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แบบของพู่กัน แบ่งตามลักษณะหัวพู่กัน

หัวกลม
พู่กันปลายแหลมขนยาว พู่กันกลมน้ันใช้

ในงานสีน้ำาได้ดี เนื่องจากพู่กันมีทรงกลมจึง

สามารถอุ้มสีน้ำาได้ดี และสามารถระบายสีได้

เรียบอย่างท่ัวถึง ลักษณะของพู่กนัหวักลมทีดี่คอื 

หวัเปน็สเีขม้และสวา่งในบรเิวณใกลกั้บปลอก 

หัวบาน 

ระบายพ้ืนท่ีกว้างเป็นสำาคัญ ผสมสีได้เป็น

อย่างดี ส่วนใหญ่ใช้วาดรูปท่ีต้องการให้มี

เอฟเฟ็คสีเป็นพิเศษๆ

หัวแบนขนยาว — หัวแบนขนสั้น 

พู่กันแบนนั้นใช้ลงสีพ้ืนท่ีใหญ่ๆ ใช้ในการ

วาดขอบหรือมุมของสิ่งก่อสร้างและรูปทรง

เรขาคณิตและพื้นที่ ใหญ่มาก เช่น การเขียน

โปสเตอร์ เป็นต้น

หัวตัดเฉียง
ใช้ได้หลากหลายแล้วแต่ประยุกต์ ทั้งที่กว้าง 

และเตมิรายละเอยีด มขีอบคมในการวาดเสน้

ยาวๆ

พู่กันสีน้ำ� สีอคริลิคและสีน้ำ�มัน
ขนของพู่กันทำามาจาก 2 ชนิด คือ

1. ใยสังเคราะห์สังเคราะห์ ทำามาจากพลาสติก

2. ทำาจากธรรมชาติ คือ ขนสัตว์ เช่น ขนกระรอก ขนหมู ขนแพะขน

หมาป่า ขนกระต่าย และขนโคลินสกี้ เป็นต้น พู่กันที่ทำามาจาก

ขนสัตว์มีจะนุ่ม สามารถอุ้มน้ำาได้ดี จึงเหมาะกับการใช้วาดสีน้ำา

วิธีทำ�คว�มสะอ�ดพู่กันสีน้ำ�และสีอคริลิค
1. ล้างพู่กันด้วยน้ำาสะอาด หรือน้ำาอุ่น 

2. ล้างด้วยสบู่เหลวอีกครั้ง 

3. ล้างสบู่ออกด้วยการล้างกับน้ำาก๊อกเปิดไหลเบาๆ โดยขย้ีเบาๆ

ในฝ่ามือ

4. จัดขนพู่กันให้เรียบร้อย เช็ดด้ามให้แห้งแล้ววางไว้บนผ้านุ่มๆ 

5. เก็บพู่กันโดยเอาด้ามพู่กันลง 

หัวแบนปลายมน 

เน้นระบายพ้ืนท่ีกว้างและสามารถเติมราย

ละเอียดได้เร่ือยๆ สไตล์ของพู่กันแบบน้ีสร้าง

มาให้ใช้กับการลงสีอย่างต่อเนื่อง

หัวแหลมปลายแหลม
หัวพู่กันชนิดนี้มีขนยาว เหมาะกับการเขียน

และสามารถวาดเส้นยาวๆสม่ำาเสมอกันโดย

ไม่ยกมือเหมือนกับการใช้พู่กันกลมทั่วๆไป

หัวกลมขนาดใหญ ่

เน้นที่กว้าง ต้องการเกลี่ยนุ่มๆ ช่วยให้ไม่ไป

ขูดหรือทำาลายชั้นสี

รวบรวมโดย อัญชัญ เฮียร์ลิ่ง: 

แหล่งข้อมูล http://www.hhkint.com/knowledge/2/, http://www.kunst-malerei.info/pinsel.html

วิธีทำ�คว�มสะอ�ดพู่กันสีน้ำ�มัน
1. ใช้ผ้าเช็ดสีที่เหลือค้างที่ขนพู่กัน 

2. ล้างพู่กันด้วยน้ำามัน Turpentine 

3. ล้างด้วยน้ำาอุ่นอีกครั้ง แล้วล้างด้วยสบู่เหลว จนหมดคราบสี

4. ล้างสบู่ออกด้วยการล้างกับน้ำาก๊อกเปิดไหลอ่อนๆโดยขย้ีเบาๆ

ในฝ่ามือ 

5. จัดขนพู่กันให้เรียบร้อย เช็ดด้ามให้แห้งแล้ววางไว้บนผ้านุ่มๆ

6. เก็บพู่กันโดยเอาด้ามพู่กันลง 

พู่กันสีน้ำ�มันทีดีควรมีลักษณะขนพู่กันที่แข็ง เพร�ะต้องส�ม�รถรองรับ และทนต่อคว�มหน� คว�มหนักของสีและมีเดียมต่�งๆของสีน้ำ�มัน
ได้ พร้อมทั้งต้องมีแรงสปริงตัว คืนกลับเข้�ที่เดิมได้ดี 
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บ.ก.
บอกกล่าว

หลงัจากท่ีทีมงานตกลงกันว่า ขอให้ทีมงานหมนุเวียนเปลีย่นกันเขา้มาเปน็บรรณาธิการประจำา

แต่ละฉบับ  ดิฉันจึงชูมือ เพ่ือขออาสาเป็นบรรณาธิการประจำาฉบับที่ 19 หัวข้อ “ศิลปิน-ศิลปะ” 

เนื่องจากเป็นเรื่องที่ตัวเองค่อนข้างถนัดค่ะ

ดฉินัเชือ่ว่า การสร้างสรรคแ์ละศลิปะมบีทบาทตอ่การดำาเนินชวิีตของมนุนย์อย่างมาก   บทความ

ส่วนใหญ่ในฉบับนี้จึงเกี่ยวข้องกับศิลปินและผลงานของศิลปินในอดีตและศิลปินร่วมสมัย   ซึ่งไม่

ได้มีแต่เพียงจิตรกรเท่าน้ัน  แต่รวมถึงนักดนตรี นักสร้างสรรค์ อีกด้วย  หวังอย่างย่ิงว่าผู้อ่านจะ

สนุกกับอ่านบทความดีๆเช่นเคยค่ะ

การเลือกสีในการแต่งกายหรือจัดตกแต่งภายในบ้าน มีความสำาคัญต่อตัวเราโดยตรงเลยค่ะ  

อ่านบทความเกี่ยวกับความหมายของสีในหน้าที่ 4 นะคะ  ในเมืองต่างๆในเยอรมนี เรามักจะเห็น

คนเล่นดนตรีเล่นดนตรีแบบเปิดหมวกอยู่ตามมุมต่างๆของเมือง  เอ...คนเล่นดนตรีเหล่านั้น ต้อง

อนุญาตก่อนส่วนราชการเยอรมันหรือเปล่าหนอ คำาถามนี้เราตอบได้ค่ะ  พลิกไปอ่านบทความ

กฎหมายเรือ่ง”ศลิปนิ เปดิหมวก”   สำาหรบับทความเรยีนภาษาเยอรมนักับครตูอ้ม  ในฉบบันีเ้ปน็การ

แนะนำาการใชค้ำาคุณศัพท์และคำาวเิศษณ์ เพ่ือใชส้อดแทรกในประโยค ทำาให้ประโยคน้ันๆเกิดความ

สวยงามและนา่ฟังขึน้ กถื็อว่า เปน็ศลิปะในการใชภ้าษานะคะ ... สำาหรบัคุณปา้  คุณน้าและคุณอา

ที่เคยเห็น”น้องพลอยชมพู”ตอนเด็กๆ  บก.ได้พูดคุยกับคุณแม่ของน้องพลอยฯข้ามทวีป และถอด

เสียงออกมาเป็นบทสัมภาษณ์ให้แฟนคลับของน้องพลอยฯได้อ่านกันค่ะ 

กราฟฟิตี้ การพ่นสีตามรั้ วตามกำาแพง ที่เด็กๆวัยรุ่นเห็นเป็นสิ่งโก้เก๋  ถือว่าเป็นศิลปะหรือไม่  

คุณยอด โยกระทาได้เขียนให้อ่านกันในหน้าที่ 30 ค่ะ   และการวาดรูปไม่ได้เป็นงานหรือกิจกรรม

เพื่อตนเอง เพื่อการค้า เพื่อชื่อสียง แต่ยังเป็นงานศิลปะเพื่อธรรมะอีกด้วย ท่านออท.พลเดช วรฉัตร 

ให้เกียรติเขียนบทความ”ศิลปะยึกยือ” พร้อมอนุญาตให้ลงพิมพ์รูปภาพวาดจากฝีมือของท่าน อีก

ด้วย   หลายๆคนที่อยู่เมืองไทยและเมืองนอกอาจจะไม่รู้จัก “ครูองุ่น  มาลิก”สุภาพสตรีใจดี ผู้ซึ่งได้

สร้างศิลปะหุ่นจากเศษผ้าขี้ริ้ว นำามาเล่นเป็นละครให้ลูกๆหลานๆได้มีโอกาสชมมาจนถึงปัจจุบันนี้  

นอกจากบทความเก่ียวกับงานศิลปแ์ล้ว  ในเล่มยังนำาเสนอคอลัมน์ประจำาท่ีน่าสนใจ บทสมัภาษณ์

ท่านกงสุลใหญ่และบทความจากผู้อ่านที่น่าสนใจค่ะ

สดุทา้ยนีด้ฉินัขอแจง้ใหผู้อ้า่นทราบว่า  อนาคตของ”นติยสารดี”กำาลงัจะเปลีย่นไปนะคะ  เราจะ

ผลิตนิตยสารดีแบบรูปเล่มถึงเล่มที่ 20  ก็คืออีกเพียงหนึ่งเล่มค่ะ  หลังจากนั้น นิตยสารดีจะแปลง

ตัวกลายเป็น”สำานักพิมพ์ดี”  จะผลิตหนังสือและคู่มือต่างๆ  อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับสำานักพิมพ์

ดีและงานของสมาคมเครือข่ายคนไทยในต่างแดน(ยอรมนี)  ในหน้าที่ 59

ดิฉันขอขอบคุณทีมงานและผู้อ่านทุกท่านที่ได้ให้กำาลังใจและติดตามนิตยสารดีมาตลอด

สวัสดีค่ะผู้อ่านนิตยสารดีที่รัก

ด้วยความปรารถนาดี

อัญชัญ เฮียร์ลิ่ง
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สารบัญ
06 ภาพ - สรุปข่าว

09 สกญ. บอกกล่าว

10 อาชีพ: ศิลปะการทำางานให้มีความสุข

12 เรื่องดีจากปก: ศิลปิน - ศิลปะ

16 แนะนำาหนังสือ

18 กฎหมายดีๆ: ศิลปินกลางถนน กับภาษี

22 สัมภาษณ์พิเศษ: แนะนำาท่านกงสุลใหญ่ นายเจริญรัฐ ฉิมสำาราญ

24 เรียนภาษาเยอรมัน: คำาบอกสี - เขียนตัวเล็กหรือตัวไหนดีหนอ

26 เรื่องน่ารู้: โครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ (4)

28 สัมภาษณ์: คุยข้ามทะเลกับ “พลอยชมพู” 

30 กราฟฟิตี้ (Graffiti) งานศิลป์หรือการทำาลายล้าง

32 บันเทิง: อยากจะบอกใครสักคน

34 เรื่องน่ารู้ประจำาฉบับ: หนึ่งร้อยปีสงครามโลกครั้งที่ 1 ตอนที่ 2

36 เทคนิคการถ่ายรูปภาพ: ทริปแรกของศิลปะการถ่ายภาพมวยไทย

38 เรื่องเล่าประจำาฉบับ: โอกาสที่ต้องการ...กับเงินที่ไม่มีทางได้ใช้

40 สุขภาพ: ปลูกคิ้ว ทางเลือกของคนไม่มีคิ้ว

42 ลูกรัก: พัฒนาการทางด้านศิลปะของศิลปินน้อย

44 DIY: มาทอที่รองแก้วจากไหมพรมกัน

45 ห้องครัว: ขนมถังแตก

46 บทความพิเศษ: รำาลึกถึง ครูองุ่น มาลิก “ยายหุ่น” ของพวกเรา

48 กีฬา: มาเต้น... ไลน์แดนซ์...กันเถอะ

50 ท่องเที่ยวยุโรป: 70 ปี ดี-เดย์

52 จิตวิทยา: ทำาตัวให้เป็นนางเอก (มีอีคิว)

53 เรื่องเล่าจากผู้อ่าน: เมื่อหญิงแกร่งอย่างฉันป่วยในเยอรมนี

56 ธรรมะ: ธรรมะกับศิลปะยึกยือ

10

28

36

50
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อัญชัญ เฮียร์ลิ่ง (ต้อม)

นามปากกา:  ครูต้อม/  แก๋งโฮะ/  ต้อม โบเดนเซ

• เกิดที่ จ.เชียงใหม่  

• ศิษย์เก่าโรงเรียนพระหฤทัยวิทยาลัย  

• ศิษย์เก่าโรงเรียนปริ๊นสรอแยลวิทยาลัย และ 

• ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะมนุษยศาสตร์ เอกภาษาเยอรมัน (รหัส 20) 

งานอาสาสมัคร: 

•  อาสาสมัครร่วมบริหารงานและดำาเนนิงามรว่มกับหนว่ยงานต่างๆของส่วนราชการเยอรมันในเขต

คอนสทันซ์ 

• ครูสอนวาดรูปสำาหรับเด็กและเยาวชนไทย-เยอรมัน 

• อาสาสมัครช่วยงานกิจกรรมแก่เด็กและเยาวชนที่เมืองสท็อคคัค(Jugendpflege Stockach) และ

เขตใกล้เคียง 

• วิทยากรให้แก่สมาคมและชุมชนไทยในเยอรมนี

• ร่วมมือกับส่วนราชการไทย-เยอรมันและชุมชนไทย ในการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมไทยใน

ต่างแดน

• เป็นผู้ก่อตั้งสมาคมศิลปวัฒนธรรมไทย เฮเกา-โบเดนเซ

• เป็นสมาชิกผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่มศิลปินไทย”พู่ไท”

• เป็นสมาชิกผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่มศิลปินนานาชาติ“Goldlack“

• เป็นอาสาสมัครผู้ร่วมก่อตั้ง”นิตยสารดี”ในประเทศเยอรมนี www.d-magazine.de

• เป็นสมาชิกผู้ร่วมก่อตั้งสมาคมเครือข่ายคนไทยในต่างแดน (NTO)www.nto-germany.de

ผลงานเดี่ยว: 

• หนังสือ “เรียนภาษาเยอรมันกับครูต้อม เล่ม 1 และเล่ม 2”

ผลงานร่วม:

• คู่มืออยู่เยอรมนี ฉบับกระเป๋า

• คู่มือกฎหมาย เล่ม 1

• หนังสือ “หญิงไทยและชุมชนไทย วันนี้ ในเยอรมนี”

 ปัจจุบัน:

• เป็นล่ามและนักแปลได้รับการอนุญาตจากศาลคอนสทันซ์ 

• เป็นครูสอนภาษาไทยและภาษาเยอรมันที่ Volkshochschulen 

• อาสาสมคัรชว่ยงานสงัคมสงเคราะห ์สงักัดสำานกังานบรหิารงานทอ้งถ่ินเขตคอนสทันซแ์ละโบเดนเซ

• อาศัยอยู่ที่หมู่บ้านวาลวีส(Wahlwies)เมืองสท็อคคัค(Stockach) ตั้งอยู่ในเขตทะเลสาปโบเดนเซ

(Bodensee) ซึ่งกั้นพรมแดนสามประเทศคือ เยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์และออสเตรีย

แนะนำาบก.
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Mannheim / มันน์ฮาม

Riga / ริก้า

ภาพข่าว

สมาคมธาราโดยการสนบัสนุนจากสถานกงสลุ

ใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต จัดสัมมนาเชิงปฎิบัติ

ในหัวข้อเรื่อง”ความสำาคัญของล่าม การใช้ภาษา

ในการแปล ปัญหาของล่ามและนักแปล” ในวันที่ 

04-06 กรกฎาคม 2557 ที่โรงแรม Best Western 

Premier Steubenhof ที่ มันน์ฮาม การสัมมนาใน

ครั้งนี้เป็นโอกาสที่ผู้ร่วมประชุม ล่ามและนักแปล

ไดม้โีอกาสในการปรกึษาหารอืกันเก่ียวกับวางแผน

ก่อตัง้สมาคมลา่มและนกัแปลภาษาไทย-เยอรมนั

ในประเทศเยอรมนีอีกด้วย  

ภาพโดย นัฐพงษ์ บุตรดี-อูเฟ้อร์

วงจฬุดาร ์จากสาธิตจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั คว้า

เหรียญเงินจากการแข่งขัน World Choir ที่ริก้า 

สาธารณรฐัลตัเวีย ในสาขา Games Children's Choir 

และ สาขา Musica Sacra with Accompanimen 

เปน็อกีหน่ึงความภาคภมูใิจของประเทศไทย ทีส่รา้ง

ชื่อเสียงแก่ประเทศ

ภาพโดย Chulada Choir
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ภาพข่าว

จัดโครงการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมและดนตรีไทย 

โดยคุณสุรีรัตนา จำานงค์สาร(ครูเก่ง) และ คุณธิชา

กร แทนผักแว่น (ครูสอง) ระหว่างวันที่ 2 มิถุนายน 

– 9 สิงหาคม 255 โดยครูทั้งสองท่านเดินทางไป

สอนผู้สนใจเรียนดนตรีไทยในเมืองพาแดร์บอร์น 

มันน์ฮาม แฟรงก์เฟิร์ต ฮัมบวร์ก เวือรซ์บวรก์ 

วาร์บวร์ก เฮ้าสัก เราเชน คิพเพนฮาม เอสลิงเงน 

วาลวีส-สท็อคคัคและเบอร์ลิน   นิตยสารดีขอ

ขอบคุณสถานเอกอัครราชทูตไทย  กรุงเบอร์ลิน

และสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ที่ได้

ให้การสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนดนตรีมา

อย่างต่อเนื่อง

ภาพโดย ชุมชนไทยในเขตต่างๆ
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สรุปข่าว

คณะนักรอ้งประสานเสยีงสวนพล ูคอรสั ภายใต้

การดูแล ของ อ.ดุษฎี พนมยงค์ ที่ไปสร้างชื่อเสียง

ให้ประเทศไทย ในการคว้า 2 เหรียญทอง บนเวที

ประกวดการขับร้องประสานเสียง  World Choir 

Games 2014 ที่ กรุงริก้า สาธารณรัฐลัตเวีย เมื่อ

วันที่ 14-19 กรกฎาคม 

คณะสวนพลูเข้าร่วมแข่งขันในสาขา  Mixed 

Chamber Choir (วงขับรอ้งประสานเสยีงผสมขนาด

กลาง) ที่แสดงบทเพลง Echoes of the mountain 

ผลงานของ ณรงค ์ปานเจรญิ ทำาคะแนนไดเ้ตม็ และ

สาขา Folklore (เพลงพ้ืนบา้น) ท่ีคณะสวนพลแูสดง

เอกลกัษณ์ความเปน็ไทย ในเพลงเขมรไทรโยคและ

อีกหลายบทเพลง ซึง่เปน็ครัง้แรกของประเทศไทย

ท่ีมคีณะประสานเสยีงไปประกวด และได้รบัรางวัล

ถึง 2 เหรียญทอง โดยในปีนี้มีผู้เข้าร่วมแข่งขันถึง 

460 คณะ จาก 73 ประเทศ 

หลงัจากท่ีไดร้บัรางวัลสองเหรยีญทองแลว้ คณะ

สวนพลูก็เดินทางมาประเทศเยอรมนี เพ่ือแสดง

คอนเสิร์ตให้แฟนคลับได้ชื่นชมกันที่กรุงเบอร์ลิน 

นับว่าเป็นครั้งที่ 4 ที่ชาวไทยและชาวเยอรมันได้มี

โอกาสชมไลฟ์คอนเสิร์ตในประเทศเยอรมนี  

คณะสวนพลู คอรัส คว้า 2 เหรียญทอง 
การแข่งขัน World Choir Games 2014 
ที่กรุงริก้า สาธารณรัฐลัตเวีย ภาพโดย กฤติณ ธารีจิตร/ แบตมินตันคอรัส
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สถานกงสุลใหญ่บอกกล่าว

หนังสือเดินทางชั่วคราว หรือที่หลายคนเรียก

กันง่าย ๆ ว่าหนังสือเดินทางสำารอง ถ้าเป็นภาษา

เยอรมันก็เรียกว่า Vorläufigereissepass น้ัน ก็

คือหนังสือเดินทางท่ีมีอายุ 1 ปี จะแตกต่างกับ

หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิคส์ตรงท่ีหน้าปกจะมี

สีเขียว ขนาดบางกว่า จะออกให้แก่ผู้ขอได้แค่ 1 

ครั้งและในกรณีที่จำาเป็นเท่านั้น คือ

1. เด็กที่เกิดในเยอรมนี เมื่อบิดามารดาได้

ยื่นคำาร้องขอสัญชาติไทยและสูติบัตรไทยที่สถาน

กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต หรือท่ีสถาน

เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเบอร์ลิน และต้องการ

เดนิทางไปประเทศไทยเพ่ือแจง้ชือ่บตุรเขา้ทะเบยีน

บ้านไทย ถ้าเป็นลูกผู้หญิงหรือลูกชายเมื่อแจ้งชื่อ

เข้าทะเบียนบ้านก็ไม่มีปัญหาอะไร สามารถถือ

สัญชาติไทยและหนังสือเดินทางไทยได้ แต่ถ้าลูก

ผู้ชายเมื่อแจ้งชื่อเข้าทะเบียนบ้านไทยแล้ว ถ้าลูก

อายุ 18 ปีเมื่อไร ทางสัสดีอำาเภอที่ประเทศไทยก็

จะมหีมายเรยีกให้ไปเกณฑ์ทหาร (สด.9)  ถ้าลกูยัง

เรียนหนังสอืหรอืฝกึงานอยู่ก็ขอผอ่นผนัการเกณฑ์

ทหารไปจนกว่าจะสำาเร็จการศึกษา หลังจากนั้นก็

ตอ้งไปรายงานตวักับสสัดอีำาเภอ การย่ืนคำารอ้งและ

เอกสารบิดา มารดา และบุตรต้องมาเซ็นชื่อหรือ

พิมพ์ลายนิ้วมือที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ด้วย

2.  ผู้ป่วยที่เป็นอัมพาตและลุกจากเตียงไม่ได้ 

ก็สามารถขอหนงัสือเดินทางชัว่คราวได้เหมอืนกนั 

คุณรู้จักหนังสือเดินทางชั่วคราวมากแค่ไหน - น. สกญ.

แต่ต้องมีหนังสือรับรองจากแพทย์ที่ยืนยันว่าป่วย

จริงและลุกจากเตียงไม่ได้ ก็ต้องมอบอำานาจให้

ญาตสินิทมติรสหายมาตดิตอ่ยืน่คำารอ้งได ้ถ้าไมม่ี

ญาตก็ิใหเ้จา้หน้าทีเ่ยอรมนัท่ีดแูลผูป้ว่ยประเภทนี ้

ให้เป็นผู้ดำาเนินการติดต่อกับสถานกงสุลไทย ณ 

นครแฟรงก์เฟิร์ต ได้

หนงัสอืเดนิทางชัว่คราวตอ้งมายืน่คำารอ้งและ

เอกสารดว้ยตวัเองก่อนเดนิทาง 30 วันทีส่ถานกงสลุ

ใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต (วันจันทร์ – ศุกร์  เวลา 

09.00 – 12.30 น ยกเว้นวันหยุดราชการ)โดยใช้

เอกสารประกอบกับการยื่นคำาร้องดังนี้

กรณเีดก็ท่ีเกิดในเยอรมนีและมีสตูบิตัรไทย

แล้ว เตรียมเอกสารดังนี้

• สำาเนาสูติบัตรไทยที่ออกจากสถานกงสุลไทย

หรือสถานเอกอัครราชทูตไทย  2 ชุด

• สำาเนาสูติบัตรภาษาเยอรมัน ท่ีทางสำานัก

ทะเบียนเยอรมันออกให้ 2 ชุด 

• สำาเนาบัตรประชาชนไทย ทะเบียนบ้านไทย 

และสำาเนาหนังสือเดินทาง ของมารดา+บิดา 

(ชาวไทย) 2 ชุด

• สำาเนาบัตรประชาชนเยอรมัน หรือสำาเนา

หนังสอืเดนิทางของบดิา 2 ชดุ (บดิาชาวตา่งชาติ)

• สำาเนาทะเบียนสมรสไทย หรือทะเบียนสมรส

เยอรมันพร้อมคำาแปลไทย 2 ชุด

• สำาเนาหนังสือรับรองการใช้สิทธิปกครองบุตร 

(ในกรณีที่มารดาหรือบิดามีสิทธิปกครองบุตร       

แต่เพียงผู้เดียว) 2 ชุด

• สำาเนาตั๋วเครื่องบินของบุตร จำานวน 2 ชุด

• รปูถ่ายสำาหรบัตดิหนงัสอืเดนิทาง จำานวน 4 ใบ, 

ค่าธรรมเนียม 13.- ยูโร (เงินสด), ซองเปล่าที่

เขียนชื่อและที่อยู่ พร้อมติดแสตมป์ 3.60 ยูโร 

เพ่ือทีส่ถานกงสลุใหญฯ่ จะสง่หนังสอืเดนิทาง

กลับคืนให้

กรณีผู้ป่วย เตรียมเอกสารดังนี้

• หนังสือเดินทางตัวจริง พร้อมสำาเนา 2 ชุด

• หนังสอืรบัรองแพทย์ตัวจรงิ พรอ้มสำาเนา 2 ชดุ

• สำาเนาบัตรประชาชนไทยและสำาเนาทะเบียน

บ้านไทย 2 ชุด

• รปูถ่ายสำาหรบัตดิหนงัสอืเดนิทาง จำานวน 4 ใบ, 

ค่าธรรมเนียม 13.- ยูโร (เงินสด), ซองเปล่าที่

เขียนชื่อและที่อยู่ พร้อมติดแสตมป์ 3.60 ยูโร 

การบริการจะสะดวกหากท่านเตรียมเอกสาร

ครบก็ใช้เวลาตามกำาหนด แต่หากไม่ครบหรือไม่

ถูกต้องก็อาจติดขัด ก็จะต้องใช้เวลานานออกไป

อีก ฉะนั้น ขอความกรุณาตรวจสอบเอกสารให้ถูก

ต้องครบถ้วนด้วยจะไม่เสียเวลานะคะ
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อาชีพ

“ศิลปะการทำางานให้มีความสุข” - นัฐพงษ์ บุตรดี_อูเฟอร์

เคยได้ยินเขาพูดกันว่า “สุขใดไหนจะเท่าล้วงกระเป๋าแล้วเจอสตางค์” แต่สำาหรับผู้เขียนแล้วขอบอกว่า “สุขใดไหนจะเท่ากับมีความ
สุขในสิ่งที่เราทำา”

คุณผู้อ่านเคยสังเกตคนรอบๆขา้งเวลาไปไหน

มาไหนหรือเปล่าครับ เป็นต้นว่า เวลาท่ีเราไปซื้อ

ของที่ซุปเปอร์มาเก็ตหรือแม้แต่ร้านขายขนมปัง

หน้าปากซอย แมค่า้บางคนทกัทายลูกคา้อย่างยิม้

แย้มแจม่ใส มคีวามแตกตา่งจากแมค่า้ท่ีทำาหนา้บดู

หน้าบึง้ต้ังแต่เชา้ยันค่ำา ผู้เขยีนเองเคยถามแมค่า้ใน

ขณะทีจ่า่ยเงนิทีซ่ปุเปอรม์าเก็ตแห่งหนึง่ในเยอรมนั

ว่า “มองหน้าคุณ แล้วรู้ทันทีเลยว่า เขาจ้างคุณมา

ทำางานอย่างเดยีวจรงิๆ ไม่ไดจ้า้งให้มาย้ิม- Haben 

Sie schon mal von einer Kundenorientierung 

gehört?” คุณผู้อ่านเคยสงสัยหรือเปล่าครับว่า 

ทำาไมบางคนเขาดูมีความสุขกับชีวิตและกับงาน

ที่เขาทำาจังเลย เขามีกุญแจและเคล็ดลับอะไรท่ี

ทำาให้เขามีความสุขอย่างน้ันลองมาอ่านดูกันนะ

ครบั  คณุสมบตัพ้ืินฐานก็คอื ชอบงานท่ีกำาลงัทำาอยู่

คนเรามีเหตุผลหลายประการท่ีแตกต่างกัน

ออกไปว่าเพราะเหตุใดเราถึงเลือกมาทำางานที่เรา

กำาลังทำาอยู่ บางคนบอกว่าทำาเพราะว่ามันได้เงิน

ดี บ้างก็บอกว่าทำาเพราะความอยู่รอด และบ้างก็

บอกว่าทำาเพราะว่ามันจำาเป็นต้องทำา น้อยคนนัก

ที่จะบอกว่าทำาเพราะชอบและรักที่จะทำางานนี้  มิ

หนำาซ้ำาทำาแลว้มคีวามสขุและไดโ้บนัสคอืเงินเดือน

อีกด้วย เพราะฉะนั้นแล้วมันสำาคัญมาก ที่เราต้อง

ถามตัวเองก่อนที่จะไปสมัครงานว่า งานนี้คืองาน

อะไร เขาต้องทำาอะไรบ้าง ความสามารถของเรา

มีเพียงพอหรือเปล่า ฯลฯ และหลังจากนั้นแล้วถึง

เลอืกงานทีค่ณุชอบทำา ไมใ่ชว่่าทำาเพราะว่าจำาเปน็

ต้องทำา ถ้าเป็นเช่นนั้นก็คงจะยากที่มีความสุขกับ

งานที่ทำาครับ

• ทำาความเข้าใจและเรียนรู้กับบริษัทและ

งานที่คุณทำา 

ในเมอืงทีผ่มอาศยัอยู่จะมกีลุม่แมบ่า้นไทยกลุม่

หน่ึง ซึ่งแม่บ้านท้ังหลายทำางานตามแผนกต่างๆ

ในบริษัทเดียวกัน เช่น แผนกครัว แผนกทำาความ

สะอาด บางคนก็ทำามาเป็นสิบๆปีแล้ว เห็นบ่นกัน

ทกุวนัแตก็่ไปทำา วันหน่ึงเขาขอรอ้งให้ผมโทรฯไปคยุ

กับเจ้านายของเขาเรื่องขอลาพักร้อน เพราะเป็นที่
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ทราบกันดีวา่ เวลาเราขอลาพักรอ้นสกัทตีอ้งลาให้

คุ้มอย่างน้อยท่ีสุดสี่ถึงห้าอาทิตย์  ซึ่งเจ้านายคน

เยอรมันเขาจะไม่ค่อยเข้าใจและไม่พอใจนัก ผม

เลยถือโอกาสถามเขาว่า บรษิทัทีท่ำางานมพีนกังาน

กี่คน เขาตอบว่า “เยอะ” ประมาณกี่คนครับ “เยอะ

มากไม่รู้ว่ากี่คนเพราะไม่เคยสนใจ” พอผมถามว่า

เจ้านายชื่ออะไร “Frau Petra“ และนามสกุลอะไร

ครับ “ไม่รู้ซิเรียกเขาแต่ Frau Petra มาตั้งยี่สิบปี

แล้ว” ทำาให้ผมคิดว่า ถ้าเราไม่รู้จักสนใจกับงานที่

เราทำา เราจะมีความสุขได้อย่างไรกันครับผม แต่

ถ้าเรารู้จักสนใจและใส่ใจในงานท่ีเราทำา เรียนรู้

เก่ียวกับบริษัทหรืองานที่เราทำา มันก็จะทำาให้เรา

มีความรู้สึกมั่นใจในสิ่งที่เราทำา ดูจากตัวอย่างใน

ชีวิตประจำาวันของเรากันครับ เวลาเราถามแม่ค้า

ท่ีซุปเปอร์มาเก็ตว่า “ขอโทษครับผงซักฟอกอยู่

ตรงไหนครับ” ระหว่างคำาตอบที่ว่า “ฉันก็ไม่ทราบ

เหมือนกัน ลองไปถามอินฟอร์เมชั่นดูเองค่ะ” หรือ

แม่ค้าที่ตอบว่า “ย่ีห้ออะไรคะเอาแบบซักผ้าขาว

หรือผ้าสีดีคะ ถ้าผ้าขาวก็อยู่ตรงโซนที่สองตรงมุม

ดา้นหน้าซา้ยมอืคะ่ แตถ้่าผา้สก็ีดา้นขวามอืนะคะ 

จะให้ดิฉันพาไปไหมคะ”  คุณผู้อ่านคิดว่าคนไหน

เข้าใจในงานที่เขาทำาครับ  

• รูจ้กัจดัลำาดับความสำาคญัของงานท่ีเราทำา 

ในกรณีทีเ่ราไดท้ำางานทีเ่ราชอบและปรารถนา

ทีจ่ะทำามานานแลว้ ก็ไมไ่ดห้มายความว่างานนัน้ไม่

ไดท้ำาให้เราเครยีดแตป่ระการใด ตำาแหนง่ย่ิงสงูเทา่

ไหรความรับผิดชอบก็ทวีเพิ่มขึ้นเป็นลำาดับ “ยิ่งสูง

ยิ่งหนาว” ซึ่งก่อให้เกิดความเคลียดในการทำางาน

ขึน้มาได้ เพราะฉะน้ันถ้าเรารูจ้กัวิธีการบรหิารเวลา

ทีด่แีละจดัลำาดบัความสำาคัญของงานทีเ่ราทำา ก็จะ

ช่วยลดปัญหาเรื่องเวลาได้มากทีเดียวและส่งงาน

ได้ทันเวลาที่กำาหนด

• ชีวิตส่วนตัวราบรื่น หน้าท่ีการงานก็ราบ

รื่นไปด้วย 

ถึงแม้ว่าเราจะรักงานท่ีเราทำาและตั้งหน้าตั้ง

ตาทำามันอย่างมีความสุขก็ตาม ชีวิตส่วนตัว ชีวิต

คู ่ร่วมทัง้ชวิีตครอบครวัทีม่คีวามสขุก็เปน็สว่นหนึง่

ทีส่ำาคญัในการทำางานอย่างมคีวามสขุในระยะยาว 

เวลาคณุหยุดงานก็ให้หยุดจรงิๆ ไมใ่ชว่่าเวลานัดเจอ

กันกับเพ่ือนร่วมงานก็คุยกันแต่เก่ียวกับเรื่องงาน 

อย่างไรก็ตามบางครั้งก็นัดไปด่ืมกาแฟกับเพ่ือน

รว่มงานบา้งจะไดม้โีอกาสทำาความรูจ้กักนัมากขึน้ 

ผลทีต่ามมาคอื จะมกีารทำางานรว่มกันอยา่งราบรืน่  

• ไม่แยกแยะและคิดว่าไม่ใช่บริษัทของเรา 

ข้อนี้ผมหมายความว่า ในการท่ีเราทำางาน

อยา่งไม่เต็มทีเ่พราะในส่วนลกึๆของเราคิดว่า “ทำา

ไปอย่างน้ันแหละเพราะอยากได้เงิน”  จริงอยู่ท่ี

เราทำางานเพราะว่าอยากได้เงิน แต่ถ้าเราทำางาน

เหมือนกับว่าเป็นงานและบริษัทของเราเอง เรา

จะรู้สึกผูกพันและมีความสุขกับงานท่ีเราทำาขึ้น

มาทันที และอกีอย่างเจา้นายก็จะรักและเอน็ดเูรา

โดยที่เราไม่ต้องประจบสอพลอเขา แถมเขายังขึ้น

เงนิเดอืนและเลือ่นตำาแหนง่ให้อกี เจา้นายเยอรมนั

บางคนถึงแมว่้าจะทำาเหมอืนไมส่นใจวา่เราทำางาน

ใหกั้บเขาอย่างจรงิใจ แตแ่ทจ้รงิตามประสบการณ์

ทีผ่มทำางานกับคนเยอรมนัมาเปน็สบิๆปแีลว้นัน้ผม

ยืนยันได้ว่าเขารู้หมดครับ

• เคลด็ลบัในการหลกีเลีย่งการเกิดความเครยีด

ในที่ทำางาน

ความเครยีดคอืคำาทีน่ยิมพูดถึงในสงัคมท่ีชงิดี

ชิงเด่นกันเพ่ือให้ประสบความสำาเร็จในหน้าที่การ

งาน ถ้าเรามคีวามประสงค์ท่ีจะประสบความสำาเรจ็

ในหน้าท่ีการงาน เชน่ ในเยอรมนักับคนเยอรมนัน้ัน 

เราจะหนคีำาว่า “ความเครยีด” ไมว่่าจะในชวิีตสว่น

ตัวหรือทีทำางานไปไม่พ้นถึงแม้ว่าเราจะพยายาม

หลีกเลี่ยงมันแค่ไหนก็ตาม

อย่างไรก็ตามเรามาดูกลยุทธ์ในการปอ้งกันไม่

ให้เกิดความเครียดและถ้าเกิดแล้วจะช่วยคลาย

เครยีดกันไดอ้ย่าง เคลด็ลบัตา่งๆน้ีเพ่ือนของผมเปน็

แพทย์อายุรเวทชาวอินเดียได้แนะนำามา ซึ่งผมได้

นำามาปฏบิตัโิดยตลอดและเหน็วา่มนัไดผ้ลด ีและ

อกีอย่างสามารถท่ีจะปฏิบตัใินท่ีทำางานไดโ้ดยท่ีใช้

เวลาไมม่ากและได้ผลดีเลยนำามาฝากผูอ้า่นกันครบั 

วิธีที่ 1 เพ่งความสนใจไปที่การหายใจ 

นัง่ในทา่ทีส่บายๆตวัตรงบนเกา้อีท้ีส่ำาคญัตอ้ง

วางเท้าท้ังสองข้างบนพ้ืนให้ขนานกัน และหลัง

จากน้ันให้หลับตาหรือมองออกไปทางหน้าต่าง 

(ในกรณีที่ทำางานอยู่ชั้นสูงๆ) หายใจเข้า-ออกลึกๆ  

เพ่งความสนใจไปท่ีการหายใจของเราอย่างเดียว

ประมาณ 3 นาที 

วิธีที่ 2 เคลื่อนไหว 

การท่ีเราเคลื่อนไหวนั้นจะทำาให้ผ่อนคลาย

ความเคลียดได้เป็นอย่างมากเลยทีเดียว ไม่ว่าจะ

เป็นการเคลือ่นไหวแบบไหนอย่างไรก็ตาม สำาหรบั

ผมนั้น ผมจะเดินขึ้นเดินลงไปตามชั้นต่างๆในท่ี

ทำางานโดยที่ไม่ใช้ลิฟท์ ไม่ว่าจะเป็นเวลาไปตรวจ

ความเรียบรอ้ยภายในท่ีทำางานตามชัน้ตา่งๆจะเดนิ

อย่างเดยีว บางครัง้รอลฟิทก็์นานแสนนานกวา่มนั

จะมา เดินยังดีกว่าตั้งเยอะ ถ้าที่ทำางานของผู้อ่าน

ไม่เป็นตึกหลายชั้น ก็ออกเป็นเดินตามสวนหรือ

รอบๆอาคารที่ทำางานในเวลาหยุดพัก ประมาณ 

10-15 นาทีก็ได้ หรือไม่ก็แค่เดินไปซื้อขนมปังที่

หน้าปากซอยก็พอครับ 

วิธีที่ 3 การหัวเราะ 

เคยได้ยินคนเยอรมันเขาพูดว่า “Lachen 

verbindet“ หรือเปล่าครับ เขาหมายถึงว่า เวลา

เราหัวเราะสนุกสนานร่วมกัน เราจะมีความรู้สึก

ผูกพันกันขึ้นมา และเวลาเราหัวเราะ เราก็จะลืม

ความเครียดไปในทันที ผู้เขียนเองเป็นคนท่ีชอบ

หัวเราะโดยเฉพาะเวลาเห็นคนอื่นเขาทำาหน้าบูด 

หน้าบึ้ง หน้าอมทุกข์กัน มีความรู้สึกว่าหน้าตาเขา

มันดูตลกอย่างไรก็ไม่ทราบ 

วิธีที่ 4 ดื่มน้ำา

ผู้อ่านอาจจะคิดว่าผมบ้า เอ่ะ...ดื่มน้ำามันจะ

ช่วยให้ควายเคลียดได้อย่างไรกัน ลองดื่มน้ำาดูนะ

ครบัแลว้จะรู ้เพราะว่าเวลาเราดืม่น้ำา เราจะเพ่งเลง

ความสนใจไปทีก่ารดืม่น้ำาของเรา และอกีอย่างการ

ดืม่น้ำานัน้สำาคญัตอ่รา่งกายเราเปน็อย่างมากและผู้

อา่นจะมคีวามรูส้กึกระปรีก้ระเปรา่ขึน้มาทนัทคีรบัผม 
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ความหมายของสี
โดย อัญชัญ เฮียร์ลิ่ง

นกัวาดรปูบางคนใชส้เีพียงไมก่ี่สใีนการสือ่ บาง

คนมีเพียงสีขาวหรือดำา  บางคนใช้สีอย่างเรียบๆ  

บางคนใช้สี  เป็นต้น  เมื่อผู้ชมภาพวาดได้เห็นสี

แดง สีเขียว สีฟ้าและสีอื่น ก็มีการรับรู้และสัมผัส

เป็นของตนเอง  สมมุติว่า เราเป็นนักวาดรูป อย่าง

น้อยๆ ก็ควรจะรู้จักความหมายของสีไว้บ้าง เพ่ือ

ท่ีจะนำาสีป็นสื่อแสดงถึงอารมณ์ต่างๆ เช่น  ดีใจ  

โมโห  กลัว  และเศร้าโศรก เป็นต้น 

โวล์ฟกัง ฟอน เกอเธ่ แบ่งประเภทของสี

ออกเป็น 2 กลุ่มคือ “aktiv” และ “passiv”  

• สีท่ีอยู่ในกลุ่ม aktiv คือ สีแดง สีเหลือง

และ สีส้ม  

• สีท่ีอยู่ในกลุ่มสี passiv คือ สีฟ้า สีเขียว 

และ สีม่วง   

สีที่ในกลุ่ม “aktiv” ซึ่งนักวาดรูปจะเรียกกัน

ว่า “โทนสีอุ่น”  สีในกลุ่มสี “passiv” คือ “โทนสี

เย็น”  ดิฉันจำาได้ว่า ตอนที่ลูกยังเล็กอยู่นั้น  หาก

วันใดลกูๆ ใสเ่สือ้ผา้สแีดง สเีหลอืงหรอืสสีม้ วันนัน้

พวกเขาจะซนเป็นพิเศษ  สะดุดโน่น  เดินชนนี่  อยู่

ไม่นิ่งกันเลย  หากวันใดลูกๆ ใส่เสื้อฟ้าหรือสีเขียว  

ลกูๆ จะนัง่อา่นหนงัสอืหรอืนัง่วาดรปูอย่างมสีมาธิ  

ลองสังเกตเด็กๆ ดูนะคะ

ดฉินัเชือ่ว่า สต่ีางๆ จงึมคีวามสำาคัญต่ออารมณ์

และความรูส้กึของเราเปน็อย่างย่ิงคะ่ ดฉินัชืน่ชมผู้

ที่แต่งตัวอย่างมีสีสรร เพราะเขาคนน้ันคือศิลปิน

คนหนึ่งค่ะ

  สีดำา (Schwarz) เป็นสีแห่งความ

ลึกลับ สีดำาเป็นสีท่ีแสดงถึงความ น่ากลัว 

ทำาลาย ความมืด  ปัญหา การสิ้นสุด  การสิ้น

หวัง แต่ก็ยังหมายถึงความสง่าและเป็นเกียรติ 

อีกดว้ย ปัจจบุนัน้ี สีดำาคอ่นขา้งเปน็ท่ีนิยมในหมู่

นักออกแบบ(Designer)

 สีขาว (Weiß) ให้ความรู้สึก ความ

บริสุทธิ์  ความไร้เดียงสา ความชัดเจน  ความ

สมบูรณ์แบบ ความสะอาด แต่ยังหมายถึง 

ความเยือกเย็น(เป็นสีของหิมะและน้ำาแข็ง) 

และความเหินห่าง 

 สเีทา (Grau)  เป็นสีแสดงถึงการถ่อม

ตน ความสำานึกผิด ให้ความรู้สึกถึงความเศร้า 

ความเบื่อ ความไม่มั่นคง ความเป็นกลาง สิ้น

หวัง ความเรียบง่ายและความจริงจัง 

 สีแดง (Rot) เป็นสีที่ก่อให้เกิดความ

ตื่นเต้น เร้าใจ เป็นสีแห่งความกล้าหาญ ให้

ความรูส้กึถงึความรกั  ความรุม่รอ้น  การมชีวีติ

ชีวา การเป็นอันตราย การแก้แค้น การก้าวร้าว 

ความโกรธและความโหดรา้ย สแีดงเขม้บอกถึง

ความสง่าผ่าเผยและความปิติอิ่มเอิบ 

 สีส้ม (Orange) ให้ความรู้สึกในการ

มองชีวิตในแง่ดี การมีพลัง  มองโลกตามความ

เป็นจริง ความอบอุ่น กระตุ้น 

 สเีหลือง (Gelb) ให้ความรู้สกึ แจม่ใส 

ความรา่เริง ความเบกิบานสดชืน่ ชวิีตใหม ่ความ

สด การแผ่กระจาย  อำานาจบารมี

 สเีขยีว (Grün) ให้ความรู้สึกงอกงาม 

สดชื่น สงบ เงียบ ร่มรื่น ร่มเย็น การพักผ่อน 

การผ่อนคลาย ธรรมชาติ ความปลอดภัย ปกติ 

ความสุข ความสุขุม เยือกเย็น

 สน้ีำาเงนิ (Ultramarine) ใหค้วามรูส้กึ

สงบ สุขุม สุภาพ หนักแน่น เคร่งขรึม เอาการ

เอางาน ละเอียด รอบคอบ สง่างาม มีศักดิ์ศรี 

สูงศักดิ์ เป็นระเบียบถ่อมตน

 สฟีา้ (Blau) ใหค้วามรูส้กึ ปลอดโปรง่

โล่ง กว้าง เบา โปร่งใส สะอาด ปลอดภัย ความ

สว่าง ลมหายใจ ความเป็นอิสระเสรีภาพ การ

ช่วยเหลือ แบ่งปัน

 สีม่วง (Lila) ให้ความรู้สึก มีเสน่ห์ น่า

ติดตาม เร้นลับ ซ่อนเร้น มีอำานาจ มีพลังแฝง

อยู่ ความรัก ความเศร้า ความผิดหวัง ความ

สงบ ความสูงศักดิ์

 สีน้ำาตาล (Braun) ให้ความรู้สึกเก่า 

หนัก สงบเงียบ 

 สีชมพู (Rosa) ให้ความรู้สึก อบอุ่น 

อ่อนโยน นุ่มนวล อ่อนหวาน ความรัก เอาใจ

ใส่ วัยรุ่น หนุ่มสาว ความน่ารัก ความสดใส 

 สีทอง (Gold) ให้ความรู้สึก ความ

หรูหรา โอ่อ่า มีราคา สูงค่า สิ่งสำาคัญ ความ

เจรญิรุง่เรอืง ความสขุ ความมัง่คัง่ ความร่ำารวย 

การแผ่กระจาย

สีให้ความรู้สึกแตกต่างกันไป
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เรื่องดีจากปก

ดรูปูน้ันซสิวยด ีนา่สนใจ วาดไดเ้หมอืนจรงิ น่า

ค้นหา มีคุณค่า น่าเป็นเเรงบันดาลใจ ให้อยากทำา

บ้าง ได้ความรู้สึกร่วมไปกับงานวาดชิ้นนั้นๆ ฯลฯ 

รวมไปจนถึง ดูไม่รู้เรื่องว่า คนเขียนภาพ สื่ออะไร 

ใหเ้รากันเเน่นะ อกีทัง้หนงัสอืก็เปน็ศลิปะ อย่างหนึง่

ที่ผู้อ่านได้รสชาติ จากการอ่านตัวอักษรที่ร้อย เข้า

ภาพวาดและศิลปินท่ีชืน่ชอบ 
ศิลปินและรูปวาดในอดีต 
บทความจากผู้อ่าน

คนใดไมม่ดีนตรกีาลในสนัดานเปน็คนชอบกล

นกั (พระราชนพินธ์รชักาลที ่๖)  น่าจะมาใชเ้ปรยีบ

เทียบกับเรือ่งของ ภาพวาด งานสลกัได ้เพราะงาน

ศลิปะไมว่่าจะเปน็ดนตรภีาพวาดทำาให้เรามคีวาม

ละเมียดละไมกับชีวิตมากขึ้น และผ่อนคลายจาก

ความวุ่นวายเรือ่งการทำามาหากิน เลีย้งดตูนเอง การ

ดภูาพวาดงานแกะสลกัในพิพธิภัณท์ตา่งๆ เปน็การ

ผอ่นคลาย และทำาใหช้วีติเราได้เติมเต็ม ทกุครัง้ทีม่ี

เวลาว่างมกัจะใชไ้ปกับการเย่ียมชมงานของศิลปนิ

ทัง้ไทยและเทศ แลว้ก็พบว่าไดต้กหลมุรกักบัศลิปนิ

แนวอมิเพรสชัน่นิสต ์(Impressionism) ทีเ่ปน็ขบถ

กับขนบการวาดภาพแนวทีเ่คยมมีาแตช่า้นานของ

พวกปรมาจารย์ศิลปะ โดยนำาเสนอภาพตามสิ่งที่

ตนเห็นและรู้สึกมากกว่าเป็นเรื่องของการสมจริง

สวยงาม ศิลปะแนวอิมเพรสชั่นนิสต์ เริ่มต้นใน

ศตวรรษที ่19 ในฝร่ังเศส หน่ึงในศลิปนิผู้นำาแนวทาง

นีคื้อ โมเน่ต์ ทีห่ลายคนอาจจะเคยเหน็ภาพดอกบวั

หลายๆ แบบของเขา งานของศลิปนิกลุม่น้ีไมไ่ดร้บั

เลือกให้แสดงในห้องแสดงศิลปะที่ปารีส เพราะ

แปลกแยกจากแนวทางอนุรักษ์ที่เคยเป็นมา การ

ไมไ่ดแ้สดงในสถาบนัศลิปะทำาให้ศลิปนิขาดโอกาส

ในการนำาเสนอผลงานแก่สาธารณชน แต่พวกเขา

ก็ไมย่่อทอ้ จดัการแสดงผลงานของตนโดยเรยีกว่า

ห้องแสดงศิลปะที่ถูกปฏิเสธ จนทำาให้ได้รับการ

ยอมรับว่าเป็นแนวทางใหม่ของการวาดภาพ ต่อ

มาได้มีดนตรีและวรรณกรรมแนวทางอิมเพรสชั่น

นสิตด์ว้ย กลุม่อมิเพรสชัน่นสิตน์ีม้ศีลิปนิหญงิรวม

อยู่ดว้ยหลายคน จำาไดว่้าเมือ่สามสีป่ทีีแ่ลว้ไดม้กีาร

แสดงผลงานของศลิปนิหญงิแนวอมิเพรสชัน่นสิต์

ที่หอศิลปเมืองแฟรงค์เฟิร์ต และได้รับความสนใจ

เป็นอย่างยิ่ง พร้อมกับคำาถามว่าทำาไมผลงานของ

พวกเธอจงึไมไ่ดร้บัการเผยแพรเ่ท่าศลิปนิชาย ท้ังที่

จำานวนผลงานและฝไีมล้ายมอืไมไ่ดต้่ำาต้อยกว่ากัน

เลย ตวัอย่างขา้งลา่งเปน็ผลงานของ Mary Cassat 

ศลิปนิหญงิแนวอมิเพรสชัน่นิสตช์าวอเมรกัิน แต่ใช้

ชีวิตในฝรั่งเศส ชื่อ The Reader ที่นำาเสนอผู้หญิง

ในมิติที่แตกต่างไปจากเรื่องความสวยงาม หรือ

บทบาทหน้าทีท่ี่ตายตัวของการดแูล ความเปน็แม ่

แมรี ่เปน็ศลิปนิหญงิคนแรกท่ีผลงานไดร้บัเลอืกให้

นำาแสดงแก่สาธารณะชนในยุคนั้น

โมเน่ต์ (Claude Monet) ศิลปินฝรั่งเศสที่เป็น

หวัหอกของการวาดภาพแนวอมิเพรสชัน่นสิต ์มผีล

งานทีไ่ดร้บัการยกย่องและประสบความสำาเรจ็มาก

ในการวาดภาพแนวนี้   In the Woods at Giverny 

เป็นผลงานชิ้นหนึ่งของเขา อันที่จิรงโมเน่ต์ โด่งดัง

มากจากภาพวาดชุดดอกบัว ในสวนท่ี Giverny 

ซึ่งเป็นบ้านพักของเขาที่อยู่ไม่ไกลจากปารีส แต่ที่

เลอืกชอบภาพนีเ้พราะเนือ้หาของเรือ่งทีน่ำาเสนอผู้

หญิงในลกัษณะสรา้งสรรค์ แตกต่างไปจากผูห้ญิง

ในภาพวาดส่วนใหญ่ที่เน้นความงามและบทบาท

ตายตัวของผู้หญิง ผู้หญิงสองคนในภาพนี้ใช้เวลา

พักผอ่นดว้ยการอ่าน และวาดรปู สสีรรท่ีกลมกลนื

กับเส้นแปรงท่ีเด่นชัดทำาให้รู้สึกอบอุ่น และอยาก

จะไปนั่งอ่านหรือวาดรูปในภาพนี้กับพวกเธอด้วย

ส่วนอีกสองภาพที่ชื่นชอบตลอดกาล คือ ภาพ

ชือ่ Starry Night ของ วนิเซนต ์แวน โก๊ะห์ (Vincent 

van Gogh) ศลิปนิชาวดทัช ์แนวอมิเพรสชัน่นิสต ์ท่ี

ใชช้วีิตส่วนใหญใ่นเขตโปรวองซ (Provence) ทาง

ใต้ของฝรั่งเศส และต่อมาได้พัฒนางานวาดภาพ 

ออกไปเปน็แบบเอกเพรสชัน่นสิต ์( Expressionism) 

ที่ไม่คำานึงถึงการวาดรูปให้เหมือนกับสิ่งที่เป็นจริง 

แต่ต้องการถา่ยทอดความรู้สึกนึกคิด ห้วงอารมณ์

ของศิลปินต่อสิ่งที่ตนได้เห็น งานชื่อ คืนที่ประดับ

ดาว ภาพแรกเป็นคืนประดับดาวที่แม่น้ำาโรน ส่วน

อีกภาพชื่อ คืนประดับดาว เป็นตัวอย่างท่ีดีของ

ศิลปะแนวนี้  แวน โก๊ะห์ ประจงแต่งแต้มดวงดาว

ทีท่อแสงสกุสกาว ประดบับนทอ้งฟ้า เพ่ือให้ค่ำาคนื

สว่างไสว ในภาพแรกคู่รักหญิงชายประคองกัน

ชืน่ชมคนืประดบัดาว สว่นภาพทีส่องใหค้วามรูส้ึก

ว่าแสงจากดวงดาวกำาลังทอดคลุมหมู่บ้านที่เงียบ

สงบ แต่ในขณะเดียวกันก็มองเห็นได้ถึงอารมณ์ที่

ขึ้นลงเหมือนเกลียวคลื่นของศิลปิน ยิ่งได้ฟังเพลง 

Starry Night ของ Dom McLean คลอไปกับการ

ชมภาพก็จะย่ิงทำาให้กระจา่งชดัถึงอารมณ์ของแวน 

โก๊ะห์ ที่ก้ำากึ่งระหว่างความปรกติ และสับสน เส้น

แปรงที่วาดลงในภาพสะท้อนให้เห็นถึงอารมณ์

ที่ปรวนแปร แต่ถ่ายทอดออกมาเป็นงานศิลปะท่ี

งดงาม และเป็นอมตะ ดูทีไรก็อดนึกถึงชีวิตรันทด

ของศลิปนิผูย้ิง่ใหญ่ ทีม่ชีวิีตอันแสนสัน้แตผ่ลิตผล

งานอันมากมายแต่ขายได้เพียงรูปเดียวขณะยังมี

ชวิีตอยู่ แวน โก๊ะห์ ต้องจบชวิีตลงด้วยพิษบาดแผล

จากปืน ในวัยเพียง 37 ปี 

ยังมีภาพเขียนของศิลปินอีกหลายคนท่ีชื่น

ชอบ แต่คราวน้ีขอเสนองานของศิลปินท่ีชอบมา

แต่ยังสาวและไม่เคยเปลี่ยนแปลงมาก่อน  อันที่

จริงก็ไม่ได้เรียนศิลปะมาจากไหน แต่ชอบดูงาน

ศิลปะแม้จะไม่เข้าใจเทคนิคมากมาย ยึดตามคำา

ของโมเน่ต์ที่ว่า ไม่จำาเป็นต้องไปพยายามเข้าใจ

หรืออธิบายภาพวาด เพียงแต่ใช้สายตามองหาสิ่ง

ทีเ่ราชืน่ชอบในภาพวาดน้ันๆ ก็คงเพียงพอแลว้ อนั

หลังนี้ว่าเองนะคะ

พระพุทธเจ้าเป็นศิลปิน

โดย รุ่งฤดี รอดเมฆ

โดย ศิริพร สะโครบาเน็ค
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ด้วยกัน ผูกเป็นเรื่องราว ถ่ายทอดมาให้ผู้อ่าน ได้

เสพอรรถรสของภาษา จนสามารถจินตนาการไป

ตามตัวอักษร อีกท้ังยังอาจจะทำาให้ผู้อ่านซาบซึ้ง

ถึงกับน้ำาตาไหลรินได้เเนวความคิดใหม่ๆ  หรือ

เเม้เเต่หัวเราะ จนกลิ้งไปก็มี

โสตศิลป์ ความสุนทรีย์ เสน่ห์ ของเสียงดนตรี 

หรือที่ศิลปิน ผู้เล่น ผู้ขับร้อง เป็นการผสม ผสาน 

กันอย่างลงตัวของเสียงดนตรีเเละน้ำาเสียงท่ีขับ

ขานอนัไพเราะ ความชำานาญของศลิปนิ ทีไ่ดส้รา้ง

สมประสบการณ์ ผ่านการฝึกซ้อมครั้งเเล้วครั้งเล่า 

จนกลมกลนืเปน็เสยีงท่ีหลัง่ไหลซาบซึง้เขา้ไปในใจ 

พรอ้มท่ีจะสะกดใจของคนฟังไดทุ้กขณะ เราผูฟั้งก็

จะเลือกฟังตามความรสนิยมของตัวเอง 

คำาถามว่า ศิลปินท่ีชื่นชอบ คือใคร มีผลงาน

ดีเด่นอย่างไร เเละผลงานของศิลปินผู้นั้นสะท้อน

เรื่องอะไรได้บ้าง เป็นคำาถามที่ดี ทำาให้ได้คิด เเล้ว

ใครกันเล่า ก็เราเอง มันว่างเปล่า ไม่เคยใส่ใจ ใคร

เป็นพิเศษ ได้เเต่เป็นผู้เสพอรรถรส เเล้วจะไปตอบ

คำาถามน้ีได้อย่างไร อีกท้ังตัวเองไม่มีความรู้ทาง

ศิลปะใดๆเลย เเล้วจะไปตอบคำาถามได้อย่างไร 

นั่งคิดทบทวนว่า ใครกันนะที่เราจะเลือกเอาเป็น

ศิลปินในดวงใจดี หายใจเข้าออกทิ้งไปก็หลายวัน 

จนกระทัง่วันหนึง่ดฉินัไดไ้ปเย่ียมผูป้ว่ยระยะสดุท้าย 

ก็คิดขึ้นมาในใจว่า การมีชีวิตอยู่ของคนเรา ก็เป็น

ศิลปะอย่างหน่ึงที่มีพระพุทธเจ้าเป็นศิลปิน ทรง

ประธานพระธรรม ซึง่ตวัเองถือเอาวา่นา่จะเรยีกว่า 

เปน็ศิลปะ นา่จะไดเ้พราะมนษุย์สามารถเขา้ถึง เรยีน

รู ้ศกึษาให้เข้าใจ ปฏิบตัติาม เเละเหน็ผลไดด้ว้ยตวั

เอง อกีทัง้ยังสามารถทีจ่ะเผยเเพรใ่หค้นอืน่ๆ ความ

ละเอียดอ่อนของพระธรรม มีคุณค่าทางจิต อย่าง

สูงย่ิง ง่ายๆเริ่มต้ังเเต่การเข้าใจถึงโครงสร้างของ

ชีวิตคนเราว่ามีองค์ประกอบด้วย ดิน น้ำา ลม ไฟ 

เเละ อายัตตนะ ทั้ง6  ตา หู จมูก ลิ้น กาย เเละ ใจ 

เเละส่ิงท่ีทำาให้คนเราเเตกต่างกันก็คือการกระทำา 

ซึ่งมีใจ เป็นตัวหลัก ว่าจะเป็นผู้สร้างหรือผู้ทำาลาย 

ศิลปะการมชีวิีตอยู่นัน้เหมอืนกับธรรมชาตขิอง

ต้นไม้ซึ่งมีหลากหลายชนิดพันธ์ุกัน เเต่ละอย่าง

ก็มีคุณค่าในตัวของมันเอง ต้นหญ้าก็มีคุณค่าใน

การปกคลุมดิน ต้นไม้ใหญ่ก็เป็นร่มเงาให้ทั้งคน 

สัตว์ เเละพืชเล็กๆเเละอะไรได้อีกหลายๆอย่าง ถึง

กระนั้นไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่เเค่ไหน มีคุณค่าหรือ

ไร้คุณค่า ก็ต้องถึงจุดจบ ซึ่งจุดจบนี้มันมีมาพร้อม

กับการเกิดเสมอ เพราะถ้าไม่มีการเกิด ก็จะไม่มี

เรื่องดีจากปก

การตาย เเต่เราไปเเยกให้มันอยู่ต่างขั้วกัน การ

เกิดคือความสุข การตายคือความทุกข์ หากเรา

เรียนรู้ที่จะสร้างศิลปะในการเข้าใจชีวิต ก็จะไม่

เห็นวา่ความตายเป็นสิง่ที่น่ากลวั เเตน่า่เปน็อมตะ

มากกว่า เพราะเราจะตอ้งพบกับมนัอย่างไมม่ทีาง

หลีกเลี่ยง  ศิลปะในการเตรียมใจ ให้พร้อมอยู่ทุก

ขณะจึงนับว่าเป็นศิลปะที่น่าค้นหา เพื่อให้คุ้นเคย

เเละยอมรับว่า ไม่มีอะไรที่เเน่นอนเลย

ศิลปินวิญญาณครู

ในยุคสมัยที่การนำาเสนอตัวเองมีความสำาคัญ

เทยีบเทา่กับความสามารถ  ผูก้ลา้ทีอ่อ่นนอ้ม ยอม

อยู่เบือ้งหลงั ย่อมเปน็ผูส้มควรได้รบัการยกย่องและ

คารวะอย่างแท้จริง มีสักก่ีคนทราบว่า ใครเป็นผู้

ฝา่ฟันให้การเรยีนดนตรกีลายเปน็ความใฝฝ่นั เปน็

ความภาคภูมิใจของครอบครัวและของสังคมไทย

ในปัจจุบัน ทั้งๆที่เรามีสำานวน "เต้นกินรำากิน" ซึ่ง

ไม่ใช่คำาที่นา่ชื่นชม ใครเป็นผู้ผลักดันให้วชิาดนตรี

กลายเป็นวิชาเอกของคณะครศุาสตร ์จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย ใครสักกี่คนที่ทราบว่า เบื้องหลังวง

ดรุยิางค ์BSO หรอื Bangkok Symphony Orchestra 

มีความเป็นมาอย่างไร ใครเป็นผู้ก่อตั้ง 

นิสิตและนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ทั้ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและอีกหลายๆแห่ง ท่ี

มีการเปิดการเรียนการสอนสาขาดุริยางคศาสตร์ 

สาขาดนตรไีทย และอกีหลายๆ นาม ทราบหรอืไม่

ว่า ก่อนที่คณะศิลปกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย ซึ่งน่าจะเป็นคณะแรกที่มีการสอน

ศลิปกรรมในระดบัมหาวิทยาลยัจะก่อตัง้ขึน้มาเปน็

รปูเป็นรา่ง อาจารย์ท่านใดได้ขวนขวายหาห้องเรียน

ให้นิสิตและห้องพักให้อาจารย์ที่มีชื่อเสียงหลาย

ท่านที่ได้รับเชิญมาสอน   

มีใครกี่คนที่ทราบว่า ครู อาจารย์ และศิลปิน

ผู้ย่ิงใหญ่ แต่มีความถ่อมตนอย่างย่ิง ท่ีอยู่เบื้อง

หลงัความเปลีย่นแปลงดา้นดนตรขีองสงัคมไทยเหลา่

นี้คือ รศ.ดร. โกวิทย์ ขันธศิริ หรืออาจารย์โกวิทย์ที่

พวกเราเรยีกและเคารพนับถือไดด้้วยความจริงใจ 

ท่านเป็นลูกของคุณพ่อสมบุญและคุณแม่สม

จิตต์จากเมืองกรุงเก่าอยุธยา เป็นศิษย์ที่มีครูมา

ดูตัวถึงท่ีบ้าน และครูดนตรีของท่านก็คือ หลวง

ไพเราะเสียงซอ นายจำานงราชกิจ ครูชิน หงษ์รัตน์ 

ครูแสวง อภัยวงศ์ ครูชูชาติ พิทักษากร ฯลฯ. และ

ครูดนตรีที่ทำาให้ท่านเกิดแรงบันดาลใจท่ีจะเรียน

ไวโอลินก็คือครูสุทิน เทศารักษ์ นักไวโอลินมือ

เอกสมัยนั้นนั่นเอง 

อาจารย์โกวิทย์เป็นนักเรียนไทยคนแรกท่ีได้

รับทุนจาก Royal Conservatory of Music ของ

กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์ให้ไปเรียนไวโอลิน

นานถึง 7 ปี ท่านเป็นผู้เผยแพร่เพลงไทยเดิมโดย

เล่นด้วยไวโอลินให้ชาวตะวันตกหลายประเทศใน

ยุโรปและสหรัฐอเมริกาได้ตระหนักถึงอารยธรรม

และวัฒนธรรมของไทยว่า ไม่ได้ย่ิงหย่อนไปกว่า

ชาติใดๆในโลก และยังทำาให้ชื่อเสียงของคนไทย 

โดยเฉพาะหญิงไทยไม่โดนดูถูกเหยียดหยามเมื่อ

การมาเทีย่วเมอืงไทยของชายตะวนัตกสมยันัน้มุง่

ไปที่การท่องเที่ยวทางเพศเป็นหลัก เนื่องจากท่าน

โดย เกษศิรินทร์ ซิกเกิ้ล
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แนะนำาหนังสือ

คณุเกิดมาเปน็มนุษย ์มร่ีางกายสมบรูณ์ อวัยวะ

ครบ 32 ประการ แตค่ณุคดิน้อยใจในโชคชะตาของ

ตัวเอง ว่า ทำาไมเกิดมาไม่สวย ไม่หล่อ ไม่สูงยาว 

เข่าดี หุ่นนางแบบ นายแบบ จมูกไม่โด่ง หน้าอก

ไม้เด้ง สะโพกไม่งอน ตาไม่มีเหล่าเต้ง คิ้วไม่โด่ง

ด่ังคันศร เหมือนชาวบ้านเขา ต้องไปเจ็บตัว เสีย

เงินมากมาย พ่ึงมีดหมอ เพ่ือท่ีจะผ่าตัดน่ัน เพ่ิม

นี่ เสริมโน่น ให้ตัวเองดูสวย ดูหล่อ ถ้าคุณมีความ

คิดแบบน้ัน ลองหันมาดูผู้ชายคนนี้ค่ะ นิก วูยิชิช 

(Nick Vujicic) หนุ่มออสเตรเลียผู้พิการไร้แขนขา

มาแตก่ำาเนดิ เกิดมา มแีคร่า่งกายทอ่นบน มแีคเ่ทา้

คลา้ยๆ ตนีไก่ย่ืนออกมานิดเดยีว แตข่อบอก ผู้ชาย

Der kleine Buddha - Auf dem Weg zum Glück  
- ยอด  โยทะกา

หากจะใหแ้ปลชือ่หนงัสอืเลม่น้ี โยทะกาจะแปล

ชือ่หนังสอืเลม่น้ีว่า”สามเณรนอ้ยผูแ้สวงหา” เขยีน

โดย Claus Mikosch โยทะกาไม่เคยอ่านหนังสือ

ธรรมะในภาคภาษาเยอรมัน ถ้าให้สารภาพก็ต้อง

บอกว่าไม่เคยคิดจะอ่าน (เพราะเกรงจะยากเกิน

สมองนอ้ยๆ จะเขา้ใจ) ตอนทีห่ยิบหนงัสอืเลม่น้ีขึน้

มาดูโยทะกาไม่ได้สะดุดตาที่ชื่อหนังสือ แต่สะดุด

ตาที่ภาพวาดน่ารักๆ บนหน้าปกมากกว่า พอเปิด

อ่านก็อา่นตอ่เนือ่งไปจนจบบทแรก เสรจ็แลว้ก็เดนิ

ไปจ่ายเงินโดยไม่ดูราคาหนังสือด้วยซ้ำา 

สามเณรน้อยผูส้นัโดษน่ังสมาธิอยู่ใตต้น้โพธ์ิแม้

จะคุน้เคยกบัสภาพแวดล้อมและรกัสิง่ท่ีตนเองเปน็

อยู ่แตก่ร็ูส้กึเหมอืนชวีติขาดอะไรบางอยา่งไป นัน่

จึงเป็นท่ีมาของการออกเดินทางเพ่ือแสวงหาเส้น

ทางที่สามเณรน้อยออกท่องเท่ียวไป ทั้งในเมือง

ใหญ่ท่ีเต็มไปด้วยความวุ่นวาย และบนเส้นทาง

ท่ีเงียบสงบ สามเณรน้อยพบเจอผู้คนมากมายที่

ล้วนให้ข้อคิดแห่งการดำาเนินชีวิตท่ีแตกต่างกัน

ไป ความลบัทีส่ามเณรไดเ้รยีนรูม้ท้ัีงการปลอ่ยวาง 

มิตรภาพ การรู้จักตนเอง ฯลฯ

บทหนึ่งที่โยทะกาชอบเป็นพิเศษ คือบท 

หยุดไม่อยู่ “unstoppable” 
- ญาศมิน

“หญิงขายขนมปังผู้โชคดี” ที่สอนให้สามเณรน้อย

รูถึ้งคำาวา่ “การอยู่กับปจัจบุนัอย่างมคีวามสขุ” คน

เรานั้นสามารถทำาเร่ืองง่ายให้เป็นเรื่องยากได้ง่าย

นิดเดียว แต่ทำาเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องง่ายน้ันยาก

ย่ิงนักผู้เขียนกล่าวว่าทุกบททุกตอนท่ีแฝงอยู่ใน

เร่ืองน้ันไม่ใช่เรื่องใหม่ ล้วนเป็นเรื่องท่ีถูกค้นพบ

และคงอยู่นานมาแล้ว เพียงแต่คนเราหลงลืมมัน

ไปต่างหาก หนังสือเล่มนี้เป็นนิทานที่จะเรียกว่า

ปรัชญาการใช้ชีวิต กค็งไม่ผิดนัก ทุกเรื่องล้วนเป็น

คำาสอนแนววิถีพุทธ หากมองตามเนื้อเรื่องอาจจะ

ไมใ่ชแ่นวพุทธทีค่นไทยเราคุน้เคยนกั แตเ่ปน็พุทธ

ทีเ่ต็มไปด้วยกลิน่อายแบบตะวันตกท่ีงดงาม เรยีบ

ง่าย และลึกซึ้ง

หนงัสอืเลม่นดิเดยีวโยทะกาคดิว่าอา่นไมน่าน

คงจบ แต่ผิดคาดโยทะกาใช้เวลาอ่านนานมาก 

เพราะเมื่ออ่านไปถึงที่ใดที่หนึ่งที่มีคำาถาม มีความ

คิด มีเรื่องให้ทบทวน โยทะกาจะปิดหนังสือเพ่ือ

ไล่ตามหาสิ่งท่ีกำาลังผ่านมา หรือสิ่งที่เคยผ่านไป

ในชีวิต ครุ่นคิด บางทีก็หยุดอ่านไปหลายวันแล้ว

จึงหยิบมาอ่านต่อ เป็นการอ่านท่ีอิ่มเอมใจและมี

ความสุขจริงๆ

คนนี ้ทำาอะไรไดม้ากมาย ฉนักลา้พูดไดว้า่ เขาทำาได้

มากกว่า คนทีเ่กิดมามีอวัยวะครบ 32ประการ หลาย

คน ด้วยซ้ำา อยากรู้จัก ผู้ชายคนนี้ ลองอ่านหนังสือ

เลม่นีค้ะ่”หยุดไมอ่ยู่ “(unstoppable)” จากการอ่าน

หนงัสอืของเขาเลม่น้ี ทำาให้ฉนัสำานึกไดว่้า ฉนัโชคดี

เหลอืเกิน ท่ีเกิดมา มมีอื มเีท้า ทกุครัง้ท่ีฉนัมปีญัหา 

และหาทางแก้ไมไ่ด ้ฉนัจะหยิบหนังสอืเลม่น้ีขึน้มา 

แค่เห็นรูปของนิค บนปกหนังสือ ฉันจะบอกกับตัว

เอง ว่า ปญัหาแคน่ีจ้ิบ๊จอ๊ยมาก ด ูตานคิ ซ ิแขน ขา 

ไม่มี เขายังอยู่ได้ ตอนนี้ นิค แต่งงานกับสาวสวย

ลกูครึง่ ญ่ีปุน่-แมก็ซกัิน มลีกูชายวยักำาลงัน่ารกั นคิ 

ยังคงเดินทางไปทัว่โลก เพ่ือพูดสรา้งแรงบนัดาลใจ
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ศิลปินกลางถนน กับภาษี
- พัทยา เรือนแก้ว

กฎหมายดีๆ

ในชว่งท่ีอากาศดี ๆ  ในถนนคนเดนิ (Fußgängerzone) ใน

เมืองตา่ง ๆ  เรามกัจะเห็นนักดนตรีแบบศิลปนิเดีย๋วเลน่กตีาร์

บ้าง ไวโอลินบ้าง หรือ พิณ หรืออื่น ๆ  หรือไม่ก็จะมีจิตรกรมา

วาดภาพสสีนัสวยงามบนถนน หรอืบางครัง้ก็จะมนีกัมายากล 

และบ่อยครั้งก็จะมีศิลปินหุ่นน่ิง ที่แต่งตัว แต่งหน้า ยืนนิ่ง

เหมือนรูปปั้น บางครั้งอาจจะมีการปรับอากัปกิริยาบ้าง และ

หากสังเกตให้ดี ๆ ก็จะพบว่า ใกล้ ๆ กับพื้นที่ที่ศิลปินเหล่า

นี้แสดงจะมี หมวกบ้าง กล่องกีตาร์เปล่าบ้าง หรือ กระป๋อง 

หรือ ภาชนะอะไรสักอย่างวางอยู่ใกล้ ๆ เพ่ือให้ผู้ชมที่ชื่น

ชอบโยนเงินใส่ลงไป ก็คล้ายกับการขอบริจาคเป็นสินน้ำาใจ

เล็ก ๆ น้อย ๆ ศิลปินเหล่านี้ภาษาเยอรมันเรียกรวม ๆ กันว่า 

Straßenkünstler ผูเ้ขียนนึกคำาสละสลวยขณะนีไ้มอ่อก ก็ขอ

เรียกว่า ศิลปินกลางถนนไปก่อนแล้วกัน (ในใจคิดว่า อาจจะ

ฟังดูดีกว่า ศิลปินข้างถนน ที่ดูจะอนาถาในความรู้สึก)

เงินในกลอ่ง ในกระป่อง ในหมวก ที่ศลิปินได้รบัในแต่ละ

วัน ยังไมเ่คยมีใครคำานวน หรอืศกึษาวจิยักันเลยวา่ไดส้กัเทา่ไร

ตอ่วัน และเมือ่รวมกันเปน็เดอืน เปน็ป ีจะเปน็เงนิจำานวนเทา่ไร

กันแน ่แลว้เงินเหลา่นีถื้อว่าเปน็รายได้หรอืไม ่และหากว่าเปน็

รายได ้ก็หมายความว่าควรที่จะต้องเสียภาษรีายไดด้้วยไหม 

และรายได้ลักษณะน้ีจัดอยู่ในประเภทไหน ในฉบับนี้เรามา

คุยกันเรื่องนี้นะคะ

รายได้ ตามภาษาเยอรมนัก็คือ Einkommen หรอื Einnahme 

เงนิท่ีไดร้บัเขา้มาในชว่งระยะเวลาหนึง่ ๆ  หรอื อย่างสม่ำาเสมอ

ของครัวเรือน (จาก Wahrig deutscher Wörterbuch) หรือ

บางทีก่ร็วมถงึทรพัย์สนิที่มีมลูค่าตเีปน็ตวัเงนิได ้ความหมาย

นี้ค่อนข้างกว้าง ซึ่งหากพิจารณาดังนี้ เงินที่ศิลปินเหล่านี้ได้

รับ ก็คือรายได้อย่างหนึ่ง

แตเ่งนิเหลา่น้ีเปน็เงนิบรจิาค (Spende) หากเงนิทีบ่รจิาค

ให้ถือว่าเป็นรายได้ อย่างนั้นขอทาน Bettler ที่นั่งขอทานอยู่

ตามถนนคนเดินก็เข้าข่ายมีรายได้ หรือตามภาษาเยอรมัน

คือ Einnahme ด้วยหรือไม่ ก็คงใช่เพราะ เป็นเงินที่ได้มา ณ 

ช่วงเวลาที่ขอทาน 

แล้วรายได้ของ ขอทาน กับของ ศิลปินกลางถนน 

ต่างกันอย่างไร?

ในเวทีแลกเปลี่ยนในอินเตอร์เน็ทกล่าวว่า รายได้ของ 

ขอทาน นั้นถือเป็นเงินบริจาค ที่มีคนให้โดยที่ ขอทาน ไม่ต้อง 

“ทำา” “ม”ี อะไรตอบแทน แต ่ศลิปินกลางถนนน้ัน แสดงศลิปะ

แขนงทีต่นเองร่ำาเรยีนมา เชน่ แสดงดนตร ีมายากล วาดภาพ 

แสดงหุน่นิง่ เปน็ต้น เป็นการตอบแทนเงนินัน้ รายได ้ดงักลา่ว

จงึไมใ่ช่เงินบริจาค แต่วา่เป็นเหมอืน คา่ตอบแทน สิง่(ศลิปะ) 

ที่ศิลปินมอบให้ผู้คน โดยอาจมองได้ว่าเป็น ค่าจ้าง ก็ได้ การ

แสดงของศิลปินเหล่าน้ีก็อาจถือเป็นงานท่ีเรียกว่า กิจการ

ส่วนตัว selbstständige Tätigkeit คือไม่ได้เป็นลูกจ้างใคร 

การแสดงของศลิปนิกลางถนนเหลา่นี ้ถือว่าเปน็กิจกรรม

ท่ีนำามาซึง่รายได ้ตามกฎหมายเยอรมนัจงึตอ้งเสยีภาษรีายได้

กฎหมายว่าด้วยภาษีรายได้ Einkommensteuergesetz 

(EStG) มาตรา 1 กลา่วไวว่้า ใครก็ตามทีม่ถ่ิีนพำานัก (Wohnsitz) 

หรือ พำานักอาศัยอยู่ในประเทศเยอรมนีอย่างต่อเนื่อง และมี

รายได้ มีหน้าที่จะต้องเสียภาษีเงินได้ (รายได้)นั้น และตาม

กฎหมาย (มาตรา 8 - 21) กำาหนดรายได้ที่จะต้องเสียภาษี

ไว้ 7 ประเภทได้แก่

• รายได้จากการทำาการเกษตร และป่าไม้

• รายได้ กิจการธุรกิจ Gewerbebetrieb

• รายได้จาก กิจการส่วนตัว selbständige Arbeit

• รายได้จาก งานที่ไม่ใช่กิจการส่วนตัว ก็คือ เป็นลูกจ้าง

หรือ พนักงานนั่นเอง

• รายไดจ้าก กองทนุ หรอืการลงทนุ เชน่ จากดอกเบีย้ธนาคาร 

จากดอกผลของหุ้น จากเงินปันผล เป็นต้น

• รายได้จาก ค่าเช่าบ้าน และที่ดิน

• รายไดอ้ืน่ ๆ  เชน่ เงินบำานาญ เงนิค่าเลีย้งดู และจะมอีะไร

อีกบ้าง กฎหมายก็ระบุไวช้ดัเจนในมาตรา 22ใครอยากรู้

ติดตามหาอ่านได้ในตัวบทกฎหมายนะคะ

และแนน่อนหากว่ารายไดร้วมท้ังเดอืนไมถึ่ง 450 ซึง่เปน็งาน 

หรอื กิจการท่ีมรีายไดน้อ้ย (geringsfügige Beschäftigung) 

ก็ไม่ต้องเสียภาษี

การเสยีภาษ ีขัน้ตอนการดำาเนินการ เงือ่นไข นติยสารดมี

เคยนำาเสนอไว้แล้วในฉบับที่ 9 แม้นว่าในฉบับนั้นจะเน้นไป

ถึงการทำากิจการส่วนตัวท่ีอาจมองว่าเป็นงานอดิเรกท่ีมีราย

ศิลปินกลางถนนเตามถนนคนเดินที่เราพบเห็นทั่วไปมักจะมีป้ายเล็ก ๆ  ตั้งไว้หน้ากระป๋อง หมวก ฯลฯ รับเงินว่า Bitte eine kleine 
Spende คือ ขอบริจาคนิดหน่อย แต่บางทีก็ไม่มี เพราะมักเป็นที่รู้กันว่า หมวก กระป๋อง ฯลฯ ที่ตั้งไว้หมายถึงอะไร ทีนี้เจ้าเงินที่มีคน
นำามาใส่ภาชนะเหล่านั้นจะถือว่าเป็นรายได้หรือไม่ 
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ได้ แต่โดยหลักการทั่ว ๆ  ไปก็จะไม่ต่างไปจากกันมากนัก ใน

ฉบับนี้ก็จะข้ามไปไม่กล่าวถึง 

 

ทีน่า่สนใจท่ีอยากจะกลา่วถึงในทีน่ีก็้คอื รายไดข้องศลิปนิ

กลางถนนที่ว่านี้จัดเป็นรายได้จากหมวดไหน แน่นอนคงเข้า

ขา่ย ธุรกิจหรือกิจการสว่นตวั selbstständig มบีางความเห็น

กลา่ววา่เปน็ Gewerbebetrieb (กิจการธุรกิจ) บา้งก็ว่านา่จะ

เข้าข่าย freie Berufe วิชาชีพอิสระ

ตามกฎหมาย EStG กลา่ววา่ Gewerbebetrieb เปน็การ

ประกอบกิจการท่ีค่อนข้างจะต่อเนื่อง (ภาษาเยอรมันใช้คำา

ว่า nachhaltig จะแปลตรงตัวว่า “ย่ังยืน” ก็กระไร ขอเป็น

แค่ “ต่อเนื่อง” แล้วกัน)  ด้วยมีวัตถุประสงค์ที่จะให้ได้มาซึ่ง

ผลกำาไร และการประกอบการน้ันก็แสดงให้เห็นชัดแจ้งว่ามี

ส่วนร่วมในวงจรธุรกิจต่าง ๆ ด้วย ท่ีสำาคัญกิจการดังกล่าว

จะต้องไม่ใช่กิจการทางเกษตรกรรมและป่าไม้ รวมทั้งไม่ใช่ 

วิชาชีพอิสระ หรือกิจการส่วนตัวอื่น ๆ ตามนัยยะมาตรา 18 

กฎหมายว่าด้วยภาษีรายได้

วิชาชพีอสิระ หรอื freie Berufe นัน้หมายถึงอะไร กฎหมาย 

EStG มาตรา 18 วรรค 1 กลา่วถึงคณุสมบตัขิอง Freiberufler 

ไว้ว่า คือ ผู้ที่ทำางานส่วนตัว และรับผิดชอบในงานนั้น ๆ  ด้วย

ตนเอง และงานท่ีทำานัน้มกัจะเปน็ งานดา้นวิชาการ ศลิปะ การ

ประพันธ์ การอบรม หรือสอน เป็นต้น ในมาตรา 18 วรรค 1 

ข้อ 1 ของ EStG มีตัวอย่างรายการว่าวิชาชีพไหนบ้างที่อาจ

จดัอยู่ในกลุม่ Freiberufler เชน่ แพทย์ ทนัตแพทย์ สตัวแพทย์ 

ทนายความ วิศวกร สถาปนิก นักบริหารธุรกิจ (Volks- und 

Betriebswirte) ผู้ตรวจบัญชีที่สาบานตน ล่าม และ นักแปล 

เป็นต้น ซึ่งหากพิจารณาตามนี้แล้ว อาจมองได้ว่าน่าจะเป็น

วิชาชพีท่ีตอ้งผา่นการศกึษาในระดบัอดุมศกึษา แตจ่ริง ๆ  แลว้

ก็ไมจ่ำาเปน็ เพียงแตว่่างานท่ีทำามกัจะเปน็งานเชงิวชิาการ หรอื

ท่ีต้องใช้วิชาการมาเป็นองค์ประกอบหลัก ซึ่งอาจได้มาจาก

การศึกษาด้วยตนเอง หรือ จากการปฏิบัติงาน ที่เรียกกันว่า 

learning by doing ก็ได้

แล้ว Gewerbebetrieb กับ Freiberufler นั้นแตกต่าง

กันอย่างไร?

หากพิจารณาจากคณุสมบตั ิคุณวุฒด้ิานวิชาชพี อาจตา่ง

กันนิดหน่อยตรงท่ีวา่ Freiberufler เป็นนักวิชาชพีท่ีหลายสาขา

ต้องจบการศึกษาสาขานั้น ๆ  แต่ Gewerbebetrieb ในหลาย 

ๆ องค์กรจำาเปน็ตอ้งมคีน งานทีต่อ้งจบสาขาตา่ง ๆ  เชน่กัน ดัง

นั้นจึงไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะแยกว่าอะไรคือ Gewerbebetrieb 

หรืออะไรไม่ใช่ Freiberufler ได้อย่างชัดเจน

ยกตวัอย่างงา่ย ๆ  จติรกร หากวา่ขายผลงานของตวัเอง ก็

ถือว่าเปน็รายไดจ้ากกิจการสว่นตวั แตห่ากว่าไปประมลูขาย

ผลงานของคนอืน่ ก็จะเปน็รายไดจ้าก Gewerbebetrieb หรอื 

หากว่าภาพเขียนนั้นมีการจัดทำาเป็นโปสเตอร์วางขาย มีการ

โฆษณา ก็จะเขา้ขา่ย Gewerbebetrieb นัน่คอื หากเขา้สู่วงจร

ธุรกิจเมื่อไร ก็มักจะเข้าข่าย Gewerbebetrieb 

แตก่ารท่ีจะบอกใหช้ดัเจนวา่เปน็ รายไดจ้าก Gewerbebetrieb 

หรือ Freiberufler โดย เรา ๆ ท่าน ๆ นั้นยากยิ่ง เพราะต้อง

พิจารณาแงม่มุทางกฎหมายมากมาย และโดยสว่นใหญ่แลว้

ผู้ที่จะพิจารณาในประเด็นนี้ก็คือ สรรพากร หรือ Fiannzamt 

นั่นเอง หรือด่านแรกหากเราไม่แน่ใจ ผู้ที่ให้คำาปรึกษาได้ดีก็

คอื Steuerberater ซึง่สามารถใหค้ำาปรกึษาไดว่้า รายไดจ้าก

กิจกรรมนั้น ๆ จะเข้าข่ายใด

แล้วในทางภาษี จะมีความแตกต่างอย่างไรระหว่าง

รายได้จาก Gewerbebetrieb และ Freiberufler?

ความแตกตา่งตามกฎหมายวา่ดว้ยภาษรีายไดโ้ดยทัว่ ๆ  

ไปอาจจะมีไม่มากนัก เพราะในการเสียภาษี ก็ต้องมีการคำา

นวนผลกำาไร (Gewinn) อยู่แล้ว ซึ่งก็หักกลบลบกันด้วยราย

จ่ายต่าง ๆ รายได้ท่ีต้องเสียภาษีก็คือเจ้า Gewinn น่ีแหละ 

ซึ่งก็ยังมีการหักโน้นนี่ได้อีก แต่สิ่งท่ีแตกต่างก็คือ หากเป็น 

Gewerbebetrieb จะตอ้งมกีารแจง้จด ทะเบยีนการทำากิจการ

ที ่เรยีกวา่ Gewerbeanmeldung ก็แจง้กับ Gewerbeamt ใน

เมอืงทีต่นเองประกอบกิจการ ซึง่ Freiberufler ไมต่อ้งทำา และ 

Gewerbebetrieb อาจตอ้งเสยี ภาษวิีชาชพี Gewerbesteuer 

หากว่ากิจการนั้นเป็นกิจการที่มีเนื้องานตาม มาตรา 21 และ 

35a กฎหมายว่าด้วยภาษีวิชาชีพ GewStG 

อีกประการหน่ึง Freiberufler มักจะทำาเร่ืองเสียภาษีใน

ฐานะ Kleinunternehmer คือ ผู้ประกอบการราย ย่อย ที่มัก

จะมรีายไดร้วมทัง้หมด (ยังไมไ่ดห้กัคา่ใชจ้า่ย) ไมเ่กิน 17,000 

ยูโร อันจะทำาให้ไม่ต้องเสีย Umsatzsteuer คือภาษีท่ีเรียก

เก็บโดยคำานวนจากฐานรายได้ทั้งหมดที่ได้รับเข้ามา ซึ่งเรื่อง

นี้ก็ได้เคยคุยกันไว้แล้วใน นิตยสารดี ฉบับที่ 9 ก็ยังไปค้นหา

มาอ่านทบทวนกันได้นะคะ

ย้อนกลับมาท่ี เงินบริจาค ตามกฎหมายเยอรมันกล่าว

ว่า เงินบริจาคที่มีผู้บริจาคให้นั้น ไม่ต้องเสียภาษี หากว่าการ

บรจิาคนัน้เปน็ไปเพ่ือใหน้ำาไปใชใ้นกิจการทีเ่ปน็ผลประโยชน์

ต่อสังคม หรือไม่หวังผลกำาไร ซึ่งตามกฎหมายเยอรมันก็คือ

เพื่อ gemeinnütziger Zweck เงินบริจาคในที่นี้ก็มักจะเป็น

เงนิบรจิาคท่ีสมาคม Verein มลูนิธิ Stiftung ตา่ง ๆ  ไดร้บั การ
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บรจิาคต้องระบชุดัเจนว่าเพ่ือกิจการใด และองค์กรก็ต้องนำาไป

ใช้เพือ่การนั้นจรงิ ๆ  แตห่ากวา่ การบรจิาค เป็นไปเพื่อกิจกรร

รมเชงิพาณิชย์ ก่อใหเ้กิดรายได ้ไมไ่ดเ้ปน็ไปเพ่ือกิจกรรมทีไ่ม่

มุง่ผลกำาไร เงินบรจิาคน้ันก็ถือเปน็รายได้ทีต่อ้งนำามาเสยีภาษี

แล้ว ขอทาน ล่ะ ตามที่กล่าวไปแล้ว เงินที่ขอทานได้ ก็

คงจะนำาไปเลี้ยงชีพ เพราะคงไม่ได้มากมายขนาดที่จะนำาไป

ลงทุนใด ๆ  ได้ แต่ปัญหาอาจจะมีหากว่าขอทานนั้นได้รับเงิน

ช่วยเหลือจากรัฐ เช่น เป็นผู้ได้รับเงินที่เรา ๆ  รู้จักกันว่า Hartz 

IV แตก่น็ัน่แหละ การตดิตามหาหลกัฐานไมใ่ชเ่รือ่งงา่ยเท่าไร 

และเจา้หน้าท่ีของรฐัก็ไมไ่ด้มมีากมายหรือมเีวลาวา่งมากพอ 

ที่จะไปเดินตรวจ รวมทั้งความคุ้มของการติดตาม “ขูดเลือด

จากปู” ตามหลักเศรษฐศาสตร์ก็ไม่น่าจะคุ้มเท่าไร

แถมท้ายก่อนจบนิดหน่ึง นยัว่าตัง้แตป่ ี1983  (พ.ศ. 2526) 

ศิลปินอิสระทั้งหลายรวมท้ังนักข่าว นักการหนังสือพิมพ์จะ

ได้เฮ (สำานวนหนังสือพิมพ์ สื่อมวลชนไทย ที่ผู้เขียนแปลเอง

ว่า จะได้รับสิ่งดี ๆ มีสิ่งดี ๆ จะมอบให้ คือได้ผลประโยชน์

ว่างั้น) นั่นคือ มีการก่อตั้ง กองทุนสวัสดิการสังคมสำาหรับ

ศิลปิน Künstlersozialversicherung ย่อว่า KSK ซึ่งถือว่า

เป็นส่วนหนึ่งของการประกันสังคมตามกฎหมาย KSK นี้คือ

กองทุนประกันสงัคมทีเ่ปดิโอกาสให ้ศิลปนิอสิระ และนกัข่าว 

นกัการหนงัสอืพมิพท์ัง้หลาย ได้มีโอกาสทำาประกนัสังคม คอื

จ่ายเบี้ยประกันในอัตราลูกจ้าง คือครึ่งหนึ่ง โดยอีกส่วนหนึ่ง 

(ครึ่งหนึ่ง) ทางรัฐจะเป็นคนจ่ายให้ ซึ่งก็หมายความว่า จะมี

เบี้ยประกันสุขภาพ ประกันการตกงาน และประกันบำานาญ 

ใครทีจ่า่ยเบีย้เขา้กองทุนน้ีก็มสีทิธิท่ีจะไดร้บัผลประโยชนจ์าก

กองทนุประกันตา่ง ๆ  เหมอืนคนงาน พนกังานท่ีไดท้ำางานจา่ย

เบี้ยประกันสังคม

สิ่งท่ีนำามาคุยกันข้างต้นก็ถือเป็นการคุยกันในเบื้องต้น 

เรือ่งภาษนีัน้เก่ียวพันกับกฎหมายมากมายหลายมาตรา สิง่ที่

กล่าวมาทัง้หมดก็เปน็เพียงข้อมลูเบือ้งตน้และท่ัวไป แตล่ะคน

ย่อมมีกรณี หรือเงื่อนไขที่แตกต่างกันไป ดังนั้นหากต้องการ

ให้รู้แน่ชัด ก็คงต้องไปหารือ ผู้ให้คำาแนะนำาเก่ียวกับภาษี 

Steuerberater หรือ ไปหา Finanzamt เองเลยก็อาจจะได้

ขอ้มลูทีแ่จม่แจง้ชดัเจน ก็ขอให้ถือว่าสิง่ท่ีนำามาคยุนีเ้ปน็ขอ้มลู

เริ่มต้นเพื่อการค้นหาต่อไปนะคะ

Moral der Geschichte ก็คือ ทำางานมีรายได้เมื่อไร ต้อง

เสียภาษี

ข้อมูลเพิ่มเติม

• http://www.gesetze-im-internet.de/estg/__2.html 

• http://www.gesetze-im-internet.de/estg/__15.html

• html” http://www.hk24.de/recht_und_steuern/steuerrecht/

steuerexi_ordner/366674/freieBerufeGewerbe.html

• http://www.kuenstlersozialkasse.de/

• http://www.deutsche-rentenversicherung.de/cae/

servlet/contentblob/219744/publicationFile/59078/

C5001.pdf
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โครงการอบรบสุขภาพจิตครั้งที่ 2 (เยอรมนี) 
19-27 กันยายน 2557

นพ.เทอดศักดิ์ เดชคง

*** 9-21 กันยายน 2557
สมาคมเครือข่ายคนไทยในต่างแดน (เยอรมนี) (NTO e.V.)

ติดต่อสอบถาม: ดร.พัทยา เรือนแก้ว Tel. 0521-891038

  สุชาดา ไบเยอร์ Tel. 0178 5638589

*** 22-23 กันยายน 2557
โรงเรียนธาราไทยสปา (Tara Thai Spa Academy)

ติดต่อสอบถาม:  มัณฑนา เพ็นส์เลอร์ Tel. 0162 1973218

  เคน Tel. 0152 57061501

*** 24 -25 กันยายน 2557
สมาคมไทยสปา (Thai Spa Vereinigung Deutschland e.V.)

ติดต่อสอบถาม: เตชินี ฮูบอลด์ Tel. 0170 411414

*** 26-27 กันยายน 2557
สมาคมบ้านแสนสุข (Ban Saensuk e.V.)

ติดต่อสอบถาม: จิราภรณ์ ไมเออร์-คนัพพ์ Tel. 07831-6958

*** อ่านรายละเอียดและข้อมูลการจัดในแต่ละแห่งที่ Facebook NTO ***

www.facebook.com/NTO.GERMANY
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แนะนำาท่านกงสุลใหญ่ นายเจริญรัฐ ฉิมสำาราญ
สัมภาษณ์โดย เบญจมาศ คลิงเลอร์

นายเจริญรัฐ ฉิมสำาราญ เข้ารับหน้าที่กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2557 และจะครบวาระในวันที่ 30 
กันยายน 2559 ก่อนที่จะมาประจำาการที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ได้ดำารงตำาแหน่งผู้อำานวยการกองกลาง สำานักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงการต่างประเทศ ในประเทศไทย

นิตยสารด:ี ในเยอรมนีทีม่คีนไทยจาํนวนมาก 

ท่านมีภาระหน้าที่พิเศษอะไรหรือไม่

กงสลุใหญ:่ ภารกิจพิเศษท่ีเก่ียวขอ้งกับชมุชน

ไทยจำานวนมากในเยอรมนี (โดยเฉพาะในเขต

อาณา) คือการดำาเนินกิจกรรมต่างๆ ให้สอดคล้อง

กับยุทธศาสตร์การเสริมสรา้งชมุชนไทยให้มคีวาม

เขม้แขง็ กลา่วคอืความเขม้แข็งทางจติใจ ความเข้ม

แข็งของครอบครัว ความเข้มแข็งทางอาชีพ และ

ความเข้มแข็งทางสุขภาพ ที่สำาคัญคือ ชุมชนไทย

ต้องมีความรัก ความสามัคคี พึ่งพาอาศัยกันด้วย

ไมตรีจิตที่ดี สถานกงสุลใหญ่ฯ มีโครงการต่างๆ 

ท่ีสนับสนุนยุทธศาสตร์ดังกล่าวตามความเหมาะ

สม โดยการประสานกับผู้นำาชุมชนต่างๆ ที่สถาน

กงสุลใหญ่ฯ มีเครือข่าย เพื่อจัดทำาโครงการต่างๆ 

ที่ชุมชนแต่ละแห่งสนใจและให้ความสำาคัญ รวม

ทั้งสอดคล้องกับนโยบายของสถานกงสุลใหญ่ฯ 

และรัฐบาล รวมทั้งร่วมมือและให้การสนับสนุน

กิจกรรมทางพุทธศาสนาให้เป็นท่ีพ่ึงทางจิตใจให้

แก่ชุมชนไทยด้วย

นิตยสารดี: ท่านมีนโยบายในด้านการดูแล 

ชว่ยเหลอืและสนับสนุนชาวไทย รวมท้ังชมุชนไทย

ในเมอืงตา่ง ๆ  เพ่ือท่ีจะทําให้ชมุชนไทย ในเยอรมนี

เข้มแข็งอย่างไร

กงสลุใหญ่: ตามนโยบายเสรมิสรา้งชมุชนไทย

ใหม้คีวามเขม้แข็งดังกลา่ว ในเบือ้งตน้ สถานกงสลุ

ใหญ่ฯ มีโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตชุมชนไทย

ให้เข้มแข็งข้ึน โดยจัดทำาโครงการอบรมส่งเสริม

อาชพี จากการสำารวจความตอ้งการและประเมนิผล

เพ่ือจดัทำาโครงการตา่งๆ และเสนอของบประมาณ

เพื่อดำาเนินการจากกระทรวงการต่างประเทศ รวม

ถึง การจัดทำาโครงการให้ความรู้ด้านกฎหมายที่

เก่ียวข้องกับชาวไทยที่อาศัยในเยอรมนีโดยตรง

ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือเยอรมัน การอบรม

เก่ียวกับสุขภาพ/สุขภาพจิต การอบรมล่าม การ

เรียน/การสอนภาษาไทย การสอนดนตรีไทยและ

วัฒนธรรมไทย เป็นต้น

นิตยสารดี: ภาระหน้าที่หลักของสถานกงสุล

ใหญ่คืออะไรคะ

กงสุลใหญ่: ภาระหน้าที่หลักของสถานกงสุล

ใหญ่ฯ คือ งานบริการด้านการกงสุลแก่ชาวไทย

และชาวต่างประเทศ โดยเฉพาะชาวไทยในเขต

อาณา 7 รฐั ในเยอรมน ีอาทิ การใหค้วามคุ้มครอง

และดแูลผลประโยชนข์องชาวไทย งานหนงัสอืเดนิ

ทางอิเล็คทรอนิกส์ งานบัตรประจำาตัวประชาชน

อิเล็คทรอนิกส์ งานทะเบียนราษฎร์ (ออกสูติบัตร

และมรณบตัร จดทะเบยีนสมรสและทะเบยีนหย่า 

จดทะเบยีนรบัรองบตุร จดทะเบยีนรบับตุรบญุธรรม 

รับแจง้การสละสญัชาต ิรบัรองเอกสาร) งานตรวจ

ลงตราคนตา่งดา้ว งานเลอืกตัง้นอกราชอาณาจกัร 

งานส่งเสริมพระพุทธศาสนาในเยอรมนี และการ

ส่งเสริมชุมชนไทยให้เข้มแข็ง เป็นต้น นอกจากนี้ 

ยังมีงานอื่นที่มิใช่งานด้านการกงสุลโดยตรง เช่น 

การเปน็ผูแ้ทนของรฐับาลไทยและเสรมิสรา้งความ

สมัพันธ์ระหว่างรฐับาลไทยกับรฐัผูร้บัและรฐัในเขต

อาณา งานด้านพิธีการทตูรบัรองบคุคลสำาคัญระดับ

สูงของประเทศที่เยือนเยอรมนีหรือเดินทางผ่าน
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นิตยสารดี: ท่านมีโครงการใดบ้างที่ต้องการ

เน้นให้มีการดําเนินการเพื่อสนับสนุนกลุ่มคนไทย 

กงสลุใหญ:่ สิง่ทีป่รารถนาจะผลกัดันในเบือ้ง

ต้นและคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์อย่างกว้างขวาง

ต่อชุมชนไทยคือ กิจกรรมลำาดับแรกท่ีจะส่งผลอ

ย่างย่ังยืนให้แก่ชุมชนไทย ได้แก่ การสอนภาษา

ไทยและวัฒนธรรมไทยให้แก่บุตรหลานชาวไทย 

เพราะสิ่งเหล่านี้คือรากฐานของสังคมไทย หาก

บุตรหลานของท่านไม่รู้และไม่เข้าใจภาษาและ

วัฒนธรรมไทย ตลอดจนประวัติศาสตร์ของชาติ

ไทย เขาก็จะไม่มีความรักและความผูกพันกับ

ประเทศไทย ขณะเดียวกัน ก็จะส่งเสริมให้วัดไทย

มบีทบาทในการกลอ่มเกลาจติใจของเยาวชนไทย

และคนไทย ให้มคีณุธรรม จรยิธรรมให้เขม้แข็งขึน้ 

มีภูมคิุ้มกนัทางจิตใจ เป็นคนดีของสังคม กิจกรรม

ลำาดับถัดไป ได้แก่ งานส่งเสริมอาชีพหรือกิจกรรม

ต่างๆ ดังนั้น กิจกรรมต่างๆ ที่จะดำาเนินการต่อไป

จะต้องสอดคล้องกับแผนงานนี้ด้วย

นิตยสารดี: ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร เกี่ยว

กับชุมชนไทยและสมาคมไทยในเยอรมนี 

กงสลุใหญ:่ ผมเหน็ว่า ทีผ่า่นมาคนไทยมคีวาม

น่ารัก เราได้ยินเสียงชมเชยถึงอัธยาศัยไมตรีที่ดี

งามของชาวไทยจากชาวเยอรมันบ่อยๆ รู้สึกดีใจ

ที่เจ้าของประเทศชื่นชมและชื่นชอบชาวไทยและ

สังคมไทย ขอถือโอกาสเรียนชาวไทยในเยอรมนี

ด้วยว่า ท่านทั้งหลายคือผู้ทำาหน้าท่ีเป็นตัวแทน

ของประเทศไทยเสมอืนเปน็ทตูดา้นวัฒนธรรมของ

ประเทศไทยโดยท่ีทา่นไมรู่ต้วั ดว้ยการเป็นคนด ี มี

น้ำาใจ รกัเพ่ือนฝงูเสมอืนญาตมิติร การหว่งหาอาทร

กัน ชว่ยเหลอืเก้ือกูลกันยามเดอืดรอ้น และทีส่ำาคญั 

มีความสามัคคีกัน   ร่วมแรงร่วมใจกันทำากิจกรรม

ตา่งๆ ทีเ่ปน็ประโยชนต์อ่สว่นรวม หลายคนมคีวาม

สามารถพิเศษด้านตา่งๆ เชน่ การเปน็ผูน้ำา สามารถ

ใหค้วามชว่ยเหลือชมุชนได ้บางคนเปน็ผูท้ีม่คีวาม

สามารถพิเศษเช่น การเล่นดนตรี และการฟ้อนรำา 

ก็ได้มีส่วนช่วยแสดงออกถึงวัฒนธรรมไทยและ

เอกลักษณ์ไทยให้ชาวต่างชาติได้ประจักษ์อย่าง

ซาบซึ้ง บางคนช่วยสื่อสารให้คนเยอรมันมีความ

เข้าใจท่ีถูกต้องต่อประเทศไทยได้ โดยเฉพาะใน

ยามท่ีประเทศไทยประสบปัญหาและต้องการให้

ชาวเยอรมันและมิตรประเทศมีความเข้าใจที่ถูก

ตอ้งและให้การสนับสนุนประเทศไทยในดา้นตา่งๆ 

เพ่ือให้ประเทสไทยสามารถเดนิหนา้ฝา่วกิฤตกิารณ์

ต่างๆ ได้ นอกจากนี้ สมาคมไทยในเมืองต่างๆ นับ

ว่า เป็นกลุ่มชุมชนไทยท่ีมีบทบาทท่ีเข้มแข็งและ

สำาคญัอย่างมากในการให้ความชว่ยเหลอืชาวไทย

ในเยอรมนีที่ประสบปัญหาด้านต่าง ๆ ตั้งแต่อดีต

จนถึงปจัจบุนัและไดช้ว่ยแบง่เบารวมทัง้ชว่ยเหลอื

ภารกิจของทางราชการได้มาก กล่าวกันว่า หาก

ไม่มีสมาคมไทยต่างๆ ที่กำาลังดำาเนินกิจกรรมท่ี

เปน็สาธารณะประโยชน์แก่ชาวไทยในเยอรมนีแล้ว 

ภาคราชการก็คงไมส่ามารถดำาเนนิการแก้ไขปญัหา

ทีเ่กิดกับชาวไทยในเยอรมนีเพียงลำาพังไดอ้ย่างทัว่

ถึงในชว่งท่ีผา่นมาได ้ดังนัน้ จงึเปน็หน้าทีข่องภาค

ราชการท่ีจะตอ้งเขา้มารว่มมอืและใหก้ารสนบัสนนุ

ภารกิจของสมาคมไทยต่างๆ ทีด่ำาเนนิกิจกรรมทีเ่ปน็

ประโยชน์ต่อชาวไทยในเยอรมนีโดยรวมดังกล่าว

นิตยสารดี: ทา่นมสีิง่ใดท่ีอยากจะฝากให้ชาว

ไทยและชุมชนไทยในเยอรมนีบ้างคะ

กงสุลใหญ่: ผมรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มาทำางาน

ที่นี่อีกครั้ง (นับเป็นครั้งที่ 2) และรู้สึกอบอุ่นเมื่อได้

เข้ารว่มกิจกรรมของชมุชนไทยในโอกาสตา่งๆ โดย

ไดร้บัการตอ้นรบัดว้ยอธัยาศยัไมตรแีบบไทยๆ และ

เปน็กันเอง ผมเห็นว่า คนไทยมคีณุสมบตัพิิเศษคอื 

เมื่อไปที่ไหนเราจะมีเอกลักษณ์เรื่องความมีน้ำาใจ 

ความสามัคคีและอัธยาศัยไมตรีท่ีดี สร้างความ

ประทบัใจใหแ้ก่ท้ังชาวไทยและชาวตา่งชาต ิและขอ

ใหช้าวไทยรักษาเอกลกัษณ์ท่ีดีๆ ของไทยน้ีไว้ตลอด

ไป นอกจากนี ้ชาวไทยสว่นใหญ่ก็เปน็ผูท้ีเ่คารพกฎ

ระเบยีบของสงัคม จงึไมใ่ชเ่รือ่งยากทีจ่ะยึดถือและ

ปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นอย่างเคร่งครัดเพื่อให้

เป็นผู้อาศัยที่ดีในบ้านของคนอื่น (ในเยอรมนี) ผม

ขอขอบคุณชาวไทยและชุมชนไทยท่ีให้ความร่วม

มือกับสถานกงสุลใหญ่ฯ ในการทำางานให้สำาเร็จ

ลุล่วงด้วยดีมาโดยตลอด ท้ังน้ี หากท่านมีปัญหา

หรือต้องการปรึกษาหรือต้องการความช่วยเหลือ

จากสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ขอให้

ตดิต่อแจง้เจา้หน้าทีข่องสถานกงสลุใหญ่ฯ เพ่ือจะ

ได้ช่วยกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไป
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เรียนภาษาเยอรมัน

Groß- und Kleinschreibung bei Farben
คำาบอกสี - เขียนตัวเล็กหรือตัวไหนดีหนอ - ครูต้อม

คำาที่บอกสีต่างๆ อยู ่ ในกลุ่มคำาคุณศัพท์ (Adjektiv หรือ Eigenschaftswort ในโรงเรียนประถมศึกษา เด็กนักเรียนรู้จักใน
นามว่า Wiewort ) ทำาหน้าที่ประกอบคำานาม คำาวิเศษณ์หรือคำาคุณศัพท์ เพื่อให้ได้ความชัดเจนยิ่งขึ้น 

คําถาม: สีมีทั้งหมดกี่สี 

คำาตอบ: มีเยอะแยะไม่มีวันสิ้นสุด ท่ีสำาคัญ

คือเราต้องรู้จักแม่สีก่อน แม่สีภาษาเยอรมันเรียก

ว่า Grundfarben หรือ Primärfarben อันมี 

สีแดง (rot)  

สีน้ำาเงิน (ultramarineblau) และ 

สีเหลือง (gelb) 

ทั้งสามสีน้ีสามารถนำาไปผสมสีกันเพ่ือให้เกิด

สีอื่นๆ ต่อไป และยังสามารถนำาคำาบอกสีต่างๆมา

เขยีนรวมกัน เพ่ือให้เกดิคำาใหม ่เชน่ zitronengelb (สี

เหลอืงมะนาว), apfelgrün (สเีขยีวแบบลกูแอปเปลิ

เขียว), himmelblau (สีฟ้าแบบท้องฟ้า) เป็นต้น

คำาบอกส-ี เขยีนตวัเลก็หรอืตวัใหญมี่ดงัตอ่ไปน้ี

1. ทำาหน้าทีเ่ปน็คำาคณุศพัท์ขยายคำานาม  ให้เขยีน

ตัวเล็ก แล้วผันตามเพศของคำานาม  

 สีแดง rot

 สีม่วง violett

 สีน้ำาตาล braun  

 สีฟ้า blau

 สีน้ำาเงิน (ultramarine) blau

 สีเขียว grün  

 สีเทา grau  

 สีดำา schwarz

 สีเหลือง gelb

 สีส้ม orange

 สีชมพู rosa

 สีขาว weiß

เชน่ grüne Farbe , die roten Blutkörperchen, 

der gelbe Faden , der weiße Teppich เป็นต้น

ตัวอย่าง 

Sie heiraten in weißer Kleidung oder in dem 

blauen Kleid oder mit einem schwarzen Anzug.

2. ทำาหน้าทีเ่ปน็คำาวเิศษณ์ขยายคำานาม  ให้เขยีน

ตัวเล็ก แล้วผันตามเพศของคำานาม 

ตัวอย่าง 

Sie kleiden sich weiß.  

Sie färbt die Haare schwarz. 

Sie wurde rot.

คำาบอกสีเขียนตัวใหญ่ ในกรณีต่อไปนี้

1. เมือ่ถูกทำาให้เปน็คำานาม (der Subtantivierung) 

เช่น Alarmstufe Rot  เป็นต้น

ตัวอย่าง 

Er mag beim Ei das Gelbe lieber als das 

Weiße. เขาชอบไข่แดงมากกว่าไข่ขาว

2. เมื่อเป็นชื่อเฉพาะ เช่น das Rote Meer, 

die Rote Erde, der Rote Fluss, das Rote 

Kreuz, Berliner Weiße, das Weiße Haus, 

die Weiße Rose เป็นต้น

จะเขยีนตวัเลก็หรอืตวัใหญ่ สรปุงา่ยๆ ไดด้งัน้ี: 

ตัวอย่าง 

Sie heiraten in weißer Kleidung, weiß 

kleidet oder in Weiß.

• Sie heiraten in weißer Kleidung  

 Adjektiv: weiße Kleidung

• Sie kleidet sich weiß.

 Adverb: weiß kleiden

• Sie ist in Weiß.

 Nomen: in Weiß

โดยท่ัวไปแล้วสามารถสร้างคำาบอกสีต่างๆ 

ได้ โดยนำาคำาอื่นๆ มาผสม เช่น schneeweiß มา

จากคำาว่า Schnee + weiß การแปลคำาๆ นี้ให้ถือ

กฎว่า ให้แปลความหมายของคำาสุดท้ายก่อน คือ

คำาว่า weiß คำาๆ นี้น่าจะแปลว่า “สีขาวดังหิมะ”

ตัวอย่างคำาผสม: 

blutrot, dunkelblau, dunkelbraun, dunkelgrün, 

dunkelrot, einfarbig, farblos, feuerrot, goldgelb, 

hellblau, hellbraun, hellgrau, hellgrün, himmelblau, 

hochrot, kastanienbraun, knallrot, kreidebleich, 

rabenschwarz, rosarot, rotbraun, schamrot, 

schneeweiß, schwarzweiß, tiefblau, tiefrot, 

tiefschwarz …
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เรียนภาษาเยอรมัน

ขอบคุณภาพประกอบจากแม่แมว & น้อง

เวียงพิงค์

แหล่งที่มาของข้อมูล

• http://www.duden.de/sprachwissen/

rechtschreibregeln/Gro%C3%9F-%20

und%20Kleinschreibung#K72

• http://www.deutschegrammatik20.de/

adjektiv/adjektiv-deklination-unregelmaessig/

สำานวณภาษาเยอรมัน (Redewendungen) 

นำาเอาคำาบอกสีไปใช้ในการสร้างประโยคหรือวลี

หรือคำา เพื่อให้เห็นภาพและเข้าใจมากขึ้น  

 rot: 

• heute rot, morgen tot ใช้ในความหมายว่า 

หากมีใครสักคนเสียชีวิตโดยไม่ได้คาดคิดมา

ก่อน (Kommentar, wenn jemand unerwartet 

gestorben ist.)

• der rote Faden หมายถึง ความคดิทีแ่สดงออก 

(der leitende Gedanke) พ้ืนฐาน (die Grundlinie) 

มาตรการพื้นฐาน (das Grundmotiv)

เชน่ Der rote Faden dieses Kunstprogramms 

ist ein zweifacher: Schönheit und Wahrheit.- 

ความคิดท่ีแสดงออกของโปรแกรมงานศิลป์ชิ้นนี้

เป็นสองอย่าง “ความสวยและความจริง”

 schwarz:

• warten können, bis man schwarz wird  หมาย

ถึง รอไป ก็เปล่าประโยชน์ (umsonst warten) 

เช่น Auf sein Geld kann er warten, bis er 

schwarz wird. - เขารอรับเงินของเขารึ  รอไปก็

ไม่ได้เงินหรอก

• schwarze Liste หมายถึง คนที่เคยคดีติดตัว 

หรือคนท่ีเป็นผู้ต้องหา จึงถูกลงในบัญชีดำา  

ซึ่งเรามักจะพูดกันว่า “ชื่ออยู่ในบัญชีดำา” 

(Aufstellung verdächtiger, missliebiger 

Personen)

 grün:

• grüne Witwe หมายถึง ภรรยาที่มักถูกทิ้งให้

อยู่คนเดียว ใช้ชีวิตอยู่ในบ้านที่ล้อมรอบด้วย

ธรรมชาตหิรอืชายเมอืง  แมจ้ะอาศยัอยู่กับสามี

ก็ตาม แตเ่หมอืนกับว่าเปน็แมห่มา้ย เพราะวา่

สามไีดอ้ยู่บา้นนอ้ยครัง้มากเนือ่งจากหน้าทีก่าร

งานของเขา  ภรรยาต้องอยู่บา้นคนเดยีว จงึเปรยีบ

เหมอืนชวิีตแบบแมห่มา้ย (Ehefrau, die sehr 

viel allein, fast wie eine Witwe lebt, weil das 

Haus , das sie mit ihrem Man bewohnt, in 

der grünen Natur(am Stadtrand) liegt und 

ihr Mann wegen beruflicher Verpflichtungen 

selten zu Hause ist.

 blau:

• blauer Brief แปลว่า จดหมายสีฟ้า  

หมายถึง จดหมายให้ออกจากการทำางาน

(Kündigungsschreiben)

เช่น Wer könnte einen blauen Brief 

bekommen? - ใครหนอ ที่อาจจะได้รับจดหมาย

ให้ออกจากการทํางาน

 weiß:

• weiß wie die Wand หมายถึง ซีดมาก (sehr 

bleich)

เช่น Du bist ja weiß wie die Wand, ist dir 

schlecht?  - หนา้เธอซดีมากเลย  มอีาการไมด่ใีชไ่หม

 gelb:

• (nicht) das Gelbe vom Ei sein หมายสิ่งที่

ดีสุด ( nicht das Beste sein)

เช่น Sie merkt bald, dass der neuer Job 

auch nicht gerade das Gelbe vom Ei war. - อกี

ไมน่านเขาก็จะรูว่้า งานใหมน่ีก็้ไมไ่ดเ้ปน็งานท่ีดทีีส่ดุ

ครูต้อมได้ยกตัวอย่างเล็กๆน้อยๆสำานวณที่

ภาษาเยอรมันนำาคำาบอกสีเข้ามาใช้ในประโยค 

และครูต้อมเชื่อว่า ผู้อ่านหลายคนที่อยู่เยอรมนี

นานหลายปีคงจะได้ยินและเคยนำาคำาบอกสีไปใช้

ในการสนทนานะคะ เช่น Ich sehr rot. Ich sehe 

gelb. Ich sehe grün. ประโยคเหล่านี้มาจากการ

เปรียบเทียบสีแดง สีเหลืองและสีเขียวที่ป้อมไฟ

จราจรนั่นเองค่ะ  หรือ  Er ist blau. แปลว่า เขา

เมาแล้ว  เป็นต้น
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เรื่องน่ารู้

โครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ (4):
โครงการพัฒนาดอยตุง ศูนยว์จิยัและพฒันาชาน้ำามนัและพชืน้ำามัน
- พัทยา เรือนแก้ว (ต่อจากฉบับที่แล้ว)

เช้าวันที่ 17 ก.ค. หลังอาหารเช้าเวลา 8.30 น. 

พวกเราก็มาขึ้นรถตู้เหมือนเช่นเคยเพื่อเดินทางไป

ดูงาน วันนี้ไม่ต้องรีบร้อนเท่าไรนัก (ในความรู้สึก) 

เพราะไมใ่ชก่ารเดนิทางในกรงุเทพฯ แตก็่ตอ้งทำาเวลา 

(เหมอืนเดิม) เพราะจากตวัเมอืงเชยีงรายขึน้ดอยตงุ

ก็ตอ้งใชเ้วลาพอควร เราถึงโครงการพัฒนาดอยตงุ 

ก็เลย 9 น. ช้ากว่าเวลานัดไปนิดหน่อย เจ้าหน้าที่

ของโครงการมาต้อนรับและพาเราไปห้องประชุม

เพ่ือฟังสรุปย่อเก่ียวกับโครงการ จากม.ร.ว.ดิศ

นดัดา ดิศสกลุ ผูอ้ำานวยการโครงการพัฒนาดอยตงุ

โครงการพัฒนาดอยตุง อันเนื่องมาจากพระ

ราชดำาริ ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2531 บนพื้นที่ดอยตุง 

จงัหวดัเชยีงราย ครอบคลมุพืน้ทีป่ระมาณ 93,515 

ไร ่ให้ประโยชนแ์ก่ชาวบา้นซึง่เปน็ชนเผา่ 6 เผา่ 29 

หมู่บ้าน จำานวนประมาณ 11,000 คน ท่ีในอดีต

ไม่มีสัญชาติ ดำารงชีพด้วยการแผ้วถางป่าเพ่ือทำา

ไร่เลื่อนลอย ท่ีดินบนดอยนี้ในอดีตคือขุนเขาหัว

โล้นเป็นแหล่งปลูกฝิ่น ที่หน่วยงานราชการเข้าไม่

ถึง สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีได้เสด็จ

พระราชดำาเนินเยือนดอยตงุเปน็ครัง้ แรกเมือ่เดอืน

มกราคม พ.ศ. 2530 เมื่อพระชนมายุ 88 พรรษา 

ทรงเลง็เหน็ปญัหาของชาวบา้นทีน่ี่และเริม่โครงการ

เราถึงสนามบินเชียงรายทุ่มกว่า ๆ มีรถโรงแรมมารับเช็คอินเรียบร้อยก็สองทุ่มกว่าแล้ว คืนนี้ไม่มีรายการอะไร ต่างแยกย้ายกันไป
พักผ่อน น้องมลรับหน้าที่พาบก.ไทยต่างแดนกับดิฉันไปรับประทานอาหารเย็น(ค่ำา) ตามที่ท่านทูตฝากมาให้ดูแล เราเลือกร้านอาหาร
ไทยพื้นเมืองภาคเหนือ อิ่มอร่อยแล้วก็กลับไปนอนเตรียมดูงานพรุ่งนี้

พัฒนานี้ขึ้นมา ปรัชญาหลักของโครงการคือ การ

พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมให้คนอยู่ร่วม

กับธรรมชาติได้อย่างมีสำานึกและพึ่งพาอาศัยกัน 

ม.ร.ว.ดิศนดัดา กลา่วถึงแนวคดิในการพัฒนา

ว่า “จะไมใ่หป้ลาแก่ชาวบ้าน แต่จะใหเ้บ็ดตกปลา” 

หลักการในการทำางาน ก็คือ จะต้องเข้าไปหา เพื่อ

ทำาความเข้าใจถึงความเป็นอยู่ ความคิดของชาว

บา้น และให้ชาวบา้นเข้าใจเจา้หน้าท่ีและโครงการ 

เพ่ือก่อใหเ้กิดการมสีว่นรว่มของชมุชน รว่มกันสรา้ง

แนวทางการพัฒนา ดงึคนทีเ่คยปลกูฝิน่เข้ามาเปน็

บคุคลากรโครงการ รือ้ฟ้ืนคนืชวิีตให้ปา่ สร้างใหเ้กิด

ความรูสึ้กรกัและเป็นเจา้ของพ้ืนปา่เพ่ือการอนรุกัษ์

ป่า ดิฉันฟังแล้วเหมือนได้กลับไปอยู่ในแวดวงถก

เถียงถึงแนวคิดการพัฒนาชนบทเมื่อสมัยทำางาน

ในหมู่บ้านหนึ่งของภาคอิสานเมื่อกว่า 30 ปี ล่วง

มาแล้ว ท่ีพวกเราถือเป็นหลักในการทำางานว่า 

“เข้าไปหาเขา อยู่กับเขา เฝ้าเรียนรู้” คิดในใจว่า 

เออแนวคิดนี้ก็ยังคงทันสมัยอยู่ไหมนี่

หลักการท่ีสำาคัญอีกประการของโครงการก็

คือ โครงการต้องสามารถเลี้ยงตนเองได้ โดยไม่

ต้องพึ่งงบประมาณจากภายนอก จึงเกิดการสร้าง

แบรนดด์อยตงุเพือ่เปน็ชอ่งทางหลกัในการหาราย
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เรื่องน่ารู้

ไดส้นับสนนุ กิจกรรมต่าง ๆ  อนัประกอบ ดว้ยหนว่ย

ธุรกิจ 4 หน่วย ได้แก่ อาหาร หัตกรรม การเกษตร 

และการท่องเทีย่ว ทีท่ำาให้โครงการพัฒนาดอยตงุฯ 

สามารถเลีย้งตนเองไดต้ัง้แตป่ ีพ.ศ. 2543 เปน็ตน้มา

ระหว่างบรรยายก็มี กาแฟดอยตุง และแมก

คาเดเมีย ให้ชิมด้วย จบการบรรยายเราก็ไปชม 

“หอแห่งแรงบันดาลใจ” ท่ีเป็นเหมือนพิพิธภัณฑ์

แสดงให้เห็นความเปน็มา แนวคดิหลกัปรชัญาของ

โครงการ ก็ต้องดูอย่างผ่าน ๆ บ้าง เนื่องด้วยเวลา 

หลายต่อหลายอย่างทีไ่ดฟั้งเมือ่สกัครูก่ก็ระจา่งมาก

ขึน้จากการชม หอฯ แหง่นีแ้หละค่ะ จากน้ันเราก็ไป

เดนิชมความงามของพันธ์ไมใ้นสวนแมฟ้่าหลวง ก็

แบบเดนิผา่นไปแลว้มองความงาม เราเดนิย้อนมา

ทางสำานักงานที่เราเข้าฟังบรรยาย ถึงเวลาอาหาร

กลางวันพอด ีเรารบัประทานอาหารที ่ศาลาลลีาวด ี

ที่นั่น ม.ร.ว.ดิศนัดดา ดิศสกุล มาร่วมรับประทาน

กับเราด้วย เพื่อตอบข้อคำาถามที่ยังอาจค้างคา ใน

ศาลาลลีาวด ีมผีูค้นจากหลายมมุโลกมาน่ังรบัประ

ททานอาหารอยู่ด้วย ล้วนเป็นคนหนุ่มสาวท่ีมา

ศึกษาดูงาน มาฝึกงาน รวมท้ังนักท่องเที่ยว ซึ่งก็

คือรายได้ที่สำาคัญของโครงการฯ

เสร็จอาหารอร่อย เราขึ้นรถเพ่ือเดินทางต่อ 

ระหว่างทางก็แวะชมกิจกรรมของโครงการ อัน

ได้แก่ โรงทอผ้า และผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้าย รวมทั้ง

โรงคั่วกาแฟ ซึ่งมีร้านกาแฟสดให้บริการ คณะผู้ดู

งานชาวเยอรมนัก็ไดโ้อกาสลิม้รสกาแฟหลงัอาหาร 

จุดหมายปลายทางต่อไปก็คือ หอฝิ่น อุทยาน

สามเหลี่ยมทองคำา ห่างจากอำาเภอเชียงแสน 10 

กิโลเมตร ที่ได้ชื่อน้ีก็คงเน่ืองจากอยู่ไม่ไกลจาก

สามเหลีย่มทองคำา เปน็บรเิวณทีแ่มน่้ำาเมยไหลมา

บรรจบแมน้่ำาโขง ตรงบรเิวณน้ันกลางแมน่้ำาโขงจะ

มสัีนทรายเปน็เกาะมรีปูคลา้ยสามเหลีย่ม เปน็รอย

ตอ่ของสามประเทศคือ ไทย ลาว และพมา่ หรอืจะ

เรียกว่าเมียนม่าร์ ตามรัฐบาลทหารก็ได้ ดินแดน

แถบน้ีในอดีตคือแหล่งท่ีมาของเฮโรอินจำานวน

มาก การลกัลอบคา้ฝิน่ และลำาเลยีงยาเสพตดิเกิด

ขึน้บรเิวณนี ้จงึนบัวา่เปน็ความเหมาะเจาะทีม่ ีหอ

ฝิ่น ซึ่งตั้งอยู่บนพ้ืนท่ีประมาณ 250 ไร่ ล้อมรอบ

ด้วยสวนอันสวยงาม หอฝิ่นเป็นศูนย์นิทรรศการ

แสดงประวัติความเป็นมาของฝิ่น คุณประโยชน์ 

และมหันตภัยของยาเสพติดต่อเศรษฐกิจ สังคม 

และสิ่งแวดล้อม การนำาเสนอเนื้อหาใช้เทคนิค

มัลติมีเดียทันสมัย ไม่น่าเบื่อหน่ายได้ท้ังความรู้ 

และบันเทิงไปด้วย

ความเป็นมาย้อนไปถึง กบฏนกัมวยในประเทศ

จนี ความชัว่รา้ยของเจา้อาณานคิมองักฤษ ทีเ่ปน็ตน้

ตอใหค้นหนัมาสบูฝิน่ เพียงเพ่ือไมใ่ห้ประเทศตนเอง

ขาดดุลการค้า และฝิ่นก็เข้ามาประเทศไทยได้ก็

เพราะเจ้าอาณานิคมน้ีน่ีแหละ คณะผู้ดูงานชาว

เยอรมันคุยกันว่า น่ีหากว่าคนอังกฤษมาเห็นเข้า

อยากรู้จังว่าจะยอมรับความจริงได้ไหม

เรามเีวลาชมนทิรรศการเพียงชัว่โมงเดยีวก็ตอ้ง

จำาลาออกมา ที่จริงดิฉันก็เคยผ่านมาแถบนี้หลาย

ครั้ง แต่ก็ไม่ได้เข้าชมเพราะเห็นว่า ค่าเข้าชมค่อน

ข้างสูง แต่เมื่อดูเน้ือหา และเทคนิคที่ใช้ ค่าทนุ

บำารุงคงต้องสูงแน่ ๆ เพ่ือให้แหล่งความรู้นี้คงอยู่

ก็สมควรที่จะควักกระเป๋าจ่ายนะคะ

น้องมลพาคณะแวะชม สามเหลี่ยมทองคำา 

ก็นะอยู่ใกล้แค่น้ัน ไม่แวะก็กระไร สามเหลี่ยม

ทองคำา เปลี่ยนไปอย่างมาก ดิฉันเคยไปครั้งแรก

เมื่อสิบกว่าปีก่อน โดยขับรถจากเชียงแสนเลาะ

เลียบแม่น้ำาโขง ริมโขงมีเพียงพุ่มไม้ สามารถเห็น

ทศันียภาพของแมน้่ำาโขงไดเ้กือบตลอดเสน้ทาง ตรง

รอยสามเหลี่ยม จะมีแท่นหินแสดงให้เห็นรอยต่อ 

ตรงรอยตอ่ผูท่ี้มาเยือนสามารถชืน่ชมกับธรรมชาติ

ของสามเหล่ียมทองคำาได ้แตส่ามเหลีย่มทองคำาท่ี

เห็นในวันนั้น  สองข้างทางเต็มไปด้วยร้านค้า บ้าง

ก็สร้างอย่างถาวร บ้างก็เป็นเพิง มองไม่เห็นแม่น้ำา

โขงอกีแลว้ ตรงจดุท่ีเคยช่ืนชมวิวสามเหลีย่มทองคำา

มีพระพุทธรูปองค์โต มาประดิษฐานแทน ก็ได้แต่

คิดในใจว่า นี่ละมังการท่องเที่ยวไทย

จากสามเหลีย่มทองคำา คณะดงูานก็มุง่หนา้เขา้

อ.แมส่าย เพ่ือดงูาน โครงการศนูย์วิจยัและพัฒนา

ชาน้ำามันและพืชน้ำามัน อ.แม่สาย จ.เชียงราย ซึ่ง

เป็นโครงการหนึ่งของมูลนิธิชัยพัฒนา เราได้รับ

การตอ้นรบัอย่างดีจากผูอ้ำานวยการศนูย์ เปน็ผูพ้า

ชมโครงการและบรรยายใหท้ราบเก่ียวกับโครงการ 

โครงการศนูย์วิจยัฯน้ีเปน็พระราชดำาหรขิองสมเดจ็ 

พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ีท่ีให้มี

การศกึษาและทดลองปลกูชาน้ำามนัจากประเทศจนี

และพืชน้ำามนัอืน่ ๆ  และเพ่ือเปน็โรงงานผลติน้ำามนั

จากเมล็ดชาและพืชน้ำามัน ผลิตน้ำามันคุณภาพสูง

สำาหรบัการบรโิภคและทำาผลติภณัฑ์ตอ่เน่ือง อืน่ ๆ  

เชน่ โลชัน่ น้ำามนันวด เปน็ต้น ศูนย์วิจยัและพัฒนา

ชาน้ำามันและพืชน้ำามันแห่งน้ีเป็นโรงงานต้นแบบ

ที่เปิดให้เข้าชมได้ทุกจุดของการดำาเนินงาน พื้นที่

ทั้งหมดได้รับการออกแบบให้ใช้ประโยชน์ได้ทุก

สว่น นอกจากนีด้า้นนอกของศนูย์ฯยังเปดิเปน็สวน

สาธารณะ มีร้านอาหาร และร้านค้าที่สามารถจับ

จา่ยผลติภณัฑ์ไดด้ว้ย อย่างไรก็ตาม โครงการปลกู

ชาน้ำามนันีเ้ริม่ข้ึนเมือ่ป ี2551 ผลผลติยงัไมพ่อเพียง 

กับการนำามาผลิต ผลิตภัณฑ์จากน้ำามันต้นชาจึง

ขาดช่วงบ้าง และยังต้องมีการสั่งซื้อเม็ดชาน้ำามัน

มาจากประเทศจีนบ้าง

พวกเราเดินดูกระบวนการผลิต ซึ่งน่าสนใจท่ี

เดียว ตอนได้ยินชื่อก็นึกไม่ออกว่าจะเป็นอย่างไร 

คิดไปถึงชาที่เรา ๆ ท่าน ๆ ใช้ชงดื่ม แต่ปรากฎว่า 

ชาน้ำามัน เป็นพืชคนละตระกูลหน้าตาไม่ได้มีส่วน

ละม้ายกับชาที่เราดื่มแต่ประการใด

ดูโรงงานแล้ว พวกเราก็แวะร้านของโครงการ

ทีม่ผีลิตภัณฑ์ชาน้ำามนั ซือ้ของฝากตดิไมต้ดิมอืกัน

มา หนุ่มชาวเยอรมันที่ไม่ค่อยสนใจเรื่องซื้อของ ก็

ไปนั่งจิบเบียร์รับลมเย็นที่ร้านอาหารของโครงการ

รอคณะสุภาพสตรี เรารับประทานอาหารเย็นกันที่

ร้านของโครงการฯ อิ่มหน่ำาสำาราญแล้วก็อำาลาผู้

อำานวยการโครงการฯ เดินทางกลับโรงแรมในตัว

เมืองเชียงรายเมื่อพลบค่ำา 
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คุยข้ามทะเลกับ “พลอยชมพู” - แม่หน่อย

“พลอยชมพู” เด็กลูกครึ่งไทย-เยอรมัน ขวัญใจพี่ป้าน้าอาในประเทศเยอรมนี ก่อนที่น้องพลอยชมพูจะย้ายถิ่นฐานจาก
ประเทศเยอรมนีไปอยู่ประเทศไทย หลายคนได้พบปะและพูดคุยกับเด็กน้อยคนนี้ จากวันนั้นมาถึงวันนี้ ชีวิตของเธอเปลี่ยนไป
อย่างไร

สััมภาษณ์

ถาม: ชื่อเล่น “พลอยชมพู”  ใครตั้งให้คะ  

พลอยฯ : คุณแมต่ัง้คะ่ สมยัก่อนพลอยฯ ชอบ

เตน้เพลงของโฆษณาแมพ่ลอยเลยตัง้ชือ่ว่า พลอย 

เฉยๆ พอตอนหลังเพ่ิมคำาว่าชมพูเพราะแก้มแด

งมากๆ และยังไม่มีใครชื่อนี้ค่ะ

ถาม: ชื่อจริงเป็นชื่อไทย “ญานนีน ภารวี” มี

ความหมายว่าอย่างไรคะ     

พลอยฯ : ญานนีนเป็นชื่อฮีบรู/ฝรั่งเศส แปล

ว่า “พระเจา้ทรงเมตตา” สว่น “ภารวี” เปน็ชือ่กลาง

ไทย แปลว่า “แสงแดด” ค่ะ 

ถาม: ช่วยเล่าชีวิตในวัยเด็กของน้องพลอยฯ 

ช่วงที่อยู่ในเยอรมนีด้วยค่ะ 

พลอยฯ : เมือ่ครัง้พลอยฯ ยังเลก็อยู่และเรยีน

ในเยอรมนีจะไมค่อ่ยมเีพ่ือนคะ่ โดยเฉพาะเพ่ือนรว่ม

ชัน้ทีเ่ปน็ผูห้ญิงจะไมค่อ่ยมใีครอยากคบพลอยฯ มี

เพ่ือนสนทิท่ีเปน็ผูห้ญิงคนเดยีวแตจ่ะมีเพ่ือนผูช้าย

มากกว่า เพื่อนๆ ที่คบ ส่วนใหญ่ก็เป็นคนต่างชาติ

เหมือนกัน เด็กคนอื่นๆ อาจจะเห็นว่าหน้าพลอยฯ 

ไม่เหมือนคนเยอรมัน ช่วงนั้นอ้วนด้วยแหละค่ะ 

เพ่ือนในวัยเด็กของพลอยฯ แม้จะมีน้อยแต่เป็น

เพื่อนที่ดีมากๆ ค่ะ 

ถาม: นอ้งพลอยฯ ยังตดิตอ่กบัเพ่ือนๆ รว่มชัน้

เรียนประถมที่เยอรมนีอยู่หรือเปล่าคะ 

พลอยฯ : ติดต่อกันทาง Facebook บ้าง แต่

ไม่ค่อยได้คุยกันเท่าไหร่ค่ะ นานๆ ก็จะทักทายไป

ท ีคดิถึงคะ่ หากมโีอกาสไดก้ลบัเยอรมนักอ็ยากจะ

แวะไปหาเพื่อนด้วย

ถาม: น้องพลอยฯ ย้ายมาอยู่เมืองไทยได้กี่ปี

แล้ว และปรับตัวลําบากไหมคะ 

พลอยฯ : เดอืนกรกฎาคมปน้ีีก็จะครบ 4 ปแีลว้

คะ่ ชว่งแรกๆ พลอยฯ ตอ้งปรบัตวัเรือ่งอาหารการกิน

บา้ง จะกินอะไรไมค่อ่ยเปน็ แตต่อนนีกิ้นไดห้มดคะ่ 

อาจจะมไีมช่อบบ้างก็เป็นเรือ่งปกต ิสว่นวฒันธรรม 

ทีเ่มอืงไทยก็จะแตกต่างจากท่ีเยอรมนี เจอใครตอ้ง

ไหว้ พลอยฯ ปรับตัวได้เร็วค่ะไม่ได้มีปัญหา

ถาม: ตอนนี้น้องพลอยฯ เรียนอะไรและเรียน

ที่ไหนคะ 

พลอยฯ : ตอนนี้พลอยฯ เพิ่งจบม.3 เป็นการ

เรยีนดว้ยระบบการศกึษาทางไกลคะ่ และกำาลงัจะ

สอบเทียบ IGCSE (ระบบการศึกษาทางไกลของ

อังกฤษ) ถ้าหากสอบผ่านปีหน้าก็จบม.6 เลยค่ะ 

และกำาลังเรียนสะสมหน่วยกิตของมหาวิทยาลัย

สุโขทัยธรรมธิราชด้วย เรียนคณะศิลปศาสต์ วิชา

เอกภาษาอังกฤษ สอบผ่านแล้ว 5 วิชา ได้เกียรติ

นิยมอันดับ 3 การเรียนของน้องพลอยฯ ทั้งหมดที่

เล่ามานี้เรียนอยู่ที่บ้านค่ะ

ถาม: ทราบมาว่า น้องพลอยฯ พูดได้หลาย

ภาษา มีภาษาอะไรบ้างคะ 

พลอยฯ : ท่ีคล่องๆ จะมี 3 ภาษา คือ ไทย 

เยอรมัน และอังกฤษค่ะ เคยเรียนภาษาจีนด้วย

นิดหน่อยได้แค่คำาทักทายธรรมดาค่ะ  

ถาม: น้องพลอยฯ เข้ามาเป็นส่วนหน่ึงของ

บริษัทแกรมมี่ได้อย่างไรคะ 

พลอยฯ : พลอยฯ เข้าร่วมการประกวดร้อง

เพลงรายการ ”ซิงกิ้งคิดส์” พอเทปแรกออก บริษัท

แกรมมีไ่ดช้มรายการฯ และสนใจการรอ้งเพลงของ

พลอยฯ จงึตดิตอ่ไปทีร่ายการฯ ค่ะ หลงัจากน้ันก็ได้

ไปออดิชั่นกับแกรมมี่ ต่อมาจึงเซ็นสัญญากันค่ะ 

ถาม: หากให้เลือก น้องพลอยฯ ชอบร้องเพลง

หรือชอบแสดงภาพยนต์คะ 

jwofficial.com
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พลอยฯ : เลอืกรอ้งเพลงคะ่ เพราะการเปน็นกั

ร้องได้เป็นตัวของตัวเอง ไม่เหมือนนักแสดงที่ต้อง

คอยสวมบทบาทเปน็คนอืน่ อยากใหค้นรูจ้กัพลอยฯ 

ในสิ่งที่พลอยฯเป็น ไม่ใช่ในสิ่งที่พลอยฯ แสดงค่ะ 

ถาม: คิดอย่างไรกับวงการบันเทิง เตรียมรับ

กับความไม่เป็นส่วนตัวบ้างหรือยังคะ   

พลอยฯ : เมื่อเป็นคนของประชาชนแล้วก็

ต้องเข้าใจว่าแฟนคลับหรือคนทั่วไปก็อยากรู้เรื่อง

ของเรา เวลาทำาอะไรก็ตอ้งระวังใหด้เีพราะแคเ่รือ่ง

เล็กๆ น้อยๆ ก็อาจจะเป็นข่าวได้ บางทีโดนใส่ร้าย

ก็มี แต่ถ้าอยากทำางานนี้จริงๆ ก็ต้องเตรียมใจค่ะ 

เพราะเรื่องมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา และบางเรื่อง

อาจจะถึงขัน้รบัไมไ่ดก็้เปน็ได้ ตอนน้ีก็ยังไม่มปีญัหา

อะไรกับเรื่องนี้เพราะปกติเวลาทำาอะไร คุยกับใคร

ก็จะระวัง จะพยายามรักษาน้ำาใจอยู่แล้วค่ะ และ

เราต้องทำาตัวให้เป็นแบบอย่างที่ดีด้วย แฟนคลับ

ของพลอยฯ ส่วนมากจะเป็นเด็กเล็กและวัยรุ่นค่ะ 

ถาม: นอ้งพลอยฯ มวีธีิแบง่เวลาอย่างไร เพราะ

ต้องทํางานและเรียนด้วยน่ะค่ะ 

พลอยฯ : วนัไหนอยู่บ้านเตม็วันก็จะต้องอ่าน

หนงัสอืคะ่ ไมว่า่จะเปน็วันเสารห์รอืวนัอาทิตย์ เพราะ

วันอื่นๆ พลอยฯ จะต้องเข้าไปท่ีบริษัทแกรมมี่ท้ัง

วันเพื่อเรียนร้องและเต้นหรืออัดเพลงบ้าง จะไม่มี

เวลาอ่านหนังสือค่ะ 

ถาม: นิยามการทํางานของนอ้งพลอยคอือะไรคะ 

พลอยฯ : จะทำางานอะไร ถึงเหน่ือยแค่ไหน 

ถ้าใจรัก งานก็จะสำาเร็จ 

ถาม: รูปของน้องพลอยแทบทุกรูปแสดงให้

เห็นถึงคนที่มีอารมณ์ดีและร่าเริง น้องพลอยเคย

โกรธใครบ้างไหมคะ    

พลอยฯ : ปกติพลอยฯ เป็นคนอารมณ์ดี ไม่

ค่อยโกรธใครเท่าไหร่ น้อยครั้งที่จะโกรธใครและ

เวลาโกรธไมค่่อยแสดงออกแบบรนุแรง แตก็่มบีา้ง 

เพราะถึงอย่างไร ก็ยังเปน็คนธรรมดาน่ีแหละคะ่ ไม่

ได้ต่างจากคนอื่นๆ 

ถาม: ต้นแบบของน้องพลอยฯ คือใครคะ   

พลอยฯ : คนแรกคือคุณแม่ค่ะ เพราะรู้สึก

ว่าคุณแม่เก่งมากๆ บริหารได้ดีทุกเรื่อง ดูแลทุก

คนในครอบครัวดี และยังแต่งเพลงเพราะอีกด้วย 

พ่ีแสตมปก็์เปน็อกีคนหนึง่ท่ีพลอยฯ ชืน่ชอบเพราะ

แต่งเพลงได้ถูกใจมากๆ และหวังว่าสักวันหนึ่งจะ

ได้ร่วมงานด้วย ส่วนไอดอลในการร้องเพลงก็จะ

มีพี่ดา เอ็นโดรฟินกับพี่บอย พีซเมเกอร์ เพราะพี่ๆ 

ร้องเพลงเก่งและมีเอกลักษณ์มากๆ ยังมีต้นแบบ

อีกหลายคนที่พลอยฯ ชอบแต่คงเขียนไม่หมดค่ะ  

ถาม: ความปรารถนาของนอ้งพลอยฯ สามขอ้  

น้องพลอยฯ จะปรารถนาอะไรเอ่ย 

พลอยฯ : 1. ขอให้ทำาอะไรก็สำาเร็จ 2. ขอให้

ชีวิตมีแต่ความรัก ไม่เกลียดใครและไม่ถูกคนอื่น

เกลียด 3. ขอให้มีความสุขกับครอบครัวนานๆ มี

เวลาให้กันเยอะๆ ค่ะ 

 ประวัติโดยย่อของน้องพลอย 

Jannina W เกิดที่เมืองเล็กๆ ชื่อ สไตน์เฟิร์ต 

(Steinfurt) ประเทศเยอรมน ีและเตบิโตทีน่ัน่จนถึง

อายุ 10 ปี เมื่อเดือนกรกฎาคม 2553 ครอบครัว

ของเธอได้ย้ายมาอยู่เมืองไทยและอยู่เมืองไทย

จนถึงปัจจุบันน้ี (แต่ยังสามารถกลับเข้าไปพำานัก

ในเยอรมนีได้ทุกเมื่อเพราะยังมีบ้านและทะเบียน

บ้านอยู่ที่นั่น) 

เธอมีพี่ชาย 3 คน (เกิดปี 2529-2531-2533) 

น้องพลอยฯ ใฝ่ฝันอยากจะเป็นนักร้องที่มีชื่อเสียง

ระดับโลก!!

การศึกษา:

• 2546-2549: เรียนอนุบาลที่เซ้นท์มาติน เมือง

สไตน์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี

• 2549-2553: เรียนชั้นประถม (ป.1-ป.4) ที่โรง

เรยีนเรเก่นโบเก่นชเูล เมอืงสไตน์เฟิรต์ (Steinfurt) 

ประเทศเยอรมนี

• 2553-2555: เรียนชั้นประถม (ป.5-ป.6) โดย

ทำาโฮมสคูล (เรียนที่บ้าน)

• 2554-25xx: เริ่มเรียนปริญญาตรีล่วงหน้า 

“สัมฤทธิบัตร” มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ

ราช คณะศิลปศาสตร์ วิชาเอกอังกฤษ (ในปีนี้ 

2556 ได้เรียนล่วงหน้าไปประมาณ 1 ปีแล้ว) 

ในเดอืนกันยายน เธอไดร้ว่มแสดงมวิสคิวดีโีอ

เพลง “ไกลแคไ่หนคอืใกล ้“ ของวง Getsunova จาก

การแสดงในครั้งนี้ทำาให้เธอเป็นท่ีรู้จักในเวลาอัน

สั้นและเธอได้ร่วมร้องเพลง “ไกลแค่ไหนคือใกล้” 

เวอร์ชั่นพิเศษ ทำาให้เธอมีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จัก

มากยิ่งขึ้นไปอีก (www.youtube.com)

ตัง้แตเ่ดอืนตลุาคม 2555 เธอก็ไดเ้ปน็ศลิปนิใน

สงักัดของบรษิทัแกรมมี ่(www.gmmgrammy.com)

และเธอเริ่มเรียนร้องเพลงกับครูที่เชี่ยวชาญ

ดา้นการใชเ้สยีงตัง้แตเ่ดอืนพฤศจกิายน 2555 และ

ยังไดฝ้กึฝนทกัษะอืน่ๆ เชน่การแสดง การเตน้ ดว้ย 

และเพราะว่าเธอรักการร้องเพลง เธอจึงสร้างช่อง

ยูทูปชื่อ Jannina W เพื่อร้องเพลงให้แฟนคลับฟัง

และรักษาความใกล้ชิดให้แฟนคลับได้ติดตามผล

งานของเธอในระหว่างที่เธอเป็นศิลปินฝึกหัดและ

ไมม่ผีลงานการแสดงใดๆ ในเดอืนมถุินายนนี ้ชอ่ง

ยูทูปของเธอมีผู้ติดตามเกือบ 5 แสนคนภายใน

เวลาเพียง 15 เดือน

(ข้อมูลบทสัมภาษณ์ รวบรวมมาจากแฟน

เพจของน้องพลอยชมพู - www.facebook.com/

Bankkyfoto)

เธอวางแผนจะจบระดบัปรญิญาตรใีนป ี2560

• 2555-2556: เรียนชั้นมัธยมต้น ม1-ม.3 กับ

สถาบันการศึกษาทางไกลและจะจบระดับ

มัธยมต้นในเดือนมีนาคม 2557

• 2557-2558: เธอจะเข้าสอบ IGCSE (การศกึษา

นอกโรงเรยีนขององักฤษ โดยมหาวิทยาลยัแคม

บรดิจ ์ประเทศองักฤษ) หากสอบผา่นตามแผน 

เธอจะจบชั้นมัธยมปลายในต้นปี 2558

ผลงานในวงการบันเทิง

ตัง้แตป่ ี2553 Jannina W ไดเ้ขา้สูว่งการบนัเทิง

ไทย โดยผ่านโมเดลลิง เธอได้แสดงภาพยนตร์

โฆษณาและไดเ้ข้ารว่มการประกวดหนูนอ้ยนพมาศ

และหนูน้อยสงกรานต์ด้วย

เมื่อเธออายุ 11 ปี เธอพยายามที่จะเปลี่ยน

ทิศทางอนาคตของเธอจากนักแสดงมาเป็นนัก

ร้อง เธอพยายามฝึกฝนร้องเพลงด้วยตัวเองอยู่ 3 

เดือน จึงเริ่มสมัครเข้าประกวดร้องเพลงรายการ

เด็ก “ซิงค์ก้ิงคิดส์” ทางไทยทีวีสีช่อง 3 ซึ่งออก

อากาศทั่วประเทศ และเธอก็ได้รับรางวัลรองชนะ

เลศิอนัดบั 2 (ไดท้ี ่3) จากผูเ้ขา้ประกวดทัว่ประเทศ

กว่า 10,000 คน หลงัจากทีเ่ธอปรากฏตวัในรายการ 

“ซงิคก้ิ์งคดิส”์ ในเทปแรกน้ัน ก็ไดร้บัการตดิตอ่จาก

บริษัทแกรมมี่ในทันที
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กราฟฟิตี้ (Graffiti) งานศิลป์หรือการทำาลายล้าง - เพลงกระบี่ฯ

ผู้เขียนเชื่อแน่ว่าหลายท่านหรืออาจจะทุกท่านต้องเคยเห็นภาพที่พ่นด้วยสีสเปรย์หรือรอยขูดขีดเขียนในพื้นที่สาธารณะ เช่น บนกำาแพงตึก สถานีรถไฟ 

รถไฟ รถบัส ตู้โทรศัพท์ ผนังตึกร้าง ถนนข้างทาง สะพานลอย เสาไฟฟ้า  หรือในพื้นที่ส่วนตัว  แม้กระทั่งในที่ที่ไม่น่าเชื่อว่าจะปีนป่ายไปพ่นสีสเปรย์ได้  ภาพ

เหล่านั้นมักมีลวดลายและสีสันที่เห็นเด่นชัด หรือเป็นภาพประหลาดๆ ที่มีตั้งแต่ภาพล้อเลียน ภาพสัตว์ ภาพการ์ตูน ตัวอักษร สัญลักษณ์ หรือภาพที่ดูไม่

ออกว่าเป็นภาพอะไรกันแน่  ส่วนตรงมุมใดมุมหนึ่งของภาพเหล่านั้นจะมีการพ่นชื่อ นามแฝง หรือกลุ่มกำากับไว้ด้วย ดังเช่นที่นักวาดภาพทั่วไปนิยมทำากัน  

บางภาพดูเลอะเทอะจนน่าเวียนหัว แต่บางภาพก็อาจสวยงามน่าทึ่ง  และน่าจะมีคนจำานวนไม่น้อยที่อาจตั้งคำาถามในใจว่าผลงานดังกล่าว “เป็นงานศิลป์” 

หรือ “เป็นการทำาลายสมบัติสาธารณะ” กันแน่

ภาพที่กล่าวมาข้างต้นนั้นเรียกกันว่า “กราฟฟิตี้”  (graffiti) ปัจจุบันกลุ่มที่นิยมพ่นสีสเปรย์หรือขูดขีดเขียนบนกำาแพงนั้นส่วนใหญ่มักเป็น “วัยจ๊าบ” “วัย

โจ๋” หรือกลุ่มคนที่เรียกตนเองว่า “ศิลปินข้างถนน” การพ่นสีสเปรย์และการขูดขีดเขียนสำาหรับพวกเขาถือเป็นการสร้างงานศิลปะ แต่อาจเป็นศิลปะต้องห้าม 

เปน็วัฒนธรรมนอกกระแส ทีเ่ปรยีบเสมอืน “ขบถ” เปน็ศลิปะทีต่อ้งอาศยัการหลบซอ่น และไมเ่ปดิเผยตวัผูล้งมอืกระทำา  ผลงานสว่นใหญ่ทีพ่วกเขาสร้างสรรค์

นั้นจะปรากฏทั้งในพื้นที่ส่วนบุคคลและพื้นที่สาธารณะที่อาจเสี่ยงหากมีคนมาพบเห็นขณะที่กำาลังสร้างผลงานอยู่  การทำางานแต่ละครั้งจึงต้องลงมืออย่าง

รวดเร็วและแม่นยำา เพราะเป็นเรื่องที่ท้าทายอำานาจของเจ้าหน้าที่รัฐ  และอาจจะเป็นเพราะความเสี่ยงนี่เองที่ก่อให้เกิดความสุข  เกิดเป็นแรงขับให้เจ้าของ

ผลงานรู้สึกปลาบปลื้มและภูมิใจว่าตัวเองนั้น “เจ๋ง” ยิ่งนัก 
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ตามประวัติแล้วงานกราฟฟิตี้ไม่ใช่ของใหม่ 

ว่ากันว่ามีความเป็นมายาวนานในประวัติศาสตร์

ตั้งแต่ยุคอียิปต์โบราณ โดยอาจพบเห็นภาพรอย

ขูดขีดตามหลุมฝังศพ ในวัด ตามหน้าผา และบน

รูปปั้นต่างๆ  เรื่องราวที่ปรากฏนั้นมักเกี่ยวโยงกับ

ศาสนา  เทพเจา้แห่งสงคราม ความเชือ่ ชวิีตความ

เป็นอยู่  ประสบการณ์ และคำาอวยพร กราฟฟิตี้

ในยุคโบราณไม่ได้มีภาพลักษณ์ของการทำาลาย

สมบัตสิาธารณะ ตรงกนัขา้มเราอาจพบเหน็กราฟ

ฟิตีต้ามสนามประลองในยุคโรมนัหรอืศาสนสถาน

ต่างๆ  คล้ายกับเป็นพ้ืนที่ให้ศิลปินได้มีโอกาส

ฝึกฝนงานด้านนี้

เมือ่ยุคสมยัเปลีย่นไปมมุมองเก่ียวกับกราฟฟิตี้

ก็เปลี่ยนไปเช่นกัน ว่ากันว่างานกราฟฟิตี้ที่ถือเป็น

เรือ่ง “ตอ้งห้าม” ครัง้แรกน้ันเกิดข้ึนในป ี1830 ท่ีกรงุ

ปารสี เมือ่เดก็ชายขา้งถนนเริม่ขดูขีดเขียนและพ่น

สีต่างๆ ในที่สาธารณะ จนงานศิลป์ดังกล่าวได้รับ

ความนิยมจนแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วในหมู่

นักเรียนนักศึกษา นักโบราณคดี หรือแม้กระท่ัง

นกัวจิัย การขูดขีดเขียนและการพ่นสีนี้มีให้เห็นใน

พ้ืนที่โล่งทั่วไปจนแทบไม่มีท่ีว่างหลงเหลือ น่ันจึง

เปน็ท่ีมาของการหา้มและถือเปน็เรือ่งผิดกฎหมาย

ที่ปรากฏชัดเจนเป็นครั้งแรก

ในปจัจบุนัอาจพบเหน็กราฟฟิตีแ้ทบทุกท่ีและ

ทกุเมอืง หากมองในมมุศลิปะ การขดูขดีเขยีนและ

การพ่นสีใน “พื้นที่ที่เป็นที่เป็นทาง” หมายถึงในที่

ที่ได้รับอนุญาต เหมาะสม หรือการจัดนิทรรศการ 

ศลิปิน “นกัขดูขดีเขยีนและพ่นส”ี เหลา่นีก็้สามารถ

มีชื่อเสียงและสร้างรายได้ให้ตัวเองได้ไม่น้อยเลย 

แต่ทว่าหากนักขูดขีดเขียนและพ่นสีเหล่านั้นมอง

ว่าตนเองเป็น “ศิลปินผู้ท้าทาย” การขูดขีดเขียน

และการพ่นสีนั้นสามารถทำาได้ตามใจปรารถนา 

การสร้างผลงานต้องเสี่ยง ท้าทาย และต้องเป็น

พื้นที่สาธารณะหรือพื้นที่ต้องห้ามเท่านั้น  ผู้เขียน

มองว่าผลงานเหล่าน้ันก็ดูไม่ต่างอะไรกับภาพขูด

ขีดเขียนของพวกมือบอน และการกระทำาดังกล่าว

นี้อาจถือเป็นการกระทำาที่ผิดกฎหมาย 

ในประเทศเยอรมน ีการขดูขดีเขยีนและการพ่น

สสีเปรย์ในทีส่าธารณะเปน็การกระทำาท่ีผิดกฎหมาย

ร้ายแรง และเป็นการทำาลายทรัพย์สมบัติส่วนรวม

ที่ถือว่ามีโทษหนัก 

มาลองดูกันนะคะว่าโทษของการพ่นขูดขีด

เขียนในที่สาธารณะนั้นเป็นอย่างไร

ผู้ที่ลงมือฉีด พ่น ขูด ขีดโดยไม่ได้รับอนุญาต

ถือเป็นการกระทำาท่ีผิดกฎหมายซึ่งไม่เพียงแต่จะ

ถูกลงโทษทางกฎหมาย แตต่อ้งรบัผดิชอบตอ่ความ

เสียหายที่เกิดขึ้นในพ้ืนท่ีเหล่าน้ันเป็นจำานวนเงิน

มหาศาลอีกด้วย ผู้กระทำาผิดที่มีอายุตั้งแต่ 16 ปี

ข้ึนไป หากถูกจับได้จะต้องรับโทษและชดใช้ค่า

เสียหายไปจนถึงอายุ 46 ปีเลยทีเดียว ซึ่งถือเป็น

คดีแพ่งที่ผู้กระทำาผิดต้องชดใช้ยาวนานถึง 30 ปี  

กฎหมายท่ัวไปมีบทลงโทษเด็กและเยาวชน 

(อายุระหว่าง 16-21 ปี) ที่กระทำาผิดกฎหมาย ดังนี้

ให้การอบรมและสั่งสอนกฎระเบียบด้านวินัย 

ให้ความรู้ในเรื่องการกระทำาท่ีถูกต้อง และสิ่งที่

ห้ามกระทำา หรือให้ความช่วยเหลือในด้านวินัย

และความประพฤติ

ควบคมุความประพฤตโิดยการตกัเตอืนหรอืให้

กระทำาการสำานกึผดิ เชน่ ใหข้อโทษ ใหท้ำางานทีไ่ด้

รบัมอบหมาย  ใหบ้รจิาคเงนิชว่ยเหลอืสาธารณกุศล 

เปน็ตน้ หรอืถูกควบคมุตวัโดยรวมไมเ่กิน 4 สปัดาห์

ถูกลงโทษจำาคุกในคุกเยาวชน (ระหว่าง 6 

เดือน ถึง 5 ปี)

เด็ก (อายุต่ำากว่า 14 ปี) แม้จะไม่ได้รับบท

ลงโทษให้เป็นผู้ผิดตามกฎหมาย แต่ก็จะได้รับ

บทลงโทษสำาหรับผู้เยาว์ และผู้ที่รับผิดชอบเต็มที่

ก็คือผู้ปกครอง

ในการกระทำาผดิของเด็กและเยาวชนมโีทษทัง้

ทางคดแีพง่ และคดอีาญา ซึง่การลงโทษจะข้ึนอยู่กับ

อายุของผูก้ระทำาผดิ ในคดีแพ่งเด็กเลก็จนถึงอายุ 7 

ขวบ จะไมม่คีวามผดิ (เปน็ของตนเอง) ในสว่นของ

คดอีาญา เดก็เล็กไปจนถึงอายุ 14 ป ีจะลงโทษตาม

บทลงโทษผู้เยาว์  อายุ 18 จนถึง 21 ปีจะลงโทษ

ตามกฎหมายเยาวชน และอายุตั้งแต่ 21 ปีจะถือ

เป็นผู้ใหญ่ บทลงโทษจะถือตามกฎหมายทั่วไป

น้องๆ ขาโจ๋  วัยจ๊าบ หรือแก๊งส์ขูดเขียนและ

พ่นสีสเปรย์จึงพึงระลึกไว้เสมอว่า การพ่นกำาแพง

ด้วยอารมณ์เพียงนึกสนุก ได้ทำาอะไรท่ีเสี่ยงและ

ท้าทายนั้น อาจเป็นเพียงความสุขชั่วครู่ชั่วยาม 

สุดท้ายจะไม่จบลงอย่างสวยงามแบบภาพที่พ่น

ขูดขีดลงไปบนพ้ืนที่ต้องห้าม แต่อาจจบลงแบบ

ยุ่งเหยิงเหมือนภาพบางภาพท่ีพ่นลงไป เพราะ

หากถูกจับได้แล้วอาจจะต้องเสียเงิน เสียประวัติ 

แล้วยังแทบจะเสียอนาคตเลยทีเดียว ก่อนลงมือ

สร้างงานกราฟฟิตี้ที่ใด ขอให้หยุดคิดสักนิด ชั่งใจ

สักหน่อยว่าผลท่ีได้คุ้มเสียหรือไม่  เพราะศิลปะ

ที่ตอบสนองความสะใจอาจกลายเป็นตัวทำาลาย

อนาคตของตนเองก็เป็นได้ 

ขอ้มลูเพ่ิมเติมเปน็ภาษาเยอรมนั: www.polizei-

beratung.de และ www.graffiti.de
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อยากจะบอกใครสักคน - หนูพัด ลูกพ่อเพิ่ม

เคร่ืองของการบินไทยในช่วงหลังๆ ท่ีผ่านมามีการปรับปรุงให้ทันสมัย และที่หลายต่อหลายคน

ตื่นเต้นก็คือเจ้าเครื่องบินสองชั้น Airbus A 380 ลำาใหญ่โตที่การบินไทยใช้บินไปมาระหว่างสนามบิน

สุวรรณภูมิ และฟรังฟวร์ท เจ้าเครื่องนี้ผู้เขียนก็ได้ใช้บริการทุกครั้งที่บินเข้าประเทศไทย หนึ่งในสิ่งที่ทัน

สมัยของเครื่องบินก็คือ ระบบบริการด้านบังเทิง ที่มีทั้งภาพยนต์ วีดีโอ รายการวิทยุ เพลงต่างๆ และใน

สว่นของเพลงผูโ้ดยสารยังสามารถสรา้ง play list ของตัวเองได้ด้วย ผูเ้ขยีนนัน้ชอบฟังเพลง พอขึน้เครือ่ง

ก็มกัจะหาเพลงแลว้ทำา play list ไว้ฟังเพลงโปรด ก็เพราะนัง่เครือ่งบนิบอ่ยน่ีแหละ เลยพบว่าเพลงตา่งๆ 

ที่นำาเสนอนั้น ไม่ได้อยู่ถาวร แต่มีการสับเปลี่ยนไปมา

น่าจะประมาณตั้งแต่ต้นปีนี้ละมังท่ีจะมีเพลงชุดของการบินไทย เป็นเพลงไทยท่ีจะจัดเป็นหมวด

หมู่ ทั้ง รัก ช้ำา และอื่นๆ ผู้เขียนพบเพลงหนึ่ง ชื่อเพลงดูคุ้นเคย เปิดฟังก็จำาได้ว่าเป็นเพลงที่กัลยาณมิตร

มือกีตาร์ฝีมือปรมาจารย์ (อันน้ีรุ่นพ่ีคนหนึ่งให้ฉายา) เคยเปิดให้ฟังเมื่อครั้งกลับไปเยือนบ้านหลังจาก

เดินทางไกลกว่าปี เป็นเพลงร็อก ที่ในปีพ.ศ. 2529 ออกจะเป็นเพลงแนวใหม่สำาหรับสังคมไทย อยู่ใน

อัลบั้มชื่อ ร็อก เล็ก เล็ก ศิลปินคือวงไมโคร นักร้องนำาคือ อำาพล ลำาพูน ซึ่งโด่งดังจากบท น้ำาพุ ที่ทำาให้ 

อำาพล ลำาพูน ได้รับรางวัลตุ๊กตาทอง และสุพรรณหงส์ รวมทั้งรางวัลดารานำาชายดีเด่นในงานเทศกาล

ภาพยนต์นานาชาติเอเซีย-แปซิฟิค ภาพยนต์นี้สร้างจากนวนิยายอิงชีวิตจริง “พระจันทร์สีน้ำาเงิน” ซึ่งได้

รับรางวัลยอดเยี่ยมจากสัปดาห์หนังสือแห่งชาติปี 2519 บทประพันธ์ของสุวรรณี สุคนธา ผู้อ่านที่อยู่ใน

รุ่นราวคราวเดียวกับผู้เขียน (ขออนุญาตไม่บอกอายุนะคะ แต่จะพยายามคำานวณเองจากปีก็ไม่ว่ากัน) 

คงจำาหนุ่มรูปงามคนนี้ได้ดี

ดนตรีนำาของเพลงหนักแน่นตามสไตล์ร็อก วันนั้นบนเครื่องบินผู้เขียนจำาเนื้อเพลงไม่ได้ เพราะนาน

มากแล้วที่กัลยาณมิตรเปิดให้ฟัง บทเพลงขึ้นต้นว่า 

หนใดที่ใจเหงา ทุกคราวที่เราท้อ

ขอเพียงแต่มีแค่ใครคนหนึ่ง

ทุกข์จนสุดทนไหว ร้อนรนขึ้นยามใด

อยากจะบอกใครสักคน   (ต่อด้วย)

ถึงใครต่อใครเขา เห็นเราหมดความหมาย

ขอเพียงแต่มีแค่ใครคนหนึ่ง

ถึงวันที่สับสน ทุกข์ทนอยู่ในใจ

อยากจะบอกใครสักคน

เนื้อเพลงบอกอย่างตรงไปตรงมา ให้เห็นว่า คนเราในยามที่ทุกข์ร้อน ท้อแท้ ก็อยากที่จะบอกเล่า 

ระบาย สิ่งที่ทุกข์ร้อนให้ใครสักคนฟัง และก็ไม่ใช่เฉพาะในเวลาที่เศร้าสร้อยเท่านั้น แม้นแต่ในเวลาที่มี

ความสุข ประสพความสำาเร็จ เราก็อยากบอก อยากเล่า ให้มีคนร่วมยินดีกับเรา

ถึงคราวที่สดใส ครั้งใดที่สุขสม

ขอคนชื่นชมแค่เพียงคนหนึ่ง

ถึงวันที่มองฟ้า คว้าดาวได้ดังใจ

อยากจะบอกใครสักคน

นัน่คอื ไมว่่าจะทุกข ์หรอืจะสขุ ประสพความสำาเรจ็ หรอืลม้เหลว คนเราก็อยากจะมใีครสกัคนทีพ่รอ้ม

จะร่วมรับรู้ รับฟัง ความทุกข์ และความสุขด้วย และจริง ๆ  แล้ว ก็ไม่จำาเป็นต้องมีมากมายเลย คนเดียว 

ก็พอ หากคนนั้นพร้อมที่จะรับฟัง อย่างเข้าใจ และพร้อมที่จะชี้หนทางแก้ไข ตักเตือนยามเราก้าวพลาด

บันเทิง

ช่วงที่ผ่านมา ผู้เขียนมีภาระกิจที่ต้องนั่งเครื่องบินไปๆ มาๆ บ่อยครั้ง และเพื่อเป็นการสนับสนุนสายการบินแห่งชาติ ก็เลยบินด้วย
การบินไทย ที่ไม่รู้ว่าใครรักใครเท่าฟ้า..
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เพียงคนเดียวจริง ๆ ที่ขอไว้เป็นเพื่อน

เพียงคนเดียวคอยเตือนและเข้าใจ

มีคนเป็นพัน ๆ หมื่นแสนล้านที่บนโลก

เพียงคนเดียวจะมีบ้างไหม

อยากจะบอกใครสักคน

แต่ความจริงที่ยิ่งกว่าจริง ก็คือ ทั้งๆ ที่มีเพื่อน 

มีคนรู้จักมากมาย แต่บ่อยครั้งเวลาท่ีต้องการคุย 

ต้องการบอกเล่า ก็ดูเหมือนจะมองหาใครไม่ได้ 

โดยเฉพาะอย่างย่ิงในโลกปจัจบุนั ท่ีอะไรตอ่อะไรดู

เรง่รบี ทุกคนมภีาระ มหีน้าที ่มกหมุน่อยู่กับปญัหา

หนักหน่วงของตนเอง ไม่มีเวลา (หรือไม่ให้เวลา) 

ไม่ใส่ใจ กับคนรอบข้าง

การที่จะหา “คนฟัง” ที่ดี ที่พยายามฟังอย่าง

ต้ังใจ ใสใ่จ ท้วงติง ร่วมเศร้า และ ยินด ีไปดว้ยอย่าง

จริงใจ ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย  สังคมไทยในเยอรมนี ก็

คงไม่ต่างกัน 

มีกัลยณมิตรชาวเยอรมันบอกกับผู้เขียนว่า 

“คนไทยไม่รู้จักการฟัง” ”Die Thais können nicht 

zuhören“  ท่านว่าจริงไหม

เคยไหม เมือ่เราเอย่ปากเลา่เรือ่งทกุขใ์จ เพ่ือนก็

เอย่ขึน้โดยยังไมร่อใหเ้ราเลา่จบ อาจดว้ยคำาปลอบ 

หรือไม่ก็เล่าเรื่องทุกข์ของตนเองให้เราฟังแทน

เคยไหม เมื่อเราดีใจท่ีสามีได้เลื่อนข้ัน มีเงิน

เดือนเยอะข้ึน พอเลา่ให้เพ่ือนฟัง เพ่ือนก็รีบบอกว่า 

“จะมาเปรียบเทียบกับสามีพี่ไม่ได้หรอก”

เคยไหม ทีเ่รากำาลงัเลา่เรือ่งอะไรอยู่ แลว้เพ่ือน

ก็ตัดบทไปพูดเรื่องอื่น โดยที่เรายังเล่าค้าง

ประสบการณ์ดังข้างบนน้ี หลายคนคงเคย

พบเห็น มีประสบการณ์ตรง เมื่อพบกับเหตุการณ์

เหลา่น้ี ความรูส้กึของเราก็คงไมต่่างไปจากบทเพลง 

ทีว่่า อยากจะบอกใครสกัคน หรอื ขอเพียงคนเดยีว

ท่ีเปน็เพ่ือน แลว้จะมใีครบา้งไหมท่ีพรอ้มจะใหเ้รา

บอก พร้อมที่จะฟังเรา

การฟังโดยปล่อยวาง อย่างมีเมตตา จึงนับ

ว่าสำาคัญ เป็นปัจจัยหนึ่งที่สามารถทำาให้ คนอื่นมี

ความสุข หรือช่วยบรรเทาทุกข์ เพราะหลายๆ คน

ตอ้งการเพียงระบายความในใจ ต้องการคนทีจ่ะร่วม

โห่รอ้งยินด ีแคอ่ยากบอกใครสกัคนเทา่น้ัน เทา่น้ัน

จรงิๆ คณุๆ ก็คงเคยมอีารมณ์แบบนีบ้า้งในบางครัง้

ปจัจบุนัมโีครงการฝกึอบรมมากมาก โดยเฉพาะ

ฝกึการพูด พูดให้ดี ให้เก่ง แต่ไมเ่คยพบการฝกึ การ

ฟัง ผู้เขียนลองค้นๆ ในอินเตอร์เน็ท จะมีบทความ

มากมายให้คำาอรรถาธิบายว่า การฟัง คืออะไร 

ประกอบด้วยอะไรบ้าง สรรพคุณของการฟังนั้น

คืออะไร แต่เกือบไม่มีที่จะชี้แนะถึงวิธีการว่า การ

ฟัง จะฝึกได้อย่างไร

ผู้เขียนเคยพยายามฝึกฟัง ตอนท่ีทำางานวิจัย

โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงบรรยาย (narrative 

interview) บรรยายนีห้มายถึงว่า เราถามแลว้ให้ผูท้ี่

เราสมัภาษณบ์รรยาย และหากวา่ผูใ้หส้มัภาษณ์ยงั

บรรยายไม่จบ ห้ามถาม หรือพูดแทรกเป็นอันขาด 

สิ่งท่ีทำาได้คือ ต้ังใจฟัง สบตา พยักหน้าว่าคล้อย

ตาม อาจมีเสียง อืม อืม ได้ บางครั้งผู้สัมภาษณ์

พูดยาวเกือบชั่วโมงก็มี ซึ่งอากัปกิริยาเหล่าน้ี ซึ่ง

ก็ไม่ใช่อะไร ก็คือ การฟังน่ันเองที่จูงใจให้ผู้พูด

บรรยายสิ่งต่างๆ ในใจออกมา

มีบทความหน่ึงกล่าวว่า การทำาสมาธิ ก็ถือ

เปน็การฝกึการฟังอย่างหนึง่ นัน่คอืฝกึฟังเสยีงความ

เงียบ การฟัง อาจเป็นเหมือนของขวัญทั้งแก่ ผู้พูด 

และ ผู้ฟัง เพราะ

การฟัง คอืการเปดิรับความคดิทกุอย่าง ทุกเร่ือง 

ทุกประสบการณ์ ทุกหนทางแก้ไข โดยไม่ตัดสิน 

ไม่ตีความ แต่ปล่อยให้อีกฝ่ายมีเวลาที่จะค้นพบ

หนทาง ของตัวเอง การใส่ใจฟังคนหนึ่ง ท่ีกำาลัง

ทกุข ์ทรมาน มใิชก่ารแสวงหาวิธีแก้ไขปญัหา หรอื

ให้คำาอธิบายถึงความทกุขข์องเขา แตเ่ปดิโอกาสให้

เขา ได้พูด และพบหนทางของเขา ที่จะปลดปล่อย

ตัวเองให้เป็นอิสระ

การฟัง คือ การให้สิ่งที่เราเองอาจจะไม่เคยได้

รับมาก่อน นั่นคือ ความใส่ใจ เวลา และการอยู่

ใกล้ๆ ด้วยความรัก มาหัดเป็นผู้ฟังที่ดีกันนะคะ 

เพลง อยากจะบอกใครสักคน

หนใดที่ใจเหงาทุกคราวที่เราท้อ

ขอเพียงแต่มี แค่ใครคนหนึ่ง

ทุกข์จนสุดทนไหวร้อนรนขึ้นยามใด

อยากจะบอกใครสักคน

ถึงใครต่อใครเขาเห็นเราหมดความหมาย

ขอเพียงแต่มี แค่ใครคนหนึ่ง

ถึงวันที่สับสนทุกข์ทนอยู่ในใจ

อยากจะบอกใครสักคน

สักคน ที่จะรู้ สักคน จะได้ไหม สักคน

ถึงคราวที่สดใสครั้งใดที่สุขสม

ขอคนชื่นชม แค่เพียงคนหนึ่ง

ถึงวันที่มองฟ้าคว้าดาวได้ดังใจ

อยากจะบอกใคร สัก คน

ใจเรามันเป็นเพียงแต่เนื้อแค่ก้อนหนึ่ง

มันจึงมีเวลา จะอ่อน แอ

เพียงตัวเราลําพังอ้างว้าง ไร้ทางแก้

จึงจําใจยอมทน เก็บไว้

แต่อยากจะบอกใครสักคน

เพียงคนเดียวจริง ๆ ที่ขอ ไว้เป็นเพื่อน

เพียงคนเดียวคอยเตือนและเข้าใจ

มีคนเป็นพัน ๆ หมื่นแสน ล้านที่บนโลก

เพียงคนเดียวจะมีบ้างไหม

อยากจะบอกใคร สัก คน

สักคน ที่จะรู้สักคน จะได้ไหม สักคน

เพียงคนเดียวจริง ๆ ที่ขอ ไว้เป็นเพื่อน

เพียงคนเดียวคอยเตือนและเข้าใจ

มีคนเป็นพัน ๆ หมื่นแสน ล้านที่บนโลก

เพียงคนเดียวจะมีบ้างไหม

อยากจะบอกใคร สัก คน

ก็อยากจะบอกใคร สักคน

อยากจะบอกใคร สักคน

อยากจะบอกใคร สักคน

บันเทิง
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เรื่องน่ารู้ประจำาฉบับ

หนึ่งร้อยปีสงครามโลกครั้งที่ 1 ตอนที่ 2 - พจนา วีแอนเดน

ปัญหาการขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภคเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการพ่ายแพ้สงครามของกองทัพเยอรมันในสงครามโลกครั้ง
ที1่ เหตผุลคืออะไร ดฉินัจะเรียบเรียงถงึสภาพการณท์างการเมอืง เศรษฐกจิ สังคมและวัฒนธรรมของสังคมเยอรมนัในชว่งศตวรรษ
ที่ 19 โดยจะแบ่งบทความออกเป็นสองช่วง ช่วงแรกคือ การอธิบายถึงวิถีและสภาพการเปลี่ยนแปลงทั้งรูปแบบและพฤติกรรมการ
บริโภคของคนเยอรมันในช่วงเวลาระหว่างศตวรรษที่ 18 ถึง 19 ในบทความช่วงที่สอง ดิฉันจะลำาดับเหตุการณ์โดยคร่าว เพื่อให้
ผู้อ่านเข้าใจภาพโดยรวมและมองเห็นถึงพัฒนาการของปัญหาการขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภคในช่วงเวลาสงครามโลกครั้งที่ 1

1. ศตวรรษท่ี18 ถงึ 19 จดุเปลีย่นวฒันธรรม

การบริโภคของคนเยอรมัน

พฤติกรรมการบริโภคของคนเยอรมันในช่วง

ระหว่างศตวรรษที ่18 ถึง 19 ถือว่าเปน็จดุเปลีย่นที่

สำาคญัย่ิง เพราะสงัคมท้ังระบบเปลีย่นรูปแบบจาก

สังคมกสิกรรมเข้าสู่สังคมอุตสาหกรรมในทุกด้าน 

(Industrialisierung) เริ่มจาก การย้ายถิ่นฐานเข้า

เมอืงใหญ่เพ่ือหางานทำา บทบาทของสตรทีีเ่ปลีย่น

จากแม่บ้านเป็นการพ่ึงพาตนเอง ต้องทำางานอก

บ้าน เพ่ือหารายได้เพ่ิมให้แก่ครอบครัว ซึ่งงาน

ส่วนใหญ่ของสตรีในขณะน้ันก็คือ งานในโรงงาน

อุตสาหกรรมขนาดใหญ่นั่นเอง 

รูปแบบการดำาเนินชีวิตท่ีเปลี่ยนแปลงไปจาก

ชนบทท่ีปลูกพืชและผักเองกินเอง ก็เปลี่ยนเป็น

เข้าสู่เมืองที่แออัด ไม่มีพ้ืนท่ีเหลือเพ่ือปลูกผักกิน

เอง ต้องหาซื้ออาหารจากตลาด การบริโภคจึงไม่

ขึ้นกับฤดูกาลเก็บเกี่ยว แต่ขึ้นกับว่า ตลาดมีอะไร

ขาย และมเีงนิซือ้มากนอ้ยแคไ่หน การเปลีย่นสภาพ

จากครอบครัวใหญ่เปน็ครอบเครวัเดีย่ว การสง่ตอ่

ความรู้ในการดูแลครัวเรือน วิธีการปรุงอาหาร วิธี

การถนอมอาหารท่ีแต่เดิมเป็นการถ่ายทอดความ

รูจ้ากแมสู่ล่กู จงึถูกตดัตอนเพราะการย้ายถ่ินฐาน 

รูปแบบครัวเรือนที่เปลี่ยนเป็นขนาดเล็ก เนื่องจาก

ภารกิจนอกบา้น ทำาใหเ้วลาเขา้ครวัทำาอาหารนอ้ย

ลง จากการเปลี่ยนแปลงในรายละเอียดต่างๆ 

เหล่านี้ ล้วนส่งผลถึงรูปแบบและพฤติกรรมการ

บริโภคโดยตรง

สาเหตุเหล่าน้ีจึงทำาให้เกิดนวัตกรรมมากมาย

เพ่ือรองรับรูปแบบการดำาเนินชีวิตท่ีเรียกว่า“สมัย

ใหม่“ในช่วงเวลาตั้งแต่ ปี ค.ศ.1850 จนถึงช่วง

เกิดสงครามโลกครั้งที่ 1 เช่น การริเร่ิมเขียนและ

จัดจำาหน่ายหนังสือสอนการทำาอาหารและการ

จัดการครัวเรือน (Ratgeberliteratur) การพัฒนา

วิธีการถนอมอาหารในบรรจภัุณฑ์รูปแบบกระปอ๋ง 

(Anbruch des Konservenzeitalters) การผลติซปุ

ก้อน (Fleischextrakt) เพื่อย่นย่อเวลาการเตรียม

น้ำาซุป ซึ่งเป็นหนึ่งในอาหารหลักของคนเยอรมัน

ในขณะนั้น 

การเปลีย่นแปลงในระดบัมหภาคไดแ้ก่ การยึด

ระบบตลาดเพื่อซื้อขายเครื่องอุปโภคบริโภค1  ซึ่ง

แน่นอนว่ารวมไปถึงการพึ่งพาสินค้านำาเข้า2  จาก

ประเทศเพ่ือนบา้น การพัฒนาระบบขนสง่อย่างตอ่

เนื่อง ทั้งเส้นทางเดินทะเลตลอดจนการรถไฟ การ

เพิ่มจำานวนประชากรอย่างรวดเร็ว3 

การเปล่ียนแปลงข้างต้นจึงเป็นดั่งการปฏิวัติ 

(Revolution) รูปแบบการดำาเนินชีวิตของชาว

เยอรมันในทุกภาคส่วน และจากสภาพสังคมท่ี

พัฒนาไปในทิศทางบริโภคนิยม ทำาให้ประเทศ

เยอรมันจำาเป็นต้องพึ่งพาการนำาเข้าเครื่องอุปโภค

บริโภคจากภายนอกเป็นจำานวนมาก 

2. เม่ือสงครามเริม่ตน้ในฤดรูอ้นป ีค.ศ. 1914 

นโยบายแรกของประเทศอังกฤษคือการ

ประกาศปิดน่านน้ำาและสกัดก้ันเส้นทางการเดิน

เรือของประเทศเยอรมันในทุกเส้นทาง4  ที่รู้จักกัน

ดีว่า Seeblockade ist Hungerblockade5  ดังนั้น

ปรมิาณการซื้อขายระหวา่งประเทศจงึลดลงอยา่ง

ไมม่ทีางเลอืก ย่ิงกวา่นัน้การพ่ึงพาการนำาเข้าอาหาร

สตัว์จากประเทศรสัเซยีก่อนการเกิดสงคราม ทำาให้

การปศุสัตว์ในประเทศหยุดชะงัก

นอกจากนี้คนเยอรมันต่างก็เข้าใจว่า สงคราม

จะสิ้นสุดลงในเวลาไม่นาน รัฐบาลออกมาชวน

เชือ่ประชาชนว่าเหลา่ทหารจะไดก้ลบัมาทนัฉลอง

เทศกาลครสิตม์าสพรอ้มหน้ากับครอบครัว ไมม่ใีคร

คิดว่าสงครามจะยืดเยื้อยาวนานร่วม 4 ปี  

การคาดการณ์ทีผ่ดิพลาดของรฐับาลในสว่นของ

การกักตุนเสบียงอาหาร อย่างเช่น ในกรณีสังหาร

หมู่สุกร (Schweinmord) ในช่วงต้นปี ค.ศ. 1915 

สกุรจำานวน 1 ลา้น 7 แสนตวัท่ัวประเทศตอ้งถูกสง่

เข้าโรงเชือดโดยเป็นคำาสั่งของรัฐบาล ด้วยรัฐบาล

1. การเปล่ียนรปูแบบจากการเพาะปลกูพ่ึงพาตนเองกลาย

เปน็พ่ึงพาผลผลติจากตลาดน้ัน เห็นไดช้ดัเจนจากสถิตใิน

ช่วงปี ค.ศ. 1870 ประชากรราว 50 เปอร์เซ็นต์ยังคงหา

เลี้ยงชีพด้วยการกสิกรรม แต่ในปี ค.ศ. 1913 ลดอัตรา

ลงเหลือเพียง 33 เปอร์เซนต์

2. สินค้านําเข้าท่ีสําคัญในขณะน้ันเช่น ผลิตภัณฑ์นม ไข่ 

น้ํามันจากพืช อาหารสัตว์และ ปุ๋ย

3. ในปี ค.ศ. 1913 มีประชากรเยอรมันกว่า 65 ล้านคน

4. ในยุคนั้น กองทัพเรืออังกฤษถือว่าแข็งแกร่งที่สุดในโลก

5. การสกัดก้ันเส้นทางเรือ คือการสกัดก้ันความหิวโหย 

แปลโดยผู้เขียน
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เรื่องน่ารู้ประจำาฉบับ

ปัญหาความขาดแคลนและการกระจายสินค้าจะ

ทุเลาลงได้บ้าง แต่หน่วยงานนี้กลับล้มเหลวด้วย

เหตุผลหลัก 2 ประการ หนึ่งคือ หน่วยงานนี้อยู่ใต้

อำานาจของกลุม่ทหาร ซึง่สง่ผลใหภ้าคปฏิบตัมิกีาร

อำานวยประโยชน์ให้กับกองกำาลังทหารก่อนภาค

ประชาชนเสมอ สองคือ การที่กลุ่มอุตสาหกรรม

ขนาดใหญ่ และเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถ่ินของแต่ละ

เขตเมืองเข้าต่อรองราคาโดยตรงกับผู้ผลิตโดยท่ี

ไม่ได้สนใจกับราคากลางสูงสุดที่มีการกำาหนดไว้   

เดือนกรกฎาคม ปีค.ศ. 1916 รัฐบาลจึงออก

นโยบายการจัดสรรเครื่องอุปโภคขั้นพ้ืนฐานราย

สปัดาห์ (Rationierung der Grundnahrungsmittel) 

ไดแ้ก่ ขนมปงั มนัฝรัง่ เนือ้ และ น้ำามนั ซึง่ทุกรายการ

ยกเวน้เพียงมนัฝรัง่จะถูกลดอตัรสว่นเหลอืเพียงครึง่

เดียวเมือ่เปรียบเทยีบกับอตัราการบรโิภคในชว่งไมม่ี

สงคราม2  ระบบการจดัสรรน้ีไมไ่ดใ้ชก้ฎเกณฑ์ของ

สถานะทางสงัคมในการกำาหนดอตัราสว่น แตใ่ชก้ฎ

แหง่ความสำาคญัตอ่สงคราม ผูช้าย ทหาร แรงงาน

ผลติอาวุธ คอืกลุม่แรกทีไ่ดร้บัการจดัสรรในปรมิาณ

สงูสดุ ขณะที ่เดก็และคนชราไดร้บัสดัสว่นน้อยท่ีสดุ 

หญิงสาวและมารดารทั้งหลายจึงต้องออกหางาน

ทำาโดยเฉพาะอย่างยิ่ง งานในโรงงานผลิตอาวุธ

ฤดูหนาวในปี ค.ศ. 1917 หรือที่รู้จักในนาม 

Kohlrübenwinter เป็นฤดูหนาวท่ียากแค้นท่ีสุด

ของคนเยอรมัน ท่ีได้ชื่อน้ีก็เพราะประชาชนส่วน

ใหญ่ต้องปรุงอาหารแทบทุกมื้อด้วยหัวมันชนิดนี้ 

ซึง่ในเวลาปกตมินัชนิดน้ีใชเ้ปน็อาหารสำาหรบัเลีย้ง

สตัว์เทา่นัน้ และระบบการจดัสรรอาหารกำาหนดให้

คนท่ัวไปไดร้บัสารอาหารทีม่คีา่แคลอรเีพียง 1,000 

แคลอรตีอ่วัน ขณะทีท่หารไดร้บั 2,200 แคลอรตีอ่วัน

ในสถานการณ์ขาดแคลนเชน่นี ้ประชาชนจำาเปน็

ตอ้งทำาทุกวิถีทางเพ่ือความอยู่รอด เชน่ การการปลกู

ผักในทกุทีท่ีป่ลูกได ้แต่ในเมอืงใหพ้ืน้ที่ทีพ่อจะหา

ได้ก็มีเพียงริมหน้าต่าง การออกเก็บพืชผักต่างๆ ที่

ขึ้นตามป่าเพ่ือนำามาประกอบอาหาร เช่น ต้นเบ

รนเนสเซล (Brennessel) เอามาใช้ปรุงอาหารใน

ลกัษณะเดยีวกับผกัโขม การผลติและตดิตัง้เครือ่ง

ดักจับไขมันตามร้านอาหารและบ้านเรือน เพื่อนำา

ไขมนัท่ีได้กลบัมาผลติสบู ่การเก็บเมลด็พืชทุกชนิด

เพ่ือเอามาสกัดน้ำามัน เช่น เมล็ดดอกทานตะวัน 

เมล็ดองุน่ การใชส่้วนผสมอืน่ทดแทน เชน่ ขนมปงั

จากแป้งมันฝรั่ง กาแฟโดยเมล็ดธัญพืชหรือเมล็ด

ดอกไมค้ัว่ บหุรีจ่ากใบสาลีห่รอืใบถ่ัว ชาจากใบผล

ไม้ตากแห้ง แมลงต้มน้ำาเพื่อเป็นอาหารไก่ เนื้อม้า

แทนเนื้อวัว และอื่นๆ อีกมากมาย 

ปัญหาการขาดแคลนเครือ่งอปุโภคบรโิภคจนถึง

ขัน้ “อดอยาก“ และกำาลังจะ “อดตาย“ ทำาใหค้วาม

อดทนและความหวังของประชาชนชาวเยอรมนัสิน้

สุดลง การประท้วงของกลุ่มทหารเรือและการเดิน

ขบวนเรยีกรอ้งใหยุ้ตสิงครามจงึส่งผลสัมฤิทธ์ิในฤดู

ใบไม้ร่วงปีค.ศ. 1918 ก่อนที่ความโหดร้ายของฤดู

หนาวจะมาเยือนอีกครั้ง   

ประเมนิวา่ ปริมาณการกักเก็บและการเก็บเกีย่วมนั

ฝร่ังซึ่งเป็นส่วนผสมในอาหารสัตว์นั้นจะไม่เพียง

พอตอ่การเลีย้งประชากร1   การสงัหารสกุรจำานวน

มหาศาลในคราวเดียวต้ังแต่ช่วงแรกของสงคราม

ทำาให้เกิดปัญหาการขาดแคลนเนื้อและไขมันหมู

ในเวลาต่อมาอย่างมาก

นโยบายการทุม่เทสารไนเตรทท้ังหมดเพ่ือใชใ้น

การผลิตอาวุธ ซึ่งอีกด้านหนึ่งสารไนเตรทเป็นสาร

เคมีที่สำาคัญในการผลิตปุ๋ยเพื่อการเกษตร เมื่อถูก

ตัดเส้นทางน้ำาทิ้งเสียอย่างน้ี ห่วงโซ่การผลิตภาค

การเกษตรภายในประเทศกโ็ดนทำาลายไปโดยปรยิาย 

เมือ่ปญัหาการจดัซือ้จดัหาเครือ่งอุปโภคบรโิภค

ทวคีวามรนุแรงย่ิงขึน้ รฐับาลพยายามแก้ไขปญัหา

ตามลำาดับเวลา ดังนี้

ต้นป ีปีค.ศ. 1915 รฐับาลออกนโยบายให้แตล่ะ

เมืองสามารถกำาหนดราคาขั้นสูงสุดของสินค้าได้ 

เพ่ือหวังจะแก้ไขปัญหาการต้ังราคาอย่างไม่เป็น

ธรรม ผลกลับกลายเป็นว่า ผู้ผลิตเลือกที่จะจัดส่ง

สินค้าให้กับเมืองหรือเขตปกครองที่กำาหนดราคา

ไว้สงูกวา่หรอืสงูท่ีสดุเท่าน้ัน เมอืงท่ีกำาหนดราคาไว้

ต่ำากว่าจงึมแีตร่า้นคา้และชัน้วางสนิคา้ทีว่า่งเปลา่ 

นโยบายนีส้ง่ผลใหเ้กิดการแพรก่ระจายของการขาย

สินค้าในตลาดมืดอย่างกว้างขวาง 

เดือนพฤษภาคม ปีค.ศ. 1916 ปัญหาการ

ขาดแคลนสินค้าและการขยายตัวของตลาดมืด

พัฒนาอย่างฉุดไม่อยู่ ภาครัฐจึงจัดตั้งหน่วยงาน

กลางเพ่ือดแูลปญัหาน้ีโดยเฉพาะ โดยมชีือ่วา่ Das 

zentralen Kriegsernährungsamt โดยหวังว่า
1. ประหนึ่งเข้าใจว่าเดี๋ยวหมูจะมาแย่งคนกินหมด

2. Landesarchiv Berlin, Rep. 142, STK 718.
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ทริปแรกของศิลปะการถ่ายภาพมวยไทย - หนุ่มเรียม (Badminton Chorus)

เทคนิคการถ่ายรูปภาพแบบง่ายๆ

ครั้งน้ีผมเลือกภาพในการแข่งขัน Thai fight 

ครัง้หน่ึงมาใหช้มกันครบั แตเ่น่ืองจากผมเขา้ไปใน

ฐานะเป็นผู้ชม (แต่จริงๆแล้ว ผมก็ตั้งใจจะเข้าไป

ถ่ายรูปนั่นล่ะครับ) การเตรียมตัวจึงไม่ได้ยุ่งยาก 

ถ้าพรอ้มแล้วใสน่วมมาชกกับกล้องผมได้เลยครบั

เรื่องที่ควรคำานึงถึงและการเตรียมตัว

1. ขอ้แรกตอ้งดูก่อนครบัว่าในสถานท่ีน้ันเขาห้าม

ถ่ายรูปหรือไม่ ถา้ห้าม กจ็บเลย... ถา้ไม่ห้ามก็

มาเตรียมอุปกรณ์กันได้เลยครับ

2. อุปกรณ์ที่ผมใช้ครั้งน้ีมีเพียงกล้อง 1 ตัว กับ

เลนส์ซูม 70-200 อีก 1 ตัว (เนื่องจากผมเป็นผู้

ชมซึง่ไมส่ามารถขยับไปไหนได)้ แตค่ณุอาจมี

เลนส์มุมกว้างไว้ 1 ตัว และอาจใช้ขาตั้งกล้อง

หรือ Monopod ช่วยในการถ่ายได้ครับ

3. ขอ้สำาคัญอกีขอ้หน่ึงคอืห้ามใชแ้ฟลซถา่ยภาพ

ในขณะแข่งขันเด็ดขาด และปิดระบบไฟช่วย

โฟกัสต่างๆ ที่อาจจะไปรบกวนผู้แข่งขัน

การตั้งค่ากล้องและเทคนิคการถ่าย

การต้ังค่ากล้องผมจะให้ความสำาคัญหลักๆ 

กับ 2 สิง่คอื เรือ่งของความไวชตัเตอรแ์ละการแพน

กลอ้งตามตวัเชน่เดยีวกับฉบบัก่อน (การปรบัตัง้คา่

ตา่งๆ ดไูดจ้ากภาพแตล่ะภาพครบั) ซึง่เทคนคิของ

ผมมีดังต่อไปนี้ครับ

ใช้ความไวชัตเตอร์สูงๆ (ควรปรับไว้ไม่ต่ำา

กว่า 1/250 ) เพื่อหยุดความเคลื่อนไหวและความ

ชัดเจนของภาพ แล้วแต่ความต้องการของภาพ

และความเหมาะสมของสภาพแสง (กล่าวไว้ใน 

ฉบับท่ี 13/03.2013) ใช้วิธีถ่ายภาพต่อเน่ืองด้วย

ความเร็วสูงๆไว้ก่อน เพ่ือท่ีเราจะเลือกภาพตาม

ความต้องการได้ในภายหลัง

การแพนกล้องตามนักกีฬา บางจังหวะจะมี

ช่วงที่นักกีฬาอาจหยุดนิ่ง (สังเกตดีๆ อาจจะไม่ถึง 

1 วินาที) ช่วงนั้นจะเป็นช่วงสำาคัญท่ีเราสามารถ

เก็บภาพได้ทัน หรือหากได้จังหวะที่ต้องการก็กด

ชตัเตอรไ์ดเ้ลย (หากกลอ้งของคณุมรีะบบ AI Servo 

แนะนำาให้ลองปรับใช้ระบบนี้) 

การตัง้คา่ ISO ใหใ้ช ้ISO สงูๆ เพ่ือท่ีจะสามารถ

ปรบัความไวชตัเตอรต์ามขอ้ 1 ให้สงูขึน้ไดใ้นสภาวะ

ที่มีแสงน้อย (ในที่น้ีเน่ืองจากสภาพแสงค่อนข้าง

มืดผมใช้ ISO 1250 ตลอดการแข่งขัน)

หลงัจากท่ีผมไดเ้คยเขยีนเลา่ถงึเทคนคิตา่งๆ และแนวความคิดในการถา่ยภาพจะทำาให้เห็นวา่ การถา่ยภาพนัน้ไมม่หีลักเกณฑ์ทีต่ายตวั 
เราสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการได้ตามสถานการณ์ ในครั้งนี้เป็นอีกครั้งที่ผมจะพาทุกคนมาร่วมถ่ายภาพซึ่งถือว่าการถ่ายภาพประเภท
นี้เป็นครั้งแรกของผมนั่นก็คือ “การถ่ายภาพมวยไทย”
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เทคนิคการถ่ายรูปภาพแบบง่ายๆ

จงัหวะของการออกอาวุธ เปน็ภาพสำาคญัมาก

ในการถ่ายภาพมวยไทยซึ่งแน่นอนว่าคุณไม่ควร

พลาดจังหวะดีๆ นี้ เพราะตลอดการแข่งขันจะมี

การออกอาวุธอยู่ตลอดเวลาแลว้แตว่า่คณุจะเลอืก

ถ่ายในตอนไหนเท่านั้นเอง

นาทีแหง่ชยัชนะ เปน็ชว่งเวลาสำาคญัอกีชว่งหนึง่

ทีเ่ราอาจไดภ้าพสวยๆ คณุอาจถ่ายแบบเจาะจงตวั

บคุคลหรอืเก็บภาพแบบกว้างๆ เพ่ือให้ไดบ้รรยากาศ

ก็ได้แล้วแต่สถานการณ์ ดังภาพตัวอย่างผมมอง

เห็นมุมที่ได้เห็นนักมวยผู้ชนะและผู้แพ้พร้อมกัน 

ผมจึงเลือกเก็บภาพแบบกว้างๆ ไว้ครับ 

น้ำาใจนักกีฬา หลงัจบการแขง่ขันเราอาจไดพ้บ

ภาพแห่งความประทับใจของน้ำาใจนักกีฬา  ความ

เป็นพี่น้องและเพื่อนร่วมสังเวียน ภาพเหล่านี้เราก็

ไมค่วรท่ีจะพลาดเก็บไว้ในความทรงจำาดว้ยเชน่กัน

ลองหาโอกาสสะพายกลอ้งเข้าไปชมการแข่งขัน

ชกมวยดสูกัครัง้หน่ึงนะครบั คณุอาจไดม้มุมองใน

การถ่ายภาพทีแ่ตกตา่งออกไป เพราะภาพทีป่รากฏ

ผ่านเลนส์น้ันจะเป็นภาพท่ีมีทั้งความตื่นเต้นและ

ท้าทายความไวในการกดชัตเตอร์ของคุณไปใน

คราวเดียวกัน 
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โอกาสที่ต้องการ...กับเงินที่ไม่มีทางได้ใช้ - หมูติดมันส์

“สุ” ถูกจับที่สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น ในข้อหาลักลอบขนสารเสพติดประเภทกระตุ้นประสาท (stimulants) จำานวนประมาณ 
1,400 กรัม เข้าประเทศญี่ปุ่น ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างรอคำาตัดสินของศาล  โดยโทษของการลักลอบขนยาเสพติดเข้าญี่ปุ่นมีโทษจำาคุก
อย่างน้อย 6-10 ปี...

คนทกุคนตอ้งการโอกาสและแสวงหาโอกาสให้

กับตนเอง เพื่อจะก้าวไปสู่ความร่ำารวย มีทรัพย์สิน

และเงนิทองจบัจา่ยใช้สอย มชีวิีตทีเ่ขา้ถึงบริการท่ีดี

และทันสมยั (ผา่นการซือ้อปุกรณส์มารท์โฟนตา่งๆ 

ที่เป็นเพียงปัจจัยภายนอก) และการมีฐานะทาง

สังคมท่ีมั่นคง โดยการได้มาซึ่งโอกาสเหล่านี้น้ัน 

จำาเปน็ตอ้งมพืีน้ฐานประกอบหลากหลายประการ 

ตั้งแต่ความขยันหมั่นเพียรตั้งใจศึกษาเรียนรู้จน

จบการศึกษาระดับปริญญา (ตรี–โท) ความตั้งใจ

ในการประกอบสัมมาอาชีพสุจริต การเฝ้ารอเวลา

ที่เหมาะสม การเก็บออมเงิน ความขยันขันแข็ง

ในการทำางาน ฯลฯ ล้วนเป็นต้นทุนพ้ืนฐานของ

การสร้างโอกาสร่ำารวยให้กับตนเอง แต่หญิงไทย

จำานวนหนึ่งยังคงเลือกที่จะสร้างโอกาสผ่านการ

ทำางานงา่ยๆ สบายๆ  เหมอืนเชน่หลายสบิปท่ีีผ่าน

มา โดยไม่คำานึงว่างานนั้นจะเป็นงานผิดกฎหมาย

หรอืไม ่เพียงเพราะต้องการโอกาสทีจ่ะได้รบัค่าจา้ง

จำานวนที่สูงกว่าปกติ การได้เงินจำานวนมากจาก

การทำางานเพียงไม่ก่ีวัน โดยท่ีหญิงไทยเหล่าน้ัน

อาจไมม่แีมก้ระทัง่โอกาสท่ีจะได้ใชเ้งนิดังกล่าวเลย

กรณีลา่สดุเกิดขึน้เมือ่ชว่งตน้ป ี2557  หญิงไทย

คนหนึ่ง ผู้เขียนขอใช้นามสมมติว่า “สุ”  สุถูกจับที่

สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น ในข้อหาลักลอบขน

สารเสพติดประเภทกระตุ้นประสาท (stimulants) 

จำานวนประมาณ 1,400 กรัม เข้าประเทศญี่ปุ่น ซึ่ง

ขณะนี้อยู่ระหว่างรอคำาตัดสินของศาล  โดยโทษ

ของการลักลอบขนยาเสพติดเข้าญ่ีปุ่นมีโทษจำา

คุกอย่างน้อย 6-10 ปี  เรื่องราวของสุเป็นกรณีท่ี

เกิดขึ้นกับหญิงไทยเสมอๆ สุเป็นหญิงสาวไทยท่ี

จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีบุตรสาว 

1 คน  และเลิกรากับสามีแล้ว เดินทางเข้ามาหา

งานทำาในกรุงเทพฯ เพ่ือหารายได้ส่งเสียเลี้ยงดู

ครอบครัวท่ีไม่มีใครทำางาน โดยฝากลูกไว้กับพ่ี

สาวและแม่ของสุให้ช่วยเลี้ยงดู  ด้วยความรู้ท่ีมี

สุจึงได้เข้าทำางานเป็นพนักงานในร้านอาหารแห่ง

หน่ึง  ต่อมาได้พบกับนางนิด ซึ่งมีคู่รักเป็นคนผิว

ดำาชาวแอฟริกัน ชักชวนให้ทำางานขนของ (ยาเสพ

ตดิ) เขา้ประเทศไทย โดยบอกว่า แคเ่ดนิทางไปรบั

กระเป๋าเอกสารจะได้ค่าจ้างครั้งละ 30,000 บาท 

และสามารถอยู่ทอ่งเท่ียวในประเทศนัน้ๆ ไดอี้ก 3-5 

วันดว้ย  สคุดิดก็ูเหน็ว่าเป็นงานทีไ่มไ่ดล้ำาบากอะไร 

และมโีอกาสไดท้อ่งเทีย่วตา่งประเทศได้อีกด้วย จงึ

ตัดสินใจลองทำาดู  เมื่อลองทำา 2-3 ครั้งแรกก็ไม่มี

ปัญหาอะไร  สุจึงเห็นว่า เป็นงานที่สามารถทำาได้

ง่ายและรายได้ต่อครั้งก็ดีมาก จึงได้ทำามาเรื่อยๆ  

จนกระทั่งครั้งล่าสุดสุได้เดินทางจากประเทศไทย

ไปลงที่กวางโจวเพ่ือรับกระเป๋าจากชาวแอฟริกัน  

จากนั้นมีรถตู้พาไปส่งที่ฮ่องกงเพ่ือพบกับนิด ซึ่ง

ได้ให้สุเดินทางต่อไปยังสนามบินคันไซก่อนบิน

กลับมาฮ่องกงและกลับประเทศไทย  สุถูกจับกุม

ท่ีสนามบินคันไซตอนขาออกเพ่ือเดินทางกลับ

ฮ่องกง เนื่องจากไม่สามารถสื่อสารกับเจ้าหน้าที่

ญ่ีปุ่นได้และมีพิรุธหลายอย่าง เมื่อค้นตัวจึงพบ

สารเสพติดจำานวนหนึ่งเจ้าหน้าที่ญ่ีปุ่นจึงจับกุม

และส่งตัวเข้าไปยังสถานกักกัน 

สภาพความเป็นอยู่ในสถานกักกันประเทศ

ญ่ีปุ่นนั้นนับว่าค่อนข้างดี แต่เนื่องจากสุไม่มีเงิน

มากนกัทำาใหไ้มม่เีงนิทีจ่ะซือ้เสือ้ผา้ข้าวของเครือ่ง

ใชร้ะหว่างท่ีถูกกักตวั  เนือ่งจากสถานกักกันให้สบู่

เดอืนละ ½ ก้อน ยาสฟัีน 1 หลอดตอ่ 3 เดอืน ใหยื้ม

เสือ้ผา้ได ้2 ชดุ ซึง่ไมเ่พียงพอกับการใชช้วิีตประจำา

วันในสถานกักกันเพือ่รอการพิพากษาของศาล ซึง่

สก็ุตอ้งตดิตอ่ครอบครวัทีป่ระเทศไทยให้ชว่ยสง่เงนิ

มา รวมทัง้การกู้ยืมจากหนว่ยงานราชการเพ่ือนำามา

ใชใ้นสถานกักกัน ระหว่างนีจ้ะมทีนายและอยัการ

เขา้มาสอบปากคำาสทุุกวันติดต่อกันเปน็ระยะเวลา

กว่า 20 วัน  ซึ่งหากพบว่ามีความผิดจริงก็ต้อง

โทษจำาคุก 6-10 ปี  ในส่วนของนางนิดนั้น เป็น

เพียงคำาให้การของสุ ซึ่งทางการญี่ปุ่นไม่สามารถ

จับกุมหรือดำาเนินคดีใดๆ กับนิดหรือสามีชาวต่าง

ชาติของนิดได้ เนื่องจากทั้งคู่ไม่ได้เดินทางเข้ามา

ในราชอาณาจักรญี่ปุ่น แต่ผู้เขียนค่อนข้างเชื่อมั่น

ว่า ทั้งคู่จะต้องถูกจับดำาเนินคดีในที่สุด

กรณีของสุสะท้อนภาพชัดเจนว่า โอกาสที่สุ

แสวงหาโดยการขนส่งยาเสพติดนั้นอาจจะช่วย

สุให้ได้เงินจำานวนหนึ่งมาในระยะเวลาอันสั้น แต่

สุดท้ายสุก็ไม่สามารถท่ีจะได้ใช้เงินจำานวนน้ันได้

เลยเพราะต้องถูกจำาคุกในต่างประเทศและต้อง

นำาเงินเก็บสำารองของตนเองบางส่วนมาใช้เป็น

ค่าใช้จ่ายในสถานกักกัน ผู้เขียนอยากให้เรื่องราว

ของสุเป็นข้อเตือนใจกับหญิงไทยหลายๆ คนให้

ตระหนักถึงความจริงที่ว่า ไม่มีงานสุจริตใดที่จะมี

ผลตอบแทนสูงเกินจรงิ (เกินมลูค่าของกำาลงัความ

สามารถ สถานะ และการศึกษาของเรา) นอกจาก

งานทุจริตไม่ชอบด้วยกฎหมาย และไม่มีเงินหรือ

ทรัพย์สินใดท่ีได้มาจากการกระทำาที่ผิดกฎหมาย

แล้วอยู่กับเราได้นาน ต้องสูญเสียเงินเหล่าน้ันไป

ในทางใดทางหนึ่ง ซึ่งไม่ได้เอื้อต่อความสุขระยะ

ยาวของใคร   อยู่ทีท่า่นจะเลอืกว่าตอ้งการไดค้วาม

สขุจากเงนิจำานวนมากในระยะเวลาสัน้ๆ แลว้ตอ้ง

ทนทุกขอ์ยู่ในเรอืนจำาเปน็เวลานาน  หรอืเลอืกจะมี

ความสขุแบบพอเพียงและไมฟุ้่งเฟ้อฟุ่มเฟือยจาก

เงินจำานวนนอ้ยทีท่่านได้ดว้ยเสน้ทางสจุรติโดยการ

ประกอบสมัมาอาชพีและไดอ้ยู่กับครอบครวัอย่าง

พร้อมหน้าพร้อมตา 

เรื่องเล่าประจำาฉบับ
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Infographic 10 อันดับงานศิลปะที่ราคาแพงที่สุดในโลก 
- Orange Media Works

อันดับที่ 10 ภาพทริปทิช  

ผลงานของศิลปินชาวอังกฤษ ฟรานซิส เบคอน 

ราคาราวๆ 2,732.54 ลา้นบาท ประมูลเมือ่ป ี2533

อันดับที่ 9 ภาพออเรนจ์, เรด, เยลโลว์ 

ผลงานของศิลปินชาวอเมริกันเชื้อสายยิว ชื่อ

ว่ามาร์ค รอธโก ราคาราวๆ 2,754.73 ล้านบาท 

ประมูลเมื่อปี 2555

อันดับที่ 8 ภาพพอร์เทรต์ ออฟ อเดล บลอค-

เบาเออร์ ที่ 2 

ผลงานของศิลปินชาวออสเตรียน กุสตาฟ คลิมท์ 

ราคาราวๆ 2,786.43 ลา้นบาท  ประมลูเมือ่ป ี2546

อันดับที่ 7 ภาพดอรา มาร์ วิท อะ แคท

ผลงานของศิลปินชาวสแปนิช ปาโบล ปิกัสโซ 

ราคาราวๆ 3,017.84 ลา้นบาท ประมูลเมือ่ป ี2549

อันดับที่ 6 ภาพบอย วิท อะ ไปป์ 

ผลงานของศิลปินชาวสแปนิช  ปาโบล ปิกัสโซ รา

คาราวๆ 3,303.14 ล้านบาท ประมูลเมื่อปี 2547

อันดับที่ 5 รูปปั้น “วอล์คกิ้ง แมน ไอ” 

ผลงานของศลิปนิชาวสวสิ อลัแบรโ์ต จอิาโกเมตต ิ

ราคาราวๆ 3,306.31 ลา้นบาท ประมลูเมือ่ป ี2553

อันดับที่ 4 ภาพซิลเวอร์ คาร์ แครช :ดับเบิล 

ดิแซสเตอร์   

ผลงานของศิลปินชาวอเมริกัน แอนดี วอร์ฮอล 

ราคาราวๆ  3,341.18 ลา้นบาท ประมลูเมือ่ป ี2556

 

อันดับท่ี 3 ภาพนู้ด กรีน ลีฟส์ แอนด์ บัสท์ 

ผลงานของศิลปินชาวสแปนิช  ปาโบล ปิกัสโซ 

ราคาราวๆ  3,372.88 ลา้นบาท ประมลูเมือ่ป ี2553

อันดับที่ 2 ภาพเดอะ สครีม 

ผลงานของศิลปินชาวนอร์เวย์  เอ็ดเวิร์ด มุนช์ 

ราคาราวๆ 3,880.83 ลา้นบาท ประมลูเมือ่ป ี2555

อันดบัท่ี 1 ภาพ ทร ีสตาดสี ์ออฟ ลเูชยีน ฟรอยด ์

ผลงานของศิลปินชาวอังกฤษ  ฟรานซิส เบคอน 

ราคาราวๆ 4,514.08 ล้านบาท  ประมูลเมื่อปี 

2556 นบัเปน็ภาพวาดทีแ่พงทีส่ดุในโลกในขณะนี้

เปน็ไงคะ มศีลิปนิในดวงใจกันบา้งมัย้และราคา

ก็การันตคีวามงดงาม และโดง่ดงัของรปูไดอ้ยา่งด ี

แหม...ก็แต่ละรูปราคาเป็นพันๆ ล้าน 

ใครท่ีรกัการวาดรปูและมฝีมีอื ลองจดักิจกรรม

จิตอาสาวาดรูป มอบรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายคืน

สู่สังคม เช่น เด็กด้อยโอกาส เด็กพิการ บ้านพัก

คนชรา ศูนย์ดูแลสัตว์เร่ร่อน และมูลนิธิอ่ืนๆ อีก

มากมาย แบ่งปันภาพวาดของคุณ เพราะมันจะมี

มลูคา่มหาศาลทางใจแก่ผูร้บั หาเปรยีบเป็นตวัเลข

ไม่ได้เลยค่ะ 

แหล่งข้อมูล http://www.ที่สุดในโลก.com
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ปลูกคิ้ว ทางเลือกของคนไม่มีคิ้ว สัมภาษณ์โดย พษมลวรรณ เกริกสุวรรณชัย  

“ผ่าตัดปลูกคิ้ว ทางเลือกของคนไม่อยากเขียนคิ้วทุกวันหรือไม่อยากสักคิ้ว ใช้เส้นผมจากท้ายทอยมาปลูกคิ้ว เพราะมีขนาดเล็ก 
ยาวช้าและหงอกช้า แต่ต้องแต่งคิ้วทุก 1-2 เดือน”

สุขภาพ

จะสวยจะหล่อขนาดไหน หากไม่มีคิ้วหรือคิ้ว

ขาดๆหายๆ ก็คงลดทอนความน่าดูของใบหน้าลง

ได ้ นอกจากนี ้ศาสตรข์องโหงวเฮงเชือ่ว่าคิว้ทีเ่รยีง

ตวัสวย สมบรูณ์ บง่บอกถึงความมัง่คัง่ อำานาจ และ

มีเสน่ห์ ในขณะที่คิ้วมีแผลแตก แผลเป็น หรือหาง

คิว้สัน้กว่าหางตา อาจหมายถึงความสมัพันธ์ในหมู่

ญาตพ่ีินอ้งอาจไมด่ไีด ้การแก้ไขค้ิวในผูห้ญิงคงได้

เปรียบกว่าผู้ชายเพราะสามารถสกัคิว้หรอืเขียนคิว้

ทดแทนได ้แตก่ารเขยีนคิว้อาจยากลำาบากสำาหรบั

สาวๆ ที่เร่งรีบไปทำางานตอนเช้าๆ ทำาให้เสียเวลา 

เพราะต้องบรรจงเขียนค้ิวให้เท่ากัน หรือหากฝน

ตกก็ทำาให้คิ้วขาดหายได้ ส่วนการสักคิ้วอาจไม่

เป็นที่นิยมสำาหรับบางคน เน่ืองจากดูแล้วไม่เป็น

ธรรมชาติ หรอืพอสกัไปนานๆ สทีีส่กัอาจเปลีย่นไป 

หรอือาจเกิดปฏกิิรยิาการแพ้สารท่ีใชส้กัคิว้ก็ได้ ดัง

นั้น ดร. พญ. รัชต์ธร ปัญจประทีป อาจารย์ประจำา

ภาควิชาสาขาตจวทิยา ภาควชิาอายศุาสตร ์คณะ

แพทยศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั จงึไดไ้ขขอ้

ข้องใจเกี่ยวกับการปลูกคิ้วดังนี้

การผ่าตัดปลูกคิ้วถาวร เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง

ของผู้ท่ีประสบปัญหาไม่มีขนคิ้วไม่ว่าจะท้ังหมด

หรอืขาดหายไปเพียงบางส่วน สว่นมากมกัเกิดจาก

อุบัติเหตุ เช่น ไฟไหม้ น้ำาร้อนลวก ทำาให้สูญเสีย

เซลล์รากขนไป ส่วนสาเหตุอื่นที่พบได้ประปราย

ก็เช่น โรคขนร่วงเป็นหย่อม (alopecia areata) 

ผ่าตัดเอาไฝหรือเน้ืองอกท่ีคิ้วออก ขนคิ้วบางแต่

กำาเนดิ รวมไปถึงคนท่ีขนคิว้รว่งหลงัจากทำาเลเซอร์

ลบรอยสัก เป็นต้น 

วิธีการปลูกคิ้ว การปลูกคิ้วเป็นการผ่าตัดย้าย

เซลลร์ากผมจากบรเิวณท้ายทอยมาปลกูตรงบรเิวณ

คิว้ เหตทุีใ่ชเ้ซลลร์ากผมบรเิวณทา้ยทอยก็เน่ืองจาก

เส้นผมบริเวณนี้เป็นส่วนที่ยาวช้า หงอกช้า และมี

ขนาดเล็กคล้ายคลึงกับคิ้วมากที่สุด จึงไม่จำาเป็น

ต้องตกแต่งบ่อยคร้ัง โดยก่อนผ่าตัดผู้ป่วยควรงด

ตดัผมอย่างน้อย 2 สปัดาห์ เพ่ือปล่อยใหผ้มยาวพอ

สมควรในการช่วยปกปิดรอยเย็บบริเวณท้ายทอย 

สว่นขัน้ตอนการผา่ตดัน้ันแพทย์จะทำาการออกแบบ

รปูคิว้ท่ีเหมาะกับรปูหน้าของแตล่ะคนก่อน หลงัจาก

นัน้แพทย์จะฉดียาชาบนหนังศีรษะบรเิวณท้ายทอย 

และตดัหนังศรีษะพรอ้มเซลลร์ากผมขนาดประมาณ 

4-5 ซ.ม. (มีเส้นผมประมาณ 200-300 เส้น) ออก

มาแลว้เย็บปดิแผลบรเิวณดงักลา่วดว้ยไหมละลาย 

หลงัจากหายแผลสว่นใหญ่จะมองเหน็เปน็รอยขดี

สีขาวเล็กบางๆ ซึ่งโดยปกติผมบริเวณข้างเคียงจะ

สามารถบังรอยแผลได้ หลังจากได้หนังศีรษะที่

มีเซลล์รากผมแล้ว แพทย์จะทำาการห่ันแยกออก

เปน็เซลล์รากผมออกเปน็เสน้เดีย่ว แลว้นำามาปลกู

ลงบริเวณคิ้วอย่างบรรจงให้ได้ทิศทางและองศา

ใกล้เคียงกับธรรมชาติมากที่สุด ระยะเวลาที่ใช้ใน

การผ่าตัดปลูกคิ้วถาวรข้ึนอยู่กับจำานวนเซลล์ราก

ผมท่ีปลูกในแต่ละครั้ง โดยท่ัวไปจะใช้ระยะเวลา

ประมาณ 2-3 ชั่วโมง ถ้าปลูกคิ้วจำานวนไม่มาก 

น้อยกว่า 50 เส้น แพทย์อาจเลือกใช้การปลูกโดย

เทคนิค follicular unit extraction (FUE) หรือเจาะ

ผมมาทีละกลุ่ม ไม่ต้องมีแผลผ่าตัดยาว แต่อาจ

ต้องโกนผมด้านหลังออกเล็กน้อย
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การดูแลหลังการปลูกคิ้ว หลังผ่าตัดผู้ป่วย

สามารถกลับบ้านได้ทันที ไม่ต้องนอนพักที่โรง

พยาบาล ภายใน 1 สัปดาห์แรกไม่ควรให้บริเวณ

คิว้โดนน้ำา หลงัจากน้ันสามารถลา้งหนา้ไดต้ามปกต ิ

หรอืใหใ้ชแ้ชมพูเดก็ฟอกเบาๆ เพ่ือชะให้สะเก็ดหลดุ 

หลงั 48 ชั่วโมงสามารถสระผมได้ตามปกติ โดยใช้

แชมพูสระผมชนิดอ่อนหรือสำาหรับเด็ก งดเว้นการ

ทาคิว้หรอืใชเ้ครือ่งสำาอางตกแตง่คิว้ 2 สปัดาห ์ภาย

หลังการปลูกค้ิวอาจเกิดอาการหนังตาบวม หรือ

ช้ำาบริเวณรอบๆได้บ้าง แต่รอยบวมช้ำาจะหายไป

ภายใน 3-5 วัน คิว้ใหมท่ี่ปลกูจะเริม่ข้ึนในสปัดาหท์ี ่

12 เมือ่ค้ิวข้ึนแลว้ควรตกแต่งค้ิวเดือนละประมาณ 

1-2 ครั้ง เพื่อไม่ให้ขนคิ้วยาวเกินไปและเพื่อให้คง

ไว้ซึง่ความสวยงามเปน็ธรรมชาติ ทนีีก็้สวยหลอ่ได้

อย่างมั่นใจแล้วค่ะ

Profile

ดร. พญ. รชัตธ์ร ปญัจประทีป อาจารย์

ประจำาภาควชิาสาขาจิตวิทยา ภาควิชาอายุ

ศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย

• แพทยศาสตร์บัณทิต (เกียรตินิยมอันดับ 

1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• ปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาตจ

วิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย 

• Dermatology, laser and vein specialists 

of the Carolinas, Charlotte, North 

Carolina, U.S.A.

• Fellowship in dermatologic surgery โรง

พยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

• Fellowship in hair restoration surgery 

from DHT clinic (ISHRS) 

• Diplomatic American Board of Hair 

Restoration Surgery
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พัฒนาการทางด้านศิลปะของศิลปินน้อย - เรื่อง/แม่ลิซ่า  รูป/ลูกลิซ่า

แมผู่ม้ลีกูเลก็วยัตัง้แตส่องขวบขึน้ไปคงรูด้วีา่ลกู

ของเรานั้นต่างเป็น “ศิลปินนักวาด” มือฉกาจ เริ่ม

ตั้งแต่การหยิบสี ดินสอ ปากกา หมึก หรืออะไรสัก

อย่างทีบ่งัเอญิอยู่ใกล้มือ หรอืลูกเราบงัเอญิมคีวาม

สามารถในการรื้อค้นเป็นพิเศษจนได้อุปกรณ์ที่ว่า

อยา่งใดอย่างหนึง่มา แลว้ศลิปนิตวันอ้ยก็จะจดัแจง

ละเลงผลงานในมุมเหมาะๆ ของบ้านท่ีใดท่ีหน่ึง 

อาทิ ผนังขาวๆ ตู้เสื้อผ้าใหม่เอี่ยม เตียง โต๊ะ เก้าอี้  

หรือแม้แต่จอโทรทัศน์ สุดแท้แต่เขาจะสามารถ

สร้างผลงาน “ศิลเปรอะ” ให้บรรดาคุณแม่ได้ร้อง

กรี๊ดด้วยความตกตะลึงผสมท่ึงในความสามารถ

ของเจ้าจอมซน คุณแม่บางท่านอาจตกตะลึงถึง

ข้ันต้องฟาดแขนฟาดขาศลิปนินอ้ยไปผวัะสองผวัะ

อย่างลมืตวั ก็แหม...ผนังขาวๆ นัน่ แมเ่พ่ิงจะแปลง

ร่างเปน็ช่างทาสไีปเมือ่ไม่กีว่ัน แลว้นีเ่จา้ศลิปินตวั

น้อยก็มาวาดวอลเปเปอรล์ายประหลาดใหเ้สยีแลว้

พูดถึงเรือ่งศลิปนิน้อยแมล่ซิา่ไปอา่นเจอบทความ

หนึ่งของวิคเตอร์โลเวนเฟลด์  (Victor Lowenfeld) 

นักจิตวิทยาการศึกษา เขาได้ศึกษาค้นคว้างาน

ทางดา้นศลิปะของเดก็ และการคดิสรา้งสรรคจ์าก

งานทางศลิปะ โดยให้เดก็แสดงออกทกุอย่างอย่าง

อิสระ เขาทดลองกับเด็กท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจ

ปานกลาง อายุตั้งแต่ 2 ขวบครึ่งขึ้นไป โดยให้เด็ก

วาดภาพด้วยสีเทียนหรือจะสีอะไรก็ได้ พบว่าเด็ก

มีพัฒนาการในการวาดขีดเขียนเป็น 4 ขั้นด้วยกัน 

ลองมาดกัูนคะ่ เผือ่วา่จะไดเ้ปรยีบเทียบและสงัเกต

ว่าพัฒนาการ “ศิลปินน้อย” ของเรานั้นพัฒนาไป

ตามขั้นตอนนี้หรือไม่

1. ขั้นขีดเข่ีย (Scribbling Stage) สำาหรับเด็ก

อายุระหว่าง 2-4 ปี การขีดเขียนยังเป็นแบบ

สะเปะสะปะ กล่าวคือ การขีดเขียนจะเป็น

เส้นยุ่งเหยิงโดยปราศจากความหมาย ทั้งน้ี

เนือ่งจากการประสานงานของกลา้มเนือ้ยังไม่

ดี ต่อมาก็จะรู้จักการขีดเป็นเส้นยาวๆ  แสดง

ใหเ้หน็ถงึพัฒนาการทางกล้ามเน้ือว่าเดก็คอ่ย 

ๆ ควบคมุกลา้มเน้ือท่ีใชเ้คลือ่นไหวของตนเอง

ให้ดีขึ้น ระยะนี้เด็กจะเริ่มรู้สึกสนุกและสนใจ

เป็นครั้งแรก ต่อมาเด็กก็จะสามารถขีดลาก

เปน็วงกลมได ้ พัฒนาการน้ีย่อมข้ึนอยู่กับเดก็

แต่ละคน ไม่ตายตัวเสมอไป

2. ขั้นเริ่มขีดเขียน  (Pre-Schematic Stage) 

สำาหรับเด็กวัย 4-7 ปีนั้น ข้ันตอนน้ีเป็นระยะ

เริ่มต้นการขีดเขียนภาพอย่างมีความหมาย 

การขีดเขียนจะปรากฏเป็นรูปร่างขึ้นสัมพันธ์

กับความจรงิของโลกภายนอกมากขึน้ มคีวาม

หมายกับเดก็มากขึน้ ซึง่จะสงัเกตไดจ้าก คนที่

วาดอาจเป็น พ่อ แม่ พี่ น้อง ตุ๊กตาที่รัก ชอบ

ใช้สีที่สะดุดตา ไม่คำานึงถึงความเป็นจริงตาม

ธรรมชาติ แล้วแต่สีไหนจะประทับใจ ช่องไฟ 

(Space) ภายในภาพยังไม่เป็นระเบียบ สิ่ง

ที่เขียนมักกระจัดกระจายไม่สัมพันธ์กัน การ

ออกแบบ (Design) ไม่ค่อยมีหรือไม่มีเลย 

แล้วแต่จะนึกหรือคิดว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้

3. ขั้นขีดเขียน (Schematic Stage) สำาหรับเด็ก

อายุ 7-9 ปี ขั้นตอนนี้เป็นขั้นที่เด็กสามารถขีด

เขียนให้คล้ายของจริงและความเป็นจริง จะ

พิจารณาได้ตามลำาดับดังน้ี รูปที่ออกมาจะ

แสดงพอเปน็สญัลกัษณ ์ถา้วาดรปูคนเราอาจ

ลูกรัก
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ลูกรัก

ไมรู่ว่้าเปน็รปูคนและภาพทีอ่อกมาเปน็รปูทรง

เรขาคณิต เช่น สว่นใดทีเ่ด็กเหน็วา่สำาคัญหรอื

น่าสนใจก็จะวาดส่วนนั้นใหญ่เป็นพิเศษ ส่วน

ไหนที่ไม่สำาคัญอาจตัดทิ้งไปเลย ดังนั้นเราจะ

เหน็เดก็วยันีว้าดภาพสว่นตา่ง ๆ  ขาดหายไป เชน่ 

ลำาตัว ขา เท้า ฯลฯ ซึง่ไมใ่ชเ่รือ่งประหลาดอะไร

เลย บางทอีาจะเปน็เดก็หัวโต ตาโต แขนโต ฯลฯ 

แลว้แตเ่ดก็จะให้ความสำาคญัอะไร และบางที

ในรปูหนึง่อาจจะย้ำาหลาย ๆ  อย่างในภาพ สว่น

เรือ่งการใชส้ ีสว่นมากจะใชส้ตีรงกับความเปน็

จริงแตม่กัใชส้เีดยีวตลอด เชน่ พระอาทิตย์ตอ้ง

สแีดง ทอ้งฟ้าตอ้งสฟ้ีา ประสบการณข์องเด็กจะ

ทำาใหใ้ชส้ไีดถู้กตอ้ง และตรงกับความเปน็จรงิ

ขึ้น ถ้าใบไม้สดต้องสีเขียว ถ้าใบไม้แห้งต้องสี

น้ำาตาล เปน็ตน้ ชอ่งวา่ง (Space) มกีารใชเ้สน้

ฐาน (Based line) แล้วเขียนทุกอย่างสัมพันธ์

กันบนเส้นฐาน เช่น วาดรูป คน สุนัข ต้นไม้ 

บ้าน อยู่บนเส้นเดียวกัน___________ภาพท่ี

ออกมาจะเป็นลำาดับเหตุการณ์ ส่วนสูง ขนาด 

อาจยังไม่มีความสัมพันธ์กัน เช่น ดวงอาทิตย์

อยู่บนขอบของกระดาษ รปูคนก็อาจสงูถึงใกล้

ขอบกระดาษ เป็นต้น งานที่ออกแบบอาจไม่

ค่อยดีและมกัจะเขยีนตามลกัษณะท่ีตนพอใจ

4. ขัน้วาดภาพของจรงิ (The Drawing Realism) 

เป็นขัน้สำาหรบัเด็กอายุ 9-11 ปซีึง่เร่ิมตน้การขีด

เขียนอย่างของจริง เนื่องจากระยะนี้ตามหลัก

จติวิทยาพัฒนาการ เดก็จะเริม่รวมกลุม่กนั โดย

แยกชาย หญิง เด็กผูช้ายชอบผาดโผน เดนิทาง

ไกล เดก็ผูห้ญิงสนใจเครือ่งแตง่ตวัเพ่ือแตง่ตวั

และงานร่ืนเริง ดังนัน้การขดีเขยีนจะแสดงออก

ในทำานองต่อไปนี้  คือ

• คน จะจำาแนกเพศด้วยเครื่องแต่งตัว แต่ภาพ

จะกระด้าง ๆ  

• ส ีใช้ตามความเปน็จริง แตอ่าจเพิม่ความรูส้กึ 

เช่น บ้านคนจนอาจใช้สีมัว ๆ  บ้านคนรวยใช้สี

สด ๆ มีชีวิตชีวา 

• ช่องว่าง ทุกอย่างในช่องว่างเหลื่อมล้ำากันได้ 

เช่น ต้นไม้บังฟ้าได้ วาดฟ้าคลุมไปถึงดินเส้น

ระดับ (Based Line) ค่อยหาย ๆ  ไป รูปผู้หญิง

มักเน้นลวดลาย เครื่องแต่งกายมีดอกดวง รูป

ผู้ชายก็ต้องเป็นรูปคาวบอย  

• การจัดวตัถใุห้สมัพนัธ์กัน เปน็เรือ่งสำาคัญมาก

ในระยะน้ี เพราะเปน็ระยะแรกของพัฒนาการ

ทางการรับรู้ทางสายตาซึ่งจะนำาไปสู่การวาด

ภาพสามมิติได้อีกต่อหนึ่ง 

• การออกแบบ ประสบการณ์ของเด็กจะทำาให้

การออกแบบดีขึ้น เป็นธรรมชาติขึ้น และรู้จัก

การวางหน้าที่ของวัตถุต่าง ๆ

  

ศลิปะนอกจากจะไดคุ้ณคา่ในแงข่องสนุทรยีภาพ 

จนิตนาการและความคดิสรา้งสรรคแ์ลว้ ยงัใหค้ณุคา่

ต่อ ทักษะด้านอื่นๆ ของลูกด้วย ดังนั้นนอกเหนือ

จากการท่ีคณุพ่อคณุแมจ่ะเปดิโอกาสให้ลกูนอ้ยได้

สรา้งสรรคง์านศลิปะแลว้ก็อย่าลมืสนบัสนุนใหล้กู

ไดเ้รยีนรูศ้ลิปะควบคูไ่ปกบัการเรยีนรูส้ิง่อืน่ๆ นะคะ 

 

ข้อมูลอ้างอิง

www.scbchallenge.com/webboard/topic/35
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มาทอที่รองแก้วจากไหมพรมกัน -ภัทธิรา หาญสกุล

DIY

วันนี้เรามาทำาที่รองแก้วน้ำาจากไหมพรมแบบ

งา่ยๆ ดว้ยการทอมอืกันนะคะ ส่ิงท่ีเราตอ้งเตรยีม คอื

  

• ไหมพรมหลากสี 

• เข็มเย็บผ้าขนาดใหญ่ที่ร้อยไหมพรมได้

• กรรไกร

ขัน้ตอนแรก  ใชก้รรไกรตดัแบบกระดาษลกูฟูกทีเ่ตรยีมไวเ้ขา้ไปประมาณ  

1 เซนตเิมตร แลว้ใชไ้หมพรมสอดพาดผา่นรอยทีต่ดัไว ้เพือ่สำาหรบัเปน็การ

ล็อคไหมพรม  สุดท่ีขอบตรงข้ามแล้วใช้กรรไกรตัดขอบกระดาษเข้าไป 1 

เซนติเมตร  ใช้เทปใสติดปลายไหมพรมไว้ด้านหลังเพื่อกันไหมหลุด  แล้ว

วนเสน้ดา้ยพาดไปรอบๆ วงกลม ลกัษณะเหมอืนการตดัแบ่งขนมเคก็ให้ได ้

32 ชิ้น อันนี้เราเรียกว่า เส้นไหมยืน

ขั้นตอนท่ีสอง ใช้ไหมพรมสอดตามแนวขวางของเส้นไหมยืน ขึ้น 1 

ลง 1 แล้ววนไปเรื่อยๆ โดยเหลือชายไหมพรมไว้ยาวสัก 3 เซนติเมตร พอ

ครบวงจะมเีส้นไหมยนืเหลอือยู ่2 เสน้  ใหน้บัรวมไหมยนื 2 เสน้นัน้เปน็เสน้

เดียวกัน เพื่อให้เราสามารถทอวนขึ้น 1 ลง 1 ไปได้  ใช้เข็มดันไหมพรมให้

ชิดเข้าไปตรงใจกลาง  ในระหว่างการทอวนนั้น ไม่ต้องดึงเส้นไหมพรมให้

ตึงมาก เพราะจะทำาให้ที่รองแก้วห่อตัว

ขั้นตอนที่สาม เมื่อทอจนไหมพรมสีแรกหมดก็ปล่อยชายที่เหลือเอา

ไว้ เมื่อจะเริ่มสีใหม่ให้เริ่มสอดถอยหลังไป 3-4 เส้น แล้วทอขึ้น 1 ลง 1 ทำา 

แบบเดิมวนไปเรื่อยๆ ใชเ้ข็มดนัเส้นไหมพรมเขา้ชดิตรงกลางใหแ้น่น จนได้

ขนาดของที่รองแก้วที่เราต้องการ แล้วเก็บปลายไหมพรมโดยใช้เข็มสอด

ย้อนเข้าหาใจกลาง

ขัน้ตอนท่ีสี ่ใชก้รรไกรตัดเสน้ยืนทีข่งึเอาไว้ใหห้ลดุออกจากแบบกระดาษ 

โดยให้เริ่มตัดจากเส้นยืนคู่ 2 เส้นท่ีเรานับรวมเป็นเส้นเดียวก่อน  โดยให้

ตัดเส้นที่สองและเส้นถัดไปแล้วจับผูกปมให้ชิดไหมพรมที่เราทอไว้  (ต้อง

ผูกเส้นยืนคู่น้ันแยกจากกันเพ่ือกันหลุด) จากนั้นก็จัดเส้นถัดไปทีละคู่ผูก

ปมเช่นกัน จนวนรอบกลับมาหาเส้นยืนคู่เส้นที่ 1 ที่เราเว้นไว้ ก็เป็นอันเสร็จ

 

และแล้วเราก็ได้ที่รองแก้ว DIY แบบสวยๆ ทำาง่ายๆ  ไว้ใช้ที่บ้านแล้ว

นะคะ  ลวดลายก็ขึ้นอยู่กับสีของเส้นไหมที่เราเลือกมาใช้ ที่สำาคัญ ระหว่าง

ทอวนไปอย่าดงึไหมพรมตงึเกินไป และตอ้งใชเ้ขม็ดนัไหมพรมท่ีทอแลว้ให้

ชิดแกนกลางเพื่อให้ชิ้นงานแน่นๆ ค่ะ

• กระดาษลกูฟูกตดัเปน็วงกลมเสน้ผา่ศนูย์กลาง

ประมาณ 26 เซนติเมตร (ตัดจากลังกระดาษ

ใส่ของค่ะ)

เมื่ออุปกรณ์พร้อมแล้ว เรามาเริ่มลงมือทำากัน

เลยนะคะ

Dmag19.indd   44 30.08.14   17:46



Dmag : 45Vol 17 / 03.2014

ขนมถังแตก -ป้าวัลย์

ห้องครัว

หลายคนเคยได้ลิ้มชิมรสเจ้าขนมถังแตกกันมาบ้างแล้ว บางคนที่ไม่รู้

จักก็ไม่ต้องแปลกใจนะคะว่าชื่อมันแปลกจัง ความหมายของคำาว่าถังแตกก็

คือ เวลาไม่มีเงินคนเขาก็จะพูดว่าถังแตก ส่วนเจ้าขนมเนี่ยะรูปร่างมันคล้าย

ขนมแพนเคกของฝรัง่นีล่ะคะ สมยัก่อนชาวจนีทำาขาย เขาจะหาบเตาทีม่พิีมพ์

เหมอืนกระทะทรงกลมขอบสงูดัง่ในรปูนัน่ละคะ ทำาขายในราคาถูกเพราะมนั

ตน้ทนุต่ำาเพยีงแคแ่ปง้ทอดใสใ่สม้ะพรา้ว คนทีเ่บีย้นอ้ยหอยนอ้ยกจ็ะชอบซือ้

รบัประทานเพราะประหยัดและทานไดอ้ิม่ท้อง เขาจงึตัง้ชือ่มนัวา่ขนมถังแตก

เพราะจะกินกันเวลาไม่มีเงินหรือถังแตกนั่นละค่ะ

ทราบมาว่าตอนนี้เปลี่ยนชื่อมาเป็นขนม”ถังทอง”แล้ว คิดว่า คงจะทำาให้

คนขายรวย ก็เลยต้ังช่ือใหม่ให้ไพเราะว่า“ถังทอง” แทนท่ีจะเป็น “ถังแตก”

วิธีทำา (ทีละขั้นตอน)

ขั้นตอนที่ 1 ผสมแป้งสาลี, แป้งข้าวเจ้า, น้ำาตาลทราย (ส่วนที่ 1 : 800 

กรัม) และเกลือป่นเล็กน้อย จากนั้นใส่กะทิและน้ำา คนให้เข้ากัน

ขั้นตอนที่ 2 ผสมยีสต์กับน้ำาตาลทราย (ส่วนที่ 2 : 2 ช้อนชา)ในน้ำาอุ่น

เล็กน้อย คนให้เข้ากันดี จากนั้นจึงปิดฝาภาชนะที่ใช้ผสม นำาไปตากแดด

ประมาณ 8-10 นาที จึงนำาไปผสมกับส่วนผสมแป้งในขั้นตอนที่หนึ่ง คนส่วน

ผสมทั้งหมดให้เข้ากันดี ทิ้งไว้ประมาณ 3 ชั่วโมง พอเริ่มมีกลิ่นเหม็นเปรี้ยว

และมีฟองเป็นอันใช้ได้

ขั้นตอนที่ 3  ทาน้ำามันที่กระทะ ตั้งไฟจนร้อนจัดแล้วลดไฟลง ตักแป้ง 

(ประมาณ 1/2 ถ้วยตวง) ใส่กระทะเหล็ก พอแป้งเริ่มสุก จึงโรยน้ำาตาลทราย 

(ตามความหวานท่ีชอบ), งา และมะพรา้วขูด แซะพับครึง่แลว้ตักขึน้ใสจ่านเสรฟิ

ส่วนผสมของแป้ง

• แป้งสาลี 500 กรัม

• แป้งข้าวเจ้า 1500 กรัม

• กะทิ 3 ถ้วยตวง

• น้ำา 6 ถ้วยตวง

• ยีสต์ 2 ช้อนชา

• น้ำาตาลทราย 800 กรัม (1)

• น้ำาตาลทราย 2 ช้อนชา (2)

• เกลือป่น

ส่วนผสมไส้ขนม

• งาดำาคั่วพอสุก 3 ช้อนโต๊ะ

• มะพร้าวแก่ขูดเป็นเส้นๆ 2 1/2 

ถ้วยตวง(มะพร้าวขูดหาซื้อได้

ตามร้านขายของเอเชียท่ัวไปอยู่

ในตู้แช่แข็งนะคะเอามาตั้งท้ิง

ไว้สักครู่ก็ใช้ได้หรือไม่ก็เอาไป

นึ่งสักแป๊ปเดียวจะเก็บไว้ได้ไม่

บูดง่ายค่ะ)

• น้ำาตาลทราย
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รำาลึกถึง ครูองุ่น มาลิก “ยายหุ่น” ของพวกเรา 
- คัดย่อจากบทความของ สินธุ์สวัสดิ์ ยอดบางเตย

ครูองุ่น มาลิกเป็นบุตรคนที่สองของพระ

รุกขชาติบริรักษ์ กับ นางบู่ สุวรรณมาลิก พระ

รุกขชาติบริรักษ์เป็นช่างหลวงในพระบาทสมเด็จ

พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์รัชกาล

ที่ 6 แห่งราชวงศ์จักรี เป็นช่างหลวงผู้หนึ่งที่มีหน้า

ทีส่รา้งดสุติธานตีามพระราชประสงคข์องพระองค์

ทา่น ตอ่มาในตน้รชัสมยัรชักาลที ่7 สยามประเทศ

ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจตกต่ำาทั่วโลกอันสืบ

เนื่องมาจากสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง ท่านจึงถูกดุล

ออกจากราชการ

ครูองุ่นฯ เกิดวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2460 เรียน

จบมธัยมปลายทีโ่รงเรยีนสตรโีชตเิวชเมือ่ พ.ศ. 2477 

และเขา้ศกึษาตอ่ทีค่ณะอกัษรศาสตร ์จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั สำาเรจ็การศกึษาในป ีพ.ศ. 2480 หลงั

จากนัน้ ก็เขา้อบรมหลกัสตูรวิชาสงัคมศาสตรส์ำาหรบั

อาชีพครูโรงเรียนสาธิตจุฬา (เตรียมอุดม) อบรม

หลักสูตรภาษาอังกฤษสำาหรับอาชีพครูท่ี A.U.A. 

และเข้ารับการอบรมหลักสูตรสาขาบรรณารักษ์

ภาคฤดูร้อน ช่วงปี พ.ศ. 2500 ถึง 2502 เข้าอบรม

ภาคฤดูร้อนและเป็นนักศึกษาภาคค่ำาท่ีวิทยาลัย

วิชาการศึกษา พ.ศ.2503 เข้าเรียนคณะครุศาสตร์ 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั สำาเรจ็เปน็บณัฑิตรุน่แรก 

พ.ศ. 2505 เดนิทางไปศกึษาทีม่หาวิทยาลยัฮาวาย 

ประเทศสหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2508 สำาเรจ็การศกึษา

ปรญิญาโท ดา้นจติวิทยาทีเ่ออรบ์านา มหาวิทยาลยั

อิลลินอยส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา เธอได้ประกอบ

อาชีพตามที่เธอเลือกเองอย่างหลากหลาย ทำาให้

ได้รู้จักผู้คนต่างเพศต่างวัยจำานวนมาก เธอเคย

เปน็ครสูอนภาษาองักฤษทีโ่รงเรยีนเขมะสริอินุสรณ์ 

เลขานุการที่โรงงานยาสูบ ครูสอนภาษาอังกฤษที่

โรงเรยีนสกิุจวิทยา ครสูอนภาษาองักฤษทีโ่รงเรยีน

วัดธาตุทอง ผู้ช่วยฝ่ายศึกษาวิจัยแผนวิจัยการ

ศึกษาที่คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

อาจารย์สอนภาษาอังกฤษท่ีมหาวิทยาลยัศลิปากร 

อาจารย์ประจำาภาควิชาจติวิทยาทีค่ณะมนุษยศาสตร ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำาหรบังานท่ีเก่ียวกบัหนงัสอืน้ัน ครอูงุน่ฯ เคย

เปน็ผูส้ือ่ขา่วและนกัเขียนหนังสอืพิมพ์สยามนกิร รอง

บรรณาธิการนิตยสารรายสัปดาห์ดรุณสาร รับผิด

ชอบคอลมัน์สโมสรปรยีาในนิตยสารสตรสีาร ตัง้แต่

ปี พ.ศ. 2500 เป็นต้นมา ปรากฏข้อเขียนของเธอ

ในท่ีตา่งๆ รวมทัง้ผลงานแปลนทิานสำาหรบัเยาวชน

และบทความจิตวิทยาครอบครัว 

ในช่วงครูองุ่นฯ เป็นอาจารย์สอนที่คณะ

มนษุยศาสตร ์มหาวิทยาลยัเชยีงใหม ่ครอูงุน่ฯ เริม่

สนใจการทำาหุน่เชดิมอืจากเศษผ้า ลูกศิษย์หลายคน

มายืมไปจัดกิจกรรมให้เด็กผู้ด้อยโอกาส  ครั้นเมื่อ

ไม่ได้สอนที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้ว ครูองุ่นได้

กลับมาอยู่ท่ีบา้นซอยทองหลอ่ เธอไดท้ำาหุ่นเชดิมอื

มากขึน้พรอ้มกับทำากจิกรรมทางสงัคมอืน่ เชน่ รว่ม

กับนายแพทย์อภเิชษฎ ์นาคเลขา (หมอเมอืงพรา้ว) 

ก่อตัง้คลนิิกเวชประชาทีบ่า้นเธอ ใหค้วามรูเ้บือ้งตน้

ครูองุ่น มาลิก

ผู้สร้างสรรค์ “หุ่นผ้าขี้ริ้ว” 

บทความพิเศษ
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บทความพิเศษ

ในเรือ่งการดแูลสขุภาพตัวเองใหกั้บประชาชนโดย

ไม่คิดค่า ใช้จ่าย ฯลฯ

ในปี 2524 ครูองุ่นฯ ได้ก่อตั้งมูลนิธิไชยวนา

เพ่ือชว่ยเหลอืเดก็และเยาวชนผูด้อ้ยโอกาสและสง่

เสรมิงานศลิปวัฒนธรรม โดยใชบ้า้นเปน็สำานกังาน 

กิตตศิพัทก์ารสรา้งสรรคห์ุน่เชดิมอืของครอูงุน่ มาลกิ 

แพรก่ระจายไปในหมู่นกัพัฒนาสงัคม คร ูอาจารย์ 

และผูส้นใจทัว่ไปในลกัษณะบอกปากตอ่ปาก จงึมี

ผู้แวะเวียนมาหาครูองุ่นฯ เพ่ือขอหุ่นเชิดมือไปให้

เด็กและเยาวชนในชนบทอยู่เสมอ

ในช่วงปิดภาคเรียนครู อาจารย์จะพานักเรียน 

นักศึกษา มาเรียนการทำาหุ่นเชิดมือจากเธอ และ

ฝกึเชดิฝกึแสดงดว้ย เธอเรยีกหุน่เชิดมอืทีเ่ธอสรา้ง

ขึ้นมาว่า “หุ่นผ้าขี้ริ้ว” แต่ในความเป็นจริงเธอใช้

ผ้าสวยงามหลายชนิด หุ่นแต่ละตัวจึงมีรูปลักษณ์

งดงามแตกตา่งกนัออกไป ชาวบ้านที่ทราบข่าวได้

ขนผา้มามอบให้อยู่เปน็ประจำา ในไมช่า้ผา้กองใหญ่

เหล่าน้ันก็ถูกแปรสภาพกลายเป็นหุ่นเชิดมือแสน

สวยงามนับหลายร้อยตัว

บทความเรื่อง สร้างกองทัพหุ่นให้กับเด็กไทย

คือความใฝ่ฝันของนาง ในหนังสือพิมพ์มติชนราย

วัน ฉบบัวันอาทติย์ที ่3 พฤศจกิายน 2524 โดย วีระ

ศักดิ์ ยอดระบำา สะท้อนภาพของครูองุ่น มาลิก ไว้

ว่า .....องุน่ มาลกิ อดตีผูช้ว่ยศาสตราจารยแ์ห่ง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เท้าของนางยังรองรับ

เรือนร่างชราอันแข็งแกร่ง มุ่งมั่น เดินทางต่อ

ไปเหมือนไมรู่จั้กเหน็ดเหน่ือย สรา้งกองทัพหุน่

ใหกั้บเดก็ไทยในชนบท คอืความใฝฝ่นัท่ียงัหลง

เหลอือยู ่ต้องการให้ละครหุ่นจดุพลงัสรา้งสรรค์

ของเด็กขึ้นมา เป็นสัญลักษณ์แห่งความดีงาม 

เป็นสิ่งท่ีเด็กยากจนในชนบทสามารถจะมีได้ 

สามารถจะทําขึ้นมาเล่นเองได้ นิทานหุ่นจะ

ส่งเสริมให้เด็กช่วยตัวเอง แก้ปัญหาด้วยตัว

เอง ไม่ใช่รอความช่วยเหลือจากเทวดาหรือผู้

วเิศษ แลว้เดก็จะไมอ่ยูโ่ดดเด่ียว เขาจะมีเพือ่น 

เขาจะมีทมีงาน ในท่ีสดุเขาจะทาํหุ่นเอง สรา้ง

เรือ่งเองและเลน่หุ่นเอง จดุมุ่งหมายของละคร

หุ่นนั้นเพื่อมีธรรมเป็นเครื่องค้ําจุน....

เมื่อครูองุ่นฯ ทราบข่าวการถึงแก่อนิจกรรม

ของท่านอาจารย์ปรีดี พนมยงค์ ที่บ้านพักชาน

กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 

2526 เธอได้ปรารภกับลูกศิษย์ และตัดสินใจยก

ที่ดินหนึ่งแปลงเน้ือท่ีจำานวน ๓๗๑ ตารางวา ใน

ซอยทองหล่อติดกับบ้านพักของเธอให้มูลนิธิปรีดี 

พนมยงค์ จัดสร้างเป็นสถาบันปรีดี พนมยงค์ เพื่อ

ดำาเนินกิจกรรมเผยแพร่แนวความคิดอุดมการณ์

สนัติธรรมและประชาธิปไตยสมบรูณ์ของ ปรดี ีพนม

ยงค์ อีกทั้ง เป็นศูนย์ศิลปวัฒนธรรมอเนกประสงค์ 

อำานวยประโยชน์ให้กับสังคม

ครูองุ่นฯ ได้ล้มเจ็บและถึงแก่กรรม เมื่อวันท่ี 

21 มิถุนายน 2531 อายุ 73 ปี สถาบัน ปรีดี พนม

ยงค ์ไดก่้อสรา้งเสรจ็และเปดิดำาเนนิการอย่างเปน็

ทางการเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2538 ได้ดำาเนิน

กิจกรรมตามเจตนารมณ์ของครูองุ่น มาลิก จนถึง

ทกุวันน้ี เชน่เดยีวกบัมลูนธิิไชยวนา ทีเ่ธอเปน็ผูก่้อตัง้

ในปี 2544 มูลนิธิไชยวนา ได้รับความร่วมมือ

จากคนหนุ่มสาวรว่มสมยัของ “พระจนัทรเ์สีย้วการ

ละคร” ซึ่งได้ตั้งปณิธานจักสืบทอดงานสร้างสรรค์

ละครหุ่นมือเพ่ืออนุรักษ์ “หุ่นผ้าขี้ริ้ว” ของครูองุ่น  

มาลิก และสร้างงานละครหุ่น รวมทั้งกิจกรรมสื่อ

สร้างสรรค์สำาหรับเด็ก และเยาวชนอย่างต่อเน่ือง 

พร้อมกับส่งเสริมพัฒนาอนุชนและเยาวชนให้เกิด

ความสร้างสรรค์ทางด้านศิลปวัฒนธรรมและการ

ศึกษา  โดยใช้ชื่ออย่างเป็นทางการว่า “โครงการ

สื่อศิลปวัฒนธรรมละครหุ่นครูองุ่น  มาลิก (คณะ

ละครยายหุ่น)” คณะละครยายหุ่น ได้เปิดตัวเป็น

ครั้งแรก เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2544 ณ สถาบัน

ปรีดี  พนมยงค์ ในงาน “มหกรรมการแสดงแสน

หรรษา ตอน ยุทธการขยับหุ่น” หลังจากนั้น ได้

ตระเวนจัดการแสดง เปิดการอบรมการผลิตหุ่น

มือ  และไปร่วมจัดกิจกรรมกับองค์กรอื่นๆ อย่าง

ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน 

แหล่งที่มาของข้อมูลและรูปภาพ 

• www.facebook.com/pridibanomyong.

inst  www.jayavana.org/
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เป็นความท้าทายไม่น้อย ฉันจึงอยากจะแบ่งปัน

ความสนุกสนาน และประโยชน์ของการเต้น ให้

กับเพื่อนๆ บ้าง เผื่อมีใครสนใจ อยากจะไปเรียน

ไลน์แดนซ์อย่างฉันบ้าง.....

ว่ากันว่า...ไลน์แดนซ์...( Line dance) เป็นที่

รู้จักกันจริงๆ ในปี ค.ศ. 1952  จากรายการทีวีของ

อเมริกา ที่ชื่อว่า ” American Bandstand”  ต่อมา

ในป ีค.ศ. 1978 หนงัเรือ่ง “Saturday Night Fever” 

การเต้นไลน์แดนซ์ก็เป็นที่ฮือฮามากขึ้น และย่ิง

เป็นที่นิยมมากขึ้นเมื่อ Jonh Travotra แสดงใน

หนังเรื่อง “Urban Cowboy” คราวนี้มาพร้อมกับ

การแตง่กาย ดนตร ีและการเตน้แนวตะวันตกดว้ย

ไลนแ์ดนซ ์เปน็ทีน่ยิมและรูจ้กัอย่างแพรห่ลาย

มากที่สุด ในปี ค.ศ. 1992 จากความฮิตของเพลง 

“Achy Breaky Heart” ของ Billy Ray Cyrus และ

ทำาให้การเต้นไลน์แดนซ์ดังเป็นพลุเลยทีเดียว 

ในป ีค.ศ. 2001 ไลน์แดนซ ์ก็ถูกจดัให้มฐีานะเปน็

กีฬาชนิดหนึง่อย่างเปน็ทางการ  ไลน์แดนซ ์เป็นการ

เตน้คนเดยีว โดยแตล่ะคนเต้นอยู่ในแถวต่อๆกนัไป 

อาจมีเพียงแถวเดียวหรือมากกว่า  เป็นการเต้นที่

ทกุคนเตน้ในท่าเดยีวกัน การเตน้มตีัง้แตร่ะดบังา่ย 

ไปจนถึงยาก แตไ่มม่คีำาว่า “เบือ่” ขอ้ดขีอง การเตน้

ไลน์แดนซ์คือ จะเต้นกี่คนก็ได้  สามารถเต้นและ

สนุกได้ตลอดเวลา และไม่ต้องกลัวว่าคู่เต้น จะมา

เหยียบเท้า และเปน็การเตน้เพ่ือการออกกำาลงักาย

ประจำาวันได ้เชน่เดยีวกับการเต้นแอโรบกิ แตช่ว่ย

ให้การเต้นมีสเต็ปมากขึ้นด้วย 

ตามที่ฉันได้โฆษณาตั้งแต่แรก ว่าเป็นการ

ออกกำาลังกายที่ดี คราวนี้มาดูกันว่า การเต้นไลน์

แดนซ์ นั้นเป็นประโยชน์กับร่างกายและจิตใจ

อย่างไรบ้างนะคะ

มาเต้น... ไลน์แดนซ์...กันเถอะ - กุหลาบ ไทรโพธิ์ภู่

กีฬา

มาออกกำาลังกายแนวใหมด่ว้ยจงัหวะดนตรี  โดยไมต่อ้งมคู่ีเตน้กส็นกุสนานได ้การเตน้รำานอกจากเปน็กจิกรรมยามว่างทีม่ปีระโยชน์
มากแล้ว ยังเป็นกิจกรรมที่ทำาให้หลาย ๆ คนมีความสุข สนุกสนานอีกด้วย โดยเฉพาะฉัน ณ ตอนนี้....

ตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคมท่ีผ่านมา ฉันได้ไปเข้า

คอรส์เรยีนเตน้ ไลน์แดนซม์า ฉนัอยากเรยีนเตน้รำา

มานานมากแลว้ เตน้อะไรกไ็ด ้ขอให้ไดเ้ตน้ เตน้ เตน้ 

....แต่ลงุข้างๆ ไม่คอ่ยเห็นด้วย คงเหน็ว่าฉันนะ่แก่

เกินแกงแล้วมัง และฉันก็ไม่เคยเจอโปรแกรมการ

เรียนที่เหมาะสมด้วย จึงไม่สบโอกาสสักที ...และ

แลว้ความฝัน บวกกับความมุง่มัน่ของฉันก็เปน็จรงิ 

เมือ่ฉนัเหน็ประกาศรบัสมคัรเรยีน “ไลนแ์ดนซ”์ ใน

หน้าหนังสือพิมพ์...จริงๆ ไม่รู้จักหรอกว่าเป็นการ

เต้นแบบไหน ก็ถามลุงนั่นแหละ แล้วก็เข้าไปดูข้อ

มลูทีเ่วปไซด ์จากน้ันก็ไปสอบถามรายละเอยีดและ

ย่ืนความจำานงขอสมคัร วนัแรกเขาใหไ้ปลองดกู่อน

ได ้แต่ก็ต้องเสยีตังค์นะ (นึกว่าจะให้ไปลองฟร)ี ฮา่

ฮา่...คราวน้ีลงุไมว่่าอะไร พอไปลองเตน้แลว้ก็สนุก

ดงัคาด จงึสมคัรเรยีน โดยเรยีนแค่อาทติยล์ะ 1 วนั 

ครั้งละ 1 ชั่วโมง 45 นาที เป็นคอร์ส 3 เดือน ฉัน

มีเพื่อนร่วมชั้นรวมสิบสองคน อายุเฉลี่ยประมาณ

ห้าสิบได้ ...มีฉันหัวดำาอยู่คนเดียว..ทำาซ่าส์..ไป

เรียนกับเขาด้วย

ฉนัเรยีนไดเ้ดอืนหน่ึงแลว้จงึรูว่้าไมใ่ชเ่รือ่งงา่ยๆ 

เลย ต้องจำาท่าทางให้ได้ เต้นถูกบ้าง ผิดบ้าง กลับ

บ้านมาก็ซ้อมต่ออีก ด้วยเกรงว่าเวลาไปเรียน เต้น

ไม่ถูกท่า จะอายเขาแย่ แต่ฉันสนุกและมีความ

สุขกับการเต้น และการจดจำาท่าทางให้ได้ ซึ่งก็
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ประโยชน์ของ „การเต้น“

อารมณ์ดี

จากการศึกษาพบว่า การได้ฝึกฝีเท้ากับท่า

เตน้รำาจะชว่ยให้มคีวามเชือ่มัน่มากขึน้และมคีวาม

พึงพอใจ เพราะมกีารหล่ังฮอร์โมนแห่งความสขุ เสน้

ประสาทได้ผ่อนคลายและเสียงดนตรีก็สกัดกั้นไม่

ให้ฮอร์โมนแห่งความเครียดเข้ามาใกล้

สมอง

ขอนำาผลการศกึษาและวิจยั มาอา้งเพ่ือความนา่

เชือ่ถือคะ่ ...ยกตวัอย่าง กรณีศึกษาของ ศาสตราจารย์

โจ เวิร์กฮีส (Joe Verghese) ศาสตราจารย์ ด้าน

ประสาทวิทยา วิทยาลัยแพทยศาสตร์ อัลเบิร์ต 

ไอนส์ไตน ์(Albert Einstein College of Medicine) 

นิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา พบว่าการเต้นเป็นการ

กระตุน้ให้สมองตืน่ตัวและทำางานได้สมบูรณ์ตลอด

เวลา การเรยีนรูส้ิง่ใหม ่ๆ  เชน่ ท่าเตน้รำาจะชว่ยเพ่ิม

ความสามารถในการปรับตัวและรับสถานการณ์

กะทันหันได้ สมองเป็นตัวเร่งและในขณะเดียวกัน

ก็พัฒนาและเชือ่มโยงเสน้ประสาท นอกจากน้ี การ

ได้เคลือ่นไหวรา่งกายก็จะช่วยใหเ้ลือดไหลเวยีนดี

ทีส่มองจงึไมน่า่แปลกใจทีกี่ฬาชว่ยใหอ้อ่นเยาวไ์ด้

สมาธิดี 

บางคนอาจคิดว่า สมาธิเป็นเรื่องของศาสนา

เท่าน้ัน และต้องสร้างด้วยการ น่ังเฉยๆ หลับตา 

และกำาหนดลมหายใจเขา้ออก แตจ่รงิๆแลว้ สมาธิ

คือการจดจอ่กับสิง่ใดสิง่หน่ึง เมือ่เรามใีจจดจอ่อยู่

กับทา่เตน้อย่างตอ่เน่ือง ก็ถือว่าเปน็การสร้างสมาธิ

แล้วค่ะ แล้วต้องใช้สมาธิสูงซะด้วย ไม่งั้นจำาท่าไม่

ได้นะค่ะ ตอนฉันเต้น ต้องเตือนตัวเองตลอดเวลา

ว่าจำาให้ได้นะ จำาไว้นะ เต้นแบบนี้ แบบนี้... 

หัวใจ

การเตน้รำาชว่ยใหห้ลอดเลอืดและหวัใจแขง็แรง

และจากการศึกษาของนักวิชาการชาวอิตาเลียน

พบว่า การเต้นรำาดีกว่าการข่ีจักรยาน เพราะการ

หายใจลกึ ๆ  จะชว่ยให้ออกซเิจนเขา้ไปในเลอืดมาก

ขึ้นและการเต้นของหัวใจระดับกลาง (120-150) 

ขณะเต้นรำาดีสำาหรับอวัยวะที่สำาคัญที่สุดของเรา

กล้ามเนื้อ

คุณรู้สึกตึงต้นคอและไหล่มั้ย การเต้นรำาจะ

ชว่ยให้บรเิวณหลงัแข็งแรงและชว่ยใหห้ลงัเหยียด

และผ่อนคลาย 

กระเพาะปัสสาวะ

การอยู่ในท่าตรงเป็นการบริหารกล้ามเน้ือ

กระเพาะปสัสาวะ กลา้มเนือ้ขาและกลา้มเนือ้หลงั

เป็นการป้องกันกระเพาะปัสสาวะอ่อนแอ

ระบบภูมิคุ้มกัน

การออกกำาลงักายอย่างต่อเน่ืองเปน็การกระตุ้น

เซลล์นักฆ่าให้ทำางานอย่างว่องไวในการต่อสู้กับ

ไวรัสและแบคทีเรีย

สง่างาม

การเตน้รำาชว่ยให้มคีวามสามารถในการทรงตวั

และมทีว่งทา่สง่างาม ชว่ยใหก้ารเคลือ่นไหวเรว็ข้ึน

และนุม่นวลขึน้ เป็นการลดความเส่ียงจากการหกล้ม

แหม...การเต้น อย่างเดียว ได้ประโยชน์หลาย

ทางจริงๆ เลยใช่ไหมค่ะ

และสิง่สำาคญัท่ีเราจะได้รบั จากการเรยีนเตน้รำา

ก็คือ ทักษะทางการเต้นที่จะเป็นทักษะติดตัวเรา

ตลอดไป โดยที่เราสามารถพัฒนาเทคนิคการเต้น

กีฬา

เพ่ิมเติมไปได้เรื่อย ๆ ซึ่งสามารถเต้นกับใครก็ได้ 

และสนุกกับการเต้นรำาได้ตลอดไป.....ค่ะ

Vorsicht, es gibt eine hoch ansteckende 

Krankheit : “Line dance Fever”

Ach Ja, bitte niemals vergessen: Ein 

Lächeln kann die ganze Welt verändern.

ที่มา: 

• www.jirunghealthvillage.com/th/ 

dancingforhealth.php 

• www.linedance-event.ch 
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70 ปี ดี-เดย์ - เบญจมาศ คลิงเลอร์

ทัวร์สงครามโลกคร้ังท่ีสองท่ียุทธภูมินอร์มังดี 

เพื่อย้อนรอยประวัติศาสตร์การรบในปี พ.ศ.2487 

(ค.ศ. 1944) ระหว่างกองทัพนาซเียอรมนั ฝ่ายอักษะ 

ทียึ่ดหัวหาดอยู่ในยุโรปด้านตะวันตก กับกองกำาลงั

สมัพันธมติร ทหารกว่าหน่ึงแสนหกหมืน่นาย ยกพล

ขึ้นบกภายใต้ชื่อแผนการรบท่ีเรียกว่า ปฏิบัติการ

โอเวอร์ลอร์ด (Operation Overlord) โดยการนำา

ของผู้บัญชาการสูงสุดฝ่ายสัมพันธมิตร พลเอก ด

ไวท์ ดี. ไอเซนฮาวด์ และเรียกวันนี้ว่า „วันดี-เดย์“ 

 

รุ่งอรุณวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2487 กองทัพ

เรือที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์การทำาสงคราม

ของโลก ได้เดินทางข้ามช่องแคบอังกฤษมาขึ้น

บกที่หาดนอร์มังดี ประเทศฝรั่งเศส มีรหัสหาดยู

ท่าห์ (Utah) โอมาฮ่า (Omaha) โกลด์ (Gold) จูโน 

(Juno) และซอรด์ (Sword) ขณะทีย่กพลข้ึนบกบน

หาดยังมเีครือ่งกีดขวาง ถูกตอ่ตา้นโดยปนืใหญ่ ปนื

กลหนัก เครื่องยิงลูกระเบิด รั้วลวดหนาม คูดักรถ

ถัง และกับระเบิดบนหาด เป็นจำานวนมาก ที่เรียก

ว่า กำาแพงแอตแลนติก (Atlantikwall ) ที่บุกเข้า

ตีได้ เพราะทหารพลร่มร่วมบุกเข้าตีจากด้านหลัง

ดว้ย จงึทำาให้ทหารทีม่ารบในยุทธภมูนิีเ้สยีชวิีตกัน

อย่างมากมาย โดยเฉพาะท่ีหาดโอมาฮา่ ตามแนว

หาดนอร์มังดีมีทหารสัมพันธมิตรเสียชีวิตในวันดี

เดย์เก้าพันกว่านาย เป็นทหารเยอรมันมากกว่าส่ี

พัน(ไม่มีบันทึกที่แน่ชัด) กองกำาลังสัมพันธมิตรใช้

เวลาการรบในยุทธภมูนิอรม์งัดนีีท้ั้งหมดสองเดอืน

จงึชว่ยปลดปลอ่ยปารสีไดส้ำาเรจ็และยุทธภมูนิอรม์ั

งดีสิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2487 โดย

มีทหารกล้าเสียชีวิตจำานวนมาก

 

ชยัชนะในเหตกุารณ์วัน ด-ีเดย์ เปน็ชว่งเวลาหวั

เลีย้วหัวตอ่ทีส่ำาคญัของสงครามโลกครัง้ที ่2 เพราะ

เปน็จดุเริม่ตน้หรอืจดุพลกิผนัทีท่ำาให้ฝา่ยพันธมติรได้

รบัชยัชนะ จงึถือว่าเปน็การยุทธ์เพ่ือเสรภีาพ ทำาให้

สงครามโลกครั้งที่ 2 ยุติลงในเวลาอีก 1 ปี ต่อมา 

 

งานครบรอบปีที่ 70 รำาลึก ดี-เดย์ ยุทธภู

มินอร์มังดี 

ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน ถึง 21 สิงหาคม พ.ศ.

2557 นอร์มงัดีจะรำาลกึครบรอบปทีี ่70  ดว้ยอารมณ์

แห่งความงดงาม ปีนี้จะเป็นช่วงเวลาการสะท้อน

ให้เห็นถึงความแข็งแกร่งเป็นน้ำาหน่ึงใจเดียวกัน

ในระดับชาติและระดับนานาชาติ
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ท่องเที่ยวยุโรป

วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2557 มีพิธีสำาคัญระดับ

โลก โดยเฉพาะอย่างย่ิงไดร้บัเกียรตจิากทหารกลา้

จากยุทธภมูนิอรม์งัด ีจำานวน 177 คน ท่ีจะเขา้รว่ม

เหตุการณ์ประวัติศาสตร์นี้ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่ง

ของยุทธภูมินอร์มังดีและสิ่งที่ประทับใจงคนเหล่า

นั้นคือ „ ความทรงจำา „ แห่งสันติภาพ เสรีภาพ 

ภราดรภาพ และศกัดิศ์รคีวามเปน็มนุษย์ ทีเ่สยีสละ

ตอ่สูเ้พ่ือคนรุน่หลงัให้มชีวิีตดำารงอยูม่าไดต้ราบทุก

วันน้ี และทหารกล้าเหล่านี้อาจจะได้มาร่วมเป็น

พยานในงานรำาลึกเหตุการณ์วัน ดี-เดย์ เป็นครั้ง

สุดท้าย (เนื่องจากสูงวัยมากแล้ว)

การจดังานครบรอบปทีี ่70 ดงักลา่วเปน็โอกาส

ให้ทกุคนไดแ้สดงความขอบคณุนรินัดรแ์ละมติรภาพ

ที่เป็นอมตะโดยชาวฝร่ังเศสกับชาวอังกฤษ ชาว

อเมริกันและชาวแคนาดา โดยเราจะเห็นธงชาติ

ฝรั่งเศส  อังกฤษ อเมริกันและแคนาดา ประดับ

อาคารสถานที่ตลอดเส้นทาง 80 กิโลเมตร ในการ

ปลดปล่อยฝรั่งเศส 

ชาวฝรัง่เศสขอแสดงความกตัญญูและระลกึถึง

อย่างไม่มีที่สิ้นสุดในเกียรติของพลเรือนที่เสียชีวิต

จากฝา่ยกองกำาลังสมัพันธมติร และเหย่ือผูเ้คราะห์

รา้ยจำานวนมาก และเคารพตอ่ความกลา้หาญของ

ประชาชนในนอรม์งัดีในการเผชญิกับสถานการณ์

ครัง้น้ัน ชาวนอรม์งัดีมกีารเปล่ียนแปลงมากมาย แต่

ไดแ้สดงใหเ้หน็ถงึความมุง่มัน่ในการสรา้งอนาคต

โดยไม่ละเลยประวัติศาสตร์และจะอยู่ในสายตา

ของชาวโลกตลอดไปจากการเย่ียมชมพิพิธภัณฑ์

และอนุสาวรีย์หลายแห่งในเขตนอร์มังดี 

 

ผู้ที่มาร่วมงานจะได้เห็นความอลังการของ

พิพิธภัณฑ์ท่ีมชีวิีตชวีาตลอดเสน้ทางกว่า 80 กิโลเมตร 

นอกจากนี ้ตลอดชว่งเวลาของงานครบรอบปทีี ่70 

นี้ มีกิจกรรมที่น่าสนใจจากกลุ่มชนที่ชื่นชอบเกี่ยว

กับการทหารซึ่งได้มารวมตัวกันตั้งค่ายและแสดง

สิ่งของท่ีสะสมดูแลมาตลอดท้้งชีวิต ให้ชมผู้เข้า

ชมงานได้ชื่นชมด้วยตลอดเส้นทางและท้งัวันด้วย

อ้างอิงข้อมูล  

• Tourismusverband der Normandie www.normandie-tourisme.fr/de 

• Mehr Infos zum 70. Jahrestag der Landung  www.the70th-normandy.com 

• Fotos der Schlacht der Normandie www.flickr.com/photos/photosnormandie/with/8743665441/

• www.facebook.com/dj5bk/media_set?set=a.10204113415181412.1073741890.1406316303&type=1

• th.wikipedia.org/wiki/การบุกครองนอร์มังดี
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ทำาตัวให้เป็นนางเอก (มีอีคิว) - นพ. เทอดศักดิ์ เดชคง

จิตวิทยา
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แน่นอนว่านางเอกท่ีดตีอ้งมท้ัีงไอควิคอืคดิเปน็ 

และอีคิวคือการจัดการอารมณ์ที่ดี ไม่เสียงานเหตุ

เพราะอารมณ์นั่นเอง

เมือ่ไมน่านมาน้ีเองผมไดไ้ปบรรยายแก่กลุม่คน

ไทยที่ประเทศ ลักเซนเบิร์ก การบรรยายนั้น แม้ว่า

ผมจะเป็นผู้บรรยาย แตก็่มกัไดพ้บกับบทเรยีน หรอื

ตัวอย่างประสบการณ์อันมีค่าแก่การถ่ายทอดกัน

อยู่เสมอๆ ครั้งนี้ก็เช่นกัน ผมพบกับสตรีท่านหนึ่ง 

ซึ่งขอใช้ชื่อว่า “คุณณี”

คุณณีเป็นตัวอย่างที่ดีของการเป็น “นางเอก” 

นอกจอที่น่าเอาแบบอย่าง   คุณณีนั้นแต่งงานกับ

สามีชาว ลักเซนเบิร์ก ได้กว่า 5 ปี แล้ว แรกๆ ที่เธอ

เข้ามาอยู่ในครอบครัวของสามีนั้น เธอต้องเผชิญ

กับปัญหาต่างๆ  มากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ

ภาษาที่เธอต้องเรียนรู้โดยเฉพาะภาษาฝรั่งเศส ที่

ครอบครวัสามใีชอ้ยู่ นอกจากน้ีแมส่ามท่ีีคอยดถููก

เธอว่าเปน็ผูห้ญิงทีห่วังสมบตัสิาม ีแตง่งานเพือ่จะ

รอวันสามีตายเพ่ือจะได้มีฐานะ ก็ทำาให้เธอได้รับ

การตำาหนิ และไม่ยอมรับอยู่เสมอ

คณุณีเลา่วา่ แรกๆ ก็เครยีดมากแตต่อ่มาก็มอง

ดเูหตกุารณแ์บบนีอ้ย่างเขา้ใจและพยายามปรบัตัว

เธอเรียนภาษาฝรั่งเศส  จนพูดจารู้เรื่อง แม้จะ

ไมเ่ตม็รอ้ยเปอรเ์ซน็ต ์(ซึง่เธอกบ็อกวา่ดเีหมอืนกัน

ที่ไม่ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์ เพราะทำาให้เธอฟังเสียงบ่น

ว่าของสามีไม่รู้เรื่อง จะได้ไม่เครียดมาก) 

เธอขยันทำากับข้าวไทยๆ ให้ครอบครัวสามีได้

ลิ้มลอง อยู่เสมอ แม้จะมีเรื่องตำาหนิบ้างเวลาเธอ

ซื้อผักมาในปริมาณที่มากเกินใช้

แรกๆ เธอก็งงอยู่เหมอืนกันท่ีถูกสามตีอ่ว่าเรือ่ง

ซื้อแตงกวา มา 2 ลูก เพราะสลัดของเธอนั้นได้ใช้

แตงกวา ไปแค่ลูกเดียว เรื่องนี้ทำาให้เธอเข้าใจใน

ความประหยัดท่ีออกจะใกลกั้บความขีต้ดึของคนยุโรป

ท้ังหมดน้ีกล่าวมาแล้วน้ีเป็นความเก่งในการ

ปรบัตวัของเธอแตเ่รือ่งที่นา่ประทับใจที่สดุนัน้เกดิ

ขึ้นเมื่อเช้าวันที่เธอมาฟังบรรยายนี่เอง 

เช้าวันน้ันเธอมาสาย คือมาเอาเกือบเท่ียงทั้ง

ที่ตามกำาหนดการ นั้นเริ่มตั้งแต่ 9 โมงเช้า ซึ่งเธอ

เล่าให้ฟังว่า เหตุท่ีเธอมาช้าก็เพราะเธอต้อง “ขัด

หม้อ” ถึง 3 ใบ

ก่อนหน้าน้ีเธอได้ซื้อหม้อ สแตลเลส มือสอง

มาจากตลาดนัด  ด้วยความที่เป็นหม้อมือสอง จึง

ทำาใหส้ภาพของหมอ้ทัง้ 3 ใบ นัน้ทัง้ดำาและดเูขลาะ

เป็นอย่างยิ่งครั้งเมื่อแม่สามีมาเห็นก็บ่นว่า เธอว่า

ทำาไมถึงโง่ซื้อหม้อที่ใช้ไม่ได้มา   สามีมาเห็นก็บ่น

อีกเป็นรอบสอง

หากเป็นคุณจะทำาอย่างไร?

บางท่านอาจเถียงเพ่ือบอกว่าฉนัอยากประหยัด

ต่างหาก

บางท่านอาจทิง้หมอ้ท้ังหมดไปเพ่ือความสะใจ

บางทา่นอาจนัง่รอ้งไหด้ว้ยความทกุขร์ะทมใจ 

ว่าทำาไมชีวิตเราถึงลำาบากเช่นนี้

แตค่ณุณีเธอ “เลอืก” ท่ีจะพิสูจน์ด้วยว่าหมอ้ท้ัง 

3 ใบน้ันยังใชง้านไดด้ ีเธอจงึบรรจงขดัหมอ้ทัง้หมด

จนแวววาว ขาวสะอาด โดยใชเ้วลาไปกวา่ 3 ชัว่โมง

เมือ่แมส่ามมีาเหน็หม้อในสภาพใหม่แลว้ ก็อด

เอ่ยปากไม่ได้ว่า “ดูดีเหมือนใหม่จริงๆ”

สิ่งที่คุณณีทำานี้เป็นการพิสูจน์ความจริงด้วย

การกระทำาอย่างสร้างสรรค์และนี่คือตัวอย่างของ

ผู้ที่จะเป็น “นางเอก”

เพราะนางเอก มิใช่ผู้ที่จะนั่งร้องไห้โทษแต่

โชคชะตาหรือ รอคอยแต่อัศวินข่ีม้าขาวมาช่วย 

แตน่างเอกเปน็ผูเ้ริม่ตน้ในสิง่ทีส่รา้งสรรคแ์ละเกดิ

ประโยชน ์    เลอืกทีจ่ะทำาให้ดมูากกว่าการพูดเถียง

โดยไม่ได้ชัยชนะ นั่นเอง 

เราอาจเลือกสิ่งที่เจอไม่ได้ซะทุกอย่างแต่ก็ยัง

พอท่ีจะเลอืกว่าจะรบัมอือย่างคนมอีีคิว(นางเอก) ได้

“นางเอก” ย่อมเป็นบทบาทที่ผู้หญิงจำานวนมากใฝ่ฝัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชีวิตจริง ซีง่ไม่มีผู้กำากับคอยชี้แนะ ในสถานการณ์จริง
ย่อมเป็นเรื่องยากเพราะแม้ใจจะอยากเป็นนางเอกทว่าคำาพุดและการกระทำาอย่างไม่ใช่ นอกจากนี้หลายคนยังอาจ “ติดภาพ” ของการ
เป็นนางเอกในแบบไทยๆ ไม่ว่าจะเป็นการ “ดื่มน้ำาส้มคั้น”   การถูกกลั่นแกล้ง (แบบบ้านทรายทอง) หรือการเจอพระเอกอย่างบังเอิญ 
ทั้งหมดนี้คงไม่ใช่นางเอกในแบบที่พบเห็นในชีวิตจริงอย่างแน่นอน
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เมื่อหญิงแกร่งอย่างฉันป่วยในเยอรมนี - มันฑณา เพ็นส์เลอร์

@ Terminal 21 สขุมุวทิ กรุงเทพ ประเทศไทย

โลกเอียง! อยู่ดีๆ ฉันก็เดินเซบนรองเท้าส้นสูง 

3 นิว้ทีป่กตจิะขึน้เขา เดนิไกล ความสูงของรองเท้า

ไมใ่ชป่ญัหา เอะ๊! หรอืว่าเพราะฉนัยงัไมไ่ดกิ้นอะไร 

ยกโทรศัพท์ขึ้นมาดูเวลา บ่ายโมงแล้ว  อืม..คง

เพราะฉันหิว ชวนคุณสามีเลือกร้านใน Terminal 

21 นี่แหละ เดอะเทอเรส  ฉันเลือกแกงส้มกุ้ง และ

น้ำาพรกิผักชุด อาหารทีน่ีร่สชาตดิทีีเดยีว  น้ำาแตงโม

ปั่นก็รสดีเย็นชื่นใจ  อิ่มและอร่อย

ในคนืนี ้ฉันและสามตีอ้งเดนิทางกลบัเยอรมนั

แล้ว หลังจากที่มาเมืองไทยเพ่ืออบรมหาความรู้

เพิ่มเติม และทำาธุระเรื่องงาน เป็นเวลาหนึ่งเดือน

เต็มๆ ในเดือนเมษายนที่มีเทศกาลสงกรานต์ ฉัน

หลบความรอ้นและการเลน่น้ำา ไปพักในบรรยากาศ

ธรรมชาตเิงยีบสงบสองวันเตม็เปน็การคัน่รายการ 

ตามดว้ยปดิทา้ยก่อนกลบัสามเีดนิทางตามมา ฉนั

ปดิท้ายทรปิเมอืงไทยรอบนีด้ว้ยการเยือนทะเลสมยุ

แสนรักหนึ่งอาทิตย์ก่อนเข้ากรุงเทพ 

แมะ!.. ถึง Terminal 21ไม่ช้อปปิ้ง คงไม่ใช่ฉัน

ส ิ อิม่แลว้เตรยีมตวัชอ๊ปปิง้ละนะ ออิอิ.ิ...เดนิเซ..!! 

ทกุอย่างตรงหนา้มดื และหายไป เอะ๊ ...ฉนัเปน็อะไร

ไปนี ่ เดนิตอ่ เซ.. มดื .. และหายไป.. ผดิปกตหิลาย

ครั้งแล้วนะ  ก็ไม่ได้คิดอะไรมาก เพราะฉันเป็นคน

สุขภาพดี ถึงแม้จะทำางานหนักด้วยหน้าท่ีความ

รับผิดชอบในการบริหารธุรกิจส่วนตัว รวมถึงงาน

อาสาทัง้หลายทัง้ปวง ฉนัออกกำาลงักายสม่ำาเสมอ 

อาจจะเป็นเพราะเป็นคนเข้มแข็ง ไม่ยอมรับความ

เจ็บป่วยที่ร่างกายมี  ถ้าทนได้ฉันทน.... ถึก!  ฉัน

สนุกกับงานที่ทำาที่รับผิดชอบ จนล้นมือล้นหัว ซึ่ง

คนส่วนใหญ่จะมองว่าฉันบ้างาน และเครียดน่าดู

เสื้อผ้าแฟชั่นที่ดีไซเนอร์ออกแบบเอง ท่ี 

Terminal 21 ละลานตามากขอบอก ฉันละลาย

ทรัพย์ที่นี่บ่อยๆ แต่...เอ๊ะ... อีกแล้ว เดินเซ .. มืด.. 

และหายไป.. เริ่มมีอาการถี่ขึ้น... ฉันไม่ได้ปวดหัว

นะ ทั้งๆที่ปกติ ไมเกรน เธอคือเพื่อนสนิท แต่วันนี้ 

ฉันไม่มีเธอ ...ฉันตัดสินใจบอกกับสามีว่า“ ถ้าฉัน

เป็นลมลม้ลงไป หรอืฉนัหมดสต ิฉนัเชือ่วา่คนแถว

น้ี จะชว่ยเธอส่งฉนัถึงโรงพยาบาล เธอฟังนะ ฉนัไม่

ได้ปวดหัว ไม่ได้มีไข้ ไม่ได้หิวข้าว มีแรงปกติดี แต่

ฉนัเดนิแบบเสยีการทรงตัว เซ และ มนัมดืเปน็พักๆ 

„ สามีตกใจมาก เพราะคิดว่าที่ฉันเซ เพราะมัวแต่

ดูเสื้อผ้าไม่สนใจมองทางเดิน สามีถามจะไปโรง

พยาบาลเดี๋ยวนี้ไหม ...หญิงถึกอย่างฉัน บอกกับ

สามีว่า“ ไม่ „เราเดินกลับโรงแรมท่ีพักที่อยู่ใกล้ๆ

เรื่องเล่าจากผู้อ่าน

เถอะ ฉันอยากนอนพัก เพราะอีกหลายชั่วโมงกว่า

จะถึงเวลาแพ็คกระเป๋า และเตรยีมตัวกลบัเยอรมนี

 เรื่องหลับไม่ใช่เรื่องใหญ่ ฉันเป็นคนนอนง่าย  

แค่หัวถึงนอน ไม่นานหลับได้เลย ไม่ว่าจะอยู่ใน

สภาวะสถานการณ์แบบไหนก็ตาม ฉนันอนหลบัไป

สองชัว่โมงเตม็ ตืน่มาดว้ยอาการปกต ิแพ็คกระเปา๋

เตรียมตัวเดินทางกลับเยอรมนี โดยไม่เอะใจเลย

ว่า อาการก่อนหนา้นี ้คอื สญัญาณท่ีรา่งกายเตอืน 

@ Home Germany

ฉันตื่นสายมาก แต่.. ชาตั้งแต่หัว  ไม่เหมือน

อาการปวดหัวไมเกรน ไม่เหมือนอาการปวดหัว

ปกต ิแตป่วดแบบมนึๆชาๆเหมอืนสมองไมท่ำางาน 

บ่า แขน ขา ด้านซ้ายทั้งแถบ ชา...บ่าแข็งเป๊ก คอ

หนัไมไ่ด ้นิว้มอืนิว้เท้าลอ็ค ประมาณสองสามนาที 

คลาย และหลายชั่วโมงให้หลัง ล็อคอีก  ฉันคิดอยู่

คนเดยีวว่า ไมน่ะๆ ไมเ่ปน็อมัพฤกษน์ะ  ฉันตะโกน

ลัน่เรยีกสาม ี แตป่ากอา้ไดนิ้ดเดยีว  หน้าชาครึง่ซกี  

พยายามอธิบายสามวีา่ ตวัเองเปน็อะไร สามรีบีโทร

หาหมอประจำาบ้าน( Hausarzt) แต่ต้องรอถึงสาม

วันถึงจะถึงคิวนัด   ฉันปวดหัว มึนๆชาเหมือนมัน

จะหัวจะระเบิด กลัวจะเป็นอัมพฤกษ์ อัมพาต แต่

ต้องรอนัดถึง 3 วัน  อยากจะร้องไห้  นี่ถ้าเป็นเมือง

ไทย ฉันคงไปโรงพยาบาลทันที ตามความเข้าใจ

ของผู้หญิงแกร่ง(ถึก)อย่างฉัน ที่เกือบสิบปี ไปหา

หมอแคต่ามนัดตรวจสขุภาพประจำาป ีตามประสา

ผู้หญิงเท่านั้น ฉันเข้าใจว่า ไม่ว่าจะป่วยเป็นอะไร

ก็ตามจะตอ้งไปพบหมอประจำาบา้นก่อน แลว้หมอ

ประจำาบา้นก็จะสง่ไปหาหมอรกัษาตามอาการหรอื 

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

ฉนัตดัสนิใจ กินยาแก้ปวด แลว้พยายามดืม่น้ำา

เยอะๆ อาบน้ำา และทำาตัวปกติ ไม่อ่านหนังสือ ไม่

ทำางาน ไม่รบัโทรศพัท ์และท่ีสำาคญั ลอ็คเอ้าท์เฟสบุค๊

เชา้วนัถัดมา ฉนัมอีาการปวดหัวนอ้ยลง แตยั่ง

คงชาที่ด้านซ้าย สามีคงความเห็นว่า เกิดจากฉัน

เครียด แค่พักคงจะดีขึ้น... ไม่สินะฉันแอบปฎิเสธ

ในใจ เพราะฉันรู้จักตัวเองดี ผู้หญิงที่ไม่ยอมป่วย

อย่างฉัน ถ้าฉันถึงขนาดกลัวกับอาการท่ีเป็นอยู่ 

แสดงว่าต้องมีอะไรผิดปกติกับร่างกายฉัน

ฉันตัดสินใจ รวบรวมสมาธิ ตั้งใจเขียนสรุป 

อาการทั้งหมดที่ฉันมี เล่าประวัติสุขภาพส่วนตัว 

ตลอดจนสัญญานเตือนก่อนฉันบินกลับเยอรมนี 

ส่งไปให้พ่ีท่ีนับถือกันช่วยกรุณาแปล เพราะฉันรู้

ว่าถ้าไปพบหมอ หมอจะตอ้งซกัประวตัอิาการปว่ย 

และเล่าอาการ แล้วภาษาเยอรมันแบบของฉันน่ี

หรือ จะไปเล่าสิ่งเหล่านี้ หวังพึ่งสามี ที่วินิจฉัยให้

ฉันไปเรียบร้อย ว่าฉันเครียด จนประสาทเกร็ง ถ้า

หวังพึ่งเขาแลคงจะไม่ได้การ 

@ หมอประจำาบ้าน (Hausarzt)

แล้วก็ถึงวันท่ีฉันได้นัดพบหมอ เพ่ือนรักที่พัก

ที่บ้านด้วยเป็นคนขับรถไปส่ง และนัดพบกับสามี

ที่ทำาการ Hausarzt แล้วก็เป็นอย่างที่ ฉันคาด

การณ์ สามบีอกวา่ ฉนันา่จะเครยีด และเกิดอาการ

เกร็งตามกล้ามเนื้อจนชา หมอหันมาถามอาการ

ฉัน ฉันตอบด้วยภาษาอังกฤษผสมภาษาเยอรมัน

แบบยืดยานคาง และดทู่าว่าจะไมไ่ดเ้ร่ือง ฉนัควัก

โทรศัพท์ข้ึนมา เปิดโน๊ต ประวัติอาการป่วยของ

ฉัน และอาการที่ฉันมี ที่ได้รับการช่วยเหลือจาก

พ่ีที่นับถือแปลให้ ส่งให้หมอ เม่ือหมออ่านจบ ก็

ให้ฉันชั่งน้ำาหนัก วัดความดัน (ต่ำามาก) ดูดเลือด

(เจาะเลือด)ไปสี่หลอดเบ้งๆ วัดอุณหภูมิ ร่างกาย 

(ปกติ) กลอกตาซ้ายขวา บน ล่าง (แน่นอนว่ามัน

ช้า เพราะแทบจะบังคับไม่ได้ ) ทดสอบความรู้สึก

ผิวหนัง (ด้านซ้ายฉันรู้สึกน้อยมาก) ให้ออกแรง

บีบทั้งซ้ายขวา (ซ้ายฉันไม่มีแรง ) ให้ตอบว่า ปวด

หัวระดับไหน หนึ่งถึงสิบ เอาล่ะสิ เอาอะไรมาเป็น

เกณฑ์ ในการวัด ฉันถามหมอ หมอบอกให้กะเอา 

ฉนัตอบหมอไปวา่ ถา้เมือ่วานก่อน ระดบัเก้า เพราะ

ถ้าระดบัสบิ สำาหรบัฉนั ฉนัคงหมดสต ิสว่นวันนีแ้ค่

ระดับหา้ มึนๆชา ๆ  ไมป่วดมาก สรปุว่าหมอประจำา

บ้าน สั่งยาแก้ปวดให้ฉัน และ ให้รอผลตรวจเลือด

อีกสามวัน ส่งรายชื่อหมอให้สามีฉัน นัดหมอดัง

ต่อไปOrthopäde, Neurologe,Physiotherapeut 

(Manuelle Therapie) สามีรีบโทรนัดให้ และก็อีก

แหละ โน่น นั่น นี่อีกได้นัดอาทิตย์ถัดไป และที่เร็ว

สุด คือ Orthopäde มีนัดวันมะรืน

เช้าวันถัดมา ฉันยังคงมีอาการชาด้านซ้าย ยัง

คงมึนๆ แต่ฉันมีนัดต่อทำาหนังสือเดินทางท่ีสถาน

กงสุลใหญ่ แฟรงเฟิรต์  น้องสาวขับรถไปส่ง ที่นั่น

ทุกอย่างเรียบร้อยดี ฉันกรอกแบบฟอร์ม ด้วยการ

กำาปากกาในมอืแนน่เทา่ทีฉ่นัจะกำาได(้ฉนัถนดัซา้ย) 

แต่...ให้ตายเถอะ ..มือฉันไม่มีแรง  แบบฟอร์มที่

กรอกแบบพยายามกรอกสุดความสามารถ เมื่อ

กรอกฯเสร็จแล้ว ฉันนึกอายเจ้าหน้าที่ เมื่อมองดู

ตัวหนังสือบนแบบฟอร์มนั่น มันโย้ๆ เย้ๆ เหมือน

คนเขียนหนังสือไม่เป็น รวมทั้งเวลาท่ีใช้กรอกก็

นานพอสมควร ถ่ายรูป พิมพ์ลายน้ิวมือ แล้วก็
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ถึงตอนสำาคัญ เขียนชื่อให้เหมือนในพาสปอร์ต

ใบเดิม เอาล่ะสิ.... ในพาสปอร์ตเดิม ฉันเขียนตัว

บรรจง ตัวเล็กๆ เป็นระเบียบ ฉันจรดปากกา และ

กำาแน่นท่ีสุดเพ่ือบังคับปากกาให้เคลื่อนไปใน

ทิศทางที่ฉันต้องการ  ให้ตายเถอะ.... ฉันเขียนชื่อ

ตัวใหญ่เท่าหม้อแกง  เจ้าหน้าที่รับแบบฟอร์มไป 

มองดูชื่อ แล้วก็บอกว่า เขียนใหม่นะคะ พร้อมกับ

ปรินส์ใบใหม่ให้ฉัน... ฉันตอบค่ะ เบาๆ นึกเสียใจ 

พร้อมรู้สึกอายเล็กน้อย  ใบที่สอง  เหมือนเดิม....

เจ้าหน้าที่ รับมาดู แล้วขยำาทิ้ง พร้อมบอกว่า อีกที

นะคะ พร้อมชี้ให้ฉันดูลายมือชื่อในพาสปอร์ตเล่ม

เดิม ... ฉันอยากจะร้องไห้ พยายามเขียน..มันก็ยัง

เหมอืนเดมิ สง่กระดาษคนืเจา้หนา้ที ่พรอ้มกับบอก

ว่า ”พ่ีไมส่บายค่ะ”  เจา้หนา้ทีค่งไมทั่นฟังไมท่นัคดิ

ว่า ฉันพูดว่าอะไร 

ใบท่ีสาม „ไม่ต้องเขียนแล้วค่ะเซ็นเลย“ ฉัน

ยิ้มเจื่อนๆ ก้มหน้าพยายามเซ็นต์ชื่อ เสร็จ!... แต่

ฉันรู้ ว่าลายเซ็นในพาสปอร์ต มันก็ไม่เหมือนลาย

เซ็นฉันอยู่ดี!

ฉนักลบับา้น โดยมน้ีองสาวท่ีชว่ยอำานวยความ

สะดวกทกุอย่างรวมทัง้ขบัรถดว้ย ระหว่างเดนิมาง 

ฉนัครุน่คดิถึงอาการทีฉ่นัม ีและเริม่รูส้กึมดื วูบ ฉนั

เอนเบาะลง บอกกับน้องว่าพ่ีเหน่ือย จะนอนนะ 

บอกกับตัวเองว่า พรุ่งนี้ฉันมีนัด กับ Orthopäde 

(คืออะไรก็ไม่รู้ เดี๋ยวพรุ่งน้ีฉันคงรู้แหละ) คงจะ

รูม้ากขึน้วา่ตวัเองเปน็อะไร หลบัตาลง หายใจลกึๆ 

พรอ้มๆกับพยายามทำาเป็นไมส่นใจอาการมดืๆ ใน

หัวท่ีมี ฉันรวบรวมสติสัมปะชัญญะท่ีมี ท่องบท

สวดมนต์ในใจอย่างตั้งใจ จนหลับไปอย่างไม่รู้ตัว 

@ออร์โทพีดิกส์ (Orthopäde)

ที่น่ี สะอาดสะอ้าน และมีระบบการฆ่าเชื้อที่

สมบูรณ์แบบ รวมท้ังฉันเห็น ผู้คนที่ทำางานท่ีนี่ก็

สะอาดสะอา้นดดีู รปูโปสเตอร์กระดกู หนังสอื และ 

โทรทัศน์ทีน่ำาเสนอเก่ียวกับเรือ่ง สถานท่ีนี ้และเรือ่ง

พลังงาน/จักระ/ความสมดุล/อาหารสุขภาพ/การ

ออกกำาลังกาย/ฝังเข็ม วนกลับไปกลับมา จนถึง

เวลานัดของฉัน

คุณหมอผูห้ญิงรา่งบอบบาง แตด่ปูราดเปรยีว 

สายตารูเ้ท่าทันโลก เธอมองฉนั แลว้ยิม้ ถามว่าเปน็

อะไร สามท่ีีปลกีตวัมาจากทีท่ำางานเพ่ือมาพบหมอ

กับฉนัดว้ยความเปน็หว่ง ถึงแมว่้าฉนัจะมากับน้อง

สาวก็ตาม เพราะหลายวันที่ผ่านมา คงเริ่มสังเกต

เห็นความไม่ธรรมดา ในอาการป่วย ของฉัน

หลังจากสามีเล่าให้หมอฟัง ถึงอาการท่ีฉันมี 

จนไปพบหมอประจำาบ้าน และได้รับนัดสามหมอ 

ที่นี่ที่แรก หมอให้ฉันเอ็กเรย์ ช่วงคอ ไหล่ กระดูก

สันหลัง เมื่อดูฟิล์มเอ็กซเรย์ ผลออกมาทุกอย่าง

ปกต ิและไดล้องทดสอบการเคลือ่นไหวขอ้กระดกู 

ความรู้สึกผิวหนัง และลงความเห็นว่า ฉันควรไป

พบ Neurologe ใหเ้รว็ท่ีสดุ สามฉีนับอกวา่ อาทติย์

หน้า ส่วนพรุ่งนี้ ฉันมีนัด กับ Physiotherapeut 

(Manuelle Therapie)และได้อธิบายว่า ไมไ่ด้เรยีง

ว่าจะพบหมอไหนก่อนหมอไหนหลงั ไดร้ายชือ่หมอ

มาก็รีบนัด แบบเร็วที่สุดก็ได้ตามที่นัดหมอว่าง

และคุณหมอรูปร่างบอบบางได้ตัดสินใจ ให้

ฝังเข็มก่อน รอจนกว่าจะได้พบ หมอ Neurologe 

เปน็การฝงัเข็มครัง้แรกในชวิีตฉนั ถอดเสือ้ผา้เหลอื

กางเกงในตัวเดียว หมอเริ่มจิ้มเข็มเริ่มจากขาไล่

ขึ้นมา แต่ฉันไม่รู้สึกอะไรเลยโดยเฉพาะข้างด้าน

ซ้าย ส่วนด้านขวาฉันรู้ว่าหมอจิ้มเข็ม แต่ไม่เจ็บ 

รู้สึกเหมือนมดกัด 

หมอยังคงปฎิบัติฝังเข็มต่อไป เป้งๆๆ..ฉันมอง

เห็นเขม็กระดอนท่ีบนพ้ืน แลว้เปง้ๆๆๆๆเขม็แลว้เข็ม

เล่า เข็มอีกหลายอันหล่นกระเด้งกระดอนตามมา  

ไดยิ้นนอ้งสาวหวัเราะ และหมอพูดวา่ บา่และหลงั

เธอท้ังสองขา้งแขง็ตงึจนฉนัปกัเขม็ไมล่ง งัน้ฝงัเขม็

เท่าทีท่ำาไดก่้อน น้องสาวฉันหัวเราะ ฉนัเองท่ีกำาลงั

นอนก้มหนา้อยู่ ก็อดขำาไมไ่ดแ้ละ คดิว่าถ้าฉนัปว่ย

แค่จากอาการแข็งตึงของกล้ามเนื้อคงดีสินะ...แต่

ฉันรูส้กึไดว่้า ไมใ่ชเ่หมอืนอย่างท่ีหมอเองก็รูส้กึ ฉนั

ควรพบหมอ  Neurologe (ระบบประสาท)ใหเ้รว็ทีส่ดุ

@-นักกายภายบำาบัด -Physiotherapeut 

(Manuelle Therapie)

ฉันและน้องสาวผู้ซึ่งต้องปรับตารางชีวิต 

ครอบครวัและงาน ใหมห่มด เพือ่ทีจ่ะสามารถชว่ย

เหลือฉัน ทั้งการเดินทางพบหมอ และ งานที่ทำา ที่

บางครั้งก็อดคิดไม่ได้ว่าถ้าฉัน อัมพาต อัมพฤกษ์ 

หรือตายไปจะทำาอย่างไร  แต่ดูเหมือนว่า ทุกคน

รอบตัวไม่คิดถึงเรื่องนี้ ขอแค่ฉันส่ือสารได้ หัวยัง

ทำางานได้ก็เพียงพอ

เราไดยิ้นนกักายภายบำาบดั Physiotherapeut 

คุยกับลูกค้า ทำาให้เรารู้ว่า เราคงรออีกสักพัก เรา

ทั้งคู่กวาดสายตามองสถานที่รอบๆ และหันมา

สบตาและย้ิมอย่างไม่ได้นัดหมาย ฉันพอจะรู้ว่า 

Physiotherapeut มหีน้าทีท่ำาอะไร รวมท้ังเคยเหน็

ในทีวีบ่อยๆ ที่มีการโจมตี นวดไทย ที่ไร้การรับรอง

อย่างเปน็ทางการ และชอบนำาเสนอ ถึงความเสีย่ง

เมื่อรับบริการตลอดจน เรื่องความสะอาด ความ

ปลอดภัย  อ้อ ! ฉันลืมบอกไป ฉันเป็นครูสอนนวด

ไทย และทรีตเม้นท์อื่นๆ เป็นครูสอนโยคะ และมี

กิจการนวดไทย/สปาไทยหลายสาขาในเยอรมนี  

ซึง่แน่นอนว่า ฉนัย่อมจะทำาความรูจ้กัหรอืหาขอ้มลู

เรือ่งเพ่ือนรว่มอาชพีอยู่บา้งพอสมควร รวมทัง้พอจะ

เข้าใจและสามารถบอกอาการไดถู้กจดุว่า เกดิอะไร

ขึน้ตรงไหน และโชคดท่ีีมพ่ีีท่ีนับถือแปลอาการเปน็

ภาษาเยอรมนัให ้ ฉนัมคีวามเห็นวา่ สถานทีฉ่ันนัง่

อยู่ในขณะนี ้ไมผ่า่นสขุลกัษณะ รวมถึงบรรยากาศ 

และกลิ่นอับๆ ด้วย

นกักายภายบำาบดั(Physiotherapeut)ออกมา

จากห้องและทักทายเรา พรอ้มบอกใหเ้รารอสกัครู ่

ผู้มารับบริการคนที่เราได้ยินเสียงเมื่อสักพัก เปิด 

ประตูออกมา พร้อมกล่าวลานักกายภายบำาบัด

คนนี้( Physiotherapeut) แล้วก็ถึงตาฉันล่ะ และ

ก็เหมือนเดิมค่ะ น้องสาวฉันได้พยายามบอกอีก

ครั้งว่าเกิดอะไรขึ้นกับฉัน  นักกายภายบำาบัดบอก

ให้เราตามเขาเข้าไปในห้องที่มีกลิ่นอับ มีอุปกรณ์

ออกกำาลังการสองชิ้น ซึ่งฉันพอจะดูออกว่า เพ่ือ

บรหิารขอ้ และอกีอนัเพ่ือยึดเดิน  นักกายภายบำาบดั

ถามถึงอาชพีฉนั (คาดว่าเพ่ือการคะเนว่าสาเหตุน่า

จะมาจากอะไร) ฉันตอบว่านวดไทย ฉันเห็นแวว

ตาของเขาไหววูบ และพูดว่างานของเราไม่ค่อย

ต่างกัน อนุญาตให้เขาตรวจสอบสภาพข้อกระดูก

ไหม ฉันตอบอนุญาต ... มีส่วนไหนในร่างกายที่

ฉันเขาต้องระวังมั๊ย...  ฉันตอบทุกส่วน เพราะฉัน

ชาที่ด้านซ้าย ความรู้สึกน้อย และคอหันไปด้าน

ซ้ายได้แค่เล็กน้อยเท่าน้ัน  นักกายภายบำาบัดใช้

ผา้เชด็ตวัทีว่างอยูบ่รเิวณนัน้ แล้วปคูงบนเตยีง ไม่

นะ! ผ้านั่นคงใช้มาหลายคนแล้ว อี๊!... น้องสาวฉัน

ก็คงเหน็เชน่เดยีวกัน ถึงถามทนัทว่ีา พ่ีสาวฉนัตอ้ง

ถอดเสือ้ผา้หรอืเปลา่  นักกายภายบำาบดัตอบว่า ไม่

ต้อง... เฮ้ย!..โล่งอก!

เขาเริ่มจากให้ฉันนั่งบนเตียง และอีกแหละ 

ครั้งที่สาม ที่ฉันต้องถูกทดสอบด้วยอุปกรณ์เหมือ

นฆอ้นเลก็ เพ่ือทดความการเคล่ือนไหวของกระดูก 

กลิ้งท่อนแขน ท่อนขา เหมือนเดิม ซ้ายความรู้สึก

ฉนัน้อย แลว้ก็ให้ฉนันอนหงาย จบัคอและบา่หมนุ

ดูความยืดหยุ่น แน่นอน ว่าไม่เหมือนปกติ ตาม

ด้วยให้นอนตะแคง พาดแขนข้ามไหล่คางแนบ

อก (ไม่ถนัดและไม่แนบเพราะก้มไม่ได้) เขาถาม

ฉันด้วยภาษาเยอรมันว่า อนุญาตให้กดมั๊ย ฉัน

ตอบ อนุญาต ...พล๊อค ! เสียงฉันถูกดัด ตามด้วย

อาการสำาลักอากาศ  ทำาให้ฉันไอโขลกๆๆๆ  เขา 

ตกใจมาก! ถามฉันว่าโอเคมั๊ย ฉันตอบโอเค แล้วก็

ถึงตอนสำาคัญ  เขาบอกให้ฉันนอนหงาย  นักกาย

ภายบำาบัดประคองหัวฉัน และถามว่า อนุญาตให้

หมุนมั๊ย  ฉันคิดทันทีว่าตลอดเวลาที่เขาถามว่า

อนุญาตมั๊ย คือความยินยอมของฉันเอง หากฉัน

ตอบว่าอนุญาต ฉันตอบทันที ว่า ไม่! (ถ้าจะถาม

ถึงข้อห้ามข้อควรระวัง ในการนวด การดัด อาการ
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ที่ฉันเป็นอยู่ ระบม บวม และไม่แน่ใจว่าเกิดจาก

อะไร ไม่สมควรแน่นอนท่ีจะดัดคอฉัน! ....) แล้ว

เขา ตอบว่า โอเค งั้นรอเธอพบ Neurologe ก่อน 

ฉันแน่ใจว่าเธอไม่เป็นอะไร และเธอต้องกลับมาที่

นีอ่กี สรปุว่า ฉนัไมไ่ดจ้า่ยคา่บรกิาร เพราะเขาบอก

ว่า ฉนัจะกลับมาอีก (แตฉ่ันไม่แน่ใจ) ฉนัยนืยันให้

ส่งใบเรียกเก็บค่าใช้จ่าย เพราะฉันมีประกันส่วน

บคุคล  นักกายภายบำาบัดยืนยันไมส่ง่ และหากฉนั

ไม่กลับมา จะไปใช้บริการที่สปาของฉัน พร้อมกับ

หนัไปมอง นอ้งสาวคนงามของฉนั เราลากลบั และ

เมือ่นัง่ในรถเรยีบรอ้ยเราท้ังคู ่หันมาสบตากันพรอ้ม

หวัเราะก๊าก...Physiotherapeut จะหลน้ีองสาวฉนั

ล่ะสิ.. เสียใจเธอรักเดียวใจเดียวฮ่ะ

ตกกลางคืน ฉันนอนไม่หลับ ปวดหัวหนักข้ึน 

และรู้สึกว่าเดินเซ ด้านซ้ายเริ่มชามากกว่าเดิม 

ฉันพยายามข่มตานอนอย่างทรมาน เช้าวันรุ่งขึ้น 

ฉันรู้ตัวว่า ควบคุมตัวเองไม่ค่อยได้ ..เบลอๆ และ

เริม่สงสัยวา่อาการนา่จะมาจาก สมองสัง่การ หรอื

ระบบประสาท ฉนัตดัสนิใจเปดิอากู๋ (GooGle) หา

ข้อมูลอาการที่ฉันมีในสิบกว่าวันที่ผ่านมา ปรากฎ

ว่า เป๊ะๆๆๆกับ  อาการเตือน ของ โรคหลอดเลือด

สมอง Stroke

ฉันอ่านไป สลับกับการพักเป็นระยะ เพราะ

ตาพร่า ปวดหัว  น่ากลัว! ....ฉันส่งข้อความถึงสามี 

ให้หาน้อมูลในอินเตอร์เนตอ่าน อาการที่เป็น ผ่าน

ไปย่ีสิบนาที สามีโทรมาบอกให้เพ่ือนรักฉันขับรถ

ไปส่งที่โรงพยาบาลเดี๋ยวนี้  ไปถึง โรงพยาบาล(ที่

ชอ่งฉกุเฉนิ)  ฉนัรูส้กึกลวัรถพยาบาล กลวัชดุสสีม้ท่ี

บรรดา ผูค้นหนว่ยฉกุเฉินใส่ (ฉนัไมรู่ว่้าเรยีกว่าอะไร) 

กลัวแผนกนี้ กลัวคนป่วยที่นอนรอคิว แลว่าทุกคน

อาการหนัก สามมีาถึงทำานดัควิใหฉ้นั ทีเ่คานเ์ตอร์

ถามถึงหมายเลขเจ้าหน้าท่ีหรือรถพยาบาลที่มา

ส่ง สามีตอบ เรามาเอง เพราะโทรมาหาหมอแล้ว 

หมอบอกว่าให้มาในทันที ไม่ต้องรอ! ที่เคาน์เตอร์

แนะนำาว่า คราวหน้าให้เรยีกรถพยาบาล ฉนัรูส้กึขา

ไมม่แีรง ไมรู่ว่้าเพราะอาการปว่ย หรอืกลัว ต้องเอา

หลังพิงผนัง ยืนรอ เจ้าหน้าที่ในชุดสีส้มหันมามอง 

ถามว่าเอารถเข็นมั๊ย ฉันส่ายหน้าพร้อมขอบคุณ 

แล้วสามีก็หันมาบอกว่า เราต้องรอประมาณ สอง

ชั่วโมง นั่นเร็วสุดแล้ว! ฉันรอ แบบสลึมสลือ ระคน

กับความกลัว

หมอตรวจทกุสิ่งที่ทำาเมือ่สบิวันที่ผา่นมา เจาะ

เลือดหกหลอด ตรวจฉี่ ตรวจข้อ กระดกู/กล้ามเนื้อ 

การทรงตวั ประสาทสมัผสั ปอด และสดุทา้ย สแกน

สมอง เบ็ดเสร็จทุกส่ิงใช้เวลาเจ็ดชั่วโมง  ทรมาน

สำาหรบัฉนั  หลบัรอเปน็ระยะๆ และกลวัโรงพยาบาล 

กลัวเครื่องมือตรวจทุกชนิด กลัวเสียงตรวจคล่ืน

หัวใจ กลัวและผวากับการดูดเลือดไปตรวจ กลัว

การแสกนสมอง เกิดอาการขนลกุ ท่ีตอ้งลงไปนอน

ในที่เป็นร่องและมีฝาครอบ  สรุปว่า ฉันมีไมเกรน 

ระดับรุนแรงมากกว่าที่เคยมีมา ส่งผลให้ปวดหัว

รุนแรง ประสาทอาจสะเทือน ทำาให้กล้ามเนื้อเกร็ง 

ชา และพบก้อนแคลเชยีลท่ีสมอง หากมอีาการปวด

หวัรนุแรงใหไ้ปโรงพยาบาลทนัทไีมต่อ้งรอ   อาการ

หน้ามืดวูบบ่อยๆ มาจากวัย/ไมเกรน/ความดันต่ำา 

(ห้ามกลับไป ดัดคอเด็ดขาด ) คำาแนะนำาในการ

รักษา ฉันเลือกการบำาบัดทางเลือก เปลี่ยนแปลง

วิธีกินอยู่ ทำางาน เท่าที่จะสามารถทำาได้แบบทันที

ทนัใด พักผ่อนมากขึน้ ไมเ่ครยีด ฉันโชคดท่ีีสามารถ

ตัดได้ในทันที แค่บอกตัวเองว่าหยุดคิด 

 

ณ ปจัจบุนันี ้ฉนัเริม่สบายดี พูดปกตแิลว้ แตยั่ง

มนึๆเวลาคดิ ทำางานเยอะจะปวดหวัตอ้งหยุดทนัท ี

ก็ทดลองทำาหลายๆสิง่ เพ่ือทดสอบตวัเองวา่ แตล่ะ

สิง่ เปลีย่นแปลงแคไ่หน อา่นหนงัสอืไดน้านแคไ่หน 

ทำางานได้นานแค่ไหน รับสภาวะความเครียด(ฟัง

ปญัหาเรือ่งงาน)ไดน้านแคไ่หน สรปุว่าทกุอย่างไม่

เหมอืนเดิม ต้องแบ่งชว่งพักเเป็นระยะ และ เปลีย่น

จากใสค่อนแทคเลนส ์มาใสแ่วน่บางเวลา สิง่เดยีว

ที่ฉันยังคงต้องระวังคือควบคุมการขับรถให้ช้าลง 

แคลเชยีมในสมองหรอืหนิปนูในสมอง คอือะไร 

หนิปนูในสมองก็คอืแคลเซยีมท่ีเกิดขึน้ในสมอง เกิด

จากหลายสาเหตุได้แก่ 1. การเปลี่ยนแปลงตาม

อายุ 2. ความผิดปกตขิองการเผาผลาญแคลเซยีม

ในรา่งกาย 3. การตดิเชือ้ในสมอง 4. ความผดิปกติ

ตั้งแต่กำาเนิด

หินปูนในสมองมีอันตรายหรือไม่ ต้องบอกว่า

ขึ้นกับสาเหตุ กรณีเป็นจากการเปลี่ยนแปลงตาม

อายุไม่มีผลเสียอะไร แต่ถ้าเกิดจากสาเหตุอื่นๆ ก็

ส่งผลต่อสมอง ซึ่งก็ขึ้นกับตำาแหน่งและขนาดของ

หนิปนูท่ีเกิดข้ึนในสมอง ผลเสยีท่ีเกิดขึน้ เชน่ สมอง

เสื่อม เดินเซ อาการชัก ขึ้นกับตำาแหน่งของหินปูน 

ขนาดของหนิปนูและสภาพของสมองสว่นอืน่ๆ รวม

ทั้งโรคประจำาตัวของผู้ป่วยด้วย

การรักษากรณีหินปูนเกิดจากความผิดปกติ

ของการเผาผลาญแคลเซยีม ก็ตอ้งแกท่ี้สาเหตน้ัุนๆ 

สว่นกรณีเกิดจากการเปลีย่นแปลงอายุ การตดิเชือ้

ในสมองนัน้ไมส่ามารถแก้ไขหินปนูทีเ่กิดขึน้ได ้อกี

ส่วนหน่ึงคอืการรกัษาตามอาการผดิปกตน้ัินๆ ตอ้ง

บอกว่าส่วนใหญ่แล้วสาเหตขุองหินปนูในสมอง มกั

เกิดจากการเปลีย่นแปลงตามอายุ บางสว่นเกดิจาก

การตดิเชือ้พยาธิ ซึง่ตวัพยาธิตายไปแลว้ สว่นนอ้ย

มากๆ เกิดจากการเผาผลาญแคลเซียมผิดปกติ 

(มองโรค(โลก)แบบหมอสมศักดิ์ ตอน: หินปูนใน

สมองโดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า)

ขอ้คิดทีฉั่นอยากจะฝาก จากประสบการณ์

ป่วยในครั้งนี้คือ 

ดแูลสุขภาพ แบง่เวลาการพักผอ่น การทำางาน

ให้เหมาะสม 

ก่อนไปพบหมอ เตรยีมตวัให้พร้อม ประวัตกิาร

เจบ็ปว่ย/อาการท่ีเปน็อยู่ หากพูดภาษาไมค่ลอ่ง หา

เพื่อนไปด้วย หรือทำาอย่างที่ฉันทำา สรุปอาการ ให้

ใครช่วยแปลให้ เพื่อให้หมอเป็นข้อมูล

หากป่วยถึงขนาดที่ว่า คงรอนัดที่ได้มาไม่ไหว 

สามารถไปโรงพยาบาลได้ทันที แต่ต้องแนใจด้วย 

ว่าตวัเองอาการหนัก รอไมไ่หว เพราะ เวลาทีเ่ราใช้

ที่ ห้องฉุกเฉิน อาจหมายถึงนาทีชีวิตของคนถัดไป

ผูห้ญิง อายุ 25 ปขีึน้ไปควร ตรวจสขุภาพทกุปดีงัน้ี

1. ตรวจผวิหนัง มลภาวะท่ีเพ่ิมมากขึน้ ภูมแิพ้ สิว

เพิ่มขึ้นผิวหนังมีก้อนตะปุ่มตะป่ำา เม็ดสีผิวผิด

ปกติ มะเร็งผิวหนัง

2. ตรวจตา เพราะบางครัง้ สายตาทีเ่ปลีย่นไป สง่

ผลให้มีอาการปวดหัวได้

3. ตรวจฟัน ขจดัหินปนู ตรวจสขุภาพเหงอืกและฟัน

4. วัดระดับฮอโมนส์เอสโตรเจน เมื่ออายุเกิน 30 

ปขีึน้ไป เพราะฮอโมนสเ์อสโตรเจนทีล่ดลงอาจ

เปน็เหตผุลของการแก่เรว็ หงดุหงดิ อารมณเ์สยี

5. วัดความดันโลหิต ความดันต่ำา ความดันสูง 

ปวดหัว ไม่มีแรง ตาพร่า อาจมาจากสาเหตุนี้

6. ตรวจภายใน ตรวจมดลูก เมื่ออายุเกิน 25 ปี 

ควรตรวจความปกตขิองมดลกู โดยเฉพาะ การ

ตรวจแปบ๊สเมยีร ์เพ่ือคน้หาความผดิปกติของ

เชลล์เนื้อเย่ือปากมดลูก เพ่ือจะได้รักษาทัน

ท่วงทีหากมีมะเร็ง

7. ตรวจเต้านมปีละครั้ง แและตรวจด้วยตนเอง

เดือนละครั้ง

  

ตวัฉนัเอง ยังคงไปพบ หมอตามนัด และ ไมค่่อย

ใชย้าหากไมจ่ำาเปน็จรงิๆ เพราะการใชย้าตดิต่อกัน 

สง่ผลเสยีตอ่ตบั ฉนัปฎิเสธ ยาทีห่มอส่ังเพ่ือการพัก

ผ่อน ที่ส่งผลให้สลึมสลือ ง่วงนอน อยากนอนพัก

ผอ่นอย่างเดยีว แตฉ่นับงัคบัตัวเองในการจดัตาราง

เวลาพักผ่อนมากขึ้น นอนหลับ ดื่มน้ำาเปล่าให้พอ

เพียง รัปประทานอาหารที่จำาเป็นพิถีพิถัน มากขึ้น 

กับรายละเอยีดเชน่ อะไรท่ีฉนัไมค่วรดืม่/ไมค่วรทาน  

อะไรทีด่ตีอ่สขุภาพ และเหนอือืน่ใด ทำาใจให้มคีวาม

สุข เกิด แก่ เจ็บ ตาย เป็น เรื่อง ธรรมดา แต่ในวัน

นี้ ดูแลสุขภาพให้ดีที่สุดเท่าที่ทำาได้ 
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ธรรมะ

ธรรมะกับศิลปะยึกยือ
- พลเดช  วรฉัตร (อดีตเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ ประเทศศรีลังกาและดูแลมัลดิฟส์)

ศิลปะยึกยือคือ การวาดลายเส้นวงไปวงมาอย่างอิสระเสรีเป็นภาพตามจินตนาการ  คำาว่ายึกยือคือการลากเส้นวงไปวง
มาโดยไม่มีรูปแบบที่แน่นอน

ผมเริม่ทำาศลิปะยึกยือเมือ่ปทีีแ่ลว้ในชว่งทีอ่ยู่ที่

ศรลีงักาและไดม้โีอกาสไปเยือนมลัดฟิส ์ดว้ยความ

ประทับใจในความงดงามของทะเลสีเขียวคราม 

มองเห็นประการังอย่างชัดเจน ดูระยิบระยับยาม

ต้องแสงแดด ความประทับใจนี้ทำาให้เมื่อกลับมา

โคลัมโบ ศรีลังกา ผมจึงวาดลายเส้นที่วงไปวงมา

ตามจินตนาการความสวยงามของทะเลมัลดิฟส์ 

ก่อนหน้าน้ี ผมเคยวาดภาพเปน็งานอดเิรกโดยเริม่

จากวาดภาพสน้ีำามนั สนี้ำาอะครลีคิ แตใ่นกรณีท่ีไมม่ี

เวลามากก็จะแค่วาดลายเสน้เพ่ือความเพลดิเพลนิ

เมือ่ไมม่เีวลามากแตก็่ยังอยากจะสรา้งงานศลิป ์

ทางเดยีวท่ีจะทำาไดค้อืวาดลายเสน้ ดว้ยปากกาลกู

ลืน่และกระดาษธรรมดาซึง่จากการวาดแบบยึกยือ

ทำาใหส้ะดวกมากและเพลดิเพลนิไมแ่พ้งานศิลป์อืน่ๆ

ศลิปะยึกยือทำางา่ยและสะดวกตดิดนิจรงิๆ เพราะ

ไม่ต้องการอะไรมาก แค่มีปากกาลูกลื่น (สีดำา) มี

กระดาษอะไรก็ได้ และมีจินตนาการ ก็ทำาได้แล้ว 

ผมเขยีนไว้ในเพจศลิปะยึกยือในเฟสบุค๊เมือ่วนัที ่

8 เมษายน 2557 ว่า “เพจศลิปะยึกยือน้ีจะรวบรวม

งานศลิปะยึกยอืโดยพลเดชมาไว้ทีเ่ดยีวกันเพ่ือเผย

แพรก่ารวาดแบบยึกยือ การวาดแบบยึกยือนอกจาก

จะเป็นงานศิลปะแบบติดดินสะดวกเพลิดเพลิน

แล้วยังเป็นการฝึกสมาธิด้วย ขณะเดียวกันก็ต้อง

รูจ้กัการวางแผนเพราะไมส่ามารถยึกยอืไดท้ัง้ภาพ 

แตต่อ้งแบง่ยึกยือในเวลาและอารมณ์ทีเ่หมาะสม

คอืสงบและเปน็สมาธิเท่าน้ัน ทดลองแลว้จะตดิใจ

ครบั” เพียงวนัเดยีวก็มกัีลยาณมติรในเฟสบุค๊สนใจ 

ผมจึงโพสต์ข้อความดังต่อไปนี้

“มีคำาขอจากกัลยาณมิตรถามว่า ศิลปะยึกยือ

จะเรียนได้ที่ไหน ผมจึงร่างแนวทางการทำาศิลปะ

ยึกยือมา ณ ที่นี้ ผมเองก็ไม่ทราบว่า เคยมีศิลปะ

ยึกยือแบบนีม้าก่อนหรือไม ่แตห่าในเน็ตไมพ่บ จะ

มก็ีแตภ่าพทีเ่รยีกว่า Curlicue line ซึง่ก็ไมเ่ห็นภาพ

ที่วาดด้วยเส้นแบบนี้ อย่างไรก็ดี แม้จะหาไม่เจอ 

แต่ก็คิดว่า ขอนำาเสนอศิลปะยึกยือในฐานะท่ีนำา

มาวาดด้วยตนเองและได้รับผลด้วยตัวเอง หากผู้

สนใจจะทดลองดูก็น่าจะเป็นประโยชน์ในการเริ่ม

ต้น ขอให้มีความสุขนะครับ.............”

ศิลปะยึกยือ

ผมได้ร่างคำาจำากัดความศิลปะยึกยือว่า “คือ

การสร้างงานศิลปะแบบติดดิน โดยการลากเส้น

ยึกยือเปน็วงกลมและวงรอีย่างตอ่เนือ่งในความยาว

ทีก่ำาหนด โดยไมย่กปากกาเพ่ือใหเ้กิดเปน็ภาพตาม

จินตนาการ ซึ่งต้องใช้สมาธิและความมุ่งมั่นมาก”

อุปกรณ์

• กระดาษวาดภาพ 100 กรัม ขนาด A 4 

• ปากกาลูกลื่นธรรมดา ทุกขนาด แนะนำาให้ใช้

สีดำาเพียงสีเดียว

วิธีวาด

• รา่งภาพทีจ่ะวาดดว้ยดนิสอก่อน (สำาหรบัผมจะ

ลงมอืวาดโดยไมร่่าง เพราะมภีาพอยู่ในหวัแลว้)

• กำาหนดพ้ืนท่ีที่จะยึกยือ ซึ่งควรมีพ้ืนท่ียึกยือ

อย่างน้อย 50 เปอร์เซนต์ของภาพ

• ลากเส้นเป็นวงรียึกยือไปตามแนวนอน จาก

ซา้ยไปขวา อย่างตอ่เนือ่ง โดยไมย่กปากกาเลย 

• เสน้ยึกยือทีเ่ปน็แนวนอนเป็นบรรทัด ทำาไดเ้ป็น

บรรทัด ทั้งจากล่างขึ้นบน หรือ จากบนลงล่าง

• ขนาดของวง มีขนาดเล็ก ขนาดกลางและ

ขนาดใหญ่ 

• ขนาดวงรีเล็กและกลางใช้วงรีท่ีเป็นระเบียบ

และเท่ากันซึ่งต้องใช้สมาธิมากเพราะต้องวง

ไปเรื่อยโดยไม่ยกปากกา

• วงขนาดใหญ่จะเป็นการยึกยืออย่างฟรีสไตล์

ไมต้่องเท่ากันและไมค่วรยกปากกาดว้ยเชน่กัน

ความท้าทาย

• เนื่องจากต้องยึกยือด้วยวงรีอย่างต่อเน่ือง

จนกว่าจะเต็มพ้ืนท่ีหรือเป็นภาพ จึงต้องใช้

ความตั้งใจและมุ่งมั่นมากเพราะต้องยึกยือ

หลายร้อยครั้งหรือเป็นพันคร้ังอย่างต่อเน่ือง 

และยกปากกาให้น้อยที่สุด ซึ่งยากที่จะทำาให้

เสรจ็ในทนัท ี  จงึต้องมคีวามมุง่มัน่มากทีเดียว

ที่จะทำาจนกว่าจะเสร็จ

• ต้องการสมาธิในระดับหนึ่งเพ่ือท่ีจะยึกยือให้

Dmag19.indd   56 30.08.14   17:47



Dmag : 57Vol 17 / 03.2014

ธรรมะ

เทา่กันและเปน็ระเบยีบ หากไมม่สีมาธิก็จะสง่

ผลทำาให้การยึกยือออกมาไมเ่ปน็ระเบยีบ ซึง่ผล

การยึกยือจะเป็นไปตามสภาพจิตใจ

• ตอ้งการการวางแผนเพราะไมส่ามารถจะทำาให้

เสร็จได้ในทันทีจึงต้องวางแผนว่าจะทำาเพียง

ใดและอย่างไรจึงจะเสร็จเป็นส่วนๆ จนกว่า

จะเสร็จทั้งภาพ

ผลดี

• ฝึกสมาธิและความอดทน การวาดเส้นวงไป

วงมาคงคล้ายกับการถักโครเชต์หรือนิตต้ิง

หรอืการปกัเสน้ดา้ยบนผา้ ตอ้งใชค้วามอดทน

• ฝึกการวางแผนการทำางาน โดยทำาเป็นส่วนๆ 

ดว้ยความพอดแีละเทา่ทีท่ำาได ้เพราะไมส่ามารถ

ทำาให้เสร็จในครั้งเดียวได้

• ฝึกการสร้างจินตนาการ การวาดภาพโดย

เฉพาะศิลปะยึกยือเป็นการฝึกจิตให้รู้จักการ

สรา้งจนิตนาการ เพราะการยึกยือนัน้งา่ย ไม่มี

รูปแบบ ไม่มุ่งเน้นความสวยงามหรือสีสัน แต่

เน้นจินตนาการด้วยปากกาสีดำา

ธรรมะในศิลปะยึกยือ

จากข้อดีที่ผมได้บอกไว้ ทำาให้การทำาศิลปะ

ยึกยือเปน็การฝกึสมาธิขัน้พ้ืนฐานไปด้วยในตัว ย่ิง

หากจนิตนาการในเรือ่งของธรรมะก็จะเปน็ประโยชน์

อย่างย่ิง เพราะได้ท้ังสมาธิ สติ ความอดทนและ

ปัญญา ภาพศิลปะยึกยือของผมส่วนใหญ่ท่ีวาด

ในเวลาต่อมาจึงเกี่ยวกับธรรมะทั้งสิ้น 

จากประสบการณ์การวาดศิลปะยึกยือ ขอ

ยืนยันว่าเปน็งานศลิปท่ี์ใครก็ทำาได ้ง่ายและสะดวก

ทีจ่ะเปน็งานอดเิรกและมคีณุคา่ในดา้นจติใจ สรา้ง

ความสุขให้กับชีวิตประจำาวันได้ ทดลองดูนะครับ

 

ติดตามผลงานศิลปะยึกยือได้ที่เฟสบุ๊ค

www.facebook.com/yukyur.art
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Substantieller Ansatz zur Koordination
• Zusammenarbeit mit verschiedenen Gruppen und im Ausland 

lebenden Thailändern, um wesentliche Informationen zu erhalten 

und Faktoren zu ermitteln, aufgrund denen eine Entscheidung 

getroffen werden kann, im Ausland zu leben. Der Austausch 

von Informationen untereinander und die wechselseitige 

Unterstützung der Arbeit erfolgt über das Internet (Mailverteiler) 

sowie Webseiten.

• Eine Webseite einrichten, die als Medium zum Austausch und 

Sicherstellung von Informationen über die Gastländer, z.B. 

über die dortige Gesetzgebung und den Arbeitsmarkt dient. Es 

können auch Links zu thailändischen Gruppen und Gemeinden 

dort eingerichtet werden, die dem Nutzer erleichtern, gezielte 

Informationen zu erhalten. Die Webseite soll nicht nur nützliche 

Informationen bereitstellen, sondern auch Interessierte ermutigen, 

sich unserer Kampagne anzuschließen.

• Zusammenarbeit mit verschiedenen politischen Lobbygruppen 

in Thailand.

• Beratungen und Treffen. In dieser Anfangsphase können die 

Mitglieder des Teams die Möglichkeit eines Thailandaufenthaltes 

für die Arbeit nutzen; es ist klar, dass nicht alle Mitglieder bei 

jedem Treffen dabei sein können. Sobald das NTO genügend 

Mittel zusammengebracht hat, könnten in der Zukunft auch 

Treffen von NTO-Germany in Deutschland stattfinden.

Neben der Etablierung von NTO finden in Deutschland weiterhin 

die folgenden Aktivitäten statt.

• Die Unterstützung und Weiterbildung thailändischer Freiwilliger, 

etwa durch Trainingskurse oder Ähnlichem.

• Activities that will render knowledge to Thai communities, for 

example, organizing public discussion, dialog, and publications 

such as D-magazine, handbooks on different aspects, and Thai 

cultural promotion functions.

• Aktivitäten, die Wissen an thailändische Gemeinden vermitteln, 

etwa Vorträge und Podiumsdiskussionen, Veröffentlichungen 

wie das D-magazine, Handbücher zu verschiedenen Themen, 

und Veranstaltungen, welche die thailändische Kultur fördern.

Network Thais Overseas-Germany 
(NTO-Germany)

Network Thais Overseas, NTO, wurde gegründet, um thailändische 

Arbeitnehmer, Freiwillige und thailändische Gemeinschaften im 

Ausland zu unterstützen, zu fördern und ihre Teilhabe an der 

Gesellschaft zu ermöglichen; verschiedene Kollaborationen 

sollen angestoßen und begleitet werden, und es sollen sowohl 

neue Ansätze entwickelt werden, um den Lebensstandard von 

Thailändern im Ausland zu verbessern, als auch auf politischer 

Ebene an Aktionen teilgenommen werden, um Thais im Ausland 

allgemein besser zu stellen.

Zielsetzungen

• Die Koordination und Unterstützung der Zusammenarbeit von 

Gruppen, Organisationen und thailändischen Vertretungen, die 

im Ausland lebende und arbeitende Thailänder unterstützen,

• Die Koordination auf politischer Ebene zwischen staatlichen 

und zivilgesellschaftlichen Einrichtungen in Thailand und den 

Ländern, in denen Auslands-Thais leben,

• Die Beschaffung, Verbreitung und Austausch von Erfahrungen 

und Informationen, die die Lebensqualität der im Ausland 

lebenden Thais verbessern helfen,

• Die Beteiligung an der Entwicklung neuer Ansätze zur 

Verbesserung der Lebensqualität der Auslands-Thais,

• Der Anstoß zur Entwicklung innovativer Maßnahmen zur Hilfe 

und Problembewältigung der im Ausland lebenden Thais bei 

politischen wie alltäglichen Problemen,

• Das Bestreben, eine feste Organisation (in Thailand) einzurichten, 

die sich um den Schutz, die Unterstützung und die Belange 

der Auslands-Thais kümmert,

• NTO-Germany zu unterstützen sowie das Wissen und die 

Fähigkeiten zur Hilfe der im Ausland lebenden Thais auszubauen.
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จาก “นิตยสารดี” กลายเป็น “สํานักพิมพ์ดี”
สมาคมเครือข่ายคนไทยในต่างแดน (Network Thais Overseas e.V. ชื่อย่อ NTO e.V.) ซึ่งเป็นผู้

ดแูลการผลิตนติยสารดีขอเรยีนใหผู้อ้า่นทราบวา่ จะผลิตนิตยสารดีเล่มที ่20 (เดอืนธันวาคม 2557) เปน็

เลม่สดุทา้ย จะเปลีย่นนโยบายการผลติจากการผลตินิตยสารดีเป็น ”สำานกัพิพมด์”ี ซึง่จะจดัทำาและพิมพ์

คูม่อืและหนังสอืตา่งๆตามหัวขอ้ทีเ่ปน็ประโยชน์แก่ชมุชนไทยท่ีอาศยัอยู่ในตา่งแดน เชน่ คู่มอือยู่เยอรมนี  

คู่มือการดูแลสุขภาพจิต ข้อมูลการศึกษา สิทธิและหน้าที่ที่พึงรู้  เป็นต้น ทั้งนี้เพ่ือเป็นการสอดคล้อง

กับเป้าหมายในการทำางานของสมาคมNTO คือ รวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตคนไทยในแดน รวมทั้งจัดเก็บและเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว เพื่อร่วมกันพัฒนาแนวคิดในการพัฒนา

คุณภาพชวิีตคนไทยในตา่งแดน เพ่ือรว่มกันผลกัดนัใหเ้กิดมาตรการในการชว่ยเหลือและแก้ไขปัญหาคน

ไทยในต่างแดน ทั้งในระดับนโยบายและปฏิบัติ สร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายอาสาสมัครคนไทยใน

เยอรมนี พร้อมทั้งเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และศักยภาพในการให้ความช่วยเหลือคนไทยที่ประสบปัญหา
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ติดต่อสมาคมได้ที่
ดร.พัทยา เรือนแก้ว   Tel. 0160 9863281 

อัญชัญ เฮียร์ลิ่ง   Tel. 0177 4954640

สุชาดา ไบเยอร์   Tel. 0178 5638589

www.nto-germany.de และ www.d-magazine.de
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