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บอกกล่าว

สวัสดีค่ะท่านผู้อ่านนิตยสารดี
ก่อนอื่นต้องขอโทษท่านผู้อ่านทุกท่าน โดยเฉพาะสมาชิกที่ได้รับนิตยสารดีฉบับที่ 8 ล่าช้ากว่ากำาหนดมาก ทางกองบก.ตั้งใจที่จะให้ ดีมาก
ถึงมือทุกท่านก่อนปีใหม่ แต่ด้วยเหตุขัดข้องของเครื่องคอมพิวเตอร์ของโรงพิมพ์ ทำาให้โรงพิมพ์ไม่สามารถพิมพ์ ดีมาก ออกมาให้ทันตามเวลา
ที่กำาหนด บวกกับติดช่วงวันหยุด กว่าหนังสือมาจะมาถึงกองบก. และกว่าจะได้จัดการใส่ซองส่งถึงมือทุกท่านก็ เดือนมกราคมแล้ว ก็ได้แต่
หวังว่าจะไม่เกิดเหตุแบบนี้อีกนะคะ อีกเรื่องก็คือ สปอนเซอร์หลายรายที่ท่านคงจะพบว่า ไม่มีรายการโฆษณาของท่านอยู่ เรื่องก็คือเกิดการ
ผิดพลาดทางเทคนิคในช่วงจัดหน้า ทำาให้ตกหล่นรายการโฆษณาของท่านไป ก็ถือโอกาสนี้ขอโทษสปอนเซอร์ท่ีตกหล่นโฆษณาของท่านไป
มา ณ ที่นี้ด้วยนะคะ
หัวข้อฉบับที่ 9 นี้ คือ อาชีพและงานอดิเรก ดีมาก ได้ชักชวนหลายต่อหลายคนที่มีงานอดิเรก (งานอดิเรกกลายมาเป็นอาชีพที่ทำารายได้ก็
มีอยู่หลายคน) มาถ่ายทอดแก่ผู้อื่นได้รับรู้ผ่านทาง ดีมาก เผื่อว่าอาจเป็นการจุดประกายให้หลาย ๆ ท่านที่มีเวลาว่าง ไม่อยากปล่อยไป อยาก
หาอะไรทำา หรือว่ากำาลังลังเลว่าจะเริ่มดีหรือไม่ จะได้ลงมือจริง ๆ จัง ๆ เสียที และหากว่าได้เริ่มลงมือแล้ว ผลปรากฎอย่างไรก็นำามาเล่าสู่กัน
ฟัง(อ่าน) ผ่าน ดีมาก ก็จะเป็นวิทยาทานแก่ผู้อื่นเลยละค่ะ งานอดิเรกหลาย ๆ ครั้งก็กลายมาเป็นอาชีพทำารายได้ อย่างอาชีพ นางแบบบอดี้
เพ้นท์ คุณแสงสุรีย์ ก็เริ่มมาจากงานอดิเรกที่ตนเองชอบนั่นแหละค่ะ ไม่แน่นะคะหากว่าแต่ละท่านเอาจริงเอาจังกับงานอดิเรก ก็อาจจะเกิด
อาชีพใหม่ ๆ น่าสนใจขึน้ อีกมากมายก็ได้ ความคิดสร้างสรรค์นนั้ ไร้ขดี ขัน้ จากนัน้ ก็มาอ่านภาระหน้าทีข่ องอัครราชทูตทีป่ รึกษาด้านแรงงาน คุณ
สุชาดา ชี้เจริญ ว่ากระทรวงแรงงานไทยมีนโยบายเกี่ยวกับแรงงานไทย โดยเฉพาะในเยอรมนีอย่างไรบ้าง สำาหรับกฎหมายในฉบับนี้ก็เป็นเรื่อง
ภาษีกันละนะคะ เพราะอะไรที่ทำารายได้เป็นเงิน ไม่ว่าจะเป็นงานอดิเรก แต่หากว่าก่อให้เกิดรายได้ขึ้นมา ก็ต้องถึงมือสรรพากร (Finanzamt)
แหละค่ะ นั่นคือรายได้จากงานอดิเรกทั้งหลาย ถือว่าเป็นรายได้หากสูงกว่าที่กำาหนดยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีไว้ ก็ต้องทำาเรื่องขอเสียภาษีนะคะ
ส่งเรื่องถึงมือสรรพากรเองดีกว่าที่จะให้สรรพากรยื่นมือเข้ามาหานะคะ สุขภาพในฉบับนี้ขอเอาใจผู้สูงวัยสักหน่อย ลองอ่านดูกันนะคะว่า เมื่อ
ก้าวเข้าสู่วัยทองแล้วเราจะรับมือกันอย่างไรดี ใครยังไม่สูงวัยก็อ่านได้เก็บไว้เป็นความรู้ค่ะ เพราะสักวันวัยนั้นก็ไล่ตามมา ฉบับนี้มีเรื่องราวที่
ต่อเนื่องจากฉบับก่อนอยู่สองเรื่องคือ จิตอาสา เป็นบทสัมภาษณ์พระไพศาล ว่าด้วยความสุขที่สร้างง่าย ๆ กับวิธีการเลี้ยงลูกว่าเลี้ยงอย่างไร
ให้มีจิตอาสา เพื่อเป็นการทำาความเข้าใจเกี่ยวกับจิตอาสา และเพื่อชักชวนให้ร่วมกันสร้างสังคมที่น่าอยู่ เพราะการสร้างให้เด็กซึ่งคืออนาคต
ของสังคมมีจิตใจอ่อนโยน เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ และมีจิตอาสา ผลที่จะตามมาก็คือการที่สังคมจะมีคนที่มีคุณธรรม เมื่อคนมีคุณธรรมสังคมก็จะ
เป็นสังคมเปี่ยมคุณธรรมไปด้วย
ก่อนที่ ดีมาก ฉบับที่ 9 จะปิดต้นฉบับลง ประธานาธิบดีคนที่ 10 ของเยอรมนี คริสเตียน วูลฟฟ์ ก็ทำาสถิติอีกครั้ง หลังจากที่ทำาสถิติเป็น
ประธานาธิบดีที่อายุน้อยที่สุด (52 ปี) ตอนได้รับเลือกตั้งไปแล้ว สถิติที่ว่าก็คือ อายุการดำารงตำาแหน่งที่น้อยที่สุดเช่นกันคือ 598 วัน ไม่เต็มสอง
ปี วูลฟฟ์ ลาออกจากตำาแหน่งเมื่อวันที่ 17 ก.พ. ที่ผ่านมา ทำาเอากองบก.ต้องรีบปรับข่าวให้ทันต่อเหตุการณ์กันเลยละคะ
อีกคอลัมน์ที่ ดีมาก ต้องปรับก็คือ การศึกษา ตามที่ได้เกริ่นไว้ในฉบับที่แปดว่า ดีมาก จะนำาเสนอ เรื่องการศึกษาสายอาชีพ สำาหรับแม่บ้าน
ทั้งหลาย นั้น ดีมาก ต้องปรับมาเป็น การศึกษาขั้นอุดมศึกษา แทน ทั้งนี้เนื่องจากผู้เขียนป่วยส่งต้นฉบับไม่ทัน การศึกษาสายอาชีพสำาหรับแม่
บ้านก็จะนำาไปเสนอในเล่มที่สิบนะคะ
และท้ายสุดข่าวการจากไปของราชินเี พลงป๊อป วิทนีย์ ฮุสตัน ก็สร้างอุทาหรณ์เรือ่ งปัญหาครอบครัว และยาเสพติด พบกันใหม่ในฉบับที่ 10 ค่ะ
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สวัสดีค่ะบรรณาธิการนิตยสาร D
ข้อมูลอันนี้จริงหรือเท็จประการใดไม่ทราบค่ะ รัฐบาลได้ขายที่ดิน ที่ทำานาแถว
จังหวัดอยุธยาให้ซาอุดิอาระเบียเพื่อแลกกับน้ำามัน จริงหรือเท็จช่วยหาคำาตอบด้วย
ชาวนาแถวจังหวัดอยุธยาขายที่ดินให้ซาอุดิอาระเบียไม่มีสิทธิในกรรมสิทธิ์ที่ดินผืน
นั้น แต่สามารถทำานาได้
ขอแสดงความนับถือ
จากผู้อ่าน

สวัสดีค่ะคุณผู้อ่าน
เรื่องที่คุณถามมา เป็นเรื่องที่เกินความสามารถ
ของบก. รวมทั้งกองบก.ที่จะติดตามหาคำาตอบมา
ให้ว่าจริงแท้แค่ไหนนะคะ คงต้องขอโทษอย่างยิ่งมา
ณ ที่นี้ด้วยค่ะ
บก.

สวัสดีค่ะ บรรณาธิการของนิตยสาร D
ได้อา่ นหนังสือ อยูเ่ ยอรมนี คูม่ อื สำาหรับคนไทยฉบับกระเป๋า ดีมากค่ะ แต่ขอเพิม่
เติมข้อมูลเกี่ยวกับวัดหน่อยนะคะ คือมีวัดเพิ่มอีกหนึ่งวัด ได้แก่
• Wat Chaimongkol Germany
Kalk-Mülheimer Straße 317
51065 Köln
และวัดพุทธมงคลวราราม ได้ยา้ ยทีอ่ ยูใ่ หม่ไม่ได้อยู่ Kirchstraße 8 แล้วทีอ่ ยูใ่ หม่คอื
• Wat Buddhamonkkolvararam
Oberwaldstraße 3
63538 Grosskrotzenburg
จึงเรียนมาเพื่อทราบค่ะ หากจะมีการพิมพ์ อยู่เยอรมนี ครั้งที่ 2 ขอให้เพิ่มเติม
ข้อมูล และปรับข้อกฎหมายเยอรมันที่เปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อย ๆ แต่ปัญหาก็คง
อยู่ที่ผู้สนับสนุนนะคะ
จากคนไทยคนหนึ่ง
สวัสดีค่ะคุณคนไทยคนหนึ่ง
ขอบคุณคุณคนไทยคนหนึ่งมากค่ะที่ให้ข้อมูล
เพิ่มเติม ดีมาก จะได้นำาไปปรับข้อมูลให้ทันสมัย
และดีใจค่ะที่คุณเห็นว่า อยู่เยอรมนี นั้นดีค่ะ ข้อ
กฎหมายมักจะอยู่ไม่น่ิงปรับเปลี่ยนได้เสมอแต่
การผลิตเอกสารสักเล่มปัญหาก็อย่างที่ทราบคือ
ต้นทุนแหละนะคะ
บก.
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โบเดนเซ/Bodensee

เมือ่ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2555 สมาชิกสมาคมศิลปวัฒนธรรมไทย เฮกา-โบเดน
เซได้เลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่(ภาพจากซ้าย)กฤษณา ไฟท์(ประธาน)
ประภาและปีเตอร์ แคร์น(กรรมการ) ไพรัช เลมพ์(รองประธาน) กรรณิกา
เอกเกอร์(เลขาฯ) โทมัส ไฟท์(ตรวจสอบบัญชี) แอร์วิน วากเนอร์(เหรัญญิก)
คริสเตียน เฮียร์ลงิ่ (ตรวจสอบบัญชี) อัญชลี ชมิดแบร์เกอร์(กรรมการ)ในวันดัง
กล่าวได้จัดกิจกรรมประดิษฐ์ดอกกุหลาบจากผ้าเช็ดหน้าแก่สมาชิกอีกด้วย

Sittard/Niederlande

เมือ่ วันที่ 8 ม.ค. กศน.ภาคภูมไิ ทย แห่งประเทศเนเธอร์แลนด์
ทำาพิธีเปิดอาคารเรียนใหม่ ศกร.ซิทตาร์ท ซึ่งนับเป็นแห่งที่ 3
ของกศน. แห่งนี้ และได้รบั เกียรติจากคุณปิยพันธ์ อาธิแพทย์
เลขานุการเอก ผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุง
เฮก และคุณสุพรรณี บุญถูก ประธานสมาพันธ์ครูภาษาไทย
และวัฒนธรรมไทยยุโรป ร่วมเดินทางมาเป็นเกียรติในงาน
ด้วย ศูนย์การเรียนการสอนแห่งนีเ้ ปิดสอนภาษาไทยให้กบั ลูก
หลานคนไทยทีพ่ าำ นักอาศัยอยูท่ งั้ ในเนเธอร์แลนด์ เยอรมนีและ
ฝรั่งเศส สนใจติดต่อ http://www.ThaiSchoolThaiPride.nl
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ฟรังค์ฟวร์ท/Frankfurt

นายฤทธิชัย ทับสุวรรณ กงสุล เป็นผู้แทนสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต มอบรางวัลการเรียนและการสอบภาษาไทยดีเด่น (Ehrung des deutschen
Studenten für seine Thaikenntnisse ) เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2554 ระหว่าง เวลา 16.00-18.00 น. นายฤทธิชัย ทับสุวรรณ กงสุล เป็นผู้แทนสถานกงสุล
ใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ตมอบรางวัลการเรียนและการสอบภาษาไทยดีเด่น จำานวน 1,000 ยูโร เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่ นายดาเนียล เคราส์เซอ (Daniel
Krausse) นักศึกษาวิชาภาษาไทย ภาควิชาเอเชียอาคเนย์ศึกษา มหาวิทยาลัย Johann Wolfgang Goethe นครแฟรงก์เฟิร์ต ซึ่งมีผลการสอบดีเยี่ยมและได้
ทำารายงาน เรื่อง “ศาสนาพุทธในประเทศไทย” โดยผลการประเมินรายงานอยู่ในขั้นดีเยี่ยมเช่นกัน โดยในปีนี้นับเป็นปีที่สองที่สถานกงสุลใหญ่ฯ สนับสนุนทุน
การศึกษาให้แก่นักศึกษาต่างชาติของภาควิชาเอเชียอาคเนย์ศึกษาฯ ที่มีผลการเรียนวิชาภาษาไทยดีเยี่ยม
ภาพและข่าว: สถานกงสุลใหญ่แฟรงค์เฟิร์ต
อ่านเพิ่มเติมที่ http://www.thaigeneralkonsulat.de/foto/preisverleihung/index.html

บริจาค/Spende

สมาคมศิลปวัฒนธรรมไทย เฮเกา-โบเดนเซ ลงพื้นที่นำาเงินไปบริจาคแก่
โรงเรียนที่ประสบภัยน้ำาท่วม โดยได้รับเงินบริจาคทั้งสิ้น 3,156 ยูโร ได้
ดำาเนินการดังต่อไปนี้
• 100.00 ยูโร เป็นทุนช่วยเหลือแก่นักเรียนผู้ยากไร้ ที่โรงเรียนวัดท่าข้าม
ต.สบเปิง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
• 500.00 ยูโร เป็นทุนช่วยฟื้นฟูห้องสมุด ซื้อหนังสือและอุปกรณ์สำาหรับ
ห้องสมุดที่โรงเรียนบ้านร่มสัก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
• 500.00 ยูโร เป็นทุนช่วยฟื้นฟูห้องสมุด ซื้อหนังสือและอุปกรณ์สำาหรับ
ห้องสมุดที่โรงเรียนบ้านแม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
• 1.000,00 ยูโรสำาหรับซื้ออุปกรณ์การสร้างห้องครัวและสนามกีฬาของ
โรงเรียนบ้านแม่ป้อกใน ต.ศรีวิชัย อำาเภอลี้ จ.ลำาพูน
• 500,00 ยูโร ซื้อสีทาอาคารและตู้ใส่เอกสารแก่โรงเรียนวัดคลองคาง
ต.บึงเสนาท อ.เมือง จ.นครสวรรค์
• 556,00 ยูโร บริจาคเงินเพื่อซื้อสีทาอาคารและอุปกรณ์การศึกษาแก่
โรงเรียนคุ้งวารี ต.บางม่วง อ.เมือง จ.นครสวรรค์
Der gesamte Spendenbetrag für Schulen in Thailand (aus Anlaß der Flutkatastrophe) betrug 3.156 Euro. Die Übergabe der Spenden ist
im Januar 2012 erfolgt, und zwar wie folgt:
• 100,00 Euro für die bedürftigen Schüler der Schule Wat Tha Kham, Gemeinde Sob Poeng, Bezirk Mae Taeng, Chiang Mai
• 500,00 Euro für den Kauf neuer Bücher für die Schulbibliothek, da viele Bücher durch das Hochwasser beschädigt wurden: Schule Ban
Rom Luang, San Sai, Provinz Chiang Mai
• 500,00 Euro für den Kauf neuer Büchern für die Schulbibliothek, da viele Bücher durch das Hochwasser beschädigt wurden: Schule
Ban Mae Faeg , San Sai, Chiang Mai
• 1.000,00 Euro für den Kauf von Baumaterialen für eine Schulküche und einen Schulsportplatz: Schule Ban Mae Pok Nai, Bezirk Li, Lam Phun
• 500,00 Euro für den Kauf von Farben und Schulbedarf: Schule Wat Khlong Khang, Gemeinde Bueng Senat, Nakhon Sawan
• 556,00 Euro für den Kauf von Farben und Schulbedarf: Schule Ban Khung Waree, Gemeinde Bang Muang, Bezirk Mueang, Nakhon Sawan
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ข่าว
โดย โสภาพร ควร์ซ

ข่าว
โดย โสภาพร ควร์ซ

วิกฤตประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

Bildquellen: rp-online.de

17 ก.พ. 2555 เวลา 11.04 น. นายคริสเตียน วูลฟฟ์ (Christian
Wulff) ประธานาธิบดีของเยอรมนีประกาศลาออกจาก
ตำาแหน่งประธานาธิบดี ด้วยเหตุผลว่า ไม่ได้ความเชื่อถือ
จากประชาชนอีกต่อไป จึงไม่สามารถที่จะปฎิบัติหน้าที่ทั้ง
ในและนอกประเทศได้แล้ว
วิกฤตความน่าเชื่อถือเกิดขึ้นเมื่อต้นเดือน ธ.ค. ปีที่
แล้ว เมื่อหนังสือพิมพ์ Bild รายงานข่าวเรื่องวูลฟฟ์เคยกู้
เงินมาซื้อบ้านมูลค่า 500,000 ยูโร โดยไม่เสียดอกเบี้ย จาก
ภรรยาของนักธุรกิจรายใหญ่ชื่อ เอกอน เกียร์เคนส์ (Egon
Geerkens) ในระหว่างที่เขายังดำารงตำาแหน่งนายกรัฐมนต
รีของรัฐ Niedersachsen จริง แต่ปิดบังเรื่องนี้ในระหว่าง
การให้การกับรัฐสภาเมื่อเดือน ก.พ. ปี 2010 และยืนยันว่า
ตนไม่มีความสัมพันธ์ทางด้านธุรกิจกับคน ๆ นี้ นอกจากนั้น
ยังได้ใช้อาำ นาจในฐานะผูน้ าำ สูงสุดของรัฐปิดกัน้ เรือ่ งดังกล่าว
ไม่ให้เป็นข่าว
ยิ่งไปกว่านั้น นักข่าวยังรายงานด้วยว่าเมื่อวันที่ 12 ธ.ค.
2011 วูลฟฟ์ได้โทรไปขู่บรรณาธิการบริหาร และเจ้าของโรง
พิมพ์หนังสือพิมพ์ Bild เพื่อไม่ให้ตีพิมพ์ข่าวเรื่องนี้ แต่เขา
ยืนยันว่าที่โทรไปนั้น ก็เพื่อขอให้เลื่อนการตีพิมพ์ออกไปอีก
หนึ่งวันเท่านั้น
ในระหว่างการให้สัมภาษณ์กับทางสถานีโทรทัศน์
ARD และ ZDF เมื่อปลายเดือน ธ.ค. วูลฟฟ์สัญญาว่าจะให้
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ความโปร่งใสต่อกรณีนี้ และบอกว่าตนจะตอบคำาถามทุกข้อที่
สือ่ มวลชนทัง้ หลายถามมาเกีย่ วกับเรือ่ งนี้ “พรุง่ นี้ ทนายความ
ของผมจะอัพโหลดคำาตอบทุกอย่างขึน้ บนเว็บไซต์” อย่างไรก็
ดี วันต่อมา เขาก็ปฏิเสธไม่ยอมให้หนังสือพิมพ์ Bild ตีพิมพ์
ข้อความนี้ของตน และทนายของเขาก็ขึ้นข้อสรุปในเว็บไซต์
ด้วยความยาวเพียง 6 หน้า โดยอ้างข้อขัดข้องด้านกฎหมาย
แต่ต่อมาทนายความของวูลฟฟ์ได้นำาคำาตอบทั้งหมดขึ้นไป
ใส่บนเว็บไซด์แล้ว ซึ่งมีความยาวรวมกันประมาณ 240 หน้า
ในอดีต วูลฟฟ์ได้รับการสนับสนุนอย่างออกนอกหน้า
จากหนังสือพิมพ์ Bild แม้กระทั่งช่วงที่เขาทิ้งภรรยาคนแรก
ไปอยู่กับแฟนสาวคนใหม่ (ภรรยาคนปัจจุบัน) ทั้งๆ ที่ยัง
หย่าไม่เรียบร้อย เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน วูลฟฟ์จึงบอกเล่า
เรื่องราวส่วนตัว รวมทั้งเปิดบ้านพักสุดหรูของตนให้ Bild ได้
สัมภาษณ์และถ่ายภาพ
ข่าวคราวในทางไม่สดู้ ปี รากฎออกมาทางสือ่ มวลชนอย่าง
สม่าำ เสมอ จนกลายเป็นมุกให้ตลกการเมือง (Kabarettist) เอา
มาล้อเลียนแทบทุกวัน ล่าสุดวันที่ 8 ก.พ.วูลฟฟ์ตกเป็นข่าว
อีกครั้ง ครอบครัววูลฟฟ์กับผู้ผลิตภาพยนต์ ดาวิท โกรนเนอ
วาล์ด (David Gronewald) ไปพักผ่อนในโรงแรมหรูที่เกาะ
Sylt โดยที่ฝ่ายหลังเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายจำานวนกว่าหนึ่งพัน
ยูโร แต่วูลฟฟ์ก็ออกมาแก้ข่าวว่าตนเองได้จ่ายเงินสดคืนให้
แล้วที่โรงแรมนั่นแหละ นอกจากนี้ข่าวก็ยังโยงไปถึงเรื่อง
ราวคล้ายคลึงที่ โกรนเนอวาล์ด เคยอัพเกรดห้องพักในโรง
แรมไบย์ริชเชอร์โฮฟให้ วูลฟฟ์ โดยที่หลังจากนั้นทางรัฐนี
เดอร์ซัคซันก็เป็นผู้ค้ำาประกันและให้ทุนสนับสนุนการสร้าง
ภาพยนต์ของโกรนเนอวาล์ด
เหตุการณ์เหล่านี้กลายเป็นกระแสกดดัน วูลฟฟ์ เสียง
เรียกร้องให้ลาออกเริ่มดังมาเป็นลำาดับ เพียงแต่ นรม. แมร์
เคิล ยังคงปกป้องอยู่เท่านั้น
และแล้วในวันที่ 16 ก.พ. อัยการแห่งเมืองฮันโนเฟอร์
ได้ยื่นเรื่องต่อรัฐสภาแห่งสหพันธ์ขอถอนสิทธิคุ้มครองทาง
กฎหมายของวูลฟฟ์ เพื่อขอดำาเนินการสืบสวนสอบสวน
เนื่องจากมีพยานหลักฐานที่จะเอาผิดวูลฟฟ์กรณี รับผล
ประโยชน์และเอือ้ ผลประโยชน์ในขณะทีด่ าำ รงดำาแหน่งนายก
รัฐมนตรี Niedersachsen ในคืนนัน้ วูลฟฟ์ประกาศแถลงข่าว
ตอนเช้าวันรุ่งขึ้น
ในวันรุ่งขึ้น การแถลงข่าวเริ่มขึ้นเวลา 11.00 น. 4 นาที
หลังจากนัน้ วูลฟฟ์กป็ ระกาศลาออกจากตำาแหน่งอันเป็นการ
ปิดประวิติศาสตร์การเป็นประธานาธิบดีคนที่ 10 เพียง 598
วันของวูลฟฟ์ และรัฐบาลเยอรมันก็มภี าระทีต่ อ้ งจ่ายบำานาญ
ก้อนใหญ่ รวมถึงการค่าใช้จา่ ยในการคุม้ ครองต่างๆ แก่อดีต
ประธานาธิบดีคนนี้

เรือสำาราญอับปาง
เมื่อคืนวันที่ 13 ม.ค. เกิดอุบัติเหตุเรือสำาราญ คอสต้า
คอนคอร์เดีย ชนหินโสโครกนอกชายฝัง่ เกาะจิกลีโอ ทางตอน
กลางของประเทศอิตาลี ขณะทีม่ ผี โู้ ดยสารอยูบ่ นเรือประมาณ
3,200 คน และลูกเรือกว่า 1,000 ชีวิต โดยปัจจุบัน(ขณะ
เขียนต้นฉบับ)มีผู้เสียชีวิต 13 คน สูญหายอีกในราว 24 คน
ครึง่ หนึง่ ในนัน้ เป็นชาวเยอรมัน ธนาคารประเมินว่าความเสีย
หายครั้งนี้อาจมีมูลค่าสูงถึง 1 พันล้านดอลล่าร์ และส่งผลก
ระทบต่อภาพลักษณ์ของอุตสาหกรรมเรือสำาราญครั้งใหญ่
เจ้าหน้าที่สืบสวนประเมินว่า สาเหตุของอุบัติเหตุดัง
กล่าว น่าจะมาจากฝีมือของมนุษย์ โดยพบว่ากัปตันฟราน
เซสโก้ ชเนทติโน่ วัย 52 ปี สั่งให้เรือเบี่ยงออกจากเส้นทางที่
กำาหนดไว้ โดยให้แล่นเข้าใกล้อ่าวและชายฝั่งของเกาะจิกลี
โอมากขึ้น เพียงเพื่อจะอวดวิวสวยงามให้กับพนักงานบริกร
สาวคนหนึ่ง โดยเรือลำานี้เคยเดินทางผ่านเส้นทางนี้มาแล้ว
เมื่อเดือนส.ค. ปี 2010 โดยไม่มีปัญหาอะไร แต่ครั้งนี้เรือได้
ชนเข้ากับหินโสโครกตามชายฝั่ง ซึ่งทำาให้ท้องเรือฉีกกว้าง
เป็นความยาว 70 เมตร น้าำ ทะลักเข้ามาในเรืออย่างมหาศาล
ทำาให้เรือเสียการทรงตัวและการควบคุม ทำาให้อับปางลงใน
ที่สุด ทั้งนี้ยังพบด้วยว่ากัปตันชเนทติโน่ หนีออกจากเรือมา
พร้อมๆ กับผู้โดยสารที่กำาลังชุลมุนเอาชีวิตรอด และไม่ได้
กลับขึ้นไปดูแลผู้โดยสารคนอื่นๆ ที่อาจติดอยู่ในเรือตามข้อ
ปฏิบัติของกัปตัน เขาถูกจับได้ท่ีบ้านพักของตนเองในเมือ
งมิต้า ดิ ซอร์เร็นโต้ และถูกตั้งข้อหาฆ่าคนตายโดยประมาท
และอาจมีโทษจำาคุกสูงสุดถึง 15 ปี
อุบัติเหตุดังกล่าว สะท้อนให้เห็นถึงอุตสาหกรรมเรือ
สำาราญที่แข่งขันกันอย่างรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อแย่งชิงผู้
โดยสาร ผู้เชี่ยวชาญบางคนวิเคราะห์ว่า เนื่องจากทิวทัศน์
ท้องทะเลที่ราบเรียบน่าเบื่อ อาจเป็นเหตุหนึ่งที่ทำาให้กัปตัน
ตัดสินใจดึงดูดผูโ้ ดยสารด้วยการเบีย่ งเบนเรือเข้าไปใกล้ชายฝัง่
เพือ่ ให้ได้เห็นทิวทัศน์ทแี่ ปลกตาออกไปอย่างใกล้ชดิ มากขึน้

อุตสาหกรรมเรือสำาราญได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ
พิจารณาจากจำานวนผู้โดยสารเรือสำาราญในปี 2010 ที่มีถึง
18.8 ล้านคน เพิ่มขึ้นเกือบ 5 ล้านคน จากจำานวน 14.3 ล้าน
คนในปี 2005 สำาหรับประเทศเยอรมนีนน้ั ผูโ้ ดยสารเพิม่ จาก
910,000 คนในปี 2008 เป็น 1.35 ล้านคนในปี 2011 หรือมี
อัตราเพิม่ ขึน้ ถึง 48 เปอร์เซนต์ ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านอุตสาหกรรม
เรือสำาราญ กล่าวด้วยว่า เรือสำาราญรุ่นใหม่ๆ ก่อสร้างให้มี
ขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ เพื่อรองรับจำานวนผู้โดยสารที่มากขึ้น
แต่ทอ้ งเรือกลับไม่ได้ใหญ่ตามไปด้วยจึงทำาให้เรือมีโอกาสคว่าำ
ได้ง่ายๆ ยกตัวอย่างเช่น เรือไททานิค มีความยาว 269 เมตร
จุผู้โดยสารได้ 2,600 คน มีท้องเรือลึก 10.5 เมตร ในขณะที่
คอสต้า คอนคอร์เดีย มีความยาว 290 เมตร จุผู้โดยสารได้
3,780 คน แต่มีท้องเรือลึกเพียง 8.2 เมตร ส่วนเรือสำาราญ
ที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่าง โอเอซิส ออฟ เดอะ ซีส์ ซึ่งสร้างขึ้น
เมื่อปี 2009 มีความยาวถึง 360 เมตร จุผู้โดยสารได้ 6,296
คน แต่มีท้องเรือลึกเพียง 9.1 เมตรเท่านั้น
Bildquellen: articles.boston.com

โสภาพร ควร์ซ: อาชีพนักข่าว นักเขียนและนักแปลอิสระ
www.sopapornkurz.com
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อาชีพและงานอดิเรกของคนไทยในเยอรมนี
แม้วา่ จะมีงานประจำาทำาก็ตาม แต่เมือ่ อยูต่ า่ งแดนบางทีกเ็ หงาเหมือนกัน หลายคนจึงหลีกเลีย่ งความเหงาด้วยการ
หางานอดิเรกทำากัน อาทิเช่น ปั้นดอกไม้ดินหอม แกะสลักผักและผลไม้ พับพันธบัตรจัดเป็นช่อดอกไม้ วาด
รูป สอนทำาอาหารไทย ฯลฯ ซึ่งงานอดิเรกต่างๆเหล่านี้ บ่อยครั้งกลับกลายเป็นงานที่นำามาซึ่งรายได้มากกว่า
งานประจำานิตยสารดีได้พูดคุยกับเพื่อนชาวไทยหลายคนและขอนำามาเล่าสู่กันฟังแก่ผู้อ่าน ขอขอบคุณคำา
บอกเล่าของทุกท่านมา ณ ที่นี้ค่ะ

ั
ก
ล
ห
ี
อาชพ

งานอดิเ
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เบญจมาศ คลิงเลอร์ (เบญ)
อาชีพ: พนักงานประจำาที่ศูนย์อบรมธนาคาร เงินเดือน
1,400 ยูโร มีพักร้อน 30 วัน รับเงินพักร้อนและเงินโบนัสปี
ใหม่ อาทิตย์ละ 30 ชม.
งานอดิเรก: นักวิทยุสมัครเล่น (Amateur radio หรือ
Ham radio) เป็นงานอดิเรกอย่างหนึง่ ของผูท้ มี่ คี วามสนใจใน
การติดต่อสือ่ สารด้วยการส่งคลืน่ วิทยุตดิ ต่อกัน เพือ่ การศึกษา
และให้ความช่วยเหลือระหว่างกัน หรือเพือ่ พักผ่อนแลกเปลีย่ น
ความคิดเห็น เบญจมาศ คลิงเลอร์ มีสัญญาณเรียกขานว่า
HS6SSE (ไทย), DO6BEN (เยอรมนี), KJ6RKB (อเมริกา)
http://www.benjamas.de.tl/do6ben.htm
แรงบันดาลใจในการเป็นนักวิทยุสมัครเล่น เมื่อปี พ.ศ.
2537 ได้เป็นครู การศึกษานอกโรงเรียนอำาเภอหนองใหญ่
จังหวัดชลบุรี ในตอนนัน้ หมูบ่ า้ นทีห่ า่ งไกลไม่มโี ทรศัพท์ใช้กนั
จึงได้รู้จักการใช้วิทยุสื่อสาร จากกลุ่มนักศึกษากำานันผู้ใหญ่
บ้าน ซึง่ ใช้กนั อยูอ่ ย่างผิดกฏหมาย ได้จดั กลุม่ นักศึกษาดังกล่าว
ไปดำาเนินการสอบ เพื่อจะได้ใช้กันได้อย่างถูกต้อง ที่อำาเภอ
พนักนิคม ซึง่ ก็ได้รว่ มเข้าสอบกับนักศึกษาในตอนนัน้ ด้วยและ
ใช้วทิ ยุสอื่ สารติดต่อประสานงานเกีย่ วกับงานการศึกษานอก
โรงเรียน และเครือข่ายกำานันผู้ใหญ่บ้านในอำาเภอ หลังจาก
ที่ได้มาอยู่ประเทศเยอรมนีในปี พ.ศ. 2544 ก็ได้รู้จักกิจกรรม
อื่นๆ เกี่ยวกับวงการวิทยุ จึงชอบและสนใจกับกิจกรรมต่างๆ
ที่มีในวงการวิทยุประเทศเยอรมนี และเริ่มศึกษากิจกรรม
ต่างๆ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ตอนนี้เป็นนักวิทยุ
สมัครเล่นทีป่ ระเทศเยอรมนี อยูใ่ นวงการเพือ่ นวิทยุสมัครเล่น
นักดาราศาสตร์สมัครเล่น (Amateur astronomy)
เป็นงานอดิเรกที่เกีย่ วข้องกับการสังเกตวัตถุบนท้องฟ้า และ
ปรากฏการณ์บนท้องฟ้าทีเ่ กิดขึน้ ในเวลากลางคืน และ กลาง
วัน เช่น จุดมืดดวงอาทิตย์และสุริยุปราคา งานอดิเรกนี้เกิด
จากความสนใจและความสนุกสนานเป็นหลัก ทำาให้ได้เพิม่ พูน
ทักษะ ความรูแ้ ละประสบการณ์ในด้านต่างๆ แต่จดุ มุง่ หมาย
ของการทำาคือความพึงพอใจ
ฟุตบอล ก็เป็นงานอดิเรกทีอ่ ยูใ่ นอันดับต้นๆ ของประเทศ
เยอรมนี เพราะหนุ่มๆ เขาสนใจเรื่องกีฬาเป็นส่วนใหญ่ และ
ถ้าใครเป็นแฟนพันธุแ์ ท้จริงๆ ก็จะไปดูการแข่งขันทีมไอดอล
ของตนทุกนัดทีเดียว ปกติ”เบญ”ชอบดูบอลและสนใจมา

ตัง้ แต่ตอนเรียนอยูม่ ธั ยมต้นแล้ว เป็นแฟนฟุตบอลอังกฤษ
มาก่อนที่จะเปลี่ยนความรักความชอบตามสามีเมื่อมาอยู่
ที่ฟรังฟวร์ท เมื่อสามีพาไปดูการซ้อมและเห็นนักเตะแต่ละ
คนตั้งแต่แรก ”เบญ” ก็เริ่มศึกษาประวัติของทีมและนักเตะ
ฟุตบอลแต่ละคน จนเรียกได้ว่า ฟุตบอลได้เข้าเส้นเลือดใน
ตัวไปเสียแล้ว
เดินป่า คนเยอรมันขึน้ ชือ่ ว่า ชอบธรรมชาติและชอบเดิน
เป็นอย่างมาก เยอรมนีมปี า่ ไม้ มีธรรมชาติทงี่ ดงามอยูห่ ลาย
แห่ง ในหน้าร้อน “เบญ” ชอบเดินป่า เพราะมันมีเสน่หอ์ ยูต่ รง
ที่ความลำาบาก ซึ่งเป็นเรื่องท้าทาย การเดินป่า ไม่ใช่การเดิน
ดุ่มๆเข้าไปในป่าโดยไม่เตรียมอะไรไว้เลย เพราะการเดินป่า
มีสทิ ธิจ์ ะหลงป่า แล้วก็ออกมาไม่ได้กเ็ ป็นได้ ก่อนเดินป่านัน้
อันดับแรกต้องศึกษาเส้นทางและความสามารถของตนเอง
เครื่องแต่งกายต้องพร้อมและเหมาะสม เช่น รองเท้า ต้อง
เป็นรองเท้าสำาหรับเดินทางไกล เป็นต้น
งานอดิเรกของ”เบญ”ไม่ได้นำารายได้มาให้ตนเอง แต่
เป็นการใช้เวลาว่างของตนให้เป็นประโยชน์ ได้เรียนรู้เรื่อง
ราวใหม่ๆ ได้รู้จักเพื่อนใหม่ และทำาให้เกิดความมั่นใจที่จะ
ดำารงชีวิตในสังคมต่างแดนได้อย่างดี
จันทร์สุดา พัลเลนชาท (รตี)
ทำางานเป็นผูช้ ว่ ยกุก๊ ที่ โรงเเรม เชอราตัน Calton Sheraton
Nürnberg มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับอาหารเช้าทั้งหมด
เริ่มทำางานตั้งเเต่ตีห้า หลายคนคิดว่าไม่สนุก เเต่รตีกลับ
คิดว่าสนุกมากๆ เราทำางานในเวลานอนของคนอืน่ เเละพอคน
อืน่ ๆตืน่ เรากลับได้พกั ผ่อน เเละยังได้ทาำ งานบ้านงานเรือน ดูเเล
ลูก ดูเเลสามี เเละได้ทาำ งานอดิเรกทีต่ วั เองรักมากมายอีกด้วย
รตีทำางานครึ่งวัน เริ่มทำางานในโรงเเรมมาตั้งเเต่ปี 2005
เริ่มใหม่ๆทำางานในโรงแรมระดับสี่ดาว พอเริ่มไปได้สามสี่
ปี “ก็หาที่ใหม่ไฉไลกว่าเดิม เปลี่ยนมาทำางานในโรงแรมห้า
ดาวแล้วค่ะ” ปัจุบันทำางานอาทิตย์ละ 30 ชั่วโมง ( เงินเดือน
ก็พันยูโรกว่าๆนิดๆ) ทำางานโรงเเรมไม่ยากอย่างที่คิด ฝึก
ภาษาเยอรมันสักนิด ก็ไปได้เเล้ว รตีบอกว่า “ ทุกอย่างมัน
อยู่ท่ีใจคะถ้าเราตั้งใจจะทำาอะไรให้ดีเเล้ว มันก็จะออกมาดี
อย่างตั้งใจนะคะ”
เมือ่ ”รตี” ก้าวเข้ามาในงานสาขานี้ ก็ไม่อยากให้มนั หลุด

เบญจมาศ คลิงเลอร์ (เบญ)
พนักงานประจำาทีศ่ นู ย์อบรม
ธนาคาร เงินเดือน 1,400
ยูโร มีพักร้อน 30 วัน รับเงิน
พักร้อนและเงินโบนัสปีใหม่
อาทิตย์ละ 30 ชม.

จันทร์สดุ า พัลเลนชาท (รตี)
ผูช้ ว่ ยกุก๊ ที่ โรงเเรม เชอราตัน
Calton Sheraton Nürnberg
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
อาหารเช้าทั้งหมด
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อุไรวรรณ บือห์เมอร์ (พีอ่ ดิ๊ )
ชอบวาดรู ป บนผ้ า ไหม
(Seidenmalerei) และทำา
กิ จ กรรมอาสาสมั ค รกั บ
Pädagogisch Institut NEST
Elternlotsin และดูแลแม่
ย่า(แม่สามี)อย่างเต็มที่

เรื่องดีจากปก
โดย อัญชัญ เฮียร์ลิ่ง
ลอยไปง่ายๆ ก็เลยคิดหาวิธี พัฒนาความสามารถพิเศษของ
ตัวเองขึ้นมาอีก
คิดอยูน่ าน คิดไปถึงบ้านถึงเมืองไทย คิดๆๆๆจนเห็นภาพ
เเละเรือ่ งดีๆ ทีร่ นุ่ ปูย่ า่ ตายายเคยทำากัน เเต่สมัยนีเ้ ริม่ หดหาย
ไปทีละเล็กทีละน้อย คิดเเล้วเสียดายมาก ไม่อยากให้ศิลปะ
เเละวัฒนธรรมไทยสูญหายไป ไม่ว่าจะเป็นขนมไทยๆที่ห่อ
ด้วยใบตอง งานเเกะสลักผักผลไม้ การละเล่นพื้นเมืองของ
เเต่ละภาค ซึ่งหาดูได้ยาก
รตี”.เกิดไอเดียที่ต้องการสืบสานวัฒนธรรมไทยในต่าง
เเดน เมื่อคิดได้ก็เริ่มทำาทันที รตีเริ่มหัดเเกะสลักผักผลไม้
โดย ฝึกฝนด้วยตัวเอง อาศัยหาดูรูปในอินเตอร์เน็ต เเล้วก็
ฝึกเเกะฯตามรูปภาพ จินตนาการเอาเองบ้าง ตอนนั้นไม่มี
อุปกรณ์อะไรเลย นอกจากมีดตัดสายไฟของสามีเท่านั้นเอง
ที่“รตี”หยิบมา แล้วสมมุติเอาเองว่า เป็นมีดเเกะสลัก ด้วย
ความตั้งใจและใจรักที่จะทำา ก็เเกะสลักได้ดีขึ้นเรื่อยๆ จาก
งานชิน้ เล็กๆ เป็นขนาดลูกเเตงโม จากเเตงโมเป็นฟักทองยักษ์
เเละพัฒนาไปเรื่อยๆถึงจัดเข้ากระเช้า จากมีดตัดสายไฟก็
เปลี่ยนไปเป็นมีดเเกะสลักจริงๆ (ต้องขอบคุณพี่อุ๋ยจัสมิน ที่
ให้มีดเเกะสลักเล่มแรกแก่รตี)
รตีฝกึ เเกะสลักอยูท่ บี่ า้ น เมือ่ พอจะออกแสดงได้ รตี ก็ได้
ออกงานสมาคมต่างๆ รับงานเเกะฯให้ร้านอาหารบ้าง รับ
สอนบ้าง เเล้วเเต่โอกาส เวลาเเกะโชว์ตามงานต่างๆ ทั้งคน
ไทยทั้งฝรั่งเห็นเเล้ว ต่างอุทานกัน ว่า โอ..ว้าว..ทำาได้ไง ทำา
อย่างไร นานไหม ยากไหม ฉันลองได้ไหม ฯลฯ เเค่สายตา
แห่งความชืน่ ชมเเละคำาถามเหล่านี้ มันก็ทาำ ให้รตียมิ้ เเก้มปริ
ไปหลายวัน เเละเป็นการเพิ่มพลังให้”รตี”อย่างมหาศาลเลย
พลังนีม้ คี า่ กว่าเงินมากมายนัก มันเหมือนอิม่ ทิพย์ คนเราเมือ่
มีความภูมิใจ ก็มีพลังมีเเรง มีความมั่นใจ ไอเดีย เเล้วความ
สามารถก็เกิดขึ้นเรื่อยๆ
เมือ่ เริม่ จากเเกะสลักเเล้ว งานอดิเรกอืน่ ๆของ”รตี”ก็ตาม
มาเรื่อยๆ เช่น สานต่อวัฒนธรรมของคนใต้ คือ รำาโนราห์
ออกงานให้ทั้งไทยทั้งฝรั่งดู ทำาขนมไทยๆให้เพื่อนๆชิมบ้าง
ขายทางเน็ตบ้าง ปั้นดอกไม้ดิน ฯลฯ
รตี”ฝากบอกว่า “จากสิง่ ทีห่ ลายๆคนเกือบลืม สิง่ ทีห่ ลายๆ
คนว่าเชย เเละหลายๆสิ่งที่เกือบจะไม่มีให้เห็นเเล้วในเมือง
ไทย สิ่งนี้เเหละที่”รตี”มั่นใจว่า มีคุณค่ามากมาย เราอยู่ต่าง
เเดน ยิ่งมีความรู้สึกว่าต้องใช้โอกาสนี้ให้เป็นประโยชน์ .. มี
อะไรดีๆ อย่าเก็บไว้คนเดียวคะ เอามาแบ่งปันกัน เเล้วเราจะ
ได้รบั ความรูส้ กึ ทีด่ ี ทีไ่ ม่อยากหยุดค้นหาอะไรใหม่ๆทำาต่อไป “
อุไรวรรณ บือห์เมอร์ (พี่อิ๊ด)
เมื่อปี ค.ศ. 1992 ตอนนั้นพี่อิ๊ดได้ยินข่าวว่า รัฐบาลของ
เยอรมันเริ่มมีการทดลองโครงการใหม่ คือ สนับสนุนและ
ต้องการจะชักชวนแม่บา้ นทีห่ ยุดทำางานอยูบ่ า้ นเป็นเวลานาน
ให้กลับมามีอาชีพกันอีกครั้งหนึ่ง โดยส่งเสริมและเสนอ ให้
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กลุ่มแม่บ้านเข้าเรียน “พยาบาลดูแลผู้สูงอายุ” ซึ่งเป็นคอร์ส
แบบ 2 ปี หลักสูตรเต็มวันและแบบหลักสูตร 3 ปีหลักสูตรนี้
เรียนแค่เพียงครึง่ วัน ทีม่ เี วลาเหลือให้ดแู ลลูกๆ และอยูก่ บั ลูก
ได้อกี ด้วย พีอ่ ดิ๊ เห็นว่าดีและเป็นโอกาสทองทีจ่ ะเรียนให้ได้วฒ
ุ ิ
ของเยอรมันมาถืออยูใ่ นมือ ก็เลยเข้าไปสอบถามรายละเอียด
ข้อมูลต่างๆ ทุกๆ อย่างให้ได้มากทีส่ ดุ แล้วก็เริม่ เตรียมตัวเอง
หลักสูตรนีม้ เี ปิดรับสมัครอีกรอบประมาณเดือนกรกฏาคม ปี
1993 และเริม่ เรียน ในเดือนตุลาคมของปีเดียวกัน แต่มขี อ้ แม้
อยูห่ นึง่ ข้อคือ ผูท้ จ่ี ะมาสมัครเข้าเรียนในคอร์สนีจ้ ะต้องเป็นผู้
ที่ลงทะเบียนว่าตกงานและมีหลักฐานว่าได้รับเงินช่วยเหลือ
จากรัฐบาลอยู่ แต่ความสนใจมันมีมากเหลือเกิน พี่อิ๊ดจึงวิ่ง
เตรียมหลักฐานส่วนตัวเท่าที่พอจะหาได้ในขณะนั้น และได้
ขอนัดพบกับทางผูร้ บั ผิดชอบ เพือ่ ตรวจสอบเอกสารกันให้เป็น
ที่เรียบร้อย ในตอนนั้นพี่อิ๊ดกังวลว่าจะมีโอกาสนี้ไหมหนอ
แล้วในที่สุดก็ได้คำาตอบรับมาว่า สามารถเข้าเป็นนักเรียน
ในหลักสูตรนี้ได้ พี่อิ๊ดดีใจกับอนาคตที่มีโอกาสจะเดินต่อไป
และมีความตั้งใจอย่างสูงว่า จะพยายามเรียนให้สาำ เร็จให้
ได้ อีกทั้งจะดูแลลูกๆไม่ให้ขาดตกบกพร่องอีกด้วย ความ
หวังอันยิ่งใหญ่ของพี่อ๊ดในขณะนั้นคือ ต้องการแสดงให้คน
เยอรมันยอมรับเรา อะไรที่เขาทำาได้ เราก็ต้องทำาได้เช่นกัน
นี่เป็นอุดมการชีวิตที่ตั้งใจไว้
หลักสูตรนีม้ นี กั เรียนเข้ามาสมัคร ทัง้ หมด 25 คน พีอ่ ดิ๊ เป็น
คนไทยเพียงคนเดียว นอกนั้นเป็นคนเยอรมันจำานวน 23 คน
คนรัสเซีย1 คน เมื่อโรงเรียนเปิด พี่อิ๊ดเคยปลอบใจตนเองว่า
ลองกันไปสักตั้งหนึ่ง ถ้าไม่ไหวก็กระโดดออกมาได้หรอกน่ะ
มันอาจยากเกินไปสำาหรับเรา เพราะว่าภาษาเราคงไม่ดพี อแน่
นี่คือเหตุผลที่ได้เตรียมเอาไว้ในใจ...แต่เมื่อเวลาผ่านไปครึ่ง
ปี กลับไม่มีอะไรหนักใจ แถมเรียนไปได้ดี ประมาณเกือบ
สองเดือนต่อมา นักเรียนทุกคนต้องมองหาสถานทีฝ่ กึ งาน ให้
เห็นของจริงกันเลย ต่างคนต่างเขียนจดหมายสมัครฝึกงาน
อย่างเอาจริงเอาจัง นักเรียนในห้องทุกคนได้สถานทีฝ่ กึ งานกัน
คนละ 3 อาทิตย์ หน้าที่ของนักเรียนก็คือ ต้องเขียนรายงาน
ส่งทุกๆครัง้ ทีฝ่ กึ งาน และดูแลคนไข้ อีกทัง้ จะต้องเลือกคนไข้
ไว้ปฏิบัติตอนสอบอีกด้วย ไม่ว่าจะไปฝึกงานที่ไหนก็ตาม พี่
อิ๊ดและนักเรียนคนอื่นๆ ต้องศึกษาคนไข้คนนั้นให้มากและ
ดีที่สุด เพื่อที่จะได้รู้จักและรู้ใจเป็นพิเศษ จะได้ง่ายในเวลา
สอบ ทำากันอย่างนี้เรื่อยไปทุกครั้งที่ต้องออกไปฝึกงาน เมื่อ
ถึงเวลาสอบอาจารย์จะจับฉลากเรียกชือ่ นักเรียน แล้วขอสอบ
การสอบข้อเขียนก็เริ่มยากขึ้นเรื่อย ๆเพราะเรียนมากขึ้น ทั้ง
ภาษาเยอรมัน กฏหมาย จิตวิทยา อนาโตมี่ (กายวิภาค) โรค
สำาหรับคนชราต่างๆ เช่น โรคเบาหวาน น้ำาตาลขึ้นสูง หรือ
ลดต่ำาอีก ยาที่ต้องกิน ฯลฯ
ในที่สุดพี่อิ๊ดก็ได้เป็นพยาบาลเต็มตัว พี่อิ๊ดเล่าว่า งาน
พยาบาลเป็นงานสนุกและตื่นเต้นตลอดเวลา ไม่เคยเบื่อ
หน่ายเลยพีอ่ ดิ๊ ภาคภูมใิ จทีไ่ ด้รบั ประกาศนียบัตรของประเทศ

เยอรมนีอย่างสมใจ เรียนโดยมีนายทุนคือ รัฐบาลเยอรมัน
และได้ความรู้เป็นสมบัติติดตัวไปตลอด ความขยัน อดทน
และอุตสาหะ พร้อมทั้งความกตัญญูที่มีอยู่ จะทำาให้เราเห็น
ทางสว่างในดวงจิตของเราได้
งานอดิเรก: ชอบวาดรูปบนผ้าไหม( Seidenmalerei)
และทำากิจกรรมอาสาสมัครกับ Pädagogisch Institut NEST
Elternlotsin และดูแลแม่ย่า(แม่สามี)อย่างเต็มที่
อัมพร วอลค์เกอร์ (หลิว)
มาอยู่เยอรมนีตั้งแต่ปี 1985 เคยทำางานในห้องทดลอง
ที่บริษัท Semitron สี่ปีครึ่ง เมื่อยี่สิบกว่าปีก่อนภูมิใจมากที่
ทำางาน ได้ชวั่ โมงละ 12 มาร์คและเพิม่ ขึน้ ทุกสองปีโดยทำางาน
เต็มวัน 8 ช.ม หลังจากคลอดลูกคนแรกก็เลยออกมาเลีย้ งลูก
อยูบ่ า้ น เนือ่ งจากเป็นคนชอบทานอาหารอร่อยๆ แต่ทาำ ไม่คอ่ ย
เป็น หลิวก็เลยไปเข้าคอร์สทำาอาหารฝรัง่ เศสกับเชฟจากร้าน
อาหารชือ่ ดังแถบชายแดนสวิส-เยอรมัน หลังจากจบหลักสูตร
แล้วเชฟก็ถามว่า” อยากทำางานไหม เราขาดพนักงานในครัว”
หลิวก็รีบสมัครทันที ทำางานช่วงเย็น สัปดาห์ละสองวัน
จากที่ทำาอาหารไม่เป็นเลย ก็มีโอกาสได้เรียนรู้กับเชฟ
ร้านอาหารชือ่ ดัง ทำาได้เกือบสามปี ก็ทอ้ งลูกคนทีส่ องจำาเป็น
ต้องหยุดงานไปเลย หลายปีต่อมาย้ายบ้านมาอยู่ใกล้เมือง
ใหญ่เลยไปเรียนภาษาเยอรมันเพิม่ เติม ฝึกฝนทักษะและได้
เข้าคอร์ส เรียนทำาอาหารสไตล์เมดิเตอร์เรเนียนไปด้วย ส่วน
อาหารไทยหลิวก็ฝึกหัดทำาเอง โดยมีสมาชิกครอบครัว(หนูๆ
ที่บ้าน)ช่วยลิ้มรสให้ หลิวชอบออกไปกินอาหารนอกบ้าน
ชอบทำาอาหารไทยเลีย้ งเพือ่ นฝูง จนเพือ่ นๆ หลายคนแนะนำา
ให้หลิวไปสอนทำาอาหารไทยที่ VHS (รร.ศึกษาผู้ใหญ่) หลิว
ตัดสินใจเดินเข้าไปสมัครที่นั่น ผ่านการทดสอบของ VHS
ในเรื่องการใช้ภาษาเยอรมัน และมาถึง ณ วันนี้ ก็สอนทำา
อาหารไทยที่ VHS ได้หา้ ปีมานีแ่ ล้ว คอร์สสอนทำาอาหารไทย
มีนกั เรียนลงทะเบียนเรียนเต็มทุกครัง้ รายได้กแ็ ล้วแต่แต่ละ
เมือง ส่วนมากจะอยู่ที่ประมาณยี่สิบห้ายูโรต่อชั่วโมง ระยะ
หลัง ๆ นี้หลิวเริ่มเป็นที่รู้จักในองค์กรต่างๆ ได้รับการติดต่อ
ให้ไปบรรยายและสาธิตวิธีทำาอาหารไทยอยู่บ่อยครั้ง ล่าสุด
นี้หลิวได้ไปสาธิตการทำาอาหารไทยให้แก่นักเรียนจำานวน
150 คน สาธิตการทำาอาหารไทยไปด้วย และทำาอาหารให้
เด็กนักเรียนชิมไปด้วย ถือว่าเป็นงานอดิเรกทีเ่ พิม่ รายได้และ
ได้รับความสนุกสนาน ทัง้ ผูใ้ ห้และผูร้ บั นอกจากการสอนทำา
อาหารไทยแล้ว หลิวยังสอนภาษาไทยแก่ชาวเยอรมันอีกด้วย
พัชราภรณ์ เดมเมอร์ (นกน้อย)
นกน้อยเป็นคนคุยสนุก เธอบอกว่า “นกน้อยที่มีอาชีพ
สูงส่งมากค่ะ นั่นคืออาชีพเเม่บ้าน ทำาทุกอย่างที่ขวางหน้า
เป็นทั้งเจ้านายเป็นทั้งเเจ๋ว มีรายได้มั่นคง งานเเบบนี้ขยัน
มากก็ได้เท่านี้ ไม่มีโอทีใดๆค่ะ

งานอดิเรก: จากอาชีพหลักคืองานบ้านทุกชนิด วันทั้ง
วันก็จับเจ่าอยู่กะบ้าน เเรก ๆ ก็สนุกหรอกเพราะไม่ต้องรับ
ผิดชอบอะไรมาก เเต่เมือ่ ถึงเวลาหนึง่ ก็เริม่ เบือ่ นกน้อยก็เลย
มองหางานอย่างอื่นทำาบ้าง จับงานอดิเรกสารพัด ไม่ว่าจะ
เป็นวาดรูป เย็บผ้า ถ่ายรูปหรือเเม้กระทั่ง ขายของในอีเบย์
ขายได้บ้าง ไม่ได้บ้าง เจ้งไปก็หลายครั้ง
มีอยูช่ ว่ งหนึง่ ทีน่ กน้อยต้องเดินเข้าออกโรงพยาบาลบ่อยๆ
จำาเป็นต้องสั่งหนังสือมาให้ทันกะความต้องการของตัวเอง
เนื่องจากเป็นคนที่อ่านหนังสือได้เร็วมาก เมื่ออ่านเร็วก็เกิด
อาการกดดัน กลัวหนังสือจะมาไม่ทนั กลัวหนังสือไม่พออ่าน
บ้างล่ะเเละทีส่ าำ คัญหากสัง่ ซือ้ หนังสือบ่อยๆ ก็จะเสียค่าส่งเเพง
หากอยูเ่ มืองไทยเราคงไม่ตอ้ งคิดมากขนาดนี้ เพราะร้านขาย
หนังสือ ร้านให้เช่าและหนังสือห้องสมุดมีอยู่ทั่วไป เเต่เมื่อ
มาอยู่ต่างบ้านต่างเมืองจะทำายังไงให้มันง่ายขึ้นสำาหรับตัว
เอง นกน้อยก็เริมมีความคิดขึ้นมาว่าเราน่าจะเปิดร้านขาย
หนังสือเองไปซะเลย จะดีกว่าไหมหนอ
หลังจากนัง่ คิดนอนคิดหาวิธที จ่ี ะ สนองความต้องการของ
ตัวเองให้ได้มีหนังสืออ่านอยู่ตลอดเวลาโดยที่ไม่ต้องนั่งลุ้น
ว่าหนังสือจะมาถึงเมื่อไหร่เเละเมื่ออยากอ่านก็ได้อ่านทันที
เรียกว่าหากเข้าห้องหนังสือ ก็สามารถชี้นิ้วได้เลย
นกน้อยจึงตัดสินใจเปิดร้านขายหนังสือทางอินเตอร์เน็ต
เป็นงานอดิเรกที่ต้องลงทุน โดยต้องอาศัยพ่อบ้าน กว่าที่นก
น้อยจะขอความเห็นใจจากสามี ให้เห็นด้วยกับงานอดิเรก
นี้ได้ ก็ต้องชักแม่น้ำาหลายสายมาชนกันเลยก็ว่าได้ นกน้อย
ให้เหตุผลว่า หากขายไม่ได้หรือมีปัญหาอะไรก็เเล้วเเต่ ก็จะ
ขออนุรักษ์ไว้เป็น ห้องสมุดของตัวเอง(อย่างน้อยๆก็มีสมบัติ
ติดตัว) เพราะการทีจ่ ะเปิดร้านขายหนังสือทีน่ ใ่ี นหมูค่ นไทย ซึง่
เป็นชนกลุม่ น้อยในเยอรมนี ความเสีย่ งก็นา่ จะมีเยอะเหมือน
กัน ขายได้กร็ อดตัวเเต่หากขายไม่ได้ ก็ขาดทุน เเละทีส่ าำ คัญ
คือ คนไทยน้อยคนที่รักการอ่าน
แต่กระนั้นก็ตาม นกน้อยก็ปลอบใจตัวเองเสมอว่า “ไม่
เป็นไร อะไรก็เกิดขึ้นได้เสมอ เมื่อทำาเราก็ขอทำาให้ดีที่สุด”
และ ในวันนี้ จึงมีร้านหนังสือ”นกน้อย” ร้านเล็กๆ ที่ทุ่มทั้ง
ใจเเละกายของเเม่บ้านตัวเล็ก ๆ คนหนึ่ง จากวันที่นั่งทำางาน
บ้านสารพัด ก็กลายมาเป็นเจ้าของร้านเล็ก ๆ และเป็นที่รู้จัก
ถึงจะยังมีคนรู้จักไม่มากนัก เเต่ก็สามารถมีโลกใหม่ใบเล็ก
ๆ ได้รู้จักเพื่อนใหม่ที่รักการอ่านเหมือนนกน้อย เเละพูดคุย
กันในเรื่องที่ชอบเหมือนกัน จากร้านเล็ก ๆ ที่คิดว่า จะทำา
เป็นงานอดิเรก เเต่เมื่อมาถึงทุกวันนี้ก็ไม่อาจจะคิดว่าเป็น
เเค่งานอดิเรกเเล้ว เพราะได้ทุ่มเทกำาลังกายกำาลังใจเอาจริง
เอาจังจนคิดว่าเป็นอาชีพไปเเล้ว อย่าลืมเเวะไปเยีย่ มชม หรือ
เป็นกำาลังใจนะค่ะ เว็บไซต์ของร้านนกน้อยค่ะ http://www.
noknoi.de/index.php
หรือ ทีเ่ ฟส http://www.facebook.com/pages/noknoideBooks-for-Thais-abroad/269358453090480

อัมพร วอลค์เกอร์ (หลิว)
มาอยู่เยอรมนีตั้งแต่ปี 1985
เคยทำางานในห้องทดลองที่
บริษัท Semitron สี่ปีครึ่ง

พัชราภรณ์ เดมเมอร์
(นกน้อย)
จากอาชีพหลักคืองานบ้าน
ทุกชนิด วันทั้งวันก็จับเจ่า
อยู่กะบ้าน
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เรื่องดีจากปก
โดย อัญชัญ เฮียร์ลิ่ง

แนะนำาสมาคม
อัญชัญ เฮียร์ลิ่ง
พิกุล ไฟล์ก (พี่พิกุล)
อาชีพ: พยาบาล โรงพยาบาลจิตเวช ทำามา 25 ปี สัปดาห์
ละ 37.5 ช.ม(ตอนนี้ลดเหลือ 25 ช.ม)
งานอดิเรก: เขียนและแปลหนังสือจากภาษาเยอรมัน
เป็นภาษาไทย พี่พิกุล เข้ามาสู่งานอดิเรกนี้ เพราะ มีใจรัก
การอ่าน อ่านหนังสือพิมพ์ วันละสองฉบับและอ่านหนังสือ
ทุกประเภท ตอนแรกแปลบทความ ข่าวแปลก ๆ หรืออะไรที่
ตลกขบขัน หรือความรูด้ า้ นสุขภาพ ให้แม่อา่ น ต่อมาได้อา่ น
หนังสือเกีย่ วกับผูป้ ว่ ยโรคมะเร็ง คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ ให้
ข้อคิดที่ดีมาก สำาหรับผู้ป่วย ญาติ และบุคลในวงการแพทย์
จึงพยายามหาสำานักพิมพ์ ที่สนใจ แต่ไม่พบ (คงเป็นเพราะ พิกลุ ไฟล์ก (พีพ
่ กิ ลุ ) พยาบาล โรงพยาบาลจิตเวช ทำามา 25
ตนเองยังไม่เคยทำางานด้านนี้ เรียกว่า โนเนม) แต่ในที่สุด ปี สัปดาห์ละ 37.5 ช.ม(ตอนนี้ลดเหลือ 25 ช.ม)
บริษทั ทีต่ ดิ ต่อขอซือ้ ลิขสิทธิห์ นังสือจากต่างประเทศ ทราบว่า
หนังสือเล่มนี้ เป็นเบสต์เซลเลอร์ จึงติดต่อนักเขียน นักแปล
ที่ใช้นามปากกา ว่า”สีมน” ซึ่งเธอปฏิเสธที่จะแปล เพราะ
ไม่ชอบเนื้อเรื่อง ที่เกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บ พอดี (ชะตาลิขิต)
มีเพื่อนแนะนำาให้พี่พิกุลรู้จักคุณสีมน เธอก็เลยแนะนำาให้
สรุปเรื่องราว และยกตัวอย่างบท ที่ประทับใจ รวมทั้งเหตุผล
ทีอ่ ยากแปลเรือ่ งนี้ แล้วส่งไปทีน่ ติ ยสารพลอยแกมเพชร เมือ่
บก.นิตยสารพลอยแกมเพชร ตอบรับบริษทั ซิลค์โรดจึงติดต่อ
ขอซือ้ ลิขสิทธิแ์ ละนำาลงในนิตยสาร พลอยแกมเพชร เมือ่ จบจึง
รวมเล่มเป็นพ็อกเก็ตบุค๊ จากนัน้ จึงเสนอเรือ่ งราวทีเ่ ขียนเกีย่ ว
กับประสบการณ์ ชีวิตในประเทศเยอรมนีและการทำางานใน
โรงพยาบาลจิตเวช ของตนเองแก่บก. รวมเวลาทีเ่ ขียนก็ 11 ปี
ในขณะเดียวกัน ก็เขียนบทความลงในหนังสือพิมพ์ชาวไทย ใน
ประเทศเยอรมนี และแปลข่าวจากหนังสือพิมพ์ และนิตยสาร
เยอรมัน ส่งไปลงเป็นคอลัมน์ประจำาในนิตยสารพลอยแกมเพชร
ปัจจุบนั เขียนและแปลข่าวส่งนิตยสาร คส.คส เป็นครัง้ คราว
และยังแปลหนังสือให้นิตยสาร พลอยแกมเพชร เป็นประจำา
งานอดิเรกทีส่ าำ คัญ ในระยะสีห่ า้ ปีทผี่ า่ นมาจนถึงปัจจุบนั คือ
การเผยแผ่ธรรมะ โดยช่วย ในการจัดพิมพ์หนังสือธรรมะ ทั้ง
ไทยและเยอรมันจัดสนับสนุน ช่วยงาน การจัดอบรมธรรมะ
สัญจร ในยุโรป
ข้อดีของงานอดิเรกคือทำาให้ตนเองได้รับความรู้ และ
เผยแผ่ความรู้ให้ผู้อื่นด้วย
ข้อดีที่ตามมาอีกก็คือ 1)ได้รับเงิน ซึ่งเงินส่วนนี้ จะใช้ ใน
การทำาบุญ ทำาทาน เท่านั้น ได้แก่ ช่วยเหลือผู้อื่น เช่นผู้ที่ได้
รับความเดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือ ช่วยการศึกษา ให้
ทุนการศึกษา และอืน่ ๆอีก 2)ได้รจู้ กั บุคคล ทีม่ คี วามสนใจใน
แนวเดียวกัน คือธรรมะและสุขภาพ จึงมีกลั ยาณมิตรเพิม่ ขึน้
ชมผลงานของพิกลุ ไฟลก์ได้ที่ www.thainursesineurope.
com
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สมาคมไทยสปาแห่งประเทศเยอรมนี
(Thai Spa Vereinigung Deutschland e.V.)

วัตถุประสงค์ของสมาคมคือ
• ส่งเสริมการสปาไทย ทางด้านวิชาการและสนอง
ตอบแนวนโยบายของรัฐบาล โดยการประสานงาน
กับสหพันธ์ สมาคม หรือหน่วยงานทั้งของรัฐและ
เอกชน ทีม่ จี ดุ มุง่ หมายคล้ายคลึงกันช่วยเหลือสมาชิก
ให้ทราบในสิทธิของตนทีพ่ งึ ได้ตอ่ หน่วยงานราชการ
ต่อสถาบันทางกฏหมาย และสมาคมต่างๆ
• สนับสนุนให้มกี ารพบปะสังสรรค์ระหว่างสมาชิก เสนอ
กิจกรรมในสถานที่ต่างๆ ร่วมกัน อันเป็นผลกระตุ้น
ให้เกิดการรักที่จะถนอมสุขภาพ พร้อมสนับสนุนให้
เกิดความเข้าใจและมีแนวคิดที่ดีต่อการผ่อนคลาย
แบบไทย ๆ
• ปรับปรุงระบบการควบคุมคุณภาพมาตรฐานการ
ประกอบธุรกรรมด้านนีใ้ ห้เป็นหนึง่ เดียว พร้อมมีการ
ตรวจสอบและออกใบรับรองมาตรฐานนี้แก่สมาชิก
• ให้ความช่วยเหลือสมาชิกทางด้านการศึกษา และ
พัฒนาความรู้ เพือ่ ยกระดับความรูแ้ ละพัฒนาศักยภาพ
ทางวิชาชีพให้ดยี ง่ิ ๆ ขึน้ โดยช่วยวางแผนและติดต่อ
ประสานงานระหว่างผูเ้ รียนและสถาบันการสอนทีไ่ ด้
รับการยอมรับจากสมาคม
• ช่วยเหลือในการประสานงานและให้ความร่วมมือ
ในการทำางานระหว่างสมาชิกและกับหน่วยงานอืน่ ๆ
• ต่อต้านการประกอบการที่ทำาให้เสียภาพพจน์ของส
ปาไทยและการนวดแผนไทย
• พร้อมสนับสนุนให้เกิดแนวคิดทีด่ ตี อ่ วิชาชีพสปาไทย

เมือ่ วันที่ 25 มกราคม 2012 ในงาน Thailand Health
& Beauty Show ที่ Bitec บางนา กรุงเทพ ผู้ประกอบ
อาชีพนวดไทยและไทยสปา 14 แห่ง ในประเทศเยอรมนี
ได้เข้ารับประกาศนียบัตรจากรัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวง
พาณิชย์ นายศิรวิ ฒ
ั น์ ขจรประศาสน์ ในโครงการนำาร่อง
รับรองมาตรฐานสถานประกอบการนวดไทยและไทย
สปา ในต่างประเทศ โครงการนำาร่องดังกล่าวนี้ ได้รับ
การสนับสนุนและความร่วมมือจากสามหน่วยงาน คือ
สมาคมไทยสปาแห่งประเทศเยอรมนี กรมสนับสนุน
ธุรกิจบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข และกรม
ส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ และนี่คือความ
สำาเร็จขั้นหนึ่งของสมาคมไทยสปาแห่งประเทศเยอรมนี
(Thai Spa Vereinigung Deutschland e.V.) ที่ได้จัดทำา
โครงการขึน้ เพือ่ เพือ่ นสมาชิก การเดินทางไปร่วมกิจกรรม
Thailand Health & Beauty Show ที่ประเทศไทยใน
ภายหลังการก่อตัง้ สมาคม ทางสมาคมได้นาำ เสนอกิจกรรม
ครั้งนี้ สมาคมไทยสปาแห่งประเทศเยอรมนี ได้รับการ
สนับสนุน จากสำานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ทีม่ ปี ระโยชน์มากมายแก่เพือ่ นสมาชิก อาทิเช่น การอบรม
ให้ความรูเ้ รือ่ งภาษี เรือ่ งการประกอบธุรกิจ นวดไทย ไทย
ณ นครฟรังฟวร์ทอีกด้วย
สปา ในประเทศเยอรมนี อบรมให้ความรูแ้ ก่ผดู้ าำ เนินการ
ความเป็นมาของสมาคมไทยสปาแห่งประเทศเยอรมนี สปาเพื่อสุขภาพ (Spa Manager) หรือร่วมงานในงาน
สมาคมไทยสปาแห่งประเทศเยอรมนีกอ่ ตัง้ ขึน้ เมือ่ ปี พ.ศ. แสดงสินค้าหรืองานฉลองต่างๆ เพื่อมุ่งเน้น นำาเสนอ
2552 (ค.ศ.2009) โดยเริ่มต้นมาจากการพบปะพูดคุย ภาพพจน์ทด่ี ตี อ่ อาชีพนวดไทย ไทยสปา รวมทัง้ การพบปะ
ระหว่างผู้ประกอบการนวดแผนไทยและผู้ทำาธุรกิจไทย เพื่อนสมาชิกตามเมืองต่างๆ ในโครงการสมาคมสัญจร
สปา ณ วัดธรรมวิหาร เมือง ฮันโนเฟอร์ ประเทศเยอรมนี
และได้รบั ความร่วมมือและประสานงานจากกรมสนับสนุน
การบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข แห่งประเทศไทย
ในการพบปะครัง้ นี้ มีการกำาหนดขอบเขตทีจ่ ะก่อตัง้ หน่วย
ติดต่อกับสมาคมได้ที่
งานบริหารการดูแลสุขภาพ ทีจ่ ะส่งเสริมและให้ความช่วย
Thai Spa Vereinigung Deutschland e.V.
เหลือสนับสนุนสมาชิกโดยไม่หวังผลกำาไรใดๆ ทัง้ สิน้ การ
Manthana Penzler, Schulgraben 1,
ทำางานของสมาคมตั้งเป้าหมายไปยังผู้สนใจงานอาชีพ
34593 Knuewald Germany
ไทยสปาและการนวดแผนไทยทุกท่าน
Webseite: http://thai-spa-verband.de/
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อาชีพ
เรื่อง พู่ไท๒

อาชีพ
เรื่อง พู่ไท๒

นางแบบบอดี้เพ้นท์

คอลัมน์อาชีพในฉบับนี้ ดีมาก ขอนำาอาชีพที่หลายๆคนอาจจะนึกไม่ถึง นาง
แบบบอดี้เพ้นท์ โดยได้รับเกียรติจากนางแบบคนงาม คุณแสงสุรีย์ มีมงคล
หรือที่คนไทยในเยอรมนีรู้จักเรียกขานกันว่า ลาบี้
ลาบี้เริ่มต้นด้วยความเป็นมาของตัวเอง ลาบี้เกิดที่
กรุงเทพฯ(กทม.) คุณพ่อคุณแม่เป็นข้าราชการ กระทรวง
เกษตร ซึ่งได้ย้ายตำาแหน่งไปประจำาอยู่สำานักงานปศุสัตว์ ที่
จังหวัดเชียงใหม่ ในสมัยนั้นมีการผลิตนมวัวสดพลาสเจอร์
ไรส์ และทำาไส้กรอก ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากโครงการรา
ชนูปถัมภ์ อีกทัง้ ยังมีเจ้าหน้าทีช่ าวเยอรมันและเดนมาร์กมา
ให้ความรูแ้ ก่ขา้ ราชการไทยอย่างต่อเนือ่ ง ชีวติ ตอนเด็กของ
ลาบี้ เติบโตมากับสภาพแวดล้อมของภาคเหนือ และได้คลุกคลี
กับลูกหลานของชาวต่างชาติ ทีพ่ าำ นักอาศัยอยูใ่ นสำานักงานฯ
ชีวติ ในวัยเด็กของ ลาบี้ จึงมีความคุน้ เคยกับชาวต่างชาติ เมือ่
ย่างเข้าวัยสาว ลาบี้ กลับมาเรียนต่อที่กทม. ในแผนกศิลป
ภาพพิมพ์ ที่วิทยาลัยเพาะช่าง ซึ่งขณะนี้คือวิทยาลัยเพาะ
ช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ลาบี้
จบปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์บัณฑิต เมื่ออายุ 22 ปี แล้วเข้า
รับราชการในกระทรวงศึกษาธิการ แผนกประชาสัมพันธ์ของ
กรมการศึกษานอกโรงเรียน (ก.ศ.น.) ตำาแหน่งนายช่างศิลป์
ได้ทำางานตามที่คุณพ่อคุณแม่ปรารถนา คือเป็นข้าราชการ
ซึ่งรับเงินเดือนอันน้อยนิด อันเป็นเหตุให้ ลาบี้ หันมาจับ
งานวาดภาพศิลปะขายระหว่างทีร่ บั ราชการอยู่ เป็นงานเสริม
เจ้านายฯไม่เห็นด้วย แต่ ลาบี้ ก็ยังทำางานต่อและส่งผล
งานไปประเทศสวิตเซอร์แลนด์อยู่ระยะหนี่ง แล้วลูกค้าชาว
เยอรมันคนหนีง่ ก็ทาำ ให้ชวี ตี เปลีย่ นแปลงไป เขาสัง่ งานมาชิน้
หนึ่งในราคา 350 บาท ลาบี้ ตกหลุมรักลูกค้ารายนี้ จึงลา
ออกจากราชการ เพื่อไปเรียนภาษาเยอรมันที่ประเทศสวิต
เซอร์แลนด์เป็นเวลา 6 เดือน หลังจากกลับมาประเทศไทย
ก็ยังติดต่อกับลูกค้าชาวเยอรมันคนนั้นอีก และในปี 1988
จึงเปลี่ยนสถานะมาเป็นคู่สามีภรรยา
อาชีพก่อนที่จะมาเป็นนางแบบ
เริม่ ต้นปีแรกใน Stuttgart ลาบี้ เข้าเรียนศิลปะการเสริม
สวย และวิธีการเดินตามบุคคลิกของตนบนเวที จาก 3 ปีที่
เริม่ ต้นชีวติ ในต่างบ้านต่างเมือง วาดรูปบ้างเป็นครัง้ คราว ใช้
ชีวิตวัยรุ่นอย่างที่ควรจะเป็น ทำางานในร้านเอเชียแห่งหนึ่ง
จนกระทั่งกลายมาเป็นผู้ลงทุนรับดำาเนินกิจการต่อ และใน
ช่วงนัน้ ลาบี้ ก็สมัครเป็นลูกศิษย์คณะนาฏศิลป์ของอาจาร์
ยบุณฑริกา รึกเนอร์ พร้อมกับมีงานถ่ายแบบ (Fotosmodel)
และงานช่วงสั้นๆ ต่างๆ ของ Künstlerdient Stuttgart อาทิ
เช่น เข้าฉากถ่ายภาพยนต์ให้กบั สถานทีโทรทัศน์ ARTE งาน
VIP-PROMOTION ฯลฯ ซึง่ ต้องเดินทางอยูเ่ ป็นประจำา และ
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มีงานจัดนิทรรศการศิลปร่วมกับศิลปินชาวไทยบ้างเป็นครั้ง
คราวในระหว่างนั้น อีกงานหนึ่งที่ ลาบี้ ให้ความสนใจและ
สมัครเข้าทำาอย่างต่อเนือ่ งควบคูไ่ ปกับการประกอบกิจการร้าน
ค้า คืองานด้านการแสดง เช่น ที่ Theaterhaus-Stuttgart ,
Staatstheater-Stuttgart และOper-Stuttgart
เข้ามาในวงการนางแบบได้อย่างไร
ถ้าจะให้เอ่ยถึงงานนางแบบสำาหรับ Bodypainting ก็
สามารถรวบรัดตัดยอดได้ว่า ต้นปี 2009 หลังจากที่ ลา
บี้ ปิดกิจการร้านค้าสินค้าเอเชียแล้ว ลาบี้ ก็เข้าฝึกงานใน
แผนก Dekoration อยู่ 3 เดือน ซึ่งช่วงนั้นยังมีงานแสดงของ
Schauspielhaus อยู่ และอยูๆ่ ก็มสี ญ
ั ญาให้เข้าทำางานต่อไป
อีก 3 เดือนในแผนก Dekoration พองานจบก่อนวันสุดท้าย
แผนกจัดงานนักแสดงของโอเปร่าที่ Stuttgart ก็มาทาบทาม
ให้รับบทบนเวทีอีก ก็ตอบตกลง ณ จุดนี้เองที่เป็นการเริ่มต้น
ของ Bodypaint” การแสดงบนเวทีของ OPER-Stuttgart เรือ่ ง
ล่าสุด ”ลาบี”้ ได้รบั เลือกให้เปลีอ้ งเสีอ้ ผ้า แล้วเพ้นท์ตวั ให้เป็น
สีเหลืองทัง้ ตัว ใส่รอ้ งเท้าแดง มีผา้ บางๆคลุม เพือ่ เอาไปเสนอ
ให้จักรพรรดิ์ในละครฉากพิธีสมรส พอถึงจุดนี้ “ลาบี”้ คิดว่า
ตัวเธอนีม้ กั ได้รบั บทการแสดงแบบนี้ แต่กไ็ ม่สามารถทีจ่ ะเผย
แพร่ให้บคุ คลภายนอกได้เห็นและรับทราบ เพราะเหตุผลของ
ทางโรงละครแห่งชาติ คือผู้ที่มีโอกาสได้เข้าชม ก็คือผู้ที่ซี้อ
ตั๋วเข้าชมการแสดง แล้วจบด้วยความทรงจำา “ลาบี้” เลยมา
นั่งคิดว่า „เอ.. แล้วจะทำาอย่างไรให้โด่งดังไปทั่วโลกได้หนอ“
ความคิดทีแ่ ล่นเข้ามาช่วงนัน้ คือ „เปิดเผยหรือปกปิด.. เอาไง
หว่า“ ก็เลยเขียนใบสมัครไปที่ World-Festival ว่าหน้าแบบนี้
หุ่นแบบ ”ลาบี้” นี้น่ะ ต้องการไหม สรุปบัดนั้นจนบัดนี้ ก็รับ
งาน Bodypainting หรือมีส่วนร่วมกับงานด้านนี้มาร่วม 2 ปี
เต็มแล้ว ควบคู่กับงานถ่ายแบบต่างๆ ด้วย
รายได้ในการเป็นนางแบบ
ข้อนีแ้ ตกต่างกันไป ตามเหตุและผล งานส่วนมากจะเดิน
ทางไกลตลอด มีคา่ การใช้จา่ ยสูง ทัง้ ค่าเดินทางและทีพ่ กั ถ้า
เปรียบกับรายได้ทไี่ ด้มา ยังคงต้องควักกระเป๋าส่วนตัวเพิม่ ซึง่
หมายถึงว่า งานทีท่ าำ ส่วนมาก จะเป็นลักษณะของการล่ารางวัล
ของชาวศิลปินทัว่ โลกทีส่ มัครกันเข้ามามากกว่า ส่วนนางแบบ
ต่างๆ ก็จะได้รับค่าตัวประมวลจากผลของการทำางาน บวกผู้
ร่วมงานและค่าอุปกรณ์ต่างๆ ไม่มากมายอะไรหรอก “ลาบี้”
บอกว่า “ขอไม่เปิดเผยนะคะ เพี่อไม่ให้เป็นผลเสียหรือแง่ลบ
แก่ผู้ร่วมงานคนอื่นๆ” สรุปคือ ”ลาบี้” ทำาด้วยใจรักมากกว่า
ความภาคภูมิใจ
“ลาบี”้ ยอมรับว่า การเป็นนางแบบในงานประเภทนี้ เป็น
เหมือนทัง้ นักแสดงและนางแบบในขณะเดียวกัน ต้องมีและ
ใช้ความอดทนสูง ระหว่าง 5-8 ช.ม. ยืนหรือนอนให้ศิลปิน

วาดระบายสี โปะปะ ตกแต่ง จนหมดเวลาที่เขากำาหนดให้
มา บางครั้งเป็นงานตอนหน้าหนาว “สุขภาพต้องมาที่หนี่ง
เลย อดทนมาที่สอง คล่องสนุกมาที่สาม และที่สำาคัญต้อง
ไม่อายและกล้าแสดงออก ต่อผูเ้ ข้าชม” ซึง่ เริม่ ต้นทีป่ ระมาณ
5,000 คน แม้ว่าจะไม่ได้รับประทานอาหารเป็นเวลา ได้พัก
ผ่อนน้อยแต่กต็ อ้ งพร้อมเสมอ ทีจ่ ะเต้นแร้งเต้นกา และแสดง
(performent) ได้ทกุ รูปแบบ ตามเนือ้ หาของเรือ่ งและรูปงาน
ที่ศิลปินนักล่ารางวัลวางรูปแบบไว้ให้ แต่ “ลาบี้” ก็รู้สึกดีใจ
และสนุกกับงานทีท่ าำ ซึง่ เป็นผลทำาให้ได้รจู้ กั คนเก่งด้านความ
สวยความงามและด้านงานศิลปะทัว่ โลก ได้ทาำ งานกับบุคคล
ทีม่ ชี อื่ สียงในงานด้านทีต่ วั เองชอบ และเป็นงานศิลป์ทหี่ น้าทึง่
และมีคณ
ุ ค่า งานบอดีเ้ พ้นท์พอชำาระร่างกายก็จะสลายไปกับ
สายน้าำ อย่างหน้าเสียดาย ถึงแม้วา่ ”ลาบี”้ ยังไม่มโี อกาสเป็น
ผู้ล่ารางวัลเองโดยตรง แต่ก็ภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของงาน
ศิลปะชิน้ นัน้ ๆ ตลอดไปในใจของผูเ้ ข้าชมและผูส้ นใจทัว่ โลก

ลาบี้: “การเป็นนางแบบใน
งานประเภทนี้ เป็นเหมือน
ทั้งนักแสดงและนางแบบ
ในขณะเดียวกัน ต้องมีและ
ใช้ความอดทนสูง”

งานอดิเรก
งานอิสระของ ”ลาบี”้ คือวาดรูปและรับงานด้านออกแบบ
ต่างๆ ครั้งล่าสุดได้รับงานให้ออกแบบป้ายเกียรติยศ
(Ehrenscheibe ) ให้กับสมาคม UOGV ( Unteroffiziers
Gesellschaft Vorarlberg )ในระหว่างที่เข้าร่วมประชุมเพื่อ
วางรูปแบบของงานและวางแผนร่างโครงสร้างออกแบบ
“ลาบี้”ได้รับรู้จุดประสงค์ของงานที่ทางสมาคมฯจัดทำาขึ้น
ทุกปี ว่าเพื่อเป็นเกียรติยศแก่ผู้เข้าร่วมการยิงปืนและร่วม
บริจาคแก่สมาคมฯในนามของนักการเมือง เพื่อที่จะนำา
เงินไปบริจาคตามที่ต่างๆที่ต้องการความช่วยเหลือ “ลาบี้”
ตัดสินใจเองว่า ตนเองสามารถเสียสละเวลาของตัวเองใน
การรับงานทำาป้าย Ehrenscheibe(ขนาด 1X1 เมตร ) เพื่อ
เป็นการบริจาคและเป็นกุศลทานแก่ผู้ยากไร้ และให้เป็นทุน
การศึกษาแก่ผู้ไม่สมบูรณ์ทางร่างกายและจิตใจในประเทศ
ออสเตรีย และ “จุดนี้เองคะ ก็เป็นที่มาของเหรียญเกียรติยศ
„Goldene Ehrenkreuz Fürst Johann II.“ v.u.z (von und
zu) Liechtenstein ที่ ”ลาบี้” ได้รับเป็นเกียรติอย่างสูง ส่วน
งานชิ้นที่ได้รับวาดต่อมา ก็คือภาพเหมือนของ Kaiser Otto
Habsburg ของประเทศออสเตรีย ซึ่งได้สิ้นพระชนม์ในวันที่
4 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 พระองค์มีพระชนมายุเกือบ 100 ปี
“ลาบี”้ วาดภาพเพือ่ มอบเป็นทีร่ ะลึกแก่ครอบครัวของ Kaiser
Habsburg และนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งของการได้รับเหรียญเกิย
รติยศครั้งที่ 2 „Goldene Kaiser Karl Gedenkmedaille“
von Sandor Habsburg-Lothringen ของประเทศออสเตรีย
“น่าเสียดายทีไ่ ม่สามารถนำารูปภาพวาดมาลงให้ชมขณะนีไ้ ด้
หาก”ลาบี”้ มีโอกาสได้ไปถ่ายภาพเอง ก็อาจจะเอามานำาเสนอ
ต่อไป” ลาบี้สรุปปิดท้าย
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กฎหมายดีๆ
โดย พัทยา เรือนแก้ว

งานอดิเรกที่ทำารายได้ก็ต้องเสียภาษี
โดย พัทยา เรือนแก้ว
คนไทยเราอยู่ว่าง ๆ มักจะหางานอดิเรกทำา หลายคนทำางาน
อดิเรกเป็นทีถ่ กู อกถูกใจคนอืน่ สามารถทำารายได้ให้กบั ตนเองก็มี
อยู่ไม่น้อย แต่หลาย ๆ คนคงไม่รู้ว่า รายได้อะไรก็แล้วแต่ หากว่า
เกินกว่ากำาหนดที่ทางราชการอนุญาตไว้ รายได้นั้นต้องนำามายื่น
เรือ่ งเสียภาษี เพราะหากไม่ยนื่ เรือ่ งเสียภาษีกม็ โี อกาสทีจ่ ะถูกจับ
หรือฟ้องร้องเรียกภาษีย้อนหลังได้ การเสียภาษีลักษณะอย่างนี้
มีกฎเกณฑ์อะไรบ้างเราจะมาคุยกัน แต่ก่อนอื่นขอกล่าวถึงการ
เสียภาษีโดยทั่ว ๆ ไปก่อน
กฎหมายว่าด้วยภาษีรายได้ Einkommensteuergesetz
(EStG) กำาหนดไว้วา่ อะไรบ้างทีถ่ อื ว่าเป็นรายได้ และต้องมีจาำ นวน
เท่าไร จึงจะต้องเสียภาษีรายได้ ซึ่งตามบทบัญญัติของกฎหมาย
ก็มหี ลากหลาย ในทีน่ จี่ ะกล่าวเฉพาะทีม่ กั เกีย่ วข้องกับคนไทยเรา
ซึ่งก็น่าจะเป็น ค่าแรง ในกรณีที่ทำางานเป็นลูกจ้าง และรายได้ที่
เกิดจากการทำาธุรกิจส่วนตัว (Selbstständigkeit)

คนไทยส่วนใหญ่ (บางทีก่ ค็ สู่ มรสของคนไทยด้วย) โดยเฉพาะ
ผูท้ เี่ ป็นพนักงาน หรือลูกจ้าง หรือมีคสู่ มรสเป็นพนักงานลูกจ้าง มัก
ไม่เข้าใจว่าทำาไมต้องยื่นเรื่องเสียภาษีกันอีกในแต่ละปี เพราะว่า
ได้มีการหักภาษีรายได้ไปแล้วจากค่าจ้างรายเดือน โดยนายจ้าง
เป็นคนหักส่งทางการไปแล้ว เรื่องนี้อาจอธิบายได้ดังนี้
การยื่นเรื่องแสดงรายการการเสียภาษีน้ี ที่ต้องยื่นเรื่องกัน
ทุกปีก็เพราะว่า ภาษีต่าง ๆ ที่พลเมืองที่พำานักอยู่ในสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนีต้องเสียนั้น มีมากมายหลายประการ ไม่ได้มี
ภาษีรายได้อย่างเดียว เช่น ภาษีโรงเรือน ภาษีสุนัข ฯลฯ และแค่
“รายได้” ที่เรียกว่า Einkommen นั้นก็มีหลากหลายไม่ได้จำากัด
อยู่แต่ “ค่าแรง” “ค่าจ้าง” “เงินเดือน” บางครั้ง เงินที่ได้จากการ
ให้เช่าทีด่ ิน เช่าบ้าน เงินตอบแทนทีไ่ ปบรรยาย ฯลฯ ก็จัดเป็นราย
ได้ด้วย ดังนั้นแต่ละปีจึงต้องมายื่นเรื่องต่อสรรพกร (Finanzamt)
ว่ามีรายได้อะไรบ้าง มีรายจ่ายอะไรบ้าง ได้จา่ ยภาษีอะไรไปแล้ว
บ้าง สรรพกรก็จะนำาทั้งหมดมาบวกลบคูณหาร หากจ่ายภาษีไป
แล้วมากเกินกว่าทีส่ รรพกรคำานวนว่าต้องจ่าย ก็จะได้รบั เงินภาษี
ที่จ่ายไปคืนมา (Steuerrückzahlung) หากว่าภาษีที่จ่ายไปแล้ว
น้อยกว่าที่ต้องจ่ายจริงก็ต้องจ่ายเพิ่ม ก็ Steuernachzahlung ที่
หลายคนกลัวกันนั่นแหละ

ค่าแรง ค่าจ้าง (Lohn) ทั้งหลายทั้งปวง หากว่าเกินกว่า 410
ยูโรต่อเดือน แล้วละก้อ ผูท้ ไี่ ด้รบั ค่าแรงดังกล่าวนีจ้ ะต้องเสียภาษี
กรณีทที่ าำ กิจการส่วนตัว ก็บรรดางานอดิเรกทั้งหลายที่คนไทยใน
เยอรมนีเราประกอบกันอยู่ แล้วเกิดรายได้งอกเงยออกมานีแ่ หละ
ก็จัดเข้าข่าย การทำาธุรกิจส่วนตัว ซึ่งกฎหมายกล่าวไว้ว่า สำาหรับ
คนโสด (ไม่มสี ามีหรือภรรยา หรือเป็นม่าย) หากรายได้เกิน 8,004
ข้อแนะนำา คูส่ มรสควรจะยืน่ เรือ่ งเสียภาษีรว่ มกัน เพราะสำาหรับ
ยูโร และสำาหรับคู่สมรส หากรายได้เกิน 16,008 ยูโร (ข้อมูลจาก คู่สมรสจะมีส่วนลดหย่อนมากกว่า นั่นคือ จะเสียภาษีน้อยกว่า
การที่ต่างคนต่างแยกกันยื่นเรื่องเสียภาษีของตนเอง
ปี 2010) รายได้ที่เกินกว่าจำานวนนี้จะต้องเสียภาษี
รายได้ของคูส่ มรสในทีน่ ี่ ไม่จาำ เป็นว่าต้องทำาธุรกิจส่วนตัวทัง้ คู่
อาจเป็นเพียงฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดมีธุรกิจส่วนตัวก็ได้ เช่น ภรรยาไทย
ปั้นดอกไม้ดินหอมขายส่วนสามีเยอรมันเป็นพนักงานในบริษัท
เวลาจะยื่นเรื่องเสียภาษี ก็นำารายได้ทั้งปีของสองคน เช่น รายได้
จากค่าจ้างของสามี 15,750 ยูโร ภรรยาจากธุรกิจส่วนตัว 1,520
ยูโร รวมเป็น 17,270 ยูโร เกิน 16,008 อยู่ 1,020 จำานวนที่เกินนี่
แหละที่ทางการจะนำาไปคิดภาษี
การยืน่ เรือ่ งเสียภาษีนี้ หรือหากจะเรียกอีกอย่าง(ซึง่ อาจถูกต้อง
กว่า) ก็คอื การยืน่ เรือ่ งแสดงรายการการเสียภาษี (Steuererklärung)
โดยทั่วไปจะยื่นเรื่องปีละครั้ง ภาษีสำาหรับรายได้ปีก่อนให้ยื่นปีนี้
เช่น ภาษีรายได้ในปี 2011 ให้ยื่นเรื่องปี 2012 เริ่มตั้งแต่ต้นปีของ
ปี หมดกำาหนดวันที่ 31 พฤษภาคม สำาหรับผูท้ มี่ ที ปี่ รึกษาด้านภาษี
(Steuerberater) ช่วยจัดการดำาเนินเรื่องให้ก็สามารถยืดเวลาได้
ถึงวันที่ 30 กันยายน
D : 18

การเสียภาษีในกรณีที่มีรายได้จากงานอดิเรก
งานอดิเรกทีท่ าำ รายได้ ก็จดั ว่าเป็นธุรกิจส่วนตัว เพราะทำาโดย
ตนเองไม่มนี ายจ้าง ไม่ได้เซ็นสัญญาเป็นลูกจ้างมีรายได้สม่าำ เสมอ
การทำาธุรกิจส่วนตัว (Selbstständigkeit) ก็มีได้หลายประเภท
ทั้งที่ทำาคนเดียวไม่มีลูกจ้าง หรือเป็นเจ้าของกิจการคนเดียวแต่มี
ลูกจ้าง หรือว่าร่วมกิจการกับเพือ่ น นอกจากนัน้ ก็ยงั ซอยลงไปอีก
หากมองจากเงินทุนและเงินรายได้หมุนเวียน แบ่งเป็น ผูป้ ระกอบ
การรายย่อย ผูป้ ระกอบการระดับกลาง และผูป้ ระกอบการรายใหญ่
ธุ ร กิ จ ส่ ว นตั ว ที่ เ กิ ด จากงานอดิ เ รกนี้ น่ า จะจั ด ว่ า เป็ น
Existenzgründer (ผู้เริ่มประกอบการ) ก็ได้ เพราะว่าว่านำางาน
อดิเรกมาประกอบเป็นธุรกิจสร้างรายได้ และก็คงจะเริ่มด้วย
เงินทุนที่ไม่มากนัก จึงน่าจะเข้าข่ายว่าเป็น “ผู้ประกอบการราย
ย่อย” Kleinunternehmen จะเรียกเล่น ๆ ว่า ผู้ประกอบการน้อย
ก็น่ารักดี หรือบางทีก็ใช้ว่า Solo- oder Einzelunternehmen (ผู้

ประกอบการเดี่ยว) ทั้งนี้เพราะคนก่อตั้งก็เป็นทั้งนายจ้างและ
ลูกจ้างไปพร้อม ๆ กัน ในความหมายของสหภาพยุโรป (EU)
แล้ว ผู้ประกอบการรายย่อย นี้ก็คือผู้ที่มีเงินทุนเริ่มต้นน้อยกว่า
25,000 ยูโร แต่ในความหมายของสรรพากรแล้ว คือผู้ที่มีรายได้
ทั้งหมด (Umsatz หรือเงินเข้าทั้งหมดที่ยังไม่ได้หักค่าใช้จ่ายใด
ๆ) ต่ำากว่า 50,000 ยูโร มาตรวัดในการที่จะจัดว่าเป็น ผู้ประกอบ
การ แบบไหน ทางสรรพากรจะพิจารณาจาก รายได้ทงั้ หมด และ
กำาไรที่ทำาได้ (http://www.banktip.de/rubrik2/20085/was-istein-kleinunternehmen.html)

(Einkommensteuer) เพราะรายได้รวมทั้งหมดต่ำากว่า 17,500
ยูโร บางรายจ่ายเฉพาะภาษีรายได้ทั้งหมด (Umsatzsteuer) แต่
ไม่ต้องจ่ายภาษีรายได้ก็มี เพราะว่าบังเอิญมีรายได้รวมทั้งหมด
เกิน 17,500 ยูโร มานิดหน่อย แต่เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายมาก เกือบ
ไม่มกี าำ ไรจึงไม่ตอ้ งเสียภาษีรายได้ ก็มี เช่น กิจการของศักดิศ์ จี ทำา
รายได้รวมทั้งหมด (Umsatz) เป็นเงิน 17,800 ยูโร แต่ว่ามีราย
จ่ายมากมายหักแล้ว มีเงินเหลือ 7,980 ต่ำากว่าจำานวน 8,004
ที่ทางการกำาหนดว่าต้องเสียภาษีรายได้ ศักดิ์ศจีจึงเสียเฉพาะ
Umsatzsteuer (เพราะมีรายได้ทั้งหมดมากว่า 17,500 ยูโร) ใน
ปีต่อมา แต่ไม่ต้องเสียภาษีรายได้ของปีนั้น

อนึง่ เกีย่ วกับ Existenzgründer หรือผูเ้ ริม่ ประกอบการนี้ ทาง
สำานักแรงงานมีทุนสนับสนุนการเริ่มกิจการ ข้อมูลต่าง ๆ อาจ
การทำารื่องยื่นแสดงรายการการเสียภาษีสำาหรับผู้ประกอบ
ติดต่อขอรับได้ที่ Arbeitagentur ในเขตที่อยู่นะคะ
การรายย่อย อาจจะทำาเองก็ได้ โดยเข้าไปศึกษาได้ในเว็บไซต์ของ
กระทรวงการคลังของรัฐต่าง ๆ ที่มีภูมิลำาเนาอยู่ แต่ก็ค่อนข้างจะ
ที่นี่ก็มาดูกันว่าสำาหรับ “ผู้ประกอบการรายย่อย” นี้ ภาษีที่จะ ยุง่ ยากพอสมควร โดย เฉพาะผูท้ ไี่ ม่มปี ระสบการณ์อาจสับสนกับ
ต้องเสียมีอะไรบ้าง ซึ่งโดยทั่วไปก็จะเกี่ยวข้องอยู่กับจำานวนเงิน หลักฐานต่าง ๆ ทีต่ อ้ งนำามาแสดงเพือ่ ลดหย่อนภาษี ซึง่ เป็นเรือ่ งที่
รายได้ทั้งหมดนั่นแหละ อันได้แก่
ไม่ขอกล่าวถึงในที่นี้ เพราะเรื่องเหล่านี้ควรที่จะหารือผู้รู้จริง ๆ ซึ่ง
ก็คือ ที่ปรึกษาด้านภาษี หรือ Steuerberater นั่นเอง อาจจะต้อง
1. ภาษีรายได้ Einkommensteuer ซึ่งก็คือ ภาษีที่ทุก ๆ คนจะ เสียค่าจ้างบ้าง แต่ค่าจ้างนี้ก็นำามาลดหย่อนภาษีได้
ต้องจ่ายจากจำานวนเงินที่ได้รับเข้ามา ไม่ว่าจะเป็นค่าจ้าง
ค่าตอบแทน ค่าเช่า ดอกเบี้ยจากธนบัตร ฯลฯ สำาหรับผู้
สิ่งที่ ผู้ประกอบการรายย่อย โดยเฉพาะชาวไทยที่ทำากิจการ
ประกอบการ ภาษีรายได้ก็จะคำานวนจาก กำาไร นั่นคือ ราย ย่อย ๆ นี้ควรใส่ใจ ก็คือ การจัดทำาบัญชีรายรับ รายจ่าย อย่าง
ได้ทง้ั หมดทีห่ กั ค่าใช้จา่ ยทีเ่ กีย่ วพันกับกิจการออกแล้ว ภาษา สม่าำ เสมอ และควรทีจ่ ะเรียนรูก้ ารลงบัญชีทถี่ กู ต้องด้วย ซึง่ ทีป่ รึกษา
Steuerberater เขาก็จะเรียกว่า Gewinnermittlung คือ การ ด้านภาษี (Steuerberater)สามารถช่วยได้ เพราะเขาจะรูว้ า่ บัญชี
คำานวนผลกำาไร
แบบไหนทีท่ างสรรพากรต้องการ อย่างไหนทีส่ รรพากรไม่ยอมรับ
2. ภาษีวิชาชีพ Gewerbesteuer เป็นภาษีที่เรียกเก็บจากผู้
ประกอบการที่ประกอบวิชาชีพ หรือประกอบการทั้งหลาย
สิง่ ทีส่ าำ คัญอีกประการหนึง่ ก็คอื การจัดเก็บรวบรวมหลักฐาน
ยกเว้นผู้ประกอบอาชีพอิสระ (Freiberufler เช่น ทนายความ ค่าใช้จา่ ยต่าง ๆ นัน่ คือเวลาจ่ายค่าอะไรไปต้องเรียกหาใบเสร็จรับ
ล่าม เป็นต้น) เมือ่ รายได้รวมทัง้ หมด (Umsatz) ของผูป้ ระกอบ เงิน (Quittung) หรือ ใบเรียกเก็บเงิน (Rechnung) ทุกครั้ง และ
การมากกว่า 24,500 ยูโร
ควรที่จะต้องตรวจสอบให้ดีว่าใบเสร็จหรือใบเรียกเก็บเงินนั้น
3. ภาษีรายได้ทั้งหมด (Umsatzsteuer) ภาษีนี้จะเรียกเก็บจาก สมบูรณ์หรือไม่ เพราะหากไม่สมบูรณ์ทางสรรพากรจะไม่ยอมรับ
ผู้ประกอบการทุกแขนง ไม่ว่าจะเป็นวิชาชีพด้านไหน รวมทั้ง ใบเสร็จหรือใบเรียกเก็บเงิน ทีท่ างสรรพากรยอมรับต้องมีสงิ่ ต่อไปนี้
กลุม่ นักวิชาชีพอิสระ (Freiberufler) ด้วย หากว่า มีรายได้รวม 1. ต้องระบุชื่อ ที่อยู่เต็มของผู้จ่ายเงิน (ผู้ประกอบการ ก็ตัวเรา)
และผู้ได้รับเงิน (จากเรา)
ทัง้ หมดในปีทผี่ า่ นมาเกินกว่า 17,500 ยูโร และคาดว่าในปีตอ่
2. ต้องระบุ เลขกำากับผู้เสียภาษี (Steuernummer) ของผู้ได้รับ
มาจะมีรายได้รวมทั้งหมดไม่เกิน 50,000 ยูโร
เงินจากเรา หรือผู้ที่ออกใบเรียกเก็บเงิน และต้องเลขที่ที่ทาง
ภาษีที่กล่าวมาทั้งสามประเภทนั้น เป็นภาษีที่มักจะต้องจ่าย
สรรพากรออกให้
แต่กไ็ ม่ใช่วา่ ผูป้ ระกอบการรายย่อยจะต้องจ่ายครบทุกประเภท 3. วัน เดือน ปี ทีออกใบเสร็จ ใบเรียกเก็บเงิน
ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับรายได้รวมทั้งหมด (Umsatz ซึ่งยังไม่ได้หัก 4. เลขที่ ที่แสดงลำาดับของการออกใบเสร็จรับเงิน หรือใบเรียก
เก็บเงิน เช่น 21/2012
อะไรทั้งสิ้น) ว่ามีจำานวนเท่าไรบางรายจ่ายเฉพาะภาษีรายได้
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บอกกล่าวข่าวราชการ
โดย พัทยา เรือนแก้ว

กฎหมายดีๆ
โดย พัทยา เรือนแก้ว

5. รายการสินค้า หรือบริการอย่างชัดเจน สินค้าอะไรจำานวนกีช่ นิ้
ราคาต่อชิน้ เท่าไร รวมทัง้ หมดเท่าไร บริการทีใ่ ช้คอื อะไร จำานวน
ครั้งของบริการ ครั้งละเป็นเงินเท่าไร รวมเงินทั้งหมดเท่าไร
6. หากมีการเรียกเก็บ Umsatzsteuer หรือบางที่เรียกว่า
Mehrwertsteuer ของผูข้ ายหรือให้บริการต้องระบุราคาทัง้ หมด
ที่รวม Umsatzsteuer หรือ Mehrwertsteuer และยอดที่ไม่
รวม Umsatzsteuer หรือ Mehrwertsteuer รวมทั้งต้องระบุ
จำานวน Umsatzsteuer หรือ Mehrwertsteuer ทีเ่ รียกเก็บด้วย
สนุกเพลิดเพลินกับงานอดิเรกทีเ่ ป็นเงินเป็นทอง แล้วอย่าลืม
เรื่องการเสียภาษีนะคะ
อ่านเพิ่มเติมได้ที่
http://www.traum-projekt.com/forum/122-steuer-andbuchfuehrung/48395-faq-kleinunternehmer.html
http://www.banktip.de/rubrik2/20085/was-ist-einkleinunternehmen.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Umsatzsteuererkl%C3%A4rung
http://www.ratgeber-e-lancer.de/080002.html

ดร.พัทยา เรือนแก้ว
(Dr. Pataya Ruenkaew)
นักแปลและนักวิจัยอิสระ ผลงานวิจัยพิมพ์เป็นภาษาไทย
อังกฤษ และเยอรมัน และ สิทธิหญิงไทยกรณีเคลื่อนย้าย
แรงงานข้ามชาติ ฯลฯ ปัจจุบันผู้ประสานงานเครือข่ายคน
ไทยในต่างแดน ประเทศเยอรมนี

บอกกล่าว:

ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวัฒนธรรมไทยในหัวข้อหลัก
150 ปีความสัมพันธ์ไทย-เยอรมัน
วันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2555
“งานศิลปวัฒนธรรมไทยครั้งที่ 7“
เนื่องในโอกาส 150 ปีความสัมพันธ์ไทย-เยอรมัน
สถานที่ Rossberghalle Wahlwies , Am Maisenbühl 3,
78333 Stockach Wahlwies (ไม่เสียค่าบัตรผ่านประตู)
Homepage: www.thaikultur-verein.de
และ www.thaibodensee.de
วันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2555
“งานช้าง”
เนื่องในโอกาส 150 ปีความสัมพันธ์ไทย-เยอรมัน
สถานที่ Kulturwerkstatt - Bahnhofstr. 64
33102 Paderborn (ไม่เสียค่าบัตรผ่านประตู)
Homepage: www.thailand-freunde.de/th/elefantenfest
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การศึกษา
โดย ญาดา นาเชือก

การศึกษาขัน
้ อุดมศึกษาในเยอรมนี

Bildquellen: hu-berlin.de

การศึกษาขั้นอุดมศึกษาในเยอรมนีแต่ดั้งเดิมนั้น มีอยู่ 2 ระดับ คือ
ขั้นพื้นฐาน Diplom Magister Staatsexamen และ ขั้นสูงคือ Promotion
Diplom ถือเป็นวุฒิการศึกษาที่มีการประสาทให้มาก
ที่สุด จะมีอยู่สองประเภท คือการศึกษาระดับ Diplom ใน
มหาวิทยาลัย Hochschule Universität Akademie ต่าง ๆ
โดยมากจะเป็นสาขาทางวิทยาศาสตร์ หรือสาขาวิชาทีม่ กี รอบ
การงานอาชีพที่ชัดเจน เช่น ชีววิทยา บริหารธุรกิจ เป็นต้น
Diplom นี้จะเทียบเท่ากับ ปริญญาโท ของประเทศไทย วุฒิ
ที่ได้เมื่อจบการศึกษาจะเป็น Diplom แล้วต่อด้วยสาขาวิชา
เช่น Diplom Kaufmann, Diplom Soziologe ใช้เวลาศึกษา
ประมาณ 9 -10 เทอม (Semester) หรือประมาณ 5 ปี
การศึกษา Diplom อีกประเภทคือการศึกษาในมหาวิทยาลัย
ประยุต์ศาสตร์ ที่เรียกว่า Fachhoch-schule ซึ่งเวลาเขียน
ชื่อปริญญามักจะพ่วง (FH) เข้าไปด้วยเพื่อให้ทราบว่าเป็น
Diplom จาก FH Diplom (FH) นีป้ ระเทศไทยจะเทียบให้เท่ากับ
ปริญญาตรี ใช้เวลาศึกษาประมาณ 6-7 เทอม (Semester)
หรือประมาณ 3 ปี
Magister เป็นการศึกษาในมหาวิทยาลัยที่คล้ายกับ
ระดับ Diplom แต่มักจะเป็นในสาขาทางมนุษยศาสตร์ เช่น
ประวัติศาสตร์ ภาษาศาสตร์ เป็นต้น วุฒิที่ได้คือ Magister
หรือ Magistra Atrium ย่อว่า M.A. วุฒิการศึกษานี้จะเทียบ
เท่าปริญญาโทของไทย ใช้เวลาศึกษาประมาณ 8-10 เทอม
(Semester) หรือประมาณ 4-5 ปี
Staatsexamen เป็นวุฒกิ ารศึกษาทีเ่ ทียบเท่ากับ Diplom
หรือ M.A. ซึ่งเป็นรูปแบบพิเศษของเยอรมนีท่ีจะไม่พบใน
ประเทศอื่น การเรียนในบางสาขาวิชา อันได้แก่ แพทย์
ครุศาสตร์ กฎหมาย หรือ เภสัชศาสตร์ ผู้เรียนจะจบหลักสูตร
ได้ต้องผ่านการสอบ Staatsexamen นี้ ซึ่งเป็นการสอบกับ
หน่วยงานราชการที่รับผิดชอบกับสาขาวิชาอาชีพนั้น ทั้งนี้
เพราะถือว่าเป็นอาชีพทีร่ ฐั ควบคุม เวลาเรียนทีใ่ ช้จะใกล้เคียง
หรือมากกว่าระดับ Diplom นิดหน่อย
D : 22

Promotion คือการศึกษาระดับปริญญาเอก ผูท้ สี่ ามารถ
ศึกษาในระดับนี้ได้ต้องจบ Diplom หรือ M.A. สำาหรับผู้ที่จบ
Diplom (FH) นัน้ มีบางรัฐเท่านัน้ ทีย่ นิ ยอมให้ศกึ ษาต่อระดับ
ปริญญาเอกได้ วุฒทิ จี่ ะได้คอื Doktor หรือ Doktorin (สำาหรับ
ผู้หญิง) ซึ่งไม่ใช่ P.hd. ผู้ที่จบปริญญาเอกจากเยอรมนีจะใช้
คำานำาหน้าว่า ดร. หรือ Dr. แต่จะไม่พ่วงท้ายว่า Phd. เหมือน
ผู้ที่จบปริญญาเอกจากอเมริกา ปริญญาเอกทางไหนก็พ่วง
ไว้หลัง Dr. เช่น Dr. rer soc. หมายถึงผู้จบปริญญาเอกด้าน
สังคมศาสตร์ เป็นต้น ทัง้ นีเ้ ป็นในกรณีทเี่ ขียนเต็มยศ แต่สว่ น
มากก็เขียนย่อเพียง Dr.
ปัจจุบันมีการปรับรูปแบบการศึกษาขั้นอุดมศึกษา เริ่ม
ตัง้ แต่หลังการประชุมคณะรัฐมนตรีทรี่ บั ผิดชอบด้านการศึกษา
ของประเทศในยุโรป 29 ประเทศ ที่ Bologna ประเทศอิตาลี
เมือ่ ปี 1999 ซึง่ กำาหนดให้ประเทศภาคีทาำ การปรับรูปแบบการ
ศึกษาขัน้ อุดมศึกษาให้เป็นรูปแบบเดียวกันทัง้ ยุโรปภายในปี
2010 เรียกกระบวนการนี้ว่า Bologna Prozess โดยปรับให้
มีการอุมศึกษาพืน้ ฐานเป็นสองระดับคือ Bachelor (ปริญญา
ตรี) และ Master (ปริญญาโท) เหมือนประเทศอังกฤษ อเมริกา
รวมทั้งไทย(ที่ก็ตามอย่างอังกฤษ และอเมริกานั่นแหละ)
ตาม Bologna Prozess การศึกษาระดับ Diplom Magister
และ Staatsexamen จะแทนทีด่ ว้ ย Bachelor และ Master ซึง่
ในปัจจุบนั การศึกษาในเยอรมนีสว่ นใหญ่จะเป็นรูปแบบใหม่
นี้ (คือ Bachelor และ Master) แต่ขณะเดียวกันก็ยงั มีรปู แบบ
เก่าหลงเหลืออยู่ เพราะขณะที่เริ่มปรับนั้นมีนักศึกษา (น.ศ.)
ทีเ่ ริม่ ศึกษาในระบบเก่าไปแล้ว จึงจำาเป็นต้องให้น.ศ.หลักสูตร
เก่าได้เรียนให้จบ ซึ่งคาดกันว่าภายในเวลาไม่ถึง 5 ปี น.ศ.
Diplom รุน่ สุดท้ายก็จะจบการศึกษา สำาหรับการศึกษาทีต่ อ้ ง
สอบ Staatsexamen นัน้ ยังไม่สามารถกำาหนดได้แน่นอนว่า
จะปรับได้เสร็จสิ้นเมื่อไร จากเดิมที่ตั้งเป้าไว้ปี 2010 ก็มีแนว

โน้มว่าอาจจะเลื่อนออกไปเป็นปี 2020
ความแตกต่างของรูปแบบการศึกษาแบบดั้งเดิมกับที่
ปรับใหม่คอื การแบ่งขัน้ การศึกษาแยกออกจากกันเท่านัน้ เอง
ในขณะที่ Diplom และ Magister เป็นการศึกษาที่มีขั้นเดียว
คือ ปริญญาโท ไม่มีปริญญาตรี แต่ในรูปแบบใหม่ จะแบ่ง
เป็นขั้นปริญญาตรี และปริญญาโท ให้ผู้ศึกษาเลือกเรียนได้
Bachelor เป็นการศึกษาอุดมศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน เป้าหมาย
ของการปรับให้มีระดับปริญญาตรี ก็คือเพื่อปรับระยะเวลา
การศึกษาให้สั้นลง เพื่อเตรียมคนให้เข้าสู่ตลาดแรงงานใน
ระยะเวลาที่สั้นกว่าเดิม ใช้เวลาเรียน 6 เทอม แต่ต้องไม่
เกิน 8 เทอมนั่นคือประมาณ 3 ปี หลังจากนั้นหากต้องการ
เพิ่มคุณวุฒิเน้นในด้านที่สนใจ อาจศึกษาต่อปริญญาโท
หรือ Master ได้
Master เป็นการศึกษาขัน้ ต่อจาก Bachelor ใช้เวลาเรียน
ประมาณ 2-4 เทอม คือ ประมาณ 2 ปี โดยทั่วไปกำาหนดว่าผู้
ทีจ่ ะเรียนต่อ Master ต้องได้คะแนนเฉลีย่ ในระดับ Bachelor
อย่างน้อย 2.0 ขึน้ ไป การเรียนต่อระดับนีอ้ าจจะศึกษาต่อทันที่
หลังจากจบ Bachelor หรือจะไปทำางานก่อนแล้วมาเรียนก็ได้
สถาบันอุดมศึกษาของประเทศเยอรมนีนั้นมีอยู่หลาก
หลาย และมีจาำ นวนมากกว่า 300 แห่ง จะเรียกว่ามีสถานบัน
อุดมศึกษาอยูต่ ามเมืองใหญ่ ๆ เกือบจะทุกเมืองก็ได้ และเป็น
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันของรัฐแทบทั้งสิ้นมีมหาวิทยาลัย
เอกชนอยู่บ้างแต่น้อยมาก ส่วนมากจะเป็นเฉพาะสาขา ผู้
เรียนสามารถเลือกเรียนในสถาบันต่างๆ ได้ดังนี้คือ
1. มหาวิทยาลัย เรียกว่า Universität หรือบางทีก็ Hochschule
เน้นการจัดการเรียนการสอนทางด้านทฤษฏี การค้นคว้าวิจยั
และหลักวิชาการต่าง ๆ เช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยทั่วไปใน
ประเทศไทย จะเป็นการศึกษาระดับปริญญาตรี Bachelor
ระดับปริญญาโท (Master) ตามหลักสูตรใหม่ที่ปรับตาม
Bologna Prozess รวมทั้งระดับปริญญาโท (Diplom หรือ
Magiste Artium) ตามหลักสูตรดั้งเดิม และระดับปริญญา
เอก ตลอดจนการสอบสมรรถนะ (หลังจากทีจ่ บปริญญาเอก
แล้ว) ที่เรียกว่า Habilitation (ซึ่งจะต้องศึกษาวิจัยเพื่อนำามา
เขียนงานวิชาการชิน้ ใหญ่ ซึง่ จะเรียกว่า Habilitation) เพือ่ ให้
ได้คุณวุฒิครบตามคุณสมบัติที่กำาหนดในการที่จะสมัครเข้า
รับตำาแหน่งศาสตราจารย์ (Professor) ซึง่ การสอบลักษณะนี้
ก็กาำ ลังจะหมดไป เพราะมีการปรับให้เป็น Junior Professor
ที่สามารถไต่ขึ้นเป็นศาสตราจารย์ระดับสูงได้ โดยไม่ต้องทำา
Habilitation
2. มหาวิทยาลัยเทคนิค (Technische Universität หรือ
Technische Hochschule) แต่เดิมมหาวิทยาลัยเทคนิค
ให้การศึกษาเฉพาะด้านวิศวกรรมศาสตร์ ต่อมาได้เพิม่ สาขา
การเรียนการสอนแขนงวิชาด้านอื่น ๆ เช่น มนุษย์ศาสตร์ แต่

ยังคงเน้นด้านวิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ เป็นหลัก
3. มหาวิทยาลัยประยุกตฺศาสตร์ (Fachhochschule
หรือ University of Applied Science) สอนระดับปริญญาตรี
Bachelor ระดับปริญญาโท (Master) ตามหลักสูตรใหม่ที่
ปรับตาม Bologna Prozess รวมทัง้ ระดับปริญญาโท (Diplom
(FH)) ตามหลักสูตรดัง้ เดิม เน้นภาคปฎิบตั ิ และการนำาความ
รู้ไปประยุกต์ใช้ มหาวิทยาลัยรูปแบบนี้จะเน้นทั้งการสอน
และการวิจัย โดยเฉพาะการนำาผลไปปฏิบัติได้จริง ด้วยมี
การติดต่อร่วมมือใกล้ชิดกับภาคอุตสาหกรรม และเอกชน
4. มหาวิทยาลัยศิลปะและการดนตรี (Kunsthochschule,
Musikhochschule, Kunstakademie, Musikakademie)
มหาวิทยาลัยศิลปะและการดนตรี มีจุดประสงค์ เพื่อผลิต
ผู้จะออกไปยึดอาชีพศิลปินและการดนตรี รวมทั้งเพื่อเป็น
อาจารย์ ระเบียบการรับนักศึกษาวิธีการศึกษาและตาราง
การสอน จะแตกต่างไปจากมหาวิทยาลัยทั่วไป
5. วิ ท ยาลั ย หรื อ มหาวิ ท ยาลั ย เอกชน (Private
Universität, Kolleg) ในปัจจุบันมีสถานศึกษาอุดมศึกษาที่
บริหารจัดการโดยเอกชนเพิ่มมากขึ้น แต่มักจะเป็นวิทยาลัย
ที่เน้นสาขาวิชาเฉพาะบางแขนง เช่น ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ (Internationale Studie) หรือ ที่ค่อนข้างนิยมกัน
ในขณะนี้คือ บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ (internationale
Betriebwirtschaften) สถาบันเหล่านี้มักเป็นสถาบันเล็ก ๆ
สมรรถนะในการเรียนการสอน รวมทั้งห้องสมุดอาจจะไม่
เท่ากับสถาบันของรัฐ และที่สำาคัญค่าใช้จ่ายสำาหรับการ
ศึกษาในสถาบันเหล่านี้ค่อนข้างสูง
การศึกษาระดับอุดมศึกษาในเยอรมนี นอกจากรูป
แบบการศึกษาดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังมี การศึกษาทางไกล
Fernstudium และ การศึกษาควบระหว่างการปฎิบตั ิงานใน
สถานประกอบการจริง ๆ กับการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
ที่เรียกว่า Duales Studium ซึ่งจะมาเล่าสู่กันฟังในฉบับหน้า
ข้อมูลบางส่วนจาก
http://www.hochschulstart.de/
http://www.studium-informationen.de/promotionstudium.html
สมาคมนักเรียนไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ www.tsvd.org
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เรียนภาษาเยอรมัน
โดย คุณย่าแอ๊ว

ขยายวงศัพท์
จากการอ่าน
คำาและประโยคภาษาเยอรมันใน
บทความนี้ จะมีคำาหรือประโยค
ภาษาไทย อยู่ ข้างหน้า

Der „Alte Fritz“: Friedrich II.
ตอนอายุ im Alter von 68 Jahren
(Gemälde von Anton Graff,
1781)
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เรียนภาษาเยอรมัน
โดย คุณย่าแอ๊ว
ฟรีดริช ที่ สอง König Friedrich II.
[เคอนิก ฟรีดริช แดร์ ซไวเทะ]
เมื่อวันที่ 24.01. 2012 เป็นวันคล้ายวันเกิดปีที่สาม
ร้อย ของ ฟรีดริช ที่ สอง 300. Geburtstag Friedrichs
II.1 ผู้ได้รับสมัญญาว่า “มหาราช” หรือ Friedrich der
Große [ฟรีดริช แดร์/ โกรสเซะ] และสมญาท้ายสุด
Der Alte Fritz [แดร์ อัลเทะ ฟริซ]
ฟรีดริชที่สองกษัตริย์แห่งปรัสเซีย König Friedrich
II. von Preußen [เคอนิก ฟรีดริช แดร์ ซไวเทอะ ฟอน
พร้อยเซ็น] เป็นบุคคลสำาคัญในประวัติศาสตร์ ก่อน
การรวมชาติเยอรมัน ในคริสต์ศตวรรษที่ 182 im
18. Jahrhundert แม้เวลาจะผ่านไปแล้วถึงสามร้อย
ปี Friedrich der Große ยังคงเป็นบุคคลที่น่าสนใจ
อยู่ Auch nach 300 Jahren ist er noch immer eine
interessant.e Persönlichkeit.
ลองนึกถึงภาพ ”Preußen” (ภาษาไทยเรียกตามภาษา
อังกฤษ ว่า ปรัสเซีย) สมัยของฟรีดริชที่สอง Wir stellen
uns Preußen in der Zeit Friedrichs II. vor .หลับตา
นึกภาพ คือประมาณแถว เบอร์ลิน Berlin บรันเด็
นบวร์ก Brandenburg เลียบ ออสเซ Ostsee เข้าไปใ
น โปแลนด์(สมัยนั้น) Poland อาณาจักร Preußen
เป็นอาณาจักรเล็กๆ บนแผ่นดินส่วนที่มีชนชาติเยอรมัน
รวมกลุ่มอยู่กันกระจัดกระจาย ไม่มีความหมายอะไร
เป็นพิเศษ พื้นดินก็ไม่อุดมสมบูรณ์สำาหรับการเกษตร
มีผู้คนอยู่น้อย
ชีวิตของ ฟรีดริชมหาราช Das Leben Friedrichs
des Großen Friedrich II. von Preußen เกิดเมื่อวันที่
24.01.1712 ที่ เบอร์ลิน wurde am 24.01.17123 in
Berlin geboren . F. เป็นรัชทายาท Thronfolger พระองค์
เดียว แห่งราชวงค์ โฮเฮนซอลเลิร์น Hohenzollern
พระองค์จึงเป็นความหวังของพ่อ คือ ฟรีดริช วิลเฮล์ม ที่
หนึ่ง Friedrich Wilhelm I.4 ผู้ได้รับสมญาว่า “กษัตริย์
ทหาร” der Soldatenkönig ทีใ่ คร่เห็นลูกชาย ผูจ้ ะสืบราช
สมบัติ เป็นนักรบเช่นตนเอง แต่ Friedrich หรือ Prinz
Fritz [ปริ๊นซ์ ฟริท์ซ] เป็นเด็กผู้ชายอ่อนโยน อารมณ์
อ่อนไหว ชอบอ่านหนังสือ ชอบขลุกอยู่กับแม่และพี่สาว
มากกว่าจะไปขี่ม้า ฝึกการเป็นทหารกับพ่อ
<ในวัยเด็ก Prinz Fritz จึงต้องทนทุกข์กับความเข้ม
งวด อารมณ์ดุร้ายของพ่อเสียเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจาก
ไม่เป็นไปตามที่พ่อมุ่งหวัง ความขัดแย้งระหว่างพ่อลูก
ถึงจุดวิกฤติ Der Konflikt zwischen Vater und Sohn
erreichte den Höhepunkt เมื่อ Prinz Fritz ทนไม่ไหว
Es war für Friedrich nicht auszuhalten. และพยายาม
ลอบหนี Er unternahm einen Fluchtversuch. หรือ Er
versuchte zu fliehen ออกจาก Preußen เมื่ออายุ 18

กับเพื่อนชายสนิทคนหนึ่ง แต่ถูกจับได้ ตัวเองต้องโทษ
ถูกจองจำา Er wurde gefasst und mit Kerkerhaft
bestraft เพื่อนถูกประหารชีวิตต่อหน้าต่อตา Der
Freund wurde vor seinen Augen hingerichtet. แต่
เหตุการณ์ทรี่ า้ ยแรงทีส่ ดุ ในชีวติ นี้ กลับกลายเป็นจุดเปลีย่ น
Wendepunkt ให้ Prinz Fritz หันมาสนใจการทหาร
เมื่ออายุได้ 21 ปี ในปี 1733 Prinz Fritz ต้องแต่งงาน
กับ เจ้าหญิง เอลิซาเบท คริสตินา ฟอน บราวน์ชไวก-เบ
แฟร์น ตามคำาสั่งของพ่อ Friedrich musste auf Befehl
seines Vaters Prinzessin Elisabeth Christine von
Braunschweig-Bevern heiraten. เมื่อแต่งงานแล้ว
อยู่กินกันได้ไม่กี่เดือน จากนั้นก็ ต่างคนต่างอยู่ Jeder
ging seiner Wege. ไม่มีโอรส ธิดา ไม่มีผู้สืบตระกูล
Ohne Nachkommen แต่เป็นช่วงชีวิตที่ Friedrich ใน
ฐานะรัชทายาท มีความสุขทีส่ ดุ Es war die glücklichste
Zeit seines Lebens. เพราะมีวังเล็กๆ ของตนเอง คือ
ชล้อส ไรน์ สแบร์ก Schloss Rheinsberg ได้ใช้ชีวิตกับ
สิ่งที่สนใจ das, was ihn interessierte อุทิศตนให้กับ
การดนตรี ปรัชญา Er widmete sich der Musik, der
Philosophie .
ชีวิตที่แท้จริงเริ่มต้น เมื่อพระบิดาสิ้นพระชนม์ Das
wahre Leben begann, als sein Vater am 31. Mai 1740
starb. F. อายุ 28 ปีขนึ้ ครองราชย์ เป็นกษัตริย์ แคว้นปรัส
เซีย Mit 28 bestieg er den Thron, wurde König von
Preußen. Friedrich ปกครองปรัสเซีย regierte Preußen
ตั้งแต่ปี 1740 ถึง 1786 ตลอดเวลาที่ปกครอง 46 ปี ได้
ทำาศึกเสีย 23 ปี Während der Regierungszeit von
46 Jahren führte er 23 Jahre lang Kriege. ขยายดิน
แดน ชิงดินแดน Schlesien ซึ่งตอนนั้นขึ้นต่อ ออสเตรีย
Österreich หนึง่ ในศึกนัน้ คือ ศึกเจ็ดปี der sieben jährige
Krieg (1756-1763) แม้จะได้รับชัยชนะในที่สุด แต่ก็นำา
ผู้คนทั้งทหารและพลเรือนไปตายหลายแสนคน และ F.
เอง เมื่อกลับจากสงครามอายุ 51 ก็เป็นตาแก่ ร่างกาย
ทรุดโทรม กระนั้น F..ก็มีชีวิตยืนยาวต่อมาอีก 23 ปี
ระหว่างปี ค.ศ. 1745 ถึงปี ค.ศ. 1747 ทรงสร้าง วัง
ซองส์ซูซิ Sanssouci แปลว่า ไร้กังวล ohne Sorge
ที่พ็อทสดัม (Potsdam) เป็นวังที่ทรงโปรดปราน
ที่สุด ใช้รับรองแขกพิเศษส่วนพระองค์โดยเฉพาะ มี
การพบปะ สังสรรค์ ดื่ม กิน สนทนากัน ทั้งนี้จะไม่มีผู้
หญิงร่วมเป็นอันขาด Friedrich II. ใช้ชีวิตในบั้นปลาย
ที่นี่ อย่าง เงียบเหงา มีสุนัขเป็นเพื่อน และแล้ววันที่
17.08.1786: ก็สิ้นพระชนม์ F. starb in Sanssouci
Friedrich der Große ได้เขียนความปรารถนาสุดท้าย
ไว้ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1757 ว่า “.. Im übrigen will ich, was
meine Person anbetrifft, in Sanssouci beigesetzt

werden, ohne Prunk, ohne Pomp und bei Nacht...”
“...... และ นอกจากนี้ ในส่วนที่เกี่ยวกับตัวข้าพเจ้า
(ปรารถนา) ให้ฝัง(ศพ)ที่วังซองซูซี อย่างไม่เอิกเกริก
วิจิตรตระการตา และ(ให้ทาำ พิธี) ตอนกลางคืน” เขียน
สั่งไว้ในปี ค.ศ. 1757 มาสมความปรารถนาเอาสองร้อย
กว่าปีหลังจากนั้น เมื่อปี ค.ศ. 1991 หลังจากพระศพถูก
เคลือ่ นย้ายไปหลายแห่ง ด้วยเหตุของสงครามและตกลง
กันไม่ได้ เนือ่ งจากมีการวิพากษ์วจิ ารณ์ถงึ ความเหมาะสม
Friedrich der Große เป็น war นักปฏิรูป Er war
ein Reformer, นักประพันธ์ ein Dichter, นักปรัชญา ein
Philosoph, ศิลปิน ein Künstler นักดนตรี และ (แต่ง) คีต
กวี ด้วย Musiker und Komponist. F. โปรดวัฒนธรรม
ฝรั่งเศส Er war ein Begeisterter der französischen
Kultur. และไม่ทรงโปรดภาษาวรรณคดีและวัฒนธรรม
ของเยอรมัน kein Liebhaber der deutschen Sprache,
Literatur und Kultur ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาในราช
สำานัก Französisch war die Hofsprache ปรับปรุง งาน
ปริหาร ราชการ ให้ทันสมัย และ ทำาให้ Preußen (อาณา
จักรเล็ กๆ ของพระองค์) กลายมาเป็น มหาอำานาจ F. der
Große erneuerte die Verwaltung und machte aus
seinem Land eine führende Macht.
แต่ อีกด้านหนึ่งของ ฟรีดริช Friedrich der Große
ก็เป็นนักรบที่โหดเหี้ยม war ein grausamer Krieger
พระองค์ เริ่มต้น “ประเพณี(ทางด้าน) การทหาร” Er
begann die militärische Tradition. ส่งผลให้เกิด Es
entstand die nationalistische Tradition in Preußen.
ประเพณีชาตินยิ มในปรัสเซียขึน้ และนำาไปสูค่ วามภูมใิ จ
ในชาติเยอรมัน Deutscher Nationalstolz “ชาตินิยม
เยอรมัน” นี่คือจุดด่างพร้อย die dunkle Seite ที่ตาม
มา สมัยเยอรมนีตะวันออก เป็นเวลานานที่เดียวที่ F.
เป็นสัญลักษณ์ของขุนนางที่เอาเปรียบประชาชน In
der DDR galt er lange Zeit als feudaler Ausbeuter

แบบฝึก: ลองอ่าน(ออกเสียง) ประโยค ชือ วันเดือนปี ภาษาเยอรมันที่ปรากฎใน
บทความนี้
König Friedrich II. von Preußen เช่น (II. ในที่นี้ต้องอ่าน/ พูดว่า แดร์ ซไวเทะ)
Er ist nach 300 Jahren noch immer eine interessante Persönlichkeit.
Wir stellen uns Preußen in der Zeit Friedrichs II. vor.
(II. ในที่นี้ต้องอ่านว่า ฟรีดริช ส เดส ซไวเท็น เขียนเต็ม Friedrichs des Zweiten)
Friedrich II. von Preußen wurde am 24.01.1712 in Berlin geboren.
Friedrich Wilhelm I.
Es war für Friedrich II. nicht auszuhalten.
(II. ในที่นี้อ่านว่า เดน ซไวเท็น เพราะอยู่หลัง für เป็นกรรมตรง เพศชาย)
Er unternahm einen Fluchtversuch.
Er versuchte zu fliehen.
Er wurde gefasst . Der Freund wurde vor den Augen Friedrichs hingerichtet.
(แสดงความเป็นเจ้าของ Genitiv)
Friedrich musste auf Befehl seines Vaters heiraten.
Es war die glücklichste Zeit seines Lebens.
Er konnte tun, was ihn interessierte.
Er widmete sich der Musik, der Philosophie. .(sich widmen Dativ)
Das wahre Leben begann, als sein Vater starb.
Er bestieg den Thron, wurde König von Preußen.
Friedrich regierte Preußen 46 Jahre lang von 1740 bis 1786.
Während der Regierungszeit von 46 Jahren führte er 23 Jahre lang Kriege.
F. starb am 17.8.1786 in Sanssouci.
F. der Große machte aus seinem Land eine führende Macht.
Quellen:
http://www.dw-world.de/dw/article/0,,15675902,00.html
http://www.preussen.de/de/geschichte/1740_friedrich_ii..html
Wikipedia

1 der 300. Geburtstag Friedrichs II. [ อ่านว่า แดร์ ไตรฮุนเด

อร์ท_สเทะ เกะบวท-สทาก ฟรีดริชส เดส ซไวเท็น]) เขียนเป็น
ตัวอักษรว่า der dreihundertste Geburtstag Friedrichs des
Zweiten. เป็นการแสดงว่าชือ่ ทีป่ รากฎนีเ้ ป็นเจ้าของวันเกิด (Genitiv)
2 im 18. Jahrhundert [อิม อัคท์เซนเท็น ยาร์ฮุนเดอร์ท
(คริสต์ศตวรรษที่ 18 das achtzehnte Jahrhundert เริ่ม
1701 สิ้นสุดปี 1800)]
3 am 24.01.1712 [อัม เฟียร์อุนด์ซวานซิก สเท็ แอรฺสเท็น
ซีบเซนฮุนแดร์ทซเวิป] am vierundzwanzigsten ersten
siebzehnhundertzwölf
4 Friedrich Wilhelm I. ฟรีดริช วิลเฮล์ม ที่ หนึ่ง [ฟรีดริช วิล
เฮล์ม แดร์ แอร์สเทะ] Friedrich Wilhelm der Erste

Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift:
Weltkulturerbe มรดกโลก Sanssouci
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สัมภาษณ์
โดย ต้อม โบเดนเซ

บทสัมภาษณ์พเิ ศษ
อัครราชทูตทีป่ รึกษาแรงงาน
คุณสุชาดา ชี้เจริญ

นิตยสารดี: ท่านฯประจำาการที่ สถานเอกอัครราชทูต
(สอท.) เบอร์ลินตั้งแต่เมื่อไร และจะหมดวาระเมื่อไรคะ
อทป.สุชาดา: วาระประจำาการโดยทั่วไปกำาหนดไว้ 3 ปี
และอาจมีการเปลีย่ นแปลงตามนโยบายกระทรวง สำาหรับ
ดิฉันเริ่มประจำาการเดือนพฤษภาคม 2553
นิตยสารดี: ภารกิจหน้าที่ของสำานักงานฝ่ายแรงงาน
ประจำาสอท. ณ กรุงเบอร์ลนิ /อัครราชทูตทีป่ รึกษา (อทป.)
ด้านแรงงานคืออะไร เพราะเหตุใดต้องมี อทป.แรงงานใน
เยอรมนีด้วย กรุณาเล่าความเป็นมาด้วยค่ะ
อทป.สุชาดา: หน้าทีอ่ ทป.ฝ่ายแรงงานคือ บริหารสำานักงาน
ให้สามารถดำาเนินภารกิจในการคุ้มครองแรงงาน รักษา
และขยายตลาดแรงงาน ได้แก่ การรับรองสัญญาจ้าง
งาน และให้นายจ้างและลูกจ้างทำาตามสัญญาจ้าง หาก
เกิดความไม่เข้าใจกันระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง ก็จะ
ช่วยแก้ไขปัญหา ให้คำาปรึกษาแนะนำาด้านระเบียบข้อ
ตกลงการมาทำางานในประเทศสหพันธ์ฯ เผยแพร่ความ
รูข้ า่ วสารด้านแรงงานทีเ่ กีย่ วข้อง สร้างคุณภาพชีวติ และ
ความเข้มแข็งของแรงงานไทย รวมทั้งส่งเสริมให้มีอาสา
สมัครแรงงานไทยในสหพันธ์ฯ
เหตุผลที่ต้องมี อทป. แรงงาน เนื่องจากมีคนไทยที่
อาศัยอยู่ในสหพันธ์ประมาณหนึ่งแสนคน และเข้ามา
ทำางานในรูปแบบต่างๆ เช่น ทำาร้านอาหารไทย นวด
และลูกจ้างบริษัทฯ สำานักงานฝ่ายแรงงาน ฯ ก่อตั้งเมื่อ
ปี พ.ศ. 2549 ดิฉันเป็นอัครราชทูตที่ปรึกษาหรือ อทป.
(ฝ่ายแรงงาน) คนที่ 3 ท่านแรกชือ่ นายประทีป ทรงลำายอง
และท่านที่สองชื่อนางเมธินี จิตติชานนท์
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นิตยสารดี: ภารกิจในเยอรมนีมอี ะไรพิเศษ เน้นทีจ่ ดุ ไหนคะ
อทป.สุชาดา: ภารกิจในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
มีความแตกต่างจากสำานักงานแรงงานแถบเอเชียและ
ตะวันออกกลาง ทีม่ ลี กั ษณะงานด้านการคุม้ ครองแรงงาน
ในเชิงปริมาณมากอย่างเห็นได้ชดั โดยประเทศแถบเอเซีย
และตะวันออกมีบริษัทจัดหางานส่งคนงานออกทำางาน
ณ ประเทศปลายทางจำานวนมาก เช่น เกาหลี ไต้หวัน มี
ลักษณะงานเป็นการก่อสร้าง งานบริการ โดยเกาหลีได้จดั
ทำาข้อตกลงระหว่างรัฐในการจัดส่งคนงาน ส่วนสำานักงาน
แรงงาน(สนร.)ทีม่ ภี ารกิจใกล้เคียงกันกับเยอรมนี คือ ญีป่ นุ่
ที่มีข้อจำากัดด้านการนำาแรงงานเข้าประเทศ
สำาหรับสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีการเข้าทำางาน
ของแรงงานจะมีความแตกต่างจากย่านเอเชียเนื่องจาก
อยู่ภายใต้กฎหมายทั้งของสหภาพยุโรป(อียู) กฎหมาย
ของสหพันธ์ฯและกฎหมายของแต่ละรัฐ โดยกฎหมาย
แรงงานต่างด้าว (กลุ่มประเทศที่สาม รวมไทย) มีการ
กำาหนดให้คนต่างด้าวทำางานตามสาขาอาชีพทีก่ ฎหมาย
กำาหนด เช่น งานฝีมอื อนุญาตให้นกั เรียนทีจ่ บในเยอรมนี
พ่อครัว/แม่ครัวพิเศษ งานระดับวิชาการต้องผ่านการ
ตรวจสอบตามลำาดับความสำาคัญของสถานภาพบุคคล
(Priority Examination) ตรวจสอบสภาพการจ้างงานเทียบ
เท่ากับแรงงานในประเทศ ยกเว้นผูเ้ รียนจบในเยอรมนีและ
สถาบันนอกประเทศที่ได้รับคำารับรองเท่านั้น ส่วนงานไร้
ฝีมือและกึ่งฝีมือ เช่น งานตามฤดูกาล ก็อนุญาตเฉพาะ
จากประเทศโครเอเทีย เป็นต้น ซึ่งแน่นอนว่า งานที่เขา
อนุญาตให้เข้ามาทำาต้องเป็นประโยชน์ตอ่ ประชาชนชาว
เยอรมันและสมาชิกอียูในเบื้องต้น ดังนั้นการเข้าทำางาน

ของแรงงานไทยทีอ่ ยูร่ ะดับฝีมอื ขัน้ สูง จึงมาในรูปแบบการ
หางานทำาเอง ส่วนใหญ่ท่ีจบการศึกษาที่ประเทศนี้หรือ
เป็นการจ้างงานตามสัญญาของมหาวิทยาลัย นอกจาก
นีก้ ารอนุญาตให้แรงงานจากไทยเข้ามาทำางานได้นนั้ จะ
ต้องเป็นข้อตกลงเป็นการเฉพาะระหว่างสองประเทศ เช่น
การทำาข้อตกลงระหว่างกระทรวงแรงงานไทยกับหน่วยงาน
ที่ดูแลด้านอาหารและบริการของเยอรมนี ตั้งแต่ปี 2549
ทีอ่ นุญาตให้แรงงานไทยทีม่ คี ณ
ุ สมบัตติ ามเงือ่ นไขได้วซี า่
เข้าทำางานระยะเวลาไม่เกิน 4 ปี ดังนัน้ นอกจากงานด้าน
รับรองสัญญาจ้างงานดูแลคุม้ ครองสภาพการจ้างฯดังกล่าว
ข้างต้น การจัดทำาโครงการด้านรักษาตลาดแรงงาน การ
ส่งเสริมคุณภาพชีวติ แรงงานไทยและการสร้างความเข้ม
แข็งให้แก่ชมุ ชนแรงงานไทยทีม่ วี ซี า่ พำานักอยูใ่ นสหพันธ์ฯ
ก็เป็นงานทีเ่ น้นเป็นพิเศษ เนือ่ งจากเป็นการลดอัตราการ
ว่างงาน เพิม่ รายได้ให้ครอบครัวและสามารถส่งเงินกลับ
ไทยเป็นวงจรการพัฒนาประเทศในที่สุด
นิตยสารดี: โครงการที่ดำาเนินไปแล้วและกำาลังจะผลัก
ดันคืออะไร กระทรวงแรงงานจะส่งเสริมสนับสนุนให้คน
ไทยโดยเฉพาะหญิงไทยให้มีอาชีพได้อย่างไร
อทป.สุชาดา: การจัดทำาโครงการเพือ่ สนับสนุนให้ภารกิจ
ด้านรักษาและขยายตลาดแรงงาน การส่งเสริมคุณภาพ
ชีวติ แรงงานไทยและการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชมุ ชน
แรงงานไทยในสหพันธ์ทไี่ ด้ดาำ เนินการแล้วมีหลากหลาย
กรณีแรงงานไทยทีม่ วี ซี า่ พำานักทีป่ ระเทศสหพันธ์เช่น การ
สำารวจความต้องการสาขาอาชีพทีต่ อ้ งการเพิม่ ความรู้ การ
จัดให้มอี าสาสมัครแรงงานเพือ่ เผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารด้าน
แรงงาน การอบรมอาสาสมัครแรงงานเกี่ยวกับภารกิจ
ด้านแรงงานในสหพันธ์และเสริมสร้างความรู้ด้านการ
เป็นผู้ประกอบการในรัฐเบอร์ลิน รวมทั้งสนับสนุนการ
สัมมนาปัญหาด้านแรงงานในยุโรป นอกจากนีไ้ ด้จดั การ
ฝึกอบรมเพือ่ พัฒนาฝีมอื และมาตรฐานในการทำางานโดย
เชิญวิทยากรจากประเทศไทยหลักสูตรนักส่งเสริมสุขภาพ
แบบองค์รวม : สปาไทย (หัตถบำาบัด)ระดับ1 แก่แรงงาน
ใน 7 เมือง ได้แก่มิวนิค เมมมิงเง่น เฮาสัก ฟรังฟวร์ท ฮัม
บวร์ก เบอร์ลินและฮันโนเฟอร์ และการประกอบอาหาร
ไทย (ระดับ1)ทีเ่ มืองเนิรน์ แบร์ก และได้ทดสอบมาตรฐาน
ฝีมือแรงงานแห่งชาติในสาขาสปาและการประกอบ
อาหารไทย โดยเชิญคณะกรรมการฯ จากกรมพัฒนาฝีมอื
แรงงานของกระทรวงแรงงานไทยมาทดสอบมาตรฐาน
ภายหลังการฝึกอบรมอีกด้วย ในการนี้ได้ประสานความ
ร่วมมือจัดกิจกรรมฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมอื แร
งงานฯ หลักสูตรสปาไทยให้แก่แรงงานไทยในออสเตรีย
(เมืองกราซและเมืองลินซ์ ) เป็นต้น

กรณีแรงงานไทยทีป่ ระสงค์มาทำางานโดยมีวซี า่ ทำางาน
ในสหพันธ์กเ็ ช่นเดียวกัน ได้จดั ทำาโครงการประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ภารกิจหน้าทีข่ องสำานักงานฝ่ายแรงงานฯและขัน้
ตอนการผ่านสัญญาจ้างทัง้ ทางเอกสารแผ่นพับผ่านชุมชน
ไทย สมาคม/ชมรมคนไทย วัดไทย อาสาสมัครแรงงาน
สื่อในเยอรมนี และสำานักงานบริหารแรงงานไทยไปต่าง
ประเทศ(สรต.) ซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดส่งคนงานไป
ต่างประเทศ รวมทั้งการบรรยายและสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ซึ่งสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้จาก เว็บไซต์สถาน
เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน (www.thaiembassy.
de) เว็บไซต์กระทรวงแรงงานไทย (www.mol.go.th/
ข่าวสำานักงานแรงงานไทยในต่างประเทศ) และลิงก์ของ
สำานักงานฝ่ายแรงงาน ประจำาสถานเอกอัครราชทูต ณ
กรุงเบอร์ลิน (http://germany.mol.go.th)
สำาหรับโครงการที่ต้องการทำาอย่างต่อเนื่อง กรณี
แรงงานไทยทีม่ วี ซี า่ พำานักทีป่ ระเทศสหพันธ์ฯ ได้แก่ การ
จัดฝึกอบรมด้านนวดแผนไทยและสปาไทย เพือ่ ให้แรงงาน
ไทยทีเ่ ป็นลูกจ้างสามารถพัฒนาฝีมอื ให้มมี าตรฐานรักษา
คุณภาพการให้บริการ นายจ้างไทยจะได้รักษากิจการ
และส่วนแบ่งตลาดงานนวด/สปาไทยของคนไทยก่อนที่
จะตกอยู่ในมือเวียดนามและชาวเยอรมัน หรือสำาหรับผู้
ต้องการเปิดกิจการนวด/สปาไทยก็สามารถเปิดกิจการที่
ใช้ภูมิปัญญาของไทยไม่มีบริการแอบแฝงเป็นการสร้าง
ภาพลักษณ์ของประเทศชาติอีกทาง
ในการนีก้ ารให้ความรูแ้ ละฝึกทักษะด้านการใช้ภาษา
เยอรมันเน้นเพือ่ การประกอบอาชีพด้านการนวด/สปาไทย
ก็เป็นสิง่ ทีช่ ว่ ยให้เติมเต็มตามศักยภาพทีน่ า่ จะเป็นไปได้
นอกจากนี้ยังเห็นว่ามีสิ่งที่จำาเป็นอย่างยิ่งสองประการที่
ต้องให้ความสำาคัญ เรือ่ งแรกคือแรงงาน/ลูกจ้าง/นายจ้าง/
หรือผูส้ นใจการสร้างกิจการยังมีความจำาเป็นต้องมีความ
รูใ้ นการขึน้ ทะเบียนเปิดกิจการเพือ่ สร้างความมัน่ คงและ
เพิ่มการจ้างงานแก่แรงงานคนไทยด้วยกัน ส่วนเรื่องที่
สอง ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าให้การพัฒนาส่งเสริมอย่างยิ่ง คือ
การบริหารจัดการเพื่อความอยู่รอดของกิจการและการ
สร้างความยัง่ ยืนโดยเฉพาะผูท้ ที่ าำ กิจการเล็กๆซึง่ แรงงาน
ให้บริการนวด/สปาไทยและทำาหน้าทีบ่ ริหารจัดการ(สามี
ชาวเยอรมันช่วยดำาเนินการ)ด้วย
กรณีแรงงานจากประเทศไทยที่ประสงค์มาทำางาน
โดยมีวีซ่าทำางานในสหพันธ์ฯ อาชีพพ่อครัว/แม่ครัว
พิเศษจำาเป็นที่จะต้องให้ความรู้เรื่องการปฏิบัติงานตาม
สัญญาจ้าง การรู้สิทธิและหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติเมื่อมา
ทำางาน เครือข่ายที่ควรขอคำาแนะนำา/ช่วยเหลือในการ
ทำางาน เป็นต้น เพื่อป้องกันปัญหาด้านการปฏิบัติตาม
สัญญาจ้าง สวัสดิการแรงงาน และชีวิตความเป็นอยู่

ประวัตสิ ว่ นตัวของท่านอทป.แรงงาน
นางสุชาดา ชี้เจริญ
การศึกษา:
• สังคมสงเคราะห์ศาสตร์บัณทิต
และมหาบัณทิต มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ (2526)
• เศรษฐศาสตร์บณ
ั ทิต มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช
การทำางาน:
• กระทรวงแรงงาน (สำานักงานปลัด
กระทรวง / สำานักงานประกันสังคม)
ครอบครัว:
• สมรสมีบุตร 1 คน
D : 27

สัมภาษณ์
โดย ต้อม โบเดนเซ

ในต่างประเทศ/สังคมวัฒนธรรม จึงอยู่ระหว่างการจัด
ทำาคู่มือแรงงานไทยที่จะมาทำางานในสหพันธ์ฯ และขอ
ประชาสัมพันธ์แก่ล่ามที่แปลสัญญาจ้างของนายจ้าง
ชมรม/สมาคมฯ อาสาสมัครแรงงานในการแนะนำาให้
ผู้ที่สนใจมาทำางานในสหพันธ์ติดต่อสอบถามทางอีเมล์
labour_berlin@hotmail.com มายังสำานักงานฯเพื่อ
สามารถแนะนำาได้ก่อนเดินทางมาทำางาน
สำาหรับการขยายตลาดแรงงานนัน้ เป็นการพยายามที่
เป็นไปด้วยความลำาบากเนือ่ งจากข้อจำากัดด้านกฎหมาย
แรงงานต่างด้าวของอียฯู ดังกล่าว อาทิ เช่น การพยายาม
นำาพนักงานนวด/สปาไทยเข้ามาทำางานในสหพันธ์ฯซึ่ง
ขณะนี้สมาคมสปาแห่งประเทศสหพันธ์ฯได้พยายาม
ดำาเนินโครงการรับรองมาตรฐานกิจการร้านนวด/สปา
ไทยให้แก่สมาชิกของสมาคม ซึง่ ฝ่ายแรงงานขอสนับสนุน
ความพยายามและหาทางร่วมมือดำาเนินการในด้านต่างๆ
อย่างไรก็ตามจากนโยบายของรัฐบาลสหพันธ์ฯที่ผ่อน
ปรนการให้แรงงานต่างด้าวจากประเทศที่สามเข้ามา
ทำางานวิชาชีพสาขาการแพทย์: พยาบาลวิชาชีพดูแลผู้
สูงอายุก็เป็นประเด็นที่อยู่ระหว่างการจัดทำาข้อมูล / ข้อ
เสนอต่อสมาคมดูแลผู้สูงอายุของสหพันธ์ฯซึ่งพยายาม
ผลักดันให้รัฐบาลผ่อนปรนให้พยาบาลวิชาชีพจากโคร
เอเทีย จีน เกาหลี ฟิลิปปินส์ และอื่นๆ รวมประเทศไทย
สามารถเข้าทำางานได้ หากรัฐบาลให้ดำาเนินการได้ก็จะ
เป็นอาชีพที่เพิ่มเข้ามาในกฎหมายแรงงานต่างด้าวใน
สหพันธ์ฯ ซึ่งตรงกับนโยบายของกระทรวงแรงงานไทย
ในการจัดส่งแรงงานระดับสูงออกทำางานต่างประเทศ
และอาชีพพยาบาลดูแลผู้สูงอายุสามารถสร้างงานได้
ต่อเนื่องในระยะยาวในยุคของสังคมผู้สูงอายุที่เกิดขึ้น
ทั่วโลก และเป็นวิชาชีพที่มีรายได้คุ้มทุนค่าเล่าเรียนของ
พยาบาลไทย รวมทัง้ เป็นการเพิม่ ปริมาณพยาบาลซึง่ เป็น
อาชีพทีข่ าดแคลนในประเทศไทยในระยะปานกลางและ
ระยะยาวอีกด้วย
นิตยสารดี: ขอทราบถึงความคิดเห็นของท่านอทป.เกีย่ ว
กับชุมชนไทยในเยอรมนีและสมาคมไทยในเยอรมนี
อทป.สุชาดา: การรวมตัวเป็นสิ่งที่จำาเป็นอย่างยิ่งเมื่อ
ต้องใช้ชีวิตต่างแดนในบ้านเมืองที่มีความแตกต่างด้าน
ภาษา วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีและกฎหมาย
โดยเฉพาะการมีชีวิตครอบครัวอย่างถาวร จึงรู้สึกชื่นชม
ต่อคนไทยที่สามารถรวมตัวกันได้หลากหลายกลุ่ม ทั้งนี้
การรวมตัวกันโดยมีวตั ถุประสงค์ตา่ งกัน ซึง่ แต่ละแห่งต่าง
ก็พยายามบริหารงานของตนเองในแนวทาง ความสนใจ
ศักยภาพของผู้นำาและสมาชิก การสนับสนุนกิจกรรมซึ่ง
กันและกันของแต่ละกลุ่มจึงเป็นสิ่งที่จำาเป็นในการสร้าง
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แนะนำาหนังสือ
โดย คนเกาะ

ปึกแผ่นของคนไทย ขณะเดียวกันหากชมรม/สมาคม
ร่วมกันช่วยเหลือกลุ่มที่ประสบปัญหา เช่น ไม่ต้องการ
ประกอบอาชีพแฝงอีกต่อไปให้มีอาชีพที่เหมาะสมได้รับ
การยอมรับก็จะเกิดภาพที่ดีทั้งระบบ นอกจากนี้เห็นว่า
มีความจำาเป็นต้องสร้างระบบความคิดจิตอาสาในการ
ทำางานกลุม่ ระบบความคิดรักองค์กรและรักสถาบันชาติ
นิตยสารดี: สิง่ ทีท่ า่ นอทป.อยากจะฝากไปถึงชุมชนไทย
ในเยอรมนี
อทป.สุชาดา: ประเทศเยอรมนีมีระบบประกันสังคม/
สวัสดิการสังคมที่ดี และการบังคับใช้กฎหมายที่ดีทำาให้
มีความมัน่ คงในชีวติ และทรัพย์สนิ ของประชาชน ภายใต้
เงื่อนไขการที่ประชาชนต้องจ่ายภาษีสูง จากการสำารวจ
ความคิดเห็นชาวเยอรมันถือว่าคนต่างชาติทวี่ า่ งงานเป็น
ภาระทางการเงินของประเทศ ดังนั้นหากมองตนเองเป็น
คนต่างชาติจงึ เห็นว่าการมีงานทำาจะสามารถสร้างรายได้
ความภาคภูมใิ จในตนเองและการยอมรับจากครอบครัว
และสังคมระดับหนึง่ ทัง้ นี้ จำาเป็นต้องฟันฝ่าอุปสรรคหลาย
ด้าน เช่น ภาษาเพือ่ สามารถเข้าถึงการศึกษา การงานและ
การกล่อมเกลาเลีย้ งดูบตุ รและสัมพันธภาพในครอบครัว
ได้เป็นสำาคัญ ท้ายนีข้ อฝากถึงชุมชนไทยว่าสำานักงานฝ่าย
แรงงานประจำาสอท. ณ กรุงเบอร์ลนิ มีความเต็มใจอย่าง
ยิ่งหากได้มีโอกาสทำางานร่วมกับชุมชน/ แรงงานไทยทั้ง
ด้านแรงงานและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ ทั้งนี้จะยินดี
มากหากได้รับคำาแนะนำาและข้อคิดเห็นในการทำางาน
นิตยสารดีขอขอบคุณท่านอัครราชทูตทีป่ รึกษาฝ่ายแรงงาน
นางสุชาดา ชีเ้ จริญ สำารหรับบทสัมภาษณ์พเิ ศษมา ณ ทีน่ ี้

หนุ่มเมืองจันท์ – ชุดฟาสต์ฟูตธุรกิจ
ถ้าใครอ่านมติชนสุดสัปดาห์เป็นประจำา คงเป็นแฟนหนุ่ม
เมืองจันท์อยู่แล้ว แต่ถ้าใครไม่เคยได้อ่าน สำานักพิมพ์มติชนก็
นำาบทความเหล่านี้มารวมเล่มให้ได้อ่านกันแบบจุใจ ถึงบัดนี้ก็
สิบหกเล่ม แฟนคลับทีต่ อ้ งการเก็บงานเขียนของหนุม่ เมืองจันท์
จะหาซือ้ ได้ในราคา 2,500 บาท รวมสิบหกเล่มในบ็อกซ์เซ็ตเลย
ถึงเทศกาลสัปดาห์หนังสือแห่งชาติประจำาปีแฟนนักอ่านของ
เขาหนาแน่นระดับต่อแถวยาวเหยียดเป็นกิโลเมตรเพื่อขอลาย
เซ็น ความทีด่ ฉิ นั เองเป็นคนโชคดีมเี พือ่ นอุปภัมภ์ ขนาดทีน่ ง่ั อยู่
ต่างประเทศแท้ๆ ยังได้รบั หนังสือทีเ่ พือ่ นรักแวะไปให้หนุม่ เมือง
จันท์เซ็นให้เป็นของขวัญเวลากลับเมืองไทย จากใจถึงใจคนรัก
หนังสือโดยแท้จริง
หนังสือชุดฟาสต์ฟูตธุรกิจของหนุ่มเมืองจันท์ หรือสรกล
อดุลยานนท์ทุกเล่มนั้น ปกสวยกระดาษหนาสีนวลตาน่าอ่าน
ไปหมดทุกเล่ม ชื่อเรื่องแต่ละเล่ม ก็แสดงความเป็นตัวตนของ
เขาอย่างเต็มเปี่ยม แต่ละเล่มมีชื่อฟังน่าเอ็นดูดังนี้ – อารมณ์ดี
กับชีวติ - ฝันใกล้ใกล้ไปช้าช้า - มองโลกง่ายง่ายสบายดี - เดาะ
โลกดีดีแล้วตีลังกา – ฟาสต์ฟูตธุรกิจ – ชีวิตไม่ยากถ้าตั้งโจทก์
ง่าย - เหยียบโลกไว้ไม่ตอ้ งเครียด - พลิกมุมคิดชีวติ เปลีย่ น - แพ้
ได้แต่ไม่ยอม - ปัญหาคือยาวิเศษ - ฝันเรื่อยเรื่อย เหนื่อยก็พัก
- ไม่ตั้งใจ แต่ทำาไมจึงสุข – จุดหมายที่ปลายเท้า - สนุกคิดแล้ว
บิดขี้เกียจ - ความสุข ณ จุดที่ยืนอยู่ - ให้โอกาสกับสิ่งที่เราไม่รู้
ฟังจากชื่อหนังสือ เราก็คงพอนึกออกเองว่า เขาคงมีพ้ืน
ฐานของคนคิดบวกตลอด เป็นพวกที่โตมาจากเวทีนักฝัน – นัก
สร้างสรรค์อย่างยุคเฉลียงหรือยุคประภาส ชลศรานนท์ ทีป่ ระสพ
ความสำาเร็จในเวทีการให้ความสุขสันต์กับคนดูคนอ่านในรูป
แบบต่างๆ สรกลเขียนหนังสือแนวให้กาำ ลังใจ เป็นแนวทางให้กบั
การลงมือปฏิบตั เิ พือ่ ให้บรรลุความฝัน ผูอ้ า่ นของเขามีตงั้ แต่เด็ก
มัธยมขึน้ ไปเลยค่ะ เขาไม่ได้เขียนเฉพาะคอลัมน์ฟาสต์ฟตู ธุรกิจ
เท่านั้น แต่ยังเขียนคอลัมน์การเมืองและธุรกิจในหนังสือพิมพ์
อื่นๆ อีกด้วย ปัจจุบันสรกลดำารงตำาแหน่งเป็นรองบรรณาธิการ
บริหารมติชนสุดสัปดาห์ มีความสุขกับงานและเป็นกำาลังใจให้
น้องๆ ผูร้ ว่ มงานได้สขุ สันต์ไปกับงานเหมือนกับทีเ่ ขาก็พอใจทีจ่ ะ
เขียนงานและเป็นลูกจ้างสำานักพิมพ์ใหญ่แห่งนี้
ในงานชุดฟาสต์ฟูตธุรกิจนี้ เขาจะตามสัมภาษณ์นักธุรกิจ
ผู้ประสพความสำาเร็จ แล้วนำาเสนอแง่คิดมุมมองที่เขาเห็นว่า
น่าสนใจและเป็นประโยชน์มานำาเสนอในงานเขียนของเขา แง่
คิดต่างๆ เหล่านี้ไม่เฉพาะแต่จะเป็นแรงบันดาลใจให้นำามา
เขียนงานคอลัมน์เท่านั้น แต่เขายังนำามาใช้ในการบริหารงาน
จริงอีกด้วย ตอนที่นำาคอลัมน์ฟาสต์ฟูตธุรกิจในหนังสือพิมพ์
มติชนสุดสัปดาห์มารวมเล่ม เขาได้ปรับเปลี่ยน คัดส่วนที่เชย
หรือตกยุคสมัยแล้วออก แล้ววางเรื่องให้ได้จังหวะจะโคนซึ่ง
กันและกัน มีมุมมองธุรกิจที่เขาปล่อยให้คนอ่านนอนคิด แล้ว

หนุ่มเมืองจันท์ก็ทิ้งท้ายทุกคอลัมน์ด้วยมุขฮาๆ ทุกครั้ง ซึ่งเป็น
เอกลักษณ์ของงานชุดนี้
ในบทสัมภาษณ์โดยสุรนันทน์ เวชชาชีวะ หนุม่ เมืองจันท์ได้
กล่าวถึงจุดเริม่ ต้นการเขียนคอลัมน์นว้ี า่ “ฟาสต์ฟตู ธุรกิจเป็นคอ
ลัมภ์ที่เกิดขึ้นมาจากพี่เสถียร จันทิมาธร ซึ่งเป็นบรรณาธิการ
บริหารมติชนสุดสัปดาห์ เขาอยากได้เรื่องที่เกี่ยวกับธุรกิจแบบ
ง่าย ๆ ขึ้นมา พอธุรกิจแบบง่ายๆ ขึ้นมาปั๊บ ผมก็ตั้งชื่อว่าฟาสต์
ฟูตธุรกิจ ก็เริ่มต้นเขียนด้วยธุรกิจแบบง่ายๆ พอสักพักหนึ่ง เรา
ก็เริ่มรู้สึกว่ามีเรื่องต่างๆ ที่เราฟังมามากมาย อยากเล่า แต่โดน
จำากัดกรอบด้วยฟาสต์ฟูตธุรกิจ คนหลายคนโดยส่วนใหญ่คิด
ว่าธุรกิจเป็นเรื่องยาก ทำาอย่างไรให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่าย นั่น
คือคอนเซ็ปต์เริ่มต้น โดยที่ไม่เอาอิงทฤษฎี เพราะตอนนั้นผม
เป็นนักข่าวประชาชาติธุรกิจ ผมก็เจอนักข่าว เจอเรื่องราว เจอ
นักธุรกิจมากมาย เจอเหตุการณ์จริงๆ ว่าเบื้องหลังอันนี้คือ
อะไร ก็มาเขียน เล่าแบบง่ายๆ โดยที่คนอ่านทั่วไปเข้าใจ ว่า
เขาคิดแบบนี้เอง”
จากคำาถามที่ว่า ไปหยิบข้อมูลมาจากที่ใดบ้าง หนุ่มเมือง
จันท์ตอบว่า “ข้อมูลจากการทำาข่าว และสัมภาษณ์เจ้าตัวด้วย
และเวลาผมทำาข่าว ผมจะคุยเรื่องข่าวประมาณ 80% เวลาที่
เหลืออีก 20% ผมจะคุยเรื่องอื่นๆ อย่างเช่น เบื้องหลังเมื่อ 10
ปีที่แล้วของคนคนนี้ ทำาไมถึงชอบเรื่องนั้น ทำาไมถึงชอบเรื่องนี้
และทั้งหมดเป็นข้อมูลของผม ที่ผมเก็บไว้”
กับคำาถามที่ว่าได้คุยกับคนมากี่ร้อยคนแล้ว เขาตอบว่า
“เยอะครับ ผมไม่ได้คุยแต่เฉพาะนักธุรกิจ ผมคุยกับคนโดยที่
ไม่ค่อยเลือก ผมเชื่อว่านักธุรกิจหรือใครก็ตาม ที่เป็นแหล่งข่าว
เป็นครูผม คนขับแท็กซี่ก็ครูผม ผมได้ไอเดียใหม่ๆ จากมุมที่คิด
ไม่ถงึ จากคนขับแท็กซีเ่ ยอะมาก คุยกับพ่อค้าแม่คา้ ธรรมดาเยอะ
มาก หรือคุยกับชาวบ้านปกติที่มีมุมความคิดทางเชิงบวก หรือ
นักธุรกิจที่ไม่ได้ใหญ่โต เช่น ทำาร้านอาหารเล็กๆ เขาก็มีมุมคิด
บางอย่างที่มันแปลกไป ซึ่งสิ่งเหล่านี้ผมสามารถเอามาอยู่ใน
คอลัมภ์นี้ได้หมดเลย”
มาจนถึงหนังสือเล่มล่าสุด (ตีพิมพ์ 2554) ซึ่งเป็นเล่มที่สิบ
หกในชุดนี้ของหนุ่มเมืองจันท์ ชื่อ ให้โอกาสกับสิ่งที่เราไม่รู้ เป็น
หนังสือที่อ่านสนุก ได้ความรู้ ได้แนวคิด ได้กำาลังใจ และความ
“สดใหม่” เขาไม่ได้เล่าเรื่องแง่มุมทางธุรกิจแต่เพียงอย่างเดียว
ยังเล่าเรื่องการเผชิญหน้ากับเทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างการตัดสิน
ใจซื้อไอแพด หรือการเล่นเฟสบุค แน่นอนว่าเขาไม่ลืมจะหยิบ
เอาข้อความในเฟสบุคของเขามาใช้ในงานเขียน ส่วนท้ายสุดของ
หนังสือเล่มนี้จะเป็นการครุ่นคิด เหมือนรำาพึง และพยายามหา
คำาตอบให้กับตัวเอง ในโลกแห่งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
อย่างก้าวกระโดดนี้ ผู้เขียนทำาให้เราครุ่นคิดตามไปกับการให้
โอกาสกับสิ่งที่เราไม่รู้ทั้งหลายนี้ ขอแนะนำาให้ซื้ออ่านกันค่ะ
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Beruf & Hobbys
จุติภร เบิรนเนอร์ (ภร)
อาชีพ: พนักงานเสริพอาหารเช้า ที่โรงแรม Holiday Inn, Nürnberg ทำางานวันละ 6 ชั่วโมงอาทิตย์ละ 5 วัน งาน
นี้ต้องตื่นตั้งแต่เช้ามืด แต่ก็สนุกกับงาน เพราะทำาให้เราได้พบปะกับผู้คนทั่วโลก ทำางานนี้มาได้ 1 ปีแล้วค่ะ
งานอดิเรก: ภรมีอะไรให้ทำามากมาย จะขอยกตัวอย่างแบบย่อๆ มาซัก 4 อย่างคือ 1. เสริมสวยตัดผม 2. เย็บผ้า
3. ทำาขนมไทย 4.รำาไทย ก่อนที่จะมาอยู่ที่เยอรมนี ภรเคยเป็นช่างเสริมสวยมาก่อน ตอนนี้ก็รับตัดผมให้คนไทย
หลาย ๆ คนอยู่ ส่วนการเย็บผ้านั้นร่ำาเรียนแบบครูพักลักจำาค่ะ คือ ภรจดจำามาแล้วมาฝึกฝนเอง จนสามารถตัด
เย็บเสื้อผ้าให้ตนเองและเพื่อนๆ สวมใส่ได้ ภรชอบทำาขนมหวานมาก แรกๆ ก็ทำากินเอง ต่อมาก็ทำาแจกและทำาขาย
บ้าง ภรอยากจะบอกเพื่อนๆไว้ ณ ที่นี้ ว่า อย่าหยุดอยู่กับที่เพราะเมื่อไหร่ที่เราหยุดเราจะไม่ได้เรียนรู้อะไรเลย
พูดคุยกับจตุภรได้ที่ jutiphon@hotmail.de

กฤษติณ ธารีจิตร (แชมป์)
อาชีพ: ขับรถขนส่งขนาดใหญ่ รายได้ชั่วโมงละ 11 ยูโร ทำางานเฉลี่ยวันละ 9 ชั่วโมง ทำางานตั้งแต่ วันจันทร์ถึงวัน
เสาร์ ฝึกงานด้านนี้มาตั้งแต่ปี 2008 จนถึง ปี 2011 และเมื่อต้นปี 2012 ก็เริ่มทำางานอย่างเต็มตัว
งานอดิเรก: ท่องเที่ยว ถ่ายรูป และเล่นอูคูเลเล่ ตอนเด็กเคยฝันไว้ว่า อยากจะมีกล้องถ่ายรูปเป็นของตัวเอง ไป
เที่ยวที่ไหนจะได้ถ่ายรูปเก็บเอาไว้ดู ตอนนี้มีงานทำา สามารถซื้ออุปกรณ์ได้ด้วยตนเอง เริ่มซื้อกล้องถ่ายรูปสะสม
ไว้มากมาย แชมป์เลยทุ่มเทให้กับการถ่ายรูป ในอนาคตตั้งใจไว่ว่า จะทำาสตูดิโอถ่ายภาพ เพื่อรับถ่ายภาพสวยๆ
ให้แก่ชาวไทยในราคากันเอง
ส่วน อูคูเลเล่ แชมป์เพิ่งหัดเล่นตอนเรียนจบ คือคิดว่า ชีวิตนี้ตัวเองน่าจะเล่น เครื่องดนตรีได้สักอย่างหนึ่ง พอได้
มาจับเจ้าอูคูเลเล่และลองฝึกเล่นดูก็โดนใจเลย เพราะเป็นการฝึกสมาธิได้อย่างดีเลย
พูดคุยกับกฤษติณได้ที่ http://facebook.com/champy.ckt

มาลัย กืนเตอร์ (น้องตา )
อาชีพ: พนักงานประจำา ตำาแหน่งแม่บ้านที่โรงแรม Buchhornshof, Friedrichshafen มีรายได้ชั่วโมงละ 8.50
ยูโร มีทิปบ้างนิดหน่อย ทำางานอาทิตย์ละ 22.5 ชั่วโมง
งานอดิเรก: เริ่มทำาดอกไม้ดินและดอกไม้จากถุงน่อง แกะสลัก ประดิษฐ์เครื่องประดับสำาหรับชุดรำาไทย
ประโยชน์ของงานอดิเรกที่ ”น้องตา” เห็นคุณค่าของมัน ไม่สามารถคิดเป็นค่าเงินได้ เพราะความสุขที่เธอได้จาก
งานอดิเรกมีมากกว่าเงินคือได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ทำาให้จิตใจสงบ มีความสุขที่เห็นงานเสร็จ อยู่เยอรมนี
ชีวิตค่อนข้างเหงา หากเรามีงานอดิเรกทำากัน ก็จะช่วยให้หายเหงาได้

วณัชชา ไมเออร์ (ตู้)
อาชีพ: เจ้าของกิจการร้านนวดไทยที่เมือง Pirmasens ตั้งแต่ปี 2001 เป็นกิจการส่วนตัวเล็ก ๆ รายได้พอเลี้ยงชีพ
งานอดิเรก: เนื่องจากเคยทำางานในร้านอาหารของโรงแรมสามดาวแห่งหนึ่งในเยอรมนี ซี่งอยู่ห่างจากบ้าน
ประมาณ 60 กม. ตอนนั้นทำาแผนกสลัดและของหวาน ช่วงนั้นเป็นเป็นช่วงที่ทำางานสนุกมาก ได้มีโอกาสนำาเสนอ
อาหารไทย คิดตกแต่งจานอาหารให้ดูสวยงาม และได้กลายเป็นจุดเริ่มต้นในการหัดแกะสลักจนกลายเป็นงาน
อดิเรกทุกวันนี้ และมีงานสอนแกะสลักที่ VHS Pirmasens เป็นรายได้เสริม พร้อมเผยแพร่งานฝีมือของคนไทย
นอกจากนี้การแกะสลักยังเป็นการฝึกสมาธิให้ตัวเราเองด้วย
พูดคุยกับวณัชชาได้ที่ www.thaimassage-pirmasens.com

กฤษณา ไฟท์ (ติ๋ว)
อาชีพ: ทำางานประจำาอยู่ที่ Gemeide Eigeltingen อยู่แผนกทำาความสะอาด เริ่มทำางานนี้เมื่อปี 2002 จนปัจจุบัน
นี้ก็เข้าปีที่10 พอดี โดยทำางานวันละ 4 ชั่วโมง ตั้งแต่ 15.00-19.00 น. ทุกวัน จันทร์-ศุกร์
งานอดิเรก ทำาอยู่หลายอย่างเช่น ทำาขนมไทย งานฝีมือต่างๆ แต่ที่สนใจเป็นพิเศษคือการทำาดอกไม้จากถุง
น่อง,ดินหอม, ผ้าเช็ดหน้าและจากธนบัตร การมีงานอดิเรก ทำาให้เราได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เช่น ทำา
ของขวัญหรือของชำาร่วย เพื่อแจกในโอกาสต่างๆ เช่น วันขึ้นปีใหม่ งานแต่งงาน งานวันเกิด อีกทั้งนำาไปประดับ
ตกแต่งบ้านของเราเองให้ดูสวยงาม และในบางครั้งก็ยังสามารถจำาหน่ายเป็นรายได้เสริมได้อีกด้วย
พูดคุยกับกฤษณาได้ที่ e-mail:krisana@hotmail.de

พวงทอง ซิมเมอร์มันน์(แรม) ประภาวรรณ มึลเลอร์(วรรณ)
วรรณและแรม” สองเพื่อนเกลอเดินสายเผยแพร่วัฒนธรรมไทย
อาชีพ: ทั้งสองคนมีอาชีพแม่บ้าน และในช่วงวันเสาร์ก็จะทำางานอดิเรกที่นำามาซึ่งรายได้
งานอดิเรก “วรรณ” ปั้นดอกไม้ดิน ออกงานแสดงตามงานต่างๆในเยอรมนี ส่วน”แรม”แกะสลักสบู่ ผักและผลไม้
งานที่เพื่อนรักทั้งสองร่วมกันทำาแทบทุกวันสุดสัปดาห์ คือ เป็นแม่ครัวทำาอาหารไทย โฆษณาสินค้าไทยตามร้าน
ค้าต่างๆในเยอรมนี โดยได้รับการว่าจ้างจากจากบริษัทผู้นำาเข้า ร่วมมือกับอัครราชทูตที่ปรึกษาด้านพาณิชย์
สังกัดกระทรวงพาณิชย์ที่ Berlin
“แรม”กับ”วรรณ” เคยออกรายการโทรทัศน์ก็หลายครั้งแล้ว ส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานเพื่อการกุศล
พูดคุยกับ”แรม”และ”วรรณ”ได้ที่ lam.zimmermann@hotmail.de

นันรียา เซ็นเนอร์ (อั๋น)
จบจาก วิทยาลัยอาชีวะศึกษาเชียงราย สาขาคหกรรม วิชาเอกคหกรรมทั่วไป อยู่เยอรมนี ได้ 8 ปี
อาชีพ: พนักงานประจำาฝ่ายเลเซอร์ในบริษัทผลิตเครื่องมือผ่าตัดทางการแพทย์แห่งหนึ่งใกล้เมือง Stuttgart
งานอดิเรก: แกะสลักผัก ผลไม้ สบู่หอม ประดิษฐ์ดอกไม้ และทำางานฝีมือต่างๆ ได้ถ่ายทอดงานอดิเรกนี้แก่ผู้
สนใจ ที่วัดและงานไทย งานอดิเรกอีกอย่างที่นันรียาชอบ คือ ทำาอาหารและขนมหวาน รวมทั้งรับสอนทำาอาหาร
ไทยและขนมหวานด้วย นันรียายินดีถ่ายทอดงานฝีมือแก่เพื่อนคนไทยที่สนใจทุกท่าน
พูดคุยกับนันรียาได้ที่ http://facebook.com/nunreeya

เมตตา เชินเฟลด์ (Metta Schonfeld)
คุณเมตตาเป็นคนอุบลราชธานี มาอยู่เยอรมนีตอนแรกก็เป็นแม่บ้าน ต่อมาก็หางานทำาจนได้ทำางานประจำาที่โรง
แรมแห่งนี้
งานอดิเรก: ตอนอยู่ที่เมืองไทยมีอาชีพเป็นช่างตัดเย็บเสื้อผ้า ซึ่งได้ร่ำาเรียนมาจากโรงเรียนสรญาเนื่องจากอยู่ใน
ครอบครัวช่างตัดเสื้อเลยถูกปลูกฝังมาแต่เด็ก มาอยู่เยอรมันก็เลยอยากทำางานด้านนี้ต่อ จึงลงทุนซื้อจักรเย็บผ้า
ตอนแรกก็รับตัดเย็บเพื่อนฝูงก่อน ตัดให้ฝรั่งเจ้านายบ้าง มีเวลาว่างก็ไปทำาบุญที่วัดพอดีทางวัดจัดงาน และส่ง
เสริมเชิญชวญคนไทยให้หันมาแต่งชุดไทยไปงานวัดกัน เลยเปิดตัวบอกกล่าวไปว่า “คนที่ยังไม่มีชุดไทยก็มาก็ตัด
ได้ที่พี่ได้นะคะ” ผู้ที่ตัดไปแล้วถูกใจในฝีมือก็บอกต่อๆกันไป ตอนนี้คุณเมตตามีผ้าบางส่วนที่บ้าน มีแบบแคตา
ล้อกให้เลือก หรือจะนำาผ้ามาเอง รับตัดชุดไทย ชุดราตรี ชุดต่างๆราคาแล้วแต่แบบง่าย-ยากและที่มีซับใน แก้เอว
เย็บขาเข้าเริ่มที่ห้าออยโร ก่อนที่คุณเมตตาจะเดินทางมาอยู่เยอรมัน ก็เคยไปทำางานเป็นช่างตัดเย็บเสื้อผ้าให้กับ
บริษัทที่บาร์เรนห์ได้สี่ปี จากประสบการณ์การตัดเย็บเสื้อผ้ามาจนบัดนี้สามสิบกว่าปีแล้ว

กีฬา
โดย หลิว ลู่ลม

กีฬา
โดย หลิว ลู่ลม

Nordic Walking

Bildquellen: efg-buchholz.de

“มาเดินแบบนอร์ดกิ ถันเถอะ เพือ่ สุขภาพทีด่ ี วงการกีฬา
และแพทย์ตา่ งลงความเห็นกันแล้วว่า เป็นการเดินทีไ่ ม่วา่ ใคร
ก็เดินได้ อายุเท่าไรก็เริ่มต้นได้ เป็นกีฬาที่เสี่ยงต่อการบาด
เจ็บน้อยทีส่ ดุ ไม่ทาำ ให้หวั เข่าทรุด นอกจากนีส้ มาคม Nordic
Walking ยังพิสูจน์แล้วว่าการออกกำาลังกายแบบนี้สามารถ
ลดน้าำ หนักได้เป็นอย่างดี ทำาให้กล้ามเนือ้ ส่วนสะโพก ขาและ
แขนกระชับไม่หย่อนยาน ช่วยให้กระดูกข้อไหล่ แขน ขา และ
ข้อเท้าลื่นไหลได้ดี กล้ามท้องก็แข็งแร็งขึ้น เดินทรงตัวได้ดี
ไม่เดินหลังงอ เลือดจะสูบฉีดไปหล่อเลี้ยงสมอง ทำาให้สมอง
ปลอดโปร่ง แถมยังก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วม
เดินเพราะสามารถพูดคุยกับเพือ่ นร่วมเดินได้ดว้ ย โดยไม่ตอ้ ง
หอบหายใจเหมือนการวิ่ง รวมทั้งได้สูดอากาศบริสุทธิ์ สร้าง
ภูมิต้านทานให้ร่างกายอีกด้วย
เมื่อสิบกว่าปีก่อนตอนที่ผู้เขียนเริ่มรู้จักนอร์ดิก วอล์คกิ้ง
ใหม่ๆ ยังคิดยิ้มๆแบบว่าเดินอะไรน่ะ ใช้ไม้เท้ายันเหมือนคน
แก่ เพื่อนฝรั่งเลยดุเอาว่า เธอนี่..แล้วก็อธิบายให้ฟัง แต่ก็ยัง
ไม่เข้าใจ จนได้ไปค้นคว้า และเข้าคอร์สเรียนเทคนิคการเดิน
ที่ถูกต้อง และมีกลุ่มร่วมเดินกันเป็นประจำาทุกๆอาทิตย์ จึงรู้
ว่าตัดสินใจถูกแล้ว
การเดินแบบนอร์ดิกมีแหล่งเริ่มต้นมาจากประเทศแถบ
สแกนดิเนเวีย ที่มีฤดูหนาวอันยาวนานและมีหิมะปรกคลุม
ในพืน้ ทีร่ าบลุม่ กว้างไกล เวลาเดินจึงต้องใส่สกี เกิดเป็นกีฬา
เดินสกีในที่ราบ ที่เรียกว่า Langlauf จัดให้มีการแข่งขันใน
ระดับประเทศและระดับโลก ต่อมาก็มีวิวัฒนาการไปอีกขั้น
คือเดินสกีอย่างเดียวยังไม่พอ เพิม่ การยิงเป้าเข้ามาด้วย เรียก
ว่า Biathlon ก็ทำาให้ยากขึ้นไปอีก แต่กระนั้นก็ยังไม่พอยังมี
กีฬาที่ยากขึ้นไปกว่านั้นอีก คือเดินสกีบนที่ราบแล้วต่อด้วย
การกระโดดไกลลงมาจากที่สูง อันถือเป็นการผสมผสาน
กีฬาแบบนอร์ดิก (Nordische Kombination) การเล่นกีฬา
สกีนั้นเล่นได้แต่เฉพาะฤดูหนาว เมื่อหิมะละลายแล้วก็เล่น
ไม่ได้ (แต่สมัยนี้เขามีหิมะเทียมให้เล่นในห้องโถงใหญ่ แต่ก็
D : 32

แพง) จึงมีการคิดค้นว่าแล้วในฤดูใบไม้ผลิ ฤดูร้อน และฤดู
ใบไม้รว่ งทีไ่ ม่มหี มิ ะในทีร่ าบ จะทำาอย่างไรให้รา่ งกายแข้งขา
ฟิตอยูเ่ สมอ เพือ่ เตรียมตัวแข่งขันในฤดูหนาว การเดินโดยใช้
ไม้ค้ำาจึงเกิดขึ้น (Stocklauf) โดยต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
ทัง้ ท่าเดิน ไม้คา้ำ และรองเท้าทีจ่ ะใช้เดินแบบนอร์ดกิ ปัจจุบนั
การเดินแบบนอร์ดกิ นีไ้ ด้รบั การยอมรับอย่ากว้างขวาง บริษทั
ใหญ่ๆทีผ่ ลิตเครือ่ งกีฬา จึงหันมาผลิตไม้เดินนอร์ดกิ รองเท้า
และเสื้อผ้าสำาหรับใส่เดินนอร์ดิก
สำานักประกันสุขภาพของเยอรมัน (Krankenkasse) มี
แนวคิดกระตุ้นให้ผู้ประกันสุขภาพออกกำาลังกายกลางแจ้ง
ให้ได้สดู อากาศบริสทุ ธ์ สร้างภูมติ า้ นทานโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ
อันจะเป็นผลดีต่อสุขภาพ (และเป็นผลดีต่อสำานักประกัน
ด้วย เพราะไม่ตอ้ งจ่ายค่ารักษาพยาบาลบ่อยๆ) โดยการช่วย
เหลือค่าใช้จา่ ยในการไปเข้าคอร์สเรียนกีฬา หรือกิจกรรมเพือ่
สุขภาพต่างๆ และ Nordic Walking ก็เป็นหนึ่งในกีฬานั้น ผู้
ทีส่ มัครเรียนสามารถนำาหลักฐานการเข้าเรียนและใบเสร็จค่า
เรียนเบื้องต้นไปเบิกกับสำานักประกันได้ โดยจะได้ ประมาณ
70 เปอร์เซ็นของค่าคอร์สทัง้ หมด (เฉพาะผูท้ ปี่ ระกันกับสำานัก
ประกันของรัฐ) จะเรียนเดินนอร์ดิกที่ไหนได้บ้าง สามารถ
สอบถามได้ทสี่ มาคมกีฬา สปอร์ตคลับ ฟิตเนสคลับต่างๆ ซึง่
จะมีครูทเี่ ชีย่ วชาญการเดินนอร์ดกิ เปิดคอร์สสอน ในอินเตอร์
เนตก็มคี าำ แนะนำาหลากหลาย สำาหรับผูเ้ ขียนเริม่ จากไปสมัคร
เรียนที่สมาคมกีฬา สมาคมกีฬาเหล่านี้จะมีอยู่ตามหมู่บ้าน
ใหญ่ๆ ทีม่ สี าำ นักงานบริหารระดับแขวง (Gemeinde) หรือใน
เมืองใหญ่ก็มีให้เลือกมากมาย ข้อดีของการเรียนในสมาคม
กีฬาคือ เสียค่าสมาชิกสมาคมเป็นรายปีในราคาประหยัด
และยังสามารถเลือกเล่นกีฬาได้หลายชนิด หมูบ่ า้ นทีผ่ เู้ ขียน
อาศัยอยู่มีการสอนเดินนอร์ดิกด้วย เลยได้เริ่มฝึกเดิน จนถึง
บัดนี้ก็สิบกว่าปีมานี่แล้ว หากไม่อยากเป็นสมาชิกสมาคม
กีฬา จะหาครูมาสอนเดินนอร์ดิกเป็นกลุ่มพิเศษ หรือขอให้
เพื่อนที่เรียนมาแล้วมาสอนให้ก็ได้ “ขอแนะนำา”ว่า ควรเริ่ม
ต้นเดินให้ถูกต้องตั้งแต่แรก
ทีนี้ก็มาว่าด้วยเรื่องอุปกรณ์กัน เริ่มจากรองเท้า ร้าน
ขายอุปกรณ์กีฬาใหญ่ๆจะมีรองเท้าสำาหรับกีฬาประเภท
เดิน (Walking) ให้เลือกหลายยี่ห้อ ให้เลือกดูท่ีมีดอกยาง
กันลื่นที่พื้นรองเท้าเพื่อให้สามารถยึดติดกับพื้นได้ดีไม่ลื่น
ไหลเวลาที่ต้องเดินบนพื้นดิน พื้นหญ้าที่เปียกชื้น ถ้าเป็นไป
ได้ควรใช้รองเท้าที่ผลิตจากวัสดุกันน้าำ (Gore-Tex) เพื่อไม่
ให้นำ้าซึมเข้าเท้าได้ รองเท้าควรมีความยืดหยุ่น วิธีดูง่ายๆก็
คือจับรองเท้ามางอ หากสามารถงอได้ก็เป็นอันใช้ได้ แต่ถ้า
คุณมีรองเท้าวิ่ง (Lauf Schuhe) อยู่แล้วก็ใช้ได้ หรืออาจจะ
ใช้รองเท้าเดินป่าแบบไม่หนัก (Leichte Trekking Schuhe)
ก็ได้ไม่ต้องหาซื้อใหม่ ตอนไปเลือกซื้อรองเท้าควรใส่ถุงเท้า
ลองด้วย และ”อย่า”เลือกรองเท้าที่พอดีเท้าเป๊ะ ควรเลือกที่

กว้างพอให้นิ้วเท้าขยับได้ด้วย กันเจ็บเท้าเวลาเดิน (แนะนำา
ให้ซื้อรองเท้าช่วงบ่ายๆ เพราะช่วงบ่ายเท้าจะขยายใหญ่
กว่าเดิมหลังจากที่เราได้ใช้เท้าเดินไปมาตั้งแต่เช้า) รองเท้า
ที่ไม่แนะนำาให้ใช้เดินนอร์ดิกคือ รองเท้าเทนนิส รองเท้าเล่น
ยิม รองเท้าฟิตเนส รองเท้าผ้าใบหุ้มข้อ รองเท้าพวกนี้ พื้น
รองเท้าจะเรียบไม่มดี อกใต้รองเท้ากันลืน่ อาจจะเป็นอันตราย
ทำาให้หกล้มได้ รองเท้าที่ดีควรที่จะรองรับฝ่าเท้าได้ดี ไม่ควร
ประหยัดโดยใช่เหตุ
ต่อมาก็มาดูไม้เดินนอร์ดิก ไม้เดินนอร์ดิกไม่ใช่ไม้ค้ำาเท้า
เดินเล่น ไม่ใช่ไม้ค้ำาเดินภูเขา ไม่ใช่ไม้ค้ำาเล่นสกี ไม้สำาหรับ
เดินนอร์ดิกจะยาวกว่ามีห่วงสำาหรับคล้องรัดมือเพื่อกันไม่
ให้ไม้หลุด มีความยืดหยุ่นเพราะเวลาใช้ไม้กดลงพื้นจะไม่
กระแทก ไม่ทำาให้ปวดกล้ามเนื้อแขนและไหล่ การเลือกซื้อ
ควรดูทค่ี วามแข็งแรง และควรจะเลือกไม้ทเี่ บาซึง่ ทำามาจากคา
บอน (Carbon) หรือ (Aluminium) ปลายไม้จะมีปลายแหลม
มน และมียางหุม้ สามารถถอดเข้าออกได้ การเลือกซือ้ ไม้เท้า
ควรดูให้เหมาะกับความสูงของตัวเองด้วยคือ

ถ้าหนามากเหงื่อออกเร็ว ถูกอากาศเย็นจะทำาให้ป่วยได้) สวมหมวกกันแดดกันหนาว ในวัน
ทีอ่ ากาศร้อนจัดไม่ควรเดินเร็วถ้าเลีย่ งได้ให้เดินตอนเช้าหรือตอนเย็น วันอากาศหนาวเย็นไม่
ควรเดินเร็วเช่นกันจะทำาให้ปอดต้องทำางานหนัก ควรเช็คชีพจรด้วยอย่าหักโหมอย่าให้ชพี จร
เต้นเร็วกว่า 130 หากเร็วกว่านัน้ ควรรีบลดความเร็วลง เพราะบางคนเดินแล้วเพลินเพิม่ ความ
เร็วสุดๆ อยากลดน้าำ หนักเร็วๆ การเล่นกีฬาทุกอย่างควรมีความพอดีดว้ ย สำาหรับผูท้ เ่ี ดินนาน
เกินหนึง่ ชัว่ โมงแนะนำาให้ใส่ถงุ มือ ถุงมือหน้าร้อนใช้ถงุ มือขีจ่ กั รยานก็ได้ หน้าหนาวใช้ถงุ มือ
ผ้าสักหลาดอัด (Filz) แบบบาง หรือผ้าใยสังเคราะห์ ที่แนะนำาให้ใช้ถุงมือ เพราะการจับไม้
เดิน ไม้จะเสียดสีกับฝ่ามือ จะทำาให้มือด้านได้ (หรือเป็นตาปลา)

เมื่อมีอุปกรณ์แล้วขั้นตอนต่อไปคือเทคนิคการเดินให้ถูกต้อง ผู้ที่เริ่มต้นเดินใหม่ๆควร
เริ่มต้นเดินในที่ราบก่อน ขั้นตอนมีดังนี้
1.เตรียมไม้เดิน ที่ห่วงคล้องมือของไม้เดินจะมีป้ายติดไว้ด้วยว่า R คือขวา L คือซ้าย
สอดมือเข้าไปใต้ห่วงคล้องแล้วจับไม้ไว้ ห่วงจะพันอยู่ตรงข้อมือ พันห่วงรอบมือให้พอดีไม่
แน่นและไม่หลวมจนเกินไป ดึงปรับสายรัดให้เหมาะกับขนาดของมือ
2. จับไม้แนบข้างลำาตัว ก้าวเท้าขวาโดยใช้สน้ เท้าลงก่อนแล้วจึงม้วนเท้าไปข้างหน้า (Fuß
Abrollen) แกว่งมือซ้ายไปข้างหลังใช้ไม้กดพื้น แล้วสลับก้าวเท้าซ้ายแกว่งมือขวาพร้อมไม้
ไปกดที่พื้น การกดให้กดเพียงเบาๆ การฝึกเดินนี้บางคนฝึกครั้งสองครั้งเป็นเลย แต่บางคน
เกร็งมัวแต่จะนับ “แนะนำาให้ลองเดินดูก่อนโดยไม่ใช้ไม้ค้ำา” เดินลงส้น-ม้วนเท้า-แกว่งแขน
ส่วนสูงของร่างกาย = ความยาวของไม้เดินนอร์ดิก ไป-เดินก้าวขาขวาลงส้นม้วนเท้า-มือขวาแกว่งตาม –มือซ้ายแก่วงกดไปทางหลัง- ก้าวขา
ซ้ายลงส้นม้วนเท้า-มือซ้ายแกว่งตามมือขวาแกว่งกดไปด้านหลัง ซ้ำา ขวา-ซ้าย-ขวา-ซ้าย
136 -141 ซม
90 ซม
142 – 150 ซม
95 ซม
พอคิดว่าได้ที่แล้วลองมาจับไม้ดู ก็เดินแบบเดิมนั่นแหละโดยมีไม้เดินมาเพิ่มเท่านั้นเอง
151 -158 ซม
100 ซม
3.การเดินควรยืดหลัง และคอให้ตรง จะช่วยให้กระดูกสันหลังแข็งแรง เดินเหินแบบ
159 – 165 ซม
105 ซม
ผึ่งผาย ตามองพื้นไปด้วย เพราะหากต้องเดินในป่าหรือทางลูกรัง อาจจะสดุดได้ง่าย นับ
166 – 173 ซม
110 ซม
ว่าเป็นการฝึกสมาธิไปด้วยในตัว การเดินควรจะงอเข่านิดๆ ไม่ควรเดินแบบกระแทกส้นเท้า
ไม่แอ่นน่อง จะทำาให้เอ็นชำารุดได้
174 – 181 ซม
115 ซม
182 – 188 ซม
120 ซม
4. เวลากดไม้ลงพี้นอย่ากดแบบกระแทกกระทั้น ให้กดไม้เพื่อยันดันให้เราเดินเร็วขึ้น
189 – 196 ซม
125 ซม
การแกว่งแขนไปมาช่วยให้กระดูกข้อต่อที่ไหล่ ศอก ข้อมือลื่นไหลดี
197 – 203 ซม
130 ซม
5. เมือ่ เดินเป็นแล้ว (ย้าำ “เป็นแล้ว”เดีย๋ วจะงง) ลองแบมือดู เวลาจับไม้นานๆ มือจะเกร็ง
การแบมือจะแบมือข้างที่เราก้าวเท้า เช่น เวลาก้าวเท้าขวาตอนที่แกว่งมือขวาที่จับไม้ตาม
ไม้เดินนอร์ดกิ จะมีสองแบบคือแบบทีส่ ามารถเลือ่ นปรับ มา ก็ให้แบมือออกครู่หนึ่ง แล้วหุบ มือซ้ายที่แกว่งไปข้างหลังให้กำาไม้ไว้เหมือนเดิม แล้วก็
ระดับความสูงได้ และแบบที่วัดมาแล้วตายตัว จะใช้แบบ สลับกันเดินก้าวเท้าซ้ายมือจับไม้แกว่งตามแบมือแล้วหุบ จะเป็นจังหวะ ก้าวเท้า-แกว่งไม้ไหนก็แล้วแต่จะชอบ สำาหรับผู้เขียนเลือกใช้แบบวัดมาแล้ว แบมือ-หุบมือ การทำาแบบนี้เป็นการบริหารฝ่ามือและนิ้วมือที่ดี ป้องกันโรคปวดมือ นิ้วบวม
เพราะเบากว่าเยอะ
การเลือกเสื้อผ้าที่จะใส่ไปเดิน ที่ไม่แนะนำาคือผ้าฝ้าย
“ท้ายนี้หวังว่าจะเป็นประโยชณ์ต่อผู้ที่สนใจอยากทดลองการเดินแบบนอร์ดิกไม่มากก็
100 เปอร์เซ็นต์ เพราะเป็นผ้าเนื้อหนาที่อมความชื้นและ น้อย ทดลองเดินให้ถูกวิธี (ขอเน้น) แล้วจะรู้ว่าลงทุนครั้งเดียวไม่ต้องไปเสียเงินค่าสถานที่
แห้งยาก เสื้อผ้าสำาหรับเดินนอร์ดิกไม่มีข้อจำากัดมากมาย เดินได้แทบทุกหนแห่ง ขอให้สุขภาพดีกันทั่วหน้า...
เหมือนกีฬาชนิดอื่น เพียงแต่ควรเป็นเนื้อผ้าที่เบา เช่น ผ้า
ข้อมูลจากประสบการณ์ และ http:/www.richtic-nordic-walking.de
ใยสังเคราะห์ (Atmungsaktiver Kleidung) ผ้ายืดเบานุ่มที่
มีความยืดหยุ่นในการเคลื่อนไหว การเลือกเสื้อผ้าที่ถูกต้อง
กับการออกกำาลังกาย ถึงเหงื่อจะออกก็จะรู้สึกได้เลยว่ายัง
โปร่งสบายไม่เปียกชื้นจนเกินไป
การเดินนอร์ดกิ ต้องออกไปเดินข้างนอก จึงควรดูสภาพดิน
ฟ้าอากาศด้วย “แนะนำา” ว่าการเดินในเยอรมนีควรมีเสื้อทับ
สองชัน้ หรือใส่แจ๊กเก็ตทีไ่ ม่หนามากในวันอากาศเย็น (เพราะ
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บันเทิง
โดย ชูใจ

Real Steel เป็นเรื่องของโลกในอนาคต ปี 2020
ปีทกี่ ารชกมวยของมนุษย์กลายเป็นเรือ่ งล้าสมัย และ
ถูกแทนทีด่ ว้ ยการชกมวยระหว่างหุน่ ยนต์ ซึง่ กลายมา
เป็นกีฬาทีไ่ ด้รบั ความนิยมสูงสุด ชาร์ลี เคนตัน้ (ฮิวจ์
แจ็กแมน) อดีตนักมวยทีพ่ ลาดโอกาสดำารงตำาแหน่ง
แชมป์โลก และกลายมาเป็นผู้บังคับหุ่นยนต์เร่ต่อสู้
เพื่อหารายได้ ต้องรับมือกับแม็กซ์ (ดาโกต้า โกโย)
ลูกชายวัย 11 ขวบทีต่ วั เองทิง้ ไปตัง้ แต่เกิด เมือ่ แม็กซ์
พบหุ่นยนต์คู่ซอ้ มเก่าเก๋ากึ้ก นามว่า อะตอม ที่ถูกทิง้
อยูใ่ นโรงกำาจัดขยะ เขาก็เชือ่ ว่ามันจะสามารถเป็นนัก
สูไ้ ด้ ต้องติดตามชมกันว่าเส้นทางการต่อสูข้ องทัง้ สอง
พ่อลูกและอะตอม มวยรองบ่อนทีไ่ ม่มใี ครคาดคิดว่า
จะอยูร่ อดบนสังเวียนได้ครบยกแรกนัน้ จะเป็นอย่างไร
อันทีจ่ ริง พล็อตเรือ่ งม้ามืดนอกสายตาแบบนีไ้ ม่ใช่
เรือ่ งใหม่เลยในวงการภาพยนตร์ฮอลลีวดู้ แต่หยิบมา
ใช้ใหม่เมื่อไหร่ก็ประทับใจเมื่อนั้น เมื่อชม ๆ ไปเรื่อย
ๆ หลายท่านอาจจะคุ้นกับบางฉากบางตอนที่คล้าย
ๆ กับหนังเรื่อง Rocky ที่ทำาให้ซิลเวสเตอร์ สตาลโลน
แจ้งเกิดมาแล้ว บางคนอาจจะบอกว่าไม่มีอะไรใหม่
เพราะลอกพล็อตนีม้ า แต่หากเรามองว่าเป็นการแสดง
ความยกย่องชื่นชมให้กับร็อคกี้ในเวอร์ชั่นที่ทันสมัย
ขึ้น ก็นับได้ว่าทำาได้ยอดเยี่ยมทีเดียว
ฮิวจ์ แจ็กแมน ในบทคุณพ่อที่เห็นลูกชายเป็น
เพียงสิง่ ทีเ่ กิดมาโดยไม่ได้ตง้ั ใจและหนีไปอย่างไม่ใย
ดีนี้ แจ็กแมนทำาได้ดีเหลือเกิน ทั้งแววตาและท่าทาง
ทิง้ ความเป็นวูฟเวอร์รนี ซูเปอร์ฮโี ร่ของเอ๊กซ์แมนออก
ไปหมด จนเราได้เห็นถึงความอ่อนแอ สับสน ในร่างที่
หล่อล่าำ บาดใจ การทีม่ จี ดุ อ่อน มีขอ้ บกพร่อง เหมือน
มนุษย์ธรรมดาๆ คนหนึ่งนี้เอง ที่ทำาให้แจ็กแมนดูมี
เสน่หอ์ ย่างไม่นา่ เชือ่ และในส่วนของการเป็นอดีตนัก
มวยนั้น เพื่อให้สมจริง ฮิวจ์เข้ารับการเทรนจากยอด
นักมวย ชูการ์ เรย์ เลียวนาร์ด ทำาให้ลีลาท่าทางของ
เขาดูน่าเชื่อเหลือเกินว่าเป็นนักมวยจริงๆ
ทีต่ อ้ งชืน่ ชมไม่แพ้กนั คือ เจ้าหนูดาโกต้า โกโย วัย
12 จากแคนาดาคนนี้ ทีเ่ ล่นได้สมบทบาท ประกบกับ
พระเอกชั้นนำาอย่างแจ็กแมนได้อย่างไม่ขะเขิน ต่อ
ปากต่อคำาได้แสบถึงทรวง แต่ก็ยังคงความน่ารักไว้
ได้เต็มร้อย ไม่นับท่าเต้นเท่ๆ กับเจ้าอะตอม ที่เชื่อว่า
หลายคนต้องย้อนกลับไปชมใหม่หลายๆ รอบ ส่วน
ตัวประกอบอื่นๆ ทั้งหลายก็สมบทบาท ทำาให้เราอิน
และอยากติดตามเรื่องไปจนจบ
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นับว่าเป็นภาพยนตร์ทค่ี รบสูตรของความบันเทิง
จริงๆ ค่ะ ดราม่าของความสัมพันธ์ระหว่างพ่อลูก การ
ค้นพบตัวเองอย่างพอดีๆ ผสมกับฉากแอ๊คชั่นอย่าง
ลงตัว ดนตรีประกอบสุดไพเราะ และเพลงประกอบ
แร๊บ ฮิพฮอพที่ดูไปก็นึกอยากโยกตัวไปด้วย สนุก
มันส์ ลุ้นระทึก เชื่อเหลือเกินว่าเด็กๆ ที่เข้าไปดูจะ
ต้องเอาใจช่วยเจ้าหุ่นอะตอมอย่างเต็มที่แน่ๆ หาก
คุณพ่อคุณแม่ท่านใดที่กำาลังมองหาดีวีดีสนุกๆ ไม่มี
ฉากรุนแรง ไม่มฉี ากโป๊ เพือ่ เป็นความบันเทิงเล็กๆ ให้
กับเจ้าตัวน้อยวัยประถม ก็ขอแนะนำาเรื่องนี้ให้เป็น
หนึ่งในตัวเลือกค่ะ เพราะมีแง่คิดต่างๆ มากมายที่
หยิบจับมาสอนมาบอกลูกๆ ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณพ่อกับลูก
แต่ขอเตือนว่าหากซื้อมาดูแล้ว ก็อย่าลืมเตรียม
เงินเผื่อเด็กๆ รบเร้าขอซื้อหุ่นยนต์ด้วยนะคะ

Bildquellen: captmondo.com

Links: filmkinotrailer.com
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ห้องครัว
โดย เบญจี้

กงสุลสัญจร

Churros ฉบับเบญจี้

อ่านออกเสียงแบบสเปนว่า “ชัวร์รสุ ” เป็นอาหารเช้าทีข่ นึ้
ชือ่ ในเมืองมาดริด ประเทศสเปน มาเกือบจะศตวรรษแล้ว ไม่มี
หลักฐานบ่งบอกประวัตคิ วามเป็นมาทีแ่ น่ชัด แต่ในศตวรรษ
ที่สิบเก้า churros ได้เปิดตัวในงาน carnivals บ่อยครั้ง
การที่ churros เป็นที่นิยมอย่างสูงอาจเนื่องมาจากต้นทุนที่
ต่ำา เป็นอาหารแป้งทอด ที่ขายดีในกลุ่มแรงาน ในเวลาเร่ง
รีบก่อนไปทำางานช่วงเวลา5:00 หรือ 6:00 น.
นอกจากขนมแป้งทอดนี้แล้ว มื้อเช้าของสเปน ยังมี
ช็อคโกแลตร้อนที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน ที่ เอร์นันโด
กอร์เตส (Hernando Cortés) Conquistador* ชาวสเปน ผู้
พิชิตจักรวรรดิแอชเท็ก ในสงครามปี ค.ศ. 1521 ได้นำาโกโก้
(Kakao) และเครื่องดื่มผสมโกโก้ ที่มีต้นกำาเนิดในแม็กซิโก
เข้าไปยังสเปนเป็นประเทศแรกในยุโรป
ช็อคโกแลตกับ Churros เป็นอาหารที่แพร่กระจายอยู่
ทั่วไป ในประเทศสเปน, เม็กซิโก, อาร์เจนตินา, ชิลี, อุรุกวัย
และเวเนซุเอลาเป็นเวลานานกว่าศตวรรษ นิยมรับประทานกัน
เป็นอาหารเช้า และบางครัง้ ก็เป็นอาหารว่าง ในช่วงทีอ่ ากาศ
หนาวเย็น กลิน่ ช็อคโกแลตหอมหวานมีรสออกขมหน่อยๆ ผสม
กับรสเค็มของ churro ที่กรุบกรอบ มันเป็นความเหมาะของ
รสชาติทสี่ มดุลในตอนเช้าๆ ช็อคโกแลตร้อน (ปกติระหว่าง 75
° C และ 80 ° C) จะเสิร์ฟในถ้วยกระเบื้องมาพร้อมกับแท่ง
churros ที่ทำาสดใหม่ (ปกติจะเิสิร์ฟ churros 7-8 ชิ้น ขึ้นอยู่
กับขนาด) การบริโภคอาหารจานนี้ง่ายมากแค่นำา churros
จุ่มช็อคโกแลตร้อนในถ้วยก็อร่อยแล้ว
การบริโภค Churros ในปัจจุบนั มีความหลากหลายมาก
ขึ้น เป็นไปตามรสนิยมของผู้บริโภค สูตรการทำา churros ก็
พัฒนามากขึน้ จากแต่กอ่ นทีเ่ ป็นเพียงแป้งผสมน้าำ เกลือแล้ว
ทอด ปัจจุบันมีการใส่เครื่องเทศที่มีกลิ่นหอม เช่น อบเชย
(อังกฤษ: Cinnamon เยอรมัน: Zimt) และ รวมทั้งอาจใส่ นม
เนย ไข่ น้ำาตาล และผงฟู ฯลฯ แล้วแต่ผู้บริโภคชอบ เสิร์ฟได้
ทัง้ ร้อนและเย็นจนกลายเป็นเรือ่ งปกติมากขึน้ ทีใ่ นภาคเหนือ
ของสเปนจะเสิร์ฟในขณะที่ร้อนอยู่ ส่วนในภาคใต้ที่จะเสิร์ฟ
เย็น โรยน้ำาตาลเป็นส่วนใหญ่
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เบญจี้ชัวร์รุส ส่วนผสมแป้ง (Teig)
น้ำาเปล่า (Wasser)
220 มิลลิลิตร /ml
น้ำาตาล (Zucker)
1 ช้อนโต๊ะ / EL
แป้งสาลี (Weizenmehl)
130 กรัม / g
ฝงฟู (Backpulver)
½ ช้อนชา / TL
ไข่ (Ei(er))
1 ฟอง
เนย(Butter)
2 ช้อนโต๊ะ / EL
เกลือ (Salz)
1 หยิบมือ / (1
Prise)
น้ำามันใช้ทอดจะใช้น้ำามันพืชหรือน้ำามันหมูก็ได้ Fett
(reines Pflanzenfett oder Schmalz)
น้ำาตาลไอซ์ซิ่ง (Puderzucker) ใช้โรยหน้า
อบเชย (Zimt) ผสมกับน้ำาตาลเกร็ด ( Kristallzucker)
ใช้โรยหน้า
ช็อกโกแลตใช้แบบสำาเร็จก็อร่อยขอแนะนำา Nutella อุ่น
ให้ร้อน 75 ° C เพื่อใช้ชัวร์รุส จุ่มรับประทาน

การผสมแป้ง เป็นหัวใจหลักของการทำาชัวร์รุส การผสม
แป้งเป็นงานทีต่ อ้ งใช้กล้ามเนือ้ มาก และน่าเบือ่ เพราะใช้เวลา
นาน เพราะต้องนวดให้แป้งที่คุณผสมมีความยืดหยุ่น และ
เข้ากันดี แต่ถ้าคิดจะทำาแล้วก็ลงมือกันเลยดีกว่า โดยเริ่ม
จากการอุ่นน้ำาใส่น้ำาตาล 1 ช้อนโต๊ะ และเกลือ 1 หยิบมือลง
ไปคนให้เข้ากัน ต้มน้ำาแค่อุ่นๆ ไม่ให้เดือด นำาแป้งสาลีและ
ผงฟูผสมกันในอ่างผสม และค่อยๆ เทน้าำ อุน่ ลงผสมกับแป้ง
จากนั้นก็เริ่มตีแรงๆ และใส่ไข่กับเนยลงไป เมื่อตีแป้งไปได้
30 นาที ให้ตั้งกระทะน้ำามันให้ร้อน พอได้ที่ก็นำาแป้งผสม
ใส่ถุงบีบ ที่ตัดปลายใส่หัวบีบรูปดาว (sternförmige Tülle)
บีบแป้งผสมให้ยาวประมาณ 10 - 15 ซม. ใส่ในน้ำามันที่ร้อน
ทอดจนชัวร์รุสของคุณมีสีทองน้ำาตาล เป็นอันใช้ได้ คุณจะ
เสิร์ฟโดยการโรยน้ำาตาลไอซ์ซิ่งเฉยๆ หรือโรยน้ำาตาลทราย
ผสมผงอบเชย หรือ จุ่มใน Nutella อุ่นๆ ก็อร่อยได้ใจ แล้ว
แต่ความชอบของแต่ละคน ถ้าใครชอบอบเชยก็สามารถใส่
ในแป้งตอนที่ผสมก็ยังได้

* Conquistador หรือ
Konquistador เป็นชื่อรวมที่
ใช้เรียก ทหาร นักสำารวจ นัก
ผจญภัย ชาวสเปนและโปตุ
เกส ที่เข้าสำารวจ ฟิลิปปินส์
และทวีปอเมริกาทัง้ เหนือและ
ใต้ ในทศวรรษที่ 16 และ17
และยึดครองพื้นที่เหล่านี้มา
เป็นของสเปน (บก.)

ตารางการปฏิบัติงานบริการกงสุลสัญจรของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ปี 2555
MOBILE CONSULAR SERVICES 2012
ลำาดับ
ที่
1

วัน
Date
24 Mar

เมือง
สถานที่
ผู้ประสานงาน
City
Place
Contact Person
Eriskirch am Wilhelm Schussen Halle Eriskirch. คุณสมคิด ไมเยอร์ Handy: (0172) 52 79 375 (รับนัด E-pass)
คุณจำาปี โทมาเช็ค Handy: (0175) 94 25 667
Bodensee Mariabrunn Str.
(Langenargen) 88097 Eriskirch am Bodensee คุณสำาลี เบียร์เคนไมเยอร์ Tel: (07581) 42 03

2

12 May

Eschweiler
(Aachen)

3

26 May

Nürnberg

4

2 Jun

Mülheim an
der Ruhr

5

23
Jun

München

6

7 Jul

Hausach

7

25 Aug

Losheim am
See

8

15 Sep

WahlwiesStockach

Wat Dhammaniwasa
Dürenerstr. 243
52249 Eschweiler
Tel: (02403) 55 65 833
Wat Thai Buddhistisches Zentrum
Nürnberger Land e.V.
Lenzstr. 5, 90408 Nürnberg
Gemeinschaftshauptschule
an der Bruchstraße.
Bruchstraße. 87
45468 Mülheim a.d Ruhr
Königlich Thailändisches
Honorargeneralkonsulat.
Prinzenstr. 13
80639 München
Sitzungssaal im Hausacher
Rathaus., Hauptstr. 40,
77756 Hausach
Wat Somdej Germany
Waldhölzbacher. Str. 19
66679 Losheim-Waldhölzbach
Rossberghalle Wahlwies
Am Maisenbühl 3
78333 Stockach-Wahlwies

คุณจรัส วงศ์ท้าว Handy: (0173) 15 52 288
คุณปิยาพร เมืองรมย์ Handy: (0151) 24 17 05 82 (รับนัด E-pass)
Fax: (02405) 42 21 16
E-mail: konsulatnachaachen@hotmail.com
คุณอัมพร วอลคเคอร์
Tel: (09134) 707671
Handy: (0172) 94 81 118
คุณจงจิตต์ เคเซอร์ Tel/Fax: (0208) 38 02 85
คุณสุนี กรุนด์มันน์ Handy: (01577) 14 58 035
คุณพัดชา เราเอ Handy: (01577) 14 14 816
คุณศรีนภา ทัพจันทร์-ลังบายน์ Tel: (089) 78 52 670
(0177) 57 59 205
คุณอารยา ชไนเดอร์ (0151) 18 65 40 54 (รับนัด E-pass)
คุณอาริยา เฮ็คเคนแบร์กเกอร์ Tel: (089) 54 888 95 14
คุณจิราภรณ์ ไมเออร์-คนัพพ์
Tel: (07831) 69 58
Fax:(07831) 82 159
คุณธีราภรณ์ ไนย์ (รับนัด E-pass) Tel: (06831) 62445
Handy: (0172)68 79 850 E-mail: thiraporn.ney@web.de
คุณสมปอง เยนเซน Tel: (06872) 50 56 85 , (0160) 46 90 410
คุณอัญชัญ เฮียร์ลงิ่ Tel:(07771) 45 95, Handy : (0177) 49 54 640
E-mail: aunchun-hirling@online.de
คุณกฤษณา ไฟท์ Tel: (07771)63 90 89 Handy: (0170) 40 30 007

อัตราค่าธรรมเนียม หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ 28.- ยูโร, หนังสือเดินทางชั่วคราว 8.- ยูโร
นิติกรณ์ทั่วไป:- ขอสัญชาติไทยให้บุตร (แจ้งเกิดเพื่อขอสูติบัตรไทย), หนังสือมอบอำานาจและยินยอมให้บุตรเดินทางมาต่างประเทศ, หนังสือ มอบอำานาจ
เรื่องอื่นๆ, หนังสือรับรองสถานภาพการสมรส (รับรองโสด), รับรองขอผ่อนผันทหาร และรับรองเอกสารต่างๆ เรื่องละ 15.- ยูโร
สถานกงสุลใหญ่ ฯ ไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมอื่นใดอีกนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมตามที่ระบุไว้ข้างต้น
ผู้ยื่นคำาร้องต้องเตรียม ซอง และแสตมป์ 4.00 ยูโร มาด้วยเพื่อส่งเอกสารกลับ และถ่ายเอกสารมาให้ครบ
สามารถตรวจสอบขั้นตอนการยื่นคำาร้องและการเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่ www.thaigeneralkonsulat.de
Royal Thai Consulate – General, Kennedyallee 109, 60596 Frankfurt am Main
Tel. (069) 69 86 82 10 / 69 86 82 05 Fax. (069) 69 86 82 28 (29 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 16.06 น.)
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เซ็กซ์และความสัมพันธ์
โดย เติมศิริ ไชยเรืองศิริกุล

ทำาไมทะเลาะกันจึงดีกับความสัมพันธ์

คู่รักคู่ไหน ก็ไม่อยากทะเลาะกัน เพราะต่างก็คิดว่านี่คือสัญญาณของการนำาไป
สู่ความแตกหัก แต่ความจริงไม่เป็นเช่นนั้นเลย เราลองมาฟัง Dr. Martha Beck
ผู้เชี่ยวชาญเรื่องความสัมพันธ์ วิเคราะห์ความจริงเรื่องการทะเลาะกันของคู่รักว่ามัน
กลับดีกับความสัมพันธ์อย่างไร ถ้ารู้จักวิธีจัดการ
Dr. Martha Beck บอกไว้ว่า ความขัดแย้งในเรื่องความสัมพันธ์ไม่เพียง
เป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ยังเป็นสิ่งจำาเป็นสำาหรับชีวิตคู่อีกด้วย ลองนึก
ภาพคนสองคนที่มีความคิดเห็นตรงกันทุกอย่าง มันแสดงให้เห็นว่าถึงมีอีก
คนหรือไม่มี ก็ไม่จำาเป็นสำาหรับอีกฝ่ายเลย แปลเป็นไทยง่าย ๆ ว่า อยู่คน
เดียวก็ได้ เพราะคิดเห็นตรงกันทุกอย่าง
แต่ไม่ใช่ว่าทะเลาะแล้วดีกับความสัมพันธ์ก็จะเอาแต่ทะเลาะกันทุกวัน
ทะเลาะได้แต่ต้องรู้จักจัดการกับความขัดแย้ง เพราะส่วนใหญ่เมื่อทะเลาะ
กันแล้วผิดหวัง ก็มักเล่นสงครามเย็น บางคนหลบมุมไปอยู่ในโลกส่วนตัว
บางคนระเบิดอารมณ์ออกมาเป็นภูเขาไฟลูกโต แม้ใครจะบอกไม่เคยมี
พฤติกรรมเหล่านี้ แต่ทุกคนคงเคยเจอกับสงครามเย็นหรือสงครามโลกจาก
แฟนถ้าทะเลาะกัน สิ่งเดียวที่จะช่วยให้ผ่านไปได้ด้วยดีคือการเรียนรู้ศิลปะ
ของการจัดการความขัดแย้ง ด้วยวิธีเหล่านี้
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ทะเลาะกันก็มีข้อดี
ต้องเข้าใจก่อนว่าทุกความสัมพันธ์หนีไม่พ้นความขัด
แย้ง และทุกความขัดแย้งก็ไม่ได้มีแต่เรื่องร้ายเสมอไป ถ้า
ลองทุกครั้งที่อีกฝ่ายเริ่มเรื่อง แล้วเราเป็นฝ่ายเงียบ เพราะ
อยากหลีกเลีย่ งความขัดแย้งนัน้ มันเป็นการเก็บสะสมความ
ไม่พอใจทีละเล็กทีละน้อย เพื่อเตรียมพร้อมที่จะระเบิดตูม
ใหญ่แล้วแตกหักกันไปเลย ถ้าใครบอกว่าแฟนดี๊ดี ทะเลาะ
ทุกครั้ง ยอมเราทุกครั้งล่ะก็ เตรียมตัวต้อนรับระเบิดปรมณู
ลูกใหญ่เถอะค่ะ
วางข้อตกลงเมื่อขัดแย้ง
การนั่งคุยกัน เพื่อเข้าใจกฎกติกาเมื่อเกิดความขัดแย้ง
เป็นเหมือนการป้องกันการทำาร้ายทางอารมณ์ท่ีเราหรือเขา

จะก่อให้เกิดกับอีกฝ่าย เช่น ตกลงกันว่าห้ามขึ้น มึง กู, ห้าม
ทำาร้ายร่างกาย , ห้ามทะเลาะข้ามวัน, ห้ามดูถูกกัน, ห้ามดึง
เอาพ่อแม่พี่น้องมาเกี่ยวข้องในการโต้แย้ง, ห้ามเอาเรื่องเก่า
ข้ามวันข้ามปีมากระแหนะกระแหนกัน เคลียร์ให้จบ ฯลฯ
ปล่อยให้อารมณ์โกรธผ่านไปก่อนค่อยคุยกัน
ช่วงที่ต่างฝ่ายต่างร้อนเป็นไฟนั้น ต้องเรียนรู้ที่จะให้เขา
ได้ปลดปล่อยความโกรธออกไปให้หมดก่อนที่จะมานั่งคุย
กัน ไม่ควรโกรธกันไปเคลียร์กันไป เพราะคุยด้วยอารมณ์
ย่อมไม่เหลือเหตุผล ถ้าเขาอยากจะตะโกน สบถ ตีอกชกตัว
ฯลฯ ก็ปล่อยให้เขาทำาไปตามใจก่อน เสร็จแล้วค่อยมาคุยกัน
บอกความรู้สึกให้เห็นชัดเจน
ขัน้ ตอนนีค้ ณ
ุ จะต้องมีการฝึกฝน ด้วยความอดทน เพราะ
ผูห้ ญิงเรามักจะชอบเหมารวมเหตุการณ์ทกุ อย่างทีไ่ ม่ชอบใจ
แล้วพูดโค้งอ้อมโลกไปไกล โดยไม่ชอบพูดออกมาตรงๆ ว่า
ตัวเองเกิดอารมณ์ความรู้สึกอะไร ทำาให้ผู้ชายงง เช่น ถ้าจะ
พูดว่า “คุณไม่เคารพความเป็นส่วนตัวของฉัน” ก็ควรพูดให้
ชัดเจนไปเลยว่า “ตอนทีฉ่ นั แสดงความเห็นในงานปาร์ตที้ บี่ า้ น
พ่อแม่ คุณบอกว่า ฉันไม่ได้เชื่อแบบนั้นจริงๆ หรอก แล้วคุณ
ก็ยังหันไปบอกคนอื่นๆ ว่าฉันไม่ได้เชื่ออย่างที่พูดหรอก คุณ
จะรู้ดีไปกว่าตัวฉันได้อย่างไร ฉันรู้สึกเหมือนตัวเองไม่มีค่า
และฉันก็โกรธมากที่คุณทำาแบบนี้”
อธิบายให้ชัดเจนว่าคุณต้องการอะไร(ให้เขาทำา
อย่างไร)จึงจะรู้สึกดีขึ้น
ขั้นตอนนี้เป็นส่วนที่สำาคัญที่สุดของกลยุทธการทะเลาะ
อย่างถูกวิธี คุณต้องเป็นคนช่วยอธิบายให้คนรักหรือเพื่อน
รับรู้ว่าคุณรู้สึกอะไร คุณต้องการอะไร “ปล่อยให้ฉันได้เป็น
ตัวฉันเอง” ไม่ใช่คำาพูดที่ถูกต้อง เพราะไม่ได้ส่งสารความ
ต้องการให้ชัดเจนออกไปว่าจริงๆ แล้วคุณต้องการอะไร จง
เลือกที่จะพูดว่า “ครั้งหน้าถ้าคุณไม่เห็นด้วยกับความคิดฉัน
ก็พูดออกมาตรงๆ ว่าไม่เห็นด้วย หรือไม่ก็ให้ฉันอธิบายด้วย
ตัวฉันเอง ไม่ใช่มาบอกว่าฉันไม่คิดแบบนี้หรอก โดยเฉพาะ
เมือ่ เราอยูต่ อ่ หน้าคนอืน่ ” และหากเขายังยืนกรานความตัง้ ใจ
เดิมของเขา เราก็ต้องเตรียมตัวทำาในสิ่งที่เรารู้สึกต่อไป โดย
ไม่ตอ้ งอาศัยความร่วมมือจากเขา “ถ้าคุณยังไม่หยุดทำาแบบ
นี้ระหว่างที่ฉันคุยกับคนอื่น ฉันจะตะโกนใส่คุณ โดยไม่แคร์
ว่าเราทั้งคู่จะอยู่ที่ไหนและอยู่กับใคร จากนั้นฉันจะเดินออก
ไปเลย” และคุณก็ต้องทำาตามที่พูด
การทะเลาะกัน นับได้ว่าเป็นหนึ่งในการเรียนรู้ ทำาความ
เข้าใจความเป็นตัวตนระหว่างคนสองคน เพราะนิสยั แต่ละคน
ย่อมแตกต่างกัน จากพืน้ ฐานการเลีย้ งดู วิถชี วี ติ ทีเ่ ติบโตมาก็
แตกต่างกัน ดังนัน้ การทะเลาะจึงเป็นเสมือนการปรับคลืน่ ให้
ตรงกัน อีกทัง้ ยังเป็นการเปิดแผยตัวตนทีแ่ ท้จริงให้อกี ฝ่ายได้
เรียนรู้ เพือ่ พัฒนาความสัมพันธ์ให้ลกึ ซึง้ และเติบโตไปพร้อมกัน

ห้องครัว
เรื่องและภาพโดย วลาวัลย์ อัลเบรชท์

แม่ครัวจำาเป็น
พระรามลงสรง

ส่วนผสม
เนื้อสันใน 500 กรัม
ผักบุ้งจีนอ่อนๆ 1 กิโลกรัม
มะพร้าวขูด 1/3 ถ้วย
ถั่วลิสงคั่วป่น 400 กรัม
น้ำาตาลมะพร้าว 2 ช้อนโต๊ะ
น้ำาปลา 2 ช้อนโต๊ะ
เครื่องปรุงน้ำาพริก
พริกแห้งแกะเมล็ดแช่น้ำา3 เม็ด
กระเทียมซอย 1 ช้อนโต๊ะ
หอมแดงซอย 1 ½ ช้อนโต๊ะ
รากผักชีหั่นละเอียด 2 ช้อนชา
ตะไคร้ซอย 1 ช้อนโต๊ะ
ข่าหั่นละเอียด 1 ช้อนชา
ผิวมะกรูดหั่นละเอียด ¼ ช้อนชา
เกลือป่น 1 ช้อนชา
วิธีทำา
โขลกเครื่องแกงทั้งหมดรวมกันให้ละเอียด พักไว้
คั้นมะพร้าวใส่น้ำา 1 1/2 ถ้วย คั้นให้ได้กะทิ 2 1/4 ถ้วย ช้อนหัวกะทิไว้ 1 ถ้วย
ใส่หัวกะทิในกระทะ ตั้งไฟ พอแตกมันใส่เครื่องแกง ผัดให้หอม เติมกะทิที่เหลือ
ปรุงรสด้วยน้ำาปลา น้ำาตาล ผัดพอแตกมัน ใส่ถั่วลิสงคั่ว คนพอทั่ว ยกลง
ล้างเนื้อให้สะอาด หั่นเป็นชิ้นบางๆ
น้ำาตั้งไฟ พอเดือด ลวกเนื้อให้พอสุก
ล้างผักบุ้ง ลวกผักบุ้งในน้ำาเดือด แล้วแช่น้ำาเย็นทันที เอาขึ้นจากน้ำา ใช้กรรไกรตัดเป็นท่อน
สั้นๆ ใส่จาน วางเนื้อลวกบนผักบุ้ง ตักน้ำาที่ผัดราด เสิร์ฟทันที
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สุขภาพ
สัมภาษณ์โดย พษมลวรรณ เกริกสุวรรณชัย

สุขภาพ
สัมภาษณ์โดย พษมลวรรณ เกริกสุวรรณชัย

สู้กับวัยทองอย่างไรดี

หงุดหงิด นอนไม่หลับ วิตกกังวล...
เตรียมรับมือกับวัยทอง
ไม่ต้องทนทรมานอีกต่อไป
ไม่ว่าเพศหญิงหรือเพศชาย ทุกคนมีโอกาสได้พบกับ
อาการวัยทองแน่ๆ ช้าหรือเร็วก็ขึ้นอยู่กบั ความฟิตของแต่ละ
คน ฉะนั้น คุณผู้หญิงและคุณผู้ชายจึงต้องทำาใจแต่เนิ่นๆ
และเตรียมรับมือกับอาการวัยทองที่จะมาถึง หรือบางคน
อาจกำาลังเกิดอาการวัยทองอยู่ก็ได้ ไม่ว่าคุณกำาลังจะเข้าสู่
วัยทองหรือเข้าวัยทองแล้วก็ไม่ต้องกังวล เพราะผศ.นพ.ดร.
ประวีร์ สิริเธียรทรรศน์ ผู้เชี่ยวชาญเวชศาสตร์การกีฬาและ
การชะลอวัย จาก Bangkok Royal Life Anti-Aging Center
ช่วยชี้แนะวิธีรับมือกับวัยทองกันค่ะ
คุณหมอประวีรอ์ ธิบายว่า ธรรมชาติกาำ หนดให้ทกุ คน ทัง้
หญิงและชายต้องพบกับปัญหาวัยทองอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
ฉะนัน้ อย่าวิตกกังวลและอย่ากลัว ตามสถิตพิ บว่า คนทีเ่ ข้าสู่
วัยทองส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุประมาณ 40-50 ปี โดยระดับ
ฮอร์โมนจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก ซึ่งเทคโนโลยี
ทางการแพทย์ในปัจจุบันสามารถที่จะช่วยลดอาการที่เกิด
จากการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนได้ แต่บางคนอาจนึกกลัว
ว่าจะต้องใช้ฮอร์โมนรักษาอาการวัยทองหรือเปล่า ซึง่ ในความ
เป็นจริงแล้ว ไม่จำาเป็นต้องให้ฮอร์โมนเสมอไป มีทางเลือก
ในการรักษาอาการวัยทองด้วยวิธีอื่น เช่น การใช้สมุนไพร
ธรรมชาติหรือเลือกกินอาหารตามธรรมชาติ เพื่อลดอาการ
วัยทองด้วยตนเอง
ผู้หญิงกับวัยทอง
ฮอร์โมนทีม่ บี ทบาทกับวัยทองของผูห้ ญิง คือฮอร์โมนเอสโตร
เจน (estrogen) และฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน (progesterone)
ถ้าฮอร์โมนสองตัวนี้ทำางานอย่างสมดุล ก็จะไม่ก่อให้เกิด
ปัญหากับผูห้ ญิง ฮอร์โมนทีไ่ ม่สมดุลส่วนใหญ่ คือมีฮอร์โมนเอ
สโตรเจนมากเกินไป ในขณะทีม่ ฮี อร์โมนโปรเจสเตอโรนน้อย
เกินไป ทั้งนี้ ต้องมีการตกไข่จึงจะมีการผลิตฮอร์โมนโปรเจส
เตอโรน ทีนวี้ ยั ทองเป็นวัยทีร่ า่ งกายเริม่ ทำางานไม่สมดุล และ
ไข่เริม่ ไม่ตก เมือ่ ไข่ไม่ตกก็ขาดฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน ส่งผล
ให้มฮี อร์โมนเอสโตรเจนมากเกินไป ทำาให้ผหู้ ญิงมีอาการวิตก
จริต กังวล นอนไม่หลับ หงุดหงิด
ความเครียดกับฮอร์โมน
เมือ่ ใกล้มปี ระจำาเดือน ผูห้ ญิงจะมีอาการบวมน้าำ หงุดหงิด
นอนไม่หลับ ซึง่ เกิดจากอิทธิพลของฮอร์โมน ยิง่ เครียดก็จะยิง่
ทำาให้มอี าการมากขึน้ เนือ่ งจากความเครียดจะทำาให้ฮอร์โมน
เอสโตรเจนและฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนเสียสมดุล เนื่องจาก
ความเครียดทำาให้ไข่ไม่ตกนั่นเอง
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ผู้ชายกับวัยทอง
เมือ่ เข้าสูว่ ยั ทอง ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน (testosterone)
ในผู้ชายก็ลดน้อยถอยลง ส่งผลให้ร่างกายอ่อนแอลงด้วย
มวลกล้ามเนื้อหายไป เซ็กส์เสื่อมลง
การแก้ปัญหาวัยทอง มีหลายทางเลือก
อาหารจากธรรมชาติ เช่น ถั่วเหลือง เนื่องจากนมถั่ว
เหลืองมีสารไฟโตเอสโตรเจน (phytoestrogen) ซึ่งเป็นสาร
ที่มีคุณสมบัติเหมือนเอสโตรเจน ทุกคนคงแปลกใจว่า ทำาไม
มีเอสโตรเจนมากไปแล้วยังให้กนิ เอสโตรเจนจากถัว่ เหลืองอีก
ล่ะ คำาตอบก็คอื ไฟโตเอสโตรเจนจะไปแย่งจับกับตัว receptor
(ตัวรับสัญญาณ) เอสโตรเจน เมือ่ ไฟโตเอสโตรเจนมาแย่งจับ
เอสโตรเจนตัวจริง จึงส่งผลให้เอสโตรเจนลดน้อยลง เห็นได้
ชัดจากคนเอเชียที่นิยมกินถั่วเหลือง ซึ่งพบว่ามีอาการวัย
ทองน้อยกว่าสตรีชาวยุโรป นอกจากนี้ยังมีการค้นพบว่า ถั่ว
เหลืองสามารถป้องกันมะเร็งในเพศหญิงและมะเร็งต่อมลูก
หมากในเพศชายด้วย
บร็อกโคลี่หรือสารสกัดจาก Broccoli. ชื่อว่า Indole –
3 – carbinol สารสกัดตัวนี้จะช่วยทำาให้ฮอร์โมนเพศหญิงที่
มากเกินไปถูกทำาลายเร็วขึ้น
Black cohosh* เป็นสมุนไพรธรรมชาติที่ช่วยลดวัยทอง
ไม่มรี ายงานว่าอันตราย เดีย๋ วนีม้ บี ริษทั ยาหัวใสเอามาอัดเม็ด
ขาย หาซื้อได้ทั่วไป
หากมีอาการวัยทองมากๆ คงต้องพึง่ ฮอร์โมนโดยการพบ
แพทย์ (ไม่ควรซือ้ กินเอง) เนือ่ งจากแพทย์จะทำาการตรวจก่อน
ว่าสามารถใช้ฮอร์โมนได้อย่างปลอดภัยหรือเปล่า เช่นมีกอ้ น
หรือมีอะไรที่เต้านม ที่เป็นข้อห้ามไหม
การออกกำาลังกาย จะช่วยให้ระบบต่างๆ ทำางานดีขนึ้ โดย
ธรรมชาติ และเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยปรับฮอร์โมนของร่างกาย
ให้สมดุลตามธรรมชาติ ซึ่งจะช่วยลดอาการรุนแรงของวัย
ทองให้นอ้ ยลง เนือ่ งจากการออกกำาลังกายจะเพิม่ ฮอร์โมนที่
ต้านความเครียด (ความเครียดทำาให้ฮอร์โมนเสียสมดุลดังที่
กล่าวไว้ข้างต้น) ดังนั้น คนที่ออกกำาลังกายเป็นประจำาจึงทน
ความเครียดได้มากกว่าคนที่ไม่ออกกำาลังกาย

Profile: ผศ.นพ.ประวีร์ สิริเธียรทรรศน์
ผู้เชี่ยวชาญเวชศาสตร์การกีฬาและการชะลอวัย จาก
Bangkok Royal Life Anti-Aging Center
โรงพยาบาลกรุงเทพ
• แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ดุษฎีบัณฑิต สาขาเวชศาสตร์การกีฬามหาวิทยาลัย
ฟลอริดา สเตท ประเทศสหรัฐฯ
• อนุมัติบัตรแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญเวชศาสตร์ครอบครัว
• Diplomate in Dermatology
• American Board of Anti-Aging and Regenerative
Medicine

* Black cohosh ในเยอรมนี คือ Traubensilberkerze หรือที่เรียกกันอีกหลายชื่อ เช่น wilde Schlangenwurzel,
staudiges Christophskraut, Frauenwurzel, Klapperschlangenkraut, Schwindsuchtwurzel, Silberkerze,
Traubenförmige Schwarzwurz หรือ Wanzenkraut เป็นต้น ที่อัดเป็นแคปซูลขายก็คือ Traubensilberkerze แต่แนะนำา
ว่าหากจะใช้ควรหารือแพทย์ก่อน (บก.)
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ตอบปัญหาลูกรัก
โดย วีชนี ใบลาน

ตอบปัญหาลูกรัก
โดย วีชนี ใบลาน

เลีย้ งลูกอย่างไรให้มจี ต
ิ อาสา
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มาซารุ อิบุกะ เขียนไว้ใน “กว่าจะถึงอนุบาลก็สายเสีย
แล้ว” หนังสือขายดีเกีย่ วกับการเลีย้ งดูเด็ก ว่า “เด็กวัยก่อน 3
ขวบจะมีพลังสมองในการรับรูส้ ง่ิ ต่าง ๆ มหาศาล ........สมอง
ของเด็กเล็กสามารถดูดซับทุกสิ่งได้เหมือนฟองน้ำา (น. 24)
และ “ประสบการณ์ในระยะปฐมวัยเป็นพื้นฐานของความ
คิดอ่านและการกระทำาในภายหน้า (น. 53)” เขาสรุปใน
ช่วงท้ายของตอนนี้ว่า “การศึกษาในวัยเด็กเล็กเป็นรากฐาน
ที่สำาคัญอย่างยิ่งยวดถ้าเราไม่สร้างรากฐานเอาไว้เสียแต่
แรก ภายหลังเราอยากจะสร้างรากฐานที่ดีเยี่ยมสักแค่ไหน
ก็เป็นไปไม่ได้” (น. 55)
เรื่องนี้ไม่ใช่เฉพาะชาวญี่ปุ่นเท่านั้นที่เห็นว่า สิ่งที่เราให้
แก่เด็กเมื่อเยาว์วัย เด็กจะซึมซับและพัฒนาเป็นการกระทำา
ในอนาคต คุณแม่ชาวเยอรมันทีเ่ ปีย่ มประสบการณ์กม็ คี วาม
เห็นเช่นเดียวกัน (คุณแม่สามีของผูเ้ ขียนเอง) ท่านเคยปลอบ
ผู้เขียนเมื่อเหนื่อยหน่ายกับอาการพยศของลูก ที่ดูเหมือน
จะไม่พยายามเข้าใจสิ่งที่พร่ำาสอน แม่บอกว่า “ไม่ต้องกลัว
หรอกว่าลูกจะไม่รบั รู้ วันข้างหน้าเขาก็จะเป็นอย่างทีเ่ ราสอน
เอง” ผูเ้ ขียนมักจะอธิบายให้ลกู ฟังว่าข้าวของต่าง ๆ ทีล่ กู เห็น
และอยากได้นั้น ราคาเหมาะสมหรือไม่ และเด็กยากจนอีก
มากมายไม่มีโอกาสจะได้ วันหนึ่งแม่สามีมาเล่าให้ฟังว่า
ไปซื้อของกับหลานชาย หลานอยากได้แจกันดอกไม้เล็ก ๆ
ราคา 4 ยูโร ย่าถามว่าอยากได้หรือ หลานถามว่า สี่ยูโร แพง
ไหม ย่าว่า สี่ยูโรก็ไม่ได้แพงนัก แต่ว่าสำาหรับแจกันใบนี้ที่ไม่
ได้มีประโยชน์อะไร ก็แพงอยู่ หลานเลยบอกว่าถ้างั้นไม่ซื้อ
ดังนั้น ที่ว่า “เด็กจะเป็นอย่างไรในอนาคตก็อยู่ที่การรับรู้
ซึมซับในวัยเยาว์” จึงเป็นความจริงที่เป็นสากลคุณแม่ไม่ว่า
ชาติไหนก็คงได้เรียนรู้ แต่อาจมีน้อยคนที่จะถ่ายทอดออก
มาให้แม่ ๆ คนอื่นรู้
นั่นคือ หากเราต้องการปลูกฝัง “จิตอาสา” ให้ลูก ก็เริ่ม
ได้ตั้งแต่วัยซน จุดเริ่มต้นที่ดีก็คือในบ้านนั่นแหละ เริ่มจาก
- สอนให้ช่วยตัวเอง ทานอาหารเอง แต่งตัวเอง หรือ
สอนให้รู้จักทำาความสะอาดร่างกายของตัวเอง จะทำาให้เขา
พึ่งพาตัวเองได้ เกิดความภาคภูมิใจ รู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่า
และรู้สึกดีกับตัวเอง
- ให้ช่วยทำางานบ้าน เช่น ช่วยเก็บกวาด ช่วยหยิบของ ที่
สามารถทำาได้งา่ ย ๆ ก็คอื เวลาซือ้ อุปกรณ์เครืองใช้ในบ้าน ก็
หาซื้ออุปกรณ์อันน้อย ๆ กึ่งของเล่น ไว้ให้ลูก เช่น มีไม้กวาด
อันน้อย เวลาคุณแม่กวาดบ้านคุณลูกก็ช่วย เป็นการเล่นกัน
สนุกไปด้วยซ้าำ ทีบ่ า้ นผูเ้ ขียนนัน้ ถึงขนาดซือ้ มีดทำาครัวอันน้อย
ที่ปราศจากความคมไว้ให้ลูกช่วยหั่นผักเวลาทำากับข้าว ชิ้น
เล็กใหญ่ไม่น่ารับประทานอย่างไรก็ยิ้มรับไว้ก่อนค่ะ

การให้ลูกช่วยงานบ้านยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์
ระหว่างสมาชิกในครอบครัวอีกด้วย แต่ต้องไม่ตั้งความคาด
หวังไว้มากจนเกินไปว่าลูกจะทำาได้ดี ทัง้ นีเ้ พราะลูกยังเล็ก ยัง
ใช้มอื ไม่คล่อง ทีส่ าำ คัญต้องดูอารมณ์ของหนูนอ้ ยด้วยว่าพร้อม
ไหม อย่าให้กลายเป็นการบังคับ หากเด็กทำาด้วยความสนุกจะ
มีผลมากกว่า เทคนิคทีจ่ ะช่วยให้เด็กรูส้ กึ สนุกกับงานบ้านคือ
ก. ชมและเชียร์ทำาให้เกิดบรรยากาศ สนุกสนาน
ข. หากเกิดการผิดพลาดก็สอนให้รจู้ กั “การให้อภัย” เช่น
จานตกแตก ก็อย่าไปดุเด็ก แต่ให้ใช้โอกาสนีส้ อนให้เด็กเรียน
รู้ และสร้างประสบการณ์ภายในทีด่ ขี องเด็ก ให้เขารูส้ กึ ว่า พ่อ
แม่เห็นเขาเป็นส่วนหนึ่ง สอนเขาเมื่อเกิดความเสียหายจาก
การกระทำาของเขาว่า ไม่เป็นไร แต่คราวหลังให้ระมัดระวัง
หน่อยแล้วกัน ใช้วาจาแห่งความรักและปรารถนาดี เด็กจะ
เกิดการเรียนรู้ และสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ จะฝังอยู่ในจิตใจเขา ซึ่งมี
ค่ามากกว่าจานทีแ่ ตกไปแล้วมากมายนัก (http://www.dmc.
tv/pages/top_of_week)
นอกจากการสร้างบรรยากาศ “จิตอาสา” ในบ้านแล้ว ใน
สังคมภายนอกก็ควรที่จะสอนให้เด็กมี “จิตอาสานอกบ้าน”
ด้วย เพราะวัย 2-3 ขวบ เด็กก็เริ่มที่จะมีสังคมภายนอกแล้ว
ในเยอรมนีท่ีเห็นชัด ๆ ก็ ในสนามเด็กเล่นสาธารณะ หรือ
หากเด็กอยู่โรงเรียนอนุบาล นั่นก็คือสังคมภายนอกของเด็ก
สิ่งที่จะสอนเด็กได้คือ ให้เขารู้จักเอื้อเฟื้อ เช่น แบ่งของเล่น
ให้เพื่อน แบ่งให้เด็กอื่นลื่นไม้ลื่นได้ ไม่ผูกขาดคนเดียว หรือ
ไม่ไปแย่งนั่งม้าหมุนที่เด็กอื่นนั่งอยู่ หรือบางครั้งก็ให้แบ่ง
ขนมให้เด็กอื่นบ้าง
ในสังคมเยอรมัน การแบ่งปันไม่ยื้อแย่ง อาจถูกมองว่า
เป็นเด็กอ่อนแอ ผู้เขียนมักจะบอกลูกแบบนี้เสมอว่า ให้น้อง
เล่นด้วย ให้เพื่อนเล่นบ้าง อย่าแย่งกันลูก บางครั้งแม่คนอื่น
ๆ กลับมองว่าลูกขีอ้ าย ขีข้ ลาด คุณแม่กค็ งต้องให้กาำ ลังใจลูก
ว่าทำาในสิ่งที่ถูกต้อง บอกให้เห็นว่าสิ่งที่ทำานั้นเป็นประโยชน์
แก่เด็กอืน่ อย่างไร เช่น เห็นไหมน้องยิม้ ชอบใจใหญ่เลย หรือ
ก็บ่อทรายตั้งกว้างให้เพื่อนเล่นด้วย ก็จะได้มีเพื่อนเล่นไง
และทีส่ าำ คัญคุณพ่อคุณแม่ตอ้ งทำาตัวเป็นตัวอย่างทีด่ ใี ห้
ลูกเห็น อย่างภาษิตทีว่ า่ “ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น”เช่น หากอยาก
ให้ลกู รูจ้ กั เอือ้ เฟือ้ พ่อแม่เองก็ตอ้ งทำาด้วย อาจชวนลูกเอาผล
ไม้ในสวนไปให้เพื่อนบ้าน ลูกอาจถามว่าเอาไปให้ทำาไม เรา
ก็อธิบายว่า ก็มีตั้งเยอะแบ่งกันกินไง
บ่อยครั้งที่นัก ”จิตอาสา” ที่ทำางานช่วยเหลือสังคมทั้ง
หลายมักลืมเลือน หรือไม่ได้ตระหนักกันนักก็คอื การสืบทอด
เจตนารมย์ ”จิตอาสา” หรือสร้าง ”จิตอาสา” ให้เกิดในสังคม
คำาว่าสังคมนัน้ ดูกว้างไกล ใหญ่โตเกินกว่าความสามารถ การ

สร้าง ”จิตอาสา” ทีง่ า่ ยทีส่ ดุ อาจเริม่ ต้นได้ทต่ี นเอง กับคนใกล้
ตัวนี่แหละ และความได้เปรียบของความเป็นแม่ก็คือ ความ
ใกล้ชิดกับลูก มาซารุ อิบุกะ กล่าวว่า ผู้ที่สามารถเลี้ยงลูกให้
เป็นคนดี คือแม่มากกว่าพ่อ (น. 180) หากเราเริ่มสอนลูกให้
มีจิตอาสาตั้งแต่วัยซน เมื่อลูกเติบใหญ่ สังคมก็จะได้ ”จิต
อาสา” เพิ่มหนึ่งคน และหากมีเพื่อน ๆ และ ”จิตอาสา” คน
อื่น ๆ ทำาเหมือนเรา สังคมก็จะมี”จิตอาสา” สืบต่อไปเรื่อยๆ
หากไม่อยากเห็นลูกเป็นคนหนึง่ ในกลุม่ เด็กเกเร ประกอบ
อาชญากรรม ก็คงต้องเริม่ ปลูกฝังสิง่ ดี ๆ ให้แก่ลกู ได้แล้วละค่ะ
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ศิลปะสำาหรับเด็ก
โดย Isa Barlak

D I Y by Nong
โดย ภัทธิรา หาญสกุล

สร้างสวยให้ห้องน้ำา
เมื่อวันก่อนไปเจอวิธีการสร้างความน่ารักดูดีให้กระดาษทิชชูม้วนในห้องน้ำาค่ะ
เห็นแล้วชอบเลยอยากเอามาฝากให้ลองทำากันดู
ปกติทิชชูม้วนในห้องน้ำาเราก็แค่ใส่ในที่แขวนเท่านั้นใช่ไหมค่ะ คราวนี้เราใส่ลูกเล่นเข้าไป
นิดเดียว ง่ายๆ เองค่ะ แต่พอทำาเสร็จแล้วดูดีทีเดียว

1. พับกระดาษไปมาทบให้เหมือนจะพับพัด 3. ใช้นวิ้ หัวแม่มอื กับนิว้ ชีจ้ บั จีบตรงกลางตรง
ขนาดความกว้างประมาณ 2 เซนติเมตร
รอยงออีกครัง้ เพือ่ ให้แน่ใจว่ากระดาษจะ
ประมาณ 4-5 ทบ (ตามรูป)
พับเป็นรูปพัด

2. รวบกระดาษที่พับแล้วให้ทบรวมกัน ใช้ 4. หมุนกระดาษม้วนให้รน่ ขึน้ ไปจนรอยพับชิด
นิ้วจับหักตรงกึ่งกลางของกระดาษ เพื่อ
ด้านบน แค่นคี้ ณ
ุ ก็สามารถทำาให้กระดาษ
ให้งอเล็กน้อย
ทิชชูในห้องน้ำามีลูกเล่นน่ารักแล้วค่ะ
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Malkurs in Bildern
von Isa Barlak,
Kunstpädagogin/
Kunsttherapeutin

Und so wird`s gemacht:
Im nächsten Schritt werden die Linien vorsichtig
mit einer Leimspur aus der Spitze der Flasche
nachgefahren.
Das Ganze muss nun richtig durchtrocknen
und hart werden. Am besten über Nacht.

Heute: Im Jahr des Drachen 2012
Liebe Kinder, diese Seite ist besonders für euch!
Mit dem Beginn des Jahres 2012 befinden wir uns
im Jahr des Drachen und das ist etwas ganz Besonders.
Drachen sind auf der ganzen Welt bekannt. In ganz
Asien wird der Drache verehrt und gilt als ein wohltätiger
Glücksbringer. Seine positiven Eigenschaften, so sagt
man, färben auch auf die Menschen ab, die im Jahr
des Drachen geboren sind.
In anderen Ländern ist das nicht ganz so. Dort
galten Drachen meist als gefährliche Ungeheuer mit
großer Kraft und durchdringendem Blick. In neueren
Erzählungen allerdings verbünden sich oft auch Menschen
mit Drachen und kämpfen gemeinsam für das Gute.
Drachen sehen aus wie Mischwesen, deren Körper
sich aus mehreren Tieren zusammensetzt. Dabei wirken
sie schlangenhaft, sind geschuppt wie ein Fisch, haben
Tatzen wie Raubkatzen oder Klauen wie Adler, Flügel
wie Fledermäuse und der Kopf oder die Köpfe sehen
aus wie von einem Wolf, einem Krokodil, einem Löwen
oder Panther. Die vier Elemente Feuer, Wasser; Erde
und Luft haben ebenfalls mit den Drachen zu tun: Diese
Wesen speien Feuer, können schwimmen, auf der Erde
kriechen und durch die Lüfte fliegen.
Irgendwie erinnern sie einen doch an die Dinosaurier,
oder was meint ihr?
Drachen begegnen uns auf vielfältige Weise wie
zum Beispiel auf Wappen oder Fahnen. Sie werden
auch als glücksbringender Schmuck verkauft. Schaut
euch einfach einmal um.
Heute wollen wir uns eine Aufgabe mit diesen
interessanten Wesen vornehmen.
Dafür benötigt ihr einen Bleistift, ein Stück Pappe,
weißen Bastelleim (=Holzleim, den wir bei einer späteren
Aufgabe auch noch brauchen werden) und am besten
Wachsfarben. Buntstifte gehen ebenfalls. Außerdem
Papier zum Abbilden und, wenn ihr es möglich machen
könnt, eine unbedruckte Papiertüte.

Man kann das zart machen oder kräftig, mit
einer Farbe oder mit mehreren. Probiert es aus.
Später kann man das Bild z.B. mit Wasserfarben
weitermalen.
Das Gute ist, ihr könnt so viele Exemplare
machen, wie ihr wollt.

Zuerst zeichnet ihr mit Bleistift einen Drachen
oder, wenn ihr wollt, auch einfach einen
Drachenkopf. Drückt ein bisschen drauf,
damit man die Linien klar erkennen kann.

Nun legt ihr ein Blatt Papier (nicht zu dick)
darüber und rubbelt mit Wachsfarbe (oder
Holzbuntstiften) das Motiv durch, so wie ihr
das von Geldmünzen sicher schon kennt.
Diese Technik wird übrigens Frottage
(französisch) genannt.
Ihr könnt zum Beispiel eine Tüte gestalten
oder Geschenkpapier machen.
Im Jahr des Drachen wird euch sicher viel
dazu einfallen.
Und jeder Drache, den ihr verschenkt, soll
euch und den anderen Glück bringen!
Viel Freude beim Malen und Gestalten und
bis zum nächsten Mal.
Isa
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อาชีพอะไรเอ่ย

ขำาขันวันหยุด ช่วยตัวเอง
พระไพศาล 24 ต.ค. 2553

โดย “อัญชัญ”
ภาพโดย”น้องจั่ง”

สัญลักษณ์ของอาชีพซิมเมอเรอร์
หนุ่มน้อยสามคนนี้กำาลังเรียนอาชีพซิมเมอร์มันน์
(Zimmermann) อืมม์...อาชีพนี้จะแปลเป็นภาษาไทยว่า
อย่างไรดีหนอ das Zimmerแปลว่า ห้อง der Mann แปล
ว่า ผู้ชาย เราจะแปลตรงตัวว่า “ผู้ชายทำาห้อง” โอ...ไม่เข้า
ท่าเลย...ช่วงที่ยังคิดไม่ออกว่า จะแปลอาชีพซิมเมอร์มันน์
เป็นภาษาไทยว่าอย่างไรดี ผู้เขียนขอเล่าถึงความเป็นมา
ของอาชีพนี้นะคะ
ซิมเมอเรอร์(Zimmerer) หรือเรียกอีกอย่างว่า ซิมเมอร์
มันน์ มีหน้าที่ทำาโครงสร้างงานทุกอย่างที่ทาำ จากไม้ รวมถึง
สิ่งก่อสร้างส่วนประกอบของตัวบ้านที่ทำาด้วยไม้ด้วย เช่น
โครงหลังคา(Dachstühle)เป็นต้น นอกจากนี้ยังทำางาน
ก่อสร้างภายใน อาทิเช่น บันไดบ้าน ตกแต่งฝาผนัง และกั้น
ห้อง เป็นต้น แต่อย่างที่บอกกล่ะค่ะว่า วัสดุที่นำามาใช้ต้อง
เป็นไม้เท่านั้นค่ะ
ในสมัยก่อนๆนั้นในบ้านแต่ละหลังจะต้องมีซิมเมอร์มัน
น์ประจำาอยู่ เพราะพวกเขาจะเป็นผู้ที่ต่อ ตู้ โต๊ะ เตียง ฯลฯ
เพือ่ ใช้ภายในบ้าน ซึง่ ในสมัยก่อนนัน้ ไม่มขี ายดังเช่นปัจจุบนั
นี้ ต่อมาได้มีการถ่ายทอดความรู้การช่างสาขานี้จนกลาย
เป็นอาชีพหนึ่ง
สำาหรับผู้ที่มีอาชีพซิมเมอเรอร์นั้นควรจะมีร่างกายแข็ง
แรง(ดูหนุม่ สามคนในรูปสิคะ)และสามารถคิดคำานวณรวมทัง้
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วาดเขียนได้ดี อีกทัง้ ต้องเข้าใจในงานเทคนิคและการทำางาน
เป็นทีม ผูเ้ ขียนได้สอบถามหนุม่ ซิมเมอร์มนั น์สามคนในรูปถึง
การเล่าเรียนอาชีพนี้ พวกเขาเล่าให้ฟังว่า ใช้เวลาทั้งหมด 3
ปี ซึง่ แบ่งเป็นสองระดับ ระดับแรกสองปีซงึ่ ต้องเรียนรูถ้ งึ งาน
ด้านทฤษฎีการก่อสร้าง ชนิดของไม้และเทคนิคต่างๆ และ
อีกระดับหนึ่งคือหนึ่งปี ก็จะต้องออกฝึกงาน ส่วนใหญ่จะไป
กันเป็นทีม น้อยคนนักที่จะฉายเดี่ยว นักเรียนสาขาวิชานี้จะ
ใส่ชุดเก๋ไก๋แบบในรูปค่ะ พวกเขาเดินทางด้วยเท้าหรือไม่ก็
โบกรถจากเมืองหนึ่งไปยังอีกเมืองหนึ่ง เพื่อไปฝึกงานและ
ทำางานในบ้านหรือโรงงานทำาเครื่องเฟอร์นิเจอร์ที่ทำาจากไม้
กินและนอนอยูท่ นี่ นั่ และเมือ่ งานเสร็จ ก็จะเดินทางต่อไปอีก
ค่ะ ผูเ้ ขียนถามหนุม่ สามคนนีว้ า่ ซิมเมอร์เฟรา(Zimmerfrau)
มีไหม พวกเขาบอกว่า มีแต่มนี อ้ ย (แอบคิดเอาเองค่ะว่า หาก
ย้อนเวลาได้ ผู้เขียนอยากจะไปเรียนอาชีพนี้บ้าง นึกภาพตัว
เองใส่ชดุ เท่หๆ์ หืมม์..คงสวยอยูก่ ระมัง) ...สรุปว่า อาชีพนีน้ า่
จะเรียกว่า “ช่างไม้ชาำ นาญการ”น่าจะได้กระมัง หรือผูอ้ า่ นมี
ความคิดเห็นอย่างอื่นคะ
Bildquellen: http://de.wikipedia.org/w/index.
php?title=Datei:Zunftwappen-Zimmerer.svg&filetime
stamp=20100705221157

กุหลาบกำาลังเดือดร้อนเพราะเจ้าหนี้รังควานไม่เลิก ในยาม
ยากเช่นนี้ เธอมองไม่เห็นทางอื่น นอกจากต้องเอาศาลพระ
พรหมเป็นที่พึ่ง
“ท่านขา ลูกช้างศรัทธานับถือท่านมาตลอด ไม่เคยขออะไร
เลย แต่คราวนี้ขอได้โปรด
ช่วยลูกช้างสักครั้งเถิด โปรดดลบันดาลให้ลูกช้างถูกล็อต
เตอรี่ด้วยเถิด”
หลายวันผ่านไป จากอาทิตย์เป็นเดือน แต่กย็ งั ไม่มอี ะไรเกิด
ขึน้ ในทีส่ ดุ กลางดึกคืนวันหนึง่ กุหลาบก็ดน้ั ด้นไปยังศาลพระ
พรหมอีก ตัดพ้อด้วยความสิ้นหวังว่า
“ทำาไมท่านไม่ให้โอกาสลูกช้างเลย”
ทันใดนั้น กุหลาบก็ได้ยินเสียงดังมาจากศาลพระพรหมว่า
“เจ้าก็ให้โอกาสข้าบ้างสิ ทำาไมเจ้าไม่ซื้อล็อตเตอรี่สักที ?”
เวลา เราจะขอใครความช่วยเหลือจากใคร สิง่ สำาคัญทีจ่ ะมอง
ข้ามไปไม่ได้ก็คือ ถามตัวเองว่าเราช่วยตัวเองเต็มที่แล้วหรือ
ยัง ถ้ายัง ก็อย่าไปหวังว่าคนอื่นเขาจะช่วยเหลือเราได้อย่าง
ที่ต้องการ เดี๋ยวนี้เรางอมืองอไม้กันง่ายขึ้นทุกที คงเพราะ
เห็นว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เต็มบ้านเต็มเมือง และคิดว่าเพียงแค่มี
เงินซื้อเครื่องเซ่น เทวดาก็จะต้องช่วยเราแน่นอน ถ้าคิดเช่น
นีก้ แ็ สดงว่าเรากำาลังดูถกู เทวดาว่าทำาตัวเหมือนนักการเมือง
และข้า ราชการไทยจำานวนมากซึ่งสามารถซื้อได้ด้วยเงิน

ปาฏิหาริย์ ในเรื่องพระมหาชนกอาจดูเหลือเชื่อ แต่ก็เป็น
คติธรรมสอนใจได้เป็นอย่างดี อย่างน้อยก็ชี้ว่าชาวพุทธไม่
ได้หวังพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปาฏิหาริย์ แต่ปุถุชนคนธรรมดา
นั้นย่อมมีบ้างที่ต้องพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นบาง ครั้ง ในกรณี
เช่นนั้นก็ควรพากเพียรพยายามอย่างเต็มที่เสียก่อน มิฉะนั้น
แล้วการบนบานศาลกล่าวก็ย่อมไร้ผล
อย่างไรก็ตาม การช่วยเหลือตัวเองไม่ได้หมายความเพียงแค่
การซื้อล็อตเตอรี่เท่านั้น ที่จริงควรทำามากกว่านั้น ทำาอะไร
บ้าง ดูตัวอย่างจากเรื่องข้างล่างพอเป็นแนวทางก็แล้วกัน
สมเจตน์ ขึน้ นัง่ บนรถแล้วพนมมือท่วมหัวขอให้เทวดาปกป้อง
ให้แคล้วคลาดจากอุบัติภัยและ อันตรายทั้งปวงตลอดการ
เดินทาง ทันใดนั้นเขาก็ได้ยินเสียงพูดดังมาจากข้างหลังว่า
“เจ้าลืมบางอย่างไป”
สมเจตน์จำาเสียงเทวดาอารักษ์ได้ “จริงด้วยขอรับ” พูดจบก็
สวดอีติปิโส 1 จบ
“เจ้าลืมบางอย่างไป” เสียงเดิมดังมาอีก
“จริงด้วยขอรับ” สมเจตน์นกึ ขึน้ ได้ จึงสวดคาถาชินบัญชร 1 จบ
“เจ้าลืมบางอย่างไป” เสียงเดิมดังมาอีก
“ลูกช้างลืมอะไรหรือขอรับ” สมเจตน์ทำาท่างง ๆ
“เจ้าลืมคาดเข็มขัดนิรภัย” เทวดาตอบอย่างหนักแน่น

ถ้าเราพยายาม ช่วยเหลือตัวเองเต็มที่แล้ว และเป็นความ
เพียรทีถ่ กู ต้องชอบธรรม พึงมัน่ ใจได้วา่ ความดีเหล่านัน้ จะช่วย
เราแน่นอน แม้จะไม่ได้เรียกร้องสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิใ์ ห้มาช่วยเหลือ
ก็ตาม ดูอย่างพระมหาชนก ซึ่งเมื่อถึงคราวเรือล่ม ลอยคอ
อยู่กลางสมุทรอย่างไม่มีอนาคต แทนที่จะขอให้เทวดาช่วย
เหลือ กลับตั้งหน้าตั้งตาว่ายน้ำาตลอด ๗ วัน ๗ คืนทั้ง ๆ ที่ไม่
เห็นฝั่งเลย ในที่สุดนางมณีเมขลาอยู่เฉยไม่ได้ ต้องลงมา
ช่วยเหลือ พาเหาะขึ้นฝั่ง
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น่ารู้

น่ารู้

Die Geschichte einer Geschäftsidee

Im Sommer 2008 waren wir in Südfrankreich im Urlaub
und haben dort die Süßspeise Churros kennengelernt.
Nach unserem Urlaub versuchten wir, für diese Churros
ein Rezept zu finden, was damals aber nicht einfach
war, da diese Süßspeise in Deutschland nicht bekannt
war. Wir gaben aber nicht auf und machten uns an
Mehl, Zucker, Butter und jede Menge anderer Zutaten
zu schaffen und mischten munter darauf los. Immer
und immer wieder backten und probierten wir eine
neue Mischung, bis die Churros so waren, wie wir sie
in Erinnerung hatten. Ab und zu machten wir dies nun
am Wochenende als Nachspeise.
Ein Jahr später, im Sommer/Herbst 2009, nach einigen
Mittelaltermarkt-Besuchen, die uns sehr interessierten
als Hobby, fanden wir, dass auf allen Märkten, die wir
besuchten, keine Churros zu bekommen waren. Das
war der Beginn unsere Geschäftsidee. Um sicher zu
sein, dass diese Churros auch bei anderen Leuten gut
ankommen, ließen wir Nachbarn, Freunde und Bekannte
unsere Churros probieren, und alle sagten, dass sie
diese Churros auch lecker fanden.
Ein Produkt, das so lecker ist, mit verschiedenen
Sachen kombinierbar wie Saucen (Vanille, Caramel,
Schoko, Erdbeere und Zimt), Kaffee und Kakao und
dann auch noch überhaupt nicht bekannt in Deutschland,
das müsste sich doch vermarkten lassen.Wie bekommt
man nun diese Idee auf den Markt, und auf welchen
Märkten kann man dies anbieten? Fragen über Fragen
kamen nun auf.
Erste Frage: Auf welchen Märkten wollen wir dies
vermarkten?
Die Antwort war schnell gefunden. Wir lieben die
Mittelaltermärkte, also möchten wir unsere Spezialität
gerne dort verkaufen. Dies war ja schon einmal einfach.
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Zweite Frage:Was braucht man alles für ein Gewerbe?
Nach langen Fragen steht dies nun fest:
1. Einen Gewerbeschein. Dabei gibt Unterschiede:
Da wir ja in ganz Deutschland und in der Zukunft
auch im Ausland unterwegs sein wollen, muss nun ein
Reisegewerbeschein herbei.
2. Die Festlegung der Geschäftsform beim Finanzamt.
Wir haben uns erst einmal für ein Kleingewerbe
entschieden. Dies ist die einfachste Form der Buchhaltung
gegenüber dem Finanzamt.
3. Nun steht der Gesundheitsamt-Check an, eher
bekannt als Infektionsschutz-Belehrung.
4. Jetzt beginnt die Investition in z.B. einen
Mittelalterstand, eine Teigmischmaschine, eine Friteuse,
einen Kofferanhänger mit einer komplett ausgestatteten
Küche mit Abnahme durch das Gesundheitsamt und
alle Kleinigkeiten, die man zu einem mobilen Geschäft
braucht.
5. Alle Prüfungen, die in bestimmten Intervallen
wiederholt werden, wie die Elektroprüfung, die
Gasprüfung usw.
Dritte Frage: Wie kommt man auf einen Markt?
Bei einem Reisegewerbe muss man sich Intensiv
um einen Platz bemühen. Das bedeutet erst einmal
aussuchen, wo man seine Ware verkaufen möchte.
Dazu sollte man herausbekommen, ob dieser Markt
gut besucht wird oder nicht. Gut besuchte Märkte sind
natürlich in den Vordergrund zu stellen, denn um so
mehr Besucher, desto höher die Wahrscheinlichkeit,
dass man einen guten Umsatz erzielt. Wenn dann nun
die Bestätigungen und Zusagen kommen, wird es ernst.
Damit verbunden sind Kosten wie Standplatzgebühren,
die schnell bei einem guten Markt für 2 Tage bis 800
Euro gehen.
Erste Märkte:
Irgendwann stand dann unser erster Markt an,
und wir waren sehr aufgeregt. Was passiert nun? Wie
läuft es, und kann man gut verkaufen? Dies war alles
offen. Die Ankunft war an einem Freitag auf dem Platz
eines der größten Veranstalters der Szene, genannt
„Mittelalterlich Phantasie Spectaculum“ in Kleinheubachtal
bei Miltenberg. Wir mussten uns zuerst beim Marktmeister

melden, der zeigte uns, wo wir unseren Stand aufbauen
konnten. Am Platz angekommen, begann ein ca. 3-4
stündiger Standaufbau mit Dekoration und allem,
was dazugehört. Dann mussten wir schnell auf den
Teilnehmerparkplatz, der immer direkt an den Markt
grenzt. Dort würden wir drei Tage verbleiben. Am
Samstag war das Markteröffnungsmeeting eine Stunde
vor Öffnung des Markts. Dort werden alle Informationen
wie Sicherheitsvorschriften (die von Markt zu Markt
unterschiedlich sind), besondere Programmpunkte
oder sonstige Informationen bekanntgegeben.
Dann ging es los: Teig mischen, Fritteuse anheizen,
Saucen und alle weitere Utensilien bereit legen, damit
der Ansturm der Besucher sofort bedient werden konnte.
Mittelalterliche Musik ertönte auf allen Bühnen, viele
Besucher kamen auch in Gewandung und feierten
ausgelassen mit Met (Bier), Musik, Tanz und Essen bis in
die Nacht. Nach Marktende wurde ca. eine Stunde lang
alles sauber gemacht, und dann ging es ganz schnell
ins Bett (etwa um 2:00 Uhr), denn morgens um 07:30
Uhr klingelte schon wieder der Wecker. Am Sonntag
ging es wieder von vorne los: Morgenmeeting um 09:00
Uhr, dann auch gleich die Markteröffnung um 10:00
Uhr. Sonntags schloss der Markt um 19:30 Uhr, gleich
darauf begann der Abbau, ca. 2,5 Stunden, ab 22:00
Uhr dann auf die Autobahn und nichts wie nach Hause!
Wenn die Heimreise bis zu 250 Km beträgt, fahren wir
am Sonntag nach Hause, wenn der Markt weiter weg
ist, bauen wir erst am Montag ab und fahren dann
nach Hause. Manchmal fahren wir auch von Markt zu
Markt wie zum Beispiel von München nach Singen am
Bodensee oder von Berlin nach Lübben im Spreewald
oder von Hamburg nach Borken usw.
An einem Wochenende von Freitag bis Sonntag
schlafen wir ungefähr 10-12 Stunden, arbeiten aber
30 Stunden. Nach solch einem Wochenende ist man
wirklich müde und braucht einen Tag Erholung.
Zwischen den Märkten muss dann alles gereinigt
und in Ordnung gebracht werden. Ein Holzstand mit
Zelt hat immer irgendwo ein Problem. Oder es muss
wieder Ware eingekauft werden, um alle Bestände
aktuell zu halten.

Terminkalender für 2012, Stand 18.11.2011
Es fehlen noch ca. 8 Termine, die bis jetzt noch
in Bearbeitung sind und bei denen wir noch auf eine
Bestätigung warten. Offen sind z. B. noch Spectaculum
Worms, Schiffenberg bei Giessen, Hohenlockstedt,
Freienfels, Burg Linn und noch Termine im Oktober.
21.-22. April 2012 "MPS" Weeze am Niederrhein
(holländische Grenze) auf dem Flughafen Festivalgelände
04.-06. Mai 2012 "Maerkische Taverne" Hennigsdorf
bei Berlin auf der Wiese gegenüber dem Baumarkt.
02.-03. Juni 2012 "MPS" Weil am Rhein auf dem Gelände
„Drei-Länder-Garten“
16.-17. Juni 2012 "MPS" Dortmund City Nord im
Freizeitpark Fredebaum
23.-24. Juni 2012 "MPS" Mosbach Neckarelz in Baden
auf den Festivalwiesen am Neckar
07.-08. Juli 2012 "ARS Westfalica" Warendorf auf der
Festivalwiese Lohwall
28.-29. Juli 2012 "MPS" Karlsruhe Schlossgarten
04.-05. August 2012 "MPS" Köln/Frühlingen am
Frühlinger See
18.-19. August 2012 "MPS"Telgte auf der Planwiese
25.-26. August 2012 "MPS" Speyer, Unterer Domgarten
01.-02. September 2012 "MPS" Hamburg Öjendorf im
Öjendorfer Volkspark
08.-09. September 2012 "MPS" Stadthagen „Rittergut
Remeringhausen“
15.-16. September 2012 "MPS"Borken „Freizeitpark
Pröbstingen“
22.-23. September 2012 "MPS" Tuntenhausen bei Bad
Aibling, Schloss Maxlrain
29.-30. September 2012 "MPS" Singen am Bodensee,
Landesgartenschau-Gelände
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ท่องเที่ยวยุโรป
โดย ไกด์จำาเป็น

ตะลอนไป...เที่ยว 1 วัน 3 ประเทศ เขตชายแดน
ผูเ้ ขียนเดินทางไปเทีย่ วชายแดนค่อนข้างบ่อย เพราะมีญาติ
อยู่ชายแดน ชายแดนที่ว่าคือแถบที่เรียกว่า Dreiländereck
(รอยต่อสามประเทศ) เป็นชายแดน 3 ประเทศ คือเยอรมนี ส
วิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส ฝั่งสวิตเซอร์แลนด์ติดกับเมืองBasel
แคว้น Basel-Stadt ฝรัง่ เศสติดกับSaint Louis แคว้นElsass
เยอรมนีติดกับWeil am Rhein แขตLörrach มีลำาน้ำาไรน์
(Rhein) แบ่งแยกเขตแดน บริเวณ Weil am Rhein เป็นเขต
อุตสาหกรรมของทัง้ สามประเทศ สองฝัง่ ลำาน้าำ มีโรงงานอุตสาห
กรรมใหญ่ๆ ตั้งเรียงราย อาศัยลำาน้ำาไรน์ในการขนส่งสินค้า
ระหว่างเยอรมนีกับฝรั่งเศสมี เขื่อนกั้นลำาน้ำาไรน์ ซึ่งสามารถ
ใช้เป็นสะพานข้ามไป-มาระหว่างสองประเทศด้วย ห่างกัน
แค่ 100 เมตร และมีสะพานข้ามอำานวยความสะดวกให้คน
ทัง้ สามประเทศเดินข้ามไปจับจ่ายซือ้ ของและไป-มาหาสูก่ นั
สะดวก เวลาที่ผู้เขียนไปชายแดนกิจกรรมที่ทำาประจำาคือ ไป
ตัดผมฝั่งฝรั่งเศส เพราะช่างตัดผมฝีมือดี ราคาก็ถูกกว่าฝั่ง
เยอรมนี และแน่นอนถูกกว่าในสวิตเซอร์แลนด์หลายเท่า
ตัว ขับรถไปจากบ้านญาติในเยอรมนี 15 นาที ตัดผมเสร็จ
ก็ไปเทีย่ วตลาดต่อ ทุกวันเสาร์ ทีเ่ มืองSaint Louis จะมีตลาด
กลางแจ้ง ขายผัก ผลไม้ อาหาร ไปจนถึงเสือ้ ผ้า ของใช้ตา่ งๆ
และที่สำาคัญมีร้านเนยแข็ง เนยอ่อนอร่อยๆ เวลาขับรถข้าม
ลำาน้ำาไรน์ รถจะติดยาวเหยียดทั้งสองฟากถนน เพราะในวัน
หยุดคนทั้งสามประเทศเขาไม่ช้อปปิ้งในบ้านของตัวเอง บน
ถนนขาเข้าฝรั่งเศสจะเต็มไปด้วยรถป้ายทะเบียนเยอรมัน
ส่วนฝั่งขาเข้าเยอรมันจะเต็มไปด้วยรถฝรั่งเศส คนฝรั่งเศส
มาซื้อของในซุปเปอร์มาร์เก็ตฝั่งเยอรมนี ส่วนคนเยอรมัน
จะไปซื้อของที่ตลาดฝรั่งเศส และคนสวิสจะกระจายกันไป
ทั้งสองประเทศ ต่างคนต่างเห็นว่าข้าวของบ้านตัวเองแพง
เลยสร้างความสมดุลด้วยการไปซื้อของฝั่งเพื่อนบ้าน ตั้งแต่
เยอรมนีกบั ฝรัง่ เศสใช้เงินสกุลเดียวกัน เขตแดนทีเ่ คยกัน้ ขวาง
ก็รา้ งไร้เจ้าหน้าทีเ่ ฝ้าด่านตรวจ ผูค้ นข้ามไปข้ามมากันสะดวก
สบายเหมือนอยู่ประเทศเดียวกัน เหลือแต่พรมแดนฝั่งสวิต
เซอร์แลนด์ที่ยังตรวจตรา แต่ก็ไม่ได้เข้มงวดเหมือนเมื่อก่อน
เนือ่ งจากสวิตเซอร์แลนด์เข้าร่วมกลุม่ เชงเก้น คนถือวีซา่ เชงเก้
นก็เข้า-ออกตามชายแดนได้สะดวกขึน้ จะสุม่ ตรวจเฉพาะรถ
ยนต์แปลกๆ หรือรถป้ายทะเบียนสวิตเซอร์แลนด์และรถยนต์
ราคาแพง(ทีน่ า่ จะนำาของราคาแพงเข้าประเทศ) เท่านัน้ เนือ่ ง
จากสวิตเซอร์แลนด์เข้มงวดเรื่องการนำาสินค้าเข้าเมืองมาก
(อนุญาตมูลค่าไม่เกิน 300 สวิสฟรังค์ต่อคน)
ข้ามจากฟากฝรั่งเศสกลับมาฝั่งเยอรมนีแวะเดินเล่นริม
แม่นา้ำ ไรน์ ไปดูบงั เกอร์หรือหลุมหลบภัยสมัยสงครามโลกครัง้
ที่ 2 บังเกอร์ แห่งนี้เรียกว่าบังเกอร์ เวสต์วอลล์ (Westwall)
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สร้างในสมัยฮิตเลอร์ปี 1933 -1945 ริมแม่นา้ำ ไรน์ดา้ นทีต่ ดิ กับ
ฝรั่งเศส สร้างยาวไปถึงเมือง Aachen บังเกอร์บรรจุทหารได้
สิบคน และปืนใหญ่ยงิ ต่อสูอ้ านุภาพสูง มีช่องระบายอากาศ
เล็กนิดเดียว ความหนาของบังเกอร์หนาถึง 1.50 เมตร เหลือไว้
เป็นอนุสรณ์เตือนใจว่าสงครามไม่เคยให้คณ
ุ แก่ใคร บาดแผล
จากสงครามกว่าจะจางหายต้องใช้เวลานานนัก
ขับรถจากริมแม่น้ำาไรน์เลยไปเติมน้ำามันที่ฝั่งสวิสเพราะ
น้าำ มันราคาถูกกว่าในเยอรมนีและฝรัง่ เศส แล้วเลยไปเดินเล่น
ในเมือง Basel แม้จะเป็นเมืองอุตสาหกรรมแต่ในส่วนของ
เมืองเก่ายังคงมีเสน่หไ์ ม่เสื่อมคลาย จะเดินดูตกึ ราม ร้านค้า
หรือนั่งเจ้า Old Timer เที่ยวรอบเมืองเก่าก็ได้ เหนื่อยก็แวะ
ไปดืม่ กาแฟคัว่ ร้อนๆแล้วบดเดีย๋ วนัน้ กาแฟหอมกรุน่ รสชาติ
เข้มข้น ก่อนขับรถกลับเข้าเยอรมนีผ่านไร่องุ่นที่ยาวสุดตา
แถบนี้ไวน์เขาก็เลื่องชื่อไม่น้อยหน้าใคร 15 นาทีกลับมาถึง
บ้าน วนรอบสามประเทศใช้เวลาไม่ถงึ 1 วันคุม้ ค่าดีจริงๆ คะ
D : 51

Thailandreise
von: Meriam Rothkopf

Meine Erlebnisse in Thailand
Ohne Frage ist Thailand für jeden eine Reise Wert. Das
hat viele Gründe. Einer ist definitiv, dass Thailand alle
Anforderungen erfüllt, die man an eine Reise haben
könnte, obwohl es nur etwa um die Hälfte großer ist als
Deutschland. Es ist dabei gleich, ob man ein exotisches
Land mit sauberen Unterkünften mit kleinem Budget
erkunden will, Entspannung an einsamen Stränden
sucht, nach farbenfrohen Tauchgängen abends eine
der vielen Bars und Parties besuchen möchte, sich
auf Schnäppchenjagd in Bangkok begibt oder die
Kinder in Ayutthayas Ruinen spielen lässt, während
die ganze Familie eine außergewöhnliche Kultur und
einzigartiges Essen kennen lernt. Ein weiterer Aspekt,
der Thailand für mich zum idealen Reiseziel macht,
ist allerdings, dass fast jeder Thai zumindest über ein
paar Wörter Englisch verfügt. Und das ist auch gut so.
Denn nicht nur, dass das Lesen der thailändischen
Schrift ohne Vorkenntnisse unmöglich ist, selbst
das Nachsprechen der Wörter führt aufgrund der
fünf verschiedenen Töne schnell in bauchnabeltiefe
Fettnäpfchen. Doch dank der Sprachkenntnisse der
Thais ist man als Tourist immer in der Lage, um Hilfe
zu bitten und Informationen eventuell noch einmal
bestätigen zu lassen, um möglichen Touristenfallen
aus dem Weg zu gehen. Denn wie ich am eigenen
Leib erfahren musste, entwickeln sich Thais zu den
kreativsten Lügnern über buddhistische Feiertage,
wenn sie einen Touristen davon überzeugen wollen,
die Besichtigung dieser oder jener Sehenswürdigkeit
ausfallen zu lassen, da dieser heute aufgrund eines
bedeutenden buddhistischen Feiertages sowieso
geschlossen habe und somit eine Fahrt im Tuk-Tuk, eine
Thai-Massage oder der Besuch eines Schmuckladens
sich viel eher anbiete. Natürlich kommt dieser Tipp
zufälliger Weise immer von einem Tuk-Tuk-Fahrer, einer
Masseurin oder einem Schmuckladenbesitzer. Denn
obwohl ich meine Zeit in Thailand mehr als genossen
habe, entdeckte ich dort nach einiger Zeit, dass auch
das Paradies seine Kehrseite hat. Zum Beispiel ist
der Besuch der Schlangenfarm in Bangkok nicht nur
informativ, interessant und lehrreich, sondern zeigt
auch, wie viele hochgiftige Schlangen in Thailand
leben, wobei man nie wissen kann, vor welcher man
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am besten wegläuft und vor welcher man zu Stein
erstarrt. Wie hin- und hergerissen man zwischen beiden
Optionen sein kann, wurde mir am Tag nach meinem
Besuch der Schlangenfarm bewußt, als ich vor dem
Eingang des Erawan-Nationalparks einem Python in freier
Wildbahn begegnete. Und obwohl ich noch sicher auf
der Ladefläche eines Pickups saß, hatte ich ja erst einen
Tag zuvor gelernt, dass Schlangen tödliche Kreaturen
sind. Doch zu meiner großen Überraschung überquerte
der Python die Straße ohne große Beachtung meiner
Person und ließ mich am Leben. Denn auch wenn mir
bewußt ist, dass ein Nationalpark ein Nationalpark
ist, weil nicht nur die Natur selbst, sondern auch die
in ihr lebenden Wesen unberührt sein sollen, war die
Schlange eine Riesenüberraschung. Ein Gutes hatte
mein Nahtoderlebnis allerdings: Bei meiner Rückkehr
nach Bangkok wirkten die thailändischen Mutantenratten
und Riesenkröten völlig harmlos.
Während meiner Reisen habe ich viel über die
thailändische Kultur und Geschichte gelernt, immer
gut gegessen, das Wetter genossen und mich von den
einzigartigen Panoramen beeindrucken lassen. Doch
die Sache, die mich Thailand am meisten gelehrt hat,
ist, tolerant zu sein. Denn das Maß, in dem Thailänder
andere Menschen in Ihrer Individualität akzeptieren
und trotzdem alle gleich behandeln, ist beeindruckend.
Thailand ist ein Land zum lernen und erleben. Wann
die beste Reisezeit ist? Immer!
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ธรรมะท้ายเล่ม
โดย เพชรภี ปิ่นแก้ว

จิตอาสา สุขสร้างง่ายๆ
แค่ลงมือทำา
ความหมายของ ‘จิตอาสา’ ทางโลกกับ
ทางธรรม แตกต่างกันหรือไม่

พระไพศาล “จิตอาสา”ส่วนใหญ่ใช้ความหมาย
ในทางโลก คือ การเป็นอาสาสมัครเพื่อช่วยเหลือ
ส่วนรวมหรือผู้ทุกข์ อย่างไรก็ตามคำาว่า ‘จิตอาสา’
ก็ มีมติ ใิ นทางธรรมด้วย เพราะเกิดจากความเมตตา
กรุณา การคิดถึงประโยชน์สขุ ของผูอ้ นื่ ขณะเดียวกันก็
เป็นการลดละตัวตน พูดได้วา่ จิตอาสาเป็นการปฏิบตั ิ
ธรรมอย่างหนึ่งในพุทธศาสนา
จิต อาสาจะเกิดขึน้ ได้กต็ อ่ เมือ่ เรามีความตระหนัก
ว่าเราเองเป็นส่วนหนึ่งของ สังคม เพราะฉะนั้นจิต
อาสาไม่ได้มีความหมายแค่ว่า การช่วยเหลือคนที่
เดือดร้อนเท่านัน้ แต่ยงั รวมถึงการช่วยเหลือส่วนรวม
ซึง่ เกิดจากความรูส้ กึ รับผิดชอบต่อสังคมด้วย พูดอีก
อย่างหนึ่งก็คือ คนที่มีจิตอาสานอกจากจะทำางาน
สังคมสงเคราะห์หรือบำาเพ็ญประโยชน์แบบมูลนิธิ
ป่อเต็กตึ๊งแล้ว ยังทำางานในลักษณะอื่นด้วย เช่น
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมไปถึงการปฏิรูปสังคม
หรือช่วยให้สังคมดีขึ้น เช่น เป็นอาสาสมัครรณรงค์
ส่งเสริมประชาธิปไตย ต่อต้านคอรัปชั่น อย่างนี้ก็
เรียกว่าจิตอาสาทั้งสิ้น
หาก พูดให้กระชับมากขึน้ จิตอาสา ก็คอื จิตทีไ่ ม่
นิง่ ดูดายต่อสังคม หรือความทุกข์ยากของผูค้ น และ
ปรารถนาเข้าไปช่วย ไม่ใช่ดว้ ยการให้ทานให้เงิน แต่
ด้วยการสละเวลา ลงแรงเข้าไปช่วย และด้วยจิตที่
เป็นสุขทีไ่ ด้ชว่ ยผูอ้ นื่ จุดทีค่ วรเน้นก็คอื จิตอาสาไม่ใช่
แค่การทำาประโยชน์เพื่อผู้อื่นหรือเพื่อส่วนรวมอย่าง
เดียว แต่ยังเป็นการพัฒนาจิตวิญญาณของเราด้วย
นั่นหมายความว่าเป็นคนดีแล้วก็ไม่กล้าทำาดี ก็อย่า
เรียกตัวเองว่าเป็น ‘คนดี’ หรือเปล่า
พระไพศาล ใช่... แต่ต้องขอขยายความว่า เป็น
คนดีกต็ อ้ งมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้วย ไม่ใช่แค่
ช่วยเหลือคนทีต่ กทุกข์ได้ยาก ขณะเดียวกันก็มมี ติ ทิ าง
ธรรมด้วย ประการที่หนึ่ง จิตอาสาต้องเกิดจากจิตที่
มีความเมตตากรุณา รวมทั้งมีทัศนคติที่เห็นความ
เชื่อมโยงระหว่างเรากับสังคม เรากับเพื่อนมนุษย์
คือเห็นว่าความสุขของเราต้องแยกไม่ออกจากความ
สุขของผู้อื่นด้วย มองในแง่ธรรมะ นั่นก็คือ การลด
อัตตาหรือตัวตน ซึ่งจะช่วยทำาให้ชีวิตเติมเต็มและ
มีคุณค่า ฉะนั้น จิตอาสา จึงไม่ใช่แค่การช่วยเหลือ
ผู้อื่นเพียงอย่างเดียว แต่ยังเป็นการทำาให้ชีวิตของ
เรามีประโยชน์และมีคุณค่ามากขึ้น
ปัจจุบัน คนส่วนใหญ่มักจะเชื่อเรื่องการทำาบุญ
D : 54

ธรรมะท้ายเล่ม
โดย เพชรภี ปิ่นแก้ว
ที่วัด มากกว่าการช่วยคน
พระไพศาล นัน่ เพราะเดีย๋ วนีเ้ ราเข้าใจคำาว่า ‘บุญ’
และ ‘ทาน’ แคบลง หรือเข้าใจคลาดเคลื่อน ปัจจุบัน
คนส่วนใหญ่เข้าใจว่าการทำาบุญ คือ การถวายของ
ให้พระหรือวัดเท่านั้น ความคิดนี้ไม่ผิด แต่ก็ไม่ถูก
เสียทีเดียว เนื่องจากการถวายของแก่พระสงฆ์นั้น
ก็ถือว่าเป็น ‘ทาน’ อย่างหนึ่ง
‘ทาน’ ในพระพุทธศาสนานัน้ หมายถึง การสละ
สิง่ ของจะให้ใครก็ตาม ไม่วา่ จะเป็นพระ หรือฆราวาส
ก็เรียกว่า ‘ทาน’ ทั้งสิ้น อย่างทานที่ถวายพระสงฆ์ก็
เรียกว่า ‘สังฆทาน’ แต่คนมักจะเข้าใจผิดว่า การให้
ของแก่ฆราวาส เรียกว่า ‘ทาน’ แต่การให้ของแก่พระ
เรียกว่า ‘บุญ’ อันนี้ไม่ใช่...
‘บุญ’ ในพระพุทธศาสนานั้นมี 10 อย่าง โดย
มี ‘ทาน’ เป็นหนึ่งในบุญเหล่านั้น นอกจากนี้ ก็จะ
มีการทำาบุญอีก 9 วิธีที่เราไม่จำาเป็นต้องใช้เงินเลย
เช่น การรักษาศีล การบำาเพ็ญภาวนา การบำาเพ็ญ
ประโยชน์เพื่อส่วนรวม หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า
‘เวยยาวัจจมัย’ คือ บุญทีเ่ กิดจากการทำาเพือ่ ส่วนรวม
ซึ่งใกล้เคียงกับคำาว่า ‘จิตอาสา’แต่คนส่วนใหญ่มัก
เข้าใจว่า ‘บุญ’ เกิด จากการถวายของให้พระ ทำาให้
คนส่วนใหญ่มุ่งแต่จะถวายสิ่งของ ถวายเงินให้พระ
อย่างเดียว ไม่สนใจที่จะช่วยเหลือผู้อื่น ปฏิเสธที่จะ
เป็นจิตอาสารักษาสิ่งแวดล้อม มองข้ามการทำางาน
ช่วยเหลือสังคม ฯลฯ เหตุผล เพราะ
ประการทีห่ นึง่ เราไปเน้นการให้ดว้ ยเงิน ทัง้ ๆ ที่
สามารถให้อย่างอื่นได้ด้วย เช่น ให้เวลา ให้แรงงาน
หรือให้ความรู้
ประการที่สอง เรามักไปเน้น ‘ผู้รับ’ ที่เป็น ‘พระ’
มากกว่าคนทั่วไป
คนในอดีตจะเข้าใจคำาว่า ‘บุญ’ กว้างกว่าคนใน
ปัจจุบัน ยกตัวอย่างง่ายๆ คนเมืองเพชรแต่ก่อน
เวลาเขาจะปลูกต้นไม้สักต้น เขาจะมีคาถาเรียกว่า
“คาถากลบดิน”คือ
‘พุทธัง ผลาผลนกเกาะได้บุญคนกินเป็นทาน
ธัมมัง ผลาผลนกเกาะได้บุญ คนกินเป็นทาน
สังฆัง ผลาผลนกเกาะได้บุญ คนกินเป็นทาน’
จะเห็นได้ว่า การปลูกต้นไม้นั้นก็ถือเป็นการ
ทำาบุญ เป็นการให้ทานที่ไม่ต้องใช้เงินเลย แต่เกิด
จากจิตที่เมตตาทั้งกับคนและสัตว์ นั่นหมายความ
‘งานอาสา’ นั้น มีบัญญัติไว้ในพระไตรปิฎก
พระไพศาล ใช่ เพียงแต่ในสมัยก่อนนั้น ไม่มี
คำาว่า ‘อาสา’ แต่โดยแนวคิดก็ไม่แตกต่างจากคำา
ว่า ‘อาสา’ สังเกตได้จากพุทธสุภาษิตมากมายที่
เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ เช่น มีพุทธพจน์ว่า “ชน เหล่าใด
ปลูกสวน ปลูกป่า สร้างสะพาน จัดที่บริการน้ำาดื่ม
และบึงบ่อสระน้ำา ให้ท่ีพักอาศัย บุญของชนเหล่า

นั้นย่อมเจริญงอกงาม ทั้งคืนทั้งวัน ตลอดทุกเวลา”
นอกจากนี้ ในพระไตรปิฎกก ยังมีชาดกซึ่งเป็นเรื่อง
ราวของ ‘มฆมานพ’ เป็น ชายหนุม่ ธรรมดา ทีอ่ ทุ ศิ แรง
กายช่วยเหลือส่วนรวม สร้างสะพาน ทำาถนน ปลูก
ต้นไม้ ทำาความสะอาดที่สาธารณะ ทำาศาลาที่พัก
คนเดินทาง ฯลฯ เวลากลับบ้านดึกแล้วมีคนมาถาม
ว่า ‘ไปไหนมา มฆมานพก็จะตอบว่า ‘ไปทำาบุญมา’
เขาดำาเนินชีวิตเรื่อยมา จนกระทั่งเสียชีวิต ผลบุญที่
เกิดจากการทำางานอาสาทัง้ หมด ทำาให้มฆมานพได้
กลายเป็นพระอินทร์
นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของแนวคิดเรื่อง ‘บุญ’ ใน
พระพุทธศาสนา ทีไ่ ม่ใช่แค่การให้ทานอย่างเดียว คำา
ว่าบุญนัน้ มีความหมายกว้างขวางมาก เพียงแต่คน
สมัยนีต้ า่ งหาก ทีเ่ ข้าใจคับแคบ และคลาดเคลือ่ นไป
เองการทำางานจิตอาสาทีแ่ ตกต่างกัน ไม่วา่ จะเป็นการ
ปลูกป่า สร้างสะพาน ช่วยเหลือเด็ก หรือคนชรา ฯลฯ
เหล่านีใ้ ห้ผลบุญทีแ่ ตกต่างกันหรือไม่ หากเราพูดใน
เชิงความเชื่อที่ว่า ชาติหน้านั้นมีจริง...
พระไพศาล ไม่แตกต่างกัน แต่ต้องเข้าใจคำาว่า
‘บุญ’ ให้ถกู ต้องเสียก่อน หากเราเข้าใจไม่ถกู ต้อง แล้ว
มัวแต่สร้างวัด สร้างโบสถ์ สร้างหอระฆัง เพือ่ หวังจะ
เกิดเป็นเทวดาในชาติหน้าหรือเป็นเศรษฐีในชาติน้ี
ถ้าคิดอย่างนี้อาจทำาให้เกิดเป็นพฤติกรรมที่เรียกว่า
‘ชอบทำาบุญ แต่ไร้น้ำาใจ’ ซึ่ง ปัจจุบันนี้ มีคนประเภท
นีเ้ ป็นจำานวนมาก คือมุง่ ทำาบุญเฉพาะกับวัด แต่ไม่มี
น้ำาใจกับคน ไม่มีน้ำาใจกับสัตว์ จิตไม่มีเมตตาอย่าง
แท้จริง เพราะถ้าจิตทีม่ เี มตตาอย่างแท้จริงแล้ว ต้อง
พร้อมทีจ่ ะช่วยเหลือผูค้ น ไม่วา่ บุคคลนัน้ จะเป็นพระ
หรือฆราวาส หรือแม้แต่สัตว์
ในอดีต คนไทยส่วนใหญ่มีความเชื่อเรื่องของ
ชาติหน้า แต่เขามีจิตเมตตากรุณา และไม่นิ่งดูดาย
เมื่อเห็นคนที่เดือดร้อน ซึ่งถือเป็นค่านิยมที่ส่งเสริม
และถ่ายทอดกันมา แตกต่างจากปัจจุบนั แม้คนไทย
จะมีความเชือ่ เรือ่ งบุญ แต่มกั จะทำาบุญด้วยจิตทีเ่ จือ
ความโลภ คือ ไม่ได้หวังจะขึน้ สวรรค์เพียงอย่างเดียว
แต่หวังอยากถูกหวย อยากมัง่ มี อยากประสบความ
สำาเร็จในชาตินเี้ ลย ซึง่ เป็นการทำาเพือ่ ตัวเองแท้ๆ คือ
การทำาบุญด้วยจิตที่มีโลภะอยู่
พระพุทธเจ้าตรัสว่า ‘ทาน’ ทีม่ อี านิสงส์ไม่มาก ก็
คือ ทานทีใ่ ห้ดว้ ยใจทีม่ เี ยือ่ ใย หวังสัง่ สมบุญ หรือหวัง
เสวยสุขในภพหน้า ถ้าผู้ที่ทำาบุญยังมีจิตใจแบบนั้น
อยู่ ก็จะไม่ได้อานิสงส์มากเท่าที่ควรจะเป็น
แต่ หากเราทำาบุญ ไม่ว่าจะให้ทาน หรือช่วย
เหลือใครก็ตาม เรามุ่งแต่ประโยชน์สุขของผู้รับ โดย
ไม่นึกถึงตัวเองว่าเราจะได้อะไร นั่นกลับเป็นบุญยิ่ง
กว่า นอกจากนีย้ งั เป็นการขัดเกลา ลดละความเห็นแก่
ตัว และลดละความยึดมัน่ ในตัวตนด้วย คนไทยควร

ทำาบุญแบบนีใ้ ห้มากขึน้ แต่ดว้ ยภาวะเศรษฐกิจอย่าง
นี้ การทำาบุญด้วยจิตทีไ่ ม่มีความโลภอาจจะยากสัก
เล็กน้อย จึงอยากให้พระอาจารย์ชว่ ยชีแ้ นะแนวทาง
พระไพศาล อันดับแรก เราต้องเชื่อก่อนว่า‘สุข
ที่แท้นั้น อยู่ที่ใจ ใจที่ลดละ ไม่ใช่ใจที่คิดจะเอา สอง
เราต้องตระหนักว่า ‘บุญ’ ทำาได้หลายวิธี โดยไม่ต้อง
ใช้เงินก็ได้ เช่น ร.ต.ต.วิชัย สุริยุทธ ที่อุทิศเวลาใน
ชีวิตร่วม 20 ปี ก้มหน้าก้มตาปลูกต้นไม้ทุกวัน จน
ทำาให้อำาเภอปรางค์กู่ ซึ่งเคยเป็นอำาเภอที่แห้งแล้ง
ยากจนมาก กลับร่มรื่นเขียวขจีไปด้วยต้นไม้ไม่ต่ำา
กว่า 2 ล้านต้น เขาเคยบอกไว้ว่า “เรา เป็นคนจน
ไม่มีเงินแสนเงินล้านจะบริจาคอย่างใครเขา แต่เรา
ทำาบุญด้วยการปลูกต้นไม้ ซึง่ ถือเป็นกุศลอันยิง่ ใหญ่
เป็นการทำาบุญให้โลก ผลบุญจะตกถึงรุน่ ลูกรุน่ หลาน”
”จะ เห็นได้ว่า ร.ต.ต.วิชัย ไม่ได้ร่ำารวย แต่ก็สามารถ
ทำาบุญได้ ซึง่ เป็นบุญเพือ่ ส่วนรวม และทีส่ าำ คัญเขามี
ความสุขกับสิง่ ทีท่ าำ ฉะนัน้ ไม่วา่ จะเจอวิกฤตเศรษฐกิจ
หนักหนาแค่ไหนก็ไม่ใช่อปุ สรรคในการทำาบุญเลย ถ้า
เราเข้าใจว่า ‘การทำาบุญ ไม่ตอ้ งใช้เงินก็ทาำ ได้’ ความ
จริงแล้วเศรษฐกิจและสังคมแบบนี้ เปิดโอกาสให้เรา
ทำาบุญได้มากขึน้ เพราะคนเดือดร้อนเพิม่ มากขึน้ เรา
ก็มโี อกาสช่วยเหลือคนมากขึน้ ขณะเดียวกันยิง่ มีคน
พร้อมจะช่วยเหลือซึง่ กันและกันมากขึน้ เท่าไหร่ ก็ยง่ิ
ช่วยให้ทางบ้านเมืองฟืน้ ฟูเร็วขึน้ และทำาให้สงั คมไทย
น่าอยูย่ ิ่งขึ้น ฉะนั้น วิกฤตเศรษฐกิจ ประการแรก คือ
มันไม่ได้เป็นอุปสรรค ตรงข้ามมันกลับส่งเสริมและ
เปิดโอกาสให้คนช่วยเหลือเกือ้ กูลกันมากขึน้ ต่าง หาก
เริ่มจากหน้าบ้านเราก่อนเลยก็ได้ เราลองคิด
ดูว่าจะช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นได้อย่างไร
เราจะช่วยให้มีมลภาวะน้อยลงได้อย่างไร เช่น ช่วย
กวาดขยะ เก็บถุงพลาสติก รวมไปถึงเวลาขับรถก็มี
น้ำาใจบนท้องถนน หยุดรถ เพื่อให้คนเดินข้าม หรือ
เวลานัง่ รถเมล์ ก็เอือ้ เฟือ้ ทีน่ งั่ แก่เด็ก คนชรา และคน
พิการ นี่คือสิ่งที่เราทำาได้เลย หรือหากมีกำาลังก็ควร
รวมกันเป็นกลุ่ม พากันไปทำาสิ่งที่เป็นประโยชน์ เช่น
ช่วยเหลือคนทุกข์ยากตามท้องถนน หรือเด็กเร่ร่อน
แม้แต่เรือ่ งการเมือง หากเราเข้าใจเรือ่ งบุญ และ
มีจติ เมตตากรุณา ก็อย่าสะสมความโกรธความเกลียด
อย่ามองคนในแง่ร้าย อย่าเห็นคนที่มีความคิดต่าง
หรือใส่เสื้อสีต่างจากเราเป็นศัตรู ถ้าเราทำาได้อย่าง
นี้ ก็จะทำาให้สังคมไทยน่าอยู่มากขึ้น
จริงๆ แล้ว บุญอยู่ทุกหนทุกแห่ง เราสามารถ
ทำาได้ทุกที่ทุกเวลา
พระไพศาล ตราบ ทีเ่ รายังมีลมหายใจ และยังมี
หัวจิตหัวใจอยู่ เราสามารถทำาบุญได้ตลอดเวลา เช่น
การเจริญสมาธิภาวนาด้วยเมตตาจิต นัน่ ก็ถอื เป็นการ
ทำาบุญอย่างหนึ่ง พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า ผู้ใดเจริญ

เมตตาจิตเพียงชั่วเวลารีดน้ำาโค มีผลมากกว่าการ
ให้ทาน 3 ครั้ง ๆ ละ 100 หม้อ ฉะนั้น คนที่ไม่มีเงิน
หรือไม่มเี วลาจะไปวัด แต่อยากทำาบุญ ก็เพียงเจริญ
เมตตาจิต ไม่ให้โกรธเกลียดใคร มีแต่ความรักให้แก่
เขา วิธนี กี้ ถ็ อื เป็นการทำาบุญทีไ่ ด้อานิสงส์มากทีเดียว
นอกจากบุญทีเ่ ราพูดถึงแล้ว หลายครัง้ การทำาบุญ
ด้วยจิตเมตตานี้ ยังส่งผลให้ได้รับสิ่งอื่นที่เรานึกไม่
ถึง เช่น นักศึกษาคนหนึ่ง กำาพร้าพ่อแม่ตงั้ แต่ยงั เล็ก
รูส้ กึ ว่าตัวเองขาดความรักมาตลอด กระทัง่ วันหนึง่ มี
คนมาชวนไป ‘นวดเด็ก’ ที่ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อน
บ้านปากเกร็ด ทำาให้เขามีโอกาสเจอเด็กทีข่ าดความ
รักความอบอุ่นมากมาย บางคนเดินมาหาเขา มา
ขอให้อุ้ม ขอให้โอบกอด ตั้งแต่วันนั้นมา เขารู้สึกว่า
ชีวิตเขามีคุณค่า จากที่เคยรู้สึกว่าตัวเองขาดความ
รักมาตลอด เขารู้สึกว่าได้รับความรัก และพบว่าตัว
เองมีความอ่อนโยนอยูใ่ นจิตใจ เขาบอกว่า “ชีวติ ผม
สมบูรณ์ขึ้นได้เพราะเด็ก 7 ขวบ”
ชี วิ ต ของคนเรานั้ น สามารถเติ ม เต็ ม ได้
ด้วยการทำาความดี ในทางตรงกันข้าม ถ้าเรา
คิ ด ถึ ง ตั ว เองมากเท่ า ไหร่ เราก็ จ ะรู้ สึ ก เปล่ า
เปลี่ยวอ้างว้างและรู้สึกชีวิตพร่องมากขึ้นเท่านั้น
หาก เป็นเช่นนั้น เราจะสร้างแรงบันดาลใจในการ
ทำาดีได้อย่างไร ในขณะที่บางคนทำางานหนักทุกวัน
จนบางทีก็ลืมไปว่า จริงๆ เราน่าจะให้คนอื่นบ้าง
พระไพศาล ต้องเริ่มจากการเปิดใจ รับรู้สัมผัส
คนที่ทุกข์กว่าเรา ไม่ว่าจะเป็นเด็ก คนชรา หรือคน
ที่ยากไร้ อาตมาเชื่อว่า มนุษย์ทุกคนมีความดีอยู่
ในตัว แต่บางทีเราถูกครอบงำาด้วยกิเลส หรือถูก
ครอบงำาด้วยชีวิตที่เร่งรีบ แต่เมื่อใดก็ตามที่เราได้
สัมผัส หรือได้เจอคนทีท่ กุ ข์ยาก มโนธรรมสำานึกของ
เราจะถูกปลุกให้ตื่นตัว และผลักดันให้เราอยู่เฉยไม่
ได้ ต้องทำาอะไรสักอย่าง ฉะนั้น การที่เราได้เจอคน
ที่ทุกข์กว่าเรา มันจะช่วยให้จิตใจของเราเกิดความ
เมตตากรุณาขึ้นมาได้
แต่ หากเราทำาอยูค่ นเดียวก็อาจจะรูส้ กึ โดดเดีย่ ว
อ้างว้าง สำาหรับคนที่เริ่มต้นขอแนะนำาให้ทำาดีเป็นก
ลุ่ม คือ การรวมกลุ่มกันทำาความดี นอกจากเราจะ
ทำาประโยชน์ได้มากขึ้นแล้ว ยังทำาให้เราสนุกด้วย
เหมือนกับการออกค่ายอาสาถึงแม้จะยากลำาบาก
แต่ก็สนุก จึงควรทำางานเป็นกลุ่ม จะได้มีกำาลังใจ
ทำาความดีต่อไป
หัวใจสำาคัญของ ‘จิตอาสา’ คืออะไร
พระไพศาล จิต ทีเ่ ต็มไปด้วยความเมตตากรุณา
ปรารถนาดีต่อผู้อื่น อยากให้เขาพ้นทุกข์ โดยไม่หวัง
ประโยชน์สขุ หรือผลตอบแทนให้แก่ตวั เอง เป็นจิตที่
ทำาด้วยความบริสทุ ธิใ์ จ รางวัลของจิตอาสา คือ ความ
สุขและความภาคภูมิใจในตนเองเท่านั้น

สิง่ สำาคัญทีส่ ดุ คือ ต้องทำาอย่างต่อเนือ่ ง ไม่หวัน่
ไหวต่ออุปสรรค และความล้มเหลว รวมถึงมีความ
อดทนทีจ่ ะรอเห็นผล เนือ่ งจากการทำางานอาสาส่วน
ใหญ่นั้น พอเจออุปสรรคนิดหน่อยก็เป็นทุกข์ เช่น
มีคนถามว่า ‘ทำา...ทำาไม? โง่! บ้า!’ ก็จะหวั่นไหว
หรือพอช่วยคนแล้ว เขาไม่ดีขึ้น ก็รู้สึกท้อแท้ นี่คือ
อุปสรรคอย่างหนึ่ง
อุปสรรคของคนทำาจิตอาสานัน้ หนึง่ มักจะหวัน่
ไหวต่อคำาสรรเสริญนินทา สอง หวั่นไหวต่อความ
สำาเร็จและล้มเหลว แต่ถา้ เราสามารถข้ามพ้น 2 ข้อ
นีไ้ ปได้ เราไม่หวั่นไหวต่อคำานินทา หรือไม่หลงใหล
ต่อคำาสรรเสริญ จะสำาเร็จหรือไม่ เราก็ยงั เดินหน้าทำา
ดีต่อไป ถ้าทำาอย่างนี้ได้ เราก็จะประสบกับความ
สุขได้ แต่อาสาสมัครส่วนใหญ่ก็มักจะสะดุดอยู่
กับ 2 ข้อนี้แหละ
ถ้าเราสามารถทำาด้วยความเห็นแก่ตวั น้อยเท่า
ไหร่ คำาสรรเสริญนินทาใดๆ หรือความล้มเหลวและ
สำาเร็จ ก็จะไม่ทาำ ให้เราหวัน่ ไหวได้เลย นัน่ หมายความ
ว่า ยิ่งทำางานอาสา กิเลส และตัวตน จะยิง่ ลดละลง
ไม่ใช่ทำางานอาสาแล้ว กิเลสมากขึ้น ตัวตนเพิ่มขึ้น
ฉะนั้น ถ้าเราทำางานอาสา แล้วรู้สึกว่าตัวเอง
ได้บุญ ก็ผิด...
พระไพศาล จริงๆ ก็ไม่ผดิ ถ้าทำาบุญแล้วเกิดความ
ปิตนิ น่ั ดีแล้ว แต่ถา้ เราทำาเพราะหวังผลตอบแทนใน
อนาคตนั่นแสดงว่ายังมีความเห็นแก่ตัวอยู่ ซึ่งก็ไม่
ได้เสียหายอะไร เพียงแต่คำาว่า ‘อาสา’ ก็บง่ บอกอยู่
แล้วว่า เป็นการอาสาเข้าไปเพือ่ ช่วยเหลือผูอ้ น่ื ด้วย
จิตที่มีความเมตตากรุณา และไม่หวังผลตอบแทน
สุดท้ายนี้ อยากให้พระอาจารย์ฝากถึงคนที่
อยากทำาดี แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร
พระไพศาล มนุษย์ ทุกคนนัน้ โหยหาความดี คือ
เราอยากเห็นคนดี และอยากทำาความดีดว้ ย เพราะ
การทำาความดีนนั้ ทำาให้จติ ใจเราอิม่ เอิบเบิกบาน แม้
จะไม่มใี ครเห็นก็ตาม ฉะนัน้ เราควรทำาดีทกุ ครัง้ ทีม่ ี
โอกาส แม้จะเหนื่อย หรือยากลำาบาก แม้จะมีคนที่
ไม่เข้าใจ ก็อย่าไปหวั่นไหว
ทุกวันนี้มีคนเป็นจำานวนมากที่ กล้าทำาชั่ว กลัว
ทำาดี เราต้องระวังอย่าให้เป็นอย่างนั้น ควรทำาตรง
ข้ามคือ กล้าทำาดี และกลัวความชั่ว จงทำาดีทุกครั้ง
ที่มีโอกาส อย่าไปกลัว อย่าไปอาย ใครไม่ทำาก็ช่าง
เขา แล้วความสุข ความภาคภูมใิ จก็จะมาหาเรา ขอ
ให้ระลึกว่าความดีนน้ั ทำาได้ทกุ โอกาส ทุกเวลา และ
ทำาได้ตั้งแต่วินาทีนี้เลย...
บทสัมภาษณ์พระไพศาล วิสาโล โดย เพชรภี
ปิ่นแก้ว
ทีม่ า http://www.visalo.org/columnInterview/
jitAsa.htm 2011.11.05
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www.thai-sprache.de

Original thailändisches Restaurant
2x in Hamburg
Brandsende 6,
20095 Hamburg
Tel. 040 / 33 50 09

Am Kaiserkai 1
(Grosser Grasbrook),
20457 HH - Hafencity
Tel. 040 / 32 39 09

mit Schauküche

mit Sommerterrasse

Öffungszeiten: täglich 12-24 Uhr,
Mo-Sa Mitagsmenüs 12-15 Uhr,
www.salathai.de

ข่าวดี! ข่าวด่วน!

อยู่เยอรมนี ควรรู้ถึงสิทธิและกฏหมายที่พึงมี
ดร.พัทยา เรือนแก้ว ได้สละเวลาเพื่อรวบรวมเรื่องที่คุณพึงรู้ไว้ใน
”คู่มือกฎหมายเล่ม“ จำานวน 52 หน้า
คู่มือกฎหมายเล่ม 1 แจกฟรีสำาหรับสมาชิกนิตยสารดี
ผู้ที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกสามารถขอซื้อคู่มือได้ โดยสอดเงิน 3 ยูโร
พร้อมจ่าหน้าซองติดแสตมป์ถึงตัวท่าน
แล้วส่งไปที่ฝ่ายทะเบียนนิตยสารดี D-Magazine,
c/o Aunchun Hirling, Am Maisenbühl 28 C,
78333 Stockach-Wahlwies
สมัครเป็นสมาชิกนิตยสารดีทางออนไลน์ได้ที่
www.d-magazine.de

อบรมการสอนภาษาไทย ปี 2012
สำาหรับผู้ที่จะเริ่มสอนภาษาไทย
หรือผู้ที่สอนอยู่แล้ว
ติดต่อสอบถามได้ที่
อ. ระวีวรรณ คาลดรัค
Tel.: 02241-1272890
www.rawiwan@t-online.de

Herbal cream Beauty Face CARE CREAM
"
"

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

แหล่งรวมสินค้าOTOPจำาหน่ายปลีก-ส่ง
สินค้าสำาหรับร้านอาหาร อิมบิส
ร้านนวดแผนโบราณ สาและของตกแต่งบ้าน

:
Tel: 01743 91 84 90,
e-mail: Nunreeyas79@hotmail.de,
Facebook : Nunreeya Senner (Anne)

Car
Spezial
รับซ่อมรถ ซือ้ และขายรถทุกชนิด
ในราคากันเอง
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ติดต่อได้ที่:
Danas Thai Style
Duisburger Str. 228 45478
Mülheim an der Ruhr, Germany
Tel. 02088 66302
Handy: 017595426059
www.thaistyle.eu
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Peter Kern

Carl-Benz-Str. 3
78467 Konstanz
Tel. 01715122433

ติดต่อโฆษณาในนิตยสารดีฉบับรูปเล่มได้ที่
อัญชัญ เฮียร์ลิง aunchun@d-magazine.de
ติดต่อโฆษณาของนิตยสารดีฉบับออนไลน์ได้ท่ี
รส โพล rose@d-magazine.de
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www.sp-spawellness.de
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เยอรม้าน เยอรมัน

ทุกประเทศ ทุกสังคมจะมีระเบียบ ประเพณี แนวปฏิบตั ิ
ที่เป็นของตนเอง สังคมเยอรมันก็เช่นกัน อาจแตกต่าง
อาจคล้ายคลึงกันบ้างกับของไทย บางอย่างคนไทย
เราอาจไม่คุ้นเคย เช่น การแต่งชุดดำาไปงานแต่งงาน
ทัง้ นีเ้ พราะสีดาำ ถือเป็นสีทใี่ ช้ในการออกงานทีเ่ ป็นทาง
ก๊าน ทางการของทีน่ ี่ การแต่งงานก็ถอื ว่าเป็นพิธที เี่ ป็น
ทางการ การใช้ชุดสีดำาจึงถูกต้อง คนไทยเราเห็นเข้า
อาจจะงง แกมตกใจน้อย ๆ เพราะเมืองไทยสีดำาจะไม่
ใช้ในงานมงคล อะไรบ้างที่บ่งบอกความเป็น เยอรมัน
หรือ ที่ขึ้นชื่อว่า เยอรม้าน เยอรมัน ดีมาก จะมาเล่าสู่
ผู้อ่านในเล่มที่สิบ

e.V.
การตั้งสมาคม และยื่นเรื่องขอจด
ทะเบียนเป็น สมาคมในเยอรมนี
การดำาเนินกิจกรรมทางสังคมบ่อยครัง้ ก็ตดิ ขัดอยูท่ ที่ นุ รอน
ทางออกหนึง่ ในประเด็นนีก้ ค็ อื การขอทุนสนับสนุน หรือ
ขอบริจาค แต่บ่อยครั้ง กลุ่ม หรือชมรมชาวไทย ก็ไม่
อาจที่จะขอรับการสนับสนุนด้านนี้ได้ ด้วยเหตุผลว่า
กลุม่ หรือ ชมรมดังกล่าวไม่มสี ถานภาพเป็น นิตบิ คุ คล
ทางออกในเรื่องนี้ประการหนึ่งก็คือ การจัดตั้งกลุ่ม
หรือชมรมนัน้ ให้เป็นสมาคม และทำาเรือ่ งขอจดทะเบียน
เป็นสมาคม ที่ในเยอรมนีเรียกกันว่า Verein ขั้นตอน
วิธีการก่อตั้ง และทำาเรื่องขอจดทะเบียนเป็นอย่างไร
ดีมากจะนำามาเสนอในเล่มที่สิบค่ะ

อยากเรียนต่อจ้า

แคทเทอริ่ง (Catering)
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แคทเทอริ่งเป็นการจัดเลี้ยงรูปแบบใหม่สไตล์เจ้าของ
งาน ในฉบับที่สิบนิตยสารดีได้มีโอกาสพูดคุยกับผู้มี
ประสบการณ์และชำานาญการในด้านนี้ อดใจรออ่านเรือ่ ง
ดีในฉบับหน้านะคะ ....นิตยสารดี มีดี เพือ่ คุณผูอ้ า่ นค่ะ

การศึกษา- เป็นแม่บา้ นมานานแล้ว อยากเรียนวิชาชีพ
ทีเ่ ยอรมนี จะทำาได้หรือไม่ ทำาอย่างไร ติดต่อทีไ่ หน ต้อง
ดำาเนินการอย่างไรบ้าง นิตยสารดีได้ค้นคว้าหาข้อมูล
มาให้ผอู้ า่ น เพือ่ เป็นแนวทางในการสมัครเรียนวิชาชีพ

