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สวสดีปีใหม่ จ ก ดีม ก

ให้ทุกข์จาก จางไปคล้ายความฝัน
ให้ชื่นสุขมาแทนที่ทุกวี่วัน
สิ่งสร้างสรรค์ได้สมหวังดังตั้งใจ
มีน้ำาใจแบ่งปันกันถ้วนหน้า
มีพลังมีศรัทธาไม่หวั่นไหว
สุขภาพดีพร้อมทั้งกายใจ
คือของขวัญมอบให้ด้วยใจจริง
Will das Glück nach seinem Sinn dir was Gutes schenken,
sage Dank und nimm es hin ohne viel Bedenken.
Jede Gabe sei begrüsst, doch vor allen Dingen:
Das, worum du dich bemühst, möge dir gelingen.
(Wilhelm Busch 1832-1908)
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บอกกล่าว

สวัสดีคไะทไ�นผูๅอไ�นนิตยส�รดี
ปีนีๅประทศเทยเดๅรับกียรติ่มากหนไอยสำาหรับอกาสทีไเดๅปรากฎรืไองราว฿นหนๅาจอทรทัศน่ของยอรมนี รียกวไาชไวงสองสาม
อาทิตย่ทีไผไานมากือบจะทุกวัน ละหลายสถานีดยฉพาะสถานีของรัฐ ตไกใปในขไาวคราวทีไทำา฿หๅหลายตไอหลายคนหดหูไ คไะกใขไาว
นๅำาทไวม ขณะทีไขียนตๅนฉบับนีๅ มๅนๅำาจะลดลงลๅว฿นบางพืๅนทีไ ตไกใยังอไอทไวมอยูไ฿นหลายพืๅนทีไชไนกัน คณะผูๅจัดทำา ดีมาก กใเดๅตไ
หวังวไาสถานการณ่จะคลีไคลาWยดยรใว
ราตัๅงหัวรืไองของลไมทีไ 8 นีๅวไา งานเทย พราะ฿นชไวงดือนสิงหาคมทีไผไานมากใมีงานทีไรียกันเดๅวไา ทศกาลเทยทีไปในทีไรๅูจัก
ดีอยูไถึงสองงาน จะเมไรายงาน หรือขียนถึงกใกระเร รืไองหลักของ ดีมาก จึงปในการลไารืไองทศกาลงานเทยทีไจัดกันอยูไ฿นประทศ
ยอรมนี วไามีอะเรกันบๅาง พรๅอมสนอประสบการณ่การจัด”งานเทย” ผืไอวไา฿ครสน฿จจะจัดบๅาง ซึไงกใเมไเดๅยากยในอะเร พียงตไตๅอง
มีความตัๅง฿จ ละตๅองลงรง ถมทๅายดๅวยความคิดหในของผูๅทีไคยสัมผัสงานเทย อาจจะตรงกับความหในของคุณโผูๅอไานทีไคยเป
สัมผัสงานเทยมาบๅางลๅวกใเดๅนะคะ
กฎหมาย฿น ดีมาก ฉบับนีๅนำาสนอ รืไองราวกีไยวกับการเดๅสัญชาติยอรมันละการถือสองสัญชาติ ซึไงกใฮๆอทฮิตพอสมควร
พราะมีความขๅา฿จเขวๅขวๅกันอยูไบๅาง ดยฉพาะ฿นประดในกีไยวกับสัญชาติของลูกครึไงเทย-ยอรมัน กใตๅองปิดเปอไานกันดูนะคะวไา
ปในอยไางเร ถมทๅายดๅวย กฎหมายทีไมีการปลีไยนปลง฿หมไมืไอกลางปีนีๅ คือ ตัๅงตไวันทีไ 1 ก.ค. 2011 นัไนคืองืไอนเข฿นการทีไจะเดๅ
สิทธิพำานักทีไเมไขึๅนกับงืไอนเขการสมรส ของคูไสมรสตไางชาติของชาวยอรมัน ชไน ภรรยาเทยของชายยอรมัน กใปในอีกรืไองทีไตๅองหัน
มาสน฿จนะคะ นอกจากหัวขๅอหลักละกฎหมาย ดีมาก กใเมไลมื คอลัมน่ประจำาคไะ คราวนีมๅ ี รือไ งการสริมความงาม฿หๅจมูกดๅวยทคนิค
฿หมไ ทีไเมไตๅองผไาตัด ทำาอยไางเรตๅองตามเปอไาน ตามดๅวยการกลๅาผมอยไางงไายโ งไายจริงเหมตๅองลองเปทำาดูคไะ คอลัมน่บันทิง ดี
มาก นะนำานักดนตรีนักประพันธ่พลงหนุไมหลไอฝีมือฉกาจ ฿ครทายถูกวไาคือ฿ครรางวัลกใคือความดี฿จนะคะ บอก฿บๅนิดวไา คุณธอ
เวๅผมยาวลๅวรวบปในหางมๅา คนกาะมาคราวนีๅเมไเดๅนะนำาหนังสือ ตไวไาสนอบทสัมภาษณ่นักขียนสาวจๅาของรางวัลชมนาด
ทีไมาปิดตัวหนังสือ฿นงานสดงหนังสือทีไมืองฟรังฟวร่ทปลายฤดูรๅอนทีไผไานมา นอกจากคอลัมน่ประจำาทัๅงหลายลๅว ฉบับนีๅ ดีมาก
฿หๅนืๅอทีไหนๅากลางกับภาพหตุการณ่นๅำาทไวม฿นประทศเทย ทีไมีภาพซึไงงดงาม ฿นงไศิลปการถไายภาพ ตไศรๅาลึกโ฿นความปในจริง
ทีไสืไอออกมา สถานการณ่นๅำาทไวมทำา฿หๅหในอะเรหลายโอยไาง ละอยไางหนึไงกใคือ จิตอาสา ทีไมีมากมาย฿นสังคมเทย ละพืไอ฿หๅกิด
ความขๅา฿จทีไชัดจนรืไองนีๅ ดีมาก กใมีบทความ ละประสบการณ่ของจิตอาสาเทย฿นยอรมนีมานำาสนอ
สถานการณ่นๅำาทไวมคงจะคลีไคลาย฿นเมไชๅา ละ฿หๅบทรียนทีไประทศเทยคงจะตๅองทบทวน มืไอสถานการณ่นๅำาทไวมผไานเป กใ
กือบจะถึงวลาของการปลีไยนผไานของปี 2554 ทีไกใจะผไานเปขๅาสูไปี฿หมไ฿นอีกเมไนาน ชไวงวลาการปลีไยนผไานกใคือชไวงวลาทีไราจะ
เดๅทบทวน รืไองราวทีไกิดขึๅน฿นรอบปี พืไอสรุปปในบทรียนสำาหรับปีตไอเป
฿นนามกองบรรณาธิการนิตยสารดี ขอสไงความปรารถนาดี มายังผูๅอไานทุกทไาน ขอ฿หๅทุกทไานละครอบครัวกๅาวสูไปี฿หมไอยไาง
ตใมปีไยมดๅวยกำาลัง฿จ ละสุขภาพทีไขใงรง พบกัน฿หมไ฿นปี฿หมไ 2555 คไะ
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คุยกับ บ.ก.

สวัสดีคไะบรรณ�ธิก�รนิตยส�ร D
อยากถามทีมงาน D ขอ฿หๅชไวยตอบรืไองกฎหมายกีไยวกับรืไอง พไอ มไ ยกทาง ตไลูกนัๅน ศาลตัดสิน฿หๅเปอยูไกับพไอ ตอนนัๅนดใกผูๅชาย
อายุ 5 ขวบ ดือนสิงหาคมนีๅกใจะ 9 ขวบลๅวคไะ จะทำาอยไางเรดีถึงจะเดๅลูกกลับมาคะ พราะวลารับลูกมาดือนละครัๅง ตอนกลับจะรๅองเหๅละ
เมไอยากกลับสงสารลูกละคนทีไปในมไกใจใบปวดทุกครัๅง ตไกใชไวยอะเรลูกเมไเดๅ (หนูปในสมาชิก นิตยสาร D คไะ) เดๅตไถามคนอืไนบๅาง ตไกใยัง
เมไรูๅรืไอง 100% จึงอยากขอคำานะนำาจากทีมงานกฎหมายดีมากชไวยนะนำาดๅวยคไะ
สุดทๅายหนูขอ฿หๅทุกคนมีความสุขนะคะ
อุมาพร
สวัสดีคไะคุณอุมาพร
กีไยวกับลูก ฿นกรณีนีๅคิดวไาทัๅงพไอละมไคงจะ฿ชๅอำานาจปกครองบุตรรไวมกัน (gemeinsame Sorgerecht) ตไพไอปในคนทีไดูลลูกคือ
เดๅ Wohnbestimmungsrecht หากตๅองการ฿หๅลูกมาอยูไดๅวยสิไงทีไอาจจะทำาเดๅคือ ลองปรึกษากับทางสำานักงานดูลยาวชน Jugendamt ดูวไา
มีความปในเปเดๅคไเหนทีไจะ฿หๅทาง Jugendamt มาปในตัวกลางเกลไกลีไยรืไองนีๅ ดยจๅง฿หๅทางสำานักงานฯทราบวไาดใกตๅองการมาอยูไกับมไ
อีกทางหนึไงกใคือติดตไอทนาย฿หๅดินรืไองขอ฿หๅศาลสัไง ซึไงกรณีนีๅดใกอายุ 9 ขวบลๅวศาลคงจะคุยกับดใกพืไอถามความคิดหใน หากดใกยืนยันวไา
ตๅองการเปอยูกไ บั มไ กใอาจมีอกาสทีศไ าลจะสัไงบบนันๅ ตไทกุ อยไางกใมี งือไ นเขขๅอปลีกยไอย ทางทีดไ คี อื หารือกับสำานักงานดูลยาวชนกไอน หาก
เมไเดๅรือไ ง กใตดิ ตไอหารือทนายความทีไ ชียไ วชาญกฎหมายครอบครัว Familienrecht พือไ ลองหารือถึงความปในเปเดๅ฿นการรๅองขอ฿หๅศาลสังไ นะคะ
กใหวังวไาจะเดๅคำาตอบ฿นประดในนีๅบๅางนะคะ
บ.ก.

สวัสดีคไะ บรรณ�ธิก�รของนิตยส�ร D
อยาก฿หๅหนังสือนิตยสารดี ลงขๅอมูลละรูปภาพของปไาชๅาของมวละหมา฿นประทศยอรมัน฿หๅอไานดๅวยคไะ ดิฉันอยากทราบราย
ละอียด รืไองการลีๅยงหมา มว อาจสัมภาษณ่คนทีไลีๅยงหมาละมวมาขียนลง฿นหนังสือนิตยสารดี วไาการลีๅยงหมามว฿นประทศนีๅตๅอง
สียภาษี สียคไาประกันอะเรบๅาง มืไอมวหมาตายลง ตๅองอาเปฝัง฿นปไาชๅา สียงินคไาหลุมละอืไนโสักทไาเร ละการฝังศพตๅองทำาอยไางเร
บๅาง ละหากอยากรูๅวไาปไาชๅาอยูไทีไเหนบๅาง ตๅองเปหาขๅอมูลทีไเหน
ผูๅอไ�นนิตยส�รดี
สวัสดีคไะคุณผูๅอไานนิตยสารดี
รืไองการลีๅยงสัตว่ลีๅยง฿นยอรมนีออกจะมีกฎกณฑ่มากพอสมควรละกใปในรืไองหนึไงทีไนไาสน฿จทีดียวนะคะ ตัวบก.องเมไคยมีสัตว่
ลีๅยง คงตๅองขอหารือจากองบก.วไาราจะเปหาสัมภาษณ่฿ครเดๅบๅาง หรือหากวไาผูๅอไานทไาน฿ดทีไมีประสบการณ่ตรง คือคยมีสัตว่ลีๅยง หรือตอน
นีๅกใลีๅยงอยูไอาจจะขียนมาลไารืไองราว กระบวนการลีๅยงสัตว่ลีๅยง ตัๅงตไการเปหาซืๅอ รืไองภาษี ประกันตไางโ จนถึงมืไอสัตว่ลีๅยงจากเปมา
บไงปันผูๅอไานทไานอืไนโกใยินดีนะคะ
บก.จึงขอชิญชวนทไานผูๅอไานทีไมีความรูๅละประสบการณ่สไงรืไองราวมาเดๅทีไบก.ลยนะคะ ขอบคุณคไะ
บก.
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เบอร์ลิน/Berlin

อบรมอาสาสมัคร ณ อาคารวิลลไา สถานอกอัครราชทูต
เทย ณ กรุงบอร่ลิน ฿นวันทีไ 23-24 กันยายน 2554 ทีม
สหวิชาชีพนำาทีมดยนายจักร บุญ-หลง อธิบดีกรมการ
กงสุลเดๅดินทางมารไวมฟังการอบรบ฿นครัๅงนีๅดๅวย มีจิต
อาสารุไนนๅองมากกวไา 30 คน ขๅารไวมรับการอบรบจาก
จิตอาสารุไนพีไโ
ภาพดย นิตยสารดี

บาด ฮอมบวร์ก/Bad Homburg

มืไอวันทีไ 23 ตุลาคม 2554 วลา 10.15 น. นายชัยลิศ หลิมสมบูรณ่ กงสุล฿หญไ
ณ นครฟรงก่ฟิร่ต ผูๅทนมืองบาด ฮอมบวร่ก พรๅอมดๅวยผูๅทนทีมประทศเทย ชาว
เทย฿นยอรมนี รไวมประกอบพิธวี างพวงมาลานือไ ง฿นอกาสวันปิยะมหาราช ณ บริวณ
ศาลาเทย มืองบาด ฮอมบวร่ก ซึไงปในทีไประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ่พระบาท
สมดใจพระจุลจอมกลๅาจๅาอยูไหัว
ภายหลังพิธีวางพวงมาลาฯ ผูๅทนมืองบาด ฮอมบวร่กเดๅชิญขๅาราชการเทย
ตลอดจนชาวเทย฿นยอรมนีรไวมงานลีๅยงรับรอง (Reception) ณ หๅองรับรอง อาคาร
Kaiser- Wilhelms- Bad
ภาพ: สกญ/นิตยสารดี
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เฮ้าสัค/Hausach

สมาคมบๅานสนสุขดยการสนับสนุนจากสถานอกอัครราชทูต
เทย ณ กรุงบอร่ลิน สถานกงสุล฿หญไ ณ นครฟรงก่ฟิร่ต มืองฮๅา
สัคละสมาคมวรรณกรรมลซลนซ่ฮๅาสัคเดๅรไวมมือกันจัดการอไาน
วรรณกรรม”เกลบๅาน” พระราชนิพนธ่฿นพระบาทสมดใจพระจุลจอมกลๅา
จๅาอยูหไ วั ฿นวันทีไ 13 พฤศจิกายน 2554 ทีหไ อๅ งประชุมของทีวไ าไ การมือง
ฮๅาสัค มีผูๅรไวมฟังการอไานวรรณประมาณ 120 คน
ภาพดย นิตยสารดี

พาเดอร์บอน/Paderbon

มืไอวันทีไ 4 พฤศจิกายน 2554 เดๅมีการปิด”บๅาน
เทย”บๅานวัฒนธรรมหลังลใกโทีไมืองพาดอร่บอน ซึไง
฿นอนาคตจะปในศูนย่กลาง฿หๅขๅอมูลดๅานวิชาการละ
วัฒนธรรมเทยกไผสูๅ น฿จ ขๅอมูลพิมไ ติม http://thailandfreunde.de/
ภาพดย นิตยสารดี
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การประชุมองค์กรหญิงผู้ย้ายถิ่นในเยอรมนี
รวมกันเราจะบรรลุเป้าหมายได้มากกว่า
มืไอวันทีไ 19-20 พฤศจิกายน 2554 ทีไผไาน
มากระทรวงวไาดๅวยกิจการครอบครัว ผูๅสูง
อายุ สตรี ละยาวชนหไงสหพันธ่ฯ ดย ฝไาย
งานทีไ 4 ความสมอภาค อกาสทีไทไาทียม
(Bundesministerium für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend (BFSFJ), Abteilung
4 - Gleichstellung, Chancengleichheit)
เดๅจัด฿หๅมีการประชุมหญิงผูๅยๅายถิไนละ
องค่กรหญิงผูๅยๅายถิไน฿นยอรมนี ทีไรียกกัน
วไา Migrantinnenkongress ณ Sheraton
Frankfurt Congress Hotel ฿นหัวขๅอ Zusammen
erreichen wir mehr! รวมกันราจะบรรลุปๅา
หมายเดๅมากกวไา การประชุมเดๅรบั การตอบรับ
อยไางมากจากองค่กรหญิงผูยๅ าๅ ยถินไ ทำา฿หๅตอๅ ง
ขยายจำานวนผูๅ ขๅารไวมการประชุมจากดิม 150
คนปใน 300 คน ฿นการประชุมนีมๅ หี ญิงเทยขๅา
รไวม 11 คน (ธารา เทยอาสา ศิลปวัฒนธรรมฮ
กา-บดนซ ครือขไายหญิงเทย฿นยุรป ครือ
ขไายพือไ การพัฒนาคุณภาพชีวติ คนเทย฿นตไาง
ดน ละ ดีมาก)
การประชุมนีๅ มีปๅาหมายทีไจะสไงสริม
ศักยภาพ฿หๅกไหญิงผูๅยๅายถิไน ฿หๅกิดการรวม
ตัวกันปในสมาคม องค่กร ฯลฯ ละ สรๅางครือ
ขไายระหวไางหญิงยๅายถินไ หลากหลายชือๅ ชาติทีไ
พำานักอยู฿ไ นยอรมนี ดยริมไ ตๅนดๅวยการนำาสนอ
ประสบการณ่การทำางานละบทรียนทีคไ วรกไ
การรียนรูๅ (Best Practise) ของ 4 องค่กรของ

หญิงผูๅยๅายถิไน ซึไงหนึไง฿นนัๅนคือ สมาคมธารา
ของหญิงเทย฿นยอรมนี ตามดๅวยการนำาสนอ
ผลการศึกษาวิจยั รือไ งองค่กรหญิงผูยๅ าๅ ยถินไ ฿น
ยอรมนี ซึไงกระทรวง BFSFJ ปในผูๅมอบหมาย
฿หๅดำานินการศึกษา ผลการศึกษาชีๅ฿หๅหในวไา
องค่กรหญิงผูๅยๅายถิไนนัๅนสไวนมากจะทำางาน
฿นรูปบบอาสามัคร ยังขาดทักษะ ละความ
ชียไ วชาญ฿นการบริหารละดำานินงาน ละทีไ
สำาคัญคือทุนรอน฿นการจัดกิจกรรมพือไ สมาชิก
ขององค่กร จากผลการศึกษาคณะวิจยั เดๅสนอ
ขๅอสนอนะ ซึไงอันหนึไงกใคือ การจัดประชุม
฿หญไองค่กรหญิงผูๅยๅายถิไน฿นยอรมนี
ละพืไอปในการสรๅางสริมศักยภาพ เดๅมี
การบไงกลุไมยไอยหารือ฿น 4 ประดในซึไงนไาจะ
ปในประยชน่ตไอองค่กรฯ อันเดๅกไ วิธีการจัด
ตัๅงสมาคม หนทาง฿นการหาทุนสนับสนุน การ
สือไ สารประชาสัมพันธ่฿หๅองค่กรปในทีรไ จูๅ กั ละ
การสรๅางครือขไาย ตไนืไองจากจำานวนผูๅขๅา
รไวมประชุมทีไคไอนขๅางมาก ดยฉพาะ฿นกลุไม
ทีไ 2 ทีไปในรืไองการหาทุน การสวนากลุไมยไอย
จึงกลายปในการบรรยายละถามตอบทน
ตไกใปในทีไพอ฿จของผูๅขๅารไวมประชุมทุกทไาน
พราะตไละกลุมไ สามารถรไางขๅอสนอนะละ
รียกรๅองเดๅสำารใจ
การประชุมวันทีไสองริไมดๅวยการนำาสนอ
ผลการหารือ฿นกลุไมยไอย รวมทัๅงขๅอรียกรๅอง
ทีไผูๅขๅารไวมประชุมตไละกลุไมรไวมกันประมวล

ออกมา ชไวงสุดทๅายของการประชุมกำาหนด
เวๅ฿หๅปในการสนทนาบนวที วไาดๅวย บทบาท
ขององค่กรหญิงผูๅยๅายถิไนละการสริมสรๅาง
ศักยภาพกไองค่กรหลไานีๅ ปในทีไนไาสียดาย
วไา วลาทีไ฿ชๅสไวน฿หญไหมดเปกับการนะนำา
ตัววิทยากร ละคำาถาม ประดในทีไตัๅงเวๅกือบ
จะเมไเดๅถูกหยิบยกมากลไาว
อยไางเรกใตาม มๅนวไาบไอยโครัๅง(กือบทุก
ครัๅง) ทีไปิดอกาส฿หๅซักถาม องค่กรละกลุไม
หลายตไอหลายกลุมไ จะ฿ชๅอกาสหลไานีๅ ปในการ
นำาสนอกลุมไ หรือองค่กรของตนอง ทำา฿หๅวลา
หมดเปดย฿ชไหตุ หลายองค่กรวิพากษ่ วิจารณ่
การจัดงาน ซึงไ ปในรือไ งธรรมดาของการจัดการ
ประชุมทีไคงจะ฿หๅถูกอกถูก฿จทุกคนคงเมไเดๅ
ละมๅนวไาขๅอรียกรๅองตไางโจะเมไเดๅมีการ
หารือ฿นมุมลึก ตไผูๅจัด ซึไงกใคือ BFSFJ กใ฿หๅ
คำามัไนวไาจะพยายาม฿หๅมีการจัดการประชุม
ลักษณะนีๅอยไางตไอนืไอง ซึไงกใปในนิมิตรหมาย
ทีไดี วไาอยไางนๅอยทางการกใ฿หๅความสน฿จละ
฿สไ฿จหญิงผูๅยๅายถิไน
วีชนี ฿บลาน รายงาน
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วิกฤตเงินยูโร
หลังจากทีไมีการหารือถึงมาตรการปๅองกัน
จำากัดความรุนรงของวิกฤตหนีสๅ าธารณะของ
กรีซมา ตลอดทังๅ ปี ฿นดือนตุลาคม ๎์ํํ ผูนๅ าำ
ประทศกลุมไ ยูรซน พบกันทีกไ รุงบรัสซลส่ประ
ทศบล ยียไ ม ละตกลงกันทีจไ ะออกมาตรการ
หลายอยไางพืไอกระตุๅนศรษฐกิจ ละปๅองกัน
เมไ฿หๅ ศรษฐกิจของประทศสมาชิก฿นกลุมไ ลไม
สลายลงจากสภาวะวิกฤตหนีๅ ทไวม มาตรการ
หลไานีรๅ วม เปถึงขๅอสนอ฿หๅลดมูลคไาทางบัญชี
ของพันธบัตรกรีซลง ๕์ ปอร่ซนต่ พือไ ลดหนีๅ
สินของกรีซ จำานวน ํ์์, ์์์ ลๅานยูร, พิไม

งินกองทุนรักษาสถียรภาพทางการงินของ
ยุรป (EFSF - European Financial Stability
Facility) ฿หๅปใน ํ ลๅานลๅานยูร ละบังคับ฿หๅ
ธนาคารตไางโ ฿นยุรปพิมไ ทุน฿หๅเดๅ ๙ ปอร่ซนต่
฿นดือนพ.ย. ๎์ํํ ผูๅนำากลุไมดียวกันนีๅ
ยืไนคำาขาด฿หๅกับรัฐบาลกรีซวไา จะตๅองลือก
วไาจะปฏิบัติ ตามขๅอสนอของกลุไมหรือเมไ ผล
จากวิกฤตครัๅงนีๅ ทำา฿หๅกิดการปลีไยนปลง
ทางการมืองตามมาดๅวย กลไาวคือ นายจอร่จ
ปา ปันดรอู นายกรัฐมนตรีของกรีซตๅองลาออก
จากตำาหนไง ละมีนายลูคัส ปาปาดมอส

อดีตรอง ประธานธนาคารกลางยุรป ขึๅนมา
ดำารงตำาหนไงทน ชไนดียวกับ นายบลุสค
นีไ ซึงไ ตๅองลา ออกหลังจากดำารงตำาหนไงนายก
รัฐมนตรีของอิตาลีมากือบ ๎ ทศวรรษ ดยมี
นาย ปปปป มา ดำารงตำาหนไงทน ผูๅนำาทัๅง ๎
คนถูกคาดหวังวไาจะตๅองดำานินนยบายตาม
มาตรการทีไกลุไมยูร ซนสนออยไางครไง ครัด
อยไางเรกใดี มๅปญ
ั หาจะกๅเขเปเดๅปลาะ
หนึงไ ลๅว ตไจะตๅองมีการจับตาดูอยไาง฿กลๅชดิ
ตไอเป วไารัฐบาลทัๅงสองนีๅจะสามารถดำานิน
มาตรการตามทีไวางเวๅเดๅจริงหรือเมไ

สถ�นอกอัครร�ชทูตเทย ณ กรุงบอร์ลินกำ�หนดจัดกงสุลสัญจรครัๅงทีไ 1- 6 ประจำ�ปี พ.ศ.2555 ดังนีๅ
1.-6.Mobiler Konsular-Service/ Königlich Thailändische Botschaft, Berlin: Termine 2012
วันทีไ (Datum)

มืองละสถ�นทีไ (Stadt und Ort)

17.12.2011
9:00-17:00 Uhr

Hannover: Wat Dhammavihara, Am Ahlemer Turm 3, 30453 Hannover, Tel: 0511-7685746

21.01.2012
9:00-17:00 Uhr

Kassel: ESG Kassel Evangelische Studierendengemeinde, Dietrich-Bonhoeffer-Haus,
Mönchebergstr.29, 34125 Kassel, Tel: 0561-872075

18.02.2012
9:00-17:00 Uhr

Bremen: Konsul-Hackfeld-Haus, Birkenstr. 34, 28195 Bremen, Tel: 0421-1692464

17.03.2012
9:00-17:00 Uhr

Kiel:(weitere Informationen bitte unter http://www.thaiembassy.de)

21.April.2012
9:00-17:00 Uhr

Hannover: Wat Dhammavihara, Am Ahlemer Turm 3, 30453 Hannover, Tel: 0511-7685746

12.Mai 2012
9:00-17:00 Uhr

Hamburg: Asien-Afrika-Institut, Universität Hamburg, Abteilung Für Sprachen und Kulturen
Südostasiens, Edmund-Siemens-Allee 1, Flügel Ost, 20146 Hamburg
Weitere Informationen bitte unter 030-79481111, 79481112, 79481114
หลไงขๅอมูล: http://www.thaiembassy.de
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งานไทยในเยอรมนี
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รืไองดีจ�กปก
ดย พัทยา รือนก้ว
ยอรมนีปในประทศทีไมีคนเทยพำานักอยูไ
ปในจำานวนมาก ตามตัวลขสถิต (ิ ของทางการ
ยอรมัน)ลๅว กใกือบ 6 หมืไนคน นีไยังเมไนับคน
เทยทีอไ ยูอไ ยไางเมไมสี ทิ ธิพาำ นัก ละทีไ อนสัญชาติ
เปลๅว วไากันวไาจำานวนคนเทยทีนไ จีไ ะปในรองกใ
ตไจาำ นวนคนเทย฿นประทศสหรัฐอมริกาทไานันๅ
฿นยอรมนีจึงมีชุมชนเทย กระจัดกระจาย
ตามมุมมืองตไางโ เมไเดๅอยูไกระจุกกันทีไ฿ดทีไ
ดียวปในกใตต พราะคนเทยสไวน฿หญไทีไนีไจะ
อยูไ ปในครอบครัวเทย-ยอรมัน เมไ฿ชไรงงานทีไ
จะรวมกันอยูตไ ามหลไงอุตสาหกรรม฿นยอรมนี
ละกใคงจะเมไตไางเปจากประทศอืไนโ ซึไงมี
ชุมชนคนเทยตัๅงถิไนฐานอยูไ ทีไจะมีการจัดงาน
ทีไรียกขานกันวไา “งานเทย”
หากเมไรวม “งานวัด” ซึงไ คือ งานทีทไ างวัดจัด
ตามทศกาลประพณีทางศาสนาพุทธของเทย
ชไน วันวิสาขบูชา วันขๅาพรรษา ออกพรรษา
ทอดกฐิน ทอดผๅาปไา ฯลฯ ซึไงนๅน฿หๅ คนเทย
เดๅมีอกาสทำาบุญ ถวายอาหารพระ ละอาจ
รวมกิจกรรมบริจาคบำารุงละพัฒนาวัด “งาน
เทย” ฿นยอรมนีอาจบไงครไาวโ เดๅ 3 ประภท
ก. งานทศกาลประพณีเทย ทีจไ ดั กันอยไาง
สมไำาสมอกใคือ งานสงกรานต่ ฿นชไวงดือน
มษายน ละ งานลอยกระทง ชไวงปลายปี คือ
ตุลาคม หรือ พฤศจิกายน ชไวง 5 - 6 ปีมานีๅกใ
จะมีงานประภทนีๅพิไมมาอีกสองทศกาล นัไน
คือ งานวันมไ นืไอง฿นวันพระราชสมภพของ
สมดใจพระนางจๅาพระบรมราชินีนาถ ฿นชไวง
ดือนสิงหาคม ละงานวันพไอ นืไอง฿นวันพระ
ราชสมภพของสมดใจพระจๅาอยูไหัว ฿นชไวง
ดือนธันวาคม
บไอยครัๅงการจัดงานดังกลไาว อาจผนวก
ดๅวยการระดมทุนบริจาค พืไอนำาเปชไวยหลือ
คนเทยทีไประสบภัยพิบัติ฿นประทศเทย ชไน
กรณีทีไ กิดสึนามิ หรือ หตุการณ่นาๅำ ทไวม ปในตๅน
หรือบางครังๅ กใพือไ หารายเดๅ หรือบไงรายเดๅสวไ น
หนึงไ สมทบทุนกไองค่กรการกุศล หรือสนับสนุน
กิจการสาธารณประยชน่฿นมืองเทย หมือน
ปในการตอบทนประทศมไมืองพไอนัไนอง
งานทศกาลหลไานีๅ ผูๅจัดมักจะปใน กลุไม
สมาคม ชมรมคนเทย฿นทๅองทีไนัๅนโ รูปบบ

งานกใจะคลๅายโ กัน อาจริมไ ดๅวยพิธสี งฆ่ ทำาบุญ
ลีๅยงพระ อาจมีการสดงศิลปหัตกรรมเทย ทีไ
ตๅองมีสมอโ กใการกะสลักผักผลเมๅ ตามมา
ดๅวยรๅานคๅาผักผลเมๅ ขนมเทยโ ซีดีภาพยนต่
ละครเทย รวมทัๅงสืๅอผๅา ของฝากของขวัญ
ละนไนอนการสดงบนวที เดๅกไ รำาเทย
ศิลปการปๅองกันตัว ละวงดนตรี พืไอ฿หๅผูๅมา
รไวมงานเดๅยืดขๅงยืดขา สะบัดนืๅอตัว สไวน
ทีไมักจะขาดเมไเดๅกใคือ การประกวดธิดา ทพี
ตไางโ ซึไงกใถือปในการระดมงินบริจาคทีไเดๅผล
พราะคะนนสียงสไวน฿หญไมกั วัดจากจำานวน
พวงมาลัยทีผไ ปูๅ ระกวดเดๅรบั ทีกไ องชียร่ตอๅ งซือๅ
จากผูๅจัดงานนัไนอง

“...บ่อยครั้งการจัดงานดัง
กล่าว อาจผนวกด้วยการระดม
ทุนบริจาค เพื่อนำาไปช่วยเหลือ
คนไทยที่ ป ระสบภั ย พิ บั ติ ใ น
ประเทศไทย...หรือสนับสนุน
กิจการสาธารณประโยชน์ในเมือง
ไทย เหมือนเป็นการตอบแทน
ประเทศแม่เมืองพ่อนั่นเอง...”
ข. งานสดงศิลปวัฒนธรรมเทย ซึไงกลุไม
สมาคม หรือชมรมเทย มักจะจัดรไวมกับ หนไวย
งานราชการของยอรมัน ณ มืองตไางโ สไวน
฿หญไลๅวจะปใน สำานักงานวัฒนธรรมของมือง
(Kulturamt) ชไนงานวัฒนธรรมนานาชาติ฿น
มือง Nürnberg Erlangern ละ Stuttgart
ปในตๅน งานประภทนีๅปในงานทีไสดงศิลป
วัฒนธรรมเทยจริงโ นืไองจากมักจะจัด฿น
กรอบงานสดงศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ ทีไ
ตไละมืองตๅองการสดงออก฿หๅหในตัวตนของ
ชนชาติตาไ งโทีพไ าำ นัก฿นขตปกครองของตน ละ
มักจะ฿หๅความสนับสนุน ชไน สถานทีไออกรๅาน
หรือมๅตไทุนสนับสนุนลใกโ นๅอยโ ปในตๅน
รูปบบของงาน มักจะปในการออกรๅาน
สดงงานฝีมือ สาธิตงานประดิษฐ่ของเทย
สาธิตการทำาอาหาร พรๅอมขายอาหารเทย รวม
ทัๅงสิๅนคๅาเทยโ ดๅวย

บไอยครัๅง การริริไมกิดขึๅนจากความตัๅง฿จ
ของกลุมไ สมาคม หรือชมรมเทย ทีตไ อๅ งการผย
พรไสิไงทีไดีงามของเทยกไพืไอนชาวยอรมัน
ละเทย฿นยอรมนี ละกใปในทีไนไายินดีวไา
สิไงหลไานีๅปในสิไงทีไทางการยอรมันหในดีละ
฿หๅการสนับสนุน (ดูตัวอยไางรืไองราวการจัด
งานพืไอผยพรไวัฒนธรรมเทย ฿นบทตไอเป)
ค. งานทศกาลเทย Thaifestival ฿นยอรมนี
ทศกาลของงานเทยจะอยูไ฿นชไวงฤดูรๅอน การ
จัดงานประภทนีๅผูๅจัดเมไ฿ชไ กลุไม สมาคม หรือ
ชมรมคนเทย ตไจะปใน องค่กรยอรมัน มัก
จัดชไวงสุดสัปดาห่ 2 - 3 วัน รูปบบการจัดจะ
ปในการออกรๅานขายสินคๅา ขายอาหาร พรๅอม
การสดงบนวที ชุมชนเทยขๅามีสไวนรไวม฿น
ฐานะผูๅทีไมาออกรๅานขายสินคๅา หรือสดงผล
งานศิลปหัตกรรม หรือสดงบนวที ละขๅา
รไวม฿นฐานะผูๅขๅามาชมงาน จุดประสงค่ของ
งานจะปในชิงพาณิชย่ ละสนับสนุนการทไอง
ทีไยว฿นทๅองถิไน
ทีไขๅึนหนๅาขึๅนตา ละปในทีไรๅูจักกัน฿นหมูไ
คนเทย กใคือ งาน Thaifestival ทีไจัดขึๅนทุกปี
฿นดือนกรกฎาคม หรือ สิงหาคม ดยมือง
Bad Homburg หรือทีไคนเทยรียกขานกันวไา
“งานเทย ทีไ บาด ฮอมบวร่ก” งานจัด฿นสวน
สาธารณะ มีตในท่รๅานรวงขายอาหาร ละหัต
กรรมจากประทศเทย พรๅอมวทีกลางจๅง มี
การสดงตไางโ งานนีๅปในทีไกลไาวขวัญกันวไา
หมือนศูนย่รวมสิงไ ตไางโ ทีไ กียไ วกับประทศเทย
เมไวไาจะปในอาหารการกิน ขนมเทยโ ผักผล
เมๅ งานศิลปหัตกรรม ของขวัญของฝากจาก
ประทศเทย ละ฿นชไวงสองสามปีทผไี าไ นมา มี
บริการมๅนกระทังไ “นวดเทย” นอกจากนันๅ กใยงั
มีการสดงนาฏศิลป่บนวทีกลางจๅงอีกดๅวย
อีกสิงไ หนึงไ ทีดไ งึ ดูด฿จ฿หๅคนเทยมาทียไ ว “งาน
เทย บาด ฮอมบวร่ก” กใคือ ศาลาเทย ซึไงปใน
หมือนตัวทน สมดใจพระจุลจอมกลๅาจๅาอยูไ
หัว ซึงไ คยสดใจประทับ ณ มืองนีๅ มือไ กวไา 150
ปีทไี ลๅว ของถมของคนเทยทีมไ าทียไ วงานกใคอื
มาเหวๅสดใจพไอ ร. 5
ละดๅวยประวัตศิ าสตร่ทผไี กู พันกับราชวงศ่
ของเทย งานนีจๅ งึ มีหนไวยราชการเทย฿นยอรมนี
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รืไองดีจ�กปก
ดย พัทยา รือนก้ว
มารไวมงานออกรๅาน ละจัดรายการสดงบนวที
฿นชไวง 5 ปี ทีไผไานมา “งานเทย ทีไ บาด ฮ
อมบวร่ก” ริมไ มีคูไ ขไงทีจไ ดั งานประภทดียวกัน
นัไนคือ งาน ”Thailand in Lippe“ ซึไงจัดขึๅนดย
สถาบันการบำาบัดละฟืๅนฟู (Stadtkur) ฿น
มือง Bad Meinberg ซึไงอยูไ฿นมณฑล Lippe
รัฐ Nordrhein Westfalen จัดขึๅน฿นบริวณ
สวนสาธารณะของ สถาบันฯ ซึไงปในสถานทีไทีไ
ตัๅงรๅานรวงขายอาหาร ผักผลเมๅ หัตกรรมเทย
พียงตไ฿นงานนีกๅ ารสดงตไางโ จะอยู฿ไ นสไวน
ของรงละคร ฿นอาคารทีไทางสถาบันฯ฿ชๅจัด
กิจกรรมตไางโ ทีไมีนืๅอทีไสำาหรับจัดนิทรรศการ
พรๅอมทัๅงมีรๅานกาฟ฿หๅพักอีกดๅวย
ความตกตไางของงานเทย฿น บาด เมน่บร่
ก กับ บาด ฮอมบวร่ก กใคือ งาน฿น บาด เมน่
บร่ก จะมีกิจกรรมสริมความรูๅ บางสไวนปใน
ชิงกึไงวิชาการ ชไน การบรรยายกีไยวกับพุทธ
ปรัชญา การพทย่ผนเทย สเลด่ชว่กีไยว
กับประทศเทย ปในตๅน นอกจากนีๅยังจัด฿หๅมี
นิทรรศการ ชไน นิทรรศการสดงภาพวาด ของ
ศิลปินเทย฿นยอรมนี นิทรรศการครืไองดนตรี
เทย ซึไง฿นสไวนนีๅทางผูๅจัดจะประสานงานกับ
ชุมชนเทยพืไอขอความรไวมมือ
มๅนวไางาน ”Thailand in Lippe“ จะยัง
คไอนขๅาง฿หมไ ละอาจจะยังเมไปในทีไรูๅจัก฿น
วงกวๅางทไางานเทยทีไ บาด ฮอมบวร่ก ตไจาก
สียงผูอๅ อกรๅาน฿นงานทังๅ สองหไง1 ซึงไ คไอนขๅาง
ตไางกัน อาจพอสรุปเดๅวาไ หากผูจๅ ดั งาน฿นมือง
บาด ฮอมบวร่ก เมไสน฿จสอบถามความคิดหใน
ผูๅออกรๅาน ละปรับปรุง฿หๅกิดความพอ฿จ ฿น
อนาคตมือไ มีตวั ลือกอยไาง Thailand in Lippe
อาจจะปในคูไ ขไงทีสไ ำาคัญของ งานเทย฿นบาด
ฮอมบวร่ก กใปในเดๅ
ง�นเทย฿น บ�ด ฮอมบวร์ก
• หๅองนๅำาทีไเมไสะอาด ละเมไพียงพอ
ทีไจอดรถอยูไเกล ละเมไมีบริการ
• มา 7 ปี ลๅว รกโ กใดี คไาตๆนท่กใเมไ
พง ถมยกพืๅน฿หๅ ตไขึๅนราคาทุกปี กใเมไมี
ปัญหาตไควรจะบริการ฿หๅความสะดวกมากขึนๅ
• จๅาหนๅาทีคไ นจัดคิดวไาตนปในพระราชา
คิดวไาคนขายของตๅองอา฿จ

อยไางเรกใตามสิงไ ทีนไ าไ สน฿จทีพไ บเดๅ฿นความ
คิดหในของทังๅ ผูอๅ อกรๅาน ละผูมๅ าทียไ วงานเทย
กใคอื “ความปในเทย” ทีมไ ี สดงอยูไ หรือสะทๅอน
฿นงาน ทีทไ งัๅ ผูอๅ อกรๅานละผูๅ ทียไ วชมงานสัมผัส
เดๅ ชไน “เดๅกินขนมเทย” “ปในงานเทย” “เดๅ
จอคนเทย” คำาตอบหลไานีๅอาจสะทๅอน฿หๅ
หในความตๅองการของคนเทย฿นยอรมนี ทีไ
คงเมไตไางเปจากคนเทย฿นตไางดนอืไนโ ทีไ
สวงหา “ตัวทนบๅานกิด” ชไนคำาตอบทีไวไา
“อบอุไน อยากพบคนเทย หในคนเทยลๅวชืไน
฿จ” กับความหในของผูๅออกรๅานรายหนึไงทีไวไา
“อยาก฿หๅปในศูนย่รวมตลาดนัดเทย พืไอคน
เทยทีไนีไจะเดๅมาซืๅอของ ละอยาก฿หๅคนเทย
มาออกรๅานจะเดๅมีความภูมิ฿จ คนยอรมันมา
หในจะเดๅรูๅวไาคนเทยทำามาหากิน ละมาออก
รๅาน” ความหในทังๅ สองขๅางตๅนนีๅ หมือนคำาตอบ
ซึงไ กันละกัน นันไ คือ ผูมๅ าทียไ วชมตๅองการทีเไ ดๅ
บรรยากาศทีไคุๅนคยหมือนอยูไบๅานกิด ละผูๅ
ออกรๅานกใตอๅ งการ฿หๅปในหลไงทีคไ นเทยสัมผัส
เดๅ นอกจากนัๅนยังอาจสดง฿หๅสังคมยอรมัน
เดๅหในภาพลักษณ่ทีไงดงามของชุมชนเทย฿น
ยอรมนี อีกดๅวย
การจัดงานเทย฿นยอรมนี เมไวาไ จะประภท
เหน กใคือความพยายามทีไจะสดงตัวตนบน
พืๅนทีไทีไกลายมาปในบๅานกิดทีไสอง คือความ
พยายามทีจไ ะรักษาเวๅซงึไ ความดีงามทีมไ ฿ี นบๅาน
กิดตไดงัๅ ดิม พือไ ปิดพืนๅ ที฿ไ หๅบาๅ นทีสไ อง ขยิบ
ขๅา฿กลๅกับบๅานดัๅงดิมทีไจากมา

คุยกับคุณบุญเรียบ ไฮนซ์ สุภาพ
สตรีไทยคนหนึง่ ทีเ่ ป็นหัวเรีย่ วหัวแรง
ในการจัดงานไทย เพื่อเผยแพร่
วัฒนธรรมไทยในเยอรมนี
โดย พวงทอง ซิมเมอร์มันน์

ดิฉนั เดๅมี อกาสเปรไวมผยพรไงานฝีมอื ฿น
งานนานาชาติทีไมืองนิร่นบร่ก ซึไงจะจัดขึๅน
ทุกปีทศีไ นู ย่วฒ
ั นธรรม ฿นครังๅ นีดๅ ฉิ นั เดๅมี อกาส
พูดคุยกับคุณบุญรียบ เฮนซ่ ซึไงปในหัวรีไยว
หัวรง฿นการจัดงานครัๅงนีๅ คุณบุญรียบฯลไา
วไา เดๅจัดตัๅงกลุไมมืไอดือนมิถุนายน พ ศ 2549
ริมไ รกมีสมาชิกกลุมไ 7 คน ริมไ ดๅวยการนัดกัน
กินอาหารทุกดือนตามรๅานอาหารตไางโ จน
ปในทีไรูๅจักกันดี฿น
นามกลุมไ มไบาๅ น ทำา
อยูไอยไางนีๅปในวลา
ตไอนืไองถึง 2 ปี ตไอ
มาเดๅคดิ จัดงานลใก
โ ซึไงเมไเดๅคิดทีไจะ
ทำา฿หๅมอี ะเรมากมาย
นัก พียงตไคิดวไา
ตไางคนตไางทำาอาหารเปกินกัน พบปะสังสรรค่
กันลใกโนๅอยโทไานัๅนอง คุณบุญรียบเดๅเป
ติดตไอหาสถานทีไหลายหไง ตไละหไงรียก
ราคาคไาชไาพงมาก วันหนึไงกใลยดินขๅาเป
ถามทีสไ าำ นักวไาการของมืองถึงรือไ งสถานทีจไ ดั
งาน ทางสำานักวไาการจๅงวไา มีสถานทีไ ละคิด
คไาชไาเมไพง ละหากวไากลุมไ มีกจิ กรรมอะเร
สักอยไางมาสดงกใจะเดๅรับการสนับสนุน คุณ
บุญรียบจึงคิดถึงงานทีไตนองคยทำา คืองาน
1
ความคิดหในดังกลไาวมาจากผลการสำารวจความคิด
หในผูทๅ มีไ าออกรๅานขายอาหารละสินคๅาอืนไ โ ฿นงานทังๅ ทอผๅา ละตัดสิน฿จวไาจะลองทำาดู คุณบุญ
ั นธรรม
สองหไง ละผูมๅ าทียไ วชมงาน฿นมืองบาด ฮอมบวร่ก รียบเดๅสนองานทอผๅากับทางศูนย่วฒ
ของมืองนิรน่ บร่ก (Kulturzentrum Nürnberg)
ดย กองบรรณาธิการนิตยสารดี
กใเดๅรับการตอบรับพรๅอมกับ฿หๅการสนับสนุน
ง�นเทย฿น บ�ด เมน์บร์ก
มือไ ทางมืองนิรน่ บร่ก฿หๅการสนับสนุนมา
• ปในการจัดงานทีไดี ราคาหมาะสม
ลๅว คุณบุญรียบฯกใริมไ ดำานินการติดตไอรือไ ง
สมควรทีไทางราชการจะสนับสนุน ปในการดี
นำาอุปกรณ่ตาไ งโ฿นการทอผๅาละครือไ งทอผๅา
สำาหรับการทไองทีไยว พราะคนทีไมาพักมือง
มาจากมืองเทย ตไมปี ญ
ั หา฿นดๅานการขนสไง
นีๅกใมาจากมืองอืไน
คุณบุญรียบจึงรียนจึงขอความชไวยหลือเปยัง
• ทุกอยไางดี ละอำานวยความสะดวก
ทไานกงสุล฿หญไชยั ลิศ หลิมสมบูรณ่ ขอ฿หๅทาไ น
฿หๅทกุ โอยไาง สถานทีดไ ี คนจัดปในกันอง ละ
ชไวยหลือ ละติดตไอขอนๅาำ หนักกับสายการบิน
อา฿จ฿สไรๅานคๅาดี
฿หๅ ซึไงกใเดๅรับการชไวยหลือจากทไาน งานทีไคิด
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รืไองดีจ�กปก
ดย พัทยา รือนก้ว
วไาจะทำาพียงลใกโ กใกลายปในงาน฿หญไขนึๅ มา
พราะเดๅรบั การสนับสนุนจากสไวนราชการเทย
ละยอรมันปในอยไางดี
การจัดงานผยพรไวัฒนธนรรมเทย฿นปี
รก คุณบุญรียบถามตัวองวไาจะมีคนมาทียไ ว
เหมหนอ ผูหๅ ลักผู฿ๅ หญไกใ ชิญลๅว ถๅาเมไมคี นมา
ทียไ วจะทำาอยไางเรดี Dr.Lauterbach ผูอๅ าำ นวย
การการจัดงานมาปลอบ฿จวไา เมไปในเร การจัด
งานปีรกถๅาเมไมีคนมาทีไยวกใเมไตๅองคิดอะเร
มาก ปในรือไ งธรรมดา ฿หๅสตูๅ อไ เปอยไาถอย ปีตอไ
เปกใจะดีอง กใจริงอยไางทีไทไานวไา พราะงานทีไ
จัดครังๅ รกนันๅ มีผคูๅ นมาทียไ วอยไางออัด จน฿น
ปีตไอมาตๅองขยายงานออกมาขๅางนอก
คุณบุญรียบตังๅ จุดประสงค่ของการจัดงาน
เวๅวาไ พือไ อนุรกั ษ่งานศิลปะละวัฒนธรรมเทย
฿หๅลกู หลานเดๅหในถึงความปในมาของงานฝีมอื
ตไาง โ ทีไสืบทอดกันมา ละพืไอสดง฿หๅลูก
หลานทีตไ ดิ ตามมไมา หรือลูกทีไ กิด฿นยอรมัน
เดๅรบั รูถๅ งึ ประพณีกไากไของเทย ละปในการ
ปลูกฝัง฿หๅดใกรุไนหลังเดๅมีสไวนรไวม฿นการจัด
งานของทุก โ ปี ฿หๅดใกเดๅสดงออกถึงคาวม
สามารถ฿นดๅานตไาง โ ชไน การสดง บนวที
การตีกลองยาว ตีกลองสะบัดชัย ตไงกายชุด
เทยรไวมขบวนหไพาหรด ปในตๅน อีกทัๅงดใกโ
ยังเดๅทำากิจกรรมรไวมกันกับดใกของประทศ
พืไอนบๅานปในการสรๅางสัมพันธ่อันดีงามตไอ
กันละกันดๅวย

ความคิดเห็นทั่วๆไปเกี่ยวกับงาน
ไทยในเยอรมนี งานไทยที่ Lippe
“ดิฉนั มารไวมงานเทยทีไ Lippe ปในครังๅ รก
มีความหในวไา คนทีนไ ยีไ งั เมไคอไ ยรูจๅ กั ประทศเทย
ดีพอ อาจจะปในพราะวไา ยังเมไเดๅรับขๅอมูล
อยไางพอพียง ฿นงานเทยทีไ Lippe กใเดๅหใน
การผยพรไวัฒนธรรมเทยอยไางหลากหลาย
หในผลงานของศิลปินเทยละงานฝีมือของ
คนเทย สไวนตัวลๅวมีความหในวไา คนเทยมี
กลๅามนือๅ ฿นการฝีมอื อยไางยอดยียไ ม สไวนดๅาน
อาหารการกินกใหลากหลายชไนกัน”
คุณกรุณา ดชาติวงศ์ ณ อยุธยา
ผูๅชไวยผูๅอำานวยการการทไองทีไยวหไง
ประทศเทย, Frankfurt

“Das Fest ist
einfach gut. Man
sieht die große
Unterschied von
Mentalitäten. Die
Thai-Frauen sind
sehr herzlich und
großzügig“.
Gabriele Feldt, Künstlerin für Glückreiskette

กใจะจัดงานเทยสังสรรค่มากกวไา ชไน อีสาน
ซิไง หมอลำา ซึไงอันทีไจริงลๅวกใมีงานเทยทีไ฿หๅ
ราลือกเปทีไยวชมเดๅ อยไางตัวดิฉันองชอบ
ความปในเทยบบคลาสิคมาก ชอบดูรำาเทย
ดูงานฝีมอื ของคนเทย หากเดๅเปรไวมงานบบ
นีๅ กใจะอยูนไ านโพือไ จะเดๅชมงานอยไางทัวไ ถึงคไะ”
พรทิพย์ คนสบอค, Osnabrück

“พีไ เ ปทีไ ย วงานเทยหลายหไ ง ชไ น
งานอะมซิไงเทยลนด่ทีไบาด ฮอมบวร่ก งาน
วัฒนธรรมเทยทีไ บรกรนซ่ (ประทศออสตรีย)
ละอีกหลายโหไง ทไาทีจไ ะมีอกาสเดๅเปรไวม
คไะ ความประทับ฿จของพีไทีไเดๅเปรไวมงานเทย
กใคือ อกาสทีไจะเดๅเปพบปะกัน ละสังสรรค่
กัน อีกทังๅ ดี฿จทีเไ ดๅเปหในกิจกรรมตไางโของคน
เทย ทำา฿หๅหายคิดถึงมืองเทยเดๅบาๅ งนไะคไะ ตไ
กใอยากจะ฿หๅผจูๅ ดั งานปรับปรุง฿นบางรือไ งดๅวย
ชไน การทำาอาหารจำาหนไาย฿นงานเทย ควร
ดูลถึงความสะอาดดๅวย คนขายของควรจะ
มีมารยาทดี งานเทยทีไ Lippe พีไมาปในครัๅงทีไ
สองลๅว ขากใจัดเดๅดีนะคะ เมไปในธุรกิจมาก
จนกินเปหมือนทีไ Bad Homburg”
ประภา คร์น, กรรมการสมาคม
ศิลปวัฒนธรรมเทย ฮกา-บดนซ,
Konstanz

“฿นฐานะปในผูรๅ วไ ม
ดำานินกิจกรรมตไางโ
฿นงานเทยกือบทัไว
ประทศยอรมนี พีไ
คิดวไา คนเทยสไวน
฿หญไ ทีไ ม ารไ ว มงาน
เทย฿นทีไตไางโ ยัง฿หๅ
ความสน฿จกับงานผยพรไวัฒนธรรมเทย
นๅอยมาก สไวน฿หญไจะชอบเปรไวมสังสรรค่กัน
มากกวไา คุย กิน ดืไม ตๅนรำา ลๅวกใกลับบๅาน
สไวนคนตไางชาติ฿หๅความสน฿จวัฒนธรรมเทย
ตไพวกขามักเมไกลๅาขๅารไวมกิจกรรม บางที
ราตๅองชิญชวนจนคอหๅงลยคไะ ...พีไอยาก
จะขอ฿หๅคนเทย฿นยอรมนีหในความสำาคัญ
฿นการชไวยกันอนุรักษ่ละผยพรไวัฒนธรรม
เทย อยไางนๅอยกใควรริไมสรๅางความขๅา฿จ฿น
รืไองนีๅกไคน฿นครอบครัวกไอนกใเดๅ”
วลาวัลย์ อัลบรช ,หนึไง฿นกลุไมศิลปิน
พูไเท, Esslingen

“งานเทยนันๅ ดิฉนั
จะมองภาพตามรูป
บบการจัดงาน ชไน
ถๅาผูจๅ ดั ตๅองการลูกคๅา
ฝรัไง กใจะจัดงานเทย
บบคลาสิค ตไถๅา
ตๅองการลูกคๅาคนเทย

“หนูชอบงานเทย
พราะวไาหนูชอบเป
ขายของกับคุณมไ หนู
ชอบอาหารเทย ชอบ
รำาเทย หนูอยากจะ฿หๅ
มีการจัดงานเทย฿น
ยอรมนีบไอยโ”
นาตาลี อาบอร์ล, Bad Rappenau
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นะนำ�สม�คม
อัญชัญ ฮียร่ลิไง

สมาคมบ้านแสนสุข สมาคมช่วยเหลือเด็กกำาพร้าในประเทศไทย
Ban Sänsuk e. V.
Verein zur Förderung notleidender Kinder
in Nordthailand
สมาคมบๅานสนสุข
สมาคมชไวยหลือดใกกำาพรๅา฿นประทศเทย
Eisenbahnstr. 20, 77756 Hausach
Baden-Württemberg, Germany
สมาคมบๅานสนสุข สมาคมชไวยหลือดใกกำาพรๅา
฿นประทศเทยจัดตัๅงมาตัๅงตไปีค.ศ. 1991
วัตถุประสงค์ พืไอชไวยหลือดใกเทยทีไ
กำาพรๅาบิดามารดา฿หๅมีอกาสรียนหรือศึกษา
จบออกมาประกอบอาชีพลีๅยงดูตนองปใน
ประยชน่ตไอสังคมเทยตไอเป
กิจกรรม/ก�รดำ�นินง�น รวบรวมงิน
จากคไาบำารุงสมาชิก งินบริจาค ละจากกำาเร
฿นการจัดกิจกรรมประจำาปี สไงเปยังบๅานดใก
กำาพรๅาวียงพิงค่ บๅานกิไงกๅว รงรียนบๅาน
หๅวยพลู ละดใกทีไประสบคราะห่ภัยสึนามิ
ตัๅงตไปี 2001 ปในตๅนมา ทางสมาคมเดๅ฿หๅ
คำาปรึกษานะนำา ละ฿หๅความชไวยหลือ
กไหญิง/ชายเทยทีไประสบปัญหา นอกหนือ
จากนัๅนยังเดๅจัดสอนภาษายอรมันละสริม
ความรูๅทางวิชาชีพ ละทัไวเป รวมถึงความรูๅ
ทางดๅานวัฒนธรรมทัๅงเทยละยอรมัน พืไอ
ประยชน่฿นการ฿ชๅชีวิต฿นประทศยอรมนี
อยไางมีคุณภาพตไอเป
สม�ชิก สมาชิกประจำา 57 คน/ครอบครัว
กลุไมปๅ�หม�ย ดใกกำาพรๅาทีไมืองเทย
(ชียง฿หมไ) ทีไบิดามารดาปไวยหรือสียชีวิต
นือไ งจากรคอดส่หญิง/ชายเทยละครอบครัว
ทีไ฿ชๅชีวิตอยูไ฿นยอรมัน
หลไงงินทุน จากคไาบำารุงสมาชิก ละ
บุคคลอืไนโทีไสนับสนุนตามอกาส งินบริจาค
จากหลไงตไางโ ละจากการจัดงานประจำาปี
ของสมาคม งานนีๅชาวเทยละครอบครัวทีไตัๅง
ถินไ ฐานอยู฿ไ นถบบาดนตอน฿ตๅ (Südbaden)
ละชาวยอรมันรไวมชไวยกันจัด กำาเรทีไเดๅจาก
การจัดงานดังกลไาว ทางสมาคมจะนำาขๅาเป
ชไวยหลือดใกโทีไประทศเทยตไอเป

กิจกรรมทีไสม�คมทำ�ประจำ�ทุกปี
1) สไงงินสนับสนุนการศึกษาจำานวน 10000
ถึง 12000 ยูร กไ
- ดใกกำาพรๅานีไองจากบิดามารดาปไวย
ดๅวยรคอดส่ บๅานวียงพิงค่ ละบๅานกิไงกๅว
จ.ชียง฿หมไ
- ดใกนักรียนดๅอยอกาส฿นทๅองถินไ หไางเกล
รงรียนบๅานหๅวยพลู ต. ทๅองฟๅา อ. บๅานตาก
จ. ตาก
- ดใกทีไประสบคราะห่ภัยสึนามิรงรียน
ราชประชานุคราะห่ ต. ราชกรูด อ. มือง
จ. ระนอง
2) ชไวยหลือ฿หๅคาำ ปรึกษากไหญิง/ชายเทย
ละครอบครัว ละจัดการอบรมตไางโ รวมทังๅ
สอนภาษายอรมัน฿หๅกไหญิง/ ชายเทยปใน
ประจำา พือไ ประยชน่฿นการ฿ชๅชวี ติ ฿นยอรมนี
3) จัดงานประจำาปีวนั บๅานสนสุข พือไ พวก
ราชาวเทยจะเดๅมีอกาสทำากิจกรรมอันปใน
ประยชน่กไประทศชาติ รไวมกันปในสืไอผย
พรไวัฒนธรรมเทย ละสรๅางภาพลักษณ่ทีไดี
ครงงานพิศษ

ทางสมาคมหในความสำาคัญวไาความปในอยูไ
ของดใกเทยควรจะเดๅรบั การดูล พือไ ยาวชน
รุไนหลังจะเดๅปในกำาลังสำาคัญพัฒนาสังคม฿น
อนาคตตไอเป หลังจากทีไตัวทนของสมาคม
เดๅมี อกาสขๅาเปยียไ มรงรียนบๅานหๅวยพลู ต.
ทๅองฟๅา อ. บๅานตากจ. ตาก หในสภาพดใกหญิง
ตัๅงตไชัๅนประถมปีทีไ 1 ถึง มัธยมปีทีไ 3จำานวน
กือบ 90 คน พักอยูไ฿นรือนเมๅกวๅางประมาณ
110ตารางมตร ภาย฿นรือนเมๅนีๅมีพียงตียง
2 ชันๅ ตังๅ รียงอยูสไ าำ หรับ฿หๅดใกนอน สือๅ ผๅาตไางโ
พาดขวนอยูไทีไปลายตียง สภาพ
ความปในอยูคไ อไ นขๅางออัด ตากปในจังหวัด
ทีไหนๅาหนาวอากาศคไอนขๅางหนาวจัดจังหวัด
หนึไง ดังนัๅนทางสมาคม฿ครไขอชิญชวนพวก
ราชาวเทยละพือไ นโชาวยอรมันรไวมบริจาค
งินสมทบทุนสรๅางหอนอนกไดใกนักรียนหญิง
รงรียนบๅานหๅวยพลูซงไึ มีความจำาปในทีจไ ะ ตๅอง
พักคๅางประจำาทีไ รงรียน นือไ งจากเมไอาจดิน
ทางเปกลับชๅายในเดๅ พราะบๅานบิดามารดาซึงไ
ปในสถานทีอไ ยูอไ าศัยหไางเกลจากรงรียนมาก
รไวมบริจาคงินพืไอสรๅางหอพักกไดใก
นักรียนหญิงรงรียนบๅานหๅวยพลูเดๅทไี
ธนาคาร
Volksbank Kinzigtal Blz.: 66492700;
Kt.Nr.: 405019
บริจาคพืไอดใกกำาพรๅาบิดามารดาปไวย
ดๅวยรคอดส์เดๅทีไธนาคาร
Volksbank Kinzigtal Blz.: 66492700;
Kt.Nr.: 405000

สน฿จกิจกรรมหรือปในสมาชิกบๅานสนสุขขอ
รายละอียดเดๅทีไ
ฮูบร่ท ละจิราภรณ่ เมออร่-คนัพพ่
ทรฯ 07831-6958
อังกลิคา ชปิซมึลลอร่
ทรฯ 07832-8971
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นะนำ�สม�คม
อัญชัญ ฮียร่ลิไง

สมาคมธารา
สมาคมธาราคือ สมาคมหญิงเทยพือไ หญิง
เทย ดยปในกลุไมอาสาสมัครทีไ฿หๅความชไวย
หลือ ละ฿หๅคำาปรึกษากไคนเทยทีไมีปัญหา
ดยเมไหวังผลกำาเร กไอตัๅงขึๅน฿นปี 2535 (ค.ศ.
1992) จากการรวมตัวของผูๅหญิงเทยทัๅงทีไ
ทำางาน฿นองค่กร ละ฿นลักษณะอาสาสมัคร
ทีไทำางาน฿หๅความชไวยหลือพืไอนหญิงเทยทีไ
ประสบปัญหา฿นสหพันธ่สาธารณรัฐยอรมนี
ปในกลุไมจัดตัๅงตนองของหญิงเทย ตไอมาเดๅ
ทำาการจดทะบียนปในสมาคมทีทไ าำ งานดยเมไ
หวังผลกำาเร ฿นวันทีไ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2540
ดยมีปๅาหมายทีจไ ะทำาหนๅาทีไ ปในตัวทนรักษา
สิทธิละผลประยชน่ของคนเทยดยฉพาะ
หญิงเทย฿นตไางดน
กิจกรรมของสมาคมธาราคือ การ฿หๅคำา
ปรึกษาละขๅอมูลขไาวสารทางดๅานกฎหมาย
ละวัฒนธรรม฿นสังคมยอรมัน ดยกลุมไ อาสา
สมัคร พือไ พัฒนาละสริมสรๅางศักยภาพของ
หญิงเทย฿หๅดาำ รงชีวติ อยู฿ไ นตไางดนเดๅอยไางมี
ประสิทธิภาพ นอกจากนียๅ งั ปในตัวกลาง฿นการ
ดำานินการ จัดการอบรมสัมมนาประจำาปี ออก
จดหมายวียนปีละ 3 ฉบับ ละจัดทำาหนังสือ
คูไมือทางดๅานกฎหมายละอืไนโพืไอผยพรไ
ความรูๅทีไปในประยชน่ จกจไาย฿หๅกไสมาชิก
ละผูๅทีไสน฿จทัไวเป
กิจกรรมทีไสำาคัญอีกอยไางหนึไงของสมาคม
ธาราคือ การสรๅางครือขไายอาสาสมัครตามมือง
ตไางโ พือไ รไวมกันทำางานดๅาน฿หๅคาำ ปรึกษาละ
ชไวยหลือผูๅทีไประสบปัญหา รวมทัๅงสนับสนุน
฿หๅกิดการลกปลีไยนชไวยหลือซึไงกันละ
กันระหวไางอาสาสมัคร ละสริมสรๅางความรูๅ
ทักษะ฿นดๅานตไางโอันปในการพัฒนาศักยภาพ
฿นการ฿หๅบริการชไวยหลือคนเทยดยการจัด
workshop training for trainers ปัจจุบนั ครือ
ขไายอาสาสมัคร ธารา มีสมาชิกทัๅงสิๅน 18 กลุไม
฿น 18 พืๅนทีไทัไวยอรมนี

หากทไาน฿ดสน฿จตๅองการปในสมาชิก
หรือมีจิตอาสาอยากรไวมงานกับสมาคมธารา
กรุณ�ติดตไอ
ประธ�นสม�คม คุณดรรชนี วรดิถี ฟิทซ่นอร่
ทรศัพท่ 0171 277 8135
E-Mail: Dachanee@thara-verein.de
หรือจ�กวใปเซท์ www.thara-verein.de
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โรงเรียนวิชาชีพเสริมความงามและนวดไทย SP Kosmetik

ถๅาหากอไยถึงกิจการของคนเทยทีไมาทำา
ชืไอสียง฿นยอรมนี ทีไรารูๅจักกันดีคงเมไพๅน
กิจการรๅานอาหารเทย ตไ฿นเมไกปีไ มี านีกๅ จิ การ
ทีไกีไยวขๅองกับความสวยความงาม กใกำาลังมา
รงพอโ กับกิจการนวดเทย
ดีมากฉบับนีๅ รามาทำาความรูจๅ กั กับนักธุรกิจ
สาว฿หญไคุณสุนิสา พิชา หรือทีไรูๅจักกันดี฿น
นาม "พีไมว สริมสวย" ของชาวเทย฿นถบฟ
รังฟวร่ท ธอปในนักตไอสูๅทีไเมไคยทๅอ จากอดีต
พยาบาลมืองชียง฿หมไ ชีวิตผกผัน฿หๅตๅองมา
ตัๅงรกรากอยูไยอรมนี ดๅวยความมุไงมัไนละ฿จ
รักทำา฿หๅธอตัดสิน฿จรียนวิชาชีพสริมสวยจน
จบเดๅประกาศนียบัตรปใน Kosmetikerin ทีเไ ดๅ
รับการรับรองวิทยะฐานะจากรัฐ คุณสุนสิ า ปใน
จๅาของสถานสริมความงาม SP-Kosmetik &
S.P. Spa-Wellness ฿จกลางนครฟรังฟวร่ท
ทีไปัจจุบันขยายสาขาออกเปยังมืองรอสส่บัค
นอกจากนัๅนธอยังปิดรงรียนวิชาชีพสริม
ความงามละนวดเทย฿หๅคนเทยทีไสน฿จเดๅ
รียนมือไ จบลๅวมีประกาศนียบัตรรับรองความ
สามารถ฿หๅดๅวย
คุณสุนสิ า ลไา฿หๅฟงั วไา กไอนทีจไ ะปิดรงรียน
มีคนเทยมาบอกวไาอยากจะรียนวิชาชีพสริม
ความงาม (Kosmetik) ทีคไ นเทยปิดสอนพราะ
พูดภาษาดียวกันขๅา฿จงไาย ลๅวมือไ ปี 2004 มี
ลูกคๅาคนหนึงไ ปในจๅาของรงรียนคอสมติกอก
ชน฿นฟรังฟวร่ท ขามาขอ฿หๅสอนรือไ งสักคิวๅ ซึงไ

กใมเี มไกคีไ นทีทไ าำ เดๅ “พีกไ อใ ยากเปพราะรๅอนวิชา
อยากจะรูวๅ าไ ตัวองทำาเดๅหรือปลไา ริมไ ตๅนกใมคี น
สน฿จ พีกไ เใ ปสัก฿หๅลกู คๅาทีไ รงรียนของขาดๅวย
ลๅวพีกไ ชใ วนคนเทย฿หๅเปรียนทีไ รงรียนขา ตไอ
มาเดๅรูๅจักกับคนทีไทำางานดๅานการศึกษา ขากใ
฿หๅคาำ นะนำาดีวาไ ราปิดรงรียนเดๅตไตอๅ งมีผูๅ
รไวมงานทีไปในนักวิชาการละราตๅองปในชไาง
สริมสวยทีไเดๅรับการรับรองจากรัฐ (Staatlich
anerkannte Kosmetikerin) พีไสไงรืไองเปรไวม
3 ดือนกใเดๅจดหมายตอบกลับมาวไาอนุญาต฿หๅ

“ถ้าใครสนใจอยากจะมาเรียนที่
โรงเรียนนี้ คุณสุพิชาบอกว่าไม่
ต้องเตรียมตัวอะไรมาก ขอเพียง
มีความต้องการที่จะมีความรู้ ทาง
โรงเรียนก็พร้อมที่จะให้...”
ปิดสอนเดๅ ราชคดีทีไเดๅผูๅรไวมงานปในพทย่
รคผิวหนังชาวยอรมันดๅวย” ธอกลไาว
วิชาทีไมีคนมารียนมากทีไสุดคือ ทำาลใบมือ
ลใบทๅา สริมสวย ละนวดเทย นักรียนสไวน
฿หญไทีไมารียนนวดมักจะมีพืๅนฐานกันมาลๅว
สไวน฿หญไมารียนหลักสูตรวันดียวพืไอพิไม
ติมความรูๅ ชไน นวดคลีไกลๅามนืๅอ นวดกดจุด
กระดูกสันหลัง รียนนวดหนๅา กดจุดหัว ละ
นวดนๅำามันอรมา ปในตๅน

ธอลไาตไอเปวไา “การนวดราจะสอนนวด
พือไ การฟืนๅ ฟู ดยมีอาจารย่พิ ศษจากขๅางนอก
มารไวมสอนรือไ งการคลีกไ ลๅามนือๅ ทีถไ กู ตๅอง ชไน
ปวดตรงนัๅนตรงนีๅจะตๅองนวดอยไางเร฿หๅคลาย
ปวด หรือนวดกดจุดกระดูกสันหลัง ราจะสอน
฿หๅรูๅจักกระดูกสันหลังของคนราละจุดตไางโ
ตามหลักวิชาการพืไอ฿หๅสามารถนวดเดๅถูก
ตๅองละเมไปในอันตรายกไผูๅทีไมา฿ชๅบริการ
รืไองสๅนราจะนๅนทางสากลรืไองจุดฝังขใม
ดๅวย พราะวลานวดมันจะเดๅประยชน่วลา
รากดจุดลงเปจะทำา฿หๅพลังงานดินสะดวก
ชไวย฿หๅรไางกายทำางานดีขึๅน”
ถๅา฿ครสน฿จอยากจะมารียนทีไรงรียน
นีๅ คุณสุพิชา บอกวไา “เมไตๅองตรียมตัวอะเร
มาก ขอพียงมีความตๅองการทีจไ ะมีความรูๅ ทาง
รงรียนกใพรๅอมทีไจะ฿หๅ รืไองงินคไารียนเมไ฿ชไ
ประดในสำาคัญ ทีไพูดอยไางนีๅเมไ฿ชไพราะวไาพีไ
ปในคนมีงิน สามีกเใ มไ฿ชไคนรไาำ รวย ตัวพีไ ติบต
มาเดๅกใ พราะมีความตังๅ ฿จนไวนไ ความจริง฿จ
สำาคัญมาก ถๅาราตๅองการมีอาชีพจริงโ มีความ
ตัๅง฿จทีไจะ฿ฝไหาความรูๅ รากใมีความตัๅง฿จทีไจะ
฿หๅหมือนกัน”
฿นการรียนการสอนสิไงทีไทำา฿หๅลำาบาก฿จ
กลับปในคนทีไรียน “รืไองรียนเมไยากตไสิไง
ทีไยากทีไสุด฿นการสอนคือ รงรียนของรา฿หๅ
เดๅทไาทีไราจะ฿หๅเดๅมากทีไสุด ตไคนรียนกใมี
หลายบุคลิก บางคนกใจะพรๅอมทีไจะรับ บาง
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คนกใเมไพรๅอมทีไจะรับคือมารียนพืไออยากจะ
เดๅ฿บประกาศทไานันๅ สิงไ ทียไ ากอีกอยไางคือการ
ปลียไ นคไานิยม บางคนอาการนวดเทยเป฿ชๅผดิ
วิธี ชไน บางคนบอกวไาขาสามารถนวดรักษา
เดๅ ตไราอาคำานีเๅ ป฿ชๅเมไเดๅพราะราเมไเดๅปใน
พทย่ ราจะเป฿หๅความหวังกับลูกคๅามากโ เมไ
เดๅ พราะบางทีราเปนวด฿หๅคนทีไ ปในอัมพฤกต่
ทำา฿หๅกลๅามนืๅอมันอาจจะผไอนคลายขึๅน ปวด
นๅอยลง ตไดี็ยวอาการปวดกใจะกลับมาอีก
พราะมันกียไ วกับสๅนประสาท อยไางนีๅ ปในตๅน”
ตัๅงตไริไมปิดสอน฿นปี 2004 จากนักรียน
รุนไ รกพียง 3 คน จนถึงขณะนีมๅ ี นักรียนทีจไ บ
เปลๅวประมาณ 800 คน ซึไงกใมาจากหลายโ
หไง รวมทังๅ จากตไางประทศ จากฝรังไ ศส จาก
สวีดนกใมี นักรียนทีไจบเปลๅวคุณสุนิสาบอก
วไาลๅวนลๅวตไมีชีวิตทีไดีขึๅน
นั ก รี ย นทีไ พีไ ภู มิ ฿ จทีไ อ ยากจะลไ า ปใ น
ประสบการณ่ มีคนหนึไงขาบอกวไาอยากมา
รียนนวด พราะคิดวไาถๅาหากวันหนึไงถๅาถูก
สามีทิๅงตัวจะยไ ตไกใสารภาพวไาเมไคยรียน
นวดมาลย ปในคนรียนชๅา กใมาบอกตไสิไงทีไ
ขาทำาเมไเดๅ ขาอยากรียนตไกลัววไาจะทำาเมไ
เดๅ เมไมีความมัไน฿จ ชไวงรกขาจะครียดรืไอง
รียนมาก พีบไ อกวไานๅองจะตๅอง฿หๅอกาสตัวอง
ปลอบขาหลายอยไางจน฿นทีสไ ดุ พีกไ บใ อกวไา พีคไ ง
สอนนๅองเมไเดๅลๅว นๅองเมไ฿หๅอกาสตัวองลย
ตัๅงตไมารียนนๅองพูดตไวไาทำาเมไเดๅโ พีไจะคืน

งิน฿หๅละคิดวไาคุณคงเมไหมาะสมกับวิชาชีพ
นีๅ ปรากฎวไาขานังไ รๅองเหๅลๅวบอกวไาขาเมไเป
ขาบอกวไาพีไปในคนปลกคนอืไนเมไคยวไาขา
ตไพีไกลๅาวไาขา ขาขออกาสอีกครัๅงหนึไง ขา
กใเดๅรียนกับพีไตไอ คนอืไนรียนคไ 1-2 อาทิตย่
ตไคนนีๅรียน 2-3 ดือนกวไาจะจบ ตอนนีๅนๅอง
คนนีๅนวดดีลูกคๅาติดมาก มีรายเดๅมากกวไา
สามีของขา สามีคยดูถูกอาเวๅวไาจะทำาอะเร
เมไประสบความสำารใจ ตอนนีๅกใยอมรับ฿นตัว
ภรรยาวไามีความสามารถ”

“...ขอบคุณพ่อแม่ที่ให้เราเกิดมา
เป็นคนไทย ขอบคุณประเทศไทย
ทีใ่ ห้เมือ่ วานนี้ แล้วอย่าลืมขอบคุณ
ประเทศเยอรมนีด้วยที่ให้ชีวิตใน
วันนี้และอนาตคของเรา...”
คนทีสไ องทีพไ ภีไ มู ฿ิ จขาคยมีอาชีพยืนรีดผๅา
รีดทุกวันโ ประมาณ 80 – 100 ชิๅน จนขนต
มาก ขาดินขๅามาหาบอกวไาอยากรียนนวด
พราะเมไอยากรีดผๅาลๅว คนนีๅมีความตัๅง฿จดี
รียนกับพีไ 2-3 ดือนหมือนกัน ตอนรกเมไมี งิน
ปิดรๅาน สามีหในความพยายามของภรรยาลย
ลงทุนปิดรๅาน฿หๅตอนนีๅกใประสบความสำารใจ”
สไวนอีกคนถูกสามีทุบตี ยิไงวลาสามีมากใ
จะดไาทอทวงบุญคุณลๅวกใทบุ ตีจนกระทังไ ตๅอง

วิไงเปหลบ฿นปไา นไาสงสารมาก พีไจอนักรียน
คนนีๅเดๅพราะขามาทำาความสะอาด พีไกใบอก
วไาวลาวไางกใมาพีจไ ะสอนนวด฿หๅ ตอนนีกๅ ถใ อื วไา
ประสบความสำารใจ กลายปในหมอนวดมือหนึงไ
ทำา฿หๅลกู คๅาประทับ฿จ ลๅวขากใจอฟน฿หมไทีไ
ดีเดๅตไงงานกันเป”
ความกตัญญูรูๅคุณคือสิไงทีไคุณสุนิสา฿หๅ
ความสำาคัญปในอยไางยิไง “พีไจะบอกนักรียน
สมอวไา ฿หๅราขอบคุณพไอมไทีไ฿หๅรากิดมา
ปในคนเทย ขอบคุณประทศเทยที฿ไ หๅมือไ วานนีๅ
ลๅวอยไาลืมขอบคุณประทศยอรมนีดวๅ ยที฿ไ หๅ
ชีวติ ฿นวันนีๅ ละอนาตคของรา พีดไ ฿ี จทีนไ กั รียน
จบเปลๅวทรมาบอกวไาขอบคุณที฿ไ หๅอกาส พีไ
กใตๅองบอกทุกคนวไาขอบคุณสามีทีไ฿หๅอกาสพีไ
ทำา฿หๅพีไสามารถ฿หๅอกาสคนอืไนเดๅ”
มีคนคยพูดเวๅวไา “฿หๅราทำา฿นสิไงทีไรารัก
ละรัก฿นสิไงทีไราทำา ลๅวราจะประสบความ
สำารใจ” ซึไงคุณสุนิสาเดๅพิสูจน่มาลๅววไาปใน
จริงหในปในรูปธรรมอยูไจนกระทัไงทุกวันนีๅ
฿ครทีไสน฿จจะรียนสริมความงามละ
นวดเทย ติดตไอคุณสุนิสา พิชา เดๅทีไ
S.P. Kosmetik & S.P. Spa-Wellness
Münchener Straße 41,
60329 Frankfurt am Main
Tel. 069 24248835
Mobil 0175 240 1185
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การได้สัญชาติเยอรมัน และ การถือสองสัญชาติ
โดย พัทยา เรือนแกŒว
ชไวงทีผไ าไ นมามีคาำ ถามขๅามาคไอนขๅางมากกียไ วกับ สัญชาติ
ของลูกทีไกิด฿นครอบครัวเทย-ยอรมัน รวม ทัๅงการขออน
สัญชาติปในยอรมันดยเมไตๅองสียสัญชาติเทย ฿นฉบับนีๅ
รามาคุยกันถึงรืไองนีๅนะคะ ริไมจากการเดๅสัญชาติยอรมัน
ลๅวตไอดๅวย การถือสองสัญชาติ

Niederlassungserlaubnis) หรือวไามีสิทธิพำานักตามสนธิ
สัญญาระหวไางสหภาพยุรป ละ ประทศสวิตซอร่ลนด่
ละ฿นกรณีทีไ ดใกนันๅ มีสิทธิทจีไ ะถือสัญชาติของพไอละมไทีไ
ปในคนตไางชาติเดๅดๅวย ดใกนัๅนกใจะสามารถถือสองหรือสาม
สัญชาติพรๅอมกันเดๅ ตไมือไ ดใกบรรลุนติ ภิ าวะ ตามกฎหมาย
ยอรมันคือ 18 ปี ดใกจะตๅองลือกวไาจะถือสัญชาติ฿ด ดย
มีสิทธิทีไจะตัดสิน฿จจนถึงอายุ 23 ปี มืไออายุครบ 23 ปี ลๅว
ก�รเดๅม�ซึไงสัญช�ติยอรมัน
กฎหมายสัญชาติยอรมัน (Staatsangehörigkeitsgesetz ยังเมไทำาการลือกสัญชาติ ดใกนัๅนจะสียสัญชาติยอรมัน
StAG) ระบุถึงการทีไจะเดๅสัญชาติยอรมันเวๅดังนีๅ
3. ก�รปลงหรื อ อนสั ญ ช�ติ  ปใ น ยอรมั น
1. ก�รเดๅ สั ญ ช�ติ  ยอรมั น ต�มหลั ก ส�ยลื อ ด (Einbürgerung) คนตไางชาติสามารถทีไจะยืไนรืไองขออน
(Abstammungsprinzip) ซึไงจะยึดพไอละมไปในหลัก นัไน สัญชาติปในยอรมันเดๅ หากวไามีคณ
ุ สมบัตดิ งั ตไอเปนีคๅ รบถๅวน
คือ ดใกทีไกิดจากพไอละมไสัญชาติยอรมัน จะเดๅสัญชาติ
• ปในผูๅมีสิทธิพำานักชนิดเมไจำากัดอายุ (unbefristete
ยอรมันดยอัตนมัติ ทัๅงนีๅรวมเปถึงกรณีของดใกทีไกิดจาก
Aufenthaltserlaubnis / Niederlassungs-erlaubnis)
• พำานักอยูไ฿นยอรมนีอยไางนๅอย 8 ปี
ครอบครัวสองวัฒนธรรม คือมีมไหรือพไอถือสัญชาติยอรมัน
• มีรายเดๅพียงพอลีๅยงตนองละครอบครัวเดๅ ละ
พียงฝไายดียว ชไน มไเทยพไอยอรมัน ดใกกใจะเดๅสัญชาติ
ยอรมันดๅวยชไนกัน ละ฿นกรณีครอบครัวสองวัฒนธรรม
ตๅองเมไ฿ชไผูๅทีไรับงินชไวยหลือคไาลีๅยงชีพ (Harz IV)จาก
รัฐ หรือเดๅรับงินชไวยหลือการตกงาน
หลไานีๅ ดใกมีสิทธิทีไจะถือสัญชาติของพไอหรือมไทีไปในคน
• มีความรูๅ ความขๅา฿จภาษายอรมันดีพอ
ตไางชาติควบคูไเปดๅวย ชไน ลูกของพไอยอรมันมไเทย มีสิทธิ
ถือทัๅงสัญชาติเทยตามมไ ละสัญชาติยอรมันตามพไอ ทีไ
• สอบผไานการทดสอบความรูๅกีไยวกับกฎหมายละ
สำาคัญดใกสองวัฒนธรรม ชไน ดใกเทย-ยอรมัน นีๅ จะมีสิทธิ
สังคมของยอรมนี ทีไรียกกันวไา Einbürgerungs-test
ถือสองสัญชาติ เปตลอดชีวิต ตามกฎหมายยอรมัน ดใก
• เมไคยตๅองทษทางอาญา
หลไานีเๅ มไตอๅ งลือกสัญชาติ฿ดสัญชาติหนึงไ มือไ บรรลุนติ ภิ าวะ
• ยอมรับ คารพละปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญยอรมัน
กรณีของลูกทีพไ อไ ยอรมันเมไเดๅตไงงานจดทะบียนสมรส
• ตๅองสละหรือคืนสัญชาติดิม
กับมไตาไ งชาติ ลูกจะเดๅสญ
ั ชาติยอรมันกใตอไ มือไ พไอยอรมัน
จดทะบียนรับรองบุตร วไาปในลูกตามกฎหมาย ซึไงการจด
ความรูภๅ าษายอรมันทีผไ ขูๅ ออนสัญชาติตอๅ งมีนนัๅ คือตๅอง
ทะบียนรับรองบุตรนีจๅ ะตๅองทำากไอนทีลไ กู จะอายุครบ 23 ปีบริ ขียนละอไานเดๅ อยไางนๅอย฿นระดับ B1 ดยสามารถสดง
บูรณ่ การจดทะบียนรับรองบุตรสามารถติดตไอเดๅทสีไ าำ นักงาน หลักฐานการสอบผไานหลักสูตรพืไอการปรับตัวขๅากับสังคม
ยาวชน (Jugendamt) ฿นขตทีไมีภูมิลำานา
(Integrationskurs) นอกจากนีๅสิไงทีไสามารถ฿ชๅปในหลักฐาน
วไามีความรูๅภาษายอรมันดีพอเดๅกไ
2. ก�รเดๅ สั ญ ช�ติ  ยอรมั น ต�มหลั ก ดิ น ดน
• ประกาศนียบัตรวิชาภาษายอรมัน (das Zertifikat
(Geburtsortprinzip) กฎกฑณ่นีๅริไม฿ชๅมืไอปีพ.ศ. 2543
Deutsch)
• หลักฐานการรียนภาษายอรมัน฿นรงรียนสอนภาษา
หรือ ค.ศ. 2000 ตามหลักดินดนนีๅ กลไาววไา ลูกของชาวตไาง
ชาติทีไกิด฿นประทศยอรมนี จะเดๅสัญชาติยอรมัน หากวไา
อยไางนๅอยปในวลา 4 ปี
ณ ตอนทีไลูกกิดพไอหรือมไทีไปในคนตไางชาตินัๅนฝไาย฿ดฝไาย
• หลักฐานกการจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอน
หนึงไ พำานักอยูไ ยอรมนีมาปในวลา 8 ปีลๅว ละมีสทิ ธิพาำ นัก
ตๅนของยอรมนี เมไวไาจะปใน฿นรงรียนประภท฿ด หรือ
ชนิดเมไจำากัดอายุ (unbefristete Aufenthaltserlaubnis/
มัธยมศึกษาตอนปลาย (Abitur)
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กฎหม�ยดีโ
พัทยา รือนกๅว

• หลักฐานการเดๅลืไอนขึๅนเปรียนชัๅนทีไ 10 ฿นรงรียน ยอรมันดยขอถือหลายสัญชาติพรๅอมกัน (Einbürgerung
unter Hinnahme von Mehrstaatigkeit) ซึไงอาจกระทำาเดๅ
ระดับสูงขึๅนเปของยอรมนี
• จบการศึกษาระดับอุดมศึกษา฿นยอรมนี
฿นกรณีดังตไอเปนีๅ
1. มืไอกฎหมายของประทศทีไผูๅขออนสัญชาติถือ
สำาหรับคูไสมรส หรือคูไครอง (พศดียวกัน) ของคน
สัญชาติอยูไดิมเมไอนุญาต฿หๅสละสัญชาติ (ชไน อายน
ยอรมัน สามารถทีไจะยืไนรืไองขอสัญชาติยอรมันเดๅมืไออยูไ
ตินา มใกซิก นิคารากัว อุรุกวัย คอสตาริกา ปในตๅน)
฿นยอรมนีครบ 3 ปี ละตไงงานอยูไกินกับคูไสมรสหรือคูไ 2. มๅวไากฎหมายของประทศทีไผูๅขออนสัญชาติถือ
ครองชาวยอรมนีครบ 2 ปี ละ฿นงืไอนเขทีไวไาตๅองมีรายเดๅ
สัญชาติอยูไดิมอนุญาต฿หๅสละสัญชาติ ตไมืไอยืไนรืไอง
ลีๅยงตนองละครอบครัวเดๅนัๅน ฿นรืไองนีๅหากตัวผูๅขออน
ขอสละสัญชาติลๅว มักจะถูกปฏิสธเมไ฿หๅสละสัญชาติ
สัญชาติเมไมีรายเดๅ ตไคูไสมรสหรือคูไครองมีรายเดๅพียงพอ
นัไนคือพลมืองของประทศหลไานีๅเมไมีอกาสทีไจะ
กใถือวไามีคุณสมบัติรืไองรายเดๅครบ
สละสัญชาติของตน อันเดๅกไ ประทศ Afghanistan,
Algerien, Eritrea, Iran, Kuba, Libanon, Marokko,
ก�รถือสองสัญช�ติ
Syrien und Tunesien
การถือสองสัญชาติทีไจะกลไาวถึง฿นทีไนีๅ กใคือ การถือ 3. ประทศของผูๅทีไขออนสัญชาติเมไอนุมัติ฿หๅสละ
สัญชาติยอรมันละเทยควบกันเป ละทีไปในประดในทีไมี
สัญชาติ ดๅวยหตุผลตไางโทีไเมไเดๅมีสาหตุมาจากตัวผูๅ
สน฿จสอบถามกันมาอยูไนืองโ นัไนคือ การขอถือสัญชาติ
ขออนสัญชาติอง
ยอรมันดยทีไเมไตๅองสละสัญชาติเทย
4. คไาธรรมนียม฿นการขอสละสัญชาตินนัๅ สูงกินกวไาทีไ
จะจไายเดๅ ทังๅ นีนๅ บั รวมถึงคไา฿ชๅจาไ ยตไางโ฿นการดิน รือไ ง
1. การถือสัญชาติยอรมันละเทยควบกันเป ฿นกรณี
สละสัญชาติดๅวย ชไน การรับรองอกสาร จัดหาอกสาร
นีๅมีความปในเป ละ ปในสิทธิของบรรดา ดใกเทย-ยอรมัน
ปในตๅน ดยทัไวเปกำาหนดเวๅวไา จำานวนทีไวไาสูงกินเปนัๅน
นัไนกใคือ บรรดาลูกโ ของพวกราโ ทไานโ ทีไมีมไปในคน
คือตๅองสูงกินกวไารายเดๅตไอดือนดยฉลีไยทีไยงั เมไเดๅหัก
สัญชาติเทยละพไอทีไมีสัญชาติยอรมัน พราะดใกกลุไมนีๅ
บียๅ สวัสดิการสังคม หรืออยไางนๅอยทีสไ ดุ คือ 1,278.23 ยูร
เดๅสัญชาติยอรมันละเทยตามหลักสายลือด คือ ตามมไ 5. มืไอประทศของผูๅขออนสัญชาติเมไพิจารณาตัดสิน
ละพไอ ดใกกลุไมนีๅมีสิทธิตามกฎหมายยอรมันทีไจะถือสอง
รืไองสละสัญชาติ฿นวลาอันควร (§ 12 Abs. 1 Satz 2
สัญชาติตลอดเป เมไตๅองลือกสัญชาติมืไอบรรลุนิติภาวะดัง
Nr. 3 des StAG)
เดๅกลไาวเปลๅวขๅางตๅน
6. หากวไาการสละสัญชาติมีงืไอนเขผูกมัดอยูไกับการ
ตไดใกเทยทีไติดตามมไมาอยูไ฿นยอรมนีดๅวย ละเดๅ
กณฑ่ทหาร
อนสัญชาติปในยอรมัน ดใกหลไานีๅเมไถือวไาอยูไ฿นกลุไมดใก 7. กรณีผสูๅ งู อายุทอีไ ายุครบ 60 ปี หากวไาการสละสัญชาติ
ทีจไ ะมีสทิ ธิถอื สองสัญชาติ พราะเดๅสญ
ั ชาติยอรมันจากการ
จะกไอ฿หๅกิดปัญหา หรือหตุวิกฤตกไตัวผูๅขออน
8. มือไ การสียสัญชาติทีไ คยถืออยูกไ อไ น จะทำา฿หๅสญ
ปลงหรืออนสัญชาติ
ู สีย
สิทธิ฿นทรัพย่สนิ หรือนำามาซึงไ ความสูญสียทางศรษฐกิจ
(§ 12 Abs. 1 Satz 2 Nr. 5 des StAG)
2. การขอถือสัญชาติยอรมันดยทีไเมไตๅองสละสัญชาติ
เทย ตามหลักกฎหมายยอรมัน ละนยบายของประทศ 9. หากวไาผูขๅ ออนสัญชาติปในผูทๅ เไี ดๅรบั การยอมรับจาก
ยอรมนีลๅว ตๅองการ฿หๅ คนตไางชาติทไี อนสัญชาติปในยอรมัน
ทางการวไาปในผูๅลีๅภัยทางการมือง
ถือสัญชาติยอรมันพียงอยไางดียว ตไอยไางเรกใตาม฿นตัว
กฎหมายละนวปฏิบตั กิ มใ กี ารยกวๅนเวๅ฿หๅ ซึงไ มีระบุชดั จน
สำาหรับคนเทยงือไ นเขทีอไ าจจะทำา฿หๅสามารถอนสัญชาติ
อยูไ฿น มาตรา 12 StAG หรือทีไรียกกันวไา การขอถือสัญชาติ ปในยอรมันดยเมไตอๅ งสละสัญชาติเทย นไาอยูทไ ไี ขๅอ 5 ละ ขๅอ 8
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ขๅอ 5 ทีไกลไาววไา มืไอประทศของผูๅขออนสัญชาติเมไ
พิจารณาตัดสินรืไองสละสัญชาติ฿นวลาอันควร ตามขๅอ
บัญญัติ฿นการปฏิบัติของกฎหมายวไาดๅวยสัญชาติ (StAGVwV) มีการตีความวไาระยะวลาทไา฿ดจึงจะปใน “ระยะวลา
อันควร” ตามกฎหมายถืออาระยะวลา 2 ปี ละกลไาววไา
จะยอม฿หๅถือหลายสัญชาติเดๅ หากวไาเมไมีการพิจารณา฿หๅ
สละสัญชาติ หลังจากทีไเดๅยืไนรืไองอยไางถูกตๅอง (ยๅำาวไาตๅอง
ยืไนรืไองอยไางถูกตๅอง) เปลๅว 2 ปี ละปในเปเดๅวไาภาย฿น
ระยะวลาอีก 6 ดือนขๅางหนๅากใคงจะพิจารณาเมไสรใจ (StAGVwV, Nr. 87.1.2.3.3)
หลักปฏิบตั ขิ องเทย฿นรือไ งการสละสัญชาตินนัๅ มีกระบวนการ
ทีคไ อไ นขๅางยาวนาน ละตๅองมีอกสารประกอบมากมาย มือไ
ยืนไ คำารๅองเปลๅว จะตๅอง฿หๅรฐั มนตรีกระทรวงมหาดเทยอนุมตั ิ
ละมืไอพิจารณาลๅวคนเทยจะสียสัญชาติเทยกใตไอมืไอมี
การประกาศ฿นราชกิจานุบกษา ซึไงกระบวนการทัๅงหมดนัๅน
฿ชๅวลาอยไางนๅอยโ เมไตไำากวไา 5 ปี
ดังนัๅนกใขๅากับหลักกณฑ่การยกวๅนตามกฎหมาย
ยอรมัน ละขณะนีๅ฿นบางทๅองถิไนของยอรมนี ชไน฿นรัฐ
Niedersachsen กใ฿ชๅหตุผลประการนีๅ฿นการยินยอม฿หๅคน
เทยทีขไ ออนสัญชาติยอรมันเมไตอๅ งทำารือไ งขอสละสัญชาติเทย

(คิดปในงินเทยปัจจุบันกใเมไกิน 500,000 บาท)
งืไอนเขขๅอนีๅ มีคนเทยหลายคน฿ชๅปในงืไอนเข฿นการขอ
สัญชาติยอรมันดยเมไตอๅ งสละสัญชาติเทยสำารใจมาลๅว ดย
ตๅองระบุตอไ จๅาหนๅา฿หๅชดั จนมือไ ยืนไ คำารๅองขออนสัญชาติ วไา
จะเมไขอสละสัญชาติเทย ดๅวยหตุผลนีๅ คือ ตาม § 12 Abs.
1 Satz 2 Nr. 5 StAG ทางการยอรมันจะขอหลักฐานยืนยัน
สิไงทีไสามารถนำาเปปในหลักฐานเดๅกใคือ
1. หนังสือยืนยันจากราชการเทย กีไยวกับการสูญสีย
สิทธิ฿นการถือครองทีไดิน ละการสืบมรดก หนไวยงานทีไคน
เทยหลายคนเปขอหนังสือนีๅ กใคือ สำานักงานอัยการพิศษ
ฝไายคุๅมครองสิทธิประชาชนระหวไางประทศ (สฝคป. ดูราย
ละอียดขๅางทๅาย)
2. หนังสือประมินราคาทีดไ นิ ละทรัพย่สนิ ทีจไ ะสูญสีย
หากตๅองสละสัญชาติ ซึงไ กใอาจขอเดๅทสีไ าำ นักทีดไ นิ หรือบางคน
กใจๅางบริษัทจัดประมินราคา฿หๅ

งืไอนเขตไางโทีไกลไาวเปขๅางตๅน สรุปจากขๅอกฎหมายทีไ
มีการตีความ ละประสบการณ่ทีไกิดขึๅนจริง ตไอยไางเรกใ
ลๅว สิงไ หลไานีขๅ นึๅ อยูกไ บั งือไ นเข ปัจจัยของตไละบุคคล ละ
ดุลยพินิจของหนไวยงานราชการ ดังนัๅนกไอนทีไจะดินรืไองขอ
สัญชาติยอรมัน ควรทีจไ ะหารือกับทางราชการ ซึงไ ฿นปัจจุบนั
ขๅอ 8 การสียสัญชาติทีไคยถืออยูไกไอน จะทำา฿หๅสูญสีย มีบริการ฿หๅคำานะนำาอยูไทุกมือง
สิทธิ฿นทรัพย่สิน หรือนำามาซึไงความสูญสียทางศรษฐกิจ
สิทธิ฿นทรัพย่สนิ ละความสูญสียทางศรษฐกิจทีวไ าไ นีๅ มีอะเร
บๅาง มือไ พิจารณาตามขๅอบัญญัต฿ิ นการปฏิบตั ขิ องกฎหมาย
ขๅอมูลจ�ก
วไาดๅวยสัญชาติ (StAG-VwV,Nr. 87.1.2.5.1) เดๅกไ
http://www.bundesauslaenderbeauftragte.de/
• สียสิทธิบางอยไาง฿นการสืบมรดก
einbuergerung.html
• สียสิทธิ฿นการถือครองกรรมสิทธิ฿่ นทีดไ นิ ทีตไ นมีอยูไ หรือ
http://www.einbuergern.de/content/e1317/index_ger.
หาซืๅอมาเดๅ ดยอาจถูกบังคับ฿หๅอนกรรมสิทธิ่฿หๅบุคคล html#e1511
อืไน หรือตๅองขายทอดตลาด฿นราคาทีไตไำากวไามูลคไาจริง
http://www.jurblog.de/2005/06/07/einburgerung-unter• สียสิทธิ฿นการเดๅรับงินคไาลีๅยงชีพ฿นวัยชรา หรือ hinnahme-der-mehrstaatigkeit-fur-die-turkischstammigeบำานาญ
bevolkerung-in-deutschland/
• อาจกิดความสียหายตไอธุรกิจหรือกิจการ฿นประทศ
http://www.info4alien.de/einbuergerung/gesetze/
ทีไถือสัญชาติอยูไ
stag.htm#12
http://www.info4alien.de/einbuergerung/gesetze/
การสูญสียทรัพย่สิน หรือศรษฐกิจดังกลไาวนัๅน กำาหนด
มูลคไาเวๅวาไ ตๅองสูงกินกวไารายเดๅตอไ ดือนดยฉลียไ ทียไ งั เมไเดๅ starvwv.htm#87
หักบีๅยสวัสดิการสังคม หรืออยไางนๅอยทีไสุดคือ 10,226 ยูร
http://www.einbuergerung.de
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การเปลี่ยนแปลงข้อกฎหมายมาตรา 31 ประมวลกฎหมายว่าด้วยสิทธิพำานัก
ว่าด้วย “การได้สทิ ธิพาำ นักทีไ่ ม่ขนึ้ กับเงือ่ นไขใดๆ” Eigenstไndige Aufenthalterlaubnis
มาตรา 31 ประมวลกฎหมายวไ า สิ ท ธิ พำ า นั ก (§ 31
Aufenthaltsgesetz) กลไาวถึงการทีคไ นตไางชาติทีไ ปในคูสไ มรสของ
ชาวยอรมันจะเดๅ “สิทธิพาำ นักทีเไ มไขนึๅ กับงือไ นเข฿ดโ” ขๅอกฎหมาย
นีๅเดๅรับการปลีไยนปลง ดยมีผลบังคับตัๅงตไวันทีไ 1 กรกฎาคม
2554 (1. Juli 2011) ปในตๅนมา
ตไดิมมือไ คนตไางดๅาวทีไ ตไงงานกับคนสัญชาติยอรมันอยูกไ นิ
ดๅวยกันครบ 2 ปี (ทัๅงนีๅนับตัๅงตไวันทีไ฿ชๅชีวิตคูไดๅวยกัน฿นยอรมนี)
จะมีสิทธิเดๅ “สิทธิพำานักทีไเมไขึๅนกับงืไอน฿ดโ” ตามมาตรา 31
ประมวลกฎหมายวไาดๅวยสิทธิพำานัก (Aufenthaltsgesetz) นัไน
คือสิทธิพำานักทีไเดๅจะเมไขึๅนอยูไกับการสมรสอีกตไอเป กลไาวคือเมไ
วไาจะยังอยูกไ นิ ปในสามีภรรยากับคูสไ มรสชาวยอรมันหรือเมไ กใจะ
เดๅสิทธิพำานัก ละสามารถ฿ชๅชีวิตอยูไ฿นยอรมนีเดๅ ตไงืไอนเขทีไ
สำาคัญกใคือ จะตๅองมีรายเดๅลีๅยงตนอง
ตัๅงตไ วันทีไ 1 กรกฎาคม 2554 จำานวนปีทีไคูไสมรสตๅองอยูไ
กินดๅวยกันปลีไยนจาก 2 ปี มาปใน 3 ปี นัไนคือ คูไสมรสของช�ว
ยอรมันตๅองอยูกไ นิ ดๅวยกันครบ 3 ปี จึงจะมีสทิ ธิเดๅสทิ ธิพ�ำ นัก
ทีไเมไขึๅนกับงืไอนเข฿ดโนีๅ

การปลียไ นปลงกฎหมายขๅอนีมๅ ผี ล฿หๅ คนตไางดๅาวจำานวนเมไ
นๅอยทีไยกทางกันอยูไกับคูไสมรส เมไเดๅรับการตไออายุสิทธิพำานัก
นือไ งจากหลายตไอหลายคนเมไทราบการปลียไ นปลง คิดวไาจำานวน
ปีทีไอยูกไ ินดๅวยกันยังคงปใน 2 ปี ตามกฎหมายดิม มืไออยูไกินดๅวย
กันครบ 2 ปี ลๅวยกทาง ทำา฿หๅงืไอนเขทีไจะเดๅสิทธิพำานักนีๅ เมไ
สมบูรณ่ คือ อยูไกินดๅวยกันเมไถึง 3 ปี
ผูๅสียหายจากผลการปลีไยนปลงกฎหมายนีๅเดๅยืนฟๅองตไอ
ศาลปกครองดึสซลดอร่ฟ ละ฿นวันทีไ 13 กรกฎาคม 2554 ศาล
มีคาำ พิพากษา฿หๅ การพิจารณางือไ นเข฿นการทีจไ ะเดๅสทิ ธิพาำ นักนีๅ
สำาหรับคนตไางดๅาวทีไยืไนคำารๅองขอ สิทธิพำานักทีไเมไขึๅนกับงืไอนเข
฿ดโ นีๅ กไอนวันทีไ 1 กรกฎาคม 2554 ฿หๅปในเปตามกฎหมายดิม
นัไนคือ อยูไกินดๅวยกันครบ 2 ปี
ตไคาำ พิพากษานีกๅ เใ มไเดๅกลไาวถึง คนตไางดๅาวทีอไ ยูกไ นิ กับคูสไ มรส
ชาวยอรมันครบ 2 ปี ณ วันทีไ 1 กรกฎาคม 2554 ตไมิเดๅยืไนรืไอง
ขอ สิทธิพำานักนีๅ วไาจะมีการดำานินการหรือขๅอพิจารณาอยไางเร

สำานักงานอัยการพิเศÉ ½่ายคุ้มครองสิทธิประชาชนระหว่างประเทศ (ส½คป.)
สำานักงานอัยการพิศษ ฝไายคุมๅ ครองสิทธิประชาชนระหวไาง
ประทศ หรือ สฝคป. ปในหนไวยงานสังกัด สำานักอัยการสูงสุด
จัดตังๅ ขึนๅ พือไ ฿หๅการคุมๅ ครองสิทธิ ละ฿หๅความชไวยหลือ ทาง
กฎหมายกไคนเทย฿นตไางประทศ ละชาวตไางประทศ฿น
ประทศเทย ดยมีความปในมาพอสรุปเดๅคือ
฿นปัจจุบันมีคนเทยปในจำานวนมาก ดินทางเปอยูไตไาง
ประทศ บๅางกใเปประกอบอาชีพตไางโ ชไน ปในกรรมกรกไอสรๅาง
ปในลูกจๅาง฿นกิจการตไางโ ปในมไบาๅ น ทำางานบๅาน บๅางกใเป
ปิดกิจการรๅานคๅาหรือประกอบธุรกิจ บๅางกใเปปในภรรยาของ
ชาวตไางประทศ คนเทยจำานวนเมไนๅอย ประสบปัญหา฿น
ดๅานกฎหมาย ชไน ปัญหารืไองการทำานิติกรรมสัญญา กับผูๅ
จัดหางาน ทีไมักจะอารัดอาปรียบ ขณะดินทางเปทำางาน
ตไางประทศ ปัญหารืไองสิทธิ฿นครอบครัว มืไอตๅองสมรสกับ
คนตไางดๅาว ปัญหากับนายจๅาง฿นตไางประทศ ละปัญหา
การถูกดำานินคดี฿นตไางประทศ ปในตๅน

นอกจากนีๅ ปัจจุบนั ฿นประทศเทยกใมคี นตไางประทศมา
ทไองทียไ ว มาประกอบอาชีพ หรือพำานักอาศัย฿นประทศเทย
ตไงงานกับหญิงเทย มีครอบครัวอยูไ฿นประทศ ปในจำานวน
เมไนๅอย บไอยครัๅงกใประสบปัญหาทางกฎหมาย หรือตๅองการ
พึไงพาบริการทางกฎหมาย ตไเมไทราบจะเปติดตไอขอรับคำา
ปรึกษาเดๅ ณ ทีไ฿ด
กอปรกับประทศเทยนันๅ มีพนั ธกรณีตามอนุสญ
ั ญาละ
กติการะหวไางประทศทางดๅานสิทธิมนุษยชนหลายฉบับ
สำานักงานอัยการสูงสุด มีหนๅาทีไตๅองดูลสิทธิละประยชน่
ของประชาชน ทัๅงทีไอยูไ฿นละตไางประทศ฿หๅปในเปตาม
พันธกรณีดังกลไาว
ดังนัๅนพืไอ฿หๅการคุๅมครองสิทธิ ตลอดจนการ฿หๅความ
ชไวยหลือ ทางกฎหมายกไคนเทย฿นตไางประทศ ละชาว
ตไางประทศ฿นประทศเทยมีความรวดรใว ทันหตุการณ่ตไอ
นืไอง ละมีประสิทธิภาพ สำานักงานอัยการสูงสุดจึงเดๅตัๅง
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ศูนย่อยั การคุมๅ ครองสิทธิประชาชนระหวไางประทศ (ศอสป.)
ดย฿หๅสงั กัดอยู฿ไ นสำานักงานคุมๅ ครองสิทธิ ละชไวยหลือทาง
กฎหมาย กไประชาชน (สคช.) ริไมปฏิบัติภารกิจตัๅงตไวันทีไ
13 มิถุนายน 2548 ละตไอมา฿นปี พ.ศ. 2549 เดๅมีการ
จัดตัๅงสำานักงานอัยการพิศษ ฝไายคุๅมครองสิทธิประชาชน
ระหวไางประทศ (สฝคป.) ขึนๅ ฿นสังกัดสำานักงานคุมๅ ครองสิทธิ
ละชไวยหลือทางกฎหมายกไประชาชน (สคช.) งานทังๅ ปวง
ทีไอยูไ฿นความรับผิดชอบของ ศอสป. เดๅอนเปยัง สฝคป.
อำานาจหนๅาทีไของ สฝคป. คือ
(1) รับผิดชอบงานคุมๅ ครองสิทธิ ประชาชนระหวไางประทศ
ของสำานักงานคุๅมครองสิทธิละชไวยหลือทางกฎหมาย กไ
ประชาชนตามทีไสำานักงานอัยการสูงสุดกำาหนด
(2) ปฏิบัติงานรไวมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หนไวยงานอืไน ทีไกีไยวขๅองหรือทีไเดๅรับมอบหมาย
(3) จัดบริการผยพรไความรูๅทางกฎหมาย ตอบปัญหา
ละ฿หๅคำาปรึกษาดๅานกฎหมาย฿นลักษณะคลินิกกฎหมาย
สัญจรเปยังประทศตไางโ ทีไมีคนเทยอยูไปในจำานวนมาก
รวมทัๅง฿นจังหวัดตไาง โ ของประทศเทยทีไมีชุมชนชาวเทย
ทีไสมรสกับชาวตไางชาติ ชาวตไางชาติ ละกลุไมประชาชนทีไ
ประสบปัญหาดๅานการคุๅมครองสิทธิมนุษยชน พักอาศัยอยูไ
ปในจำานวนมาก
(4) ตอบปัญหากฎหมายทางอินตอร่นใต ละ฿หๅความ
ชไวยหลือ ละ฿หๅคำาปรึกษาทางกฎหมาย กไคนเทย฿น
ประทศเทยทีไมีปัญหาขๅอกฎหมายกีไยวขๅองกับคนตไางชาติ
หรือกีไยวขๅองกับกฎหมายตไางประทศ คนเทย฿นตไางดน
รวมทัๅงชาวตไางประทศ฿นประทศเทย

(5) ปในคลินกิ กฎหมาย฿นประทศ ทีคไ นเทย฿นประทศเทย
ทีมไ ปี ญ
ั หาขๅอกฎหมาย กียไ วขๅองกับคนตไางชาติ หรือกียไ วขๅอง
กับกฎหมายตไางประทศ คนเทย฿นตไางดน รวมทังๅ ชาวตไาง
ประทศ฿นประทศเทย สามารถดินทางมาพบพือไ ขอรับคำา
ปรึกษา ละความชไวยหลือทางกฎหมายเดๅ
(6) ฿หๅความชไวยหลือทางกฎหมาย กไคนเทยทีตไ อๅ งคดี฿น
ตไางดน ดยรไวมมือกับกระทรวงการตไางประทศ กระทรวง
รงงานหรือหนไวยงานทีไกีไยวขๅอง คุๅมครองสิทธิประชาชน
ชาวเทยทัๅง฿นละตไางประทศ ละชาวตไางประทศ฿น
ประทศเทย ตามกฎหมายระหวไางประทศละพันธกรณี
ดๅานสิทธิมนุษยชน
ทไานทีมไ ปี ญ
ั หาดๅานกฎหมาย ตๅองการขอมูลกียไ วกับตัวบท
กฎหมาย หรือขอคำานะนำา ขอความชไวยหลือดๅานกฎหมาย
สามารถติดตไอกับ สฝคป. เดๅทีไ
สำานักงานอัยการพิศษ ฝไายคุๅมครองสิทธิประชาชน
ระหวไางประทศ (สฝคป.)
สำานักงานอัยการสูงสุด อาคาร A
ศูนย่ราชการฉลิมพระกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
ลขทีไ 120 หมูไทีไ 3 ชัๅน 2 ถนนจๅงวัฒนะ
ขวงทุไงสองหๅอง ขตหลักสีไ
กรุงทพมหานคร 10210
ทรศัพท่ 0 2142 1532-3
ทรสาร 0 2143 9179
e-mail: humanrights@ago.go.th
ละสามารถขๅาเปดูขๅอมูลเดๅทีไ
http://www.humanrights.ago.go.th
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Royal Thai Consulate-General
Kennedyallee 109
60596 Frankfurt am Main
Tel. 069-69 86 8 210, Fax 069-69 86 82 28

ขไ�วประช�สัมพันธ์สถ�นกงสุล฿หญไ ณ นครฟรงก์ฟิร์ต
ทีไ 7 /2554
รืไอง ระบียบกระทรวงก�รตไ�งประทศวไ�ดๅวยก�รรับรองอกส�ร พ.ศ. 2539
----------------------พืไอ฿หๅถูกตๅองตามระบียบกระทรวงการตไางประทศวไาดๅวยการรับรองอกสาร พ.ศ. 2539 สถานกงสุล฿หญไ ฯ มีนวทางละขัๅนตอน
฿นการรับรองอกสารทีไออก฿หๅดยหนไวยงานยอรมัน ดังนีๅ
อกสารของหนไวยราชการยอรมันทีไจะนำาเปยืไนพืไอขอ฿หๅรับรองทีไสถานกงสุล฿หญไฯ จะตๅองผไานการ
1. รับรองจากสำานักงานบริหารการปกครอง (Regierungspräsidium) ของตไละรัฐทีไกีไยวขๅอง หรือผไานการรับรองจากศาลสูงประจำารัฐ
(Landgericht) ทีไกีไยวขๅองกไอน
2. อกสารอืไน โ นอกหนือจากขๅอ 1 ทีไออก฿หๅดยหนไวยงานยอรมันละจะนำามายืไนพืไอขอ฿หๅรับรองทีไสถานกงสุล฿หญไฯ จะตๅองผไานการ
รับรองจากนตารีพับลิค (Notar) ละผไานการรับรองจากศาลสูงประจำารัฐ (Landgericht) ทีไกีไยวขๅองกไอน
3. อกสารบันทึกฐานะหไงครอบครัว (Familienbuch) ละ฿บรับรองการสมรส (Bescheinigung über die Eheschließung) เมไ
สามารถนำามา฿ชๅปในหลักฐานทน฿บสำาคัญการสมรสเดๅ
4. อกสารจากประทศอืไนทีไเมไเดๅออก฿หๅดยหนไวยงานยอรมันละจะนำาเปยืไนพืไอขอ฿หๅรับรองทีไสถานกงสุล฿หญไ ฯ จะตๅองเดๅรับการ
รับรองจากสถานทูตเทยหรือสถานกงสุล฿หญไเทยประจำาประทศนัๅน โ กไอน
จึงรียนมาพืไอปรดทราบดยทัไวกัน
สถานกงสุล฿หญไ ณ นครฟรงก่ฟิร่ต
วันทีไ 21 ตุลาคม 2554
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Information des Königlich Thailändischen Generalkonsulats, Frankfurt
Nr. 7/2554über die Beglaubigung nach der Verordnung des thailändischen Außenministeriums vom 1996
Um die Beglaubigung gemäß der Verordnung des thailändischen Außenministeriums vom Jahr 1996 zu erfüllen, hat das
Königlich Thailändische Generalkonsulat, Frankfurt folgende Wegweise:
1. Um eine Beglaubigung deutscher amtlicher Dokumenten beim Königlich Thailändischen Generalkonsulat zu
beantragen, müssen die von deutschen Behörden ausgestellten Dokumente zuerst vom zuständigen Regierungspräsidium
oder vom zuständigen Landgericht des jeweiligen Bundeslandes legalisiert werden.
2. Um eine Beglaubigung anderer deutscher Dokumenten (außer den amtlichen Dokumenten im Punkt 1) beim Königlich
Thailändischen Generalkonsulat zu beantragen, müssen diese Dokumente zuerst vom Notar und anschließend vom
zuständigen Landgericht des jeweiligen Bundeslandes legalisiert werden.
3. Das Familienbuch sowie die Bescheinigung über die Eheschließung werden nicht als Ersatz für die Heiratsurkunde
akzeptiert.
4. Um eine Beglaubigung von Dokumenten, die im Ausland ausgestellt sind, beim Königlich Thailändischen
Generalkonsulat zu beantragen, müssen diese Dokumente zuerst von der zuständigen Königlich Thailändischen Botschaft
oder dem Königlich Thailändischen Generalkonsulat in dem jeweiligen Land legalisiert werden.
Um Kenntnisnahme wird gebeten.
Königlich Thailändisches Generalkonsulat,
Frankfurt am Main
21. Oktober 2011
หลไงทีไม�ขๅอมูล: www.thaigeneralkonsulat.de
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Mensch, ärgere dich nicht!
(เมนช แอร์เกะเร ดิช นิชท์)
อย่าโมโหโทโสไปเลยน่า (เรื่องแค่นี้)!
หลายคนคงรูจๅ กั ละคยลไนกม Mensch ärgere
dich nicht ภาษายอรมันรียกประภทของกม
ชไนนีวๅ าไ Gesellschaftsspiel (Gesellschaft+
Spiel = สังคม + กม/ การลไน) ลไนกันพืไอ
ความสนุกสนาน กระชับความสัมพันธ่฿น
ครอบครัว ละ/หรือ ฿นหมูไพืไอนฝูง กมชนิด
นีๅรูๅจักกัน฿นภาษาเทยตามศัพท่ภาษาอังกฤษ
วไา board game หรือกมกระดาน Mensch
ärgere dich nicht ลไนกันตัๅงตไสองถึงหกคน
อุปกรณ่มี ลูกต็า กระดาน ละตัวดินสีตไางโ
มีกฎกณฑ่การลไน Spielregel (Spiel การลไน
+ regel กฎกณฑ่) กระดานสไวน฿หญไปในกระ
ดาษขใง พับเดๅ สะดวกตไอการนำาเปลไน฿นทีไ
ตไางโ ปใน”กมกระดาน” ลไนมาตไบราณ
ถบอินดียละกลุไมประทศอาหรับ ตๅมบน
ลูกต็าจะปในตัวกำาหนดวไาดินเดๅกชีไ อไ ง ถึงชไอง
นัๅนโ ลๅวตๅองทำาตามคำาสัไงทีไอยูไ฿นชไองนัๅน วไา
฿หๅดินหนๅา หรือถอยหลัง ปในเปเดๅวไาดินเป
กือบถึงจุดหมายหลักชัย ลๅวกลับถูกสัไง฿หๅ
กลับมาตัๅงตๅน฿หมไกใมี ซึไงหมือนกับชีวิตจริง
มีทัๅงลิงลด ดี฿จ ทีไดินนำาลิไวผไานอุปสรรคมา
ฉลิไว ลๅวอยูไโ กใตๅองหนๅาจ็อย ถอยหลัง หรือ
มาริไมตๅน฿หมไ มองดูคนอืไนดินนำาหนๅา ลๅว
จะเมไ฿หๅมหเดๅอยไางเร ชืไอการลไนนีๅจึงรียก
วไา อยไามหเปลยนไา (รืไองลไนสนุกกันนะ)
sich ärgern ปในคำากริยา วไา ปลวไา
กรธ มห หัวสีย สดงอารมณ่ทีไเมไพึงพอ฿จ
Unzufriedenheit/ unzufrieden sein พราะ
ขัด฿จจใบชๅำานๅำา฿จ sich verletzt fühlen
คำานามวไา Ärger ปในพศชาย der Ärger
ปลวไา ความกรธ ความมห ความขัดขๅอง
หมอง฿จ

ทีพไ บบไอยอีกคำาคือ die Wut/ wütend sein
(กรธ มห) ชไนดียวกับภาษาเทยมีคำาละ
สำานวน฿นหมวดหมูไนีๅมากมาย
ทีไ฿ชๅกันบไอยโ ฿นชีวิตประจำาวัน ชไน
jemanden ärgern, sich ärgern, sich aufregen
• Meine Arbeitskollegen ärgern mich.
พือไ นรไวมงานทำา฿หๅฉนั กรธ/ กลๅงฉัน
• Ich ärgere mich über meine
Arbeitskollegen.
ฉันมห/ กรธพือไ นรไวมงาน (พือไ นรไวม
งานปในสาหตุของความกรธ ฉันทำาตัวฉัน
อง฿หๅกรธ คือ ประธาน ละ กรรม (฿น
เวยากรณ่) ปในคนดียวกัน)
• Mein Chef regt sich über jede
Kleinigkeit auf.
จๅานายฉันหัวสีย (มๅ) กับรืไองลใกโ
นๅอยโ (เมไปในรืไอง)
฿ชๅกับคำา กริยา sein ชไน Ich bin ärgerlich,
wütend, zornig, sauer, böse ปในตๅน
• Ich bin ärgerlich darüber, dass er
unpünktlich ist.
มหทีไขาเมไตรงตไอวลา
• Er ist sauer / böse, dass ich
unpünktlich bin.
ขามห/กรธทีไฉันเมไตรงตไอวลา
• Es ist ärgerlich.
มันนไามห
สำานวน Redewendung ชไน (es) zu viel
kriegen, vor Wut kochen, es satt haben
ปในตๅน
• Ich habe seine Unpünktlichkeit satt.
พอกันทีไ กับความเมไตรงวลาของขา

Deutsche Briefmarke von 2010
wikipedia.org

• Man kriegt zu viel.
เมไเหว/ รับเมไเดๅ (มันกินเป)
• Ich bin so sauer/ wütend, ich koche
vor Wut.
มหจัด สุดโ (ดือดปุดโ ลๅว)
กรธ฿หๅปใน wenn schon ärgern, dann
aber richtig!
Sich ärgern gehört zum Alltag. การสดง
ความรูๅสึกนีๅปในสไวนหนึไงของชีวิตประจำาวัน
พราะคนรามีรืไอง฿หๅ เมไสบอารมณ่ärgern
เดๅทัๅงวัน ทุกวัน ตัๅงตไรืไองเมไปในรืไอง ถึง
รืไองกระทบจิต฿จอยไางรง Die Menschen
haben die Gabe (พรสวรรค่), sich über
jede Kleinigkeit (รืไองจิๆบจๆอย) zu ärgern.
ราจึงมักจะปลอบคน฿กลๅตัว ทีไกำาลังกรธ
มห (วลาทีไราองเมไกรธ) วไา Ärgere dich
nicht! / Ärgert euch nicht! (ถๅาหลายคน
ทีไสนิทสนมกันกำาลังมห) หรือ Ärgern Sie
sich nicht! ฿นกรณีทีไรา฿ชๅ “Sie” siezen กับ
ผูๅนีๅ (คนดียวหรือหลายคน)
ตไละคนมีวธิ จี ดั การกับความกรธ/ ความ
มหของตนองตกตไางกันเป มๅตไนกั จิตวิทยา
องกใมีความหในปในสองฝไาย
ฝไายหนึไงวไา ยามกรธ หมือนอยไางทีไรา
วไา ”ดือดปุดโ” จะตๅองระบายออกมา จะเดๅ
บาบางลง หมือนหมๅอตๅมนๅำา จึง฿ชๅสำานวน
วไา Dampf ablassen (ปลไอยเอนๅำาออกมา)
กันรงดันระบิด
การนำาความกรธ Ärger มากใบสะสมเวๅ
ขๅาง฿น เมไตอบตๅ ภาษายอรมันพูดวไา in sich
hineinfressen (Man frisst den Ärger in sich
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hinein = กลืนกินความกรธขๅาเป฿นตัว) การ บทความ “Ärger-wie damit umgehen?” (จะ
ระบายความกรธ/มห บางคน฿ชๅวิธีรๅองเหๅ จัดการอยไางเรกับ ความกรธ?) เดๅอยไางนไานำา
(weinen) ทำาลายขๅาวของ (Gegenstände มาเตรไตรองวไา
zertrümmern / kaputt machen) ดืไมหลๅา
Ärgerlich am Ärger ist,
(sich betrinken) บๅางกใครไำาครวญ (heulen,
สิไงทีไนไามห฿นความมห/ความกรธ อยูไ
jammern, lamentieren) สาปชไง (fluchen)
dass man sich selbst schadet,
ดไา (schimpfen) ฯลฯ
ทีไคน(ทีไกรธ) ทำารๅายตัวอง
คนทีไอยูไ฿นอารมณ่ชไนนีๅยไอมสดงอาการ
ohne etwas an dem zu ändern,
฿ชๅถๅอยคำาทีไรุนรงตรงกับอารมณ่
ดย(คนทีไ กรธ) เมไเดๅปลียไ นปลงอะเร(ลย)
worüber man sich ärgert.
คำ�ผรุสว�ท (ผะ-รุด-สะ-ว�ด) Schimpfwort/
฿นสิไงทีไคน(นัๅน) กรธ
wörter (schimpfen + Wort) ยอรมันทีไหลาย คือวลากรธรไางกายจะตอบตๅอารมณ่ดๅวย
คนหลุดปากบไอยโ ตัๅงตไกรธนๅอยโ จน฿หญไ อาการชไน รูๅสึกปลๆบโ ทีไหัว฿จ Herzstechen
คือ Scheiße หรือ shit ฿นภาษาอังกฤษ ทีไบาง ปวดทๅอง Magenbeschwerden (คนยอรมัน
คนพูดติดปาก คือเมไเดๅดไากใพูด หรือ คำาหยาบ กรธหรือมหมากโ จะบอกวไามหจนปวด
คายอืไนโ ทีไเดๅยินกันสมอ ชไน Arschloch, ทๅอง มินไา จึงวไา in sich hineinfressen ) หรือ
Drecksack, Schwein หรือ blöde Kuh, ปวดหัว Kopfschmerzen haben ทำา฿หๅกิด
Zimtzicke (อันนีๅบาหนไอย) ละอืไนโ ทีไเมไนไา รคปวดหัว ปวดหลัง ความดันลหิตสูง รืๅอรัง
จดจำา พราะคำาหยาบคายนัๅน ปลเดๅ รูๅวไา฿ชๅ chronisch
฿นกรณีชไน฿ด ตไสำาหรับผูๅทีไเมไเดๅกิด ติบต
มากับภาษานันๅ โ จะเมไ”ลึกซึงๅ ” กับคำาหลไานันๅ “...คนที่โกรธ เพราะรู้สึกว่า
มีนกั วิจยั ฿หๅผลการวิจยั วไา ขนาดผูๅ ปในรคสมอง ถูกดูหมิน
่ และคนทีร่ สู้ กึ เช่น
สืไอม หรือ Alzheimer จำาลูกมียเมไเดๅลๅว ยัง
นี้มักเป็นคนที่รู้สึกว่าตัวเอง
ดไาเดๅหมือนดิม นีไคือความ “ลึกซึๅง”
นอกจากนีๅ การ฿ชๅ Schimpfwörter สุไมสีไ
ด้อยค่า อยู่แล้ว...”
สุไมหๅายังอาจจะมีผลทางกฎหมายเดๅ ดๅวยขๅอ
กลไาวหา ดูหมิไน Beleidigung หรือถูกทำารๅาย นักจิตวิทยาทไานนีๅ นะนำา฿หๅ สรๅางรงบันดาล
รไางกาย Körperverletzung (Körper รไางกาย ฿จ฿นงไดี หรือทีไนิยม฿ชๅคำาวไา สรๅางสรรค่ ฿หๅ
+ Verletzung บาดจใบ)
ตนอง Wir sollen uns positiv motivieren.
กรธอะเรทีไราปลีไยนปลงเมไเดๅ สียพลัง
นักจิตวิทยาอีกฝไายหในวไา คนสไวน฿หญไสดง งงานปลไาโ ฉะนัๅน จึงควรจะ
อาการกรธ พราะขๅา฿จวไาปในการสดงอารมณ่
Ärgere dich nur über das,
ทีสไ มหตุสมผล zu recht จึงปในรืไองทีไถกู ตๅอง
มหฉพาะสิไง
in Ordnung หมาะสม กใเมไงัๅนขาจะ (เดๅ฿จ)
was du ändern kannst.
หาวไารางไ / ทำา฿หๅราปในตัวตลก (sich zum
ทีไคุณปลีไยนปลงเดๅ
Narren machen lassen) Ich lasse mich นักจิตวิทยาทไานนีๅ ขียนวไาคนทีไ กรธ พราะรูสๅ กึ
doch nicht zum Narren machen! ละ฿หๅ วไาถูกดูหมิไน ละคนทีไรูๅสึกชไนนีๅมักปในคนทีไ
฿ครโ มาทำากับราตามอำาภอ฿จเปสียหมด รูๅสึกวไาตัวองดๅอยคไา อยูไลๅว ฉะนัๅนตๅองมัไน฿จ
(sich alles gefallen lassen) เดๅอยไางเร Ich ฿นคไาของตนอง (Selbstwertgefühl) กไอน จึง
lasse mir doch nicht alles gefallen!
จะชักจูงจิต฿จ฿หๅสรๅางรงบันดาล฿จ฿นงไดเี ดๅ
ตไ นักจิตวิทยา Dr. Doris Wolf ขียน฿น Erst dann können wir uns positiv motivieren.

นักจิตวิทยาผูๅนีๅ฿หๅขๅอคิดวไา
Sie haben keinen Anspruch darauf,
คุณเมไมีสิทธิ (รียกรๅอง)
dass die Welt fair und gerecht ist.
ทีไลกนีๅจะตๅองสมอภาคละยุติธรรม
Unsere Wut kann die Welt nicht ändern!
ความกรธของราเมไสามารถปลียไ นปลง
ลกเดๅ
ยุทธวิธสี ดุ ทๅาย จัดการกับอารมณ่ทเไี มไสนุ ทรีย่ Wie
mit Ärger und Wut umgehen?
An seinem Ärger festzuhalten ist
การยึดติด฿นความกรธ
genauso wie eine glühende Kohle in
die Hand zu nehmen,
กใหมือนหยิบกๅอนถไานทีไกำาลังลุกชนมา
เวๅ฿นมือ
um sie nach jemandem zu werfen;
พืไอจะปาเปทีไ฿ครสักคน
du bist derjenige,
ตไคุณนัไนหละ คือ
der sich verbrennt.
คนทีไถูกผาเหมๅ (พุทธวจนะ)
Man könnte auch sagen:
อาจกลไาวเดๅวไา
sich zu ärgern, bedeutet,
ทีไรากรธนัๅน หมายความวไา
für die Fehler anderer zu leiden.
รามานัไงปในทุกข่กับความผิดของคนอืไน
Quelle: Psychotipps.com/ Dr. Doris Wolf,
Psychotherapeutin
หมายหตุ: ผูๅขียน เมไเดๅขียนคำาอไานภาษา
เทยกำากับ พราะขอสารภาพวไาเมไสามารถ
จะถไายทอดการออกสียงเดๅตรงถูกตๅอง ถูก฿จ
ตนอง ผูๅทีไยังอไานเมไกไง ละสน฿จยไอมหาคน
อไาน฿หๅฟัง ละฝึกเดๅเมไยากนัก
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จิตอาสาในต่างแดน
สถานการณ่นๅำาทไวมทีไรุนรงละยาวนาน
ของประทศเทย฿นปี 2554 นีๅสดง฿หๅหใน
หลายสิไงหลายอยไางทีไสามารถนำามาสรุปปใน
บทรียนพืไอการปๅองกัน ละกๅเขปัญหา฿น
อนาคต ละสิไงหนึไงทีไมีปรากฏ฿หๅหในอยไาง
ดไนชัดกใคือ “จิตอาสา” ทัๅงทีไสนอตัวกันขึๅน
มาอง ชไน กลุไมคนรุไน฿หมไกลุไมหนึไงคิดอาสา
สรๅางภูมคิ มุๅ กัน฿นชไวงวิกฤตินาๅำ ทไวม ฿ชๅชอืไ กลุมไ
วไา "รูๅสูๅ flood" ละทีไรียกรๅองขอ ชไน ขอ”จิต
อาสา”กรอกกระสอบทราย ขอ ”จิตอาสา” ปัๅน
ลูกจุลินทรีย่ ปในตๅน

ความมตตา ละความกรุณา คือการบไงปัน
ลดละตัวตน ลดละความอยากเดๅ อยากมี อยาก
ปใน ปในการ฿หๅ ปในการบไงปัน จึงทำา฿หๅจิต
ของรามีความบริสทุ ธิ่ ละงดงาม ละมีความ
สุขมากกวไาการปในผูๅรับ ตไเมไเดๅหมายความ
วไาผูๅรับปในผูๅทีไตไำาตๅอยกวไา ตไปในผูๅทีไสมอ
ภาพกัน ราปในทัๅงผูๅ฿หๅละผูๅรับ เดๅรับความ
รัก ความมตตา ความคารพ ศรัทธา ละรา
กใ฿หๅความมตตากรุณา กใถือวไาปในการชืไอม
ยงการทำาหนๅาทีดไ วๅ ยการปฎิบตั ธิ รรม ดๅวยจิต฿จ
อาสา หมายถึงทำาดยเมไหวังสิงไ ฿ด ตอบทน เมไ
วไาจะปในลาภยศสรรสริญ฿ดโ (http://www.
ลๅว “จิตอ�ส�” คืออะเร ตๅองมีคณ
ุ สมบัติ meeboard.com/view.asp?user=life&grou
อยไ�งเรจึงจะปใน ”จิตอ�ส�” เดๅ
pid=1&rid=269&qid=131)
ตือน฿จ ดีทศน่ ลขาธิการมูลนิธิพัฒนา
ชุมชนละขตภูขา อดีตสมาชิกวุฒสิ ภา กลไาว
วไา “จิตอาสา” ปในการปฎิบตั ธิ รรม ปในการทำา
หนๅาทีไพืไอประยชน่ของมวลมนุษย่ พระพุทธ
องค่ทรงสัไงสอนภิกษุเวๅวไา ธอจงจาริกเปพืไอ
ประยชน่ของมวลมนุษย่ละสรรพสัตว่ นีกไ คใ อื

ดร.มิชิตา จำาปาทศ รอดสุทธิ กรรมการผูๅ
จัดการสถาบันการบริหารละจิตวิทยา ครือ
ขไายจิตตปัญญาศึกษา ซึไงปในวิทยากรอบรม
จิตอาสา ละจๅาของบทความกีไยวกับจิต
อาสาตไางโ กลไาววไา”จิตอาสา” หมายถึง ความ
มตตาทีไจะ฿หๅผูๅอืไน ฿หๅบบอไอนนๅอม เมไ฿ชไ฿หๅ

บบผูอๅ ยูไ หนือกวไา฿หๅผดๅู อๅ ยกวไา ตไปในการ฿หๅ
ดยสละตัวตนของราออกเป ดๅวยการทำางาน
ชไวยหลือ฿หๅบริการผูอๅ นืไ จาก฿จ฿นขณะดียวกัน
กใขดั กลาจิต฿จตัวองเปดๅวย ปในจิตอาสาทีจไ ะ
ทำา฿หๅสังคมละผูๅอืไนมีความสุข ผูๅรับองกใปใน
ผู฿ๅ หๅเป฿นตัว อยไางนๅอยกใปในผูทๅ าำ ฿หๅผ฿ูๅ หๅเดๅ฿หๅ
ละมีความปลืๅมปิติทีไเดๅทำาสิไงดีดี สรุปดยยไอ
จิตอาสา คือ จิตทีตไ อๅ งการ฿หๅผอูๅ นืไ ตังๅ ตไการ฿หๅ
งิน ฿หๅของ จนกระทังไ ฿หๅรงงานรงสมองหรือทีไ
รามักรียกวไา อาสาสมัคร พือไ ชไวย฿หๅผอูๅ นืไ หรือ
สังคมมีความสุขมากขึๅน การ฿หๅหรือสียสละนีๅ
สามารถทำาเปเดๅจนถึงการสียสละความปในตัว
ตนหรืออัตตาของราลงเปรือไ ยโ(http://www.
vachiraphuket.go.th/www/volunteer/?nam
e=knowledge&file=readknowledge&id=4)
฿นทัศนะของ พระเพศาล วิสาล พระนัก
วิชาการ นักคิด นักขียน ละนักปฏิบัติธรรม
“จิตอาสา” มีมิติทัๅงทางลกละทางธรรม นัไน
คือ ฿นทางลก คือ การปในอาสาสมัครพือไ ชไวย
หลือสไวนรวมหรือผูๅทุกข่
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มิต฿ิ นทางธรรมนันๅ กในือไ งดๅวยจิตอาสา กิด
จากความมตตากรุณา การคิดถึงประยชน่
สุขของผูๅอืไน ขณะดียวกันกใปในการลดละตัว
ตน จิตอาสาจึงปในการปฏิบัติธรรมอยไางหนึไง
฿นพุทธศาสนา
ทไานกลไาววไา จิตอาสาเมไเดๅมีความหมาย
คไการชไวยหลือคนทีไดือดรๅอนทไานัๅน ตไ
ยังรวมถึงการชไวยหลือสไวนรวม ซึไงกิดจาก
ความรูๅสึกรับผิดชอบตไอสังคมดๅวย “จิตอาสา
จะกิดขึๅนเดๅกใตไอมืไอรามีความตระหนักวไา
ราองปในสไวนหนึไงของสังคม” บไอยครัๅงรา
จึงพบวไา คนทีไมีจิตอาสานอกจากจะทำางาน
สังคมสงคราะห่หรือบำาพใญประยชน่ ชไน
งาน฿นมูลนิธิตไางโลๅว ยังทำางาน฿นลักษณะ
อืไนดๅวย ทีไมีปๅาหมายพืไอปฏิรูปหรือชไวย฿หๅ
สังคมดีขึๅน ชไน ปในอาสาสมัครรณรงค่รักษา
สิไงวดลๅอม สไงสริมประชาธิปเตย ตไอตๅาน
คอรัปชัไน ปในตๅน
ความหมายทีกไ ระชับของ จิตอาสา ฿นทัศนะ
ของพระเพศาล คือ “จิตทีเไ มไนงิไ ดูดายตไอสังคม
หรือความทุกข่ยากของผูๅคน ละปรารถนา
ขๅาเปชไวย เมไ฿ชไดๅวยการ฿หๅทาน฿หๅงิน ตไ
ดๅวยการสละวลา ลงรงขๅาเปชไวย ละดๅวย
จิตทีไ ปในสุขทีเไ ดๅชวไ ยผูอๅ นืไ จุดทีคไ วรนๅนกใคอื จิต
อาสาเมไ฿ชไคไการทำาประยชน่พืไอผูๅอืไนหรือ
พืไอสไวนรวมอยไางดียว ตไยังปในการพัฒนา
จิตวิญญาณของราดๅวย” (http://www.visalo.
org/columnInterview/jitAsa.htm)

จ�กทัศนะขๅ�งตๅนอ�จสรุป
คว�มหม�ยของ “จิตอ�ส�” เดๅดังนีๅ
• ความเมไดดู าย ตไอ ปัญหาสังคม พราะ
ตระหนักวไาปในสไวนหนึไงของสังคม
• เมไดูดายตไอความทุกข่ยากของผูๅคน
• จิต฿จทีไปรารถนาจะชไวยหลือ
• ชไวย ละ฿หๅดวๅ ยจิต฿จทีไ ปในสุข ทีไ บไง
ปัน ฿นฐานะทีไสมอภาคกัน
• กระทำาดยเมไหวังผลตอบทน เมไวาไ
ทรัพย่สิน หรือ ลาภยศ
• สียสละความปในตัวตนหรืออัตตา

จิตอาสา นันๅ เมไจาำ กัดอยูทไ งัๅ กาละละทศะ
นัไนคือ อยูไทีไเหน มืไอเร กใสามารถมี จิตอาสา
เดๅสมอ ฿นตไางบๅานตไางมือง อยไาง฿นยอรมนี
นีๅ คนเทยทีไมีจิตอาสา ทำางานอาสาสมัครกใมี
ปในจำานวนมาก ฿นทีไนีๅขอนำาสนอความคิด
ประสบการณ่ จิตอาสาเทย฿นยอรมนีสอง
ทไาน ทีไสังคมรูๅจักละ฿หๅการยอมรับ คุณจิรา
ภรณ่ เมออร่-คนัพพ่ หนึไง฿นสีไทไานทีไเดๅรับ
พระราชทานครืไองราชอิสริยาภรณ่อันปในทีไ
สรรสริญยิไงดิรกคุณาภรณ่฿นปี 2552 ละ
คุณบญจมาศ คลิงลอร่ หนึไง฿น 18 ทไานทีไเดๅ
รับรางวัล ”คนเทยนๅำา฿จดี” ประจำาปี 2548 จาก
สถานกงสุล฿หญไ ณ นครฟรังฟวร่ท
คุณจิร�ภรณ์ เมออร์-คนัพพ์
ปกติชอบชไวยหลือผูอๅ นืไ อยูไ ลๅว ละมือไ มา
จอพือไ นคนเทย฿นตไางดนดือดรๅอนประสบ
ปัญหาตไางโ พราะเมไรหูๅ รือรูภๅ าษายอรมันเมไ
พียงพอ หรือดๅอยอกาสทางดๅานการศึกษา หรือ
วิชาชีพขณะอยูทไ ีไ มืองเทย ประกอบกับตัวดิฉนั
องมีความพรๅอมทัๅงทางดๅานภาษา หนๅาทีไการ
งาน ละสไวนตัวมากกวไา ทำา฿หๅดฉิ นั ตังๅ ปณิธาน
วไาจะพยายามทำาทุกอยไางพือไ ฿หๅพือไ นโคนเทย
฿นยอรมนีมีอกาสทางสังคมทีไดีขึๅน
สิบปีทดไี ฉิ นั ฿หๅความชไวยหลือคนเทยมาดย
ตลอด฿นทุกรืไอง ตัๅงตไรืไอง฿นครอบครัว การ
ศึกษา การถูกทำารๅาย การถูกบังคับ฿หๅประกอบ
อาชีพทีไเมไอยากทำา การถูกกักขังหนไวงหนีไยว

ทีผไ าไ นมาการชไวยหลือของดิฉนั จะทำาพียงลำาพัง
ปในสไวน฿หญไ อาจจะมีบางรืไองทีไตๅองทำางาน
รไวมกับหนไวยงานทีไกีไยวขๅอง ชไน ตำารวจ นัก
จิตวิทยา หรือ องค่กรตไางโ จะหในเดๅวาไ ภาษา
ปในสิไงสำาคัญ นอกหนือจากความรับผิดชอบ
ความขๅา฿จ ความพรๅอม ละตๅองรูจๅ ริง฿นตไละ
รืไองลๅว การมี฿จปในธรรมกใสำาคัญเมไนๅอยเป
กวไากัน ชไนรืไอง฿นครอบครัว กใจะตๅองคุยกับ
ฝไายสามีชาวยอรมันเดๅ
ดิฉันพยายามสรๅางครือขไายคนเทยขึๅน
ระหวไางการสอนภาษายอรมัน หรือระหวไางการ
ชไวยหลือพือไ ฿หๅคนเทยมีความพรๅอมทีจไ ะชไวย
หลือซึงไ กันละกันสิงไ ทีปไ ระทับ฿จมากกใคอื คน
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สัมภ�ษณ์
ดย ญาดา นาชือก
เทยปในคนมีนำๅา฿จดี พรๅอม฿หๅความชไวยหลือ
กัน ปัจจุบันมีคนเทยอืไนโทีไมีจิตอาสาขๅามา
รไวม฿หๅความชไวยหลือ ดิฉันจึงเมไตๅองทำางาน
พียงลำาพังลๅว นับปในสิงไ ทีดไ ที จีไ ะทำา฿หๅคนเทย
ทีไอยูไทีไนีไมีอกาสทางสังคมดีขึๅน
นๅองโ จิตอาสารุไน฿หมไมีความตัๅง฿จดีทีไจะ
฿หๅการชไวยหลือผูๅอืไนอยากหในผูๅอืไนมีความ
สุข ตไกใตๅองประมินความพรๅอมของตนอง
รูๅจักบไงวลา฿หๅตนองละผูๅอืไน มิฉะนัๅนการ
ชไวยหลือผูๅอืไน อาจปในการสรๅางปัญหา฿หๅกับ
ตนองเดๅ ควรศึกษา฿หๅรจูๅ ริงกไอนทีจไ ะนะนำาผูๅ
อืนไ หรือสไงตไอ฿หๅผรูๅ จูๅ ริงปในผู฿ๅ หๅคาำ นะนำา หๅาม
ดันทุรงั พราะจะกิดผลสียมากกวไาผลดี ซึงไ บาง
ครัๅงผลสียอาจรุนรงกินรับเดๅ งานจิตอาสา
ปในงานทีตไ อๅ งกียไ วขๅองกับบุคคลหลายฝไาย จึง
ตๅองสามารถกใบความลับของผูๅอืไนเดๅอยไางดี

ดิฉันจำาเดๅวไาตอนดใกโคยเปนัไงรถมล่ทีไ
ทไานขับละหในทไานทำางานอยไางตัๅง฿จ ทไาน
มีความรับผิดชอบอยไางสูง มีความระมัดระวัง
ปในอยไางมาก ทไานคยบอกดิฉันวไา “ชีวิตผูๅ
ดยสารปในสิงไ สำาคัญละความปลอดภัยตๅอง
มาปในอันดับหนึงไ ” ทไานลย฿หๅความสำาคัญกับ
ผูๅดยสารทุกคน ตังๅ ตไกาๅ วขึนๅ มาบนรถมล่จน
กระทัไงลงรถ คยมีหตุการณ่ทีไประทับ฿จดิฉัน
ละดิฉันยังจำาเดๅจนทุกวันนีๅคือ ตอนทีไคุณพไอ
ลุกขึๅนเปชไวยอุๅมคุณยายลงรถมล่ พราะคุณ
ยายดินขึนๅ ลงเมไสะดวก ทังๅ โทีมไ ผี ูๅ ดยสารตใม
คันรถ ตไเมไมี฿ครชไวยหลือคุณยายลย
มือไ ดิฉนั เดๅเปทำางานทีจไ งั หวัดชลบุรี ปในครู
ของการศึกษานอกรงรียน กใเดๅพบนักศึกษาดๅอย
อกาส ทีไมาทำางานปในลูกจๅาง หรือทำางาน฿น
บาร่ทศีไ รีราชา ชนิดทีไ รียกวไาอไานเมไออก ขียน
เมไเดๅลยทีไดียว ฉันมีความรูๅสึกศรๅา฿จมากทีไ

“...น้องๆ จิตอาสารุน่ ใหม่มคี วาม
ตัง้ ใจดีทจี่ ะให้การช่วยเหลือผูอ้ น
ื่ ...
ต้องประเมินความพร้อมของตนเอง
รู้จักแบ่งเวลาให้ตนเองและผู้อื่น มิ
ฉะนั้นการ ช่วยเหลือผู้อื่น อาจ
เป็นการสร้างปัญหาให้กบั ตนเองได้...”

"คนเทยนๅำ�฿จดี" (คนหนึไง) บญจม�
คลิงลอร่
คุณพไอเดๅสอนดิฉันสมอวไา “ลูกตๅองปใน
คนดีนะ” คำาสอนนีๅดิฉันเดๅยินสมอโ ตัๅงตไ
ดใกจนต ทไานปในพนักงานขับรถมล่ละ
ปในทีไชืไนชอบของพือไ นรไวมงานปในอยไางมาก
นือไ งจากทไานปในคนนๅาำ ฿จดี ชอบชไวยหลือคน
อืไนโสมอทไาทีไกำาลังทไานจะชไวยเดๅ จนเดๅรับ
ประกาศนียบัตรพนักงานดีดไน จากองค่การ
ขนสไงมวลชนกรุงทพฯ

นักรียนของดิฉันเมไมีอกาสเดๅรียนหนังสือ
หมือนดิฉัน ละ ทำา฿หๅพวกขาเมไมีความรูๅทีไ
จะตไอสูๅกับสังคมบนลกนีๅเดๅอยไางสมอภาพ
หมือนคนอืไนโ ดิฉันตัๅง฿จสอนนักศึกษาของ
ดิฉนั จนพวกขาสามารถอไานออกขียนเดๅ ละ
เดๅรับประกาศนียบัตรทางการศึกษาพืไอกๅาว
ขๅาสูๅชีวิตทีไดีขึๅน ความสำารใจของนักรียน คือ
ความภูมิ฿จของครู ดิฉันมีความสุขมากทีเดๅ
ชไวยหลือคนอืไน
มืไอดิฉันมาอาศัยอยูไ฿นตไางดน ละเดๅ
รูๅจักพืไอนโบนลกเซบอร่ เดๅลกปลีไยน
ประสบการณ่กัน฿นหๅองสนทนาทำา฿หๅทราบ
วไา ยังมีพืไอนอีกหลายโ คนทีไยังเมไรูๅกีไยวกับ
สิทธิของตัวองละการ฿ชๅชีวิตอยูไทีไประทศ
ยอรมนี ทำา฿หๅพวกขาดำานินชีวติ อยไางเมไราบ
รืนไ นัก นือไ งจากปรับตัวเมไเดๅ หรือมีปญ
ั หาอืนไ โ

อีกมากมาย ชไน ปัญหากับสามีตไางชาติ ตไาง
ภาษา ตไางวัฒนธรรม ละการถูกสามีตาไ งชาติ
อาปรียบ ฯลฯ ฉันดี฿จทีไพืไอนโ ฿หๅความเวๅ
วาง฿จ ละขอคำาปรึกษาหารือจากดิฉนั ฿นการ
กๅปัญหาตไางโ ทีไกิดขึๅนหรือมาระบายความ
ทุกข่฿หๅดฉิ นั ฟัง ละมารียนรูๅ รือไ งคอมพิวตอร่
กัน฿นหๅองสนทนา
การทีไดิฉันจะชไวยหลือพืไอนโมืไอกิด
หตุการณ่ฉุกฉินเดๅนัๅน ตๅองขอขอบคุณ คุณ
สามีของดิฉนั ทีไ฿หๅการสนับสนุนละชไวยหลือ
ตัวอยไางชไน พืไอน฿นหๅองสนทนาคนหนึไงคย
มาปรึกษาวไาคยถูกสามีทำารๅาย ละดิฉันเดๅ
฿หๅคำาปรึกษาละนะนำาองค่กรชไวยหลือผูๅ
หญิงเทยเปละ฿หๅบอร่มือถือสไวนตัวเวๅ ฿น
กรณีกิดหตุดวไ น ละฉันกใมที อไี ยูขไ องธอ หลัง
จากนัๅนเมไกีไวันประมาณตี 3 ธอกใทรศัพท่
มาบอกวไาถูกสามีทำารๅายอีกละขังเวๅ฿นบๅาน
ดิฉันปในหไวงธอมาก มีความรูๅสึกสมือนปใน
พีไนๅองกัน ทัๅงโ ทีไเมไคยหในกันมากไอน จึงขอ
฿หๅคุณสามีขับรถเปบๅานธอตามทีไอยูไซไึงอยูไ
เกลประมาณ 130 กิลมตร มืไอดิฉันมาถึง
หนๅาบๅานของธอ กใกดกริไงรียก สามีของธอ
ออกมาปิดประตู ตไปฏิสธวไาเมไมีธออยูไทีไ
บๅานหลังนีๅ ดิฉันจึงทรศัพท่จๅงตำารวจ พืไอน
บๅานเดๅยนื ยันวไา ผูชๅ ายคนนีๅ ตไงงานกับผูหๅ ญิง
เทยจริง ตำารวจจึงขๅาเปชไวยหลือพืไอนหญิง
เทยคนนีๅออกมาเดๅ
ดิฉันคิดวไา คนเทยทุกคนมี ”นๅำา฿จดี” กัน
ทัๅงนัๅน พราะถูกสอนมาบบนีๅ ดิฉันรูๅลๅววไา
ทำาเมคุณพไอจึงปในคนมีนๅำา฿จดีอามากโ คง
ปในพราะทไานมีความสุขทีไเดๅชไวยหลือคน
อืไนโ หมือนกับลูกสาวของทไาน฿นตอนนีๅ ละ
ดิฉนั ชือไ วไา “คนเทยนๅาำ ฿จดี”อีกหลายโคน กใคอื
ทไานผูๅอไานนัไนอง
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จิตวิทย�
ดย ปๅาตๅอย

บ่นให้ฟัง
“เตือนสติตัวเองอยู่เสมอ อย่า
ปล่อยให้การบ่นของคุณสร้างความ
หวาดผวาให้แก่คนใกล้ชิด”
คนขีบๅ นไ เมไม฿ี ครอยากขๅา฿กลๅ ดยฉพาะผูๅ
หญิงทีขไ บๅี นไ ปในทีไ ขใดขยาดละกไอ฿หๅกิดอารมณ่
สุดบือไ สุดซใง฿หๅผชูๅ ายเดๅอยไางชงัดดีนกั วไากัน
วไา การบไนปในการระบายออกซึงไ ความอัดอันๅ ตัน
฿จทีไมีอยูไมากมายของผูๅหญิงเดๅมากทีไสุด ดย
ฉพาะผูๅหญิงทีไตๅองอยูไ฿นภาวะอดทน
ความถี฿ไ นการบไนของผูหๅ ญิง มักจะพิมไ ขึนๅ
ตามวัยละภาระทีไพิไมขึๅน วัยหนุไมสาวยังเมไ
ขีๅบไนชนิดทำาลายสถิติทไาวัยผูๅ฿หญไ วัยทำางาน
ละวัยชรา
การบไนของคน฿กลๅตัวปในสัญญาณตือน
฿หๅรูๅวไา ขากำาลังตๅองการความสน฿จ พราะ
นือๅ หาของการบไน สไวน฿หญไจะมาจากสองรือไ ง
คือ ความเมไสมหวังสไวนตัว ละความผิดหวัง
฿นตัวคน฿กลๅชิดละผูๅคนรอบขๅาง
พไอมไมักบไนรืไองลูก ทีไเมไเดๅดัง฿จ รียนเมไ
กไง นอนดึก ตืไนสาย พูดทรศัพท่นาน ตไงตัว
หมือนมาจากตไางดาวฯลฯ พไอมไทีไบไนเดๅทุก
รืไองขณะทีไลูกอยูไบๅาน จึงปในสาหตุ฿หๅลูกหา
ทางอยูไนอกบๅาน฿หๅมากทีไสุด
หนุไมสาวทีไกำาลังรักกัน รืไองบไนกใตๅองยก
฿หๅฝไายหญิงหมือนซักซๅอมเวๅ กไอนตไงงานกใ
ถือปในชไวงเพร่มเทม่ ทีไการบไนของจๅาหลไอน
ยังนไารักฝงเปดๅวยความรูสๅ กึ หไวง฿ยออดอๅอน
มากกวไาจะอาปในอาตาย ละฝไายชายกใมัก
จะชอบละภูมิ฿จทีไเดๅฟัง รืไองบไนยามนีๅจึงเมไ
พๅนรืไองความรัก ความหึงหวง ละหไวง฿ยทีไ
มีตไอกัน ปในบทพไองไมไงอน ตามตๅนฉบับ
ละครดังหลังขไาว ....พอตไงงานอยูไกินกัน วัน
วลาทีไผไานเป ความคยชินมา ภาระทีไพิไมขึๅน
การพูดจากันมีนอๅ ยลงสลับกับการบไนทีไ ริมไ มา
ยีไยมยือน ดยฉพาะผูๅหญิงทีไอยูไกับบๅาน เมไ

คไอยเปเหน ธอจะริไมบไนเดๅทุกรืไองตัๅงตไตืไน
นอนจนกระทัไงขๅานอน
อันทีจไ ริง การบไนกใคอื การพูดกับตัวองดังโ
ดยทังๅ อาจจะหวังละเมไหวัง฿หๅบคุ คลปๅาหมาย
เดๅยนิ ปในการสือไ สารทางอๅอมผสมการหนใบนม
บๅางลใกนๅอยปในบางครัๅง ครัๅนมืไอการสืไอสาร
บบนีๅเมไเดๅผล กใจะมีการปรับปลีไยนกลยุทธ่
บุกขๅาประชิดตัวดๅวยการพูดซๅำาโ ดยตรงกับ
บุคคลปๅาหมายทันที
หากจะดูการบไน฿นงไดี กใพบวไามีอยูไมาก
ทำา฿หๅผูๅบไนควรเดๅรับการอา฿จ฿สไ พราะคำา
บไนทำา฿หๅราขๅา฿จความคิด ละความรูๅสึก
ทีไทๅจริงทีไถูกกใบกดของผูๅพูดความรูๅสึกหลไา
นัๅนสมควรทีไจะเดๅรับการตอบสนอง ชไน การ
พูดคุยกันพืไอปรับความขๅา฿จ พบวไา ผูๅทีไบไน
เดๅบไอยซๅำาโ มักจะปในผูๅทีไมีอิทธิพลหนือกวไา
ผูๅถูกบไน ชไน จๅานายบไนลูกนๅอง พไอมไบไนลูก
ภรรยาบไนสามี ปูไยไาตายายบไนหลานโ ปในตๅน
จะหในเดๅวไารืไองลใกโนๅอยโของการบไน ทีไ
คนรามักละลย มองขๅามเปดๅวยความรำาคาญ
มากกวไาจะ฿สไ฿จ ทีจไ ริงปในรือไ ง฿กลๅตวั ทีคไ วร฿หๅ
ความสำาคัญหากเมไรกั หรือเมไหวไ ง฿ย ขากใคงเมไ
บไนเมไวาไ ตามความชือไ ของคน฿นสังคมมืองเทย
การปในผูๅถูกบไน มักทำา฿หๅรูๅสึกครียดเมไ
วไาจะจากพืไอนจากครอบครัว ดยฉพาะ฿น
หนๅาทีไการงาน พราะมีผลตไอประสิทธิภาพ
ละประสิทธิผลของการทำางาน การปรับขัๅน
ตำาหนไงละงินดือน จๅาตัวจึงตๅองหาทาง
กๅเขปรับปรุงพืไอลบสียงบไนของจๅานาย
หากตๅองกลายปในผูๅบไนอง พืไอระบาย
ความครียดความผิดหวัง กใคงตๅองคอยตือน
สติตนองวไา อยไาบไนสียงดังนัก พราะจะสรๅาง

มลภาวะทางสียงละกลายปในคนเมไนไารัก
ของคนรอบขๅาง บางครัๅงการวางผนการบไน
฿หๅนไารักพอหอมปากหอมคอ กใมีผลดีกับสีสัน
ของชีวิตชไนกัน ชไน ภรรยาบไนสามีวไา “ทำาเม
กลับถึงบๅานชๅาจัง ตรียมอาหารของปรดเวๅ฿หๅ
จนยในชืดเปหมดลๅว คิดถึงละปในหไวงนะ
ตัวอง” พไอมไกใบไน฿หๅลูกฟังวไา “วลาทีไลูกเมไ
อยูไบๅาน พไอกับมไหงาจังลย อยากฟังพลง
ปรดของลูกดๅวยกัน” ปในตๅน บไนอยไางนีๅรียก
วไา บไนสรๅางสรรค่หมาะสมกับวลาละอกาส
การบไน฿หๅตัวองฟัง กใปในการระบาย
อารมณ่ความรูๅสึก฿หๅดีขึๅน การบไนทุกรืไอง กใ
หมือนการขียนบันทึกประจำาวันบไนอากาศ
ดๅวยลมปาก หลายครัๅงละหลายรืไองผูๅบไนกๅอ
ยากกใบเวๅคนดียว กใรูๅคนดียว การบไนบบนีๅ
เมไมีอันตราย บไนลๅวสบาย฿จหายหไวง พๅน
จากรืไองจใบตัวอีกตไางหาก การบไนวันละนิด
จะทำา฿หๅจติ จไม฿ส ตไการบไนพรไาำ พรือไ ดยเมไ
ดูตามๅาตารือกใอาจจะทำา฿หๅถกู มองวไา”ปในคน
กไขีๅบไน” หลายโรือไ ง฿นชีวิต ปลไอยเดๅกปใ ลไอย
ซะบๅาง พราะคงเมไม฿ี คร฿นลกนีทๅ จีไ ะทำาอะเร
฿หๅเดๅถูก฿จคนทุกคน ราองกใชไนกัน ถๅารูๅจัก
อา฿จขามาสู฿ไ จรา รากใอาจขๅา฿จคนอืนไ มาก
ขึๅน ละทำา฿หๅราบไนนๅอยลง
ทุกวันนีๅหลายคน฿นสังคมบๅานราชอบบไน
ผิดทีไ บไนสียงดัง฿หๅระคายหู บไนตไผลประยชน่
ของตัวอง จนชาวบๅานอือมระอา คนบไนประภท
นีๅอยไา฿หๅความสน฿จดีกวไา พราะนอกจากจะ
ทำา฿หๅราสียความรูๅสึกลๅว ยังสียวลาทำามา
หากินเปปลไาโ ฮๅอ! ลงทๅายกใบไนอีกจนเดๅ
คยลงพิมพ่฿น Lisa คอลัมน่จิตวิทยานไารูๅ
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1.
Thai residents make their way across a flooded street close to the
rising waters of the Chao Phraya river on October 30, 2011 in Bangkok.
(Daniel Berehulak /Getty Images)
Thai soldiers wade through floodwaters and evacuate dogs in
2.
Bangkok on October 26, 2011. (Sakchai Lalit/AP)
Houses in a residential area are submerged in the northern section
3.
of Bangkok on October 30, 2011. (Kyodo News/AP)
4.
A Thai boy holds aloft banknotes to keep them dry while he swims
during the flood in Nonthaburi province, suburban Bangkok, on October
15, 2011. (Pornchai Kittiwongsakul/AFP/Getty Images)
5.
Thai residents make their way through flooded streets on October
22, 2011 in Pathum Thani on the outskirts of Bangkok, Thailand. (Daniel
Berehulak/Getty Images)
A man walks along sandbags as flood waters rush through a market
6.
near the overflowing Chao Phraya river on October 29, 2011 in Bangkok.
(Daniel Berehulak/Getty Images)
7.
A man floats on a truck tire with supplies of beer as floods advance
into central Bangkok on October 26, 2011. (Damir Sagolj/Reuters)
8.
Flood victims watch TV at the Don Muang airport, which had become
an evacuation center, on October 23, 2011 in Bangkok. It has since been
evacuated. (Paula Bronstein /Getty Images)
9.
Thai Dhammakaya monks push a truck, stuck in mud, as they work
to fortify the flood gate at Khlong Rapi Pat on October 25, 2011 in Khlong
Luang, on the outskirts of Bangkok. (Daniel Berehulak/Getty Images)
10. Thai residents are transported out of a flooded street close to the
Chao Phraya river on October 30, 2011 in Bangkok. (Daniel Berehulak /
Getty Images)
11. An exhausted man gets a boat ride to an evacuation center on
a flooded street on October 23, 2011 in Bangbuathong, Thailand. (Paula
Bronstein/Getty Images)
12. A man paddles a makeshift raft through a flooded area in the
suburbs of Bangkok October 20, 2011. (Damir Sagolj/Reuters)
13. A resident pulls her belongings as she wades through her looded
neighborhood in Thon Buri outside Bangkok on October 28, 2011. (Bazuki
Muhammad/Reuters)
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David Garrette
บันทิง
ดย ชู฿จ

หนุไมหลไอหนๅามนผมยาวจๅาสนไห่คนนีๅ
คุณผูๅอไานชาวดี-มาก คงพอคุๅนหนๅาขาอยูไนะ
คะ ทบทุกครัๅงทีไราจอะจอขา฿นทีวี ขาจะ
มา฿นชุดสบายโ พรๅอมกับเวอลินตัวกไง ละ
สรๅางทไวงทำานองสียงพลงปๆอบรไวมสมัยจาก
ครืไองดนตรีคลาสสิค ปในการผสมผสานทีไเมไ
นไาชือไ วไาจะปในเปเดๅ ตไกลใ งตัวอยไางทีสไ ดุ ดย
ฉพาะพลงทีไ ราคุนๅ หูอยไาง Smooth Criminal
ของอดีตราชาพลงปๆอบ เมคิล จๆกสัน ผูๅลไวง
ลับ หรือพลงรใอคประภทชวนกระดดยกหัว
อยไาง Smell Like Teen Spirit ของวง Nirvana
ละ Nothing Else Matters ดย Metallica
ทีไนไาประทับ฿จเมไพๅกับสียงพลง คือ
ลีลาทไาทางของขากับจๅาเวอลินตัวจๅอย ซึไง
ดูคลไองคลไววไองเว ประหนึไงวไาเวอลินปใน
สไวนหนึไงของตัวขาลยทีดียว
ขาคือ ดวิด การรใทท่ (David Garrette)
อัจฉริยะดๅานดนตรีทไี กไงหาตัวจับเดๅยาก จๅาของ
ผลงานอัลบัๅมพลงประภท crossover (หรือ
การชือไ มดนตรี 2 นวทางขๅาดๅวยกัน) ทีมไ ยี อด
ขายทไวมทๅนละเดๅรับรางวัลมากมาย
ดวิดกิดมือไ วันทีไ 2 กันยายน 1980 ปในคน
จังหวัดอาคน (Aachen) มีพอไ ปในผูๅ ชียไ วชาญ
ดๅานกฎหมาย ละมีมไปในนักตๅนบัลลไต่ ดวิด

มีเวอลินปในของตัวองครังๅ รกมือไ อายุ 4 ขวบ
ละพรสวรรค่ทางดๅานดนตรีของขากใริมไ ฉาย
วว฿หๅหใน ดวิดเดๅมี อกาสสดงตไอหนๅาผูชๅ ม
ปในครัๅงรกกับวงฮัมบวร่ก ฟิลฮาร่มนิก มืไอ
มีอายุเดๅพียง 10 ปีทไานัๅน ละมืไออายุเดๅ 13
ปี ขากใเดๅบันทึกประวัติศาสตร่วไาปในศิลปินทีไ
มีอายุนๅอยทีไสุดทีไเดๅทำาสัญญาศิลปินดีไยวกับ
Deutsche Grammophon Gesellschaft ฿น
วัย 17 ปี ขาลไนเวอลิน฿หๅกับวงมิวนิค ฟิลฮา
มนิค ออร่คสตรๅา
฿นปี 1999 ขณะทีไกำาลังปในดาวรุไงพุไงรง
บนถนนสายดนตรีคลาสสิค ขากใตดั สิน฿จบน
ขใมจากมา ละดินทางมานิวยอร่ค พือไ สมัคร
ขๅารียนทีไ The Julliard School ซึไงถือวไาปใน
รงรียนชันๅ นวหนๅาของลก฿นดๅานศิลปะการ
สดง การละคร ละดนตรี ละขๅารียนเดๅ
ยากมากทีสไ ดุ หไงหนึงไ ของลก ดวิดลือกรียน
วิชาการดนตรีละการประพันธ่ ดยบอกวไาสิงไ ทีไ
ขาตๅองการ คือการรียนความรูพๅ นืๅ ฐาน฿หๅนไน
รวมถึงปรับทุกทคนิคการลไนเวอลินของตนอง
฿หๅสมบูรณ่บบ ละระหวไางทีไรียนอยูไนีๅ ดๅวย
ความทีมไ รี ปู ปในทรัพย่ ดวิดยังทำางานสริมปใน
นายบบ พือไ หารายเดๅ฿หๅพอกับคไา฿ชๅจาไ ยดๅวย
นอกจากจะมีความสามารถ฿นการลไน
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“นๅองอม” ด.ช.พลศิษฎฺ สภณสิริ ดใกเทย
คนกไง ฿นอนาคตอาจจะปในคูไขไงของ
ดวิดฯ กใเดๅ
เวอลินอยไางยอดยีไยม ดวิดยังฉายววดๅาน
การประพันธ่ละรียบรียงสียงพลง฿หมไ ดย
เดๅรบั รางวัลจากการขไงขันการประพันธ่พลง
ของรงรียน฿นปี 2003 ละตังๅ ตไจบการศึกษา
฿นปี 2004 ดวิดกใตัๅงปๅาหมาย฿หๅกับตัวองวไา
จะปิดลกของพลงคลาสสิค฿หๅกบั คนรุนไ ฿หมไ
ละสรๅางภาพลักษณ่฿หมไ฿หๅกบั ดนตรีคลาสสิค
ทีหไ ลายคนมองวไาครไงขรึมจริงจัง สไวนวิธกี ารกใ
คือ การประสานองค่ประกอบของดนตรีคลาสสิค
กับดนตรีรไวมสมัยเมไวไาจะปใน ปๆอบ รใอค บลู
ขๅาดๅวยกันนัไนอง
ดวิดบอกวไา฿นการรียบรียงพลง฿หมไนนัๅ
ขาพยายามทีไจะทำา฿หๅเดๅคุณภาพระดับดียว
กับทีผไ ฟูๅ งั คาดหวังวไาจะเดๅจอ฿นงานคลาสสิค
พืไอเมไ฿หๅปในการดูถูกคนฟัง “คุณตๅองปในนัก
เวอลินระดับลก ถึงจะสามารถสรๅางผลงาน
อัลบัๅมพลง crossover ทีไดีเดๅ ซึไงสิไงนีๅทๅาทาย
ยิไงกวไาการลไนดนตรีคลาสสิคสียอีก พราะ
วไา คุณตๅองการจะนำาสนอสิไง฿หมไบบทีไเมไ
คยมีมากไอน฿หๅกับผูๅฟัง ฿นขณะทีไตๅองลไนพ
ลงนัๅนโ อยไางสมบูรณ่บบดๅวย”
อัลบัๅมพลงบบ crossover อัลบัๅมรก
ทีไดวิดออกคือ Free ฿นปี 2006 ตามมาดๅวย
Virtuoso ฿นปีถัดมา ซึไงทำา฿หๅขาปในทีไรูๅจัก
อยไางพรไหลาย หลังจากนันๅ ขามีผลงานอยไาง
ตไอนืไองทัๅง฿นบบ crossover ละดนตรีคลา
สิค คือ Encore ฿นปี 2006, David Garrett
ละ Classic Romance ฿นปี ๎์์๙ Rock
Symphonies มืไอปีทีไลๅว ละมืไอตๅนดือน
พฤศจิกายนทีไผไานมา อัลบัๅม Legacy กใวาง
จำาหนไาย฿นยอรมนี
การผสมผสานดนตรีรวไ มสมัยกับคลาสสิค
ขๅาดๅวยกันอยไางลงตัวนีๅอง ทำา฿หๅดวิดเดๅรับ

ผลตอบรับทีไดีมากจากฟนพลงดยฉพาะ
คนรุไน฿หมไ ทีไหันมาสน฿จดนตรีคลาสสิค ละ
พลงทีไเมไมีนืๅอรๅองมากขึๅน ฿นงไรางวัลลๅว
ขากใเดๅรับรางวัลอยไางตไอนืไองชไนกัน ดยเดๅ
รางวัล ECHO Classic 2008 ฿นดๅาน “พลง
คลาสสิคเรๅพรมดน” ละ฿นปี 2010 ฿นฐานะ
อัลบัๅมทีไขายดีทีไสุดหไงปี สไวนปี 2011 นีๅกใควๅา
เปอีก 2 รางวัล
จนถึงปัจจุบัน หากนับผลงานพลงตัๅงตไ
วัยดใกจนถึงปัจจุบัน ดวิดกใมีอัลบัๅมปในของ
ตนองเมไตไำากวไา 15 อัลบัๅมลๅว รวมทัๅงยังมี
ดีวดี คี อนสิรต่ ละอืนไ โ ซึงไ เดๅรบั ผลตอบรับทีดไ ี
ทัๅง฿นงไของการวิจารณ่ ละรายเดๅ คยมีคน
ถามวไา การทีไ ปในอัจฉริยะทางดนตรีตงัๅ ตไดใก
ละตๅองฝึกซๅอมอยไางหนักพือไ ทีจไ ะ฿หๅลไนเดๅดี
อยไางทีไปในอยไางทุกวันนีๅ ขาตๅองสูญสียอะเร
หลายโ อยไาง฿นวัยดใกเป฿ชไหรือเมไ ละขามี
ชไวงทีไนึกอยากลิกลไนเวอลินบๅางเหม ดวิด
ตอบวไา “นไนอนวไามันตๅองมีสิไงทีไสียเปบๅาง
พราะสำาหรับดใก การฝึกซๅอมวันละ 2 ชัไวมง
กใทาำ ฿หๅวลาทีจไ ะออกเปลไนกับพือไ นโ ลไนสนุก
ตามประสาหายเป ตไวาไ เมไวาไ ผมจะรูสๅ กึ ยังเง
กับการซๅอม ทีไสุดลๅวผมชอบลไนดนตรี ผมมี
ความสุขทีไเดๅลไนดนตรี ผมจึงเมไคยรูๅสึกวไา
อยากจะลิกครับ”
นักดนตรีคลาสสิคทัๅงหลายอาจจะเมไชอบ
ผลงานของดวิดทไาเรนัก ตไถๅามองวไา สิไงทีไ
ขานำาสนอออกมานันๅ ปในนวัตกรรม฿หมไ ละ
ทำา฿หๅคนรุนไ ฿หมไยคุ เอพใอด เอพใด ละเอฟน
ทีเไ มไคยรูจๅ กั สน฿จ หรือ฿สไ฿จดนตรีคลาสสิค เดๅ
หันมาสน฿จมากขึๅนนัๅน กใรียกเดๅวไาดวิด ฿น
วัย 31 ปีนีๅ ทำาเดๅสมประสงค่ตามปๅาหมายทีไ
ตนองตัๅง฿จเวๅลๅวคไะ
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ฟชัไน
ดย วลาวัลย่ อัลบรช

วิธีเกล้าผมเองแบบง่ายๆ

1. บไงผมทีละชไอริมไ จากขๅางขวา ดยบไงปใน 5. บไงผมชไอทีไ 2 ถัดเปดๅานหลัง ลๅวกใบผม
ชไอลใกโ ขนาดของชไอประมาณ 2 นิๅว จากนัๅน ฿หๅบียไ งจากกึงไ กลางศีรษะลงเปดๅานขวา หนใบ
฿ชๅรลเฟฟๅามๅวนปลายผม฿หๅหมุนขๅาหา฿บหนๅา กิๆบยึดเวๅ฿หๅนไน
ทีละชไอดยรอบศีรษะ

2. ยีผมบริวณกึไงกลางศีรษะสไวนบน฿หๅพองฟู
ลๅวหวีผม฿หๅรียบรียงสๅนเปดๅานหลัง
3. บไงกรอบผมดๅานขๅางซๅายประมาณ 1 นิๅว
หวี฿หๅรียบเปดๅานหลัง
6. บไงผมชไอทีไ 2 ดๅานขๅางขวาถัดลงเปอีก 1 ชไอ
นๅมเปดๅานหลัง฿บหูลๅวบิดขๅาหาศีรษะ วาง
ชไอ฿หๅชิดกับผมชไอซๅาย หนใบกิๆบยึดเวๅ฿หๅนไน 8. ตกตไงดๅวยครืไองประดับ฿หๅสวยงาม
ขอขอบคุณ: http://women.sanook.com/
นิตยสาร Hair Worldผูๅสนับสนุนนืๅอหา

4. นๅมชไอผมเปดๅานหลังลๅวบิดขๅาหาศีรษะ 7. บไงผมชไอทีไ 3 จากหลัง฿บหูซาๅ ยลๅวหวีนๅม
หนใบกิๆบยึดเวๅบริวณกึไงกลางศีรษะดๅานหลัง เปดๅานขวา พรๅอมทังๅ พันรอบชไอผมทังๅ หมด กไอน
นๅมผมอีกขๅางเปดๅานหลัง หนใบกิๆบกใบเวๅ หนใบกิๆบยึดเวๅ฿หๅนไน
บริวณกึไงกลาง฿นลักษณะดียวกัน
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ซใกซ์ละคว�มสัมพันธ์
ดย ติมศิริ เชยรืองศิริกุล

หนทางสู่รักแท้
อาจฟังดูปในรือไ งตลกสำาหรับผูหๅ ญิงบางคน
ตไชือไ ถอะคไะ เมไวาไ คุณจะผไานประสบการณ่
ลวรๅายทางดๅานความสัมพันธ่มามากทไาเร
ลึกลงเป฿น฿จราทุกคนลๅวนตๅองการความรัก
อยากถูกรักละอยากมีความสุข
ความรักปในสิไงสำาคัญ฿นชีวิตรา ตไนไา
ปลกทีไราเมไคยถูกสอนวิธีรัก฿หๅปใน ราเมไ
คยถูกสอนวไาดูผูๅชายควรดูอยไางเร จะอาพไอ
มไปในตัวอยไางกใเดๅพียงคไบางสไวน พราะพไอ
มไราองกใเมไ฿ชไผูๅ ชียไ วชาญรือไ งความสัมพันธ่
ละรือไ งราวความรักของตไละคูกไ เใ มไเดๅหมือน
กัน฿นทุกรายละอียด ตไรารียนรูๅกันเดๅคไะ
รูปบบของปัญห�คว�มสัมพันธ์ ทุกความ
สัมพันธ่มีปัญหาพืๅนฐานทีไคลๅายคลึงกัน ชไน
1. อีกๅ คว�มกลัวละคว�มรูสๅ กึ เมไมนัไ คง
ชไนดียวกับการปในจๅาของทรัพย่สินงิน
ทองหรือการประสบความสำารใจ฿นอาชีพ รือไ ง
ความสัมพันธ่กทใ าำ ฿หๅรากิดอีกๅ พราะมันทำา฿หๅ
คนอืนไ รูวๅ าไ “ราปใน฿คร” การติดยึดกับภาพสวย
หรูละตัวตนภายนอกทำา฿หๅราขาดการสัมผัส
กับจิตสำานึกภาย฿นละสติ ราจึงหันเปยึดติด
กับคูไรัก หวังพึไงพิงขา ละหวาดกลัวทีไจะสูญ
สียขาเป ละหากคุณรักดๅวยความรูสๅ กึ ชไนนีๅ
กใบอกเดๅลยวไารักนัๅนเมไถาวรนไนอน
2. ข�ดก�รสืไอส�ร
ตไอจากขๅอหนึงไ รามักคิดเปองวไาคูรไ กั ตๅอง
รูๅวไาราตๅองการอะเร คุณคงคยจอพืไอนทีไมา
นังไ บไนสิงไ เมไดที ัๅงหลายหลไของฟนหนุไม สิไงทีไ
ธออยากเดๅจากขา ตไนไาปลกทีไธอเมไคย
พูดสิงไ หลไานี฿ๅ หๅขาฟังลย ตไกลับมานังไ บไน฿หๅ
พืไอนฟังทน ลๅวมันจะเดๅอะเรกันลไะ
3. ขๅ�กันเมไเดๅ
การทีไคนดีโ สองคนมาจอกัน เมไเดๅ
หมายความวไาจะปในสไวนผสมทีลไ งตัว นีไ หละ
ทีไ ขารียกวไาขๅากันเมไเดๅ คูทไ ีไ ขๅากันเดๅดคี อื ตไาง
ฝไายตไางมี สิไงทีไยึดมัไนวไาสำาคัญทีไสุด฿นชีวิต
ลๅวสิไงนัๅนมาจอกันเดๅ ชไน มีปๅาหมาย฿น
ชีวิตหมือนกัน มีความขๅา฿จสิไงดียวกันละ
มีระดับความคารพผูๅอืไน฿กลๅคียงกัน สไวนคูไ

ทีไขๅากันเมไเดๅ บางครัๅงทัๅงทีไรูๅวไาขๅากันเมไเดๅ
ตไยังฝืนทน อาจจะพราะความหงา หรือคิด
วไาคงหา฿ครทีไดีเปกวไานีๅเมไเดๅอีกลๅว รารูๅสึก
วไาการทำาบบนีๅ สียสละพือไ ขา ทังๅ ทีคไ วามจริง
รากำาลังทำารๅายความรูสๅ กึ ของอีกฝไายดๅวยการ
เมไซืไอสัตย่กับความรูๅสึกของตัวองละความ
รูๅสึกทีไมีตไอขา
หากปัญหาของคุณปในอยไางขๅางตๅน คุณ
กใควรจะกๅเขปัญหานัๅนสียกไอนทีไจะออกเป
คๅนหารักทๅ ละวิธีการตไอเปนีๅปในหมือน
ลายทงทีไบไงบอก฿หๅรูๅวไาสมบัติอันลๅำาคไาหา
เดๅทีไเหนละหาเดๅอยไางเร
1. รักตัวองกไอน
การรักตัวองปในหนทางเปสูไอะเรดีโ อีก
มากมาย คำาพูดทีไวไา ถๅาราเมไรักตัวอง ลๅว
ราจะ฿หๅ฿ครขามารักราเดๅ ปในความจริงอยไาง
นไทๅ ลองยกตัวอยไาง เมๅสองทไอน ทไอนหนึไง
ยืนหยัดเดๅดๅวยตัวอง ฿นขณะทีไอีกทไอนตๅอง
คอยอิงเมๅทไอนรกตลอด ถๅาเมๅทไอนรกอน
เป฿นนวนอน นไนอนเมๅทไอนทีไสองตๅองลๅม
อยไางเมไมีขๅอสงสัย
รารักตัวองเดๅดยการทำาอะเรดีโ ฿หๅตัว
อง มองตัวอง฿นดๅานดีสมอ หมัไนชมตัวอง
มือไ คุณรักตัวอง คุณจะผไพลังงานเปยังผูคๅ น
รอบขๅาง กไอนทีจไ ะรูตๅ วั จะมีตไคนมาหๅอมลๅอม
พราะพวกขารัก฿นสิไงทีไคุณปใน
2. รักทๅเมไ฿ชไซใกซ์อยไ�งดียว
มืไอคุณถึงจุดสุดยอด รไางกายจะหลัไง
oxytocin ทีไทำา฿หๅคุณกิดความซาบซึๅง฿จกับคูไ
นอน สำาหรับผูๅชาย ฮอร่มนตัวนีๅจะอยูไกับคุณ

เป 48 ชัไวมง ละสำาหรับผูๅหญิง มันจะอยูไกับ
คุณเปถึง 14 วัน ดังนัๅนคุณจะถูกฮอร่มนตัว
นีๅทำา฿หๅมองเมไหในขๅอเมไดีทัๅงหลายทีไคุณกับ
ขาขๅากันเมไเดๅ ผูๅ ชียไ วชาญดๅานความสัมพันธ่
นะนำาวไาเมไควรมีซใกซ่กบั ฿คร จนกวไาจะนไ฿จ
วไาขาคนนัๅนปใน Mr. Right หรือ Herr Richtig
สำาหรับคุณ
3. ตรียมตัว฿หๅพรๅอม
ขๅอนียๅ อไ มขๅามาหาคุณพราะคุณรักตัวอง
ดูลตัวองอยไางดี ละทำา฿หๅตวั องมีความสุข
ราเมไจำาปในตๅองออกเปสวงหาคนทีไ฿ชไลย
ตามสถานทีไตไางโ ถๅาเมไจอจะพาลสิๅนหวัง
อาดๅวย ทุกอยไาง฿นลกเมไเดๅกิดขึๅนดๅวยหตุ
บังอิญ ตไชืไอถอะวไา ทุกอยไางกิดขึๅนอยไาง
มีหตุมีผล ความรักปในสิไงสวยงาม ละคาด
ดาเมไเดๅ มืไอราพรๅอม จักรวาลจะรับรูๅละ
มืไอนัๅนรักทๅจะกิดขึๅน ดยเมไเดๅคาดหมาย
ละเรๅความคาดหวัง
ทุกขๅอทีพไ ดู มาปในนวทางครไาวโ สไวนราย
ละอียด คุณคงตๅองเปทำาการบๅานวิคราะห่
ดๅวยตัวองมืไอคนโ นัๅนดินทางขๅามา฿นชีวิต
สำาหรับผูๅหญิงทีไตัๅง฿จลๅววไาจะอยูไปในสด กใ
สามารถ฿ชๅคำานะนำาหลไานีๅเดๅ ดยฉพาะขๅอ
ทีไบอกวไา฿หๅรักตัวอง พราะทๅายทีไสุดลๅว ตน
ทไานัๅนทีไจะปในทีไพึไงหไงตน ละมืไอรากฐาน
ของตัวรามัไนคงลๅว เมไวไาอะเรผไานขๅามา฿น
ชีวิต รายไอมเมไเหวคลอน ฿ชไเหมคะ
หม�ยหตุ
ขๅอมูลบางสไวนมาจาก
www.thinksimplenow.com
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Schulpartnerschaft und Schüleraustausch
Droste Hülshoff Gymnasium Meersburg mit
Mahidol Wittayanusorn School Salaya
Dr.Volker Kirchhoff
Das Droste Hülshoff Gymnasium
Meersbur am Bodensee, kurz DHG, ist ein
staatliches Aufbaugymnasium mit Heim.
Es ist im ehemaligen Priesterseminar des
ehemaligen Bistums Konstanz untergebracht,
das auf jeder Ansicht Meersburgs von
der Seeseite her zu sehen ist: das rote
Seminargebäude mit Seminarkapelle
rechts und links daneben der gelbe Reithof.
Ferner wird noch der ehemalige „Torkel“
am Schlossplatz für Unterrichtsräume
genutzt. Im Seminargebäude sind die
Internatsschüler untergebracht, auch
einige Unterrichtsräume sowie Küche,
Speisesaal und sonstige Räume. Im
östlichen rechten Teil des Reiterhofes sind
die Klassen- und Fachräume sowie die
Schulverwaltung, im westlichen linken Teil
ist ein Teil des Staatlichen Weingutes und
die „Gutsschänke“ untergebracht. Von den
Schulgebäuden und den Pausenhöfen hat
man eine wunderbare Aussicht über die
Unterstadt Meersburgs, über den Bodensee

nach Konstanz und der Insel Mainau, zum
schweizer Ufer und den Alpen mit dem
Säntis (2500m). Deshalb nennt sich das
DHG auch „die Schule mit den besten
Aussichten“. Die Profile der Schule sind
Musik und Naturwissenschaften. Das DHG
war ab 1990 einer der Versuchsschulen für
das G8 Gymnasium, das damals noch den
Beinamen „Elitegymnasium“ hatte. Dieser
Schulversuch wurde wissenschaftlich
begleitet vom Institut Heller.
Die Mahidol Wittayanusorn School in
Salaya, kurz „MWITS“, wenige Kilometer
westlich von Bangkok in der Provinz
Nakhon Pathom, ist eine königliche
naturwissenschaftliche Eliteschule, die der
Mahidol Universität angegliedert ist. Sie
wurde 1990 gegründet. Schirmherrin ist
Ihre königliche Hoheit Prinzessin Siridhorn.
Jährlich bewerben sich über 20.000 Schüler
aus ganz Thailand um eine Aufnahme. In
einem Auswahlverfahren werden die 240
Besten ohne Ansehen ihrer Herkunft für

eine kostenlose Ausbildung in den Klassen
10, 11 und 12 aufgenommen, die zu einem
Abschluss mit Studienberechtigung führt.
Die MWITS hat ein eigenes Sekretariat,
das Kontakte mit naturwissenschaftlichen
Schulen in aller Welt aufnimmt, pflegt und
den Schüleraustausch mit diesen Schulen
organisiert. Partnerschulen sind in Australien,
China, Frankreich, Germany: DHG Meersburg
und St. Antonius Gymnasium Lüdenscheid,
Israel, Japan, Korea, Malaysia, Russland,
Singapur und Groß Britannien.
Eines schönen Tages zwischen Ostern
und Pfingsten 2004 standen plötzlich drei
junge Mädchen und ein Herr bei mir im
Klassenzimmer, die wohl keine Meersburger
waren, und der Herr fragte:“Can I take a
picture?“ „OK, yes“. Die Vier beobachteten
meine Unterricht und der Herr fotografierte
fleißig. Später verriet uns unser Schulleiter,
Herr Mellert, dass wir eine Partnerschaft
mit einer thailändischen Schule haben
und, dass wir die Gäste in unseren
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ก�รศึกษ�
Dr.Volker Kirchhoff
Unterricht einladen sollten. OK, ich lud
sie noch einmal in meinen Unterricht ein,
als es eine Stunde mit praktischer Arbeit
gab. Später überlegte ich, was die Gäste
wohl am Nachmittag machen, wenn
kein Unterricht ist. Damals war die Insel
Reichenau gerade zum Weltkulturerbe
ernannt worden. So beschoss ich: “Die
thailändischen Gäste kommen nicht von
hier weg ohne die 1000 Jahre alten Kirchen
mit ihren weltberühmten Wandmalereien
auf der Gemüseinsel gesehen zu haben“.
An einem Nachmittag stopfte ich die vier
Gästen etwas überfallartig in mein kleines
Auto und wir fuhren zur Insel Reichenau
und besichtigten die romanische Kirche „St.
Georg“ und das Münster in Mittelzell. Ich
„entrostete“ mein Schulenglisch und erklärte
die Kunstschätze so gut wie möglich. Weil
das Wetter gerade so schön war und wir noch
Zeit hatten fuhr ich mit ihnen am Untersee
entlang nach Stein am Rhein und zeigte
ihnen dort die bemalten Häuser und den
Rhein, der dort aus dem Bodensee fließt.
Der begleitende Lehrer musste schon nach
einer Woche wieder zurück nach Thailand
und die gastgebenden Schülerinnen zu
einem Schüleraustausch nach Frankreich.
Die thailändischen Schülerinnen wohnten
dann im Internat. Eines Tages fragte ich sie,
ob sie den „Black Forest“ (Schwarzwald)
sehen wollten.“Oh Yes !!!“ war die Antwort
und wir fuhren an einem freien Tag los.
Zuerst hielten wir an der stärksten Quelle
Deutschlands, der Aachquelle in Aach
im Hegau. Die nächste Attraktion war
die Donauquelle in Donaueschingen.
Tief unten im Schwarzwald im Höllental
machten wir Halt beim Glasbläser und
dem Kuckuckuhrenshop. In Freiburg war
dann das gotische Münster die Attraktion.
Zurück ging es entlang des Titisees und

des Schluchsees. Für einen verregneten
Sonntag gab mir ein Physikkollege den Tip
ins Technorama nach Winterthur zu fahren.
In diesem Museum verbrachten wir den Tag
mit Physikversuchen zum selber anfassen.
Und dann eines Tages flogen die Gäste
zurück nach Thailand und es wäre vielleicht
Alles vorbei gewesen, wenn nicht unser
Schulleiter, Herr Mellert, mich gefragt hätte:
„Sie haben sich so um die thailändischen

“Aber nun zur Frage,
warum ausgerechnet
einen Schüleraustausch
mit so einem ferne Land
wie Thailand?”
Gäste gekümmert. Hätten Sie vielleicht
Lust im Januar 2005 mit unseren Schülern
nach Thailand zu fliegen?“ Was für eine
Frage! Da kann man nur „Ja“ sagen! Nun
hatte mich irgendwie ein „Thailandvirus“
gepackt und ich wollte möglichst viel über
dieses Land wissen. Ich durchforschte
das Internet nach Informationen über
Land und Leute, Sitten und Gebräuche,
Geschichte, Königshaus, Sprache und
Kultur. Per e-mail hielt ich Kontakt zu den

Gästen vom Frühjahr um ihnen zu erzählen,
was sich gerade in Deutschland abspielt.
Aber nun zur Frage, warum ausgerechnet
einen Schüleraustausch mit so einem ferne
Land wie Thailand? Reicht da nicht auch
ein Landschulheim in Südtirol oder ein
Schüleraustausch mit der Partnerschule
in Frankreich? Auch das ist doch schon
Ausland und viel näher und billiger! In
Südtirol hat es hohe Berge und in Frankreich
spricht man französisch. Aber die Kultur
und Lebensweise ist der unseren recht
ähnlich. Es muss also einen Grund haben,
dass MWITS Schüleraustausch mit so vielen
Schulen in aller Welt unterhält und auch
die Lehrer auf Kosten der Schule mit den
Schülern in fremde Länder und Kulturen
schickt nach dem Motto „Reisen bildet“. Im
Gegensatz zum normalen Tourismus, bei
dem man im Hotel untergebracht ist und
dort mit „internationaler Küche“ versorgt
wird ist man beim Schüleraustausch
in den Familien oder im Internat der
Partnerschule untergebracht und lebt dort
wie die Einheimischen. Natürlich ist es
notwendige Voraussetzung, dass man sich
auf die Kultur des Partnerlandes einlässt
und bereit ist Alles zu probieren. Für
unsere Gäste aus Thailand, dem grössten
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Reisexportland der Welt, ist es schon eine
Umstellung von Reis mit Beilagen auf Brot
mit Marmelade, vielleicht auch Wurst und
Käse, zum Früstück. Deutschland ist nun
mal das Land mit den meisten Brotsorten
und was legen wir alles auf und zwischen
das Brot. Aber den meisten Gästen
schmeckt es. Wir müssen uns einlassen
auf Reis mit den entsprechenden Beilagen
schon zum Frühstück, auch zu Mittag und
Abend. Aber Thailänder müssen einen
guten Grund haben sich so zu ernähren
und sie verstehen es wirklich sehr gut zu
kochen. Man sollte nur lernen, dass die
roten Stückchen nicht Tomaten, sonder Chilli
sind. Ein Hit für unsere Gäste ist Wurst in
allen Formen und Geschmacksrichtungen.
In eine Quiz über das beste Essen wurde
von Thailändern die deutsche Bratwurst
genannt. Die thailändischen Lehrer, die
bei mir zu Gast sind, begrüße ich mit
einem „Oktoberfest“ mit Weißwürsten,
süßen Senf und frische Brezel aus dem
Backofen. Manche trinken dazu Bier.
Und eine CD mit passender Blasmusik
habe ich auch. Wenn ich ankündige „little
sparrows“ - „kleine Spatzen“ (Spätzle) zu
kochen machen sie bedenkliche Gesichter
und fürchten um die kleinen Vögelchen,

sind aber erleichtert, wenn nur einige
Hühnereier dran glauben müssen. Einer
bedient dann die Spätzlepressse und der
Andere fotografiert und umgekehrt. Ich
koche mit ihnen auch andere deutsche und
europäische Gerichte, wie Kartoffelsalat
mit Wiener Würstchen, Spagetti und Pizza.
Zum Nachtisch gibt es auch mal Bratäpfel

“In eine Quiz über
das beste Essen wurde
von Thailändern die
deutsche Bratwurst
genannt.”
mit Rosinen, Nüssen, Schokocreme usw.
die dann wieder gewünscht werden. Oder
ich mache ein Dessertschale mit Kirschen
(eigene Ernte) mit Vanilleeis oben drauf.
Dabei erfahre ich: „In Bangkok ist es genau
umgekehrt: Vanille icecream with one cherry
on the top!“. Alles, was auf den Tisch kommt,
wird mit Fotos dokumentiert. Weil ich im
Herbst von eigenen Apfelbäumen reichlich
Äpfel habe gibt es zum Frühstück in der
Regel Apfelkuchen mit einem richtigen
guten Kaffee. Sonst gibt es Apfelsaft von
den eigenen Äpfeln zu trinken. Dieses
Jahr hatte ich gerade in einem Fass

frisch durchgegorenen Apfelmost mit viel
Kohlensäure. Der wurde begeistert als
„Apfelchampagner“ getrunken.
Für die thailändischen Gäste. Die
zum ersten mal in Deutschland sind, ist
sicher das Wetter eine Überraschung trotz
unserer Vorwarnung: Nach 10 Stunden
Flug aus einem Tropenklima mit 30°C
und mehr plötzlich in einem Klima wie in
einem Kühlschrank zu landen. In Oktober
sind dann die meisten Blätter nicht mehr
grün, sondern gelb und rot und fallen von
den Bäumen und die ersten kahlen Äste
ragen in den Himmel. Der erste Rauhreif
an einem kalten Morgen wird dann auch
gleich fotografiert und wie das Eis von den
Autoscheiben gekratzt wird. Die meisten
Gäste haben noch keinen Schnee gesehen
und wir bemühen uns welchen vorzuführen.
Die Gasteltern der ersten drei Schülerinnen
wollten die wunderschöne Aussicht vom
Säntis über die Region Bodensee vorführen.
Als sie auf dem Gipfel ankamen steckte er
in den Wolken und es schneite auch noch
und die Gasteltern befürchteten, dass Alles
vorbei sei. Aber die Gäste jubelten:“Snow
!!!“. Mit dem Wetter im Oktober hatten wir
aber meistens Glück und es war meistens
trocken und relativ warm, unterbrochen
von nasskalten Tagen, die tapfer ertragen
wurden.
Für uns ist es angenehmer im Januar
aus dem kalten Deutschland in das
hochsommerliche Thailand zu kommen,
wo auch um Mitternacht ein Thermometer
auf einem Hochhaus Bangkoks noch 30°C
verkündet. Das Meer vor Ko Samet hat auch
am Morgen gefühlte 28°C und man überlegt,
wie kalt der Bodensee gerade ist. Ein kühler
Morgenwind, der Thailänder frieren lässt, ist
für uns erfrischende Abwechslung. Gegen
den Durst gibt es Wasser aus unzähligen
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Wasserflaschen, weil das Leitungswasser
als ungenießbar gilt. Bei uns müssen wir
die Gäste erst überzeugen, dass man
das Bodenseewasser aus Sippligen, das
aus dem Wasserhahn kommt, einwandfrei
trinkbar ist.
MWITS und DHG bieten ihren Gästen
ein vielfältiges Programm mit Kultur und
Wissenschaft an.
MWITS besitzt für Ausflüge eigene
Kleinbusse. Das Programm des DHG
wird von der Schule und den Eltern
gemeinsam getragen. Die Ausflüge werden
teils mit den Autos der Eltern, teils mit
öffentlichen Verkehrsmitteln unternommen.
Zu den geschichtlich – religiösen Zielen
in Thailand zählt natürlich der Wat Phra
Keo mit buddhistischen Tempeln, den
Jade-Buddha und dem Königspalast. Wir
lernten Nagas, Garudas und Hanumans
kennen. Wir sahen noch weitere Tempel,
Buddhastatuen in verschiedenen Haltungen
und Stupas und Chedis und versuchen
verschieden Baustile zu unterscheiden. Im
Januar 2005 waren wir einen Tag Gast in
einem Buddhistischen Kloster. Ein Mönch
erklärte uns den Buddhismus und lehrte uns
verschiedene Formen der Meditation. Auch
lernten wir Buddha Respekt zu erweisen.
Den Gästen aus Thailand erkläre ich an
Beispielen die Unterschiede zwischen
romanischem und gotischem Stil und
Barock- und Rokokostil. Ich zeige, wie
man in der Kirche mit Weihwasser das
Kreuzzeichen macht und was die vielen
Bilder an den Wänden und den bunten
Fenstern bedeuten. Bei den Darstellungen
des Letzten Abendmales lasse ich sie den
Judas suchen und manche finden ihn. Ein
besonderes Erlebnis ist es, wenn sie auf
die Empore dürfen und ein Organist die
Orgel mit Manualen, Pedalen, Registern

von der kleinsten bis zur größten Pfeife
ertönen lässt. Schlösser gibt es hier
genügend zur Auswahl und Besichtigung:
Hohenzollernburg bei Hechingen oder das
Schloss Sigmaringen. Mit den Gasteltern
besuchen manche Neuschwanstein. Den
Lehrern zeige ich das Napoleonschloss
Arenenberg. Auch der römische Gutshof

“Ich finde es wichtig etwas
über die Geschichte des
Partnerlandes zu wissen
um es besser zu verstehen
und Missverständnisse zu
vermeiden.”
in Stein bei Hechingen und die Bärenhöhle
waren in früheren Jahren auf dem Programm.
Natürlich sind der Rheinfall, die Birnau und
die Pfahlbauten ein Muss. Der Nachbar
des DHG im Reithof ist das Staatliche
Weinbaugut. Dieses Jahr führte der Chef
des Hauses durch die Räume mit den
Pressen hinunter in das Allerheiligste, den
Weinkeller, wo der Most gerade zu Wein
vergor, teils in riesigen Edelstahltanks, teils
für edle Rotweine in kleinen Holzfässern.
Aus den Gärspunden blubberte das
Kohlendioxid. Zum Abschluss gab es noch
eine Kostprobe eines Müller-Thurgaus.

Beim Besuch des Goldbacher Stollens
erfahren die Gäste etwas über die Verbrechen
des Naziregimes unter Hitler und was wir
daraus lernen. Ich finde es wichtig etwas
über die Geschichte des Partnerlandes
zu wissen um es besser zu verstehen und
Missverständnisse zu vermeiden.
In Thailand war das Wachsfigurenmuseum
zur thailändischen Geschichte auf dem
Programm. Wir besuchten das „Bat-Kloster“ mit
den Millionen Fledermäusen, die bei Anbruch
der Dämmerung für eine halbe Stunde wie
dichter Rauch aus den Höhlen hinter dem
Kloster quollen. Unsere Schüler besuchten
mit den Gasteltern an den Wochenenden
noch viele weitere Sehenswürdigkeiten
wie z.B. den schwimmenden Markt. Uns
begleitenden Lehrern zeigte man die alte
Hauptstadt Ayutthaya mit den zahlreichen
Tempelruinen und Buddhastatuen, die
gerade in orangefarbene Tücher gehüllt
waren. Und, einmal im Leben muss es
sein, schaukelten wir auf einem Elefanten
eine Runde durch die Sehenswürdigkeiten
der Stadt.
Aber bei zwei naturwissenschaftlichen
Schulen darf die Wissenschaft nicht
fehlen. An einem Samstag fuhren alle
Schüler von MWITS in mehreren Bussen zu
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einem königlichen Projekt der natürlichen
Abwasserreinigung. Die Bemalung der
Busse einschließlich der Frontscheiben
wäre ein eigenes Kapitel - da waren schon
Künstler am Werk, aber dem TÜV hätte es
gegraust. Das Abwasserprojekt erstreckt
sich mit fünf großen flachen Becken auf
einer Fläche eines ordentlichen deutschen
Bauernhofes. Das Abwasser sollte langsam
im Laufe von Monaten durch die Becken
fließen und von Algen und Wasserpflanzen
gereinigt werden. Aber zu der Zeit waren
alle Becken leer. An anderen Stellen
wurden Versuche zur Kompostierung

von Abfällen und Abwasserreinigung
mit Binsen durchgeführt. Dann führte
ein Steg durch den Mangrovenwald bis
zum Meer. Weil gerade Ebbe war konnte
man die Winkerkrabben beobachten, die
mit der großen Schere den Weibchen
zuwinkten, aber blitzschnell in ihren Höhlen
verschwanden, wenn man ihnen zu nahe
kam. Die Schlammspringerfische robbten
mit ihren Vorderflossen über den Schlick
und weideten den Algenrasen ab. Das
andere naturwissenschaftliche Highlight
war der Besuch einer Orchideenfarm,
wo millionenfach Orchideen für dem

Export gezüchtet werden. Dafür werden
sie geklont: Dazu werden den Orchideen
bestimmte Zellen entnommen und in einer
Nährlösung in Flaschen vermehrt, eine
„Protokormkultur“. Mit Pflanzenhormonen
entstehen daraus Zellklumpen und
schließlich kleine Orchideenpflänzchen, die
in Gewächshäusern, die bis zum Horizont
reichen, zur Verkaufsgröße herangezogen
werden.
An Spitzentechnologie hat der
Bodenseeraum viel zu bieten. Das
Zeppelinmuseum bietet einen Einblick in
den High-Tech Leichtbau der 20er Jahre
beim Bau der Zeppeline. Anschließend
führte uns der Chef der Zeppelinreederei
durch den Zeppelinhangar. Dort wird
gerade der Zeppelin NT, der aus Japan
zurück ist, wieder neu aufgebaut und
gewährt einen Blick in sein Innenleben.
Vom Bodensee ins All: Bei EADS-Astrium
in Immenstaad erfuhren wir, was die
Satelliten des führenden Satellitenbauers
der Welt können. Wir durften einen Blick
in den Reinraum werfen, wo die Satelliten
gebaut werden. Dort wartet gerade der
Wettersatellit Metop darauf vom Bodensee
ins All geschickt zu werden , um uns das
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Wetter vorherzusagen. Der Bodenseeraum
als Vorreiter für erneuerbare Energie: Die
Bürgerfirma Solarcomplex Singen lud uns
ein zwei ihrer Projekte zu besichtigen. Zuerst
erklärte uns Frau Gaukler von Solarcomplex
die Wirkungsweise und Entwicklung der
Photovoltaik am Beispiel des Solarparks
Rickelshausen. In Mauenheim, dem
ersten Energiedorf Baden-Württembergs,
besichtigten wir die Biogasanlage mit dem
Generator und das Hackschnitzelheizwerk
und erfuhren, wie damit das Dorf mit
einem Nahwärmenetz mit Wärme versorgt
wird. Zugleich erzeugt es neun mal mehr
Elektrizität als es selbst verbraucht: Ein Blick
in die Zukunft unserer Energieversorgung.
In anderen Jahren besuchten wir die
Bodenseewasserversorgung Sipplingen,
das vier Millionen Menschen mit Trinkwasser

versorgt, auch mal das moderne Klärwerk
Espasingen und eine Süßmostkelterei. Die
Ausflugsziele ändern sich von Jahr zu Jahr
und sind hier nicht vollständig aufgezählt.
Während des Besuchs und Gegenbesuchs
entstehen Freundschaften, die über
Besuchszeit hinaus dauern, e-mails werden
hin- und hergeschickt und es gab auch
schon Besuche danach. Auch wenn der
Austausch nur zwei mal zwei Wochen
dauert, so ist er durch das Zusammenleben
so intensiv, dass ein bleibender Eindruck
von Land und Leuten und ihrem Leben
entsteht und eine Freundschaft mit den
Partnerland sich entwickelt. Es ist eine
große und prägende Erfahrung, die man
nicht vergisst, wenn man so in eine andere
Kultur eintaucht und in ihr für einige Zeit
lebt. Es ist gelebte Völkerfreundschaft und

-verständigung. Menschen aus anderen
Ländern und Kontinenten sind keine
Fremden mehr, sondern Freunde, die wir
gerne treffen. Wir schauen in den Medien
genauer hin, wenn über das Partnerland
berichtet sind. Wir sind tief betroffen, wenn
wir z.B. erfahren, dass
ein Unglück den Partner getroffen
hat, wie der Tsunami Weihnachten 2004
und das Hochwasser im Herbst 2011 und
sammeln Spenden für die Betroffenen.
Dies rechtfertigt eine Schulpartnerschaft
und ein Schüleraustausch über mehr als
10 Flugstunden Entfernung.
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เสริมดั้งโด่ง...
ด้วยไขมันตนเอง
฿ครโ กใอยากมีจมูกดไงสวย ยิงไ อยู฿ไ นยุรปกใยงิไ
หในจมูกตัวองบีๅบนมืไอปรียบทียบกับฝรัไง
ครันๅ จะสริมจมูกดๅวยซิลิ คน อาจเดๅดงัๅ ดไงกิน
เมไรับกับ฿บหนๅาทีไคไอนขๅางบนบบคนอชีย
สำาหรับคนทีไกลัวการผไาตัดละอยากมีดัๅงดไง
บบธรรมชาติ ดูนียนโ เมไหลอกตา ขอนะนำา
การสริมจมูกดๅวยเขมันตนอง ทคนลยี฿หมไ
ทีไชไวย฿หๅดัๅงสวยนานอยไางปในธรรมชาติ ซึไง
ผศ.นพ.ถนอม บรรณประสริฐ จากภาควิชา
สต นาสิก ลาริงซ่วิทยา คณะพทยศาสตร่
จุฬาลงกรณ่มหาวิทยาลัย ละ ADD LIFE
Anti-Aging Center ปิดผยวไา “ทคนิค฿หมไ
฿นการสริมจมูกมีพฒ
ั นาการมาจากการฉีดเข
มันที฿ไ ชๅวธิ ผี าไ ตัดลๅว฿สไเขมันขๅาเป ดยพัฒนา
ทคนลยีการพทย่สมัย฿หมไ Regenerative
medicine มาผสมผสานกันพือไ ฿หๅเขมันคงอยูไ
เดๅถาวรมากขึๅน ชไน การผสม growth factors
หรือการผสมฮอร่มนบางตัว”
ขๅอตกตไ�ง฿นก�รสริมจมูกดๅวยฟิลลอร์
ละเขมัน
• ฟิลลอร่สวไ น฿หญไอยูเไ ดๅชวไั คราว ประมาณ
ครึไงปีหรือหนึไงปี ลๅวกใสลายเป ตๅองกลับ
มาฉีด฿หมไ ทีไสำาคัญคือ ฟิลลอร่มีราคาตไอ
จำานวน 1 ซีซีคไอนขๅางสูง
• การสริมจมูกดๅวยเขมันคนเขๅองสามารถ
฿ชๅเขมันทไาเหรไกเใ ดๅ ราคาเมไพิมไ สมมุตวิ าไ
อาเขมันออกมา 10cc หรือ 3cc กใมีราคา
ทไาดิม ตไฟิลลอร่จะพิไมราคาทุก 1 cc
นืไองจากมีตๅนทุน

ก�รสริมจมูกดๅวยเขมันตนองหม�ะกับ฿คร
หนุไมโ สาวโ คน฿ดทีไเมไอยากผไาตัด เมไ
อยากมีจมูกซิลิคน ทคนิคนีๅนไาจะหมาะกับ
ความตๅองการ นอกจากนีๅจมูกทีไสริมดๅวย
เขมันตนองยังดูปในธรรมชาติ เมไสูงดดดไน
กินเป สามารถสริมเดๅตัๅงตไคนจนถึงปลาย
จมูก ทำาสรใจลๅวกลับบๅานเดๅลย เมไตๅองพัก
ฟืๅน ถๅาฉีดลๅวเมไชอบกใสามารถ฿ชๅสตรียรอย
ด่ทำา฿หๅนืๅอยืไอเขมันทีไปลูกถไายสลายเดๅ฿น
ชไวงดือนรก

“จมูกโด่งอย่างเป็นธรรมชาติ
ด้วยไขมันตนเอง ไม่ตอ้ งผ่าตัด
ดัง้ สวยนานด้วยเทคโนโลยีใหม่”
ขัๅนตอนก�รสริมจมูก
• ดูดเขมันจากบริวณตๅนขาหรือทๅอง
สไวนลไาง พราะเขมันบริวณนีมๅ สี ตใมซลล่
มากกวไา จึงทำา฿หๅนือๅ ยือไ มีอกาสรอดชีวติ
เดๅมากกวไาเขมันบริวณทๅองสไวนบนซึงไ มีส
ตใมซลล่เขมันนๅอยกวไา มือไ ยๅายเปปลูกถไาย
เขมันกใจะสลายตัวงไาย ตไทคนิค฿หมไมือไ
ฉีดขๅาเปลๅว เขมันจะมีชวี ติ รอดมากกวไา
50% ละสไวนทีไหลืออยูไ หลังจาก 6 ดือน
จะคงอยูเไ ดๅตลอดชีวติ ถๅาหากตๅองการพิมไ
ติม฿หๅดไงขึๅนอีก กใสามารถทำาเดๅงไาย คือ
สริมเดๅอีกหลายครัๅงเมไจำากัด

• ฉีดยาชาลใกนๅอยทีไบริวณปลายจมูก
สองจุด จากนัๅนฉีดสารนๅำาขๅาเปทีไบริวณ
ตๅนขาทีไจะดูดเขมัน ทิๅงเวๅสักครูไ จากนัๅน
จาะรูลใกดๅวยขใมฉีดยาทีไตๅนขาลๅวสอด
ขใมดูดเขมันออกมาอยไางนุไมนวล
• ลๅางกรองสไวนเขมันทีไ ปในนือๅ ลๅวนโ นำา
มาผสมกับฮอร่มนลใกนๅอย
• นำาเขมันทีเไ ดๅเปฉีดทีจไ มูกอยไางนุมไ นวล
ละบามือ จำาปในตๅองอาศัยศิลปะละ
ทคนิคทีลไ ะมุนละมไอม฿นการฉีดพอสมควร
พืไอ฿หๅเดๅรูปทรงจมูกทีไสวยงาม อาจฉีด฿หๅ
สูงกวไาปกติลใกนๅอย พราะการฉีดครังๅ รก
จมูกจะบวมลๅวยุบลงลใกนๅอย
ระยะวลาฟืนๅ ตัว วิธนี ทีๅ าำ ฿หๅคนเขๅฟนืๅ ตัวรใวกวไา
วิธีดิม เมไคไอยมีรอยชๅำาหรือรอยขียว มีอาการ
บวมลใกนๅอยหลังทำาทันที วันรุไงขึๅนสามารถเป
ทำางานเดๅ ฿ชๅวลาประมาณ 3 วันจะดูปในปกติ
ภาวะทรกซๅอน การฉีดเขมันสไวน฿หญไ
เมไมภี าวะทรกซๅอน นือไ งจาก฿ชๅขใมฉีดเขมัน
มาตรฐานเรๅคม เมไทาำ ฿หๅฉดี ขๅาเปอุดสๅนลือด
จมูกเดๅ จึงเมไมีปัญหานืๅอตาย ตไถๅาปในฟิล
ลอร่ตๅอง฿ชๅขใมลใกซึไงมีอกาสทีไจะฉีดขๅาเป
฿นหลอดลือด กไอ฿หๅกิดปัญหาทรกซๅอนเดๅ
ผลลัพธ่ทเีไ ดๅ อด฿จรอคอยประมาณ 3 ดือน
กใจะเดๅสันจมูกทีไคงทีไ ดูปในธรรมชาติ เมไนูน
มากทไากับตอนฉีด฿หมไโ ตไถๅาตๅองการสริม
จมูกดไงชัดจนละกใ ขอนะนำา฿หๅสริมจมูก
ดๅวยการผไาตัด
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Tips: ขๅอดีละขๅอสียระหวไ�งฟิลลอร์
ละเขมัน
• ฟิลลอร่จะควบคุมรูปทรงจมูกคไอนขๅาง
ยากพราะตๅองปัๅน ตไการฉีดเขมันเมไตๅองปัๅน
ตๅองฉีด฿หๅเดๅรูปทรงตัๅงตไรก
• ฟิลลอร่อาจดูบวมโ ฿สโ ลๅวเหล
• เขมันเมไเหล ฉีดลๅวอยูไกับทีไ ชืไอมติด
ปในนืๅอดียวกันกับรไางกาย ตไฟิลลอร่อาจ
เหลดๅานขๅาง ทำา฿หๅหในสันจมูกบวมโ
• ฟิลลอร่ทฉีไ ีดขๅาเปบางตำาหนไง วลา
ยิมๅ จะหในปในกๅอน ตไเขมันเมไปในกๅอนพราะ
ปในนืๅอยืไอรไางกาย
• เขมันจะดูเมไ฿สปรไงสงบบฟิลลอร่ ดู
หมือนนือๅ ธรรมดา สีผวิ ปกติ พราะปในนือๅ ยือไ
ธรรมชาติ

• เขมันมีขอๅ ดีมากกวไาวิธยี าๅ ยเขมันบบ
ดิม คือเมไมีผลผไาตัดลย มีคไรูลใกโ จาก
การจาะดูด ฿ชๅวลา฿นการทำาเมไกีไนาที หาย
รใวละเมไตๅองดูลมาก วันรุไงขึๅนสามารถลๅาง
หนๅาเดๅตามปกติ
• เขมันมีอกาสอยูไรอดมากกวไา
• นืไองจากปในเขมันจากตัวคนเขๅอง
จึงเมไมีปัญหารืไองสิไงปลกปลอม เมไทะลุ มี
อกาสติดชืๅอนๅอย มีสีธรรมชาติ
• เมไมีสิไงปลกปลอมอยูไ฿นรไางกาย
สามารถฉีดพิไมติมเดๅหลายครัๅงจนกวไาจะเดๅ
สันจมูกทีคไ งทีถไ าวรตลอดชีวติ สันจมูกดไงคงทีไ
หมายถึงดไงทไาทีไนืๅอยืไอทำาเดๅ ซึไงอาจจะเมไ
ดไงชัดบบซิลิคน หรือ e-PTFE พราะเขมัน
มีความอไอนนุมไ จะปรับรูปรไาง ตัวเมไดนั นือๅ ยือไ
จมูกมากกินเป จึงเมไมีปัญหาทะลุ

ผูๅสัมภาษณ่ พษมลวรรณ กริกสุวรรณชัย
ผศ.นพ.ถนอม บรรณประสริฐ

Profile
ผศ.นพ. ถนอม บรรณประสริฐ

คว�มชีไยวช�ญ
หู คอ จมูก
คว�มชีไยวช�ญพิศษ หู คอ จมูก - ศัลยศาสตร่ตกตไงละสริมสรๅาง฿บหนๅา
ั ฑิต (กียรตินยิ มอันดับ 2) คณะพทยศาสตร่
ประวัติก�รศึกษ�
• พทยศาสตร่บณ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร่ มืไอปี พ.ศ.2533
• วุฒิบัตรผูๅชีไยวชาญสาขาสต ศอ นาสิก ลาริงซ่วิทยา มืไอ
ปี พ.ศ.2539
• อนุมตั บิ ตั รอนุสาขาศัลยศาสตร่ตกตไงละสรๅางสริม฿บหนๅา
มืไอปี พ.ศ.2547
• Doctor of Medicine (second honor) Prince of Songkla
University, 1990
• Diplomate Thai Board of Otolaryngology Head&Neck
Surgery
• Fellow in Head&Neck (Facial Plastic) Reconstructive
Surgery, Harvard University, 2002
• Diplomate Thai Board of Facial Plastic and Reconstructive
Surgery
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นะนำ�หนังสือ
ดย คนกาะ

เจอนักเขียน
ทีง่ านหนังสือฟรังฟวร์ท
ปีนศีๅ าลาเทย฿นงานสดงหนังสือประจำาปีทีไ
นครฟรังฟวร่ท มีการจัดรายการบนวทีทมี ชี อืไ วไา
Forum Dialogue ปในครังๅ รก฿นประวัตกิ ารณ่
ของการออกบูธของสมาชิกสำานักพิมพ่จาก
ประทศเทย ทีไเดๅมีการชิญนักขียนหญิงเทย
ธนัดดา สวไางดือน ผูเๅ ดๅรางวัลจากหนังสือ - ฉัน
คืออรีไ กับประสพการณ่ขๅามดน - มาคุยปิด
฿จบนวทีนานาชาติ
ธนัดดา สวไางดือน หญิงเทยรไางกระทัด
รัดหนๅาตานไารัก ขียนหนังสือลไาหมดปลือก
รือไ งราวตังๅ ตไความปในมากไอนเปขายบริการ
฿นตไางประทศมือไ ยีสไ บิ ปีทีไ ลๅว จนกระทังไ กไอน
ลิกอาชีพนีๅ ทังๅ นีทๅ งัๅ นันๅ กใยงขๅาสูไ รือไ งยาสพติด
การพนัน การหลบขๅาประทศอยไางผิดกฏหมาย
ขบวนการมาฟีย ละการ฿ชๅชีวิต฿นคุก ปใน
รือไ งราว฿นมุมมืดครบวงจรของตัวนักขียนอง
หนังสือลไมนีๅเดๅรับรางวัลชมนาด รางวัล
หนังสือทีไตัๅงขึๅนดยสำานักพิมพ่ประพันธ่สาส่น
มืไอเมไนานมานีไอง ดๅวยการสนับสนุนจาก
ธนาคารกรุงทพ ปในรางวัลสำาหรับนักขียน
สตรี฿นนว non-fiction (คือจะรียกสารคดีกใ
พอเหว ตไความหมายกวๅางกวไาสารคดี จึง฿ชๅ
คำาวไา นัน-ฟิกชัไน ทน) ผูๅทีไชนะรางวัลทีไหนึไง
นอกจากจะเดๅรับรางวัลงินสดละขใดกลัด
ลๅอมพชรจากพระหัตถ่พระทพลๅว ตๅนฉบับยัง
เดๅรบั การปลปในภาษาอังกฤษ พือไ ฿หๅปรากฏ
กไสายตาของผูๅอไานนานาชาติ ผูๅจัดตัๅงรางวัล
กำาลังขยายรางวัลชมนาดเปสูไวทีสตรีขียน
รืไอง non-fiction ระดับภูมิภาคอชียตะวัน
ออกฉียง฿ตๅอีกดๅวย

คำาชมจากพระเพศาล วิสาล หนึงไ ฿นคณะ
กรรมการตัดสินละปในผูปๅ ระกาศรางวัลชนะลิศ
ทไานกลไาววไา “รืไองฉันคืออรีไกบั ประสบการณ่
ขๅามดน ปในรืไองทีไเดๅรับอกฉันท่จากคณะ
กรรมการทังๅ สองคณะ ดยหในวไาปในรือไ งทีไ กิด
ขึนๅ จากผูมๅ ปี ระสบการณ่จริงนำามาถไายทอด ซึงไ
ปในรืไองทีไปลก฿หมไ หาอไานเดๅยาก฿นสังคม
เทย มๅนืๅอหาหลไานีๅจะคยมีผูๅขียนถึงบๅาง
ลๅว ตไกใลๅวนขียนดยคนนอก฿นฐานะนัก
สังกตการณ่ ผลงาน "ฉันคืออรีไ กับประสบการณ่
ขๅามดน" ถือปในหนังสือลไมรกกใวาไ เดๅ ทีไ ขียน
ดยผูมๅ ปี ระสบการณ่ตรง ถไายทอดออกมาอยไาง
ปิดอก จริง฿จ เมไมีจริตมารยาสสรๅง มๅจะ
ปในงานขียนทีไ ลไารือไ งเปรือไ ยโ รียบงไาย ขาด
ความชียไ วชาญดๅานการประพันธ่ ตไสนไหข่ อง
รืไองนีๅอยูไทีไการถไายทอดนืๅอหาทีไออกมาจาก
ลือดนืๅอละความรูๅสึก ทีไฝงเปดๅวยงไคิด
ละสะทๅอนสังคมเดๅปในอยไางดี จึงควรคไากไ
การเดๅรับยกยไอง฿หๅเดๅรับรางวัลชมนาดระดับ
ดีดไนครัๅงทีไ 2 นีๅ”
งานวทีนดั นีมๅ ที าไ นผ.อ. เทยทรด ซในตอร่
คุณจตุพร วัฒนสุวรรณ ฿หๅกียรติมากลไาวปิด
ตัวนักขียน
ชิญอไานบทสัมภาษณ่จอนักขียนธนัด
ดา สวไางดือน
ถาม – ทำาเมถึงลุกขึๅนมาขียนหนังสือ
ตอบ – จริงโลๅวปในพราะอยากเดๅงิน
รางวัลหๅาหมืไนบาท ตไมืไอขียนเปเดๅสักสิบ
หนๅา ริมไ รูสๅ กึ วไาเดๅระบายสิงไ ทีตไ วั องดนกระทำา
มาตลอดวลาตไพดู ฿หๅ฿ครฟังเมไเดๅ มันหมือน

ความทุกข่หลุดออกจากอก ลยขียนตไอจนจบ
ภาย฿นยีไสิบวัน ลไาทุกสิไงทีไเดๅจอมา
ถาม –ชีวติ ปลียไ นเปเหมหลังจากเดๅรบั รางวัล
ตอบ – จริงโกไอนจะเดๅรับรางวัล ตัๅง฿จวไา
จะบินเปทำางานตไางประทศอีก จองตั็วครืไอง
บินเวๅรียบรๅอยลๅว ตไพอรูๅผลกใทิๅงตั็ว เมไเป
ลๅว ละเมไคิดจะทำาอาชีพหญิงบริการอีกตไอ
เป ชีวิตหลังจากนีๅปในตๅนเปหมือนมีคุณคไา
มากขึนๅ พือไ นยังดูถกู วไา เมไนานดีย็ วกใกลับเป
ทำางานอีกนไ ตไเมไมที าง ตอนนีจๅ ะทำางานขียน
หนังสือ ละจะทำาประยชน่อยไางอืไน
ถาม – รูๅสึกสีย฿จกับหตุการณ่ลวรๅายทีไ
ผไานมา฿นชีวิตของตัวองเหม
ตอบ – ตอบตรงโลยวไา เมไสีย฿จ ประสพ
การณ่กในำามาขียนหนังสือ นำามาลีๅยงตัวเดๅ
เมไติดคุกกใคงเมไขๅา฿จวไานรกบนพืๅนดินปใน
อยไางเร เมไมีรืไองมาลไา฿หๅฟังอยไางนีๅนไ คน
อไานทีไคิดจะทำาอาชีพอยไางรา ขาอาจเดๅคิด
วไา ออ เมไควรนะ รากใดี฿จทีไหนังสือเดๅตือน
฿จคนบางคน หตุการณ่฿นหนังสือลวรๅายถึง
ขนาดทีไวไา บางคนทีไรูๅสึกทๅอทๅยังลุกขึๅน฿หมไ
เดๅ พราะรายไกวไา ราหนักกวไา เมไนไาจะมี
อะเรหนักเปกวไานีๅลๅวนะ
ถาม – ทำาเมมืไอมีอกาส ถึงเมไหยุดลๅว
ดินออกเปจากวงจรอุบาทว่นีๅ
ตอบ – คิดวไาคนทีชไ วไ ยหลือเมไชวไ ย฿หๅถงึ ทีสไ ดุ
จริงโ พราะลำาพังตัวองเมไมกี าำ ลังพอทีจไ ะชไวย
หลือตัวอง ตอนรกมันปในรือไ งของความมัก
งไาย หางินงไาย ฿ชๅงินงไาย กินอยูไอยไางหรูหรา
จมเมไลง มันกใลิกเมไเดๅ ชีวิตหมือนติดกับดัก
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ปกิณกะ
ดย ก็งฮะ ณ บดนซ / ภาพดย นๅองอม

เรือ่ งบัตรประชาชนเด็ก

Bildquelle: stefanmesch.wordpress.com

ทำา฿หๅวนวียนอยูไอยไางนีๅเมไสิๅนสุด
ถาม – อยากจะบอกอะเรกับคนขายบริการเหม
ตอบ – กใอยากบอก฿หๅปในอุทาหรณ่ วไา
อยไาขๅามาลย฿นวงการนีๅ หมือนอาชีวติ มาทิงๅ
เมไรจูๅ ะตๅองดนอะเรบๅาง บางทีดนลูกคๅาฉีดยา
ดนมอมยารีดงินสด บางทีดนอาเปยนทิๅง
ขๅางทาง เมไนับวไาพวกหญิงบริการจำานวนเมไ
นๅอยทีไดนฆไาอยไางหีๅยมหด ตไงียบเมไปใน
ขไาว ถๅารอดมาเดๅ กใดนผูๅคนมองอยไางหยียด
หยามดูถูก ตๅองอับอายขายหนๅาตลอดวลา
หมือนเมไมที ฿ีไ นสังคม฿หๅยนื ขึนๅ อยไางคนธรรมดา
ถาม – ทำาเมเมไทาำ งาน฿นมืองเทย ตไตอๅ ง
ออกเปตไางประทศสมอ ชไนญีไปุไน ฮไองกง
หรือบาห่รน
ตอบ – กลัวญาติพนีไ อๅ งจะรูๅ หใน ราปิดปใน
ความลับมาตลอด เมไคยมี฿ครรูๅ ตไพอเดๅรับ
รางวัล ดนพีไนๅองเลไออกจากบๅาน ตๅองออก
มาหาหๅองชไาอยูตไ ามลำาพัง ชีวติ ยิงไ กวไาตกนรก
อันนีๅรูๅสึกยไทีไสุด
ถาม – ตอนนีๅทำาอะเรอีกบๅาง นอกจาก
ขียนหนังสือ
ตอบ – สมัยทีไดนพิพากษาติดคุกทีไเมไเดๅ
ทำาความผิดเปสามปีสีไ ดือน กใเดๅหในความทุกข่
ทรมานของผูตๅ อๅ งขังหญิง ราองปในนักทษชันๅ
ดี เดๅทำางานชไวยขียนคำาขออุธรณ่ ฏีกาหรือ฿หๅ
ลดหยไอนทษ฿หๅกบั หญิงหลไานีๅ บางคนกใเมไเดๅ
ทำาความผิดตไดนลงทษมาหมือนโกับรา หลัง
จากเดๅรับรางวัลชมนาด กใมีคุณหญิงจำานงศรี
รัตนินขๅามาดูล เดๅมีอกาสเดๅขๅาเปทำางาน
การกุศล ซึงไ พระองค่ภาทรงฟังความคิดหในของ

รา ลๅวทรงสนับสนุน฿หๅราขๅาเปชไวยหญิงผูๅ
ตๅองขัง฿นคุก เมไวาไ จะปในการรับบริจาคสิงไ ของ
ทีหไ ญิงผูตๅ อๅ งขังขาดคลน อยไางผๅาอนามัย หรือ
รืไองอืไนโทีไจำาปใน ตไคนขๅางนอกคิดเปเมไถึง
กใดี฿จทีไเดๅทำาประยชน่฿หๅสังคม รูๅสึกตัวองมี
คุณคไามากขึๅนอีก
นีไกใปในบทสัมภาษณ่บทวที฿นงานบุๆค
ฟร่ทีไนำามาลไาสูไกันฟัง ถๅาอยากอไานหนังสือ
ลไมนีๅ กใปรดสัไงตรงจากสำานักพิมพ่ประพันธ่
สาส่น (praphansarn.com) หนังสือลไมทีไ
สองเดๅออกสูไสายตานักอไานลๅวชืไอวไา ฉันคือ
อรีไกับประสพการณ่ทไองคุก นอกจากนีๅธนัด
ดายังขียนคอลัมน่฿หๅกับวารสารปลกอีก
ดๅวย รืไองราวตไางโปิดหาอไาน฿นวใบเซด่เดๅ
มากมาย การทีธไ นัดดากลายปในคนดังชัวไ ขๅาม
คืน สถานะทางสังคมทีไปลีไยนเปทำา฿หๅหลาย
คนยังทำา฿จเมไเดๅ ราหวังวไา ธนัดดา จะคงปใน
หญิงขๅมขใงทีจไ ะยืนหยัดผลิตผลงานขียนทีมไ ี
ความนไาอไานตไอเปอยไางเมไหยุดยัๅง

ตามพระราชบัญญัตบิ ตั รประจำาตัวประชาชน
(ฉบับทีไ 3) พ.ศ.2546 ทีไมีผลบังคับ฿ชๅ฿นวันทีไ
10 กรกฎาคม 2554 มีสาระสำาคัญ คือ การ
กำาหนดอายุของบุคคลสัญชาติเทยทีไจะตๅอง
มีบัตร คือ ฿หๅผูๅมีอายุครบ 7 ปีบริบูรณ่จะตๅอง
ยืไนคำาขอมีบัตรภาย฿น 60 วัน ถๅาเมไทำาจะถูก
ปรับ บิดา มารดา ผูปๅ กครอง หรือบุคคลซึงไ รับ
ดูลผูๅทีไอายุเมไถึง 15 ปีบริบูรณ่ จะตๅองปในผูๅ
ยืนไ คำาขอมีบตั ร ขอมีบตั ร฿หมไ หรือปลียไ นบัตร
฿หๅผูๅทีไอายุเมไถึง 15 ปีบริบูรณ่ บัตรมีอายุการ
฿ชๅเดๅ 8 ปี ... มาลองอไานความคิดหในของนๅอง
อมนายบบของรานะคะ
คว�มคิดหในของนๅองอม:
ถๅาถามอมวไา รูสๅ กึ อยไางเรกับการทำาบัตร
ประชาชน อมกใรๅูสึกธรรมดา เมไเดๅตไืนตๅน
อะเรมาก พไอพาเปทำารากใเปทำา เมไเดๅรูๅสึก
วไา อยากจะเปทำาอง จริงโลๅวจะมีกใเดๅหรือ
เมไมกี เใ ดๅ พราะถึงอยไางเรรากใยงั เมไอสิ ระทีจไ ะ
฿ชๅเดๅดวๅ ยตนอง ละกใเมไสามารถมีอาำ นาจ฿น
บัตรฯเดๅ ยังเงโ รากใปในดใกอยูไดี ตๅองอยูไ฿น
ความดูลของผูปๅ กครอง สรุปลๅวจะมีกเใ ดๅ มี
เวๅพืไอสดงตนวไาปในคนเทยทไานัๅนอง อๅ..
ลๅวดใกรไรไอนลไะ จะเปทำาเดๅอยไางเร
ลๅวผูๅอไานลไะ มีความคิดหในอยไางเร฿น
รืไองบัตรประชาชนดใก
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D I Y by Nong
ดย ภัทธิรา หาญสกุล

สร้่างบรรยากาศใหม่ๆ
ให้โต๊ะอาหารของคุณ
ทไานทีไจัดงานลีๅยงรับขกทีไบๅานปใน
ประจำา อาจมีปญ
ั หาวไา มือไ จัดตๆะอาหารลๅว
ตๅอง฿ชๅทีไรัดผๅาชใดปาก Napkin Ring ฿ชๅของ
ดิมโ ทีไมีอยูไกใอาจจะบืไอ จะซืๅอ฿หมไทุกครัๅงกใ
ปลืองดย฿ชไหตุ
วันนีๅลยจะมานะนำาวิธีการตรียมทีไ
รัดผๅาชใดปากบบงไายโ ประหยัด สามารถ
ปลีไยนเดๅบไอยโ พืไอเมไ฿หๅซำาๅซาก
จำาจ ถมสามารถปลีไยนเดๅบไอย
อุปกรณ่ทีไราตๅอง฿ชๅเมไมีอะเรมากคไ
ทีไรัดผมนไารักโ ชืไอวไาทุกบๅานมีนไโ อาจจะ
ขอยืมลูกสาวมา฿ชๅกอไ นกใเดๅนะคะ ตไทสีไ าำ คัญ
ตๅองซัก฿หๅสะอาดหนไอยนะคะ (บางทไานตังๅ ตไ
฿ชๅมาเมไคยซักลย…ฮไไาโโโโ)
หรีือริบบิๅนผูกของขวัญ ลายนไารักโ
ทไานัๅนอง ชไน ชไวงนีๅ฿กลๅคริสต่มาส กใลือก
ริบบิๅนลายคริสต่มาสกใเดๅคไะ
ทีไสำาคัญราเมไจำาปในตๅอง฿หๅขกทีไทุก
หมือนกันกใเดๅ อยไางชไน ของคุณผูชๅ ายกใลือก
บบทีไรียบโ หนไอย สไวนของ
ขกผูๅหญิงกใลือกบบทีไหวานโ สไวนของคุณ
หนูกใอาจลือกทีไรัดผมลายการ่ตูนปในตๅน
หในเหมคไะ คไนีๅรากใสามารถจัดตๆะ
อาหารเดๅหลากหลาย ปลีไยนบรรยากาศเป
รืไอยโ เดๅ บบทีไเมไปลืองดๅวยคไะ
ลองดูนะคะ……

สนุกกับ
การวาดสีน้ำา
สีนๅำา ปใน สีทไี฿ชๅกันมาตัๅงตไบราณ การ
ระบายสีนๅำาจะ฿ชๅนำๅาปในสไวนผสมละละลาย
฿หๅจือจาง เมไควร฿ชๅสขี าวผสมพือไ ฿หๅมนี าำๅ หนัก
อไอนลง ละเมไนิยม฿ชๅสีดำาผสม฿หๅมีนๅำาหนัก
ขๅมขึๅน พราะจะทำา฿หๅกิดสีขุไนละหรือมืด
กินเป ตไ฿หๅ฿ชๅสกี ลางหรือสีตรงขๅามผสมทน
฿นฉบับนีๅ ขอนะนำาผูๅทีไรักการวาดรูปละ
ผูสๅ น฿จตไยงั เมไคยลองวาดรูป มาลองวาดรูป
ดๅวยทคนิคสนุกโกับการวาดสีนๅำาทีดไ ู หมือนจะ
ทำาเดๅยาก ตไจริงโเมไยากลยคไะ ริไมตๅนดๅวย
การจัดหาอุปกรณ่กันกไอนนะคะ

• กๅวนๅาำ 2 ฿บ (฿บที1ไ สำาหรับลๅางพูกไ นั ทีไ
ปืๅอนสี ฿บทีไ 2 สำาหรับลๅางพูไกันกไอนทีไจะจุไมสี)
• พูไกันบอร่ 12 ละ บอร่ 6
• ผไนพลาสติก฿ส (Frischhaltefolie)
หมายถึง ผไนพลาสติกที฿ไ ชๅกนั ฿นหๅองครัว พือไ
กใบอาหาร฿หๅสดนะคะ
• สีนาๅำ (Wasserfarben หรือ Aquarellfarben)
ปในสีหลอดหรือสีฝุไนทีไผสมกาวปในกๅอนกใเดๅ
สีทีไ฿ชๅ สีหลืองมะนาว (zitronengelb) สี
หลืองสด (sonnengelb) สีฟๅา (cobaltblau)
สีนาำๅ งิน (ultramarineblau) สีดง (kadmiumrot)
สีนๅำาตาล (sienabraun) ละสีคราม (indigo)
สีทัๅงหกสีนีๅปในสีหลัก ทีไ฿ชๅ฿นการวาดรูปทบ
ทุกทคนิก
• ผๅา฿บขึงสำารใจรูป ขนาด 20 x 30 ซ.ม.
หาซืๅอเดๅทัไวเป ราคาประมาณ 2,00 ยูร

D : 46
Dmag8.indd 46

14.12.11 18:12

ศิลปะสำ�หรับดใก
ดย พูไเท 02

โดย พู่ไท 02
ขัๅนตอนก�รว�ดรูป
1. ตีกรอบสีไ หลียไ มตรงกลางของผๅา฿บดๅวย
ดินสอ ฿ชๅพกูไ นั บอร่ 12 จุมไ นๅาำ ฿ชๅชมุไ ลๅวจึงจุมไ
สี ขอนะนำา฿หๅลือกสีหลืองกไอน ลากพูกไ นั ฿น
นวดียวกัน (นวดิไงหรือนวขวาง) ลือกสี
4. คุณหในอะเร฿นรูปภาพเหม หากยัง
7. วาดรายละอียด ชไน กลๅวย ดอกเมๅ
สลับกันดังรูปตัวอยไาง
เมไหใน ดิฉันขอนะนำา฿หๅหมุนรูปเปทาง ปในตๅน
ซๅาย เปทางขวา ลๅวพยายามดูวไา คุณหใน
อะเรบๅางนอกจากสีทีไคุณลงเวๅ หากยังมอง
เมไหใน กใคงตๅองรียกลูกโมาชไวยดูนะคะ
ดใกโมีจินตนาการมาก อาจจะชไวยคุณเดๅ
฿นตัวอยไางนีๅดิฉันมองหในคนตๅนเมๅสามตๅน
ตไคุณอาจจะหในนๅำาตกกใปในเดๅ ดิฉันจะ
ลองวาดปในตๅนกลๅวยคไะ ริไมดยวาดตไอติม
฿บกลๅวย ดย฿ชๅสีนๅำาตาลอไอน ( ผสมสีองนะ
2. วางผไนพลาสติก฿สบนสีนๅำาทีไยังปียก คะ สีหลืองสดผสมสีนๅำางินลๅวติมสีดงเป
8. รูปสรใจลๅวคไะ
อยูไทันที ฿หๅผไนพลาสติกสัมผัสสีทีไปียก฿หๅ นิดคไะ ลๅวคุณจะเดๅสนี าๅำ ตาลสวยโ การผสมสี
มากทีไสุด จะวางบบดึง฿หๅตึงหรือบบยไนโ ตไางโคุณ สามารถขๅาเปอไานพิมไ ติมเดๅทนีไ คีไ ะไ
http://nanotech.sc.mahidol.ac.th/comlab/
กใเดๅ ลๅวปลไอยทิๅงเวๅ จนสีหๅง
image/wheel.htm)

3. มืไอสีหๅงลๅว ฿หๅดึงผไนพลาสติก฿ส
ออก ลๅวจะหในรไองรอยของสีดัง฿นรูปภาพ สี
อาจจะเมไหมือนตัวอยไางทีดไ ฉิ นั ทำา฿หๅดู พราะ
ทคนิคนีๅ ปในทคนิคพบความสวยดยบังอิญคไะ

6. วาดครง฿บกลๅวยละรายละอียดตามทีไ
คุณมองหใน ติมความขๅมของงาดย฿ชๅสคี ราม
ขอ฿หๅทกุ ทไานสนุกกับการวาดรูปนะคะ พบ
พือไ ทีจไ ะหในคนตๅนกลๅวย฿หๅชดั จน การจับพูกไ นั
ควรจับบบสบายโ อยไากรใง หากคุณกรใงมือ กันฉบับหนๅาคไะ
จะทำา฿หๅลายสๅนทีคไ ณ
ุ วาดหนาละตรงกินเป
ขอนะนำาวไา ฿หๅฝึกการตวัดละลากสๅนดๅวย
พูไกันจากลไางขึๅนขๅางบน หมือนตๅนหญๅาทีไผลไ
ออกจากพืๅนดินนะคะ
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หๅองครัว
ดย นๅองจิๆบ นิร่นบร่ก

ขนมถั่วแปบ
วันนีๅชวนพืไอนโมาทำาขนมเทยโกินกัน
นางอกของราชืไอวไา ขนมถัไวปบคไะถึงมๅวไา
หนๅาตาสูขๅ นมคๅกเมไเดๅตไรบั รองวไามีคณ
ุ คไาของ
สารอาหารมากมาย ทัๅงจาก ถัไวหลือง ฿บตย
ละ งา ปในตๅน
สไวนผสม
1. ปๅงขๅาวหนียว
2. ฿บตย
3. ถัไวหลือง
4. งาขาวหรือดำา
5. มะพรๅาว
6. นๅำาตาลทราย
7. กลือปไน

วิธีทำ�
รูป 1 ชไถัไวขียวประมาณ 5 ชม. หรือคๅาง
คืน ยิงไ ชไนานทไาเรกใจะดีคะไ พราะจะนึงไ สุกงไาย
นำาถัวไ ขียวทีไ ชไเวๅเปนึงไ มือไ นึงไ จนสุกลๅวกในาำ
เปคลุกคลๅากับกลือลใกนๅอย กไอนอาถัวไ ออก
฿หๅอามะพรๅาวนึงไ ดๅวยสัก 5 นาที (ทีไ ยอรมนีซอืๅ
ปในมะพรๅาวผงหๅง฿สไนๅำาลใกนๅอย) จะทำา฿หๅ
กใบขนมเวๅเดๅนานขึๅนคไะ
รูป 2 ชไวงระหวไางทีไรอนึไงถัไว นำา฿บตยมา
ตำา สไวนตัวลๅวจิบๆ เมไชอบปันไ ฿บตยคไะ ตไจบิๆ
จะตำา฿บตยทน
รูป 3 อา฿บตยเปตๅม ลๅวกรองอาตไนาๅำ
อาเปนวดกับปๅงจะเดๅกลินไ หอมชืนไ ฿จจริงโคไะ
รูป 4-5 นวดปๅงละปัๅนปในกๅอนกลมโ
ตรียมเวๅคไะ

รูป 15 จากนัๅนกใอาเปตำา฿หๅตกบๅางนิด
หนไอย จะทำา฿หๅมีกลิไนหอมฉุยขไงกับกลิไน
฿บตย จากนันๅ กใอามาผสมกับนๅาำ ตาล฿นภาชนะ

รูป 6 ตๅมนๅำา฿บตยอีกรอบ ตัก฿บตยออก
รูป 7-8 นำาปๅงทีปไ ัๅนปในกๅอนกลมโ มากด
฿หๅบนลใกนๅอยดย฿ชๅฝาไ มือ 2 ขๅาง ลๅวนำาลง
ตๅม฿นนๅาำ ทีไ ดือด มือไ ปๅงสุกจะลอยตัวขึนๅ มาอง
จากนัๅนกใตักวางพักเวๅ฿นภาชนะกไอน
รูป 16-17 ตรียมมะพรๅาว จัด฿สไจาน
รูป 9 ปลไอย฿หๅปๅงยในลงลใกนๅอย วลา ตรียมหมไำาโ
ปัๅนจะเดๅเมไลวกมือคไะ
รูป 18 อามะพรๅาวอไอนรยหนๅาดๅวยจะ
รูป 10 ถัไวทีไนึไงสุกลๅวอาออก฿สไชามพัก ชไวยพิมไ ความอรไอยมากขึๅน
เวๅกไอน
รูป 19-20 ถาดนีๅมอบ฿หๅพืไอนโทุกคน ขอ
฿หๅทาน฿หๅอรไอยโทานลๅวสุขภาพดีหนๅาตาสด
สวยขึๅนกันทุกคนนะคะ

รูป 11 บีๅปๅง฿หๅบางลงละ฿หๅเดๅขนาด
ตามทีไตๅองการ
คำ�นะนำ�
รูป 12 ตักถัไว฿สไ พอหมาะทีไจะพับครึไงเดๅ
อยไาพิไงอานๅำาตาลเปคลุกถๅายังเมไ กินนะ
รูป 13 วางเวๅกอไ นจๆะ จากนันๅ กใมาทำาครือไ ง
จๆะ พราะจะทำา฿หๅขนมถัวไ ปบฉะเมไนาไ กิน จะ
คียงทีไทำา฿หๅอรไอยมากขึๅนลย
รูป 14 อางาขาว หรืองาดำา หรือ฿ชๅทัๅง 2 สี กินชิๅนเหน คไอยตักจิๅมปในชิๅนจะอรไอยทีไสุดคไะ
กใเดๅ พืไอสีสรรตัดกับความซีดโของปๅงกะถัไว
อามาคัไวกไอน฿หๅหลืองละหอม
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นไ�รูๅ
ดย พษมลวรรณ กริกสุวรรณชัย

ทำาอย่างไรดีกบ
ั โรคซึมเศร้าในฤดูหนาว

อากาศทีหไ นาวยะยือกจนตๅองนอนซุกผๅาหไม
เมไอยากลุกจากตียงนอนละเมไอยากทำาอะเร
ทัๅงสิๅน ถมยังหิวบไอย อยากกินนไนกินนีไเมไ
หยุด มินไาลไะ นๅำาหนักตไละคนถึงขึๅนอาโ ฿น
ฤดูหนาวนีไ อง เมไตอๅ งปลก฿จหรอกคไะ พราะ
ฤดูกาลมีผลกับอารมณ่ของมนุษย่อันนืไองมา
จากฮอร่มนทีขไ าดความสมดุลนันไ อง หตุทีไ ปใน
ชไนนันๅ กใพราะวไา มือไ ราเมไเดๅรบั สงดดปใน
วลานาน ดยฉพาะ฿นประทศทีมไ ฤี ดูหนาวทีไ
ยาวนาน มีอากาศสลัวโ กใจะทำา฿หๅราไ งกายหลังไ
ฮอร่มนมลาทนินมากขึนๅ ซึงไ ถๅาฮอร่มนตัวนีๅ
หลังไ ออกมามากกใจะมีผลทำา฿หๅคนมีอารมณ่ซมึ
ศรๅามากขึๅนดๅวย จึงปในหตุผลวไาทำาเมราจึง
รูๅสึกสดชืไน฿นวันทีไทๅองฟๅาสด฿สมากกวไาอากา
ศอึมครึม฿นชไวงฤดูหนาว ละหากคุณปในคน
หนึไงทีไมักปในรคซึมศรๅา฿นฤดูหนาว รามีวิธี
งไายโ ฿นการชไวย฿หๅคณ
ุ ปลดปลไอยรคซึมศรๅา
฿หๅหไางเกลเปจากตัวคุณ
1. ดินลไน 15 น�ที
นักจิตวิทยากลไาววไา ฤดูกาลมีผลกับนาฬิกา
ชีวิตละอารมณ่ของมนุษย่ นืไองจาก฿นฤดู
หนาวอวัยวะตไางโ ทำางานชๅาลง จึงมีผลกับ
ระบบตไางโ ฿นรไางกาย รวมทัๅงจิต฿จดๅวย ดัง
นัๅน ราจึงควรปรับตัว฿หๅขๅากับฤดูกาลละ
ทำา฿หๅตวั องมีความสุข บางครังๅ การรับประทาน

ชใอกกลตกใสามารถชไวย฿หๅราอารมณ่ดเี ดๅ (ตไ
ถๅาทานมากเปกใอวๅ นกินงามนะคะ) นอกจากนีๅ
อารมณ่ทีไ ศรๅาหมองละงไวงหงาวหาวนอน฿น
ฤดูหนาวจะปในมากขึๅน มืไอขาดความตืไนตๅน
จากลกภายนอก ดยฉพาะคนทีเไ มไเดๅทาำ งาน
นอกบๅาน ดังนันๅ จึงควรออกเปดินลไนนอกบๅาน
ประมาณ 15 นาที พือไ ฿หๅเดๅรบั อากาศบริสทุ ธิ่ กใ
จะชไวยปลดปลไอยอารมณ่ซมึ ศรๅาเดๅระดับหนึงไ

“อากาศหนาวๆ ขาดแสงแดด มีผล
กับจิตใจ...ทำาให้เศร้าหมอง อยาก
นอนนานๆ ขาดสมาธิและเฉื่อยชา”
2. รับอ�ก�ศ ปรับสงละสี฿นบๅ�น
การตๅองอยู฿ไ นบๅาน มองผนังสีดไ าๅ น ขาดสงดด
ละอากาศบริสุทธิ่นอกบๅาน ยไอมมีผลทำา฿หๅ
ซึมศรๅาเดๅ วิธปี อๅ งกันรคซึมศรๅา฿นฤดูหนาวกใ
คือ การปิดเฟ฿นบๅานละปิดประตู฿หๅอากาศ
บริสุทธิ่ขๅาบๅานปในครัๅงคราว มๅวไาอาจตๅอง
ปลืองคไาเฟละคไาครืไองทำาความรๅอนบๅาง
นอกจากนีกๅ าร฿ชๅส฿ี นการตกตไงบๅานกใชวไ ย฿หๅ
อารมณ่ดเี ดๅ ชไน ฿ชๅผาๅ สีดงคลุมซฟา หรือ฿ชๅ
ผๅาพันคอสีสวยโ ตไอยไา฿ชๅสดี าำ หรือสีทา ละ
อยไาทำาตัวฉืไอยชาหมือนกับอากาศ ตไ฿หๅ฿ชๅ

ชีวิตทีไอคทีฟ ดๅวยการออกเปพบปะพืไอนฝูง
ตอนยในโ หรือปิดซีดีพลงสนุกสนาน฿หๅกๅอง
กังวานเปทัไวบๅาน หรืออาจทำาอาหารอรไอยโ กใ
จะชไวยปลุกอารมณ่฿หๅรไาริง ทีไดีทีไสุดคือ การ
ทำาอาหารบาโ ชไน ผัก มิชไนนัๅน คุณกใจะนัไง
จุมปุๆกอยูไกับกๅาอีๅละกิดอารมณ่ศรๅาซึมเดๅ
3. คมเฟบำ�บัด
คุณสามารถหาซืๅอคมเฟมา฿ชๅประดับบๅานเดๅ
ละปิดเฟ฿หๅสงสวไาง฿นบๅาน (ตไการขๅาอบ
สง฿น Solarium เมไสามารถชไวยเดๅ) หากทำา
ลๅวยังชไวยเมไเดๅอาจตๅองกินยาตๅานรคซึมศรๅา
4. ปรับวล�ตืไนนอน
หากรูๅตัววไาปในรคซึมศรๅางไาย฿นฤดูหนาว
คุณสามารถปๅองกันเดๅ ดยการตืนไ นอนตไชๅา
ตรูไ ละขๅานอนตไหัวคไำา ลๅวริไมตๅนวัน฿หมไ
ดๅวยการอาบนๅาำ อุนไ สลับนๅาำ ยใน ดยอาบนๅาำ ยใน
ปในครัๅงสุดทๅาย นอกจากนีกๅ ใควรกินอาหารทีมไ ี
วิตามิน฿หๅพียงพอ ชไน ผักละผลเมๅ ละถๅา
ออกกำาลังกายนอกบๅานเดๅกใยิไงดี
ทัๅงหมดปในคลใดลับงไายโ ทีไคุณสามารถ฿ชๅ
ชีวิต฿นชไวงฤดูหนาวทีไสนนาน฿หๅผไานพๅนเป
เดๅอยไางมีความสุข เมไตๅองทนกับรคซึมศรๅา
฿หๅสียสุขภาพจิตอีกตไอเป
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ตะลอนไป: ชวนไปเยือน Berner Oberland
ดินแดนแห่งเทือกเขาสูง

หากถามวไามืองหลวงของประทศสวิตซอร่
ลนด่คอื มืองอะเร? หลายโ ทไานอาจตอบบบ
เมไตอๅ งคิดนานวไาซูรคิ (Zurich,Zürich) หรืออาจมี
บางทไานตอบวไา จนีวา (Geneva ,Genf) พราะ
ปในชือไ ทีคไ นุๅ หูราโ ทไานโ มากกวไาชือไ มืองหลวง
ทีไทๅจริงคือ บิร่น (Berne) หรือ บร่น (Bern)
มืองหลวงหไงนีมๅ ขี นาด฿หญไปในลำาดับทีสไ ขีไ อง
สวิตซอร่ลนด่ ปในศูนย่กลางทางการมือง
การปกครองของประทศ ถๅาทียบกับซูริคเมไ
วไาจะ฿นรืไองความ฿หญไตของมือง สนามบิน
ตลอดจนจำานวนประชากร บร่นนัๅนทียบกับ
ซูริคเมไเดๅลย ตไมืองหลวงหไงนีๅมีสนไห่ละ
ความงามทีไดึงดูดผูๅคนตกตไางออกเป สนไห่
ทีไวไาคือความปในมืองกไากไจากยุคกลางทีไ
เดๅรับการอนุรักษ่อยไางดีจน฿นปี 1983฿นสไวน

ของมืองกไาเดๅรบั ลือก฿หๅปในมืองมรดกทาง
วัฒนธรรมจากยูนสก (UNESCO-Welterbe)
สมศักดิศ่ รีของการปในมืองหลวงของประทศ
บร่นยังมีดอี กี หลายอยไางทีคไ วรคไากไการ
เปยือน เมไวไาจะปในถิไนกำานิดของอวัลติน,
ชใอคกลตสามหลีไยมลืไองชือไ Toblerone มี
บไอหมีอนั ปในทีมไ าของชือไ มืองละสัญลักษณ่
มือง มีนๅำาพุ฿หๅชมหลายหไง มีมหาวิหารงาม,
บสถ่สวย, บๅานเอน่สเตน่, มีชอืไ ฿นรือไ งดอกเมๅ
งามหไงหนึงไ ของยุรป ตลอดจนมีถนนชๅอปปิงๅ
อันงดงามทีไยาวถึง 6 กิลมตร ถมดๅวยรๅาน
คๅา฿ตๅดนิ อันชวนพิศวงละชวน฿หๅสียงินยิงไ ...
จากมืองหลวงเปตามสๅนทางอันลืไองชืไอ
คือ Berner Oberland ดินดนหไงทือกขาสูง
ประตูสดูไ นิ ดนหไงนีคๅ อื มืองทูน (Thun) มือง

ลใกโ อันสวยงามละงียบสงบริมทะลสาป
ทูน (Thunersee) ความงามสงไาของปราสาท
ทูน (Schloss Thun ) ปราสาทชาดา (Schloss
Schadau) ชมสะพานเมๅกไากไขาๅ มลำานๅาำ อารไ
(Aare) หรือดินทียไ ว Hauptgasse ถนนทีทไ อด
ผไานสไวนมืองกไาสามารถดินชมรๅานคๅาตไางโ
เดๅทงัๅ บนถนนละทางทๅาทีทไ าำ สูงขึนๅ เปทังๅ สอง
ขๅางดยมีบนั เดขึนๅ ลงระหวไางชันๅ บนละชันๅ ลไาง
ปในระยะโ จากมืองทูนสามารถทีไจะลไองรือ
ชมความงามของทะลสาปทูน ชมทัศนียภาพ
ทีไงดงามยิไง นอกจากทิวทัศน่ของหมูไบๅานละ
มืองลใกโ ริมทะลสาปลๅว ยังเดๅสมั ผัสความ
งามตระหงไานอลังการของยอดขาอันลืไองชืไอ
ทังๅ สามยอดหไงทือกขาอลป่ (Alps,Alpen)
คือEiger, Mönch, Jungfrau ลไองรือเปจนถึง
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ทไองทีไยวยุรป
ดย เกด่จำาปใน

มืองอินตอร่ลาคๅน (Interlaken) มืองทีไอยูไ
ระหวไางทะลสาป 2 ทะลสาปคือ ทะลสาป
ทูน (Thunersee) ละทะลสาปบริอนซ่
(Brienzersee)
หากคนรุไนกไา (พอโ กับผูๅ ขียน) ทีไคยเดๅดู
หนังรือไ งรัตนาวดี (สดงดยกรียงเกร-จารุณ)ี
อาจจะยังจำาเดๅทนีไ ายลใก (ทไานชายดนัย) อาสา
พาทไานหญิงรัตนาวดีเปทีไยวสวิสละทีไทีไยว
ทีไพระนางมากใคือถบนีๅหละคะ ความงาม
มือไ วันวาน(฿นหนัง) ละวันนียๅ งั เมไปรปลียไ น
ดๅวยชืไอสียงอันดไงดังของสาวนๅอยยุงฟรา
(Jungfrau) ยอดขาทีไมีความสูงถึง 4,158
มตร ซึไงปในยอดขาทีไสูงปในอันดับทีไสาม฿น
ทือกขาอลป่ ทำา฿หๅตไละปีมีนักทไองทีไยว
จากทัไวลกหลัไงเหลมาชมฉมเมไขาดสาย เมไ
วไา฿นฤดูกาล฿ด
จากอินตอร่ลาคๅนสูไ Grindelwald ลๅว
มุไงหนๅาสูไ ยุงฟรายอร่ค (Jungfraujoch) ดๅวย
รถเฟลอดอุมงค่บางชไวง เปสัมผัสกับทิวทัศน่
อันงดงามรอบดๅาน ละชมธารนๅาำ ขใงอาลใตช่
(Aletschgletscher) หรือSchweizer Alpen
Jungfrau-Aletsch ทีกไ วๅาง฿หญไถงึ 824 กิลมตร
ซึงไ ฿นปี 2001 ยูนสกเดๅประกาศ฿หๅปในมรดกทาง
ธรรมชาติของลก(UNESCO-Weltnaturerbe)
฿นถบ Berner Oberland นัๅนมียอดขาสูง
ทีไมีธรรมชาติงดงามหลายหไง เมไวไาจะปใน
ยอดปิรามิด Niesen ทีไระดับความสูง 2,362
มตรทีสไ ามารถหในวิวทิวทัศน่บบพานอรามา

Stockhorn, Niederhorn ,Beatenberg ฯลฯ มี
หลากสๅนทาง฿หๅทไานเดๅลือกชมลือกสัมผัส
เมไวไาจะปในสๅนทางดินชมธรรมชาติ ละ
ทัศนียภาพ สๅนทางปีนขา สๅนทางปันไ จักรยาน
ลไองรือชมทะลสาบ หลไงสกี หรือชมวิถีชีวิต
ชาวเรไบบสวิส ชิมชใอกกลใตอันลืไองชืไอ ชม
วิธีการผลิตชีส ละลิๅมรสชีสฟองดูอาหารสวิ
สอันอชา อยไาลืมหาวลามายือนผไนดินสูง
ถบนีนๅ ะคะ ลๅวทไานอาจจะหลงสนไหจ่ นอยาก
ลงหลักปักฐานอยูไทีไนีไลยกใปในเดๅ
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Thailandreise
von: Gandha Salentin

Während meiner zahlreichen
Besuche in dem Land, das ebenso
atemberaubend wie auch facetttenreich
ist, habe ich schon viele Abenteuer
erlebt, Landschaften und Strände
gesehen sowie Traditionen und Bräuche
zu schätzen gelernt. Angefangen in
der gewaltigen Hauptstadt Bangkok
über die Küste im Süden und die
Inseln bis hin zum kulturreichen
Norden gibt es in Thailand allerhand
zu erleben, wenn auch nicht alles bei
der ersten Reise.
Üblicherweise bin ich zuerst in
Bangkok am Suvarnabhumi-Airport
gelandet und habe dort einige Tage
Erfahrungsbericht verbracht. Obwohl die Metropole nicht
jedermanns Sache ist, gibt es hier
Thailand
einiges zu erleben. Neben zahlreichen
Tempeln und zu erkundenden
Stadtvierteln ist für jüngere Leute
vor allem das Shoppen interessant,
was dort ausgiebig praktiziert werden
kann. Möglich ist dies in dutzende
Einkaufszentren, wie zum Beispiel
dem Siam Square mit dem luxuriösen
Paragon oder MBK-Center. Aber auch
auf überdachten oder unüberdachten
Märkten kann man das eine oder
andere erstehen, was es vielleicht
nicht überall zu kaufen gibt. Es ist
also stets für jeden Geldbeutel etwas
dabei. Besonders empfehlenswert ist
auch der JJ-Marktet – ein absolutes
Muss für Bangkokbesucher.
Was natürlich in keinem Thailand-

Urlaub fehlen darf ist das Meer. Meine
persönlichen Lieblingsorte dafür
sind Hua Hin im Süden am Festland
und Kho Tao, eine der vielen Inseln
des Landes. Für letztere sollte man
sich meiner Meinung nach etwas
Zeit nehmen, da sich die Anreise ja
auch lohnen soll. Belohnt wird man
jedoch mit einem wunderschönen
Sandstrand – wie auf der Postkarte.
Vom Erholungsfaktor steht Hua Hin
den Inseln aber in nichts nach. Wer
einen schnellen und unkomplizierten
Trip ans Meer planen möchte, um
danach sofort wieder weiterzureisen,
ist dort genau richtig. Der Ort ist auf
Touristen eingestellt und bietet alles,
was man braucht. Wer jedoch die Zeit
hat, eine der Inseln zu besuchen, dem
empfehle ich dies in jedem Fall zu tun.
In den Norden hat es mich auch
jedes Jahr auf ein neues verschlagen.
Freunde schöner Landschaften,
Natur und asiatischer Traditionen und
Religion werden hier auf ihre Kosten
kommen. Die Größte Stadt dort ist
Chiang Mai, welche zwar deutlich
kleiner als Bangkok ist, aber dennoch
einiges zu bieten hat. So lässt sich
hier ebenfalls gut einkaufen, zum
Beispiel auf dem Night Bazar, wo man
viele verschiedene Produkte aus dem
Norden, aber auch andere praktische
Dinge wie Spielzeug und Kleidung
erwerben kann. Weiterhin kann ich das
Elefantenreiten jedem Tierfreund zu
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Thailandreise
von: Gandha Salentin

Herzen legen – ein wahres Erlebnis.
Auch wer noch nie die Gelegenheit
hatte, die Tiere aus nächste Nähe
anzufassen, kann dies hier tun. Eine
sehenswerte Show gehört ebenfalls
zum Programm. Anschließend geht es
weiter nach Norden zur Grenze nach
Burma. Dort gibt es einen riesigen
Markt mit allerei Dingen, vor allem
jedoch wieder Klamotten und Essen,
insbesondere Süßigkeiten. Direkt
daran angeschlossen ist ein weiterer
buddhistischer Tempel auf einem
Berg, den man gesehen haben sollte.
Bevor es dann schließlich auf
die Heimreise geht, lege ich in der
Regel noch einen Zwischenhalt in
der Hauptstadt ein, um noch ein paar
letzte Dinge einzukaufen, falls dies
aufgrund der Kofferkapazität noch
möglich ist.
Wie schon oben erwähnt wird
eine einzige Reise nach Thailand
nicht ausreichen, um das kulturelle
Potential des Landes auszuschöpfen
und selbst ich als mehr oder weniger
„erfahrener“ Thailandkenner erlebe
jedes Mal neue spannende Dinge
im Land des Lächelns und kann es
dann am Ende jeder Reise kaum
erwarten, das Abenteuer auf ein
neues fortzusetzen.

สมาคมศิลปวัฒนธรรมเทยฮกา-บดนซเดๅรับงินบริจาคจากชาวเทยละ
ชาวยอรมัน฿นยอรมนี พืไอนำาเป฿นการบรูณะซไอมซมอาคารรงรียนละ
อนุบาล ทีไชำารุดสียหายจากรงนๅำาละจะจัดซืๅออุปกรณ่การรียนการสอน
พือไ ทีไ ดใกนักรียนจะเดๅมี อกาสกลับขๅาเปรียนหนังสือเดๅ฿นรใววัน ยอดบริจาค
ณ วันทีไ 13 ธันวาคม 2554 จำานวน 3,121.00 ยูร ตัวทนของสมาคมฯ จะเป
ลงพืๅนทีไทีไ จ.นครสวรรค่ละ อ.มไตง จ.ชียง฿หมไ ติดตามภาพขไาวตัๅงตไวัน
ทีไ 19 มกราคม 2555 เดๅทีไ www.thaibodensee.de
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หนอนไม่เห็นอาจม
พระไพศาล วิสาโล
ชายหนุมไ มาปรึกษาหมอกียไ วกับปัญหา
กๆส฿นทๅอง
“ทีไจริงมันเมไเดๅปในปัญหาทไาเหรไนัก
หรอกครับ พราะวไามันเมไมีกลิไน เมไมีสียง ตไ
ผมรำาคาญทีไตๅองผายลมวันหนึไงหลายสิบครัๅง
อืม... หมอนัไงฟังอยูไงียบโ
ตัๅงตไขๅามานัไง฿นหๅองนีๅ ผมปลไอยเป
หลายครัๅงลๅว ตไหมอคงเมไรูๅสึก บอกลๅววไา
มันเมไมีกลิไน เมไมีสียง เมไมี฿ครรูๅหรอก
อืม... หมอยังคงนิไงงียบ ตไทำาสีหนๅา
อธิบายยาก สักพักกใยนืไ ยา฿หๅขาขวดหนึงไ ขียน
วิธี฿ชๅเวๅทีไฉลากละระบุ฿หๅกลับมาหาอีกครัๅง
มืไอยาหมดลๅว
ผไานเปหนึไงอาทิตย่
หมอ฿หๅยาอะเรผม ผมยังผายลมเมไ
หยุดลย ถึงมๅจะเมไมี สียงหมือนดิม ตไกลินไ
ของมันนีสไ ดุ โ ลย ทำาเมมันหมในอยไางนี”ๅ ชาย
หนุไมรายงานผล
“ตอนนีๅการรักษาประสบผลสำารใจเป
ครึไงหนึไงลๅว การรับรูๅกลิไนของคุณหายปใน
ปกติลๅว ทีนีๅ ราจะรักษารือไ งการเดๅยนิ กันลไะ”
ชาย หนุมไ คิดวไากๆส฿นทๅองสรๅางความ
รำาคาญ฿หๅกไตัวองทไานัๅน ตไหารูๅเมไวไาลมทีไ
ผายออกมานันๅ สรๅางปัญหา฿หๅกไผคูๅ นรอบขๅาง
อยไางเรบๅาง ทัๅงนีๅทัๅงนัๅนกใพราะเมไรูๅวไาตัวองมี
ปัญหาการรับรูกๅ ลินไ ละสียง นึกตไพียงวไาตัว
องมีปัญหาคไผายลมเมไหยุดทไานัๅน
คนรานันๅ บไอยครังๅ กใสรๅางปัญหา฿หๅกไ
คนอืไนดยเมไรูๅตัว ยิไงเปกวไานัๅนกใคือ ทัๅงโ ทีไตัว
องมีปญ
ั หา ตไกลับเมไรวูๅ าไ ตัวองมีปญ
ั หา หรือ
จับปัญหาเมไถูก พูดอีกอยไางคือมีทุกข่ ตไเมไรูๅ
จักทุกข่ อยูไกับทุกข่มาทัๅงปี ทัๅงชาติ ตไหารูๅเมไ
นีคๅ อื หตุผลวไาทำาเมอริยสัจขๅอรกจึงนๅนทีกไ าร
มอง฿หๅรูๅจักทุกข่

Bild: pocketonline.net

นก เมไหในฟๅา ปลาเมไหในนๅำา หนอน
เมไหในอาจม คนราพออยูไกับทุกข่เปนานโ กใ
มักจะชิน หมือนคนทีไทำางานปัๆมนๅำามัน อยูไกับ
นๅาำ มันทังๅ วันทังๅ คืน จนเมไเดๅกลินไ นๅาำ มันหรือรูสๅ กึ
หมในอีกตไอเป มอง฿นงไหนึไงกใดี คือเมไอึดอัด
พราะปรับตัวเดๅ ตไถๅากลิไนนัๅนบัไนทอนรไาย
กายเปรืไอยโ กใทไากับวไาปลไอย฿หๅภัยคุกคาม
ตัวองดยเมไรูๅตัว คนทีไอยูไกับความชัไวนาน โ
กใอาจจะคุๅนชินจนทำาความชัไวเดๅสบายละ
หนักขึๅนรืไอยโ จนผลรๅายยๅอนกลับมาลไนงาน
ตัวอง฿นทีไสุด

ควร฿หๅความสำาคัญกับสียงสะทๅอนหรือคำาติ
ติง อยไาปฏิสธมันเปสียหมด บางครัๅงคนอืไน
กใอาจมองหในปัญหาหรือขๅอสียของราเดๅชัด
กวไาตัวราองสีย อีก
ตไนอกจากจะรูๅจักสดับตรับฟังสียง
สะทๅอนจากผูๅอืไนลๅว รายังตๅองหมัไนมองตน
สมอ ละกลๅาทีไจะยอมรับวไาตัวองมีขๅอผิด
พลาด เมไอาตไมองนอกตัวหรือยนความผิด
เป฿หๅคนอืนไ ราวกับวไาชีวติ นีฉๅ นั ผิดเมไปใน อยไาง
คน฿นรืไองขๅางลไาง

“คนเรานั้น บ่อยครั้งก็สร้างปัญหา
พนักงานตรวจตั็วมาขอดูตั็วรถเฟของ
ให้แก่คนอืน่ โดยไม่รตู้ วั ยิง่ ไปกว่านัน้ เพศาล
“ตั็วของคุณเปชียง฿หมไครับ ตไรถเฟ
ก็คอื ทัง้ ๆ ทีต่ วั เองมีปญ
ั หา แต่กลับ
ขบวนนีๅกำาลังเปหาด฿หญไ”
ไม่รู้ว่าตัวเองมีปัญหา...”

“อๆะ พนักงานขับรถเฟขบวนนีๅทำางาน
การรูจๅ กั ตัวอง ปในสิงไ สำาคัญ ตไการจะ ผิดพลาดบบนีๅบไอยหรือปลไา” เพศาลถาม
รูจๅ กั ตัวอง฿หๅครบถๅวนถไองทๅนนัๅ เมไ฿ชไรือไ งงไาย
ขๅอดีอาจจะหในเดๅงาไ ยหนไอย สไวนขๅอสียนันๅ หใน
เดๅยากกวไา สาหตุประการหนึไงกใพราะคุๅนกับ
มันนันไ อง บางคนดินตัวอียง ตไเมไรตูๅ วั พราะ
ดินอยไางนันๅ มาปในสิบโ ปีลๅว จะรูตๅ วั เดๅกตใ อไ
มือไ หในภาพตัวอง฿นกระจกหรือมีคนชไวยบอก
สียง สะทๅอนหรือคำาติติงของผูๅอืไนจึงมี
ประยชน่อยไางมาก พราะชไวย฿หๅราหในอีก
ดๅานหนึไงของตัวราทีไราองมองเมไหใน ราจึง
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“จริยธรรม”
ในความหมายของ นัก
ธุรกิจระดับ CEO
สังคม เทยมีความหในวไารืไองกงกิน ละ
ติดสินบนปในรืไองทีไยอมรับกันเดๅ คนเทยบาง
กลุไมมีความหในวไาถๅาเมไทำา กใจะสียปรียบ
คๅาขายเมไเดๅ ถๅาเมไทาำ กใจะเมไเดๅรบั ความสะดวก
พวกรารูๅสึกวไาสังคมเทยมีความตกตำไา
ทางดๅานจริยธรรมพราะคนบางกลุไม฿หๅความ
ยอมรับกับการกงกิน ละติดสินบน คนรุไน
฿หมไหในวไารืไองนีๅปในทางลัดสูไความรำไารวย
การติดสินบนปในสิไงทีไตๅองทำา พราะถๅาเมไทำา
กใจะสูๅกับคูไขไงขันเมไเดๅ
นีไ ปในคไานิยมทีพไ งึไ ปลียไ นเป฿นชไวงยีสไ บิ ปีทีไ
ผไานมา ผมจะเมไเปวิคราะห่วาไ มันกิดจากอะเร
พราะทุกคนรูอๅ ยูไ กไ฿จวไาตๅนตอของมันกิดจาก
ระบบการมืองทีไปในระบบตไางตอบทน ปใน
ระบบการมืองทีไ อางินปในตัวตังๅ ฿นการทำางาน
คำาถามกใคอื ลๅวพวกราควรจะทำาอยไางเร
พืไอกๅปัญหานีๅ
ผมมีหลักการ฿นการ฿ชๅชวี ติ ทีไ ตกตไางจาก
คนทัวไ เป ผมบไงหมวดหมูขไ องสิงไ ทีคไ นราตๅอง
บริหารจัดการปใน 2 หมวดหมูไ
1.สิไงทีไคนราสามารถควบคุมเดๅ
2.สิไงทีไเมไสามารถควบคุมเดๅ
มืไอบไงหมวดหมูไสรใจลๅว ฿หๅ฿ชๅความ
พยายามยๅายสิงไ ทีอไ ยูหไ มวดหมูสไ อง฿หๅมาอยู฿ไ น
หมวดหมูไ รกหลังจาก นันๅ ฿หๅ฿ชๅวลาทังๅ หมดของ
ราบริหารจัดการสิงไ ทีอไ ยู฿ไ นหมวดหมูทไ คีไ วบคุม
เดๅ สไวนสิไงทีไควบคุมเมไเดๅ฿หๅฉีกกระดาษผไน
นันๅ ทิงๅ พรๅอมกับผาเฟ ลๅวเมไตอๅ งเปกังวลกับ
สิไงหลไานัๅนลย พราะราควบคุมมันเมไเดๅลย
ผมมีความหในวไารืไองจริยธรรมปในรืไอง
ทีไราควบคุมเดๅ ดยริไมตๅนทีไตัวราอง ตัวรา
ตๅองเมไทาำ รือไ งหลไานีๅ เมไตดิ สินบน เมไสนับสนุน
รือไ งกงกิน เมไวาไ จะอยู฿ไ นรูปบบ฿ดโ กใลๅวตไ

มือไ ราทำาผิดกฏจราจร ลๅวถูกตำารวจรียก
ตๅองเมไจไายงิน ตไขอ฿บสัไง ลๅวเปสียงินคไา
ปรับ นีไคือความหมายของคำาวไาจริยธรรมปใน
สิไงทีไควบคุมเดๅ
คนเทยกลุมไ หนึงไ วันวันอาตไบนไ วไานักการ
มืองกงกิน ละวิจารณ่วไาระบบติดสินบน
ทำา฿หๅสังคมเทยอยูไ฿นวงจรอุบาทว่ ตไพอถูก
ตำารวจรียกพราะทำาผิดกฏจราจร ตัวองกลับ
ติดสินบนพืไอหลีกลีไยง฿บสัไง

“...การใช้ชวี ติ อย่าเอาเงินเป็นตัว
ตั้ง ต้องเอาคุณภาพของการดำารง
ตนเป็นตัวตัง้ ขยัน ซือ่ สัตย์ อดทน
และรู้จักพัฒนาตัวเอง...”
ผมมีความหในวไานีไคือการ฿ชๅชีวิตทีไเมไถูก
ตๅอง พราะการ฿ชๅชีวิตบนสิไงทีไควบคุมเมไเดๅ
วันโ บไนรืไองนักการมือง จะเปเดๅประยชน่
อะเร พราะการบไน เมไสามารถปลีไยนปลง
พฤติกรรมของนักการมืองเดๅ
การ฿ชๅชวี ติ บนสิงไ ทีคไ วบคุมเดๅคอื การ฿หๅความ
สำาคัญกับพฤติกรรมของตัวราอง
คนทัไวเปจะมีคำาถามวไาถๅาตนองเมไติด
สินบน เมไสนับสนุนพฤติกรรมการกงกิน ลๅว
ตนองจะเดๅอะเรพราะคนอืไนยังทำากัน
ผมวไาปในการตัๅงคำาถามทีไผิด คำาถามทีไถูก
ตๅองทีไควรถามคือทำาพืไออะเร เมไ฿ชไทำาลๅวเดๅ

อะเร นอกจากจะทำาดๅวยตัวองลๅว ยังขาย
ความคิดนี฿ๅ หๅกบั สังคมทีไ ราอยูไ พือไ พิมไ สมาชิก
กะดำา฿หๅมากขึๅน จากหนึไงปในสอง จากสอง
ปในกลุไม ทำาลๅวมีความสุขจากการกระทำาสิไง
ดีโ ฿หๅกับตัวราอง
ผมมีความชือไ วไาคนรากิดมาทุกคนมีพลัง
฿นตัวราองทีจไ ะปในChange agent ละพลัง฿น
การปลียไ นปลงเมไเดๅมคี วามสัมพันธ่กบั ความ
ฉลาดของสมอง รือไ งนีๅ ปในรือไ งทีคไ นตไละคน
สามารถปลีไยนปลงสังคม ปลีไยนปลง฿หๅ
ประทศนีๅ฿หๅดีขึๅนกวไาดิม
อยไาเปถามวไาคนอืไนตๅองทำาอะเร สน฿จ
พียงตไการควบคุมพฤติกรรมของตนองวไา
ตัวราตๅองเมไทาำ รือไ งหลไานีๅ ทำาพือไ ฿หๅประทศ
ดีขนึๅ กวไาดิม ทำาลๅวราจะเมไสียชาติกิดทีเไ ดๅ
มีอกาส฿ชๅชีวิตบนผืนดินนีๅ
การ฿ชๅชีวิต อยไาอางินปในตัวตัๅง ตๅอง
อาคุณภาพของการดำารงตนปในตัวตัๅง ขยัน
ซืไอสัตย่ อดทน ละรูๅจักพัฒนาตัวอง รูๅดีละ
ชัวไ ยกยะสีขาวกับสิงไ ปฏิกลู เดๅ ทำาความดีเมไ
วไาจะยากคไเหน ละตังๅ ขๅอรังกียจกับพวกทำา
ลว พวกทีทไ าำ ชัวไ เมไยกมือเหวๅ หรือคบคๅาสมาคม
ดๅวย เมไบียดบียนผูอๅ นไื ฿หๅดือดรๅอนพียงพือไ ฿หๅ
ตัวองเดๅอยูอไ ยไางสบาย นีคไ อื ภูมคิ มุๅ กันทีทไ าำ ฿หๅ
ตัวราสามารถตไอสูกๅ บั ชือๅ รครๅายทีไ ปลกปลอม
ขๅามา การสน฿จตไสิไงทีไควบคุมเดๅ ปในผล฿หๅ
สังคมรอบตัวของราองดีขึๅนมาอง
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ขไาวดี! ขไาวดไวน!

อบรมการสอนภาษาไทย ปี 2012
สําหรับผูๅทีไจะริไมสอนภาษาไทย
หรือผูๅทีไสอนอยูไลๅว
ติดตไอสอบถามไดๅทีไ
อ. ระวีวรรณ คาลดรัค
Tel.: 02241-1272890
www.rawiwan@t-online.de
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Herbal cream Beauty Face CARE CREAM
"ครีมสมุนไพรครีมรักงาม" ครีมหน้าใสช่วยปรับสภาพ
ผิวหน้า ลดจุดด่างดíา ½้า กระให้จางลง กระชับรู
ขุมขนทíาให้ใบหน้าขาวเนียนใส ลดการอักเสบของสิว
เสริมสร้างความยืดหยุน่ ของผิวหน้าให้คนื สูธ่ รรมชาติ
ใช้ได้กับทุกสภาพผิว
ติดต่อสอบ¶ามรายละเอียดเพิ่มเติมที่:
อัëน Tel: 01743 91 84 90,
e-mail: Nunreeyas79@hotmail.de,
Facebook : Nunreeya Senner (Anne)

Sabai Sabai Thai Cuisine
Berliner Platz 1
61476 Kronberg im Taunus
Tel. 06173 974 888
Mob. 0174 480 5384
www.sabai-kronberg.com

ลง ว นค OTOPจํ น ปลก- ง
นค ํ บ นอ
อ บ
นนวด ผน บ ณ ล ของตก ตงบ น

Car
Spezial
บซอ ถ ซอ ล ข ถทกชนิด
ใน ค กน อง

ดี
D magazine

ตดตอไดท่:
Danas Thai Style
Duisburger Str. 228 45478
Mülheim an der Ruhr, Germany
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เลี้ยงลูกอย่างไรให้มีจิตอาสา
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งานอดิเรกทีท่ าำ รายได้กต็ อ้ งเสียภาÉี

คนเทยราอยูวไ าไ งโมักจะหางานอดิรกทำา หลายคน
ทำางานอดิรกปในทีไถูกอกถูก฿จคนอืไน สามารถทำา
รายเดๅ฿หๅกบั ตนองกใมอี ยูเไ มไนอๅ ย ตไหลายโคนคง
เมไรวูๅ าไ รายเดๅอะเรกใลๅวตไ หากวไากินกวไากำาหนด
ทีไทางราชการอนุญาตเวๅ รายเดๅนัๅนตๅองนำามายืไน
รืไองสียภาษี พราะหากเมไยืไนรืไองสียภาษีกใมี
อกาสทีไจะถูกจับ หรือฟๅองรๅองรียกภาษียๅอนหลัง
เดๅ การสียภาษีลักษณะอยไางนีๅ มีกฎกณฑ่อะเร
บๅาง ชิญติดตาม฿น ดีมาก ลไมกๅาคไะ

อาชีพและงานอดิเรก
ดใก ละยาวชน คืออนาคตของสังคม ดังนันๅ หาก
ตๅองการ฿หๅสังคม฿นอนาคตมีผูๅคนทีไมีจิตอาสา เมไ
ดูดายตไอปัญหาสังคมละของผูๅดือดรๅอน กใคง
ตๅองสรๅางดใก ละยาวชนทีไมีจิตอาสา ละหนๅาทีไ
จะปในของ฿ครเปเดๅ หากเมไ฿ชไครอบครัว ละพไอ
มไ พราะ พไอมไคือครูคนรกของลูก คงหมือน
อุปมาอุปมัย ลูกเมๅหลไนเมไเกลตๅน ฿นดีมาก ลไมกๅา
ราจะมาคุยกันวไา จะลียๅ งลูกอยไางเร฿หๅมจี ติ อาสา

แม่บ้านไทยอยากเรียนต่อ

¡�รÈÖ¡É�
การศึกษา- ปในมไบๅานมานานลๅว อยากรียน
วิชาชีพทีไ ยอรมนี จะทำาเดๅหรือเมไ ทำาอยไางเร ติดตไอ
ทีไเหน ตๅองดำานินการอยไางเรบๅาง นิตยสารดีเดๅ
คๅนควๅาหาขๅอมูลมา฿หๅผูๅอไาน พืไอปในนวทาง฿น
การสมัครรียนวิชาชีพ

มๅวาไ จะมีงานประจำาทำากใตาม ตไมือไ อยูตไ าไ งดน
บางทีกใ หงาหมือนกัน มีหญิงเทยหลายคนทีหไ ลีก
ลีไยงความหงาดๅวยการหางานอดิรกทำากัน อาทิ
ชไน ปันๅ ดอกเมๅดนิ หอม กะสลักผักละผลเมๅ พับ
พันธบัตรจัดปในชไอดอกเมๅ วาดรูป สอนทำาอาหาร
เทย ฯลฯ ซึงไ งานอดิรกตไางโหลไานีกๅ ลับกลายปใน
งานทีนไ าำ มาซึงไ รายเดๅมากกวไางานประจำา นิตยสาร
ดีเดๅพดู คุยกับพือไ นหญิงเทยหลายคนละเดๅขอๅ คิด
ดีโ มาฝากผูๅอไาน
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