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ประทศยอรมนีสนออะเร฿หกผูยายถิไนฐานมาพํานัก฿นยอรมนีบาง
นิตยสารดี เดรวบรวมหัวขอสําคัญ฿นหนวยงานตางโของ BAMF ทีไควรรู

BAMF= Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
สำานักงานดูลผูยายถิไนฐานละผูลีๅภยั หงสหพันธ์ฯ
http://www.bamf.de
Schulsystem (ระบบการศึกษา)
สอบถามขอมูลทัไวโเปกียไ วกับระบบการศึกษา฿นยอรมนีเดทีไ
Alle Kinder, die in Deutschland leben, müssen zur Schule gehen. Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
Die Schulpflicht beginnt in der Regel im Herbst des Jahres, in dem (BMFSFJ)
ein Kind sechs Jahre alt wird. Die Schulpflicht dauert meist bis
Telefon: +49 0180 190 70 50
zum Ende des Schuljahres, in dem die Jugendlichen 18 Jahre alt Internet: http://www.bmfsfj.de
werden. Die Regeln zur Schulpflicht unterscheiden sich in den
einzelnen Bundesländern.
สอบถามขอมูลทัไวโเปกียไ วกับครงการบูรณาการตางโเดทีไ
Integrationsprojekte vor Ort (ครงการบูรณาการ฿นพืๅนทีไ)
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
สอบถามขอมูลเดทีไหนวยงานของยอรมัน ณ ขตทีไคุณอาศัยอยู
(BMFSFJ)
-Migrationsberatung für erwachsene Zuwanderer und
Telefon: +49 228 930-0
Jugendmigrationsdienst
Telefax: +49 228 930-2221
-Migrantenorganisationen
-Wohlfahrtsverbände z.B. http://www.awo-konstanz.de/alltag.html
Anerkennung von ausländischen Berufsabschlüssen
฿นยอรมนีสามารถสอบถามขอมูลทัไวโเปกีไยวกับการทียบวุฒิ
(ทียบวุฒกิ ารศึกษาทีไสํารใจจากตางประทศ)
การศึกษาทีไสํารใจจากตางประทศ เดทีไ
Sie haben Ihren Berufsabschluss im Ausland erworben und wollen Hotline zur Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse
Montag bis Freitag: 9:00 bis 15:00 Uhr
Ihre Qualifikation auf dem deutschen Arbeitsmarkt einbringen?
Frankenstraße 210, 90461 Nürnberg
Telefon: +49 30 1815-1111
Fort- und Weiterbildung
สอบถามขอมูลทัไวโเปกียไ วกับการการรียนตอ ละรียนพิไมติม฿น
ยอรมนีเดทีไ
(รียนพิไมละรียนตอ)
สอบถามขอมูลเดทีไหนวยงานของยอรมัน ณ ขตทีไคุณอาศัยอยู
-Migrationsberatung für erwachsene Zuwanderer und
Bundesagentur für Arbeit
Jugendmigrationsdienst
Telefon: Hotline +49 1801 555111
-Agentur für Arbeit
Internet:
-Volkshochschule
http://www.arbeitsagentur.de/nn_29892/Navigation/Dienststellen/Di
-Ausbildungsinstitute, Weiterbildungsinstitute
enststellen-Nav.html
-Bildungsberatung
Deutsch für den Beruf: Das ESF-BAMF-Programm
สอบถามขอมูลทัไวโเปกียไ วกับการรียนภาษายอรมันทีไ฿ช฿นวิชาชีพ
(คอร์สรียนภาษายอรมันทีไ฿ช฿นวิชาชีพ)
เดทีไ
Hotline zum ESF-Programm
สอบถามขอมูลเดทีไหนวยงานของยอรมัน ณ ขตทีไคุณอาศัยอยู
Montag bis Donnerstag 9:00 bis 15:00 Uhr
-Migrationsberatung für erwachsene Zuwanderer und
Jugendmigrationsdienst
Freitag 9:00 bis 14:00 Uhr
Telefon: +49 221 92426-400
-Ausländerbehörde
-Arbeitsagentur, Job-Center oder entsprechende Einrichtung der
Kommune
-Integrationskursträger
ขอมูลจาก- Quellen: http://www.bamf.de
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บ.ก.

บอกกล่าว

สวัสดีคไะทไานผูๅอไานนิตยสารดี
ทีไจริงกองบก.พยายามกันอยไางยิไงทีไจะผลิต ดีมาก ฉบับทีไ 10 นีๅ ละสไงถึงมือทไานสมาชิกละผูๅอไาน฿หๅ
ทันชไวงตๅนดือนมิถุนายน ตไกใคงปในอยไางทีไหในหละนะคะ วไาชๅาอีกตามคย เมไกๅตัวละนะคะ พราะปใน
รืไองจริงทีไวไา กองบก.รวมทัๅงนักขียนทุกทไานตไางปในอาสาสมัครชไวยกันขีดชไวยกันขียน ผลิตงานดยเมไมีคไา
ตอบทน ดๅวยอยาก฿หๅมีสืไอคุณภาพ฿หๅกไชุมชนเทย฿นยอรมนีละ฿กลๅคียง ทุกคนกใมีภาระอืไน โ กใลยทำา฿หๅ
กิดความลไาชๅาบๅาง กใหวังความขๅา฿จจากผูๅอไานวไาจะยังสนับสนุน ดีมาก กันตไอเป
ฉบับทีไ 10 นีๅราตัๅงหัวขๅอเวๅวไา ยอรมๅาน ยอรมัน คือตๅองพยายามลากสียง฿หๅยาวหนไอยจะเดๅสียงออก
มาบบนัๅนนะคะ ยอรมๅาน ยอรมัน รากใลๅอมาจาก typisch deutsch ละคไะ ทีไอาจปในคำาสบถกลาย โ ออก
ดๅานลบนิด โ พอนไาอในดูอะเรบบนีๅ ผูอๅ าไ นหลายคนคงคยสบถคำานีอๅ อกมาบๅางหมือนกัน฿ชไเหมคะ วลาทีพไ บ
จออะเรทีกไ ใ หมชไางยอรมัน มาก โ บทความหลักกใลยคุย฿หๅฟงั รือไ ง ความปใน”ยอรมัน” ทีอไ าจจะปในลักษณะ
บางอยไางของคนหรือสังคมยอรมันทีไคนนอกสัมผัส หรือมองหใน ชไน การ฿สไรๅองทๅาสานตไสวมถุงทๅา ถมกใ
อากาศรๅอนจึง฿สไกางกงขาสัๅน ฿นวลาฤดูรๅอน ซึไงกใปลกดีพราะถุงทๅานไาจะทำา฿หๅทๅาอบ อันอาจกไอ฿หๅกิด
“ตุ โ” ขึๅนเดๅ กใปในการสังกตของ หนูพัด นะคะ จะตรงกับ฿จผูๅอไานหรือเมไ กใคงตๅองพิจารณาคไะ
ริมไ ขๅาฤดูรอๅ น สงดดผดผา รังสีอลุ ตๅาเวอลใตกใลอไ งลอยทัวไ เป รังสีทวีไ าไ กใตนๅ หตุมะรใงผิวหนังหละ
คไะ ดีมาก จึงนำาบทความวไาดๅวยมะรใงผิวหนังของหมอกๆวยจใงมาลงพิมพ่฿หๅผูๅอไานเดๅรูๅขๅอมูลกีไยวกับรืไองนีๅคไะ
ฉบับนีๅคอลัมน่ ความสัมพันธ่มา฿นรูปบบ฿หมไ คือ ปุจฉา-วิสัชนาธรรมะ ทีไพระเพศาลทไานตอบคำาถามตไาง โ
ของผูทๅ ทีไ กุ ข่฿จขียนมาขอคำาปรึกษา กใปในนวทางการพิจารณาปัญหาชาย-หญิงดย฿ชๅหลักธธรรมะชไวยอธิบาย
บางทีปัญหาละคำาตอบอาจชไวยชีๅนวทาง฿นการกๅ หรือพิจารณาปัญหาอืไน โ กใปในเดๅนะคะ
บทสัมภาษณ่฿นฉบับนีๅ ดีมาก นะนำานๅองดาว ทีตไ ดิ ตามมไมาอยูไ ยอรมนีตงัๅ ตไวยั 16 ปี ละเดๅรบั ลือก
ปในนักศึกษาทีไทำาคะนนดีดไน฿นคณะทคนิคของมหาวิทยาลัยเฮล่บอร่น ซึไงนับปในตัวอยไางหนึไงของความเมไ
ทๅอถอย ตัๅงมัไน฿นสิไงทีไตัๅง฿จ รวมทัๅงมีความอุตสาหะทีไจะ฿หๅบรรลุปๅาหมายทีไตนตัๅง฿จเวๅ อีกตัวอยไางหนึไงทีไสดง
฿หๅหในความมุไงมัไนทีไนำาเปสูไความสำารใจชไนกัน กใคือ ความพยายามของมไบๅานเทยทีไตๅองการฝึกงานละรียน
ตไอ฿นสายอาชีพ พืไอทีไจะเดๅทำางาน฿นรงรม ประสบการณ่ทีไตๅองตไอสูๅปในรมปีของทัๅงนๅองดาวละพัดชา มไ
บๅานอยากรียน สดง฿หๅหในวไา สังคมยอรมันกใปิดอกาส฿หๅคนตไางชาติทีไมุไงมัไน เมไยไอทๅอ เดๅมีอกาสพัฒนา
ศักยภาพ พืไอเปถึงความฝันทีไวาดเวๅ พืไอมีการงานอาชีพทีไดีกวไา คไทำาความสะอาด
ปีนีๅปในปีครบรอบ 150 ปีความสัมพันธ่การทูตเทย-ยอรมัน ชุมชนเทย฿นมืองตไาง โ จึงจัดงานฉลิม
ฉลอง ดีมาก ฉบับนีๅกใบภาพขไาวของงานทีไเดๅจัดเปลๅว ละจะนำาสนอภาพขไาวกีไยวกับงานฉลองนีๅตไอเป฿น
ฉบับหนๅา
มืไอ ดีมาก ฉบับทีไ 10 ถึงมือทไานผูๅอไานกใคงปในชไวงริไมตๅนปิดภาครียนของรงรียน฿นยอรมนี ปในชไวง
หไงการพักผไอน ฿หๅเดๅ฿ชๅวลากับครอบครัว ฿นนามกองบก.ขอ฿หๅทุกทไานเดๅ฿ชๅวลา฿นการพักผไอนกับครอบครัว
อยไางมีความสุข ละกลับมาทำางาน฿หมไดๅวยพลังอันตใมปีไยม พบกัน฿นฉบับทีไ 11 คไะ
พัทยา รือนกๅว
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จดห

ค กบ บ.ก.

สวัสดีคไะทไาน บก. ดีมาก
มไลิซไาสไงปสการ่ดทำามือมาอวดคไะ ปในผลงานหัดทำาทีไนำาเอดียจากคอลัมน่ DIY ฿นดีมากมา
ประยุกต่คไะ ...ลอกผไน ทิชชูไบางมาปะบนกระดาษปฏิทินกไาดๅวยกาวชนิดพิศษลๅวพไนสปย่ทับ .. กใจะเดๅ
ปสการ่ดนไารัก โ ราคาถูกเวๅสไงหาพืไอน โ ฿นอกาสตไาง โ มไลิซไาชอบสไงปสการ่ด ลยสนุกกับปสการ่ด
ทำามือ ฝีมือยังเมไดีนักตไถๅาฝึกทำาบไอย โ คงดีกวไานีๅคไะ
ขอบคุณ “ดีมาก” นะคะ ทีไมีดี หลากหลาย .. สไงกำาลัง฿จมา฿หๅทไาน บก. ละทีมงานทุกทไานคไะ ขอ
฿หๅมีรงพลังผลิตสิไงดี โ ตลอดเป
รออไานลไมหนๅาดๅวย฿จจดจไอคไะฺ
ดๅวยจิตคารวะ
มไลิซไ�
สวัสดีคไะมไลิซไา
ตอนทีบไ ก.รับปสการ่ดจากเปรษณีย่ ยังนึก฿น฿จวไารูปปลกดีเมไคยหใน พออไานขๅอความจึงทราบ
วไาปในปสการ่ดทำาองเอดียจาก DIY ฿นดีมากนีไอง ดี฿จคไะทีไคอลัมน่฿น ดีมาก ของราปในประยชน่
ละสามารถนำาเปประยุกต่฿ชๅเดๅจริงโ ทีมงานละบก.ขอขอบคุณ มไลิซไา ทีไสไงกำาลัง฿จมา฿หๅคไะ ละ
หวังวไาจะสไงขไาวคราว฿หๅราทราบตไอเปวไา อะเรอีกบๅาง฿น ดีมาก ทีไสามารถนำาเป฿ชๅเดๅจริง
บก.
สวัสดีคไะ บรรณาธิการของนิตยสารดี ทีไนับถือ
ซึๅง฿จ฿นหัวขๅอธรรมะทๅายลไม ดยพชรภี ปิไนกๅว ทีไสัมภาษณ่พระเพศาล “จิตอาสา” มากลย
คไะ พราะตรงกับ฿จละความคิดมาก .....ทีไขียนมาพืไอจะถามวไา อำาภอปรางค่กูไอยูไทีไจังหวัดอะเร
฿นประทศเทย ทีไพระเพศาลพูดถึง นไาจะมีรูปของอำาภอนีๅละตๅนเมๅ ประกอบดๅวย จะยิไงดี฿หญไลย
อยาก฿หๅ นิตยสารดี นะนำาอาชีพอีก บบวไาอาชีพอะเรคๅา ฿หๅผูๅอไานทราบวไา อาชีพอะเร รียน
อยไางเร รียนกีไปี
ผูๅอไ�น
สวัสดีคไะคุณผูๅอไาน
อำาภอปรางค่กูไ อยู฿ไ นจังหวัดศรีสะกษทางภาคตะวันออกฉียงหนือของประทศเทยคไะ รือไ งรูปนีไ
กใถอื ปในปัญหาหนึงไ ของทีมงานลยทีไ ดียว พราะนักขียนธอกใมงุไ จะขียนคไะ ตไมกั จะลืมสไงรูปมา฿หๅ ฝไาย
ศิลป่กบใ นไ ปในประจำา ตไกยใ งั คงปในปัญหาตไอเป กใจะพยายามหารูปประกอบรือไ ง฿หๅเดๅมากทีสไ ดุ หละนะคะ
สำาหรับ นะนำาอาชีพ นัๅนจะรับเปหารือกับทีมงานตไอเปคไะ วไาราจะดำานินการกันอยไางเรดี
ขอบคุณ คุณผูๅอไานคไะทีไนะนำา ละประทับ฿จ฿นบทความ฿น ดีมาก
บก.
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เบอร์ลิน/Berlin
สถานอกอัครราชทูตเทยปในจๅาภาพจัดประชุม
อบรมการสอนวิชาภาษาเทย฿หๅกไดใก ดยครู
สาลีไ ศิลปธรรม มืไอวันทีไ 21-22 มษายน 2555
ณ อาคารวิลลไาสถานอกอัครราชทูตเทย ณ กรุง
บอร่ลิน มีครูอาสารไวมขๅาอบรบจำานวน 40 คน
ภาพดย: ครูอาสาฯ
http://www.facebook.com/groups

ฟรังค์ฟวร์ท/Frankfurt

ทีมปทท. นครฟรังฟวร่ทอำาลาละสไงทไานกสญ.ชัยลิศ หลิมสมบูรณ่ ละครอบครัว ณ ทไาอากาศยานฟรงก่ฟิร่ต มืไอวันทีไ 30 มย. 55 (ปัจจุบันนีๅทไาน
กงสุล฿หญไ ชัยลิศฯ ดำารงตำาหนไงรองอธิบดีกรมองค่การระหวไางประทศ กระทรวงการตไางประทศ กทม.)
ภาพดย: สกญ

ชตุทการ์ท/Stuttgart
งานฉลอง 150 ปี ความสัมพันธ่ทางการทูตเทย-ยอรมัน จัดดยสถานกงสุลกิติมศักดิ่ Stuttgart ดๅวยความรไวมมือจาก
อกอัครราชทูตเทย ณ กรุงบอร่ลิน สถานกงสุล฿หญไ นครฟรังฟวร่ท สมาคมละชุมชนเทย฿นขต฿กลๅคียง มืไอวันทีไ 24
มษายน 2555 ศจ.ดร.อำาภา อตระกูล฿หๅกียรติรไวมบรรยาย
ภาพดย: นิตยสารดี
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เวือร์ซบวร์ก/Wuerzburg

รองกงสุล฿หญไ นายจิตติพัฒน่ ทองประสริฐ ฿หๅกียรติรไวมปิดงานประชุมชิงปฏิบัติการของ ครือขไาย
คนเทย฿นตไางดน ประทศยอรมนี (NTO) ฿นหัวขๅอ “ดนตรีบาำ บัดสำาหรับผู฿ๅ หๅคาำ ปรึกษา” ฿นวันทีไ 4 - 6
พฤษภาคม 2555 ณ. Jugendherberge Würzburg, Fred-Josepf-Platz 2, 97082 Würzburg ดย
การสนับสนุนจากสถานกงสุล฿หญไ ณ นครฟรังฟวร่ท มีผูๅขๅารไวมประชุมฯ 30 คน
ภาพดย: นิตยสารดี

โบเดนเซ/Bodensee

ปารีส/Paris

ศิลปิน”พูไเท”จัดกัน นิทรรศการภาพวาดนืไอง฿นอากาสฉลอง”150 ปี ความสัมพันธ่เทย-ยอรมัน” ฿น
Galerie Unikart A&E Wahlwies ฿นวันปิดงานฯวันทีไ 1 มิถุนายน 2555 มีการอไานวรรณกรรม พระ
ราชนิพนธ่฿นพระบาทสมดใจพระจุลจอมกลๅาจๅาอยูไหัว “เกลบๅาน“ คืนทีไ 67 ละ 71

วาฮ์ลวีส/Wahlwies
Paris - สมาพันธ่ครูภาษาเทยละวัฒนธรรมเทย
฿นยุรป (FETTE) จัดการประชุมสามัญประจำา
ปี 2555 ทีไกรุงปารีส ประทศฝรัไงศส ระหวไาง
วันทีไ 11 -13 พ.ค. ทีไผไานมา มีสมาชิกละผูๅ
สน฿จขๅารไวมงามกือบ 100 คน ฿นการนีๅ คุณสุ
พรรณี บุญถูก ประธานสมาพันธ่ครูฯ เดๅมีอกาส
ตๅอนรับ รศ. ดร. มณีรัตน่ สวัสดิวัฒน่ ณ อยุธยา
ซึไงมาบรรยาย฿นหัวขๅอ „นยบายภาษาหไงชาติ
- ยุทธศาสตร่ภาษาเทย฿นประทศเทยละวที
ลก ละ พระอาจารย่ ชยสาร ภิกขุ มาบรรยาย
฿นหัวขๅอ „พุทธปัญญา พัฒนามนุษย่เดๅอยไางเร“
ครูมไ ครูอาสา ละรงรียนภาษาเทยทีไสน฿จ
อยากทราบขๅอมูลพิมติมกีไยวกับสมาพันธ่ครูฯ
ติดตไอเดๅทีไ fettesecretariat@gmail.com
ภาพดย: FETTE

ภาพดย “พูไเท”

กสญ. นายชลทร ผไาวิบูลปิดงานวัฒนธรรม
เทยครัๅงทีไ 7 ฿นหัวขๅอ ”150 ปี ความสัมพันธ่เทยยอรมัน” จัดดยสมาคมศิลปวัฒนธรรมเทย ฮ
กาบดนซ ฿นวันทีไ 09 มิถุนายน 2555 มีชาว
เทยละชาวยอรมัน฿หๅความสน฿จขๅาชมการผย
พรไวฒ
ั นธรรมเทยละรไวมกิจกรรมอยไางมากมาย
ภาพดย:
สมาคมศิลปวัฒนธรรมเทย ฮกา-บดนซ
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ขไ�ว
ดย สภาพร ควร่ซ

กึนเธอร์ กราส ตีพิมพ์บทกวี
“สิ่งที่ต้องพูดออกมา”
มืไอตๅนดือนมษายนทีไผไานมา กึนธอร่ กราส นัก
ขียนรางวัลนบลชาวยอรมันวัย 84 ปี ตีพมิ พ่บทกวีชอืไ “สิงไ
ทีไตๅองพูดออกมา” ซึไงอธิบายวไาอิสราอลปในภัยคุกคามตไอ
สันติภาพของลก ละพูดปในนัยวไาอิสราอลอาจจะ “ทำาลาย”
ประชาชนชาวอิหรไาน บทกวีดังกลไาวกลายปในขไาวทีไ จษจัน
กันเปทัไวลก ดยฉพาะอยไางยิไง มืไอผูๅขียนปในอดีตทหาร
ของนาซี ฿นชไวงสงครามลกครังๅ ทีไ 2 ละการวิพากษ่วจิ ารณ่
ดังกลไาวกิดขึนๅ ฿นประทศยอรมนี ซึงไ ฿นชไวงสงครามลกครังๅ
ทีไ 2 มีการฆไาลๅางผไาพันธุ่ชาวยิวเปกวไา 6 ลๅานคน ทำา฿หๅการ
วิพากษ่วิจารณ่อิสราอลถือปในรืไองตๅองหๅามอยไางหนึไงของ
ประทศยอรมนี
หลายฝไายวิพากษ่วิจารณ่นืๅอหาของบทกวี ละ
ปในกังวลถึงความสัมพันธ่ระหวไางยอรมนีกับอิสราอล
บทบรรณาธิการของหนังสือพิมพ่หลายฉบับบอกวไา มๅทัๅง
สองประทศจะมีความสัมพันธ่ทางการทูตที฿ไ กลๅชดิ นบนไน
มาก ตไกปใ ฏิสธเมไเดๅวาไ ชาวยอรมันจำานวนเมไนอๅ ยมีความ
หในเมไตไางจากกราสนัก
ปฏิกริ ยิ าตๅตอบจากอิสราอล฿นทันทีกคใ อื กราส กลาย
ปในบุคคลทีเไ มไพงึ ปรารถนาของอิสราอล฿นทันทีทบีไ ทกวีของ
ขาเดๅรับการตีพิมพ่ ละอีเล ยิเช รัฐมนตรีวไาการกระทรวง
มหาดเทยของอิสราอล ประกาศหๅามเมไ฿หๅกราสขๅาประทศ
อิสราอล ซึไงมาตรการดังกลไาวกใเดๅรับการวิพากษ่วิจารณ่
อยไางรุนรงชไนดียวกัน

หลไงทีไมาของรูปภาพ
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Grass.JPG&filetimesta
mp=20110729204907

฿นยอรมนี มีการวิพากษ่วิจารณ่กิดขึๅนมากมาย กอร่นต่ อร่ลอร่ รองผูๅชไวยผูๅนำา
ของพรรค SPD รียกการตีพิมพ่บทความนีๅวไา “ผิดละเมไกิดประยชน่” ฿นขณะทีไรนาตๅ
คูนาสต่ ผูๅนำารไวมของพรรคกรีน฿นสภา บอกวไาการหๅามเมไ฿หๅกราสขๅาประทศปในรืไองนไา
สียดาย “ทีไสุดลๅว ตอนนีๅทุกคนกใกำาลังพูดถึงการหๅามขๅาประทศของกราส ละเมไเดๅพูด
ถึงนืๅอหาของบทกวีดังกลไาว” ดานียล บาหร่ รัฐมนตรีวไาการกระทรวงสาธารณสุขของ
ยอรมนี จากพรรค FDP บอกวไามาตรการตๅตอบดังกลไาว รุนรงกินเปปในอยไางมาก อา
วิ พริมอร่ อดีตทูตอิสราอลประจำาประทศยอรมนี กใบอกวไามาตรการของรัฐบาลอิสราอล
ออกเป฿นชิงประชานิยมหรือตีพยตีพายมากกินเป ซึงไ เมไวาไ จะปใน฿นกรณี฿ดกใเมไมี หตุผล
รองรับพียงพอ
กราสยังเดๅรับการสนับสนุนจากนักรณรงค่พืไอสันติภาพ ซึไงออกมาดินขบวนละ
ขียนปๅายวไา “เมไ฿ชไกึนทอร่ กราส ทีไควรจะถูกประจาน หากตไปในนักการมืองทัๅงหลาย
ทีไยังคงรไง฿หๅกิดความตึงครียด฿นตะวันออกกลาง ดยการผลักดันอิหรไาน฿หๅจนมุม ดๅวย
มาตรการทรกซงทางศรษฐกิจทัๅงหลาย” ละกลไาววไาการถกถียงกันทางการมืองถูก
ปลุก฿หๅฟืๅนขึๅนมาผไานบทกวีละขไาวของกราส

สภ�พร ควร์ซ
อาชีพนักขไาว นักขียนละ
นักปลอิสระ
www.sopapornkurz.com
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ขไ�ว
ดย สภาพร ควร่ซ

โรบิน กิบบ์ สมาชิกวง Bee Gees เสียชีวิต
รบิน กิบบ่ นักรๅองชาวอังกฤษชืไอดัง สมาชิกวงบี
จีส่ (Bee Gees) สียชีวิตลๅวมืไอวันทีไ 20 พ.ค. 2012 จาก
รคมะรใงลำาเสๅละการทำางานของตับละเตลๅมหลว หลัง
จากทีไมืไอดือนทีไลๅวรบินมีอาการคมไา ตไฟืๅนขึๅนมาอยไาง
ปาฏิหาริย่
นางดวินาไ กิบบ่ ภรรยาของรบิน ปิดผยวไา ขาเดๅรบั
กำาลัง฿จจากทัๅงฟนพลงละพืไอน โ ดยฉพาะครอบครัว
ทีไ฿นชไวง 10 วันสุดทๅาย เดๅลไนบทพลงทีไกิบบ่ชอบทุกวัน จน
ธอถามขาวไาอยากฟังพลงอะเรอีกเหม? ขาตอบกลับมา
วไา... เมไตๅองลๅว
รบิน ตๅองตไอสูกๅ บั รคลำาเสๅอกั สบ ซึงไ ตไอมาเดๅกลาย
มาปในมะรใงลำาเสๅกวไา 2 ปี หนังสือพิมพ่ ดอะ มลล่ ปิด
ผยวไามืไอดือนพ.ย. ปีทีไลๅวรบินถูกสไงตัวขๅารับการรักษา
ทีไรงพยาบาล ละเดๅรับการวินิจฉัยวไามะรใงลำาเสๅของขา
นัๅนเดๅลามมายังตับของขา สมาชิกครอบครัวทัๅงหลายตไาง
รไงรุดกลับมายังประทศอังกฤษพืไอ฿หๅกำาลัง฿จขา
สำาหรับประวัติของรบินนัๅน รบิน กิบบ่ มีชืไอตใมวไา
รบิน ฮิวจ่ กิบบ่ กิดมืไอวันทีไ 22 ธ.ค. ปี 1949 ทีไกาะมน
ประทศอังกฤษ ปในพีไนๅองฝาฝดกับ มัวริซ กิบบ่ ละปใน
หลไงทีไมาของรูปภาพ นๅองชายของบร่รีไ กิบบ่ รบินปในนักรๅอง นักกีตาร่ ละนัก
http://www.robingibb.com/robin.html ตไงพลงชาวอังกฤษทีไประสบความสำารใจสูงสุดปในอันดับ
6 บนชาร่ตของอังกฤษ
สามพีไนๅองตระกูลกิบบ่ รไวมกันกไอตัๅงวงบีจีส่ (Bee Gees) ฿นปี 1958 ละกลายมา
ปในวงดนตรีปๆอปวงหนึไงทีไประสบความสำารใจสูงสุด มียอดขายมากกวไา 200 ลๅานผไน ดย
มีพลงฮิต ชไน Stayin Alive, How Deep Is Your Love, Massachusetts ละอืไน โ อีก
มากมาย อัลบัๅมซาวด่ทรใกจากภาพยนตร่รืไอง Saturday Night Fever กลายปในหนึไง฿น
อัลบัๅมทีไมียอดขายสูงสุด฿นยุค 1970 ละทำา฿หๅวงบีจีส่ควๅารางวัลกรมมีไมาเดๅถึง 7 ตัว
วงบีจีส่ เดๅรับการขนานนามวไาปในวงดนตรีทีไดไงดังทีไสุด฿นวงการพลงปๆอบของ
อังกฤษ ดย฿นดๅานการตไงพลงนัๅน อาจปในรองพียงคไจอห่น ลนนอน หไงดอะ บีทิลส่
ละพอล มคคาร่ทนีไย่ทไานัๅน กิบบ่เดๅรับการขนานนามวไาปในหนึไง฿นบุคคลทีไสำาคัญทีไสุด
ของวงการพลงอังกฤษ ละปในหนึไง฿นคนรๅองพลงซลทีไดีทีไสุดทไาทีไอังกฤษคยมีมา
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รืไองดีจ�กปก
ดย หนูพัด ลูกพไอพิไม

เยอรม้าน เยอรมัน: ความเป็นเยอรมันที่เห็นได้
คำาว่า typisch deutsch คงจะเคยได้ยน
ิ ได้ฟงั กันมาบ้างนะคะ ก็อาจเป็นคำาเชิงสบถ หรือเบาหน่อยก็บน
่ ว่าเล็ก ๆ หรือบางทีหากใส่อารมณ์
หน่อยก็อาจกลายเป็น กร่นด่าก็ว่าได้ ปกติเราคนไทยจะใช้กันก็ต่อเมื่อมีความรู้สึกว่า นี่แหละเยอรมันละ หรือ แม้มันช่างเป็นเยอรมันจริง ๆ และ
จริง ๆ แล้ว เจ้าความเป็น”เยอรมัน” นี่นะ คืออะไร ดูกันจากไหน

วลาเปทีไยวมืองเทย หรือทีไเหนกใเดๅ วลาจอนักทไองทีไยวชาวยอรมัน มๅนจะหในพียงดๅาน
หลัง ดยเมไตๅองอบฟังภาษาทีไพูด จะรูๅทันที หรือเมไกใสามารถทายเดๅถูกกวไา 90% วไายอรมันหง โ
ลองดาซิวไาดูจากอะเร ลองถามคนยอรมันทีไบๅานดูซิ วไาจริงเหม
เมไวาไ อากาศจะรๅอนคไเหน ฿คร โ ฿สไรองทๅาสานกัน คนยอรมันกใ฿สไ ตไมสี งิไ หนึงไ ทีนไ กั ทไองทียไ ว
ชาติอืไนเมไคไอย฿สไตไคนยอรมัน฿สไ นัไนคือ ถุงทๅา คนยอรมันมักจะสวมถุงทๅาดๅวยวลา฿สไรองทๅาสาน
ละทีไดูหมือนจะขาดสียเมไเดๅกใคงจะปในปๅ (Rücksack) ทีไเวๅ฿สไสัมภาระสารพัด ละหากสังกตอีก
หนไอยจะพบวไา ยีไหๅอรๅองทๅาสานทีไพบบไอยมากกใคือ Birkenstock อีกยีไหๅอทีไปในทีไนิยมกันอยไางมากจน
กือบจะปในลกๅของคน (หรือนักทไองทีไยว)ยอรมันกใคือสืๅอจใคกใตทีไมีรอยteen (ขียน฿หๅลสุภาพ)
ของสือ Jack Wolfskin เมไชืไอลองสังกตดู

Bild: www.kroatien-netz.de
สำาหรับคนเทยทีอไ ยูไ ยอรมนีมานานปี หากถามวไา อะเรคือความปใน“ยอรมัน” คำาตอบกใมกั จะปใน การ
ตรงตไอวลา Pünktlichkeit วลานัดหมายอะเร หากกรงวไาจะชๅานิดหนไอยปในตๅองทรฯมาบอก฿หๅรกๅู อไ น
ซึไงถือปในรืไองทีไดี คนรอจะเดๅรูๅ ตไรืไองนีๅกใมีขๅอยกวๅนอยูไหมือนกัน หลายคนคงคยเดๅยินคำาพูดทีไวไา
ชไางกใปในบบนีๅหละ typisch Handwerker หรือเมไกใ กใขาปในชไางเง er ist doch ein Handwerker
นัไนคือ ชไางทัๅงหลายหลไ฿นยอรมนีมักจะเมไคไอยตรงตไอวลา คือรับปากวไาจะมาซไอม หรือมาจัดการ
อะเร฿หๅ มักจะมาชๅา ชไน นัดวไาจะมา 11 มงชๅา มาถึงอา 17 น. หรือเมไมาอาฉย โ หรือเมไกใสไงงาน
เมไทันตามทีไกำาหนด ปในตๅน อ คุณสมบัตินีๅจะปในฉพาะชไางยอรมันชาติดียวหรือปลไากใเมไรูๅนาะ
ความปใน“ยอรมัน”ตไอมากในไาจะปใน “ขีๅหนียว” ดยฉพาะ฿นความคิดของสาวเทยทีไสามี
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ยอรมันเมไคไอยยอมสไงงิน฿หๅครอบครัวทีไมืองเทย หรือ บไอยครัๅงจะพบวไา
คนยอรมันวลาจะซือๅ หาอะเรที ตๅองตรวจสอบคุณภาพ ดูลๅวดูอกี เตรไตรอง
อาจปในอาทิตย่กวไาจะซืๅอ หรือเมไกใ หากจะซืๅออะเรสักอยไางกใจะคไอย โ กใบ
สะสมงินพืไอซืๅอของปในอยไาง โ เป เมไซืๅองไาย โ ละหลาย โ อยไางพรๅอม
กัน จะตีความวไาขีๅตืดกใเดๅ ตไหากมอง฿นอีกดๅานหนึไงนไาจะ฿ชๅคำาวไา ตระหนีไ
ถีไถๅวน จะถูกกวไาเหม นัไนคือ คไอนขๅางจะรอบคอบละอียดลออ฿นการ฿ชๅงิน
เมไสุรุไยสุรไาย หรือจะรียกวไา฿ชๅงินปใน รูๅจักคไาของงินกในไาจะเดๅ

ความสะอาด ละความปในระบียบ กใปในขๅอหนึไงทีไอาจชีๅชัดถึง
ความปใน”ยอรมัน” ลองสังกตดูซิวลาคุณนัไงรถเปประทศพืไอนบๅาน พอ
พๅนชายดนยอรมนีขๅาเปฝรังไ ศส หรือบลยียไ มจะรูสๅ กึ เดๅทนั ทีถงึ รือไ งหลไานีๅ
บๅานชไองทีดไ ู หมือนเมไคอไ ยเดๅรบั การ฿สไ฿จ (ungepflegt) ความสะอาดสะอๅาน
ทีไดูจะอยูไหไางเกล คนเทยบางคน(ชไนตัวอิฉันอง) อาจจะรูๅสึกอึดอัด พอพๅน
ชายดนพืไอนบๅานกลับมายอรมนีอะเร โ กใจะปรไงลไงดูสะอาดตา

จากความซืไอตรง กใมาปในความซืไอสัตย่ treu ซึไงปในภาพตายตัว
(stereotype หรือ Klischee) ของหนุไมยอรมันทีไสำานักงานจัดหาคูไมักจะ฿ชๅ
กันมืไอสักสอง-สามทศวรรษทีไผไานมา ละกใปในความรูๅสึกของสาว โเทย
ดๅวย ดยธอมักจะปรียบทียบกับหนุไมเทย฿นอดีตของธอ (ขๅอสัมภาษณ่
฿นงานศึกษาวิจัยรืไองการยๅายถิไนของหญิงเทยมายอรมนี) ทีไดูหมือนจะ
ปในสาหตุหนึงไ ทีไ ปในปัจจัยผลักดัน฿หๅธอตๅองมา฿ชๅชวี ติ ฿นตไางบๅานตไางมือง

... ละจารีตกใคอื จารีตทีอไ าจปลียไ นปลง ปรับเดๅเปตาม

กีไยวกับความสะอาดละความปในระบียบนีๅมีรืไองลไาสนุก โ วไา
ตไอนือไ งจากรือไ งนีๅ การทีคไ นยอรมันตๅองคิดทบทวนคไอนขๅางนานปใน คนยอรมันมักจะลๅางถังขยะ฿หญไหนๅาบๅานดๅวยนๅาำ รๅอนละนๅาำ ยาลๅางจๅางพือไ
เปเดๅเหมวไา พราะตๅองการความนไ฿จ฿นคุณภาพ หรือนไนอน ปลอดภัย ฿หๅสะอาดละมีกลินไ สุภาพ วันหนึงไ นๅองคนเทยมายียไ มดินผไานถังขยะทีบไ าๅ น
เวๅกไอน (sicher ist sicher) รืไองนีๅทำา฿หๅนึกถึงคำาของนๅองนักศึกษาเทยคน หลานสาวตัวนๅอยบอกวไาหมใน คุณมไหลานสาวกใลยวไา พีไตๅองลๅางถังดๅวย
หนึไงทีไบอกวไา คนยอรมันขีๅขลาด เมไยอมสีไยงทีไจะทำาอะเรลย ดยดูวไา จะ นๅำารๅอนละ฿สไนๅำายาลๅางดๅวย นีไสดงวไานๅองคนนีๅเดๅรับชืๅอ”ยอรมัน”เปตใม
มีประกันมากมายกไายกอง นๅนกใประกันนีกไ ปใ ระกัน คือกลัวเปหมด ละอะเร โ
ทีนไ อกกรอบ ทีเไ มไมนัไ ฿จวไาทำาเดๅ หรือจะเดๅผล ดยฉพาะที฿ไ หๅหลีกลียไ งเมไทาำ
ตามกฎกณฑ่ลๅวละกใ ยากมากทีไคนยอรมันจะยอมทำา นัไนคือคิดซิกซก
ครัๅงหนึไงคุณมไของพืไอนรุไนพีไทีไมารียนหนังสือ฿นยอรมนี ละพีไ
หยอกยๅอนอยไางพีไเทยเมไคไอยปใน มักจะตรง โ ทืไอโ ตามนืๅอผๅาทไานัๅน ขๅา ขากใพาทีไยว คุณมไประทับ฿จปไาเมๅของยอรมันมากวไา ทำาเมดูสะอาด
ขไาย ถรตรง นัไนหละ
ปในระบียบดีจงั บอกลูกสาววไา ฿หๅเปทำาการศึกษาวิจยั ดูซวิ าไ ทำาเมปไาเมๅ฿น
ยอรมนีจึงขึๅนอยไางปในระบียบ เมไรกรุงรังอยไางบๅานฮา พีไขาลยเดๅหัวขๅอ
กใลยเดๅความปใน ”ยอรมัน” ตามมาอีกหลายประการนัไนคือ การ งานวิจัยพิไมอีกหนึไงชิๅน
คารพ฿นกฎกณฑ่ ทุกอยไางมีกฎมีกณฑ่ มีระบียบ รักษาวินยั (อ !! ประทศ
เหนหวไาเมไคไอยจะมี) ละกใดๅวยหตุนีๅ฿ชไเหม ลยทำา฿หๅคนยอรมันมี ความ
อีกรืไองทีไยง฿ยกับปไาเมๅ ละธรรมชาติ กใคงจะปใน จิตสำานึก฿น
ชืไอมัไน฿นความคิดของตนอง(วไาถูก) หรือ rechthaberisch พราะรูๅนไชัด การอนุรักษ่ระบบนิวศน่รวมทัๅงอนุรักษ่ธรรมชาติ (umweltbewußt) เมไตัด
วไาหากทำาตามกฎกณฑ่ทีไตัๅงเวๅกใจะเดๅผลตามทีไกำาหนด฿หๅ ซึไง฿นรืไองนีๅรา เมๅทำาลายปไา (เมไหมือนประทศอะเรนๅา) เมไทำารๅายสัตว่ อะเรทีไจะชไวยกัน
คนเทยคงมีประสบการณ่ทีไดี โ ฿นการติดตไอกับจๅาหนๅาทีไราชการยอรมัน ฿หๅตๅนเมๅ สัตว่ปไาอยูไเดๅกใจะทำา มีรืไองขำา โ ออกนไาอในดูคลๅายกใบตกของ
ทัๅงหลาย ทีไมีระบียบมากมาย ตๅองมี฿บนๅน฿บนีๅ ตๅองทำาอยไางนัๅนอยไางนีๅ ตไ รายการทรทัศน่อยูไรืไองหนึงไ รืไองลไาวไา ฿นพืๅนทีไทางตอนหนือของประทศ
หากมีทุกอยไาง฿หๅครบละทำาตามขัๅนตอนกใจะเดๅจริง โ เมไตๅองมี฿ตๅตๆะอะเร จะมีการสรๅางถนนหรือสะพานอะเรสักอยไางจำาเมไนไชดั อันจะทำา฿หๅสๅนทาง
ลย
ทีไรถดับพลิงจากหมูไบๅานหนึไงทีไหากจะเปอีกหมูไหนึไงจะตๅอง฿ชๅสๅนทางอๅอม
ลกประมาณหลายกิล ตไหากสามารถลไนตัดตรงผไานปไาตรงบริวณทีจไ ะ
ละนีไกใอาจปใน ความปใน”ยอรมัน” อีกอยไาง นัไนคือ ความซืไอตรง มีการสรๅางอะเรนีเไ ดๅกจใ ะประหยัดวลา ละหมายถึงสามารถขๅาชไวยหลือเดๅ
หรือ ทีไยงตรง korrekt ละกใการพูดอะเรตรง โ direkt เมไมีอๅอมเปอๅอมมา รวดรใวขึๅน จึงมีการทำารืไองขออนุมัติ฿หๅมีการสรๅางอุมง฿หๅรถดับพลิงผไาน
คนเทยมา฿หมไ โ อาจตก฿จวไา อขาวไาราหรือปลไาหวไา หามิเดๅขาพียง งบประมาณกใหลายลๅานอยูไ ทางการอนุมัติ฿หๅสรๅางอุมง ตไวไาอุมงนีๅมืไอ
ตไพูดอยไางทีไขาคิดทไานัๅนหละทไาน ตไหาเดๅคิดอะเรหลังเมค่ตไอเปอีก สรๅางสรใจเมไ฿ชไตไรถดับพลิงทไานัๅนทีไจะ฿ชๅ คๅางคาวพันธ่หายากพันธ่หนึไง
ยาวนานเมไ พูดลๅวจบลย ตไวาไ หากยังเมไชดั จน฿นรือไ ง฿ด โ ละกๅอปในตๅอง กใอาจจะ฿ชๅอุมงปในสๅนทางรอดผไานหรือมๅนตไมาพำานักพักพิง การทีไรถ
ดีดกัด (Diskussion) กันจนหในดำาหในดงจๅงชัด ฿หๅหในปในอยไางดียวกัน ดับพลิงจะลไนผไานกใจะปในการกไอกวนสัตว่ปไานีๅ กลุไมผูๅอนุรกั ษ่คาๅ งคาวจึง
กไอนจึงจะสรุปละลงมือทำา บางทีพีไเทยรา฿จรๅอน บไนปวดหัววไาเมไรูๅมันจะ ทำารือไ งประทๅวง ละพือไ เมไ฿หๅสตั ว่ถกู รบกวนจึงตๅองมีการปๅองกันเมไ฿หๅรถรา
คุยกันถึงเหนเมไทำาอะเรกันซะที ซึไงทีไจริงลๅวการทีไถกถียงกันดๅวยหตุดๅวย ขๅามา฿ชๅอุ มง กใลย฿หๅมกี ารกไอสรๅางประตูลกู กรงหลใกกันๅ ทางขๅาอุมง สรุป
ผล เมไอามาติดคๅางปในอารมณ่นไาจะเดๅผลงานทีไดีกวไา กใขๅาลใอก sicher ความตังๅ ฿จทีพไ นักงานดับพลิงตๅองการทีจไ ะเดๅทางผไานลัดปไา กใลยกลายมา
ist sicher อีกหละ
ปในคไอุมงทางผไานของคๅางคาวทน

วลาทีผไ าไ นเป ดังนันๅ ความปใน”ยอรมัน” ทีไ หใน฿นวันนีกๅ ใ
อาจปรับปลียไ นเดๅ฿นภายหนๅา ละทีสไ าธยายมาอาจดูด.ี ..
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ทีบไ รรยายเปทังๅ หมดกใคอื ความปใน”ยอรมัน” ทีคไ นนอก(คนเทยทีอไ ยูไ
฿นยอรมนีกใลๅวกัน)มองหใน รูๅสึกสัมผัสเดๅ นอกจากนีๅ ความปใน”ยอรมัน”
อาจมองเดๅจาก ขนบธรรมนียม จารีต วิถีปฏิบัติ ทีไคนยอรมันเดๅรับการอบ
รมบมพาะกันมา (Sozialisation) ชไน สีดำา ปในสีสืๅอผๅาทีไ฿ชๅปในทางการ
หาก฿ครคยดูรูปกไา โ ของครอบครัวยอรมันจะหในวไา ฿นงานตไงงาน
งานพิธีมงคลตไาง โ ขกหรืไอตไงสีดำาปในถว หรือ฿นปัจจุบัน กใ฿สไชุดสูท
สีดำา(กรณีผูๅหญิง) กใดูสุภาพดี พียงตไคนเทยอาจจะตะขิดตะขวง฿จลใก โ
ทไานัๅน พราะสีดำา หรือมไวง ราคงเมไ฿สไเปงานตไงงาน

งินชดชยกไประทศทีไยอรมนีเปยไำายี พิไงจะสรใจสิๅนเปมืไอเมไถึงสามปีมา
นีไ อง มๅนวไาสงครามลกครังๅ ทีไสองจะจบลงกวไา 50 ปีลๅวกใตาม สภาพหลัง
สงครามทีไอดอยากลๅนคๅน คนยอรมันจึงถูกสอน฿หๅรูๅจักคุณคไาของงิน ฿ชๅ
งินอยไางรอบคอบ จนมองดูหมือน”ขีๅตืด”

Bild: http://1.bp.blogspot.com

ละสงครามลกครังๅ ทีสไ อง อีกชไนกันทีทไ าำ ฿หๅยอรมนีมรี ฐั ธรรมนูญทีไ
อๅาขนรับผูลๅ ภีๅ ยั ละหากมองกันอยไาง฿จกวๅางลๅว คนตไางชาติทพีไ าำ นักอยู฿ไ น
ยอรมนี เดๅสทิ ธิหลาย โ อยไางมากมาย มากกวไาประทศอืนไ งไาย โ กใประทศ
พือไ นบๅาน หรือดูพเีไ ทยรากใเดๅวาไ สิทธิทคีไ สูไ มรสคนเทยของชาวยอรมันเดๅ฿น
จารีตทีถไ อื ปฏิบตั ทิ อีไ าจจะผิดผกเมไคนุๅ คยสำาหรับคนเทยอีกอยไางกใ ประทศนีๅ กับสิทธิของสามียอรมันของราทีจไ ะเดๅ฿นประทศเทยปในอยไางเร
คือ การพูดทรศัพท่ ฿นยอรมนีวลารับทรศัพท่คนรับตๅองบอกชือไ (นามสกุล) ห หไางกันบบเมไหในฝุไนลย
ของตนอง พือไ คนทีไ ทรฯขๅามาจะเดๅรวูๅ าไ ทรฯมาถูกบๅานเหม ละคนทีไ ทรฯ
ขๅามากใตๅองบอกชืไอดๅวย คนรับจะเดๅรูๅวไากำาลังพูดอยูไกับ฿คร อันนีๅจะตไางกัน
ทีไบรรยายมาทัๅงหมดนีๅกใอยากจะสรุปวไา ความปใน”ยอรมัน” หรือ
มากกับสังคมเทย คนเทยทีมไ าอยูไ ยอรมนีจงึ มักเมไคนุๅ วลาทรฯหา฿ครกใมกั ความปใน”ชาติ”อะเร สักอยไางหนึไงนัๅน มีทีไมาทีไเปจากเหน สำาหรับ ความ
จะขอพูดกับคนทีตไ อๅ งการพูดลย มือไ ถูกถามวไาชือไ อะเรกใมกั จะเมไตอบ คนทีไ ปใน”ยอรมัน” ทีกไ ลไาวมาขๅางตๅน นันๅ สไวนหนึงไ กใคอื จารีตประพณีทถไี อื ปฏิบตั ิ
บๅานของผูๅ ขียนจะบอกมือไ ปในคนรับทรศัพท่วาไ มีหญิงเทยเมไมชี อืไ ทรฯมา อันอาจเดๅรบั อิทธิพลจากประวัตศิ าสตร่ สังคม ปรับผไานกาลวลา อีกสไวนหนึงไ
ละสำาหรับขาคนเทยทีไทรฯมาหาจะชืไอ พีไพัด ด็า (Phi Pat da?) ทัๅงหมด กใคือ ความรูๅสึก ความหในของคนนอกทีไสัมผัสกับสังคมละคนยอรมัน สิไง
พราะวลาถามวไา ชืไออะเร คำาตอบทีไเดๅกใคือ Phi Pat da? Phi Pat da? Phi ทีไสริมตรงนีๅกใคือสืไอ ทีไอาจสริมจนทำา฿หๅ “สิไง”หลไานีๅกลายปในภาพตายตัว
สำาหรับ “ยอรมัน” การพิจารณาอยไางรอบดๅานกไอนการตัดสินจึงปในรืไอง
Pat da? อยไางดียว
การคารพความปในสไวนตัว กใปในอีกรืไองหนึไงทีไคไอนขๅางสำาคัญ฿น
ยอรมนี การยีไยมยียนจึงมักตๅองมีการนัดหมายลไวงหนๅา วันอาทิตย่หรือ
หลังสองทุไมเมไลๅว พืไอเมไ฿หๅรบกวนกัน ขากใจะหลีกลีไยงทีไจะทรฯเปหา
฿ครตไอ฿คร ดยฉพาะทีไเมไคุๅนคยมากนัก

Sauerkraut und Schweinshaxe
Bild: www.nichtimmernurnudeln.blogspot.com

หลไานีๅปในพียงตัวอยไางของจารีตทีไดูหมือนจะถือปฏิบัติกันทัๅง
ประทศ ตไนัไนหละ฿นตไละทๅองถิไนของยอรมนีกใอาจจะมีจารีตอืไน โ ทีไ
ตกตไางกันออกเป หมือนกับอาหารยอรมัน ทีไคงจะเมไ฿ชไคไ กระหลไำาปลี
ดองกับขาหมู (Sauerkraut und Schweinhaxe) ทีไคนเทย฿นมืองเทยอาจ
จะรูๅจักทไานัๅน ตไตไละทๅองถิไนกใจะมีอาหารของถิไนตัวอง ชไน ฿นเรน่ลันด่
กใจะมี Reibekuchen คือมันฝรัไงเสปในสๅนลใก โ ผสมหัวหอมละปๅงลใก
นๅอยทอด฿นนๅำามันรๅอน โ กินกับมัสตาด (Senf) ตไทางถิไนอืไน มักจะกินกับ
อปปิลกวน (Apfelmus) ละ฿นทๅองถิไนนีๅจะกินของทอด โ มัน โ กับมัส
ตาด ดยฉพาะอยไางยิไง ฟรช่นฟราย (Prommes) ทีไ฿นถิไนอืไนจะปใน ดง
ขาว คือ กินกับมายอนส ละคชชใอพ
ละจารีตกใคือ จารีตทีไอาจปลีไยนปลง ปรับเดๅเปตามวลาทีไผไาน
เป ดังนันๅ ความปใน”ยอรมัน” ทีไ หใน฿นวันนีกๅ อใ าจปรับปลียไ นเดๅ฿นภายหนๅา
ละทีไสาธยายมาอาจดูดี หลายคนอาจถียงวไาเมไจริง คนยอรมันทีไพบหใน
เมไหในเดๅปในอยไางนัๅน ทุกสิไงทุกอยไางยไอมมีสองดๅาน ละมีขๅอยกวๅนสมอ
นีไหละคือคำาอธิบาย
ความปใน”ยอรมัน”สไวนหนึงไ ทีสไ มั ผัสกิดจากการอบรมบไมพาะชือไ มตไอจาก
รุไนหนึไงสูไอีกรุไนหนึไง หลายอยไางอาจมีทีไมาทีไเปจากประวัติศาสตร่ของชาติ
ยอรมัน บทรียนของการปในประทศทีไ พๅสงครามลกถึงสองครังๅ การชำาระ

Reibekuchen mit Apfelmus
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รืไองดีจ�กปก
ดย หนูพัด ลูกพไอพิไม
สำาคัญ
หลาย โ อยไางของความปใน”ยอรมัน” นัๅนเดๅถูกบไมพาะ ดยสังคมยอรมัน กระบวนการบไม
พาะลักษณะทางนิสัยนัๅนดำานินอยูไตลอดวลา จึงเมไนไาปลก฿จลยทีไจะพบวไาคนเทยทีไพำานักอยูไทีไนีไ
นานปี กใจะเดๅรับถไายทอดลักษณะ”ยอรมัน”บางอยไาง ชไน ความสะอาด ปในตๅน ดูตัวอยไางนๅองคน
เทยทีไลๅางถังขยะนัไนกใลๅวกัน หรือ ความรูๅสึกอึดอัดรืไองการทิๅงขยะ วลากลับเปยีไยมบๅานทีไมืองเทย
ทีไเมไรูๅวไาจะอาขวดนๅำาพลาสติกเปทิๅงทีไเหน ลๅวยังขวดกๅว กับกระดาษหนังสือพิมพ่ตไาง โ การทีไตๅอง
ซืๅอของ฿สไกลไองฟม อีก อย อย ยุไงจริง
การบไมพาะทางสังคม อาจจะวไา วไาปในความคยชินกใเดๅละมัง หรือการปรับสภาพ฿หๅปในเป
ตามวัฒนธรรมหลัก การปรับ฿หๅปใน”ยอรมัน”อยไางทีไศัพท่ภาษายอรมันขารียกวไา eingedeutscht
ซึไงคงพบเดๅบไอยกับรสชาติของอาหาร วลารากินอาหาร฿นภัตตาคารเทย ทีไรสชาติเมไคไอยจะจัดจๅาน
จีๆดจๆาด หรืออาหารจีนทีไรสชาติหมือนกันเปหมด คำาอธิบายทีไงไาย โ กใคือ ปใน”ยอรมัน”เปลๅว schon
eingedeutscht นัไนคือตๅองปรับรสชาติ฿หๅกลายปในรสชาติทีไจๅาของประทศสามารถกินเดๅ
นัไนคือ การบไมพาะทางสังคม อาจกิดขึๅนเดๅกับการทีไราตๅองอยูไกับสิไงนัๅน โ ปในวลานาน
พอควร หมือนการดูดซับ ซึมซาบ อยไางคนเทยทีไจะซึมซับอาขๅอปฏิบัติบางอยไางของสังคมยอรมัน
ดยฉพาะอยไางยิไงรืไองความสะอาด ละคนยอรมันองมืไออยูไกับคนเทยนาน โ กใอาจจะซึมซับอะเร
บางอยไางของเทยเดๅ ตัวอยไางรืไองนีๅทีไหในเดๅชัด กใอยไางหนุไมยอรมันของสาวเทยหลายคนทีไเมไคไอยจะ
ตรงตไอวลาทไาเรนัก หรือบางทีกใวะมาดยเมไเดๅบอกกลไาว ทัๅงนีๅกใอาจปในพราะดูดซับอาความรูๅสึก
รืไองวลาบบเทย โ กใปในเดๅ

Bild: www.the-fashionist.de

จริยธรรมของรืไองนีๅ (Moral der Geschichte) กใคือ ความปใน”ยอรมัน” อาจปในพียงความ
รูๅสึกทีไสัมผัสหใน อาจปในลักษณะสไวนบุคคล หรืออาจปในภาพทีไเดๅอิทธิพลจากสืไอ หรืออาจปในจารีต
ลักษณะทีไบไมพาะมารุไนตไอรุไน คงตๅองพิจารณากับอยไางขๅา฿จถึงความปในมา
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นะนำ�สม�คม
อัญชัญ ฮียร่ลิไง

กลุ่มอิสระอาสาสมัครพัฒนาสงเคราะห์ไทย NRW

กลุไมอิสระอาสาสมัครพัฒนาสงคราะห่
เทย NRW ปในกลุไมชาวเทย฿นขตนอร่ทเรน่
วสฟาลน(NRW) มีชไือดิมวไา “กลุไมเทยพัฒนา
สงคราะห่เทย” ตัๅงขึๅน฿นปี ค.ศ.1997
วัตถุประสงค่ของกลุไม
• ชไวยหลือละ฿หๅคำานะนำาชาวเทย฿น
ขต NRW ดย฿หๅขๅอมูลบืๅองตๅนทีไพึงทราบมืไอ
ยๅายถินไ ฐานมาอยูไ ยอรมนี อาทิชไน กฎหมาย การ
ศึกษา ปในตๅน
• ลกปลียไ นประสบการณ่฿นการดำานิน
ชีวิต฿นตไางดน
• ลกปลียไ นประสบการณ่฿นการทำางาน
฿นตไางดน
• สนับสนุนการ฿ชๅวลาวไาง฿หๅปในประยชน่
อาทิชไน สอนงานฝีมอื กะสลักผักละผลเมๅ สอน
คอมพิวตอร่ ฯลฯ
• รไวมมือละประสานงานกับสมาคมเทย
ละสไวนราชการเทย฿นยอรมนี ชไน รไวมจัดกงสุล
สัญจร ปในตๅน

ติดตไอกับกลุไมเดๅทีไ
Jongjit Käser
Dickswall 46
45468 Mülheim a.d.Ruhr
Tel. 0208-380285 หรือ 01578-8633448
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นะนำ�สม�คม
อัญชัญ ฮียร่ลิไง

ความเป็นมาของการก่อตั้งกลุ่มไทยช่วยเหลือตนเองเมืองเวือร์ซบวร์ก
TSHG- Die Selbsthilfegruppe Thailaendischer Frauen

กลุไมเทยชไวยหลือตนอง ริริไมกไอตัๅงขึๅนจากการพบปะสังสรรค่กันอยไางตไอนืไอง ละ จัดตัๅง
กลุไมอยไางปในทางการมืไอปี ค.ศ.1996 ดยจะพบกันดือนละ 2 ครัๅง ฿นอาทิตย่รก ละอาทิตย่ทีไ 3
ของดือน ฿นการดำานินกิจกรรมของกลุไมจะมีอาสาสมัครอิสระทีไสนอตัวขๅารไวมงานกับกลุไมฯ ดยเมไ
หวัง คไาตอบทน ตไอยไาง฿ด อาสาสมัครหลไานีๅจะทำาหนๅาทีไปในวิทยากรสอนมไบๅานหรือคนทีไสน฿จ
฿นดๅานตไางโ ลๅวตไความสามารถของวิทยากรตไละคน ชไน สอนงานฝีมือ งานประดิษฐ่ของชำารไวย
สอนรำาเทยกไดใก โ สอนตๅนรำาลีลาศ สอนภาษาเทย กไยาวชนเทย-ยอรมันละคนยอรมัน ปในตๅน
นอกจากนัๅนกลุไมยัง฿หๅคำานะนำาละคำาปรึกษา฿นดๅานกฎหมาย เดๅกไ กฎหมายครอบครัว กฎหมาย
มรดก ขๅอปฏิบตั ิ มือไ สามีชาวยอรมันสียชีวติ หรือชไวยติดตไอกับทางสถานกงสุล฿นดๅานกียไ วกับอกสาร
ตไาง โ ชไวยติดตไอนะงานทีไหมาะสมกไหญิงเทย ชไวยหลือคนเทย฿นกรณีทีไมีปัญหาฉุกฉิน ปัญหา
ชีวิตคูไ ละปัญหาปลีกยไอยอืไน โ ทีไตๅองหาทางคลีไคลายชไวยหลือ
กิจกรรมตไาง โ ของกลุไมทำา฿หๅคนเทยเดๅมาพบปะสังสรรค่ ลกปลีไยนความรูๅประสบการณ่
ความสามารถ ละชไวยหลือซึงไ กันละกัน รวมทังๅ เดๅ฿ชๅวลาวไาง฿หๅปในประยชน่ นอกจากนียๅ งั ปในการ
สไงสริม฿หๅคนเทยเดๅสดงความสามารถ ละพัฒนาศักยภาพ฿นการปรับตัว฿หๅขๅากับสังคมยอรมันดี
ขึๅน
จุดประสงค่ของการตัๅงกลุไม
1. พืไอรวมกลุไมคนเทย สไงสริม฿หๅกิดความสามัคคี อืๅอฟืๅอละชไวยหลือซึไงกันละกัน
2. พืไอสไงสริมผยพรไความรูๅ฿นดๅานตไาง โ ทีไปในประยชน่฿นการ฿ชๅชีวิต฿นยอรมนี
3. พืไอสริมสรๅางศักยภาพ฿หๅหญิงเทย฿นการปรับตัว฿หๅขๅากับสังคมยอรมัน
4. พืไอปิดอกาส฿หๅหญิงเทยเดๅมาพบปะลกปลีไยนประสบการณ่ ละปัญหาซึไงกันละกัน
5. พืไอสไงสริมความรูๅละทักษะ฿นดๅานอาชีพ พืไอปในการพิไมอกาส฿นการหารายเดๅ

ติดตไอกับกลุไม
Bayan Weygandt (บาหยัน เวกันด่)
Scheffelstr10a
97209 Veitshöchheim
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งานวรรณกรรมแปลจากภาษาเยอรมันในประเทศไทย (ตอนที่ 1)

การทีไนักขียนทีไ฿ชๅภาษายอรมันถึงสามคนคือ กึนธอร่ กราส (Günter Grass) อลฟรีด ยลินใค (Elfriede Jelinek) ละฮร่ธไา มึลลอร่ (Herta Müller)
เดๅรับรางวัลวรรณกรรมนบลภาย฿นวลาหไางกันคไสิบกวไาปีปในรืไองทีไสรๅางความประหลาด฿จ฿หๅกไผูๅคนจำานวนเมไนๅอย พราะอันทีไจริงวรรณกรรมรไวม
สมัยภาษายอรมันหาเดๅปในทีไสนอกสน฿จของคนอไาน฿นตไางประทศมากทไา฿ดนัก ทางดๅานวรรณกรรมนัๅนประทศทีไ฿ชๅภาษายอรมันหลัก โ คือ ยอรมนี
ออสตรีย ละสวิสซอร่ลนด่ ดูจะมีชืไอสียง฿นฐานะผูๅนำาขๅาวรรณกรรมจากตไางประทศมากกวไาจะปในผูๅสไงออก สถิติการซืๅอขายลิขสิทธิ่การปลจาก
ปีพ.ศ. 2546 ระบุวไา฿นปีดังกลไาวนัๅนยอรมนีประทศดียวนำาขๅาวรรณกรรมจากตไางประทศจำานวนทัๅงสิๅน 2,881 ปก ขณะทีไสไงออกพียง 1,016 ปกทไานัๅน
ดยฉพาะประทศทีไ฿ชๅภาษาอังกฤษดๅวยลๅวความสน฿จทีไมีตไอวรรณกรรมภาษายอรมันดูจะบาบางตใมที อยไางเรกใดีคงตๅองยอมรับวไาประทศ
ทีไ฿ชๅภาษาอังกฤษตามปกติกใเมไ฿หๅความสำาคัญกับวรรณกรรมจากซีกลกละภาษาอืไนอยูไลๅว ยกตัวอยไางชไน฿นปีพ.ศ. 2545 นัๅนสำานักพิมพ่฿นอมริกา
ซืๅอลิขสิทธิ่หนังสือวรรณกรรมจากตไางประทศรวมทัๅงสิๅนคไ 330 ปก หากทียบกับจำานวนปกวรรณกรรมทีไเดๅรับการตีพิมพ่฿หมไทัไวทัๅงลก฿นปีนัๅนลๅวกใคิด
เดๅปในคไเมไถึงรๅอยละ 2 ทไานัๅน
วรรณกรรมภาษายอรมันถูกมองวไาปในวรรณกรรมประภทหนักหัวอไานเมไสนุกมาตไเหนตไเร นีไปในหตุผลสำาคัญอันหนึไงทีไทำา฿หๅมันเมไคไอยพรไ
หลายหรือเดๅรบั การกลไาวขานถึง฿นระดับสากลมากทไาทีคไ วรจะปใน ฿นสไวนของวรรณกรรมรไวมสมัยนันๅ งานขียนของนักขียนรุนไ หลังกลุมไ 47 (Gruppe 47)
กใเมไคไอยปในทีไรูๅจัก฿นหมูไนักอไาน฿นซีกลกอืไนมากทไา฿ดนัก ฿นมืองเทยรากใชไนดียวกัน พๅนจากงานของฮร่มันน่ ฮสส (Hermann Hesse) ลๅวกใมีนัก
ขียนภาษายอรมันพียงเมไกคีไ นทไานันๅ ทีชไ อืไ คุนๅ หูนกั อไาน฿นบๅานรา นอกจากอคติกียไ วกับความยากลๅวการขาดคลนบุคลากรทังๅ ฿นสไวนของนักปลละ
บรรณาธิการตๅนฉบับปลกใปในสาหตุทีไสำาคัญอีกอันหนึไงทีไทำา฿หๅวรรณกรรมภาษายอรมันเมไคไอยมีอกาสตกถึงมือคนอไาน฿นตไางประทศมากนัก สำานัก
พิมพ่สวไ น฿หญไ฿นตไางประทศเมไมบี คุ ลากรทีมไ คี วามสามารถดๅานภาษายอรมันพียงพอทีจไ ะตัดสิน฿จเดๅดวๅ ยตัวองวไาวรรณกรรมชินๅ เหนนไาสน฿จละควรคไา
กไการนำามาปล ดๅวยหตุนสีๅ าำ นักพิมพ่หลไานันๅ จึงเดๅตไรอวไานักปล฿นสังกัดของตนจะสนอหนังสือรือไ งเหนขๅามา สไวน฿หญไลๅวการตัดสิน฿จของสำานัก
พิมพ่฿นการจัดทำาวรรณกรรมภาษายอรมันลไม฿ดจึงมักวางอยูบไ นพืนๅ ฐานการเวๅนือๅ ชือไ ฿จ฿นวิจารณญาณของนักปลทีตไ นคยทำางานดๅวยสียมากกวไาจะ
ปในการตัดสิน฿จอยไางมีระบบหรือมีวิสัยทัศน่฿นทางวรรณกรรม ละนืไองจากนักปลตไละคนมีนวทางละความชอบสไวนตัว การทีไงานวรรณกรรมชิๅน
฿ดจะเดๅรับการหยิบมาปลสไวน฿หญไลๅวจึงปในรืไองของความบังอิญสียมากกวไา
อยไางเรกใดี วรรณกรรมภาษายอรมันขนงหนึงไ มีนวนๅมทีนไ าไ จะขยายตัวเป฿นตลาดตไางประทศ วรรณกรรมขนงทีวไ าไ นีคๅ อื วรรณกรรมสำาหรับดใก
ละยาวชน ตลาดหนังสือ฿นมืองเทยราดูจะปในตัวอยไางทีไดี฿นรืไองนีๅ ขณะทีไวรรณกรรมภาษายอรมันทัไวเปเมไคไอยมีปลออกมามากนัก มๅตไงานของ
นักขียนรางวัลนบลชือไ กๅองลกอยไางธมัส มันน่ (Thomas Mann) ทไาทีผไ มทราบกใเมไคยเดๅรบั การปลปในภาษาเทยสักชินๅ ดียว ตไกลับมีงานวรรณกรรม
ยาวชนเดๅรับการปลออกมามากมาย เมไนๅอยปในผลงานของนักขียนทีไมๅตไผูๅอไานทีไ฿ชๅภาษายอรมันองกใเมไ฿ครไรูๅจักนัก ทีไปในชไนนีๅสไวนหนึไงอาจพราะ
วรรณกรรมสำาหรับดใกละยาวชนนันๅ ฿นงไของการ฿ชๅภาษามีความงไายนักปลจึงลือกทีจไ ะปลงานประภทนีมๅ ากกวไา พราะปลเดๅรใวกวไา อีกสไวนหนึงไ
นไาจะปในพราะวรรณกรรมสำาหรับดใกละยาวชนนันๅ มีความปในสากลมากกวไาละดๅวยหตุนจีๅ งึ ขายเดๅงาไ ยกวไา วรรณกรรม(สำาหรับผู฿ๅ หญไ)ภาษายอรมัน
มักยากกไการผยพรไพราะผูอๅ าไ นจำาปในตๅองมีพนืๅ ความรูๅ กียไ วกับประวัตศิ าสตร่ละความปในเป฿นสังคมของยอรมนีอยูเไ มไนอๅ ย ฿ครทีเไ ดๅอาไ นนิยายอยไาง
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„กลองสังกะสี“ (Die Blechtrommel) ของกึนธอร่ กราส คงยืนยันรืไองนีๅเดๅ
ดังนัๅนจึงเมไ฿ชไรืไองปลกทีไนักขียนทีไ฿ชๅภาษายอรมันทีไคนเทยรา
รูๅจักคไอนขๅางจะดีสไวน฿หญไจะปในนักขียนวรรณกรรมยาวชน อันดับรก
คงจะหนีเมไพๅน มิฆาอล อในดๅ (Michael Ende ชไน „มมไ“ไ „จินตนาการ
เมไรูๅจบ“ ละ „จิม กระดุม“) ลๅวกใคงตามมาดๅวย คริสทีนา นิสทลิงงอร่
(Christine Nöstlinger ชไน „ดใกกระป็อง“) รนาท วลช (Renate Welsh
ชไน „มงกุฎกระดาษ“) ทีไคยมีงานปลออกมาจำานวนเมไนๅอยตไคนหลงลืม
กันเปลๅวอีกคนกใคือ อริคช คสทนอร่ (Erich Kästner) ชไน รืไอง „อมิล
ยอดนักสืบ“
มองจากงไของการตลาดลๅว การปลงานวรรณกรรมจากภาษา
ยอรมันปในภาษาเทยปในธุรกิจทีบไ อกเดๅอยไางตใมปากวไาเมไคมุๅ ทุนสักทไาเร
นัก หนังสือปลสไวน฿หญไทีไ ปลกันออกมา ขายเดๅนอๅ ยหรือกระทังไ ขายเมไเดๅ
สาหตุหนึงไ กใอาจมาจากลักษณะฉพาะตัวของวรรณกรรมภาษายอรมันอง
อยไางทีไเดๅอไยถึงเปลๅว ขณะดียวกันกในไาจะกีไยวขๅองกับจำานวนคนอไาน
หนังสือ฿นมืองเทยดๅวยทีไเมไเดๅพิไมขึๅนมากมายอะเรนัก ฿นขณะทีไจำานวน
หนังสือ฿หมไโ ทีไออกวางตลาดนับวันจะมากขึๅนรืไอยโ นอกจากนีๅลๅวกระ
บวนการจัดการวรรณกรรม฿นมืองเทยองกใเมไเดๅชวไ ย฿หๅการปลวรรณกรรม
จากภาษาตไางประทศออกมาปในภาษาเทยงไายขึๅน พราะกระบวนการดัง
กลไาวนัๅนขาดความตไอนืไองละเรๅระบบปในอยไางยิไง สไงผล฿หๅการปลงาน
วรรณกรรมจากภาษาอืไนทบจะปในงานทีไตๅองริไมนับหนึไงกัน฿หมไทุกครัๅง
วรรณกรรมปลทีไทรงคุณคไาจำานวนเมไนๅอยมๅมีอกาสเดๅถือกำานิดขึๅน ตไ
กลับดำารงอยูไพียงเมไนาน ละจากลาชัๅนหนังสือ฿นรๅานหนังสือตไางโ เป
อยไางรวดรใวละสไวน฿หญไลๅวอยไางงียบชียบ ฿นบๅานมืองทีไรๅานหนังสือ
สไวน฿หญไเมไตกตไางจากรๅานขายสินคๅาอุปภคบริภคทัไวเป ฿นบๅานมืองทีไ
เรๅหๅองสมุด(หรือมีกใเมไนไา฿ชๅ หรือทีไรๅายกวไานัๅนคือเมไเดๅรับอนุญาต฿หๅขๅาเป
฿ชๅ)อันปในทีไ กใบรวมหนังสือ ดยฉพาะหนังสือทีเไ มไอาจนำามาคๅาขายทำากำาเร
฿ดโ เดๅมากลๅว สถานการณ่ทวีไ าไ นีนไ บั ปในความสูญสียตๅนทุนทางภูมปิ ญ
ั ญา
อยไางนไา฿จหาย
ผมองนับวไาชคดีมากทีเไ ดๅทาำ งานกับสำานักพิมพ่บางหไงบางทีทไ ฿ีไ หๅ
อกาส฿นการทำางานละชืไอ฿จ฿นรืไองการคัดลือกตๅนฉบับของผม อยไาง
คอลลคชัไนวรรณกรรมยอรมันรไวมสมัยทีไผมทำา฿หๅกับสำานักพิมพ่วงกลม
นัๅนกใปในตัวอยไางทีไดี฿นรืไองนีๅ คอลลคชัไนทีไวไานีๅถือกำานิดมืไอ 5-6 ปีทีไลๅว
ดยทางสำานักพิมพ่ปิดอกาส฿หๅผมขๅามาดูลรืไองนืๅอหาละรูปบบดย
ลำาพังผูๅ ดียว ผมจัดวาง฿หๅคอลลคชันไ วรรณกรรมปลทีวไ าไ นีมๅ งุไ นๅนวรรณกรรม
ภาษายอรมันสมัย฿หมไหรือวรรณกรรมรไวมสมัยทีนไ กั ขียนยังมีชวี ติ อยูไ ดยมี
จุดมุไงหมายสะทๅอนภาพสองภาพของวรรณกรรมภาษายอรมัน฿นปัจจุบัน
เปพรๅอมกัน นัไนคือวรรณกรรมทีไมีลักษณะของความปในยอรมัน฿นงไของ
ความคิดทีลไ มุไ ลึก ขณะดียวกันกใปในวรรณกรรมทีเไ มไถงึ กับตๅองปีนบันเดอไาน
กัน งานทีไลือกมาปลนัๅนปในรืไองรไวมสมัย ผูๅอไานเมไจำาปในตๅองมีความรูๅ฿น
งไของประวัติศาสตร่ละภูมิหลังทางวัฒนธรรมยอรมันตไอยไาง฿ด

Bild: www.dearbooks.net
1. „พไอ หมูของขา ละตัวฉัน“ (Mein Vater, sein Schwein und ich) ของ
ยานา ชร่รอร่ (Jana Scheerer), 2. „พไอเกไ฿นกำามือ“ (Der Hahn ist tot)
ของ อิงกริด นลล่ (Ingrid Noll), 3. ‚หๅองกสร‘ (Das Blutenstaubzimmer)
ของ ซอ ยนนี (Zoe Jenny), 4. „รวมรืไองสัๅนภาษายอรมัน“, 5. „฿นสวน
ปลกหนๅา“ (In fremden Gärten) ของ พทอร่ สตัม (Peter Stamm), 6.
„คนวัดลก“ (Die Vermessung der Welt) ของ ดานิอล คห่ลมันน่ (Daniel
Kehlmann) ละ 7. „ชายหนุไมผูๅถอนตัวจากลก“ (Herr Jensen steigt aus)
ของ ยาคใอบ เฮน่ (Jakob Hein) ทวไาหนังสือปลตไางโ หลไานีขๅ ายเดๅเมไมาก
นัก บางครังๅ กใทาำ ฿หๅรสูๅ กึ ทๅอ ถามตัวองวไาจะทำาเปทำาเม฿นมือไ ทำาลๅวเมไมคี น
อไานมากมายอะเรนัก อยไางเรกใดี ทีผไ าไ นมาสำานักพิมพ่วงกลมเมไคยปรยวไา
จะยุบคอลลคชัไนดังกลไาว อาจปในพราะวไาขามีความตัๅง฿จทีไจะผยพรไ
วรรณกรรมภาษายอรมันอยไางจริง฿จละรูๅมาตัๅงตไตๅนลๅววไาการทำารืไอง
นีๅคงหวังผลทางธุรกิจ฿ดโเมไเดๅ ประกอบกับเดๅรับการสนับสนุนดๅานการงิน
บางสไวนจากสถาบันกอธไ฿นดๅานคไาลิขสิทธิ่

มือไ ตอนริมไ อไานวรรณกรรมอยไางจริงจังนันๅ กินกวไาครึงไ ของหนังสือ
ทีตไ กมาถึงมือ฿หๅผมเดๅอาไ นปในวรรณกรรมทีไ ปลจากภาษาอืไนมาปในภาษา
เทย ตไผมเมไคยเดๅคดิ ถึงความสำาคัญของการปลงานวรรณกรรม กระทังไ วัน
หนึไงกลายมาปในคนทีไขๅาเปคลุกคลีอยูไ฿นวงการดังกลไาว ผมถึงเดๅตระหนัก
วไาการปลงานวรรณกรรมนัๅนเมไพียงปในวรรณศิลป่สาขาหนึไงทีไยากเมไยิไง
หยไอนเปกวไาศิลปะขนงอืไน ตไยังปในงานทีไมีความจำาปในอยไางมากทาง
ดๅานวัฒนธรรม มๅมองจากงไธุรกิจลๅวอาจเมไ฿ชไงานทีไคุๅมคไากับการลงทุน
ทีไผไานมาคอลลคชัไนดังกลไาวนีๅกใเดๅทำางานออกมา 7 ลไมลๅว คือ สียทไา฿ดนักกใตาม
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กฎหม�ย
ดย พัทยา รือนกๅว

การตั้งสมาคม และยื่นเรื่องขอจดทะเบียนเป็นสมาคมในเยอรมนี

การดำานินกิจกรรมทางสังคมบไอยครังๅ กใตดิ ขัดอยูทไ ทีไ นุ รอน ทางออก
หนึไง฿นประดในนีๅกใคือ การขอทุนสนับสนุน หรือขอบริจาค ตไบไอยครัๅง กลุไม
หรือชมรมชาวเทย กใเมไอาจทีไจะขอรับการสนับสนุนดๅานนีๅเดๅ ดๅวยหตุผล
วไา กลุไม หรือ ชมรมดังกลไาวเมไมีสถานภาพปใน นิติบุคคล ทางออก฿นรืไอง
นีๅประการหนึไงกใคือ การจัดตัๅงกลุไม หรือชมรมนัๅน฿หๅปในสมาคม ละทำารืไอง
ขอจดทะบียนปในสมาคม ทีไ฿นยอรมนีรียกกันวไา eingetragener Verein
ขันๅ ตอน วิธกี ารกไอตังๅ ละทำารือไ งขอจดทะบียนปในอยไางเร รวมทังๅ ขๅอดี ละ
ขๅอสียของการจัดตัๅงสมาคม รามาคุยกันคไะ ตไกไอนอืไนกใตๅองทำาความรูๅจัก
กันหนไอยกไอนวไา Verein นัๅนมีความหมายวไาอยไางเร
Verein ฿นยอรมนี หมายถึง การรวมตัวกันอยไางถาวรของ “คน” หรือ
“นิติบุคคล” (natürliche oder juristische Personen) ภาย฿ตๅ ”ชืไอ” ดียวกัน
ดยมีสมาชิกสไวนหนึไงปในผูๅทนสดงจตนา ดูลผลประยชน่ ละดำานิน
การ฿ด โ ฿นกรอบของกฎระบียบ (Satzung) ทีไกำาหนดเวๅ
คยมีผูๅรูๅหลายทไาน ถกถียงกันวไาคำาวไา Verein จะ฿ชๅปในภาษาเทย
อยไางเรดี กลุไม ชมรม หรือ สมาคม ทางออก฿นรืไองนีๅกใคงอยูไทีไ ความหมาย
รวมทัๅงผลทางกฎหมายของ Verein ฿นยอรมนี ซึไงบไงอยไางกวๅาง โ เดๅ 3
ประภท คือ
1. Eingetragener Verein ซึไงยไอวไา e.V. มีความหมายชไนดียวกับ
rechtsfähiger Verein นัไนคือ ปใน Verein ทีไเดๅทำาการจดหรือขึๅนทะบียนตไอ
ศาลขวง฿นขตทีไ Verein นัๅนตัๅงอยูไ ตไ Verein ประภทนีๅสไวนมากจะปใน
Verein ทีเไ มไมผี ลประยชน่ เมไมงุไ หวังกำาเร หรือประกอบธุรกิจ eingetragener
Verein ถือวไาปใน นิตบิ คุ คล (juristische Personen) นันๅ คือสามารถประกอบ
นิติกรรม มีภาระหนๅาทีไตามกำาหนด฿นกฎระบียบทีไตัๅงเวๅ สามารถปในจทก่
ฟๅองรๅองตไอศาลเดๅ ละ฿นขณะดียวกันกใสามารถถูกฟๅองรๅองเดๅชไนกัน
2. Nicht rechtsfähiger Verein กใคือ Verein ทีไเมไเดๅจดหรือขึๅน
ทะบียนปใน eingetragener Verein ซึงไ สไวนมากจะปในการรวมตัวกันดำานิน
การ หรือ ทำากิจกรรม หรือรณรงค่อะเรสักอยไางหนึงไ หรือมๅนตไปในการรวม
ตัวกันประกอบธุรกิจ ซึงไ อาจปในการรวมตัวกันพียงระยะวลาอันสันๅ Verein
ลักษณะนีเๅ มไจาำ ปในตๅองมี กฎระบียบ มือไ เมไเดๅจดทะบียนจึงเมไมฐี านะปใน
นิตบิ คุ คล ละเมไมขี อๅ ผูกมัดดๅานกฎหมาย การกไอตังๅ งไายกวไา มีสมาชิกกไอตังๅ
2 คนกใตัๅงเดๅลๅว ละเมไมีการควบคุมมากนัก ตไกใมีขๅอจำากัด฿นการดำานิน
การทีไกีไยวกับดๅานกฎหมาย Verein ประภทนีๅเมไสามารถทีไจะซืๅอทีไดิน ละ
ปในจทก่ฟๅองรๅอง ตไสามารถถูกฟๅองรๅองเดๅ
3. Rechtsfähiger wirtschaftlicher Verein คือ การรวมตัวกันของ
บุคคลทีไจะประกอบกิจกรรม หรือกิจการทีมไ ีผลประยชน่ หรือประกอบธุรกิจ
ซึไงกฎหมายกำาหนดอนุญาตเวๅ ชไน หๅางหุๅนสไวนจำากัด (GmbH) สหกรณ่ทีไมี
นามสกุลตไอทๅายวไา e.G. (eingetragene Genossenschaft) Verein ลักษณะ
นีๅจึงมีสถานภาพปในนิติบุคคล
กลับมาทีคไ าำ ถามรือไ งการจะ฿ชๅคาำ ภาษาเทยรียก Verein วไาอยไางเร
ดยฉพาะ฿นสไวนทีไ คนเทยรวมตัวกันจัดตังๅ กใดงั ทีเไ ดๅกลไาวเวๅลๅววไา คงตๅอง
ดูทีไ คำาภาษายอรมันทีไ฿ชๅรียก ความหมาย ขๅอผูกมัดละสถานภาพทาง
กฎหมาย พราะ Verein ปในคำารวม (Oberbegriff) ทีไมีความหมายกวๅาง
ปรียบทียบกับศัพท่ภาษาเทยของคำาวไา “นิติบุคคล” ทีไหมายถึง
กลุไมบุคคลหลายคนรไวมกันตัๅงกลุไมขึๅนดยอาศัยอำานาจ฿นทางกฎหมาย
กระทำาการอยไาง฿ดอยไางหนึไง ชไน คณะบุคคล หนไวยงาน บริษัทจำากัด กอง

ทรัพย่สิน ฯลฯ ซึไง กฎหมายยินยอม฿หๅกระทำาการเดๅ นิติบุคคล เมไ฿ชไบุคคล
ธรรมดาเมไมชี วี ติ จิต฿จ จึงตๅองมีผูๅ ทนนิตบิ คุ คลสดงจตนา หรือกระทำา การ
ทน ชไน มีกรรมการ ผูจๅ ดั การ จๅาอาวาสวัด ฯลฯ ทำาหนๅาทีไ ทน ประภทของ
นิตบิ คุ คลตาม ประมวลกฎหมายพไงละพาณิชย่ ชไน กระทรวง ทบวง กรม
วัด หๅางหุๅนสไวนสามัญทีไจดทะบียน ลๅว บริษัทจำากัด สมาคม มูลนิธิ ละ
นิติบุคคลตามกฎหมายอืไน ชไน พรรคการมือง รัฐวิสาหกิจ ปในตๅน (http://
www.panyathai.or.th/wiki/index.php/นิติบุคคล)
ดังนัๅน หากดูทีไ ปๅาหมาย สถานภาพทางกฎหมาย คำาวไา Verein กใ
จะอาจจะ฿ชๅศัพท่ภาษาเทยเดๅดังนีๅ
- eingetragener Verein ฿ชๅวไา สมาคม
- nicht rechtsfähiger Verein ฿ชๅวไา กลุไม ชมรม หรือ ชุมนุม ลๅว
ตไผูๅกไอตัๅงจะ฿ชๅ คือจะเมไปในนิติบุคคล
- สไวน rechtsfähiger wirtschaftlicher Verein อาจปใน สหกรณ่
บริษัทจำากัด หรือ อืไน โ กใลๅวตไ ปๅาหมาย วัตถุประสงค่
ทีไนีๅมาดูขๅอดีขๅอสียของการจดทะบียนปในสมาคมกัน
ขๅอดี

- เดๅรับการยอมรับจากสาธารณะมากกวไา นืไองจากมีสถานภาพทีไ
ปในนิตบิ คุ คล พราะมีความปรไง฿ส ดๅวยมีกฎระบียบ (Satzung) ทีตไ งัๅ คณะ
ทำางานทีไชัดจน
- สามารถทีไจะขอทุนสนับสนุน หรือสมัครขๅารไวมกิจกรรม ครงการ
การอบรม หรือ อืไน โ จากหนไวยงานราขการ฿นทๅองถิไน ของรัฐ หรือของสห
พันธ่ฯ รวมทัๅงจากหนไวยงานราชการเทย พืไอนำามาดำานินกิจกรรมตไาง โ
- ละหากวไาเดๅรับการอนุมัติ฿หๅปในสมาคมทีไทำางานดยเมไหวังผล
กำาเร (Gemeinnützigkeit) กใสามารถทีไจะขอรับบริจาคดยสามารถออก฿บ
สรใจรับงิน ซึไงทางผูๅบริจาคสามารถนำาเปลดหยไอนภาษีเดๅ
- อาจเดๅรับสไวนลด ชไน จาก GEMA หรือ฿นกรณีทีไตๅองชไาสถานทีไ
หรือเดๅรับการอนุคราะห่฿หๅ฿ชๅสถานทีไฟรี
- มัไน฿จเดๅวไา การดำานินงาน หรือกิจกรรมตไาง โ จะปในเปตามตัว
บทกฎหมาย พราะสมาคมตๅองมีกฎระบียบ ตามทีไกฎหมายอนุญาต
- นือไ งจากสมาคมจะตๅองมีครงสรๅางทีชไ ดั จน ชไน มีกรรมการบริหาร
ผูๅรับผิดชอบ฿นหนๅาทีไตไาง โ จะทำา฿หๅมีการทำางานทีไปในระบบ มีการบไงงาน
ทีไชัดจน อันหมายถึงประสิทธิภาพของกิจกรรม
- ละจากการทีไคณะกรรมการตๅองกิดจากการลือกตัๅง ดังนัๅนจึงมี
ครงสรๅางทีไปในประชาธิปเตย อันนำาเปสูไความปรไง฿สของการทำางาน
ขๅอสีย
จริง โ ลๅวดยตัวของสมาคมองกใคงจะเมไเดๅกไอปัญหา จนจะรียก
วไาขๅอสียเดๅ ตไสิไงทีไดูหมือนจะปในขๅอสีย กใคงปในขๅอสียทีไอาจจะกิดกไ
สมาชิก หรือคณะทำางาน฿นสมาคมมากกวไา นัไนคือ ฿นการทีไมีฐานะปใน
นิติบุคคล กใตๅองมีทัๅงภาระละหนๅาทีไ ทีไตๅองปฏิบัติตามกฎหมายละกฎ
ระบียบ ละตๅองดำานินการ฿หๅปในเปอยไางถูกตๅอง ชไน
- ตๅองดูลบัญชีการ฿ชๅจไายรวมทัๅงการปิดงบประมาณตไละปี฿หๅถูก
ตๅอง
- ตๅองยืไนรืไองสดงรายเดๅ (Steuererklärung) กไทางสรรพากร
(Finanzamt) ปในระยะ ซึไงสไวนมากจะปในทุก โ สองปี
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- ตๅองจัดทำารายงานการทำางานของสมาคมทุกปี
การระบุการขึนๅ ทะบียน วันทีจไ ดทะบียน ชือไ กรรมการบริหาร พรๅอมทังๅ เดๅรับ
- ตๅองดูล฿หๅการดำานินงานตไาง โ อยูไ฿นขอบขตทีไกำาหนดเวๅ฿นกฎ ลขทะบียนทีไจะขึๅนตๅนดๅวย V- ลๅวตามดๅวยตัวลข ลขทะบียนนีๅปในหลัก
ฐานการจดทะบียนซึงไ จะตๅอง฿ชๅ฿นการปิดบัญชีธนาคาร รวมทังๅ ฿นการติดตไอ
ระบีบย
- ตๅองดูลเมไ฿หๅมีการ฿ชๅชืไอสมาคมเปดำานินกิจกรรมทีไกฎหมายเมไ กับสรรพากร
ทีกไ ลไาวมาขๅางตๅนปในขันๅ ตอนการกไอตังๅ ละขอจดทะบียนปในสมาคม
อนุญาต
- ตๅองจัดประชุมสมาชิกสมาคมประจำาปี พืไอหารือ รายงานกีไยวกับ ตามกฎหมายยอรมัน ตไหัว฿จสำาคัญของการจดทะบียนกใคือ Satzung
การทำางาน การงิน ฯลฯ
พราะศาลจะอนุมัติหรือเมไ กใอยูไทีไ Satzung นีไหละ ฿นการรไาง Satzung
ซึไงสิไงหลไานีๅ กใคือภาระหนๅาทีไ ทีไอาจสรๅางงาน฿หๅพิไมมากขึๅน ดย จึงตๅองพึงกระทำาอยไางรอบคอบ ละ สิไงทีไจำาปในอยไางยิไงทีไจะตๅองมีอยูไ฿น
ฉพาะสำาหรับคณะกรรมการบริหาร ละกใอาจมองเดๅวไาปในขๅอสีย พราะ Satzung เดๅกไ
หากวไาจัดตัๅงปในพียง กลุไม ชมรม กใสามารถทำางานกันเดๅอยไางสบาย โ เมไ
- ชืไอสมาคม Vereinsname ทีไจะ฿ชๅจดทะบียน ซึไงจะตๅองเมไซๅำากับ
ตๅองกังวลมากมายกับกฎหมายละกฎระบียบ
ชืไอของสมาคมอืไนทีไทำาการจดทะบียนเปลๅว หรือเปซๅำากับ ชืไอสินคๅา หรือ
ขัๅนตอนการจัดตัๅงละจดทะบียนปในสมาคม
อืไน โ ทีไมีลิขสิทธิ่ อันอาจจะมีผล฿หๅตๅองทำาการปลีไยนชืไอ หรือถูกฟๅองรๅองเดๅ
ขัๅนทีไ 1. รวบรวมผูๅทีไมีความสน฿จรไวมกัน ฿นการจะจัดตัๅงสมาคม ซึไง
- ทีไตัๅงของสมาคม Vereinssitz ซึไงระบุพียงชืไอมืองทีไสมาคมตัๅงอยูไ
ตามกฎหมายลๅว ฿นการกไอตัๅงจะตๅองมีสมาชิกกไอตัๅงอยไางนๅอย 7 คน ละ เมไตๅอง฿สไบๅานลขทีไ หรือถนน
- ปๅาหมาย วัตถุประสงค่ของสมาคม Vereinszweck คือสมาคม
หากวไาทำาการจดทะบียนสรใจรียบรๅอยลๅว สมาชิกของสมาคมจะตๅองมี
จำานวนอยไางนๅอยทีไสุด 3 คน หากนๅอยกวไานีๅกใจะถือวไาสมาคมสิๅนสุดลง
ตๅองการทีไจะดำานินงาน หรือทำากิจกรรมอะเรบๅาง ละหากวไาสมาคมปใน
ขันๅ ทีไ 2. รไางกฎระบียบของสมาคม (Satzung) อันปในหลักการ฿นการ สมาคมทีไเมไหวังผลกำาเรกใตๅองระบุเวๅดๅวย
- สมาชิก คุณสมบัติของสมาชิก การขๅามาปในสมาชิก ละการสิๅน
ทำางานรไวมกัน ฿นการรไางอาจจะ฿หๅทนายความชไวยรไาง฿หๅกเใ ดๅ หากเมไนไ฿จ
฿นภาษาทีไจะ฿ชๅ ตไเมไเดๅบังคับวไาตๅอง฿หๅทนายทไานัๅนปในคนรไาง ปัจจุบันมี สุดสภาพการปในสมาชิก รวมทัๅงภาระหนๅาทีไของสมาชิก
- คไาสมาชิก Mitgliedsbeiträge ตๅองกำาหนดเวๅดๅวยวไาปในจำานวน
ตัวอยไาง Satzung ทีสไ ามารถนำามาปรับ หรือพิมไ ติม ตามปๅาหมายทีตไ อๅ งการ
เดๅ อาจหาดูเดๅ฿นวใบเซด่ตไาง โ หรืออาจนำา Satzung ของสมาคมอืไน โ ทีไมี ทไาเร
ปๅาหมายคลๅายกันมาปรับ พิไมติม กใจะชไวยลดภาระการรไางเดๅทีดียว
- การทำาบันทึกกีไยวกับการพิจารณา หรือลงมติรืไองตไาง โ
ขันๅ ทีไ 3. หากวไาตๅองการ฿หๅสมาคมปในสมาคมทีทไ าำ งานดยเมไสวงหา Protokollierung der Beschlüssen
กำาเร คือปใน gemeinnütziger Verein มืไอรไาง Satzung ลๅวสรใจควรทีไจะ
- ครงสรๅางของสมาคม Die Organe des Vereins ซึงไ จะตๅองประกอบ
นำา Satzung เปหารือ หรือ฿หๅสรรพากร ตรวจสอบกไอน ทีไจะทำาการยืไนรืไอง ดๅวย
- ทีไ(การ)ประชุมสมาชิก Mitgliederversammlung ซึไงถือ
ขอจดทะบียน พืไอทีไวไาจะเดๅเมไตๅองมาทำารืไองนีๅทีหลัง
ขัๅนทีไ 4. รียกประชุมพืไอกไอตัๅงสมาคม (Einberufung der ปในหัว฿จหลักของสมาคม พราะทีไประชุมสมาชิกสามารถทีไจะลงมติสัไง
Gründungsversammlung) อยไางนๅอยตๅองมีองค่ประชุม 7 คน การประชุม การ฿หๅคณะกรรมการบริหาร (Vorstand) ดำานินการ฿ด โ หรือสามารถทีไ
จะพิจารณาลงมติกีไยวกับการ฿ด โ ทีไเมไเดๅระบุชัดจนวไาปในหนๅาทีไของ
นีๅมีวัตถุประสงค่พืไอ
- ลงมติกไอตัๅงสมาคม
กรรมการบริหารดยตรง เดๅกไ การลือกตัๅงกรรมการบริหาร การยอมรับ฿หๅ
- ลงมติรับกฎระบียบ Satzung ทีไรไางเวๅ หรืออาจจะมีการ กรรมการจบวาระ (Entlastung des Vorstandes) รวมทัๅงการปลีไยนปลง
ทีไตัๅงของสมาคม ละกฎระบียบ การรียกประชุมตไละครัๅงจะตๅองปในเป
พิไมติมขึๅนอีกกใเดๅ
- ลือกกรรมการบริหาร Vorstand
ตามทีไกำาหนดเวๅ฿น Satzung ทีไสำาคัญกใคือ ฿นจดหมายชิญประชุมจะตๅอง
฿นการประชุมนีๅ มือไ มีมติรบั กฎระบียบลๅว สมาชิกกไอตังๅ ทังๅ 7 คนตๅอง กำาหนดหัวขๅอการหารือเวๅอยไางชัดจน พราะหัวขๅอทีเไ มไเดๅระบุเวๅเมไสามารถ
ลงนามทๅาย Satzung ละตๅองจัดทำาบันทึกการประชุมกไอตังๅ สมาคม (Protokolls ทีไจะลงมติ฿หๅมีผลบังคับ฿ชๅเดๅ
der Gründungsversammlung หรือบางทีไรียกวไา Gründungsprotokoll)
- กรรมการบริหาร Vorstand กใคอื ผูทๅ ดีไ าำ นินงาน ละบริหาร
ดยตๅองมีการลงนาม฿นบันทึกอยไางถูกตๅองตามทีไ Satzung ระบุเวๅ
จัดการสมาคม จะทำาหนๅาทีไปในตัวทนสดงจตนาของสมาคม กรรมการ
ขันๅ ทีไ 5. ดินรือไ งขอจดทะบียน Eintragung des Vereins จะตๅองยืนไ บริหารมีหนๅาทีไรับผิดชอบอะเร จะประกอบดๅวย฿ครบๅางจะตๅองระบุเวๅ฿น
รืไองตไอ ศาลขวง Amtsgericht ฿นขตทีสไ มาคมตัๅงอยูไ ดยผไานทนายความ Satzung ดยทัไวเปกรรมการบริหารอาจจะมีเดๅตัๅงตไ 1- 5 คน ชไน ประธาน
ทีไมีสิทธิรับรองอกสาร หรือ Notar นัไนคือ ทนายความฯ จะปในผูๅดินรืไอง฿หๅ คนทีไ 1 คนทีไ 2 (หรือรอง) หรัญญิก ลขาฯ
กรรมการบริหาร (Vorstand) จะตๅองมาลงลายมือชือไ (ซในต่ชอืไ ) ตไอหนๅาทนาย
นอกจาก กรรมการบริหาร ละ ทีไประชุมสมาชิกลๅว
ความฯ ฿นการยืไนรืไองครัๅงรกกรรมการบริหารทุกคนตๅองมาลงลายมือชืไอ ครงสรๅางสมาคม อาจจะพิไม ผูๅจัดการ Geschäftsführer หรือ กรรมการทีไ
พรๅอมกันทุกคน ตไ฿นครังๅ ตไอ โ ชไน มือไ ปลียไ นกรรมการบริหาร฿หมไ ปในตๅน ปรึกษา Beirat ดๅวยกใเดๅ ซึไงกใขึๅนอยูไกับปๅาหมาย ความจำาปใน
กรรมการบริหารเมไจำาปในตๅองมาลงนามทุกคน ตไอาจพียงคน฿ดคนหนึไง
- การรียกประชุมสมาชิก Einberufung der Mitgliederversammlung
กใเดๅ อกสารสำาคัญทีตไ อๅ ง฿ชๅประกอบ฿นการยืนไ รือไ งเดๅกไ กฎระบียบทีเไ ดๅรบั ซึไงตๅองกำาหนดเวๅวไาจะสามารถรียกประชุมเดๅมืไอเร ละดๅวยวิธี฿ด
- การสิๅนสุดของสมาคม
มติหในชอบ฿นทีไประชุมกไอตัๅง Gründungssatzung ละบันทึกการประชุม
Satzung ถือปในสิไงสำาคัญทีไศาลจะ฿ชๅพิจารณา฿หๅจดทะบียนหรือ
การกไอตัๅง Gründungsprotokoll
มืไอศาลอนุมัติ฿หๅจดทะบียน กใจะทำาการขึๅนทะบียน฿นทะบียน เมไ ปัญหาทีไพบบไอย โ ทีไกิดจากตัว Satzung ทีไปในหตุ฿หๅศาลพิจารณาเมไ
สมาคมของศาล หลังจากนัๅนสมาคมกใจะเดๅรับสำานาการขึๅนทะบียนทีไจะมี อนุมัติการจดทะบียนเดๅกไ
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กฎหม�ย
ดย พัทยา รือนกๅว
- นืๅอหา฿น Satzung มีประดในเมไครบตามทีไกลไาวมาขๅางตๅน คือ
ขาดสิไง฿ดสิไงหนึไงเป
- ปๅาหมาย วัตถุประสงค่ของสมาคม มีนืๅอหากีไยวกับการดำานิน
ธุรกิจ ทำากำาเร
- นืๅอหา฿น Satzung เมไสามารถสดง฿หๅหในอยไางชัดจนถึงวไาจะ
ปในสมาคมทีไเมไสวงหากำาเร ซึไงทัๅงนีๅมักจะปในปัญหาดๅานการ฿ชๅคำาศัพท่
ดังนัๅนควรทีไจะยึดขๅอความตามตัวอยไาง Mustersatzung จะดีทีไสุด
- มีตาำ หนไงกรรมการบริหารมากกินเป ซึงไ อาจจะปในปัญหา฿นการ
ลือกตัๅงครังๅ ตไอเปวไาจะสามารถหากรรมการบริหาร฿หๅเดๅครบจำานวนเดๅหรือ
เมไ
อีกประดในหนึไงทีไกีไยวขๅองกับการจัดตัๅงสมาคม หรือมักจะเดๅยิน
สมอ โ มืไออไยถึง สมาคม หรือ Verein กใคือ Gemeinnützigkeit ซึไงอาจ
ปลเดๅวาไ การปในองค่กรสาธารณประยชน่ หรือองค่กรทีเไ มไมงุไ หวังผลกำาเร
ทีไนีๅ จๅา Gemeinnützigkeit นีไคืออะเร สำาคัญหรือมีประยชน่อยไางเร
Gemeinnützigkeit ปในสไวนหนึไงทีไกีไยวขๅองกับภาษี อาจจะมอง
วไาปใน สถานภาพหนึไงของผูๅทีไตๅองมีหนๅาทีไจไายภาษีกใเดๅ การทีไมีสถานภาพ
Gemeinnützigkeit หรือหากปใน gemeinnütziger Verein จะมีขๅอดีดๅาน
ภาษีคือ
- สมาคมทีไปในองค่กรทีไเมไหวังผลกำาเร จะเดๅรับการยกวๅนเมไตๅอง
สียภาษีองค่กร ละวิชาชีพ Körperschaft- und Gewerbesteuer
- สำาหรับคไา฿ชๅจไาย หรือรายเดๅบางอยไางจะเดๅรับการลดหยไอนภาษี
มูลคไาพิไม ชไน จะจไาย Umsatzsteuersatz พียง 7 %
- สมาคมสามารถออก฿บสรใจ หรือหนังสือรับรองการบริจาค หรือ฿บ
สรใจอืไน โ ชไนคไาสมาชิก คไาธรรมนียมรไวมกิจกรรมตไาง โ ทีไผูๅบริจาค หรือ
ผูๅทีไจไายงินตไาง โ ฿หๅสมาคม สามารถนำาเปลดหยไอนภาษีเดๅ ซึไงสามารถขอ
บบฟอร่มเดๅทีไ สรรพากร
- องค่กร หรือหนไวยงานที฿ไ หๅทนุ สนับสนุนตไาง โ มักจะตังๅ งือไ นเข หรือ
คุณสมบัติ ขององค่กรทีจไ ะขอความสนับสนุนวไาตๅองปในองค่กรสาธารณประยชน่
ดังนันๅ หากสมาคมทีตไ งัๅ มีสถานภาพดังกลไาวกใจะสามารถขอรับการสนับสนุน
เดๅ
ทำาอยไางเรจึงจะเดๅสถานภาพ Gemeinnützigkeit การทีไจะ฿หๅเดๅ
สถานภาพนีๅ จะตๅองยืไนรืไองตไอสรรพากร฿นขตทีไสมาคมตัๅงอยูไ สไวนมากจะ
ยืไนรืไองมืไอเดๅรับการจดทะบียนลๅว ดยมักจะตๅองทำาทันที ฿นการยืไนรืไอง
สมาคมจะตๅองยืนไ กฎระบียบ Satzung ตไอสรรพากร ฿หๅสรรพากรพิจารณาวไา
มีคณ
ุ สมบัตถิ กู ตๅองตามทีสไ รรพากรกำาหนดเวๅหรือเมไ มือไ สรรพากรพิจารณา
อนุมัติ กใจะออกหนังสือรับรอง(วไาเดๅรับการยกวๅนเมไตๅองสียภาษี)ชัไวคราว
ซึไงจะมีอายุ 18 ดือน ละหลังจากนัๅนมืไอสมาคมยืไนรืไองสดงรายเดๅ(พืไอ
สียภาษี) ตไละครัๅงกใจะเดๅรับหนังสือการยกวๅนภาษีตไอเปอีกสามปี
ปัญหาทีไพบบไอย โ ทีไทำา฿หๅสรรพากรปฎิสธเมไอนุมัติ฿หๅปใน
Gemeinnützigkeit กใคือ
- ปๅาหมาย วัตถุประสงค่ ของสมาคมทีไระบุ฿น Satzung นัๅนเมไชัดจนพียง
พอ ทีไจะยืนยันวไาปในองค่กรทีไเมไหวังผลกำาเร ละปิดชไอง฿หๅตีความเดๅวไา
ทำาธุรกรรม
ดังนัๅน฿นการรไาง Satzung จึงตๅองกระทำาอยไางรอบคอบ
อยไางเรกใตาม มๅนวไา Gemeinnützigkeit จะมีประยชน่ ตไกผใ กู พันดๅวยงือไ นเข
กฎระบียบหลายอยไางทีไสมาคมตๅองปฏิบัติตาม ดยฉพาะอยไางยิไง฿นรืไอง

การ฿ชๅจาไ ย รายเดๅ อกสารหลักฐานประกอบ ซึงไ กใคอื ภาระหนๅาทีขไ องสมาคม
ทีไจะตๅองดำานินการนัไนอง ซึไง฿นประดในนีๅสามารถหาขๅอมูลเดๅทีไสรรพากร
ดยตรง หรือจะหารือกับ ผูๅ฿หๅคำาปรึกษาดๅานภาษี หรือ Steuerberater กใเดๅ
อไานมาถึงตรงนีๅลๅวกใตๅองพิจารณากันองละนะคะวไาจะกไอตัๅง ละ
จดทะบียนปในสมาคมหรือเมไ
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DTAN – เครือข่ ายข้ อมูลความรู้ด้านวิชาการไทย-เยอรมัน
DTAN คือช่องทางการเชือมโยงถึงข้ อมูลความร่วมมือทางด้ านวิชาการระหว่างประเทศไทย และประเทศเยอรมัน ซึงท่านสามารถ
เข้ าถึงข้ อมูลข่าวสารทีหลากหลายเกียวกับการเรี ยนไทยศึกษาใน ประเทศเยอรมัน เยอรมันศึกษาในประเทศไทย รวมทังการศึ

กษา
ในระดับมหาวิทยาลัยของทังสองประเทศ

เครื อข่าย DTAN มีจุดประสงค์เพือเสนอภาพรวมของโครงการความร่ วมมือทีมีจํานวน
มากขึ นเรื อยๆ และความสัมพันธ์อนั ดีของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและเยอรมัน
เครื อข่ายของ DTANเป็ นเครื อข่ายสําหรับนักศึกษา คณาอาจารย์ เจ้ าหน้ าทีผ้ ูช่วยสอนในมหาวิทยาลัย และทุกท่านทีสนใจการ
แลกเปลีย นความรู้ทางด้ านวิชาการระหว่างประเทศไทยและ เยอรมัน
ติดต่อกับ DTAN ทางอีเมล์ dtan@thaiembassy.de ข้ อมูลเพิมเติม http://dtan.thaiembassy.de/
DTAN ist Ihr Portal zu Informationen über Deutsch-Thailändische Akademische Zusammenarbeit. Hier finden Sie
umfangreiche Informationen über Thai-Studien in Deutschland, Deutsch-Studien in Thailand, sowie über deutsche
und thailändische Hochschulen. Dieses Netzwerk möchte einen Überblick über die steigende Anzahl der
Kooperationsprojekte und –übereinkünfte zwischen thailändischen und deutschen Hochschulen schaffen und eine
aktuelle Liste von Ansprechpartnern bieten. DTAN ist ein Netzwerk von Studenten, Professoren, Mitarbeitern des
Mittelbaus und allen Menschen, die am akademischen Austausch zwischen Deutschland und Thailand interessiert
sind.
Kontakt per E-Mail: dtan@thaiembassy.de und weitere Informationen unter http://dtan.thaiembassy.de/
แหล่งข้ อมูล/ Text und Bildquellen: http://dtan.thaiembassy.de/

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------กงสุลสัญจร เดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2555 (Mobiler Konsular-Service, Juli-Oktober 2012)
Hausach: วันเสาร์ ที 7 กรกฎาคม 2555 ระหว่างเวลา 9.00-15.00 น. ทีเมือง Hausach, สถานที Sitzungssaal im Hausacher
Rathaus, Hauptstr. 40, 77756 Hausach
Stuttgart: วันเสาร์ ที 14 กรกฎาคม 2555 ระหว่างเวลา 09.00 – 15.00 น. ทีเมืองชตุทการ์ ท, สถานที Bürgerräume Stuttgart
West, Trägervereinsbüro, (ห้ อง Otto Herbert Hajek-Saal), Bebelstr.22, 70193 Stuttgart
Bielefeld: วันเสาร์ ที 18 สิงหาคม 2555 ระหว่างเวลา 09.00 – 15.00 น. ทีเมืองบีเลเฟลด์ , สถานที Bürgerinitiative
Bürgerwache e.V., Rolandstr. 16, 33615 Bielefeld
Frankfurt: วันเสาร์ ที 25 สิงหาคม 2555 ระหว่างเวลา 9.00-15.00 น. ทีเมือง Losheim am See, สถานที Wat Somdej Germany
Waldhölzbacher. Str. 19, 66679 Losheim-Waldhölzbach
Bodensee: วันเสาร์ ที 15 กันยายน 2555 von 9.00-15.00 Uhr สถานที Rossberghalle Wahlwies, Am Maisenbühl 3,
78333 Stockach-Wahlwies
Bremen: วันเสาร์ ที 22 กันยายน 2555 ทีเมืองเบรเมน ระหว่างเวลา 09.00 – 17.00 น. สถานที: Nachbarschaftshaus Bremen
e.V., Beim Ohlenhof 10, 28239 Bremen
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แม่บ้านไทยเล่าเรื่อง “ฝึกและเรียนการโรงแรม”
“ความพยายามอยูไทีไเหน ความสำารใจอยูไทีไนัไน” กไดิฉันวไา สายอาชีพดๅานการรงรม ทางขาเมไมีสถานทีไ
ฝึกงาน฿หๅ฿นมืองทีดไ ฉิ นั อาศัยอยูไ มีตไรงรียนทีตไ อๅ งเปรียน
ดิฉันยๅายถิไนฐานมาอยูไทีไยอรมนีมืไอปี 1994 ละ บบปในชไวง โ ( Block-Unterricht) คือเปรียน 3 ดือน
เดๅขๅารียนภาษายอรมันขัๅนพืๅนฐานทันที ตไรียนเมไนาน ละตๅองฝึกงาน 3 ดือน มีสถานทีไฝึกงาน฿หๅซึไงขึๅนอยูไกับ
กใตๅองหยุดรียน พราะตๅองอยูไบๅานลีๅยงลูกนๅอย ตไอมามืไอง ทาง Arbeitsamt ทีไ฿กลๅทีไสุดอยูไทีไมือง Stuttgart อ... มไ
ลูก โ ขๅารงรียนอนุบาล ดิฉันกใริไมมีวลาวไางบๅาง ละคิด จๅา ดิฉันอยูไมือง Essen จะตๅองรียนทีไ Essen 3 ดือนละ
อยากจะทำางาน พืไอ฿หๅมีรายเดๅปในของตัวอง จึงเปสมัคร เปฝึกงานทีไ Stuttgart 3 ดือน กลับมารียนอีก 3 ดือนเป
งานปในคนทำาความสะอาดหๅอง฿นรงรมหไงหนึไง ปใน ฝึกงานทีไนไนอีก 3 ดือนสลับกันเปมาบบนีๅจนกวไาจะจบ
พราะวไาดิฉันคยทำางานดๅานรงรม฿นมืองเทยมากไอน หรือเมไกใตๅองยๅายเปอยูไทีไนไนลยพืไอเปรียนละฝึกงาน
จึงสามารถรียนรูๅ ละขๅา฿จระบบงาน฿นรงรมเดๅรใว สามี พียงคไฟังกใรูๅลๅววไา ปในเปเดๅยากมาก โ ฿ครจะบๅาจีๅทำา
ของดิฉันคยบอกวไา” ถๅ�อย�กจะรียนตไอทีไนีไ ธอกใทำ�เดๅ บบนันๅ เดๅ ดิฉนั ลๅมลิกความตังๅ ฿จวไา จะเมไขอรียนลๅว ตไ
นะ “ จากคำาพูดนีๅอง ทำา฿หๅดิฉันริไมสน฿จทีไจะรียนตไอทันที พราะความอยากรูวๅ าไ ทำาเมการขอรียนหนังสือนีนไ ะไ มันยาก
ดิฉันริไมคๅนหาขๅอมูลดๅานการศึกษาวไา ตๅองทำาอยไางเร ตๅอง ยในสนขใญปานนีๅ กใลยเปถามทางหัวหนๅาผนกมไบๅาน
เปติดตไอกับหนไวยงานเหน ถึงจะสามารถขๅาศึกษา฿นดๅาน ของรงรมทีไทำางานอยูไวไา นักศึกษาฝึกงานทีไรียนดๅานสาย
สายอาชีพทีไยอรมนีเดๅ
อาชีพการรงรมนีไตๅองติดตไอกับ฿ครละอยไางเรถึงจะเดๅ
จุดรกทีดไ ฉิ นั เปติดตไอคือ การรงงาน (Arbeitsamt รียน มืไอเดๅรับขๅอมูลลๅว ดิฉันกใถึงบางอๅอลยคไะ พวกดใก
)พืไอสอบถามรายละอียดตไาง โ ซึไงทางจๅาหนๅาทีไทีไ฿หๅคำา โ ทีไรียนกันนีไคๅารียนจบระดับ Mittlere Reife หรือ Abitur
ปรึกษากใอธิบายมาครไาว โ วไา ฿นกรณีนีๅตๅองรียนบบขๅา ลๅวกใมาสมัครกับทางรงรมดยตรง ซึงไ ตไางจากตัวดิฉนั ซึงไ
ฝึกรียนสาขาอาชีพ฿หมไ( Umschulung) อยไางนๅอย โ ตๅองมี เมไคยรียนทีไยอรมนีมากไอน ละปในคนตไางชาติทีไขๅามา
วุฒกิ ารศึกษาทียบทไากับการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอน พำานักอาศัย฿นยอรมนีดๅวยการตไงงานตามสามีมา ดิฉัน
ตๅน หรือชัๅนทีไ 10 (Mittlere Reife) หรือชัๅนมัธยมศึกษาตอน เดๅลไารืไองของตน฿หๅหัวหนๅาผนกฟังวไา ดิฉันอยากรียน
ปลาย หรือชันๅ ปีทีไ 13 (Abitur) ตๅองนำา฿บระบียนผลการรียน นะ ตไมันมีปัญหาบบนีๅ โ โ ทางหัวหนๅาผนก฿จดีละ
จากมืองเทยเปปลปในภาษายอรมัน ละเดๅรบั การรับรอง หในความตังๅ ฿จจริงของดิฉนั ขาลยบอกวไา ”ฉันจะเปคุยกับ
จากสไวนราชการเทย฿นยอรมนีดๅวย อีกทัๅงยังตๅองมีความรูๅ ทางฝไายบุคคล฿หๅวาไ รับธอขๅารียนละฝึกงานทีนไ ีไ ตไ฿หๅทาง
ภาษายอรมันทัๅงอไาน ขียนละพูด ฿นระดับทีไดีพอทีไจะขๅา Arbeitsamt จไายงินดือน฿หๅนะ” ผลปรากฏวไา ทางรงรม
ยอมรับดิฉนั ฿หๅขๅารียนละฝึกงานปในกรณีพิ ศษ (ดิฉนั คิด
รียนเดๅ
การรงงาน(Arbeitsamt) เดๅขอทดสอบความรูๅ ละ อาองวไา อาจจะปในพราะทางรงรมเดๅคนทำางานฟรีตใม
ภาษายอรมันของดิฉนั ดยสไงตัวดิฉนั เปสอบทียบ วิชาทีสไ อบ วลาสีไวัน ละอีกหนึไงวันราเปรงรียน เดๅหยุดสองวัน)
สอบทไาทีจไ าำ เดๅ กใจะมี คณิตศาสตร่ วิทยาศาสตร่ ตรรกวิทยา
ดิฉันยๅอนกลับเปพบจๅาหนๅาทีไการรงงานคนดิม
ละทีไสำาคัญทีไสุดคือ ภาษายอรมัน ทีไตๅองขียนตามทีไเดๅยิน อีกละจๅง฿หๅขาทราบวไา ดิฉัน หาทีไรียนละทีไฝึกงานอง
(Diktat) ดิฉนั สอบหนรก กใสอบตก ขา฿หๅอกาสเปสอบอีก เดๅลๅวนะ ตกลงจะอนุญาต฿หๅดิฉันรียนเดๅหรือยัง ตไ...มี
สองหน ดิฉนั กใทาำ สถิตคิ ะไ คือวไา สอบตกทังๅ สามหนลย ตกซๅาำ ปัญหาอีกจนเดๅคไะ นืไองจากทาง Arbeitsamt ตๅองการ฿หๅ
โ อยูไวิชาดียวคือวิชาภาษายอรมัน ลยรูๅสึกทๅอ฿จ ละคิด ดิฉันทำางานตใมวลาบบสียภาษี฿หๅทางรัฐฯกไอน 12 ดือน
วไาจะเมไสอบอีกลๅว จะเมไรียนลๅว อะเรมันจะยากขนาดนีๅ ลๅวดิฉันถึงจะมีสิทธิขๅารียนเดๅ ตอนนัๅนดิฉันเดๅฟัง กใยิไงฮึด
ทางจๅาหนๅาทีทไ ฿ีไ หๅคาำ ปรึกษาเดๅนะนำา฿หๅดฉิ นั เปรียนภาษา อยากสูๅ฿หๅหในดำาหในดงกันเปลย อบคิดอาองวไา อ็อ...
ยอรมันพิไมติม ลๅวคไอยกลับมาติดตไอขอรียน฿หมไ
คุณ ชอบสรๅางปัญหา฿หๅกบั คนทีตไ งๅั ฿จอยากรียนอยไางดิฉนั นัก
นืไองจากวไา ดิฉันมีความตัๅง฿จทีไจะรียน฿หๅเดๅ จึง ฿ชไเหม ...เดๅลย โ โ....จะหางานทำา ลๅวปีหนๅาจอกัน อีกที
ยังเมไหมดความหวัง ละริไมเปนับหนึไง฿หมไดๅวยการเป
ดิฉันทำางาน฿นรงรมจนครบปีตามกำาหนดทีไทาง
สมัครรียนภาษาอีกทีไรงรียนผูๅ฿หญไ( Volkshochschule) การรงงานจๅงเวๅ ลๅวกใกลับเปทวงสัญญารืไองรียนกับ
ขยันรียนภาษายอรมันอยไางตไอนืไอง จนรียนจบสอบเดๅ กรมรงงาน฿นปีตอไ มา ฿นตอนนันๅ อบคิดอาองคไะวไา หนนีๅ
ประกาศนียบัตร ละกใกลับเปพบจๅาหนๅาทีไคนดิมทีไการ ขาคงเมไสามารถหารือไ งบไายบียไ งเดๅอกี ลๅวลไะ พราะดิฉนั
รงงาน ดิฉันยืดอกบอกเปวไา ดิฉันรียนจบลๅวนะ ภาษา เดๅทำาตามกฏกติกาครบทุกอยไางลๅว ละ฿นทีไสุดทางการ
ดีขึๅนลๅวนะ ตกลง฿หๅรียนเดๅหรือยังอไย จๅาหนๅาทีไบอก รงงานกใอนุมัติ฿หๅดิฉันรียนการรงรมเดๅ ตไมีขๅอมๅวไา
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อนุมัติ฿หๅรียนคไสองปีนะ ดยจไายงินคไาลไารียน฿หๅ฿นรูปบบงินดือน
ตไกำาหนด฿หๅคไสองปี จบเมไจบกใรืไองของธอมีงบ฿หๅคไนัๅน ....ห....ดใก
โ คนอืไนทีไขารียนกัน฿ชๅวลา 3 ปี อยไางกไงลย 2 ปีครึไง ขาถึงจะรียนจบ
กัน ลๅวดิฉันนีไนไะมีวลาคไ 2 ปี จะรอดหรือนีไย ตอนนัๅนริไมเมไนไ฿จ฿นตัว
องนิด โ คไะ ตไดๅวยความทีไดิฉันอยากอาชนะจๅาหนๅาทีไคนนีๅ คนทีไชอบสไง
ปัญหา฿หๅดิฉัน ละอยากพิสูจน่ตัวอง฿หๅขาหในวไา “ร�กใทำ�เดๅ คนเทย
ลือดนักสูๅอยูไลๅว”
อาลไะสิดิฉันมีวลาคไ 2 ปีตๅองทำาอยไางเรถึงจะรียน฿หๅจบ นับวลา
ยๅอนเปตัๅงตไริไมติดตไอพืไอขอขๅารียน฿นปี ค.ศ. 2000 กวไาจะเดๅรียนกใ ปี
2003 ลูกคนตออกรงรียนอนุบาลละขๅารียน ป.หนึไงพอดี ตอนนัๅนคิด
วไา อืมม่...กใดีหมือนกัน รียนเปพรๅอมลูกลย ดิฉันปในนักรียน฿นรงรียน
Berufskolleg ทีไมีอายุมากทีไสุด฿นชัๅนรียนละปในนักรียนทีไครูประจำาชัๅน
อในดูมากทีไสุดพราะตัๅง฿จรียนมากกวไา฿คร เมไวไาจะรียนวิชาเหน โ ดิฉัน
กใจะตัๅง฿จรียนมากดๅวยการจดกือบทุกคำาพูดของครูทีไสอน พราะกลัวรียน
เมไรูๅ รือไ ง ตไ฿ครอยไาเดๅมาขอดูลใคชอร่ของดิฉนั นะ พราะเมไม฿ี ครอไานรูๅ รือไ ง
สักคน ดิฉันจดปในภาษาเทยปนยอรมันสลับกันเปตามทีไสมองจะสัไงการ
ชไวงทีไรียนลำาบากมาก พราะมีลูกลใก โ สองคนทีไตๅองดูล ปในมไบๅานทีไ
ตๅองทำางาน฿นบๅาน ทำาอาหาร ดูลสามี ดูลลูก โ ซักผๅา รีดผๅา ฯลฯ อีก
ทัๅงตๅองทำางานตใมวลาทีไรงรมอีกสีไวันดยปลีไยนผนกเปรืไอย โ ชีวิต
ชไวงนัๅนชไางยุไงหยิงจนงงเปหมด คนทีไมีสไวนชไวยมากทีไสุด฿หๅเดๅรียนจนจบ
คือลูกสาวคนต พราะตืไนชๅามาพไอกับมไออกเปทำางานลๅว ลูกสาวคนต
กใจะปในคนปลุกนๅองลากนๅองออกจากตียง บังคับขูไ ขใญนๅอง฿หๅ฿สไสือๅ ผๅา อา
อาหารชๅาทีพไ อไ ทำาเวๅ฿หๅ฿สไปๅละพานๅองเปสไงทีไ รงรียนอนุบาลกไอน ลๅวตัว
ขาองกใดินเปรงรียน พอลิกรียนขากใจะดินกลับมาทีไ รงรียนอนุบาล อยูไ
ทีไนัไนทำาการบๅาน ละกิจกรรมตไาง โ ละพานๅองกลับบๅานตอนหๅามงยใน
ซึไงตอนนัๅนพไอหรือมไกใอยูไทีไบๅานลๅว สไวนดิฉันมืไอกลับถึงบๅานกใทำาหนๅาทีไ
มไบๅาน ดูลอะเรรียบรๅอย ลๅวกใจะนัไงรียนยๅอนหลังของปีรกทีไเมไคยเดๅ
ขๅารียนกะคๅาลยมๅตไนิดดียวพราะตอนขๅาเปกใเดๅพาสชัๅนเปอยูไปีสอง

ลย (กไงมาก โ นะนีไ) สาหตุมาจากวไา มีวลารียนคไ 2 ปีอยไางทีไบอกเป
ตอนรก ครียดมากรียนทัๅงของปัจจุบันละยๅอนหลังฟๅมรียนปในปึก โ
อไานเปกใรูๅรืไองมัไงเมไรูๅมัไง พอเปถามสามีขากใเมไคไอยจะชไวยหลืออะเร ตอน
นัๅนกใริไมระหองระหงกันลๅว พราะขารูๅสึกหมือนเมไมีความหมาย ทีไหใน
ดิฉันชไวยหลือตัวองเดๅ คนทีไชไวยเดๅคือลูกสาวคนตของดิฉัน ทีไตอนนัๅนอายุ
7 ขวบปในลูกทีไนไารักละกไงมาก ชไวยมไทุกอยไาง ชไวยมๅกระทัไงรืไองรียน
ถๅามไขียนภาษายอรมันผิดหรือวลามไเมไขๅา฿จคำาเหน ลูกสาวกใอธิบาย
บบภาษาดใก โ ตไมไกใขๅา฿จเดๅกือบทุกอยไาง พอมายๅอนคิดถึงตอนนัๅน
ขณะทีไขียนลไารืไองตัวองอยูไนีไยังปลก฿จลยวไาปในรืไองทีไมหัศจรรย่มาก
ลย ทีไลูกสาวสามารถชไวยหลือเดๅขนาดนัๅน
ดิฉันรียนเปเดๅ 3 ดือนกใสอบยไอยครัๅงรก฿นชัๅนรียนปรากฏวไา
คะนนตไำาบบนไา฿จหาย กลับถึงบๅาน กใเมไพูดจากะ฿ครลย รๅองเหๅอยไาง
ดียว พอเดๅรๅองเหๅลๅว กใสบาย฿จ ฮึดสูๅ...ปลอบ฿จตัวองวไา นไา...นีไพิไงคไ
สามดือนรก฿หๅวลาตัวองสักครึงไ ปีกใ ลๅวกัน ยังหลืออีกสามดือน ถๅาสอบ
ยไอย บบทดสอบคราวหนๅาเดๅคะนนตไำาสุดอีก กใจะลาออกละ จะเมไรียน
ละ พราะถือวไาเดๅพยายามจนสุดความสามารถลๅวนีไ
ดิฉันหาทคนิค฿นการรียนทีไหมาะกับตัวอง นัไนคือตๅองรียนบบ
ทไองจำาละขียน คือพอรูวๅ าไ จะสอบกใจะอไานหนังสือตรงชไวงประดในทีคไ รูบอก
วไาจะสอบ อไานลๅวทไอง โ โ โ ละจำา โ โ โ จำาลๅวกใมาขียน ทำาอยูไอยไาง
นีๅจนจำาเดๅขึๅน฿จลๅวกใเปสอบ เดๅผลจริง โ พราะผลสอบออกมานัๅนดิฉันเดๅ
กรด 2 เมไหมือนหนรกทีเไ ดๅกรด 6 ลๅวดิฉนั กใทำาบบนีอๅ ยูทไ กุ โ ครังๅ ตลอด
ระยะวลาทีไ รียนอยูจไ นรียนจบเดๅกรดฉลียไ จากทีไ รงรียน 2.6 (ภูม฿ิ จ฿นตัว
องมาก) วันทีไเปงานลีๅยงฉลองทีไทางรงรียนจัดพืไอรับ฿บประกาศนียบัตร
ละวุฒิการศึกษานัๅน กไอนเป ดิฉันดินเปหาลูกสาว ดิฉันกอดลูกสาวละ
บอกกับลูกวไา “มไขอบ฿จลูกมาก ทีไปในกำาลัง฿จชไวย฿หๅมไรียนจนจบเดๅ”
ดิฉันรียนจบภาย฿น 1 ปีกับอีก 10 ดือน รใวกวไาทีไจๅาหนๅาทีไการ
รงงานกำาหนดเวๅดๅวยซๅำา ...ดิฉันรียนจบ Hotelfachfrau สมดังทีไตัๅง฿จลๅว
คไะ

฿นประทศยอรมนีนัๅน หาก฿ครรียนวิชาชีพสายหนึไง ลๅวตๅองการปลีไยนสายอาชีพ ซึไงอาจจะนืไองมาจากหตุผลทางสุขภาพ ซึไงทำา฿หๅเมไสามารถ
ทำางานทีไตนองลไารียนมาเดๅ หรือมไบๅานทีไหยุดทำางาน฿นสายอาชีพทีไตนลไารียนมา พราะตๅองดูลลูกละครอบครัว กใสามารถทำาเดๅ ดยขอรียนตไอ
พืไอปลีไยนสายอาชีพ (Umschulung) ซึไงดยทัไวเปลๅวจะ฿ชๅวลารียนตัๅงตไสามปีจนถึงสามปีครึไง
หากคุณตๅองการรียนตไอพืไอปลีไยนสายอาชีพ คุณตๅองมัไน฿จวไา คุณมีความรูๅภาษายอรมันถึงระดับทีไสามารถขียน อไานละพูดเดๅดี ซึไงคุณ
สามารถติดตไอขอรียนภาษายอรมัน฿นคอร่สบูรณาการ (Integrationskurs)฿นระดับตไางโ เดๅทีไ Volkshochschule ของทุกมือง หัว฿จของการรียนการ
สอนบบบูรณาการอยูไทีไบทรียนละการสอนทีไมีนืๅอหาสอดคลๅองกับการ฿ชๅชีวิตจริง฿นยอรมนี รียนลๅวเดๅ฿ชๅ ฿ชๅเดๅ ทำาเดๅ ความรูๅเมไเดๅอยูไทีไตำารา ตไ
อยูไทีไการปฏิบัติ
หลังจากนัๅนคุณกใติดตไอสอบถามขๅอมูลกีไยวกับการฝึกรียนสายอาชีพจากหนไวยงานทีไสนับสนุนละชไวยหลือคนตไางชาติ ชไน Caritas หรือ AWO
ปในตๅน หนไวยงานดังกลไาวสามารถจะ฿หๅคำานะนำากไคุณตไอเปเดๅ หรือคุณสามารถหาขๅอมูลดังกลไาวดๅวยตัวองเดๅทีไ
http://www.esf.de/portal/generator/1472/was__ist__der__esf.html
http://www.esf.de/portal/generator/6610/sonderprogramm__bleibeberechtigte.html
นอกจากนีๅนิตยสารดี กใยังเดๅรวบรวมหัวขๅอสำาคัญ฿นหนไวยงานตไางโของ BAMF ทีไนไาสน฿จสำาหรับผูๅอไาน พลิกดูหนๅาทีไ 2 คไะ
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รียนภ�ษ�ยอรมัน
ดย คุณยไาอๆว

Die deutsche Nationalhymne เพลงชาติเยอรมัน
(ดี ดอยท์เชะ นาสิโอนาล ฮึมเน)
หลายวันกไอนจอบทความหนึไง ชืไอ “Die
ungeliebte Hymne der Deutschen“ (ดี อุนกลีบ
ทะ ฮึมน ดร่ ดอยท่ชไน) “บทพลงสรรสริญของ
คนยอรมันทีไเมไมี฿ครรัก” (ungeliebt เมไมี฿ครรัก
(unbeliebt เมไมี฿ครชอบ ), die Hymne บทพลง
สรรสริญ, die ungeliebte Hymne บทพลงฯ
ทีไเมไมี฿ครรัก, die Hymne der Deutschen บท
พลงฯ ของคนยอรมัน)
สะดุด฿จวไา คนยอรมันเมไรักพลงชาติ
ของตนหรืออยไางเร? Lieben die Deutschen
ihre Hymne etwa nicht? ลยนึกสนุกอยาก
ขียน ประวัติพลงชาติยอรมันสัๅนโ ฿หๅอไานลๅว
พอขๅา฿จวไา ทำาเมคนยอรมันองจึงเมไ”สนิท฿จ”
กับพลงชาติของตน จุดประสงค่฿หๅปในการฝึก
อไาน฿หๅขๅา฿จ ฿หๅชอบอไาน รียนภาษาจากการ
รๅองพลง(ชาติยอรมัน) ฯลฯ ละเดๅความรูๅลใก
โนๅอย โ กีไยวกับคนยอรมันละปัญหาของขา
เปพรๅอมกันดๅวย
ดยยไอ
1. am 26. August 1841 August Heinrich
Hoffmann von Fallersleben (1798-1874) schrieb
das Lied der Deutschen, auch Deutschlandlied
genannt, ein Lied über die Liebe zu seinem
Vaterland. Das Deutschlandlied hat insgesamt
drei Strophen.
มืไอวันทีไ 26 สิงหาคม 1841 กวีชาว
ยอรมันชืไอ อากุสท์ ฮายฺน ริช ฮใอฟมันน์ ฟอน
ฟัลลอร์ สลบใน ผูๅมีชีวิตอยูไระหวไางปี 1798 ถึง
ปี 1874 เดๅประพันธ่ “บทพลงของคนยอรมัน”
รียกวไา ดาส ดอยท่ลันด่ลีด “บทพลงยอรมนี”
กใมี บทพลงทีไ สดงความรักตไอปิตภุ มู ขิ องขา das
Deutschlandlied มีทัๅงหมด สามบท
2. Die Melodie stammt ursprünglich
aus dem 1797 entstandenen Kaiserlied von
Joseph Haydn (1732-1809)
ทำานองพลงมาจากทำานองพลงสรรสริญ
พระบารมีจักรพรรดิ่ Kaiserlied/ Kaiserhymne
(ราชวงศ่ฮาบสบวร่ก Habsburg หไง ออสตรีย- ผูๅ
ขียน)ดย ยซฟ ฮายดิน (1732-1809) ตไง
ขึๅนมืไอปี 1797
3. am 5. Oktober 1841 wurde das Lied
auf dem Jungfernstieg in Hamburg erstmals

öffentlich gesungen.
พลงนีถๅ กู นำามารๅอง฿นทีสไ าธารณะครังๅ รก
มืไอวันทีไ 5.ตุลาคม 1841 ทีไ ยุงฟร่น ชตีก มือง
ฮัมบวร่ก
4. Am 11. August 1922 wurde das
Deutschlandlied vom ersten Reichspräsidenten
Friedrich Ebert (SPD) zur Nationalhymne
bestimmt.
มืไอวันทีไ 11. สิงหาคม 1922 ดาส ดอย
ท่ลันด่ลีด เดๅถูกกำาหนด฿หๅปในพลงชาติ ดย
ประธานาธิบดีคนรกหไงอาณาจักร(ยอรมัน)
ฟรีดริช อบร์ท (หรือขียนตามสำานวนเทยเดๅ
วไา มืไอวันทีไ 11. สิงหาคม 1922 ประธานาธิบดี
คนรกหไงอาณาจักร(ยอรมัน) ฟรีดริช อบร์
ท เดๅกำาหนด฿หๅ ดาส ดอยท่ลันด่ลีด ฿หๅปในพลง
ชาติ)
5. Zur Zeit des Nationalsozialismus
(1933–1945) wurde nur die erste Strophe
gesungen, gefolgt in der Regel von
dem Horst-Wessel-Lied.. (http://de.wikipedia.
org/wiki/Horst-Wessel-Lied)
฿นสมั ย สั ง คมชาติ นิ ย ม (ลั ท ธิ น าซี )
(1933–1945) รๅองฉพาะบทรกบทดียว ละ
ปกติจะตไอดๅวยพลงปลุก฿จของนาซี รียกกันวไา
Horst-Wessel-Lied ฮอร่สฺท- วสซล - ลีด (ตาม
ชืไอผูๅตไง Horst Wessel รๅองลๅวยกมือขวาขึๅน
บบทักทายกัน฿นสมัยนัๅน พรๅอมพูดวไา ฮายลฺ ฮิต
ลไอร่ Heil Hitler! --ผูๅขียน)
6. Nach 1945 kam es zu Diskussionen
über die weitere Verwendung des Liedes,
หลังปี 1945 (หลังสงครามลกครัๅงทีไสอง
--ผูๅขียน) เดๅมีการอภิปรายกันถึงการนำาบทพลง
นีๅเป฿ชๅ
7. bis 1952 ein offizieller Briefwechsel
zwischen Bundespräsident Theodor Heuss und
Bundeskanzler Konrad Adenauer dahingehend
entschied, dass das Deutschlandlied
Nationalhymne blieb, zu offiziellen Anlässen
jedoch nur die dritte Strophe gesungen werden
sollte.
จนกระทัไงถึงปี 1952 ฿นจดหมายตๅตอบ
กันอยไางปในทางการระหวไางประธานาธิบดี ท ออ

ดอร์ ฮอยส่ ละนายกรัฐมนตรี คอนราด อาดน
นาออร์ เดๅตัดสิน฿หๅ das Deutschlandlied คง
ปในพลงชาติตไอเป ฿นพิธีปในทางการ฿หๅรๅองนืๅอ
พลงบททีไสามทไานัๅน
8. 1989: Beim Eintreffen der Nachricht
vom Fall der Berliner Mauer wurde es spontan
im Deutschen Bundestag gesungen.
ปี 1989 มืไอขไาว กำาพงบอร่ลิน “ลๅม”
เปถึงสภาผูๅ ทนราษฎรยอรมัน เดๅมกี ารรๅองพลง
ชาติขึๅนพรๅอมกัน ดยมิเดๅนัดหมาย
9. 1991 Nach der Wiedervereinigung
wurde in einem weiteren Briefwechsel zwischen
Bundespräsident Richard von
Weizsäcker und Bundeskanzler Helmut Kohl
die dritte Strophe des Deutschlandliedes zur
Nationalhymne Deutschlands erklärt.
ปี 1991 หลังการรวมชาติยอรมัน (ตะวัน
ออก + ตะวันตก--ผูๅขียน) ฿นจดหมายตๅตอบกัน
ระหวไางประธานาธิบดี ริชาร์ด ฟอน เวซใกคอร่
ละนายกรัฐมนตรี ฮลมุท คล ประกาศ฿หๅ นืๅอ
รๅองบททีสไ ามของ Deutschlandlied ปในพลงชาติ

Nationalhymne für die Bundes Republik
Deutschland im Anhang des Grundgesetzes
Bild: www.deutschland-lese.de
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Joseph Haydn und Hoffmann von Fallersleben
Bild: http://www.dw.de
ผูๅสน฿จบทความ “Die ungeliebte Hymne der
Deutschen” ลองปิดเปอไานทีไ
ฉบับสัๅนพรๅอมคำาศัพท่
http://www.dw.de/dw/article/0,,2073932,00.html
ฉบับยาว
http://www.dw.de/dw/article/0,,2067570,00.html
ละกีไยวกับพลงชาติ ยอรมัน/ เทย ทีไ
http://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Nationalhymne
http://www.bangkok.diplo.de/contentblob/1474004/
Daten/32370/geschichte.
พลงชาติ ยอรมัน สามารถขๅาฟังเดๅ ตไตอๅ งมี Windows
Media Player หรือ Quick Time
ดาสลีดดร่ดอยท่ชน
วิกพิ ี ดีย สารานุกรมสรี
Thailnationalhymne วิกิพีดีย สารานุกรมสรี

Bild: www.bluenews.org

บทความ “Die ungeliebte Hymne der Deutschen” ทีไกลไาวถึงขๅางตๅนนีๅ ปในบทความชิงชักชวน฿หๅคนรๅองพลงชาติของตน ดๅวยความรูๅสึกมัไน฿จ
ขียนดย Mirra Banchón/2006 สำาหรับการรียนภาษายอรมัน ของ DW (www.dw.de) คุณ Banchón ฿หๅหตุผลวไา ทำาเมคนยอรมันจะตๅอง”กระอักกระอไวน
฿จ” วลาจะรๅองพลงชาติของตนอง ฿นมืไอ:
In den meisten Nationalhymnen geht es um Stolz, um nationale Helden und darum, wie Schurken verbluten. In der deutschen Hymne
kommt kein Blut vor und es fehlen die Bösewichte. Trotzdem ruft sie Unbehagen hervor. Warum?
นืๅอพลงของบรรดาพลงชาติสไวน฿หญไ(จะ) ปในรืไองของ ความภาคภูมิ฿จ วีรบุรุษของชาติ ละรืไองทีไวไาคนชัไวชๅา/หวังรๅาย(ตไอชาติ) จะตๅองลือดตกยาง
ออก อยไางเร ฿นนืๅอพลงชาติยอรมันเมไปรากฎ(คำาวไา) ลือด ละทัๅงขาดตัวผูๅหวังรๅาย(ตไอผไนดิน) กระนัๅน(พลงชาติยอรมัน)กใยังทำา฿หๅกิดความรูๅสึก
ทีไเมไดี ทำาเม(จึง/ตๅองปในชไนนัๅน)
Wenn man sieht, mit welcher Innigkeit die Fußballspieler vor jedem Spiel ihr Lied singen, dann scheint die Nationalhymne niemandem
Probleme zu bereiten. Außer den Deutschen. .....- wohl aufgrund der Rolle Deutschlands in der Geschichte des 20. Jahrhunderts, welches
doch ansonsten für fast alle Sterblichen dieser Erde bereits der Vergangenheit angehört.
ถๅาคนดู นักฟุตบอลรๅองพลงของพวกขา(พลงชาติยอรมัน) ดๅวยความรูๅสึกลึกซึๅงกไอนการขไงขัน จะดูหมือนวไาพลงช�ติ(ยอรมัน) เมไเดๅสรๅาง
ปัญหา฿หๅ฿ครลย นอกจากกับคนยอรมัน(อง)........ – คงจะปในพราะบทบาทของประทศยอรมนี฿นศตรรษทีไ 20 (สงครามลกครัๅงทีไ ํละ๎--ผูๅขียน)
ซึไงวไาเปลๅวสำาหรับคน(มนุษย์ทีไตๅองต�ย) ทัๅงหลายกือบทัไวลก ปในอดีตเป(รียบรๅอย)ลๅว
ละทๅายสุดธอวไา
........... Sie fordert zu „Einigkeit und Recht und Freiheit“ auf weder aggressiv noch blutig, ............ Warum sollten die Deutschen sie
also nicht singen, ihre Nationalhymne, und warum nicht sogar mit viel Gefühl - wenn sie denn möchten?
........ (Sie= die Hymne) บทพลงรียกรๅอง฿หๅกิด “ความสามัคคี ละความยุติธรรม ละสรีภาพ” ขึๅน เมไมีความรุนรงเมไลือดกระฉูด(฿นนืๅอ
รๅอง) .................. ลๅวทำาเมคนยอรมันจึงเมไสมควรจะรๅองพลงชาติของพวกขา ละทำาเมจะรๅองดๅวยอารมณ่ความรูๅสึกตใมทีไเมไเดๅ มืไอพวกขาตๅองการ
Der Text: die Deutsche Nationalhymne
นืๅอรๅอง พลงช�ติยอรมัน
(บททีไสาม ของ Deutschlandlied หรือ das Lied der
Deutschen--ผูๅขียน)
Einigkeit und Recht und Freiheit
สามัคคี ละ ยุติธรรม ละ สรีภาพ
อาย นิก เคท่ อุนด่ รใกท่ อุน ฟรายเฮๅท่
Für das deutsche Vaterland!
พืไอปิตุภูมิยอรมนี
ฟืร่อ ดาส ดอยชะ ฟาทอร่ลันด่
Danach lasst uns alle streben
พวกราทุกคนจงมุไงมัไนเป฿นทิศทางนัๅน
(฿หๅถึงปๅาหมายนัๅน )
ดานัก ลัสท่ อุนส่ อัลล ชตรบใน
Brüderlich mit Herz und Hand!
ชไนพีไชไนนๅอง ดๅวย฿จละมือ (จิต฿จ
ละการกระทำา)!
บรือดอลิช มิท ฮร่ซ อุนด่ ฮันด่
Einigkeit und Recht und Freiheit
สามัคคี ละ ยุติธรรม ละ สรีภาพ
อาย นิก เคท่ อุนด่ รใกท่ อุน ฟรายเฮๅท่
Sind des Glückes Unterpfand –
(นัไน) คือสิไงประกันความสุข
ซินด่ ดส กลึกคส อุนทอร่ (พ)ฟันด่
Blüh im Glanze dieses Glückes,
ขอ฿หๅจริญรุไงรือง฿นสงหไงความสุขนีๅ
บรือ อิม กลันซ ดีสซส กลึกคส
Blühe, deutsches Vaterland!
ขอ฿หๅรุไงรืองถิด ปิตุภูมิยอรมนี
บรือฮ, ดอยชส ฟาทอร่ลันด่
หวังวไ�วล�ดูฟตุ บอลครังๅ ตไอโ เป จะฮัม/ รๅองพลงช�ติเปพรๅอมนักฟุตบอลยอรมัน
เดๅนะคะ
ออ ปในคนเทยนีไชคดีทีไรๅองพลงชาติเทย ของราเดๅอยไางตใมภาคภูมิ ตไทราบเหมวไาคน
ยอรมันกใมีสไวน฿นพลงชาติของรา ผูๅประพันธ่ทำานองพลงชาติเทย ปใน”ลูกครึไง” ยอรมันเทย(ชือๅ สายมอญ) ชือไ ปีตอร่ เฟท่ Peter Feit หรือ พระจนดุรยิ างค่ (ปิติ วาทยะกร) นันไ อง
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Schoenes Bild hat ein gutes Vorbild.
Dariga Kordic geb. Siriwattanamongkol. Sie ist in Bangkok
geboren und hat ihre Jugend bis zum 16. Lebensjahr
in Thailand verbracht. Sie studiert zur Zeit Elektronik
und Informationstechnik an der Hochschule Heilbronn.
Im Mai 2012 wurde Dariga Kordic beste Studentin
der Fakultät für Mechanik und Elektronik-Technik 1
gewählt. Sie erhält den Preis der B&W Engineering
und Datensysteme GmbH.

ich studieren. Das Studium finde ich sehr anstrengend
und ich freue mich sehr, dass ich den Preis für die „Beste
Note im Grundstudium der Fakultät Technik“ von der
Hochschule verliehen bekommen habe.

D-Mag: Wie kommen Sie zu dem Preis?
Dariga: Der Preis wurde mir aufgrund meiner
herausragenden Leistung, der besten Noten der
gesamten Fakultät, von der Hochschule Heilbronn
D-Mag: Bitte erzählen Sie von Ihrer Schulzeit in verliehen. Gestiftet wird der Preis von der Firma B&W.
Deutschland.
Durch Engagement und Durchhaltevermögen ist es
Dariga: Ich studiere zur Zeit Elektronik und mir gelungen diese Ergebnisse zu erzielen.
Informationstechnik an der Hochschule Heilbronn. Bis
ich das heutige Studium begonnen habe, hatte ich eine D-Mag: Welchen Stellenwert hat die berufliche
lange Schulhistorie hinter mir. Meine erste Schule in Fortbildung für Sie?
Deutschland war die 9. Klasse in der Hauptschule. Dariga: Aus meiner persönlichen Erfahrung kann ich
Wegen meines Alters und weil ich so gut wie keine sagen, dass die Fortbildung sehr wichtig ist. Als ich
Deutschkenntnisse hat mein damaliger Schulrektor sich noch gearbeitet habe, suchte ich irgendwann eine
entschieden, mich dieser Klasse zuzuteilen. Es war neue Herausforderung im Job und habe versucht eine
leider nicht möglich, den Wunsch meiner Mutter und neue Stelle zu bekommen. Ohne Erfolg. Mittlerweile
ebenso meinen zu realisieren, dass ich in einer tieferen ist Qualifikation mehr gefragt denn je. Früher hatten
Klassenstufe beginnen durfte und somit Zeit gehabt hätte, Berufserfahrung und das tatsächliche Können mehr
mich bis zur Oberstufe hochzuarbeiten. Nach einem Jahr Gewicht, heute jedoch zählen sie nur als Nebenkategorie
habe ich trotz sehr geringer Deutschkenntnisse meinen bei einer Einstellung. Die meisten Stellen, an denen
Abschluss mit einem Durchschnitt von 2,4 gemacht. ich Interesse hatte, sind nur für Akademiker bestimmt.
Danach besuchte ich das Berufsvorbereitungsjahr, um Somit war mir klar, dass ich studieren muß, damit ich
mein Deutsch zu verbessern. Mein nächstes Ziel war mehr Chancen auf dem heutigen Arbeitsmarkt habe.
der Realschulabschluss.
Ich habe ein Jahr an der Berufsfachschule verbracht D-Mag: Wie denken Sie über das deutsche
und eine tolle Chance zur Berufsausbildung bekommen. Ausbildungssystem?
Daraufhin habe ich mich bei der AUDI AG mit Erfolg Dariga: Ich finde das System hervorragend. Es ist die
um eine Ausbildung zur Kfz-Elektrikerin beworben. Die Chance sich auf den Arbeitsalltag vorzubereiten. Sozusagen
Ausbildung wurde durch meine besondere Leistung die Brücke zwischen Kind- und Erwachsensein. Man
verkürzt. Nach drei Jahren hatte ich meinen Gesellenbrief lernt dabei Verantwortung zu übernehmen, Disziplin, den
mit der Abschlussnote von 1,7, von der ich bis heute Umgang mit Leistungsdruck und, ganz wichtig, sich in
profitieren. Bis 2010 war ich bei der AUDI AG als ein Team zu integrieren. Außerdem beherrscht man das
Entwicklungsfachkraft tätig. Im Jahr 2006 hatte ich Wissen nicht nur in der Theorie, sondern gleichzeitig
beschlossen eine Hochschulzugangsberechtigung zu in der Praxis, das heißt nach der Ausbildung kann das
erwerben. Deshalb besuchte ich berufsbegleitend drei Wissen sofort bei der Arbeit angewendet werden ohne
Jahre lang ein Abendgymnasium. Und schließlich habe vorher noch angelernt werden zu müssen. Und nebenbei
ich 2010 mit dem jetzigen Studium angefangen. Dank ein Gehalt zu bekommen, das gefällt jedem, denke ich.
der finanziellen Unterstützungen meiner Eltern, der AUDI
AG (Studienförderung) und des Bundesministeriums für D-Mag: Was sind Ihre persönlichen Stärken und
Bildung und Forschung („Aufstiegsstipendium“) konnte Schwächen?
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Dariga: Meine Stärken sind Zielstrebigkeit,
Durchhaltevermögen, Wissensdrang, Hilfsbereitschaft
und Warmherzigkeit. Leider neige ich oft dazu ungeduldig
zuwerden, wenn ich zu viel Zeit brauche um an mein
Ziel zugelangen. Oder wenn ich manchmal gar mein
Ziel verfehle, bin ich unzufrieden mit mir selbst. Auch
bin ich oft nicht ganz zufrieden mit meinen Ergebnissen,
obwohl sie keineswegs schlecht sind.
D-Mag: Der Begriff Kulturschock bezeichnet den
schockartigen Gefühlszustand, in den Menschen
verfallen können, wenn sie mit einer fremden Kultur
zusammentreffen. Können Sie sich dazu äußern?
Dariga: Ich glaube, jeder empfindet es unterschiedlich.
Für mich war der Schock recht groß, da ich gewohnt an
die große Stadt in Thailand war. Nicht nur wegen der
Kultur, sondern auch wegen des Wetters, der Umwelt
usw. Als ich hergekommen bin, war es bereits Winter.
Die lange Dunkelheit und die Kälte machten mir zu
schaffen. Hinzu kommen die kurzen Öffnungszeiten
der Läden und menschenleere Straßen, obwohl es
meiner Meinung nach noch früh war. Ich habe leider
auch ein paar schlechte Erfahrungen mit Einheimischen
gehabt. Manche hatten wenig Geduld mit denen, die
wenig Deutschkenntnisse besitzen. Mit dem Essen habe
ich zwar wenig Problem gehabt, trotzdem merkte ich,
dass es einen großen Unterschied zwischen leichteren
thailändischen und deftigen deutschen Gerichten gibt.
Es war einfach ein riesiger Kontrast zu Thailand. Aber
nach ein paar Jahren gewöhnt man sich auch daran.

D-Mag: Sie sind so zu sagen, in zwei Kulturen – der
deutschen und der thailändischen aufgewachsen. Wie
denken sie über das Thema “Multi-Kultur“?
Dariga: Ich freue ich, dass ich das Glück habe an
beiden Kulturen teilhaben zu dürfen. Es ist natürlich
schön, wenn in einem Land andere Kulturen geduldet
werden. Es zeigt eben, dass die Menschen Toleranz
und Offenheit besitzen. Jede Kultur hat ihre Stärken
und Schwächen, von daher denke ich, dass man aus
anderen Kulturen sehr viel lernen kann. Wichtige Fakten
sind, dass eine multikulturelle Struktur Vorurteilen gegen
Ausländer vorbeugt, den Rassismus vermindert und
hilft die Integration der Immigranten zu erleichtern. Das
Leben ist einfach viel bunter und schöner dadurch.
Kurz gesagt: „Multi-Kultur“ ist das Fundament für eine
friedliche Welt.
D-Mag: Üben Sie Ehrenämter aus?
Dariga: Als ich noch berufstätig war, war ich Fördermitglied
von UNICEF. Mittlerweile arbeite ich gelegentlich
ehrenamtlich für UNICEF und spende einen kleinen
Beitrag an den Malteser Hilfsdienst e. V. Aus zeitlichen
Gründen ist es leider nicht möglich, mich aktiv für weitere
ehrenamtliche Arbeiten einzusetzen.
D-Mag: Was machen Sie in Ihrer Freizeit?
Dariga: Wenn es mir gelingt freie Zeit zu finden, lasse
ich meiner Kreativität und meiner künstlerische Seite
freien Lauf. Ich liebe es aufwendig zu kochen, Bilder zu
malen und schöne Sachen zu basteln. Die Fotografie
ist übrigens meine neueste Leidenschaft.
D-Mag dankt Dariga Kordic für ein kurzes Gespräch
und wünscht ihr viel Erfolg für die Zukunft.
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ดาริกา คอร่ดิค สกุลดิม ศิริวัฒนมงคล กิดทีไกรุงทพฯ ดินทาง
ติดตามมไขๅามาพำานักอยู฿ไ นยอรมนีมือไ อายุ 16 ปี ปัจจุบนั กำาลังศึกษาดๅาน
ทคนิคอีลใกทอนิกซ่ละขๅอมูล ฿นมหาวิทยาลัยเฮล่บอร่น ดือนพฤษภาคม
2555 นีๅ ดาริกา เดๅรับลือก฿หๅปในนักศึกษาดีดไน ของคณะทคนิคครืไองกล
ละอีลใกทอนิกซ่ I ดยเดๅรับรางวัลจากบริษัท B&W Engineering und
Datensysteme GmbH
ดาริกาลไาวไา กไอนทีไจะเดๅมารียน฿นสาขาวิชาทคนิคอีลใกทอนิกซ่
ละขๅอมูล฿นมหาวิทยาลัยเฮบอร่นอยไางทุกวันนีๅ ธอผไานประสบการณ่การ
รียนมาคไอนขๅางยาวนาน การศึกษาของธอ฿นยอรมนีริไม฿นชัๅน 9 ของ
รงรียนมัธยมศึกษาตอนตๅน ผูๅอำานวยการรงรียนปในคนตัดสิน฿จ฿นรืไอง
นีๅ พียงพราะหตุผลดๅานอายุของธอ รวมทัๅงความรูๅภาษายอรมันอันนๅอย
นิด ทัๅง โ ทีไธอละมไตๅองการทีไจะ฿หๅธอริไมรียน฿นชัๅนทีไตไำากวไานีๅ พืไอทีไ
จะเดๅมีวลาตรียมตัวสำาหรับการศึกษา฿นระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ถึง
กระนัๅนธอกใสามารถสำารใจการศึกษาระดับมัธยมตๅนเดๅดๅวยกรดฉลีไย 2.4
จากนัๅนจึงขๅาคอร่ส การตรียมตัวสำาหรับการประกอบอาชีพปในวลาหนึไง
ปี พือไ รียนภาษายอรมันพิมไ ติม ลๅวจึงขๅาศึกษา฿นรงรียนสายอาชีพอีก
หนึไงปี ละเดๅขๅารับการศึกษาอบรมดๅาน ชไางเฟฟๅารถยนต่กับบริษัท AUDI
AG ดๅวยความสามารถพิศษ ดาริกา สำารใจการศึกษาอบรมสายอาชีพนีดๅ วๅ ย
คะนนฉลีไย 1.7 ละเดๅทำางาน฿นบริษัท AUDI AG ฿นตำาหนไงพนักงาน
ดๅานพัฒนาผลิตภัณฑ่จนถึงปี 2553
฿นปี 2549 ดาริกา ตัดสิน฿จทีไจะรียนตไอพืไอ฿หๅเดๅสิทธิทีไจะศึกษา
ตไอระดับอุดมศึกษา จึงขๅารียน฿นรงรียนมัธยมปลายภาคคไำา ซึไงปในการ
ศึกษาสำาหรับผูทๅ ทีไ ำางานเปดๅวย ฿ชๅวลาทังๅ สินๅ 3 ปีจงึ จบ จากนันๅ จึงขๅาศึกษา
ตไอระดับอุดมศึกษา฿นปี 2553 ทัๅงนีๅ ดาริกา รูๅสึกขอบคุณตไอการสนับสนุน
ทีไเดๅจากหลายบุคคล ดยฉพาะดๅานงินทุน จากคุณมไละคุณพไอ จาก
บริษัท AUDI AG (ทุนสนับสนุนการศึกษา) รวมทัๅง กระทรวงพืไอการศึกษา
ละวิจยั หไงสหพันธ่ฯที฿ไ หๅทนุ สำาหรับการริมไ ตๅนศึกษา ธอกลไาววไา ธอตๅอง
ศึกษาอยไางหนัก ตไกใดี฿จอยไางยิไงทีไเดๅรับรางวัลจากมหาวิทยาลัย ฿นฐานะ
นักศึกษาทีไเดๅกรดฉลีไยดีทีไสุด฿นการศึกษาระดับพืๅนฐานของคณะทคนิค
รางวัลนีๅปในรางวัลทีไ B&W Engineering und Datensysteme GmbH ปใน
ผูๅมอบ฿หๅกไมหาวิทยาลัยพืไอปในรางวัลกไนักศึกษาทีไมีผลการรียนยอด
ยีไยม ดาริกา กลไาววไานีไคือผลของความพยายาม มุไงหมัไน ละอดทน ตไอ
การศึกษาลไารียนของธอ
จากประสบการณ่การทำางาน ดาริกา พบวไาการศึกษาตไอ หรือศึกษา
พิมไ ติม ปในสิงไ สำาคัญหากวไาตๅองการทีจไ ะเดๅตาำ หนไงการงานทีดไ ี ละทๅาทาย
ปัจจุบนั วุฒกิ ารศึกษาปในรือไ งจำาปใน ซึงไ ตไางจากมือไ กไอนทีจไ ะพิจารณาจาก
ประสบการณ่การทำางาน ละความสามารถ สิงไ หลไานีปๅ จั จุบนั ถือปในรือไ งรอง

ตำาหนไงงานทีนไ าไ สน฿จมักจะมีเวๅ฿หๅสาำ หรับผูทๅ จไี บการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ละนีไกใคือรงจูง฿จอีกประการหนึไงทีไทำา฿หๅ ดาริกา ตัดสิน฿จศึกษาตไอ ทัๅงนีๅ
พืไออกาสทีไดีกวไา฿นตลาดรงงาน
฿นความหในของ ดาริกา ระบบการศึกษาอบรมสายอาชีพของยอรมัน
ปในระบบทียไ อดยียไ ม พราะปในสมือนการตระตรียมคน฿หๅขๅาสูรไ ะบบการ
ทำางาน ปในหมือนสะพานชือไ มระหวไางการกๅาวขๅามจากความปในดใกสูคไ วาม
ปในผูๅ฿หญไ ฿นการศึกษาอบรม ผูๅรียนจะเดๅรียนรูๅถึง ความรับผิดชอบ รูๅจัก
วินยั การทำางาน฿หๅสาำ รใจ฿นภาวะรไงรัด ละทีสไ าำ คัญทีสไ ดุ คือ การทำางานปใน
ทีม การทำาตัว฿หๅขๅากับพืไอนรไวมงาน นอกจากนีๅ การรียนเมไ฿ชไรียนฉพาะ
ดๅานทฤษฎีทไานัๅน ตไวไารียนรูๅละลงมือปฏิบัติงานเปดๅวย นัไนคือมืไอรียน
จบกใสามารถทีไจะนำาความรูๅทางทฤษฎีมา฿ชๅงานเดๅลย เมไตๅองมานัไงรียนรูๅ
งาน฿หมไ ทีไสำาคัญการศึกษาอบรมดยเดๅรับงินดือนเปดๅวยปในสิไงทีไ฿คร โ
กใคงเมไรังกียจ
ความรูๅสึกผิดทีไ ตก฿จปลก฿จกับวัฒนธรรมอืไน (Kulturschock)
ดาริกา มองวไาตไละคนคงจะรูๅสึกตกตไางกันเป สำาหรับตัวธอองนัๅนรูๅสึก
เดๅคไอนขๅางมากกับรืไองนีๅ พราะคยชินกับการอยูไมือง฿หญไ฿นประทศเทย
ละกใเมไพียงฉพาะรืไองวัฒนธรรมทไานัๅนทีไปลก ตไทๅังอาหารการกินทีไ
ตไางกัน ภูมิอากาศ สิไงวดลๅอม ดยฉพาะมืไอมาถึง฿หมไ โ ซึไงปในชไวงฤดู
หนาวทีไกลางวันสัๅน ละความหนาวหนใบ รๅานรวงทีไปิดตไหัววัน ทำา฿หๅถนน
หนทางดูอาๅ งวๅาง นอกจากนีๅ ดาริกา ยังมีประสบการณ่ทเีไ มไดจี ากคนยอรมัน
฿นทๅองถินไ ทีมไ กั จะมีความอดทนนๅอยตไอคนตไางชาติทยไี งั พูดภาษายอรมันเมไ
เดๅดี ตไมืไออยูไเป อยูไเปกใคยชิน
วัฒนธรรมเหน โ กใมีทัๅงดๅานดีละดๅอย ดาริกา คิดวไาชคดีทไีเดๅมี
อกาสติบต฿นสองวัฒนธรรม ละคิดวไาปในรือไ งดีหากวไา฿นตไละประทศ
จะมีขนั ติธรรมตไอวัฒนธรรมทีไ ตกตไาง คนราสามารถทีจไ ะรียนรูเๅ ดๅมากมาย
จากวัฒนธรรมอืไน ขๅอทใจ จริงทีไสำาคัญกใคือ ครงสรๅางสังคมทีไมีการยอมรับ
วัฒนธรรมทีหไ ลากหลายปในปัจจัยทีสไ าำ คัญทีจไ ะขจัดอคติกียไ วกับคนตไางชาติ
อาจจะหลีกลียไ งเมไ฿หๅกิดการหยียดหยามทางชือๅ ชาติ ละสนับสนุน฿หๅคน
ตไางชาติสามารถปรับตัว฿หๅกลมกลืนกับสังคมยอรมันเดๅ วัฒนธรรมทีหไ ลาก
หลายจึงปในฐานรากของลกทีไสันติ
พัทยา รือนกๅว ปลสรุปปในภาษาเทย
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นะนำ�หนังสือ
ดย คนกาะ

อิสรภาพบนเส้นบรรทัด ๑๓ นักโทษประหาร
หนังสือลไม฿หมไพิไงเดๅรับจากมืองเทย
ชืไอชวน฿หๅขนลุก ปในรืไองราวจากสิบสามนักทษ
ประหารรือนจำาบางขวาง ศูนย่รวมนักทษรอ
ประหารของเทย อไานชือไ หนๅาปกลๅวกิดมีคำาถาม
฿น฿จวไาทำาเมนักทษประหารจึงลุกขึๅนมาขียน
หนังสือ ละลๅวรากใจอตัวหนังสือตัวลใกยิบยไอย
บนหัวปกทีไ ขียนเวๅวาไ “ครงการรือไ งลไาจากดน
ประหาร ดำานินการดย ครงการกำาลัง฿จ฿นพระ
ดำาริพระจๅาหลานธอ พระองค่จๅาพัชรกิติยาภา
รไวมกับครือขไายพุทธิกา รือนจำาบางขวาง ละ
กระทรวงยุติธรรม” นีไองปในครงการยิไง฿หญไ
จากสีไหนไวยงานทีไจะ฿หๅคนคุกเดๅมีอิสรภาพทาง
จิตวิญญาณจากตัวหนังสือทีพไ วกขาขียนนันไ อง
ยังถึงบางอๅอวไา พระองค่ภาทรงขๅามาทำา
ประยชน่กไนักทษอีกลๅว นไาชืไนชมจริงโ จาก
คำานำามีนักขียนสารคดีระดับนวหนๅาสามคน
คือ อรสม สุทธิสาคร (นักขียนรางวัลศิลปาธร)
วิวัฒน่ พันธวุฒิยานนท่ (นักขีนยรางวัลลูกลก
สีขียว) วีระศักดิ่ จันทร่สไงสง (นักขียนรางวัลซ
วไนบุๆคอวอร่ด) เดๅขๅาเปคัดสรรนักทษเดๅจำานวน
สามสิบคน ทีดไ วู าไ มีวว฿นการขียนหนังสือ ลๅวนำา
ขๅารับการอบรมการขียนรือไ งสันๅ นวสารคดีปใน
วลาครึไงปี รวมทัๅงชิญวิทยากรพิศษมา฿หๅความ
รูๅปในระยะโ ตไหนังสือลไมนีๅจุเดๅพียงสิบสาม
รืไอง จึงตๅองกลัไนกรองละคัดสรรรืไองยอดยีไยม
ทีไสุดมา฿หๅอไานเดๅพียงทไานีๅ จัดพิมพ่ปในหนังสือ
ดยสำานักพิมพ่สารคดีสด โ รๅอน โ มืไอปลายปีทีไ
ผไานมา มืไอหนังสือลไมนีๅออกสูไสายตาผูๅอไาน กใมี
สียงฮือฮา กลายปในรืไองจุดฉนวนความสน฿จ
มีทีวีหลายชไองมาทำารายการกีไยวกับรืไองนีๅ ชไน
เปสัมภาษณ่นักทษ฿นครงการ อยไางตีสิบของ
วิทวัส สุนทรวินตร่ หรือมีรายการสัมภาษณ่ครู฿น
ครงการปในตๅน (หาชมเดๅ฿นยูทูป)
อไานรือไ งสันๅ หลไานีๅ ลๅว กิดสงสวไางสไอง
฿น฿จกระตุๅน฿หๅครุไนคิดตไอถึงสิไงตไาง โ ตัๅงตไรืไอง
฿หญไยิไงอยไางระบบกระบวนการยุติธรรมของเทย
ชไนวไา การตัดสินประหารชีวิตควรลิกลๅมหรือเมไ
พราะถึงอยไางเรพะรับบาปกใยังตๅองมีอยูไ ละ
ตๅองตายเปอยไางผูๅบริสุทธิ่ หรือรืไองลใกทีไลงมา
หนไอย กใคอื การดูลนักทษของเทย ควรจะพัฒนา
เปกวไานีเๅ หม หรือจะปลไอย฿หๅรือนจำาละนักทษ
มีสภาพหมือน฿นยุคกลางของยุรปตไอเป สภาพ
รือนจำาลๅนควรจะทำาอยไางเรตไอเป นักทษควรขึนๅ

ดนนอนตอนบไายสองมง ลๅวอยูถไ งึ ชๅา฿นสภาพ
ออัดอยไางนัๅนเหม
นักขียนรือไ งสันๅ สิบสามคนนีสๅ ามารถขียน
เดๅอยไางสวยงามประณีต฿นการ฿ชๅภาษาละวิธี
คิดดำานินรืไองราว พวกขาสามารถสดงความ
สะทือน฿จเดๅปใน อยไางดีลิศ
นือๅ รือไ ง
สไวน฿หญไออกนวคลๅาย โ กัน฿นดๅานการลไารือไ ง
ชไวงอยูไ฿นศาล ซึไงตัดสินประหารชีวิต การคลืไอน
ยๅายมาอยูไทีไรือนจำา สภาพการปในอยูไดยทัไวเป
ละสุดทๅายคือการรอคอย เมไวาไ จะรอคำาพิพากษา
ศาลอุธรณ่หรือฏีกา ฿หๅเดๅรบั หลดหยไอนทษปในจำา
คุกตลอดชีวิต หรือถๅาจะ฿หๅดีทีไสุดกใคงจะปในการ
ทีไศาลสัไงยกฟๅอง พราะจอผูๅรๅายตัวจริง อยไางลว
รๅายทีไสุดยไอมจะปในการรอการมารับ(ลาก)ตัวเป
ประหารชีวิต
ครูทสีไ อนจะนๅนนวทางการขียน ซึงไ กใคอื
การขียนรืไองทีไปในรืไองจริงทไานัๅน ลๅวยังเดๅรับ
การกรองวไา ตๅองเมไ฿หๅกระทบกระทือนตไอบุคคล
ทีสไ าม หรือคูกไ รณี ฿นกรณีทคีไ รรลองทางศาลยังเมไ
จบสินๅ ลง นักทษหลไานีหๅ ลายคนสามารถถไายทอด
ประสพการณ่ลใก โ นๅอย โ (ทีไชวน฿หๅคิดเปถึง
รืไอง฿หญไ โ) ทีไคนอไานนอกคุกอยไางรา โ ทไาน
โ เมไอาจคิดเปถึงเดๅ ปในตๅนวไา รืไองสังคม฿นคุก
ดๅานตไาง โ รืไองหลายมุมของตรวน ริไมตัๅงตไการ
ตีตรวน รายละอียดการสไงสไวยคนตีตรวน การมี
ชีวติ ทีตไ อๅ งลากตรวนเปดๅวยตลอดวลา ขนาดของ
ตรวนตามจำานวนความผิด การนัไงขัดตรวนเมไ฿หๅ
ปในสนิม หรือการรียนรูๅ ละฝึกการถอดกางกง
ขาสัๅนลอดผไานตรวนกไอนจะอาบนๅำา รืไองหลไานีๅ
อามาขียนเดๅอยไางออกรส ละทำา฿หๅราเดๅรับรูๅ
รสชาติของพันธนาการ (ละอิสรภาพทีไรามีอยูไ)
ทีไฉีกนวบๅางกใมีอยูไ฿นรืไองสัๅนรืไองหนึไงทีไลไา
รืไองการฝังมุกอันจใบปวดละติดชืๅอเดๅอยไางนไา
ติดตามภาย฿ตๅชืไอรืไองวไา “อยูไคุก (กใเดๅ) ขีไบนซ่”
ดย พิมสน อีกสองรืไองลไาถึงรืไองนักทษพะ
ผูๅดนประหารชีวิตเปกไอนการจับผูๅรๅายตัวจริงเดๅ
อีกหลาย โ รืไองลไาประสพการณ่มืไอผูๅคุมดิน
ขๅามา ลๅวนักทษดใดขาด (หมายถึงนักทษทีไ
เมไผไานศาลอุธรณ่ละฏีกา รอวลาเปประหาร
อยไางดียว) วิไงพลไานคลๅายสัตว่กำาลังจะถูกจับเป
ชือด ปในภาพความทรมานพลุไงพลไาน ปในทุกข่
ถึงทีไสุดของทุกข่ทัๅงมวล รืไองมิตรภาพของคนคุก
หลายรืไอง โ ลไาถึงความผิดพลาดกไอนขๅามาอยูไ

฿นคุก฿หๅปในอุทาหรณ่สอน฿จ ถๅาปในกรณีกีไยว
กับยาสพติดจะดนทษสูงสุด รืไองทีไนไาประทับ
฿จ (ของคนกาะ) ละฉีกนวกวไาพืไอน หในจะ
ปในรืไอง “นก”฿นรือนจำา “นรก”฿นรือน฿จ ดย
ปลาชไอน นำาสนอเดๅดี ปิดทๅายเดๅอยไาง฿หๅมุมคิด
ภาพความรักทีไทๅจริงของครอบครัวมี
สะทๅอน฿หๅหในอยไางชัดจน นักทษเมไวไาจะเดๅรับ
ทษหนักหนาสาหัสพียง฿ด พไอมไพนีไ อๅ งจะดูลกัน
ตลอดจนถึงจุดสุดทๅายของชีวติ ฿นขณะทีคไ นซึงไ ปใน
ภรรยาหรือเมไกีไยวขๅองทางสายลือดมักจะตีจาก
ทิๅงรๅางเปตไงงาน฿หมไ ปในทุกข่ทรมานจใบปวด
ลึก โ ของทุกคนคุก ละนไาวทนากไคนทีพไ บหใน
ปในอยไางยิไง ภาพความหดหูไ หมดหวัง ความหด
รๅาย การรอความตาย กใจไมกระจไางพรๅอมเปกับ
ภาพความหวัง ความฝัน ความรัก ความหไวง฿ย
มิตรภาพ ทุกหลไาอาชีพ ตัๅงตไชาวสวน ชาวนา
ตำารวจ นายพทย่ นักศึกษา มหาปรียญ นักขไาว
มาอยูรไ วมกันทีไบางขวาง฿นฐานะ น.ช. คือนักทษ
ชาย ซึไงถๅาชครๅายจนถึงทีไสุด คงเดๅหในพืไอนรไวม
ดน หรือถึงคราวตัวองถูกลากตัวออกเปประหาร
อิสรภาพของพวกขากลายปในหนังสือ
หนึไงลไม ฿น฿จกใขอภาวนาวไา อยไา฿หๅ฿ครดนลาก
เปประหารลย
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แคทเทอริ่ง (Catering) คืออะไรหนอ
ดย กลๅวยนๅำาวๅา

คำาวไา “คททอริงไ ” มาจากภาษาอังกฤษวไา catering
หมายถึง การรับจัดการรืไองบริการอาหารการกินละครืไอง
ดืไม ซึไงจะบไงออกปใน 4 หมวด฿หญไคือ
คททอริไงพืไอการดูลพิศษ (Care-Catering)
ปในการรับจัดบริการอาหารละครืไองดืไมพืไอการดูลละ
สุขภาพ ชไน สำาหรับบๅานพักคนชรา รงพยาบาล สถานพัก
ฟืๅน ปในตๅน
คททอริไงสำาหรับงานธุรกิจ (Business-Catering)
ปในการรับจัดบริการอาหารละครืไองดืไมอกาสตไาง โ ของ
บริษทั สถานประกอบการ ชไน การจัดประชุม฿หญไ จัดงาน
ลีๅยงตไาง โ ของบริษัท ปในตๅน
คททอริงไ สำาหรับงานฉลองตไาง โ (Event-Catering)
ปในการรับจัดบริการอาหารละครืไองดืไมสำาหรับอกาสวัน
ฉลองพิศษ ชไน งานสมรส งานวันกิด งานครบรอบอกาส
พิศษ โ ปในตๅน
คททอริไงสำาหรับผูๅดินทาง (Verkehrs-Catering)
ปในการรับจัดบริการอาหารละครืไองดืไมสำาหรับผูๅดินทาง
ปในกลุไม ปในคณะดยรถเฟ ครืไองบิน รือ ฯลฯ
ผูปๅ ระกอบการคททอริงไ จำาปในตๅองเปรไวมสัมมนา
เปรียนพิไมติม หรือตๅองตระตรียมสิไง฿ดพิไมติมหรือเมไ
สไวน฿หญไลๅวผูรๅ บั ทำาคททอริงไ ทีมไ รี าๅ นอาหาร (Restaurant)
หรือรๅานจำาหนไายอาหารจานดไวน (Imbiss) อยูไ ลๅว กใสามารถ
ทำาเดๅลย ตไกระนัๅนกใตามจะตๅองจๅง฿หๅทางสำานักงาน
ควบคุมการดำานินกิจการทราบ (Ordnungsamt) พราะผูๅ
ประกอบการฯจำาปในตๅองจๅงรายละอียด฿นการทำาคทท
อริไง฿หๅทางสำานักงานฯทราบ อาทิชไน หๅองกใบอาหารทีไจะ
สไง฿หๅลูกคๅา วิธีการลำาลียงอาหารละครืไองดืไม ภาชนะทีไ
฿สไอาหาร ปในตๅน
สไวนผูๅทีไเมไมีรๅานอาหารละรๅานขายอาหารจานดไวน ละ
ประสงค่จะทำาคททอริไง กใตๅองเปติดตไอสำานักงานควบคุม
การดำานินกิจการทราบชไนกัน (Ordnungsamt) พืไอขอ฿บ
อนุญาตดำานินกิจการ ละตๅองจๅง฿นทางจๅาหนๅาทีไทราบ
ถึงสถานทีไดำานินกิจการ ละวิธีการดำานินกิจการ รืไอง
สำาคัญอีกประการหนึไงกใคือ ตๅองเปติดตไอกับสำานักงาน
อนามัย(Gesundheitsamt) พืไอขอขๅารับการอบรบ฿นรืไอง
การรักษาความสะอาด฿นการทำาครัว รืไองการปๅองกันเมไ฿หๅ
ติดชือๅ จากอาหาร พราะความสะอาดสำาหรับอาหารการกิน
นัๅน ถือวไาปในรืไองสำาคัญ
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กีฬ�
ดย หลิวลูไลม

Wandern

Wandern (วันดิร่น) ตาม คำาอธิบายของ วิกีพีดีย ปในรูปบบหนึไงของการ “ดิน” อาจปในกีฬาชนิดหนึไง หรือ ปในกิจกรรม฿นวลาวไาง ทีไมักจะ
ดำานินกัน฿นพืๅนทีไธรรมชาติ ภาษาชาวบๅานกใหมายถึง การเปดินปไา ขึๅนขา ลงหๅวย ปีนปไาย คนดินกใมักจะปในผูๅทีไมี฿จรักธรรมชาติ เมไกลัวดดกลัวฝน
กำาลังขา กำาลังขน กำาลัง฿จตๅองพรๅอมดๅวย
การดินปไาดินขามี฿หๅลือกหลากหลาย ลๅวตไความชอบละสุขภาพรไางกาย จะดินชัไวมงสองชัไวมง สีไหรือหๅาชัไวมง หรือทัๅงวันหรือหลาย โ วัน
ปในอาทิตย่ ปในดือน โ กใสามารถกำาหนดกันเดๅ สำาหรับทีไพักจะเปพักกลางปไา ทุไงราบ กางตในท่ กระทไอม บๅานพักกลางปไาขา กใมี฿หๅลือกมากมาย หาดู
เดๅจากหนังสือประภท Wandern Touren Karten ทีไมีผนทีไพืไอการ”ดิน” ฿หๅลือกทบทุกมุมมือง ทัไวลก ตไละพืๅนทีไกใจะมีลักษณะทีไตกตไางกัน ลือก
กันเดๅตามความนิยมสไวนตัว
การ”ดิน” ทีไคนยอรมันรียกกันติดปากวไา วันดิร่น นีๅมีหลายอยไาง ตัๅงตไ
• Sportwandern ทีไดินปในกีฬามีการชิงรางวัล ปในการดินมาราธอน ระยะทางตัๅงตไ 5 กิลมตรเปจนถึง 50 กิลมตร ผูๅทีไจะดินเดๅบบนีๅตๅองผไาน
การฝึกฝนอยไางดี
• Volkswandern อาจจัดปในกิจกรรมยามวไาง ผูๅจัดมักปในสมาคมนักดิน ทีไมักจัดปในประจำา ปิด฿หๅผูๅสน฿จทุกพศทุกวัยรไวมดินเดๅตามสๅนทางละ
ระยะทางทีไกำาหนด ตามสๅนทางกใจะมีบริกาจกนๅำาละสบียงกรังปในจุด โ฿ครถึงกไอนมีรางวัล฿หๅดๅวย
• Pilgern und Wallfahren มืไอกไอนจะมีความหมายวไา การดินพืไอการสวงบุญ ปัจจุบันกใปในการดินทางเกลตามสๅนการดินสวงบุญเปสักการะ
นักบุญของศาสนาคริสต่ ทีไนิยมกันอยไางมากกใคือ สๅนทางเปสักการะนักบุญยาคอบส่ทีไรียกกันวไา Jakobsweg
นอกจากนันๅ กใยงั มีการ”ดิน”ทีจไ ดั ปในกีฬา อันเดๅกไ Nordic Wandern ทีผไ ูๅ ขียนคยลไาเปลๅว฿น นิตยสารดี ฉบับกไอน Winterwandern การ”ดิน”฿น
ฤดูหนาว ปในกีฬาอยไางหนึไงของทีไคนชอบหิมะ ซึไงตไอมาวิวัฒนาการมาปใน Speed Heiking คือดินอยไางรใว โ ตามสๅนทางทีไยากลำาบาก ละทีไ
ปในการ”ดิน”บบภัยตามลไาหาความลับตามสๅนทางทีไเดๅกำาหนดเวๅ กใคือ Geocaching
สำาหรับพวกอิสระสรี กใคือ Nacktwanderung ซึไงผูๅดินจะเมไสวม฿สไสืๅอผๅา ดินกันเปปในกลุไม โ ตไอยไาสับสนกับ Nachwanderrung ซึไง คือการ
ดิน฿นตอนกลางคืน ทีไจะมีการถือคบเฟดิน฿นกลุไมลูกสือ
การดินทีผไ ขูๅ ยั นถนัดทีสไ ดุ ละเปดินกันทุก โ ครึงไ ปี บางทีปในวลาหลาย โ วันติดตไอกัน จากภูขาหนึงไ เปอีกภูขาหนึงไ กใคอื Bergwandrern Trekking
การดินจะขึๅนลงภูขาผไานหมูบๅานผไานปไา การดินชนิดนีๅคือบบ Hütte zu Hütte นาย Josef Moriggl ลขาธิการของ Deutschen und Österreichischen
Alpenverein (DuÖAV สมาคมนักปีนขาทือกขาอลป่หไงยอรมนีละออสตรีย) ปในผูๅคิดคๅนการดินทาง฿นบบนีๅ มืไอประมาณปี 1912 พืไออำานวย
ความสะดวก ฿หๅผูๅรักการดินละปีนขา฿นถบทือกขาอลป่ อิตาลีไ สวิตซอรลนด่ ออสตรีย ยอรมนี ละทัไวยุรป ฿นปี1960 ริไมมีการติดตัๅงปๅายละ
หมายลขสๅนทางกำากับเวๅบาๅ ง บๅานชาวนาบนภูขาบางหไงมีรงนา฿หๅนอนพัก มีอาหารครืไองดืมไ บริการ ตไอมาจึงกิดชมรมสมาคมดินปไาดินขาขึนๅ หลาก
ประทศตไาง โ ฿นยุรปริไมตืไนตัว฿นรืไองนีๅ ตไางคๅนควๅาหาสๅนทางทีไพืไอการ”ดิน”
฿นปี 1969 เดๅมีการทำาผนทีไสๅนทางการดินทางชืไอมติดตไอกัน จากยอรมนี ออสตรีย สวิตฯ อิตาลี พรๅอมจัดทำาผนทีไ ละผนการดินทาง ตาม
ความถนัดละความตๅองการของตไละคน จะดินวันละกีไชัไวมงพักรับประทานอาหารกลางวันทีไเหน ระยะทางกีไกิลมตร฿ชๅวลาดินทไาเร อีกกีไชัไวมงจะ
ถึงทีไพัก฿นตอนยใน มีบริการบๅานพักบนขาสำาหรับคนดินทาง ลๅวตไจะลือกสๅนทางการดินทาง กะวลา฿หๅสรใจสรรพ
สิไงทีไ “สำ�คัญม�ก” ฿นการ”ดิน”ขากใคือ ควรทีไจะศึกษาสๅนทางจากผนทีไ฿หๅดีกไอนทัๅงนีๅพืไอการตรียมตัว รวมทัๅง฿นการตรียมอุปกรณ่สำาหรับ
การ”ดิน”เดๅถูกตๅอง ฿นผนทีไจะมีสๅนนๅนบอกความยากงไายของทางดิน วลาศึกษาสๅนทาง ตๅองดูสๅนหมายลขทีไขีดเวๅดยละอียด ซึไงจะมีทัๅงสๅนทางทีไ
อๅอมขาบบสบาย โ มีสๅนทางทีไทำาสี นๅน ฿หๅหในลยวไาปในทางชันคบตๅองปีนปไาย รวมทัๅงสๅนทางทีไยาก คือตๅองเตไปีนขาขึๅนเป ซึไงการปีนปไายนีๅจำาปใน
ตๅองตรียมขใมขัดคลๅองอวละตะขอกีไยวเปดๅวย บางคนชอบ”ดิน”บบสบายหนไอย กใสามารถขับรถขึๅนเปจอดเวๅทีไหมูไบๅานขๅางบนขา ลๅวริไมดินทัวร่
จากตรงนัๅน บางคนกใริไมดินจากขๅางลไางขึๅนเป
ปัจจุบันนีๅ ผูๅทีไสน฿จการ”ดิน” สามารถหาซืๅอหนังสือสๅนทางการดินทาง ทีไบอกชืไอของภูขา หุบขา ลำาธาร หมูไบๅาน ตลอดจน ถๅำาลใก โ ดๅวย ถม
หนังสือบางลไมยังลไาประสบการณ่ มีรายละอียดปลีกยไอยของการดินเปดๅวยอยไางออกรส
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สำาหรับระยะวลาของการดิน กใคงตๅองลๅวตไความอดทนละความคยชิน฿นการดินของตไละคนดิน วไาจะปในทัวร่เปชๅาญๅนกลับ ดินสอง
สามวัน ดินปในอาทิตย่สองอาทิตย่ ดินปในดือน ทีไสำาคัญการดินขึๅนขา ผูๅดินตๅองทนตไอรงกดดันของอากาศขๅางบนขาเดๅ สุขภาพปอดละหัว฿จตๅอง
ดี เมไปในคนกลัวความสูง วลาดินตๅองมีสมาธิ เมไ฿ชไดิน฿จลอยตามองขาอีกลูกหนึง ขณะทีไทๅายังดินอยูไ นีไคือสิไงทีไ หๅ�มดใดข�ด วลาจะมองดูวิวบนขา
ตๅองหยุดดิน พราะเมไชไนนัๅนอาจจะทำา฿หๅสดุดตกขาเดๅ
การวางผนขึๅนเปดินขาควรดูพยากรณ่อากาศของตไละวันดๅวย ควรลีไยงวันทีไฝนตกหนัก มีพายุหิมะ พราะ ตๅองปีนปไาย฿นบางชไวง กๅอนหินอาจ
จะลืไนปในอันตรายเดๅ ทีไสำาคัญทีไสุดกไอนจะออกดินทาง ควรตรียมความพรๅอมของจิต฿จ รไางกาย วไาพรๅอมหรือยังทีไจะเปบกปๅ ดินทัวร่ภูขา ตากดด
ตากลม มีความอดทนเดๅคไเหน
มีคนถามผูๅขียนวไา “เปทำาเมลำาบากจะตายเมไหในมีอะเรลยมีตไดิน โ โ” คำาตอบ”มันอยูไตรงนัๅน บนนัๅน” การดินปไาขึๅนขาหในตัๅงตไดินผไานปไา
ลๅวหละ หในดอกเมๅปไาหลากหลาย ลำาธาร นกชนิดตไาง โ สไงสียงบินผไานเป หในทิวขาลิบ โ กุหลาบทือกขาอลป่ ออกดอกสีชมพูสด฿สพุไม฿หญไ กวาง
ภูขาวิไงตัดหนๅาเปปในฝูง ขด ตรกหินผาทีไราหในลิบโ ฿กลๅขๅามารืไอย โ หินกรวดตามรายทางหินดง หินดำา รไ หินรูปรไางประหลาด ดอกฝิไนภูขาขนาด
จิ็วสีหลืองสๅมซมเปทัไวตามหินผา วัวทีไชาวนาลีๅยงบนภูขาเดๅยินสียงกระดิไงกรุ็งกริ็ง มๅาปไาวิไงควบผไานเป ยอดขาทีไหในอยูไลิบตระหงไานอยูไตรงหนๅา฿กลๅ
ขๅามารือไ ย โ คไอือๅ มมือจับ จากความรูสๅ กึ ทีไ คยหงนคอมองภูขากลับปในมองลงเปขๅางลไาง หในยอดขาปในหยักหลียไ มสลับลดหลันไ กันเป คว�มภูม฿ิ จ
วูบขึๅนมาสุด โ ดี฿จกับสองขาทีไพาขึๅนมา ปลืๅมกับ฿จทีไเมไทๅอ ฝึกความอดทน มีสติสมาธิ ฿ชๅสายตา฿นการดินหยียบหินตไละกๅอนละกๅอนวไาจะเมไอันตราย
สะดุดหกลๅมเดๅ฿นการดินผไานทางคบขาชัน ปีนปไายดยเมไตกขาลงเปสียกไอน วๅาว..หมือนสลกนฆษณายาอมฮอลสมัยกไอน “สดชืไนหมือนยืนอยูไ
บนขา” ลไาความรูๅสึกมาสียยาว อยากชวนกันมาดินดูนไะคะ อยูไกับธรรมชาติสนุกนา
ทีนีๅราลองมาดูรืไองการตรียมอุปกรณ่ ความพรๅอม฿นการดินปไาขากัน สิไงทีไตๅองตรียม
• รองทๅาดินปไา ดินขา Wandern Schuhe มี฿หๅลือกหลายยีไหๅอหลายชนิด บบทีไปในหนังทๅ บบทีไปในหนังทๅผสมกับผๅา฿บบุรองทๅาอยไางหนา
ละนิไม บบผๅา฿บหนานิไมทนทานกันนๅำากันสะทือน วไาเปนัไน ตไจริงนา คนชอบดินจอรองทๅาดีถู฿จ หมือนขึๅนสวรรค่นุไมสบายบาทาจริง โ รองทๅา
คูไ฿จ฿สไดินวันละ 6-7 ชัไวมงทุกวัน ปในอาทิตย่ ดยเมไกัดทๅาดๅานซๅายขวาหนๅาหลังนีไหาเมไงไายนะ วลาซืๅอรองทๅาดินขา ลองดินวนสองสามรอบ ดู
หลาย โ บบ฿ชๅวลานิดกับการลือกรองทๅา คนทีไ ทๅายาว ทๅาบน ลือก฿หๅถกู ตๅอง รๅานขายรองทๅาดินขาทีดไ จี ะมีท฿ีไ หๅทดลองดินดๅวย ปในขดหินผา
จำาลอง฿หๅทดลองยืนฉียงบนกๅอนหินดูวไาดอกยาง฿ตๅรองทๅากาะยึดกๅอนหินเดๅดีขนาดเหน รองทๅาทีไดีนีไเมไเดๅหมายความวไาตๅองพงสมอเป ผูๅขียน
ลือกยีไหๅอทีไกไากไของออสตรียพราะปในคนทๅาบน รองทๅาดินขามีบบทีไหุๅมขๅอ฿ชๅสำาหรับดินขาทางเตไหิน คือจะกันขๅอทๅาเมไ฿หๅทๅาพลิกเดๅดี
บบทีไมีหุๅมขๅอครึไงหนึไงมีคุณสมบัติคลๅายกันตไบากวไา กใลๅวตไความชอบ บบเมไมีหุๅมขๅอ฿ชๅดินปไาสๅนทางทีไเมไมีหินลูกรัง ดินปไาลักษระนีๅควร฿ชๅ
รองทๅาทีไมีดอกยางหนา กันนๅำาเดๅ ละมีความทนทาน พรๅอมกับมีความยืดหยุไน การลือกรองทๅาควร฿หๅ฿หญไกวไารองทๅาบอร่ทีไ฿สไ ครึไงบอร่ พราะ
วลาดินทัๅงวันทๅาจะขยาย จะเดๅเมๅจใบทๅา
• ปๅ การซืๅอปๅทีไจะบรรจุของ฿ชๅทีไจำาปใน สืๅอผๅา ฯลฯ นะนำา฿หๅดู฿หๅถูกกับลักษณะผไนหลังของรา ปๅสมัยกไอนหนักละมีฟองนๅำาหนากันหลังกระทก
ปๅรุไน฿หมไนีๅ฿ชๅวัสดุทีไบา มี฿หๅลือกบบของผูๅหญิงละผูๅชาย ตามความคๅงวๅาของรไางกาย ปๅทีไบกขึๅนขาหลาย โ วัน ควรลือกทีไมีนๅำาหนักบา มีถุง
กันฝนกใบเดๅ ปๅบางยีไหๅอมีทีไรองนัไงดๅวย การลือกปๅควรดูความทนทาน วัสดุทีไเมไขาดงไาย มีกระป็าลใก โ อนกประสงค่ติดขๅางปๅพืไอหยิบของ฿ชๅ ละ
สียบขวดนๅำาดึไมดยเมไตๅองปิดปๅทุกครัๅง มีซิบละหูรูดขๅางบนบบปิดปิดเดๅ ปๅบางยีไหๅอจะมีหไวงยางสองหไวงเวๅสียบเมๅคๅำาดินดๅวย ปๅทีไดีควรมีชไอง
วไางเมไ฿หๅนบติดผไนหลังจนกินเป พราะวลาหงืไอออกจะเดๅเมไปียกชุไมเปทัๅงผไนหลัง
• สือๅ ผๅาควรปในสือๅ ผๅา฿ยสังคราะห่ท฿ีไ สไสบาย หๅงงไาย ยืดหยุนไ ละทนทานกับการขูดกียไ ว ถูเถเดๅดี ถุงทๅาดินปไาดินขาระยะทางเกลควรลือกทีเไ มไมี
ตะขใบยใบรอบถุงทๅา ทอหนา฿ตๅฝาไ ทๅา ทนการสียดสี฿นการดินทางระยะยาว ควรมีถงุ นอนบบบางบาติดตัว พราะบๅานพักตามภูขาขาจะเมไซกั ผๅา
ปูทุกวัน ถุงนอนอาเวๅปูนอน การดินขาถๅาคิดถึงความสะดวกสบายกใอยไาเป นีไคือความความดิบของธรรมชาติ ทีไราเปคๅนหา ชไาง฿หๅรสชาติทีไเมไจำาจ
• วางผนการดินทาง ผนทีไ ทีไพัก ซึไงสมัยนีๅผนทีไการดินทางสามารถหาซืๅอเดๅจากรๅานขายหนังสือ฿หญไ โ ฿นทบทุกมือง ทีไอยูไ หมายลขทรศัพท่
ของบๅานพักบนขาสามารถหาเดๅ฿นผนทีไหรือจากอินตอร่นต ควรจองลไวงหนๅา ละจดบอร่ทรศัพท่ติดตัวเวๅ วลาดินทางขอนะนำา฿หๅมีผนทีไ
เปดๅวยละศึกษากไอนเป ถๅากิดหลงทางพลาดจากทีไพักทีไวางผนอาเวๅลๅว จะเดๅวางผนการดินทางเดๅ฿หมไ ถๅาชอบนอกตในท่ อาจตรียมตในท่
ตีๅยกันพายุละกันฝน พรๅอมถุงนอนเปดๅวย
สำาหรับผูๅทีไดินทางขึๅนเปพักบนขาบไอย โ ถๅาตๅองการประหยัดนะนำา฿หๅสมัครปในสมาชิกของ DAV Deutscher Alpenverein ทางสมาคมผูๅดิน
ทือกขาอลป่ของยอรมัน จะทำางานประสานงานกับบๅานพักบนขาทีไปในสมาชิกครือขไาย หลายหไง฿นยุรป การพักทีไบๅานพักของ DAV สมาชิกจะเดๅ
สไวนลดครึไงราคา ละหากกิดอุบัติหตุบนภูขาสูง ทางสมาคมจะจไายคไา฿ชๅจไาย฿นการลำาลียงผูๅปไวยดยฮลิคอปตอร่
ปไาขา฿นยอรมนีมที ฿ีไ หๅดินคๅนควๅามากมาย ชไน Schwarzwald, Rund um Bodensee, Bayerischen Waldes, Erzgebirge Fränkische Schweiz
ละมีอีกมากมายทีไสวยงามนไาเปดิน เมไวไาจะเปดินทัวร่ดูปราสาทกไากไ ดินขึๅนลงบนขาสูงบางหไงมีทีไพักซึไงปในปๅอมหอคอย ชไน ถบคบลนซ่ ละ
มไนๅำามซิล หรืออาจดินดูหินผา ปีนปไายดูถๅำา นๅำาตก ทะลสาบ ดูตๅนสนดำาทะมึน ดูรงทำานาฬิกาคุๆกคุๆก Kuck Kuch Uhr หมูไบๅานถบปไาดำา หรือจะดิน
ลัดปไาทัวร่ดูหมูไบๅานตไางโทีไทำารงบียร่ลใกโ ชิมบียร่สดโ กับอาหารทๅองถิไนถบบาวารียหลายหไง หรือดินชมเวน่ทัๅงภูขาพรๅอมชิมรงกลัไนเวน่ปในสิบ โ
เรไถบเคๅซอร่ชตูล-ฟรายบวร่กกลๅมขนมปังกับฮมทๅองถิไน หรือจะชไาบๅานกลางหุบขาทีไสวิตฯ ลๅวดินเปตไอชายดนอิตาลี เปชิมชีสละยกิร่ต ทีไสด
อรไอยของชาวนาบนขา หรือจะเปถบทือกขาอลป่ทัไวยุรป ดลมิททน ละ โ โ โ อูย..ยิไงลไา ตไอมการดินทางยิไงขๅมขๅน อยากจะชวนผูๅอไานทุกทไาน
฿หๅพากันดินขๅาปไาขึๅนขา ดินเปหาธรรมชาติ Wandern หนๅารๅอนนีๅ ”เปวันดิร์น กันถอะ”...
จากประสบการณ่ ละ http://de.wikipedia.org/wandern
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มืไอมีวลาวไาง คุณผูๅอไานชาวดี-มากชอบทำาอะเรคะ? หลายทไานคงจะปิดชมทีวี คลิๆกปลีไยนชไอง
เปรืไอยโ ปในการ฿ชๅวลาวไางพืไอการผไอนคลาย อยไางหนึไง฿ชไเหมคะ?
สไวนตัวดิฉันองเมไ฿ชไคนชอบดูทีวี เมไชอบดูละคร พราะเมไชอบการตๅองรอดู “ตอนตไอเป” ชอบดู
หนังมากกวไา พราะจบเดๅภาย฿น 2 ชัไวมง รูๅดำารูๅดงกันเปลยภาย฿นวลาทไานีๅ เมไตๅองมาลุๅนตไอวไาจะปใน
อยไางเรตไอเป
มๅเมไชอบดูทีวี ตไอยูไทีไยอรมนี กใมีอกาสเดๅปิดทีวีดูกับขาบๅาง ละกใพบวไาทีวียอรมัน มีอะเร
หลายสิไงหลายอยไางทีไเมไหมือนของเทย
ทีไหในเดๅชัดมากทีไสุดกใคือ ทรทัศน่ของยอรมนี มีรายการทีไ฿หๅความรูๅ คิดปในอัตราสไวนทีไ “ยอะมาก” ดย
ฉพาะอยไางยิไงมืไอทียบกับทีวีเทย
ยกตัวอยไางงไายโ อยไางชไน รายการ Mieten, Kaufen, Wohnen ของชไอง Vox ทีไตอนรกทีไดิฉันเดๅชม เมไ
ขๅา฿จลยจริงโ วไาดูอะเรกัน คนขาจะซืๅอบๅาน ชไาบๅาน ราจะเปสน฿จดูทำาเม?
อยูไโ เปกใพบวไา อๆะ มันปในรายการทีไดีนะ ยอรมนีปในประทศทีไมีการกระจายอำานาจสูง มีมือง
ดไนโ หลายมืองอยูไทัไวประทศ ประชากรยๅายถิไนทีไอยูไพืไองานทีไดีกวไาอยูไตลอดวลา ดังนัๅน การเดๅดูวไาคน
อืไนโ ขาลือกซืๅอ ลือกหาหๅองพักกันอยไางเร จะตๅองดูอะเรบๅาง ราคาทีไพัก฿นมืองตไางโ ทัไวประทศปใน
อยไางเร ปในการรูๅเวๅเมไสียหลายจริงโ ฿ครจะรูๅ วันหนึไงอาจจะถึงคราวทีไราตๅองยๅายบๅานบๅางกใเดๅ?
หรืออีกรายการทีไดีเดๅ฿จ ฿หๅความรูๅมากมายทุกวัน กใคือ กาลิลอ (Galileo) ทางชไอง Pro Sieben ทีไ
ออกอากาศทุกวัน฿นชไวงวลายในโ กือบเพรม่เทม่สียดๅวย รายการนีๅชไางสรรหารืไองราวนไารูๅ นไาสน฿จมา
฿หๅราดูเดๅเมไรูๅบืไอ ดิฉันเดๅรับความรูๅทีไนไาสน฿จมากมายนับเมไถๅวนจากรายการนีๅ ชไน รูๅวไาขาทำาชใอคกล
ตรูปตัวกระตไาย฿นวันอีสตอร่อยไางเร การผลิตพลุทีไวัยรุไนจุดกันสนัไนมือง฿นชไวงปี฿หมไนัๅนทำาอยไางเร อีกทัๅง
เดๅรูๅวไา นกฮูกเปรษณีย่บบทีไมี฿นหนังรืไองฮรีไ พใอตตอร่นัๅน จะสามารถบรรทุกของหนักขนาดเมๅกวาด เดๅ
จริงหรือเมไ กใจากรายการนีๅ นอกจากนัๅน บไอยครัๅงกาลิลอกใจะพาราขๅามดนเปดูรืไองราวนไารูๅ฿นประทศ
ตไางโ ตัวดิฉนั องกใเมไคยทราบมากไอนวไา ตลาดนัดสวนจตุจักรของบๅานราปในตลาดทีไ฿หญไทสีไ ดุ ฿นลก นังไ
ดูทีวีอยูไทีไยอรมนีทๅโ กใกลับเดๅภูมิ฿จ฿นความปในเทยฉยลย
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ถๅาทียบกับมืองเทย ดิฉันรูๅสึกวไารายการลักษณะนีๅมีนๅอย สไวนมากจะปในกมส่ชว่ทีไอาจจะทรก
ความรูๅเวๅบๅาง ชไน กมทศกัณฐ่ คุณพระชไวย ฯลฯ ตไ฿หๅตายถอะ กมส่ชว่ทีไเดๅรับความนิยม สไวนมากจะ
ปในรายการตลก ตีหวั กันดๅวยถาด ละมีดารารับชิญมาลไน การลไนกมส่กมใ กั จะปในการปิดปๅายชิงรางวัล
ดยราคนดูตๅองฟังฆษณายาวมากโ หลายนาที พราะตๅองอไานทุกผไนปๅาย ละถๅา “ชคดี” ปิดปๅายถูก
ผูชๅ นะกใจะเดๅงินยอะโ กลับบๅาน... จะวไาเปกใหมือนการประลมลก คนดูอยูไ ตไ฿นความฝัน ... ฝันวไาราจะ
ชคดีอยไางนัๅนบๅาง ละการจะ฿หๅเปถึงชคนัๅน อันดับรก ราตๅองสวยตๅองหลไอ พราะจะเดๅปในดารา ละ
จะเดๅเปออกรายการทีวี รายการกมส่ชว่ เดๅงินงไายโ
฿นขณะทีไกมส่ชว่ยอรมัน เอๅประภทปิดปๅายเดๅงินเปงไายโ เมไมี฿หๅหใน กวไาทไานจะเดๅงินรางวัล
กลับบๅาน กใตๅองพิสูจน่กึ็นวไา กไงจริง รูๅจริง หรืออยไางนๅอยกใตๅองมีความสามารถ ขไงกันหัวหกกๅนขวิด ลุๅน
ระทึกหวาดสียว อยไางชไนรายการยอดฮิต Wetten Dass? หรือ Schlag den Raab ทีไผูๅขไงขันทางบๅาน
จะตๅองมาขไงกับคุณสตฟาน ราบ ฿นสารพัดกม ทัๅงกีฬา ตอบคำาถามความรูๅตไางโ พืไอชิงงินรางวัลกลับ
บๅาน ทียบกับประทศเทย กใคงจะหมือนเดๅหในคุณวิทวัส หรือคุณเตรภพ ซึไงปในผูๅดำานินรายการ ลงมา
ลไนกมส่ขไงกับผูๅขๅาชมทางบๅาน ละกในไาปลก฿จหลือกินวไาคุณราบคนนีๅกไงหาตัวจับเดๅยากหลือกิน
จริงโ ทำาเมถึงชนะอยูไรืไอยโ ลยชียว? ละทีไสำาคัญ คนดูขาเมไบืไอคุณราบบๅางหรืออยไางเร? กมาขไง
อยูไรืไอยโ อยไางนีๅ คนดูกใเมไบืไอหนๅา ถมตามดูกจนถึงตีหนึไงตีสอง รายการถไายทอดสดสียดๅวย สดงวไา
ปในทีไนิยมจริงโ
หากปในละครทีไปในตอนโ ดิฉันพบวไา ละครทีไยอรมนีสไวนมากปในรืไองของอาชญากรรม ตำารวจนักสืบตๅอง
มาตามหาคนรๅาย ดย฿ชๅหลักฐานจากสถานทีไกิดหตุ การดูละครลักษณะนีๅ ปในการสอน฿หๅคิดปในหตุ
ปในผลดยเมไรูๅตัว ทำาอะเรตๅองมีพยาน หลักฐาน ทุกอยไางมีทีไมาทีไเป มีหตุมีผล รวมทัๅงสอน฿หๅเมไยไอทๅอ
ตไอความยากลำาบาก ฯลฯ
฿นขณะทีไละครบๅานรา... อๅ คุณพระ... 20 ปีทีไลๅวปในอยไางเร ปัจจุบันนีๅกใยังปในชไนนัๅนอยูไ ละคร
ทีไเดๅรับความนิยมทบทุกรืไอง จะมีนางรๅายทีไวันโ เมไตๅองทำางานอะเรปในชิๅนปในอัน ภารกิจอยไางดียวของ
ธอคือการทำาอยไางเรกใเดๅ฿หๅจับพระอก฿หๅเดๅดๅวยการทๅอง ดยมีมไของธอสนับสนุนทุกวิถีทาง ธอจะกรีด
รๅอง ตบตีนางอก สไวนพระอกกใจะงไละซไอ จนกระทังไ ตอนสุดทๅายของรือไ ง ทีดไ จู ะมีพฒ
ั นาการดีขนึๅ มาบๅาง
กใคือตัวนางอก จากทีไปในมไพระสนดี ยอมถูกตบตีเมไกลๅาพูดอะเร฿นอดีต กใริไมจะกลๅาตไอปากตไอคำาขึๅน
มาบๅาง ละกใเมไทราบวไาพราะอะเร นางอกจะตๅองมีผูๅชายสามคนมาอบชอบ ละยไงกัน ชไนดียวกับ
พระอก ทีไจะตๅองมีผูๅหญิงสามคนมายไงกัน (ประทศนีๅยังมีคนอีกหลายสิบลๅานคนมากนะ ฿หๅตายถอะ!)
อีกอยไางทีไเมไคยปลีไยนปลงลยกใคือ คน฿ชๅ฿นบๅาน รูๅเปหมดทุกรืไอง สาระนเปหมดทุกสิไงอยไาง หากเมไมี
คน฿ชๅ ละครเทย
คงจะดินเปเมไถึงตอนจบปในนไทๅ
ดิฉันคยถามพืไอนทีไปในนักขียนบทละครทรทัศน่วไา ทำาเมตๅองปในบบนีๅ รามีละครบบอืไนบๅาง
เมไเดๅหรือ? คำาตอบทีไเดๅรับคือวไา กใคนดูชอบบบนีๅ ถๅาเมไทำาบบนีๅ กใเมไมีคนดู
ชไนดียวกัน ฿นรายการทีวชี อไ งของอกชนของยอรมัน ทีมไ รี ายการ฿หๅความรูๅ สาระละบรรทิงบบทีไ
กลไาวมาขๅางตๅนนันๅ กใคงจะอยูเไ มไเดๅ ถๅาเมไมคี นดู... ดังนันๅ การทีทไ วี ขี องยอรมันปในอยไางทีไ ปในอยูนไ ีๅ กใสะทๅอน
฿หๅหในถึงคุณลักษณะของประชากรชาวยอรมันชไนกัน วไาขาสน฿จอะเร อยากรูๅอะเร
สุภาษิตฝรัไงมีบอกวไา You are what you eat – คุณกินอะเร คุณกใปในอยไางนัๅนหละ
ดิฉันวไาราสามารถพิไมสุภาษิตเดๅอีกขๅอ You are what you watch – คุณดูทีวีรืไองอะเร คุณกใปใน
อยไางนัๅนหละคไะ
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ชนะเข่าเสื่อม
สมัยกไอนนีๅ รคขไาสือไ มมักพบ฿นคนชราปในสไวน฿หญไ ตไ฿นปัจจุบนั คนทีไ ปในรคขไา
สืไอมมีอายุนๅอยลง ดังนัๅน ดๅวยความหไวง฿ยสุขภาพขๅอขไา นพ.สาธิต ทีไยงวิทยาพร อาจารย่
พทย่ หนไวยขๅอทียม ภาควิชาออร่ธปิดิกส่ คณะพทยศาสตร่วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัย
นวมินทราธิราช จึง฿หๅขๅอมูล฿นการพิชิตขไาสืไอม พืไอทีไจะเดๅมีขๅอขไาเวๅ฿ชๅงานนานโ ดยเมไ
ตๅองผไาตัดปลีไยนขๅอขไา฿หๅจใบตัวละสิๅนปลืองงินทองดย฿ชไหตุ
ทำาความรูๅจักขๅอขไาสืไอม ครืไองยนต่กลเกทีไมีการ฿ชๅงานนานโ ยไอมมีการสึกหรอ
ละสืไอมสภาพเปตามวันวลา ขๅอขไาของรากใชไนกัน มันยไอมสืไอมเปตามวัยละการ฿ชๅ
งานหักหม ทัๅงนีๅรคขๅอสืไอมกิดจากการสึกกรไอนของผิวกระดูกอไอนผิวขๅอบริวณขไาอัน
นืไองมาจากการขัดสีละถลอกของผิวกระดูกอไอนทีไหุๅมอยูไรอบขไาจนถึงนืๅอกระดูก ฉะนัๅน
มืไอเมไมีผิวกระดูกอไอนมาหไอหุๅมนืๅอกระดูกทีไมาชนกันขณะรับนๅำาหนัก จึงทำา฿หๅกิดอาการ
จใบปวด ซึงไ ดยธรรมชาติลๅวกระดูกอไอนจะถูกสรๅางขึนๅ มาทนสไวนทีสไ กึ กรไอนเป มือไ มีการ
ทำาลายมากกวไาการสรๅางกใยไอมทำา฿หๅกิดภาวะของรคขๅอสืไอม
฿ครบๅ�งทีไมีคว�มสีไยงกับรคขๅอขไ�สืไอม
• อายุทมีไ ากขึนๅ นือไ งจากการสรๅางละการทำาลายผิวกระดูกอไอนของขไาสียสมดุล รวม
ทัๅงการ฿ชๅขไามานานตามอายุกใยไอมทำา฿หๅสูญสียผิวกระดูกอไอนเปรืไอยโ
• คนทีมไ อี ายุ 30 ปีขนึๅ เป ดย฿นระยะรกจะยังเมไสดงอาการ฿หๅหใน ตไจะสดงอาการ
฿หๅหในมากขึๅนมืไอมีวัย 50 ปีขึๅนเป
• พันธุกรรม หากมีคน฿นครอบครัว ชไน พไอมไ ปในรคขๅอขไาสืไอม คุณองกใอาจเดๅรับ
มรดกนีๅมาดๅวย
• ความอๅวน พราะมืไอคนรามีนๅำาหนักตัวมาก ยไอมทำา฿หๅขๅอขไาตๅองรับนๅำาหนักหรือรง
ทีไมากดทับมากขึๅน ทำา฿หๅกิดการสึกกรไอนของผิวกระดูกอไอนมากตามเปดๅวย ละยิไง
ปในคนทีไมีกลๅามนืๅอตๅนขาทีไเมไขใงรงกใจะทำา฿หๅขๅอขไาสืไอมรใวขึๅน
• พศหญิง ทังๅ นีพๅ บวไาคนเขๅ฿นมืองเทยทีมไ อี าการมากถึงขนาดตๅองผไาตัดปลียไ นผิวขๅอขไา
ทียม รๅอยละ 90 ปในผูๅหญิง นืไองจากปัจจัยความตกตไางหลายโ อยไาง ชไน ฮอร่มน
ความขใงรงของอในละกลๅามนืๅอมีความขใงรงนๅอยกวไาผูๅชาย
อ�ก�รของขๅอขไ�สืไอม
• ฿นระยะรกจะมีอาการปวดบวมบริวณขๅอขไา ดยฉพาะวลาดินหรือขึๅนลงบันเด
ริไมจากปวดนๅอยโ ลๅวคไอยปวดมากขึๅน บไอยขึๅน ละจะรุนรงมากขึๅน จนดินเดๅ฿น
ระยะทางทีไนๅอยลง นืไองจากปวดจนทนเมไเหว เมไสามารถลงนๅำาหนักบนขๅอขไาเดๅ ละ
อาจดินเมไเดๅลย
• อาการคลืไอนเหวสะดุด หรือทีไรียกวไา อาการขๅอยึด มักปในมาก฿นตอนชๅาโ หรือตอน
ริมไ ตๅนดิน฿หมไโ มือไ ปในมากขึนๅ จะทำา฿หๅหยียดขไาเดๅนอๅ ยลง ทำา฿หๅลกุ นังไ ขึนๅ ลงบันเด
หรือกๅาวขๅามสิไงกีดขวางทำาเดๅลำาบาก
• มีสียงดัง฿นขไาขณะคลืไอนเหว ละอาจปในมากขึๅนหลังจากดินมากโ หรือดินขึๅน
ลงบันเด หากเมไเดๅรับการรักษาจนกระทัไงขๅอขไาสืไอมมากขึๅน จะทำา฿หๅขๅอขไากไงผิด
รูปมากขึๅนรืไอยโ จนหในเดๅชัด ละมีการงอกของกระดูกทีไผิดปกติ จนกระทัไงปวดมาก
มๅขณะอยูไฉยโ
ก�รดูลตนอง ฿นระยะตๅนของรคขๅอขไ�สืไอม คุณส�ม�รถดูลตนองเดๅดังนีๅ
• ควบคุมนๅำาหนัก อยไาปลไอย฿หๅอๅวน
• หลีกลียไ งการคลือไ นเหวหรือทไานังไ บางทไา ชไน การนังไ ยองโ นังไ คุกขไา นังไ พับพียบ หรือ
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•
•

•

นัไงขัดสมาธิ ซึไงปในลักษณะการนัไงทีไตๅองมีการงอพับ ถๅาหลีกลีไยงเมไเดๅกใอยไาอยูไ฿นทไา
ดังกลไาวนานโ ฿หๅคอยสลับปลีไยนทไา หยียดขาปในระยะ
฿ชๅเมๅทๅาชไวยดินวลาทีไมีอาการปวดมาก ละวลาดินเกลโ พืไอชไวยพยุงนๅำาหนักเมไ
฿หๅลงทีไขไามาก
ถๅามีอาการปวด สามารถรับประทานยากๅปวดพาราซตามอล หรือยาทีไ พทย่จาไ ย฿หๅปใน
ครังๅ คราวพือไ บรรทาอาการ ทีสไ าำ คัญคือ เมไควรรับประทานยาดังกลไาวตไอนือไ งปในวลา
นานกวไา 1-2 สัปดาห่ ดยฉพาะถๅาซือๅ มารับประทานองดยเมไเดๅอยู฿ไ นความดูลของ
พทย่ พราะอาจมีผลขๅางคียงบางอยไาง ละควรรับประทานวลามีอาการปวดทไานันๅ
หมัไนออกกำาลังบริหารกลๅามนืๅอรอบขๅอขไา ละกลๅามนืๅอตๅนขาอยไางถูกวิธี

ก�รรักษ�รคขๅอขไ�สืไอม ปัจจุบันยังเมไมียาชนิด฿ดทีไสามารถรักษารคขๅอขไา
สืไอมเดๅหายขาด สไวนมากปในพียงยาทีไ฿ชๅบรรทาอาการปวดทไานัๅน ซึไงปในการรักษาทีไ
ปลายหตุ ยาทีไพทย่มักนะนำามืไอคนเขๅมีอาการปวดเมไมากละเมไมีการอักสบกใคือ ยา
พาราซตามอล ละยาอีกกลุมไ ที฿ไ ชๅ฿นการบรรทาอาการปวดละลดการอักสบคือ ยา฿นกลุมไ
บรรทาอาการปวดละลดการอักสบทีเไ มไ฿ชไสตียรอยด่ (Non-Steroidal Anti-Inflammatory
Drugs) หรือ NSAIDS การรับประทานยาพือไ บรรทาอาการปวดดังกลไาว ควรรับประทานปใน
ครังๅ คราวมือไ มีอาการปวดทไานันๅ ถๅารับประทานอยไางตไอนือไ ง อาจมีผลสียตไอระบบอืนไ โ ของ
รไางกายเดๅ ดยฉพาะยา฿นกลุไม NSAIDs ซึไงกไอ฿หๅกิดผลขๅางคียงตไอระบบทางดินอาหาร
ละอาจสไงผลสียตไอเตดๅวย ถึงมๅจะมีการพัฒนายา฿นกลุมไ นี฿ๅ หๅมผี ลขๅางคียงตไอระบบทาง
ดินอาหารนๅอยลง ดยรียกยาทีไพัฒนาขึๅนมา฿หมไนีๅวไายา฿นกลุไม COX-2 Inhibitor ตไกใพบ
ผลขๅางคียงตไอระบบหลอดลือดละหัว฿จพิมไ ขึนๅ นอกจากนีกๅ ยใ งั มียาอีกกลุมไ ทีมไ ผี ลขๅางคียง
นๅอยกวไา คือยาบำารุงผิวขๅอ ดยมีขๅอมูลการศึกษาพิไมมากขึๅนวไานไาจะชไวยชะลอความสืไอม
ของกระดูกผิวขๅอเดๅ
ย�ฉีดขๅอขไ� ปในอีกทางลือกหนึไง฿นการรักษารคขๅอขไาสืไอม ดยมียาฉีดขๅอขไา
2 ชนิด ชนิดรกปในสารจำาพวกสตียรอยด่ ซึไงมีขๅอดีคือ ออกฤทธิ่ลดอาการปวดเดๅรวดรใว
ตไมขี อๅ สียคือ หมดฤทธิ่ รใวละมีผลสียตไอรไางกายละขๅอขไา฿นระยะยาว จึงเมไนะนำา฿หๅ
฿ชๅ ชนิดทีไสองปในสารจำาพวกเฮยาลูลนิก (Hyarulonic acid) มีคุณสมบัติคลๅายกับนๅำาลีๅยง
ขๅอขไาตามธรรมชาติ
ก�รผไ�ตัด มี 4 วิธี ซึไงพทย่จะลือกวิธีทีไหมาะสมกับคนเขๅตไละราย
1. การผไาตัดดๅวยวิธีสไองกลๅองพืไอลๅางขๅอ หมาะกับคนเขๅขๅอขไาสืไอมทีไยังเมไรุนรงมาก
ขนาดทีไตๅองทำาการปลีไยนผิวขๅอขไาทียม
2. การผไาตัดดๅวยวิธี ปลียไ นนวกนขา หมาะกับคนเขๅทมีไ กี ารกไงออกของขไา ทำา฿หๅนว
การรับนๅำาหนักผิดปกติ วิธีนีๅมีขๅอดีคือ สียคไา฿ชๅจไายนๅอยมืไอทียบกับการผไาตัดปลีไยน
ผิวขๅอขไาทียม ตไมขี อๅ สียคือ ตๅองทนจใบปวดอยูนไ าน฿นชไวงหลังผไาตัดกไอนทีจไ ะหายดี
ปัจจุบันนิยมผไาตัด฿นกลุไมคนอายุนๅอยทีไปในรคขๅอขไาสืไอมขัๅนรุนรง
3. การผไาตัดดๅวยวิธีปลีไยนผิวขๅอขไาทียม-หรือทีไรียกกันวไาปลีไยนสะบๅาทียม ปในการ
ผไาตัดพือไ รักษาคนเขๅขอๅ ขไาสือไ มทีผไ วิ ขๅอสึกหรอเปมาก ละเมไสามารถรักษาดๅวยวิธอี นืไ
4. การผไาตัดปลีไยนผิวขๅอขไาทียมนว฿หมไบบผลลใกดย฿ชๅคอมพิวตอร่นำารไอง
(Computer Assisted-Minimally Invasive Total Knee Arthroplasty) ขๅอดีคอื สามารถ
ชไวย฿หๅพทย่วางตำาหนไงของขๅอทียมเดๅอยไางมไนยำา ละชไวยลดการสียลือดจาก
การผไาตัดเดๅมาก คนเขๅสามารถลุกยืนละดินเดๅดีตัๅงตไวันรกหลังผไาตัด ทำา฿หๅชไวย
ลดระยะวลาละคไา฿ชๅจไาย฿นการนอนรงพยาบาลลง ตไมีขๅอสียคือ มีคไา฿ชๅจไายสูง
ละอาจทำา฿หๅระยะวลา฿นการผไาตัดนานขึๅนประมาณ 15-20 นาที
Tip: การนวดยาเมไสามารถหยุดการสืไอมของขๅอขไาเดๅ นืไองจากปในพียงการรักษาพืไอ
บรรทาอาการปวดทไานัๅน

นพ.ส�ธิต ทีไยงวิทย�พร
• พทยศาสตร่บณ
ั ฑิต ม. ศรีนครินทรวิรฒ (กียรตินยิ ม
อันดับ 2)
• Certificate in Adult Reconstructive Surgery ภาค
วิชาออร่ธปิดิกส่ คณะพทยศาสตร่ จุฬาลงกรณ่
มหาวิทยาลัย
• วุฒิบัตรศัลยศาสตร่ออร่ธปิดิกส่ ราชวิทยาลัยออร่ธ
ปิดิกส่ หไงประทศเทย
• Certificate in Adult Reconstructive Surgery ภาควิ
ชาออร่ธปิดิกส่ วิทยาลัยพทยศาสตร่พระมงกุฏกลๅา
• Annastift Hospital, Medizinischen Hochschule
Hannover (MHH), Hannover Medical University
• Hospital for Special Surgery, the #1 hospital of
Orthopedics Surgery in US, affiliated with Cornell
University Medical College, New York City, USA
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ปุจฉา วิสัชนา กับพระไพศาล วิสาโล ว่าด้วยความสัมพันธ์
“ระแวงเพราะแฟนมีกิ๊ก”
ธรรมะ สบาย฿จ - กราบนมัสการคไะพระอาจารย่ พระเพศาล วิสาล อยากสอบถามพระอาจารย่ รืไองทีไ฿นสังคมปัจจุบัน มีคนประสบกันยอะ
มากลยคไะ มีพืไอนโ หลายทไานกใเดๅสอบถามมา กีไยวกับปัญหารืไอง “คูไ” คือ ฟนของขาอบมีกิๆก ลๅวขาจับเดๅ ตไฟนขากใขอ฿หๅพืไอน฿หๅอภัย ลๅว
ลืมรืไองกไาโ สีย ตไพืไอนดิฉัน กับทำา฿จ฿นรืไองนีๅเมไเดๅ คอยคๅน คอยสืบ ตลอดวลาวไา ขายังอบคบกันอยูไหรือเมไคไะ ทัๅง โ ทีไอีกฝไายกใบอกวไาลิกติดตไอ
กันลๅวคไะ จึงทำา฿หๅชีวิตคูไขาเมไมีความสุขลยคไะ
จึงอยากรบกวนถามพระอาจารย่ดๅวยคไะวไา ราจะมีวิธีอยไางเร฿นการรับมือกับปัญหา฿นรืไองนีๅดีจๅาคไะขอบพระคุณมากจๅาคไะ สาธุคไะ
พระเพศาล วิสาล - อาตมาเมไชัดจนวไา “รา”฿นคำาถามขๅางบนนัๅน หมายถึง฿คร หมายถึง พืไอนของคุณทีไกำาลังมีปัญหาตอนนีๅ หรือหมายถึงตัว
คุณอง หากหมายถึงพืไอนของคุณ อาตมาคิดวไาหากยังคิดทีไจะมีชีวิตคูไดๅวยกัน หรือปในฟนกัน กใตๅอง฿หๅอกาสกไคูไรักของตน฿นการกๅตัว พราะคนรา
นัๅนยไอมผิดพลาดกันเดๅ หากขาสำานึกผิดละอยากกๅตัว กใควร฿หๅอกาสขา ระหวไางนัๅนกใควรลดความระวงลงบๅาง พราะตราบ฿ดทีไยังมีความระวงอยูไ
ยไอมมีการจๅองจับผิด ซึไงกไอ฿หๅกิดความทุกข่ทัๅงกไขาละกไตนอง พราะปในธรรมดาวไามืไอจๅองจับผิดลๅวกใยไอมหในตไรืไองทีไเมไสบาย฿จหรือพิไมความ
ระวงสงสัย฿หๅหนักขึๅน (สไวนขาจะทำาจริงหรือเมไ ปในอีกรืไองหนึไง) พราะอคติมืไอกิดขึๅนลๅว ยไอมยากทีไจะหในสิไงตไาง โ ตามความปในจริงเดๅ มๅตไสิไงทีไ
อยูไขๅางหนๅากใตาม
คนรานัๅนหากเมไมีความเวๅวาง฿จกันลๅว ยไอมอยูไรๅอนนอนทุกข่ ถๅาปในอยไางนัๅน ตไางคนตไางอยูไ หรือปในคไพืไอนกันเมไดีกวไาหรือ ความทุกข่จะเดๅลดลง ถๅา
อยูไลๅวทุกข่ทัๅงสองฝไาย จะมีประยชน่อะเร ดังนัๅนถๅารักจะปในฟนกัน กใควรมีความเวๅวาง฿จกันตามสมควร มๅอดีตจะมีรืไองทีไจใบปวด กใเมไควรฝัง฿จอยูไ
กับอดีต หรือปลไอย฿หๅอดีตครอบงำาจิต฿จ จนเมไสามารถกๅาวเปขๅางหนๅาเดๅ
หากคุณ฿หๅอกาสขากๅตัวลๅว ขายังนอก฿จอยูไ ถึงตอนนัๅนจึงคไอยตำาหนิหรือวไากลไาวขา หรือจะตัดความสัมพันธ่เปลย กใปในรืไองทีไสมควรอยูไ
ตไถๅา “รา”นัๅนหมายถึงคุณซึไงปในพืไอนขา อาตมาคิดวไาคุณควรนะนำาขา฿หๅลดความระวงลง ละ฿หๅอกาสกไคูไรักของขา฿นการพิสูจน่ตนองอยไาง
นๅอยกใสักระยะหนึไง
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“งอน...แต่สามีไม่ง้อ”
ปุจฉา - นมัสการคไะหลวงพไอ ดิฉันมีปัญหาทุกข่฿จนอนเมไหลับ คิด
เมไตก คือ พึไงตไงงานคไะ เดๅประมาณ หนึไงดือนลๅวตๅองเปทำางานทีไตไาง
ประทศ คไะ ตอนคบปในฟนกับสามี ดิฉันจะปในคนขีๅงอน ตไสามีกใทรมา
งๅอบไอยโ จน฿หๅความสำาคัญกับตัวองวไาขารักรามาก
พอตไงงาน กใงอนบไอยอีก ตไขากลับเมไงๅอหมือนมืไอกไอน คือพึไง
อยูไกันเดๅดือนดียวนไะคไะ ลๅวยังบอกอีกวไาถๅาราเมไทรหาขา ขากใอยูไเดๅ
ดิฉันจึงเมไทรหา ขากใเมไคยทรหาดิฉันดๅวยคไะ ตไกใคิดถึงพอทรเปหา
หมือนขากใเมไเดๅสน฿จ คือดิฉันกลัววไาถๅาปลไอยนานเป ชีวิตครอบครัวอาจ
฿หๅลๅมหลวคไะ ทำา฿หๅสีย฿จมากคไะ คือราอยาก฿หๅขาปในคนดี ขาปในคน
ชอบตีเกไ ละอารมณ่หงุดหงิดงไาย ชอบตะกน฿สไพไอ มไ บางครัๅงรืไองลใก
นิดดียวกใมหงไาย
ดิฉันพยายามนัไงสมาธิ ดูลมหาย฿จตไกใยังเมไดีขึๅน รูๅสึกมันทึบ฿น
สมองเมไปอดปรไง นอนกใหาย฿จเมไสะดวก รูๅสึกวไาหัว฿จมันหดหูไเมไสด฿สคไะ
จึงขอความกรุณา ชไวยชีๅทางพๅนทุกข่฿นครัๅงนีๅดๅวยคไะ
พระเพศาล วิสาล - ความรักระหวไางสามีกับภรรยา (ทีไจริงรวม
ถึงความรักทุกชนิดดๅวย) หากปในเปพือไ มุงไ ตอบสนองปรนปรออัตตาลๅว กใ
จะกไอ฿หๅกิดความทุกข่฿จกไทงัๅ สองฝไาย ตไหากความรักนันๅ ปียไ มดๅวยความ
ปรารถนาดีตไออีกฝไายลๅว ยไอมกไอ฿หๅกิดความสุข฿จเดๅมากกวไา อยไางนๅอย
กใมีรืไองกระทบ฿จหรือผิด฿จกันนๅอยลง
การงอนนันๅ กิดขึนๅ กใพราะอยาก฿หๅอกี ฝไายอนอไอนตาม฿จรา ปในการ
พะนออัตตาอีกบบหนึงไ ซึงไ ทำา฿หๅรามีความสุขทีเไ ดๅรบั ความ฿สไ฿จ ตไมือไ ฿ด
ทีไขาเมไงๅอ เมไอนอไอนขๅาหารา ชไน เมไทรศัพท่มาหา ราจะปในทุกข่ทันที
พราะรูๅสึกวไาเมไเดๅรับความสำาคัญจากขา อัตตาจึงรูๅสึกถูกกระทบอยไางรง
ความทุกข่ทกีไ าำ ลังกิดขึนๅ กับคุณขณะนีๅ สไวนหนึงไ กิดจากหตุดงั กลไาว ทนทีไ
จะอาอัตตาของตนองปใน฿หญไ ลองปลีไยนความรักของคุณปในความ
ปรารถนาดีตไอขา ความทุกข่ของคุณกใจะลดลง
฿นสไวนลึกคุณอาจกลัววไาจะสูญสียสามีเป จึงปในทุกข่มาก ตไนัไน
อาจปในความวิตกเปองกใเดๅ สามีของคุณอาจจะเมไเดๅปในอยไางทีคไ ดิ กใเดๅ อยไา
พิงไ คิดเปอง ลองพูดคุยกับขาดูกอไ น หากมีปญ
ั หากิดขึนๅ กใพดู จาปรับความ
ขๅา฿จกัน ความรักทีไทๅจริงยไอมชไวยสมาน฿จ มๅกายจะหไางเกลกัน อยไางเร
กใตามหากความจริงปในอยไางทีไคุณวิตก กใตๅองตัๅงสติ฿หๅเดๅ อยไาเปคิดวไาคุณ
เรๅคุณคไา พราะคุณคไาของคุณนัๅน อยูไทีไตัวคุณ อยูไทีไมุมมองละการกระทำา
ของคุณ เมไเดๅอยูทไ สีไ ายตาของคนอืนไ เมไม฿ี ครจะทำา฿หๅคณ
ุ คไาของคุณลดนๅอย
ถอยลงเดๅ นอกจากตัวคุณอง
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“แต่งงานกันได้แค่ 2 ปี...สามีเบื่อ”
ปุจฉา - ขณะนีหๅ นูพบปัญหาชีวติ ฿นรือไ งความรัก ซึงไ พยายามตังๅ สติ
ตัด฿จ ทำา฿จ สวดมนต่ ตไ฿จมันกใหาทางออกเมไพบ....สามีตอๅ งการ฿ชๅชวี ติ คน
ดียว ตๅองการอยูคไ นดียว ละรูสๅ กึ บือไ นีคไ อื สิงไ ทีไ คๅาบอก ราพิงไ ตไงงานกัน
เดๅ ปีนีๅ ปในปีทีไ 2 จึงมีตไคาำ ถามวไากิดอะเรขึนๅ ราทำาผิดอะเร ทุกครังๅ ทีคไ ยุ กัน
กใจะรๅองเหๅ ครไำาครวญ สีย฿จมาก ตไกใ฿หๅอภัยกับสิไงทีไคๅาทำาเดๅ ตไ฿นบาง
ชไวงขณะกใรๅูสึกซึมศรๅา ซๅำาติมตัวองวไาฉันงไรึปลไาทีไถูกทำารๅายทัๅงรไางกาย
ละจิต฿จตไกยใ งั ทนอยูไ .....ขอความกรุณาพระอาจารย่นะทางออก฿นรือไ ง
นีๅ พือไ ฿หๅหนูมสี ติ฿นการดำานินชีวติ ตไอเป ละมีความสุข฿นการ฿ชๅชวี ติ ดๅวยคไะ
พระเพศาล วิสาล - การทีคไ ณ
ุ ฿หๅอภัยขาเดๅ เมไทษหรือกรธกลียด
ขานัๅนดีลๅว ตไกใอยไาถึงกับหันมาทษตัวองลย พราะความผิดอาจเมไเดๅ
อยูทไ ตีไ วั คุณ มืไอชีวติ คูไมีปัญหานันๅ อาจเมไ฿ชไปในพราะความผิดของ฿ครกใเดๅ
ตไปในรือไ งของความเมไสอดคลๅองกัน฿นบางอยไางบางรือไ ง ซึงไ สามารถปรับ
กๅเดๅ
ปในธรรมดาที฿ไ คร โ กใยอไ มปรารถนาชีวติ คูทไ รไี าบรืนไ ละผาสุก ตไนนไั
กใเมไเดๅหมายความวไาฝไาย฿ดฝไายหนึงไ จะตๅองอาชีวติ ละความสุขของตนเป
อิงหรือฝากเวๅกบั อีกคนหนึงไ อยไางสุดจิตสุด฿จ ถึงทีสไ ดุ ลๅวตไละคนควรมีชวี ติ
ของตนองละสามารถคๅนพบความสุขดๅวยตนอง ทีสไ าำ คัญเมไนอๅ ยกวไากันกใ
คือเมไอาพฤติกรรมของคนอืไนมๅจะปในคนรัก มาตัดสินคุณคไาชีวิตของรา
การทีชไ วี ติ คูเไ มไราบรืนไ การงานเมไสำารใจ กใเมไเดๅหมายความวไาชีวติ ของราจะ
ตๅองลๅมหลวเปดๅวย
อีกอยไางหนึงไ ทีอไ ยาก฿หๅคณ
ุ เตรไตรองกใคอื คนอืนไ อาจทำารๅายรไางกาย
คุณเดๅ ทำาลายทรัพย่สินของคุณเดๅ ตไเมไสามารถยัดยียดความทุกข่หรือ
ขมยความสุขเปจากคุณเดๅ มีสิไงดียวทีไจะสรๅางความทุกข่฿จ฿หๅกไตัวคุณ
อง นัไนคือ ฿จทีไวางเวๅเมไถูกตๅอง ถึงมๅสามีจะมินฉยคุณ ขากใเมไสามารถ
ทำา฿หๅคุณทุกข่฿จเดๅถๅาคุณเมไอาการกระทำาหรือคำาพูดของขามาบยตีทิไม
ทงจิต฿จของตนอง การทำาชไนนัๅนกลับจะปในการซๅำาติมตนอง ถๅาคุณรัก
ตนองกใอยไาทำารๅายตนองชไนนัๅนลย
คัดจาก ปุจฉา วิสัชนา วไาดๅวยความสัมพันธ์ ผยพรไ฿น facebook ของพระ
เพศาล วิสาล - 30 พ.ค. 2555
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กรใดคว�มรูๅ
ธนุตม่ กๅวยจริญพานิชก่
พบ. วว.รังสีรักษาละมะรใงวิทยา

เก็บความรู้เรื่องมะเร็งผิวหนัง
ผิวหนังปในอวัยวะที฿ไ หญไทสีไ ดุ ฿นรไางกาย ทำาหนๅาทีปไ อๅ งกันการติดชือๅ
ความรๅอน สงดด การบาดจใบ ละยังชไวยควบคุมอุณหภูมิของรไางกาย
กใบนๅำา ละเขมัน ผิวหนังประกอบดๅวยหลายชัๅนยไอย ซึไงบไงปใน 2 ชัๅน฿หญไ
คือ ชัๅนหนังกำาพรๅา (epidermis) ละชัๅนหนังทๅ (dermis) อยูไดๅาน฿น
มะรใงผิวหนังสามารถกิดขึนๅ เดๅทผีไ วิ หนังทัวไ ตัว ตไพบมากบริวณทีถไ กู สงดด
ชไน หนๅา คอ มือ ขน บไงชนิดปใน
1. รคมะรใงผิวหนังทีไ กิดจากซลล่฿นชันๅ ฐานของหนังกำาพรๅา (Basal Cell
Carcinoma) มะรใงผิวหนังชนิดนีๅพบมากทีไสุด
2. รคมะรใงผิวหนังทีไกิดจากซลล่฿นชัๅนหนังกำาพรๅา (Squamous Cell
Carcinoma)
3. รคมะรใงผิวหนังทีไ กิดจากซลล่สรๅางมใดสี (Malignant Melanoma) พบ
นๅอยทีสไ ดุ ตไมี อกาสกระจายเปนือๅ ยือไ ขๅางคียงละทีอไ นืไ โเดๅมากกวไา

นวทางการรักษา
• การผไาตัด เดๅกไ
1. microsurgery ผไาตัดกๅอนปในผไนบางโทีละนๅอยจนกวไาจะเมไพบ
มะรใงดยการตรวจผไานกลๅอง จุลทรรศน่ การผไาตัดชนิดนีๅจะผไาอานืๅอยืไอ
ปกติออกนๅอยทีไสุด นิยมทำาบริวณหนๅา
2. Simple excision ผไาตัดปกติ
3. Shave excision ฿ชๅมีดกนผไาปในชัๅนบางโ
4. Electrodesiccation and curettage ขูดดย฿ชๅครืไองมือขูดรไวม
กับการจีๅเฟฟๅา
5. Cryosurgery จีๅดย฿ชๅความยใน
6. Laser surgery ฿ชๅสงลซอร่ปในตัวตัด
7. Dermabrasion อาผิวหนังชัๅนนอกออกดย฿ชๅลๅอหมุน

รคมะรใงผิวหนัง (skin cancer) ปในรคมะรใงทีพไ บมากประมาณ
รๅอยละ 5 ของรคมะรใงทัๅงหมด พบมาก฿นผูๅทีไมีอายุมากกวไา 40 ปี ละพบ
฿นพศชายมากกวไาพศหญิง 2 ทไา มะรใงผิวหนังปในมะรใงทีสไ ามารถพบเดๅ
รใวกวไามะรใงชนิดอืไน นืไองจากสามารถหในเดๅจากภายนอก สามารถรักษา
฿หๅหายขาดเดๅ ธรรมชาติของมะรใงผิวหนังจะขยายตัวคไอนขๅางชๅา บางราย
อาจนานถึง 5-10 ปี ตไถๅาเมไรักษาจะมีผลตไออวัยวะ฿กลๅคียงเปจนถึงกิด
ภาวะทรกซๅอนรุนรงเดๅ

•

การฉายสง ดย฿ชๅอใกซ่รย่พลังงานสูงพือไ กำาจัดมะรใง มี 2 บบอันเดๅกไ
1. บบฉายรังสีภายนอก
2. การฉายรังสีระยะดย฿ชๅมใดรไผไานขใมหรือครืไองมือขๅาเป฿น
ตัวผูๅปไวย ฿นมะรใงผิวหนังอาจ฿ชๅ Mold ซึไงปในอุปกรณ่สำาหรับ฿สไรไทีไ฿ชๅวาง
ทีผไ วิ หนังปรับตามรูปรไางของตำาหนไง หรือ฿ชๅครือไ งอใกซ่รย่พลังงานตไำาพือไ
฿หๅเดๅรงั สีฉพาะบริวณผิว หนัง การรักษาดยการฉายสงจะเดๅผลการรักษา
ทีไดี ละ฿หๅผล฿นดๅานการรักษาความสวยงามดี

มะรใง฿นชันๅ ฐ�นของหนังกำ�พรๅ� Basal cell carcinoma ละ ฿นชันๅ หนัง •
กำ�พรๅ�Squamous cell carcinoma
•
ปัจจัยสีไยงทีไจะทำา฿หๅกิดรค
• สัมผัสกับสงดดปในวลานาน฿นชีวิตประจำาวัน
• ผลรืๅอรังหรือผลเฟเหมๅ ทีไรักษาเมไหาย
• ผิวหนังคยเดๅรับการฉายรังสี
• เดๅรับยากดภูมิคุๅมกัน ฿นกรณีผูๅปไวยรคเต ผูๅปไวยอดส่ ผูๅปไวยทีไปลีไยน
อวัยวะ

คมีบำาบัด ดยฉีดยาขๅาทางหลอดลือดดำา ฿หๅยาคมีเปเดๅทัไวรไางกาย
Photodynamic therapy ปในการฉีดยาขๅาสๅนลือดดำารไวมกับสง
ลซอร่ซึไงจะทำา฿หๅยาออกฤทธิ่ฉพาะทีไ

อาการทีไสดง฿หๅหใน
• ผลรืๅอรัง จใบ
• บริวณผิวหนังมีการปลีไยนปลงดังนีๅ
1. นูน ลใก ผิวรียบ มันงา
2. นูน ลใก สีดง หรือดงนๅำาตาล
3. บน ผิวขรุขระ สีดง นๅำาตาล ปในกลใด
4. ปในกลใด ละมีลือดออก
5. ปในผลขใง
การวินิจฉัย
• ตรวจรไางกาย ดูลกั ษณะของกๅอนละสี ขนาด รูปรไางของผิวหนังทีผไ ดิ ปกติ
• ตัดชินๅ นือๅ พือไ ตรวจทางพยาธิวทิ ยา ซึงไ อาจตัดบางสไวนหรือตัดทังๅ กๅอนกใเดๅ
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กรใดคว�มรูๅ
ธนุตม่ กๅวยจริญพานิชก่
พบ. วว.รังสีรักษาละมะรใงวิทยา

•
มะรใงผิวหนังชนิด melanoma
Melanoma มีความรุนรงมากกวไามะรใงผิวหนังชนิดทีเไ มไ฿ชไ melanoma
มีอกาสกระจายขๅานือๅ ยือไ ขๅางคียง ละเปทีอไ นืไ เดๅมากกวไา ฿นผูชๅ ายมักพบ •
บริวณลำาตัว ศีรษะละลำาคอ ผูๅหญิงพบทีไขนขา พบมาก฿นผูๅ฿หญไ
•
ปัจจัยสีไยงเดๅกไ
•
•
• เฝ ทีไผิดปกติ
• สัมผัสกับสงอาทิตย่หรือสงอัลตารเวอลต
•
• มีคน฿นครอบครัวปในรคนีๅ
•
• ชนผิวขาวละอายุมากกวไา 20 ปี ผมดงหรือบรอนด่ ตาฟๅา
•
อาการทีไสดงออก฿หๅหใน
• เฝ ตรใว ปลีไยนรูปรไาง ปลีไยนสี มีมากกวไา 1 สี ขอบเมไรียบ ผิวเมไ
สมไำาสมอ คัน มีลือด
• นๅำาหลือง หรือผล มีเฝกิดขึๅน฿หมไ฿กลๅของดิม
• มีการปลีไยนสีของผิวหนัง

หลีกลีไยงปัจจัยสีไยงทีไทำา฿หๅกิดมะรใงผิวหนัง ชไน การรับประทานยา
ทีไมีสไวนผสมของสารหนู
หมัไนสังกตความผิดปกติของเฝหรือขีๅมลงวัน หากพบวไามีผิวหนังทีไ
ผิดปกติ฿หๅรีบพบพทย่พืไอทำาการรักษา
฿ชๅครีมกันดดปในประจำาทุกวัน
สวมสืๅอทีไมิดชิด สวมหมวกปีกกวๅางหรือกางรไม
ควรริไมปๅองกันสงดดตัๅงตไวัยดใก
หลีกลีไยงสงดด฿นชไวงวลา 10.00-15.00 น.
฿ชๅครีมกันดดทีไมีคไา SPF > 15
หลีกลียไ งภาวะทีไ สียไ งตไอการระคายคืองของผิวหนัง ชไน การสัมผัสสาร
คมีบไอยโ หรือ การ฿ชๅวัตถุขัดถูผิวหนังอยไางรงโบางชนิด

การวินิจฉัย
• ตรวจรไางกาย ดูลกั ษณะของกๅอนละสี ขนาด รูปรไางของผิวหนังทีผไ ดิ ปกติ
• ตัดชินๅ นือๅ พือไ ตรวจทางพยาธิวทิ ยา ซึงไ อาจตัดบางสไวนหรือตัดทังๅ กๅอนกใเดๅ
• Lymph node mapping and sentinel lymph node biopsy ปในการ
ตรวจตไอมนๅำาหลือง
• อใกซ่รย่ปอด, CT, MRI, PET scan
การรักษา
• ระยะทีไ 0 ผไาตัดอาบริวณทีไมีนืๅอยืไอผิดปกติออก
• ระยะทีไ 1 ผไาตัดอากๅอนละนืๅอยืไอขๅางคียงออก อาจทำา sentinel
lymph node biopsy หรือเมไกใเดๅ ถๅาพบ฿หๅอาตไอมนๅำาหลืองออก
• ระยะทีไ 2 อากๅอนละนืๅอยืไอขๅางคียงออกละทำา sentinel lymph
node biopsy
• ระยะทีไ 3 ผไาตัดอากๅอนละนืๅอยืไอขๅางคียงออกรไวมกับผไาตัดตไอม
นๅำาหลืองบริวณ ขๅางคียงละพิจารณาฉายสงหรือการรักษาทาง
ภูมิคุๅมกันสริมหลังการรักษาหลัก
• ระยะทีไ 4 ฿หๅยาคมีบำาบัดหรือการรักษาทางภูมคิ มุๅ กัน สำาหรับการผไาตัด
ละการฉายสง฿ชๅพืไอบรรทาอาการมืไอมีอาการ
ผลขๅางคียงการรักษาดยการฉายรังสี
อาจกิดขึๅนตไมีอกาสคไอนขๅางนๅอย เดๅกไ มีสๅนลือดฝอย
(telanectasia), ผิวหนังบาง (skin atrophy), สีผิวผิดปกติ, กระดูกตาย, ผม
รไวงละผิวหนังหๅง
การปๅองกัน
• การหลีกลีไยงจากสงดดปในการปๅองกันมะรใงผิวหนังทีไดีทีไสุด

Bild: http://variety.teenee.com
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จากใจ ถึงใจ “ลูกติด”

ผมอยูไยอรมนีมานานกวไา 23 ปีลๅวครับ ราคยอยูมไ าก ตไตอนนันๅ กใเมไคดิ อะเรมาก พราะ
มามืไอตอนอายุ 8 ขวบ มากับพีไชายวิลิศ อุกฤษฎ่ ยังดใกกใสนุกเปวัน โ คนทีไหนักทีไสุดคือมไ พราะ
ปในตัวกลางระหวไางรากับพไอลีๅยง สมัยอยูไมือง
ตามมไมาครับ
เทยพวกราถูกลีๅยงมาบบสบาย โ เมไมี฿ครดุ
มไมาอยูไกไอนสองปี ลๅวถึงเดๅเปรับพวก ฿ครวไา พไอกใทำางานเมไมีวลา฿หๅรามาก ละ฿ชๅ
รามา พราะพไอลีๅยงของรากรงวไา หากมไอา งินซืๅอความสุข฿หๅกับพวกรามากกวไาจะ฿หๅวลา
รามาตังๅ ตไรกดยทีไ มไยงั พูดภาษาเมไเดๅละยัง กับรา ราจึงปในดใกทีไคไอนขๅางจะอาตไ฿จตัว
เมไมัไน฿จวไาจะอยูไทีไยอรมนีเดๅหรือเมไ จะมีปัญหา องครับ ดืๅอรัๅน ละเมไคไอยจะยอมลง฿หๅ฿คร ดีทีไ
เหม ขา฿หๅมไรียนภาษายอรมันกไอนละลอง พไอลีๅยงของราปในผูๅ฿หญไมาก ขามีความอดทน
อยูไจนนไ฿จวไาอยูไเดๅนไ จึงเปรับพวกรามา ขามี สูงคอยวไากลไาวตักตือนราตลอด บางครังๅ รูสๅ กึ วไา
หตุผลพราะหากมไเมไรภูๅ าษายอรมัน วลาทีลไ กู นไาบืไอตไกใทนฟัง พอฟังเป โ มันลยซึมซับทำา฿หๅ
เปรงรียนตๅองการคำาปรึกษารือไ งรียนจะชไวยลูก นิสัยทีไเมไดีหลาย โ อยไางคไอยหมดเปดยราเมไรูๅ
ตัว ขาชไวยหลือราทุกอยไาง ทังๅ ฿นรือไ งรียน สอน
เมไเดๅ
การบๅาน นะนำารืไองการรียนชีๅทางทีไดี฿หๅกับรา
รก โ กใมปี ญ
ั หาบๅางครับพราะรายังสือไ จนพวกราชืไอมัไน฿นตัวขา
ภาษากับขาเมไเดๅ ทังๅ ความปในอยูทไ นีไ กีไ ตใ าไ งจากทีไ
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คุยถึงลูกรัก
ดย วลาวัลย่
ผมริไมรียนทีไมือง Esslingen ปใน
รงรียนระดับประถม (Grund Schule) รก โ
จะรียนภาษากไอน ชไวงนัๅนเมไคไอยมีปัญหากับ
พืไอนทีไรงรียนพราะสไวน฿หญไปในดใกตไางชาติ
ตไรียนเดๅพียงสองปีกใยๅายมาขๅารียนรงรียน
มัธยม (Hauptschule) ทีไอยูไ฿กลๅบๅาน ซึไงนักรียน
จะปในดใกยอรมันปในสไวน฿หญไ กใริไมมีปัญหา
พราะจะถูกลๅอวไาปในคนจีนบๅาง ทำาสียงลๅอบๅาง
จนกิดชกตไอยกับพืไอนตลอด ตอนนัๅนพยายาม
จะเมไพูดเทยพราะรูๅสึกวไามันนไาละอายตกตไาง
จากพวกขา เปยๅอมผม฿หๅปในสีทองบๅางทำาตัว
บบดใกยอรมัน ตไถูกมไกับพีไชายบรคตลอด
วลา
มไบอกวไา ”ตไอ฿หๅร�ยๅอมผมหรือขัด
ผิว฿หๅข�วอยไ�งเรร�กใปในคนเทยมันปลีไยน
คว�มจริงเมไเดๅหรอก” มไจะสอนสมอวไ�”ช�ติ
ร�เมไคยปในมืองขึนๅ ฿ครมีภ�ษ�ปในของตัว
องมีตวั หนังสือของร�องอยไ�ดูถกู ภ�ษ�เทย
อยไ�หมินไ คว�มปในเทยตๅองหยิงไ ฿นคว�มปใน
เทย”

ผสานกันกับอาหารเทยบๅาง พราะชอบอาหารเทย
มากตไทำาองเมไปใน เดๅตไดูวลาทีไมไทำา฿หๅทาน
กใจะจำา โ รสชาติเวๅ ละอามาประยุกต่฿ชๅกบั ของ
ทีไ ราทำาปรากฏวไาขกทีมไ าทานชอบมาก จนทุกวัน
นีจๅ ะมีลกู คๅามาสังไ ทำาพิศษทุกอาทิตย่เมไวาไ งานตไง
หรืองานวันกิด
ผมคิดวไาการทีไ ราเมไตดิ อยูกไ บั สูตร฿ดสูตร
หนึไง หาเอดีย฿หมไ โ สมอจะทำา฿หๅเดๅสิไงทีไดี โ
฿หมไ โ กิดขึๅน ปิด฿จ฿หๅกวๅางกับอาหารทุกชาติ
ละลองชิม฿หๅทวัไ จะทำา฿หๅรามีเอดียขึนๅ มา฿หมไ โ
การปในพไอครัวจำาปในอยไางยิไงทีไจะตๅอง
พัฒนาตลอด ลองทำาสิไง฿หมไ โ ปิดลกของตัว
อง฿หๅกวๅางจึงจะกๅาวหนๅาครับ นไาสียดายทีไผม
ตๅองปลีไยนงานจากพไอครัวพราะสุขภาพเมไดี
ปในรคหมอนรองกระดูกคลืไอน ลยตๅองเปรียน
ตไอพืไอปลีไยนสาขาอาชีพ เดๅลือกรียนออกบบ
ผลิตภัณฑ่ (Packagedesing) ริไมดือนมิ.ย. ปีนีๅ
ตๅองรียนสองปีถึงจะจบ

ตอนนัๅนวลาผมพูด กใพูดเทยคำายอรมัน
คำา พีไจะดุทันทีวไา฿หๅปลออกมาปในเทย จนทุก
วันนีๅผมจะพูดเทยกับมไละพีไตลอด บางครัๅงลืม
ศัพท่เทย ผมกใคิดคำาขึๅนมาอง มไกใจะบอกกๅ฿หๅ
ถูกตๅอง฿หมไ คือราเมไเดๅอยูกไ ับมไนานลๅวเงครับ
จอกันกใอาทิตย่ละครังๅ ละผมกใเมไมี พือไ นคนเทย
ดๅวยลยออกจะลืม โ เปบๅาง เมไ฿ชไดดั จริต(คำาของ
พีไชาย)

ผมคิดวไากไอนทีไราจะตัดสิน฿จรียนตไอ
ดๅานอาชีพ ราควรจะดูตัวราองกไอนวไาชอบทำา
อะเร ละลองศึกษาดูวาไ มันยากงไายอยไางเรอยไาง
นๅอย โ ครูทีไ฿หๅคำาปรึกษา฿นรงรียน ขากใรอทีไจะ
฿หๅคำาปรึกษาอยูไลๅว รากใควรทีไจะพูดคุยกับขา
฿หๅมาก โ ถามยะ โ ละทีไสำาคัญปัจจุบันนีๅนะ
ครับตๅองดูตลาดดๅวยวไาตลาดตๅองการคนทำางาน
อะเรมาก ละมีคนทำามากนๅอยคไเหน ตไทีไนไ
โ คือทำ�฿นสิไงทีไร�รักจะทำ�เดๅดีทีไสุดครับ

ผมรียนจบระดับมัธยมกใตๅองลือกรียน
วิชาชีพตไอ มไกับพไอลีๅยงขาหในวววไาผมชอบ
ทำาอาหารกใลยนะนำา฿หๅลองดินทางทีตไ วั องชอบ
พไอขากใลยฝากฝัง฿หๅผมเปลองรียนงานทีไ รงรม
ทีไ Schwarzwaldทีไ Hotel Lamm Mitteltal พราะ
ครอบครัวราสนิทสนมกันมาตังๅ ตไพอไ ของพไอลียๅ ง
หลังจากรียนจบกใทาำ งานอยูทไ นีไ นัไ ตไอ ทำาอยูสไ ามปี
ตไอมากใยๅายกลับมาEsslingen ทำาทีไ Villa Hohe
ของ Vincen Kling ละยๅายมาทีไ Esslingen Burg
จนสุดทๅายนีๅมาทำาทีไ Altewacher ทางจๅาของขา
รับทำา Partyservice สไวน฿หญไกจใ ะปในอาหารทาน
ลไนบบฝรัไง

อีกรือไ งทีจไ ะขอนะนำาคนทีมไ อี ายุนอๅ ยทุก
คนวไาจะทำ�อะเรกใต�มตๅองรักษ�สุขภ�พดๅวย
นะครับอยไ�คิดวไ�ร�กไงร�ขใงรงทำ�เดๅทุก
อยไ�งเมไคำ�นึงถึงสุขภ�พ ตไมืไออ�ยุม�กขๅ�
คุณจะรูๅสึกลยวไ�คุณเดๅทำ�รๅ�ยตัวองดยเมไรูๅ
ตัว หมือนอยไางผมเงครับตอนนีๅ 32 ลๅว ตไกใ
รียกวไารใวกินเปทีตไ ๅองตๅองมีปัญหาสุขภาพบบ
นีๅ หากคุณยังมีอกาส จงรับฟังคำ�นะนำ�ของ
ผูๅ฿หญไถอะครับ เมไสียห�ยหรอกมีตไผลดี
พร�ะข�ผไ�นลกม�ม�กกวไ�ร� ข�หในอะเร
ดี อะเรเมไดีม�กกวไ�ร� ข�จึงตือนร� อยไ�
ห�รืไองรูๅองลๅวพล�ดลยครับเมไคุๅมลย

ขาปลไอย฿หๅราทำาองเมไกะกณฑ่วไาจะ
ตๅองทำาอะเร กใลยคิดสูตรตไาง โ ขึนๅ มาองดยผสม

ซีน หรือ วรธ อุกฤษฎ่ ปใน คนเทยคนหนึไงทีไดิน
ทางติดตามมไขๅามาอยูไยอรมนีตัๅงตไวัยยาว่
คนเทยซึไงสังคมเทย฿นยอรมนีกลไาวขานกันวไา
“ลูกติด” ประสบการณ่ทีไถไายทอด ชีๅ฿หๅหในปัจจัย
หลาย โ ดๅานทีไมีอิทธิพลตไอการดำารงชีวิต ละ
พัฒนาการของ “ลูกติด” อันสามารถปในงไมุมทีไ
นไารียนรูสๅ าำ หรับ “ลูกติด” ละ มไ คนอืนไ โ ทีไ ดียว
บก.
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Malkurs in Bildern VII
von Isa Barlak, Kunsttherapeutin, Kunstpaedagogin
Malen und Gestalten mit Pflanzenfarben, Teil 1
Liebe Malerinnen und Maler!
Wenn ihr dieses Heft in den Händen haltet, liegt bereits das erste
halbe Jahr von 2012 hinter uns.
Der Frühling mit seiner Pracht an bunten Blumen und das frische
Grün, nach dem wir uns alle so sehr sehnen, wenn der Winter nicht
enden will.
Was wäre die Welt ohne Farben und wie traurig ohne die bunten
Blumen, die grünen Wiesen und andere farbige Pflanzen?
Wir Menschen und auch Tiere reagieren auf die Vielfarbigkeit.
Insekten, das wissen wir, sorgen für die Bestäubung vieler Blüten
und werden von den entsprechenden Farben angezogen.
Für uns Menschen sind die Farben Balsam für die Seele und nicht
selten haben Blumen und ihre Färbung eine symbolische Bedeutung
und Botschaft, so wie die rote Rose in vielen Teilen der Erde die
Blume der Liebe ist.
Dichter haben viele Gedichte darüber verfasst und Maler haben diese
Themen unzählige Male gemalt.
Schon die Höhlenmaler haben uns eindrucksvolle Werke ihrer Kunst
hinterlassen, die unter anderem mit Erdfarben und Pflanzenkohle
entstanden sind.
Mit Pflanzenfarben haben die Menschen später Wolle und andere
Fasern gefärbt, Wände gestrichen, gemalt und gestaltet. Die Natur
bietet schon immer einen unerschöpflichen Schatz an Farbtönen.
Seit mehr als 150 Jahren werden Farben meist chemisch hergestellt
und wir alle kennen die verschiedensten Farbtuben mit Öl-, Tempera-,
Acrylfarben und anderen Sorten.
Heute wollen wir schauen, was die Natur uns so bieten kann, um
damit zu malen und zu zeichnen.
Um zu färben und zu aquarellieren kann man auf einfache Weise
Pflanzensäfte durch Zerreiben im Mörser gewinnen. Auch durch
Auskochen gewinnen wir Farbe: Man sammelt Blüten (z.B. Löwenzahn,
Geranie, Iris, rote Rose) und Blätter (z.B. Brennnessel, Spinat), die
dann entweder frisch oder getrocknet mit einem Becher voll Wasser
geköchelt werden.
Blüten brauchen meist fünf bis zwanzig Minuten, während Rinden
und Wurzeln bis zu einer Stunde gekocht werden müssen.
Mit dem gewonnenen Saft kann man Papiere einfärben, malen und

schreiben.
Die Farben sind lichtempfindlich und verblassen meist schnell,
deshalb sollte man sie nicht direkter Sonne aussetzen. Aber dass
sich die Farben nach und nach verändern, kann auch sehr reizvoll
sein. Das ist eben die Natur, die sich immer in Wandlung befindet,
wie wir Menschen auch!
Heute wollen wir ausprobieren, was man mit dem Saft von Rotkohl,
auch Blaukraut genannt, machen kann. Im Namen dieses gesunden
Gemüses stecken bereits die Farben rot und blau.
Das kommt daher, dass sich der frische Saft verfärbt, je nachdem,
ob man Essig oder Natron zufügt.
Man schneidet etwas Rotkohl ganz klein, püriert ihn mit einem
Pürierstab und gibt den Brei dann in ein Baumwolltuch, damit der
Saft ausgepresst werden kann.
Nun teilt man den Saft in mehrere Schälchen oder Gläschen. Der
erste Saft bleibt so herrlich violett, wie wir ihn ausgepresst haben,
dem zweiten fügen wir eine Prise Natron oder Backpulver zu, dem
dritten noch etwas mehr und der letzte bekommt einen Spritzer
Zitronensaft oder Essigessenz.
Mit diesen neu entstandenen Farben können wir nun malen.
Wer will, kann ja vor dem Malen etwas mit weißer Wachsfarbe oder
farbloser Kerze (z.B. Teelicht) auf das Blatt zeichnen und dann drüber
malen. Schaut, was passiert!
Viel Freude bei der Erkundung der Natur und ihren Farben!
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D I Y by Nong
ดย ภัทธิรา หาญสกุล

ขวดสวยด้วยมือคุณ
ดิฉันปในคนหลง฿หลขวดกๅวคไะ ชอบขวดกๅวสวยโ วลาจอกใจะชอบซืๅอ
เมไวาไ มันจะบรรจุอะเรอยูไ ลๅวมักจะคิดวไา พอกิน หรือ฿ชๅของ฿นนันๅ หมดลๅว
ราจะอาขวดเป฿สไอะเรดี
วันนีๅ ลยจะมาบไงปันวไา ขวดทีไ กใบเวๅ ดิฉนั จับมันมาตไงตัวสีย฿หมไ
ลๅว฿สไของขๅาเปมันนไารักดีคไะ
อุปกรณ่ทีไตๅอง฿ชๅกใเมไมีอะเรมาก คไกระดาษ Napkin ลายสวยโ
กาวดคูพาจ นๅำายาคลือบ พูไกัน ละกรรเกร ละขวดทีไคุณตๅองการอามา
ตกตไงทไานัๅนองคไะ
1. ริไมรกกใตๅองทำาความสะอาดขวด฿หๅสะอาด นะนำาวไา ถๅาอยาก฿หๅ
ขวด฿สควรลๅางดๅวยชมพูคไะละอีกปัญหาทีไรามักจะจอคือคราบ
กาวทีไหลงหลือบนขวด หลังจากลอกฉลากออกเปลๅว กๅเดๅงไายนิด
ดียวคไะ ฿ชๅยาหมไองปๅายลงบนคราบนัๅน ถูเปรืไอยโ คราบกาวจะหลุด
ออกหมด ลๅวคไอยอากระดาษหรือผๅาชใดออก฿หๅหมด คราวนีๅคุณจะ
เดๅขวดสวย฿สปิๆงลยลไะ
2. ลือกลายทีตไ อๅ งการจะประดับลงบนขวดลๅวคไอยอากรรเกรตัดออกมา
3. ทาบลายลงบนขวด กะตำาหนไง฿หๅพอดี ฿ชๅพกูไ นั จุมไ นๅาำ ฿หๅปียกนิดหนไอย
กไอนจุมไ ลง฿นกาวลๅวปๅายลงบนลายทีตไ อๅ งการ฿หๅตดิ บนขวด ทากาว฿หๅ
ทัไวจนนไ฿จวไา ติดนไนดี ลๅวทิๅงเวๅ฿หๅกาวหๅง
4. ฿ชๅผๅาชุบนๅำาชใดคราบกาวทีไกินออกเป฿หๅสะอาด คลือบชิๅนงานดๅวย
นๅาำ ยาคลือบพือไ ฿หๅกระดาษติดทนละกันนๅาำ เดๅระดับหนึงไ ทิงๅ เวๅ฿หๅหๅง
5. คไนีๅคุณกใจะเดๅขวดสวยทีไตกตไงตาม฿จคุณเวๅ฿สไของ หรือตรียม฿หๅ
ปในของขวัญ฿หๅ฿ครตไอ฿ครกใเดๅนะคะ อบกระซิบอีกนิดวไา อาขวด
ทีไตกตไงลๅว฿สไนๅำาตาลทราย฿หๅปในขวัญนไารักมากคไะ ความหมายดี
ดๅวยดยฉพาะปในของชำารไวยคไะ
ความจริงถๅา฿ครเมไอยากทำาดคูพาจกใคไลือกสติกกอร่สวยโ ทนกใเดๅนะ
คะ หรือบางคนมีฝี(ทีไ)มือ อาจจะ฿ชๅวิธีการวาดสีลงบนขวดกใเดๅหมือนคไะ
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หๅองครัว
ดย ปๅาวัลย่

ข้าวตังหน้าตั้ง
ครืไองปรุง+ สไวนผสม
ขๅาวตังชิๅนลใกขนาดพอดีคำา
หมูสับ 1/2 ถๅวยตวง
กุๅงสับ 1/2 ถๅวยตวง
กะทิ 1 กลไอง฿หญไ
กระทียม 5 กลีบ
พริกเทยปไน 1/2 ชๅอนชา
รากผักชีหัไน 1 ชๅอนชา
พริกหๅง 3 มใด
ถัไวลิสงปไน 2 ชๅอนตๆะ
หอมดงหัไน 3 หัว
นๅำาตาลปีๆบ 2 ชๅอนตๆะ
นๅำามะขามปียก 2 ชๅอนตๆะ
นๅำาปลา 1 ชๅอนตๆะ
ผักชีละพริกชีๅฟๅาสำาหรับรยหนๅา
นๅำามันพืชสำาหรับทอด
วิธีทำ�หนๅ�ตัๅง
1. ขลกรากผักชี, กระทียมละพริกเทยมใดรวมกันจนขๅาปในนือๅ ดียวกัน
2. นำากะทิ (200 กรัม)฿สไกระทะละนำาเปตัๅงบนเฟรๅอนปานกลาง จาก
นัๅนจึง฿สไสไวนผสมทีไขลกตรียมเวๅ฿นขัๅนตอนทีไ 1 ลงเป฿นกระทิ ผัดจน
หอมละกะทิตกมัน
3. ฿สไหมูสบั ละกุงๅ ลงเปผัดจนกือบสุก จึง฿สไหอมดงซอยละกะทิทีไ หลือ
ลงเปปรุงรสดๅวยนๅำาตาล นๅำาปลา ละ นๅำามะขาม จากนัๅนจึง฿สไถัไวลิสง
คัไว คนจนสไวนผสมขๅากันดีจึงปิดเฟ ยกลงจากตา
4. ตักสไวนผสม฿สไถๅวยนๅำาจิๅม รยหนๅาดๅวยผักชีละพริกชีๅฟๅา สริฟพรๅอม
ขๅาวตังละผักสดอืไนโ (ตงกวา, กะหลไำา, อืไนโ)
วิธีทำ�ขๅ�วตัง
1. ฿หๅนาำ ขๅาวสวยทีหไ งุ ลๅว มารีดทำาปในผไนบางโ หรือทำาปในรูปฟอร่มตไาง
โ ตามตๅองการกใเดๅ สรใจลๅว฿หๅนำาเปผึไงดดประมาณ 2 วัน (฿ครทีไเมไ
อยากทำาวิธีนีๅ กใมีขๅาวตังผไนสำารใจรูปขายคไะ)
2. ตัๅงกระทะ฿หๅรๅอน ฿สไนๅำามัน฿หๅยอะพอสมควร ลๅวนำาขๅาวตังลงเปทอด
จนกรอบ
มืไอเดๅขๅาวตังรๅอนโลๅว กใรับประทานเดๅกับหนๅาตัๅงลยคไะ ขอ฿หๅ
อรไอยนะคะ
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ประสบการณ์สาวไทยในถิ่นแซมบ้า (บราซิล)
ดย จๅาหญิงฟองนๅำา

ฟนพันธุ่ ทๅกฬี าดังชไนฟุตบอล เมไม฿ี คร
เมไรจูๅ กั ลีลาพริวๅ เหวสเตล่ลาตินของนักคๅาขๅงดไน
ดังจากบราซิลละสำาหรับผูทๅ ชไี นไื ชอบการทไองทียไ ว
ละความสนุกสนานกใจะรูจๅ กั บราซิลซึงไ ดไงดังละ
มีชอืไ สียงขจรเกลเปทัวไ ลก คือ งานคาร่นวิ าลละ
การตๅนซมบๅา ซึงไ จัดขึนๅ ตามมือง฿หญไ โ ราวดือน
กุมภาพันธ่ของทุกปี มืองทีไมีนักทไองทีไยวจากทุก
มุมลกเปชมขบวนหไอนั มหฬารสวยงามตระการ
ตา เดๅกไ (1) นครริอ ด จานร (Rio de Janieiro)
รัฐริอ ด จานร (2) มืองซัลวาดอร่ (Salvador)
รัฐบายีย ซึไงทัๅงสองหไงนีๅคยปในมืองหลวงดิม
ของประทศบราซิล ปัจจุบนั มืองหลวง฿หมไลาไ สุด
ของบราซิล คือ กรุงบราซิลีย (Brasilia) อายุพอ
ทียบเดๅกับสาว฿หญไวัย 50 ปีตๅน โ นอกจากนีๅ ผูๅ
ทีไรักธรรมชาติละสิไงวดลๅอมกใจะรูๅจักลุไมนๅำาอม
ซอน (Amazon) ซึงไ อยูทไ างตะวันตกฉียงหนือของ
บราซิลทีมไ อี าณาขตกวๅาง฿หญไเพศาลมาก มีสตั ว่
ปไาละปลาหลากหลายพันธุ่
บราซิลปในประทศทีไมีพืๅนทีไกวๅาง฿หญไ
ทีสไ ดุ ฿นทวีปอมริกา฿ตๅ (ลาตินอมริกา) มีประชากร
ประมาณ 190 ลๅานคน มีภาษาปรตุกสปในภาษา
ราชการนืไองจากบราซิลคยปในอาณานิคมของ
ประทศปรตุกส ละปัจจุบันภาษาปรตุกส
ของบราซิลละปรตุกสมีพัฒนาการจนทำา฿หๅ
มีความตกตไางกันมากขึๅน มีผูๅลไาวไา ประชาชน
ของทัๅงสองประทศมๅจะสืไอสารกันดๅวยภาษา
ปรตุกส ตไบอไ ยครังๅ ทีเไ มไขๅา฿จความหมายของคำา
ทีไตไละฝไายลือก฿ชๅ ซึไงกใคงปในกรณีทีไคลๅายคลึง
กันกับภาษายอรมันทีไ฿ชๅสไือสาร฿นยอรมนี สวิต
ซอร่ลนด่ ละออสตรีย ทีไมีพัฒนาการทีไตก
ตไางกันเปชไนกัน ละบราซิลปในประทศดียว
฿นภูมิภาคลาตินอมริกาทีไ฿ชๅภาษาปรตุกส ปใน
ภาษาราชการ ขณะทีปไ ระทศพือไ นบๅานประมาณ
10 ประทศ ฿ชๅภาษาสปนปในภาษาราชการ
บราซิลภาคภูมิ฿จมากทีไสามารถอยูไรไวม
กับประทศพืไอนบๅานเดๅอยไางสันติเมไมีความขัด
ยๅงรืไองการบไงขตดนระหวไางกัน นืไองจาก
฿นอดีตมีชาวบราซิลผูๅมีความสามารถละมอง
การณ่เกลเดๅรบี หารือละทำาความตกลงกับพือไ น
บๅานปักปันขตดนระหวไางกันจนสำารใจรียบรๅอย
ดๅวยดี ภายหลังทีไ ตไละประทศ฿นภูมภิ าคลาตินอ
มริกาเดๅรบั อกราชจากประทศจๅาอาณานิคมคือ
ปรตุกสละสปน
มือไ บราซิลสำารวจพบหลไงพลังงานธรรมชาติ
(นๅาำ มันละกๆาซ) ปริมาณมากมหาศาล ดยฉพาะ
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฿นทะลซึไงบราซิลมีชายฝัไงทะลยาวมากกวไาพัน
กิลมตร ละเมไมี พือไ นบๅานทีมไ อี าณาขตทางทะล
มากไงยไง฿หๅวนุไ วาย ทำา฿หๅบราซิลสามารถสำารวจ
ขุดจาะละนำาพลังงานจากทรัพยากรธรรมชาติ
นัๅนมา฿ชๅประยชน่฿นการพัฒนาประทศอยไางมี
ประสิทธิภาพ มีการวางผนทีไดี ดๅวยนยบายทีไ
ปในมิตรกับสิงไ วดลๅอม ผูนๅ าำ รัฐบาลบราซิลมีวสิ ยั
ทัศน่ทีไกวๅางเกล มีนยบาย฿นการบริหารประทศ
ทีดไ ี พือไ ประยชน่สงู สุดของบราซิล ทำา฿หๅบราซิลมี
ศรษฐกิจทีไดีละขๅมขใง จนสามารถยืนหยัดเดๅ
อยไางสงไาผไาผยละภูมิ฿จทีไสามารถปๅองกันละ
รักษาเมไ฿หๅบราซิลเดๅรบั ผลกระทบอยไางรุนรง฿น
ขณะทีไสภาวะศรษฐกิจทัไวลกตกตไำาละมีผลก
ระทบตไอประทศตไาง โ ทัไวลก บราซิลสามารถ
พัฒนาประทศ฿หๅจริญรุไงรืองละมีความมัไนคง
ทัๅงดๅานศรษฐกิจละการมือง มีประชาธิปเตยทีไ
มันไ คง พราะมีการบริหารจัดการทีดไ ี ทำา฿หๅสามารถ
ยกฐานะของบราซิลจากประทศทีไปในลูกหนีๅของ
ธนาคารลก กลายมาปในประทศจๅาหนีๅ เดๅ ขณะ
นีๅ บราซิล฿หๅความชไวยหลือกไประทศกำาลังพัฒนา
ละยากจน฿นหลายภูมภิ าค฿นดๅานตไาง โ ชไน การ
ศึกษา การกีฬา วิทยาศาสตร่ละทคนลยี ฯลฯ
เทยละบราซิลมีความสัมพันธ่ทีไดีปใน
วลายาวนานกวไา 50 ปีลๅว ละมีคว�มตกลง
วไ�ดๅวยก�รยกวๅนก�รตรวจลงตร�ระหวไ�งเทย
ละบร�ซิล ทำา฿หๅประชาชนของทัๅงสองประทศ
สามารถดินทางเปมาหาสูกไ นั เดๅ ดยเมไตอๅ งขอรับ
ก�รตรวจลงตร� (วีซไ�) ละส�ม�รถดินท�ง
ขๅ�ละพำ�นัก฿นประทศนันๅ เดๅน�นถึง 90 วัน
มๅนวไาระยะทางจะเกลกันระหวไางเทยกับบราซิล
กใเมไเดๅทำา฿หๅประชาชนของประทศทัๅงสองยไอทๅอ
฿นยุคลกเรๅพรมดน จึงมีการดินทางเปมาหาสูไ
กันของประชาชนจากทัๅงสองประทศ ดยภาค
อกชนพือไ เปทำาธุรกิจ การคๅา ละการลงทุน ละ
ประชาชนกใดินทางเปทไองทีไยวชมลกกวๅางละ

สวยงาม ปลกตา ทำา฿หๅมนี กั ทไองทียไ วทีไ อบฝง
฿ชๅประยชน่จากการทีไเมไตๅองขอวีซไาขๅาประทศ
บราซิลดังกลไาว รับจๅางลักลอบขๅาเปขนยาสพ
ติด (คคน) ออกเปประทศตไาง โ รวมทัๅงเทย
ขบวนการลักลอบคๅาละขนยาสพติดขๅาม
ชาติปในกลุมไ อาชญากรรมขๅามชาติท฿ีไ หญไ มีงินทุน
มาก ละมีครือขไายกวๅางขวาง มีวธิ กี ารหลากหลาย
ละนบนียน฿นการติดตไอพือไ ชักชวนละชักจูง
฿หๅคนเทยดินทางขๅาบราซิลพือไ ลักลอบขนยาสพ
ติด (คคน) กลับเป฿หๅผวูๅ าไ จๅาง฿นประทศเทยละ
ประทศอืไน โ สไวน฿หญไผูๅรับจๅางถูกชักจูงจากชาว
ตไางชาติผวิ ดำา฿นภูมภิ าคอฟริกา ชไน ชาวเนจีรีย
ละชาติอนืไ โ ซึงไ ชาวตไางชาติทมีไ พี ฤติกรรมนไาสงสัย
วไาพัวพันละมีสวไ นรไวม฿นขบวนการคๅายาสพติด
ขๅามชาตินีๅ มีถิไนพำานักทัๅง฿นเทยละ฿นประทศ
พืไอนบๅาน ชไน มาลซีย บุคคลหลไานีๅ มักสรๅาง
ครือขไายของตน฿นทๅองถิไนทีไเปสๅองสุมกัน บๅางกใ
มีคสูไ มรสปในคนทๅองถินไ ละคูสไ มรสทๅองถินไ หลไา
นีๅ จะมีสไวนรไวม฿นการลักลอบขนยาสพติด ละ/
หรือ ฿นการสรรหา ติดตไอละทาบทามผูรๅ บั จๅางเป
ลักลอบขนยาสพติด ดยหลไงทีมไ ผี ทูๅ มีไ คี ณ
ุ สมบัติ
หมาะสมปในผูๅรับจๅางขนยาสพติด เดๅกไ ถนน
สุขุมวิท กรุงทพ ฯ มืองพัทยา หลไงทไองทีไยว
อืไน โ ทีไชาวตไางชาติพำานักอยูไจำานวนมาก
คุณสมบัติ (หรือทษสมบัติ) ของผูๅทีไมัก
จะถูกทาบทามหรือถูกหลอก฿หๅขนยาสพติดขๅาม
ชาติ เดๅกไ ปในผูๅมีความสามารถ฿นการ฿ชๅภาษา
อังกฤษ ทำางาน฿นหลไงทไองทียไ วหรือสถานบันทิง
มากไอน ติดตไอกียไ วขๅองกับคนตไางชาติ รวมทังๅ จาก
ทางอินตอร่นใต ละอาจมีบางรายทีไถูกหลอก฿หๅ
สำาคัญผิดวไา มีผ฿ูๅ จดีออกคไา฿ชๅจาไ ยพรๅอมมอบงิน
กๅนถุง (pocket money) ฿นการดินทางเปทไอง
ทีไยว฿นตไางประทศ ละฝาก฿หๅเปติดตไอหรือรับ
ของฝากจากพือไ นหรือคนรูจๅ กั ฿นตไางประทศมา฿หๅ
ผูๅ฿จดีดๅวยทไานัๅน จึงดี฿จละตกลงรับนๅำา฿จ (จอม

ปลอม) นัๅน
“ทำาเมถึงทำากับฉันเดๅ” ผูตๅ อๅ งหาละนักทษ
บางรายลไาวไา ฿นการซุกซไอนนำายาสพติด(คคน)
ออกจากบราซิล จะถูกบังคับ฿หๅกลืนยาสพติดทีไ
นำามาบไงบรรจุปในหไอลใกขนาดนิวๅ ปๅงหรือขนาด
มะระขีนๅ กละหุมๅ ดๅวยพลาสติกหรือผไนยางหนียว
กันฉีกขาด ลๅวบังคับ฿หๅกลืนลงเป฿หๅเดๅมากทีสไ ดุ
ทไาทีไจะทำาเดๅ ขึๅนอยูไกับสภาพรไางกายของตไละ
คน บางคนอาจกลืนเดๅถึง 50 – 70 ชิๅน ละยัง
ถูกขูไบังคับดๅวยวไา หากเมไพยายามกลืนขๅาเป฿หๅ
เดๅมากทีไสุดลๅว จะนำายาสพติดทีไหลือบรรจุ฿น
ชไองทางอืไน ชไน ทวารหนัก จึงตๅองพยายาม กลืน
ลงเปนๅำาตากใเหลเป จนอาจียนออกมาปในลือด
ระหวไางพยายามกลืน฿หๅเดๅจำานวนมากทีไสุดกใมี
มืไอเมไยินยอมทำาตามกใถูกทำารๅาย จนตๅองยอมทำา
ตาม (กรณีหไอยาสพติดฉีกขาดละตก฿นทๅอง
ระหวไางดินทางอาจทำา฿หๅถึงตายเดๅ หากพทย่
เมไสามารถชไวยชีวิตเดๅทัน) บๅางกใลไาวไา เดๅรับคำา
สัไง/คำาขอรๅอง฿หๅนำากระป็าบรรจุของฝากเป฿หๅ
พืไอน฿นประทศเทย ปิดดูลๅวกใเมไนไาจะมีอะเร
ผิดกฎหมาย฿นนัๅน จึงรับฝากมาละผูๅทีไขอรๅองกใ
ปในพืไอน/คนรูๅจักกัน จึงเวๅ฿จ ตไปรากฏวไา มียา
สพติดบรรจุ฿นกระป็ามืไอจๅาหนๅาทีไลาะวัสดุทไี
ประกอบปในฝากระป็าหรือตัวกระป็ายกจาก
กัน ละบางครังๅ จๅาหนๅาทีตไ าำ รวจกใตรวจคๅนพบยา
สพติดกใทรก฿นวัสดุทีไ ปในพืนๅ รองทๅาละรองทๅา
หลไานันๅ บรรจุอยู฿ไ นกระป็าดินทางทีเไ ดๅรบั ฝากมา
จึงมีขอๅ พึงระวังวไา (ก) อยไารับฝากของจาก
฿ครเป฿หๅผรูๅ บั ฿นตไางประทศ ควรปฏิสธอยไางนุมไ
นวล มๅผฝูๅ ากอาจปในญาติหรือพือไ นหรือคนรูจๅ กั
กัน นืไองจากพืไอนหรือญาติบางคน กใเมไอาจชืไอ
฿จเดๅ ดูหมือนจะปในการมองลก฿นงไรๅายมาก
เปหนไอย ตไหากถูกจับกุมดำานินคดีเมไวไาจะ฿น
เทยหรือ฿นตไางประทศกใตๅองทุกข่ทรมาน จนกวไา
จะพๅนทษ ดยเมไสามารถ฿หๅ฿ครมาถูกคุมขังทน
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฿นรือนจำาเดๅ จึงขอนะนำาวไา หากจำาปในตๅองรับ
ฝาก นือไ งจากกรง฿จผูฝๅ าก ควรขอรับอาสาเปซือๅ
ของทีตไ อๅ งการสไง฿หๅผรูๅ บั ฿นตไางดนดๅวยตนอง จะ
เดๅมัไน฿จวไา ของทีไนำาเปเมไ฿ชไของผิดกฎหมาย (ข)
เมไควรรับของฟรีจาก฿คร ชไน มีผูๅสนอ฿หๅเปทีไยว
ตไางประทศดยผูๅ ดินทางเมไตอๅ งออกคไา฿ชๅจาไ ย฿ด
โ พรๅอมทังๅ ถมงินสำาหรับ฿ชๅจาไ ยระหวไางทไองทียไ ว
ตไขอ฿หๅนาำ สิงไ ของหรือกระป็า (ทีมไ สี งิไ ผิดกฎหมาย
ซุกซไอนอยูไภาย฿น) เปมอบ฿หๅผูๅรับปลายทางดๅวย
ของฟรีทีไดี โ ฿นลกนีๅ อาจจะมี ตไหายาก ดย
ฉพาะจากผูๅทีไเมไ฿ชไบุคคล฿นครอบครัวหรือญาติ
“หนูดนข�หลอกละหนูผิดเปลๅว”
นวทาง฿นการรอดพๅนจากการถูกลงทษหรือมๅ
รับทษกใอาจเมไมากนัก คือ ยอม฿หๅขๅอมูลทีไปใน
ประยชน่ตอไ จๅาหนๅาทีทไ างการ ซึงไ จๅาหนๅาทีตไ าำ รวจ
อาจกันผูตๅ อๅ งหา฿หๅหลุดพๅนเปปในพยานบุคคล พือไ
ประยชน่ของทางการ฿นการสืบคๅนถึงตๅนตอ/ครือ
ขไายของขบวนการขๅามชาติเดๅ คนเทยทีไถูกจับกุม
฿นบราซิลดๅวยขๅอหายาสพติด มี 2 รูปบบ เดๅกไ
(ก) ขๅอหาลักลอบขนยาสพติดออกเปตไางประทศ
(2) ขๅอหามียาสพติด฿นครอบครอง ปี 2554 มีผูๅ
ตๅองหาละนักทษเทย฿นบราซิลประมาณ 30 คน
ละปในหญิง อายุระหวไาง 20 – 40 ปี ทๅองทีไทีไถูก
จับกุมอยูไทีไรัฐซา ปาล (Sao Paulo) ละถูกคุม
ขังทีไรือนจำา฿นนครซา ปาล
นักทษหญิงเทย฿นบราซิลประสบปัญห�ยุงไ
ย�กหลายดๅาน ชไน ภาษา การงิน ละครอบครัว
ดังนีๅ
(1) ภ�ษ�อยไ�คิดวไ�เมไสำ�คัญ มืไอ
ถูกจับกุมละถูกสอบสวนดยจๅาหนๅาทีไตำารวจ
บราซิล หญิงเทยทีไ฿ชๅภาษาอังกฤษเมไเดๅ หรือ
฿ชๅเดๅตไยังเมไดีพอ จๅาหนๅาทีไตำารวจจะติดตไอ
สถานอกอัครราชทูตของเทย฿นบราซิล ซึไงตัๅงอยูไ
หไางจากมืองทีไกิดหตุประมาณ 1,000 กิลมตร
พืไอชไวยจัดหาลไามมาปลปในภาษาเทย฿หๅหญิง
เทยดังกลไาว ละบไอยครังๅ ทีสไ ถานอกอัครราชทูต
ฯ เมไสามารถชไวยจัดหาหรือติดตไอ฿หๅคนเทย฿น
บราซิลทีสไ ามารถ฿ชๅภาษาปรตุกสเดๅดี พียงพอทีไ
จะชไวยปในลไามปลภาษาเทย – ภาษาปรตุกส
เดๅ นอกจากนีๅ ยังกรงดๅวยวไา หากลไามปลผิด
พลาดจะทำา฿หๅผตูๅ อๅ งหาสียหายหรือสียประยชน่
ลไามภาษาเทย฿นบราซิลขาดคลน นืไองจาก (ก)
มีคนเทยพำานัก฿นบราซิลจำานวนนๅอย (ประมาณ
100 คน) ละอยูไกระจัดกระจาย฿นมืองตไาง โ ทีไ
หไางเกลมากทัไวประทศ จึงเมไสะดวก฿นการดิน
ทางละหากดินทางกใสียคไา฿ชๅจไายสูงตๅองดิน
ทางดยครืไองบิน ซึไงผูๅตๅองหาหรือนักทษตๅอง
ปในผูๅรับผิดชอบคไา฿ชๅจไายของลไามทัๅงหมด หาก
หนไวยงานของบราซิลเมไรับผิดชอบคไา฿ชๅจไายดัง

กลไาว (ข) มีคนเทยจำานวนนๅอยมากทีไสามารถ฿ชๅ
ภาษาปรตุกสเดๅอยไางดีทัๅงภาษาพูดละภาษา
ขียน (ค) บไอยครังๅ ทีศไ าลบราซิลจำาปในตๅองจัดหา
ลไามภาษาอังกฤษ – ภาษาปรตุกสมา฿หๅผตๅู อๅ งหา
ชาวเทย ดยศาลบราซิลรับผิดชอบคไา฿ชๅจไายของ
ลไามดังกลไาว
มๅศาลบราซิลจะปในผูจๅ ดั หาทนายความ
อาสา (Public Defender) มาชไวยหลือดูลผูตๅ อๅ งหา
฿นการกๅตาไ ง฿นคดีทถีไ กู จับกุม หากเมไสามารถรับ
ผิดชอบคไา฿ชๅจไายเดๅ ตไนืไองจากทนายความทีไ
ศาลจัดหา฿หๅมีงานมาก จึงทำา฿หๅทนายความบาง
รายเมไสามารถดูลคดีเดๅอยไางละอียดถีถไ วๅ นละ
รอบคอบ ทำา฿หๅผูๅตๅองหาละนักทษหลไานัๅนสีย
ประยชน่ ชไน เดๅรับพิจารณาลงทษหลายปี ดัง
นันๅ จึงมีนกั ทษหลายรายดินๅ รนวไาจๅางทนายความ
สไวนตัว (Private Lawyer) ซึไงมีคไา฿ชๅจไายสูงละ
ผูๅตๅองหาละนักทษตๅองรับผิดชอบคไา฿ชๅจไาย
ทัๅงหมดดๅวยตนอง มีหลายรายจไายงินคไาบริการ
ของทนายความจากงินรายเดๅทีไตนเดๅรับจาก
การทำางาน฿นรือนจำา ตไงานทีไจะสรๅางรายเดๅ฿หๅ
ผูๅตๅองหาละนักทษ฿นรือนจำา เมไเดๅมีปริมาณ
มากพียงพอกับความตๅองการของนักทษทุกราย
(2) งิน งิน งิน ดยทีไผูๅตๅองหาละ
นักทษสไวน฿หญไปในผูๅมีรายเดๅนๅอยหรือยากจน
ละหลายรายปในหัวหนๅาครอบครัวทีไตๅองหาราย
เดๅมาลีๅยงดูสมาชิก฿นครอบครัว ชไน พไอ มไ ลูก
ปในตๅน มืไอตนถูกจับกุม บุคคล฿นครอบครัวจึง
ประสบปัญหาทางศรษฐกิจละเดๅรับผลกระทบ
เปดๅวย ชไน กำาลังจใบปไวยตๅองขๅารับการรักษา
พยาบาล หรือกำาลังศึกษาลไารียน ขณะถูกคุม
ขังจึงพยายามทำางานพืไอสะสมรายเดๅเวๅสำาหรับ
(ก) พืไอซืๅอสิไงของครืไอง฿ชๅสไวนตัวระหวไางทีไตๅอง
ขัง฿นรือนจำา ละระหวไางรอการพๅนทษนอกรือน
จำา ดยมีทัณฑ่บน (on parole) ตๅองเปรายงาน
ตัวกับจๅาหนๅาทีไตำารวจบราซิลทีไศาลบราซิลระบุ
เวๅ (ข) พืไอจัดสไง฿หๅสมาชิก฿นครอบครัวทีไจำาปใน
ตๅองดำารงชีวิตอยูไระหวไางทีไหัวหนๅาครอบครัวเมไมี
งิน เมไมีรายเดๅ ละเมไสามารถสไงงิน฿หๅเดๅ
(3) ดๅวยรักละคิดถึง หญิงเทยทีไปในผูๅ
ตๅองหาละนักทษ฿นบราซิล หลายรายตๅองนอน
รๅองเหๅ หรือมีนวนๅมปในรคซึมศรๅา นืไองจาก
คิดถึงละหไวง฿ย พไอ มไ ละลูก วไา จะกินอยูไ
อยไางเร ฿ครจะสไงสียละลีๅยงดู นืไองจากปกติ
ตนปในผูๅรับผิดชอบทัๅงหมด จึงมีนักทษบางราย
ฆไาตัวตาย หรือครียดหงุดหงิดทะลาะกับนักทษ
อืไนจนถูกฆไาตาย
(4) “อรคย� ปรม�ล�ภ� คว�มเมไมี
รค ปในล�ภอันประสริฐ” มีผูๅตๅองหาละ
นักทษบางรายทีไปไวยดๅวยรครๅายรง ชไน มะรใง
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ภูมิคุๅมกันบกพรไอง ปในตๅน ละตๅองรับยาหรือรับการตรวจรักษาประจำากับ
พทย่฿นเทย มืไอถูกคุมขัง฿นรือนจำา฿นตไางดน ชไน รือนจำาบราซิลทีไมี
บริการตรวจละ฿หๅการรักษากไผตูๅ อๅ งหาละนักทษทุกคน ตไนือไ งจากงบ
ประมาณของรือนจำามีจำากัด ละมีผูๅรอรับบริการจำานวนมาก จึงตๅองลงชืไอ
ขอนัดพบพทย่ของรือนจำา ละ฿ชๅวลารอนานปในดือน โ กวไาจะเดๅขๅารับ
การตรวจละรักษา นอกจากนีๅ ผูๅปไวยฉุกฉินรายหลาย จะเดๅรับยากๅปวด
(พาราซตามอล) พืไอบรรทาอาการปไวย เมไวไาจะปไวยดๅวยรคอะเรกใตาม
ทัๅงนีๅ หากสถานอกอัครราชทูต ฯ ทราบขไาวกใจะชไวยประสานกับจๅาหนๅาทีไ
ของรือนจำาละจๅาหนๅาทีไขององค่กรอกชน฿นบราซิล฿หๅชไวยดูลดๅวย ตไ
นืไองจากรัฐบาลบราซิลมีงบประมาณจำากัด จึงทำา฿หๅบริการดๅานการรักษา
พยาบาลยังเมไทวัไ ถึงละเมไพียงพอ ทังๅ นีรๅ วมทังๅ สำาหรับชาวบราซิลทัวไ เปดๅวย
(5) “บๅ�นร�...สนสุข฿จ” นักทษบางรายมืไอรับทษ฿นรือน
จำาปในระยะวลานานพอสมควร ศาลอาจมีคาำ สังไ ฿หๅออกเปพำานักนอกรือนจำา
เดๅ ดยมีทณ
ั ฑ่บนละตๅองเปรายงานตัวตไอจๅาหนๅาทีตไ าำ รวจทๅองทีจไ นกวไาจะ
พๅนทษทีไศาลพิพากษาเวๅ จึงจะสามารถดินทางออกนอกบราซิลเดๅ ซึไงหาก
ปในชาวบราซิลกใคงจัดงานฉลองอิสรภาพละมีความสุขกับครอบครัวละ
ญาติมิตร รวมทัๅงเปหางานทำาเดๅ฿นเมไชๅา ตไกรณีคนเทยตๅองคิดหนักทบ
เมไอยากเดๅรับความกรุณาจากศาลบบนีๅนัก พราะ (ก) จะเปอยูไทีไเหน (ข)
ยังสืไอสารภาษาปรตุกสเมไเดๅ (ค) ลๅวจะหางานเดๅเหม อกสารหลักฐาน
ทีไตๅอง฿ชๅ฿นการสมัครงานมีอะเรบๅาง มีครบถๅวนเหม (ง) งินเมไมี หรือมีงิน
กใบสะสมจำานวนเมไมากนักจากการทำางาน฿นรือนจำาดยฉพาะหากบๅาน
พักชัวไ คราวขององค่กรการกุศล (NGO) ซึงไ มีจาำ นวนจำากัดละยังเมไวาไ ง จึงมี
นักทษตไางชาติบางรายตๅองอาศัยขๅางถนนปในรมดือน จนกวไาจะสามารถ
ดินทางออกจากบราซิลเดๅ บางรายกใวางผนลไวงหนๅาระยะยาวผูกมิตรกับ
ผูทๅ คีไ าดวไาจะเดๅรับการปลไอยตัวออกเปอยูไ ลกภายนอก฿นวลา฿กลๅคียงกัน
ละชักชวนเปชไาบๅานอยูไรวมกันหรือเปขออาศัยอยูไกับครอบครัวของชาว
บราซิล รไงหางานทำา฿หๅมีรายเดๅมา฿ชๅจไาย฿หๅพียงพอดยยอมรับคไารงทีไ

ถูกกวไาคนทๅองถินไ ละกใบงินสไวนหนึงไ พือไ ซือๅ บัตรดยสารครือไ งบินดินทาง
กลับประทศของตนมือไ ศาลสังไ ฿หๅพนๅ ทษละสามารถดินทางกลับประทศ
ภูมิลำานาเดๅ
ความชไวยหลือกไนกั ทษเทย฿นบราซิลจากสถานอกอัครราชทูต ณ
กรุงบราซิลีย เดๅกไ (ก) การขอขๅายีไยมนักทษ฿นรือนจำาปีละ 1 – 2 ครัๅง
ตามตไอกาสละงบประมาณจะอำานวย พือไ ดูลละสอบถามความปในอยูไ
ละพบหารือกับจๅาหนๅาทีขไ องทางการทๅองถินไ ทีไ กียไ วขๅอง ชไน จๅาหนๅาทีไ รือน
จำา จๅาหนๅาทีไตำารวจ ทนายความอาสา (Public Defender) ละจๅาหนๅาทีไ
ขององค่กรการกุศลอกชน พืไอสรๅางความคุๅนคยละหารือถึงนวทาง฿น
การ฿หๅความชไวยหลือดูลผูตๅ อๅ งหาละนักทษเทย฿หๅเดๅรบั ความปในธรรม
ละเดๅรบั การปฏิบตั ดิ ู ลดๅวยดี ดยฉพาะมือไ จใบปไวย พรๅอมทังๅ นำาของยียไ ม
ชไน อาหารบางชนิดละหนังสือพจนานุกรมภาษาเทย – ภาษาปรตุกส /
ภาษาปรตุกส - ภาษาเทย ละหนังสือประภทอืไน โ ทีไรือนจำาอนุญาต
฿หๅนำาขๅาเปเดๅ นอกจากนีๅ สถานอกอัครราชทูต ฯ ยังเดๅรับความรไวมมือ฿น
การชไวยหลือดูลผูๅตๅองหาละนักทษเทย฿นบราซิลจากหนไวยงานเทย฿น
บราซิลดๅวยดี เดๅกไ สำานักงานการคๅาตไางประทศ ณ นครซา ปาล ละ
สถานกงสุลกิตติมศักดิ่ ณ นครซา ปาล (ข) การประสานงานกับทางการ
ทๅองถิไน฿นการชไวยหลือดูลผูๅตๅองหาละนักทษเทยทุกคน (ค) การชไวย
หลือดๅานอกสารตไาง โ ของนักทษกไอนการสไงกลับเทยมืไอพๅนทษละ
ชไวยหลือทดรองจไายคไา฿ชๅจไาย฿นการดินทางกลับเทย ดยตๅองชด฿ชๅหนีๅ
คืน฿หๅทางการเทย (ง) การชไวยหลือติดตไอกับครอบครัวของผูๅตๅองหาละ
นักทษเทยระหวไางรับทษ฿นบราซิล ทัๅงผไานกระทรวงการตไางประทศ฿น
เทยละทางจดหมายหรืออินตอร่นใต
ติดตไอสอบถามละจๅงการดินทางขๅาบราซิลพือไ รวบรวมปในฐาน
ขๅอมูล฿หๅกับสถานอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิลีย เดๅทีไ thaibra2011@
gmail.com ละ thaiembbrazil@gmail.com ทร. (+55 61) 3324 6943
www.thaiembassybrazil.com ละ www.thaiembassy.org/brasilia
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ตะลอนไป: ฝรั่งเศสตอนใต้...โพรวองซ์ (Provence)
ในวันที่..ลาเวนเดอร์ยังไม่เบ่งบาน (ตอนที่ 1)

เดๅยินคำารไำาลือมานักวไา จำานวนนักทไอง
ทียไ ว฿นดินดนอันลือไ งชือไ ทางตอน฿ตๅของฝรังไ ศส
อยไางควๅนพรวองซ่นัๅน ผันเปตามสภาพอากาศ
฿นฤดูกาลทไองทีไยว ชไวงทีไดอกลาวนดอร่บาน
สะพรังไ ปในทิวยาวสุดตา ละอากาศหมาะกไการ
ชมทุงไ สีมวไ ง พรวองซ่จะตใมเปดๅวยนักทไองทียไ วทีไ
หลัไงเหลกันมาจากทุกมุมลก ถึงขนาดตๅองบียด
สียด ยไงกันกิน ยไงกันทีไยว มืไอเดๅยินชไนนัๅน
ผูๅ ขียนกใออกจะผวา พราะเมไนยิ มการบียดสียด
ผูๅคน ขอทีไยวบบสบายโ เปรืไอยโ เดๅชืไนชมสิไง
รอบโ ตัวอยไางดืไมดไำาดีกวไา ละหากเมไอยากเป
จอกับกลุไมนักทไองทีไยวจำานวนมาก กใตๅองลือก
ดินทาง฿นชไวงทีไอากาศฝันปร คืออากาศอาจ
จะดีบๅางเมไดีบๅาง พอ฿หๅเดๅทีไยวเปลุๅนเป พราะ
นอกจากนักทไองทีไยวจะเมไมากลๅว ราคาทีไพัก
ตไางโ กใยังเมไสูงมากนัก
ดอกลาวนดอร่บานคไอยดู ละดม฿น
สวนหลังบๅาน มๅจะเมไมีปในทุไง ตไกใมีหลายกอ
ขอเปทีไยวพรวองซ่บบชิวโ คไอยโ เป ตาม
ประสาคนทีไยวชๅา มีวลา 10 วัน ทีไยวควๅนพร
วองซ่ทัๅงหมดเมไทัไว ลยเปทีไยวฉพาะ ตอนบน
กไอน คือ Avignon, Arles, Aix-en-Provence,

Marseille, Toulon ละหมูไบๅานลใกโ อันงดงาม
ริมทะล หลายหมูไบๅาน สไวนพรวองซ่ตอนลไางโ
ลงเป อาเวๅเปทีไยวรอบอืไน พราะมาดหมายเวๅ
฿น฿จวไาสักวันจะเปอีก
การจะทีไยวควๅนพรวองซ่฿หๅสนุก ละ
ทัไวถึงนัๅนตๅอง฿ชๅรถ จะดินทางกับกลุไมทัวร่ทีไ฿ชๅรถ
บัส ฿ชๅรถยนต่สวไ นตัว หรือรถชไากใเดๅ พราะสถาน
ทีไ ตไละทีอไ ยูหไ าไ งกันมาก รถสาธารณะนันๅ คไอนขๅาง
จะมีนๅอยละขๅาเปเมไทัไวถึงทุกทีไ
นอกจากสถานทีไทไองทีไยวตไางโ อันลือง
ชืไอ฿นควๅนนีๅลๅว สิไงหนึไงทีไผูๅขียนคุๅนคย คือ
อาหารฝรัไงศสสเตล่พรวองซ่ ทีไทัๅงคุณยไาของลูก
ละคน฿กลๅตัวนำาสนอบไอยโ อาทิ Nizza-Salat
สลัดทูนไาทีไมีผักสดหลายโ ชนิดปในสไวนประกอบ
หรือRatatouille(รัททาทุย..จำาโ มาออกสียงนไา
จะประมาณนีๅ) ปในอาหารจานผัก นำาผักหลายอ
ยไางโ มาทอดกับนๅำามันมะกอก กไอนจะตุ็นกับ
ครืไองทศพรวองซ่, หรือ Moules marinieres
หรือหอยอบเวน่ขาว ฯลฯ อาหารถบถินไ พรวองซ่
นันๅ มีครือไ งทศพรวองซ่ ปในตัวอก ซึงไ คนทัวไ ลก
รูจๅ กั กันดี ละคนยอรมันรูจๅ กั ฿นชือไ “Kräuter der
Provence” อันประกอบเปดๅวยครืไองทศหลักโ

คือ Lavendel, Rosmarin , Salbei, Thymian,
Majoran, Basilikum, Oregano, Bohnenkraut
อีกทัๅงเวน่ทีไขึๅนชืไอจากตอน฿ตๅ กใมีหลากหลาย
ยีไหๅอ฿หๅลือกชิม สำาหรับผูๅทีไนิยมจิบเวน่ระหวไาง
มืๅออาหาร ผูๅขียนทไองเวๅ฿น฿จวไาเปถึงจะขอลอง
เวน่สีกุหลาบ หรือ รซ (Rosé) จากถิไนพรวองซ่
ดูบๅาง ผืไอมีรสชาติถูกคอ ถูกราคา อาจจะเดๅหิๅว
กลับบๅานสักขวด(สองขวด)
ชืไออยไางปในทางการของควๅนนีๅคือพร
วองซ่-อลป่-กต ดาซูร่ (Provence-Alps-Côte
d’Azur) ปในดินดนทีมไ คี วามหลากหลายทางสภาพ
ภูมิประทศ บไงเดๅ 3 สไวนตามชืไอตใมของควๅน
นันไ อง คือ สไวนทีหไ นึงไ ขตพรวองซ่ หรือกลุมไ มือง
บนนินขา ทีไชืไอมระหวไางทือกขาอลป่ขๅากับ
ทะลมดิตอร่รนียน ผูๅคน฿นถบนีๅมีอาชีพหลัก
คือการปลูกดอกลาวนดอร่ ละการทำาเรไองุไน
พืไอผลิตเวน่ สไวนทีไสองคือขตทือกขาอลป่ ทีไ
มีชืไอสียงรืไองกิจกรรมกลางจๅงตไางโ ชไน ดิน
ปไา การขีไมๅาชมขา ปีนขา ขีไจักรยาน กระดดรไม
รวมเปถึงการลไนครืไองรไอน สไวนสุดทๅายคือขต
กต-ดาซูร่ หรือมืองริมชายฝัไงทะล (กต ดาซูร่
ภาษาฝรัไงศสปลวไาชายฝัไงสีนๅำางิน) หรือทีไรูๅจัก
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ทไองทีไยวยุรป
ดย เกด่จำาปใน

กัน฿นนาม “ฟรนช่ ริวียรไา” (French Riviera) ทีไมีมืองชืไอคุๅนหูอยไางนีส (Nice) คานน่ (Cannes) ละกราสส่ (Grasse)
ซึไงทิวทัศน่อันงดงามของพรวองซ่นัๅน เดๅคยดึงดูดศิลปินทีไมีชืไอสียงอยไางซซานน่ (Cézanne) ละวน กๆะห่ (Van Gogh) ฿หๅมาปักหลัก฿ชๅชีวิต
อยูไทีไนีไมาลๅว คไวันรกทีไขับรถผไานจากทือกขา ลงเปถึงชายทะล ผูๅขียนกใตกหลุมรักพรวองซ่ขๅาตใมปา จนฝันอยากจะมา฿ชๅชิวิตบบศิลปินทัๅงสอง
ทไานบๅาง สียกใตไ ภาษาฝรัไงศสของผูๅขียนนัๅนเมไกระดิกลยสักตัว....
ปรดติดตามตอนสอง จะพาเปตลาด ชายหาด ละมืองลใกโ ริมทะล รวมทัๅงของฝากจากพรวองซ่ดๅวยคะ
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ทไองทีไยวเทย: ชียง฿หมไ/ศิลปิน
ดย พูไเท

“Kuenstler sollen auf den Wert seiner Werke achten”

Elefant, Vogel und Hase
als Symbole
„Das Elefantenporträt steht
für die Stimme meines
Herzens: Wärme und
Freude. Der Vogel ist ein
Symbol der Freiheit. Ein
fliegender Elefant und
fallende Blätter sind Symbole
für einen unabhängigen
Geist. Jedes Mal wenn
ich den Mond anschaue,
sehe ich einen Hasen
im Mond. Der Hase als
Symbol verbinde ich mit
meinen Traum“

Supachet Bhumakarn
wurde im Februar 1978
in Bangkok geboren. Er
studierte an der Hochschule
für Bildende Kunst in
Bangkok und später an
der Fakultät der Bildenden
Künste in Chiang Mai
University.

Supachet Bhumakarn

Bild: http://www.tca-artstudio.com und Aunchun Hirling
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ธรรมะทๅ�ยลไม

อย่าฝากหัวใจไว้กับคนอื่น
พระอาจารย่ฟิลลิป ญาณธมฺม ทไานนไาจะปในพระรูปดียว ทีไ...คยจอ หลวงปูไชา “ถีบ” จนปในทีไมา
ของรืไอง ลูกถีบหลวงปูไชา
อาตมาอาจจะปในพระองค่ดียว฿นวงลูกศิษย่หลวงพไอชา “ทีไดนทไานถีบ” ตไวไาซาบซึๅงทีไทไานถีบ
อาตมา ละพราะความซาบซึๅงนัๅนจะมาลไา฿หๅญาติยมฟัง
คือตอนนันๅ อาตมาบวช฿หมไ โ พรรษารกอยูทไ วีไ ดั หนองปไาพง ปีนนัๅ พระณร 70 กวไารูป พระยอะ ญาติยมขๅาวัด
กันมาก วันนันๅ เดๅเปบิณฑบาต ตอนกลับจากบิณฑบาตมีพระองค่หนึงไ มาคุยดๅวย ละพระองค่นนัๅ กใพิงไ บวช฿หมไ
หมือนกัน ทังๅ สององค่ตาไ งยังมีนสิ ยั บบฆารวาส ละพระองค่นนัๅ กใเดๅเปตำาหนิติ ตียนพระทีอไ ยู฿ไ นวัดทีเไ มไถกู ฿จ
อาตมาฟังลๅวคิด฿น฿จวไา บวชปในพระทำาเมมาจับผิดกัน ทำาเมทไานตำาหนิพระองค่นัๅนองค่นีๅ กใลยดินหนีเมไ
อยากคุยดๅวย ตไเมไเดๅดินหนีอยไางดียว ดินหนีตำาหนิทไาน฿น฿จ ยังคิดรืไองทไาน พอดีดินขๅามา฿นวัด
ดินกๅมหนๅาคิดถึงรืไองพระองค่นีๅองค่นัๅนอยูไ เดๅยินสียงหลวงพไอชาพูดขึๅนมาวไา “กูดมอนิไง” กใมองขึๅนเป หใน
หลวงพไอชากใอยูไ฿กลๅโ ทไานยิๅม฿สไรา พูดภาษาอังกฤษ “ปลวไา สวัสดีตอนชๅา” กูดมอนิไง
รากใดี฿จ เมไคยเดๅยินหลวงพไอพูดปในภาษาอังกฤษ กใลยยกมือเหวๅทไานละตอบทไานวไา “กูดมอนิไง
หลวงพไอ”
หลวงพไอชาทไานพูดภาษาอังกฤษเดๅ 2 คำา “กูดมอนิไง” สวัสดีตอนชๅา กับ “ดู ยู วๅอน อะคัพ ออฟ ที”
ปลวไา คุณตๅองการนๅำาชาเหม พราะหลวงพไอทไานคยเปประทศอังกฤษ ชาวอังกฤษขากินนๅำาชากันทัๅงวัน
ทัๅงคืน ละขาจะถามตลอดวลา “ดู ยู วๅอน อะคัพ ออฟ ที”
หลวงพไอลยทไองเวๅจำาเวๅ พราะทไานวไามันจำางไายดี พราะวไาหมือนพระสวด฿หๅพร ยถาวริวะหา อุป
ปะกัปปาติ ตไทไานเมไเดๅถามอาตมา “ดู ยู วๅอน อะคัพ ออฟ ที”
รายกมือเหวๅทไานรูๅสึกดี฿จ อารมณ่ปลีไยน ฉันสรใจกใกลับกุฏิ ดินจงกรมนัไงสมาธิถึงหกมงยใน กใคิด
วไาดี็ยวจะเปกุฏิหลวงพไอชา ถๅา฿ครคยเปวัดหนองปไาพง จะหในกุฏิกไาของทไานขๅาง โ บสถ่ ซึไงหลวงพไอมัก
จะนัไงบนกๅาอีๅหวาย อาตมาขๅาเปกใกราบทไาน ขอนวดทๅาพราะราคยฝึกนวดทๅา บางครัๅงทไานจะ฿หๅราเป
นวด
วันนัๅนพระณรยอะ ประมาณทุไมหนึไงขาตีระฆัง ทไานกใเลไพระณรขึๅนบสถ่หมด พระณรประมาณ
70 รูป ทไานบอกวไา ทไานญาณอยูไนีไ กในัไงสองตไอสองกับทไาน กใจับทๅาทไานเวๅ ทไานกใเมไเดๅพูด ทไานนัไงหลับตา
ภาวนา รากในวดทๅาทไาน
อากาศยในสบายชไวงฤดูหนาว พระ 70 รูปริไมสวดมนต่ทำาวัตรยใน ราฟังพระสวดมนต่ 70 รูป หมือน
ทวดา หมือนทพกำาลังจะปรดรา รากในัไงคิด รากำาลังนัไงกับพระอรหันต่ กำาลังสรๅางบุญกุศล ถวายการนวด
กไพระอรหันต่อยูไ ทวดากำาลังสวดอนุมทนาดๅวย จิต฿จขึๅนสวรรค่ลย
พอดีจิต฿จขึๅนสวรรค่ หลวงพไอ฿ชๅทๅาถีบหนๅาอกอาตมาจนหงายหลัง หัวกระทกพืๅน รากใชใอกอยูไ งง
ลย...!!!
หลวงพไอชีๅหนๅา นัไนตอนชๅาพระรูปหนึไงพูดเมไถูก฿จรา รากใสีย฿จ อีกรูปหนึไงพูดคไ “กูดมอนิไง” ดี฿จ
ทัๅงวัน อยไาเปดี฿จ สีย฿จกับคำาพูดคนอืไน อยไาเปฝากหัว฿จเวๅกับคนอืไน ตๅองฝากหัว฿จเวๅกับพระธรรม
ทีนีๅทไานกใทศน่กัณฑ่฿หญไ รากใยกมือเหวๅทไาน นๅำาตาเหล พราะอะเร ซาบซึๅง฿นมตตากรุณาของทไาน
ทไานกใคงหในราตอนชๅา วไาพระองค่นีๅตกนรก จิตปในทุกข่ พราะคำาพูดคนอืไน ทไานกใลยพูดคไ “กูดมอนิไง” ฿หๅ
ดึงราขึๅนจากนรก ละตอนยในทไานกใปลไอย฿หๅรานวดทๅาทไาน฿หๅขึๅนสวรรค่ ขึๅนสวรรค่ลๅว ตๅองถีบลงมาถึง
ผไนดิน พราะทวดาสอนธรรมเมไเดๅ ตๅองมนุษย่ พืไอ฿หๅจดจำาเวๅ
“อยไาฝากหัว฿จเวๅกับคำาพูดของผูๅอืไน พราะราจะผิดหวัง ตๅองฝากหัว฿จเวๅกับพระธรรม กใลยเดๅจดจำา
คำาพูดหลวงพไอ...”
จาก: ครือขไายกลุไมพุทธธรรมกรรมฐาน สายทไานพระอาจารย่มัไน ภูริทัตต
ผยพรไ฿น Facebook ของพระเพศาล วิสาล วันทีไ 30 พฤษภาคม 2555
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รางวัลผู้ชนะการประกวดฯ “เสื้อยืด 150 ปี”
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การเทียบวุฒิการศึกษาที่สำาเร็จ
จากต่างประเทศ

“ลูกเมๅหลไนเมไเกลตๅน” สุภาษิตเทยทีไมักเดๅยินกันจน
ชินหู หรือบางครัๅงคำาชมดใกหรือยาวชนทีไนไารักทีไคุณ
พไอคุณมไคยเดๅยนิ บไอย โ กใคอื “ตๅอง฿หๅความดีความ
ชอบคุณมไคุณพไอขา” ทัๅงนัๅนทัๅงนีๅ การทีไดใกจะปใน
อยไางเรกใขึๅนอยูไกับการหลไอหลอม หรือลีๅยงดูนัไนอง
ดีมาก ฉบับทีไ 11 รามาฟังการอบรมลีๅยงดูลูก฿หๅปใน
ดใกทีไนไารักกันนะคะวไา คุณมไมือดีมีวิธีการอยไางเร

วันทีไ 1 มษายน 2555 มีการบังคับ฿ชๅ กฎหมายวไาดๅวย
การทียบวุฒิการศึกษาทีไสำารใจจากตไางประทศ ฿น
ยอรมนี ตามกฎหมายนีวๅ าไ กันวไา ปในการปิดอกาส หรือ
ชไองทาง฿หๅคนตไางชาติทีไสำารใจการศึกษาจากประทศ
ของตนเมไวไาจะปในสายอาชีพ หรือสายวิชาการตไาง โ
เดๅมี อกาส฿ชๅวฒ
ุ ฯิ ดังกลไาวประกอบอาชีพเดๅ฿นยอรมนี
นอกจากนีๅ฿นตัวบทกฎหมายนีๅยังสไงอานิสงส่รวมเป
ถึงนักศึกษาตไางชาติทีไขๅามาศึกษา฿นยอรมนี ทีไอาจ
จะมีอกาสเดๅประกอบอาชีพตไอเดๅมืไอศึกษาจบลๅว
การทียบวุฒิฯปในปัญหาหนึไงของคนเทยทีไตๅองการ
ทำางานทีไนีไหมือนกัน รามาคุยกันวไาตามกฎหมายนีๅ
คนตไางชาติละเทยจะเดๅอกาสอะเรกันบๅาง

ปรัชญาว่าด้วย Hefeteig

ภาษาเยอรมัน...ยากแท้

กลุๅม฿จจัง พูดภาษายอรมันเมไรูๅรืไอง ทำาเงดี

“Tut mir leid”
ออกเสี งว่ “ทท-เ ี - ลด”
่ ช่ “ตดเ ี ล ”
ทคนิคการพูดภาษายอรมัน฿นชีวติ ประจำาวัน พือไ สือไ
฿หๅคนฟังขๅา฿จ จะพูดอยไางเรดี ฿ชๅสำานวนอยไางเร
นๅนสียงตรงเหน ทำาเมวลาพูดภาษายอรมัน ลๅว
คนยอรมันเมไขๅา฿จ บางคนอาย ลยเมไยอมพูดภาษา
ยอรมันซะงัๅน บางคนอยากรียนตไอ ตไกใเมไนไ฿จ฿น
ความรูๅ฿นภาษายอรมันของตนวไาจะพอพียงเหม...
ติดตามอไานขๅอนะนำาจาก“ครูตๅอม” ฿นฉบับหนๅาคไะ

วไากันวไา฿นถบเรน่ลันด่ (Rheinland) ปๅงขนมปัง
ยีสต่สด ถือปในการพิสูจน่ฝีมือ฿นการทำาขนมปัง ละ
ขนมอบทัๅงหลายกันลย พราะขนมปังละขนมอบนีๅ
หากผสมปๅงลๅวปๅงเมไขนึๅ กใปในอันตๅองทิงๅ ปๅงเปลย
จะเมไเดๅขนมทังๅ สียงินสียวลา หลายตไอหลายคนจึง
ขยงทีไจะทำาขนมทีไตๅอง฿ชๅปๅงชนิดนีๅ พราะการผสม
ยีสต่ลงเปนัๅนหากอุณหภูมิตไำาเป ปๅงกใจะเมไขึๅน หาก
รๅอนมากเปยีสต่กใตาย รามาลองฟังมไบๅานยอรมัน
ทีไชไำาชองวไามีคลใดอะเรหรือเมไ฿นการทำาขนมปังละ
ขนมอบนีๅ ทีไปในหมือนขนมประจำาทๅองถิไนกใวไาเดๅ
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Fliegen Sie mit Thai Airways smooth as silk zu
den schönsten Destinationen Asiens, Australiens
und Neuseelands.
Ausgezeichnet mit dem „Go Asia Award 2010“ als Beste Airline Asiens.
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