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EINLEITUNG

V

iele Farangs (Westler), die Thailand besuchen,
finden, dass sich die Kommunikation mit dem
anderen Geschlecht alles andere als einfach gestaltet.
Während sich die meisten von ihnen mit den
für Touristen notwendigsten Redewendungen
begnügen und sich in ihrer Verzweiflung
ansonsten mit Zeichensprache durchschlagen,
wird sich früher oder später sowohl das Bedürfnis
als auch die Notwendigkeit ergeben, diese
bezaubernden Mädchen besser zu verstehen – und
von ihnen verstanden zu werden.
Obwohl diese reizenden Mädchen den gleichen
Wunsch verspüren, sind die Unterschiede
zwischen den beiden Kulturen leider so groß,
dass sich folgenschwere Missverständnisse selbst
im Falle des Vorhandensein eines gemeinsamen
englischen Grundvokabulars ergeben können und
dies in der Regel auch tun.
Dieses Buch bietet romantischen ThailandEinsteigern schnelle und leicht zu lesende
Erklärungen Dutzender von Barmädchen und
Farangs im täglichen Umgang miteinander immer
wieder benutzter Redewendungen, deren besseres
Verständnis für einen reibungsloseren Verlauf
Ihrer Liebesaffäre sorgen wird.
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คำ�นำ�
ฝรั่ง (ชาวตะวันตก) จำ�นวนมากที่มาเมืองไทย
แล้วพบว่าเป็นการไม่ง่ายเลยในการที่จะสื่อสารกับ
เพศตรงข้าม
ในขณะที่พวกเขาส่วนใหญ่มักจะใช้วลีของนัก
ท่องเที่ยวบางคำ�และลงเอยด้วยการต้องใช้ภาษามือ
ในที่สุดพวกเขาก็ต้องการที่จะเข้าใจถึงสาวงามเหล่า
นี้มากขึ้น – และเพื่อให้พวกหล่อนได้เข้าใจพวกเขา
ดีขึ้นด้วย
ถึงแม้วา่ สาวสวยเหล่านีจ้ ะรูส้ กึ ว่ามีความต้องการที่
เหมือนกัน อนิจจา ความแตกต่างด้านวัฒนธรรมของ
ทั้งสองฝ่ายก็มีมากมายเหลือเกิน แม้ว่าพวกเขาจะใช้
ศัพท์ภาษาไทย - อังกฤษพื้น ๆ ได้ก็ตาม แต่ปัญหา
ความเข้าใจผิดกันก็ปรากฏขึ้นเสมอ
หนังสือเล่มนี้จึงได้จัดทำ�เรียบเรียงคำ�พูดภาษารัก
ที่ใช้ได้อย่างรวดเร็วและคำ�แปลที่ง่ายต่อการอ่านไว้
มากมายพร้อมคำ�วลีต่าง ๆ ที่ใช้ได้กับผู้เหญิงบาร์และ
ชาวฝรั่ง ซึ่งความเข้าใจที่ชัดเจนและง่ายนี้จะทำ�ให้
ความรักของคุณเป็นไปได้อย่างราบรื่น
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TEIL 1
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ภาคที่ 1

11

Thai Liebesgeflüster

1.

Was deine thailändische Schönheit meint,
wenn sie sagt:

„Hallo, sexy Mann.“
Lächerlich, nicht wahr? Sie weiß, dass es nicht
wahr ist! Auch du selbst weißt, dass es nicht wahr
ist. Okay, du bist vielleicht sexy, aber doch nicht
so sexy. Und trotzdem ist es nicht nur eine von
ihnen, die das zu dir sagt, sondern alle sagen es.
Manchmal fühlt man sich als passiere man
das Ausstellungsgelände eines aggressiven
Gebrauchtwagenhändlers. „Hey, Mister, wollen Sie
nicht einen tollen Gebrauchtwagen kaufen?“ Oder ein
schlecht laufendes Restaurant zuhause: „Wir haben
heute Abend ein Sonderangebot – Reis gratis!“
Warum versuchen diese Schätzchen nicht
einmal etwas anderes? Oder sagen einfach gar
nichts? Können sie nicht sehen, dass du ein
intelligenter Mensch bist und ihr dummer Spruch
bei dir niemals funktionieren wird?
Und dennoch, so unwahrscheinlich dies
klingen mag, funktioniert es doch, oder etwa
nicht? Es ist verführerisch, so wie ein LotterielosVerkäufer, der sagt: „Sie könnten der Gewinner
sein“, egal wie viele Lose du schon gekauft und
nie etwas gewonnen hast.
„Sexy Mann.“ Deine Gedanken beginnen zu
12
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มีความหมายอย่างไรถ้าสาวสวยคนไทยของคุณ
พูดว่า:

“สวัสดีค่ะ พ่อหนุ่มเซ็กซี่“
น่าขัน ใช่ไหม? เขารู้ ๆ อยู่ว่ามันไม่จริง! แม้ว่าคุณ
จะรู้ว่ามันไม่จริง โอเค จริงอยู่ที่คุณเซ็กซี่ แต่ก็ไม่ถึง
ขนาดนัน้ และมันก็ไม่ใช่แค่คณ
ุ เธอคนนัน้ เท่านัน้ ทีพ่ ดู
อย่างนี้ แต่ทุกคนก็ทักแบบนี้
เหมือนกับบางครั้งที่เราเดินผ่านร้านขายรถเก่าที่
มีคนขายที่ก้าวร้าวคนหนึ่งพูดขึ้นว่า “นี่นาย ต้องการ
ซื้อรถเจ๋ง ๆ ที่ใช้แล้วสักคันไหมครับ?“ หรือร้านขาย
อาหารที่กำ�ลังจะเร่งเก็บร้านเพื่อกลับบ้านพูดขึ้นว่า
“คืนนี้ที่นี่มีของราคาถูกครับ – ให้กินข้าวฟรี!“
ทำ�ไมสาวขวัญใจเหล่านี้ไม่ลองสิ่งที่แตกต่างบ้าง
ล่ะ? หรือจะไม่พูดอะไรเลยหรือ? พวกหล่อนไม่เห็น
หรือว่าคุณเป็นคนทีฉ่ ลาด และระดับเสียงทีเ่ ซ่อซ่าของ
พวกหล่อนจะใช้การไม่ได้กับคุณหรือ?
และเหนือความได้เปรียบทั้งหมด มันใช้การได้
ใช่ไหม? มันเป็นสิ่งล่อใจอย่างเช่นคนขายล๊อตเตอรี่
พูดว่า “คุณต้องถูกแน่ ๆ“ ซึง่ ไม่วา่ คุณจะซือ้ กีใ่ บก็ตาม
ไม่เคยถูกเลย
“พ่อหนุ่มเซ็กซี่“ สมองคุณจะเริ่มแล่นเร็วเมื่อคุณ
13
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rasen, sobald du die Worte hörst, auch wenn du
weißt, dass sie zu schön sind, um wahr zu sein. Du
verfällst in einen Traumzustand, denn die Worte
beschwören quälende Bilder herauf, so lebendig
wie eine Szene in einem Sexfilm.
Es spielt keine Rolle, dass es sich dabei nur um
eine Anmache handelt, denn die wahre Botschaft
liegt subtil in den Worten verborgen: Wenn dieses
hübsche junge Ding Willens ist, so viel Energie
darin zu investieren, meine Aufmerksamkeit zu
erlangen, mein Gott, welche Absichten mag sie
dann sonst noch haben?
Die Gedanken geraten buchstäblich durcheinander.
Und auch die Knie fühlen sich ein wenig weich an.
Beim letzten Mal, wo du zuhause an einem solch
attraktiven Mädchen vorbeigegangen bist, hat sie
wahrscheinlich die Augen verdreht oder einfach
in eine andere Richtung geschaut. Jetzt wirft diese
bezaubernde Person dir fast ihren Schlüpfer hinterher,
um dich auf sie aufmerksam zu machen. Ja, es ist das,
was Rockstars die ganze Zeit über ertragen müssen!
Bilder von hemmungsloser Action verdrängen
deine übliche Besonnenheit.
Diese Bilder werden sich mit Sicherheit als
bloße Einbildung erweisen, sobald der Kick
des Neuen schwindet – zusammen mit deinem
Geld. Aber ebenso wie die Vorfreude während
der Fahrt nach oben die Hälfte des Spaßes
einer Achterbahnfahrt ausmacht, kann eine
Unterhaltung mit dieser Schönheit, nur um
herauszufinden, wie weit sie damit, dich „sexy“
zu nennen, gehen wird, ein atemberaubendes
Abenteuer sein.
14
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ได้ยนิ คำ�นี้ ถึงแม้คณ
ุ รูอ้ ยูว่ า่ มันเกินความเป็นจริง ความ
ฝันเริ่มบังเกิดขึ้น เพราะคำ�เหล่านี้จะยั่วให้คุณคิดใน
ใจถึงภาพที่ยั่วยวน และให้คุณได้เห็นในภาพยนตร์
เซ็กส์ได้อย่างแจ่มชัด
ถึงแม้วา่ เป็นการหยอกเล่นก็ไม่เป็นไร เพราะความ
จริงได้อยูใ่ นข้อความย่อยเหล่านีแ้ ล้ว หากสาวสวยคน
นีต้ งั้ ใจจะพูดเพือ่ ดึงดูดความสนใจของผม โอ้พระเจ้า
หล่อนกำ�ลังจะทำ�อะไรกันนี่?
เริ่มลังเลใจ ซึ่งโดยแท้จริงแล้วเขาก็เริ่มเข่าอ่อน
เช่นกัน
ครั้งสุดท้ายที่คุณผ่านสาวสวยคนหนึ่งเมื่อตอน
เดินกลับบ้านเหมือนกับว่าหล่อนไม่ได้สนใจมองคุณ
บางทีเป็นเพราะหล่อนจะง่วงนอนก็ได้ แต่คราวนี้
สาวสวยคนนี้กำ�ลังจะทำ�ทุกอย่างโดยการขว้างชุดชั้น
ในของหล่อนใส่คุณเพื่อให้คุณสนใจหล่อน ใช่แล้ว
นี่เป็นสิ่งที่พระเอกหนังมักจะได้รับตลอดกาล!
ภาพของการหลอกลวงทางเพศทีป่ รากฏได้เกิดขึน้
ในหัวคุณทันที
ภาพเหล่านี้เป็นสิ่งพิสูจน์ที่เชื่อถือได้ว่าเป็นความ
เพ้อฝันที่ไม่จริงตราบเท่าที่ความแปลกใหม่ - และเงิน
ของคุณ - ได้หมดไป แต่เป็นเพียงความสนุกสนาน
ครึง่ หนึง่ ของคนกะล่อนทีม่ คี วามหวังระหว่างทีไ่ ด้จบี
และพูดคุยกับสาวสวยเพื่อที่จะดูว่าหล่อนจะเรียกคุณ
ว่า “พ่อคนเซ็กซี่“ จะเป็นความตื่นเต้นที่ระทึกใจมาก
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2.

Was deine thailändische Schönheit meint,
wenn sie sagt:

„Ich komme aus dem Isaan.“
Es ist kaum überraschend, diese Worte aus dem
Munde eines Schätzchens zu hören, da 98,3% aller
Mädchen, denen du möglicherweise begegnen
wirst, aus dem Isaan kommen, der ländlichen,
nordöstlichen Ecke des Landes, die am besten
für ihre Reisfelder und ihre Gastfreundschaft
bekannt ist.
(Okay, ich gebe es zu, den Prozentsatz habe
ich erfunden – aber ich wette, er liegt nicht weit
von der Wirklichkeit entfernt.)
Zweifellos hast du bereits aus erster Hand die
beglückende Erfahrung der Gastfreundschaft des
Isaans gemacht, einfach, indem du mit diesem
Mädchen gesprochen hast. Du weißt also, wie
süß die Leute dort sein können.
Was ihr Geständnis dir ebenfalls mitteilt ist,
dass sie eine sehr aktive Kindheit gehabt haben
muss. Was so viel heißt wie, dass der Reisanbau
eine körperlich anstrengende Art und Weise ist,
seinen Lebensunterhalt zu verdienen, wobei jedes
Familienmitglied von dem Tag an zur Mitarbeit
herangezogen wird, an dem es laufen lernt, und
16
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มีความหมายอย่างไรถ้าสาวสวยคนไทยของคุณ
พูดว่า:

“ฉันมาจากอีสานค่ะ“
มันแทบจะไม่แปลกเลยทีไ่ ด้ยนิ ยอดยาหยีของคุณบอก
เช่นนี้ เพราะร้อยละ 98.3 ของผู้หญิงทั้งหมดมาจาก
อีสาน ชนบทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศที่
รู้กันทั่วไปว่าเป็นแหล่งปลูกข้าวและมีความเอื่อเฟื้อ
เผื่อแผ่
(โอเค ผมยอมรับว่าผมแต่งเติมอัตราร้อยละขึ้น
จริง-แต่กล้าพนันได้เลยว่าตัวเลขนี้ไม่ห่างไกลจาก
ความเป็นจริงเลย)
ไม่นา่ สงสัยเลยว่าคุณจะได้รบั ความเบิกบานใจจาก
ประสบการณ์ขนั้ ต้นของความเป็นมิตรจากสาวอีสาน
เพียงได้พูดคุยกับสาว ๆ เหล่านี้ คุณก็จะรู้ถึงความ
หวานซึ้งของพวกหล่อนแล้ว
สิ่งที่หล่อนจะยอมรับอีกอย่างคือการบอกเล่าถึง
ชีวิตการเป็นเด็ก ซึ่งหมายถึงการเล่าว่าการปลูกข้าว
เป็นสิ่งจำ�เป็นในการดำ�รงชีวิตที่เหี้ยมโหดต่อสภาพ
ร่างกายที่สมาชิกทุกคนในครอบครัวจะขึ้นอยู่กับการ
เริ่มทำ�งานนี้ตั้งแต่เกิดจนถึงยามแก่เฒ่า
และอีสานก็ยังเป็นที่รู้จักกันว่าเป็นที่ที่มีรายได้
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bis zu dem Tag, an dem es tot umfällt.
Oh, und der Isaan ist außerdem dafür bekannt,
dass seine Bewohner sich am unteren Ende der
Einkommensskala befinden, also wird sie dir
wahrscheinlich nicht nur erzählen, wie hart sie
gearbeitet hat, sondern auch, wie wenig Geld sie
für ihre Anstrengungen erhalten hat.
Das Ergebnis: Sie ist in den Süden gegangen,
um dich kennenzulernen!
So weit, so simpel. Der Ärger beginnt, wenn
dir klar wird, dass du zwar das Barmädchen
aus dem Isaan, nicht aber den Isaan aus dem
Barmädchen bekommst, nicht einmal, wenn du
es schaffst, sie so aufzuputzen, dass man ihr ihre
Herkunft nicht mehr ansieht.
Unter den hellen Lichtern der Stadt kann
sie lächeln und tanzen. Aber rate mal, wo sie
lieber wäre? Ganz genau, daheim inmitten der
Reisfelder, aus denen sie gekommen ist.
Also: Was sie dir wirklich sagen will ist,
dass du mit einem Besuch der besten Gegend
Thailands belohnt werden wirst. Mehrere hundert
Meilen weit entfernt von dem Trubel, in dem es
dir gerade so gut gefällt.
An diesem Punkt denkst du vielleicht, es sei
Zeit für ein weiteres Singha.
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ต่ำ�มาก หล่อนจึงเล่าให้คุณฟังว่าแม้ว่าจะทำ�งานหนัก
เพียงใดก็ตาม หล่อนก็ได้รายได้ไม่กี่บาทเท่านั้นเป็น
ค่าเหนื่อย
ดังนั้น: หล่อนจึงเดินทางลงใต้มาเพื่อพบคุณ!
มันก็ง่ายดี ปัญหามันเริ่มต้นที่เมื่อคุณตระหนักว่า
คุณสามารถเอาหญิงบาร์ออกจากอีสานได้ แต่คุณไม่
สามารถเอาความเป็นอีสานออกจากตัวหญิงบาร์ได้
แม้ว่าคุณจะจับหล่อนแต่งตัวใหม่ก็ตาม
หล่อนสามารถยิม้ และเต้นใต้แสงไฟของเมืองนีไ้ ด้
แต่เดาดูซิว่าหล่อนจะชอบอยู่ที่ไหน? นั่นถูกแล้ว จะ
กลับไปอยู่ท่ามกลางดงนาข้าว
ดังนั้น: หล่อนกำ�ลังจะพูดกับคุณจริง ๆ ว่าถ้าคุณ
รักหล่อน คุณก็จะต้องไปเยี่ยมเยียนดินแดนที่ดีที่สุด
ในประเทศไทย ทีอ่ ยูห่ า่ งไกลจากสถานทีท่ คี่ ณ
ุ ตืน่ เต้น
และชื่นชมอยู่เป็นหลายร้อยไมล์นั่นเอง
ซึ่งตรงที่นั้นแหละที่คุณจะคิดว่ามันเป็นเวลาของ
การจิบเบียร์เย็น ๆ สักแก้ว
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