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Regierung von Oberfranken Ludwigstr. 20 , 95420 Bayreuth 0921-604 1332

Regierung von Unterfranken PF 63 49 , 97013 Würzburg 0931-380 1126 /0931-380 1127
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Fax 0631-842 171 01

6. Saarland
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บ.ก.
บอกกล‹าว

พัทยา รือนกๅว

วลาจะปดิตๅอนฉบับนิตยสารด ีรา(ตวับก.)กใมกัจะปดิดๅวย บก.บอกกลไาว พืไอทีไจะดวูไา฿นลไมมบีทความ
อะเรบๅาง พราะมๅนวไากไอนทีไราจะริไมฉบบั฿หมไ ราจะหารือกันกไอนลๅววไา ลไมตไอเปจะปในประดในอะเร 
จะมบีทความอะเรบๅางกใตาม ตไหลาย โ ครัๅง ผนการทีไตรียมเวๅกใมกีารปรบัปลีไยนเดๅ ดๅวยวไา คณะท้างาน
นัๅนปในอาสาสมัครทัๅงหมด บางครัๅงนักขียนบางคนติดขัด คนอืไนกใตๅองดดลงทน รืไองทีไตัๅง฿จเวๅกใปในอัน
ตๅองลืไอนออกเป กลายปในรืไองหรือประดใน฿หมไเป ซึไงรืไองนีๅกใมีตไกองบก.ทไานัๅนหละคไะทีไทราบ บก.กใ
พิไงฉลย฿หๅทไานผูๅอไานทราบกันวันนีๅอง ถือวไาปในการคุยกันนะคะ

ฉบับทีไ 11 นีๅ มหีวัขๅอวไา “ภาษายอรมันยากจรงิหรือ” หลายคนคงคยเดๅยินทีไคนตไางชาติชอบอามาพดู
ลๅอกันบๅางวไา „deutsche Sprach, schwere Sprach“ (ขียนบบทีไเดๅยินขาพูด คือเมไมี Endung) ทไาน
ผูๅอไานมีความหในวไาอยไางเรคะ ยากหรือเมไ พราะทุกคนทีไมาพ้านักอยูไ฿นยอรมนี ดยฉพาะทีไดินทางมา
฿หมไ โ ทีไตๅอง(ถูกบังคับ)฿หๅรียนภาษายอรมัน ฿หๅเดๅระดับ A2 ดังนัๅนจึงมีประสบการณ่กับการรียนภาษา
ยอรมันกันทุกคน หากจะวไาเป ภาษายอรมันอาจจะดูยากสักนิดตรงทีไมีพศ มีการผันกริยา มีกฎมาก
พอ โ กับขๅอยกวๅน ละ ฯลฯ ตไภาษายอรมันกใปในภาษาทีไกระชับ ตไละค้ามีความหมาย ดยฉพาะค้า
ทีไมาจากค้านามมาชืไอมกัน พอฟังลๅว รูๅความหมายทันที ตไหากจะ฿หๅปลปในเทย อๅห คงเดๅกือบสอง
บรรทดั ลองมาฟังความหในครูตๅอมทีไมปีระสบการณ่การสอนภาษายอรมนัมาหลายป ีวไาธอวไาอยไางเร จะ
ตรงกับ฿จทไานผูๅอไานหรือเมไ

ตัๅงตไดือนพฤษภาคม ทีไผไานมา มีการปลีไยนปลงบุคคลากร฿นหนไวยงานราชการเทย฿นสหพันธ่ฯ 
ทีไส้าคัญคือ สถานอกอัครราชทูต(สอท.) ณ กรุงบอร่ลิน นัไนคือ อกอัครราชทูตจริย่วัฒน่ สันตะบุตร หมด
วาระ สอท.จึงมีอกอัครราชทูตคน฿หมไมาด้ารงต้าหนไงทน นัไนคือ อกอัครราชทูตนงนุช พใชรรัตน่ ซึไงยๅาย
มาจากสอท. ณ กรงุวียนนา มืไอดือนมถุินายน ทีไผไานมา ดีมาก เดๅรบักียรต่ิ฿หๅขๅาพบพืไอท้าการสมัภาษณ่ 
กใขอชิญทไานผูๅอไานท้าความรูๅจักกับออท.คน฿หมไเดๅลยคไะ

นอกจากบทความหลกั ละบทสมัภษณ่ทไานออท. ซึไง ดีมาก ถือปในเฮเลทข่องลไมลๅว รากใยังคงบทความ
฿นคอลัมน่ตไาง โ เวๅครบครัน เมไวไาจะปในสรุปขไาวการขไงขันกีฬาอลิมปิค ทีไพิไงผไานพๅนเปหมาด โ ขไาว
การสูญสียกวีอกของเทย อังคาร กัลยาณพงศ่ กฎหมาย฿หมไวไาดๅวยการทียบวุฒิฯ รวมภาพงานทศกาล
เทย บาด ฮอมบวร่ก ละภาพขไาวหตุการณ่ส้าคัญของชุมชนเทย฿นยอรมนีละประทศพืไอนบๅาน ฯลฯ

฿นลไมทีไ 10 ราเดๅชญิชวน฿หๅผูๅสน฿จสไงความรยีง „ชวิีตนอกประทศเทยของฉนั” ขๅาประกวดชงิรางวลั
สืๅอยืด 150 ปีความสัมพันธ่ทางการทูตเทย-ยอรมัน มีผูๅสน฿จสไงขๅาประกวดหลายทไาน ตไละทไานฝีเมๅ
ลายมือพอปในนักขียนเดๅลย คณะกรรมการคัดลือกลๅว ตัดสิน฿หๅความรียงของ คุณ Yao Miezekatze 
ป.น. 63 ละ พลงกระบีไ เดๅรับรางวัล ละจะเดๅน้าลงพิมพ่฿น ดีมาก ติดตไอกัน 3 ฉบับริไมจากฉบับนีๅทีไปใน
รืไองของคุณ Yao Miezekatze รืไองของ ป.น. 63 ละ พลงกระบีไ จะลงพิมพ่฿นฉบับทีไ 12 ละ 13 ตาม
ล้าดับ ขอ฿หๅทัๅงสามทไานรอรับรางวัลทีไราจะสไงเป฿หๅทีไบๅานนะคะ

พบกัน฿หมไฉบับหนๅาคไะ

สวัสดีคไะทไานผูๅอไานนิตยสารดี
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ปณธ นของกว 

. ฉน อ ฟ หม ห    ห ยหน ว 
ดกดนกน สงด ว    ต งข ว 
น ค งพร งกล งห ว   ห ดม 
หลหลงกว ว ช     ชวฟ ดนสมย ๚ 

      
. พล จ ปนป ช        อ ถรรพณ 
ขวญลว ป มองฝน       ฟ กฟ  
ส ทพยทสวรรค       ม ลก 
ลม ผนทร ย สนหญ      พอหล กษมศ นต ๚ 

      
. นพนธกว ว พอก        วญญ ณ 
กล งคลนกร สก ล       ชยวกล  
ชวนมน น        ปลอง ปล  
จ ปลง ววทพยท        ตร บฟ ดนสล ย ๚ 

      
. จตก ธ รกรน หม       ฉม ป กด 
ก พยร หอม รง จ       ป ลว 
จตทภพ หน        ภพนน 
ขวญทวมทพยรง กว        รวงน มณสมย ๚ 

      
. ล ยสอ หวว วก ห       หฤหรรษ 
ฝนห กวจ กสวรรค       ดบรอน 
จปลวลว ปฝน       ลกอน 

หอมภพนส ทอน       ภพหน ม หอม ๚ 
      

. ข ยอมสล ทอดทง       ชวต 
หวงสงสนนฤมต       หม พรว 
วช กวจงศกดสทธ        สงสด 
ขลงดงบหง ป กว       รวงฟ ม หอม ๚ 

องค ร กลย ณพงศ
(13 กมภ พนธ พ.ศ. 2469 - 25 สงห คม พ.ศ. 2555)
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บ ์ลน / Berlin ป  / Paris
วันทีไ 17- 19 มิถุนายน 2555 นางสาวยิไงลักษณ่ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี

ของประทศเทยเดๅดินทางมายือนสหพันธ่สาธารณรัฐยอรมนีอยไาง ปใน
ทางการตามค้าชิญของนายกรัฐมนตรี อังจลไา มร่คิล ฿นวันทีไ 19 มิ.ย. 
2555 เดๅพบปะประชาชนเทย ณ อาคารวิลลไา ฿นสถานอกอัครราชทูตเทย 
฿นกรุงบอร่ลิน                                                     (ภาพดย สอท.บอร่ลิน)

มืไอวันทีไ 23- 24 มิถุนายน 2555  สมาคมธาราจัดอบรบ “การ
ท้างานอาสาสมัครอยไางมีประสิทธิภาพ”ดยการสนับสนุนจากสถาน
อกอคัรราชทูตเทย ณ กรงุบอรล่นิ  ปๅาหมายหลกั฿นการอบรบ คอืพืไอ
ชีๅ฿หๅหในถึงภาพรวมละครงสรๅางการทา้งานอาสาสมคัร  พืไอจะนา้เป
สูไการท้างานอยไางมีประสิทธิภาพ  จบการอบรบดๅวยการรับฟังธรรมะ
จากพระมหาวุฒิชัย(ว.วชิรมธี) ฿นหัวขๅอ “การสียสละพืไอสรๅางสรรค่
สังคม” มีอาสาสมัครรไวมขๅาอบรบประมาณ 50 คน 

นายจิตติพัฒน่ ทองประสริฐ รักษาการกงสุล฿หญไ ละ กงสุล
ศิริกุล บุญยะดชะ ปในจๅาภาพลีๅยงอาหารกลางวันพืไอขอบคุณละ
ลีๅยงอ้าลา฿หๅกไคุณวิษณุพล ศรีทับทิม ครูสอนดนตรีเทยจากจังหวัด
พิษณุลก ซึไงเดๅมาสอนดนตรีเทย฿หๅกับชุมชนเทยละยาวชนเทย฿น
ยอรมนีปในวลา 3 ดือน กไอนดินทางกลับประทศเทยมืไอวันทีไ 14 
สิงหาคม 2555 ดยมคุีณสุชาดา เบยอรจ่ากมอืงพาดอรบ่อรน่รไวมดๅวย

ระหวไางวันทีไ 11-15 มิถุนายน 2555  คุณอรชาต สืบสิทธ่ิ รองผูๅทน
ถาวรเทยประจ้ายูนสก ทีไกรุงปารีส ประทศฝรัไงศส เดๅรไวมกับหนไวยงาน
ภาครัฐตไางโ ของเทย เดๅกไ กองทัพบก มหาวิทยาลัยทคนลยีราชมงคล
ธัญบุรี ละวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร่  จัดนิทรรศการพืไอน้าสนอปรัชญา
ศรษฐกิจพอพียง ของพระบาทสมดใจพระจๅาอยูไหัวภูมพิลอดลุยดช ฿หๅกับ
นานาชาตเิดๅรบัรูๅ ดยม ีพลอกประยุทธ่ จนัทร่อชา ผูๅบัญชาการทหารบก ฿หๅ
กียรติมาปในประธาน฿นพิธี รไวมตัดรบิบิๅนปดิงานพรๅอมกับนายฮนัส ่ดวิลล ่
ผูๅชไวยลขาธิการยูนสกดๅานยุทธศาสตร่การวางผน นางคาตาลิน บใอคยัย 
ประธานทีไประชุมสมัยสามัญ ละนายวีระพันธุ่ วัชราทิตย่อกอัครราชทูต
เทยประจ้ากรุงปารีส 

งค์ ์ท / Frankfurt
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งค์ ์ท / Frankfurt

บ ์ ซ ลน  / Barselona
มืไอวันทีไ 22 มิถุนายน 2555 วลา 09:00 – 17:00 น.สมาคมครือ

ขไายคนเทย฿นตไางดน ประทศยอรมนี (Network Thais Oversea 
Germany)รไวมกับสถานอกอัครราชทูตเทย ณ กรงุบอรล่นิ จดัสวนาละ
การประชมุชงิปฏบิติัการหัวขๅอ “สถานการณ่ของหญิงเทย฿นยอรมนี” 
ดยมี ดร.พัทยา รือนกๅวปในหัวรือ฿หญไ฿นการจัดการประชุมฯ ละ 
Frau Andrea Mack-Philipp ตัวทนจาก Budesamt für Migration 
und Flüchtlinge, Nürnberg รวมสวนาละชีๅจงถึงมาตราการการสไง
สรมิละชไวยหลอืหญิงเทย นอกจากนีๅยงัมกีารระดมความคิดหในพืไอ
รไางผนปฏิบัติการการท้างานขององค่กรครือขไายอีกดๅวย

ตามทีไสถานกงสุล฿หญไ ณ นครฟรงก่ฟิร่ต เดๅจัดกิจกรรมประกวด 
ตัๅงชืไอรูปปัๅนชๅางสัญลักษณ่ครบรอบ 150 ปี ความสัมพันธ่ทางการทูตเทย-
ยอรมนี ฿นชไวงการจัดงานทศกาลเทย ณ มืองบาด ฮอมบวร่ก ระหวไางวัน
ทีไ 4-5 สิงหาคม 2555 ดยเดๅชิญชวนยาวชนอายุตไ้ากวไา 16 ปี ทีไมารไวม
งานประกวดการตัๅงชืไอชๅาง ดยจะเดๅรับรางวัลทุนการศึกษา 150 ยูร นัๅน 

สถานกงสุล฿หญไฯ ขอรียนวไา เดๅมียาวชนสไงชืไอชๅางขๅารไวมประกวด
จ้านวนทัๅงสิๅน 97 ราย ดยมืไอวันทีไ  23 สิงหาคม 2555 คณะกรรมการฯ ทีม
ประทศเทย ณ   นครฟรงก่ฟิร่ตเดๅประชุมพิจารณาคัดลือกชืไอชๅาง ผล
ปรากฏวไา ชืไอ Frieden ตัๅงชืไอดย ด.ญ. Jana Seitz อายุ 10 ปี จากมือง
ชวาลบาค ปในชืไอทีไเดๅรับคัดลือกจากคณะกรรมการฯ 

จงึประกาศมา฿หๅทราบทัไวกันละขอสดงความยินดีกับด.ญ. Jana 
Seitz มา ณ ทีไนีๅ  (ภาพดย สกญ.)

คอนสิร่ตดยวงดนตรีออร่คสตรๅายาวชน Siam Sinfonietta
มืไอวันทีไ 1 กรกฎาคม 2555 ระหวไางวลา 16.00 -18.00 น. นายชลทร 

ผไาวิบูล กงสุล฿หญไ ปในประธาน฿นการสดงคอนสิร่ตพลงคลาสสิค ดย
คณะวงตรีออร่คสตรๅายาวชน ‚สยามซินฟนิอตตๅา‘ (Siam Sinfonietta) 
ภาย฿ตๅการน้าของ อาจารย่สมถา สุจริตกุล นืไอง฿นอกาสฉลองครบรอบ 
150 ปี ความสัมพันธ่ทางการทูต เทย-ยอรมนี

พระมหาวุฒิชัย วชิรมธี(ว.วชิรมธี) ดินทางมายือนมืองบาร่ซลนา 
ประทศสปน ระหวไางวันทีไ 25 มิถุนายน ถึงวันทีไ 1 กรกฎาคม ชาวพุทธทัๅง
เทยละสปนเดๅมีอกาสถวายพล สนทนาธรรม  รวมทัๅงฟังบรรยายธรรม
ละบ้าพใญภาวนาทีไรๅานอาหาร Can Feu นอกมืองบาร่ซลนไา ดยมีนาง
ดวงฤทัย รใวการเดๅปในผูๅสนับสนุนหลัก฿นดๅานคไา฿ชๅจไายละการตรียมการ
สถานทีไ เดๅรับความรไวมมือจากกลุไมครอบครัวเทย-สปนละกลุไมนักรียน
เทย฿นบาร่ซลนาชไวยหลือ฿นดๅานตไางโ นอกจากนีๅ ทไาน ว. วชิรมธี ยังเดๅ
มอบวุฒบิตัร฿หๅกไนักรยีนรงรียนสามคัคเีทย บาร่ซลนา รวมทัๅงสนับสนุน
฿หๅผูๅปกครองสอนภาษาเทย฿หๅบุตรหลานละชีๅ฿หๅหในถึงความส้าคัญของ
ภาษาเทยดๅวย

บ ด บ ์ก / Bad Homburg

Bilderquelle: www.thaigeneralkonsult.deBildquelle: http://www.thaigeneralkonsulat.de/news/01072012/index.html
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ขไาว
ดย สภาพร ควร่ซ

มหกรรมกีฬาอลิมปิก ลอนดอนกมส่ 2012 ปิดฉากเปลๅว
ดๅวยความประทบั฿จ รอยยิๅมละคราบนๅา้ตาของทัๅงนกักีฬาละผูๅ
ชมทัไวลก ดยสหรัฐอมริกาครองความปในจๅาหรียญทอง ดย
ทัพนักกีฬามืองลุงซมควๅาเปทัๅงสิๅน 46 หรียญทอง 29 หรียญ
งิน ละ 29 หรียญทองดง ตามมาดๅวยประทศจีน อดีตจๅา
ภาพปักกิไงกมส่มืไอ 4 ปีทีไลๅว เดๅ 38 หรียญทอง 27 หรียญ
งิน ละ 23 หรียญทองดง  สไวนอันดับ 3 คือ อังกฤษ ประทศ
จๅาภาพ ซึไงควๅาอันดับทีไ 3 มาเดๅทไามกลางความประหลาด฿จ
ของชาวอังกฤษอยไางยิไง ดยเดๅ 29 หรียญทอง 17 หรียญงิน 
ละ19 หรียญทองดง

กไอนพิธีปิดการขไงขัน อังกฤษถูกจับตามองปในอยไางยิไงวไา
จะน้าสนอพิธีปิด ซึไงมักจะกีไยวขๅองกับประวัติความปในมาของ
ประทศจๅาภาพ฿หๅยิไง฿หญไตระการตาเดๅอยไางเร มืไอตๅองมาจัด
ตไอจากจีน ซึไงเดๅสรๅางพิธีปิดเวๅอยไางอลังการ จนยากทีไจะหา฿คร
ทียบ ผลปรากฏวไา พิธีปิดของลอนดอนกมส่ 2012 ซึไงสรรค่
สรๅางละก้ากับดย ดนนีไ บอยล่ ผูๅก้ากับชืไอดังจากภาพยนตร่
รืไอง สลัมดใอก มิลลีไยนนร่ สรๅางความประทับ฿จกไผูๅชมนับพัน
ลๅานคนทัไวลก ดยทนทีไจะขไงกันทีไจ้านวนผูๅสดง บอยล่ลือก
ทีไจะรวมอกลกัษณ่ความปในองักฤษเวๅครบครนั ดยฉพาะอยไาง
ยิไง ทีไสอดประสานคนดังรไวมยุคสมัยขๅามาเวๅ฿นพิธีปิดเดๅอยไาง
ลงตวั เมไวไาจะปในการอไานนทิานดใกของจ.ค. รวลิไง ละหุไนลม
ลอรด่วลดอร่มอรต่ จากนิยายขวัญ฿จดใกละผูๅ฿หญไทัไวลกอยไาง
ฮรีไ พใอตตอร,่ การสดงออคสตรๅาทีไขมยซีนสดุ โ ของมสิตอร่
บีน ละทีไนไาทึไงสุด โ คือการทีไ จมส่ บอนด่ (ดนียล ครก) ทูล
ชิญ฿หๅสมดใจพระราชินีอลิซาบใธทีไ 2 ดินทางมารไวมพิธีปิดการ
ขไงขันทางฮลิคใอปตอร่ (฿ชๅนกัสดงทนปในคนกระดดลงมา)  
ซึไงผูๅชมยังคงตๅองนัไงกาศีรษะกรก โ ครึไงคไอนลกวไา บอยล฿่ชๅวิธี
อะเรเปชวนชืไอ฿หๅควีนมารไวมสดงดๅวย? ละขไาวนีๅถูกปิดปใน
ความลับอยไางมิดชิดหลือชืไอขนาดนีๅเดๅอยไางเร?

 สไวนทัพนักกีฬาของยอรมนีนัๅน กในับวไาเมไนๅอยหนๅา฿คร มืไอ
สิๅนสุดมหกรรมกีฬาทีไสุดของลกครัๅงนีๅดๅวยการอยูไทีไอันดับ 6 ทัพ
นักกีฬายอรมันชไวยกันควๅามาเดๅ 11 หรียญทอง 19 หรียญงิน 
ละ 14 หรียญทองดง  ฉือนชนะอันดับ 7 คือประทศฝรัไงศส 
มาเดๅอยไางฉิวฉียด นืไองจากมีจ้านวนหรียญทองทไากัน ตไทัพ
นักกีฬายอรมันเดๅหรียญงินละทองดงมากกวไา 

รืไองอืๅอฉาว฿นมหกรรมอลิมปิกครัๅงนีๅมีเมไนๅอย ดยฉพาะ
อยไางยิไง ฿นกีฬาบดมนิตนั ทีไนักกีฬาทีมหญิงคูไจากจนีละกาหลี
ตไางยไงกัน “พๅ” มืไอพบวไาตนองขๅารอบลๅว พืไอ฿หๅตนองเดๅ
จอทีมทีไมือรองกวไา สไงผล฿หๅนักกีฬาจากจีนละกาหลี 8 คน ถูก
สัไงตัดสิทธ่ิตๅองออกจากการขไงขัน ซึไงสรๅางความสืไอมสีย฿หๅกับ
ทัๅงประทศตๅนสังกัดละวงการกีฬาบดมินตัน 

สไวนทีไกีไยวขๅองกับประทศยอรมนี กใคงหนีเมไพๅนรืไองของ 
นดัยไา ดรัยกัลลไา นกักีฬาพายรือวัย 23 ปี ซึไงตๅองถอนตัวออกจาก
จากทีมนักพายรืออลิมปิกของยอรมนี หลังจากทีไพบวไา เมคิล 
ฟิชชอร่ ฟนหนุไมของธอปในหนึไง฿นสมาชิกชัๅนน้าของกลุไมนีอ
นาซขีองมอืงรอสตใอกทางตะวนัออกฉยีงหนือของประทศ  ดรัยกัล
ลไาปฏิสธวไาตวัองเมไเดๅมคีวามคิดหในขวาจดั ตไกใตดัสนิ฿จทีไจะ
ดนิทางกลบัประทศ พืไอหลกีลีไยงเมไ฿หๅทีมนักพายรอืตกปในปๅา

จมตจีากสาธารณชน อนึไง เมคลิ ฟิชชอร่ กใคยปในนกักีฬาพาย
รือทีมชาติของยอรมนีดๅวยชไนกัน

฿นการ฿หๅสัมภาษณ่ ดรัยกัลลไายๅ้าวไาธอเมไเดๅหในดๅวยกับ
นวความคิดขวาจัด ละกลไาววไาความสัมพันธ่กวไา 5 ปีของธอ
กับฟนหนุไมมีอุปสรรคมากมายมาดยตลอด สืบนืไองมาจาก
กิจกรรมทางการมืองของขา รวมทัๅงตัวธอองคยคิดจะลิกกับ
ขาดๅวย  ธอลไาดๅวยวไาฟิชชอร่ลาออกจากพรรค NPD มืไอดือน
พ.ค. ทีไผไานมา ละตัวธอองนัๅนเมไคยเปรไวมชุมนุมรียกรๅองกับ
กลุไมขวาจัดลย ตไส้านักขไาวบางหไงรายงานวไา พืไอนรไวมทีม
นกัพายรอืของธอบอกวไา ปในทีไรูๅกนัทัไวเปวไาดรยักลัลไามีนวคดิ
ขวาจัด  ขไาวรายงานวไาหตุทีไดรัยกัลลไา ถูกกดดัน฿หๅลาออกจาก
การปในตา้รวจมืไอดอืนต.ค.ทีไผไานมา กใสบืนืไองจากปในฟนกับ
ฟิชชอร่ ดๅวยชไนกัน

ฮนัส-่ปีตอร่ ฟรดีริช รัฐมนตรวีไาการกระทรวงมหาดเทย รยีก
รๅอง฿หๅมกีารสอบสวนวไาจๅาหนๅาทีไกระทรวงกีฬารูๅรืไองความสมัพันธ่
ของสองคนนีๅตัๅงตไมืไอเร ดักมาร ่เฟรถาก ประธานคณะกรรมาธิการ
ดๅานกีฬาของสภาบอกวไา รืไองนีๅควรถูกจัดการ฿หๅรียบรๅอยกไอนทีไ
มหกรรมอลิมปิกจะกิดขึๅนจริง 

กรณีนีๅกไอ฿หๅกิดการถกถียง฿นวงกวๅาง฿นประทศยอรมนี 
ละเมไมขีๅอสรปุทีไชดัจน฿นประดในทีไวไา ดรยักัลลไาถูกกดดนัอยไาง
เมไปในธรรมหรือเมไ ละตัวธอนัๅนหมาะสมทีไจะปในตัวทนของ
ประทศยอรมนีหรอืปลไา  สืไอมวลชน฿นยอรมนีมมีมุมองทีไหลาก
หลายตไอรืไองนีๅ บๅางกใตัๅงขๅอสังกตวไา ทนทีไนักการมอืงจะเปจๅอง
หาวไากระทรวงกีฬาทราบมืไอเหรวไาสองคนนีๅปในฟนกัน ควรจะ
มาตัๅงขๅอสงสัยวไาดรัยกัลลไาผิด฿นขๅอหาอะเรจึงถูกกดดัน฿หๅตๅอง
ออกจากทีม จะหมาะสมกวไาหรือเมไ  ละปในการสมควรหรือเมไ
ทีไนักกีฬาคนหนึไงจะถูกกดดันกีดกัน พราะความคิดหในทางการ
มืองของฟนตัวอง 

฿นขณะทีไบางหไงกลไาววไา ปในรืไองทีไผิดตรงเหนทีไนักการ
มอืงจะรียกรๅอง฿หๅมกีารน้าสนอขๅอทใจจริงวไานักกีฬาคนหนึไงทีไมี
ภมิูหลงั฿กลๅชดิกับกลุไมขวาจดัสามารถขๅาเปอยูไ฿นทีมอลมิปกิเดๅ
อยไางเร  ละยๅา้วไาประดในของรืไองนีๅเมไเดๅอยูไทีไความคดิหในทางการ
มอืงของนักกีฬาคนหนึไง ตไปในรืไองทีไวไาองคก่รทางดๅานกีฬาละ
กระทรวงมหาดเทยจดัการกับรืไองดังกลไาวอยไางเร  ละวไาความ
สัมพันธ่สไวนตัวของนักกีฬาเมไกีไยวขๅองกับรืไองการขไงขันกีฬา

สไวนทัพนักกีฬาเทยนัๅน เดๅชไวยกันควๅาหรียญรางวัลมาเดๅ 3 
หรียญ อยูไ฿นอันดับทีไ 57 ของตาราง คือ 2 หรียญงิน จากกีฬา
ยกนๅ้าหนัก (พิมศิริ ศิริกๅว) ละมวยสากลสมัครลไน (กๅว พงษ่
ประยูร) ละ 1 หรยีญทองดงจากกีฬาทควันด (ชนาธิป ซๅอนขา้) 

สไวนกรใดความรูๅอืไน โ ทีไนไาสน฿จจากมหกรรมกีฬาสหีๅาหไวง฿น
ครัๅงนีๅ ซึไงนอกจากจะขึๅนชืไอวไา ปในการขไงขันทีไมีนักกีฬาหนๅาตา
ดีทีไสุดครัๅงหนึไงของลกลๅว ยังปในทีไนไาสน฿จวไา มีนักกีฬา 4 คน 
ทีไลงขไงขัน฿นฐานะอิสระ เมไมีสังกัดประทศ ดย 3 คนมาจาก
อดีตนธอร่ลนด่ อันทิลลส ซึไงสลายตัวเปมืไอดือน ต.ค. 2010 
  ละอีก 1 คนมาจาก ซๅาธ่ ซูดาน ซึไงเดๅอกราชมาจากซูดาน
มืไอดือน มิ.ย. 2011 ตไยังเมไเดๅมีการจัดตัๅงคณะกรรมาธิการ
อลิมปิกของประทศตน 

ล ปค ก ์ 2012
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ขไาว
ดย สภาพร ควร่ซ

อังคาร กัลยาณพงศ่ ศิลปินหไงชาติ ดๅานกวีนิพนธ่ วัย 86 ปี 
เดๅสียชวีติลงมืไอวันทีไ 25 สิงหาคม 2555 อยไางสงบ หลังจากปไวย
ปในรคหัว฿จละบาหวานรืๅอรังมานาน

 องัคาร กัลยาณพงศ่ กิดมืไอวันอาทิตย่ทีไ 13 กุมภาพันธ่ พ.ศ. 
2469 ทีไจังหวัดนครศรีธรรมราช ปในบุตรของก้านันขใม ละนาง
ขุๅม กัลยาณพงศ่ ฿นวัยดใกรไางกายคยปในอัมพาตคลืไอนเหวเมไ
เดๅ มหีมอมารักษาดๅวยสมนุเพรจนหาย ริไมรียนชัๅนประถมศกึษา
ทีไรงรียนวัด฿หญไละรงรียนวัดจันทาราม ชัๅนมัธยมทีไรงรียน
พระพุทธจๅาหลวงอปุถัมภ่ ละรงรยีนบญจมราชทิูศ ฿นจงัหวัด
นครศรีธรรมราช จากนัๅนจึงขๅามาศึกษาตไอทีไรงรียนพาะชไาง 
ลๅวจึงเปรียนทีไคณะจิตรกรรมละประติมากรรม มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ปในศิษย่ของศิลปิน฿หญไอยไางชไน ศาสตราจารย่ ศิลป่ 
พีระศร ีอาจารย่ ฟืๅอ หริพิทักษ ่ละ อาจารย่ ฉลมิ นาคีรักษ ่ท้า฿หๅ
เดๅติดตามละรไวมงานกับอาจารย่฿นการศึกษาคๅนควๅางานดๅาน
ตไาง โ ทัๅงศิลปกรรม บราณคดี ละประวัติศาสตร่

มืไอออกจากมหาวิทยาลยัศลิปากรลๅว องัคารเดๅรไอนรไรยีน
รูๅละสรๅางสรรค่การวาดภาพละขียนบทกวี เดๅมีอกาสคุๅนคย
กับศิลปินละกวีรไวมยุคสมยัหลายคน ฿นชไวงรกผลงานบทกวีเมไ
ปในทีไรูๅจักมากนัก กระทัไงเดๅพบกับสุลักษณ่ ศิวรักษ่ ผูๅกไอตัๅงละ
ปในบรรณาธิการคนรกของ "สังคมศาสตร่ปริทัศน่" บทกวีของ
อังคาร กัลยาณพงศ่ จึงเดๅพิมพ่ผยพรไอยไางกวๅางขวาง

อังคาร เดๅรบัการยอมรับ฿นฐานะปในจติรกรละกวี ทไานปในก
วีทีไคงความปในเทย ทัๅง฿นดๅานความคดิละรปูบบ อีกทัๅงยังปในก
วีทีไมีความคิดปในอิสระ เมไถูกรๅอยรัดดๅวยรูปบบทีไตายตัว จึงนับ
ปในกวีผูๅบุกบิกกวีนิพนธ่ยุค฿หมไ

ความปในกวีละจิตรกรนัๅนปในพรสวรรคท่ีไอังคารองชืไอมัไน
ละฝึกฝนมา ตัๅงตไวัยยาว่ ทไานเดๅพูดถึงการปในทัๅงจิตรกรละ
กวีของตนวไา บทกวีละจิตรกรรมนัๅนมาจากดวง฿จดวงดียวกัน

"การวาดรปูกับการตไงบทกวีตๅอง฿ชๅความคิดกับจินตนาการ 
อาจจะผิดกัน฿นรืไองทคนลยีกับทคนิค ตไ฿ชๅจิต฿จดวง
ดยีวกนั ทัๅงงานขยีนรปูละขยีนหนังสอืกใตๅองอาศัยมนคต ิ
บางคนขารียก อิมมจินชัไน ตๅองมีจินตนาการความคิด 
หมือนคนทีไสรๅางนครวดั ขาตๅองมีภาพมากไอนวไาท้าอยไางเร
จงึจะมีปราสาทขึๅนมา ถๅารามีมนภาพกวๅาง฿หญไเพศาล รา
กใสามารถสรๅางสรรค่อะเรทีไ฿หญไตขึๅนมา ถๅามีมนภาพคับ
คบกใสรๅางสรรค่อะเรอยูไ฿นกะลาทไานัๅน"

"คนอืไนขาอาจจะเปท้าขนมครก เปรบัหมาทางดไวน เป
ท้าอะเรกใเดๅ ตไกวีตๅองปในกวีอยูไทุกลมหาย฿จ คือดยหลัก
จริง โ ลๅวผมยังขียนบทกวีอยูไรืไอย โ จะช้าระของทีไดูเมไ

คไอยรียบรๅอย฿หๅรียบรๅอย ฿หๅหมดจดขึๅน มีถๅอยค้าทีไลงตัว 
คือพูดงไาย โ วไา ถๅาราตายเปลๅว รากใหมดอกาสทีไจะปดิ
ฝาลงขึๅนมาชา้ระคลงของรา฿หๅรียบรๅอย คนทีไขยีนกวี ถๅา
บทกวีชิๅน฿ดเมไสมบรูณ ่กใหมือนราเปปรลกลๅวยังมหีไวงอยูไ"

ตไ฿นการจะสรๅางสรรค่ผลงานออกมา฿หๅเดๅดีนัๅนกใตๅองมี
อารมณ่ทีไจดจไออยูไกับงานดๅวย

"ดยหลักการ การขียนกาพย่กลอนตๅองปรไง฿ส ตๅอง
฿ชๅอิสระสรี ถึงจะท้าเดๅดี กใหมือนทะลวลามีคลืไนลมมาก
รอืทีไลอยอยูไกใสามารถจมเดๅ บางครัๅงอารมณเ่มไดกีใท้าเมไเดๅ"

สไวน฿นดๅานงานจิตรกรรมนัๅน อังคาร ปในผูๅมี฿จรักละฝัก฿ฝไ
฿นวิชาวาดขียน ขามองวไาการวาดขียนถึงมๅจะเมไเดๅงินทอง
มาก ตไจะมีประยชน่เปบริการทางวิญญาณ จะท้า฿หๅวิญญาณ
มนุษย่ดีขึๅน

อังคาร ฿หๅทัศนะ฿นการท้างานวไา หมือนกับการติบตของ
ตๅนเมๅ มันคไอย โ ขึๅนทีละ฿บสอง฿บ คไอยตกเปรืไอย โ ถึงฤดูกาล
กใตกดอกออกผล กไอนออกผลกใออกดอกสียกไอนเปตามล้าดับ 
ขายืนยันวไาจะเมไขอท้าอยไางอืไนลๅว฿นชีวิตนีๅ จะท้างานหลไานีๅ
เปตลอดจนถึงชาติหนๅา ทัๅงงานศิลปะ เมไวไาจะวาดหรือปัๅน รวม
ถึงงานขียนบทกวี ละกลไาวถึงผูๅสืบทอด฿นงานวไา "เมไเดๅคิด
อะเร หมือนรากิดมาปในตๅนพธิ่ ถึงฤดูกาล฿บมันกใหลไน
ลงมายังพืๅนดิน กลายปในดิน นๅ้า ลม เฟตามดิม ฿ครทีไขา
หในคุณคไา ขามาเถไถามกใ฿หๅขาเปตามรืไอง"

องัคาร มผีลงานทีไจดัพิมพ่สรๅางความตืไนตัวตืไน฿จ฿หๅกับวรรณกรรม
เทยมานิไนนาน ชไน กวีนพินธ่ (2507) ล้านา้ภูกระดึง (2512) สวน
กๅว (2515) บางกอกกๅวก้าสรวลหรอืนิราศนครศรธีรรมราช (2512)

ปณิธานกวี หนังสือรวมกวีนิพนธ่ของ อังคาร ทีไเดๅรับรางวัลซี
เรต่฿นปี 2529 อันท้า฿หๅ อังคาร กลายปในกวีซีเรต่ เปดๅวย

฿นปี 2532 อังคาร เดๅรับคัดลือก฿หๅปในศิลปินหไงชาติ ดๅาน
กวีนิพนธ่ ซึไงปในกวีรไวมสมยัทีไเดๅรับการยกยไองวไาปใน จนิตกวี ผูๅทีไ
มีผลงานปในทีไยอมรับทัๅง฿นดๅานวรรณศิลป่ละทัศนศิลป่ 

อังคาร กัลยาณพงศ่ เดๅสมรสกับคุณอุไนรือน มีบุตรชาย 1 
คน บุตรสาว 2 คน คือ ภูหลวง อๅอมกๅว ละวิสาขา กัลยาณพงศ่ 
ดยสรๅางสรรคผ่ลงานจติรกรรมละงานประพันธ่ทัๅงรๅองกรองละ
รๅอยกๅวปในอาชีพ

ขๅอมูลจาก 
นชัไนสุดสัปดาห่ NationWeekend 25.08. 2012 

ละ http://th.wikipedia.org/wiki/อังคาร กัลยาณพงศ่ 
หนูพัด ลูกพไอพิไม

งค  กล ณ ง ์ ลปน งช ต 
ด นก น นธ์ 

 86 ป ช ต ล
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สิไงส้าคัญรกสุดทีไคนตไางชาติทุกคนทีไยๅายถิไนฐานมาอยูไประทศยอรมนี ควรค้านึงถึงคือ รียนภาษายอรมัน พราะภาษายอรมันปในกุญจส้าคัญ
ทีไจะชไวยหลีกลีไยงปัญหา฿นการด้านินชีวิต฿นตไางดน 

ภาษาดๆอยช่ กใคือ ภาษายอรมัน
ภาษายอรมันปในภาษากลุไมจอร่มนิกดๅานตะวันตก 

ละปในภาษาทีไมีคนพูดปในภาษามไมากทีไสุด฿นสหภาพ
ยุรป  สไวน฿หญไพูด฿นประทศยอรมน ีออสตรยี ลกิตนสเตน ่
สวิตซอร่ลนด่ ลกัซมบิรก่  ควๅนปกครองตนองตรนตีน-
อลัตอาดีจ฿นอิตาลี ควๅนทางตะวนัออกของบลยียม บาง
สไวนของรมานีย ควๅนอัลซาซละบางสไวนของควๅนลอร่
รน฿นฝรัไงศส  1/4 ของชาวยุรปพูดภาษายอรมัน  ภาษา
ยอรมันปในภาษาตไางประทศทีไสอนทัไวลกปในอันดับ 3 
ละปในภาษาตไางประทศทีไสอนมากทีไสุดปในอันดับ 2 ฿น
ยุรป (รองจากภาษาอังกฤษ) ภาษายอรมันปในหนึไง฿น
ภาษาราชการของสหภาพยุรป  คนเทยหลาย โ คนมืไอยๅาย
ถิไนฐานมาอยูไประทศยอรมนี มักจะรียกภาษายอรมันทับ
ศัพท่ วไา ภาษาดๆอยช่  

วัฒนธรรมกับภาษา
ราอาจมองหในความสัมพันธ่ระหวไาง “วัฒนธรรม” กับ 

“ภาษา” เดๅหลายลักษณะดๅวยกัน อาจมอง฿นลักษณะ “การ
฿ชๅภาษาอยไางมีวัฒนธรรม” หรือ “วัฒนธรรมทีไสดงออก฿น
ภาษา” กใเดๅ  ตัวอยไางความสัมพันธ่ระหวไางวัฒนธรรมละ
ภาษา ชไน คนเทยมืไอวลาพบกันจะถามวไา “กินอะเรมา

ลๅวหรือยัง” คือจะทักกันดๅวยรืไองกิน  พราะคนเทยมีนิสัย
หไวง฿ยซึไงกันละกัน  ฿นขณะทีไคนยอรมันละคน฿นยุรป
มืไอวลาพบกันกใจะถามวไา “คุณสบายดีหรือ” รืไองสุขภาพ
ส้าคัญกวไา  ฿นยอรมนีนัๅน มืไอราเปยีไยมคนรูๅจัก นๅ้าสัก
กๅวอาจจะเมไเดๅดืไม  ถๅาราเมไขอ หากอยากดืไมกใตๅองขอดืไม
อง ลๅวจๅาของบๅานกใจะยกมา฿หๅทัๅงขวดลย ละปในขวด
นๅ้าทีไยังเมไมี฿ครปิดดๅวยสิ  (ลองสังกตดูนะคะ) มืไอคนเทย
บอกวไา “บางที” สไวน฿หญไลๅวจะหมายถึงวไา “เมไ” ทีไตๅอง฿ชๅ
คา้วไา”บางที”฿นการตอบปฏิสธ  อาจจะปในพราะวไา คนเทย
ขีๅกรง฿จจึงเมไคไอย฿ชๅค้าวไา ”เมไ” ทไา฿ดนักกใปในเดๅ  สไวนคน
ยอรมันนัๅนค้าวไา “vielleicht“ ซึไงปลวไา “บางที” จะปในการ
สืไอ฿หๅทราบวไา  ขอคิดดูกไอน ซึไงยังมีความหวัง 50%   ถๅาคน
ยอรมันบอกวไา “Ja“ละ „Nein“ กในไ฿จเดๅลยวไา ตๅองปใน
ชไนนัๅน  ตไคนเทยเมไคไอยยอมพๅอะเรงไาย โ  มืไอเดๅรับค้า
ปฏิสธวไา “Nein“ กใยังอบมีความหวังเวๅนิด โ

รียนภาษายอรมันท้า฿หๅครียด 
ดิฉันริไมรียนภาษายอรมันตัๅงอายุ 16 ปี  (ปัจจุบันอายุ 

53 ปี) ฿นตอนทีไลือกรียนภาษายอรมันปในวิชาอกนัๅน  เดๅ
รับรงบันดาล฿จจากคา้วไา ”กุๅงหๅงยอรมนั”  อยากรูๅทีไมาของ
ค้านีๅ พราะดิฉันถูกลๅอมาตัๅงตไดใก โ ตอนนัๅนดาอาวไา  ค้า
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ดย อัญชัญ ฮียร่ลิไง
รืไองดีจากปก

นีๅนไาจะหมายถึง ผอมมาก โ  มาตอนหลังพยายามสืบความ
วไา ท้าเมจึงผอมบบ ”กุๅงหๅงยอรมัน” กใเดๅความวไา ความ
ผอมบบกุๅงหๅงฯนีๅ  นืไองมาจากความอดอยาก (ดูภาพคน
ยอรมันละคนยิว฿นสมัยสงครามลกครัๅงทีไสอง  ตาปน  
กๅมตอบ  หนงัหุๅมกระดกู)  ตไกระนัๅนกใตามดฉัินด฿ีจ ทีไเดๅปใน
สไวนลใก โ ของยอรมนั  มๅจะปในพยีงกุๅงหๅงผอม โ กใตาม  

ดิฉันริไมรียนภาษายอรมันตัๅงตไรียนอยูไมัธยมศึกษา
ตอนปลาย  ดิฉันเดๅ฿หๅความสน฿จ฿นการสรๅางค้า สรๅาง
ประยคของภาษายอรมัน  ส้าหรับดิฉันนัๅนถือวไาปในภาษา
ตไางประทศทีไเดๅริไมรียนอยไางปในระบบ  ตอนนัๅนยังคิดอยูไ
ลยวไา ปลกจงัทีไรยีนภาษาอังกฤษมาตัๅงตไอนุบาล ตไพูด
ตๅตอบภาษาองักฤษเมไเดๅ  รยีนภาษายอรมนัทอมดียวริไม
พูดตๅตอบเดๅบๅางลๅว  กใลยสนุกกับการรียนภาษายอรมัน
มาตัๅงตไตอนนัๅน รียกเดๅวไา ภาษายอรมัน ปในภาษามไทีไ
สองของดิฉันกใวไาเดๅ 

ดฉินัเมไนไ฿จวไา คนทีไบอกวไาภาษายอรมนัรยีนยากนัๅน 
ขามีรงบันดาล฿จ฿หๅรียน หรือวไาปในพราะวไาจ้าปในตๅอง
รียน  ถูกบังคับ฿หๅรียน  ถๅาเมไรียนกใจะมีผลตไอนืไอง อาทิ
ชไน  เมไเดๅรบัการอนุมติั฿หๅรยีนตไอ หรอืดินทางเปสมรส มืไอ
สมรสลๅว ละเมไรยีนภาษายอรมนั กใจะเมไเดๅรบัพิจารณา
฿หๅยืไนคา้รๅองขอรบัสทิธิพ้านกัอยูไประภทเมไก้าหนดระยะวลา 
ปในตๅน  นีไหละคไะอะเรกใตามทีไทา้฿หๅรูๅสกึวไา ถกูบงัคบั฿หๅทา้ 
พราะงืไอนเข฿ด โ กใตาม มันท้า฿หๅคนครียดคไะ  มืไอครียด
ลๅว กใกลวัเปหมด  ความสนกุหายเป รยีนทไาเรกใเมไจา้ละ
เมไขๅา฿จ  กใครียดหนักขๅาเปอีก  รียนกใลยเมไรูๅรืไอง ละ
กลายปในวไา ภาษายอรมันยากทๅ ขอสรุป฿หๅนิดคไะวไา การ
รยีนภาษายอรมนัอยไางเมไ฿หๅครยีดนัๅน ตๅองรียนอยไางสนุก
คไะ รยีนอยไางสนุกคือ ตๅองคๅนควๅา ตๅองหาขๅอมลู ตๅองทดลอง 
...เมไ฿ชไรียนบบทไองจ้านะคะ

ภาษายอรมันนัๅนยากส้าหรับคนเทยจริงหรือ
ดิฉันหในดๅวยคไะทีไวไา รียนภาษาตไางประทศนัๅน เมไงไาย

ลย   ดยฉพาะมไบๅานเทยทีไตๅอง฿ชๅภาษายอรมันพืไอสืไอ
กับคน฿นครอบครัว  หลาย โ คนรียภาษายอรมนัมานมนาน 
ตไกใเมไรูๅจะน้าเปสืไอกันเดๅอยไางเร  ท้า฿หๅครียดรใวลยคไะ  
บางคนพยายามสืไอดย฿ชๅทักษะการสดงทไาทางประกอบ
ดๅวย   ดิฉันคยหในมไบๅานเทยคนหนึไงนัไงอยูไกับสามีชาว
ยอรมันของธอ   ธอท้าทไามือคุๅย โ ลม฿สไปาก ลๅวสะกิด
ขาสามี สองสามที ลๅวกใท้ามือสะบัดออกเป  สามีทีไนัไงมอง
อากัปกิริยาอยูไ กใตอบวไา  “ Achso! Ja, ja, wir gehen”  ลๅว
ทัๅงสองกใลุกขึๅน ลๅวออกเปดๅวยกัน  ดิฉันดาเมไออกวไา ฿คร
ปใน฿บๅคไะ  พราะมไบๅานคนนีๅดินผไานดิฉันเป กใยกมือเหวๅ
ลๅวบอกวไา”สวัสดีคไะ”  กใปในพียงตัวอยไางหนึไงทไานัๅนคไะทีไ
หยิบยกขึๅนมาลไาสูไกันฟัง

ประดในทีไวไา ภาษายอรมนัยากส้าหรบัคนเทยนัๅน นไาจะ
ขึๅนอยูไกับปัญหาการขาดรงจูง฿จ ความสน฿จละความ
พยายามของตไละบุคคล หลายคนสน฿จทีไจะรียน

ภาษายอรมันตไขาดการสนับสนุนละความชไวยหลอื
จากคนทีไบๅาน ยากทีไสุดของภาษายอรมันคือ รืไองของการ
ออกสียง (หลาย โ คนบอกวไา เวยกรณ่ยอรมันยาก  อันนีๅ
ดี็ยวคไอยคุยกันนะคะ)   

ถๅาจะบอกวไา ภาษายอรมนัยากจงั ดฉัินคดิวไา ความยาก
อยูไทีไการออกสยีง  สียงบางสียง฿นภาษายอรมนั บางทีตๅอง
กไงตัวออกสยีงกันลยนะคะ  บไอยครัๅงทีไผูๅฟังจะตัดสนิวไา ฿คร
กไงภาษายอรมันหรือเมไ จากการทีไเดๅยินการออกสียงทีไถูก
ตๅอง เมไ฿ชไตัดสินจากการพูดกไงละพูดรวดรใวตไออกสียง
หด โ หาย โ  ค้าทุกค้า฿นภาษายอรมันพยัญชนะตัวสะกด
ทุกตัว฿นภาษายอรมันตๅองออกสียง เมไชไนนัๅนคนฟังจะงง
คไะ  ชไน  ค้าวไา neu (฿หมไ) กับ  neun (ลขกๅา) ฿ครบๅางคะ
ทีไออกสียง  neun มีสียง n ดๅวย  หรือค้าวไา fertig คนเทย
เมไคไอยออกสียง r ละ g ฿ชไเหมคะ 

ดฉัินพยายามคดิหาหตผุลวไา ทา้เมคนเทยเมไออกสียง
พยัญชนะตัวสะกด กใหาค้าตอบ฿หๅตัวองเดๅวไา  ภาษาเทย
นัๅนมีพยัญชนะตัวสะกดทีไสดง฿หๅรูๅวไาค้า โ นัๅนปใน ค้าปใน
หรือค้าตาย ยกพยัญชนะตามกลุไมมไตไาง โ ชไน ค้าปในกใ
อยูไกลุไมมไกง มไกน มไกม มไกย ค้าตายกใอยูไ฿นกลุไมของ
มไกก มไกด มไกบ  ซึไงสียงพยัญชนะสะกดจะบอด เมไถูก
ออกสียง  ปในตๅน ลๅวกีไยวกับภาษายอรมันอยไางเรหนอ  
ดิฉันคิดวไากีไยวขๅองนิด โ คไะ พราะอาจจะปในสาหตุ฿หๅ
คน”เทยมืไออไานภาษายอรมัน ลๅวเมไออกสียงพยัญชนะ
ตัวสะกดกใปในเดๅ

นอกจากการออกสียงลๅว สิไงทีไคไอนขๅางยากส้าหรับคน
เทยทีไก้าลังรียนภาษายอรมันกใคือ การสรๅางค้า  พราะค้า
ยอรมนับางค้ายาวมากคไะ  ผูๅรยีนกใตๅองขๅา฿จถึงทีไมาของคา้
นัๅน  รูๅจักวิธีผสมค้า฿หๅถูกตๅอง หากผสมค้าเมไถูกตๅอง  น้าค้า
นามมาผสมกัน ลๅวขียนสลับทีไ  กใจะท้า฿หๅความตไางกันเป  
ชไน  คุณจะพูดอยไางเรดี ถๅาคุณจะขอกๅวน้าหนึไง฿บจาก 
บริกร  Entschuldigung! Können Sie mir ein Wasserglas 
bringen?  หรือ Entschuldigung! Können Sie mir ein Glas 
Wasser bringen? 

รียนภาษายอรมันมาหลายปี ตไยังพูดภาษา
ยอรมันเดๅเมไดีพอ

หลายคนริไมทๅอกับการรียนภาษายอรมัน  พราะรียน
ทไาเร โ กใรียนเมไรูๅรืไอง  หตุผลนีๅดิฉันเดๅรับฟังมาบไอย โคไะ 
มืไอสอบถามกลบัเป กใทราบวไา สาหตุทีไรยีนเมไรูๅรืไอง กใพราะ
เมไเดๅฝึกฝนกันอยไางตไอนืไอง  เปรียนทีไรงรียนผูๅ฿หญไกใจริง 
มืไอกลับถงึบๅาน กใมงีานอืไนทา้  ตๅองดูลครอบครวั ตๅองทา้งาน
บๅาน  จะอาวลาทีไเหนมานัไงรยีนละท้าการบๅาน ฿ครกใตาม
ทีไกา้ลงัตกอยูไ฿นสภาวะชไนนีๅ ดฉิันขอนะน้าวไา พยายามหา
ชไองทางอืไนชไวย พืไอ฿หๅกิดการฝึกฝนละความขๅา฿จ ชไน  
อไานขไาวสัๅน โ ฿นหนังสือพิมพ่ (อไานรูๅรืไองหรือเมไกใอไานนะ
คะ) พยายามออกสียง฿หๅชัด฿นการอไาน  ลือกคอลัมน่ทีไ
อไานขๅา฿จงไาย โ ชไน คอลัมน่ดใก ปในตๅน  พยายามสรๅาง
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นิสัยรักการอไาน฿หๅเดๅนะคะ ลๅวคุณจะรียนภาษายอรมัน
เดๅดีขึๅนอยไางนไนอน

มืไอคุณสรๅางนิสัยรักการอไาน คุณกใจะเดๅรูๅจักค้า฿หมไ โ 
พิไมขึๅนทุกวัน โ  ละการอไานของคุณกใจะดีขึๅน  ซึไงจะชไวย
฿หๅการขียนของคุณดีขึๅนดๅวย  ละผลทีไจะเดๅรับตไอเปคือ 
การพูด  จากการอไานหนังสือพิมพ่จะท้า฿หๅคุณมีหัวขๅอพูด
คุยกับผูๅอืไนเดๅ  ดิฉันขอนะน้าลยคไะ พราะน้ามา฿ชๅกับตัว
องอยไางเดๅผล  ดิฉันคยคุยกับชไางครืไองยนต่บบรูๅรืไองกัน
ลยคไะทัๅงโ ทีไดิฉันเมไมีความรูๅรืไองครืไองยนต่ลย  

ท้าอยไางเรจึงจะสืไอภาษายอรมันเดๅดี
ดฉินัขอบไงลกัษณะการสืไอภาษายอรมนัตามความคดิ

ของดิฉันปใน 3  หมวดคือ ภาษาราชการ  ภาษาทัไวโ เป
ละ ภาษาพิศษ

ภาษาราชการปในภาษายอรมันทีไ฿ชๅสอน฿นรงรียน
ละ฿ชๅ฿นการสืไอภาษา฿นหนไวยงานตไาง โ  จะรียกกันวไา 
“ภาษาขียน” กใเมไผิด  ชไน สไวนราชการ ธนาคาร  พทย่ 
ทนายความ ปในตๅน  ภาษาทีไ฿ชๅจะปในภาษาสุภาพทีไผูๅ฿หญไ
พูดกัน  ค้าบางค้าอาจจะเมไคยเดๅยิน฿นชีวิตประจ้าวัน  
ชไน  คุณเปตรวจสุขภาพ  ละคุณหมอขอตรวจ „Wasser 
lassen“ ละ „Stuhlgang“  จะรูๅเหมคะวไา คุณหมอหมาย
ถึง “ปัสสาวะ” ละ “อุจจาระ” กใอยูไทีไบๅานคุณพูดกันกับลูก 
โ วไา “ปิๆปปี” ละ “อๆะอ” นีไนา 

ภาษาทัไว โ เปปในภาษาทีไ฿ชๅพูดคุยกัน฿นชวีติประจา้วัน  
จะ฿ชๅค้างไาย โ สืไอสารกันสัๅน โ ละงไาย โ  ซึไงมักจะมีค้าละ
ส้านยีงของภาษาทๅองถิไนอบปะปนอยูไดๅวย  คนยอรมนัยก
ออกวไา ส้านียงบบเหนปในคนถิไนเหน ตไคนเทยรายก
เมไออกคไะ  ขอน้ามา฿ชๅพูดลย นักรียนของดิฉันคนหนึไงพิไง
จะมาอยูไยอรมนีเดๅเมไถึงครึไงปี  ธอปในคนขยันขันขใงมาก  

ละพยายามหัดพูดภาษายอรมนัอยไางสนุกสนาน  ธอลไาวไา 
ครัๅงทีไธอเปพักรๅอนกับสามทีีไ Hamburg  ฿นวันรกธอตัๅง฿จ
จะทกัทายพนกังานของยอรมนั฿นรงรม ละทักทายเปวไา 
„กูทใน  มอรกใน” “ พนักงาน฿นรงรมตอบกลับวไา „หมอย 
หมอย” ธอชใอคลยคไะ พราะเมไรูๅวไาจะตอบกลบัวไาอยไางเรดี

ภาษาพิศษ ปในภาษาทีไขึๅนอยูไกับจนิตนาการละความ
สามารถสไวนบุคคล ละดิฉันชืไอวไาคนเทยปในคนทีไมีความ
สามารถพิศษละปในชาติทีไมีอารมณ่ขันเดๅทุกขณะ  

คนเทยหลาย โ คนมาอยูไประทศยอรมนี กใริไม โ ลืม
ภาษาเทย  วลาทีไพูดคุยกับคนเทยดๅวยกัน กใจะริไมพูดปะปน 
ชไน “หนู kaufen Hose  ทีไรๅานบูตคิ฿น Konstanz ตวัละ neun 
Euro อง billig มาก โ ลย” อไานลๅวรูๅรืไองเหมคะ ดิฉันรูๅสึก
สียดายภาษาของรากับภาษาของขานะคะ  

“นีไธอ...ตอนทีไชัๅนกลับมาจากฝังเขไนะ ตัวชัๅนด้ากรียม
ลยลไะธอ”  คนฟังนึกภาพถึงเขไยีไยวมๅาลยคไะ  จะรูๅเหม
คะนีไวไา “ฝังเขไ” ของผูๅพูดนัๅน ธอหมายถึง ประทศฝรัไงศส 
(Frankreich ออกสียวไา ฟรังเครช)

“ Es tut mir leid“ ปลวไา ฉันสีย฿จดๅวย   ออกสียงวไา 
อส ทุท มียร เลด มคีนเทยอารมณ่ดีดัดปลงออกสยีง฿หๅ
ฟังตลกปใน “อ ตูด มยี ลาย” ยงัมค้ีาอืไน โ อีกทีไเดๅคนเทยออก
สยีงดยอาจจะเมไเดๅตัๅง฿จ฿หๅตลก ตไฟังลๅวกใอดหัวราะเมไ
เดๅ ชไน   “อุไนกาฟ” ทๅจริงลๅวหมายถึง ungefähr  (อุน ก 
ฟร ปลวไา ดยประมาณ)  “มืองตูดลิงหงน” ทๅจริงลๅว
หมายถึงTuttlingen (ชืไอมือง ทุทลิงงใน)  “ปลอมปลง” 
ทๅจริงลๅวหมายถึง Problem (พร บลใม ปลวไา ปัญหา)  
“อุไนดด” ทๅจริงลๅวหมายถึง  Hundert (ฮุน ดรท ปลวไา 
หนึไงรๅอย) ฯลฯ   สียดายทีไยงัเมไมพีจนานกุรมคา้พิศษหลไานีๅ

การสืไอภาษา฿หๅดีละถูกตๅอง ดิฉันคิดวไา ผูๅพูดเมไควร
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พูดภาษาปะปนกัน  เมไวไาจะพูดกับลูก สามีละคนอืไน โ 
กใตาม  พูดภาษาเทย฿หๅปในภาษาเทย  พูดภาษายอรมัน
฿หๅปในภาษายอรมัน  บางครัๅงอาจจะมีความจ้าปในทีไตๅอง
฿ชๅคา้ทับศพัทสั่กคา้กใคงเมไปในอะเร  จะสืไอภาษายอรมนั฿หๅ
เดๅด ีตๅองตัๅง฿จสรๅางประยค฿หๅถูกตๅอง ออกสยีงคา้ตไาง โ ฿หๅ
ชัดจน กริยาตๅองผัน฿หๅถูกตๅองตามประธาน฿นประยค  

การรียนภาษาตไางชาติปในการ „สรๅางกุญจ" ทีไจะ
เขเปสูไความรูๅอีกมากมาย 

฿ครอยูไยอรมนั กใควรรยีนภาษายอรมนั อยไานิไงนอน฿จ
คิดวไา ตนองพิไงมาอยูไจะรียนมืไอเรกใเดๅ  นัไนปในการคิดผิด  
฿ครทีไคดิชไนนีๅ ดฉินัขอนะนา้฿หๅคดิ฿หมไนะคะ ขอ฿หๅรยีนภาษา
ยอรมนัอยไางมจีดุมุไงหมาย รียนดๅวยความสน฿จ ลๅวคณุจะ
สนุกเปกับการรียน อยไาคิดหวังวไา สามีหรือ฿ครจะชไวยคุณ
เดๅ฿นการรียนภาษายอรมัน  คุณตๅองชไวยหลือตัวอง ตๅอง
คๅนควๅาละพยายามท้าความขๅา฿จ  หากเมไขๅา฿จตรงเหน 
กใตๅองสาะหาค้าตอบ฿หๅเดๅ  ภาษายอรมันเมไเดๅยากหมือน

อัญชัญ ฮียร่ลิไง (ครูตๅอม)
ลไามละนักปลภาษาเทย
ละภาษายอรมัน
ประสบการณ่สอนภาษา
ยอรมันกไคนเทยละดใก
เทยมาตัๅงตไปี 1995
ประสบการณ่สอนภาษา
เทยกไชาวยอรมันตัๅงตไ
ปี 1997
จๅาของผลงาน รียนภาษา
ยอรมันกับครูตๅอม 
ISBN  978-300-020640-5

“วัฒนธรรม” คือ สิไงทีไมนุษย่ปลีไยนปลงปรับปรุงหรือผลิตขึๅน สรๅางขึๅนพืไอความจริญงอกงาม฿นวิถีของสไวนรวมถไายทอดกันเวๅ อา
อยไางกันเวๅ รวมทัๅงผลติผลของสไวนรวมทีไมนษุย่เดๅรยีนรูๅมาจากคนตไกไอนสืบตไอปในประพณกัีนมา ตลอดจนความรูๅสกึความคดิหใน 
ละกิริยาอาการ หรือการกระท้า฿ดโ ของมนุษย่฿นสไวนรวมลงรูปปในพิมพ่ดียวกัน ละส้าดงออกมาเดๅปรากฏปในศิลปะความชืไอ 
ระบียบประพณี ทัๅงนีๅรวมถึง “ภาษา” ดๅวย

พระยาอนุมานราชธน นักปราชญ่ละนักการศึกษาคนส้าคัญของเทย

ทีไหลาย โ คนคิด ส้าหรับคนทีไอาศัยอยูไ฿นประทศยอรมนี
จะมีอกาสรยีนภาษายอรมนัเดๅรใวกวไาคนเทย฿นมอืงเทย 
พราะเดๅฟัง เดๅยินละมีอกาสเดๅฝึกฝนภาษายอรมนัทุกวัน 

ดิฉนั฿นฐานะลไามละนักปลละครสูอนภาษาเทยละ
ภาษายอรมนัละปในมไบๅานเทยคนหนึไง฿นยอรมนี ดฉัินหใน
ความสา้คญัของการ฿ชๅภาษาทัๅงสองภาษาอยไางยิไง  การทีไจะ
ปในผูๅสืไอภาษา(Sprachmittler) ทีไมคุีณภาพ จา้ปในอยไางยิไงทีไ
จะตๅองมคีวามรูๅรอบตวั฿นหลาย โ รืไอง หมัไนคๅนควๅาอยูไสมอ 
หัว฿จของการรียนภาษาทุกภาษาคือ การอไานพืไอท้าความ
ขๅา฿จ  การขียนพืไอถไายทอดความคิดละความขๅา฿จออก
มาปในลายลักษณ่อักษร ละการพูดพืไอลกปลีไยนความ
คิดหในซึไงกันละกัน   รียนภาษายอรมันปในการสรๅาง
กุญจส้าคัญ ทีไจะน้าเปสูไความรูๅ฿หมไ โ ฿นการ฿ชๅชีวิต
฿นประทศยอรมนีคไะ
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นะน้าสมาคม
ดย อัญชัญ ฮียร่ลิไง

วัตถุประสงค่ของสมาคมฯ คือ
• สไงสริมละผยพรไวัฒนธรรมเทย ละพุทธศาสนา 

วิปัสนากรรมฐาน
• รียนรูๅละสริมสรๅางความขๅมขใง฿นการ฿ชๅชีวิต฿นตไาง

ดนดย นๅนส้าคัญทีไยาวชนเทยทีไติดตามผูๅปกครอง
มาละลูกครึไงเทย พืไอสไงสริม฿หๅมีความภาคภูมิ฿จ฿น
ความปในเทย

• เมไรูๅสกึดดดีไยวผดิปลก เดๅรูๅจกัลกปลีไยนประสบการณ่ 
มีพืไอน โ ละรุไนพีไ฿หๅค้านะน้านะนวทางการศึกษา

• จดักิจกรรมนนัทนาการตไาง โ มกีารจดัสอนภาษาเทย รา้
เทย ชัไวมงดนตรี  ฝึกซๅอมมวยเทย รไวมกิจกรรมขไงขัน
กีฬากับสมาคมอืไน โ 

• ปในจุดศูนย่รวมลกปลีไยนประสบการณ่ ละพบปะ
กันของชาวเทย มีการจัดกลุไมฟๅอนร้าพืไอสุขภาพของ
มไบๅานละดใกเทย 

• ปในทีไพบปะของผูๅสูงอายุ ดยจดั฿หๅมกีารปฏิบัตธิรรม฿น
วันสุดสัปดาห่หรือ ดินปไาวิปัสนานอกสถานทีไปในครัๅง
คราว ทัศนศกึษา พืไอสรๅางความรกัความสามคัค฿ีนกลุไม

• มีรงรยีนสอนภาษาเทยทุกชๅาวันอาทิตย่กไผูๅสน฿จละ
ยาวชนเทย สอนการกะสลัก 

• ฿หๅคา้นะน้าดๅานการศกึษาตไอทัๅง฿นระบบการศกึษาทาง
เกลของเทยละของประทศยอรมันนี

• รไวมมือกับหนไวยราชการเทยชไน กรมรงงานฝึกอาชีพ
ละพัฒนาฝีมือรงงานเทย สถานทูตเทย พืไอชไวย
กระจายขไาวสารของทางราชการ

• มีการหารายเดๅพืไอปในคไา฿ชๅจไายของสมาคม ดๅวยการ
จัดจ้าหนไายอาหารเทย จัดงานการกุศล งานประพณี
เทยตามทศกาลตไาง โ

• ราย เดๅทีไกิดขึๅนทัๅงหมดหักคไา฿ชๅจไายลๅวทางสมาคมฯ
เดๅจัดตัๅงปในกองทุนพืไอ ซืๅอสถานทีไ เวๅปในสมบัติของ
ชาวเทยทุกคน฿นอนาคตตไอเปอีกดๅวย

สมาคมวัฒนธรรมเทยบดๅนซ เดๅกไอตัๅงขึๅนมืไอดือนมิถุนายน 2553 ละเดๅปลีไยนชืไอ
ปใน ศูนย่พุทธศาสนาละสมาคมวัฒนธรรมเทยบดๅนซ พืไอ฿หๅหมาะสมกับการด้านิน
การของสมาคมฯ  นืไองจากทางสมาคมของราดา้นนิการควบคูไกับการผยพรไพุทธศาสนา
ละสไงสริมการปฏิบัติธรรมวิปัสนากรรมฐาน ตามบบฉบับของหลวงปูไทอง สิริมังคล
จังหวัดชียง฿หมไ พืไอ฿หๅสมาชิก ละผูๅสน฿จเดๅรียนรูๅละน้าธรรมะเป฿ชๅ฿นชีวิต ประจ้าวัน
เดๅอยไางปในสุข 

สถานทีไตัๅงศูนย่พุทธศาสนาละสมาคมวัฒนธรรมเทยบดๅนซ
Lindauer Str. 76 88085  Langenargen

www.thaizentrum-bodensee.de

info@thaizentrum-bodensee.de

น ์ ทธ น ล ค ฒนธ ท บ ดน ซ
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รายงานขไาว
ดย พรภนา พใงศรี

นืไองจากคนเทย฿นยอรมนีเดๅประกอบธุรกิจรๅานอาหาร 
สปา ธุรกิจน้าขๅาสไงออกปในจา้นวนมาก ทางสถานกงสุล฿หญไ 
(ฝไายการพาณิชย่) ณ นครฟรังฟวร่ท ละสถาบนัฝึกอบรมการ
คๅาระหวไางประทศ กรมสไงสรมิการสไงออก เดๅรไวมกันจดัการ
ฝึกอบรม “การบริหารธุรกิจอยไางมืออาชีพ” มืไอวันทีไ 12-13 
สิงหาคม ทีไมอืงคาสซล ละวันทีไ 15-16 สิงหาคม ทีไนครมึน
ชน ดยมจีดุประสงคห่ลกัพืไอ฿หๅผูๅประกอบธุรกิจเทยมคีวาม
ขๅา฿จ฿นการตลาด การขยายสาขา ละปในการจุดประกาย
ความคิด฿นการท้าธุรกิจฟรนเชส่ ฿นการอบรมครัๅงนีๅเดๅรับ
กียรติจากอาจารย่พีระพงษ่ กิติวชภคาวัฒน่ ประธานจๅา
หนๅาทีไบริหาร บจก. บิสินส คๅช อนด่ คอนซัลติๅง พรๅอมทัๅง
ดา้รงตา้หนไงทีไปรกึษาคณะกรรมการมาตรฐานฟรนเชส่หไง
ชาติ กระทรวงพาณิชย่ ละ ทีไปรึกษาดๅานการวางระบบการ
ตลาดคๅาปลีก ละฟรนเชส่ มาปในวิทยากรดๅวย

฿นการอบรมครัๅงนีๅมผูีๅ฿หๅความสน฿จปในอยไางมาก นืไองจาก
ปในการจัดอบรมครัๅงทีไ 1 นืๅอหาประกอบเป ดๅวย ความรูๅบืๅอง
ตๅน฿นการด้านินธุรกิจ การขียนผนธุรกิจ การวิคราะห่
ตลาด กลยุทธ่฿นการปรบัตวัธุรกิจ฿นภาวะศรษฐกจิปจัจบุนั 
ระบบฟรนเชส่ นวความคิดชิงกลยุทธ่ ละตัวอยไางธุรกิจ
ชืไอดังตไางโ รวมถึงถาม-ตอบขๅอขๅอง฿จ฿หๅกไผูๅขๅารไวมอบรม
อีกดๅวย บรรยากาศ฿นการอบรมทัๅง 2 วันตใมเปดๅวยนืๅอหา
สาระ ความสนุกสนาน ละความประทับ฿จ

คุณนก สุชาดา ชินคนชท่ จๅาของรๅานอาหารบุดดา 
อิมบิส ทีไนือนบร่ก “ตๅองการมารับความรูๅ฿นการท้าธุรกิจ 
การวิคราะห่ตลาด ท้าฆษณา ละอยากจะขยายสาขาตไ
ตอนนีๅยังติดปัญหาทีไบุคคลากรละสถานทีไคไะ ถๅาทุกอยไาง
ลงตัวกใจะขยายสาขาพิไมคไะ”

คุณอร อรปรยีา ฮอฟมนัน ่จๅาของรๅานนวดเทยละสปา
บัวสยาม 4 สาขา ทีไมึนชน “การท้าธุรกิจฟรนเชส่คไอนขๅาง
ปในเปเดๅยาก฿นธุรกิจสปานืไองจากการ฿ชๅบคุคลากรปในหลกั
฿นการด้านินธุรกิจ คงจะตๅองดูผลติภัณฑ่ตัวอืไนทีไสอดคลๅอง
กันควบคูไเปดๅวยคไะ”

คณุหนไอย องัคณา ดคั ก้าลงัจะปิดธุรกิจรๅานอาหารเทย
บาสลิิคุม ทีไลอยทไนบัค “เดๅรบัประยชน่จากการอบรมครัๅงนีๅ
ปในอยไางมากส้าหรับขๅอมูล฿นการท้าธุรกิจบืๅองตๅน กใจะน้า
เปปรับปลีไยนรูปบบบางสไวนทีไวางผนเวๅ฿หๅดีขึๅน สไวนการ
ขยายสาขากใสน฿จ ตไจะตๅองดูลสาขารก฿หๅมัไนคงกไอนคไะ”

อาจารย่พีระพงษ่ กิติวชภคาวัฒน่ เดๅทิๅงทๅายส้าหรับผูๅ
ทีไก้าลังมองหาธุรกิจ฿นยอรมนวีไา ธรุกิจทีไกีไยวกับเลฟ่สเตล่
ของคนยอรมันจะสามารถขยายสาขาละพัฒนาปในธุรกิจ
ฟรนเชส่เดๅอยไางมีประสิทธิภาพมากทีดียว

ก ก บ  “ก บ ธ กจ ง ช ”

บรรยากาศ฿นหๅองอบรม
วันทีไ 15 – 16 สงิหาคม 2555 
ณ หๅอง Saal Ulm MARITIM 
Hotel, München

คณุดวงกมล จยีมบตุร หวัหนๅา
ส้านักงานสไงสริมการคๅา฿น
ตไางประทศ ณ นครฟรังฟวร่
ทอาจารย่พีระพงษ ่กิติวชภค
าวฒัน ่คุณกาญจนา ทพารกัษ ่
ผูๅอา้นวยการสถาบันฝกึอบรม
การคๅาระหวไางประทศ กรม
สไงสริมการสไงออก

พิธีมอบประกาศนียบัตร
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อาชีพ
ดย ชลิต ดุรงค่พันธุ่

มืไอคราวกไอนผมเดๅพูดถึงภาพรวมของการปลวรรณกรรม
จากภาษายอรมนัปในภาษาเทย ฿นคราวนีๅผมอยากจะพูดตไอ
ถึงปัญหาอุปสรรคของการปลวรรณกรรมบๅาง

นอกหนือจากปัญหาดๅานการตลาด฿นการท้างานปล
วรรณกรรมภาษายอรมันปในภาษาเทยลๅว ยังมีอีกสอง
สามประดในทีไผมคิดวไาคนทีไอยูไ฿นวดวงวรรณกรรมปล
ทีไมืองเทยนไาจะหันมา฿หๅความสน฿จกันมากกวไาทีไปในอยูไ

฿ครทีไติดตามอไานบทวิจารณ่หนังสือทีไเดๅรับการปลมา
จากภาษาตไางประทศตามหนังสือพิมพ่หรือนิตยสารตไาง โ 
อาจคยตัๅงขๅอสงสยัหรอืรูๅสกึสะกิด฿จทีไนๅอยครัๅงจะมกีารอไยถึง
อยไางตรงเปตรงมาวไาหนังสือลไมนัๅนปในหนังสือปล ละทีไ
เดๅรับการอไยถึงนๅอยกวไากใคือคุณภาพของส้านวนปล หาก
มี฿ครถามนักวิจารณ่หลไานัๅนวไาหตุเฉนถึงเมไอไยออกเป฿น
บทวิจารณ่ของตนวไาหนังสือลไมนัๅนปในงานปล ลๅวท้าเม
ถึงเมไลงความหใน฿หๅดไนชัดลงเปวไาส้านวนลีลาภาษาของผูๅ
ปลนัๅนฉียบขาดหรืออไอนดๅอยตรงเหน ขๅออๅางอันหนึไงทีไนัก
วิจารณ่วรรณกรรมมกัหยิบขึๅนมา฿ชๅกใคอื เมไกลๅาพูดพราะเมไรูๅ
จักตๅนฉบับ หรืออไานตๅนฉบับเมไออกจึงเมไกลๅาปรียบทียบ 
ขๅออๅางนีๅฟังดูผิน โ คลๅายกับมีหตุผล ตไหากมอง฿หๅลึกลง
เปลๅวกลับปในขๅออๅางทีไฟังเมไคไอยจะขึๅนนัก 

นไละ การวิจารณ่วรรณกรรมนัๅนมีหลายรูปบบ นัก
วิจารณ่บางทไานอาจนิยมคไพูดถึงนืๅอหาละประดในของ
หนังสือ ตไมีนักวิจารณ่เมไนๅอยทีไ฿หๅความส้าคัญกับส้านวน
การ฿ชๅภาษา หากนักวิจารณ่หลไานัๅนสามารถลงความหใน
รืไองการ฿ชๅภาษาของนักขยีนเทยเดๅกใยไอมสามารถลงความ
หในกีไยวกับหนังสือจากตไางประทศทีไตีพิมพ่฿นส้านวนภาษา
เทยเดๅดๅวยชไนกันดยเมไจ้าปในตๅองรูๅจักตๅนฉบับ ทัๅงนีๅทัๅงนัๅน
การวิจารณ่฿นระดบัภาษาทีไวไานีๅควรปในเปอยไางเรๅอคติละเมไ

ยึดตดิกรอบภาษาทีไคบัคบ การอไยอๅางบบลอย โ ประภท
ทีไวไา ภาษาตใมเปดๅวยกลิไนของนืๅอนมเขไพียงอยไางดียวนัๅน
เมไพียงปในความหในทีไวไางปลไา ตไยังมองขๅามอกลกัษณ่ทีไ
ส้าคญัของวรรณกรรมปลดๅวย วรรณกรรมทีไปลจากภาษา
ตไางประทศนัๅนมิเดๅขียนดยนักขียนเทย ดังนัๅนคนปลจึง
เมไจ้าปในตๅองรีดรัดตัดทอนส้านวนปล฿หๅขๅากับภาษาเทย
สมอเป บางครัๅงคราคนปลอาจมองหในความจ้าปในทีไจะ
ตๅองขในภาษาเทยขๅาเปหาตๅนฉบบัทนทีไจะนๅมตๅนฉบับ฿หๅ
ขๅามาหาภาษาเทยกใปในเดๅ ดยพืๅนฐานลๅวควรมองสา้นวน
ปลตไละส้านวนปลหมอืนการตีความตๅนฉบับอยไางหนึไง 
ผูๅปลมองตๅนฉบับอยไางเรกใจะลือก฿ชๅภาษาอยไางนัๅน การ
ปลวรรณกรรมงไหนึไงจึงคลๅายกบัการท้าลายตๅนฉบบัลงปใน
ชิๅนลใกชิๅนนๅอยสียกไอนลๅวคไอย โ กไอขึๅนมา฿หมไตามผังทีไมี
อยูไ นไละวไาสิไงทีไกไอขึๅนมา฿หมไยไอมเมไ฿ชไสิไงดียวกับของจริง 
ตไอยไางนๅอยผูๅทีไสพส้านวนปลกใสามารถประมินเดๅวไาสิไง
ทีไตนสพนัๅนมีคุณคไามากหรือนๅอยอยไางเร

฿นบๅานรานับวันจะมีงานวรรณกรรมปลออกมามาก
ขึๅนรืไอย โ จึงปในรืไองส้าคัญทีไนักวิจารณ่หรือผูๅรูๅทัๅงหลาย
ควรหันมา฿หๅความส้าคัญกับการวิจารณ่บทปล฿หๅมากขึๅน 
ผมพูดตรงนีๅ฿นฐานะคนปลดๅวย คนปลหนังสือสไวน฿หญไ
ท้างานอยไางดดดีไยวพราะ฿นบๅานรายังเมไมีบรรณาธิการ
ตๅนฉบับปลทีไคอย฿หๅค้าปรึกษาหารือกับนักปลมากนัก 
(ยังเมไตๅองพูดถึงวไาส้านกัพิมพ่จา้นวนเมไนๅอยเมไคยมองหใน
ความส้าคัญของบรรณาธิการตๅนฉบบัปลลยดๅวย รืไองนีๅผม
จะกลบัมาพูดถึงอกีครัๅง฿นตอนทๅาย) ถึงจะมองการท้างานของ
ตนหมอืนการทา้งานศลิปะอยไางหนึไงตไนักปลสไวน฿หญไกใ
ยังตๅองลองผิดลองถูกรียนรูๅดๅวยตัวอง บางรายกใเปเดๅดีตไ
มีเมไนๅอยทีไรูๅสึกหมือนยไ้าอยูไกับทีไ ดังนัๅนหากมีคนออกมา฿หๅ

ง น ณก ปลจ ก น นป ท ท  
(ต นท 2)
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ความหในกีไยวกับหนังสือปลชืไอวไาคงท้า฿หๅนักปลหลาย
ตไอหลายคนกๅเขพัฒนาความสามารถทางดๅานการปล
ของตนตไอเป ละคงชไวย฿หๅมีงานปลทีไมีคุณภาพออกมา
฿หๅอไานกันมากขึๅนดๅวย

อีกรืไองหนึไงนัๅนปในรืไองทีไกีไยวขๅองกับการท้างานของ
ส้านักพิมพ่ หากยๅอนกลับเปดูพัฒนาการของวรรณกรรม
ปล฿นบๅานรา฿นชไวงสิบปีทีไผไานมา คงเมไมี฿ครปฏิสธวไา
ตลาดหนังสือปลนัๅนเดๅติบตขึๅนอยไางมาก ซึไงส้าหรับคนทีไ
ท้างานปลอยไางผมลๅวดๅานหนึไงนับปในรืไองทีไนไายินดี ตไ
฿นชไวงวลาดังกลไาวนีๅผมองคิดวไามีปรากฏการณ่อยไางหนึไง
ทีไเมไคไอยจะนไายินดีสักทไาเรนักกิดขึๅน การขไงขันระหวไาง
ส้านักพมิพ่ทีไทา้งานปลวรรณกรรมทา้฿หๅมวีรรณกรรมเดๅรบั
การปลออกมามากมาย ทัๅง โ ทีไส้านักพิมพ่สไวน฿หญไเมไมี
บรรณาธิการตๅนฉบบัทีไสามารถอไานตๅนฉบับของวรรณกรรมทีไ
เมไ฿ชไภาษาองักฤษเดๅ รืไองนีๅผมคิดวไาปในปญัหาครงสรๅางทีไ
เมไควรมองขๅามปในอยไางยิไง การทีไสา้นักพิมพ่เมไมคีวามพรๅอม
ทางดๅานบุคลากรชไนนีๅสไงผล฿หญไหลวงตไอวงการวรรณกรรม
ปล งานวรรณกรรมปลจ้านวนเมไนๅอยปในงานทีไยังเมไ
เดๅคุณภาพ ตใมเปดๅวยขๅอผิดพลาดทางภาษาทัๅง฿นงไของ
การท้าความขๅา฿จหรือตีความตๅนฉบับละ฿นรืไองของการ
฿ชๅภาษาเทย ซึไงจริง โ ลๅวปในรืไองทีไสามารถหลีกลีไยงเดๅ 
การทีไงานปลจา้นวนเมไนๅอยเดๅรับการตพิีมพ่ออกมาดยเมไ
ผไานมือบรรณาธิการทีไมีความรูๅความขๅา฿จ฿นตๅนฉบับละ
สามารถสดงความหใน฿หๅความชไวยหลือกไนักปลเดๅเมไ
พียงปในผลสียตไอส้านักพิมพ่ทไานัๅน ตไยังปในผลสียตไอ
วรรณกรรมตไละลไมทีไหยิบมาปลกันดๅวย วรรณกรรมทีไมี
คณุคไาจา้นวนเมไนๅอยหมือนถูกฆไาทัๅงปในมืไอเดๅรบัการปล
ออกมาอยไางเมไสุกงอม ผมรูๅสึกวไาส้านักพิมพ่จ้านวนเมไนๅอย
ท้างาน฿นลักษณะหวีไยงห คือ ท้าอามากเวๅกไอน ดยหวัง
อาตไวไา฿นยีไสบิสามสบิลไมทีไท้าออกมานัๅนขอ฿หๅขายเดๅก้าเร
จรงิ โ สกัลไมหนึไงกใพอลๅว สไวนทีไหลอืนัๅนพอขายเดๅทุนกใพอ 
มองจากงไของการทา้ธรุกจิลๅวนีไนบัปในรืไองชอบธรรม ตไ
มองจากงไของวรรณกรรมลๅวนีไนับปในนยบายการคๅาทีไนไา
กลัวเมไนๅอย สมมุติวไาคนอไานซืๅอวรรณกรรมปล สมมุติ฿หๅ
คบลงเปอีกหนไอยวไาปในวรรณกรรมปลจากภาษายอรมนั 
ปในฉบับปลทีไยังเมไสุกงอม ยังเมไเดๅทีไ หรือยังมีขๅอบกพรไอง
ท้า฿หๅอไานลๅวเมไเดๅอรรถรสมาอไานสกัสองสามลไม ปในเปเดๅ
วไา฿นบืๅองรกคนอไานอาจบอกวไาคนปลคงปลเมได ีตไถๅา
ปในอยไางนีๅบไอย โ ขๅาผมสังหรณ่วไาคนอไานคนนีๅอาจคิดลย
ถิดเปเดๅวไาวรรณกรรมยอรมันนีไมันเมไเดๅรืไองอาสียลย 
ละการจะกๅเขภาพทีไฟังหัวคนอไาน฿นลักษณะนีๅผมคิดวไา
เมไ฿ชไรืไองทีไงไายดายลย รืไองนีๅปในรืไองหนึไงทีไผมอยากฝาก
฿หๅทุกคนลองชไวยกันคิดชไวยกันท้าดู

อีกรืไองหนึไงทีไกีไยวขๅองกับรืไองนีๅนัๅนคอื รืไองของการลอืก
ตๅนฉบับ นไนอนวไาส้านักพิมพ่ตไละหไงยไอมเมไมีบุคลากร
ทีไจะรับผิดชอบ฿นการลือกหนังสือจากทุกชาติทุกภาษาเดๅ 

฿นตไางประทศนัๅนกใเมไตกตไางจากบๅานรา ตไส้านักพิมพ่
฿นตไางประทศสไวน฿หญไขาจะสไงหนังสือ฿หๅผูๅชีไยวชาญ฿น
สาขานัๅน โ ตรวจสอบละขียนสดงความหในกีไยวกับ
หนังสือลไมนัๅน นไนอนวไาการท้าชไนนีๅยไอมตๅองสียงินสีย
ทองบๅาง ตไผมคิดวไาหากท้าอยไางปในระบบปในบบผน
ลๅวนไาจะปในการลงทุนทีไคุๅมคไา฿นระยะยาว ตรงนีๅผมคิดวไา
สถาบันทางวิชาการทีไมกีารสอนกีไยวกับรืไองวรรณคดศีกึษา 
ดยฉพาะวรรณคดีศกึษาภาษาตไางประทศ กในไาจะ฿หๅความ
ส้าคัญ จะวไาเปลๅวตๅองถือวไานีไปในอกีชไองทาง฿นการท้าอาชพี
ส้าหรับนิสิตนักศึกษาทีไรียนขนงนีๅ ดังนัๅน฿นการสอนการ
ปลวรรณกรรมจึงเมไควรนๅนฉพาะทางดๅานภาษาศาสตร่
อยไางดียว ตไควรนๅนดๅานวรรณคดศีกึษาดๅวย อกีทัๅงยังควร
จะสรมิดๅานประสบการณ่฿นภาคปฏิบตัทิีไกีไยวขๅองกับระบบ
การผลิตละการถไายทอดวรรณกรรมขๅาเปดๅวย

ละทๅายสุดจริง โ คือ รืไองของการสไงสริมสนับสนุน
นักปล ตรงนีๅหนไวยงานอยไางสมาคมนักปล กลุไมการปล 
องคก่รตไาง โ รวมถึงสา้นักพิมพ่นไาจะ฿หๅความสา้คญั฿หๅมาก
ขึๅน กลไาว฿นสไวนของนักปลวรรณกรรมภาษายอรมนันัๅน นไา
จะเดๅมกีาร฿หๅรางวลักไนกัปลทีไมผีลงานยอดยีไยมเมไวไาจะ
฿นรูปบบ฿ดรูปบบหนึไง ดยรางวัลทีไ฿หๅนัๅนผมคิดวไาเมไนไา
จะ฿หๅปในสตางคอ่ยไางดยีว ตไนไาจะ฿หๅปในอกาสดๅวย อยไาง
ชไน อกาสทีไจะเดๅเปท้างานปลของตัว฿นยอรมันหรือ฿น
ประทศทีไ฿ชๅภาษายอรมัน หากส้านักพิมพ่฿จดีกใอาจจะ฿หๅ
ทุนกับนักปล฿นลักษณะคลๅายกับปในบนัสกใเดๅ ชไน ถๅา
หนังสือทีไขาปลขายดีมาก โ กใ฿หๅทุนขาเดๅเปท้างานปล
฿นตไางประทศบๅาง ขาจะเดๅปิดลกทัศน่ของตัว ละทๅาย
ทีไสุดลๅวนีไกใจะสไงผลตไอคุณภาพงานของขาละสไงผลดีตไอ
ตัวส้านักพิมพ่ทีไพิมพ่งานหลไานัๅนอง

„หากราจะคิดถึงนักปลลๅว กใคงตๅองจินตนาการถึง
ภาพของคนทีไมีความสุข" อัลบร กามู นักขียนรางวัลน
บลชาวฝรัไงศสคยกลไาวอาเวๅชไนนัๅน  ถๅาราสามารถท้า
รืไองบางรืไองทีไผมพูดนีๅเดๅ ชืไอวไา ฿นมืองเทยราคงจะมีนัก
ปลทีไเมไพียงมีความสุขตไยังปในนักปลทีไสามารถสรๅาง
ความสุข฿หๅกับนักอไานละวดวงวรรณกรรมพิไมขึๅนอีกเมไ
นๅอย สไวนทีไวไามืไอมีนักปลทีไมีความสุขละปีไยมคุณภาพ
ลๅว จะมคีนหนัมาอไานงานวรรณกรรมทีไปลจากภาษาตไาง
ประทศอยไางภาษายอรมนัปในภาษาเทยมากขึๅนหรอืปลไา
นัๅน อันนีๅกใปในอีกรืไองหนึไงครับ

----------

ชลิต ดุรงค่พันธุ่
ชะวาบัค ยอรมนี

กันยายน 2555
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ก ท บ ฒก ก ท ำ จจ กต งป ท
ท  น ก  บ ง

คนตไางชาติจา้นวนมาก รวมทัๅงคนเทยดๅวยทีไพ้านักอยูไ฿นยอรมนี 
จบการศกึษาละคยท้างานมปีระสบการณ่฿นสาขาวิชาตไาง โ ฿น
ประทศของตนมากไอนทีไจะดินทางมาพ้านักอยูไ฿นยอรมนี ละ
สาขาวชิาหลไานีๅกใปในทีไตๅองการของตลาดรงงานยอรมนั  ตไกใ
ปในทีไนไาสียดายวไา คนหลไานีๅ(รวมทัๅงคนเทยดๅวย) กใเมไสามารถ
ทีไจะ฿ชๅประยชน่จากวุฒกิารศกึษา ละประสบการณ่การท้างาน
ทีไสะสมมา ฿นการสมคัรขๅาท้างานหรอืหางานท้า พราะวฒุฯิละ
ประสบการณ่การท้างานเมไปในทีไยอมรับ฿นยอรมนี อันนืไองมา
จากวไาทีไผไานมา฿นยอรมนี ยังเมไมีกระบวนการละการก้าหนด
มาตราฐาน฿นการทีไจะ฿ชๅ฿นการทียบวุฒิ1 ตไปัญหานีๅนไาทีไจะ
บรรทาลง มืไอกฎหมายวไาดๅวยรืไองการทียบวุฒฯิ ออกมาบงัคบั฿ชๅ 

วันทีไ 1 มษายน 2555 มีการบังคับ฿ชๅ กฎหมายวไาดๅวยการ
พิจารณาประมนิคณุวุฒสิา้หรบัการประกอบอาชพี หรอื Berufs-
Qualifizierungs-Feststellungs-Gesetz ยไอวไา BQFG ดๅวยความ
มุไงหวังวไากระบวนการ฿นการปรียบทียบวุฒิการศึกษาละ
ประสบการณ่การท้างานจากตไางประทศ จะชัดจนละปรไง฿ส
มากขึๅน ทัๅงนีๅพราะกฎหมายนีๅประกอบดๅวยกฎหมาย฿หมไของ
สหพันธ่ฯ (neues Bundesgesetz) ทีไบัญญัติกระบวนการละ
หลักกณฑ่การประมินคุณวุฒิ ละมีการปรับกฎกณฑ่฿นการ
ทยีบวุฒฯิทีไมอียูไ฿นกฎหมายตไางโ ทีไกีไยวกับการอาชพีทีไกีไยวขๅอง
กือบ 60 กฎหมายทีไมีอยูไ฿นสหพันธ่ฯ รวมทัๅงกฎระบียบกีไยว
กับอาชีพทีไควบคุม (reglementierte Berufe) อันเดๅกไ อาชีพ
ทีไกีไยวขๅองกับการบ้าบัดรักษา ทัๅงทีไปในหลักสูตรมหาวิทยาลัย
ละหลกัสตูรการศึกษาอบรมสายอาชีพ รวมทัๅงวชิาชพีชไางตไางโ 
พืไอ฿หๅปในนวทางดีไยวกัน ละรัฐตไาง โ กใประกาศทีไจะปรบักฎ
กณฑ่ ฿นการทียบวุฒิฯ฿นสไวนอาชีพทีไตนรับผิดชอบ ชไน ครู 
วิศวกร ผูๅดูลดใก ปในตๅน2

กฎหมายนีๅจะท้า฿หๅ ชาวตไางชาติทีไขๅามาพ้านัก฿นยอรมนี 
มีสิทธิทีไจะขอทียบคุณวุฒิ฿นสาขาอาชีพทีไเมไควบคุมกวไา 350 
อาชีพ (฿นทีไนีไหมายถึงอาชีพทีไตๅองผไานการศึกษาอบรมตาม
หลักสูตรการศึกษาอบรมสายอาชีพของยอรมัน) ดยสามารถ
ขอ฿หๅมกีารปรยีบทยีบปในรายบคุคล ซึไงกไอนหนๅานีๅ สทิธินีๅจา้กัด
เวๅ฿หๅฉพาะ คนชืๅอสายยอรมนัทีไยๅายถิไนมาจากประทศ฿นยุรป
ตะวนัออกทไานัๅน (Spätaussiedler) ละกไอนหนๅานีๅชไนกันทีไการ
ประกอบอาชีพ ละการทียบคุณวุฒิฯหลาย โ อาชีพจะจ้ากัด
เวๅ฿หๅฉพาะคนทีไมีสัญชาติยอรมัน ละพลมืองของประทศ฿น
สมาพันธ่ยุรปทไานัๅน ดๅวยกฎหมาย฿หมไนีๅขๅอจ้ากัดดๅานสัญชาติ
จะหมดเป สิไงทีไจะพิจารณา฿นการทียบคุณวุฒิ กใคือ นืๅอหา

1   ขๅอมูลจาก Quelle: http://www.bmbf.de/de/15644.php
2   ขๅอมูลจาก Quelle: http://www.bmbf.de/de/15644.php

ความรูๅทีไรไ้ารียนมา ประสบการณ่ความสามารถ ทีไเดๅสะสมมา 
ละการประมินคุณสมบัติหลไานีๅจะ฿ชๅมาตรฐานอยไางดียวกัน
ทัๅงสหพันธ่ฯ นอกจากนีๅขัๅนตอน฿นการขอปรับทียบวุฒิฯทีไคย
ปในราชการมาก โ ทีไยาวนานกใจะตัดตอน฿หๅสัๅนลง กระบวนการ
ทียบวุฒิฯตามทีไกฎหมายบัญญัติเวๅ ซึไงจะมีผลบังคับ฿นวันทีไ 1 
ธันวาคม 2012 จะตๅองสิๅนสุดภาย฿นวลา 3 ดือน

อนึไงส้าหรับวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษาจากตไางประทศ 
฿นสาขาวชิาชพีทีไมิ฿ชไสาขาวิชาชพีควบคมุตามกฎหมายยอรมนั 
ชไน นกัขไาว นกัคณติศาสตร ่ นักศรษฐศาสตร ่ปในตๅน ผูๅทีไจบการ
ศึกษาระดับปริญญา฿นสาขาหลไานีๅ สามารถประกอบอาชพี (นัไน
คือสมัครท้างาน฿นตลาดรงงานยอรมัน) เดๅลยดยเมไจ้าปใน
ตๅองทา้รืไองรับรองคณุวุฒิ หรืออาจจะ฿หๅทาง ศนูย่กลางการทยีบ
วุฒิศึกษาจากตไางประทศ (Zentralstelle für das ausländische 

Bildungswesen) ท้าการประมินทียบวุฒิกใเดๅ
ส้าหรับวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษาจากตไางประทศ ฿น

สาขาวิชาชีพทีไควบคุม (ชไน พทย่ ภสัชกร ละ ทนายความ 
ปในตๅน) จะตๅองยืไนรืไองขอประมินคุณวุฒิฯ ซึไงจะมีกระบวนการ
ละมาตราฐานการทียบตามกฎหมาย฿หมไนีๅ

ขๅอมลูจากหนไวยงาน฿หๅคา้ปรกึษากีไยวกับรืไองการทียบวุฒฯิ3 

นะน้าวไา กไอนทีไจะดินรืไองขอทียบวุฒิฯควรทีไจะลองนึกถึง
ค้าถามตไาง โ หลไานีๅ พรๅอมลองหาค้าตอบ฿หๅนไ฿จกไอน อนัเดๅกไ

1. พราะอะเรจงึตๅองการทีไจะดนิรืไองขอ฿หๅทางการยอรมนั
รับรองวุฒิฯ ปๅาหมายพืไออะเร ชไน ตๅองการทีไจะพิไมอกาส฿น
การท้างาน หรือตๅองการทีไจะน้าเป฿ชๅ฿นการหางานท้า ปในตๅน 
ละนไ฿จหรือวไาการท้ารืไองขอทียบวุฒิฯปในหนทางทีไถูกตๅอง
ทีไจะน้าเป฿หๅถึงปๅาหมายทีไตๅองการ (ทัๅงนีๅพราะบไอยครัๅง มักจะ
เดๅรับการรับรองพียงบางสไวน ละอาจจะตๅองอบรม หรือศึกษา
พิไมติม) มีหนทางอืไนอีกเหม ชไน การขอรียนตไอพืไอปลีไยน
อาชีพ (Umschulungen) ละอืไน โ

2. วฒุกิารศกึษาทีไจบมานัๅน฿กลๅคยีงกับวุฒิฯอะเรของยอรมนั
มากทีไสุด ละทีไจะทียบวฒุฯินีๅพืไอทีไจะ฿หๅเดๅท้างานอาชพีอะเรทีไ
ตๅองการทีไจะท้า฿นยอรมนี

3. หลักฐานตไางโ ทีไสดง฿หๅหในวุฒิการศึกษา คุณวุฒิ ตไาง 
โ ทีไมี ชไน ปริญญา ประกาศนียบัตร ฯลฯ

4. จะสดง฿หๅหในเดๅอยไางเรวไามปีระสบการณ่฿นการประกอบ
อาชีพนัๅน โ หนังสือรับรองการท้างานมีเหม

3   ขๅอมูลจาก Bielefelder Infoblatt zur Anerkennung ausländischer 
Berufsabschlusse ณ วันทีไ 31 มี.ค. 2011
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5. คไา฿ชๅจไายทีไจะตๅองมี ฿ครจะปในคนรับผิดชอบ อันเดๅกไ 
คไาธรรมนียม฿นการทียบวุฒิฯ คไาปลละรับรองอกสาร คไา
฿ชๅจไาย฿นการศึกษาอบรมพิไมติม รียนภาษา ฯลฯ

มืไอเดๅค้าตอบละนไ฿จวไาจะยืไนรืไองขอทียบวุฒิ กใมาถึง
อกสารทีไตๅองตรียมส้าหรับการยืไนรืไองขอทียบวุฒิฯ ซึไงเดๅกไ

• ประวัติสไวนตัว ฿นรูปบบตาราง ปในภาษายอรมัน 
สดง฿หๅหในประวัติการศึกษา ละบางกรณีตๅองมีราย
ละอียดกีไยวกับประวิติการท้างานดๅวย ลงวันทีไ พรๅอม
ลงลายมือชืไอ

• อกสารสดงตน ชไน หนังสือดินทาง หรือ บัตรประจ้า
ตัวประชาชน

• หลักฐานการศึกษา (ปริญญาบัตร ประกาศนียบัตร 
ระบียนผลการรียน ฯลฯ)

• หลกัฐานสดงประสบการณ่การท้างาน (Arbeitszeugnis) 
ดยฉพาะงานดๅานทีไตๅองการ฿หๅทางการยอรมนัรบัรอง

• หลักฐานอืไน โ ทีไสริม฿หๅหในคุณวุฒิ ชไน การฝึกอบรม
ฉพาะสาขา ปในตๅน

• ค้าชีๅจงวไาผูๅยืไนค้ารๅองตๅองการทีไจะประกอบอาชีพ฿น
ยอรมนี

การยืไนอกสารตๅองน้าอกสารตัวจริง หรือ ส้านาทีไรับรองความ
ถูกตๅอง เปยืไนสดง อกสารภาษาอืไนตๅองปลปในภาษายอรมนั 
ดยนกัปลทีไทางการยอรมนัรบัรอง (ermächtigte Übersetzer) 
฿นบางกรณีทางการกใยอมรับอกสารทีไปในภาษาอังกฤษ

สา้หรบัการยืไนรืไองขอรับรองวฒุฯิ฿นสาขาอาชพีทีไควบคมุ อาจ
จะตๅองยืไนอกสารบางอยไางพิไมติม ซึไงควรทีไจะขๅาเปศึกษา฿น
วใปเซด่ ของหนไวยงานทีไรับผิดชอบ฿นการประมินทียบคุณวุฒิ 
วไาตๅอง฿ชๅอกสารอะเรบๅาง

฿นบางกรณีทางการอาจจะขอหลักฐานสดงความรูๅภาษา
ยอรมนั หากเมไนไ฿จวไาจะมคีวามรูๅดๅานภาษาพอทีไประกอบวิชาชพี
ดังกลไาวเดๅหรือเมไ ตไอยไางเรกใตามความรูๅภาษายอรมนัปในองค่
ประกอบทีไสา้คญัทีไจะท้า฿หๅคนตไางชาตเิดๅงานท้า พราะหากสืไอสาร
กับนายจๅาง พืไอนรไวมงานละลกูคๅาเมไเดๅ กใคงประกอบอาชพีเมไ
เดๅ ดังนัๅนกใควรมีความรูๅภาษายอรมันดีพอสมควร 

คไา฿ชๅจไาย฿นการขอประมนิทยีบวุฒฯิ จะปในจา้นวนทไาเรขึๅน
อยูไกับระบียบของตไละรัฐ รวมทัๅงจ้านวนงานละวลาทีไตๅอง฿ชๅ
฿นการประมิน พราะการประมินจะปในประมินจากคุณสมบัติ
ของตไละบุคคล

มืไอกระบวนการประมนิสิๅนสดุ ละทางการพบวไา วุฒิการศึกษา
ละคุณวฒุจิากตไางประทศนัๅนกือบจะเมไตกตไาง หรอืตไางนๅอย
มากกับคณุวฒุขิองสาขานัๅน โ ฿นยอรมนี ทางการกใจะออกหนังสอื
รบัรองความทไาทียมของคณุวุฒ ิGleichwertigkeitsbescheinigung 
ผูๅทีไถือหนังสือรับรองนีๅตามกฎหมายลๅว จะเดๅรับการปฏิบัติ 
สมอืนผูๅทีไจบหลักสูตรการศึกษาอบรม฿นสาขานัๅน โ ของยอรมน ี

฿นกรณีทีไมคีวามตกตไางกันคไอนขๅางมาก ตไมีนืๅอหาของคณุ
วุฒิทยีบทไา สา้หรบัวิชาชพีทัไวโเป ทางการจะระบวุไา มคีณุวุฒิ฿น
สาขาอาชีพนัๅน โ ดยจงความตกตไางเวๅ พืไอประยชน่฿นการ
ศึกษาอบรมพิไมติมส้าหรับผูๅทีไยืนรืไองขอทียบวุฒิ

ส้าหรับวิชาชีพทีไควบคุม หากมีความตกตไางมาก ทางการ
อาจจะตๅอง฿หๅท้าการทดสอบ หรือศึกษาพิไมติมพืไอปรับความ
รูๅ ความสามารถ฿หๅขๅากับคุณวุฒิทีไทางยอรมันตัๅงเวๅ 

คไา฿ชๅจไาย฿นการศึกษาอบรมพิไมติม บางกรณีส้านักงาน
รงงาน (Arbeitsagentur) อาจจะมีทุนสนับสนุน รืไองนีๅสามารถ
ติดตไอสอบถามเดๅ 

ผูๅทีไคยยืไนรืไองขอรับรองวุฒฯิมาลๅว อาจจะตามกฎหมายดมิ 
หากวไายังเมไเดๅรับการรับรอง฿หๅทียบทไา อาจขอยืไนรืไอง฿หมไตาม
กฎหมาย฿หมไนีๅเดๅ รวมทัๅงผูๅทีไท้ารืไองขอรับรองวุฒิตามกฎหมาย
฿หมไนีๅ ละเมไเดๅรับการรับรอง หากมีงืไอนเขพิไมติม (ชไน เดๅเป
ศึกษาอบรมพิไมติม ตามทีไทางการจงมา) ทีไจะท้า฿หๅเดๅรับการ
รับรอง กใสามารถยืไนรืไอง฿หมไเดๅชไนกัน

อันนืไองจากการบังคับ฿ชๅกฎหมาย฿หมไนีๅ ทางการเดๅจัด
฿หๅมี ศูนย่ขๅอมูลละ฿หๅค้าปรึกษา ซึไงจะ฿หๅขๅอมูลตไาง โ ดๅาน
กฎหมาย ละกฎระบียบ กระบวนการ รวมทัๅงจๅง฿หๅทราบ
ถึงหนไวยงานทีไมีหนๅาทีได้านินการประมิน ทีไจะตๅองติดตไอ  ทีไ
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นอกจากนีๅ ยังมีศูนย่฿หๅค้าปรึกษา฿นรืไองนีๅ ทีไตัๅงขึๅนภาย฿ตๅ
ครงการ การขๅาปในสไวนหนึไงของสังคมดๅวยการสรๅางคุณวุฒิ 
„Integration durch Qualifizierung-IQ ซึไงจะมี หนไวยงานอยูไทัไว
สหพันธ่ฯ ตามทีไสดง฿นผนทีไขๅางทๅาย

ทๅายสุด กฎหมายนีๅสรๅางอานิสงฆ่กไนักศึกษาตไางชาติทีไมา
ศึกษา฿นยอรมนีดๅวย นัไนคือ฿นระหวไางทีไศึกษา อาจน้าวุฒิดิมทีไ
มจีากประทศของตนมาขอรบัการประมนิ มืไอเดๅรบัการรบัรองกใ
สามารถทีไจะท้างานเดๅ ฿นขณะทีไรียน
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ดร.พัทยา รือนกๅว
(Dr. Pataya Ruenkaew)
นักปลละนักวิจัยอิสระ ผลงาน
วิจัยพิมพ่ปในภาษาเทย อังกฤษ 
ละยอรมัน ละ สิทธิหญิงเทย
กรณีคลืไอนยๅายรงงานขๅาม
ชาติ  ฯลฯ 
ปัจจุบัน
ผูๅประสานงานครอืขไายคนเทย฿น
ตไางดน ประทศยอรมนี

ดย พัทยา รือนกๅว
กฎหมายดีโ

ขๅอมูลจาก:
http://www.bmbf.de/de/15644.php
http://anerkennung-in-deutschland.de/html/de/
http://www.netzwerk.iq.de 
http://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/de/61.
php#content235

http://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/de/73.php
Bielefelder Infoblatt zur Anerkennung ausländischer 

Berufsabschlusse ณ วันทีไ 31 มี.ค. 2011

http://www.bmbf.de/pubRD/Informationspapier_BMBF_Anerkennungs.pdf

อันนืไองมาจาก การทีไกระทรวงมหาดเทยละกระทรวง
การตไางประทศ เดๅลงนาม฿นบันทึกขๅอตกลงวไาดๅวยการท้า
บัตรประชาชนของคนเทยทีไพ้านักอยูไตไางประทศ มืไอวันทีไ 
14 มีนาคม 2555 กรมการกงสุล กระทรวงการตไางประทศจะ
สามารถ฿หๅบริการท้าบัตรประชาชนกไคนเทยทีไพ้านักอยูไ฿น
ตไางประทศ ดย฿นชัๅนรกจะ฿หๅบริการ฿นสถานอกอัครราช 
ทูต (สอท.) ละสถานกงสุล฿หญไ (สกญ.)  6 หไง ละสอท.
บอรล่นิกใปในหไงหนึไง฿นกลุไมนีๅดๅวย มืไอวนัทีไ 23-24 มถุินายน 
2555 นายอภิชาติ ทียวพานิช ละ นายสถาพร ศิริภักดี รอง
อธิบดกีรมการปกครอง จงึเดๅนา้คณะขๅาหารอืกับอกอคัรราชทูต 
ละท้าการทดลองการผลิตบตัรประชาชนเทย พรๅอมกันนัๅนเดๅ
รไวมหารอืกับตัวทนชมุชนเทย ณ สถานอกอคัรราชทูต ฿นวัน
ทีไ 24 มิถุนายน วลา 13.00 น.

การดนิทางมาของคณะจากกรมการปกครอง฿นครัๅงนีๅนัๅน 
มีวัตถุประสงค่ พืไอการตรียมความพรๅอม฿นการจัดบริการ
ท้าบัตรประชาชนกไคนเทยทีไพ้านัก฿นตไางประทศ รวมทัๅง
ทดลองระบบการด้านินการ ดูสถานทีไ฿นการจัดบริการ ละ
รับฟังปัญหา ขณะนีๅยังตๅองรอการออกกฎกระทรวงรองรับ
พืไอทีไกรมการกงสุล ดยสถานอกอคัรราชทูตละสถานกงสุล
฿หญไจะสามารถบริการท้าบัตรประชาชนเดๅ ละรอการจัดซืๅอ
ครืไองท้าบัตร ดังนัๅนการ฿หๅบริการท้าบัตรประชาชนจึงอาจจะ
ลไาชๅาบๅาง ตไคาดวไานไาจะ฿หๅบริการเดๅประมาณปลายปีนีๅ ซึไง
กระทรวงมหาดเทยจะเดๅจัดสไงจๅาหนๅาทีไมาปในพีไลีๅยงดูล
การบริการ฿นชไวงรก

การท้าบัตรประชาชนทีไสามารถจะยืไนรืไองขอท้าเดๅ ณ 
สถานอกอัครราชทูต ละสถานกงสุล฿หญไนัๅนคือ

- การตไอบัตรประชาชนทีไหมดอายุ หรือ
- การปลีไยนบตัรประชาชน฿หมไ นืไองจากมีหตุตๅองปลีไยน

นามสกุล หรือ อืไน โ
นัไนคือ ผูๅทีไจะขอท้าบัตรประชาชน฿นตไางประทศเดๅ ตๅอง

ปในผูๅทีไคยมีบัตรประชาชนมากไอน
ผูๅทีไยังเมไคยมีบัตรประชาชนลย นัไนคือ  การท้าบัตร

ประชาชนครัๅงรก หรือ การขอมีบัตรประชาชนครัๅงรก เมไ
สามารถทีไจะท้า ณ สอท. หรือ สกญ. เดๅ ตๅองกลับเปขอท้าทีไ
ประทศเทยทไานัๅน

ละทีไสา้คญั ผูๅทีไจะสามารถยืไนรืไองขอตไออายุบตัรประชาชน
หรือปลีไยนบัตรประชาชน ณ สอท. ละ สกญ. จะตๅองปใน
ผูๅทีไมีชืไออยูไ฿นทะบียนบๅานชัไวคราวส้าหรับผูๅทีไมีถิไนพ้านัก฿น
ตไางประทศ ทไานัๅน

ตไอประดในนีๅ ผูๅทนชมุชนเทยเดๅชีๅจงวไา คนเทยสไวน฿หญไ
ทีไพ้านกั฿นยอรมนี จะเมไมชีืไออยูไ฿นทะบยีนบๅานชัไวคราว ละ
สไวน฿หญไกใเมไรูๅจักดๅวยวไาทะบียนดังกลไาวคือะเร หากการท้า

ทำ บต ป ช ชน ท
นต งป ท
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รืไองนไารูๅ
ดย สอท.

บตัรประชาชนกไคนเทย฿นตไางประทศมีงืไอนเขจา้กัดดงันีๅ อาจจะ
เมไมคีนเทย฿นยอรมนสีามารถมาขอบรกิารท้าบตัรประชาชนเดๅลย 
จงึขอ฿หๅคณะฯนา้รืไองหารอืกับทางกระทรวงฯพืไอหาทางผไอนปรน

เมไถึงหนึไงดือน฿หๅหลัง ทางกระทรวงมหาดเทยเดๅจๅงขๅอมูล
กีไยวกับนวปฏิบัติ฿นการตไออายุบัตรประชาชน฿นตไางประทศ
(ตไอกระทรวงการตไางประทศมาถึง สอท.) ดังนีๅ

1.   กระทรวงมหาดเทยจะอนุลม฿หๅประชาชนเทยทีไยังเมไเดๅ
อนชืไอขๅาทะบียนบๅานชัไวคราวสามารถตไออายุบัตรประชาชน฿น
ตไางประทศเดๅ   

2.   อยไางเรกใตาม กระทรวงมหาดเทยจะขอ฿หๅเปอนชืไอขๅา
ทะบียนบๅานชัไวคราว หรือมอบอ้านาจ฿หๅผูๅอืไนเป ด้านินการอน
ชืไอขๅาทะบียนบๅานชัไวคราว฿นภายหลัง   หรือหากเมไเดๅเปด้านิน
การ ทางกระทรวงมหาดเทยจะด้านินการ฿หๅตไอเป

หลังการหารือ ทางคณะฯเดๅท้าการทดลองท้าบัตรประชาชน 
ดย อกอัครราชทูตเทย นางนงนุช พใชรรัตน่ ปในผูๅทดลองท้าปใน
คนรก ตไอดๅวยผูๅทนชุมชนเทย รวมทัๅง บก.นิตยสารดี ดๅวย

ทะบียนบๅาน ของเทย คือ อะเร มีกีไชนิด มาท้าความรูๅจักกัน
„ทะบยีนบๅาน” ปในอกสารราชการทีไส้าคญั ซึไงทางราชการจดั

ท้าขึๅนพืไอระบุรายละอียดทีไตัๅงของบๅาน ละรายการตไาง โ ของ
บุคคล฿นบๅานเดๅกไ ชืไอ นามสกุล ลขประจ้าตัวประชาชน ชืไอบิดา
มารดา ภูมิล้านาดิม ฯลฯ ละจัดท้าขึๅนอีกหนึไงฉบับมอบ฿หๅกับ
จๅาบๅานตไละบๅานถือ฿ชๅประยชน่ รียกวไา „ส้านาทะบียนบๅาน” 
ทะบียนบๅานถือปในสไวนหนึไงของทะบียนราษฏร ซึไงรวมทะบียน
คนกิด คนตาย ยๅายทีไอยูไ ละการด้านินการกีไยวกับบๅาน ชไน 
การขอลขทีไบๅาน การรืๅอถอนบๅาน ปในตๅน 

ทะบียนบๅาน หมายความวไา ทะบียนประจ้าบๅานตไละบๅาน 
ซึไงสดงลขประจ้าบๅานละ รายการของคนทัๅงหมดผูๅอยูไ฿นบๅาน 
ยกปในหลายลักษณะ คือ 

- ทะบียนบๅาน (ท.ร.14) ฿ชๅส้าหรับลงรายการของคนทีไมสัีญชาติ
เทยละคนตไางดๅาว ทีไมี฿บส้าคัญประจ้าตัวคนตไางดๅาว 

- ทะบยีนบๅาน (ท.ร.13) ฿ชๅลงรายการของคนตไางดๅาวทีไขๅามอืง
ดยชอบดๅวยกฎหมายตไอยูไ฿นลกัษณะชัไว คราว หรอืขๅามืองดย
มิชอบดๅวยกฎหมายตามกฎหมายวไาดๅวยคนขๅามือง 

- ทะบียนบๅานกลาง มิ฿ชไทะบียนบๅาน ตไปในทะบียน ซึไงผูๅ
อ้านวยการทะบียนกลางก้าหนด฿หๅจัดท้าขึๅนส้าหรับลงรายการ
บุคคลทีไเมไอาจมีชืไอ฿นทะบียนบๅาน (ขๅอมูลขๅางตๅนทัๅงหมดจาก 
www.panyathai.or.th) ดๅวยสาหตุตไาง โ ชไน จๅาบๅานเปจๅง
ยๅายบุคคลทีไมชีืไอ฿นทะบียนบๅานของตนองตไเมไมตีวัตนออกจาก
ทะบียนบๅาน หรือ จๅาบๅานซืๅอบๅานตไอจากผูๅอืไนลๅวยๅายชืไอทีไคๅาง
ออกจากทะบียนบๅาน ปในตๅน มืไอชืไอคนหลไานัๅนถูกยๅายออกจาก
ทะบยีนบๅานดยเมไมทีีไเปท้า฿หๅบุคคลนัๅน กลายปในบคุคลตกหลไน
เมไอาจมชีืไออยูไ฿นทะบยีนบๅานปกติเดๅจงึตๅองนา้ชืไอ บคุคลนัๅนเปเวๅ
฿นทะบียนบๅานกลาง ท้า฿หๅบุคคลหลไานีๅเมไสามารถ฿ชๅสิทธิตไาง โ 
ทีไพงึมพีงึเดๅตามกฎหมาย เมไวไาจะปในสทิธยืิไนคา้รๅอง ขอคดัสา้นา 
ละ฿หๅนายทะบยีนรบัรองสา้นารายการพืไอเปอๅางอิงหรอื฿ชๅสทิธิ
ตไางโ รวมเปถึงสิทธิ฿นการลือกตัๅง ซึไงปในสิทธิทีไส้าคัญส้าหรับพีไ

นๅองประชาชนคน เทย (www.th.answers.yahoo.com)
- ทะบียนบๅานชัไวคราว ปในทะบียนประจ้าบๅานทีไออก฿หๅกับ

บๅานทีไปลูกสรๅาง฿นทีไสาธารณะ หรือดยบุกรุกปไาสงวน หรือดย
มเิดๅรบัอนุญาตตามกฎหมายวไาดๅวยการควบคมุการกไอสรๅางอาคาร 
หรือตามกฎหมายอืไน ทัๅงนีๅทะบียนบๅานชัไวคราวปในอกสารราชการ
฿ชๅเดๅหมือนทะบียนบๅาน ละผูๅมีชืไอ฿นทะบียนบๅานชัไวคราวคงมี
สิทธิละหนๅาทีไชไนดียวกับบุคคลทีไ มีชืไออยูไ฿นทะบียนบๅาน 

 - ทะบียนบๅานชัไวคราวของส้านักทะบียน ปในทะบียนบๅาน
ทีไผูๅอ้านวยการทะบียนกลาง ก้าหนด฿หๅทุกส้านักทะบียนจัดท้า
ขึๅน พืไอ฿ชๅลงรายการของบุคคลซึไงขอจๅงยๅายออกจากทะบียน
บๅาน (ท.ร.14) พืไอดินทางเปตไางประทศ (www.panyathai.or.th) 
ทัๅงนีๅ พืไอปในการชไวยหลือ฿หๅคนเทยทีไเปอยูไตไางประทศสามารถ
฿ชๅ สิทธิตไาง โ เดๅ ดยฉพาะสิทธิทางการมืองละสิทธิ฿นการขอ
หนังสือดินทางเทย ดังนัๅน  กรณีคนเทยทีไเปพ้านัก฿นตไางประทศ
ปในวลานาน ละเมไมีบๅาน฿นประทศเทยลๅว  หรือถูกยๅายชืไอเป
อยูไ฿นทะบยีนบๅานกลาง สามารถจๅงยๅายชืไอละรายการบคุคลเป
เวๅ฿นทะบียนบๅานชัไวคราว ส้าหรับคนทีไมีถิไนพ้านัก฿นตไางประทศ
เดๅ (http://www.thaiconsulatela.org)

ทัๅงนีๅตามกฎหมายระบวุไา ผูๅทีไดินทางเปพ้านักอยูไ฿นตไางประทศ
ปในระยะวลากิน 180 วนั ฿หๅจๅาบๅานยๅายชืไอเปอยูไ฿นทะบยีนบๅาน
ชัไวคราวส้าหรับผูๅทีไพ้านักอยูไตไางประทศ หากเมไท้าอาจมีทษปรับ
เมไกิน 1000 บาท 

หากถูกยๅายชืไอเปอยูไทะบียนบๅานกลาง จะตๅองท้าอยไางเร
กรณีชไนนีๅ ผูๅถูกยๅายชืไอจะตๅองเปติดตไอส้านักงานทะบียนทีไ

มีชืไออยูไ พืไอยืไนค้ารๅองขอยๅายชืไอออกจากทะบียนบๅานกลาง เป
ขๅาทะบยีนบๅานชัไวคราวสา้หรับบคุคลทีไมถิีไนพ้านกั฿นตไางประทศ 
ซึไง฿นกรณีทีไเมไสามารถดินทางเปติดตไอดๅวยตนองเดๅ สามารถ
มอบอ้านาจ฿หๅบุคคลอืไนยืไนค้ารๅองขอจๅงยๅายทนเดๅ (www.
thaiconsulatela.org)

ทไานทีไมาพ้านักอยูไตไางประทศนานปี ดยเมไเดๅกลับเปประทศเทย
ลย สามารถตรวจสอบดวูไาชืไอของตนองเปอยูไทีไทะบยีนบๅานกลาง 
หรืออยูไทีไเหนเดๅทีไ ส้านักทะบียนอ้าภอ/ทๅองถิไน ทุกหไง 

หากกิดปัญหาขๅอสงสัยสามารถติดตไอสอบถามเดๅทีไ ส้านัก
บรหิารการทะบยีนกรมการปกครอง ถนนลา้ลกูกา-องครกัษ ่คลอง 
9 อ.ล้าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 ทรศัพท่ 0-2791-7000 ทรสาร 
0-2791-7136 หรือ call center หมายลข 1548

ขๅอมูลจาก
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php/ทะบียนบๅาน
http://www.dopabook.com:8085/ebook/index.jsp
h t t p : / / t h . a n s w e r s . y a h o o . c o m / q u e s t i o n /

index?qid=20100511235431AARjL1H
http://www.thaiconsulatela.org/pressrelease_detail.

aspx?press_id=38

ขๅอมูลจากการหารือ มืไอ วันทีไ 24 มิ.ย. 2555
พัทยา รือนกๅว รายงาน
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หลไงภาพ: http://www.innerus.org/

ถๅาจะพูดกันตามความรูๅสึกของคนเทยอยไางรา โ ลๅว 
ดนตรีกับศาสนาพุทธ ฟังดูอาจจะขัดกันอยูไสียหนไอย การ
ฟังดนตรีนัๅนยังถือปในสิไงทีไตๅองงดวๅน ละยังถือปในขๅอหๅาม
ปฏิบตั฿ินศลี 8 ละศลี 10 อกีดๅวยทีไวไา “นจจฺคตีวาทิตวิสกูทสฺ
สนา มาลาคนฺธวิลปนธารณมณฺฑนวิภูสนฏฺฐานา วรมณี สกฺิ
ขาปท้ สมาทิยาม ิ- ขๅาพจๅาสมาทานซึไงสกิขาบท คอื วๅนจาก
พดู ฟงั ฟๅอนรา้ ขบัรอๅงละประคมครืไองดนตรตีไาง โ ละดู
การลไนทีไปในขๅาศึกกไกุศล“ หากปในมุมมองจากทางตะวัน
ตกนัๅน ดนตรีองกใปในสมอืนครืไองมอืหนึไง฿นทางศาสนาทีไมี
เวๅ พืไอการขๅาถึงพระจๅา ตไ฿นทางศาสนาพุทธนัๅน ดนตรี
กลับเมไมีบทบาทส้าคัญ ละเมไถูกกลไาวถึงมากนัก฿นพุทธ
ประวัติ จะมีกใพียงการอุปมาปรียบปรยปในปริศนาธรรม 
ปรยีบทียบ฿หๅหในระหวไางสายพิณกับการปฏิบตั฿ินทางสาย
กลาง คือเมไตึงละเมไหยไอนจนกินเป

฿นยุคปจัจบัุนนวคิดทางพุทธศาสนาถูกนา้มาประยุกต่
฿ชๅอยไางพรไหลาย฿นการรักษารคทางจติตามบบตะวันตก 
มกีารน้าการฝกึสติละการฝกึสมาธิขๅามาปในนวคิดพืๅนฐาน
฿นการบ้าบัดรกัษาอาการผิดปกตทิางจติ฿จ฿นดๅานตไาง โ พืไอ
฿หๅคนเขๅมสีติ รูๅทไาทันอารมณ่ ความรูๅสกึหรือมๅกระทัไงกลเก
ทางจติ฿ตๅสา้นึกของตวัอง ซึไงบไอยครัๅงทีไสิไงหลไานีๅปในตๅนหตุ
สา้คัญทีไท้า฿หๅกดิอาการจใบปไวย หรอืกิดปในอาการผดิปกติ
ทางจติ฿จขึๅนมา ซึไงจะคไอย โ สะสมละปลีไยนปลงเปทีละ
ลใกละนๅอยดยทีไราเมไรูๅสึกถึงความปลีไยนปลงนัๅน นวทาง
การรักษาดยนๅนทีไการฝึกสตนิัๅนเดๅกไ mindfulness-based 
stress reduction ของ Kabatt-Zinn; mindfulness-based 
cognitve therapy ของ Segal, Wiliams ละ Teasdale; 
dialectical behavioral therapy ของ Linehan กิจกรรม
หลัก โ ทีไถูกน้ามา฿ชๅ จะปในการฝึกสติ฿นรูปบบตไาง โ ทีไ
คนเขๅสามารถน้าเปประยุกต่฿ชๅเดๅอง฿นชีวิตประจ้าวันชไน 
การฝึกการกินบบมีสติ, การดินจงกรม, การนัไงสมาธิ หรือ
การฝึกสติดๅวยการมองหรือการฟังปในตๅน จุดประสงค่หลัก
ของการฝึกสติ฿นทางคลีนิคนัๅน ปในการมุไงนๅน฿หๅคนเขๅกิด
การรียนรูๅ ปรับปลีไยนทัศนคติละปิด฿จยอมรัมกับสิไงตไาง 
โ ตามทีไมนัปใน ดยพยายามลดการคาดหวัง หรือการตดัสนิ
สิไง฿ดสิไงหนึไง หรือทีไ฿นทางพุทธรารียกวไา ปในการลด อคติ
ละอวิชชา ฿หๅหลือนๅอยลง จนสามารถกลับเป฿ชๅชีวิตเดๅ
ตามปกติหมือนคนทัไวเปเดๅ

ยๅอนกลับมาดูความหมายของค้าวไา สติละสมาธิ กัน
ดูบๅาง ราคนเทยคงจะคุๅนคยกับความหมายของสองค้านีๅ
ปในอยไางดี สติ หมายถึง “ความระลึกเดๅ, นึกเดๅ, ความเมไ
ผลอ, การคุม฿จเวๅกับกิจ หรือกุมจิตเวๅกับสิไงทีไกีไยวขๅอง, 
จ้าการทีไท้าละค้าทีไพูดลๅว มๅนานเดๅ (ป.อ.ปยุตต)“ ฿น
ทางตะวันตกนัๅน ฿หๅความหมายของค้าวไา สติ ตกตไางกัน
เปตามความคิดหในของนักวิชาการตไละทไาน ดยอๅางอิง
จากความหมายของ สติ จากพระเตรปิฎกทัๅงจากถรวาท 
มหายานหรือวชิรยาน ตไดยรวมลๅว สติ จากมุมมองของ

ต ธ ล ดนต 1 ต นท 1

1 บทความนีๅปในบทคัดยไอมาจากวิทยานิพนธ่ Master of Art (Musiktherapie) 
รืไอง Achtsamkeit in der Musiktherapie หากทไานผูๅอไานทไาน฿ดสน฿จอไานฉบับ
ตใม สามารถติดตไอเดๅทาง windsection@hotmail.com

“ดนตรี มทัีๅงสริม ละกดทับกิลส อยไาตกหลุม
พรางของมัน มๅตไการสวดรๅอง ทไองมนต่”
(ศาสนา ดนตรี กวี ศิลปะ, ทไานพุทธทาสภิกขุ 2547)
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ชาวตะวันตกจะคลๅายคลึงกับทีไราชาวพุทธทัไวเปขๅา฿จกัน 
ตไกระนัๅนกใเดๅพิไมติม฿นค้าอธิบายเวๅวไา การมีสตินอกจาก
จะปในการรูๅตัว ความระลึก ความเมไผลอลๅว ยังปในการ
เมไมีอคติ หรือการเมไตัดสินวไาสิไงทีไราท้าอยูไ หรือปในอยูไนัๅน 
ดีหรือเมไดี นอกจากนีๅ สติ ยังปในสภาวะทางจิตขัๅนพืๅนฐาน
ของมนุษย่ทุกคนทีไสามารถพัฒนาเดๅ  

ลักษณะของการเมไมีสตินัๅน อาจจะปรียบทียบเดๅกับ
สถานะ Auto-Pilot (นกับนิอตันมตั)ิ คอืราปลไอย฿หๅรไางกาย
ราทา้กิจกรรมตไาง โ เปดยอตันมติั ดยทีไราเมไเดๅ฿ชๅจติรา
ควบคมุ ตวัอยไางทีไราสามารถพบหในเดๅบไอย โ ชไน การดนิ
ขึๅนบันเด บไอยครัๅงทีไวลาราดินขึๅนบันเด รากใมักจะคิดถึง
รืไองอืไน ชไนวไา วันนีๅยในจะกินอะเรดี สมุดบัญชีลไมนัๅนฉัน
เปวางเวๅตรงเหนนะ คิดถึงคนรัก คิดถึงการประชุมอีกสอง
ชัไวมงขๅางหนๅา ดยทีไราปลไอย฿หๅรไางกายรา ดินขึๅนบันเด 
เปบบอัตนมัติ การมีสติคือ การรูๅตัว฿นทุกยไางกๅาวทีไรา
ก้าลังดินขึๅนบันเด ดยทีไเมไเดๅพาลคิดเปถึงรืไองอืไน หรือเมไ
เดๅคดิวไา การดนิขึๅนบันเดนีๅมนัชไางนไาบืไอ หรอืมนัชไางหนืไอย
หลือกิน บบนีๅ ปในตๅน

สไวนค้าวไา สมาธิ ฿นทางพุทธนัๅนหมายถึง “ความมี฿จตัๅง
มัไน ความตัๅงมัไนหไงจิต การท้า฿หๅ฿จสงบนไวนไ เมไฟุๅงซไาน 
การมจีติก้าหนดนไวนไอยูไ฿นสิไง฿ดสิไงหนึไงดยฉพาะ (ป.อ.ป
ยุตต)” ทางตะวันตก จะมองวไาสภาวะของจติทีไปในสมาธินัๅน 
ปในลกัษณะหนึไงของ ภาวะของจติทีไอยูไ฿นภวงัค่ (Trance) คอื
ปในการปลีไยนปลง฿นดๅานการรบัรูๅของจติ฿นดๅานตไาง โ ชไน 
วลา พืๅนทีไ ความรูๅสึก ปในตๅน สภาวะภวังค่ นีๅอาจจะกิดเดๅ
จากหลายสาหตุ ชไน การถูกสะกดจิต การฟังพลง การนัไง
สมาธิ หรอืมๅตไการมีพศสมัพันธ่องกใตาม ทัๅงนีๅภาวะภวังค่
ทีไกิดจากสิไงรๅาทีไตไางกันกใมีลักษณะ ละจุดมุไงหมายทีไตไาง
กันเป ชไน สภาวะจิตอยูไ฿นภวังค่ทีไกิดจากการฟังพลง กใเมไ
หมือนกันกับภวังค่ทีไกิดจากการนัไงสมาธิ หรือทีไรารียกอีก
อยไางหนึไงวไา ฌาณ ปในตๅน ฿นทางศาสนาพุทธจึงมองภาวะ
ความสงบนิไงของจิตนีๅปในพียงขัๅนตอนหนึไง฿นกระบวนการ
พัฒนาจิต พืไอปในพืๅนฐานของการฝึกจิต฿นระดับตไอเป คือ
การพัฒนา฿หๅกิดปในปัญญา พืไอการส้ารใจถึงปๅาหมาย
สงูสดุของชวิีต นัไนกใคือการหลดุพๅนจากการวียนวไายตายกิด

ทนีีๅราลองมาดกัูนวไา ดนตรีนัๅนจะน้ามาชไวย฿นการฝกึสต ิ
ฝึกสมาธิเดๅอยไางเร จดุรไวมระหวไางดนตรกัีบสตนัิๅน คอืการอยูไ
กับปัจจุบันขณะ สียงทุกสียงทีไราเดๅยินนัๅน รียกเดๅวไาทบ
จะทันทีทีไคลืไนสียงออกจากหลไงก้านิดสียง กิดขึๅนลๅวกใ
ทบจะหายเป฿นทนัทพีรๅอมกันกับสยีง฿หมไทีไขๅามาทน รา
จงึเดๅยินฉพาะสยีงทีไกิดขึๅนอยูไ ณ ปัจจบัุนทไานัๅน เมไ฿ชไสยีง
ทีไกิดขึๅนมืไอสองนาทีกไอน หรือสียงทีไจะกิด฿นอีกหนึไงนาที
ขๅางหนๅานีๅ ฿นดนตรีนัๅนเมไมีทัๅงอดีตละอนาคตมีพียงสียง
พลงทีไราเดๅยินอยูไ ณ ปัจจุบันขณะทไานัๅน ดนตรีจึงปรียบ
สมือนตัวทนของการอยูไกับปัจจุบันเดๅปในอยไางดี ตไการ
กิดความรูๅสึก หรือความทรงจ้า฿นอดีตทีไมีความผูกพันกับ

พลงนัๅน ลๅวท้า฿หๅรารูๅสึกวไา บทพลงหรือทไวงท้านองนัๅน 
โ มันยังคงดังกๅองอยูไ฿นหัวตลอดวลา สิไงหลไานีๅตไางลๅวน
กิดจากการปรุงตไงของจิต ละการตีความของสมองของ
ราอง จึงปในรืไองธรรมดาทีไมืไอราฟังพลง โ หนึไงลๅว รา
รูๅสึกติดอยูไ฿นความทรงจ้าทีไผไานมา ทัๅง โ ทีไจริง โ ลๅวสียง
พลงนัๅนกิดขึๅนลๅวกใหายเปทบจะ฿นทันที ตไปในจิตของ
ราองทีไยังยึดติดอยูไกับอดีตของตัวองซึไงอาจจะปในรืไอง
ศรๅาหรือมีความสุขกใเดๅ ดๅวยหตุนีๅ การลือก฿ชๅดนตรีพืไอ
การฝึกสตินัๅน จึงตๅอง฿ชๅความระมัดระวัง พราะดนตรีองกใ
ปรยีบสมือนดัไงดาบสองคมทีไสามารถทา้฿หๅสงบ หรอืมๅตไ
ท้า฿หๅอารมณ่พลุไงพลไานเดๅ฿นวลาดียวกัน ดัไงทีไทไานพุทธ
ทาสภิกขุเดๅขียนถึงดนตรีเวๅวไา ดนตรีนัๅนมีอิทธิพลตไอระบบ
ประสาททัๅงของคน สัตว่รวมเปถึงพืชตไาง โ ละสามารถ
฿หๅผลเดๅทัๅงการหยุดระงับละการกระตุๅนกิลสเดๅ นอกจาก
จะท้า฿หๅกิดอารมณ่ตไาง โ ละท้า฿หๅกิดการชืไอมยงกับ
ความทรงจ้า฿นอดีตเดๅลๅวนัๅน ดนตรียังสามารถท้า฿หๅผูๅฟัง
ตกอยูไ฿นภวังค่เดๅดๅวย ดๅวยครืไองดนตรบีางชนิดประกอบกับ
ทคนิคการลไนบบพิศษความรูๅสึกหรือภาพความทรงจ้าทีไ
อยูไ฿นจติ฿ตๅสา้นึกของราจะถูกปดิออกดๅวยสียงพลง ดยทีไ
ราเมไสามารถควบคุมเดๅ ดังนัๅนการ฿ชๅดนตรีพืไอชไวย฿นการ
ฝึกสมาธิผูๅ฿ชๅจึงควรระมัดระวัง฿นรืไองหลไานีๅดๅวย พืไอเมไ฿หๅ
กิดผลลัพธ่ทีไเมไพึงปราถนาขึๅนระหวไางการฝึก 

จดุประสงคข่องการ฿ชๅดนตรีพืไอการชไวยฝึกสมาธินัๅน พืไอ
ชไวยผูๅทีไมปีญัหา฿นการนัไงสมาธิ฿นระยะรก โ ดยฉพาะกบั
ผูๅทีไคดิวไาการนัไงสมาธิปในรืไองทีไท้าเดๅยาก สยีงดนตรนีัๅนปใน
ดัไงตวัชไวยผกูจติละความคดิของผูๅฝกึ฿หๅอยูไกับปัจจบุนัขณะ 
ดย฿นขณะฟังจ้าปในตๅองฟังบบมีสติ คือเมไคลๅอยตามเป
ตามอารมณ่ของพลง ฿นขณะดียวกันกใตๅองคอยพิจารณา
อารมณ่ละความคดิทีไกิดขึๅน฿นขณะทีไฟังพลงหรือสียงนัๅน 
โ ดยทีไพลงหรือสียงทีไ฿ชๅ฿นการฝึกนัๅนควรจะปในพลงทีไมี
จงัหวะเมไชๅามาก เมไควรมีนืๅอรๅอง฿นตอนตๅน ถๅาปในพลงทีไมี
นืๅอรๅองกใควรปในนืๅอรๅองทีไมคีติงไคดิ฿นทางทีไปในประยชน่ 
เมไควรปในนืๅอรๅองทีไกีไยวกับอารมณ่ทางลก นอกจากพลง
ลๅวยังสามารถ฿ชๅฝึกดย฿ชๅสียงจากธรรมชาติเดๅ ตไกใขึๅน
อยูไกับสถานทีไฝึกปในส้าคัญวไาอืๅออ้านวยทีไจะ฿ชๅสียงจาก
ธรรมชาติเดๅหรือเมไ นอกจากนีๅการฝึกสติดยการ฿ชๅดนตรี
ชไวยฝึกนัๅน มืไอผูๅฝึกมีความช้านาญ฿นการนัไงสมาธิลๅว กใ
ควรทีไจะคไอย โ ลดการ฿ชๅสียง฿นการฝึก ปลีไยนเปพจิารณา
ลมหาย฿จ รไางกายหรืออารมณ่ตไาง โ ตามหลักการฝึกสต฿ิน
ศาสานพุทธตไอเป

฿นฉบบัหนๅาจะพูดถึงวิธีการฝกึสติละสมาธิดย฿ชๅดนตร ี
วไา฿นทางปฏิบัตินัๅนควรท้าอยไางเร รวมเปถึงขๅอนะน้า฿น
การน้าเปประยุกต่฿ชๅ฿นชีวิตประจ้าวัน รวมเปถึงขๅอจ้ากัด
฿นการ฿ชๅงานทางคลีนิกกับความตกตไาง฿นการฝึกตาม
หลักของชาวพุทธ 
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Es geht um die Wurst  [เอ็ส เกท อม ดี วรส ท]
เรืองไสกรอก

เสๅกรอกยอรมัน   นๅอยคนทีไจะเมไชอบ อันทีไจริงเสๅกรอก
ปในอาหารทีไกือบทุกชาติมี ละมีลักษณะคลๅายโ กันหลาย
ชนิด sind lang haltbar กใบเวๅรับประทานเดๅนาน 

มืไอพิจารณาค้าวไา “เสๅกรอก” ฿นภาษาเทย จะหในภาพ
ชัดจน คือ “เสๅ” หมายถึง ทัๅง die Füllung  สิไงทีไอยูไขๅาง฿น 
ชไน เสๅขนม ละ der Darm เสๅทีไปในอวัยวะภาย฿น  สไวน 
“กรอก” ปในค้ากริยาหมายถึงวไา ฿สไหรือทขๅาเป gefüllt 
werden (mit etwas)  คิดอาองวไา  มๅคนเทยจะเมไคไอย
ชอบอาหารยอรมัน ตไสไวน฿หญไจะชอบกินเสๅกรอก กใมา
อยูไถึงถิไนลๅวนีไ  พราะตัวองปในชไนนัๅน จึงจะขียนกีไยว
กับเสๅกรอกสักหนไอย นืไองดๅวยหนๅากระดาษจ้ากัด จึงขียน
เดๅพียงยไอโ ฿หๅอไานพลินโ   

ค้าถาม: Worum geht es denn dieses Mal?   คราวนีๅ  
(จะขียน)  รืไอง/ กีไยวกับ/หัวขๅออะเร ลไะ 

ค้าตอบ: Es geht um die Wurst  กีไยวกับ/ รืไองเสๅกรอก, 
und zwar  ฿หๅชัดลงเปกใคือ กีไยวกับ .. um die deutsche 
Wurst! เสๅกรอกยอรมัน

รูๅเหมวไา  Es gibt über 1.500 verschiedene Wurstorten 
(Wurst+Sorte/-n) in Deutschland,    มีเสๅกรอกชนิดตไางโ 
ถึงพันหๅารๅอยกวไาชนดิ฿นยอรมน ี die größte Wurstauswahl 
(Wurst+Auswahl) wie in keinem anderen Land der Welt  
มเีสๅกรอก฿หๅลอืกมากทีไสดุบบเมไมีประทศ฿ด฿นลกทยีบเดๅ

Wurst wird in der Regel aus zerkleinertem (sehr 
klein geschnittenem) Fleisch, Speck, Salz und anderen 
Gewürzen hergestellt. ดยหลักเสๅกรอกท้าจากนืๅอสัตว่
สับละอียด หมู “บคอน”กลือ ละครืไองทศ  บางชนิด฿ชๅ 
Blut ลือด ละ Innereien ครืไอง฿นดๅวย  Die Würste (รูป
พหูพจน่)  werden unterteilt เสๅกรอกถูก ยกประภท  nach  
Herstellungsverfahren (Herstellung+s+ Verfahren) ตาม
วิธีการผลิต in drei Gruppen ออกปในสามกลุไม, nämlich 
คอื ทีไรยีกวไา  Rohwurst, Brühwurst und Kochwurst. ( roh 
sein “ดิบ” ฿นภาษายอรมัน  หมายถึง ยังเมไปรุง฿หๅสุก ค้าวไา 
“สุก” จากการตๅม ยไาง ทอดฯลฯ  ภาษายอรมัน฿ชๅ gar sein  
หมายหตุ: sein ฿นทีไนีๅคือ Verb sein   สไวนผลเมๅดิบ ภาษา
ยอรมัน จะวไา ยังเมไสุก ฿ชๅค้าวไา unreif sein  คูไกับ reif sein 
คือ สุก ตามกระบวนการธรรมชาติ   ละ reif  ยังหมายถึง 
คนทีไมีความคิดความอไาน คลๅาย฿นภาษาเทย (สมัยกไอน)
ดๅวย ละตรงขๅามกใชไนกัน ชไน Jemand benimmt sich 
unreif. เมไมีหตุผล)  

• Rohwurst กลุไมเสๅกรอกดิบ
Rohwürste bestehen aus rohem Fleisch. เสๅกรอก

฿นกลุไมนีๅประกอบดๅวย นืๅอดิบ, Speck, Gewürzen,  u.s.w. 
(und so  weiter = ฯลฯ ละอืไนโ)   Sie (die Rohwürste)  
werden frisch verzehrt (gegessen) (ท้าลๅว) รับประทาน
ลย  oder หรือ  sie (die Würste) werden getrocknet und 
geräuchert. (มืไอปในเสๅกรอกลๅว) มกีระบวนการทา้฿หๅหๅง
ลๅวจึงน้าเปรมควัน ละนอกจาก  Sie sind dann lange 
haltbar  จะกใบเดๅนานลๅว ยังพิไม haben eine besondere 
Geschmacksnote  รสชาดพิศษ  ตัวอยไางของเสๅกรอก
กลุไม roh นีๅชไน  Mettwurst, Teewurst, Landjäger, Salami

Geräucherte Mettwurst im 

Kunstdarm,  luftgetrocknete 

Salami im Naturdarm        

Wikipedia

   Fleischwurst (Lyoner) im 
Kunstdarm,heißgeräucherte 
und getrocknete Dauerwurst 

aus Öster re ich im 

Kunstdarm,Weißwurst im 

Naturdarm.

• Brühwurst กลุไมเสๅกรอกทีไตๅอง “ลวก” 
(฿ชๅนๅา้รๅอนราด) (brühen   :  Kaffee oder Tee  wird gebrüht. 
บบราชง ชา กาฟ (บราณ)) sich brühen:  Das Kind 
hat sich verbrüht. ดใกถูกนๅ้ารๅอนลวก

เสๅกรอกชนิดนีๅ Diese Wurstarten (Wurst+Arte/-n) มี
นืๅอเสๅกรอก  sehr fein ละอียดมาก   หลังจากรมควันรๅอน
หนึไงครัๅง จะน้าเป gebrüht  “ลวก” นๅา้รๅอน หรอื bei mäßiger 
Temperatur gebacken  อบเฟอไอน (อุณหภูมิตไ้า) เสๅกรอก
ประภทนีๅยังยกออกปในหลายชนดิ ยกตัวอยไางรวมโ ทีไจดัอยูไ
฿นกลุไม  Brühwürste นีๅม ี Wiener Würstchen, Frankfurter, 
Nürnberger, Weißwurst, Currywurst  ตลอดจน alle Arten 
von  Fleischwurst  เสๅกรอกทีไรียกกันวไา Fleischwurst ทุก
ชนดิ ตามสถิติวไาขายดทีีไสดุ ชไน Bierschinken  Jagdwurst, 
und Leberkäse. 
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• Kochwurst กลุไมเสๅกรอกตๅม
Kochwürste สไวน฿หญไ überwiegend ผลิตจาก  werden 

hergestellt aus bereits vorgekochtem  Fleisch, Innereien 

ครืไอง฿น, Speck, Schwarten หนงัหม ูund  Blut  ทีไทา้฿หๅสกุ
กไอน มืไอปในเสๅกรอกลๅว  sie  werden erneut gekocht/
gegart น้าเปตๅม฿หๅสุกอีกครัๅง einige Sorten zusätzlich 
geräuchert บางชนิดรมควันตไอจากนัๅนดๅวย   Zu den 
bekanntesten ทีไรูๅจักกันดีทีไสุด฿นกลุไม Kochwurstarten  
zählen คือ  Blut- und Leberwurst 

Kochwurst:Geräucherte 

Blutwurst im Naturdarm, 

geräucherte hessische 

Leberwurst

• Wurstspezialitäten  วูรสฺ ท สปซิอาลิททไน  

ทีไรูๅจักกันกวๅางขวาง ชไน      

- Die Thüringer Bratwurst/ Rostbratwurst 
จดัอยูไ฿นประภท  Rohwurst ซึไงตๅอง nur aus Schweinefleisch 

hergestellt ผลติจากนืๅอหมูทไานัๅน มกีารก้าหนด Fettanteil 

สไวนทีไปในมัน (หมู)   ส้าหรับ Gewürze ครืไองทศทีไ฿ชๅอาจ
จะตกตไางกันเปบๅางตามสูตรของตไละจๅา  ตไจะตๅองมี 
Zutaten สไวนผสมหลักจาก original Rezeptur สูตรดัๅงดิม 
หลกัดียวกัน ละตๅอง hergestellt ผลติ฿นทๅองถิไน Thüringen 
ทือริงงไน จึงจะ฿ชๅ Handelszeichen benutzen  สัญลักษณ่
การคๅานีๅเดๅ   

- Die Nürnberger  Bratwurst
ชไนดยีวกัน  Sie (die Nürnberger Würste) dürfen nur 

im Stadtgebiet Nürnberg hergestellt werden. ตๅองผลติ฿น
ขต นือร่น บร่ก nach der festgeschriebenen Rezeptur 
ตามสูตรทีไขียนเวๅปในลายลักษณ่อักษร  จึงจะ tragen das 
eigene Original-Siegel ประทบัตราสญัลกัษณ่ของเสๅกรอก
ของตน neben dem offiziellen Zeichen der EU คียงขๅาง
สัญลักษณ่ทางการของ EU (Europa Union) สหภาพยุรป เดๅ

- Die Currywurst
Rostbratwurst เสๅกรอกยไางบนตะกรงตายไาง หรือ 

Bratwurst ทอด฿นนๅ้ามัน mundgerecht geschnitten 
(schneiden) หัไนปในชิๅนพอคา้ ราดซอสมะขือทศตามสูตรของ
ตไละจๅา ลๅวรยผงกะหรีไหลอืงโ ตๅนตออยูไทีไ Hamburg ตไ
เป มชีืไอสยีงทีไ Berlin (นัยวไาปในอาหารปรดของอดีตนายกฯ  
das Lieblingsessen des ehemaligen Bundeskanzlers  

Gerhard Schröder)
ทีไขียนมาขๅางตๅนนีๅ geht es um die Wurst ฿นความ

หมายตามค้าจริงโ  ตไ  Es geht um die Wurst ยังมีความ
หมายปในส้านวน

ถๅาเดๅยินคนพูดวไา  Es geht jetzt um die Wurst!  =   
ทีนีๅถึงรืไองเสๅกรอกละ  ดยมีอะเรกีไยวขๅองกับเสๅกรอก)  
หมายความวไา   ถึงชไวงตัดสิน (฿จ)  รวมพลัง!  ( สมัยกไอน
การขไงขัน฿นชนบทจะมีเสๅกรอกปในรางวัลส้าหรับผูๅชนะ) 
มีส้านวนทีไ฿ชๅ  Wurst ปในสัญลักษณ่ อีกหลายส้านวน ทีไ
สดงความสัมพันธ่ระหวไางคนยอรมันกับ Wurst ของพวก
ขา (฿นสมัยกไอน) 

ทๅายนีๅ ขอจบดๅวย  
Alles hat ein Ende,, nur die Wurst hat zwei   อะเรโ 

กใมีทีไสิๅนสุดดียว มีเสๅกรอกทไานัๅนทีไมีสอง (ลไนค้า฿หๅข้า 
ปลอบ฿จ) หมายความวไา  Alles muss einmal aufhören.  
ทุกอยไางตๅองมีวันสุดสิๅน  

ถมทๅาย    พลง   Alles hat ein Ende nur die Wurst 

hat zwei Refrain  ทไอนทีไรๅองซๅ้าโ   (เมไมีครืไองหมายวรรค
ตอน กๆอปปีๅมา)

Alles hat ein Ende nur die Wurst hat zwei

jawoll mein Schatz es ist vorbei
doch du musst nicht traurig sein

du bist ja nicht lang allein denn
alles hat ein Ende nur die Wurst hat zwei

mein Schatz es ist vorbei 

(Musik und Text: Stephan Remmler  คนทีไรๅอง  Da Da Da 
http://www.stephan-remmler.de/Stephan%20

Remmler/frame.htm

http://www.youtube.com/watch?v=HuLLMeWTjBU
&feature=related)
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D: ออท.มาประจ้าการทีไสถานอกอัครราชทูต(สอท.)
ตัๅงตไมืไอเร จะหมดวาระมืไอเร กไอนมาประจ้าทีไนีไทไาน
ประจ้าอยูไทีไเหน 

ออท.: ทา้หนๅาทีไปในอกอคัรราชทตูครัๅงรกทีไกรุงวยีนนา 
ประมาณกลางปีพ.ศ. 2552 ปในอกอัครราชทูตประจ้า
ออสตรีย ละนืไองจากทีไนัไนมีองค่การสหประชาชาติ จึง
ปในอกอคัรราชทตูผูๅทนเทยประจ้าองคก่ารระหวไางประทศ
ดๅวย ดยทีไวียนนาจะปในทีไตัๅงส้านักงาน฿หญไขององค่กร
ความรไวมมือดๅานความมัไนคง฿นยุรป หรือ Organisation 
for Security and Cooperation in Europe (OSCE) ซึไงปใน
องค่กรทีไ฿หญไมากมีสมาชิก รวมทัๅงสหรัฐอมริกาละคานา
ดารวม 68 ประทศ มีประทศหุๅนสไวน฿นอซียอยูไ 6 ประทศ
รวมทัๅงเทยดๅวย ทูตเทยจงึปในผูๅทนถาวรของ OSCE เปดๅวย 
ประจา้อยูไทีไวียนนา 3 ปีจงึยๅายมายอรมนี ดนิทางมาถึงครัๅง
รกมืไอวนัทีไ 28 มษายน 2555 ละเดๅขๅาพบประธานาธิบด ี
Gauck พืไอมอบพระราชสานส่มืไอวันทีไ 14 มถุินายน จากวัน
นัๅนจงึท้าหนๅาทีไปในอกอคัรราชทูตตใมตัว ดยปกติลๅววาระ
ของทูตกใจะอยูไทีไประมาณ 4 ป ีตไนืไองจากวาระการกษยีณ
ราชการของทตูอาจจะทา้฿หๅมกีารสบัปลีไยนทา้฿หๅอยูไเมไครบ 
4 ปี ตไดยปกติกใจะเมไกิน 4 ปี

D: ภาระหนๅาทีไหลักของออท.คืออะเร 
ออท.: ดยหลักการสากลปกติลๅวภาระหนๅาทีไของอ

กอัคราชทูตคือ มาสไงสริมความสัมพันธ่กับประทศจๅาบๅาน 
ระหวไางประทศจๅาบๅานกบัประทศเทย ซึไงประดในนีๅสา้คญั
มาก ความสัมพันธ่฿นทีไนีไกใจะตไอดๅวยการท้างานรไวมกับ
ประทศจๅาบๅาน มคีวามรไวมมอืระหวไางกัน คืออะเรทีไจะปใน
ประยชนส่า้หรับประทศเทยกใตๅองท้า ละตๅองทา้฿หๅปในรูป
ธรรมดๅวย ประการตไอเปกใคือ การดูลคุๅมครองคนเทยทีไอยูไ
ตไางประทศรวมทัๅงการบรกิารดๅวย ดยฉพาะอยไางยิไงประทศ
ทีไมคีนเทยอยูไอยไางหนานไน ซึไงกใมคีวามหมายอยูไ฿นตวัลๅว 
คือดูล฿หๅความสะดวก฿นการดินทางขๅามาประทศนีๅ ละ
ดูลคนเทยทีไดินทางขๅามาลๅว ทีไตๅองการการบริการเมไวไา
จะปในดๅานกงสุล นิติกรณ่ หนังสือดินทาง อกสารตไาง โ ฿น
รืไองของการ฿หๅค้าปรกึษาปญัหาทีไกิดขึๅน ฿หๅค้าปรกึษากีไยว
กับกฎระบียบตไาง โ ทีไกีไยวกับประทศเทย ฿นดๅานการสไง
สริมพัฒนา฿หๅคนเทยทีไอยูไทีไนีไ฿หๅรูๅสทิธิของตนอง กฎระบียบ 
กฎหมายของทีไนีไ สามารถทีไจะผสมกลมกลืนขๅามาปในสไวน
หนึไงของสังคมทีไนีไ ซึไงนอกจากจะปในการรักษาภาพลักษณ่
ของความปในคนเทยลๅว ยังปในการสไงสรมิภาพลักษณ่ของ
ความปในคนเทยดๅวย ดังนัๅนรืไองนีๅกใจะกีไยวกับวัฒนธรรม 
ประพณี อาหารเทย ฿นสไวนนีๅจะหในวไาสอท. มีการสไงสริม
จัดงานรไวมกับชุมชนเทยดๅานการสดงทางวัฒนธรรมเทย
ตไาง โ รวมทัๅงดๅานอาหารเทยทีไจะมีการฝึกอบรมทางดๅาน
นีๅ ซึไงกใดูหมือนวไาทางสอท.จะดูลครบวงจรรวมทัๅงวัดเทย

ณ์ ก ค ชทต ท  
ณ ก ง บ ์ลน 
น งนงนช ช ตน์

ปลายดือนพฤษภาคม 2555 ทีไผไานมามีการปลีไยนปลงบุคคลากร
฿นสถานอกอัครราชทูตเทย ณ กรุงบอร่ลิน อันนืไองมาจากการหมดวาระ
ของ อกอัครราชทูตจริย่วัฒน่ สันตะบุตร ละการมาด้ารงต้าหนไงของ
อกอัครราชทูตคน฿หมไ นางนงนุช พชรรัตน่ ชไวงสาย โ อากาศอุไนจัดของ
วันทีไ 24 กรกฎาคม นิตยสารดี เดๅรับกียรติ่จากอกอัครราชทูต(ออท.)฿หๅ
ขๅาพบพืไอท้าการสัมภาษณ่
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ดๅวย พราะปในหลไงพักพิงของคนเทยทีไอยูไตไางประทศ 
เมไ฿ชไฉพาะพียงทีไพักพิงทาง฿จ ตไหมายถึงการขๅาเปสงัคม 
รวมกลุไม รับรูๅขไาวสาร เมไวไาจะปในของทางราชการ ละของ
ชุมชนเทยดๅวย สอท.จึงขๅาเปสนับสนุนกิจกรรมวัดเทยดๅวย

D: ฿นยอรมนีทีไมีคนเทยจ้านวนมาก ออท.มีนยบาย฿น
การดูล ชไวยหลือคนเทยอยไางเร

ออท.: สอท.เดๅรับงบประมาณจากกระทรวงการตไาง
ประทศสไวนหนึไง ซึไงท้า฿หๅสามารถด้านินกิจกรรมพืไอชุมชน
เทยเดๅพอสมควร ตไ฿นสไวนตัวลๅวคิดวไาคงจะเมไพอ คงจะ
ตๅองน้างบประมาณฉุกฉินทีไมีการจัดสรรมา฿หๅมา฿ชๅพืไอ
ด้านินกิจกรรมชุมชนเทย ซึไงคงจะเมไ฿ชไพียง จัดการสดง
ศิลปวัฒนธรรมเทย ภาษาเทย ดนตรเีทย รา้เทย จดังานทีไวัด 
ตไจะตๅองปในรืไองของการพัฒนาคน฿นระยะยาว เมไ฿ชไปใน
คไการชไวยกๅปัญหา ปิดคลีนิค฿หๅค้าปรึกษา งานสัมมนาทีไ
พิไงจดัเป ทีไคณุพัทยาปในผูๅรไวมอภปิรายปในสิไงทีได ีราคงตๅอง
ทา้งานรไวมกับฝไายยอรมนัมากขึๅน หาทางทา้งานรไวมกบัขา
พืไอสไงสรมิ฿หๅคนเทย นอกจากจะเมไมปีญัหาลๅว ยังสามารถ
มีสไวนรไวม฿นสังคมนีๅเดๅ ซึไงสไวนนีๅเมไสามารถท้าคนดียวเดๅ 
ตๅองรไวมมอืกัน ตๅองนา้องค่กรของเทยทัไวยอรมันขๅามา ละ
ดึงทางการยอรมันขๅามา฿หๅค้าปรึกษา ซึไงปในรืไองทีไคิดวไา
นไาจะท้า ละท้า฿นระยะยาวดๅวย นัไนคือการพัฒนา฿นดๅาน
คุณภาพ ฿หๅคนเทยเดๅรับรูๅถึงสิทธิทางดๅานกฎหมาย รวมทัๅง
คณุภาพ฿นดๅานจติ฿จดๅวย หลาย โ คนขๅาวัดอยูไลๅว ตไบาง
สไวนอาจจะยังตๅองการการอบรมทางดๅานสมาธิ ฝึกจิตหรือ
ปลไา การขๅา฿จ฿นหลักพุทธศาสนาทีไจะท้า฿หๅจิตสงบ มืไอมี
ปัญหากใอาจจะสามารถสงบจิต฿จเดๅดยเมไตๅองเปขอความ
ชไวยหลือจาก฿คร กใลยคิดวไาอาจจะ฿ชๅงบประมาณฉุกฉิน
จัดอบรมทางดๅานสมาธิ ดยน้าผูๅชีไยวชาญจากประทศเทย
ขๅามา เมไเดๅตๅองการขไงกับทางวัด ตไคิดวไายิไงท้ามากยิไง
ดี ละกใ฿ชๅประยชน่จากพืๅนทีไทีไมีอยูไ฿นสอท.นีไหละ วิลลไา
ของสอท.มอง โ ลๅวสามารถทีไจะ฿ชๅปในศูนย่วัฒนธรรมเดๅ
ลย พราะมีปัจจัยอ้านวยความสะดวกหลายอยไางมากพอ 
มๅนจะเมไเดๅประกาศวไาปในศูนย่วัฒนธรรม ตไจากสิไงทีไท้า
ละ฿ชๅประยชน่ทุกวันนีๅกใปในกึไง โ ลๅว ปในศูนย่รวมการ
จัดกิจกรรมของคนเทย เมไฉพาะดๅานรืไนริงบันทิง ตไรวม
ถึงศิลปวัฒนธรรมละงานตไาง โ ของสอท.ดๅวย

D: สมัยทไานทูตสรยุตม่ พรหมพจน่คยมีความคิดทีไจะ
฿ชๅวิลลไาปในศูนย่วัฒนธรรม มีครงการจัดตัๅงศูนย่ราชเมตรี 
ตไกใพับเป

ออท.: บางครัๅงอะเรทีไตๅองมกีารปรบัอะเรยอะ กใอาจจะ
ปในเปเมไเดๅ ตไหากวไามีการหยืดหยุไน อยไางทีไท้าทุกวันนีๅกใ
รยีกวไากือบจะ฿ชไลๅว พียงตไวไาหากกิจกรรมหลไานีๅมีความ
ตไอนืไอง มีผนงานทุกปีวไาราจะท้าอะเร รไวมมือกับองค่กร
นีๅท้าอยไางนีๅ โ ฿นปีงบประมาณหนๅา มันกใจะออกมามๅนวไา

จะเมไมีค้าวไาศูนย่อยไางชัดจน ตไจริง โ มันกใ฿ชไลย ละหากวไาราท้าอยไางนีๅสักปีสองปี฿หๅ
กระทรวงหใน ตไอเปกใอาจจะพัฒนาขึๅนมาเดๅ ดังนัๅนราอาจจะตๅองท้างานกันอยไางมีผน฿หๅ
มากขึๅน ทไาทีไผไานมาจะปในลักษณะขอ฿หๅท้านๅนท้านีไ สองดือนลไวงหนๅา งินเมไมีส้ารองเวๅ 
ขๅอสียคือทูตพิไงมา มาตอน฿กลๅปลายปีงบประมาณ กใมีความคิดทีไจะท้าอะเรหลายอยไาง
ตไเมไทันทีไจะท้ารืไองของินงบประมาณจากปงีบประมาณหนๅา กใตๅอง฿ชๅงบประมาณฉกุฉนิ
ทีไหลอือยูไมา฿ชๅตรงนีๅ ตไตไอเปรากในไาทีไจะมรีะบบทีไดีขึๅน ละเดๅท้ารืไองถึงกระทรวงการตไาง
ประทศขอ฿หๅพิจารณาปในกรณีพิศษ นืไองจากทีไนีไมีชุมชนเทยหนานไนมาก พราะฉะนัๅน
งบ฿นดๅานนีๅควรทีไจะมองตามสัดสไวนของประชากรเทย เมไ฿ชไมอง฿นรายประทศ พราะมอง
฿นรายประทศลๅวราสยีปรียบ ตไตรงนีๅกใขึๅนอยูไทีไสอท.ดๅวยวไามืไอเดๅงบประมาณลๅว รา
ตๅองท้า ละหากวไางบประมาณหลือทุกป ีรากใจะเมไมทีางเดๅพิไม ตไกใตดิอยูไทีไบคุคลากรดๅวย 
พราะทุกคนกใท้างานตใมทีไอยูไลๅว ดังนัๅนตรงนีๅกใจะขๅามาดูดๅวยวไาจะบริหารจัดการอยไางเร 
ทีไจะเมไ฿หๅหนืไอยกันจนกินเป ฿หๅงานออกมาเดๅประสิทธิภาพ ทีไดี

D: ตอนนีๅมีครงการอะเรอยูไ฿น฿จหรือเมไคะ หรือทีไตๅองการผลักดันอยไางรไงดไวน
ออท.: ครงการส้าหรับคนเทย฿ชไเหมคะ
D:  คไะ
ออท.: กใมีละตรียมงบประมาณเวๅลๅว กใคือ฿นชไวงดือนกันยายนจะน้าครูสอนดนตรี

เทยมา นืไองจาก฿นบอรลิ่นราเมไมีวงดนตรเีทยองลย วลามงีานกใตๅองเปขอยืมจากรฐันๅน
รัฐนีๅ กใลยจะซืๅอครืไองดนตรีเทยอาเวๅทีไสอท. ละหาครูมาสอน฿หๅยาวชนเทย ละคนเทย
ทีไสน฿จ สอน฿หๅมีพืๅนฐาน บางคนมีพืๅนฐานอยูไลๅวสอนสองอาทติย่กใขๅาทีไ ละการทีไมีครืไอง
ดนตรีเทยเวๅ กใสามารถ฿หๅขอยืมเดๅ องค่กรเหนทีไจะ฿ชๅกใสามารถทีไจะมายืมเปเดๅ อันนีๅนไาจะ
กิดขึๅนเดๅกลางดือนกันยายน 

อันทีไสองกใคือ ราจะรไวมกับกระทรวงวัฒนธรรม จัดวงดนตรีออร่ครสตๅา ปในการสดง
ดนตรคีลาสคิดยคนเทย ละมีคอนดกัตอร ่วาทยากรปในคนเทย ปในครัๅงรก฿นมอืงหลวง 
ความหมายคือการฉลองครบรอบ 150 ปีความสัมพันธ่ทางการทูตเทย-ยอรมัน ละทอด
พระกียรติ่พระบาทสมดใจพระจๅาอยูไหัว พราะพระองค่ทไานทรงมีพระอัจริยภาพทางดนตรี 
เดๅทรงประพันธ่พลงพระราชนิพนธ่เวๅยอะ มืไอน้ามาบรรลงจะมคีวามเพราะ ละคนยุรป
จา้นวนมากยังเมไทราบถึงรืไองนีๅ อนันีๅกใปในการสดง฿หๅหในศกัยภาพละความสามารถของ
นักดนตรีเทยทีไทียบทไามาตราฐานสากล

นอกจากนีๅกใจะมีความรไวมมือกับศูนย่ยอรมันศึกษาของอักษรศาสตร่จุฬาลงกรณ่
มหาวิทยาลัย คืออาจาร่ยพรสรรค่ ทีไทไานเดๅปลหนังสือความสัมพันธ่เทย-ยอรมัน มืไอเมไ
นานมานีๅ ทไานกใสน฿จพุทธศาสนาปในกรณีพิศษ รากใคุยกันวไา นืไองจากทีไเดๅเปยีไยมยียน
วัดตไาง โ ฿นยอรมนี ละประสบการณ่จากออสตรีย หในวไาคนยอรมัน ละคนยุรปสน฿จ
พุทธศาสนามาก พียงตไเมไทราบวไาจะศึกษาธรรมเดๅดๅวยวิธีเหน พราะอกสารกีไยวกับพุทธ
ศาสนาภาษายอรมันยังมีเมไมากนัก พระทไานคยบอกวไาวลาคนยอรมันมาทีไวัดละถาม
ค้าถาม ทไานกใตๅองสืไอสารผไานลไาม ละลไามกใปในคนเทย มันกใกระทไอนกระทไน ละเมไมี
อกสาร฿หๅขากลบัเปศึกษา จึงมคีวามคิดทีไจะท้าหนังสือกีไยวกับพระพุทธศาสนาปในภาษา
ยอรมนั ซึไงอาจารย่กใรบัละริไมคดิกันลๅว ละดดูๅานงบประมาณ คาดวไานไาจะท้าเดๅภาย฿นปี
หนๅา กใจะจดัพิมพ่ลๅวจกจไาย฿นยอรมนีละประทศทีไ฿ชๅภาษา ยอรมนักในไาจะ฿ชๅประยชน่
จากตรงนีๅเดๅ สไวนรูปบบจะปในอยไางเร กใจะมีผูๅชีไยวชาญหลายดๅานขๅามาชไวยกัน ......

สอท.ทไาทีไผไานมากใมี layer ของขๅาราชการอยูไ ละสิไงนีๅคือสิไงทีไพยายามจะกๅ คือการ
บริหารจัดการของทูต คือท้างานอยไาง hand on คือลๅวงลึก คือจะลงลึก จะเมไรอ฿หๅขๅามา

„ราคงตๅองท้างานรไวมกับฝไายยอรมันมากขึๅน หาทางท้างานรไวมกับขาพืไอสไงสริม฿หๅคน
เทย นอกจากจะเมไมีปัญหาลๅว ยังสามารถมีสไวนรไวม฿นสังคมนีๅเดๅ“
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ตามขัๅนตอนอยไางดียว ตไจะลงเปดูถึงจุดทีไวไาจๅาหนๅาทีไคน
นีๅท้าอะเร หรือจะขๅาเปคุยกับองค่กรดยตรงเดๅลย พราะ
หากจะรอรายงานทกุอยไางขๅามาอยไางดยีว บางครัๅงอาจจะ
เมไทัน ละอาจจะเมไรูๅปัญหาวไาทีไทๅจริงลๅวคืออะเร พราะ
มันเดๅถูกชงขๅามาลๅว การบริหารจัดการคงตๅองปรับ อยาก
จะบอกวไา งานชุมชนเทยคงตๅองลุย ตๅองท้างานลุยนิดหนึไง 
฿นรปูบบกไาอาจจะทา้งานล้าบาก คอื฿นการท้างานเมไตๅอง
รอ ถึงยังเมไมีงบประมาณ สามารถมาคุยกันกไอนเดๅ พราะ
บางทีงบประมาณทีไมีอยูไอาจน้าเปปรับกิจกรรมเดๅ พราะ
หากหในวไามันเมไ฿ชไ฿นทางปฏิบัติ หรือ ยุคสมัยปลีไยนลๅว 
ความตๅองการปลีไยนลๅว ราสามารถอามาปรับเดๅ ละ
หากถามวไาทูตอยากหในการท้างานปในอยไางเร กใจะบอกวไา 
อยากหในงานทีไหยืดหยุไนเดๅตามสภาพการณ่ ละลดขัๅนตอน
ทางราชการ฿หๅมากทีไสดุ ละการปิดรบัฟังความคดิหในของ
ประชาชน หรือชุมชนเทยจะท้า฿หๅราเดๅเอดีย

อีกอันหนึไง฿นรืไองกิจกรรม มืไอวันกไอนเดๅตๅอนรับคณะ
ของดร.สุมธซึไงเดๅเปสัมภาษณ่คนเทย ปรากฎวไาคนเทย
ฝากบอกวไาอยากเดๅผูๅชีไยวชาญดๅานสุขภาพ จึงเดๅฝากบอก
ตไอเปยังคณะผูๅตรวจรงงาน พราะกระทรวงรงงานจะมี
ทีม฿นลักษณะนีๅตไสไวน฿หญไจะดินเป฿นประทศอซีย เป
บรกิารตรวจสขุภาพบืๅองตๅน ฿หๅคา้ปรกึษาดๅานสขุภาพ ตไ฿น
ยุรปจะเมไมี฿ครนึกถึง พราะเมไมีรงงาน จึงบอกวไาอาจเมไ
จา้ปในทีไจะตๅองน้าหมอมา ตไอาจปในผูๅชีไยวชาญทีไสามารถ
มา฿หๅค้านะน้าดๅานสุขภาพพืๅนฐานเดๅ ชไน คุณควรจะทาง
อาหารประภทเหนทีไจะปในประ ยชน่ตไอรไางกาย ละคุณมี
รคประจ้าตัวบบนีๅควรท้าตัวอยไางเร ซึไงรืไองนีๅทางรงงาน

กใรับทีไจะน้ารืไองนีๅขๅาเปอยูไ฿นผน฿นอนาคต ขณะดียวกัน
฿นสถานทูตองรากใตรียมจะท้าดย฿ชๅบุคคลากร฿นสอท.
อง ก้าลังคุยกับภรรยาทูตทหารสองทไาน ทไานหนึไงปใพทย่ 
อีกทไานปในหมอฟัน กใจะปดิ section  ทีไสอท.ชญิคนเทยมา
ละพูด฿นรืไองการดูลสุขภาพ พราะคนเทยบางคนมักเมไ
คไอยเปหาหมอคิดวไาปในนิด โ หนไอย โ กใทน โ กันเป อันนีๅ
กใอยาก฿หๅปในชิงปๅองกันวไา ท้าอยไางเรหากมีอาการอะเร
กิดขึๅน จะท้าอยไางเร ละสอท.จัดกิจกรรมลักษณะนีๅปใน
ครัๅงคราวกใจะดี ละภรยิาทูตทหารทัๅงสองทไานกใยินดีทีไจะมา
฿หๅค้าปรึกษา ละ฿นรืไองนีๅทไานผูๅชไวยทูตทหารกใลยบอกวไา
หากจัดกใจะขอรไวมอีกหนึไงรายการคือ การบรรยาย฿หๅขๅอมูล
รืไองการกณฑ่ทหาร พราะรืไองนีๅเดๅรับค้าถามมายอะมาก 
ละครัๅงนีๅกใจะปในการ฿หๅขๅอมลูทีไชดัจนพราะทไานผูๅชไวยทตู
ทหารจะ฿หๅขๅอมลูอง กใตัๅง฿จจะ฿หๅปในภาย฿นดือนกันยายน 
หรือตุลาคมกใยังเดๅ 

D: ปในเปเดๅเหมคะทีไอาจจะ฿หๅดินสาย พราะจัดทีไ
บอร่ลินอาจจะเดๅพียงกลุไมดียว ทัๅงนีๅอาจจะปในพืๅนทีไทีไมี
ชุมชนเทยขๅมขใง ติดตไอหัวหนๅากลุไม฿หๅชไวยประสานงาน

ออท.: หากปในอยไางนัๅนกใคงตๅองคิดรืไองงบประมาณ 
ละคงตๅองท้าปในรืไองปในราว หากเมไรอทางรงงานท้า 
สอท.อาจจะท้าอง อาจจะติดตไอกระทรวงสาธารณสุข ขอผูๅ
ชีไยวชาญ ละตัๅงงบประมาณ พราะตๅองมกีารดินทาง ละ
อืไน โ นอกจากนีๅกใจะมีครงการประชมุชิงปฏิบติัการ ฝึกอบรม 
ละจะมีการประมินผลดๅวย....฿หๅปในนวพัฒนาศักยภาพ
บุคคล กใปในความคาดหวัง มืไอเปนึกถึงชุมชนประทศอืไนทีไ
ขาเปอยูไอยไางหนานไน คนของขาจะมีการพัฒนา กใดูรอง
นายกรัฐมนตรีทีไนีไทีไปในคนวียดนามทีไพไอมไยอรมันน้ามา
ลีๅยง กใตบิตละมหีนๅาทีไตา้หนไง คดิ฿นงไหนึไงกใปในการดี
ทีไราจะมคีนทีไมีชืๅอสายของรา฿นประทศอยไางนีๅ฿นตา้หนไง
สูง โ ฿นระดบันยบาย ซึไงจะปในผลดกัีบชมุชนของราอง ฿น
ขณะดยีวกันกใจะปในการชไวยตไอความสัมพันธ่กับประทศเทย
ดๅวยอีกทางหนึไง กใหวังนะคะวไาหากรามีครงการพัฒนา
ศักยภาพคนเทยมากขึๅน มากขึๅน ลูกหลานเทยทีไจะติบต
ขึๅนมากใจะเดๅรับการสไงสริม ดังนัๅนครงการทีไพัฒนาพไอมไ
คนเทยอาจจะตๅองปลูกฝังความรูๅสึกวไา การทีไคุณมาอยูไทีไ
นีไ คุณมีอกาสทีไดีมากทีไจะลีๅยงดูบุตรธิดา ฿หๅปในบุคคลา
กรทีไมีศักยภาพความสามารถ พราะประ ยชน่ทีไจะกิดขึๅน
เมไ฿ชไกับฉพาะพไอมไ ตไกับประทศชาติละตไอชุมชนเทย
ทีไนีไดๅวย ปในรืไองของภาพลักษณ่ดๅวย ละหลาย โ อยไางลย 
......ปในการ empower ฿หๅชมุชนเทยขๅมขใง ฿นอกีระดบัตไอ
เปกใคือ การปในบุคคลากรทีไมีคุณภาพของประทศนีๅ ซึไงจะ
สามารถกไอประยชน่กไชุมชนของตนเดๅ

อยากหในยาวชนเทยลูกหลานเทยทีไกิด฿นยอรมนี พัฒนาขึๅน
มาปในบุคคลทีไมีศักยภาพ  มีสไวนรไวม฿นสังคมนีๅ
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อกีสิไงหนึไงทีไอยากจะทา้กใคือ ชญิผูๅชีไยวชาญมาคุย฿หๅคน
เทยฟงัรืไองการลีๅยงลกู หากอยูไมอืงเทยรายการทรทัศน่จะ
มีรืไองนีๅยอะ ตไทีไนีไเมไมีละหากอไานภาษายอรมนัเมไเดๅ จะ
เมไมคีวามรูๅทางดๅานนีๅลย หากวไาราหาวิทยากร นกัจติวิทยา
ทางดๅานนีๅมาเดๅ หรอืหาอกสารดๅานนีๅมาบรจิาคกไทางวดั กใ
นไาจะชไวยเดๅนะ หรือการ share ประสบการณ่ ฿นงไของคน
ทีไมีประสบการณ่ หรือผูๅทีไมีประสบการณ่฿นการลีๅยงดูบุตร 
กในไาทีไจะมาชไวย฿หๅค้าปรึกษาเดๅ นักจิตวิทยาอาจจะชไวยเดๅ 
ตรงนีๅคงตๅองหางบประมาณท้า ตๅองปในครงการระยะยาว 
ท้าลๅวตๅองตไอนืไอง ละตๅองกระจาย ตไตๅองมาทุกปี เมไ฿ชไ
ปีดียวลๅวหายเป ชืไอวไาคนทีไปในมไพอเดๅฟังสักหนดียว
สามารถน้ากลบัเป฿ชๅเดๅ หากลกูยังเมไตจนกินเป พราะมไ
ปในคนสา้คญัพราะลกูกใจะดจูากมไ หากราสามารถพัฒนา
มไเดๅนะ มันจะชไวยเมไ฿ชไฉพาะคุณภาพลูก ตไครอบครัว
กใจะอยูไกันเดๅดๅวยดี ตๅองยอมรับวไาคนยอรมันเมไวไาจะการ
ศึกษาสงูหรือตไา้กใตาม ขาติบตมา฿นวัฒนธรรม มจีติ฿จทีไมี
วินัยสูง ขากใจะมีระบียบวินัยสูงเปดยอัตนมัติ ตไของรา
นัๅนบางครัๅงเมไ฿ชไ ละหากมไเทยเมไสามารถสดง฿หๅหในวไา
สามารถลีๅยงลูกอยไางมีคุณภาพเดๅ ความปในครอบครัวมัน
จะลดลงเป การยอมรับตไอกัน฿นครอบครัวจะหายเป ละ
ครอบครัวจะอยูไดๅวยกันเดๅนานคไเหนกใขึๅนอยูไกับสิไงหลไานีๅ
ดๅวย สังกตุดูซิวไา คนเทยทีไอยูไตไางประทศหากลูกประสบ
ความสา้รใจสไวน฿หญไจะปในพไอลีๅยงทัๅงนัๅน อยไาง เทกอร ่วูด 
คอืพไอจะปในคนชีๅนา้ เมไ฿ชไมไ พราะขาจะมีวิธีการ train ลกู
อยไางมวิีนยัสงู ตรงนีๅหากมไเทยสามารถจะขๅาเปมสีไวนบๅาง 
พราะคงเมไ฿ชไทุกครอบครวั ทีไพไอฝรัไงจะทีไมีนวคดิด ีโ มไจะ
มีบทบาทสูงมาก หากมไสามารถมองหในถึงสิไงหลไานีๅ รากใ
นไาจะท้าเดๅบๅาง มๅนจะปในการถมลงเป฿นมหาสมุทร ซึไงกใ
นไาจะเดๅอะเรบๅาง ...ละยิไงลูกรียนสูงทไาเร ชไองวไางระหวไาง
มไกับลูกจะหไางเปรืไอย โ ดงันัๅนมไตๅองรไงพัฒนาตนอง ซึไง
กใเมไ฿ชไฉพาะดๅานวชิาการ ตไปในดๅานการมชีวิีตอยูไ฿นสงัคม
ทีไนีไ มไจะตๅองอาประสบการณ่ทีไมอียูไลๅว มาบวกกับความรูๅ
ทีไทนัสมยั ลๅวปรบัตวั฿หๅขๅากับสงัคม฿หๅเดๅ ...ขๅา฿จวไาผูๅหญิง
เทยทีไอยูไทีไนีไสไวนหนึไงทีไมปีญัหาจะรูๅสึกดดดีไยว฿นครอบครวั 
พราะยิไงนับวันกใจะสืไอสารกันเมไเดๅ จะมีความกดดัน รืไองนีๅ
ปในรืไองทีไตๅองท้ายอะ

อยากฝากเปบอกคนเทย ชมุชนเทยดๅวยวไา วลาจอทตู 
หรือวลาเปพบชมุชนเทย ทตู ยินดีทีไจะคยุ฿นรืไองอืไน โ ดๅวย
ทีไเมไ฿ชไปัญหาหนังสือดินทาง พราะรืไองบบนีๅถามกงสุล
เดๅ พราะคุยกับทูต อยากจะเดๅรืไองทีไทูตจะ฿หๅประยชน่กไ
ขาเดๅ ชไน ทางการยอรมันขาก้าลังจะท้าอะเรกับรา รืไอง
ความสมัพันธ่ระหวไางสองประทศ คนเทยท้าประยชน่อะเร
฿หๅขาบๅาง ซึไงขาอาจจะนา้เปลไาสูไ฿นครอบครัว หรือ฿นสังคม
ยอรมันของขา ตไหากจะถามรืไองหนังสือดินทาง฿นงไ
สนอปัญหา฿หๅทูตรูๅกใตใม฿จ ตไกใอยาก฿หๅ฿ชๅวลาเป฿นรืไอง
อืไนดๅวย พราะอาจมีงไมุมอืไนทีไปในประยชน่ดๅวย

ประวัติ
จบปรญิญาตรีจากคณะรัฐศาสตร(่ผนกความสมัพันธ่ระหวไางประทศ) จฬุาลงกรณ่

มหาวิทยาลัย ลๅวเปรียนตไอปริญญาททีไสหรัฐอมริกา 2 ปี กลับมาขๅาท้างานทีไบาง
กอกพสต่ 1 ปี จึงขๅารับราชการ฿นกระทรวงการตไางประทศ฿นปี 2526 ยๅายเปตามกรม 
กองตไาง โ จนออกประจา้การครัๅงรกทีไกรงุบดูาปสต่ ประทศฮงัการ ีมืไอปี 2532 ซึไงปใน
ปีทีไมีการปลีไยนปลงทางการมือง฿นยุรป จากนัๅนกลับมาประจ้าการทีไกระทรวงฯอีก
ประมาณ 6 ปี จึงออกเปด้ารงต้าหนไงอัครราชทูตทีไปรึกษาทีไสถานอกอัครราชทูตเทย 
ณ กรุงวอชิงตัน ดี ซี ขณะรับราชการทีไนัไนเดๅ 2 ปีจึงลีไอนต้าหนไงขึๅนปใน อัครราชทูตอยูไ
ทีไนัไนตไออีก 3 ปี ลๅวกลับขๅามาปในอกอัครราชทูตประจ้ากระทรวงประมาณ 2 ดือน 
ลๅวขึๅนปในอธิบดีกรมอมริกาละปซิฟิก฿ตๅ อยูไประมาณ 5 ปีกวไา  จึงออกมาปใน
อกอัครราชทูตทีไวียนนาเดๅ 3 ปีกวไา จึงยๅายมาประจ้าการทีไบอร่ลิน

ดๅานครอบครัว สมรสกับ นายอภิชาติ พชรรัตน่ อกอัครราชทูตเทยประจ้าประทศ
บรูเนดารุสซาลาม มีบุตร 1 คน ธิดา 1 คน ธิดาศึกษาอยูไทีไสกใอตลนด่ บุตรชายศึกษา
อยูไทีไอมริกา ตไบางชไวงกใจะมาอยูไดๅวย 

D: กใขๅากับค้าถามสุดทๅายพอดีทีไจะรียนถามวไามีอะเรทีไตๅองการจะฝากเปยังคนเทย
ออท.: ทีไนไ โ กใคือ หากคิดวไามีอะเรทีไสอท.จะ฿หๅความรไวมมือเดๅ กใอยไารังรทีไจะจๅง

มา การจๅงมาหากวไาจะปในทางทรศัพท่อยไางดียวลๅว จะเมไปในรืไองปในราว ยังเงกใยัง
ปในราชการกใควรทีไจะมีหนังสือมาปในรืไองปในราว วไามาจากองค่กรเหน ตๅองการท้าอะเร 
ละหากกระทันหันกินเปกใอาจจะปในเปเมไเดๅ พราะบางอยไางทีไตๅองมีงบประมาณรองรับ
นัๅน มันตๅองมีขัๅนตอนของมัน สไวน฿หญไตๅองวางผนลไวงหนๅา ถึงจะมีงินรออยูไตไกใมีคิวการ
฿ชๅงินอยูไ ตๅอง฿หๅวลาดๅวย ละอีกรืไองคือ ทูตยินดีทีไจะพบปะพูดคุย฿นรืไองอืไน โ ดๅวยนอก
หนือจากค้าถามรืไอง หนังสือดินทาง สัญชาติ นิติกรณ่ ซึไงรามีฝไายกงสุล กงสุลสัญจร อยูไ
ลๅวทีไ฿หๅบริการ ตไอยาก฿หๅปในรืไองอืไน โ ทีไสามารถจะปในตัวทนคนเทย฿นประทศนีๅเดๅ 
เมไวไาจะปในรืไองความรูๅ ประวัติศาสตร่ ราก้าลังท้าอะเร คนเทยจะมีบทบาท฿นดๅานการสไง
สริมความสัมพันธ่เดๅอยไางเร ซึไงจะปในรืไองระยะยาว ละสุดทๅายกใคือ อยากหในยาวชน
เทยลูกหลานเทยทีไกิด฿นยอรมนี พัฒนาขึๅนมาปในบุคคลทีไมีศักยภาพ  มีสไวนรไวม฿นสังคม
นีๅ ปในตัวทนของคนเทยทีไขๅาเปมีบทบาท฿นระดับนยบายของประทศนีๅ ซึไงกใจะสไงผล
ปในประยชน่เมไ฿ชไฉพาะครอบครัว ตไกไชุมชนเทยทัๅงหมดทัๅงทีไนีไละ฿นประทศเทยอง 

สัมภาษณ่
ดย พัทยา รือนกๅว

Dmag11.indd   29 15.09.12   12:47



หลไงภาพ: www.thaigeneralkonsulat.de, d-magazine.de

ง น ท นบ ด บ ์ก
หลายทไานคงจะเดๅพาครอบครัวละลูกหลานเปงานเทย฿นบาดฮอมบร่วก มืไอ

วันทีไ 4 ละ 5 สิงหาคมทีไผไานมา ชมการสดงผีตาขนจากจังหวัดลย ร้าเทย การ
ลไนดนตรีเทย รๅานคๅามากมายทัๅงของกินละของ฿ชๅ พบปะพืไอนพๅองชาวเทย รียก
เดๅวไาหมือนกลับเปมืองเทยอง

ผูๅจัดงานเทยฯ คุณ Burkhard Bigalke ด้ารงต้าหนไง Prokurist ละการตลาด
ของมืองบาด ฮอมบวร่ก เดๅลไาถึงประวัติความปในมาของงานเทยฯ วไา กไอนหนๅานีๅ
มืไอปี 1987 การจัดงานปในคไพียงลานบียร่ธรรมดา  (Biergarten) ปี 1988 จึงเดๅ
ริไมจัดปในงานเทยฯ ครัๅงรก ดยเดๅปรึกษาหารือกับสถานอกอัครราชทูต ณ กรุง
บอร่ลิน ละการทไองทีไยวหไงประทศเทย นๅนการน้าสนอความหลากหลาย฿หๅ
กไผูๅทีไมาดืไมบียร่ละผูๅสน฿จ เดๅกไ วัฒนธรรม ภูมิประทศ การพัฒนา พุทธศาสนา 
วทีการสดงซึไงตัๅงอยูไทางดๅานหนๅาศาลาเทย ถือปในทีไตัๅงละบรรยากาศทีไหมาะ
สม฿นการจัดงานปในอยไางดี พราะจะมีฉากหลังปในศาลาเทยทีไดไนงดงาม ดย฿นปี
รกนีๅ ผูๅมารไวมงานสไวน฿หญไจะปในคนยอรมนัสยีสไวน฿หญไ ละเมไมรีๅานคๅาเทยลย 

Amazing Thailand ปในสไวนหนึไงของครงการ Bad Homburg Sommer ด้านิน
งานรไวมกันระหวไางมอืง ละสถานอกอคัรราชทูต ณ กรุงบอรล่นิ รวมทัๅงสถานกงสลุ
฿หญไ ณ นครฟรงก่ฟิร่ต มีการน้าสนอนิทรรศการครงการตไาง โ ชไน ฿นปีทีไลๅว 
น้าสนอ ครงการพระราชด้าริ฿นพระบาทสมดใจพระจๅาอยูไหัวภูมิพลอดุลยดช ละ
ครงการศิลปาชีพ ของสมดใจพระทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อาทิ การ
วาดจานกระบืๅอง วาดลวดลายละสีสันบนผืนรไม การท้าทอง ปในตๅน คณะชไางฝีมือ
ทัๅงหลายดินทางมาจากประทศเทยพืไอสดงงานดยตรง นทิรรศการหลไานีๅถอืปใน
หวั฿จหลกัของงาน การสดงจากประทศเทยจะสลับสับปลีไยนกันเป฿นตไละปตีาม
อกาสละความหมาะสม

฿นปี 2010 มีการจัดสดงขนรืไองรามกียรติ่  ซึไงปในมหรสพทีไนไาตืไนตาตืไน฿จ 
ละเดๅรับกระสตอบรับจากผูๅมารไวมงานอยไางดียีไยม จากผลส้ารวจงาน฿นปีนีๅมีผูๅ
รยีกรๅองปในจา้นวนมาก฿หๅน้ามาจดัสดง฿หๅชมอกีครัๅงหนึไง ทางผูๅจดังานองเดๅกลไาว
ชืไนชมการสดงงานของชุมชนเทยวไาดีละส้าคัญมาก มีการน้าสนอทีไหลากหลาย
ทัๅงส้าหรับชาวเทยละชาวยอรมัน ชไน การรียนภาษาเทย การ฿หๅขๅอมูลกีไยวกับ
ชุมชนเทย ละอืไน โ นอกจากนีๅยังมีกิจกรรมดี โ ส้าหรับดใก โ พืไออบรมละปลูก
ฝังความปในเทย฿หๅกไพวกขาอีกดๅวย ชไน การละลไนเทย การวาดรูปชๅาง การสาน
ปลาตะพียน ละทีไนิยมทีไสุดคือการพๅนท่หนๅาดใก 

งบประมาณของการจัดงานเทยฯ ฿นปีนีๅสูงถึง 80,000 ยูร ซึไงรวมถึงลานบียร่
ดๅวย ทางผูๅจัดงานชีๅจง พืไอปๅองกันความสียหายของสนามหญๅา จากประสบการณ่
มืไอปีทีไลๅว ซึไงฝนตก฿หญไ การทีไผูๅคนดินเปมา ละรถขนของทีไขๅามาท้า฿หๅพืๅนหญๅา
สียหาย ฿นปีนีๅจึงตๅองดูลขๅมงวดปในพิศษส้าหรับรถทีไจะขๅามาพืไอขนของขึๅนลง 
รวมทัๅง฿นปีนีๅเดๅท้าการยกพืๅอนตๅนท่ ละปูทางดินดๅวยผไนพลาสติก พืไอปในการ
ปๅองกันความสียหาย

ส้าหรับงาน฿นปีหนๅานัๅนยังเมไมีก้าหนดการทีไนไนอน พราะคงตๅองดูอากาศ ละ
ก้าหนดการของกิจกรรมอืไน โ ตไคงจะปใน฿นดือนสิงหาคม ละจดั฿นชไวงสุดสัปดาห่
หมอืนอยไางทุกโ ป ีคณุ Bigalke อยากจะกไอตัๅง Day Spa สา้หรบัการนวดบา้บดัละ
นวดผไอนคลายทัๅงผนเทยละสเตล่ฮาวาย ซึไงจะปในการสนอตา้หนไงงาน฿หๅกไคน
เทยทีไมทัีกษะละความสามารถ฿นการนวดพืไอมาประกอบอาชพี฿นประทศยอรมนี 

ทางนิตยสารดีเดๅกใบภาพบรรยากาศละความประทับ฿จมา฿หๅเดๅชมกันคไะ
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หนังสือ
ดย ยอด ยทะกา

“ ค ข ลก น ปนคนด ลกด”
กระสธรรมะอินทรนด่฿นสังคมเทยดูหมือนจะยังเมไจางเปงไาย โ ถือปในขๅอด ีพราะมี

หนงัสอืธรรมะของหลาย โ สา้นกัพมิพ ่พมิพอ่อกมาจ้าหนไาย จไายจก ฿หๅลอืกอไานมากมาย
ตามตไความชอบ ความขๅา฿จ ละความขๅาถึงของตไละบุคคล ฿นชไวง 2-3 ปีทีไผไานมา
ยทะกาเดๅรบัหนังสอืธรรมมะจากมติรรกัมาหลายลไม ปในหนังสอืธรรมะนว฿หมไทีไอไานลๅว
เมไนไาบืไอ ขๅา฿จงไายหในธรรมะปในรืไอง฿กลๅตัว ท้า฿หๅรูๅสึกขๅา฿จธรรมมะมากขึๅนกวไา฿นสมัย
ทีไยังรยีนวชิา “พุทธศาสนา” ฿นรงรยีน อาจปในทัๅงดๅวยวัย ละประสบการณ ่ท้า฿หๅมุมมอง
ของชีวิตปลีไยนปลงเปจากดิม

฿นสงัคมมอืง฿หญไของเทย กระสการลีๅยงลกูดๅวยวิถีพุทธ ดูหมอืนจะเดๅรบัความสน฿จ
มากขึๅนกวไาดมิ ตา้ราลีๅยงลูกดๅวยวิถีพุทธ จงึม฿ีหๅเดๅลอืกอไาน ลอืกนา้เปปฏบิตั ิมืไอปทีีไผไาน
มาชไวงทีไกลับเปยีไยมมืองเทย พืไอนรักรุไนนๅองยืไนหนังสือ฿หๅปในของฝาก 3 ลไม ลๅวนปใน
หนังสือนวพุทธส้าหรับดใก ดๅวยวไาราตไางมีลูกอยูไ฿นวัยดียวกัน คน฿หๅบอกวไา “หนูเมไรูๅจะ
฿หๅอะเรปๅาดี หนังสือนีไหละงไายสุด ปๅาลองอไานดูผืไอจะชอบ” ตอนหยิบหนังสือมาพลิก โ ดู 
รูๅสึกถูก฿จกับชืไอหนังสือยิไงนัก “มีความสุข฿หๅลูกหในปในคนดี฿หๅลูกดู”  อไานชืไอลๅวสะดุดเป
ถึง฿จทีดียว ตไมืไอหในวไาปในหนังสือจาก สถียรธรรมสถาน กใอดจะอบมีอคติลใก โ เมไ
เดๅ ทัๅง โ ทีไเมไเดๅรูๅอะเรกีไยวกับสถียรธรรมสถานมากมายนัก รูๅตไพียงวไาปในส้านักปฏิบัติ
ธรรมของทไานมไชี ศันสนีย่ สถียรสุต 

ขๅออคติคือหนังสือจากส้านกัมไช ี ขียนรืไองทางลกชไนนีๅจะลึกซึๅงละขๅาถึงทไากับคน
ทีไมีประสบการณ่จริงเดๅอยไางเร คงปในหนังสือทีไตามกระสธรรมะอินทรนด่อีกลไมกระมัง 
กระนัๅนตวัอักษรบนปกทีไวไา คูไมอืภาวนากับการลีๅยงลูกสา้หรบัพไอมไยุค฿หมไ อไานงไาย ปฏิบตัิ
เดๅจรงิ กใทๅาทาย฿หๅหยิบมาอไานรใวขึๅน ลๅวความอคติลใก โ นัๅนกใหมดเปตัๅงตไการอไานบททีไ 1

คูไมือลไมนีๅมี 10 บท นะน้าพไอมไรืไองการลีๅยงดูดใก โ ฿หๅติบตอยไางมีคุณภาพทัๅง
รไางกายละจิต฿จ ตามหลัก „มีความสุข฿หๅลูกหใน ปในคนดี฿หๅลูกดู“ หลักการหไงวิถีพุทธ 
ซึไงปในหลักการทีไปในธรรมชาติละ฿หๅผลยัไงยืน ริไมตัๅงตไการตรียมความพรๅอมของผูๅทีไคิด
จะปในพไอมไ กิจกรรมทีไพไอมไควรกระท้ารไวมกันระหวไางตัๅงครรภ่ ตลอดจนนะน้าวิธีการ
ดูลอา฿จ฿สไลูกนๅอย ซึไงเมไเดๅนๅนคไรืไองทางรไางกาย ตไนๅนรืไองจิต฿จ พรๅอมรืไองลไาจาก
ประสบการณ่จรงิของหลากหลายครอบครวัตวัอยไาง ทีไเดๅลองปฏิบัตติามวิธีลีๅยงลกูของของ
มไชศัีนสนีย่ละเดๅผลดีมาลๅว ทๅายบทตไละบทมขีๅอสรปุภาคปฏบิติัสา้หรบัพไอมไ มตัีวอยไาง
กิจกรรมภาวนาพืไอสรๅางสมาธิส้าหรบัดใก ทีไอธิบายทัๅงวิธีการละประยชน่ทีไจะเดๅรบัเวๅดๅวย

 ดยสไวนตัวชอบบททีไ 7 ปในพิศษ  “เมไมีดใกทีไปลีไยนปลงเมไเดๅ มีตไการ
สอนทีไเมไพัฒนาทไานัๅน”  บทนีๅพูดถึงรืไองการท้าความรูๅจกักับธรรมชาตขิองลูก ละการลีๅยง
ดูดใกตไละธาตุ ดิน นๅ้า ลม เฟ ความสัมพันธ่ของธาตุมีผลตไอพฤติกรรมการสดงออกของ
มนษุย่ หลาย โ หวัขๅอ฿นคูไมอืลไมนีๅปในรืไองทีไยทะกาเมไคยอไานจากตา้ราลีๅยงดูดใกลไมอืไน 
โ มืไอเดๅอไานจึงรูๅสึกหมือนเดๅคๅนพบศาสตร่฿หมไ โ ทีไปลกออกเป

 มๅวไา “มีความสุข฿หๅลูกหในปในคนดี฿หๅลูกดู” จะปในหนังสือคูไมือการลีๅยง
ลูกนววิถีพุทธ ซึไงอาจจะเมไสอดคลๅองดยทางตรงส้าหรับครอบครัวทีไลีๅยงลูกบบตะวัน
ตก ตไคูไมือลไมนีๅมีหัวขๅอหลาย โ หัวขๅอทีไสามารถน้ามาปรับ฿ชๅเดๅกับทุกสังคม พราะจุด
มุไงหมายของการลีๅยงดูลูกของมไ โ ทุกทไานคงเมไตไางกันมากนัก อยไางทีไคุณมตตา อุทกะ
พันธ่ กลไาวเวๅวไา “ดใก โ คือมลใดพันธ่ทีไมีผลตไอลกอนาคต ถๅาพไอมไสรๅางลูกดี ลูกอริยะสูไ
ลก ลกอนาคตของรากใจะมีตไคนดี ลกอันสงบสุขละศานติจะกิดขึๅนเดๅดๅวยมือของพไอ
มไนีๅอง”
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มุมดใก
ดย สิงนๅอย

ลูลูไมีมๅาชืไอวไามีมีไ
มีมีไ฿จดี฿หๅลูลูไขีไ

เปทีไยว เปทไอง เปทัไวทุกทีไ
ปในพืไอนสนดีรักกันมานาน

วันหนึไงลูลูไกใพามีมีไ
กุๆบกัๆบขับขีไเปทไองปไากัน

มีดอกเมๅงาม มีนก ขับขาน
สุดสนส้าราญบิกบาน฿น฿จ

ลูลูไมองหใน หในมๅาตัวหนึไง
มๅานๅอยผูๅซึไงยืนอยูไดียวดาย
ลูลูไดี฿จ อยากพากลับบๅาน

จึงถามมๅานัๅน เปดๅวยกันเหม
มๅานๅอยคิด คิดลๅวตอบวไา

เดๅซิธอจ็า ฉันองสงสัย
อยูไปไามานาน บๅานปในอยไางเร

อยากเป อยากเป เปอยูไบๅานกัน
ลูลูไ มีมีไสนจะดี฿จ

เดๅมๅาพืไอน฿หมไ สนจะสุขสันต่
ปลูกบๅานสีสวย฿หๅมๅาอยูไกัน
ปลูกดอกเมๅบาน เวๅ฿หๅมๅาดู

มๅานๅอยดี฿จทีไเดๅอยูไบๅาน
ตไสิบวันผไานมๅาริไมหดหูไ

บๅานริไมเมไสวย ดอกเมๅเมไนไาดู
คิดถึงปไาคยอยูไมีพืไอนมากมาย

ลูลูไมีมีไกใสงสารมๅา
คงชินอยูไปไากับพืไอนทัๅงหลาย
จึงพามๅานๅอยกลับบๅานปไาเป
มๅานๅอยดี฿จ..รๅองดังเชย..

นท น ง..
ลลกบ ล น ต นง

รืไอง..มไลิซไา / ภาพ..ลูกลิซไา
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ลทธ ซ น ท ลจ
(Scientology)

ขไาวดาราคูไรักตียงหักประกาศลิกรากัน ปในรืไองทีไอไาน
จอเดๅทัไวเป ตไ฿นชไวงหลายดือนทีไผไานมา คงเมไมีคูไเหนดัง
ละชใอคลกฮอลลีวูๅดกินขไาวของทอม ครซู – คที ฮลม่ส ่ ทีไ
ฝไายหญิงขอฟๅองหยไาอยไางกระทันหัน มืไอวันทีไ 29 มิถุนายน
ทีไผไานมา ทีไส้าคัญ ขไาวนีๅถือวไาปในฝันรๅายสุด โ ของลัทธิเซ
อนทลจีๅ (Scientology)

ลัทธิเซอนทลจีๅกไอตัๅงขึๅนดย อล. รอน ฮับบาร่ด นัก
ขียนนวนิยายวิทยาศาสตร่ ตัๅงตไป ี1952 ดยชืไอวไารไางกาย
ของมนุษย่ปในยานล้าลียงจิตวิญญาณของอลีไยน ความ
ชืไอบางอยไางของลัทธินีๅทัๅงปลกละสุดตไง สาวกตๅองขๅา
รับกระบวนการตรวจสอบ (auditing) ดๅวยครืไองจับทใจ ซึไง
กินวลายาวนานละตๅอง฿ชๅงินหลายสนดอลลไาร่ รวมทัๅง
ตๅองปิดผยความลับสุดยอดของตนองกับลัทธิดๅวย ทีไปใน
ทีไวิพากษ่วิจาณณ่มากทีไสุด กใคือ ลัทธิเซอนทลจีๅชืไอวไาผูๅ
ทีไมีอาการผิดปกติทางจิตหรือประสาท ถือปในพียงการปใน
รคครียดทไานัๅน ผูๅปไวยจะถูกบอก฿หๅลิกกินยา ตไ฿หๅหันมา
รักษาดย฿ชๅวิตามินละกลือรไทน

 

ทอม ครซู นับปในสาวกลัทธิเซอนทลจีๅทีไมชีืไอสียงมาก
ทีไสุดคนหนึไง (นอกจากนัๅน ดาราดังอยไาง จอห่น ทราวตๅา, จิ
อวานนีไ ริบิซีไ, จูลียต ลูอิส กใปในสมาชิกลัทธินีๅชไนกัน) มๅ
ลัทธินีๅจะมสีาวกนๅอยมากมืไอทยีบกับศาสนาหลัก โ ตไลัทธิ
นีๅกลบัมีงนิมหาศาล นืไองจากมคีนรไา้รวยขๅามาปในสมาชกิ
จา้นวนมาก มืไอตอนทีไยังคบหาดู฿จกันอยูไ ทอมชกัชวน฿หๅคที
ปลีไยนศาสนาจากคริสตนิ่กายคาทอลกิมาปในเซอนทลจีๅ
เมไนานกไอนพิธีหมัๅนของทัๅงสอง฿นปี 2005  คาดกันวไา฿นชไวง
รกนัๅน คทียังทนกบัความชืไอของทอมเดๅ พราะธอมคีวาม
รูๅกีไยวกับลทัธินีๅนๅอยมาก ละยังคลบิคลิๅมอยูไกับความรกัทีไ
มตีไอทอม ตไมืไอซรูิกิดมา ธอเมไอาจทนตไอความคดิทีไจะ฿หๅ
ซรูิตบิตปในสาวกลทัธินีๅอีกคนเดๅ ดยฉพาะอยไางยิไง฿นปีนีๅ 
ซูริ ฿นวัย 6 ขวบมีก้าหนดตๅองขๅารับการตรวจสอบ฿นปีนีๅ ซึไง
คาดกันวไานัไนคือฟางสๅนสุดทๅายส้าหรับคที

ทีไนไาสะพรึงกลัวพอ โ กันกใคือ ทอมปในพืไอนกับ ดวิด 
มิสคาวิจ ผูๅน้าลัทธิซึไงถูกกลไาวหาวไาขไมหง ท้ารๅายรไางกาย 
ละบงัคบัขูไขใญ฿หๅสมาชกิลทัธิยกจากครอบครวัของตนอง  
นอกจากนัๅนลัทธิยังถูกกลไาวหาวไาลไนสกปรกดๅวยการสไงคน
ตดิตามผูๅทีไถือวไาปใน “ศตัรู” ของลทัธิ  ปจัจบุนั มอีดตีสมาชกิ
ลัทธิเซอนทลจีๅออกมาปิดผยถึงความลวรๅายของลัทธิ
นีๅมากขึๅนมากขึๅน นนซีไ มนีไ ขียนเวๅ฿นหนังสือของธอ My 
Billion Year Contract: Memoir Of A Former Scientologist  
“฿นความคิดฉัน ลัทธินีๅปในอะเรทีไกีไยวกับรืไองงิน ทไานัๅน”
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บันทิง
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หตกุารณ่การหยไารๅางของทอม กับนิคล คดิมน ซึไงทอม
เดๅรับสิทธิ่ตไพียงผูๅดียว฿นการลีๅยงดูบุตรบุญธรรมทัๅงสอง 
คอื ทัๅงคอนนอร่ ละอซิาบลลไา รวมทัๅงชืไอสยีงทีไวไาลทัธิจๅอง
ตามลๅางตามผลาญคนทีไคดิจะหนีออกจากลทัธิ ท้า฿หๅคทีตๅอง
ด้านินการอยไางยบยลละงียบชียบทีไสุดพืไอ฿หๅเดๅสิทธิ
฿นการลีๅยงดูบุตรตไพียงผูๅดียว คาดกันวไาธอ฿ชๅวลากวไา 
6 ดือน฿นการตรียมการนีๅ ดยเดๅปรึกษาละฟังค้านะน้า
จากมาร่ติน ฮล่มส่ พไอของธอซึไงปในทนายความมือดี ธอ
รวบรวมบนัทึกลบัละขๅอมลูกีไยวกับความคลัไงลัทธิเซอนท
ลจีๅของทอม พืไอ฿ชๅสนับสนุนการเดๅสทิธิลีๅยงดบูตุรตไพียง
ฝไายดียวของธอ พรๅอมกับกใบง้าความลับรืไองผนการขอ
หยไาเวๅอยไางมิดชิด ละ  พียงชัไวขๅามคืน คทีกใจูไจมชนิดทีไ
ทอมเมไทันเดๅตัๅงตัว ธอตัดการติดตไอจากสามีของธอยไาง
บใดสรใจ ดๅวยการปลีไยนบอร่ทรศัพท่ละอีมลอดดรส฿หมไ

ค้าตัดสินคดีดังกลไาวปในเปอยไางรวดรใวละรวบรัด 
สรใจสิๅนลงพียงเมไกีไสัปดาห่หลังจากการประกาศหยไาของ
คที ดยคทีเดๅสิทธิดูลลูกตไพียงผูๅดียว ละทอมตกลง
จไายงินคไาลีๅยงดูซูริ ปในงิน 400,000 ดอลลไาร่ตไอเป เปจน
กระทัไงซูริอาย 18 ปี คิดปในงินทัๅงสิๅน 4.8 ลๅานดอลลไาร่ รวม
ทัๅงคไารกัษาพยาบาลละคไาลไารยีนทุกอยไางของลกูสาวดๅวย

นักจิตวิทยาจ้านวนมาก กลไาวชืไนชมยุทธวิธีของคทีทีไ
รวดรใว กระชับ ละสรๅางความสียหายนๅอยทีไสุด รวมทัๅง
บรรลุปๅาหมายทีไท้า฿หๅธอเดๅสิทธิดูลซูริตไพียงผูๅดียว ซึไง
ท้า฿หๅซูริเมไตๅองเปกีไยวขๅองกับลัทธิเซอนทลจีๅอีกตไอเป 
รวมทัๅงตัวคทีองกใเดๅกลับมาปในอิสระอีกครัๅง  

อนีไง ลัทธิเซอนทลจีๅมี฿นประทศยอรมนีมาตัๅงตไปี 
1970 ละคาดวไาทุกวันนีๅมีผูๅนับถือลัทธินีๅประมาณ 4,000 – 
5,000 คน ฿นขณะนีๅทางลัทธิบอกวไามีประมาณ 30,000 คน 
รัฐบาลยอรมนัเมไยอมรับลทัธินีๅปในศาสนาอยไางหนึไง ตไมอง
วไาปในองค่การทีไอๅางความชืไอทางศาสนาพืไอสวงหาผล
ประยชน่อยไางหนึไง ละมีการด้านินการพืไอวัตถุประสงค่
ทางการมืองทีไขัดกับรัฐธรรมนูญของยอรมนี  ทไาทีดังกลไาว
นีๅขัดกับรัฐบาลสหรัฐ ซึไงหในวไาลัทธินีๅปในศาสนาอยไางหนึไง  
การส้ารวจความคิดหในของชาวยอรมันพบวไา สไวน฿หญไ
อยาก฿หๅบนลัทธินีๅเปจากประทศลย

ติดตไอฆษณา฿นนิตยสารดี
ฉบับรูปลไมเดๅทีไ

อญัชญั ฮยีรล่งิ aunchun@d-magazine.de  

ติดตไอฆษณาของนิตยสารดี
ฉบับออนเลน่เดๅทีไ

รส พล rose@d-magazine.deD magazine
ด ี
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สุขภาพ
สัมภาษณ่ดย พษมลวรรณ กรกิสุวรรณชยั

คงเมไม฿ีครอยากกไละจใบปไวยดๅวยรครมุรๅา ตไจะท้า
อยไางเรจึงจะยืๅอยุดความปในหนุไมปในสาวเวๅกับรา฿หๅนาน
ทีไสุดละมีสุขภาพดีรไวมดๅวย ปัญหานีๅ พญ.ธิศรา วีรสมัย 
สูติ-นรีพทย่ วชศาสตร่ชะลอวัย จากรงพยาบาลพญาเท 
1 อธิบายวไา “ฮอร่มนพศของผูๅหญิงละผูๅชายจะริไมลด
ลงตัๅงตไอายุ 30 ปี ละจะลดลงรืไอยโ จนสียชีวิต ฉะนัๅน
ฮอร่มนทีไลดลงจึงปในสไวนหนึไงทีไท้า฿หๅกิดความสืไอมของ
รไางกาย ชไน ฮอร่มนทีไควบคมุความกไชรา กลๅามนืๅอ เขมัน 
หรือความหยไอนคลๅอย รวมทัๅงการท้างานของอวยัวะตไางโ เมไ
วไาจะปในหลอดลือดสๅนลใกโ ทีไเปลีๅยงหัว฿จหรือสมอง ดัง
นัๅนอนเทอจจิๅง หรือวชศาสตร่ชะลอวัยจึงปในศาสตร่ทีไจะ
สามารถชไวยกๅเขปญัหาหลไานีๅละชไวยท้า฿หๅรามคีวามงาม
ทัๅงภายนอกละมีสุขภาพทีไขใงรงจากภาย฿น”

การปๅองกันรค 
มืไอคนราสุขภาพดี ผลลัพธ่ทีไเดๅกใจะสดงออกมา

ภายนอก วชศาสตร่ชะลอวัยนัๅนปในศาสตร่฿นการปๅองกัน
รค ตไคนเทยมักขๅา฿จวไา เปพบพทย่พืไอ฿หๅพทย่สัไงยา
หรือสัไงวิตามิน ลๅวน้ากลับเปรับประทานทีไบๅานกใจบ ตไ
฿นความปในจริงลๅว คนเขๅจะตๅองดูลการชะลอวัย ตัๅงตไ
สุขภาพดยรวม ละตๅองปรับปลีไยนการ฿ชๅชีวิต ดๅวยหตุทีไ
วไา ราทุกคนกิดมามียีนส่ทีไก้าหนดความปในตัวรามาลๅว
ตัๅงตไกิดคือ ตขึๅนราอาจจะมีอกาสปในรคอะเรซึไงสไวน
หนึไงนัๅนขึๅนอยูไกับกรรมพันธุ่ ตไระหวไางขัๅนตอนการพัฒนา
มักมีสิไงอืไนทรกขๅามา ชไน การ฿ชๅชีวิต ความครียดจาก
การท้างาน การนอนหลับพักผไอนเมไพียงพอ การเมไออก
ก้าลังกาย การเมไเดๅรับสารอาหารทีไมีประยชน่ คนทีไอยูไ฿น
ชไวงวัย 30 ปในชไวงทีไฮอร่มนลดลง ละปในชไวงวัยทีไก้าลัง
฿หๅความส้าคัญกับหนๅาทีไการงานปในอันดับหนึไง ท้า฿หๅกิด
ความครียด เมไมีวลา฿สไ฿จกับการรับประทานอาหารทีไดี
มีประยชน่ กลายปในวไาชีวิตราก้าลังจริญกๅาวหนๅา ตไ
สุขภาพกลับทรุดทรมลง พออายุ 40 ปี กใพบวไารไางกายกไ
เปมาก คือกไตัๅงตไซลล่ภาย฿น 

การดูลตามหลักวชศาสตร่ชะลอวัย
พบพทย่พืไอปรับรูปบบการ฿ชๅชีวิต 
ตรวจยีนส่บืๅองตๅนวไามีนวนๅมทีไจะมีรค฿ด คุณหมาะ

กับการรับประทานอาหารกลุไมเหน บางครัๅงอาหารทีไมีทษ
ส้าหรับคนอืไน ถๅารารับประทาน฿นปริมาณทีไทไากันกับขา 
ตไราอาจเดๅรบัผลรๅายมากกวไาขากใปในเดๅ พราะยีนส่ทีไรา
มีอยูไอาจท้า฿หๅเดๅรับทษจากอาหารทีไเมไดีมากกวไาคนอืไนเดๅ

การออกก้าลังกายบบ฿ดทีไหมาะกับคุณ ชไน ผูๅชาย
ตๅองการออกก้าลังกาย฿หๅมีกลๅาม ตไลักษณะของยีนส่อาจ
ก้าหนดเวๅลๅววไา มๅจะออกก้าลังกายมากพียง฿ดกใตาม 
ตไกใอาจเมไมีกลๅามเดๅ ดังนัๅนจึงควรนๅนการออกก้าลังกาย
พิไมสัดสไวนอืไนมากกวไา 

นีไคือการออกบบรูปบบการ฿ชๅชวิีตของคุณทีไมยีีนส่ปใน
ตวัก้าหนด วไาคณุควร฿ชๅชวิีตอยไางเร฿หๅสขุภาพขใงรง หลงั
จากนัๅนกใปรบัการ฿ชๅชวีติ฿หๅมสีขุภาพดยรวมทีไดเีปจนถงึกไ
ฒไา ทๅายทีไสุดสุขภาพดยรวมจะดีขึๅนละดูอไอนยาว่กวไา
วัยทีไควรจะปใน มๅราจะเมไสามารถหยุดอายุเวๅเดๅ ตไรา
สามารถชะลอรคทีไจะกิดตามวัยนัๅนโ เดๅ 

ขัๅนตอนการตรวจ 
ตรวจยีนส่ พราะยีนส่จะบอกสุขภาพตัๅงตไอดีตจนถึง

อนาคตวไาราจะมีรคอะเร 
ตรวจลอืดละตรวจสขุภาพดยพทย่ ตรวจ฿นหๅองปฏิบตัิ

การพืๅนฐาน ละตรวจมวล฿นรไางกาย วไามวล฿นรไางกายมนีๅา้
หนักทไานีๅ มีมวลเขมัน กลๅามนืๅอ ละกระดูกทไาเร ทัๅงหมด
ปในองค่ประกอบรไวมกัน฿นการดูลคนเขๅหนึไงคน ดยพทย่
จะนะน้าคนเขๅกีไยวกับการ฿ชๅชวิีตดยรวม ชไน  รปูบบการ
฿ชๅชวิีตละอาหารการกิน พืไอ฿หๅกิดรคนๅอยลงมืไอทียบกับ
คน฿นวัยดียวกัน 

Tips: การปๅองกันนืๅองอกมดลกูตามหลกัวชศาสตร่ชะลอวัย

ต น ค ล ต นค กด ช ต ช ล

หลงภาพ www.ladyhealthfi rst.com

“ปๅองกันการกไกไอนวัย ละปๅองกันรคทีไจะกิดขึๅน฿น
อนาคตดๅวยการตรวจยนีส่  ฿หๅคุณคงความปในหนุไม
ปในสาวละสุขภาพขใงรงเปนานโ ”
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พญ.ธิศรา วีรสมัย 
สูติ-นรีวิทยา-วชศาสตร่ครอบครัวละวชศาสตร่ชะลอวัย 
ละการผไาตัดผไานกลๅอง 
รพ.พญาเท 1, ประจ้าศูนย่สุขภาพหญิง รพ.พญาเท 1
พทยศาสตร่บัณฑิตจากคณะพทยศาสตร่ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร่
วุฒิบัตรผูๅชีไยวชาญสาขา สูติศาสตร่-นรีวชวิทยา
วุฒิบัตรผูๅชีไยวชาญสาขา วชศาสตร่ครอบครัว
Diplomat in Anti-Aging Medicine from American Academy 

of Anti-Aging Medicine

สุขภาพ
สัมภาษณ่ดย พษมลวรรณ กริกสวุรรณชยั

นืๅองอกมดลูกกิดจากกรรมพันธุ่ 50% ซึไงสามารถปๅองกัน
เดๅ฿นงไของวชศาสตร่ชะลอวัย นืไองจากนืๅองอกมดลูกต
ขึๅนเดๅดๅวยปัจจัยตไางโ ดังนีๅ

การลีๅยงดูของรไางกายตามธรรมชาติ
ฮอร่มน คือมๅวไาราจะตๅองการ฿หๅรูปรไางหนๅาตาดู

ปลไงปลัไงละดูอไอนวัยดๅวยการ฿ชๅฮอร่มน ตไกใเมไควร฿ชๅ
ฮอร่มนมากกินเปจนท้า฿หๅนืๅองอกติบตเดๅ

วิธีปๅองกันเมไ฿หๅนืๅองอกมดลูกต
ควบคุมตัวองเมไ฿หๅอๅวน พราะฮอร่มนจากเขมันสไวน

กินจะกระตุๅน฿หๅนืๅองอกต 
ออกก้าลังกาย 
จ้ากัดอาหารบางชนิดทีไมีฮอร่มนฝงอยูไ ชไน นืๅอดง 

นืๅอหมู นืๅอวัว นืๅอเกไ ซึไงมีฮอร่มนซไอนอยูไ฿นปริมาณทีไรา
เมไทราบเดๅ

ตรวจติดตามผลปในประจ้า มๅวไานืๅองอกทีไจะตปใน
มะรใงมีเมไถึง 1%

มืไอเรตๅองผไาตัด 
หากมีประจ้าดือนมามากหรือตกลือดมาก กลุไมนีๅจะ

ตๅองผไาตดั ตไถๅาดูลตวัอง฿หๅด ีกใเมไนไาจะปในอนัตราย ละ
ควรตรวจตดิตามผลทุกโ 6 ดอืน พราะมืไอขๅาสูไวัยทองดย
ธรรมชาติ นืๅองอกจะลดลงอง ดังนัๅนถๅาเมไมีอาการกใเมไตๅอง
ผไาตัด ตไตราบ฿ดทีไยังมีมดลูกละฮอร่มนของความปใน
พศหญิง มๅจะผไาตัดเปลๅว นืๅองอกกใจะมีอกาสกิดขึๅน
เดๅอีก ดังนัๅน หากนืๅองอกมีขนาดประมาณ 1-2 ซนติมตร
ละเมไมีอันตราย กใเมไจ้าปในตๅองผไาตัด พียงตไหมัไนเปพบ
พทย่ตามนัดพืไอตรวจติดตามผลของนืๅองอก

หลงภาพ www.samunpai.com หลงภาพ engelskueche.blogspot.de/
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ผูๅทีไพ้านักอยูไ฿นขตเรน่ลันด่ (Rheinland) คงจะเมไมี฿ครทีไเมไรูๅจัก Hefeteig ปๅงซึไงปใน
สไวนส้าคัญของการท้าขนมอบทัๅงหลาย ละวไากันวไา฿นถบนีๅ Hefeteig ถือปในการพิสูจน่
ฝีมือ฿นการท้าขนมปัง ละขนมอบทัๅงหลายกันลย ฿ครทีไสามารถท้าปๅงชนิดนีๅเดๅส้ารใจนัไน
คือ ท้าลๅวปๅงขึๅนสามารถน้าเปท้าขนมตไอเปเดๅ สดงวไาผไานการทดสอบฝีมือ พราะปๅง
ชนิดนีๅ หากผสมปๅงลๅวปๅงเมไขึๅนกใน้าเปท้าอะเรตไอเมไเดๅ สยีวลาสยีของ หลายตไอหลาย
คนจึงขยงทีไจะท้าปๅงชนิดนีๅ

Hefeteig จากชืไอกใบอกชัดอยูไลๅววไาปในปๅงทีไผสมดๅวยยีสต่ ฿นทๅองถิไนเรน่ลันด่ จะ฿ชๅ
ปๅงนีๅปในหลัก฿นการท้าขนมอบตไาง โ เมไวไาจะปใน ขนมปังทัๅงหลาย ทัๅงขนมปังขาว฿สไละ
เมไ฿สไลูกกด ขนมปังสีนๅ้าตาลทีไรียกวไา Graubrot ละขนมอบทีไมัก฿ชๅผลเมๅสดปในหนๅาทีไ
รียกกันวไา Kuchen ตไหนๅาตาจะคลๅายกับเพน่ของอมริกัน ผลเมๅทีไ฿ชๅกันกใมักจะปในผลเมๅ
สดตามฤดูกาล ชไน ชอร่รีไ อพิคใอต บลูบอร่รีไ ฿นฤดูรๅอน ลูกพรุน อปปิล ชไวงปลายฤดูรๅอน
ตไอ฿บเมๅรไวง ละหากปในฤดูหนาวกใบรรดาผลเมๅทีไคุณมไบๅานทัๅงหลายธอกใบ฿สไขวดหล
ดๅวยการกใบถนอมอาหารดย฿ชๅความดัน ขนมอบหลไานีๅ ขนมหลไานีๅจะ฿หๅอรไอยตๅองอบวัน
นัๅนกินวันนัๅน ถมดๅวยครีม (Sahne)ปะหนๅาอีกหนไอย กใยีไยม

ทีไเมไอยาก฿ชๅคา้วไาขนมคๅก พราะยังฝงั฿จกับคา้วไาขนมคๅกบๅานรา(ประทศเทย) ทีไปใน
รูปกลม โ มีหนๅาปในครีม ซึไงเมไเดๅ฿ชๅ Hefeteig มๅตไนๅอย ปๅงชนิดนีๅคน฿นทๅองถิไนเรน่ลันด่ 
ยังนา้มา฿ชๅปในอาหารคาวดๅวย คอืน้ามาทา้ปๅงสา้หรบัทา้พิซซไา ละ บางทีกในา้มาทอดปใน
ปๅงทอดกๅอนลใก โ รียกกันวไา Hefeküchechen รับประทานกับซุบถัไวรๅอน โ

กระบวนการท้า Hefeteig จะวไางไายกใงไาย จะวไายากกใยาก พราะยีสต่นัๅนอา฿จยาก ตไ
มไบๅานยอรมนั฿นทๅองถิไนทีไชไา้ชองขาจะมีคลใดลใกคลใดนๅอยของขา฿นการท้าขนมประภท
นีๅ฿หๅอรไอย อยไางทีไรียกวไา เปกินทีไรๅานกาฟชัๅนด ีสนพงทีไเหนกใสูๅของธอเมไเดๅ อันนีๅผูๅขยีน
รับประกันเดๅ พราะคยเปทดลองขนมอบหลไานีๅมาหลายตไอหลายรๅานอรไอยสูๅของคุณมไ
(สามี)ทีไติบตมากับการท้าขนมดังกลไาว ทีไตกทอดกันมาหลายชัไวคน เมไเดๅ ละคลใด(เมไ)
ลับ หลไานีๅกใอาจถือเดๅปใน ปรัชญาวไาดๅวย Hefeteig กใวไาเดๅ

วิถีชีวิต
ดย วาณี บางยีไรือ

สูตรพืๅนฐานของปๅง Hefeteig คือ
ปๅงสาลี Mehl  500 กรัม
ยีสต่(สด) Hefe       1 กๅอน
นๅ้าอุไน      50 ml

นมสด     200 ml
นๅ้าตาล       50 กรัม
กลือ หนึไงหยิบมือ
นย      40 กรัม

สูตรนีๅปในสูตรทีไลกูสาวคุณมไ(สาม)ี ขยีนเวๅ฿นต้าราท้า
ขนมอบดๅวยปๅงชนิดนีๅ ซึไงปในรงบรรดาล฿จ฿หๅกิดบทความ
นีๅ รวมทัๅงขอยืมชืไอมา฿ชๅดๅวย ตอนทีไคุณมไ(สาม)ี หในหนงัสอื 
ธออบบอกวไา ตา้ราฉนั฿ชๅนๅา้มนัพชืทีไ฿ชๅทอด฿นครวักใอรไอย
หมือนกัน ละนีไอาจปในคลใดของคุณมไ(สามี) กใเดๅ สูตร
ของธอเมไมีนย ตไปในนๅ้ามันพืช ละสัดสไวนทีไตๅองจดจ้า
฿นสูตรของคุณมไ(สามี) กใมีพียงจ้านวนปๅง ยีสต่ ละ
วลาทีไ฿ชๅอบ กับอุณหภูมิของตาอบทไานัๅน  วลาคุณมไท้า
ปๅง ธอจะ฿ชๅ กะละมัง (ชามอไาง) ขนาด฿หญไ ตวงปๅงตาม
จ้านวนทีไตๅองการ฿สไ฿นอไาง วๅนขอบหนึไงขๅางวไางเวๅ จากนัๅน
กใรยนๅ้าตาลทรายลงเปประมาณชๅอนตวง฿หญไ โ ลๅวราด
ดๅวยนๅา้มนัพืช ตมิกลอืหนึไงหยิบมอื กลอืนีไถือปในสไวนผสม
ทีไส้าคัญมาก จากนัๅนกใน้ายีสต่มาขยีๅ฿นอไางตรงทีไวๅนวไางเวๅ 
ติมนๅา้อุไนพรๅอมขยๅา้ยีสต่฿หๅละลายนๅา้ (อยไาถามนะวไา นๅา้มนั
ทไาเร นๅา้ทไาเร คุณมไ(สาม)ีจะบอกวไา กใกะอา) คไอย โ กอบ
ปๅงมานวด ติมนมสด ทีไควรจะมีอุณหภูมิอยไางนๅอยกใอุไน โ 
ทีไรียกวไา lauwarm นวดจนปๅงขๅากัน นวดตไออีกระยะหนึไง
จนปๅงรียบ เมไมีปๅงติดอไาง จากนัๅนกใหาผๅาสะอาดปิดอไาง
เวๅ น้าอไางเปวาง฿นทีไทีไอุไน โ ฿หๅปๅงขึๅน ซึไง฿ชๅวลาประมาณ 
20-30 นาท ีมืไอปๅงขึๅนลๅวกใจะนวดอกีนิดหนไอย ลๅวนา้เป
ด้านินการตไอตามต้าราทัๅงหลาย

ปๅงทีไคุณมไ(สามี)ท้ามักจะขึๅนปในสองทไาตัว คุณมไ
(สามี)บอกวไา กลือนัๅนส้าคัญ พราะปในตัวชไวย฿หๅยีสต่ขึๅน 
หากเมไมีกลือยีสต่อาจจะเมไขึๅน ตไอยไา฿สไมากพราะนีไปใน
ขนมหวานนะคะ อีกคลใดหนึไงของคุณมไคือ รืไองอุณหภูมิ
ของนๅ้าทีไ฿ชๅตอนทีไละลายยีสต่ พียงคไอุไน คืออาจจะอุไน
กวไา lauwarm ลใกนๅอย อยไาอุไนมาก ละอยไายในกวไานัๅน 
พราะหากยในเปยีตส่จะเมไขึๅน รๅอนกินเปยีสต่จะตาย ทัๅง
สองประการปในหตุของการผสมปๅงลๅวปๅงเมไขึๅน วลาทีไ
น้าอไางปๅงเปตัๅงรอ฿หๅปๅงขึๅนกใชไนกัน อุณหภูมิทีไวไานีๅกใรวม
เปถึงสถานทีไทีไน้าปๅงเปพักเวๅ฿หๅขึๅนตัวดๅวย อาจจะอุไนมาก
สักนิดกใเดๅ ตไหากยในลๅวละกใรอเปหอะ ปๅงอาจเมไขึๅน฿หๅ

หลงภาพ www.einfach-schnell-gesund-kochen.de

ป ชญ ด  Hefeteig
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วิถีชีวิต
ดย วาณี บางยีไรือ

฿นครอบครัวของคุณมไ(สามี) จะน้าปๅงนีๅเปท้าขนมอบหนๅาผลเมๅตไาง โ คือจะท้าปใน
ปๅงพืๅน รียกกันวไา Boden หมือนพืๅนบๅานนัไนหละ เวๅวางผลเมๅ บางทีกใจะมี Streusel ทีไ
ปในครืไองรยหนๅาซึไงผสมจาก ปๅงสาลี นๅ้าตาล นย ละผงฟูลใกนๅอย ฿ชๅรยหนๅาผลเมๅอีก
ที พิไมความหวานของชีวิต ละพิไม฿หๅผลเมๅทีไมักจะมีรสปรีๅยว

คลใดความอรไอยของคุณมไ(สามี)ทีไถไายทอดถึงลูก โ คือ Boden จะตๅองบางประมาณ 
1 ซม. (หากปๅงหนาเป จะกลายปในสันดยฉพาะสไวนขอบ จะรียกกันวไา Knochen คือ
กระดกูทีไ฿คร โ มกัอบทิๅง) ฿สไผลเมๅยอะ โ  หากปในอปปลิจะตๅองปในชนิดทีไออกรสปรีๅยว 
ทีไครอบครวัชอบกันมาก ละชนิดอืไนสูๅเมไเดๅจรงิ โ คอื Boskop ทีไเมไควร฿ชๅอยไางยิไงคอื Golden 
Delicious หรือ Granny Smith รยลูกกด ละผงอบชย บนอปปิลหนไอย อรไอยเปลย

บๅานนีๅมักจะท้าขนมปังขาวกินอง ซึไงจะรียกขานกัน฿นทๅองถิไนนีๅวไา Weck ดยจะผสม
ลกูกดลงเปตอนผสม Hefeteig นวดลงเปดๅวยลย อบสรใจกใจะเดๅขนมปังลกูกดหอมนไารบั
ประทาน  หรือบางทีไกใน้าปๅงมาบไงปในสามสไวนลๅวทักปในปีย อบสรใจกใจะเดๅขนมปังทีไ
รียกันวไา Zopf พืไอพิไมสีสัน฿หๅชวนรับประทาน กไอนทีไจะขๅาตาอบ คุณมไจะตอกเขไลๅว
อาปรงจุไมบรรจงทาทีไปๅง ขนมปังกใออกมามีสีนๅ้าตาลทอง บางทีไหากคุณมไหในวไาออก
จะมีคลอรีไ มากเป กใจะ฿ชๅนมขๅนจืด (Kondensmilch) ทน ทัๅงนีๅพืไอเมไ฿หๅปๅงหๅงกินเป

วลาทา้ขนมหลไานีๅ บไอยครัๅงจะมีศษปๅงหลือ คุณมไ(สาม)ีกใจะน้ามารวมกันนวดปใน
ผไนบาง โ รยนๅ้าตาล น้าเปอบจนปๅงสุก กใจะเดๅ Zuckerbrot หรือ Zuckerkuchen รับ
ประทานรๅอน โ อรไอยอยไาบอก฿คร

ตา้รบั ตา้รา วไาดๅวยการท้าขนมจาก Hefeteig พรๅอมคลใดตไาง โ ยังมีอกีมาก ตไการรียน
จากต้ารา อยไางเรสีย กใสูๅการรียนรูๅจาก ครูพักลักจ้า หรือ ครูจๅองลองท้า เมไเดๅ นัไนคือ รียนรูๅ
เปกบัผูๅชีไยวชาญ คอยสงักตุ คอยจดจ้า ลๅวนา้มาลองท้า ทา้เมไส้ารใจกใสอบถาม สไวนผสม
ขนมอบ โ หลายอยไาง รวมทัๅงสูตรอาหารบางอยไาง (ยอรมัน) ดิฉันจะ฿ชๅสูตรคุณมไ(สามี) 
คือ฿ชๅความรูๅสกึกะประมาณ คลๅายการท้าอาหารเทยทีไจะ฿หๅมานัไงบอกวไา กีไชๅอนชา ชๅอนตๆะ 
คงล้าบาก เมไชืไอเปถามคุณมไ(ของรา) ดูซิ วไา฿สไอะเรทไาเร คุณมไ(ของรา)จะบอกวไา กใ
กะอา ลองชิมดู สูตรคุณมไ(สามี) กใชไนกัน ทัๅงนีๅคงปในดๅวยประสบการณ่ทีไชไ้าชองของธอ 
ทีไสะสมรียนรูๅมาตัๅงตไยาว่วัย จากคุณยาย(สามี) คุณทวด(สามี) บางอยไาง หลายคนหใน
ลๅวเมไชืไอวไาจะอรไอย ตไพอชิมกใตๅองยอมรบั ถมรืไองชวนหวั ครัๅงหนึไงรา(ผูๅขยีน ละคณุ
มไสามี) ท้าสลัด ผักตไาง โ ลงเปอยูไ฿นชาม฿หญไหมดลๅว หลือตไนๅ้าสลัด คุณมไ(สามี) กใ
จัดการหยิบกลือมารย ตามดๅวยพริกเท นๅ้ามันพืช ละนๅ้าสๅมสายชู ลๅวกใคลุกผักขๅาดๅวย
กัน คุณอา(นๅองคุณพไอสามี) หในกใบๅหนๅา พอลองชิมกลับบอกวไา อออรไอยเดๅหมือนกัน

หนๅากระดาษหมดลๅว สวัสดีคไะ
ขอบคุณ Vera Splinter ลกูสาวคุณมไ(สาม)ี ทีไอนญุาต฿หๅ฿ชๅหนงัสอืของธอ Die Hefeteig-

Philosophie: Backgeheimnise aus vier Generationen 2006 ปในฐานขๅอมูล฿นการขียน
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ทคนิคทีไ 5 หาจังหวะละมุมการถไาย฿หๅหมาะ
สมพืไอท้า฿หๅภาพดูนไาสน฿จ
จากภาพทีไ 1 จะหในเดๅวไาปในการถไายภาพผีสืๅอ
ธรรมดา ตไผมรอจนเดๅภาพทีไ 2 ซึไงปในมมุดิมตไ
รอ฿หๅบบปลีไยนอิริยาบถ (ถๅาบบปในสิไงมชีีวติ)

ทคนิค
ดย หนุไมรียม

สวัสดีครับส้าหรับผูๅทีไรักการถไายภาพตไรูๅสึกวไาภาพทีไตัวองถไายนัๅนเมไสวยอาซะลย ผมกใปในคนหนึไงครับทีไคยคิดอยไางนัๅน ละครัๅงนีๅซึไงปในครัๅงรกทีไผม
มีอกาสมานะน้า 10 ทคนิคบบงไาย โ ซึไงจะท้า฿หๅภาพถไายของคุณนไามอง รามาลบความรูๅสึกทีไวไาภาพทีไตัวองถไายนัๅนเมไสวยอาซะลย กันดีกวไาครับ

ทคนิคทีไ 1 คุณตๅองมีความชอบละรักทีไจะถไายภาพ ขๅอนีๅอาจจะเมไ฿ชไทคนิคตไปในนวความคิดรกทีไคนถไายภาพทุก โ คนควรจะมี ละผมคิดวไาปใน
สิไงทีไส้าคัญสุด฿นการถไายภาพ

10 ทคนคถ น ง
ทคนิคการถายรูปภาพ บบงาย โ ส้าหรับมบานเทย฿นยอรมนี

ทคนิคทีไ 2  หาชไวงวลาทีไหมาะสม หากคุณยัง
เมไมีทคนิคพิศษ สิไงทีไจะท้า฿หๅภาพทีไถไายดนูไามอง
กใคอื สงละงา ชไน วลาชๅา หรอืยในหนไอย สง
จะเมไรงมาก ละกใมีสงงา฿หๅกับภาพดๅวย ตไ
ถๅาปในตอนทีไยง โ สงจะตัๅงฉากกับบบ ท้า฿หๅ
ภาพขาดมิติ สไวนถๅา฿ครกังวลวไาลๅววลากลาง
วันราจะถไายอะเร ผมขอนะน้า฿หๅลองปลีไยนเป
ถไายภาพ฿นรไมทน สงทีไทะลุจากงาเมๅ ชายคา
จะท้า฿หๅราเดๅสงนุไม โ จากดดรง โ เดๅชไนกัน 

ทคนิคทีไ 3  มัไน฿จ ฟกัส฿หๅมไน ฝกึมอื฿หๅนิไง ลๅว
กดชตัตอร ่วลาถไายภาพ฿ด โขอ฿หๅคุณมัไน฿จ ถือ
กลๅองสองมอือยไางมัไนคงละฟกัสภาพ จากนัๅนกใ
บรรจงถไายเดๅลยครับ ถๅาคุณเมไมีสิไงนีๅภาพทีไคุณ
เดๅจะดูเมไสวยอาลย
หากคุณเดๅภาพถไายอยไางภาพรก ฿หๅคุณตัๅงสติ
ลๅวถไายมนัอกีครัๅงคราวนีๅผมชืไอวไาคุณจะเดๅภาพ
ชัด โ อยไางภาพทีไ 2 นไนอนครับ

จากภาพรกผมถไาย฿นตอนทีไยงซึไงจะหในวไาสงทีไตัๅงฉากอาจท้า฿หๅงาปิดบัง฿บหนๅาของบบเดๅ 
สไวนภาพทีไ 2 ผมถไาย฿นชไวงยใน ซึไงสงจะขๅามาทางดๅานขๅางปิดหนๅาของบบ ซึไงจะท้า฿หๅหในราย
ละอียดมากขึๅน

ทคนคิทีไ 4  ถไายองคป่ระกอบ฿หๅครบอยไา฿หๅขาด
หาย ฿นการถไายภาพทัไว โเปนัๅนองค่ประกอบ฿นภาพ
นัๅนจะท้า฿หๅภาพของคุณดูดีละมีสนไห่มากขึๅน เมไ
วไาจะปในรปู สิไงมชีวิีต หรอืสิไงเมไมชีวิีต อยไา฿หๅสาระ
ส้าคัญ฿นภาพทีไควรจะมีขาดหายเป ฿หๅคุณลองดู
สองภาพนีๅครับวไาจริง โ ลๅวคุณอยากเดๅภาพ฿ด

Dmag11.indd   40 15.09.12   12:48



D : 41

ทคนิคทีไ 7 ฿ชๅฟลชมืไอจา้ปใน ฿นกรณีถไายภาพ
ยๅอนสงบางครัๅงราอาจตๅองการรายละอยีดของ
ตวับบ ชไน การถไายภาพคนกใอาจปดิฟลชชไวย
เดๅครับ ฿นภาพรกผมรูๅสึกวไาภาพมืดเมไหในตัว
บบ ผมจงึ฿ชๅฟลชชไวยซึไงเดๅผลตามภาพทีไ 2 ครับ

ทคนิคทีไ 6 การถไายภาพยๅอนสงเมไเดๅลวรๅาย
สมอเป ภาพบางภาพอาจตๅองการความมืดพืไอ
สืไอความหมาย
จากภาพรกผมถไายดๅวยการปดิฟลชพราะคิด
วไายๅอนสงจะทา้฿หๅภาพมดืเมไสวย ตไผมลองถไาย
บบธรรมดาซึไงผลออกมาเดๅตามรูปทีไ 2 มีสงของ
พระอาทิตย่฿หๅหใน (ดยสไวนตัวผมคิดวไาภาพทีไ 2 
นไาสน฿จกวไา)

ทคนิค
ดย หนุไมรียม

ทคนคิทีไ 8  วลาถไายภาพทะล หรอื ภาพวิวอยไา
฿หๅขอบฟๅาอียง ฿นการถไายภาพวิวทิวทัศน่ตไาง โ 
สิไงสา้คญักใคอือยไา฿หๅขอบของภาพอยีงนืไองจาก
ปในภาพวิวจึงตๅองการมุมมองทีไปกติปในส้าคัญ 
จากภาพทีไ 1 ฿หๅลองขยับกลๅองพืไอ฿หๅเดๅภาพทีไ 
2 ซึไงผมชืไอวไาทุกคนกใตๅองการภาพบบนีๅชไนกัน

ทคนิคทีไ 9 ฝึกถไายภาพสืไอความหมาย ฿นการ
ถไายภาพของผม ภาพบางภาพอาจเมไจ้าปในทีไ
จะตๅองสวยนกัตไกใสามารถอธิบายรืไองราวละมี
ความหมาย฿นตวัของมนัองเดๅ ผม฿ชๅภาพลกัษณะ
นีๅ฿นการฝกึนวคิดละมมุมอง สองภาพตัวอยไางนีๅ
บางคน฿หๅความหมายถึงความอดทน ขๅมขใง บาง
คนรูๅสึกถึงความหงา ดียวดาย ผมอยาก฿หๅคุณผูๅ
อไานลอง฿หๅความหมาย฿นภาพของคุณ ผมชืไอวไา
ภาพ โ นัๅนจะดูสวยละมีคุณคไายิไงขึๅน

ทคนิคทีไ 10  หามุมมอง฿หมไ โ ฿นการถไายภาพ
บบมุมดิม โ บบซๅ้า โ อาจท้า฿หๅนไาบืไอเดๅ ฿หๅ
คุณลองถไายจากมุม฿หมไ โ บๅาง ชไน การปลีไยน
มมุมองดๅวยการถไายทีไ฿กลๅขึๅน ถไายจากมมุสูง ถไาย
จากมุมตไ้า นวตัๅง นวนอน หรืออืไน โ ตามทีไคุณ
อาจนึกเดๅ คุณจะเดๅภาพทีไปลกตาละนไาสน฿จ
มากขึๅน ลองดูครับเมไมีอะเรสียหายตไปในการ
พัฒนาตัวองครับ ตัวอยไางชไน จากภาพทีไ 1 เป
ภาพทีไ 2 ลองถไาย฿หๅ฿กลๅขึๅนนๅน฿นสิไงทีไราตๅองการ อยไางเรกใตาม 10 วิธีตไาง โ ขๅางตๅนปในพียงคไหลักการบืๅองตๅนทีไผม฿ชๅอยูไสมอละน้ามาบอกตไอ ตไ

สิไงทีไสา้คญัทีไสดุคอืความรูๅพิไมตมิละประสบการณ่฿นการถไายภาพ การฝกึฝนละรยีนรูๅท้าความขๅา฿จ
กับภาพละอุปกรณ่ทีไตนอง฿ชๅอยูไสมอ  สุดทๅายนีๅผมหวังปในอยไางยิไงวไาทุกคนจะถไายภาพอยไางสนุก
ละมีความสุขหมือนกับผม ลๅวอยไาลืมน้าภาพสวยโ มาอวดกันนะครับ 
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คุยถึงลูกรัก
ดย มวหมียว

ขๅอความขๅางตๅน คือบทความนะนา้ตัวนๅองวียงพิงค่  ทีไวใบเซต่ Kapook.
com น้าเปขียนละน้าสนอรูปของนๅองวียงพิงค่ ท้าหลายคนเดๅรูๅจักนๅอง
วยีงพงิค่ละตดิตามชมรปูภาพ ละคลปิวดีีอทีไมไมว อามาลงทกุวนั฿น 
ฟนพจนๅองวียงพิงค่@ WeingPing@ บนวใบเซต่ฟซบุๆค

มไเดๅบันทึกพัฒนาการละความประทับ฿จปในรูปภาพละวิดีอ ละ
ถไายทอดลง฿นบลใอกสไวนตัว฿นลกอนิทอร่นใต ตัๅงตไนๅองวียงพิงค่ยังอยูไ฿น
ครรภ่จนถึงปัจจุบันอายุเดๅ 2 ขวบ 9 ดือนลๅว พืไอ฿หๅคุณตา คุณยาย ละ
ญาตพีิไนๅองทีไมอืงเทย เดๅหในพัฒนาการหมอืนเดๅลีๅยงดผูกูพันอยไางชดิ฿กลๅ 
ตๅองขอขอบคุณทคนลยีทีไชืไอมละยไอลก฿หๅ฿กลๅกันมากขึๅนคไะ

งานอดิรกของมไมวกไอนทีไจะมีนๅองวียงพิงค่คือ ชอบถไายภาพ มืไอ
กไอนธอจะชอบถไายภาพวิว ภาพดอกเมๅ ภาพธรรมชาติ ตอนนีๅองค่ประกอบ
ของภาพหลไานัๅนสมบูรณ่ยิไงขึๅนอีก พราะสาวนๅอยของมไคนนีๅ   

นๅองวียงพิงค่ปในดใกทีไรักธรรมชาติ ชอบสียงพลง ละชอบทไองทีไยว  
ธรรมชาติทีไยอรมันองกใอืๅอตไอการรียนรูๅอยไางมาก ชไน สวนสาธารณะ 
ทะลสาบ  ทางส้าหรบัดิน ละจกัรยาน ลา้คลองขๅางบๅาน ปในหลไงรยีนรูๅทีไ
มปีระยชน่ละกวๅาง฿หญไทีไเมไมวัีนบืไอของนๅองวียงพิงค่ สิไงวดลๅอมรอบตัว
ทีไนๅองเดๅรียนรูๅนัๅน มไมวจะสอดทรกรืไองการบรูณาการเดๅหลากหลายวิชา 
ละท้าวิดีอทีไชืไอวไา “สนทนาภาษาวียงพิงค่” ฿นยูทูบละฟซบุกๆ  คลิปวิดีอ 
จะลไารืไองชีวิตประจ้าวัน ละกิจกรรมตไางโ ผไานภาพคลืไอนเหว ละการ
สนทนาดๅวยภาษาเทยของนๅองวียงพิงค่ ละตอนนีๅมีทัๅงหมด 111 คลปิลๅว

„นๅองวียงพิงค่“ ชืไอจริงวไา บนดใตตๅา มรกต คูนิช (Benedetta Morakot Kunisch) 
ซึไงชาวเซบอรข่าประจา้วใบเซต่พันทปิจากหๅองชานรอืนละหๅองกลๅองหลาย โ คนคงรูๅจกัธอ
กันดี นืไองจากคุณมไของธอคือ คุณมไมวผูๅซึไงชืไนชอบถไายภาพ เดๅถไายภาพนไารัก โ ของ
นๅองวียงพิงค่เวๅอยไางมากมาย ละเดๅน้าภาพนไารัก โ หลไานัๅนมาบไงปัน ท้าปในนิตยสาร
ภาพออนเลน่ ลง฿นวใบเซต่ pantip.com ละขียนบันทึกลง฿นวใบเซต่ Bloggang รวมเป
ถึงฟนพจนๅองวียงพิงค่@ WeingPing@ บนวใบเซต่ฟซบุๆก พืไอกใบภาพความประทับ฿จ
ของสาวนๅอยวยีงพิงค่อาเวๅบไงปนั฿หๅหลไาพีไโนๅาโปๅาโเดๅอมยิๅมกับภาพความนไารกัของสาว
นๅอยคนนีๅ฿นทุกโ อิริยาบถ หลายครัๅงราจึงเดๅหในภาพของสาวนๅอยคนนีๅบนนิตยสารมไละ
ดใกละ฿นรายการ ทีวีหลายโ รายการอีกดๅวย

หในหนๅาตานไารักกๅมขาว฿สปในพวงอยไางนีๅ หลายโ คนคงสงสัยวไานๅองปในลูกครึไงหรือ
ปลไา ค้าตอบคือถูกตๅองนะคะ คุณมไของนๅองวียงพิงค่ปในสาวเทยทๅโ จากจ.ชียงราย 
สไวนคุณพไอของนๅองวียงพิงค่ปในหนุไมชาวยอรมัน คุณมไมวลไาวไา นๅองวยีงพิงคค่ลอด
ธรรมชาติดยวิธีบลใอกหลังทีไรงพยาบาลหไงมือง Bayreuth ประทศยอรมนี มืไอ
วลา 17.19 นาที วันทีไ 8 พฤศจิกายน 2552 มีนๅ้าหนักรกกิด 2,880 กรัม ขอบอกวไา 
นๅองวยีงพิงคเ่มไเดๅมีตไบๅานทีไประทศยอรมนนีะจะๆ สาวนๅอยคนนีๅมบีๅานสไวนตัวๆ สไวนตวัอยูไทีไ
ตวัมอืงชยีงราย ละบๅานคณุตาคณุยาย ฿นอา้ภอขนุตาล จ.ชยีงราย อกีดๅวยนะจะบอก฿หๅ 
หลงัจากนๅองวยีงพิงคถ่อืก้านดิเดๅครบ 4 ดือนเดๅคยดินทางกลบัมายีไยมประทศเทยบๅาน
กิดของคณุมไมาลๅว ดยมา฿หๅคณุตา คณุยาย ละพีไปๅานๅาอา เดๅชืไนชมความนไารกันไาอในดู
ถึง 4 ดือนตใมกไอนดนิทางกลบัยอรมน ีนืไองจากคณุพไอของนๅองวียงพิงค่ทา้งานอยูไทีไนัไนคไะ

วไาลๅวรากใเปชมภาพนไารัก โ ของนๅองวียงพิงค่กันดีกวไาคไะ พืไอยืนยันวไาทีไราบอกเป
วไาธอนไารักสุดโ นัๅน ปในรืไองจริงอยไางทีไสุดลย....

ก ล งลก น ก

ตัวอยไางคลิปวิดีอสนทนาภาษาวียงพิงค่ วัย 2 ขวบ 7 ดือน ตอนรียน
รูๅบบบูรณาการจากสิไงวดลๅอมรอบตัว   นๅองวียงพิงค่จะชอบ฿หๅขนมปัง
จๅาปใด  กๆาบ กๆาบ ทีไทะลสาบ฿นสวนสาธารณะ฿กลๅบๅานมากโ มไมวจึง
คิดวไา วียงพิงค่ นไาจะเดๅรียนรูๅอะเรมากมายกีไยวกับ ธรรมชาติรอบตัวของ
ขา วันนีๅจงึพานๅองเปปิกนิก ละรียนรูๅนอกสถานทีไ ดยพกดินสอส ีกระดาษ 
ขนม ละอาหารวไางเปพรๅอม   สิไงทีไจะ฿หๅวียงพิงค่เดๅรียนรูๅบบบูรณาการ 
฿นวันนีๅคือ รืไอง “ปใด”

รืไองปใด สามารถบูรณาการเดๅหลากหลายวิชา ชไน วิชาสรๅางสริม
ประสบการณช่วีิต การด้ารงชวีติละธรรมชาติทีไอยูไอาศัย อาหาร รปูรไางของ
ปใด  วิชาดนตรี พละศึกษา รๅองพลง ละตๅนพลง ปใด วิชาศิลปะ วาดภาพ
ปใด ละบอกสตีไางโ ของปใด วิชาคณิตศาสตร ่นับจา้นวนของปใด วชิา กีไยว
กับจรยิธรรม การหในอกหใน฿จละการอบอๅอมอารตีไอสิไงมชีวิีตอืไนโ ดๅวยการ
฿หๅอาหาร ละเมไรังกสัตว่ วิชาดๅานภาษา เดๅพูดคุย ลไารืไองราว สนทนา
รืไองตไางโ ทีไเดๅจอกีไยวกับปใด เดๅรียบรียงหตุการณ่ตไางโ มาปในถๅอยค้า  

วิชาการตไางโ สามารถน้ามาบูรณาการรียนการสอน นอกสถานทีไ ละ
สนุก รียนปนลไนกับสาวนๅอย  ละสิไงหลไานีๅจะพิไมประสบการณ่ละสไง
สริมพัฒนาการ฿นดๅานตไางโเดๅดีทีดียว

ตอนนีๅนๅองวียงพิงค่ อยูไ฿นชไวงวัยทีไชืไอวไา จๅาหนูจ้าเม คือชอบถาม พูด
ละถามทัๅงวัน ละทกุค้าถาม พไอละมไ ตๅองมค้ีาตอบ ถๅาเมไตอบกใจะถาม
ซๅา้โ การตอบคา้ถามของมไ จะตอบคา้ถามบบปลายปดิ พืไอ฿หๅขาเดๅคดิ
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คุยถึงลูกรัก
ดย มวหมียว

ตไอยอด ละ฿หๅกิดความคิดสรๅางสรรค่ จินตนาการ 
วียงพิงคก่ใหมอืนดใกธรรมดาทัไวโ เป คอื มดีืๅอ มซีน มงีอง ตามประสา

ของดใกวัยนีๅ วลาขาดืๅอ เมไชืไอฟัง ราตๅองมีหตุผลรองรับ อธิบายดๅวยหตุ
ดๅวยผล ฿หๅขาขๅา฿จ จึงจะยอมท้าตาม ละเมไดืๅอ

นๅองวยีงพิงค่ปในดใกสองภาษา สองวัฒนธรรมละติบต฿นยอรมนี  สิไง
ทีไตัๅง฿จอยไางนไวนไทีไสดุของมไมว คอื ฿หๅลกูนๅอยเดๅรียนรูๅ ภาษา วัฒนธรรม 
ขนบธรรมนียมเทย มไมวจะพูดภาษาเทยกับวียงพิงค่ตลอดวลา สไวน
ภาษายอรมันปในหนๅาทีไของคุณพไอละสิไงวดลๅอม ตอนนีๅนๅองวียงพิงค่
สามารถสืไอสารเดๅทัๅงภาษาเทยละยอรมัน ดยเมไสับสน ทุกสิไงทุกอยไาง ทีไ

พไอมไเดๅสอน฿หๅขาเดๅรียนรูๅ ความรักละความอบอุไน จะปในยาวิศษ฿หๅขา
เดๅจริญติบต เดๅอยไางมีคุณภาพ ปในดใกทีไนไารัก สมบูรณ่ทัๅงรไางกายละ
จิต฿จ   วียงพิงค่ตัวนๅอยของมไมวจะติบตปในคนดี ละอยูไเดๅ฿นสังคม
อยไางมีความสุข อืๅอฟืๅอ บไงปันกไคนอืไน มีจิตสาธารณะ  เมไคาดหวัง฿หๅ
นๅองวียงพิงค่ปในอะเรตาม฿จพไอมไมืไอติบ฿หญไขึๅนมา ตไ฿หๅลูกอยากจะ
ปใน฿นสิไงทีไลูกรักละชอบ ประกอบอาชพีอะเรกใเดๅทีไซืไอสัตย่สจุริตทไานัๅนอง
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ศิลปะ
ดย Isa Barlak

Liebe Freundinnen und Freunde von Kunst und Gestaltung mit der 

Natur,

im letzten Heft haben wir gesehen, wie man alleine mit Rotkrautsaft 
mehrere schöne Farben von Violett über Türkis- und Blautöne bis hin 
zu einem schönen Purpurrot erzeugen kann.

Heute möchte ich mit euch ein leuchtendes Fensterbild gestalten. 
Dafür brauchen wir eine Rolle Küchenpapier bzw. einige Blätter davon, 

die wir in unterschiedlichen Pflanzenfarben einfärben, um sie dann 

an einem geeigneten Platz trocknen zu lassen. Wenn das Wetter 

trocken ist, mache ich das immer im Freien auf der Wiese. Es geht 

natürlich auch drinnen auf Tabletts oder der Spüle etc.

Weiterhin brauchen wir Mehlkleister, mit dem wir das Fensterbild 

„kleben“ können. Um den Kleister selbst herzustellen, gibt man ca. 
4 Esslöffel Mehl in einen Topf mit kaltem Wasser und schlägt diese 

Mischung kräftig mit dem Schneebesen, bis keine Klümpchen mehr 

zu sehen sind. Nun bringt man das ganze unter Rühren zum Kochen, 

lässt es danach abkühlen und verschließt den fertigen Kleister in 
einem Schraubglas, wo er im Kühlschrank mindestens zwei Wochen 

haltbar bleibt. Alternativ kann man auch Kleister aus Reismehl nach 

dieser Methode herstellen oder Tapetenkleister verwenden.

Zu den kühlen Farben, die wir bereits haben, soll sich nun noch 

eine warme gelbe Farbe dazugesellen, die wir aus getrockneten, 

hellen Zwiebelschalen gewinnen können. In Deutschland werden 

gerne Ostereier mit Zwiebelschalenfarbe gefärbt. 

Ihr könnt Freunde und Verwandte bitten, die trockenen Schalen 
für euch zu sammeln, damit ihr recht schnell eine Menge davon 

bekommt. Übrigens kann man auch die Schalen von roten Zwiebeln 
(extra) verwenden. Das gibt eher eine warme bräunlich-orange Farbe.

Die Zwiebelschalen, ungefähr drei dichtgefüllte Tassen, zusammen 

mit einer Tasse Wasser in einem Kochtopf bis zu 20 Minuten köcheln 

lassen. Wenn ihr eine Prise Alaun aus der Apotheke dazu tut, wird 

die Farbe noch leuchtender. Danach wird das Ganze durch ein Sieb 

gegossen und der restliche Saft mit einem Löffel ausgepresst. In den 

leuchtend gelben, etwas abgekühlten Saft kann man nun, wie bei 

den anderen Farben, einige Papiertücher eintauchen, ganz leicht 

zusammendrücken damit der überschüssige Farbsaft abtropfen 

kann, und sie dann zum Trocknen etwas ausbreiten.

Wer Grün möchte, kann entweder die gelbe und die blaue Farbe 

mischen oder aber zum Beispiel aus Spinat einen schönen Grünton 

erzeugen. Dafür wird der Spinat kleingeschnitten, mit einem Mörser 

kleingerieben und der entstandene Brei wie beim Rotkohl in ein 

Baumwolltuch in ein Sieb gegeben und ausgepresst. Die dabei 

gewonnene grüne Farbe kann nun auch zum Färben der Küchenpapiere 

verwendet werden.

Wenn alle Küchenpapiere, die übrigens in der Regel dreilagig 

sind, trocken geworden sind, kann man vorsichtig die drei Lagen 

auseinandernehmen. Reibt die Ränder etwas gegeneinander, dann 

sieht man schnell die drei einzelnen Blätter und kann sie quasi abziehen.
Jetzt kann man entweder direkt am Fenster oder aber vorzugsweise 

auf einer glatten weißen Fläche das Fensterbild erarbeiten. Auf einer 
straff aufgeklebten Frischhaltefolie werden dazu  immer schichtweise 

die gerissenen oder geschnittenen, zart gefärbten Küchenpapierstücke 

mit Kleister und Pinsel übereinander geklebt. Durch Überlappungen 
könnt ihr sehr schöne neue Farbtöne hervorzaubern.

Wer will legt zwischen die Schichten getrocknete Blüten, Farne 

oder anderes Passendes aus der Natur. Das Fensterbild lässt sich, 

wenn es getrocknet ist, von der Folie ablösen.

Jetzt seid ihr wieder dran zu probieren, zu experimentieren und 
hoffentlich, euch zu freuen.

Viel Spaß beim Verschönern der Fenster!

Malkurs in Bildern VIII
Malen und Gestalten mit Pflanzenfarben, Teil 2

von Isa Barlak, Kunsttherapeutin, Kunstpädagogin
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ศิลปะ
ดย Isa Barlak
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DIY

ดย Nong

วลานึกถึงงานลีๅยงคอกทล คุณจะนึกถึงอะเรคะ...รับรองวไาคุณคงตๅองนึกถึงภาพคนยืน
จิๅมอาหารทานตามซุๅมอาหารตไางโ  ละภาพอาวุธคูไกายจ้านวนมากทีไจๅาภาพตๅองตรียม
เวๅ฿หๅขกทีไมา฿นงาน นัไนกใคือ “เมๅจิๅม” ถูกตๅองเหมคะ 
ดังนัๅนวันนีๅราจะมานะน้าการสรๅางความก็เก็฿หๅกไงานลีๅยงคอกทล (Cocktail) ของคุณ 
ดๅวยวิธีการตกตไงเมๅจิๅมบบงไายโ คไะ

อุปกรณ่ทีไราตๅอง฿ชๅมีดังนีๅ
1. เมๅจิๅมฟัน
2. ดอกเมๅกระดาษส้าหรับงานฝีมือ
3. ปืนกาว

มืไออุปกรณ่พรๅอมรามาริไมลงมือท้ากันลยคไะ 
1. กไอนอืไนตๅองสียบปืนกาวตรียมเวๅกไอนนะคะ 
2. จากนัๅนรากใมาตรียมดอกเมๅกระดาษละเมๅจิๅม 1 อัน ราจะ฿ชๅดอกเมๅ 2 อัน พืไอ

ประกบหนๅาหลังคไะ
3. ควไา้หนๅาดอกเมๅกระดาษลง ยิงกาวจากปนืกาวลงเปพอสมควร  กะ฿หๅกาวอยูไตรงกลาง

ดอกพอดี
4. วางเมๅจิๅมฟันลงเป กะ฿หๅอยูไ฿นต้าหนไงทีไพอดี ลๅวปะดอกเมๅกระดาษอีกอันลงเป฿หๅ

สมอกับดอกรก ดยดอกนีๅตๅองหงายหนๅาขึๅน
5. ฿ชๅมือกดสักพักจนกาวยในละติดดี  ปในอันสรใจรียบรๅอย หากมีเมๅจิๅมพลาสติกกใ

สามารถน้ามาตกตไงเดๅหมือนกันนะคะ หรือจะ฿ชๅลูกปัดส้าหรับรๅอยสรๅอยมาตกตไง
กใเดๅ คไสียบขๅาทีไปลายเมๅจิๅมฟันทไานัๅน 

หในเหมคะ ดๅวยเอดียงไายโ คไนีๅคุณกใจะเดๅเมๅจิๅมคอกทลทีไก็เก็เวๅ฿ชๅ฿นงานลีๅยงลๅวคไะ 
หรือหาก฿ครมีฝีมือ฿นการวาดขียน คุณกใสามารถวาดรูปนไารักโ หรือตัดลายการ่ตูนนไารักโ 
จากหนังสือมา฿ชๅทนดอกเมๅกระดาษกใเดๅนะคะ ตไทีไส้าคัญคือ รูปทีไวาด หรือ ลายทีไตัด
มาควรตๅองประกบกันหนๅาหลัง฿หๅพอดี  หรือจะดีทีไสุดคือรูปทีไตัดมาตๅองปในรูปวงกลมคไะ

ตงต จ ค ก ทลกน ถ
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หๅองครัว
ดย ปๅาวัลย่

สไวนผสมตัวปๅง
ปๅงขๅาวจๅา   1 ถๅวย
นๅ้า   2 ถๅวย
ขๅาวสวย   1/3 ถๅวย
นๅ้ากะทิ   1/2 ถๅวย
กลือ   1/3 ชๅอนชา

สไวนผสมหนๅา
1. นๅ้ากะทิ   1 ถๅวย
2. นๅ้าตาลทรายขาว  1/2 ถๅวย
3. กลือปไน   1 1/2 ชๅอนชา

วิธีผสมตัวปๅง
1. ขๅาวสวยบดหรอืขยีๅดๅวยชๅอน฿หๅละอียด ติมนๅา้ลใกนๅอย

พืไอ฿หๅขๅาวนิไมบดงไายขึๅน 
2. ทนๅ้าผสมลง฿นขๅาวตามดๅวยกะทิ ปๅง ละกลือคน

฿หๅขๅากัน

วิธีผสมหนๅา
1. น้ากลือ ละนๅ้าาตาลผสมลง฿นนๅ้ากะทิคน฿หๅละลาย
2. ตัๅงตาขนมครก฿หๅรๅอน฿ชๅผๅาจุไมนๅ้ามันลใกนๅอยหรือจะ

ท้าปในลูกประคบลใกโ ยัดเสๅดๅวยกากมะพรๅาวทีไคัๅน
นๅ้าออกลๅวกใเดๅ 

3. มืไอตารๅอนทสไวนผสมปๅงลงเป เมไตๅองตใมบๅานะคะ 
จบัตาขนมครกกลิๅง฿หๅปๅงตดิรอบบๅาละทพิไมลงเป 
หลือทีไลใกนๅอยพืไอทสไวนผสมกะทิหรือหนๅา ตไอยไา฿หๅลๅน 

4. จะพิไมหนๅาตา฿หๅสวยดๅวย฿บหอมซอย ฟักทองตๅมหัไน
ชิๅนลใกโ หรือขๅาวพดมใดโ ฿สไ฿หๅมีรสชาติปลกออก
เปกใเดๅนะคะ

ลองท้าดูนะคะตาขนมครกหาซืๅอเดๅทีไบๅานราทัๅงบบเฟฟๅา
ละ฿ชๅตาถไานกใเดๅคไะ

ขน ค ก บ ณ
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ประทศเทยซึไงปในหนึไง฿นสิบประทศสมาชกิสมาคมอาซยีนตๅองตรยีมพรๅอมประชาชน 
คนเทยทัๅงประทศ฿หๅพรๅอมทีไจะรไวมปในหนึไงดียวกับประทศสมาชิกอืไนโ ของอาซียน ทัๅง
ดๅานสังคม ดๅานกฎหมาย ดๅานการมือง  ดๅานวัฒนธรรม ดๅานภาษาตไางประทศ ทุกหนไวย
งานทัๅงภาครัฐละอกชน ตไางตรียมการตรียมตัวรองรับการปลีไยนปลงละพัฒนาการ
ทีไดีของสมาคมอาซียน ตามทีไสมาคมอาซียนวางผนเวๅคือ ปี พ.ศ. 2558 ราจะปใน
ประชาคมศรษฐกิจอาซียน (AEC) ฿กลๅคียงคลๅายคลึงกับประชาคมยุรป (European 
Community - EU) อะเรท้านองนัๅน ทกุคน฿นทุกประทศสมาชกิอาซยีนตๅองรไงปรับตวั รียน
รูๅละรูๅจักสมาชิกอาซียน฿หๅมากทีไสุดพืไอความเดๅปรียบละกใบกีไยวผลประยชน่฿นการ
ปิดประทศครัๅงนีๅ฿หๅมากทีไสุด

ภาคอกชนของเทยหลายหไง ดยฉพาะบริษัทยักษ่฿หญไละสืไอมวลชนทัๅงหลายรไง
ปรับตัว ละตรียมบุคลากร฿หๅขใงกรไงพรๅอมขๅาขไงขัน฿นวทีระหวไางประทศทีไจะยกลิก
ก้าพงกีดกันทัๅงภาษีละกติกาตไาง โ พรๅอมรับการปิดประทศครัๅงนีๅ ตไสา้หรับบริษทัขนาด
กลางละขนาดลใก (SME) ของเทยทีไยังเมไมคีวามขใงกรไงพียงพอ฿นหลายดๅานอาจจะจอ
ศึกหนัก สไวนราชการทีไกีไยวขๅองตไาง โ ของเทยกใจ้าปในตๅองรไงระดมสมองระดมความคิด
พืไอวางผนละกลยุทธ่ทัๅงหลายละมีการพิจารณาออกขๅอก้าหนด กฎหมาย ละระบียบ
ตไาง โ ฿หๅรัดกุมละพรๅอมรับละรุกเลไ฿หๅกิดประยชน่สูงสุดกไประทศเทย มืไอมีการปิด
ประทศ ปี พ.ศ. 2558 นืไองจากทุกวทีของการขไงขันของอกชน รัฐบาลจะตๅองมีนยบาย
ทีไขๅมขใงมองการณ่เกลละมีครืไองมือคือ กฎหมายทีไทันสมัย มารองรับละตรียมพรๅอม
฿นทุกดๅาน ชไน ดๅานการทไองทีไยว การบริการ การสไงออก กิจกรรมนวัตกรรม การพทย่ การ
สาธารณสุข ละการศึกษา ปในตๅน

ภาคประชาชนกใมีสไวนรไวม฿นการปรับตัวละการปลีไยนปลงนีๅชไนกัน คนเทยทัไวเป
ตืไนตัว฿นการรียนรูๅภาษาตไางประทศทีไหลากหลายมากขึๅน รวมทัๅง ภาษาอังกฤษทีไคนเทย
รียนกันมานาน ตไกใยังเมไลึกซึๅงถึง฿จคนอยไางพรไหลายจนมีผลปในทีไพอ฿จมากนัก  ขณะ
นีๅมีภาษาตไางประทศหลายภาษาเดๅรับการกระตุๅนจากทุกวงการ฿หๅคนเทยรียนรูๅ ดยผูๅ
บริหาร฿นถบจังหวัดชายดนของเทยกับประทศพืไอนบๅานกใวางผนวไา จะตๅอง฿หๅมีการ
รียนรูๅภาษาของประทศพืไอนบๅานดๅวย ชไน ภาษาบาฮาซาของมาลซีย หรือ ภาษาบาฮา
ซาของอินดนีซีย ภาษาวียดนาม ภาษาพมไา ภาษาขมร ละทีไจะทอดทิๅงเมไเดๅคือ ภาษา
ของมหาอ้านาจทางศรษฐกิจ฿นอชียคือ ภาษาจีน ภาษากาหลี ละภาษาญีไปุไน พืไอจะ
เดๅสืไอสารขๅา฿จกันเดๅมากขึๅน 

น กลนน ำ คญ ฉน

ห
ลง

ภา
พ 

ww
w.

sc
.ch

ula
.ac

.th

Dmag11.indd   48 15.09.12   12:49



D : 49

Go ASEAN Go INTER 2558

ดย จๅาหญิงฟองนๅ้า

มีสิไงลใก โ ทีไบางคนอาจนึกเมไถึงวไา อาจจะเดๅรับผลกระทบดๅวยคือ  บัตรประจ้าตัว
ประชาชนของบคุคลสญัชาตเิทย บบ Smart Card ซึไงผูๅทีไมบีตัรประจา้ตวัประชาชนบบ฿หมไ
ลไาสุด฿นครอบครองลๅว จะทราบวไา บัตรประจ้าตัวประชาชนดังกลไาว มีขๅอมูลของจๅาของ
บัตรปใน 2 ภาษาคอื ภาษาเทยละภาษาองักฤษ ซึไงสไวน฿หญไจๅาหนๅาทีไของกรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดเทย ซึไงปในผูๅออกบัตร ฯ ฿หๅ จะปในผูๅสะกดชืไอละนามสกุลปในภาษาอังกฤษ
฿หๅ หากจๅาของบัตรเมไเดๅจๅง฿นค้ารๅองขอมีบัตร ฯ ลไวงหนๅาหรือหากเมไทักทๅวงวไา มีอกสาร
อืไนทีไสะกดชืไอ ละ/หรือนามสกุลดังกลไาวปในภาษาองักฤษเวๅลๅว ชไน หนงัสอืดนิทาง หรือ 
ทะบียนสมรสทีไจดตามกฎหมายตไางประทศ หรืออกสารประจ้าตัวของคูไสมรส ซึไงปในคน
ตไางชาต ิชไน บตัรประจา้ตัวประชาชน หรอื หนงัสอืดินทางของคูไสมรสทีไปในชาวตไางชาตินัๅน 

ขๅอพึงระวัง 
ส้าหรับผูๅทีไสมรสกับชาวตไางชาติละลือก฿ชๅนามสกุลของคูไสมรส ภายหลัง จดทะบียน

สมรสกับชาวตไางชาตนัิๅน ควรน้าสา้นาอกสารตไาง โ ชไน สา้นาหนังสอืดนิทาง สา้นาบตัร
ประจ้าตัวประชาชนของคูไสมรส ส้านาทะบียนสมรสทีไปในภาษาตไางประทศ  หรือมีภาษา
ตไางประทศกา้กับ เปสดงตไอจๅาหนๅาทีไมืไอยืไนค้ารๅองขอมบีตัรประจา้ตัวประชาชนละจๅง
฿หๅจๅาหนๅาทีไทราบวไา ประสงค่จะ฿หๅสะกดชืไอ ละ/หรือ นามสกุล ปในภาษาอังกฤษอยไางเร 
ละมืไอเดๅรับบัตรประจ้าตัวประชาชนตๅองตรวจสอบวไา บัตร ฯ มีขๅอมูลครบถๅวนละขียน
ถูกตๅองทัๅงภาษาเทยละภาษาอังกฤษ ดยอาจขอ฿หๅจๅาหนๅาทีไหรอืบคุคลอืไนชไวยตรวจสอบ
฿หๅ กไอนออกเปจากสถานทีไดังกลไาว นืไองจากอาจมีความผิดพลาดกิดขึๅนเดๅ หากพบวไามี
สิไงผิดพลาด จะเดๅขอ฿หๅจๅาหนๅาทีไกๅเข฿หๅทันที  ดยเมไสียวลาละคไา฿ชๅจไาย฿นการดิน
ทางมาติดตไอ฿หมไอีกครัๅง

การพิจารณาออกหนังสือดินทางของเทยจะ฿ชๅขๅอมูลการสะกดชืไอละนามสกุลปใน
ภาษาองักฤษของบคุคลนัๅน โ ตามขๅอมลูทีไปรากฏตามบตัรประจา้ตัวประชาชนของเทยทไานัๅน 

นอกจากนีๅ ส้าหรับบุคคลทีไปในบุคคล฿นครอบครัวดียวกัน ฿ชๅนามสกุลดียวกัน ชไน ฿ชๅ 
นามสกุล “รักเทย” มืไอขอท้าบัตรประจ้าตัวประชาชนเทยบบ Smart Card ซึไงจะมีภาษา
อังกฤษก้ากับดๅวย ปในนามสกุล “RAKTHAI” ขอ฿หๅจๅงจๅาหนๅาทีไมืไอติดตไอขอมีบัตรประจ้า
ตัวประชาชนวไา ตๅองการ฿หๅขียนนามสกุลปในภาษาอังกฤษดยสะกดดังนีๅ “RAKTHAI” ฿หๅ
กไบุคคล฿นครอบครวัทุกคนละทกุครัๅงทีไเปติดตไอขอมบัีตรประจา้ตัวประชาชนทีไขต/อา้ภอ 
หรอื ทีไสถานอกอคัรราชทตู/สถานกงสลุ฿หญไของเทย฿นตไางประทศ  ทัๅงนีๅนืไองจากปจัจุบัน
คนเทยมกีารดนิทางเปตไางประทศทัไวลกทัๅงพืไอติดตไอธุรกิจละการทไองทีไยว บางครัๅงอาจ
มคีนเทยประสบอบุตัิหตหุรอืจใบปไวยขๅารับการรักษาหรอืบางครัๅงกใถึงสยีชีวติ  ซึไงญาติละ
บุคคล฿นครอบครวัอาจจะตๅองดินทางเปดูล฿นตไางประทศหรอืขอรบัศพกลบัประทศเทย 
จ้าปในตๅองขอรับการตรวจลงตรา (Visa) ดยอๅางวไา บิดา มารดา สามี ภรรยา บุตร พีไ หรือ
นๅอง ของผูๅทีไประสบภยั฿นตไางประทศนัๅน โ หากบุคคลผูๅประสบภัย฿นตไางประทศละบุคคล
฿นครอบครัวทีไขอรับการตรวจลงตรา  มีนามสกุลภาษาอังกฤษเมไหมือนกัน จๅาหนๅาทีไของ
สถานอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุล฿หญไของประทศอืไนอาจเมไพิจารณาตรวจลงตรา฿หๅ 
นืไองจากนามสกุลภาษาอังกฤษขียนเมไหมือนกัน จึงเมไสามารถพิจารณาเดๅวไาปใน
บุคคลครอบครัวดียวกัน กรณีอๅางหตุ฿นการขอรับการตรวจลงตรา (Visa) พืไอดิน
ทางขๅาเปดูลบุคคล฿นครอบครัวทีไประสบภัย฿นตไางประทศนัๅน 
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รืไองสัๅน
ดย ผูๅอไาน

วันอังคารทีไ 9 พฤศจิกายน 2553 วลา 16:24 น.
หนึไงปกัีบอกีจใดดือนกวไา โ ลๅวสนิไะทีไฉนัยๅายมาอยูไนีไ คนอืไนอาจจะมอง

วไามอืงนอกปในสิไงสวยงาม ฿ชไสิวลารามองสิไงตไาง โ คไผิวผนิอะเร โ มนักใ
ชไางดูงดงามเปหมด ฉันคยมาทีไยวทีไนีไตไระยะวลาคไ 2 อาทิตย่หรอื 3ดือน
ตกตไางกับการอาศัยอยูไทีไนีไลยดยสิๅนชิง ฉันรียนจบอกภาษาอังกฤษมา
กใจริง ตไพอมาอยูไทีไนีไมัน฿ชๅการอะเรเมไเดๅ ฉันตๅองริไมตๅนนับหนึไง฿หมไทุกสิไง
ทุกอยไาง ฉันตๅองมานัไงรียนภาษายอรมัน ซึไงนับวไาปในภาษาทีไยากอาการ
ลยทีดยีว ฉนัรยีนมาปกีวไากใยงัเมไขๅา฿จอยไางถไองทๅสยีที ปจัจุบนัฉนักใยงั
มีปัญหารืไองภาษาพราะฉันพูดภาษากลางยอรมันตไปกติคนทัไวเปจะพูด
ภาษาทๅองถิไนกัน อีกอยไางค้าศัพท่ฉนัยังเมไกวๅางขวางพอ ฉันชคดีทีไสามีปใน
คน฿จกวๅาง ฿หๅอสิระ฿นการคดิการตัดสนิ฿จทุกสิไงทุกอยไาง จริง โ ถๅาฉนัจะอยูไ
บๅานปในมไบๅานฉย โ กใยไอมเดๅตไฉันเมไชอบ ค้าถามยอดฮิตส้าหรับคนทีไ
ตไงงานลๅว มืไอเหรไจะมีนๅองกัน ส้าหรับฉันขออาตัวอง฿หๅรอดกไอน ถๅาอยูไ
บๅานราฉันเมไหวัไนเมไวไาจะกิดอะเรขึๅนยังเง โ กใยงัอยูไบๅานรายังมีครอบครัว
ญาติพีไนๅองคอยคียงขๅางตไอยูไทีไนีไอยูไบบตัว฿ครตัวมนั พราะฉะนัๅนฉนัตๅอง
ยืนดๅวยล้าขๅงของตัวอง฿หๅเดๅ ฉันอาจจะทะยอทะยานตไนัไนกใปในสิไงทีไดี
เมไ฿ชไหรือพราะฉันเมไเดๅหยียบยไ้า฿ครพืไอขึๅนเป฿หๅถึงปๅาหมายของฉัน ถึง
ฉันจะมีงิน฿ชๅทุกดือนตไงินดือนจากสามีเมไเดๅท้า฿หๅฉันภูมิ฿จ ปีรกปใน
ชไวงวลาทีไฉันตๅองรียนรูๅตๅองปรับตัว฿หๅขๅากับสภาพอากาศ ผูๅคน วัฒนธรรม 
ภาษา ดัไงสุภาษิตขๅามืองตาหลิไวตๅองหลิไวตาตาม เมไวไาจะท้าอะเรกับ฿คร
ทีไนีไตๅองนัดลไวงหนๅา นัดลๅวตๅองปในนัด ตๅองตรงวลา กๅามงกใคือกๅามง 
บางครัๅงฉันองยังติดนิสัยนัดของคนเทยอยูไคือสายตลอด พไอมไสามีชิญ
เปทานขๅาวทีไบๅาน ปกตฉัินกบัสามคีอืขกของบๅานพราะฉะนัๅนรานัไงทานนัไง
ดืไมอยไางดียวเมไตๅองเปชไวยหงุหาชไวยตรยีมชไวยกใบกันหมอืนมอืงเทยรา 
ตอนรกฉนัเมไรูๅกินสรใจกใชไวยกใบทกุสิไงทุกอยไางจากหๅองรับประทานอาหาร
เปยังหๅองครัวอกีทัๅงยังหวังดชีไวยอาจานขๅาครืไองลๅางจานรียบรๅอย ปจัจบุนั
มไชนิละยินด฿ีหๅฉนัชไวย กไอนยๅายมาอยูไทีไนีไฉนัวาดหวังชวิีตเวๅสวยหรจูะท้า
นไนจะท้านีไตไพอมาอยูไจริง โ มันเมไ฿ชไอยไางทีไคิด ตอนนีๅฉันก้าลังจะริไมหา
งานท้า กใหวังวไาทุกสิไงทุกอยไางคงจะเปเดๅดๅวยดี จากทีไอยูไบๅานราเมไคยท้า
นไนท้านีไตไมาอยูไทีไนีไตๅองเปนไนเปนีไท้านไนท้านีไองทุกสิไงทุกอยไาง บางครัๅง
ฉันกใรูๅสึกทๅอทๅหมือนกัน อยูไบๅานราฉันชอบทานอาหารฝรัไงตไพอมาอยูไนีไ
ฉันกลับถวิลหาอาหารเทย บไอยครัๅงทีไอยากกินอาหารเทยตไหาเมไเดๅหรือ
ท้าเมไปใน บไอยครัๅงทีไคิดถึงมืองเทยมันท้า฿หๅฉันคิดวไาเมไมีทีไเหนทีไสุขสบาย
ทไาอยูไมืองเทย อยูไเหนกใเมไอุไน฿จทไาอยูไบๅานรา ตไ฿นมืไอฉันองปในคน
ลือกทีไจะดินมาทางนีๅลๅวฉันกใตๅองดินหนๅาตไอเป มอง฿นงไดีฉันเดๅรียนรูๅ
อะเรจากลกกวๅาง฿บนีๅยอะลย

วันสาร่ทีไ 26 พฤศจิกายน 2554 วลา 02:59 น.
1ดือนทีไสนจะยาวนานทีไกือบจะถอยตัๅงตไอาทิตย่รก ตไคา้วไา „อยไา

ยอมพๅ“ ชไวยผลักดัน฿หๅกๅาวตไอเปจนมาถึงวันนีๅ หลืออีก1วันกใปในอันวไา
ส้ารใจ ขอบคุณค้าวไา „Niemals aufgeben“ ฿นออฟฟิตทีไชไวยตอกยๅ้าทุก โ 
วันละก้าลงั฿จจากหมนีๅอย 1ดอืนทีไเดๅลองฝึกงานพยาบาลผนกศลัยกรรม
ทีไรงพยาบาล Marienhospital จริง โลๅวฉนัเมไเดๅชอบดๅานนีๅ ตไสมคัรรยีน
ตไอเปลๅวขารียกสัมภาษณ่ ทีไฉันอยากเดๅขาเมไรียก ทีไรงพยาบาลมีตียง
คนเขๅประมาณ 761ตยีง พนักงานประมาณ 1400 คน จดัวไาปในรงพยาบาล
฿หญไหไงหนึไง฿นสตุทการ่ท อาทิตย่รกปในอะเรทีไยไมาก โ มๅจะยๅายมา
อยูไนีไเดๅกือบ 3 ปีลๅวกใตาม฿ชไวไาภาษายอรมันฉันจะดีลิศลอฟอร่ฟใค ฉัน
พูดเดๅตไภาษากลาง ยิไงจอศพัทวิ่ชาการ ศพัท่ทางการพทย่ยิไงลๅว฿หญไงง
ปในเกไตาตกคไะ วันรกขาสอน฿หๅวัดความดนัคนเขๅ ฿สไหฟูงัลๅวฟงัเมไปใน 
ลองเปหลายคนกใลๅว อไอ คอืวไาฉนัเมไเดๅยินอะเรลยคไะ มืไอเมไเดๅยินลๅวจะ
บอกเดๅอยไางเรวไาคนเขๅความดันทไาเหรไ ฮๅอ ขาสอน฿หๅจบัชพีจร ขา฿หๅลอง
จบัชพีจรของตัวองดู ดๅวยความทีไฉนัตืไนตๅนมนักใตๅนรใวผดิปกติปในธรรมดา
ละนะ ขาคิดวไาฉันนับผิดขาลองจับชีพจรของฉันอง ออ จริงฮไะ จะเมไ
฿หๅตืไนตๅนเดๅอยไางเรกใเมไคยมีประสบการณ่นีไนาถมเมไ฿ชไบๅานมืองเมไ฿ชไ
ภาษาบๅานราอีกตไางหาก มาฝึกงานคไดือนดียวหรอ อยากรียนรูๅอะเร
ตๅองขวนขวายถามอาองตๅองดิๅนรนอาองคไะ เมไมีมานัไงประคบประหงม
ชีๅนะปๅอน฿หๅทุกสิไงทุกอยไางหมือนดใกฝึกงานบๅานราคไะ อึดอัดมากทีไตๅอง
คอยถามมีอะเร฿หๅราท้าหรือ฿หๅราชไวยบๅางตลอดวลาพราะราเมไรูๅงาน 
ครัๅงรกตกตะลึงทีไหในคนเขๅอาขใมฉีดยาจิๅมจึๆกฉีดขๅาเปทีไทๅองของตัวอง 
คนเขๅทีไปในบาหวานบางคนกใฉีดอินซูลินอง บางคนกใ฿หๅพยาบาลฉีด฿หๅ 
สยองทีไเดๅหในผลคนเขๅดนตัดนิๅวทๅาหวไงเป 3 นิๅว ผลยังสด โ อยูไ ภาพ
มันติดตากลับมาบๅานกินขๅาวลๅวยังนึกถึงภาพนัๅนกินขๅาวทบเมไลง อๅ ฟัง
หมอพูดกับคนเขๅ คณุตๅองตดัทๅาหรอืขาทิๅงเปขๅางนงึ พราะชืๅอรคจะลามเป
ทัไวอาจสียชีวิตเดๅ ถๅาคุณเมไตัดกใซในต่ชืไอกลับบๅานเปลยปในอันวไาพๅนจาก
ความรับผิดชอบของรงพยาบาล อยไาวไาตไคนเขๅลยราคนปกติองฟังลๅว
ยังรับเมไคไอยเดๅ สงสารทีไตอนรกหในคนเขๅมีอวัยวะครบทุกสิไงทุกอยไาง ชๅา
ถัดเปคนเขๅดนตัดขาทิๅง จใบทนคนเขๅเมไกลๅาดึงขใมทีไฝังคาเวๅทีไขนคนเขๅ
ออก เมไกลๅาจาะนิๅวตรวจนๅ้าตาล฿นลือด หมีนๅอยสุดทีไรักเดๅตไ฿หๅก้าลัง฿จ
อยูไขๅาง โ เดๅลองท้าหลาย โ ครัๅงขๅาดี็ยวกใชิน ลๅวมันกใชินจริง โ อานิๅวมา
จิๅมจึๆก โ บีบลือด มันยังมีอะเรทีไสยองกวไานัๅน พราะอยูไดีเมไวไาดีอยากตาม
ขๅาเปดู฿นหๅองผไาตัดดๅวย คยตไดนผไาตัดอง ตไหในการผไาตัดสด โ จริง 
โ หุหุหุ ลมทบจับคไะ คิดอยากเปดูคสคนเขๅทีไดนตัดขาหรือทๅาทิๅงหมือน
กันวไาขาตัดยังเงหรือ คสผไาตัดสไวนหนๅา ปาก คาง จมูก ตไวไา฿จมันเมไกลๅา
พอ ขอบคุณ Herr Gentner ทีไ฿หๅอกาสรียกเปสอบสัมภาษณ่ ละเดๅลอง
ฝึกงานจนหในภาพเดๅชัดจนขึๅน กไอนทีไคิดจะตัดสิน฿จรียนตไอหรือเมไ ถึงมๅ
จะเมไชอบตไวลา 1 ดือนทีไสียเปกใท้า฿หๅราเดๅติดตไอสืไอสารกับคนอืไนเดๅ
ศัพท่฿หมไ โ พิไม เดๅรียนรูๅการท้างานกับคนยอรมัน เดๅประสบการณ่ทีไเมไ
สามารถหาซืๅอจากทีไเหนเดๅ ละเมไมีวันลืมอกาสครัๅงหนึไงทีไรงพยาบาล ทีไ
เดๅหในอะเร โยอะจริง โ ถๅาหยุดยืนอยูไกับทีไเมไกลๅาทีไจะกๅาวกใจะเมไมีวันเดๅ
อะเรลย กๅาวตไอเปขอ฿หๅเดๅ฿นสิไงทีไชอบดๅวยถิด สาธุ

บนทกข ง Yao Miezekatze
ช ต ค ช ต น... ตนค ช ตฉน
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รืไองสัๅน
ดย ผูๅอไาน

วันสาร่ทีไ 21 กรกฎาคม 2555 วลา 02:32 น. Die Prinzessin auf der 
Erbse...จๅาหญิง฿นสวนถัไว

ครัๅงหนึไงคยมีคนวไาฉันประมาณวไา มีอะเร฿หๅท้ากใท้าเปถอะ อยไาลือก
มาก „ฉันเมไ฿ชไจๅาหญิง฿นสวนถัไว“ มาอยูไบๅานมืองขาลๅวยังจะลือกมาก
อีก มันกใจริงของขา ตไฉันมีสิทธิ่ลือกฉันกใจะลือก รืไองของรืไองมันมีอยูไวไา
ตๅนปทีีไลๅวฉนัคยเปฝกึงานทีไรงรมระดบั 4 ดาว ตอนรกฉนัคิดวไาจะรยีน
ตไอการรงรมพราะคยมปีระสบการณ่ดๅานนีๅอยูไลๅว ปกตทีิไยอรมนีหากจะ
รียนตไอทางดๅานสายอาชีพจะตๅอง฿ชๅวลา 3 ป ี฿นระยะวลา 3 ปจีะตๅองรียน
ทัๅงทฤษฎีละปฏิบัติควบคูไกันเป ถๅาหากเมไจบสายอาชีพดยตรงกใยากทีไจะ
เดๅงานของขาลไะ ฉนัจงึตัๅง฿จนไนไววไาจะรยีนตไอสายอาชพี ตไอาชพีอะเร
นัๅนตอนรกยังคๅนหาตัวองเมไจอพราะทีไนีไมีสายอาชีพ฿หๅลือกยอะยะ
มากมายหลายรๅอยอาชีพจริงโ มๅกระทัไงชไางสริมสวยทีไนีไกใยังตๅอง฿ชๅวลา
รียน 3 ปี ถๅาฉันอยากท้างานรงรมกใตๅองรียนการรงรม ลองฝึกงานเดๅ
เมไถึงอาทิตย่ฉนักใเดๅค้าตอบวไาเมไ฿ชไดๅวยพราะปจัจยัหลาย โอยไาง ฉันอยาก
จะท้าหนๅาทีไตๅอนรับสไวนหนๅาหมือนทีไคยท้าทีไมืองเทยอยไางดียว ตไตอน
รยีนฉนัตๅองรยีนละฝึกงานหมดทุกผนก ผนกมไบๅาน ผนกอาหารละ
ครืไองดืไม สริฟ งานหลไานีๅฉันเมไชอบอยูไลๅว ปในอันวไาจบกัน วันหนึไงฉันเป
ทานขๅาวกับพืไอนคนมใคซิกันทีไรๅานอาหารเทยทีไนีไ หนุไมยอรมันนัไงกินขๅาว
หนียวกับลาบตๆะขๅาง โ ตไหฟัูงการสนทนาระหวไางฉนักับพืไอน กใพูดขึๅนมา
วไา นีไคุณรงรม Pullman Stuttgart Fontana 4 ดาวหรูชียวนไะ มีอกาสเดๅ
ขๅาเปฝึกงานลๅวท้าเมเมไรียนตไอลไะ เปตอบปฏิสธขาท้าเม จะลือกมาก
ท้าเมอีก คุณเมไ฿ชไจๅาหญิง฿นสวนถัไวนไะทีไชวิีตจะราบรยีบสวยงามสขุสบาย
อะเรประมาณนัๅน ทีไขาพูดมากใถูกพราะชวิีตตไางดนเมไเดๅสขุสบายหมอืน
ทีไ฿คร โ คิด ตไฉนัอยากจะลอืก ถๅา฿จฉนัเมไรกัเมไชอบกใเมไรูๅวไาจะฝนืรยีนเป
ท้าเม ละลๅวฉันกใตัๅงหนๅาตัๅงตาดัๅนดๅนหาทีไ฿หมไอีกตไอเป ทัๅงลองเปฝึกงาน
ปในผูๅชไวยควบคุมลดปริมาณอาหารส้าหรับคนเขๅบาหวานหรือคนอๅวน ครู
อนบุาล พยาบาล กใเมไชอบอกี สดุทๅายมาลงอยทีไผูๅชไวยหมอ ริไมสมคัรตัๅงตไ
ตๅนป ีสมคัรเปหลายทีไ บางทีไสมคัรเปปุบๆกใดนปฏิสธปับๆ ฿จรๅายเมไยอมรยีก
สัมภาษณ่ หตุผลทีไเมไเดๅงไาย โ คือทุกทีไสไวน฿หญไจะรับคไคนดียวตไคน
สมัครปในรๅอย มีหรือทีไหัวด้า โ อชียอยไางฉันจะเดๅงไาย โ ขากใตๅองลือก
คนของขาหรือคนยุรปกไอน บางทีไรียกเปสัมภาษณ่ลๅว฿หๅลองท้างาน 1 
วัน รอค้าตอบประมาณ 6-8 อาทิตย่ ตไค้าตอบทีไเดๅกลับมาขาตัดสินลือก
คนอืไน ครัๅงลๅวครัๅงลไา ทๅอลๅวทๅออีก กือบจะลๅมลิกความตัๅง฿จอยูไหลาย
รอบ ถๅาฉันเมไรักหมีนๅอยละหมีนๅอยเมไรักละจริง฿จกับฉันจริง โ ฉันคงจะ
เมไทนอยูไทีไนีไ ฉันคงจะกลับเปอยูไบๅานรานานลๅว หมีนๅอยคนดีของฉันคอย
ตมิกา้ลัง฿จ฿หๅอยูไขๅาง โ สมอ หมนีๅอยบอกวไาเมไลองดสูายอาชพีอืไนมัไงหรอ
พราะผูๅชไวยหมอ฿คร โ กใอยากรียนอกาสทีไจะเดๅยาก คราวนีๅฉนัยอมชืไอฟัง
หมีนๅอยตไดยดีพราะความหวังทีไจะเดๅปในผูๅชไวยหมอริบหรีไตใมทีลๅว ฝัน
ลม โ ลๅง โ ฉันอยูไนีไมา 3 ปีลๅวนไะยังเมไลงตัวอีกสักที ถๅาพลาดอกาสปีนีๅ
อีกกวไาจะเดๅรียนฉันตๅองสียวลารออีก 1 ปี กใลยฮึดตัๅงหนๅาตัๅงตาสมัครเป
อีก 19 ทีไ ปในผูๅชไวยหมอ 15 ทีไ จัดดอกเมๅ 4 ทีไ มีรียกสัมภาษณ่เมไถึง 10 ทีไ 
ทีไหลือกใหายงียบขๅากลีบมฆละปฏิสธอีกชไนคย หนึไง฿นบรรดาผูๅชไวย
หมอตไาง โ กใมหีมอฟันรยีกเปสมัภาษณ่ ตอนรก฿หๅลองฝกึงานดูกไอน 1 วัน 
ปกติฉันลองฝึกงาน 1 วัน หรือ 1 อาทิตย่ หรือ 1 ดือนนีไฟรีตลอดคไะ คราวนีๅ
หมอบอกลองอีกสัก 2 ดือนมัๆยดี็ยวหมอ฿หๅงินดือน  อกาสมาลๅวท้าเม
ฉันจะเมไรับลไะ ริไมจะมีความหวังขึๅนมาบๅาง ตไ฿จจริงกใอยากรอค้าตอบจาก

หมอรักษาภาย฿นอีกทีไนึงหมือนกันพราะหมอคยเปกระบีไ ภูกใต ละรูๅจัก
มืองเทยปในอยไางดี บรรยากาศภาย฿นคลีนิคตกตไงบบเทยโละอชีย
ผสมกันรูๅสึกอบอุไนดีละคลีนิคกใ฿หญไดๅวย ตไสุดทๅายฉันจ้า฿จตๅองลือกทีไ
฿ดทีไนึง  เปฝึกงานกับหมอฟันกใสนุกดี ผไานเป 1 ดือนกใยังเมไรูๅค้าตอบลย
วไาลๅวตกลงหมอจะรบัฉนัรยีนตไอละฝึกงานอยไางปในทางการกบัหมอทีไนีไ
หรอืปลไา หมอเมไอไยถึงรืไองซในตส่ญัญารยีนตไอลย คณุหมอขาฉนัจะปิด
ทอมดือนกันยานีไอยูไลๅว หรือฉนัจะตๅอง฿จปๅวหไอหีไยวอกีชไนคย ละลๅว
อยูไมาวันนงึสญัญามากองตรงหนๅา 3 ฉบบับบเมไมปีีไมขีลุไย ตราบ฿ดทีไเดๅซใน
สัญญาปในอันวไามีหลักฐานประกันนไนอน ละลๅวความฝันของฉันกใปใน
จริง ถึงมๅวไามันจะล้าบากยากยในสนขใญตไวันนีๅฉันเดๅกๅาวขๅามบันเดขึๅน
มาอีก 1 ขัๅน สไวนขัๅนทีไหลือฉันตๅอง฿ชๅความพยายามอีก 3 ปี ท้าอยไางเร฿หๅ
ฉันขๅา฿จศัพท่ฉพาะทางพทย่ภาษายอรมันละละติน หมัไน฿หๅก้าลัง฿จ
ตัวอง฿นยามทีไหนืไอยลๅา ตอนนีๅตๅนเมๅของฉันยังลใกอยูไ ฉันตๅองหมัไน฿สไปุ็ย 
รดนๅ้า พรวนดิน อาจจะตๅองทนหนืไอยหนไอยตไพอตๅนเมๅฉันติบ฿หญไ฿หๅรไม
งาออกดอกผล฿หๅปในรางวัลมันกใคุๅมคไากับความหนืไอยยาก

ณ วันนีๅ มีสียงหนึไงทีไยังคงกๅองหูฉันอยูไ „ฉันเมไ฿ชไจๅาหญิง฿นสวนถัไว“ ถๅา
ฉนัจอผูๅชายคนนีๅอกี ฉนักใอยากจะบอกวไา ขอบคุณสา้หรบัอกีหนึไงรงกระตุๅน 
ถึงมๅฉันจะเมไ฿ชไจๅาหญิง฿นสวนถัไวดัไงทีไคุณปรยีบตไฉันกใมสีทิธ่ิฝันละลอืก 
ฉันเมไ฿ชไคนกไงฉันจึงตๅองอาศัยความมุไงมัไนละพยายาม ฉันลือกกิดเมไเดๅ
ตไฉันสามารถลือกทางดินทีไดีโ ฿หๅกับตัวองเดๅ ฉันเมไเดๅสวย เมไเดๅรวย เมไ
เดๅลิศลอพอร่ฟใค เมไ฿ชไจๅาหญิง ตไฉันเมไคยอาตัวองเปปรียบทยีบกับ
฿คร ท้า฿หๅฉนักใมคีวามสขุ฿นบบทีไฉนัปในดยทีไฉนัเมไจา้ปในตๅองปในจๅาหญิง

ขอบคุณครอบครวัละทุก โ คนรอบขๅางทีไคอย฿หๅก้าลังฉนัละชไวยหลือ
สนับสนุนฉนัอยูไรืไอยมา ขอบคณุทีไอบรมสัไงสอน฿หๅฉนัปในคนดี ละขอมอบ
ก้าลัง฿จ฿หๅกับทุก โ คนทีไก้าลังทๅอถอย ลุกขึๅนกๅาวดินละสูๅกันตไอเปนไะคะ 
ฟๅาหลังฝนยไอมสด฿สสมอ

Nach dem Regen folgt Sonnenschein!! Kopf hoch!! 

หลงภาพ www.fi lmszenen.net
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ผูๅขียนชอบทีไยวตลาด ชอบเปดินชมบรรยากาศ฿นตลาด บางครัๅง
จออะเรทีไนไาสน฿จกใจะซืๅอติดมือกลับเปปในของฝาก หรือซืๅอกลับบๅาน ตไ
มีหลายครัๅงทีไดินวนวียนหลายรอบ ลๅวกใดินกลับมือปลไา มีทัๅงทีไเมไจอ
อะเรถูก฿จ หรือจอทีไถูก฿จลๅว ตไพอหในราคากใซืๅอเมไลง ปในตๅน ตลาด฿น
พรวองซ่ 2-3 ทีไทีไเปยือนบรรยากาศจะคลๅายโ กัน ตลาดทีไนีไจะมีอาทิตย่ละ
ครัๅง วียนกันเปตามมือง ละหมูไบๅานตไางโ ทีไหไางกันออกเป ลๅววียนกลับ
มาทีไดิม พระอกนางอก฿นตลาดจะปในสืๅอผๅา ผัก ผลเมๅ อาหาร ทีไดไนโ 
ออกเป คือสบูไกๅอน สี ละกลิไนนไา฿ชๅ ผๅาปูตๆะลายสด฿สสเตล่พรวองซ่ ผล
อลีฟดองรสชาติตไางโ  นๅ้ามันอลีฟ (นๅ้ามันมะกอก) เวน่พรวองซ่ ปในตๅน 
ผูๅขียนลือกเดๅสบูไติดมือมาปในของฝากพืไอนบๅาน ละเดๅผๅาปูตๆะลายอ
ลีฟ ถมดๅวยขนมCalissons อันลืไองชืไอ ของพรวองซ่ อรไอยดีคะ ตไราคา
คไอนขๅางสูงพอสมควร

ราพักทีไดียว ลๅวขับรถทีไยวเปยังมืองตไางโ ดยตัๅง฿จเวๅวไาทีไโ จะขับ
รถทีไยว฿นตไละวันเป-กลับทีไพัก ระยะทางขับรถตๅองเมไกิน 200 กิลมตร 
ตไอาขๅาจริงโ บางวันกใขับรถระยะทางถึง 300 กิลมตรลยทีดียว 

หลังจากทีไเปดินลียบหนๅาผา เตไขา ชมทิวทัศน่ทะลมดิตอร่รนียน 
฿กลๅโ ทีไพัก บบหอมปากหอมคอ อีกวันรากใเปยือนมือง Bandal มือง
ชายฝัไงอกีมอืงทีไอยูไระหวไาง Marseille กับToulon ทีไนีไปในอกีจดุทีไนักทไองทีไยว
นยิมมาลไองรอืชมวิๅงอไาว ละหนๅาผาหนิ ตามชายฝัไงทะล ราเมไเดๅลไองรอื 
พราะมัวตไดินทีไยวตลาดครืไองปัๅนดินผา ทีไมีการสาธิตการปัๅนหมๅอ ปัๅน
จกัน฿หๅชมดๅวย ตลาดอยูไริมชายทะล ตรงทไารือ จึงเดๅชมหลายบรรยากาศ 

ต ล น ป: ง ต น ต... งซ (Provence) 
น นท..ล น ด  ง บงบ น (ต นท 2)

พอเปดินชะงๅอคอชมชายหาด หลายโ มืองถบนัๅน หในคนลไนนๅ้า 
อาบดด ลไนทราย บนหาดทรายคบโ  ทรายสีตุไนโ ลๅวอบยืดอกนิดโ 
วไา ชายหาดอันดามันบๅานรานัๅนสวยกวไาปในเหนโ ทริปนีๅจึงเมไลงนๅ้าทะล 
ขอปในผูๅชมคนอืไนลไนนๅ้าอยไางดียว 

ตลอดทริปนีๅ เดๅทีไยวมือง฿หญไโ อยไาง 
• Aix-en-Provence อดีตมืองหลวงของควๅนพรวองซ่  ละปใน

มืองมหาวิทยาลัยของฝรัไงศส 
• เปทีไยวมอืง Arles มอืงมรดกลก ทีไยวรงละครบราณรมันThéâtre 

antique  ทีไสรๅางมืไอประมาณ 100 ปีกไอนคริสตกาล จุผูๅชมเดๅ
ประมาณ 10,000 คน มๅจะพุพังเปตามกาลวลา ตไปัจจุบันกใยัง
฿ชๅงานอยูไ ชมสนามกีฬา Amphithéâtre Romain หรือ les Arènes  
ปในสนามสูๅวัวกระทิงทีไสรๅาง฿นสมัยรมันชไนกัน ทีไนีไจุผูๅชมเดๅถึง 
25,000 คน ปัจจุบันสนามหไงนีๅกใยัง฿ชๅจัดงานสูๅวัวกระทิงประจ้าปี
ของมือง ละทีไนีไนีไองคไะทีไเดๅชืไอวไาปในบๅานของวน กๆะ จิตรกร
ชาวดัตซ่ทีไมาหลง฿หลสนไห่ พรวองซ่ ทีไนีไจึงมีรูปศีรษะของวน 
กๆะ ตัๅงเวๅ฿นสวน มีรๅานกาฟทีไวนกๆะคยวาด ฿ครเป฿ครมากใ
ตๅองมาวะดืไมกาฟทีไนีไ  

• ทีไยวมือง Toulon มืองทไา มืองทหารของฝรัไงศส ชมพิพิธภัณฑ่
ทหารรือ 

• ทีไยวมือง Avingon มืองกไากไอันคยปในทีไประทับของสมดใจ
พระสันตะประปา ชมสะพาน Pont d‘ Avignon 
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ทไองทีไยวยุรป
ดย เกด่จ้าปใน

มๅจะประทับ฿จกือบทุกทีไทีไเปยือน ตไความประทับ฿จจริงโ กลับอยูไ
ทีไ Cassis หมูไบๅานลใกโ ริมทะล ทีไหในลๅวตกหลุมรักอยไางจัง วิๅงอไาว ตใม
เปดๅวยรือจอดรียงราย รๅานอาหาร รๅานกาฟนไารักนไานัไง ทไามกลางตึกกไา
ลใกโ เลไระดับกันเป รามาลไองรือจากทีไนีไ ออกเปชม ชายฝัไง หนๅาผา วิๅง
อไาว ทีไสวยงามสมค้ารไ้าลือ 

ขากลับขับรถผไานสๅนทาง Route des Crêtes สๅนทางบนขา ทีไงดงาม
กับภาพพานรามาของทะลมดิตอร่

รนียน ยาวหยียดตลอดระยะทาง 15 กิลมตร มีจุดชมวิว฿หๅวะพัก
ชมวิวตลอดสๅนทาง จุดชมวิว Cap Canaille ปในทีไรูๅจักกันดีบนสๅนทางนีๅ

อีกทีไคือ Camargue ทีไราบลุไมทีไตัๅงอยูไระหวไางมือง Arles กับมไนๅ้า 
Rhône อันปในถิไนของมๅาขาว ทีไลีๅยงบบธรรมชาติ ทุไงลีๅยงกระทิง ส้าหรับ

จัดขไงกีฬาสูๅวัวกระทิง (ทัๅงขไง฿นบๅาน ละสไงออกเปยังสปน) บๅานของฝูง
ฟลามงิก ละพีลีกน ทีไอยูไตามธรรมชาต ิกลอืทะล Camargue ขๅาวกลๅอง
ด้า ทัไวบริวณนีๅมทุีกอยไางทีไวไามา฿หๅหในปในอกีบรรยากาศทีไตกตไางออกเป

พราะน้ารถเป สบียงสไวน฿หญไจงึน้าเปจากบๅาน อาหารหลายมืๅอราซืๅอ
มาปรุงกันอง หอยมลงภูไซืๅอมาอบเวน่ขาว ตัวลใก สด หวาน ดอกอาติชๅค 
(die Artischocke) สดโ ซืๅอมาตๅมจิๅมนๅ้าสๅมผสมครืไองทศ  ขนมปังผรัไงศส  
เวน่สีชมพู อิไมปลๅบบประหยัดทุกวัน ทีไยวบันทิง฿จ 10 วันผไานเปอยไาง
รวดรใว จนเมไอยากกลับ 

รอบหนๅาจะมา฿หมไคไะ เมไหในลาวนดอร่บานกใเมไปในเร จะลไอง฿ตๅเป
ชมฟรนช่  ริวียรไา ฿หๅตใมโ ตา กวไารอบนีๅ 
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ธรรมะ
ดย ชีนๅอย

วันนีๅดฉินัตัๅง฿จจะปดัฝุไนหิๅงวางหนังสอื พืไอทีไจะจดัหนงัสอื
฿หๅปในหมวดหมูไ จดัเปกใปดิดูหนังสือเป อดคิดเมไเดๅวไา อมืม.่.
รานีไกใปในหนอนหนงัสอืคนหนึไงหมอืนกัน  ดฉินัหยบิหนังสอื
ลไมหนึไงชืไอวไา “108 ค้าถาม” ซึไงเดๅรับมาจากพระดชพระคุณ
หลวงพไอพระราชกิตติมลี ครัๅงทีไเปกราบทไานมืไอสามปทีีไลๅว  
หนังสอืลไมนีๅ ขยีนละรวบรวมดย คุณเตรลกัษณ่ ธรรมจตุ ิ
มืไอครัๅงทีไธอขๅาฝกึอบรบปฏิบัตกิรรมฐานทีไวัดศรีนครินทรวร
ราม ประทศสวิตซอร่ลนด่  ดย พระศรีวรญาณ พระ
อาจารยฝ่ไายวิปสัสนาธุระหไงวัดมหาธาตุปในผูๅควบคุม
การปฏิบัติ ละพระดชพระคุณหลวงพไอพระราชกิตติ
มลีปในผูๅปล฿หๅกไคนตไางชาติ

มืไอคณุเตรลกัษณ่ฯระลกึยๅอนภายหลงัมืไอกลบัมาบๅาน
ลๅว หในวไา ค้าถามละค้าตอบทีไเดๅรับนไาจะปในประยชน่
กไผูๅอืไนดๅวย  จึงเดๅรวบรวมจัดพิมพ่ปในหนังสือ ดิฉันจึงขอ
อนุญาตคุณเตรลักษณ่มา ณ ทีไนีๅ ทีไจะน้าค้าถามละค้า
ตอบ฿นบางบทผยพรไ฿นคอลัมน่ธรรมะ฿นนิตยสารดีฉบับ
นีๅ  ละขอขอบคุณมา ณ ทีไนีๅคไะ

ปจฉ - ชน

หลงภาพ 
www.bloggang.com/mainblog.php?id=wawa&month=25-06-2009&group=3&gblog=11

คัดลอกจากหมวดศีล (หนๅาทีไ 31) ตอบค้าถามดย
คุณ เตรลักษณ่  ธรรมจุติ

ถาม   ดิฉันยังเมไกลๅารับศีล ถือศีลพราะยังท้าเมไเดๅ 
กลัวจะผิด พราะดิฉันยังชอบตไงตัว ทาปาก ขียนคิๅวละ
฿สไครืไองประดับอยูไ จะท้าอยไางเรดี

ตอบ   สดงวไาคุณยังเมไขๅา฿จหลักของศีลดี ยังสับสน
ปนป  ฿นฐานะของคฤหัสถ่มีศีล 5 ปในหลักยังตไงหนๅาทา
ปาก ฿สไฟอนิจอร่ครืไองประดับตไาง โ เดๅ  นอกจากศีล 8 ทีไ
ถือกัน฿นวนัพระทไานัๅนทีไหๅาม  ละถๅาคยเดๅอไานพุทธประวติั 
มีนางวิสาขายอดมหาอุบาสิกา เดๅปในสดาบันมืไออายุ 7 
ขวบ ยังตขึๅนตไงงานละ฿สไครืไองประดับมากมาย อีกทัๅง
ยังคยน้าครืไองประดับทีไตกตไง ถอดออกลๅวลืมเวๅทีไวัด  
พระอานนท่กใบเดๅ ธอจึงเดๅขอถวายละขายอางินสรๅาง
วัด พราะฉะนัๅนลๅวส้าหรับพวกรา โ กใสุดทๅตไจริตนิสัย
ของตไละบุคคลเป
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ธรรมะ
ดย ชีนๅอย

ถาม   มีผูๅบอกวไา ศีล 5 นัๅนยังอยูไ฿นขัๅนศีลธรรมทไานัๅน 
เมไสามารถน้าตนสูไลกุตะภูมิเดๅ จริงเหม

ตอบ   มีทัๅงสไวนจริงละสไวนเมไจริง  ฿นทีนีๅขอตอบสไวน
จริงกไอนทีไวไา ศีล 5 นัๅนปในศีลทีไอยูไ฿นชัๅนศีลธรรม คือปในศีล
สากล ทุกคน ทุกชาตจิะมศีลี 5 ประพฤตอิยูไดยธรรมดาทัไวเป 
ปในหลักยึดถือของคนดทีีไรวมกันปในสงัคมมอืง ตไจะมมีาก
มนีๅอย กใขึๅนอยูไกับคนตไละคนทีไจะประพฤต ิปฏบิตั ินิสยั฿จคอ 
สภาพสิไงวดลๅอม บางคนประพฤติผิดศีลปในนิจ ตไกใเมไรูๅตัว
วไาผิด ทัๅง โ ทีไปากยังรับศีลถือศีลอยูไกใตาม ละ฿นทางตรง
กันขๅาม บางคนมีศีลมีธรรม ทัๅง โ ทีไเมไคยรูๅลยวไาศีล 5 นัๅน
มีอะเรบๅาง นีไคือตัวอยไางลใก โ นๅอย โ ทีไยกมา จริง โ กใยังมี
อีกยอะ นัไนหละคือการถือศีลทีไยังเมไพๅนสีลัพพตปรามาส  
ถือศีล ขอศีล บก โ หาม โ ศีล ลูบ โ คล้า โ ศีล ถือศีลตาม
จารีตประพณี ถือศีลกันตามความหมายผิวผิน เมไขๅาถึง
กไนละถึงนืๅอ฿นของศลี กใเมไเดๅรับผลละอานิสงคข่องศีล  
หในศีลปในพียงกฎทีไน้ามาพูดกันกๅ โ ทไานัๅน กใจริง฿นสไวน
หนึไง ตไจะเมไจริงลย฿นอีกสไวนหนึไง หากผูๅ฿ดปฏิบัติศีล 5 
อยไางถูกตๅองปในอธิศีลขึๅนมาเดๅ เมไครียด เมไกรใง เมไกด เมไ
ขไม ศีลปลวไา “ปกติ” หาก฿ครปฏิบัติจนมีผลของศีล กใจะมี
ปัญญาสอดสไอง มีหิริอตตัปปะ ละอายตไอบาป กรงกลัว
ตไอบาปมๅจะมีทษภัยอนันๅอย ฿นพระเตรปฎิกกลไาวเวๅวไา ผูๅ
฿ดมีศีล 5 บริสทธ่ ผูๅนัๅนพยากรณ่วไาปในพระสดาบัน พราะ
ฉะนัๅนศีล 5 เมไ฿ชไอยูไ฿นขัๅนศีลธรรมทไานัๅน ศีล 5 สามารถน้า
ตนเปสูไลกุตระภูมิเดๅ

ถาม   ดิฉันอยากปในคนดี฿นหมูไพืไอน โ ละสังคม ตไ
จะ฿หๅถือศลี ปฏิบตัธิรรม ดฉินัคงท้าเมไเดๅพราะยงัมภีาระ วัด
กใเมไคไอยเดๅเป ดิฉันจะท้าอยไางเรดี

ตอบ   อยากปในคนดีตไเมไประพฤติปฏิบตัติามกฎระบยีบ
ทีไพระพุทธจๅาทรงวางรากฐานเวๅ ลๅวจะปในคนดเีดๅอยไางเร

อยากเดๅขๅาวกใตๅองหวไานเถ อยากปใน฿หญไ กใตๅองหมัไน
ศึกษาลไารียน ความปในคนดีนึกคิดอยไางดียวเมไเดๅ จะ
ตๅองสรๅางสม อบรมความประพฤติ ปฏิบัติรืไอยโ อยาก฿หๅ
พืไอนฝูงละสังคมรัก กใตๅองรูๅจัดอไอนนๅอมถไอมตน ตไเมไ฿ชไ
อไอนอละอไอนเหว สิไงเหนทีไราเมไชอบ เมไพอ฿จ กใอยไาท้า
สิไงนัๅน โ กับคนอืไน พราะขากใยไอมเมไชอบ เมไพอ฿จชไนกัน  
ยมบอกวไา ยังถือศีลละปฏิบัติธรรมเมไเดๅ พราะยังมีภาระ
ละเมไคไอยเดๅเปวัด อันนัๅนคุณยังขๅา฿จผิดวไา การถือศีล
ปฏิบัติธรรมจะตๅองเปวัดละนุไงขาวหไมขาวอะเรท้านองนัๅน  
จริง โ ลๅวคือ มนุษย่ทีไอยูไ฿นพศฆราวาสทุก โ คนจะมีศีล 
5 อยูไกบัตนทบจะทัๅงนัๅน คณุลงสา้รวจตวัคณุองวไา ภาย฿น
หนึไงวันคุณเมไเดๅประพฤติผิด นอกศีล นอกธรรมลย คุณเมไ
คยเปลักขมยของของ฿คร คุณเมไเดๅฆไาสัตว่ คุณเมไเดๅมีชูๅ
นอก฿จสามี คุณเมไเดๅกหก คุณเมไเดๅดืไมหลๅามายาปในขีๅ
มายไ้าป ดิฉันชืไอวไา คุณตๅองมีคุณสมบัติครบทัๅง 5 ขๅอ หใน
เหมคะ คุณประพฤติตนอยูไ฿นหลักของศีล 5 ลๅว มีศีลดย
คุณเมไรูๅ คุณคิดตไวไา ถือศีลนัๅนปในระบียบบบผน กฎ

กณฑ่ทีไมาก฿หญไ ทีไจริงลๅว เมไ฿ชไลยคไะ  ขอยืนยันอีก
ครัๅงวไา ศีล 5 นัๅนปในรืไองปกติทีไทุก โ คนประพฤติอยูไลๅว 
ตไการทีไจะตๅองผิดศีลนัๅนปในรืไองผิดปกติ คุณลงสมุติตัว
องกใลๅวกัน ฿หๅคณุเปทีไหๅางสรรพสนิคๅา ลๅวขมยของมา
สกัชิๅนสองขิๅน  คณุกลๅาเหม… ดฉินัตอบทนกใเดๅคไะวไา เมไ
กลๅา  ลๅวคุณกลๅาควๅาเมๅมาทุบหัวมวหัวหมาทีไคุณลีๅยง
เวๅเหม ...เมไกลๅา ...คณุกลๅาดนิออกจากบๅานเปนัดหนุไม โ 
ทีไเมไ฿ชไสามีมานอนกับคุณเหม ..เมไกลๅา ....คุณกลๅากหก
พกลมหลอกลวงพืไอ฿หๅเดๅมาซึไงงนิทองเหม  ตัวอยไางชไน  
อาของปลอมเปจ้าน้าพืไอนฝูง ...เมไกลๅา฿ชไเหมคะ ...คุณ
กลๅาทีไจะเปดืไมหลๅาปในขีๅมา นอนอๅวกหลับอยูไขๅางถนน
เหม ....เมไกลๅา  ตัวอยไางทีไยกมาทัๅง 5 นัๅน ดยปกติลๅว 
เมไมี฿ครกลๅาท้าหรอก พราะมนุษย่รักตัวรักตน กลัวสีย
ชืไอ สียกียรติดๅวยกันทัๅงนัๅน ประพฤติปฏิบัติอยูไ฿นศีล฿น
ธรรม อยูไ฿นบๅานนัไนหละ ศีลละธรรมเมไเดๅอยูไทีไวัด ตไ
อยูไ฿น฿จของคุณอง

คัดลอกจากหนๅาทีไ 43

ถาม   ทีไบอกวไาศีลคือปัญญามีปัญญาลๅว กใตๅองมี
ศีล ปรียบหมือนบุคคลลๅางมือดๅวยมือ ลๅางทๅาดๅวยทๅา 
หมายความวไาอยไางเร

ตอบ   มๅวลาราลๅางมอืซๅายกใตๅอง฿ชๅมอืขวาชไวยลๅาง 
ถูกลับเปมาทัๅงซๅายละขวา วลาลๅางทๅากใชไนกันเมไตๅองกๅม
ลงเป฿ชๅมือชไวยลๅางฉัน฿ดกใฉันนัๅน ศีลกับปัญญา สมาธิจะ
ตๅองอยูไชไวยกันสมอ พราะ฿นศีลทกุขๅอนัๅน หากเมไมปีญัญา
ลๅวจะรูๅเดๅอยไางเรวไาจะตๅองท้าอยไางเร ปฏิบัติตน฿หๅมีศีล
ยิไงขึๅนเดๅคไเหน ศลีจงึตๅองอาศยัปญัญาสอดสไอง ปญัญากใ
ตๅองอาศยัศลีปในขๅอประพฤตปิฏบิติัพืไอยกระดบัคณุธรรม 
ทัๅงศีลละปัญญาจะตๅองอาศัยความตัๅงมัไน ตัๅง฿จ อาจริง 
ท้าจริง คือคุณสมบัติของสมาธินัไนอง

ถาม   ดิฉันท้าดีลๅวเมไหในเดๅความดีตอบทน พายาม
อุทิศตนพืไอสังคม ตไกลับถูกสังคมประณาม รังกียจ จน
ทบทๅอละหมดก้าลัง฿จ จะท้าอยไางเรดี

ตอบ   อยไาอาความดขีองตนเปฝากเวๅกับคนอืไน พราะ
จะทา้฿หๅเมไเดๅด ีการทา้ดมีนักใดทีีไเดๅทา้ ถงึมๅวไา฿ครขาจะ
เมไรูๅ ตไรารูๅ ถึงมๅ฿ครเมไชม รากใชืไนชมของราองเดๅ อยไา
พิไงทๅอทๅลย การทา้ความดตีๅองอาศยัวลา พราะมนัอาจ
จะยังเมไถึงดี หรือท้าดีกินพอดีเป พราะการท้าดีนัๅนตๅอง
อาศัยจังหวะละปัญญา ท้าดีตไยังเมไถึงดีกใเมไเดๅดี ท้าดี
กินพอดีกใเมไเดๅดี ตๅองท้าดี฿หๅพอดี จึงจะเดๅดี
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ดนตรเีทยปในศิลปวัฒนธรรมสาขาหนึไง ทีไสดงถึงความ
ปในชาติทีไจริญรุไงรืองของเทยรา ความงดงามของจังหวะ 
ละ ลีลาของท้านองพลงของครืไองดนตรีเทยตไละครืไอง
ทีไลไนปในพลงออกมา บไงบอกถึงคุณลักษณะละ พืๅนฐาน
อารมณ่ทีไสนุกสนานละทีไเดๅอิไมอมกับสุนทรียรส ดนตรีเทย
จงึปในอกลกัษณ ่อยไางหนึไงของชาต ิปในมรดกทางวัฒนธรรม
ทีไ ปูไ ยไา ตา ยาย เดๅถไายทอดเวๅ฿หๅ สมควรทีไราละยาวชน
ชาวเทยทัๅงหลาย ควรสน฿จรับ สืบทอด ละรักษาเวๅปในศรี
สงไาของชาติเทยสืบเป 

บๅานวฒันธรรมเทยพาดรบ่อรน่ ละสมาคม Thailand 
Freunde Paderborn e.V. ภาย฿ตๅความสนับสนุนของ
สถานกงสุล฿หญไ ณ นครฟรังฟวร่ทเดๅจัดครงการ ”สืบสาน
ดนตรีเทย฿นยอรมนี” ดยเดๅชิญครูดนตรีเทยผูๅปีไยมดๅวย
ความสามารถ คือ ครูวิษณุพล  ศรีทับทิม มาสอนดนตรีกไ
ชุมชนเทย฿นยอรมนี ละชาวยอรมันตามมืองตไาง โ อัน
เดๅกไStockach Wahlwies, Stuttgart, Hamburg, Erlangen 
ละ Paderborn มียาวชนเทย มไบๅานละชาวตไางชาติ฿หๅ
ความสน฿จปในจ้านวนมาก

วัตถปุระสงคห่ลกั฿นการจดัครงการ ”สบืสานดนตรเีทย
฿นยอรมนี” นีๅกใพืไออนุรักษ่ดนตรีเทยละถไายทอดดนตรี
เทยกไยาวชนเทย ยาวชนเทย-ยอรมัน ละชุมชนเทย฿น
ยอรมนี ฿หๅมีอกาสเดๅสัมผัส ละรียนรูๅดๅวยตัวอง ดๅวยมุไง
หวัง฿หๅกิดความรักดนตรีเทย ขๅา฿จถึงบทบาทดนตรีเทยทีไ
มตีไอวิถีชวิีตของคนเทย฿นอดตีละตไอนืไองมาจนถึงทกุวนันีๅ  

ครงการ ”สืบสานดนตรเีทย฿นยอรมนี” เดๅดา้นินการปใน
วลาทัๅงหมด 10 สปัดาห ่จากการประมินผลกิจกรรมละการ
สอนทีไศูนย่การรียนกศน.Hamburg มือง Stuttgart  มือง 

Erlangen มือง Wahlwies-Bodense มือง Bad Homburg 
ละมอืง Paderborn ครงการเดๅรับการตอบรับละสนับสนนุ
จากชมุชนเทย฿นทๅองถิไนอยไางปลืๅมปติิ  ดๅวยการสน฿จ฿นการ
ลไารียน กใมีการรียกรๅอง฿หๅรวมกลุไมกันขึๅน พืไอสรๅางครือ
ขไายดนตรีเทย฿นยอรมนี ดยมีจุดประสงค่฿นบืๅองตๅนคือ 
ตๅองการลกปลีไยนประสบการณ่ซึไงกันละกันระหวไางผูๅรูๅ
ละผูๅสน฿จรียนดนตรีเทย฿นขตตไาง โ  

ขณะนีๅสมาคมเทยละกลุไมชมุชนเทย฿นหลาย โ มอืงเดๅ
รไวมมอืกัน ละพยายามทีไจะสบืสานครงการนีๅตไอเป พืไอเมไ
฿หๅหยดุอยูไกับทีไ ดๅวยความหวงัวไา จะเดๅรบัการสนบัสนนุจาก
หนไวยราชการเทย฿นยอรมนีตไอเปดๅวย ครงการ ”สืบสาน
ดนตรเีทย฿นยอรมน”ี พิไงจะริไมตๅน ซึไงปในการริไมตๅนทีไสดง
฿หๅหในถึงความสามคัคขีองชมุชนเทย฿นหลายขต นิตยสารดี
ขอปในก้าลงั฿จ฿หๅทกุทไานทีไรไวมมอืกันด้านินครงการ฿นครัๅง
นีๅ ละหวังอยไางยิไงวไา ครงการดี โ ชไนนีๅจะติบตตไอเป ละ
เดๅรบัการสนับสนุนจากหนไวยงานราชการเทย฿นตไางประทศ
ละชุมชนเทยดๅวยกัน  

สุดทๅายนีๅนิตยสารดี ขอปในสืไอประชาสัมพันธ่ละชิญ
ชวนผูๅสน฿จรกัดนตรเีทยขๅารไวมขๅาคไาย ”ครงการสนุทรดีนตรี
เทย” ซึไงจะจดักิจกรรมขๅาคไายรา้วงรไวมกันปลีะหนึไงครัๅง ลไน
ดนตรเีทย รๅองพลงเทย ยๅอนอดีต฿ชๅชวิีตบบเทย โ ดๅวยกัน 

ผูๅสน฿จขๅารไวมครงการ ”ครงการสนุทรดีนตรเีทย” จๅง
ความประสงค่ละติดตไอสอบถามเดๅทีไ

Stuttgart,  Frau Walawal Albrecht Tel.: 0711-9371915/ 
Bodensee, Frau Aunchun Hirling Tel.: 01774954640 ละ

Paderborn, Frau Suchada Beyer Tel.: 0178563858 

ค งก ด  ข งช ชน ท นต ง ดน 
ต น “ ค งก บ นดนต ท น น”
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ลง ว นค OTOPจํ น ปลก- ง นค ํ บ นอ
อ บ  นนวด ผน บ ณ ล ของตก ตงบ น

ตดตอไดท่:
Danas Thai Style 

Duisburger Str. 228 45478

Mülheim an der Ruhr, Germany 

Tel: 02088 66302 

Handy: 017595426059 

www.thaistyle.eu

ดูลผิวหนๅาดๅวย 
Herbal cream Beauty Face CARE CREAM 

"ครีมสมุนเพรครีมรักงาม" ครีมหนๅา฿สชไวยปรับสภาพ
ผิวหนๅา ลดจุดดไางดํา ฝๅา กระ฿หๅจางลง กระชับรูขุม
ขนทํา฿หๅ฿บหนๅาขาวนียน฿ส ลดการอักสบของสิว 
สริมสรๅางความยดืหยุไนของผวิหนๅา฿หๅคนืสูไธรรมชาต ิ

฿ชๅเดๅกับทุกสภาพผิว  
ติดตไอสอบถามรายละอียดพิไมติมทีไ: 

อั๋น Tel: 01743 91 84 90, 

e-mail: Nunreeyas79@hotmail.de, 

Facebook : Nunreeya Senner (Anne)

ข ย ล ห ช ทดน
กลห ดทงวว ลน  จ.ชมพร
หม ส หรบปลกบ น

ล ท รอรท 
( จ ของข ย อง)

ตดตอคณจ  
0049 7147274503 ( ยอรมน)
0066 878980807 ( ทย)

อ มล: 
ju.chansud@gmx.de

D : 57

ขไาวจากฝไายทะบียนนิตยสารดี

1. สมัครปในสมาชกิละการตไออายสุมาชกิ
เมไวไาทไานจะสมคัรปในสมาชกิดยการกรอก

บบฟอร่มทีไเดๅรับหรือทางออนเลน่กใตาม ขอ
฿หๅทไานกรอกชืไอ นามสกุลละทีไอยูไ฿หๅชัดจน  
พืไอหลีกลีไยงขๅอผิดพลาด฿นการลงทะบียน
สมาชกิ สมคัรออนเลน่ทีไ  www.d-magazine.de

สมาชิกทไาน฿ดสิๅนสุดการปในสมาชิกผูๅอไาน  
ทางฝไายทะบยีนจะสไงบบการอนงิน นบเป
กับนิตยสารดีลไมสดุทๅายของทไาน  การตไออายุ
สมาชิกดยการอนงิน  กรุณาระบุหมายลข
สมาชิกของทไานดๅวย  ชไน 2012-055 ปในตๅน  

2. รับละสไงนิตยสาร
นืไองจากมจีดหมายตกีลับเปยังกองบรรณาธิการ  

หากสมาชิกทไาน฿ดเมไเดๅรับนิตยสารดีตาม
ก้าหนดออก  ขอ฿หๅทไานจๅงเปยังฝไายทะบยีน
ทราบทันที  ทรฯ 01774954640 

ทางอีมล่  aunchun@d-magazine.de 

หรือ info@d-magazine.de

ก้าหนดออกนิตยสารปีละสีไลไม คือ 

ดือนมีนาคม/ มิถนายน/ กันยายนละธันวาคม  
(ก้าหนดออกประมาณปลายดือน)

ติดตไอฝไายทะบียนเดๅทีไ
Aunchun Hirling (อัญชัญ ฮียร่ลิไง)
Am Maisenbühl 28 C, 
78333 Stockach-Wahlwies

Tel. 01774954640

Dmag11.indd   57 15.09.12   12:49



Dmag11.indd   58 15.09.12   12:49



ฉบบ น .... บกบ

D magazine
ด

ฉบับทีไ ํ๎
ธันวาคม ๎๕๕๕

Impressum

D- Magazine
www.d-magazine.de
www.d-magazine.eu

e-mail: info@d-magazine.de
Herausgeber

Thailändischer Kunst-und Kulturverein Hegau-Bodensee), 
Am Maisenbühl 28 C, 78333 Wahlwies-Stockach

Tel  0177 4954 640 
Chefredakteurin

Dr.Pataya Ruenkaew
Redaktion

Dr.Pataya Ruenkaew, Walawal Albrecht, Aunchun Hirling
Swaporn Boudang, Sopaporn Kurz,

Pasamolwan Kergsuwan, Saisuda Pohl
Redaktionsmitarbeiter

Oranee Pfeiffer, Pattira Hansakul, 
Phuangthong Zimmermann, Psupawan Müller, 

Sangsuree Meemongkol, Isa Barlak,

Mitr Srisang, Amporn Walker

Korrektor
Patcharee Kaspar-Sickermann

Grafiker
Chalat Worayanyong, Pornpana Pengsri

Webmaster

Benjamas Klingler
Marketing und Werbungen

Aunchun Hirling, Saisuda Pohl
Druckerei

Saxoprint GmbH , Digital- & Offsetdruckerei,
Enderstraße 94, 01277 Dresden, 

www.meindruckportal.de

Vervielfältigung von Artikeln und Fotos ist nur mit 
Genehmigung von dem  Herausgeber erlaubt.

Vervielfältigung oder Nachdruck von bereits in einem 
anderen Medien erschienenen Artikeln oder Fotos 

wenden Sie sich  bitte direkt an Autors.

D magazine
ด
นิตยสารดี

www.d-magazine.de

www.d-magazine.eu

e-mail: info@d-magazine.de
ผูๅผลิต

สมาคมศิลปวัฒนธรรมเทย ฮกา - บดนซ 
Am Maisenbühl 28 C, 78333 Wahlwies-Stockach

ทรฯ  0177 4954 640
หัวหนๅาบรรณาธิการ
ดร.พัทยา รือนกๅว 
กองบรรณาธิการ 

ดร.พัทยา รือนกๅว, วลาวัลย่ อัลบรช, อัญชัญ ฮียร่ลิไง
สวพร บัวดง, สภาพร ควร่ซ, 

พษมลวรรณ กริกสุวรรณชัย, สายสุดา พล
ผูๅรไวมงาน฿นกองบรรณาธิการ 

อรณี เฟฟ่ฟอร, ภัทธิรา หาญสกุล, พวงทอง ซิมมอรมันน, 
สุภาวรรณ มึลลอร, สงสุรีย มีมงคล, อีซา บารลัค,

มิตร ศรีสังข่, อัมพร วอลคอร่
พิสูจน่อักษร 

พัชรี คาสปาร่-ซิกคอร่มันน่
กราฟิก

ชลัช วรยรรยง, พรภนา พใงศรี
วบมาสตอร่

บญจมาศ คลิงลอร่
การตลาดละฆษณา

อัญชัญ ฮียร่ลิไง, สายสุดา พล
รงพิมพ่ 

Saxoprint GmbH , Digital- & Offsetdruckerei, 
Enderstraße 94, 01277 Dresden 

www.meindruckportal.de

สมัครปในสมาชิก ราคารวมคไาสไง
สมาชิกรายปี รับนิตยสาร 4 ลไม กา้หนดออกทุกโสามดือน 

สิไงตีพิมพ่฿นนิตยสาร “ดีมาก” สงวนลิขสิทธ่ิตามกฎหมาย 
เมไอนุญาต฿หๅคัดลอกสิไงตีพิมพ่ตไางโละรูปภาพกไอนเดๅ

รับอนุญาตจากผูๅผลิต 

คดัลอกหรอืพมิพซ่้ๅา้บทความหรอืรปูภาพทีไคยพมิพ่ผยพรไ
ทีไอืไนมาลๅว กรุณาติดตไอจๅาของบทความดยตรง

11.09.2012
ISSN: 2190-636X

นท ดนต ท
“ชน฿ดเมไมีดนตรีกาล ฿นสันดานปในคนชอบกลนัก  
...”กลอนบทนีๅทีไรัชกาลทีไ 6 เดๅทรงพระราชนิพนธ่เวๅ  
ชไางกิน฿จหลือกิน  นิตยสารดีขอสนอบทความหลัก
วไาดๅวยรืไองของ”ดนตรีเทย”  ตัๅงตไนๆตพลงเทยกัน
ลยคไะ ฿ครรูๅบๅางเหมคะวไา นๆตดนตรีเทยหนๅาตาปใน
อยไางเร   การนับจังหวะปไาขลุไย ตีฉิไง ฉาบ กรับ หมไง  
ครืไองดนตรทุีกชนิดมจัีงหวะชๅาละจงัหวะรใว  วลาทีไ
ราดูคนเทยลไนครืไองดนตรีเทย  รามักจะเมไหในนัก
ดนตรีดูนๆตพลงกันลย  ท้าเมถึงปในชไนนัๅน  

ท ง ป 12 น
นิตยสารดีนะน้าสๅนทางนไาทไองทีไยวยอรมนี  สวิต
ซอร่ลนด ่ลคิทในสตายน่ ออสตรยีละฝรัไงศสภาย฿น
วลา 12 วัน  ปรดตดิตามอไาน฿นคอลัมน่ทไองทีไยวยุรป

Bilderquelle:  leaners in thai
บต

ภาษาเทยทีไ฿ชๅ฿นอินตอร่นใต฿นปัจจุบันนีไ  มีบทบาท
ตไอการขียนภาษาเทยของคนเทยอยไางมาก  ดย
ฉพาะคนเทยทีไอยูไ฿นตไางประทศ ซึไงหไางหินจากการ
ขียนภาษาเทยเปลใกนๅอย  บางครัๅงกใจ้าเมไเดๅดๅวยซๅ้า
วไาค้า โ นัๅนขียนอยไางเร  กใขียนตามการออกสียงเป  
หากเมไออกสียง ร รือ  ...ร รือกใสูญพันธุ่  จะรียกวไา 
ปในภาษาวิบัติหรือเมไ  อาจาร่ยจิ็มจะปิดคอลัมน่คลี
นิกภาษาเทย฿หๅผูๅอไานเดๅอไานกันคไะ

Tatort ปล  ท กด ต 
รายการทรทัศน่ยอรมันทีไมีคนดูมากกใคือภาพยนต่ซี
รีย่อาชญากรรม  ต้ารวจเลไจับผูๅรๅาย คนดูนัไงดา นัไง
คิดตามวไา฿ครปในผูๅกไอการรๅาย ฿ครปในฆาตกร  ผูๅชม
เมไพียงตไเดๅฝึกสมอง฿หๅคิด ยังมีการลุๅนกันอีกดๅวย 
สิไงทีไตนองคิดนัๅนจะปในจริงหรือเมไ  จับประดในของ
นืๅอรืไองถูกตๅองหรือเมไ รูๅทันผูๅรๅายหรือเมไ ...฿นตไละ
สถานีทรทัศน่กใจะมีรืไองประจ้าของตน ชไน  WDR กใ
จะมี Soko Köln หรือเมไกใ Tatort Münster ทางหนือ 
NDR กใจะมี Großstadtrevier MDR กใจะมี Soko 
Leipzig ปในตๅน   

Bilderquelle:http://board.postjung.com/data/527/527941-topic-ix-0.gif

Bilderquelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Tatort_%28Fernsehreihe%29
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