02 / 06.2010

ดี

D magazine

ISSN: 2190-636X

“ นต สา ด ด เพื่อคนไท ”

ดี

D magazine

นิตยสารดี
www.d-magazine.de / www.d-magazine.eu
e-mail: info@d-magazine.de

D- Magazine
www.d-magazine.de / www.d-magazine.eu
e-mail: info@d-magazine.de

ผูผลิต
สมาคมศิลปวัฒนธรรมเทย ฮกา - บดนซ
Am Maisenbühl 28 C, 78333 Wahlwies-Stockach
หัวหนาบรรณาธิการ
ดร.พัทยา รือนกว
กองบรรณาธิการ
ดร.พัทยา รือนกว (สังคมละครอบครัว)
อัญชัญ ฮียร์ลิไง (ศิลปะละวัฒนธรรม)
สวพร บัวดง (กฎหมายละการศึกษา)
สภาพร ควร์ซ (ขาว)
ผูรวมงาน฿นลม
ณิชยา ทวกุล ณ อยุธยา, รัตนา วงษ์ภาวสุทธิ์,
ติมศิริ เชยรืองศิริกุล, อรณี เฟฟ์ฟอร์ ,ประสม ชัยพัฒนากร ,
บญจกุล วงศ์ภาคำา, มาร์ติน ดมมอร์, อีซา บาร์ลัค,
ขนิษฐา อัดลอร์, บุญสง ชลธร, ศิริพร กร์สนอร์, สุชาดา เบยอร์
พิสูจน์อักษร
มัชฌุวิญญ์ ตุมพงษ์
กราฟิก
ขวัญนตร หลืองทองคำา, ชลัช วรยรรยง
ภาพวาดละภาพถาย
วลาวัลย์ อัลบรช, อัญชัญ ฮียร์ลิไง, ชลัช วรยรรยง
วบมาสตอร์
บญจมาศ คลิงลอร์
รงพิมพ์
Saxoprint GmbH , Digital- & Offsetdruckerei,
Enderstraße 94, 01277 Dresden
สมัครป็นสมาชิก ราคารวมคาสง
สมาชิกรายปี รับนิตยสาร 4 ลม กำาหนดออกทุกโสามดือน สมาชิก
฿นยอรมนีละออสตรีย ปีละ 20,00 ยูร สมาชิก฿นสวิตซอร์ลนด์
ปีละ 35,00 ฟรังค์
สิไงตีพิมพ์฿นนิตยสาร “ดีมาก” สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย เมอนุญาต
฿หคัดลอกสิไงตีพิมพ์ตางโละรูปภาพกอนเดรับอนุญาตจากผูผลิต
คัดลอกหรือพิมพ์ซำๅาบทความหรือรูปภาพทีไคยพิมพ์ผยพรทีไอืไนมา
ลว กรุณาติดตอจาของบทความดยตรง

Impressum
Herausgeber
Thailändischer Kunst-und Kulturverein Hegau-Bodensee),
Am Maisenbühl 28 C, 78333 Wahlwies-Stockach
Chefredakteurin
Dr.Pataya Ruenkaew
Redaktion
Dr.Pataya Ruenkaew (Sozial und Familie)
Aunchun Hirling (Kunst und Kultur)
Swaporn Boudang (Rechts und Ausbildung)
Sopaporn Kurz (Nachrichten)
Redaktionsmitarbeiter
Nichaya Devakula Na Ayutthaya, Rattana Wongphawasutthi,
Termsiri Chairueansirikul, Auranee Pfeiffer,
Prasom Chaipatthanakorn, Benchakul Wongphakam, Martin
Demmer, Isa Barlak, Khanittha Adler, Boonsong Chalethorn,
Siriphorn Gerstner, Suchada Beyer
Korrektor
Matchuwin Toompong
Graikerin
Kwannate Leuangtongkum und Chalat Worayanyong
Bilder und Fotos
Walawal Albrecht, Aunchun Hirling, Chalat Worayanyong
Webmaster
Benjamas Klingler
Druckerei
Saxoprint GmbH , Digital- & Offsetdruckerei, Enderstraße 94,
01277 Dresden, www.meindruckportal.de
Abonnement
“D-mag” erscheint vierteljährlich. Der Abonnement - Preis inkl.
Versand beträgt für den Bezug in Deutschland und Österreich
20,00 Euro und in die Schweiz 35,00 SFR.
Vervielfältigung von Artikeln und Fotos ist nur mit Genehmigung von dem Herausgeber erlaubt.
Vervielfältigung oder Nachdruck von bereits in einem anderen
Medien erschienenen Artikeln oder Fotos wenden Sie sich
bitte direkt an Autors.

02/06.2010
ISSN: 2190-636X

บ.ก.
บ อ ก ก ล่ า ว
สวัสดีคไะทไานผูๅอไาน
ดีมากฉบับนีๅปในฉบับทีไสอง มืไอถึงมือทไานผูๅอไานกใคงจะขๅาดือนกรกฎาคมพอดี ซึไงจะปในฤดู
รๅอน กใหวังวไาอากาศคงจะอบอุไนขึๅน หลังจากทีไยในมาอยไางตไอนืไอง รงรียน฿นบางรัฐคงปิดภาคฤดู
รๅอนเปลๅว ละ฿นบางรัฐกใกำาลังจะปิดตามมา ถึงชไวงนีๅคนเทยสไวน฿หญไทีไพำานัก฿นยอรมนีหรือยุรป
ดยฉพาะทีไมีบุตรทีไยังศึกษาอยูไ฿นรงรียนทัๅงประถมละมัธยม มักจะดินทางกลับเปยีไยมบๅานทีไมือง
เทย คณะทำางาน ดีมาก จึงตัๅงชืไอ ดีมาก ลไมสองนีๅวไา ฉบบคืน ูเ ย
฿นฉบับนีๅ ดีมาก จึงเดๅนาำ สนอ ประสบการณ์การจัดครงการยาวชนเทยคืนถินไ ซึงไ เดๅนาำ ยาวชน
เทย ทีไพำานักอยูไ฿นตไางประทศ ชไน ฿นทวีปอมริกาหนือ ละยุรป ปในตๅน ดินทางมารไวมกิจกรรม
ตไางโ฿นประทศเทย ประสบการณ์ทีไวไานีๅกใมีทัๅง฿นฐานะผูๅทีไคยจัด ละรายงานกีไยวกับครงการทีไนำา
ยาวชนเทย฿นยอรมนีเปยือนประทศเทย พืไอสนอปในนวทาง หากวไาอาจมีผูๅสน฿จทีไจะปในผูๅจัด
ครงการชไนนีๅ หรือ สน฿จทีจไ ะจัดสไงยาวชน ทีไ ปในบุตรหลานของตนอง฿หๅดินทางรไวมครงการทีมไ กี าร
ประมินกันมาลๅววไา ปในประสบการณ์ทีไมีคุณคไาควรทีไจะสไงสริมสนับสนุน
ดือนกรกฎาคม นอกจากจะปในชไวงทีไ คนเทยมักคืนสูไหยๅา ซึไงสไวนมากกใจะดินทางกันเปทัๅง
ครอบครัว ถือปในชไวงการพักผไอน หรือ พักรๅอน หรือตามภาษายอรมันกใวาไ ปในชไวง Urlaub ประทศเทย
จึงปใน ประทศทีคไ รอบครัวเทยยอรมัน ฿ชๅปในสถานทีพไ กั ผไอน อยไางชไนทีคไ ณ
ุ มาร์ตนิ ลไาประสบการณ์
ถึงสถานทีไทีไประทับ฿จ฿นประทศเทย฿นดีมาก ฉบับนีๅ จะหมือนกับความคิดหในของทไานผูๅอไานคนอืไน
หรือปลไาคงตๅองอไานองนะคะ หรือหากวไาบางทไานเมไเดๅคืนสูไหยๅาเปประทศเทย อาจสน฿จเปดูการ
สดงกลองกระทะ ทีไประทศสวิตซอร์ลนด์ กใเดๅ
มืไอมษายนทีไผไานมา สมดใจจๅาฟๅาจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ เดๅสดใจยือนยอรมนี พืไอทรงศึกษา
ดูงานดๅานการรักษาบำาบัดรงมะรใง ณ กรุงบอร์ลิน เฮดนบร์ก ละ ชทุทการ์ท ดยจะเดๅทรงนำา
วิชาการหลไานีๅนำาเปปรับ฿ชๅกับการทำางาน฿นดๅานดังกลไาว฿นรงพยาบาลจุฬาภรณ์ รายงานการสดใจ
ยือนสถาบันตไางโ พรๅอมองค์ความรูๅดๅานการรักษาบำาบัดรงมะรใง ดีมาก เดๅนำามาสนอเวๅ฿น ลไมนีๅ
นอกจากรือไ งราวทีคไ ณะทำางานคิดวไานไาสน฿จดังกลไาวลๅว ดีมาก ฉบับนีๅ ยังคงนำาสนอบทความ฿น
คอลัมน์ประจำาตไางโ ชไนดิม ฉบับนีๅ พบกับประสบการณ์อาชีพลไามละผูๅ ปล พรๅอมขันๅ ตอนการดำานิน
รืไองปในลไาม บทสัมภาษณ์ คนเทยนๅำา฿จดี ฿นยอรมนี จะปใน฿ครลองอไานกันดูนะคะ มืไอรูๅจักคนเทย
นๅาำ ฿จดี กใมารูจๅ กั กับสมาคมเทย ทีตไ งัๅ ฿หมไมือไ ตๅนปีนีๅ ฿นรัฐนอร์ทเรน์วสฟาลใน รือไ งราวกียไ วกับสุขภาพ
ถึงชไวงวลาปิๅงโยไางโกันลๅว฿นยอรมนี ลองมาดูกันนะคะวไา พืไอสุขภาพควรทีไจะระวังอะเรบๅาง ฿ครทีไ
ติดตามรายการของสถานีทรทัศน์อาร์ทอล คงจะรูๅจักคุณนฤมล สาวเทยทีไยซฟหนุไมกษตรกรชาว
ยอรมัน ตกหลุมรักขอตไงงานดๅวย รืไองนีๅคไอนขๅางฮือฮา มีความหในมากมาย ลองมาอไานอีกงไมุมมอง
หนึไง นะคะ การทำาบุญคงปในรืไองทีไคนเทยราคุๅนคย ตไพระเพศาล กลไาวถึงบุญอีกประดในหนึไง อไาน
ลๅวทไานผูๅอไานคิดอยไางเรตไอ บุญทีไถูกลืม สไงความหในมาลกปลีไยนกันเดๅ นะคะ รืไองราวกฎหมาย฿น
ดีมาก ฉบับนีๅ กใตไอนืไองมาจากลไมทีไหนึไง มืไอความรักกลับกลายอะเรบๅางทีไผูๅหญิงเทยควรระมัดระวัง
หากจะ฿หๅบรรยายทุกคอลัมน์ คงตๅอง฿ชๅนืๅอทีไอีกมากพอควร ชิญปิดเปอไานกันลย จะดีกวไา
อไานลๅวหากทไานสน฿จ หในวไา ดีมาก มีดีอยไางทีไกริไนเวๅ สามารถสมัครปในสมาชิก หรือ
สนับสนุนเดๅ฿นรูปบริจาค ลงฆษณา พืไอ฿หๅ ดีมาก มีอกาสเดๅนำาสนอรืไองราวดีโ ตไอเป พบกันฉบับ
หนๅา วันปิยะมหาราช
พัทยา รือนกๅว
pataya@d-magazine.de
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ปฏิทินกิจกรรม
กำหนดการกงสุลสัญจร
วันที่
10 กรกฎาคม 2553
10 Juli 2010

เมือง

ที่อยู

ติดตอ
ดร พัทยา เรือนแกว

17 กรกฎาคม 2553
17 Juli 2010

คุณจิราภรณ ไมเออร-คนัพพ

14 สิงหาคม 2553
14 August 2010

คุณกษมา ใจสงฆ

ขาวสังคม
วัดโพธิ์ไฟรซิงคใกลเมืองมิวนิค จัดสวดปาฏิโมกข เมื่อวันที่ 24 เม ย
โดยมีพระจำนวนทั้งหมด 10 รูปจากวัดโพธิ์ไฟรซิงค วัดปา MuttodaวัดปาMetta Vihara และพระจากวัดปานานาชาติ รวมทั้งมีพระจาก
จังหวัดอุบลราชธานีมารวมดวย 2 รูป อุบาสก อุบาสิกาทั้งหลายที่มารวม
งาน มีทั้งชาวไทย พมา ศรีลังกา และเยอรมันเปนที่นายินดีที่พระพุทธศาสนาของเรามาเบงบานในตางแดน ปจจุบัน วัดโพธิ์ไฟรซิงคมีพระสงฆ
ประจำอยู 2 รูปคือ พระ ฟลิปป ฐิตธมฺโม ชาวเยอรมัน เจาอาวาส และ
พระมหา เตโชภาส – พระศาสนาธชธรรมาจารย ชาวพมา
(รายงานโดย ยศสุนทร)

นับเปนปทองของการบินไทยอีกครั้ง ซึ่งนอกจากจะเพิ่งฉลองครบรอบ 50
ปไปเมื่อตนเดือนพ ค ยังชนะรางวัล Best Airline Lounge - First Class
และ Best Airport Service จาก Skytrax World Airline Award Programs
งานนี้ คุณเล็ก กลิ่นวิบูลย กรรมการผูจัดการฝายบริการลูกคาภาคพื้น
เดินทางมารับรางวัลดวยตัวเองที่เมืองฮัมบวรก เมื่อ 21 พ ค ที่ผานมา
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ขาว
โสภาพร ควร!

ขาวไทยในประเทศเยอรมนี
Kulturtag in Bodensee
งานศลิปวฒ
ั นธรรมไทยครงัที 6 ในหวัขอ”ประตูสปูระเทศไทย”
จดัขนึเมอืวนัที 15 พ.ค. 2553 เนอืงในครบรอบสบิปของสมาคมศลิป
วฒ
ั นธรรมไทย เฮเกา-โบเดนเซ ไดรบัความรวมมอืและสนบัสนุนจาก
หนวยงานราชการไทยและเยอรมนั สมาชกิสมาคม ชมุชนไทยและชมุชน
เยอรมนั
รวมถงึ”คณะนกัรองประสานเสยีงสวนพลคูอรัส”ทเีปนดงัทตู
วฒ
ั นธรรมไทยจากประเทศไทย งานดงักลาวประสบความสำเรจ็อยางนา
ชนืชม

Harmony of Life by Suanplu Chorus in Germany

คอนเสริต Harmony of Life โดย คณะนกัรองประสานเสยีง “สวนพลคูลอรสั”
ชาวไทยในประเทศเยอรมนี ไดรวมกนัจดัคอนเสริตคณะนกัรองประสานเสยีง “สวนพลูคลอรัส” ในชือ
Harmony of Life ในสามเมอืง เมอืวนัที 15 (Wahwies), 21 (Bad Wimpfen) และ 22 (Mannheim)
พ.ค. 2553 มผีใูหความสนใจมารวมงาน ทงัชาวไทยและชาวเยอรมนักวา 1,000 คน
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Thai Cultural Festival in Hamburg
แผนกภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต สถาบันเอเชีย - แอฟริกา
ศึกษา มหาวิทยาลัย Hamburg จัดงานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 1 เพื่อเปนการเผย
แพรวัฒนธรรม และใหความรูเกี่ยวกับประเทศไทยในดานตางๆ อีกทั้งเปนการแลก
เปลี่ยนความรูและประสบการณทางประวัติศาสตรและการเมือง อันจะนำไปสูความ
รวมมือระหวางนักศึกษาเยอรมันและนักศึกษาไทยในเยอรมนี เมื่อ พ ค ที่ผาน
มา ในงานมีทั้งการอภิปราย นิทรรศการเกี่ยวกับประเทศไทย การเขียนชื่อไทย
รวมทั้งการแสดงบนเวทีมากมาย ผูรวมงานกวา ๔๐๐ คนตางก็ประทับใจเปนอยาง
มาก

Thai Cultural Festival in Frankfurt
ที มประเทศไทย โดยกัรนำของสถานกงสุลใหญ ณ นครแฟรงกเฟรต และการบิน
ไทย พรอมดวยหนวยงานภาครัฐและเอกชนอื่นๆ รวมกันจัดงานเทศกาลวัฒนธรรม
ไทย ระหวางวันที่ 4-6 มิ ย ซึ่งจัดตอเนื่องเปนปที่ 2 แลวในเมืองแฟรงกเฟรต นอก
จากการแสดงวัฒนธรรมไทย สาธิตนวดแผนโบราณของไทย การขายอาหารและ
สินคาไทยแลว ยังมีการจัดแสดงผลงานของโครงการหลวงในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เพื่อชวยเหลือชาวเขาและชาวไทย งานไดรับความสนใจอยางดียิ่ง มีประชาชนหลายหมื่นคนทั้งไทยและเยอรมันมารวมงาน
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ขาวในประเทศไทย
วันสำคัญ ๆ ในประเทศไทย
28 เมษายน 2553 วันครบรอบ 60 ป การ
อภิเษกสมรสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุยเดช และพระบรมราชิน-ี
นารถ พระนางเจาสิริกิตติ์
สถานีวิทยุ
นำมาเสนอเปนสารคดี “วันนี้เมื่อ
หลายปกอน” ขาวเฉลิมฉลองในประเทศ
ไทย ไมมีการกลาวถึง
5 พฤษภาคม 2553 วันฉัตรมงคล เปนวัน
ที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงขึ้นครอง
ราชย ปนี้นับเปนปที่ 60 แหงรัชกาลปจจุบัน
มี ก ารเฉลิ ม ฉลองอย า งสมพระเกี ย รติ์ ใ น
ประเทศไทย
13 พฤษภาคม 2553 วันพืชมงคล ในวัน
นี้ มี ก ารประกอบพิ ธี จ รดพระนั ง คั ล แรกนา
ขวัญ โดยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
นายยุคล ลิ้มแหลมทอง ไดรับโปรดเกลาฯ
ใหเปนพระยาแรกนา ในพิธีพระยาแรกนา
เสี่ยงทายผานุงยาว 6 คืบไปประกอบพิธี
จรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
โหรหลวง
พยากรณวา น้ำจะนอย นาในที่ลุมจะไดผล
บริบูรณดี แตนาในที่ดอนอาจจะเสียหายบาง
ไดผลไมเต็มที่ สวนการเสี่ยงทายพระโคกิน
เลี้ยง ปนี้พระโค ฟา-ใส กินหญา พยากรณ
วา น้ำทาจะบริบูรณพอควร พรอมดวย
ธัญญาหาร ผลาหาร ภักษาหารอุดมสมบูรณ
ดี ขาวพันธุที่นำมาใชประกอบพิธี เปนพันธุ
ขาวทรงปลูกพระราชทาน ซึ่งเจาหนาที่ได
บรรจุซองพลาสติกแจกจายใหบรรดา พสกนิกร ประชาชน และชาวนาทั่วประเทศ เพื่อ
ความเปนสิริมงคลสืบไป

หลไงขๅอมูลรูปภาพ
gotoknow.org

แกนนำนปช. มอบตัว และเหตุจลาจลในประเทศไทย
วันที่ พฤษภาคม 2553 ศอฉ โดยกองกำลังทหาร ไดเขากดดันการชุมนุมของกลุม เสื้อ
แดง” เกิดการปะทะกันรุนแรง ทำใหแกนนำประกาศยุติการชุมนุมเมื่อเวลาประมาณหลัง
เที่ยงวัน และไดเขามอบตัวตอกองบัญชาการตำรวจ เปนเหตุใหผูชุมนุมบางสวนไมพอใจ
หลังจากนั้นไดเกิดเหตุทำลาย และเผาอาคาร หลายแหง ในบริเวณสี่แยกราชประสงค หาง
เซนทรัลเวิลด และโรงภาพยนตสยาม เปนหนึ่งในอาคารที่ถูกเผาและพังทลายในที่สุด นอก
จากนี้ยังมีเหตุการณไมสงบและเผาอาคารที่ทำการธนาคาร และหนวยงานราชการ ในเขต
อื่น ๆ ในกรุงเทพฯ รวมทั้งในบางจังหวัดในภาคอิสาน และเหนือ อันไดแก อาคารศาลา
กลางจังหวัดอุดรธานี และ ขอนแกน เปนตน
เหตุการณที่เกิดขึ้นนับเปนการสูญเสียอยางยิ่งสำหรับประเทศไทย
ทางหนึ่งที่อาจเยียวยาคือ ธรรมะ และสติ
เราทุกคนมีงานการก็ตองทำ อยามัวแตดูขาว และอยาลืมกลับมาอยูกับตัวเองดวย กลับมา
อยูกับลมหายใจ กลับมาดูใจของตัววา เราเครียด เรากำลังโกรธ เรากำลังจุดไฟเผาลนใจ
ของเราแคไหน ไฟมันไมไดไหมเฉพาะรอบๆ ราชประสงค มันไหมใจเราดวย อยามัวแตหวง
กังวลไฟที่ไหมแถวราชปรารภ บอนไก ดินแดงเทานั้น หันมาใสใจไฟที่กำลังไหมในใจเรา
ดวย ถาไฟไหมใจเราแลวเรายังดับไมได ก็จะกอปญหามากขึ้น ตอนนี้พอเราเครียดแลวไม
รูทันความเครียดเราก็ไปสรางความเครียดใหกับคน อื่นใกลตัว ใหกับลูก ใหกับสามีภรรยา
แลวก็อาจจะอดรนทนไมไดออกไปรวมตอสู รวมตอบโต รวมกอความรุนแรง คนที่เปนแบบ
นี้ก็เยอะ ดังนั้นเราจะทำใหสถานการณบานเมืองดีขึ้นไมไดเลยตราบใดที่เรายังไมรูจักดับไฟ
ในใจของเรา”
(ยทศนเยตอ
: บศงสวนจากบทสัมภาษณพระไพศาล วิสาโล FM 105
คลื่นวิทยุเพื่อเด็กและครอบครัว 17 พฤษภาคม 2553) เผยแพรใน กรุงเทพธุรกิจออนไลน
วันที่ 21 พ.ค. 2553
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ขาวตางประเทศ
ภูเขาไฟในไอซแลนดปะทุ ประเทศตางๆในยุโรปปดนานฟา
ใครออกเสียงถูกมารับ
15 ม ษายน 2553 ทากาศยานฮั
อา
มบวรก และเบอรลิน ประกาศปดทำการ เนื่องจากการปะทุของภูเขาไฟ
รางวัล อยางรุนแรง ประกอบกับกระแสลมที่ออน ทำใหเถาถาน และควันขี้เถาจากภูเขาไฟเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกในลักษณะที่เชื่องชามาก
จึงทำใหนานฟายังคงหนาทึบดวยเถาถานกินวงกวาง นอกจากทาอากาศยานในเยอรมนีแลว ประเทศตางๆ ในยุโรป เชน สหราชอาณาจักร ไอรแลนด
เดนมารก นอรเวย สวีเดน ฟนแลนด เบลเยียม และเนเธอรแลนด ไดประกาศปดนานฟา เชนกัน ณ วันที่ 24 พฤษภาคม การปะทุของภูเขาไฟดัง
กลาวสงบลง คงปลอยเพียงควันของไอความรอนขึ้นมาเทานั้น แตจะหมายความวาภูเขาไฟนี้จะสงบเลยหรือไม ผูเชี่ยวชาญยังไมยืนยัน
เปดงาน World Expo ที่เซี่ยงไฮ
1 พฤษภาคม 2553 เปนวันเปดงาน
ซึ่งปนี้จัดขึ้นในเมืองเซี่ยงไฮ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ขาววาในวันเปดงานนั้น ตั๋วกวา 5
ประเทศ อันอุดมไปดวยการออกแบบรานรวง
แสนใบ ถูกขายเกลี้ยง ผูคนแออัดยัดเยียดกันในพื้นที่จัดงานริมแมน้ำหวงผู เพื่อดูการแสดงจาก
แขงขันทางดานสรางสรรค นวัตกรรม เทคโนโลยี และ วัฒนธรรมที่นาตื่นตาตื่นใจยิ่งนัก ปะรำของไทยสามารถเรียกความสนใจไดไมนอย ใครคนหนึ่ง
แอบไดยินบทสนทนาที่หนาปะรำไทยของงานนี้ “นาสงสารประเทศไทย คุณมีทุกอยางสุดประเสริฐ แตทำไมคุณแกวิกฤติการเมืองเองไมได คือคำ
ถามจากชาวตางชาติที่มายืนรอเขาชมการแสดงตอคนไทยที่ยืนเกๆ กังๆ เพราะไมรูจะตอบคำถามวาอยางไร นาเศรา ความอลังการและตื่นตาตื่นใจ
เซี่ยงไฮ ยังมิอาจบดบังความโศกสลด ของความรูสึกของคนไทย ในฐานะที่เสื่อมทรุดของประเทศในแวดวงระหวางประเทศได”
ของ
(จากกรุงเทพธุรกิจออนไลน 8 พ.ค. 2553)

อังกฤษไดรัฐบาลผสมอีกครั้งหลังจากครั้งลาสุดเมื่อ 36 ปกอน
11 พฤษภาคม 2553 นายเดวิด คาเมรอน หัวหนาพรรคอนุรักษนิยม วัย 43 ป ไดรับการแตงตั้งอยางเปนทางการจากสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธที่ 2
แหงราชวงศอังกฤษ ใหดำรงตำแหนงนายกรัฐมนตรีคนใหมของอังกฤษ หลังจากนายคาเมรอนไดรับชัยชนะในการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม ที่ผานมา ทำใหนายคาเมรอนเปนนายกรัฐมนตรีอังกฤษที่มีอายุนอยที่สุดในรอบเกือบ 200 ป และอังกฤษมีรัฐบาลสผมระหวางพรรคอนุรักษนิยม
และพรรคเสรีประชาธิปไตย ซึ่งเปนเหตุการณที่ไมคอยจะเกิดขึ้นบอยนักในประเทศอังกฤษ
ฟลิปนส ไดประธานาธิบดีคนใหม
แถลงผลการเลือกตั้งวา นายเบนิญโญ อาควิโน หรือ “นอยนอย” วุฒิ11 พฤษภาคม 2553 คณะกรรมการจัดการเลือกตั้งของฟลิปปนส
สมาชิกและบุตรชายวัย 50 ปของอดีตประธานาธิบดีคอราซอน อาควิโน ไดรับชัยชนะในการเลือกตั้งประธานาธิบดีของฟลิปปนส ดวยคะแนนเสียง
ลานเสียง ซึ่งสูงกวาคะแนนของคูแขงรายอื่นๆอยูราว
ลานเสียง นางกลอเรีย อารโรโย ประธานาธิบดีคนปจจุบัน มีกำหนดสงมอบอำนาจ
ใหผูนำคนใหม ในวันที่ 30 มิ ย นี้ หลังครองตำแหนงมาตั้งแตป 2544
ขาวในเยอรมนี

วันแรงงานสากล รองประธานสภาผูแทนราษฏรแหงสหพันธฯ ถูกยกออกจากวงประทวง
1 พฤษภาคม 2553 วันแรงงาน ถือเปนวันหยุดราชการ และเปนวันที่แรงงานจะออกมาชุมนุนแสดงความคิดเห็นตาง ๆ ในเบอรลินมีการชุมนุมตอ
ตานกลุมนาซีใหม ที่ออกจะเปนขาวใหถกเถียงวิพากษวิจารณมากมายหนอยก็คือ การนั่งประทวงของนายเทียรเซอร รองประธานสภาผูแทนราษฏร
แหงสหพันธฯ เขานั่งประทวงรวมกับผูชุมนุมอื่น ๆ บนถนน ขาววาตำรวจตองยกเขาออกจากถนนเพื่อไมใหกีดขวางการจราจร
รัฐนอรทไรนเวสฟาเล็น (NRW) เลือกตั้งสมาชิกสภาราษฏรของรัฐ
พฤษภาคม 2553 เปนวันเลือกตั้งในรัฐ
ผลการเลือกตั้งไมมีพรรคใดไดคะแนเสียงขางมาก พรรค
และ SPD ไดคะแนนคูคี่ ตางกันอยูที่
ที่คะแนน เสียงหายไปมากกวา
แตที่พายแพมากกวานาจะเปน SPD เพราะคะจุดทศนิยมเทานั้น แตก็นับวาเปนการพายแพของพรรค
แนนเสียงที่ไดนับวาต่ำสุดเทาที่เคยมีการเลือกตั้งมาในรัฐนี้ แต SPD ไมไดกลาวถึงจุดนี้ ที่นาสนใจคือครั้งนี้เปนครั้งแรกที่พรรคซาย
ได
คะแนนเกิน
เขามามีที่นั่งในสภา การเจรจาจัดตั้งรัฐบาลโดยนางฮันนาโรว คราฟท พรรค SPD รวมกันพรรคเขียว และพรรคซาย ลมเหลว แนว
โนมก็คือการจัดตั้งรัฐบาลรวมกับพรรค

วันสำคัญ ๆ ในเยอรมนี เดือนพฤษภาคม
วันแม Muttertag วันอาทิตยที่สองของเดือนพฤษภาคมจะเปนวันแม ปนี้ตรงกับวันที่ พฤษภาคม 2553 การเฉลิมฉลองวันแมเกิดขึ้นเมื่อตนทศJarvis กอตั้งกระบวนการสตรีชื่อ วันมิตรภาพ
วรรษที่ 20 ในสหรัฐอเมริกา โดยมีตนกำเนิดจากขบวนการตอสูเพื่อสตรี
ของแม และในป
ไดเริ่มกิจกรรม วันแมเพื่อสันติภาพ ดวยเปาหมายที่วา ลูกชายทั้งหลายของแมจะตองไมถูกฆาในสงคราม
เปนการริเริ่มของรานขายดอกไม ดวยประกาศโฆษณา เพื่อชูเกียรติของแม ในวันแมนี้
อีก ในเยอรมนีมีการเฉลิมฉลองวันแมเมื่อราวๆ ป
ลูก ๆ หรือบอยครั้งก็พอของลูก จะหาซื้อดอกไมไปใหผูเปนแม และแมของลูก
13 พฤษภาคม 2553 เปนวัน Christi Himmelfahrt 40 วันหลังเทศกาลอีสเตอร
ชาวคริสตนิกายคาทอลิคจะเชื่อกันวาวันนี้เปนวันที่
กลับขึ้นไปหาพระบิดาในสวรรค วันนี้ในเยอรมนีถือวาเปน วันพอ Vatertag และถือเปนวันหยุดราชการตั้งแตป
บางครั้ง
จะเรียกวันนี้วา วันสุภาพบุรุษ สวนใหญ จะมีกิจกรรมสำหรับคุณผูชาย เชน ทองเที่ยวดวยรถมา เดินเทาทางไกล และที่หลายๆ คนอาจเคยไดยินก็คือ
เปนวันที่คุณแมปลอยคุณพอทั้งหลายไปดื่มแอลกอฮอลรวมกัน
23 - 24 พฤษภาคม 2553 เทศกาล Pﬁngsten ซึ่งจะเปนเวลา 50 วันหลังเทศกาลอีสเตอร ถือเปนการเฉลิมฉลองการมาถึงของจิตวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ ตามที่ Jesu ไดประกาศไว วันนี้ยังถือเปนวันสถาปนากอตั้งโบสถอีกดวย ตามความเชื่อของชาวคริสต วันนี้ชาวคริสตที่รับศีลจุมแลวจะไดรับจิต
วิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ และสามารถที่จะกลับมาเกิดใหมได
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หญิงไทยน้ำ�ใจดี
โดย วีชนี ใบลาน

“...ก�รทำ�ประโยชน์ให้ประเทศไทย
อยู่ที่ไหนก็ทำ�ได้...”
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ยอรมนีนับปในประทศหนึไงทีไมีประชากรเทยอาศัยอยูไ
ปในจำานวนมาก คงจะมากทีไสุด฿นยุรป หากจะปในรองกใคงจะ
ปในอมริกาทไานันๅ ประชากรเทย฿นยอรมนีมลี กั ษณะพิศษอยไาง
หนึไงคือปในหญิงมากกวไาชายหลาย ทไาตัว นัไนคือกวไา 80% ของ
ประชากรเทย฿นยอรมนีปในหญิง ละจำานวนเมไนๅอยของหญิง
หลไานีๅประสบปัญหาการ฿ชๅชีวิตอยูไ฿นยอรมนี ดๅวยหนไวยงานทีไ
฿หๅความชไวยหลือละ฿หๅคำาปรึกษามีอยูไเมไมากนักพียงนับนิๅวมือ
เดๅ หญิงเทยจึงตๅองพึไงพาอาศัยกันละกัน ละทีไพึไงพาของหญิง
เทยกใมักจะปในหญิงเทยดๅวยกันองทีไมีความพรๅอมมากกวไา฿น
หลายโ ดๅาน ทัๅงภาษาละครอบครัว ทีไชไวยหลือ฿หๅคำาปรึกษา
฿นลักษณะอาสาสมัครเมไมีคไาตอบทนละเมไเดๅสังกัดหนไวยงาน
฿ดโ ดๅวยตระหนักถึงความสำาคัญของการทำางานอาสาสมัคร ละ
พืไอขวัญกำาลัง฿จ สถานกงสุล฿หญไ ณ นครฟรงค่ฟิร่ต จึงเดๅจัด
ครงการ “คนเทยนๅำา฿จดี” มืไอปีพ.ศ. 2548 ชิญชวน฿หๅผูๅทีไประทับ
฿จ฿นการทำางาน฿หๅความชไวยหลือของอาสาสมัครเทยหลไานีๅ สนอ
ชืไอผูๅทีไสมควรเดๅรับรางวัล “คนเทยนๅำา฿จดี” ผลปรากฎวไามีผูๅเดๅรับ
การสนอชืไอทัๅงสิๅน 18 ทไาน วันนีๅขอนะนำาหนึไง฿นหญิงเทยนๅำา฿จ
ดีซึไงเดๅรับรางวัลลไห่กียรติยศละหนังสือประกาศกิตติคุณจาก
รัฐมนตรีวไาการกระทรวงการตไางประทศ฿หๅผูๅอไานเดๅรูๅจัก

“บางครัๅงตีสามกใมีคนทรมา บอกวไาอยูไทีไสถานนีตำารวจ
ตๅอง฿หๅการ฿หๅชไวยมาปลหนไอย มีรถกใลยเป” “มีอีกคนทรมาบ
อกวไาจะกินยาตาย รากใคิดวไากลๅงพูด ฟนบอกวไา฿หๅรียกรถ
พยาบาล฿หๅเปรับ ลๅวกใขับรถตามเปดู กใเมไรูๅหรอกวไาอยูไหๅองเหน
พอเปถึงหในรถพยาบาลอาคนจใบเปลๅว กใลยขับตามเปดูทีไ
รงพยาบาล ตไกใชไวยหลือเวๅทัน” ทรศัพท่ขอความชไวยหลือ
หลไานีๅ ดูจะปในรืไองทีไกือบกลายปในธรรมดา ฿นชีวิตประจำาวัน
ของอาจารย่ปอง฿จ หญิงเทยนๅำา฿จดี หไงมือง Hamburg เปลๅว
บไอยครัๅง฿นการชไวยหลือคนเทย อาจารย่ปอง฿จตๅองดำานินการ
ขๅามประทศ อยไางชไนรืไองราวของ นาย ฟ. ซึไงมารดาเทยพา
มายอรมนีดๅวย ละทิๅงเปตัๅงตไยังเมไบรรลุนิติภาวะ ฟ. พิการทัๅง
รไางกายละสมอง ฟ. ยังถือหนังสือดินทางของเทย ซึไงหมดอายุ

เปนานลๅว จำาตๅองตไออายุหรือทำาลไม฿หมไพืไอทีไจะขอตไอวีซไา ผูๅทีไ
จะมารับหนๅาทีดไ ู ล ฟ. ปในทนายความเดๅทาำ รือไ งติดตไอเปยังสถาน
อกอัครราชทูตหลายครัๅง ตไรืไองกใงียบอาจดๅวยหตุขัดขๅองบาง
ประการ ตไอมาจๅาหนๅาทีไทๅองถิไนเดๅติดตไอขอรๅอง฿หๅอาจารย่ปอง฿จ
ชไวยจัดการ พราะ ฟ.เมไมีอกสาร฿ดโ นอกจากหนังสือดินทาง
ทีไหมดอายุ ละสูติบัตรฉบับปลปในภาษายอรมันทไานัๅน
อาจารย่ปอง฿จตๅองเปริมไ ตๅนขอสูตบิ ตั รภาษาเทยจากจ.ภูกใต มือไ
เดๅสตู บิ ตั รมากใตอๅ งทียวเปทียวมาหลายครังๅ พราะฟ.มักจะวิงไ หนี
เมไยอมมาพิมพ่ลายนิวๅ มือ สุดทๅายกใมาถึงรือไ งคไา฿ชๅจๅ าไ ย ทางสถาน
อกอัครราชทูต เดๅสอบถามรืไองคไา฿ชๅจไาย วไา฿ครจะปในผูๅจไายงิน
อาจารย่ปอง฿จจึงปในผูๅรับผิดชอบรืไองคไา฿ชๅจไายทุกอยไาง จนกวไา
ฟ. จะเดๅหนังสือดินทาง ฿นทีสไ ดุ ฟ. กใเดๅหนังสือดินทาง มือไ ดือน
มษายน 2546
“...ทำ�อ

รกอย�ค�ดหวงว�เข�จ ตองขอบคณ...”

นอกจากชไวยหลือคนปในโ ลๅว อาจารย่ปอง฿จยังชไวย
“สไงอัฐิขากลับบๅาน” มาหลายรายชไนกัน อยไางกรณีของหญิงเทย
รายหนึไง ทีไทำางานสไงงิน฿หๅมไละลูกสาวทีไมืองเทยปในประจำา
ตไชีวิต฿นบัๅนปลายกลายปในคนรไรไอน เมไมีทีไอยูไ เมไมีงานทำา ติด
หลๅา ดำารงชีพดๅวยการขอทาน จนกระทัไงมีผูๅพบศพของธอทีไหๅอง
คนพนจร ละกใอยไางทีไรูๅโ กันอยูไ฿นหมูไคนเทย฿นฮัมบวร่ก หาก
ตๅองการความชไวยหลือ “เปหาอาจารย่ปอง฿จสิ” พืไอนของหญิง
ผูๅตายทรศัพท่มาหาอาจารย่ปอง฿จ ขอ฿หๅชไวยติดตามหาศพ฿หๅ
อาจารย่ปอง฿จเดๅทรศัพท่ติดตไอเปยังสถานทีไตไางโ ละทีไสุดกใเป
พบศพอยูทีไผนกนิติวชศาสตร่ของรงพยาบาล Hamburg มืไอ
พบศพ อาจารย่ปอง฿จกใประสานงานเปทางสถานอกอัครราชทูต
ทางสถานทูตฯ จๅงวไา “อาจารย่จัดการผา฿หๅสรใจกไอน ลๅวทาง
สถานทูตฯจึงจะสไงอัฐิ฿หๅดยเมไสียงิน” อาจารย่ปอง฿จจึงเปรีไย
เรงินจากคนเทยถวโ ถนนรพาบาน ดๅวยนๅำา฿จคนเทย ทำา฿หๅ
สามารถฌาปนกิจศพเดๅรียบรๅอย พรๅอมกันนีๅเดๅนิมนต่พระสงฆ่
เปสวดศพ ละยังมีงินหลือ สไงเป฿หๅทางบๅานของผูๅตายอีกดๅวย
การทำางาน฿หๅความชไวยหลือคนเทยของอาจารย่ปอง฿จจะปใน
฿นลักษณะอาสาสมัครเมไม฿ี ครวไาจๅาง เมไเดๅรียกรๅองคไาตอบทน “วลา
ชไวยกใเมไเดๅคดิ ถึงอะเร เมไเดๅคดิ รือไ งงิน ทังๅ โ ทีกไ เใ มไเดๅมี งินยอะนะ
ตไเมไอยากเดๅอะเร บางคนจะอาดอกเมๅมา฿หๅ กใบอกเมไอา อาของกิน
ดีกวไา” ตไบางครังๅ หากตๅองพาคนเทยเปจัดการรือไ งอกสารเกลโ
ชไนเปสถานอกอัครราชทูต ทางจๅาของรือไ งกใจะจไายคไาดินทาง฿หๅ
อาจารย่ปอง฿จทำางาน฿หๅความชไวยหลือคนเทยมานานกวไา 30 ปี
ริไมตัๅงตไปีค.ศ. 1976 มืไอริไมทำางานทีไมหาวิทยาลัย Hamburg
ริไมจากชไวยปลภาษา฿นกรณีตไางโ ปในลไามจำาปในทีไศาล ฯลฯ
“กใมันเมไมี฿ครทำานไะ กใตๅองชไวย” นอกจากจากงานปล กใปิดสอน
ภาษายอรมันกไหญิงเทย ดยปิดสอนทีไบๅาน กใบคไาลไารียน
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ค1 ยูงล
ร พืไอเมไ฿หๅผูๅรียนรูๅสึกวไาปในของฟรี รวมทัๅงชไวยติว
การสอบ฿บขับขีไ อันปในทีไมาของฉายา อาจารย่ปอง฿จ ปในผูๅรไวม
กไอตัๅงรงรียนรักมืองเทยสอนภาษาเทย฿หๅกไยาวชนเทย ละ
เทย-ยอรมัน ซึไงปัจจุบันมีผูๅรับเปบริหาร งานตไอ อาจารย่ปอง฿จ
จึงสอนภาษายอรมันฉพาะทีไบๅานทไานัๅน

2.ตๅองมีความพรๅอม฿นครอบครัว ชไวยหลือคนอืนไ ลๅวตๅองเมไทาำ ฿หๅ
ครอบครัวสีย อยไางตัวของอาจารย่ปอง฿จองหากสามีละลูกเมไ
สนับสนุนกใคงจะทำาเมไเดๅจนถึงทุกวันนีๅ
3. ตๅองเมไครียด ตๅองทำา฿จ฿หๅเดๅ บางคนเมไอยากจะชไวย ตไหาก
เมไชไวยกใจะรูๅสึกผิด ตไการชไวยกใตๅองกำาหนดตัวอง฿หๅชัดจนกไอน
วไา จะชไวยเดๅคไเหน พืไอทีไวไา฿จราจะเดๅเมไครียด บางครัๅงบาง
อยไางตๅองตัด ตๅองปลง
4.ตๅองชไวยดยเมไคาดหวังอะเรหรือผลตอบทน สามีของอาจารย่
ปอง฿จบอกวไา ทำาอะเร฿หๅขากใอยไาหวังวไาขาจะขอบคุณ หากหวัง
กใเมไตๅองทำา
“ตไมีความภูมิ฿จทีไวไาเปเหนคนกใรักรา คนมีดีละเมไดี
บางครังๅ กใเมไอยากชไวยลๅว ตไกอใ ดเมไเดๅหรอก คงจะทำาตไอเป คงจะ
หยุดเมไเดๅ” อาจารย่ปอง฿จกลไาวทิๅงทๅาย

กียไ วกับรงบันดาล฿จ อาจารย่ปอง฿จลไาวไา “ทีไ ผนกชีวะฯ
มีตไผูๅหญิง ตอนทีไลีๅยงสไงตอนเดๅทุนมารียนตไอ อาจารย่หัวหนๅา
ผนกทีไปในผูๅชาย พูดวไาหวังวไาจะเมไเปตไงงานกับฝรัไง พราะกีไ
คนกใตไงงานเปหมด กใสญ
ั ญาวไาจะเมไตไงพราะกใเมไเดๅคดิ ตอนนันๅ
กใมีฟนลๅวกใเดๅทุนพรๅอมกันขาเปรียนตไอทีไฝรัไงศส พอขาเปกใ
เปตไงงานกับสาวฝรังไ ศสรากใลยปในอิสระ กใลยมาจอฟน พอ
จบกลับเปทำางาน฿ชๅทุนปในอาจารย่ทีไจุฬาฯเดๅปีกวไา กใตไงงานมา
฿ชๅชวี ติ ทีไ ยอรมนี Professorทีไ ปในอาจารย่ทปีไ รึกษา กใบอกวไาสมอง
เหล กใพดู กันทังๅ สองทาง หากอยูไ มืองเทยกใทาำ งาน฿หๅปในประยชน่
กไประทศเทย กใคิดวไาเมไจำาปใน ทีไสำาคัญหในวไาคนเทยทีไนีไเมไรูๅ
รืไองอะเร ราคิดอยากทำางาน฿หๅปในประยชน่ การทำาประยชน่
฿หๅประทศเทยอยูไทีไเหนกใทำาเดๅ ............คนทีไมาหาราขาชไวยตัว
องเมไเดๅ ทีไชไวยตัวองเดๅขากใเมไมาหาราหรอก”

“...ก�รทำ�ปร ยชน์ หปร เทศ ทยอยที หนกทำ� ด...”
ชไวยลๅวเดๅอะเรบๅาง “ถือวไาราชคดีกวไาขา ราเดๅปรียบ
ราเดๅมคี วามรูมๅ ากกวไาขา กใชวไ ยพาขาเป บางทีกชใ วไ ยกันปในชุด
ชไวยกันตไอนืไองปในปีโ พีไจะชไวยทุกคน คนทีไดไาพีไพีไกใชไวย บางคน
อาเปดไา฿นชาวเทย บางคนสามีตายกลับมืองเทยเปลๅวทรมา
ขอ฿หๅชไวยรากใชไวย............ชไวยลๅวขาประสบความสำารใจกใดี฿จ
ภูมิ฿จทีไชไวยขาเดๅ อยไางอืไนเมไตๅองการ”
การทำางานของอาจารย่ปอง฿จมีหลักการอยูไ 4 ขๅอ ซึไงปใน
สิไงทีไอยากจะฝากกไนๅองโ ละคนรุไนตไอโ เปทีไทำางานอาสาสมัคร
ชไวยหลือพืไอนคนเทย คือ
1.ทำาดๅวย฿จรัก ละตๅองการชไวยหลือจริงโ ตๅองเมไบอกวไาเมไชอบ
คนเทย
D:

12

.ปอง฿จ
ด
รซนฟลดท่ จบการศีกษารดับปริญญา
ตรีจากคณะวิทยาศาสตร่ สาขาชีววิทยา จุฬาลงกรณ่
มหาวิทยาลัย หลังจากศึกษาจบเดๅขๅารับราชการปใน
อาจารย่฿นผนกชีววิทยา฿นคณะทีไคยศึกษา เดๅรับ
ทุน DAAD มาศึกษาระดับปริญญาททีมไ หาวิทยาลัย
Hamburg สาขาวิทยาศาสตร่ทางทะล มืไอสำารใจ
ปริญญาทเดๅดินทางกลับเปรับราชการ฿นคณะ
วิทยาศาสตร่ จุฬาลงกรณ่มหาวิทยาลัยตามดิม สมรส
กับ ดร. กออร่ก รซนฟลดท่ ละดินทางมาตัๅง
รกราก฿นยอรมนีมือไ ปีค.ศ. 1972 ริมไ ตๅนศึกษาระดับ
ปริญญาอกสาขาวิทยาศาสตร่ทางทะลมือไ บุตรชาย
คนดียวอายุเดๅหนึงไ ขวบ สำารใจลๅวทำางานปในนักวิจยั
฿นมหาวิทยาลัย Hamburg พรๅอมโ เปกับการทำางาน
อาสาสมัครชไวยหลือคนเทย ปัจจุบนั ปในผูรๅ บั บำานาญ
ตไยังคงทำางานชไวยหลือคนเทยตไอเป

ค

สมาคมกระต่ายสามตัว
สมาคมกระตไายสามตัว
ก อต งข น
วันทีไ 31 ธันวาคม 2552 ดยมีผูๅกไอ
ตัๅงทัๅงหมดปดคนคือ
•
Marius Neumann
•
Ralf Gabert
•
Claudia Gabert
•
Monika Brand
•
Friedrich Brand
•
Andreas Staudt
•
Klaus Hofstätten
•
Suchada Beyer

ท นเ อ น
สุชาดา เบยอร่

อ

ความปในมาของ สมาคม ตัๅงตไปี 2550 ปในตๅนมา สุชาดา เบยอร่ เดๅปิดการสอนภาษาเทย
กไชาวยอรมันกลุไมนีๅ ทีไ Volkshochschule Paderborn นอกจากการรียนภาษาเทยอยไางตไอ
นืไองลๅว ยังเดๅมีการพบปะสังสรรค่ลกปลีไยนความคิดหในกัน ทำาอาหารเทยรไวมกัน ยีไยม
ชมงานวัฒนธรรมเทยรไวมกัน จนกระทังๅ มือไ วันทีไ 31.12.2551 ทุกคนมีความคิดละจุดประสงค่
ดียวกันทีไจะรไวมกัน
1. สงสริมความสัมพันธ์ระหวางชาวเทยละชาวยอรมัน
2. ชวยหลือคนเทย฿นการปรับตัว฿หอยู฿นสังคมยอรมันเดอยางมีคุณภาพ
3. สงสริมวัฒนธรรมเทย฿หชาวตางชาติเดหในคุณคาหงความป็นเทย ทัๅงดานภาษา
ศิลปะ พทย์ผนเทย ดนตรีเทยละอาหารเทย
จึงลงมติรไวมกันกไอตัๅงสมาคม กระตไายสามตัว นีๅขึๅนมา ฿นระยะวลาสัๅนโ ดๅวยความตัๅง฿จอยไาง
รงกลๅาทำา฿หๅสมาคมเดๅรบั ความรไวมมือจากหนไวยงานละบริษทั ตไางโ รวมทังๅ เดๅรบั การยอมรับ
ปในหนไวยงานชไวยหลือสังคม Migrantenorganisation หไงมืองพาดร่บอร่นดๅวย

สมาคมฯ ฿ชๅลกๅ กระตไายสามตัว อยูไ
฿ตๅหลังคารือนเทย กระตไายสามตัว
ปในสัญลักษณ่ประจำามือง Paderborn
ปิดตัวอยไางปในทางการมืไอ วันทีไ 6
กุมภาพันธ่ 2552 ทีไรงรม IBIS มือง
พาดร่บอร่น
สมาคมยินดีตอนรับผูทีไสน฿จ ละผู
สนับสนุนทุกทาน
ทานสามารถขอขอมูลเดทีไ
Suchada Beyer
ทร 01785638589 หรือ
http://www.thailand-freunde.de/

สมาคมมีความตัๅง฿จทีไจะจัดกิจกรรมอยไางนๅอยปีละ 3 ครัๅง ดยยึดนวทางดังนีๅ
ไจะปใ
ต นครงการสไ
ก งสริมงานศิลปะเทย
ไละ
ต สามท อ ง
ปในการสไงสริมวัฒนธรรมทางดๅานอาหารดยมีการทำาอาหารรไวม
กัน ปิดคอร่สสอนการทำาอาหารเทย ซึไงปในรืไองทีไดึงดูดความสน฿จของชาวยอรมันอยไางยิไง
เตรมาสทีไสีไ จะจัดบรรยาย฿หๅความรูๅกีไยวกับมืองเทย ชไน ดๅานการทไองทีไยว ดๅานศาสนา
ดๅานสมุนเพรเทย ดๅานการนวดละการสปาเทย ดๅานภาษา ดๅานวัฒนธรรมตไางโ ปในตๅน ดย
ปิดอกาส฿หๅชาวยอรมันทัไวเปเดๅสอบถามละปลีไยนความคิดหในพรๅอมกับ฿หๅมีการพบปะ
สังสรรค่ระหวไางคนเทยละคนยอรมัน฿นทๅองถิไน
ปีนีๅมีกิจกรรมทีไเดดำานินการลว คือ
1.การจัดบรรยายครงสรๅางของภาษาเทย มืไอวันทีไ 6 กุมภาพันธ่ ทีไรงรม IBIS ดยความ
สนับสนุนของอาจารย่ระวีวรรณ คาลดรัค-บุญนาค มีผูๅขๅารไวมฟังการบรรยายอยไางกินคาด
ราว 50 คน ละ
2. มืไอวันทีไ 27 มษายน ทีไผไานมา เดๅจัดการบรรยายกีไยวกับการสรๅางบๅานพักดใกกำาพรๅาทีไ
ชียง฿หมไ มีผูๅสน฿จรไวมขๅาฟังถึง 70 คน
D:
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อาชีพ
อัญชัญ ฮียรลิไง

ประสบการณ์ล่าม...

”
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ดิฉนั ยังเมไลมื วันรกทีเไ ปปในลไาม฿นศาลหไงหนึงไ ฿นประทศยอรมนี ฿นวันนันๅ รูสๅ กึ ปวดทๅองมาก คิดอาองวไาคงจะปในอาการครียด
ลงทๅองนไโ มืไอขๅาเป฿นศาล หัว฿จนๅอยโ ของดิฉันริไมตๅนรง ดิฉันจึงหาหนทางจัดการกับตัวอง ดยอามือซๅายกำานิๅวกๅอยของมือขวา
เวๅนไน ลๅวหาย฿จขๅาลึกโ ทำาทๅองปไอง พอหาย฿จออก฿หๅทๅองฟบ (คุณมไคยสอนเวๅตอนดใกโ ปในวิธีระงับความตืไนตๅนเดๅ) คดีรกทีไ
ดิฉันปล฿นวันนัๅนปในคดีครอบครัว ซึไง฿นการพิจารณาตัดสินคดีมีประดใน฿หญไอยูไสามรืไองคือ ตัดสิน฿หๅหยไา การจไายคไาลีๅยงดู ละการ
ปรับบไงสวัสดิการสะสมบีๅยบำานาญของคูไหยไา ผูๅพิพากษา฿นคดีรกชไาง฿จดีปในทีไสุด ทไานจะถามดิฉันตลอดวลาวไา คุณรูๅเหม คุณขๅา฿จ
เหม เมไขๅา฿จตรงเหนบอกนะ ชไน รืไองทีไกีไยวกับVersorgungsausgleich ปในอยไางเร ดิฉันกใบอกเปตามตรงวไา “เมไทราบคไะ ขอ฿หๅคุณ
อธิบาย ลๅวดิฉันจะปลปในภาษาเทย” อบคิด฿น฿จวไา ราปในลไามเมไ฿ชไนักฎหมายสักหนไอย ผูๅพิพากษาอธิบายศัพท่ฉพาะทาง฿หๅดิฉัน
ขๅา฿จ ปลงานรกจึงผไานเปเดๅดๅวยดี จากวันนัๅนปในตๅนมา ดิฉันพยายามหาความรูๅพิไมติม฿นทุกรืไอง มีความรูๅรืไองรอบตัวองมากขึๅน กใ
พิไมความมัไน฿จ฿หๅตัวอง฿นการลไามมากขึๅนดๅวย
กบไงลออกปในด 3ประภท
ท ว ไป
1.ลไามฉับพลัน ปในการทีไลไามจะปลพรๅอมโ กับผูๅนำาสนอพูด ชไวงวลาทีไผูๅนำาสนอพูดละชไวงทีไลไามปลนัๅนเมไควรหไางกันกินกวไา 5
วินาที หากสามารถปล฿นวลาทีไทไากันเดๅ จะปในการดีทไีสุด การลไามประภทนีๅหมาะสมกับการประชุมระดับประทศทีไมีผูๅฟังจำานวน
มาก หรือการฝึกอบรมทีไตๅองการความฉับพลัน฿นการสืไอความ ความถูกตๅองสำาคัญทีไสุด ตๅองมีอุปกรณ่ ชไน หูฟัง เมครฟน ละอกสาร
ประกอบ ซึงไ ควรเดๅรบั ลไวงหนๅา การฝึกปลฉับพลันดยการอไาน฿น฿จ฿หๅชาำ นิชาำ นาญจึงปในพืนๅ ฐานสำาคัญขันๅ ตๅนพือไ ตรียมตัวทำาลไามฉับพลัน
2.ลไามตไอนืไอง ผูๅนำาสนอหยุดปในชไวงโ พืไอ฿หๅลไามปล฿หๅผูๅฟังฟัง ฿นการลไามชนิดนีๅลไามอาจตๅองนัไงหรือยืนอยูไขๅางผูๅนำาสนอ ฿ชๅ฿นการ
ประชุมลใก การบรรยาย การฝึกอบรม หรือการลกปลีไยนความคิดหใน ผูๅนำาสนอบางคนเมไ฿ครไชอบวิธีนีๅ พราะระหวไางรอ฿หๅลไามปล
ความคิดของขาจะสียความตไอนืไอง อาจลืมสิไงทีไตๅองพูดตไอเป ละทำา฿หๅการนำาสนอยาวปในสองทไา ขๅอดีสำาหรับผูๅทำาลไามประภทนีๅคือ
มีชไวง฿หๅคิด หากเมไขๅา฿จนืๅอหาสไวน฿ดกใซักถามเดๅ การปลจึงทำา฿หๅสละสลวยเดๅ สไวน฿หญไดิฉันทำาการลไาม฿นลักษณะนีๅคไะ
3. ลไามกระซิบ ปในการทำาลไามฉพาะบุคคลหรือฉพาะกลุไม ฿ชๅ฿นการประชุมกลุไมยไอย หรือการฟังการพิจารณาคดีทีไศาล ลไามตๅองอยูไขๅาง
ผูๅฟังละทำาการลไามตลอดวลา
การถูกรียกตัวเปปในลไาม฿นสไวนราชการนัๅน จะมีการนัดหมายปในลายลักษณ่อักษรกไอนลไวงหนๅา ยกวๅนการลไาม฿นสถานีตำารวจ
ซึไงสไวน฿หญไจะดไวนมากโ จนลไามตัๅงตัวเมไทันหมือนกัน
งานลไามทีไดิฉันชอบมากทีไสุดคือ ลไาม฿นอกาสจดทะบียนสมรสละทบทุกครัๅง ดิฉันจะเดๅปลประยคทีไวไา “จากวันรกทีไคุณทัๅง
สองเดๅยืไนคำารๅองขอจดทะบียนสมรส มาจนถึงวันนีๅ ซึไงปในวันหไงความสุข ปในวันทีไเดๅพิสูจน่ความรักของคุณทัๅงสองทีไมีตไอกันละปในวัน
ทีไคุณทัๅงสองจะเมไมีวันลืม ...” พียงดิฉันปลประยครก จๅาสาวนๅำาตาริไมคลอ นายทะบียนทบทุกคนจะมีความรูๅสึกรไวมกับคูไบไาวสาวทีไ
ตๅองฝไาฟันขัๅนตอนตไางโ นานา มาปในวลาหลายดือน บางคูไตๅองรอปในปี บางคูไตๅองรอกินปี พอดีลูกคนรกคลอดพอดี
นายทะบียนพยายามทำาหนๅาทีไอยไางตใมทีไ฿นวันจดทะบียนสมรส พอโ กันกับลไามทีไตัๅงอกตัๅง฿จปล฿หๅภาษาหไงความรักคงความ
งดงามเวๅ
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มืไอปี ค.ศ. 2005 ดิฉันปในลไาม฿หๅคูไบไาวสาวคูไหนึไง ฿นวันทีไยืไน
อกสาร ณ สำานักทะบียน ดิฉันปในลไามปล฿หๅละทราบวไาอกสาร
เมไครบ จึงบอกกไนายทะบียน นายทะบียนเมไชืไอ ละสไงอกสาร
ละคำารๅองตไอเปยังศาลสูง ลๅวกใรอ สีไสัปดาห่ผไานเปศาลสูงจๅงกลับ
มาวไา ตๅองการอกสารพิมไ อีก นายทะบียนจึงติดตไอกับคูบไ าไ วสาวละ
จๅงวไา ยังจดทะบียนสมรสเมไเดๅ จๅาบไาวชักฉุนละเดๅทรฯปรึกษา
ดิฉนั พรๅอมกับสดงอารมณ่กรธนายทะบียนคนนันๅ มาทางสาย ดิฉนั
กลายปในกระถนเปลยคไะ ดิฉันจำาตๅองทำาหนๅาทีไนอกฐานะลไาม เดๅ
อธิบาย฿หๅจๅาสาวทราบวไาตๅองการอกสารอะเร ตอนนีๅยุไงลยคไะ จๅา
สาวอยูไยอรมนีลๅว ตๅองเปทำา฿บมอบอำานาจ฿หๅคนทางมืองเทยเป
ยืไนคำารๅองขออกสาร฿หๅ คุณจๅาบไาวมีอารมณ่รๅอนอยูไลๅวถึงกับฟิวส่
ขาด พราะตนองเมไมรี ถยนต่ ตๅองดินทางเปสถานกงสุล฿หญไ ฟรงค่
ฟิร่ตดๅวยตนอง ตั็วรถเฟชัๅนประหยัดสำาหรับสองคนราคา 120,00
ยูร สไวนจๅาสาวริไมงอง กลัวจะเมไเดๅตไงงาน พราะตัๅงครรภ่เดๅ 6
ดือนลๅว อยไางเรกใตามตๅองสไงอกสารสำาคัญเป฿หๅศาลสูง ทังๅ สองริมไ
ดำานินการทันที หนึไงดือนผไานเป ยังเมไมีวีไววอกสาร฿ดโ จๅาสาว
ตๅองเปตไอวีซไา สียงินเปอีก 40,00 ยูร สองดือนผไานเป กใยังเมไมี
วีไวว฿ดโ จๅาสาวริไมอุๅยอๅายตใมทีไ จๅาบไาวริไมรๅอน฿จพราะตนอง
กใรับงินตกงานอยูไ ถๅาลูกคลอดตอนนีๅ ประกันสุขภาพเมไจไายงินคไา
พยาบาล฿หๅนไโ

฿นทีสไ ดุ อกสารทีรไ อคอยกใมาถึงมือจๅาบไาว ดิฉนั ทำาหนๅาทีไ ปล
อกสารอยไางดไวนจี็ ลๅวสไงเป฿หๅศาลสูง สองสัปดาห่ตไอมา ศาลสูงกใ
อนุมตั ฿ิ หๅจๅาบไาวละจๅาสาวคูนไ จีๅ ดทะบียนสมรสกันเดๅ สำานักทะบียน
นัดจดทะบียนสมรสรใวทีไสุดทไาทีไจะรใวเดๅ ฿นวันนัดดิฉันเปกไอนสิบ
นาทีตามความคยชิน จๅาหนๅาทีไสำานักทะบียนมืไอหในดิฉันจอดรถ
กใรีบวิไงมาบอกวไา฿หๅดิฉันรีบเปรงพยาบาลดยดไวน จๅาสาวจะคลอด
ลูกลๅว ดิฉันสตาร่ทครืไองยนต่บึไงเปรงพยาบาลทันที
ทีไรงพยาบาล นายทะบียน 2 คนยืนรอดิฉันอยูไ คนหนึไงปใน
นายทะบียนมืองทีคไ บูไ าไ วสาวเปยืนไ คำารๅองขอจดทะบียนสมรส อีกคน
หนึงไ ปในนายทะบียนประจำามืองทีไ รงพยาบาลตังๅ อยูไ ดยเมไรอชๅารา
สามคนรีบขๅาหๅองคลอดทันที จๅาสาวนอนรอพวกราอยูบไ นตียงคลอด
จๅาบไาวซับหงืไอ฿หๅจๅาสาว นายทะบียนเมไรอชๅา ริไมบทถามจๅาบไาว
วไา “คุณจๅาบไาวประสงค่จะจดทะบียนสมรสกับคุณจๅาสาว ฿ชไหรือเมไ
ถๅา฿ชไ ฿หๅตอบรับวไา “Ja” จๅาบไาวตอบรับ “Ja“ นายทะบียนถามจๅา
สาว (กำาลังปวดทๅองอยไางหนัก) “คุณจๅาสาวประสงค่จะจดทะบียน
สมรสกับคุณจๅาบไาว ฿ชไหรือเมไ ถๅา฿ชไ ฿หๅตอบรับวไา Ja” จๅาสาวสูด
ลมหาย฿จ หงืไอตกพลัไกโ ลๅวตอบวไา “Ja,ja,ja,ja” นายทะบียน
พูดตไอวไา “นืไองจากทัๅงสองเดๅตอบรับการจดทะบียนสมรส จึงถือวไา
เดๅจดทะบียนถูกตๅองตามกฎหมายทุกประการ” ดิฉันทำาหนๅาทีไลไาม
ฉับพลัน จๅาบไาวลงชืไอ฿น฿บสำาคัญการสมรส จๅาสาวลุกเมไเดๅพราะ
จใบมาก ริไมมีลมบไงดๅวยสิ ดิฉันริไมหงืไอออกหมือนกัน ทำาสเสเป
ลูบหลังจๅาสาว ลูบเหลไ ลูบขา ฯลฯ เมไรูๅจะชไวยอยไางเร กใรูๅวไาจๅาสาว
จใบมาก จนจๅาสาวบอกวไา “พีไสไงกระดาษ฿หๅหนูดๅวย หนูซในเดๅลๅว”
อิรงุ ตุงนังกันพัก฿หญไ ฿นทีสไ ดุ นายทะบียนกใออกจากหๅองคลอดเป จๅา
บไาวนๅาำ ตาเหล สไวนดิฉนั รูสๅ กึ ขาอไอนนิดหนไอยหมือนกับคนจะปในลม
ลไาำ ลาจๅาบไาวละจๅาสาว กำาลังจะดินออกจากหๅองคลอด มีสียงบอก
วไา “คุณอยูนไ กีไ อไ น” คุณหมอดินขๅามาหาดิฉนั “คุณชไวยอธิบาย฿หๅคนเขๅ
หนไอยนะวไา ตๅองผไาตัดอาลูกออก” ดิฉนั ทำาหนๅาทีลไ าไ มเปดยอัตนมัติ
หมออธิบายอยูหไ ลายรือไ ง จๅาสาวละจๅาบไาวซในรับทราบลๅว ดิฉนั
ซในยืนยันคำาปล คุณหมอฉีดยาบลใอคหลังจๅาสาว ทุกอยไางปในเป
อยไางรวดรใว เมไมี฿ครสน฿จดิฉันอีกลย ดิฉันจึงถามคุณหมอเปตรงโ
วไา “ขอกลับบๅานเดๅเหม กลัวลือด” คุณหมอหัวราะ ลๅวบอกวไา “อๅาว
ลืมเปลยวไา คุณยังอยูไขอบคุณครับ คุณกลับบๅานเดๅลๅวครับ หรือวไา
คุณจะรอดูดใกกใเดๅนะ” ดิฉันเมไรอดูตงมตกอยไางนไนอน ปในคน
กลัวลือดอยไางมาก โ ลยคไะ
฿นวันนัๅนดิฉันขับรถกลับถึงบๅานบบคน฿จลอย ยังปลก฿จ
กับตัวองวไาทำาเดๅอยไางเร ปในประสบการณ่ทเีไ มไคยลืม ดี฿จกับคูบไ าไ ว
สาว฿นวันนัๅนทีไเดๅจดทะบียนสมรสทันกาล ประกันสุขภาพชำาระคไา
ผไาตัดละคไารักษาพยาบาลทัๅงหมด ดิฉันเมไรับงินคไาปล฿นวันนัๅน
ถือวไาปในของขวัญวันกิดของสมาชิก฿หมไของครอบครัวหนึไง ละ
ปในประสบการณ่ทีไมีคุณคไาสำาหรับดิฉันอง
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ขั้นตอนการยื่นเรื่องขอเป็
นล่ามและผู้แปลสำาหรับหน่วยงานยุติธรรม
การปลเมไวไาจะปในการปลปากปลไา (dolmetschen) หรือปลอกสาร (übersetzen) หากปลสำาหรับ฿ชๅงานทัไวเป ผูๅทไีมี
ความรูๅภาษายอรมันดีพอทุกโ คนกใสามารถปลเดๅ ตไการปลพืไอ฿ชๅปในหลักฐานทางราชการดยฉพาะสำาหรับหนไวยงานยุติธรรม
(Justizbehörde) อันเดๅกไ ศาล อัยการ ปในตๅน หรือบไอยครัๅง฿นการปลการรับรองอกสารสัญญา (Beurkundung) ของทนายความ
ทีไมีสิทธิรับรองอกสาร (Notar) หรือ฿นหนไวยงานราชการอืไนโ มักจะตๅองปในลไามทีไเดๅรับ การสาบานตน หรืออยไางนๅอยกใตๅองมีรายชืไอ
อยู฿ไ นทะบียนลไามละผูๅ ปลสำาหรับหนไวยงานยุตธิ รรม สำาหรับการปลอกสารทีตไ อๅ ง฿ชๅปในหลักฐานประกอบทางราชการนันๅ ตๅองปล
ดยผูๅปลทีไมี฿บอนุญาต (ermächtigte Übersetzer) หรือบางรัฐอาจปในผูๅปลทีไเดๅรับการสาบานตน (vereidigte Übersetzer) กใเดๅ
อกสารทีไปลจะตๅองเดๅรับการลงนามรับรองความถูกตๅองจากผูๅปล รวมทัๅงประทับตราของผูๅปลดๅวย ซึไงจะระบุวไาปในผูๅปลสำาหรับ
ขตศาลสูงเหน รัฐ฿ด
น

องท ไ น
การยืไนรืไองขอปในลไามละผูๅปลสำาหรับหนไวยงานยุติธรรม นัไนคือ ลไามสาบานตน (allgemein Vereidigung als
Dolmetscher) ละ ผูๅปลทีไมี฿บอนุญาต (Übersetzerermächtigung) จะตๅองยืไนรืไองทีไศาลหไงรัฐ (Landgericht) หรือ฿นบางรัฐตๅอง
ยืไนรืไองทีไศาลสูง (Oberlandesgericht) ฿นขตทีไตนองมีภูมิลำานาอยูไ
ค ณ

บ ต
คุณสมบัติดยทัไวเปของผูๅทีไจะยืไนรืไองขอสาบานตนละขอ฿บอนุญาตปในผูๅปลทีไสามารถรับรองความถูกตๅองของการปล
เดๅ จะตๅองมีความรูๅภาษาเทยละยอรมันอยไางดี มีความรูๅภาษายอรมันระดับ C2 ปในอยไางนๅอย นอกจากนีๅตๅองมีความรูๅกีไยวกับ
กฎหมาย คือมีความรูๅละขๅา฿จภาษากฎหมายยอรมันดๅวย
ข อ ลได ท ไ น
ขๅอมูลกีไยวกับขัๅนตอน วิธีการ อกสารสดงคุณสมบัติของผูๅทีไจะขอปในลไามหรือผูๅปลทีไจะตๅองยืไนประกอบการพิจารณา
สามารถติดตไอสอบถามเดๅทีไศาลหไงรัฐ หรือจะขๅาเปดู฿นวบเซต่ของ หนไวยงานยุติธรรมของตไละรัฐกใเดๅ ชไน www.justiz-nrw.de
จGewerbeanmeldung
ดท บ นทำ ธ ก จก ปล
ลไามละผูๅปลถือปในอาชีพอิสระ (Freiberufler) ประภทหนึไง฿น 30 รายการทีไสามารถประกอบกิจการทีไรียกวไาธุรกิจสไวนตัว
เดๅดยเมไจำาปในตๅองขอจดทะบียนทีไรียกวไา Gewerbeanmeldung
การกใบภาษีมูลคไาพิไม (Mehrwertsteuer) นัๅน ลไามหรือผูๅปล จะกใบหรือเมไกใบกใเดๅ
การสียภาษี
ลไามละผูๅปลถือปในกิจการสไวนตัว (Selbstständigkeit) ดังนัๅนจึงควรจๅง฿หๅสรรพากรทราบวไากำาลังจะทำากิจการสไวนตัว
ทางสรรพากรกใจะมีบบฟอร่ม฿หๅกรอก สิไงสำาคัญทีไทางสรรพากรตๅองการคือขอ฿หๅคำานวณหรือประมาณรายเดๅทีไจะเดๅวไาปในดือนละ
ทไาเร พืไอทีไสรรพากรจะเดๅคำานวณวไาตๅองจไายภาษีลไวงหนๅาหรือเมไละทไาเร ละหากวไารียกกใบ “ภาษีมูลคไาพิไม” กใจะตๅองนำาภาษี
สไวนนีๅสไงทางสรรพากรดๅวย
รายจไายตไางโ ทีไกีไยวขๅองกับการดำานินกิจการ ชไน คไาดินทาง กระดาษ สตมป่ ฯลฯ สามารถนำามาหักภาษีเดๅ ดยตๅองมี
หลักฐาน฿นการจไายจริง
การยืไนสดงรายการสียภาษี อาจจะจๅางวาน฿หๅบริษัททีไรับทำาภาษี ทีไรียกันวไา Steuerberater ปในคนจัดการ฿หๅกใเดๅ
ประกันสุขภาพ
การประกันสุขภาพนัๅนขึๅนอยูไกับรายเดๅวไากิน 400 ยูรตไอดือนหรือเมไ หากมีรายเดๅกิน 400 ยูรตไอดือน มักจะตๅองทำา
ประกันสุขภาพอง เมไสามารถ฿ชๅรไวมกับสามีเดๅ ซึไงรืไองนีๅควรทีไจะสอบถามหารือกับสำานักประกันสุขภาพทีไประกันอยูไ หากเมไติดตไอ
มืไอสำานักประกันทราบรืไองอาจจะตๅองสียบีๅยประกันยๅอนหลัง

D:

16

เ

่องด จ กปก

บุญสง ชลธร & พัทยา รือนกว

ประสบการณ์การจัดโครงการเยาวชนไทยคืนถิ่น

ทการดิ
จ นงทางรไ
ล วมกัน
ของดใกยาวชนเทยทีมไ าอยูอไ าศัย ละ
มาติบตอยู฿ไ นตไางประทศปในหมูคไ ณะ
เปประทศเทยนัๅน มัก฿ชๅชืไอกิจกรรม
฿นลักษณะนีๅคลๅายโ กันวไา ครงการ
คืนสูไหยๅา หรือครงการยาวชนเทย
คืนถิไน จุดมุไงหมายมักเมไตไางกัน มี
ตไรายละอียดของนืๅอหาทไานัๅนทีไ
อาจยกยไอยเมไตรงกัน ทัๅงนีๅนไาจะ
ขึๅนอยูไกับวไา฿ครหรือองค่กรเหนปใน
ผูๅจัด ผูๅรับรองดูล จนถึงวไา฿ครปในสปอนซอร่฿หๅ
ครงการ฿นลักษณะนีๅนไาจะริไมมาจากทางสหรัฐอมริกากไอน
ประทศอืนไ โ พราะความทีชไ มุ ชนเทยทีนไ นัไ มีขนาด฿หญไ มีศกั ยภาพ
สูง มีความพรๅอมรืไองคนละทุนมาก ขนาดวไานักการมืองละ
พรรคการมืองทัๅงหลายตๅองวะวียนมาหาสียงกันปในพักโ สไวน
฿นยุรปนัๅนผมเมไนไ฿จวไาประทศเหนริไมกไอน ตไ฿นสวีดนทีไผมอยูไ

นัๅน ราจัดกันมาหลายครัๅงลๅว฿นชไวงสิบปีทีไผไานมา มๅจะเมไติดตไอ
กันทุกปีตไกถใ อื วไาบไอยทีดียว ซึงไ สไวน฿หญไลๅวจะนำาดใกละยาวชน
เทย฿หๅเดๅเปหในสถานทีทไ สีไ าำ คัญนไาสน฿จ เดๅรียนรูๅ ละเดๅมี อกาสรับ
รูๅกีไยวกับวัฒนธรรมละขนบธรรมนียมประพณีอันดีงามของเทย
ตอนวางผนงานกใริมไ คิดกันกไอนวไาจะเปถบเหน ชไน ภาค
หนือ ภาค฿ตๅ ภาคอีสาน ภาคตะวันออก หรืออยูไตไ฿นภาคกลาง
สไวนกรุงทพฯ นัๅนปในจุดริไมตๅนอยูไลๅว ซึไงสถานทีไทีไนไาสน฿จ฿น
กรุงทพฯ กใมักหนีเมไพๅนวัดพระกๅว
ละพระบรมมหาราชวัง จนถึงการ
ขๅาชมครงการสไวนพระองค่ทีไสวน
จิตรลดา บางกลุมไ ขๅาชมรัฐสภา ขๅา
คารวะผู฿ๅ หญไอยไางนายกรัฐมนตรี (ถๅา
ทไานวไางละมีวลา฿หๅ) ทีไทำานียบ
รัฐบาล เมไอยไางนันๅ กใอาจปในรัฐมนตรี
วไาการกระทรวงการตไางประทศ (ถๅา
สถานอกอัครราชทูตเทยมามีสไวน
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) หรืดอรัฐมนตรี
น ค งก
หลือรืไองรถดินทาง ตไชืไอเหมครับวไาสองวันกไอนถึงกำาหนด พอ
วไาการกระทรวงวัฒนธรรม ปในตๅน ติดตไอเปอีกพืไอยืนยันการดินทาง นายทหารทีไรับผิดชอบกลับบอก
วไารถทีไราขอเวๅ เมไสามารถ฿หๅเดๅลๅว พรๅอมลงทๅายบบงไายโ วไา
มือไ วางอาณาขตทีจไ ะเปยือน “คงเมไปในเรนะครับ” บทจะบียๅ วกใบียๅ วกันดืๅอ ลๅวถๅาชือไ ฿จกันดย
ลๅว กใดูงืไอนเขวลาวไาครงการนีๅ
เมไติดตไอขอยืนยันอีกหน พอถึงวัน
จะ฿ชๅวลากีไวัน 7 วันหรือ 10 วัน
จริงทุกคนเปยืนรอกันหมด ตไรถเมไ
ปในตๅน ลๅวกใวางผนกัน฿หๅชัดจน
มาจะทำากันอยไางเร
วันตไอวัน วไาตไละวันจะมีกจิ กรรมอะเร
บๅาง ชไนวไาวันรก ทุกคนมาพรๅอม
สไวนรือไ งอาหารตลอดการดิน
กันทีไ รงรมทีพไ กั ทานอาหารคไาำ ละ
ทางนัๅนถือปในรืไองงไายทีไสุด พราะ
ประชุมซักซๅอมความขๅา฿จ฿นกำาหนดการดๅวยกัน วันทีไสองออกจาก
คนเทย฿จดี เปเหนกใมีคนลีๅยง กิน
รงรมทีไพักพืไอเปคารวะนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี จากนัๅนรับ
กันทบเมไหวาดเมไเหว
ประทานอาหารกลางวัน บไายเปชมวัดพระกๅวละพระบรมมหาราช
สิงไ ทีไ ปในหัว฿จของครงการ คือปๅาหมายของการดินทาง หรือ
วัง รับประทานอาหารคไาำ ลๅวกลับทีพไ กั วันทีสไ ามขๅาชมครงการสไวน
พระองค่ทีไสวนจิตรลดา จากนัๅนรับประทานอาหารกลางวันสรใจลๅว การทัศนศึกษา วไาตๅองการ฿หๅดใกละยาวชนเดๅอะเร บางอยไางรา
ออกดินทางมาจังหวัดนครราชสีมา ผูๅวาไ ราชการจังหวัดหรือผูๅกำากับ จัด฿นรูปของการอบรมเดๅ อยไางทีไกระทรวงวัฒนธรรมคยจัด฿หๅกไ
ลีๅยงอาหารยในคณะยาวชน พักคๅางคืน฿นรงรมทีไนีไ พอตืไนชๅากใ กลุไมดใกละยาวชนจากยุรป วไาดๅวยรืไองของมารยาทเทย ศิลป
มุไงออกอีสาน อันนีๅหมายถึงวไาคณะตกลงกันวไาจะเปทัศนศึกษาทาง มวยเทย หรือถๅาปในรืไองประวัติศาสตร่ รากใพาขๅาชมพิพิธภัณฑ่
หลายหไงทัๅง฿นกรุงทพฯ ละตไางจังหวัด ชมวัดวาอาราม การ
ภาคอีสาน ปในตๅน
ขๅาเปยีไยมยียนวิถีชีวิตเทยดยตรง฿นหมูไบๅานตามชนบทกในับวไาดี
มือไ มีกาำ หนดการนไนอนลๅว
มาก อยไางทีไศูนย่การศึกษานอกรงรียนจังหวัดขอนกไน คยชไวย
กใถึงขัๅนตอนหาผูๅรไวมดินทาง อาจ
ประสานงาน฿หๅ พวกราเดๅเปปลูกขๅาว ดำานา จับปลาเหล ทอดห
฿ชๅวิธีประกาศ฿นวงกวๅาง฿หๅคนมา
จับปลากันจริงโ กใถือปในการศึกษา
ทางตรงทีไดีอยไางหนึไง
สมัคร หรือจะบอกกัน ชิญชวนกัน
ตไอโ เป รืไองจำานวนนีๅตๅองระวังวไา
ผมชืไอวไาครงการทัศนศึกษา
จะเมไ฿หๅนไนกินเป฿นการดินทาง
ดยการนำาดใกละยาวชนเทยจาก
ดๅวยรถคๅช พราะครงการอยไางนีๅ
ยุรปเปมืองเทยนันๅ ปในครงการทีดไ ี
ตๅองการ฿หๅดใกโ เดๅหในทๅองทีชไ นบท
จอลกกวๅาง ดังนัๅนคงจะลีไยงการ฿ชๅรถคๅชคไอนขๅางยาก จำานวนผูๅ ละมีประยชน่ ชไวย฿หๅดใกเดๅตระหนัก
ดินทางตไอรถคๅชหนึไงคันเมไควรจะนไน นไาจะ฿หๅหลวมโ เวๅอยไาง ฿นความปในคนเทย เดๅรียนรูๅภาษา
ละวัฒนธรรมเทย ทีไผไานมาราคย
มากสัก 30-35 คนกใพอ
จัดครงการทัๅงทีไนำาดใก฿นประทศดียวกันลๅวนโ กับทีไปในครงการ
ทีผไ าไ นมาของทางสวีดนนันๅ ผูรๅ วไ มดินทางจไายคไาครือไ งบินเป นำาดใกจากหลายโ ประทศมารวมกัน ดใกเดๅรับความรูๅละความ
ประทศเทยกันอง รวมถึงคไาชไารถคๅชละคไาทีพไ กั ฿นบางคราวเดๅ สนุกสนานควบคูไกันเปดๅวย ปในการ฿ชๅชไวงวลาหนึไงของการหยุด
รับความชไวยหลือหรือสนับสนุนสปอนซอร่รือไ งรถคๅชดๅวยกใถอื วไาดี พักรๅอน฿นปีนนัๅ โ ฿หๅปในประยชน่ละเดๅรบั ความประทับ฿จอยไางทีสไ ดุ
มีรืไองตลกอยูไคราวหนึไง คือ รมต.ทไานหนึไงรับปากชไวยรืไองรถคๅช
คนท ค ไป ล วจ
ว
งท กล ว น
ดินทาง฿หๅกับคณะ ดยสัไงการเปยังรถคๅชอกชนบริษัทหนึไง ซึไง
จๅาของบริษัทนไาจะมีบุญคุณกันอยูไ ค ว ป น จ ง ล
กับทไานรัฐมนตรี กใรับปาก฿หๅความ
สนับสนุนปในอยไางดี ตไพอถึงวัน
ของขวัญถูกใจให้เพื่อนรักเนื่องในวาระต่างๆ
จริงจๅาของบริษัทรถคๅชมาขอกใบ
บัตรของขวัญเป็นสมาชิกดี-แมกกาซีนหนึ่งปี
งินกับคณะดินทางกใมี ตไนีไเมไทไา
ประสบการณ่อีกครัๅงหนึไง฿นรืไองรถ
ติดต่อและสอบถามได้ตามชื่อและหมายเลข
คๅชหมือนกัน ปีนีๅ ปในปีรกโ ทีไ พิงไ
โทรศัพท์ของกองบรรณาธิการในหน้าที่ 58
ริมไ ทำาครงการกัน ราเดๅรบั คำายืนยัน
จากทางกองทัพบกวไาจะ฿หๅความชไวย
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โครงการเยาวชนไทยคืนถิ่น
ครงการยาวชนคืนถิไน
มี
จ รัฐดคลิ
ก ำ ฟอร่น นีดยภาค฿ตๅ
จ ก฿นสหรัฐอมริกา ปในครงการตๅนบบทีไหลายฝไายรไวมมือกัน
เดๅกไ วัดเทย สมาคมเทยหไงรัฐคลิฟอร่นียภาค฿ตๅ จัดขึๅนครัๅงรก฿นปี พ.ศ. 2533 ดยรไวมกับครงการสอนภาษาเทยละวัฒนธรรม
เทย ของคณะครุศาสตร่ จุฬาลงกรณ่มหาวิทยาลัย ทีไเปทำาการสอนประจำาการทีไวัดเทย฿นลอสองจลิส ครงการดังกลไาวจัดกันตไอนืไองรืไอย
มา ละ฿นปี พ.ศ. 2547 คณะยาวชนเทยจากสหรัฐอมริกา เดๅดินทางภาย฿ตๅชืไอ “ครงการยาวชนเทยคืนถิไน” มารไวมงานฉลิมพระกียรติ
72 พรรษา สมดใจพระนางจๅาฯ พระบรมราชินีนาถ ดๅวยการสดงรำาเทยละขนทีไหอประชุมศูนย่วัฒนธรรมหไงชาติ
จากครงการตๅนบบ ชุมชนเทย฿นประทศอืนไ โ ดยฉพาะ฿นภูมภิ าคยุรป กใดาำ นินครงการดังกลไาวชไนกัน ดังชไน ครงการยาวชนเทย
คืนถิไน (ภูมิภาคยุรป) ซึไงปในความรไวมมือของกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงตไางประทศ ละครือขไายหญิงเทย฿นยุรป จัดขึๅนภาย฿ตๅครงการ
สไงสริมความขๅมขใง฿หๅกับครือขไายวัฒนธรรมเทย฿นตไางประทศ ระหวไางวันทีไ 25 ก.ค. - 1 ส.ค. 2551 ด ว ต ถ ป ่ ฿หๅงยาวชนชื
ค
ๅอสาย
เทย฿นยุรปเดๅกลับมายือนประทศเทย สรๅางความขๅา฿จ ความผูกพัน ตลอดจนสืบสานวัฒนธรรมเทย฿หๅกับยาวชนรุไน฿หมไ อันจะนำาเปสูไความ
ภาคภูมิ฿จ฿นวัฒนธรรมละอกลักษณ่ความปในเทย พืไอสไงสริมละสนับสนุนงานดๅานการทูตวัฒนธรรม การอนุรักษ่สืบทอด ตลอดจนผยพรไ
วัฒนธรรมเทยทีไดีงาม฿นภูมิภาคยุรป

กิจกรรม ทีไยาวชนเทยเดๅขๅารไวม฿นประทศเทย อาจตก
ตไางกันเปลๅวตไผูๅรับผิดชอบครงการ ตไดยหลัก฿หญไโ เดๅกไ
การขๅายีไยมคารวะละรับอวาทจากนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี
การขๅายีไยมชมสถานทีไสำาคัญทีไนไาสน฿จ ชไน พระตำาหนักจิตรลดา
รหฐาน ครงการสไวนพระองค่สวนจิตรลดา วัดพระศรีรตั นศาสดาราม
พระบรมหาราชวัง อุทยานประวัติศาสตร่พระนครศรีอยุธยา ฯลฯ
บางครังๅ ยาวชนเดๅรบั อกาสขๅารับการอบรมละรียนรูๅ กียไ วกับกีฬา
เทย มารยาทเทย การทักทาย เหวๅ กราบ มารยาทการรับประทาน
อาหารเทย รวมทัๅงเดๅสัมผัสชีวิต฿นชนบทละการรไวมกิจกรรมกับ
ดใกนักรียนเทย฿นรงรียนเทย ชไน การขๅารียน฿นชัๅนรียน ละ
ขไงกีฬา ปในตๅน
หลักกณฑ่฿นการสมัครขๅารไวมครงการ ดยทัไวเปผูๅทีไ
สน฿จควรพูดภาษาเทยพอขๅา฿จเดๅ ละมีอายุตัๅงตไ 10 ปีขึๅนเป ถึง
18 ปี ทัๅงนีๅทัๅงนัๅนการคัดลือกมักจะพิจารณาจากความตัๅง฿จของดใก
วไาตใม฿จทีไจะขๅารไวมครงการจริงหรือเมไ มิ฿ชไวไาผูๅปกครองตๅองการ
ตไดใกถูกบังคับ
คไา฿ชๅจไาย ผูๅขๅารไวมครงการตๅองรับผิดชอบสไวนหนึไง ซึไง
อาจปในคไาดินทางเป-กลับ ประทศเทย คไาทีไพัก คไา฿ชๅจไาย฿นสไวน
อืไนโ ชไน คไาอาหาร คไาดินทางภาย฿นประทศตลอดครงการ อาจ
จะเมไตอๅ งจไาย หากมีผรูๅ บั ผิดชอบสนับสนุนดๅานงินทุนกไครงการ ตไ
หากเมไมีสปอนซอร่กใคงตๅองรับผิดชอบคไา฿ชๅจไายตไางโ องทัๅงหมด
ผลของครงการตไอยาวชนทีไขๅารไวมครงการ
จากการประมินผลของผูๅทีไคยรับผิดชอบสไงยาวชนเทย฿น
ยอรมนีขๅารไวมครงการละดินทางติดตามดูลยาวชน พบวไา
- ยาวชนทีอไ ายุ 14 ปีขนึๅ เป จะเดๅรบั ประยชน่มากกวไากลุมไ ยาวชนทีไ
อายุนๅอยกวไา พราะมีความกลๅาทีไจะทำาความรูๅจักกับพืไอน฿หมไ มืไอ
ครงการจบสิๅนลๅวละตไางคนกใดินทางกลับประทศของตน ตไกใ

ยังมีการติดตไอกันระหวไางยาวชน฿นยอรมันกับยาวชน฿นฝรัไงศส
ละสวีดน ฯลฯ ดๅวยภาษาอังกฤษ ผลพลอยเดๅทีไคไอนขๅางดีกใคือ
การเดๅ฿ชๅภาษาอังกฤษ ทำา฿หๅรียนเดๅกรดดีขนึๅ ดยเมไตอๅ งรียนพิศษ
- ดใกละยาวชนทีไอายุนๅอย คือ อายุยังเมไถึง 13 -14 ปี ยังเมไมีการ
ทำาความรูๅจักกับพืไอน฿หมไทีไปลกหนๅา หรือเมไมัไน฿จ฿นการพูดเทย
ละอังกฤษ ยังเมไมีการติดตไอกับพืไอนทีไอยูไตไางประทศ฿นยุรป ตไ
มีความสัมพันธ่ทไีดีกับพืไอนจากรงรียน(เทย) ดียวกันทีไเปรไวม
ครงการดๅวยกัน
- ดใกโ ทุกวัย จะมีความประทับ฿จ฿นความสวยงามละคุณคไาของสิงไ
ทีไดใกเดๅเปยีไยมชม ชไน วัดพระกๅวละงานศิลป่ผไนดิน หลายคน
หลังจากจบครงการลๅวจะชวนพไอมไเปยียไ มชมอีกดยเปพรๅอมกับ
ครอบครัว ขาอยาก฿หๅพไอกับมไหในความสวยงามลๅำาคไา นอกจาก
นันๅ การขๅายียไ มชมครงการสไวนพระองค่ทสีไ วนจิตลดา ทำา฿หๅขารูจๅ กั
คำาวไา “฿นหลวง” มากกวไาคำาบอกลไาหรือรูปภาพของ฿นหลวงทไานัๅน
- ผลทางอๅอมจากการทีไดใกเดๅหในดใกจากประทศอืไนโ สดงความ
สามารถ ชไน ลไนดนตรีเทยเดๅปในทีไนไาประทับ฿จ ละดใกทีไลไน
ดนตรีเทยเดๅมีความภูมิ฿จทีไสดงออก฿หๅหในเดๅอยไางชัดจน ทำา฿หๅ
ดใกมีรงจูง฿จทีไจะรียนรูๅกีไยวกับวัฒนธรรมเทยหรือดนตรีเทยมาก
ขึๅน มืไอกลับมาเดๅริไมรียนดนตรีเทยอยไางจริงจัง จนสามารถออก
สดงงานตไางโ เดๅ
ปีนีๅ฿นยอรมีมีดำาริทีไจะจัด฿หๅมีครงการยาวชนคืนถิไนอีกครัๅง
ตไนืไองจากบรรยากาศทางการมืองเทยทีไยังเมไชัดจน จึงยังเมไมี
กำาหนดวลานไนอนของการดำานินครงการยาวชนคืนถิไน
พัทยา รือนกๅว รียบรียง
ขอขอบคุณ คุณอำาพัน ชมิดสำาหรับขๅอมูลกีไยวกับครงการ
ยาวชนคืนถิไนสไวนของยอรมนี
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ภาพขาว
โสภาพร ควรซ

สมเด็จพระเจาลูกเธอ
เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี
เสด็จเยือนสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี
ระหวางวันที่ ๙ - ๒๔ เมษายน ๒๕๕๓

มส เด้จพระเจาลูกเธอ
เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ
อั ค รราชกุ ม ารี เ สด็ จ เยื อ นสหพั น ธ ส าธารณรั ฐ เยอรมนี อ ย า งเป น
เมษายน 2553 ที่ผานมาโดยเสด็จ
ทางการ ระหวางวันที่
เมืองไฮเดลแบรก เบอรลิน และมิวนิก เพื่อทอดพระเนตรวิทยาการ
กาวหนาในการวินิจฉัยและรักษาโรคมะเร็ง การวิจัยลาสุดเกี่ยวกับ
การทำวัคซีนรักษาโรคตางๆ รวมทั้งยังพระราชทานพระวโรกาส
ใหคนไทยที่พำนักอยูใน 3 เมืองและบริเวณใกลเคียงไดเขาเฝา รวม
ทำบุญกับโครงการ “ถักสรอยรอยรัก” และไดมีโอกาสสอบถามและ
ฟงพระดำรัสอยางใกลชิด
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การเยือนสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีในครั้งนี้ สมเด็จพระ
เจาลูกเธอเจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณได รับสั่งวา เปนการเสด็จ
เยือนตามคำกราบทูลเชิญของผูบริหารสถาบันมะเร็งแหงชาติ ณ
เมืองไฮเดลแบรก
ซึ่งเปนศูนยวิจัยทางชีวการแพทยที่ใหญที่สุดในเยอรมนี เนนการ
พัฒนาผลงานวิจัยใหมๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในดานการวินิจฉัย
อาการและรักษาโรคมะเร็ง มีกิจกรรมดานการวิจัยและรักษาที่สอด
คลองกับการดำเนินงานของสถาบันวิจัยจุฬาภรณและโรงพยาบาล
จุฬาภรณเปนอยางมาก

ในการเสด็จศูนยวิจัย
ตลอดทั้ง 3 วันนั้น ไดทรงฟง
บรรยายในหัวขอ“ไวรัสและมะเร็ง – มุมมองในอนาคต” จาก ศ ดร Harald
Hausen อดีตประธานและผูอำนวยการดานวิทยาศาสตร ศูนย
วิจัยมะเร็งแหงสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี
ผูซึ่งไดรับพระราชทาน
และ
รางวัลสมเด็จเจาฟามหิดล สาขาการสาธารณสุข ประจำป
ไดรับรางวัลโนเบล สาขาการแพทย ในป 2551 ดวยผลงานการคนพบวา
ไวรัสหูด
ชนิด HPV16 และ
เปนสาเหตุของ
การเกิดมะเร็งปากมดลูกในสตรี นำไปสูการคิดคนวัคซีนปองกันและการ
รักษามะเร็งปากมดลูกที่ดีขึ้นทั่วโลก เนื้อหาการบรรยายนั้นเปนการเปด
มุมมองใหเห็นวา ปจจัยที่ทำใหเกิดโรคมะเร็งมีหลายอยาง ตองนำมาประ
กอบการวินิจฉัยใหครบถวนรอบดาน
จากนั้น เสด็จทอดพระเนตรหองปฏิบัติการและหองทดลอง
แผนกเซลลตนกำเนิดและมะเร็ง
Cell and
ซึ่งเนนการ
วิจัยโดยเฉพาะเซลลตนกำเนิดที่กอใหเกิดมะเร็ง เพราะหากหาวิธีกำจัด
เซลลนี้ได ก็จะเปนการแกปญหาแบบถอนรากถอนโคนไมเกิดมะเร็งซ้ำอีก
จุดที่นาสนใจในการเยือนครั้งนี้อีกแหงก็คือ การเยี่ยมชมการปฏิบัติงาน
ของเครื่องตรวจวินิจฉัยดวยคลื่นสนามแมเหล็กหรือ
ขนาด 7 เทสลา
ซึ่งเปนเครื่องแมเหล็กแรงสูงเครื่องแรกของโลกที่นำมาใชเพื่อวิจัยคนควา
โรคมะเร็งโดยเฉพาะ ดวยเครื่องที่มีกำลังสูงถึง
เทาของสนามแม
เหล็กของโลก ทำใหสามารถถายภาพที่มีความละเอียด จากปกติ 1 มิลลิเมตรใหละเอียดลงไปถึง 200 ไมโครเมตรได ซึ่งนับวาเหนือกวาเครื่อง
ขนาด
เทสลา ที่มีใชกันตามโรงพยาบาลทั่วไป ภาพที่ไดมี
ความคมชัด สามารถสังเกตและเปรียบเทียบการพัฒนาของเนื้อมะเร็งได
อยางชัดเจน ทั้งนี้ ในเบื้องตนการใชงานเนนที่งานวิจัยดานมะเร็งสมอง
ในอนาคตจะครอบคลุมการตรวจมะเร็งตอมลูกหมากและมะเร็งเตานม
ดวย นอกจากนั้น สมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ ยังได
เสด็จไปยังศูนยรังสีรักษาดวยลำอนุภาคไอออนไฮเดลแบรก หรือ
ซึ่ง
เปนศูนยบำบัดโรคมะเร็งดวยลำอนุภาคไอออนแหงเดียวของโลก โดยใช
การฉายรังสีดวยลำอนุภาคโปรตรอนและลำอนุภาคไอออนหนักหรือคารบอนไอออน เพื่อบำบัดมะเร็งที่มีความซับซอนสูง เชน มะเร็งในกะโหลก
ศีรษะ มะเร็งในกระดูก และมะเร็งตอมน้ำลาย ซึ่งเครื่องนี้จะใชการคำนวณ
จากคอมพิวเตอร เพื่อฉายรังสีไปยังเนื้อมะเร็งที่อาจอยูลึกเขาไปในราง
กายไดถึง 30 เซนติเมตรในปริมาณที่พอเหมาะและแมนยำ โดยไมทำลาย
เนื้อเยื่อดีที่อยูขางเคียงดวย
ศูนยโรคเนื้องอกแหงชาติ เปนสถานที่สุดทายในไฮเดลแบรกที่
โรง
เสด็จเยือน ศูนยนี้เปนโครงการความรวมมือระหวางศูนยวิจัย
พยาบาลแหงมหาวิทยาลัยไฮเดลแบรก คลีนิกโรคทรวงอกไฮเดลแบรก
และศูนยชวยเหลือดานโรคมะเร็งแหงสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี มีเปา
หมายเพื่อรักษาผูปวยมะเร็งดวยเทคโนโลยีเชิงสหวิทยาการ หนวยงาน
ตางๆ มีการประสานงานเพื่อเลือกสรรวิธีรักษาผูปวยแตละคนใหเหมาะ
สม รวมทั้งนำความรูและผลการวิจัยไปใชในการพัฒนาวิธีการบำบัดรักษา
ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงนับเปนศูนยวิจัยของโรงพยาบาลที่ครบวงจรแหงแรกของประเทศเยอรมนี ซึ่งสอดคลองกับการทำงานของสถาบัน
วิจัยจุฬาภรณและโรงพยาบาลจุฬาภรณ ที่มีการคนควาวิจัยและการบำบัด
รักษาผูปวยมะเร็งในโรงพยาบาลเชนเดียวกัน นักวิจัยจากคณะทำงานใน
หนวยตาง ๆ ของศูนยฯ ไดบรรยายถึงงานวิจัยที่สำคัญ และควรนำมาตอ
ยอดเพื่อคนหาสาเหตุและกลไกการเกิดมะเร็ง ตลอดจนการรักษาตอไป

เชน การศึกษาความสัมพันธของสารอาหารกับมะเร็ง การคนควาเพื่อหา
ยาที่สามารถฆาเซลลมะเร็งใหตายตามกลไกธรรมชาติของเซลล และการ
ศึกษากลไกใน ระบบภูมิคุมกันของรางกายเพื่อหาทางพัฒนายาเพื่อรักษา
มะเร็ง ซึ่งทรงใหความสนพระทัยเปนอยางมาก การเสด็จเยือนกรุง
เบอรลินนั้น สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณเสด็จไปยัง
Max-Planck
of Colloids and
แหง Freie
ซึ่งกอตั้งขึ้น เมื่อป
โดยไดรวมสถาบันวิทยาศาตรชั้นนำใน
เยอรมนีไวดวยกัน เพื่อศึกษาวิจัยการสรางผลิตภัณฑใหมที่พัฒนาจาก
ผลิตภัณฑธรรมชาติ หรือใชวิธีการเลียนแบบทางธรรมชาติ ปจจุบันนัก
วิทยาศาสตรหลายสาขาวิชา รวมถึงนักเคมีไดใหความสนใจเปนอยางมา
กกับงานวิจัยเกี่ยวกับสารคารโบไฮเดรต เพราะนอกจากสารที่มีคารโบไฮเดรตเปนสวนประกอบจะใชเปนยาปฏิชีวนะ และยารักษาโรคมะเร็งไดแลว
ยังพบวาคารโบไฮเดรตมีความสำคัญเปนอยางมาก ในการพัฒนาการ
เจริญเติบโตและความอยูรอดของเซลลตางๆ
จากนั้นไดเสด็จเยือนภาควิชาระบบโมเลกุลชีวภาพ ซึ่งเปนภาค
วิชาหนึ่งที่ใหความสำคัญกับการคนหาวิธีการใหมๆในการสังเคราะหหวง
โซน้ำตาลจนกลายเปนน้ำตาลโมเลกุลเชิงซอนในคารโบไฮเดรต
เพื่อ
พัฒนาเปนวัคซีนหรือผลิตยาตอไป โดยมีครื่องมือสังเคราะหสารคารโบไฮเดรตแบบใหม
ซึ่งสามารถสังเคราะหน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวขึ้นมาจน
กลายเปนน้ำตาลโมเลกุลเชิงซอนและกลายเปนคารโบไฮเดรตในที่สุดได
รวดเร็วกวาเดิมถึง 500 เทา ทำใหสังเคราะหคารโบไฮเดรตเพื่อการวิจัย
ไดเร็วขึ้นมาก ความรูและวิทยาการตาง ๆ ที่ไดรับจากการเสด็จเยือน
สถาบันตางๆ เหลานี้ สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณฯ
รับสั่งกับชาวไทยที่มาเขาเฝาวา จะทรงนำสิ่งตาง ๆ ที่เอื้อประโยชนตอคน
ไทย มาปรับใชใหเร็วที่สุด และจะมีความรวมมือกันที่จะแลกเปลี่ยน
บุคลากร นักวิจัยและแพทยใหมากขึ้นในอนาคต
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ยอมรับวาเหนื่อยแตก็คุมคา เพราะไดชวยคนไทยใหพนทุกขจากโรคภัย ไขเจ็บ และทีมแพทยทุกคนก็เต็มใจปฏิบัติงาน
ตองกรอกแบบสอบถาม เจาหนาที่จะประเมินความเสี่ยงและแนะนำวาจะ
ตองทำอยางไรบางเพื่อจะลดอัตราเสี่ยงของการเปนโรคมะเร็งได
ในการใหประชาชนเขาเฝาที่เมืองมิวนิกนั้น ยังไดพระราชทาน
พระวโรกาสใหเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอรลิน นำนางลำไย ฟชเชอร เขา
เฝาเพื่อถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิจุฬาภรณ โดยนางลำใยเลาวา ตนมีนอง
ชายปวยเปนโรคมะเร็งปอด แลวมารักษาตัวที่โรงพยาบาลจุฬาภรณจน
หายขาด รูสึกซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณเปนอยางยิ่ง สรางความตื้นตันใจ
ใหกับผูที่มาเขาเฝาทุกคน
นอกจากงานในสถาบันวิจัยจุฬาภรณ และโรงพยาบาล
จุฬาภรณแลว ยังไดทรงงานในมูลนิธิแพทยอาสาสมเด็จพระศรีนครินทรา
บมราชชนนี ซึ่งตองเสด็จไปออกหนวยแพทยตามจังหวัดตางๆ ดวย
“ยอมรับวาเหนื่อยแตก็คุมคา เพราะไดชวยคนไทยใหพนทุกขจากโรคภัย
ไขเจ็บ และทีมแพทยทุกคนก็เต็มใจปฏิบัติงาน”
เมื่อมีเวลาวางตอนกลางคืนหลังจากเสร็จพระภารกิจตางๆ แลว
สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณจะรอยสรอยมุก อันเปน
ที่มาของสรอยและเครื่องประดับตางๆ ในโครงการ “ถักสรอยรอยรัก”
กำไรจากการขายสรอยจะสมทบทุนมูลนิธิจุฬาภรณ เพื่อนำมาเปนคา
รักษาผูปวยมะเร็งที่ยากไร และไดรับความสนใจจากชาวไทยในเยอรมนี
เปนจำนวนมาก
“พอ 4-5 ทุม ก็จะมารอยสรอยหาเงินตอ จนบางวันถึงตี 3 ตี4 จนคุณหมอ
ชัยชน บอกวาเมื่อไหรจะนอนซักที? แลวทำเนี่ยไดตังคมั่งไหม? ก็บอกวา
พอหาได ที่บางประเทศมีผูสนใจมาก คนอยากทำบุญเยอะเหลือเกิน ก็นา
ยินดี ก็คิดวาคงไมจนแตม ก็จะรอยสรอยหาเงินตอไป”
พรอมกันนี้ไดทรงมีพระดำรัสขอบคุณผูที่รวมบริจาคทุกคนวา
“ขาพเจาซาบซึ้งใจที่ทุกทานสละเงินทำบุญในโครงการนี้ ถือวาเปนการทำ
บุญเยอะมาก การทำบุญนั้นอยูที่ใจ มีกำลังนอย ก็ชวยนอย แตไดบุญ
มากเหมือนกัน ทุกคนถือเปนพระคุณของคนไขที่ยากไร และบุญนั้นจะ
ตอบสนองตัวทานเอง ตัวทานที่ทำบุญจะแข็งแรง ไรโรคภัย มีความสุข
ครอบครัว การงานจะดี ความรักก็จะดี”
นอกจากนั้นยังไดทรงมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับหลักในการทำ
งานของพระองค ซึ่งเนนที่ความความสามัคคี
“อยากใหทุกคนเห็นกิจของสวนรวมมาเปนที่หนึ่ง กิจสวนตัวมาเปนที่สอง
ถาทุกคนทำไดอยางนี้ จะเห็นวาสังคมไทยจะเจริญไดมากกวานี้ เพราะ
เราเองก็ไดประโยชนจากความสงบสุขของสังคมดวย ในการทำงานกับคน
หมูมาก ความคิดจะเหมือนกันทุกคนนั้นยอมเปนไปไมได แตหากเรามี
ความสามัคคี เห็นแกสวนรวม ก็สามารถพูดคุยเจรจาตอรอง เพื่อใหเกิด
ประโยชนสุขในสังคมได”
“ขาพDจาDต
ิบโตมาดวยความคิดที่จะทำเพื่อสังคม เพื่อประเทศชาติ
และแผนดินไทย เพราะการปลูกฝงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ ทั้งสองพระองคสอน
ขาพเจาตลอดวา ถาไมมีประชาชน ก็ไมมีพวกเรา เราไดเกิดมาเปน
เจาฟาเจาแผนดิน คนเขากราบไว ก็ควรทำตัวใหเปนประโยชน ให
สมกับที่เขารักและเคารพ อะไรที่ดีที่สุดสำหรับแผนดินแมก็ควรทำ➈
➇ถาไมมีแผนดินไทย คนไทยก็จะไมมีแมแตอาชีพ ถาแผน
ดินลมสลาย จะไมมีใครมีความสุขไดเลย➈

นอกจากการเสดๆจเยี่ยมชมสถาบันตาง ๆ แลว ยังพระราชทาน
พระวโรกาสใหคนไทยไดเขาเฝาฯอยางใกลชิด ในทุกเมือง สิ่งที่มีผูกราบ
ทูลถามจำนวนมาก คือพระอาการของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ซึ่ง
ทรงมีรับสั่งตอบวาทรงหายดีแลว ไมตองเปนหวง
เขารพ
.เมืRอวันทีR
ปทีRแลว ดวย
✥พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
✁ ก.ย.
พระอาการไขสูง และปอดอักเสบ
อยูโรงพยาบาลมาได
3-4 เดือน
พระ
อาการก็เปนปกติหมด
คอืRน
ไมมีโร
ยกเวนกลามเนืSอออนแรง
เพราะประ
ทับอยูกับพระทีRนานแพทยจึงใหพระดำเนินเกาะราว
ปนจักรยานอยูกับทีR
ซึRงปน
คนเดียวก็ไมสนุก
จึงรับสัRงใหแพทยประจำพระอง
คท,
พยาบาล พระ
ญาติวงศ ใหมาปนแขงกับทาน แพทยบาง
คนอายุนอยกวาแตเหนืRอยกอน
ทานก็รับสัRงวาทาน
ชนะแลว
”
สรางเสียงหัวเราะและรอยยิ้มใหกับผูที่มา
เขาเฝาเปนจำนวนมาก พรอมกันนั้น ยังไดรับสั่งตอไปถึงผูที่อาจสงสัยวา
หากทรงหายจากพระอาการประชวรแล ว ทำไมยั ง ไม เ สด็ จ กลั บ พระ
ตำหนักวา เปนเพราะการทำภายภาพบำบัดเปนเรื่องชา บางครั้งมีความ
กาวหนา แตวันใดที่ทรงทอหรือมีพระราชประสงคที่จะบรรทมมาก ก็มี
ความคืบหนานอยลง เพราะฉะนั้นจึงกาวหนาไปเรื่อย ๆ อยางชาๆ
“ทีRโรงพยาบาลมีเ
ครืRองมือทุกอยางพรอมอยูตรงนัSน
ทรงไมเหงา
มีหมอ
ตางๆ
ผลัดกันมาแขงกับทาน
คุยดูหนัง
ผลัดมา
ทรงดนตรี
”
“สวนสมเด็จพระนางเจา
ชินีนาถก็ประทับอยูทีRโรงพยาบาล
พระบรมรา
ตลอด ยกเวน
ครัSงหนึRงเสด็จกลับวังสวนจิตรฯ
ชวรดวยหัวใจ
เพราะประ
เตนแรงผิดจังหวะ ซึRงเ
คยเปนมา
ครัSงหนึRงแลว
และแพทยไดถวายยาจน
หายเปนปกติ แพทยไดบอกวา
อยากใหบรรทมใหพอ
ใหทรงออกกำลัง
กาย สมRำเสมอแตไมหักโหม
เมืRอทรงดีขึSนแลว ก็กลับไปเฝาทีRศิริรา
ชตอ
”
พรอมกันนี้ ไดมีพระดำรัสเกี่ยวกับการทรงงานของพระองค
วา โรงพยาบาลจุฬาภรณนี้ เนนไปที่การรักษาโรคมะเร็งและโรคลมชัก
“ขอโมวาโรงพยาบาลจุฬาภร
ณนี้
สวยที่สุดและมีเครื่องมือทันสมัยที่สุดใน
ประเทศไทย รวมทั้งมีการตกแตงใหสวยงาม จนมีคนบอกวาโรงพยาบาล
สวยอยางนี้ มีแตคนไขเปนไฮโซใชไหม? ขาพเจาก็บอกวาไมใช ผูปวย
โรงพยาบาลเรา มีทั้งที่เปนกระเปารถเมล ครู และชาวนา เพราะฉะนั้น
คนไขของเราไมไดเปนไฮโซ
แตเปนทุกคนที่เดือดรอนและมาพึ่งเรา”
ทั้งนี้ยังไดรับสั่งดวยวา สำหรับผูที่ไมไดเปนโรคมะเร็งก็สามารถมารับ
บริการได เพราะมีคลีนิกประเมินความเสี่ยงโรคมะเร็ง ผูที่มารับบริการจะ ✭ขอบคุณ กรสุมา เจียมสระนอย ที่เอื้อเฟอขอมูลประกอบเรื่อง✮
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ชไวงหนๅารๅอน฿นยุรป เมไวไาทีไเหนโกใตาม รๅานอาหาร
หรือหลายโครอบครัว จะมีการปิงๅ ยไางนือๅ เสๅกรอก กลินไ หอม
รียกนๅำายไอย
การปิๅงยไางอาหารนัๅนมีมานานลๅวปในลๅานโปี ตัๅงตไ
สมัยดึกดำาบรรพ่ สันนิษฐาณวไา มีมาตังๅ ตไสมัยทีมไ นุษย่ยคุ หิน
คๅนพบวิธีการกไอเฟ
อาหารปิงๅ โยไาง โนอกจากจะหอมหวน ชวนรับประทาน
ละ อรไอยลๅว ยังฝงเปดๅวยอันตรายตไอสุขภาพอีกดๅวย หาก
คุณ ปิๅง ยไาง อยไางเมไถูกวิธีคไะ
ขอนะนำาคลใด฿นการตรียมนะคะ พืไอ฿หๅ พืไอนโ
มไโ ปๅองกันสมาชิก฿นครอบครัวจากสารกไอมะรใงดๅวยคไะ
- นักวิจัยดๅานภชนาการละสุขภาพ หไงยอรมนี นะนำา฿หๅ
฿ชๅ ครืไองปิๅงเฟฟๅา หรือกๆาซ ( Elektro-Grill หรือ Gas-Grill )

คยสังกตเหมคะวไา เสๅกรอกยอรมันจะมีหลายบบ
บบลวกนๅำารๅอน ทานเดๅลย บบปิๅง บบทอด ตๅองดู฿หๅดี โ
พือไ ทีจไ ะเดๅนาำ เปประกอบอาหาร฿หๅถกู บบคไะ พือไ น โ ทีไ มือง
เทยตๅองระวังกันหนไอยนะคะ หากคุณยัง฿ชๅ ตาถไาน฿นการปิงๅ
ยไาง
- ควรลียไ งเมไ฿หๅเขมัน฿นนือๅ หรือเสๅกรอก หยด฿สไถาไ นเฟ พราะ
จะกิดควันซึงไ ปในสารประภท ( Polyzyklische aromatische
Kohlenwasserstoffe-PAK) ซึงไ มือไ ควันรมนือๅ สารนีจๅ ะเปรม
สะสม฿นนืๅอ กไอ฿หๅกิดมะรใงเดๅ
นอกจากนีๅ เขมันทีไหยดลงบนนืๅอ ละ฿นนืๅอสไวนทีไ
เหมๅนัๅนจะมีการสะสมของสารบนซเพรีน ( Benzopyrene)
ซึงไ กไอ฿หๅกิดมะรใงคไะ ดังนันๅ สไวนเหนทีเไ หมๅ ตัดทิงๅ นะคะ ลียไ ง
อาหารปิๅง โ ทอด โ กรียมโคไะ

- พวกเสๅกรอกซึงไ มีสวไ นผสมของกลือ Nitrit (Nitritsalz) หๅามนำา
เปยไาง คไะ พราะกลือ จะปลีไยนปในสาร Nitrosamine กไอ฿หๅ
กิดมะรใงเดๅ เสๅกรอกประภทนีๅ ดยมากจะปในเสๅกรอกสีดงโ
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วไาดใกทีมไ อี ายุครบสามขวบทุกคนมีสทิ ธิขๅารียน
฿นรงรียนอนุบาล
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บ
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อ ุ าล

คน ด ์ก ์ ทน (Bauernhofkindergarten)

อนุบาลกษตร ปในรูปบบของรงรียนอนุบาลทีไ นๅนการรียน
รูๅความสัมพันธ่฿นชีวิตประจำาวันระหวไางมนุษย่ สัตว่ละพืช รงรียน
สไวน฿หญไจะตัๅงอยูไ฿กลๅ โ หรือ อยูไ฿นสวนหรือเรไทีไทำาการกษตร บาง
ดยฉลียไ ฿นปี ค.ศ. 2006 มีดใกทีมไ อี ายุสามถึงหกขวบขๅารียน หไงมีคอกสัตว่ สวนหรือเรไลใกโ ปในของตนอง รงรียนประภทนีๅ
฿นรงรียนอนุบาล 86.9% รัฐทือริงงิน(Thüringen) 94.9 % ปใน ยังเมไเดๅรับความนิยมพรไหลายหมือนวาลด่คินดอร่การ่ทน
อันดับ 1 รองลงมาคือรัฐซาร่ลันด่ (Saarland) 93.8 % จะหในเดๅวไา
นท
คน ด ์ก ์ ทน (Montessorikindergarten)
คนยอรมันสไวน฿หญไ฿หๅความสำาคัญกับการสไงบุตรหลานขๅารงรียน
อนุบาลมาก รงรียนอนุบาล฿นยอรมนีมีหลายประภท ตกตไาง
ปในรงรียนอนุบาล ทีไมีรูปบบละนวคิด฿นการรียนการ
กันเปตามนวคิดทฤษฎีการรียนการสอน ตไดยรวมพอจำานก
สอนตามนวคิดการศึกษาละหลักวิธีปฏิบัติการรียนการสอน ของ
ปในกลุไม฿หญไโ เดๅดังนีๅ
นางมารีย มอนทสสรี นวคิดการศึกษาบบมอนทสสรี ปใน
หลักสูตรสำาหรับดใกลใกจนถึงยาวชน นัไนคือ ตัๅงตไการศึกษาระดับ
วาลด่คินดอร่การ่ทน (Waldkindergarten)
อนุบาลจนถึงรงรียนระดับมัธยม ปรัชญาการศึกษานีๅนๅนละ฿หๅ
หรืออนุบาลธรรมชาติ มีความตกตไางจากรงรียนดยทัวไ เป ความสำาคัญกับศักยภาพละอกลักษณ่ฉพาะบุคคล ฿นการสอน
อยไางชัดจนคือ รงรียนประภทนีๅจะเมไมีอาคารสถานทีไอยไางชไน ครูจะสังกตพฤติกรรมการรียนรูๅของดใกพืไอทีไจะหาทคนิควิธีการ
รงรียนอนุบาลทัไวเป ตไสถานทีไทีไดใกละครูผูๅดูลจะ฿ชๅปในสถาน ถไายทอดความรูๅทีไหมาะสม หลัก฿หญไโ ของปรัชญาการศึกษานีๅกใ
ทีไรียนละลไน จะปในพืๅนทีไธรรมชาติ อันเดๅกไ ปไา ทุไงหญๅา หรือ คือ “ชไวยฉัน ฿หๅฉันทำาเดๅดๅวยตัวอง” - „Hilf mir, es selbst zu tun“
ริมหาด ปิดสอนทุกสภาวะอากาศ ดยมีขๅอบังคับวไา฿นกรณีทีไสภาพ
นางมารีย มอนทสสรี กิด฿นปีค.ศ. 1870 ปในผูๅหญิงคน
อากาศเมไดี อันอาจจะกไอ฿หๅกิดอันตรายกไดใกละครูเดๅ จะตๅองมี
สถานทีไทีไอบอุไนพียงพอ ทีไทัๅงดใกละครูสามารถขๅาเปหลบอาศัย รกทีไสำารใจการศึกษาระดับปริญญาอกทางการพทย่฿นประทศ
หรือทำากิจกรรมตไอเดๅ ของลไนดใก฿นรงรียนประภทนีๅจะปในสิไงทีไ อิตาลีนางเดๅขๅารไวมกลุไมผูๅรียกรๅองสิทธิสตรีละสิทธิมนุษยชน ชไวง
มีอยูไ฿นธรรม-ชาติ ชไน กิไงเมๅ ฿บเมๅ ทีไหาเดๅถวโ นัๅน รงรียนจะปิด ระยะวลาทีทไ าำ งานอยู฿ไ นผนกดใกปัญญาอไอนของรงพยาบาลรคจิต
รับดใก ประมาณ 15 ถึง 20 คน ตไอกลุไม ตไละกลุไมมีครูอยไางนๅอยสอง หไงหนึไง ธอคๅนพบวไาดใกหลไานัๅนเมไเดๅงไขลา หากตไขาดการสไง
คนปในผูๅดูล รงรียนประภทนีๅสไวน฿หญไจะบริหารงาน฿นรูปบบ สริมทีไหมาะสม นางจึงเดๅคิดคๅนสืไอการสอนพิศษ ทีไชไวยกระตุๅน
สมาคม ดยเดๅรับงินชไวยหลือจากรัฐบาลจากการบริจาคละจากผูๅ ประสาทสัมผัส พืไอสริมสรๅางความสน฿จละยืดวลา฿หๅดใกมีสมาธิ
฿นการรียนพิไมมากขึๅน
ปกครอง
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BERLIN (ก ง บ ์ลน)
Königlich-Thailändische Botschaft (สถานอกอัครราชทูตเทย)
Lepsiusstr. 64-66, 12163 Berlin, Tel. (030) 79 48 10
Fax. (030) 79 48 1 511, Website: www.thaiembassy.de
FRANKFURT ( งค์ ์ต)
Königlich-Thailändisches Generalkonsulat (สถานกงสุล฿หญไ)
Kennedyallee 109, 60596 Frankfurt/M, Tel. (069) 698680
Fax. (069) 69868228 , Website: www.thaigeneralkonsulat.de

วาลด่ดอร่ฟคินดอร่การ่ทน (Waldorfkindergärten)
ปในรงรียนอนุบาลทีไยึดหลักการรียนการสอนตามนวคิด
Anthroposophie (ภาษากรีก anthropos มนุษย่ und sophia, ความรู)ๅ
ของ ็udolf
Steiner หลักการสำาคัญของนวคิดนีๅคือการลียนบบ
จากธรรมชาติละสิไงวดลๅอมของมนุษย่ ฿นการรียนการสอนจะ
กำาหนดขัๅนตอน฿นชีวิตประจำาวันทีไชัดจน ละจัด฿หๅขๅากับฤดูกาล
หลักการทีไสำาคัญของการรียนรูๅ คือ การลียนบบ ดยมีพฤติกรรม
การกระทำา ความคิด ของครูปในตๅนบบ ทีไดใกจะซึมซับละพยาม
ทีไจะลียนบบ ดังนัๅนครูผูๅสอนจึงมีบทบาทสำาคัญตไอการรียนรูๅของ
ดใกมาก กลุไมความคิดนีๅชืไอวไา หากครูมีความบิกบาน ฿หๅความรัก
ละความอบอุไนตไอนักรียน จะกิดพลังงานทีไดีสไงเป฿นบรรยากาศ
รอบ โ ซึไงกไอ฿หๅกิดผลดีตไอสภาพรไางกายละจิต฿จของดใก อันปใน
สไวนประกอบสำาคัญ฿นการรียนรูๅ การพัฒนาของดใก
นอกจากนียๅ งั มีรงรียนอนุบาลนานาชาติ ละรงรียนอนุบาล
ของรัฐ ฯ ดยปกติลๅวจะลือกรับดใกขๅารียนตามขตทีไ ดใกมีภมู ลิ ำานา
อยูไ ฿นรงรียนหลไานีๅจะบไงดใกปในกลุไม โ ละประมาณ 20-25 คน
ตไอครู 1 หรือ 2 คน ทัๅงนีๅขึๅนอยูไกับงินชไวยหลือจากรัฐนัๅน โ อัตราคไา
ลไารียนของตไละรัฐจะตกตไางกัน การรียกกใบคไาลไารียนจะรียก
กใบตามอัตรารายเดๅของพไอมไหรือผูๅปกครอง กลไาวคือ คนมีรายเดๅ
นๅอยกใจไายคไาลไารียนนๅอย สำาหรับครอบครัวทีไมีบุตรหลายคนจะเดๅ
รับการลดหยไอนคไาลไารียนตามลำาดับ ฿นรัฐบอร่ลิน เรน่ลันด่ฟาลด่
ซาร่ลนั ด่ ฮสซนละนีดอร่ซคั ซไน จะเมไกใบคไาลไารียน฿นปีสดุ ทๅาย
หวังวไาขๅอมูลทีไรวบรวมมาเดๅนีๅคงทำา฿หๅผูๅอไานกิดรงบันดาล฿จสไงลูก
หลานขๅารงรียนอนุบาล ละสำาหรับคนทียไ งั ปในสดกใปในขๅอมูลพือไ
การตรียมตัว฿นอนาคตนะคะ
ข ข บคณ ทค น ล น ต ์ นท wikipedia ท ปน ลงข ล
น งป ง น ง จท ข ญ กำ ลง จ ล ช
ก ดท

ล ต นกำ ลง

HAMBURG ( บ ์ก)
Thailändisches Honorarkonsulat(สถานกงสุลกิตติมศักดิ่)
An der Alster 85, 20099 Hamburg,
Tel. (040) 24839118, 24839119 ,Fax. (040) 24839206
DÜSSELDORF(ดล ซลด ์ )
Thailändisches Honorarkonsulat (สถานกงสุลกิตติมศักดิ่)
Christoph Str. 18-20, 55130 Essen,
Tel. (0201) 7994401, Fax. (0201) 799444
MÜNCHEN( นค)
Thailändisches Honorarkonsulat (สถานกงสุลกิตติมศักดิ่)
Prinzenstr. 13, 80639 München, Tel. (089) 1689788,
Fax. (089) 13071381
STUTTGART(ชตทท์ก ์ท)
Thailändisches Honorarkonsulat (สถานกงสุลกิตติมศักดิ่)
Pforzheimerstr. 381, 70499 Stuttgart, Tel. (0711) 2264844,
Fax. (0711) 2264856
Thailändisches Fremdenverkehrsamt (TAT) ท.ท.ท.
Bethmann Str. 58, 60311 Frankfurt,
Tel. (069)1381 39 0, Fax. (69) 1381 39 50,
e-mail: info@thailandtourismus.de
Website: www.thailandtourismus.de
Thai Trade promotion Office ( ำ นกง น ง
ก ค น
ต งป ท )
Bethmannstr. 58, 60311 Frankfurt, Tel. (069) 25494640,
Fax. (069) 254946420, e-mail: thaitrade@depfrankfurt.de
Thai Board of Investment(BOI)
Bethmannstr. 58, 5.OG, 60311 Frankfurt,
Tel. (069) 9291230, Fax. (069) 92912320,
e-mail: fra@boi.go.th/boifrankfurt@arcor.de
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ดอกไม้: Blume.... @
.

ดอก ม้ นปร ทศ ทย ล ดอก ม้ นปร
ม ีตห รยกชอต
น ้ ต งกน
หมือนก น
ดอกปๆอปปีๅ - Klatschmohn
ปในทนดอกเมๅ
งส กลทลีไสืไอความหมายถึ
ถอ
ง ทหารผไานศึก
ผูๅพลีลือดนืๅอละชีวิตพืไอปกปๅองมาตุภูมิอันปในทีไรัก
ด กท นต น - die Sonnenblume
ปในคำานามผสมระหวไาง die Sonne (พระอาทิตย่) ละ die Blume
(ดอกเมๅ)
ด กชบ - Hibikus
บางครังๅ กใรียกวไา “rosemallow” หรือ “Jamaica” ดอกชบาปในดอกเมๅ
ประจำาวันของคนทีไกิดวันอาทิตย่
ด กท ลป - die Tulpen
ปในดอกเมๅมืองหนาวทีมไ ถี นิไ กำานิด฿นทวีปยุรป ปในดอกเมๅทีไ ปรียบ
หมือนสัญลักษณ่ของประทศฮอลลนด่ มีอยูไหลายสี ดอกทิวลิป
สามารถปลูกเดๅ ละงอกงาม฿นพืๅนทีไทีไมีอุณหภูมิหมาะสม คือเมไ
กิน 25 องศาซลซียส
ด ก ทธช ด ช ท
ต ์: Jasminum auriculatum Vahl
อยูไ฿นสกุลมะลิ (Jasminum) ฿นจังหวัดลยรียก “เกไนๅอย”
ด ก ล กกนท ป Jasmin
ผูๅอไานคงจะคยเดๅยินคำาวไา Jasminreis ฿ชไเหมคะ ปลตรงตัวเดๅวไา
“ขๅาวหอมมะลิ” หรือบางทีกใรียกกันสัๅนโวไา “ขๅาวหอม” - Duftreis
ด กด
ง - Studentenblume
Tagetes
ดอกดาวรื อ งปใ น ดอกเมๅ ป ระจำ า จั ง หวั ด สมุ ท รปราการ คำ า วไ า
Studentenblume มาจากคำานามสองคำาคือ der Student ปลวไา
นักศึกษา ละ die Blume ปลวไา ดอกเมๅ หตุ฿ดภาษายอรมันจึง
รียกดอกดาวรืองวไา Studentenblume (ดอกเมๅนกั ศึกษา) นไาคๅนควๅา
กันตไอเปนะคะ
D:
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ทศ ยอ

ด ก ญชน- Clitoria ternatea, Blaue Klitorie,
Schmetterlings-Erbse
Schamblume
กลีบดอกอัญชัน สกัดสีมาทำาสีผสมอาหาร ชไวยปลูกผมทำา฿หๅผมดกดำา
ละ฿นสมัยกไอนหญิงสาวมักนำากลีบดอกอัญชันมาขียนคิวๅ ฿หๅดาำ ขลับ
ด กกล
ง - die Orchideen
ปในพืชดอกทีไมีความหลากหลายมากทีไสุดกลุไมหนึไง มีประมาณ 880
สกุล ละ 22,000 ชนิด ฿ครอยากหในดอกกลๅวยเมๅหลากพันธุ่ หาก
ผูๅอไานกลับเปยือนบๅานกิด฿นหนๅารๅอนนีๅ ควรหาวลาสัก 4-5 วันขึๅน
หนือ เปชมดอกกลๅวยเมๅทีไดอยตุงนะคะ
ด ก ถ - Oleander
ตัวดอก฿ชๅปในยากๅอักสบ กๅปวดศีรษะ ตไทวไา฿บของดอกยีไถมี
ยางทีไปในพิษนะคะ ฿ครมีลูกลใก ตๅองระมัดระวังคไะ พราะวไาดใกลใก
มักชอบรียนรูๅ ดยการสัมผัสละลิๅมรส
บญจ - Chrysanthemen
อีกชืไอหนึไงทีไปในทีไรูๅจักคือ “กๆกฮวย” ทำาปในชา ดืไมกๅรๅอน฿นเดๅคไะ
ด กบ – Seerose
Lotus
ชไวงนีหๅ ากผูอๅ าไ น฿นตไางประทศเดๅดินทางกลับเปยียไ มบๅานกิด หลาย
คนคงตัๅง฿จจะพาครอบครัวเปทำาบุญทีไวัด฿นทๅองถิไนของตน อยไาลืม
นำาดอกบัว ธูป (็äucherstäbchen
) ละทียน (Kerze)เปสักการะ
พระพุทธรูป฿นวัดดๅวยนะคไะ นือไ งจากความชือไ ฿นทางพุทธศาสนา สอน
เวๅวาไ ดอกบัวหมือนกับคนรานีๅ อง ดอกบัวทีชไ ดู อกพๅนจากผิวนๅำาขึนๅ
มารับสงสวไางเดๅนัๅน กใหมือนกับ ผูๅทีไหลุดพๅนจากความทุกข่ทัๅงปวง
กลายปในผูๅรูๅ ผูๅตืไน ผูๅบิกบานดๅวยธรรม ซึไงถือปในความหมายอันลึก
ซึๅง ละปในมงคลยิไงนัก ครอบครัว฿ดทีไ ปลูกบัวอาเวๅประจำาบๅาน กใ
จะชไวย฿หๅคนครอบครัวนันๅ มีจติ ฿จทีบไ ริสทุ ธิส่ ะอาดละบิกบานจไม฿ส

สำานวนละสุภาษิต
Etwas durch die Blume sagen. –บอกอไสกอ งดวดอกไ
ประยคนีๅเมไเดๅหมายความวไา ดอกเมๅพูดเดๅจริงโหรอกคไะ ตไทวไาดอกเมๅบาง
ชนิดมีสัญลักษณ่ประจำา ชไน
Rote
Rosen stehen für die Liebe ดอกกุหลาบสีดงปในสัญลักษณ่หไงความรัก
ลองอไานตรงนีๅดูสิคะ
Traut sich ein Verehrer nun nicht, seiner Angebeteten zu sagen, dass er
in sie verliebt ist, dann könnte er ihr Rosen schenken. So weiß sie gleich,
was er ihr mitteilen will, und er muss es nicht direkt aussprechen. Der
Verehrer hat seine Liebe also durch die Blume gestanden: Er hat etwas
angedeutet und symbolisch gezeigt.
“Durch die Blume” kann man alles Mögliche sagen; auch unerfreuliche
Dinge lassen sich durch die Blume besser verhüllt gestehen.
Vielen
Blumen
Dankfürdie– ขอบคุณสำาหรับดอกเมๅ ฿นภาษาเยอรมัน
เปในการพูดขอบคุณอยไางประชดเลไน
หาก฿ครคยดูการ่ตูนรืไองทอมอนด่จอร่รีไ อาจจะจำาภาพมวทอมเดๅ มือหนึไง
ถือชไอดอกเมๅรอหนูจอร่รหีไ นๅารูหนู อีกมือถือเมไคอๅ นตรียมตุบๆ ตับๆ หนูจอร่รีไ นือๅ
พลงตามนีๅคไะ
Vielen Dank für die Blumen
vielen Dank, wie lieb von dir.
Manchmal spielt das Leben
mit dir gern Katze und Maus,
immer wird’s das geben:
Einer, der trickst dich aus.
Man kann keinen Blumentopf gewinnen. หมายถึง หากทำาดๅวยวิธีนีๅ เมไ
สามารถประสบความสำาเรใจเดๅ
ทีไมาของสุภาษิตนีๅ
จริงโลๅว สุภาษิตนีๅเมไกีไยวกับคำาวไา Blume, Töpfe oder Blumentöpfe ลย
สักนิด ตไสุภาษิตนีๅมาจากคำายอรมันบราณคือ
bluoten (bluten ปลวไา ลือดออก) ละ offer (Opfer ปลวไา หยืไอ/ การสีย
สละ/ ครืไองสังวย) ซึไงจริงโลๅวนไาจะหมายถึง „ein Blutopfer“ มากกวไา พูด
เป พูดมา กลายปใน “Blumentopf “ เดๅอยไางเรกใเมไทราบคไะ

ภูมิปัญญาชาวบ้าน
Volksweisheit
ผิดเป็นครู
Deine Fehler sind deine besten
Lehrer.

ปัญญาประหนึ่งอาวุธ
Deine Weisheit ist wie deine
Waffe.

สมบัติเป็นของผู้อื่น สุขภาพเป็นของเรา
Das Vermögen gehört den
anderen, aber deine Gesundheit
gehört dir.

ตบมือข้างเดียวไม่ดัง
Mit einer Hand kann man nicht
klatschen.

คับที่อยู่ได้ คับใจอยู่ยาก
Ein Enger Raum kann man
aushalten,aber nicht wenn das
Herz beengt ist.

ภาพวาด ดย ดนย บุญทัศนกุล
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MIX AND MATCH
“แฟชั่นรับลมร้อน”
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ถ พดถง ฟชนน ม รว....................
ไป รวจนคนธรรมด อย ง ร
วงต มไมทน
ทรนด่กไาซืๅอมายัง฿สไเมไหมด เมไคุๅม ทรนด่฿หมไกใขๅามาอีกลๅว ตไจะทำายังเง ฿นมืไอ
ความงาม ฟชัไน ผูๅหญิง ปในของคูไกันมาตไเหนตไเร ลองหาสเตล่ทีไราชอบ ฟชัไน
ทีไปในทรนด่หลัก ทีไดูดีตลอดกาลเมไมีตก เมไมีอาท่ สไวนตัวองลๅวชอบ฿สไสืๅอผๅาสี
ขาว-ดำา จนพืไอน โ ซว ตไกใดีเปอยไาง พราะเมไตๅองตามฟชัไนมาก ฿สไงไาย ละ
หาสืๅอผๅามาจับคูไ (mix and match) เดๅงไาย ละถๅาอยากพิไมสีสันกใหาครืไองประดับ
ตกตไงสีตาไ ง โ มาประยุกต่฿ชๅ฿หๅขๅากัน พียงคไนคีๅ ณ
ุ กใจะสนุกกับการตไงตัว ฿นบบ
ทีไ ปในรา เมไมซี าๅำ ฿ครลๅวคไะ พูดถึงทรนด่ทมีไ ารงตอนนีๅ ฿ครทีมไ กี ระปรงกไากใบอยู฿ไ น
ตูๅ ตรียมขุดออกมาจากตูๅเดๅลๅวคไะ จะปในกระปรงอะเรกใเดๅ อวสูง สัๅน ยาว จะลาย
ดอก หรือ สีพึๅน เดๅหมด ถๅาสัๅนมากกลัวจะปๆกใลองหาลกกิๅงสีพืๅนสวมเวๅดๅาน฿น คไนีๅ
กใกลายปในสาวหวานซไอนปรีๅยว หรือ฿ครทีไชอบนวหวานกใ฿สไสีทนอไอน โ หาสืๅอ
สีพืๅนยัดชายสืๅอเวๅ฿นกระปรงคาดดๅวยขใมขัดสๅนก็ซักสๅน อาจหาสืๅอคลุมมาสวม
ทับ (ผืไอหนาว) กในไารักคไะ

SUMMER
SUMMER
2010

หาก฿ครชอบนวทะมัดทะมง หยิบกางกงขาสัๅนมาลยคไะ ฟชัไนนีๅเมไมีอาท่คไะ
สไวนตัวองปในคนชอบ ผๅาทีไ฿สไสบาย ลายเมไมาก ตอนนีๅทรนด่ ปๅาหลวม โ ถไวง
โ กใมารงหรือ กางกงอวสูงกใยังเปเหว ลือกสีพืๅน โ จะหาสืๅอ฿สไเดๅงไายกวไา ลอง
หารองทๅามีสๅน ละกระป็าหนังสายสะพายยาว กไา โ ตาม Flohmarkt มาสะพาย
ขๅาง หรือมองหาครืไองประดับสักชิๅน จะปในตไางหู สรๅอยคอ กำาเล หรือขๅอมือ ก็ โ
มา฿สไ฿หๅขๅากัน คไนีๅกใสวยนไารักบบสบายกระป็านไนอนคไะ
มี฿ครคิดวไาสืๅอผๅาลูกเมๅ ฿สไออกมาจะดูกไเหมคะ? ขอบอกวไาตอนนีๅฮิตติดลมบนเป
ลๅวลไะคไะ พียงคไคุณนำาอาลูกเมๅมาสริม ตไง฿หๅดูหวาน นไารัก ฿ชๅเดๅกับทุกวัย
เมไวๅนวัยรุไน จะ฿สไกับกางกงขาสัๅนพอดีตัว หรือกระปรงยีนส่สัๅนกใจะเดๅลุคปรีๅยว
ซไาสเตล่วินทจ (ตไอยไาสัๅนจู็รัดติๅวกินเปนะคะ หรือเมไงัๅนกใ฿สไลกกิๅงกันปๆกใเดๅคไะ) ทีไ
สำาคัญเมไนะนำา฿หๅ฿สไสือๅ ผๅาลูกเมๅกบั กระปรงยาวลยขไานะคะ พราะคุณจะดูยอๅ นยุค
เปลยทีดียว สไวนสีควรปในทนสีหวาน โ เมไขๅมออกนวตุไน โ ละอยไาลืมหารอง
ทๅาหุๅมสๅนนไารักสบาย โ มา฿สไคูไกันนะคะ...รับรองวไางามมิ฿ชไนๅอย
นอกจากกางกงฮารใมละดฟลๅว ตอนนีทๅ ีไ หในมารงกใคงจะปในกางกงทรงผูชๅ าย
นิยมบบขา฿หญไ จีบหลวม โ สะพกพอง โ ชไวงบนหรือทัๅงตัว(ลือกดูเดๅจากตูๅนๅอง
ชายทีไเมไ฿สไลๅว)อามาลดขนาดอว ตัดขา฿หๅสัๅงลง ฿สไสบาย฿นวันหยุด ตไถๅาอยาก
฿สไเปทำางาน ฿หๅหาสืๅอบลซอร่ขๅารูป รองทๅามีสๅน ละขใมขัดสักสๅนกใดูดีเดๅลๅวคไะ
สืๅอผๅาทีไมาจากผๅายีนส่ เมไวไาจะปในสูท ดรส กางกง กระปรง รองทๅา สีกใจะปใน
ยีนส่ซีด ยีนส่ฟอก ชไน ฟๅาอไอน ฿ครทีไมีหยิบออกมารอเดๅลย สำาหรับซัมมอร่นีๅ
ลองหาวิธีคิด ตัดปลง มิกซ่อนด่มตช่ จากสืๅอผๅาทีไรามีอยูไ ทีไสำาคัญตๅองเมไลืม
ตไง฿หๅหมาะกับตัวราองมากทีไสุด มืไอ฿สไออกมาลๅวรารูๅสึกมัไน฿จ ปในตัวของตัว
องมากทีไสุด ทไานัๅนกใทำา฿หๅราสวย เมไตกยุคลๅวคไะ
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: สมศักดิ่ ออนศรี

มืไอคราวเดๅเปยือนพืไอนกไา฿นวดวงหนังสือพืไอดืไมคุยละ
อัพดทชีวติ กันทีนไ ครฟรงค์ฟิรต์ ดิฉนั กใลาไ หนังสือออก฿หมไทมีไ าชว์฿น
งานสดงหนังสือมือไ ดือนตุลาคม ซึงไ ปกติผมูๅ าสดงงานจากมืองเทย
จะเมไขนกลับบๅาน฿หๅกลๅามนืๅอขนขึๅนมัดปลไาโ ตไจะขาย฿หๅผูๅสน฿จ
ทีมไ าดๅอมมองจนนๅำาลายหกอยไางดิฉัน หรือผูๅสดงหนังสือบางราย฿จดี
ขนาดยก฿หๅดิฉันฉยโ กใมี ซึไงกในับปในวิทยาทานกไคนเทยทีไอาศัยอยูไ
ตไางประทศละอยูไหไางเกลหนังสือออก฿หมไ฿นมืองเทย อยไางนีๅ ตๅอง
ขอบพระคุณปในอยไางยิไง
หนังสือตไางลไมทีไดิฉันหในปกสวยโ กใหมือนลักษณะของคนทีไ
ตไางโ กันเป ขๅางนอกอาจสวยนไารัก ตไพอปิดปากพูด กใมีทัๅงนไาสน฿จ
นไาบือไ นไาตืนไ ตๅนรๅา฿จ เปจนกระทังไ เมไนาไ คุยดๅวยลย มือไ เปทียไ วงาน
ดิฉนั กใพยายามสอดสไองบูธหนังสือเทยลๅวลองปิดอไาน ลไมเหนทีคไ ดิ
วไานไาสน฿จทังๅ รูปบบละนือๅ หาดิฉนั กใลใงอาเวๅ พองาน฿กลๅลิกจะเดๅ
ขๅาเปจรจา

:: คำานิยม ::
นอกจากจากจะจไมจๅงทงทะลุถึงความตๅองการของคนกลางคืน
“สียไ จไา” สมศักดิ์ อไอนศรี ยังยึดมันไ ฿นหลักทีวไ าไ ผู฿ๅ หๅบริการตๅอง
มอบสิไงทีไดีทีไสุดกไผูๅมารับบริการสมอ ถมอบรมสัไงสอน฿หๅ
พนักงานจดจำาละสำานึกเวๅปในสิไงรกทุกคนเป
-- ณรงค์ จันทร์เรือง --
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วันสุดทๅายดิฉันเดๅหนังสือมาหลายลไมจากกรรมการผูๅจัดการ
สำานักพิมพ์ประพันธ์สาส์น คุณอาธร ตชะธาดา ซึงไ มีหนังสือ฿หมไโ ดใดโ
มาชว์หลายตไอหลายลไม หนึไง฿นลไมนัๅนตะตาดิฉันมากทีไสุด ชืไอวไา
ซีอี อ หไงลกกลางคืน ปในรือไ งราวหรืออาจจะมองวไาปในอัตชีวประวัติ
ของคุณสมศักดิ์ อไอนศรี ซึไงรียบรียงมาจากบทสัมภาษณ์คุณสมศักดิ์
อไอนศรี ชือไ รือไ งนไาสน฿จ สไวนหนๅาปกกใทาำ ฿หๅอยากปิดดูสียลๅวมๅจะ
ยังเมไถึงบๅาน (ละยังเมไหายฮงค์) บนปกปในภาพผูๅชายหนๅาจืดโ ฿สไ
ชุดสูททำาทไาปในผูๅบริหารอยูไบนบใคกราวด์สีทาทีไมีตึกอันปในหลไง
บันทิงสไองสงสวไางจๅา ดิฉันรีบปิดพลิกดู มีภาพสีสวยสด฿สปในคน
ตๅนรำา นุไงนๅอยหไมนๅอย พรๅอมทัๅงภาพอืไนโ ทีไ฿ชๅประกอบลไม อยากอไาน
มาก รอเมไเหวลๅว นีดไ ฉิ นั จะตกครือไ งบินหรือปลไานะ พราะมัวตไอาไ น
เมไงยหนๅา กระหาย฿ครไรูๅวไาคน฿นวงการกลางคไำากลางคืนอยไางนีๅจะ
ปในพวกนำาสนอสุรากับนารีอยไางเรกัน ลๅวดิฉันกใจมลงสูภไ วังค์ (ตไกใ
ออกจากภวังค์ปในครังๅ คราวจนกลับถึงบๅานเดๅอยไางปลอดภัย) หนังสือ
ลไมนีๅปในชีวประวัติของสีไยจไา หรือสมศักดิ์ อไอนศรี จากปูมหลังครอบ
ครัว การรียน การริไมงาน เปจนกระทัไงริไมขๅาสูไการทำาธุรกิจ วิธีคิด
อยไางมือ฿หมไทีไอยากหากำาเรพียงอยไางดียว กับความคิดอยไางคนทีไ
มีประสบการณ์฿นวงการมากขึนๅ ฿นวลาตไอมาละขๅา฿จความตๅองการ
ของลูกคๅาระดับผูๅบริหาร ศีลธรรม฿น฿จของสีไยจไาซึไงปในผูๅบริหารคน

“...เราเป็นคนกลางวันแต่ทำางานกลางคืน อย่าให้เขาว่าเราได้ว่า เราได้
แต่เต้นกินรำากิน จงแสดงความสามารถของตัวเองออกมาให้เขาเห็น...”
(สมศักดิ์ อ่อนศรี)

ทำ
การดู
ง นกล
ลลูกงค
นๅองน฿หๅการอบรมละสันทนาการ การมี
ความคิดสรๅางสรรค่หรือกลยุทธ่การขาย การตลาด การวางผน฿น
อนาคต ความรับผิดชอบตไอลูกคๅาละสังคม อไานสารบัญจบ ลๅวคิด
วไาถๅาคนโ หนึไงสามารถคิดเดๅรอบตัวอยไางนีๅ ตัๅงตไกอเกไถึงฮอนก
ฮูกละตัๅงตไหนึไงถึงรๅอยกในไาจะเมไธรรมดาลๅว ทำา฿หๅอยากอไานเมไ
วางหนังสือละเมไกินกับเมไนอนลย จนทำา฿หๅคน฿นครอบครัวถึงกับ
อิจฉาตารๅอน (ลยนอนเมไหลับเปดๅวย)
ปูมหลังของสีไยจไาองกใมีขๅอสะกิด฿จ฿หๅคิดวไา การลีๅยงดูจาก
ยายซึไงปในนักลไานิทานปรัมปรากับปในหมอขวัญจๅาบทขๅากลอน
ทำา฿หๅขาเดๅซึมซับมิติของการสดง ศิลปะ นิทาน รืไองลไา มิติทาง
จินตนาการ ซึไงมีอิทธิพลกับการทำางานของสีไยจไา฿นชไวงตไอมา ทีไ
ทำา฿หๅขานๅนการสดงทีตไ อๅ งมีคณ
ุ ภาพละนิสยั รูจๅ กั กใบหอมรอมริบ
ทีทไ าำ ฿หๅขาสามารถขยายกิจการ฿หๅ฿หญไขนึๅ เดๅรือไ ยโ กใมาจากการลียๅ ง
ดูจากพไอมไทีไขัดสน฿นอดีต ตัวขาองเดๅรียนรูๅชีวิตจากการปในดใก
วัดหลายวัด จนเดๅมาสอบรงรียนทหารรือละกลายปในจไา กใสรๅาง
นิสัยการรักพวกพๅองละรูๅจักการบังคับบัญชา ยศสุดทๅายของขาคือ
พันจไาอก นันไ คือทีมไ าของชือไ สียไ จไา฿นวงการสถานบริการกลางคืนคน
นีๅ
มืไอรับราชการ การทีไมาทุกยในทำา฿หๅคิดวไา ถๅาเดๅปในบาร่
ทนดอร่นไาจะดีทีไสุด ลยเปรียนชงหลๅา รียนชนิดของหลๅาตไางโ
มืไอเดๅมาทำางานกลางคืนปในบาร่ทนดอร่฿นทีไสุด ขากใรูๅสึกวไา฿ชไ นีไ
คือสิไงทีไติมชีวิตขา฿หๅตใม การทำางาน฿นบาร่ตอนกลางคืน ทำา฿หๅเดๅ
หในนักธุรกิจ฿หญไตกๅหลายมานังไ ดืมไ กิน ยไงกันจไายคไาหลๅาหนึงไ มือๅ
ทไางินดือนทังๅ ดือนของจไา ขาคิด฿น฿จวไา ทำาเดๅอยไางเรนะ ลๅวขา
กใสังกตหในนักขายประกันพูดกไง กิดความประทับ฿จมากจึงเปฝึก
การขายประกัน ขาขายประกันจนประสบความสำารใจทำายอดขายเดๅ
นอกจากจะรียนรูๅการขาย ขายังรียนรูๅลๅววไา ขาสามารถหางิน
เดๅมากกวไาทำางานราชการหลายทไานัก ขาจึงลาออกจาการปในจไา
ทหารรือ
มืไอชีวิตขๅาสูไยุคตกตไำา ขามีอกาสเดๅมาทำางานผับ ริไมรก
ดๅวยการปในดใกลๅางชาม ลๅวเดๅลือไ นขึนๅ ปในกัปตัน฿นวลาสามดือน
เมไนานกใเดๅลือไ นปในผูจๅ ดั การ จากนันๅ กใกิดความคิดรือไ ง การพัฒนา

รืไองลาจากหนังสือ
คนกาะ

ยอดขายมืไอกลายมาปในผูๅถือหุๅน ลๅวขากใปิดธุรกิจของตัวองปใน
ครัๅงรกคือ สปใกคลับ ลๅวปิดหไงทีไสอง คือ พอชคลับ หันมาขาย
บบสมาชิกภาพ ตไมีนางบบเซด่เลน่฿หๅลูกคๅาออฟเดๅ ชไวงนีๅของ
ชีวิตมีรงจูง฿จคืออยากรวย
ตไจุดปลีไยนปลง฿นความคิดกิดขึๅนมืไอวลาผไานเป ขา
ตไงงานละมีลูกสาวถึงสองคน ลยรูๅสึกสมพชตัวองละทำา฿หๅคิด
ลดหุๅนตัวองถอนตัวออกจากพอชคลับ ละมาปิดรๅาน฿หมไทีไมีชืไอวไา
ดอะ ปียน รๅานนีๅถือปในการสรๅางมิติ฿หมไของธุรกิจกลางคืน นัไนคือ
หๅามเมไ฿หๅมกี ารคๅาประวณี ตไมกี ารจๅางนักรๅอง นักดนตรีนวปๆอบจๆส
อยไาง นรีกระจไาง คันธามาส, วิยะดา กมารกุล ณ นคร, ชรัส ฟืไอง
อารมณ่, ปๅอม ออตบาห่น หรือ ปืๆด ดิ อินนซในต่ อันนีๅกใทำา฿หๅดิฉัน
นๅาำ ลายหยดอยากเปนังไ จิบเวน่ฟงั นักรๅองปรดดังทีไ อไยนามมาลๅว฿น
ทันที คิด฿น฿จวไาเปมืองเทยคราวหนๅามืไอเหรไตๅองเมไพลาดเปดอะ
ปียน
ตไดอะ ปียนเมไเดๅประสบความสำารใจทำายอดขายพุงไ พรวดโ
หมือนธุรกิจสถานบริการนวคๅาประวณีอยไางทีไคยทำามาปลายปี
ศรษฐกิจตกสะกใด คนทีไเมไลไมจมเปพรๅอมกันนัๅนเดๅหันมายอมรับ
งือไ นเข฿หมไของหลไงบันทิงทีเไ มไขายประวณี ละพือไ ตอกยๅาำ ความ
คิดนีๅ฿หๅกับทุกคนทีไกีไยวขๅอง รๅานนีๅจึงนๅนบริการละความบันทิง
อยไางมีระดับ ผูหๅ ญิงซึงไ ทำางาน ฿หๅบริการผูมๅ าทียไ วจะเมไตไงตัวปๆ ตไ
จะสวย สูงละ฿จดี อันนีๅปในผล฿หๅผูๅหญิงทีไทำางานกลางคืนทัๅงมวลเดๅ
รับการยอมรับมากขึๅน ละสถานบริการนวนีๅเดๅขยายตัวออกเปอีก
หลายตไอหลายทีไ จากนัๅนสีไยจไากใปิดสถานบริการอีกหลายหไงตาม
มาละรวบรวมประสบการณ่จากการทำางินละสียงินตามวลาทีไ ดิน
หนๅามาหลายปีละหลายทีไ ดยมีการบริหารละทิศทางของตไละผับ
อยไางปในรูปรไางชัดจน รวมทังๅ บริหารบุคลากรอยไางชำานาญ ฿หๅทกุ คน
ทำางานบริการดๅวยความรัก฿นวิชาชีพของตน มืไอเดๅอไานหนังสือลไม
นีๅดิฉันรูๅสึกวไางานกลางคืนเมไเดๅลวรๅาย ขายนืๅอปลืองตัวอยไางทีไคน
ทัวไ เปมีภาพติดอยู฿ไ น฿จสักหนไอย สียไ จไาปในคนทีมไ คี วามชัดจน฿นตัว
อง รูๅวไาตัวองตๅองการอะเรละพยายามทำา฿หๅเดๅเป฿หๅถึง รวมทัๅงเดๅ
สรๅางงาน฿หๅกิดกับคนจำานวนเมไนๅอยทีไมีการศึกษาเมไมากนัก ทำา฿หๅ
หนังสือลไมนีๅนไาอไาน พราะเดๅรียนรูๅมิติตไางโ ทีไราเมไคุๅนคยนัไนอง
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ชีวิตของคนไทย เชน เรื่องคุณนฤมลไมชอบดื่มนม เปนตน การที่
คุณนฤมลสามารถสื่อสารกับโยเซฟไดดี ทำใหเกิดความเขาใจซึ่งกัน
และกัน จนทำใหกลายเปนความรัก
นอกจากนั้นภาษายังทำให
การปรับตัวเขาสังคมใหมของคุณนฤมลงายขึ้น เธอสามารถสื่อสาร
กับเพื่อนบานในหมูบานได
เพื่อนบานยอมรับเปนสมาชิกใหม
จุดนี้ผมคิดวามีความสำคัญมาก เพราะการปรับตัวใหเขากับสังคม
เยอรมันเปนเรื่องยากสำหรับคนไทย
ผมในฐานะคนไทยที่โชคดี มีโอกาสเรียนภาษาเยอรมันมอง
เห็นความสำคัญของการเรียนภาษาเยอรมันของคนไทยที่ตองการใช
ชีวิตในเยอรมนี จึงอยากขอใหคนไทยสนใจเรียนภาษาตามที่รัฐบาล
เยอรมันสงเสริมและจัดบริการให สวนในระดับองคกรรัฐของไทย ผม
ฝนวา ในอนาคตการจับจุดกลยุทธเดินหนาแกภาพลักษณประเทศ

ชาติจะชัดเจนขึ้น และตรงประเด็นมากกวาที่ผานๆ มา ผมอยากใหมี
การเปดสอนอบรมทั้งทางดานภาษาเยอรมัน และวัฒนธรรมเยอรมัน
ใหแกคนไทย โดยคนไทยดวยกันในระดับเริ่มตน เปนชมรม หรือ
โรงเรียน ใหเปนเรื่องเปนราว (เพราะคนไทยจำนวนมากไมมีความ
สามารถเรียนกับครูเยอรมัน ในสภาพที่ตองถูกกดดัน ตองแขงขันกับ
ชาวตางชาติอื่นๆ ได ซึ่งทายที่สุดก็จะทอแท และลมเหลว) เพื่อเปน
การปูพื้นฐาน ใหสามารถนำความรูไปเรียนเพิ่มเติมไดงายขึ้น เปน
การบูรณาการแบบยั่งยืน คนไทยจะไดปรับตัวไดในสังคม ใชชีวิต
ประจำวันอยางมีความสุข และทำมาหากินไดอยางสุจริต มีศักดิ์ศรี
เปนความภาคภูมิใจ เฉกเชนคุณ “นฤมล”
สนใจแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมไดที
info@d-magazine.de

ษาเยอรมันนาจะเรียกอาชีพเทห ๆ ของดิฉันวา ลูกสามคน นิสัยสามแบบ ดิฉันขอยืนยันคะวา “จริง” การจัดการบริหารจะไมยากนัก ถาเรารูจักนิสัย
หากบริหารงานไมลงตัว ก็มีสิทธิ์เจงเหมือน
ของลูกแตละคน หนูเอฟ ลูกสาวคนเล็กของดิฉัน เด็กแกนและซน (บางคนบอกวา หนูเอฟทะลึ่ง)
ไมชอบนั่งอยูนิ่งๆ (บางคนบอกวา หนูเอฟไฮเปอร) และมักจะไดรับการสายหัวจากซายไปขวาจาก
ตังแตอาหารการกิน การซื้อหา การปรุงแตง ผูใหญ พวกเขาบอกวา หนูเอฟมีพฤติกรรมแปลกๆ เชน ชอบเถียง หนีโรงเรียน เตะผาหมากเพื่อน
น(ขยะ)
ชายตอนอยู ป.๑ เปนตน พฤติกรรมอยางนี้ผูใหญบอกวา แปลก ดิฉันในฐานะผูจัดการครอบครัว
อสมาชิกในครอบครัวมีอาการขัดแขงขัดขากัน ไดรับแจงถึงพฤติกรรมโดดเดนๆ ของเอฟอยางสม่ำเสมอ กอนจะเชื่อโจทย ก็ตองมีการซักถามจำเลย
ทุกครั้งที่ไดรับการฟองรองมา หนูเอฟจะใหเหตุผลเสริมวา “เพราะวาอยางนี้ และเพราะอยางนั้น ก็
บาล สมาคมกีฬา โรงเรียนสอนเลนดนตรี หนูไมผิด” ขอยกตัวอยางเรื่องที่หนูเอฟเถียงครูวิชาวาดเขียนเมื่ออยูป.๒ ครูสอนวา “สีรุง (Regenbogen) มีหกสีนะนักเรียน” หนูเอฟยกมือทวงวา “นายน ...มีเจ็ดสีตะหาก” ครูยืนยันวา มีหกสีจาหนู
วอื่นๆ เชน สัมมนาการซื้อขายทัปเปอรแวร –มวง/น้ำเงิน/เขียว/เหลือง/แสด/แดง- หนูเอฟเถียงวา “แมของหนูบอกหนูวามีเจ็ดสีคะ มวง/คราม/
น้ำเงิน/เขียว/เหลือง/แสด/แดง สีครามเรียกวา Indigo ไงคะคุณคู” นั่นไง...งานเขาเลย ...วันนั้นคุณ
ครูโทรฯคุยกับดิฉัน และยืนยันสีรุงของคุณครูเปนหกสี และดิฉันก็ยืนยันสีรุงของดิฉันวา มีเจ็ดสีดัง
น(รวมดิฉันดวย คุณสามีเปนแหลงเงินทุนของ เดิม รูสึกวา คุณครูจะไมพอใจนิดๆ มือนอยๆ ของหนูเอฟตบบาดิฉันและปลอบดิฉันวา “ Gell,
กประเภทที่เกี่ยวกับลูกสามคน คือด.ช.โยโย
Mama! Ich bin ich und du bist du, wir sind gleich” ดิฉันกอดหนูเอฟแลวสรุปความวา “เนาะลูก
น้ำ ขี่มา เลนยิมนาสติกและเลนดนตรี ไปงาน เนาะ เราเห็นสีรุงมีเจ็ดสีเหมือนกันเลยเนาะ” แลวคุณละ คุณเห็นสีรุงมีกี่สี
า อีกทั้งตองตระเตรียมชุดออกงานของสาม
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้องค

ว

คท ณ อคนชัไน

หอยนวซ ลนด์ทอดสไตล์ไทย
วันนีๅขอสนอ หอยทอดสเตล์เทยโ คะ ตปรับปรุงเปตามยุคสมัย
พืไอความคลองตัว ฿นการอยูรอด฿นตางประทศ
ครองปรง
หอยหมม (จริงโ จาหลอนชืไอ หอยนิวซีลนด์ )
นๅำมันพืช
เขเก
ถัไวงอก
ผักชี
ป้งกกิ
วธท
สูตรปรับปรุงพืไอความสะดวกของมบานเทย฿นตางประทศคะคือเมตอง
ผสมป้งอง฿หยุงยาก
฿ชป้งกกิละลายนๅำลใกนอย กใเดป้งผสมลวคะ ปิดตาตัๅงเฟปานกลาง
ทป้งลงกระทะ (ดูรูป) ทอดหนึไงจาน กใ฿สหอยประมาณสีไถึงหาตัว พอป้ง
กรอบ กใ฿สเขละถัไวงอก ผัดจนเขสุก กใยกสิร์ฟพรอมซอสศรีราชา

ทบทมกรอบสตร ม่ คท
ครองปรง
อปปิ้ลสด หนึไงผล หรือตามจำนวน ทีไตองการ
ป้งมัน นๅำดงฮลบูลบอย นๅำตาลทราย นๅำสำหรับทำนๅำชืไอม
กะทิกระป๋อง นๅำขใง
อปปิ้ล มีหลาย พันธ์ุ มคทลือกพันธ์ Granny Smith พราะวา
นืๅอนน กรอบ ดูภายนอกคลายหว
หัไนอปปิ้ล฿หป็นสีไหลียมลใกโ จะปลอกปลือกกใเด ตมคทเมปลอก ตอง
การวิตามินกับความกรอบ หลังจากนัๅนนำอปปิ้ลทีไหัไนลวเปชนๅำดงฮลบลูบอยหนึไงชัไวมง ตักอปปิ้ลทีไชนๅำดง พักนๅำ฿หหงกอน ลวนำอปปิ้ล
ลงคลุก฿นป้งมัน ฿หติดป้งยะโ ตมนๅำ฿หดือด ทอปปิ้ลทีไคลุกป้งมันลว
ลงเป฿นนๅำดือด พอลอยตัว กใตักขึๅน ลวช฿นนๅำยใน
วธท น ก ท: ฿ชกะทิกระป๋อง ตมกะทิ พอดือด ยกลง อบดวยทียนหอม
วธท น ชอม: ตมนๅำ฿หดือด ลวนำนๅำตาลทรายลงคีไยวจนขน ลวทิๅง฿ห
ยใน
วธ สร์ฟ: ตักทับทิมกรอบ ฿สนำชืไอม ราดดวยนๅำกะทิ ติมความยในดวย
นๅำขใง ตามรูปคะ
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“THE LAST LECTURE”

แนะนำ�หนังสือดี ๆ

“อะเรคือสิไงทีไคุณจะทำา฿หๅกับลก
ถๅาคุณรูๅวไาคุณหลืออกาสครัๅงสุดทๅาย”
เขียนในวันอากาศดีวันหนึ่งในฤดูใบไม้ผลิ
ปิๆดปี็ทีไคิดถึง
มะด็งตๅองขอบ฿จปิดๆ ปีอ็ ยไางมากลยนะจๆะ สำาหรับกำาลัง฿จครังๅ สำาคัญจากจดหมายตอบ
ฉบับกไอน ฉันดี฿จมากทีไ ธอตอบจดหมายฉันอยไางรวดรใว ขอบคุณทีไ ธอขๅา฿จละ฿หๅกาำ ลัง฿จ
พรๅอมทัๅงคำานะนำา฿นการดำานินชีวิตทีไปในประยชน่กับฉันปในอยไางยิไง จดหมายของธอ
ทำา฿หๅฉนั รูวๅ าไ การมีพือไ นทๅทหีไ วังดีกบั ราซักคนนันๅ ดีกวไามีพือไ นกินมากมายทีลไ ะทิงๅ ราเปมือไ
ยามทุกข่ยาก ฉันสัญญาวไาจะขๅมขใงละทุกอยไางจะกลับมารียบรๅอยดีหมือนดิม ทุกวัน
นีๅยาม฿ดทีไฉันหงาโ กใจะหยิบจดหมายของธอขึๅนมาอไานอยูไรืไอยโ ถึงมันจะทำา฿หๅฉันนๅำาตา
เหลพรากตไมันกใทำา฿หๅฉันเดๅหในความรักของธอทีไตใมปีไยม฿นจดหมายฉบับนัๅน...ขอบคุณ
ธอมากโ นะจๆะ
ชีวิตคนราตๅองมองเปขๅางหนๅาขๅาเวๅ...ความหลังละอดีตมีเวๅปในบทรียนตไเมไ฿ชไ
ปลักทีไ฿หๅราเวๅจไอมจมตัวองเมไเปเหน วันนีๅทีไฉันขียนจดหมายมาคุยกับธอ เมไ฿ชไคไวไา
จะขอบคุณธอทไานัๅนหรอกนะจๆะ ตไฉันมีหนังสือดีลไมหนึไงมานะนำา฿หๅธอเดๅอไานปในการ
ตอบทน ฉันคิดวไาหนังสือลไมนีๅปในหนังสือทีไรวมทุกอยไางเวๅ “สำาหรับชีวิต” ฿ชไลๅวจๅะปิๆดปี็
หนังสือลไมนีๅปในหนังสือพืไอชีวิต พืไอลูก พืไอครอบครัว พืไอการงาน ละพืไอความตาย...
ฟังดูนไาตก฿จ฿ชไเหมลไะ...ตไฉันรูๅวไาธออยากจะอไานมันขึๅนมาบๅางลๅวเมไมากกในๅอยนไโ ลย
ทีดียว มาลยจๅะ มะด็งจะลไา฿หๅปิๆดปี็ฟังดี็ยวนีๅหละจๅะ
หนังสือลไมนีๅมีชืไอวไา “The Last Lecture – ดอะลาสต่ลกชอร่” (ปลบบเทยโ
เดๅความหมายทีไอบหดหูไนิดหนึไงวไา บทรียนครัๅงสุดทๅาย) หนังสือลไมนีๅปในการถอดความ
จากปาฐกถาครัๅงสุดทๅายของศาสตราจารย่ดอกตอร่รนดี พาช่ (็andy
Pausch) ซึไงปใน
ศาตราจารย่ประจำาดๅานวิทยาการคอมพิวตอร่ หไงมหาวิทยาลัยคาร่นกีมลลอน สหรัฐอมริกา
ฟังประวัติของรนดีคไนีๅ ธอคงจินตนาการเปวไาขาปในชายกไครไำาครึ หนวดฟิๅมละคงกไ
รียน฿ชไเหมจๆะ ปิๆดปี็ทีไรัก.....ผิดถนัดลยจๅะ...รนดียังหนุไมอยูไมากลยทีดียว฿นขณะทีไขา
กลไาวปาฐกถา ตไลๅวทำาเมขาถึงเดๅรับอนุญาต฿หๅขึๅนกลไาวปาฐกถาปในครัๅงสุดทๅายทีไหอ
ประชุมมหาวิทยาลัยตไอหนๅาผูคๅ นนับรๅอยเดๅนนัๅ หรือ....คำาตอบกใคอื ....พราะวไาขากำาลังจะตาย
ดๅวยรคมะรใง฿นตับอไอน รนดียังหนุไมอยูไมากมืไอขาเดๅรับผลการวินิจฉัยวไามีกๅอนนืๅองอก
สิบกๅอนอยูไ฿นตับอไอน ขาปในพไอของลูกลใกโ อีกสามคน ละเดๅตไงงานกับหญิงสาว฿นฝัน
(อไานถึงตรงนีๅฉันกในๅำาตาปริไมขอบตาดๅวยความสงสารสียลๅว) ปาฐกถา฿นวันนัๅนขา฿หๅชืไอวไา
“็eally
Achieving Your Childhood Dreams – ความฝัน฿นวัยดใกทีไปในจริง”
รนดีคนนีทๅ าำ ฿หๅฉนั ทึงไ ละคารพความตังๅ ฿จดีของขา ขาเดๅทาำ ฿หๅชวี ติ ทีกไ าำ ลังจะจบลง
ของขา กลายปในรงบันดาล฿จสำาหรับคนทีไกำาลังมีชีวิตอยูไเดๅ ขากระตุๅนตือน฿หๅผูๅฟังละผูๅ
อไานนำาชีวิตของขาประยุกต่฿ชๅ฿นชีวิตของตนองเดๅ รนดีรียงลำาดับรืไองราวตัๅงตไขายัง
ดใกโ การถูกหลไอหลอมละลีๅยงดูจากพไอละมไทีไขๅา฿จขา ขาลไาถึงชีวิตการรียน รืไอย
มาจนถึงชีวิตการทำางาน ความตัๅง฿จละระบียบวินัย฿นการทำางาน ขาลไารืไองนไารักโ ฿น
ชไวงทีไขาตามจีบภรรยาดๅวยนะจๆะ ฉันอไานเปกใอมยิๅมเปดๅวยลยทีดียว...อบขินนิดหนไอย
ประหนึไงวไาขาขๅามาจีบฉันอง ฮไาโ
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ตไสงิไ ทีทไ าำ ฿หๅฉนั ชอบ฿จมากทีสไ ดุ กใคอื ความรับผิดชอบของขา
จๅะ ขาชีๅ฿หๅหในวไาความรับผิดชอบตไอชีวิตนัๅนสำาคัญคไเหน รนดีรูๅ
ดีวไาเมไวไาขาจะถไายวิดีอ อัดทปหรืออะเรกใลๅวตไทิๅงเวๅ฿หๅลูกโ มัน
กใคงเมไสามารถทดทนการมีพไอทีไมีชีวิตอยูไเดๅ ตไรนดีกใยังทำา ขา
ถไายทอดความรักมากมายเวๅ฿หๅลกู โ ละภรรยา นีคไ อื ความรับผิดชอบ
ตไอหนๅาทีไความปในพไอละสามีทีไทำา฿หๅฉันประทับ฿จมาก ละ฿นการ
ปาฐกถาครัๅงนีๅขายังรับผิดชอบตไอผูๅฟังดๅวยการตัๅงคำาถาม฿หๅหลไาผูๅ
ฟังเดๅกลับเปคิดทบทวนปในการบๅานวไาราจะทำาอยไางเรหากราตก
อยูไ฿นสถานการณ่ชไนดียวกับขา “อะเรคือสิไงทีไคุณจะทำา฿หๅกับลก
ถๅาคุณรูๅวไาคุณหลืออกาสครัๅงสุดทๅาย” จไมเหมลไะปิๆดปี็...

1

2

3

4

5

6

ทๅายทีไสุดลๅว...ฉันกลับคๅนพบวไา สิไงสำาคัญทีไสุดทีไขาพูดผไาน
ตัวหนังสือหลไานีๅคือ ขาสอน฿หๅฉันมีความรับผิดชอบตไอตัวองจๅะ
ปิดๆ ปีจ็ ะๆ ....ธอคยฝันเหม ลๅวความฝันหลไานันๅ ธอทำา฿หๅมนั ปในจริง
เดๅมากนๅอยคไเหน รนดีปในตัวอยไางทีไดีของการกัดเมไปลไอย ขา
ยังคงจดจำาความฝันหลไานันๅ เดๅสมอ ถึงมๅวาไ จะเมไปในจริง฿นทันที฿น
ทางตรง ตไขากใยอมดินอๅอมพืไอ฿หๅฝันปในจริง ฉันจะเมไบอกธอ
หรอกนะจๆะวไาขาฝันวไาอยไางเร....ของบบนีๅตๅองอไานองจๅะ...ถึงจะ
ลุๅนละสนุกเปดๅวย
อีกอยไางหนึไงทีไฉันพบหลังจากการอไานหนังสือจบกใคือ ถึงมๅ
วไารนดีจะมิ฿ชไชาวพุทธตาม฿บกิด ตไขากใเดๅ฿ชๅชวี ติ ตรงตามหลักคำา
สอนของพระศาสดาของราจนถึงวินาทีสุดทๅาย ขาสียชีวิตลงดๅวย
รงมะรใง฿นตับอไอนหลังจากทีไขาขึๅนกลไาวปาฐกถาครัๅงสุดทๅายพียง
สิบดือน ฿นขณะทีไมีอายุพียงคไ ๐๗ ปีทไานัๅน ตไขากลับผชิญ
หนๅากับความตายดๅวยความมีสติ ละลือกทีจไ ะ฿ชๅชวี ติ ฿นปัจจุบนั ขณะ
อยไางตใมปีไยมละเมไหวาดกลัวตไออนาคตทีไยังมาเมไถึง ฉันมัไน฿จวไา
ถๅา฿ครเดๅมี อกาสอไานหนังสือลไมนีๅ ลๅว ปในเปเมไเดๅลยทีผไ อูๅ าไ นจะเมไ
ติบตขึนๅ ทางปัญญาละจิตวิญญาณ หนังสือลไมนีจๅ งึ ครอบคลุมความ
ปในมนุษย่พราะมนุษย่รากิดมาลๅวกใมสี องรือไ งหลักทีไ ลียไ งเมไเดๅกใ
คือความตายละการ฿ชๅชีวิต
ฉันอไานหนังสือลไมนีจๅ บดๅวยความซาบซึงๅ ฿จ จึงอยากจะนะนำา
฿หๅธอหามาอไานนะจๆะ รับรองวไาอไานงไายละเมไทุกข่ศรๅาคลๅานๅำาตา
นไนอน...ออกจะตลกหนไอยโ ซะดๅวยซๅาำ เปจๅะ...หนังสือลไมนีมๅ ที งัๅ ปใน
ภาษาเทย พิมพ่ดยสนพ. อมรินทร่ how to เดๅรับการปลปในภาษา
เทยดย วนิษา รซ ราคา ๑๗๑ บาท ปิๆดปี็อยไาลืมนะนำาหนังสือนีๅ
฿หๅคน฿กลๅตัวของธอเปหามาอไานดๅวยนะจๆะ พราะวไาหนังสือลไมนีๅมี
ทัๅงภาษาอังกฤษละภาษายอรมัน หากธอบืไอโ ขีๅกียจจะอไาน กใมี
ปในหนังสือสียงดๅวยจๅะ ฟังอากใเดๅสบายดีหมือนกัน...

1. Bild : Farben 1 und 2

2.Bild: Farben 1, 2 und 3

รักและคิดถึงปิ๊ดปี๋มากๆ
มะด๋งคนเดิม.
3. Bild : Farben 1, 2, 3 und 4
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Malkurs in Bildern I
von Isa Barlak, Kunsttherapeutin

Heute: die Farben des Regenbogens

Ü

berall auf der ganzen Welt können die Menschen an
bestimmten Tagen einen Regenbogen am Himmel
sehen. Er erscheint wie eine Brücke zwischen Himmel und
Erde, besonders wenn die Sonne scheint und es gleichzeitig
regnet.

7. Bild : Farben 1, 2, 3, 4, 5 und 6+1

Wir können mit unseren Augen sechs leuchtende Farben
erkennen: von oben nach unten sehen wir Rot, Orange,
Gelb, Grün, Blau und Violett.
Bei besonderen Lichtverhältnissen sieht man ihn sogar
doppelt, den zweiten Bogen etwas blasser und in umgekehrter
Farbfolge.
In unserem Malkurs in Bildern wollen wir mit den
Regenbogenfarben spielen und so fantasievolle Bilder
entstehen lassen.

6. Bild : Farben 1, 2, 3, 4, 5 und 6+1

Im letzten Heft, in der ersten Ausgabe dieses Magazins, hat
Aunchun uns gezeigt, wie man aus den drei Grundfarben
Rot, Gelb und Blau neue Farben mischen kann, und zwar
Orange, Grün und Violett. Mit diesen Farben hat sie die
Elefanten alle schön bunt gemalt.
Wir machen heute weiter mit dem Farbenmischen und
lernen neue Möglichkeiten, mit den Grundfarben und ihren
Mischfarben zu malen. Die Farben leuchten besonders
schön, wenn man von jeder Grundfarbe zwei hat, wie ihr
hier sehen könnt: eine helle und eine dunkle Gelb, eine
helle und eine dunkle Rot und eine helle und eine dunkle
Blau. Diese Farben haben Nummern, die ihr immer unter
den Bildern findet. Dann weiß man genau welche Farben
man nacheinander benötigt.

5. Bild : Farben 1, 2, 3, 4, 5 und 6

Jetzt wollen wir die Regenbogenfarben malen und am
Schluss kann jeder dann eine Landschaft daraus entstehen
lassen, mit Wasser oder ohne, mit Bäumen oder Tieren
oder vielleicht auch etwas ganz anderes. Jeder hat seine
eigene Fantasie.
Die Bilder, die ihr hier seht, sind mit Aquarellfarben auf
ein feuchtes Papier gemalt, aber ihr könnt natürlich auch
andere Farben probieren. Wichtig ist nur, dass man die
Farben schön ineinander malt – eben wie im Regenbogen
am Himmel.

4. Bild : Farben 1, 2, 3, 4 und 5

Viel Freude beim Malen! Wir sind sehr gespannt auf eure
Werke!
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ศิริพร Gerstner

ประดิษฐ์อักษรเทย฿หຌลูกเลน
กไอนอืไนขอนะนำาตัวกไอนคไะ ดิฉันชืไอศิริพร Gerstner อยูไบอร่ลิน ดิฉันปในคุณมไคน
หนึไง ทีเไ ดๅนำางานประดิษฐ่นมีๅ าสรๅางสาย฿ยรักละผูกพันกับลูกรักตังๅ ตไลกู รักยังปในดใกลใกโ
ละปในการสรๅางสาย฿ยหไงรักดๅวยงานประดิษฐ่จริงโ คไะ ทำา฿หๅดิฉันละลูก฿กลๅชิดกันมาก
เดๅพูดคุยกันตลอดวลา จนคิดวไาราปในพืไอนกันดๅวยซๅำาคไะ ละยังถือวไาปในการฝึก฿หๅลูกมี
สมาธิทีไยาวละนาน ลูกรักกใจะปในดใกชไางคิดละคๅนหาอะเร฿หมไโ มาทำาสมอ พราะวไารา
มีอะเรทีไจะสามารถทำาดๅวยกันอยูไตลอดวลา
฿นครัๅงรกโ ขอนะนำาวไางานประดิษฐ่ทีไจะทำากับลูกรักนัๅน ตๅองเมไอยากจนกินเป
ชไน สำาหรับดใกลใกกใควรนๅนรืไอง ตัด ปะ ทากาว ระบายสี ละละลากสๅนตไางโ มีขๅอมๅ
วไางานนัๅนจะตๅองทำา฿หๅสรใจภาย฿นวลาสัๅนโ พืไอ฿หๅลูกรักมีความภาคภูมิ฿จ฿นผลงานของตัว
องตัวดๅวยคไะ ละผูๅปกครองสามารถดูวไาลูกรักมีความอดทนละสนุกกับงานประดิษฐ่มาก
นๅอยพียง฿ดดๅวย พืไอจะเดๅหางานชิๅนตไอเป฿หๅทำาเดๅตามความตๅองการของลูกรัก

อุปกรณ่

ผๅาสักหลาด -สีดงสำาหรับทำาปากละหงอน
เกไ – สีอนืไ โ ตามชอบ฿จสำาหรับทำาตัวละหัวเกไ
ขนเกไยๅอมสีตไางโ
กรรเกร
ดินสอ
เมๅบรรทัด
กาว
ลูกตา ขนาดลใกหรือ฿หญไ 1 คูไ
กาวปืนสำาหรับติดขน หากเมไมีกใสามารถ฿ชๅ
กาวลาทใกซ่เดๅคไะ
ดๅายละขใม

การริไมตๅนทำางานฝีมือนีๅตๅองขอความกรุณา฿หๅริไมอยไางถูกตๅอง ชไน ฝึกวิธีจับดินสอ
฿หๅถูกวิธี ดยวางดินสออยูไบนปลายนิๅวกลาง ดย฿ชๅปลายนิๅวปๅงละนิๅวชีๅประคองจับดินสอ
หากจับเมไถูกวิธีจะทำา฿หๅมืไอยมือละจับเดๅเมไนานนัก จะมีผลทำา฿หๅดใกเมไอดทนละอาจจะ
บืไอ฿นการขียนหนังสือเปดๅวยคไะ ละอีกอยไางทีไถือปในหัว฿จทีไสำาคัญคือ ผูๅปกครองตๅองมี
สไวนรไวมละชไวย฿นการดูลอันตรายละหาวิธีปๅองกัน฿หๅกับลูกรักมากทีไสุดพืไอลูกรักจะเดๅ
เมไกลัว ชไน กรรเกรควรจะปในบบปลายมน ทคนิคลใกโ นๅอยชไนนีๅจะทำา฿หๅลูกรักสนุกกับ ตัวอักษร ก ตัวนีๅปในตัวรกสำาหรับ
งานฝีมือละมีความสุข หากสิไง฿ดปในอันตรายผูๅปกครองตๅองขๅามา฿หๅความชไวยหลือทันที อักษรเทย อาจจะปในประยชน่สำาหรับลูก
ละตลอดวลาคไะ อยไางนๅอยลูกรักของรากใจะรูๅสึกอบอุไนละปลอดภัย อยไาลืมนะคะวไาสิไง รัก เมไมากกในๅอย หากเดๅผล อยไางเรกรุณา
นีๅปในหัว฿จสำาคัญปในอยไางยิไงทีไจะสรๅางความรักละความผูกพัน฿นครอบครัวคไะ
ลไาสูกไ นั ฟังบๅางนะคะ หรือหากมีคาำ สนอนะ
กรุณาติดตไอมาตามอีมลนีๅนะคไะ
พวกรามาทำางานฝีมือกับลูกรักของพวกรากันดีกวไาคไะ งานประดิษฐ่งไายโ เดๅรับ
ความสุขทัๅงครอบครัว ชไวย฿นการรียนรูๅภาษาเทย ละทำา฿หๅลูกรักมีความสุขละกิดความ siriporn@xcus.net
ภาคภูมิ฿จ฿นผลงานทีไออกมาดๅวยงานประดิษฐ่ดๅวย หากทำาสรใจลๅว ขอความกรุณาสดง
ดๅวยความปรารถนาดีจากคนทีไมีหัว฿จปใน
ผลงานของลูกรักเวๅ฿นมุมตไางโของบๅานดๅวยนะคะ
มไสูไลูกรักคไะ
วันนีๅครูศิริพร ขอนะนำาการประดิษฐ่ตัวอักษรภาษาเทย ตัวรกของรา ก.เกไ คไะ
กไอนทำางานประดิษฐ่กคใ วร฿หๅลกู รักรียนรูๅ รือไ งสีตาไ งโ อยไางนๅอยกใ฿หๅลกู พูดตามชไน ถามรือไ ง ขอ฿หๅสนุกกับงานฝีมือคไะ
สีพืไอ฿หๅลูกรักลือกสีทีไตๅองการ ดยคุณมไอาจจะหยดสี฿หๅลูกดู ขนเกไ ปาก ตา ละอุปกรณ่
ชไน หยิบขนเกไ฿หๅคุณมไหนไอยคไะ ปในตๅน พราะวไาอยไางนๅอย ลูกรักกใจะเดๅทราบวไา สิไงนีๅ
รียกวไาอะเร การพูดบไอยโ จะทำา฿หๅลูกรักจำาเดๅ ดยเมไรูๅตัววไากำาลังรียนการพูดอยูไคไะ
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วิธีทำา
1. ตัดผๅาสักหลาดสำาหรับทำาตัวเกไ ขนาดกวๅาง
ครึไงนิๅว ความยาว 24 นิๅว จำานวน 1 สๅน
2. ตัดผๅาสักหลาดสำาหรับหัวเกไ ขนาดกวๅาง ครึไง
นิๅว ความยาว 12 นิๅว จำานวน 1 สๅน

ตัดผๅาสักหลาดสำาหรับทำาตัวเกไ ขนาดกวๅาง ครึไงนิๅว
ความยาว 24 ละ 12 นิๅว อยไางละสๅน นำามามๅวน฿หๅนไน
ปในวงกลม ทำาปในตัวละหัวเกไ ลๅวติดกาวตรงปลายผๅา

3. นำาผๅาสักหลาด ความยาว 24 นิๅว มาทำาตัว
เกไดยมๅวน฿หๅนไนปในวงกลม ลๅวติดดๅวย
กาวตรงปลายผๅา
4. นำาผๅาสักหลาด ความยาว 12 นิๅว มาทำาหัวเกไ
ดยมๅวน฿หๅปในวงกลม ลๅวติดดๅวยกาวตรง
ปลายตรงปลายผๅา

นำาผๅาสักหลาดสีดง มาตัดปในรูปปาก ละหงอนเกไ

5. นำาผๅาสักหลาดสีดง มาตัดปในรูปปาก ละ
หงอนเกไ
6. นำาลำาตัวเกไละหัวเกไมาติดกาว ฿ชๅปนื กาวหรือ
จะ฿ชๅกาวลาทใกซ่กใเดๅคไะ

นำาลำาตัวเกไละหัวเกไมาติดกาว

7. นำาขนเกไ ปาก หงอน ละตา มาติดกาว หาก
เมไมปี นื กาว กใสามารถ฿ชๅกาวลาทใกซ่ทนเดๅ
คไะ ตไตๅองรอ฿หๅหๅงกไอนจึงจะนำาเปยใบดๅวย
ดๅายสำาหรับขวนคไะ
8. นำาขใมมารๅอยดๅายยใบสำาหรับผูกหๅอยหรือขวน
ตามหนๅาตไาง หรือตามตๅนเมๅ ตามความชอบคไะ
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คั พ เ ค้ ก ก ล้ ว

B a n a n a C u p c a k e

ห อ

วันนี้ดูในค ัว ีกลว หอ งอ ๆ เหลืออ ู มาทำคัพคกกลวยหอมกันนะคะ

มาตรียมสวนผสมกันกอน (ทำคัพคกเดประมาณ ํ์-ํ๎ ชิๅนคะ)
ปงสาลีอนกประสงค์ ํ๎์ กรัม
นๅำตาลทราย ํ๔์ กรัม
บคกิๅงพาวดอร์ ํ ชอนตะ
อบชยปน ํ ชอนชา
ขิงปน ํ ชอนชา
กลือ ครึไงชอนชา
นยจืด ๘์ กรัม
นมสด ํ๎์ มิลลิลิตร
เขเกฟอง฿หญ ๎ ฟอง
กลวยบด ํ๎์ กรัม
ผงกก ํ ชอนตะ (ถาเมชอบสีกก เมตอง฿สคะ)
ถาพรอมลว ลงมือลยคะ กอนอืไนปิดตาอบทิๅงเวทีไอุณหภูมิ ํ๗์ องศาซลซียส

หยิบอาง฿บ฿หญมา ฿สปง, นๅำตาลทราย, บคกิๅงพาวดอร์, อบชยปน, ขิงปน, กลือ
ละนยทีไนุมลว ตีดวยตะกรอเฟฟาดวยความรใวตไำ จนสวนผสมขากันดี (จะหมือน
ทรายหยาบ โ นะคะ)
คอยโ รินนมลงเป฿นสวนผสมปงทีไเด ละตีเปรืไอยโ ขากันดีลว ฿ส฿ขทีละฟอง
มืไอทุกอยางนียนรวมกันป็นนืๅอดียวกัน ฿สกลวยหอมทีไบดเวลวลงเป คน฿หขากัน
นำสวนผสมทีไเด ฿ส฿นถวยกระดาษทีไตรียมเว ตัก฿สคศษสองสวนสามของถวยกใพอ
ขาอบประมาณ ๎์-๎๕ นาที
ลอง฿ชเมจิๅมฟันจิๅมลงตรงกลางนะคะ ถาเมมีปงติดออกมา สดงวาสุก฿ชเดลวคะ
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ทำเองก็ไดงายจัง
Jon

COLUMN / OPINION
A Page with Sopaporn Kurz

คุณผูอานเคยเปนอยางดิฉันไหมคะ?

ระหวางรอใหคัพเคกกลวยหอมเย็น เรามาทำหนาช็อคโกแลตสำหรับ
เคลือบคัพเคกกันดีกวา สวนผสมมีงายๆดังตอไปนี้คะ
น้ำตาลไอซิ่ง ๒๕๐ กรัม
เนยจืด ๑๐๐ กรัม
ผงโกโก ๔๐ กรัม
นมสด ๔๐ มิลลิลิตร
รอนน้ำตาลไอซิ่งและผงโกโกกอน ใสเนยจืดที่นุมแลวลงไป ใชตะกรอ
ไฟฟาตีดวยความเร็วปานกลาง เมื่อสวนผสมเขากันดีแลว ลดความ
เร็วลง และคอยๆ รินนมสดลงไปทีละนอย เสร็จแลวเราจะไดหนา
ช็อคโกแลต เนียนๆ นะคะ จะใหดี ตีตอดวยความเร็วสูงอีกสัก ๕ นาที
คราวนี้หนาช็อคโกแลตจะดูนุมฟูนารับประทานคะ
ทีนี้มาแตงหนาใหคัพเคกกลวยหอมที่เย็นแลวกัน จะใสที่บีบหรือแคใช
มีดปาดหนาใหเรียบๆ ก็ได ไมวากันคะ โรยดวยเกล็ดช็อคโกแลตหรือ
เกล็ดน้ำตาลสีสวยๆ ก็เสร็จแลวคะ
ชงชารอนๆ หอมกรุนไดเลย ขอใหอรอยคะ......
มีไอเดียแถมใหนิดนะคะ ถาจะจัดคัพเคกใหเปนของฝากหรือแจกกลับ
บาน หากระดาษหอของขวัญสวยๆ แบบหนาหนอย) มาพับเปนถุง
เจาะตรงกลางใหเปนชองสีเหลี่ยม ติดพลาสติกใสให เห็นคัพเคก
สวยๆ ขางในเสียหนอย ตกแตงผูกโบวอีกนิด แคนี้ก็จะประทับใจผูรับ
แลวคะ
✂

ดิฉันเคยทำงานในอาชีพที่รัก มีความสุขกับงานมากมาย มี
รายไดเปนของตัวเอง จะซื้อจะใชจายอะไร ที่ไมเกินตัว ก็ไมมี
ปญหา อยูกับครอบครัวพรอมหนา เพื่อนฝูงเฮฮา มีความสุขตาม
อัตภาพ
แตเมื่อกามเทพแผลงศร จำเพาะวาคนที่รักเกิดจะไมใชคน
ไทยขึ้นมา
บุพเพอาละวาดก็ทำใหในทายที่สุดตองทิ้งทุกอยางที่
เมืองไทยมาเริ่มตน “ชีวิตคู” ตางบานตางเมืองกับสภาพแวดลอม
ใหม ภาษาใหม ขนบธรรมเนียมประเพณีใหม ครอบครัวใหม เพื่อน
ใหม วิถีชีวิตใหม ที่ตางประดังประเดถา โถมกันเขามาพรอมๆ กัน
ในคราวเดียว แบบไมใหตั้งตัว
สำหรับดิฉัน ที่หนักที่สุด คงเปน “ความอิสระที่ไมตองพึ่ง
พาคนอื่น
จากคนที่ทำอะไรเองไดทุกๆ อยางขับ
รถเอง นั่งรถเมลเอง ซื้อของเอง ทำทุกอยางเอง กลับตองมาพึ่งคน
อื่นเกือบจะตลอดเวลา ไปไหนมาไหน ฟงใครเขา ก็ไมรูเรื่อง นาย
สถานีประกาศอะไรก็ฟงไมออก ดูทีวี ไมรูเรื่อง อานหนังสือพิมพ
อานปายก็ไมคอยจะได จะถามทางก็ไมกลา ไมใชวากลัว แตเพราะ
ถามไปแลวถึงเขาใจดีตอบมา ดิฉันก็ฟงไมรูเรื่องอยูดี ไมนับถึงเรื่อง
ที่ตองไปจายตลาด แมวาเงินมีอยูในมือ หนึ่งถึงสิบภาษาใหมก็ทอง
ได แตพอคนขายบอกราคามา มันก็ฟงไมทันอยูดี สองสามเดือนแรก
ดิฉันทำเหมือนที่คุณโนส อุดม เลาไวในเดี่ยวไมโครโฟนของเขาวา
จายแตแบงคใหญเทานั้น รับเงินทอนมาเปนกำ ไดคืนมาเทาไรก็เทา
นั้น
ความมั่นใจในตัวเองที่เคยมีมาทั้งชีวิตหายไปจนหมดสิ้น
ดิฉันกลายเปนคนไมมีความมั่น ใจเอาเสียเลย ขี้กลัว เดินไปไหน
ใครจะเขามาถามทางก็อยากวิ่งหนี โปรดอยาเขามา ฉันพูดไมเปน
ไมเห็นเหรอ ฉันหนาตาเปนกะเหรี่ยงอยางนี้จะพูดภาษาเธอไดยังไง
แตในขณะเดียวกันถาใครมาเรียกดิฉันวา “แมบาน” ก็จะปวดใจ
มากมาย โปรดอยาเรียกฉันอยางนั้น ฉันไมใชแมบาน ฉันไมไดอยาก
เปนแมบาน ฉันเคยมีหนาที่การงานที่ดี เปน career woman อยามา
เรียกฉันอยางนั้น รับไมได ทั้งๆ ที่ความจริงแลวก็เปนอยางนั้น
จริงๆ เปนแมบาน สามี เลี้ยง เพิ่งยายมา และเรียนภาษาอยู
ปจจุบันนี้ เกือบจะ 3 ปแลวที่ดิฉันยายมา คำวา “แมบาน”
ไมไดทำใหดิฉันรูสึกจั๊กกะจี้อีกตอไป
เมื่อไดมาทำงานบานจริงๆ
ดิฉันพบวา โอว มันเปนงานที่เหนื่อยมากๆ มายกอด มันตองใชทั้ง
แรง เวลา ความพยายาม และเอาใจใสมากมาย เพื่อใหงานบานที่ทำ
ออกมาไดดี ขอยกตัวอยางเฉพาะการทำกับขาว อยูเมืองไทย
ไมเคย ไมเคยทำ ซื้อกินตลอดเวลา ก็แหม มันถูกและอรอยดวย
แตมาอยูที่นี่ อะไรๆ มันก็แพง เราก็ไมมีรายได ตองแบมือขอเงิน
สามี อะไรประหยัดได ก็ควรตองชวยกันกับขาวก็ทำเอง
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อรอยมั่งไมอรอยมั่งก็วากันไป แตกวาจะทำเสร็จแตละมื้อ ไหนจะไป
จายกับขาว หั่นลางเตรียมไว ลงมือทำ อิ่มหนำสำราญแลวก็ยังตอง
มาลางจานชามอีก นั่งพักไมทันไรก็ตองมาเตรียมมื้อตอไป แลวพอ
ทำสัก 2-3 วัน ก็ตองทำความสะอาดหองครัว เพราะมันเลอะเสีย
เหลือเกิน
ชีวิตก็เปนวงจรอยูอยางนี้ มันทั้งเหนื่อย นาเบื่อ และบางที
มันก็หนัก ถาทานขาวแลวไมไดลางจานชามติดๆ กัน 2-3 มื้อ มันก็
กองเปนพะเนิน ยิ่งทอใจยิ่งขึ้นไปอีก นี่ยังไมพูดถึงการดูดฝุน ซักผา
รีดผา และอะไรอีกสารพัดที่ตองทำในแตละวัน อีกอยางงานบาน
เหลานี้ก็ไมไดรับการยอมรับวามีมูลคาเสียดวย ในขณะที่การออกไป
ทำงานนอกบานมีเงินเดือน แตการทำงานบานไมมี กลับถือเปนหนา
ที่ที่ตองทำ เพราะฉะนั้น เมื่อไดมาทำเองแลว การเปน “แมบาน”
เปนอาชีพดูถูกไมไดเลย ฉันภูมิใจในการเปนแมบานมากๆ และคิด
วา คุณๆที่ไดชื่อวาเปนแม บาน ก็ควรจะตองยืดอกภูมิใจในตัวเอง
มากๆ เลยคะ
ตระหนักไดอยางนี้แลว ดิฉันก็มานั่งคิด ตอวา ก็แลวทำไม
ตอนแรกเราถึงรูสึกไมชอบใจกับการถูกเรียกวาเปนแมบานถึงขนาด
นี้ มันเปนอิทธิพลจากขบวนการเรียกรองสิทธิสตรี หรือเฟมินิสตที่
เขมขนขึ้นมามาก โดยเฉพาะในยุค 70s หรือเปลา เรียกรองวา
หญิงและชายควรตองเทาเทียมกัน และผูหญิงก็ควรไดทำงานนอก
บานไมใชอยูในบานตลอดเวลา พวกเราซึ่งโตมาในยุคที่การทำงาน
นอกบานของผูหญิงถือเปนเรื่องปกติมากๆ แลว เมื่อตองกลับไปทำ
งานบานอีก ก็เหมือนยอนยุค เหมือนวาตกเทรนด เพราะอาชีพแม
บาน ไมไดโกเกเหมือนสาวทำงานมันมีภาพลักษณสงบเสงี่ยมเจียม
ตัว เชย ลาสมัย ศตวรรษที่ 21 ที่เพิ่งจะมาถึงนี้ ควรจะตองเปนยุค
ที่ผูหญิงอยางฉัน และคุณ ออกมายืนแถวหนา ทำงานไดไมแพ
ผูชายสิ
เมื่อดิฉันไดไปหางานวิจัยมาอาน ก็พบวาปจจุบันนี้มีผูหญิง
ทำงานจำนวนมาก โดยเฉพาะ อยางยิ่ง พวกที่หนาที่การงานเจงๆ
กลับ “อยาก” จะเลิกทำงานใจจะขาด และกลับมาอยูบาน โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง การมีเวลาใหกับ “ลูก” ของพวกเธอมากขึ้น
การสำรวจในป 2005 บอกวา ที่สหรัฐ มีคุณแมที่ทำงาน
อยูเพียง แค ที่ยังยืนยันวาอยากทำ
นอกบาน
งานมากกวา 35 ชั่วโมงตอสัปดาห อีก
ที่เหลือก็แบงกันครึ่งๆ
ระหวางกลุมที่ยังอยากทำงานพารทไทมอยู กับกลุมที่ไมตองการทำ
งานเลย ขอเปนแมบานเต็มตัว เชื่อวาเธอ ๆ ทั้งหลายที่เหลือคง
อิจฉาพวกเราแมบานชาวบุษบาไมนอยเลยละคะ
งานวิจัยแบบเดียวกันในป 2007 ของ
Center ก็ใหผลลัพธคลายๆ กัน มีคุณแมเพียง
ที่อยากมีงาน
ประจำทำเต็มเวลา ตัวเลขจากสำนักงานแรงงานสหรัฐฯ ก็บอกดวย
วามี คุณแมที่อยูบานเพิ่มขึ้น ลานคน เมื่อเทียบกับ 10 ปที่แลว
และยังมีอีกหลายลานคนลดปริมาณชั่วโมงการทำงานจากเต็มเวลา
มาเปนพารทไทม ที่สำคัญคุณแมเหลานี้คือคนที่ศักยภาพ การ
ศึกษาสูง ในวัยสามสิบ ที่พรอมสำหรับการไตขั้นบันไดหนาที่การ
งานในองคกรตางๆ ทำไมพวกเธอตัดสินใจแบบนั้นกันละ
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รายงานในนิตยสาร
เมื่อป 2003
อธิบายวา มันเปนเพราะคุณแมเหลานี้คิดวาการทำงานนอกบาน
กับเปนคุณแมไปพรอมๆ กันนั้นไมใชเรื่องที่นาพิศมัยอีกตอไป และ
เพราะสวนใหญพวกเธอมักจะมีสามีที่หนาที่การงานที่ดีเชนกัน เธอ
ก็จึงสามารถที่จะออกมาเปนแม บานไดเต็มตัว
สวนคุณแมที่ยังไมสามารถออกจากงานไดอยางที่ตองการ
นั้น ก็เปนเพราะเหตุผลดาน “การเงิน” เปนหลัก เรียกวาหากครอบ
ครัวมีรายได ที่นาพอใจแลว พวกเธอก็พรอมจะออกจากงานมาให
เวลากับลูกๆ ใหมากขึ้นทันที
อานจบ ดิฉันก็อาว กลายเปนวาการไดเปนแมบานอยาง
เราๆ กลับเปนเรื่องที่นาอิจฉาของผูหญิงอเมริกันคอนประเทศอีก
แนะ แปลกดีแท นึกวาพวกเธอจะอยากกาวหนาในหนาที่การงาน
เปนหญิงเกงตามภาพลักษณที่มักจะถูกนำเสนอใหเราได เห็นเสียอีก
กระนั้น คุณๆ ที่อยากจะออกไปทำงานนอกบานก็อยาไดรู
สึกวาตัวเองประหลาดเชียวนะคะ ดิฉันเชื่อวาเราทุกคนควรจะไดทำ
ในสิ่งที่เราทำแลวมี ความสุข หากหลับตาลงแลวตอบตัวเองไดวาสิ่ง
ที่ทำ แลวจะมีความสุขที่สุดคือการไดออกไปทำงานนอกบาน ไดพบ
เจอกับผูคน ดิฉันก็คิดวาทำเถอะคะ อยาใหงานศึกษา หรือมายาคติ
ใดๆ มาทำใหเรารูสึกผิดหรือแปลกแยกเลย เพียงเรารูวาเราเปนใคร
และทำอะไรไดดีที่สุดก็พอ
สวนใครที่อยูบานเปนแมบาน ก็ไมนารูสึกตะขิดตะขวงใจ
แตอยางใดเลย อาชีพนี้นาภูมิใจ ไมแพอาชีพอื่นเลยจริงๆ นะ
ที่สำคัญสำหรับคุณๆ ที่มีลูกนอยแลว จะมีอะไรดีไปกวา การไดอยู
เฝาดูการเจริญเติบโตของ ลูกนอยของเรา จริงไหมคะ

รูๅเวๅ฿ชไวไา
อรชร

เรื่องของ “ขยะ”
ชาวยอรมั
ออ ก นมักจะ฿ชๅอบอ
วลาวไนางสำาหรับการทำาสวน ปลูกตๅนเมๅ ตัดตๅนเมๅ
ฯลฯ งานสวนเมไ฿ชไงานงไาย โลย ทุกอยไางมีคไา฿ชๅจไาย กิไงเมๅละ฿บเมๅทีไตัดทิๅงนัๅน จะนำาเป
ทิๅงตามปไากใเมไเดๅ จะผา฿นสวนทีไบๅานชไน฿นมืองเทยกใเมไเดๅ ตๅองขนเปทิๅงอง฿นสถานทีไรับ
กใบขยะจากธรรมชาติ (Naturstoff Zentrum )ละตๅองสียงินคไาทิๅงดๅวยลไะคไะศษกิไงเมๅละ
฿บเมๅขนขึๅนกระบะหรือ฿สไถุงมัด฿หๅนไน มืไอเปถึง Naturstoff Zentrum กใตๅองชัไงกไอน ชัไงทัๅง
รถลยคไะ นๅำาหนักรวมจะถูกบันทึกเวๅ ลๅวจึงนำาศษกิไงเมๅเปทิๅง (เมไมีบริการนะคะ ตๅองยก
ขน ขีไย กวาดดๅวยตัวอง) มืไอทิๅงจนกลีๅยงลๅว กใกลับเปชัไงอีกครัๅง จึงเดๅคไาตกตไางสำาหรับ
ขยะ สียคไา฿ชๅจไายกิลกรัมละ 0,14 ยูร ละหาก฿ครตๅองการซืๅอดิน ซืๅอปุ็ยกใสามารถซืๅอเดๅ฿น
ราคากิลกรัมละประมาณ 0,30 ยูร นับวไาราคาถูกกวไาซือๅ ดินปลูกดอกเมๅตามรๅานคๅาทัวไ โ เป
รีเซคิล ฮฟ (Recycle-Hof) ปในการจัดการวัสดุหลือ฿ชๅทีไกำาลังจะปในขยะ ดยนำาเปผไาน
กระบวนการปรสภาพ ดยฉพาะการหลอม พืไอ฿หๅปในวัสดุ฿หมไลๅวนำากลับมา฿ชๅเดๅอีก ซึไง
วัสดุทีไผไานการปรสภาพนัๅนอาจจะปในผลิตภัณฑ่ดิมหรือผลิตภัณฑ่฿หมไกใเดๅ คนยอรมัน
เดๅรับการอบรบรืไองระบียบวินัยมาตไลใก โ ดยฉพาะระบียบ฿นครัวรือน รืไอง฿หญไ
ยิไงคือ “ขยะ” ขยะ฿นทีไนีๅหมายถึงของหลือ฿ชๅทัๅงหลาย คนยอรมันริไมฝึกวินัย฿นการยก
ขยะตัๅงตไ฿นครัวรือน ชไน กระดาษ (Papier) ศษหลใก (Schrott) ศษของพืช พันธุ่ตไาง โ
(Baumisch) ปในตๅน
ดท
ถ ซ คล: กๅว ขวด กระจก กระดาษ พลาสติก ลหะ หลใก ทองดง อะลูมิ นียม
ยางอสฟัลต่
ดท
ถ ซ คล: ขยะปียก ซากอินทรียวัตถุ ยางรถยนต่ สารกัมมันตรังสี วัน
เหนอากาศดี คนยอรมันจะขยันปในพิศษ มักจะกใบ ละคุๅยหาขยะ฿นบๅานพืไอนำาเปทิๅง
...ขยันจริง โ
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อยูไอยไางยอรมัน
อช

วง !!!!
“กบ”
ข ถนน...

ป้ายจราจรตือน฿ห้ผู้ขับขีไระวัง
”กบ“
กลางดือนมีนาคมอากาศ฿นประทศยอรมนีริมไ อบอุนไ ลใกนๅอย
มีฝนตกประปราย ปในสภาพอากาศทีไหมาะสำาหรับกบละคางคก ทีไ
จะริมไ ออกจากรู หลังจากทีจไ ำาศีลอยูตไ ลอดฤดูหนาว สมาคมอนุรกั ษ่สงไิ
วดลๅอมละธรรมชาติ (NABU –Naturschutzbund) เดๅถลงขไาวละ
ขอรๅอง฿หๅผูๅ฿ชๅรถ฿ชๅถนน฿นขตทีไมีรัๅวผไนผๅา฿บสีขียวตีๅยโ ขอ฿หๅขับ
รถชๅาโ พือไ ทีจไ ะเมไทาำ ฿หๅกิดอันตรายตไออาสาสมัครทีไ ดินกใบกบขๅาง
ถนน อีกทัๅง฿นขตทีไเมไมีรัๅวผๅา฿บหรือ฿นยไานทีไอยูไ฿กลๅลำาธาร ขอ฿หๅขับ
รถชๅาโ ละปรดระวัง “กบ” ขๅามถนนดๅวย นืไองจากวไา มืไอฝนตก
ละอากาศริไมชืๅน กบละคางคกซึไงชอบพืๅนดินฉอะฉะ จะออกมา
หากินละวางเขไ ตามลำาธาร บึง ละทีทไ มีไ ี หลไงนๅาำ ขังราจะหในเขไกบ
ลอยปในมือกลย คไะ มืไอวลาลไวงลยเปเมไกีไสัปดาห่ ลูกอๆอดกใจะ
หวกวไายนๅำาลไน มีหางหมือนปลา มืไอหางหลุด กใหมดสภาพปใน
ปลา กระดดขึๅนบนบก ดินทางกลับสูไหยๅา ขๅาวัฏจักรชีวิตของกบ
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กระป๋อง฿สกบถูกฝังเวอยางนีๅ ทิๅงระยะหางทุกโ 20 มตร
อาสาสมัครกใบกบเปเหนหรือ?
ชไวงชๅาตรูไละตอนพลบคไำา จะมีอาสาสมัครของ NABU ผลัด
ปลีไยนกันมากใบกบ฿สไกระป็อง ลๅวพา “กบ” ขๅามถนน ขๅามลๅวกใ
ขๅามเปลย หมือนกับวไากบละคางคกดินทางสูไหยๅาจริงโ หากจะ
ขๅามกลับองอีกหน อาจจะถูกรถทับตายกใเดๅ จะวไาเปลๅว “กบเทย”
กไงกวไากบยอรมันตัๅงยอะ ดิฉันเมไยังคยหใน “กบเทย” ถูกรถทับ
ตาย คิดอาองวไา กบเทยขๅามถนนกไงจังลย ตไพืไอนของดิฉันยๅง
อยไางฟันธงวไา “กบเทยเมไมีอกาสขๅามถนน พราะวไาถูกจับลงหมๅอ
กง” ถ...นไาสงสาร

♥

Lena

“die Sensation des Jahres”
“And 12 Points go to.......Germany!!!”

โดย JayLay

นีไ ปในสียงทีคไ นยอรมันอยากเดๅยนิ มากทีสไ ดุ ฿นการขไงขันรๅองพลง฿นภาคพืนๅ ยุรป (Eurovision Song Contest) ณ กรุงออสล
ประทศนอร์วย์ มืไอวันสาร์ 29 พฤษภาคม ทีไผไานมา ละสาวนๅอยหนๅา฿ส ลนไา เมยอร์-ลันด์รูท (Lena Meyer-Landrut) จๅาของ
ฉายาสนเวท์ตัวทนประทศยอรมนี กใเมไทำา฿หๅพีไนๅองรไวมชาติผิดหวัง สามารถนำาชัยชนะมาสูไยอรมนีอีกครัๅง นับปในชัยชนะครัๅง
รก฿นรอบ 28 ปีลยทีดียว
ตัๅงตไมีการขไงขันยูรวิชัไนครัๅงรกมืไอปี 1956 ทีไมือง
ลูกานไ ประทศสวิตซอร่ลนด่ ประทศยอรมนีชนะเดๅอันดับทีไ 1
พียงครังๅ ดียว คือ฿นปี 1982 ฿นชไวงวลาสิบปีทผีไ าไ นมา อันดับทีดไ ที สีไ ดุ
ของยอรมนี฿นการขไงขัน คืออันดับทีไ 5 ฿นปี 2000 ซึงไ Stefan ็aab
ปในตัวทนเปขไง ละอันดับทีไ 8 ฿นปี 2004 ดยตัวทนประทศซึไง
็aab
ปในคนลือกสรรมา หลังจากนันๅ ยอรมนีกเใ มไคยเดๅลาำ ดับทีไ ลข
ตัวดียวอีกลย ดยฉพาะ฿นชไวง 4-5 ปีกอไ นหนๅานียๅ งั ตกตไาำ สุดขีด เดๅ
อันดับสุดทๅายละรองสุดทๅายมาลๅว ปในหตุ฿หๅตๅองรไวมมือกันหา
ทางออก รียกเดๅวไาการสรรหาตัวทนประทศ฿นปี 2010 นีๅ ทบจะ
กลายปในวาระหไงชาติกนั ลยทีดียว ผูคๅ น฿นวงการพลงละวงการ
ทรทัศน่฿หๅความสน฿จกันปในอยไางมาก ดยสุดทๅาย Raab จๅาของ
ละพิธีกรรายการ TV Total จับมือรไวมกับสถานีทรทัศน่ ARD ลุก
ขึนๅ มาจัดการประกวดรๅองพลงพือไ หาตัวทนประทศเปประกวดรๅอง
พลงรายการยูรวิชัไนฯ ดๅวยความหวังทีไจะเดๅรับชัยชนะ พราะวไาตัว
ขาองละคนทีไ ขาคยสไงขๅาประกวดตไางกใประสบความสำารใจดๅวยดี
กันทัๅงนัๅน
หลังจากผไานการคัดลือกรอบลๅวรอบลไา ฿นทีไสุดยอรมนีกใ
เดๅลนไา สาวนๅอย฿นวัยพียง 18 ปีปในตัวทนประทศ ประวัติของ
ลนไานัๅนนไาสน฿จมาก ธอปในหลานอดีตทูตยอรมัน อยูไกับมไพียง
สองคน฿นมืองลใกโ฿กลๅฮันนวอร่ ละพิไงสำารใจอาบิทัวร่ (Abitur)
คยรียนบัลลไต่ ละการตๅนจๆส หลังจากนันๅ กใบนขใมมาตๅน฿นนว
ฮิพฮอพ นอกจากนัๅนธอยังสามารถตไงพลงองเดๅอีกดๅวย หลังจาก
ทีชไ นะ฿นการปในตัวทนประทศเมไนานกใมกี ารปิดตัวพลง Satellite
(ดาวเท
) ทีไจะ฿ชๅ฿นการขไงขันยูรวิชัไนฯ พลงนีๅกใขึๅนอันดับหนึไง
ทันที฿นทุกชาร่ตพลง นือไ งจากมีกระสตอบรับทีดไ มี ากจากพลงซท
ทอร่เลท่ ทำา฿หๅความหวังทีไจะชนะ฿นการขไงขันปีนีๅมีมากยิไงขึๅน มืไอ
ลนไาดินทางเปถึงสถานทีไขไงขันทีไกรุงออสล ประทศนอร่วย่ กใเดๅ

ดินสายปรมตดๅวยการ฿หๅสมั ภาษณ่กบั สือไ มวลชน ขๅารไวมกิจกรรม
ตไางโ ทีไทีมงาน฿นออสลจัดขึๅน การซๅอม฿นตไละตัๅงกใถูกจับตามอง
รียกเดๅวไาเดๅรับความสน฿จปในอยไางมาก ลนไาขึๅนปๅนตัวกใงทีไมี
สิทธิ่จะชนะการขไงขัน฿นครัๅงนีๅลยทีดียว
หลายคนอาจสงสัยวไาธอคนนีๅมีดีอะเรถึงสามารถชนะ฿จคน
กวไา 130 ลๅานคนทีไฝๅาติดตามรายการนีๅ สิไงหนึไงทีไปฏิสธเมไเดๅลย
นัไนกใคือพลงซททอร่เลท่ ดๅวยดนตรีละจังหวะกลองทีไดดดไน
มาก ละคไอนขๅางปลกเปกวไาพลงปๆอบทัไวโ เป ฟังลๅวรูๅสึกสนุก
พลิดพลินกวไาพลงของชาติอนืไ โ ประกอบกับสียงรๅองทีเไ มไหมือน
฿คร มๅจะออกสียงสำานียงภาษาอังกฤษปรไงโเปบๅาง ตไกใรๅอง
ออกมาอยไางงไายละเมไจำาปในตๅองชว่พลังสียงกระจกตก นับวไา
ปในพลงทีไ ขๅากับสียงของลนไาเดๅดมี าก อีกทังๅ ลนไามีทาไ ตๅนทีไ ปใน
อกลักษณ่ของตัวอง รูๅสึกอยไางเรกใตๅนเปตามนัๅน การคลืไอนเหว
ตไางโ ปในเปอยไางธรรมชาติ เมไเดๅมกี ารซๅอมทไาตๅน฿หๅตรงตามสตใป
กใปในทีไปลกหูปลกตาชนชาติอืไนโ ประกอบกับการสดงบนวที
ทีมไ ี พียงนักรๅองคอรัสสามคนทางดๅานหลังทไานันๅ ทำา฿หๅลนไาปในจุด
สน฿จหนึไงดียวบนวที ทุกสายตาจับจๅองมาทีไการรๅองละการตๅน
ของธอ ทัๅงหมดทัๅงมวลนีๅนีไองทีไทำา฿หๅลนไาสามารถควๅาชัยชนะเดๅ
ปในครัๅงทีไสอง฿นประวัติศาสตร่ มืไอดินทางกลับมา กใกิดกระส
ลนไาฟีวอร่ ผูๅคนฝๅาติดตามความคลืไอนเหวของธอทุกฝีกๅาว ยิไง
เปกวไานันๅ พลงซททอร่เลท่ยงั เดๅรบั การตอบรับปในอยไางดี฿นชาร่ต
พลงของหลายโ ประทศ฿นยุรป นับวไาลนไาประสบความสำารใจ
ปในอยไางมาก ชืไอหลือกินวไาพลง ซท ทอ ์ไลท่ ละชืไอลนไา จะ
วนกลับมา฿หๅราเดๅยินละเดๅฟังกันอีกบไอยโ ฿นชไวงการขไงขันยูร
วิชนัไ ฯของทุกปี ซึงไ กใหมือนกับนือๅ พลงซททอร่เลท่ ทีไ ลนไารๅองวไา
ความรักของธอกใหมือนกับดาวทียม ทีจไ ะหมุนรอบตัวราเปตลอด
วลา
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กฎๆ า ด
สวพร

ทธ ของ า ดาไท
คาลีๅยงดู อำานาจปกครองบุตร ละ สิทธิการขอความชวยหลือจากรัฐ
ภรรยาเทยหลายคนทีมไ ลี กู กับสามียอรมัน มือไ หยไาขาดหรือยกทาง
กันอยูกไ บั สามี อาจจำาปในตๅอง ตไอสูกๅ บั ปัญหาหลายโ อยไาง มากกวไาภรรยา
เทยทีไเมไมีลูกดๅวยกันกับสามี เมไวไาจะปในคูไทีไตไงงานจดทะบียนสมรสกัน
ตามกฎหมาย ทีไรียกวไา สามี - ภรรยา หรือคูไทีไเมไเดๅจดทะบียนตไงงานกัน
ตามกฎหมายตไอยูกไ นิ ดๅวยกันหลายปี ซึงไ รียกวไา คูชไ วี ติ หรือคูรไ วไ มทุกข่รวไ ม
สุข (Lebensgefährte/ in) สำาหรับคูไทีไคบกันประดี็ยวประด็าวตามทิศทาง
ลม ขากใอาจรียกวไา คูไรักหรือกิๆก หรืออาจมีคำาอืไนโ อีกมากมายทีไผูๅขียน
ยังนึกเมไออกตอนนีๅ
฿นกรณีทีไมีลูกดๅวยกันหากมีหตุตๅองลิกรา หนไวยงานรัฐทีไรับผิดชอบ
กีไยวกับดใกละยาวชน ทัๅงผูๅทีไปในพไอละมไจำาปในตๅองพยายามพูดคุยละตกลงกัน รืไองลูก฿หๅเดๅผลลัพท่ทีไออก
มาปในประยชน่กับลูก฿หๅมากทีไสุด เมไวไาสาหตุของการลิกรากันจะรุนรงขนาดเหน ละจะหมในขีๅหนๅากันขนาด
เหนกใตาม ผูๅขียนขๅา฿จคไะ ทีไหลายโ คนบอกวไา “พูดนไะมันงไาย ตไทำานไะยาก” หากทไานวูไวามทำา฿นสิไงทีไอาจสไงผล
สียถึงลูก เมไวไาจะปในดๅานความรูๅสึก ชไน ดไาพไอ฿หๅลูกฟังทุกวัน หรือดๅานสิทธิ ชไน หๅามเมไ฿หๅพไอติดตไอกับลูก ซึไง
ทางกฎหมายถือวไาทไานละมิดสิทธิของดใก พราะดใกมีสทิ ธิทจไี ะติดตไอพบปะกับพไอของขา ปในตๅน คุณอาจจะสีย
ปรียบละสียสิทธิหลายโ อยไางทีไตนควรจะเดๅรับ ทัๅงนีๅทงัๅ นัๅนควรหาขๅอตกลงกันทีไทำา฿หๅลูกเดๅรับประยชน่สูงสุด
ละทัๅงฝไายพไอละมไเดๅรับประยชน่พอโ กัน หรือ฿กลๅคียงกันมากทีไสุด
อาลไะตอนนีๅรามาดูรืไองสิทธิทัไวโ เปกันบๅางคไะ ซึไงอาจจะเมไครอบคลุม฿นทุกกรณี ละหากผูๅขียนมีอกาส
กใจะทยอยขียนจาะลึกของตไละรือไ งลงเปนะคะ หรือหากคุณผูอๅ าไ นทไาน฿ดมีความรูหๅ รือประสบการณ่ดาๅ นกฏหมาย
ยอรมัน กใชิญขียนขๅามาลไาสูไกันฟัง ถือปในการลกปลีไยนหรือบไงปันความรูๅละประสบการณ่กันคไะ

สิทธิการกำาหนดทีไอยูไของบุตร (Wohnbestimmungsrecht) ล ทธก
บต (Besuchsrecht)
฿นบือๅ งรกสิงไ ทีจไ ะพไอกับมไตอๅ งตกลงกันกใคอื ลูกจะอยูกไ บั ฿คร ซึงไ ฿นสไวนนีกๅ จใ ะตๅองหารือพิจารณารือไ ง สิทธิ
การกำาหนดทีไอยูไของบุตร (Wohnbestimmungsrecht) ดยทัไวเปฝไายทีไเดๅสิทธินีๅจะเดๅลูกเปอยูไ฿นความ ดูล คือลูก
จะเปอยูไบๅานของฝไายนัๅนโ ชไน หากมไเดๅสิทธินีๅ ลูกกใจะเปอยูไกับมไ ทีไนีๅการเดๅสิทธินีๅมักจะกีไยวยงเปถึงสิทธิอีก
ประการหนึไง นัไนคือ สิทธิ฿นการยีไยมลูกของอีกฝไายหนึไงทีไเมไเดๅลูกเปอยูไดๅวย รายกตัวอยไาง฿หๅลูกเปอยูไกับมไ ตไ
ดใกมีสิทธิทีไจะพบพไอของขา ละพไอกใมีสิทธิยีไยมลูกของขา นัไนคือตามตัวบทกฎหมาย พไอขามีสิทธิยีไยมลูก ซึไง
กใคือ Besuchsrecht นัไนอง ละหากวไาฝไายทีไเดๅสิทธิ฿นการกำาหนดทีไอยูไของบุตร เมไยินยอม฿หๅอีกฝไายยีไยมบุตรกใ
อาจจะสียสิทธิการกำาหนดทีไอยูไของบุตร

ค ล งด (Unterhalt)
ภรรยาทีไ ยกทางกันกับสามีละ ตๅองรับภาระลียๅ งดูกบั บุตรตไพียง
ผูๅดียวนัๅน หากสามีเมไยอมจไายคไาลีๅยงดู ภรรยากใมีสิทธิทีไจะรียกรๅองขอ
คไาลีๅยงดูสำาหรับบุตร (Kindesunterhalt) ละคไาลีๅยงดูของตน (Unterhalt)
จากฝไายสามีเดๅ วๅนตไวไาภรรยาคยซในยินยอม฿นหนังสือสัญญาคูไสมรส
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(Ehevertrag) วไาเมไขอรียกรองสิทธิ่฿ดโ กรณีนีๅจะฟองรียกคาลีๅยงดูเมเด หรือหากฟองเดกใดวยหตุผลทีไวา ป็น
สัญญาทีไเมป็นธรรม (rechtswidriger Vertrag) ซึไงกใเม฿ชรืไองงายลย฿นการดำานินการฟองรองรียกคาลีๅยงดู ขึๅน
อยูกับนืๅอหาสาระ฿นสัญญาละสไวนประกอบอืไนโ
สำาหรับคูไทีไเมไเดๅตไงงานกัน มารดามีสิทธิฟๅองรียกคไาลีๅยงดูสำาหรับบุตร (Kindesunterhalt) เดๅ ตไมารดา
จะเมไมีสิทธิรียกรๅองคไาลีๅยงดูของตน วๅนตไวไาบิดาละมารดาของดใกเดๅทำาสัญญาตกลงจไายคไาครองชีพ฿หๅกไ
มารดาของดใกเวๅ ละสัญญานีจๅ ะตๅองทำาทีทไ นายความทีมไ อี าำ นาจทำาอกสาร
สิทธิ่ตไางโ ทไานัๅน ซึไงจะมีชืไอฉพาะ รียกวไานทาร่ (Notar) ถึงจะมีผล฿ชๅ
บังคับทางกฎหมายเดๅ อยไาทำากันองระหวไางสองคนนะคะ
อัตราคไาลีๅยงดูสำาหรับบุตรนัๅนถูกระบุเวๅตามตารางทีไกฎหมาย
เดๅกำาหนดเวๅ Düsseldorftabelle ซึไงจะวัดจากรายเดๅของฝไายสามี นัไนกใ
หมายความวไา ยิงไ ฝไายสามี/ บิดาของดใกมีรายเดๅสงู ทไา฿ด คไาลียๅ งดูกจใ ะยิไง
มากทไานัๅน หากทางฝไายสามี/ พไอของดใกนัๅนเมไยินยอมทีไจะจไายคไาลีๅยงดู
ตามหนๅาทีไละมารดาของดใกเดๅฟๅองรๅองขอ฿หๅศาลสัไง
มๅวไาบิดาของดใกจะเมไมีรายเดๅกใตาม กใตๅองจไายคไาลีๅยงดูตามหนๅาทีไชไนกัน พียงตไอาจจะถูกยกวๅนเวๅ
ระยะวลาชัไวคราว จนกวไาจะมีรายเดๅลีๅยงชีพ ซึไงทางฝไายบิดาของดใกนัๅนตๅองอาหลักฐานมาสดงกับทางหนไวย
งานรัฐทีไรับผิดชอบรืไองนีๅ พืไอจะยืนยันเดๅวไา ตนเมไมีรายเดๅลยละเดๅพยายามทุกวิถีทางทีไจะหารายเดๅของตน
หรือตนมีรายเดๅนๅอยซึไงพียงพอฉพาะลีๅยงชีพตนทไานัๅน ฿นกรณีนีๅทางฝไายมารดาของดใกอาจยืไนคำารๅองของิน
ทดรองคไาลีๅยงบุตร (Unterhaltvorschuss) จากสำานักงานยาวชน (Jugendamt) ผนกจไายงินทดรองคไาลีๅยงดู
บุตร (Unterhaltsvorschusskasse) เดๅ ทางหนไวยงานนีกๅ จใ ะจไายงินทดรองคไาลียๅ งดูบตุ ร ฿หๅกไมารดาของดใกทีมไ า
ยืไนคำารๅองของินชไวยหลือสไวนนีๅเวๅ

งินชไวยหลือจากศูนย่จัดหางาน (Job Center)
฿นกรณีทีไมารดาเมไมีสิทธิเดๅคไาลีๅยงดูสำาหรับตนอง เมไวไาจะดๅวยหตุผล฿ดกใตาม ตไเดๅฉพาะคไาลีๅยงดู
สำาหรับบุตรทไานัๅนละเมไมีรายเดๅลีๅยงชีพลย สามารถเปของินชไวยหลือพืไอลีๅยงชีพขัๅนพืๅนฐานตามทีไกฏหมาย
กำาหนดเดๅทีไ ศูนย่จัดหางาน Job Center ซึไงปในงินชไวยหลือจากรัฐบาล
สำาหรับคนทีเไ มไมงี านทำา, คนตกงานหรือคนมีงานทำาตไรายเดๅเมไพอลียๅ งชีพ
นอกจากจะ฿หๅงินชไวยหลือพืไอลีๅยงชีพขัๅนพืๅนฐาน ALG II หรือ Harz VI
ลๅว หนไวยงานนีๅยังสนับสนุน฿หๅคนตกงานหลไานีๅมีอกาสเดๅพิไมศักยภาพ
ของตนพือไ ทีสไ ามารถจะขไงขันกับผูอๅ นืไ ฿นตลาดรงงานเดๅ ชไน จไายคไารียน
วิชาชีพทีไตนอยากจะรียน หรือจไายคไารียนตไอคอร่สวิชาชีพระยะสัๅน พืไอ
จะปลีไยนอาชีพจากดิมทีไตนคยทำามา ละพืไอ฿หๅตรงกับทีไตลาดรงงาน
ตๅองการ ปในตๅน

ำ น จปกค งบต (Sorgerecht)
หญิงเทยทีไตไงงานกับชายทีไถือสัญชาติยอรมันละมีบุตรดๅวยกัน บุตรทีไกิดมามีสิทธิถือสัญชาติเดๅสอง
สัญชาติ กลไาวคือ สัญชาติเทยละสัญชาติยอรมัน ซึไงบิดามารดามีสิทธิปกครองบุตรรไวมกันดยทางกฎหมาย
(gemeinsames Sorgerecht)
สไวนหญิงเทยทีไเมไเดๅตไงงานกับชายทีไถือสัญชาติยอรมันละมีบุตรดๅวยกัน บุตรทีไกิดมามีสิทธิถือสัญชาติ
เดๅสองสัญชาติชไนกัน กลไาวคือ สัญชาติเทย ละสัญชาติยอรมัน ตไมารดาจะมีสิทธิ่ปกครองบุตรตไพียงผูๅ
ดียว(alleiniges Sorgerecht) วๅนตไมารดาจะซในยินยอม฿หๅบิดาของดใกมีสิทธิปกครองบุตรรไวมดๅวยกับตน ตอน
ทีไเปทำาหนังสือรับรองบุตร (Vaterschaftsanerkennung)
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ทำาเมจึงจำาปในตๅองทำาหนังสือรับรองบุตร? พราะวไาปในอกสารสำาคัญทีไสุด ทีไจะนำาเปประกอบการฟๅอง
รๅองขอคไาลีๅยงดูจากบิดาของดใก หากคุณเมไมีอกสารสำาคัญฉบับนีๅ กใจะปในรืไองยากทีไจะฟๅองอาคไาลีๅยงดูสำาหรับ
บุตร หรือจะ฿ชๅสิทธิ่ตามกฏหมายทีไตนละบุตรมีเดๅ

สิทธิการรียกรๅองขอความชไวยหลือจากรัฐ
หากฝไายสามีหรือบิดาของดใกนัๅนเมไจไายงินคไาลีๅยงดู ทางฝไายมารดากใสามารถเปยืไนขอคไาลีๅยงดูสำาหรับ
บุตรจากหนไวยงานรัฐบาลทีไรียกวไา Unterhaltsvorschusskasse เดๅ ซึไงปในงินจไายทดรองคไาลีๅยงดูตามกฎหมาย
งินทดรอง(คลๅายกับวไาสำารองจไายเปกไอน) สำาหรับคไาลียๅ งดูนีๅ รัฐบาลจะจไาย฿หๅมารดาของดใกเปกไอน ละอาจจะเป
รียกรๅองงินจำานวนทีไสำารองจไายเปคืนจากพไอของดใกภายหลังเดๅ ทัๅงนีๅขึๅนอยูไกับรายเดๅของพไอของดใก

คไา฿ชๅจไาย฿นการดำานินการพืไอสิทธิของตนทางกฏหมาย
คไา฿ชๅจาไ ย฿นการดำานินการพือไ รๅองรียนสิทธิของตนทางกฎหมายนันๅ สามารถจไายองเดๅ หรือดยฝไายสามี฿น
กรอบของคไาลียๅ งดู กใเดๅ หรือหากภรรยาเมไมรี ายเดๅลยกใสามารถยืนไ รือไ งขอความชไวยหลือจากศาล (Amtgericht)
฿หๅชไวยจไายคไาดำานินคดีความรืไองฟๅองขอคไาลีๅยงดู ชไน คไาทนายความ คไาธรรมนียมศาล ปในตๅน
หนังสือรับรองยืนยันวไาศาลจะชไวยหลือคไา฿ชๅจไายฯ จะบไงปใน ๒ ประภท คือ หนังสือรับรองการชไวยหลือ
฿นคไา฿ชๅจาไ ย฿นการขอคำาปรึกษาจากทนาย (Beratungsberechtigungsschein) ผูจๅ ะเปขอคำาปรึกษาจากทนายตๅองนำา
หนังสือรับรองนีเๅ ป฿หๅทนายความ ทนการจไายปในงินคไาขอคำาปรึกษาทางกฎหมาย ละหนังสือรับรองประภทที๒ไ
คือ หนังสือรับรองการชไวยหลือคไา฿ชๅจไาย฿นการดำานินคดีความ (Prozesskostenhilfe) หนังสือรับรองประภทนีๅจะ
฿ชๅกใตไอมืไอถึงขัๅนฟๅองรๅองตไอศาลขอคไาลีๅยงดู หรือฟๅองรๅองพืไอสิทธิ่อืไนโ ทีไตนมีตามกฏหมาย

ขๅอควรรูๅ
ตไมารดาทุกคนกใอยไาลืมวไา ทางฝไายบิดาของดใกขากใมสี ทิ ธิชไนดียว
กับราหมือนกันนะคะ ซึไงหากทางฝไายหญิงมีรายเดๅมาก ตไฝไายชายเมไมี
รายเดๅลย ขากใสามารถ฿ชๅสิทธิของขาเดๅหมือนฝไายหญิงชไนกัน
หากตกลงกันองรือไ งการยียไ มบุตรหรืออืนไ โ ทีไ กียไ วกับบุตรเมไเดๅ กใ฿หๅ
ขๅาหาหนไวยงานทีรไ บั ผิดชอบ ชไน สำานักงานยาวชน (Jugendamt) ตกลง
กีไยวกับการยีไยมบุตร (Besuchsregelung ) หรือ ผนกจไายงินทดรองคไา
ลียๅ งดูบตุ ร (Unterhaltsvorschusskasse) กียไ วกับคไาลียๅ งดูบตุ ร ซึงไ เมไตอง
สียคไา฿ชๅจาไ ย฿ดโ หรือติดตไอขอปรึกษาสำานักงานทนายความทีชไ าำ นาญดๅาน
กฎหมายครอบครัวซึงไ มีคาไ ฿ชๅจาไ ย฿นการขอคำาปรึกษา ตไหากวไาคุณเมไมรี าย
เดๅลีๅยงชีพ หรือมีรายเดๅนๅอย ชไน เดๅรับงินชไวยหลือจากรัฐบาล ปในตๅน คุณกใสามารถขอความชไวยหลือเดๅจาก
ศาลตามทีไกลไาวมาลๅว ตไหากมืดปดดๅานคิดอะเรเมไออกหรือภาษายอรมันกใยังเมไชำานาญ ผูๅขียนขอนะนำา฿หๅ
เปขอคำาปรึกษาจากองค่กรทีไรับ฿หๅคำาปรึกษาฟรีกไหญิงเทย

ขอเชิญชวนผู้อ่านร่วมส่งบทความแนะนำาการทำาอาหารในคอลัมน์ “ครัวไทยในต่างแดน”
ส่งบทความไปที่ aunchun@d-magazine.de หรือกองบรรณาธิการ
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Hausordnung
กฎ เบี บ ำ � บก� อ ู ว ก น

ว �งเพื อนบ �น (เช �)

ฉบับนีๅขอนำากรใดความรูๅลใกโ นๅอยโ กีไยวกับกฎระบียบสำาหรับการอยูไรไวมกันระหวไางพืไอนบๅานมาฝาก ขๅอมูลนีๅอาจจะเมไครอบคลุมทุก
รัฐของยอรมนีนะคะ ตไกใปในกฎระบียบทีไ฿ชๅ฿นสัญญาชไา฿นยอรมนีสไวน฿หญไ อาจจะมีบางขๅอทีไจๅาของตึก จๅาของบๅานตัๅงกฎกณฑ์ตก
ตไางออกเปบๅาง ฉะนัๅนวลาคุณทำาสัญญาชไาฯ อยไาลืมดูกฎระบียบของตึกหรือบๅานหลังนัๅนทีไคุณจะขๅาเปอาศัยอยูไดๅวยนะคะ กฏระบียบ
หลไานีๅตัๅงขึๅนมาพืไอการอยูไรไวมกันอยไางสันติระหวไางพืไอนบๅาน กลไาวคือพืไอนบๅานทีไอยูไภาย฿ตๅชายคาดียวกันตๅองมีความกรง฿จซึไง
กันละกัน กฎระบียบหลไานีๅหลายทไานอาจคยเดๅยิน หรือคยเดๅสัมผัสมาลๅว ชไน.......

กลน น บกวน พือนบ น
Geruchsbelästigung
กฎขๅอนีๅมๅจะเมไคไอยเดๅหในบไอยนัก฿นกฎระบียบทีไนบมา
฿นสัญญาชไาบๅานกใตาม ตไมีกฎหมายขๅอนีๅอยูไคไะ ทำาอาหารยไาง
ทอดผา หรือจะปในบบเหนกใตาม หากเมไสงไ กลินไ หมในตลบอบอวล
กินเปกใเมไนไาจะมีปัญหา รืไองทำาอาหารปในรืไองหนึไงทีไกลุไมคนเทย
หลายคนคยจอละมาลไา฿หๅฟงั วไา พือไ นบๅานคยมาคาะประตูละ
ตไอวไา “คุณทำาอะเรนไะ สไงกลิไนหมในคลุๅงเปถึงบๅานฉัน จนฉันทนกับ
กลิไนหมในนีๅเมไเดๅลๅวนะ” คนลไา ลไาบบหัวสียตไอเปวไา “หนูเมไ
คยจะทำาสียงดัง฿นบๅานลย กใคไคัไวพริก หรือตๅมปลารๅาทีไหนูชอบ
ทไานัๅนนะ” กใอา฿จขามา฿สไ฿จราดๅวยนะคะ

งดง บกวน พือนบ น
Lärmbelästigung

ำ บ ดก
Kinder

หากปิดวิทยุ สตอริอ ซีดี วีดีอ ทีวี ตๅองปิดสียงดังพอ
ประมาณ เมไ฿หๅดังลใดลอดออกเปนอกบๅานชไาของคุณ หากสียง
ดังเปจนถึงพืไอนบๅาน ตไพืไอนบๅานเมไวไากลไาวอะเรกใคงเมไมีปัญหา
อะเร ตไพืไอนบๅานกใมีสิทธิมาคาะบๅานคุณ พืไอขอ฿หๅลดสียงลงเดๅ
หากคุณเมไยอมลดสียงลง พือไ นบๅานของคุณกใมสี ทิ ธิทรจๅงตำารวจ
เดๅวไาคุณสไงสียงรบกวนกไอความรำาคาญกไขา

ดใกโ สามารถลไน฿นบๅานเดๅ หากปในการลไนพืไอสไงสริม
พัฒนาการของขา ตไกใตๅองเมไสไงสียงดังกินเปกวไาทีไทุกคนจะรับ
เดๅ ตไกใมีขๅอหๅามเมไอนุญาต฿หๅดใกโ เปลไนทีไหๅอง฿ตๅดิน (Keller)
หๅองกใบของ, รงรถ (Tiefgarage) หรือสถานทีไทีไจๅาของตึกจัดเวๅ
฿หๅผูๅชไา฿ชๅรไวมกัน (Gemeinschaftseinrichtungen) ชไน หๅองซักผๅา
ตากผๅา ปในตๅน

เวลสงบ
/ พักผไอน (Ruhezeit)
กำาหนดเวๅพืไอ฿หๅทุก
คนทีไอยูไบๅานเดๅรับความสงบละสามารถพักผไอนเดๅตใมทีไ ซึไงวัน
หนึไงกใจะมีหลายชไวงคือ วลาชไวงบไายตๅนโ หลังอาหารกลางวัน
(Mittagsruhe) ตังๅ ตไ 13.00 -15.00 น. ละชไวงกลางคืน (Nachtruhe)
ตัๅงตไ 22.00 - 6.00 น. ลไน/ ฝึกดนตรี ฿นชไวงวลาดังกลไาว
(13.00 -15.00 น. ละ 22.00 - 8.00 น.) หๅามลไนครืไองดนตรีทุก
ชนิดละหากปในวลานอกหนือจากวลานีสๅ ามารถลไนดนตรีเดๅ ตไ
กใเมไกิน 2 ชัไวมง

ดใกโ สามารถลไนบริวณสนามหญๅา (Wiese) ของตึกนัๅนโ
สนามดใกลไน (Spielplatz) ทีถไ กู จัดเวๅสาำ หรับผูๅ ชไาตึกนันๅ หรือสำาหรับ
ตึก฿กลๅคียง หรือสถานทีไทีไถูกจัดเวๅ฿หๅผูๅชไาพบปะ นัไงคุยกัน ซึไงสไวน
฿หญไจะปในบริวณวไางโ ลไงโ อยู฿จกลางตึก (ทีอไ าจสรๅางปในวงกลม
หรือสีไหลีไยมรอบขๅาหากัน) ซึไงรียกวไาฮฟ (Hof ) ดใกโ มีของลไน
เปลไนดๅวย หากลไนสรใจผูปๅ กครองกใตอๅ งคอยดูล฿หๅบตุ รหลานของ
ตนกใบของลไน฿หๅรียบรๅอย ละชไวยดูลรือไ งการรักษาความสะอาด
ของสถานทีไหลไานีๅดๅวย ชไน เมไทิๅงขยะเวๅรีไยราด ปในตๅน

การจัดงานสังสรรค์ (Feier) ควรจๅง฿หๅพืไอนบๅานเดๅรูๅลไวง
สัตว่ลีๅยง จๅาของตึกบางหไงกใอนุญาต ตไบางหไงกใเมไ
หนๅา สไวน฿หญไทีไ คยหในมา฿นตไละตึกจะมีบอร่ด (กระดาน) ขไาวสาร อนุญาต฿หๅลีๅยงสัตว่฿นบๅาน ตไทีไนไโ เมไอนุญาต฿หๅนำาสุนัขเปลไน
ทีไจๅาของตึกขวนเวๅสำาหรับผูๅชไา คุณกใอาขไาวสารของคุณเปปะ ฿นสนามดใกลไน
ติดสดงเวๅทีไบอร่ดวไา คุณจะจัดงานสังสรรค่อะเร มืไอเร วลาเหน
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Trennung
„aus: Elternbrief Nr. 18,
hrsg. vom Arbeitskreis
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Tel.: 030-25 90 06 - 42,
Fax: 030-25 90 06 - 50
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Papa wohnt nicht mehr bei uns.........
Vor drei Wochen ist Maries Vater ausgezogen. Ihre Mutter
ist noch sehr verletzt. Gut, dass er weg ist. Endlich Schluss mit
den ewigen Zankereien, denkt sie. Zu Marie aber sagt sie: “Dein
Vater und ich haben uns dauernd gestritten. Deswegen ist es
besser, wenn wir jetzt nicht mehr zusammenwohnen.” Maries
Mutter versucht gegenüber ihrer Tochter möglichst sachlich
über die Trennung und den abwesenden Vater zu sprechen.
Das fällt ihr nicht immer leicht. Aber sie weiß: Ein Kind bezieht
alles Schlechte, das Papa und Mama einander nachsagen, auf
sich selbst. Jeder kleine Junge und jedes kleine Mädchen fühlt
sich immer beiden Eltern zugehörig und verbunden. Und wenn
die eine Hälfte schlecht gemacht wird, fühlt das Kind sich auch
schlecht. Selbst seine Traurigkeit über den verlorenen Elternteil
wagt es dann nicht zu zeigen.

Einige Tipps zum Besuchstag:
• Treffen Sie klare Abmachungen, und schreiben Sie auf, was Sie
miteinander vereinbaren: Wer holt das Kind ab? Wie lange bleibt
es? Wie kommt es zurück?
• Reden Sie ein paar Worte miteinander, wenn der Vater das Kind
abholt. So spürt Ihr Kind, dass Sie einverstanden sind und es jetzt
gehen darf, ohne dass Mama deswegen traurig oder wütend ist.
• Wenn die beiden dann wieder vor der Tür stehen, empfangen Sie Ihr
Kind mit offenen Armen. Teilen Sie seine Freude über all die schönen
Erlebnisse bei Papa – und verkneifen Sie sich giftige Bemerkungen.
Widerstehen Sie der Versuchung, Ihr Kind auszuhorchen.
• Verabreden Sie sich mit dem Vater Ihres Kindes: Gespräche
über die Entwicklung des Kindes, seine Sorgen und Nöte halten
Verantwortungsgefühle wach. Mutter und Vater bleiben Sie schließlich
auch, wenn Sie als Frau und Mann nicht mehr klar kommen.
• Sagen Sie Ihrem Kind, was Sie vereinbart haben. Es muss wissen,
woran es mit seinen Eltern ist. Und wo es zu Hause ist, darf es auch
einmal wütend werden, ohne fürchten zu müssen, dass es nicht
mehr wiederkommen oder nicht mehr bleiben darf.

Trennung !
Manchmal allerdings muss sie sich auch einmal Luft machen. Wenn Marie bei ihrem Vater
ist, trifft sie sich mit einer Freundin im Café, um sich alles von der Seele zu reden.“Papa kommen!”
Weinend liegt Jan auf dem Küchenfußboden. Dabei hat er den ganzen Nachmittag mit seinem
Papa verbracht: Spielzeugladen, Eis, Zoo und die Currywurst zu guter Letzt. Jetzt ist er fix und fertig.
Genau, der Papa soll kommen, denkt sich auch seine Mutter: zum Wäschewaschen, Knopfannähen,
Staubsaugen und um den verdrehten, übermüdeten kleinen Unglücksraben da auf dem Boden zu
beruhigen und ins Bett zu bringen.
Jans Mutter hasst den Besuchstag; wie man mit einem knapp Zweijährigen umgeht, davon hat der
Vater wohl keine Ahnung. Alle zwei Wochen gibt es volles Programm für einen Nachmittag – sie
empfindet das als Verwöhn-Attacke. Dabei ist es wohl nur die Unsicherheit des Besuchs-vaters und
sein Bedürfnis, all das mit dem Kind nachzuholen, was während der Woche nicht geht.
Würden Jans Eltern den Besuchstag verlängern, könnte vielleicht ein Stück Alltag einkehren:
Zu-Bett-bringen, die lästigen Nasentropfen, Trösten und Geschichten erzählen gehören dann auch
dazu. Wenn Jan eine solche Beziehung zu seinem Vater hat, braucht er sich keinen Traumpapa mehr
herbeizuwünschen. Und auch die Mutter hat öfter mal einen freien Abend.

Alleinerziehende
Wenn Sie Ihr Kind allein erziehen
“Neiein, will nicht!” brüllt Anna außer sich vor Zorn. Wildes Schluchzen, ein kleiner Fuß in
Ringelsocken, der immer wieder aufstampft. Warum bloß? Ihre Mutter wollte ihr doch nur den zweiten
Gummistiefel anziehen. Während sie versucht, ihren Ärger herunterzuschlucken, fliegt ihr der erste
Gummistiefel ans Schienbein. Tränen schießen ihr in die Augen. “Was habe ich nur falsch gemacht?”
Die Trennung von Kurt, der neue Job, zu wenig Zeit für Anna, bin ich zu ungeduldig, zu streng oder
zu nachgiebig?
Kann alles sein, muss aber nicht. Mit ihren Zornausbrüchen zeigen Kinder etwas Gesundes: Sie
beginnen, sich abzugrenzen. Trotz ist der Drang zur Selbstständigkeit und das Getöse, mit dem ein
eigener Wille sich formt. Das allgegenwärtige “Nein!” trifft Mütter oder Väter, die ihre Kinder alleine
großziehen, besonders hart. Diese “Zweierbeziehung” ist oft enger als die Bindungen in Familien zu
dritt; Mutter (oder Vater) und Kind sind stärker auf den harmonischen Einklang angewiesen, der jetzt
auf dem Spiel zu stehen scheint. Gerade jetzt, wo es so schwer und so nötig ist, dem Kind eindeutige
Grenzen zu setzen, fehlt ein entlastender Partner.
Wenn Annas Mutter müde von der Arbeit nach Hause kommt, ist sie sehr nachgiebig, was Anna
natürlich längst gemerkt hat. Aber sie muss schließlich wissen, woran sie mit Mama ist und ob die
Verbote von gestern noch gelten. Die ersehnten gemeinsamen Abendstunden sind daher oft von
Wutanfällen überschattet. Wenn nicht gerade Krach ist, verstehen sich die beiden aber prima.
Zu erfahren, dass andere Eltern die gleichen Probleme mit ihren trotzigen Kindern haben, schützt
gegen das Gefühl, völlig zu versagen – ein Gefühl, das alle Mütter und Väter irgendwann plagt.
Erwachsene brauchen das Gespräch mit anderen Erwachsenen.
Dem Kind tun Kontakte zu anderen auch gut; Kinder lernen viel voneinander, wenn man sie
in Ruhe lässt. In einer Spielgruppe regelt sich manches von selbst, was sonst wieder bei Mutter oder
Vater hätte ausgefochten werden müssen.
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ท่องเท ่ ว ุโ ป
พลงกระบีไ

Steel Pan / Steel Drum....
กลองกระทะ

ลบานอน ตรินิดดละตบกมีชืไอสียง฿นรืไองงานคาร่นิวัลทีไจัด
กไอนฤดูถือศีลพรตของชาวคริสต่ (Lenten) ปในถิไนกำานิดของดนตรี
สตีลพน (steelpan) ละการตๅนลิมบ มืองหลวง (กรุงพอร่ต-ออฟสปน- Port of Spain) สนอตัวปในทีไตัๅงสำานักงานลขาธิการถาวร
ขตการคๅาสรีอมริกา (Free Trade Area of the Americas: FTAAALCA)
ผูๅขียนตัๅงคำาถามวไา….ทำาเมตรินิดดถึงปในถิไนกำานิดกลอง
กระทะ ?...คำาตอบทีไเดๅ กใกีไยวขๅองกับนๅำามันคะ ทีไประทศนัๅนมี
อุตสาหกรรมนๅำามันยอะ นๅำามันมักจะสไงกันมาปในถัง โ ถังปลไา โ
ทีไ฿ชๅลๅว (คิดวไา) คนทีไนัไนคงอามาคาะลไนสนุก โ ลๅวดๅวยอารมณ่
สุนทรีย่ละเอดียบรรจิด ลยจัดจงปลงกายถังนๅำามันปในกลอง
กระทะซะลย...จากถังนๅำามันปลไาโ จึงกลายมาปในกลองกระทะ..
ก็มาก โ กลองกระทะดัๅงดิมทำาจากถังนๅำามันทๅ โ ละพบปในครัๅง
รก฿นปี 1940 ฿นงานคาร่นิวัลทีไตรินิดดนัไนหละคะ

นานมาลๅวคยหในจๅาครืไองดนตรีชนิดนีๅ฿นทีวี กในึกอาอง
วไา..ขาชไางอาหลใกมาดัดปลงทำาปในครือไ งดนตรีเดๅดจี งั เมไเดๅสน฿จ
ความปในมาอะเรมากนัก ลๅวกใเมไเดๅหในมานานลๅว ตไมือไ ซัมมอร่
ทีไผไานมาทีไสวิตซอร่ลนด่กลับเดๅจอจๅาครืไองดนตรีนีไจังโ ถึงสอง
สามครังๅ เดๅหในหนๅาคไาตากันชัดโ เดๅสมั ผัสผิวขใงโ ยในโ อยไางถึง฿จ
ถมจๅากลองกระทะ ยังถูกอกถูก฿จคนตัวลใก ดูเดๅนาน เมไยอมเปเหน
ถูก฿จถึงขนาดขยับขๅง ขยับขาตามจังหวะพลงกระทะเปดๅวย ลย
เปลียบโ คียงโ สอบถามมือบรรลงพลงกระทะวไาขารียกครืไอง
ดนตรีชนิดนีๅวไาอะเรกัน จๅาครืไองดนตรีชนิดนีๅรียกวไา Steel Pan
( ตล พน) ปลตรงโ คงรียก
วไา ก ท ลก ตไขอรียก
บบถนัดปากวไา กลองก ท
พราะหนๅาตาหมือนกระทะเมไ
ผิดพีๅยนตไตีเดๅหมือนกลอง
(ผลอโ อาจ฿ชๅจียวเขไทน
กันเดๅลยนะ) ผิดตไดๅาน฿นนัๅนจะมีปุไมปมนูนโ สูงตไำาตไางกัน฿หๅสียง
ตไางกัน ทีไตีจะคลๅายโ เมๅตีกลองตไสัๅนกวไาละทำาดๅวยหลใกชไนกัน
จังหวะพลงกระทะนันๅ สนุกสนาน รๅา฿จ หรือถๅาจะลไน฿หๅซงึๅ กใฟงั ปลก
หูปลกอารมณ่ดี พอชักริไมติดอกติด฿จบทพลงกระทะกใตๅองเปสาะ
หาทีไมาทีไเปวไา฿ครนะชไางคิด ชไางทำา จึงเดๅพบวไาตๅนกำานิดนัๅนมาจาก
ประทศ฿นทะลคริบบียน
ประทศตรินิดด (Trinidad) ฿ชๅภาษาอังกฤษปในหลัก ละ
ประกอบอุตสาหกรรมปในสไวน฿หญไ ละพืๅนฐานศรษฐกิจกใอยูไ฿น
ดๅานปิตรลียมละปิตรคมี ประทศนีๅมีผูๅทีไสืบชืๅอสายมาจากชาว
อินดียละชาวอฟริกาจำานวนรวมกันถึงกือบรๅอยละ 80 ของจำานวน
ประชากร สไวนทีไหลือปในชืๅอชาติผสม ชาวยุรป จีน ละชาวซีรียD:
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กลองกะทะนัๅนเดๅชืไอวไาปในครืไองดนตรีทีไลไนสนุกละผไอน
คลาย จึงจัดอยูไ฿นสๅนทางของครืไองดนตรีพืไอการบำาบัด
฿นสวิตซอร่ลนด่ตามประวัติครไาวโ ขาวไากลองกระทะริไม
คืบคลานจากฟากฝังไ อังกฤษขๅามพรมดนขๅามา฿นสวิตซอร่ลนด่มือไ
ปี1977 ริไมปในทีไรูๅจักละนิยมลไนพรไหลายกันมารืไอยโ ปัจจุบัน฿น
สวิตซอร่ลนด่มีวงกลองกระทะมากกวไา 100 วง ออกจะฮิตอาการ
นะคะ สำาหรับประทศลใกโ อยไางสวิตซอร่ลนด่
สไวน฿นยอรมนีเมไฮอตฮิตทไา฿นสวิตซอร่ลนด่ ตไ฿นปี 1999
ผูๅ ชียไ วชาญรือไ งดนตรี Werner M. Weidensdorfer เดๅจดั ครือไ งดนตรี
ชนิดนี฿ๅ หๅปในหนึงไ ฿นครือไ งดนตรีสาำ หรับสอนผูๅ ริมไ รียนดนตรี ริมไ ตังๅ ตไ
วัยอนุบาล ละมีลไนเปถึงวงคอนสิร่ต ละวงออคสตรๅา
อๅอ..กลองกระทะทีไหในโ ฿น
ปัจจุบันนีไขาเมไเดๅทำามาจาก
ถังนๅำามันลๅวคะ ขาทำามา
จากหลใก สไวนทีไตๅนกำานิด
ประทศตรินิดดยังทำากลอง
กระทะจากถังนๅำามันหรือเมไ..
ผูๅขียน ยังเมไเดๅเปพิสูจน่คะ
หมายหตุ ขอบคุณขๅอมูลบางสไวนจากวิกีพีดีย

ท่องเท ่ วไท
Martin

Meine Lieblingsorte in Thailand

M

eine Lieblingsorte in Thailand liegen im Nordosten.
Die Region wird als Isan bezeichnet und ist die
am wenigsten touristische in Thailand. Der Isan hat
einige kulturelle Besonderheiten, die ihn vom Rest des
Landes unterscheiden. Da ist zum einen das Laotische,
welches die meisten Bewohner des Isan als Muttersprache
sprechen. Die Region ist stark landwirtschaftlich geprägt
und die Küche unterscheidet sich von der des restlichen
Thailands. Im Isan isst man noch ein wenig schärfer
als anderswo. Also Vorsicht!
Für mich sind es dieses Besonderheiten, die den
Reiz ausmachen. Und natürlich hat meine Frau, die aus
Sisaket stammt, mich dazu verleitet, den Isan ausgiebig
zu bereisen. Zu den spannendsten Zielen im Isan zählt
für mich z.B. Prasat Hin Pimai. Das ist eine 1000 Jahre
alte Tempelanlage, die von den Khmer erbaut wurde.
Die Anlage ist natürlich viel kleiner als Angkor, aber
trotzdem sehr beeindruckend und dabei sogar älter.
Eventuell hat Pimai sogar als Vorbild für die Architektur
von Angkor gedient.
Ein weiteres meiner bevorzugten Ziele ist der
Mekong. Am Mekong gibt es viele interessante Stellen
und man kann dort hervorragend Fisch essen. Wir haben
schon einige Reisen nach Khong Chiam unternommen.
Dort mündet der Fluss Mun in den Mekong. Es ist der
östlichste Punkt Thailands und Touristen sollten vor
Sonnenaufgang aufstehen, um als erste die Sonne über
Thailand zu begrüßen. Leider schafften wir das nicht
jedesmal. Ebenfalls am Mekong liegt Nakhon Phanom.
Dort waren wir plötzlich auf den Spuren eines Mannes,
den wir nicht mit Thailand in Verbindung brachten. Wir
fanden das Wohnhaus von Ho Chi Minh, der dort Ende
der 20er Jahre für eineinhalb Jahre im Exil weilte. Im
Haus gab es etliche Fotos und Erinnerungsstücke und
es befindet sich immer noch im Besitz der Familie,
die Ho Chi Minh bei sich aufnahm. Die können viele

spannende Geschichten über Onkel Ho erzählen.
Mein Lieblingsort ist natürlich Sisaket selbst.
Etwas anderes zu behaupten würde mir meine Frau auch
übel nehmen. Im Süden der Provinz liegt Khao Phra
Viharn, eine alte Khmer- Tempelanlage. Diese wurde
von der UNESCO im Jahr 2008 zum Weltkulturerbe
erklärt. Die Tempelanlage liegt auf einem Berg in den
Dongrek-Bergen und
ist in Terassen angelegt.
Sie wurde vermutlich
vor über 1100 Jahren
erbaut. Obwohl die
Anlage weniger gut
erhalten ist als die
meisten in Angkor in
Kambodscha, bekommt
man einen sehr guten Eindruck von ihrer einstigen Größe
und Pracht. Wir konnten die Anlage bereits zweimal
besuchen. Das ist leider nicht selbstverständlich, da
die Anlage genau an der Grenze zwischen Thailand
und Kambodscha liegt. Beide Staaten beanspruchen
Khao Phra Viharn und trotz einer Entscheidung des
internationalen Gerichtshofs, welcher 1962 zugunsten von
Kambodscha entschied, gibt es immer wieder kleinere
bewaffnete Grenzkonflikte. So ist die Tempelanlage,
welche nur von thailändischer Seite aus betreten werden
kann, leider häufig für Besucher gesperrt.
Das sind nur einige Beispiele für die vielen
spannenden Orte im Isan. Am meisten lohnt sich eine
Rundreise mit dem Mietwagen. Man sollte keine Scheu
davor haben, dass der Isan nicht so touristisch erschlossen
ist. Die Leute sind - wie überall in Thailand - überaus
freundlich und helfen einem gerne weiter und außerdem
sind die Sehenswürdigkeiten nicht so überlaufen wie
anderswo. Der Isan ist ein toller Ort, das wahre Thailand
kennenzulernen.
D:
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ธ ะด ๆ

บุญที่ถูกลืม
“เป็นคนใจบญ หรอเป็นคนทำบญ”

“คุณนายกว” ป็นจาของรงรียนทีไชอบทำบุญมาก ป็น
จาภาพทอดผาปาทอดกฐินอยูนืองโ ฿ครมาบอกบุญสรางบสถ์
วิหารทีไเหนเมคยปฏิสธ ธอปลืๅมปีติมากทีไถวายงินนับสนสราง
หอระฆังถวายวัดขางรงรียน ตมืไอเดทราบวานักรียนคนหนึไงเม
มีงินจายคาลารียน คางชำระมาสองทอมลว ธอตัดสิน฿จเลนัก
รียนคนนัๅนออกจากรงรียนทันที
“สาย฿จ” พาปาวัย 70 ละพืไอนซึไงมีขาพิการเปถวาย
ภัตตาหารชาทีไวัดหงหนึไง ซึไงมีจาอาวาสป็นทีไศรัทธานับถือของ
ประชาชนทัไวประทศ ชาวันนัๅนมีคนมาทำบุญคับคัไงจนลานวัดนน
ขนัดเปดวยรถ มืไอเดวลาพระฉัน ญาติยมกใพากันกลับ สาย฿จพา
หญิงชราละพืไอนผูพิการดินกระยองกระยงฝาดดกลาเปยังถนน
฿หญ พืไอขึๅนรถประจำทางกลับบาน ระหวางนัๅนมีรถกงหลายสิบคัน
ลนผานเปตตลอดสนทางกือบ 3 กิลมตร เมมีผู฿จบุญคน฿ดรับ
ผูฒาละคนพิการขึๅนรถพืไอเปสงถนน฿หญลย
หตุการณทำนองนีๅมิ฿ชป็นรืไองปลกประหลาด฿นสังคม
เทย “ชอบทำบุญตเรนๅำ฿จ” ป็นพฤติกรรมทีไพบหในเดทัไวเป฿น
หมูชาวพุทธ ทำ฿หกิดคำถามขึๅนมาวาคนเทยนับถือพุทธศาสนากัน
อยางเรจึงมีพฤติกรรมบบนีๅกันมาก หตุ฿ดการนับถือพุทธศาสนาจึง
เมชวย฿หคนเทยมีนๅำ฿จตอพืไอนมนุษยดยฉพาะ ผูทีไทุกขยาก การ
ทำบุญเมชวย฿หคนเทยมีมตตากรุณาตอผูอืไนลยหรือ
หากสังกตจะพบวาการทำบุญของคนเทยมักจะกระทำตอ
สิไงทีไอยูสูงกวาตน ชน พระภิกษุสงฆ วัดวาอาราม พระพุทธจา
ป็นตน ตกับสิไงทีไถือวาอยูตไำกวาตน ชน คนยากจน หรือสัตวนอย
฿หญ รากลับละลยกันมาก (ยกวนคนหรือสัตวทีไถือวาป็น “พวกกู”
หรือ “ของกู”) มตวลาเปทำบุญทีไวัด รากใมักละลยสามณรละ
มชี ตกุลีกุจอตใมทีไกับพระสงฆ
อะเรทำ฿หราชอบทำบุญกับสิไงทีไอยูสูงกวาตน฿ชหรือเมวา
D:
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ป็นพราะราชืไอวาสิไงสูงสงหลานัๅนสามารถบันดาลความสุขหรือ
฿หสิไงดีโ ทีไพึงปรารถนากราเด ชน ถาทำอาหารถวายพระ
บริจาคงินสรางวัดหรือพระพุทธรูป กใจะเดรับความมัไงมีศรีสุขมีอายุ
วรรณะ สุข พละ ป็นตน หรือชวย฿หเดเปกิด฿นสวรรค มีความสุข
สบาย฿นชาติหนา ฿นทางตรงขามสิไงทีไอยูตไำกวารานัๅน เมมีอำนาจทีไ
จะบันดาลอะเร฿หราเด หรือเมชวย฿หราสุขสบายขึๅน ราจึงเมสน
฿จทีไจะชวยหลือผืไอผ฿หกสิไงหลานัๅน
นัไนสดงวาทีไราทำบุญกันมากมายกใพราะหวังประยชน
สวนตัวป็นสำคัญ ดังนัๅน ยิไงทำบุญดวยทาทีบบนีๅ กใยิไงหในกตัว
มากขึๅน ผลคือจิต฿จยิไงคับคบ ความมตตากรุณาตอผูทุกขยากมี
ตจะนอยลง เมตองสงสัยลยวาการทำบุญบบนีๅกลับจะทำ฿หเด
บุญนอยลง นนอนวาประยชนยอมกิดกผูรับอยูลว ชน หาก
ถวายอาหาร
อาหารนัๅนยอมทำ฿หพระสงฆมีกำลัง฿นการศึกษา
ปฏิบัติธรรมเดมากขึๅน ตอานิสงสทีไจะกิดกผูถวายนัๅนยอมเมตใม
มใดตใมหนวย พราะจือดวยความหในกตัว ยิไงถาทำบุญ 100
บาท พราะหวังจะเดงินลาน บุญทีไกิดขึๅนยอมนอยลงเปอีกพราะ
฿ชหรือเมวานีไป็นการ “คากำเรกินควร”
บุญทีไทำ฿นรูปของการถวายทานนัๅน เมวาจะป็นอาหาร
หรืองินกใตาม จุดหมายสูงสุดอยู ทีไการลดความยึดติดถือมัไน฿นตัวกู
ของกู ยิไงลดเดมากทาเรกใยิไงขา฿กลนิพพานอันป็นประยชนสูงสุด
ทีไรียกวา “ปรมัตถะ” ซึไงสูงกวาสวรรค฿นชาติหนา (สัมปรายิกัตถะ)
หรือความมัไงมีศรีสุข฿นชาตินีๅ (ทิฏฐธัมมิกัตถะ) ตหากทำบุญพราะ
หวังตประยชนสวนตน อยากเดขาตัวมากโ ทนทีไจะสละออกเป
กใยิไงหางเกลจากนิพพาน หรือกลายป็นอุปสรรคขวางกัๅนนิพพาน
ดวยซๅำ อันทีไจริงอยาวาตนิพพานลย มตความสุข฿นปัจจุบัน
ชาติ กใอาจกิดขึๅนเดยากพราะจิตทีไคิดตจะอานัๅนป็นบอกิดหง
ความทุกข

ในทานมหัปผลสูตร อังคุตตรนิกาย พระพุทธองคไดตรัส
กับพระสารีบุตรวาทานที่ไมมีอานิสงสมากไดแก “ทานที่ใหอยางมีใจ
เยื่อใย ใหทานอยางมีจิตผูกพัน ใหทานอยางมุงหวังสั่งสมบุญ” รวม
ถึงทานที่ใหเพราะตองการเสวยผลในชาติหนา เปนตน พิจารณาเชน
นี้ก็จะพบวาทานที่ชาวพุทธไทยสวนใหญทำกันนั้นหาใชทานที่พระ
องคสรรเสริญไม นอกจากทำดวยความมุงหวังประโยชนในชาติหนา
แลวยังมักมีเยื่อใยในทานที่ถวาย กลาวคือทั้งๆ ที่ถวายใหพระสงฆ
ไปแลว ก็ยังไมยอมสละสิ่งนั้นออกไปจากใจ แตใจยังมีเยื่อใยในของ
ชิ้นนั้นอยู เชน เมื่อถวายอาหารแกพระสงฆแลว ก็ยังเฝาดูวาหลวง
พอจะตักอาหาร “ของฉัน” หรือไม หากทานไมฉัน ก็รูสึกไมสบายใจ
คิดไปตางๆ นานา นี้แสดงวายังมีเยื่อใยยึดติดผูกพันอาหารนั้นวา
เปนของฉันอยู ไมไดถวายใหเปนของทานอยางสิ้นเชิง
เยื่อใยในทานอีกลักษณะหนึ่งที่เห็นไดทั่วไปก็คือการมุง
หวังใหผูคนรับรูวาทานนั้นๆ ฉันเปนผูถวาย ดังนั้นตามวัดวาอาราม
ตางๆ ทั่วประเทศ ของใชตางๆ ไมวา ถวย ชาม แกวน้ำ หมอ โตะ
เกาอี้
ตลอดจนขอบประตูหนาตางในโบสถวิหารและศาลาการ
เปรียญ จึงมีชื่อผูบริจาคอยูเต็มไปหมด กระทั่งพระพุทธรูปก็ไมละ
เวนราวกับจะยังแสดงความเปนเจาของอยู หาไมก็หวังใหผูคนชื่น
ชมสรรเสริญตน การทำบุญอยางนี้ จึงไมไดละความยึดติดถือมั่นใน
ตัวตนเลย หากเปนการประกาศตัวตนอีกแบบหนึ่งนั่นเอง
การทำบุญแบบนี้แมจะมีขอดีตรงที่ชวยอุปถัมภวัดวาอา
รามและพระสงฆใหดำรงอยูได แตในอีกดานหนึ่งก็ไมสงเสริมใหผู
คนมีความเอื้อเฟอเผื่อแผกัน โดยเฉพาะการชวยเหลือผูทุกขยาก
หรือไรอำนาจวาสนา
ดังนั้นจึงไมนาแปลกใจที่เมืองไทยมีวัดวา
อารามใหญโตและสวยงามมากมาย แตเวลาเดียวกันก็มีคนยากจน
และเด็กถูกทอดทิ้งเปนจำนวนมาก ไมนับสัตวอีกนับไมถวนที่ถูกละ
เลย หรือถูกปลิดชีวิตแมกระทั่งในเขตวัด
อันที่จริงถามองใหกวางกวาการทำบุญ ก็จะพบปรากฏ
การณในทำนองเดียวกัน นั่นคือคนไทยนิยมทำดีกับคนที่ถือวาอยู
สูงกวาตน แตไมสนใจที่จะทำดีกับคนที่ถือวาต่ำกวาตน เชน ทำดี
กับเจานาย คนรวย ขาราชการระดับสูง นักการเมือง ทั้งนี้ก็เพราะ
เหตุผลเดียวกันคือคนเหลานั้นใหประโยชนแกเราได ✄หรือแมเขาจะ
ใหคุณไดไมมาก แตก็สามารถใหโทษได☎ ประโยชนในที่นี้ไมจำตอง
เปนประโยชนทางวัตถุ อาจเปนประโยชนทางจิตใจก็ได เชน คำ
สรรเสริญหรือการใหความยอมรับ ประการหลังคือเหตุผลสำคัญที่ทำ
ใหคนไทยขวนขวายชวยเหลือฝรั่งที่ตกทุกขไดยากอยางเต็มที่ แต

กลับเมินเฉยหากคนที่เดือดรอนนั้นเปนพมา มอญลาว เขมรหรือ
กะเหรี่ยง ใชหรือไมวาคำชื่นชมของพมาหรือกะเหรี่ยงมีความหมาย
กับเรานอยกวาคำสรรเสริญของฝรั่ง
บุคคลจะไดชื่อวาเปนคนใจบุญ ไมใชเพราะนิยมทำบุญกับ
สิ่งที่อยูสูงกวาตนเทานั้น หากยังยินดีที่จะทำบุญกับสิ่งที่เสมอกับตน
หรืออยูต่ำกวาตนอีกดวย แมเขาจะไมสามารถใหคุณใหโทษแกตน
ได ก็ชวยเหลือดวยความเต็มใจ ทั้งนี้เพราะมิไดหวังผลประโยชน
ใดๆ นอก จากความปรารถนาใหเขาพนทุกข นี้คือกรุณาที่แทใน
พุทธศาสนา การทำดีโดยหวังผลประโยชน หรือยังมีการแบงแยก
และเลือกปฏิบัติอยู ยอมไมอาจเรียกวาทำดวยเมตตากรุณาอยาง
แทจริง
จะวาไปแลว ไมเพียงความใจบุญหรือความเปนพุทธเทา
นั้น แมกระทั่งความเปนมนุษยก็วัดกันที่วาเราปฏิบัติอยางไรกับคน
ที่อยูต่ำกวาเราหรือมีอำนาจนอยกวาเรา หาไดวัดที่การกระทำตอ
คนที่อยูสูงกวาเราไม ถาเรายังละเลยเด็กเล็ก ผูหญิง คนชรา คน
ยากจน คนพิการ คนปวย รวมทั้งสัตวเล็กสัตวนอย แมจะเขาวัด
เปนประจำ บริจาคเงินใหวัด อุปถัมภพระสงฆมากมาย ก็ยังเรียกไม
ไดวาเปนคนใจบุญ เปนชาวพุทธ หรือเปนมนุษย ที่แทไมผิดหากจะ
กลาววานี้เปนเครื่องวัดความเปนศาสนิกที่แทในทุกศาสนาดวย แม
จะปฏิบัติตามประเพณีพิธีกรรมทางศาสนาอยางเครงครัด แตเมิน
เฉยความทุกขยากของเพื่อนมนุษย หรือยิ่งกวานั้นคือกดขี่บีฑาผู
คนในนามของพระเจา ยอมเรียกไมไดวาเปนศาสนิกที่แท จะกลาว
ไปใยถึงความเปนมนุษยที่สมบูรณ
ในแงของชาวพุทธ การชวยเหลือผูที่ทุกขยากเดือดรอน
ทั้งๆ ที่เขาไมสามารถใหคุณใหโทษแกเราได เปนเครื่องฝกใจใหมี
เมตตากรุณา และลดละความเห็นแกตัวไดเปนอยางดี ยิ่งทำมากเทา
ไร จิตใจก็ยิ่งเปดกวาง อัตตาก็ยิ่งเล็กลง ทำใหมีที่วางเปดรับความ
สุขไดมากขึ้น ยิ่งใหความสุขแกเขามากเทาไร เราเองก็ยิ่งมีความสุข
มากเทานั้น สมดังพุทธพจนวา “ผูใหความสุขยอมไดรับความสุข”
เปนความสุขที่ไมหวังจะไดรับ แตยิ่งไมอยาก ก็ยิ่งได ในทางตรงขาม
ยิ่งอยาก ก็ยิ่งไมได
เมื่อใจเปดกวางดวยเมตตากรุณา เราจะพบวาไมมีใครที่อยู
สูงกวาเราหรือต่ำกวาเรา ถึงจะเปนพมา มอญ ลาว เขมร กะเหรี่ยง
ลัวะ ขมุ เขาก็มีสถานะเสมอเรา คือเปนเพื่อนมนุษยและเปนเพื่อน
รวมเกิด แก เจ็บ ตาย กับเรา แมแตสัตวก็เปนเพื่อนเราเชนกัน จิต
ใจเชนนี้คือจิตใจของชาวพุทธ และเปนที่สถิตของพุทธศาสนาอยาง
แทจริง

ขอเชิญชวนผู้อ่านร่วมส่งเรื่องสั้น เขียนจากประสบการณ์ ข้อแนะนำา คำาเตือน ฯลฯ
ส่งบทความไปที่ pataya@d-magazine.de หรือกองบรรณาธิการ
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Tel. 0160 9865 2821
Tel. 0177 4954 640
Tel. 0173 2419 550
Tel. 0157 7472 6533

ดร.พัทยา รือนกๅว
อัญชัญ ฮียร่ลิง
สวพร บัวดง
สภาพร ควร่ซ

E-Mail: pataya@d-magazine.de
E-Mail: aunchun@d-magazine.de
E-Mail: swaporn@d-magazine.de
E-Mail: sopaporn@d-magazine.de
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ภาพยนต่เทยทีไออกฉายครัๅงรก
มืไอวันทีไ 21 พฤษภาคม 2553 ฿นทศกาล
ภาพยนต่มืองคานส่ ละ ปในภาพยนต่
จากอซียตะวันออกฉียง฿ตๅรืไองรกทีไ
เดๅรับรางวัลภาพยนต่ยอดยีไยม จ หรือ
อ ช ตพง ์
ฐกล ผูๅกำากับ ชืไอมยง
ความคิดกีไยวกับ ก ค ชอ อง ก
ต
ลกช ต ผูกความประทับ฿จ฿นวัยดใก
ออกมาปในภาพยนต่นวหนือจริง ซึงทำา฿หๅ
คณะกรรมการผูๅตัดสินลงความหในวไาปใน
ภาพยนตร่ททีไ าำ ฿หๅพวกขาขๅา฿จประดในรือไ ง
ความตายจากมุมมอง฿หมไบบ “ต นออก”

฿นรัชสมัยของพระองค่ สยามประทศ
เดๅกิดการปลียไ นปลงทีสไ รๅางความวัฒนา฿หๅ
กับชาติปในจำานวนมาก เมไวาไ จะปใน การเฟฟๅา
การเปรษณีย่ ทรลข ทรศัพท่ ฯลฯ ดๅวย
พระราชกรณียกิจทีไยังความผาสุก฿หๅกิดกไ
ประชาชน ทวยราษฎร่ทงัๅ ปวงจึงนๅอม฿จสดง
ความจงรักภักดี ดๅวยการถวายพระนามวไา
“พ
หรือะป ะ หา าช” พ ะพุทธเจ้าหลวง
ละ
กำาหนด฿หๅทกุ วันทีไ 23 ตุลาคม ปใน นป
ช

ฤดูรอๅ นนีๅ ฿ครโกใชอบเปดินลไน฿นทีทไ ไี
มีรมไ เมๅ กใฤดูรอๅ น฿นยอรมนีนนัๅ นไาดินทียไ วจะ
ตายเป ตไวลาคุณเปดินลไน฿นปไา หรือดิน
ฝไาพงหญๅากอ฿หญไ ตๅองระวังนิดนะคะ อยไาเป
นำาขกเมไรับชิญกลับมาดๅวย ขกทีไวไาชอบ
กาะติดมานืๅอตัว คือกัดติด มาทำาความรูๅจัก
กับ บ
พาหะนำาชืๅอรคอันตราย
การปๅองกัน ละหลักปฏิบัติมืไอถูกกัด ถม
วิธกี ารจัดการอาจๅาขกตัวนีอๅ อกจากตัวรา
กันนะคะ

ภาษีบอร่ตไางโ

กฎ 7 ขๅอของภรรยาหัว฿หมไ
รืไองราวคลใด (เมไ) ลับ ของสาววัย
50 ทีไประสบความสำารใจ฿นการครองรือน
กับหนุไมยุรป ถไายทอดกไพืไอนรุไนนๅอง
ริไมตัๅงตไ พึไงตัวอง฿หๅเดๅ จงมีชีวิตสไวนตัว
ละ ละ ละ ............. ฿ครอยากรูตๅ อๅ งติดตาม
กัน฿น ดีมาก ลไมสามนะคะ

ผูทๅ ทีไ าำ งานมีรายเดๅ฿นประทศยอรมนี
มีหนๅาทีไตๅองสียภาษีรายเดๅ฿หๅกไรัฐ เมไวไาจะ
ปในคนสัญชาติเหนกใตาม ภาษีทีไตๅองสียจะ
ปในจำานวนทไาเรขึๅนอยูไกับปัจจัยอะเรบๅาง
ติดตามเดๅ฿นฉบับหนๅานะคะ

