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Mindestlöhne in Deutschland am 1. September 2013

Mindestlöhne
Datum des Inkraf ttretens/ 

gültig bis

Früheres Bundes gebiet 
und Land Berlin

(Euro/Std.)

Neue Länder ohne 
Berlin

(Euro/Std.)

Abfallwirtschaft 01.02.13 - 30.06.14 8,68 8,68

Bauhauptgewerbe

Werker, Maschinenwerker

01.01.13 - 31.12.13

11,05 10,25

Fachwerker, Maschinisten, Kraftfahrer
13,70

Berlin: 13,55
10,25

Bergbauspezialarbeiten

Werker, Hauer
Zur Zeit kein neues Mindestlohn.

11,53 11,53

Hauer, Facharbeiter mit Spezialkenntnissen 12,81 12,81

Berufliche Aus- und Weiterbildung 

01.07.13 - 31.12.13

01.01.14 - 31.12.14

01.01.15 - 31.12.15

12,60

13,00

13,35

11,25

11,65

12,50

Dachdecker 01.01.13 - 31.12.13 11,20 11,20

Elektrohandwerk 01.01.13 - 31.12.13
9,90

Berlin: 8,85
8,85

Gebäudereinigung

Innen- und Unterhaltungsreinigungsarbeiten
01.01.13 - 31.10.13

9,00 7,56

unter anderem Glas- und Fassadenreinigungsarbeiten 11,33 9,00

Gerüstbau 01.08.13 - 28.02.14 10,00 10,00

Maler und Lackierer

ungelernte Arbeitnehmer
01.05.13 - 30.04.14

9,90 9,90

gelernte Arbeiter, Gesellen 12,15 9,90

Pflegebranche 01.07.13 - 31.12.14 9,00 8,00

Sicherheitsdienstleistungen 01.01.13 - 31.12.13 7,50 bis 8,90 7,50

Anmerkung: Bundes land spezi fische Regelungen. Mindest lohn in Euro je Stunde: Baden-Württem berg: 8,90; Bayern: 8,42; Nord rhein-Westfalen: 8,23; 

Hessen: 7,76; Nieder sachsen, Bremen, Hamburg, Berlin, Rhein land-Pfalz, Saarland, Schleswig-Holstein: 7,50

Wäschereidienstleistungen im Objektkundengeschäft Zur Zeit kein neues Mindestlohn
8,00

Berlin: 7,00
7,00

Zeitarbeit 01.11.12 - 31.10.13
8,19

Berlin: 7,50
7,50

แหล่งข้อมูล  https://www.destatis.de

ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.der-personaldienstleister.de/service/grundinformationen/aktuelle-mindestloehne-in-deutschland

รวบรวมโดย อัญชัญ เฮียร์ลิ่ง
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บ.ก.
บอกกลาว

วันที่ 27 ตุลาคม เวลา 02.00 น.ประเทศในยุโรปส่วนใหญ่จะหมุน

เข็มนาฬิกาให้เร็วขึ้นหนึ่งชั่วโมงกลายป็นเวลา 03.00 น. หลายคนบอก

ว่าได้กำาไร แม้นจะตื่นสายแต่นาฬิกาบอกว่าไม่สาย แล้วพอบ่ายวันรุ่ง

ขึ้นเราก็จะรู้สึกว่าทำาไมมันมืดเร็วจัง เรื่องปรับเวลาเป็นฤดูร้อนฤดูหนาว

ทีถื่อปฏบิตักัินอยู่นี ้ก็เปน็อกีอย่างหน่ึงของความพยายามในการเอาชนะ

ธรรมชาตขิองมนษุย์ ซึง่ทีจ่รงิแลว้กไ็มไ่ดเ้ห็นว่าจะสง่ผลดอีะไรเท่าไรเลย 

จะว่าว่าประหยัดพลังงาน เพราะสว่างเร็วขึ้น แต่คงลืมไปว่าวันกลับมืด

เร็ว ไม่ต้องเปิดไฟตอนเช้าก็ต้องมาเปิดตอนบ่ายอยู่ดี แต่อย่างหน่ึงท่ี

การเปลี่ยนเวลานี้บอกเราก็คือว่า ฤดูร้อนได้เวลาจากไปแล้วจริงๆ ด้วย

อากาศก็จะเริ่มเย็นลง และตามห้างสรรพสินค้าก็จะมีสินค้าที่ผลิตขึ้น

สำาหรับฤดูหนาว และที่สำาคัญ เทศกาลคริสต์มาส กำาลังจะย่างเข้ามา

และก็หมายถึงปีพ.ศ. 2556 ก็คงจะจากไปในอีกไม่นาน

เมือ่วันท่ี 24 ต.ค.2556 เวลา 19.30 น. สมเดจ็พระญาณสงัวร สมเดจ็

พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน) สมเด็จพระ

สังฆราช พระองค์ที่ 19 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ได้สิ้นพระชนม์ ในโอกาสนี้

ทมีงานนิตยสารดมีากขอถวายความอาลยั และขอนำาพระประวัติ รวมท้ัง

ตวัอยา่งคำาสอนของสมเดจ็ทา่นมานำาเสนอเพ่ือเปน็การถวายพระเกียรติ ์

นิตยสารดี ฉบับที่ 16 เป็นฉบับส่งท้ายปีที่ 4 แห่งการดำารงอยู่ของ

นิตยสารดี ด้วยว่าใกล้เทศกาลคริสต์มาส เราจึงนำาเรื่องราวของบุคคล

สำาคัญในเทศกาลนี้มาเล่าสู่กันอ่าน หลายคนคงคิดไปถึง ซานตาคลอส 

ชายสูงวัย หนวดเคราสีขาว หน้าตายิ้มแย้ม สวมเสื้อกางเกงสีแดง แต่

ว่า ซานตาคลอส นัน้เปน็ศพัทภ์าษาองักฤษ จะมาเก่ียวอะไรกับเทศกาล 

Weihnacht ของเยอรมนี หากใครอยากรูก็้คงตอ้งเปดิไปอา่นในเรือ่งหลัก

ของเลม่แลว้ละนะคะ คอลัมน์อาชพีในเล่มนีน้ำาเสนอ การโรงแรมในเยอรมนี

ตอนที่ 3 ซึ่งเป็นตอนสุดท้าย ใครที่เป็นแฟนคุณณัฐ เรื่องอาชีพก็ไม่ต้อง

กลัวนะคะ คุณณัฐเธอบอกว่าจะพยายามนำาข้อมูลความรู้ที่เธอมีมานำา

เสนอต่อไป จบเรื่องการโรงแรม ก็มีเรื่องอื่นๆ ต่อไป ก็อาชีพ การงานใน

เยอรมนี มีอะไรอีกมากมายที่เราคนไทยควรศึกษา คอลัมน์กฎหมายใน

ฉบับนี้ว่าด้วยเรื่องลิจสิทธิ์ หรือ Urheberecht หรือ copy right ซึ่งเป็น

เรื่องสำาคัญมากที่เดียว โดยเฉพาะในเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา และใน

เยอรมนีที่ต้องพึงระวังก็คือ GEMA หากว่าจะจัดงานเทศกาลใดๆ ควรที่

จะศึกษาเกี่ยวกับองค์กรนี้ให้ดีๆ 

ในฉบับที่ 15 หน้ากลางผู้อ่านคงจะเห็นภาพเกี่ยวกับโครงการหลวง

ที่นำาเสนอไว้ หลายๆ ภาพบ่งบอกอะไรบางอย่าง ในฉบับนี้ นิตยสารดี 

จะนำาเสนอเรื่องราวของโครงการหลวง ผ่านรายงานการเดินทางศึกษา

ดูงานโครงการตามพระราชดำาริ แม้นว่าการศึกษาดูงานดังกล่าวจะเป็น

ในช่วงสั้นๆ เพียง 5 วัน แต่ความรู้ข้อมูลที่ได้รับนั้นมากมาย นิตยสารดี 

จะได้นำาเสนอเป็นตอนๆ โดยเริ่มตอนที่ 1 ในฉบับนี้

ฉบับนี้ถือเป็นฉบับสิ้นปี ปิดท้ายปีที่ 4 ของ ดีมาก และก็จะเป็นเล่ม

สุดท้ายที่บก.พัทยา จะทำาหน้าที่เป็นบก. ทั้งนี้ด้วยภาระหน้าที่การงานที่

จะต้องเดินทางค่อนข้างมากในต้นปีหน้า นิตยสารดี จึงจะมีบก.ท่านอื่น

มาสลับทำาหน้าที่หัวหน้าบรรณาธิการต้ังแต่ฉบับที่ 17 เป็นต้นไป และ

ด้วยเหตุนี้ บทความ สู้กับความเครียด ด้วยการวาดรูป ที่เกริ่นไว้ว่าจะ

นำาเสนอในเล่มนี้จึงขอเลื่อนไปเป็นฉบับที่ 19 เพื่อให้ตรงกับหัวข้อหลัก

ของเล่ม และแม้นว่าจะไม่ได้ทำาหน้าที่บก. แต่ก็ยังจะเขียนบทความให้ 

นติยสารดอียู่ โดยเฉพาะคอลมันก์ฎหมาย และอืน่ๆ เทา่ทีเ่วลามใีห้ หวัง

ว่าผู้อ่านทุกท่านจะให้การต้อนรับ และสนับสนุนบรรณาธิการใหม่ของ

นิตยสารดีต่อไปนะคะ

สวัสดีค่ะท่านผู้อ่านนิตยสารดี

สวัสดี และ ขอบคุณผู้อ่านทุกท่านที่ติดตามอ่านบก.บอกกล่าวค่ะ

พัทยา เรือนแก้ว
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ทีมงานนิตยสารดีมากขอถวายความอาลัยแด่
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสงัฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 

(เจริญ สุวฑฺฒโน) 
สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ 19 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 
ซึ่งสิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 24 ต.ค.2556 เวลา 19.30 น.
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ประวัติ
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช 

สกลมหาสังฆปริณายก มีพระนามเดิมว่า 
เจรญิ คชวัตร ประสูตเิมือ่วันท่ี 3 ตลุาคม พ.ศ. 
2456 ตรงกับวันศุกร์ ขึ้น 4 ค่ํา เดือน 11 ปี
ฉล ูณ ตาํบลบ้านเหนอื อาํเภอเมอืง จังหวัด
กาญจนบุรี เป็นบุตรคนโตของนายน้อย คช
วัตร และนางกิมนอ้ย คชวัตร ชาวกาญจนบุรี 
พระองคม์นีอ้งชาย 2 คน ได้แก่ นายจําเนียร 
คชวัตร และนายสมุทร คชวัตร  

บิดาของพระองค์ป่วยเป็นโรคเนือ้งอกและ
เสียชีวิตไปตั้งแต่พระองค์ยังเล็ก พระองค์
จึงได้มาอยู่ในความดูแลของป้าเฮงซึ่งเป็น
พ่ีสาวของนางกิมน้อย  เมื่อพระชนมายุได้ 
8 ขวบ ทรงเข้าเรียนท่ีโรงเรียนประชาบาล 
วัดเทวสังฆาราม จนจบชั้นประถม 5 (เทียบ
เท่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ในปัจจุบัน) 
เมื่อ พ.ศ. 2468 

บรรพชาและอุปสมบท  
เมื่อยังทรงพระเยาว์นั้น ทรงเจ็บป่วย

ออดแอดอยู่เสมอ โดยมอียูค่ราวหนึง่ทีท่รง
ป่วยหนกัจนญาต ิๆ  ตา่งพากันคิดว่าคงไมร่อด  
และได้บนไว้ว่าหากหายป่วยจะให้บวชเพื่อ
แก้บน  แตเ่มือ่หายป่วยแลว้ พระองค์ก็ยงัไม่
ได้บวช จนกระทั่งเรียนจบชั้นประถม 5 แล้ว 
พระองค์จงึได้ทรงบรรพชาเปน็สามเณรเพ่ือ
แก้บนในปี พ.ศ. 2469 ขณะมีพระชนมายุ
ได้ 14 พรรษาทีวั่ดเทวสังฆาราม โดยมพีระ
เทพมงคลรงัษ ี(ดี พุทธฺโชต)ิ เจ้าอาวาสวัดเทว
สังฆารามเป็นพระอปัุชฌายแ์ละพระครูนวิิฐ
สมาจาร (เหรยีญ สุวณณฺโชต)ิ เจ้าอาวาสวัด
ศรอีปุลารามเปน็พระอาจารยใ์หส้รณะและ
ศลี ภายหลงับรรพชาแลว้ได้จําพรรษาอยูท่ี่
วัดเทวสังฆาราม 1 พรรษา และไดม้าศกึษา
พระธรรมวินัยที่วัดเสน่หา จังหวัดนครปฐม 
หลงัจากนัน้ พระเทพมงคลรงัษ ี พระอปัุชฌาย์
ได้พาพระองค์ไปยงัวัดบวรนเิวศวิหาร และ
นาํพระองคข์ึน้เฝา้ถวายตวัตอ่สมเดจ็พระวชริ
ญาณวงศ์ เจา้อาวาสวดับวรนิเวศวิหาร (ตอ่
มาคอืสมเดจ็พระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชริ
ญาณวงศ์) เพ่ืออยูศึ่กษาพระปริยตัธิรรมใน
สาํนกัวดับวรนเิวศวหิาร พระองคท์รงไดร้บั
ประทานนามฉายาจากสมเด็จพระสังฆราช
ว่า “สุวฑฺฒโน” ซ่ึงมคีวามหมายว่า “ผูเ้จรญิ
ปรีชายิ่งในอุดมปาพจน์”

กระทัง่ชนัษาครบอุปสมบท จึงได้เดินทาง
กลบัไปอปุสมบทท่ีวัดเทวสังฆารามเมือ่พ.ศ. 
2476 ภายหลงัจงึได้เดินทางเขา้มาจําพรรษา 
ณ วัดบวรนเิวศวิหาร กรงุเทพมหานคร เพ่ือ
ทรงศึกษาพระธรรมวินัยต่อไป และท่ีวัด
บวรนเิวศวิหารนี่เอง พระองคท์่านได้เขา้พธิี
อปุสมบทซ้าํเป็นธรรมยตุกินกิาย โดยมสีมเดจ็
พระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชริญาณวงศเ์ป็น
พระอุปัชฌาย์ ด้านการศึกษา ทรงสอบได้
เปรียญธรรม 9 ประโยค ในปีพ.ศ. 2484 

พระอภิบาล
เมือ่ครัง้ทีพ่ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหั่ว 

ทรงผนวชและประทับ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร 
เมื่อปี พ.ศ. 2499 พระองค์ได้รับเลือกจาก
สมเดจ็พระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชริญาณ
วงศ์ ให้เป็นพระอภิบาลโดยตลอด และต่อ
มาไดเ้ป็นผูถ้วายพระธรรมเทศนา พระมงคล
วิเสสกถาในงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนม
บรรษา ปีพ.ศ. 2507

สมเด็จพระสังฆราช
เมือ่สมเด็จพระอรยิวงศาคตญาณ สมเด็จ

พระสังฆราช (วาสน์ วาสโน) สิ้นพระชนม์ใน
ปี พ.ศ. 2531 ทําให้ตําแหน่งสมเด็จพระ
สังฆราชว่างลง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหั่ว
ภูมิพลอดุลยเดชจึงมีพระบรมราชโองการ
โปรดเกลา้ฯ สถาปนาพระองค์ขึน้เป็น สมเด็จ
พระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกล
มหาสังฆปริณายก เป็นพระองค์แรกท่ีใช้
พระนามเดิมเฉกนี้ และทรงให้ถือเป็นแบบ
ธรรมเนยีมตราในกฎมหาเถรสมาคมสบืมา 

พระกรณียกิจ
• ด้านการพระศาสนาในต่างประเทศ 

สนับสนุนการทํางานของพระธรรมยุต
และเผยแพร่พุทธศาสนาในตา่งประเทศ  

• ด้านสาธารณูปการ ได้ทรงบูรณะซ่อม
สร้างเสนาสนะ ปูชนียสถาน โรงเรียน 
โรงพยาบาลและถาวรวัตถุอันเป็น
สาธารณประโยชน์เป็นจํานวนมาก 

• ด้านพระนิพนธ์ ได้ทรงนิพนธ์ ผลงาน
ทางวิชาการ เอกสาร และตาํราด้านพุทธ
ศาสนา ซึง่ลว้นแตท่รงคณุค่าอยา่งยิง่ไว้
มากมาย เช่น วากยสัมพันธ์ ภาค 1-2 
สําหรับใชเ้ป็นหนงัสือประกอบการศกึษา

ของนักเรียนบาลี ทรงอํานวยการจัดทํา
ปทานกุรม บาล-ีไทย-องักฤษ-สันสกฤต 
ฉบับพระเจา้บรมวงศ์เธอ กรมพระจนัทร
บุรีนฤนาถ, ประเภทพระธรรมเทศนา มี
อยู่เป็นจํานวนมาก เชน่ ปัญจคุณ 5 กัณฑ,์ 
ทศพลญาณ 10 กัณฑ์, มงคลเทศนา, 
โอวาทปาฏิโมกข์ 3 กัณฑ์, สังฆคุณ 9 
กัณฑ ์เป็นตน้,  ทรงรเิร่ิมและดาํเนนิการ
ใหแ้ปลตาํราทางพทุธศาสนาจากภาษา
ไทยเป็นภาษาอังกฤษ เพ่ือใช้ในการ
ศึกษาพระพุทธศาสนา เช่น นวโกวาท, 
วินัยมุข, พุทธประวัติ, ภิกขุปาติโมกข์, 
อุปสมบทวิธี เป็นต้น, ประเภทท่ัวไป   
มีอยู่เป็นจํานวนมาก เช่น การนับถือ
พระพุทธศาสนา, หลกัพระพุทธศาสนา, 
พระพุทธเจ้าของเรานั้นท่านล้ําเลิศ, 45 
พรรษาพระพุทธเจา้, พระพุทธเจ้าส่ังสอน
อะไร (ไทย-อังกฤษ), วิธีปฏิบัติตนให้
ถกูตอ้งทางธรรมะ, พระพุทธศาสนากับ
สังคมไทย, เร่ืองกรรม ศีล (ไทย-องักฤษ) 
, แนวปฏิบัตใินสตปัิฎฐาน, อาหุเณยโย, 
อวิชชา, สันโดษ, หลักธรรมสําหรับการ
ปฏิบัติอบรม จิต, การบริหารจิตสําหรับ
ผู้ใหญ,่ บัณฑติกับโลกธรรม, แนวความ
เชื่อ, บวชดี, บุพการี-กตัญญูกตเวที, 
คํากลอนนิราศสังขาร และตํานานวัด
บวรนิเวศ เป็นต้น

แหล่งข้อมูล - เรียบเรียงจาก 

หนังสือ ๑๐๐ คําสอน สมเด็จพระสังฆราช และวิกิพีเดีย

http://th.wikipedia.org/wiki/สังฆราช
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ตัวอย่างคําสอนของสมเด็จพระสังฆราช

• อันคนที่ทํางานที่เป็นคุณให้เกิดประโยชน์ ย่อมจะต้องประสบถ้อยคําถากถาง หรือการขัดขวางน้อยหรือมาก ผู้มีใจอ่อนแอก็

จะเกดิความยอ่ท้อ ไมอ่ยากท่ีจะทาํดีตอ่ไป แตผู่ท่ี้มกํีาลงัใจยอ่มจะไมท้่อถอย ยิง่ถกูค่อนแคะก็จะยิง่เกิดกําลงัใจมากขึน้ คาํ

ค่อนแคะกลายเป็นพาหนะท่ีมเีดชะแหง่การทาํความด ีแมพ้ระพุทธเจ้าก็ยงัถกูคนท่ีรษิยา มุง่ร้ายจา้งคนใหต้ามด่าว่าในบางครัง้

• เมตตากรุณา เป็นความรู้สึกตรงกันข้ามกับความโกรธ  การเจริญเมตตาจึงเป็นการแก้ความโกรธที่ได้ผล ผู้เจริญเมตตาอยู่

เสมอ เป็นผู้ไม่โกรธง่าย ทั้งยังมีจิตใจเยือกเย็นเป็นสุข ด้วยอํานาจของเมตตาอีกด้วย

• เวร เกิดจากความผูกใจเจ็บแค้นของบุคคลที่สอง คือผู้ได้รับความเสียหาย ถ้าบุคคลที่สองไม่ผูกใจเจ็บก็ไม่เกิดเป็นเวร  การ

เกิดเวรเพราะบุคคลที่สองเป็นสําคัญ เมื่อใครมาทําความล่วงเกินเล็กๆ น้อยๆ ต่อเรา เราไม่ผูกอาฆาต เขาและเราก็ไม่เกิด

เป็นศัตรูกัน คือไม่เกิดเป็นคู่เวรกันนั่นเอง เหมือนอย่างตบมือข้างเดียวไม่เกิดเสียง

• พระพุทธศาสนา สอนให้คนเข้าใจในกรรมนั้น ไม่ได้สอนให้คนกลัวกรรม เป็นทาสของกรรมหรืออยู่ใต้อํานาจกรรม แต่สอน

ให้รู้จักกรรม ให้ควบคุมกรรมของตนในปัจจุบัน กรรมคือการอะไร ทุกอย่างที่คนทําอยู่ทุกวันทุกเวลา ประกอบด้วยเจตนา 

คือความจงใจ

• สมัยนี้มีผู้ชอบกล่าวว่า เงินไม่มี เกียรติไม่มี นั่นไม่ใช่ความถูกต้อง เป็นความรู้สึกของคนบางคนเท่านั้น  เงินกับเกียรติมิใช่

เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มิใช่เป็นสิ่งที่แยกจากกันมิได้ คนไม่มีเงิน แต่มีเกียรติก็มีอยู่ ความสําคัญอยู่ที่ว่า เงินที่มีหรือที่ได้มา

น้ัน เป็นเงนิทีจ่ะทําให้เกียรตยิศชือ่เสยีงส้ินไปหมดไปหรือไม ่ควรจะพิจารณาให้รอบคอบในเรือ่งนี ้โดยเฉพาะผูท่ี้ยงัคํานงึถงึ

ชื่อเสียงเกียรติยศของตนและของวงศ์ตระกูล

• โดยปกติคนเราย่อมมีหมู่คณะและถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกัน จึงต้องมีการปลูกไมตรี ผูกมิตรไว้ในคนดี ๆ ด้วยกันทั้ง

หลาย เมื่อมีไมตรี มีมิตรก็เชื่อว่ามีผู้สนับสนุน ทําให้ได้รับความสะดวกในกิจที่พึงทํา  ผู้ขาดไมตรี ขาดมิตร ก็เท่ากับขาด

ผู้สนับสนุน แม้จะมีทรัพย์ มีความรู้ความสามารถ แต่ก็คับแคบเหมือนอย่างมีแต่ตนผู้เดียว ยากที่จะได้รับความสะดวกใน

กิจการ อย่าว่าแต่บุคคลต่อบุคคลเลย แม้แต่ประเทศต่อประเทศก็จําต้องมีไมตรีต่อกัน 

• คนที่มุ่งประโยชน์เฉพาะตนเท่านั้น ไม่เกื้อกูลใคร เป็นจําพวกเห็นแก่ตนโดยส่วนเดียว เป็นคนคับแคบ ไม่ประพฤติการเป็น

คุณประโยชน์แก่ใคร อาจเจริญด้วยประโยชน์ปัจจุบัน มีทรัพย์เฉพาะตน แต่เป็นคนไม่มีประโยชน์แก่คนอื่นหรือแก่หมู่คณะ 

เรียกว่าเป็นคนมีความคิดแคบส้ัน เพราะหลักการของการอยู่ร่วมกัน เมื่อคนอ่ืนพากันเป็นทุกข์เดือดร้อน จะเป็นสุขอยู่ได้

อย่างไร  ฉะนั้น คนฉลาดจึงมีความคิดยาวและกว้างออกไป เมื่อตนเองได้ประโยชน์มีความสุข ความเจริญ ก็ทําการที่เป็น

ประโยชน์แผ่ความสุขให้แก่ผู้อื่น ตามที่เกี่ยวข้องและตามสามารถ อันจะเป็นประโยชน์ในภายหน้า 
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สรุปข่าว

แมร์เคิ่ล และพรรค CDU/CSU ฉลองชัยชนะการเลือกตั้งอย่างท่วมท้นเมื่อ 22 ก.ย. ที่ผ่านมา 
และตกลงจัดตั้งรัฐบาลผสมกับพรรค SPD 

Union und SPD

พันธมิตรพรรค CDU/CSU ได้รับคะแนนเสียง

ถึง 41.5% ของการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่ 22 ก.ย. 

ที่ผ่านมา นับเป็นชัยชนะครั้งยิ่งใหญ่ของนางอังเก

ลา่ แมรเ์คิล่ นายกรฐัมนตรหีญิงคนแรกของเยอรมนี

วัย 59 ปี และเป็นสตรีที่ทรงอิทธิพลที่สุดของโลก 

ตามการจดัลำาดบัของนิตยสาร ์Forbes มาตอ่เน่ือง

หลายปี นอกจากนั้น ชัยชนะครั้งนี้ยังหมายความ

ว่าเธอจะไดด้ำารงตำาแหนง่นายกรัฐมนตรีต่อไปเปน็

วาระที่ 3 อีกด้วย

ในขณะท่ีพรรคขององัเกลา่ประสบความสำาเรจ็

อยา่งย่ิง พรรครว่มรฐับาลของเธอกลบัพบกับความ

ปราชัย พรรค FDP โดยการนำาของนายฟิลิปป์ โรส

เลอร ์ไดร้บัคะแนนเสยีงเพียง 4.8 % ซึง่ไมเ่พียงพอ

ต่อการได้ท่ีนั่งในสภา (ท่ีพรรคจะต้องได้คะแนน

เสียงอย่างน้อย 5%) และจะเป็นครั้งแรกท่ีพรรค 

FDP ไม่มีผู้แทนฯในสภาตั้งแต่หลังสงครามโลก

ครัง้ที ่2 นายโรสเลอรก์ลา่วว่า น่ีคือโมงยามท่ีขมขืน่

และน่าเศร้าใจที่สุดของพรรค

พรรคคู่แข่งโดยตรงของ CDU/CSU อย่าง 

SPD ได้คะแนนเสียง 26% พรรคกรีนได้คะแนน

เสียง 8.4% ซึ่งนับว่าน่าผิดหวัง ส่วนพรรคซ้าย ซึ่ง

เป็นอดีตพรรคคอมมิวนิสต์ได้คะแนนเสียง 8.6% 

ในขณะที่พรรคน้องใหม่อย่าง พรรคทางเลือกใหม่ 

(Alternative für Deutschland - AfD) ซึ่งเรียกร้อง

ใหม้กีารเลกิใชส้กุลเงนิยูโร ไดร้บัคะแนนเสยีง 4.7% 

เกือบจะได้มีที่นั่งในสภา 

พรรค CDU/CSU จะจัดตั้งรัฐบาลผสมร่วม

กับพรรค SPD ทำาให้กลายเป็นรัฐบาลผสมท่ีมี

ขนาดใหญ่มากเช่นเดียวกับท่ีเคยเป็นระหว่างปี 

2005-2009  แต่ไม่ว่าการจัดตั้งรัฐบาลจะออกมา

ในรูปแบบใด ใครจะดำารงตำาแหน่งรัฐมนตรีบ้าง 

ผลการเลือกตั้งได้แสดงให้เห็นว่า ประชาชนส่วน

ใหญ่สนบัสนนุทศิทางการนำาและทา่ทขีองแมร์เค่ิล

ตอ่วิกฤตการณ์คา่เงนิยูโร และยังคงตอ้งการให้เธอ

ดำารงตำาแหน่งผู้นำาประเทศต่อไป  

นักวิเคราะห์การเมืองเชื่อว่าการท่ีแมร์เคิ่ลได้

ดำารงตำาแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีสมัยท่ี 3 น่าจะ

ทำาใหไ้มม่กีารเปลีย่นแปลงในแนวทางดา้นนโยบาย

ของเยอรมนเีทา่ไรนกั แตเ่ยอรมนีอาจจะมท่ีาทีผอ่น

ปรนตอ่นโยบายรดัเขม็ขัดในยูโรโซนมากขึน้อกีเลก็

นอ้ย  สว่นนโยบายภายในประเทศนัน้ คาดว่า พรรค 

CDU/CSU อาจจะยอมให้มีการตั้งเกณฑ์ราคาค่า

จ้างขั้นต่ำา ตามที่พรรค SPD เรียกร้อง โดยแลกกับ

การที่ไม่ต้องมีการจัดเก็บภาษีเพิ่ม 
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แลมเปดูซ่า
โศกนาฏกรรมที่แลมเปดูซ่าก่อให้เกิดเสียงวิพากษ์นโยบายผู้ลี้ภัยของยุโรปอีกครั้ง

สรุปข่าว

ผูล้ีภ้ยัชาวอฟัรกัินกว่า 366 คนเสยีชวีติจากเหตุ

ไฟไหมเ้รอื ซึง่ทำาใหเ้รอืลม่ในเวลาต่อมา เหตุเกิดที่

บริเวณน่านน้ำาใกล้กับเกาะแลมเปดูซ่าของอิตาลี 

เมื่อวันที่ 3 ต.ค. และเมื่อวันที่ 11 ต.ค. ก็เกิดเหตุ

เรือที่บรรทุกผู้ลี้ภัยกว่า 200 ชีวิตล่มที่ชายฝั่งของ

เกาะซิซิลี เหตุเหล่านี้ส่งผลให้เกิดการเรียกร้องให้

สหภาพยุโรปทบทวนนโยบายผู้ลี้ภัยอีกครั้ง 

แลมเปดูซา่อยู่ใกล้กับทวปีอฟัรกิามากกวา่บรเิวณ

อืน่ๆ ในยุโรป ผูล้ีภั้ยจากอฟัรกิาต่างก็พยายามลีภ้ยั

มาข้ึนฝัง่ท่ีน่ี โดยมกีระบวนการลกัลอบพาผูค้นย้าย

ถิ่นฐาน ที่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการค้ามนุษย์ 

ซึ่งจะร่วมมือกับเจ้าของเรือ พาชาวอัฟริกันเหล่า

น้ีมายังยุโป และเมื่อเรือใกล้ฝั่งก็มักจะทำาลาย

เครื่องยนต์ของเรือ ทำาให้ไม่สามารถควบคุมเรือ

ได้ต่อไป กลายเป็นภาวะวิกฤตต่อชีวิตผู้ลี้ภัย เมื่อ

เปน็เชน่น้ีผูล้ีภ้ยัก็จะไดร้บัความชว่ยเหลอืใหข้ึน้ฝัง่

หลังจากที่เกิดเหตุ ได้มีเสียงเรียกร้องให้แก้ไข

ข้อตกลงที่ดับลิน Dublin Regulation ซึ่งเน้ือหา

ระบุว่าผู้ลี้ภัยคนใดก็ตามที่เดินทางมาถึงยุโรป จะ

สามารถย่ืนเรือ่งขอลีภ้ยัไดเ้ฉพาะในประเทศสมาชิก

สหภาพยุโรปที่ตนเองเดินทางมาถึงเป็นประเทศ

แรกเท่าน้ัน ข้อตกลงนี้ทำาให้ประเทศทางตอนใต้

และตะวันออกของยุโรปต้องรับภาระอย่างหนัก

หนว่งจากจำานวนผูล้ีภ้ยัทีม่ากเกินกว่ากำาลงัทีจ่ะรบั 

ชาวอฟัริกันจะเข้ามาทางประเทศอติาล,ี ชาวเชก็เข้า

มาทางโปแลนด ์และชาวซเีรีย อิหร่านและอรัิค จะ

เขา้มาทางประเทศกรซี  ประเทศเหลา่นีต้า่งกเ็รยีก

ร้องให้มีการกระจายภาระการรับดูแลผู้ลี้ภัยไปยัง

ประเทศท่ีไมม่ชีายฝัง่ตดิทะเลเมดเิตอรเ์รเนยีนดว้ย 

เพ่ือเปน็การแบง่เบาภาระ และประเดน็เรือ่งผูล้ีภั้ย 

ควรเปน็ปญัหาของประเทศสมาชกิสหภาพยุโรปทุก

ประเทศ ไมใ่ชท่ิง้ไว้ใหป้ระเทศแถบเมดเิตอเรเนียน

จัดการแต่เพียงลำาพัง 

ในชว่งหลายปท่ีีผ่านมา สหภาพยุโรปลงทุนเปน็

เงนิหลายลา้นยูโรเพ่ือปอ้งการลักลอบเขา้เมอืงผูท่ี้

ไมพึ่งปรารถนา เชน่ สรา้งรัว้ ใหม้ตีำารวจลาดตะเวน

ชายแดน และใชเ้ทคโนโลยีดาวเทียมคอยตรวจตรา

เสน้ทางท่ีผูล้ีภั้ยมกัใชใ้นการเดินทาง แต่มาตรการ

ทั้งหมดน้ี ก็ไม่สามารถห้ามให้ผู้ลี้ภัยเดินทางเข้า

มายังสหภาพยุโรปได้ ผู้ลี้ภัยหลายพันคนเสียชีวิต

ระหวา่งทาง สำาหรบัผูล้ีภั้ยเข้ามาได้จำานวนไมน้่อย

ทีอ่ยู่ในระหว่างรอการพิจารณาว่าจะไดส้ทิธิพำานัก

หรอืไม ่ก็ไมไ่ดม้สีภาพความเปน็อยู่ท่ีดนีกั บ้างตอ้ง

อยู่ในคุกหรือสถานที่ควบคุม โดนทำาร้ายร่างกาย 

หรือข่มขู่ต่างๆ นานา ส่วนที่เล็ดลอดเข้ามาได้เอง

ส่วนมากต้องอาศัยถนนหรือสวนสาธารณะเป็น

ท่ีนอน และไม่มีการประกันสุขภาพ   มีเพียงไม่ก่ี

คนที่สามารถมีที่พัก มีงานทำา

เมื่อพิจารณาแล้ว Dublin Regulation เอื้อ

ประโยชนใ์หกั้บเยอรมนีอย่างมาก เพราะวา่ชายแดน

ของเยอรมนีลอ้มรอบไปดว้ยประเทศสมาชกิสหภาพ

ยุโรปเกือบท้ังหมด ทำาให้การเดินทางเข้าเมอืงอย่าง

ถูกต้องตามกฎหมายของผูล้ีภั้ยแทบจะเปน็ไปไม่ได้

เลย ผลลัพธ์ก็คือ ประเทศที่มีฐานะทางเศรษฐกิจ

ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของโลกกลับมีจำานวนผู้ลี้ภัย

ที่รับเข้ามาเป็นอันดับที่ 11 ของยุโรปเมื่อเปรียบ

เทยีบกับจำานวนประชากรในประเทศ และในความ

รูส้กึทัว่ไปของคนในเยอรมนี ปญัหาผูล้ีภั้ยเปน็เรือ่ง

ของประเทศอื่น

ถึงกระนัน้ ก็ไมใ่ชว่่าจะไมม่ผีูล้ีภ้ยัท่ีหลบหนเีขา้

มาขอเปน็ผูล้ีภ้ยัในเยอรมนีเลย  แนวโนม้ลา่สดุคอื 

ผู้ลี้ภัยชาวอียิปต์จะมาเดินทางโดยเครื่องบิน เข้า

มาเยอรมนีมาจากเมืองทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย 

เพราะชาวอียิปต์ไม่จำาเป็นต้องใช้วีซ่าเดินทางเข้า

ประเทศดังกลา่ว และหากพวกเขาระบวุ่าเดินทางมา

เปลีย่นเครือ่งทีเ่ยอรมนีเพ่ือจะเดนิทางกลบัอียิปตก็์

ไม่จำาเป็นต้องใช้วีซ่าเข้าเยอรมนีเช่นกัน  ดังนั้นคน

อียิปต์จำานวนหนึ่ง แทนท่ีจะต่อเครื่อง ก็ออกจาก

สนามบิน เดินทางเข้าเยอรมนีมา ทางการเรียกว่า

คนเหล่านี้ว่าเป็น "transit jumpers ซึ่งระหว่างช่วง

เดือนพ.ค. – ส.ค. ที่ผ่านมา มีชาวอียิปต์กว่า 600 

คน หลบหนดีว้ยวิธีดงักลา่วจากสนามบนิมวินคิเพ่ือ

เขา้ประเทศเยอรมนี ซึง่เปน็วิธีท่ีง่ายท่ีสดุสำาหรบัพวก

เขาในการเข้าสูร่ะบบการขอเปน็ผูล้ีภั้ย นอกจากนัน้ 

บอ่ยครัง้เจา้หน้าทีส่ามารถจบักุมผูล้ีภั้ยซึง่เดนิทาง

เข้าเยอรมนีโดยทางรถไฟจากประเทศอิตาลี ฯลฯ 

หน่วยลาดตระเวนชายแดนของเยอรมันรายงาน

ว่าในปี 2011 มีการเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายทั้ง

สิ้น 21,156 ครั้ง เพิ่มเป็น 25,670 ในปี 2012 ส่วน

ในปี 2013 จนถึงสิ้นเดือนก.ย. มีเหตุเกิดแล้วกว่า 

23,000 ครั้ง

สำาหรบัเยอรมนีมคีวามขดัแย้งหลายอย่างทาง

กฎหมายกับการปฎบิตัจิรงิในสว่นทีเ่ก่ียวกับผูล้ีภั้ย

และผูอ้พยพ ในป ี2013 น้ี จนถึงเดอืนก.ย. เยอรมนี

ไดร้บัคำารอ้งขอสทิธิลีภั้ย 74,194 ราย เมือ่พิจารณา

จากแนวโนม้แลว้นา่จะเกิน 100,000 คนในปี 2013 

แน่นอน ซึ่งนับเป็นจำานวนท่ีเพ่ิมขึ้น 55% จากปี 

2012 และเปน็ห้าเทา่จากป ี2007 และเปน็ประเทศ

ทีม่ผีูย้ืน่ขอลีภ้ยัมากที่สดุในยโุรป คอื 23% แตเ่มือ่

คิดว่าเยอรมนีมีประชากรถึง 81 ล้านคนแล้ว ก็นับ

ว่า 100,000 เป็นตัวเลขที่น้อยมาก

นักวิเคราะห์ทางการเมืองเชื่อว่า จะมีการ

เปลี่ยนแปลงในนโยบายด้านผู้ลี้ภัยและผู้อพยพ

ในเยอรมนี เพราะในทางสถิติแล้ว เยอรมนีเป็น

ประเทศทีข่าดดุลประชากร โดยมผีูอ้พยพออกจาก

ประเทศมากกว่าผู้ที่ย้ายเข้า และเยอรมนีต้องการ

แรงงานมีฝีมือประมาณ 500,000 คนต่อปี หลังปี 

2005 เป็นต้นมามีการแก้ไขกฎหมายเก่ียวกับผู้

อพยพซึง่มผีลดา้นบวกแก่ผูย้้ายถิน่มากขึน้ โดยใน

ปี 2007 มีการออกสิทธิพำานักให้กับบุคคลที่พำานัก

อาศัยอยู่ในเยอรมนีมาอย่างน้อย 6 ปี เป็นผู้มีงาน

ทำา และสามารถเลี้ยงตนเองได้ ซึ่งเหมือนเป็นการ

ใหร้างวลัแก่ผูท่ี้พยายามปรบัตวัเขา้มาเปน็สว่นหน่ึง

ของสังคมเยอรมนั และทำาให้คนเหลา่น้ีรอดพ้นจาก

การถูกสง่ตวักลบัประเทศ  ตอ่มาสทิธิน้ียังขยายไป

สูก่ลุม่วยัรุน่ท่ีเข้าเรยีนในระบบโรงเรยีนของเยอรมนี

เป็นเวลาอย่างน้อย 6 ปีด้วย

นอกจากนั้น ยังมีการย่นระยะเวลาท่ีจะได้

สิทธิทำางานสำาหรับผู้ลี้ภัย จากที่ต้องรอ 1 ปี เป็น

เหลือเพียง 9 เดือน  ก็จะสามารถทำางานได้ และ

สามารถไปทำางานในท้องถ่ินใกล้เคียงได้ด้วย ไม่

เพียงแต่ต้องทำางานในรัฐท่ีตนเองย่ืนขอสิทธิลี้ภัย

เท่านั้น (ยกเว้น บาวาเรีย และแซกโซนี่)
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ตอนนี้เราจะมาพูดถึงระบบการเรียนการสอน

ภาคทฤษฎใีนวทิยาลยัอาชพีกันคอื Berufsschule 

ในประเทศเยอรมนกัีน ระหว่างศกึษาอยู่นัน้ นกัศกึษา

จะตอ้งไปเรยีนภาคทฤษฎใีนวทิยาลยัอาชพีอาทติย์

ละ 1 ครั้ง จะตรงกับวันไหนนั้นขึ้นอยู่กับวิทยาลัย

อาชีพและระดับชั้นของนักศึกษานั้นๆ และทุกๆ 

สองถึงสามเดือนนกัศกึษาจะตอ้งเรียนภาคทฤษฎี

ซึง่จะจดัตารางการเรยีนการสอนแบบเปน็ บลอ็กใน

วิทยาลยัอาชพีคอืบลอ็กละ 1-2 อาทติย์ด้วยกัน ใน

ระหว่างการเรยีนการสอนแบบเปน็ บลอ็กดงักลา่ว

นั้น นักศึกษาจะต้องไปวิทยาลัยอาชีพทุกวันคือ

อาทิตย์ละ 5 วัน ไม่ต้องไปทำางานในระหว่างน้ัน 

นอกจากว่าทางโรงแรมท่ีนักศึกษาฝึกงานอยู่จะมี

ความจำาเปน็จรงิๆ ท่ีจะต้องใหน้กัศกึษาเขา้ไปชว่ย

งานในวันหยุดคือเสาร์-อาทิตย์ แต่เฉพาะในกรณี

ฉุกเฉินและจำาเป็นเท่านั้นครับ ตามระเบียบการ

ศกึษาวชิาชพีเยอรมนัแลว้ในระหวา่งท่ีนกัศึกษาเรยีน

แบบเป็นบล็อกในวิทยาลัยอาชีพนั้น นักศึกษาจะ

ตอ้งตัง้ใจและมเีวลาในการทำางานสง่หรอืการบา้นฯ 

ถ้าจะเปรยีบการเรยีนแบบเปน็บล็อกกับระบบการ

ศึกษาบ้านเราก็เหมือนการเตรียมตัวสอบหรือการ

ติววิชาต่างๆ ก่อนสอบเป็นต้นครับ 

อาชีพ

การโรงแรมเยอรมัน ตอนที่ 3: Hotelfachmann-/frau Teil III  
“วันนี้เราจะมาพูดถึง การโรงแรมเยอรมัน ตอนที่ 3 คือตอนสุดท้ายก่อนที่จะจบหลักสูตรวิชาการโรงแรมตามหลักสูตรของระเบียบ 
การศึกษาวิชาชีพเยอรมัน ก่อนที่จะออกไปสู้รบปรบมือกันในตลาดแรงงานกันนะครับ” -นัฐพงษ์ บุตรดี ยูเฟ้อร์

2. หลักสูตรการเรียนรู้เก่ียวกับวิชาชีพนั้นๆ 

(Berufsbezogener Lernbereich ) ได้แก่

• วิชาเก่ียวกับการทำางานในหอ้งครวั (Arbeiten 

in der Küche) 

• วิชาเก่ียวกับการทำางานในร้านอาหารและ

การบริการลูกค้า (Arbeiten im Service) 

• วิชาเก่ียวกับการจัดการและจัดเก็บสินค้า 

(Warenwirtschaft und Magazin) 

• การตลาดและการขาย (Marketing und 

Verkauf) 

• วิชาเก่ียวกับการทำางานในแผนกตอ้นรบั(แผนก

ส่วนหน้า)และแผนกแม่บ้าน (Arbeiten im 

Empfang und auf der Etage) 

• ก า ร จั ด ก า ร ร้ า น อ า ห า ร  

(Restaurantorganisation) 

การเรียนการสอนของวิชาต่างๆ นั้นจะเป็นไป

ตามกฎระเบียบการศึกษาของวิชาชีพการโรงแรม

เยอรมันดังที่กำาหนดเอาไว้ 

เขาเรียนอะไรกันบ้างที่วิทยาลัยอาชีพ? 

ระบบการเรียนการสอนนั้นจะแบ่งเป็น 2 กลุ่ม

ดังนี้ด้วยกัน

1. หลักสูตรการเรียนรู้ท่ัวไป (Allgemeiner 

Lernbereich)  ได้แก่

• วิชาเศรษฐกิจและสังคม (Wirtschafts- und 

Sozialkunde)

• วิชาภาษาอังกฤษ (Englisch) 

เมือ่สมยัท่ีผูเ้ขียนศกึษาอยู่ก็จะม ีวิชาคณิตศาสตร ์

วิชาภาษาเยอรมนั วิชาการเมอืงและเศรษฐกิจ และ

วิชาศาสนา รวมอยู่ดว้ย ในชัว่โมงของการสอนวิชา

ศาสนาน้ัน นักศึกษาที่นับถือศาสนาอื่นซึ่งไม่ใช่

ศาสนาคริสต์ สามารถที่จะร่วมรับฟังการบรรยาย

ได้ หรือจะไม่เข้าเรียนก็ได้ เนื่องจากกระทรวงการ

ศกึษาวิชาชพีเยอรมนัเหน็วา่วิชาตา่งๆ ดงักลา่วไมม่ี

ความสำาคัญนักจงึลดเหลือแค่สองวชิาท่ีกระทรวงฯ 

เห็นว่าสำาคัญและจำาเป็นเท่านั้น ทั้งนี้เพื่อที่จะเปิด

โอกาสให้นักศกึษาได้เรยีนรูเ้ก่ียวกับวิชาชพีใหม้าก

ข้ึน ทางกระทรวงศึกษาฯ จึงได้เน้นเฉพาะวิชาที่

เก่ียวกับการโรงแรมเยอรมนัโดยเฉพาะเท่านัน้ครบั
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เรียนยากไหมครับการโรงแรมเยอรมัน?  

ในการทีเ่ราจะเร่ิมตน้ศกึษาหรือเรยีนรูอ้ะไรน้ัน 

ตอนแรกมันก็ยากเป็นธรรมดาครับ และอีกอย่าง

หลักสูตรการเรียนการสอนของวิชาการโรงแรม

เยอรมนัน้ันเปน็หลักสูตรภาษาเยอรมนัท้ังหมด ซึง่

เปน็การสรา้งความยุ่งยากให้กับนักศกึษาคนไทย ผู้

ทียั่งไมเ่คยเขา้ศกึษาในเยอรมนีมาก่อนเปน็อย่างย่ิง 

แตอ่ย่างท่ีทกุคนทราบกันน่ะครบัว่า “ความพยายาม

อยู่ที่ไหน ความสำาเร็จอยู่ท่ีนั่น” ครับ นักศึกษาที่

เข้าเรียนในวิทยาลัยอาชีพนั้นล้วนเป็นนักศึกษาท่ี

จบชั้นมัธยมศึกษาในประเทศเยอรมนีมาแล้วท้ัง

นั้น ซึ่งหมายความว่ามีพ้ืนฐานเก่ียวกับด้านการ

เรียนรู้บวกกับความรู้ในภาษาเยอรมันค่อนข้างดี 

ผู้เขียนไม่จำาเป็นต้องอธิบายนะครับว่าความแตก

ตา่งระหวา่งเรากับเขาน้ันมนัเปน็อย่างไร แต่อย่างไร

ก็ตามเราไมย่อมแพ้เขา คนไทยเราทำาไดอ้ยู่แลว้ครบั

 

สมยัทีผู่เ้ขยีนเขา้ศกึษาใหม่ๆ  ในปแีรกนัน้ผูเ้ขยีน

มีปัญหาเรื่องภาษาและการทำาความเข้าใจระบบ

การเรียนการสอนของเยอรมันอย่างมากมาย ทั้งๆ 

ทีผู่เ้ขยีนคดิเมือ่ครัง้นัน้ว่าภาษาเยอรมนัของตวัเอง

ก็ค่อนข้างดีพอสมควร แต่พอเข้าไปเรียนเข้าจริงๆ 

แลว้ไมค่อ่ยเขา้ใจอะไรเลย ความแตกตา่งของการ

เขา้ใจภาษาเยอรมนัในโรงเรยีนสอนภาษาเยอรมนั

โดยตรงกับภาษาเยอรมันในการเรียนวิชาชีพนั้น 

คือ ในโรงเรียนสอนภาษาเยอรมันครูสอนภาษา

เขามีวิธีอธิบายและขยายความที่ทำาให้เราเข้าใจ

ง่ายขึ้น แต่ในวิทยาลัยวิชาชีพน้ัน เขาจะอธิบาย

ไปแบบธรรมดาซึง่จะไมม่กีารคำานึงถึงว่ามคีนตา่ง

ชาตเิขา้เรยีนอยู่ดว้ยหรอืไมอ่ย่างไร เพราะฉนัน้แลว้

ผูเ้ขยีนขอแนะนำาผูท่ี้สนใจจะศกึษาวิชาการโรงแรม

เยอรมนัในเยอรมนนีัน้ ใหท้กุคนเตรยีมตวัและเตรยีม

ใจให้พรอ้มก่อนท่ีจะตดัสินใจเข้าศกึษา บางส่ิงบาง

อย่างซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาสำาหรับคนท่ีเขาเติบโตที่

น้ีนั้นแต่สำาหรับเรามันไม่ธรรมดาเลย เพราะฉน้ัน

แล้วคุยกับครอบครัวหรือกับสามีเยอรมันของคุณ

ให้เข้าใจว่าคุณมีความประสงค์ที่จะศึกษาวิชาชีพ

ดงักลา่วและคณุตอ้งการให้เขาสนับสนุนคณุ และ

อกีอย่างซึง่ก็เปน็ส่ิงสำาคัญอย่างยิง่เชน่เดียวกันน้ัน

คอื ถ้าคณุเขา้ศกึษาแลว้ ไดก้ารบา้นหรอืงานตา่งๆ 

จากวิทยาลัยอาชีพมาทำาท่ีบ้านนั้น อย่าให้คนอื่น

ทำางานดังกล่าวให้เพ่ือที่จะให้ได้คะแนนออกมาดี 

ให้เขาอธิบายให้คุณฟังและคุณทำาเองตามที่คุณ

เข้าใจและคุณจะไม่มีปัญหาเวลาสอบจริงๆครับ 

สุดท้ายนี้ผู้เขียนอยากจะฝากข้อคิดให้ผู้สนใจ

ทีก่ำาลงัคดิท่ีจะเขา้ศกึษาวิชาชพีดงักลา่วนัน้ให้คณุ

ถามตัวเองว่า

1. ใช่อาชีพที่ฉันอยากจะทำาหรือเปล่า ?

2. คณุสมบตัขิองฉนัครบถ้วนหรือไม?่ (คุณสมบติั

ดังที่กล่าวเอาไว้ในตอนที่ I และ II ) 

3. ความรู้ในภาษาเยอรมันฉันเพียงพอหรือไม่?

4. ครอบครัวของฉันเห็นด้วยและจะสนับสนุน

ฉันหรือไม่?

5. ฉันพร้อมที่จะทำางานเป็นกะและทำางานใน

วัดหยุดพร้อมวันเสาร์และวันอาทิตย์หรือไม่? 

  

ถ้าคุณตอบคำาถามที่กล่าวมา 5 ข้อด้วยคำาว่า 

“ใช”่ อย่างมัน่ใจน้ัน ผมก็ยินดีต้อนรบันกัศึกษาคน

ไทยรุ่นใหม่ในโลกของการโรงแรมครับ 

อาชีพ
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ซ�นต�คลอส (ภ�ษ�อังกฤษเขียนว่� Santa Claus) ช�ยสูงวัย ใส่แว่นกลม มีผมและเคร�สีข�ว รูปร่�งท้วม ท่�ท�งเป็นคนร่�เริง
สนุกสน�น สวมโค้ตสีแดงสดใส คริบริมทั้งคอ แขน และช�ยเสื้อด้วยขนสัตว์ปุกปุยสีข�ว สวมก�งเกงข�ย�วสีแดงค�ดเข็มขัดเส้นใหญ่
และสวมรองเท้�หนังสีดำ� นั่นคือ ภ�พที่เร�มักจะพบเห็นในช่วงก่อนเทศก�ลคริสต์ม�ส ที่ในปัจจุบันมักจะเริ่มมีให้เห็นกันในศูนย์ก�รค้�
ต่�งๆ ตั้งแต่กล�งเดือนตุล�คมเลยที่เดียว อันเป็นเครื่องหม�ยบอกเตือนว่�เทศก�ลคริสต์ม�สกำ�ลังจะม�ถึง

ซานตาคลอสเยอรมนั - เทศกาลคริสตม์าส
-หนูพัด ลูกพ่อเพิ่ม
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ภาพของ ซานตาคลอส ท่ีขับแคร่เลื่อนหิมะ

ลากด้วยกวางเรนเดียร์เก้าตัว (บางทีก็ถึงสิบสอง

ตัว) บรรทุกของขวัญเต็มแคร่ เหาะมาจากอากาศ 

แล้วแอบลอดปล่องไฟระบายควันของเตาผิงตอน

กลางคนืทีท่กุคนหลบัหมดแลว้ เอาของขวญัมาให้

เด็กๆ ท่ีเป็นเด็กดี ท่ีเราเห็นกันชินตา โดยเฉพาะ

ในภาพยนต์ของอเมริกัน เป็นภาพท่ีเกิดมาจาก

บทกลอนชื่อ “คืนก่อนคริสต์มาส” ที่ไม่ระบุนามผู้

แต่ง ตีพิมพ์ในนิวยอร์ค อเมริกาเมื่อต้นศตวรรษ

ที่ 19 ว่ากันว่าความเชื่อและประเพณีเก่ียวกับ

ครสิตม์าสในอเมรกิานีม้ทีีม่าจากชาวยุโรปทีอ่พยพ

ไปตัง้รกรากอยู่ในอเมรกิา เมือ่พวกเขาไปอยู่ทีน่ัน่ก็

นำาเอาความเชือ่และจารตีเก่ียวกับ Sankt Nikolaus 

ไปถือปฏิบตัดิว้ย คนทีเ่ดนิทางย้ายถ่ินนีค้งคลา้ยๆ 

กันหมด ไปอยู่ทีไ่หนก็มกัจะนำาเอาความเชือ่ของตน

ไปดว้ย อย่างน้อยเพ่ือให้บา้นใหมม่บีรรยากาศใกล้

กับบ้านเดิมท่ีจากมา แต่ผู้อพยพรุ่นบุกเบิกเหล่า

นี้คงไม่รู้ว่าต่อมาอีกสองศตวรรษ รูปแบบความ

เชื่อ รวมทั้งรูปร่างหน้าตาของนักบุญนิโคเลาส์ ได้

พัฒนาไปมากมายกลายมาเปน็ “ซานตาคลอส” ท่ี

อาจเหลือเค้าอยู่นอ้ยมาก และทีน่า่สนใจคอื ความ

เชื่อเรื่อง ซานตาคลอส ได้กระจายไปทั่วโลก และ

กลับมามีบทบาทในยุโรปต้นทางของความเชื่อท่ี

นับถือศาสนาคริสต์อีกด้วย

หากบอกว่า ซานตาคลอส เปน็พัฒนาการเมดอนิ

อเมรกิา แลว้ในเยอรมนีทีเ่ราก็จะเห็นซานตาคลอส 

ห้อยโหนหรือยืน นั่ง ยิ้มแฉ่ง นั้นคืออะไร เทศกาล

คริสต์มาส จริงๆ ของเยอรมันเป็นอย่างไร และ

เยอรมนีมี ซานตาคลอส กับเขาด้วยหรือเปล่า

ซานตาคลอส ก็เหมอืน ครสิตม์าส ท่ีเปน็ภาษา

องักฤษ มาจากประเทศทีใ่ชภ้าษาองักฤษเปน็หลกั 

คริสตม์าส ภาษาเยอรมนัก็คอื Weihnachten และ 

ซานตาคลอส เวอรช์ัน่เยอรมนัก็คอื Weihnachtsmann 

ปัจจุบันด้วยอิทธิพลจากโฆษณาของ โคคาโคล่า 

เราก็เลยเห็น Weihnachtsmann ในรูปแบบของ 

ซานตาคลอส จะบอกว่า ซานตาคลอส กลายเป็น

สากลจารตีไปแลว้ก็ไดล้ะมงั หากจะเลีย่งไมใ่ชว่้าถูก

กลนืวัฒนธรรม กลบัมาท่ีคริสต์มาสเยอรมนั กลา่ว

กันว่า จารีตที่ปฎิบัติกันในเทศกาลคริสต์มาสของ

เยอรมนั รวมท้ังหลายประเทศในยโุรปนีม้ตีน้กำาเนิด

มาจากตำานานนกับญุนิโคเลาส ์Heiliger Nikolaus 

หรือ Sankt Nikolaus แต่ Weihnachtsmann หา

ใช่ Sankt Nikolaus ไม่ ห้ามสับสน   

Heiliger Nikolaus ตามตำานานกค็อื Nikolaus 

von Myra นิโคเลาส์ แห่ง ไมรา เป็น Bischof หรือ 

สังฆนายก แห่ง Myra (ปัจจุบันอยู่ใน Demre 

ประมาณ 100 ก.ม.จาก Antalya ประเทศเตอร์กี) 

ในชว่งตน้ศตวรรษที ่4 ตามประวัตศิาสตรก์ลา่ววา่ 

เกดิในครอบครวัทีร่่ำารวย บวชเป็นพระเมือ่อาย ุ19 

ปี และต่อมาก็ได้เป็นเจ้าอาวาทในเมืองเล็กๆ ใกล้

บ้านเกิด มหีลกัฐานทางประวตัศิาสตรยื์นยันไดว่้า 

นโิคเลาสไ์ดน้ำาทรพัย์สมบตัทิีไ่ดร้บัมรดกมาแจกจา่ย

ใหแ้ก่คนยากจน แตต่ำานานตา่งๆ เก่ียวกับนักบญุนิ

โคเลาส์ ยังมีอีกมากมาย เช่น ทำาให้เมล็ดข้าวโพด

เพ่ิมจำานวน นำาทางลกูท่ีถูกลกัพากลบัมาหาพ่อแม ่

หรือว่าเริ่มถือศีลพรต (ศีลอด คือ งดไม่กินอาหาร 

ดื่มเพียงน้ำา หรือชา) ตั้งแต่ยังเป็นทารก (อะไรจะ

ขนาดนั้น) เป็นต้น ใครอยากรู้ตำานานอื่นๆ อีกก็หา

อา่นไดใ้นอนิเตอรเ์น็ต พิมพ์ Nikolaus von Myra นะ

คะ นอกจากน้ีนักบญุนโิคเลาส ์ยังถือว่าเปน็นกับญุ

ที่คุ้มครองชาวเรือ (Seefahrer) พ่อ (แม่) ค้าที่เดิน

ทางค้าขาย Messdiener (ผู้ช่วยบาทหลวงในการ

ทำาพิธีทางศาสนาตา่งๆ ทีเ่ราเหน็ใสก่ระโปรงสแีดง

มีเสื้อคลุมยาวๆ สีขาว แกว่งโคมเครื่องกำายานใน

โบสถ์คริสต์นั่นแหละ ส่วนมากมักเป็นเด็กๆ) รวม

ทัง้ไดรั้บการยกย่องเปน็นกับญุผูคุ้ม้ครองเดก็ๆ จะ

มาจากตำานานเรือ่งชว่ยพาเดก็กลบับา้นหรอืเปลา่

ไม่มีอะไรบอกล่าวไว้

และเพ่ือเปน็การเฉลมิฉลองและระลกึถึงนกับญุ

ผู้ปกป้องเด็กๆ ในวันท่ี 6 ธันวาคม หรือ ค่ำาก่อน

วันที่ 6 ก็จะมีการนำาของขวัญมาให้เด็กๆ ซึ่งเป็น

ประเพณีที่เริ่มกันมาตั้งแต่ยุคกลาง ทำาไมถึงใช้วัน

ที่ 6 ธันวาคม นั้นก็เพราะว่าวันนี้เป็นวันที่นักบุญ

นิโคเลาส์สิ้นชีวิต คริสต์ศาสนิกชนนิกายคาทอลิค

ทั้งหลายถือว่าเป็นวันนักบุญนิโคเลาส์เพ่ือระลึก

ถึงท่าน ใครท่ีพ่อแม่ต้ังชื่ออยู่ในข่ายนิโคเลาส์ ก็

จะถือว่าเป็นวันชื่อของตนเอง (Namenstag) คน

ท่ีนับถือคาทอลิคก็จะฉลองวันชื่อของตน ในบาง

ท้องที่ เช่น ในเขต Eifel ของ Rheinland เป็นต้น 

เจา้ Namenstag น้ีสำาคัญกว่าวันเกิดเสยีอกี เพราะ

เขาจะไมฉ่ลองวันเกิดแตจ่ะฉลองวันชือ่กันน่ีแหละ 

ประเพณีการให้ของขวัญเด็กๆ ในวันที่ 6 ธันวาคม 

จงึเปน็ประเพณีการใหข้องขวัญ (Bescherung) ใน

ชว่งปลายปมีาแตดั่ง้เดมิ แตท่ี่กลายมาเปน็วันท่ี 24 

หรือ 25 ธันวาคม มักก็มีเหตุของมัน

หลายๆ คนคงรู้จัก หรือเคยได้ยินชื่อ มาร์ติน 

ลูเธอร์ Martin Luther นักปฏิรูปศาสนา ผู้ก่อตั้ง

นิกายโปแตสแตน หรือ เอวังเกลิช (Evangelium) 

ของเยอรมัน ห้ามสับสนกับนักบุญมาร์ติน (Sankt 

Martin) คนซึง่มลีกูนา่จะเคยพาลกูถอืตะเกยีงเดนิ

ไปร้องเพลงนักบุญมาร์ตินตามบ้านเพ่ือขอขนม

ในคืนวันนักบุญมาร์ติน วันที่ 11 พฤศจิกายนนะ

คะ เพราะเป็นคนละคนกัน และที่สำาคัญ ในนิกาย

เอวงัเกลชิ เขาปฏิเสธนักบญุ เขาไมม่นีกับญุ และก็

เพราะว่านิกายโปแตสแตน (อันนี้เรียกตามภาษา

ไทย ซึง่ทีจ่รงิก็อนัเดยีวกันแหละ) ปฏเิสธไมย่อมรบั

นักบุญ จึงปฏิเสธ Sankt Nikolaus ของคาทอลิ

คด้วย พอปฏิเสธแล้ววันที่ 6 พฤศจิกายน ก็ไม่ใช่

วันสำาคัญ แต่ปัญหาอยู่ที่เด็กๆ เพราะวันนักบุญนิ

โคเลาสเ์ปน็วันทีจ่ะใหข้องขวัญเดก็ โปแตสแตนเขา

ก็รกัเดก็และเห็นว่า วันนกับุญยกเลิกได ้แตก่ารให้

ของขวัญโดยเฉพาะแก่เด็กๆ ยังต้องคงอยู่ กล่าว

กันว่ามีความเป็นไปได้อย่างมากว่าในศตวรรษท่ี 

16  มาร์ติน ลูเธอร์ ได้นำา Heilige Christ เข้ามา

แทนที่นิโคเลาส์ แล้วเลื่อนวันให้ของขวัญมาเป็น

วันที่ 24 (ตอนค่ำา) หรือ 25 ธันวาคม แทน แล้ว

หลายๆ ปีต่อมา Heilige Christ ก็พัฒนามาเป็น 

Christkind บวกด้วยรูปลักษณ์ของเทวดาน้อยมี

ปีกนั่นเอง และแม้นว่า นิโคเลาส์ จะถูกแทนที่ด้วย 

ลกูพระคริสต ์(Christkind ซึง่ไมม่ใีครกลา้ยืนยันว่า

เก่ียวกบัพระเยซอูย่างไรหรอืไม)่ และศาสนกิชนคา

ทอลิคก็รับเอาประเพณกีารให้ของขวญัในวันกอ่น

คริสต์มาสนี้มา

แตอ่ย่างไรก็ตามศาสนิกชนคาทอลคิก็ยังคงยึด

แนน่กับนโิคเลาส ์โดยเฉพาะในแถบตะวันตกเฉยีง

เหนือของเยอมนี เชน่เขต Eifel และ Rheinland นัน่

คือ วันที่ 6 ธันวาคม ยังคงเป็นวันนิโคเลาส์ ที่นิโค

เลาส์จะมาตอนค่ำาๆ ก่อนวันที่ 6 ธันวาคม เพื่อนำา

ขนมอร่อยๆ ก่อนคริสต์มาสมาให้เด็กๆ ค่ำาวันที่ 5 

ธันวาคม เด็กๆ มักจะนำาถุงเท้ามาแขวนไว้หน้า

ห้อง หรือที่หน้าต่าง เพื่อรอรับขนม พอตื่นมาตอน

เช้าวันที่ 6 ถุงเท้าก็จะเต็มไปด้วยขนมต่างๆ ที่พ่อ

แม่จะบอกว่านิโคเลาส์นำามาให้ (ที่จริงก็พ่อแม่นั่น

แหละไปหาขนมมาใสถุ่งเท้าให้ลกู) ซึง่ก็มกัจะเปน็

ชอ็คโกแลต็ห่อกระดาษฟรอยเปน็รปูซานตาคลอส

นั่นแหละ ตัวใหญ่ตัวเล็กแล้วแต่

มีขนมอีกอย่างหนึ่งที่เด็กๆ มักจะได้รับในวัน

นิโคเลาส์ ในช่วงต้นเดือนธันวาคม หากเราไปร้าน

ขนมอบ ร้านขนมปัง (Bäckerei) ทั้งหลายอาจจะ

เคยเหน็ ขนมอบทำาจากแป้งขนมปงั หรอื Hefeteig 

ท่ีผสมน้ำาตาลให้ออกรสหวาน รปูรา่งเหมอืนคน สงู

ประมาณ 10 นิ้ว มีลูกเกดเป็นตา และกระดุมเสื้อ 

บางทหีรอืบางพ้ืนทีก็่อาจจะคาบกล้องยาสูบสขีาว

ด้วย (ต้องคาบทำาไมก็ไมรู่เ้หมอืนกัน) เจา้ขนมน้ีมชีือ่

เรียกรวมๆ ว่า Weckmann แตเ่จา้หนุม่ขนมปงัขาว 

เรื่องดีจากปก
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(Weck เปน็ชือ่เรยีกขนมปงัขาว ในเขตไรน์ลนัด)์ น้ี

จัดเป็นขนมพิเศษของแต่ละพ้ืนท่ี จึงมีชื่อต่างกัน

ไปตามท้องที่ เช่น Stutenkerl ในเขต Westfalen 

Pumann ในเขต Ruhrgebiet และ Heferkerl ใน

เขตบาเดน็ตอนเหนอืและตอนกลาง รวมท้ังในเขต 

Pfalz และ Südhessen เป็นต้น ก็เจ้าหนุ่มขนมปัง

ขาวน่ีแหละท่ีผู้ใหญ่จะใหเ้ด็กๆ ในวันที ่6 ธันวาคม 

บางทีก็มีส้ม ผลไม้เปลือกแข็งพวก Nüsse ต่างๆ 

รวมอยู่ด้วย มอียู่ปหีน่ึงตอนท่ีลกูชายยังเดก็ ชว่งน้ัน

ยุ่งมาก ไมไ่ดเ้ตรยีมอะไรให้ลกูชายในวันนโิคเลาส ์

ที่จริงลืมไปแล้วด้วย พอตอนเช้าเปิดประตูบ้าน

ออกไปพบเจ้าหนุ่มนี่นอนย้ิมอยู่พร้อมกับส้มและ 

Waldnüsse ลูกชายตื่นเต้นมากบอกว่านิโคเลาส์

เอาขนมมาให้เพราะลูกต้องเป็นเด็กดีแน่ๆ พ่อแม่

เลยรีบผสมโรงไปเลย ลูกยังเชื่อต่อมาอีกหลายปี

ว่านิโคเลาสเ์ปน็คนเอาขนมมาให ้เพราะก็ยังคงได้

ขนมตดิตอ่กันมาเสมอ พ่อแมเ่องก็สงสยัว่าขนมมา

ได้อย่างไร ตอนหลังเราจึงรู้ว่า นิโคเลาส์ที่นำาขนม

มาใหเ้ดก็ๆ ในตกึท่ีเราอยู่น้ันไมใ่ชใ่ครก็คณุตาใจดี

ที่อยู่ชั้นบนสุดของตึกนั่นเอง 

คอยรับจดหมายของเด็กๆ ที่ต้องการเขียนความ

ปรารถนาหรือความในใจถึง Weihnachtsmann 

หรอื Christkind และสว่นมากเดก็ๆ ก็มกัจะไดร้บัคำา

ตอบทีอ่าจเป็นคำาตอบแบบมาตราฐานท่ีเขยีนไว้แล้ว 

แตส่ำาหรบัเดก็ๆ ก็เปน็ประสบการณท์ีน่่าประทับใจ

ที่ได้เขียนถึง Christkind และได้คำาตอบกลับมา  

Weihnachtspostämten มหีลายแหง่ แตล่ะแห่งก็

คงดว้ยเพราะชือ่ของเมอืง แขวงหน่ึงของเมอืง หรือ

ของหมูบ่า้นน่ีแหละทีค่อ่นข้างใกลกั้บทีอ่ยู่อาศยัของ 

Christkind เพราะมคีำาว่าสวรรค ์(Himmel) นางฟ้า

เทวดา (Engel) หรอื Nikolaus ทีใ่หค้วามรู้สึกว่านา่

จะเปน็ท่ีทำาการไปรษณีย์ท่ีสามารถจะสง่จดหมาย

ไปยัง Christkind หรือ Weihnachtsmann ได้ เช่น 

Himmelreich Himmelstadt หรือ St. Nikolaus 

เป็นต้น หรือบางท่ีก็จัดเป็นสาขาพิเศษตั้งชื่อใกล้

เคียง เพ่ือให้บริการเด็กๆ หรือผู้ใหญ่ด้วยก็ได้ไม่

ว่าอะไรกัน นอกจากนักสะสมแสตมป์เท่านั้นที่จะ

มีที่ทำาการไปรษณีย์พิเศษแยกต่างหาก ใครอยาก

รู้ก็ไปค้นหาได้ในอินเตอร์เน็ตนะคะ

เทศกาลครสิตม์าสในเยอรมนี หากไมวั่ดจากการ

ทีร่า้นรวง หรอืหา้งสรรพสนิคา้ตา่งๆ ตกแตง่รา้นดว้ย

ตน้ครสิต์มาส มซีานตาคลอส มสีต๊ิกเกอรร์ปูเทวดา

น้อยหรือซานตาคลอสขับแคร่ รวมทั้งสินค้าต่างๆ 

โดยเฉพาะขนมที่จะมีเฉพาะช่วงคริสต์มาส ซึ่งมัก

จะเริม่ตัง้แตป่ลายตลุาคมหรอืตน้พฤศจกิายนแลว้ 

เทศกาลครสิตม์าสของเยอรมนัจะเริม่จรงิๆ เมือ่ถึง

เวลา Advent ก็ประมาณปลายพฤศจิกายน หรอืต้น

ธันวาคม เริม่จากวนันโิคเลาส ์6 ธันวาคม เดก็ๆ จะ

ตืน่เตน้ว่า นกับญุนิโคเลาสจ์ะนำาอะไรมาใสใ่นถุงเทา้

ทีต่วัเองไปแขวนไว้ อกีสิง่หน่ึงทีบ่า้นท่ีมลีกูเลก็ๆ จะ

ขาดไม่ได้ก็คือ ปฏิทินอัดเว็นท์ Adventkalender 

มีหลากหลายรูปแบบ ที่ขายกันอยู่ก็มักเป็นกล่อง

รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีหน้าต่าง 24 บาน มีเลข 1-24 

กำากับให้เด็กเปิดดูทุกวันจนถึงวันก่อนคริสต์มาส 

หรือ Heiliger Abend 24 ธันวาคม บางบ้านก็ทำา

เจา้ปฏทิินน้ีกันเอง และในค่ำาวันท่ี 24 ธันวาคมก็จะ

มกีารให้ของขวญัแก่เดก็ๆ และทุกๆ คนในครอบครวั 

การแจกของขวญัหากวา่มเีดก็ๆ อยู่ดว้ยก็จะตอ้งมี

กรรมพิธีกันหน่อย จะเรียกว่า Ritual ก็ได้ ก็ไม่ได้

มอีะไรบญัญัตไิวแ้น่นอนว่าตอ้งเปน็อย่างไร แตล่ะ

ครอบครัวก็คงมีพิธีกรรมของตนเอง

ครอบครวัของผูเ้ขยีนจะไปฉลองครสิตม์าสกัน

ที่บ้านปู่ย่าของลูก ตอนที่ลูกยังเล็ก ย่าจะเอาของ

ขวัญไปวางเรยีงรายในหอ้งนัง่เลน่ ทีจ่ะปดิไว้ไมใ่ห้

ใครเขา้ไป ประมาณ 19 น. หรอืก่อนอาหารเย็น ย่า

ก็จะบอกหลานว่า ไปดูกันซิว่า Christkind มาหรือ

ยังแล้วเอาอะไรมาให้ ย่าจะเปิดประตูห้องที่มืด

สนิท พอหลานเข้าไปก็จะเปิดไฟ ใต้ต้นคริสต์มาส

ต้นใหญ่จะมีของขวัญเรียงราย คนที่ได้ของขวัญ

มากที่สุดจะเป็นใครไปได้นอกจากหลานสุดที่รัก 

แล้วทุกคนก็จะแกะกล่องของขวัญของตนเอง ใน

หลายปีก่อนที่คุณทวดของหลานยังอยู่ เราจะมี 

Bescherung การแจก ของขวัญสองครัง้ คอืคนืวัน

ที่ 24 ที่บ้านย่า เช้าวันที่ 25 ก็จะไปบ้านทวดของ

ลูก ไปกันทั้งหมดปู่ย่า ลูกของทวด หลานของทวด 

รวมทั้งเหลน พอมากันครบทวดก็จะชวนเข้าไปใน

ห้องพิเศษที่ปกติจะไม่ค่อยได้ใช้ ทวดบอกว่าเมื่อ

คืน Christkind มาแล้วเอาของขวัญมาให้ ให้ทุก

คนหาของตนเอง แต่ก่อนอื่น ทวดจะนำาร้องเพลง

คริสต์มาส เช่นStille Nacht, Heilige Nacht  คน

ที่ร้องตามก็มักจะเป็นปู่กับย่า และแน่นอนเราก็มี

ของขวัญให้ทวดด้วย 

ประเพณีอีกอย่างในช่วงเทศกาลคริสต์มาสก็

คอืการอบขนม Weihnachtsplätzchen ก็คลา้ยกับ

คกุก้ี แตม่มีากมายหลายอย่าง เชน่ แปง้ Mürbeteig 

นวดเป็นแผ่นบางๆ แล้วใช้พิมพ์รูปต่างๆ กด หรือ 

อาจเปน็แปง้อย่างอืน่ปัน้แลว้ใชม้ดีตดั หรอืเปน็แปง้

ที่เหลวหน่อยใช้ใส่ที่บีบครีมบีบออกมาเป็นรูปร่าง

ตามใจชอบ เรียกวา่ Spritzgebäck หรอืบางทีก็ใส่

สว่นผสมพิเศษประเภทเครือ่งเทศ หรอืมะพรา้ว อย่าง 

Anisplätzchen, Zimtsterne, Kokosmakronen 

เป็นต้น นอกจากนี้ยังมี Springerle, Spekulatius 

ซึง่มกีรรมวิธีในการทำายุ่งยากพอควร นอกจากน้ีท่ีจัด

อยู่ในขนมครสิตม์าสก็คอื Lebkuchen Christstollen 

และ Baumkuchen ท่ีกรรมวธีิก็ยุ่งยากไมแ่พ้กัน ถ้า

หาซือ้กร็าคาไมเ่บาแตก็่เห็นใจนะคะ เพราะของเขา

อร่อยจริงๆ และปีหนึ่งมีให้กินเพียงช่วงคริสต์มาส

เทา่น้ัน ถือเปน็เรือ่งดอียา่งหนึง่ของเยอรมน ีท่ีแตล่ะ

เทศกาล แต่ละฤดูก็จะมีของอร่อยๆ เฉพาะในช่วง

เวลานัน้ๆ เมือ่หมดเทศกาลก็หมด อยากกินตอ้งรอ

ไปอีกปีหน่ึง แต่ของอร่อยๆ ก็คุ้มกับการรอแหละ 

พอใกล้ถึงเวลาคนท่ีชอบขนม อย่างผู้เขียนที่ชอบ 

Baumkuchen พอใกล้พฤศจิกายนก็จะคอยไปดู

ที่ร้านโปรดว่าอบขนมอร่อยหรือยัง พอได้กินก็มี

ความสุขไปอีกอย่าง

เรื่องดีจากปก

ในภาพยนตเ์ก่ียวกับซานตาคลอส หรอืมเีน้ือหา

อยู่ในช่วงคริสต์มาส มักจะมีเรื่องราวให้เห็นเสมอ

ว่าเด็กๆ สามารถขอของขวัญที่ตนเองอยากได้ต่อ

ซานตาคลอส ในอเมรกิาตามหา้งสรรพสนิคา้ จะมี

ซานตาคลอสมาน่ังรับฟังความปราถนาของเด็กๆ 

ในเยอรมนี รวมท้ังหลายประเทศในยุโรปทีใ่ชภ้าษา

เยอรมันและแสกนดิเนเวีย เด็กๆ ก็สามารถบอก

ความต้องการของตนต่อ Weihnachtsmann ด้วย

การเขยีนจดหมายสง่ไปถึง Weihnachtsmann ใน

ช่วง Advent คือ 4 สัปดาห์ก่อนวันคริสต์มาส คือ 

ก่อนวันที่ 24 ธันวาคมนั่นเอง ที่ทำาการไปรษณีย์ที่

เป็นที่เด็กๆ สามารถส่งจดหมายไปหา Christkind 

ที่เป็นที่รู้จักกันทั่วโลกก็คือ Weihnachtspostamt 

Christkindl ใน Oberösterreich

ในเยอรมนี ตั้งแต่ต้นเดือนธันวาคม หลายๆ 

เมอืงจะจดับรกิารพิเศษทางไปรษณีย์ เปดิท่ีทำาการ

ไปรษณีย์ครสิตม์าสท่ีเรยีกกันว่า Weihnachtspostamt  
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แถมท้ายด้วย Weihnachtspostämten และที่อยู่ที่เด็กๆ สามารถส่งจดหมายไปถึงได้ในเยอรมนีได้แก่

Weihnachtspostamt /-filiale Bundesland Adresse

Engelskirchen Nordrhein-Westfalen
An das Christkind

51777 Engelskirchen

Himmelsberg Thüringen
An den Weihnachtsmann

99706 Himmelsberg

Himmelpfort Brandenburg

An den Weihnachtsmann

Weihnachtspostfiliale

16798 Himmelpfort

Himmelpforten Niedersachsen
An den Weihnachtsmann

21709 Himmelpforten

Himmelstadt Bayern
An das Christkind

97267 Himmelstadt

Himmelsthür Niedersachsen
An den Weihnachtsmann

Himmelsthür, 31137 Hildesheim

Himmelreich Niedersachsen
An den Weihnachtsmann in Himmelreich

31535 Neustadt am Rübenberge

Nikolausdorf Niedersachsen
An den Weihnachtsmann in Nikolausdorf

49681 Garrel

St. Nikolaus Saarland
An den Nikolaus

66351 St. Nikolaus

ข้อมูลจาก http://www.weihnachtsideen24.de/weihnachtspostamt.html

ข้อมูลที่เขียนมาจาก wikipidia.de

แหล่งรูปภาพ รูปแสตมป์: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/96/Himmelpfort-2004.jpg

รูป stutenmann: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Grittib%C3%A4nz.jpg

แล้วเยอรมนีมีซานตาคลอสกับเขาหรือเปล่า 

จากที่เล่ามาทั้งหมดก็คงพอจะสรุปเป็นคำาตอบได้

ว่า ซานตาคลอส นั้นคงไม่มี เพราะนั่นเป็นอิทธิพล

จากอเมริกา ซึ่งต้นกำาเนิดก็คือ จารีตท่ีผู้อพยพ

จากยุโรปนำาไปด้วยเมื่อไปตั้งรกราก และจารีตดัง

กล่าวก็ดเูหมอืนจะมาจากตำานานอิงครสิต์ศาสนา

ทีส่บืทอดกันมาหลายชัว่คน แมน้ว่าNikolaus von 

Myra จะมีจริง แต่ตำานานต่างๆ ที่มีอภินิหารก็คือ

ตำานานทีไ่มอ่าจตรวจสอบได้ว่าเปน็จรงิเพียงใด แต่

สิง่หนึง่ท่ีไมว่่าจะเปน็ St. Nikolaus Christkind หรือ 

Weihnachtsmann นำามาก็คือ ของขวัญแก่เด็กๆ 

ทั้งสามคนมาพร้อมกับของขวัญให้เด็ก ทั้งๆ ที่คน

ที่จัดเตรียมหาของขวัญนั้นไม่ใช่ทั้ง St. Nikolaus 

Christkind และ Weihnachtsmann แต่อาจเป็น

พ่อแม ่ผูใ้หญ่ หรอืองคก์ร หรอือืน่ๆ ท่ีสำาคญัคอื การ

ใหข้องขวัญ และแทนทีจ่ะบอกตรงๆ ว่ามาจากพ่อ

แม ่ก็อาจจะไมข่ลงั ไมม่คีวามหมายตอ่ทางศาสนา

เทา่ไร จงึตอ้งใชส้ญัลกัษณท์ีอ่งิอยู่กับศาสนา ดงัน้ัน 

St. Nikolaus Christkind หรือ Weihnachtsmann 

ก็ไมใ่ชอ่ะไร คอื บคุคลทีเ่ปน็สญัลกัษณ์ของการให้

ของขวัญในเทศกาลคริสต์มาส นั่นเอง 
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ระหว่าง วันท่ี 13-19 กรกฎาคม 2013 ดฉินัไดร้บั

เชญิจาก สถานเอกอคัรราชทูตไทย ณ กรงุเบอรล์นิ

ร่วมคณะศึกษาดูงาน โครงการพัฒนาอันเนื่องมา

จากพระราชดำาริ นำาทีมโดยเอกอัครราชทูตนงนุช 

เพ็ชรรตัน ์ผูร้ว่มคณะเปน็กงสลุกิตตมิศกัดิป์ระจำาเมอืง 

München Stuttgart และ Hamburg (สว่นนีร้องกง

สุลฯมาแทน) สื่อมวลชนเยอรมัน (จาก Business 

and Diplomacy วารสาร Deutsch Thailändische 

Gesellschaft และนักข่าวอิสระหนึ่งท่าน) และ

สือ่มวลชนไทย (บก.หนังสอืพิมพ์ไทยตา่งแดน และ

บก.นติยสารด ีกด็ฉินัน่ันเอง) แถมดว้ยผูแ้ทนราษฎร

หัวหน้าพรรค FDP ของ Schleswig-Holstein ซึ่ง

อยู่ในกลุ่ม Freund von Thailand และผู้อำานวย

การ Deutsche Gesellschaft für Internationale 

Zusammenarbeit ประจำาประเทศไทย 

ก่อนการเดนิทาง วรมล สนิสวุรรณ เลขานกุารเอก 

ซึ่งทำาหน้าที่ประสานงาน (รวมทั้งดูแลคณะตลอด

การดูงาน) ได้ส่งกำาหนดการและข้อมูลเก่ียวกับ

โครงการต่างๆ ที่เราจะไปเยี่ยมชมมาให้ ดิฉันอ่าน

กำาหนดการท่ีส่งมาให้เห็นชื่อโครงการและสถาน

ที่ต่างๆ ที่จะไปเยี่ยมชม บางที่ก็รู้จัก บางที่ก็ยังไม่

เคยไดยิ้น และด้วยไมม่เีวลาท่ีจะศกึษาขอ้มลูตา่งๆ 

ก่อนเดนิทาง ความรูส้กึตอนเริม่ตน้เดนิทางจงึคละ

ก้ำาก่ึงกันระหวา่ง เฉยๆ และแคอ่ยากรูอ้ยากเหน็ แต่

เมือ่ได้เดนิทางไปจรงิ ๆ  และไดเ้ขา้เย่ียมชมสถานท่ี

ตา่ง ๆ  ดฉินัรูส้กึเสยีดายทีช่ว่งเวลาในการเยีย่มชม

โครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (1) -พัทยา เรือนแก้ว

นั้นน้อย เพราะทุกโครงการน่าสนใจและมีหลาย

สิ่งหลายอย่างให้ศึกษาเรียนรู้ ก็ต้องขอขอบคุณ

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเบอร์ลิน ที่ได้ให้

โอกาสไปเรียนรู้ในครั้งนี้ รวมทั้งขอบคุณน้องมลที่

ดูแลพวกเราเป็นอย่างดี

โครงการต่างๆ ท่ีไปเย่ียมชมน่าสนใจอย่างไร 

ผู้อ่านคงต้องติดตามอ่านกันละนะคะ

ผู้ร่วมคณะแต่ละคนเดินทางจากเยอรมนีและ

เดนมารก์ (บก.ไทยตา่งแดน พำานักอยู่ในเดนมารก์) 

ในชว่งเวลาต่างๆ กัน สว่นใหญ่เดินทางจากเยอรมนี

มาถึงในตอนบ่ายวันที่ 14 กรกฎาคม ทุกคนจึงมา

รวมกันที่โรงแรม Central World ที่ราชประสงค์ 

กรุงเทพฯ ในตอนบ่ายของวันนั้น การเดินทางเริ่ม

จรงิๆ ในเชา้วนัที ่15 กรกฎาคม วันนีต้ามกำาหนดคอื

การดูงานในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา และสระแก้ว 

โดยในชว่งเชา้จะแบง่เปน็สองกลุม่ กลุม่ทีห่น่ึงเดิน

ทางไปเย่ียมชมโรงเรยีนกาสรกสวิิทย์ จงัหวดัสระแก้ว 

อกีกลุม่หนึง่จะเดนิทางไปเย่ียมชมโรงเรยีนตำารวจ

ตระเวนชายแดนบ้านนายาว จังหวัดฉะเชิงเทรา

ตอนท่ีเหน็กำาหนดการดฉินัสนใจทีจ่ะไปโรงเรยีน

กาสรกสวิทิย์ เพราะเคยรูม้าว่านกัเรยีนในโรงเรยีน

นี้ไม่ใช่เด็ก แต่เป็นคุณกาสรหรือควาย ที่จะมา

ฝึกการทำานา ท้ังน้ีเพราะในปัจจุบันควายบ้านเรา

ถูกรถแทรก็เตอรข์นาดเลก็แย่งหนา้ทีส่ำาคญัในการ

ไถนาไปเรียบร้อยแล้ว ทำาให้ควายไถนาไม่เป็นอีก

ต่อไป สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ บรมราชกุมาร ี

จงึทรงก่อตัง้โรงเรยีนน้ีข้ึนเพ่ือฝกึคณุควายทัง้หลาย 

เออหนอใครจะรู้ว่า ควาย ก็ตกงานได้เหมือนกัน

แต่คณะท่ีจะไปโรงเรียนนี้เป็นคณะของกงสุล

กิตติมศักดิ์ และท่านผู้แทนราษฎร ดิฉันและคณะ

สือ่มวลชนจะไปเย่ียมโรงเรยีนตำารวจตระเวนชายแดน

บา้นนายาว ไปดโูครงการอาหารกลางวนั ฟังชือ่แลว้

ก็คิดว่าจะน่าสนใจเท่าไปดูคุณกาสรเรียนการทำา

นาไหมเนี่ย เอาละร่วมคณะมาแล้วไปไหนก็ไปกัน

เราออกเดนิทางดว้ยรถตูป้รบัอากาศอย่างด ีรถ

เก้าท่ีน่ังแต่เราน่ังไปแบบสบายๆ กันห้าคน เวลา

ที่ออกเดินทางนั้นคือ 8.30 น. ราชประสงค์ สยาม 

พระรามที่ 1 ตอนช่วงเวลาเร่งด่วน จะเป็นอย่างไร 

แตไ่มเ่ชือ่ก็ตอ้งเชือ่ รถเราแลน่ตรงจากหน้าโรงแรม

มาออกถนนพระรามที่ 1 ตรงข้ามกับโรงพยาบาล

ตำารวจ แล้วเลี้ยวซ้ายผ่านแยกราชประสงค์เข้า

สุขุมวิทแบบฉลุย แล้วขึ้นทางด่วนที่เพลินจิต ตี

ออกมอเตอร์เวย์ ดิฉันนั่งนึกในใจ เออทำาได้ด้วย 

ที่แปลกใจและทึ่งปนกันก็คงเพราะไม่ค่อยได้เคย

นั่งรถมาแถวนี้ ในเวลาแบบนี้นั่นเอง

สองข้างทางท่ีผ่านไปมีแต่ตึกราม หมู่บ้าน

จดัสรร บา้นผูค้น ทุ่งนาทีเ่คยมเีมือ่หลายสบิปก่ีอน

ไม่รู้ไปอยู่ที่ไหน รถเราเลี้ยวออกตรงป้ายที่บอกว่า

ฉะเชิงเทรา เรานัดพบกับรถของสำานักงาน กปร. 

(สำานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงาน

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ) หากจำาไม่

ผดิ ทีป่ัม้น้ำามนัไมไ่กลจากทางลงจากไฮเวย์นัก เจา้
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หนา้ท่ีของสำานกังานฯจะเปน็ผูน้ำาทางไปโรงเรยีนฯ 

เราล่าช้าไปนิดหน่อย เมื่อไปถึงท่ีปั้มเจ้าหน้าที่รอ

เราอยู่แล้ว พร้อมถุงสีม่วงสดหลายใบ แต่ละใบ

ใส่หนังสือเล่มโตๆ หลายเล่มซึ่งเป็นเอกสารเก่ียว

กับโครงการเน่ืองจากพระราชดำาริ รถเราแล่น

ตามรถของสำานักงานฯ ออกมาจากปั้มและแล่น

ตามไปเรื่อยๆ สองข้างทางก็ยังเป็นเมือง ดิฉันจึง

นึกไม่ออกว่า ทำาไมต้องมีโรงเรียนตำารวจตระเวน

ชายแดนในจงัหวัดฉะเชงิเทราดว้ย เพราะเท่าท่ีเคย

รู้โรงเรียนลักษณะเช่นนี้ มักจะอยู่ในถิ่นทุรกันดาร

ใกล้ชายแดน หรือเขตอันตรายที่ตำารวจตระเวน

ชายแดนต้องเข้าไปช่วยรักษาการ

มานึกได้ถึงเหตท่ีุนา่จะเปน็ ก็ตอนทีร่ถแลน่เขา้

เขตอำาเภอสนามชยัเขต ทีค่วามเปน็เมอืงดูจะนอ้ยลง 

ครัง้หน่ึงดฉินัเคยมาคา้งท่ีหมูบ้่านแห่งหนึง่ในอำาเภอ

นี้ ด้วยว่าติดตามเพื่อนที่เป็นนักพัฒนาชนบทมาดู

โครงการของเพ่ือน จำาไดว่้าสนามชยัเขตเคยเปน็ดนิ

แดนหนึ่งที่มีสีชมพูเรื่อๆ (ดินแดนที่มีผู้คนที่อาจมี

แนวคิดทางการเมืองท่ีอาจแตกต่างจากรัฐบาล

สมยันัน้) และอยู่ใกลพ้รมแดนประเทศกัมพูชา นึก

ในใจว่าด้วยเหตุน้ีหรือเปล่า จึงมีโรงเรียนตำารวจ

ตระเวนชายแดน

รถเราเลี้ยววกไปวกมาตามรถของเจ้าหน้าท่ี

สำานักงานฯ สองข้างทางดูมีความเป็นชนบทมาก

ขึ้น ถนนลาดยางหายไปบางช่วง และไม่กว้าง

ขวางอย่างทีผ่า่นมา เราถึงโรงเรยีนตำารวจตระเวณ

ชายแดนบ้านนายาว เมื่อเวลา 11 น.กว่าๆ ช้ากว่า

กำาหนดพอควร คณะนายตำารวจท่ีเป็นครู พร้อม

ทั้งนายตำารวจชั้นผู้ใหญ่ของภาคและจังหวัดมา

ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น แล้วพาพวกเราไปยัง

ห้องรับรองเพื่อฟังการบรรยายสรุปเก่ียวกับโรง

เรียนฯและโครงการตามพระราชดำาริ 

ชมุชนบ้านนายาว จดัตัง้ครัง้แรกเมือ่ประมาณ 

พ.ศ. 2525 โดยประชาชนทีอ่พยพมาจากภาคตะวนั

ออกเฉียงเหนือ (รวมท้ังจากประเทศเพ่ือนบ้าน) 

เพ่ือหาพ้ืนที่ทำากินโดยอาศัยเขตพ้ืนที่ป่าสงวน

แห่งชาติ ที่เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ เมื่อมาอยู่แล้ว

ได้ชักชวนญาติพี่น้องและเพื่อนบ้านในภาคตะวัน

ออกเฉียงเหนือให้ย้ายถ่ินฐานตามมา เกิดเปน็ชมุชน

บา้นนายาวขึน้มา  ชมุชนบ้านนายาวระยะเริม่แรก

มีความแตกต่างทางด้านความคิด ตำารวจตระเวน

ชายแดน (ตชด.) คอืหนว่ยงานราชการหนว่ยแรกที่

เข้ามาปฏิบัติงานในชุมชนบ้านนายาวด้วยเหตุผล 

ด้านความมั่นคง และได้จัดตั้ง โรงเรียนตำารวจ

ตระเวนชายแดนขึน้เพ่ือใหก้ารศกึษากับเดก็ทีอ่ยู่ใน

ชมุชน ตอ่มาสมเดจ็พระศรนีครนิทรา บรมราชชนน ี

ไดพ้ระราชทานทรพัย์สว่นพระองคก่์อสรา้งอาคาร

เรยีน โรงเรยีนไดเ้ข้าอยู่ในโครงการพัฒนาเดก็และ

เยาวชนในถ่ินทุรกันดาร ตามพระราชดำาริสมเด็จ

พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ี(ตัง้แต่

ปีไหน ไม่ได้ระบุไว้) และสมเด็จพระเทพรัตนราช

สุดาฯ ได้พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์สร้าง

อาคารเรียนเพ่ิมเติม และรับเอาหมู่บ้านนายาว

เป็นหมู่บ้านโครงการตามพระราชดำาริ รวมทั้งทรง

เสด็จติดตามผลการดำาเนินงานโครงการในชุมชน

บ้านนายาวบ่อยครั้ง

ฟังบรรยายสรุปเสร็จ รวมท้ังมาอ่านเพ่ิม

เติมเมื่อกลับมาที่พัก ก็เลยเข้าใจว่าทำาไมจึงต้อง

มีโรงเรียนตชด.ในพ้ืนท่ีอ.สนามชัยเขต จากนั้น

คุณครูใหญ่ ร.ต.ท.ยุวฤทธิ์ หลาทอง ก็นำาพวกเรา

ไปชมโครงการตา่งๆ ในโรงเรยีน เน่ืองจากเปน็ชว่ง

พักกลางวันพอดี เราจึงไปดูโครงการอาหารกลาง

วันกันก่อน เห็นเด็กนักเรียนชั้นประถมยืนเข้าแถว

เรียงรายเพ่ือเดินเข้าโรงอาหาร ไปหยิบถาดหลุม

เพ่ือมารับอาหารทั้งคาวและหวาน การแจกจ่าย

อาหารนักเรียนจะแบ่งเวรกันมาทำาหน้าที่ แต่จะมี

แมค่รวัมาทำาอาหารให ้คณุครจูะเขา้มาดแูลความ

เรียบร้อย พอรับ ประทานเสร็จเด็กๆ ก็จะนำาถาด

ไปให้เพื่อนนักเรียนที่เป็นเวรล้างจานล้างและเก็บ 

จากนั้นก็ไปแปรงฟันเพ่ือสุขภาพฟันท่ีดี พวกเรา

เดินจากมา ทิ้งเด็กๆ ในโรงอาหารให้เพลิดเพลิน

กับอาหารอร่อยเพ่ือไปดูแหล่งของวัสดุที่นำามา

ประกอบอาหารกลางวัน

หนึง่ในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิน่

ทรุกนัดารตามพระราชดำารคิอืโครงการเกษตรเพือ่

อาหารกลางวัน ซึ่งมีแนวคิดให้ครูนักเรียนและ

ผู้ปกครองร่วมกันทำาการเกษตรในโรงเรียนแล้ว

นำาผลผลิตท่ีได้มาประกอบเป็นอาหารกลางวัน 

และทำาให้นักเรียนได้รับท้ังความรู้และทักษะด้าน

การเกษตรแผนใหม่ คุณครูจึงพาพวกเราไปชม

แปลงผัก ศาลาเพาะเห็ด มุมหารือเรียนรู้ร่วมกัน

ระหว่างครูกับนักเรียนเก่ียวกับการปลูกพืชและ

ผลผลิต มีนักเรียนและครูมาคอยอธิบาย รวมท้ัง

ลงมือลงไม้ในแปลงผักกลางแดดเปรี้ยง เราถาม

คณุครวูา่เดก็ๆ ทำางานกนักลางแดดทุกวันเลยหรอื 

คณุครบูอกวา่เฉพาะวันน้ีเพราะอยากใหพ้วกเราเห็น 

แตป่กตแิลว้เดก็ๆ จะมาดแูลแปลงผกัของตนตอน

เช้าและเย็นที่แดดไม่จัดมากนัก เราก็เลยอุ่นใจว่า

เด็กๆ ไม่ต้องตากแดดทุกวัน

แปลงผกัทีเ่ราเห็นเปน็แหลง่อาหารประเภทผกั 

แตอ่าหารจำาเปน็ตอ้งมโีปรตนีประกอบดว้ย ภายใน

บรเิวณโรงเรยีนจงึมบีอ่เลีย้งปลา เลีย้งกบ รวมท้ังโรง

เลีย้งไก่เพ่ือเอาไข่ หรอืบางทก็ีกินเนือ้ด้วย โรงเลีย้งไก่

ทำาให้พวกเราที่มาจากเยอรมนีตกใจเล็กๆ เพราะ

เป็นรูปแบบของซีพี ท่ีเลี้ยงไก่แบบใส่กรงอย่างท่ี

เรียกกันว่าในเยอรมนีว่า Hühner-Kazett ซึ่งคน

ส่วนหนึ่ง (รวมตัวดิฉันเองด้วย) ไม่แฮปปี้เท่าไรนัก 

ที่มาที่ไปก็เพราะว่าตอนที่เริ่มต้นซีพีเข้ามาจัดการ

ให้ แต่ในปัจจุบันโรงเรียนมาดูแลเอง

ผกัและสตัว์เลีย้งทัง้หลายมนัีกเรยีนแต่ละกลุม่

เปน็ผูด้แูลและเก็บผลผลติ เมือ่ไดผ้ลผลติมาเดก็ๆ 

จะนำามาขายให้แก่สหกรณ์ ซึ่งก็นักเรียนนั่นแหละ

เปน็กรรมการบรหิาร และเปน็สมาชกิ สิน้ปกีม็กีาร

แบ่งปันผล นอกจากนี้ยังมีกลุ่มออมทรัพย์ ที่เด็กๆ 

สามารถนำาเงินมาฝากไว้ หรอืแมแ้ตกู้่ยมื คณุครบูอก

ว่าสว่นใหญ่เด็กๆ จะไมถ่อนแตจ่ะเก็บไว้จนกว่าจะ

จบการศกึษาจงึจะถอนเงนิออกไป ในบรเิวณเดียว

กับที่เปน็สหกรณ์รับซื้อผลิตผลการเกษตร เรากจ็ะ

เห็นร้านค้าของสหกรณ์ขายขนมและเครื่องเขียน

แก่เด็กๆ นี่ก็เป็นอีกโครงการหน่ึงในพระราชดำาริ 

คือ โครงการส่งเสริมสหกรณ์

ท่ีจริงโครงการตามพระราชดำาริยังมีอีก อัน

ไดแ้ก่โครงการสง่เสรมิคณุภาพการศึกษา โครงการ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน โครงการส่ง

เสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก 

ด้วยเวลาที่กระชั้น เราก็ดูกันแบ่งชะโงกเข้าไปดู

หอ้งสมดุ หรอื ฟังคณุครทูีด่แูลเรือ่งอนามยัแมแ่ละ

เด็กรายงานแบบด่วนๆ แล้วก็ได้แวะมาดูผลงาน

ของกลุ่มแม่บ้านบ้านนายาว ที่รวมตัวกันดำาเนิน

โครงการในพระราชดำาร ิเชน่ ทอผา้ ผลติภณัฑ์จาก

สมนุไพร ทอเสือ่ รวมทัง้แปรรปูผลติภณัฑ ์แบบวา่

สี่กลุ่มภายในเวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมง

หลังจากรับของฝากจากลุ่มแม่บ้าน ถ่ายรูป

ร่วมกัน พวกเราก็มารับประทานอาหารกลางวัน

ที่ทางคณะคุณครูจัดไว้รับรองอย่างมากมาย ได้

ลิ้มรสกล้วยบวชชีจากกล้วยในแปลงของโรงเรียน 

ซึง่ตอ้งบอกว่าอรอ่ยมาก เราร่ำาลาคณะนายตำารวจ

ชั้นผู้ใหญ่ที่ให้การต้อนรับ และคณะคุณครูท่ีให้

ข้อมลูและตอ้นรบัเราอย่างด ีรวมท้ังนอ้งๆ นักเรยีน 

และกลุม่แมบ่า้น หลงัจากถา่ยรปูหมูร่ว่มกนักลาง

แสงแดด ขึ้นรถมุ่งสู่อ.พนมสารคาร เพื่อเยี่ยมชม

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน

ดูข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับโครงการพัฒนาเด็กและ

เยาวชนในถ่ินทุรกันดาร ตามพระราชดําริสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ที่

http://kanchanapisek.or.th/kp14/30years/

child_project.html

เกีย่วกับโรงเรยีนตํารวจตระเวนชายแดนบา้นนายาว

http://nayaoschool.blogspot.de/

http://www.bpp.go.th/bppmain_school/index.

php?option=com_content&view=article&id=3

12&Itemid=61
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กฎหมายลิขสิทธิ์ (Urheberrechtsgesetz- UrhG)
-อัญชัญ เฮียร์ลิ่ง

กฎหมายดีๆ

บอ่ยครัง้ทีเ่รามกัไดยิ้นการพูดทีเลน่ทีจรงิ ว่า “สงวนลขิสทิธ์ิ 

(คำากริยา) นะเนี่ย” และมักได้ยินคำาว่า “ลิขสิทธิ์ (copyright 

คำานาม)” ซึ่งกฎหมายได้กำาหนดให้งานสร้างสรรค์ชิ้นหนึ่ง

ได้รับความคุ้มครอง และลิขสิทธ์ิจะเกิดขึ้นทันทีนับตั้งแต่ผู้

สรา้งสรรค์ไดส้รา้งสรรคผ์ลงาน โดยทีอ่าจยังไมไ่ดจ้ดทะเบยีน 

หรือต้องจดทะเบียนด้วยซ้ำาไป ดังนั้น เจ้าของลิขสิทธิ์จึงควร

ท่ีจะปกป้องคุ้มครองสิทธิของตน โดยการเก็บรวมรวมหลัก

ฐานต่างๆ ที่ได้สร้างสรรค์ผลงานนั้นขึ้นมา เพื่อประโยชน์ใน

การพิสจูนส์ทิธิหรอืความเปน็เจา้ของในโอกาสตอ่ไป เจา้ของ

ลิขสิทธ์ิแต่เพียงผู้เดียวที่จะกระทำาการใดๆ ต่องานที่ตนเป็น

เจา้ของลขิสทิธ์ิ  ผูใ้ดจะนำางานชิน้น้ันไปผลติซ้ำาหรอืดดัแปลง

และนำาไปเผยแพร่ต่อสาธารณชนไม่ว่าจะรูปแบบใดไม่ได้

ทั้งนั้น จนกว่าจะได้รับความยินยอมจากเจ้าของลิขสิทธิ์  ดัง

นัน้ การสรา้งสรรคง์านทีม่ลีขิสทิธ์ิจะไดร้บัความคุม้ครองจาก

กฎหมายลขิสทิธ์ิ  ผูเ้ขยีนได้รวบรวมขอ้มลูเก่ียวกับงานลขิสทิธ์ิ

ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายลิขสิทธ์ิของเยอรมัน โดยสรุปความ

สำาคัญของกฎหมายลิขสิทธิ์ทั่วไปดังต่อไปนี้

งานที่เกิดจากการสร้างสรรค์แบ่งได้เป็นสองประเภท คือ

งานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัความคุน้ครอง และงานของส่วนราชการ 

ซึ่งกฎหมายลิขสิทธิ์จะไม่ให้ความคุ้มครอง 

งานที่ได้รับความคุ้มครอง

1) งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการคุ้มครอง ได้แก่

1.1 งานวรรณกรรม (Sprachwerke) หมายถึง งาน

นิพนธ์ทุกชนิด เชน่  หนังสอื จลุสาร สิง่เขียน สิง่พิมพ์ 

ปาฐกถา เทศนา คำาปราศรัย สุนทรพจน์  และ

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

1.2 งานดนตรกีรรม ( Werke der Musik) หมายถึง งานท่ี

เก่ียวกับบทเพลงท่ีแตง่ขึน้เพ่ือการบรรเลงและขบัร้อง 

ซึง่รวมถึงเน้ือเพลงและทำานองเพลง  โน๊ตเพลง และ

แผนภูมเิพลงทีไ่ดแ้ยกเสยีงและเรยีบเรยีงประสาน  

1.3 งานนาฏกรรม (pantomimische Werke)หมายถึง 

งานทีเ่ก่ียวกับการรำา การเตน้ การทำาทา่ทางหรอืการ

แสดงที่ประกอบขึ้นเป็นเรื่องราว 

1.4 งานศิลปกรรม (Werke der bildenden Künste) 

หมายถึง งานจิตรกรรม งานประติมากรรม งาน

สถาปัตยกรรม งานศิลปประยุกต์ และงานภาพ

พิมพ์ซึ่งรวมถึงตัวแม่พิมพ์ด้วย

1.5 งานภาพถ่าย (Lichtbildwerke) หมายถึง งาน

สรา้งสรรคภ์าพทีเ่กิดจากเครือ่งมอืบนัทึกภาพ โดย

ใชแ้สงผา่นเลนซ ์เชน่ รปูภาพจากกลอ้งถ่ายรปู  และ

การถ่ายรูปด้วยกล้องโพลาลอยด์ เป็นต้น

1.6 งานภาพยนต์ (Filmwerke) และงานทุกประเภท

ท่ีบันทึกภาพ เพ่ือนำาออกฉายต่อเน่ืองได้อย่าง

ภาพยนตร์ รวมถึงเสียงประกอบด้วย 

1.7 แบบงานท่ีนำาเสนอด้านวิชาการ หรือเทคนิค 

(Darstellungen wissenschaftlicher oder 

technischer Art) เช่น  ภาพสเก็ต  แผนงาน  การ์ด

ต่าง ๆ  แบบร่าง   ตารางต่าง ๆ และงานออกแบบ

เป็นรูปร่างที่จับต้องได้

2) งานที่อยู่ในการคุ้มครองตามกฎหมายคือ งานที่เกิดจาก

ปัญญา ความอุตสาหะ ความสามารถและทักษะส่วน

บุคคล

งานของส่วนราชการ (Amtliche Werke)

งานของส่วนราชการที่กฎหมายลิขสิทธ์ิไม่ให้ความ

คุ้มครอง ได้แก่  

1) กฎหมาย ขอ้บงัคบั ประกาศ คำาสัง่ คำาพิพากษา  รายงาน

ของทางราชการ  คำาวินิจฉัย  กฎหมายลิขสิทธิ์       ไม่

คุม้ครอง เนือ่งจากถือว่า เปน็ขอ้มลูข่าวสารทีเ่ปน็ประโยชน์

ในการรับรู้ ของสาธารณชน  

2) คำาชี้แจงทั่วไปของส่วนราชการ  เป็นข้อมูลที่ควรเปิดเผย

และสามารถนำาไปเผยแพรไ่ด ้โดยตอ้งปฏิบตัติามมาตรา 

§62 ห้ามเปลีย่นแปลง (Änderungsverbot) และมาตรา 

§63 ให้แจ้งแหล่งที่มา(Quellenangabe)

3) การนำางานของส่วนราชการในข้อที่ 1 และ 2 ไปใช้กับ

งานส่วนบุคคลสามารถกระทำาได้ แต่ไม่อนุญาตให้เพ่ิม

เติมข้อความใด ๆ ของตนเองในงานดังกล่าว  ในกรณีนี้

เจ้าของลิขสิทธ์ิจะต้องชี้แจงเงื่อนไขในการผลิตซ้ำาและ

เผยแพร่ให้แก่ผู้พิมพ์ทราบ รวมถึงแสดงสิทธิในการนำา

ไปใช้ด้วย (Nutzungsrecht)

อายุแห่งการคุ้มครองลิขสิทธิ์ (Regelschutzfrist)

กฎหมายไทยระบอุายุของการคุม้ครองลขิสทิธ์ิงานทัว่ไป

ว่า งานภาพถ่าย  โสตทัศนวัตถุ ภาพยนตร ์สิง่บนัทกึเสยีงหรอื

งานแพร่เสียงแพร่ภาพ งานศิลปประยุกต์ ให้มีลิขสิทธิ์ตลอด

อายุของผู้สร้างสรรค์ และคุ้มครองลิขสิทธ์ิน้ันต่อไปอีกเป็น

เวลา 50 ปี นับแต่ผู้สร้างสรรค์งานนั้นเสียชีวิต  รวมทั้งงานที่

มีผู้สร้างสรรค์มากกว่า 1 ราย ให้การคุ้มครองลิขสิทธิ์ตลอด

อายุผู้สร้างสรรค์ร่วมและคุ้มครองต่อไปอีก 50 ปี นับตั้งแต่

ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายเสียขีวิต ทั้งน้ี กรมทรัพย์สินทาง

ปัญญา กระทรวงพาณิชย์ไทย แนะนำาให้เจ้าของลิขสิทธ์ิ

แจ้งข้อมูลลิขสิทธ์ิให้กรมฯ ทราบเพ่ือประกอบการพิทักษ์

และคุ้มครองสิทธิของเจ้าของลิขสิทธ์ิ และเป็นแหล่งข้อมูล

สำาหรับผู้ต้องการขออนุญาตใช้ลิขสิทธ์ิให้สามารถตรวจค้น

เพื่อประโยชน์ในการติดต่อธุรกิจกับเจ้าของลิขสิทธิ์ด้วย

อายุของการคุม้ครองลขิสทิธ์ิในประเทศในเครอืขา่ยสหภาพ
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ยุโรป รวม  27 ประเทศ ประกอบด้วย ออสเตรีย  เบลเยียม  

บัลแกเรีย  ไซปรัส  สาธารณรัฐเช็ก  เดนมาร์ก  เอสโตเนีย  

ฟินแลนด์  ฝรั่งเศส  เยอรมนี  กรีซ  ฮังการี  ไอร์แลนด์  อิตาลี 

ลตัเวีย ลทัิวเนีย  ลกัเซมเบริก์  มอลตา เนเธอรแ์ลนด ์ โปแลนด ์ 

โปรตเุกส  โรมาเนยี  สโลวาเกีย  สโลวเีนีย  สเปน  สวเีดน และ

สหราชอาณาจักร  รวมถึงสวิตเซอร์แลนด์  ให้มีการคุ้มครอง

ลขิสทิธ์ิตลอดอายุของผูส้ร้างสรรค ์และคุม้ครองตอ่ไปอกีเปน็

เวลา 70 ปี นับตั้งแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่กรรม  โดยจะเริ่มนับ

ตัง้แตวั่นที ่1 มกราคมของปทีีผู่ส้รา้งสรรค์ถึงแก่กรรม  ตัวอย่าง

เช่น  เจ้าของลิขสิทธ์ิงานชิ้นหน่ึง ถึงแก่กรรม เมื่อวันท่ี 29 

มีนาคม ค.ศ.1941 จะเริ่มนับอายุการคุ้มครองลิขสิทธิ์ ตั้งแต่

วันที่ 01 มกราคม ค.ศ.1941 ถึงปีที่ 70 ในวันที่  31 ธันวาคม 

ค.ศ. 2011 และตั้งแต่วันที่ 01 มกราคม ค.ศ. 2012 จะไม่มี

การคุ้มครองลิขสิทธิ์งานชิ้นนั้นของบุคคลดังกล่าวอีกต่อไป

ในเยอรมนี  การคุ้มครองลิขสิทธ์ิงานสร้างสรรค์ให้เป็น

ไปตามกฎหมาย จะต้องกำากับว่า “สงวนลิขสิทธ์ิ” ในภาษา

เยอรมันว่า  „Alle Rechte vorbehalten“ ทุกครั้ง ส่วนภาษา

อังกฤษคือ „All rights reserved“ แม้ว่า ในปัจจุบัน กฎหมาย

ลิขสิทธ์ิในหลายประเทศไม่ได้กำาหนดให้กำากับด้วยประโยค

ดังกล่าว แต่ในประเทศเยอรมนียังต้องกำากับไว้ด้วยทุกครั้ง

เมื่ออายุของการคุ้มครองลิขสิทธ์ิสิ้นสุดลง งานน้ันก็จะ

ตกเป็นสาธารณสมบัติ  ผู้ใดประสงค์จะนำาไปใช้ประโยชน์ก็

สามารถกระทำาได้ แต่กฎหมายไม่ได้อนุญาตให้บุคคลผู้น้ัน

เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์คนใหม่

การละเมิดลิขสิทธิ์(Urheberrechtsverletzung) 

หมายถึง การนำาผลงานของผูอ้ืน่มาใช ้เผยแพร ่ดดัแปลง 

ทำาซ้ำา โดยผูเ้ปน็เจา้ของผลงานและเจา้ของลิขสิทธ์ิไมอ่นญุาต

หรอืไมไ่ดร้บัทราบ  การนำาผลงานท่ีมเีจา้ของลขิสิทธ์ิมาใชอ้าจ

ทำาได้โดยมีเงื่อนไขบางประการที่เรียกว่า สัญญาอนุญาต ซึ่ง

กำาหนดโดยเจา้ของลขิสทิธ์ิหรอืกำาหนดโดยกฎหมาย ถ้าไมท่ำา

ตามข้อกำาหนดดงักลา่วจะถือว่า ดำาเนนิการโดยละเมดิลขิสทิธ์ิ

องค์การระหว่างระหว่างประเทศที่ดูแลรับผิดชอบเรื่อง

การคุ้มครองและป้องกันการละเมิดลิขสิทธ์ิซึ่งเป็นทรัพย์สิน

ทางปัญญา คือองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (World 

Intellectual  Property Organization - WIPO) ซึ่งมีสมาชิก 

184 ประเทศ และมีสำานกังานตั้งอยู่ทีส่วติเซอรแ์ลนด ์รวมทัง้

มสีนธิสญัญาระหว่างประเทศท่ีใหค้วามคุ้มครองเรือ่งลขิสทิธ์ิ

และป้องกันการละเมิดลิขสิทธ์ิ ได้แก่ สนธิสัญญากรุงเบิร์น 

(Berne three-step test) สนธิสัญญาลิขสิทธ์ิขององค์การ

ทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO Copyright Treaty) และ

สนธิสญัญาการแสดงและสิง่บนัทึกเสยีงขององคก์ารทรพัย์สนิ

ทางปัญญาโลก (WIPO Performances and Phonograms 

Treaty) นอกจากน้ี ในหลายประเทศ ก็จะมกีรมทรพัย์สนิทาง

กฎหมายดีๆ

ปัญญาเพือ่ช่วยกำากบัดูแลงานด้านการคุม้ครองและป้องกัน

การละเมิดลิขสิทธิ์ของประเทศตนด้วย

ในประเทศเยอรนีมีสมาคม GVU(Gesellschaft zur 

Verfolgung Urheberrechstsverletzung e.V.)เป็นผู้ดูแล

ลิขสิทธ์ิ ติดตามและตรวจสอบเก่ียวกับการละเมิดลิขสิทธ์ิ

ภาพยนต์และอุตสาหกรรมซอฟแวร์การบันเทิงทุกรูปแบบ

(Film- und Unterhaltungssoftwareindustrie)  และ 

GEMA (Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und 

mechanische Vervielfältigungsrechte) เป็นสมาคมผูต้ดิตาม

และควบคุมดูแลลิขสิทธิ์ ติดตามและตรวจสอบเกี่ยวกับการ

ละเมิดลิขสิทธิ์เพลง 

ผลจากการละเ มิดลิขสิท ธ์ิ  (Fo lge  der 

Urheberrechtsverletzung)

ผูท้ีล่ะเมดิกฎหมายลขิสทิธ์ิอาจตอ้งโทษจำาคกุหรอืเสยีคา่

ปรบั  ซึง่อาจหมายรวมถึงบคุคลทัว่ไปทีด่าว์นโหลด (download) 

งานที่มีลิขสิทธิ์ไปใช้ส่วนตัวด้วย (ตามมาตรา 106 กฎหมาย

ลิขสิทธิ์เยอรมัน) 

ข้อมูลจากศูนย์ผู้บริโภค (Verbraucherzentrale 

Niedersachsen) แจ้งว่า มักจะมีผู้ละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์

โดยไม่ได้เจตนา เช่น ดูภาพยนต์ ฟังเพลงหรือดาวน์โหลด

เพลงเพ่ือจะเก็บไว้ฟังเองนั้น  แม้ว่าคุณจะได้รับอนุญาตให้

ทำาได้  แต่พึงระวังว่า คุณจะต้องไม่ดาวน์โหลดไฟล์ (file) ที่

แฝงอยู่ในข้อมูลดังกล่าวด้วย เช่น napster, emule, kazaa, 

edomkey, bittorent เป็นต้น  เพราะไฟล์เหล่าน้ีเป็นไฟล์ที่

กระจายไฟล์ท่ีดาวน์โหลดแล้วส่งต่อไปยังผู้อื่นโดยอัตโนมัติ 

(File sharing) ซึ่งถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์

นอกจากนี้ คุณไม่ได้รับอนุญาตให้นำาภาพของผู้อื่นลง

ในเฟซบุ๊ค (Facebook - FB) ของคุณ  โดยที่ไม่ได้รับอนุญาต

จากเจ้าของรูปภาพนั้นๆ  มิฉะนั้นจะ ถือว่าเป็นการละเมิด

ลิขสิทธิ์เช่นกัน  จึงขอให้ทุกคนใช้ FB  ด้วยความระมัดระวัง

และขออนญุาตเจา้ของรปูภาพทกุครัง้ก่อนนำาภาพไปลงใน FB

ทำาอย่างไรดีเม่ือได้รบัจดหมายเรยีกเก็บเงินเน่ืองจาก

การละเมิดลิขสิทธิ์

• ปรึกษาผู้รู้ด้านกฎหมาย  เพื่อขอคำาแนะนำา

• ตรวจสอบอย่างละเอยีด เพ่ือหาคำาตอบว่า การเรียกรอ้งให้

ชำาระนั้นๆ มีผลบังคับใช้ตามกฎหมายหรือไม่         เขียน

จดหมายขอคำาอธิบายข้อกล่าวหานั้นและต่อรองเพื่อขอ

ลดจำานวนเงินค่าปรับ (หากต้องจ่าย)

• ทีส่ำาคญัคอื การโตต้อบ/ต่อสูข้อ้กลา่วหาจะตอ้งอยู่ภายใน

ช่วงเวลาที่กฎหมายกำาหนดไว้  หากเพิกเฉยหรือโต้ตอบ          

ข้อกล่าวหาช้าเกินกว่าวันที่กฎหมายกำาหนด คุณจะเสีย

เปรียบในการต่อสู้ข้อกล่าวหานั้นอย่างแน่นอน
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ตัวอย่าง

สมาคมและกลุ่มคนไทยที่จัดงานไทยในเยอรมนี  มัก

จะได้ใบเรียกเก็บเงินจากเกม่า (GEMA) ซึ่งเป็นผู้ดูแลผล

ประโยชนข์องเจา้ของลขิสทิธ์ิตา่งๆ  GEMA (die Gesellschaft 

für musikalische Aufführungs- und mechanische 

Vervielfältigungsrechte) คือ สมาคมท่ีมีสมาชิกส่วนใหญ่

เป็นกลุ่มศิลปิน วงดนตรี นักร้องประสานเสียง นักดนตรี ผู้

ประพันธ์เพลง ฯ ในเยอรมน ี ทีด่แูลเร่ืองลขิสทิธ์ิดา้นดนตรีของ

สมาชกิท้ังหมดทัง้ในเยอรมนีและและระหว่างประเทศ และไม่

ได้เป็นหน่วยงานราชการของเยอรมนีแต่อย่างใด  

เกม่าจะมีพนักงาน (สายลับ) อยู่ทั่วเยอรมนี ซึ่งทำาหน้าที่

ตรวจตราและติดตามข่าวสารต่างๆ จากสื่อทุกประเภท และ

ทุกวัน ว่า จะมีประกาศข่าวการจัดงานที่ไหนและวันใดบ้าง  

โดยเฉพาะขา่วการจดังานทีป่ระกาศเชญิชวนใหผู้อ้า่นเขา้ไป

เที่ยวและชมงาน สายลับเกม่าจะแจ้งให้สำานักงานของเกม่า

ในเขตต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทราบ จากนั้น เกม่าจะส่งใบแจ้งราย

ละเอยีดเก่ียวกับการจดังานน้ัน ไปใหแ้ก่ผูจ้ดังานกรอกขอ้มลู

เก่ียวกับการจดังานดังกลา่ว เชน่ ความกว้างสถานทีท่ี่จดังาน/ 

จำานวนแขกที่สามารถรองรับได้/ ขายบัตรผ่านประตูหรือไม่/ 

เพลงที่จะเปิดมีเพลงอะไรบ้าง/ ใช้ไมโครโฟนกี่ตัว ฯลฯ  เมื่อ

เกม่าได้รับข้อมูลดังกล่าวแล้วจึงจะพิจารณาค่าใช้จ่ายท่ีผู้

จัดงานจะต้องรับผิดชอบสำาหรับค่าลิขสิทธ์ิเพลงที่ใช้ในงาน

นั้น ผู้จัดงานจะได้รับใบเรียกเก็บเงินจากเกม่าสำาหรับการจัด

งานทุกประเภท เช่น งานวันเกิด งานฉลอง งานโรงเรียน ฯลฯ 

โดยเกม่าจะแจ้งว่า ค่าลิขสิทธิ์ที่เก็บได้จากผู้จัดงานหลังจาก

หักค่าใช้จ่ายการดำาเนินงานของเกม่าแล้ว  จะจัดสรรให้แก่

สมาชิกนักแต่งเพลงผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ ตามข้อมูลความถี่

ในการใชเ้พลงตา่งๆ จงึน่าจะมเีงนิมอบให้เจา้ของลขิสทิธ์ิเพลง

ไม่มากนัก นอกจากนี้ เกม่ายังทำางานร่วมกับบริษัทลิขสิทธ์ิ

ดนตรี (ประเทศไทย) จำากัด หรือ MCT ซึ่งเป็นองค์กรของนัก

แต่งเพลงไทยที่มุ่งพิทักษ์ผลประโยชน์ทางลิขสิทธ์ิ รวมท้ัง

สนับสนุนให้นักแต่งเพลงสามารถดูแลและบริหารสิทธิได้

อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

กรณีท่ีเกม่าเรียกเก็บค่าลิขสิทธ์ิเพลงโดยไม่ให้เหตุผลท่ี

ชดัเจน ไมร่ะบชุือ่เพลงท่ีขอเก็บเงินคา่ลขิสทิธ์ิให้ทราบเปน็การ

กระทำาท่ีไม่ถูกต้อง จึงขอแนะนำาให้ผู้จัดงานไทยในเยอรมนี

ทราบว่า หากคณุไดร้บัใบเรียกเก็บเงินจากเกมา่ ขอใหป้รึกษา

ทนายความ เพื่อขอต่อรองและขอข้อมูลเพิ่มเติมก่อน

------------------------------------

ตอบคำาถามท้ายบท:

ถาม: ซือ้หนงัสอืแบบ E-Book มาอา่น  สามารถทำาสำาเนา 

แล้วส่งไฟล์ให้ผู้อื่นต่อไปได้หรือไม่

ตอบ: ถ้าหนังสอื E-Book เลม่นัน้ไมร่ะบขุ้อความหา้มผลติ

ซ้ำา (Kopierschutz) ก็สามารถทำาได้  แต่ถ้ามี Kopierschutz 

ก็ไม่สามารถทำาได้ เพราะถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์

กฎหมายดีๆ

ถาม: ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น  ชื่อ  ภาพถ่าย การอัพโหลด 

(upload) ข้อมลูขึน้เวบ็ไซต ์(website) ถือว่าเปน็การนาํขอ้มลู

ส่วนบุคคลไปเผยแพร่หรือไม่ ควรทําหรือไม่ และหากเจ้า

ตัวไม่อนุญาตให้นําออกเผยแพร่ทาง Internet จะสามารถ

ทําได้หรือไม่ ?

ตอบ: การนำาขอ้มลูสว่นบคุคลไปเผยแพรใ่นเว็บไซต์โดยไม่

ไดร้บัอนุญาตจากเจา้ของ และหากการเผยแพรน้ั่นมลีกัษณะ

เป็นงานที่มีการจดทะเบียนลิขสิทธิ์ เช่น งานวรรณกรรมหรือ

งานศลิปกรรม เปน็ตน้ จะตอ้งไดร้บัอนญุาตจากเจา้ของลิขสทิธ์ิ

ก่อน มิฉะนั้นจะถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์

ถาม: การแปลและการคัดลอกบทความและข้อความ

ของผู้อื่น หรือภาพวาดประกอบหนังสือ เพื่อเป็นการแบ่งปัน

(แชร์) ในเฟซบุ๊ค ถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์หรือไม่ 

ตอบ: หนังสือ บทความ ข้อความและภาพวาด ถือเป็น

งานลิขสิทธิ์ ประเภทงานวรรณกรรม และงานศิลปกรรม ซึ่ง

ไดร้บัความคุม้ครองตามกฎหมาย การผลติซ้ำา (ทำาสำาเนางาน

ลิขสิทธิ์) ดัดแปลง (แปลหนังสือจากภาษาหนึ่งเป็นอีกภาษา

หนึ่ง) หรือการเผยแพร่ต่อสาธารณชน  จะต้องได้รับอนุญาต

จากเจ้าของลิขสิทธิ์ก่อน  มิฉะนั้นจะเป็น การละเมิดลิขสิทธิ์ 

กรณีท่ีคุณได้รบัอนุญาตจากเจา้ของลขิสทิธ์ิให้แปลหนังสอืดงั

กล่าวลิขสิทธิ์ของงานแปล ย่อมตกเป็นของผู้แปล เว้นแต่จะ

มีข้อตกลงไว้เป็นอย่างอื่น สำาหรับภาพวาดประกอบหนังสือ 

กรมทรัพย์สินทางปัญญามีความเห็นเบื้องต้นว่า เพื่อป้องกัน

ปญัหาท่ีอาจจะเกิดขึน้ ขอให้ตรวจสอบเงือ่นไขและขอบเขตของ

สญัญาอนุญาตวา่ รวมถึงภาพประกอบในหนงัสอืดว้ยหรอืไม ่

การคัดลอกบทความใด ๆ  ไปเผยแพร่ในเฟซบุ๊ค คุณต้อง

มั่นใจว่า บทความนั้นได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์แล้ว 

การแชรข์อ้ความ บทความและรปูภาพท่ีไมไ่ดข้ออนุญาตจาก

เจ้าของลิขสิทธ์ิ และไม่ระบุชื่อเจ้าของลิขสิทธ์ิ ถือว่าละเมิด

ลิขสิทธิ์ จึงขอแนะนำาว่า ควรศึกษาเรื่อง สิทธิแห่งการนำาไป

ใช้ (Nutzungsrecht)ให้ถ่องแท้ด้วย

ถาม: ผลงานสรา้งสรรค์ทางปญัญาทีม่ลีขิสิทธ์ิ (สว่นใหญ่

จะเปน็ดา้นวรรณกรรม นาฏกรรม ศลิปกรรม  ดนตร ีโสตทศัน

วัสดุ ภาพยนตร์ สิ่งบันทึกเสียง งานแพร่เสียงภาพ และอื่น ๆ ) 

จะต้องจดทะเบียน เพื่อให้ได้รับความคุ้มครองหรือไม่

ตอบ: การคุ้มครองงานที่สร้างสรรค์ขึ้นมาจากการใช้สติ

ปัญา ความรู้ ความสามารถและความวิริยะอุตสาหะ จะเป็น

ของผู้สร้างสรรค์ ลิขสิทธิ์จะเกิดขึ้นทันทีนับตั้งแต่งานนั้นได้มี

การสร้างสรรค์ขึ้นมา แต่ทั้งนี้งานดังกล่าวจะต้องมีการรับรู้ 

และไม่จำาเป็นต้องนำาผลงานดังกล่าวไปขอจดทะเบียนก็ได้ 

และลิขสิทธ์ิเป็นทรัพย์สินท่ีสามารถ ซื้อ ขาย หรือโอนสิทธิ

กันได้ ทั้งทางมรดก หรืออื่น ๆ โดยจะต้องทำาเป็นลายลักษณ์

อักษรหรือทำาเป็นสัญญาชัดเจน โดยจะโอนสิทธิทั้งหมดหรือ

บางส่วนก็ได้ 
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ถาม: ขอทราบมาตรการลงโทษในการละเมิดลิขสิทธิ์

ตอบ: มีมาตรการในทางอาญาดังนี้

1. กฎหมายทีใ่ชใ้นการพิจารณาเรือ่งนีค้อืประมวลกฎหมาย

ลิขสิทธิ์

2. ข้อกำาหนดตามกฎหมาย ตามกฎหมายะบุไว้ว่า

2.1 บุคคลใดนำางานลิขสิทธ์ิ เพ่ือทำาซ้ำา จำาหน่าย เผย

แพร่หรือนำาออกแสดง โดยที่ไม่ได้รับการอนุญาต

จากเจ้าของลิขสิทธิ์  บุคคลนั้นอาจต้องโทษอาญา

2.2 บุคคลใดใช้ชื่อเจ้าของลิขสิทธ์ิในงานท่ีเจ้าของ

ลิขสิทธ์ิได้สร้างสรรค์ โดยไม่ได้รับความยินยอม

จากเจ้าของลิขสิทธิ์  บุคคลนั้นมีความผิดและต้อง

ถูกดำาเนินคดีอาญา

2.3 บุคคลในข้อ 2.1 และ 2.2 จะได้รับโทษเพิ่มขึ้น ถ้า

กระทำาเพื่อการค้า หากำาไร

3. บทลงโทษ ผู้กระทำาผิดต้องได้รับโทษจำาคุกไม่เกิน 3 ปี  

หรือโทษปรับ  ถ้ากระทำาเพื่อการค้า หากำาไร จะต้องได้

รับโทษจำาคุกไม่เกิน 5 ปี หรือโทษปรับ

กฎหมายดีๆ

บรรณานุกรม:

• ย่อหลักกฎหมายลิขสทิธ์ิ/ ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรชัตะ/ 

ISBN 974-7737-27-2

• CompR, IT- und Computerrecht, Prof.Dr.Jochen 

Schneider,  ISBN 9783423055628 (dtv), ISBN 

9783406564802(C.H.Beck)

• http://www.gesetze-im-internet.de/urhg/

• Urheberrechtsverletzung und ihre Folgen: 

Verbraucherzentrale Niedersachsen, http://www.

verbraucherzentrale-niedersachsen.de

• Regelschutzfrist-Wikipedia, http://de.wikipedia.org/

wiki/Regelschutzfrist

• Urheberrechtsverletzung-Wikipedia, http://de. 

wikipedia.org/wiki/Urheberrechtsverletzung

• เตอืนภยั: „คณุรูจ้กัเกมา่(GEMA)กันแลว้หรอืยัง”/ อญัชญั 

เฮียร์ลิ่ง/ นิตยสารดีเล่มที่ 4-2011

• www.ipthailand.go.th

รับสมัครพนักงานนวด ด่วน!!!
รายได้ดี full time, part time 

นวดไม่เป็นยินดีสอนให้ 
พร้อมมีห้องให้เช่า 250 ยูโร 
รวมน้ำา ไฟ ขนาด 35 ตรม. 

หากท่านใดสนใจกรุณาติดต่อร้าน 
Cananga Thai Massage & Spa

Tel. 09132/ 754 0300
Mobile. 01522/ 8731791

www.canangathaimassage-herzogenaurach.de
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Infografik

เทศกาลส่งความสุข -Orange Media Works

สวัสดคีะ่ ใกลจ้ะถึงเทศกาลครสิมาสตแ์ละวันสง่

ทา้ยปเีก่า ตอ้นรบัปใีหมก่นัแลว้นะคะ หลายๆ ท่าน

คงกำาลังวุ่นอยู่กับการหาซื้อของขวัญให้แก่คนใน

ครอบครัว ญาติๆ เพื่อนๆ จากแบบสอบถาม “คุณ

ซื้อของขวัญให้คนรอบข้างกี่คนในเทศกาลคริ

สมาสต์„ ด้านขวามอืนีจ้ะเหน็ไดว่้าคณุผูห้ญิงสว่น

ใหญ่ (23%) จะซือ้ของขวัญใหค้นรอบขา้งมากกวา่ 

10 คนขึ้นไป ส่วนคุณคุณผู้ชายนั้นไม่นิยมให้ของ

ขวัญ (18%) หรือถ้าจะซื้อให้ก็ประมาณ 1 - 5 คน 

ดังนั้นเราจึงมีไอเดียมาฝากคุณผู้หญิงท่ีมีเพ่ือน

เยอะ เป็นการส่งความสุขแบบง่ายๆ ที่ทำาเองได้

(ข้อมูลทางสถิติ  Yahoo, Statista 2013)

HAPPY NEW YEAR
2014

หากมีเวลาว่างลองอบ คุกกี้แบบต่างๆ ดูค่ะ 

บางคนอบเพ่ือทานเองทีบ่า้น ลองใสโ่หลหรอืแพค

เก็ตน่ารกัๆ ผกูโบว์ประดบัให้ดสูวยงาม แนบการด์

อวยพรไปดว้ยอกีสกัใบ อบ 1 ครัง้ สามารถสง่มอบ

ความหอมหวานอร่อยของคุกกี้ ให้กับคนที่คุณรัก

ได้หลายคนทีเดียว 

เซอร์ไพรส์ด้วย E-Cards แม้สมัยน้ีจะมีโปร

แกรมแชทได้ทันทใีนสมารท์โฟนมากมาย แตข่อ้ดี

ของการส่งอีการ์ดก็คือ ฟรี สวย และส่งล่วงหน้า

ได้ หากวันสิ้นปีคุณไปเที่ยวกับครอบครัว กลัวลืม

ส่งคำาอวยพรให้เพ่ือนๆ แนะนำาวิธีนี้เลยค่ะ อย่าง

น้อยผู้รับก็อมยิ้ม ที่คุณนึกถึงเขา

กระเช้าผลไม้ แต่งด้วยริบบ้ินสวยๆ เป็น

ของขวัญที่ดีสุดสำาหรับคนรักสุขภาพ และผู้สูงวัย 

สามารถเลอืกซือ้ผลไมต้ามฤดกูาลไดใ้นห้างสะดวก

ซื้อ หรือมาร์คพลัทซ์ ที่เก็บสดๆ จากต้น วิตามินยัง

อยู่ครบนำากระดาษเช็ดปากลายสวยๆ รองก้นตะกร้า 

จากนั้นค่อยๆ บรรจงเรียงให้ผลไม้ให้เป็นระเบียบ

การ์ดทำามือ จะเป็นโปสการ์ดหรือเป็นการ์ด

พับไดก้ไ็ด ้ใสไ่อเดยีตามใจเราเลยคะ่ ตดิสติก๊เกอร ์

หรือมาสกิ้งเทปลายน่ารักๆ กระดุม โบว์ ใครที่วาด

รูปเก่ง ก็โชว์ผีมือลงในนี้ได้เลย แต่สำาหรับคนที่ไม่

ถนัดวาดรูป ลองไปหาซื้อตัวปั๊มท่ีมีแพทเทิร์นน่า

รักๆ พร้อมหมึกสีสันสวยๆ ปั๊มจิตนาการของคุณ

ออกมา ผูท้ีไ่ดร้บัการด์อวยพรน้ีจะตอ้งปลืม้ใจมาก

เชยีวล่ะ เพราะคุณตัง้ใจทำามนักับมอื และทีส่ำาคญั 

มันมีเพียงใบเดียวในโลก 
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แนะนําหนังสือ

เลม่ท่ีสอง คือ พฤกษามาตา เขยีนโดยแพทยห์ญิงชญัวล ีศรสีโุข หนงัสอืเล่มน้ีไดรั้บการยกย่องว่า

เป็นกรณีศึกษาทางสังคมวิทยาอย่างเยี่ยมยอด ผู้เขียนได้เปรียบเทียบมารดาในแบบต่าง ๆ เป็นต้น

ไม้ชนิดต่าง ๆ ที่เติบโตหยั่งรากลึก เพื่อออกดอกซึ่งเปรียบเทียบเป็นลูก ประสบการณ์จริงของแม่ลูก

ยี่สิบคู่เหล่านี้สะเทือนใจ ทิ้งให้เรานิ่งคิดไปหลายวัน และทำาให้เราคิดไปได้หลายแง่มุม ที่สุดแล้วแม่

ไม่ว่าจะเป็นอย่างไรก็ตาม แม่ทุกคนก็รักและพร้อมจะเสียสละให้ลูกด้วยกันทุกคน แม้บางครั้งแม่

หลายคนจะผลักดันให้ลูกต้องเดินไปในทางที่ผิดพลาด เพราะเหตุการณ์ในเวลานั้น ๆ หรือไม่ว่าจะ

เป็นเพราะโลภ โกรธ หลง แม่บางคนข่วยให้เราไม่เดินตามทางอันพาให้เป็นทุกข์เหล่านั้น เราได้รับรู้

ประสบการณ์เหล่านี้ด้วยสายตาของผู้เขียนซึ่งเสนอภาพด้วยสายตาเป็นกลาง

แนะนําหนังสือ -คนเกาะ

เล่มแรกคือ ก่อนสิ้นรุ่งอรุณแห่งฝัน บนหน้าปกเขียนไว้ว่า - บทบันทึกชีวิตการต่อสู้ทั้ง “ใน” และ 

“นอก” ของหญิงไทยใจแกร่ง - เขียนโดยสิริญรำาไพ (มาเรีย) ประพันธุ์ศรี ค่อยๆ อ่านไปทีละหน้า ถ้า

ผู้อ่านมีเวลาละเลียด หนังสือเล่มนี้ก็เหมาะกับการค่อยๆ อ่าน วางไว้แล้วกลับมาอ่านใหม่ ผู้เขียนตั้ง

หน้าแสวงหายาวนาน และผ่านการตามหาความฝัน และหาตัวเอง ถ้าผู้อ่านเป็นพวกชอบแอ็คชั่น 

หนังสือเล่มนี้คงไม่เหมาะ เพราะผู้เขียนตามหาตัวเองนานมาก กว่าจะเจอก็อ่านหลับไปหลายตื่น แต่

ถ้าชอบเรื่องเนิบๆ หนังสือเล่มนี้เหมาะมาก เรื่องย่อที่คัดมาจาก เซเลบ ออนไลน์ กล่าวไว้ว่า - “ก่อน

สิ้นรุ่งอรุณแห่งฝัน บอกเล่าเรื่องราวความใฝ่ฝันความหวังการรอคอย การมุ่งแสวงหารวมถึงการคาด

หวังของเด็กหญิงคนหนึ่งที่เกิดในแผ่นดินอีสานของประเทศไทยที่ต้องใช้ทั้งความอดกลั้นอดทนต่อสู้

และให้กำาลังใจตัวเองมากกว่าหลายคนบนโลกใบนี้ เส้นทางเดินชีวิตที่เต็มไปด้วยปัญหามีทุกข์ มีสุข 

มีสมหวังและผิดหวังเปรียบเหมือนท่วงทำานองของดนตรีหลายชนิดผสมผสานกันไปมา ทั้งลูกทุ่ง ลูก

กรงุ บลสู ์แจส๊ เรกเก้จ นถึงฮารด์คอร ์พังคค์รบรสกว่็าไดม้องแงบ่วกก็อาจคดิไดว้า่เปน็ความโชคดขีอง

ชวีติหนึง่ทีไ่ดเ้ตน้รำาไปกบัจงัหวะของดนตรหีลายแบบหลายแนวมนัไมซ่้ำาซากจำาเจดแีลว้มนัยงัทำาให้

มีความตื่นเต้นเร้าใจพร้อมการได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา นั่นหมายถึงการเพิ่มความแข็งแกร่ง

ใหช้วิีตและจติวิญญาณของตนใหร้อดพ้นจากสิง่เรา้ตา่งๆ ทีก่่อกวนอยู่รอบๆ ตวัเราทุกเมือ่เชือ่วัน แต่

ก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะหลุดพ้นจากท่วงทำานองเหล่านั้นได้ถ้าจิตใจไม่แข็งแรงพอ       

ก่อนสิ้นรุ่งอรุณแห่งฝัน เสมือนเป็นบันทึกชีวิตของคนคนหนึ่งท่ีได้เดินทางผ่านเรื่องราวต่างๆ 

มากมายทั้งร้ายท้ังดีมีหลายมุมที่น่าเรียนรู้สามารถหยิบบางส่วนหรืออาจจะหยิบมาท้ังหมดแล้วนำา

มาประกอบและปรับใช้ในชีวิตประจำาวันประจำาเดือน ประจำาปี กระท่ังประจำาใจของตัวเองก็ได้ไม่

ผิดกฎกติกาแต่ประการใด”

กลับจากเมืองไทยคราวนี้ได้หนังสือมีรางวัลชมนาด ซึ่งปีที่สามนี้ไม่มีรางวัลที่สองแต่เป็นรางวัลดีเด่นร่วมถึงสองเล่มพร้อมๆ 
กันเลย หนังสือสองเล่มนี้แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงทั้งเนื้อหาและวิธีการประพันธ์ แต่น่าอ่านทั้งสองเล่ม
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เรียนภาษาเยอรมัน

Zahlwörter [Zahl + Wort/ Wörter] Zahl มา

จากรากศัพท์คำาเดียวกับ zählen ที่แปลว่า นับ  

Zahlwörter คอืคำาแสดง/ บอกจำานวน die Menge, 

Anzahl  มาก/ น้อย บอกเวลา Uhrzeit, Datum  

และ ลำาดับที่ เป็นต้น

คำาที่ใช้ถาม

1. Wie viel? Wie viele? เมื่อต้องการรู้หรือบอก

จำานวน Mengenangaben   เช่น/ 

• Wie viele Geschwister haben Sie? 

คุณมีพี่น้องกี่คน (คะ) → Ich habe (7) 

sieben Geschwister, davon(6) sechs 

Schwestern, aber nur (1) einen Bruder.

• Wie viel kostet das? ทั้งหมดราคาเท่า

ไหร่  → Zusammen sind es 12(zwölf)  

Euro und 85 (fünfundachtzig) Cent.  

• Wie viele Flaschen Wein hat er gekauft? 

เขาซือ้ไวน์มาก่ีขวด → 10 (zehn) Kisten 

mit je 12 (zwölf) Flaschen. สิบกล่อง(ลัง)  

ลัง(กล่อง) ละ สิบสองขวด

2. Wann? Um wieviel Uhr? เมื่อต้องการรู้หรือ

บอกเวลา   Zeitangeben  เช่น

• Wann ist die Party? งานจะจัดขึ้นเมื่อ

ไหร(่คะ) → Am Freitag, den 12.08. อ่าน

ว่า … den zwölften achten  หรือ  … den 

zwölften August วันศุกรท่ี์สบิสอง เดือนแปด

• Um wie viel Uhr beginnt *sie? งานเริ่ม

เมื่อไหร่ → Ab 20 (zwanzig) Uhr sind 

die Gäste willkommen. ต้ังแต่ย่ีสบินาฬิกา 

(สองทุ่ม) เป็นต้นไปเชิญแขกเข้างาน (ค่ะ) 

*sie = die Party 

• Wie lange dauert *sie? งานจะใช้เวลา

เท่าไหร ่→ Nur 6 (sechs) Stunden oder 

bis maximal 2 (zwei) Uhr. หกชัว่โมงเทา่นัน้ 

จนถึงตีสอง  (02.00 น.) *sie = die Party

Die deutsche Grammatik ไวยากรณ์เยอรมัน -คุณย่าแอ๊ว

Zahlwort/ Zahlwörter คําบอกจํานวน/ การอ่านตัวเลข

เปน็อยา่งนีก้นับา้งไหมเอย่ เมือ่อา่นเอกสารทีเ่ปน็ภาษาเยอรมนั จะสะดดุทกุคร้ังหากมตีวัเลขโผล่ขึน้มาหรือเมือ่ตอ้งบอกเบอร์โทรศพัท ์
หรือเมื่อบอกจํานวนตั้งแต่ ยี่สิบขึ้นไปในกรณีต่างๆ เช่น อายุ ปีเกิด หรือจํานวนเงิน เป็นต้น มักจะต้องคิดในใจเป็นภาษาไทยก่อน แล้ว
จึงบอกเป็นภาษาเยอรมันได้ ผู้เขียนก็มีอาการเช่นเดียวกัน

การบอกจำานวน อ่านตัวเลข แยกเป็นประเภท 

มีดังนี้: (ไวยากรณ์สักนิด)

1. Kardinalzahlen หรอื Grundzahl,-en คอืตวัเลข

พื้นฐาน จำานวนนับตามปกติ

• eins, zwei, drei, zehn, (ein) hundert, 

dreitausend  เช่น zwei Autos, vier Tage, 

zehn Euro, dreitauend Menschen

• หลกัลา้นข้ึนไป เปน็คำานามเพศหญิง จงึตอ้ง

เขยีนตวัใหญ ่eine Million, sechs Milliarden, 

die Million, zwei Millionen, die Milliarde, 

drei Milliarden, die Billion, vier Billionen 

** Die Zahl " 1 " อ่านว่า: eins 

• เลข "1" เมือ่จำานวน หน่ึง อยู่หน้าคำานาม (คอื

คำาท่ีม ีder, die, das; ein, eine ท้ังหลาย) จะ

ตอ้งผนั deklinieren ให้เขา้กับหน้าทีข่องคำา

นามน้ันๆ และผันตามกฎ der unbestimmte 

Artikel  „ein“  คือชนิดไม่เจาะจง

• Ich habe (1) einen Sohn und (1) eine 

Tochter. Haben Sie Kinder? Ja, (1) 

eins  (= ein Kind) 

• Haben Sie (1) einen Euro für mich?. 

Hier ist (1) ein Euro für Sie. จะเห็น

ว่าจำานวน หนึ่ง เท่ากัน แต่เมื่ออ่าน หรือ 

เขยีนเปน็อกัษรตา่งกัน โดยมกีฎไวยากรณ์

กำาหนด และถ้า "1" ม ีbestimmte Artikel  

คือ der, die, das นำาหน้า ก็ต้องผัน "1"  

ตามกฎของ bestimmte Artikel   

• Sag das noch einmal, bitte!  พูดอีก

ครัง้เถอะนะ → OK, aber nur dieses 

eine Mal, dann Schluss! ตกลง ครั้งนี้ 

อีกครั้งเดียวนะ แล้วพอกันที

• คำาบอกจำานวนอื่นๆ ประเภทนี้ไม่ต้องผัน  

เช่น Horst hat drei Kinder. หรือ Horst ist 

Vater von drei Kindern. ก็ได้ (นาย Horst  

มีลูกสามคน)

2. Ordinalzahlen หรอื Ordnungszahlen เลขลำาดับ

ที่ (เป็นการจัดลำาดับ/ ขั้นตอน) ภาษาไทยจะมี 

คำาว่า  “ที่”  นำาหน้า  ภาษาเยอรมันเวลาเขียน

เป็นตัวเลขจะมีจุด “.” ท้ายตัวเลข เวลาอ่าน

ตอ้งผนัไปตามกฎไวยากรณ์  เพราะเปน็ลำาดบั

ที่ของอะไร และ “อะไร” คือ คำานาม ตัวอย่าง

เช่น  1., 2., 3., 4., ... / erste, zweite, dritte, 

vierte  เช่น erster Tag/ der erste Tag, das 

dritte Kind . เป็นต้น ข้อสังเกต ได้แก่

• ทีห่นึง่ หรอื “แรก” ภาษา เยอรมนัคอื  erst-e 

/ “1.”  (ตวัท้ายจะเปลีย่นไปตามการผนั) อกี

ตัวคือ  “ 3. ”ท่ีสาม     เยอรมนัจะเปน็ „dritt-e“ 

• ลำาดับท่ี „2. – 19.“ เติม -t เข้าไปท้าย

คำา Kardinalzahlen เมื่อนำาไปใช้ต้องผัน: 

viert-, fünft-, sechst-, neunt-, ... เช่น Das 

ist schon sein viertes Bier.  Der neunte 

Monat ist September.

• ลำาดับที่ „20.“  ขึ้นไป เติม -st เข้าไปท้าย

คำา Kardinalzahlen  เมื่อนำาไปใช้ต้อง

ผัน:  zwanzigst-, zweiunddreißigst-, 

siebenundachtzigst เมือ่นำาไปใชต้อ้งผนั  เชน่

• Heute ist der 23.10.2013.  Heute haben 

wir den 23.10. อา่นและเขยีนเปน็ตวัหนงัสอื

ว่า  ... der dreiundzwanzigste zehnte 

(Oktober) zweitausenddreizehn  และ  

...den  dreiundzwanzigsten  zehnten  

(Oktober)  ตามลำาดับ

• Er feiert seinen 50. Geburtstag. = Er 

feiert seinen fünfzigsten Geburtstag. 

คือ Nun ist er 50 (fünfzig) Jahre alt. 

3. Bruchzahlen คือ ตัวเลขแสดงเศษส่วนจะ

มี  “... el” เติมเข้าไปท้ายคำา Ordinalzahlen  

นอกจาก ครึง่  ½  = ein halb หรอื  die Hälfte, 

หน่ึงครึง่ 1½ =  eineinhalb  หรือ anderthalb

• ครึ่งชั่วโมง = (½) eine halbe Stunde
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• (1 ½) หน่ึงชัว่โมงครึง่ eineinhalb Stunden  

เป็นพหูพจน์ เพราะเกินหนึ่งชั่วโมง

• 1/3 ein Drittel, 2/5  zwei Fünftel, 3/10 drei 

Zehntel, ..เป็นคำานาม das  เขียนตัวใหญ่.

4. Multiplikationswörter คือจำานวนทวีคูณ  

ภาษาไทยจะใช้  “... เท่า”  คำาแสดงจำานวน

ทวีคูณนี้สร้างโดย เติม “...fach” เข้าไปท้าย

คำา Kardinalzahlen  

• einfach, (zweifach ) =  doppelt, dreifach, 

fünffach, zwanzigfach, tausendfach, 

zigfach, ..หลายเท่า.

ที่กล่าวมาข้างต้นนี้ คือ ประเภทของการบอก

จำานวนอย่างละเอยีด  โดยย่อ และมอีกีหลายประเภท

ทียั่งไมไ่ดก้ลา่วถึง  เรยีกว่า bestimmte Zahlwörter 

และยังมีการบอกจำานวนแบบไม่ เจาะจงว่ามาก

น้อยเพียงใด  เรียกว่า unbeatimmte Zahlwörter 

ประเภทนี้เราใช้กันบ่อยๆ เช่น

• มาก: viel,  viele,   zahlreich,  unzählig,  alle 

• น้อย: wenig, einige, ein paar, etwas, ein 

bisschen เป็นต้น

ผูอ้า่นอาจจะเบือ่หนา่ยกับคำาว่า “ผนั”  แตเ่ปน็

สิง่ทีห่ลกีเลีย่งไมไ่ดเ้มือ่เรยีนภาษาเยอรมนั เพราะ

เปน็หลักภาษา(กฎขอ้บงัคบั)ของภาษาเยอรมนั การ

สรา้งและการใชค้ำาในภาษาเยอรมนั แตกตา่งจาก

หลกัภาษาไทย คำาในภาษาไทยเปน็คำาสำาเรจ็รปู นำา

มาแต่งเป็นประโยคได้เลย  แต่หลักภาษาเยอรมัน

ไม่ได้เป็นเช่นน้ัน คำาศัพท์เยอรมันในพจนานุกรม

เปน็คำา”กลาง ๆ ” ไมใ่ชค่ำาสำาเรจ็รปู เมือ่นำามาใชจ้งึ

ต้องปรบัเปล่ียน “ผนั” รปูของคำาน้ันตามหลกัภาษา

และไวยากรณ์ให้กลมกลนืกับความหมายและ  คำา

อื่นในประโยค  ภาษาไทยใช้คำาว่า  “ผัน”  ภาษา

เยอรมัน แบ่งเป็น Deklination/ deklinieren และ 

Konjugation/ konjugieren  ผันคำากริยา 

ขอจบการเขียนครัง้นีด้ว้ยประโยคทีไ่ปลอกเขา

มาว่า Deutsch lernen ist nicht schwer, Deutsch 

richtig anwenden, dagegen sehr.  เรียนภาษา

เยอรมันนั้นไม่ยาก(หรอก) แต่เอาไปใช้ให้ถูกต้อง

(นี่สิ) ...ชะมัดเลย

Quellennachweis: mein-deutschbuch.de, 

Wikipedia 

เตือนความจำา:

• อย่าลืมว่า „1“  ถ้าไม่มีคำาตามหลังมาจะอ่านว่า  eins  เหมือนเวลานับ หนึ่ง  สอง  สาม  eins, 

zwei, drei …

• ตัวอย่างบอกเวลา:  Wir treffen uns um 13:00 Uhr = Wir treffen uns um dreizehn Uhr. 

หรือ  Wir treffen uns um eins พูดว่า Wir treffen uns um ein Uhr. ก็ได้เช่นกัน (ส่วน eine 

Uhr แปลว่า นาฬิกา หนึ่งเรือน)

• ถ้าเป็น 13:15 Uhr, 13:30 Uhr, 13:45 Uhr, 13:55 Uhr.ในภาษาพูดก็จะเป็น Es ist Viertel 

nach eins, halb zwei, Viertel vor  zwei, fünf vor zwei  ตามลำาดับ ซึ่งในภาษาพูด การบอก

เวลาจะแตกต่างกันไปในแต่ละภาคอีกด้วย 

• ลำาดบัของหัวขอ้  ขอ้/ ประการแรก = erstens  เขียนเปน็ตวัเลข ตามดว้ยจดุ 1.  (2. … zweitens, 

3. … drittens)  อย่างที่เขียนหัวข้อแยกประเภทของคำาบอกจำานวน  1. Kardinalzahlen … ก็

ต้องอ่านว่า  erstens  Kar ........ข้อต่อไปก็ 2. zweitens   แล้ว  3. drittens และ  4.viertens 

วิธีอ่านตัวเลขหลากหลายรูปแบบ:

• 60% sechzig Prozent 

• 10,15 % zehn Komma eins fünf Prozent 

• 0,2 ‰ null Komma zwei Promille  

• ¼ ein Viertel 

• ¾ drei Viertel  

• 1½ kg eineinhalb, anderthalb Kilogramm

• 1 Pfd. ein Pfund, 1 Pfd. sind 500 (fünfhundert) Gramm oder ein  ½   halbes 

Kilogramm. 

• 100 l einhundert Liter 

• 100 km/h einhundert Stundenkilometer 

• 15 m² fünfzehn Quadratmeter. ตารางเมตร

• 20 m³ zwanzig Kubikmeter ลูกบาศก์เมตร

• 15°C fünfzehn Grad Celsius  

• - 13°C minus dreizehn Grad หรือ   dreizehn grad unter null 

Jahreszahlen   ตัวเลขบอกวัน เดือน ปี

• 01.04.2007 Heute ist der erste April zweitausendsieben. 

• 02.04.  Morgen haben wir den  zweiten April. Morgen ist der zweite vierte 

• am 16.12.1976 am sechzehnten zwölften neunzehnhundertsechsundsiebzig  

  oder am sechzehnten Dezember  neunzehnhundertsechsundsiebzig

เรียนภาษาเยอรมัน
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คลินิกภาษาไทย

หลกัการใชไ้มย้มกน้ันมรีะบไุวใ้นหนงัสอื “หลกัเกณฑ์การใชเ้ครือ่งหมายวรรคตอนและเครือ่งหมายอืน่ๆ 

หลักเกณฑก์ารเว้นวรรค หลักเกณฑ์การเขียนคาํย่อ” ของราชบณัฑิตยสถานซึ่งพมิพเ์ผยแพร่มาตั้งแต่ปี 

พ.ศ. 2530 ดังที่ผู้เขียนจะกล่าวถึงต่อไปนี้

“ไมย้มกหรอืยมก” เปน็ชือ่เครือ่งหมายวรรคตอนหนึง่ มรูีปเขยีนดงันี ้“ๆ” การใชไ้มย้มกน้ันจะใชเ้ขียน

หลังคำา วลี หรือประโยค เพื่อให้อ่านซ้ำาคำา วลี หรือประโยคนั้นๆ อีกครั้งหนึ่ง เช่น 

• ซ้ำาคำา เช่น เด็กเล็กๆ อ่านว่า เด็กเล็ก เล็ก

• ซ้ำาวลี เช่น แต่ละวันๆ อ่านว่า แต่ละวัน แต่ละวัน

• ซ้ำาประโยค เช่น มีเสียงตะโกนว่า “ไฟไหม้ๆ” อ่านว่า มีเสียงตะโกนว่า ไฟไหม้ ไฟไหม้

ส่วนกรณีที่ห้ามใช้ไม้ยมกนั้น มีระบุไว้ว่า 

1. เป็นคำาคนละบทคนละความกัน เช่น 

• เขาเคยมาที่นี่ทุกวันๆ นี้ไม่มา ควรเขียนว่า เขาเคยมาที่นี่ทุกวัน วันนี้ไม่มา (คนละความ)

• เขาซื้อสี 5 กระป๋องๆ ละ 50 บาท ควรเขียนว่า เขาซื้อสี 5 กระป๋อง กระป๋องละ 50 บาท (คนละ

ความและคนละชนิดของคำา)

2. เป็นรูปคำา 2 พยางค์ที่มีเสียงซ้ำากัน เช่น

• คำาว่า “นานา”  หมายถึง ต่างๆ  เช่น  นานาชาติ นานาประการ อาหารนานาชนิด เป็นต้น

• คำาว่า “จะจะ” หมายถึง ชัดเจน เช่น เห็นอยูจ่ะจะ  เขียนจะจะ เป็นต้น

3. เป็นคำาคนละชนิดกัน เช่น

• คนๆ นี้ ควรเขียนว่า คนคนนี้ (คำาแรกเป็นสามานยนามหรือนามทั่วไปไม่เจาะจง คำาหลังเป็นลัก

ษณนาม)

• นายดําดํานา ควรเขียนว่า นายดําดํานา (คำาแรกเป็นวิสามานยนามหรือนามเฉพาะ คำาหลังเป็น

คำากริยา) 

4. อยู่ในคำาประพันธ์ เช่น

รอนรอนสุริยโอ้   อัสดง

เรื่อยเรื่อยลับเมรุลง   ค่ําแล้ว

รอนรอนจิตจํานง  นุชพี่ เพียงแม่

เรื่อยเรื่อยเรียมคอยแก้ว    คลับคล้าย เรียมเหลียวฯ 

(บทเห่ชมนกในกาพย์เห่เรือ เจ้าฟ้าธรรมธิเบศร)

อย่างไรก็ดีในกลบทซึ่งเป็นคำาประพันธ์ลักษณะหนึ่ง บางกลบทได้กำาหนดให้ใช้ไม้ยมกได้

สว่นเรือ่งการเขยีนหรอืการพิมพ์เครือ่งหมายไมย้มกน้ันจะตอ้งเขยีนหรอืพิมพ์เครือ่งหมายนีต้ดิข้อความ

ทีต่อ้งการซ้ำาแลว้จงึเวน้วรรค เชน่ “วันหนึง่ๆ ฉนัแทบไมม่ีเวลาพกัผ่อนเลย” การเขียนลักษณะดังกลา่วนี้

มีปรากฏในเอกสารสมุดไทยใบลาน พบว่ามีการเขียนไม้ยมกติดข้อความที่ต้องการซ้ำา และในปัจจุบัน

ระบบการพิมพ์และการจดัหน้าของโรงพิมพ์ของสำานกัพิมพ์ตา่งๆ ก็ระบใุหเ้ขยีนไมย้มกตดิขอ้ความเชน่กัน 

การใช้ไม้ยมก -อาจารย์สุรีรัตน์ ณิชาพัฒน์

สวัสดีค่ะผู้อ่านทุกท่าน ฉบับนี้ผู้เขียนจะขอกล่าวถึงการใช้ไม้ยมกหรือยมก (ๆ) ซึ่งน่าจะเป็นเรื่องที่ผู้ใช้ภาษาไทยหลายคนเกิดความ
ไม่แน่ใจหรือบางครั้งก็ลังเลใจเวลาที่ตนเองจะต้องเขียนข้อความภาษาไทยแต่ละครั้งๆ
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สวัสดีครบั ชวิีตบนเสน้ทางดนตรขีองผมก็เหมอืน

คนธรรมดาทั่วไป โดยดนตรีท่ีคนท่ัวไปนึกถึงอาจ

จะเป็นดนตรีสากล (Western music) แต่เส้นทาง

ดนตรขีองผมเปน็เสน้ทางดนตรไีทย ซึง่ในปจัจบุนัมี

เพ่ือนรว่มเสน้ทาง (ดนตรไีทย) ไมม่ากนัก และเปน็

ทีน่า่ประหลาดใจย่ิงทีช่วิีตของเดก็ชายในครอบครวั

เชือ้สายจนีท่ีอยู่ในแวดวงคา้ขายตามแบบฉบบัของ

บรรพบุรุษได้หันเหเข้าไปสูแ่วดวงดนตรไีทยในยุค

สมยัท่ีสนุทรยีศาสตรไ์ดถู้กวตัถุนิยมแซงหน้าอย่าง

หาช่องว่างแทรกตัวเข้าได้ยากยิ่ง 

ชว่งปดิภาคเรยีนเมือ่ผมอยูช่ัน้มธัยมศกึษาปทีี ่

2 ก่อนจะก้าวสูป่สีดุทา้ยของระดบัมธัยมศกึษาตอน

ต้น ครอบครัวของผมต้องการจะให้ผมทำากิจกรรม

ท่ีเปน็ประโยชน์ในชว่งปดิภาคเรียนดงักลา่ว โดยม ี

2 ตัวเลือกคือ ภาษาจีน และดนตรีไทย ซึ่งคนละ

แนวกันเลย  และด้วยความที่เป็นเด็กก็ใช้ความ

รู้สึกและคิดแบบเด็กว่า ถ้าเรียนภาษาจีน เราแย่

แน่ แต่ถ้าเรียนดนตรีไทยอย่างน้อยก็มีลูกพ่ีลูก

น้องที่เขาเรียนดนตรีไทยอยู่แล้วเป็นเพ่ือน ผมจึง

ตัดสินใจเรียนดนตรีไทย โดยตั้งใจว่าจะเรียนขิม 

เพราะชอบวรรณกรรมสามก๊กตอนขงเบ้งตีขิม แต่

เมือ่สมคัรเรยีนตขิีม ครทู่านแนะนำาใหเ้รยีนระนาด 

เพราะเป็นผู้ชาย และลูกพ่ีลูกน้องของผมก็เรียน

ตีระนาดอยู่แล้ว เขาเรียนระนาดเอก ให้ผมเรียน

ระนาดทุ้ม จะไดต้คีูกั่น ผมก็ตกลงตามท่ีครแูนะนำา

ครบั เรือ่งการเรยีนตขีมิก็เลอืนหายไป ผมเรยีนตรีะ

นาดมาอย่างต่อเนื่อง จากวันผันสู่เดือน จากเดือน

เคลื่อนเป็นปี จนล่วงเข้าปีที่ 10 แล้วครับ รู้ตัวอีก

ทีก็หลงรักดนตรีไทยจนถอนตัวไม่ขึ้นเสียแล้ว แต่

ดนตรี มีคุณ

ท่ีแน่นอนคือ ผมเลือกเรียนดนตรีไทยต่อในระดับ

อุดมศึกษา เน่ืองจากดนตรีไทยทำาให้ผมเข้าใจ

อารมณ์และความรู้สึกท่ีดี ๆ หลายอย่าง ทำาให้

ผมเป็นผมได้เช่นทุกวันน้ี บางคนอาจพูดว่าเรียน

ดนตรีไทยเพราะไม่มีอะไรจะเรียน แต่จะไม่ใช่คำา

ตอบของผมเป็นแน่แท ้เพราะผมเชื่อว่าการได้เกดิ

เปน็มนุษย์นัน้ยากนัก แตถ้่าไดเ้กิดมาเปน็มนุษย์ที่

ได้เล่นดนตรีไทย เข้าใจ ดื่มด่ำา กับดุริยรส ยิ่งยาก

กว่ามหาศาล

ชว่งทีม่าเดนิสายสอนดนตรไีทย มหีลายคนตัง้

คำาถามกับผม ผมขอถือโอกาสตอบในที่นี้

• ความประทับใจในดนตร ีหรอืเครือ่งดนตรไีทย 

เช่น ทําไมเลือกเรียนระนาด

บางคนเหงา ต้องออกไปพบปะพูดคุยกับ

เพ่ือนฝูง ส่วนผมโชคดีกว่าคนอื่นๆ ท่ีมีดนตรีเป็น

กัลยาณมิตรที่ดีเสมอมา ความเหงาเลยอยู่กับผม

ได้ไม่นานนักก็หายไป เพราะกัลยาณมิตรที่ชื่อว่า 

ระนาด ขิม ซอ ขลุ่ย ฆ้อง จะเข้ ฯลฯ ไม่เคยปล่อย

ผมไว้ลำาพังให้อ้างว้างในโลกอย่างเดียวดาย เสียง

ของเครื่องดนตรีคอยถามไถ่สารทุกข์สุขดิบตลอด

เวลา ทำาให้ผมประทับใจและไม่สามารถทอดท้ิง

กัลยาณมิตรเหล่าน้ีได้เลย แต่ทำาไมถึงเลือกตีระ

นาด ระนาดของผมอาจจะ ไม่ตรงกับความเข้าใจ

ของบุคคลท่ัวไป เมื่อพูดถึงระนาด คนทั่วไปจะ

ต้องนึกถึงระนาดเอก แต่เครื่องมือที่ประทับใจผม

คือ ระนาดทุ้ม ซึ่งหลายคนเข้าใจว่า เป็นระนาดโท 

เพราะมรีะนาดเอกแลว้ตอ้งมรีะนาดโท ทีม่าของชือ่

ระนาดทุม้ก็เน่ืองจากเสยีงของระนาดทุม้นัน้ทุม้สม

ชือ่ บทบาทของระนาดทุม้ในวงดนตรไีทยก็เหมอืน

ตวัตลก จะหยอกเย้า หลอกลอ่เครือ่งดนตรอีืน่ ๆ  ใน

วงเดยีวกัน เชน่ ระนาดเอก ฆอ้งวงใหญ่ ฆอ้งวงเลก็ 

โดยจะแซงหนา้บา้ง หนว่งท้ายบา้ง กระโดดโลดเตน้

ไปมาบ้าง ประเดี๋ยวก็ล้อเลียนเครื่องดนตรีชิ้นโน้น

ท ีชิน้นีท้ ีดว้ยเหตน้ีุ ผมจงึเปน็นกัดนตรใีนตำาแหนง่

ที่คนดนตรีไทยเขาเรียกว่า “คนทุ้ม”

• ได้ประสบการณ์ และเรียนรู้อะไรจากการไป

แสดงดนตรีไทยในประเทศต่างๆ

ประสบการณ์จากการเดินทางไปเผยแพร่

วัฒนธรรมในประเทศต่าง ๆ  ไมว่า่จะเปน็ มาเลเซยี 

สงิคโปร ์อนิโดนเีซยี ไตห้วัน เกาหลใีต ้และประเทศ

เพ่ือนบ้าน ผมรู้สึกเป็นเกียรติ ที่ครูบาอาจารย์ใน

สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ศึกษาท่านเมตตาและ

ไว้วางใจให้โอกาสผมไปแสดงดนตรีไทย การไป

เผยแพร่วัฒนธรรม ดนตรีไทยและนาฏศิลป์ไทย 

ไม่ใช่เพียงการนำาเสนอของไทยฝ่ายเดียวเท่านั้น 

แต่ในทางกลับกัน ผมก็ได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์

อันล้ำาค่ากลับเมืองไทยด้วยทุกครั้ง ถ้าหากว่าสาย

การบินต่าง ๆ  เขาช่างน้ำาหนักประสบการณ์ ผมคง

ต้องเสีย ค่าน้ำาหนักเกินไม่น้อยเลยทีเดียว 

การไปแสดงดนตรีไทยในต่างประเทศทุกครั้ง

จะเป็นบทเรียนสอนผมได้เป็นอย่างดี แม้ประเทศ

ที่ไปแล้วถึง 5 ครั้ง เช่น มาเลเซีย แต่ทุกครั้งเราจะ

มมีมุมองท่ีแปลกใหม่เสมอ การไปตา่งประเทศน้ัน 

บางคนอาจเรยีกวา่ เปน็การเปดิโลกทัศน์หรอืเสรมิ

วิสัยทัศน์ และ สำาหรับผม การไปต่างประเทศหรือ

ไปตา่งจงัหวดัทกุครัง้ ทำาใหผ้มรูค้ณุคา่ของความรู้
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และเวลา แมเ้ราจะไมม่วัีนท่ีจะเรยีนรูท้กุสิง่ในโลก

ได้อย่างครบถ้วนสมบรูณ์ เราก็ไมค่วรทีจ่ะละเลยสิง่

ต่าง ๆ  ที่ทำาให้เรามีความรู้เพิ่มขึ้น อาจารย์ของผม

ทา่นหนึง่สอนไว้ว่า “การเรยีนรูท้ีด่ ีก็เหมอืนการขุด

บ่อทราย ถ้าจะขุดให้ลึกก็จะต้องขุดให้กว้างด้วย” 

เราจะไมม่วัีนขดุทรายใหล้กึโดยทีป่ากบอ่แคบได้เลย 

เพราะทรายจะลงไปถมตวัเองอยู่เรือ่ยไป ถ้าเราจะ

ขุดให้ลกึเราต้องขยายปากบอ่ให้กว้าง หมายความ

ว่าย่ิงลึกต้องย่ิงกว้าง เฉกเช่นการเรียนรู้น่ันเอง 

ทำาให้ผมชอบการเดินทาง บางครั้งก็เหมือนการ

ออกธุดงค์ สนุกและอิ่มเอมทุกครั้งที่ได้ออกสู่โลก

กว้าง ผมจึงไม่เคยที่จะปฏิเสธการเดินทางไม่ว่า

จะสะดวกสบายหรอืลำาบาก การเดนิทางของแตล่ะ

คนอาจไม่เหมือนกัน แต่จุดมุ่งหมายน่าจะเหมือน

กันคือ แสวงหาความสุข เพียงแต่บทนิยามคำาว่า 

“ความสุข” ของแต่ละคนจะหมายถึงอะไร แต่ผม

พบความสุขในแบบของผมแล้วครับ

• ดนตรีไทยมีความเหมือนกันหรือต่างกันกับ

ดนตรีของประเทศเพื่อนบ้านในเอเชียอย่างไร

กอ่นอืน่ผมขอเรยีนวา่ ดนตรไีมใ่ชข่องของใคร

ชาตใิดชาตหินึง่ ดนตรมีมีานานพอ ๆ  กับมนษุย์ แต่

เมื่อเอาเส้นแบ่งทางอธิปไตยและดินแดนมาก้ัน

ว่า เราเป็นไทย เขาเป็นลาว เธอเป็นเขมร คุณเป็น

พม่า แต่ดนตรีไม่มีเส้นแบ่งและไม่มีอุปสรรค เมื่อ

เราเรยีกการเลน่ดนตรขีองไทยว่าดนตรไีทย เพราะ

เราฝกึและเรยีนแบบไทย เขาฝกึและเรยีนแบบลาว 

แบบเขมร การเลน่ดนตรแีบบเขาจงึเปน็ดนตรลีาว 

ดนตรีเขมร แต่ดนตรีมีการแลกเปลี่ยนไปมา ย้าย

จากนั่นมานี่ จากนี่ไปโน่น เพราะฉะนั้น เมื่อไทยมี

ระนาด ซอ ปี ่ขลุย่ จะเข้ ขิม ฆอ้ง ประเทศเพ่ือนบ้าน

ของไทยก็มเีครือ่งดนตรทีีค่ลา้ยคลงึกันดว้ย แตอ่าจ

เรียกชื่อแตกต่างกันไป โดยมีลักษณะการบรรเลง 

รวมถงึ ลกัษณะการถ่ายทอดอัตลกัษณ์ของเครือ่ง

ดนตรีที่แตกต่างกัน และเพลงที่มีท่วงทำานองและ

ชื่อเพลงที่คล้ายคลึงหรือแตกต่างกันด้วย

ผมคดิว่า เคร่ืองดนตรีก็เปน็เชน่เคร่ืองใชใ้นชวิีต

ประจำาวันท่ีทกุประเทศสามารถประดษิฐค์ดิคน้ข้ึน

มาและสามารถนำาไปใช้งานได้ โดยอาจขอหยิบ

ยืมไปใช้โดยนำาไปปรับปรุง แก้ไขให้เหมาะสม

ตามแต่จะชอบ

ประเทศในกลุ่มอาเซยีน เชน่ อนิโดนีเซยี มาเลเซยี 

ก็มวีงดนตรพ้ืีนเมอืงคอื วงกาเมลนั เทียบเคยีงก็คง

น่าละม้ายคล้ายกับวงปี่พาทย์บ้านไทย แต่เครื่อง

ดนตรีจะมีลักษณะที่ต่างออกไปจากของไทย โทน

เสยีง หรอืเพลง ก็ฟังไพเราะไปอกีแบบ สว่นพมา่ ก็

มวีงดนตรพีืน้เมอืง ซึง่รปูทรงของเครือ่งดนตรพีมา่

จะมเีอกลกัษณ์เฉพาะตวั เมือ่เห็นก็จะทราบไดท้นัที

ว่าเป็นเครื่องดนตรีพม่า มีทำานองเพลงท่ีไพเราะ

แปลกหูไปอีกแบบ

• เดินทางมาเยอรมนีคราวน้ี อยากทําหรือคาด

หวังอะไรไว้

การเดนิทางมาเยอรมนคีรัง้นีก็้ดว้ยความกรณุา

ของครูเก่งที่ไว้วางใจให้ผมมาทำาหน้าที่แทน และ

ด้วยน้ำาใจของพ่ี ๆ คนไทยท่ีอยู่ในเยอรมนี ทำาให้

ผมสามารถนำาดนตรไีทยทีเ่ปน็สมบตัศิลิปแ์หง่แดน

สยามให้ทะยานลดัฟ้ามาสูอ่อ้มกอดอนัอบอุน่ของ

คนไทยผู้มีใจภักด์ิรักวัฒนธรรมในเยอรมนี สิ่งท่ี

อยากทำาก็คือ ทำาหน้าที่ครูผู้ถ่ายทอดวิชาเท่าที่ผม

มีแม้ความรู้อาจจะไม่ดีเลิศ แต่จะทุ่มเทอย่างเต็ม

กำาลังความสามารถ ทั้งนี้ ความมีน้ำาใจของพี่ ๆ ที่

เยอรมน ีตลอดจนความตัง้ใจและเอาใจใสต่อ่การ

เรียนดนตรีไทยของนกัเรียนเปน็ปจัจยัสำาคญัทีท่ำาให้

ผมมีกำาลังใจในการสอนและถ่ายทอดความรู้ด้าน

ดนตรไีทยใหน้กัเรยีนในเยอรมนดีว้ยความความสขุ

และด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่ง

ส่ิงท่ีคาดหวังจากการสอนดนตรไีทยในเยอรมนี

คอื การมสีว่นรว่มและเป็นสว่นหน่ึง ในการใหค้วาม

ช่วยเหลือคนไทยในเยอรมนีที่จะปักธงความเป็น

ไทยดา้นดนตรไีทยในภูมภิาคยุโรป และจะเก็บเกีย่ว

ประสบการณ์ทุกอย่างจากการเดินทางมาเยอรมนี

ครัง้น้ี บนัทึกไวใ้นความทรงจำาและจะนำาไปถ่ายทอด

สูค่นอืน่และยงัประโยชนส์บืตอ่ไป หากอลัเบริต์ ไอ

สไตน์ กล่าวไวว้า่ “จินตนาการ สำาคัญกวา่ความรู้” 

ผมก็จะขอบอกว่า “ประสบการณ์ เปน็ตน้กำาเนิดแหง่

จินตนาการ” เสมือนเชื้อไฟที่ทำาให้ผมสามารถทำา

หน้าที่ครูดนตรีไทยในเมืองฝรั่งได้ต่อไป

ครูต๊อด
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ด้วยรัก จากใจของกองบรรณาธิการ  ทีมงาน และนักเขียน “ดี”

อัญชัญ เฮียร์ล่ิง(ต้อม)  Stockach-

Wahlwies am Bodensee, Baden-

Württemberg

ล่ามและนักแปล  ครู สอนภาษา

ไทยและเยอรมัน  อาสาสมัคร จบไทยและเยอรมัน  อาสาสมัคร จบ

การศึกษาจากคณะมนุษย์ศาสตร์  การศึกษาจากคณะมนุษย์ศาสตร์  

เอกภาษาเยอรมัน มหาวิทยาลัย

เชียงใหม่   

ทำาหน้าท่ีบรรณาธิการจัดพิมพ์  ฝ่าย

สมาชิกสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์  การสมาชิกสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์  การ

ตลาดและฝ่ายบัญชีของนิตยสารดีตลาดและฝ่ายบัญชีของนิตยสารดี

“ขออวยพรให้ผู้อ่านและแฟนคลับ“ขออวยพรให้ผู้อ่านและแฟนคลับ

ทุกท่านมีความสดใสในชีวิต  มีทุกท่านมีความสดใสในชีวิต  มีทุกท่านมีความสดใสในชีวิต  มี

ความสุขกับส่ิงท่ีตนเองทําอยู่  มีความสุขกับส่ิงท่ีตนเองทําอยู่  มีความสุขกับส่ิงท่ีตนเองทําอยู่  มี

รอยย้ิมให้ตนเองและคนท่ีอยู่รอบรอยย้ิมให้ตนเองและคนท่ีอยู่รอบ

ตัว  และขอให้ประสบความสําเร็จตัว  และขอให้ประสบความสําเร็จ

ในส่ิงท่ีปรารถนา” ในส่ิงท่ีปรารถนา” 

ดร.พทัยา เรอืนแก้ว, Bielefeld, 

Nordrhein Westfalen

นักวิจัย และนักวิชาการอิสระ 

จบปรญิญาเอกสงัคมวิทยา จาก

มหาวิทยาลัยบีเลเฟลด เยอรมนี 

ทำาหน้าที่หัวหน้าบรรณาธิการ

“ปใีหม่นีข้อให้ทกุท่านมเีวลากบั

สิ่งที่ฝัน และผลักดันให้เป็นสิ่งที่สิ่งที่ฝัน และผลักดันให้เป็นสิ่งที่

จับต้องได้นะคะ”

นามปากกา “ป้าวัลย์” คอลัมน์ครัวดีนามปากกา “ป้าวัลย์” คอลัมน์ครัวดี

วลาวัลย์ อัลเบรช (วัลย์) Esslingen, วลาวัลย์ อัลเบรช (วัลย์) Esslingen, 

Baden-Württemberg

สอนภาษาไทย สอนทำาอาหารไทย

ที ่Beta Suppermarkt Stuttgart, 

“ขอให้คนไทยรักกัน และช่วย

กันสร้างเสริมสังคมไทยท่ีดีงามกันสร้างเสริมสังคมไทยท่ีดีงาม

ในต่างแดน”

พษมลวรรณ เกริกสุวรรณชัย (เล็ก) พษมลวรรณ เกริกสุวรรณชัย (เล็ก) 

Pasamolwan Kerksuwanchai 

(Lek), Bangkok, Thailand

ปรญิญาตร ีมหาวิทยาลยัศลิปากร 

ปริญญาโท มหาวิทยาลัย บเีลอเฟลด ์ 

ประเทศเยอรมนี

ปจัจบุนัเปน็บรรณาธกิารบรหิาร

นิตยสาร Thailand  Makeover 

(free copy) และ Webmaster 

ของเว็บไซต์ www.beauties-

club.com

“ขออวยพรให้แฟนๆ นิตยสารดี

มากมีความสุข ความเจริญ คิด

สิ่งใดขอให้สมปรารถนาตลอดสิ่งใดขอให้สมปรารถนาตลอด

ปี 2014 ค่ะ” ปี 2014 ค่ะ” 

นามปากกา “ไกด์จำาเป็น,เพลงนามปากกา “ไกด์จำาเป็น,เพลงนามปากกา “ไกด์จำาเป็น,เพลง

กระบ่ีฯ,แม่ลิซ่า,ยอด โยทะกา,แม่

บ้านเมืองทูน,แม่ลิงน้อย”

อรณี ไฟเฟอร์ (แอ๋มน้อย) Thun, 

SwitzerlandSwitzerland

ปัจจุบันมีอาชีพ แม่บ้านสมองใส ปัจจุบันมีอาชีพ แม่บ้านสมองใส 

กับงานอดิเรกอีกมากมายก่ายกอง กับงานอดิเรกอีกมากมายก่ายกอง 

อาศัยอยู่ท่ีเมืองทูนประเทศ สวิตอาศัยอยู่ท่ีเมืองทูนประเทศ สวิต

เซอร์แลนด์เซอร์แลนด์

“ด้วยว่าข้าพเจ้าน้ันเป็นแค่ปุถุชน“ด้วยว่าข้าพเจ้าน้ันเป็นแค่ปุถุชน

คนเดินดิน จึงไม่มีพรวิเศษใดๆ จะคนเดินดิน จึงไม่มีพรวิเศษใดๆ จะคนเดินดิน จึงไม่มีพรวิเศษใดๆ จะ

มอบให้ท่านผู้อ่านมอบให้ท่านผู้อ่าน

กระน้ันข้าพเจ้าก็ยังเป่ียมไปด้วยกระน้ันข้าพเจ้าก็ยังเป่ียมไปด้วย

ความหวังว่า ผู้อ่านทุกท่านจะพบความหวังว่า ผู้อ่านทุกท่านจะพบความหวังว่า ผู้อ่านทุกท่านจะพบความหวังว่า ผู้อ่านทุกท่านจะพบ

เจอแต่ส่ิงดีๆ และมีความสุข กับเจอแต่ส่ิงดีๆ และมีความสุข กับ

ทุกๆ วันตลอดปี 2557”

ภัทธิรา หาญสกุล ( หน่อง ), ภัทธิรา หาญสกุล ( หน่อง ), 

Bangkok, Thailand

ผู้จัดการท่ัวไปสายงานพัฒนา

ผลิตภัณฑ์และการตลาด โครงการ

พัฒนาส่วนพระองค์ บริษัท มงคล

ชัยพัฒนา จำากัด

ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์บัณฑิต

(การหนังสือพิมพ์) จุฬาลงกรณ์(การหนังสือพิมพ์) จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย 

ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตร์ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตร์

มหาบัณฑิต (พัฒนาการศรษฐกิจ 

สาขาวิเคราะห์และประเมินโครงการ) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

(นิด้า)

“ขออาราธณาคุณพระศรีรัตนตรัย

จงดลบันดาลให้ทุกท่านจงประสบ

แต่ความสุข มีสุขภาพ พลานามัย

แข็งแรงสมบูรณ์ รํ่ารวยไม่เลิกรา

ตลอดปี และตลอดไป....”

นามปากกา “คนเกาะ/ สามพร”นามปากกา “คนเกาะ/ สามพร”

แก้วเก้า ดงึเงอร ์“แก้ว” ,London, แก้วเก้า ดงึเงอร ์“แก้ว” ,London, 

England

อาชีพหลักเป็นแม่บ้าน อาชีพอาชีพหลักเป็นแม่บ้าน อาชีพ

รองคือพอมีเวลาว่างก็มาเขียนรองคือพอมีเวลาว่างก็มาเขียน

และแปลหนงัสอื จบป.ตร ีอกัษรและแปลหนงัสอื จบป.ตร ีอกัษร

ศาสตร์ จุฬา และ M.A. Kent ศาสตร์ จุฬา และ M.A. Kent 

State, USA

“ขออวยพรทุกทา่นให้สนุกสนาน“ขออวยพรทุกทา่นให้สนุกสนาน

กับชีวิตในปัจจุบันกาล ไม่ว่าจะกับชีวิตในปัจจุบันกาล ไม่ว่าจะกับชีวิตในปัจจุบันกาล ไม่ว่าจะ

ต้นปี กลางปี หรือ ปลายปี” 

นามปากกา “หนุ่มเรียม” นามปากกา “หนุ่มเรียม” 

ธนายุทธ ฆ้องเสนาะ (เรียม/ธนายุทธ ฆ้องเสนาะ (เรียม/

Badminton Chorus) , BangkokBadminton Chorus) , Bangkok

จบการศึกษาปริญญาตรีบัญชีจบการศึกษาปริญญาตรีบัญชี

บณัฑิต มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์  บณัฑิต มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์  บณัฑิต มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์  

อาชีพผู้ช่วยผู้สอบบัญชี อาชีพผู้ช่วยผู้สอบบัญชี 

“ปีใหม่น้ีขอบุญบารมีช่วยให้ทุก“ปีใหม่น้ีขอบุญบารมีช่วยให้ทุก

คนสมปรารถนา มีความสุขท่วมคนสมปรารถนา มีความสุขท่วม

ฟ้า ไร้โรคภัยสุขภาพแข็งแรงทั้งฟ้า ไร้โรคภัยสุขภาพแข็งแรงทั้ง

กายและใจสขุสนัตป์ใีหมน่ะครบักายและใจสขุสนัตป์ใีหมน่ะครบั
นัฐพงษ์ บุตรดี-ยูเฟ้อร์ (นัฐ )

Marl, Nordrhein Westfalen

จบการศกึษาบรหิารธุรกิจการโรง

เเรม ท่ี เมอืง Düsseldorf  ปจัจบุนั

เป็นผู้จัดการเเละบริหารโรงแรม 

สี่ดาวในเยอรมัน 

“มาย้ิมตอ้นรบัปใีหมกั่นครบั เเละ“มาย้ิมตอ้นรบัปใีหมกั่นครบั เเละ

ผมขออวยพรให้ทุกท่านพร้อม

ทั้งครอบครัวมีความสุขเเละสุข

ภาพเเข็งเเรง ตลอดจนไปถึงยังภาพเเข็งเเรง ตลอดจนไปถึงยัง

จุดหมายดังท่ีได้ตังใจเอาไว้ใน

ปีใหม่นี้ครับ”

สุรีรัตน์ ณิชาพัฒน์ (อาจารย์

แจ่มใส) , Bangkok, Thailand

หวัหนา้ภาควชิาภาษาไทย คณะ

ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจ

บัณฑิตย์ ปริญญาอักษรศาสตร์

มหาบณัฑติ มหาวิทยาลยัศิลปากร

“ขออํานาจแห่งคุณความดีและ

ส่ิงศักด์ิสิทธ์ิท้ังหลาย จงช่วย

อํานวยพรให้ผู้อ่านทุกท่านพบ

ความสุข ความสมหวัง และมี

พลังกายใจในการเริ่มต้นปีใหม่

อย่างเข้มแข็งค่ะ”

นามปากกา “คุณย่าแอ๊ว”

พัชรี คาสปาร์-ซิกเคอร์มันน์,  

Hamburg

พัชรี คาสปาร์-ซิกเคอร์มันน์ 

เคยเปน็อาจารย์สอนภาษาไทยที่

ภาควชิาไทยศกึษา มหาวิทยาลยั

ฮัมบวร์ก ตั้งแต่ปี 1978-2007 

(เกษียณ 2009)

ดร.พทัยา เรอืนแก้ว, Bielefeld, อัญชัญ เฮียร์ล่ิง(ต้อม)  Stockach-ดร.พทัยา เรอืนแก้ว, Bielefeld, 

ด้วยรัก จากใจของกองบรรณาธิการ  ทีมงาน และนักเขียน 

นามปากกา “ป้าวัลย์” คอลัมน์ครัวดีนามปากกา “ป้าวัลย์” คอลัมน์ครัวดีอัญชัญ เฮียร์ล่ิง(ต้อม)  Stockach-
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ด้วยรัก จากใจของกองบรรณาธิการ  ทีมงาน และนักเขียน “ดี”

พษมลวรรณ เกริกสุวรรณชัย (เล็ก) พษมลวรรณ เกริกสุวรรณชัย (เล็ก) พษมลวรรณ เกริกสุวรรณชัย (เล็ก) พษมลวรรณ เกริกสุวรรณชัย (เล็ก) 

Pasamolwan Kerksuwanchai 

(Lek), Bangkok, Thailand

ปรญิญาตร ีมหาวิทยาลยัศลิปากร 

ปริญญาโท มหาวิทยาลยั บเีลอเฟลด ์ ปริญญาโท มหาวิทยาลยั บเีลอเฟลด ์ 

ปจัจบุนัเปน็บรรณาธกิารบรหิาร

นิตยสาร Thailand  Makeover นิตยสาร Thailand  Makeover 

(free copy) และ Webmaster (free copy) และ Webmaster 

ของเว็บไซต์ www.beauties-

“ขออวยพรให้แฟนๆ นิตยสารดี“ขออวยพรให้แฟนๆ นิตยสารดี

มากมีความสุข ความเจริญ คิด

สิ่งใดขอให้สมปรารถนาตลอดสิ่งใดขอให้สมปรารถนาตลอด

โสภาพร ควร์ซ (หย่ง) , Frankfurt, Hessenโสภาพร ควร์ซ (หย่ง) , Frankfurt, Hessenโสภาพร ควร์ซ (หย่ง) , Frankfurt, Hessenโสภาพร ควร์ซ (หย่ง) , Frankfurt, Hessenโสภาพร ควร์ซ (หย่ง) , Frankfurt, Hessenโสภาพร ควร์ซ (หย่ง) , Frankfurt, Hessen

นักข่าว/นักเขียน/นักแปลอิสระ

ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ จุฬา เอกความ

สัมพันธ์ระหว่างประเทศ (เกียรตินิยมอันดับ 

1)/ ปริญญาโทท่ี National University of 1)/ ปริญญาโทท่ี National University of 

Singapore ด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ศึกษา /ปริญญาโทอีกสองใบท่ี Indiana 

University - Bloomington ด้านนโยบาย

สาธารณะ และส่ือสารมวลชน 

“ขออํานาจคุณพระศรีรัตนตรัยและส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ“ขออํานาจคุณพระศรีรัตนตรัยและส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ

ท้ังหลายในสากลโลก จงดลบันดาลให้คุณ

ผู้อ่านชาวดีมาก คณะทํางานทุกคน ประสบ

แต่ความสุขสวัสดีในปีใหม่ 2557 ค่ะ ขอให้แต่ความสุขสวัสดีในปีใหม่ 2557 ค่ะ ขอให้แต่ความสุขสวัสดีในปีใหม่ 2557 ค่ะ ขอให้แต่ความสุขสวัสดีในปีใหม่ 2557 ค่ะ ขอให้แต่ความสุขสวัสดีในปีใหม่ 2557 ค่ะ ขอให้แต่ความสุขสวัสดีในปีใหม่ 2557 ค่ะ ขอให้แต่ความสุขสวัสดีในปีใหม่ 2557 ค่ะ ขอให้

มีสุขภาพพลานามัยท่ีแข็งแรง คิดส่ิงใดก็มีสุขภาพพลานามัยท่ีแข็งแรง คิดส่ิงใดก็มีสุขภาพพลานามัยท่ีแข็งแรง คิดส่ิงใดก็มีสุขภาพพลานามัยท่ีแข็งแรง คิดส่ิงใดก็มีสุขภาพพลานามัยท่ีแข็งแรง คิดส่ิงใดก็มีสุขภาพพลานามัยท่ีแข็งแรง คิดส่ิงใดก็

สมปรารถนาทุกท่านค่ะ”สมปรารถนาทุกท่านค่ะ”สมปรารถนาทุกท่านค่ะ” นามปากกา”เจ้าหญิงฟองน้ำา” นามปากกา”เจ้าหญิงฟองน้ำา” 

จิราภรณ์  (นาง) , Bangkok ,Thailandจิราภรณ์  (นาง) , Bangkok ,Thailandจิราภรณ์  (นาง) , Bangkok ,Thailand

เป็นข้าของราชการ รับใช้ประชาชนท่ัวไปทุกหมู่เป็นข้าของราชการ รับใช้ประชาชนท่ัวไปทุกหมู่

เหล่าไม่เลือกท่ีรักมักท่ีชังและเช่ือว่าทุกคนมี ความเหล่าไม่เลือกท่ีรักมักท่ีชังและเช่ือว่าทุกคนมี ความ

เสมอภาคเท่าเทียมกัน  เคยพลัดพรากจากบ้านเสมอภาคเท่าเทียมกัน  เคยพลัดพรากจากบ้านเสมอภาคเท่าเทียมกัน  เคยพลัดพรากจากบ้านเสมอภาคเท่าเทียมกัน  เคยพลัดพรากจากบ้าน

เกิดไปทำางานเล้ียงชีพท่ีบราซิล ปัจจุบันย้ายกลับเกิดไปทำางานเล้ียงชีพท่ีบราซิล ปัจจุบันย้ายกลับ

มาสู้แดดสู้ฝนอยู่กรุงเทพฯ เมืองฟ้าอมรเช่นเดิมมาสู้แดดสู้ฝนอยู่กรุงเทพฯ เมืองฟ้าอมรเช่นเดิม

แล้ว ทำางานทุกอย่างท่ีนายมอบหมายและไม่ใช่แล้ว ทำางานทุกอย่างท่ีนายมอบหมายและไม่ใช่

งานผิดกฎหมาย ไม่ได้จบวิศวกรรมศาสตร์หรืองานผิดกฎหมาย ไม่ได้จบวิศวกรรมศาสตร์หรือ

สถาปัตยกรรมศาสตร์ แต่ทุกวันน้ี ดูแลโครงการสถาปัตยกรรมศาสตร์ แต่ทุกวันน้ี ดูแลโครงการ

ก่อสร้างระดับร้อยล้านอยู่ 2 โครงการ หาก

ดำาเนินงานผิดพลาดอาจได้เข้าไปทัวร์เรือนจำา

แบบค้างคืนสักวัน จึงต้องใช้ความระมัดระวังใน

การทำางานอย่างเต็มท่ี จบการศึกษาปริญญาตรี การทำางานอย่างเต็มท่ี จบการศึกษาปริญญาตรี 

ด้านศิลปศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และ

มหาวิทยาลัย รามคำาแหง 

“ขออาราธนาส่ิงศักด์ิสิทธ์ิท้ังหลายในสากลโลก

ให้ช่วยดลบันดาลให้คณะผู้จัดทํา D Magazine 

และผู้อ่านทุกคนมีสุขภาพกายท่ีแข็งแรงและและผู้อ่านทุกคนมีสุขภาพกายท่ีแข็งแรงและ

สุขภาพใจท่ีเข้มแข็งม่ันคง ประสบความสําเร็จ

ในอาชีพการงาน มีครอบครัวท่ีอบอุ่น และเป็น

ท่ีรักของทุกคนตลอดไปนะคะ ด้วยความรักและท่ีรักของทุกคนตลอดไปนะคะ ด้วยความรักและ

ความปรารถนาดี”

นามปากกา“คนหลงเท่ียว” 

คอลัมน์ท่องเที่ยวไทย

ญาศมิน  สเตาสส์(อุ๋ย), Köln

จบการศึกษาอุตสาหกกรมการ

ท่องเที่ยว ม.ราชภัฏสวนดุสิต  

ปัจจุบันบันที่เป็นปรึกษาการ

ตลาด บรษิทั Multitronik GmbH  

อาศัยอยู่ที่ Hennef bei Bonn

“ขออวยพร ให้ คุณผู้อ่าน ท่ีรัก 

ทุกท่าน มีความสุข คิดสิ่งใดขอ

ให้สมปราถนา อย่าลืม ดูแลตัว

เอง ด้วยการออกกําลังกายบ้าง 

เพ่ือสุขภาพที่ดีและอารมณ์เพ่ือสุขภาพที่ดีและอารมณ์

แจ่มใสค่ะ (จะได้ไม่ต้องไปหา

หมอและกินยา)” หมอและกินยา)” 

นามปากกา “หมูติดมันส์”, 

Bangkok, Thailand

ปทัมา อนิโต (โอ)๋ อาชพีรบัราชการ 

จบ ป.โท   ตอนนี้อยู่กรุงเทพฯ

“ปีใหม่ ฟ้าใหม่ ขออํานาจคุณ

พระศรีรัตนตรัย นําสิ่งดีๆที่เป็น

มงคลมาสู่ผู้อ่านทุกท่าน”

สุรีรัตน์ ณิชาพัฒน์ (อาจารย์สุรีรัตน์ ณิชาพัฒน์ (อาจารย์

แจ่มใส) , Bangkok, Thailand

หวัหนา้ภาควชิาภาษาไทย คณะ

ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจ

บัณฑิตย์ ปริญญาอักษรศาสตร์บัณฑิตย์ ปริญญาอักษรศาสตร์

มหาบณัฑติ มหาวิทยาลยัศลิปากร

“ขออํานาจแห่งคุณความดีและ“ขออํานาจแห่งคุณความดีและ

สิ่งศักดิ์สิทธ์ิท้ังหลาย จงช่วย

อํานวยพรให้ผู้อ่านทุกท่านพบ

ความสุข ความสมหวัง และมีความสุข ความสมหวัง และมี

พลังกายใจในการเริ่มต้นปีใหม่พลังกายใจในการเริ่มต้นปีใหม่

พรภนา คุซูจุ  (หญิง)  Würzburg, พรภนา คุซูจุ  (หญิง)  Würzburg, 

Bayern

จบการศึกษาจากคณะอักษรศาสตร์ จบการศึกษาจากคณะอักษรศาสตร์ 

เอกภาษาเยอรมัน มหาวิทยาลัย

ศิลปากร ขณะน้ีกำาลังศึกษาต่อคณะ

บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการส่ือสาร

มวลชน (Medienmanagement) อาชีพ

กราฟฟิกดีไซน์เนอร์

“ขออวยพรให้ทีมงานนิตยสารดีและผู้อ่าน

ท่ีน่ารักทุกท่านมีความสุขมากๆ หน้าท่ีท่ีน่ารักทุกท่านมีความสุขมากๆ หน้าท่ี

การงานก้าวหน้า  สุขภาพกายแข็งแรง 

ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ จิตใจแจ่มใส  

และขอให้โชคดีตลอดปี ๒๕๕๗ ค่ะ”

ชลชั วรยรรยง (หม)ู Gengenbach, ชลชั วรยรรยง (หม)ู Gengenbach, 

Baden-Württemberg

ปริญญาตรีดุริยางคศาสตร์ปริญญาตรีดุริยางคศาสตร์

บัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร  

ปริญญาโทดนตรีบำาบัดจาก 

SRH Hochschule Heidelberg 

ประเทศเยอรมนี ปจัจบุนัทำางานที่

คลนิกิแหง่หนึง่ใน Gengenbach 

ประเทศเยอรมนี

“ขอใหท้า่นผูอ้า่นประสบแต่ความ

สุข ความเจริญในวาระขึน้ปใีหมน่ี ้สุข ความเจริญในวาระขึน้ปใีหมน่ี ้

สิง่ใดทีไ่มด่กีข็อให้หมดไปพรอ้ม

กับปเีก่า เริม่ตน้ปใีหมด่ว้ยสิง่ดีๆ  

มีชีวิตที่ดีตลอดทั้งปีด้วยเทอญ”

เบญจมาศ คลิงเลอร์ (เบญ)เบญจมาศ คลิงเลอร์ (เบญ)

Glashütte, HessenGlashütte, Hessen

อดีตครูการศึกษานอกโรงเรียนอดีตครูการศึกษานอกโรงเรียน

จังหวัดชลบุรี กลุ่มเป้าหมายจังหวัดชลบุรี กลุ่มเป้าหมาย

พิเศษ เพิ่มศักยภาพหญิงผู้ด้อยพิเศษ เพิ่มศักยภาพหญิงผู้ด้อย

โอกาส ปจัจบุนัเปน็เวป็มาสเตอร์โอกาส ปจัจบุนัเปน็เวป็มาสเตอร์โอกาส ปจัจบุนัเปน็เวป็มาสเตอร์โอกาส ปจัจบุนัเปน็เวป็มาสเตอร์

ของนิตยสารดีของนิตยสารดี

“ในปีใหม่นี้ เบญขอให้ พรดี พร“ในปีใหม่นี้ เบญขอให้ พรดี พร“ในปีใหม่นี้ เบญขอให้ พรดี พร

ประเสริฐ พรสวรรค์ พรแสวง ในประเสริฐ พรสวรรค์ พรแสวง ใน

ทั่วหล้า จงนําพาให้ผู้อ่านดีนั้นทั่วหล้า จงนําพาให้ผู้อ่านดีนั้น

สุขสันต์ ให้ทุกวันนั้นแจ่มใส ให้สุขสันต์ ให้ทุกวันนั้นแจ่มใส ให้สุขสันต์ ให้ทุกวันนั้นแจ่มใส ให้

มีสุขสมภิรมย์หมาย สุขสําราญมีสุขสมภิรมย์หมาย สุขสําราญ

ตลอดเทอญ”ตลอดเทอญ”

นามปากกา “หลิว ลู่ลม”นามปากกา “หลิว ลู่ลม”

อัมพร วอลคเกอร์ (หลิว) Erlangen, Bayern

จบปริญญาตรีรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

รามคำาแหง ย้ายมาอยู่เยอรมนีต้ังแต่ปี พ.ศ 1984 

ปัจจุบัน เป็นประธานชมรมไทยเพ่ือเพ่ือนไทย 

เมืองแอร์ลังเงน หัวหน้ากลุ่มครูอาสาสอนภาษา

ไทย สอนภาษาไทยให้ชาวเยอรมัน สอนและไทย สอนภาษาไทยให้ชาวเยอรมัน สอนและ

สาธิตการทำาอาหารไทย ท่ี VHS และเป็นล่าม 

“ปีใหม่น้ี          ขอให้คลาย  จากทุกข์โศก

ให้ปลอดโรค  พ้นภัย          ท่ีมัวหมอง

ให้มีโชค          มากลาภ     ด้วยเงินทอง

ท่ีหมายปอง    ให้สมหวัง    ด่ังใจเทอญ”

Wishing you good time, good health, Wishing you good time, good health, Wishing you good time, good health, Wishing you good time, good health, 

good cheer and a very Happy New Year!good cheer and a very Happy New Year!good cheer and a very Happy New Year!good cheer and a very Happy New Year!good cheer and a very Happy New Year!

นามปากกา“คนหลงเท่ียว” นามปากกา “หมูติดมันส์”, นามปากกา“คนหลงเท่ียว” 
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ทําใบขับขี่เยอรมัน -โสภาพร ควร์ซ

ฉันเป็นคนไม่ชอบขับรถ ไม่เคยนึกอยากมีรถ 

ด้วยว่าไม่มีปัญญาจะหาซื้อด้วยตัวเอง และรู้สึก

ว่ามันเป็นภาระ ไปไหนมาไหนต้องหาที่จอดให้

เสียเวลา เป็นกังวลว่ารถจะหาย เหน่ือยรถติด สู้

นั่งรถไฟฟ้ามาหานะเธอ ดีกว่า อ่านหนังสือได้จบ

เป็นเล่มๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำาหรับคนที่นั่งไป

กลับ หมอชิต – อ่อนนุช อย่างฉัน ถึงป้ายปุ๊บ ก็

สะบัดตูดลงเลย

แต่ฉันก็ได้ขับรถในกรุงเทพฯ อยู่ปีกว่า ได้ใบ

ขับขี่เมื่ออายุ 26 ปี ตอนไปสอบที่กรมขนส่ง รู้สึก

อย่างรุนแรงว่าตัวเองแก่มาก เพราะมีแต่ละอ่อน

วัย ๑๘ ทั้งสิ้น หน้าใสๆ เดินชนกันเด้งๆๆๆ มีป้าแก่

เนี่ยอยู่คนเดียว แต่ไม่เป็นไร ถึงจะเป็นป้า แต่ก็ขับ

รถดแีมก็(เกยีรอ์อโต)้ไปสอบนะเฟ้ย คณุแมบ่อกวา่

เขาเห็นแค่รถ เขาก็ให้ผ่านแล้ว ฮ่า... ใครที่ไหนจะ

บ้าเอารถกระบะไปสอบขับรถเนาะ

ฉันไม่เคยคิดจะขับรถในเยอรมนีเลย ด้วยเหตุ

ว่าใครๆ ก็บอกวา่ไดใ้บขบัขีย่ากมาก ไดย้ากไดเ้ย็น

เหลือเกิน ตกแล้วตกอีก บ้างก็ว่าทฤษฎียากกว่า 

บ้างก็ว่าปฏิบัติสิหินกว่า แถมต้องมีเงินถุงเงินถัง 

เตรียมตังค์ไว้เลยอย่างน้อยๆ 2,000 ยูโร  บ้านที่

ฉันอยู่ปัจจุบันก็ไม่จำาเป็นต้องมีรถ เพราะรถไฟ, 

รถรางสาธารณะสะดวกมาก แต่เวลาเห็นคุณหมาปา่

ขบัรถทางไกล ก็สงสาร อยากชว่ย แตใ่หขั้บกระปกุ

ในเยอรมนีเนี่ย อืม... ขอผ่านอ่ะ

อยู่มาได้เกือบ 2 ปี ก็มีคนมาชวนให้ไปทำา

ใบขับขี่ โดยบอกว่าถ้าเราย้ายมาอยู่ที่น่ียังไม่

เกิน 3 ปี และเรามีใบขับขี่มาแล้ว เราสามารถทำา 

Umschreibung ได้ ประมาณว่าเอาใบขับขี่ที่มีมา

เปลีย่น โดยเรายังคงตอ้งสอบทฤษฎแีละปฏิบติัให้

ผ่าน แต่จะไม่โดนบังคับให้เรียนทฤษฏี และเราไม่

ตอ้งเรยีน Sondernfahrt หรอืทีเ่รยีกวา่ชัว่โมงพิเศษ 

ไดแ้กก่ารขบัรถตอนกลางคนื, ขบัรถบนเอาโตบ้าห์

นทางยาวๆ  ซึ่งนักเรียนใหม่จะโดนบังคับเรียน 12 

ชม. พวกเราเรียนแต่ชม.ปกติ จนคิดว่าพร้อมสอบ

แล้วก็ไปสอบได้เลย

นับเป็นโอกาสอันดีท่ีจะได้ช่วยสามีประหยัด

เงินไปได้อย่างน้อย 4-500 ยูโร ท่ีสำาคัญ มันเป็น

สิทธิที่เราพึงมีพึงได้ ก่อนที่จะสายไป ฉันก็เลยเอา

วะ ลองทำาดู

นอกจากนัน้ ระดบัชัน้ของใบขับข่ีก็ยังมกีารแบง่

แยกไว้อย่างชัดเจน ว่าถ้าสอบเกียร์ออโต้ ก็จะได้

ใบขับขี่ที่ขับได้เฉพาะเกียร์ออโต้เท่าน้ัน ไม่มีสิทธิ

ไปขบักระปกุ แต่ถ้าสอบกระปกุ มสีทิธิขบัไดท้ั้งออ

โต้และกระปุก ดังนั้น เพื่อความคุ้มค่า (แต่ลำาบาก

คนเรียน) ก็ควรจะไปเรียนกระปุกค่ะ
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ขบวนการของมันไม่ต่างจากผู้เริ่มใหม่ นั่นคือ

1. เราต้องสมัครเรียนในโรงเรียนสอนขับรถ  ซึ่ง

เลือกได้ตามอำาเภอใจ ส่วนใหญ่ก็เลือกที่ใกล้

บ้าน ที่สะดวกจะไปเรียนได้ง่าย หรืออาจจะ

เลือกท่ีค่าใช้จ่ายถูกที่สุด, ตารางเรียนทฤษฎี

สะดวก ก็แล้วแต่ ฉันเลือกเรียนที่ใกล้บ้าน มี

ตารางเรียนตอนเช้า เหมาะกับผู้มีเวลาว่าง

สูงอย่างฉัน (ทำายังกะจะขยันไปเรียนแน่ะ) 

ค่าสมัคร 99 ยูโร ท่ีอื่นอาจจะมากกว่าหรือ

น้อยกว่านี้ได้นะ

2. ไปเรยีนคอร์สปฐมพยาบาล และตรวจสายตา ซึง่

จะเรยีนเสรจ็ใน 1 วัน นอกจากนัน้ก็ตอ้งถ่ายรปู

ดว้ย ถ้าจำาไมผ่ดิประมาณ 20 ยโูร และสายตา

ฉนัก็ผา่นอย่างเสน้ยาแดงผา่แปด เพราะวา่สัน้

และเอยีงมากจนแมแ้ต่เลนสท์ีใ่สอ่ยู่ในปจัจบุนั

ก็ไม่สามารถให้ความคมชัดได้เหมือนปกติ

3. เอาใบขับข่ีที่มีอยู่ไปแปล โดยต้องแปลจาก

ศูนย์ที่ได้รับการรับรองที่ถูกต้อง ก็คือ ADAC 

โดนไปอีก 60 ยูโร

4. เอาเอกสารทั้งหมด ไปย่ืนที่สำานักงานใบ

ขับขี่ ค่าดำาเนินการ 60 กว่ายูโร ในระหว่างที่

ดำาเนินการนั้น เราสามารถเริ่มเรียนทฤษฎีได้

เลย แต่จะสอบได้ก็ต่อเมื่อเอกสารถูกส่งกลับ

มาที่โรงเรียนแล้ว

ทัง้หมดทัง้สิน้น้ียังไมร่วมค่าหนังสือเรยีน 25 ยูโร 

และชุดข้อสอบอีก 25 ยูโร ซึ่งจะซื้อหรือไม่ก็ได้ แต่

ส่วนใหญ่ก็จะซื้อข้อสอบมาลองทำากัน

สรปุว่า หมดคา่ใชจ้า่ยพ้ืนฐานไปแลว้ 300 ยูโร 

สอบทฤษฎีอกี 100 สอบปฏิบตัเิกือบ 200 (ถ้าผา่น

ครัง้แรกทัง้คู)่ สว่นชัว่โมงเรียนน้ัน ท่ีโรงเรียนฉนั อยู่

ที ่29 ตอ่ชัว่โมง ชัว่โมงพิเศษ 39 ยูโรตอ่ชัว่โมง ก่ีสบิ

ชัว่โมงก็คณูเขา้ไป มันจึงถึงหลักพันได้โดยง่ายจรงิๆ

ภาคทฤษฏี

แบง่เปน็ 14 วิชา เริม่เรยีนอนัไหนก่อนก็ได ้เรยีน

ให้ครบก็แลว้กัน เนือ้หามตีัง้แต ่ความพรอ้มของคน

ขบั, ปา้ยจราจรตา่งๆ,  ความประพฤตบินทอ้งถนน 

เช่นเลีย้ว หรอืใหท้างอยา่งไร ในกรณตีา่งๆ กนั, วธิี

ปฏิบัติต่อคนเดินถนน, รถจักรยาน, รถแทรกเตอร์ 

ฯลฯ, การใช้ถนนแบบต่างๆ (ถนนในโซน 30, ถนน

ทางเดยีว, ถนนในเมอืง, ถนนนอกเมอืง ฯลฯ), การ

บำารงุรกัษารถ, การแก้ไขปัญหาเบือ้งตน้ ฯลฯ และ

กฎระเบียบอีกสารพัด สอนแม้กระทั่งการคำานวณ

ระยะเบรค, ระยะตัดสินใจ ฯลฯ

เยอะจนฉันรู้สึกว่า เอ๊ะ... แล้วที่เมืองไทยเรา

เรียนอะไรกันมั่งนะ ทำาไมมันไม่เห็นเยอะมากมาย

ขนาดนี้เลย

การเรียนการสอนจะเป็นภาษาเยอรมัน แต่

เวลาสอบสามารถเลอืกสอบเป็นภาษาอืน่ๆ ทีถ่นัด

ได ้ภาษาไทยก็มนีะคะ แตว่่าอาจจะมคีำาแปลแบบ

ประหลาดๆ บ้าง

นอกจากไปนัง่เรยีนแลว้ สิง่สำาคัญก็คือการทำา

ชุดข้อสอบ ซึ่งเรียกว่า Fragebogen ซึ่งมีทั้งหมด

ประมาณ 55 ชดุ เขา้ใจว่ามคีำาถามท้ังสิน้ประมาณ 

900 กว่าขอ้ ซึง่มนัก็จะวนกันไปมาใน 55 ชดุนี ้บาง

ข้อซ้ำามากหนอ่ย บางขอ้ซ้ำานอ้ยหน่อย แตล่ะชดุจะ

มี 30 คำาถาม เป็นคำาถามพื้นฐาน 20 ข้อ คำาถาม

เทคนิค 10 ข้อ แต่ละข้อมีคะแนนไม่เท่ากันตั้งแต่ 

2-5 คะแนน ผดิไดไ้ม่เกิน 10 ถ้าผดิข้อละ 5 คะแนน 

2 ข้อ ซึ่งเท่ากับ 10 คะแนน แต่ก็ถือว่าตก เพราะ

ถือว่าเป็นเรื่องสำาคัญมาก

ถ้าทำาครบท้ัง 55 ชุด แบบไม่ผิดเลยได้แล้ว

ละก็ ก็น่าจะสอบผ่านได้ไม่ยาก ท่ีโรงเรียนฉันมี

กฎด้วยว่า นักเรียนต้องมาลองสอบดูก่อน ถ้าผิด

มากกว่า 6 คะแนน เขาจะไม่อนุญาตให้ไปสอบ

ทฤษฎี เรียกว่าเป็นการช่วยเราไม่ให้เสียค่าสอบ

ฟรีว่างั้น (ซึ่งฉันว่าก็ดีนะ)

หลงัจากเออ้ระเหยลอยชายอยู่นานหลายเดือน 

จนเกือบหมดกำาหนดสอบ (ถ้าย่ืนเร่ืองแลว้ต้องสอบ

ทฤษฎีให้ผ่านภายใน 1 ปี) ฉันก็ตะบี้ตะบันนั่งทำา

ข้อสอบทุกชุดจนกระท่ังไม่ผิดเลย (ได้ทำาข้อสอบ

ประมาณ 2 รอบต่อชดุ) ใชเ้วลาประมาณ 2 อาทติย์ 

วันที่ไปสอบทฤษฎี ฉันไม่ได้เกร็งมาก คิดว่า

พร้อม ปัจจุบันน้ีการสอบทำาบนคอมพิวเตอร์ กด 

submit ปุ๊บ ก็รู้คะแนนเลย ผลออกมาก็ผ่าน เป็น

ที่น่าโล่งใจ

***มีคนถามว่า ไม่เรียนปฏิบัติไปพร้อมกัน

ดว้ยเหรอ เดีย๋วพอเธอสอบทฤษฎผีา่นก็จะไดส้อบ

ปฏิบัตเิลย ไมเ่สยีเวลา คนสว่นมากเมือ่เรยีนทฤษฎี

ไปได้ 6 วิชา ก็จะเริ่มเรียนขับกันแล้วฉันบอกว่าขอ

บายละกัน ฉนัขอสอบให้เสรจ็ทีละอย่าง กังวลทีละ

อย่างดีกว่านะ 

 

ภาคปฏิบัติ

เน่ืองจากโรงเรียนท่ีฉันเรียนเป็นโรงเรียนค่อน

ข้างใหญ่ มหีลายสาขา มคีรหูลายคน และรถหลาย

คัน ตั้งแต่กอล์ฟ ไปจนถึง บีเอ็ม ซีรีส์ 3 ถ้าอยากได้

เบนซ์หรือปอร์เช่ ก็สามารถระบุได้ เราจึงสามารถ

เลอืกไดว่้าจะเอาครคูนไหน หรอืจะเอารถอะไร หรอื

ถ้าข้ีเกียจคิดไมอ่ยากเลอืก ทางโรงเรยีนก็สามารถ

เลือกให้ท่านได้

ตัวฉันเองคิดว่าจะเอารถใหญ่ไปทำาไมให้

ลำาบากชีวิต เลี้ยวก็ยาก จอดก็ลำาบาก (แต่บีเอ็ม 

ซีรี่ส์ 3 นี่มันสวยจริงๆ นะ วู้ๆๆ) ขอครูที่ถูกชะตา 

คุยกันรู้เรื่องดีกว่า อยากได้เป็นคนเยอรมันไปเล้ย 

ฝึกภาษาไปด้วย

หลังจากเป็นนางช่างเลือกอยู่นาน หวยก็มา

ออกที่คุณครูมาฟุส เยอรมันบอร์นเตอร์กิช ตาสี

น้ำาตาลโตใสแจ๋ว ดูเป็นคนใจดี ไม่โหด ฉันบอกครู

ตั้งแต่วันที่เริ่มเรียนเลยว่า ถึงฉันจะขับรถได้แล้ว 

แต่ฉันก็ขับแต่เกียร์ออโต้นะ สอนฉันเหมือนเด็ก

หัดใหม่เลยละกัน แล้วฉันน่ะ ก็กลัวกระปุกมากๆ 

ตอนเด็กๆ เคยเรียน แล้วเหยียบไม่สัมผัสกัน รถ

มันชอบดับ เลยกลัวฝังใจ

เมื่อได้เรียนไปเรื่อยๆ ฉันรู้เลยว่าการขับรถที่

ดีแบบเยอรมันน่ีเป็นเรื่องยากเอาการอยู่ เพราะ

เราต้องตัดสินใจหลายอย่างในเวลาอันสั้น ต้องดู

ท้ังกระจกกลางและข้างอยู่เรื่อยๆ เวลาเลี้ยวต้อง

หันไปดูด้วย เพราะมันมีทางรถจักรยาน และมี

มุมบอดที่มองจากกระจกไม่พอ นอกจากนั้นต้อง

เปลี่ยนเกียร์ให้ดี จะได้ประหยัดพลังงาน รักษา

สิ่งแวดล้อม แล้วก็ต้องรู้ด้วยว่าถนนที่กำาลังขับไป

น้ันเป็นถนนอะไร ขับได้ที่ความเร็วเท่าไร เราเป็น

ทางเอกหรือโท ฯลฯ

เรียกได้ว่าต้องทำาหลายอย่างมากๆ ในระยะ

เวลาอนัสัน้ ไอท้ีค่ดิว่าจะพยายามประหยัดเงนิดว้ย

การเรยีนให้นอ้ย ก็ตอ้งเปลีย่นใจ จำาเป็นอย่างย่ิงท่ี

จะต้องเรยีนจนมัน่ใจ มเิชน่น้ันจะสอบไมผ่า่นแน่ๆ

ฉันขับได้ประมาณ 12 ชม. ก็ต้องพักเพราะจะ

ต้องกลับไทย ก่อนหน้าจะพัก ครูบอกโอเคแล้ว

แหละ กลบัมาจากไทยแลว้เธอก็น่าจะนดัวันสอบได้

สอบปฏิบัติ

กลับมาเยอรมนี ฉันก็เรียนขับรถต่อ เรียนไป

ได้หนเดียว ครูบอกว่าเข้าเกียร์มีปัญหานิดหน่อย 

แตน่อกนัน้โอเค สอบเลยแลว้กัน ฉนัก็กลา้ๆ กลวัๆ 

แต่ก็คิดว่าเอาวะ ครูเขามีประสบการณ์ ถ้าเขาคิด

ว่าเราทำาไม่ได้ คงไม่จับเราข้ึนเขียงหรอก ได้ค่ะ

ครู สอบก็สอบ

แล้วก็แอบประทับใจครูว่า เออ ครูไม่กั๊กนะ 

เพราะเคยได้ยินเพื่อนๆ เล่ามาว่า ครูบางคนก็กั๊ก 

พยายามให้เราเรียนกับเขานานๆ เขาก็จะได้ตังค์

ค่าชั่วโมงจากเราเยอะๆ

ฉันได้วันสอบคือ เช้าตรู่ 16 พ.ย. รู้ล่วงหน้า

ประมาณ 2 สัปดาห์หย่อนๆ เราตกลงกันว่า 1 

อาทิตย์ก่อนสอบมาทดลองสอบกันก่อน จะได้รู้

ว่าเวลาสอบจริงๆ ต้องทำาอะไรบ้าง

11 พ.ย. วันทดลองสอบ มีครูคุมสอบจำาลอง

น่ังมาด้วย สภาพการณ์คือ ปสด. ตั้งแต่เริ่มต้น 

ขับผิดแต่แรกออกรถ เลี้ยวซ้ายไม่ดูรถ คนเดิน

ข้ามทางม้าลายไม่จอด (ก็ประเทศไทยมันจอดซะ

ท่ีไหนเลา่ คนเดนิเท้าตอ้งดแูลตวัเองเดอ้) เราเปน็รถ
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ทางเอกก็ดนัไปให้ทางชาวบา้น ขับเขา้ออโตบ้าห์น 

ความเร็วยังไม่ถึงก็รีบเข้าไป ทำาให้รถคันอื่นต้อง

เบรก ฯลฯ เรียกว่าผิดทุกหัวเลี้ยว สมมติแยกนี้

ไม่ผดิ ก็ผดิแยกหนา้อยูด่ ีท้อใจสดุๆ แบบ ไมรู่้

จะขับไปทำาไม ขับยังไงก็ผิด

ฉนัปสด.มากๆ ถามครเูลยวา่ถามจรงิเหอะ เธอ

ว่าชั้นจะสอบได้เหรอ จันทร์หน้านี่แล้วนะ ครูบอก

ว่า ชั้นรู้ว่าเธอทำาได้ เธอเคยทำาได้ดีกว่านี้ แต่วันนี้

อาจจะไม่ใช่วันของเธอ หน้าตาฉันมันคงแย่แล้ว

จริงๆ ครูเลยบอกว่าเอางี้ เรายังมีนัดกันอีกวันศุกร์ 

แลว้วันเสารช์ัน้ก็วา่ง เราก็มาลองขบัอกีแลว้กัน ชัน้ 

“สญัญา” วา่วนัเสารน์ีเ้ธอตอ้งดขีึน้กว่าวนันี ้ถา้ไม่

ดีขึ้นก็ค่อยเลื่อนแล้วกัน

ฉันพยักหน้ารับคำาครู พอลงจากรถเท่านั้น

แหละ บ่อน้ำาตาแตกเลย มันเครียดมากๆ ความ

รู้สึก ณ บัดนั้นคือ “มึงจะเอาอะไรกับกูนักหนา” 

แลว้ก็เริม่ต่ืนตระหนกละ น่ีกรยัูงผดิพลาดมากมาย

ใหญ่หลวงขนาดนี ้จะไปสอบไดไ้งวะ วันจนัทรเ์นีย่

ฉนัคิดวา่ประเดน็สำาคญัอย่างหน่ึงก็คือ เวลา

เรียน ครูจะคอยบอกตลอดว่าผิดอะไร ต้อง

ทำาอะไร ทำาให้เราไม่ค่อยได้คิด แต่พอเราจะ

สอบ เราต้องคิดเอง ทีนี้ละ ความรู้ทั้งหมดที่

มีมันประดังประเดเข้ามาจนไม่รู้ว่าจะเอาอัน

ไหนก่อน สับสนๆ

วันรุ่งข้ึนฉันยังมีน้ำาตาเล็ดอยู่ แต่เริ่มทำาใจได้ 

กรูเป็นบ้าว่ะ กะอีแค่ขับรถแค่นี้ อยู่เมืองไทยก็ขับ

มาแล้วตั้งนมนาน ขับในกรุงเทพฯ ด้วยนะเว้ย มา

ขบัเยอรมนัจะกลัวอะไรนักหนาฟะ ตกก็คอืตก ตกก็

สอบใหม่ ก็เท่านั้นเอง ไม่ใช่โลกแตก ญาติเสีย ซัก

หน่อย บ้าหรือเปล่า

13 พ.ย. ฉันไปขับรถด้วยความมั่นใจ จิตใจ

ปลอดโปร่ง ก่อนขับฉันบอกครูว่า วันนี้ฉันโอเค

แล้วนะ ครูบอกชั้นรู้ ฉันก็ว่าแต่เมื่อวันก่อนคงเห็น

ชดัเลยเนาะว่าหน้าฉนัมนัออกอาการขนาดไหน ครู

บอกว่าไมรู่ห้รอก เพราะเธอก็หน้าตาดทีกุวันอยู่แลว้

ฉันก็เขินเด่ะ อะไรกัน อยู่ดีๆ มาชมเค้าหน้าตา

ดีเฉยเลย ครูบอก อ้าว ชั้นไม่เคยบอกเธอเหรอ เธอ

น่ะสวยนะ (กรี๊ดๆๆ)

แตค่วามสวยก็ไมไ่ดช้ว่ยให้อะไรดข้ึีน (ฮา่) ฉนั

ยังคงมขีอ้ผดิพลาดใหญ่ๆ หลายอย่าง เชน่ จะเลีย้ว

แล้วไม่ดูให้ดีก่อน พอมีรถมา ก็จะฟอร์ซให้ตัวเอง

ไปให้ได้ หรือมองไม่เห็นคนที่จะข้ามถนน ซึ่งเป็น

ความผิดระดับท่ีผิดไม่ได้ ผิดแล้วตกทันที  รวม

ถึงความผิดข้ันกลาง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาพ

รวมของการขับ เช่น ขับเร็วเกินกำาหนด, ไม่เปิดไฟ 

เวลาวิสัยทัศน์ไม่ดี (แค่แดดไม่ออก ครึ้มๆ ที่นี่เขา

ก็เปิดไฟกันแล้วนะ), ขับรถเร็วในถนนแคบๆ และ

อีกสารพัดที่ครูจะติๆๆๆ และติ

ปากก็บอกกับตัวเองว่าไม่ได้เครียด ไม่เป็นไร 

ตกก็สอบใหม่ แต่ร่างกายมันฟ้องจริงๆ ว่าเครียด

จดั กินอะไรก็ปวดท้อง ตกใจตวัเองเหมอืนกันทีเ่ปน็

ไปไดข้นาดนี ้จำาไมไ่ดแ้ลว้ว่าครัง้สดุทา้ยทีเ่ครยีดถึง

ขนาดกินไม่ได้นอนไม่หลับเนี่ยเมื่อไหร่
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คุณหมาป่า แม้จะแสนเหนื่อยจากการทำางาน 

แต่เห็นหน้าภรรยาแล้วคงตกใจ เลยถามว่าให้เขา

ช่วยอะไรได้บ้างไหม ฉันเลยบอกว่าเธอเช่ารถขับ

ได้ไหม แล้วเราขับไปตรงแถวๆ ที่ฉันจะสอบ แล้ว

เวลาขบัก็ขอให้พูดดว้ยว่า กำาลงัมองอะไร คดิอะไร

อยู่ จังหวะนั้น จังหวะนี้ต้องดูอะไรมั่ง

คณุเอย๊... มนัเยอะจรงิๆ ไอส้ิง่ทีต่อ้งคดิพิจารณา

ในช่วงเวลาอันสั้นน่ะ เราไม่ได้แค่ต้องคิดแต่ข้าง

หน้า (จะไปทางไหน, ป้ายเขียนว่าอะไร, ไฟแดง

หรือเปล่า? มีรถตีคู่มากับเราหรือเปล่า? ฯลฯ) ต้อง

เป็นห่วงข้างหลังด้วยนะ ว่าไอ้การกระทำาของเรา 

(เช่นเบรคกระทันหัน) จะทำาให้เขามาชนเราหรือ

ไม่? โอ้โห ใครมันจะไปคิดได้หมดฟะ ในช่วง

เวลาพริบตาเดียวด้วย?

แลว้ฉนัก็ไดต้ระหนักดว้ย ชัว่โมงขบัของฉนัมนั

น้อยจริงๆ ด้วยล่ะ นี่ขับยังไม่ถึง 20 ชม.เลยนะ จะ

ไปสอบ โอ้... ช่างกล้า

14 พ.ย. เป็น 2 ชม.สุดท้ายท่ีจะได้ขับกับครู 

พยายามไม่เครียด แต่ก็เครียดน่ันแหละ และก็

ผิดชนิดที่ครูบอกเลยว่า “ฉันไม่แฮปปี้”  ไม่ได้ผิด

ร้ายแรง แต่คนคุมสอบจะอารมณ์ไม่ดีแน่ๆ  ถ้า

ครบูอ้งหูได ้คงจะบ้องไปแลว้ซกัทีสองทกีระมงั วา่

หล่อนเอ๊ย มีสติหน่อยเด้...

พอขบัเสรจ็ ก็มองหนา้กันว่าจะเอาไงด ีจะผา่น

ไหมเนีย่เธอ ฉนับอกกับครวู่าถ้าฉันจติหลุดแบบวัน

นี้ ฉันคงไม่ผ่านล่ะ แล้วก็เลยถามครูไปตรงๆ ว่า 

ถามจริงเหอะ ทำาไมเธอถึงคิดว่าฉันพร้อมไปสอบ

ได้ (ต้องการเรียกความมั่นใจสุดฤทธิ์)

ครูบอกว่าเธอเคยขับดีมากคร้ังนึง (โห.... ชั้น

ร้อง... ครั้งเดียวเนี่ยนะ) อ่ะ สองครั้งก็ได้ และท่ี

เธอเป็นมากอย่างทุกวันน้ีก็เพราะเธอกลัว เธอ

เครียด เธอต้องอย่าไปกังวลกับส่ิงท่ีผิดพลาดไป

แล้ว แต่จงโฟกัสข้างหน้าต่อไป ปัญหาของเธอ

คือ เธออยากให้มันเพอร์เฟ็กท์ มันไม่มีใครขับได้

เพอร์เฟ็กท์หรอก (ไม่ได้อยากเพอร์เฟ็กท์หรอก ก็

แค่อยากทำาไอ้ท่ีเธอติ ให้มันถูกเท่าน้ันเอง เข้าใจ

ป่าว) เธอห้ามคิดมากด้วย อย่าไปคิดถึงความ

ผิดของตัวเองท่ีผ่านมาจนเกินไป หรือกลัวว่า

เราจะผิด เราจะทำาไม่ได้ เพราะคิดอย่างน้ัน 

เดี๋ยวก็เป็นจริงตามนั้น คิดถึงสิ่งที่ดีๆ สิ

ครูปลอบฉันต่างๆ นานา แล้วก็บอกว่า สอบ

เหอะ ถ้าเธอเลื่อนนะ เดี๋ยวพอเธอจะสอบอีก ก็จะ

ย่ิงเครยีดมากกว่านีอ้กี สอบเลยเน่ียแหละ เธอทำาได ้

แลว้ถ้าตกนะ อย่างนอ้ยเธอก็ไดรู้ว่้าสอบมนัเปน็ยัง

ไง เที่ยวหน้ามาสอบอีกเธอก็ไม่กลัวแล้ว

ฉันก็พยักหน้ารับคำาครู ก็จริง คือถ้าเลื่อน ก็

เหมอืนยอมแพ้ตัง้แตยั่งไมอ่อกจากมุง้ ไมล่องจะรู้

ไดไ้ง ฉนักไ็มรู่ว้า่ครจูะมัน่ใจอะไรในตวัฉนันกัหนา 

ฉนัยังไมม่ัน่ใจในตวัเองเลย้... ใหต้ายเถอะโรบิน้ แต่

เอาเหอะ เราก็รู้อยู่ว่าเราทำาได้ถ้ามีสติ ขับช้าๆ มัน

ก็คงจะได้แหละ สู้เว้ย...

จริงๆ ฉันไม่กลัวสอบตกนะ แต่ฉันกลัวว่า ฉัน

จะผดิตัง้แตไ่ก่โห ่ประเภทผดิตัง้แตอ่อกรถ, ไมเ่ห็น

คนข้ามถนน, จกัรยานแตแ่รกเริม่น่ะ แลว้จะตกเลย

อ่ะ ซึ่งถ้าฉันจะเป็นแบบนั้น ฉันก็ไม่อยากไปสอบ 

แต่ถ้าได้ทำาครบหมดทุกอย่างแล้ว แล้วฉันตก ฉัน

ก็รบัได ้ประมาณวา่ขอกร ูperform ก่อนไดไ้หม ถ้า

ตกก่อนจะไดแ้สดงให้ไดด้วู่าฉนัทำาอะไรไดบ้า้ง จะ

ไปเสียเงินสอบทำาไม?

วนัสอบจรงิ ฉันลุกข้ึนมาดว้ยความรูสึ้กล้า จาก

การเครียด เกร็ง ปสด.มาแล้วหลายวัน ก่อนออก

จากบ้านขอพรพระว่า ขอให้ไม่มีอุบัติเหตุแล้วกัน 

(ไม่บังอาจขอให้ผ่าน เพราะเพ่ิงได้คำาเทศนาของ

สมเด็จฯ โต พรหมรังษีว่า “บุญเราไม่เคยสร้าง 

ใครที่ไหนจะมาช่วยเจ้า...” 555)

ฉันนัดครู 8 โมงเช้า เพื่อขับไปโรงเรียนด้วยกัน 

ตอนเดินไปหาครู (ซึ่งบ้านใกล้กันอย่างไม่น่าเชื่อ) 

ท่ามกลางฝนตกพรำา (โอ้ เหมาะกับการสอบขับรถ

อะไรอย่างนี)้ ใจฉันเตน้แรงมาก มอืส่ัน คดิอยู่ว่าจะ

รอดไหมวะเนีย่ แคขั่บไปให้ถึงโรงเรยีนน่ีจะไดไ้หม

นะ มันจะ nervous breakdown แล้ว พร้อมจะลง

ไปนั่งกองอยู่ตรงพื้นได้ทุกเมื่อ

ฉนัขบัถึงโรงเรยีนดว้ยอาการใจชืน้ขึน้เลก็นอ้ย 

ว่าอย่างน้อยก็ขับถึงโรงเรียนวะ สภาพอากาศ

ยังเลวร้ายเหมือนเดิม หลังจากจ่ายตังค์ค่าสอบ 

(184 ยูโร อย่าคูณเป็นเงินไทยเป็นอันขาด จะปวด

ใจ) ก็ได้รู้จักกับครูคุมสอบ ชื่อคุณเบอร์เกอร์ เป็น

ชายหนุ่มขายาว หน้าตาใสกิ๊งเลย ก่อนเริ่มขับเขา

มีถามเก่ียวกับไฟบนหน้าปัดรถ ซึ่งฉันตอบได้ไม่

หมด แต่ฉันก็ไม่สนใจ

ระหว่างขับฉันก็พยายามมีสติ ทำาให้ดีที่สุด 

เลี้ยว, ผ่านแยกให้ช้าเข้าไว้ ทั้งจอดรถ กลับรถ ก็

คิดก่อน ทำาช้าๆ เราไม่ได้รีบไปไหนนี่นะ (ตามที่ครู

บอก) พอไดเ้ข้าออโตบ้าหน์ ฉนัก็ใจชืน้ละวา่  อย่าง

น้อยเราก็ทำาได้ตามที่ตั้งใจไว้ ได้ perform แล้ววะ

กลบัมาถึงโรงเรยีน จอดรถให้ถูกตอ้ง คณุเบอร์

เกอร์ก็บอกว่า ดีใจด้วยนะครับ คุณสอบผ่านแล้ว 

ฉันยังงงๆ จนกระทั่งครูบอกว่า Congratulations 

ฉันจึงถึงบางอ้อ... โอ๊ย ยกมือไหว้แทบไม่ทัน ครู

ทำาหน้าดีใจมากมาย

คุณเบอร์เกอร์ให้ใบรับรองว่าสอบผ่านแก่ฉัน 

ต้องเอาไปรับใบขับขี่ที่ศูนย์สอบ ฉันเข้าใจว่าถ้า

เป็นคนท่ีสอบใหม่ ก็จะได้ใบขับขี่เลย แต่ฉันเป็น

ประเภทเปล่ียนใบขับข่ี ก็ต้องเอาใบขับข่ีไทยไป

ให้เจ้าหน้าที่ก่อนน่ะ

ฉันกอดครูทีนึง ครูบอกว่าเห็นไหม ฉันบอก

แลว้ว่าเธอทำาได ้ฉนัมัน่ใจมาตลอดว่าเธอจะทำาได้

แล้วครูก็บอกว่าอือ งั้นนี่ก็จะเป็นครั้งสุดท้าย

ท่ีเราจะได้ขับรถด้วยกันแล้วนะ ต่อไปก็ขับให้ดีๆ 

ระมัดระวังด้วยล่ะ

โอ... มันเป็นความรู้สึกใจหายเหมือนกันนะ  

เพราะครูคอืคนทีฉ่นัใชเ้วลาดว้ยในชว่งหลายอาทิตย์

ทีผ่า่นมาด้วยเยอะ โดยเฉพาะอย่างย่ิงอาทิตย์ทีผ่า่น

มานี่ เยอะมาก และเป็นคนเดียวที่รู้เห็นว่าฉันทำา

อะไร ขับรถยังไง มีปัญหาอะไร ประมาณว่าผ่าน

ทุกข์ผ่านสุขมาด้วยกันพอสมควรทีเดียว

แต่พอฉันสอบผ่าน ก็กลายเป็นว่าก็จบกันแค่

นี้ ทั้งๆ ที่มันน่าจะเป็นว่า ผ่านความลำาบากมา

ด้วยกัน ประสบความสำาเร็จละ หายเครียดละ เรา

น่าจะได้เป็นเพื่อนกันต่อไป (ในมุมมองของฉันอ่ะ

นะ ส่วนครูเขาจะคิดงี้ป่าว ฉันไม่รู้ คงจะไม่ เพราะ

เขามีนักเรียนหลายคน เราสอบผ่านก็คงดีใจ แล้ว

ก็ไปนึกถึงนักเรียนคนต่อไป)

Fact of Life, Hard but True.

แต่ครูก็บอกว่าเรารู้จักกันแล้วนะ เธอมีเบอร์

ชั้น มีอะไรก็โทรมานะ ปกติชั้นก็มักจะเอาหมามา

เดินผา่นหนา้บา้นเธออยูแ่ลว้ บางทเีธออาจจะเหน็

ฉันเดินผ่านไปมา

ฉันเลยบอกครูว่า โหย (พูดยังกะนิยายเลยครู 

จะให้ฉันโผล่จากหน้าต่างมาทักทายเหรอ?) ครูไม่

ตอ้งเปน็ห่วง ครทูำาตัวให้ว่างละกัน เดีย๋วฉนัจะชวน

กินกาแฟ แล้วฉันก็ตั้งใจว่าคริสต์มาสนี้ ครูต้องได้

ของขวัญเปน็อะไรทีเ่มดอินไทยแลนดซ์กัชิน้ละ่นา้...

แลว้กค็รคูะ ขออนุญาตขอบคุณครไูวต้รงน้ี

ดว้ยนะคะ ถา้ไมม่คีร ูฉนัก็คงสอบไม่ผ่านอ่ะนะ 

ขอบคุณครดูว้ยท่ีขยนัตเิหลอืเกิน ซึง่ทำาให้ฉัน

เครียดมาก (ไม่ได้ว่าแดก นะครู มันเป็นความ

จริงว่าครูทำาฉันเครียดฉิบเลย) แต่มันก็ทำาให้

ฉันรู้ตัวแหละว่าต้องแก้ไขอะไรอีกบ้าง ซ่ึงก็

เยอะเหลอืเกนิ แตก็่อีกแหละ ถา้ครไูม่ต ิใหฉั้น

ขบัสบายๆ ไม่เครยีด ฉนัอาจจะตกก็ได ้เพราะ

ฉันไม่ระวังตัว ก็ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

Lifestyle
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เทคนิคง่ายๆ กับการถ่ายภาพดอกไม้ -หนุ่มเรียม

สวสัดคีรบัทกุคนจากการทีผ่มได้มโีอกาสไดเ้รียนรู้การถา่ยรูปมาพอสมควร และถ่ายมาเกอืบทกุอย่างทำาใหผ้มไดรู้้วา่ ตวัเองชอบถ่ายรปูธรรมชาต ิตน้ไม้

ใบหญ้าต่างๆ และดอกไม้…. ใช่แล้วครับ ดอกไม้ ผมชอบถ่ายรูปดอกไม้มาก เพราะดอกไม้สวยงามทำาให้สบายใจ ผมจะขอเชิญทุกคนไปถ่ายรูปดอกไม้

ด้วยเทคนิคการถ่ายรูปของผม โดยเราต้องหาสถานที่ก่อนครับ และเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา สถานที่ที่ผมเลือกไว้คือ ที่บ้านผมเองครับ เตรียมกล้องถ่าย

รูปของคุณให้พร้อมแล้วมาที่บ้านของผมนะครับ

สิ่งแรกที่ผมจะแนะนำาคือ ต้องเลือกเวลาที่เหมาะสมในการถ่ายภาพดอกไม้เพื่อช่วยให้ได้ภาพดอกไม้สวยๆ ง่ายขึ้น โดยเวลาที่เหมาะสมแบ่งได้เป็น 3 

ช่วงเวลา ดังนี้

ช่วงท่ีมีเมฆครึ้ม พระอาทิตย์ถูกเมฆบดบัง (แต่ไม่ถึงกับมืด) การถ่ายภาพดอกไม้ในช่วงเวลาน้ีจะได้ภาพท่ีแสงเงานุ่มนวล สีของดอกไม้จะไม่ถูกกลืน

หายไปกับแสงของพระอาทิตย์

ช่วงหลังฝนตก จะมีหยดน้ำาเกาะอยู่บนกลีบดอกไม้ การถ่ายหยดน้ำาที่เกาะอยู่บนใบไม้จะได้ภาพที่สวยงาม และน่ามองมากขึ้น

หากเป็นวันที่ฟ้าเปิดมีแดดมาก ให้เลือกถ่ายภาพในช่วงเช้า ช่วงสายๆ หรือช่วงเย็นๆ ซึ่งแดดจะไม่จ้าจนเกินไป

แต่หากเราไม่ได้ต้ังใจจะออกไปถ่ายภาพดอกไม้ แต่อยากเก็บภาพความงามระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว ผมจะขอแนะนำาเคล็ดลับง่ายๆ เหล่าน้ีมา

ให้ทุกคนครับ

1.  สิง่ท่ีผมมกัจะเนน้และแนะนำาถึงความสำาคญั

ในการถ่ายภาพคือจุดโฟกัส การถ่ายดอกไม้ต้อง

เน้นจุดโฟกัสท่ีชัดเจน มือต้องนิ่ง และแนะนำาให้

ใช้ขาตั้งกล้อง (หากมี) จะช่วยให้ได้ภาพสวยย่ิง

ขึ้น ทั้งการถ่ายภาพดอกไม้หลายดอก หรือดอกไม้

ดอกเดียว ให้เน้นดึงจดุเดน่ของดอกไมท้ีเ่ราจะถ่าย

และใหส้งัเกตว่า ไมม่อีะไรมาดงึจดุสนใจและแย่ง

จดุเดน่ไปจากดอกไมที้เ่ราจะถ่าย (ภาพน้ีผมโฟกัส

ไปท่ีดอกไมด้อกสชีมพูทีอ่ยู่ท่ามกลางดอกอืน่ท่ีเปน็

สแีดง ถึงจะเปน็โทนสใีกล้ๆ  กันแตก็่ยังดเูดน่ขึน้มา)

2.  คอืการจดัวางตำาแหน่งของดอกไมท่ี้จะถ่าย 

ดูว่า ดอกไม้ควรจะอยู่ในส่วนไหนของภาพ เช่น 

ด้านซ้ายหรือขวา ถ้ามีหลายดอกก็ควรดูว่าแต่ละ

ดอกควรอยู่ตรงไหนถึงจะสวย และให้สำารวจไป

รอบๆ หามุมถ่ายรูปโดยมองผ่านกล้องให้ได้มุม

ที่ถ่ายรูปได้สวย อย่าถ่ายรูปจากมุมเดียว ให้ถ่าย

รูปโดยเล่นกับระยะต่างๆ ท้ังใกล้และก็ไกล และ

บางสถานการณ์อาจจะเอียงกล้องบ้าง เนื่องจาก

การถ่ายภาพไมจ่ำาเปน็ตอ้งตั้งกลอ้งตรงๆ เสมอไป 

เพราะมนัดซู้ำาๆ เดมิๆ หัดหมนุกลอ้งเอยีงซา้ย เอยีง

ขวาบา้ง จะไดภ้าพทีแ่ปลกตามากกวา่เดมิ เทคนคิ

นีจ้ะไดผ้ลมากหรอืน้อยก็ขึน้อยู่กับสถานการณ์ และ

มุมมองของแต่ละคน

เทคนิคการถ่ายภาพ
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3. ขอใหด้สูสีนัของดอกไม ้การเลอืกสท่ีีเหมาะ

สม จะช่วยให้ภาพดอกไม้ธรรมดาๆ ดอกหนึ่งสวย

ขึน้อย่างไมน่่าเชือ่ และสว่นใหญ่ก็มกัจะชอบสสีดๆ 

สะดุดตา จะให้อารมณ์ และความรู้สึกมากขึ้น

4.  ควรสำารวจหาสิ่งพเิศษทีม่อียูร่อบๆ ดอกไม้

ด้วย โดยลองจดัมมุดอกไมก้บัธรรมชาติตา่งๆ เชน่ 

ผีเสื้อหรือแมลงต่างๆ 

5. มองหาฉากหลังท่ีเหมาะสมของดอกไม้ 

การเลือกฉากหลัง หรือ Background นั้น เป็น

สิ่งสำาคัญมาก โดยควรเลือก Background ท่ีจะ

ไม่มาแย่งความเด่นไปจากดอกไม้ท่ีตั้งใจเลือกไว้ 

ควรหามุมถ่ายภาพที่มี Background แบบเรียบๆ 

เช่น ใบไม้ หรือท้องฟ้า หรือ ควรจะมีแสง และสีที่

ช่วยทำาให้ดอกไม้ดูโดดเด่นขึ้น หาก Background 

ไมเ่ป็นเหมาะสม อาจหากระดาษสเีขยีวออ่น เขียว

เข้ม หรือดำา มาวางด้านหลังดอกไม้ก็ได้ จะทำาให้

ไดฉ้ากหลงัทีเ่รยีบเนยีนชว่ยทำาให้ดอกไมด้โูดดเดน่

ย่ิงขึ้น (ภาพดอกกุหลาบนี้ ผมเห็นว่า ดอกไม้มีสี

สว่าง ผมจึงเลือกมุมกล้องที่มี background ฉาก

หลังเป็นสีเข้มท่ีสุดเพ่ือท่ีจะช่วยแสดงจุดเด่นของ

ดอกไม้ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น

6. เป็นเทคนิคพิเศษที่ผมใช้ประจำาในการถ่าย

ภาพดอกไมค้อื การพกพาทีฉ่ดีละอองน้ำาขนาดเลก็ 

เนื่องจากผมเห็นว่า ดอกไม้เป็นตัวแทนของความ

สดชื่น เราสามารถเน้นย้ำาถึงอารมณ์นั้นได้ดียิ่งขึ้น 

เมื่อดอกไม้มีละอองน้ำาติดอยู่ และจะทำาให้เราเข้า

ถึงอารมณ์ และความรูส้กึของภาพเปน็อย่างด ีและ

หากว่าฟ้าหลังฝนไม่เป็นใจกับการถ่ายรูปดอกไม้ 

ผมก็จะฉีดละอองน้ำาท่ีดอกไม้ ใบไม้ หรือส่วนใด

ของตน้ไม้ที่ตอ้งการ เพียงแคน่ีก้็จะไดภ้าพดอกไม้

ที่สดชื่นชุ่มฉ่ำาอารมณ์ให้โลกสวยงามได้แล้วครับ 

เทคนิคการถ่ายภาพ
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เรื่องเล่า

ชีวิตต้องติดคุกเพราะเพื่อนทาง Facebook -หมูติดมันส์

ผู้เขียนมีโอกาสได้ร่วมดื่มกาแฟยามบ่ายกับ

ท่านกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ ท่ีนครโอจิมินห์     

พวกเราคุยกันเรื่องสัพเพเหระและสอบถามสาระ

ทุกข์สุขดิบของกันและกันตามประสาคนทำางาน

ช่วยเหลือและดูแลคนไทยในต่างประเทศเหมือน

กัน ราวครึ่งชั่วโมงต่อมามีแม่ลูกคู่หนึ่งมาร่วมโต๊ะ

ของเราด้วย ทราบในเวลาต่อมาวา่  ท้ังคู่เปน็สมาชกิ

ในครอบครวัของหญิงไทยท่ีถูกศาลเวียดนามตัดสนิ

ประหารชวิีตจากคดลีกัลอบขนยาเสพตดิเขา้ประเทศ

เวียดนาม และกงสุลใหญ่ฯ ได้นัดให้ท้ังคู่มาพบ

หารือถึงแนวทางการให้ความช่วยเหลือครอบครัว

ของหญิงไทยทีถู่กตดัสนิประหารชวิีตดงักลา่ว ทำาให้

ผู้เขียนมีโอกาสรับทราบเร่ืองราวของหญิงไทยคน

หน่ึงและสภาพของครอบครวัภายหลงัหญิงไทยถูก

จบักุมและดำาเนินคด ีซึง่ผูเ้ขียนขอเรยีกหญิงไทยที่

ถูกตัดสินประหารชีวิตว่า  “น้องเอ”  

“น้องเอ” เป็นหญิงสาวอายุประมาณ 22  ปี 

กำาลงัศกึษาวิชาการออกแบบทีม่หาวทิยาลยัเอกชน

แห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ  คุณแม่ของ ”น้องเอ” เล่าว่า  

ครอบครวัของตน แมไ้มร่่ำารวยแตก็่ไมไ่ด้ขดัสนเงนิ

ทอง คุณแม่ได้ส่งลูกสาว 2 คน เรียนมหาวิทยาลัย

เอกชนในคณะทีลู่กๆ รัก คอื ดา้นศลิปะ  ดว้ยความ

รักลูกจึงจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และมือถือราคา

แพงอย่างไอโฟนใหล้กูๆ ใช ้แต่ใครจะรูว้า่มนัคอืตน้

เหตุที่ทำาให้ชีวิตของลูกสาวตัวเองต้องพังลง  คุณ

แม่บอกว่า “น้องเอ” ได้รู้จักเพ่ือนใหม่ผ่านสังคม

ออนไลน์ทาง Facebook  เป็นเพื่อนผู้หญิง มีอายุ

มากกว่า ”น้องเอ” เล็กน้อยและทั้งคู่ได้ติดต่อกัน

ทั้งทาง Facebook และ Line อย่างสม่ำาเสมอ โดย

คณุแมไ่มเ่คยเอะใจมาก่อน ตอ่จากนัน้ ลกูสาวเริม่

มีพฤติกรรมท่ีแปลกไป เช่น ขอไปนอนค้างบ้าน

เพ่ือนบ่อยขึ้น โดยพ่อแม่ไม่ทราบเรื่องการคบหา

กับเพื่อนคนนี้เลย คิดว่า “น้องเอ” ไปค้างกับเพื่อน

ทีม่หาวิทยาลยัและการเรยีนในสาขาศิลปะ อาจจะ

ทำาใหล้กูมอีารมณ์ “ตสิท”์ (artist) สงู จงึตอ้งไปคา้ง

กับเพื่อนเพื่อทำางานส่งอาจารย์ คุณแม่ของ “น้อง

เอ” มองโลกในแงด่มีากๆ คณุแมบ่อกว่า เราเลีย้งลกู

มาอย่างดี ครอบครัวอบอุ่น จึงไว้ใจลูกและไม่เคย

คิดว่า “น้องเอ” จะทำาสิ่งไม่ดีหรือผิดกฎหมายใดๆ   

ในปสีดุท้ายของการเรยีนในมหาวิทยาลยั “น้องเอ” 

เริม่ขอเดนิทางไปตา่งประเทศเพ่ือหาประสบการณ์ 

จนกระทั่งปี 2555 คุณแม่ของ “น้องเอ” ได้รับแจ้ง

จากทางการไทยว่า “น้องเอ” ถูกจับข้อหาลักลอบ

ขนยาเสพติดเข้าประเทศเวียดนาม ข่าวดังกล่าว

ทำาให้คุณแม่และคุณพ่อของ “น้องเอ” เกือบจะ 

ช๊อก เพราะไม่คาดคิดมาก่อนว่า ลูกของตนจะถูก

จบัในขอ้หาทีร่า้ยแรงเชน่น้ี ทำาใหต้นและคุณพ่อของ 

“นอ้งเอ” รูส้กึเสียใจมากกับเหตุการณท่ี์เกิดขึน้ วนั

ที่ไปเยี่ยม “น้องเอ” ที่เรือนจำาครั้งแรก คุณแม่กลั้น

น้ำาตาไมอ่ยู ่ไมไ่ดค้าดคัน้หรอืดดุา่ว่ากลา่ว “น้องเอ” 

มเีพียงคำาถามว่า ทำาไมละ่ลกู ทำาไมลกูจงึทำาแบบน้ี 

จนถงึวันท่ีไปศาลเพ่ือฟังคำาพิพากษา คณุแมไ่ดแ้ต่

สวดภาวนาขอให้ลูกรอดพ้นจากโทษประหารชีวิต 

แตค่ำาขอของคณุแมก็่ไมส่มัฤทธ์ิผล ศาลเวียดนาม

พิจารณาตัดสินประหารชีวิต “น้องเอ”  เพราะการ

คา้ยาเสพตดิหรอืลกัลอบขนยาเสพตดิในเวยีดนาม

ถือเป็นภัยร้ายแรงต่อชาวเวียดนามและมีผลด้าน

ลบต่อการพัฒนาสังคมเวียดนาม

เมือ่ผูเ้ขยีนไดข้อ้มลูรายละเอยีดของคำาให้การ

ของ ”น้องเอ” ตอ่ศาลเวียดนาม จงึทราบว่า “นอ้งเอ”  

แจง้วา่ ตนไดล้กัลอบขนยาเสพติด 3 ครัง้และถูกจบั

ได้ในครั้งที่ 3 โดยครั้งแรกตนรับทำาเพราะต้องการ

ชว่ยเหลอืเพ่ือนคนไทยซึง่ตัง้ครรภ์ในขณะนัน้  “น้อง

เอ” บอกว่าเพ่ือนคนน้ันดแูลตนดมีากเหมอืนเปน็พ่ี

เป็นน้องแท้ๆ  ต่อมาเมื่อเพื่อนถูกสามีชาวไนจีเรีย

ทอดท้ิงและไม่มีเงินใช้จ่าย รวมทั้งเพ่ือนได้หยิบ

ยืมเงนิจากเพ่ือนของสามมีาใช ้เมือ่ถูกทวงเงนิและ

ถูกบงัคับใหข้นยาเสพติด เพ่ือนกลวัว่าหากไมท่ำาก็

อาจมีอันตรายถึงชีวิต และเพื่อนก็อยู่ระหว่างการ

ต้ังครรภ์ประมาณ 7 เดือน “น้องเอ” จงึสงสารเพ่ือน

และกลวัวา่หากตอ้งเดนิทางไกลอาจเปน็อนัตราย

กับเพือ่นและลูกในท้องได ้ จึงตดัสนิใจเดินทางไป

แทนเพื่อน ซึ่งครั้งแรก ”น้องเอ” ไม่ทราบจริงๆ ว่า

เป็นยาเสพติด คิดเพียงว่าเป็นสิ่งของผิดกฎหมาย 

เนือ่งจากคนแอฟรกิานำากระเปา๋มาให้และซือ้บตัร

โดยสารเครื่องบินเส้นทางแอฟริกาให้   โดยผ่าน

เวียดนาม ครั้งต่อมาจึงทราบว่าเป็นยาเสพติด

และ”น้องเอ” ก็เคยจงใจทำาบัตรโดยสารเครื่องบิน

เสยีหายและปฏเิสธการเดนิทางในครัง้ตอ่ๆ มา แต่

ขบวนการน้ีก็ยังบังคับให้ขนยาเสพติดขา้มประเทศ

ต่อไป “น้องเอ” คิดว่า     ตนมีประสบการณ์ในการ

ลักลอบขนยาเสพติดและรอดพ้นการจับกุมมาได้

แล้ว รวมท้ังการทำางานนี้ก็ได้ค่าตอบแทนสูงคือ 

ประมาณ 1,600 ดอลลาร์สหรัฐ และได้รับค่าใช้

จ่ายอีก 1,000 ดอลลาร์สหรัฐ ทำาให้ “น้องเอ” รับ

ทำางาน ผิดกฎหมายนี้ต่อไป โดยครั้งที่สาม “น้อง

เอ” ถูกจับกุมพร้อมกับยาบ้า 3.1 กิโลกรัมที่สนาม

บนินครโฮจมินิห์  ซึง่ตามกฎหมายเวียดนามการขน

ยาเสพตดิถึอเป็นความผดิรา้ยแรงมาก มโีทษสูงสุด

ถงึประหารชวีติ ในทีส่ดุศาลเวยีดนามไดพ้จิารณา
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เรื่องเล่า

พิพากษาตัดสินลงโทษประหารชีวิต “น้องเอ”                                        

ผู้เขียนได้พูดคุยกับคุณแม่ “น้องเอ” ทราบว่า 

จากวันนั้นจนถึงวันนี้ เพ่ือนของ “น้องเอ” คนดัง

กล่าวไม่เคยแม้แต่จะมาเยี่ยม “น้องเอ” ที่เรือนจำา

ในนครโฮจิมินห์  มีเพียงครอบครัวของ “น้องเอ” 

(คุณพ่อ คุณแม่และน้องสาว) และกงสุลใหญ่ ณ 

นครโอจิมินห์เท่านั้นท่ีแวะเวียนไปเย่ียม “น้องเอ” 

คุณแม่สงสารลูกที่พลาดเพราะ  ความอ่อนด้อย

ในประสบการณ์ชีวิต “น้องเอ” ท่ีเคยเป็นความ

หวังและที่รักของทุกคนครอบครัว ต้องถูกตัดสิน

ประหารชีวิตด้วยวัยเพียง 20 ต้นๆ วัยที่กำาลังเริ่ม

ผลิบานพร้อมจะเจริญก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน

เมือ่จบการศกึษาระดับปรญิญาจากมหาวิทยาลยั 

คุณแม่หวังว่า การนำาเสนอเรื่องราวของ “น้องเอ” 

ให้สาธารณชนรับรู้ จะเป็นเครื่องเตือนใจให้ทุก

ครอบครัวเพ่ิมความระมัดระวังและป้องกันไม่ให้

ลูกหลานของตนต้องตกเป็นเหย่ือของขบวนการ

ลักลอบขนยาเสพติดข้ามชาติ เพราะขบวนการดัง

กลา่วใชห้ลกัจติวิทยาในการชกัจงูลอ่ลวงใหค้นหลง

ผดิเขา้ไปในเสน้ทางผดิกฎหมายซึง่เมือ่ก้าวเขา้ไป

แลว้ยากทีจ่ะสามารถเดินย้อนกลับออกมาได้อย่าง

ปลอดภัย กรณี “นอ้งเอ”  เปน็กรณีตวัอย่างของความ

สงสารเพื่อนที่กำาลังลำาบาก “น้องเอ” ยอมเสี่ยงทำา

เรือ่งผดิกฎหมายแทนเพ่ือน ทำาให ้“นอ้งเอ” เสีย่งที่

จะถูกจับกุม จนในที่สุด “น้องเอ” ก็ถูกจับกุมและ

ตอ้งโทษประหารชวิีต ทำาให้ครอบครวัของ “นอ้งเอ” 

เสียใจมาก ดังนัน้ หากท่านท่ีกำาลงัอา่นมลีกูทีก่ำาลงั

อยู่ในวยัรุน่ตอนปลาย (20 ตน้ๆ) น้ี จงหมัน่สอบถาม

และตรวจสอบพฤติกรรมของบตุรหลานเป็นระยะๆ 

บา้ง อย่าเชือ่ใจและอย่ามัน่ใจมากนกัว่า บตุรหลาน

ของเราเป็นคนดี เพราะสังคมและส่ิงแวดล้อมใน

ปัจจุบันมีสิ่งชั่วร้ายแอบแฝงอยู่ท่ัวไป แม้ว่าลูก

หลานของท่านจะไดร้บัการอบรมเลีย้งดใูหเ้ปน็คน

ดี แต่ก็อาจขาดภูมิคุ้มกันต่อสภาพสังคมที่ชั่วร้าย

ซึง่แอบแฝงเขา้มาลอ่ลวงฉกฉวยผลประโยชน์จาก

บุตรหลานของท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งขบวนการ

ผิดกฎหมายต่างๆ ที่เข้ามาชักจูงหลอกล่อด้วยสิ่ง

ล่อใจนานาชนิดให้หลงผิดและทำาสิ่งผิดกฎหมาย 

ผู้เขียนจึงอยากให้ทุกท่านเพ่ิมความระมัดระวัง

และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับบุตรหลานให้

กล้าท่ีจะปฏิเสธการกระทำาท่ีผิดกฎหมายทุกชนิด 

โดยสอนให้รู้จักแยกแยะความสงสารและเห็นใจ

เพ่ือนกับความรบัผดิชอบต่อตนเองและครอบครวั 

รวมทั้งสอนให้เคารพต่อกฎหมายและกฎระเบียบ

ของสังคม นอกจากน้ี ยังต้องเตือนให้บุตรหลาน

ตระหนักถึงอนาคตของตนเอง ตระหนักถึงความ

รักและความอบอุ่นของทุกคนในครอบครัวที่จะ

ต้องเสียใจและเป็นทุกข์จากพฤติกรรมที่เกิดจาก

การหลงผิดของตน  

ภาพจาก http://www.news.at
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โรคติดพนัน สุขชั่วคราว ทุกข์ถาวร -สัมภาษณโดย พษมลวรรณ เกริกสุวรรณชัย

เนื่องจากปัญหาการพนันมีผลกระทบต่อเด็ก 

เยาวชนและครอบครัว เฉพาะในประเทศไทยพบ

ว่ามีคนไทยกว่า 32 ล้านคนเล่นการพนันอย่างใด

อย่างหน่ึง และจากการศกึษาของมหาวทิยาลยัฮา

วาร์ดพบว่า คนส่วนใหญ่หรือประมาณร้อยละ 95 

เป็นกลุ่มชอบเล่นพนัน (Social Gambling) และ

ประมาณรอ้ยละ 5 เปน็กลุม่มปีญัหาจากการพนัน 

(Problem Gambling) คือเล่นจนเกินเลยจดุทีก่ำาหนด

ไว้ เริ่มมีปัญหากับครอบครัว โรงเรียนหรือการงาน 

และร้อยละ 1-3 เป็นโรคติดพนัน ซึ่งถือว่าเป็นการ

เจ็บป่วยทางจิต ไม่สามารถควบคุมความต้องการ

เลน่พนนัได ้มผีลทำาให้เสยีการเรียน ลม้ละลาย หย่า

ร้าง พูดโกหก ข้ีขโมย และบางคนอาจฆา่ตวัตาย ดงั

นั้น กระทรวงสาธารณสุข และสำานักงานสลากกิน

แบง่รฐับาล กระทรวงการคลงั จงึไดร้ว่มลงนามใน

บันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการเพื่อแก้ไขปัญหา

สุขภาพจิตจากการติดพนัน 

ทั้งนี้ นพ. ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน แพทย์ผู้

เชี่ยวชาญด้านจิตเวชและผู้อำานวยการสถาบัน

สุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ เปิดเผยว่า 

สาเหตุที่ทำาให้คนเป็นโรคติดการพนันเกิดได้จาก

หลายสาเหตุดังนี้

สารเคมีในสมองมีการเปลี่ยนแปลง คล้าย

กับคนที่ติดยาเสพย์ติด เวลาท่ีเล่นสมองจะหลั่ง

ฮอรโ์มนเอนดอรฟิ์นออกมา ทำาให้คนท่ีเลน่มคีวาม

สุข รู้สึกตื่นเต้น ทำาให้ติดจากความรู้สึกนี้ 

กรรมพันธุ์ มีการศึกษาพบว่า ในครอบครัว

รุ่นพ่อรุ่นแม่ ปู่ย่าตายาย เล่นการพนัน ทำาให้บาง

คนเชื่อว่า เป็นการถ่ายทอดมาจากกรรมพันธุ์ แต่

บางทฤษฏีกลา่วว่า เปน็กระบวนการของการเรยีนรู ้

ความเคยชิน เห็นการพนันเป็นเรื่องปกติ แยกแยะ

ไม่ได้ระหว่างการเล่นหรือไม่เล่น หรือเล่นแล้วติด 

ต้องการหลีกหนีความทุกข์หรือความเศร้า 

โดยเฉพาะคนท่ีเป็นโรคซึมเศร้าจะมีความหวังใน

การไดพ้นัน ทำาให้พยายามหนีทุกขเ์ขา้หาการพนัน 

เหมือนกับยาเสพย์ติด เมื่อเล่นแล้วก็ติด เพราะ

ทำาให้เกิดความสุขชั่วครู่ ที่สำาคัญคือ คนที่เล่นการ

พนันในระยะเริ่มแรกมักเล่นได้ เมื่อเล่นได้หรือ

ชนะการพนันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงสารเคมีของ

ตัวเองด้านจิตใจ ยิ่งเล่นยิ่งติด แต่การได้หรือการ

ชนะพนันไม่ได้ถาวร มีเสียมีได้ หรือเสียไปเรื่อย ๆ 

จนเกิดความเครียด 

การรักษา ต้องสร้างความตระหนักให้กับคน

ทิ่ติดการพนัน แต่การจะตระหนักได้ต้องได้จาก

ความรู้ เหมือนคนสูบบุหรี่ที่สมัยก่อนคิดว่าเท่ แต่

เมือ่รูว่้าการสบูบหุรีท่ำาให้เกิดโรคภยัไขเ้จบ็ก็คอื การ

ตระหนกั ทำาให้บางคนเลกิสบูบุหรีไ่ด้ ซึง่การพนันก็

เหมือนกัน คนที่เล่นไม่รู้ตัวว่าติด เราต้องให้ความ

รู้ว่าติดและไม่ติดการพนันแยกแยะอย่างไร ด้วย

การทำาแบบประเมินปัญหาการพนัน  9 ข้อ คือถ้า

ตอบว่าใช่ แล้วนับรวมกัน เราต้องคิดว่าจริงมั้ย 

บางคนอาจปฏิเสธ ไม่ยอมรับก็จะไปเล่น ในขณะ

“เลนไพสามวันสามคืนไมกลับบาน ชอบเขาบอนคาสิโน พนันบอล ฯลฯ ถือวาเปนโรคติดการพนัน 

เปนปญหาทางจิตเวชที่สามารถรักษาได” 
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Profile 

นพ. ทวีสิน วิษณุโยธิน

• แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น

• ประกาศนียบัตรชั้นสูงการแพทย์คลินิก 

มหาวิทยาลัยมหิดล

• วุฒบิตัรสาขาจติเวชศาสตร ์สถาบนัจติเวชศาสตร ์

สมเด็จเจ้าพระยา แพทยสภา

• ฝกึอบรมเฉพาะทาง ดา้นประสาทจติเวชศาสตร ์

มหาวทิยาลยัอลิลนิอยส ์ชคิาโก สหรฐัอเมรกิา

• อนมุตับิตัร เวชศาสตรป์อ้งกันแขนงสขุภาพจติ

ชุมชน แพทยสภา

• ปัจจุบันเป็นผู้อำานวยการสถาบันสุขภาพจิต

เด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์

ท่ีหลายคนเปิดโอกาสในการแก้ไขตัวเอง ต้องการความช่วยเหลือ หากอาย

ไม่กล้าไปพบจิตแพทย์ก็สามารถโทร “สายด่วนเลิกพนัน 1323” ได้ตลอด 24 

ชั่วโมง สำาหรับคนไทยในต่างแดนสามารถส่งอีเมล์ไปท่ี dmh1323@dmh.

mail.go.th นอกจากนี้ ถ้าประเมินแล้วพบว่า คนไข้ติดพนัน จะใช้ยาในกลุ่ม

รักษาโรคซึมเศร้า เป็นยาที่ปลอดภัย ใช้แล้วทำาให้จิตใจสบายขึ้น และทำาการ

จิตบำาบัด คือถ้าคนไข้หนีปัญหามาเล่นพนัน เราก็พยายามทดแทนว่า เขามี

วิธีอื่นมั้ย เช่น ออกกำาลังกาย รวมท้ังการให้กำาลังใจจากคนในครอบครัวใน

การช่วยให้เขามีจิตใจเข้มแข็ง

ถา้คนไขไ้ม่ยอมรบัวา่ตดิพนันเปน็โรคจะทำาอย่างไร? กรณีนีค้รอบครวั

มบีทบาทสำาคญัในการชกัจงู เพราะคนทีเ่ดอืดรอ้นคอืคนใกลต้วั บางรายเปน็

หนี้ เงินเดือนออกไม่พอใช้หนี้ เจ้าหนี้ทวงหนี้มหาโหด ทำาให้ครอบครัวเดือด

ร้อน ฉะนั้น คนในครอบครัวควรพามาพบจิตแพทย์ เพราะตัวคนไข้อาจไม่มี

แรงจูงใจ ยังสนุกและติดการพนัน เหมือนติดยาเสพย์ติด ทั้งนี้การติดพนัน

เป็นปัญหาทางจิตเวชอย่างหนึ่ง คนที่เป็นอยู่มักจะไม่สามารถดูแลตัวเองได้ 

คนรอบข้างจึงต้องทำาหน้าที่เหมือนผู้ปฐมพยาบาลทางด้านจิตใจ
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ปฏิทินคริสต์มาส และคุ้กกี้คริสต์มาสฝีมือคนตัวเล็ก -แม่ลิซ่า

บา้นเราไมไ่ดน้บัถือศาสนาครสิต์ แตเ่พราะผูค้น

รอบข้าง และบรรยากาศโดยทั่วไปที่ออกจะคึกคัก

มกีจิกกรรมตา่งๆ มากมายให้เห็นใหไ้ดส้มัผสั และ

บางครัง้ก็ไดม้สีว่นรว่ม ไมว่่าจะทำาขนม ทำาคุก้ก้ี หรอื

การตกแตง่ประดบัประดาเพ่ือเฉลมิฉลองเทศกาล

ครสิต์มาส ทำาให้คนตวัเลก็อยากจะมสีว่นรว่ม อยาก

จะทำาเหมอืนเหมอืนเพ่ือนบา้ง บา้นเราเลีย้งลกูคอ่น

ข้างเปิด ไม่ได้ปฎิเสธที่จะให้ลูกได้เรียนรู้ในสิ่งท่ี

สังคมรอบข้างเป็นอยู่ แต่ก็ไม่ได้สนับสนุนส่งเสริม

จนเกินไป อยากให้ลูกค่อยๆ แยกแยะและเรียนรู้

ไปเองแบบธรรมชาติ คอยชี้แนะและให้ความเห็น

ตามท่ีเห็นควร ความแตกต่างทางศาสนาสำาหรับ

เด็กยังเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ยาก บางครั้งคนตัวเล็ก

ก็นำาปัญหาของตนเก่ียวกับศาสนามาถามพ่อกับ

แม่ หรือแม้กระทั่งเสียอกเสียใจ และเสียน้ำาตา

ที่ตนเองนั้นแตกต่างจากคนอื่น ครั้งหน่ึงคนตัว

เล็กเคยถามแม่ว่า “ทำาไมหนูต้องเป็นคนเดียวใน

หอ้งเรยีนทีไ่มรู่เ้รือ่งของพระเยซ”ู แมก็่ตอบว่า “แต่

หนเูปน็คนเดยีวทีรู่เ้รือ่งของพระพุทธเจา้” เปน็อนัวา่

ทำาใหค้นตวัเลก็เลกิเสยีใจ แถมภมูใิจท่ีตัวเองรูเ้รือ่ง

พระพุทธเจ้าคนเดียวด้วย 

ในชว่งครสิตม์าสคนตัวเลก็จะต่ืนเต้นกับเทศกาล

ครสิตม์าสมากกวา่ใครๆ ในบา้น เพราะทีโ่รงเรยีนมี

กิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับคริสต์มาสทุกอาทิตย์ และ

ยังได้เปิดปฎิทินคริสต์มาสทุกวันด้วย ปฏิทินของ

คนตัวเล็กนั้นเป็นปฎิทินที่ย่าทำามาให้ ย่าใช้ผ้ามา

เย็บติดกันทำาเป็นท่ีแขวนผนัง และติดถุงผ้าเล็กๆ 

ไว้ 24 ใบ ติดวันที่ 1-24 ไว้ที่ถุงแต่ละใบ ในแต่ละ

ถุงจะมขีองขวัญขา้งในเปน็ของขวญัเลก็ๆ ทีไ่มไ่ดม้ี

มลูคา่อะไรมาก แค่พอให้คนเปดิปฏิทินได้สนกุ ได้

ลุน้ ไดด้ใีจ ปฏิทนิอนันีใ้ชไ้ดท้กุปไีมต่อ้งเปลีย่น แค่

คอยคิดหาของมาใส่ให้ครบ 24 อย่างในแต่ละปี

ปีท่ีผ่านมาคนตัวเล็กคงกลัวแม่จะเสียใจเลย

ทำาปฎิทินคริสต์มาสให้แม่ด้วย เขาเอากระดาษ

สองแผ่นมาแปะติดกันแล้วตัดแผ่นบนเป็นช่องๆ 

เขียนวันที่ไว้ข้างหน้า ส่วนข้างในช่องจะวาดรูป

ต่างๆ ไว้ ห้ามแม่แอบดูเด็ดขาด ทุกเช้า คนตัวเล็ก

เปดิปฎทิินของตัวเองเสรจ็ก็เตอืนแมใ่ห้เปิดปฎิทิน

ของแม่ด้วย แม่เปิดเจอรูปข้างในแต่ไม่เข้าใจว่า

หมายถึงอะไร คนวาดเลยต้องคอยอธิบายให้แม่

ฟัง ตัวอย่างรูปวาดในปฏิทิน

• วันที่ 1 รูปทีวี หมายถึง ตอนหนูหลับแล้วแม่

จะดูทีวีก็ได้นะ 

• วันที่ 2 รูปนิโคเลา หมายถึง อีก 4 วันนิโคเลา

จะเอาของขวัญมาให้ 

• วันที่ 3 รูปเจ้าหญิง หมายถึง อยากให้แม่แต่ง

ตัวเป็นเจ้าหญิง 

• วนัท่ี 5 รปูแมว หมายถึง ห้ามฆา่แมวเพราะกิน

ไมไ่ด ้(แลว้แมนึ่กอยากฆา่แมวตอนไหนละนี?่) 

• วันที่ 9 รูปสัตว์หลายตัว หมายถึง อยากไป

สวนสัตว์ 

• วันที่ 11 รูปกรรไกร หมายถึง ห้ามใช้กรรไกร

วันอาทิตย์ เพราะอาจตัดมือได้ (สงสัยเกรงว่า

แม่จะยังไม่ตื่นเต็มที่)

• วันที่ 18 รูปเค้ก หมายถึงอย่าลืมให้ของขวัญ

วันเกิดหนูนะ

• วันท่ี 24 รูปของเล่น หมายถึงหนูอยากได้ 

Playmobil

แม่รู้สึกว่าปฏิทินมันแปลกๆ เปิดจนถึงวัน

สุดท้ายแม่ไม่ได้ของขวัญอะไรเลย แต่คนที่คอย

ลุน้ว่าจะได้ของขวัญจากปฏิทนิของแมค่อืคนท่ีทำา

ปฏิทินให้แม่นั่นเอง

ลูกรัก
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ในถุงปฏิทนิทีย่่าให ้มหีนงัสอืเลม่เลก็ๆ ดว้ยชือ่

หนังสอื “คอนน่ีหัดอบขนม” พออา่นเสรจ็คนตวัเลก็

ก็อยากจะลงมือทำาขนมเองบ้าง แม่ก็ไม่ขัดศรัทธา 

ชว่ยคนอยากทำาคุก้ก้ีจดัหาสว่นผสมตา่งๆ เขาอา่น

หนังสือไป ทำาตามไป ชั่ง ตวง วัด ตามหนังสือ 

ส่วนผสมมีดังนี้คะ

แป้ง480 กรัม

เนย 320 กรัม

น้ำาตาลทราย 160 กรัม

ไข่ไก่ 2 ฟอง

มะนาว 1 ลูก

น้ำาตาลไอซิ่ง 

แม่พิมพ์รูปต่างๆ 

ถาดอบ

กระดาษรองถาดอบ

ในหนังสือเขาบอกว่า **ก่อนลงมือทำาเปิดเตา

อบทิ้งไว้เลยที่อุณหภูมิ 150 องศา อบแบบระบาย

อากาศ**

วิธีทำา

คนลงมือทำาเขาอ่านตำาราซ้ำาไปซ้ำามาหลาย

รอบ เพื่อไม่ให้พลาด

1. ชั่ง ตวง วัด แป้ง น้ำาตาลทราย เนย ได้ตามที่

ต้องการแล้วก็ตีไข่ใส่ลงไป 

2. นวดๆๆๆ แป้งจนเข้ากันดี (คนนวดแป้งบอก

ว่านวดจนมันแข็ง)

3. นำาแป้งท่ีนวดแล้วไปแช่ตู้เย็น ประมาณ 30 

นาที ถึง 1 ชม.

4. นำาแปง้ออกมาแผ่ๆ  ด้วยไม ้กล้ิงไป กล้ิงมา ให้

บางประมาณ 1 ซม. 

5. ใช้พิมพ์รูปต่างๆ กดๆ แล้วใส่ในถาดนำาไปอบ 

ประมาณ 10-15 นาที 

6. ระหว่างรอให้คุ้กกี้สุกก็ตักน้ำาตาลไอซิ่ง 3 ช้อน

โตะ๊ใสถ้่วย ผสมน้ำาหน่ึงชอ้นชา เตมิน้ำามะนาว

อีกหน่ึงชอ้นชา คนๆ ใหเ้ขา้กันเอาไว้แต่งหน้าคุ้

กก้ี พอเอาคุก้ก้ีออกจากเตาอบก็แตง่หน้าคุก้ก้ี

ได้เลยแล้วโรยด้วยน้ำาตาลสีๆ รูปต่างๆ 

ตอนท่ีแมเ่ปดิเตาอบนำาคุ้กก้ีออกจากเตาอบ คน

ทำาคุก้ก้ีกระโดดโลดเต้นดใีจ เพราะคุก้ก้ีท่ีตวัเองหดั

ทำาตามหนงัสอืครัง้แรกน้ันประสพความสำาเรจ็ออก

มาหน้าตาดูดี รสชาติอรอ่ย เปน็ทีภู่มอิกภมูใิจย่ิงนัก 

คนทำาคุก้ก้ียังใจดแีบง่ใสก่ลอ่งเลก็ๆ ให้ปูกั่บย่า และ

ใหค้ณุยายขา้งบา้นเปน็ของขวัญวันคริสตม์าสดว้ย

ลูกรัก
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เมื่อกลางปี 2010 ครอบครัวเราได้ย้ายกลับ

เมืองไทยถาวร เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว 3 ปีผ่าน

ไปแล้วที่ย้ายออกจากเยอรมนี เมืองไทยอาจจะ

วุ่นวายบ้าง แต่ก็ดีค่ะที่ไม่เหงา และไม่หนาว มีแต่

เรื่องสนุกให้ทำาไม่เว้นแต่ละวัน 3 ปีนี้เหมือนกับ 3 

เดอืนเลยคะ่ มคีวามสขุและสนกุจนลมืเวลาไปเลย 

และวันนี้ดิฉันจะมาเล่าเรื่องขั้นตอนช่วงย้ายกลับ

เมืองไทยพอสังเขปเท่าที่จำาได้นะคะ

ก่อนอืน่ดฉินัเขา้ไปอา่นหลกัเกณฑ์เก่ียวกับการ

ขนย้ายของใช้ในบ้านเรือนกลับไทยเพ่ือทำาความ

เข้าใจก่อน ว่ามีข้อปฏิบัติอย่างไรบ้าง ที่สามารถ

ยกเว้นภาษีอากรได้ ตามลิงค์ข้างล่างนี้ค่ะ

http://internet1.customs.go.th/ext/Formality/

ImportFormalitiesOfHouseholdEffects.jsp

 

ดฉินัต้ังใจย้ายกลบัไทยแบบถาวร จงึขนเครือ่ง

ใช้ต่างๆ และเฟอร์นิเจอร์ที่ยังดีอยู่ทั้งหมดกลับ

ไทยด้วย โดยใช้บริการส่งของทางเรือ เราได้เช่าตู้

คอนเทนเนอรจ์ากบรษิทัหนึง่ในเยอรมน ี(สามารถ

ค้นหาดูได้ในกูเกิล มีหลายบริษัทมากค่ะ) เป็นตู้

ขนาดเล็ก 1 ตู้ (ยาวประมาณ 6 เมตรเศษ ความจุ

ประมาณ 33 ลกูบาศก์เมตร) จา่ยคา่บรกิารประมาณ 

2,000 ยูโร โดยที่ทางเราจะเป็นผู้บรรจุหีบห่อและ

เคลื่อนย้ายใส่ตู้กันเองค่ะ 

ขา้วของทกุอยา่งก่อนใสล่งกลอ่งต้องหอ่พลาสตกิ

กันกระแทกและกันการเกิดรอยขีดข่วนเสียก่อน 

กล่องต้องมีความแข็งของเนื้อกระดาษมากหน่อย

ในกรณีที่ต้องใส่ของที่มีน้ำาหนัก เพ่ือป้องกันเวลา

วางกล่องซ้อนกนั มิฉะนั้นกล่องจะบี้แบน ข้าวของ

อาจเสียหายได้ ต้องระวังตรงนี้ด้วย ดิฉันขนเครื่อง

เรือนพวกถ้วยชามแก้วเป็นจำานวนเยอะมาก เวลา

หอ่ดว้ยแผน่กันกระแทกแลว้ ตอนใสก่ลอ่งก็ตอ้งใส่

โฟมกันเอาไวร้อบกลอ่ง มมุกลอ่ง 4 ดา้นก็ตดิตัง้ไม้

ชิน้เลก็ๆ ปอ้งกันเวลาวางกล่องซ้อนกัน กลอ่งจะได้

ไมยุ่บตวั จากน้ันตอกลงัดว้ยไมอ้กีครัง้ ทีนีโ้อกาสท่ี

เครื่องแก้วจะแตกเสียหายมีน้อยมากเลยค่ะ ส่วน

ข้าวของจำาพวกเครื่องใช้ไฟฟ้า ตู้เย็น เครื่องซักผ้า 

ทีวี ฯลฯ ก็ตอกลังทั้งหมดค่ะ ทุกอย่างปลอดภัยไว้

ก่อน ยกเว้นพวกลงัเสือ้ผา้ ของท่ีเบาและไมแ่ตกหกั

ก็จะใส่ลังซ้อนๆ กันธรรมดา

ส่ิงท่ีต้องควรระวังหลังจากขนย้ายสิ่งของเข้า

ตู้เสร็จแล้วคือ จะมีการเซ็นชื่อผู้รับซึ่งสำาคัญมากๆ 

เนื่องจากจำานวนของใช้และเครื่องใช้ไฟฟ้าจะถูก

จำากัดตามจำานวนรายชือ่ผูร้บั ในกรณีทีส่ง่ของกลบั

ไทยจำานวนมากต้องใส่ชื่อผู้รับให้ครบจำานวน

คนท่ียา้ยกลบัไปดว้ย เชน่ มเีครือ่งใชไ้ฟฟ้าหลาย

ชนิดหรือมากชิ้นเกินไปก็ไม่ได้ หากอ่านตามลิงค์

ด้านบนจะทราบว่าคน ๆ  หนึ่งจะสามารถมีทีวีหรือ

การย้ายกลับเมืองไทย -Niraya Weigel 

บทความพิเศษ
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เครือ่งใชไ้ฟฟ้าอืน่ ๆ  ไดก่ี้เครือ่ง/คน ดฉินัพลาดตรง

นีแ้หละคะ่ทีใ่สช่ือ่ตนเองคนเดยีว เนือ่งจากบนิกลบั

ก่อนสามีและลูกเกือบ 1เดือน อีกจุดหนึ่งที่อยาก

แนะนำาคือให้ระบุในเอกสารให้ทางชิปปิ้งนำาตู้ไป

ส่งถึงบ้านเลยนะคะ จะสะดวกท่ีสุดสำาหรับกรณี

ที่เช่าตู้คอนเทนเนอร์ อย่าไปรับเองนะคะเหน่ือย

มาก และยากมากด้วยค่ะ

เมื่อเคลื่อนย้ายของและเซ็นเอกสารครบแล้ว

ราวๆ 1 เดือนก็ได้รับการติดต่อกับบริษัทชิปปิ้ง

ของไทยว่าตู้มาถึงท่าเรือ(คลองเตย)แล้ว ขั้นตอน

น้ีเครียดกว่าตอนขนของขึ้น สิ่งท่ีสำาคัญท่ีสุดคือ

พาสปอร์ตนะคะ มีก่ีเล่ม ต้องเอาออกมาใช้

ให้หมด  ทุกอย่างคือหลักฐานว่าคุณเข้า-ออก 

ประเทศไทยและเยอรมนีเป็นจำานวนบ่อยครั้งแค่

ไหน แต่ละครั้งระยะเวลานานเท่าไหร่ คุณไปอยู่

จริงๆหรือเปล่าจะดูจากพาสปอร์ตน้ีแหละ เพ่ือ

จะสรุปได้ว่าจำานวนของใช้ จำานวนคนท่ีย้ายกลับ

และจำานวนปีที่ไปอยู่มันเหมาะสมกับข้าวของท่ี

ย้ายกลับมาหรือไม่ ท่ีดิฉันทำาพลาดคือลงชื่อผู้รับ

เพียงคนเดียว เลยดูเหมือนกับว่าของทุกอยา่งเปน็

ของดฉินัเพียงคนเดยีวทำาใหยุ่้งยากเพราะตอ้งเสยี

ภาษีแน่นอนหากมีการเปิดตู้เช็คของทุกอย่าง

ทางชปิปิง้ในเมอืงไทยจะดำาเนินการเคลยีรข์อง

และนำาสง่ตูถึ้งบา้นใหโ้ดยมคีา่ใชจ้า่ยแยกออกตา่ง

หากไม่เกี่ยวกับชิปปิ้งเยอรมนีนะคะ ราคาไม่แพง

นักค่ะ หากจำาไม่ผิดน่าจะราวๆ 5,000-10,000 

บาท เมื่อดิฉันมีชื่อเป็นผู้รับเพียงคนเดียวแต่ไม่

ต้องการเสียภาษี จึงได้ปรึกษากับทางชิปปิ้ง (แต่

หากจะเสีย ก็เสียตามความเป็นจริง) ทางชิปปิ้ง

บอกว่าหากต้องมีการตรวจของในตู้ตามขั้นตอน 

เมือ่แกะกลอ่งแลว้ นอกจากตอ้งเสยีภาษแีลว้ ข้าว

ของจะไมอ่ยู่ในหีบห่อเหมอืนเดิม หรอืข้าวของบาง

ชนดิอาจจะเสยีหาย หากแย่กวา่นัน้ก็เดาไดเ้ลยว่า

สิง่ของจำานวนนับพันชิน้มนัจะอยู่ครบหรอืเปลา่ แต่

หากอยากข้ามข้ันตอนน้ีก็ต้องสอบถามบริษัทชิป

ปิ้งเอาเองนะคะ มันเป็นเรื่องที่พูดออกสื่อไม่ได้ค่ะ 

สดุทา้ยทางชปิปิง้ก็ชว่ยนำาของออกมาไดด้ว้ยความ

ราบรื่น ดิฉันตรวจข้าวของและจำานวนหมายเลข

กล่องทุกอย่างครบไม่มีอะไรสูญหายหรือเสียหาย 

น่าจะมีแก้วแตกเพียง 1 ใบ ซึ่งอาจจะเกิดจากการ

บรรจุของดิฉันเอง ตอนนั้นดีใจมากที่ของทุกอย่าง

มีสภาพ100% เหมือนตอนที่นำาเข้าตู้ค่ะ   

หากเพ่ือน ๆ ต้องการนำาสัตว์เลี้ยง เช่น สุนัข 

กลับไทยด้วยก็ไม่ยากในการพาขึ้นเครื่องไปด้วย 

สามารถเข้าไปอา่นทีค่ลงักระทู้เก่าในพันทปิไดต้าม

ลิงค์ข้างล่างนี้นะคะ เขียนโดยคุณอ้อม 

http://topicstock.pantip.com/jatujak/

topicstock/2008/05/J6579434/J6579434.html

สว่นลงิค์น้ีเก่ียวกับเงือ่นไขการนำาสตัว์ ซากสตัว์

หรือผลิตภัณฑ์สัตว์เข้าในราชอาณาจักร

http://www.dld.go.th/dcontrol/move/

condition.html

ดิฉันนำาน้องหมาแจ็ครัสเซลกลับไทย 1 ตัว 

เสียภาษีตรงด่านประมาณ 1 พันบาท ซึ่งไม่แพง

นัก และการเดินทางกับสัตว์ก็ไม่ยุ่งยากอะไรนัก

คะ่ ดฉินัประทบัใจกับเจา้หน้าทีก่รมปศสุตัว์สวุรรณ

ภมูมิากๆ ใหข้้อมลูและบรกิารประชาชนเปน็อย่าง

ดีทีเดียว ใครจะย้ายกลับไทยถาวรเร็วๆน้ี หรือใน

อนาคตก็ขอให้โชคดีเจอเจ้าหน้าที่ท่ีให้ข้อมูลท่ีถูก

ตอ้งและบรกิารดีๆ แบบดิฉนันะคะ แลว้พบกันใหม่

ในตอนต่อไปค่ะ

บทความพิเศษ
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หมูออมสินขวดน้ํา -ภัทธิรา หาญสกุล

การปลกูฝงันสิยัรกัการออมเงนิดว้ยการสง่เสรมิให้ลกูๆ หยอดกระปุกออมสนิทีสิ่ง่หนึง่ทีค่ณุพ่อคณุแม่

ควรทำา  กระปกุออมสนิก็สิง่จงูใจอย่างหน่ึงท่ีทำาใหเ้ดก็ๆ อยากหยอดเงิน วนันีเ้ลยจะมาแนะนำาวิธีการทำา

กระปกุหมอูอมสนิจากขวดน้ำาด่ืมทัว่ ๆ  ไป ซึง่คุณพ่อคุณแมส่ามารถสรา้งเปน็กิจกรรมในครอบครวัไดน้ะคะ

อุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมคือ  1.ขวดน้ำา (ขนาดตามแต่เราต้องการ)  2. กระดาษสี  3 สี (ดำา ชมพูอ่อน 

และชมพูเข้ม)   3.กาวลาเทกซ์ หรือเทปกาวสองหน้า 4. กรรไกร และ 5 มีดคัทเตอร์ (ภาพ 1)  

เมื่ออุปกรณ์พร้อม เริ่มลงมือกันเลยนะคะ

1. แกะปา้ยย่ีห้อน้ำาออกใหเ้หลอืแตข่วดพลาสตกิ

เปล่าๆ ใชม้ดีคัทเตอรก์รดีเปน็รสูีเ่หลีย่มผนืผา้ 

ขนาดใหญ่พอที่จะหยอดเหรียญลงไปได้  ขอ

แนะนะว่า เพ่ือความปลอดภัยขั้นตอนนี้คุณ

พ่อคณุแม่ควรเปน็คนเจาะให้นะคะ (ภาพ 2-3)

2. ตดักระดาษสชีมพูเพ่ือทำาลำาตวัหม ูโดยวัดขนาด

ประมาณครึ่งหน่ึงของความสูงของขวด หรือ

ตามร่องของขวดแล้วแต่รูปร่างของขวดที่เรา

นำามาทำา  ความยาวให้พันรอบขวดน้ำาได้ ทา

กาวลาเทกซห์รอืใชเ้ทปกาวสองหน้าติดปลาย

กระดาษดา้นหนึง่แลว้ตดิกัน จากน้ันให้มดีคทั

เตอรเ์จาะรสูีเ่หลีย่มผนืผา้ซ้ำารอยเดิมทีเ่จาะเอา

ไว้แล้ว (ภาพ 4)

3. ตัดกระดาษสีชมพูเข้ม และสีชมพูอ่อนเป็นรูป

สี่เหลี่ยวผืนผ้า แล้วตัดปลายด้านหน่ึงให้โค้ง

คล้ายกลีบดอกไม้ (ตามตัวอย่าง) อย่างละ 2 

ชิน้ เพ่ือทำาเปน็หหูม ูโดยใหข้นาดของสชีมพูออ่น

เลก็กว่าเลก็น้อย และใชก้รรไกรตดักระดาษดำา

เป็นวงกลมขนาดเล็ก 2 วง เพื่อทำาตา และตัด

กระดาษสชีมพูเข้มเปน็วงกลมขนาดใหญ่กว่า

ตา 2 วงเพื่อทำารูจมูก (ภาพ 5)

4. ใช้กาวทาเทกซ์ทาลงกระดาษสีชมพูอ่อนที่

ตัดเตรียมไว้แล้วติดลงตรงกลางของกระดาษ

สีชมพูเข้มเพ่ือให้หูสวยงามพักไว้ก่อน จาก

น้ันติดวงกลมสีชมพูเข้มทั้งสองบนฝาขวดน้ำา

เป็นจมูก และติดวงกลมสีดำาที่บริเวณคอขวด

เพ่ือทำาเป็นตา แล้วทากาวท่ีส่วนโคนของหูท่ี

เตรียมไว้ประมาณ 1 เซนติเมตร สอดเข้าไป

ใต้กระดาษที่เราทำาลำาตัวเพ่ือซ่อนปลายของ

หู กะระยะห่างตำาแหน่งของหูท้ังสองข้างให้

เหมาะสม (ภาพ 6)

5. พับกระดาษสชีมพูดา้นทีต่ดิสชีมพูออ่นขึน้ แลว้

พับส่วนปลายลงเล็กน้อย (ภาพ 7-8)

6. ตดักระดาษสชีมพูเขม้เปน็เสน้เลก็ๆ ความยาว

พอประมาณเพ่ือทำาหางให้หมู แล้วติดท่ีก้น

ขวด ให้ปากกาหรือดินสอม้วนให้หางงอเล็ก

น้อย แค่นี้เราก็ได้หมูออมสินน่ารักๆ จากขวด

น้ำาแล้วค่ะ (ภาพ 9-10)

ลองทำาดคู่ะ รบัรองเดก็ๆ ต้องสนุกสนานกับการ

หยอดกระปกุแนน่อน และย่ิงหากมขีวดสสีวยๆ จะ

ช่วยให้ได้หมูออมสินสีสวยๆ ทีเดียวค่ะ

DIY
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แป้งชั้นห่อชีส -ป้าวัลย์

เด็กๆ มักจะหิวเวลาที่กลับจากโรงเรียน แทนที่เราจะหาขนมสำาเร็จรูปหรือขนมทอดกรอบซึ่งมักจะ

มีผงชูรสมากและทำาให้เสียสุขภาพมาให้รับประทาน เรามาลองทำาอะไรง่ายๆ และอร่อยๆ ไว้ให้เขารับ

ประทานกันดีกว่า 

วันนี้ผู้เขียนจะแนะนำาอาหารว่างที่เรียกว่า “แป้งชั้นห่อชีส” ซึ่งเป็นอาหารที่ทำาไม่ยาก และหากเรา

จะทำาเก็บไว้เลี้ยงเพื่อนๆ หรือให้คุณพ่อบ้านรับประทานเป็นของว่างก็ยิ่งดี เพราะเมื่อเก็บไว้ในขวดโหล

ที่ปิดฝาสนิท จะสามารถเก็บไว้ได้ถึงสองหรือสามวัน

ส่วนผสม

แป้งชั้นสำาเร็จ  1 แพค

ชีสขูดแล้ว   1 ห่อ

Schinken   4-5 แผ่น

Paprika ผง  ครึ่งช้อนชา

พริกไทยป่น  เล็กน้อย (ไม่ใส่ก็ได้)

เกลือ   เล็กน้อย

วิธีเตรียมแป้ง

1. ตัดแปง้เปน็วงกลม ใชถ้้วยขนาดเท่าทีต่อ้งการ 

กะให้พอคำา

2. บากแป้งเป็นสี่ทิศ ระวังอย่าให้ขาดกลาง

3. นำาสว่นผสมทีท่ำาเปน็ไสม้าปัน้ให้เปน็ก้อน แลว้

วางลงตรงกลางแผ่นแป้ง

4. พับทีละด้าน (ตามรูป)

ส่วนผสมสำาหรับไส้

1. Schinken หัน่ลกูเตา๋เลก็ๆ ผสมกับชสีและสว่น

ผสมท้ังหมด ใสเ่กลอืเลก็นอ้ยคลกุเคลา้ใหเ้ขา้

กัน จะเติมเครื่องเทศอิตาลี เช่น Origano เพิ่ม

ลงไปก็ได้

2. หากไมช่อบเน้ือสตัว์ก็ใชเ้ห็ดหรอืข้าวโพดแทน

เนือ้สตัวก็์ได ้โดยจะตอ้งสับให้ละเอยีดแลว้คลุก

กับชีสขูดแบบเดียวกับส่วนผสมไส้เค็ม

3. หากต้องการไส้หวาน อาจนำาบลูเบอร์รี่แบบ

ขวด 1 ขวด นำามากรองเอาแตเ่น้ือ ทิง้ให้สะเดด็

น้ำา แล้วใส่น้ำาตาลทรายแดงครึ่งถ้วย (จะใช้

น้อยหรือมากกว่านี้ก็ตามความชอบ)

4. ก่อนวางไส้ อาจใช้ชีสสด หรือ Philadelphia 

ก็ได้ทาบนแป้งแล้วจึงวางไส้ลงไป

 

เพียงเทา่นีเ้รากจ็ะไดแ้ปง้ชัน้หอ่ชสีซึง่เปน็อาหาร

ว่างท่ีทำาได้ง่ายและมีคุณค่าทางอาหาร ท่ีสำาคัญ

คือสะอาดและปลอดภัย เหมาะที่จะเป็นของว่าง

สำาหรับเด็กๆ และทุกคนในครอบครัว

ห้องครัว

1 2

3 4

5 6
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ช่างเป็นอะไรท่ีไม่เคยลืมเลยกับการได้ยืนอยู่

บนยอดเขาสูงแล้วมองลงมา ทิวยอดเทือกเขาท้ัง

แหลม ทั้งทู่ หินผา โตรกเขาที่ลดหลั่น ภูเขารูปร่าง

ทมนึอลังการณ์ หย่ิงผยอง ปลายยอดท่ีแซมซกิแซก 

ดูเหมอืนบอบบางแฝงความออ่นชอ้ยแต่ทว่าชยูอด

อยู่สูแ้ดดสูฝ้นมาเปน็พันๆ ป ีหมิะขาวโพลนปลกคลมุ

ยอดเขาหุบผาสูงชันกว้างใหญ่บางส่วนยังอาบทา

ดว้ยน้ำาแขง็ตลอดทัง้ปทีอ้งฟา้ที่สคีรามเหนอืเทอืก

เขา แสงแดดยามเย็นท่ีลูบไล้เทือกเขาด้วยสีส้ม

อมทองอ่อนช่างผสมผสานกลมกลืน นกโดลภูเขา

กางปีกสีดำาบินกลับรังผ่านแสงสีทองก่อนอาทิตย์

อัสดงจะลาลับหลังยอดเขาข้างหน้า คือความสุข

ที่สัมผัสได้กับการเดินทางที่มีจุดหมายปลายทาง 

การเดินทางครั้งนี้จะขอแนะนำาห้ายอดภูเขาของ

เทือกเขาโดโลมิทเทน ท่ีผู้เขียนได้ไปเยือนมาแล้ว 

คือ มาร์โมลาด้า Marmolada  3343 m เป็นยอด

เขาทีส่งูทีส่ดุของเทือกเขาแถบนี ้โทฟาน่า ดี เมซ็โซ ่

Tofanade Mezzo 3244 m พิซ โบเอ Piz Boe 3152 m 

ความฝันท่ีเอือ้มถงึ “ โดโลมิทเทน โกรเอิท๊แนร์ทาล” DolomitenGrödnertal 
-หลิว ลู่ลม

พูเอซชป่ิซ๊เซ ่Puezspitze 2724 m ชแลรน์ Schlern 

2563 m การเดนิทางเริม่จากหมูบ่า้นวอลเ์ก็นชไ่ตน ์

Wolkenstein สู่ พูเอซเฮอิทเทอ Puezhütte พวกเรา

เจด็ชวิีตตกลงพักทีห่มูบ่า้นวอลเ์ก็นชไ่ตน์ท่ี Südtirol 

ทางใต้ของทิโรลประเทศอิตาลี พวกเราใช้เส้นทาง 

Brenner- Autobahn ลงจากไฮเวย์ที ่Klausen ผา่น 

Grödner Tal จนถึงหมู่บ้าน Wolkenstein ซึ่งเป็น

หมู่บ้านสุดท้ายของหุบเขาโกรเอิ๊ทแนร์ หลังจาก

ขนของเข้าบ้านพักที่จองไว้เพ่ือพักตอนลงมาจาก

เขา พวกเราก็กางแผนท่ีวางแผนการเดินทางของ

วันแรก ระยะทาง 14 กิโลเมตรกะเวลาเดินทาง

เจ็ดชั่วโมง จะไปถึงบ้านบนเขาพูเอซ ความแตก

ต่างของพ้ืนท่ีขึ้นลงสูงชันอยู่ระหว่าง 400- 1100 

เมตร หลังจากจัดของใส่ย่าม เตรียมอุปกรณ์การ

เดินภูเขาซึ่งผู้เขียนเคยเกริ่นไว้แล้ว ก่อนเดินทาง

ได้แหงนหน้ามองยอดเขาที่จะต้องปีนขึ้นไป ช่าง

จุดประกายความคึกคักกับการท่ีจะได้ผจญภัย

ใกล้ชิด สัมผัสกับธรรมชาติ พวกเราออกเดินทาง
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หลังจากรัปทานอาหารและห่ออาหารเครื่องดื่ม

ติดตัวไปด้วย แปดโมงเช้าออกเดินจากทางราบ

ผ่านปราสาทวอล์เก็นช่ไตน์ทางเริ่มชันและไต่สูง

ขึ้นไปเรื่อยๆ ตามรายทางแวะทักทายกับวัวของ

ชาวบา้นบนเขาท่ีกระจายเลม็หญา้อยู่ตามเนินเขา 

โดยไมม่รีัว้ลอ้มไว้ ววับางตวัยืนขวางทางเมยีงมอง

สสีนัเสือ้ผา้ของพวกเรา เราย้ิมทกัทาย (วัวยิม้ตอบ

คิดเอาเองนะ) ใจก็ตูมตามนี้..ดีนะที่ไม่ใช่กระทิงที่

ตืน่สสัีนเพราะผู้เขยีนเลน่สสีนัจา๊บจะ๊จา๋ เผือ่ว่าถ้า

หลงคนจะไดต้ามงา่ยไง วัวของชาวบา้นบนเขาจะมี

กระดิง่ใหญ่ดคูลา้ยกับระฆังใบเลก็แขวนคอไว้ด้วย

เพ่ือจะไดต้ามวัวถูก สองชัว่โมงตอ่มาเราเดนิเลยีบ

ผ่าน ลังเงนทาล Langen Tal ผ่านม้าของชาวนา

ภูเขาที่เล็มหญ้าอีกตัวหนึ่งกัลล็อปขนบนหลังฟู พู่

หางสบัดต้านลมวิ่งผ่านไปอย่างอิสระเสรีโดยไม่มี

คอกก้ันขวางชา่งนา่อจิฉา หนทางเริม่ชนัและแคบ

บางช่วงต้องปีนป่ายไต่เชือกข้ึนไป อากาศช่าง

เป็นใจไม่มีหมอกและลม กลัวที่สุดคือการเดินไต่

เขาทางแคบ ถ้าหมอกลงต้องใช้สายตาและระวัง

ในการเดินมาก แถมลมภูเขาที่หนาวเย็นอีก ถึงจะ

เป็นหน้าร้อนก็เถอะ พวกเราเลียบผ่านหุบเขาลง

มาแล้วอ้อมขึ้นไปไต่เขาสู่ทุ่งญ้าราบบนเขา ภูเขา

หินเคียมไพ Ciampeijoch ตระหง่านอยู่ตรงหน้า

เหมือนเอื้อมจับได้ ทะเลสาบกลางหุบเขาผิวน้ำา

เรียบสงบสะท้อนสีท้องฟ้าเหมือนกระจกส่องมา

แสงแดดส่องต้องกลีบบอบบางของดอกฝิ่นภูเขา

แอลป์สีส้ม สีเหลืองที่ออกดอกเล็กๆ แซมอยู่ตาม

ก้อนหินผาเรยีงรายตามทางเดินสวยเหลอืเกิน เดนิ

ไต่หินซึ่งบางช่วงจะมีเชือกให้จับและดึงตัวเองขึ้น

ไป พอขึน้ไปเจอท่ีราบเลก็ เพ่ือนเดนิทางกรีด๊กรา๊ด 

กับดอกเอ็ดเดิลไวซ์ ที่หาดูได้ยากเพราะไม่ได้

ขึน้อยู่ทัว่ไป พวกเราเจออยู่หลายกอจนตอ้งพักและ

ถ่ายรูปให้หนำาใจผาสูงภูเขาทมึนอยู่ตรงหน้าใกล้

เขา้มาเรือ่ยๆ และแลว้พวกเราก็ไดยิ้นเสยีงหนิหลน่

ที่หลังผาข้างหน้า หยุดเดิน..เงียบกริบ..และแล้วก

วางภูเขาฝงูหนึง่ว่ิงผา่นพวกเราไป ”เรว็มาก” รบีหยิบ

กล้องออกมาถ่ายรูปกันแทบจะไม่ทัน เป็นบุญตา

จรงิๆ ท่ึงมากเลยปรกตกิวางภูเขาจะขีอ้ายมากหาดู

ไดย้ากนีผ่า่นมาทัง้ฝงูเลย แลว้ก็หายลบัไปกับภูเขา

สงูโดยรวดเรว็พรอ้มกับเสยีงครดืคราดของก้อนหินท่ี

รว่งกราวจากภผูาสงูของ ยอดเขาพูเอซ Puezspitze 

ใหพ้วกเราแหงนมองดว้ยความเสยีดายทีไ่มไ่ดถ่้าย

ภาพท่ีสะใจและแล้วการเดินทางของวันนี้ก็ถึงจุด

หมายที่บ้านพักพูเอซซึ่งอยู่สูงจากระดับน้ำาทะเล 

2475เมตร พวกเรานำาเปเ้ขา้ท่ีพักเตยีงสองชัน้นอน

รวมห้องเดียวกันช่างมีรสชาดดิบๆ แบบลุยๆ ที่ไม่

เหมอืนความสบายของเตียงท่ีบา้น อาบน้ำาแลว้ลง

มารวมตวักันทีห่น้ากระท่อมบนเขา “งามเหลอืเกิน” 

กระเหรีย่งอย่างเราไมรู่จ้ะบรรยายอย่างไรดพีวกเรา

บ้างก็นั่งยืน เอนพิงแบบชิลๆ จำาได้ว่าหนุ่มใหญ่ผู้

รว่มทางเคยเปรยกับความงามของอาทติย์ยามเย็น

ทีล่บูไลภ้เูขาวา่ “Die Gipfel sind in ein unwirklich 

zartes Audrey-Hepburn Pink” ช่างเข้าใจเปรียบ

เทียบย่ิงกับหญิงงาม พวกเราไม่ถกเถียงถึงความ

งามกัน ต่างดึ่มด่ำากับสิ่งที่เห็นตรงหน้า..การเดิน

ทางของผู้เขียนแต่ละครั้งสนุกทุกครา ไม่ว่าจะไป

ป่าที่ไหน และภูเขาลูกไหนจึงอยากชวนผู้อ่านไป

เดินภูเขา แล้วจะรู้ว่า ”มันอยู่บนนั้น” ความสุขอยู่

แค่เอื้อมจริงๆ....

กีฬา
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ระบบการจ่าย/ โอนเงินแบบใหม่ในยุโรป (SEPA) -ไข่ดาว

ข้อดีของระบบนี้

• เปน็ระบบท่ีทำาใหเ้กิดตลาดเดียวดา้นการบรกิาร

ธนาคารในยุโรป การขจดัความแตกตา่งระหว่าง

การจ่ายในประเทศและข้ามประเทศในกลุ่ม

ประเทศ SEPA

• สามารถโอนเงินถึงปลายทางท่ีอยู่ในประเทศ

และกลุม่ประเทศ SEPA ภายในหนึง่วันทำาการ 

• การโอนเงินในกลุ่มประเทศ SEPA จะมีค่า

ธรรมเนียมเท่ากับการโอนภายในประเทศ

• ง่ายและสะดวกต่อการจับจ่ายใช้สอยในกลุ่ม

ประเทศ SEPA โดยสามารถใชบ้ตัรเดบติชำาระ

ค่าใช้จ่ายได้ตามร้านค้าทั่วไป

• สะดวกในการชำาระค่าใช้จ่ายในต่างประเทศ

โดยหักจากบัญชีเงินฝากของประเทศที่มี

บัญชีอยู่ เช่น คนที่มีบัญชีเงินฝากในประเทศ

เยอรมนี ไปเท่ียวในประเทศสเปน สามารถ

จ่ายค่าโรงแรมในประเทศสเปนโดยให้หักเงิน

จากบัญชีในเยอรมนีได้

• มกีารแจง้เตอืนก่อนทกุครัง้ทีม่กีารหักเงนิออก

จากบัญชี

• มกีารใหบ้รกิารในรปูแบบใหมเ่ชน่ การจา่ยเงนิ

ค่าตั๋วรถไฟทางโทรศัพท์ โดยการสแกน QR 

code ที่ติดไว้ข้างตู้จำาหน่ายตั๋ว

• มกีารปอ้งกันการหักเงินจากบญัชท่ีีดีกว่าแบบ

เก่า หากเจา้ของบญัชทีราบว่ามกีารหกัเงนิออก

จากบญัชแีบบไมถู่กตอ้งสามารถแจง้ธนาคาร

เพื่อเรียกเงินคืนได้ภายใน 13 เดือน (แบบเก่า

สามารถเรียกคืนได้แค่ภายใน 8 สัปดาห์)

• ช่วยเสริมความเข้มแข็งให้แก่นโยบายเปิดเสรี

ด้านการแข่งขัน 

ข้อเสียของระบบนี้

• เน่ืองจากระบบน้ีเป็นระบบใหม่ ยังคงต้องใช้

เวลาในการปรับให้เข้าสู่ระบบเดียวกันอย่าง

ค่อยเป็นค่อยไป ทั้งในด้านเทคนิค และความ

พร้อมด้านกฎหมาย

• ใช้เวลาในการให้ข้อมูลกับผู้บริโภคและอาจ

เกิดการสับสนในการใช้บริการได้ 

• หลายๆธนาคารอาจใหข้อ้มลูเฉพาะลูกค้าทีเ่ปน็

บรษิทัใหญ่ๆจงึทำาให้ลกูคา้ทัว่ไปขาดขอ้มลูและ

ไม่รู้ถึงสิทธิที่พึงได้

• เน่ืองจากอาจมีข้อความแจ้งเตือนมาทาง

จดหมายหรอืทางอเีมลมากเกินไปจนผูร้บัสาร

อาจจะไมไ่ดใ้ห้ความสนใจและละเลยการตรวจ

สอบรายละเอียดได้
ภาพจาก https://www.deutsche-bank.de

หลายท่านอาจจะเคยไดย้นิหรอืไดร้บัแจง้ขอ้มลู

จากธนาคารเก่ียวกับรปูแบบการโอนเงนิแบบใหม่

ที่เรียกว่า SEPA  กันมาบ้างแล้วนะคะ นับตั้งแต่

วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2557 เปน็ตน้ไป หากทา่นผูอ้า่น

จะทำาธุรกรรมทางการเงิน ไมว่่าจะเปน็การโอนเงิน 

(Überweisungen) การชำาระคา่ใชจ้า่ยโดยหกัจาก

บญัชเีงนิฝากเปน็รายครัง้ (Lastschriften)  การโอน

เงนิอตัโนมตัติามกำาหนดโดยผูฝ้าก(Daueraufträge) 

หรอืการชำาระเงนิโดยใชบั้ตรเอทีเอม็ (Kartenzahlen) 

จะตอ้งทำาธุรกรรมดงักลา่วโดยผา่นระบบ SEPA คะ่ 

ก่อนอื่นเรามาทำาความรู้จักกับรูปแบบการทำา

ธุรกรรมแบบใหม ่หรอื SEPA กันก่อนนะคะ SEPA 

มีชื่อเรียกเต็มๆ ว่า Single Euro Payments Area 

เกิดมาจากแนวคิดการบริการการจ่ายเงินให้เป็น

หนึ่งเดียวกันในกลุ่มสหภาพยุโรป โดยใช้สกุลเงิน

ยูโรเป็นสกุลหลักในการจ่าย เพ่ือเพ่ิมการแข่งขัน

และเพ่ิมประสทิธิภาพให้กับตลาดยุโรป  ซึง่ระบบน้ี

จะใชกั้บทัง้ผูบ้รโิภคท่ัวไปอย่างเราๆ บรษิทัหา้งรา้น 

และรวมไปถึงสมาคมด้วยค่ะ ประเทศทีจ่ะใชร้ะบบนี ้

(กลุม่ประเทศ SEPA) ก็คอืประเทศสมาชกิสหภาพ

ยุโรปทั้ง 28 ประเทศ และอีก 5 ประเทศนอกกลุ่ม

สหภาพยุโรป ได้แก่ สวิตเซอร์แลนด์ ไอซ์แลนด์ 

นอร์เวย์ ลิกเตนสไตน์ และโมนาโกค่ะ และเพ่ือ

รองรับระบบ SEPA ท่ีเป็นหนึ่งเดียวกัน ประเทศ

ไหนในกลุ่มประเทศ SEPA ที่ไม่ได้ใช้เงินยูโรอย่าง

เช่น ประเทศโปแลนด์ หรือสวิตเซอร์แลนด์ ก็จะ

ตอ้งเปลีย่นเปน็ระบบการจา่ยเงนิเปน็ระบบ SEPA 

ภายในวันที่ 31.10.2016  ค่ะ

การจ่ายเงินระบบนี้ ผู้บริโภคสามารถจ่ายเงิน

ทางบตัรเดบติในประเทศใดก็ไดท้ีอ่ยู่ในกลุม่ประเทศ 

SEPA เชน่ ผูท่ี้มบีตัรเดบติ ของธนาคารในเยอรมนี

ไปซือ้ของทีส่วิตเซอรแ์ลนด ์สามารถใชบ้ตัรเดบติดงั

กลา่วชำาระเงนิตามรา้นคา้ทัว่ไปในสวิตเซอรแ์ลนด์

ได้เสมือนกับซื้อของในเยอรมนี เป็นต้น ส่วนการ

โอนเงินและการชำาระค่าใช้จ่ายต่างๆ โดยหักจาก

บัญชี ไม่ว่าจะเป็นการสั่งจ่ายภายในประเทศหรือ

สั่งจ่ายให้กับธนาคารในต่างประเทศ จะใช้แบบ

ฟอร์มแบบใหม่ในการสั่งจ่าย โดยใช้ตัวเลข IBAN 

(International Bank Account Number) แทน

เลขบัญชี (Kontonummer) และ BIC (Business 

Identifier Code) หรือที่เรียกกันว่า SWIFT Code 

แทนเลขรหัสสาขาของธนาคาร (Bankleitzahl) 

ค่ะ ตัวเลข IBAN ทางธนาคารจะเป็นผู้ให้เราหรือ

ทา่นผูอ้า่นสามารถดไูดจ้ากใบแจง้รายละเอยีดการ

ฝาก-ถอนเงนิ (Kontoauszug) หรอืบรกิารธนาคาร

ออนไลนค์ะ่ สำาหรบัสมาคมอาจมหีลายบญัชก็ีจะม ี

IBAN ของแตล่ะบญัชแียกกนัคะ่ ทีส่ำาคญัเพือ่การ

โอนจ่ายเงินที่สะดวกรวดเร็ว บริษัทห้างร้านและ

สมาคมควรจะใหข้อ้มลูลกูคา้หรอืสมาชกิเกีย่วกบั

การจา่ยเงินระบบใหมน้ี่ดว้ยนะคะ ตวัเลข IBAN และ 

BIC จะมชีว่งระยะเวลาทีต่อ้งใชห้รอืไมจ่ำาเปน็ตอ้ง

ใช้แตกต่างกันไปแล้วแต่ลักษณะการโอนภายใน

ประเทศหรอืภายในกลุม่ประเทศSEPA และประเภท

ของผู้ถือครองบัญชี (ผู้บริโภคทั่วไป บริษัท หรือ

สมาคม) รายละเอยีดปลกีย่อยสามารถคลกิไปดไูด้

ตามลงิคน์ีค้ะ่ https://www.sepadeutschland.de/

sepa-fuer-verbraucherinnen-und-verbraucher  

หน้าตา IBAN เป็นอย่างไร ประกอบด้วยอะไรบ้าง 

ดูได้ตามรูปข้างล่างนี้เลยค่ะ 

เรื่องน่ารู้
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Liebe Interessenten der künstlerischen Gestaltung,

Bei meinen Arbeiten bleiben immer mal wieder Bilder oder Papiere 

übrig, die zu schade sind um direkt in den Papierkorb zu wandern. 

Nun habe ich daraus einen Anhänger gebastelt. Wie das geht, 

möchte ich Euch heute vorstellen.

Materialliste: Papier – egal ob bemalt oder bedruckt, ein DIN A 4 

Blatt zu herstellen der Schablone, Bleistift, Schere, Lineal,Klebestift, 

ein schönes Bändchen, einen kleinen Anhänger.

Herstellen einer Schablone:

Zunächst falten wir unser DIN A 4 Blatt zu Hälfte. An der Flatlinie

(Mittelachse) zeichnen wir eine halbe Figur, vielleicht eine Pagode, 

ein Herz oder ein Engel. Vielleicht erfindet Ihr ja etwas Neues. Jeder 

Anhänger hat eine Figur mit einer Außenlinie und eine innenliegende 

Figur. In meinem Beispiel ist die innere Figur ein halbes Herz. Die 

Faltlinie ist unsere Spiegelachse. Entlang unserer gezeichneten 

Linien schneiden unsere Figur nun aus. Aufgeklappt haben wir dann 

eine Schablone für die einzelenen Bauteile unseres Anhängers.

 

Auschneiden der Bauteile:

Unsere Schablone legen wir nun auf unser Papier und fahren 

entlang der Umrisse mit einem Stift entlang. Wieiviele Teile Ihr 

nun ausschneidet ist jedem selbst überlassen.  Für eine 3 D Figur 

benötigt man mindestens 3. Teile.Bei meinem Beispiel sind es 5. 

Bei dünnerem Papier dürfen es auch gerne mehr sein.

Zusammenkleben der Bauteile:

Noch einmal ist die Mittelachse sehr wichtig. Mit einem Lineal 

und einem Messerrücken, drücken wir die Mittelachse auf der 

Vorderseite ein. Nun können wir das Element in der Mitte sehr leicht 

und genau zusammenfalten. Die Hälfte der Rückseite wird nun 

mit dem Klebstoff eingestrichen und auf eine Hälfte des nächsten 

Teiles geklebt. Zu fixieren ist eine Klammer sehr hilfreich. In meinem 

Beispiel ist das 5. Bauteil das letzte, welches komplett auf der 

Rückseite mit Klebstoff eingestrichen wird und unsere Figur zur 

Runde schließt. Bevor wir dies tun, kleben wir in der Mitte noch 

ein Bändchen als Aufhänger. An dessen Ende können wir noch 

ein Kristall, Tannenzapfen, Blüte oder was immer wir auch finden 

anbringen. Und fertig ist ein hübscher kleiner Anhänger. Viel Spaß 

beim kreativ sein.

Eure Sabine

Anhänger aus Papier in 3D -Sabina Müller

ศิลปะ
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กรงุบรสัเซลส์ เมอืงหลวงของประเทศเบลเย่ียม 

ประเทศหนึง่ในกลุม่ประเทศสหภาพยุโรปเพ่ือนบา้น

ใกล้เรือนเคียงกับ Deutschland หรือ เยอรมนีท่ี

เราอาศัยอยู่กันนั่นเอง นอกจากน้ีกรุงบรัสเซลส์

ยังถือว่าเป็นเมืองศูนย์กลางของกลุ่มประเทศ

สหภาพยุโรป เพราะสำานักงานของสหภาพยุโรป

(EU commission) ตั้งอยู่ที่น่ีนั่นเอง เมื่อหลายปี

ก่อนโนน้ ดเูหมอืนวา่ฉนันจะเริม่มอีายุนะคะ รำาลกึ

ถึงเรื่องในอดีต  เมื่อยังสนุกสนานกับการตะลอน

เท่ียว ฉนัเคยวางแผนจะไปเย่ียมหนุ่มนอ้ยหนา้มน

คนไมอ่ายใคร Manneken-Pis หรอืทีรู้่จกักันในชือ่ 

„จูเลี่ยนน้อย“ ( Little Julian) ที่มายืนยิงกระต่าย

อยู่กลางใจกรุงบรัสเซลส์ ทำาอีท่าไหนก็ไม่รู้ไปถึง

แค่เนเธอร์แลนด์ ท้ังๆ ท่ีซื้อตั๋วรถไฟไว้เรียบร้อย

แล้ว หลายปีผ่านไปไวเหมือนสายน้ำาหลาก ฉัน

ย้ายมาอยู่เยอรมนี เพราะกระโดดขึ้นรถไฟ (ICE) 

ขบวนสุดท้าย เพ่ือนๆ รู้ว่าฉันเป็นคนขี้เหงา เลย

พากันแวะเวียนมาเยี่ยม คนแล้วคนเล่า หลายครั้ง

หลายครา ฉันพยายามจะจัดโปรแกรมชะโงกทัวร์

ใหเ้พ่ือนๆ ไปเทีย่วกรงุบรัสเซลส์เพ่ือท่ีฉนัจะตดิสอย

หอ้ยตามไปดว้ย จนแลว้จนรอดก็ไมไ่ดไ้ปเสยีท ีเมือ่

ฉนัอยู่เยอรมนีมานานนม จนเพ่ือนๆ แน่ใจว่าฉนัคง

หายเหงาแล้ว เลยหายหน้าหายทั้งตาและยายไป 

ไม่แวะเวียนมาเย่ียมอย่างเคย โอกาสท่ีฉันจะไป

เยือนกรุงบรัสเซลส์ก็เหมือนจะเลือนลางไป ฉันได้

แตห่วงัและหาข้อมลูเก่ียวกับเมอืงหลวงของประเทศ

เบลเย่ียมไปเงียบๆ นึกในใจว่า ซักวันหนึ่งเมื่อถึง

เวลาและวาสนามีคงได้เจอกันแน่ พ่อจูเลี่ยนน้อย

จนเมือ่สองปท่ีีแลว้จงึไดโ้อกาสเหมาะ เพ่ือนสาว

คนหน่ึงนกึอยากไปน่ังรถเทีย่ว เธอว่าไปทีไ่หนก็ได้ 

แต่ขอไปเช้าเย็นกลับ ไม่ขับรถไป ไม่ต้องคิดมาก

และไม่บอกก็รู้ว่าฉันต้องบอกว่าไปบรัสเซลส์กัน

เต๊อะ เพ่ือนตกหลุมพลางเอ๊ย...เห็นด้วยกับฉัน

อย่างว่าง่าย ฉันหรือจะรอช้าจัดแจงหาต๋ัวรถไฟ 

แน่นอนต้องราคาประหยัด เรื่องแบบน้ีเป็นงานท่ี

ฉนัถนัด เขา้ไปที ่ www.bahn.de ไมไ่ดค้า่โฆษณา

จากการรถไฟเยอรมันแต่อย่างใดนะคะ ฉันได้ตั๋ว

รถไฟสำาหรับสองคนไปกลับ โคโลญจน์ บรัสเซลส์ 

ใชเ้วลานัง่เมา้ทเ์พลนิๆ แคช่ัว่โมงกว่าเทา่น้ันก็ถึงท่ี

หมายแลว้ แตช่า้ก่อนทา่นผูอ้า่น อนัตัว๋รถไฟราคา

ไม่สะเทือนกระเป๋าตังค์ของคนหลงเท่ียว (แต่ไม่

ค่อยมีตังค์) นั้น ไม่ได้ซื้อแล้วเดินทางเลย ต้องซื้อ

ล่วงหน้าอย่างน้อยสามวันข้ึนไป แต่ไม่เกินสาม

เดือน ย่ิงซื้อเร็วย่ิงได้ราคาถูกค่ะ ข้อเสียของตั๋ว

ราคาถูกคอื  ตอ้งเดนิทางเฉพาะวนัเวลาท่ีระบุในตัว๋

เทา่น้ัน ถ้าหากไมเ่ดนิทางเสยีคา่ยกเลกิตัว๋ 15€ แต่

ตอ้งยกเลกิตัว๋ก่อนวันเดนิทางหน่ึงวันคะ่ ถ้ามบีตัร

ลดราคาหรือ BahnCard 25 ก็จะได้ส่วนลดเพ่ิม

อีก เพ่ือนสาวและฉันนอนร้องเพลงกอดตั๋วรถไฟ 

(ราคาประหยัด) รอกันไปอกีสองอาทติย์กวา่จะถึง

วันเดินทาง จอมวางแผน (การเดินทาง) อย่างฉัน 

ตระเตรียมแผนการสำารวจกรุงบรัสเซลส์ไว้ว่า เรา

จะถือกระเป๋าไปเล็กท่ีสุดเท่าท่ีจะเล็กได้ รองเท้า

เดินสะดวก เท่านั้นพอ นอกนั้นเราไปหากินหาดื่ม

เอาดาบหน้า (ทำายังกะไปออกศึกเนาะ) และแล้ว

วันเดินทางก็มาถึง ฉันแอบตื่นเต้นเล็กน้อย ด้วย

อานิสงส์จากการออกกำาลังกายสม่ำาเสมอ จึงไม่มี

ปัญหาเรื่องนอนไม่หลับ กลับหลับสบาย จนกลัว

จะเผลอหลับเพลิน ต้องตั้งนาฬิกาปลุกไว้ท่ี ตี้ห้า

ครึ่ง รถไฟออกจากโคโลญจน์ 07.43น.แต่บ้านฉัน

อยู่ห่างจากหัวลำาโพงของโคโลญจน์ พอประมาณ

จึงต้องออกจากบ้านตั้งแต่ไก่ยังไม่โห่ (เพราะไม่มี

ไก่) ฉันจำาได้ว่าวันนั้นอากาศไม่เป็นใจเลย หนาว

และฝนตก ทั้งๆ ที่เป็นช่วงปลายฤดูใบไม้ผลิผ่าน 

เมษายนไปแล้วหลายอาทิตย์ ฉันโทร.หาเพ่ือน

ตั้งแต่หัวค่ำาวันก่อนเดนิทาง บอกเธอว่าควรใส่เสื้อ

ผา้หนาๆ หรอืไมเ่ราคงตอ้งพกรม่หรอืใสเ่สือ้กันฝน

กันแลว้ละ่ ฉนันดัเจอเพ่ือนเจด็โมงเชา้ คยุกันไวว้า่

เราจะหากาแฟด่ืมทีส่ถานรีถไฟกอ่นรถไฟจะเคลือ่น

ขบวน นัดแนะกันเรียบร้อยใครมาถึงก่อนให้ไปนั่ง

รอที่ร้านกาแฟสตาร์บัคส์ นี่ก็ไม่ได้ค่าโฆษณา แต่

ได้ใช้อินเตอร์เน็ตฟรี ตอนท่ีฉันไปถึงเพ่ือนรออยู่

ก่อนแล้ว พร้อมกาแฟสองถ้วย  ขณะนั่งจิบกาแฟ

ฉนัเชค็สถานะรถไฟจากอนิเตอรเ์นต็ ฉนัชอบระบบ

ของการรถไฟเยอรมันมากอยู่อย่างหนึ่ง คือ เรา

สามารถเชค็สถานะเวลารถไฟจากอนิเตอรเ์น็ตลว่ง

หน้าได้ 2 ชม. ก่อนรถไฟออกว่า รถไฟจะเคลื่อน

ขบวนหรือมาถึงตรงเวลาหรือไม่ รถไฟขบวนไหน

จะออกจากชานชลาทีเ่ทา่ไหร่และจะทอดขบวนอยู่

ชว่งไหนของชานชลา คราวนีค้งไมใ่ชวั่นท่ีฉนัจะได้

ไปเยอืนกรงุบรสัเซลสเ์ปน็แน ่เพราะหนา้จอมอืถอื

ของฉนัแจง้ขึน้มาเปน็สแีดง ตรงขบวนรถทีจ่ะพาฉนั

ไปหาจเูลีย่นนอ้ยว่า „+45“ น่ันหมายความว่า รถไฟ

จะล่าช้าและเราจะเสียเวลาเกือบชั่วโมง ฉันคิดไป

ในทางที่ดี ว่าเอาน่า ช้าไปชั่วโมงเดียวดีกว่าไม่ได้

ไป เราพากันเดินไปดูลาดเลาที่ชานชลา ข้อความ

วิ่งบนป้ายบอกขา่วสาร วา่รถไฟขบวนที่เราจะเดนิ

กว่าจะถึงบรัสเซลส์ 
-คนหลงเที่ยว
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ทางมีเหตุขัดข้องไม่สามารถจอดรับส่งผู้โดยสารที่

สถานโีคโลญจนไ์ด ้ผูโ้ดยสารท่ีตอ้งการจะเดนิทาง

กับรถไฟขบวนนีต้้องไปดกัรอขึน้รถท่ีอกีสถานหีนึง่ 

ซึ่งอยู่ห่างออกไปอีกประมาณ 5 นาที เอาละสิ ทีนี้ 

เกิดการโกลาหลของผู้โดยสารหลายร้อยคน ที่ว่ิง

หาทางตามไปขึ้นรถไฟ ฉันขอความเห็นเพื่อนร่วม

ทางว่าจะเอายังไง เพื่อนบอกว่าเอาไงเอากันเรารู้

จักโคโลญจน์ดีอยู่แล้วจึงหาทางไปรอท่ีอีกสถานี

ได้อย่างรวดเร็ว ด้วยวาสนาของฉัน (และเพ่ือน

สาว) คงจะไม่ถึงบรัสเซลส์ เรารอรถไฟท่ามกลาง

ลมหนาวและสายฝน ย้ำาอีกครั้งว่าช่วงปลายฤดู

ใบไม้ผลิ รอแล้วรอเล่าเฝ้าแต่รอ ไม่มีแม้แต่เงา

ของ ICE ขบวนที่มุ่งหน้าไปบรัสเซลส์  โอววววว 

พระเจา้จอรท์ คณุหลอกเรยีม (ใหม้าคอย) ไดล้งคอ 

เพ่ือนสาวและฉันถอดใจ คงต้องคืนตั๋วให้กับการ

รถไฟเยอรมันแล้ว เราตัดสินใจกลับบ้านใครบ้าน

มัน ในกรณีนี้เราสามารถยกเลิกตั๋วและได้เงินคืน

ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ 

อ่านมาถึงตรงนี้คุณๆ คงคิดว่า แล้วยัยนี่จะไป

ถึงกรงุบรสัเซลสต์ามท่ีจัว่หัวไวไ้หมนี ่(ทน) อา่นตอ่

อกีนดินงึนะคะ วา่ดฉินัจะไดไ้ปไหม  หนึง่ปผีา่นไป 

ฉนัรกัษาอาการบาดเจบ็ (ท่ีใจ) จากการตกรถไฟไป

บรัสเซลส์หายดีแล้ว ก็พอเหมาะพอเจาะกับมีงาน

พรมดอกไม้ (flower carpet ) ที่หน้าพระราชวัง

แห่งกรุงบรัสเซลส์ เวียนมาถึง งานน้ีจะจัดข้ึนทุก 

ๆ สองปี ยังไงฉันจะต้องไปชมของสวย ๆ งาม ๆ 

แบบนี้ให้ได้ รอช้าอยู่ใยรีบหาตั๋วรถไฟ (แน่นอน

ต้องราคาพิเศษเท่านั้น) มานอนกอด คราวนี้ฉัน

จะฉายเดี่ยว ไม่เก่ียวก้อยใครไปด้วย ระหว่างที่

รอวันเดินทาง ฉันนึกได้ว่ารู้จักน้องคนไทยคนหนึ่ง

ทางกระดานสนทนาของนติยสารทีฉ่นัอา่นประจำา 

เธออยู่ห่างจากบรัสเซลพอสมควร เราคุยกันทาง

โชเชียลเน็ตเวิร์คมาหลายปี แต่ไม่เคยเจอกัน ฉัน

ส่งข่าวไปว่าจะไปบรัสเซลส์ ช่วงงานพรมดอกไม้ 

นอ้งบอกว่า ชว่งน้ันสามหียุดงานพอด ีอยากจะมา

เจอตวัเปน็ ๆ  เธอจะมารอรบัฉนัท่ีสถานรีถไฟบรสัเซ

ลมิดิ พร้อมสามีและลูกชายสองคน และจะพาฉัน

ทัวร์บรัสเซลส์ด้วย โอ้ย....ฉันสุดแสนจะยินดี ที่จะ

ไดเ้จอน้องและครอบครวั วันน้ันชา่งเปน็วันของฉนั

จริง ๆ อากาศเป็นใจ ไม่ต้องใส่เสื้อกันฝน ไม่ต้อง

พกร่ม รถไฟเคลื่อนขบวนและถึงที่หมายตรงเวลา 

ในที่สุดฉันก็ถึงบรัสเซลส์ สถานรีถไฟบรัสเซลส์มิด ิ

Brussels Midi เปน็ชมุทางรถไฟทีผู่โ้ดยสารสามารถ

เดินทางต่อไปฝรั่งเศสด้วยรถไฟ Thalys และลอด

อุโมงใต้ทะเลไปเกาะอังกฤษด้วยรถไฟ Eurostar  

ตรงประตูทางออกสู่ตัวเมืองมีภาพวาดการ์ตูน

คลาสสิคชื่อดังซึ่งถือกำาเนิดท่ีประเทศเบลเย่ียม 

„แตงแตง“ (TinTin ) บนผนัง ถ้ามีโอกาสไปอย่า

ลืมแหงนหน้าขึ้นไปมองนะคะ หลังจากที่ผวากอด

ทักทายกับน้องและครอบครัวด้วยความดีใจแล้ว

เราพากันเดินจากหัวลำาโพงแห่งกรุงบรัสเซลส์ไป

หน้าพระราชวัง เพื่อชมความงามของพรมดอกไม้ 

ซึ่งในปี 2012 จัดขึ้นในเดือนสิงหาคม ระหว่างวัน

ที ่14-19 พรมทีร่งัสรรคข์ึน้แตล่ะครัง้จะแตกตา่งกัน

ไปตามหัวขอ้การจดังาน ปทีีฉ่นัมโีอกาสไดไ้ปชมจดั

ขึ้นในขัวข้อ „แอฟริกา“ พรมดอกไม้ขนาด  77x24 

เมตร จะถูกปูด้วยดอกไม้เกือบล้านดอก แต่ละวัน

ระหว่างการจัดแสดงจะมีการซ่อมแซม จัดดอกไม้

ทีเ่หีย่วเฉาออกทิง้และแซมดอกใหมเ่ขา้แทนท่ี ฉนั

ไปวันทีส่องของการเปดิให้เขา้ชม เพียงเดนิดรูอบ ๆ  

ไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะ สำาหรับท่านที่สนใจไปชมงาน

คราวหน้าตรวจสอบข้อมูลวันจัดงานได้ท่ี www.

flowercarpet.be ค่ะ 

เราชื่นชมพรมดอกไม้จนหนำาใจ ถึงเวลาท่ีจะ

ไปเย่ียมจเูลีย่นน้อยแลว้ เราเดนิลดัเลาะตรอกซอก

ซอย ชมรา้นขายชอ๊คโกแลต๊ชือ่ดงัของเบลเย่ียม ฉนั

เปน็คนไมกิ่นชอ๊คโกแลต๊และไมช่อบซือ้ของเวลาไป

เทีย่ว จงึไดแ้ตช่ืม่ชม อนัทีจ่รงิ ใจฉนัไปอยู่ท่ีจเูลีย่น

นอ้ยแลว้ เหมอืนนอ้งจะอา่นใจฉนัออก พอเราเดนิ

เลี้ยวจากหัวถนน ก็มองเห็นรูปปั้นเด็กชายตัวน้อย 

หล่อด้วยเงินสัมฤทธิ์ ยืนในท่ากำาลังฉี่ Menneken 

Pis ซึ่งหมายความว่า เด็กชายกำาลังฉี่ โชว์ให้นัก

ท่องเท่ียวจากทั่วโลกได้ชม รูปปั้นนี้บางช่วงจะมี

การแตง่องคท์รงเคร่ือง ดว้ยเส้ือผ้าประจำาชาต ิของ

หลายประเทศท่ัวโลก เคยอา่นเจอว่า พ่อหนุ่มน้อย

เคยใสช่ดุพระราชปะแตนและโจงกระเบนของไทย

ด้วยนะคะ รูปปั้นนี้สร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 จู

เลีย่นนอ้ยไมย่อมโตและไมย่อมแก่เลยนะคะ แถม

เน้ือหอม มแีตค่นอยากจะถ่าสรปูดว้ย กวา่เราจะได้

รูปสวยๆ กับจเูลีย่นน้อย ตอ้งรอควิกันนานพอสมควร 

ออกจาก เมเนเค่นพี เราแวะไปทานอาหารกลาง

วันทีร่า้นอาหารไทย หลงัจากน้ันเรานัง่รถไฟใตด้นิ

ไป Atomium และ มินิยุโรปกันค่ะ  

Atomium ถือว่าเป็น สัญลักษณ์และสถานที่

ท่องเที่ยวที่สำาคัญแห่งหนึ่งของกรุงบรัสเซลส์ และ

ประเทศเบลเย่ียมเลยทเีดยีว สรา้งข้ึนเพ่ืองานแสดง

สินค้าโลก (World Exhibition ) ปี1958 ออกแบบ

โดย Andre Waterkeyn สงู 102 เมตร ประกอบดว้ย

ลกูเหลก็กลมๆ ขนาดเท่ากัน 9 ลกู แตล่ะลกูมขีนาด

ใหญ่ พ้ืนที่ด้านในกว้าง ใช้สำาหรับจัดนิทรรศการ

และงานเลีย้งบนนัน้ได ้มทีางเดนิเชือ่มถึงกันไดทุ้ก

ลูก ฝั่งตรงข้าม  Atomium เป็นสวนขนาดย่อม ย่อ

ส่วนของเมืองต่างๆ ในยุโรป ชื่อ Mini Europe เรา

ซือ้ตัว๋เขา้ไปเดนิเลน่จนทัว่  สามนีอ้งออกความเห็น

ว่า เราควรไปน่ังดืม่กาแฟ คยุกันท่ีสถานีรถไฟ ก่อน

ทีฉ่นัจะกลบับา้น เวลาหน่ึงวันในบรสัเซลส ์หมดไป

อย่างรวดเรว็ ยังมสีถานท่ีน่าสนใจอกีมากมายท่ีฉนั

อยากไปชม แต่คงต้องเอาไว้คราวหน้าค่ะ 

ท่องเที่ยวยุโรป
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ยุคน้ีเป็นยุคท่ีเต็มไปด้วยความหลาก หลาย 

หลากหลายแตกต่างทั้งในแง่วิถีชีวิต ทัศนคติ มุม

มองและผลประโยชน์ เป็นความแตกต่างที่เกิดขึ้น

ไมจ่ำาเพาะระหว่างคนท่ีมฐีานะหรอืเศรษฐกิจตา่งกัน 

เท่านั้น แม้คนที่มีฐานะหรือเศรษฐกิจเหมือนกัน ก็

ยังมีแง่รสนิยม การดำาเนินชีวิต และมุมมองที่ต่าง

กัน คุณค่าบางอย่างทีเ่ราเหน็ว่าสำาคัญอย่างแนแ่ท้ 

เป็นอื่นไปไม่ได้ แต่คนอื่นกลับไม่เห็นเช่นนั้น กลับ

ชื่นชมยึดถือส่ิงท่ีเราเห็นว่าไร้คุณค่า ไม่น่ายึดถือ

เลย กลายเป็นเรื่องที่เข้าใจไม่ได้ เห็นเป็นเรื่องผิด

เพี้ยนหรือวิปริตไป ถึงกับทับถมดูถูกกัน 

ความหลากหลายแตกต่างดังกล่าว คือความ

จริงอย่างหน่ึงของโลกทุกวันน้ีท่ีเราควรเปิดใจ

ยอมรับ เช่นเดยีวกับท่ีตอ้งยอมรับว่าความแก่ ความ

เจ็บ ความพลัดพรากและความตายเป็นความจริง

ของชีวิตท่ีเราหนีไม่พ้น หากเราปฏิเสธความจริง

แห่งชีวิตดังกล่าว เราก็จะถูกความจริงนั้นตามล่า

หลอกหลอนจนหาความสุขได้ยาก ฉันใดก็ฉันนั้น 

ความจรงิของโลก ก็เปน็อกีสิง่หนึง่ทีเ่ราต้องเปดิใจ

ยอมรับและเรียนรู้ท่ีจะอยู่กับมนัให้ได ้ไมใ่ชป่ฏิเสธ

ผลักไสต่อต้านมัน  

อย่างไรก็ตาม การยอมรับความหลากหลาย

หรือความเห็นต่างของผู้อื่น จะเกิดข้ึนได้อย่าง

แท้จริง ก็ต่อเมื่อเราวางใจอย่างถูกต้องต่อคุณค่า

หรอืความคดิทีเ่รายดึถอืดว้ย  ถา้หากเรายดึตดิถอื

มัน่มากเกินไป เห็นว่าเป็นความจรงิแท ้เราย่อมอด

ไมไ่ดท่ี้จะดถููกคนทีไ่มไ่ดยึ้ดถือหรือคดิเหมอืนเรา ใช่

แต่เท่านั้น เมื่อใดที่เราเห็นเขาไม่เคารพสิ่งที่ยึดถือ

เทดิทูน เราก็จะรูส้กึวา่ตวัตนถูกกระทบ หรอืรูส้กึถูก

ละเมดิลบหลู ่จงึงา่ยทีจ่ะเกิดความรูส้กึโกรธเกลยีด

คนผู้นั้น ทั้งๆ ที่เขาไม่ได้พูดร้ายหรือจ้วงจาบสิ่งที่

เราเคารพเลย ดังที่ชาวพุทธหลายคนอาจจะเคย

รู้สึกไม่พอใจเมื่อเห็นเพ่ือนชาวคริสต์หรือ มุสลิม

ไม่กราบไหว้พระพุทธรูป ท้ังๆ ท่ีเขาไม่ได้แสดง

อาการดูหมิ่นเหยียดหยามเลย แต่แค่เขาไม่กราบ

ไหวน้อบนอ้มเหมอืนเรา ก็ทำาให้เราขุน่เคอืงใจหรอื

รู้สึกถูกละเมิดเสียแล้ว

อาการเชน่น้ันเกิดจากอะไร หากไมใ่ชเ่ปน็เพราะ

เราเอาอัตตาไปผูกติดกับสิ่งเหล่านั้น หรือพูดอีก

อย่างคือ ยึดติดถือมั่นว่าสิ่งนั้นเป็นอัตตาหรือตัว

ตนของเรา  เมื่อคนอื่นไม่แสดงอาการเคารพเชิดชู

สิ่งนั้น เราจึงรู้สึกว่าตัวตนถูกกระทบ จึงเกิดความ

ทําผิดเมื่อยึดติดความดี -พระไพศาล วิสาโล

ควรระมัดระวังเมื่อจะตัดสินใครว่าเป็นคนเลว คนไม่ดี โดยใช้มาตรฐานทางศีลธรรมของ

ตน เพราะนัน่อาจเปดิชอ่งให้กเิลสหรือทฐิิมานะครอบงาํไดง้า่ย กลายเปน็ว่าแทนทีจ่ะปกปอ้ง

ความดี กลับส่งเสริมความชั่วแทน 

“ “
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ทุกข ์ตามมาดว้ยความไมพ่อใจ ซึง่หากไมม่สีตริูทั้น 

ก็สามารถลุกลามเป็นความโกรธและเกลียด และ

อาจสง่ผลใหม้กีารกลา่วรา้ยหรอืทำารา้ยกัน สิง่ท่ีดี มี

คณุคา่ หากเรายดึตดิถอืมัน่ กอ็าจสง่ผลรา้ยได ้ดงั

หลวงพ่อเฟ่ือง โชติโก อดตีเจา้อาวาสวัดธรรมสถิต 

จ.ระยอง ไดก้ลา่วไว้อย่างน่าฟังว่า “ถึงความเห็นของ

เราจะถูก แตถ้่าเรายึดเขา้ไว้ มนัก็ผดิ” ตวัอย่างเชน่ 

คนท่ีทำาความดแีลว้ยึดตดิในความดน้ัีน งา่ยมากที่

จะเกิดความหลงตนว่าดีกว่าคนอื่น เกิดอาการยก

ตนข่มท่านและชอบเอาความดีของตนไปตัดสินผู้

อืน่ เมือ่ใดก็ตามทีเ่หน็คนอืน่ไมด่เีหมอืนตนหรอืไม่

ดีเหมือนที่ตนคิด ก็จะไม่พอใจเขา เห็นเขาเป็นลบ

ทันที คนดีที่ยึดติดความดีของตน จึงกลายเป็นคน

ที่น่าระอา ไม่น่าคบ หรือเบียดเบียนคนอื่นได้ง่าย  

ประวัตศิาสตรเ์ตม็ไปดว้ยเรือ่งราวของการทำารา้ย

ผู้อื่นในนามของ คุณธรรมความดี  ยิ่งมีการตีตรา

หรือแขวนป้ายใครว่าเป็นคนเลว ประพฤติผิดศีล

ธรรม ดว้ยแลว้ ผูค้นก็รูส้กึว่ามคีวามชอบธรรมทีจ่ะ

กำาจัดเขา หรือใช้วิธกีารใดๆ กับเขากไ็ด้ แม้จะเป็น

วิธีการท่ีฉอ้ฉล ท้ังน้ีเพ่ือเปน็การปกปอ้งความด ีการ

ยึดติดความดี จึงสามารถผลักให้ “คนดี” ทำาชั่วได้

ง่ายมากในนามของความดี ซึ่งแท้จริงก็คือการทำา

ชั่วเพื่อสนองอัตตาของตนมากกว่า ซองซาร์ จัมยัง 

เคียนเซ ภิกษุชาวภูฏาน กล่าวเตือนใจได้ดีว่า “ศีล

ธรรมคืออาหารของอัตตา ทำาให้เรากลายเป็นพวก

เครง่ศาสนา และตดัสนิผูอ้ืน่ซึง่มศีลีธรรมแตกตา่ง

จากเรา การยดึมัน่ในศลีธรรมในแบบฉบบัของตน

ทำาให้เราดูถูกผู้อื่น และพยายามจะยัดเยียดศีล

ธรรมของตนแก่เขาเหลา่นัน้ แมม้นัจะหมายถึงการ

ฉกฉวยเสรีภาพไปจากเขาก็ตาม”

ความดีท่ีกล่าวถึงข้างต้นนั้น ไม่จำาต้องเป็น

ความดีตามหลักศาสนาก็ได้ แม้แต่ความดีตาม

มาตรฐานของอุดมการณ์ทางโลก ไม่ว่า ชาตินิยม 

ประชาธิปไตย หรือคอมมิวนิสต์ หากยึดติดถือมั่น

ก็สามารถผลักดันหรือสนับสนุนให้เราทำาสิ่งเลว

ร้ายได้ ช่วงที่มีการปฏิวัติวัฒนธรรมในประเทศ

จนี ผูค้นจำานวนไมน้่อยถูกตราหน้าวา่เปน็ศตัรขูอง

การปฏิวติั เพียงเพราะเห็นตา่งจากเจา้หนา้ท่ีพรรค

คอมมวินสิต ์ผลก็คอืคนเหลา่นีก้ลายเปน็คนเลวของ

รฐัไปทนัที ดงันัน้ “คนด”ี จงึสามารถทำาอะไรกับเขา

ก็ได้ เช่น รุมซ้อมทุบตีเขาก็ได้ ภรรยาของประธาน

เหมา กล่าวสนับสนุนการกระทำาดังกล่าวว่า “เมื่อ

คนดีทุบตีคนเลว นั่นเป็นสิ่งที่คนเลวสมควรได้รับ” 

กล่าวอีกนัยหน่ึง เมื่อใดก็ตามที่ตัดสินว่าใคร

เป็นคนเลว น่ันคือการออกใบอนุญาตให้คนดีมี

สิทธิทำาอย่างไรกับเขาก็ได้  คนเลวคนผิดจึงมีสิทธิ

เปน็ศนูย์เมือ่อยู่ในมอืของคนด ีนีเ้ปน็สิง่ทีช่าวพุทธ

พึงตระหนักเอาไว้  ดังนั้นจึงควรระมัดระวังเมื่อจะ

ตัดสินใครว่าเป็นคนเลว คนไม่ดี โดยใช้มาตรฐาน

ทางศลีธรรมของตน เพราะน่ันอาจเปดิชอ่งใหกิ้เลส

หรอืทฐิมิานะครอบงำาไดง้า่ย กลายเปน็ว่าแทนท่ีจะ

ปกป้องความดี กลับส่งเสริมความชั่วแทน 

การตัดสินว่าใครเป็นคนเลวน้ัน มักจะเริ่มต้น

จากการแบ่งเขาแบ่งเรา แล้วตีตราแขวนป้ายให้

เขา เช่น ทีแรกก็เป็น “แดง” เป็น “เหลือง” จาก

น้ันก็มีสมญานามอื่นๆ ตามมาจนสุดท้าย กลาย

เป็น “ควายแดง” กับ “แมลงสาบ” หรือ “ทุนนิยม

สามานย์” กับ “ศกัดนิาลา้หลงั” ตราหรอืปา้ยเหลา่น้ี 

ไมใ่ชแ่คถ้่อยคำาทีใ่ชแ้สดงความดถููกเหยียดหยาม

อีกฝ่ายเท่านั้น แต่ยังมีผลต่อทัศนคติของผู้เรียก 

ทำาให้เหน็แตด่า้นทีเ่ลวรา้ยของเขา หรอืหลงตดิอยู่

กับภาพที่ตนเองสร้างขึ้น จนมองไม่เห็นความเป็น

มนษุย์ของเขา ถึงตรงนัน้แลว้ก็ไมย่ากทีจ่ะทำาอะไร

กับเขาก็ได้ แม้จะใช้วิธีการท่ีเลวร้าย ก็ไม่รู้สึกผิด 

เพราะ “มันเลว จึงไม่สมควรที่จะทำาดีกับมัน” หรือ

เพราะว่า “มันไม่ใช่มนุษย์แล้ว” 

พระพุทธเจา้ตรสัว่า “ชือ่ย่อมครอบงำาสิง่ทัง้ปวง 

สิ่งทั้งปวงท่ีย่ิงข้ึนไปกว่าชื่อไม่มี สิ่งท้ังปวงเป็นไป

ตามอำานาจของธรรมอันหนึ่งคือ ชื่อ” ท่านที่ศึกษา

ธรรมย่อมตระหนักดีว่า ชื่อที่ใช้เรียกสิ่งต่างๆ นั้น 

แม้เป็นสิ่งสมมุติ แต่ก็สามารถลวงให้เราเชื่อว่ามี

ตัวตนตามชื่อนั้น หรือมีตัวตนชื่อนั้นจริงๆ ชื่อหรือ

สมมตุทิำาให้เรามองไมเ่ห็นธรรมชาตแิท้จรงิของสิง่

ต่างๆ ที่ไร้ตัวตน ในทำานองเดียวกันเมื่อเราตีตรา

แขวนป้ายให้แก่คนใดหรือคนกลุ่มใดก็ตาม เราก็

มีแนวโน้มที่จะถูกตราหรือป้ายนั้นครอบงำาใจ คือ

เหน็เขาตามชือ่เรยีกนัน้ จนมองไมเ่หน็ว่าเขาก็เปน็

มนุษย์เหมอืนเรา รกัสขุเกลยีดทุกข์เชน่เดียวกัน และ

สมควรได้รบัการปฏิบตัเิย่ียงมนษุย์เชน่เดยีวกับเรา 

ความขัดแย้งจะไม่สิ้นสุดหากต่างฝ่ายต่าง

มองแบบแบ่งข้างแยกขั้ว ว่า “ฉันดี แกเลว” “ฉัน

ถูก แกผิด” การมองเป็นขาวเป็นดำาเช่นนี้ มีแต่จะ

ทำาให้เกิดการจองเวรไม่หยุดหย่อน แต่ถ้าท้ังสอง

ฝ่ายหันมาตระหนักว่า ความจริงไม่ได้แบ่งเป็น

ขาวและดำาชัดเจนอย่างน้ัน เราก็มีส่วนผิด และ

เขาก็มีส่วนถูก ความโกรธ เกลียด และกลัว ก็จะ

ลดลง และหันหน้าเข้าหากันได้ง่ายข้ึน แต่จะทำา

เช่นน้ันได้ก็ต้องคลายความยึดติดถือมั่นในความ

คิด ความเช่ือ หรือความดีของตน เพราะหากยัง

ยึดติดถือม่ันอย่างเหนียวแน่น ก็จะยอมรับความ

เห็นต่างได้ยาก และจะรู้สึกขุ่นเคืองใจเพราะตัว

ตนถูกกระทบ เมื่อพานพบหรือรับรู้ว่ามีคนที่ไม่

เห็นดีเห็นงามกับความคิดความเชื่อของเรา หรือ

สิ่งที่เรายกย่องเทิดทูน

พิมพ์ครั้งแรกใน มติชนรายวัน 

วันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

แชร์มาจาก facebook ของพระไพศาล วิสาโล

http://www.visalo.org/article/jitvivat255610.html
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บก.พัทยา เปิดใจคุย -อรชร

นติยสารดหีรอื D-magazinเรยีกย่อๆ ว่า D-mag 

หรอื  “ด-ีมาก”ไดถื้อกำาเนดิขึน้มาดว้ยความเหน็พ้อง

ตอ้งกันของกลุม่คนไทยในเยอรมนกีลุม่เลก็ๆ ท่ีมอง

เหน็วา่ จำานวนสือ่เชงิคณุภาพในเยอรมนมีจีำานวน

อยู่นอ้ยมาก เมือ่เทียบกับจำานวนประชากรชาวไทย

ทีพ่ำานกัอยู่ทีน่ีจ่ำานวนหลายหมืน่คนทมีงานด-ีมาก 

เหน็ว่าสือ่เชงิคณุภาพอาจจะเปน็หนทางหรอืตวัชว่ย

ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและครอบครัว คณะ

ทำางานจึงร่วมกันผลิตนิตยสาร ดี-มาก ด้วยความ

มุ่งหวังที่จะนำาเสนออาหารสมอง ทั้งสาระ บันเทิง 

และสิ่งละอันพันละน้อย ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อผู้

อ่าน ทุกเพศและทุกวัย

ขณะนีน้ติยสารดถืีอกำาเนิดได ้16 เลม่แลว้ และ

เป็นท่ีรู้จักในชุมชนไทยมากขึ้น  ในวันน้ีดิฉันได้มี

โอกาสพูดคยุกับ ดร.พัทยา เรือนแก้ว ถึงการดำาเนิน

การจดัทำานติยสารดตีัง้แตเ่ริม่ต้นมาจนถึงปัจจบุนั

ถาม: จุดเริ่มต้นท่ีเป็นแรงบันดาลใจให้พี่

พทั เริม่ทำานิตยสารด ี ชว่ยเลา่ถึงในชว่งแรกท่ี

รบัหน้าท่ีหัวหน้าบรรณาธิการและการวางแผน

งานต่างๆ ด้วยค่ะ มีอุปสรรคอะไรบ้างคะ

บก.พัทยาฯ: จุดเริ่มต้นคงต้องบอกว่ามาจาก

การชวนของน้องๆ สองสามคน โดยส่วนตัวเห็นว่า

ในชมุชนไทยไมม่สีือ่คณุภาพทีจ่ะเปน็อาหารสมอง

แก่คนไทยท่ีน่ี อันนี้อาจเป็นแรงบันดาลใจอย่าง

หนึง่ทีข่านรบัคำาชวนของน้องๆ และรบัเปน็หัวหนา้

บรรณาธิการ ก็ถือเปน็การเริม่เรยีนรูง้านชิน้ใหมอ่กี

ชิ้นหนึ่ง การทำางานในช่วงแรกจะบอกว่าไม่ค่อย

ราบรื่นนักก็ได้ เพราะทีมงานที่มาร่วมมือกัน ยังไม่

ได้รู้จักกันดีทุกคน หลายคนรู้จักเมื่อตอนที่ประชุม

ทีมงานครั้งแรกท่ีสถานเอกอัครราชทูต กอปรกับ

เราต่างอยู่กันคนละเมือง การส่ือสารที่ใช้เมล์ ซึ่ง

ก็คือการเขียน การสื่อกันด้วยการเขียน ไม่เหมือน

กับการพูดกันต่อหน้า มักจะเกิดการตีความที่บิด

เบี้ยวได้ และกว่าจะส่ือกลับไปให้ท่ีบิดเบี้ยวนั้น

กลับมากลม หรือตรงก็ใช้เวลา ช่วงแรก ๆ จึงเสีย

เวลาและพลงังานไปกับ debate ทีบ่างครัง้ในสว่น

ตวัคดิว่า “เปลา่ประโยชน”์ หลายครัง้ความคดิเหน็

กระฉูดมากมาย แต่พอถึงช่วงที่จะต้องแปรความ

คิดมาเป็นงาน ความคิดความเห็นก็เลือนหายไป 

และจากการที่ทีมงานทุกคนเป็นอาสาสมัคร เรา

ทำานิตยสารดี โดยไม่มีค่าตอบแทนใดๆ การท่ีจะ

คาดคั้นให้ใครทำาอะไรคงลำาบาก เพราะทุกคนทำา

ดว้ยใจ ไมไ่ดเ้ปน็ลกูจา้ง ก็ตอ้งแก้ปญัหากันไปเลม่

ตอ่เลม่ แตต่ัง้แตป่ทีีส่องเปน็ตน้มา การทำางานของ

ทีมงานก็เริ่มลงตัวมากขึ้น 

ถาม: อาสาสมัครในทีมงานนติยสารดอีาศยั

อยู่คนละที่  มีโอกาสได้มาพบกันบ้างไหม  ได้

ประสานงานกันอย่างไรคะ 

บก.พทัยาฯ: เราก็พบกันบา้งตามโอกาสอำานวย 

ท่ีพบกันบ่อยหน่อยก็ในช่วงปีแรก และพบกันอีก

ครั้งในช่วงขึ้นปีที่สองที่มาประเมินร่วมกัน อันนี้ก็

เปน็อปุสรรคอนัหนึง่ของการทำางาน บอ่ยครัง้ก็ตอ้ง

ตัดสินใจไปเองโดยลำาพัง อาศัยความเป็นหัวหน้า

บรรณาธิการตดัสนิใจไปเลย การประสานงานสว่น

ใหญก็่เป็นโดยผา่นเมล ์หรอืหากเรง่ดว่นมากๆ ก็ใช้

โทรศัพท์คุยกัน ซึ่งก็ไม่ค่อยจะบ่อยมากนัก
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ถาม: ไดร้บัการตอบรบัจากผูอ่้านอย่างไรบา้ง 

บก.พัทยาฯ: การตอบรับจากผู้อ่านเป็นไปใน

ทางบวก คนที่อ่านนิตยสารดี มักจะชื่นชม หลายๆ 

คนจดหมายมาชม หรือฝากคำาชมมากับคนอื่นๆ 

แตอ่ย่างไรก็ตาม คนชมยงัมากกวา่คนทีส่มคัรเปน็

สมาชิก หากพิจารณาจากคำาชม นิตยสารดี ได้รับ

การตอบรับอย่างดี แต่หากพิจารณาจากจำานวน

สมาชิก อาจจะยังไม่อยู่ในเกณฑ์ท่ีน่าพอใจนัก 

แต่ละปีเรามีสมาชิกเพิ่มขึ้น แต่ปัญหาคือสมาชิก

เก่าบางทีก็ไม่ต่ออายุ ที่อยากจะสรุปก็คือ คำาชม 

และความชืน่ชอบยังไม่สมัพันธ์กบัจำานวนสมาชิก 

ซึ่งก็คงมีปัจจัยหลายอย่าง คำาถามหนึ่งที่น่าสนใจ

ก็คือ นิตยสารดี เป็นที่รู้จักทั่วทั้งเยอรมนีหรือยัง

ถาม: ผูอ้า่นท่ีเปน็กลุม่เปา้หมายตามความ

คิดเห็นของ บก. คือกลุ่มไหนคะ  เข้าถึงกลุ่ม

ดังกล่าวประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ 

บก.พัทยาฯ:  เราตั้งกลุ่มเป้าหมายไว้ว่า น่า

จะเป็นแม่บ้านท่ีเข้าไม่ถึงข้อมูลภาษาเยอรมัน 

หรือข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต หากจะให้ตอบเป็น

เปอรเ์ซน็ตว่์าเราเขา้ถึงกลุม่เปา้หมายเท่าไร คงตอบ

ยาก หากประมาณคงจะสัก 40% เพราะกลุ่มเป้า

หมายท่ีเราอยากเขา้ถึงมกัไมส่มคัรเปน็สมาชกิดว้ย

เหตุผลทั้งหลายท้ังปวง แต่อย่างน้อยเท่าที่ทราบ 

หลายๆ คนก็อ่านจากเพื่อน หรือเพื่อนนำาข้อมูลที่

อ่านพบในนิตยสารดี ไปบอกกล่าวเล่าสู่ หนทาง

นี้ก็อาจจะเป็นอีกทางหน่ึงท่ีทำาให้เราเข้าถึงกลุ่ม

เป้าหมายทางอ้อม

ถาม: การพิมพ์และส่งออกแต่ละเล่มมีค่า

ใช้จ่ายสูง  นิตยสารดีบริหารอย่างไร

บก.พัทยาฯ: เราก็พยายามประหยัดกันสุด ๆ 

เทีย่วไปเสาะหาว่าการสง่แบบไหนจะประหยัดเงิน 

แม้นว่าจะเป็นการเพิ่มงานให้ก็ตาม เช่นเราจัดส่ง

แบบ Büchersendung ทีร่าคาถูกลงเกือบครึง่ แต่

เราจะปิดซองไม่ได้ต้องเจาะรู และใส่ตัวหมุดแทน 

และต้องเขียนคำาว่า Büchersendung หรอืในการ

จัดส่งให้หน่วยงาน องค์กร หรือวัดไทยที่ต้องส่ง

พัสดุฯ เราก็ไปคอยดูว่าเมื่อไรไปรษณีย์จะมีกล่อง

พัสดุราคาพิเศษ ก็ไปซื้อมาเก็บไว้ใช้ การจัดใส่

ซอง จัดส่งก็ได้อาสาสมัครอีกนั่นแหละมาช่วยกัน 

เราพลัดกันทำาหน้าที่จัดส่ง สามคนวนเวียนกันทำา 

ก็มีอาสาสมัครสามกลุ่มที่มาช่วยกันค่ะ ก็คงไม่มี

หนังสือเล่มไหนท่ีบรรณาธิการ และทีมงานต้อง

ทำาทุกอย่างนะคะ ทั้งวางแนวคิดของเล่ม เขียน

บทความ พิสูจน์อักษร และ และ ฯลฯ

ถาม: ปัจจุบันนี้ นิตยสารไทยในเยอรมนี

หลายเล่มได้ปรับนิตยสารออนไลน์ พี่พัทฯ มี

ความคิดเห็นอย่างไรในเรื่องนี้คะ

บก.พัทยาฯ: การทำาเป็นนิตยสารออนไลน์ ก็

อาจ จะเป็นทางเลือกอีกอันหน่ึงของนิตยสารดี 

หากว่าทุนในการจัดทำาและจัดพิมพ์หมดลง การ

ทำาเป็นนิตยสารออนไลน์ก็อาจประหยัดค่าใช้จ่าย

ค่าพิมพ์ ค่าส่ง แต่งานในการจัดทำาก็คงจะเหมือน

เดมิ เวบ็มาสเตอรก็์อาจตอ้งเหน่ือยหน่อย นิตยสาร

ออนไลนน์บัเปน็ทางออกทีด่ใีนเรือ่งการแกป้ญัหา

ด้านทุน แต่กลุ่มเป้าหมายดั้งเดิมที่เราต้องการให้

เขา้ถึงขอ้มลูอาจจะไมม่โีอกาสเขา้มาด ูก็คงตอ้งหา

ทางอื่นกันต่อไปให้กลุ่มเป้าหมายได้เข้าถึงข้อมูล 

หากวา่นิตยสารด ีตอ้งเปลีย่นรปูแบบการพิมพ์จรงิๆ 

ถาม: ในปหีน้าน้ีนิตยสารดจีะเสนอสิง่ใหม่ๆ

อะไรบ้างแก่ผู้อ่านคะ

บก.พัทยาฯ:  เล่มที่ 16 นี้จะเป็นเล่มสุดท้ายที่

จะเปน็หัวหนา้บรรณาธิการ สิง่ใหม่ๆ  ทีจ่ะนำาเสนอ

อนัดบัแรกก็คอื การสบัเปลีย่นกันมาทำาหนา้ท่ีหัวหน้า

บรรณาธิการของทีมงาน ซึ่งเป็นเรื่องที่ดี เพราะ

แต่ละคนที่จะมาทำาหน้าท่ีบรรณาธิการมีความ

สนใจแตกตา่งกัน เราก็อาจจะได้เห็นนติยสารดีใน

รูปแบบใหม่ ท่ีอาจจะน่าสนใจและเป็นที่ชื่นชอบ

ของผู้อ่านก็ได้ คือมีให้เลือกกันเต็มที่ นอกจากนี้

เราจะมุง่ทำาหนงัสอืรวมเลม่ เพ่ือท่ีผูอ้า่นสามารถท่ี

จะเก็บไวเ้ปน็คูม่อื สามารถเปดิดเูมือ่เวลาตอ้งการ

ข้อมูล หรือมีปัญหา ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งในการ

พัฒนา นติยสารด ีไปเปน็สำานักพิมพ์ด ีทีอ่าจจะมา

แทนที่ นิตยสารดี หรือเดินคู่ไปกับนิตยสารดี ก็ได้ 

และก็คงเปน็ชอ่งทางให้เขา้ถึงกลุม่เปา้หมายทีเ่ขา้

ไม่ถึงอินเตอร์เน็ต

ถาม: พี่พัทอยากฝากอะไรถึงคนรุ่นใหม่ ที่

อยากเริ่มทำาอะไรสักอย่าง

บก.พัทยาฯ:  คนรุ่นใหม่เป็นความหวังของ

สงัคม รวมท้ังชมุชนไทยในเยอรมนดีว้ย คนรุน่ใหม่

มักไฟแรง เชื่อมั่น อย่างหนึ่งที่คนรุ่นใหม่อาจต้อง

สำาเหนียกไว้เสมอก็คือ Keine sind perfekt. การ

ฟงัความคิดเห็น ยอมรับซึ่งกันและกัน กลา้ทีจ่ะให้

ความเหน็และกลา้ทีจ่ะรบัคำาวิจารณ ์นีค่อืสิง่สำาคญั 

หากว่าต้องการทำาอะไร ฝันให้ไกลไปให้ถึง นั่นคือ 

หากมคีวามฝนั ก็คงตอ้งลงมอืทำา และอย่ารอ หาก

เราฝนัแลว้พยายามสง่ตอ่ให้คนอืน่ท่ีเขาอาจจะฝนั

อย่างอืน่เปน็คนทำา ฝนัของเราก็คงไมเ่ปน็อย่างทีเ่รา

อยากจะเห็น การหาเพ่ือนรว่มเดนิทางทีเ่ขา้ใจ และ

จรงิใจเปน็เรือ่งจำาเปน็ รวมทัง้ความคิดเหน็จากผูม้ี

ประสบการณ์ คนรุน่เก่าร่ำารวยดว้ยประสบการณ์ท่ี

คนรุน่ใหมอ่าจจะยังมนีอ้ย หลายอย่างสามารถนำา

มาเลอืกใชใ้หเ้ปน็ประโยชนไ์ด ้เพราะหลายๆ อย่าง

คงสำาเรจ็ยากหากไมม่ใีครรว่มเดนิทาง ก็ดตูวัอย่าง

นิตยสารดี ก็แล้วกันนะคะ

ขอขอบคุณบก.พัทยา เรือนแก้ว สำาหรับการ

พูดคุยและความคิดเห็นที่ชัดเจนค่ะ  หวังอย่างยิ่ง

ว่า “นิตยสารดี”จะยังอยู่เป็นเพ่ือนกับคนไทยใน

ต่างแดนต่อไป

อยา่งหนึง่ทีค่นรุ่นใหมอ่าจตอ้งสําเหนยีกไวเ้สมอกคื็อ Keine sind 

perfekt. การฟังความคิดเห็น ยอมรับซึ่งกันและกัน กล้าที่จะให้

ความเห็นและกล้าที่จะรับคําวิจารณ์ นี่คือสิ่งสําคัญ„
“
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Am Maisenbühl 28 C, 78333 Stockach-Wahlwies
แฮนด็: 01774954640

สิ่งตีพิมพ์ในนิตยสาร “ดีมาก” สงวนลิขสิทธ์ิตามกฎหมาย 
ไม่อนุญาตให้คัดลอกสิ่งตีพิมพ์ต่างๆ และรูปภาพก่อนได้

รับอนุญาตจากผู้ผลิต 
คัดลอกหรือพิมพ์ซ้ำาบทความหรอืรปูภาพทีเ่คยพิมพ์เผยแพร่

ที่อื่นมาแล้ว กรุณาติดต่อเจ้าของบทความโดยตรง 
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คำาแนะนำาว่าให้มองในแงด่น้ีีเปน็คำาแนะนำาทีด่แีละ
หลายครั้งก็ทำาให้คนเราฉุกใจ คิดขึ้นมาได้ว่า สิ่ง
ต่าง ๆ ล้วนมีแง่มุมทั้งดีร้ายให้เลือกคิดเลือกมอง 
แต่ที่ยากที่สุดก็คือการ “เลือก” มองนี้แหละ ด้วย
เหตนุีจ้งึมคีำาถามวา่คนเรานัน้เมือ่เจอเรือ่งรา้ย เจอ
กับปญัหา เราจะมวิีธีการอะไรบา้งไหมท่ีชว่ยสรา้ง
พลังใจด้วยการมองในแง่ดีเสียบ้าง... บทความ
ของนพ.เทอดศักดิ์ เดชคง  จิตแพทย์ที่เดินทางมา
อบรบผู่นำาชุมชนชาวไทยในเยอรมนีบ่อยที่สุด รอ
อ่านฉบับหน้าค่ะ

หลายคนคงจะเคยมีความฝันว่าอยากจะได้ลอง

ไปใช้ชีวิตนักศึกษาในต่างแดนดูบ้าง เพ่ือจะได้

มีประสบการณ์ชีวิตใหม่ๆ มีโอกาสในหน้าที่การ

งานท่ีดีขึ้น มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น หรือแม้แต่

เพ่ือความโก้เก๋ แตก่ารใชช้วิีตนักศกึษาในตา่งแดน

นัน้จะเปน็เหมอืนอย่างทีห่ลายๆ คนวาดฝนัไว้หรอื

เปลา่ เรยีนจบแลว้จะมอีนาคตท่ีสวยงามอย่างท่ีคดิ

ไว้หรอืไม ่ชวีตินกัศกึษาในตา่งแดนนัน้ตอ้งเจอกับ

อะไรบา้ง นิตยสารดใีนฉบบัหนา้จะนำาชวีตินกัศกึษา

ในตา่งแดนส่วนหนึง่มาตแีผใ่ห้กับทา่นผูอ่้านไดร้บั

ทราบเพ่ือเปน็ขอ้มลูสำาหรบัผูท่ี้กำาลงัคดินำาพาบตุร

หลานของท่านมาเรียนต่อต่างประเทศ 

“เรียนเมืองนอกเมืองนา”

"งานคอืเงนิ เงนิคอืงาน บันดาลสุข" 

ไมว่่าคนไทยหรอืคนชาตไิหนทีอ่าศยัอยู่ในเยอรมนี

ส่วนใหญ่ต่างก็อยากจะทำางานกันทั้งนั้น เพื่อที่จะ

มีเงินใช้เป็นของตัวเองและสามารถที่จะจับจ่าย

ใชส้อยหรอืสง่ไปชว่ยเหลอืครอบครวัทีป่ระเทศบา้น

เกิดเมอืงนอนของเราทีป่ระเทศไทยตามอธัยาศยัได้

โดยที่ไม่ต้องไปแบมือขอเงินคุณสามี เราชาวไทย

ทุกคนท่ีมาถึงประเทศเยอรมนีได้ ก็ถือว่าเก่งกาจ

สามารถมากแล้ว และอีกอย่างท่ีสำาคัญคือเรามี

ความสามารถกันทุกคนครับ แล้วจะสมัครงานใน

เยอรมนีอย่างไงถึงจะได้งานทำา จะเขียนใบสมัคร

งานอย่างไงดนีะเขาถึงจะเรยีกไปสัมภาษณ์ ถ้าอยาก

จะทราบกต็อ้งตดิตามอา่นกันในฉบบัตอ่ไปนะครบั 

“กฎหมายไทยว่าอย่างไรกันแน่
เมื่อคุณถือสองสัญชาติ”

การถือสองสัญชาติของคนไทยในเยอรมนี เป็น

ประเดน็ทีถ่กเถียงให้เห็นกันอยู่บอ่ยๆ ในชว่งหลงัๆ 

จะพบเห็นบ่อยใน social media หลายครั้งมีการ

โพสข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เท่าทีอ่ากู๋ (googel) จะ

สรรหามาให้ สมบูรณ์บ้างไม่สมบูรณ์บ้าง เก่าล่า

สมยับา้งก็ว่ากนัไป และก็ยงัไมส่ามารถทีส่รปุออก

มาไดอ้ย่างชดัเจน สำาหรบัตามเงือ่นไขของกฎหมาย

เยอรมัน การหาข้อมูลอาจไม่ยากอะไรนัก แต่เมื่อ

ไดข้้อสรุปตามกฎหมายเยอรมนัแลว้ กฎหมายไทย

ตคีวาม หรอืพิจารณากรณีการถือสองสญัชาตขิอง

ไทยอย่างไร นอกจากขา่วทีเ่กือบเหมอืนข่าวลอืแลว้ 

เราเกือบไม่รู้อะไรแน่ชัด ในดีมากฉบับหน้าเรามา

อ่าน รศ.ดร.พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร 

ตคีวามเรือ่งนีกั้น โดยเฉพาะประเดน็ทีค่นไทยกลวั

กันนักหนานั่นคือ การเสียสัญชาติไทย

“คิดอย่างไรให้เป็นด้านบวก”  
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ศุภฤกษ์เบิกดิถีวันปีใหม่ 

คิดสิ่งใดให้สมอารมณ์หมาย 

พละเยี่ยมเปี่ยมสุขทุกข์มลาย 

ทั้งสุขกายใจชื่นระรื่นนาน  

ขอเดชะพระศรีรัตนตรัย 

ทั้งเทพไททั่วสถิตทุกสถาน 

เป็นเกราะป้องครองกันบันดลดาล 

อย่าแผ้วพานผองภัยให้ไกลกาย  

ไชยพร เรือนแก้ว
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