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หนไวยงานราชการยอรมันสำาหรับการรับรองอกสารราชการยอรมัน
อกสารทีไจะนำาเปยืไนตไอสถานอกอัครราชทูตเทย ณ กรุงบอร์ลิน
Liste deutscher Behörden für die Legalisierung รายชือไ ตไอเปนีๅ ปในรายชือไ หนไวยงานราชการยอรมัน
Land/Behörden
1. บอร่ลิน (Berlin)

Anschrift

Landesamt für Bürger- und Ordnungs- Friedrichstr. 219 , 10958 Berlin
angelegenheiten

Telefonnummer
Tel.: 030/90269-0 / Fax: 030/90269-1299

2. บรันดนบวร่ก (Brandenburg)
Ministerium des Innern des Landes Brandenburg Henning-von-Tresckow-Straße 9-13,
14467 Potsdam
Haus K (per Post)
Ministerium des Innern Referat II/1

Tel. 03331/866-2219

Postfach 601165, 14411 Potsdam

3.ซัคซน (Sachsen)
Regierungspräsidium Chemnitz

Adalbert-Stifter-Weg 25, 09131 Chemnitz

Tel: : 0371/532- 1232 / Fax: 0371/532- 271232

Regierungspräsidium Chemnitz

Altchemnitzer Str. 41, 09120 Chemnitz

Tel.: 0371/532-0 / Fax: 0371/532-1929

Regierungspräsidium Chemnitz

Stauffenbergallee 2, ,01099 Dresden
oder Postfach 100653, 01076 Dresden

Tel.: 0341/977-0 / Fax: 0341/977-1199

4. ซัคซน-อัลฮัลท่ (Sachsen-Anhalt)
Landesverwaltungsamt in Magdeburg Olvenstedter Straße 1-2, 39108 Magdeburg Tel.: 0391/567-2155
Referat 201
Regierungspräsidium Magdeburg

Olvenstedter Str. 1-2 , 39108 Magdeburg

Tel.: 0391/56702 / Fax: 0391/5672695

Regierungspräsidium Dessau

Kühnauer Str. 161, 06846 Dessau
oder Postfach 1205 , 06839 Dessau

Tel.: 0340/6506-0 / Fax: 0340/6506-450

Regierungspräsidium Halle

Willy-Lohmann-Str. 7, 06114 Halle
oder Postfach 200256. 06114 Halle

Tel.: 0345/514-0
Fax: 0345/514-1444. 514-1455

5. บรมน (Bremen)
Senator für Inneres und Sport – Geschäftsstelle Contrescarpe 22/24 28203 Bremen

Tel.: 0421/361 9011, -9025

6. ฮัมบวร่ก (Hamburg)
Behörde für Inneres - Einwohner-Zentralamt Amsinckstraße 34 20097 Hamburg

Tel.: 040/42839-4195 / 040/42839-2433

Pass-, Personalausweis-, Namensänderungs- Amsinckstraße 34 20097 Hamburg
und Beglaubigungsangelegenheiten

Tel.: 040/4 28 39 – 0 / Fax: 040/4 28 39 - 41 88

7.มคคลบวร่ก-ฟอร่พอมมิร่น (Mecklenburg-Vorpommern)
Innenministerium des Landes Mecklenburg- Wismarsche Str. 133 , 19055 Schwerin
Vorpomm Arsenal am Pfaffenteich.

Tel.: 0385/588-0, 588-2003 / Fax: 0385/5882970

8.ชลสวิก-ฮลชเตน่ (Schleswig-Holstein)
Innenministerium

Düsternbrooker Weg 92, 24105 Kiel

Tel.:0431/988-0 / Fax: 0431/988-2833

หลไงขๅอมูล http://www.thaiembassy.de
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บ.ก.

บอกกล‹าว

สวัสดีคไะทไานผูๅอไานนิตยสารดี
ถึงวลาปิดตๅนฉบับอีกลๅว กองบก.ตไางกใถอนหาย฿จอยไางลไงอกวไา งานสรใจลๅว หลือตไบก.ทีมไ หี นๅา
ทีไขียน บก. บอกกลไาว พืไอทีไจะลง฿นหนๅารกถือปในการตๅอนรับทไานผูๅอไาน ปในท้านองกริไนน้า฿หๅรูๅวไา฿น
ลไมนีๅนิตยสารดี น้าสนออะเรบๅาง ดยปกติลๅววลาขียนบทความหรือหนังสือตามหลักวิชาการขาวไา
ควรทีไจะขียนบทน้ากไอน พืไอปในการประมวลความคิด วางกรอบการขียนวไาจะขียนอะเรบๅาง สริมตไอ
หรือขัดกันหรือเมไ ตไการท้านิตยสารนัๅน จะ฿หๅขียนบก.บอกกลไาวทีไปในชิงบทน้ากไอนคงล้าบาก พราะ
กวไาจะลงตัวรืไองบทความวไาจะมีอะเรบๅาง บทเหนขียนทัน บทเหนเมไทัน ลืไอนเปเวๅลไมหนๅา มีรืไองอะเร
ดไวนควรน้าสนอ ตๅองขอซงคิวบทเหน ตไกอไ นทีไ รา(กองบก.)จะริมไ จัดท้าตๅนฉบับ รากใหารือกันลๅววไาจะ
มีประดในหลักอะเร บทเหนจะปในเฮเลท่ ดังนันๅ บก.บอกกลไาว กใจะตๅองรอขียนทีหลังดังนีๅ ล กใปในหมือน
บทสรุปละกริไนน้าเป฿นตัวนะคะ
ฉบับทีไ 12 นีๅ รา฿หๅหัวขๅอวไา “ดนตรีเทย” พราะชไวงทีไผไานมา ทัๅงสถานอกอัครราชทูตละสถานกงสุล
฿หญไเดๅ฿หๅความส้าคัญรวมทัๅงสนับสนุน฿หๅครูดนตรีสองทไาน คือ ครูนัน วิษณุพล ศรีทับทิม ละครูกไง สุรี
รัตนา จ้านงค่สารดินสายสอนดนตรีเทยกไผสๅู น฿จทังๅ ดใกละผู฿ๅ หญไ(คนเทย)฿นยอรมนี นิตยสารดีจงึ รไวม
สนับสนุนดๅวยดยการน้ามาปในรืไองหลักของลไมทีไ 12 นีๅ ดยคุณสุชาดา เบยอร่ คนหนึไงทีไปในหัวรือ฿หญไ
น้าครูนนั มาสอนดนตรีเทย ขียนชิญชวน฿หๅชวไ ยกันอนุรกั ษ่ดนตรีเทย พรๅอมนะน้าการอไานนๆตดนตรี ละ
ครูดุษ (ดุษฎี พนมยงค่)หไงวงประสานสียงสวนพลู มาชิญชวนรๅองพลง ดๅวยหลัก 6 ปิด ซึไงนอกจากจะ
ท้า฿หๅรๅองพลงเดๅอยไางถูกหลักลๅว ยังชไวย฿หๅสุขภาพทัๅงกายละจิต฿จดีอีกดๅวย ทีไวไาดนตรีมีผลดีตไอจิต฿จ
นันๅ ชลัช วรยรรยง มือลย่อๅาท่ละฝไายกราฟิคของนิตยสารดี ปในผูซๅ งึไ ส้ารใจการศึกษาดนตรีบา้ บัด มาสดโ
รๅอนโ คงจะยืนยันเดๅปในอยไางดี ดังเดๅน้าสนอเปลๅว฿นดีมาก ฉบับบทีไ 11 ฿นฉบับทีไ 12 นีๅ ชลัช น้าสนอ
สติ สมาธิละดนตรี ตอนทีไ 2 อันปในภาคปฏิบัติ
เฮเลท่ ฿นดีมากฉบับทีไ 11 ดีมากน้าสนอ บทสัมภาษณ่อกอัครราชทูตนงนุช พใชรรัตน่ ฉบับนีๅดีมาก
ขอน้าสนอบทสัมภาษณ่ทไานกงสุล฿หญไ นายชลทร ผไาวิบูลย่ ฿นวาระทีไทไานดินทางมาด้ารงต้าหนไง
กงสุล฿หญไ ประจ้าสถานกงสุล฿หญไ ณ นครฟรังฟวร่ท พืไอทีไชุมชนเทยจักเดๅท้าความรูๅจัก พืไอการประสาน
งานตไอเป฿นอนาคต
นอกจากบทความหลักละบทสัมภษณ่ทไานกงสุล฿หญไลๅว ดีมากกใยังคงบทความ฿นคอลัมน่ตไางโ
เวๅครบครัน ฉบับนีๅ ดีมากขอเวๅอาลัยตไอการสูญสียกูรูดๅานสุขภาพทางลือก ดร.สาทิส อินทรก้าหง ละ
Jonny K. ยาวชนเทย-ยอรมัน ทีไการสียชีวิตนไาจะปิดประดใน฿หๅมีการพิจารณาถึงปัญหาการ฿ชๅความ
รุนรงของยาวชน฿นยอรมนีกันอยไางจริงจังสียที
ละหนังสือสองลไม ทีไดีมากขอฝากเวๅกับผูๅอไาน คือ Willkommen in Deutschland อันปในหมือนคูไมือ
การ฿ชๅชีวิต฿นยอรมนีภาคภาษายอรมัน ละ“หญิงเทย ละชุมชนเทย วันนีๅ ฿นยอรมนี” ความปในจริง
ของชุมชนเทย฿นยอรมนี พืไอท้าความขๅา฿จ฿นชุมชนเทย฿นยอรมนี
พบกัน฿หมไฉบับหนๅาคไะ
พัทยา รือนกๅว

Dmag12.indd 3

29.11.12 23:42

สารบัÞ
เร×่องดีจากปก
รารักดนตรีเทย........................................................................................................12
ข่าว
ภาพขไาว.....................................................................................................................6
จาะขไาว.....................................................................................................................9

12

ªีวิตในปรÐเทÈเยอรมนี
อาชีพ: มาฝึกรๅองพลงกันถอะ...................................................................................16
กฎหมาย: คูไมือส้าหรับคนตไางชาติทีไพิไงมาอยูไยอรมนี..................................................18
นะน้าสมาคม: กลุไมครูอาสาภาษาเทย฿นยอรมนี.....................................................21
การศึกษา: สติ สมาธิละดนตรี ตอนทีไ 2....................................................................22
รียนภาษายอรมัน: Der Ton macht die Musik......................................................24
สัมภาษณ่: นายชลทร ผไาวิบูล กงสุล฿หญไ ณ นครฟรงก่ฟิร่ต....................................26
นะน้าหนังสือ: ความสุขของกะทิ ตอน อไงหายเปเหน...................................................29
Lifestyle สไตล์ D
คลีนิกภาษาเทย: การปลีไยนปลงการขียนค้ายืมจากภาษาอังกฤษ............................32
บันทิง: Tatort...........................................................................................................34
ทคนิค: มือ฿หมไ ขๅา฿จกลๅอง ขๅา฿จซืๅอ........................................................................36
รืไองนไารูๅ: วาดฝันประทศเทย ดๅวยมือคนเทย฿นตไางดน............................................38
สุขภาพ: สวยชัไวคราว อันตรายถาวร...........................................................................40
กิจกรรมลูกรัก: Die Haselnuss und die Kastanie......................................................42
ศิลปะส้าหรับดใก: Malen und Gestalten mit Pflanzenfarben, Teil 3........................44
DIY: ปลงกระดาษชใดปากปในสือๅ ชิตๅ บนตๆะอาหาร........................................................46
หๅองครัว: หใดหอมนๅา้ ดง ผัดหมีไ จ.................................................................................47
กีฬา: SKI ALPIN สกี อาลพีน ตอนทีไ 1......................................................................48
รืไองสันๅ : ทคนิค (การ฿ชๅ) ชีวิต....................................................................................50
ทไองทียไ วยุรป: “ฝันทีไ ปในจริง ฿นดินดนหไงความฝัน” ตอนทีไ 1..................................52
วิถชี วี ติ ยอรมัน: Christbaumschmuck mit Flügeln...............................................................54
ธรรมะ: รักมีสีไระดับ...................................................................................................56

16

48

52
D : 04
Dmag12.indd 4

29.11.12 23:42

จดหมาย
คุยกับ บ.ก.
สวัสดีครับ คุณ ดร.พัทยา รือนกๅว
ผมเดๅดหู นังรือไ ง city of god http://de.wikipedia.org/wiki/City_of_God_%28Film%29
ท้า฿หๅผมติดภาพของประทศบราซิล ปในประทศทีไอันตราย จนกระทัไงผมเดๅอไาน
รืไองราวทีไคุณขียนขๅอมูลดีมาก ซึไงปในประยชน่กับการดินทางทไองทีไยวของผม
฿นดือน กุมภาพันธ่ 2013 ปในอยไางมาก
ผมยินดีทจีไ ะสมัครปในสมาชิกปีหนๅาครับ เมไทราบวไา นิตยสารฉบับกไายังพอมีหลือ
อยูไปลไาครับ ถๅามีตๅองท้ายังเงถึงจะเดๅอไานครับ ขอบคุณครับ
ณัฏฐ่
ปล.ขๅอมูล http://www.manager.co.th/CelebOnline/ViewNews.aspx?NewsID=9550000130125
สวัสดีคไะคุณณัฏฐ่
สวัสดีคไะ

ขอบคุณมากคไะทีชไ อบบทความ฿นนิตยสารดี บทความ
ดังกลไาว ดิฉันเมไเดๅปในคนขียน ผูๅขียนคือ”จๅาหญิง
ฟองนๅ้า” จะบอกกลไาว฿หๅจๅาของบทความทราบตไอเป
วไา บทความของธอมีประยชน่นะคะ
ยินดีมากชไนกันคไะ หากคุณณัฏฐ่จะสมัครปในสมาชิก
กใสามารถสไง฿บสมัครมา฿หๅกบั ฝไายสมาชิกสัมพันธ่ของ
ราเดๅนะคะ นิตยสารดีฉบับกไาโ รายังพอมีอยูไ หาก
สน฿จราสไง฿หๅเดๅ ขอพียงคไาเปรษณีย่ 7,90 ยูร ซึไง
ราตๅองสไงปในลักษณะพัสดุยไอยคไะ

ขอถามสักค้าถามนะคไะ พราะเดๅยินมาเมไคไอยตรง
กันส้าหรับงินElterngeld บางคนวไางินตัวนีๅ คนทีไปใน
มไบๅานจะเมไเดๅงินตัวนีๅพราะยกลิกเปลๅว คนทีไจะ
เดๅรับงินตัวนีๅตๅองคยท้างานบบสียภาษีมากไอน
ถึงจะเดๅ บางคนกใวไาเดๅอยูไ ดิฉันอยูไทีไมืนชไนปในมไ
บๅาน สามีท้างานบริษัทเมไ฿ชไงานสไวนตัว ละเมไเดๅ
รับงินชไวยหลือจากดๅานเหน ดิฉันจะเดๅรับงินตัว
นีๅหรือปลไาคไะ คือคยเดๅรับมืไอหๅาปีทีไลๅวคือ 300
ออยร ปในวลา12ดือน รบกวนขอค้าตอบดๅวยนะ
คไะ ขอบพระคุณคไะ

บก.

ผูๅอไาน
สวัสดีคไะ
Elterngeld นีๅปในงินทีไจไาย฿หๅกไ พไอหรือมไของดใก ซึไงปในผูๅดูลลูก ปในงินทีไ
฿หๅคลๅายกับปในการทดทนรายเดๅทีไหายเปของพไอหรือมไผูๅซึไงดูลลูก งินนีมๅ า
ทน Erziehungsgeld ทีไยกลิกเปลๅว คนทีไจะเดๅรับนัๅนจะตๅองจๅงกับทางการวไา
ตนจะปในผูดๅ ู ลลูก จ้านวนงินทีจไ ะเดๅกปใ ระมาณ 67% ของรายเดๅมือไ ปีกอไ น ดย
จะเดๅรบั ปในวลา 12 ดือนส้าหรับพไอหรือมไทเีไ มไเดๅทา้ งาน เมไวาไ จะตกงาน ปใน
มไบๅานพไอบๅาน(อยูไบๅานฉย โ) หรือปในนักศึกษา กใมีสิทธิจะเดๅงิน Elterngeld
ชไนกัน ตไจะเดๅ฿นอัตราขัๅนตไ้าสุดคือดือนละ 300 ยูร ปในวลา 12 ดือนชไน
กัน ดังนัๅนคุณทีไปในมไบๅาน หากจๅงกับทางการวไา จะปในผูๅดูลลูก กใมีสิทธิทีไ
จะเดๅงินนีๅคไะ ตไคุณตๅองจๅงกับทางการนะคะวไาคุณจะปในผูๅดูลลูก เมไ฿ชไสามี
บก.
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กรุงวียนนา / Wien
มือไ วันทีไ 17 ตุลาคม 2555 พระจๅาหลานธอ พระองค่จๅาพัชรกิตยิ าภา ทรงยืนไ พระราชสาส่นตราตังๅ ตไอ ฯพณฯ
ดร. เฮนซ่ ฟิชชอร่ ประธานาธิบดีหไงสาธารณรัฐออสตรีย พืไอด้ารงต้าหนไงปในอกอัครราชทูตวิสามัญ ผูๅ
มีอ้านาจตใมประจ้าสาธารณรัฐออสตรีย ภายหลังการยืไนพระราชสาส่นเดๅทรงหารือขๅอราชการทวิภาคีกับ
ประธานาธิบดี เดๅทรงตรวจถวกองทหารกียรติยศบริวณลานพระราชวังฮอฟบวร่ก

(ภาพละขไาวจากสถานอกอัครราชทูต ณ กรุงวียนนา ประทศออสตรีย http://www.thaiembassy.at/)

พาดอร์บอร์น / Paderborn

บอร์ลิน / Berlin

นืไอง฿นวาระอกาสครบรอบหนึไงปี มืไอวันทีไ13พฤศจิกายน 2555 ทีไผไานมา
ทางศูนย่วฒ
ั นธรรมบๅานเทยมือง Paderborn เดๅจดั การบรรยายละสนทนา
ปัญหา฿นการด้านินชีวติ รไวมกัน ทีอไ าจจะกิดขึนๅ จาก ทัศนวิสยั หรือวัฒนธรรม
ทีไ ตกตไางดยเดๅรบั ความอือๅ ฟือๅ จากนักสังคมวิทยา/บก.นิตยสารดี ดร. พัทยา
รือนกๅว ละนายศุภกิจฯ ตัวทนนักศึกษาเทย มาปในผูๅบรรยายละตอบ
ขๅอซักถาม การสนทนาลก ปลีไยนความคิดหใน฿นครัๅงนีๅ เดๅจัดขึๅนพืไอสไง
สริมความขๅา฿จซึงไ กันละกันของชนทังๅ สองชือๅ ชาติ หัวขๅอสนทนาคือการ฿ชๅ
ชีวติ คูไ ละการลียๅ งดูลกู ทีพไ วไ งมาจากมืองเทย ซึงไ อาจจะเดๅรบั รงกดดันทาง
สังคมเทยวไา ลูกทีไดีตๅองลีๅยงดูพไอมไละพีไนๅองทีไล้าบากกวไา ความมีนๅ้า฿จ
บบเทยโ การสดงออกดยการยิมๅ ดยทๅจริงลๅวมีหลายความหมาย การ
ถนอมนๅ้า฿จดยอาจกลายปในความเมไจริง฿จ พราะหลีกลีไยงทีไจะพูดความ
จริง หรือกลัวทีจไ ะสียหนๅา มือไ สีย฿จหรือผิดหวังควรรียนรูทๅ จีไ ะพูดหรือสดง
ออกตรงโ ความตกตไาง฿นการวางผนชีวติ การ฿หๅความส้าคัญ฿นรือไ งของ
ชนชันๅ วรรณะของคนเทยละการปรับตัวขๅากับสังคม฿หมไ หัวขๅอดังกลไาวเดๅ
รับความสน฿จกไผูๅฟังเดๅปในอยไางมาก

บุตร ธิดาชุมชนเทยกับดนตรีเทย: มืไอวันทีไ 10 ตุลาคม 2555 ณ อาคาร
วิลลไาภาย฿นบริวณสถานอกอัครราชทูต ณ กรุงบอร่ลิน นางนงนุช พใชร
รัตน่ อกอัครราชทูต จๅาหนๅาทีไสถานอกอัครราชทูต ละผูๅปกครองเดๅชม
การสดงขิม ละระนาดอก บรรลงดยบุตร ธิดา ของชุมชนเทย฿นยอรมนี
ดยมีอาจารย่สุรีรัตนา จ้านงค่สาร (ครูกไง) จากรงรียนดนตรีบๅานกไงขิม
ประทศเทย กิจกรรมนีๅ สถานอกอัครราชทูตฯ จัดพืไอสไงสริม฿หๅชุมชนเทย
฿นยอรมนีเดๅมีอกาสรียนรูๅ ละฝึกฝนดนตรีเทย ละเดๅจัดครืไองดนตรี
เทยจ้านวนหนึไงเวๅ฿หๅชุมชนเทยเดๅฝึกฝน

(หลไงขๅอมูลละรูปภาพ www.thaiembassy.de)
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ฟรังค์ฟวร์ท / Frankfurt

ฮาซัค / Hausach

พิธีวางพวงมาลานืไอง฿นวัน
ปิยะมหาราช 23 ตุลาคม
2555 หนไวยงานราชการ
เทย ผูปๅ ระกอบการเทย ละ
ประชาชนชาวเทย฿นสหพันธ่
สาธารณรัฐยอรมนี น้าดย
นายชลทร ผไาวิบูล กงสุล
฿หญไ ณ นครฟรงก่ฟิร่ต
พรๅอมดๅวย นายมิชาอล คอร่
วีซี ผูๅวไาราชการ มืองบาด ฮ
อมบวร่ก รไวมประกอบพิธวี าง
พวงมาลาถวายสักการะตไอ
หนๅาพระบรมรูปปันๅ พระบาท
สมดใจพระ จุลจอมกลๅาจๅา
อยูไหัวฯ รัชกาลทีไ 5 ณ ศาลา
เทย มืองบาด ฮอมบวร่ก นือไ ง
฿นวันปิยะมหาราช พืไอนๅอม
ร้าลึกถึงพระมหากรุณาธิคณ
ุ
ของพระบาทสมดใ จ พระ
จุ ล จอมกลๅ า จๅ า อยูไ หั ว ฯ
รัชกาลทีไ 5

ครงการนักรียนลกปลีไยน: มืไอวันทีไ 1 ตุลาคม 2555 นายชลทร ผไาวิบูล
กงสุล฿หญไ ณ นครฟรงก่ฟิรต่ ละนายมันฟรด วอร่ลอร่ ผูวๅ าไ ราชการมือง
ฮาซัค เดๅรวไ มปในสักขีพยานพิธลี งนามครงการลกปลียไ นนักรียนระหวไาง
รงรียนมัธยม Robert Gerwig Gymnasium มืองฮาซัค ละรงรียนสตรี
นนทบุรี น้าทีมดย คุณทรงวิทย่ นิลทียน ผูอๅ า้ นวยการรงรียน ดยครงการ
นีเๅ ดๅรบั การติดตไอประสานงานดยคุณจิราภรณ่ เมออร่-คนัพพ่ หไงสมาคม
บๅานสนสุข ทังๅ สองรงรียนมีผนจะริมไ ลกปลียไ นนักรียนระดับมัธยมกัน
฿นชไวงครึไงหลังของปี 2556

(หลไงขๅอมูลละภาพ www.thaigeneralkonsulat.de)

(หลไงขๅอมูลละภาพ www.thaigeneralembassy)

นิร์นบร์ก / Nürnberg

ฮัมบวร์ก / Hamburg

งานกีฬาสี ส.น.ท.ย. สานสัมพันธ่ ประจ้าปี 2555ทีไ Helmut-Schmidt- ทศกาลศิลปวัฒนธรรมอชีย ณ มืองนิร่นบร่ก: กลุไมมไบๅานเทยมือง
Universität, Universität der Bundeswehr Hamburg มืไอวันทีไ 12 - 14 นิร่นบร่กละชุมชนเทย฿นขต฿กลๅคียงรไวมจัดทศกาลศิลปวัฒนธรรม
อชีย มืไอวันทีไ 22 กันยายน 2555 ดยมีชุมชนจากประทศอินดีย ลาว
ตุลาคม พ.ศ. 2555 มีนักศึกษาเทยทัไวประทศขๅารไวมกิจกรรม
อินดนิซีย ฟิลิปปินส่ ละวียดนามรไวมกิจกรรม ฿นงานมีการสดงร้า
เทย จ้าหนไายอาหารเทย สาธิตการวาดรไมละงานฝีมือ

ภาพดย ส.น.ท.ย.

(ภาพดย นิตยสารดี)
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สทใอคคัค อัม บดๅนซ
Stockach am Bodensee

บอร์ลิน / Berlin

กิจกรรมครอบครัวจัดดยรงรียน Siam Thaischule ฿นวันอาทิตย่ทไี
สมาคมศิลปวัฒนธรรมเทย-ฮกา บดนรไวมกิจกรรม “Interkutureller Tag” 21ตุลาคม 2555 ทีไ Siam Thaischule,Wilhelmstr. 118, 10963 Berlin,
฿นวันทีไ 21 ตุลาคม 2555 ทีไมืองสทใอคคัค ซึไงปในการประสานความสัมพันธ่ Germany,Nachbarschaft in den Raeumen der Deutsch-Praxis Berlin
ละลกปลีไยนวัฒนธรรมซึไงกันละกันระหวไางชนชาติอืไนโ อาทิชไน ศรี
ลังกา ตรุกี อธิอปียทีไอาศัยอยูไ฿นขตสทใอคคัค ปในตๅน

บอร์ลิน / Berlin

(ภาพดย TKKHB e.V.)

งานสดงคอนสิรต่ A Concert of Royal Compositions ฉลิมฉลองวรกาส
วันฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมดใจพระจๅาอยูไหัว ครบ 84 พรรษา ละ
ฉลองครบรอบ 150 ปีความสัมพันธ่ทางการทูต เทย-ยอรมัน มืไอวันทีไ 30
กันยายน 2555 ระหวไางวลา 17.00-19.00 น. ณ Französischer Dom,
Gendarmenmarkt 5, Berlin-Mitte กรุงบอร่ลิน ดย พล.ร.อ.ม.ล.อัศนี
มืไอวันทีไ 21 กันยายน 2555 ทีไ Jugendherberge Tübingen สมาคมธารา
ปรามช องคมนตรี ปในผูๅอ้านวยพลง
ดยการสนับสนุนจากสถานกงสุล฿หญไ นครฟรังค่ฟวร่ท เดๅจดั สัมมนาTraining
for Trainers ฿นหัวขๅอ “กฏหมายทีไควรรูๅส้าหรับผูๅมาอยูไ฿หมไ กฎหมายทีไเดๅรับ
การปลีไยนปลงกๅเข” ดยมีนางศรีนภา ทัพจันทร่-ลังบายน่ผูๅอาสาสมัคร
ขๅารไวม 20 คน ดยมีนายสุรวิทย่ คนสมบูรณ่ รัฐมนตรีชไวยวไากระทรวง
สาธารณสุขกลไาวปิดงาน

ทือบิงงใน / Tübingen

(หลไงขๅอมูลละรูปภาพ
www.thaiembassy.de)

ภาพดย ส.สตียร่

D : 08
Dmag12.indd 8

29.11.12 23:42

ขไาว

ดย สภาพร ควร่ซ

รางวัลนบลสาขาสันติภาพ

วิทยานิพนธ์ของรมว. ชาวาน

รางวัลนบลสาขาสันติภาพ ประจ้าปี 2012 ตกปในของ
สหภาพยุรป “ส้าหรับวลากวไาหกทศวรรษทีไผลักดัน฿หๅกิด
สันติภาพละสิทธิมนุษยชน฿นยุรป” คณะกรรมการยังระบุ
ดๅวยวไาสหภาพยุรปเดๅชไวยปลีไยนทวีปนีๅจากทีไอุดมเปดๅวย
สงคราม กลายมาปในทวีปหไงสันติภาพ ดยฉพาะจาก
การทีไชไวย฿หๅฝรัไงศสละยอรมนีสามารถปในมิตรตไอกันเดๅ
฿นชไวงทศวรรษหลังสงครามลกครัๅงทีไ 2 ละการชไวยหลือ
ฟืนๅ ฟูสปน ปรตุกส ละกรีซ หลังจากทีรไ ะบอบการปกครอง
บบผดใจการลไมสลายลง฿นชไวงทศวรรษ 1970
รางวัลนีเๅ ดๅมา฿นขณะทีสไ หภาพยุรปก้าลังผชิญหนๅากับ
วิกฤตครัๅงรๅายรงทีไสุดตัๅงตไมีการกไอตัๅงสหภาพขึๅนมา ทัๅง
ภาวะศรษฐกิจถดถอยละการประทๅวง฿นประทศสมาชิก
ตไางโ ตไนายฮซไ มานูอล บาร่รอสซไ ประธานคณะกรรม
มาธิการสหภาพยุรป บอกวไาการเดๅรับรางวัลดังกลไาวถือ
ปในกียรติอยไางยิไง “สหภาพยุรปกไอตัวขึๅนหลังสงคราม
ยใน ดยปในการรวมตัวกันของอดีตประทศทีไคยปในศัตรู
กัน 6 ประทศ ปัจจุบันเดๅขยายตัวปใน 27 ประทศ ละจะ
มีประทศพิไมขึๅนอีก 1 ประทศ฿นปีหนๅา ประทศอืไนโ ตไาง
กใอยากจะมาขๅารไวมปในสมาชิกดๅวย ดังนัๅน จึงกลไาวเดๅวไา
สหภาพยุปรคือครงการพืไอสันติภาพทีไส้าคัญทีไสุด฿นงไ
ความรไวมมือขๅามชาติ”
ครัๅงสุดทๅายทีไเดๅมีการมอบรางวัลนบลสาขาสันติภาพ
฿หๅกับองค่การ฿ด องค่การหนึไงคือ ปี 1999 ดยรางวัลตก
ปในของพทย่เรๅพรมดน(Medecins Sans Frontieres)
รางวัลนบลสาขาสันติภาพ ปในหนึงไ ฿นหๅา สาขาทีมไ กี าร
มอบรางวัล ซึไงริริไมดย อัลฟรใด นบล ตัๅงตไปี 1895 ดย
คณะกรรมการนบลหไงนอร่วย่ ปในผูๅคัดลือกผูๅรับรางวัล
พิธีมอบรางวัลจะมีขึๅน฿นวันทีไ 10 ธันวาคม ของทุกปี ซึไงตรง
กับวันคลๅายวันสียชีวิตของอัลฟรใด นบล ทีไกรุงออสล
ประทศนอร่วย่ ดยสมดใจพระราชาธิบดีของนอร่วย่ปใน
ผูๅพระราชทานรางวัล
การลือก฿หๅรางวัลนบลสันติภาพกไบคุ คลหรือองค่กร฿ด
ตกปในปๅาสน฿จของสาธารณชนทัวไ ลกมาดยตลอด ละบไอย
ครังๅ กใมกี ารถกถียงกิดขึนๅ ชไน มือไ ปี 2009 ประธานาธิบดีบา
รัก อบามา เดๅรบั รางวัลดังกลไาว ทังๅ โ ทีกไ า้ ลังบัญชาการการ
รบ฿นสงครามทัๅง฿นอิรักละอัฟกานิสถาน หรือมืไอปี 2010
ทีคไ ณะกรรมการตัดสิน฿จ฿หๅ หลิว สียไ วบ นักคลือไ นเหวชาว
จีนซึไงถูกจ้าคุกอยูไ เดๅรับรางวัล ซึไงสไงผล฿หๅจีนสไงจดหมาย
ประทๅวงอยไางปในทางการมายังรัฐบาลนอร่วย่

อันนตต่ ชาวาน รัฐมนตรีวไาการกระทรวงศึกษาธิการ
หไงสหพันธ่ฯ จากพรรค CDU วัย 57 ปี ถูกกลไาวหาวไาธอ
ลอกงานของผูๅอืไน฿นวิทยานิพนธ่ปริญญาอกขนาด 351
หนๅาวไาดๅวยพัฒนาการของสติสัมปชัญญะของธอ ทีไขียน
ขึๅนมืไอ 32 ปีทีไลๅว
ขๅอกลไาวหานีๅสืบนืไองมาจากรายงาน 75 หนๅาของ ศ. ส
ตฟาน รห่บัคคอร่ หไงมหาวิทยาลัยดุซซลดอร่ฟ ซึไงชา
วานจบการศึกษาปริญญาอกจากทีไนัไน ดยรายงานระบุ
วไา วิทยานิพนธ่ของชาวานมีลักษณะฉพาะบางอยไางทีไซๅ้า
ซๅอนกัน฿นหลายสไวน ซึไงชีๅ฿หๅหในวไามีความจง฿จทีไจะท้า฿หๅ
ขๅา฿จผิด รวมทัๅงมีลักษณะปในการลอกลียนอยไางหนึไงดๅวย
รมว. ชาวาน฿หๅสมั ภาษณ่วาไ ฿นระหวไางทีตไ นขียนงานนันๅ
เมไคยพยายามทีจไ ะปกปิดอะเร ละพรๅอมจะตอบตๅขอๅ กลไาว
หาดังกลไาวทันทีทคีไ ณะกรรมการวิทยานิพนธ่ปิดอกาส฿หๅตน
เดๅชีๅจง นอกจากนัๅนธอยังเดๅกลไาวจมตีมหาวิทยาลัยดๅวย
วไาปในการถูกตๅองหรือเมไทีไน้ารายงานรืไองสไวนตัวดังกลไาว
มาปิดผยตไอสาธารณชนกไอนทีไธอจะเดๅรับทราบ ดยธอ
กลไาววไา ทราบขไาวนีๅจากหนๅาหนังสือพิมพ่
พรรคฝไายคๅานตไางรีบออกมาจมตีกันถๅวนหนๅา อยไางเร
กใดี กระสสังคมกใผันกลับมาขๅาขๅางชาวานอยไางรวดรใว
หลังจากทีไนักวิชาการหลายคนออกมาปกปๅองธอ ละตัๅง
ขๅอสังกตกีไยวกับขๅอกลไาวหาดังกลไาว รวมทัๅงวิธีการทีไมัน
ถูกน้าออกมาปิดผย
ศ. กร่ฮาร่ด วห่ลไอ ทีไปรึกษาวิทยานิพนธ่ของรมว. ชา
วาน กลไาววไาวิทยานิพนธ่ฉบับดังกลไาวปในผลงานยอดยียไ ม
ละตรงตามมาตรฐานวิชาการทุกอยไาง วล่ฟกัง ฟรือห่วา
ลด่ อดีตประธานมูลนิธิวิจัยหไงยอรมนี กลไาวดๅวยวไา ขๅอ
กลไาวหาทัๅงทีไวไาลอกลียนบบหรือจง฿จหลอกลวงนัๅนตาม
ทีไขียน฿นรายงาน นัๅนเมไมีนๅ้าหนักพอ ขๅอบกพรไองบางอยไาง
ปในความสะพรไามากกวไาทีไจะรียกวไาปในการลอกลียน
บบเดๅ นอกจากนัๅน อังกลไา มร่คล นายกรัฐมนตรีออก
มา฿หๅการสนับสนุนชาวานชไนดียวกัน ดยบอกวไา ตน฿หๅ
ความเวๅวาง฿จกับรมว. ชาวานตใมทีไ
ขไาวนีๅปในทีไสน฿จของสังคม หลังจากทีไมืไอตๅนปี 2011
คาร่ล-ธีอดอร่ ซู กุททนบร่ก รมว. กลาหม฿นขณะนัๅน
ละปในหนึไง฿นนักการมืองทีไปในทีไนิยมมากทีไสุด ถูกกลไาว
หาวไาลอกงานของผูๅอืไนมาขียนเวๅ฿นวิทยานิพนธ่ปริญญา
อกของตนอง มหาวิทยาลัยเบย่รอยท่เดๅพิกถอนปริญญา
อกของกุททนบร่ก฿นวลาตไอมา ละขากใประกาศลาออก
จากต้าหนไงรัฐมนตรี
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สรุปขไาว

ดย หนูพัด ลูกพไอพิไม

หตุกิดทีไบอร์ลิน อลใกซานดอร์พลัทซ์
ขไาวการรุมท้ารๅาย Jonny K. ยาวชนเทย-ยอรมัน วัย 20 ปี ซึงไ เดๅสียชีวติ จากบาดผล฿น
วันตไอมา ท้า฿หๅหลายตไอหลายคนตๅองสไายหัว ดๅวยความรูสๅ กึ หลากหลาย สีย฿จกับครอบครัว
฿นการสูญสีย ลูกชาย พีไชาย นๅองชาย เมไขๅา฿จ ตกตะลึง ละคาดเมไถึง
คาดเมไถึงวไา รืไองรๅาย โ บบนีๅจะกิดขึๅนเดๅ ฿น฿จกลางมืองหลวง ทีไ อลใกซานดอร่
พลัทซ่ หลไงทไองทีไยว ทีไเมไเดๅปลีไยวปลไาเรๅผูๅคน
เมไขๅา฿จ วไารืไองบบนีๅกิดขึๅนเดๅอยไางเร es ist ein sinnloser Tod (ค้าพูดของ฿ครคน
หนึไง฿นรายงานขไาว) การตายทีไเมไเดๅกไอ฿หๅกิดอะเรขึๅนมาลย นอกจากความสูญสีย คน
หนุไมทีไก้าลังจะมีอนาคตคนหนึไง
คืนวันสาร่ทีไ 13 ตไอวันอาทิตย่ทีไ 14 ต.ค. Jonny K. กับพือไ น โ ออกมาจากคลับหไงหนึงไ
ทีไ อลใกซานดอร่พลัทซ่ หลังจากฉลองวันกิดของตนอง พือไ นคนหนึงไ มามาก พือไ น โ จึงจับ
เปนังไ รอบนมๅานังไ Jonny K. ก้าลังรียกรถทใกซีไ มือไ กลุมไ ดใกหนุมไ 6-7 คนดินขๅามาตะพือไ น
ทีไ มาอยูไ Jonny K. ขๅามาชไวยพือไ น จึงถูกดใกหนุมไ กลุมไ นันๅ รุมท้ารๅาย จนสียชีวติ ฿นวันตไอมา
รืไองราวทีไกิดขึๅน บรรยากาศการเวๅอาลัย เมไวไาจะปใน฿นทีไกิดหตุ หรือพิธีศพ เดๅรับ
การถไายทอดมากมาย฿นลกอินตอร่นใต มๅนตไรายการสนทนาทางทรทัศน่ Anna Will
กใยังน้ามาปในประดในพูดคุย
สิงไ ทีไ กิดขึนๅ ฿นคืนวันนันๅ ปในการ฿ชๅกา้ ลังรุมท้ารๅายหยือไ ทีเไ มไมที างสูๅ ทีวไ าไ รุม พราะ ปในการ
฿ชๅก้าลัง 6-7 คน ท้ารๅายคนหนึไงคน ปในการท้ารๅายหยืไอทีไเมไมีทางสูๅ พราะการท้ารๅายมิเดๅ
หยุดลง มๅนวไาผูถๅ กู ท้ารๅายจะลๅม ลงเปนอนนไนงิไ หตุการณ่ชไนนีๅ เมไเดๅกิดขึๅนปในรายรก
การกลุมๅ รุมท้ารๅายคนอืนไ ของยาวชน ปในรือไ งทีไ กิดขึนๅ อยูไ นือง โ ละ฿นปัจจุบนั การท้ารๅาย
นันๅ ปลียไ นคุณภาพเป คือ มๅนวไาผูๅถกู ท้ารๅายจะลงเปนอนนไนงิไ หรือรๅองขอความชไวยหลือ
ผูๅทีไท้ารๅายกใยังเมไหยุด ยังท้ารๅายตไอเป สิไงนีๅชีๅ฿หๅหในถึงอะเร

Michael Winterhoff นักจิตวิทยาทีไมารไวมสนทนา฿น
รายการ Anna Will กลไาววไา ยาวชนทีไปในคนท้ารๅายหลไา
นีๅเมไมีความส้านึกถึงความผิดถูก (Unrechtbewußtsein)
เมไมีความรูๅสึกหในอกหใน฿จ (Sympathie) หรือจะรียกวไา
เมไมี ความกรุณา เดๅเหม Winterhoff บอกวไาปัจจุบันภูมิ
หลังดๅานครอบครัวเมไสามารถ฿ชๅอธิบายตๅนหตุเดๅอีกตไอเป
พราะมียาวชนจากครอบครัวทีไมีพืๅนฐานสังคมดี กใมีปัญหา
นีๅ สิงไ ทีไ Winterhoff หในคือ ทุกวันนีๅ ดใกเมไรจูๅ กั ขอบขต (klare
Linie) วไาจะท้าอะเรเดๅคไเหน อะเรถูกอะเรผิด พัฒนาการ
ดๅานอารมณ่ (EQ) ของดใกเมไมี ฿นครอบครัวหรือรงรียนอง
กใเมไมี soziale Sanktion (ราชบัณฑิตรียกวไา สิทธานุมตั ทิ าง
สังคม) ตามภาษาชาวบๅานกใคือ การทีไสังคมก้าหนด฿หๅทษ
หรือรางวัลส้าหรับความประพฤติหนึไง โ
มือไ หันมาดูตวั ผูกๅ ระท้าบๅาง ฿นกรณีของ Jonny K. ผูตๅ อๅ ง
สงสัยหลักปในคนทีจไ ดั อยู฿ไ นกลุมไ ยาวชนผูกๅ ระท้าผิดซๅา้ ซาก
Wiederholtäter หรือ intensive Täter ปในผูๅทีไคย฿ชๅความ
รุนรง ท้ารๅายรไางกายผูๅอืไน ละคยดนลงทษ หลายครัๅง
คยขๅารับการอบรม การจัดการกับความรุนรง ค้าถามทีไ
กิดขึๅนกใคือ มาตราการ฿นการปๅองกันมิ฿หๅยาวชน฿ชๅความ
รุนรง การอบรมหลไานีๅ ฿ชๅเมไเดๅผลหรืออยไางเร รวมทัๅงบท
ลงทษนัๅนอไอนเปหรือ รืไองหลไานีๅคงจะตๅองปในหนๅาทีไของ
หนไวยงานรัฐทีไตๅองขๅามาพิจารณา
อีกค้าถามหนึไงทีไกิดขึๅนกใคือ หตุกิด฿นชุมชม เมไ฿ชไ
ทีไปลีไยวปลไา ยไอมนไาจะมีผูๅคนหในหตุการณ่ ท้าเมจึงดู
หมือนวไา Jonny K. ถูกปลไอย฿หๅท้ารๅายดยเมไมี฿ครชไวย
หลือ หมือนกับค้าถามทีมไ กั กิดขึนๅ มือไ กิดหตุการณ่กลุมๅ รุม
ท้ารๅายหลายครัๅง
ค้าตอบอันหนึงไ อาจปในเดๅวาไ ผูคๅ นรอบขๅางทีไ หในหตุการณ่
นันๅ กใ hilflos คือ เมไรจูๅ ะท้าอยไางเรหมือนกัน วางตนเมไถกู ตก
ตลึง จะชไวยกใอาจกลัวลูกหลง เมไชวไ ยสามัญส้านึกกใรียกรๅอง
ทางหนึไงทีไลีไยงจากภาวะนีๅเดๅคือ มองขๅามเป
Tina K. พีไสาวของ Jonny K. กลไาวทิๅงทๅายเวๅกไอนปิดวง
สนทนาวไา อยาก฿หๅสิไงทีไกิดกับ Jonny K. เมไกิดขึๅนกับคน
อืนไ อีก ซึงไ กใคงปในสิงไ ทีทไ กุ คนภาวนาขอ฿หๅปในชไนนันๅ ตไการ
ภาวนาอยไางดียว อาจจะยังเมไพอ
฿นฐานะประชาชนคนดินถนน ราอาจทีจไ ะตๅองมาสน฿จ
กับสองค้าถามทีไ กิดขึนๅ ท้าอยไางเร฿นฐานะพไอละมไทจีไ ะ฿หๅ
ลูกของรา ซึไงกใคือยาวชน฿นอนาคต(หรือ฿นปัจจุบัน) รียน
รูๅผิดถูก รูๅขอบขตของการกระท้า ละ ราจะวางตัวอยไางเร
มือไ ผอิญตๅองอยู฿ไ นหตุการณ่ การรียนรูๅ กียไ วกับการวางตัว
ละนวปฏิบตั ฿ิ นการจัดการกับกรณีขดั ยๅงทีไ กิดขึนๅ ตไอหนๅา
ละ฿นการปในพยานตไอหตุการณ่ อาจปในสิไงจ้าปในทีไพวก
ราประชาชนคนดินถนนตๅองศึกษาสียลๅวกระมัง
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ขไาว

ดย หนูพดั ลูกพไอพิมไ

สิๅน ดร.สาทิส อินทรกำาหง ผูๅกไอตัๅงชมรมชีวจิต
มือไ อไยชือไ ดร.สาทิส อินทรก้าหง สิงไ ทีจไ ะนึกถึงกใคอื ชีว
จิต ละ฿นทางตรงขๅาม มืไอกลไาวถึง ชีวจิต กใหนีเมไพนๅ ทีไตๅอง
กลไาวถึง ดร.สาทิส พราะ ชีวจิต ปในทีไรูๅจักกัน฿นสังคมเทย
(ทังๅ ฿นประทศเทยละตไางดน) กใพราะ ดร.สาทิส ทไานปใน
ผูๅริริไม น้ามาผยพรไ รวมทัๅงกไอตัๅง ชมรมชีวจิต
ดร.สาทิส อินทรก้าหง กิดทีไอ้าภอบางรัก จังหวัด
พระนคร ปในบุตรของ พันอกพระศรีพิชัยบริบูรณ่ (หมือน
อินทรก้าหง) กับนางชย อินทรก้าหง ปในนๅองชายของ
อุบาสิการัญจวน อินทรก้าหง จบการศึกษาดๅานจิตวิทยา
มวลชน ภชนาการ ชีวมลกุล มคครเบอติกส่ การฝังขใม
ละการพทย่ทางลือก คยท้างานทีไรงพยาบาล Sacred
Heart Hospital รัฐออริกอน สหรัฐอมริกา รงพยาบาล
มหาวิทยาลัยซียะหมิน ประทศจีน ละท้างาน฿หๅองค่การ
สหประชาชาติกวไา 20 ปีดวๅ ย สมรสกับนางฉินฉม ภรรยาชาว
สิงคปร่ มีบุตร-ธิดา 2 คน
หลังจากบิดากษียณอายุราชการ เดๅอพยพครอบครัวกลับ
สูภไ มู ลิ า้ นาดิมทีจไ งั หวัดนครราชสีมา ทีกไ ลายปในหลไงรียนรูๅ
ทางธรรมชาติละภูมปิ ญ
ั ญาดๅานการพทย่ผนบราณ ดย
ท้าหนๅาทีไปในลูกมือของบิดาซึไงมีความรูๅดๅานยาผนบราณ
ดๅวยการขๅาปไากใบพืชสมุนเพรลๅวน้ามาคีไยว บด ละปัๅน
ยา ควบคูไกับการปในลูกมือของมารดาซึไงมีความรูๅรืไองยา
พืๅนบๅานละการนวดผนเทย ซึไงนอกจากพืไอบ้าบัดรักษา
อาการปไวยเขๅของสมาชิก฿นครอบครัวลๅว ยังพืไอสาธารณ
กุศลกไพระสงฆ่ทีไอาพาธละชาวบๅาน฿นละวกดียวกันทีไ
จใบเขๅ เดๅปไวยดๅวย ละนีไอาจจะปในพืๅนฐานส้าหรับนวคิด
ชีวจิต กใปในเดๅ
ชีวจิต ปในนวความคิดทีไปใน „กระส฿หมไ" ทีไคไอนขๅาง
ขัดยๅงกับความคิด หรือความชือไ หรือสิงไ ทีคไ นเทยกไอนหนๅา
ปฏิบตั อิ ยูไ ทีกไ ารริมไ ตๅนจริง โ นไาจะกิดจากหนังสือ „ชีวจิต" การ
฿ชๅชีวิตอยไางขๅา฿จธรรมชาติ ตีพิมพ่ครัๅงรกปี 2536 (http://
www.bangkokbiznews.com/home/details/business/ceoblogs/nives/20121106/476663/VI-VI-กับ-ชีวจิต.html) ละ
ริมไ ปในทีรไ จูๅ กั ฿นสังคมเทย฿นวงกวๅาง฿นชไวงกลางปี 2541 ขณะ
นันๅ ดร.สาทิส มีอายุ 72 ปี ตไยงั ขใงรงกระฉับกระฉงอยไาง
เมไนาไ ชือไ ชไวงนันๅ กระสเมไหในดๅวยกับนวทางของ ดร.สาทิส
ยังคไอนขๅางชีไยวกราก ฿นบทสัมภาษณ่ดร.สาทิส ฿น “สกูๆป
หนๅา 1 ดลินิวส่” ดร.สาทิส สรุปความหมายของ ชีวจิต เวๅวไา
“ชีวจิต” ปในนวทางดูลสุขภาพทีไ ฿หๅความส้าคัญคไอน
ขๅางมากกับรือไ งอาหารการกิน ทีเไ มไ฿ชไอาหารจ หรือมังสวิรตั ิ
พราะกินนืๅอปลาละอาหารทะลเดๅ สไวนนืๅอสัตว่อืไน โ จะ
งด ละจะงดอาหารทีมไ นั หวาน อาหารปๅงทีผไ าไ นการขัดขาว
ละทีผไ าไ นกระบวนการทางคมีทอีไ าจกไอ฿หๅกิดสารพิษตกคๅาง
นวทางนีๅจะนะน้า฿หๅกินธัญพืชทีไเมไขัดขาว ชไน ขๅาวกลๅอง
ขๅาวซๅอมมือ ขๅาวพด ขนมปังฮลวีท นะน้า฿หๅกิน ถัไวตไาง โ

ชไน ถัไวดง ถัไวด้า ถัไวหลือง ถัไวขียว ละผลผลิตจากถัไว ชไน ตๅาหูๅ นะน้า฿หๅกิน ผักปลอด
สารพิษ นะน้า฿หๅกิน ผลเมๅ ดยฉพาะผลเมๅขียวละเมไมีรสหวาน ซึไงพียงวัตถุดิบหลไานีๅ
กใดัดปลงปในมนูอาหารเดๅมากมาย (http://www.dailynews.co.th/article/223/163945)
฿นทัศนะของดร.สาทิส อาหารนวทางชีวจิต ปใน “อาหารปๅองกันรค” ทีไตๅองปฏิบัติ
พรๅอม โ กับการปๅองกันรูปบบอืไน โ ละทีไปในหัว฿จกใคงจะปใน “หลัก 5 ประการ ของชีว
จิต” อันปในหลักการด้านินชีวิต฿หๅมีความสุขทัๅงรไางกายละจิต฿จ ดๅวยนวทางทีไชไวย฿หๅ
ชีวิตปราศจากรคภัยเขๅจใบ ดยมีนวปฏิบัติทีไยึดธรรมชาติปในหลัก ทัๅง฿นรืไองการกิน การ
นอน ละการ฿ชๅชีวิต฿นสังคม ทีไประกอบดๅวย 1. ชีวิตทีไยึดอาความปในธรรมชาติปในหลัก
2. ชีวิตทีไมีความพอดีละรียบงไาย 3. ชีวิตทีไปในเปพืไอความปในลิศของสุขภาพกายละ
฿จ 4. ชีวิตทีไอืๅอฟืๅอผืไอผไตไอกันละรักกันอยไางพีไอยไางนๅอง 5. ชีวิตทีได้านินเปพืไอสรๅาง
สังคมทีไยุติธรรมเมไอารัดอาปรียบตไอกันพืไอสรๅางสังคมทีไดีงาม
ซึไงกใหมายความวไา.’ชีวจิตทีไทๅจริงมิ฿ชไคไกินบบชีวจิต ตไคือการด้านินชีวิตบบชีว
จิต“ ซึงไ หาก฿ครท้าตามนวทางนีๅ บบของจริง บบจริง โ นอกจากจะมิเดๅหมายถึงการตๅองมี
คไา฿ชๅจาไ ย฿นชีวติ ทีสไ งู ลๅว กใยงั หมายถึง ’ปในสไวนหนึงไ ฿นการสรๅางสรรค่สงั คมทีดไ งี ามดๅวย“ซึงไ
สังคมเทยยุคปัจจุบนั ก้าลังตๅองการมาก(http://www.dailynews.co.th/article/223/163945)
ดร.สาทิส บุกบิกสๅนทางของนวคิดบบชีวจิต ฿น ‚นิตยสารชีวจิต' เดๅรับการชิดชู
กียรติ รางวัลนราธิป ประจ้าปี พ.ศ. 2549 มีผลงานขียนทีไสรๅางชืไอสียงจ้านวนมาก อาทิ
ชีวจิต การ฿ชๅชีวิตอยไางขๅา฿จธรรมชาติ ชีวิตริไมตๅนมืไอ 70 มะรใงหไงชีวิต ละ กูนไ ปในตๅน
ดร.สาทิส สียชีวติ มือไ วันทีไ 28 ต.ค. ทีผไ าไ นมา ดๅวยรคหลอดลือด฿นสมองตีบฉียบพลัน
หลังจากประสบอุบตั ิ หตุลมๅ ละขๅารักษาตัวทีไ รงพยาบาลบางปะกอก 9 อินตอร่นชันไ นล
มาตัๅงตไวันทีไ 26 ต.ค. ทีไผไานมา ศิริรวมอายุเดๅ 86 ปี
นิตยสารดี ขอรไวมเวๅอาลัยตไอการจากเปของ ดร.สาทิส ละ ขอ฿หๅ นวคิด ชีวจิต อยูไ
ปใน นวทางการ฿ชๅชีวิตทางลือกของสังคมเทยตไอเป
ขๅอมูลจาก
http://www.bangkokbiznews.com/home/details/business/ceo-blogs/nives/20121106/476663/
VI-VI-กับ-ชีวจิต.html
http://www.dailynews.co.th/article/223/163945
http://news.sanook.com/1150564/ดร.สาทิส-อินทรก้าหง-ผูๅกไอตัๅงชมรมชีวจิต-สียชีวิต
ลๅวดๅวยวัย-86
http://www.manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=9550000132037
http://www.cheewajit.com/satis.aspx
http://th.wikipedia.org/wiki/สาทิส_อินทรก้าหง
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1351484358&grpid=00&catid=00
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รารักดนตรีเทย
ดย สุชาดา เบยอร่
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• ค ว “ดนต ” ค

สียงของรากใทียบทไาอุปกรณ่ ลองริมไ รียนรูดๅ นตรีจาก
การอไานนๅตหรือหัดรๅองพลงเทยกไอน ปิดพลงเทย฿หๅลูก
ฟังบไอยโ กใปในการชไวยอนุรักษ่ดนตรีเทยของราเดๅลๅวคไะ
หากราชดดีเดๅกลับเปมืองเทยลๅวเดๅครืไองดนตรีทีไรา
ชอบ ทีไหมาะกับรา
ติดตัวกลับมายอรมัน รากใจะเดๅรียนรูๅรใวขึๅนละรูๅสึก
สนุกเปกับการลไน พราะรารูๅจักนๅตพลงเทยลๅว

ค บง

“ดนตรี” มาจากภาษาสันสกฤตวไา “ตันตริ” ปลวไา สาย
หรือ ครือไ งสาย พจนานุกรมเทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ฿หๅ
ความหมายของ “ดนตรี” วไา “ล้าดับสียงอันเพราะ” ค้าวไา
“ดนตรี” ตรงกับค้าภาษาอังกฤษวไา “music” หมายถึงศิลปะ
ละศาสตร่ของการรๅอยกรองสียง หรือสียงครือไ งดนตรี ขๅา
ปในท้านอง สียงประสาน จังหวะ ลีลา ละกระสสียง พืไอ
฿หๅบทพลงมีครงสรๅางทีสไ มบูรณ่ ละกไอ฿หๅกิดความสะทๅอน
อันทีไจริง ส้าหรับคนทีไมี฿จรักดนตรีอยูไลๅว การริไมตๅน
สะทือนอารมณ่
ปในรืไองทีงไ ไายมากลย ฉะนัๅนราชาวเทย฿นตไางดนมารไวม
ดนตรีปในศิลปะสาขาหนึงไ ทีไ สดงลักษณะฉพาะ สามารถ กันรณรงค่อนุรักษ่ดนตรีเทยกันถิดคไะ
฿ชๅปใน ครืไองสดงความรุไงรือง ละอารยธรรมของชาติเดๅ
การอไานนๅตเทยขัๅนบืๅองตๅน
ลๅวราคนเทยจะเมไภมู ฿ิ จมรดกทางวัฒนธรรมซึงไ บรรพบุรษุ
ส้าหรับผูๅทีไเมไมีพืๅนฐานดๅานดนตรีมากไอน ควรท้าความ
ของราเดๅคิดละสรๅางสมเวๅหรือคะ
ขๅา฿จ฿นการอไานนๅต ซึงไ ฿ชๅหลักการตามทฤษฎีของ พ.ท.พระ
อภัยพลรบ (พใง พใญกุล) ปในผูๅตไง ต้าราดนตรีวิทยา มืไอ
• ดนต ท ก ลงจ ญ น ปทกวนจ ง
พ.ศ. 2450 ลๅวบัญญัตหิ ลักการบันทึกนๅตบบตัวอักษรขึนๅ
จริงอยไางยิไง หตุพราะหาผูๅทีไมี฿จรักทางดๅานนีๅเดๅนๅอย ซึไงปในทฤษฎีทีไเดๅรับความนิยมมากดย฿ชๅตัวอักษรเทยมา
ลง มๅจะมีการรณรงค่สนับสนุน฿นรงรียน มหาวิทยาลัย ปรียบทียบ฿หๅตรงกับสียงของนๅตสากลดังนีๅ
หรือตามหนไวยงานราชการตไางโ กใตาม ดนตรีเทยของรา
มีการปรับปลีไยนตามวิถีชีวิตปัจจุบันนๅอยมากมืไอทียบกับ
ด=ด
ดนตรีสากล ดใกรุไน฿หมไ฿นสมัยนีๅจึงมักจะมองดนตรีเทยวไา
ร=ร
ม =มี
ชๅา ละลๅาสมัย ตไถๅาราเมไปลูกฝังหรือสไงสริม฿หๅยาวชน
กิดความรักดนตรีเทยลๅวดนตรีเทยคงจะสูญสิๅนเปกับชน
ฟ=ฟา
อีกเมไกีไรุไนนไนอน/คนรุไนตไอเปนไนอน
ซ=ซอล
ล=ลา
•
จ น ก ดนต ท ด
ค งดนต ด
ท=ที
เดๅสคิ ะ การน้าศิลปะขนงนีๅ ขๅามา฿นชีวติ ประจ้าวัน ชไน
ฟังพลงเทยยในโ รๅองพลงเทย หรือ อยากจะลไนครือไ งดนตรี
ตไเมไมอี ปุ กรณ่ เมไมคี รูสอน กใสามารถรียนจากการอไานหรือ
การฟังสืไองไายโ เดๅ
•

จจ งด ดง

ตจ ท ด ก

ปล น

ยากคไะ ตไเมไมีอะเรพๅความตัๅง฿จ ราทุกคนคุๅนคยกับ
พลงเทยตัๅงตไยาว่วัยทัๅงนัๅน ตไเมไคยฟังอยไางลึกซึๅง พลง
ลอยกระทง ทุกคนคงรูๅจัก ลาวดวงดือน กใคยเดๅยินนไนอน
ลๅวมืไอรารูๅอีกวไา ดนตรีคือผลิตผลของธรรมชาติ การดีด สี
ตี ปไา฿หๅกิดสียงขึๅนมาปในพลง เมไวไาจะ฿ชๅอุปกรณ่อะเร กใ
ท้า฿หๅกิดดนตรีขึๅนมาเดๅ จังหวะ ลีลาท้านองของพลงท้า฿หๅ
รารูๅวไา พลงนีๅปในพลงเทย พลงนีๅปในพลงตไางชาติ
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นๅตสียงสูงจะ฿ชๅการประจุดเวๅบนสียงนๅต ชไน ด้ = ด สูง หลักการนีๅจะท้า฿หๅผูๅทีไริไมรียน
จะขๅา฿จเดๅงาไ ย การขียนนๅตเทยนันๅ จะบไงปในชไองตารางดยบไงออกปในบรรทัดโ ละ 8 หๅอง
฿นตไละหๅองจะมีตัวนๅต 4 ตัว
1. นๅตบบ 4 ตัวตไอ 1 หๅอง
ดดดด

รรรร

มมมม

ฟฟฟฟ

ซซซซ

ลลลล

ทททท

ด้ด้ด้ด้

2. นๅตบบ 3 ตัวตไอ 1 หๅอง
นอกจากนๅตทีไบันทึกลง฿นชไองลๅวยังมีครืไองหมาย – ซึไงทนตัวนๅตอาเวๅดๅวยดย 1 ขีด
(-)ทนนๅต 1
-ดดด

-รรร

-มมม

-ฟฟฟ

-ซซซ

-ลลล

-ททท

-ด้ด้ด้

-ล-ล

-ท-ท

- ด้ - ด้

– – ซซ

– – ลล

– –ทท

– –ด้ด้

–––ซ

–––ล

–––ท

– – – ด้

หรือ
3.นๅตบบ 2 ตัวตไอ 1 หๅอง (ตัวทีไ 2 ละตัวทีไ 4)
-ด-ด

-ร-ร

-ม-ม -ฟ-ฟ

-ซ-ซ

4. นๅตบบ 2 ตัวตไอ 1 หๅอง (ตัวทีไ 3 ละตัวทีไ 4)
– –ดด

– –รร

– –มม

– –ฟฟ

5. นๅตบบ 1 ตัวตไอ 1 หๅอง (ตัวทีไ 4)
– – -ด

– – –ร

–––ม

–––ฟ

6.นๅตบบ 1 ตัวตไอ 2 หๅอง (ซึงไ ปในนๅตทนสียงทียไ าวหไาง โ การมี–คือทนสียงนๅตตัวนันๅ )
––––

–––ด ––––

–––ร

––––

–––ม

––––

–––ฟ

ตัวสดงถึงการพิไมสียงตัวนๅตทีไอยูไขๅางหนๅาครืไองหมาย฿หๅมีสียงยาวขึๅน ทัๅงนีๅความยาว
ของสียงจะมีมากหรือนๅอยขึๅนอยูไกับจ้านวนขีด (-)ดังนีๅ
ถๅามี – มีคไาความยาวของสียงทไากับ ¼ จังหวะ
ถๅา – – มีคไาความยาวของสียงทไากับ 2/4 จังหวะ
ถๅามี– – – มีคไาความยาวของสียงทไากับ ¾จังหวะ
ถๅามี– – – – มีคไาความยาวของสียงทไากับ 4/4 หรือ ทไากับ 1 จังหวะ
มือไ ขๅา฿จถึงครือไ งหมายตไาง โ ลๅววิธกี ารอไานนๅตเทยนันๅ จะ฿ชๅการคาะจังหวะทีไ นๅตทๅาย
หๅองทนสียงฉิไงฉับ
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ลองสรๅางความคุๅนคยกับนๅตพลงดูกไอนนะคะ

------ซ
- - -รา
---------ด
- - -ลอย
---------ด
- - -บุญ

-ซ-ซ
-วัน-พใญ
-ล-ด
-ทัๅง-หลาย
---ด
- - -ลอย
- ด- ด
-กระ-ทง
-ม-ม
- - -ร้าวง
-ล-ซ
-จะ-สไง

-ม-ซ
- - -ดือน
---ล
- - -ชาย
---ด
- - - ลอย
---ร
- - - กัน
-ม-ม
-วัน-ลอย
-ล-ด
-฿หๅ-รา

พลงลอยกระทง
-ล-ด
---ร
-สิบ-สอง - - -นๅ้า
--ด-ซ-ล
- - หญิง - -มา-ลไน
- ด-ด
----กระ-ทง
----ม--ม-ร
- ลๅว- -ขอ-ชิญ
- ม-ม
----กระ-ทง
----ล-ด
---ด
-สุข-฿จ
- - -บุญ

-ด-ล
-กใ-นอง
-ด-ร
-กัน-จริง
---ซ
- - -ลอย
-ด-ล
- นๅอง-กๅว
-ด-ด
-ร้า-วง
-ล-ซ
- จะ-สไง

---ซ
---ตใม
-ด-ล
-วัน-ลอย
---ซ
- - -ลอย
-ซ-ล
-มา-ลไน
-ด-ด
-วัน-ลอย
-ล-ด
-฿หๅ-รา

-ซ-ม
-ตะ-หลิไง
-ซ-ซ
-กระ-ทง
-ซ-ซ
-กระ-ทง
-ด-ร
-ร้า-วง
-ด-ด
-กระ-ทง
-ล-ด
-สุข-฿จ

ลองปลีไยนค้ารๅองปในตัวนๅตดู ลๅวคราวหนๅารามาคุยรืไองจังหวะกัน
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อาชีพ

ดย ดุษฎี พนมยงค่

มาฝึกรๅองพลงกันถอะ
ดุษฎี พนมยงค่

การรียนรูๅดนตรีบไงออกปใน 2 สไวน฿หญไ คือ
นืๅอหาดนตรี ปในการรียนรูๅองค่ประกอบดนตรี จังหวะ ท้านอง รูปบบ วรรณคดี
ดนตรี ประวัติผูๅประพันธ่พลง ปในตๅน
ทักษะดนตรี ประกอบดๅวย ทักษะการฟัง การรๅอง การคลืไอนเหวรไางกาย สามารถ
ชไวย฿หๅสมองหลัไงสารหไงความสุข หรือ Endorphin ปในตัวประสาน฿หๅอารมณ่จิต฿จดีขๅึน
ลดความกรธ สไงผล฿หๅอวัยวะตไางโ ฿นรไางกายท้างานอยไางมีประสิทธิผล
การฟังดนตรี การลไนดนตรี ละการรๅองพลง จะชไวย฿หๅมนุษย่กิดความสุข฿นระดับ
ทีไตไางกันจากนๅอยเปถึงมาก
ศิลปะการดนตรีทีไกไอ฿หๅกิดความซาบซึๅง฿จมากทีไสุด คือ ศิลปะการขับรๅอง สียงขับรๅอง
สดง ความรูๅสึกนึกคิดเดๅตรงทีไสุด คีตกวีชาวยอรมันทไานหนึไงกลไาวเวๅวไา “ดนตรีทีไยืนนาน
ทีไสุด ตรงเปตรงมาทีไสุด ละปีไยมสุขทีไสุด กใคือ สียงขับรๅอง”
ภาวะวดลๅอมของสังคมยุคนีๅ ท้า฿หๅคนรามีความครียดพิมไ ขึนๅ ทุกที ตไถาๅ ราหาอกาส
พักผไอนปลไอยอารมณ่฿หๅคลายลง ดยสูดลมหาย฿จลึก โ ขๅาปอดละรๅองพลงทีไ ราชอบสัก
พลง กใจะชไวย฿หๅรามีความสุข มีความคิดจไม฿สละสบาย฿จขึๅน
การรๅองพลงปในสิไงบันทิงทีไ฿กลๅตัวทีไสุด ประหยัดทีไสุด พราะครืไองดนตรีชิๅนนีๅคือ
“กลไองสียง” (Vocal Cord) ซึไงอยูไภาย฿นตัวราอง เมไตๅองเปซืๅอหามาจากเหน มืไอรา
มีความสุขรากใอยากรๅองพลง สียงพลงของรามาจากสไวนลึกภาย฿นจิต฿จของราจริง โ
รไางกายกใจะมีความรูๅสึกสดชืไนขึๅน พราะอยไางนๅอย ปอดละหัว฿จกใจะท้าหนๅาทีไอยไางตใมทีไ
ตไการรๅองพลงละศิลปะการขับรๅองปในคนละรืไองกัน มนุษย่ทุกคนรๅองพลงปใน
ยกวๅนทารกละคน฿บๅ ตไเมไ฿ชไวไาทุกคนจะมีศิลปะ฿นการขับรๅอง พราะการขับรๅองมีกฏ
กณฑ่พิศษ ประกอบเปดๅวยปัจจัยหลายอยไาง ละตๅองผไานการฝึกฝนทีไหมาะสมกับตัวผูๅ
ฝึกปในวลานาน จึงจะปในนักรๅองทีไดีเดๅ การมีพียงนๅ้าสียงทีไเพราะตไเมไฝึกฝนพืๅนฐาน
การขับรๅองกใเมไสามารถขับรๅอง฿หๅเดๅดีอยไางนไนอน

D : 16
Dmag12.indd 16

29.11.12 23:43

อาชีพ

ดย ดุษฎี พนมยงค่

วิธีการปลไงสียงทีไปในธรรมชาติทีไสุด ตๅองปในการ
ประสานกันระหวไางรไางกาย ละจิต฿จ ดยปกติอวัยวะ
ของมนุษย่จะท้างานสอดคลๅองกับการตอบสนองของระบบ
ประสาทอยไางปใน
ธรรมชาติ การปลไงสียงดยยึดหลักของการกระท้า
ทีไปในธรรมชาติละผไอนคลาย จะท้า฿หๅสามารถปลไงเดๅ
ทัๅงสียงสูง-ตไ้า ดัง-คไอย หนัก-บา อีกทัๅงยังท้า฿หๅสียงมี
ความยืดหยุไนละปลไงสียงเดๅนาน
ผูๅฝึกขับรๅองควรปฏิบัติตามสุขวิทยา฿นการขับรๅอง พืไอ
ปๅองกันรคอันกิดจากการท้างานของระบบทางดินหาย฿จ
ละอวัยวะ฿นการปลไงสียง ถๅามีความผิดปกติกิดขึๅนกใ
ตๅองรีบพบพทย่ทันที
ส้าหรับผูๅทีไขับรๅองเดๅอยไางปในธรรมชาติหรือมีความ
พรๅอม฿นการขับรๅองนัๅน การฝึกฝนอยไางถูกวิธีจะชไวยพัฒนา
คุณภาพของสียง ตไสา้ หรับคนสไวน฿หญไทมีไ คี วามตังๅ ฿จรๅอง
พลง ตไรๅองเมไปในละรๅองเมไถูกวิธี ลองหาต้าราสอนรๅอง
พลงมาฝึกซๅอมองทีไบๅาน หรือลือกสรรครูสอนรๅองพลงทีไ
มีความรูๅทๅจริง ละพรๅอมปในกัลยาณมิตรทีไจะถไายทอด
สิไงดี โ ฿หๅกับผูๅรียน
การปลไงสียงรๅอง฿หๅมีคุณภาพ มีหลักการงไาย โ ดๅวย
วิธีการ 6 ปิด ดังนีๅ
ปิด฿จ ปกติคนรามืไอมีความสุขกใอยากจะรๅองพลง
นัไนกใคือการปิด฿จ ฿นทางกลับกันมๅรามีความทุกข่ กลุๅม
฿จ หรือครียด กใเมไควรจะปิด฿จ ขอ฿หๅพยายามปิด฿จรๅอง
พลง ลๅวคุณจะมีความสุข
ปิดอก คือการผไอนคลายกลๅามนืๅอชไวงทรวงอกเมไ฿หๅ
กรใง หา฿ชไการถอดสืๅอปิดอก ชไน ดาวยัไว ดาวปๆ หรือ
ดารานางอก ทีตไ งัๅ ฿จกๅผาๅ ถไายรูป ลๅวอๅางวไามีความจ้าปใน
พืไอหาลีๅยงชีพเมไ
ปิดคอ สียงทีไมีคุณภาพจะปลไงออกมาเดๅดๅวยการ
ผไอนคลายกลๅามนืๅอชไองคอทไานัๅน ตไหลายคนบอกวไา
ตราบ฿ดทีไยังมีชีวิตอยูไ ยังหาย฿จอยูไ คอตๅองปิดอยูไลๅว ซึไง
เมไจริงสมอเป พราะยามรามีความตืนไ ตๅน กลๅามนือๅ สไวน
ตไาง โ ของรไางกาย รวมทัๅงชไองคอจะกรใง หมือนดังค้าเทย
ทีไวไา ตืๅนตันจนคอหอยตีบ นัไนอง
ปิดปาก การรๅองพลงถๅาเมไปิดปาก มๅจะควบคุมลม
หาย฿จเดๅดีอยไางเร กใเมไสามารถปลไงสียงทีไกังวานออกมา
เดๅ สียงทีไออกมาดูหมือนคนบไนงึมงัมมากกวไารๅองพลง
ปิดหนๅา สรๅางรอยยิๅมดๅวยการยกกลๅามนืๅอ฿บหนๅา
พืไอ฿หๅสียงทีไปลไงออกมากังวานสด฿ส มีนๅ้าหนัก ตรงกัน
ขๅาม ถๅาท้า “หนๅาตก” ปรียบสมือนรๅองพลงลๅวน้าหมอน
มาปิดปากปิดจมูก สียงจะอูๅอีๅเมไนไาฟัง
ปิดหู ทไานจะทราบเดๅวไาสียงรๅองนัๅนพีๅยน ผิดคีย่
ครไอมจังหวะ หรือค้ารๅองเมไชัด กใดๅวยการปิดหูรับฟังสียง
ตนอง หูของทไานปรียบสมือนคุณครูคนทีไหนึไงทีไอยูไ฿กลๅตัว
ทีไสุด (จริง โ ลๅวอยูไ฿นตัวทไานอง)

นอกจากนัๅน การปิดหูยังปในการรับฟังความหในผูๅอืไน
วไารายังมีขอๅ บกพรไอง฿นการขับรๅองชไน฿ดพือไ การกๅเขละ
พัฒนา อีกนัยหนึไง การปิดหู คือ การพัฒนาประชาธิปเตย
ซึไง฿ชๅเดๅทัๅง฿นชีวิตประจ้าวันละ฿นวิถีทางการมือง
ดังนันๅ จงรีบรียนรๅองพลงกันถิดอยไารอชๅาตราบ฿ดทีไ ลก
นีๅยังมีสียงพลง ยังมีคนรๅองพลง มๅสังคมจะสืไอมทราม
ลงพียง฿ด ลกนีกๅ ยใ งั นไาอยูไ ตไถาๅ ตราบ฿ดทีไ ลกนีเๅ มไมี สียง
พลง เมไมี฿ครรๅองพลงอีกลๅว มๅลกนีๅจะยังคงอยูไ กใ
ปรียบสมือนทุกสิงไ ทุกอยไางเดๅสญ
ู สลายลงลๅวอยไางสินๅ ชิง
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Willkommen in Deutschland:
คูไมือสำาหรับคนตไางชาติทีไพิไงมาอยูไยอรมนี
พัทยา รือนกๅว รียบรียง

Sie planen, nach Deutschland zu ziehen, oder sind vor
Kurzem in die Bundesrepublik gekommen, um hier dauerhaft
zu leben? Dieser Schritt bringt viele Veränderungen mit sich.
Diese Broschüre soll eine Orientierungshilfe sein und Ihnen
mit grundlegenden Informationen helfen, sich schneller in
Ihrer neuen Heimat zurechtzufinden und zu integrieren.
ขๅางตๅนปในค้าขึนๅ ตๅนของหนังสือลไมกระทัดรัด Willkommen
in Deutschland. Informationen für Zuwanderer ยินดีตๅอนรับ
สูไยอรมนี ขๅอมูลส้าหรับผูๅยๅายถิไนขๅามาอยูไยอรมนี จัดท้าดย
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) ส้านักงาน
วไาดๅวยกิจการการยๅายถินไ ฐานละผูลๅ ภีๅ ยั หไงสหพันธ่ฯ ดยเดๅรบั
มอบหมายจาก Bundesministerium des Innern (BMI) กระทรวง
มหาดเทยหไงสหพันธ่ฯ นัไนคือ หนังสือนีๅปในสไวนหนึไงของครง
งานดๅานประชาสัมพันธ่ของกระทรวงมหาดเทย ละกระทรวงนีๅ
กใปในผูจๅ ดั พิมพ่ ราจะมาคุยกันวไาหนังสือนีคๅ อื อะเร มีความหมาย
อยไางเรส้าหรับหญิงละชายเทย฿นยอรมนี กไอนอืนไ มาท้าความ
รูๅจัก BAMF กันหนไอย
ส้านักงานวไาดๅวยกิจการการยๅายถิไนฐานละผูๅลีๅภัยหไงสห
พันธ่ฯ (BAMF) ปในหนไวยงานสังกัดกระทรวงมหาดเทย ตัๅงอยูไ
ทีไมือง Nürnberg จนถึงปี 2004 ปในหนไวยงานชืไอ Bundesamt
für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge มีภาระหนๅาทีไ
฿นการพิจารณากีไยวกับการขอปในผูๅลีๅภัยของคนตไางชาติ หนไวย
งาน฿นปัจจุบนั ปในผลมาจากการกๅเขกฎหมายวไาดๅวยสิทธิพา้ นัก
(Aufenthaltsgesetz) ทีไปลีไยนมาปในกฎหมายวไาดๅวยการยๅาย
ถิไนฐานขๅามาพ้านัก฿นประทศ (Zuwanderungsgesetzes) มี
ผลบังคับตังๅ ตไวนั ทีไ 1 มกราคม 2005 ดๅวยมาตรา 1 ของกฎหมาย
นีๅ BAMF ฿นรูปบบปัจจุบันจึงกิดขึๅน ละเมไเดๅมีภาระหนๅาทีไ
ฉพาะรืไองกีไยวกับผูๅลีๅภัย หากตไมีภารกิจพิไมขึๅน ซึไงจะกีไยว
ยงกับการสไงสริม฿หๅคนตไางชาติสามารถปรับตัวอยูไเดๅ฿นสังคม
ยอรมัน อันเดๅกไ
- พัฒนาหลักสูตร ครงการละจัดด้านินการคอรส่การรียน
การสอนภาษายอรมันละ฿หๅความรูพๅ นืๅ ฐานกียไ วกับการ฿ชๅชวี ติ
฿นยอรมนี Integrationskurse
- สไงสริมสนับสนุนดๅานการรียนภาษายอรมันพือไ การประกอบ
อาชีพ (ESF-BAMF-Programm)
- สไงสริมสนับสนุนการ฿หๅคา้ ปรึกษากียไ วกับการยๅายถินไ ฐาน
ของผูๅ฿หญไ
- สนับสนุนครงการ ละมาตราการตไาง โ ฿นการสไงสริม฿หๅ
กิดการขๅารไวมปในสไวนหนึไของสังคมยอรมัน

ดๅวยภารกิจดังกลไาวขๅางตๅน BAMF จึงเดๅรับมอบหมาย฿หๅจัด
ท้าหนังสือ Willkommen in Deutschland อันปในหมือนคูไมือ
ส้าหรับคนตไางชาติทีไตๅองการดินทางขๅามายอรมนี หรือทีไพิไง
ดินทางขๅามาพ้านักอยูไ฿หมไ โ พราะหลายตไอหลายคนทีไพิไง
ดินทางขๅามาพ้านักอยูไ฿นยอรมนี นอกจากจะตๅองปรับตัวตไอ
สภาพวดลๅอม฿หมไ อากาศ ขนบธรรมนียม การถือปฏิบัติทีไเมไ
คยชิน ยังอาจมีค้าถามมากมายกีไยวกับการ฿ชๅชีวิต การท้างาน
ชไน จะเปรียนภาษายอรมันเดๅทไีเหน จะหางานท้าเดๅอยไางเร
วุฒิการศึกษาทีไรไ้ารียนมาจะเดๅรับการรับรองหรือเมไ ละอืไน โ
Willkommen in Deutschland จัดท้าขึนๅ พือไ ตอบ
ค้าถามตไางโ ขๅางตๅน ริไมตๅนจาก วิธีการคๅนหาขๅอมูล฿นหนังสือ
(Wegweise durch die Broschüre) ดยรวบรวมประดในปัญหา
หลักโ ทีคไ นตไางชาติมกั ตๅองการรูๅ ตังๅ ปในค้าถามละบอก฿หๅทราบ
วไาจะติดตามอไานขๅอมูลดังกลไาวเดๅทหีไ นๅาเหนของหนังสือ หมือน
ปในการ฿หๅทิศทางผูๅอไานสามารถลือกอไานฉพาะทีไตนสน฿จ เมไ
จ้าปในตๅองอไาน฿หๅหมดทังๅ ลไมพือไ คๅนหาค้าตอบทีตไ นตๅองการ หรือ
สน฿จ ชไน คุณตๅองการรียนภาษายอรมัน ขๅอมูลกียไ วกับรือไ งดัง
กลไาวอยูหไ นๅา 12 หรือ คุณตๅองการรูๅ กียไ วกับ สิทธิพา้ นัก อไานหนๅา
24 หรือ คุณตๅองการหางานท้า ขๅอมูลอยูไหนๅา 34 ปในตๅน
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ขๅอมูลทีไน้าสนอ฿นลไมมีทัๅงหมด 13 หมวด เดๅกไ
การดินทางขๅายอรมนี
รียนภาษายอรมัน
ขๅอมูลละค้านะน้า
สิทธิพ้านัก ละการปลงสัญชาติ
การท้างาน ละ อาชีพ
ทีไอยูไอาศัย
ดใก ละ ครอบครัว
รงรียน การศึกษาอบรมสายอาชีพ ละ การศึกษาระดับ
อุดมศึกษา
สุขภาพ ละการปๅองกัน
ธนาคาร ละ การประกันตไางโ
การจับจไายซืๅอของ การคุๅมครองผูๅบริภค
สมาพันธ่ ละ องค่กรตไางโ
วิถีชีวิต฿นยอรมนี

(อาจปลวไา ผูๅดูลภารกิจกีไยวกับการยๅายถิไน ผูๅลีๅภัย ละการ
ปรับตัวสูไสังคมหไงรัฐบาล เดๅเหม) ซึไงมีนืๅอหาดยรวมคลๅายกับ
นือๅ หา Willkommen in Deutschland บางสไวนอาจละอียดหรือมี
นือๅ หามากกวไาจัดพิมพ่ปในภาษายอรมันควบกับอีกหๅาภาษา คือ
ยอรมัน-อังกฤษ ยอรมัน-ฝรังไ ศส ยอรมัน-รัสซีย ยอรมัน-สปน
ละยอรมัน-ตุรกี ตไ คูไมือส้าหรับยอรมนี กใเมไคไอยปในทีไรูๅจัก
ทไาเร หลายคนอาจเมไคยรูๅดๅวยซๅ้าเปวไามีหนังสือลไมนีๅ หนังสือ
นีๅหมดลง฿นวลาเมไนาน ละ฿นปัจจุบันวใปเซด่ทีไคยหลดคูไมือ
ส้าหรับยอรมนีเดๅ กใอันตรธารเปลๅว
Willkommen in Deutschland ทีไกลไาวถึงนีๅปใน การปรับปรุง
฿หมไละพิมพ่ปในครัๅงทีไ 3 มืไอ กุมภาพันธ่ 2012 รียกวไายังคไอน
ขๅาง฿หมไ จัดพิมพ่ 5 ภาษา คือ อังกฤษ รัสซีย ปลนด่ อารบิค
ละฝรัไงศส รวมภาษายอรมันดๅวยกใจะปใน 6 ภาษา เมไเดๅพิมพ่
ควบยอรมันกับภาษาอืไน อยไางคูไมือประทศยอรมนี รูปลไมกระ
ทัดรัดกวไา ดๅวยขนาด A 5

ขๅอมูลทีนไ า้ สนอ฿นตไละบทจะปในขๅอมูลบือๅ งตๅนสันๅ โ งไายโ
ผูทๅ สไี น฿จสามารถติดตไอขอรับเดๅดยเมไตอๅ งสียคไา฿ชๅจาไ ย฿ดโ ดย
฿หๅขๅา฿จวไาคืออะเร งือไ นเขดยครไาวโ ปในอยไางเร จะตๅองปฏิบตั ิ
ทางทรศัพท่ 0180 577-8090
ตนอยไางเร฿นประดในนีๅ หากตๅองการขๅอมูลพิไมติมจะสามารถ
หรือ ทรสาร 0180 577-8094
ติดตไอเดๅทีไเหน ฿ครบๅางทีไพอจะ฿หๅค้านะน้าอธิบาย฿นประดใน
หรือทาง Mail: publikationen@bundesregierung.de
นัๅนโเดๅ ชไน บททีไ 4 กีไยวกับสิทธิพ้านักละการปลงสัญชาติ
หรืออาจจะดาว่หลดจากวใปเซด่ของ BAMF กใเดๅ ทีไ
จะริไมดๅวยการอธิบาย฿หๅทราบถึงงืไอนเข฿นการเดๅสิทธิพ้านัก http://www.bamf.de/SharedDocs/Meldungen/DE/2012/20120914ของกลุมไ ตไางโ กลุมไ ชาวตไางชาติทมีไ าจากประทศสมาชิกสหภาพ wid-broschuere-neu.html
ยุรป กลุมไ จากประทศอืนไ โ ละกลุมไ ทีมไ ี ชือๅ ชาติยอรมัน ตามดๅวย
ประภทของสิทธิพา้ นัก รวมทังๅ งือไ นเขหลักทีจไ ะท้า฿หๅเดๅสทิ ธิพา้ นัก
จะสัไงกีไลไมกใเดๅ พราะปในบริการทีไทางรัฐบาลจัด฿หๅกไ
ดังกลไาว พรๅอมดๅวยหมายหตุส้าคัญทีไควรสน฿จ ค้านะน้า ละ ประชากรตไางชาติ฿นยอรมนี
หลไงขๅอมูลทีไสามารถติดตไอขอขๅอมูลพิไมติม ปในตๅน
รีบสัไงกันนะคะ น้ามากใบเวๅปในคูไมือส้าหรับปิดอไานมืไอ
ตๅองการรูๅขๅอมูล฿ด โ ละยังสามารถ฿ชๅปในขๅอมูลทีไจะน้าเปบอก
฿นความปในจริงลๅวขๅอมูลตไางโ ฿น Willkommen in Deutschland พืไอน ละคนรูๅจักทีไยังเมไรูๅตไอเปเดๅ
เมไเดๅจะมีประยชน่ตไฉพาะคนตไางชาติทีไพิไงมาอยูไ฿หมไทไานัๅน
ตไปในขๅอมูลทีคไ นตไางชาติทจีไ ะหรือพ้านักอยู฿ไ นยอรมนีปในระยะ
วลายาวควรทีจไ ะทราบ ละยังมีคนตไางชาติจา้ นวนมากทีไ ขๅามา
พ้านักอยูไ฿นยอรมนีนานลๅว หรือดินทางขๅามากไอน 2005 ยัง
คงเมไมีความรูๅกีไยวกับรืไองตไางโ ทีไน้าสนอ฿น Willkommen in
Deutschland นีๅ ทัๅงนีๅหากดูจากปีค.ศ.ทีไมีการจัดตัๅง BAMF ขึๅน
คือ 2005 หนังสือ หรือ คูไมือลักษณะนีๅทีไ฿หๅขๅอมูลบืๅองตๅนถบจะ
เมไมี คนตไางชาติตๅองหาทาง หาขๅอมูลกันอง มๅนวไา฿นปี 2003
จะคยมีการจัดท้าละจัดพิมพ่ Ein Handbuch für Deutschland
หรือ คูมไ อื ส้าหรับประทศยอรมนี ซึงไ จัดท้าดย Beauftragte der
Bundesregierung für Migration Flüchtlinge und Integration
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ภาษายอรมั น ทาง
หัตถวช
(Konversation in der
Thaimassage)

คูไมือส้าหรับคนเทย
มืไอตๅองเปพบพทย่
(Ratgeber für Thailänder:
Beschreibung der
Symptome Beim
Arztbesuch)

รียนภาษายอรมันกับ
ครูตๅอม
(Deutsch lernen mit
Kru Dtom)

ขียนดย สุชาดา เบยอร่
ISBN: 978-3-00-039094-4

ขียนดย สุชาดา เบยอร่ละสุคนธา เบยอร่
ISBN: 978-3-00-021513-1

ขียนดย อัญชัญ ฮียร่ลิไง
ISBN: 978-300-020640-5

หนังสือคูมไ อื ภาษายอรมัน฿นการนวด เดๅจดั
ท้าขึๅนมาดยมีวัตถุประสงค่พืไอ ชไวยหลือละ
อ้านวยความสะดวก฿นดๅานการสืไอสารระหวไาง
ผูๅนวดบ้าบัดละผูๅรับบริการ หรืออาจจะกลไาว
เดๅวไาปในคูไมือชไวยหไงการยังชีพ
อนึงไ การจะสือไ สาร฿หๅเดๅผลนันๅ ผูอๅ าไ นควรมีพนืๅ
ฐานทางดๅานภาษาละเวยากรณ่ยอรมันมาบๅาง
ฉะนัๅนจึงขอนะน้าผูๅอไานวไา ควรขๅารียนภาษา
ยอรมันบือๅ งตๅนมาบๅางพือไ ฿หๅกิดความคุนๅ คยกับ
ภาษา เวยากรณ่ ละส้านียงของจๅาของภาษา
รวมถึงพึงฝึกฝน฿ฝไหาความรูๅอยูไสมอ
ผูๅขียนเดๅน้าค้าศัพท่ละตัวอยไางประยค
สนทนาทีตไ อๅ ง฿ชๅ หรือเดๅยนิ บไอยโมาเวๅ฿นหนังสือ
ลไมนี฿ๅ หๅครอบคลุม พือไ ฿หๅผอูๅ าไ นลือกน้าเป฿ชๅ฿หๅ
กิดประยชน่฿หๅเดๅมากทีไสุด

นะน้าหนังสือดี มีสาระนไาสะสมเวๅ หรือปใน
ของขวัญลๅา้ คไาส้าหรับคนทีคไ ณ
ุ หไวง฿ย นือๅ หา฿น
หนังสือฯปในสืไอทีไเดๅรวบรวมขๅอมูลทีไมีประยชน่
พรๅอมมีตัวอยไางค้าถามทีไราพบบไอยโ หรือทีไรา
อยากถามพทย่บไอยโ ละ ค้าศัพท่ทางอาการ
ละความรูๅสึกของผูๅปไวยพรๅอมประยคตัวอยไาง
วไา ราจะบอกอาการกับพทย่วไาอยไางเรเดๅบๅาง
ขๅอมูลละอกสารสไวนตัวทีไตๅอง฿ชๅวลาขๅารง
พยาบาล ศัพท่บุคลากร ละ ผนกตไางโ฿นรง
พยาบาล, ศัพท่สงไิ ของ฿นหๅองผูปๅ วไ ย ศัพท่ลกั ษณะ
ของยา ค้าศัพท่ทางรไางกาย รคละการตรวจ
รักษาตไางโ ศัพท่สา้ นวนทางการพทย่ทพีไ บบไอย
ศัพท่ทีไ พทย่หรือพยาบาลมัก฿ชๅนะน้า฿หๅผปูๅ วไ ย
ปฏิบัติตาม ปในตๅน

จากประสบการณ่สอนภาษายอรมันกไมไ
บๅานเทย฿นยอรมนีมานานกวไา 20 ปี “ครูตๅอ
ม”เดๅรวบรวมบทรียนภาษายอรมัน ซึไงขียน
ค้าอธิบายอยไางเมไซับซๅอน พืไอทีไผูๅอไานจะเดๅ
ท้าความขๅา฿จเดๅงไาย อีกทัๅงมีขๅอนะน้าละ
สะสมรืไองส้าคัญ ชไน วัฒนธรรมยอรมันละ
ค้าศัพท่ทีไควรรู฿ๅ นชีวิตประจ้าวัน สอดทรกเวๅ฿น
บทรียนตไางโ ปในประยชน่กไผูๅทีไก้าลังริไมตๅน
รียนภาษายอรมันอยไางยิไง
นือๅ หาสาระ฿นคูมไ อื รียนภาษายอรมัน ลไม
1 ปในการปูพืๅนฐานการรียนภาษาตไางประทศ
ท้าความรูๅจักกับความหมายละหนๅาทีไของค้า
ตไางโ ปในตๅน รูปลไม A 4 นือๅ หา 126 หนๅา ราคา
18,00 ยูร (เมไรวมคไาสไงทางเปรษณีย่)
นืๅอหาสาระ฿นคูไมือรียนภาษายอรมันลไม
2 ครูตๅอมนะน้าการครงสรๅางของประยค
ตไางโ รวมทัๅงการสังกตหนๅาทีไของค้าตไางโ฿น
ประยค ซึไงมีรายละอียดมากมาย รูปลไม A 4
นืๅอหา 132 หนๅา ราคา 18,00 ยูร (เมไรวมคไา
สไงทางเปรษณีย่)

ภาษายอรมันทางหัตถวช รูปลไม A5 มี
นืๅอหาทัๅงหมด 96 หนๅา ราคา 18,45 ยูร(รวม
คไาสไง฿นยูรป)

คูไมือส้าหรับคนเทย มืไอตๅองเปพบพทย่
รวบรวมขึนๅ ดยกลุมไ พยาบาลเทย฿นประทศยอรมนี
รูปลไม A 5 นืๅอหา 176 หนๅา ราคา 19,00 ยูร
(เมไรวมคไาสไงทางเปรษณีย่)

สน฿จสัไงซืๅอเดๅทีไ aunchun@d-magazine.de
หรือ ทรฯ01774954640 สัไงซืๅอตัๅงตไ 10 ลไม
มีสไวนลด 5%

สังไ ซือๅ เดๅทีไ E-Mail payabanpladthin@yahoo.de
สุชาดา เบยอร่ ทรฯ 01785638589

หญิงเทยละชุมชน
เทย วันนีๅ ฿นยอรมนี”

อยูไ  ยอรมนี - คูไ มื อ
ส้าหรับคนเทยฉบับ
กระป็า

หนังสือลไมนีๅ คือความพยายามทีจไ ะน้าสนอ
ภาพ฿นอีกดๅานหนึไง ซึไงอาจตกตไางเปจากภาพ
ของผูหๅ ญิงเทย ทีมไ ี ผยพรไอยไางซๅา้ ลๅวซๅา้ ลไา฿น
สังคมยอรมันละสังคมเทย ปในความปในจริง
ทีนไ า้ สนอดยมุมการมองปัญหาของ ”คน฿น” นันไ
คือ นักวิชาการ ละนักพัฒนาสังคมชาวเทย฿น
ยอรมนี ทีไสัมผัสกับปัญหาดยตรง มิ฿ชไมุมมอง
ของ ”คนนอก” ทีไขๅามาศึกษาอยไางฉาบฉวย
หนังสือ “หญิงเทยฯ..” จัดพิมพ่ปใน e-book
ดๅวยการสนับสนุนจากสถานอกอัครราชทูตเทย
ณ กรุงบอร่ลิน

การจัดท้าคูไมอื คนเทย฿นยอรมนีนีๅปในสไวน
หนึไงของครงการทีไสถานอกอัครราชทูตฯ มี
จตนารมณ่ทีไ นไวนไทจีไ ะสริมสรๅางชุมชนเทย฿น
ยอรมนี฿หๅขๅมขใง ดยการติดอาวุธพิมไ ศักยภาพ
ของคนเทย฿นการ฿หๅความชไวยหลือดูลคนเทย
ดๅวยกันองบนหลักการ “เทยชไวยเทย” ซึไง ปใน
นวทางทีไผมชืไอมัไนวไา จะมีประสิทธิภาพละ
มีความยัไงยืนทีไสุด ฿นขณะดียวกันกใรไวมมือกับ
ภาครัฐของยอรมนีอยไาง฿กลๅชดิ ฿นการสไงสริม฿หๅ
คน เทยปรับตัว฿หๅกลมกลืนขๅากับสังคมยอรมัน
สามารถอยูไรไวม฿นสังคมเดๅอยไางมีความสุข มี
ศักดิ่ศรี ละมีคุณคไาเดๅรับการยอมรับจากชาว
ยอรมันละชาวตไางชาติอืไนโ ซึไงสิไงหลไานีๅปใน
ผลประยชน่รไวมกันของทัๅงสองประทศ

ดาวน่หลดอไานฟรีเดๅทีไ
www.d-magazine.de ละ www.thaiembassy.de

ดาวน่หลดอไานฟรีเดๅทีไ
www.d-magazine.de ละ www.thaiembassy.de

หญิงไทยและชุมชนไทย วันนี้ ในเยอรมนี

สน฿จสัไงซืๅอเดๅทไี info@thaiuebersetzer.de
หรือ ทรฯ07771/4595

บรรณาธิการ พัทยา เรื อนแก้ ว
จัดท�าโดย เครื อข่ ายคนไทยในต่ างแดน เยอรมนี
สนับสนุนโดย สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุ งเบอร์ ลิน

นิตยสารดี (D-Magazine)
ชไวยบอกตไอโกันเปดๅวยวไา
นิตยสารดี - มีดี พืไอคนเทย-
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นะน้าสมาคม

ดย อัมพร วอลคคอร่.

กลุไมครูอาสาภาษาเทย฿นยอรมนี

เดๅกอไ ตังๅ ขึนๅ มือไ วันทีไ 22 มษายน พ.ศ 2555 ทีหไ อๅ งถงของ
สถานอกอัครราชทูตเทย ณ กรุงบอร่ลิน รงบันดาล฿จ฿น
การรวมกลุมไ สืบนือไ งมาจากการขๅาอบรมการสอนวิชาภาษา
เทยส้าหรับดใกกับครูสาลีไ ศิลปสธรรม ดยการสนับสนุนของ
สถานอกอัครราชทูตเทย ณ กรุงบอร่ลิน ละสมาพันธ่ครู
อาสาภาษาเทยละวัฒนธรรมเทย฿นยุรป ดยมีผูๅขๅารไวม
อบรมกวไา 40 คน ผูๅทีไขๅาอบรมสไวนมากจะปในครูอาสาจาก
รงรียนสอนภาษาเทย฿นมืองตไางโ฿นยอรมนี ละผูทๅ มีไ จี ติ
อาสา฿นการทีจไ ะผยพรไภาษาเทยละวัฒนธรรมเทยกไลกู
หลานละชาวยอรมันตไอเป ถามวไา “ท้าเมตๅองรียนภาษา
เทย” พวกราคนเทย฿นตไางดนควรจะด้ารงรักษาอกลักษณ่
ของเทยอาเวๅ ซึไงภาษาเทยกใปในอกลักษณ่ละวัฒนธรรม
อยไางหนึไงทีไตๅองรียนรูๅละรักษาอาเวๅ การรียนรูๅสองภาษา
หรือหลายภาษาปในผลดี฿นการพัฒนาสมองซึไงปในผลดี฿น
ภายภาคหนๅาตไอลูกหลานเทย การพูดเดๅหลายภาษานัๅนเดๅ
ปรียบยิงไ วลากลับมืองเทยจะสามารถพูดคุยภาษาเทยกับ
ปูไยไาตายาย พีไ โ นๅองเดๅ ปในความภูมิ฿จของครอบครัว สรๅาง
ความมันไ ฿จตไอดใกลูกหลานเทย ปในผลดีตอไ การสมัครงาน฿น
ภายภาคหนๅา ราเมไทราบวไาอนาคตจะปในอยไางเร อาจมีห
ตุจ้าปในตๅองยๅายกลับมืองเทย ถๅาดใกโรูๅภาษาเทย กใปรียบ ครูสาลีเไ ดๅกลไาววไา สมาพันธ่ฯ ยังเมไมสี มาชิกจากยอรมนีลย
สมือนการตรียมรับมือตไอสภาพวดลๅอมละชีวติ ความปใน จึงเดๅมกี ารจัดตังๅ ประธานกลุมไ ครูอาสา฿นยอรมนีรนไุ นีขๅ นๅึ พือไ
อยูทไ ีไ มืองเทยเดๅงาไ ยขึนๅ หรือหากตๅองการเปท้างาน฿นประทศ ประสานงานละสไงขไาวสารวียนกัน฿นกลุมไ สมาชิก ทีปไ ระชุม
เดๅลือก คุณอัมพร วอลคกอร่ ปในประธานกลุมไ ละมีผชูๅ วไ ย
ผลจากการอบรมละขๅอสรุปของผูๅ ขๅารับการอบรมกไอน สองคนคือ คุณกตุสุดา วรรณพรหมละคุณสุจิรัตร ชตียร่
ทีไจะยกยๅายจากกันเป มีไอวันทีไ 22 มษายน 2555 คุณปุ
ติดตไอสอบถามครูอาสาภาษาเทยเดๅทีไ 0172 9481118
ลิน มิลินทจินดา ลขานุการอกของอกอัครราชทูตเทย ณ
กรุงบอร่ลิน฿นขณะนัๅน เดๅขๅารไวมสังกตุการณ่ละหารือ รายินดียงิไ ทีจไ ะตอบขๅอซักถามกียไ วกับการรวมตัว ละยินดียงิไ
ถึงการชไวยหลือสนับสนุน ฿นรือไ งอุปกรณ่การรียนการสอน ส้าหรับค้านะน้าจากผูทๅ มีไ ปี ระสบการณ่ ขอขอบคุณ ดร.ปอง
ภาษาเทยของครูอาสาสไวนหนึงไ ดยจะประสานงานกับสมา ฿จ รซลฟลด่ “ผูๅ฿หญไทีไนไานับถือ” ของคณะครูอาสาภาษา
พันธ่ครูอาสาภาษาเทยละวัฒนธรรมเทย฿นยุรป (FETTE) เทยมา ณ ทีไนีๅ.
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สติ สมาธิละดนตรี ตอนทีไ 2
1

„ดนตรีนนๅั ถๅาปในดนตรีบริสทุ ธิ่ กใยงั สามารถท้า฿หๅจติ ฿จวไางจาก
ความยึดถือวไา ตัวกูหรือของกูอยูไ ตไถๅาปในดนตรีสกปรก กใ
ตๅองปลูกความรูๅสึกทีไหในกไตัว ตัวกูของกู ยิไงขึๅนเป”
(ศาสนา ดนตรี กวี ศิลปะ ทไานพุทธทาสภิกขุ 2547)

฿นฉบับทีไลๅวเดๅกริไนน้ารืไองความหมายของสติละ
สมาธิจากมุมมองของพุทธศาสนาละการตีความจากทาง
ตะวันตก ลักษณะพิศษของดนตรีกบั การอยูกไ บั ปัจจุบนั ขณะ
นวคิด฿นการน้าดนตรีมาชไวย฿นการฝึกสติละสมาธิรวมเป
ถึงจุดมุงไ หมายของการ฿ชๅดนตรีพือไ ชไวยฝึกสติ ซึงไ ทังๅ หมดนันๅ
ปในสไวนหนึไง฿นภาคทฤษฎี ฿นฉบับนีๅจะปในรืไองของภาค
ปฏิบตั ิ ละการน้าเปประยุกต่฿ชๅ฿นชีวติ ประจ้าวันดๅวยตนอง
กไอนอืไนตๅองท้าความขๅา฿จกไอนวไา การฝึกสมาธิดย฿ชๅ
ดนตรีพือไ การชไวยฝึกนันๅ ถูกออกบบมาพือไ ฿ชๅ฿นทางบ้าบัด
รักษา ซึงไ การฝึกสติดวๅ ยดนตรี฿นทางคลีนกิ นันๅ จ้าปในตๅองอยูไ
ภาย฿ตๅการควบคุมดูลของนักบ้าบัดพืไอปๅองกันภาวะทาง
อารมณ่บางประการทีไอาจจะกิดขึๅนลๅวเมไสามารถควบคุม
เดๅดวๅ ยตนอง ชไน อาการทีไ รียกวไา Panic attack หรืออาการ
สันไ กลัวขันๅ รุนรงทีเไ มไสามารถควบคุมตนองเดๅ ซึงไ อาจกิดขึนๅ
เดๅจากการฟังครือไ งดนตรีบางชนิด ชไน Didgeridoo, Gong,
Singing Bowl ตัวนักบ้าบัดองยังตๅองพยายามหลีกลียไ ง เมไ
ชักจูงคนเขๅ฿หๅขๅามานับถือศาสนาพุทธ ละหลีกลีไยงเมไ฿ชๅ
นือๅ หา หรือพูดถึงรือไ งทีไ กียไ วกับความชือไ ทางศาสนามากจน
กินเป พราะจะท้า฿หๅกิดการเมไยอมรับละความเมไขๅา฿จ
เดๅงาไ ย ตไนือไ งจากสังคมเทยมีความผูกพันธ่กบั พุทธศาสนา
มานาน คนเทยจึงขๅาถึงละยอมรับรือไ งนีเๅ ดๅดกี วไาชาวตะวัน
ตก ถึงอยไางเรกใตามหากปในผูๅทีไฝึกสมาธิปในประจ้าอยูไลๅว
บบฝึกหัดนีๅกใอาจจะเมไมีความจ้าปในมากทไาเหรไ ตไทุก โ
ทไานสามารถทดลองฝึกเดๅดๅวยตนองพืไอดูวไาการฝึกบบนีๅ
นัๅนหมาะสมกับตนหรือเมไ มีความตกตไางกับการนัไงสมาธิ
บบปกติอยไางเร
กไอนอืไนราตๅองท้าความขๅา฿จกีไยวกับค้าวไา “ดนตรี”
ทีไจะน้ามา฿ชๅพืไอชไวย฿นการฝึกสติสียกไอน ดนตรี฿นทีนๅีนัๅน
เมไเดๅหมายถึงดนตรีทีไปในพลงทีไมีนืๅอรๅอง ท้านอง หรือปใน
ดนตรีทีไ ลไนดยวงดนตรีอยไางทีไ ราเดๅยนิ กันอยู฿ไ นชีวติ ประจ้า
วันพียงอยไางดียวทไานันๅ ตไจะหมายรวมเปถึงองค่ประกอบ
พืๅนฐานของดนตรี 5 ประการดๅวย เดๅกไ จังหวะ สียง มลดีๅ
หรือท้านองพลง ระดับสียงละรูปบบ ซึไงองค่ประกอบ
หลไานีๅจะถูกน้ามา฿ชๅพืไอชไวยฝึกส้าหรับผูๅทีไมีปัญหา฿นการ
นัไงสมาธิหรือผูๅริไมฝึกดๅวยการฟังพลงหรือองค่ประกอบของ
ดนตรีหรือการสรๅางสียงพลงขึๅนมาดๅวยตนอง ทนการ
สังกตลมหาย฿จตัวองพียงอยไางดียว

1 บทความนีๅปในบทคัดยไอมาจากวิทยานิพนธ่ Master of Art (Musiktherapie)
รืไอง Achtsamkeit in der Musiktherapie หากทไานผูๅอไานทไาน฿ดสน฿จอไานฉบับ
ตใม สามารถติดตไอเดๅทาง windsection@hotmail.com

ลมหาย฿จกับจังหวะ
บบฝึกหัดนีๅปในบบฝึกหัดริไมตๅนดๅวยการ฿ชๅการนับ
จังหวะขๅามาชไวย฿นการสังกตลมหาย฿จ ริไมดๅวยการนัไง
฿หๅอยูไ฿นทไาทีไสบายทีไสุด จะนัไงบนพืๅนหรือบนกๅาอีๅกใเดๅ จาก
นัๅนคไอยโ หลับตา ลๅวพไงความสน฿จเปยังจุดตไางโ ของ
รไางกายตัๅงตไศรีษะเลไลงเปจนถึงปลายทๅา พยายามรับรูๅ
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ถึงความรูๅสึกกดทับตไางโ ฿นจุดทีไรไางกายมีการสัมผัสกับสิไง
ริไมตๅนการฝึกดๅวยการยืน฿นทไาทางทีไมัไนคงคือ ยืนตัว
ภายนอก ชไน พืๅนหรือกๅาอีๅ ปในตๅน
ตรง ขากางออก฿หๅพอดีกับระยะเหลไของตัวอง มือสองขๅาง
ปลไอยสบายขๅางล้าตัว จากนัๅนคไอยโ หลับตา รับรูๅลมหาย฿จ
จากนันๅ หันความสน฿จมายังลมหาย฿จของตัวอง รับรูถๅ งึ ฿นขณะนัๅนวไาปในอยไางเร จากนัๅนจึงคไอยโ ริไมฮัมสียงออก
ลมหาย฿จของตัวองวไาสัๅน-ยาว ชๅา-รใว ตืๅน-ลึก พียง฿ด มืไอ มาจะปในสียงสูงหรือสียงตไ้ากใลๅวตไ ขอ฿หๅคไรูๅสึกสบาย
อยูไกับลมหาย฿จเดๅดีลๅว฿หๅริไมนับจังหวะดังนีๅ
เมไกรใงกใพอ มืไอผไอนลมหาย฿จออกหมดลๅวกใหาย฿จขๅา
ลึกโ ลๅวฮัมออกมาอีกครัๅง ท้าอยไางนีๅเปรืไอยโ จนรูๅสึกวไา
หาย฿จขๅา: 1 – 2 – 3 – 4
ราฮัมออกมาเดๅสียงทียไ าวขึนๅ ละสียงนิงไ มีความมันไ คงมาก
คๅางหาย฿จ: 1 – 2 – 3 – 4
ขึนๅ จากนันๅ ฿หๅลองคไอยโ ปลไงสียงออกมาปในสระตไางโ ชไน
หาย฿จออก: 1 – 2 – 3 – 4
อา – อ – อี - อ – อู ปในตๅน วลารๅองควรรๅองทีละตัวปใน
คๅางหาย฿จ: 1 – 2 – 3 – 4
สียงดียว มือไ ผไอนลมหาย฿จออกหมดลๅวกใคอไ ยริมไ รๅองสระ
นับวนบบนีๅเปรืไอยโ จนรูๅสึกวไาท้าเดๅบบสบายโ เมไมี ตัว฿หมไหรือตัวดิมกใเดๅ กไอนจบบบฝึกหัดนีคๅ วรกลับมาสังกต
อาการกรใง
ลมหาย฿จอีกครังๅ หนึงไ กไอน จากนันๅ จึงคไอยโ ลืมตาขึนๅ ลๅวจึง
คไอยริไมบทฝึกนีๅอีกครัๅง หรือริไมฝึก฿นบทตไอเป
ขๅอสังกตวลาฝึก:
• ควรนับจังหวะ฿หๅสมไ้าสมอ เมไชๅาเป เมไรใวเป
บทฝึกตไอเปปในบทฝึกตไอนืไองจากบทฝึกขๅางตๅน ฿นบท
• ขยายจังหวะ฿หๅยดื ออกเปมือไ รูสๅ กึ วไานับ 4 นันๅ นๅอยกินเป นีจๅ ะปในการรๅองท้านองพลงทีไ ราปในคนคิดขึนๅ องบบทันที
• วลาหาย฿จควรสังกตดๅวยวไา ลมหาย฿จของราวิไงเป หรือทีไ฿นภาษาดนตรีรียกวไา Improvisation หรือการดๅนสด
ทีเไ หน ปกติคนราวลาหาย฿จธรรมดาลมหาย฿จจะขๅาเป ริไมตๅนบบฝึกหัดนีๅชไนดียวกับบบฝึกหัดฮัมสียง ตไพอ
ทีปไ อด คือปอดราจะขยายละยุบตัววลาหาย฿จซึงไ การ ราฮัมสียงหรือรๅองสระเปเดๅสักพักลๅวกใริไมรๅองหรือฮัม
หาย฿จบบนีๅ ปในการหาย฿จทียไ งั เมไลกึ พอ ระหวไางฝึกควร มลดีๅออกมาดยทีไเมไตๅองสน฿จรืไองความเพราะ ระหวไาง
หาย฿จ฿หๅลึกขๅาเปถึงบริวณทๅอง คือหาย฿จขๅาออก฿หๅ ทีไรๅองพยายาม฿หๅความสน฿จกับการสัไนสะทือนทีไกิดขึๅน฿น
ทๅองขยายตัวละกระบังลมเดๅทา้ งาน การหาย฿จบบนีจๅ ะ รไางกาย ความตไอนืไองของสียงละท้านองพลงทีไออกมา
ยากละอาจรูสๅ กึ เมไสบายตัว฿นชไวงรก ดยฉพาะวลา
ขๅอสังกตวลาฝึก:
หาย฿จออกบบชๅาโ พราะกลๅามนือๅ กระบังลมทีเไ มไคย
฿ชๅงานนัๅนจะเมไขใงรงพอ ท้า฿หๅกิดอาการอึดอัดบๅาง • ฿นการรๅองควรสังกตละรับรูอๅ ยูตไ ลอดวลาถึงระดับสียง
ผูๅฝึกควรรับรูๅอาการเมไสบายตัวนีๅดๅวย฿จปในกลางละ
การปลียไ นตัวนๅต ความมันไ คงของสียงรวมเปถึงอารมณ่
พยายามตัๅงสมาธิ฿หๅอยูไกับการนับจังหวะ฿หๅสมไ้าสมอ
ละความรูๅสึกของตัวอง฿นขณะทีไรๅองพลง
หากรูสๅ กึ หนือไ ยมากกินเปกใสามารถหยุดพักเดๅ ทีสไ า้ คัญ • คไอยโ พิมไ ความยาวของท้านองพลงภาย฿นหนึงไ ลมหาย฿จ
คือการฝึกบบทางสายกลางคือเมไขๅมงวดกับตัวองมาก
เปละกใตๅองเมไหยไอนกินเป
การฝึกสติดๅวยดนตรีนัๅนควรท้าอยไางสมไ้าสมอละตไอ
นืไอง นอกจากนีๅทไานผูๅอไานยังสามารถน้าบบฝึกลมหาย฿จ
กับจังหวะเป฿ชๅรวไ มกับกิจวัตรประจ้าวันตไางโ เดๅ ชไนระหวไาง
สียงกับสติ
บบผึกหัดนีๅ ปในการน้าอาการออกสียงของราอง การ นัไงรถ ฿นขณะท้างานบๅาน ปในตๅน จุดประสงค่หลักของการ
ฮัมละการรๅองท้านองพลงมาปในตัวชไวย฿นการฝึกสมาธิ ฝึกสติ คือการฝึกจิต฿หๅอยูไกับปัจจุบันขณะ ฝึกความรูๅทไาทัน
สียงคนรานับเดๅวไาปในครืไองดนตรีทีไธรรมชาติเดๅสรรสรๅาง อารมณ่ละความรูๅสึกของตัวอง ลดการคิดฟุๅงซไานถึงอดีต
มา฿หๅกบั มนุษย่ทกุ คน คนหลายโ คนกลัวละเมไกลๅาทีจไ ะรๅอง ละลดความกังวลถึงรืไอง฿นอนาคต ดนตรี฿นทีไนีๅมีหนๅาทีไ
พลงพราะเมไชอบสียงของตนหรือคิดวไาตนองเมไสามารถ ปในตัวชไวย฿นการฝึกพืไอบีไยงบนความคิด ปรียบสมือน
รๅองพลงเดๅเพราะหมือนนักรๅอง การ฿ชๅสียง฿นการฝึกสมาธิ หลักทีปไ กั เวๅเมไ฿หๅความคิดลไนเปเกล ฿หๅอยูกไ บั พียงปัจจุบนั
นันๅ เมไกียไ วขๅองกับความเพราะหรือความสวยงามทางศิลปะ บบฝึกหัดทัๅงสองบบขๅางตๅนนัๅน ปในพียงสไวนหนึไง฿น
ตไอยไาง฿ด ตไปในการ฿ชๅสียงพืไอการรับรูๅตัวตนของตัวอง กิจกรรมทางดนตรีบ้าบัดทีไพัฒนาขึๅนดยอิงอยูไบนหลักของ
วลาทีไรารๅองหรือฮัมพลงนัๅนจะกิดการสัไนสะทือนขึๅน฿น พระพุทธศาสนา ผูสๅ น฿จสามารถสอบถามขๅอมูลพิมไ ติมเดๅทีไ
รไางกาย การฝึกสมาธิดวๅ ยสียงนีกๅ ใ ปในการ฿ชๅการสันไ สะทือน windsection@hotmail.com
ทีไ กิดจากสียงของตัวองปในตัวชไวย฿นการฝึกสมาธิ พือไ การ
รับรูถๅ งึ การปลียไ นปลง฿นรไางของตัวอง รวมทังๅ ยังปในการรับ
รูๅ สียงของตัวองซึงไ อาจจะปในรือไ งปลก฿หมไสา้ หรับบางคน
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Der Ton macht die Musik
“จ พดจ ป กบใค นน อ ต คนต คอกใ เคอง ”
( ภ ต อน ต นท ภ)

Musik ดนตรี  ปใ น ศิ ล ปะขนงหนึไ ง ทีไ บไ ง บอกถึ ง
Gemeinsamkeiten ความหมือนละ Unterschiede ตไาง
กัน฿นตไละวัฒนธรรม พราะมนุษย่ Der Mensch ist ein
Kulturwesen. ปในสิไงมีชีวิตทีไมีวัฒนธรรม ทีไ Durch die
Künste ฿ชๅศิลปะสาขาตไางโ drückt er (der Mensch)
seine Gefühle und Stimmungen aus. สดง ความรูสๅ กึ ละ
อารมณ่ Musik ist eine Möglichkeit, die menschlichen
Gefühle auszudrücken. ดนตรีปในทางหนึไงทีไ ถไายทอด
ความรูสๅ กึ ตไางโ ของมนุษย่ sei es Glück เมไวาไ จะปใน ความ
สุข oder Trauer หรือความศรๅา sei es Liebe เมไวไาจะปใน
ความรัก oder Eifersucht หรือความหึงหวง
Die Deutschen lieben Musik. คนยอรมันรักดนตรี มือไ
อไยถึง Bei Bach, บัคๆ / บาค Beethoven, บธฟไน Brahms,
บรามส ตลอดจนถึง Händel ฮในดใล ละ Richard Strauss
ริชาร่ต ชตรๅาส denkt man sofort an Deutschland. จะ
คิดถึงยอรมนีทันที ละมิ฿ชไพียงคไนัๅน พราะชไนดียวกับ
คนชาติอนืไ โ คนยอรมันกใมี verschiedene Musikrichtungen
ดนตรีประภทตไางโ ตามความนิยมของกลุไมคน฿นสังคม
ดนตรีจึงปในสิไงทีไทัๅง verbinden (สรๅางความ) ผูกพัน ละกใ
trennen บไงยกคน฿นสังคมดๅวยชไนกัน
E-, U- und F-Musik ปในค้า฿ชๅ definieren นิยาม
ประภทตไางโ ของดนตรี บไงดยกวๅางโ
• E-Musik (อ-มูสิก) ยไอมาจาก „ernste“ oder „ernst
zu nehmende“ Kunstmusik ฿นทีไนีๅ (ernst จริงจัง)
นไาจะหมายถึงดนตรีทีไ ถูกตๅองตามหลักกณฑ่ ดนตรี
ปในทีไยอมรับวไาปในขัๅนศิลปะ ปใน„reinste“ Form der
Absoluten Musik รูปบบบริสุทธิ่ทีไสุดของดนตรี มืไอ
กไอนจะทียบกับ klassische Musik ดนตรีคลาสสิก
ตไอมายอมรับดนตรีบบอืไนบๅาง

• U-Musik (อู-มูสิก) ยไอมาจาก „Unterhaltungsmusik“
ดนตรีทีไ฿หๅความบันทิงริง฿จ populäre ทีไนิยม฿นหมูไ
คนสไวน฿หญไละ kommerzielle Musikrichtungen ปใน
ประภทการคๅา ชไน Pop- und Rockmusik, Schlager
und volkstümlicher Schlager, teilweise auch Jazz,
Volksmusik ประภทปๆอป รใอค พลงฮิต ละพลงฮิต
ชาวบๅาน ( พลงชาวบๅานมาท้า฿หๅทันสมัยกลายปในฮิต)
บางสไวนกใมี จๆส ละพลงชาวบๅานดๅวย
• F-Musik (อฟ-มูสิก) ปในค้ายไอจาก „funktionale“
Musik หรือ Gebrauchsmusik คือ ประภท Musik, die
einen bestimmten Zweck erfüllt. ฿ชๅตามจุดประสงค่ทีไ
ก้าหนดเวๅนไนอน ชไน Militärmusik, Kirchenmusik,
Bühnenmusik und Filmmusik. มาร่ชทหาร พลง
ศาสนา พลงประกอบวทีละคร ละพลงประกอบ
ภาพยนตร่
Die Alltagssprache ภาษายอรมัน฿นชีวติ ประจ้าวัน มี
ส้านวนตไางโ ทีนไ า้ ดนตรี ชไน Ton สียง das Musikinstrument
ครืไองดนตรี Aufgaben oder Funktionen, die einzelne
Musiker หนๅาทีไ ละบทบาทของนักดนตรี in einem Orchester
฿นวง(ดนตรี) มา฿ชๅปรียบทียบ
ตัวอยไางชไน die Geige oder die Violine เวอลิน
der Geiger/ die Geigerin oder der Violinist/ die
Violinistin นักดนตรี
1. die erste Geige spielen = ลไนเวอลินอันดับหนึไง
คนส้าคัญคูไกับ neben dem Dirigenten วาทยกร หรือผูๅ
ก้ากับวง คือ der Erste Geiger เวอลินอันดับ 1 ซึไงปใน
สมือนหัวหนๅาวงดนตรี คนทีไวาทยกรจับมือดๅวยมืไอออกมา
ท้าหนๅาทีไบนวที คนนีๅหละ spielt die erste Geige จริงโ
พราะEr führt die Melodie, น้า ทไวงท้านอง nach ihm
haben sich die anderen Streicher zu richten. (sich nach
jemandem richten= folgen = ตาม; Streicher คือนักดนตรี
฿นกลุมไ ครือไ งสาย) ซึงไ นักดนตรี฿นกลุมไ รือไ งสายตๅองลไนตาม
Es gibt auch Personen, die versuchen, ihren
Mitmenschen vorzuschreiben, was sie wie zu tun
haben มีคนทีไ(ชอบ) สัไง฿หๅคนอืไนท้านไนท้านีไ อยไางนัๅน
อยไางนีๅ คือน้านอกวงฯ กใอาจจะถูก”ตอกหนๅา” เดๅวไา
Du kannst hier nicht immer die Erste Geige spielen!
จะมาท้าปในตัวอกตลอดกาลทีไนีไเมไเดๅนะ(ยะ)
Ton คือ สียง (นๅ้า)สียง
2. Der Ton macht die Musik. สียงท้า฿หๅกิดดนตรี
(ขึๅน) สียงทีไรืไนหู อันนีๅราเดๅรับการสัไงสอนมา ขๅา฿จกันดี
วไา “... อยไาปากรๅายพูดจาอัชฌาสัย ... มๅนพูดดีมีคนขา
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มตตา จะพูดจา จงพิคราะห่฿หๅหมาะความ ...” (สุภาษิต
สอนสตรี สุนทรภูไ)
พูด฿หๅเพราะ กใจะสนาะหู อยไา฿หๅคนพูดกับราเดๅวไา
Hör mal, diese Töne passen mir (aber) gar nicht!
นีไคุณ นๅ้าสียงของคุณนะ เมไสบอารมณ่ฉันลยนะ
฿หๅคนพูดวไา
Das ist/ Das klingt ja wie Musik in meinen Ohren.
ฟังระรืไนหูจังกใ ราองยังชอบลยนะ
3. Den Ton angeben กใกีไยวกับสียง คือ ปในคน
ก้าหนดทิศทางของสียง หมายความวไา ปในคน bestimmen
ก้าหนด ปในคน führen น้า
Der Dirigent eines Chores gibt den Ton an und
alle Chorsänger haben sich danach zu richten. วาทยกร
หรือ ผูคๅ วบคุมวงประสานสียงปในผูกๅ า้ หนดการประสานสียง
นักรๅองประสานสียง ทังๅ วงจะตๅองท้าตาม พือไ ฿หๅผลงานออก
มากลมกลืนประสานกัน vergleichbar ปรียบเดๅกับ ein
Teamwork การท้างานปในทีม Es muss einen Chef geben
ทีตไ อๅ งมีหวั หนๅา der festlegt, wer welche Arbeit erledigen
soll. ก้าหนดลงเปวไา฿ครมีหนๅาทีไรับผิดชอบท้าอะเร
เวยากรณ่สักนิด: ประยค Konjunktiv II นไาสน฿จ (ทีไ
ลอกมา) ฿น฿จความนีๅ คือประยค “ ถๅา... กใจะ ....” คือเมไ฿ชไ
กิดขึๅนจริง ตไถๅากิดขึๅนจริง กใ(อาจ) จะปในอยไางนีๅ : Denn
würde in dem Team niemand den Ton angeben, würden
alle nur das tun, was sie für richtig hielten – und das
Ergebnis wäre ein Chaos. พราะวไาถๅาเมไมีหัวหนๅาทีม
(คณะท้างาน) น้า ทุกคนกใจะท้าสิไงทีไตนองหในวไาถูกตๅอง
ทไานัๅน-ละผลกใคือความสับสนวุไนวาย
คลๅายโ กัน คือ der Takt: การ฿หๅจังหวะ
4. den Takt angeben ฿หๅ/ ก้าหนดจังหวะ ความถีไ สัๅนยาว ของจังหวะ พือไ ความพรๅอมพรียง ด้านินเปอยไางราบรืนไ
ทังๅ ขๅอ 3. ละ 4. ฿นความหมายทีดไ ี สรๅางสรรค่การท้างาน
รไวมกัน ส้านวนดียวกันนี฿ๅ นกรณีทอีไ อกค้าสังไ ฿ชๅอา้ นาจทไาดียว
กใมคี วามหมาย฿นทางตรงขๅาม ภาษายอรมันรียกคนชนิดทีไ
วไานีๅวไา Dominanz/ eine dominante Person ลุกไอ้านาจ
ค้าทีนไ าไ สน฿จอีกค้าหนึงไ ทีไ กียไ วขๅองกับ”จังหวะ” คือ das
Taktgefühl = der Takt + das Gefühl จังหวะทีไดี หมาะ
สม ท้า฿หๅดนตรีนไาฟังฉัน฿ด การรูๅ(สึก) ถึงความหมาะสม฿น
มนุษยสัมพันธ่ ปฏิบัติตไอกันอยไางถๅอยทีถๅอยอาศัย กใท้า฿หๅ
สัมพันธภาพราบรืนไ ฉันนันๅ นึกถึงภาษาเทยทีวไ าไ รูจๅ กั กาลทศะ
(วลา สถานทีไ) :
Du solltest etwas mehr Taktgefühl haben. ปัญหา
จะนๅอยลง

Quellen: Wikipedia;

Üblicher Orchesteraufbau mit vier Pedalpauken (plus einer
Piccolopauke), hier mit Naturfellen (Kalb)
Die Pauke กลอง฿หญไ฿นวง Symphonie Orchestra
ซิมฟนี ออคสตรา
5. ein Paukenschlag (หมือน) สียงตีกลอง฿หญไ ขอ
งวงฯ (ท้า฿หๅสะดุงๅ ) ชาวบๅานน้าค้า Paukenschlag สียงตีกลอง
฿หญไ มา฿ชๅ um eine wichtige, unvorhersehbare Neuigkeit
zu bezeichnen สดงถึงอารมณ่ ความรูสๅ กึ มือไ เดๅรบั ขไาวส้าคัญ
กระทันหัน อยไางเมไเดๅตัๅงตัวมากไอน หมือนก้าลังพลิดพลิน
กับสียงดนตรี ลๅวอยูไโ กใมีสียงกลองดังขึๅน ฿หๅสะดุๅง นัไนอง
Die Nachricht traf mich wie Paukenschlag.
พอเดๅขไาว หมือนถูก”สายฟๅาฟาด”
ตไถๅาเดๅยินหรือพูดวไา
Nun wollen wir mal richtig auf die Pauke hauen!
หมายความวไา มาฉลองกันสุดฤทธิ่ลย
5. Der Himmel hängt voller Geigen. ทๅองฟๅามีเวอลิน
ขวนตใมเปหมด (สงสัยวไาราคนเทยจะรูสๅ กึ ตามหรือปลไาหนอ)
วไากันวไา Das angenehmste der menschlichen Gefühle
ist die Liebe, die tiefe Zuneigung zu einem anderen. ความ
รูสๅ กึ ทีนไ า้ ความสุข สบาย฿จมา฿หๅมนุษย่นาไ จะปในความรูสๅ กึ ของ
ความรัก ความรูๅสึกทีไลึกซึๅงทีไมีตไอคน฿ดคนหนึไง วลากิดความ
รูๅสึกนีๅ (คนยอรมันวไา) จะหมือนมีตไเวอลินตใมทๅองฟๅา ชไน
คนทีไ frisch verliebt, frisch verheiratet ist, oder ein Kind
bekommt ริไมมีคน/ ความรัก ก้าลังขๅาว฿หมไปลามัน หรือ จะมี
ลูก(คนรก) กใจะมีความรูๅสึก “himmlisch” (มีความสุขหมือน
อยูไบนสวรรค่) นีๅ ดยมีเวอลินปในสัญลักษณ่
Wenn ein ersehntes Enkelkind ankommt.. Dann hat
man auch so ein Glücksgefühl. Da hängt der Himmel
auch voller Geigen." ละมืไอหลาน(ยไา) ทีไรอคอยมานานกิด
คุณยไากใมีความสุขทไวมทๅน ทๅองฟๅา฿นขณะนัๅนหมือนมีเวอลิน
ขวนตใมเปหมด ชไนกัน
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สัมภาษณ่

ดย บญจมาศ คลิงลอร่

บทสัมภาษณ์ นายชลทร ผไาวิบูล
กงสุล฿หญไ ณ นครฟรงก์ฟิร์ต

ดี:
ทไานมาประจ้าการทีไสกญ.ตัๅงตไมืไอเร จะ
หมดวาระมืไอเร
กสญ.: ขๅารับหนๅาทีกไ งสุล฿หญไ ณ นครฟรงก่ฟิรต่
มืไอวันทีไ 28 พฤษภาคม พ.ศ 2555 ดยทัไวเป กสญ. ปฏิบัติ
หนๅาทีไ฿นตไางประทศวาระละ 3-4 ปี อยไางเรกใดี ระยะวลา
฿นการปฏิบตั หิ นๅาที฿ไ นตไางประทศยังขึนๅ อยูกไ บั การพิจารณา
ของรัฐบาลเทย/กระทรวงการตไางประทศเทยดๅวย
ดี:
กไอนมาประจ้าทีไนีไทไานประจ้าอยูไทีไเหน
กสญ.:
กไอนหนๅานีๅ กสญ. คยด้ารงต้าหนไง กสญ. ณ
นครดูเบ สหรัฐอาหรับอมิรตส่ อัครราชทูต ณ กรุงพนมปญ
(ปรดดูประวัติยไอพิไมติม)
ดี:
ภาระหนๅาทีไหลักของกสญ.คืออะเร
กสญ.:
สกญ. ปในหัวหนๅาทีมประทศเทย฿นนคร
ฟรงก่ฟิร่ต อันประกอบดๅวย สถานกงสุล฿หญไฯ ฝไายการ
พาณิชย่ ฝไายการลงทุน (BOI) ณ นครฟรงก่ฟิร่ต การทไอง
ทียไ วหไงประทศเทย ณ นครฟรงก่ฟิรต่ บริษทั การบินเทย
จ้ากัด ประจ้ายอรมนี ออสตรียละยุรปตะวันออก ละ
บริษัท บางกอกอร่วย่ส่ ละปในตัวทนของประทศเทย
฿นการสไงสริมละปกปๅองผลประยชน่ความสัมพันธ่ของ
เทย฿น 7 รัฐทีไอยูไ฿นขตอาณา เดๅกไ บาดิน-วือร่ททม
บร่ก (Baden-Württemberg) เบอิร่น (Bayern) ฮสซิน
(Hessen) นอร่ดเรน่-วสท่ฟาลิน (Nordrhein-Westfalen)
เรน่ลันด่-พฟัลซ่ (Rheinland-Pfalz) ซาร่ลันด่ (Saarland)
ละทือริงงิน (Thüringen) ทังๅ ฿นดๅานการคๅา ศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรม ละความรไวมมือสองฝไาย ละทีสไ า้ คัญคือมีหนๅา
ทีคไ มุๅ ครอง ละชไวยหลือคนเทยทีปไ ระสบปัญหา฿นรือไ งตไางโ
(฿ชๅค้านีๅทน “ตกทุกข่เดๅยาก” ดีหรือปลไาคะ ลองพิจารณา
นะคะ) ฿นนครฟรงก่ฟิร่ตละขตอาณา รวมทัๅง฿หๅบริการ
ดๅานกงสุล อาทิ การออกหนังสือดินทาง หรืออกสารดินทาง
฿หๅกไผทูๅ มีไ สี ญ
ั ชาติเทย การด้านินการดๅานนิตกิ รณ่ตาไ งโ การ
ตรวจลงตรา฿หๅกไชาวตไางชาติทจีไ ะดินทางเปยังประทศเทย
ปในตๅน นอกจากนีๅ สกญ. ยังประสานละท้างานรไวมมือกัน
กับสถานอกอัครราชทูต ณ กรุงบอร่ลินพืไอด้านินการ฿น
ดๅานตไางโ ขๅางตๅน฿หๅมีความสอดคลๅองกันอีกดๅวย
ดี:
฿นยอรมนีทีไมีคนเทยจ้านวนมาก ทไานมี
ภาระหนๅาทีไพิศษอะเรหรือเมไ
กสญ.: ปัจจุบันมีคนเทยทีไตัๅงรกรากอยูไ฿นยอรมนี
ทังๅ หมดประมาณ 100,000 คน ดยอาศัยอยู฿ไ นอาณาขตของ
สกญ.ประมาณ 70,000 คน (ซึงไ รวมถึงคนเทยทีเไ ดๅสละสัญชาติ
เทยเปลๅว) ถือปในชุมชนเทยทีไ฿หญไทีไสุด฿นยุรป สกญ.จึง
มีภารกิจส้าคัญตามนยบายการทูตพืไอประชาชน฿นการ
คุๅมครองผลประยชน่ของคนเทย ดูลคนเทย ละรงงาน
เทย฿นตไางประทศ ดยฉพาะคนเทยทีไประกอบอาชีพละ
มีถนไิ ฐาน฿นตไางประทศ สไงสริมบทบาทละความขใงกรไง
ของชุมชนชาวเทย฿นการรักษาอกลักษณ่ละความปในเทย
รวมทังๅ การสไงสริมละสนับสนุน฿หๅคนเทยอยู฿ไ นตไางประทศ
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อยไางมีความสุขละมีศักดิ่ศรี ซึไงขๅาราชการละจๅาหนๅาทีไ
ทๅองถิไนของ สกญ. มีความพรๅอม ละตืไนตัวอยูไตลอดวลา
฿นการ฿หๅบริการ ตลอดจนชไวยหลือคนเทย฿นตไางประทศ
ดี:
ทไานมีนยบาย฿นดๅานการดูล คุๅมครอง
ชไวยหลือละสนับสนุน คนเทย฿นยอรมนี รวมทัๅงกลุไมคน
เทยตไางโ อยไางเร ทีไจะท้า฿หๅชุมชนเทย฿นยอรมนีขๅมขใง
กสญ.: ส้าหรับนยบาย฿นดๅานการดูล คุๅมครอง
ชไวยหลือละสนับสนุนคนเทย฿นยอรมนี รวมทัๅงกลุไมคน
เทยตไางโ ฿น 7 รัฐ ทีจไ ะท้า฿หๅชมุ ชนเทย฿นยอรมนีขๅมขใงนันๅ
สกญ. สนับสนุนการผยพรไศลิ ปะ ประพณี ละวัฒนธรรม
ของเทย฿หๅพรไหลาย พือไ อือๅ อ้านวยการขยายความรไวมมือ
฿นดๅานตไางโ ฿นขณะดียวกันกใพยายามปลูกฝังละรักษา
คไานิยมความปในเทย ตลอดจนประพณีวัฒนธรรมอันดี
งาม฿นหมูไชุมชนละยาวชนเทย ดยฉพาะดๅานดนตรีเทย
สริมสรๅางชุมชนเทยทีอไ าศัยอยู฿ไ นรัฐ฿นขตอาณา฿หๅขๅมขใง
สนับสนุนละสไงสริมคนเทยทีทไ า้ ประกอบธุรกิจ ฿หๅความชไวย
หลือ ดูลคนเทยละนักรียนเทยทีไประสบปัญหา฿นรืไอง
ตไางโ อ้านวยความสะดวกละจัดท้าอกสาร/ค้าชีๅ จง กียไ ว
กับระบียบละขัๅนตอน฿นการยืไนค้ารๅองขอหนังสือดินทาง/
อกสารดินทาง ทะบียนครอบครัว ทะบียนราษฎร่ สัญชาติ
นิติกรณ่ ละการขอผไอนผันการกณฑ่ทหาร ฯลฯ รวมถึง
อ้านวยความสะดวก฿หๅคนเทย฿นการลงทะบียนปในผูมๅ สี ทิ ธิ
ลือกตัๅงนอกราชอาณาจักร ละด้านินการจัดการลือกตัๅง
นอกราชอาณาจักรพืไอ฿หๅคนเทยเดๅ฿ชๅสิทธิทางการมือง
ตามรัฐธรรมนูญ นอกจากนีๅยังดูลขๅาราชการละพนักงาน
ของรัฐทีไมาฝึกอบรม ดูงาน หรือลาศึกษาตไอ ปในตๅน
ดี:
ทไานมีครงการ฿ดบๅางทีไตๅองการด้านินการ
หรือทีไตๅองการผลักดัน ดยฉพาะ฿นดๅานการสนับสนุนกลุไม
คนเทย
กสญ.: ฿นชไวงทีไผไานมาครงการหลักโ ทีไสกญ. เดๅ
ด้านินเปลๅว ละท้าตไอนืไองทุกโ ปี คือ
การพัฒนาการ฿หๅบริการดๅานกงสุล฿นดๅานตไางโ ฿หๅดียิไง
ขึๅนเป ดยฉพาะอยไางยิไงการด้านินครงการกงสุลสัญจรปี
ละ 8 ครังๅ เปยังมืองตไางโ ทีมไ คี นเทยอยูหไ นานไน พือไ พบปะ
ประชาชนละ฿หๅบริการประชาชนถึงบๅาน ซึงไ ปในการชไวยลด
ภาระละคไา฿ชๅจไาย฿นการดินทางของประชาชน
ส้าหรับครงการทีไจะท้าตไอเป คือ การตไออายุบัตร
ประชาชนส้าหรับคนเทย฿นตไางประทศ ซึงไ กระทรวงการตไาง
ประทศละกระทรวงมหาดเทยเดๅจัดท้าขๅอตกลง฿นการตไอ
อายุบัตรประจ้าตัวประชาชน฿หๅกไผูๅมีสัญชาติเทยทีไอาศัย
อยูไ฿นตไางประทศมืไอวันทีไ 14 มีนาคม พ.ศ.2555 ดยมีจุด
มุไงหมายพืไออ้านวยความสะดวก฿หๅกไประชาชนคนเทยทีไ
อาศัยอยูไ฿นตไางประทศ ละพืไอสไงสริมการท้างานรไวมกัน
บบบูรณาการอยไางปในอกภาพระหวไางหนไวยงานภาครัฐ
฿นการ฿หๅบริการประชาชนตามนยบายการทูตพือไ ประชาชน
คาดวไา สอท. ณ กรุงบอร่ลนิ จะริมไ ปิด฿หๅบริการตไออายุบตั ร

ประชาชนส้าหรับคนเทย฿นยอรมนีเดๅภาย฿นปลายปีนีๅ ละ
สกญ.จะริไมปิด฿หๅบริการเดๅ฿นกลางปีพ.ศ. 2556
ดี:
ทไานมีความคิดหในอยไางเรกีไยวกับชุมชน
เทย฿นยอรมนี ละสมาคมเทยตไางโ
กสญ.:
ผมมีความภูมิ฿จละดี฿จยิไงทีไชุมชนเทย
ละสมาคมเทย฿นยอรมนีมีความตืไนตัว มีศักยภาพ มีจิต
อาสา ละพรๅอมทีจไ ะรไวมมือกับ สกญ.฿นการด้านินกิจกรรม
ตไางโ ละทไาทีไผมเดๅรูๅจัก/฿กลๅชิด/มีสไวนรไวมกับชุมชนเทย
ละสมาคมเทย฿นยอรมนี฿นชไวงวลา 2-3 ดือนตัๅงตไมา
รับต้าหนไง ชุมชนเทย฿นยอรมนีนัๅนมีการชไวยหลือกืๅอกูล
กันปในอยไางดี ดยผไานครือขไายกลุไมคนเทยทีไชไวยหลือ
คนเทยดๅวยกัน อาทิ ครือขไายคนเทย฿นตไางดน ประทศ
ยอรมนี-NTO- (ดร.พัทยา รือนกๅว/มืองบีลไฟลด่) สมาคม
Thailaendischer Kunst-und Kulturverein, HegauBodensee. e.V. มืองวาลวีส-สทใอคคัค(นางอัญชัญ ฮียร่
ลิไง) ) สมาคมบๅานสนสุข (นางจิราภรณ่ เมออร่-คนัพพ่/
มืองฮๅาสัก สมาคมธารา (มืองมันน่เฮม่) สมาคมเทยอาสา
(นครมิวนิก) สมาคม Thailand Freunde Paderborn e. V.
(กระตไายสามตัว)ทีไมืองPaderborn (นางสุชาดา เบออร่)
ชมรมเทยพือไ พือไ นเทย มืองอร่ลงั งน (นางอัมพร วอล่คค
อร่) มีการรวมกลุมไ กันด้านินกิจกรรมทีสไ งไ สริมศิลปวัฒนธรรม
เทย สไวน฿นนครฟรังฟวร่ท มี NGO ทีไชไวยหลือคนตไางชาติ
คือ FIM (Frauenrecht ist Menschenrecht) ซึไงกไอตัๅงมืไอ
ปีพ.ศ. 2523 ดยเดๅรับงินสนับสนุนจากองค่กรภาครัฐละ
อกชน ละองค่กรศาสนาคริสต่นิกายตไางโ ปัจจุบันมีนาง
สาวชนิดา ควิงปในจๅาหนๅาทีไคนเทยทีไคอย฿หๅขๅอมูลละ฿หๅ
ค้าปรึกษาปัญหาตไางโ กไคนเทย
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นอกจากนียๅ งั มีกนน้า/ผูนๅ า้ ชุมชนเทย ทังๅ กึงไ ทางการละ
สมัครลไนทีไชไวยหลือคนเทยทีไประสบปัญหาละตๅองการ
ความชไวยหลือ เดๅกไ นางศรีนภา ทัพพ่จันทร่-ลางบาย (นัก
วิชาการ/มืองมิวนิก) นางทองยๅม จนซไน (มืองคบลนซ่)
นางกัญญา อบอร่ลไอ (มืองมอร่ลิไนบาค) นางจงจิต ค
ซอร่ (มืองมูลเฮม่อนั ดรัวร่) ละนางบาหยัน เวด่กนั (฿กลๅโ
มืองวูร่ซบวร่ก) ปในตๅน
ชุมชนเทย฿นยอรมนียังมีศูนย่รวมจิต฿จอีกหไงหนึไงคือ
ศาลาเทย ณ มืองบาดฮอมบวร่ก ซึไงรัชกาลทีไ 5 คยสดใจฯ
ประทับทีไมืองนีๅ พืไอทรงรักษาพระวรกายดยกรรมวิธีตไางโ
ตามกระบวนการของบไอนๅ้ารไบ้าบัด ณ มืองบาด ฮอม
บวร่กมืไอ ค.ศ. 1907 ปในวลากวไา 1 ดือน ละตไอมาเดๅ
พระราชทานศาลาเทยปในของขวัญ฿หๅกไมืองบาด ฮอมบวร่
ก ดยตัๅงตไปีพ.ศ. 2535 สถานอกอัครราชทูตฯ ละสถาน
กงสุล฿หญไฯ รไวมกับมืองบาด ฮอมบวร่กจัดงานทศกาลเทย
ณ มืองบาดฮอมบวร่กขึนๅ ฿นชไวงสาร่-อาทิตย่ของฤดูรอๅ นปใน
ประจ้าทุกปี ทัๅงนีๅมีชาวเทยจากยอรมนีละประทศตไางโ
฿นยุรปขๅารไวมงานประมาณ 30,000 คน ฿นตไละปี พืไอ
ร้าลึกถึงพระบาทสมดใจพระจุลจอมกลๅาจๅาอยูไหัว ซึไงปใน
พระมหากษัตริย่ผูๅทรงมีคุณูปการตไอประทศเทย ละการ
จัดงานทศกาลเทยทีไมืองบาดฮอมบวร่กระหวไางวันทีไ 4-5
สิงหาคม 2555 ทีผไ าไ นมานันๅ ปในวาระหไงการฉลิมฉลองครบ
รอบ 150 ปี ความสัมพันธ่ทางการทูตเทย-ยอรมนี ดยมีคน
เทยละชุมชนเทย฿หๅความรไวมมือ฿นการจัดงานจนประสบ
ความส้ารใจ นับวไาปในสิไงทีไสดงถึงความรไวมมือ รไวม฿จกัน
ระหวไางสกญ. ชุมชนเทย ตลอดจนสมาคมคนเทย฿นยอรมนี
เดๅปในอยไางดี
ดี:
ทไานอยากจะฝากสิไง฿ดเปยังคนเทยละ
ชุมชนเทย฿นยอรมนี
กสญ.: สิไงทีไอยากฝากเปยังคนเทย ละชุมชนเทย
฿นยอรมนี คือ สกญ.มุงไ มันไ ฿หๅบริการงานดๅานกงสุลละดูล
ละสไงสริมผลประยชน่คนเทย฿นตไางประทศตามนยบาย
ละตามกฎกณฑ่ของรัฐบาลดๅวยความปในมืออาชีพละ
ปในกันอง ละพรๅอมทีไจะปในทีไพไึง฿นยามยาก฿หๅกไชุมชน
เทย฿นยอรมนีทุกมืไอ

ประวัติสไวนตัวยไอโของทไานกงสุล฿หญไ
การศึกษา:
• B.A. (Hons) University of Hull (U.K.)
• M.A. University of Hull (U.K.)
• ประกาศนียบัตร นักบริหารชัๅนสูง นบส.
ต้าหนไงหนๅาทีกไ ารท้างาน : ริมไ รับราชการ฿นกระทรวง
การตไางประทศ ตัๅงตไ พ.ศ. 2528 ฿นต้าหนไงตไาง โ ดังนีๅ
• ลขานุการตรี กรมองค่การระหวไางประทศ
• ลขานุการตรี กรมการมือง
• ลขานุการท สอท. ณ กรุงจาการ่ตา ประทศอินดนีซีย
• ลขานุการอก กรมศรษฐกิจระหวไางประทศ
• ลขานุการอก ชไวยราชการส้านักนายกรัฐมนตรี ฿นฐานะ
ผูปๅ ระสานงานกระทรวงการตไางประทศ/ลไามประจ้านายก
รัฐมนตรี นายชวน หลีกภัย
• ลขานุการอก สอท. ณ กรุงรม ประทศอิตาลี
• ทีปไ รึกษา กองตะวันออกกลาง กรมอชีย฿ตๅ ตะวันออกกลาง
ละอฟริกา
• หัวหนๅาคณะท้างานตไอตๅานการกไอการรๅายสากล
• อัครราชทูตทีไปรึกษา สอท. ณ กรุงอาบูดาบี ประทศ
สหรัฐอาหรับอมิรตส่
• อัครราชทูต สอท. ณ กรุงพนมปญ ประทศกัมพูชา
• กงสุล฿หญไ สกญ. ณ มืองดูเบ ประทศสหรัฐอาหรับ
อมิรตส่
• กงสุล฿หญไ สกญ. ณ นครฟรังค่ฟวร่ท ประทศยอรมนี
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นะน้าหนังสือ

ดย ยอด ยทะกา

ความสุขของกะทิ ตอน อไงหายเปเหน
มือไ กลางปีนีๅ ยทะกาเดๅดินทางเปรไวม “งานศิลปวัฒนธรรม
เทย.ฉลิมฉลอง 150 ปี ความสัมพันธ่เทย-ยอรมัน" ทีไบดๅนซ
ละเปชไวยฝๅาบูธของดีมกกาซีน รไวมทังๅ ชไวยฝๅาบูธนิทรรศการ
หนังสือ ซึงไ ปในหนังสือสไวนตัวของคุณอัญชัญ ฮียร่ลงิไ ทีมไ ที งัๅ ภาษา
เทยละภาษาตไางประทศ ลๅวนตไปในหนังสือทีนไ าไ สน฿จ เดๅรบั
ความสน฿จจากทังๅ ชาวเทย ละชาวตไางชาติทมีไ าชมงานมากมาย
มีชาวยอรมันทไานหนึงไ มายืนดูหนังสืออยูนไ าน หยิบลไมนๅน
วางลไมนีๅ ลๅวลียบโ คียงโ ถามยทะกาวไา อยากจะเดๅหนังสือ
วรรณกรรมภาษาเทยทีไ ปลปในภาษายอรมัน ฿นบรรยากาศเทยโ
มีรือไ งอะเรทีพไ อจะนะน้าเดๅบาๅ งหรือเมไ ชคดีทวีไ นั นันๅ ยทะกาพก
หนังสือรือไ ง “ความสุขของกะทิ” เปดๅวย ตไปในฉบับปลภาษา
ยอรมัน฿นชืไอ „Das Haus der sechzehn Krüge” พราะตัๅง฿จ
จะอาเปฝากลูกสาวของพือไ น ลยหยิบหนังสือออกมาอวดชาว
ยอรมัน ละอธิบายวไามันปในหนังสือวรรณกรรมยาวชน ขา
ขอจดชืไอหนังสือ ชืไอผูๅขียนละ ISBN เปดๅวย บอกวไาจะเปสัไง
ซือๅ มาอไาน ละจะ฿หๅหลานอไานดๅวย ยทะกาลยบอกชือไ หนังสือ
อีกลไมทีไนึกออกละคยอไานฉบับปลภาษายอรมันคือ Steile
Ufer; schwere Stämme หรือ “ตลิไงสูง ซุงหนัก” ของคุณนิคม
รายาวา ทัๅงสองลไมลๅวนปในหนังสือทีไเดๅรับรางวัลซีเรท่ ตไนึก
เมไออกวไามีหนังสือเทยลไมเหนอีกทีไปลปในภาษายอรมัน ถๅา
นึกถึงหนังสือยอรมันทีไ ปลปในเทยจะนึกออกหลายลไมทีดียว
มๅหนังสือรืไอง “ความสุขของกะทิ” จะตีพิมพ่มานานพอ
สมควรลๅว มีหลายทไานขียนถึง฿นมุมมองตไางโ กันเป ยทะกา
ขอขียนถึงฉบับทีไปลปในภาษายอรมันนะคะ ตอนทีไเดๅอไาน
รืไองความสุขของกะทินัๅน หนังสือลไมนีๅยังเมไเดๅรับรางวัลซีเรท่
หนอนโ นักอไานชาวเทย฿นยอรมันทีไรูๅจักกัน฿นลกเซบอร่ พูด
คุยกันถึงหนังสือลไมนีๅหนาหู น้าหนังสือมาลกกันอไาน จนตไอ
มาทราบวไามีฉบับทีไปลปในภาษายอรมัน จึงเมไรีรอทีไจะเปหา
มาอไานตามประสาคนพึงไ รียนภาษายอรมัน฿หมไโ อไานลๅวกในา้
มาพูดคุยลกปลีไยนความหในกันปในทีไสนุกสนาน ดยการน้า
ค้าศัพท่มาบไงกันดาค้าปล กติกามีวไาหๅามปิดพจนานุกรม
ดูค้าปล ชไน ยกค้าวไา Der Kratzende Hase มา฿หๅทายค้า
ปลกัน ปในตๅน พอมีค้าวไากระตไาย ลยพอจะดาเดๅวไามันนไา
จะปใน “กระตไายขูดมะพรๅาว” หรือ Der Topfkratzer ปลวไา
เมๅขัดหมๅอ มีบางคนดาวไาหมายถึงเมๅขูดหมๅอ หรือทัพพีตักขๅาว
ซึงไ ถๅา฿ครทีเไ ดๅอาไ นภาคภาษาเทยมาลๅวกใพอจะดากันเดๅเมไยาก
นัก ถือปในวิธีการรียนภาษาอืไน หรือหัดอไานหนังสือภาษาอืไน
ทีไดีวิธีหนึไง พราะบรรยากาศของนืๅอรืไองนัๅนราคุๅนคยกันลๅว
ท้า฿หๅอไานเดๅรวดรใวขึๅน ดาความหมายของค้าศัพท่เดๅงไายขึๅน
ละเมไตอๅ งมัวกังวลกับการตๅองปิดพจนานุกรมดูคา้ ปลมากนัก
ตอน อไานภาคภาษายอรมันนัๅนมีรืไองติดคๅาง฿น฿จอยูไสอง
รืไอง รืไองรกคือ รืไองชืไอของหนังสือ รืไองทีไสองคือบาง
ตอน฿นหนั ง สื อ เมไ ต รงกั บ ฉบั บ ภาษาเทย ปิ ด ดู ต รงราย
ละอียด฿นฉบับพบวไาปลมาจากตๅนฉบับภาษาอังกฤษ

ตไอมากใซอืๅ ภาคภาษาอังกฤษมาอไาน พราะอยากรูวๅ าไ หนังสือ
ภาคภาษาเทยทีไ ราคุนๅ คยนันๅ พอปในภาษาอืนไ ทีไ ราพอจะอไาน
เดๅ ขาจะปลเดๅอรรถรส ละราจะอไานขๅา฿จตรงกับของ
ดิมคไเหน อีกอยไางอยากพิสูจน่ขๅอขๅอง฿จของตนองดๅวย
ลยเดๅอไานรืไองดียวกันสามภาษา ลๅวกใคๅนพบขๅอตกตไาง
฿นหนังสือ (หรือผูๅปลอาจตัๅง฿จปลีไยน หรือมีหตุผล฿นการ
ปลบบนัๅนกใอาจปในเดๅ) ฿นภาคภาษาเทยตอนทีไหก รืไอง
อไง ละอไางนันๅ กะทิรียกบๅานริมคลองวไา บๅานทีมไ ี อไงสิบจใด
฿บ พอมาถึงภาคภาษาอังกฤษ อไง฿นบๅานริมคลองนัๅนกลับ
หายเปหนึไง฿บหลือคไสิบหก฿บ “The House of Sixteen
Jars” เมไรูๅวไาอไง฿บหนึไงนัๅนหายเปเหน หรือวไา฿ครขมยเป
ฉะนัๅน฿นภาคภาษายอรมันทีไปลตรงมาจากภาษาอังกฤษ
จึงเมไตอๅ งสงสัยวไาอไงของ บๅานริมคลองจะหลือคไสบิ หก฿บ
ทไากัน ละทีไ ปลกคือ฿นภาษาอืนไ โ ขาจะ฿ชๅชอืไ รือไ งทีไ ปล
ออกมาเดๅตรงตัววไา “ความสุขของกะทิ” ตไภาษายอรมัน
กลับ฿ชๅชืไอ „Das Haus der sechzehn Krüg'' หรือบๅานทีไ
มีอไง(หรืออไาง หรือเห) สิบหก฿บ” ทีไยทะกาอบรียกงไายโ
วไา “บๅาน 16 เห” อาจปในรืไองของการตลาด ปลลๅวควร
ตัๅงชืไอรืไองวไาอยไางเรหนังสือจึงจะดึงดูด฿จนักอไาน ดยทีไชืไอ
รืไองยังตรงกับนืๅอหา฿นหนังสือกใปในเดๅ
ดยสไวนตัวนัๅน ยทะกาภูมิอกภูมิ฿จนักหนา มๅจะปใน
วรรณกรรมยาวชนตไ ยทะกาภูมิ฿จสนอ มอบ “บๅาน 16
เห” ฿หๅพืไอนโ ชาวตไางชาติเดๅอไานกันถๅวนหนๅา เมไละวๅนวไา
ดใกหรือผูๅ฿หญไ
หากคุณคยอไานความสุขของกะทิ ภาคภาษาเทย หรือ
คยดูหนังรืไองนีๅลๅว กใลองหา „Das Haus der sechzehn
Krüge'' มาลองอไานดูบๅางนะคะ หรือทไาน฿ดเดๅอไานลๅว กใ
อยไาลืมมาลไาสูไกันฟังบๅางนะคะ วไาทไานรูๅสึกอยไางเร
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การปลีไยนปลงการขียนคำายืมจากภาษาอังกฤษ :
จตนาดีทีไตๅองฟังสียงผ฿ๅู ชๅภาษา (1)
มืไอวันทีไ 30 กันยายนทีไผไานมานีๅ กองศิลปกรรม ราชบัณฑิตยสถานเดๅจัดท้าบบส้ารวจ
ความคิดหในประมาณ 300 ชุด กีไยวกับการขียนค้ายืมจากภาษาอังกฤษ฿นพจนานุกรม
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 พือไ สอบถามความคิดหในของคณะกรรมการราชบัณฑิต
ภาคีสมาชิก ละผูทๅ ีไ กียไ วขๅอง฿นการปลียไ นปลงการขียนค้าทียไ มื จากภาษาอังกฤษสีย฿หมไ
นืไองจากพบวไามีค้าศัพท่ทีไยืมมาจากค้าภาษาอังกฤษจ้านวน 176 ค้า ขียนเมไตรงกับสียง
วรรณยุกต่ของค้านัๅนโ ตามอักขรวิธีเทย ท้า฿หๅกิดปัญหา฿นการอไานภาษาเทยดยฉพาะ
ชาวตไางชาติ การกๅเขการขียนค้ายืมจากภาษาอังกฤษ฿นครัๅงนีๅมๅวไาจะปในจตนาดีของ
ผูๅริริไม ตไกใกไอ฿หๅกิดสียงวิพากษ่วิจารณ่อยไางกวๅางขวาง ทัๅงทีไหในดๅวยละหในตรงกันขๅาม
มๅวไาขณะนีๅลขาธิการราชบัณฑิตยสถานจะยืนยันวไา ยังเมไมีการกๅเขค้าทับศัพท่ดังกลไาว
฿นพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ทีไจะผยพรไ฿นตๅนปีพ.ศ. 2556 อยไาง
นไนอนพราะขณะนีๅอยูไระหวไางขัๅนตอนการจัดพิมพ่
ศาสตราจารย่กิตติคุณ ดร.กาญจนา นาคสกุล ราชบัณฑิตละนายกสมาคมครูภาษา
เทยหไงประทศเทย ผูๅสนอ฿หๅมีการกๅเขการขียนค้าทับศัพท่ครัๅงนีๅหในวไา หลักกณฑ่การ
ถอดค้าทีมไ าจากภาษาอังกฤษปในภาษาเทยซึงไ ฿ชๅกนั อยู฿ไ นปัจจุบนั นันๅ เมไมกี ารติมวรรณยุกต่
อก ท หรือตรี รวมทัๅงเมๅเตไคูๅ฿หๅตรงตามอักขรวิธีเทย ชไน ค้าวไา “คลอรี” คนเทยสไวน฿หญไ
ออกสียงวไา “คลอรีไ” หรือ ค้าวไา “ควตา” คนเทยออกสียงปในค้าวไา “ควตๅา” ฿นขณะทีไ
อาจารย่สุรีรัตน่ ณิชาพัฒน่
บางค้ารูปขียนกับสียงนัๅนตรงกัน ชไน “การประชุมอังค่ถัด” “ดาวน่หลด” ละ “หวต” ดัง
หัวหนๅาภาควิชาภาษาเทย คณะศิลปศาสตร่ละวิทยาศาสตร่ นันๅ พือไ ฿หๅรปู ขียนตรงตามการออกสียงค้านันๅ โ จึงควรปลียไ นวิธกี ารขียนค้าทับศัพท่ภาษา
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย่
อังกฤษสีย฿หมไ มๅวไาชไวงรกอาจท้า฿หๅกิดความสับสนบๅาง ตไหลังจากนัๅนนไาจะสามารถ
ปรับตัวเดๅ “ตไถๅา฿ครจะขียนบบดิมกใเมไวไาอะเร”
ผูๅขียนจะขอตัวอยไางค้าทับศัพท่ภาษาอังกฤษทีไจะปลีไยนปลงการขียน฿หมไดังนีๅ
1. ค้าทีไ฿สไครืไองหมายเมๅเตไคูๅพืไอสดงวไาปในสระสียงสัๅน ชไน
คอนสิร่ต
ปลีไยนปใน ค น ต
คูปอง
ปลีไยนปใน คป ง
ทนนิส
ปลีไยนปใน
ทนน
บตตอรีไ
ปลีไยนปใน
บต ต
คอมมิวนิสต่ ปลีไยนปใน ค วน ต
ชใอกกลต ปลีไยนปใน ช ก ก ลต
บคทีรีย
ปลีไยนปใน
บคท
อิลใกตรอน ปลีไยนปใน
ลกต น
2. ค้าทีไปลีไยนพยัญชนะปในอักษรสูง
คอร่ด
ปลีไยนปใน
ฟลต
ปลีไยนปใน
ซัลฟต
ปลีไยนปใน
เอซทป
ปลีไยนปใน

ข ด
ลต
ซล ต
ซ ถป
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คลีนิกภาษาเทย

ดย อาจารย่สุรีรัตน่ ณิชาพัฒน่

7. ค้าหลายพยางค่ทีไตไละพยางค่ตๅองปลีไยนรูปขียนตามหลักทีไกลไาวมาขๅางตๅน
คอมพิวตอร่
ปลีไยนปใน ค ว ต
ซดียมคาร่บอนต
ปลีไยนปใน
ซ ด ค บ นต
ทคนลยี
ปลีไยนปใน
ทค น ล
ปิกนิก
ปลีไยนปใน ปก นก
สปกทรสกป
ปลีไยนปใน
ปก ต ขป
ซนติมตร
ปลีไยนปใน
ซนต ต
ดีปรสชัน
ปลีไยนปใน ด ป ชน
ปลาสตอร่
ปลีไยนปใน ปล ต
ออกซิจน
ปลีไยนปใน
กซ น
อัลตราเวอลต
ปลีไยนปใน
ลต ว ลต
3. ค้าทีไ฿สไรูปวรรณยุกต่อก
กอริลลา
ปลีไยนปใน
ดอลลาร่
ปลีไยนปใน
ปิตรลียม
ปลีไยนปใน
คลซียม
ปลีไยนปใน
ฟังก่ชัน
ปลีไยนปใน
ลซอร่
ปลีไยนปใน

ก ลล
ด ลล
ปต ล
คล ซ
งกชน
ลซ

4. ค้าทีไ฿สไ “ห” น้าพืไอสดงสียงวรรณยุกต่อก
กะรัต
ปลีไยนปใน ก ต
คลินิก
ปลีไยนปใน คล นก
กรนิต
ปลีไยนปใน
ก นต
คาทอลิก
ปลีไยนปใน ค ท ลก
5. ค้าทีไ฿สไรูปวรรณยุกต่ท
กิลมตร
ปลีไยนปใน
ซอส
ปลีไยนปใน
พลาสติก
ปลีไยนปใน
คบิล
ปลีไยนปใน
เนตรจน
ปลีไยนปใน
ฮิรตซ่
ปลีไยนปใน

กล ต
ซ
ล ตก
ค บล
น ต จน
ตซ

6. ค้าทีไ฿สไรูปวรรณยุกต่ตรี
กราฟ
ปลีไยนปใน
คบอลต่
ปลีไยนปใน
ดัตช่
ปลีไยนปใน
บงก่
ปลีไยนปใน
กอล่ฟ
ปลีไยนปใน
ดราฟต่
ปลีไยนปใน
ตในท่
ปลีไยนปใน
ออกเซด่
ปลีไยนปใน

ก
คบ ลต
ดตช
บงก
กล
ด ต
ตนท
ก ซด

หลังจากทีขไ าไ วการส้ารวจความคิดหในนีเๅ ดๅผยพรไออกเปยังวงกวๅาง มีผทูๅ สีไ นับสนุนความ
คิดนีๅดยฉพาะครูภาษาเทยจ้านวนมากสดงความหในวไาปในสิไงทีไควรสนับสนุน฿หๅกิดขึๅน
พราะจะท้า฿หๅดใกเมไสบั สนมือไ ตๅองอไานค้าทีไ ปในภาษาตไางประทศ ฿นขณะดียวกันกใสามารถ
ขียนเดๅตามสียงวรรณยุกต่นัๅนโ พราะวลาทีไดใกขียนตามค้าบอกมักจะยึดตามสียงของ
วรรณยุกต่ ตไคงจะตๅองคไอยโ อธิบาย฿หๅดใกขๅา฿จกีไยวกับการ฿สไวรรณยุกต่฿นค้าทับศัพท่
สไวนครูภาษาเทยทีเไ มไหในดๅวยอยไางครูลลิ ลีไ ครูสอนภาษาเทยของสถาบันกวดวิชาพินนา
คิลหในวไา หากมีการกๅค้าทับศัพท่฿หมไจะท้า฿หๅดใกสับสนละจ้าเดๅยาก ของกไาทีไรียนอยูไ
ดิมกใยังจ้าเดๅเมไหมด อาจมีผลกระทบเปถึงผูๅปกครองมืไอตๅองสอนลูกหลานกใจะล้าบากยิไง
ขึๅน ดังนัๅนจึงเมไตๅองการ฿หๅปลีไยน ตไควร฿หๅปรับ ดยนๅนทีไการสอนละการอธิบายรืไองค้า
ยืมจากภาษาอืไนหรือค้าทับศัพท่฿หๅชัดจน วไาขียนอยไางเร ออกสียงอยไางเร จะปในทางทีไดี
กวไา พราะภาษาเทยเมไ฿ชไภาษาคาราอกะ
นอกจากนีๅนายประวิทย่ สุวณิชย่ บรรณาธิการบริหารบริษัท สถาพรบุๆคส่ จ้ากัดยังเดๅ
สะทๅอนความคิดของคน฿นวงการหนังสือวไา การสนอปรับกๅค้าทับศัพท่ครัๅงนีๅจะท้า฿หๅกิด
ความสับสนพราะค้าทีไ สนอ฿หๅปรับกๅนนัๅ มี 176 ค้า ซึงไ ปในศัพท่บญ
ั ญัตทิ อีไ ยู฿ไ นพจนานุกรม
พ.ศ. 2542 ฿นขณะทีไมีค้าทับศัพท่อีกจ้านวนมากทีไ฿ชๅอยูไ฿นชีวิตประจ้าวัน ลๅวจะมีหลัก฿น
การทับศัพท่อยไางเร ตๅองผันตามสียงวรรณยุกต่ทกุ ค้าหรือเมไ นอกจากนีๅ สียงวรรณยุกต่ทจีไ ะ
ขียน฿นค้าทับศัพท่กเใ มไเดๅตรงกับภาษาอังกฤษนัก พราะค้าศัพท่ภาษาอังกฤษมักออกสียง
หลากหลายตามส้านียงทีไตกตไาง ชไน ส้านียงอมริกัน ส้านียงอังกฤษ อีกทัๅงค้าทีไผันตาม
สียงวรรณยุกต่นยีๅ งั มีหนๅาตารกรุงรังดๅวย หากมีการปรับกๅกรงวไาจะท้า฿หๅกิดความปันไ ปไวน
฿นวงการหนังสือ ดังนัๅนควร฿ชๅหลักกณฑ่การทับศัพท่บบดิมจะดีกวไา
ทีกไ ลไาวมาทังๅ หมดนีๅปในพียงสียงสะทๅอนบางสไวนของการส้ารวจความคิดหในรืไองการ
ปลีไยนปลงการขียนค้ายืมจากภาษาอังกฤษ ผูๅขียนคิดวไาปในรืไองดีทีไราชบัณฑิตยสถาน
เดๅส้ารวจความคิดหในของผูๅ฿ชๅภาษากไอนทีไจะกิดการกๅเขปลีไยนปลงอะเร พราะภาษา
ปในสมบัตสิ าธารณะซึงไ ตๅองถามผู฿ๅ ชๅสวไ น฿หญไสียกไอนวไาหในชอบทีจไ ะ฿หๅมกี ารปลียไ นปลง
ครัๅง฿หญไนีๅหรือเมไ บทความนีๅปในคไการปิดรืไองทไานัๅน ครัๅงหนๅาจะขียนถึงรืไองนีๅอยไาง
ละอียด฿หๅหในทีไมาทีไเปของหลักกณฑ่การขียนค้าทับศัพท่ละความปในเปเดๅของความ
คิดรืไองการกๅเขค้าทับศัพท่นีๅอีกครัๅง
“ลๅวผู฿ๅ ชๅภาษาเทย฿นตไางดนลไา มีความคิดหในกับการจะกๅเขค้าทับศัพท่ครังๅ นีอๅ ยไางเร”
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หลงภาพ http://www.agentur-breilmann.de/images/news/Tatort/Tatort-Die-Anwaeltin.jpg

Tatort (ทๅาต ออร่ต) ปลปในภาษาเทยตรงตัววไา “ทีไกิดหตุ” ละปในชืไอของภาพยนต่
ทรทัศน่ยอดนิยมของยอรมนี ทีไคุณโ เดๅชมทีไชไอง ARD ละปีนีๅ Tatort มีอายุ 42 ปีลๅวคไะ
Tatort ออกอากาศครัๅงรกตัๅงตไปี 1970 ฿นสมัยทีไยอรมนีดูจะบไงออกปในสองฝไาย
อยไางถาวร ละลกยังเมไรูๅจักครืไองลไนวีดีกม หรือครืไองปัไนอาหารลยดๅวยซๅ้า เมไตๅองนับ
ถึงทรศัพท่มือถือ หรือเอพได
ภาพยนต่เดๅน้าสนอรูปบบคลาสสิคของคูไหูต้ารวจอาชญากรรมทีไชไวยกันสืบสวนคดี
ฆาตกรรม (Mordkommission) ละเดๅรับความนิยมอยไางดียิไงตัๅงตไครัๅงรกทีไออกอากาศ
฿นยุคสมัยหนึไงชาวยอรมันกวไา 75 ปอร่ซนต่จะตๅองดูรายการนีๅ มๅปัจจุบันทีไผูๅชมมีคบิล
ทีวีหลายรๅอยชไองปในทางลือก ตไกใยังมีชาวดๆอยช่กวไา 7 ลๅานคนทีไยอมปิดทรศัพท่มือถือ
ละเอพได พืไอมาปิดทีวีดูทุกวันอาทิตย่วลา 20.15 น. พืไอติดตามการสืบสวนสอบสวน
ทีไมีความยาวประมาณชัไวมงครึไง
Tatort มีทัๅงหมด 15 วอร่ชัไน ผลิตดยส้านักงาน ARD ภูมิภาคตไางโ ซึไงหมายความวไา
จะมี Tatort ของมืองเลป่สิก ฟรงก่ฟิร่ต บรมน สตุทการ่ท คีล หรือมๅกระทัไงวียนนา ซึไง
ผลิตดยชไองทรทัศน่ของออสตรีย ทังๅ หมดนีจๅ ะหมุนวียนปลียไ นกันออกอากาศกับ รายการ
Polizeiruf 110 ของอดีตยอรมนีตะวันออก ซึไงยังผลิตตอน฿หมไโ ออกมาบๅางปในระยะโ
หลายคนอาจจะพาลเปนึกถึงภาพยนต่ทรทัศน่อยไาง CSI ของสหรัฐ ทีกไ ใ บไงปในตามหัว
มืองตไางโ ตไมืไอปรียบทียบกันลๅว ความรุนรงละลือด฿น Tatort นัๅนนๅอยกวไามากคไะ
บางที นีอไ าจจะปในหตุผลหนึงไ ทีภไ าพยนต่นชีๅ อืไ “ทีไ กิดหตุ” พราะนๅนหนักเปทีพไ ฒ
ั นาการของ
ตัวละคร ละการกๅเขคดีสียมากกวไา ละ มืไอปรียบทียบกับสหรัฐอมริกาลๅว ยอรมนี
เมไคไอยมีหตุฆาตกรรมอุจฉกรรจ่มากทไาเรนัก หตุผูๅรๅายยิงคนตายลๅวหนีถือปในขไาวชใอค
สังคมสียดๅวยซๅ้าเป ตัวลขทางสถิติระบุวไา มๅยอรมนีจะมีประชากรกวไา 82 ลๅาน ตไมีหตุ
ฆไาคนตาย 864 ราย฿นปี 2007 สไวน฿นปีดียวกันตัวลขดังกลไาว฿นสหรัฐมีมากกวไาถึง 20
ทไา ฿นขณะทีไมีประชากรมากกวไา฿นราว 4 ทไาทไานัๅน
สิงไ หนึงไ ทีทไ า้ ฿หๅรายการนีปๅ ระสบความส้ารใจอยไางตไอนือไ ง กใคอื ความสมือนจริง อาชญากรรม
ทัๅงหลายทีไกิดขึๅน฿นละคร ลๅวนปในสถานทีไ ทีไมีความปในยอรมันอยไางทๅจริง ชไน ฿นชรบๅ
อร่การ่ทไน (Schrebergarten) สวนนอกมืองขนาดลใกโ ทีชไ าวยอรมันทีรไ กั ธรรมชาติเปปลูก
ผักเมๅ฿บหญๅาเวๅรบั ประทานอง รวมทังๅ ยังตกตไงสวนสวยดๅวยตัวนม (Gnome) หรือต้ารวจ
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อาชญากรรม Tatort ฿นมืองคลญจน่ มักจะเปหาอะเรทาน
ทีไ büdchen ซุๅมขายบียร่ละเสๅกรอกยไางจๅาประจ้าของตัว
อง ซึไงปในสิไงทีไพบหในเดๅทัไวเป฿นขตเรน่ลันด่ (Rheinland)
มๅตไสสี นั อันนไาหดหู฿ไ นบางฉากบางตอนกใทา้ ฿หๅคนดูหลาย
คนรูๅสึกคุๅนคยสมือนเดๅกลับเปยังบๅานกิดของตัวอง
ปรดิวซอร่ของละคร฿นตไละมืองจะภูมิ฿จมากทีไเดๅ
สดงความปในทๅองถิไนของตนองลงเป ชไน การทีไนักสดง
พูดส้านียงทๅองถินไ ของพืนๅ ทีนไ นัๅ โ หรือสะสางคดีตามความซับ
ซๅอนของภูมิภาคของตนอง ปในตๅน รวมทัๅงทีมต้ารวจ Tatort
ของตไละมืองกใจะมีคารใคตอร่หรือลักษณะฉพาะดดดไน
ปในของตัวองดๅวย ชไน นายต้ารวจอาชญากรรมของมึนสตอร่
ลไนตลกมาก ฿นขณะทีไต้ารวจ Tatort ทีไมืองคอนสตนซ่ ซึไง
ปในพืๅนทีไสีขียวของประทศ กใมักจะตๅองกๅคดีทีไกีไยวกับสิไง
วดลๅอม สไวนต้ารวจทีไหนๅาตาประหนึไงสายลับจมส่ บอนด่
ของมืองฮัมบวร่กกใมักจะตๅองท้างานคนดียว ชไนดียวกับ
ต้ารวจสาวสวยยอดฉลาดของฮันนวอร่ทีไกใท้างานคนดียว
ชไนกัน ฟนภาพยนต่จะพูดคุยกีไยวกับภาพยนต่ Tatort
ตอนทีตไ วั องปรดปราน หมือนกับพูดถึงทีมฟุตบอลทีตไ วั อง
ชืนไ ชอบ ละพูดถึงตัวละครหมือนนักบอลยังเงยังงันๅ ชียวคไะ
มๅจะตกตไางกันเปตามภูมิภาค ตไสิไงหนึไงทีไต้ารวจ
Tatort กวไา 70 คน จาก 700 ตอน ตลอดชไวงวลา 4 ทศวรรษ
มีคลๅายโ กัน กใคอื พวกขาเมไ฿ชไชอร่ลอใ ก ฮล่ม ตไปในต้ารวจ
หนๅาตาธรรมดา ตไงตัวธรรมดา วัยกลางคน มีบคุ ลิกนิสยั ชวน
฿หๅหดหูไ นังไ ดืมไ หลๅายๅอม฿จอยู฿ไ นบาร่ มีความสัมพันธ่ทยีไ าไ้ ยไ
หรือเมไกใ ปในสด ซึงไ ทีสไ ดุ ลๅว กใคอื คนธรรมดาทีสไ ดุ ทๅายลๅว
สามารถกๅเขปัญหาทุกสิไงทุกอยไางละหาผูๅรๅายเดๅจริง ซึไง
สะทๅอนวัฒนธรรมยอรมันทีไวไา ส้าหรับชาวยอรมันลๅว คน
ธรรมดาโ ตไสามารถกๅเขปัญหาเดๅ คือ ฮีรไทีไทๅจริงคไะ

ดๅวยการทีอไ อกอากาศอยไางตไอนือไ งยาวนานละสามารถ
ตอบสนองความรูๅสึก฿นฝันของชาวยอรมันนีๅอง ท้า฿หๅ
Tatort เดๅรับความนิยมอยไางเมไสริมคลาย กลายปในหนึไง
฿นสัญลักษณ่ของวัฒนธรรมยอรมันรไวมสมัย ละปใน
ประสบการณ่ทชีไ าวยอรมันมีรวไ มกันจนยากทีคไ นตไางชาติจะ
ขๅา฿จเดๅ ตอนนีๅ ภาพเตติลๅ ของรายการ (ซึงไ ปใน฿บหนๅาคนทีไ
ถูกปิดเวๅจนหลือพียงถบดวงตาคูหไ นึงไ ) ทียไ งั เมไคยปลียไ น
ลยมาตังๅ ตไริมไ ออกอากาศครังๅ รก กใเดๅกลายปในภาพทีฝไ งั
อยูไ฿น฿จของชาวยอรมันเปลๅว
อาทิตย่นีๅ วลา 20.15 น. อยไาลืมปิดชไอง ARD นะคะ
รียบรียงขๅอมูลจาก
1. German Viewers Love Their Detectives – Michael
Kimmelman http://www.nytimes.com/2009/08/27/arts/
television/27abroad.html?_r=1
2. http://en.wikipedia.org/wiki/Tatort
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ทคนิค

ดย หนุไมรียม

มือ฿หมไ ขๅา฿จกลๅอง ขๅา฿จซืๅอ
มีหลายคนถามผมวไา฿นการลือกซืๅอกลๅอง ควรซืๅอรุไนเหน ยีไหๅอเหนดี ค้าถามนีๅปในค้าถามทีไตอบเดๅยากทีไสุดส้าหรับผม
นืไองจากกลๅองถไายรูปมีมากมายหลายรุไนหลายยีไหๅอ ยิไง฿นปัจจุบันทคนลยีละการขไงขันทีไสูงขึๅน ท้า฿หๅรามีตัวลือก
มากมายจนตัดสิน฿จเดๅยาก ดังนัๅนพืไอปในขๅอมูล฿นการตัดสิน฿จของทไานผูๅอไาน ราจะมารูๅจักกลๅองตไละประภททีไ฿ชๅอยูไ
฿นปัจจุบันกันกไอนซึไงผมจะบไงปใน 3 ประภท฿หญไโ ดๅวยกัน ดังนีๅครับ
1. กลๅอง Digital Compact
กลๅอง Digital Compact ปในกลๅองขนาดลใกที฿ไ ชๅละหในกัน
ทัไวเป เมไสามารถปลีไยนลนส่เดๅ มีราคาตัๅงตไเมไกีไพันบาท
ถึงระดับหมืไนตๅนโ คุณภาพของกลๅองประภทนีๅสไวนมาก
กใตามราคา หมาะกับการถไายภาพทัไวเปละผูๅทไีตๅองการ
ความสะดวกเมไชอบบกอุปกรณ่อะเรมากมาย

หนุไมรียม
(Badminton Chorus)

2. กลๅองประภท Mirror less
กลๅองประภทนีๅ ปในกลๅองทีมไ ขี นาด฿กลๅคียงกับ กลๅองCompact
ตไจะสามารถปลีไยนลนส่เดๅ ละสามารถควบคุมการถไาย
เดๅมากกวไา กลๅองมีคุณภาพสูง (ขึๅนอยูไกับลนส่ทีไปลีไยน
ดๅวย) ขนาดลใกพกพาสะดวกราคาอยูไทีไระดับประมาณสอง
หมืไนกวไาบาทขึๅนเป

3. กลๅอง DSL
กลๅองบบทีไ 3 นีๅ ปในกลๅองส้าหรับมืออาชีพละมือสมัครลไน
สไวน฿หญไ฿ชๅกันมาก฿นปัจจุบัน ดๅวยราคาทีไนับวไาเมไพงมืไอ
ทียบกับคุณภาพทีไเดๅรับ กลๅองประภทนีๅจะปลีไยนลนส่เดๅ
(บางครัๅงลนส่อาจพงกวไาตัวกลๅองสียอีก) ละมีอุปกรณ่
ตไอพไวงหลายอยไาง สามารถท้างานเดๅหลากหลาย ราคาอยูไ
ทีไประมาณสองหมืไนจนถึงระดับถึงกวไาสนบาท (ลๅวตไ
คุณภาพละระดับการ฿ชๅงาน) บไงระดับของกลๅองเดๅดังนีๅ
•
•
•

ระดับ Simi-Pro กลๅองระดับนีๅสไวน฿หญไจะ฿ชๅกันทัไวเป ดยมากจะราคาประมาณ 20,000 – 40,000 บาท (ประมาณ
500-1,000 ยูร)
ระดับ Pro กลๅองระดับนีๅสไวน฿หญไจะปใน DSLR มีราคาสูง 40,000 บาท1,000 ยูร ขึๅนเป
ระดับ Extreme กลๅองระดับชไางกลๅองมืออาชีพบบทีไ฿ชๅถไาย฿นรายการ national geographic ราคา ฉพาะตัวกลๅอง
100,000 บาทขึๅนเป (ประมาณ 2,500 ยูร)
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มืไอรารูๅจักกลๅองตไละประภทกันลๅว ปัญหาตไอมาคือลๅวจะลือก
กลๅองยีไหๅออะเรดี รุไนเหนดี ซึไงปในปัญหาทีไผมพบบไอยมาก/อยูไตลอด ผม
ขอนะน้าหลักการลือกกลๅองทีไ หมาะสมกับตัวองอยไางกวๅางโ ดังนีคๅ รับ
1. ค้านึงถึงความถนัด ความหมาะมือละความชอบ฿นการ฿ชๅงาน กลๅอง
ตไละยีไหๅอตไละรุไนจะมีการปรับการตัๅงคไาละขนาดเมไหมือนกัน
หากคุณคิดจะซืๅอกลๅอง ฿หๅเปทีไรๅานลๅวลองจับลองถือ ดูวไาราชอบ
หรือเมไ (อยไาดูตไรูปลๅวตัดสิน฿จซืๅอลยนะครับ)
2. ลักษณะภาพ สี ทีไเดๅของกลๅองตไละยีไหๅอ ฿หๅดูภาพทีไเดๅจากกลๅองวไา
ราชอบภาพบบเหนละสีบบเหน ตไถๅา฿ครกังวลถึงรืไองนีๅ ผม
นะน้า฿หๅ฿ชๅวิธี ดูวไา ภาพทีไราหใน ลๅวชอบมาก ฿ชๅกลๅองอะเรถไาย
ภาพ ถๅาราชอบบบนัๅน กใ฿หๅลือก฿ชๅยีไหๅอนัๅนเป ผมมีลิงก่ส้าหรับ
ดูรูปภาพจากกลๅองรุไนตไางโ เวๅ฿หๅดูกันตามนีๅลยครับ http://www.
flickr.com/cameras/brands/
3. ดูถึงวัตถุประสงค่฿นการ฿ชๅงานละความจ้าปใน กลๅองตไละตัวจะ
มีระดับของการ฿ชๅงานทีไตไางกัน฿หๅดูวไาราตๅองการ฿ชๅงานมากคไ
เหนหรือน้ารูปทีไเดๅเปท้าอะเร ชไน ถๅาคุณปในคนทีไถไายรูปพืไอ up
facebook พียงอยไางดียว คุณกใเมไจ้าปในตๅอง฿ชๅกลๅองคุณภาพสูง
มากหรือมีราคาพงมาก ปัจจุบันคไ กลๅองจากทรศัพท่มือถือของ
คุณกใ฿ชๅเดๅลๅว ตไส้าหรับบางคนทีไตๅองการน้ารูปเป฿ชๅ เปอัดขยาย
หรือรับงานถไายภาพ กใอาจจ้าปในตๅอง฿ชๅกลๅองทีคไ ณ
ุ ภาพสูงขึนๅ มาพือไ
สนองความตๅองการ฿นการ฿ชๅงาน ซึไงราสามารถตรวจสอบสปใก เดๅ
จากทางวใบเซด่ตไางโ
4. งบประมาณ ละคไา฿ชๅจไายตไางโ ทีไตๅองสียเป อยไางเรกใตามสิไงทีไ
ส้าคัญส้าหรับการลงทุนตไละอยไางกใคืองบประมาณ กลๅองละ
อุปกรณ่อาจตๅอง฿ชๅงบประมาณคไอนขๅางสูง ถๅามีงบประมาณเมไพอตไอ
ความตๅองการของรา ผมนะน้าสองทางลือกครับ ทางลือกรกคือ
รอ฿หๅมงี บประมาณมากพอถึงระดับความตๅองการกลๅองทีมไ คี ณ
ุ ภาพสูง
ลๅวคไอยซือๅ ทางลือกทีสไ องคือลือกซือๅ กลๅองตามงบประมาณทีมไ อี ยูไ
สุดทๅายนีๅนอกหนือจากคุณสมบัติ ราคา ละวัตถุประสงค่฿นการ฿ชๅ
งานกลๅองลๅว อยไาลืมวไาราตๅองเปซืๅอกลๅองทีไรๅาน ดังนัๅนมืไอตัดสิน฿จ
จะซืๅอกลๅองลๅว ความนไาชืไอถือ ละความมีชืไอสียงของรๅานจึงปในสิไง
ส้าคัญอยไางหนึไง฿นการลือกซืๅอ รวมเปถึงการบริการหลังการขาย ละ
การรับประกัน ซึไงผมนะน้า฿หๅปในประกันกับทางศูนย่จะดีกวไาจากรๅานผูๅ
จ้าหนไาย รวมทัๅงตๅองตรวจสอบวไา฿บรับประกันกับหมายลขครืไองจะตๅอง
ตรงกันสมอ ละขันๅ ตอนสุดทๅายทีสไ า้ คัญมากกใคอื การตรวจสอบสภาพของ
ครืไอง รอยขูดขีดตไางโ ละการทดสอบการถไายกไอนจะน้ากลๅองจากรๅาน
ขๅอมูลตไางโ฿นการลือกซืๅอกลๅองนีๅ ผมเดๅรวบรวมจากประสบการณ่
ความขๅา฿จ ละการศึกษาจากวใบเซด่ตไางโ พืไอ฿หๅผูๅทีไก้าลังตัดสิน฿จ
ลือกซือๅ กลๅองกิดความสบาย฿จขึนๅ ฿นระดับหนึงไ ผูอๅ าไ นอาจศึกษาพิมไ ติม
เดๅพืไอความขๅา฿จทีไชัดจนขึๅนหรือดีขึๅน

ขไาวจากฝไายทะบียนนิตยสารดี

1. สมัครปในสมาชิกละการตไออายุสมาชิก
เมไวไาทไานจะสมัครปในสมาชิกดยการกรอกบบฟอร่มทีไเดๅรับหรือ
ทางออนเลน่กใตาม ขอ฿หๅทไานกรอกชืไอ นามสกุลละทีไอยูไ฿หๅชัดจน
พืไอหลีกลีไยงขๅอผิดพลาด฿นการลงทะบียนสมาชิก สมัครออนเลน่ทีไ
www.d-magazine.de
สมาชิกทไาน฿ดสิๅนสุดการปในสมาชิกผูๅอไาน ทางฝไายทะบียนจะสไง
บบการอนงิน นบเปกับนิตยสารดีลไมสุดทๅายของทไาน การตไออายุ
สมาชิกดยการอนงิน กรุณาระบุหมายลขสมาชิกของทไานดๅวย ชไน
2012-055 ปในตๅน
2. รับละสไงนิตยสาร
นือไ งจากมีจดหมายตีกลับเปยังกองบรรณาธิการ หากสมาชิกทไาน฿ด
เมไเดๅรับนิตยสารดีตามก้าหนดออก ขอ฿หๅทไานจๅงเปยังฝไายทะบียน
ทราบทันที ทรฯ 01774954640
ทางอีมล่ aunchun@d-magazine.de
หรือ info@d-magazine.de
ก้าหนดออกนิตยสารปีละสีไลไม คือ
ดือนมีนาคม/ มิถนายน/ กันยายนละธันวาคม (ก้าหนดออกประมาณ
ปลายดือน)
ติดตไอฝไายทะบียนเดๅทีไ
Aunchun Hirling (อัญชัญ ฮียร่ลิไง)
Am Maisenbühl 28 C,
78333 Stockach-Wahlwies
Tel. 01774954640

อยูไ ยอรมนี ควรรูถๅ งึ สิทธิละกฏหมายทีพไ งึ มี
ดร.พัทยา รือนกๅว เดๅสละวลาพืไอรวบรวมรือไ ง
ทีคไ ณ
ุ พึงรูเๅ วๅ฿น ”คูมไ อื กฎหมายลไม“ จ้านวน 52 หนๅา
คูมไ อื กฎหมายลไม 1 จกฟรีสา้ หรับสมาชิกนิตยสารดี
ผูทๅ ยีไ งั เมไเดๅปในสมาชิกสามารถขอซือๅ คูมไ อื เดๅ ดย
สอดงิน 3 ยูร พรๅอมจไาหนๅาซองติดสตมป่ถึงตัว
ทไาน ลๅวสไงเปทีไ
ฝไายทะบียนนิตยสารดี D-Magazine,
c/o Aunchun Hirling,
Am Maisenbühl 28 C,
78333 Stockach-Wahlwies
สมัครปในสมาชิกนิตยสารดีทางออนเลน่เดๅทีไ www.d-magazine.de
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รืไองนไารูๅ

ดย หมูติดมันส่

วาดฝันประทศเทย
ดๅวยมือคนเทย฿นตไางดน
หลังจากทีไผูๅขียนเดๅมีอกาสขๅามาท้างานทีไศูนย่ประสานงานการลือกตัๅงนอกราช
อาณาจักร กรมการกงสุล กระทรวงการตไางประทศ นับตัๅงตไดือนมษายน 2555 ปในตๅน
มา ละกไอนหนๅานีๅ มืไอปี 2554 คยมาชไวยราชการ฿นคณะท้างาน฿นการจัดการลือกตัๅง
สมาชิกสภาผูๅ ทนราษฎรปในการทัวไ เปดๅวย ผูๅ ขียนจึงทราบขๅอมูลทีสไ ะทๅอนนัยส้าคัญอยไางยิงไ
ส้าหรับประชาธิปเตยเทยนันไ กใคอื จากการประมินคาดวไา มีคนเทย฿นตไางประทศประมาณ
1 ลๅานคน ดยมีคนเทยพ้านักอยูไ฿นภูมิภาคยุรปประมาณ 3 สนคน ตไมีผูๅลงทะบียน
ขอ฿ชๅสิทธิลือกตัๅงนอกราชอาณาจักร จ้านวน 30,623 คน ละ฿ชๅสิทธิลงลือกตัๅง พียง
19,502 คน ละมืไอมองดูตัวลขจ้านวนคนเทย฿นภูมิภาคอืไน ภาพทีไปรากฏเมไเดๅมีความ
ตกตไางกับคนเทย฿นยุรปตไอยไาง฿ด นัไนคือคนเทยจ้านวนเมไถึงครึไง฿นตไละประทศ /
ภูมิภาค ทีไลงทะบียนขอ฿ชๅสิทธิลือกตัๅงนอกราชอาณาจักร ละจ้านวนเมไถึงครึไงมา
฿ชๅสิทธิลงคะนนลือกตัๅง
สิไงหลไานีๅสะทๅอนประชาธิปเตยของประทศเทยเดๅปในอยไางดี ฿นขณะทีไคนกลุไมหนึไง
ทังๅ ฿นประทศเทยละ฿นตไางประทศรียกรๅอง฿หๅรฐั บาลหรือหนไวยงานภาครัฐ อ้านวยความ
สะดวกละปิดอกาส฿หๅคนเทย฿นตไางประทศ เดๅมี อกาส฿ชๅสทิ ธิทพไี งึ เดๅทไาทียมคนเทย฿น
ประทศเทยทีไสียภาษี฿หๅรัฐบาลมาดยตลอด รัฐบาลจึงเดๅด้านินนยบายทีไอืๅอประยชน่
ตไอคนเทย฿นตไางประทศ ชไน (1) การจัด฿หๅคนเทย฿นตไางประทศสามารถ฿ชๅสิทธิลือกตัๅง
ส.ส. (สมาชิกสภาผูๅทนราษฎร) ละ ส.ว. (สมาชิกวุฒิสภา) เดๅดยค้านึงวไา คนเทย฿นตไาง
ประทศลๅวนเดๅทา้ ประยชน่กบั ประทศชาติ ดยฉพาะอยไางยิงไ ฿นดๅานการพัฒนาศรษฐกิจ
ผไานการท้างานหนักสไงงินกลับประทศเทยพืไอชไวยหลือพไอมไ ญาติพไีนๅอง หรือการน้า
งินกลับมา฿ชๅจไาย฿นประทศเทย฿นฐานะนักทไองทีไยว ซึไงชไวยสรๅางรายเดๅ฿หๅกับประทศ
ชาติอยไางมากมาย ละลไาสุดกระทรวงการตไางประทศยังเดๅรวไ มมือกับกระทรวงมหาดเทย
(2) ฿หๅบริการรือไ งการตไออายุบตั รประจ้าตัวประชาชน฿หๅคนเทย฿นตไางประทศ ดยสามารถ
ติดตไอขอตไออายุบัตรประจ้าตัวประชาชนเดๅทีไ สถานอกอัครราชทูต/สถานกงสุล฿หญไ ทีไริไม
ก้าลังจะ฿หๅบริการลๅว฿นบางหไง ละรัฐบาลรไงจะขยายขอบขไายการ฿หๅบริการดังกลไาว
ตไอเป฿หๅครอบคลุมพืๅนทีไทัไวลก
อยไางเรกใดี คนเทย฿นตไางประทศหลายคนทีไรียกรๅองสิทธิตไาง โ เดๅหลงลืมเปวไา ฿น
ระบอบประชาธิปเตย นอกจาก ประชาชนจะมี “สิทธิ” ลๅว ประชาชนยังตๅองมี “หนๅาที”ไ ละ
คนเทยหลายคนลืมส้ารวจตนองวไา ตนองนัๅนเดๅท้า “หนๅาทีไ”ของคนเทยหรือยัง หนๅาทีไของ
คนเทยตามรัฐธรรมนูญหไงราชอาณาจักรเทย พุทธศักราช 2550 หมวด 4 มาตรา 72 ระบุ
ชัดวไา “บุคคลมีหนๅาทีไเป฿ชๅสิทธิลือกตัๅง”
ผูๅขียนเดๅมีอกาสสอบถามพืไอนโ ละนๅองโ ทีไดินทางเปท้างานบบปากกัดตีนถีบ
฿นตไางประทศฉกชไนคนเทยสไวน฿หญไทีไตัๅง฿จเปท้างานกใบงิน฿นตไางประทศ ละนๅองโ
กใตอบ อยไางตรงเปตรงมา ตไท้า฿หๅคนฟังละท้างานดๅานนีๅตๅองสะอึกเปลใกนๅอย ชไน นๅอง
คนหนึงไ ทีทไ า้ งานรๅานอาหาร฿นออสตรลียตอบอยไางชัดจนวไา “เมไคดิ จะเปลือกตังๅ นอกราช
อาณาจักร พราะตๅองท้างาน เปกใเมไรูๅจะลือก฿คร ลือกพรรคเหน พราะพรรคการมืองกับ
นักการมืองเทยมันกใหมือนโ กันหมด ดังนันๅ จะ฿หๅผมลางานเปลือกตังๅ คงเมไอาดๅวย” หรือ
ค้าตอบของรงงานเทยทีไ จอมือไ ครังๅ น้าคณะกรรมการการลือกตังๅ จากประทศเทยดินทาง
เปส้ารวจขๅอทใจจริงรือไ งการมีสวไ นรไวมของคนเทย฿นตไางประทศทีเไ ตๅหวัน รงงานเทยกลุมไ
หนึงไ บอกชัดจนวไา “เมไมรี ถ ตๅองดินทางเปเกล กวไาจะถึงหนไวยลือกตังๅ ถๅาเปกใตอๅ งสียงิน
ละสียวลามาก” ละจๅาหนๅาทีไสถานอกอัครราชทูตบางหไงกใลไาวไา “ จัดคูหาลือกตัๅง
อยูไฝัไงตรงขๅามกับทีไตัๅงของบริษัททีไคนเทยท้างานอยูไ พียงคไดินขๅามถนนมา฿ชๅสิทธิลือก
ตัๅง คนเทยยังทบจะเมไดินขๅามถนนมาลย”
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ถๅาคนเทย฿นตไางประทศทุกคนมีความคิดชไนดียวกันกับ
ขๅางตๅน ผูๅ ขียนอดคิดเมไเดๅวาไ ประชาธิปเตยละประทศเทย
จะดินเปเดๅอยไางเร พราะคนเทยทีอไ ยูตไ าไ งประทศสไวน฿หญไ
ปในกลุไมคนเทยทีไมีอกาสมากกวไากลุไมอืไน เดๅกไ อกาส
ทางการศึกษา อกาส฿นการท้างานกใบงิน ละประสบการณ่
ดๅานประชาธิปเตย฿นประทศทีไตนพ้านักอาศัยอยูไ จึงปในก
ลุไมคนทีไมีอกาสเดๅรียนรูๅละเดๅรับทราบขๅอมูลทีไจะน้ามา
พัฒนาประทศเทย฿หๅจริญกๅาวหนๅายิไงขึๅน ละปในก้าลัง
ส้าคัญ฿นการพัฒนาประทศตไอเป
หากปในเปเดๅ คนเทยทีพไ า้ นัก฿นตไางประทศสามารถริมไ
จากจุดลใกโ ดยริไมดๅวยการท้าหนๅาทีไของตนอง ชไน การ
฿ชๅสิทธิลือกตัๅง ลือก฿ครหรือพรรคการมือง฿ดกใเดๅ ทีไมีนย
บายตรงตามความตๅองการของรา ทีไราคิดวไามืไอพวกขา
หลไานันๅ ขๅาเปบริหารประทศจะน้าประยชน่มาสูชไ มุ ชนทๅอง
ถิไน ญาติพีไนๅอง฿นประทศเทย หรือมๅกระทัไงตัวราองซึไง
พ้านัก฿นตไางประทศ ละพืไอรไวมกันสรๅางประชาธิปเตย
เทย ฿นมุมมองผูๅขียนองหในวไา หากมีการสะทๅอนความ
ตๅองการของตไละชุมชน฿นตไางประทศ วไา ตๅองการ฿หๅภาค
รัฐจัดการลือกตัๅง฿นตไางประทศอยไางเร พืไออ้านวยความ
สะดวก฿หๅคนเทย฿นตไางประทศมารไวม฿ชๅสิทธิลือกตัๅง฿น
ตไางประทศ฿หๅมากยิไงขึๅน ดยขอ฿หๅติดตไอจๅง฿หๅกับหนไวย
งานรัฐ฿นตไางประทศ ชไน สถานอกอัครราชทูต/สถานกงสุล
฿หญไ ทราบละพิจารณาน้าเปปรับปรุงงานละบริการของ
ตน฿นตไางประทศ จะชไวย฿หๅคนเทย฿นตไางประทศเดๅรับ
ความสะดวกสบาย฿นการมา฿ชๅสิทธิลือกตัๅง
นอกราชอาณาจักรพิไมมากขึๅน
฿นปี 2556 ศูนย่ประสานงานการลือกตังๅ นอกราชอาณาจักร
กรมการกงสุล กระทรวงการตไางประทศ ละส้านักงานคณะ
กรรมการการลือกตังๅ (ก.ก.ต.) มีความพยายามอยไางยิงไ ทีจไ ะ
ชิญชวนละสไงสริม฿หๅคนเทยมีสวไ นรไวม฿นวิถปี ระชาธิปเตย
฿หๅมากยิไงขึๅน ผไานการประชาสัมพันธ่รณรงค่ ทัๅงสืไอทรทัศน่
สืไอสังคมออนเลน่ หรือ facebook ภาย฿ตๅชืไอ “การลือกตัๅง
นอกราชอาณาจักร” ละพวกรา฿นฐานะคนท้างานจะรอ
ลุๅนจ้านวนผูๅทีไจะมา฿ชๅสิทธิลือกตัๅงสมาชิกวุฒิสภา ซึไงคาด
จะมีขึๅน฿นปี 2557 วไา ผลของความพยายามของพวกราจะ
สามารถผลิดอกออกผลสรๅางมลใดพันธุป่ ระชาธิปเตยเดๅมาก
นๅอยพียง฿ด คนเทย฿นตไางประทศทไานันๅ ทีจไ ะสามารถชไวยเดๅ
จึงขอชิญชวนละประชาสัมพันธ่฿หๅคนเทย฿นตไางประทศ
ทุกคนตืไนตัวละตระหนักถึงความส้าคัญของทไาน฿นการ
ก้าหนดนยบาย฿นการพัฒนาประทศ฿หๅกๅาวหนๅาละกๅาว
เกลทันสมัยทไาทียมประทศทีไพัฒนาลๅว ผไานสียงลใก โ
ของตไละคน รวมปในพลังทีไขๅมขใงละมีคไายิไง หนึไงสียง
ของทไานมีคไาละมีความหมาย มารไวมกันสรๅางชาติเทย
฿หๅจริญดๅวยมือของทไานอง อยไาปลไอย฿หๅคนอืไนชีๅทางดิน
฿หๅทไาน ดยทไานเมไมีสไวนรไวมวาดอนาคตของทไานละของ
ประทศอันปในทีไรักยิไงของราทุกคน มาสรๅางปรากฏการณ่
฿หมไ฿หๅประทศเทยดๅวยกันนะคะ

ดี

D magazine

ทมงานนตยสารดขอมอบกลอนปใหม
แดผอานทกทานคะ
เมื่อปีเก่าจากลา
ปีใหม่ก็มาแทนที่
ทุกขโศกที่เคยมี
จากไปพร้อมปีเก่าเทอญ
ให้สุขกายสุขใจ
สมหวังในสิ่งที่ฝัน
น้าใจมีให้กัน
ร่วมสร้างสรรคปีใหม่งาม
Zum neuen Jahr ein neues Herze,
ein frisches Blatt im Lebensbuch.
Die alte Schuld sei ausgestrichen
und ausgetilgt der alte Fluch.
Zum neuen Jahr ein neues Herze,
ein frisches Blatt im Lebensbuch!
Zum neuen Jahr ein neues Hoffen!
Die Erde wird noch immer wieder grün.
Auch dieser März bringt Lerchenlieder.
Auch dieser Mai bringt Rosen wieder.
Auch dieses Jahr lässt Freuden blühn.
Zum neuen Jahr ein neues Hoffen.
Die Erde wird noch immer grün.
Karl von Gerok (1815-1890)
http://www.garten-literatur.de/Leselaube/gerok_neujahr.htm
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สุขภาพ

สัมภาษณ่ดย พษมลวรรณ กริกสุวรรณชัย

สวยชัไวคราว อันตรายถาวร
“การฉีดสาร฿ดโ กใตามบริวณจมูกอาจสีไยงกับการตาบอด นืๅอจมูกนา
หรือการฉีดสริมสะพกกใอาจสีไยงกับการสียชีวิตเด”
รือไ งของคนอยากสวยคงเมไม฿ี ครหๅามเดๅ ตไกอไ นจะสวยควรตๅองศึกษาหาขๅอมูล฿หๅดี ละ
ควรพบพทย่ผูๅ ชียไ วชาญ฿นสถานพยาบาลทีไ ชือไ ถือเดๅ ทังๅ นีๅ มีการฉีดฟิลลอร่สริมจมูกลๅว
ท้า฿หๅคนเขๅตาบอด หรือฉีดสารสริมสะพกลๅวกลายปในจๅาหญิงนิทราละสียชีวติ ฿นทีสไ ดุ
ดังทีไปในขไาว฿นประทศเทย ดังนัๅน นิตยสารดีจึงสอบถาม ผศ.นพ.ถนอม บรรณประสริฐ
หัวหนๅาหนไวยศัลยกรรมตกตไงละสริมสรๅาง฿บหนๅา ภาควิชาสต ศอ นาสิกวิทยา คณะ
พทยศาสตร่ จุฬาลงกรณ่มหาวิทยาลัย กีไยวกับปัญหาการฉีดสารติมตใมหรือฟิลลอร่ทีไ
ท้า฿หๅกิดปัญหาดังกลไาว
ทรนด่การสริมจมูกดๅวยฟิลลอร่ การ฿ชๅฟลิ ลอร่สริมจมูกมีความนิยมสูง฿นชไวง 1-2
ปีทีไผไานมา พราะสามารถท้าเดๅรวดรใวละสวยงามถๅาผูๅฉีดมีความช้านาญละจัดทรงดีโ
พอฉีดสรใจกใกลับเปท้างานเดๅ จึงกลายปในทรนด่ฮิตอยไางรวดรใว ท้า฿หๅมีการฝึกอบรมทีไ
ถูกตๅองบๅาง เมไถูกตๅองบๅาง หรือสอนกันองปในกลุไม การบริการฉีดสริมจมูกจึงกระจายออก
เปอยไางพรไหลาย รวมทัๅงกลุไมทีไเมไ฿ชไพทย่ จึงพบภาวะทรกซๅอนทีไเมไคยพบมากไอน นัไน
คือ “ภาวะตาบอด”
อันตรายจากการสริมจมูกดๅวยการฉีด มีคนเขๅตาบอดหลายรายจากการฉีดสริมจมูก
นืไองจากบริวณจมูกมีขนงสๅนลือดปในจ้านวนมากทีไชืไอมตไอกับระบบสๅนลือดของตา
การฉีดเมไกีไซีซี หรือประมาณ 0.4-0.5 cc กใสามารถพรวดขๅาเป฿นสๅนประสาทตาภาย฿น
เมไกีไวินาที ท้า฿หๅมีอาการมองเมไหในละสูญสียตาบบถาวรเดๅ หรือถๅารัไวมากกวไานัๅน มัน
จะเขวๅเปทีไระบบหลอดลือดของสมอง ปในอัมพาตเดๅ
การสริมจมูกดๅวยวิธีผไาตัด VS การสริมจมูกดๅวยฟิลลอร่ การผไาตัดสริมจมูกมี
ความปลอดภัยกวไา ถึงมๅวาไ อาจจะมีภาวะทรกซๅอนทีไ กิดจากการผไาตัด ตไกสใ ามารถกๅเข
เดๅ ฿นขณะทีไการฉีดฟิลลอร่ลๅวกิดภาวะทรกซๅอนทีไตาจะเมไสามารถกๅเขเดๅ นืไองจาก
การฉีดฟิลลอร่ขๅาเปลๅวมีการรัไว หรือมๅยวไาอาจจะเมไเดๅทงดนสๅนลือด ตไสๅนลือด
ตก(อง) กใท้า฿หๅฟิลลอร่เหลขๅาเปเดๅ ละมืไอมีการรัไวขๅาเป จอประสาทตาจะทนทานเดๅ
ประมาณ 90 นาทีทไานัๅน หรือการฉีดบริวณผิวหนังลๅวท้า฿หๅหนังตาย กใพราะผิวหนังหรือ
นืๅอยืไอทนการขาดลือดเดๅ พียง 6 ชัไวมง ทไานัๅน
การกๅเข ถๅาปในฟิลลอร่ทีไ พทย่฿ชๅจะสามารถกๅเขเดๅดวๅ ยอในเซม่ ตไถาๅ ปในฟิลลอร่
ชนิดอืนไ เมไสามารถยไอยสลายเดๅ มๅตไพทย่ทฝีไ มี อื ดีกมใ คี วามสียไ ง หรือฟิลลอร่ทอีไ ย.รับรอง
กใเมไเดๅรับประกันวไาจะเมไกิดภาวะทรกซๅอน พราะมันเมไเดๅกิดจากคุณภาพของสาร ตไ
มันกิดจากกายวิภาคศาสตร่ละทคนิคการฉีด
สารอันตราย ฟิลลอร่อีกชนิดหนึไงทีไหๅามฉีดกใคือ สาร “Polyacrylamide” ซึไงอยูไเดๅ
ประมาณ 2-3 ปี ตไความจริงลๅวสารตัวนีๅเมไสลายตัว ละท้า฿หๅกิดมะรใงตๅานม ซึไงมีการ
พบวไา มีการ฿ชๅสารตัวนีๅฉีดทีไ฿บหนๅาซึไง฿หๅผลคลๅายกับซิลิคน ตไถๅาฉีด฿นบริวณลใกโ กใจะ
ปในกๅอนขึๅนมาเดๅ ทัๅงนีๅ ผศ.นพ.ถนอม กลไาววไา “ทีไพบคือ มีคนเขๅหิๅวสารนีๅปในกิลจากมือง
นอกมาขอ฿หๅฉดี ซึงไ คนเขๅขๅา฿จวไา สามารถฉีดกๅน สริมกๅน สริมหนๅาอก ดยทีคไ นเขๅลมื เปวไา
มือไ ฿สไสารพวกนีๅ ขๅาเป฿นรไางกาย จะอาออกยากมาก ละถๅารัวไ ขๅาเป฿นหลอดลือด จะปใน
อันตรายมากพราะมันเมไสลายตัว มันจะอุดอยูไ฿นนัๅนตลอด ทไากับระบบหลอดลือดถูกปิด
หมด เมไมวี ธิ ที จีไ ะอาออกพราะเมไมอี ะเรเปสลายมันเดๅ ควักออกกใเมไเดๅ พราะมันกระจายเป
ทุกอณูของนืๅอยืไอ ละกรณีทีไฉีดสริมกๅน ลๅวกิดรัไวเปทีไขา กใจะเปอุดสๅนลือดทีไขา ท้า฿หๅ ผลจากการสริมจมูกดๅวย
นือๅ นไาตาย ตไถาๅ ขาปกติ คนเขๅยไลง สดงวไาอาจรัวไ ขๅาเป฿นหลอดลือดด้า ซึงไ มันจะยๅอน การฉีด
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สุขภาพ

สัมภาษณ่ดย พษมลวรรณ กริกสุวรรณชัย

กลับเปทีปไ อด ท้า฿หๅหยุดหาย฿จ คือเมไมอี อกซิจนพราะระบบ
ปอดถูกปิดหมด ซึงไ ฿นปัจจุบนั ประชาชนหลงผิด อาสารพวก
นีๅมาฉีดสริมหนๅาอก สริมกๅน สริมสะพก ฯลฯ พอราบอก
วไาปในสารถาวรทีไหๅาม฿ชๅ ขากใจะบอกวไาอยูไเดๅนาน ตไ฿น
ความปในจริง ประชาชนเมไรูๅพราะ package คลๅายกับของ
มาตรฐาน ตไเมไเดๅรบั การรับรองจากอย. ราจึงเมไนะน้า฿หๅ
ฉีดสริมจมูกพราะมีความสีไยงกับการตาบอดบไอยขึๅน รวม
ทังๅ การฉีดสารปลกปลอมขๅาเป฿นรไางกายมนุษย่รอๅ ยซีซขี นึๅ
เป ปในรืไองทีไนไากลัว พราะราเมไ฿ชไพลาสติก”
Fact: การสริมจมูกทีไคนจมูกมีความสีไยงกับการรัไว
ขๅาเป฿นตา ตไการสริมจมูกทีไปลายจมูกเมไคไอยสีไยงกับ
การรัไวขๅาเปทีไตา ตไสีไยงกับการท้า฿หๅปลายจมูกนไา อาจ
อุดหลอดลือด ท้า฿หๅด้า จมูกนไาทัๅงผง นืไองจากเมไมีลือด
มาลียๅ งจึงท้า฿หๅนือๅ ตาย จากซีดกใจะปลียไ นปในด้า หลุดออก
มาปในผลถลอกลๅวกลายปในความพิการตไอมา
ขๅอควรรูๅ ฟิลลอร่ (Filler) ฿นปัจจุบันมี 3 ชนิด
1. บบชัวไ คราว (Temporary Filler) มีอายุ฿ชๅงานประมาณ
4-6 ดือน มีความปลอดภัยสูงละสลายตัวเดๅองตาม
ธรรมชาติ
2. บบกึไงถาวร (Semi Permanent Filler) มีอายุ฿ชๅงาน
ประมาณ 2 ปี มีความปลอดภัยปานกลาง
3. บบถาวร (Permanent Filler) ชไน ซิลิ คน หรือพาราฟิน
หลังฉีดจะอยูไ฿นผิวตลอดเป เมไสลายตามธรรมชาติ มี
ผลขๅางคียงระยะยาว
ฟิลลอร่กบั การรักษาปัญหาผิวพรรณ ฿นปัจจุบนั มีกา
รน้าฟิลลอร่มา฿ชๅรกั ษาปัญหาผิวพรรณอยไางพรไหลายดังนีๅ
1. กๅเขปัญหาริวๅ รอยหียไ วยไนอันนือไ งมาจากวัยทีไ พิมไ ขึนๅ
ชไน ริๅวรอยบริวณหนๅาผาก หางตา ละรไองกๅม ดย
การฉีดฟิลลอร่พือไ ติมตใม฿ยคอลลาจนทีหไ ายเป ท้า฿หๅ
ริๅวรอยบริวณดังกลไาวตืๅนขึๅน สภาพผิวดูดีขึๅน
2. กๅเขปัญหาผลปในชนิดผิวบุ็ม ชไน การกิดผลบุ็ม
จากสิวอักสบ กรณีนสีๅ ามารถ฿ชๅฟลิ ลอร่ติมตใม ท้า฿หๅ
ผลบุม็ ดีขนึๅ ตไกตใ อๅ งลือกชนิดผลผิวบุม็ ทีไ หมาะสม
ตไอการรักษา ดยผลนัๅนตๅองเมไมีพังผืด฿นบริวณ฿ตๅ
ผลบุ็ม มิชไนนัๅน ผลการรักษาจะเมไดีทไาทีไควร
3. การ฿ชๅฟลิ ลอร่ฉดี พือไ สริมนือๅ ยือไ ผิวหนัง฿หๅมลี กั ษณะ
นูนตใมขึๅนกวไาดิม ชไน สริมจมูก สริมคาง ริมฝีปาก
หรือฉีดพืไอท้า฿หๅรูปทรงของหนๅาดูอวบอิไมกวไาดิม

Profile: ผศ.นพ.ถนอม บรรณประสริฐ
ความชีไยวชาญ หู คอ จมูก
ความชีไยวชาญพิศษ หู คอ จมูก – ศัลยกรรมตกตไงละ
สริมสรๅาง฿บหนๅา
ประวัติการศึกษา
• พทยศาสตร่บัณฑิต (กียรตินิยมอันดับ 2) คณะ
พทยศาสตร่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร่ ปี พ.ศ. 2533
• วุฒิบัตรผูๅชีไยวชาญสาขาสต ศอ นาสิก ลาริงซ่วิทยา
ปี พ.ศ. 2539
• อนุมัติบัตรอนุสาขาศัลยศาสตร่ตกตไงละสริมสรๅาง
฿บหนๅา ปี พ.ศ. 2547
• Doctor of Medicine (second honor) Prince of
Songkla University, 1990
• Diplomat Thai Board of Otolaryngology Head&Neck
Surgery
• Fellow in Head&Neck (Facial Plastic) Reconstructive
Surgery, Harvard University, 2002
• Diplomate Thai Board of Facial Plastic and
Reconstructive Surgery
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กิจกรรมลูกรัก
ดย มไลิซไา

Die Haselnuss und die Kastanie

¢Í§àÅ‹¹»ÃÐ´ÔÉ°¨Ò¡à
¡ÒÅÑ´
พอลไวงขๅาฤดู฿บเมๅผลิ กิจกรรมปรดของของคนตัวลใกอยไางหนึไงคือการเปตระวณ
กใบจๅา Nuss (die Haselnuss) ตามรัๅวรอบโ ทีไพัก ซึไงปลูกเวๅกือบทุกมุม รวมทัๅงกใบมา
จากริมรัๅวของรงรียนกือบทุกวัน กใบอามา฿หๅพไอท้าคๅกบๅาง กะปลือกกินกันลไนโ บๅาง
กใบมาเดๅจนตใมกระจาดผลเมๅ ตไปีนีๅทไาทางจๅา Nuss จะลูกดก พราะคนตัวลใกยังขยัน
ออกตามลไาจๅา Nuss ชนิดนีๅกับพืไอนโ ดยงดกิจกรรมการลไน฿นสนามดใกลไนกันชัไวคราว
กๆงนักลไาขาเปตามลไาอาจๅา Nuss มารวมโ กันเดๅตใมถุง฿หญไ ลๅวขากใหัว฿สพากัน
คิดวิธีหางิน ดๅวยการบไง จๅา Nuss ฿สไถุงลใกโ หลาย โ ถุง ลๅวยกยๅายกันเปกดกริไงขาย
฿หๅคนทีไพักอยูไ฿นตึกตไาง โ ฿นบริวณทีไพวกราพักอาศัยอยูไ นัยวไาขายกันถุงละ 2 สวิสฟรังค่
ยในนัๅนคนตัวลใกกลับมาบๅานดๅวยอาการลิงลด พรๅอมบมือ฿หๅดูงิน฿นมือทีไเดๅมาถึง 5
ฟรังค่ กับอีก 70 รัพพน ขายเดๅมากข (คนซืๅอกใคงปในพไอมไ พีไ นๅอง ละคนสูงวัย ทีไซืๅอดๅวย
ความสงสารนักขาย) พราะทไาทีไมไอบดูจากหนๅาตไางนัๅน กๆงนักลไา Nuss รวมโ กันกใมี
หลายคน ขายังบไงงินกันเดๅคนละหลายฟรังค่
คนตัวลใกจึงคุยมๅถึงรายเดๅกๅอนรกทีไเดๅมาอยไางภาคภูมิ ทรศัพท่เปลไา฿หๅปูไกับยไาฟัง
ปูไกับยไาพลอยตืไนตๅนเปดๅวย เดๅยินสียงลไาวไวโ วไาปีหนๅาจะออกตามลไาจๅา Nuss กันอีก
ตไอจากการลไาจๅา Nuss กใมาถึงการตามลไาลูกกาลัด (die Kastanie) กาลัดทีไวไานีๅปใน
กาลัดทีไคนขาเมไกินกัน ขาวไากันวไาพันธุ่ทีไกินเดๅรียกวไา die Maroni ละพันธุ่ทีไกินเมไเดๅ
รียกวไา die Kastanie อันเหนถูกตๅองกใเมไนไ฿จนัก ตไทไาทีไคยสังกตกใหในความตกตไาง
ของกาลัดทัๅงสองชนิดนีๅอยไางชัดจน die Maroni ทีไกินเดๅนัๅนปลือกจะมีขนปุยโ คลๅายโ ลูก
งาะอไอน มลใดขๅาง฿นกใจะกลมมากกวไา die Kastanie
ปีนคีๅ นตัวลใกกใบกาลัดเดๅเมไยอะทไาปีทีไ ลๅว พราะตๅนกาลัดหลังทีพไ กั มีตนๅ ดียว ถม
ดใกโ ยไงกันยอะ ดใกโ ขาจะกใบมากองสะสมเวๅอวดกันวไา฿ครเดๅยอะกวไากัน กใบมา
฿หมไโ ตๅองตากเวๅ฿หๅมันหๅงกไอน พราะเมไงัๅนมันจะขึๅนรา คนตัวลใกขาอามาท้าอาหาร฿หๅ
ตุๆกตา ท้ารัๅว ท้าทางดิน ฯลฯ
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ชไวงวันหยุดทีไอากาศเมไดี คนตัวลใกออกเปลไนขๅางนอกเมไเดๅ พไอลยชวนท้าของลไน บอกวไา
ลองอากาลัดมาท้าของลไนดู พไอ฿หๅคนตัวลใกตรียมลูกกาลัด ลือกอาฉพาะลูกทีกไ ลมโ ละมี
ขนาดทีไทไาโ กัน สไวนพไอกใเปหาครืไองมือ มี คๅอน ตะปู สวไานเฟฟๅา กาว เมๅจิๅมฟัน มไหในทไาทาง
วไาจะสนุก ลยเปตรียมของมัไง เดๅกระดุม กับเหมพรมมาอยไางละหนไอย
ราลยเดๅสนุกกันทัๅงบๅานกับการ ตอกโ ติดโ ปะโ ชไวยกันออกเอดียวไาจะท้าปในรูปอะเร
ยไงคๅอน ยไงกาวกันเปมา พไอประดิษฐ่ชๅางกับมๅา มไประดิษฐ่คน หนู ละ หมู สไวนคนตัวลใก
ขาท้าตัวหนอน ละมไนนๅอย สนุกกันจนลืมรืไองอากาศเปลย

Á
àµÃÕÂÁÍØ»¡Ã³ ãËŒ¾ÃŒÍ

Ë¹Í¹áÅÐàÁ‹¹¹ŒÍÂ

ขาย ละให ชาทดน
กล ดทงวว ลน จ.ช พ
บปลกบ น
ลท อ ท
( จ ของข อง)
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ตดตอคณจ
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0049 7147274503 ( อ น)
0066 878980807 ( ท )
อ ล: ju.chansud@gmx.de
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ศิลปะ

ดย Isa Barlak

Malkurs in Bildern IX

Malen und Gestalten mit Pflanzenfarben, Teil 3
von Isa Barlak, Kunsttherapeutin, Kunstpädagogin
Liebe Malerinnen und Maler,
Ich hoffe, dass Ihr viel Freude hattet, ein Fensterbild mit Pflanzenfarben zu gestalten
und dass das eine oder andere Fenster durch so ein farbenfrohes Werk verschönert
wurde.
Natürlich kann man in der kalten Jahreszeit auch noch andere schöne Dinge auf
diese Weise herstellen:
Zum Beispiel eine Laterne für Kinder.
Anstatt farbiges Transparentpapier zu kaufen, können wir die Farben der Pflanzen
benutzen und vorgehen wie letztes Mal beschrieben. Es gibt sehr schöne Anleitungen
für verschiedene Modelle von Laternen, auch im Internet zu finden.
Das zweite Beispiel sind farbig dekorierte Gläser mit Teelicht.
Dazu braucht man ein leeres Marmeladen- oder Honigglas ohne Deckel und die
gefärbten Küchenpapiere, beziehungsweise die drei Lagen von je einem Papier.
Diese reißt man nun in Stückchen, so ein-Euro-Größe etwa. Sie müssen aber nicht
rund sein, wenn Ihr wollt ganz unterschiedlich. Da kann man experimentieren.
Mit etwas Kleister werden sie nun in Schichten und übereinander auf das Glas
aufgebracht. Dabei können sehr schöne neue Farben und Lichteffekte entstehen.
Wer das möchte, kann natürlich auch richtige Motive gestalten.
Diese Gläser sind mit Kerze darin eine sehr schöne und heimelige Tischdekoration.
Man kann sie auch mit Draht als Aufhängung an einen Ast hängen. Für die Kerzen
sollte man dann unten etwas Sand oder ähnliches einfüllen, damit sie nicht so
schnell rutschen.
Kinder machen diese Dinge am besten nur gemeinsam mit Erwachsenen, denn
natürlich muss man bei diesen Arbeiten, wie bei allem, was mit offenen Flammen
zu tun hat, sehr gut aufpassen, um Brandgefahr zu vermeiden.
Wer aber am liebsten selber malt, der kann ja ein „Überraschungsbild“ ausprobieren
Es gibt seit einigen Jahren richtige Farbkästen mit Pflanzenfarben, was ich ganz
prima finde, denn sie zeigen, was im Garten der Natur alles wächst. Sie enthalten
die hier aufgeführten Farbnäpfchen:
Gelb wird aus wildem Safran (Kurkuma), drei verschiedene Rottöne aus der
Gardenie (auch bedeutsam in der traditionellen Chinesischen Medizin und beim
Färben von Seide), der roten Paprika und rote Beete gewonnen. Violett verdanken
wir dem Holunder und das Indigoblau dem Blaukraut. Zwei Grüntöne stammen
aus dem Chlorophyll der Blätter des chinesischen Maulbeerbaumes und dem der
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ดย Isa Barlak

Brennnessel, einer bedeutenden Heilpflanze. Der ockergelbe Farbton
der Färberdistel und das Karamellbraun (aus dem karamellisiertem
Zucker von Zuckerrüben und Zuckerrohr) runden zusammen mit
Schwarz aus Pflanzenkohle die reiche Farbpalette ab.
„Überraschungsbild“: Zieht am besten mit wassermalbaren Wachsfarben
oder Buntstiften ein paar wellige Linien über das Blatt die sich an
einigen Stellen überkreuzen.
Als nächstes könnt Ihr die entstandenen Zwischenräume mit Farben
aus dem Pflanzenmalkasten ausmalen. Bei unserem Beispiel sind es
vor allem die warmen Gelb- und Rottöne mit denen gemalt wurde.
Wenn man dann weiter gestaltet, kann man auch die Linien zum Teil
auflösen, verändern oder unterbrechen. Am besten macht man das
eine Zeit lang ohne etwas Bestimmtes zu beabsichtigen. Dann schaut
man mal zwischendurch, ob das, was entstanden ist, entweder einfach
ein Muster sein will, oder ob sich ein Motiv ergibt. Bei unserem Beispiel
ist es ein Vogel geworden. Das Ganze kann man als Spiel und Spaß
auch gut zu zweit machen. Wer zuerst was entdeckt!
Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß beim Malen, Gestalten,
Entdecken und (Er)finden von Euren ganz eigenen Motiven!

ลง ว นค OTOPจํ น ปลก- ง นค ํ บ นอ
อ บ นนวด ผน บ ณ ล ของตก ตงบ น
ตดตอไดท่:
Danas Thai Style
Duisburger Str. 228 45478
Mülheim an der Ruhr, Germany
Tel: 02088 66302
Handy: 017595426059
www.thaistyle.eu
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ดย ภัทธิรา หาญสกุล

ปลงกระดาษชใดปาก
ปในสืๅอชิๅตบนตๆะอาหาร
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฿นอกาสทีไราตๅองปในจๅาภาพชิญขกมารับประทาน
อาหารทีไบๅานบบนัไงตๆะ (Set Table) นอกหนือจาก
การตรียมอาหารทีไสนอรไอยลๅว การจัดตๆะอาหาร ชไน
การตรียมจาน ชๅอน สๅอม มีด กๅวนๅ้า ละกระดาษชใดปาก
กใปในงานอีกสไวนหนึไงทีไตๅองตรียมชไนกัน
วันนีๅผูๅขียนจะขอนะน้าการพับกระดาษชใดปาก฿หๅ
ปในสืๅอชิๅตนไารักโ พืไอพิไมความนไาสน฿จ฿หๅกไตๆะอาหาร
ของรากันคไะ
สิไงทีไราตๅองตรียมนัๅนกใเมไมีอะเรมาก พียงคไกระดาษ
ชใดปาก 1 ผไนทไานัๅนคไะ ถๅาพรๅอมลๅวราริไมกันลยนะคะ
1. กางกระดาษชใดปากออก จับมุมกระดาษพับขๅายังจุด
กึไงกลางของกระดาษทัๅง 4 ดๅาน (ภาพ 1 ละ 2)
2. จากนันๅ พับกระดาษขๅามายังกึงไ กลางกระดาษทีสไ องดๅาน
จะเดๅกระดาษปในรูปสีไหลีไยมผืนผๅา (ภาพ 3 ละ 4)
3. ตัๅงกระดาษขึๅน฿หๅปในนวตัๅงลๅวพับกระดาษเปดๅาน
หลังประมาณครึไงนิๅวพืไอท้าปในปกสืๅอชิๅต (ภาพ 5)
4. จับมุมกระดาษทีไพับเวๅ฿หๅมาจรดสๅนกลางกระดาษทัๅง
สองขๅาง (ภาพ 6 ละ 7)
5. จับมุมกระดาษดๅานลไางพับทบขึๅนขๅางบน ดย฿หๅสมอ
มุมกระดาษดๅานนอกทัๅงสองขๅาง (ภาพ 8 ละ 9)
6. จากนัๅนพับกระดาษดๅานลไางขึๅนมา ดยสอดปลาย
กระดาษขๅาเป฿ตๅปกชิๅตทีไราพับตรียมเวๅตามภาพ 5
ปในอันสรใจ (ภาพ 10)
คไนีๅ รากใเดๅสือๅ ชิตๅ ประดับบนตๆะอาหารของราลๅวคไะ
ละถๅาตๅองการ฿หๅมีสีสันสวยงามบนตๆะอาหาร ราสามารถ
น้ากระดาษหลายโ ลายมาพับ พืไอ฿หๅขกตไละคนมีสืๅอ
ชิๅตทีไตกตไางกัน พียงทไานีๅกใสามารถพิไมลูกลไน฿หๅกไมืๅอ
อาหารพิศษของคุณเดๅลๅวคไะ
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หใดหอมนๅ้าดง

ผัดหมีไจ

สไวนผสม
หใดหอมสด
ปๅงมัน
งาคัไวบด
นๅ้ามันพืช
ผงพะลๅ
ซีอิๆวขาว
ซอสถัไวหลืองปรุงรส
ซีอิๆวด้า
นๅ้าตาลทราย
กลือปไน
พริกเทย

สไวนผสม
15 ดอก
สๅนหมีไหลือง
1
ถๅวย
1/2 ชๅอนตๆะ
ผักคะนๅา
2
ตๅน
1/2 ชๅอนตๆะ
ตๅาหูๅหลืองหัไน
1/4 ผไน
2
ชๅอนตๆะ
หใดหอมชไนๅ้าหัไนปในชิๅนโ
2 – 3 ดอก
1/4 ชๅอนชา
หใดฟาง
1/2 ถๅวย
1
ชๅอนตๆะ
หัวเชปๆว
1
ชๅอนตๆะ
1
ชๅอนตๆะ
ถัไวงอก
1/2 ถๅวย
1
ชๅอนชา
นๅ้าตาลทราย
1
ชๅอนชา
กลือปไน
1/2 ชๅอนชา
1
ชๅอนชา
ซีอิๆวขาวหใดหอม
1
ชๅอนตๆะ
1/2 ชๅอนชา
1/2 ชๅอนชา
พริกปไน
1/2 ชๅอนชา
นๅ้าสๅมสายชู
1/2 ชๅอนชา
ถัไวลิสงปไน
1
ชๅอนตๆะ
วิธีท้า
ตัดกๅานหใดหอมออกดย฿ชๅมีดบาก 2-3 รอย ตไอยไา฿หๅขาด ลๅวทุบ฿หๅ
นๅ้ามันพืช
นๅ้าซุป
บน จียวงา฿นนๅ้ามันพอรๅอนลๅว฿สไหใดลงเปผัด ติมนๅ้า 1 ถๅวย คีไยวจนสุก
จากนันๅ ฿สไปๅงละลายนๅา้ ลงเปคียไ ว฿หๅดือดสักครูไ ปรงุรสกไอนจะยกลงสิร่ฟ
วิธีท้า
หัไนผักคะนๅาปในชิๅนพอดี สไวนหใดฟาง฿หๅฉือนคนทีไสกปรกออก ลๅว
ผไาครึไง จากนัๅน฿สไนๅ้ามัน฿นกระทะ ตัๅงเฟ฿หๅรๅอน น้าผักคะนๅา หใดฟาง หใด
หอม ตๅาหูๅ ละหัวเชปๆว ลงเปผัด฿หๅหอม ฿สไหมีไหลือง ผัด฿หๅขๅากัน ลๅว
฿สไนๅ้าซุป ผัดตไอเปจนหๅง ปรุงรสดๅวยพริกปไน นๅ้าตาล ซีอิๆวขาว นๅ้าสๅมสายชู
฿สไถัไวลิสงปไน ผัดสักครูไ ฿สไถัไวงอก (บไงเวๅรยหนๅาลใกนๅอย) พอทุกอยไางสุก
ยกลง ตัก฿สไจานสิร่ฟพรๅอมกับมะนาวหัไนสีๅยว ละรยหนๅาดๅวยถัไวงอก
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SKI ALPIN สกี อาลพีน ตอนทีไ 1
หนาวลๅวนะกๅวตา อยไาปลไอย฿หๅความหนาวท้าลายจิต฿จรานะคะ ตรียมตัวตรียม฿จ
ตๅอนรับหิมะทีไปรยปรายมา ออกเปสัมผัสความงามของหิมะทีไขาวพลน เปลไนสกีกันถิด
สกี ตามพจนานุกรมกลไาววไา ปใน กีฬาอยไางหนึไง ทีไผูๅลไนจะยืนอยูไบน ผไนเมๅคบ โ มี
ทีไส้าหรับสวมทๅาผูๅลไน ทีไรียกวไา ผไนสกี ลๅวปลไอยตัว฿หๅลืไนเถลลงเปตามนินขาทีไมีหิมะ
ปกคลุม ดยมีเมๅคูไหนึไงส้าหรับยันทๅา฿นวลาลไน
รืไองของสกีบางทไานอาจจะรูๅจักลๅว บางทไานอาจจะยังเมไรูๅวไา มันคืออะเร... สกีนๅ้า สกี
บกคงคยเดๅยินละบางคนคยลไนมาจากมืองเทยลๅว ตไตอนนีๅราจะมาชวนกันเปลไน
สกี ซึไงปในกีฬาอันดดดไน฿นยุรป ทีไ฿นฤดูหนาวรงรียนระดับมัธยมหลายหไง฿นยอรมนี
หในความส้าคัญ ถึงกับจัดปรกรมขๅาคๅมป่ลไนสกีหรือสนวบอร่ดส้าหรับดใก โ ปใน
กิจกรรมฤดูหนาว กันลย
การลไนสกีเมไงไายนัก ตไกใเมไยากกินเป ชไวงลไนสกีทีไดี฿นยอรมนีละยุรป กใคือดือน
ธันวาคมถึงมษายน การหาสถานทีไ ลไนสกี การหารีสอร่ท บๅานพัก อาพาร่มๅนท่ หรือรงรม
หรู ลๅวตไความชอบละกระป็าสตางค่ของตไละคน ขอนะน้าวไาการฝึกลไนครังๅ รกควร
ยืมหรือชไาอุปกรณ่กไอน ควรหารงรียนสกีฝึกการลไนละทคนิค฿หๅถูกตๅอง จะท้า฿หๅการ
ลไนสกี฿นครัๅงตไอเปมีคุณภาพละปๅองกันอาการบาดจใบ จากการลืไนเหลละรูๅจักทคนิค
การกดขอบสกี การบรค สกี การยไอขไา การยืดตัว อีกทัๅงการ฿สไรองทๅา ฿สไสกี การจับเมๅสกี
มืไอลไนปในลๅวสุดมันส่อยไาบอก฿คร
อันดับรกคือ หานวรไวมทีไจะเปลไนดๅวยกัน ลๅวกใหาสถานทีไทีไจะเป ตไตๅองชใคดูดๅวย
นะวไา สถานทีไจะเปมีหิมะพียงพอส้าหรับลไนสกีหรือเมไ ราคากใมีหลากหลาย สถานทีไลไน
สกีทีไรูๅจักกันดีคือถบ Trois Vallee ฿น ฝรัไงศส Dolomiten ฿น อิตาลี St. Moritz, Laax,
Zermatt ฿น สวิตซอร่ลนด่ Zillertal, Insbruck, Kitzbühel, Ski Welt ฿น ออสตรีย ซึไงมี
ทีไลไนเดๅกวๅางขวาง ละหลากหลายสๅนทางสกี ละอีกหลายหไงถบยุรปละหลายหไง
ของลก มืไอเดๅทีไพักลๅว ละสถานทีไลๅว ฿ครอยากตรียมตัวลไวงหนๅา กใสามารถหาขๅอมูล
ขัๅนตๅน฿นอินตอร่นใตเดๅ ยุคนีๅศึกษาทฤษฏีเวๅกไอน กใเมไลวนะ อาละ.. มาศึกษารืไองรืไอง
ตไงกายกันกไอน
1. สืๅอกันหนาว กันลม กันความชืๅนละกันหิมะ(Skijacke) มีหมวกยใบติดดๅวยกใจะดี มี
หลายยีหไ อๅ ฿หๅลือก ทีมไ ซี ปิ ฿ตๅขนเดๅยงิไ ดี สือๅ ทีมไ กี ระดุมยใบ฿ตๅขนขๅาง฿นสือๅ ส้าหรับปิด
ชไวงสะพก(Schneefang)วลาลๅมจะกันหิมะเมไ฿หๅลอดขๅาเป฿นรไางกาย ควรมีกระป็า
บบรูดซิปทีไหนๅาอกหรือทีไขนเวๅ฿สไบัตรขึๅนสกีลิฟท่ดๅวยกใจะดดี วลาขึๅนลิฟท่พียงตไ
ยกขน ครืไองกใจะสกนสียงดังปิๆบโ พืไอปิดชไองประตูขึๅนลิฟต่สกีเดๅ ดยเมไตๅอง
วุนไ วายกับการลๅวงบัตรขๅา โ ออก โ นะน้า฿หๅสงั กตดูดวๅ ยวลาซือๅ พราะมีหลากหลาย
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2. กางกงส้าหรับลไนสกี (Skihose) ควรมีซปิ ทีขไ าปลายกางกง พือไ การ฿สไรองทๅาสกีงาไ ยขึนๅ
3. ถุงมือสกี (Skihandschuhe) ชนิดทีไ “กันนๅ้าเดๅ” จะดีมาก พราะถๅามือปียก จะยใน
สุดทรมาน
4. ถุงทๅาสกีอยไางหนา (Skisocke) มีบบธรรมดาราคาประหยัด ละบบทีไทอบบหนา
ทีไหนๅาขๅงละ฿ตๅฝไาทๅาราคาตไางกัน
5. หมวกอุไนทีไคลุมหู นบหัว หรือผูๅหัด฿หมไนะน้า฿หๅชไาหมวกกันนใอคลไนสกีกไอนทีไจะ
ซืๅอ มี฿หๅชไาทีไรๅานชไาสกีตามลิฟท่สกีหรือทีไรๅานสกีขายชไาสกีทัไวเป
6. ผๅาพันคอ นะน้าบบลใกสามหลีไยม หรือบบสวมคลๅองคอ(Head)
7. วไนตาสปอร่ตกันดด หรือวไนตาสกี (Skibrille) ส้าคัญมากพราะมือไ สงดดกระทบ
หิมะบนขาจิดจๅามากจนสบตา อาจท้า฿หๅสายตาสียเดๅ นะน้า฿หๅ฿ชๅวไนตาหิมะ
พราะถๅาหิมะตกละมีลมรงกันหิมะละลมยในขๅาตา วไนตาหิมะจะมีฟองนๅา้ บางโ
กดนบรอบตาเมไ฿หๅลมขๅาตา ถๅาลไนสกีปในลๅว วลาลไนลงมาดๅวยความรใว การชไวย
฿หๅมองหในคมชัด ท้า฿หๅการลไนปลอดภัยละสนุกขึๅนอีกมากลย
8. รองทๅาอุไน โ ทีไมีพืๅนรองทๅากันลืไนลๅมเวๅปลีไยนกไอน ละหลังลไนสกี รองทๅาสกี
(Skischuhe) บบปรับ฿หๅขๅากับรูปทๅาเดๅ ฿ครทๅาบนหรือนไอง฿หญไ กใปรับเดๅ
9. ชุดชัๅน฿นควรปในผๅา฿ยสังคราะห่ ชไน สืๅอขนยาวละกางกง฿นขายาวนบนืๅอ
(Skiunter-wäsche) ปในตๅน
10. กระป็าส้าหรับ฿สไครืไองคราตไาง โ
ส้าหรับผูๅหัดลไน฿หมไควรเปชไาสกีจากรๅาน฿นมืองทีไอาศัยอยูไ หรือจะชไาทีไมืองทีไเปลไน
สกีกใเดๅ ตไถๅา฿ครคิดวไาชอบมาก โ ลย อาละชีวิตนีๅขอลไนสกี฿หๅเดๅ เมไยอมพๅ จะซืๅอลย
กใเดๅทุกอยไางทีไวไามามีขายหมดทัๅงบบประหยัด บบทีไสีสันจีๆดจๅาด ซาบซไาสุดฮๆอตมืไออยูไ
บนขา บบคนตๅองหลียวมอง การลือกสกี ขอ฿หๅดคู วามสูงของตัวองดๅวย ถๅาลือกลไน”สกี
อาลพีน” นันไ คือ ลไนสกี฿นทือกขาอลป่ ถๅาลือกสกีสนัๅ เมไจา้ ปในตๅองมีเมๅคาๅ้ สกีมือไ อุปกรณ่
ครบลๅวดินทางขึๅนขากันลย
มืไอ 14 ปีกไอนดิฉันริไมรียนทีไรงรียนสอนลไนสกีกไอน 1 อาทิตย่ รียนสมัยลูก โ ยังลใก
อยูไ จะเดๅตามลูกทัน สมัยนัๅนกวไาจะตไงตัวสรใจลไอเปกือบชัไวมงครืไองคราทีไวไามาขๅางตๅน
นัๅน กวไาจะกระหนไ้า฿สไทีไละขัๅนตอน ลไนอาหงืไอตก คิดวไาเหน โ กใเหน โ สามวันรกนๅ้าตา
ตกลย (เมไเดๅขียน฿หๅทอๅ นะคะ) ปวดขา ปวดเปหมดตังๅ ตัว เปยืนวันทีสไ ีไ ขา฿หๅขนึๅ ขาเปสูงอีก
ขัๅนมองลงมา อยากจะกรีๆดลัไนภูขากใกลัวขาจะวไาวไอร่ หัวด้ายโ สูๅโ กัดฟัน ลืมความปวด
(กลๅงลืม) มองดูพือไ นรไวมชะตากรรมเมไหในขาอะอะอะเรกใทา้ ฿จเดๅ ลืนไ ลไนตามหลังตาม
ครูมา กใมาถึงตอนลไนสกีนะคะ ริไมจากการ฿สไรองทๅาสกีกดลใอคตๅอง฿หๅพอดีทๅา จับเมๅลไน
สกีดยสอดมือลอดหไวงบนเมๅละจับทีไยางขๅางบนสุด ลๅวกใซืๅอตั็วลิฟท่พืไอขึๅนเปลไนกใลๅว
ตไ จะซืๅอตั็ววันหรือตั็วอาทิตย่ ถๅาซืๅอตั็วอาทิตย่จะถูกกวไา ตอนขึๅนลิฟท่สิไงทีไตๅองระวังคือการ
บกสกี ตๅองท้า฿หๅถูกตๅอง ถๅามีคนอยูไมากวลาบกสกีขึๅนลิฟท่ตๅองมีมารยาท อาสกีเวๅขๅาง
ตัวหรือยกนบตัวลง อยไาบกเวๅบนบไาวลาหมุนตัวอาจจะเปถูกหนๅาคนอืนไ เดๅ(นึกภาพลๅว
นไาหวาดสียว) การขึๅนลิฟท่นัๅน ถๅาปในลิฟท่กระชๅาทีไมีทีไนัไงสองขๅาง กใตๅองถอดสกีออก ลๅว
กใบสกี฿สไชอไ งขๅางนอกลิฟท่ หากปในลิฟท่นงัไ ถวยาวนังไ ปดคน สีคไ น หรือนังไ สองคน เมไตอๅ ง
ถอดสกีออกนัไงอาทๅาขวนเปลย ลิฟท่บบนีๅขาชไางสรๅางมา฿หๅถูกจังหวะนัไงสียจริง พอ
เถลขๅาเปยืนรอ ลิฟท่จะหมุนมาจไอกๅนปุๆบนัไงปัๆบเดๅลย หากปในลิฟท่ตะขอคลๅายสมอรือทีไ
พยุงกๅนเวๅบบนีๅตๅองดึงตะขอคๅงมาพยุงบัๅนทๅายดๅานลไางกๅนกบลๅวยืนงอขไานิด โ ทๅาทัๅง
สองขนานกันมือจับชือกลิฟท่จะลากราขึๅนขาเป หากปในบบจานทีไสอด฿ตๅขา คือ จาน
กลมบนดึงชือกลๅวอามาสอดตรงชไวง”หวไางขา” (นๅน) หนีบจานเวๅลๅวจๅาลิพท่จะลาก
ขึๅนเปบบสลวมชัไน ลิพท่บบนีๅเมไตๅองถอดสกีออก ยืนลๅวจับชือกเวๅทไานัๅนเมไตๅองกรใง

พอขึนๅ เปถึงขๅางบนลๅว ถๅาลงลิพท่กระชๅากใตอๅ งตรียม฿สไสกี
ถๅาลิพท่นัไง หรือลิฟท่ยืนกใขยับสกีเถลลืไนออกมาจากลิพท่เดๅ
ลย ตรวจสภาพสกีอีกครัๅงถๅาเมไนไ฿จ รองทๅานไนเปเหม
ลใอคสกีกับรองทๅาติดนไนหรือยัง
ฉบับหนๅาจะมาบอกลไาประสบการณ่ ทคนิคตไางโ มารยาท
ของการลไนสกี สๅนทางสกี การตรียมพรๅอมรไางกายกไอนลไน
สกีเมไ฿หๅบาดจใบเดๅงไาย ลๅวพบกันฉบับหนๅาคไะ
หลิวลูไลม

D : 49
Dmag12.indd 49

29.11.12 23:45

รืไองสัๅน

ดย ป.น. 63

ทคนิค (การ฿ชๅ) ชีวิต
กใเมไรูๅหมือนกันวไาจะขียนรืไองสัๅนหรือรียงความ ลๅว
ตไดุลยพินิจของบรรณาธิการ ละคณะกรรมการกใลๅวตไ
อาปในวไาอยากสไงมาประกวดบๅางกใทไานัๅนองคไะ ชืไอรืไอง
ออกจะนไาหมัไนเสๅละทันสมัยกินเปนิด (รียกรๅองความ
สน฿จเงจๆะ ) ตัๅงตไอยูไมืองเทยลๅว ทคนิคยอะมากจนเดๅ
ฉายาจากพืไอน฿นรงรียนวไา ส.ท.ร. ( อยากรูๅค้าตใมตๅอง
ถามสไวนตัวคไะ) บอกเมไเดๅทนีไ ีไ ดีย็ วดนบนเมไลง฿หๅ อาปใน
วไามีนสิ ยั สไวนตัวชอบคิดอาสาชไวยหลือผูคๅ นทีมไ ปี ญ
ั หาดือด
รๅอน ยากจนละนไาสงสารมาตังๅ ตไจา้ ความเดๅ พราะ “ชอบ
คิดอาสา” นีๅปในกันทัๅงครอบครัว คือหในตัวอยไางติดตามมา
ตลอด ดยฉพาะคุณยไากับสัตว่ ชไน หมู หมา กา เกไ ปใด
หไาน มว กมักจะพูด฿หๅฟังวไา “สงสารมันลูก มันพูดเมไเดๅ
ขอความชไวยหลือขอกินเมไเดๅหมือนคน“ มๅกระทังไ หนูทอีไ ยูไ
฿นทไอระบายนๅ้า (มืไอสมัย 50 ปีกไอนเมไสกปรกหมือนสมัย
นีๅ) กยังอาขๅาวสวยปรยลงเป฿หๅกินปในประจ้า ภาพหญิง
ชรารไางลใกผมสีดอกลานุไงผๅาถุงส้ารใจ ฿สไสืๅอลูกเมๅคอบัว
มีเมๅทๅา฿นมือดินออกก้าลังกายเปตามถนนตามดๅวย หมา
มว หไาน ปใด อยไางมีระบียบ วลาพัก฿หๅอาหาร คุณยไา
จะพาบริวารทัๅงหลายนัไงพัก฿ตๅตๅนเมๅริมคลอง ซึไงจะมีมๅานัไง
ยาว฿ตๅตๅนเมๅ คุณยไาจะนัไงบนมๅายาวบริวารทัๅงหลายนัไงบน
พืๅนหญๅา ภาพทีไหญิงชราบไงขนมปๅอนสัตว่ ซึไงสัตว่ทัๅงหมด
จะกินกันอยไางปในระบียบรียบรๅอย เมไกดั หรือทะลาะยไง
กันกินลย จนมีนักขไาวหนังสือพิมพ่ทๅองถิไนมานัไงคุยละ
สัมภาษณ่ คือ นายเถง สุวรรณทัต พรรค ปชป. สไวนทีไบๅาน
กใจะมีคนมาขอความชไวยหลือทุกวัน สไวนมากจะปในคน
งานกไอสรๅางทีมไ าตังๅ คมป่กอไ สรๅางตึกถวละซไอมซมทาง
รถเฟสายคลองสาน-มหาชัย฿กลๅบๅาน ยในลิกงานกใจะหอบ
ลูกจูงหลาน มาขอยาบๅาง ปรึกษารืไองปัญหา฿นครอบครัว
฿หๅชไวยกๅเขเกลไกลีไย บไอยครัๅงทีไหในคุณยไาหไอกับขๅาวละ
฿หๅขๅาวสารพรๅอมงินนิดหนไอยเปดๅวย
นีกไ ฿ใ กลๅครบรอบปีทีไ 20 ทีจไ ากบๅานกิดมืองเทยมา฿ชๅหนีๅ
ชีวิตทีไประทศยอรมนีนๅี ขอ฿ชๅค้าฮิตหลโ วไา “บๅานทีไสอง
ของฉัน“ ละกใคิดครงการยๅานถิไนฐานกลับเป (ตาย ) อยูไ
บๅานกิดภาย฿นเมไนานปีนีๅ พูดอยไางหนๅาตาฉยลยวไา เมไเดๅ
รไา้ รวยงินทองปในมาดามงินลๅานหอบกลับมืองเทยหมือน
คนเทยทีไ ชคดีหลายโ คนตามค้าคุยลไากัน ตไมคี วามภูม฿ิ จ
มากกับการรไา้ รวยประสบการณ่กบั การท้างาน ทังๅ กับคนเทย
ละคนยอรมัน เดๅรียนรูๅคๅนควๅาขนบธรรมนียมประพณี
วัฒธรรมความปในอยูไ สัมผัสนิสัย฿จคอของคนยอรมันทีไทๅ
จริง รวมถึงเดๅรไวมงานกับคนทีไมาจากหลายประทศ ละ

อืไนโ อีกมากมาย คุๅมทีไลงทุนตัดสิน฿จดินทางมาประทศนีๅ
สาหตุทีไตัดสิน฿จดินทางมายอรมนีคือ มาท้างาน
รๅานอาหารเทย฿นมืองหลวง Düsseldorf รัฐ Nordhrein
Westfalen ทีรไ ดูๅ ี พราะสืบสาะหาขๅอมูลของประทศยอรมนี
ตรียมตัวเวๅกไอน หลังจากทีไท้าหนังสือดินทางลๅวกใเปรๅาน
ขายหนังสือตไางประทศซึงไ ดังมากทีสไ ยามสควร่฿นสมัยมือไ
20 ปีทไี ลๅว ชือไ ดวงกมล บุคๆ ซนตอร่ เดๅหนังสือสนทนาภาษา
ยอรมันส้าหรับนักทไองทียไ วประยคประจ้าวัน ชไน สอบถาม
สๅนทาง – ทีไท้าการเปรษณีย่ – รงรม – สถานีต้ารวจ มา
2-3ลไม ติดพจนานุกรม เทย –อังกฤษ-ยอรมัน มาอยไางละ
ลไม ตอนทีเไ ปรับลไมหนังสือดินทาง กใสอบถามจๅาหนๅาทีขไ อ
บอร่ทรศัพท่สถานทูตเทยทีไ มือง Bonn ตามทีไ จๅาหนๅาทีบไ อก
จดกใบ฿สไสมุดลไมลใกซืๅอจากดวงกมลอีกนัไนหละ ส้าหรับ
พกติดตัวติดกระป็าสตางต่เปสมอ การตรียมตัวลักษณะนีๅ
งไายส้าหรับผูๅทีไมีความรูๅ คือ อไานออกขียนเดๅ ละเปท้างาน
หรือเปศึกษาดยตรงทไานัๅน (ตไกใมีบางคนทีไนึกเมไถึง) สไวน
ผูทๅ ถีไ กู ชักจูง นะน้า ฿หๅเปขุดทองทีไ ยอรมนี สมัยนันๅ ฮิตมากกใ
มักจะยาก พราะจะเดๅรบั ขๅอมูลทีเไ มไถกู ตๅอง ชไน เมไปในเร พูด
ภาษาเมไเดๅ เปลงหนังสือพิมพ่หาผูชๅ ายตไงงาน คนกไนะไ ดีมี
บ้านาญกิน หลับหูหลับตาตไงเปกไอน เดๅวซี าไ ลๅวหาผัว฿หมไ
ลย ( กไงกันจริงหญิงเทย) พอมาลๅวมีปญ
ั หาพวกนายหนๅา
หรือญาติยมทังๅ หลายกใกๅปญ
ั หา฿หๅเมไเดๅ พราะตัวองกใยงั เมไ
ขใงรง เมไรูๅทใจรูจๅ ริง ทังๅ ขนบธรรมนียมประพณี กฏหมาย
กฏระบียบ฿นดๅานอกสารตไางโ ทีสไ า้ คัญเมไรวๅู าไ สถานทูตละ
สถานกงสุล มีเวๅพืไออะเร คิดกันอยไางดียว ฉันมามีสามีอง
เมไตอๅ งมาจัดการ฿หๅ ท้าอกสารจๅงอะเร เปทีอไ า้ ภอมืองเทย
นามสกุลตไงลๅวปลีไยนอัตนมัต กใ฿นวีซไาขายังปลีไยน฿หๅ
นไนคิดเปเกลลย พวกราปในคนตไางดๅาว฿นประทศนีๅ กฏ
กณฑ่ของการขๅามืองกใตๅองท้า฿หๅถูกตๅอง ตไอีกนัไนหละ
พูดจนปาก฿กลๅฉีก ค้าตอบทีไเดๅคือ “ พีไคนนัๅน ขาบอกท้า
อยไางนัๅน พีไคนนีๅคนขาบอกท้าอยไางนีๅ” คือลูกพีไขาพามา
ตๅองอยู฿ไ นอวาท ฟัง฿ครเมไเดๅ ลๅวกใเมไมสี ทิ ธ่จะลือกสามีเดๅ
ลย บางคนถูกผลักดัน฿หๅเปอยูไกับผูๅชายกือบ10 คนกใยังเมไ
เดๅตไงงานสักที ตๅองกลับมืองเทย ดยฉพาะคนนะน้าพา
มาเมไรับรูๅ รับผิดชอบอะเรทัๅงสิๅน มารูๅกันทีหลังวไาธออาคไา
นายหนๅาจากผูๅชายเปลๅว ละ฿นลักษณะของมียชไาดๅวย
พราะฟังขา พูดภาษากับผูๅชายเมไรูๅรืไอง ตไพอมาปล฿หๅ
กใปในคนละรืไองลย (คนเทยประภทนีๅคือผูๅหวังดีทีไประสงค่
รๅาย) นไาสงสารจริงโ ฮๅย พูดยากนะอาปในวไาคิดหนๅาคิด
หลังขึๅนตาชัไงนานหนไอยกใลๅวกัน
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กลับถึงบๅานตัวองกใกลับปในมไบาๅ นทีดไ ี ท้าความสะอาด
ตกตไงบๅาน ถามเถไทุกข่สุขของสามีบๅาง (ชคดีหลือกินทีไ
เมไตๅองท้าอาหาร฿หๅสามี พราะสามีชอบท้าอาหารอง) ซืๅอ
หาอาหาร (ครืไองปรุง) ฿สไตูๅยในเวๅสมอ ภาษากใพยายาม
พูดละพยายามศึกษาดๅวยตัวอง จ้าค้ามไสามีเวๅวไา ปิด
ทรทัศน่เปฟังเป “มๅจะร้าคาญเมไชอบกใตๅองฟัง ธอจะเดๅ
ชิน“ ละกใจริงรกโ จะหงุดหงิดมากภาษาอะเรวะ พอชิน
ฟังลๅวตัวอักษรจะขึๅนจอ฿นสมองลย พราะวลานัไงรถเฟ
ผไานสถานี อีกอยไางจะมองปๅายชืไอละตัๅง฿จฟังขาประกาศ
เปดๅวย ดี็ยวนีๅพลิน
฿กลๅถงึ วลาคิดกลับมืองเทย พราะสามี฿กลๅบา้ นาญลๅว
นไนอน฿น฿จกใยังคิดวไาตัด฿จทิๅงงานทิๅงจๅานาย คือ จๅาของ
บๅานเดๅดใดขาดหรือ มๅจะชอบธรรมนียมประพณีของคน
ยอรมันมาก ชอบพูดคุยลกปลียไ นความรูๅรอบตัวทีไมี เมไวไา
จะปในการมือง หรือกีฬา จๅานายจะบอกวไาสนรูๅจริงละ
ทันสมัย คือ เมไหยุดนิไงทีไจะขวนขวาย฿ฝไรูๅ ชอบดูขไาวทัไวลก
(ชไอง Euro News ) จะเมไชา้ นาญทางอินตอร่นใตอยไางหลายโ
คนบอก฿หๅทา้ พราะวลาเมไม฿ี หๅทจีไ ะมานังไ นานโ หนๅาคอมฯ
ทุกวันนีๅยังท้างานบบสนุกอยูไ Putzen ist mein Leben( ถูก
เวยากรณ่เหม??) จะ฿ชๅประยคนีตๅ ลอด ท้าเปฮัมพลงเปบๅาง
จนจๅานายถามวไาเมไบืไอ เมไหนืไอยบๅางหรือ กใจะตอบเปวไา
“เมไพราะมันปในงานทีไฉันชอบ ฉันรัก ละฉันกใท้างานดๅวย
ความรูๅสึกจากขๅาง฿นเปดๅวย จึงเมไหนืไอยละบืไอหนไาย”
ละจะหยุดท้ากใตไอมืไอปในอัมพาตคลืไอนเหวรไางกายเมไ
เดๅทไานัๅน วิธีการอืไนจะหยุดฉันเมไเดๅลย อๆะ ปในพราะ฿ชๅ
ทคนิคหรือปลไา คนอไานชไวยบอกดๅวยนะจๆะ
สวัสดีจๆะ

www.fotosearch.de

สมัยขุดทองนีไตัวองกใตัดสิน฿จมา ตไขุดอะเรเมไปในสัก
อยไาง คิดตไวไามาท้ามาหากิน มาท้างานพอจะมีอกาสกใบ
งินกใบทองเดๅ พราะมีทพีไ กั มีขาๅ วปลาอาหาร฿หๅคงประหยัด
ดี ละคงเดๅสงไ สียลียๅ งดูตอบทนบุญคุณพไอมไทีไ กไฒไาลง
ทุกวัน ละจะเดๅสไงสีย฿หๅลูกสาวเดๅขๅารียนมหาวิทยาลัย
ตามทีไขาคาดหวังอาเวๅ (ตัวองรียนเมไจบจึงหวัง฿หๅลูกเดๅ
รับปริญญาทน) ซึไงขากใท้าส้ารใจภาย฿น 4 ปีตไอมา ความ
หนือไ ยยากล้าบากกับงานหายปในปลิดทิงๅ พราะวลาท้างาน
พยายามนึกตไรือไ งดีโ มอง฿หๅหในลูกเดๅรบั ปริญญา อารมณ่
ดี ท้างานเปกใดินฮัมพลงเปบๅาง (มาถึงบางอๅอวไาพลง
หรือดนตรี฿ชๅบ้าบัดความกลัดกลุๅม ความครียดเดๅตอนขๅา
มาสัมมนาทีไ ดร.พัทยา กับ คุณอัญชัญนิตยสาร D จัดมืไอ
พฤษภาคมอยไางตใม 100 ปอร่ซนต่)
ขอยๅอนกลับเปหาผูๅทีไถูกชักจูงนะน้ามาอีกครัๅง ถๅาอไาน
เมไออกขียนเมไเดๅขอ฿หๅ฿ชๅความจ้าละขอ฿หๅมีความกลๅาทีไ
จะซักถามมืไอมีอกาส ชไน ต้ารวจยอรมัน ซึไงปัจจุบันนีๅจะ
มีรายชืไอลไามทุกภาษาทีไจะคอยชไวยหลือเดๅ เมไตๅองกลัวถๅา
ถึงหตุการณ่คับขันลวรๅาย
ปี 1997 ชคดีทีไเดๅสามียอรมันตไงงานดๅวย (วีซไาทีไมา
ท้างานระยะวลา 3 ปีทไานัๅน) จากการติดตไอของดใกรไวม
งาน฿นรๅานอาหารซึไงเดๅอธิบาย฿หๅขๅา฿จลๅววไา ถๅาตๅองการ
หางานท้าอยูตไ อไ เป ตๅองตไงงานกับคนยอรมันพือไ จะเดๅวซี าไ
ตไงงาน หลังตไงงานกใจะเดๅ฿บอนุญาต฿หๅทา้ งานเดๅ ตอนนันๅ
เมไเดๅอยากมีสามีลย (อยูไ ปในสดลียๅ งลูกหลังหยไามา15 ปีคน
ดียวลยขใด) ตไ฿นมืไอกฏหมายปในอยไางนีๅกใตๅองจ้ายอม
จึงภาวนาขอ฿หๅชคดี จอคนจิต฿จดี สะอาดสะอๅานกใพอ เมไ
ตๅองรไา้ รวย หลังตไงงานกใยดึ อาชีพ Putzfrau ทันที งานนีสๅ มัย
กไอนหางไายละยอะมาก ยิไงปในงานตามบๅาน รกริไมสามี
บอกยังเมไตๅองท้างาน ตไตัวองมีภาระทางมืองเทยซึไงปใน
ความรับผิดชอบ ของตัวอง ขอคุยกับสามีตามตรง ถๅาชไวย
ฉันเมไเดๅฉันกใขอหางานท้า ซึไงบางครัๅงกใตๅองเปคๅางวันศุกร่สาร่ ขอเปลๅางจานละชไวย฿นครัวรๅานอาหารเทย ละรับ
รีดผๅา฿หๅดๅวย ชๅาวันอาทิตย่ดินทางกลับบๅาน กไงลๅวหลัง
จากศึกษาหาขๅอมูลหัดอไานปๅาย Fahrplan ตามสถานนีรถเฟ
หัดกดตั็วรถเฟหยอดหรียญอง มาอยูไรก โ ปิไนมาก มีตไ
ตูๅหยอดหรียญกใดันทุรังพับบงก่ 20 มาร่ค฿สไลงเปอีก ปใน
รืไองนไาข้าละขายหนๅา จนทุกวันนีๅพืไอนรไวมงานบอกตๅอง
ขียนชืไอนามสกุลทีไอยูไ฿สไลงเปขาจะสไงงินคืน฿หๅ (สมัย 20
กวไาปีกอไ นนะ สมัยนีอๅ ยไาหวัง) กใปในบทรียน อีกอยไางคราวนีๅ
ซือๅ ตัว็ ดือนลยหมดปัญหาเป จะมีปญ
ั หาอีกกใตอนสียวลา
มีการปลีไยนชานชาลาจอดรถ ฟังภาษายังเมไคไอยขๅา฿จ ตไ
กใคอยสังกตผูๅคน หในหไลงบันเด กใทไองประยคค้าถามเวๅ
ถามขา ลงเปดๅวยพอขาบอก Ja ละพยักหนๅา฿หๅตาม ชืไอ
สถานนีกใหมือนกัน รกโ ทีไยังฟังเมไรูๅรืไอง กใขีดครืไองหมาย
เวๅนีๅคือ 1 สถานี จนครบสถานีทีไจะลง คือตๅองนัไงระวังอยไา
วอกวก เมไงัๅนพลาดลงผิดอีก ฮๅยดี็ยวนีๅหนืไอยมากนัไงรถ
ผลอยหลับยังตืไนอัตนมัติลงปๅายถูก ฮิฮิ
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“ฝันทีไปในจริง ฿นดินดนหไงความฝัน” ตอนทีไ 1
บันทึกการดินทางทไองทีไยวยอรมนี สวิตซอร์ลนด์ ออสตรีย
ลีคทในสตายน์ละฝรัไงศส 14 วัน
“นีไปในครัๅงรก฿นชีวิตของการดินทางเปตไางประทศทีไตๅองจัดการทุกอยไางดๅวยตัวอง พราะคราวนีๅพวกราเปกันอง เมไเดๅ฿ชๅบริการบริษัททัวร่ ความ
รูๅสึกจึงหมือนก้าลังจะเปผจญภัย฿นลกกวๅาง ราบินเปลงทีไซูริค ประทศสวิตซอร่ลด่ ลๅวพืไอนทีไคยรียนดๅวยกันมา ละปัจจุบันตัๅงรกรากอยูไยอรมนี
มานานถึง 28 ปี จะขับรถจากยอรมนีมารับ (บๅานพืไอนอยูไ฿นขตทะลสาบคอนสทันซ่ อยูไหไางจากสนามบินซูริคราว โ 75 กม. ) ราทัๅงจใดคนจะเดๅทีไยว
ทัๅงยอรมนี สวิตซอร่ลนด่ ออสตรีย ลิคทไนสเตน่ ละฝรัไงศส สุดสนจะดี฿จ”

วันทีไ 28 กันยายน 2555
พวกราขๅาชใคอินทีไ Ferienwohnung ทีไ
หมูไบๅานวาลวีส (Wahlwies) ขตทะลสาบ
บดนซหรือทีรไ จูๅ กั กันวไาทะลสาบคอนสทันซ่
ทีไพักปในบบฮมสตย่สะอาดสะอๅานมีหๅอง
ครัว มีสระวไายนๅ้า ฯลฯ คไาทีไพักคนละ 15 ยูร
ตไอคืน อาหารชๅาท้ากินกันอง
ตอนบไายเปปราสาทฮฮในซลลใน (Castle
Hohenzollern) อยูไ฿นสๅนทางดไวนสาย A 81
วิไงเปทาง Stuttgart ออกทางยก สูไถนนสาย
B27 เปฮใคคิงงใน (Hechingen) กไอนถึง
ฮใคคิงงในจะมีปาๅ ย฿หๅลียๅ วขวาเปสูปไ ราสาทฯ
จากทีจไ อดรถดินขึนๅ เปชมปราสาท ฿ชๅวลาดิน
ประมาณครึงไ ชัวไ มง ส้าหรับคนกรุงทพฯอยไาง
พวกรา ถูกพาดินขึนๅ ขาครึงไ ชัวไ มง กใลไนอา
ลิๅนหๅอยลย คไาขๅาชมปราสาทคนละ 10 ยูร
สถานทีนไ าไ ทไองทียไ วอยู฿ไ กลๅ โ กับฮใคคิงงน
กใมีมืองมหาวิทยาลัยทือบิงงใน (Tübingen)
ละอๅาท่ลใททีไมืองมใทซิงงใน (Outletcity
Metzingen) ซึไงราเดๅดินชมรๅานตไางโ ตๅอม
บอกวไา ”ดูฉยโ อยไาพิไงซืๅอลย เปขๅางหนๅา
ราคาถูกกวไา” ชือไ หัวหนๅาทัวร่ จึงยังเมไซอืๅ อะเร
วันทีไ 29 กันยายน 2555
ลไ อ งรื อ จากกาะเรคอร่  นา (Insel
Reichenau)เปนๅ้าตกเรน่ฟัล ทีไชาฟฮๅาสน
(Rheinfall, Schaffhausen) ขึๅนรือทีไกาะ
เรค่คอร่นา สๅนทางลไองรือ Reichenau
–Ermatingen-Mannenbach-BerlingenGaienhofen-Steckborn-HemmenhofenMammen-Öhningen-Eschenz-Stein am
Rhein- Schaffhausen ระยะวลาลไองรือ
2 ชัไวมง 30 นาที สียคไานัไงรือเปคนละ 41
ยูร มืไอรือทียบทไาทีไชาฟฮๅาสนประทศ

สวิตซอร่ลนด่ รานัไงรถรางส้าหรับนักทไองทีไยวชมมือง จุด
หมายปลายทางทีไนๅ้าตกเรน่ฟัล คไานัไงรถรางคนละ 2 สวิสฟรังค่
นๅ้าตกเรน่ฟัล ปในจุดทีไมไนๅ้าเรน่เหลลงสูไทะลสาปบดนซ
(ทะลสาปคอนสทันซ่) ปในจุดหนึไงทีไนักทไองทีไยวทีไมาทีไยวถบ
นีๅควรมาชม
วันทีไ 30 กันยายน 2555
จากทะลสาปบดนซมุไงสูไอินทอร่ลาคใน (Interlaken)
สวิตซอร่ลนด่ สๅนทาง Wahlwies- Luzern- Interlaken พวกรา
ชไารถกๅาทีไนัไงขับอง ดินทางจากยอรมนีเปสวิตซอร่ลนด่ ฿น
ประทศสวิสฯนันๅ หากขับรถบนทางดไวนตๅองซือๅ สติกๆ กอร่ส้าหรับ
ทางดไวน ซึไง฿ชๅเดๅทัๅงปี ราคา 40 สวิสฟรังค่ ความรใวบนทางดไวน
ก้าหนดเวๅ฿หๅขบั เดๅเมไกิน 120 กิลมตรตไอชัวไ มง ตไตรงเหนทีมไ ี
ปๅายหๅามขับกิน 70 หรือ 100 ตๅองปฏิบัตตาม มิฉะนัๅนจะถูกปรับ
ราวะทียไ วทีลไ ู ซร่น (Luzern คนเทยอไานลูซิรน่ ) ปในมือง
สวยงามมืองหนึไง฿นประทศสวิส มีรือทไองทะลสาป ถๅามาถึงทีไ
นีไ ลๅวเมไเดๅเปยียไ ม”สิงตรๅองเหๅ”กใยงั ถือวไาเมไเดๅมาลูซร่นกระมัง
อนุสาวรีย่ ภูขาสิงต (Mountain Lion) ปในอนุสาวรีย่ หินสลักรูป
สิงตสนศรๅา สรๅางเวๅพืไอรไวมร้าลึกถึงละรไวมเวๅอาลัย฿หๅกับ
ทหารชาวสวิส ทีไสียชีวิตระหวไางการรไวมรบ฿นสงครามปฏิวัติทีไ
ประทศฝรัไงศสมืไอปี 1792
หัวหนๅาทัวร่”ตๅอม”ขับรถตามถนนคบ โ คดคียๅ ว ขับขึนๅ ภูขา
สูง โ พวกราตืไนตๅนกับทิวทัศน่ขๅางทาง ภูขาสูง บๅานสวย โ วัว
กินหญๅาอยูไตามเหลไขา หมือนภาพยนต่สารดีทไองทีไยวลยลไะ
...พวกราดินทางถึงอินทอร่ลาคใน มืองซึไงมีค้าจ้ากัดความวไา
“สวยหมือนมือง฿นฝัน” ตังๅ อยูรไ ะหวไางทะลสาบ ทูน (Thun) ละ
บริอฺนซ่( Brienz) ปในสถานทีไตากอากาศทีไรูๅจักกันดี คนทๅองถิไน
รียกกันวไา บร่น อบอร่ลันด่ (Bern Oberland) บๅานรือน ตัๅง
อยูไตามชิงขาสูงเอกอร่ ( Eiger) มๅอนช่ (Monch) ละยุๅงฟรา
(Jungfrau) ทิวทัศน่สวยงามกินค้าบรรยาย อากาศสดชืนไ จึงปใน
สถานตากอากาศทีไนักทไองทีไยวจากทุกมุมลกชืไนชอบมากทีไสุด
พวกราขๅาพัก฿นรงรมอัลพินา-อินทอร่ลาคใน หๅองพัก
ปในหๅองลใก โ ขๅาพักหๅองละสองคน หๅองอาบนๅ้าละสุขา฿ชๅรวม
กัน ราคาคไาหๅองพักพรๅอมอาหารชๅาคืนละ 46 สวิสฟรังค่ตไอคน
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ทไองทีไยวยุรป

ดย ๓+ํ หญิง

วันทีไ 1 ตุลาคม 2555
จากอินทอร่ลาคในเปทูน(Thun) ลซานน่(Lausanne) ววย่
(Vevey) ละมองทรอซ่ (Montruex)
มืองทูน (Thun) ปในมืองทีไสงบละสวยงาม ตไนืไองจาก
วลาจ้ากัด พวกราจึงขับรถพียงผไานตัวมือง จะรียก ”ชะงก
ทัวร่” กใเมไนไาผิด ตไกระนัๅนกใตาม พวกรายังมีอกาสเดๅลงถไาย
รูปสวย โ ฿นกลางมืองทูนดๅวยลไะ
พวกราขับรถจากมืองทูนเปทางตะวันตกของสวิสฯ ดย฿ชๅ
สๅนทางผไานหุบขายาน่พาส (Jaunpass) ถนนคไอนขๅางคบ
ละทางขึๅนขาปในทางคๅงหักศอก มืไอพวกราขึๅนเปถึงยอด
สูงสุดของหุบขา ถไายรูปลงเปขๅางลไางถึงเดๅหในถนนปในหมือน
ผๅาพับ บอกจริง โ วไา สวยมาก หมือนกับความฝันทีไจริง โ พืไอน
รไวมดินทางสองสามคนมไอยหลับ฿นรถ ลยอดสัมผัสธรรมชาติ
สวย โ ดๅวยตาตัวอง
ทีกไ รูยร่ (Gruyère) ราชใคอินกไอน ลๅวคไอยเปทียไ วลซานน่
อๅอ...ประทศสวิสทางตะวันตกตังๅ ตไขตฟริบรู ก่ (Fribourg) ผูคๅ น
พูดภาษาฝรังไ ศสกัน มๅพวกราจะฟังภาษาฝรังไ ศสเมไรูๅ รือไ ง ตไ
ส้านียงเพราะดี ราขๅาพักทีไรงรม Hôtel-Restaurant de la
Tour ราพักหๅองละสีไคน ราคาหๅองละ 162,34 ยูร พรๅอมอาหาร
ชๅา จๅาของรงรมนไารักมาก อีกอยไางคือ พวกราเมไรืไองมาก
ดๅวย ขอ฿หๅรงรมมี Wifi ฿หๅ รากใอคลๅวลไะ
จากกรูยร่เปลซานน่ปในระยะทาง 67 กิลมตร มือง
ลซานน่ (Lausanne) มือง฿หญไอันดับ 2 ริมทะลสาปจนีวา
ภาษาฝรัไงศสรียก ลัค ลอมอง (Lac Léman) ตไฝัไงพูดยอรมัน
รียก กในฟอร่ ซ (Genfer See) ตัๅงอยูไบริวณทะลสาบจนีวา
ดยติดกับมืองอวียอง-ล-บง ของประทศฝรัไงศส ลซานปใน
มืองทีไมีความกีไยวขๅองกับประวัติศาสตร่ของประทศเทยดๅวย
พราะปในมืองทีไมืไอสมดใจพระบรมราชชนก ทรงอภิษกสมรส
กับหมไอมสังวาลย่ มืไอ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2463 กใทรงวะทีไมือง
ลซานน่ สวิตซอร่ลนด่ ฿นระหวไางทีไสมดใจพระชนกประชุม
ละดูงานดๅานการพทย่ละสาธารณสุขทีไยุรป รวมทัๅงยังถูก
฿ชๅปในสถานทีไพ้านักชัไวคราวของพระชนนี ละพระอรส- ธิดา
พวกราพากันดินลไน฿นมืองลซานน่ วะกินเอศครีมอรไอย
โ ถไายรูปสวยโ ดินชมสินคๅากัน กะจะซืๅอนาฬิกาสวิสกันสักรือน
หัวหนๅาทัวร่บอกวไา “ราจะเปววย่กับมองทรอซ่อีกนะ อยไาพิไง
ซืๅอลย ขๅางหนๅาราคาถูกกวไา” อคโ ชืไอหัวหนๅาทัวร่ ลยอดซืๅอ
ของกันตามคย... ฮๅอ
จากลซานน่จะเปววย่ ราขับรถลียบทะลสาป ชมทิวทัศน่
เปรืไอยโ ละลๅวทุกคนกใอุทานพรๅอมกันวไา “ศาลาเทย” ตๅอม
ลีๅยวรถกลับทันที ...ทีไลซานน่มีศาลาเทยฉลิมพระกียรติ (Le
Pavillon Thailandais) ซึไงทางการสวิสเดๅอนุญาต฿หๅรัฐบาลเทย
กไอสรๅางขึนๅ ฿นพืนๅ ทีสไ วนสาธารณะดอนใองตู ต้าบลอุชชีไ (Ouchy)
นืไอง฿นวรกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี฿นพระบาทสมดใจ
พระจๅาอยูหไ วั รัชกาลปัจจุบนั ทังๅ ปในการชือไ มสัมพันธเมตรีเทยสวิสต่ซอร่ลนด่ ครบ 75 ปี พรๅอมกันดๅวย

จากลซานน่ ราขับรถเปววย่มืองทีชไ าร่ลี
ชปปลิๅนคยอาศัยอยูไละสิๅนชีวิตทีไนไี สไวน
มองทรอซ่ปในมืองทีหไ รูหรา ศรษฐีอยูกไ นั ทีนไ ี
ยอะมาก ดาราฮอลลีวดูๅ มาทียไ วกับปในประจ้า
พวกราชะงๅอดูนาฬิกาละครือไ งพชรทีไ ชว่฿น
ตูๅกระจก หนึไง฿นลูกทัวร่พูดวไา “ดีนะทีไวันนีๅวัน
อาทิตย่ เมไงัๅนคงตๅอง shop กันหนไอย” รียก
สียงฮากันตรึมลยลไะ Gruyère)
วันทีไ 2 ตุลาคม 2555
หมูบไ าๅ นกรูยร่(Gruyère)/ เปวัดสมดใจยไาทีไ
กรใทซในบัค (Gretzenbach)
ทีไหมูไบๅาน “กรูยร่” (Gruyère) ปในชืไอ
หมูไบๅานทีไผลิตนยขใงดังของสวิตซอร่ลนด่
ซึงไ อาจรียกเดๅวาไ ปในชนิดรก โ ทีผไ ลิตกันมา
ตไบรไา้ บราณ ตังๅ ตไรกริมไ ดิมทีทมีไ กี ารผลิต
นยขใงกันเดๅประทศนีๅ คือ ตัๅงตไศตวรรษทีไ
15 นัไนลยทีดียว ซึไงนอกจาก “กรูยร่” ลๅว
ชาวสวิสกใยังมีนยขใงชนิดอืไนโ ชไน อติวาซ
(Etivaz) อมมนทาล (Emmenthal) ชบรินซ่
(Sbrinz) บร่นอร่ อัลป่คาซ (Berner Alpkase)
ฯลฯ ตไ “กรูยร่” นับวไากอบกยชือไ สียงระดับ
นานาชาติมากปในอันดับ 2 รองจากนยขใง
อมมนทาล
พวกราดินผไาน information center ดิน
ตรงเปรือไ ย โ กใจะจอรๅานคๅาขายนยขใงละ
ของทีไระลึก พวกราดินทะลุตัวหมูไบๅาน กใถึง
ปราสาทกรูยร่ ซึไงเดๅขึๅนทะบียนปในมรดก
ของชาติดๅวย สียดายทีไมีวลานๅอย ลยเมไเดๅ
ขๅายีไยมชมปราสาท
จากกรูยร่ ราขๅามืองบูลล่ (Bulle) พวก
ราเปหาซือๅ ชใอคกลตสวิสอรไอย โ ตอนนีๅ ริมไ
หาของฝากกันลๅวลไะ ตอนนีหๅ วั หนๅาทัวร่ชียร่
฿หๅซืๅอของกัน พราะก้าลังอยูไ฿นชไวงลดราคา
ตๅอมอบซอร่เพรส่พวกรานิดโ พาราเป
เหวๅพระทีวไ ดั สมดใจยไา ณ มืองกรใทซในบัค เดๅ
ทียไ วกันลๅว ยังเดๅเปวัด฿นประทศสวิตซอร่ลนด่
ติดตามอไานตอนทีไ 2 ทีไยวบาวารีย
Oktoberfest ปไาด้า ลีคทในสตายน่ ฟลคียร่ช
ละคลมาร่
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Christbaumschmuck mit Flügeln:
Eine Rezept meiner Familie
und seine Geschichte
ของประดับตๅนคริสต์มาสมีปีก:
ตำาราอาหารของครอบครัว พรๅอมรืไองราว
Einen Vorwand hatte meine Großmutter jedes Jahr gefunden. Die
Tante, die eine Straße weiter wohnte, brauchte ausgerechnet am
Heiligabend Hilfe, oder der Großvater fand, es sei eine außergewöhnliche
Gelegenheit für Naturbeobachtungen draußen vor dem Dorf. Immer
war es gelungen, die Kinder für ein paar Stunden aus dem Haus
fortzulocken. Dann fanden die heimlichen Festvorbereitungen statt.
Auch dieses Jahr. Daß der Plan für das Fest dennoch nicht aufgehen
würde, ahnte sie nicht.
ยไามักจะมีขๅออๅางสมอทุก โ ปี เมไปใน ปๅาทีไอยูไอีกถนนหนึไงถัดเป ตๅองการ
฿หๅชไวย(งาน) ดยฉพาะจาะจงตๅองปในยในวันกไอนวันคริสต่มาส กใจะปใน
ปูไ ทีไจะอๅางวไา คไ้าวันนัๅนปในอกาสพิศษทีไจะตๅองเปส้ารวจธรรมชาติขๅาง
นอกบริวณกไอนทีไจะถึงหมูไบๅาน ละยไากใมักจะท้าส้ารใจทุกครัๅงเป ทีไจะ฿หๅ
ลูก โ ออกเปนอกบๅานสักสอง-สามชัไวมง พืไอทีไยไาจะเดๅจัดตรียมงานฉลอง
อยไางงียบ โ เมไ฿หๅ฿ครรูๅ ปีนีๅกใชไนกัน ตไยไาคงเมไรูๅหรอกวไาผนการทีไยไาวาง
เวๅส้าหรับงานฉลองนัๅนจะเมไปในผล
Acht Kinder hatte meine Großmutter, fünf Söhne und drei Töchter,
der ganze Stolz der Familie, aber immer hungrig. Die Zeiten waren
nicht einfach. Ich weiß, mancher rollt die Augen, wenn alte Leute von
der Armut ihrer Kindheit erzählen, aber für uns war Wirklichkeit, was
heute nur noch aus Afrika berichtet wird. Wir hatten gerade genug
zu essen, trugen Kleider der älteren Geschwister auf und bekamen
im Winter selbstgestrickte Wollmützen, und sonst hatten wir nichts.
Doch: Wir hatten unsere Eltern, die immer für uns da waren.
ยไามีลูกทัๅงหมด 8 คน ลูกชาย 5 ลูกสาว 3 อันปในความภาคภูมิ฿จอยไางยิไง
ของครอบครัวทีทไ อๅ งมักจะเมไคอไ ยอิมไ ชไวงวลานันๅ ปในวลาทีคไ อไ นขๅางล้าบาก
ฉันรูๅ คนบางคนอาจจะกรอกตาเปมาอยไางหงุดหงิดวลาทีไเดๅยินคนกไพูด
ถึงรืไองวัยดใกทีไสนยากจนของตน ตไส้าหรับพวกราลๅวมันปในรืไองจริง
ทีไทุกวันนีๅอาจจะเดๅขไาวมาจากอาฟริกาทไานัๅน รามีคไพออยูไพอกินทไานัๅน
ตๅอง฿สไสืๅอผๅากไา โ ของพีไ โ ฤดูหนาวกใสวมหมวกขนสัตว่ทถีไ กั อง นอกหนือ
จากนัๅนรากใเมไมีสมบัติอะเร ตไ รามีพไอมไของราทีไอยูไคียงขๅางราสมอ
Christbaumschmuck sah man nur in der Kirche. Glaskugeln, Sterne,
Porzellanengel. Einfache Familien konnten davon nur träumen. Doch
meine Großmutter war zwar arm, aber auch kreativ. Sie backte den
Christbaumschmuck selbst: Butterplätzchen. Der Christbaumschmuck

Gertrud Salentin ลไา
พัทยา รือนกๅว ปล

war gleich auch ein begehrtes Weihnachtsgeschenk. Das mußte
natürlich eine Überraschung sein, weshalb die Kinder Heiligabend
nicht zu Hause bleiben durften. Man beging das Fest damals noch
anders als heute: Die Bescherung gab es erst am 25. Dezember,
wie heute noch in den USA.
ของประดับตๅนคริสต่มาสจะมี฿หๅหในฉพาะ฿นบสถ่ทไานัๅน เมไวไาจะปใน ลูก
กๅวกลมหลากสี ดาว หรือ นางฟๅาท้าจากครืไองคลือบดินผา สิไงหลไานีๅ
ส้าหรับครอบครัวฐานะธรรมดา กใเดๅคไฝันทไานัๅน ยไาของฉันนัๅนมๅนจะจน
ตไกใมีความคิดสรๅางสรรค่ ยไาอบของประดับตๅนคริสต่มาสอง กใ คุกกีๅนย นีไ
เง ของประดับตๅนคริสต่มาสนีๅ ปในของขวัญวันคริสต่มาสทีลไ าๅ้ คไาดๅวย ละตๅอง
ปในสิไงทีไจะท้า฿หๅดใก โ ตืไนตๅนประหลาด฿จดๅวย ตอนคไ้ากไอนวันคริสต่มาส
นัๅนดใก โ ถึงอยูไบๅานเมไเดๅ ฿นสมัยนัๅนวันคริสต่มาสเมไเดๅฉลองกันหมือนทุก
วันนีๅ ของขวัญนันๅ จะมอบ฿หๅกไกนั ฿นวันทีไ 25 ธันวาคม หมือนทียไ งั คงถือปใน
ประพณีปฏิบัติกันอยูไ฿นสหรัฐอมริกาทุกวันนีๅ
Hier ist ein Rezept für Butterplätzchen:
นีไคือต้าราอบคุกกีๅนย
Zutaten สไวนผสม
นยหรือมาร่การีน
250 g Butter oder Margarine
175 g Zucker
นๅ้าตาล
2 Päckchen Vanillzucker
นๅ้าตาลวานิลา
300 g Mehl
ปๅงสาลี
1 Eßlöffel Milch
นม

250 g
175 g
2 ซอง
300 g
1 ชๅอนตๆะ

Und so geht es:
วิธีท้ากใปในดังนีๅ
Butter oder Margarine zerlassen und kalt stellen. In das erkaltete,
wieder etwas fest gewordene Fett nach und nach eßlöffelweise den
Zucker und den Vanillzucker geben. So lange rühren, bis Fett und
Zucker weiß und schaumig geworden sind. Vom (gesiebten) Mehl
200 g eßlöffelweise unterrühren. Ist der Teig etwas fester geworden,
gibt man 1 Eßlöffel Milch hinzu. Nun kommt der Rest des Mehls hinzu.
Das ganze zu einem glatten Teig verkneten. Sollte der Teig kleben,
stellt man ihn eine Weile kalt. Auf eine Dicke von 3-5mm ausrollen.
Mit Förmchen die Plätzchen ausstechen. Man kann auch mit einem
stumpfen Messer die Teigfläche zerschneiden. Meine Erfahrung:
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Alle Vorbereitungen meiner großmutter hatten nach Plan funktioniert.
Während die Kinder unterwegs waren, hatte sie heimlich gebacken.
Als sie schliefen, dekorierte sie den Baum. Spät in der Nacht ging
auch sie erschöpft zu Bett.
การตระตรียมของยไาส้ารใจเปตามผนทีไวางเวๅ ระหวไางทีไดใก โ เมไอยูไ ยไากใ
อบอบขนม พอดใก โ ขๅานอน ยไากใน้าคุกกีๅมาประดับตๅนคริสต่มาส ดึกคืน
นัๅนยไาขๅานอนดๅวยความหนใดหนืไอย

Am Weihnachtstag wollte sie die Kinder wecken, wie sie es immer
getan hatte, um ihnen zu erzählen, daß in der Nacht das Christkind
Süßigkeiten für sie gebracht hatte. Die Kinder waren davon immer
fasziniert gewesen und begeistert ins Wohnzimmer gestürmt. Bevor
sie ins Schlafzimmer der Kinder ging, warf sie einen letzten prüfenden
Blick auf den Baum - doch sie war entsetzt: Kein Plätzchen hing mehr
dort! Der Christbaumschmuck hatte Flügel bekommen.
ชๅาวันคริสต่มาส ยไา ตๅองการจะเปปลุกลูก โ หมือนอยไางทีไ ธอท้าสมอ พือไ
ทีไจะลไา฿หๅดใก โ ฟังวไา มืไอคืนนีๅ ลูกพระคริตส่เดๅน้าขนมหวานมา฿หๅดใก โ
ซึงไ มักจะดึงดูด฿จดใก โ จนกระจนขๅาเป฿นหๅองนังไ ลไนอยไางกระตือรือรๅน ตไ
กไอนทีไยไาจะขๅาเป฿นหๅองนอนของดใก โ ยไา กวาดสายตาเปทีไตๅนคริสต่มาส
พืไอ฿หๅมัไน฿จปในครัๅงสุดทๅาย - ตไ ยไา ถึงกับสะดุๅง - เมไหลือคุกกีๅทีไขวนเวๅ
Kleine Plätzchen schmecken besser als große. Auf Backpapier bei ทีไตๅนคริสต่มาสลยสักชิๅน ของประดับตๅนคริสต่มาสมีปีก บินหายเปลๅว
175° bis 200° ausbacken, bis die Plätzchen goldgelb sind.
อุไนนย หรือมาร่การีน฿หๅละลาย ลๅวทิๅงเวๅ฿หๅยใน จากนัๅน฿หๅ฿สไนๅ้าตาลละ Was war geschehen? Leider habe ich es nie erfahren. Meine
นๅา้ ตาลวานิลาทีละชๅอนลงเป฿นนยทีลไ ะลายทีไ ริมไ ยในลงละก้าลังจะริมไ ขใง Großmutter war nicht lange böse. Sie ahnte nun, daß die Zeit vorbei
ตัวนันๅ คน฿หๅนยละนๅา้ ตาลขๅากันจนขึนๅ ปในฟองสีขาว (จะ฿ชๅครือไ งตีเขไชวไ ย ging, in der die Kinder Weihnachtsgeschichten und andere Märchen
กใเดๅ - บก.) ตักปๅงสาลี (ทีรไ อไ นลๅว) ฿สไติมลงเปทีละชๅอน คน฿หๅขๅากัน หาก glaubten. Sicher waren sie nachts genauso heimlich aufgestanden,
ปๅงจับตัวกันนไนกินเป ฿หๅติมนมหนึงไ ชๅอนตๆะลงเป ลๅว฿สไปๅงทังๅ หมดลง wie Großmutter zuvor gebacken hatte. Andererseits hatte sie ja
เป น้าปๅงทีไผสมลๅวทัๅงหมดมานวด฿หๅขๅากัน หากวไาปๅงนัๅนหนียวติดมือ schließlich für die Kinder gebacken, und den Weihnachtstag hätten
฿หๅน้าปๅงเปเวๅ฿นทีไยใน อาจชไตูๅยในสักพักกใเดๅ จากนัๅนน้าปๅงมานวดดๅวย die Plätzchen ohnehin nicht überlebt.
เมๅนวด฿หๅปในผไนบาง โ หนาราว 3 - 5 มิลลิมตร น้าบบคุกกีๅลใก โ มากด ฉันเมไคยเดๅรูๅ ลยวไา อะเรกิดขึนๅ ยไาเมไเดๅกรธ ยไารูวๅ าไ วันวลาทีไ ดใก โ จะชือไ
ลง บนปๅง หรืออาจจะ฿ชๅมีดถืๅอ โ หัไนปในชิๅนลใก โ กใเดๅ จากประสบการณ่ รืไองลไากีไยวกับวันคริสต่มาส ละทพนิยายตไาง โ นัๅน เดๅผไานพๅนเปลๅว ทีไ
ของฉันองพบวไา คุกกีๅชิๅนลใก โ จะอรไอยกวไา คุกกีๅชิๅนต โ มาก น้าปๅงคุกกีๅ นไ โ คืนนัๅน ดใก โ กใคงจะอบลุกขึๅนมา หมือนทีไยไาอบอบขนมกไอนหนๅา
ทีไตัดตามบบลๅวมารียงบนกระดาษรองส้าหรับอบขนม อบดๅวยตาอบ นัๅน ทีไจริงลๅว ยไา กใตัๅง฿จทีไจะอบขนม฿หๅดใก โ อยูไลๅว ละอีกอยไางหนึไง พอ
อุณหภูมิประมาณ 175° - 200° ลๅวตไตาอบ อบจนคุกกีๅปในสีหลืองทอง ถึงวันคริสต่มาสจๅาคุกกีๅหลไานีๅกใคงจะเมไหลงหลืออยูไปในนไ
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Geheimtip: Wer will, kann gleich nach dem Backen mit Gelee oder
Marmelade je zwei Plätzchen zusammenkleben. Geschmacklich
paßt am besten eine nicht zu süße Sorte, etwa Apfelgelee. Es stört
nicht, wenn in einem geschlossenen Glas die Feuchtigkeit aus der
Marmelade in den Teig zieht, weil dabei auch das Aroma mitwandert.
คลใดลับ หาก฿ครชอบ หลังจากทีคไ กุ กีสๅ กุ ลๅว จะน้ายลลีไ หรือ ยมผลเมๅมา
ทาบนผไนคุกกีๅ ลๅวประกบกันปในคูกไ เใ ดๅ จะ฿หๅรสชาติขๅากันดี กใตอๅ งปในยล
ลีไ หรือยมทีไเมไหวานจัด อยไางยลลีไอบปิล ละหากวไามืไอกใบคุกกีๅเวๅ฿น
ขวดหลกๅวลๅวคุกกีๅจะชืๅนพราะยมจะซึมขๅานืๅอคุกกีๅ กใเมไปในเร พราะ
นัไนจะท้า฿หๅเดๅอีกรสชาติหนึไง

Später ging mir die Geschichte oft durch den Kopf. Ich habe einen
Verdacht, wer die Plätzchen stiebitzt haben könnte. Unter den Jungen
waren kleine Schelme, aus denen später große Schelme wurden,
vor denen nichts sicher war. Nicht der kleinste von ihnen war mein
eigener Vater.
รือไ งราวดังกลไาวยังคงวนวียนอยู฿ไ นหัวฉัน ฉันสงสัยอยูวไ าไ ฿ครบางคนปในคน
ขมยคุกกีๅเป ฿นบรรดาดใกผูๅชายหลไานัๅน จะมีจๅาตัวซุกซนขีๅลไนตัวนๅอยอยูไ
หลายคน ละพอตขึๅนกใกลายมาปใน หนุไมขีๅลไน ทีไ฿ครตไอ฿ครกใคงหนีเมไพๅน
ทีไจะดนจๅานีไหยอกลๅอ ละหนึไง฿นกลุไมจๅาตัวขีๅลไนตัวนๅอยซึไงเมไ฿ชไตัวลใก
ทีไสุด฿นกลุไมกใเมไ฿ชไ฿คร พไอฉันอง
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รักมีสีไระดับ
วันหไงความรักของ วาลนเทน่
ชไวยหญิงชาย ฿หๅเดๅ ตไงงานนัๅน
ปในความรัก ชไวย฿หๅ สืบผไาพันธุ่
มิส้าคัญ เปกวไา มาฆะบูชา
รักตัวอง รักทๅ มีอยูไจริง
รักชายหญิง คือรัก฿ครไ ปรารถนา
ปในความคิด รักผูๅอืไน สูงขึๅนมา
จัดเดๅวไา รักนีๅ มีพัฒนา
รักตัวอง ปในพืๅนฐาน หไงชีวะ
รัก฿ครไราคะ สืบสาน ผไาพันธุ่หนา
รักผูกพัน (รักชาติ)ยอมสละ มๅชีวา
รักมตตา คือความรัก สูงสุดอย
พุทธศาสนา สอน฿หๅ มีมตตา
ถๅานับวไา ปในความรัก สูงสุดนัๅน
ดือนมาฆะ ทรงสอน ความรักกัน
ควรจัดวัน มาฆะบูชา คือวันหไงความรัก
มตตา คือความรักขัๅนสูงสุด

ความรัก มีสีไระดับ
1. รักตัวกลัวตาย ปในความรักขัๅนพืๅนฐานทีไสุดของสิไงมีชีวิต
2. รัก฿ครไ (ราคะ) ปในความรัก฿นชิงชูๅสาว ความรักชนิดนีๅอิงอยูไกับสัญชาตญาณการ
สืบพันธุ่ ทๅทีไจริงรากฐานของความรักชนิดนีๅกใมาจากความรักชนิดทีไ 1 คือ รักตัว กลัว
ตายนัไนอง ตไวไาประณีตขึๅน สดงออกละมียดละเมมากขึๅน ดูหมือนวไาทนทีไจะรัก
ตัวกลัวตายอยไางดียว กใผืไอผไ฿จออกเปรักคนอืไนดๅวย
3. รักผูกพัน หไวงหาอาทร ความรักอิงความผูกพันทางสายลือด นามสกุล ศาสนา ชาติพนั ธุ่
ชนชัๅนวรรณะ ภาษาละวัฒนธรรม
4. รักมีตไ฿หๅ (มตตาบารมี) มตตาคือความรักขัๅนสูงสุด ปในความรักของมนุษย่ผูๅทีไเดๅ
คๅนพบภาวะความปในผูๅรูๅผูๅตืไนผูๅบิกบาน฿น หัว฿จอยไางลึกซึๅง ลๅวหลุดพๅนจาก
กิลสขึๅนมากลายปในอารยชน ความรักชนิดนีๅกิดขึๅนจากการมองหในความเรๅกไนสารหรือ
ความเมไมีตัวตนของตน อง จึงเมไมีตัวตนเวๅส้าหรับหในกไตัว
1. รักตัวกลัวตาย : ปในความรักขัๅน พืๅนฐานทีไสุดของสิไงมีชีวิตทีไรียกวไาคน ละทีไรียก
วไาสรรพชีพ สรรพสัตว่ทุกชนิด สรรพชีพ หมายถึง สิไงมีชีวิตทัๅงหลายซึไงราเมไสามารถ
มองหในดๅวยตา ทัๅงอยูไ฿นลกดียวกันกับราหรืออยูไ฿นลกอืไนออกเปสรรพสัตว่ หมาย
ถึง สัตว่ทงัๅ ปวงทีไ รามองหในเดๅดวๅ ยตา สิงไ มีชวี ติ ทังๅ หมดเมไวาไ จะรียกวไาคน หรือเมไรียก
วไาคนกใตาม ลๅวนลๅวตไมีความรักขัๅนพืๅนฐานคือรักตัวกลัวตาย ความรักอยไางนีๅ ปใน
ความรักอิงสัญชาติญาณการด้ารงชีวิตรอด สิไงมีชีวิตทัๅงหมดกิดมา กใมีความรักชนิดนีๅ
อยูกไ บั ตัวลๅว ตไยงั เมไ฿ชไรกั ทๅ พราะ฿นงไลบมันมีอกาสสูงมากทีจไ ะกลายปในความ
หในกไตัว นัไนคือดๅวยหตุทีไพยายามจะอาตัวรอด กใปในหตุ฿หๅตๅองท้ารๅายท้าลายชีวิต
อืไนดังนัๅนความรักตัวกลัวตายจึงเมไพียง พอ ละยังเมไ฿ชไรักทีไทๅ ตๅองพัฒนาตไอเป
2. รัก฿ครไปรารถนา : ปใน ความรัก฿นชิงชูสๅ าว กิดขึนๅ ทังๅ กับคนละกับสิงไ มีชวี ติ ทังๅ หลาย
ทังๅ ปวง ซึงไ คือสรรพชีพ สรรพสัตว่ทงัๅ หลาย ทีมไ คี วามผูกพันกัน฿นชิงชูสๅ าว ความรักชนิด
นีอๅ งิ อยูกไ บั สัญชาตญาณการสืบพันธุ่ ทๅทจไี ริงรากฐานของความรักชนิดนีกๅ มใ าจากความ
รักชนิดทีไ 1 คือ รักตัวกลัวตายนันไ อง ตไวาไ ประณีตขึนๅ สดงออกละมียดละเมมากขึนๅ
ดูหมือนวไาทนทีไจะรักตัวกลัวตายอยไางดียว กใผืไอผไ฿จออกเปรักคนอืไนดๅวยตไทๅ
ทีไจริงทีไรักคนอืไนกใพืไอ฿หๅคนอืไน นัๅนมารักตัวอง หากมองอยไางลึกซึๅง รัก฿ครไปรารถนา
กใยังปในความรักทีไมีความหในกไตัวปนอยูไนัไนอง ฉะนัๅนรัก฿ครไปรารถนาจึงยังเมไพอ
3. รักมตตาอารี : ความ รักอิงความผูกพันทางสายลือด นามสกุล ศาสนา ชาติพันธุ่
ชนชัๅนวรรณะ ภาษาละวัฒนธรรม พูดงไายโวไา ปในความรักทีไกิดขึๅนจากการทีไมนุษย่
ละสรรพสัตว่ทงัๅ หลาย ตระหนักรูวๅ าไ ผูทๅ รีไ วไ มสายพันธุ่ ดียวกันกับตนนันๅ ปในพวกดียวกัน
กับตน ความรักชนิดนีๅบางครัๅงรากใรียกวไา ความรักอิงสายลือดบๅาง ความรักอิงความ
มตตาบๅาง ชไน พไอมไรักลูก ครูบาอาจารย่รักลูกศิษย่ พืไอนรักพืไอน นายรักลูกนๅอง
มนุษย่ดๅวยกันรักมนุษย่ สัตว่ดๅวยกันรักสัตว่ คนชาติดียวกันรักคนชาติดียวกัน ชไน
คนเทยรักคนเทยมากกวไาฝรัไง ฝรัไงกใจะรักฝรัไงมากกวไาคนเทย จีนกใจะรักจีนมากกวไา
ขก นีไรียกวไารักมตตาอารี มๅจะปในความรักทีไมีราก ฐานอยูไบนพืๅนฐานของความ
มตตา ตไกยใ งั เมไปลอดภัยอยูนไ นัไ อง พราะยังมีขอๅ จ้ากัดวไาลือกรักลือกมตตาฉพาะ
ผไาพันธุ่พงศสคณาญาติของตน มๅจะดูกวๅางขวางตไกใยังเปเมไพๅนพรมดนของการ
ถือขาถือราอยูไนัไนอง
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4. รักมีตไ฿หๅ : ปในความรักของมนุษย่ผูๅทีไเดๅคๅนพบภาวะความปในผูๅรูๅผูๅ
ตืไนผูๅบิกบาน฿น หัว฿จอยไางลึกซึๅง ลๅวหลุดพๅนจากกิลสขึๅนมากลาย
ปในอารยชน ความรักชนิด นีๅกิดขึๅนจากการมองหในความเรๅกไนสาร
หรือความเมไมีตัวตนของตน อง จึงเมไมีตัวตนเวๅส้าหรับหในกไตัว มืไอ
เมไหในกไตัว จึงหในกไลกทัๅงผอง หัว฿จเรๅพรมดน กิดปในความรัก
ขัๅนสูงสุด มองคน มองสรรพชีพ มองสรรพสัตว่ทัๅงหลาย฿นลักษณะลก
ทังๅ ผองพีนไ อๅ งกัน ความรักชนิดนีๅ ปในความรักทๅ ปิดผย บริสทุ ธิ่ จริง฿จ

ดยเมไรียกรๅองการตอบทน ปรียบสมือนสงดือนสงตะวันทีไสาด
ลมผืนลกดยเมไคยรียกรๅองสิไงตอบทน ปรียบสมือนสายฝนละ
ดงดอกเมๅทีไชลมผืนลก ฿หๅความชุไมชืไนยใน งดงาม ละเมไตๅองการ฿หๅ
฿ครมองหในคุณปการของตัวอง ปในดอกเมๅกใสไงกลิไนหอม ลๅวรไวง
รยเปตามวันวลาอยไางสงบงียบ เมไปรารถนาจะปในทีไปรากฎอะเร
หลไงทีไมา http://pirachai.multiply.com/
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สหภาพยุรปมีมติหในชอบตไอรไางระบียบวไาดๅวย
EU Blue Card (อียู บลูการ่ด) ซึไงยกรไางขึๅนตามรอย
ของ กรีนการ่ดของประทศสหรัฐอมริกา พือไ ทีจไ ะดึงดูง
฿หๅรงงานตไางชาติทีไ ปในรงงานมีฝมี อื (qualifizierte
Arbeitskraft) ดยฉพาะจากประทศทีไเมไ฿ชไสมาชิก
สหภาพยุรปขๅามาท้างาน (ตไางจากรงงานเรๅฝีมือ
ทีไสหภาพยุรปกีดกัน) ยอรมนีซึไงปในประทศสมาชิก
ของสหภาพยุรป กใจะตๅองน้าหลักการนีมๅ า฿ชๅดวๅ ย นันไ
คือยอรมนีกจใ ะ฿หๅบลู การ่ดกไรงงานมีฝมี อื ทีตไ อๅ งการ
ขๅามาท้างาน บูลการ่ดนีๅ นักศึกษาตไางชาติทีไจบการ
ศึกษา฿นยอรมนีกใมีอกาสทีไจะขอเดๅดๅวย งืไอนเข
ระบียบการของ บูลการ่ด ปในอยไางเร คอยติดตาม
฿น นิตยสารดี ฉบับทีไ 13 นะคะ

มืไอหญิงเทยจะเปบาห์รน
รือไ งลไาดย “หมูตดิ มันส่”ถึงประสบการณ่รกของ
การเปชไวยงานทีไสถานทูตเทยทีไบาห่รนนัๅน นืไองจาก
ตๅองดินทางคนดียว เมไมผี บูๅ งั คับบัญชาหรือพือไ นรไวม
งานจากกระทรวงการตไางประทศรไวมดินทางเปดๅวย
ละยังเมไตอๅ งขๅาพบทไานทูตมือไ ดินทางเปถึง ธอจึง
ลือกทีไจะตไงกายงไายโ สบายโ ดๅวยสืๅอละกางกง
ยีนส่สีซีด ฉกชไนหญิงเทยทัไวเป ตไมันคงดูหมือน
หญิงเทยทัไวเปมากกวไาจะปในขๅาราชการ พนักงาน
คนเทยทีไคาน่ตอร่ชใคอินของสายการบินกัลฟ่อร่
ณ สนามบินสุวรรณภูมิ จึงเดๅมีทไาทางปลกโละ
เดๅหันเปสอบถามหัวหนๅาพนักงานดๅวยสียงทีไเมไบา
วไา “ผูๅหญิงคนนีๅจะดินทางเปบาห่รนคนดียว” ปใน
ค้าพูดทีไสืไอ฿หๅขๅา฿จเดๅเมไยากวไา ผูๅพูดมีทัศนคติตไอ
หญิงเทยอยไางเร...

Faszination TANGO ARGENTINO

NTO
NTO ฿ครทีตไ ดิ ตามภาพขไาว฿นนิตยสารดี อาจคย
ผไานตามาบๅางลๅววไา NTO จัดกิจกรรมนันๅ ละกิจกรรม
นีๅอยูไนืไอง โ ตไหลาย โ คนอาจจะมีค้าถามอยูไ฿น฿จ
วไา NTO ปใน฿คร อยูไทีไเหน ท้าอะเร กิดขึๅนเดๅอยไางเร
พือไ อะเร ท้าเมตๅองมี NTO ดๅวย ฿นนิตยสารดีฉบับหนๅา
NTO จะขอปิดตัว฿หๅทุกทไานท้าความรูๅจัก หากอยาก
รูๅจัด NTO อยไาลืมอไาน นิตยสารดี ฉบับทีไ 13 นะคะ

Es wird fast auf der ganzen Welt Tango Argentino
getanzt. Was macht die Faszination dieses Tanzes
aus? Dieser Frage wird Esther Wenger in der 13.
Ausgabe des D-Magazin nachgehen. Der Tango
ist eine große Herausforderung!
Tango ist eine neue Art sich zu begegnen.
Es ist ein Dialog auf einer nicht verbalen Ebene.
Jeder getanzte Tango ist etwas Neues etwas
Einmaliges.
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