก 

ฉันรู้สึกว่าท้องเกร็งและปั่่นป่วน แต่ฉันเหนื่อยเกินกว่าจะกระวนกระวาย 

เกรกอร์สมัครเป็นทหาร

เขาไม่ใช่นาซี  พวกเราไม่เคยเป็นนาซีเลย  ตอนเด็กๆ ฉันไม่อยาก 

เข้าร่วมสันนิบาตยุวชนสตรีเยอรมัน  ฉันไม่ชอบผ้าพันคอสีดำาที่สอดใต้ 

คอปกเสื้อเชิ�ตสีขาว  ฉันไม่เคยเป็นชาวเยอรมันที่ดี

*    แปลจากคำาภาษาเยอรมัน Führer (ฟือเรอร์) มีความหมายว่า หัวหน้า หรือ ผู้นำา 

เป็นตำาแหน่งทางการเมืองที่นาซีเยอรมันใช้เรียกผู้นำาเผด็จการ อดอล์ฟ ฮิิตเลอร์



17 หญิิงสาวผู้้�ชิิมอาหารให�ฮิิตเลอร์

เม่ือระยะเวลายอ่ยอาหารอันหมน่มวัและเนิ�นนานบอกใหรู้้ว่าสิ�นสุด 

สัญญาณอันตราย ทหารยามก็มาปลุกเลนีและให้พวกเราเข้าแถวไปข้้น 

รถโดยสาร ซ่ึงจะพาพวกเรากลับบ้าน  ท้องฉันหายป่ั่นป่วนแล้ว  มันปล่อย 

ให้พ้ืนท่ีถูกครอบครอง  ร่างกายของฉันดูดซึมอาหารของท่านผู้นำา  อาหาร 

ของท่านผู้นำาไหลเวียนอยู่ในเลือดของฉัน  ฮิิตเลอร์รอดชีวิต  ฉันรู้สึกหิว 

ข้้นมาอีกครั้ง 



327

หมายเหตุและคำำาขอบคำุณของผู้้�เขียน

 

 

ในเดือนกันยายน 2014 ฉันได้อ่านข่าวสั้นในหนังสือพิมพ์อิตาลี 

เก่ียวกับมาร์กอท เวิล์ค ผู้ชิมอาหารคนสุดท้ายของฮิิตเลอร์ท่ียังมีชีวิตอยู่ 

เวิล์คปิดปากเงียบเกี่ยวกับประสบการณ์ของเธอมาโดยตลอด แต่เมื่อ 

เธออายุครบ 96 ปี เธอได้ตัดสินใจเปิดเผยเรื่องนี้ออกสู่สาธารณชน 

ฉันเกิดความปรารถนาข้้นทันทีที่จะศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับตัวเธอและ 

ประสบการณ์ของเธอ   เมื่อฉันเสาะหาที่อยู่ของเธอที่กรุงเบอร์ลินจนพบ 

ในไม่กี่เดือนถัดมา ด้วยตั้งใจจะส่งจดหมายไปหาเธอเพื่อขอพบ ฉันก็ได้ 

ทราบว่าเธอเพิ�งเสียชีวิตไปไม่นาน  ฉันไม่มีโอกาสได้พูดคุยกับเธอหรือ 

บอกเล่าเร่ืองราวของเธอ  แต่ฉันสามารถลองค้นหาว่าทำาไมมันถึงกระทบ 

จิตใจฉันมากเพียงนี้  ดังนั้น ฉันจ้งเขียนนวนิยายเล่มนี้ 

 

เกร็ดประวัติเก่ียวกับฮิิตเลอร์ในโรงเรียนซ่ึงเล่าไว้ในบทท่ี 26 มาจาก 

หนังสือ He Was My Chief. The Memoirs of Adolf Hitler’s Secre- 

tary เขียนโดย Christa Schroeder (ตีพิมพ์โดย Frontline Books, 

Barnsley 2009) ประโยคด้ังเดิมท่ีเขียนอยู่ในสมุดบันทึกคือ “Hitler ist 

ein Boesewicht, er spiegelt mit dem Sonnenlicht” (ฮิิตเลอร์ 

นิสัยไม่ดี เล่นสะท้อนแสงอาทิตย์) แต่แทนที่ฉันจะแปลตรงตัว  ฉันได้คิด 

ประโยคที่คล้ายคลึงกันข้้นมาคือ “ฮิิตเลอร์ชอบกลั่นแกล้ง เล่นกระจก 

สะท้อนแสงแยงตาครู”  เพื่อให้มันคล้องจองกัน

 

ฉันขอขอบคุณ Tommaso Speccher สำาหรับการตรวจทานข้อ 

เท็จจริงทางประวัติศาสตร์ 
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ฉันขอขอบคุณ Santoriello, Mimmo Summa, Francesco D’Am-

mando และ Benedetto Farina สำาหรับคำาปร้กษาด้านศัพท์เฉพาะทาง 

  

หากไม่มีความช่วยเหลือของ Vicki Satlow นวนิยายเล่มน้ีคงไม่มี 

วันเกิดข้้น  นี่จ้งเป็นเหตุผลว่าทำาไมฉันถึงอุทิศหนังสือเล่มนี้ให้เธอ และ 

แด่ Dorle Blunck และ Simona Nasi ที่ได้ช่วยเหลือฉันมาตั้งแต่ต้น   

ท้ายสุดน้ี ฉันขออุทิศนวนิยายเล่มน้ีแด่ Severino Cesari ผู้อ่านทุกอย่าง 

ที่ฉันเขียน  แต่ครั้งนี้เขาไม่ทันได้อ่าน 

 

 

 

 

 

 



คำำาขอบคำุณจากผู้้�แปล
 

หญิงสู่าว้ผู้่้ชิมอาหารให้ฮิตเลอร์ จะไม่สามารถสำาเร็จลุล่วงได้เลย 

หากผู้แปลไม่ได้รับโอกาสจากคุณนันธวรรณ์ ชาญประเสริฐ และคุณพจน์ 

หาญพล บรรณาธิการท่ีปร้กษาท่ีกรุณาให้คำาแนะนำา แลกเปล่ียนความคิด 

เห็น และให้ความช่วยเหลืออันมีค่าและเป็นประโยชน์อย่างยิ�งในการแปล 

ผลงานเล่มแรก  ผู้แปลขอขอบพระคุณทั้งสองท่านจากใจจริง และขอให้ 

ท้ังสองท่านกรุณาให้คำาช้ีแนะในผลงานเล่มต่อๆ ไป เพ่ือผู้แปลจะสามารถ 

พัฒ่นาทักษะและความเชี่ยวชาญด้านการแปลให้ดียิ�งข้้น

ผู้แปลขอขอบคุณ คุณสุริยะ ผ่องพันธุ์งาม และคุณพิริยาภรณ์  

โอเลนดอร์ฟ ที่ได้เต็มใจให้ความช่วยเหลือด้านคำาแปลและคำาอ่านภาษา 

เยอรมันแก่ผู้แปลมาโดยตลอด  

Ringrazio Adelmo Miglioli per le consulenze linguistiche e 
per il supporto morale durante questi mesi di lavoro notturno. La 
tua disponibilità e la tua comprensione mi hanno aiutato a por-
tare a termine con serenità questo lavoro. Non è stato per nulla 
facile ma ce l’abbiamo fatta! 

สุดท้ายนี้ ผู้แปลขอขอบคุณสมาชิกในครอบครัวทุกคนและเพื่อนๆ 

สำาหรับกำาลังใจและการสนับสนุนที่ดีเสมอมา ขอกราบขอบพระคุณครู 

อาจารย์ทุกท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ ให้แก่ผู้แปล และขอ 

ขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับหนังสือเล่มนี้ทุกฝ่ายและทุกท่าน หาก 

มีข้อผิดพลาดหรือคำาแนะนำาประการใดเกี่ยวกับการแปล ผู้แปลยินดี 

น้อมรับคำาแนะนำาหรือคำาติชมจากผู้อ่านเพ่ือนำามาปรับปรุงพัฒ่นาตนเองค่ะ

ขอบคุณค่ะ   

สิรีธร  ถาวรปิยกุล 
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เก่�ยวกับผู้้�แปล

สิรีีธรี ถาวรีปิยกุล เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2532 ท่ีกรุงเทพมหานคร 

อายุสิบหกปีได้สอบเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน AFS และได้ 

เดินทางไปศึกษาระดับชั้นมัธยมปลายที่โรงเรียนสายภาษา Istituto Ma-

gistrale Regina Magherita  ที่เมือง Anagni  เป็นระยะเวลา 1 ปี  เมื่อ 

กลับมายังประเทศไทยได้ศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่โรงเรียน 

เตรียมอุดมศึกษาพัฒ่นาการ สายศิลป์ภาษาฝรั่งเศสและสอบแอดมิชชัน 

เข้าศึกษาระดับปริญญาตรีที่คณะอักษรศาสตร์ เอกวิชาภาษาอิตาเลียน  

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จบการศึกษาจากคณะอักษรศาสตร์ด้วยเกยีรต-ิ 

นิยมอันดับ 2 และได้รับรางวัลสุภาส จันทรโบส ด้วยคะแนนรวมสูงสุด 

ในวิชาภาษาอิตาเลียน

หลังจากเก็บเกีย่วประสบการณ์การทำางานเป็นระยะเวลา 4 ปี ได้ย่ืน 

สมัครทนุศึกษาต่อระดับปริญญาโท โครงการ Erasmus Mundus Cross-

ways in Cultural Narratives และได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ได้รับทนุการ 

ศึกษาเต็มจำานวนจากสหภาพยโุรปตลอดระยะเวลาการศึกษา 2 ปี โดยได้ 

ไปศึกษาท่ี University of St. Andrews (Scotland) Università degli 

Studi di Bergamo (Italy) และ Universidade de Santiago de Com-

postela (Spain)  

ปั่จจุบัน ทำางานเป็นล่ามและนักแปลอยู่ที่กรุงโรม อิตาลี


