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บอกกลาว

สวัสดีค่ะท่านผู้อ่านนิตยสารดี
นิตยสารดี ฉบับที่ 14 หรือฉบับที่ 2 ปีที่ 4 ของนิตยสารดี ได้ฤกษ์
ปิดเล่มปลายเมษายน เมื่อความเย็นกลับมาเยือนอีกครั้ง หลังจากที่
นักอุตุนิยมวิทยา บอกว่าเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิแล้ว ก็อาจเป็นช่วงสั้น ๆ สอง
สามวัน แม้ว่าจะสั้น แต่อาจเป็นด้วยว่าปีนี้หนาวนาน เราตั้งตาคอยฤดู
ใบไม้ผลิกันอย่างจดจ่อ พออากาศอุ่น ๆ เริ่มเข้ามา เมื่อห่างหายไปสัก
นิด ก็เลยหงุดหงิดกัน คุณป้า คุณยายเยอรมันข้าง ๆ บ้านบก. บ่นเล็ก ๆ
ว่า ก็นะ April เดือนที่ไม่มีใครสามารถเดาใจได้ถูก
แต่ นิตยสารดี นั้น ไม่เหมือนเดือนเมษายน ตามนัยยะของเยอรมัน
นะคะ คุณผู้อ่านสามารถเดาใจได้ค่ะ เพราะว่าเราวางกรอบเนื้อหาไว้
แล้ว อย่างน้อยก็ในส่วนหัวข้อหลัก และคอลัมน์ประจำา ที่อย่างไรเสีย
คณะผู้จัดทำา ก็ต้องพยายามจัดมาให้ตามที่เกริ่นกันเอาไว้ และที่แน่ ๆ
ก็ต้องมีหน้าแรกนี้ คือ บก.บอกกล่าว เอ หรือว่านิตยสารดี จะทำาตัวตาม
trend คือ มี Überraschung ให้คุณ ๆ ผู้อ่านเดาไม่ถูกว่า เล่มต่อไปจะ
เป็นอย่างไร ดีไหมเอ่ย
ฉบับที่ 14 นี้ เราให้หัวข้อว่า “การล่าม และการแปล” ที่กลายมาเป็น
อาชีพ จะโดยสถานการณ์บังคับ หรือตั้งใจ หรือเป็นลักษณะอาสามัคร
สมัครเล่น ก็แล้วแต่ การแปล(เอกสาร) และการเป็นล่าม โดยเฉพาะที่
เกีย่ วข้องกับทางกฎหมาย มีขอ้ ทีค่ วรคำานึงถึงอยูพ่ อสมควร บทความหลัก
ของนิตยสารดี ฉบับนีจ้ งึ จะว่าด้วยประเด็นการแปลทีจ่ ะต้องนำาไปใช้เป็น
หลักฐานประกอบงานทางราชการ พร้อมกันนั้นก็นำาเสนอบทสัมภาษณ์
สามพร นักแปลวรรณกรรมเยาวชนภาษาเยอรมัน ทีเ่ ริม่ จากแปลเพือ่ ไม่
ให้สมองฝ่อ จนผลิตงานออกมาอย่างต่อเนื่อง ประสบการณ์เหล่านี้อาจ
เป็นแรงกระตุ้นให้หลาย ๆ คนที่กำาลังคิดจะแปล ได้ลงมือแปลกันเสียที
คอลัมน์กฎหมายในฉบับนี้ เป็นตอนต่อจากฉบับที่แล้ว ที่เราคุยสู่
กันอ่านเรื่อง สัญญา ฉบับนี้ว่าด้วย สัญญาการจ้างงาน ที่เรียกกันว่า
Arbeitsvertrag ซึง่ เป็นสิง่ สำาคัญทีเ่ รา ๆ ท่าน ๆ ทีเ่ ป็นลูกจ้าง กำาลังจะเป็น

Dmag14.indd 3

ลูกจ้าง ควรให้ความสนใจ หรือศึกษาไว้กอ่ นใครจะรูว้ า่ สักวันเราอาจจะ
ได้งานทำาก็ได้ หรือไม่ก็นำาเกร็ดไปบอกเพื่อน ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ ก็ได้ไม่ว่ากัน
เรื่องสั้นผู้อ่านส่งมาในฉบับนี้เป็นเรื่องแรกที่มีผู้อ่านส่งมา เสนอ
ประสบการณ์ในครั้งหนึ่ง ที่บอกผู้อ่านให้รู้ว่า มะเร็งเต้านม นั้นต่อสู้ได้
สิ่งสำาคัญคือ กำาลังใจ การดูแลตนเอง และคนรอบข้าง
ก็ยงั ขอเชิญชวนต่อไปอีกนะคะว่า ท่านผูอ้ า่ นท่านใด ทีม่ ปี ระสบการณ์
ดีๆ หรือเหตุการณ์ที่ประทับใจ อย่าเก็บไว้คนเดียวนำามาแบ่งปันแก่ผู้อื่น
นิตยสารดี ขอเปิดเวทีให้ทกุ ท่านทีต่ อ้ งการถ่ายทอดประสบการณ์ เรือ่ งราว
เล็ก ๆ น้อย ๆของท่าน อาจเป็นบทเรียนสอนใจ ให้ผอู้ นื่ ถอดบทเรียนนำาไป
ใช้ในชีวิตของเขาก็ได้ ขอเชิญเขียนเรื่องของท่านส่งมาที่บก.ได้เลย หาก
จะกรุณาขอเป็นไฟล์ word ส่งทาง email มาที่ pataya@d-magazine.de
หรือหากว่าจะส่งทางจดหมายก็ได้ค่ะ
และคอลัมน์ภาษาไทยในฉบับนี้ ก็วา่ ด้วย การเปลีย่ นแปลงการเขียน
คำายืมจากภาษาอังกฤษ ตอนที่ 2 ซึ่งต่อจากบทความในเล่มที่ 12 ใคร
คิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ อย่าลืมส่งข่าวให้ อ.สุรีรัตน์ เป็นการแลก
เปลี่ยนความคิดเห็นกันนะคะ
นอกจากทีก่ ล่าวแนะนำามา นิตยสารดี ก็ยงั พร้อมไปด้วยสิง่ ละอันพัน
ละน้อยเช่นเดิม เชิญเปิดเข้าไปอ่านด้านในเลยนะคะ
หน้าหมดอีกแล้ว ก็ขอลากันตรงนี้เลย พบกันใหม่ฉบับหน้าค่ะ
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จดหมาย
คุยกับ บ.ก.

ถึง ดร. พัทยา เรือนแก้วที่นับถือ
หลังจากที่ดิฉันได้อานหนังสือ กฎหมายเล่ม 1 แล้ว อยากบอก
ดร.ว่าขอบคุณมากๆ ที่ทำาหนังสือดีๆ มีประโยชน์มาให้อ่านกัน ดิฉัน
มีความรู้น้อย มีปัญหาข้องใจทางกฎหมายหลายๆ อย่าง แต่ไม่รู้จะ
ปรึกษาใครได้ จึงขอเขียนมารบกวนถาม ดังนี้ค่ะ
1. ดิฉันยังใช้สัญชาติไทยอยู่ ไม่มีลูกที่เยอรมนี ถ้าดิฉันเสียชีวิตก่อน
สามีเยอรมัน แล้วจะจัดการทรัพย์สนิ ของดิฉนั ในประเทศเยอรมนี
อย่างไร ลูกๆ ทีเ่ มืองไทยจะมีสทิ ธิในทรัพย์สนิ บางส่วนของแม่หรือไม่
2. ทรัพย์สินที่เมืองไทยจะตกเป็นของสามีดิฉันหรือของลูก ๆ ที่เมือง
ไทย บ้าน ที่ดิน รวมถึงเงินสดในธนาคารด้วย
ดร.คิดว่าทางออกทีด่ ที สี่ ดุ ของดิฉนั ควรทำาอย่างไร เพือ่ ไม่ให้ลกู ๆ
ทีเ่ มืองไทยลำาบาก และพอมีใครทีแ่ ถว Stuttgart ทีพ่ อจะเป็นทีป่ รึกษา
ให้คนไทยได้บ้างไหม
ขอบพระคุณอย่างสูง
รุ่งทิพย์
สวัสดีค่ะคุณรุ่งทิพย์
คําถามที่คุณรุ่งทิพย์ถามมาขอนํามาตอบในนิตยสารดี เพื่อที่ผู้
อ่านท่านอื่นๆ จะได้ร่วมอ่านได้ด้วยนะคะ
1. ตามกฎหมายเยอรมัน เมื่อสามีหรือภรรยาเสียชีวิต หากไม่มีการ
ทําพินยั กรรม ผูท้ มี่ สี ทิ ธิจะได้รบั มรดกก็จะเป็นทายาท คือคูส่ มรสที่
ยังมีชีวิต และลูก ทั้งลูกที่เกิดด้วยกัน และลูกของผู้ตาย ดังนั้นลูก
ของคุณทีป่ ระเทศไทยก็มสี ทิ ธิตามกฎหมาย(เยอรมัน)ทีจ่ ะได้สว่ น
แบ่งในทรัพย์สนิ ของคุณในเยอรมนี และโดยปกติแล้วศาลทีด่ แู ล
เกี่ยวกับเรื่องมรดก (Nachlassgericht) จะสืบหาทายาททั้งหมด
ก่อนที่จะออก Erbschein ว่าใครจะได้สมบัติกี่ส่วน
2. สําหรับทรัพย์สินในประเทศไทย หากว่าเป็นทรัพย์สินที่เกิดใน
ระหว่างการสมรส สามีคุณย่อมมีสิทธิได้ด้วยตามส่วน เขาจะ
ไม่มีสิทธิหากว่าทรัพย์สินนั้นเป็น สินส่วนตัว ของคุณ แน่นอน
อสังหาริมทรัพย์ คือ บ้าน และที่ดิน สามีท่ีเป็นคนต่างชาติไม่
สามารถครอบครองได้ แต่สามารถเรียกร้องเป็นตัวเงินได้
หากคุณต้องการความสบายใจในกรณีนี้ ก็สามารถทําพินยั กรรม
แบ่งทรัพย์สินให้แก่ลูก ๆ จะทําที่เยอรมนีนี่ก็ได้ค่ะ ก็คงต้องไปติดต่อ
Notar นะคะ
ใน Stuttgart มีหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือคนไทย คือ FIZ
(Frauen Information Zentrum) มีเจ้าหน้าทีค่ นไทย คือ คุณอภิญญา
กริมม์ ดูเบอร์โทรติดต่อ ได้ที่หน้า 2 ของ ดีมาก เล่มนี้นะคะ
บ.ก.

สวัสดีค่ะ
พอดีเป็นสมาชิกของนิตยสาร D magazine เข้าปีที่ 2 ค่ะ ชอบทุก
คอลัมน์ที่เสนอ ดีใจที่มีนิตยสารดีดี ให้อ่าน และทำาให้ทราบเรื่องราว
เพิ่มขึ้น ทั้งเรื่องภายในประเทศเยอรมันและเรื่องของกฎหมายของ
ที่นี่ เพราะบางที่ได้ฟังจากคนโน้นทีคนนี้จนไม่แน่ใจว่าสิ่งที่ได้ฟังมา
นั้นถูกหรือผิด พอได้อ่านกฎหมายเพื่อคนในเยอรมันที่แนบมาถึงได้
รู้ และเข้าใจ อยากให้ทางนิตยสารเพิ่มคอลัมน์ คำาคม หรือสำานวน
ของที่นี่ หรือสำานวนไทยไทย บ้างเพราะบางทีพบปะเพื่อนฝูงทั้งไทย
และเยอรมัน บางทีเขาคุยกันเป็นคำาคมหรือสำานวนก็ไม่รู้ เขาหัวเราะ
งอหายแต่เรากลับได้แต่อมยิม้ เพราะไม่เข้าใจความหมายของเขา จะ
ดีมากมาก ถ้าได้รบู้ า้ งเป็นบางคำา จะได้แทรกถูกทางค่ะ มีอกี เรือ่ งหนึง่
คะพอดีเมือ่ ไม่กวี่ นั มานีไ่ ด้ไปทานข้าวกับเพือ่ นมา พอดีสามีของเพือ่ น
เขาเอ่ยถึงเรือ่ งอนาคตว่าถ้าเกษียณแล้วอยากจะกลับไปอยูท่ เี่ มืองไทย
แต่กไ็ ม่รวู้ า่ ต้องทำายังไงบ้าง เขามีบา้ นแล้วทีเ่ มืองไทยแต่ใช้ชอื่ ภรรยา
ไม่ทราบว่าตอนนี้กฎหมายทางเมืองไทยมีข้อกำาหนดอย่างไรกับคน
ต่างชาติในกรณีนี้ และในกรณีทสี่ ามีภรรยา เป็นคนทีน่ แี่ ต่ตอ้ งการไป
พักอาศัยในเมืองไทยครึ่งปี ต้องมีข้อกำาหนดอะไรบ้าง เพื่อนที่ทำางาน
ก็เคยถามค่ะ แต่ให้ข้อเท็จจริงไม่ได้ ขอบคุณคะขอให้นิตยสาร ดี เป็น
นิตยสารเพื่อคนไทยที่ ไปนานนาน นะคะ
จาก Zong Chaiyapoj
คุณ Zong Chaiyapoj คะ
ขอบคุณสําหรับคําชมค่ะ เรือ่ งสํานวน คําคม ในภาษาเยอรมัน คุณ
ย่าแอ๊ว เธอก็มกั จะมีแถมมาให้เสมอในคอลัมน์ ภาษาเยอรมัน ข้อคิด
เห็นเรื่องนี้ จะได้นําไปบอกแก่ คุณย่าแอ๊ว ว่า จะจัด สํานวนเยอรมัน
เต็ม ๆ สําหรับผู้อ่านสัก สอง-สาม เล่มต่อกันได้หรือไม่
เรือ่ งการเดินทางย้ายถิน่ กลับไปอยูป่ ระเทศไทยนัน้ ทางสถานกงสุล
ใหญ่ ก็มีข้อมูลนเสนอในเว็ปไซด์ของสถานกงสุลนะคะ ถ้าจําไม่ผิด
ลองเปิดเข้าไปดูก็ได้ ที่สําคัญก็คือ ต้องขอวีซ่าชนิด non immigration
ประเภท O เข้าไป ซึ่งจะได้วีซ่าประมาณ 6 เดือน แล้วไปต่อวีซ่าที่
ประเทศไทย โดยขอ วีซา่ long stay เงือ่ นไข ก็อยูท่ รี่ ายได้ ในกรณีของ
คู่สมรสต่างชาติของคนไทย ก็อาจจะเป็นเงินบํานาญก็ได้ หรือมีเงิน
ฝากในธนาคาร ในประเทศไทย แต่เงื่อนไขอาจง่ายกว่ากรณีของคน
ต่างชาติทั่วไป ซึ่งรายละเอียดต่าง ๆ คงต้องขอเวลาค้นคว้าอีกสักนิด
และคิดว่าจะนําเสนอในคอลัมน์กฎหมายของ ดีมาก อดใจรอนิดนะคะ
คนต่างชาติที่ต้องการพํานักในประเทศไทยนาน ๆ ก็สามารถขอ
วีซ่า long stay ได้เช่นกัน เงื่อนไข ก็อยู่ที่รายได้เหมือนกัน หากเพื่อน
เยอรมันสนใจ ก็ให้เขาติดต่อกับทางสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุล
ใหญ่ หรือ สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ ถามข้อมูลโดยตรงก็ได้ค่ะ
บก.
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เอชไวเลอร์ (Eschweiler)

เบอร์ลิน (Berlin)

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2556 นายจิตติพัฒน์ ทองประเสริฐ รองกงสุลใหญ่
และนายเกียรติพร วัชระกร กงสุล นำาคณะเจ้าหน้าที่สกญ. ออกให้บริการ
กงสุลสัญจรและพบปะชุมชนไทย ณ วัดธรรมานิวาส เมือง Eschweiler
รัฐ Nordrhein-Westfalen โดยมีผู้มารับบริการด้านการกงสุลกว่า 100
คน และในการออกให้บริการกงสุลสัญจรในครั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่ ฝ่าย
การพาณิชย์ นำาโดยน.ส. สุพัตรา แสวงศรี ได้ร่วมออกบูธให้คำาแนะนำาและ
ประชาสัมพันธ์โครงการ Thai Select แก่ชุมชนไทยและครอบครัว ในการนี้
สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอขอบคุณวัดธรรมานิวาส คุณปิยาพร เมืองรมย์ และ
ทีมงาน ตลอดจนนักศึกษาไทยในเมืองใกล้เคียงในการร่วมประสานการจัด
กงสุลสัญจรในครั้งนี้จนประสบผลสำาเร็จตามเป้าหมาย
ภาพโดย สกญ. ณ นครฟรังค์ฟวร์ท

ในวันที่ 31 มีนาคม- 1 เมษายน 2556 สอท. ณ กรุงเบอร์ลินได้เชิญนาง
อังคณา มาศรังสรรค์(ครูณา) ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมความ
สัมพันธ์ในครอบครัวและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในสังคม การอบรบใน
ครั้งนี้มุ่งกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้ร่วมอบรบเข้าใจตนเองและผู้รอบข้างมากขึ้น
ภาพโดย สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน

พาแดร์บอร์น (Paderborn)

ดูสบวร์ก (Duisburg)

วันที่ 30 มีนาคม – 3 เมษายน สมาคมเพื่อนไทยและบ้านวัฒนธรรมไทยใน
พาแดร์บอร์น ร่วมกับสมาคม NTO และนิตยสารดี ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม
สอนดนตรีไทยแก่ชาวไทยในเยอรมนี โดยได้รบั ความอนุเคราะห์จากสถาน
เอกอัคราชทูตไทย ณ กรุงเบอร์ลิน ส่งครูสุรีรัตนา จำานงค์สาร (ครูเก่ง) จาก
โรงเรียนดนตรีบา้ นเก่ง กทม. มาช่วยดำาเนินการสอนการเล่นดนตรีไทยเบือ้ ง
ต้น และในวันที่ 2 เมษายน นิตยสารดีเป็นผูส้ นับสนุนจัดการสาธิตการแกะ
สลักผักผลไม้ และสอนการการแกะสลักอีกด้วย คุณนันรียา เซ็นเนอร์ (ครู
อั๋น) เป็นวิทยากร
ภาพโดย นิตยสารดี

เมือ่ วันที่ 24 มีนาคม 2013 Sala Thai Wellness โดยคุณ Panumas Söllner
และคุณ Jörg ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดสมาคมสัญจร ของสมาคมสปา
ไทยในเยอรมนี โดยได้รับความอนุเคราะห์จากวัดไทยใน Duisburg เรื่อง
สถานที่ในการพบปะ สมาคมสัญจรครั้งนี้ได้เสนอความรู้เรื่องประกันภัย
ประเภทต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจ นวดไทย/สปาไทย และ ได้รบั ความกรุณา
จาก อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายแรงงาน นาง สุชาดา ชี้เจริญ มาเยี่ยมเยียน
และร่วมพูดคุยกับกลุม่ แรงงานไทย หลังจบการอบรม เพือ่ นสมาชิกได้เยีย่ ม
ชม สถานประกอบการ Sala Thai Wellness, Mercatorstraße 6, 47051
Duisburg ในการพบปะดังกล่าวมีผู้ให้ความสนใจทั้งสิ้น 30 ท่าน
ภาพโดย มัณฑณา เพนซ์เลอร์
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ฮันโนเฟอร์ (Hannover)

สทุทการ์ท (Stuttgart)

ครูเก่ง สุรีรัตนา จำานงค์สาร เจ้าของโรงเรียนดนตรีบ้านเก่งขิม ประเทศไทย
ได้จัดโครงการเยาวชนไทยเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยยังต่างแดน ร่วม
กับ วัดธรรมวิหาร ได้นำาคณะเยาวชนไทยอายุ 8-14 ปี มาร่วมแสดงดนตรี
และนาฎศิลป์ไทยในงานสงกรานต์ วัดธรรมวิหาร ฮันโนเวอร์ วันที่ 11-20
เมษายน 2556 ในการนีไ้ ด้นาำ กองผ้าป่าจากเมืองไทยมาร่วมงานบุญอีกด้วย

กลุ่มแม่บ้านไทยในสทุทการ์ทและเขตใกล้เคียง พบปะกันทุกวันเสาร์ของ
เดือนในช่วงเวลา 14:00 – 16:30 น. ที่ VIJ - Schulungsraum, Urbanstraße
40, 70182 Stuttgart เพือ่ จัดกิจกรรมร่วมกัน อาทิเช่น สอนแกะสลักผักและ
ผลไม้ งานฝีมือและสอนรำาไทยแก่เด็ก เป็นต้น
ภาพโดย นิตยสารดี

ลังเกนอาร์เกน อัม โบเดนเซ
(Langenargen am Bodensee)

เดทโมลด์ (Detmold)

ศูนย์พุทธศาสนาและสมาคมวัฒนธรรมไทยโบเดนเซ จัดประกวดภาพ
วาด พุทธประวัติ เกี่ยวกับการประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพาน มีผู้ร่วมส่งผล
งานเข้าประกวดในระดับอายุ 5 - 15 ปี และอายุตั้งแต่ 16 ขึ้นไป นิตยสาร
ดีสนับสนุนรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดวาดภาพ โดยมอบบัตรของขวัญ
การเป็นสมาชิกหนึ่งปี จำานวน 6 รางวัล
ภาพโดย นิตยสารดี

งานแสดงผลงานร่วมของนักศึกษา เนือ่ งในวาระครบรอบวันเกิด 200 ปีของ
ริชาร์ด วากเนอร์ (Richard Wagner) ซึง่ ในแต่ละปีจะมีนกั ศึกษาจะนำาผลงาน
ในรูปแบบต่างๆ กันไป เช่น หนังสือ การจัดนิทรรศการ คอนเสิร์ต หรืออื่นๆ
ในปีนี้ นักศึกษาได้ลงมติว่า จะแสดงผลงานเกี่ยวกับริชาร์ด วากเนอร์ โดย
แสดงการจำาลองการจัดฉากเวทีที่สวยงามของละครโอเปร่า ในนิทรรศการ
ได้แสดงให้เห็นถึง เบื้องหลังเวทีละครว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้าง มีการวางแผน
อย่างไร การแสดงนิทรรศการในครั้งนี้ น.ส.เมลดา ผาติกุลดิลก ได้ร่วม
แสดงผลงานด้วย
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สรุปข่าว

โดย โสภาพร ควร์ซ

คาร์ดินัลเบอโกกลิโอ จากอาร์เจนตินา
ได้รับแต่งตั้งให้เป็นพระสันตะปาปาฟรานซิสที่ ๑
Bildquellw: http://www.ruhrnachrichten.de

คาร์ ดิ นั ล เบอโกกลิ โ อ จากกรุ ง
บัวโนส ไอเรส ประเทศอาร์เจนตินา วัย
76 ปี ได้รับเลือกจากคาร์ดินัล 115 รูป
ให้ดาำ รงตำาแหน่งสมเด็จพระสันตะปาปา
(โป๊บ) องค์ใหม่ และเข้าพิธสี าบานพระองค์
เมื่อวันที่ 19 มีนาคมที่ผ่านมา โดยใช้ชื่อ
ในโรมันคาทอลิกว่า "ฟรานซิสที่1" หลัง
จากที่พระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16
ประกาศลาออกเมือ่ เดือนกุมภาพันธ์ ด้วย
เหตุผลด้านสุขภาพ
โป๊บฟรานซิสที่ 1 นับเป็นโป๊บเชือ้ สาย
ลาตินอเมริกนั คนแรกในประวัตศิ าสตร์ที่
ได้รับแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งประมุขสูง
สุดของคริสตจักรนิกายโรมันแคธอลิก ซึง่
มีผู้นับถือกว่า 1.2 ล้านคน รวมทั้งเป็น
คนแรกที่เป็นพระเยซูอิต ซึ่งเป็นลัทธิ
หนึ่งของโรมันคาธอลิกที่ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่
ปี ค.ศ. 1534
ในปี 2005 เบอโกกลิโอไม่ยอมรับทีจ่ ะ
เป็นหนึง่ ในผูเ้ ข้าชิงตำาแหน่งพระสันตะปาปา
ทัง้ ทีม่ รี ายงานว่ามีพระคาร์ดนิ ลั เกือบ 40
รูป (คิดเป็น 1 ใน 3) พร้อมที่จะเลือก
เขา ซึ่งกลายเป็นผลดีต่อพระคาร์ดินัล
โยเซฟ รัตซิงเงอร์ จากเยอรมนีซึ่งต่อมา
ได้รับแต่งตั้งให้เป็นโป๊บเบเนดิกต์ที่ 16
แ ต่ ใ น ก า ร คั ด เ ลื อ ก ค รั้ ง นี้
คาร์ดินัลเบอโกกลิโอ นับเป็นม้านอก
สายตา เพราะก่อนการลงมติ มีชื่อของ
พระคาร์ดนิ ลั จากประเทศต่าง ๆ มากมาย
เช่น อิตาลี ออสเตรีย และบางคนถึงกับ
คิดว่า หากพระคาร์ดนิ ลั ทัง้ หลายใจกล้า
มากพอ ชาวโลกก็อาจจะได้เห็นโป๊บเป็น
ชาวอัฟริกนั เป็นครัง้ แรกในประวัตศิ าสตร์
นอกจากนั้นประเด็นเรื่องสุขภาพของ
คาร์ดินัลเบอโกกลิโอ ซึ่งมีปัญหาเรื่อง
ปอดตั้งแต่เด็ก ก็มีผู้มองว่าอาจจะเป็น
เหตุผลที่จะทำาให้ไม่ได้รับเลือก
สำาหรับประวัตขิ องโป๊บพระองค์ใหม่
นี้ มีชื่อเต็มว่า จอร์จ มาริโอ เบอโกกลิโอ
(Jorge Mario Bergoglio ) เกิดเมือ่ วันที่ 17
ธันวาคม ปีค.ศ. 1936 ในกรุงบัวโนสไอเรส
เป็นบุตรชายของชาวอิตาเลียนที่อพยพ

มาจากเมืองตูริน ทำาให้ถือสัญชาติ
ทั้งอาร์เจนตินาและอิตาลี ศึกษาด้าน
วิศวะเคมี ก่อนที่จะมาเข้าโรงเรียนสอน
ศาสนา และเข้าร่วมนิกายเยซูอิต สอน
วิชาปรัชญา จิตวิทยา และวรรณคดี ก่อน
ที่จะบวชเป็นพระในปี 1969 ในปี 1985
ต้องเดินทางมายังโรงเรียนสอนศาสนา
ที่เมืองฟรังฟวร์ท เพื่อเขียนวิทยานิพนธ์
ปริญญาเอก อันเป็นเหตุผลว่าทำาไมเขา
จึงพูดภาษาเยอรมันได้ดว้ ย เบอโกกลิโอ
ได้รบั การแต่งตัง้ เป็นอาร์คบิชอปแห่งกรุง
บัวโนสไอเรส โดยพระสันตะปาปาจอห์น
ปอล ที่ 2 ในปี 1998 และขึน้ ดำารงตำาแหน่ง
พระคาร์ดินัล ในปี 2005
คาร์ดนิ ลั เบอโกกลิโอได้ชอื่ ว่าเป็นคน
ขี้อาย มีอารมณ์ขัน และติดดิน แทนที่
จะใช้รถยนต์หรูประจำาตำาแหน่ง กลับ
เลือกใช้รถโดยสารประจำาทาง เลือกที่
จะมีอพาร์ตเมนท์เรียบง่ายแทนที่จะใช้
ที่พักบิชอบอันใหญ่โต และยังคงไปจ่าย
ตลาดและทำาอาหารด้วยตนเอง ในที่
ประชุมของเหล่าคาร์ดินัลก็มักจะเลือก
นั่งในแถวที่สองแทนที่จะเป็นแถวหน้า
ในอาร์เจนตินา เขาจัดเป็นผู้ที่มีความ
เห็นค่อนข้างอนุรักษ์นิยม โดยต่อต้าน
การทำาแท้ง การแต่งงานของชายรักชาย
และการคุมกำาเนิด แต่ในวันหยุดทาง
ศาสนา เบอโกกลิโอ มักนิยมไปเยี่ยมผู้
ป่วยในโรงพยาบาล และนักโทษในเรือน
จำา ต่อสูเ้ พือ่ สิทธิของผูป้ ว่ ยติดเชือ้ เฮชไอ
วี และทำาพิธศี ีลล้างบาปให้กับเด็กที่เกิด
นอกสมรส
การลาออกของสมเด็จพระสันตะปา
ปาเบเนดิกต์ที่ 16 นัน้ นับเป็นพระองค์แรก
ในรอบ 700 ปีทลี่ าออก ทีผ่ า่ นมามักมอง
กันว่าตำาแหน่งพระสันตะปาปาเป็นภารกิจ
ตลอดชีพ โดยผู้ดำารงตำาแหน่งนี้จะต้อง
เป็นสันตปาปาไปจนกว่าจะสิน้ ลมหายใจ
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สรุปข่าว

โดย โสภาพร ควร์ซ

วิกฤตการเงินในไซปรัส
ธนาคารในไซปรัสเปิดทำาการตามเวลา
ปกติเมือ่ วันที่ 30 มี.ค. ซึง่ ถือเป็นครัง้ แรก
ในรอบ เกือบ 2 สัปดาห์ ทีเ่ หิดทำาการโดย
ปราศจากความวุน่ วายและผูค้ น ทีห่ ลาย
ฝ่ายคาดกันว่าจะแห่มาถอนเงินฝาก ทัง้ นี้
ประธานาธิบดีนิคอส อะนาสตาเซียเดส
แห่งไซปรัส แถลงขอบคุณประชาชนทีใ่ ห้
ความร่วมมือต่อมาตรการควบคุมเงินทุน
ของรัฐบาล ที่รวมถึงการจำากัดการถอน
เงิน ซึ่งกำาหนดให้ถอนไม่เกินคนละ 300
ยูโรต่อวัน และห้ามนำาเช็คมาขึ้นเงินสด
เป็นการชั่วคราว แต่สามารถนำามาฝาก
ได้ตามปกติ รวมทั้งข้อกำาหนดในเรื่อง
การทำาธุรกรรมทางการเงินทัง้ ในและต่าง
ประเทศ ที่มีรายละเอียดปลีกย่อยอื่น ๆ
และเพื่อตอบแทนความร่วมมือ
และความอดทนของชาวไซปรั ส
อะนาสตาเซียเดส ซึ่งเพิ่งเข้ารับหน้าที่
บริหารประเทศได้เพียง 1 เดือน ประกาศ
ตัดเงินเดือนของตัวเองทันที 25% ขณะที่
เงินเดือนของเจ้าหน้าทีร่ ะดับสูงในรัฐบาล
นิโคเซีย และสมาชิกรัฐสภาทุกคนจะถูก
ปรับลดลง 20%
ปัญหาวิกฤตการเงินของไซปรัสนั้น
สามารถสรุปคร่าว ๆ ได้ดังนี้
ไซปรัส เป็นหนึ่งใน 17 ประเทศใน
กลุม่ ยูโรโซน ซึง่ ใช้เงินยูโรเป็นสกุลหลัก มี
ประชากรเพียงประมาณ 1 ล้านคน และ
มีผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (จีดพี )ี
ประมาณ 2.4 หมื่นล้านดอลล่าร์ ซึ่งนับ
ว่าเล็กมากเมือ่ เทียบกับประเทศอืน่ ๆ ใน
ยูโรโซน (เยอรมนีมีจีดีพี 3.5 ล้านล้าน
ดอลล่าร์ (ปี 2011))
แต่ไซปรัสมีธุรกิจภาคการเงินขนาด
ใหญ่มหาศาลอย่างไม่ได้สัดส่วนกับ
เศรษฐกิจของประเทศ โดยคาดกันว่ามี
เงินฝากในประเทศมีมากกว่า 8 เท่าของ
จีดพี ี ซึง่ เงินฝากส่วนใหญ่มาจากนักธุรกิจ
ชาวรัสเซียผู้ร่ำารวย ที่นิยมนำาเงินมาฝาก
ในธนาคาร Popular Bank of Cyprus
หรือ Laiki Bank ซึ่งใหญ่เป็นอันดับสอง
ของประเทศ เมื่อหลายประเทศในกลุ่ม

Bildquelle: http://perspectivesonthenews.blogs.deseretnews.com

ยูโรโซนประสบปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจ
เงินฝากจำานวนมหาศาลไหลออกจาก
ไซปรัสอย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดสภาวะ
ขาดสภาพคล่องอย่างรุนแรง
เพือ่ แก้ไขปัญหาดังกล่าว รัฐบาลไซปรัส
จึงไปเจรจากับกลุม่ ทรอยก้า (Troika) ซึง่
ประกอบด้วยธนาคารกลางยุโรป (ECB)
สหภาพยุโรป (EU) และกองทุนการเงิน
ระหว่างประเทศ (IMF) เพื่อขอกู้เงิน 1
แสนล้านยูโร โดยต้องแลกกับการจัด
ทำามาตรการรัดเข็มขัด หาเงินให้ได้ 5.8
หมื่นล้านดอลล่าร์
หนึง่ ในมาตรการทีจ่ ะใช้จดั หาเงินก็คอื
การเก็บภาษีเงินฝากในประเทศ ซึ่งหลัง
จากที่มีการเจรจาหลายรอบแล้ว ได้ข้อ
สรุปว่า จะเก็บภาษี 0% สำาหรับเงินฝาก
ทีม่ จี าำ นวนต่าำ กว่า 100,000 ยูโร และเก็บ
ภาษี 4.0% สำาหรับเงินฝากทีม่ จี าำ นวนเกิน
100,000 ยูโร (ยกเว้น Bank of Cyprus
ที่จะถูกเก็บภาษีในอัตราสูงถึง 20%) ซึ่ง
ผู้ที่มีเงินฝากเกิน 100,000 ยูโร จำานวน

มากนัน้ ก็เป็นชาวรัสเซีย และรัฐบาลรัสเซียก็ได้ออกมาประกาศแล้วว่า
จะไม่มีการช่วยเหลือเยียวยาใด ๆ กับชาวรัสเซียที่ได้รับผลกระทบใน
เรื่องนี้ นอกจากนั้น Laiki Bank จะต้องถูกปิดกิจการด้วย
อย่างไรก็ดี แม้จะได้รับอนุมัติให้กู้เงินแล้ว แต่คาดว่าวิกฤตการ
เงินในไซปรัสจะไม่จบลงง่าย ๆ เพราะ ไซปรัสคงจะต้องเผชิญกับ
ปัญหาเงินทุนไหลออกครัง้ ใหญ่ ซึง่ หากไซปรัสแก้ปญ
ั หาความเชือ่ มัน่
ของนักลงทุนไม่ได้ ในที่สุดนักลงทุนชาวรัสเซีย ซึ่งเป็นนักลงทุนกลุ่ม
ใหญ่ที่สุดของไซปรัสจะไม่กลับเข้ามาลงทุนอีกต่อไป
สือ่ มวลชนในประเทศเยอรมนี ซึง่ เป็นประเทศทีจ่ ะต้องรับภาระใน
การจัดหาเงินมาให้ไซปรัสกู้ในอัตราส่วนที่ มากที่สุด (เพราะเยอรมนี
มีขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่มสหภาพยุโรป) ต่างพูดเป็นเสียง
เดียวกันว่า ไซปรัสต้องรับผิดชอบต่อการดำาเนินนโยบายและมาตรการ
ที่ผิดพลาดของตัวเอง แต่ทั้งนี้ เป็นเรื่องน่าเสียดายที่มาเกิดวิกฤตดัง
กล่าวในตอนนี้ ทีห่ ลายฝ่ายเริม่ กลับมาเชื่อมั่นว่าวิกฤตค่าเงินยูโรครั้ง
ใหญ่ได้ผ่าน พ้นไปแล้ว
ข้อมูลบางส่วนจาก
http://www.doctorwe.com/posttoday/20130401/4737
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อาชีพ

โดย นัฐพงษ์ บุตรดี

การโรงแรมเยอรมัน ตอนที่ 1 Hotelfachmann-/frau Teil I
„Herzlich Willkommen im Hotel Raj
Mahal in Castrop-Rauxel. Mein Name ist
Butdee-Ufer. Was kann ich für Sie tun?“
หลายครั้งต่อวัน ซึ่งนับไม่ได้เลยว่า ได้พูด
ประโยคเหล่านี้ไปกี่รอบแล้ว และนี่คือ
อาชีพการโรงแรม หรือที่ภาษาเยอรมันเขา
เรียกว่า “Hotelfachmann-/frau” ซึ่งเป็น
อาชีพที่ผู้เขียนรักมากที่สุด ได้เริ่มทํางาน
ในโรงแรมตั้งแต่เป็นพนักงานเสริฟจน
ปัจจุบันนี้ทําอยู่ในระดับผู้บริหารโรงแรม
ครับ ผู้เขียนจึงถือโอกาสเล่าถึงภาคทฤษฎี
และปฏิบัติของอาชีพการโรงแรมให้ผู้
สนใจได้รับรู้เกี่ยวกับข้อดีและข้อเสียของ
อาชีพดังกล่าวนี้ให้ทราบกัน
คุณสมบัติ
คุณสมบัตใิ นการศึกษาวิชาการโรงแรมในประเทศ
เยอรมนีคอื อย่างน้อยทีส่ ดุ จะต้องสำาเร็จการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้นหรือทีเ่ รียกว่า Hauptschule ใน
ประเทศเยอรมนี หรือถ้าจะนำาวุฒกิ ารศึกษาไทยมา
เทียบนัน้ อย่างน้อยที่สดุ ต้องในระดับ ม. 6 สำาหรับ
คนไทยทีม่ คี วามประสงค์ทจี่ ะศึกษาการโรงแรมใน
เยอรมนีนั้น สิ่งที่สำาคัญมากอีกประการหนึ่งก็คือ
ต้องมีความรูแ้ ละเข้าใจภาษาเยอรมันอย่างดี อย่าง
น้อยทีส่ ดุ จะต้องมีความรูแ้ ละเข้าใจภาษาเยอรมัน
ในระดับ B2 หรือ C1 และสิ่งสำาคัญที่ควรคำานึงถึง
คือ จะต้องเป็นบุคคลที่มีอัธยาศัยดี ยิ้มแย้มแจ่ม
ไส เป็นคนสุภาพนอบน้อม พูดจาดี มองโลกในแง่
ดี ไม่รังเกียจคนชาติอื่น แต่งตัวสุภาพและสะอาด
สะอ้าน มีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ พร้อม
ที่ต่อสู้กับงานภายใต้ความกดดัน เป็นคนช่างพูด
ช่างคุย ไม่ถอื ตัวและมีพรสวรรค์ในการจัดระเบียบ
การทำางานด้วย และควรมีความรูใ้ นภาษาต่างชาติ
อย่างน้อยที่สุดภาษาอังกฤษ เป็นต้น
อายุของนักศึกษา
หลายคนคงคิดว่า อายุ 30 ปีขนึ้ ไปนัน้ จะแก่ไป
หรือเปล่าทีจ่ ะเริม่ ศึกษาการโรงแรม ตามความเป็น
จริงแล้วไม่แก่เลยครับ เมือ่ สมัยทีผ่ เู้ ขียนเองศึกษา
อยู่นั้น คนที่มีอายุมากสุดในตอนนั้นคือ 49 ปีครับ
เพราะฉนั้น อายุเป็นเพียงตัวเลข จริงๆแล้วมันขึ้น
อยูก่ บั ว่า เป้าหมายของคุณคืออะไรเท่านัน้ เองครับ

ระยะเวลาในการศึกษา
ตามกฏระเบี ย บของการศึ ก ษาวิ ช าการ
โรงแรมแห่งเยอรมนีแล้วนั้น คือ 3 ปี แต่ถ้าใคร
ขยันและเรียนดีก็สามารถที่จะลดเหลือ 2 ปีครึ่ง
ได้ Ausbildungsverkürzung อันนี้ขึ้นอยู่กับผล
การเรียนและความยินยอมของโรงแรมที่ฝึกงาน
อยู่รวมถึงความพร้อมของบุคคลนั้นๆ
เนื้อหาของการศึกษา
นักศึกษาวิชาการโรงแรมในเยอรมนีนนั้ จะต้อง
เรียนรู้ในโรงแรมตามแผนกต่างๆ เช่น:
• แผนกต้อนรับ (Rezeption)
• แผนกสำารองห้องพัก (Reservierung)
• แผนกร้านอาหาร (Restaurant)
• แผนกแม่บ้าน (Housekeeping หรือ Etage)
• แผนกครัว (Küche)
• แผนกจัดเลี้ยง (Bankett)
• แผนกการขายและการตลาด (Verkauf และ
Marketing)
• แผนกบัญชีและบุคล (Buchhaltung และ
Personalwesen)
อันนีข้ นึ้ อยูก่ บั ขนาดของโรงแรมนัน้ ๆทีน่ กั ศึกษา
ปฏิบัติงานอยู่
เวลาในการทํางาน
ถ้าพูดถึงเวลาการทำางานของชาวโรงแรม
แล้ว ผู้ที่จะทำางานการโรงแรมได้นั้นต้องเป็นที่มี
ความทรหดอดทนนะครับ และที่สำาคัญที่สุดคนที่

มีครอบครัวและแต่งงานแล้ว ครอบครัวของคุณจะ
ต้องสนับสนุนและเข้าใจในอาชีพคุณอย่างมากที
เดียว ในระหว่างทีค่ ณ
ุ ศึกษาการโรงแรมอยูน่ นั้ จะ
ต้องทำาทั้ง กะเช้า ตั้งแต่ 06.00 น. ถึง 14.30 น. กะ
บ่าย จาก 14.00 น. 22.30 น. กะดึก จาก 22.00
น. 6.30 น. และเข้าสองกะในหนึ่งวันที่เขาเรียกว่า
Teildienste คือเริ่ม 11.00 น. ถึง 14.00 น. และ
หยุดพัก และมาเริ่มอีกเวลา 18.00 น. ถึง 23.30
น. ส่วนมากแล้ว วันหยุดนักขัตฤกษ์ต่าง ๆ รวมทั้ง
เสาร์อาทิตย์ ชาวโรงแรมต้องทำางานในขณะทีช่ าว
บ้านเขาหยุดกัน เป็นต้น
โอกาสในตลาดแรงงานทั่วโลก
เนือ่ งจากการโรงแรมเยอรมันเป็นทีย่ อมรับใน
ด้านคุณภาพทั่วโลกและเป็นประเทศเดียวที่ใช้วิธี
การเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติควบคู่
กัน ที่เรียกว่า Dualsystem (duale Ausbildung)
ถ้าใครสำาเร็จการโรงแรมในเยอรมนีแล้วละก้อ
สามารถที่จะทำางานในอาชีพต่างๆ ดังต่อไปนี้ได้
ทั่วโลกครับ เช่น:
• ทำางานในโรงแรมทั่วโลกในแผนกต่างๆ เช่น
แผนกต้อนรับ แผนกสำารองห้องพัก แผนกจัด
เลี้ยง เป็นผู้จัดการแผนกแม่บ้าน แผนกดูแล
แขกโรงแรม (Guest Relation) และแผนก
ร้านอาหารเป็นต้น
• แอร์โฮสเตส
• ทัวร์ไกด์
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•
•
•
•
•

ทำางานในแผนกต่าง ๆ ในบริษัททัวร์
ทำางานตามร้านอาหารต่างๆ
เปิดกิจการส่วนตัวเช่น ร้านอาหาร ฯลฯ
ทำางานบนเรือสำาราญ
พนักงานภาคพืน้ ดินของสายการบินต่าง ๆ ใน
สนามบิน อื่นๆ
ความก้าวหน้าด้านการศึกษาต่อของการ
โรงแรม
สำาหรับผู้ที่ศึกษาการโรงแรมสำาเร็จแล้ว
สามารถทีจ่ ะศึกษาต่อไปในระดับปริญญาได้ เช่น
Hotelmeister และ Hotelbetriebswirt และหลัง
จากนัน้ สามารถทีเ่ ป็นผูจ้ ดั การโรงแรมและบริหาร
โรงแรมได้ทั่วโลกครับ
ผู้อ่านเห็นแล้วใช่ไหมครับว่า งานโรงแรมนั้น
เป็นงานที่น่าสนใจและตื่นเต้นมาก เพราะว่าแขก
ทีม่ าพักแต่ละวันนัน้ จะแตกต่างกันมาก แต่ละคน
ก็มีอุปนิสัยไม่เหมือนกัน สำาหรับชาวโรงแรมแล้ว
แต่ละวันหรือชั่วโมงเราจะเผชิญปัญหาที่เราต้อง
แก้ไขที่แตกต่างกันออกไป และเป็นเหตุหนึ่งที่
ทำาให้อาชีพนี้มันไม่น่าเบื่อ
ในตอนต่อไปผู้เขียนจะเล่าถึงความแตกต่าง
ของระบบการทำางานของแต่ละแผนกในโรงแรมว่า
แตกต่างกันอย่างไร แต่ละแผนกต้องเผชิญปัญหา
อย่างไรบ้างเป็นต้น ติดตามอ่านนะครับ
ขอปิดท้ายด้วยเกร็ดความรู้เกี่ยวกับภาษา
เยอรมันที่ใช้กันโรงแรมน่ะครับ

คำาว่า OK (โอเค)นั้นห้ามใช้ในโรงแรมโดย
เด็ดขาด แต่ขอให้ใช้คำาว่า „Sehr gerne“ หรือ „
In Ordnung“ หรือ „Selbstverständlich“ คำาว่า
“Sehr gerne” (ด้วยความยินดี)ชาวโรงแรมจะใช้
บ่อยที่สุด เช่น แขกโรงแรมถามว่า „Könnte ich
bitte ein Handtuch bekommen?“ ชาวโรงแรม
จะตอบว่า „Sehr gerne, bringen wir Ihnen das
Handtuch sofort aufs Zimmer. Vielen Dank
und einen schönen Tag noch wünschen wir
Ihnen“ เป็นต้น
แหล่งที่มารูปภาพ: http://www.raj-mahal.de/

เกี่ยวกับผู้เขียน
นัฐพงษ์ บุตรดี-ยูเฟ้อร์
หลังจากสำาเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
และสำาเร็จการเรียนวิชาชีพการประกอบอาหารไทย
เมือ่ ปี พ.ศ 2538 ได้เดินทางมาศึกษาภาษาเยอรมัน
ทีโ่ รงเรียนเอกชนแห่งหนึง่ ในประเทศเยอรมนี เมือ่
เรียนจบก็สมัครเข้าเรียนวิชาการโรงแรม ทีโ่ รงแรม
สี่ดาวคือโรงแรม "ฮอลิเดย์ อินน์" และได้สำาเร็จ
วิชาการโรงแรมดังกล่าว นอกจากนี้แล้วยังสำาเร็จ
การศึกษาเพิม่ เติมทีส่ ภาหอการค้าอุตสาหกรรมและ
การพาณิชย์ (IHK) สาขาด้านการบริหารการบัญชี
รายได้ประจำาเดือนของผูใ้ ช้แรงงานเเละการบัญชี
ทัว่ ไป สำาเร็จการศึกษาปริญญาโทบริหารธุรกิจการ
โรงแรมนานาชาติที่ประเทศเยอรมนี
ปัจจุบนั เป็นผูจ้ ดั การและบริหารโรงแรมสีด่ าว
แห่งหนึ่งในประเทศเยอรมนี
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Dolmetschen
Übersetzen

โดย ปรีดา ไมเออร์

การล่าม คือการถ่ายทอดภาษาทีพ่ ดู
ออกมาจากภาษาหนึง่ ไปยังอีกภาษา
หนึ่งด้วยปาก หรือ มือ
การแปล คือการถ่ายทอดข้อความ
จากภาษาต้นฉบับ (Ausgangsprache)
ไปยังอีกภาษาหนึ่ง (Zielsprache)
เป็นลายลักษณ์อักษร

การล่
า
ม
การแปล
โดย ปรีดา ไมเออร์
อาชีพที่น่าสนใจและมีความสําคัญมากขึ้นในยุกโลกาวิภัตน์ (Globalisierung) คืออาชีพล่ามและนักแปล ผู้สื่อภาษาด้วยปาก
มือ และด้วยลายลักษณ์อักษร แต่ถึงอย่างไรก็ตามอาชีพล่ามก็มีความเสี่ยงสูง เช่น ล่ามที่ทํางานให้แก่กระบวนการยุติธรรม อาจได้
รับความกดดันจากผู้ต้องหา พยาน โจทก์ หรือจําเลย ก็ได้ ฉบับนี้เรามาคุยกันว่า การล่าม และการแปลนั้น ต้องระมัดระวังอะไรบ้าง
ต้องเตรียมตัวอย่างไร บทบาทและหน้าที่ เป็นอย่างไร และอะไรคือคุณสมบัติที่ล่ามและนักแปลควรมี

D : 12
Dmag14.indd 12

01.02.15 16:18

เรื่องดีจากปก

โดย ปรีดา ไมเออร์

ล่าม นั้นมีหลายประเภท เช่น ล่ามฉับพลัน
ล่ามต่อเนื่อง ล่ามกระซิบ เป็นต้น การเรียกล่าม
และนักแปลรวมทั้งคุณสมบัติของล่ามและนัก
แปลในแต่ละมลรัฐก็แตกต่างกันไป เนื่องจาก
แต่ละมลรัฐมีกฎหมายบังคับว่าด้วยล่าม และนัก
แปลของตนภายในรัฐ ณ ที่นี้ผู้เขียนขอกล่าวถึง
ล่ามที่ทำางานให้แก่ศาล พนักงานอัยการ สถานี
ตำารวจ และทนายความ ว่าโดยหลักทั่วไปแล้ว
ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1. ความรู้ความสามารถในภาษาซึ่งเป็น
หัวใจของการล่ามและการแปล ล่ามทีท่ าำ งานให้
ศาลนัน้ ควรมีความรูค้ วามสามารถ เป็นผูเ้ ชีย่ วชาญ
เข้าใจ ทัง้ ภาษาแม่ และภาษาทีจ่ ะแปลอย่างถ่องแท้
รวมถึงภาษากฎหมาย- และภาษาทางราชการด้วย
(Gerichts- und Behördenterminologie) มิฉนั้น
อาจก่อให้เกิดปัญหาในการดำาเนินกระบวนพิจารณา
ได้ ภาษาแต่ละภาษาแม้จะเป็นภาษาเดียวกัน ถ้า
ใช้ต่างเรื่องต่างวงการ ก็จะมีรูปแบบการใช้ศัพท์
สำานวน การอ่าน ที่ต่างกันออกไป เป็นแบบอย่าง
เฉพาะของวงการนัน้ ๆ เช่น ภาษาทางกฎหมาย ซึง่
ผู้ที่อยู่นอกวงการนั้นอาจจะไม่เข้าใจ เพราะแตก
ต่างจากภาษาทั่ว ๆ ไปในชีวิตประจำาวัน เป็นต้น
2. มีความรูค้ วามเข้าใจในระบบศาลยุตธิ รรม
เช่น คดีอาญา (der Strafprozess) คดีแพ่ง (der
Zivilprozess) เป็นต้น ระบบการสืบสวน สอบสวน
ของพนักงานสืบสวน สอบสวน ในกฎหมายมหาชน
(Öffentliches Recht)
3. ความสามารถในการสือ่ สาร ล่ามต้องสือ่ สาร
ให้ทุกฝ่ายเข้าใจได้ แปลได้ครบถ้วนและถูกต้อง
• สื่ออย่างถูกต้องแม่นยําในระยะเวลาอัน
สัน้ ซึง่ เป็นเรือ่ งทีม่ คี วามสำาคัญมาก หากล่าม
แปลผิดจะทำาให้เกิดปัญหาในการพิจารณาคดี
อาจส่งผลต่อรูปคดีหรือคำาพิพากษาได้ ดังนัน้
หากล่ามรูต้ วั ว่าแปลผิดต้องรีบแก้ไขทันที ทัง้ นี้
ไม่ว่าผลของคดีจะออกมาแพ้ หรือชนะ ไม่มี
ผลกดดันล่าม เพราะล่ามทำาหน้าที่เป็นเพียง
ตัวกลางในการสือ่ สาร ไม่ได้มสี ว่ นได้สว่ นเสีย
ในคดีแต่อย่างใด
• มีไหวพริบทีด่ ี ทุกคนเข้าใจภาษาทางราชการ
หรือภาษากฎหมายซึง่ เป็นภาษาเฉพาะหรือไม่
คำาตอบ คือ ไม่ทกุ คน สิง่ นีข้ นึ้ อยูก่ บั การศึกษา
ประสบการณ์ และสิง่ แวดล้อมทีแ่ ต่ละคนมีมา
เช่น พยานบางท่านไม่มีโอกาสได้ศึกษาเล่า
เรียน ไม่เคยมีประสบการณ์ในศาล ในกรณีเช่น
นี้ นอกจากพยานจะกลัวและประหม่าแล้ว ยัง
ต้องทำาความเข้าใจกับภาษาทางราชการหรือ
กฎหมายที่ตนไม่คุ้นเคยอีกด้วย เป็นต้น ล่าม

ทีด่ คี วรเลือกสือ่ ด้วยภาษาง่าย ๆ เพือ่ ให้พยาน
เข้าใจได้ง่ายขึ้น
ข้อควรระวัง เบิกความต่อศาลสองภาษา
ควรทำาอย่างไรเมื่อบุคคลที่ตนปฎิบัติหน้าที่
เป็นล่ามแปลให้ เช่น พยาน เป็นต้น เชื่อมั่นในตัว
เองว่ามีความสามารถในการพูดภาษาเยอรมันได้
ดี และเบิกความต่อศาลด้วยภาษาครึ่งไทยครึ่ง
เยอรมัน จนทำาให้เกิดความสับสน
จากประสบการณ์ของผูเ้ ขียน ๆ จะแจ้งให้ศาล
ทราบ และขอให้ศาลสัง่ พยานพูดภาษาไทยเท่านัน้
เพราะการเบิกความของพยานด้วยภาษาครึง่ ไทย
ครึ่งเยอรมัน นอกจากจะนำาความสับสนมาให้แก่
ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายแล้ว ยังนำาความสับสนมา
ให้แก่ล่ามอีกด้วย
การเตรี ย มตั ว ก่ อ นทํ า งานในศาล
(Vorbereitungsphase zum Dolmetschereinsatz)
ปกติแล้วล่ามจะขอดูคำาฟ้อง คำาร้อง ฯลฯ
(Akteneinsicht) ไม่ได้ เพราะสิง่ เหล่านีผ้ ทู้ ขี่ อทำาได้
จะมีเพียง ทนายความ หรือผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ
เท่านัน้ แต่ลา่ มอาจถามเจ้าหน้าทีข่ องทีท่ าำ การศาล
ทีโ่ ทรมาขอเวลานัดได้วา่ เป็นคดีอะไร หรือดูจากเลข
คดีศาลในหมายเรียกทีศ่ าลส่งมาให้ หมายเลขคดี
ของศาล (Aktenzeichen der Justiz) ซึ่งจะมีตัว
ย่ออยู่ด้วยเสมอ ที่พบบ่อย ๆ ได้แก่
Cs: Strafbefehle (AG)
Ds: Strafsachen des Einzelrichters (AG)
F: Familiensache (AG)
Js: Ermittlungsverfahren
KLs: Zusatz bei Strafsachen vor der großen
Strafkammer (LG)
O: Allgemeine Zivilsachen (LG)
UF: Berufungen und Beschwerden gegen
Endscheidungen in Familiensachen (OLG)
เป็นต้น
เพือ่ เตรียมตัว ว่าอาจจะต้องพบกับคำาศัพท์ใด
บ้าง จะได้เตรียมหาคำาแปลไว้ก่อน
การปฎิ บั ติ ต นในศาล (Allgemeine
Verhaltensregeln)
• สุภาพและเคารพต่อศาล อย่าพูดขัดขณะผู้
พิพากษากำาลังพูด
ข้อควรระวัง ถ้าล่ามถูกทนายความของจำาเลย
หรือ พยาน หรือโจทก์ ยั่วให้โกรธ หรือกล่าวหาว่า
แปลผิด ไม่มีความสามารถ ล่ามควรปฏิบัติตน
แบบมืออาชีพ อย่าเสียงดังแสดงว่าโกรธ หรือพูด
หยาบคาย ผู้พิพากษาบนบันลังก์ศาลเท่านั้นที่
ล่ามจะปรึกษาและขอร้อง เช่น ต่อรองให้หาล่าม
ทีเ่ ป็นกลางมาฟังการแปล เหตุการณ์เช่นนี้ ไม่ควร

ปล่อยเลยตามเลยเพราะถ้ามีการรือ้ ฟืน้ คดีขนึ้ ใหม่
อาจมีการโยนความผิดให้ล่ามก็ได้
• แต่งกายสุภาพ ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่น
กันแดด ปิดมือถือ
สิทธิและหน้าที่ของล่าม
1.ทําหน้าที่อย่างซื่อสัตย์ ระมัดระวัง และ
เป็นกลาง หน้าที่สำาคัญของล่ามในศาลยุติธรรม
คือการแปลภาษา หรือสื่อความหมายด้วยวิธีอื่น
ล่ามต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
เป็นกลาง ปราศจากอคติ ประพฤติตนตามกฎหมาย
และทำานองคลองธรรม อยูใ่ นศีลธรรมและจริยธรรม
มีความรูแ้ ละความเข้าใจภาษาทีแ่ ปลอย่างถ่องแท้
เพราะหากละเลยในหน้าที่อาจมีผลกระทบ ได้แก่
• ในชัน้ สอบสวน หมายถึงการรวบรวมพยานหลัก
ฐาน และดำาเนินการทั้งหลายตามกฎหมาย
กำาหนด ซึ่งพนักงานสอบสวนได้ดำาเนินการ
เกี่ยวกับความผิดที่ถูกกล่าวหา สุดท้ายการ
ที่พนักงายอัยการจะส่งฟ้องศาลหรือไม่นั้น
นอกจากจะขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานแล้ว ก็
ขึ้นอยู่กับว่า ล่ามปฎิบัติหน้าที่ของตน อย่าง
ถูกต้องและอย่างระมัดระวังหรือไม่
• ในชั้นศาล ถ้าล่ามทำางานอย่างไม่ระมัดระวัง
แปลผิด อาจมีผลถึงคำาพิพากษาของศาล
ได้เช่นกัน
• ความเป็นกลาง คดีอาญาจะเน้นข้อเท็จจริง
ในขณะทีค่ ดีแพ่งเน้นความถูกต้องของเอกสาร
เป็นสำาคัญ ล่ามไม่ควรมีอคติในการล่าม หาก
ทราบ หรือเชือ่ ว่าผูท้ ตี่ นทำาหน้าทีเ่ ป็นล่ามแปล
ให้นนั้ เป็นฝ่ายผิด ไม่วา่ จะอย่างไรก็ตาม ล่าม
ต้องปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความเป็นกลาง ไม่มอี คติ
2. ล่ามต้องปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้อยูใ่ นขอบเขต
ของการแปล ไม่ให้คาำ แนะนำา หรือแสดงความคิด
เห็นแก่บุคคลที่ตนปฏิบัติหน้าที่เป็นล่ามแปลให้
ทั้งต้องไม่กระทำาการใด ๆ ที่อาจถือได้ว่าเป็นการ
ทำาหน้าที่อ่ืนนอกจากการแปล เช่น ที่สำานักงาน
ทนายความ
”ล่าม“ ไม่ใช่ ”ทนายความ” ถึงแม้ล่ามจะมี
ความรูค้ วามสามารถมาจากประสบการณ์ทที่ าำ งาน
มายาวนานก็ตาม อาชีพทนายความ และคำาว่า “
ทนายความ ” เป็นอาชีพที่ได้รับการคุ้มครองตาม
กฎหมาย ด้วยเหตุนี้ผู้ให้คำาปรึกษาทางกฎหมาย
ได้ คือ ทนายความ
3. ล่ามควรจํากัดบทบาทของตนไว้เฉพาะ
การแปล ทัง้ การแปลคำาพูด เอกสาร ภาษามือ หรือ
สื่อความหมายโดยวิธีอื่น ทั้งต้องแปลให้ถูกต้อง
และครบถ้วน โดยไม่เปลี่ยนแปลง ตัดทอน สรุป
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สัน้ ๆ หรือเพิม่ เติมข้อความหรือสิง่ อืน่ ใด ทัง้ ต้องไม่
อธิบายความหมายเพิ่มเติมในการแปลด้วย เช่น
• ในศาลเมื่อพยาน หรือ จำาเลย กล่าวว่า " พี่
เราเป็นคนไทยด้วยกันช่วยพูดเสริมให้หน่อย
" ถึงแม้ท่านจะสงสารผู้นั้นอย่างไรก็ทำาไม่ได้
4. ถ้าล่ามมีหรืออาจมีผลประโยชน์ขดั กันใน
คดี ล่ามต้องแจ้งถึงผลประโชน์ทขี่ ดั กันทีม่ อี ยู่ หรือ
อาจจะมีในคดีแก่ศาล แจ้งให้ผรู้ บั ผิดชอบราชการ
ศาลทราบ พฤติการณ์ทอี่ าจสันนิษฐานได้วา่ จะก่อ
ให้เกิดผลประโยชน์ขดั กันในคดีดงั กล่าว ได้แก่ ล่าม
เป็นเพื่อน หรือญาติของคู่ความ หรือทนายความ
ของคู่ความ ล่ามเคยปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับคดี
หรือเคยตระเตรียมคดีนนั้ มาก่อน ล่าม คูส่ มรสของ
ล่าม หรือบุตรมีส่วนได้เสียทางการเงินในเรื่องที่
พิพาท หรือกับคู่ความในกระบวนพิจารณาคดี
หรือมีส่วนได้เสียอื่นใดกับคดี
5. ล่ามต้องรักษาข้อมูลเกี่ยวกับคดีท่ีตน
ปฏิบัติหน้าที่แปลไว้เป็นความลับ แม้ว่าล่าม
จะต้องรักษาความลับในข้อเท็จจริงที่ตนได้ล่วงรู้
จากการปฏิบตั หิ น้าทีก่ ต็ าม แต่หากข้อมูลทีต่ นล่วง
รู้มานั้นเป็นภัยอันตรายที่ใกล้จะถึงแก่บุคคล หรือ
เป็นข้อมูลทีเ่ กีย่ วกับอาชญากรรม ซึง่ จะเกิดขึน้ ใน
ระหว่างกระบวนพิจารณา ล่ามพึงแจ้งข้อมูลดัง
กล่าวต่อผู้รับผิดชอบราชการศาลทันที
ล่ามต้องไม่สนทนา รายงาน หรือให้ความเห็น
ใด ๆ ต่อสาธารณะเกีย่ วกับคดีทตี่ นมีสว่ นเกีย่ วข้อง
แม้ว่าข้อมูลดังกล่าวจะมิใช่ข้อมูลลับเฉพาะหรือ
มีกฏหมายบัญัญัติไว้ให้เป็นความลับก็ตาม

6. เมื่อรับงานล่ามที่ศาลและอัยการใน
รัฐนั้น ๆ ที่ท่านมีชื่ออยู่ในบัญชีสารบัญของ
ล่าม เมื่อมี หมายเรียกจากศาล ล่ามต้องไปตาม
นัด นอกจากว่าท่านมี เหตุจำาเป็น อย่างอื่นทำาให้
รับงานไม่ได้ ถ้ามีเหตุขัดข้องที่สำาคัญ เช่น ซื้อตั๋ว
เครื่องบินแล้วแต่ป่วย ต้องแจ้งให้ศาลทราบ
• แจ้งให้ศาลทราบเป็นลายลักษณ์อกั ษร เช่น ส่ง
เป็นแฟกซ์ หรือเป็นจดหมายลงทะเบียนแบบ
ตอบรับ เป็นต้น อย่าแจ้งด้วยวาจา

การแปล

การเตรียมพร้อมในการแปล
เครื่องมือที่นักแปลแต่ละคนใช้ค้นหาความ
หมายประกอบ ได้แก่ พจนานุกรม โปรแกรมการ
แปลภาษาต่าง ๆ ทีน่ กั แปลนำามาตีความ ผูเ้ ขียนเอง
ไม่ได้ใช้โปรแกรมแปลภาษามาช่วยในงานแปล ผู้
เขียนยึดพจนานุกรมทัง้ ภาษาเยอรมัน (เช่น Duden)
และไทย (พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน)
ถ้าแปลงานกฎหมาย เช่น สัญญา คำาพิพากษา
เป็นต้น ก็จะใช้ทงั้ ประมวลกฎหมายแพ่ง และอาญา
ประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความทัง้ แพ่ง และวิธี
พิจารณาอาญา พจนานุกรมทางกฎหมาย หรือไม่
ก็คน้ หาทางอินเตอร์เน็ท ในเว็ปไซด์ เช่น ของไทย ก็
สำานักงานคณะกรรมการกฎษฎีกา สำานักงานอัยการ
สูงสุด สภาทนายความทนาย เป็นต้น ของเยอรมัน
เช่น กระทรวงยุติธรรม (Bundesministerium für
Justiz) IHK (Industrie und Handelskammer),
Wirtschaftslexikon, Rechtslexikon เป็นต้น

ภาษาที่แปล
1. ต้องมีความชัดเจน คือเป็นภาษาทีม่ ลี กั ษณะ
กระชับ ไม่ใช้คำาที่ไม่จำาเป็น รูปประโยคควรเป็น
ประโยคสัน้ ๆ หลีกเลีย่ งโครงสร้างประโยคทีซ่ บั ซ้อน
สลับที่ ใช้ขอ้ ความทีแ่ สดงความคิดได้แจ่มแจ้ง เช่น
ประโยคเดียวแสดงความคิดเดียว ไม่กำากวมหรือ
ชวนให้ตีความได้หลายแง่หลายมุม
2. มีความเหมาะสม ผู้แปลต้องเลือกใช้แบบ
การเขียน (สไตล์) ให้สอดคล้องกับลักษณะของ
เรื่องที่จะแปล เช่น งานกฎหมายต้องเป็นศัพท์ที่
ใช้เฉพาะในทางกฎหมาย
3. มีความเรียบง่าย ใช้ภาษาที่เรียบง่ายและ
สัมพันธ์กับความคิดที่กระจ่างแจ้ง และต้องตรง
ตามต้นฉบับ
4. มีความสมเหตุสมผล ในภาษาแต่ละภาษา
มีความสมเหตุสมผลต่างกัน เวลาแปล ภาษาทีใ่ ช้
ก็ต้องให้มีความสมเหตุสมผลเท่า ๆ กับที่ภาษา
ต้นฉบับมีด้วย
ก่อนแปลนักแปลควร
1. ต้องทำาความเข้าใจข้อความต้นฉบับ
(Ausgangsprache) เป็นอย่างดีเสียก่อน ว่าผู้
เขียนมีจุดประสงค์อย่างไร จับความหมายและ
รายละเอียดต่าง ๆ เพื่อจะได้ถ่ายทอดจุดประสงค์
ความหมายนั้น ๆ ไปยังผู้อ่านฉบับแปลได้ถูกต้อง
ขอยกตัวอย่างการแปลคำาพิพากษา สิ่งที่นักแปล
จะได้รายละเอียดจากการอ่านครั้งแรกคือ
• เป็นคำาพิพากษาของศาลชัน้ ต้น (AG) คดีแพ่งคดีครอบครัว เขตอำานาจศาล มีผู้พิพากษา
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หนึ่งนาย ไต่สวนคู่กรณีทั้งสองฝ่ายเมื่อไร คำา
พิพากษาหย่ามีผลตามกฎหมายเมื่อไร
• รายละเอียดเกีย่ วกับผูย้ นื่ คำาร้องขอหย่า คูก่ รณี
ฝ่ายตรงข้าม พร้อมทนายความ
• อาจมีผู้มีส่วนได้เสียในคดีอีก เช่น กองทุน
สะสมบำานาญต่าง ๆ (Rentenversicherung)
• วันที่ สถานที่ ๆ คู่กรณีจดทะเบียนสมรส ต่อ
หน้านายทะเบียน
• ศาลตัดสินให้หย่าขาดจากกัน เหตุเนื่องจาก
แยกกันอยูค่ รบ 1 ปี (สมัครใจหย่าทัง้ สองฝ่าย
หรือมีเหตุร้ายแรงที่ต้องหย่า) หรือ 3 ปี ชีวิต
การสมรสล้มเหลว และคู่กรณีทั้งสองฝ่ายไม่
อาจกลับมาใช้ชีวิตสมรสร่วมกันได้อีก
• ผลตามจากการหย่า เช่น อำานาจปกครองบุตร
ค่าเลีย้ งดู การปรับเปรียบเทียบค่าเลีย้ งชีพใน
วัยชรา การจัดการสินสมรส เป็นต้น
• เรื่องค่าธรรมเนียมศาล
2. ผู้แปลต้องมีความรู้ทั้งภาษาต้นฉบับและ
ภาษาฉบับแปลอย่างดีเยี่ยม เพื่อให้ความหมาย
ของต้นฉบับคงอยู่ ผูแ้ ปลต้องมีความรูแ้ ละภูมหิ ลัง
ในเรือ่ งทีจ่ ะแปลพอสมควร ต้องมีความสามารถใน
การใช้ภาษาอย่างดี เพือ่ ทีจ่ ะได้ถา่ ยทอดความคิด
ของผูเ้ ขียนต้นฉบับให้ผอู้ า่ นฉบับแปลรูเ้ รือ่ ง เข้าใจ
และอ่านได้อย่างถ่องแท้
3. ผู้แปลควรพยายามเลี่ยงการแปลคำาต่อ
คำาอย่างที่สุด มิฉะนั้นจะทำาให้ผู้อ่านฉบับแปลไม่
สามารถเข้าใจฉบับแปล
4. ผูแ้ ปลควรใช้รปู แบบของภาษาทีเ่ ป็นมาตรฐาน

ทีเ่ ป็นทีย่ อมรับ และใช้กนั อยูท่ วั่ ไปไม่ใช่คดิ คำาใหม่ ๆ
ขึน้ หรือใช้คาำ ทีไ่ ม่สภุ าพไม่เป็นทีน่ ยิ ม ควรพิจารณา
ว่างานแปลนัน้ จะนำาไปใช้กบั ใครเพือ่ ทีจ่ ะได้ใช้รปู
แบบภาษาที่ถูกต้อง เช่น หน่วยงานราชการ อย่าง
สำานักทะเบียน รูปแบบภาษาที่พบบ่อยก็มีภาษา
ทางราชการ (Behördenterminologie) งานการ
ทะเบียนราษฎร สถานะภาพบุคคล ซึง่ สิง่ เหล่านีพ้ บใน
กฎหมายสถานภาพบุคคล (Personenstandgesetz)
กฎหมายปกครอง (Verwaltungsrecht) เป็นต้น
5. ผู้แปลต้องรู้จักเลือกใช้ถ้อยคำา สำานวนที่
เหมาะสม ให้ถูกต้องกับความหมายตามต้นฉบับ
และรักษาบรรยากาศ ของต้นฉบับไว้
การประกอบอาชีพล่ามและนักแปลนัน้ จำาเป็น
ต้องพัฒนาภาษา และหาประสบการณ์ตลอดเวลา
โดยเฉพาะการประกอบอาชีพล่ามในศาล มีความ
จำาเป็นต้องเข้าใจคำาศัพท์เฉพาะทางกฎหมาย ซึ่ง
มีความยากง่ายต่างกันไป ฝึกให้ตนเองมีสมาธิใน
งานไม่วา่ จะเกิดอะไรขึน้ อย่าลืมว่าหน้าทีข่ องท่าน
คืออะไร การยัว่ ยุในบางครัง้ อาจทำาให้เรารูส้ กึ โมโห
แต่ทั้งนี้คดีแต่ละคดีไม่ได้ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจ
ของตัวผูแ้ ปล อย่าปล่อยให้อารมณ์อยูเ่ หนือเหตุผล
พยายามเก็บรวบรวมข้อมูลในการแปลทุกครัง้ เพือ่
เป็นแนวทางในการปฎิบัติงานครั้งต่อไป บางครั้ง
ที่เกิดข้อผิดพลาด พยายามปรับปรุงให้ดีขึ้น และ
อย่าให้เกิดข้อผิดพลาดอีก เพราะจุดอ่อนของการ
แปล อาจกลายเป็นเป้าหมายสำาหรับผู้ที่ต้องการ
บิดเบือนความจริงนำามาใช้ประโยชน์ โดยหันมา
เอาผิดผู้แปลภาษาแทน

การหาประสบการณ์ทางศาลเพื่อให้เรียนรู้
ระบบบศาลได้อย่างรวดเร็วและถ่องแท้นั้นทำาได้
โดยหาโอกาสเข้าไปฟังการพิจารณาคดีที่เปิดให้
บุคคลภายนอกเข้าฟังได้ (öffentliche Sitzung)
ผู้เขียนเห็นว่า การเข้าฟังและติดตามการ
พิจารณาคดีในศาลที่เปิดให้บุคคลภายนอกเข้า
ฟังได้ (öffentliche Gerichtsverhandlung) เป็นการ
เรียนรูภ้ าษาศาล และระบบการพิจารณาคดีทดี่ ี คดี
ทีเ่ ปิดให้บคุ คลภายนอกเข้าฟังได้ ได้แก่คดีอาอาญา
และคดีแพ่ง ยกเว้น คดีครอบครัว และ คดีอาญา
ที่มีผู้เยาว์ (อายุระหว่าง 14 – 17 ปี) เป็นจำาเลย
ข้อติตงิ จากเพือ่ นร่วมงานและนายจ้าง ก็ถอื เป็น
ประสบการณ์ของล่ามและนักแปลเช่นกัน เพราะ
ทำาให้เห็นความผิดพลาดที่ตัวเราเองมองไม่เห็น
กันไว้ดีกว่าแก้ ทําประกันรับผิดชอบการ
ประกอบวิชาชีพ (Berufshaftpflichtversicherung)
ล่าม และนักแปล เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระไม่มี
นายจ้าง ไม่อยู่ในบังคับของระบบการคุ้มครอง
แรงงาน หรือสัญญาจ้างแรงงาน แนะนำาให้ทำา
ประกันรับผิดชอบการประกอบวิชาชีพ ในกรณีแปล
ผิดหรือมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นผู้บริโภคซึ่งใช้บริการ
ของท่านและตัวท่านเองจะได้รบั การคุม้ ครองจาก
บริษัทประกัน
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บทสัมภาษณ์ แก้วเก้า ดุงเงอร์
นักแปลวรรณกรรมเยาวชนภาษาเยอรมัน
นิตยสารดี เป็นมาอย่างไรถึงได้มาจับงานแปลหนังสือ ทีเ่ คยบอก
ว่า เพราะกลัวสมองฝ่อเลยหันมาแปล นั้น คือแรงจูงใจ หรือเปล่า
แก้วเก้า เป็นมาอย่างไรหรือคะ คือว่า ก็เป็นคนชอบภาษา เรียน
มาทางภาษาและวรรณคดีฝรั่งเศส จากอักษรศาสตร์ จุฬา และKent
State, Ohio เมื่อเรียนจบ ก็แต่งงานมาอยู่กับสามีเยอรมัน จริง ๆ ก็
ไม่อยากให้ตัวเองลืมภาษาฝรั่งเศส ซึ่งก็จะใช้น้อยลงเรื่อย ๆ เพราะ
เรียนฝรั่งเศส แต่มาแต่งงานกับเยอรมัน ก็เริ่มจับงานแปลซึ่งเป็นงาน
ภาษาฝรัง่ เศสทีต่ วั เองชืน่ ชอบ และไปหาสำานักพิมพ์ในไทยให้พมิ พ์ให้
แต่เมื่ออยู่ประเทศเยอรมนีนาน ๆ เข้า เริ่มซึมซับภาษาและวัฒนธรรม
เยอรมันมากขึน้ เรือ่ ย ๆ การอาศัยอยูใ่ นประเทศ คลุกคลีอยูก่ บั คนและ
ครอบครัวเยอรมันตลอด ทำาให้เห็นความแตกต่างของประเทศต่าง ๆ
ที่ได้ไปอยู่มา และสนใจแปลภาษาเยอรมัน เมื่อมีอีกสำานักพิมพ์หนึ่ง
จากเมืองไทยมาเสนอให้แปลวรรณกรรมเยาวชนภาษาเยอรมัน จึง
รีบตอบรับ และก็มีผลงานทยอยแปลออกมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งก็สม
ประสงค์ตัวเอง เพราะยังได้ใช้ภาษาไทยอย่างสม่ำาเสมอ สมองก็ไม่
ฝ่อ และภาษาเยอรมันก็เข้าใจมากขึ้นเรื่อย ๆ ตามเวลาที่ผ่านไป แต่
ทิ้งภาษาฝรั่งเศสไปเลย
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นิตยสารดี งานแปลวรรณกรรมนั้น ต่างจาก
แปลเอกสารราชการ อย่างไร หรือไม่ อะไรยาก
ง่ายกว่ากัน
แก้วเก้า งานแปลเอกสารราชการ เป็นเรื่อง
ตายตัวดิ้นไม่ได้ น่าเบื่อแต่รายได้โอ เพียงแต่เรา
ต้องละเอียดอ่อนในการตรวจทานรายละเอียด
เล็กๆ น้อย ๆ ทีต่ า่ งกันไปในเอกสารแต่ละฉบับ เพือ่
ไม่ปล่อยให้งานออกมาผิดพลาด หรือเมือ่ มีพลาด
ก็ยอมรับและแก้ไขทันที แต่แปลงานวรรณกรรม
เป็นเรื่องของการหาโทนของงานให้เจอก่อน เจอ
แล้วเราคิดว่า ควรต้องใช้ภาษาอย่างไร หลังจาก
การอ่านครั้งแรก เราวงไว้ว่า มีคำาไหนเรายังไม่
เข้าใจดี แล้วทำาความเข้าใจให้ถ่องแท้ สมัยก่อน
เคยแปลด้วยมือลงสมุดก่อน แล้วพิมพ์จากสมุด
ลงเครื่องคอมอีกที เป็นการตรวจทานตัวเอง และ
แก้ไขปรับปรุงทั้งภาษาและข้อมูลที่ยังค้างไว้เมื่อ
แปลรอบแรก เมื่อเราค้นหาข้อมูลได้ครบแล้ว ไม่
ว่าจะมาจากการสอบถามจากเจ้าของภาษาเอง
หรือเปิดค้นคว้าจากแหล่งต่างๆ ก็จะมาแก้ไขใน
คอมให้เสร็จสรรพ เมื่อเสร็จแล้วก็ไปทำาอย่างอื่น
สักพัก ปล่อยให้งานตกตะกอน เวลาตกตะกอน
นี้ก็แล้วแต่ว่านานเท่าไหร่ ไม่เท่ากันในแต่ละเล่ม
เสร็จแล้วเอามาอ่านออกเสียงให้ตัวเองฟัง ว่าฟัง
ดูไม่ขดั หู ฟังเป็นไทยไม่แปร่งเป็นสำาเนียงฝรัง่ งาน
ทีไ่ ด้มาสุดท้าย ต้องเนีย้ บไม่ใช่สักแต่ให้รีบเสร็จ ๆ
ไป (คนอ่านก็จะรูส้ กึ ได้เอง) งานวรรณกรรมปล่อย
ให้ออกมาผิดไม่ได้ เพราะจะออกไปสู่สายตานัก
อ่านโดยที่เราไปแก้ไขหรือทำาอะไรไม่ได้อีกเลย
นิตยสารดี สิ่งที่ต้องระมัดระวังในการแปล
วรรณกรรมมีอะไรบ้าง
แก้ ว เก้ า สิ่ง ที่เราต้องระวังในการแปล
วรรณกรรมหรือ การแปลวรรณกรรมคือการถ่ายทอด
ประสพการณ์และความรูส้ กึ นึกคิดของคนๆ หนึง่ เรา
มีหน้าทีจ่ ะเข้าใจต้นฉบับอย่างถ่องแท้กอ่ นทีจ่ ะเริม่
ลงมือแปล เมือ่ ไม่เข้าใจอะไรตรงไหน ต้องทำาการ
บ้าน คือค้นคว้าจนเข้าใจ ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาของ
เรื่อง หรือตัวประโยคนั้น ๆ เราจะทำาอย่างไรที่จะ
ถ่ายทอดสิ่งที่เขาต้องการจะบอกกล่าวในหนังสือ
ของเขาโดยการใช้ภาษาไทยในระดับเดียวกับภาษา
ของเจ้าของต้นฉบับ งานหรือหนังสือชิน้ นัน้ ๆ มีสมุ้
เสียงอย่างไร เราต้อง ถ่ายทอดให้ได้เหมือนอย่าง
เดิม ซึง่ ก็หมายถึงการถ่ายทอดสุม้ เสียงคือโทนของ
หนังสือออกมาโดยใช้ภาษาไทย ไม่ให้ตดิ แกรมม่า
ไวยากรณ์ของฝรั่ง ต้องใช้ประโยคให้เป็นไทย ฟัง

ดูไม่เพี้ยนแปร่ง การแปลไม่ใช่การเรียบเรียง คือ ต้องทำาอยู่แล้ว ถ้าเราไม่เข้าใจอะไร เราต้องหาให้
ห้ามหลอกผู้อ่านโดยแปลผิด ๆ หรือมั่วนิ่ม ห้าม ได้ว่ามันคืออะไร ซึ่งก็ไม่ได้ยากอะไร มีหนังสือให้
ตัดต่อ ย่อขยาย
ค้นคว้ามากมาย มีอนิ เตอร์เน็ต มีบอ่ ย ๆ ทีเ่ ราไม่เคย
พบไม่เคยเห็นเลย สิ่งที่ปรากฏในหนังสือนั่น หรือ
นิตยสารดี มีหลักการแปลอย่างไร มีทฤษฎี หรือ ประโยคสำานวนซึง่ ไม่เคยได้ยนิ และนึกภาพไม่ออก
ได้เคยร่ําเรียนวิธีการแปลมาหรือ ไม่ จากใครเอ่ย เราก็ทำาความรู้จักกับมันได้ ถ้าเราขนขวายใฝ่รู้ค่ะ
แก้วเก้า ทฤษฏีกเ็ รียนมาจากอาจารย์จนิ ตนา
คือ อ.จินตนา ยศสุนทร ซึง่ สอนวิชาการแปลทีค่ ณะ
นิตยสารดี แปลงานแต่ละชิ้นใช้เวลาเท่าไร
อักษรศาสตร์ ที่หลักการก็ยังติดอยู่ในหัวสมองจน
แก้วเก้า หนังสือเด็กปกอ่อนร้อยยีส่ บิ หน้าภาษา
กระทั่งปัจจุบัน ก็เป็นหลักที่ได้อธิบายไปแล้วใน เยอรมัน ใช้เวลาแปลหนึ่งเดือนตั้งแต่ต้นจนจบก็
ข้อสามนั่นแหละค่ะ แต่ที่แน่ ๆ ก็คือการจะแปล เสร็จค่ะ ถ้าเราไม่ทำางานอื่น เช่นเอาแต่อบขนม
ควรอย่างยิง่ ทีจ่ ะแปลเป็นภาษาแม่ของตัวเอง เรา เค้ก จนไม่เป็นอันแปลนะคะ
จะไม่แปลเป็นภาษาอื่นที่เราไม่ได้เกิดและเติบโต
นิตยสารดี เลือกงานที่จะแปลเองไหม อะไร
มา เพราะเราย่อมจะลึกซึง้ กับภาษาแม่ทสี่ ดุ สมัย
ที่เรียนที่โอไฮโอ ก็เรียนวิชาการแปล แต่ยากหนัก เป็นสิ่งที่ทําให้เลือกแต่ละเรื่อง
เพราะเราแปลจากฝรัง่ เศสเป็นอังกฤษและตรงกัน
แก้วเก้า เลือกเรื่องเองเฉพาะเล่มแรกที่เป็น
ข้าม ไม่มที งั้ ภาษาต้นฉบับหรือภาษาแปลเป็นไทย ภาษาฝรัง่ เศส แต่พอมาแปลภาษาเยอรมัน สำานัก
เลย เราย่อมไม่สามารถทำาได้ค่ะ
พิมพ์นำาเสนอ และมีตัวแทนขอลิขสิทธิ์จัดการให้
หมดทุกอย่าง ไม่ได้เลือกเองเลยค่ะ เราแค่ตกลง
นิตยสารดี ที่บอกว่า เคยเรียนจาก อ.จินตนา จะทำางานเท่านั้น ค่าแปลน้อยนิดเท่ากับค่าไฟที่
ยศสุนทร ท่านมีหลักการอย่างไร พอจะเล่าเป็น ใช้คอม งานแปลอย่างนี้ค่อนข้างเป็นวิทยาทาน
เกร็ดได้ ไหมคะ
ค่ะ เรารักมันเราจึงแปล ไม่ได้เพื่อได้เงิน หนังสือ
แก้วเก้า อาจารย์จินตนา มอบหมายให้นิสิต ที่แปลได้เข้าไปอยู่ในห้องสมุดโรงเรียนต่าง ๆ ซึ่ง
แต่ละคนแปลข้อความเนื้อหาเดียวกัน แล้วมา ก็ดีใจมากค่ะ
เปรียบเทียบว่า คนนีใ้ ช้คาำ นีน้ ะ จากต้นฉบับภาษา
คือคำานี้ มันมีความหมายต่างกันอย่างไร ความ
นิตยสารดี ช่วยเล่าประวัติส่วนตัวสั้น ๆ
เข้มข้นของแต่ละคำามีผลกับคนอ่านอย่างไร เรา หน่อยนะค่ะ
ต้องหัดเลือกให้เป็น ให้เจอ เราต้องไม่ใช้คำาซ้ำา
แก้วเก้า จบอักษรศาสตร์ภาษาฝรัง่ เศส แล้วไป
ซ้อน ซึ่งก็เป็นหลักการเดียวกับการเขียน เราต้อง ต่อปริญญาโทภาษาและวรรณคดีฝรั่งเศสที่เมือง
ไม่ใช้คาำ ว่า ถูก อย่างในภาษาตะวันตก ซึง่ ใช้กริยา เค้นท์ โอไฮโอ ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งได้เจอ
พาสซีฟ มากกว่าภาษาไทย คำาว่า ถูก จะใช้เฉพาะ สามีในปัจจุบนั และย้ายมามีครอบครัวอยูป่ ระเทศ
เวลาที่เราโดนกระทำาเท่านั้น เป็นต้น เวลาแปลถ้า เยอรมนีเป็นเวลาสิบสองปี ได้สญ
ั ชาติเยอรมันแล้ว
ไม่จาำ เป็นไม่ใช้พาสซีฟ แต่ใช้กริยาแอ็คทีฟเสมอๆ ย้ายมาอยูเ่ กาะอังกฤษได้สบิ เอ็ดปีแล้วค่ะ มีบตุ รวัย
และเราต้องอ่านต้นฉบับดัง ๆ เพือ่ ให้ฟงั ไพเราะรืน่ หู รุ่นหญิงหนึ่งชายหนึ่ง แปล คนรักจากโคลอง จาก
ต้นฉบับฝรัง่ เศส แปล แม่มดน้อย เจ้าหนูมนุษย์นา้ำ
นิตยสารดี การแปลของแก้ว นั้นมีเคล็ดลับ ของออตฟรีต พรอยสเลอร์ ลัตเท่อ อีเกล ยูเลอ-ปีศาจ
อะไรไหม ต้องสร้างบรรยากาศอะไรหรือเปล่า ต้อง สมุทร เจ้าอ๋า-หมาป่าน้อย เป็นหนังสือชุดห้าเรื่อง
ค้นคว้ามากมายไหม
แรกจากวรรณกรรมเยอรมัน ซึ่งแม่มดน้อยได้รับ
แก้วเก้า ไม่ต้องสร้างบรรยากาศอะไรหรอก การตีพิมพ์ซ้ำา และแปลแวมไพร์น้อยถึงเล่มที่สิบ
ค่ะ การอยู่กับหนังสือเล่มหนึ่งตลอดเวลา เราก็ หกแล้วค่ะ ใกล้จบชุดแล้วค่ะ
จะฟุ้งกับมัน เหมือนเวลาเรากำาลังติดหนังสือเล่ม
หนึ่ง และกำาลังอ่านอย่างเมามันนั่นแหละค่ะ เรา
จะคุยถึงมันกับคนข้าง ๆ เราจะเอาประโยคเด็ดๆ
ออกมาใช้ จิตใจเราวนเวียนอยู่ในหนังสือเล่มที่
เรากำาลังแปลอยู่ ซึ่งก็เป็นปกติ การค้นคว้า มันก็
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สัญญาการจ้างงาน
พัทยา เรือนแก้ว

ในนิตยสารดี ฉบับที่แล้ว เราคุยกันถึงเรื่อง สัญญา ทั้งหลาย ปี ต้องระบุระยะเวลาการทำางานให้ชัดเจน เช่น ระยะเวลาการ
ทั้งปวง ฉบับนี้เรามาคุยกันต่อถึง สัญญา ที่ควรอย่างยิ่งที่จะต้อง จ้างงาน 2 ปี เริ่มทำางานตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ถึง วันที่
30 มิถุนายน 2558
จัดทำาเป็นลายลักษณ์อักษร นั่นคือ สัญญาการจ้างงาน
3. สถานที่ทำางาน Arbeitsort ว่าจะให้ทำางานที่ไหน ในกรณี
สัญญาการจ้างงาน หมายถึง สัญญา ทีท่ าำ ขึน้ ระหว่างสองฝ่าย ที่ ลูกจ้าง อาจต้องไปทำางานหลาย ๆ ที่ ต้องระบุไว้ด้วยว่า ลูกจ้าง
(อาจเป็นสองคนก็ได้) ฝ่ายหนึง่ ทีเ่ รียกว่า นายจ้าง (Arbeitgeber) อาจจะต้องไปทำางานในสถานประกอบการอื่นด้วย
อีกฝ่ายเรียกว่าลูกจ้าง (Arbeitnehmer) เพือ่ ตกลงกันว่าฝ่ายลูกจ้าง
4. ลั ก ษณะงานที่ ลู ก จ้ า งจะต้ อ งทำ า Tätigkeit หรื อ
จะทำางานให้แก่นายจ้าง โดยที่นายจ้างจะให้ค่าจ้างตลอดเวลาที่ Arbeitsverhältnisse อาจเป็นการระบุกว้าง ๆ เช่น ลูกจ้างจะ
ลูกจ้างทำางานให้
ทำางานในตำาแหน่งพนักงานเสริฟ
5. อัตราค่าจ้าง Vergütung รวมไปถึง เงินพิเศษต่าง ๆ ที่จะ
สัญญาการจ้างงานนัน้ อาจทำาด้วยวาจา หรือ เป็นลายลักษณ์
ได้ด้วย เช่น เงินเพิ่มเติมกรณีที่อยู่เมืองใหญ่ (Zulage) หรือ เงิน
อักษร ก็ได้
การจ้างงานด้วยวาจา (mündlich) ก็อย่างเช่น สมสวยไปขอ พิเศษ (Zuschläge) ให้เป็นค่ารถ เงินโบนัส เป็นต้น และต้องระบุ
ทำางานเป็นคนเสริฟอาหารร้านอาหารไทยของสมสมัย สมสมัย ด้วยว่าจะจ่ายเมื่อไร ทุก ๆ วันสิ้นเดือน หรือวันที่ 15 ของเดือน
พิจารณาแล้ว ก็เอ่ยว่า “สมสวยเธอมาเริ่มงานวันจันทร์หน้าเลย
6. ระยะเวลาการทำางาน vereinbarte Arbeitszeit ว่าทำางาน
นะ มาถึงก่อนห้าโมงเย็น ทำางานเริ่มห้าโมงเย็น ถึง ห้าทุ่มครึ่ง วันละกี่ชั่วโมงต่อวัน รวมทั้งหมดกี่ชั่วโมงต่ออาทิตย์ เช่น ทำางาน
ทั้งสิ้น 30 ช.ม. ต่ออาทิตย์ ๆ ละ 4 วัน เป็นต้น
ค่าแรงชั่วโมงละ 7 ยูโร”
7. วันหยุดพักผ่อนรายปี Erholungsurlaub ระบุว่า แต่ละปี
แต่ เพือ่ ป้องกันปัญหาความยุง่ ยากทีอ่ าจเกิดขึน้ ภายหลัง อัน
เนื่องจากความไม่ชัดเจนเรื่องข้อตกลงต่าง ๆ การทำาสัญญาจ้าง ลูกจ้างจะได้วันหยุดพักผ่อนกี่วัน ซึ่งต้องเป็นไปตามที่กฎหมาย
งานเป็นลายลักษณ์อักษร (schriftlich) จึงเป็นสิ่งที่ดีที่สุด เพราะ กำาหนด
เอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษร สามารถยืนยันและใช้เป็นหลัก
8. การบอกเลิกจ้าง การบอกเลิกสัญญา Kündigung และ ระยะ
ฐานทางกฎหมายได้แน่นอนกว่า
เวลาล่วงหน้าทีต่ อ้ งบอกในกรณีทจี่ ะเลิกสัญญา Kündigungsfristen
ซึง่ ระบุไว้วา่ การจะบอกเลิกจ้าง หรือบอกเลิกสัญญาการจ้าง ไม่วา่
ดังนั้นจึงมีข้อแนะนำาว่า ก่อนที่จะเริ่มทำางานควรที่จะมีการ จะเป็นจากฝ่ายนายจ้าง หรือลูกจ้าง จะต้องทำาอย่างไร และระยะ
ตกลงเกี่ยวกับการจ้างงานให้ชัดเจน และตามกฎหมายแล้ว เวลาทีต่ อ้ งบอกล่วงหน้ามีระยะเวลาเท่าไร เช่น การบอกเลิกสัญญา
นายจ้างมีหน้าที่
นายจ้างต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า 30 วัน เป็นต้น
- ที่จะต้องจัดทำาสัญญาการจ้างงานเป็นลายลักษณ์อักษร
ภายในระยะเวลาหนึ่งเดือน หลังจากที่ได้เริ่มงานตามที่ตกลงกัน
นอกจากเนื้อหาหลัก ๆ ข้างต้นแล้ว ในสัญญาการจ้างงาน
ไว้ โดยจัดทำาเป็นสองฉบับ
อาจจะมีข้อตกลงอื่น ๆ ที่นอกเหนือไปจากนี้ด้วยก็ได้ เช่น ระบุ
ถึงเรื่อง เงินค่าทำางานล่วงเวลา กรณีเจ็บไข้ได้ป่วยมีข้อตกลงกัน
- ลงลายมือชื่อ (เซ็นชื่อ) ในสัญญาดังกล่าวนั้น และ
- มอบให้แก่ลูกจ้าง อ่านพิจารณา และลงลายมือชื่อรับรอง อย่างไร ข้อบังคับทีล่ กู จ้างต้องพึงกระทำา Verpflichtung เช่น ห้าม
- เมื่อทั้งสองฝ่ายเซ็นชื่อในสัญญาแล้ว แต่ละฝ่ายจะเก็บ ไปทำางานให้คนอืน่ หรือ ทำางานหลายทีพ่ ร้อมกัน ต้องรักษาความ
สัญญาการจ้างงานไว้คนละฉบับ
ลับของบริษัท เป็นต้น
ข้อตกลงต่าง ๆ ในสัญญาการจ้างงานเป็นสิง่ ทีส่ ามารถต่อรอง
กันได้ ระหว่างนายจ้าง กับลูกจ้าง ดังนั้นเมื่อนายจ้างให้สัญญา
เนื้อหาของสัญญาการจ้างงาน
สัญญาการจ้างงาน ควรทีจ่ ะต้องมีเนือ้ หาทีส่ าำ คัญ ดังต่อไปนี้ การจ้างงานมา ลูกจ้างไม่จาำ เป็นต้องเซ็นชือ่ ยินยอมพร้อมใจทันที
1. ชือ่ และทีอ่ ยู่ ของคูส่ ญ
ั ญา คือ ของทัง้ นายจ้าง และลูกจ้าง ลูกจ้างสามารถขอเวลานำาสัญญาไปหารือ หรือปรึกษาผูร้ กู้ อ่ นได้
2. ระยะเวลาจ้างงาน Dauer des Arbeitsverhältnisses
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในกณีของคนต่างชาติ เช่น คนไทย ซึง่ อาจจะ
ต้องระบุเวลาที่เริ่มทำางาน เช่น เริ่มทำางานตั้งแต่วันที่ 1 ไม่เชีย่ วชาญในภาษาราชการเยอรมันนัก อาจขอเวลาไปทบทวน
กรกฎาคม 2556
ตัดสินใจ และหากว่าหารือกับผู้รู้แล้ว มีบางข้อตกลงที่ไม่พอใจ
หากว่าเป็นการจ้างงานที่มีระยะเวลากำาหนด เช่น 2 หรือ 3 อาจขอต่อรองปรับเปลีย่ นเนือ้ หาในสัญญาการจ้างงานได้ เพราะ

D : 18
Dmag14.indd 18

01.02.15 16:18

กฎหมายดีๆ

โดย พัทยา เรือนแก้ว

สัญญา นั้นเป็นการตกลงร่วมกันระหว่างสองฝ่าย ที่ทั้งสองฝ่าย
- คืนเอกสารต่าง ๆ ของบริษัท รวมทั้งกุญแจห้องทำางาน หรือ
ต้องเห็นชอบร่วมกัน และในกรณีที่เป็นคนต่างชาติ สามารถขอ กุญแจเข้าออกบริษัท หรือสถานประกอบการ
ให้นายจ้างแปลสัญญาการจ้างงานเป็นภาษาของตนได้
หากว่า การบอกเลิกสัญญา ไม่สามารถทำาได้ในระยะเวลา
การบอกเลิกสัญญาการจ้างงาน
อันสั้น ทั้งนี้อาจเป็นด้วยว่า ระยะเวลาที่ต้องบอกล่วงหน้านั้น
การจะบอกเลิกสัญญาการจ้างงาน สำาหรับลูกจ้าง ก็คือ การ กำาหนดไว้นาน เป็นต้น ทางเลือกอีกทางหนึ่งคือ การทำาสัญญา
บอกเลิกการทำางานกับนายจ้าง ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องกระทำาอย่าง ยกเลิกสัญญาเดิม Aufhebungsvertrag สิ่งที่ต้องพึงระวังใน
ระมัดระวัง เพราะ นายจ้างคือผู้ที่จะเขียน หนังสือรับรองการ กรณีนี้ คือ สำานวนที่ใช้เกี่ยวกับ เหตุผลในการทำาสัญญายกเลิกฯ
ทำางาน Arbeitszeugnis หากว่าจากกันด้วยสัมพันธภาพที่เลว นี้ นั่นคือ ไม่ควรที่จะมีคำาว่า in gegenseitigen Einvernehmen
ร้าย หนังสือรับรองการทำางานก็คงออกมาไม่งาม และหนังสือ ซึ่งตีความได้ว่า คุณถูกไล่ออก สำานวนที่ใช้ควรที่จะแสดงให้
รับรองการทำางานก็เปรียบเสมือนใบเบิกทางอย่างหนึง่ ทีจ่ ะทำาให้ เห็นว่า การทำาสัญญายกเลิกฯนี้เป็น ความริเริ่มของลูกจ้างเอง
สามารถหางานใหม่ได้
เพื่ออนาคตในอาชีพที่ดีกว่า เช่น “auf besonderen Wunsch
ประการหนึ่งที่อาจต้องคำานึงถึงก็คือ หากว่า ลูกจ้างเป็นฝ่าย von...” und “zu unserem großen Bedauern haben wir das
ขอลาออกเอง ทางสำานักแรงงานจะไม่จ่ายเงินตกงานเป็นเวลา Arbeitsverhältnis gemeinsam vorzeitig aufgelöst, um den
สามเดือน จะเริ่มได้เงินตกงานเมื่อเข้าเดือนที่สี่
Wechsel zu ermöglichen”.
ดังนั้น ก่อนที่จะบอกเลิกสัญญาการจ้างงาน ก็น่าที่จะได้งาน
กรณีทบี่ อกเลิกสัญญา แล้วยังมีวนั หยุดพักผ่อนเหลือ ลูกจ้าง
ใหม่ และเซ็นสัญญาการจ้างงานกับนายจ้างใหม่แล้วแต่ หากว่า สามารถทีจ่ ะขอใช้สทิ ธิในวันหยุดทีเ่ หลือได้ จะเหลือกีว่ นั นัน้ จะมี
ต้องการบอกเลิกสัญญาจ้างงาน ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใด แม้นว่า วิธีคิดตามกฎหมาย และหากว่าลูกจ้างไม่ใช้สิทธิหยุดพักผ่อน นี้
ยังไม่ได้งานใหม่ ก็อาจทำาได้ โดย
อาจจะขอให้นายจ้างจ่ายเป็นตัวเงินแทนก็ได้ ซึ่งเรื่องนี้ค่อนข้าง
- ศึกษาเงื่อนไขการบอกเลิกสัญญาการจ้างงานที่ระบุไว้ มีรายละเอียดปลีกย่อย จึงจะไม่นำามาเขียนในที่นี้
ในสัญญาการจ้างงานให้เข้าใจ โดยเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับระยะ
เวลาที่จะต้องแจ้งนายจ้างล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้มีการ
400-Euro-Job ก็ต้องมี สัญญาการจ้างงาน ความคิดของ
ฟ้องร้องกันในศาลแรงงาน หากว่าในสัญญาการจ้างงานไม่ได้ คนส่วนใหญ่ มักคิดกันว่า การทำางานที่เรียกกันว่า 400-Euroระบุระยะเวลาทีต่ อ้ งบอกล่วงหน้า Kündigungsfrist ก็ให้ถอื ตาม Job ซึ่งถือว่าเป็นการทำางานที่เข้าข่าย การทำางานที่มีรายได้น้อย
กฎหมายว่าด้วย ระยะเวลาที่ต้องบอกล่วงหน้าในกรณีที่จะบอก geringfügige Arbeit อันเป็นการทำางานทีล่ กู จ้างไม่ตอ้ งเสียภาษี
เลิกสัญญาการจ้างงาน นั่นคือ 4 สัปดาห์ จนถึงวันที่ 15 หรือ รายได้ และไม่ต้องจ่ายเบี้ยประกันสังคมใด ๆ ไม่ว่าจะเป็น เบี้ย
สุดท้ายของเดือน ในช่วงระยะทดลองงาน Probezeit ระยะเวลา ประกันสุขภาพ เบี้ยประกันการตกงาน เบี้ยสะสมเงินเลี้ยงชีพใน
วัยชรา (ซึง่ แน่นอนเมือ่ ไม่จา่ นเบีย้ ประกันสังคม ก็ไม่ได้สวัสดิก์ าร
ดังกล่าว อยู่ที่ 14 วัน
- แจ้งให้นายจ้างทราบถึงการเปลีย่ นงาน (กรณีทไี่ ด้งานใหม่) ตรงนี้ และทีจ่ ริงแล้ว ในส่วนเบีย้ ประกันสังคม คนทีป่ ระหยัดก็คอื
โดยไม่รงั้ รอ หรือแจ้งให้ทราบตามกำาหนดระยะเวลาทีต่ อ้ งบอกล่วง นายจ้างนัน่ เอง) ทีใ่ นปัจจุบนั เพิม่ เป็น 450 Euro แล้วนัน้ ไม่จาำ เป็น
หน้า ตามที่ระบุในสัญญาการจ้างงาน ไม่ใช่ว่า บอกเพื่อร่วมงาน ต้องมีการทำาสัญญาการจ้างงาน อันที่จริงแล้ว เรื่องนี้ไม่จริงเลย
ก่อน แล้วจึงบอกนายจ้าง
ใช่อยู่ การทำางานประเภทนี้ นายจ้างกับลูกจ้าง มักจะตกลงกันด้วย
- ยืน่ เรือ่ งขอลาออกจากงานต่อนายจ้างเป็นลายลักษณ์อกั ษร วาจา mündlich ซึง่ ในกรณีนี้ ก็ถอื ว่าเป็นการทำาสัญญาด้วยวาจา
- เตรียมสรุปงาน เพื่อส่งมอบงานให้กับคนงานใหม่ที่จะมา และมีผลเหมือนกับ สัญญาการจ้างงานที่เป็นลายลักษณ์อักษร
แต่ อย่างไรก็ตาม ช้าที่สุดภายในระยะเวลา หนึ่ง เดือน หลัง
ทำาหน้าที่แทน
- เก็บข้าวของส่วนตัวออกจากห้องทำางาน หรือสถานทีท่ าำ งาน จากทีเ่ ริม่ งาน นายจ้างจะต้อง จัดทำาเอกสารเป็นลายลักษณ์อกั ษร
ให้หมด
ให้แก่ลกู จ้าง โดยระบุรายละเอียดเกีย่ วกับข้อตกลงเรือ่ งการทำางาน
- ใส่ใจเกีย่ วกับเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องกับการทำางานต่าง ๆ เช่น ใบ และข้อตกลงทีส่ าำ คัญอืน่ ๆ อันได้แก่ ลักษณะงาน สถานทีท่ าำ งาน
กำากับตัวผู้เสียภาษี Lohnsteuerkarte หนังสือรับรองการทำางาน ระยะเวลาการทำางาน ค่าจ้าง รวมทัง้ ระยะเวลาทีต่ อ้ งแจ้งก่อนใน
Arbeitszeugnis
กรณีที่จะออกจากงาน เป็นต้น
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กฎหมายดีๆ

โดย พัทยา เรือนแก้ว

และ แม้นว่าจะทำางานมานานพอควร และนายจ้างก็ยังไม่
ได้ให้ เอกสารยืนยันการจ้างงาน ก็ถือว่า สัญญาการจ้างงาน
ด้วยวาจา นั้นมีผล แต่หากว่า เกิดความขัดแย้ง กันขึ้น และต้อง
มีเรือ่ งราวถึงศาลแรงงาน ฝ่ายนายจ้างก็จะมีปญ
ั หาในการแสดง
หลักฐานการจ้างงานแบบรายได้ต่ำา นี้ เพราะ สัญญาด้วยวาจา
มีน้ำาหนักน้อยมากในระดับศาล
สิ่งสำาคัญที่ควรรู้ ก็คือ การทำางานลักษณะ 400-Euro-Job
หรือ Minijob นั้น มีสิทธิมีเสียงเท่าเทียมกับ ลูกจ้างที่ทำางานเต็ม
เวลา นั่นคือ มีสิทธิที่จะได้ วันหยุดพักผ่อน Urlaub รวมทั้งได้รับ
ความคุ้มครอง ในกรณีถูกไล่ออก และในกรณีที่ตั้งครรภ์และมี
บุตร (Kündigungs- und Mutterschutz)
การจ้างงานที่จำากัดเวลาการจ้าง zeitlich befristete
Arbeitsverhältnisse ไม่ว่าจะเป็นระยะเวลานานเท่าไร จะต้อง
ทำาสัญญาการจ้างงานเป็นลายลักษณ์อักษร ระบุระยะเวลาการ
จ้างชัดเจน หากไม่มี สัญญาการจ้างงานที่ระบุชัดเจนว่าจำากัด
เวลา การจ้างงานจะไม่เป็นการจ้างที่จำากัดเวลา แต่จะกลายเป็น
การจ้างแบบถาวร unbefristete Arbeitsverhältnisse

ฉะนัน้ ท่านผูใ้ ดทีก่ าำ ลังจะได้ทาำ งาน หากนายจ้างยังไม่ได้จดั
ทำาสัญญาการจ้างงาน เป็นลายลักษณ์อักษรให้ ก็อย่าลืมถามไถ่
หรืออาจรอสักระยะหนึ่ง (แต่ก็ไม่ควรนานกว่า หนึ่ง เดือน) แล้ว
ถามหา สัญญาการจ้างงาน และหากว่านายจ้างทำาสัญญาการ
จ้างงานให้แล้ว ก็ลองนำามาให้ผู้รู้อ่านดู เพื่อให้แน่ใจได้ว่าเป็น
สัญญาที่ยุติธรรม
ท้ายนี้ แถมตัวอย่าง สัญญาการจ้างงาน ตามกฎหมายเยอรมัน
มาให้อ่านกันนะคะ

ข้อมูลจาก
http://abc-recht.de/ratgeber/arbeit/tipps/arbeitsvertrag.php
http://www.zurecht.de/ratgeber/arbeitsvertrag/minijobarbeitsvertrag/
http://www.wissen.de/was-ist-bei-der-kuendigung-zu-beachten

Thaifest Bad Homburg
ขอเชิญร่วมกิจกรรมในเต็นท์ชุมชนไทย
ในงานไทย บาด ฮอมบวร์ก
วันที่ 10 และ 11 สิงหาคม 2556
กิจกรรมต่างๆ ในเต็นท์ฯ ได้รับการสนับสนุนโดย
สถานกงุสลใหญ่ ณ นครฟรังค์ฟวร์ท
ร่วมดำาเนินการกับสมาคมเครือข่ายคนไทยในต่างแดน
กิจกรรมภายในเต็นท์
• สาธิตและสอนตัดตุง
• สาธิตการแกะสลักผักและผลไม้
• สาธิตและสอนการเล่นดนตรีไทย
• สาธิตการทอผ้าและการปั่นด้าย
• เพ้นท์หน้าเด็ก
• สาธิตการวาดรูปภาพ
• โต๊ะสนทนา
• นิทรรศการงานฝีมือ
และอื่นๆ อีกมากมาย
ชมการสาธิตการวาดภาพ
โดยกลุ่มนักวาดรูปชาวไทยในเยอรมนี „พู่ไทย“
วลาวัลย์ อัลเบรช/ ปราณี ชวิงฮัมเมอร์ อัญชัญ เฮียร์ลิ่ง/
ฎางกร พรมใจ/ แสงสุรีย์ มีมงคล และ สุชาดา ไบเยอร์
ในวันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2556 เวลา 16:00 น.
จะมีการประมูลภาพวาดของนักวาดรูปทั้ง 6 ท่าน
รายได้จากการประมูลจะนำาไปซื้ออุปกรณ์วาดภาพ
แก่เด็กและเยาวชนไทยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
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Arbeitsvertrag

Zwischen ...................................................................
.........................................................................................
(Name und Adresse des Arbeitgebers) - nachfolgend „Arbeitgeber“ genannt und Herrn/Frau..........................................................................................
wohnhaft…………………………………………………………………...
- nachfolgend „Arbeitnehmer“ genannt - wird folgender Arbeitsvertrag geschlossen:
1. Tätigkeit
Der Arbeitnehmer wird als Masseur eingestellt und vor allem mit folgenden Arbeiten beschäftigt: traditionelle thailändische Massage.
2. Vergütung
Der Arbeitnehmer erhält eine monatliche Nettovergütung von ........................ Euro. Die Vergütung ist jeweils am Ende des Monats fällig.
3. Dauer des Arbeitsverhältnisses und Arbeitsort
Das Arbeitsverhältnis beginnt am ............................... und dauert ................. Jahre. Der Arbeitsort ist ...........................................
Die Verlängerung des Arbeitsverhältnisses ist durch eine Vereinbarung zwischen dem Arbeitgeber und dem Arbeitnehmer möglich.
4. Probezeit
Die ersten drei Monate gelten als Probezeit. Während der Probezeit kann das Arbeitsverhältnis beiderseits mit einer Frist von zwei Wochen gekündigt
werden. Ist der Arbeitnehmer in dieser Zeit der ihm ursprünglich anvertrauten Aufgabe nicht gewachsen, kann der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer mit
seinem Einverständnis eine andere angemessene Aufgabe zuweisen oder das Arbeitsverhältnis kündigen. In diesem Fall verpflichtet sich der Arbeitgeber,
die Rückkehr des Arbeitnehmers in seine Heimat zu veranlassen.
5. Arbeitszeit
Die regelmäßige Arbeitszeit beträgt zurzeit täglich …............. Stunden, wöchentlich .................. Stunden, insgesamt ................. Tage in der Woche.
Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit richten sich nach der betrieblichen Einteilung.
6. Urlaub
Der Arbeitnehmer hat Anspruch auf einen gesetzlichen Mindesturlaub von ....….... Arbeitstagen im Kalenderjahr – ausgehend von einer FünfTage-Woche. Nach zweijähriger Beschäftigung gewährt der Arbeitgeber zusätzlich einen vertraglichen Urlaub von weiteren ……..... Arbeitstagen.
Bei der Gewährung von Urlaub wird zuerst der gesetzliche Urlaub eingebracht.
7. Überstunden und Freiertagszuschlag
7.1 Der Arbeitnehmer erhält je geleistete Mehrarbeitsstunde eine Mehrarbeitsvergütung in Höhe von .............. EUR .
7.2 Der Arbeitnehmer erhält je geleistete Arbeitsstunde am Freiertag eine Mehrarbeitsvergütung in Höhe von ............. EUR.
8. Krankheit
Ist der Arbeitnehmer infolge unverschuldeter Krankheit arbeitsunfähig, so besteht Anspruch auf Fortzahlung der Arbeitsvergütung bis zur
Dauer von sechs Wochen nach den gesetzlichen Bestimmungen. Die Arbeitsverhinderung ist dem Arbeitgeber unverzüglich mitzuteilen.
Dauert die Arbeitsunfähigkeit länger als drei Kalendertage, hat der Arbeitnehmer eine ärztliche Bescheinigung über das Bestehen sowie deren
voraussichtliche Dauer spätestens an dem auf den dritten Kalendertag folgenden Arbeitstag vorzulegen. Der Arbeitgeber ist berechtigt, die
Vorlage der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung früher zu verlangen.
9. Kündigung
9.1 Nach Ablauf der Probezeit beträgt die Kündigungsfrist 30 Tage zum Ende eines Kalendermonats. Die Kündigung bedarf der Schriftform. Der
Arbeitgeber kann dem Arbeitnehmer auch als Entschädigung dafür einen Monatslohn auszahlen, wenn die Frist nicht eingehalten wird.
9.2 Will der Arbeitnehmer das Arbeitsverhältnis kündigen, gilt ebenfalls die Einhaltung der Kündigungsfrist von 30 Tagen.
10. Vertragsänderung
Änderungen und Ergänzungen zu diesem Vertrag bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform.
Dieser Arbeitsvertrag wird in der thailändischen und in der deutschen Sprache mit übereinstimmendem Text je zweifach ausgefertigt. Der
Arbeitgeber und der Arbeitnehmer erhalten jeweils eine Ausfertigung,
Alle Parteien haben den Vertrag gelesen, genehmigt und vor den Zeugen zum Nachweis unterzeichnet.
........................................................
Ort, Datum
……………………………………….....
………………........................................
Unterschrift Arbeitgeber
Unterschrift Arbeitnehmer/-in
…………………………………………..
..………………........................................
Unterschrift Zeuge
Unterschrift Zeuge
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รายงาน
โดย วีชนี ใบลาน

การประชุมองค์กรหญิงผู้ย้ายถิ่นในเยอรมนีครั้งที่ 2
ชีวิตที่หลากหลาย โอกาสที่เท่าเทียมในตลาดแรงงานสานเครือข่ายกับองค์กรสตรี
ณ Sheraton Frankfurt Congress Hotel เมือ่
วันที่ 9-10 มีนาคม 2556 มีการประชุม ซึง่ อาจเรียก
ได้วา่ เป็น การประชุมทีอ่ งค์กรสตรีผยู้ า้ ยถิน่ ทัง้ หลาย
ในเยอรมนีตั้งตาคอย นั่นคือ การประชุมหญิงผู้
ย้ายถิ่นและองค์กรหญิงผู้ย้ายถิ่นในเยอรมนีครั้ง
ที่ 2 หรือ 2. Migrantinnenkongress ปีนี้ว่าด้วย
หัวข้อ ชีวติ ทีห่ ลากหลาย โอกาสทีเ่ ท่าเทียมในตลาด
แรงงาน - สานเครือข่ายกับองค์กรสตรี (Vielfalt
leben – Chancengleichheit am Arbeitsmarkt
-Vernetzung mit Frauenorganisationen) ใน
ปีนี้ผู้ที่เข้าร่วมประชุมไม่ได้มีเฉพาะหญิงผู้ย้าย
ถิ่นเท่านั้น แต่ยังมีองค์กรผู้หญิงของเยอรมันเข้า
ร่วมประชุมด้วย ด้วยว่าเป็นจุดประสงค์ของผู้จัด
คือ กระทรวงว่าด้วยกิจการครอบครัว ผู้สูงอายุ
สตรี และเยาวชนแห่งสหพันธ์ฯ โดย ฝ่ายงานที่
4 ความเสมอภาค โอกาสที่เท่าเทียม (Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und
Jugend (BFSFJ), Abteilung 4 - Gleichstellung,
Chancengleichheit) ที่ต้องการจะสานใยสร้าง
เครือข่ายระหว่าง องค์หญิงผู้ย้ายถิ่นกับองค์กรผู้
หญิงเยอรมัน
ผู้เข้าร่วมประชุมปีนี้น้อยกว่าปีก่อน คือ มี
ประมาณ 200 คน กว่าครึ่งเป็นผู้ที่ไม่มีโอกาส
ได้มาร่วมประชุมเมื่อปีกลายหญิงไทยที่เข้าร่วม
ประชุมในปีนนี้ อ้ ยกว่าปีทผี่ า่ นมาครึง่ หนึง่ คือ 6 คน
จาก สมาคมเครือข่ายคนไทยในต่างแดน สมาคม
ธารา สมาคมบ้านแสนสุข สมาคมไทยอาสา และ
Amnesty for women

รูปแบบการประชุมในปีนี้ ก็คล้ายกับในปีกอ่ น เริม่
ต้นด้วยการบรรยายเชิงแนะนำาใหรูจ้ กั กับ Deutsche
Frauenrat ซึ่งอาจแปลได้ว่า สภาสตรีเยอรมัน ซึ่ง
งานทีส่ าำ คัญส่วนหนึง่ ก็คอื การเป็นกระบอกเสียงให้
แก่ผหู้ ญิงเยอรมัน ถือเป็นเสียงหนึง่ ทีค่ อยเสนอแนะ
นโยบายเกีย่ วกับสตรีให้กบั รัฐบาล การบรรยายอีก
สองหัวข้อ เป็นประเด็นเกีย่ วกับสถาน การณ์ตลาด
แรงงานสำาหรับคนต่างชาติ และยุทธศาสตร์ของ
สำานักแรงงานที่จะเสนอโอกาสในตลาดแรงงาน
แก่คนต่างชาติ ช่วงบ่ายต่อด้วยการอภิปรายร่วม
นำาเสนอประสบการณ์การทำางานและบทเรียนที่
ควรแก่การเรียนรู้ (Best Practise) ในการที่จะให้
หญิงต่างชาติได้มีโอกาสในตลาดแรงงานมากขึ้น
ของ 4 องค์กร คือ สหภาพแรงงาน ver.di สมาพันธ์
สตรีคาทอลิคเยอรมัน สมาคม NIKE Polnische
Unternehmerschaft และ berami berufliche
Integration e.V. และแน่นอนเพือ่ ให้ผเู้ ข้าร่วมประชุม
ได้มโี อกาสหารือแลกเปลีย่ นในวงเล็ก การประชุม
ครัง้ นีจ้ งึ จัดให้มี การแลกเปลีย่ นในกลุม่ ย่อย 5 กลุม่
ใน 5 ประเด็น อันได้แก่ โอกาสในการทีจ่ ะประสาน
แลกเปลี่ยนระหว่าง สภาสตรีเยอรมันและองค์กร
สตรีผู้ย้ายถิ่น มาตราการสนับสนุนของ BAMF ที่
ให้แก่องค์กรสตรีต่างชาติ มาตรา การสนับสนุน
ของสำานักงานแรงงานที่มีให้แก่หญิงผู้ย้ายถิ่น
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับโอกาสในตลาด
แรงงานในทัศนะขององค์กรสตรีทั้งเยอรมันและ
ผู้ย้ายถิ่น และกลุ่มสุดท้าย คือ เครือข่ายองค์กร
สตรีผู้ย้ายถิ่น ความจำาเป็น และรูปแบบ

ที่น่าสนใจก็คือ กลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 5 หลัง
จากที่หารือในกลุ่มแล้ว ครึ่งชั่วโมงก่อนที่จะปิด
การสนทนา ทัง้ สองกลุม่ ได้มารวมกันเพือ่ หารือถึง
ความจำาเป็นทีผ่ รู้ ว่ มเสวนาเห็นในการทีจ่ ะต้องมีเครือ
ข่ายองค์กรสตรีผู้ย้ายถิ่น และโอกาส ที่เครือข่ายฯ
จะเข้าไปเป็นสมาชิกสภาสตรีเยอรมัน ซึ่งประเด็น
นีไ้ ด้รบั การตอบรับอย่างเป็นเอกฉันท์ และกึกก้อง
เมือ่ ผูน้ าำ เสวนากลุม่ ย่อยที่ 5 นำาเสนอผลการหารือ
ในตอนเช้าของการประชุมวันที่ 2 และได้มีการ
หารือต่อยอดถึงกระบวนการที่จะสร้างเครือข่าย
ที่จะจัดจ้างหญิงผู้ย้ายถิ่นหนึ่งคนทำาหน้าที่ศึกษา
ความต้องการขององค์กรสตรียา้ ยถิน่ ทัง้ หลาย เพือ่
ประมวลเป็นความเห็น และข้อมูลพื้นฐานในการ
จัดร่างเค้าโครง วัตถุประสงค์ กฎระเบียบ ของเครือ
ข่ายฯทีจ่ ะมีการประชุมเพือ่ ก่อตัง้ และจดทะเบียน
เป็นสมาคม เพือ่ ทีจ่ ะได้ทาำ งานสนับสนุนองค์กรสตรี
ผู้ย้ายถิ่นต่าง ๆ และได้เข้าเป็นสมาชิกสภาสตรี
เยอรมัน เพื่อเป็นช่องทางที่จะแสดงความคิดเห็น
ด้านนโยบายต่อรัฐบาลต่อไปในเรื่องนี้กระทรวง
BFSFJ ตอบว่า โอกาสทีจ่ ะให้การสนับสนุนสำาหรับ
กระบวนการนี้มีความเป็นไปได้มาก
การประชุม องค์กรหญิงผูย้ า้ ยถิน่ ครัง้ ที่ 2 นีจ้ งึ
ไม่ใช่การประชุมทีม่ แี ต่การพูด พูด แล้วก็แยกย้าย
กันกลับไป แต่การประชุมครั้งนี้มีผลพวงออกมา
เป็นรูปธรรม Behshid Najafi จากองค์กร Agisra
e.V. รับหน้าที่เป็นผู้จัดการให้เกิด กระบวนการ
สร้างเครือข่ายองค์กรสตรีผู้ย้ายถิ่น จึงขอปรบมือ
อีกครัง้ สำาหรับความอาจหาญแบกรับภาระหนักอึง้ นี้
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แนะนําหนังสือ
โดย คนเกาะ
กลับจากเมืองไทยหน้าร้อนปีทแี่ ล้ว ได้หนังสือ
หลากหลายแนวติดไม้ตดิ มือ (จริง ๆ หนักเกินหอบ
เลยส่งเรือ) มาเล่าสู่กันฟังหลายเล่ม จะหยิบมา
แนะนำาสองเล่ม เล่มแรก มีชื่อว่า รอยวสันต์ ซึ่งมี
หลักประกันความน่าอ่านตรงรางวัลชมนาด รางวัล
สำาหรับนักเขียนหญิง ในปีแรกที่จัด คือปี ๒๕๕๐
ผลงานหนังสือของ ยุวดี ต้นสกุลรุ่งเรือง จริง ๆ
หนังสือออกสู่สายตาสาธารณะชนมาหลายปี แต่
บางทีนักอ่านแดนไกลโพ้นก็พลาดหนังสือดี ๆ ที่
ออกในเมืองไทยได้ง่าย ๆ อย่างไรก็ชื่นใจเสมอที่
เจอหนังสือดี ๆ ออกใหม่ประดับไว้ในวงการน้ำา
หมึกเมืองไทย
เท่าที่ไปตามอ่านวิจารณ์มา หนังสือได้รับ
คะแนนเสียงเอกฉันท์ให้ได้รับรางวัลดีเด่นที่ไม่มี
รางวัลรอง ยุวดี นำาเรื่องราวของบรรพบุรุษหญิง
สองคนและเพื่อนหญิงอีกสอง ผู้เป็นหญิงอพยพ
จากดินแดนจีนโพ้นทะเล ในสมัยก่อนสงครามโลก
ครัง้ ทีส่ องมาเล่าเป็นหนึง่ แนวเรือ่ ง ซ้อนไปพร้อม ๆ
กับชีวิตของตัวละครเอกเอง ซึ่งมีพัฒนาการนำาไป
สูก่ ารตัดสินใจให้ผอู้ า่ นลุน้ ระทึกในตอนจบ ยุวดีได้
นำาตัวละครหญิงจีนอพยพสีค่ นซึง่ ปกติไม่มกี ารนำา

มาเล่าเพราะน้อยคนจะให้ความสำาคัญกับการนำา
หญิงจีนมาดำาเนินเป็นตัวเอก แต่การใช้ภาษาทีส่ ละ
สลวย และทำาการค้นคว้ามาอย่างละเอียด ทำาให้
เรือ่ งราวของตัวละครทัง้ สีม่ คี วามลุม่ ลึก น่าติดตาม
และน่าเชือ่ ถือ ยุวดีสามารถถ่ายทอดความสะเทือน
ใจผ่านความยากลำาบากในชีวิตของหญิงอาสำาสี่
คน ที่แม้จะเป็นเพียงแค่หญิงรับใช้ให้กับบ้านผู้มี
อันจะกิน แต่ก็ได้แยกไปมีชีวิตของตนเอง ซี่งเต็ม
ไปด้วยสีสันและความแตกต่าง
การใช้ภาษาของยุวดีจะมีการใช้ศัพท์และวลี
จีนกวางตุ้งตลอดทั้งเรื่อง แต่ก็ได้อธิบายไว้อย่าง
เป็นธรรมชาติโดยการใช้ประโยคสนทนา และการ
บรรยาย ผู้อ่านจะอ่านได้อย่างลื่นไหลและไม่รู้
สึกยัดเยียด แต่รู้สึกถึงอรรถรส และความสมจริง
อย่างเต็มเปี่ยม
เมื่อได้เริ่มอ่านหนังสือเล่มนี้แล้ว จะอยาก
ติดตามอ่านไปจนกระทั้งจบ ลืมกินและลืมนอน
หนังสือเล่มขนาดสามร้อยกว่าหน้า สามารถอ่าน
ได้ภายในหนึง่ หรือสองวัน เมือ่ อ่านจบแล้วจะรูส้ กึ
อิ่มเอมเปรมปรี

แนะนำาหนังสือใหม่
เล่มที่สองแวะไปในแนวปุจฉาวิปัสสนาแนว
พุทธ ชือ่ เรือ่ งว่า - ตอบ ดร. มาร์ตนิ พุทธวินยั ถึงพระ
ภิกษุณี - โดย พระพรหมคุณาภรณ์ หนังสือเล่มนี้
พิมพ์เป็นครัง้ ทีส่ ามเมือ่ ปีทแี่ ล้ว เป็นแนวคิดของ ดร.
มาร์ตนิ เซเกอร์ ซึง่ เป็นผูส้ อนวิชาศาสนาพุทธอยูท่ ี่
มหาวิทยาลัยลีดส์ ประเทศสหราชอาณาจักร ซึง่ คน
เกาะเองได้เคยสอนภาษาไทยให้สมัยทีม่ าร์ตนิ เคย
เป็นนักศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยไฟรบวร์ก ทาง
ใต้ของประเทศเยอรมนี เวลาได้ผ่านไปสิบกว่าปี
มาร์ตินจบการศึกษาปริญญาเอกด้านไทยศึกษา
จากมหาวิทยาลัยฮัมบวร์ก และได้ตำาแหน่งสอน
ภาษาและวัฒนธรรมไทยที่ประเทศอังกฤษ ทำาให้
เราได้โคจรมาเจอกันเป็นระยะ ๆ ดร.มาร์ตินเดิน
ทางไปทำาวิจัย และแสดงปาฏกฐาที่ประเทศไทย
อย่างสม่ำาเสมอ
เนือ้ หาของหนังสือเล่มนีจ้ ะเป็นคำาถามทีเ่ ราท่าน
อยากรู้ แต่ไม่ทราบจะตัง้ คำาถามอย่างไร และถาม
ใครที่จะมีปัญญาตอบให้กระจ่างได้ ดร.มาร์ตินผู้
ปราดเปรือ่ ง (เห็นได้จากคำาถามเหล่านี)้ ตัง้ คำาถาม

อย่างเรื่องวินัย เช่นว่า ทำาไมเราถึงไม่ปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงสิ่งนั้นหรือสิ่งนี้ให้ทันสมัยเหมาะกับ
เวลาปัจจุบัน ท่านเจ้าคุณคุณาภรณ์ ผู้ได้แสดง
ปัญญาอันสว่างจ้าอย่างไม่มีใครเทียบเทียม ก็ได้
อธิบายทุกคำาตอบ ว่าทำาไมสิ่งต่าง ๆ ถึงได้เป็น
อย่างที่ควรจะเป็น และไม่ได้เป็นอย่างอื่น หรือ
คำาถามเรื่องภิกษุณี ว่าทำาไมถึงได้เกิดมีภิกษุณี
และทำาไมถึงห้ามมีต่อไป แล้วเราจะทำาให้เกิดมี
ขึ้นใหม่ได้ไหม ท่านก็ได้ตอบและอธิบายไว้หมด
ทุกจุดที่เราจะตั้งคำาถามต่อไปได้ ปัญญาจะเกิด
เมื่ออ่านหนังสือเล่มนี้
ใครที่ต้องการอ่านแต่ไม่มีโอกาสที่จะได้เป็น
เล่ม ก็สามารถดาวน์โหลดจากอินเตอร์เน็ตได้เป็น
เล่ม ๆ จริง ๆ ยังมีหนังสืออีกหลายเล่มของท่านเจ้า
คุณ ที่น่าอ่านอย่างเรื่อง พุทธธรรม ซึ่งเป็นหนังสือ
ทีย่ อ่ ยพระไตรปิฏกให้เราท่านได้อา่ นเป็นการสร้าง
รอยหยักให้สมอง เป็นต้น สามารถดาวโหลดได้ที่
www.watnyanaves.net
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เรียนภาษาเยอรมัน
โดย คุณย่าแอ๊ว

DER BAUM (Der Baum) ต้นไม้
ขณะนัง่ คิด นอนคิด ยืนคิด ... ว่าจะเขียนอะไร
ดี ที่ชวนอ่าน อ่านแล้ว ได้อะไรนิดๆ หน่อยๆ ด้วย
ก็ยิ่ง(ยิน)ดี มองไปรอบๆ เห็นต้นไม้ ที่ยังไม่มีใบ
เขียวๆ สักที เกิดความคิดขึน้ มาว่าเขียนเรือ่ งต้นไม้
น่าจะดี เป็นเรื่องใกล้ตัว อยู่รอบๆ ตัว เห็นกันมา
ตั้งแต่เราเกิดจน ... ต้นไม้ก็ยังยืนยงอยู่ตรงนั้น
ให้ทุกคนได้ใช้”บริการ” ถ้วนหน้าและเท่าเทียม
กัน ต้นไม้มีบทบาทสำาคัญต่อชีวิตคน ทั้งในภาษา
กับชีวิตประจำาวัน ลองหลับตานึกถึงต้นไม้ der
Lieblingsbaum ต้นโปรดของตนเอง เราน่าจะมี
ความรู้สึกคล้ายๆ กัน คือ นึกถึง die Ruhe ความ
สงบ, der Schatten/ Schatten spenden ร่มเงา/
ให้ความร่มรื่น, die Stärke ความแข็งแกร่ง, die
Langlebigkeit / das hohe Alter ความมีอายุ
ยืนยาว ต้นไม้ เป็น das Wunder สิ่งมหัศจรรย์ที่
เราเห็นอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน
ส่วนประกอบที่ทำาให้เป็น Baum คือต้นไม้
เริ่มจาก Wurzel ราก ที่ฝังลึกในดิน ยึด Stamm
ลำาต้น เป็นแกนตัง้ อยูไ่ ด้อย่างมัน่ คง แข็งแรง มี Ast
กิ่ง Zweig ก้าน Blatt ใบ/ Nadel ใบของต้นไม้

ประเภทสน แผ่ขยายออกไป ส่วนบนของลำาต้น • Wurzeln schlagen: รากงอก ความหมายตรง
รวมกิ่งก้านใบไปจนถึงยอด เรียกกันว่า Krone
คือ รากที่งอก แทรกไปในดินเพื่อหาอาหาร
ลักษณะเป็นเหมือนพุม่ และ Wipfel คือยอดทีเ่ ป็น
มาเลี้ยงลำาต้น และคนที่เคยชินกับที่อยู่ใหม่
ที่สุดของต้นไม้ ที่ไหวเอนไป
ไม่ยอมเคลื่นย้ายไปไหนอีก พูดกันเล่นๆ กับ
ส่วนต่างๆ ของ ต้นไม้ ด้วยความที่เป็นสิ่งมี
เพื่อนสนิท เหมือนในภาษาไทยว่า >> Willst
ชีวิต จึงเป็นคำาที่นำามาใช้ เปรียบเทียบกับชีวิตคน
du etwa hier Wurzeln schlagen? จะรากงอก
ฉะนั้นจึงมีทั้งความหมายตรง และความหมาย
อยู่ตรงนี้นะเหรอ (คือไม่ยอมลุกสักที)
อ้อมที่ใช้ในความเปรียบ ที่สามารถสืบสาวกลับ • das Übel bei der Wurzel packen: จับ (จัดการ
ไปถึง Wurzel/ Wortstamm ราก/ต้นคำา ได้ จะ
กับ) “ไอ้ตวั ร้าย”/ปัญหาทีร่ าก คือต้นเหตุนนั่ เอง
เริ่มจากส่วนล่างสุด คือ
2. der Stamm, -ämme: ลําต้น และหมายถึง
1. die Wurzel,-n: ราก ความหมายอื่นที่พบ กลุ่มชน ชนกลุ่มน้อย ตระกูล คำาประสม หมายถึง
บ่อยเช่น Zahnwurzel รากฟัน; Haarwurzel ราก แกน, หลัก ด้วย
ของเส้นผม; Möhren แครอท; รากในคณิตศาสตร์ • Baumstamm: ลําต้น (ไม้)
ฯลฯ ต้นเหตุ
• Stammbaum: (ต้นไม้) แผนลําดับเครือญาติ
• entwurzeln: ถอนราก ถอนโคน ขาดรากเหง้า • Stammlokal, Stammgast, Stammkunde:
ไร้ญาติขาดมิตร ตัวอย่างเช่น >> Im fremden
ร้านอาหารประจํา ลูกค้าประจํา คือที่ที่ไป / ที่
Land fühlt man sich oft entwurzelt. คนมัก
เป็นลูกค้าประจํา
รู้สึกขาดรากเหง้าเมื่ออยู่ต่างแดน
• Stammtisch: หมายถึงคนหรือโต๊ะก็ได้ที่ๆ
• verwurzelt sein in etwas: ฝังรากลึกใน เช่น
กลุ่มคนนัดกันไปพบปะพูดคุยกันเป็นประจํา
>> in der Tradition verwurzelt sein ในประเพณี
ใน Stammlokal
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เรียนภาษาเยอรมัน

โดย คุณย่าแอ๊ว

• stammen, entstamm, abstammen,
Abstammung: มาจาก (ต้นตอ) สืบเชื้อสาย
มาจาก เป็นคำาทีม่ ี Wortstamm ต้นคำา/รากมา
จาก Stamm ทัง้ นัน้ ตัวอย่าง >> Sie stammt
aus einer Künstlerfamilie. Sie entstammt
einer Künstlerfamilie. มาจากครอบครัว
ศิลปิน >> Sie ist Deutsche thailändischer
Abstammung. เป็นคนเยอรมันเชื้อสายไทย
• stämmig sein: ล่ําสัน
• Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm:
ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น
3. der Ast , Äste: กิ่ง
• astrein: บริสุทธิ์ ไม่มีสิ่งเจือปน Die Sache
ist astrein. ถูกต้องตามทำานองคลองธรรม,
• den Ast absägen, auf dem man sitzt:
เลื่อยกิ่งไม้ ที่ตนนั่งอยู่ ภาษาไทยว่า เลื่อยขา
เก้าอี้ตนเอง
• Biege den Ast, solange es noch geht!:
ดัดกิ่งไม้ในขณะที่ยังดัดได้ คือยังอ่อนอยู่ ใน
ภาษาไทยว่า ไม้อ่อนดัดง่าย
• auf dem absteigenden Ast sein absteigend:
แย่ลง เลวลง ตกต่ําลง ความหมายคือ คนที่
ความสามารถลดลง หรือมีฐานะด้อยลง
4. der Zweig,-e: ก้าน ,ตระกูลย่อยทีแ่ ยกสาขา
ออกไป; หน่วยย่อย ที่แยกออกจากแผนกใหญ่
• auf keinen grünen Zweig kommen: ก้านสี
เขียวคือความงอกงามของก้านไม้ใน Frühling
ฤดูใบไม้ผลิ หมายถึงความสำาเร็จ auf keinen
คือ ไม่ได้ผล ไม่ประสบความสำาเร็จ ตรงกันข้าม
กับ auf einen grünen Zweig kommen เช่น
>> Nun kommst du langsam mit deinem
Geschäft auf einen grünen Zweig. ค่อยๆ
“ลืมตาอ้าปาก”ได้ซะทีแล้วสินะ
5. das Blatt, - ätter: ใบไม้ ที่เป็นแผ่นบางๆ
รูปคล้ายหัวใจ die Nadel/-n รูปใบเหมือนเช็ม ใบ
ของต้นไม้ประเภทสน;
• Blatt ยังมีความหมาย ที่เป็นลักษณนามของ
กระดาษ แผ่นกระดาษ (fünf Blatt Papier);
Zeitschrift สิ่งพิมพ์ นิตยสาร; Zeitung
หนังสือพิมพ์ เช่น ทางภาคเหนือเราอ่าน
Hamburger Abendblatt กัน
• die Blätter fallen: ใบไม้ร่วง (fallen, fiel, ist
gefallen)
• kein Blatt vor den Mund nehmen: แสดง
ความคิดเห็นอย่างเปิดเผย อาจหาญ (ไม่
เอาใบไม้มาปิดปาก มาจากการเล่นละคร
สมัยโบราณ ทีใ่ ช้ใบไม้เป็นหน้ากากในบทพูด)

6. der Baum,-äume: ต้นไม้ Baum/ Bäume
pflanzen; fällen ปลูก; โค่นต้นไม้ (fällen, fällte,
hat gefällt)
• stark wie ein Baum sein: แข็งแกร่ง แข็ง
แรงดังต้นไม้
• baumlang; baumhoch sein: สูง ชะลูด; สูง
เท่าต้นไม้
• die Bäume ausreißen können: มีพลัง คือ
แข็งแรงมาก แทบจะถอนรากถอนโคนต้นไม้ได้
• Bäume wachsen nicht in den Himmel.:
ต้นไม้ไม่งอกเข้าไปในท้องฟ้า หมายความว่า
ความสำาเร็จทุกความสำาเร็จมีที่สิ้นสุด
• Einen alten Baum soll man nicht verpflanzen.:
Verpflanzen คือ ย้ายที่ปลูก เปรียบกับการ
ย้ายที่อยู่คนแก่จากสิ่งแวดล้อมที่เคยชิน ว่า
ไม่ควรทํา
• Es ist, um auf die Bäume zu klettern.:
สํานวนแสดงความหัวเสีย สิ้นหวัง ทําอะไร
ติดขัดไปหมด เวลาใช้สำานวนนี้ ต้องพูดเสียง
ดังแบบหัวเสียไปด้วย มีสาำ นวน(ทีใ่ ช้)คล้ายๆ
กันนี้ ไม่เกีย่ วกับต้นไม้ แต่นา่ รักดี เป็นสำานวน
ทีเ่ พือ่ นร่วมงานคนหนึง่ ชอบใช้ เวลาแกหัวเสีย
ทำางานไม่ทนั ไม่ได้ดงั ใจ จะร้องว่า Es ist doch
zum Mäu-se-mel-ken!! ทำานองว่า รีดนมหนู
(สัตว์ นะจ๊ะ) ซะยังง่ายกว่า
in Deutschland heimische Bäume ต้นไม้
ในเยอรมนี แบ่งประเภทตามรูปใบ มีสองประเภท
คือ Laubbaum คือไม้ผลัดใบ im Herbst ในฤดู
ใบไม้ร่วง Laub ก็คือ Blätter ที่เห็นบ่อยๆ ก็มี
เช่น die Buche, die Eiche, die Kastanie, die
Linde, die Birke, die Pappel, die Esche แต่
der Ahorn Nadelbaum ประเภทสน Nadelblätter
รูปใบเหมือนเข็ม immergrün เขียวตลอดปี ที่เห็น
บ่อย เช่น die Fichte, die Tanne, die Kiefer
เป็นต้น ชื่อของต้นไม้ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ลอง
เปิดไปดูที่ http://www.baumkunde.de/ จะเห็น
ว่าต้นไม้เหล่านี้หน้าตาเป็นอย่างไร หรือดียิ่งไป
กว่านั้น ไปเดินเล่นกับผู้รู้ แล้วจำาชื่อไม้ชนิดต่างๆ
เวลาไปเดินเล่น เห็นต้นไม้ จะได้รู้สึก”สนิทสนม”
กับต้นไม้ ที่เราเห็นอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน

In eigener Sache แถมท้ายชี้แจงนิดนึง
ภาษาเยอรมัน ที่แทรกอยู่ในภาษาไทย ใน
“บทความ” นี้ คำาศัพท์อยู่ในรูปสมบูรณ์ คือไม่ได้
ผัน เมื่อผู้อ่านจะสร้างเป็นประโยคเยอรมัน ต้อง
คำานึงถึงไวยากรณ์เยอรมัน เช่น ถ้าผูเ้ ขียน เขียนว่า
>> นึกถึงต้นไม้ der Lieblingsbaum ต้นโปรด
ของตนเอง: หมายความ โดยย่อคือ ประโยคต้อง
มีประธาน มีคำากริยาที่ผันตามประธาน ตามกาล
และ กรรม(ตรงหรือรอง) ตัวอย่าง เช่น Ich denke
an meinen (den) Lieblingsbaum. หรือ Er denkt
an seinen Lieblingsbaum. เป็นต้น
>> kein Blatt vor den Mund nehmen: ถ้าฉัน
เป็นประธาน ประโยคแสดงปัจจุบนั ก็ Ich nehme
kein Blatt vor den Mund, wenn ......... หรือ
>> stark sein: Er ist stark wie ein Baum./
Ich bin stark. Sie sind stark. เป็นต้น

Laubblatt einer Linde (Tilia spec.)

Quellennachweis: DW.de; Nadelblätter einer "Douglasie" (Pseudotsuga
mit Fotos : Wikipedia menziesii)
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คลีนิคภาษาไทย

โดย อ.สุรีรัตน์ ณิชาพัฒน์

การเปลี่ยนแปลงการเขียนคำายืมจากภาษาอังกฤษ :
เจตนาดีที่ต้องฟังเสียงผู้ใช้ภาษา (2)
บทความก่อนหน้านี้ผู้เขียนได้กล่าวถึงกระแสข่าวการเปลี่ยนแปลงการเขียนคํา
ยืมจากภาษาอังกฤษที่ราชบัณฑิตยสถานเป็นผู้เสนอและการสํารวจความคิดเห็น
ของตัวแทนผู้ใช้ภาษา เช่น ครูภาษาไทยและสํานักพิมพ์ บทความนี้จะเป็นภาคต่อที่
ตั้งใจว่าจะกล่าวถึงหลักเกณฑ์การเขียนคําทับศัพท์และความเป็นไปได้ที่จะเกิดการ
เปลี่ยนแปลงการเขียนคํายืมจากภาษาอังกฤษ

การทับศัพท์นั้นเป็นการแปลงข้อความจาก
ระบบการเขียนหรือภาษาหนึ่งไปสู่อีกระบบหนึ่ง
อย่างมีหลักการ เพื่อให้สามารถเขียนคำาในภาษา
ต่างประเทศด้วยภาษาและอักษรในภาษานั้น ๆ
ได้สะดวก เช่น การทับศัพทภาษาอังกฤษซึ่งเขียน
ด้วยอักษรโรมัน มาเป็นอักษรไทยเพื่อใช้ในภาษา
ไทย เป็นต้น ส่วนมากใช้กบั คำาวิสามานยนามหรือ
คำานามที่ใช้เรียกชื่อเฉพาะ เช่น ชื่อบุคคล สถานที่
หรือชื่อเฉพาะที่ไม่สามารถแปลความหมายเป็น
ภาษาอื่นได้โดยสะดวก
สำาหรับการเขียนคำาทับศัพท์จากภาษาอังกฤษ
เป็นภาษาไทยมาจาก 2 วิธีคือ การทับศัพท์แบบ
ถอดอักษรและการทับศัพท์แบบถอดเสียง การทับ
ศัพท์แบบถอดอักษรเป็นการจับคู่จากระบบการ
เขียนหนึ่งไปยังอีกระบบหนึ่งแบบคำาต่อคำาหรือ
ตามอักษรต่ออักษร เพื่อให้ผู้อ่านสามารถสะกด
คำาต้นฉบับจากคำาทับศัพท์ได้ ส่วนการถอดเสียง
นั้นจะเป็นการจับคู่เสียงอ่านของภาษาหนึ่ง ๆ ไป
ยังรูปแบบการเขียนของอีกภาษาอย่างใกล้เคียง
ทีส่ ดุ แต่ขอ้ เสียก็คืออาจทำาให้ไม่สามารถคาดเดา
เพือ่ ถอดกลับไปเป็นภาษาเดิมได้ เพราะมีอักษรที่
เพิม่ เข้ามาหรือถูกตัดออกไป หรือเปลีย่ นแปลงรูป
แบบจนไม่เหลือเค้าโครงเดิม
การทับศัพท์บางคำาวิธีการถอดอักษรอาจจะ
เหมือนกับการถอดเสียง เช่น อักษรโรมันหลาย
ตัวสามารถถอดด้วยอักษรไทยแบบหนึ่งต่อหนึ่ง
ได้ เช่น d=ด, r=ร, l=ล, f=ฟ เป็นต้น และสามารถ
แปลงกลับไปเป็นตัวเดิมได้ แต่ก็มีบางตัวอักษรที่
อ่านได้หลายเสียงในภาษาอังกฤษ และไม่มเี สียงที่
เหมือนในอักษรไทย แบบนีต้ อ้ งใช้วธิ กี ารถอดเสียง
มาช่วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งสระ

อย่างไรก็ดรี าชบัณฑิตยสถานได้กาำ หนดเกณฑ์
กว้างๆ ในการทับศัพท์ไว้ * ได้แก่
1. ให้ถอดอักษรในภาษาเดิมพอควรแก่การ
แสดงที่มาของรูปศัพท์ และให้เขียนในรูปที่อ่าน
ได้สะดวกในภาษาไทย
2. การวางหลักเกณฑ์ได้แยกกำาหนดหลักเกณฑ์
การทับศัพท์ภาษาต่าง ๆ แต่ละภาษาไป
3. คำาทับศัพท์ทใี่ ช้กนั มานานจนถือเป็นภาษาไทย
และปรากฏในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน
แล้ว ให้ใช้ตอ่ ไปตามเดิม เช่น ช็อกโกเลต ช็อกโกแลต
เชิ้ต ก๊าซ และแก๊ส เป็นต้น
4. คำาวิสามานยนามที่ใช้กันมานานแล้ว อาจ
ใช้ต่อไปตามเดิม เช่น Victoria = วิกตอเรีย Louis
= หลุยส์ และ Cologne = โคโลญ
5. ศัพท์วิชาการซึ่งใช้เฉพาะกลุ่ม ไม่ใช่ศัพท์
ทัว่ ไป อาจเพิม่ เติมหลักเกณฑ์ขนึ้ ตามความจำาเป็น
สระนัน้ ให้ถอดตามการออกเสียงในพจนานุกรม
ภาษาอังกฤษ โดยเทียบเสียงสระภาษาไทยตาม
ตารางเทียบเสียงสระภาษาอังกฤษ ส่วนพยัญชนะ
ให้ถอดเป็นพยัญชนะภาษาไทยตามหลักเกณฑ์ใน
ตารางเทียบพยัญชนะภาษาอังกฤษ ในขณะทีก่ าร
ใช้ไม้ไต่คู้ ควรใช้ในกรณีที่ทำาให้เห็นว่าต่างกับคำา
ไทย เช่น log = ล็อก หรือ ช่วยให้อา่ นแยกพยางค์
ได้ถูกต้อง เช่น Okhotsk = โอค็อตสก์
ส่วนการใช้เครื่องหมายวรรณยุกต์ การเขียน
คำาทับศัพท์จะไม่ใส่เครือ่ งหมายวรรณยุกต์ ยกเว้น
ในกรณีที่คำานั้นมีเสียงซ้ำากับคำาไทย จนทำาให้เกิด
ความสับสน เช่น coke = โค้ก (ไม่เขียน โคก) และ
coma = โคม่า (ไม่เขียน โคมา)

เกณฑ์การทับศัพท์นี้เป็นเกณฑ์อย่างกว้างๆ
ที่ใช้กันมาโดยตลอด แต่อาจทำาให้เกิดปัญหา
สำาหรับผู้ใช้เพราะแต่ละคนอ่านด้วยสำาเนียงต่าง
กัน บางคำาก็ทับศัพท์ได้หลายแบบ เช่น internet
หากถอดตามเกณฑ์ต้องเขียนว่า อินเทอร์เน็ต แต่
คำาอื่นเช่น inter มักเขียนว่า อินเตอร์ ซึ่งเป็นคำาที่
นิยมเขียนกันมานาน
การทับศัพท์เช่นนี้ทำาให้ผู้สอนภาษาไทยแก่
ชาวต่างประเทศเกิดความรู้สึกกระอักกระอ่วนอยู่
ไม่น้อย เมื่อต้องอธิบายผู้เรียนว่า tape เทป อ่าน
ว่า เท้บ ไม่ใช่ เทบ ตามรูปที่เห็น
ดังนัน้ จึงเกิดข้อเสนอแนะจากราชบัณฑิตยสถาน
ในปีที่ผ่านมาว่า เมื่อจะถ่ายถอดเสียงคำาภาษา
อังกฤษมาเป็นภาษาไทยก็ควรจะถือว่า ต้องเขียนโดย
ใช้อักขรวิธีแบบไทย นั่นคือ ให้มีการใส่วรรณยุกต์
และให้มเี สียงตามอักษรทีค่ นไทยออกเสียงกัน ดัง
ตัวอย่าง 176 คำาที่ราชบัณฑิตยสถานเป็นผู้เสนอ
ผู้เขียนยอมรับว่าการอธิบายคำาทับศัพท์แก่
นักเรียนไม่ว่าจะเป็นเด็กไทยหรือต่างชาตินั้นเป็น
เรื่องยากมาก ทำาไมเขียนแบบนี้แต่ออกเสียง
อีกแบบหนึ่ง ถ้าเป็นเด็กไทย เมื่อครูอธิบาย เด็ก
ก็ยอมรับได้ไม่ลำาบากนัก ไม่รู้ว่าจะเป็นเพราะ
เห็นคำาที่มีเสียงตรงตามการออกเสียงแล้ว ก็ไม่
นึกอยากจะเปลี่ยนวิธีเขียน เช่น แบดมินตัน =
แบ็ดมินตั้น อัลตราไวโอเลต = อัลตร้าไวโอเหล็ต
แต่ถา้ เป็นนักเรียนต่างชาติ ก็ตอ้ งอธิบายกันยืดยาว
จนผูเ้ รียนอาจเวียนศีรษะกับกฎเกณฑ์การทับศัพท์
ภาษาเรา แต่เมื่ออธิบายว่า เกณฑ์การทับศัพท์ใช้
วิธใี ด นักเรียนก็พอจะเข้าใจและยอมรับได้ อาจเป็น
เพราะเขาเห็นว่า “คำาทับศัพท์นนั้ สามารถสืบไปถึง
คำาเดิมได้ว่ามาจากคำาภาษาอังกฤษคำาใด และ
เมื่อต้องออกเสียงก็ออกไปตามสำาเนียงของเขา”
ตามความเห็นของผูเ้ ขียนนัน้ การทีจ่ ะเปลีย่ นแปลง
การเขียนทับศัพท์ให้เขียนตามแบบอักขรวิธีไทย
เป็นเจตนาที่ดีของผู้เสนอที่ยึดตามหลักการเขียน
คำายืมว่า “คำายืมไม่ว่าจะมาจากภาษาใด ก็ควร
จะเขียนให้ตรงตามทีใ่ ช้ในภาษาไทยด้วยอักขรวิธี
ไทย” การทำาเช่นนีน้ บั เป็นการรักษาระบบอักขรวิธี
ไทยเอาไว้ และหากคำาทับศัพท์มมี ากขึน้ ก็จะทำาให้
การเขียนคำาทับศัพท์และการสอนภาษาไทยเป็นไป
โดยใช้หลักการเดียวกัน
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คลีนิคภาษาไทย

โดย อ.สุรีรัตน์ ณิชาพัฒน์

อย่างไรก็ดี “ภาษาคือสมบัติสาธารณะ” เมื่อจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้ง
ใหญ่ซึ่งกระทบผู้ใช้ทุกวงการ ความคิดเห็นของผู้ใช้ก็เป็นเรื่องที่ต้องคำานึงถึง
การสร้างระบบการเขียนคำาทับศัพท์จากภาษาอังกฤษมาเป็นภาษา
ไทยให้ครอบคลุมทั้งการถ่ายเสียงและตัวอักษรนั้นเป็นเรื่องลำาบาก ดังนั้น
ผู้เขียนในฐานะครูภาษาไทยคนหนึ่งจึงเห็นว่า การเปลี่ยนแปลงการเขียน
คำาทับศัพท์นี้ไม่น่าที่จะเป็นไปได้ ไม่ใช่เพราะเห็นว่าการเขียนตามข้อเสนอ
ของราชบัณฑิตยสถานทำาให้เขียนลำาบากขึ้นหรือคำาดูรุงรัง มีแต่ไม้ไต่คู้และ
วรรณยุกต์เต็มไปหมด ลำาพังเขียนคำาทีใ่ ช้ในชีวติ ประจำาวันทีม่ วี รรณยุกต์ คน
ไทยทุกวันนี้ก็สะกดกันไม่ถูกแล้ว
นอกจากนีย้ งั ต้องยอมรับอย่างหนึง่ ว่า การทีร่ าชบัณฑิตยสถานจะบัญญัติ
คำาแต่ละคำานั้นต้องใช้เวลานานมาก และการจะเขียนคำาทับศัพท์จากภาษา
อังกฤษยังมีขอ้ ควรคำานึงถึงหลายเรือ่ ง เช่น คำาภาษาอังกฤษมีการลงเสียงหนัก
เบาในแต่ละพยางค์ และคำาเดียวกันอาจออกเสียงต่างกันด้วย การจะเขียนคำา
โดยใช้พยัญชนะ สระแบบไทย ก็ไม่ใช่เรือ่ งง่ายนัก ดังทีพ่ ลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอ
กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ อดีตนายกราชบัณฑิตยสถาน ว่า “การเขียน
คำาในภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษออกเสียงไม่แน่นอน จะ
ออกเสียงอย่างไรย่อมแล้วแต่ประโยค เสียงจะสูงต่ำาก็แล้วแต่ตำาแหน่งของ
คำาในประโยค จึงทรงเห็นว่าไม่ควรใช้วรรณยุกต์กำากับตามเหตุผลดังกล่าว”
หากว่าจะเปลีย่ นแปลงกันจริงๆ จะต้องเร่งทำาและต้องหาผูท้ จี่ ะมาชีข้ าด
ว่า “คำาภาษาอังกฤษนีค้ นไทยออกเสียงแบบนี้ ต้องเขียนอย่างนี้ ถ้าเขียนเป็น
อย่างอื่น ถือว่าสะกดผิด” การอนุโลมให้เขียนอย่างไรก็เขียนได้ตามการออก
เสียงจะทำาให้เกิดความปัน่ ป่วนของระบบการเขียนไทยมาก เพราะจะมีผอู้ า้ ง
ว่าก็ออกเสียงอย่างนี้ จึงเขียนอย่างนี้ เช่น London = ลอนดอน ล้อนด่อน
หรือ ลึ่นดึ่น หรือ error = เออเร่อ แอเร่อ หรือ แอ้ร์เร่อ ก็ได้
นอกจากนี้คำาที่ราชบัณฑิตยสถานเสนอมานี้ก็เป็นเพียงแค่ตัวอย่างคำา
176 คำา แล้วจะทำาอย่างไรกับคำาที่ใช้อยู่แล้วจำานวนมาก รวมทั้งที่กำาลังจะ
หลั่งไหลเข้ามาอย่างไม่ขาดสายในอนาคต เพราะถ้าบอกว่าจะเขียนตาม
เสียงที่ออกจริง คนก็คงเขียนกันไปตามความเร่งด่วนของการใช้ โดยไม่รอ
ประกาศจากราชบัณฑิตยสถาน
ดังนัน้ ถึงแม้วา่ การเขียนคำาทับศัพท์แบบเดิมอาจจะทำาให้ผใู้ ช้ภาษาอึดอัด
ขัดใจอยู่บ้าง แต่การเขียนโดยมีเกณฑ์อย่างกว้างๆ ที่ยึดการถ่ายอักษรแบบ
เดิม น่าจะเป็นทางออกที่อยู่ตรงกลางเมื่อพิจารณารอบด้านแล้ว จริงอยู่ที่ผู้
สอนภาษาไทยแก่ชาวต่างประเทศจะรู้สึกว่าเป็นเรื่องยากลำาบากเวลาที่จะ
ต้องอธิบายคำาทับศัพท์แต่ละครั้ง แต่ผู้เขียนก็เชื่อว่าคงไม่เหลือบ่ากว่าแรง
ของผู้สอนที่จะอธิบายว่า ทำาไมในภาษาไทยจึงมีวิธีเขียนคำาทับศัพท์เช่นนี้
และเวลาออกเสียงควรออกเสียงอย่างไร

แหล่งที่มาของรูปภาพ http://www.pcc.psu.ac.th

เรียนวาดรูปกับครูสังคม ทองมี
การวาดรูปภาพเป็นกิจกรรมสร้างความเพลิดเพลิน
เป็นกิจกรรมยามว่างของผู้ที่สนใจ เป็นสื่อที่ใช้ถ่ายทอดอารมณ์ความ
รู้สึกของผู้ที่สร้างงาน การวาดรูปภาพเป็นการพัฒนาให้ผู้วาดมีความ
คิดสร้างสรรค์ และความคิดสร้างสรรค์ก็จะสามารถนำาไปพัฒนาและ
เสริมทักษะในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำาวันได้
เด็กและเยาวชนไทย รวมทั้งผู้สนใจทุกท่าน สามารถขอร่วมเรียนวาด
รูปกับครูสังคม ทองมี ดังนัดหมายต่อไปนี้
วันที่ 10-11 สิงหาคม 2556
ในเต็นท์สถานกงสุลใหญ่ งานไทย ณ บาด ฮอมบวร์ก
วันที่ 13 - 15 สิงหาคม 2556
ค่ายศิลปะที่ โบเดนเซ จัดโดยสมาคมศิลปวัฒนธรรมไทย เฮเกา-โบเดนเซ
สอบถามรายละเอียดได้ที่ www.thaibodensee.de
หรือติดต่อ ครูต้อม โทรฯ01774954640
วันที่ 17 - 21 สิงหาคม 2556
lสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเบอร์ลิน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
www.thaiembassy.de
โครงการนีไ้ ด้รบั สนับสนุนจากสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเบอร์ลนิ

* ดูเพิ่มเติมจาก หลักเกณฑ์การทับศัพท์ภาษาอังกฤษ ใน เว็บไซต์ของ
ราชบัณฑิตยสถาน www.royin.go.th
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เรื่องน่ารู้

โดย หนูเอง

คำาเตือนจากตำารวจ..ระวังโจรล้วงกระเป๋า
จาก..คนเคยเสร็จโจร
เมื่อปีที่แล้วผู้เขียนเคยโดนนางโจรรัสเซียล้วงกระเป๋า พอมาปีนี้เพื่อนสองคนก็โดนฉกกระเป๋าแบบเดียวกันแม้ผู้เขียนจะได้กระเป๋า
สตางค์คืน แต่ก็ต้องเสียทรัพย์ ต้องยื่นขอทําบัตรสารพัดชนิดใหม่ แถมยังเจ็บใจ และหวาดผวามาจนบัดนี้
มีข่าวคราวทางหน้าหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นและข่าวแจ้ง
ภัยจากตำารวจ เตือนให้ระวังโจรล้วงกระเป๋าที่ระบาดหนัก
ในยุโรป มีการทำางานเป็นทีม ตระเวนไปตามเมืองต่างๆ โดย
เฉพาะเมืองใหญ่ๆ และแหล่งท่องเทีย่ ว (แต่ดทู า่ จะไม่จริงซะ
ทีเดียว เพราะผู้เขียนอยู่เมืองเล็กก็ยังเสร็จโจร)
วันก่อนผูเ้ ขียนไปเดินซือ้ ของในเมือง เห็นตำารวจมาตัง้ โต๊ะ
ประชาสัมพันธ์และแจกข้อมูล “รูท้ นั โจร” หลายรูปแบบทัง้ โจร
ล้วงกระเป๋า โจรขโมยจักรยาน โจรงัดบ้าน ฯลฯ ผู้เขียนเลย
เข้าไปเลียบๆ เคียง ๆ ยืนคุยกับตำารวจ (ในฐานะที่เคยเสร็จ
โจรมาแล้ว) ตำารวจเล่าให้ฟังถึงวิธีการทำางานของโจรในรูป
แบบต่างๆ ที่ฟังแล้วก็ขนลุก โจรสมัยนี้มาทุกรูปแบบจริงๆ

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•

Herzlichen Dank an Frau Schmid fuer die Information.
Kantonspolizei Bern
Polizeiwache Thun

คําแนะนําในการระวังโจรที่รวบรวมจากตํารวจและผู้เขียน มีดังนี้
ไม่ว่าอยู่ที่ไหน ในเมืองที่รู้สึกปลอดภัยเพียงใด พึงระวังโจรผู้ร้าย เดินขึ้นลิฟท์ รอรถไฟ
รอขึ้นเครื่องบิน ขอทาน คนขอแลกเหรียญ ในรถไฟ รถเมล์ ในร้านเสื้อผ้า ฯลฯ ล้วนมี
โจรแฝงตัวอยู่ทุกแห่ง
ไม่ใส่กระเป๋าสตางค์ไว้ในกระเป๋าหลังของกางเกงที่สวมอยู่
ไม่ใช้กระเป๋าสะพายใบใหญ่นัก แม้จะมีซิปก็ตาม ต้องสะพายกระเป๋าไว้ข้างหน้าเสมอ
เพราะหากเผลอเรอเพียงเสีย้ วนาที อาจโดนล้วงหรือโดนกรีดกระเป๋าได้ กระเป๋าใบใหญ่ๆ
ถูกใจโจรนักแล - ไม่ใส่บตั รทุกชนิดไว้ในกระเป๋าสตางค์เพียงใบเดียว หากไม่จาำ เป็นต้อง
ใช้ แยกไว้ต่างหากจะปลอดภัยกว่า
กระเป๋าเงินใบใหญ่ ๆ นั้น แม้จะใส่ของได้เยอะ แต่โจรก็หาเจอง่ายที่สุด
ไม่พกเงินสดจำานวนมาก และให้พกเงินสกุลอื่นเล็กๆ น้อยๆ ติดกระเป๋าสตางค์บ้าง ซึ่ง
อาจจะช่วยให้ท่านมีหลักฐานว่า มันเป็นเงินของท่านจริง
ควรจำาให้แม่นว่า กระเป๋าสตางค์ของท่านยี่ห้ออะไร สีอะไร และในกระเป๋าเงินของท่าน
มีอะไรอยู่บ้าง
สังเกตสิ่งรอบตัว จดจำาสิ่งรอบข้าง และผู้คนรอบตัวบ้าง จะเป็นประโยชน์ต่อตัวท่านเอง
หากท่านโดนล้วงกระเป๋าในร้านค้า ขอให้ตั้งสติให้ดี อย่าลืมสอบถามและให้ข้อมูลกับ
พนักงานในสถานที่ที่เกิดเหตุ รวมทั้งร้านข้างๆ ที่เกิดเหตุด้วย จะได้รู้ว่าเคยเกิดเหตุ
ทำานองนี้บ่อยแค่ไหน
ระลึกเหตุการณ์ ลำาดับความและให้ข้อมูลกับตำารวจให้มากที่สุด รวมทั้งช่วงเวลาต่างๆ
ระหว่างนัน้ อะไรทีส่ ะดุดหูสะดุดตา อะไรทีร่ สู้ กึ ผิดสังเกต ตำารวจดี ๆ ยินดีชว่ ยเหลือท่านเสมอ
โจรล้วงกระเป๋าแก๊งเล็ก ๆ จะไม่เก็บหลักฐานไว้กับตัว (เก็บไว้ก็โง่ล่ะ) เงินที่ขโมยมาได้
ส่วนใหญ่จะหยิบไปเฉพาะทีเ่ ป็นธนบัตรเท่านัน้ จะไม่สนใจหยิบเหรียญหรือบัตรชนิดอืน่ ๆ
หากได้กระเป๋าสตางค์คืนมา ส่วนใหญ่บัตรชนิดต่าง ๆ และเอกสารมักจะอยู่ครบ - โจร
มักลงมือฉกกระเป๋าผูห้ ญิงทีม่ เี ด็ก หรือมีลกู มาด้วย จึงเกิดเหตุในแผนกเด็กบ่อย หรือกับ
คนชรา หรือคนทีถ่ อื กระเป๋าใบใหญ่ ๆ หรือมีสมั ภาระรุงรังจึงมักวุน่ วายจนลืมระมัดระวัง
กระเป๋าสตางค์ของตนเอง
โจรมืออาชีพจะทำางานเป็นทีม มีหน่วยสังเกตพฤติกรรมและติดตามเหยื่อ
เมือ่ โจรฉกกระเป๋าได้ จะออกจากร้านหนึง่ ไปสูอ่ กี ร้านหนึง่ ทันที เพือ่ หาทางเอาเงินออกจาก
กระเป๋าที่ขโมยมาและทำาลายหลักฐาน ร้านขายเสื้อผ้าคือ แหล่งซ่อนหลักฐานที่หาง่าย
ทีส่ ุด หรือถังขยะในร้านหรือในร้านใกล้เคียง หากถูกโจรล้วงกระเป๋า อย่าลังเลทีจ่ ะตรวจ
ดูถังขยะและพื้นที่ใกล้เคียง ข้อสังเกตคือโจรล้วงกระเป๋ามักจะมีหน้าตาดีและแต่งตัวดี
ขอให้ท่านทำาทุกอย่าง อย่างมีสติ แล้วสตางค์ของท่านจะยังอยู่ครบ
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กินไอศครีม – เข้าหน้าร้อนแล้ว ร้าน
รวงต่างๆ ก็เริ่มนำาไอศครีมออกมาขาย มี
มากมายหลากรสซึ่งทำาจากนมเป็นหลัก
แต่ถ้าคุณผู้อ่านพอจะมีเวลาว่างแล้วละก็
ลองทำาไอศครีมกะทิสดให้ครอบครัวและ
เพื่อนๆ ชิมดูกันสิคะ วิธีทำาก็ไม่ยุ่งยากจน
เกินไป รับรองว่ารสชาติหวานหอม
ของกะทิจะทำาใหคลายร้อนได้

สวัสดีค่ะผู้อ่านนิตยสารดีที่รักทุกท่าน ฉบับนี้ขอแนะนำาคอลัมน์น้องใหม่
Infographic คอลัมน์ทนี่ าำ เสอนข้อมูลทางสถิติ ข้อเท็จจริง สาระควบคูค่ วาม
บันเทิง พร้อมทั้งเกร็ดความรู้ที่เป็นประโชน์ในการดำารงชีวิตในเยอรมนีค่ะ
ประเดิมกันด้วยหัวข้อ คนเยอรมันเขานิยมทํากิจกรรมอะไรกันบ้างใน
ฤดูร้อน หลายคนคงจะยินดีปรีดามิใช่น้อยที่จะได้ออกไปทำากิจกรรมนอก
บ้านเสียที อากาศดีๆ เช่นนี้ อย่าอยู่บ้านเฉยๆ เลยค่ะ ออกไปขยับแข้งขยับ
ขากันดีกว่า
แหล่งข้อมูลทางสถิติ: repräsentative Ipsos-Umfrage im Auftrag von DAS HAUS, Ausgabe 6/10

ว่ายน้ํา – เปิดตู้เสื้อผ้า หยิบชุดว่ายน้ำาหรือบิกินนี่ตัวโปรด ไป
คลายร้อนด้วยการว่ายน้ำากันดีกว่าค่ะ อีกทั้งยังได้ออกกำาลังกาย
ด้วยนะ ถ้าไปว่ายน้ำาที่ทะเลหรือสระว่ายน้ำากลางแจ้งก็อย่าลืมทา
ครีมกันแดดนะคะ นำาลูกบอลติดไปด้วย เป็นอุปกรณ์
เสริมสร้างความสัมพันธ์สำาหรับคนที่ไปเป็นกลุ่มค่ะ

อาบแดด – คนยุโรปชื่นชอบผิวสีแทนกันมากมาย แต่คนเอเชีย
อย่างเราๆ กลับไม่ชอบ แท้จริงแล้วแสงจากดวงอาทิตย์จะช่วย
กระตุน้ ให้รา่ งกายผลิตวิตามิน D ซึง่ ดีตอ่ สุขภาพค่ะ เวลาทีค่ วรหลีก
เลีย่ งในการอาบแดดคือตัง้ แต่ 11 โมงเช้าถึง บ่าย 3 โมงเย็น เพราะ
เป็นช่วงทีแ่ ดดแรงมากทีส่ ดุ และทีส่ าำ คัญควรเลือกทาครีมกันแดด
ตามสภาพผิวด้วยนะคะ จะได้ไม่เสีย่ งต่อการเป็นโรคมะเร็งผิวหนัง

ปาร์ตี้ปิ้งย่าง – ในช่วงหน้าร้อน เมื่อมองไปตามสวน
สาธารณะต่างๆ ก็จะเห็นเตาปิ้งย่างเต็มไปหมด ส่วนใหญ่
จะมากันเป็นกลุ่มๆ อร่อยปากอย่างเดียวไม่ได้ ต้องย่าง
อาหารจำาพวกเนือ้ ไม่ให้เกรียมจนเกินไปเพือ่ สุขภาพนะคะ
และอาหารบางประเภทเช่น มันฝรัง่ หัวหอม กระเทียม ห่อ
ด้วยฟอยล์ (Alufolie) ก่อนและย่างกับถ่านได้เลย แนะนำา
ให้พกข้าวเหนียว ส้มตำาและน้าำ จิม้ รสเด็ดไปด้วยนะคะ เมนู
ไทยพื้นบ้านที่ชาวต่างชาติหลายคนติดใจ

เดินเล่น ปั่นจักรยาน ท่องเที่ยว – ไปเยี่ยมชมเมืองต่างๆ ถือ
เป็นการเปลี่ยนบรรยากาศและพักผ่อนในคราวเดียวกัน หากใคร
พักอยูใ่ นเมืองทีม่ แี ม่นา้ำ ไหลผ่าน ลองปัน่ จักรยานเลียบแม่นา้ำ หรือ
ลำาคลองดูสิคะ ความเย็นของน้ำาและทัศนียภาพของหน้าร้อนจะ
ช่วยทำาให้คณ
ุ สดชืน่ อีกทัง้ การปัน่ จักรยานก็ถอื เป็นการออกกำาลัง
กายที่ดีอย่างหนึ่ง
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อัญญา บีเนิร์ท อายุ 9 ปี
อัญญาเป็นสมาชิกชมรมเชียร์ลีดเดอร์ ของสโมสร SG
Haitz ตั้งแต่ปี 2009 มีการฝึกซ้อม 1 ครั้งต่อสัปดาห์
ทุกปีจะมีการแข่งขัน Cheerleader Meisterschaft ใน
ปี 2013 นี้ มีการแข่งขันที่ Gießen ทีมของอัญญาชื่อ
ทีม Angels delight ได้ที่ 3 มาครอง นอกจากกิจกรรม
เชียร์ลีดเดอร์แล้ว ยังมีบัลเล่ย์ ปิงปอง และเป่าขลุ่ยค่ะ
เชียร์ลีดเดอร์ เป็น กิจกรรมที่อัญญารักมาก
ยัสมิน ชไนเดอร์ อายุ 6 ขวบ
กิจกรรม ทีย่ สั มินชอบมากคือ เรียนเป่าขลุย่ กับ
โอม่า เต้น pop dance และ Ballet ที่ forum tanzschule
Oberasbach ยัสมินชอบเต้นรำา และ ดนตรีมาก คุณ
แม่หนิงเลยให้ยัสมินได้ลองทุกอย่าง

โดมินิค โพเลก อายุ 11ปี
โดมินิคเลือกเล่นกีฬา
ป้องกันตัวของชาวเวียดนาม
ชื่อว่า โววีนัม (Vovinam ) ซึ่ง
มีทา่ ทางการเคลือ่ นไหวคล้ายๆ
กับมวยจีน โววีนัมเป็น กีฬา
การต่อสู้ประเภทหนึ่ง ที่สอนให้
ผู้เล่นรู้จักการควบคุมร่างกายและ
อารมณ์ ของตัวเอง
โดมินิคเริ่มเรียนกีฬาประเภทนี้เมื่อตอนเรียนอยู่
ประถมปีที่ 2 โดยมี พ่อและแม่ผลัดเปลี่ยนกันนั่งรถเมล์
ไปส่งโดมินิคและรอ ตอนนี้โดมินิค เรียนอยู่ชั้นประถม
ปีที่ 5 ก็ยังคงไปฝึกซ้อมทุกๆสัปดาห์ จนได้สายคาดผูก
เอวมาเส้นนึงแล้ว

นส. ปรียาภัทร ก๊อทท์ชาลท์ อายุ 17ปี
เธอชอบ โลดโผน เหมือนเด็กผู้ชายเลย เธอเข้าชมรมเครื่องร่อน มาตั้งแต่อายุ
12ปี ตอนนี้เธอกำาลังเรียนขับเครื่องร่อน และบินเดี่ยวได้แล้ว ซึ่งตอนเธอเริ่ม
เรียนนั้น มีอายุ แค่13ปี เธอเป็นเด็กหญิงคนแรกในประเทศเยอรมนี ที่ได้รับ
ให้เรียนก่อนกำาหนด ซึ่งที่จริงจะเริ่มเรียนได้ตอน อายุครบ 14ปี และเป็น
เด็กผู้หญิงที่มีไม่กี่คน ที่ชอบแบบกิจกรรมเดียวกันนี้ อนาตดเธออยากเป็น
ครูสอน ขับเครื่องร่อน
อเล็กซันเดอร์ จักรฤษณ์ ก๊อทท์ชาลท์ อายุ 12 ปี
ตอนนี้เริ่มที่จะเข้าชมรม ขับเครื่องร่อนได้ 1ปี แล้ว ซึ่งตามอย่างพี่สาว ที่ขับเครื่องร่อนมาก่อน
แล้วนึกสนุกและชอบมากๆเดินรอยตามพี่สาวครับ
จัสมินและมาการิต้า เมนเซล
กิจกรรมที่ชอบมากคือ รำาไทย และ
วิ่งมาราธอน ...บ่อยครั้งที่คุณแม่
จะพาสองสาวน้อยออกแสดงใน
งานไทย โดยไม่รับค่าตอบแทน
ใดๆ และบ่อยครั้งที่ได้ไปรำาไทย
ที่บ้านคนชรา สร้างความสดชื่น
ให้คุณปู่ คุณย่า คุณตาและคุณยาย
เป็นอย่างยิ่ง

ยูลิอุส(พี่จุล) คือห์เน่ อายุ 6
ขวบ 5 เดือน และริชาร์ด
(น้องจอม) คือห์เน่ อายุ
3 ขวบ 11 เดือน
พี่จุลชอบวาด
รูปมากกระดาษที่ไม่
ได้ใช้แล้ว ปะป๊าจะไม่
ทิง้ เก็บไว้ให้พจี่ ลุ วาดรูป
เล่น พอดีมรี ถไฟคันเล็กๆ
เลยเอากระดาษมาวาดราง
รถไฟ วาดเสร็จทัง้ 4 แผ่น ก็เอา
มาให้แม่ตดิ สก๊อตเทปให้ และก็วาด
รางรถไฟเชื่อมต่อ เสร็จเรียบร้อยก็เอามาเล่นกับ
น้องจอม สองคนพีน่ อ้ งก็เลยได้ของเล่นใหม่ถกู ใจ

ชเวน เอกเกอร์และโทมัส เอกเกอร์.อายุ 12 ขวบและโทมัส เอกเกอร์.อายุ 10ขวบ
ทั้งสองคนพี่น้องได้เรี่มเข้าชมรมยูโด ตั้งแต่ปี2009จนถึงเดี๋ยวนี้ก็ยังขยันไปฝึกซ้อมอยู่เป็นประจำา ทั้งสองคนได้รับการคัด
ตัวให้ไปแข่งกับชมรมอื่นๆในต่างเมือง ล่าสุดนี้ซเวนแข่งยูโดชนะ ได้เป็นถึงBadischer Meisterschaftenรุ่น U15
ส่วนโทมัสก็ตามพี่ชายมาติดๆ ล่าสุดเช่นกันแข่งชนะได้เป็นLandesmeisterschaftenรุ่น U12
และล่าสุดเมือ่ วันที1่ มีนาคม 2556 ทัง้ สองคนก็เพิง่ ไปรับรางวัลในฐานะนักกีฬายอดเยือ่ มประจำาปี ทีส่ มาคมกีฬาเมืองคอนสทันซ์
พ่อและแม่ภาคภูมใิ จในตัวของลูกชายทัง้ สองมากและจะสนับสนุนลูกให้ได้มากทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะทำาได้ไม่วา่ ลูกจะไปแข่งทีใ่ หนหรือจะ
ต้องขับรถไปไกลแค่ใหนลูกจะแพ้ หรือชนะพ่อและแม่ก็จะคอยอยู่คียงข้างลูกเสมอและตลอดไป
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กิจกรรมในยามว่าของ
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ด.ช โนอาห์ ณัทชัย พิกุล ชื่อเล่น ขนมต้ม อายุ
5 ขวบ 7 เดือน
กิจกรรมโปรดปราน: ฟุตบอล ขนมต้มเล่าให้ฟัง
ว่า „ ผมจะมาฝึกซ้อมบอลกับเพื่อน ๆ ร่วมทีม กันทุกวันพุธ
เวลา 4 โมงครึ่ง จนถึง 6 โมงเย็น ที่สนามฝึก ช่วงนี้เป็นช่วง
หน้าหนาวพวกเราก็จะมาฝึกกันที่ Halle ผม
ไม่เคยขาดฝึกเลยสักครั้งเดียว ถ้าเป็น
ไปได้ ผมอยากให้มีเทรนนิ่งทุกๆวัน
เลย ผมอยู่ในกลุ่มเล็กสุด คือ G1
– Junioren ยังไม่คอ่ ยรูก้ ฎระเบียบ
กติกาของฟุตบอลมากนัก แต่ผม
สัญญาว่าจะตั้งใจฝึกและจะเป็น
นักฟุตบอลที่ดีให้ได้ครับ “

ณพิพัฒน์ ชมิดท์ (เซน) อายุ 10ปี
กิจกรรมของน้องเซน คือยิงธนู ขับเรือ เก็บเห็ด
กิจกรรมที่ชื่นชอบ คือยิงธนู ตั้งแต่เด็ก ๆ น้องเซนชอบ
ฝึกความแม่น เช่นการปาโป่ง ปาลูกดอก การยิงธนูช่วย
ให้น้องเซนได้ฝึกสมาธิ ในหน้าร้อน ก็จะไปยิงเป้าล่อที่
สร้างขึ้นในป่า และอีกหนึ่งกิจกรรมที่น้องเซนชื่นชอบ คือ
ขับเรือ แต่กิจกรรมนี้
ได้เฉพาะในฤดูร้อน น้องเซนต้องจดจ่อ ควบคุม ทิศทางของ
เรือ โดยมีคุณพ่อฝรั่งเป็นคนช่วยสอนและแนะนำาให้ตลอดครับ
กิจกรรมเก็บเห็ด น้องเซนชอบตรงความตืน่ เต้นว่าเดินไป จะเจอ
เห็ดมากหรือเปล่า และได้เรียนรู้ว่าเห็นไหนมีพิษ ไม่มีพิษน้อง
เซนบอกว่า “ระหว่างเดินหาก็สดชื่นมาก กับอากาศภายในป่า
ผมมักจะแข่งกับพ่อเสมอว่าใครจะได้ดอก
ใหญ่กว่ากัน เพราะถ้าเทียบปริมาณ
ผมสู้พ่อไม่ได้อยู่แล้วครับ”
มาร์เลน ชมิดท์ อายุ 2 ปี 6 เดือน
(น้องสาวของน้องเซน)
ชื่อกิจกรรม ตีกลอง
คุณแม่เขียนมาว่า: „ครอบครัว
ชมิดท์ ได้มีโอกาสไปร่วมงานทอดกฐินที่วัดไทยเนิร์นแบร์ก
มาร์เลนได้มีโอกาสได้ ตีกลองยาวร่วมกับกลุ่มแม่บ้านหลังจาก
นั้นมา กิจกรรมนี้เลยกลายเป็นภาพประทับใจที่มาร์เลนให้
ความสนใจมาตลอด และหากมีโอกาสดี ในงานสงกรานต์ ก็
จะได้ร่วมกับกลุ่มแม่บ้านอีกครั้ง ตีถูกจังหวะบ้างไม่ถูกจังหวะ
บ้างก็ไม่เป็นไรนะคะ „
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มักซิมุส ยูคริส อายุ 10 ปี เรียน
ชั้น 4 ปีหน้าเข้าเรียน Real Schule
กิจกรรมที่ชอบคือ เล่นเปียนโน
วาดรูป และการแสดง เป็นนักแสดงของ
โรงเรียน ล่าสุดได้แสดงเป็น ไมเคิล แจ๊คสัน
ด้วย น้องมักซิมุสเป็นหลานคุณย่าวลาวัลย์
อัลเบรช นะครับ
พันกร ไทยธวัช (พี่คิว) 12 ขวบ กับกฤษณะ
พันธ์ ไทยธวัช (น้องริว)อายุ 11 ขวบเจ้า อยู่
เยอรมัน ตั้งแต่ ปี 2005
กิจกรรมที่ชอบคือ กีฬา พี่คิวชอบตี
เทนนิส แบตมินตัน วาดภาพ ว่ายน้ำา ขี่จักรยาน
และ กีฬากลางแจ้งทุกชนิด น้องริวชอบเล่นกีฬา
กับพี่คิว และที่ชอบเพิ่มเติมคือหมากรุก ซึ่งน้องริว ไป
สมัครเข้าร่วมกันแข่งขันด้วยตัวเอง และ ก็เข้ารอบคัดเลือก
ด้วย และได้รับคำาชมจากสมาคมด้วยว่า เป็นเด็กที่มีไหวพริบดีมาก และทำาได้ดีมาก
สำาหรับมือสมัครเล่น
พี่ทะเล - ด.ช. มาวิน กฤตยชญ ซัลส์มันน์ อายุ 5 ปี
กิจกรรมที่ชอบมากคือ ดนตรี พี่ทะเลชอบเสียง
ดนตรีมากๆ ครับ พอได้ไปเข้าคอร์สของยามาฮ่ามิวสิค
สคูลแล้วสนุกมากๆ ไปไม่กคี่ รัง้ ก็ขอร้องให้คณ
ุ แม่และคุณ
แม่ซื้อเปียโนหลังใหญ่ตั้งไว้ที่บ้าน แต่คุณพ่อและคุณแม่
บอกว่า ไปกันช้าๆ ดีกว่านะ เริม่ เล่นคียบ์ อร์ดกันก่อนก็แล้วกัน
น้องท้องฟ้า - ด.ช. โจชัว พนทกร ซัลส์มันน์
กิจกรรม...แต้มสีสันสดสวยไปกับน้องท้องฟ้า
น้องท้องฟ้ามักจะทำากิจกรรมต่างๆ ไปพร้อมกับพี่ทะเล
เสมอ แต่กิจกรรมหลักตอนนี้คือ ระบายสี ถึงแม้ว่าจะยัง
ไม่เก่งนัก มีบ้างที่ระบายสีที่ฝาบ้านและ ประตู แต่ตอนนี้
ก็เริ่มระบายสีบนกระดาษเป็นหลักแล้วครับ
ทอร์เบน-ไนเจล ธนวินท์ พรอยเซ อายุ 4 ปี กับ 9 เดือน
กิจกรรมยามว่างทีช่ อบมากคือ การต่อจิก๊ ซอ ทอร์เบน (TNT)
หรือที่เป็นที่รู้จักของป้า น้า อา คนไทยที่อยู่เยอรมันอีกชื่อคือ
น้องวินท์ จะเป็นเด็กที่ขึ้นชื่อว่าดื้อๆๆๆๆๆ(ในความคิด
ของแม่ และคนที่รู้จัก) เพราะจะเป็นเด็กที่ไม่อยู่นิ่งเล่น
โลดโผนแต่สิ่งที่ทำาให้ทอร์เบนนิ่งได้เป็นเวลานานคือการ
ต่อจิ๊กซอ หรือที่เรียกภาษาเยอรมันว่า Puzzle ทอร์เบน
จะรัก ชอบการต่อจิ๊กซอในยามว่าง (ข้อนี้ขอยกความดี
ความชอบให้กับคุณพ่อของทอร์เบนเพราะ เป็นคนที่ชักนำา
ทอร์เบนต่อจิ๊กซอนั่นเอง
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Lifestyle

โดย Vera Splinter
Foto: www.ebalance.de

Essen Männer anders?

Eine spontan von mir durchgeführte nicht repräsentative Miniumfrage bestätigt
die Aussage, daß Männer anders essen. Von den 10 befragten Frauen werden
überwiegend negative Beispiele genannt als Belege für das abweichende männliche
Eßverhalten. „Männer essen ungesund. Männer essen gerne viel Fleisch. Männer
mögen Fast Food. Männer essen kein Obst. Männer trinken zu viel Alkohol.“ Dies
sind nur einige Beispiele, die mir bei meiner kleinen Befragung genannt worden
sind. Handelt es sich dabei um subjektive Wahrnehmungen einzelner oder gar
um weit verbreitete Vorurteile besonders in der weiblichen Bevölkerung? Bei
den befragten Männern ist die Positionierung nicht so eindeutig. Einige beklagen
sich darüber, daß es die Frauen sind, die Essen einkaufen und kochen und damit
bestimmen, was Männer essen.
Eine vom Robert-Koch-Institut (RKI) durchgeführte Studie zur Gesundheit Erwachsener
in Deutschland kommt zu dem Ergebnis, daß mit 67% mehr Männer als Frauen (53%)
übergewichtig sind. Auffällig ist der Anstieg der Übergewichtsrate besonders bei
den jungen Erwachsenen. Sportlich aktiv sind dagegen deutlich mehr Männer als
Frauen. Die Empfehlung der Weltgesundheitsorganisation (WHO), wöchentlich 2,5
Stunden Sport zu treiben, erfüllen 25% der Männer in Deutschland, bei den Frauen
sind es gerade einmal 15%. Die Nationale Verzehrsstudie II gibt Auskunft über
die unterschiedlichen Eßgewohnheiten von Männern und Frauen, aufgeschlüsselt
nach Lebensmittelgruppen. Gravierende Unterschiede zwischen männlichen und
weiblichen Vorlieben zeigten sich in der Studie besonders beim Konsum von
Fleisch und Alkohol.
Angaben in g/Tag

Männer

Frauen

Fleisch, -erzeugnisse,
Wurstwaren

103

53

Gemüse, -erzeugnisse,
Hülsenfrüchte

112

129

Obst, -erzeugnisse

230

278

Fette

29

20

Milch, Milchmischgetränke

248

227

Eier

16

12

Süßwaren

55

48

Knabberartikel

8

5

308

81

Alkoholische Getränke

Verzehrsmengen einzelner Lebensmittelgruppen
Zusammengefaßt nach: Nationale Verzehrsstudie II

Unsere Vorstellung von Gesundheit ist nicht statisch und
hat sich in den letzten Jahrzehnten gewandelt. Dabei
spielen neben neuen medizinischen Erkenntnissen auch
soziale Zwänge eine Rolle. Wie sich Gesundheitsattribute
verändern, zeigt Klotter in seiner Arbeit auf. Noch in den
1950er Jahren rauchten 83 % der deutschen Männer,
und es gehörte zum guten Ton, beim Trinken mithalten
zu können. Damals galt ein gewisser Körperumfang als
„wohlbeleibt“. Heute lösen üppige Mahlzeiten an Feiertagen
schon ein schlechtes Gewissen und jedes Kilo über dem
Body-Mass-Index BMI beim Arztbesuch Diskussionen
über notwenige Maßnahmen zur Gewichtsreduzierung
aus. Kaum eine Deo-Werbung im Fernsehen verzichtet
auf Bilder von einem muskulösen jungen Mann mit
Waschbrettbauch. Das in den Medien transportierte
Schönheitsideal für Männer (schlank, sportlich, fit)
steht im Widerspruch zu den Zahlen der o.g. Studien.
Ist die Evolution schuld daran, daß Männer anders
essen wollen als Frauen? Eine kreative Idee der
Lebensmittelindustrie greift diesen Gedanken auf. Gender
Food biettet der Industrie Raum für die Entwicklung neuer
Produkte und Marktstrategien. Gender Food bezeichnet
Lebensmittel, die an die biologischen, physiologischen
und gesellschaftlichen Unterschiede zwischen Männern
und Frauen angepaßt sein sollen. So brachte ein
französisches Unternehmen eine Anti-Falten-Konfitüre
auf den Markt, ein Frauen-Bier wurde in der Schweiz
entwickelt. Männer- bzw. Frauenbrot, welches auf an
die Erfordernisse der jeweiligen Gesundheit angepasst
ist, können nun amerikanische Verbraucher kaufen.
Könnten nicht auch genetisch bedingte Unterschiede
zu einem abweichenden Eßverhalten von Männern
und Frauen führen? Werden die Eßgewohnheiten von
Männern an die Söhne vererbt? Wir finden hier durchaus
konträre Situationen in den einzelnen Familien, dazu
hier zwei Beispiele.
Herr Kohl ist seit vielen Jahren überzeugter Vegetarier.
Sein Sohn Johannes liebt Fleisch seit seiner Kindheit.
Die Herkunft und Qualität ist dem nun erwachsenen
Sohn gänzlich unwichtig. Fleisch ist für ihn die wichtigste
Komponente einer guten Mahlzeit.
Bei Familie Reimer ist die Situation genau umgekehrt. Im
landwirtschaftlich geprägten Haushalt ist der Konsum
von Fleischgerichten für den Vater selbstverständlich.
Abgesehen vom traditionell fleischfreien Freitag erwartet
er ein Mittagessen mit Fleisch. Der Sohn von Herrn
Reimer zeigte bereits in seiner Kindheit eine große
Abneigung gegenüber Fleischgerichten. In der Pubertät
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hat er den Mut aufgebracht, sich über die familiären oder Gewächshaustomate, dies spielt dabei keine Rolle. Tomaten gelten nach dem
Eßvorgaben hinwegzusetzen. Nun lebt er schon lange Konzept der Chinesischen Medizin als stark kühlendes Gemüse. In den kalten
als Vegetarier.
Wintermonaten sind Tomaten für Menschen wie Frau Peil, die unter kalten Händen
und Füßen leiden, deshalb nicht sinnvoll. Frau Peil scheut noch die Diskussion mit
Die Prägung des Geschmacks beginnt bereits während ihrem Mann, auch wenn ihr der Verzicht auf die Tomaten im Winter gut tun würde.
der Schwangerschaft. Der Fötus nimmt Geschmacksstoffe Frau Thiel beklagt, daß sie täglich für ihren Mann und die zwei Söhne Fleisch auf
aus der Nahrung der Mutter über das Fruchtwasser den Tisch bringen muß. Jeder Versuch, vegetarische Alternativen einzuführen, sei
auf. Auch der Geschmack der Muttermilch wird im bisher gescheitert. Sie selber teilt diese Lust am Fleisch nicht, fühlt sich aber ihrer
Aroma durch die mütterliche Ernährung beeinflußt und Familie gegenüber verpflichtet.
prägt die späteren Geschmacksvorlieben des Kindes.
Sind es somit eher die Mütter, die für die Entwicklung Sind Männer Tyrannen, wenn es um das gemeinsame Essen geht? Auch die
der Vorlieben verantwortlich sind? Die in der frühen positiven Beispiele für männliches (Eß)-Verhalten sollen hier nicht unerwähnt bleiben.
Kindheit beginnende Geschmacksprägung setzt sich Frau Braun kommt im Rahmen einer Kinderwunschbehandlung zu mir. Sie hat im
im Verlauf des gesamten Lebens fort. Die Empfindung Sinne der Chinesischen Medizin einen Blutmangel. Beruflich steht sie sehr unter
für „ekelige“ Sachen erfolgt in den ersten Lebensjahren Druck. Frau Braun fühlt sich durch die vielen Termine gestreßt, die sich durch
durch das soziale Umfeld des Kleinkindes. Daher die Kinderwunschbehandlung zusätzlich ergeben. Mein Vorschlag eines warmen
resultieren teilweise stark abweichende Vorstellungen gekochten Frühstücks löst Skepsis bei ihr aus und die Sorge, die Anforderungen nicht
in unterschiedlichen Kulturen darüber, was lecker oder erfüllen zu können. Erfreulicherweise kommt bei diesem Gespräch Unterstützung
abstoßend ist. Japanische Kinder lernen rohen Fisch als durch den Ehemann. Er bietet sich an, die Zubereitung des gemeinsamen warmen
Delikatesse kennen, während die überwiegende Mehrheit Frühstücks in Zukunft zu übernehmen.
der mitteleuropäischen Kinder vermittelt bekommen, Frau Winters wendet sich mit Gelenkbeschwerden an mich. Sie ist mit einem
daß Fisch aus hygienischen Gründen nicht gänzlich roh chinesischen Koch verheiratet. Der Ehemann von Frau Winters übernimmt auch
verzehrt werden darf. Die in Australien vorkommende zu Hause die Zubereitung der Mahlzeiten. Frau Winters genießt dies sehr. Der
Witchetty-Made wird von den Ureinwohnern roh oder süße Klebreis gehört zu den Lieblingsspeisen von Frau Winters. Hier erweist sich
gegrillt verzehrt und als wichtiger Eiweißlieferant der Ehemann als sehr fürsorglich, wenn er seine Frau darauf hinweist, dass der
geschätzt. Die meisten Kinder in Deutschland würden häufige Verzehr bzw. zu große Portionen von süßem Klebreis zur Entwicklung von
sich beim Anblick einer solchen Made auf dem Teller Hitze führen können.
geekelt abwenden.
Besteht die Notwenigkeit für Männer anders zu essen? Eine US-amerikanische
Genetisch weitergegeben wird dagegen die Abneigung Studie, die mit fast 15.000 Männern (Durchschnittsalter 64 Jahre) durchgeführt
des bitteren Geschmacks. Bereits unmittelbar nach wurde, plädiert für den Einsatz von Multivitamin-Präparaten zur Verbesserung
der Geburt reagieren Säuglinge auf alles was bitter der Gesundheitsvorsorge bei Männern. Angesichts der Essgewohnheiten, die für
schmeckt ablehnend. Ein Schutzmechanismus aus deutsche Männer in der Nationalen Verzehrsstudie II ermittelt wurden, sollte eine
früher Vorzeit, als der bittere Geschmack noch als Verhaltensänderung der Essgewohnheiten zuerst einmal Vorrang haben vor der
Warnhinweis für mögliche Giftstoffe gewertet wurde. Empfehlung von Vitamin-Präparaten.
In zwei Dritteln meiner Gespräche, die ich im Rahmen
meiner Arbeit als Ernährungsberaterin für Chinesische
Medizin führe, suchen Frauen Rat bei mir. Da die
ausführliche Beschreibung der aktuellen Eßgewohnheiten
immer zu Beginn des Beratungsgesprächs steht,
erfahre ich oft auch etwas über die Eßgewohnheiten
des jeweiligen Partners. Es fällt auf, daß sich Frauen
sehr stark an den Eß-Wünschen der Männer orientieren.
So kam Frau Peil zu mir mit dem Problem des ständigen
Frierens. Sie berichtet u.a. von den sehr konkreten
Eßwünschen ihres Mannes. Der Ehemann ist Italiener und
erwartet möglichst täglich Tomaten zur Hauptmahlzeit Die
Jahreszeit ist für ihn nebensächlich, ob Freilandtomate

Männer essen anders. Dieser Aussage stimme ich zu, aber jegliche pauschale
Verurteilung ist hier fehl am Platz.
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บันเทิง

โดย อรชร

ภาพยนตรเชิงสารคดี เพลงนิรันดร “ลา ปาโลมา”
ดร.ซิกริด ฟัลทิน ค้นหาความลึกลับของเพลง ”ลา ปาโลมา” เธอ
ต้องการหาคำาตอบว่า ทำาไมเพลงนี้จึงเป็นเหมือนแรงดึงดูดใจแก่คนทุกชาติ
ทุกผิวพรรณ และทุกศาสนา เธอจึงสร้างภาพยนตร์เชิงสารคดีชอื่ “La Paloma,
Sehnsucht, weltweit“ ขึ้นมา
ลา ปาโลมา (La Paloma) เป็นภาษาสเปน แปลว่า นกพิราบ ซึ่ง
เป็นสัญลักษณ์สากล หมายถึง „สันติภาพ“ ผู้ที่อยู่ในวงการเพลงย่อมรู้จัก
เพลง ลา ปาโลมา (La Paloma) เป็นอย่างดี เพราะเป็นเพลงที่มีผู้นำาไปร้อง
มากที่สุดทั่วโลก เพลงนี้มีอายุนานกว่า 140 ปีมาแล้ว แต่งโดยนักประพันธ์
ชาวสเปนชื่อ เซบาสเตียน อีราเดียร์ (Sebastian Yradier) ซึ่งพำานักอยู่ที่กรุง
ฮาวานา ประเทศคิวบา ในช่วงปีค.ศ. 1861 หลังจากนั้นประมาณ 2 ปี เขา
ได้แต่งบทเพลง ”ลา ปาโลมา” ขึ้นมา บรรยายถึงบรรยากาศของลมทะเล
เสียงคลื่น ชีวิตชายฝั่ง หญิงสาวและการเดินทางอย่างอิสระเสรี ในเวลาต่อ
มา ”ลา ปาโลมา” กลายเป็นบทเพลงที่บันทึกความทรงจำาและเรื่องราวของ
ผู้คนในที่ต่างๆ ที่เพลงนี้เดินทางไปถึง เพลง”ลา ปาโลมา”เป็นเหมือนดั่งการ
เดินทางรอบโลกก็ว่าได้

“La Paloma Sehnsucht, weltweit“
Dokumentarfilm
Regie: Dr.Sigrid Faltin
Dauer: 93 Min..

ภาพยนต์เรื่องนี้แสดงให้เห็นว่า ในเวลาต่อมานั้น หลายประเทศได้
ปรับเปลี่ยนเนื้อเพลง แล้วใช้ท่วงทำานองของเพลง”ลา ปาโลมา” มาบรรเลง
เพือ่ ร้องในโอกาสต่าง ๆ กัน เช่น ในประเทศซันซิบาร์ นำาไปร้องในพิธแี ต่งงาน
ประเทศรูเมเนียนำาไปร้องในพิธีฝังศพ ประเทศเม็กซิโกนำาไปร้องเป็นเพลง
ปลุกระดมทางการเมือง ประเทศเยอรมนีนำาไปร้องเป็นเพลงชาวเรือแบบ
โรแมนติก เป็นต้น ชี้ให้เห็นถึงความทรงจำาเกี่ยวกับบทเพลงนี้ที่แตกต่าง
กันไปของผู้คนในแต่ละที่ เช่น เป็นบทเพลงแห่งการลาจาก บทเพลงของ
ความสุขในการเริม่ ต้นชีวติ ใหม่ บทเพลงแห่งการปลุกเร้า บทเพลงแห่งอิสระ
เสรี และบทเพลงของการพลัดพราก และที่น่าสนใจอย่างยิ่งคือ ประเทศ
เม็กซิโก ได้นำาทำานองเพลง ”ลา ปาโลมา” มาแปลงเนื้อร้องใหม่ มีเนื้อหา
เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์สมัยล้มล้างราชวงศ์สมัยมักซิมีเลียน ที่ประเทศ
ล่มสลาย กลายเป็นความเจ็บปวดที่ทุกคนฝังลึก เพลงในเนื้อหาใหม่นี้จึง
สอดแทรกการปลุกระดมให้ทุกคนรักชาติ ท่อนสร้อยของเพลงเชิญชวนให้
คนเม็กซิโกไปลงคะแนนเลือกตั้งเพื่อเลือกคนดีเข้าไปนั่งบริหารในสภา ใน
การเลือกตั้งประธานาธิบดีของเม็กซิโกในครั้งที่ผ่านมา ผู้นำาพรรคฝ่ายซ้าย
พ่ายแพ้การเลือกตั้งอย่างหวุดหวิด สมาชิกพรรคและผู้สนับสนุนพรรคฝ่าย
ค้านเชื่อว่า การเลือกตั้งครั้งนั้นไม่โปร่งใส นักร้องหญิงดาวเด่นของเม็กซิโก
ชื่อ Eugenia León จึงได้นำาเพลงนี้มาร้อง เพื่อเป็นสื่อให้ผู้ฟังเห็นถึงความ
สำาคัญของ “เสรีภาพที่แท้จริง“
ภาพยนตร์สารคดีเรื่อง “เพลงนิรันดร์ ลา ปาโลมา” ถ่ายทอดผ่านผู้คนหลาย
ชาติ ทีเ่ ล่าถึงเรือ่ งราวต่างๆ ด้วยน้าำ ตา รอยยิม้ และเสียงหัวเราะ มีความยาว
เพียง 93 นาที หากจะเทียบกับเนือ้ หาสาระทีไ่ ด้รบั ก็คงจะสรุปได้สนั้ ๆ ว่า คน
เรานัน้ แม้จะมีความแตกต่างกันทางภาษาและวัฒนธรรม ก็ไม่ได้ทาำ ให้ความ
ไพเราะของเพลง”ลา ปาโลมา”ลดน้อยลงไป เพราะว่า ดนตรีเป็นสื่อสากล
ที่ใช้ ”หัวใจ”ในการฟังนั่นเอง
ข้อมูลเพิ่มเติม: www.lapalomaproject.com
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ศิลปะ

Mixed Media Art II

โดย Sabine Müller

Spielende Kunst
Liebe Interessenten der künstlerischen Gestaltung,
heute beschreibe ich eine Technik, bei der man zu Beginn noch nicht wissen kann, was am Ende
dabei rauskommt, es gehört einfach dazu, sich überraschen zu lassen. Auch für Kinder ist es eine
spannende Beschäftigung.
Materialliste: stärkeres Papier - weil die Oberfläche stark bearbeitet wird, flüssige Farbe wie z.B
Tinte oder Seidenmalfarbe in einem Farbton, Buntstifte - falls vorhanden wasservermalbar, Filzstifte,
Glasmurmeln, Essstäbchen, Wattestäbchen, Pinsel und einen Karton, der etwas größer als das Bild ist.
Gestaltung des Hintergrundes: Zunächst legen wir einfach ein Blatt Papier in einen Karton. Dann
verdünnen wir Tinte oder eine Seidenmalfarbe mit etwas Wasser und geben sie in ein niedriges
Glas oder eine Schale. In dieses Glas legen wir die Glasmurmeln, die dürfen gerne ein wenig oben
rausschauen. Mit den Essstäbchen holen wir uns die Murmeln aus der Farbe und lassen sie nun
einfach über das Papier rollen und bewegen den Karton dabei. Dabei ziehen wir eine Farbspur nach
der anderen auf das Papier. Das macht besonders Kindern spaß. Wann es genug ist, entscheidet
jeder selbst. Anschließend das Bild trocknen lassen.
Motivgestaltung:Nun stellt man das Bild an eine Wand und geht einige Schritte zurück. Was sieht
man in dem Liniendurcheinander?
Am Besten ist es, das Bild öfters zu drehen. Auch ist es hilfreich, dazwischen eine Pause zu machen.
Es dauert manchmal eine Weile, bis das Auge ein Motiv erkennt.
Vielleicht seht ihr ein Auge, ein Blatt, ein Fabelwesen, oder ist es eine Landschaft?
Beginnt nun das, was ihr erkannt habt, mit einem Holzstift hell zu schraffieren. Das Motiv durch
benachbarte Flächen erweitern, es darf ruhig bunt, aber immer noch zart sein. Manchmal fehlt
eine Linie, dann ergänzt sie einfach, indem Ihr aus vielen einzelnen Punkten eine Linie oder Fläche
setzt. Es fügt sich harmonischer in unser Bild als eine durchgezogene Linie. Dazwischen immer mal
wieder das Bild aus der Entfernung betrachten. Sind alle Flächen gefunden, einfach mit Wasser
übermalen und mit einem Wattestäbchen oder Finger verreiben. Wäre das Papier zu dünn, rubbelte
man bei diesem Schritt Löcher in das Papier, und das wäre schade. Um die Farben leuchtender
zu bekommen, kann auch in mehreren Schichten gearbeitet werden.
Ausgestaltung: Jetzt kommen wieder die Filzstifte und Fineliner zum Einsatz. Wir betonen Linien,
verstärken die Murmelbahnen, umfahren Vorhandes. Die Flächen werden lebendiger, wenn wir sie
mit vielen, vielen Punkten betonen. Das kann man mit einem Stift machen oder aber wie ich, indem
man so viele Stifte wie bequem in eine Hand passen mit einem Gummiband umwickelt. Schon hat
man eine geniale Punktemaschine.
Mir macht das ganze so viel Spaß, dass ich solange Bilder murmle, bis ich Blumen sehe. Das habe
ich bisher noch nicht geschafft.
Eure Sabine
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เทคนิคการถายรูปภาพ แบบงายๆ
ตะลอนถายภาพ “ทริปนี้ภาพวิวที่ภูเก็ต”

สวัสดีครับทุก ๆ คน เจอกันอีกแล้วหลังจากที่เราได้เรียนรู้หลักการถ่ายรูปต่าง ๆ มาแล้วจากเล่มก่อน ๆ ก็ได้เวลาแล้วที่ผมจะพาทุกคนออกมาจาก
หลักการของการถ่ายภาพสักนิด ครั้งนี้เรามาผ่อนคลายกับทริปเล็ก ๆของผม และดูซิครับว่าผมใช้เทคนิคใดบ้างในการถ่ายภาพต่าง ๆ
จากหัวข้อข้างต้นแน่นอนครับวันนีผ้ มจะมาแชร์เทคนิคการถ่ายภาพวิวของผมอย่างง่าย ๆ ให้พอถ่ายภาพได้อย่างมีความสุขเริม่ กันเลยครับ คำาถาม
ที่ผมพบบ่อยที่สุดคือ ถ่ายภาพวิวอย่างไรให้สวย
1.เทคนิคแรกง่ายนิดเดียวครับนั่นคือเลือกถ่ายสถานที่ที่มีวิวสวย ๆ และถ่ายในช่วงเวลาที่แสงสวย ๆ ครั้งนี้ผมเลือกถ่ายที่ภูเก็ต โดยถ่ายจากจุดชมวิวด้วย
มุมกว้างเพื่อให้เห็นบรรยากาศ ช่วงเวลาสาย ๆ แล้วทำารูปเป็นพาโนรามาเพื่อให้ดูน่าสนใจมากขึ้น

2. เทคนิคทีส่ อง คือ หาเส้นนำา
สายตาเพื่อสร้างจุดสนใจไม่
ว่าจะเป็นภาพแนวนอน หรือ
แนวตั้ง เส้นนำาสายตาของ
สถานที่นั้นอาจจะเป็นถนน
เส้นขอบฟ้า หรือแนวภูเขา
หรือเส้นอะไรก็ได้ อาจลองใช้
เทคนิคนี้เพื่อนำาสายตาผู้ชม
และเรียกความสนใจได้ครับ

3. เทคนิคที่สาม คือ การวางเส้นขอบฟ้าในการถ่ายวิวเส้นขอบฟ้าในการ
ถ่ายภาพวิวถ้าไม่เอียงคงจะดีกว่า โดยส่วนตัวแล้วผมชอบแบบมุมมองปกติ
เพราะจัดองค์ประกอบง่ายและดูสบายตาถ้าไม่เชือ่ เพือ่ น ๆ อาจลองถ่ายเอียง
ๆ มาเทียบกันดูก็ได้นะครับ

4.เทคนิคทีส่ ี่ คือ ถ่ายภาพตามแสงจะทำาให้ได้ภาพทีม่ รี ายละเอียดทีค่ รบถ้วน
มากกว่าการถ่ายภาพย้อนแสง เช่น การถ่ายรูปวิวภูเขา หรือทะเล และเกาะ
ต่าง ๆ ถ้าอยากได้แสงสีที่สดใส การถ่ายภาพตามแสงจะช่วยให้เกิดความ
ชัดเจนในรายละเอียดมากขึ้น
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โครงการอบรบอาสาสมัคร
ไทยในเยอรมนี
ด้านเทคนิคและศิลปะในการ
ให้คําปรึกษาด้านสุขภาพจิต
แก่คนไทยในเยอรมนี
โดย น.พ.เทอดศักดิ์ เดชคง
และ น.ส.รัฒดา ครประสี
ระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 2556

5.เทคนิคทีห่ า้ คือ เล่นกับแสงบ้างในการถ่ายภาพตามแสงสำาหรับบางท่านอาจดูวา่ จำาเจเกินไป แน่นอน
ครับถ้าคุณมีแนวคิดใหม่ ๆ ก็ไม่จำาเป็นต้องยึดติดกับหลักการเดิมๆ แสงสี และเงา เมฆ ดวงตะวัน จะ
เพิ่มคุณค่าให้วิวทิวทัศน์เสมอ ธรรมชาติสร้างมาให้เราแล้ว เราต้องใช้ให้คุ้มค่าครับ

น.พ.เทอดศักดิ์ เดชคง
เว็บไซต์ www.drterd.com

6. เทคนิคทีห่ ก คือการรอคอยและ ความอดทน อ๊ะ ๆ อย่าพึง่ กลับก่อนถ้าคุณไปก่อนก็อย่าเพิง่ กลับก่อน
การไปก่อนเวลาพระอาทิตย์ขึ้นคุณอาจจะได้เห็นอะไรดี ๆ ฟ้าใส ๆ แต่อย่าเพิ่งกลับเพราะถ้ารออีกสัก
นิดคุณอาจจะได้เห็นแสงสุดท้ายของท้องฟ้าแบบสวย ๆ ที่คุ้มค่ากับการรอคอยก็ได้ครับ

โดยมีกำาหนดการดังนี้
1) วันที่ 26-28 กรกฎาคม 2556 จัดอบรบ
ณ เมืองเฮ้าส์ซคั (Hausach) โดยสมาคมบ้าน
แสนสุข เพือ่ ขยายเครือข่ายอาสาสมัครและ
สร้างสมรรถนะการให้คาำ ปรึกษาแก่อาสาส
สมัครในพืน้ ทีเ่ ยอรมนีตอนใต้ ติดต่อสอบถาม
เพิ่มเติมที่www.ban-saensuk.com
2) วันที่ 29-30 กรกฎาคม 2556 พบปะพูด
คุยกับชุมชนไทยที่ แอร์ลังเงน (Erlangen)
ติดต่อสอบถามเพิม่ เติมที่ www.thai-fge.de
3) วันที่ 1 สิงหาคม 2556 พบปะพูดคุยกับ
ชุมชนไทยที่ สท็อคคัค อัม โบเดนเซ (Stockach
am Bodensee) ติดต่อสอบถามรายละเอียด
ได้ที่ Tel. 01774954640

7.เทคนิคทีเ่ จ็ด คือ สร้างสรรค์ทกุ สิง่ รอบกายการถ่ายภาพทีด่ คี อื ต้องมองทุกสิง่ รอบกายให้เป็นภาพ ภาพ
วิวไม่ใช่แค่ทอ้ งฟ้ากับผืนน้าำ แต่ตอ้ งรวมถึงองค์ประกอบหลาย ๆ อย่าง เช่น อาจมองต่าำ ลง เพือ่ หาความ
สวยในสิ่งเล็ก ๆ ที่คนอาจมองข้าม เพื่อสร้างสรรค์ภาพออกมาให้แตกต่างและไม่จำาเจ
และท้ายที่สุด ภาพวิวของคุณที่ถ่ายออกมาจะสะท้อนให้เห็นว่า รูปนั้นจะสื่ออารมณ์แบบไหน
บรรยากาศเป็นอย่างไร และเมื่อผู้ชม ชมแล้วมีความรู้สึกคล้อยตามไปกับอารมณ์ของภาพนั้น ก็นับว่า
ประสบความสำาเร็จแล้วออกไปถ่ายรูปด้วยกันนะครับ สะพายกล้องแล้วไปด้วยกันผมอยากเห็นภาพ
ของคนไทยในต่างแดนซะแล้วสิท่านใดมีผลงานจากการทดลองเทคนิคต่าง ๆ แล้ว ขอเชิญส่งมาภาพ
มาแลกเปลี่ยนเทคนิคและประสบการณ์กันบ้างดีไหมครับ

4) วันที่ 2-4 กรกฎาคม 2556 จัดอบรบโดย
สมาคมเครือข่ายคนไทยในต่างแดน(NTO
e.V.) ณ. Haus der Jugend
Frankfurt, Deutschherrnufer 12, 60594
Frankfurt- หัวข้อ “เทคนิคการให้คาำ ปรึกษา
และการป้องกันสุขภาพจิตของผู้ทำางาน
ให้ปรึกษา
สอบถามเพิม่ เติมได้ท:ี่ info@nto-germany.
de, Webseite: www.nto-germany.de
D : 37

Dmag14.indd 37

01.02.15 16:40

...เธอก็เห็นฟูก 2-3 หลัง วางห่างๆ กัน ด้านข้างเปิดโล่งมีหลังคาทําง่ายๆ ตั้ง
อยู่ โอ้อนิจจา! นี่เธอต้องขายบริการในที่อย่างนี้หรือ ...
อากาศในเมืองไทยตอนนี้อุณหภูมิ
นับได้วา่ ร้อนถึงขีดสูงสุด ระหว่างทีผ่ เู้ ขียนนัง่
ดื่มกาแฟก็พลันนึกถึงเหตุการณ์เมื่อปี 2551
ผู้เขียนได้มีโอกาสนำาคณะผู้ถ่ายทำาไปจัดทำา
สารคดีชวี ติ ไทยไกลบ้าน เพือ่ นำาเรือ่ งราวชีวติ
จริงๆ ของคนไทยที่เดินทางไปทำางานในต่าง
ประเทศมานำาเสนอให้คนไทยในประเทศไทย
ได้ทราบกันว่า ชีวิตจริงนั้นมันยิ่งกว่านิยาย
โดยในครั้งนั้นผู้เขียนได้เดินทางไปถ่ายทำาที่
ประเทศสิงคโปร์ ได้มโี อกาสพูดคุยกับสาวไทย
คนหนึ่งซึ่งยินดีจะมาถ่ายทอดประสบการณ์
ที่เดินทางเข้ามาแสวงหาโอกาสที่สิงคโปร์
ผู้เขียนขอเรียกว่า คุณเอ ซึ่งเป็นนามสมมติ
เรือ่ งราวของคุณเอ ผูเ้ ขียนยังคงจำาได้ดถี งึ การ
สู้ชีวิตของหญิงสาวคนหนึ่งที่มีทั้งความผิด
พลาด และการก้าวเดินต่อไปข้างหน้าของเธอ
คุณเอ เป็นหญิงสาวไทย ผิวสีน้ำาผึ้ง
หน้าตาดี รูปร่างดี อายุประมาณ 27-28 ปี
เธอเล่าให้ผู้เขียนฟังว่า เธอจบการศึกษาไม่
สูงนัก โดยจบชั้นมัธยม 6 แต่ไม่ได้เรียนต่อ
เนื่องจากช่วงเรียนมีแฟนที่คบหากันอยู่ เมื่อ
เรียนจบก็ออกมาทำางานใช้ชีวิตอยู่กับแฟน
หนุ่ม จนมีบุตรด้วยกัน 1 คน จากนั้นแฟน
หนุม่ คนไทยก็นอกใจไปมีแฟนใหม่ คุณเอจึง
ต้องรับภาระเลีย้ งดูลกู ทีย่ งั เล็ก (ประมาณ 2-3
ขวบ) เพียงลำาพัง แต่เนื่องจากคุณเอทำางาน
เป็นพนักงานเสิรฟ์ จึงไม่มเี วลาดูแลลูกได้มาก
นัก จึงนำาลูกไปฝากไว้กับมารดา โดยตัวเอง

ได้ทาำ งานส่งเสียค่าเลีย้ งดูให้ลกู รายได้จาก
การทำางานก็ไม่มากนัก ได้รบั ประมาณเดือน
ละ 8,000 บาท เมื่อคำานวนค่าใช้จ่ายทั้งของ
ตนเองและทีต่ อ้ งส่งเสียเลีย้ งดูลกู ทำาให้รายรับ
และรายจ่ายไม่สมดุลกัน เกิดอาการชักหน้า
ไม่ถึงหลังอยู่ทุกเดือน ต่อมามีลูกค้าผู้หญิง
คนหนึ่งซึ่งมาทานอาหารที่ร้านเป็นประจำา
ได้ชักชวนคุณเอให้ลองไปทำางานค้าบริการ
ในสิงคโปร์ โดยโฆษณาชวนเชื่อว่า รายได้ดี
มาก ทำางานไม่นานก็จะมีเงินเก็บ และบอกว่า
ไปทำางานทีส่ งิ คโปร์ไม่มใี ครหรือญาติรหู้ รอก
ว่าไปทำางานอะไร บอกเพื่อนๆ ญาติๆ ว่าไป
เป็นพนักงานเสิรฟ์ เหมือนเมืองไทยก็ได้ คุณ
เอ เล่าว่า ตอนนัน้ ในใจเต็มไปด้วยความหวัง
และความฝันที่จะมีเงินเก็บมากพอที่จะมา
ลงทุนทำาร้านค้าขายของตนเอง และคิดว่า
ในเมื่อเธอเองก็เคยผ่านการแต่งงานและมี
สามีมาแล้ว ดังนัน้ หากจะไปทำางานค้าบริการ
และจะทำาให้มเี งินเก็บขึน้ มาบ้างก็ไม่มอี ะไรจะ
เสียหายมากไปกว่านี้ ถ้าแย่เกินไปรับไม่ไหว
ก็กลับมาตัง้ หลักประเทศไทยเพราะสิงคโปร์ก็
ไม่ได้ไกลจากประเทศไทยมากนัก นั่นเป็น
ความคิดแบบง่ายๆ ของเธอที่จะลองออก
ไปเสี่ยงดวงกับโลกภายนอก
ภายหลังการตกลงใจตามข้อเสนอ
คุณเอก็ถูกส่งไปทำางานในสิงคโปร์ เธอเล่า
ว่า วิธีการเดินทางค่อนข้างลำาบาก เนื่องจาก
ในช่วงเวลาดังกล่าว รัฐบาลสิงคโปร์คอ่ นข้าง
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เรื่องเลา...จากสาวไทยในสิงคโปร
เข้มงวดกับการเดินทางเข้ามาของหญิงไทยที่
มีแนวโน้มว่าจะลักลอบเข้ามาค้าประเวณีและ
ไม่กลับประเทศ ดังนัน้ คุณเอจึงเดินทางเข้า
สิงคโปร์โดยทางรถยนต์ โดยนั่งรถทัวร์จาก
กรุงเทพฯไปหาดใหญ่ จากนั้นก็ติดต่อคิวรถ
ทัวร์ที่จะเดินทางเข้าสิงคโปร์ ซึ่งคุณเอบอก
ว่า เป็นรถทัวร์ทที่ กุ คนรูก้ นั ว่าจะบรรทุกหญิง
สาวเข้าไปค้าประเวณี ระหว่างการผ่านแดน
ไทย-มาเลเซีย คุณเอ ก็จะเข้าไปหลบอยูใ่ นที่
เก็บสัมภาระใต้รถ ซึ่งไม่ต้องลงไปผ่านด่าน
ตรวจคนเข้าเมืองแต่อย่างใด พอพ้นช่วง
ด่านตรวจ รถทัวร์กจ็ ะจอดให้คณ
ุ เอขึน้ มานัง่
ด้านบนเช่นเดิม จากนัน้ เมือ่ เดินทางถึงเมือง
ยะโฮร์บารู ก็ไปรวมกับหญิงไทยคนอืน่ ๆ และ
เดินทางเข้าสิงคโปร์ทางรถบัสเช่นเดิม เมื่อ
ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองก็บอกเจ้าหน้าที่
ว่าจะเข้ามาท่องเที่ยวกับเพื่อนๆ 2-3 วัน จึง
สามารถผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองได้ คุณเอ
เล่าต่อไปว่า ชีวิตในสิงคโปร์มันไม่ง่ายอย่าง
ที่เธอคิด เธอกับหญิงไทยที่เดินทางเข้ามา
พร้อมกันก็ถูกจับให้ไปพักในห้องเช่ารวมกัน
เพื่อประหยัด ในใจเธอคิดว่าการเข้ามาค้า
ประเวณีก็คงเหมือนๆ กับที่ประเทศไทย คือ
มีลกู ค้ามาซือ้ บริการและจบลงทีโ่ รงแรมหรือ
ห้องเช่าหรือห้องใดห้องหนึง่ คุณเอแอบคิดว่า
ถ้าโชคดีเธออาจจะได้พบกับชาวสิงคโปร์ทรี่ กั
และยินดีสมรสกับเธอ นัน่ คือภาพทีเ่ ธอคิดมา
ตลอด แต่ความเป็นจริงที่เธอพบคือ ในตอน
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เรื่องเล่า

โดย หมูติดมันส์
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ค่าำ ของวันทีต่ อ้ งทำางานเป็นวันแรก มีคนขับรถ
พาพวกเธอไปยังป่าแห่งหนึ่ง (จากที่ผู้เขียน
ได้ไปสำารวจพื้นที่จริง พบว่า เป็นพื้นที่ที่ทาง
การสิงคโปร์กันไว้เป็นพื้นที่สำาหรับการปลูก
ต้นไม้ใหญ่เพื่อให้ประเทศร่มรื่น มีการปลูก
หญ้าและต้นไม้หนาแน่นเกือบเหมือนป่า)
คุณเอสงสัยมากว่ามาทำาอะไรกันที่นี่ เมื่อ
เดินเข้าป่าตามเส้นทางที่มีคนนำาพาไปถึง
ช่วงกลางๆ ป่า เธอก็เห็นฟูก 2-3 หลัง วาง
ห่างๆ กัน ด้านข้างเปิดโล่งมีหลังคาทำาง่ายๆ
ตั้งอยู่ โอ้อนิจจานี่เธอต้องขายบริการในที่
อย่างนีห้ รือ สักพักประมาณช่วงเวลาเลิกงาน
(พืน้ ทีป่ า่ จะตัง้ อยูใ่ กล้กบั ทีพ่ กั คนงาน) ก็จะมี
แรงงานจากประเทศต่างๆ เช่น บังคลาเทศ ที่
เข้ามาทำางานเป็นแรงงานไร้ฝมี อื เช่น ก่อสร้าง
ในสิงคโปร์แวะเวียนเข้ามาพูดคุยและต่อรอง
ราคากับหญิงไทยอีกคนข้างๆ เธอ และสถาน
ที่ที่เธอต้องทำางานก็คือฟูกที่นอนกลางเก่า
กลางใหม่ท่ามกลางป่า ราคาค่าตัวของเธอ
นั้นก็ไม่ได้มากมายเนื่องจากต้องทำางานกับ
แรงงานหรือกรรมกรเธอจะไปเรียกราคาอะไร
ได้มากมาย ดังนัน้ การทำางานของเธอจึงต้อง
มุง่ จำานวนเป็นหลัก เพือ่ ให้เพียงพอและมีเงิน
เหลือเก็บบ้าง คุณเอก็ต้องจำาใจทำางานเพื่อ
ให้ได้เงินส่งเสียลูกของตน หลังจากทำางาน
ไปประมาณสองอาทิตย์ ขณะทำางานอยู่ใน
ป่า เวลาประมาณ 9.00-10.00 น.ได้ ก็มีคน
ตะโกนว่าตำารวจมา ทำาให้ต่างคนต่างวิ่งหนี
ตัวเธอเองก็รีบหนีไปหลบอยู่ในพงไม้ใกล้ๆ
สักพักนึงก็มีแสงจากไฟฉายส่องเข้ามา เธอ
มองเห็นตำารวจนายหนึง่ ยืนเอาไฟส่องเข้ามาที่
เธอ จากนัน้ ตำารวจนายนัน้ เห็นสภาพการแต่ง

กายไม่เรียบร้อยของเธอ ก็พูดในทำานองว่า
หากไม่อยากถูกจับกุมก็ต้องยอมมีอะไรกับ
ตำารวจนายนั้น ตัวคุณเอเองก็คงเหมือนกับ
คนอืน่ ๆ ทีร่ กั ตัวกลัวถูกจับเข้าคุก เธอจึงยอม
โดยปากก็บอกว่า ยูตอ้ งไม่จบั กุมไอจริงๆ นะ
ตำารวจนายนั้นก็พยักหน้า เธอจึงตัดสินใจที่
ยินยอมตำารวจนายนัน้ แต่ปรากฏว่าภายหลัง
จากทีเ่ ธอมีอะไรกับตำารวจนายนัน้ ก็มตี าำ รวจ
รายอื่นๆ เดินเข้ามาในบริเวณที่เธออยู่กับ
ตำารวจคนนัน้ และต่อมาเธอก็ถกู จับกุมเข้าคุก
คุณเอเล่าว่า เธอได้ให้การกับตำารวจทีม่ าสอบ
ปากคำาอย่างละเอียด โดยเฉพาะตอนที่เธอ
ถูกพบตัวพร้อมกับตำารวจนายนั้น ซึ่งตำารวจ
พยายามจะแจ้งข้อหาติดสินบนเจ้าพนักงาน
กับเธอ (ข้อหาติดสินบนฯ ในสิงคโปร์มโี ทษร้าย
แรง เหมือนกับข้อหาทุจริตคอรัปชัน่ ) ซึง่ เธอ
พยายามเล่าเรื่องจริงที่เธอถูกตำารวจคุกคาม
แต่ไม่มใี ครเชือ่ เธอเลย ทุกคนพร้อมจะเชือ่ ว่า
เธอเป็นคนติดสินบนเจ้าพนักงาน คุณเอเล่า
ว่าช่วงนั้นชีวิตถูกกดดันมาก ทั้งจากตำารวจ
และข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์สงิ คโปร์ โชคดีที่
เจ้าหน้าทีก่ งสุลในช่วงเวลานัน้ พร้อมทีจ่ ะเชือ่
มัน่ และเข้าใจหญิงไทยอย่างเธอ โดยประสาน
ให้กลุ่ม NGO ในสิงคโปร์ช่วยรับเธอไว้ เพื่อ
เธอจะได้มีที่พัก จัดหาทนายความอาสามา
ช่วยว่าความให้กับเธอ และยิ่งไปกว่านั้นคือ
การจัดหางานเล็กๆ น้อยให้เธอได้ทำาเพื่อให้
มีรายได้เพียงพอที่จะใช้ชีวิตในสิงคโปร์เพื่อ
สู้คดี เนื่องจากศาลไม่ให้เธอเดินทางกลับ
ประเทศไทยจนกว่าจะมีคำาตัดสิน เป็นระยะ
เวลากว่า 1 ปี ทีเ่ ธอต้องใช้ชวี ติ ท่ามกลางความ
กดดันและความเครียด แต่สงิ่ หนึง่ ทีเ่ ธอได้รบั

จากมันคือการเรียนรูท้ จี่ ะมีชวี ติ เธอพบว่า สิง่
ทีเ่ ธอดิน้ รนทำาทุกอย่างมาตลอดเพือ่ ให้ได้เงิน
เพื่ออนาคตที่ดีกว่า แต่สุดท้ายสิ่งที่เธอได้รับ
คือการถูกจับกุมการถูกกล่าวหาในข้อหาทีไ่ ม่
ได้กระทำา ไม่สามารถกลับบ้านไปหาลูกของ
เธอได้ ญาติของเธอทีอ่ ยูใ่ นประเทศไทยก็ได้รบั
ทราบข่าวว่าเธอไปทำางานอะไรทีส่ งิ คโปร์ คุณ
เอต้องเผชิญกับความอับอาย จนกระทั่งเธอ
มีโอกาสได้พบและแลกเปลี่ยนเรื่องราวของ
เธอกับกลุ่มหญิงไทยที่ต้องการแสวงหาโชค
ในต่างประเทศ เธอจึงรู้ว่าเธอเองยังมีคุณค่า
ประสบการณ์ของเธอสามารถช่วยเตือนสติ
หญิงไทยบางกลุ่มได้ เธอจึงเกิดความภูมิใจ
ทีส่ ามารถยอมรับความผิดพลาดทีเ่ กิดขึน้ ใน
ชีวติ และนำามาเป็นบทเรียนให้กบั คนอืน่ ๆ แม้
จะไม่ใช่ทุกคนที่จะเชื่อเรื่องราวของเธอ แต่
อย่างน้อยที่สุดเธอก็ได้บทเรียนที่สำาคัญกับ
ตัวเธอเอง คือได้เรียนรู้ว่า เงินไม่ใช่สิ่งสำาคัญ
ที่สุดสำาหรับเธออีกต่อไป เธอไม่ได้ต้องการ
เงินจำานวนมาก โดยต้องใช้ชีวิตแบบหลบๆ
ซ่อนๆ เสีย่ งกับการถูกตำารวจจับและได้รบั การ
เหยียดหยามดูถกู แต่เธอตัดสินใจแล้วว่า ต่อ
ไปเธอจะทำาอย่างไร โดยจะปรับเปลี่ยนจาก
ความผิดพลาดและมีความภูมิใจในคุณค่า
ของตัวเอง ภายหลังการต่อสู้ทางคดีที่ศาล
สิงคโปร์ซงึ่ ใช้เวลายาวนานสิน้ สุดลง ศาลก็มี
คำาพิพากษาให้จาำ คุกตำารวจคนนัน้ และปล่อย
ตัวคุณเอกลับประเทศไทย โดยศาลเห็นว่าคุณ
เอนัน้ เป็นเหยือ่ ของการค้ามนุษย์ รวมทัง้ เป็น
เหยือ่ ของตำารวจคนนัน้ จากนัน้ คุณเอได้เริม่
ต้นชีวติ ใหม่กบั เงินจำานวนหนึง่ ทีเ่ ธอเก็บหอม
รอมริบไว้และเปิดร้านอาหารเล็กๆ ในจังหวัด
ชลบุรี และทุกครัง้ ทีห่ น่วยงานราชการต้องการ
ให้เธอมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของเธอ
กับหญิงไทยที่จะไปต่างประเทศ เธอจะยินดี
และมาเข้าร่วมด้วยทุกครั้ง ชีวิตของเธออาจ
จะไม่ได้สวยงามเหมือนเทพนิยายที่มักจะมี
เจ้าชายมาช่วยเจ้าหญิง แต่เธอก็มีความสุข
กับการทำาร้านอาหารของเธอ แม้รายได้จะ
ไม่ได้มากนัก แต่เธอก็ภูมิใจและยังสามารถ
รับลูกมาอยู่ด้วยกันได้ ชีวิตคุณเอในตอนนี้
ไม่จำาเป็นต้องดิ้นรนแสวงหาโอกาสในต่าง
ประเทศอีกต่อไป เพราะเธอรู้ดีว่า หากเธอ
เดินทางต่อไปในครั้งหน้า เธออาจจะไม่โชค
ดีมโี อกาสได้พบคนดีๆ เจ้าหน้าทีด่ ๆี ทีจ่ ะช่วย
เหลือเธอได้อีก
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สัมภาษณ์โดย พษมลวรรณ เกริกสุวรรณชัย

ระวัง! กมยกของแลวกระดูกสันหลังยุบ

“ผูหญิงเสี่ยงกับกระดูกบางและโรคกระดูกพรุนมากกวาผูชาย กวาจะรูตัว
แคกมยกของ กระดูกสันหลังก็ยุบแลว”
ฟังหัวข้อแล้วคงทำาให้หลายคนสงสัยว่า แค่กม้ ตัวแล้วจะทำาให้กระดูก
สันหลังยุบได้อย่างไร ต้องฟังคำาตอบจาก นพ.กรกฎ พานิช ศัลยแพทย์
ออร์โธปิดิกส์และเวชศาสตร์การกีฬา วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล ที่พบคนไข้บางคนที่ก้มตัวแล้วกระดูกสันหลัง
ยุบอย่างไม่คาดคิด เพราะบางคนกว่าจะรู้ตัวว่าเป็นโรคกระดูกพรุนก็เข้าขั้น
วิกฤติแล้ว หรือหลายครั้งคนไข้มักถามว่า “กินอะไรดี กระดูกถึงแข็งแรง”
แล้วก็จะเน้นแต่การกินอย่างเดียว ที่สุดกระดูกก็ยังบางเหมือนเดิม เพราะ
การจะมีกระดูกที่แข็งแรงต้องมีปัจจัยอื่นๆ มาช่วยกันเสริมสร้างกระดูกด้วย
เช่น วิตามินดีจากแสงแดด การออกกำาลังกายที่มีแรงส่งมาที่กระดูก เป็นต้น

นพ.กรกฏ พานิช
แพทยศาสตร์บณ
ั ฑิต คณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒบิ ตั รสาขาศัลยกรรมออร์โธปิดกิ ส์
และประกาศนียบัตรสาขาเวชศาสตร์การ
กีฬา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล

คุณเสี่ยงกับโรคกระดูกพรุนหรือยัง
• ภาวะกระดูกบางและกระดูกพรุน มักเกิดกับผูห้ ญิงช่วงกำาลังหมดประจำา
เดือน และหลังหมดประจำาเดือน พูดง่ายๆ คือวัยทองนัน่ เอง เหตุทผี่ หู้ ญิง
มีปญ
ั หานีม้ ากกว่าผูช้ ายก็เพราะฮอร์โมนเอสโตรเจนซึง่ เป็นฮอร์โมนเพศ
หญิงลดลง จึงทำาให้การเก็บสะสมแคลเซียมที่กระดูกลดลง ปกติมวล
กระดูกจะมีการสร้างและการสลายตลอดเวลา โดยมีการสะสมมวล
กระดูกมาตัง้ แต่วยั เด็กจนถึงวัยผูใ้ หญ่ แต่เมือ่ เข้าสูว่ ยั หมดประจำาเดือน
การสลายกระดูกจะมากกว่าการสร้างกระดูก เมือ่ การสะสมมวลกระดูก
ลดลง กระดูกจะบางลงเรื่อยๆ จนเข้าสู่ภาวะโรคกระดูกพรุน
• การสลายกระดูก นอกจากฮอร์โมนเพศหญิงทีล่ ดลงจะทำาให้การสะสมมวล
กระดูกลดลงตามไปด้วยแล้ว อาหารและพฤติกรรมในชีวติ ประจำาวันก็มี
บทบาทสำาคัญในการเร่งการสลายแคลเซียมออกจากร่างกาย อย่างเช่น
•
กาแฟ จะสลายแคลเซียมออกจากกระดูก การดื่มกาแฟ
สม่ำาเสมอ มีโอกาสทำาให้เกิดภาวะกระดูกบางได้
•
โรคเบาหวาน โรคไตวาย ทำาให้มีความเสี่ยงต่อโรคกระดูก
พรุนมากกว่าคนปกติ
•
ได้รับปริมาณแคลเซียมจากอาหารไม่เพียงพอ ถ้าสังเกต
การกินให้ดี คนเราส่วนมาก มักกินอาหารที่เราชอบและมักกินอาหาร
ซ้ำาๆ ทำาให้มีโอกาสได้รับแคลเซียมไม่เพียงพอ
•
ขาดการออกกำาลังกาย เมื่อเราอายุมากขึ้นแล้วไม่ค่อย
ขยับเขยื้อนร่างกาย ไม่ออกกำาลังกาย ก็จะทำาให้มีแรงส่งผ่านกระดูก
น้อยลง ส่งผลให้ไม่มีการกระตุ้นให้แคลเซียมสะสมที่กระดูก การอยู่
นิ่งๆจะมีผลต่อการสลายกระดูกมากกว่าสร้าง และกล้ามเนื้อฝ่อลีบลง
ดังนั้นจึงควรหมั่นออกกำาลังกาย ในทุกเพศทุกวัย กีฬาที่ช่วยให้เสริม
สร้างกระดูก เช่น เดินเร็ว จ้อกกิ้ง ว่ายน้ำา
ในชีวติ ประจำาวัน เราอาจได้รบั แคลเซียมเพียงพอ หรือลำาไส้
•
ดูดซึมแคลเซียมได้ดี แต่กลับกลายเป็นว่า แคลเซียมถูกขับทิ้งหมด
และไม่มีการสะสมที่กระดูก เพราะไม่มีแรงกระตุ้นให้กระดูกเก็บสะสม
แคลเซียม แต่ถ้ามีการออกกำาลังกายก็จะทำาให้แคลเซียมไปเก็บสะสม
ที่กระดูกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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สุขภาพ

สัมภาษณ์โดย พษมลวรรณ เกริกสุวรรณชัย

Das ist mir

กระดูกปกติ

กระดูกพรุน

กระดูกมีอาการเตือนมั้ย
กระดูกบางมักไม่มีอาการ กว่าจะรู้ตัวก็กระดูกยุบลงแล้ว เช่น ก้ม
ลงเก็บของก็ทำาให้กระดูกยุบลง หรือบางคนเอ๊กซเรย์ หรือตรวจมวลกระดูก
จึงได้รู้ว่ากระดูกบาง
จะป้องกันโรคกระดูกพรุนได้อย่างไร
• อาหารทีม่ แี คลเซียม ต้องสะสมแคลเซียมตัง้ แต่วยั เด็กด้วยอาหารการกิน
ทีม่ แี คลเซียม เช่น นม ผลิตภัณฑ์จากนม งาดำา (ตามหลักแอนไทเอจจิง้
ไม่ควรทานนมและงาดำามากเพราะผลิตภัณฑ์จากนมและงาดำามีสาร
“Methionine” ที่ก่อให้เกิดการสังเคราะห์ “Hyperhomocysteinemia”
ทีม่ ฤี ทธิท์ าำ ลายผนังเซลล์ ทำาให้เกิดการอักเสบของผนังหลอดเลือดและ
ทำาให้ไขมันอุดตันได้ง่าย เกิดความเสี่ยงของโรคหัวใจวาย หลอดเลือด
หัวใจตีบ หรือหลอดเลือดสมองอุดตัน จึงควรทานในปริมาณที่เหมาะ
สม) ปลาเล็กปลาน้อย กระเจี๊ยบเขียว ผักใบเขียว ทั้งนี้แคลเซียมเป็น
แร่ธาตุที่ละลายในน้ำา ดังนั้น วิธีการถนอมแคลเซียมในผักคือ การนึ่ง
ผัด หรือหากต้มผักก็ควรกินน้ำาผักด้วย
• หมั่นออกกำาลังกายเป็นประจำาสม่ำาเสมอ ไม่ควรปล่อยให้ลูกหลานนั่ง
จ่อมอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์นานๆ ควรให้ออกไปวิ่งเล่นเพื่อเสริมสร้าง
กระดูก จะได้ฝากแคลเซียมไว้ในธนาคารกระดูกเยอะๆ หรือคุณพ่อคุณ
แม่เองก็ควรขยับเขยื้อนร่างกายด้วย
• วิตามินดี ควรได้รบั แสงแดดอ่อนๆ เพือ่ รับวิตามินดีทจี่ ะช่วยให้รา่ งกาย
ดูดซึมแคลเซียมได้ดี หากไม่คอ่ ยได้รบั แสงแดดก็อาจต้องพึง่ อาหารทีม่ ี
วิตามินดี เช่น ไข่แดง ตับสัตว์ ปลาทู เนย นม ผัก ผลไม้ เป็นต้น
การรักษากระดูกบาง เมื่อกระดูกบางแล้ว ยากที่จะทำาให้กระดูก
หนาขึ้น อาจทำาได้เพียงคงสภาพกระดูกไม่ให้บางลงจากเดิม การออกกำาลัง
กายหลังกระดูกบางแล้วอาจได้ประโยชน์ในเรื่องของการฝึกระบบประสาท
และกล้ามเนื้อ เพื่อจะช่วยไม่ให้หกล้มง่าย เพราะการออกกำาลังกายช่วยให้
กล้ามเนือ้ แข็งแรง ซึง่ เหมือนกับมีเบาะรองรับเวลาหกล้ม ทัง้ นีก้ ารรักษาด้วย
ยาสำาหรับผูท้ มี่ กี ระดูกบางลงแล้ว ยากลุม่ นีจ้ ะช่วยคงสภาพกระดูกเอาไว้ ไม่
ให้บางลงกว่าทีเ่ ป็นอยู่ ในบางกรณีอาจมีผลข้างเคียงบ้าง แต่ไม่พบปัญหาที่
รุนแรง ยากลุม่ นีม้ รี าคาค่อนข้างสูง การกินยาอย่างเดียวโดยไม่ออกกำาลังกาย
จะได้ผลไม่เต็มที่ นอกจากนี้ การกินแคลเซียมเสริมร่วมกับวิตามินดีกเ็ หมาะ
กับคนทีไ่ ม่คอ่ ยออกแดด ส่วนวิตามินอืน่ ๆ ก็ขนึ้ อยูก่ บั ว่ากินอาหารครบห้าหมู่
หรือไม่ ถ้าเป็นคนเลือกกินหรือในสังคมเมืองปัจจุบันที่คนไม่มีเวลาเลือกกิน
อาหารที่มีประโยชน์ การกินวิตามินเสริมอื่นๆ อาจมีประโยชน์
แหล่งภาพประกอบ www.2012books.lardbucket.org

wichtig!
คนตัวเล็กวาดรูปและเขียนเรื่องเสร็จแล้วก็นำาภาพมาให้แม่ดู
และเล่าเรื่องให้แม่ฟัง
“นีค่ อื ภาพของเราสามคน มานอน์ นิค และหนู เราสามคนเป็น
เพื่อนกันชอบเล่นด้วยกันมาก
วันนี้หลังเลิกเรียนเราก็เล่นด้วยกัน มานอน์อยากปีนต้นไม้ ส่วนหนูกับ
นิคอยากวิ่งเล่นไล่จับกัน
มานอน์ไม่ชอบใจ เลยวิ่งไปปีนต้นไม้คนเดียว หนูห้ามมานอน์ไม่ให้ปีน
ต้นไม้ เพราะต้นไม้มันสูงมาก
แต่มานอน์ไม่เชือ่ แถมยังบอกว่าหนูขขี้ ลาดด้วย หนูเลยไม่สนใจมานอน์
แต่ไปวิ่งไล่จับกันกับนิคสนุกจริงๆ
มานอน์ปีนขึ้นไปบนกิ่งไม้สูงๆ แล้วนั่งมองเราอยู่บนต้นไม้ นั่ง
เฉยๆ นานๆ มานอนน์ก็เบื่อ อยากจะลงมาเล่นกับเราด้วย หนูเลยเรียก
ให้มานอน์ลงมาเล่นด้วยกัน มานอน์กอ็ ยากจะปีนลงมาจากต้นไม้ แต่ลง
มาไม่ได้ มานอน์ตดิ อยูบ่ นต้นไม้เหมือนแมวเลย แล้วมานอน์กต็ กใจกลัว
ลงไม่ได้ก็เลยร้องไห้เสียงดัง หนูกับนิคเลยปลอบใจให้มานอน์อยู่เฉยๆ
เพราะเราต้องคิดว่าจะทำายังไงดี หนูคิดได้จึงชวนนิคไปยก Trampolin
หลังบ้านมานอน์ มาวางไว้ใต้กงิ่ ไม้ทมี่ านอน์นงั่ แล้วก็ให้มานอน์กระโดด
ลงมาจากต้นไม้ มานอน์กระโดดลงมาบน Trampolin ได้พอดีเลย ยอด
เยีย่ มมากๆ แล้วเราก็เลยหัวเราะกันและวิง่ ไล่จบั กันต่ออย่างสนุกสนาน”
อ่านเสร็จแม่ก็เลยถามว่า
“เอ..แล้วมันสำาคัญกับหนูยังไงคะ?“
“ที่สำาคัญกับหนู เพราะหนูได้ช่วยเพื่อน แม่บอกว่าการมีน้ำาใจ
ช่วยเหลือกันทำาให้เราเล่นกันได้อย่างสนุก”
ภาพและเรื่อง โดยลิซ่า
เรียบเรียง โดยแม่ลิซ่า
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กิจกรรมลูกรัก
โดย แม่ลิซ่า

พาลูกไปเรียนไวโอลิน
กิจกรรมเสริมยอดนิยมนอกเหนือไปจากการเรียนในห้องเรียนทีผ่ ปู้ กครองสนับสนุน
ให้ลูกไปทำา ไปเล่น คือกีฬา และดนตรี ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการในด้านต่างๆ
ของลูก หลายครอบครัวพยายามสนับสนุนให้ลกู เลือกกิจกรรมทัง้ สองอย่างควบคูก่ นั ทัง้ นีท้ งั้
นัน้ ผูป้ กครองส่วนใหญ่กค็ งจะพินจิ พิจารณาจากความชอบ และ ความสนใจของลูกเป็นหลัก
แม่ลซิ า่ ให้ลกู ไปเรียนไวโอลินตอน 6 ขวบ ตอนทีใ่ ห้ลกู เลือกเรียนก็มาจากความสนใจ
ของลูกนั่นเอง คงเพราะลูกได้ยินได้เห็นมาจากเพื่อนร่วมชั้นเรียน ลูกเลยมาบอกว่าอยาก
เรียนดนตรี พอถามว่าอยากเรียนอะไรลูกบอกอยากเรียนเปียโน พ่อกับแม่ต่างมองหน้ากัน
บ้านเราไม่มีเปียโน และไม่คิดจะซื้อเพราะพ่อกับแม่เล่นดนตรีไม่เป็นกันทั้งคู่ เลยคิดกันว่า
ถ้าเป็นเครื่องดนตรีอื่นๆ มีอะไรบ้างที่ลูกอาจจะชอบ พยายามเปิดเพลงบรรเลงเครื่องดนตรี
ชนิดต่างๆ ให้ลูกฟัง และให้ดูวีดีโอประกอบ (Youtubeมีทุกอย่าง)
พอได้ฟงั ได้เห็นคนเล่นไวโอลิน ลูกบอกว่าอันนีแ้ หละทีอ่ ยากลอง แม่เลยพาไปสมัคร
ที่โรงเรียนดนตรี ให้ลูกทดลองเล่น 3 ครั้ง อาทิตย์ละครั้ง (โชคดีว่าเมืองที่เราอยู่นั้น โรงเรียน
ดนตรีจะเปิดให้เด็กๆ ไปทดลองเล่นเครือ่ งดนตรีเป็นช่วงๆ เสียค่าทดลองโดยรวมเครือ่ งดนตรี
ให้ด้วย อันนี้เป็นโรงเรียนที่ทางรัฐบาลสนับสนุน ถ้าเป็นโรงเรียนดนตรีทั่วๆ ไป จะมีให้เด็กๆ
ทดลองเล่นฟรี) คิดว่าถ้าลูกได้ลองแล้วไม่ชอบก็ค่อยเปลี่ยนไปลองเครื่องดนตรีชนิดอื่น
ตอนไปลองเล่นไวโอลินลูกสนุกมาก บอกอย่างมั่นใจว่าจะเรียนไวโอลินนี่แหละ แต่
คอร์สเรียนไวโอลินค่อนข้างแพง ตอนพาลูกไปสมัครทีโ่ รงเรียนดนตรีพอ่ กับแม่กย็ งั ไม่แน่ใจนัก
ว่าลูกอยากเรียนจริง เกรงจะเสียเงินฟรี แต่พอครูใหญ่ของโรงเรียนนัดไปสัมภาษณ์ ถามพ่อแม่
และลูกว่าเป็นความคิดของใครทีอ่ ยากเล่นไวโอลิน พ่อแม่หรือคนในครอบครัวเล่นเป็นหรือไม่
? ลูกก็บอกว่าอยากเล่นเอง (อันนี้ถือเป็นข้อดีมากๆ ที่ครูใหญ่ถามเด็ก เพราะพ่อแม่บางคน
มีความฝันแต่ทำาไม่สำาเสร็จเลยพยายามผลักดันลูกให้ทำา ทั้งๆ ที่ไม่รู้ว่าลูกชอบหรือไม่ชอบ)
ครูใหญ่ลองทดสอบโน้ตง่ายๆ ทดสอบการฟัง ความรูส้ กึ และให้เคาะจังหวะเสียง สูง
ต่าำ ตามทีไ่ ด้ยนิ จากเครือ่ งเคาะ อันนีเ้ ป็นแค่การทดสอบว่าเด็กพอจะมีพนื้ ฐานทางดนตรีหรือ
ไม่ เป็นพื้นฐานทั่วๆ ไป เสร็จแล้วก็บอกว่าผ่าน มาเรียนได้ ลูกเรียนได้แน่
คอร์สเรียนมีให้เลือกเรียนแบบส่วนตัวคือเรียนคนเดียว และเรียนเป็นกลุ่ม (กลุ่ม
หนึ่งไม่เกิน 5 คน) กำาหนดเวลาเรียนคอร์สพื้นฐานสองปี ขึ้นปีที่สามจะเป็นคอร์สที่สูงขึ้นไป
จะเรีย นคนเดีย วกับ ครูอ าทิต ย์ล ะ 1 ครั้ง และซ้อ มกับ วงออเคสตร้า ของเมือ ง อาทิต ย์ล ะครั้ง
ไวโอลินเราไม่ได้ซอื้ แต่ใช้วธิ เี ช่าเป็นรายเดือนจากร้านผลิตและจำาหน่ายไวโอลิน ราคา
นัน้ ย่อมเยา ยิง่ ถ้าเหมาครึง่ ปี หรือจ่ายรายปี บางร้านยังมีสว่ นลดให้อกี ขนาดของไวโอลินนัน้
ต้องเปลี่ยนไปตามการเจริญเติบโตทางร่างกายของลูก การเช่าจึงสะดวกเป็นอย่างยิ่ง พอ
ไวโอลินเริ่มเล็กก็ไปเปลี่ยนที่ร้านได้ ไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายเพิ่ม
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ช่วงปีแรกลูกสนุกกับการเรียน พอเข้าปีที่สอง ก็มาถึงช่วงยากคือช่วงไม่อยากเรียน
ไม่อยากซ้อม ทัง้ ๆ ทีเ่ ล่นได้ดี แต่เป็นธรรมชาติของเด็กวัยโจ๋อารมณ์ตสิ ต์ พ่อแม่จะรูส้ กึ อึดอัด
ขัดใจ อยากให้เลิกเรียนเพราะไม่อยากบังคับให้ซอ้ ม ต้องวิง่ ไปปรึกษาครูวา่ จะทำาอย่างไร ให้
เลิกเล่นดีหรือไม่ ครูก็จะปลอบใจ ให้ความเห็นให้คำาแนะนำา ไปตามประสบการณ์ ที่สำาคัญ
คือคนเรียนไม่อยากเลิก แค่อยากงอแง บ่น และไม่ซอ้ ม ช่วงนีจ้ ะเป็นช่วงประคบประหงม ให้
กำาลังใจ และต้องคอยกระตุ้นให้ซ้อมวันละนิดหน่อย 5 นาที 10 นาทีก็ยังดีกว่าไม่ซ้อมเลย
พอผ่านช่วงยากไปได้ลกู จะเปลีย่ นไปเป็นอีกอย่างจนพ่อแม่มนึ งง คือซ้อมแล้วไม่อยาก
เลิก อยากโชว์ อยากอวด บางทีกข็ ออนุญาตคุณครูนาำ ไวโอลินไปเล่นอวยพรวันเกิดเพือ่ นร่วม
ชัน้ หรือจับคูก่ บั เพือ่ นทีเ่ ล่นดนตรีชนิดอืน่ แล้วซ้อมด้วยกัน ช่วงนีถ้ อื เป็นช่วงโปรโมชัน่ ของพ่อ
แม่ ทีต่ อ้ งหาโอกาสให้ลกู ได้เล่นโชว์ เช่นเล่นในวันเกิดคนในครอบครัว วันเกิดเพือ่ นลูกเพือ่ นแม่
วันคริสต์มาส ฯลฯ จะได้เห็นพรสวรรค์ พรแสวง พัฒนาการ และความสุขของลูกอย่างเต็มที่
แม่ลิซ่าไม่ได้วาดหวังให้ลูกโด่งดัง มีชื่อเสียง หรือไปประกวดแข่งขันกับใคร เพียง
แต่ช่วยสนับสนุนให้ลูกทำาสิ่งที่ลูกชอบ เพราะเชื่อว่าดนตรีนั้นมีผลดีต่อลูกมากกว่าผลเสีย
แถมแม่ก็ยังได้ประโยชน์จากดนตรีด้วย แอบๆ หมายใจว่าจะไปเช่าไวโอลินมาให้ลูกสอน
แม่เล่น เราจะได้เปิดวงไวโอลินประสานงา เอ๊ย ประสานเสียงกันได้เต็มที่ สนุกกับดนตรีกัน
ทั้งสองคน...แต่ก่อนที่เราจะได้กระถางดอกไม้เป็นรางวัล ช่วงแรกๆ แม่ลิซ่าอาจต้องท่องกวี
บทนี้ให้เพื่อนบ้านฟังก่อน

ชนใดไม่มีดนตรีกาล
ในสันดานเป็นคนชอบกลนัก
อีกใครฟังดนตรีไม่เห็นเพราะ
เขานั้นเหมาะคิดกบฎอัปลักษณ์
ฤๅอุบายเล่ห์ร้ายขมังนัก
มโนหนักมืดมัวเหมือนราตรี
อีกดวงใจย่อมดําสกปรก
ราวนรกเช่นกล่าวมานี่
ไม่ควรใครไว้ใจในโลกนี้
เจ้าจงฟังดนตรีเถิดชื่นใจ
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ดูแลใจ

ใหหายกลุม

ประจำาว่ารักตัวเองดูแล (ใจ) ตัวเองบ้างหรือยัง เราไม่สามารถ
ทำาให้ทุกคนพอใจได้แต่เราสามารถทำาให้ดีที่สุดที่เราพอใจและ
มีคนพอใจมากที่สุดได้ (ไม่ต้องพอใจหมดทุกคน)
ภาษิตทีว่ า่ “คับทีอ่ ยูไ่ ด้ คับใจอยูย่ าก (แต่กต็ อ้ งอยู)่ ” คงจะ
ใช้ได้สาำ หรับคนไทยในต่างแดนหลาย ๆ คนทีต่ ดิ ตามสามีมาอยูท่ ี่
นีเ่ พือ่ สร้างครอบครัวใหม่ ในประเทศใหม่ ภาษาใหม่ วิถีชีวิตใหม่
ทั้งที่เมืองไทยก็ยังมีครอบครัว(เก่า)ที่ต้องรับภาระอยู่แล้วพ่อ แม่
พี่น้อง ลูกเต้าที่ต้องส่งเสียทุกเดือนผู้หญิงคนเดียวต้องทำาหน้าที่
ภรรยาทีด่ ี แม่ทดี่ ี และลูกทีด่ ไี ปพร้อมๆ กัน การแบกรับความคาด
หวังของใครต่อใครหลายคนนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย ทำาให้ต้องใช้ชีวิต
อยู่ด้วยความรู้สึกคับข้องใจ กลุ้มใจ และกดดันเสียจนรู้สึกว่าไร้
ซึ่งความสุขกายสุขใจ ท้อแท้สิ้นหวัง มองโลกในแง่ร้ายกระทั่งว่า
ไม่อยากอยู่บนโลกใบนี้อีกต่อไป อาการต่างๆ เหล่านี้บ่งชี้ว่าคุณ
กำาลังเผชิญอยูก่ บั โรคซึมเศร้า หรือทีฝ่ รัง่ เรียก Depression ปัญหา
ทางสุขภาพจิตอันดับหนึ่งทั่วโลกแต่หากรู้จักปรับเปลี่ยนมุมมอง
ชีวิตให้คิดแง่บวกและให้เวลากับใจได้ค้นหาตัวตน ก็จะสามารถ
นำาพาตัวเองให้พ้นจากโรคซึมเศร้าได้

ประการที่สาม คือ ฝึกใจให้คิดทางบวก
ความคิดในเชิงบวกเป็นเรื่องต่อมาที่เราต้องฝึก ซึ่งก็เริ่ม
จากตัวเองอีกเช่นกันการฝึกต้องเริ่มตั้งแต่ตื่นนอน จนถึงก่อนเข้า
นอน คือลืมตาตื่นขึ้นมาด้วยจิตใจที่ผ่องใสดีใจที่ได้ตื่นมาอีกครั้ง
เพือ่ พบเจอกับวันดีๆ ก่อนนอนก็คดิ ทบทวนว่าวันนีเ้ ราเจอเรือ่ งอะไร
ที่ดีบ้างการเขียนบันทึกจะสะท้อนความคิดเราได้อย่างดี ทำาให้
มองเห็นว่าเรามองลบหรือบวกมากกว่ากัน เมื่อเรากลับมาอ่าน
ลองถามตัวเองว่า เรือ่ งนีถ้ า้ จะคิดบวก จะคิดว่าอย่างไร หรือเวลา
เจอเรือ่ งทีไ่ ม่พอใจ พอสติกลับมาลองคิดในแง่บวกดูแล้วมองดูวา่
ใจเราเป็นอย่างไร หายใจโล่งขึ้น ใจสั่นช้าลง สม่ำาเสมอไม่เหนื่อย
ไม่ร้อนที่หน้า นี่คือความสงบ เย็นสบายจากความคิดบวก ถ้าฝึก
บ่อยๆ จะช่วยให้เกิดความคิดบวกอย่างเป็นอัตโนมัตโิ ดยทีเ่ ราไม่รู้
ตัวเลย ดังนัน้ การเขียนบันทึกประจำาวันคือการบำาบัดใจช่วยให้เรา
สำารวจตนเอง และยังเป็นการระบายความเครียดได้อีกทางหนึ่ง

ประการแรกคือตั้งจุดมุ่งหมายในชีวิต
ประการแรก คนเราควรมีจดุ มุง่ หมายในชีวติ ไม่อย่างใดก็
อย่างหนึง่ แตกต่างกันไป เช่นเราเดินทางข้ามน้าำ ข้ามทะเลมาเพือ่
อะไรแล้วทำาอย่างไรจึงจะไปถึงจุดหมายนั้นได้ คนเราเมื่อได้ก้าว
ขาเดินออกมาแล้วเราถอยหลังกลับไม่ได้จริงอยู่ แต่เราหยุดคิด
และเปลี่ยนทิศทางได้ถ้าพบว่ามันไม่เหมาะกับเรา คำาตอบนี้อยู่
ที่ตัวเราเองเท่านั้น ไม่เกี่ยวกับคนอื่น เช่น บอกว่า ที่ทนทุกข์แบบ
นี้เพราะต้องหาเงินส่งกลับบ้าน ถามว่าถ้ามีเงินมากแล้วเราทุกข์
ชาวบ้านมาทุกข์กับเราหรือไม่ การเอาตัวเองไปยึดติดกับคำาพูด
หรือความคิดคนอื่นนั้น ล้วนทำาให้เราทุกข์ คนที่เราควรห่วงใย ประการที่สี่ คือ หวังแต่พอดี
ความคาดหวังทีม่ ตี อ่ ตนเอง ต่อผูอ้ นื่ และต่อสังคมก็ลว้ น
ใส่ใจที่สุดคือตัวเราเอง “ใจของเราเอง” เริ่มต้นด้วยการรักตัวเอง
แต่
ก
อ
่
ให้
เกิดทุกข์เพราะเมือ่ หวัง ผลของการหวังคือสมหวังหรือผิด
(แต่ไม่ใช่เห็นแก่ตัว)
หวัง ความผิดหวังทำาให้ทกุ ข์แต่ไม่ใช่วา่ เราจะหวังไม่ได้ แต่พงึ ระวัง
ว่า ให้หวังกับปัจจุบันที่เป็นอยู่คือ มองเห็นสิ่งใดก็หวังแค่นั้น เช่น
ประการที่สองคือรู้จักรักตัวเอง
การรักตัวเอง คือการทำาให้ตนเองสุขโดยไม่ทำาให้คนอื่น เห็นสามีกลับบ้านก็หวังแค่สามีกลับบ้าน ไม่หวังต่อว่าต้องกลับ
ทุกข์หรือเดือดร้อน(พอสมควร) การรักตัวเองคือ การได้ทำาได้คิด ตรงเวลาหรือกลับมาพร้อมของขวัญ หรือ เวลาลูกไปโรงเรียนก็
ได้ดูแลใจตัวเองบ้าง มีความสุขกับสิ่งที่ทำา อาจจะไม่เต็มร้อย แต่ หวังแค่ลูกได้ไปโรงเรียนเพื่อเรียนไม่หวังต่อว่าลูกต้องเรียนเก่ง
สุขต้องมากกว่าทุกข์ ควรมีความเคารพตนเอง เห็นคุณค่าในตัว ได้ที่หนึ่ง เป็นต้นแต่หากหวังแล้วไม่เป็นไปดังหวังหรือผิดหวังก็
เองภาคภูมใิ จในตัวเอง เมือ่ โดนคนอืน่ ดูถกู เราจะไม่สะทกสะท้าน ไม่ตอ้ งโทษใครนอกจากโทษตัวเราเอง เพราะหวังเองก็ผดิ หวังเอง
เพราะเรามัน่ ใจและภูมใิ จทีเ่ ราเป็นเราเรามีคา่ มากกว่าทีใ่ ครจะมา ไม่อยากผิดหวังมากก็อย่าหวังมากตรงไปตรงมาทีส่ ดุ ดังนัน้ ถ้าไม่
ตัดสินเราจากภายนอก เรารู้จักตัวเองดีที่สุดดังนั้นคนที่จะตัดสิน อยากกลุม้ ใจเป็นทุกข์เราควรลดความคาดหวังลงมาอยูก่ บั ปัจจุบนั
ได้ว่าเราเป็นอย่างไรก็มีแค่เราคนเดียว „ธรรมชาติของดวงตา ไม่ และความเป็นจริง มองอย่างที่เป็นไม่ใช่มองอย่างที่อยากให้เป็น
สามารถมองเห็นได้ถึง หัวใจ เพราะฉะนั้นธรรมชาติของหัวใจจึง
ไม่ควรตัดสินใครด้วยสายตา“ดังนัน้ ควรหมัน่ สำารวจตัวเองอยูเ่ ป็น
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ประการที่ห้า คือ ระวังใจอย่าให้เสพติด
การเสพติดคือการหาบางสิ่งบางอย่างมาทดแทนความ
อยากทางกาย และ ความอยากทางใจ เช่น การติดสุรา เกิดจาก
สมองต้องการและใจติดความสุขเคลิ้มหลังการดื่ม ซึ่งคนที่ขาด
ความสุขบางคนจะใช้สรุ าเป็นตัวสร้างสุขแทนจนกระทัง่ สมองติด
สุราแล้วจึงเกิดความต้องการทางกายภาพตามมา เมือ่ ไม่ได้ดมื่ จะ
มีอาการ มือสั่น อาเจียน นอนไม่หลับดังนั้นการที่เราใช้กิจกรรม
บางอย่างมาทดแทนความต้องการ ตัวเราต้องรู้ว่ามันแทนกันไม่
ได้ แต่เป็นเพียงการชดเชยชั่วคราวเท่านั้น ดังนั้นไม่ว่าจะเสพติด
การเล่นไพ่ การจับจ่ายซือ้ ของ จึงไม่ทาำ ให้เราหายเหงาจริง แต่การ
หันมาใส่ใจตัวเอง หรือสำารวจใจตัวเองน่าจะเป็นการยิงธนูได้ตรง
เป้ามากกว่า เหมือนปวดฝีแล้วทานยาแก้ปวด เจ็บน้อยลงก็จริง
แต่ยังเจ็บอีกนาน ต่างกับการไปเจาะเอาหนองออก เจ็บจริงแต่
เป็น „เจ็บแต่จบ“ น่าจะดีกว่า ปัญหาอีกอย่างที่ทำาให้คนเกิดการ
เสพติดเพราะคิดว่าตัวเองควบคุมได้ไม่มีทางที่จะติด แต่ถ้าถาม
กลับว่า ถ้าไม่ตดิ ถ้าคุมได้ ทำาไมหยุดไม่ได้ แม้วา่ ตอนนีต้ นเองจะ
เงินหมด และเป็นโรคตับก็ตาม ลองคิดอีกแง่หนึ่งค่าใช้จ่ายที่เสีย
ไปจากการเสพติดสุรา การพนัน หรือ ซื้อของเมื่อลองคิดคำานวณ
รายจ่ายทัง้ ปีรวมกันอาจเท่ากับค่าตัว๋ เครือ่ งบินกลับเมืองไทย (ให้
หายเหงา) ด้วยซ้าำ ไป ดังนัน้ ควรหมัน่ สำารวจใจตัวเองว่าแท้จริงแล้ว
เราต้องการอะไรในชีวิต

เพื่อนฝูง เมื่อคุณพรต้องการจะซื้ออาหารไทย ซื้อเสื้อผ้าหรือส่ง
เงินให้ทางบ้านก็ต้องแบมือขอเงินจากสามี เป็นอย่างนี้ไม่ดีแน่
ชีวติ คูอ่ าจต้องล่มสลาย แต่ดว้ ยเลือดสาวไทยใจนักสูจ้ ากทีร่ าบสูง
คุณพรจึงตัง้ หลักใหม่ตงั้ เป้าไว้วา่ จะต้องทำางานหาเงินให้เพือ่ จะได้
ไม่ต้องเอ่ยปากขอเงินจากสามีอยู่ร่ำาไป เริ่มจากตั้งใจเรียนภาษา
แล้วก็หางานพิเศษไปด้วยซึง่ ก็ยากเย็นแสนเข็ญ เพราะถูกมองว่า
เป็นกระเหรีย่ งอพยพหัวดำาแต่เธอก็ภมู ใิ จเพราะคนไทยไม่แพ้ชาติ
ใดในโลกคุณพรได้งานในร้านอาหารไทยเพราะไม่ยืดติดกับใบ
ปริญญาที่เมืองไทยแต่ใส่ใจกับวิชาใหม่ที่อาจารย์มหาวิทยาลัย
ไม่ได้สอนคือ “วิชาชีวติ ” เธอเก็บเงินแบ่งเป็นเงินไว้ใช้สว่ นตัวและ
เงินส่งกลับบ้านเธอใส่ใจทำางานบ้านดูแลสามีและลูก แทบจะไม่
ว่างไปเม้าท์กับใครแต่ก็เริ่มได้เพื่อนคนไทยมาหลายคน วงไหนๆ
ก็เม้าท์มันเพราะหันหลังให้กันก็นินทากันทันทีถูกนินทาบ้างเธอ
ก็ไม่ได้แคร์เพราะไม่ได้แบมือขอใครกิน ทำางานได้เงินน้อยก็ส่ง
กลับบ้านน้อยได้มากก็ส่งมาก บอกพ่อแม่อย่าได้อาย เพราะได้
เงินดีกว่าไม่ได้ ทุกครั้งที่อยากไปเที่ยวดื่มกิน เธอก็เอาเงินหยอด
กระปุกไว้สิ้นเดือนได้เงินซื้อเสื้อใหม่ให้ลูก และซื้อให้ตัวเอง รู้สึก
ดีใจและภูมิใจที่สุด

โลกของคุณพรไม่ได้สวยงามอย่างที่เธอคาดหวังไว้ก่อน
มา แต่เธอก็กล้าที่จะเปลี่ยนชีวิตให้หมุนตามได้ “เมื่อชีวิตยังไม่
สิน้ ก็ตอ้ งดิน้ กันต่อไป” เหนือ่ ยนักก็พกั ก่อนเธอไม่ยอมแบกโลกไว้
ให้มันหนักเพียงอย่างเดียว วิ่งๆ พักๆ ชีวิตนี้สนุกนักแค่รู้จักเลือก
ทางที่เดินให้เหมาะกับวิถีของโลก
จึงขอบอกว่าความสุขอยู่ที่ใจ อยู่ที่ไหนก็สุขหรือทุกข์ได้
เพราะความทุกข์หรือความกดดันเกิดจากตัวเราแค่เรากล้าที่จะ
เดินออกจากที่กำาบัง เผชิญหน้ากับความจริงและปรับตัวปรับวิถี
การใช้ชีวิตในสังคมเยอรมันของหญิงไทยอย่างเราไม่ใช่ ชีวติ ของเราให้เหมาะสม เราก็จะรูเ้ องว่าจริงๆแล้ว เรามีดมี ากกว่า
เรือ่ งง่าย แต่กไ็ ม่ยากเพียงแต่เราต้องรูจ้ กั ใช้ชวี ติ อย่างมีจดุ มุง่ หมาย ที่คิดเราสามารถคว้าความสุขมาเป็นของเราได้ เพราะใกล้เพียง
รักตัวเองเชือ่ มัน่ ในความดีและความสามารถของตัวเอง ฝึกใจให้ แค่เอื้อมมือไปคว้ามาด้วยตัวเราเองเท่านั้น
คิดในแง่บวกไม่สร้างความคาดหวังสูงเกินไป และหมัน่ สำารวจใจ
ตัวเองอย่างสม่ำาเสมอ นั่นคือเกราะกำาบังโรคซึมเศร้าอย่างดีที่สุด
ตัวอย่างของการใช้ชวี ติ ของสาวไทยรายหนึ่ง ที่จะเอาไปเป็น
แบบอย่างก็ไม่ว่ากัน
คุณพร(นามสมมติ) ติดตามสามีที่รักมาอยู่เยอรมนีด้วย
ความหวังว่าจะมีชีวิตที่ดีมีอาชีพที่ดี และมีเงินส่งเสียครอบครัวที่
เมืองไทยเพราะตนเองเรียนจบปริญญาตรีที่เมืองไทย มาเริ่มต้น
ชีวิตใหม่ที่นี่ กับคนเยอรมันก็คุยกันยังไม่รู้เรื่องไม่มีเพื่อนคนไทย
ที่อยู่ใกล้ๆ อย่างดีก็โทรศัพท์คุยกัน หรือติดต่อกันทางเฟสบุคให้
หายเหงาได้บ้างคุณสามีทำางานทั้งวันพอถึงวันหยุดสามีก็ง่วน
ทำาแต่งานอดิเรกของเขาหรือไม่ก็ไปดูฟุตบอลและดื่มเบียร์กับ
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DIY

โดย ภัทธิรา หาญสกุล

ใชกระดาษใหคุมคา
มาทำา “สมุดทำามือ” กัน
เชื่อว่า ตามสำานักงานต่างๆ หรือแม้แต่ในบ้านของเราต้องมีเศษกระดาษเหลือ
ทิ้งเต็มไปทั้งพิมพ์ผิด พิมพ์เกิน วันนี้เลยพาชวนใช้กระดาษสองหน้าให้คุ้มค่าด้วยการ
ทำาสมุดทำามือค่ะ
แต่ก่อนอื่นแนะนำาว่า ให้ตรวจสอบข้อมูลบนกระดาษก่อนนะคะ ว่ากระดาษที่
จะเอามาใช้ทำาสมุดทำามือนั้น ไม่มีความลับใดๆ รั่วไหลออกมา เดี๋ยวเกิดประเด็นร้อน
ค่ะ...555....
อุปกรณ์ที่ใช้
1. มีกระดาษเสีย
2. ด้ายหรือไหมพรหมสำาหรับเข้าเล่ม
3. ที่เจาะรูกระดาษ
4. ฆ้อนยางสำาหรับทุบที่เจาะกระดาษ
5. เข็ม
6. คลิปหนีบกระดาษ
7. กาว
8. ส่วนบรรดาสีต่างๆ เอาไว้แค่ตกแต่งหน้าปกสมุดเท่านั้น
เรามาเริ่มลงมือทำากันเลยนะคะ
1. นำากระดาษเอ 4 ด้านที่ไม่ใช้แล้วพับด้านที่เสียเข้ามาหากัน เราจะใช้อีกด้านที่ว่าง
อยู่ (จะได้สมุดขนาดเอ 5 คือ เอ 4 พับครึ่ง) เล่มหนึ่งควรจะประมาณ 10 แผ่น ซึ่ง
พับแล้วจะได้เท่ากับ 20 หน้า ควรรีดกระดาษให้เรียบ เพื่อให้สมุดออกมาสวย นำา
กระดาษน้ำาตาลหรือกระดาษสีๆ ก็ได้แต่ขอให้แข็งหน่อย มาพับให้พอดีกับสมุด
เพื่อทำาเป็นปก
2. เรียงกระดาษให้ตรงกันแล้วใช้คลิปหนีบเอาไว้ ใช้ดนิ สอกะขนาดของรูสาำ หรับทีจ่ ะ
เจาะกระดาษเพื่อเข้าเล่มเอาไว้ ควรเจาะ 3 หรือ 5 รู (ต้องเป็นเลขคี่)
3. จากนัน้ ใช้เหล็กแหลมสำาหรับเจาะกระดาษเจาะตามรูทกี่ ะเอาไว้ แล้วนำาเชือกหรือ
ไหมพรมร้อยตามรูเพื่อผูกให้กระดาษอยู่ในเล่ม (ภาษาหนังสือเข้าเรียก เย็บกี่) แค่
นี้ก็เป็นอันเรียบร้อย
4. จากนั้นก็เข้าสู่กรรมวิธีการตกแต่งปกสมุดให้สวยงามตามใจชอบ ใครมีฝีมือวาด
รูประบายสีจัดไปค่ะ แต่ถ้าไม่มีอาจใช้วิธีหารูปสวยๆ ตามนิตยสารมาตัดแปะก็ได้
หรืออาจใช้ไหมพรมมาตกแต่งก็เก๋ไปอีกแบบ ง่ายมากๆค่ะ 10 เล่มที่เห็นนี้ฉันใช้
เวลาทำาแค่ 1 ชม.เท่านั้นเอง
ลองนำาไปสร้างสรรค์เป็นกิจกรรมในครอบครัวก็ได้นะคะ รับรองสมุดที่ทำาจะมี
เล่มเดียวในโลกนี้ เพราะเราทำาเองกับมือ นอกจากนั้นเราอาจปลูกฝังการแบ่งปันความ
สุขให้เด็กทีข่ าดแคลนคนอืน่ ๆ ได้โดยให้เด็กๆ ร่วมทำาแล้วนำาไปแจกเด็กคนอืน่ ๆ ต่อไปค่ะ
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ห้องครัว

โดย ป้าวัลย์

ลาบม้วน-ปอเปี๊ยะไส้ลาบ
คนไทยเราเป็นคนที่ใส่ใจในเรื่องอาหารการกินมาก รู้จักประดิษฐ์พลิกแพลง
อาหารให้แปลกแหวกแนว เพื่อไม่ให้เบื่อ ไม่ว่าจะเป็นอาหารจากชาติไหน เราก็นำามา
ดัดแปลงให้ถูกปากตนเอง อย่างเช่นอาหารที่ทั่วโลกนิยมรับประทาน คือ อาหารอิตาลี
แต่สาำ หรับเราจะรูส้ กึ ว่ามันคืออาหารอิตาเลีย่ นไม่ถกู ปากเราก็เอามาดัดแปลงกันจากเส้น
สปาเก็ตตี้ราดซอสมะเขือเทศเลี่ยนๆ เรายังเปลี่ยน จากซอสมะเขือเทศเป็นราดกะเพรา
เผ็ด ๆรับประทานได้อร่อยปากพวกเรา แล้วยังเผือ่ ไปให้เพือ่ นต่างชาติลมิ้ ลองกันอีกด้วย
วันก่อนคุณปูเพื่อนในเฟสส่งภาพแพนเคกหน้าปลาร้าบองใส่มา ดูหน้าตาน่าทานคงจะ
อร่อยไว้จะขอวิธีทำามาลงให้ลองทำาดูกันบ้างนะคะ
ส่วนสูตรเล่มนี้ก็ทำานองเดียวกัน ปอเปี๊ยะทั่วไปรสชาติน่าเบื่อ เลยคิดว่าน่าจะ
เปลีย่ นเอาลาบมาม้วนเป็นไส้แทนน่าจะได้รสชาติไปอีกแบบ หากใครจะเปลีย่ นจากลาบ
เป็นยำาวุ้นเส้นปรุงรสให้จัด ๆ บีบน้ำาออกแล้วม้วนเป็นไส้ก็น่าจะอร่อยเหมือนกัน ทำาน้ำา
จิม้ ทะเลสักถ้วยอร่อยลืมอิม่ แน่เลย การทำาอาหารเราไม่จาำ เป็นต้องยึดติดตำาหรับเดิมนัก
ก็ได้เพราเราอยูต่ า่ งแดนวัสดุเครือ่ งปรุงหายาก เพียงแค่รจู้ กั พลิกแพลงตามความเหมาะ
สมก็จะได้อาหารที่อร่อยถูกปากตนเองแล้วละคะ
เครื่องปรุง
เนื้อบด
250 กรัม
น้ำาปลา
3 ช้อนโต๊ะ
น้ำามะนาว
3 ช้อนโต๊ะ
หอมแดง
5 หัว
ข้าวคั่ว
2 ช้อนโต๊ะ
ต้นหอม
3 ต้น
ผักชีลาว
3 ต้น
แป้งมันใส่น้ำาเพื่อเป็นกาวสำาหรับห่อแป้งปอเปี้ยะ
วิธีทํา
1. เนื้อบดปรุงน้ำาปลามะนาวแช่ทิ้งไว้สักพักหนึ่งบีบคั้นน้ำาออกจากเนื้อ
2. ใส่พริกป่นเท่าที่ต้องการเผ็ดมากหรือเผ็ดน้อย หอมแดง ต้นหอม ผักชีลาว หั่นซอย
คลุกในเนื้อที่หมักไว้แล้ว
3. เนื้อที่ผสมเครื่องปรุงทุกอย่างแล้วบีบน้ำาออกอีกครั้งหนึ่งปั้นเท่ากำามือวางบนแผ่น
ปอเปีย้ ะ ม้วนทาแป้งทีใ่ ส่นา้ำ ไว้แทนกาวห่อเหมือนทำาปอเปีย๊ ะ แล้วนำาไปทอดในน้าำ มัน
ร้อนใช้ไฟปานกลาง จนเหลืองยกลงในจานทีม่ กี ระดาษซับน้าำ มัน เสิรฟพร้อมผักสลัด
ของแถมค่ะ
น้ําจิ้มแจ่ว
น้ำาปลา
น้ำาตาลปี๊บ
น้ำามะขามเปียก
วิธีทํา:
นำาน้ำาจากเนื้อไปต้มจนเดือด แล้วผสมด้วยน้ำาปลา น้ำาตาลปี๊บ น้ำามะขามเปียก
เพียงแค่นี้ก็จะได้น้ำาจิ้มปอเปี๊ยะรสชาติเข้มขึ้นอร่อยจริงๆ ค่ะ
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สัมภาษณ์พิเศษ

โดย ชลัช วรยรรยง

สัมภาษณ์พิเศษครูเก่ง
ช่วยแนะนําตัวหน่อยครับ
เป็นคุณครูสอนดนตรีไทยค่ะ เปิดโรงเรียนดนตรีเป็น
ของตัวเองชือ่ โรงเรียนดนตรีบา้ นเก่งขิม มีสองสาขา สาขาแรก
อยูต่ รงรัชโยธินใกล้ๆ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาทีส่ อง
อยูแ่ ถวซาฟารีเวิลด์ สาขาแรกเปิดมาตัง้ แต่พ.ศ.2545 นับเวลา
ได้สบิ ปีพอดีคะ่ ส่วนสาขาทีส่ องเพิง่ เปิดเมือ่ ต้นปีทผี่ า่ นมาค่ะ
ทําไมถึงอยากเปิดโรงเรียนดนตรีสอนขิมครับ
ทีต่ งั้ ใจเปิดโรงเรียนดนตรีบา้ นเก่งขิมเนือ่ งจากในเมือง
ครูเก่ง ไทยยังไม่มีโรงเรียนเฉพาะทางด้านดนตรีไทย ที่เป็นเฉพาะ
เครือ่ งมือ ครูเก่งจึงคิดทีจ่ ะจัดตัง้ โรงเรียนดนตรีบา้ นเก่งขิมขึน้
มา เพื่อให้โรงเรียนที่สอนขิมเพียงอย่างเดียวได้เกิดขึ้นมาค่ะ
ซึ่งถือเป็นมิติของดนตรีไทยในอีกมิติหนึ่ง นับจากนั้นครูเก่ง
ก็ดำาเนินการสอนมาจนกระทั่งประมาณ 5 ปี ก็ไปเปิดสาขา
สองที่แถว ๆ งามวงศ์วานได้พักหนึ่ง ครูเก่งรู้สึกว่าคุณภาพ
การสอนในทั้งสองสาขาลดลง เนื่องจากครูเก่งทำาคนเดียว
ไม่มีทีมงาน จึงตัดสินใจหยุดที่ใหม่ไป แล้วกลับมาทำาที่เดิม
ให้มีคุณภาพเหมือนเดิม จน ณ วันนี้ครูเก่งพร้อมเปิดที่ใหม่
อีกครั้ง เนื่องจากเริ่มมีทีมครู ซึ่งเป็นลูกศิษย์ที่สั่งสมฝีมือมา
นาน ที่เราปั้นมาตั้งแต่เรียนป.5 ป.6 จนตอนนี้เติบโต มีวุฒิ
ภาวะพอทีเ่ ราจะฝึกขึน้ มาเป็นครูผชู้ ว่ ยได้ พอทีเ่ ราจะแนะนำา
วิธกี ารสอนได้ ติชมบอกกล่าวและสร้างให้เขาเป็นครูขนึ้ มาได้
เราก็จัดทีมแล้วก็จัดตั้งสาขาสองขึ้นมา แล้วเราก็แบ่งทีมไป
ทั้งสองสาขา ซึ่งในสาขาสองที่เปิดใหม่นี้ เป็นโรงเรียนดนตรี
ไทยครบวงจร เปิดสอนเนตรีไทยทุกชนิดและรวมถึงรำาไทย
ด้วย ซึ่งครูเก่งก็พยายามคุมคุณภาพด้วยการอยู่ประจำาที่
สาขาหนึ่ง สำาหรับสาขาสองก็จะไปคุมคุณภาพทุกๆ เสาร์
อาทิตย์สิ้นเดือน เพื่อให้ทั้งสองที่มีคุณภาพเท่าเทียมกัน นี่
คือประวัติความเป็นมาว่าทำาไมถึงจัดตั้งโรงเรียนดนตรีบ้าน
เก่งขิมขึ้นมา ค่ะ

ลักษณะการดําเนินโครงการและผลตอบรับเป็นอย่างไร
บ้างครับ
การดำาเนินโครงการก็คอื ทางสถานทูตได้จดั ซือ้ เครือ่ ง
ดนตรีไว้สาำ หรับการเรียนการสอน แล้วก็เริม่ จัดสอนเมือ่ ปีพ.ศ.
2555 เป็นปีแรก โครงการครั้งที่หนึ่งเกิดขึ้นในช่วงเวลาสอง
สัปดาห์ ครูเก่งได้สอนอยูท่ สี่ ถานเอกอัครราชทูตไทย เบอร์ลนิ
หนึ่งสัปดาห์ และที่วัดธรรมวิหารที่เมืองฮันโนเวอร์ อีกหนึ่ง
สัปดาห์ ภายหลังจากทีผ่ เู้ รียนได้เรียนหลักสูตรเร่งรัดกันแล้ว
ทุกคนก็สามารถจะเล่นเพลงได้ มีความสุขกับการเล่นดนตรี
ไทย ครูเก่งก็เลยจัดการแสดงเล็กๆ เป็นการแสดงปิดคอร์ส
ค่ะ เหมือนเป็นการสรุปว่า ทีเ่ ราเรียนกันไปเราได้อะไรบ้าง เรา
จัดงานแสดงเล็กๆ ซึง่ งานแสดงนีเ้ ป็นตัวสะท้อนให้เราเห็นว่า
ก่อนและหลังมาเรียน ผูเ้ รียนมีทัศนคติดา้ นบวกขึน้ กับดนตรี
ไทย กับสิ่งที่เป็นไทยๆ เฉพาะเจาะจงไปที่เด็กลูกครึ่ง จะเห็น
ได้อย่างชัดเจนว่าเด็กๆ ลูกครึ่งไทยเยอรมันนั้นก่อนมาเรียน
ก็จะงอแง ไม่อยากเรียน ไม่อยากทำา แต่เมื่อเรียนไปแล้วพอ
ปิดคอร์ส ทุกคนเกิดความสนใจแล้วก็อยากจะสานต่อ อยาก
ทำาต่อ อยากเล่นต่อ ซึ่งมีผู้ปกครองที่เป็นชาวเยอรมันหลาย
ท่านบอกกับครูเก่งว่า จากที่ลูกไม่ค่อยอยากพูดภาษาไทย
ไม่เคยเปิด youtube หาเรือ่ งราวอะไรทีเ่ ป็นไทยๆ ก็เปลีย่ นไป
ลูกไม่อายที่จะพูดภาษาไทย ลูกร้องเพลงไทยมากขึ้น สนใจ
สิ่งต่างๆ ที่เป็นไทยมากขึ้น
ซึ่งนี่คือความสำาเร็จที่เกิดขึ้นนะคะ มากไปกว่านั้น
ก็คือ ไม่ได้มีแค่เด็กนะคะ ยังมีผู้ใหญ่ที่สนใจดนตรีไทยและ
มาเรียน ซึง่ ครูเก่งพบว่าหลายท่านมีปญ
ั หาด้านสุขภาพ ด้าน
จิตใจ คิดถึงบ้าน ท้อแท้ และโหยหาเมืองไทย เมื่อได้มา
สัมผัสดนตรีไทยแล้วก็รู้สึกว่ามีความสุข ความทุกข์ ความ
รู้สึกมากมายที่ไม่ดีในจิตใจที่เกิดขึ้น ก็ได้รับการบรรเทาให้
ดีขึ้นทำาให้รู้สึกเหมือนได้กลับบ้านเกิดเมืองนอน ทำาให้ทุก
คนมีอะไรทำาในเวลาว่าง ซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีมากนะคะ เป็นการ
ช่วยคนไทยด้วยกันอีกทางหนึ่ง
นี่คือการจัดตั้งโครงการเมื่อปีที่แล้ว เมื่อท่าน
เอกอัครราชทูตฯ เห็นความสำาเร็จในจุดนี้ คือดนตรีไทยไม่
เพียงแต่ให้ลกู หลานไทยในต่างแดนมาช่วยกันสืบสานแค่นนั้
แต่ยงั เป็นประโยชน์กบั คนไทยในด้านสังคม ในด้านการช่วย
เหลือ ท่านจึงกล่าวว่าโครงการนี้คงจะหยุดไม่ได้ จึงได้เกิด
โครงการนี้ในปีที่สองขึ้นมา ซึ่งปีนี้ก็เกิดขึ้นที่เบอร์ลินเหมือน
เดิม แต่เราก็เปลี่ยนมาจัดการสอนที่เมือง Paderborn ด้วย
โดยคุณสุชาดาและพี่ๆทุกท่านที่เป็นแกนนำาชุมชนไทยใน
เยอรมนีเป็นผู้ร่วมดำาเนินการ ก็ต้องขอบคุณแกนนำาคนไทย
ทุกท่านนี้ที่รับโครงการนี้มาทำาด้วยนะคะ

ขอทราบความเป็นมาของการทําโครงการสอนดนตรี
ไทยในเยอรมนีครับ
ความเป็นมาก็คอื สถานเอกอัครราชทูตไทยทีเ่ บอร์ลนิ
โดยท่านเอกอัครราชทูตนงนุช เพ็ชรรัตน์ ได้จัดตั้งโครงการนี้
ขึ้นมา เพื่อที่จะให้คนไทยในเยอรมนีได้สัมผัสกับดนตรีไทย
แล้วก็อยากให้เด็กๆ ไม่ลืมความเป็นไทย ท่านมีปณิธานว่า
อย่างน้อยให้เด็กๆ ได้สัมผัสกับดนตรีไทยบ้าง ไม่ว่าจำานวน
ผู้เรียนจะมากหรือน้อยเท่าไหร่ก็ไม่สำาคัญ ประเด็นไม่ใช่
ปริมาณแต่คือคุณภาพ ท่านต้องการให้มีการสืบสานให้
ความเป็นไทยยังอยู่ในลูกหลานของเรา ถึงแม้ว่าลูกหลาน
ของเราเหล่านี้จะไม่ได้กลับไปอยู่ในเมืองไทยก็ตาม แต่ก็ยัง
ได้ทำาหน้าที่ของความเป็นคนไทย ดังนั้นโครงการนี้จึงจัดตั้ง มองดนตรีไทยในปัจจุบันอย่างไรครับ
ดนตรีไทยในเมืองไทยเนี่ย พูดตรงๆ คือค่านิยมของ
ขึ้นมา จากนั้นทางสถานทูตฯ ก็ดำาเนินการให้ครูเก่งมาเป็น
คนไทยจะเบนไปทางดนตรีตะวันตกมากกว่า ถ้าเป็นเยาวชน
ครูประจำาโครงการนี้ค่ะ
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สัมภาษณ์พิเศษ

โดย ชลัช วรยรรยง

ผูป้ กครองก็จะเน้นให้ลกู เรียนเปียโน ไวโอลิน ขับร้อง หรือเต้น
ตามแบบตะวันตก เพราะทุกคนรู้สึกว่ามันมีระดับ แต่ก็ยัง
มีผู้ปกครองอีกกลุ่มหนึ่งที่เล็งเห็นความสำาคัญของการเรียน
ดนตรีไทย ก็ยงั คงให้การสนับสนุนอยู่ กระแสดนตรีไทยจะมา
เป็นพักๆ กระแสจะมาตามอะไรบ้าง เช่น ละคร ถ้าละครเรือ่ ง
คูก่ รรมมาเมือ่ ไหร่ คนก็จะมาสนใจขิมมากขึน้ เป็นต้น หรือเมือ่
มีภาพยนตร์เรือ่ งโหมโรง เมือ่ สือ่ กระพือขึน้ มา เมือ่ สือ่ ให้ความ
สำาคัญ คนไทยก็จะให้ความสำาคัญกับระนาดเป็นต้นค่ะ แล้ว
มันก็มาแค่เหมือนลมพัดผ่าน ซึง่ มันอาจจะยังคุกรุน่ อยูบ่ า้ งใน
คนบางกลุ่มเท่านั้น แต่มันก็จะพัดมาแล้วหายไป เรารู้สึกได้
มันก็เหมือนกับว่ามันไม่เข้มข้นค่ะ คือจริงๆ มันควรจะเข้มแข้ง
มากกว่านี้ แล้วมันก็เหมือนกับการแสดงตัวตนของตัวเองว่า
เราเป็นคนไทย เราทำาอะไรได้บา้ งนอกจากพูดภาษาไทย กิน
อาหารไทยแค่นนั้ แต่คนไทยนะ ก็จะให้ความสำาคัญกับดนตรี
ตะวันตกมากกว่าจริงๆ อันนีเ้ ป็นทีน่ า่ เสียดายมากๆ ก็เมือ่ ครู
เก่งมาเห็นดนตรีไทยในต่างแดน ในเยอรมนีแล้ว ก็รสู้ กึ เลยว่า
เด็กไทยในเมืองไทยใกล้เกลือกินด่างนะคะ คุณค่าของดนตรี
ไทยมาเปล่งประกายที่นี่ ในที่ๆ ไม่ใช่บ้านเกิดเมืองนอนของ
ตัวเอง ในที่ๆ ไม่ได้ใช้ภาษาของตนเอง มาเปล่งประกายใน
ทีๆ่ มีคนไทยเพียงน้อยนิด ไม่ใช่ผนื แผ่นดินสยามทีเ่ ราเกิดมา
แล้วเราสัมผัสมาตั้งแต่เล็กแต่น้อย ซึ่งน่าเสียดายมากๆ แต่
ก็เป็นที่น่ายินดีนะว่ามันก็เกิดนิมิตหมายที่ดี เป็นนิมิตหมาย
ที่ดีมากๆ ค่ะที่ดนตรีไทยได้เกิดขึ้นในต่างแดนขณะนี้ ซึ่งมัน
ไม่นา่ เชือ่ เลยว่ามันจะเกิดขึน้ และทุกคนทีม่ าเรียนดนตรีไทย
ก็ทาำ ได้ดมี ากขนาดนี้ สามารถเล่นเพลงได้หลายเพลงในเวลา
ไม่ถงึ สัปดาห์ และสามารถรวมวงและแสดงเป็นชุดการแสดง
สัน้ ๆ ได้ ซึง่ ดูแล้วความแตกต่างของสถานการณ์ดนตรีไทยใน
เมืองไทยและในเยอรมนีนนั้ มันมีเงือ่ นไขของมันค่ะ พูดตรงๆ
ก็คอื เป็นเรือ่ งของค่านิยม และทัศนคติคะ่ ถ้าคนไทยในเมือง
ไทยยังไม่เห็นความสำาคัญของดนตรีไทยมากขึ้นเรื่อยๆ เนี่ย
นะคะ ครูดนตรีไทยก็จะแอบออกมาสอนนอกประเทศแบบ
ที่ครูเก่งกำาลังทำาอยู่ค่ะ (หัวเราะ)

สู่ลูก สู่หลาน นี่คือความน่าชื่นชมค่ะ มันคืออัตลักษณ์อย่างหนึ่งที่เราแสดงได้ นี่ก็คือสิ่งที่ครู
เก่งเรียกว่ามันเป็นนิมติ รหมายทีด่ ี แต่ในเมืองไทยถามว่าเสียดายไหม ก็เสียดายนะ เสียดาย
กลุม่ เยาวชนหรือบุคคลหลายๆ กลุม่ ทีถ่ า้ มาช่วยกันสืบสาน ถ้ามาช่วยกันเรียนดนตรีไทยเนีย่
ดนตรีไทยก็จะเข้มแข็งกว่านี้ ภาพที่เราเห็น เราอาจจะเห็นการเล่นดนตรีไทยในทุกๆ บ้าน
ที่เราเดินผ่าน ซึ่งมันเป็นสิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นค่ะ เมื่อเราเดินผ่านร้านขายของชำาเพื่อไปซื้อของ
ก็น่าจะมีคุณลุงนั่งเล่นระนาดอยู่ เมื่อเราเดินไปร้านขายเสื้อผ้าก็จะมีเด็กน้อยนั่งซ้อมขลุ่ย
บรรยากาศมันน่าจะเป็นอย่างนั้น หรือในวันสงกรานต์ บรรยากาศของเมืองไทยควรจะเป็น
อะไรทีท่ กุ คนหยิบเครือ่ งดนตรีมาเล่นด้วยกัน มานัง่ ตรงโน้นตรงนี้ มองไปในวัดใต้ตน้ ไม้มคี น
กำาลังนั่งซ้อมซอ ซ้อมขลุ่ยกันอยู่ มันควรจะเป็นเช่นนั้น คือภาพเหล่านี้หากลองจินตนาการดู
ดีๆ มันอาจจะเคยเกิดขึ้นเมื่อความเจริญรุ่งเรืองของศิลปวัฒนธรรมในอดีต ซึ่งส่วนตัวครูเก่ง
เองก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าภาพเหล่านี้จะเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่ง เหมือนที่เราจินตนาการว่า ถ้าไป
ที่เวียนนาจะต้องเห็นจิตรกรนั่งวาดภาพอยู่รายทางเต็มไปหมด จะต้องเห็นนักดนตรีเล่น
ดนตรีอยู่สองข้างทางเต็มไปหมดแล้วก็จะคุกรุ่นไปด้วย บรรยากาศของดนตรี กวี ศิลป์ นี่คือ
จินตนาการของคนที่ไปเที่ยวเวียนนา ถูกไหมคะ? ซึ่งเราสามารถทำาให้เมืองไทยเป็นอย่าง
นั้นได้ ครูเก่งหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะเห็นภาพว่า เมื่อเราเดินไปตามถนนหนทางหรือในวันที่มี
เทศกาลหรือมหกรรมต่างๆ เราจะได้เห็นการเล่นดนตรีไทย ประเทศไทยมีความเข้มแข็งใน
เรื่องวัฒนธรรมเหล่านี้ มันควรจะเป็นเช่นนั้น ควรจะมีการละเล่น มโหรสพรายทาง ซึ่งเรา
ชื่นใจที่เราได้ชมมัน ถ้ามันเกิดขึ้นได้จริงนะคะ ก็จะกลายเป็นเรื่องปกติธรรมดาสามัญที่เรา
จะพบเจอบรรยากาศของความอบอวลของเสียงดนตรีไทยในทุกอณูของบ้านเมือง ทุกบ้าน
จะมีเครื่องดนตรีไทยและในทุกบ้านจะมีคนเล่นดนตรีไทยเป็น เหมือนกับที่ทุกบ้านต้องมี
ห้องนอนน่ะค่ะ ไม่อย่างนัน้ เราจะได้ดดู นตรีไทยเมือ่ ไหร่กนั คะ? เมือ่ มีงานพิธสี าำ คัญๆ เท่านัน้
หรือ? มันไม่ควรเกิดขึ้นอย่างนั้นในเมืองไทย สิ่งเหล่านั้นควรจะเกิดขึ้นที่อื่น แทนที่เราจะได้
เห็นบรรยากาศเหล่านั้นเป็นธรรมดาสามัญค่ะ

ก็คงได้แต่ หวังว่าเมืองไทยจะมีบรรยากาศแบบนั้นบ้างนะครับ ทีนี้ขอย้อนกลับมา
เรื่องโครงการสอนดนตรีไทยที่ผ่านมา มีเหตุการณ์หรือประสบการณ์อะไรที่ประทับ
ใจมากที่สุดตั้งแต่เริ่มทําโครงการ นี้ครับ
ความประทับใจน่าจะเป็นเรื่องที่ทุกๆ คนแสดงความรู้สึกของตัวเองออกมาว่ารู้สึก
อย่างไรกับการเรียนดนตรีไทย รู้สึกอย่างไรกับตัวครูเก่งเอง และคำาพูดที่ประหนึ่งเป็นคำา
สัญญาของทุกๆ คนว่าจะฝึกซ้อมเมื่อครูไม่อยู่ จะเรียนอีกถ้าคุณครูมา และคำาถามที่เกิดขึ้น
คือเมื่อไหร่สถานทูตฯ จะจัดโครงการแบบนี้อีก เราจะได้เจอกันอีกไหม ฉันจะมีโอกาสได้
เรียนดนตรีไทยอีกไหม ครูเก่งสัญญาได้ไหมว่าจะกลับมาสอนอีก ครูเก่งถือว่านี่คือความ
สำาเร็จของการสอนดนตรีไทยของครูเก่ง นี่คือความสำาเร็จที่เรารู้สึกภูมิใจมากที่เราทำาให้คำา
ทําไมครูเก่งถึงมองว่าเป็นนิมติ รหมายทีด่ คี รับ ไม่รสู้ กึ เสียดาย พูดและคำาถามเหล่านั้น ออกมาจากจิตใจของคนไทยที่อยู่ในต่างแดนได้ค่ะ
หรือครับที่คนไทยไม่เห็นความสําคัญของวัฒนธรรม
และความประทับใจที่สำาคัญ ไม่แพ้กัน คือ หัวใจของคนไทย ที่ไม่ว่าจะอยู่แห่งใด ก็
ของตัวเอง
มีหัวใจที่เป็นไทย และรวมถึงความรู้สึกดีๆ ความรัก ความผูกพันที่เกิดขึ้นระหว่างครูเก่งกับ
เสียดาย ค่ะ แต่มนั ก็เป็นนิมติ รหมายทีด่ วี า่ คนไทยไม่ คนไทยในเยอรมนีทุกๆ ท่าน ซึ่งความประทับใจนี้จะอยู่ในใจครูเก่งไม่มีวันลืมเลือนเลยค่ะ
ว่าจะอยูท่ ใี่ ดในโลกก็คอื คนไทย และคนไทยในต่างแดนก็ได้
แสดงความเป็นตัวตนของตนเอง ให้โลกรู้ว่านี่คอื ”ไทย” การ แล้วหากมีนักเรียนสนใจ สงสัยเรื่องดนตรีไทยจะติดต่อครูเก่งได้อย่างไรครับ
แสดงความมีอัตลักษณ์ของตัวเองในพื้นที่เล็กๆ ในโลกใบนี้ ติดต่อครูเก่งทางเว็บไซต์ก็ได้ค่ะที่ www.baankengkhim.com
เป็นสิง่ ทีน่ า่ ภาคภูมใิ จนะคะ น่าชืน่ ชมมากๆ เป็นสิง่ ทีเ่ รากล้า หรือ facebook ในชื่อ ครูเก่ง โรงเรียนดนตรีบ้านเก่งขิม หรือ โทร +6618616661 ค่ะ
ประกาศตัวเองว่า ฉันคือคนไทย ฉันมีความเป็นไทยจริงๆ นะ
ไม่ใช่แค่ผมสีดำาหรือว่าพูดภาษาไทยแค่นั้น แต่ความเป็น
ไทยของฉันมันมีมากกว่านัน้ และฉันกำาลังทำาหน้าทีค่ นไทยที่
สืบทอดสิ่งที่มีค่า สืบทอดภูมิปัญญาของบรรพบุรุษให้ต่อไป
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เรื่องสั้น

โดย นกน้อย

เรื่องสั้นจากผูอาน - มะเร็งเตานม
เมื่อเดือน พฤษภาคม 2004 ไปหาหมอครั้งแรก
เพราะรู้สึกว่า มันมีอะไรผิดปกติอยู่ที่ตัวเอง สามารถสัมผัส
เอง ได้ แต่แปลกที่หมอตรวจไม่เจอ พร้อมกับบอกดิฉันว่า
อาจจะเป็นเพราะช่วงก่อนจะมีประจำาเดือน บริเวณนัน้ จึงเกิด
อาการแข็งแบบนั้น เราก็ดีใจคิดว่า ดีเหมือนกันไม่เป็นไร อีก
ประมาณสองเดือนให้หลัง ดิฉนั ก็สมั ผัสความรูส้ กึ ผิดปกตินนั้
อีกครั้ง และเพื่อความแน่ใจ จึงไปหาหมออีก

ระหว่างทางที่จะ
ขับรถกลับมาบ้าน
...เราทัง้ คูก่ อดคอ
กันร้องไห้อยู่ใน
รถ...

ครั้งที่สอง เนื่องมาจาก ไปตรวจครั้งแรก ก่อนจะมี
ประจำาเดือน ครัง้ นีจ้ งึ ไปหลังจากทีเ่ ป็นประจำาเดือนแล้ว ดิฉนั
ได้คุยกับสามีไว้แล้วว่า ให้สามีเข้าไปด้วย จะได้ช่วยกันฟัง
ไม่วา่ ผลจะออกมาเป็นอย่างไรก็ตาม ดิฉนั ได้ไปตรวจสุขภาพ
กับหมอคนใหม่ หลังจากการตรวจเช็คของหมอ ผลออกมา
เหมือนเดิม คือปกติ พร้อมทั้งได้รบั ยาจากหมอให้นาำ มานวด
บริเวณเต้านม คุณหมอบอกว่า อาจจะเป็นเพราะอาการที่
ดิฉันมีอยู่คือ ปวดหลัง และอาจจะเป็นไปได้ว่า ปวดหลัง
แล้ว ส่งผลมาถึงบริเวณเต้านม หลังจากที่ดิฉันได้รับฟังผล
จากการตรวจครั้งนี้ ดิฉันก็ยังมีคำาถามแก่ตัวเอง ว่าควรจะ
ไปตรวจอีกหนึ่งครั้งดีไหม เพราะหมอคนนี้ก็ยืนยันเป็นครั้ง
ที่สองแล้ว และสามีก็ไม่ค่อยว่าง แต่ทว่าเนื่องมาจากความ
กังวลที่ดิฉันมีตลอดเวลา จึงบอกตัวเองว่า ขอตรวจดูอีกครั้ง
เถอะ ถ้าหากผลคราวนี้ออกมาแล้วว่า เป็นปกติ ดิฉันก็จะ
ไม่รบกวนสามีอกี สามีตกลงตามนัน้ พร้อมทัง้ ได้วนั นัดตรวจ
จากโรงพยาบาลแห่งใหม่ ที่สามีขอมาจากหมอสูติคนเก่า
สำาหรับกฎของที่นี่เขาจะมีว่าไม่ว่าเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรก็ตาม
แต่เราจะต้องเริ่มตรวจกะหมอคนแรก คือหมอประจำาบ้าน
ค่ะ แล้วหมอประจำาบ้านจะแแยกแยะอาการ และสาเหตุส่ง
ไปหาหมอที่เก่งเฉพาะทางต่อไปค่ะ
วันที่ 6 สิงหาคม ดิฉนั ได้วนั นัดตรวจจากโรงพยาบาล
เริ่มจากการ จับและก็จับ ๆ ๆ ๆ จากหมอสูติคนแรก จาก
ประสบการณ์เธอบอกเราว่า เธอค่อนข้างมัน่ ใจว่าพบก้อนอะไร
สักอย่างทีบ่ ริเวณนมด้านซ้าย แต่เมือ่ ดูจากจอคอมพิวเตอร์ที่
ใช้อลุ ตร้าซาวด์แล้ว ยังบอกไม่ได้วา่ คืออะไร เพือ่ ความแน่ใจ
เธอจึงส่งดิฉนั ไปหาหมออีกคนหนึง่ เพือ่ จะไม่ให้มกี ารผิดพลาด
..ค่ะ..หลาย ๆ คนคงเริม่ จะคิดมัง่ แล้วใช่ไหมคะว่า มันจะต้อง
มีอะไรแน่ ๆ แล้วเพราะหมอคนนี้ เธอเองก็ไม่แน่ใจด้วยสิ ดิฉนั
เกือบจะเปลีย่ นความตัง้ ใจแล้วค่ะว่า ควรตรวจต่อไปหรือจะ
กลับบ้านดีหนอ สามีของดิฉันบอกว่า ไหน ๆ เราก็เสียเวลา
มาแล้ว ต้องเดินหน้าต่อไป... เอ้า..เดินก็เดินค่ะ ท่านผูอ้ า่ นคะ

หมอคนที่สอง คนที่สาม คนที่สี่ ก็เข้ามาตรวจ จากที่ดิฉันมี
ความอาย เมื่อต้องปลดเสื้อให้หมอเหล่านั้นจับนม แรก ๆ
ก็เอามือปิด แต่เมื่อมีหมอหลาย ๆ คนเข้ามา ทำาให้ดิฉันเลิก
อายไปเลย คราวนีห้ มอไม่ตอ้ งบอกแล้วค่ะ ดิฉนั ปลดเองเลย
จับเต้านมเสร็จ คุณหมอ ๆ ก็ส่งดิฉันต่อไปตรวจเครื่องมือต่อ
ไปที่เรียกว่า “แมมโมกราฟี่” จะชื่ออะไรก็ตามแต่ ความรู้สึก
เราในตอนนัน้ คิดว่า เป็นทีท่ บั กล้วยทับค่ะ ใครๆ ทีร่ จู้ กั กล้วย
ทับว่าเป็นยังไงคงจะนึกภาพออกนะค่ะ คือเราต้องยืน แล้วก็
เอานมของเรานี่แหละค่ะวางบนแผ่นรองนั้น ก็อาจจะมีการ
หันซ้ายขวาหรือจัดมุมต่างๆ จนได้ที่ก็จะกด แผ่นข้างบนมา
กดทับ ..โอย ...ไม่รู้จะอธิบายยังไงเลยค่ะ ก็ไม่ใช่ว่า จะทน
ไม่ได้นะคะ แต่ว่ามันเจ็บค่ะ เจ็บมากๆ เลย เหมือนกับ โดน
ทับ โดนจับ เรียกว่าเสียความบริสุทธิ์ให้หมอฝรั่งทั่วหน้ากัน
หมอทั้งสี่คน ค่อนข้างมั่นใจว่าสิ่งที่ตรวจพบนั้น มันต้องผิด
ปกติแน่นอน แต่กย็ งั บอกให้เราไม่ตอ้ งกลัวเพราะ สิง่ สุดท้าย
ที่จะยืนยันได้แน่นอนที่สุดคือ จะต้องผ่าตัดเอาชิ้นเนื้อส่งไป
ตรวจยังห้องปฏิบตั กิ าร ตอนนัน้ เราเริม่ หูออื้ แล้วค่ะ เพราะคำา
ว่าผ่าตัด เราก็เริ่มกลัวแล้ว พร้อมทั้งลงโทษตัวเองที่อยากจะ
ตรวจครั้งที่สาม ไหนๆ ก็ไหนๆ เราโดนส่งตัวไปทำาการผ่าตัด
ตามคำาพูดของหมอ ไปยังอีกห้องหนึง่ ทีน่ ดี้ หี น่อยเป็นผูห้ ญิง
ทั้งสองคน เข้ามาอธิบายให้เราฟังว่า จะโดนฉีดยาชาเข้าไป
บริเวณเต้านม ดิฉันก็เลยถามว่า ผ่าตัดแล้ว ไม่ให้ดิฉันนอน
หรือ ดิฉันกลัว หมอเขาก็เลยบอกว่า มันไม่ได้น่ากลัว อย่าง
นั้นหรอก ก็แค่ฉีดยาชา แล้วเขาก็จะดู จอคอมพิวเตอร์ บอก
ทิศทาง อีกคนก็จะสอด เข็มเหมือนร้อยพวงมาลัย (เรียกเอง
ค่ะ เพราะรูปทรงคล้ายกันกะเข็มร้อยพวงมาลัยบ้านเรา) ลอง
คิดดูนะค่ะว่า เราสามารถมองเห็น และได้ยิน ที่หมอเขาพูด
กัน “ซ้ายนิด ขวาหน่อย” ไม่ใช่ๆ ตรงนี้ ตรงนั้น ใช่ๆ เอานะ
เขาก็จะกด ,,คลิก” ดึงเข้าดึงออกจนครบห้าครั้ง ...โอย...ถึง
จะบอกว่า ไม่เจ็บ แต่ก็รู้สึกว่าเจ็บค่ะ รู้สึกกลัว รู้สึกเจ็บ อีก
ทัง้ ต้องคอยจ้องมองจอคอมพิวเตอร์ และสามีคนดีทยี่ นื คอย
ให้กำาลังใจ ให้ดิฉันปลอบใจตัวเองว่า “สู้ ๆ” ทั้ง ๆ ที่มีสีหน้า
ไม่ค่อยดีแล้วก็ตาม โดนเจาะไปห้าที หลังจากหมอบอกว่า
เสร็จแล้ว สามีพยุงดิฉันลงจากเตียง การตรวจในวันนั้นใช้
เวลาทั้งหมดเจ็ดชั่วโมง หมอบอกว่า ให้มาฟังผลอีกทีวันที่
สิบสิงหาคม ณ ตอนนั้น บอกตรงๆ เลยนะคะว่า ถึงจะกลัว
จากการตรวจเช็คอยู่บ้าง ก็ยังคิดเข้าข้างตังเองว่า “ไม่ใช่
มะเร็งแน่นอน”
ผลตรวจเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2547 เป็นวันที่ทำาให้
ดิฉันหลั่งน้ำาตาหลายกระบุง เมื่อทราบผลอย่างแน่นอนว่า
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เรื่องสั้น

โดย นกน้อย

“มะเร็งไม่ได้ร้าย
อย่างทีค่ ดิ เพราะ
มันทําให้ ดิฉัน...
ไม่ผลัดวันประกัน
พรุ่ง เพราะไม่รู้
ว่าตัวเองจะอยูไ่ ด้
นานแค่ไหน”

เราเป็น “ดิฉันป็นมะเร็งเต้านม” เมื่อฟังผลตรวจจากหมอ
แล้ว ก็ยังนึกแปลกใจที่ตัวเองไม่โวยวาย หรือร้องไห้ เพราะ
คำาว่า “มะเร็ง” ไม่ใช่สิ่งดีนัก หลังจากที่หมอบอกข่าวร้ายนี้
แล้ว ดิฉันยังต้องทำาการตัดสินใจ ในอีกหลายๆ สิ่งที่ไม่รู้ เริ่ม
จากการตัดสินใจทีจ่ ะเลือกการผ่าตัดต่อมน้าำ เหลืองว่า จะตัด
ออกทัง้ หมดหรือจะเอาออกเป็นบางส่วน ซึง่ อย่างหลังจะเป็น
วิวฒ
ั นาการค่อนข้างใหม่เชือ่ ถือได้มากกว่า 90% และการเอา
ออกทัง้ หมดในบางครัง้ ก็จะมีปญ
ั หา ดิฉนั แขนนวมประมาณ
10% แล้วจึงเริ่มคิดแล้วไงจะเลือกอันไหน ก็ไม่รู้จักสักกะ
อย่าง จึงขอเวลาหมอสักนิด เพื่อขออ่านในอินเตอร์เน็ตเพื่อ
เป็นความรูเ้ พิม่ เติมก่อน แล้วจะนำามาประกอบการตัดสินใจ
หลังจากหมอคุยนัดวันเวลา พร้อมทั้งปลอบใจดิฉัน ดิฉันหัน
ไปมองหน้าสามีซงึ่ นัง่ ทำาตาเศร้าอยู่ เขานัง่ เฉยๆ ไม่ชว่ ยแปล
เลย จนต้องตะคอก ให้เขาช่วยฟังที่หมอพูดเพราะดิฉันไม่
เข้าใจ ถ้าจะเปรียบกับมวย ความรู้สึกที่ว่าโดนน็อก ก็คงจะ
เป็นแบบนี้แหละค่ะ ระหว่างที่นั่งรถจะกลับบ้าน เกิดคำาถาม
ขึน้ ในใจหลายต่อหลายครัง้ ว่า “ทำาไมและก็ทาำ ไม” มันรวดเร็ว
จนไม่มีเวลาตั้งตัวเลยค่ะ หันหน้าไปมองสามี .. ระหว่างทาง
ทีจ่ ะขับรถกลับมาบ้าน แต่พอมองเห็นหน้าสามีเท่านัน้ แหละ
.. ทำานบน้าำ ตาก็พงั จนเขาต้องหาทีจ่ อดรถ และบอกว่าขับไป
ต่อไม่ได้แล้วขอร้องไห้กอ่ น เราทัง้ คูก่ อดคอกันร้องไห้อยูใ่ นรถ
นั่นแหละค่ะ ร้องไห้จนไม่มีน้ำาตา แล้วก็กลับบ้าน ดิฉันบอก
กับสามีว่า ไหนๆ ก็จะไปอยู่โรงพยาบาลแล้ว และเหตุการณ์
ต่อไปจะเป็นอย่างไรก็ไม่รู้ วันนี้ดิฉันขอดื่มฉลองให้กับความ
ซวยของตัวเอง ซึง่ วิธนี ี้ ไม่ดนี ะคะ ดืม่ เหล้าเพือ่ ดับความทุกข์
พี่ ๆ น้อง ๆ เพื่อน ๆ อย่าเอาเป็นตัวอย่างนะคะ

คือ ต้องถูกตรวจเช็คร่างกาย หลายต่อหลายอย่าง เพือ่ เตรียม
ความพร้อมในการผ่าตัดพรุง่ นี้ ในเย็นวันนัน้ ดิฉนั ได้เจอหมอ
ทีจ่ ะผ่าตัด ดิฉนั แปลกใจมากๆ เพราะไม่คดิ ว่าเขาจะคุยด้วย
เรียกว่ามีทงั้ หมอและก็ผชู้ ว่ ย เขามาแนะนำาพร้อมทัง้ ให้ดฉิ นั
สอบถาม ถ้าหากว่ามีคาำ ถาม โอ้โห... ดิฉนั มีคาำ ถามเยอะมาก
ก็คนมันเครียด จนไม่รู้ว่าจะเปรียบกับอะไรแล้ว ก็เลยถาม
หมอว่า ไหนๆ ก็ไหนๆ แล้ว ขอให้หมอผ่าออก ทั้งสองข้าง
เลยได้ไหม หรือไม่ก็ตัดออกไปเลย เพราะเป็นตัวทำาปัญหา
จะได้เป็นการยกเครื่องให้ใหม่ ไอ้ที่ห้อยๆ ก็จะได้กลับมาตั้ง
เหมือนเดิม เพราะจะยอมเจ็บแค่ครัง้ นีค้ รัง้ เดียว หมอขำาค่ะ หัน
มาบอกกะดิฉนั ว่า ถ้าจะทำาแบบนัน้ ดิฉนั ต้องไปหาหมอเสริม
ความงาม ไม่ใช่เขา เขาจะทำาให้แค่ข้างที่เป็นมะเร็งเท่านั้น
เรียกว่าวุ่นอยู่ทั้งวัน ในวันนี้เดี๋ยวออก เดี๋ยวเข้า เดี๋ยวทำานั้น
เดี๋ยวทำานี่ และหลังจากนั้น เขาก็ส่งดิฉันไปอีกโรงพยาบาล
หนึ่ง เพราะเขาบอกว่า เครื่องมือที่จะตรวจนั้นไม่มี ซึ่งเขาก็
มีบริการแท็กซี่ให้ ดิฉันก็ไปกับสามีตามเคยค่ะ สงสารเขา
เหมือนกัน ที่จริงแล้วเขามีงานด่วนที่จะต้องทำา แต่เขาก็ไม่
ไปเพราะเขาต้องการอยู่เป็นเพื่อนดิฉัน หมออธิบายกับดิฉัน
ว่า เขาจะต้องฉีดยาเข้าบริเวณเต้านม เพือ่ ทีห่ มอจะสามารถ
มองเห็นบริเวณที่จะผ่าตัดได้ดี ซึ่งวันนี้ก็ผ่านไปด้วยดี ทุก
อย่างเตรียมการไว้พร้อม จนเรางง..เลยหล่ะค่ะ

ช่วงเวลา 5 ปีเเรก เป็นช่วงที่เสี่ยงมากที่สุด ดังนั้น
การรักษาทีด่ ฉิ นั ได้รบั จึงเป็นช่วงทีต่ อ้ งทำาตามคำาสัง่ ของหมอ
อย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นการกินยา ฉายรังสีให้เคมี เเละ
ฉีดยารวมไปถึงสิ่งที่ดิฉันได้เรียนรู้เเละอยู่กะมันมาจนถึงทุก
วันนี้ หมอที่ตรวจไม่เคยบอกว่า ดิฉันจะหาย 100% เพราะ
ดิฉันจัดการทำาอาหาร อีสานของโปรด กินคนเดียว คนที่ป่วยเป็นมะเร็งนั้น มันอาจจะหายขาด หรือมะเร็งอาจ
พร้อมทั้งยังให้สามีไปรับลูกชายคนเล็กที่บ้านคุณปู่อีกด้วย จะกลับมาเยือนอีกก็ได้
เพราะเราใช้เวลาทั้งวันอยู่ที่โรงพยาบาล พร้อมทั้งบอกให้
สามีกินข้าวที่บ้านของพ่อเขาเลย เราไม่ทำาเผื่อ (ตอนนั้นรู้สึก
มุมหนึ่งของโรคนี้ ที่ทำาให้ดิฉันรู้สึกว่ามะเร็งไม่ได้
ว่า ตนเองไม่แคร์ใครเลย) สามีของดิฉันไปทั้งบ้านพ่อและ ร้ายอย่างที่คิด เพราะมันทำาให้ ดิฉันตัดสินใจอะไรๆ ได้ง่าย
แม่ของเขา (พ่อกะแม่เขาเลิกกันไม่ได้อยู่ด้วยกัน) สามีของ ขึ้น ไม่ผลัดวันประกันพรุ่ง เพราะไม่รู้ว่าตัวเองจะอยู่ได้นาน
ดิฉันไปแจ้งข่าวและไปนั่งร้องไห้ให้กับพ่อและแม่ ผู้ชายตัว แค่ไหน จากที่ชอบรอพรุ่งนี้หรือเดี๋ยวก่อน กลายป็นว่าดิฉัน
โตๆ ร้องไห้จนตาบวม เมื่อสามีกลับมาถึงบ้าน ดิฉันเริ่มได้ที่ ต้องพยายามทำาทันที อยากเที่ยวก็เที่ยว การอยากกินก็กิน
แล้ว เปิดเพลงจัดคอนเสิรต์ ทีบ่ า้ น อยูค่ นเดียว บอกกะตัวเอง เพราะกลัวว่าจะไม่ได้กินเลยทำาให้เรามีหุ่นที่อวบอั๋นขึ้นมา
ว่าจะไม่ร้องไห้แล้วนะ แค่วันนี้เท่านั้น
ในวันนี้ไงคะ
วันรุ่งขึ้น ดิฉันเก็บเสื้อผ้าไปนอนโรงพยาบาลแทนที่
จะเป็นบ้านเหมือนเคยอยู่ มันไม่ใช่เลย สิง่ ทีด่ ฉิ นั จะต้องทำาก็
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หลงรัก “โครเอเชีย”
โครเอเชีย มีเมืองหลวงชื่อ กรุงซาเกรบ
(Zagreb) เป็นหนึ่งในกลุ่มประเทศยูโกสลาเวียน
ในอดีต ซึ่งประกอบด้วย โครเอเชีย มาเซโดเนีย
เซอร์เบีย สโลเวเนีย มอนต์เตเนโกร์และบอสเนียเฮเซโกบีน่า ถ้านึกไม่ออกว่าคือประเทศอะไรลอง
นึกถึงนายพลติโตผู้นำาซึ่งทำาให้โครเอเชียในอดีต
รุ่งเรืองก็ได้ โครเอเชียเรียกตัวเองว่า Hrvatska ค่ะ
เหมือนประเทศเยอรมนีเรียกตัวเองว่า Deutschland
นั่นแหละค่ะ ถ้าดูตามแผนที่โครเอเชียจะมีพื้นที่
ขนานยาวตรงข้ามฝัง่ ทะเลกับประเทศอิตาลี พืน้ ที่
ส่วนหนึ่งของโครเอเชียทางแคว้น Istra อยู่ไม่ไกล
จากเวนิสมากนัก พื้นที่ส่วนอื่นจะยาวขนานกับ
ประเทศอิตาลีตั้งแต่ประมาณช่วงบนสุดของรูป
รองเท้าบูต๊ ไปจนเกือบถึงส้นรองเท้านะคะ (รองเท้า
บูต๊ เป็นสัญลักษณ์เปรียบเทียบแผนทีป่ ระเทศอิตาลี
เหมือนแผนทีป่ ระเทศไทยเปรียบเป็นขวานทองหรือ
ตอนนีจ้ ะกลายเป็นขวานบิน่ ไปแล้วก็ไม่ร)ู้ โครเอเชีย
แบ่งเป็นภาคต่าง ๆ โดยครัง้ นีฉ้ นั มีโอกาสไปเยือน
ทางภาคเหนือคือแคว้น Istra
การเดินทางไปโครเอเชียของฉันครั้งนี้
เริม่ จากการไปออกกำาลังกายทีฟ่ ติ เนสและได้รจู้ กั
เพื่อนสาวชาวโครเอเชี่ยนนิสัยดีสุดแสนจะน่ารัก
และบ้าออกกำาลังกาย(เหมือนฉัน)คนหนึ่ง เธอ
และสามีเคยไปอยู่เมืองไทยมาพักหนึ่งทั้งคู่หลง
รักเมืองไทยและคนไทย หลังจากเรารู้จักกันได้ปี
เศษ ๆ เธอก็ชวนฉันไปเที่ยวบ้านเกิดของเธอโดย
เธอมีบ้านหลังน้อยแสนงามน่าอยู่ ที่เมืองลาบิน
(Labin) ในแคว้น Istra ฉันตอบตกลงทันทีตาม
ประสาคนใจง่ายและชอบเที่ยว จากเยอรมนีเรา
บินออกจากสนามบินเมืองโคโลญจน์ จุดหมาย
ปลายทางเมืองริเยก้า (Rijeka) การเดินทางจาก
เยอมรนีไปแคว้น Istra มีหลายวิธี เช่น นั่งเครื่อง
บินไปลงทีเ่ มือง Pula หรือจะโดยสารรถบัส หรือไป
รถส่วนตัวก็ได้ Rijeka เป็นเกาะทีม่ สี ะพานเชือ่ มต่อ
กับแผ่นดินใหญ่ ซึ่งส่วนที่เป็นสนามบินจะอยู่บน

เกาะ ส่วนของเมืองจะอยูท่ ฝี่ งั่ แผ่นดินใหญ่ จากสนามบินสามารถนัง่
รถบัสเข้าเมืองได้ รถบัสจะรอรับผู้โดยสารตามตารางเที่ยวบิน และ
เนือ่ งจากฉันเดินทางไปกับเพือ่ นสาวโครเอเชีย่ นเราจึงมีราชรถมารับ
ถึงสนามบินแถมพาไปเที่ยวบ้านด้วย ราชรถมีสารถีเป็นสาวใหญ่
ใจดีพี่สะใภ้หม้ายของเพื่อนที่ขับรถขึ้นเขาลงเขาเลี้ยวโค้งหักศอก
ได้ดีเยี่ยม บ้านของเธออยู่ใกล้ชายฝั่งทะเลที่เมืองบาสก้า (Baska)
และแบ่งห้องพักให้เช่าด้วยค่ะ เมืองบาสก้า เป็นเมืองชายฝั่งทะเล
อีกแห่งหนึ่งของโครเอเชีย อยู่ห่างจากสนามบินรีเยก้า หากเดินทาง
โดยรถยนต์ใช้เวลาประมาณเกือบชั่วโมง ตอนที่ฉันไปเป็นปลาย
เดือน พ.ค.ยังไม่ใช่ฤดูกาลท่องเที่ยวและยังไม่ใช่ช่วงปิดภาคเรียน
ฤดูร้อนของยุโรป ชายหาดจึงยังไม่มีคนหนาแน่นมากนัก หากเป็น
ช่วงกลางเดือนมิถุนายนถึงสิ้นเดือนสิงหาคม ตามชายหาดจะเต็ม
ไปด้วยนักท่องเที่ยว พี่สะใภ้ของเพื่อนบอกว่า บางทีถึงกับมีศึกแย่ง
ทีน่ อนตากแดดตามชายหาดกันเลยทีเดียว ฮ่าๆ เป็นครัง้ แรกทีฉ่ นั ได้
เห็นชายหาดของโครเอเชีย ส่วนใหญ่เป็นหิน แต่ที่ชอบมากคือน้ำา
ใสไหลเย็นเห็นตัวปลาจริงๆ เราเดินเล่นตามชายหาด ชมบ้านเมือง
แถวนั้นและทานอาหารกลางวันง่ายๆ แล้วก็นั่งรถบัสเข้าเมืองบน
ฝั่งแผ่นดินใหญ่ พี่สะใภ้ของเพื่อนมีธุระจึงไปส่งพวกเราไม่ได้ พวก
เราจึงต้องนั่งรถโดยสารประจำาทางจาก Baska เข้า Rejika รถบัสที่
เรานัง่ วิง่ ไปบนถนนเลียบชายฝัง่ ทะเลเกือบตลอดทาง ทำาให้การเดิน
ทางเพลิดเพลินมากค่ะ รถโดยสารคันนีม้ คี นขับรถสำารองนัง่ คูก่ บั คน
ขับไปตลอดทาง และระหว่างทางจะจอดรับผูโ้ ดยสารเพียงไม่กแี่ ห่ง
ภายในรถสะอาดสะอ้าน ที่นั่งกว้างขวาง สามารถซื้อบัตรโดยสาร
ได้จากคนขับ ราคาค่าบัตรโดยสารประมาณ 10€ เพื่อนของเพื่อน
มารับพวกเราที่ Rijeka พาไปเมืองลาบินซึ่งเป็นจุดหมายปลายทาง
หลักของทริปนีแ้ ละเป็นทีซ่ กุ หัวนอนของฉันด้วย เพือ่ เป็นการต้อนรับ
มิตรรักต่างแดน เพื่อนพาแวะชมเมืองตามชายฝั่งทะเลอีกสองสาม
เมือง กว่าจะถีงจุดหมายปลายทางที่เมืองลาบินก็เกือบสองทุ่ม เรา
นำากระเป๋าไปเก็บไว้ที่บ้าน แล้วไปทานอาหารเย็นบ้านเพื่อนของ
เพื่อน ก่อนกลับมาบ้านนอน
วันรุง่ ขึน้ เราไปเดินเล่นชายทะเลทีเ่ มืองราบัค (Rabac) ห่าง
จากบ้านเพื่อนประมาณสามกิโลเมตร สามารถเดินข้ามเขาไปได้
แต่เราโชคดี(ตลอด) บังเอิญโชเฟอร์ที่รับเรามาจากเรยิก้าเมื่อวาน
จะไปที่นั่นพอดี เราเลยได้อาศัยรถไปด้วย ชายหาดของที่นี่เหมือน
ที่เมืองบาสก้าเป็นแนวโขดหินมีคนลงไปว่ายน้ำาประปราย และคง
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ท่องเที่ยวยุโรป

โดย คนชอบเที่ยว

เป็นเพราะยังเป็นปลายฤดูใบไม้ผลิน้ำาทะเลยังไม่
อุ่นเท่าไหร่ ตามชายหาดมีนักท่องเที่ยวจำานวน
ไม่มากนักนอนอาบแดดเพื่อที่จะได้ผิวสีแทน เรา
เดินเล่นไปจนสุดชายหาด ขากลับให้รางวัลเดินเก่ง
แก่ตวั เองด้วยไอศกรีมคนละถ้วย หมดเวลาครึง่ วัน
แรกไปเรียบร้อย ครึ่งวันหลังฉันได้รับเกียรติให้ไป
สอนทำาอาหารไทยให้กับกลุ่มแม่บ้านโครเอเชียน
จำานวน12คน จึงจำาเป็นต้องไปจ่ายตลาดและเตรียม
สอนทำาอาหาร งานนี้เหนื่อยพอสมควรเลยแหละ
วันที่สาม ฉันขอเดินเล่นในเขตเมืองเก่าที่
ลาบินคนเดียว ปล่อยให้เพือ่ นสาวดูแลคนงานทีม่ า
ต่อเติมบ้าน ตัวเมืองเก่าตั้งอยู่บนเนินเขา มีศูนย์
ข้อมูลนักท่องเที่ยว ไปรษณีย์ โบสถ์คริสต์ นิกาย
แคทอลิคตั้งอยู่ท่ามกลางบ้านหลังเล็กหลังน้อย
ที่มีหลังคาสีแดง ซึ่งรัฐบาลมีกฏ(หมาย)กำาหนด
ให้บ้านทั้งที่สร้างใหม่และบ้านเก่าที่ซ่อมแซมมุง
หลังคาด้วยกระเบื้องสีแดงเท่านั้น ฉันขึ้นไปชม
เมืองลาบินและราบัคจากบนหอระฆัง จึงมองเห็น
บ้านหลังคาสีแดงเต็มไปหมด
วันที่สี่เพื่อนของเพื่อน(อีกคน)ทำางานเป็น
บรรณารักษ์อยู่ที่ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยพูลา
(University of Pula) สาวใหญ่ใจดีคนนี้ฉันเคย
เจอเธอ เมื่อครั้งที่เธอมาเที่ยวเยอรมนี เธอมีข้อ
เสนอว่า ถ้าอยากอาศัยรถไปกับเธอเพื่อไปเมือง
พูลา เธอก็ยินดี และจะออกเดินทางเวลาเจ็ดโมง
เช้า เพราะเธอต้องเข้าทำางานแปดโมงเช้า เพื่อน
สาวกับฉันขีเ้ กียจตืน่ เช้าเลยเลือกทีจ่ ะนัง่ รถประจำา
ทางตามไปทีหลัง ขากลับค่อยขอกลับบ้านกับเธอ
เมืองพูลาเป็นเมืองตากอากาศชายทะเลอีกเมือง

หนึ่งของโครเอเชีย ในแคว้นIstra มีมหาวิทยาลัย
เก่าแก่ตั้งอยู่และยังมีอิทธิพลของอิตาเลี่ยนหลง
เหลืออยูม่ าก ใจกลางเมืองมีโคลีเซียมขนาดใหญ่โต
มโหฬารตัง้ อยู่ จึงได้สมญานามว่า second Rome
หรือโรมแห่งที่สอง ในอดีต พื้นที่ส่วนนี้เคยตกเป็น
เมืองขึน้ ของอิตาลีมาก่อน ในโรงเรียนยังมีการเรียน
การสอนภาษาอิตาเลียนอยู่ด้วย ผู้คนที่นสี่ ามารถ
ใช้ภาษาอิตาเลียนได้ดเี ท่ากับภาษาแม่เลยทีเดียว
เรานัดเจอเพือ่ นสาวทีจ่ ตุรสั ในเมืองตอนใกล้เทีย่ ง
แล้วจึงไปทานอาหารกลางวันง่าย ๆ ด้วยกัน จาก
นั้นได้ไปเที่ยวตลาดนัด ฉันถือโอกาสซื้อดอกไม้
ต้นไม้น่ารักๆให้เพื่อนเพื่อเป็นการขอบคุณที่เธอ
ให้ฉันอาศัยซุกหัวนอนและเลี้ยงดูปูเสื่อตั้งหลาย
คืน ครั้งใกล้เวลาที่เพื่อนสาวต้องกลับไปทำางาน
หลังพักทานอาหารกลางวัน เราจึงเอาข้าวของทีซ่ อื้
ไปฝากไว้ที่ทำางานของเธอ เพราะเราจะไปเดินชม
เมืองต่อไปอีก เราจึงมีโอกาสเยีย่ มชมห้องสมุดของ
มหาวิทยาลัยพูลา ซึง่ มีหนังสือเก่าแก่มคี า่ มากมาย
และปกติบคุ คลทัว่ ไปต้องเสียค่าเข้าเยีย่ มชม แต่เรา
ใช้เส้นหญ่ายเข้าไปชมฟรีคะ่ ออกจากห้องสมุดเรา
ไปเดินชมเมืองจนเมื่อยขา และแวะทานไอศกรีม
เป็นรางวัลให้ตัวเองอีกเช่นเคย
วันสุดท้ายของทริปนี้ฉันต้องตื่นแต่เช้า
อย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้ เพราะรถประจำาทางจากเมือง
ลาบินไปกรุง Zagreb จะออกเดินทางเที่ยวแรก
เวลา 06.15 น. ฉันอยากไปเดินเล่นที่กรุงซาเกรบ
ก่อนบินกลับเยอรมนี จึงต้องออกเดินทางด้วยรถ
เที่ยวแรกซึ่งใช้เวลาประมาณสี่ชั่วโมงเศษ ๆ โดย
เพือ่ นนัง่ รถมาส่งด้วย ด้วยความเป็นห่วง และเดิน
ทางถึงกรุงซาเกรบเวลาประมาณสิบโมงกว่า ๆ ฉัน

ฝากกระเป๋าเดินทางไว้ทที่ รี่ บั ฝากกระเป๋าในสถานี
รถประจำาทางที่กรุงซาเกรบเสียค่าธรรมเนียมไป
ประมาณ 4 € ก่อนออกไปชมเมือง ฉันได้ตรวจสอบ
ตารางเวลารถทีจ่ ะไปสนามบิน เพือ่ จะได้วางแผน
กลับมาให้ทนั เวลา ช่วงสีห่ า้ วันทีโ่ ครเอเชีย ฉันโชค
ดีที่อากาศดีตลอด ไม่ร้อนไม่หนาวจนเกินไปและ
ไม่มฝี นตก แต่วนั นีท้ กี่ รุงซาเกรบ ฝนตกยังกะฟ้ารัว่
เนื่องจาก เราใช้วิธีเดินชมเมือง จึงต้องวิ่งหลบฝน
กันเป็นระยะๆ กรุงซาเกรบดูทันสมัยและวุ่นวาย
เหมือนเมืองหลวงทั่วโลก และมีสถานที่น่าสนใจ
มากมายหลายแห่ง มีพิพิธภัณฑ์แห่งการเลิกรา
(museum of Broken Relationships)ด้วย ฉันได้
แต่เดินผ่านและถ่ายรูปด้วยความลำาบากเพราะฝน
ตก (หนัก) เราเดินหลบฝนจนเกือบเปียก เพือ่ นบอก
ว่าอย่ากระนั้นเลย เราไปหารางวัลการเดิน (หลบ
ฝน) เก่งของเราด้วยการไปนั่งจิบกาแฟแกล้มเค้ก
อร่อยๆ กันดีกว่า ฉันตอบตกลงทันที ร้านกาแฟร้าน
เล็กๆ ชื่อ ร้าน Amelie ตกแต่งน่ารักอยู่ไม่ไกลจาก
มหาวิหารแห่งซาเกรบนัก เค้กและกาแฟรสชาติ
อร่อย บรรยากาศดี ใครไปเที่ยวกรุงซาเกรบอย่า
ลืมแวะไปนะคะ ภายหลังออกจากร้านกาแฟ เรา
ไปเดินตลาดนัดขายผักผลไม้และสินค้านานาชนิด
ขณะเดินชมสินค้า จู่ ๆ ฉันก็ได้ยนิ เสียงสนทนาด้วย
ภาษาทีฉ่ นั เข้าใจ จึงขยับเข้าไปใกล้ ๆ เพือ่ จะได้ฟงั
ให้ชดั เจน ปรากฏว่า เป็นกลุม่ นักท่องเทีย่ วชาวไทย
ค่ะ หลังจากเราเดินเทีย่ วเมืองหลวงของโครเอเชีย
พอหอมปากหอมคอ เราต้องเดินกลับไปที่สถานี
รถประจำาทางเพื่อขอรับกระเป๋าและเดินทางไป
สนามบิน ลาแล้วไม่ลาเลย โครเอเชียคงมีโอกาส
ได้กลับไปอีกแน่นอน
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Tagestour zum Thai Elephant
Conservation Center
In Thailand gehören die Elefanten schon seit einigen Jahren zu den
bedrohten Tierarten, und man schätzt ihre heutige Zahl auf nur noch
3.000 bis 4.000 Exemplare. Seitdem bereits in den 60er Jahren die
Motorisierung in Thailands Holzindustrie einsetzte und ab den 70er
Jahren die Abholzung aus Naturschutz eingeschränkt wurde, wurde der
Arbeitselefant immer weniger benötigt. Nur in besonders schwierigem
Terrain setzt man noch Arbeitselefanten ein. So blieb den heutigen
Mahouts (Elefanten-Führern) nichts anderes übrig, als ihre Tiere für
Touristenshows oder Reittiere bei Trekking-Touren anzubieten.
Um den Artenschutz zu gewährleisten, Arbeitselefanten und ihre
Mahouts auszubilden, aber auch kranken Elefanten behandeln zu
können, wurde (u.a.) 1992 das Thai Elephant Conservation Center,
das ca. 28 km hinter Lampang an der Hauptstraße nach Chiang
Mai in der Nähe des kleinen Dorfes Thung Kwian liegt, offiziell von
Prinzessin Sirindhorn eröffnet. Das waldbedeckte Areal befindet sich
in einem Talkessel und ist rund 380 Rai groß (1 rai = 1.600 m²). Im
Areal befindet sich auch ein großer See, in dem die Elefanten baden
können, Anbauflächen für Elefantenfutter (Zuckerrohr und Gras), ein
Trainings- und ein Vorführplatz sowie Unterkünfte und Souvenirshops.
Weiterhin gibt es hier eine Mahout-Training-Schule und sogar eine
Elefantenklinik, wo kranke Elefanten behandelt werden können.
Für Touristen ist es hier sehr interessant, erfährt man doch hier nicht
nur einiges über die 5-jährige Ausbildung der Elefanten und ihre
Lebensweise, sondern kann auch eine schöne Elefanten-Show sehen.
Vorführungen für Touristen werden mehrmals täglich abgehalten
und sind in ganz Thailand bekannt. Es lohnt sich, schon früh vor
Ort zu sein, um z.B. die Elefanten beim Baden zu beobachten und
zu fotografieren. Überhaupt gibt es hier zahlreiche Fotomotive. Die
Krönung sind Elefanten-Ausflüge auf den Rücken der Elefanten.
Papier aus Elefantendung
Im Elefanten-Center kann man auch die Herstellung von Papier aus
Elefantendung beobachten. Bei Nachfrage erklärt man mir, dass
ein ausgewachsener Elefant am Tag bis zu 200 kg Futter frisst und
auch bis zu 50 kg Dung erzeugen kann. Aus 25 kg wiederum lassen
sich im Schnitt bis zu 100 Blatt Papier herstellen. Die ungewöhnliche
Herstellung verläuft dann folgendermaßen ab, sobald der Dung an
Ort und Stelle gebracht wurde:
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ท่องเที่ยวไทย

โดย Winfried Steven

Bild 1: Zunächst wird der Dung in mehrere mit Wasser gefüllte
Stahlfässer eingefüllt. Danach werden die Stahlfässer mit Holz und
Holzkohle erhitzt, und man gibt der Masse Wasserstoffoxid und
Natriumsilikat-Zusaätze bei, um Bakterien, die sich im Dung befinden,
zu vernichten.

1

Bild 2 – 3: Danach wird nur der Dung aus den Fässern herausgeholt
und in eine Art große Wanne gefüllt. Eine in der Wanne eingebaute
Umwälzmaschine zerkleinert nun den Dung unter Zusatz von Wasser
so lange, bis nur noch kleinste Fasern zu erkennen sind. Danach wird
der Masse Farbe zugesetzt. Hat sich die Farbe gleichmäßig in den
Fasern verteilt, wird das Wasser soweit abgelassen, bis nur noch
eine weiche Masse übrig bleibt.

2

3

Bild 4: Die gefärbte Dungmasse wird aus der Wanne entnommen,
woraus etwa 300 Gramm schwere Bälle geformt werden. Nun wird
eine bestimmte Anzahl dieser Bälle mit einem bestimmten Anteil an
Wasser in einer anderen gefüllten Stahlwanne so lange erneut verrührt,
bis sich der Dung im Wasser gleichmäßig verteilt hat.

4

Bild 5 - Zuletzt setzt man ein feinmaschiges Sieb bis etwa zur Hälfte in
die Stahlwanne. Hat sich eine genügende Menge dieser Mixtur auf das
Sieb abgesetzt, wird es langsam herausgenommen. Man sieht nun eine
dünne farbige Schicht, die sich auf dem Sieb abgesetzt hat. Danach
wird das Sieb in die Sonne gestellt, wo es schließlich trocknet. Das
Papier selber ist nicht ganz glatt und erinnert eher an Raufaserpapier.
Die fertigen Produkte landen dann in den Souvenirshops.

5

© Wilfried Stevens, Düsseldorf
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กรรมดีที่ไมควรมองขาม
โดย พระไพศาล วิสาโล

พยาบาล ผู้หนึ่งเมื่อรู้ว่าคนไข้ของตนอยู่ในระยะ
สุดท้าย เธออยากทำาความประสงค์ครั้งสุดท้ายของเขาให้
เป็นจริง นั่นคือ ขอกลับไปตายที่บ้านท่ามกลางญาติพี่น้อง
แต่เขาเป็นคนยากจน ไม่มีเงินจ้างรถจากหาดใหญ่ไปยัง
บ้านเกิดที่ชัยภูมิซึ่งไกลกว่าพันกิโลเมตร เธอจึงวิ่งเต้นขอ
เงินช่วยเหลือจากโรงพยาบาล แต่ก็ยังไม่พอ ต้องเรี่ยไรเพิ่ม
เติมจากผูม้ จี ติ ศรัทธา ขณะเดียวกันก็ตอ้ งติดต่อประสานงาน
กับโรงพยาบาลตำาบลที่ชัยภูมิ เพื่อให้การดูแลเขาเมื่อกลับ
ถึงบ้าน รวมทั้งจัดหาอุปกรณ์ที่จำาเป็น เช่น ออกซิเจน เพื่อ
ให้เขาจากไปอย่างสงบ
ทัง้ หมดนีเ้ ธอต้องทำาเองหมดเพราะโรงพยาบาลของ
เธอไม่มรี ะบบรองรับสำาหรับกรณีแบบนี้ งานประจำาของเธอก็
มากอยูแ่ ล้ว เมือ่ มาช่วยเหลือคนไข้รายนีใ้ ห้กลับถึงบ้านด้วยดี
ซึ่งเป็นเรื่องนอกเหนือความรับผิดชอบของเธอ เธอจึงเหนื่อย
มาก เพื่อนหลายคนยื่นมือมาช่วยเหลือเธอ แต่มีบางคนไม่
เพียงยืนดูเฉย ๆ แต่ยังพูดว่า สงสัยเธอเคยทำากรรมกับคนไข้
คนนี้มาก่อนในชาติที่แล้ว ชาตินี้ก็เลยต้องชดใช้กรรมด้วย
การวิ่งช่วยเขาจนเหนื่อยอ่อน
คำาพูดดังกล่าวนับว่าน่าสนใจ เพราะระยะหลังมีคน
คิดแบบนี้มากขึ้น เคยมีสามีผู้หนึ่งทิ้งงานมาดูแลภรรยาที่
ป่วยเป็นมะเร็งด้วยความใส่ใจ เขาทุ่มเทให้กับเธอตลอดทั้ง
วันทั้งคืน ไม่เว้นแม้กระทั่งเช็ดอุจจาระปัสสาวะให้เธอ เพื่อน
บ้านหลายคนเมือ่ รูเ้ ช่นนีก้ พ็ ดู ขึน้ ว่า ชาติทแี่ ล้วเขาคงทำากรรม
กับผูห้ ญิงคนนีเ้ อาไว้ ชาตินจี้ งึ ต้องมาชดใช้กรรม ด้วยการรับ
ใช้เธออย่างลำาบากลำาบน
อันทีจ่ ริงสิง่ ทีพ่ ยาบาลและสามีผปู้ ว่ ยทำานัน้ เป็นเรือ่ ง
ทีน่ า่ ชืน่ ชมอย่างยิง่ แต่เมือ่ มองว่าทัง้ สองท่านกำาลังชดใช้กรรม
(ไม่ดี) ที่เคยทำาในอดีต การกระทำาซึ่งควรถือเป็นแบบอย่าง
ที่พึงปฏิบัติตาม จึงมีสถานะไม่ต่างจากชะตากรรมจากของ
นักโทษที่กำาลังชดใช้ความผิดที่ได้ทำา คำาพูดเช่นนี้แทนที่จะ
ให้กำาลังใจเขา กลับเป็นการซ้ำาเติมเสียอีก คำาถามก็คืออะไร
ทำาให้ผู้คนมีความคิดเช่นนั้น
คำาตอบเห็นจะอยูต่ รงทีว่ า่ ผูค้ นจำานวนไม่นอ้ ยมีความ
คิดเหมารวมว่า เมื่อใดที่ใครก็ตามประสบความยากลำาบาก
แม้เป็นผลจากการทำาความดี ก็ถอื ว่าเป็นการใช้กรรมไปหมด
แต่เหตุใดจึงไม่มองว่า การทำาความดีแม้ประสบความยาก
ลำาบากนั้น เป็นการสร้างกรรมดี หาใช่การชดใช้กรรมไม่ พูด
อีกอย่างก็คือ ทุกวันนี้ผู้คนจำานวนมาก แยกไม่ออกระหว่าง
การสร้างกรรมดี กับ การชดใช้กรรม
การชดใช้กรรมนั้น หมายถึง การ “ถูกกระทำา” หรือ
จำาต้องเผชิญกับสภาพที่ไม่พึงปรารถนาอันเป็นผลจาก
การกระทำาของตน อย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ (เช่น ขโมยที่

ถูกจำาคุกเพราะลักทรัพย์ หรือป่วยหนักเพราะติดเหล้า) ส่วน
การสร้างกรรมดีนั้น หมายถึงการ “เลือกทีจ่ ะทำาดี” ทั้ง ๆ ที่ไม่
ทำาก็ได้ ดังเช่นพยาบาลและสามีผู้ป่วยที่กล่าวถึง หากจะนิ่ง
ดูดาย ไม่ยอมขวนขวายช่วยเหลือคนไข้และภรรยา ก็ยอ่ มได้
แต่ทงั้ สองเลือกทำาสิง่ ตรงข้าม ไม่มอี ะไรมาบังคับหรือกระทำา
ให้ทงั้ สองต้องเสียสละอย่างนัน้ นอกจากมโนธรรมสำานึกหรือ
เมตตากรุณาในจิตใจของตน
อุปสรรค หรือความยากลำาบากนัน้ เป็นส่วนหนึง่ ของ
การทำาความดี ซึ่งช่วยฝึกฝนขัดเกลาจิตใจให้เข้มแข็งและ
งดงาม หากไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคและความยากลำาบาก มุ่ง
มั่นทำาความดีจนถึงที่สุด ย่อมถือได้ว่าเป็นการบำาเพ็ญบารมี
ที่ยกจิตใจให้สูงขึ้น ในทางตรงกันข้ามหากไม่ยอมทำาความ
ดีเพราะกลัวความยากลำาบาก นั่นเท่ากับว่ากำาลังบ่มเพาะ
ความเห็นแก่ตัวให้เพิ่มพูนขึ้น
กฎแห่งกรรมนั้น พระพุทธเจ้านำามาตรัสสอนเพื่อส่ง
เสริมให้ผู้คนทำาความดีและมีน้ำาใจช่วยเหลือผู้อื่น แต่หาก
นำากฎแห่งกรรมมาใช้ในทางที่ผิดหรือด้วยความเข้าใจที่ไม่
ถูกต้อง ก็กลายเป็นการส่งเสริมความเห็นแก่ตัว ไร้น้ำาใจต่อ
เพื่อนมนุษย์ที่ทุกข์ยาก ซึ่งเท่ากับเป็นการสร้างกรรมใหม่ที่
ไม่ดี ดังที่มีคนจำานวนไม่น้อยนิ่งดูดายเมื่อเห็นผู้อื่นประสบ
ทุกข์ (ทั้งๆ ที่คนนั้นอาจเป็นพี่น้องของตนด้วยซ้ำา) โดยให้
เหตุผลว่า หากไปช่วยเขาจะกลายเป็นการแทรกแซงกรรม
ของเขา หรือทำาให้เจ้ากรรมนายเวรของเขามาเล่นงานฉัน
แทน ผู้ที่คิดเช่นนี้หารู้ไม่ว่า การเฉยเมยนิ่งดูดายเช่นนั้น แท้
ทีจ่ ริงก็คอื การสร้างกรรมใหม่นนั่ เอง และเป็นกรรมทีไ่ ม่ดี อัน
มีวิบากซึ่งตนต้องรับในอนาคต
ความเสียสละเป็นคุณธรรมสำาคัญอย่างหนึง่ ของชาว
พุทธ ไม่เพียงช่วยให้ผู้อื่นมีความสุขเท่านั้น แต่ยังทำาให้เรามี
ความสุขด้วย แม้ทรัพย์จะพร่องไป แม้กายจะเหน็ดเหนือ่ ย แต่
ย่อมได้บญ
ุ เพิม่ ขึน้ บุญนีแ้ หละทีท่ าำ ให้ใจเป็นสุขทัง้ ในปัจจุบนั
และวันข้างหน้า จวบจนกระทั่งวันสิ้นลม ดังมีพุทธภาษิตว่า
“บุญย่อมนำาให้เกิดสุขในยามสิน้ ชีวติ ” ตรงข้าม หากหวงทรัพย์
และไม่ยอมเสียสละเพราะกลัวเหน็ดเหนือ่ ยและลำาบากกาย
จิตใจย่อมไกลบุญและยากจะซึ้งถึงความสุขใจ เมื่อสิ้นลมก็
ไม่มีบุญที่จะช่วยน้อมใจให้จากไปอย่างสงบ
http://www.visalo.org/article/secret255511.html
พิมพ์ครั้งแรกใน นิตยสารซีเครท: Vol.5 No.106 26
November 2012
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คืนถิ่น
หากมองว่าการย้ายถิ่นเข้ามาเยอรมนี หรือแม้นแต่ใน
ยุโรปเริม่ เมือ่ ต้นทศวรรษที่ 80 (ตัง้ แต่ 1975 เป็นต้นมา)
ปีนกี้ ็เป็นศตวรรษที่ 21 (ค.ศ. 2013) แล้ว เวลาล่วงเลย
มาก็กว่า 4 ทศวรรษ คนไทย หญิงไทยรุ่นบุกเบิกที่เดิน
ทางเข้ามาเมื่ออายุอานามประมาณ 20 ปลายๆ หรือ
30 ต้นๆ ตอนนี้ก็คงเข้าวัยเกษียณ หลายต่อหลายคน
นึกถึงการใช้ชวี ติ ในบัน้ ปลายในประเทศไทย แต่การจาก
บ้านเกิดมาเป็นเวลานานแล้วจะกลับไป หลายคนก็คง
นึกภาพไม่ออกว่าจะเป็นอย่างไร ในนิตยสารดี เล่มที่ 15
จึงขอนำาประสบการณ์ของผูค้ นื ถิน่ มานำาเสนอ อันอาจ
ให้ภาพด้านหนึ่งแก่ผู้ที่กำาลังตัดสินใจนะคะ

กีฬาเทนนิส

เมื่ออากาศเริ่มจะดี ท้องฟ้าโปร่ง มีแดดสดใส ผู้คน
โดยเฉพาะในเยอรมนี (ทีป่ นี อี้ ากาศหนาวยาวนานกว่า
ปกติ) มักจะออกมาใช้ชีวิตกลางแจ้ง ไม่ว่าจะพักผ่อน
หรือเล่นกีฬา ออกกำาลังกาย กีฬาเทนนิส เป็นหนึ่งใน
กีฬาที่นิยมเล่นกันกลางแจ้ง ดังที่เราจะได้เห็นว่า พอ
อากาศดีคอร์ดเทนนิสก็จะมีผู้คนมาจับจองพื้นที่กัน
เลยทีเดียว หลิว ลู่ลมได้มีโอกาสได้พูดคุยกับ Wiltrud
Probst อดีตนักกีฬาเทนนิสระดับโลก รออ่านกันนะคะ

วีซา่ long stay และกฎเกณฑ์
ต่าง ๆ ที่ควรคำานึงถึง
หากจะคืนถิ่น
เมื่อหญิงไทยตัดสินใจจะกลับไปใช้ชีวิตในบั้นปลายที่
ประเทศไทย คงไม่สามารถเก็บเสื้อผ้าใส่กระเป๋าแล้ว
เดินทางได้เลย แต่ยงั ต้องมีหลาย ๆ อย่างทีต่ อ้ งจัดการ
และหากไม่ได้กลับไปคนเดียว แต่มสี ามีเยอรมันติดตาม
ไปด้วย ยิ่งต้องมีหลายๆ สิ่งที่ต้องคำานึงถึง อย่างหนึ่ง
แน่ๆ ก็คือ สิทธิพำานัก หรือ วีซ่า สำาหรับสามีนั่นเอง
นอกจากนี้ยังต้องมีเรื่องอื่นๆ ที่ต้องจัดการ เช่น เงิน
บำานาญ ประกันสุขภาพ ฯลฯ มีอะไรบ้างเรามาคุยกัน
ในนิตยสารดี เล่มที่ 15 ค่ะ

ระบบการทำางานในแผนกต่างๆ
ของโรงแรม
ในนิตยสารดีเล่มที่ท่านถืออยู่นี้ คุณนัฐพงษ์ บุตรดียูเฟ้อร์ เขียนเล่าประสบการณ์การเรียนด้านการโรงแรม
ในเยอรมนี ไปแล้ว หลายคนที่กำาลังตัดสินใจจะเรียน
สายอาชีพ คงได้เรียนรู้ถึงอาชีพที่น่าสนใจอีกอาชีพ
หนึ่ง แต่ใครเลยจะรู้ว่า การทำางานในรงแรมนั้น หาได้
มีเพียงแผนกต้อนรับ หรือสำารองห้อง เท่านั้น หากยังมี
แผนกอื่น ๆ อีกหลายแผนก คุณนัฐพงษ์ จะมาเล่าต่อ
ถึงความแตกต่างของการทำางานในแต่ละแผนกของ
โรงแรมว่าเป็นอย่างไร แต่ละแผนกต้องเผชิญปัญหา
อะไรบ้าง ติดตามอ่านใน นิตยสารดี เล่มที่ 15 นะคะ
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