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กำ�หนดความเร็ว

ธง

รัฐ/ อักษรย่อ

แอลกอฮอลใน ห้ามใช้แฮนดีข้ ณะ
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ขับรถ
ในเขตชุมชน นอกเขตฯ ทางด่วน
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ฝ่าฝืนถูกปรับ
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บ.ก.
บอกกลาว

สวัสดีค่ะท่�นผู้อ่�นนิตยส�รดี
เมื่อนิตยสารดี ถึงมือท่านผู้อ่านก็เป็นเดือนกันยายน เดือนที่ฤดูร้อน
กำาลังจะผ่านไป ฤดูใบไม้ร่วงกำาลังจะมา หลายต่อหลายคนอาจจะบอก
ว่า ปีนไี้ ม่คอ่ ยจะร้อนสักเท่าไร อันหมายถึงปริมาณวันทีร่ อ้ น แต่หากดูถงึ
คุณภาพความร้อน วันเวลาที่ร้อน (แม้ไม่นานนัก) ก็ร้อนไม่แพ้เมืองไทย
บ้านเกิดของเราหญิงไทย ทีม่ เี พียงสองฤดูตามคำาจำากัดความทีบ่ ก.ขอยืม
มาจากกัลยาณมิตรของบก.ทีว่ า่ ร้อน กับร้อนเรือหาย(ด้วยเกรงว่า จะโดน
เซ็นต์เซอร์ หากต้องการทราบว่า เป็นคำาไหน ก็ให้แปล เรือ เป็นภาษา
อังกฤษ แล้วออกเสียงภาษาอังกฤษนั้น ก็จะได้คำาไทย ค่ะ )
วัน เวลา ฤดูกาล ก็หมุนเวียนเปลีย่ นไปตามวัฎจักร แต่กองบรรณาธิการ
นิตยสารดี ยังไม่ได้เปลี่ยนนะคะ ยังคงเดิม และไม่ว่าจะร้อน จะหนาว
จะฝนพร่ำา เราก็ยังนั่งทำาต้นฉบับนิตยสารดีเหมือนเดิม ฉบับนี้อาจจะช้า
ล่ากว่าฉบับก่อน ทั้งนี้เพราะกองบก. ซึ่งส่วนหนึ่งก็คือ คณะทำางานของ
สมาคม NTO มีภาระกิจจัดการอบรมอาสาสมัครไทยด้านสุขภาพจิต
และร่วมกับกลุ่มต่าง ๆ จัดกิจกรรมในเต็นท์ชุมชนไทยในงาน เทศกาล
ไทย ณ เมือง Bad Homburg เสร็จภารกิจก็มาช่วยกันปั่นต้นฉบับค่ะ

กับ สิ่งที่ต้องเตรียมการก่อนเดินทางทั้งในเยอรมนี และในประเทศไทย
ที่สำาคัญคือ วีซ่า สำาหรับสามีเยอรมันที่จะเดินทางกลับไปด้วย ก็อาจจะ
ไม่ครบถ้วน แต่ก็ถือเป็นข้อมูลเบื้องต้นที่อาจจะจุดประกายให้ฉุกคิดถึง
การตระเตรียมขั้นต่อๆ ไป
บทความคอลัมน์ ธรรมะท้ายเล่มในฉบับนี้ นำาบทความของพระ
อาจารย์ไพศาล วิสาโล ที่เขียนเล่าถึงเหตุผลที่ว่า ทำาไมจึงไม่สึก อัน
สะท้อนให้เห็นความเป็นจริงในโลก ความเป็นมนุษย์ ที่ว่าไม่ว่าจะอยู่
ในสถานภาพอย่างไร ตราบใดที่ยังไม่ได้บรรลุธรรมอันสูงสุด ก็ย่อมมี
ความคิดหันเหได้ อยู่ที่ว่าจะเกิดปัญญารู้เท่าทัน และจัดการกับสรรพ
สิ่งได้อย่างไร แม้นว่าบทความนี้อาจจะไม่ได้บอกเล่าถึงธรรมโดยตรง
แต่กระบวนการพิจารณาที่พระไพศาล บรรยายก็คงจะให้แง่คิด หรือวิธี
การจัดการกับปัญหาสภาวะที่อาจเกิดขึ้นได้กับสรรพสัตว์ ปุถุชน เช่น
เรา ๆ ท่าน ๆ ได้

ผู้ที่ติดตามอาชีพการโรงแรม ฉบับนี้เราก็นำาเสนอต่อให้อ่านกันให้
จุใจ มุมภาษาเยอรมัน คุณย่า จะมาคุยให้ฟัง(อ่าน)เกี่ยวกับการใช้ Sie
ฉบับที่ 15 นี้ เราให้หวั ข้อว่า “คืนถิน่ ” ก็คอื การคืนกลับไปอยูป่ ระเทศไทย และ Du ก็จะได้รู้กันนะคะว่าใช้ต่างกันอย่างไร
ของหญิงไทยที่เราๆ ท่านๆ จากกันมาหลายปี โดยเฉพาะสำาหรับกลุ่มผู้
บุกเบิก ก็นับเป็นเวลากว่า 4 ทศวรรษ หลายต่อหลายท่านถึงวัยเกษียณ
นอกจากทีก่ ล่าวมาแล้วนี้ นิตยสารดี ก็ยงั คงคอลัมน์ตา่ ง ๆ ไว้เหมือน
ต้องการ ที่จะกลับไปใช้ชีวิตในบั้นปลายที่ประเทศบ้านเกิด แต่การที่มา เดิม ทั้งสุขภาพ แนะนำาหนังสือ มุมประดิษฐ์ ท่องเที่ยวที่ฉบับนี้เราพาไป
ตัง้ รกรากในประเทศหนึง่ แล้วจะกลับคืนถิน่ เดิม ทีอ่ าจต่างไปจากสภาพ เวนิส ชือ่ ซึง่ ครัง้ หนึง่ เมือ่ นานมาแล้ว กรุงเทพฯเคยได้ชอื่ ว่า เวนิสแห่งตะวัน
เมือ่ หลายสิบปีทจี่ ากมา ก็เหมือนกับการย้ายถิน่ ฐานอีกครัง้ หนึง่ นิตยสาร ออก วันเวลาทีผ่ า่ นไปโดยไม่อาจกลับมาค่ะ แถมภาพสวย ๆ จากการไป
ดีฉบับนี้ จึงนำาประสบการณ์ของผู้ที่เคยเดินทางคืนถิ่นมาถ่ายทอดสู่กัน เยี่ยมชมโครงการในพระราชดำาริในหน้ากลาง ซึ่งเนื้อหา นิตยสารดี จะ
รวมทัง้ มีขอ้ ควรคำานึงถึงเมือ่ จะคืนถิน่ (คอลัมน์กฎหมาย)อันเป็นเรือ่ งเกีย่ ว ได้นำาเสนอในฉบับต่อ ๆ ไป เปิดไปอ่านกันได้เลยนะคะ
พบกันใหม่ฉบับหน้าค่ะ
พัทย� เรือนแก้ว
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ภาพข่าว
เบอร์ลิน/มิวนิก/ เดรสเดน

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2556 วง Siam Sinfonietta โดยนายสมเถา
สุจริตกุล ศิลปินศิลปาธรกิตติคุณ และนายทฤษฎี ณ พัทลุง วาทยากร
พร้อมด้วยนักดนตรีของวงดนตรีออเคสตราเยาวชนไทย Siam Sinfonietta
ได้ร่วมแสดงดนตรีในเทศกาลแสดงคอนเสิรต์ Young Euro Classic ที่
Konzerthaus Berlin และต่อมา ในวันที่ 3 สิงหาคม 2556 ได้จัดการ
แสดงที่ Preußenpark โดยได้อญ
ั เชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั และเพลงคลาสสิคหลายบทเพลงมาจัดแสดง วง
Siam Sinfonietta เป็นวงดนตรีเยาวชนไทยทีป่ ระสบความสำาเร็จเป็นที่
น่าภาคภูมิใจของประเทศ โดยนอกจากจะได้รับรางวัลชนะเลิศในงาน
เทศกาลคอนเสิร์ตเยาวชนระหว่างประเทศซุม ม่า คุม เลาเด (Summa
Cum Laude International Youth Music Festival) ในสาขาซิมโฟนี่
ออเคสตราที่กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรียเมื่อปี 2555 แล้ว ในปีนี้
ยังได้รับเชิญเข้าร่วมงานคอนเสิร์ต Young Euro Classic 2013 ซึ่งถือ
เป็นงานเทศกาลดนตรีเยาวชนทีม่ ชี อื่ เสียงเทศกาลหนึง่ ในยุโรป นับเป็น
ความสำาเร็จในระดับสากลอีกขั้นหนึ่งของเยาวชนไทย
(ภาพโดย สอท.เบอร์ลิน)

ฟรังค์ฟวร์ท

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2556 คณะเจ้าหน้าที่กรมการปกครอง กระทรวง
มหาดไทย นำาคณะโดยนายประชา เตรัตน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย และ ทีมข้าราชการอาวุโสของกรมการปกครอง อัน
ประกอบไปด้วย นายสถาพร ศิริภักดี รองอธิบดีกรมการปกครอง นาย
ธวัชชัย ธรรมรักษ์ ผู้อำานวยการสำานักบริหารทะเบียน และเจ้าหน้าที่ผู้
เชี่ยวชาญด้านการวางระบบ ได้เดินทางมาให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ
การต่ออายุบตั รประชาชนไทยในต่างประเทศ และมีการทดลองใช้เครือ่ ง
รับคำาร้องและผลิตบัตรประชาชนตัวอย่าง เพื่อเตรียมความพร้อมใน
การให้บริการแก่ชุมชนไทยที่มีถิ่นพำานักในเยอรมนี
(ภาพโดย ชลัช วรยรรยง)

ฟรังค์ฟวร์ท

สมาคมเครือข่ายคนไทยในต่างแดน (เยอรมนี) ชื่อย่อ NTO e.V. จัด
สัมมนาในหัวข้อ เทคนิคการให้คำาปรึกษา และดูแลจิตใจของผู้ให้คำา
ปรึกษา เมือ่ วันที่ 2 - 4 สิงหาคม 2556 ณ. Haus der Jugend Frankfurt,
Deutschherrnufer 12, 60594 Frankfurt โดยได้รับเกียรติ์จาก นพ.เท
อดศักดิ์ เดชคง และวันวิสาข์ ช่างเหล็ก เป็นวิทยากร เนือ้ หาการสัมมนา
เน้นการให้คาำ ปรึกษาแบบเน้นการสร้างแรงจูงใจเพือ่ เปลีย่ นพฤติกรรม
และการให้กำาลังใจแก่คนไทยที่เพิ่งย้ายถิ่นฐานมาอาศัยในประเทศ
เยอรมนี การสัมมนาในครัง้ นีไ้ ด้รบั การสนับสนุนจากสถานกงสุลใหญ่
นครฟรังค์ฟวร์ท (ภาพโดย ชลัช วรยรรยง/ นิตยสารดี)
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ภาพข่าว
Wahlwies, Hausach และ Berlin

บ�ด ฮอมบวร์ก

โครงการสอนดนตรีในเยอรมนี

กิจกรรมดีๆเพื่อชุมชนไทย

ระหว่างวันที่ 13-18 ส.ค. 2556 ครูสังคม ทองมี ผู้อำานวยการศูนย์
ศิลป์สิรินธร จ.เลย ได้เดินทางมาสอนเทคนิกการวาดลายเส้น การลง
แสงเงาและการวาดรูปสีนำ้าแก่แม่บ้านและเยาวชนไทยและผู้สนใจที่
Wahlwies, Hausach และ Berlin
(ภาพโดย: นิตยสารดี/ สอท.)

"โครงการสุนทรีดนตรีไทย" ได้รับการสนับสนุนจากสถานกงสุลใหญ่
ณ นครฟรังค์ฟวร์ท ดำาเนินการร่วมกับบ้านวัฒนธรรมไทย ณ เมือง
พาแดร์บอร์น สมาคมไทยและชุมชนไทยในเขตต่างๆ มี คุณวลาวัลย์
อัลเบรช คุณอัญชัญ เฮียร์ลิ่งและคุณสุชาดา ไบเยอร์ เป็นผู้ประสาน
งานโครงการ จัดสอนระหว่างวันที่ 7 มิถุนายน ถึง 19 สิงหาคม 2556
โดยได้รับเกียรติ์จาก “ครูต๊อด” หรือ นายชยุติ ทัศนวงศ์วรา เดินสาย
สอนลูกศิษย์ในเขตเมืองต่างๆ ได้แก่ Würzburg Hamburg München
Esslingen Paderborn และ Freiburg โครงการนีไ้ ด้สาำ เร็จลุลว่ งไปด้วยดี
(ภาพโดยนิตยสารดี)
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กิจกรรมดีๆ ในเต็นท์ชมุ ชนไทยในงานไทย บาด ฮอมบวร์ก วันที่ 10 - 11
สิงหาคม 2556 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างหนาแน่น กิจกรรมที่นำาเสนอ
ได้แก่ ตัดตุง ร้อยมาลัยดอกไม้สด แกะสลักผักและผลไม้ เพ้นท์หน้า
เด็ก สาธิตการวาดรูปโดยกลุ่มศิลปินพู่ไท เกมสมองใส สาธิตการทอ
เสือ่ และสอนดนตรีไทย เป็นต้น นอกจากนีใ้ นวันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม
2556 ยังมีการผัดไทกระทะยักษ์ให้ลมิ้ ชิมรสกันอีกด้วย สร้างความตืน่
ตาแก่ผู้เข้าชม ไอเดียสุดเก๋นี้นำาเสนอโดยคุณแอ๊ด วรากร เหลืองนภา
(ภาพโดย นิตยสารดี)

เมื่อวันที่ 17-18 ส.ค. 2556 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลินได้
จัดกิจกรรมอบรมการสอนภาษาไทยโดย ผศ. นงนารถ ชัยรัตน์ และ
ผศ. เกษร เจริญรักษ์ ให้การอบรมแนวทางการสอนภาษาไทยแก่เด็ก
ไทยในต่างประเทศให้แก่ครูอาสาสมัครสอนภาษาไทย โดยมีครูอาสา
เข้าร่วมกิจกรรมจำานวน 52 คน
(ภาพโดย สอท.)
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สรุปข่าว

Nationalsozialistischen Untergrunds - NSU

RESPEKT!

คดีฟ้องร้องผู้รอดชีวิตคนสุดท้ายของกลุ่ม NSU สร้างความสนใจในประเด็นเหยียดเชื้อชาติไปทั่วเยอรมนี

Kein Platz für

Rassismus!

เมื่อเดือนพ.ค. ที่ผ่านมา ศาลนครมิวนิคเริ่ม
การไต่สวนคดีกลุ่มผู้ก่อการร้ายนีโอนาซี NSU
(Nationalsozialistischen Untergrunds) ซึ่งมี
Beate Zschäpe (เบอาเทอ ซแชเพอ) วัย 38 ปี
ผู้รอดชีวิตคนสุดท้ายของกลุ่ม NSU และถูกกล่าว
หาว่าได้ชว่ ยก่อตัง้ กลุม่ ดังกล่าวร่วมกับอูเว่ มุนด์โลส
และอูเว่ เบิห์นฮารดท์ ซึ่งทั้งสองรายได้ฆ่าตัวตาย
หลังจากปล้นธนาคารล้มเหลวเมือ่ เดือน พ.ย. 2011
คดีนยี้ งั มีผสู้ มรูร้ ว่ มคิดทีถ่ กู ฟ้องร้องอีกจำานวนสีร่ าย
ซึง่ ทัง้ หมดอาจได้รบั โทษสูงสุดคือจำาคุกตลอดชีวติ
นอกจากนี้ Zschäpe ยังถูกกล่าวหาว่าร่วม
ลงมือสังหารชายเชื้อสายตุรกีจำานวนแปดราย
ชายเชื้อสายกรีกจำานวนหนึ่งราย และตำารวจชาว
เยอรมันจำานวนหนึ่งราย ระหว่างปี 2000 – 2007
รวมทั้งมีส่วนร่วมในการวางระเบิดเมื่อปี 2004 ใน
เขตที่ชาวตุรกีอาศัยอยู่ที่เมืองโคโลญจน์ทำาให้มี
ผู้บาดเจ็บจำานวน 22 คน
คดีฟ้องร้องกลุ่ม NSU นี้ก่อให้เกิดความสนใจ
ในวงกว้างในสังคมเยอรมัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในกลุ่มผู้สืบเชื้อสายชาวตุรกีกว่าสามล้านคนทั่ว
ประเทศ และยังรวมถึงชาวตุรกีทปี่ ระเทศตุรกีดว้ ย
นอกจากนั้นยังเป็นความน่าอับอายของทางการ
เยอรมนี โดยทางการเยอรมันไม่เคยสงสัยอย่าง
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จริงจังว่าการฆาตกรรมทั้งเก้ารายนั้นจะเป็นเรื่อง
ของการเหยียดผิว แต่กลับเห็นว่าเหยื่อทั้งหลาย
ซึ่งมีทั้งอาชีพขายดอกไม้ ขายของชำา และช่างเสื้อ
เกี่ยวพันกับแก๊งค์อาชญากรรม เมื่อเดือนที่แล้ว
เยอรมนีออกมาขอโทษถึงข้อผิดพลาดทัง้ หลายต่อ
สภาสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติทกี่ รุงเจนีวา
และเรียกการฆาตกรรมเหล่านี้ว่า เป็นหนึ่งในการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เลวร้ายที่สุดในเยอรมนีใน
ทศวรรษที่ผ่านมา
ผู้เชี่ยวชาญคาดการณ์ว่าการไต่สวนคดีนี้จะ
ยืดยาวและซับซ้อนมาก เนือ่ งจากมีพยานกว่า 600
ปากทีศ่ าลจะเรียกมาให้การ ศาลกำาหนดจะใช้เวลา
พิจารณาทัง้ สิน้ 84 วัน แต่คาดกันว่าอาจจะต้องยืด
ออกไปอีก และคดีนี้อาจใช้เวลายาวนานกว่าสอง
ปี Zschäpe ซึง่ ถูกขนานนามจากบรรดาสือ่ มวลชน
เยอรมัน ว่า “เจ้าสาวของนาซี” มาปรากฏตัวทีศ่ าล
ในวันแรกในชุดเสือ้ เชิต้ สีขาวและสูทสีดาำ เธอไม่ได้
ถูกสวมกุญแจข้อมือและหันหลังให้กับสื่อมวลชน
และญาติผู้เสียชีวิตแทบจะทันที ผู้ต้องหาอีกสี่คน
ทีเ่ หลือก็นงั่ อยูด่ ว้ ยกัน และในการไต่สวนวันแรกมี
ผูป้ ระท้วงหลายร้อยคนมาชุมนุมเรียกร้องหาความ
ยุตธิ รรมทีด่ า้ นนอกของศาล หลังจากทีเ่ หยือ่ คนแรก
เสียชีวิตเมื่อ 13 ปีที่แล้ว

ในปี 2000 เอ็นเวอร์ ซิมเส็ก ถูกพบหมดสติที่
หลังรถตูร้ บั ส่งท่ามกลางดอกไม้ในเมืองนวร์นแบร์
ก เขาถูกยิงแปดนัด และแม้วา่ เขาจะล้มลงไปนอน
กับพื้นแล้ว คนร้ายยังคงยิงเขาต่ออีก และเขาเสีย
ชีวิตในอีกสองวันต่อมา
ตำารวจพบปืนเซสก้า บราวนิง่ อาวุธทีใ่ ช้สงั หาร
เอ็นเวอร์ ซิมเส็ก (และใช้ในการสังหารอีก 9 ศพ)
ในอีก 11 ปีต่อมา เมื่อเจอปืนนี้อยู่ในซากอพาร์ต
เม้นท์ในเมืองซวิกเกา ทางตะวันออกของเยอรมนี
ซึ่ง Beate Zschäpe จุดไฟเผาอพาร์ตเม้นต์ดัง
กล่าว หลังจากทีต่ าำ รวจพบศพอูเว่ มุนด์โลส และอู
เว่ เบิห์นฮารดท์ และทำาให้เซมิย่า ซิมเส็ก บุตรสาว
ของเอ็นเวอร์ได้ทราบว่า บิดาของเธอเป็นเหยือ่ ราย
แรกของการฆาตกรรมอันเนื่องมาจากการเหยียด
ผิวของกลุ่มดังกล่าว
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สรุปข่าว

การสำารวจสำามะโนประชากร (Demographic Census)
ผลการสำารวจประชากรครั้งแรกตั้งแต่การรวมชาติให้ผลสรุปที่น่าประหลาดใจ
เยอรมนี มี ก ารสำ า รวจสำ า มะโนประชากร
(Demographic Census) ครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 9
พฤษภาคม 2011 นับแต่มกี ารรวมชาติเมือ่ ปี 1990
โดยมีก่อนหน้านี้มีการสำารวจในเยอรมนีตะวันตก
เมื่อปี 1987 และสำารวจในเยอรมนีตะวันออก เมื่อ
ปี 1981 ผลปรากฏดังนี้
เยอรมนีมปี ระชากรจำานวน 80.2 ล้านคน (จากที่
เคยคาดว่ามีจาำ นวนประชากร 81.7 ล้านคน) มีนอ้ ย
กว่าทีค่ าดไว้จาำ นวน 1.5 ล้านคน หรือ 1.8 เปอร์เซนต์
การทีต่ วั เลขแตกต่างกันมากนี้ เนือ่ งจากมีการปรับ
แก้จำานวนชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในเยอรมนีจาก
จำานวน 7.3 ล้านคน เหลือจำานวน 6.2 ล้านคน ลด
ลง 14.9 เปอร์เซนต์
เยอรมนีมีประชากรที่มีรากเหง้าจากต่าง
ประเทศ (ภูมิหลังเป็นผู้อพยพย้ายถิ่นฐาน) 19
เปอร์เซนต์ โดยมีชาวเยอรมัน 15 ล้านคนที่ย้าย
ถิ่นมายังสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีภายหลังปี
1955 หรือมีผู้ปกครองอย่างน้อยหนึ่งคนที่อพยพ
มายังเยอรมนีหลังปี 1955 และเมื่อเปรียบเทียบ
กันทั้ง 16 รัฐ รัฐฮัมบวร์กมีชาวเยอรมันเชื้อสาย
ต่างชาติมากที่สุด (27.5 เปอร์เซนต์) ตามมาด้วย

รัฐเบอร์ลิน (23.9 เปอร์เซนต์) ในขณะที่รัฐใหม่ๆ
ทางตะวันออกทัง้ หลายมีชาวเยอรมันเชือ้ สายต่าง
ชาติน้อยกว่า 5 เปอร์เซนต์
บ้านพักที่อยู่อาศัยของชาวเยอรมนี พบว่า
จากจำานวนที่อยู่อาศัยจำานวน 41.3 ล้านแห่ง ชาว
เยอรมันจำานวน 52 เปอร์เซนต์ยงั ต้องเช่าบ้าน และ
1 ใน 20 ของที่อยู่อาศัยดังกล่าวถูกทิ้งไว้ให้ว่าง
เปล่า ไม่มีผู้อยู่อาศัย สิ่งที่น่าสนใจก็คือ บ้านพัก
อาศัยมากกว่า 680,000 แห่ง (1.7 เปอร์เซนต์) ไม่มี
ห้องน้ำาหรืออุปกรณ์เพื่อการอาบน้ำา และบ้านพัก
อาศัยมากกว่า 200,000 แห่ง ไม่มีเครื่องทำาความ
ร้อน ในขณะที่บ้านพักอาศัยเกือบ 2.5 ล้านแห่ง
ทำาความร้อนโดยใช้ “เตาอบ”
นอกจากนั้น ยังพบว่า มีครอบครัวที่เป็นการ
แต่งงานของคนเพศเดียวกันไม่ถึง 34,000 ครัว
เรือน โดยเป็นการแต่งงานของเพศชายกับชาย 60
เปอร์เซนต์ มีเด็กอาศัยอยูใ่ นครอบครัวลักษณะดัง
กล่าว (แต่งงานของคนเพศเดียวกัน) ประมาณ 5,700
คน โดย 87 เปอร์เซนต์ของเด็กอยู่ในครอบครัวที่ผู้
ปกครองเป็นหญิงกับหญิงแต่งงานกัน

FC Bayern München
ทีมฟุตบอลบาเยิร์น มิวนิค สร้างประวัติศาสตร์เป็นทีมแรกของเยอรมนีที่ได้ 3 ถ้วย
ชนะเลิศในฤดูกาลเดียว
หลังจากที่การันตีตำาแหน่งแชมป์บุนเดสลีกา
ประจำาฤดูกาล 2012/13 แล้ว บาเยิร์น มิวนิคภาย
ใต้ การนำาของโค้ช Jupp Heynckes ก็ไปคว้าถ้วย
ยูฟา่ แชมเปีย้ นลีก ด้วยการเอาชนะคูป่ รับตลอดกาล
อย่างบอรุสเซีย ดอร์ตมุนด์ ทีส่ นามเวมบลีย์ ประเทศ
อังกฤษ เมื่อ 25 พ.ค.2013 (นับเป็นครั้งแรกที่คู่ชิง
ชนะเลิศของยูฟา่ แชมเปีย้ นลีกมาจากเยอรมนีทงั้ คู)่
หลังจากนัน้ เพียงสัปดาห์เดียวสิงห์ใต้บาเยิรน์ ก็มา
เอาชนะสตุทการ์ท คว้าถ้วยเยอรมันคัพไปได้อย่าง
สุดมัน เมื่อ 1 มิ.ย. 2013 นับเป็นทีมฟุตบอลทีม
แรกในเยอรมนีที่สร้างประวัติศาสตร์คว้าทั้งถ้วย
ลีกบุนเดสลีกา, เยอรมันคัพ และแชมเปี้ยนลีกไป
ได้ในฤดูกาลเดียวกัน
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นอกจากนี้ ยังมีทมี ฟุตบอลอีกหกทีมทีส่ ามารถ
เอาชนะคว้าถ้วยรางวัลทัง้ สามถ้วยในฤดูกาลเดียวกัน
มาแล้ว ได้แก่ อินเตอร์ มิลาน (2009/10), เอฟซี
บาร์เซโลน่า (2008/09), แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด
(1998/99), พีเอสวี ไอโฮเฟ่น (1987/88), อาแจ๊กซ์
อัมสเตอร์ดัม (1971/72) และ เซลติก (1966/67)

โสภาพร ควร์ซ
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แนะนำาหนังสือ

หนุ่มเมืองจันท์ (อีกรอบ) และอื่นๆ -คนเกาะ
ได้เขียนถึงหนุ่มเมืองจันท์เมื่อเวลาเดียวกันเมื่อปีที่แล้ว กลับเมืองไทยหนังสือใหม่ของเขาติดกลับมาจากงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ได้
อ่านแล้วก็ถึงกับอิ่มเอมต้องเขียนถึงอีกครั้งอีกครา ผู้อ่านพลาดไม่ได้อยู่แล้ว
รอมาจนป่านนี้เนื้อหาในหนังสืออาจเก่าไป
นิดหน่อย เช่น เรื่องน้ำาท่วมใหญ่เมื่อสองปีที่แล้ว
แต่หลักการวิธีคิดไม่เก่า เป็น เรื่องราวต่างๆ ผ่าน
ปากกาคนเขียนอารมณ์ดีเรียกรอยยิ้ม (บางทีถึง
กับเรียกเสียงฮาดังๆ จนคนหันมามอง) มีแง่มุม
ชวนให้คิดสะกิดใจ มีคำาคมลึกซึ้งสอดแทรกเป็น
ยาชูกำาลังใจ และมุมมองที่บวกตลอดกาล เช่น
เมือ่ น้าำ มาเยือนเมือ่ สองปีทแี่ ล้ว เขาเป็นหนึง่ ในคน
ที่บ้านจมน้ำา แต่ทว่าเขาไม่ได้บ่นไม่ได้เบื่อ ไม่ได้มี
แต่ทุกข์แต่ยอมรับความจริง แต่สายตาของเขายัง
พร้อมมองเห็นความงดงามในแม่มมุ อืน่ ๆ ทีค่ นอ่าน
ปุถชุ นอาจหาไม่เจอ แต่มมุ มองทีเ่ ห็นถึงคุณค่าอืน่ ๆ
ทีซ่ อ่ นอยูก่ บั ความลำาบากทัง้ ปวง มองเห็นจิตใจช่วย
เหลือแบ่งปันอันดีงามของเพือ่ นมนุษย์รอบข้าง เป็น
กำาลังอกกำาลังใจให้คนอ่านเสมอมาไม่เคยขาด เรือ่
งอื่นๆ ก็เช่นเคย มีเรื่องการทำาธุรกิจย่อยง่าย สอด
แทรกด้วยเหตุการณ์รอบตัว พร้อมตบท้ายด้วยมุข
เด็ดแบบหักมุม
ยังจำาบรรยากาศงานหนังสือที่ศูนย์สิริกิติ์วัน
นัน้ ได้ดี คนแน่นเดินไหลตามกันเพราะเป็นวันเสาร์
คึกคักจนน่าปลืม้ ใจ ใครบอกคนไทยไม่อา่ นหนังสือ
ไม่จริงสักหน่อย บูธหนังสือยอดนิยมมีผไู้ ปเยีย่ มชม
และซื้อหากันเป็นที่เพลิดเพลิน มีบริการไปรษณีย์
จัดส่งถึงบ้านไม่ตอ้ งหอบกลับให้เมือ่ ย เดินไปทีบ่ ธู
สำานักพิมพ์มติชน คนซื้อต่อคิวยาวมาก คนขายก็
หน้าบานมีของแจกของแถม ได้เห็นหนังสือหนุ่ม
เมืองจันท์ครบชุด แถมเจ้าตัวยังมานั่งเซ็นชื่อให้
ด้วย เอาล่ะ เข้าไปต่อแถวขอลายเซ็นอีกคนดีกว่า
ถึงตาเราเข้าไปทักทายเขา แนะนำาตัวเองว่า
จริงๆ เพือ่ นรักซือ้ หนังสือมาให้เขาเซ็นอยูไ่ ม่เคยขาด
เพราะเราอยู่ต่างประเทศ เพื่อนสะสมให้เมื่อเจอ
เราทุกปี คราวนี้บังเอิญได้มีโอกาสมางานสัปดาห์
หนังสือแห่งชาติ ซึง่ ไม่ได้อยูใ่ นช่วงปิดเทอมยุโรป นี่
ได้พบเจอหนุม่ เมืองจันท์ตวั จริง เป็นปลืม้ ถ่ายรูปคู่
กัน แล้วดีใจได้หนังสือของเขากลับมาบ้านอีกสาม
เล่ม เป็น ฟาสต์ฟู้ดธุรกิจ เล่ม ๑๗- ๑๘ และ ๑๙
“ความหวัง ไม่เห็น ไม่ใช่ ไม่มี” - “ดีที่สุดในสิ่งที่
เป็น” - “ความรู้สึกคือเหตุผล”
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เล่มทีส่ อง ได้อา่ นเรือ่ ง “ตายให้เป็น” ของสำานัก
พิมพ์สารคดี หนังสือเล่มนีอ้ อกมาพอดีกบั กฎหมาย
เลือกไม่เอาเครื่องช่วยชีวิตได้ในกรณีเราต้องนอน
เป็นผักรอวันตายอย่างเดียว กับกระแสการเตรียม
ตัวตายอย่างสงบ สมัยนีใ้ นเมืองไทยก็มกี ลุม่ เสวนา
จัดการกับจิตใจของตนเองเกีย่ วกับเรือ่ งความตาย
อยูห่ ลายกลุม่ ในเมืองไทย อ่านแล้วรูส้ กึ ดีๆ สำาหรับ
การจากไปอย่างสงบไม่กลัวไม่ยอื้ ยุดชีวติ เอาไว้ มรณ
านุสติเป็นสิ่งสำาคัญที่เราท่านทุกคนต้องตระหนัก
ทุกลมหายใจเข้าออก

เล่มต่อมาเป็นหนังสือเน้นลายเส้นของหนุ่ม
นามปากกาว่า GPEN พิมพ์โดยสำานักพิมพ์สารคดี
เป็นการเก็บบันทึกความประทับใจเล็กๆ น้อยๆ ใน
ชีวิตไม่ว่าจากการประสบเหตุการณ์ด้วยตนเอง
ได้ยนิ มาหรือจากการได้ดหู นังฟังเพลง บันทึกด้วย
ลายเส้นสวยเฉียบ ตัวละครพร้อมออกมาเต้นตรง
หน้ากับทุกเส้นที่ปาดหนักแน่น เด็ดขาด ประโยค
สัน้ ๆ จะดิบๆ เหมือนบันทึกในไดอารี่ แต่สะเทือนใจ
เหมือนให้เราผูอ้ า่ นได้มเี วลาคิดถึงทบทวนสิง่ ต่างๆ
เล็กๆ รอบตัวที่เราได้ปล่อยเลยไป ขาดการบันทึก
ไว้อย่างน่าเสียดาย เขาบันทึกอย่างจดจำาใส่ใจใน
รายละเอียดและมีคำาถามทิ้งท้ายไว้ให้เราต่อตอน
จบเรื่องสั้นๆ เล่มแรกชื่อ “วันที่รู้สึกดีๆ” มีเรื่องสั้น
สิบเรื่องที่เล่าโดยเป็นช่องๆ อย่างคอมิค บางครั้งก็
เป็นช็อตสำาหรับสร้างภาพยนตร์ มีคาำ บรรยาย หรือ
คำาพูดประกอบ สั้นๆ สวยๆ ประทับใจ หนังสือน่า
เก็บมาก เล่มที่สองในชุดนี้เป็นไดอารี่ต่อจากเล่ม
แรก ชื่อ “ต้นไม้ที่ไม่ยอมคุยกับแม่” บางเรื่องต่อ
จากเล่มแรก เพราะเป็นตัวละครชุดเดียวกัน หนังสือ
สวยน่าประทับใจ น่าเก็บเหมือนเดิม
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บทเรียนการย้ายกลับไทย -บุญส่ง ชเลธร
ผมคิดเรือ่ งการย้ายกลับไปอยูเ่ มืองไทยเสมอ ซึง่
ก็คงเหมือนหลายๆ คนทีอ่ อกมาอยูเ่ มืองนอกนานๆ
แล้วเกิดอาการ “คิดฮอดบ้าน” แม้ว่าเวลาของการ
อยู่ในต่างประเทศของผมรวมกันแล้วจะมากกว่า
เวลาของการใช้ชีวิตอยู่ในเมืองไทยก็ตาม ความ
รูส้ กึ ในคำาว่า “บ้าน” ก็โน้มเอียงไปทางไทยมากกว่า
ในต่างประเทศอยูด่ ี ไม่วา่ การอยูใ่ นต่างประเทศจะ
ให้ความรูส้ ึกมัน่ คงและสงบสุขอย่างไรก็ตาม และ
สิง่ ทีผ่ มถือว่าตัวเองมีโชคคือการได้ลองกลับไปอยู่
แล้ว และก็ผ่านมาได้ด้วยดี อันถือว่าเป็นช่วงที่ดี
ช่วงหนึ่งของชีวิตทีเดียว
เมือ่ มีคาำ ถามถึงการเตรียมตัวของการย้ายกลับ
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“บ้าน” สำาหรับคนที่อยู่ต่างประเทศ ผมเลยได้คำา
ตอบจากประสบการณ์จากช่วงเวลานั้นว่า คงต้อง
พิจารณาสองเรื่อง คือเรื่องทางวัตถุกับเรื่องทางใจ
ในเรื่องทางวัตถุ ก็คงเป็นเรื่องที่อยู่อาศัยเป็น
อันดับแรกว่าจะอยู่ที่ไหน เรามีบ้านของตัวเอง
หรือยัง ต้องไปหาซื้อหรือเปล่าหรือไปอาศัยญาติ
พีน่ อ้ งอยู่ ไปเช่าอยู่ และจะไปอยูท่ ไี่ หน อยูอ่ ย่างไร
อันนีเ้ ป็นข้อแรก สำาหรับคนทีว่ างแผนการมานาน
ได้ซื้อบ้านหรือปลูกบ้านไว้แล้วก็คงง่าย แต่กับคน
ทีเ่ พิง่ คิด และไม่อยากไปอาศัยบ้านพีน่ อ้ งหรือไม่มี
พี่น้องให้อาศัย เรื่องนี้ถือเป็นเรื่องใหญ่มากๆ การ
ทีป่ บุ๊ ปับ๊ ย้ายกลับโดยยังไม่เตรียมการในเรือ่ งนี้ คิด

แค่ว่ากำาตังค์ไปหาซื้อเอาง่ายๆ ต้องระวังให้หนัก
ครับ เพราะพวกบ้านจัดสรรก็ดี คอนโดก็ดี มีทั้ง
ที่ดีกับที่โกง หลอกลวงกันสะบัดช่อ โครงการใหม่
ใกล้รถไฟฟ้าหรืออะไรๆ ที่มักโฆษณากันทำานองนี้
มีเป็นสิบๆ ร้อยๆ โครงการ ดูจากโฆษณาก็ดูดี แต่
เจอของจริงแล้วจะปวดใจ มาตรฐานการก่อสร้าง
ส่วนใหญ่คอ่ นข้างต่าำ กว่าในประเทศทีเ่ จริญแล้ว (นี่
ผมเลี่ยงใช้คำาว่าสุกเอาเผากินแล้วนะครับ)
พ้นจากเรือ่ งนีไ้ ปก็คอื เรือ่ งรายได้ อันนีส้ าำ คัญ จะ
อยูไ่ ด้กต็ อ้ งมีรายได้ แล้วเมืองไทยนัน้ ไม่มสี วัสดิการ
สังคมหรือเป็นระบบรัฐสวัสดิการอย่างในหลายๆ
ประเทศในยุโรป ทีส่ าำ คัญคือสังคมไทยนัน้ คนส่วน
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ใหญ่นบั ถือเงินเป็นพระเจ้า มีเงินมีทองนับเป็นน้อง
เป็นพี่ ไปไหนก็มมี ติ รไมตรีนยิ ม แต่ถา้ ไม่มเี งินทอง
มากพอแล้ว เมืองไทยอยู่ยากมากกว่าที่เราอยู่ใน
ต่างประเทศ ยกเว้นแต่เราจะอยู่อย่าง “คนจนๆ”
ในบ้านเราก็ไปอย่าง
ถามตัวเองครับว่าเรามีรายได้ตอ่ เดือนมาจากไหน
ที่จะมาจ่ายเรื่องบ้าน น้ำาไฟ อินเทอร์เน็ต โทรศัพท์
เสื้อผ้า อาหาร ยารักษาโรค การท่องเที่ยวและการ
บันเทิงตามอัตภาพ
อย่าลืมครับว่า ไม่ว่าเราจะมีรายได้จากงาน
ประจำาในต่างประเทศแบบระดับล่างสุด เราก็พอ
อยู่กันได้ พอจ่ายค่าเช่าบ้านน้ำาไฟ ของใช้ในส่วน

Vol 15 / 09.2013
Dmag15.indd 11

ที่จำาเป็นหรือขาดไม่ได้ในชีวิต เรายังเหลือสำาหรับ
การบันเทิงและ “ไปพักร้อน” นิดๆ หน่อยๆ ได้ทุก
ปี ยิ่งอยู่ในประเทศที่สวัสดิการสังคมดี เราไม่ต้อง
กังวลเรื่องการเก็บเงินจ่ายค่าแป๊ะเจี๋ยให้โรงเรียน
หนังสือเรียน ดินสอปากกา การป่วยไข้ แต่เมือง
ไทยไม่ได้เลยนะครับ ถ้าย้ายกลับโดยมีลูกในวัย
เรียนไปด้วย ต้องคิดเรื่องสถาบันการศึกษาให้ดีๆ
เพือ่ ให้ลกู สามารถแข่งขันได้ในสังคม แล้วสิง่ เหล่า
นี้มี “ราคา” แพงมาก ซึ่งอย่างที่สองเรื่องรายได้นี้
เกี่ยวพันไปถึงประเด็นต่อไปคือเรื่องของงาน
ย้ายกลับไปไทยแล้วไปทำาอะไร ถ้ากลับไปเมื่อ
เกษียณอายุ รับเงินเกษียณจากต่างประเทศกินไป

จนตาย อย่างนี้ก็ไปอย่าง คงไม่ต้องคิดเรื่องนี้แต่
สำาหรับคนที่ยังอยู่ในวัยทำางาน คงจำาเป็นต้องคิด
ครับ ผมเคยเจอคนกลางคนตอนปลาย มีเงินกลับ
ไปหลายล้าน แล้วบอกว่าทำางานอยูใ่ นต่างประเทศ
มามากพอแล้ว เหนือ่ ย จะกลับไปใช้ชวี ติ สนุกแบบ
สะดวกสบาย ไม่ต้องทำางานบ้าง แต่ผลปรากฎว่า
อยู่ได้ไม่นาน จะบ่นว่าเบื่อ รู้สึกว่าตัวเองว่างไป
หมด ใหม่ๆ ก็ไปเที่ยวที่โน้นที่นี่ สนุกดี แต่นานๆ
ไปก็ไม่รู้จะไปไหน เพื่อนฝูงที่เคยมีก็ไม่สนิทกันสัก
เท่าไหร่แล้ว ต่างกับแต่กอ่ นทีพ่ อมาเทีย่ วเมืองไทย
ที นัดกันมาสังสรร เพือ่ นฝูงแห่มาอย่างกับเลีย้ งรุน่
สรวลเสเฮฮากันสนุกสนาน มีเรือ่ งคุยได้เป็นวันเป็น
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คืน แต่ให้สังเกตอย่าง คือเพื่อนในไทยแต่ละคน
ที่มากัน จะพูดเหมือนๆ กันว่าพวกเขาไม่ค่อยได้
เจอกันเพราะต่างคนต่างก็มีธุระง่วนกับครอบครัว
ของตนและงานในหน้าทีข่ องตน บางคนพูดให้เห็น
ขันว่า เดี๋ยวนี้เราเจอกันแต่เฉพาะใน “งานศพ” กับ
“งานแต่งงานลูกหลาน”
อันนี้คนยังไม่ย้ายกลับไปอยู่เมืองไทยอย่าง
จริงจังจะไม่มวี นั เข้าใจ แต่พอกลับไปแล้วจะรูเ้ ลยว่า
เพือ่ นฝูงห่างหายกันไปหมด แม้อยูจ่ งั หวัดเดียวกัน
โดยเฉพาะถ้าเป็นจังหวัดใหญ่ๆ เมืองใหญ่ๆ โอกาส
เจอกันยิง่ น้อยจนถึงไม่เจอเลย ผิดกับตอนเราลงไป
เที่ยว เขาจะมากันเยอะ แต่พอเราย้ายกลับไปอยู่
จริง จะนัดเจอกับใครแต่ละคน แสนยากมากครับ
คนนั้นไม่ว่าง คนนี้ป่วย คนโน้นติดงาน สารพัด ถึง
วันนัน้ เราจะเข้าใจถึง “ความเหงาท่ามกลางฝูงชน”
ว่ามีแต่เราเท่านัน้ ทีว่ า่ ง และพร้อมเสมอ ใครนัดมา
ก็ไปได้หมดอยู่คนเดียว
ส่วนเรือ่ งทางใจทีผ่ มจะกล่าวต่อ อันดับแรกคือ
ความพร้อมทางใจของตัวเองกับคนรอบข้าง คือว่า
ต้องคุยกับสามีหรือภรรยาและลูกๆ ให้ชัดเจน คุย
กันให้ตกก่อนครับ ก่อนตัดสินใจ ดูวา่ เมือ่ เราพร้อม
แล้ว พวกเขาพร้อมไหมทีจ่ ะตามเราไปหรือแยกกัน
อยู่ อะไรทำานองนี้ ขึน้ อยูก่ บั ว่าลูกๆ ยังเป็นเด็กหรือ
ว่าโตแล้ว ยังเรียนอยู่ ทำางานแล้ว มีครอบครัวหรือ
ยัง เพราะการไปโดยที่คนรอบข้างไม่ยอมรับหรือ
รับไม่ได้ ไม่เกิดผลดีแน่ๆ ทัง้ ต่อตัวเราและคนทีเ่ รา
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ใกล้ชิด อันนี้ต้องมีการวางแผนกันให้ชัดว่าไป-ไป
อย่างไร ถ้าคนอื่นยังไปไม่ได้โดยต้องอยู่ก่อน-อยู่
อย่างไร แต่เชือ่ ไหมว่าลองถามญาติพนี่ อ้ งทางเมือง
ไทย จะเจอคำาตอบว่า “กลับมาทำาไม อยูเ่ มืองนอก
ดีแล้ว อย่าหาเรื่อง” อย่างนี้ก็มี
อีกเรือ่ งหนึง่ เกีย่ วพันกับเรือ่ งงานคือเรือ่ งการใช้
ชีวติ ซึง่ ไม่ได้เน้นไปเรือ่ งของรายได้ แต่เป็นเรือ่ งงาน
ที่ทำาให้เรารู้สึกว่า มีอะไรทำา ชีวิตยังมีค่า
ตอนผมย้ายกลับไป ผมเล่นการเมืองแล้วเข้าไป
เป็นอาจารย์สอนหนังสือในมหาวิทยาลัย ผมถือว่า
ตัวเองโชคดี เพราะมีอะไรทำา ไม่ใช่อยูว่ า่ งไปวันๆ แต่
มีจุดให้ไป ไม่ลอยไปลอยมา แล้วการเป็นอาจารย์
ช่วยให้ผมได้สัมผัสกับคน มีลูกศิษย์ลูกหา มีเพื่อน
ร่วมงาน มีงานสัมมนา อภิปราย มีการประชุมตลอด
มีงานเขียน ทำาให้ “ชีวิตไม่ว่าง”
แต่ถ้าไปทั้งที่ยังอยู่ในวัยทำางาน ผมว่าการอยู่
โดยไม่มีอะไรทำา จะทำาให้อยู่ยาก แม้มีเงินทองจับ
จ่ายใช้สอยก็ตาม พอชีวิตว่างเกินไปก็จะเหงา จะ
ฟุง้ ซ่าน ยกเว้นแต่เข้าวัดเข้าวา ฟังเทศน์ ปฏิบตั ธิ รรม
ละวางอะไรได้ทั้งหมดแล้ว อย่างนี้ก็ไปอย่างครับ
คนอยู่ในต่างประเทศจะต้องทำางานและปกติ
แล้วเราทำางานกันมาก (อันนี้คนในเมืองไทยไม่
เข้าใจ ภาพในใจของเขาคือคนอยู่ในต่างประเทศ
รวยและสบาย) ครัน้ พอไม่มอี ะไรทำา เราจะสึกคว้าง
เอาเลย คนทีว่ า่ งงานนานๆ วงจรชีวติ จะเริม่ เปลีย่ น
สังเกตดูครับว่าเรานอนดึกขึ้น จนไม่นอนกลางคืน

เลย แต่เปลี่ยนไปนอนกลางวันแทน เพราะไม่ต้อง
ตืน่ ไปไหน ช่วงทีต่ าสว่างมากทีส่ ดุ ก็เย็นๆ ไปจนดึก
พอร้านรวงเริ่มปิดหมดนั่นแหละครับ ความรู้สึก
เคว้งคว้างจะกลับมาเกาะกุมใจทันที
อันดับสุดท้ายคือเรื่องการปรับตัว อันนี้สำาคัญ
อย่าไปคิดว่าเป็นคนไทย ผมดำา พูดไทย หอม
กะปิและกินน้ำาพริกอร่อยแค่นั้นก็อยู่ได้แล้ว ไม่
พอครับ ยิ่งอยู่ในต่างประเทศนาน กลับมาไทยยิ่ง
ต้องปรับตัวมากขึ้น เจอคนไม่เข้าคิว ขึ้นลงบันได
เลื่อนแบบยืนเกะกะ สองคนยืนทั้งสองฝั่ง ไม่เปิด
ที่ให้ใครแทรกตัวเดินผ่าน เสียงดัง เบียดเสียด ซื้อ
ของโดยโกงราคา เรียกแท็กซี่ที่ติดป้าย “ว่าง” แต่
คนไหนหน้าไทยมาเรียก ก็ไม่ไปท่าเดียว รอแต่ฝรัง่
หรือขับรถเบียดกัน เปิดไฟขอทางเมื่อไหร่จะโดน
แซงปิดทางทันที แล้วนักเลงเยอะ เอะอะก็จะชก
ต่อยกันท่าเดียว
นี่ผมเลี่ยงพูดเรื่องความรู้สึกทางการเมือง
เหตุการณ์ทางการเมืองเลยนะครับถ้าเอาเรื่องนั้น
มาพูด จะรูว้ า่ ต้องทำาใจขนาดไหนและจะรูว้ า่ ทำาใจ
ยากมากจนถึงยากที่สุดเป็นอย่างไร
ย้ายกลับบ้านเมื่อไหร่ เราต้องอดทน ต้องปรับ
ตัว ต้องทำาใจในหลายๆอย่างทีจ่ ะไม่สบอารมณ์ แต่
ผ่านเรือ่ งพวกนีไ้ ปได้ มองอะไรเป็นบวกเข้าไว้ อะไร
ทีไ่ ม่ถงึ กับคอขาดบาดตายก็ปล่อยๆไปบ้าง ผมว่า
ในที่สุดแล้วเราก็จะอยู่ได้ และอยู่ได้อย่างมีความ
สุขด้วย เพราะเราย้ายกลับไปอยู่ “บ้านเรา” นีค่ รับ

05.05.17 17:50

Dmag15.indd 13

05.05.17 17:51

กฎหมายดีๆ

อะไรบ้างที่ควรคำานึง เมื่อจะคืนถิ่น
-พัทยา เรือนแก้ว

การย้ายถิ่นของหญิงไทยเข้ามาเยอรมนี หรือแม้แต่ใน
ยุโรปเริม่ เมื่อประมาณต้นทศวรรษที่ 80 (ตัง้ แต่ 1975 เป็นต้น
มา) นับถึงปีนี้ซึ่งเป็นศตวรรษที่ 21 (ค.ศ. 2013) เวลาล่วงเลย
มาก็กว่า 4 ทศวรรษ คนไทย หญิงไทยรุน่ บุกเบิกทีเ่ ดินทางเข้า
มาเมื่ออายุอานามประมาณ 20 ปลายๆ หรือ 30 ต้นๆ ตอน
นี้ก็คงเข้าวัยเกษียณ หลายต่อหลายคน นึกถึงการใช้ชีวิตใน
บั้นปลายในประเทศไทย เมื่อหญิงไทยตัดสินใจจะกลับไป
ใช้ชีวิตในบั้นปลายที่ประเทศไทย คงไม่สามารถเก็บเสื้อผ้า
ใส่กระเป๋าแล้วเดินทางได้เลย แต่ยังต้องมีหลายๆ อย่างที่
ต้องจัดการ และหากไม่ได้กลับไปคนเดียว แต่มีสามีเยอรมัน
ติดตามไปด้วย ยิ่งต้องมีหลายๆ สิ่งที่ต้องคำานึงถึง ดังที่เกริ่น
ไว้ใน นิตยสารดีฉบับที่ 14 ฉบับนี้เรามาคุยกันนะคะว่า จะ
คืนถิน่ กลับไปอยูบ่ า้ นเกิดเมืองนอนนัน้ ต้องคำานึงถึงอะไรบ้าง
การเตรียมตัวย้ายกลับบ้าน จะว่าไม่ต่างจากการเตรียม
ตัวย้ายมาอยู่เยอรมนีก็ได้ หรือจะว่าต่างกันมากก็ได้ ที่ต่าง
กันเพราะเราอาจต้องมีหลายสิ่งหลายอ่าง ที่ต้องตระเตรียม
มากกว่า โดยเฉพาะเมื่อมีเรือพ่วง คือสามี (หรืออาจมีลูกๆ)
ติดตามไปด้วย การตระเตรียมตัวอาจแบ่งกว้างๆ โดยคำานึง
ประเทศที่จะไปอยู่และที่จะจากไป แบ่งได้เป็นสองส่วนคือ
การเตรียมตัวในเยอรมนี และในประเทศไทย ขอเริ่มจาก
การเตรียมตัวในเยอรมนี เพราะตอนนี้เราอยู่ที่นี่
การเตรียมตัวในเยอรมนี ประการทีส่ าำ คัญทีส่ ดุ ก็คงหนีไม่
พ้นการติดต่อกับหน่วยราชการ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่ไหน
บ้างที่สำาคัญ
ก. สำ�นักทะเบียนร�ษฎร์ Einwohnermeldeamt หรือ
บางเมืองเรียก Bürgersamt จะเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่ ขอให้
เป็นสำานักงานที่มีกิจภาระเกี่ยวกับ การย้ายเข้า-ย้ายออก สิ่ง
ที่ต้องไปจัดการที่นี่ก็คือ การแจ้งย้ายออก โดยต้องบอกเจ้า
หน้าที่ว่า เราจะย้ายถิ่นฐานออกจากประเทศเยอรมนี โดย
จะไม่กลับมาอีก (ทั้งนี้ไม่มีผลอะไรหากเราจะมาเที่ยวบ้าง)
ทางสำานักทะเบียนฯก็จะทำาการคัดชื่อเราออกไป ในกรณี
ที่มีสัญชาติเยอรมัน ก็อาจจะนำาชื่อไปใส่ในทะเบียนกลาง
สำาหรับคนเยอรมันที่มีถิ่นพำานักนอกประเทศ เมื่อแจ้งย้าย
ออกแล้ว ทางราช การก็จะให้หนังสือยืนยันมาให้ที่เรียกว่า
Abmeldungsbescheinigung ซึ่งก็ต้องเก็บไว้ เพราะต้อง
ใช้เป็น หลักฐานดำาเนินการเรื่องอื่นๆ
ข. สำ�นักประกันสุขภ�พ ที่เรามีประกันสุขภาพอยู่ ทั้งนี้
ต้องไปแจ้งว่าเราจะย้ายออกนอกประเทศ เพือ่ ทีว่ า่ ทางสำานัก
ประกันจะได้เลิกเก็บเบีย้ ประกันรายเดือนทีเ่ ราต้องจ่าย (เพราะ
สำานักประกันสุขภาพจะไม่มปี ระกัน ครอบคลุมถึงต่างประเทศ)
ในการแจ้งยกเลิกการประกันนี้ เราจำาเป็นต้องแสดง หนังสือ
ยืนยันจากสำานักทะเบียนฯ ว่าเราแจ้งย้ายออกแล้ว ซึ่งก็คือ
Abmeldungsbescheinigung นั่นแหละ
ค. สำ � นั ก ประกั น เงิ น ค่ � เลี้ ย งชี พ ในวั ย ชร�
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Renteversicherung ในกรณีทมี่ สี ทิ ธิทจี่ ะได้เงินค่าเลีย้ งชีพใน
วัยชรา หรือกรณีทไี่ ด้เงินบำานาญสำาหรับแม่มา่ ย (Witwerente)
ทั้งนี้ควรที่จะไปติดต่อแต่เนิ่นๆ หรืออย่างน้อย ประมาณ 2
หรือ 3 เดือนก่อนที่จะเดินทางไปอยู่ประเทศไทย เพื่อแจ้งว่า
จะย้ายออกนอกประเทศ และขอให้ทางสำานักประกันฯจัด
ส่งเงินค่าเลี้ยงชีพในวัยชรานี้ไปให้ที่ประเทศไทย โดยทั่วไป
ทางสำานักประกันฯ จะให้กรอกเอก สารบางอย่าง และจะขอ
ให้ไปเปิดบัญชีธนาคารชื่อของเราในประเทศไทย แล้วนำา
เลขบัญชีมาให้ นอกจากนี้ทางสำานักงานฯอาจขอให้ทำาเรื่อง
มอบอำานาจให้ใครสักคนที่มีถิ่นที่อยู่ในเยอรมนีเป็นผู้ที่ทาง
สำานักงานฯ จะติดต่อด้วยได้ หากว่าไม่สามารถติดต่อกับตัว
เราผู้ที่เป็นคนรับเงินนี้ซึ่งย้ายไปอยู่ประเทศไทยแล้ว การโอน
การจ่ายเงินไปยังบัญชีธนาคารในประเทศไทยอาจจะใช้เวลา
ประมาณ 2 หรือ 3 เดือนหลังจากที่มายื่นเรื่อง (คือเงินจะเข้า
บัญชีธนาคารในไทยประมาณสองเดือนหลังจากยืน่ เรือ่ ง) ดัง
นัน้ ทางสำานักงานประกันฯจึงขอให้มาติดต่อก่อนเดินทางอย่าง
น้อย 2 เดือน หรือก่อนหน้านั้น
ผู้ที่รับเงินบำานาญสำาหรับแม่ม่าย (Witwerente) ตั้งแต่
วันที่ 5 พ.ค. 2005 (พ.ศ. 2548) หากท่านรับเงินนี้อยู่และจะ
ย้ายกลับไปอยู่ประเทศไทย ท่านจะได้รับเงินเต็มจำานวนเท่า
ที่รับในเยอรมนี จะไม่ถูกหัก 30% เหมือนช่วงก่อนปี 2005
(พ.ศ. 2548)
ง. ธน�ค�ร ที่มีบัญชีอยู่ หรือมีการเช่าตู้เก็บทรัพย์สิน
และอื่นๆ ก็ต้องไปแจ้ง รวมทั้งแจ้งยกเลิกบัตรลูกค้าธนาคาร
(Kundenkarte) บัตรเครดิต ยกเลิกการเช่าตู้เซฟ และอื่นๆ
เพราะหากไม่ได้แจ้ง ธนาคารก็อาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
ต่าง ๆ ต่อไปอันอาจนำามาซึ่งปัญหาได้ในภายหลัง
จ. ไปรษณีย์ อาต้องไปคุยหารือ กรณีทอี่ าจจะมีจดหมาย
หรืออืน่ ๆ ส่งมาถึงเรา จะทำาอย่างไร หากมีการเช่าตูไ้ ปรษณีย์
ก็คงต้องยกเลิก รวมทั้งเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ฉ. สม�คม (Verein) กรณีที่เป็นสมาชิก หรือ สมาชิก
นิตยสารต่างๆ ก็ต้องแจ้งบอกเลิก เป็นต้น
ช. หน่วยง�น องค์กรอืน่ ๆ ทีท่ า่ นต้องไปติดต่อแจ้งเรือ่ ง
ย้ายถิน่ ฐานกลับไปประเทศไทยก็คงต้องทำา เช่น ประกันต่างๆ
เป็นต้น ก็คงต้องมานัง่ ทำารายการรายชือ่ สำานักงาน หน่วยงาน
ที่ต้องติดต่อแจ้งเรื่องการย้ายออกนอกประเทศ ให้เขาทราบ
แต่เนิ่นๆ เพื่อไม่ให้มีปัญหาทั้งเราและเขา
นอกจากเรือ่ งการแจ้งการย้ายถิน่ ฐานแล้วสิง่ ทีต่ อ้ งคำานึง
ถึงอีกสิง่ หนึง่ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผูท้ จี่ ะมีสามี หรือลูกสัญชาติ
เยอรมันเดินทางย้ายถิน่ ฐานไปด้วย หรือกรณีทตี่ วั ท่านเองได้
แปลงสัญชาติเป็นเยอรมันแล้ว สิ่งนั้นก็คือ เรื่อง วีซ่า
ข้อมูลจากสำานักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) มีวซี า่ หรือ
Visa (ภาษาราชการเรียกว่า การตรวจลงตรา) ทีอ่ อกให้แก่คน
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ต่างชาติหลายชนิด แต่ชนิดทีอ่ นุญาตให้พาำ นักอยูไ่ ด้นาน 356
วัน ซึ่งนับว่าสูงที่สุด ก็คือ การตรวจลงตรา(Visa)ประเภทคน
อยู่ชั่วคราว ชนิดพิเศษ Non Immigrant Visa วีซ่า ประเภท
นี้ออกให้สำาหรับ คนต่างชาติที่จะเข้ามาทำางาน เรียนหนังสือ
ใช้ชีวิตในบั้นปลาย (อายุ 50 ขึ้นไป) รวมทั้ง เพื่ออุปการะบุตร
คู่สมรส บิดามารดา ที่เป็นคนสัญชาติไทย
ในกรณีของหญิงไทยที่จะเดินทางคืนถิ่น วีซ่าที่จะต้อง
ขอให้แก่สามี หรือพร้อมทั้งบุตร ก็จัดอยู่ในประเภทนี้ ในที่
นี้จะกล่าวถึงเฉพาะกรณีของสามีต่างชาติ (เยอรมัน) ที่จะ
ติดตามภรรยาไทยไปอยู่ประเทศไทย เพราะน่าจะเป็นกรณี
ที่จะเกิดขึ้นมากกว่า
วีซ่�ทีส่ �มีเยอรมัน (ต่�งช�ติ) จะขอได้ก็มี 2 ประเภทคือ
• วีซา่ ขอเข้ามาพำานักอยูป่ ระเทศไทยเพือ่ อุปการะภรรยาไทย
• วีซ่าเพื่อขอเข้ามาใช้ชีวิตในบั้นปลาย หรือที่เรียกว่า
retirement visa

หรือพำานักอยู่ กรณีสามีเยอรมัน ก็ยนื่ เรือ่ งทีส่ ถานเอกอัครราชทูต
ไทย ณ กรุงเบอร์ลิน หรือสถานกงสุลใหญ่ไทย ณ นครฟรัง
ฟวร์ท หรือสถานกงสุลกิตติมศักดิใ์ นรัฐต่างๆ เอกสารประกอบ
การยื่นคำาร้องขอวีซ่า ได้แก่
• หนังสือเดินทางที่มีอายุใช้ได้ไม่น้อยกว่า 18 เดือน
• แบบฟอร์มการขอรับการตรวจลงตรา พร้อมรูปถ่าย และ
แบบฟอร์มประวัตสิ ว่ นตัว จำานวน 3 ชุด (ขอรับแบบฟอร์ม
ได้จากสถานเอกอัครราชทูต และ สถานกงสุลฯ)
• หลักฐานด้านการเงิน ได้แก่ สำาเนาบัญชีเงินฝาก (Bank
Statement) และ หนังสือรับรองจากธนาคารฉบับจริงว่า
มีเงินฝากจำานวนเทียบเป็นเงินไทยไม่นอ้ ยกว่าจำานวนเงิน
ทีก่ าำ หนดจริง (800,000 หรือ 400,000 บาท) หรือหนังสือ
รับรองรายได้/เงินบำานาญ (ฉบับจริง) เดือนละไม่นอ้ ยกว่า
65,000 บาท หรือ มีบญ
ั ชีเงินฝากและรายได้/เงินบำานาญ
(ต่อเดือน X 12) รวมกันไม่น้อยกว่าจำานวนเงินที่กำาหนด
โดยอาจแสดงหลักฐานบัญชีเงินฝาก หรือการมีรายได้ใน
ประเทศทีต่ นมีสญ
ั ชาติ หรือประเทศทีม่ ถี นิ่ พำานักก็ได้ ไม่
จำาเป็นต้องเป็นบัญชีเงินฝากในประเทศไทย
• ใบรับรองการสอบประวัตอิ าชญากรรม (Criminal Record)
จากประเทศที่ตนมีสัญชาติหรือจากประเทศที่ตนมีถิ่น
พำานัก (ใบรับรองอายุไม่เกิน 3 เดือน)
• ใบรับรองแพทย์จากประเทศที่ยื่นคำาร้องที่แสดงว่าไม่
เป็นโรคต้องห้ามตามกฎกระทรวงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2535
(ใบรับรองมีอายุไม่เกิน 3 เดือน)

วีซ่�เพื่ออุปก�ระภรรย�ไทย อนุญาตให้อยู่ในประเทศได้
365 วัน โดยสามารถขอต่ออายุได้ปีต่อปี คุณสมบัติของผู้ที่
จะสามารถขอวีซ่าประเภทนี้ได้คือ
• ต้องมีหลักฐานแสดงความสัมพันธ นัน่ ก็คอื ทะเบียนสมรส
และตองมีความสัมพันธกนั ทัง้ ทางนิตนิ ยั และพฤตินยั คือ
ต้องอยู่กินกันจริงๆ ฉันสามีภรรยา
• ฝ่ายสามีซงึ่ เป็นคนต่างดาวตองมีรายไดเฉลีย่ ทัง้ ปไม่นอ ยกว่า
เดือนละ 40,000 บาท หรือมีเงินฝากในธนาคารใน
ประเทศไทยคงอยู่ในบัญชีตลอดระยะเวลายอนหลัง 2
โดยมากเท่าที่พบ สามีเยอรมันที่ติดตามภรรยาไทยกลับ
เดือน ไม่นอยกว่า 400,000 บาท เพื่อไวใชจ่ายในรอบป ไปอยูใ่ นประเทศไทย มักจะขอวีซา่ NON-IMMIGRANT O ซึง่
จะอนุญาตให้พาำ นักอยูไ่ ด้ 90 วัน เมือ่ ถึงประเทศไทยจึงขอต่อ
วีซ่�เพื่อขอเข้�ม�ใช้ชีวิตในบั้นปล�ย วีซ่านี้ จะเรียกว่า วีซ่าแบบอุปการะภรรยา หรืออื่นๆ
NON-IMMIGRANT O-A (LONGSTAY) อนุญาตให้อยู่ใน
ในกรณีของวีซา่ NON-IMMIGRANT O-A (LONGSTAY)
ประเทศได้ 365 วัน ไม่ได้รับอนุญาตให้ทำางาน โดยสามารถ เมือ่ เดินทางเข้ามาในประเทศไทย เจ้าหน้าทีต่ รวจคนเข้าเมือง
ขอต่ออายุได้ปีต่อปี คุณสมบัติของผู้ที่จะสามารถขอวีซ่า จะประทับอนุญาตให้อยูไ่ ด้ไม่เกิน 1 ปี นับตัง้ แต่วนั ทีเ่ ดินทาง
ประเภทนี้ได้คือ
เข้า เมื่อเดินทางเข้ามาพำานักในราชอาณาจักรครบ 90 วัน
• ต้องมีอายุ 50 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
จะต้องรายงานตนต่อเจ้าหน้าที่ และครั้งต่อไปต้องรายงาน
• ไม่เป็นบุคคลต้องห้ามเข้าประเทศตามมาตรา 12 แห่ง ตนทุกๆ 90 วัน ซึ่งสามารถรายงานตนต่อเจ้าหน้าที่ตรวจคน
พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522
เข้าเมือง ณ ท้องที่ที่ตนพักอาศัย หรือกรณีที่ไม่มีด่านตรวจ
• ไม่มีประวัติที่เป็นภัยต่อความมั่นคง ทั้งต่อประเทศไทย คนเข้าเมือง ให้รายงานทีส่ ถานีตาำ รวจในท้องทีท่ ตี่ นพักอาศัย
และประเทศทีต่ นมีสญ
ั ชาติ หรือประเทศทีต่ นมีถนิ่ พำานัก
• ไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2535) ก�รยืน่ เรือ่ งขอวีซ�่ NON-IMMIGRANT O-A (LONGSTAY)
• มีเงินฝาก ณ วันยื่นคำาขอตลอดเวลาย้อนหลัง 3 เดือนไม่ อาจทำาได้อีกแนวทางหนึ่งคือ การใช้บริการของบริษัท Thai
น้อยกว่า 800,000 บาท และ หรือมีเงินได้หรือเงินบำานาญ Longstay Management Co., Ltd ซึ่งรัฐบาลไทยได้ร่วมทุน
รวมกันไม่นอ้ ยกว่า 800,000 บาท เฉพาะในปแรกใหแสดง กับเอกชนจัดตั้งขึ้น ให้เป็นผู้ดำาเนินการให้ก็ได้ โดยสามารถ
บัญชีเงินฝากโดยมีเงินจำานวนดังกล่าวฝากอยูใ่ นบัญชีมา เข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.thailongstay.co.th ซึ่งมี
แลวไม่นอยกว่า 60 วัน หรือ
หลายโปรแกรมให้เลือก ใช้เวลาดำาเนินการประมาณ 30 วัน
• มีหลักฐานการมีเงินไดไม่นอ ยกว่า เดือนละ 65,000 บาท
สิ่งสำาคัญอีกประการหนึ่งที่ต้องทราบสำาหรับผู้ที่ได้วีซ่า
อยู่ในประเทศไทยระยะยาว 1 ปี ก็คือ หากว่า จะต้องเดิน
ก�รยืน่ ขอวีซ�่ สามารถยืน่ เรือ่ งขอวีซา่ ได้ทสี่ ถานเอกอัครราชทูต ทางออกนอกประเทศ จะต้องไปขอ รีเอ็นทรีวีซ่า ( Re-Entry
หรือสถานกงสุลใหญ่ไทย ในประเทศทีค่ นต่างชาติถอื สัญชาติ Visa ) เพื่อป้องกันมิให้วีซ่าขาด โดยไปขอที่สตม.
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ก�รขอมีถิ่นที่อยู่ถ�วรในประเทศไทย นอกจากวีซ่าระยะ
ยาว (1 ปี) แล้ว ตามประกาศคณะกรรมการพิจารณาคนเข้า
เมือง เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขประกอบการพิจารณาให้
คนต่างด้าวเข้ามามีถนิ่ ทีอ่ ยูใ่ นราชอาณาจักร ลงวันที่ 26 ธ.ค.
2546 เป็นอีกเงือ่ นไขหนึง่ ทีอ่ นุญาตให้คนต่างชาติสามารถขอ
มีถิ่นที่อยู่ถาวรได้ ทั้งนี้คนต่างชาตินั้นจะต้องยื่นคำาขอมีถิ่นที่
อยู่ถาวร ตามวันเวลาที่สตม.กำาหนด คือในแต่ละปี สตม.จะ
ประกาศกำาหนดวันเวลาให้คนต่างชาติยื่นเรื่องได้ ซึ่งจะเป็น
เมือ่ ใด ก็ตอ้ งติดตามสอบถามจากสตม.เอง สำาหรับคุณสมบัติ
ของคนต่างด้าวที่สามารถขอมีถิ่นที่อยู่ถาวรคือ
1. จะต้องเป็นผู้ที่ถือหนังสือเดินทางที่ได้รับการตรวจลง
ตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non Immigrant Visa) ต่อเนื่อง
มาแล้วไม่น้อยกว่าสามปีนับจนถึงวันยื่นคำาขอ นั่นคือต้องได้
วีซ่า Non Immigrant O มาแล้ว ติดต่อกัน 3 ปี
2. ต้องมีคุณสมบัติเข้าหลักเกณฑ์และเงื่อนไขประกอบ
การพิจารณาอนุญาตให้คนต่างด้าวเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราช
อาณาจักร ลงวันที่ 26 ธ.ค.2546 ซึ่งในกรณีของสามีเยอรมัน
ของหญิงไทย เงือ่ นไขทีเ่ ข้าข่ายการยืน่ ขอ ก็คอื เพือ่ เหตุผลทาง
มนุษยธรรม นัน่ คือเพื่ออุปการะอีกฝ่ายหนึง่ คุณสมบัตมิ ดี งั นี้
• ต้องจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายมาแล้วไม่น้อยกว่า
2 ปี และ มีบุตรด้วยกัน ถ้าไม่มีบุตรด้วยกันต้องมีใบรับ
รองแพทย์ซึ่งแสดงเหตุผลการไม่สามารถมีบุตรจากโรง
พยาบาลมาแสดง หรือ หากไม่มใี บแพทย์ ก็ตอ้ งแต่งงาน
จดทะเบียนสมรสมาแล้วอย่างน้อย 5 ปี หรือ
• มีบุตรสัญชาติไทย โดยหลักสายโลหิต
• คูส่ มรสคนใดคนหนึง่ หรือทัง้ สองคนรวมกัน มีรายได้เพียง
พอต่อการให้ความอุปการะ โดยมีรายได้ต่อปีเฉลี่ยไม่
น้อยกว่าเดือนละ 30,000 บาท เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2
ปีติดต่อกัน นับจนถึงวันที่ยื่นคำาขอ และแสดงหลักฐาน
การเสียภาษีโดยถูกต้อง
• ในกรณีที่ผู้อุปการะเป็นผู้สูงอายุ คืออายุเกิน 50 ปี ผู้ให้
ความอุปการะจะต้องมีรายได้ตอ่ ปีเฉลีย่ ไม่นอ้ ยกว่าเดือน
ละ 65,000 บาท เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปีติดต่อกัน นับ
จนถึงวันที่ยื่นคำาขอ
• กรณีสามีหรือภรรยาหรือบุตร ซึ่งได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่
อยู่แล้ว ผู้ให้ความอุปการะ จะต้องมีคุณสมบัติเช่นเดียว
กับประเภทขอเพื่อทำางาน
หากมีคุณสมบัติครบถ้วนก็สามารถยื่นคำาร้องได้ที่กอง
บังคับการกองตรวจคนเข้าเมืองกรุงเทพมหานครและด่าน
ตรวจคนเข้าเมืองทุกแห่ง ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม
ได้ที่ งานถิน่ ทีอ่ ยู่ กองกำากับการ 1 กองบังคับการกองตรวจคน
เข้าเมืองกรุงเทพมหานคร โทร. 0-2287-3130-10 ต่อ 2234
หรือ 2235 หรือ 0-2287-3117 หรือตรวจสอบรายละเอียด
ได้ที่ www.immigration.go.th

ก. ที่อยู่ อาจต้องพูดคุยหารือกันว่า จะกลับมาอยู่ที่ไหน อยู่
บ้านเกิดของตนเอง อยู่จังหวัดอื่นที่อาจจะมีสาธารณูปโภค
ครบครัน สิง่ หนึง่ ทีอ่ าจต้องคำานึงถึงคือ สังคมสำาหรับสามีชาว
ต่างชาติ ว่าจะอยูใ่ นชุมชนบ้านเกิดเราได้ไหม จะเหงาไหม จะ
มีเพือ่ นหรือไม่ โดยเฉพาะหากจะต้องกลับไปอยูบ่ า้ นเกิดทีย่ งั
ไม่มเี พือ่ นบ้านเป็นชาวต่างชาติมากนัก สำาหรับผูท้ จี่ ะกลับไป
อยูอ่ บลราชธานี อุดรธานี หรือจังหวัดในภาคอิสาน หรือพัทยา
หรือ หัวหิน อาจจะไม่ตอ้ งกังวลมากนัก เพราะในพืน้ ทีเ่ หล่านี้
มี คู่สมรสสองวัฒนธรรมพำานักอยู่เป็นจำานวนไม่น้อย
ข. ประกันสุขภ�พ ซึ่งคงต้องติดต่อหาข้อมูล ปัจจุบันก็มี
บริการให้เลือกอยู่หลายบริษัท สำาหรับภรรยาหรือคนไทยที่
ยังมีสัญชาติไทย และบัตรประจำาตัวประชาชน ท่านมีสิทธิ์
ได้รับการรักษาขั้นพื้นฐานจากรัฐ ซึ่งเรียกกันว่าบัตรทอง 30
บาทรักษาทุกโรค และหากท่านมีอายุครบ 60 ปีบริบรู ณ์ ท่าน
มีสิทธิที่จะได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเดือนละ 600 บาท
(หากประสงค์จะรับ) สามารถติดต่อได้ที่ที่ว่าการอำาเภอ หรือ
สำานักงานเขตที่ท่านมีทะเบียนบ้านอยู่
ค. อีกสิ่งหนึ่งที่ต้องคำ�นึงถึงก็คือ เรากลับไปบ้านเรา โดย
มีคู่ชีวิตกลับไปด้วย ซึ่งเป็นคนต่างชาติ เหมือนกับตัวเรา
เมื่อมาอยู่ในเยอรมนี การย้ายกลับประเทศไทยจะทำาให้
สถานภาพของเราและสามีกลับกัน เราอาจจะต้องทำาหน้าที่
ดังที่สามีเคยทำาในเยอรมนี ทั้งนี้ด้วยเงื่อนไขด้านภาษา การ
ติดต่อราชการและเอกสาร คงต้องเป็นตัวเราที่จะต้องเป็น
หลัก ดังนั้นก็ควรเตรียมตัวให้พร้อม หาข้อมูลที่จำาเป็นต่างๆ
เช่น การต่ออายุวีซ่าของสามี การขอมีทะเบียนบ้านสำาหรับ
คนต่างชาติของสามี ข้อกฎหมายต่างๆ ฯลฯ เป็นต้น และที่
สำาคัญควรที่จะต้องหาข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงาน องค์กรที่ให้
ความช่วยเหลือ คู่สมรสสองวัฒนธรรม หรือ คนเยอรมัน มี
ที่อยู่สำาคัญๆ อันได้แก่ สตม. สถานเอกอัครราชทูตเยอรมัน
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์เยอรมัน
ทั้งหมดที่กล่าวมาเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น ที่อาจเป็นตัว
ช่วยสำาหรับการเตรียมตัวในการเดินทางคืนถิ่น แต่สิ่งสำาคัญ
ก็คือ การเตรียมใจ การทำาความเข้าใจกันระหว่างคนสองคน
(ตัวเราและสามี) ทีจ่ ะต้องไปร่วมกันตัง้ ต้นชีวติ ใหม่ในท้องถิน่
ใหม่ เพราะประเทศไทยที่เราจากมาเมื่อหลายสิบปีก่อน อาจ
จะไม่ใช่ประเทศไทยทีเ่ รากำาลังจะกลับไปในวันนี้ และการไป
เทีย่ ว เยีย่ มเยียนญาติ เพือ่ นฝูงเป็นครัง้ คราวเมือ่ พักร้อน อาจ
จะไม่เหมือนกับการกลับไปตั้งรกรากอยู่เลย

*ส่วนนี้ข้อ ก. และ ข. เรียบ
อ่�นข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องวีซ่�ได้จ�ก
เรียงและเพิม่ เติมมาจาก กลับบ้าน
• www.immigration.go.th/.../declaration4extend.doc
เรา รัก (ยักษ์) รออยู่ เขียนโดย
• www.immigration.go.th/nov2004/2notice/rtp777.pdf
คุณเสริมศรี บุญสุตม์ บทความ
• http://www.thailongstay.co.th/packageandpromotions.
ทีจ่ ะพิมพ์ในหนังสือไทยต่างด้าว
html
ท้าวต่างแดน ซึ่งกําลังจัดพิมพ์ ก�รเตรียมตัวในประเทศไทย เราคุยเรื่องเกี่ยวกับ การเตรี
โดยสํานักพิมพ์จุฬาลงกรณ์ ยมตัวในเยอรมนีไปแล้ว ทีน่ มี่ าดูวา่ ในประเทศไทยต้องคำานึง • http://www.consular.go.th/main/th/services/1287/19769การตรวจลงตราสำาหรับคนต่างชาติที่อายุ-50-ปี.html
มหาวิทยาลัยในเร็วๆ นี้
ถึงอะไรบ้าง สิ่งที่ต้องคิดถึงได้แก่*
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การโรงแรมเยอรมัน ตอนที่ 2: Hotelfachmann-/frau Teil II
“In der Küche herrscht meistens ein rauer Ton!” -นัฐพงษ์ บุตรดี ยูเฟ้อร์
ส่วนมากแล้วภาษาที่ใช้ในการสื่อสารกันใน
แผนกครัวหรือระหว่างแผนกร้านอาหารกับแผนก
ครัวในโรงเเรมนัน้ จะไม่เพราะเลย หรืออาจจะว่าไร้
มารยาทก็วา่ ได้ ซึง่ เป็นสิง่ ตรงข้ามกับคุณสมบัตพิ นื้
ฐานของชาวโรงแรมดังที่กล่าวเอาไว้ในตอนแรก
เป็นอย่างยิ่งครับ ความแตกต่างระหว่างนิสัยคน
ไทยกันคนเยอรมันตามประสปการณ์ของผู้เขียน
ที่ได้สะสมมาในชีวิตการโรงแรมโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในแผนกครัวแล้วนั้น จะเห็นได้ว่า คนไทยจะมี
นิสยั ทีโ่ กรธฝังใจ โกรธเอาเป็นเอาตาย โกรธโดยไม่
ให้อภัย แต่ไม่ยอมพูดต่อหน้าคูอ่ ริ เพราะว่าไม่กล้า
ตรงกันข้ามกับคนเยอรมันถ้าโกรธหรือไม่พอใจก็
จะระเบิดออกมาตอนนั้นหรือตรงนั้นในทันที ซึ่ง
ตามความคิดเห็นของผู้เขียนแล้วเห็นว่าเป็นข้อดี
เพราะว่ามันเป็นการเปิดโอกาสที่จะได้คลี่คลาย
เรื่องต่างๆในทันที และพอเสร็จงาน เขาเหล่านั้น
ก็จะลืมทุกสิ่งทุกอย่างที่พึ่งเกิดขึ้น เหมือนกับว่า
มันไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเลย เป็นไปได้อย่างไรกัน ก็
ติดตามอ่านกันน่ะครับ
ฉบับนี้เราจะมาพูดถึงเนื้อหาของการศึกษา
วิชาการโรงแรมในภาคปฏิบัติกัน ก่อนที่ผู้ที่สนใจ
จะเริ่มต้นเรียนวิชาการโรงแรมนั้น หลังจากที่คุณ
คิดว่าคุณสมบัติคุณครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่ผมได้
กล่าวเอาไว้ในบทความ “การโรงแรมเยอรมัน ตอน
ที่ 1” นั้น คือผู้สนใจต้องหาโรงแรมซึ่งเป็นสถานที่
ศึกษาวิชาการโรงแรมดังกล่าว ผู้เขียนขอแนะนำา
ให้ผู้สนใจทุกท่านลองเข้าไปฝึกงานในโรงแรมดัง
กล่าวประมาณสี่อาทิตย์ดูก่อนน่ะครับ ที่เยอรมัน
เขาเรียกว่า (Praktikum) คือเข้าไปทำาความรู้จัก
กับระบบการทำางานของโรงแรมก่อน เพื่อป้องกัน
การผิดพลาดหรือเสียใจภายหลัง เพราะถ้าผูส้ นใจ
ตัดสินใจที่จะเข้าไปเรียน ณ โรงแรมแห่งใดนั้น จง
คิดไว้เสมอเลยว่าระยะเวลา 3 ปีที่ผู้สนใจจะเรียน
นั้น มันอาจจะนานแสนนานก็ได้ถ้าเลือกโรงแรม
ผิด เพราะฉะนั้นลองเข้าไปฝึกงานดูก่อนแล้วค่อย
ตัดสินใจน่ะครับ
แล้วจะสมัครอย่างไงถึงจะได้ทเี่ รียน ผูเ้ ขียนขอ
แนะนำาให้ผสู้ นใจสมัครด้วยตัวเอง เมือ่ ครัง้ ทีผ่ เู้ ขียน
ทำางานฝ่ายบุคคลนั้น บ่อยครั้งมากที่สามีเยอรมัน
ของพวกเราชาวหญิงไทยทัง้ หลาย ผูซ้ งึ่ หวังดีอยาก
จะให้ภรรยาได้ทาำ งานหรือเข้าเรียนตามความประ
สงค์โทรฯมาสอบถามเป็นตัวแทนของภรรยาว่ายัง
มีตำาแหน่งว่างไหมอย่างไร ฯลฯ ผู้เขียนเองจะถาม
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กลับไปทันทีเลยครับว่าทำาไมบุคคลที่จะสมัครไม่
โทรฯมาสอบถามเอง ส่วนมากแล้วเขาจะตอบกลับ
มาว่า “ภรรยาผู้เขียนพูดภาษาเยอรมันไม่ค่อยเก่ง
ประกอบกับเขาเป็นคนขี้อายด้วย” อย่างนี้เป็นต้น
ผู้เขียนจึงว่า “อ้าว... สรุปแล้วก็คือถ้าผมรับภรรยา
คุณเข้าทำางานผมก็ต้องรับคุณเข้าทำางานด้วยใช่
หรือเปล่าครับ เพราะว่าถ้าแฟนคุณไม่กล้าที่จะ
ติดต่อมาเองแล้วจะทำางานร่วมกันได้อย่างไร ให้
เขาโทรฯมาเองครับผมพูดไทยได้” ผูเ้ ขียนอยากจะ
แนะนำาให้ผู้สนใจทุกๆท่านเขียนใบสมัครงานเอง
และนำาไปยื่น ณ โรงแรมนั้นๆด้วยตนเอง เพราะ
ว่าเราคนไทยส่วนมากเป็นบุคคลที่เกิดมามีเสน่ห์
ในบุคลิกภาพ พูดไปยิ้มไป คนเยอรมันเขาจะชอบ
บุคลิกภาพของเราโดยเฉพาะงานการโรงแรมแล้ว
เป็นคุณสมบัติที่ขาดไม่ได้เลยครับ
หลังจากที่ผู้สนใจทุกท่านฝ่าฟันอุปสรรคมา
จนกระทั้งได้ที่เรียนคือโรงแรมตามความหวังแล้ว
นั้น มาดูกันนะครับว่าการโรงแรมเยอรมันมีอะไร
ที่หน้าสนใจกันบ้าง

โรงแรมส่วนมากจะให้นกั ศึกษาเข้าไปฝึกงานก่อน
แผนกอื่นๆ จุดประสงค์คือเปิดโอกาศให้นักศึกษา
เรียนรูเ้ กีย่ วกับการติดต่อพูดคุยกับลูกค้าของโรงแรม
เพราะการบริการอาหารเช้านั้นพนักงานไม่ต้องใช้
ความสามารถในด้านวิชาการอะไรมากนัก ส่วน
มากแล้วแค่สอบถามลูกค้าว่า “สวัสดีตอนเช้าครับ
นอนหลับสบายดีไหมครับ จะรับชา หรือ กาแฟดี
ครับ หมายเลขห้องอะไรครับ” อย่างนี้เป็นต้น อ้อ..
ลืมไป เมื่อลูกค้าทานอาหารเช้าเสร็จก็แค่บอกว่า
“Einen schönen Tag wünsche ich Ihnen“ ก็
แค่นั้นเอง สำาคัญที่สุดในการบริการอาหารเช้าคือ
ฝ่ายบริหารจะดูว่านักศึกษาคนไหนไหวพริบและ
อัธยาศัยดี ซึ่งจะเป็นสิ่งที่ตัดสินได้ว่าแผนกต่อ
ไปที่นักศึกษาจะเข้าไปฝึกงานนั้นคือแผนกอะไร
เพราะว่าโรงแรมต่างๆมีหลายแผนกด้วยกันและมี
นักศึกษาเป็นจำานวนมาก ทางบริษทั จึงจำาเป็นต้อง
กระจายนักศึกษาเข้าไปฝึกงานตามแผนกต่างๆ
เพราะฉนั้นผู้เขียนขอแนะนำาให้นักศึกษาวิชาการ
โรงแรมกล้าแสดงออก กล้าพูดกล้าคุย อย่ามัวแต่
กลัวดอกพิกุลจะร่วง
แผนกร้�นอ�ห�ร I (Restaurant I) ผู้เขียน
แผนกร้�นอ�ห�ร II หมายถือการบริการอาหาร
ตามสัง่ รวมทัง้ การแนะนำาไวน์ชนิดต่างๆให้แก่ลกู ค้า
แยกเป็น แผนกร้านอาหาร I และ II นะครับ
แผนกร้�นอ�ห�ร I การบริการอาหารเช้า เพราะฉนัน้ แล้วนักศึกษาแผนกนีต้ อ้ งมีความรูเ้ กีย่ ว
(Frühstücksservice) แผนกนี้คือแผนกแรกที่ กับรายการอาหารรวมทัง้ ไวน์ชนิดต่างๆทีท่ างโรงแรม
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เสนอให้ลกู ค้าในร้านอาหารเป็นอย่างดีทเี ดียวและ
ต้องเป็นบุคลที่ทำางานอย่างมีสมาธิเพราะไม่เช่น
นั้นอาจจะมีการเข้าใจผิดเมื่อลูกค้าสั่งอาหารได้
ซึ่งจะส่งผลให้ลูกค้าต้องรอคอยอาหารนาน และ
อาจทำาให้เกิดการทะเลาะวิวาทกับแผนกครัวได้
พนักงานร้านอาหารที่ดีต้องรู้จักรายการอาหาร
รวมทั้งไวน์ทั้งหมดในโรงแรมโดยไม่ต้องดูเมนูแต่
อย่างไร นักศึกษาต้องรูว้ า่ การปรุงอาหารชนิดต่างๆ
เป็นอย่างไร รสชาติแบบไหน ใช้วตั ถุดบิ อะไรบ้างใน
การปรุง ใช้เวลานานไหม ใช้สารปรุงแต่งรสอาหาร
ในการปรุง เช่นผงชูรสในการปรุงหรือเปล่า เพราะ
ลูกค้าบางท่านอาจจะเกิดอาการแพ้สารดังกล่าวได้
นอกจากนั้นแล้วนักศึกษาในแผนกนี้ต้องมีความ
รู้เกี่ยวกับรสชาติ ที่มาและปีที่ผลิตของไวน์ชนิด
ต่างๆเป็นอย่างดีด้วย พร้อมกันนี้นักศึกษาต้อง
ทราบว่าไวน์ชนิดไหนเหมาะกับอาหารประเภทไหน
บ้าง เพราะลูกค้าทีม่ าทานอาหารจะถามนักศึกษา
แผนกนี้หลังจากที่เขาสั่งอาหารแล้วเสมอว่า “ไวน์
ชนิดไหนเหมาะกับอาหารทีเ่ ราสัง่ ไป พอจะแนะนำา
ได้ไหมครับ” นักศึกษาจะได้เรียนรู้การผลิตรวมทั้ง
ที่มาของไวน์ชนิดต่างๆในวิทยาลัยอาชีพ เพราะฉ
นั้นไม่ต้องกังวลว่าจะทำาไม่ได้นะครับ
นักศึกษาแผนกนี้ต้องใช้สมาธิในการทำางาน
ต้องทราบว่าโต๊ะไหนสัง่ อาหารก่อนและโต๊ะไหนมา
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ทีหลัง เพราะการเสริฟอาหารนัน้ ต้องเสริฟตามลำาดับ
นัน้ เอง อนึง่ นักศึกษาแผนกนีต้ อ้ งมีความอดทน ไม่
โกรธง่ายและไม่มที ฐิ ิ ตามประสบการณ์ของผูเ้ ขียน
เองนั้นเมื่อครั้งที่ผู้เขียนศึกษาอยู่และฝึกงานใน
แผนกนี้ รู้สึกว่าจะปรับตัวค่อนข้างยากในครั้งนั้น
เพราะว่าไม่ว่าจะสั่งอาหารอะไรไป แผนกครัวจะ
เอ็ดและตะคอกใส่ตลอดเวลาซึ่งเราไม่เคยเผชิญ
สถานการณ์เช่นนี้มาก่อน พอนานๆเข้าถึงทราบ
ว่าการทำางานในครัวเยอรมันโดยเฉพาะครัวที่ปรุง
อาหารตามสัง่ เขาสือ่ สารกันอย่างนีเ้ อง เพราะว่าถ้า
พูดค่อยหรือสุภาพกลัวคนฟังจะไม่เข้าใจ เพราะฉ
นัน้ แล้วผูเ้ ขียนขอแนะนำา ถ้านักศึกษาโดนเอ็ดหรือ
ตะคอกใส่กใ็ ห้ตะคอกกลับ อย่ายอม เราต้องแสดง
ให้คนอืน่ เห็นว่าเราก็ตะคอกเป็นเหมือนกัน แต่อย่า
มีทิฐิกับบุคคลนั้น เพราะว่าหลักจากเลิกงานแล้ว
ทุกสิง่ ทุกอย่างก็เป็นไปตามปรกติ นักศึกษาแผนก
นีต้ อ้ งเป็นบุคคลทีย่ มิ้ แย้มแจ่มไส ไม่มกี ลิน่ ตัว (อัน
นีส้ าำ คัญในทุกแผนก) ไม่ใช้นา้ำ หอมทีม่ กี ลิน่ แรงเกิน
ไป แต่งตัวสุภาพ เสื้อผ้าสะอาด เสื้อขาวก็ต้องให้
มันขาวไม่ใช่หมอง ไม่แต่งตัวหวือหวา ปิดคอเสื้อ
ให้มิดชิดไม่ต้องโชว์อก ไม่แต่งหน้าเข้มจนเกิดไป
แต่งแบบเรียบๆ พูดจาเพราะเสียงดังฟังชัด ถ้าชื่อ
อาหารหรือไวน์เป็นเป็นต้นว่าภาษาฝรั่งเศษก็ควร
ออกสำาเนียงให้ชัดเจน (อันนี้มันฝึกกันได้) เป็นต้น

แผนกแม่บ�้ น (Housekeeping หรือ Etage)

แผนกแม่บา้ นเป็นแผนกทีน่ กั ศึกษาไม่คอ่ ยชอบ
กัน เพราะใครเข้าทำาแผนกนี้ต้องทำาความสะอาด
พืน้ ทีภ่ ายในโรงแรมทัง้ หมด ตัง้ แต่ทาำ ห้องไว้ตอ้ นรับ
ลูกค้าจนถึง “ขัดส้วม” เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตาม
แผนกนีก้ เ็ ป็นแผนกทีส่ าำ คัญแผนกหนึง่ เพราะว่าถ้า
นักศึกษาเรียนจบไปแล้ว สามารถทีจ่ ะเป็นหัวหน้า
แผนกแม่บา้ นได้ (Hausdame หรือ Housekeeping
Supervisor) เพราะฉนั้นแล้วเราต้องรู้จักงาน ไม่
อย่างนั้นก็เป็นหัวหน้าแผนกไม่ได้ ข้อดีของแผนก
นีก้ ค็ อื นักศึกษาจะเรียนรูเ้ กีย่ วกับลักษณะของห้อง
ต่างๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการทำางานในแผนก
ต่างๆ อย่างเช่น แผนกต้อนรับและแผนกสำารองห้อง
พักเป็นต้น “ถ้าเรารูจ้ กั สินค้าทีเ่ ราขาย เราก็จะขาย
มันได้อย่างมั่นใจ” ผู้เขียนขอแนะนำาให้นักศึกษา
ที่เข้าฝึกงานในแผนกนี้ อย่าอู้งานกันนะครับ อย่า
ตามเพื่อนคนอื่น ให้ตั้งใจทำางานและเป็นตัวของ
ตัวเองทัง้ ต่อหน้าและลับหลังเจ้านาย นักศึกษาใน
แผนกนี้ก็ต้องอัธยาศัยดีเช่นเคย เจอลูกค้าตามที่
ต่างๆในโรงแรมก็อย่าลืมพูดคำาสวัสดีลกู ค้าน่ะครับ

แผนกจัดเลี้ยง (Bankett)

แผนกนี้เป็นแผนกที่ค่อนข้างหนักพอสมควร
เพราะนักศึกษาต้องยกเก้าอี้ ฯลฯ เพือ่ จัดห้องประชุม
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และจัดเลี้ยงในรูปแบบต่างๆ เมื่อสมัยที่ผู้เขียน
ศึกษาอยู่ชอบการจัดเลี้ยงงานแต่งงานมากที่สุด
นอกจากจะจัดห้องจัดเลีย้ งตามความประสงค์ของ
ลูกค้าแล้ว นักศึกษายังต้องให้บริการเสริฟอาหาร
และเครือ่ งดืม่ แก่ลกู ค้าในงานเลีย้ งด้วย เสริฟตัง้ แต่
แชมเปญจนถึงเค้กแต่งงาน งานเลีย้ งส่วนใหญ่จะ
จัดขึ้นตอนเย็นและตรงกับตอนเย็นของวันเสาร์
นักศึกษาต้องเริ่มทำางานตั้งแต่ 5 โมงเย็น จนถึง
แขกจะเลิกลากลับบ้านกันหมด บางทีก็ยามสาม
บางทีก็ ย่ำารุ่ง คือต้องทำางานล่วงเวลากันครับ ถ้า
เป็นการประชุมสัมมนาของบริษทั ต่างๆทัว่ ไป ส่วน
มากแล้วจะจัดจาก วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ หน้าทีข่ อง
นักศึกษาในแผนกนีก้ ค็ อื เตรียมเครือ่ งดืม่ ในช่วงเช้า
เตรียมชา-กาแฟ พร้อมด้วยอาหารว่างทัง้ ช่วงก่อน
เที่ยงและช่วงบ่ายขึ้นอยู่กับว่าลูกค้าได้สั่งอะไรมา
บ้างเป็นต้น และงานอีกส่วนหนึง่ ของแผนกจัดเลีย้ ง
คือการแนะนำาลูกค้าโดยตรง หมายความว่าในกรณี
ทีล่ กู ค้ามีความประสงค์ทจี่ ะฉลองวันสำาคัญเป็นต้น
ว่างานแต่งงาน ลูกค้าก็จะติดต่อมายังแผนกจัด
เลี้ยงโดยตรงเพื่อจะขอคำาแนะนำาในความเป็นไป
ได้ของการจัดเลี้ยงดังกล่าวในโรงแรมที่นักศึกษา
ฝึกงานอยู่ นี่คือโอกาสของนักศึกษาในแผนกนี้ที่
จะแสดงความสามารถในการเจรจาต่อรองในแง่
ของผูเ้ ชีย่ วชาญในการจัดเลีย้ งต่างๆ ความสามารถ
เพิม่ เติมของนักศึกษาแผนกนีค้ อื ความรูใ้ นเรือ่ งของ
อาหารชนิดต่างๆที่ทางโรงแรมเสนอขายให้ลูกค้า
รวมทั้งความรู้เรื่องอาหารทั่วไป เพราะลูกค้าที่มา
ขอคำาแนะนำาแต่ละท่านนัน้ จะมีความคิดและความ
ประสงค์ที่แตกต่างกันออกไป และเรื่องอาหารนั้น
สำาคัญมาก ถ้าเลือกอาหารผิดลูกค้าก็จะไม่พอใจ

20 : Dmag
Dmag15.indd 20

ในการบริการของทางโรงแรม นักศึกษาต้องทราบ
ว่าอาหารชนิดไหนเหมาะกับการจัดบุฟเฟ่ต์ ซึ่งจะ
ต้องเป็นอาหารทีไ่ ม่เสียรสชาติและรูปทรงถ้าตัง้ อยู่
บนบุฟเฟ่ตน์ านๆเป็นต้น นักศึกษาในแผนกนีก้ ต็ อ้ ง
อัธยาศัยดีเช่นเคยชอบพูดชอบคุยและไม่ยอ้ ท้อต่อ
การทำางานล่วงเวลา

แผนกครัว (Küche)

หน้าที่ของนักศึกษาวิชาการโรงแรมในแผนก
ครัวนั้น ไม่ใช่ว่านักศึกษาต้องทำาอาหารเมนูต่างๆ
ให้ลูกค้าทานนะครับ นั่นเป็นหน้าที่ของนักศึกษา
ที่เขาเรียนกุ๊กกัน จุดประสงค์ในการทำางานในครัว
ของนักศึกษาวิชาการโรงแรมนัน้ คือ เพือ่ ทีจ่ ะให้นกั
ศึกษาฯได้เรียนรู้เกี่ยวกับการประกอบอาหารขั้น
พื้นฐานและการรักษาความสะอาดบริเวณในครัว
และอุหภูมิในการเก็บอาหารชนิดต่างๆเป็นต้น ซึ่ง
สิง่ เหล่านีน้ กั ศึกษาจะเรียนภาคทฤษฎีในวิทยาลัย
อาชีพและนำามาปฏิบัติในโรงแรมดังกล่าว หน้าที่
จริงๆของนักศึกษาวิชาการโรงแรมในแผนกครัวก็
คือ ล้างและหัน่ ผัก-ผลไม้อย่างถูกวิธี ทำาสลัดต่างๆ
รวมทั้งน้ำาจิ้ม ทำาความสะอาดครัว เก็บวัตถุดิบใน
การประกอบอาหารในครัวอย่างถูกวิธี ทำาอาหาร
เช้า เช่น ไข่ต้ม หมูสามชั้นและไส้กรอกจิ๋วทอด ไข่
กวน สลัดผลไม้ ฯลฯ ในการทำาอาหารเช้านัน้ ปรกติ
นักศึกษาแผนกนีต้ อ้ งเริม่ งานตัง้ แต่ตหี า้ เป็นต้นไป
เพราะว่าอาหารเช้าเริ่มหกโมงเช้า ก่อนที่ลูกค้าจะ
มาทานอาหาร แผนกครัวต้องเตรียมอาหารต่างๆ
ให้เสร็จเรียบร้อยพร้อมที่จะเสริฟนอกจากนั้นแล้ว
ในระหว่างที่ลูกค้าทานอาหารเช้า แผนกครัวคือ
นักศึกษาต้องหมัน่ ดูแลความเรียบร้อยของบุฟเฟ่ต์

อาหารเช้าด้วย เพราะฉะนัน้ แล้วต้องยิม้ แย้มเสมอ
มีปัญหาที่บ้านก็เก็บปัญหาไว้ที่บ้าน เพราะว่ามัน
ไม่ใช่ความผิดของลูกค้าหรือเพือ่ นร่วมงานถ้าชีวติ
คุณไม่เป็นไปตามความประสงค์ของคุณ

แผนกต้อนรับ (Rezeption)

แผนกต้อนรับนี้เป็นแผนกที่สำาคัญมากเพราะ
ว่าเวลาลูกค้าเข้ามาพัก บุคคลแรกทีล่ กู ค้าคุยด้วย
คือพนักงานแผนกต้อนรับ เราคนไทยเกิดมาเป็น
บุคคลที่ยิ้มแย้มแจ่มใสซึ่งเป็นคุณสมบัติที่เหมาะ
กับอาชีพนี้และแผนกนี้เป็นอย่างยิ่ง เราคนไทย
จะยิ้มก่อนพูดและเป็นคนที่สุภาพบวกกับเป็นคน
ที่พูดจาเพราะ สำาหรับผู้เขียนโดยส่วนตัวแล้วชอบ
แผนกนีม้ ากเป็นพิเศษ ชอบทีจ่ ะสือ่ สารกับลูกค้า แก้
ปัญหาต่างๆให้ลกู ค้าซึง่ มันเป็นสิง่ ทีท่ า้ ทาย เพราะ
แต่ละวันนัน้ จะต้องเผชิญกับลูกค้าใหม่ๆอยูต่ ลอด
และลูกค้าแต่ละท่านก็จะมีอปุ นิสยั ไม่เหมือนกันซึง่
เปิดโอกาสให้เราได้เรียนรู้กับบุคคลประเภทต่างๆ
ได้เป็นอย่างดี
คุณสมบัติของนักศึกษาแผนกนี้นอกจากจะ
คล้ายๆกับแผนกร้านอาหาร II แล้วคือ ยิ้มแย้ม
แจ่มใส มองโลกในแง่ดี ชอบพูดคุย สามารถที่
จะสื่อสารภาษาต่างชาติได้ อย่างน้อยที่สุดภาษา
อังกฤษ มีความอดทน มีความรู้และเข้าใจกับการ
ใช้คอมพิวเตอร์ รวมทั้งเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ
ได้เป็นอย่างดี เป็นคนที่มีไหวพริบดี และที่สำาคัญ
เวลาคุยโทรศัพท์กบั ลูกค้าก็อย่าลืมยิม้ ด้วยน่ะครับ
ถึงลูกค้าจะมองไม่เห็นเรา เขาจะรูจ้ ากการพูดของ
เราว่าอารมณ์ของเราในขณะนี้เป็นอย่างไร
ผู้เขียนขอกล่าวถึงแผนกนี้แบบคร่าวๆ เพราะ
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ว่าแผนกนี้เป็นแผนกที่สำาครัญและมีความรับผิด นั้นจะเปิดบริการเฉพาะจันทร์ถึงศุกร์เท่านั้น
รายจ่าย ฯลฯ
ชอบสูงมาก ซึง่ ต้องเขียนเป็นบทความพิเศษเฉพาะ
คุณสมบัตขิ องนักศึกษาแผนกนีต้ อ้ งเป็นบุคคล
แผนกนี้อีกครั้งครับ
แผนกก�รข�ยและก�รตล�ด (Verkauf ทีเ่ ก็บความลับได้ดี เช่นข้อมูลเกีย่ วกับพนักงานและ
และ Marketing)
ของบริษัท เพราะแผนกนี้จะเป็นผู้เก็บข้อมูลต่างๆ
แผนกสำ�รองห้องพัก (Reservierung)
การตลาดนั้นเป็นหัวใจของโรงแรมเลยทีเดียว ของโรงแรมเอาไว้และจะรูเ้ กีย่ วกับการเคลือ่ นไหว
เพราะเหตุทยี่ คุ นีเ้ ป็นยุคอินเตอร์เน็ต ลูกค้าส่วน เพราะว่าถ้าการตลาดดีธุรกิจก็ดีเป็นเงาตามตัว ด้านการเงินของโรงแรมทุกอย่าง เป็นบุคคลทีพ่ ดู จา
มากจะสำารองห้องพักผ่านอินเตอร์เน็ตหรือทางอีเมล์ หน้าที่ของนักศึกษาแผนกการขายและตลาดนั้น เพราะและมีความรู้เรื่องกฎหมายแรงงานและ
ซึ่งเป็นการอำานวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าเป็น คือจะต้องหาลูกค้าให้ได้มากทีส่ ดุ โดยการตระเวน กฎหมายภาษีอากรพอสมคาร
อย่างมาก แต่ก็ยังมีลูกค้าบางส่วนที่ยังยึดถือและ ไปตามบริษทั ต่างๆเพือ่ เจรจาต่อรองการทำางานร่วม
เชื่อใจในการใช้บริการสำารองห้องพักทางโทรศัพท์ กันเพื่อที่จะให้บริษัทต่างๆมาจัดประชุมสัมมนา ผู้อ่านเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าอาชีพการโรงแรมนั้น
อยู่ นักศึกษาแผนกนีจ้ ะมีหน้าทีส่ าำ รองห้องพักให้แก่ รวมทั้งเข้าพักในโรงแรม แผนกนี้จะแตกต่างกับ มันไม่นา่ เบือ่ แต่เป็นตรงกันข้ามเลย สำาหรับผูเ้ ขียน
ลูกค้าโดยป้อนข้อมูลเข้าคอมพิวเตอร์โปรแกรมนัน้ ๆ แผนกจัดเลี้ยง คือแผนกการขายและตลาดนั้นจะ แล้วทำาอาชีพไหนก็ไม่สนุกเท่าอาชีพการโรงแรม
ไม่ว่าจะเป็นการจองโดยทางอินเตอร์เน็ตหรือทาง พยายามโปรโมทขายสิ้นค้าของโรงแรมทุกๆอย่าง ครับ ฉบับต่อไปเราจะพูดถึงระบบการเรียนการ
โทรศัพท์ก็ตาม
ซึ่งฝ่ายแผนกจัดเลี้ยงจะรับช่วงต่อจากแผนกการ สอนวิชาการโรงแรมในวิทยาลัยอาชีพพร้อมกับ
คุณสมบัตขิ องนักศึกษาแผนกนีต้ อ้ งเป็นบุคคล ขายและตลาดนั้นเอง หมายความว่าแผนกการ เคล็ดลับในการสมัครเข้าศึกษาในโรงแรมต่างๆให้
ที่พูดเพราะ สุภาพ มีความสามารถในการพิมพ์ ขายและตลาดจะหาลูกค้ามาให้โรงแรม และจะ ผู้อ่านนำาไปปฏิบัติกัน อย่าลืมติดตามอ่านนะครับ
คอมพิวเตอร์ได้เร็วและสามารถที่จะคุยโทรศัพท์ ส่งต่อไปให้แผนกต่างๆ ต่อไป
พร้อมทั้งพิมพ์เข้าคอมพิวเตอร์ในเวลาเดียวกันได้
คุณสมบัตขิ องนักศึกษาแผนกนีต้ อ้ งเป็นบุคคล ขอปิดท้�ยด้วยเกร็ดคว�มรูเ้ กีย่ วกับภ�ษ�
เป็นบุคคลที่ทำางานละเอียด พูดและเขียนภาษา ทีพ่ ดู เพราะ สุภาพ มีความอดทน เป็นบุคคลทีบ่ คุ ลิก เยอรมันที่ใช้กันโรงแรมน่ะครับ
เยอรมันรวมทั้งอังกฤษได้ดีซึ่งสำาคัญอย่างยิ่งใน ละหน้าตาดี มีความรูเ้ กีย่ วกับสินค้าของโรงแรมเป็น
คำาว่า “bezugsfertig” หมายความว่า พร้อม
การเขียนหนังสือรับรองการจองฯให้แก่ลูกค้า รู้จัก อย่างดี เป็นบุคคลทีช่ อบเดินทางบางทีต่ อ้ งค้างแรม แล้ว หรือเสร็จพร้อมที่ย้ายเข้าไปพักแล้ว ฯลฯ
ใช้ภาษาในการเขียนจดหมายเป็นอย่างดี
และเป็นคนที่ “ชอบตื้อ” ไม่ใช่ลูกค้าปฏิเสธมาครั้ง ตัวอย่างเช่น ถ้าลูกค้าถามว่าห้องเสร็จหรือยัง
หน้าที่อีกส่วนหนึ่งของนักศึกษาแผนกนี้ใน หนึง่ แล้วไม่ตดิ ต่อไปอีกเลย เอาใจลูกค้าเก่ง เป็นต้น พนักงานโรงแรมจะไม่ตอบว่า “Das Zimmer ist
ปัจจุบนั คือ การควบคุมดูแลราคาค่าเช่าห้องตามเว็ป
fertig” (ห้องเสร็จแล้วครับ) หรือ “Das Zimmer ist
ไซด์ การจองห้องพักต่างๆ ตัวอย่างเช่น HRS, hotel. แผนกบัญชี และบุคคล (Buchhaltung noch schmutzig” (ห้องยังสกปรกอยูเ่ ลยครับ) แต่
de, booking.com และ agoda.com เป็นต้น เพื่อ และ Personalwesen)
จะตอบว่า “Ihr Zimmer ist bezugsfertig” (ห้อง
ให้ราคาค่าเช่าห้องตรงกับความต้องการของตลาด
หน้าที่ของนักศึกษาแผนกนี้คือ เป็นเลขาของ ลูกค้าพร้อมแล้วครับ) หรือ “Ihr Zimmer ist noch
นักศึกษาแผนกนีจ้ ะทำางานร่วมกับแผนกการตลาด ผูจ้ ดั การฝ่ายบุคคลและฝ่ายบัญชี เช่นเก็บเอกสาร nicht bezugsfertig” (ห้องลูกค้ายังไม่พร้อมแล้ว
อย่างใกล้ชดิ สำาหรับใครทีช่ อบหยุดเสาร์-อาทิตย์ก็ สำาคัญต่างๆของพนักงาน ทำาสัญญาการจ้างงาน ครับตอนนี้) เป็นต้น
เหมาะกับแผนกนีม้ าก เพราะแผนกสำารองห้องพัก ทำาบัญชีของโรงแรมทั้งหมด ประเมินผลรายรับ
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เรียนภาษาเยอรมัน

Du oder Sie -คุณย่าแอ๊ว
Duzen oder Siezen สองคำาสั้นๆ ที่แปลเป็นภาษาไทยได้หลายๆๆ คำาและเป็นสองคำาที่เราใช้กันในชีวิตประจำาวัน กับคนที่เราพูดคุย
ติดต่อสื่อสารด้วย วันละไม่รู้กี่สิบครั้ง แล้ววันๆ เราพบผู้คนที่มีความสัมพันธ์กับเราต่างๆ กันไป ภาษาไทยเรามีคำาให้เลือกใช้เยอะแยะ
(ทำาให้เรามีญาติพี่น้องมากมายเป็นต้น) ที่ให้ความหมายว่าคนพูดมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับคนที่เขาพูดด้วยแค่ไหน อย่างไร
ความคิดนำาหัวข้อนีม้ าเขียน ได้แรงบันดาลใจมา
จากหนังสือพิมพ์ฉบับทีท่ บี่ า้ นรับเป็นประจำา คือทุก
วันอังคารจะมีคอลัมน์สั้นๆ เกี่ยวกับการใช้ภาษา
เยอรมัน ยกปัญหาการใช้ภาษาเยอรมัน(ของคน
เยอรมัน) ก็ความเปลี่ยนแปลงตามยุค สมัย ตาม
สังคมที่เปลี่ยนไปนั่นแหละ มาพิจารณา คิดว่า
ชาติไหนๆ ก็วิตกกังวลกับ”ความไม่เหมือนเดิม”
เพราะภาษาเป็นกระจกสะท้อนความเปลีย่ นแปลง
ของคนในสังคม ทำาให้เหล่า “อนุรักษ์” ทั้งหลาย
เป็นห่วง คนเขียนคอลัมน์ที่ว่านี้เขียนได้อย่างน่า
อ่าน จึงเป็นแฟนคนหนึ่งของคอลัมน์นี้ อ่านแล้ว
รู้สึกเบาใจนิดๆ ว่า ไม่ใช่เราเท่านั้นที่มีปัญหากับ
ภาษาของเขา และเมือ่ หลายฉบับก่อนได้อา่ นเรือ่ ง
การใช้ คำาว่า „du“ เลยอยากลองเขียนดูบ้าง Wie
soll ich Sie anreden?
หลักภาษาสักนิด เป็นภาคทฤษฎี ลองย้อนคิด
กลับไปสมัยยังเป็นเด็กนักเรียน ชัว่ โมงไวยากรณ์ไทย
(หาว?) ชนิดและหน้าทีข่ องคำา du และ Sie (ยังมี ihr
อีกคำา ) จัดว่าเป็น คำาสรรพนาม Pronomen ซึง่ มา
จากภาษาละติน แยกคำาเป็น pro = für สำาหรับ,
แทน (ตย.(สำาหรับ) Ist das für mich? ((ไปแทน)
Kannst du für mich hingehen? ) และ nomen
ว่า นาม เป็นที่มาของคำาเยอรมันว่า Fürwort เป็น
สรรพนามชนิดบุรุษสรรพนาม ภาษาไวยากรณ์
เยอรมันใช้คำาว่า Personalpronomen [per so
nal pro no men] หรือ das persönliche Fürwort
ชัดเจนลงไปอีกคือ เป็นบุรษุ สรรพนาม ชนิด บุรษุ ที่
สอง Anredepronomen [an re de+pro no men]/
Anredefürwort คือ คำาใช้แทนนามกับคนที่เราพูด
anreden ด้วย ในภาษาไทยนำาคำานามมาใช้เป็น
บุรษุ สรรพนามได้ดว้ ย (มากทีเดียว) และส่วนใหญ่
จะละไว้ถือว่าเป็นที่เข้าใจกันแล้วว่าหมายถึงใคร
(อะไร) เป็นต้น เช่น
• พี่ ม�ถึงกี่โมง
Wann/ Um wie viel Uhr kommst du an?
(พี่ ในที่นี้คือ du เป็นประธาน)
• จะไปรับนะ
(Ich) werde (dich) abholen.
(du ทําหน้าที่เป็นกรรม = dich)
ลักษณะภาษาไทยนัน้ คำาในภาษาไทยสำาเร็จรูป
ตัดสินใจใช้คาำ ไหนแทนคนทีเ่ ราพูดด้วยตามความ
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เหมาะสม ความสุภาพ ความสนิทสนมคุน้ เคย ฯลฯ
ก็นาำ มาใช้เลย ตำาแหน่งของคำาในประโยคภาษาไทย
สำาคัญจัดลงให้ถกู ทีก่ ส็ อื่ กันได้ ตามความประสงค์
คำาทีใ่ ช้แทนผูท้ เี่ ราพูดด้วยทีม่ เี ยอะแยะในภาษาไทย
นี้ใช้ในภาษาเยอรมัน มีสามคำา คือ du, Sie (และ
ihr) ใช้เป็นคำากริยา Verb ว่า duzen และ siezen
(ihrzen ไม่มี นัยว่ามีในสมัยโบราณ ความหมายต่าง
จากทีใ่ ช้กนั อยูใ่ นปัจจุบนั ) เป็นคำานามว่า das Du
และ das Sie (ภาษาอังกฤษมี you เท่านั้น) แม้จะ
มีคำาให้ใช้น้อยกว่าของเรามาก แต่ก็ใช่ว่าจะไม่ยุ่ง
ยาก ด้วยโครงสร้างภาษาของเขา เวลาใช้ในประโยค
จึงต้อง ผันไปตามกฎหน้าที่ของคำา ผันไปตาม ที่
คำากริยากำาหนด เช่นต้องคำานึงว่า คำาทั้งสามนี้
ทำาหน้าที่อะไรในประโยค เป็นประธานในประโยค
Nominativ Singular เอกพจน์ du Sie
Plural พหูพจน์ ihr Sie
Dativobjekt กรรมรอง dir euch Ihnen
Akkusativobjekt กรรมตรง dich euch Sie
เป็นต้น

Sie เขียนตัวใหญ่เสมอไม่ว่าจะทำาหน้าที่อะไร
อยู่ที่ไหนในประโยค ภาษาไทยก็น่าจะเป็น “คุณ,
ท่าน, หัวหน้า, ผอ.” ทำานองนี้ เวลาใช้มักมีคำาว่า
Herr ..., Frau ... ชื่อสกุลหรือตำาแหน่งแล้วชื่อสกุล
ตาม การผันคำากริยาตามประธาน Sie ที่ว่านี้ง่า
ยมากๆ ใช้ Infinitiv ได้เลย นอกจากคำากริยาไม่กี่
ตัวที่ไม่เป็นไปตามนี้ เช่น Verb „sein“ (Sie sind,
Seien Sie...!) ตัวอย่าง เช่น
• Was haben Sie denn?
มีอะไรหรือคะ (ประธาน)
• Sie sind spitze!
คุณนี่ วิเศษจริงๆ (ประธาน)
• Sind Sie wieder gesund?
สบ�ยดีแล้วหรือคะ (ประธาน)
• Wie geht es Ihnen?
เป็นยังไงคะ (กรรมรอง)
• Ich habe Sie ja lange nicht gesehen.
ไม่ได้พบคุณซะน�น(นะคะ) (กรรมตรง)
• Seien Sie unbesorgt, es wird alles wieder gut!
อย่�กังวลไปเลยค่ะ แล้วทุกอย่�งก็จะดีเอง
ในประโยคคำาว่า ihr นี้จะเขียนตัวเล็ก และ ihr
(แนะนํา ปลอบใจ Verb: sein)
เป็นรูปพหูพจน์ Plural/ Mehrzahl ของ du คือ du • Nehmen Sie doch Platz!
ตั้งแต่สองคนขึ้นไป จะแปลก็ประมาณว่า “พวก
เชิญนั่งค่ะ (ประโยคเชื้อเชิญ)
แก พวกเธอ เพือ่ นๆ” นัน่ เอง การผันคำากริยา Verb
ตามประธาน ihr นี้คือเอา Infinitiv คำากริยาที่ยังไม่
ขอยกตัวอย่างความง่ายของการใช้ Sie ออก
สำาเร็จรูปคือยังไม่ได้ผนั ตามประธานมาตัด Endung นอกเรื่องนิด สมัยเรียนภาษาเยอรมันตอนนั้น
(คือ –en ท้ายคำานั่นแหละ) ออกแล้วเติม t เท่านั้น พอใช้ภาษาได้แล้ว มีเพื่อน ”ซี้” สนิทที่เรียนด้วย
(นอกจาก Verb: sein= (ihr) seid )
กัน มาตกระกำาเรียนต่อทีเ่ ยอรมนีดว้ ยกัน แปลกใจ
• Was habt ihr denn?
ที่ ”มัน” ไม่ใช้ du เลยนอกจากในห้องเรียนชั่วโมง
มีอะไรกันเหรอ (ปัญหา) (ประธาน)
ไวยากรณ์ Grammatik และทำาข้อสอบไวยากรณ์
แม้กับชายหนุ่มที่ไปไหนมาไหนด้วยกัน “มัน” ก็
• Ihr seid spitze!
พวกเธอดี/ เก่งที่สุด (ประธาน Verb: sein) Sie ตลอดจึงถามด้วยสงสัยมานานแล้ว เจ้าเพื่อน
• Geht es euch gut?
คนนี้บอกว่า ขี้เกียจ ”ผัน” Verb หว่ะ ใช้ Sie ง่ายดี
ไม่ต้องผัน Verb ให้ยุ่งยาก เรื่องจริง! สุดท้ายเจ้า
สบ�ยดีกันหรือ (กรรมรอง)
• Ich habe gerade an euch gedacht.
หล่อนก็แต่งงานไปกับคนไทยจะเป็นเพราะ du
กำ�ลังคิดถึงอยู่เลย (กรรมตรง)
เป็นสาเหตุหรือเปล่าไม่ได้ถาม มาคิดดูว่าตอนที่
• Seid unbesorgt, es wird alles wieder gut! เรียนเรายังไม่มีความรู้สึกทางภาษาลึกซึ้งพอได้
อย่�กังวลไปเลยน่� แล้วทุกอย่�งก็จะดีเอง แต่ท่องและจำาตามที่เขาสอน รู้แค่ความแตกต่าง
(ละประธาน แนะนํา ปลอบใจ Verb: sein) ทางไวยากรณ์ Du ตัวเอกของการเขียนบทความ
• Nehmt doch Platz!
นี้ คำากริยาที่ผันไม่ตามกฎจะอยู่ที่ตรงนี้กับบุรุษที่
เชิญนั่ง (ละประธาน ประโยคเชื้อเชิญ)
สาม เอกพจน์ (er,sie,es) ตัวอย่างเช่น
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เรียนภาษาเยอรมัน
• Was hast du denn?
มีอะไรหรือ/ เหรอ
• Bist du wieder gesund?
สบ�ยดีแล้วหรือ (Verb: sein)
• Wie geht’s dir?
เป็นยังไงมั่ง
• Ich habe dich ja lange nicht gesehen.
ไม่ได้พบซะน�น
• Sei unbesorgt, es wird alles wieder gut!
อย่�กังวลไปเลยน่�
(ละประธาน แนะนํา ปลอบใจ Verb: sein)
• Nimm doch Platz!
นั่งซิ (จ๊ะ) (ละประธาน ประโยคเชื้อเชิญ)
แล้วก็เป็นคำาที่ใช้บ่อยเสียด้วยเพราะเป็นคำา
ที่ใช้แสดงความสนิทสนมกับผู้ที่เราพูดด้วย คน
ที่เราใช้ du ด้วยในการสนทนาเราจะเรียกชื่อตัว
หรือชื่อเล่นของเขาหรือคำาบอกเครือญาตินำาหน้า
เป็นคำาทีใ่ ช้กนั ในหมูค่ นวัยรุน่ หนุม่ สาวแสดงความ
jung und dynamisch วัยใส-ไฟแรงในหมู่สมาชิก
สมาคมเดียวกัน ที่ตกลงกันว่า Hier duzen wir
uns. Du แสดงความใกล้ชดิ สนิทสนมไว้วางใจเป็น
พวกเดียวกัน Nähe, Vertrautheit, Zugehörigkeit
นอกเรือ่ งอีกนิดในเรือ่ งความรูส้ กึ Zugehörigkeit
มีประสบการณ์ของตัวเอง เมื่อไม่กี่เดือนมานี้ได้
สมัครเป็นสมาชิกของสมาคมออกกำาลังกายแห่ง
หนึ่ง คนที่รับเราบอกว่า Hier duzen wir uns.
สังเกตได้วา่ กับเราคนอืน่ ๆ จะรูส้ กึ เกร็งนิดๆ ทีจ่ ะใช้
คำา du นี้ ทำาให้ตัวเราเองก็ไม่แน่ใจว่าสมควรจะใช้
du กับเขาไหมและเกิดความรู้สึกว่าจริงๆ แล้วเรา
ก็ยังไม่ได้อยู่ใน ”วง” Man fühlt sich doch noch
nicht zugehörig. ยังไม่นบั เป็นพวกเดียวกันทีเดียว
นักหรือจากการตกลงกันในหมูเ่ พือ่ นร่วมงานเพือ่ น
บ้าน ฯลฯ ซึง่ มักจะเริม่ ต้นกันด้วย Sie เมือ่ สนิทสนม
กันมากขึน้ ต้องชะตากัน ก็จะมีการตกลงร่วมกันใน
การเปลีย่ นใช้คาำ แทนซึง่ กันและกัน ภาษาเยอรมัน
เรียกว่า das Du anbieten โดยทัว่ ไปคนทีส่ งู วัยกว่า
จะเป็นผู้เสนอให้ความสนิทสนมนี้ เช่นจะบอกว่า
• Wollen wir uns nicht duzen?
เร�ม�ใช้ du กัน ดีไหม
สมัยก่อนมีกฎตายตัวลงไปเลยว่ากับ ”คนอืน่ ”
คือ คนนอกวงผู้ใกล้ชิดคุ้นเคยจะไม่ใช้คำาว่า du
เป็นอันขาด ที่ว่า Fremde duzt man nicht! สมัย
นี้ Heute ไม่เคร่งครัดเหมือนเมื่อก่อน กระนั้นช่วง
เปลี่ยนจาก Sie เป็น du คือ der Übergang vom
Siezen zum Duzen ต้องมีการตกลงกัน คือฝ่าย
หนึ่งเสนออีกฝ่ายยอมรับ บางภาคมีธรรมเนียมว่า
เอาแขนไขว้กันดื่มแล้วจุ๊บปากกันหนึ่งที
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ผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญทางมารยาทสังคม BenimmExperte (das Benehmen, sich benehmen) แยก
สังคมของชีวติ แต่ละคนออกเป็นสอง ”วง (สังคม)“
คือ “วงใน” ในแวดวงชีวิตส่วนตัวการใช้ du เป็น
เรื่องธรรมดาอยู่แล้ว หากจะต้องมีการเปลี่ยนเสีย
ก่อน เพื่อมาใช้ du กันตามที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว
ว่า ผู้สูงอายุกว่าไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายจะเป็น
ผู้ยื่นความสนิทสนมนี้ให้ ผู้มีอายุน้อยกว่า
• Im Privaten bietet immer der Ältere dem
Jüngeren das Du an - ganz gleich ob
Mann oder Frau.
• Wollen wir uns nicht duzen?
• Du kannst ruhig du zu mir sagen!
• Sag einfach Du zu mir
ก็คงคล้�ยๆ ภ�ษ�ไทยว่�เรียก พี/่ แอ๋ว ก็ได้นะ

โอกาสทีจ่ ะได้พดู ประโยคเช่นนีจ้ ะไม่เกิดขึน้ เข้าตา
จนจริงๆ จะเอาตัวอย่างของเพือ่ นสาวทีเ่ ขียนเล่าไว้
ข้างต้นก็ได้ ใช้ความเป็นต่างด้าวให้เป็นประโยชน์
ไม่สะเทือนใจกันด้วย ผัดผ่อนไปว่าขอฝึกผัน Verb
ให้คล่องก่อน
การใช้ du เป็นความสัมพันธ์ตลอดชีวติ เหมือน
คำาที่เราใช้เรียกเพื่อนพี่น้องฯลฯ ที่เราจะใช้ตลอด
ชีวิต(เรา) การเปลี่ยนจาก Sie เป็น du แสดงถึง
ความสัมพันธ์ที่ดีขึ้น ในทางตรงกันข้ามถ้ามีการ
เปลี่ยนจาก du กลับไปเป็น Sie ละก้อ ไม่มองหน้า
กันแน่นอน การใช้ du พร่าำ เพือ่ นัน้ ไม่สมควรเพราะ
บางคนก็ไม่รู้สึกสนิทสนมกับเราขนาดนั้น จะมอง
ว่าเราไม่รจู้ กั กาละเทศะ เหมือนกับเราทีไ่ ม่อยากให้
ใครก็ได้มาเรียกเราว่า พี่ ป้า เจ๊ ... ยังไงยังงัน้ แหละ
ทวนก�รเขียนสักนิด ก่อนจบ Die Rechtschreibung
การเขียน คำาว่า du ในประโยค
1. จะเขียนตัวเล็กเสมอ
2. จะเขียนตัวใหญ่ เมื่อเป็นคำานาม เช่น das Du
anbieten
Hurra! Der Chef hat mir heute das Du
angeboten.
3. ในการเขียนจดหมาย เมื่อก่อนต้องเขียนตัว
ใหญ่เสมอ มีช่วงที่ทำาให้สับสนคือตั้งแต่ปี
1996 ตามการปฏิรปู การเขียนภาษาเยอรมันที่
ถูกต้อง Rechtschreibreform [recht schreib
re form] ให้เขียนตัวเล็กปรับไปเปลีย่ นมาจนปี
2006 เป็นต้นมา ให้กลับไปเขียนตัวใหญ่ แต่จะ
เขียนตัวเล็กก็ได้ไม่ผดิ เน้นว่าในจดหมายเท่านัน้
ทีเ่ ขียน du ตัวใหญ่ และถ้าเขียนตัวใหญ่ทกุ รูป
แบบของ du ต้องตัวใหญ่หมด Du Dich Dir
ถ้าตัวเล็กก็ตวั เล็กหมด สำาหรับ ihr เช่นเดียวกัน
คำา Sie เขียนตัวใหญ่เสมอ และทุกรูปแบบของ
Sie สรุปว่า du และ ihr ในจดหมายเขียนตัว
ใหญ่จะเขียนตัวเล็กก็ได้ แต่จะต้องใหญ่กใ็ หญ่
หมด เล็กก็เล็กหมด
Du Dir Dich oder du dir dich
Ihr Euch Euch oder ihr euch euch
Sie คำาสุภาพบุรษุ ทีส่ องต้องเขียนตัวใหญ่เสมอ
ไม่ว่าที่ใด Sie Ihnen Sie

ในแวดวงชีวิตการทำางาน ตำาแหน่งหน้าที่การ
ทำางานเป็นตัวกำาหนด der Chef หรือ die Chefin
bietet das Du an เช่นที่เอ่ยมาแล้วว่าไม่ใช่การใช้
Sie und Du เป็นปัญหาทีช่ วนให้พนิ จิ พิจารณา แต่
น่าพิจารณาทีก่ ารเปลีย่ นจาก Übergang vom Sie
zum Du ผู้รู้อีกนั่นแหละนำากรณีสามกรณีมาบอก
เล่าเป็นตัวอย่าง
กรณีที่หนึ่ง ในงานสังสรรค์ของบริษัท ใน
บรรยากาศสนุกสนานรื่นเริง หัวหน้าอารมณ์ดีใจ
ดีแสดงความสนิทสนมกับลูกน้องคนหนึ่งเสนอให้
ใช้ du กัน ใครจะกล้าปฏิเสธ?? วันรุ่งขึ้น เจอกันที่
ที่ทำางานทำาไงดี “ท่าน” ยังจำาได้หรือเปล่าหนอว่า
เรา wir sind schon per Du “ผู้รู้” แนะนำาว่าให้ใช้
คำาเลี่ยงๆ เป็นกลางๆ ไปเสียเช่นใช้ wir เรา ต้อง
รอให ้”ท่าน” ส่งสัญญาณ เช่นใช้ Sie เช่นเดิมแล้ว
ดูวา่ ”เจ้านาย” จะว่าอย่างไร ถ้า ”ท่าน” จริงใจและ
บอกเช่นว่า Sind wir nicht schon beim Du? ก็ใช้
du ได้ฉลุยเลย แต่อย่าไปเตือนเชียวนะ ห้ามเด็ดขาด
กรณีที่สอง ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจะเป็นผู้เริ่ม
เสนอ du ให้ผู้บังคับบัญชา/ หัวหน้าก่อนไม่ได้
เป็นอันขาด แม้จะสูงวัยกว่าก็ตาม ผู้เริ่มต้นต้องมี
ตำาแหน่งหน้าที่สูงกว่าคือต้องมาจาก Chef ไม่ว่า
Chef จะอยู่ในวัยไหน ถ้ามีตำาแหน่งเสมอกัน คนที่
ทำางานในบริษทั มานานกว่าคือมีอายุการทำางานที่
นั่นสูงกว่าเป็นผู้เริ่ม
กรณีที่ส�ม กรณีนี้น่าลำาบากใจเมื่อมีผู้เสนอ
ไวยากรณ์เป็นหลักของภาษา ช่วยอธิบาย เพือ่
ความสนิทสนมนีแ้ ต่เราอยากจะปฏิเสธ ทีว่ า่ ลำาบาก ขจัดข้อสงสัย ให้เข้าใจโครงสร้างของภาษานั้นๆ
ใจเพราะหาเหตุผลที่จะไม่กระทบใจกันยากนัก เพือ่ ความมัน่ ใจเมือ่ นำาไปใช้ สำาคัญ(กว่า)คือการนำา
ถ้าฝืนใจไม่ได้จริงๆ ถ้า(ยัง) ไม่อยากรับข้อเสนอ ไปใช้/ การสือ่ สารกันได้ตามจุดประสงค์
นี้ด้วยเหตุผลใดก็ตามภาษาไทยว่าต้องทำาอย่าง
Quellennachweis: DW.de 20.01.2013,
ละมุนละม่อม อย่าให้ผเู้ สนอเสียหน้าเช่น ขอบคุณ
นะ แต่รอให้เรารู้จักกันดีกว่านี้หน่อยดีไหม หวังว่า
Autorin/Autor Birgit Görtz, Wikipedia
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โครงการทำาบัตรประชาชนในต่างประเทศ
หลังจากทีน่ ติ ยสารดีได้นำาเสนอเรือ่ งราวการทำาบัตรประชาชนในต่างประเทศมาอย่างต่อเนือ่ ง ในฉบับนีน้ ติ ยสารดีได้รวบรวมเอาปัญหา
และข้อสงสัยต่าง ๆ ในการทำาบัตรประชาชนในต่างประเทศมานำาเสนออีกครั้ง เพื่อช่วยให้ท่านผู้อ่านมีความข้าใจในเบื้องต้นและเตรียม
ความพร้อมก่อนที่จะไปยื่นเรื่องขอทำาบัตรประชาชนกับสถานกงสุลใหญ่ในวาระอันใกล้นี้
ป้องกันการสวมสิทธิ์หรือลักลอบแอบอ้างข้อมูล
ของบุคคลนั้นๆ เช่น นาง ก. ย้ายมาอยู่เยอรมนี
ตัง้ แต่ปี 2525 และไม่เคยกลับไปทำาบัตรประชาชน
ที่ประเทศไทยเลย แต่มีชื่อตัวและเลขประจำาตัว
ประชาชน 13 หลักแล้ว ก็ต้องกลับไปทำาบัตรที่
ประเทศไทยเพือ่ เป็นการเก็บข้อมูลลายนิว้ มือและ
รูปถ่ายไว้ในระบบทะเบียนราษฎร์เป็นครัง้ แรกเสีย
ก่อน หลังจากนัน้ จึงจะสามารถต่ออายุหรือทำาบัตร
ใหม่ในต่างประเทศได้

ปัญหาและข้อซักถามทีไ่ ด้รวบรวมมานีน้ าำ มาจาก
การเข้าพบพูดคุยและให้ขอ้ มูลของคณะข้าราชการ
อาวุโสกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เมือ่ วัน
ที่ 2 สิงหาคม 2556 ทีผ่ า่ นมา นำาทีมโดย นายประชา
เตรัตน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กรมการปกครอง
นายสถาพร ศิริภักดี รองอธิบดีกรมการปกครอง
นายธวัชชัย ธรรมรักษ์ ผู้อำานวยการสำานักบริหาร
ทะเบียน และเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญการวางระบบ
เงื่อนไขในก�รขอทำ�บัตรประช�ชนกับสถ�น
กงสุลใหญ่มีดังต่อไปนี้
1. ต้องเป็นบุคคลที่มีเลขประจำาตัวประชาชน 13
หลัก และมีขอ้ มูลรูปถ่าย รวมทัง้ ข้อมูลลายนิว้
มืออยู่ในระบบทะเบียนราษฎร์แล้ว
2. ต้องเป็นบุคคลทีม่ ถี นิ่ มีถนิ่ พำานักอยูใ่ นประเทศ
เยอรมนีเท่านั้น
3. จะต้องเป็นการต่ออายุบัตรประชาชน หรือ
ขอทำาบัตรใหม่ในกรณีที่บัตรเดิมชำารุดหรือ
สูญหายเท่านัน้ ไม่ใช่เป็นการทำาบัตรประชาชน
เป็นครั้งแรก
4. ในกรณีที่ต้องการทำาบัตรประชาชนครั้งแรก
จะต้องกลับไปดำาเนินการที่ประเทศไทย
เท่านั้น เนื่องจากต้องมีการเก็บข้อมูลลายนิ้ว
มือ และรูปถ่ายที่อำาเภอ หรือเขตที่ตนมีชื่ออยู่
ในทะเบียนบ้าน
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ในกรณีทบี่ ตั รหมดอ�ยุไปน�นแล้วส�ม�รถขอ
ทำ�ใหม่ได้หรือไม่
หากบัตรเดิมหมดอายุแล้วแต่ยังไม่เกินสอง
เดือน สามารถไปต่ออายุได้ทนั ทีโดยไม่ตอ้ งเสียค่า
ธรรมเนียมเพิม่ เติม แต่หากบัตรเดิมหมดอายุไปแล้ว
เกิน 2 เดือนจะต้องเสียค่าปรับตามกฎหมายก่อนเป็น
ต้องใช้หลักฐ�นอะไรบ้�งในก�รขอทำ�บัตร จำานวนเงิน 20 บาท แล้วจึงจะสามารถต่ออายุได้
ประช�ชนและมีค่�ใช้จ่�ยหรือไม่
หลักฐานที่ต้องใช้ในการยื่นเรื่องขอทำาบัตร ส�ม�รถเปลี่ยนร�ยละเอียดบนตัวบัตรเช่น ที่
ประชาชนคือบัตรประชาชนใบเดิมทีห่ มดอายุหรือ อยู่ หรือชื่อตัว ชื่อน�มสกุลได้หรือไม่
ที่ชำารุด ในกรณีที่บัตรสูญหายสามารถนำาสำาเนา
การทำาบัตรประชาชนในต่างประเทศนัน้ จะเป็น
เอกสารบัตรเดิมมาใช้แทนได้ ซึ่งการขอต่ออายุ เพียงการอ้างอิงข้อมูลจากทะเบียนราษฎร์สว่ นกลาง
ในกรณีที่บัตรหมดอายุยังไม่เกิน 2 เดือนหรือขอ ในประเทศไทยเท่านัน้ ไม่สามารถแก้ไขรายละเอียด
ทำาบัตรใหม่ในกรณีชำารุดหรือสูญหายนั้นจะไม่มี ในส่วนใดๆ ได้ หากต้องการเปลีย่ นรายละเอียดต่างๆ
ค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น โดยใช้เวลาในการออกบัตร ทีอ่ ยูบ่ นหน้าบัตรประชาชน จะต้องเปลีย่ นทีอ่ าำ เภอ
ใหม่ประมาณ 15 นาที
หรือเขตทีม่ ชี อื่ อยูใ่ นทะเบียนบ้านเท่านัน้ ซึง่ เจ้าตัว
จะเดินทางไปเปลีย่ นเองหรือทำาหนังสือมอบอำานาจ
ห�กบัตรห�ยหรือไม่มีสำ�เน�เอกส�รบัตรใบ ให้ผอู้ นื่ ไปดำาเนินการให้กไ็ ด้ หากข้อมูลในทะเบียน
เดิมต้องทำ�อย่�งไร
ราษฎร์สว่ นกลางได้รบั การเปลีย่ นแปลงแล้ว ข้อมูล
หากเป็นผู้ที่เคยมีบัตรประชาชนอยู่แล้ว หรือ ใหม่ถึงจะปรากฏบนหน้าบัตรใหม่
เคยมีประวัตกิ ารทำาบัตรประชาชนในเขตหรืออำาเภอ
ที่ตนมีชื่อในทะเบียนบ้านในประเทศไทยหลังจาก คนทีจ่ ะขอทำ�บัตรประช�ชนในต่�งประเทศได้
ปี 2527 เป็นต้นมา สามารถแจ้งบัตรหายต่อเจ้า ต้องเป็นผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้�นชั่วคร�ว
หน้าที่สถานกงสุลใหญ่ได้โดยตรง ถ้ามีเลขประจำา สำ�หรับผูท้ เี่ ดินท�งออกนอกประเศเท่�นัน้ หรือไม่
ตัวประชาชนอยูด่ ว้ ยก็จะยิง่ เพิม่ ความสะดวกในการ
ปัจจุบนั ข้อกำาหนดนีไ้ ด้ถกู ยกเว้นโดยกระทวรง
ทำางานให้แก้เจ้าหน้าที่ได้เป็นอย่างมาก
มหาดไทยเพื่อเป็นการอำานวยความสะดวกให้แก่
ในกรณีทเี่ จ้าตัวไม่เคยมีประวัตลิ ายนิว้ มือหรือ ประชาชนชาวไทยที่พำานักอยู่ในต่างประเทศ และ
รูปถ่ายในระบบทะเบียนราษฎร์ทปี่ ระเทศไทย หรือ ในอนาคตมีแนวโน้มว่าจะมีการออกกฎหมายเพือ่
ถึงแม้จะมีเลขประจำาตัวประชาชนอยู่ในทะเบียน แก้ไขข้อกำาหนดนีต้ อ่ ไป (รายละเอียดเรือ่ งทะเบียน
บ้านอยู่แล้ว บุคคลนั้นจำาเป็นต้องกลับไปทำาบัตร บ้านชั่วคราว สามารถอ่านย้อนหลังได้ในนิตยสาร
ประชาชนที่ประเทศไทยก่อน ทั้งนี้เพื่อเป็นการ ดีเล่มที่ 11 หน้า 21-22)

Vol 15 / 09.2013
05.05.17 17:51

Die Prinzessin auf dem Berg

ถ้าชือ่ ของตัวเองถูกย้ายไปอยูใ่ นทะเบีบนบ้าน
กลางต้องทำ�อย่างไร
กรณีนตี้ อ้ งให้บคุ คลนัน้ ดำ�เนินการย้ายชือ่ ตัวเอง
ออกจากทะเบียนบ้านกลาง ไปเข้าทะเบียนบ้านปกติ
เสียก่อน ซึ่งจะดำ�เนินการเองหรือทำ�หนังสือมอบ
อำ�นาจให้บุคคลอื่นดำ�เนินการให้ก็ได้ เมื่อดำ�เนิน
การย้ายชือ่ แล้วจึงจะสามารถขอทำ�บัตรประชาชน
ในต่างประเทศได้ หากท่านไม่แน่ใจว่าชือ่ ของท่าน
อยู่ในทะเบียนบ้านชนิดใด สามารถขอตรวจสอบ
ได้กับทางเจ้าหน้าที่กงสุลโดยตรง
กรณีที่บุคคลถูกศาลตัดสินว่าเป็นบุคคลสาป
สูญ (ทร.97) ต้องทำ�อย่างไร
บุคคลนัน้ ต้องกลับไปดำ�เนินการแสดงพิสจู น์ตวั
ตนพร้อมพยานบุคคลยืนยันตัวตนต่อนายทะเบียน
ประจำ�อำ�เภอหรือเขตของตัวเอง เมื่อขั้นตอนการ
พิสูจน์ตัวตนเสร็จเรียบร้อยแล้ว และมีชื่อกลับมา
ปรากฏในทะเบียนราษฎร์แล้ว จึงจะสามารถมา
ขอทำ�บัตรประชาชนได้
ในกรณีทถี่ อื หนังสือเดินทางของเยอรมันแล้ว
จะสามารถขอมีบัตรประชาชนไทยได้หรือไม่
สามารถขอทำ�ได้หากมีคุณสมบัติตามเกณฑ์
ทีแ่ จ้งไว้ขา้ งต้น คือเคยทำ�บัตรประชาชนจากเมือง
ไทยมาหลังจากปี 2527
จะสามารถยืน่ เรือ่ งทำ�บัตรประชาชนได้เมือ่ ไหร่
ทางสถานกงสุลใหญ่ ณ นครฟรังฟวร์ทได้เตรียม
ความพร้อมทัง้ ทางด้านเครือ่ งมือ และบุคคลากรไว้
แล้ว และคาดว่าจะสามารถเปิดบริการแก่บุคคล
ทั่วไปให้มายื่นเรื่องขอทำ�บัตรประชาชนในต่าง
ประเทศได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป

Es war einmal eine kleine Prinzessin, die war über alle
Maßen schön. Ihre Mutter vergrub eines Tages den Schatz
des Königs unter dem Berg, auf dem die Burg stand. Sie
vergrub den Schatz vor dem Schrecken der Meere. Piraten,
die über alle Weltmeere segelten.
Als der Vater von seiner Reise zurückkehrte, fragte er
nach seinem Schatz. Die Mutter sagte zu ihm: „Wir haben
den Schatz versteckt, er ist im Berg vergraben. Dort haust
ein Ungeheuer, das Feuer aus dem Berg spuckt, wenn die
Piraten unseren Schatz stehlen wollen.“
Der Familie und dem Burggesinde tut das Ungeheuer nichts
Böses. Das Ungeheuer achtet auf alle kommenden Segelschiffe.
Gemeinsam mit der Prinzessin hat es ein Schnurtelefon zur
Burg gebastelt, um die Prinzessin warnen zu können.
Kennst du die Prinzessin vom Berg noch nicht, dann will
ich sie dir vorstellen: „Hallo. Ich lebe mit meiner Mutter und
meinem Vater auf dieser schönen Burg. Zweimal im Jahr
kommen eine Menge Schiffe hier angesegelt, um sich unseren
Schatz zu holen. Aber keiner hat es bisher geschafft, weil das
Ungeheuer im Berg darauf aufpasst.“
Hanna Splinter ist 7 Jahre alt und geht in die erste Klasse.
Ihre Geschichte von der Prinzessin auf dem Berg erzählte mir
meine Tochter vor 2 Jahren, während ich Wäsche aufhängte. Das
Bild zur Geschichte entstand wenige Wochen später.
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Die deutsche Rentenversicherung -Jürgen Spöri
Die deutsche Rentenversicherung wurde im Jahr 1881 von Otto von Bismarck gegründet. Die Grundzüge von damals – das Solidaritätsprinzip
sowie die Finanzierung der Rente durch vorherige Beitragszahlung des Versicherten - gelten noch heute. Im Solidaritätsprinzip teilen sich
Arbeitgeber und Arbeitnehmer die Beitragszahlung. Die Höhe des Beitrags richtet sich nach der Höhe des Einkommens. Die deutsche
Rentenversicherung arbeitet auf der Basis des Umlageverfahrens. Die laufenden Ausgaben werden durch die laufenden Einnahmen beglichen.
Es werden keine Rücklagen gebildet. Im Generationenvertrag ist geregelt, dass die momentan arbeitende Generation die Rente der nicht
mehr arbeitenden Generation bezahlt.

Die Rentenformel:

So berechnet sich die Rente: monatliche
Rentenhöhe = Entgeltpunkt x Zugangsfaktor
x aktueller Rentenwert x aktueller Rentenfaktor
Dabei bedeuten:
Entgeltpunkt: Jahr für Jahr wird Ihr Verdienst
mit dem durchschnittlichen Verdienst aller
Versicherten verglichen. Wenn Ihr Einkommen
dem durchschnittlichen Einkommen entspricht,
so ist der Faktor 1. Verdienen Sie beispielsweise
nur die Hälfte, so bekommen Sie den Faktor 0,5.
Zugangsfaktor: Hier werden Abschläge
berücksichtigt, wenn jemand z. B. bereits mit
60 Jahren in Rente gehen will. Ohne Abschläge
ist dieser Faktor 1.
Aktueller Rentenwert: Das ist der Rentenwert,
der einem Entgeltpunkt entspricht. Dieser Wert
wird regelmäßig an die wirtschaftliche Situation
angepasst und beträgt seit 2012 24,92 EUR.
Aktueller Rentenfaktor: Hier kommt es auf
die Art der Rente an. Renten wegen voller
Erwerbsminderung haben den Faktor 1,
Renten wegen teilweiser Erwerbsminderung
haben den Faktor 0,5, Vollwaisenrenten 0,2,
Halbwaisenrenten 0,1, Witwenrenten 0,55.
In der Praxis stellt sich der Zusammenhang
wie folgt dar: Wer 40 Jahre lang gearbeitet und
immer den Durchschnittslohn (z. Z. 1301,82
EUR) erhalten hat, der bekommt 1122,80
EUR Rente. Voraussetzung sind: mindestens
5 Jahre Beitragszahlung, frühestmöglicher
Rentenbeginn im Alter von 63 Jahren, wenn
35 Beitragsjahre erreicht sind, oder 45 Jahre
Beitragszahlung und Rentenbeginn im Alter
von 65 Jahren. Jeder Bürger, der älter als
27 Jahre ist, bekommt regelmäßig eine
Renteninformation über seine Ansprüche.
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Wie wird die Rente in der Zukunft sein?

Ein Blick auf die Verteilung der Bevölkerung verdeutlicht das Dilemma:

Die erste Grafik zeigt die Bevölkerungsverteilung
im Jahr 1910. Die gleichmäßige Verteilung zeigt
viele Junge Menschen sowie ein maximales
Alter von ca. 80 Jahren.
Die zweite Grafik 98 Jahre später zeigt zwei
bemerkenswerte Einschnitte: Den Einbruch
der heute 63-Jährigen, verursacht durch
den Zweiten Weltkrieg, sowie den Rückgang
der Geburten ab einem Alter von 35 Jahren
bedingt durch die Erfindung der Anti-BabyPille. Bemerkenswert ist weiterhin die auf über

3 Generationen

90 Jahre steigende Lebenserwartung im Alter.
In der dritten Grafik sehen wir die Prognose
für das Jahr 2060: Die Anzahl der Geburten
stabilisiert sich auf niedrigem Niveau. Nahezu
die Hälfte der Bevölkerung ist nicht erwerbsfähig
(jünger als 18 oder älter als 60 Jahre). Die
Lebenserwartung steigt u. a. aufgrund des
medizinischen Fortschritts, verbesserter
Arbeitsbedingungen, mehr Sicherheit im
Straßenverkehr und gesundheitsbewussten
Verhaltens.

Lebenserwartung nach statistischem
Bundesamt

Frauen

bei Geburt

heute

Geburt 1951
Geburt 1981
Geburt 2011

68,5 Jahre
76,9 Jahre
82,6 Jahre

86,9 Jahre
88,5 Jahre
90,7 Jahre
Quelle: Statistisches Bundesamt
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Bezogen auf den Generationenvertrag bedeutet Wie hoch ist die Witwen- und Waisenrente?
dies: Hatten im Jahr 1910 noch 10 Beitragszahler
Die Hinterbliebenenrente wird auf Basis der
für einen Rentner aufzukommen, so wird das Altersrente des Verstorbenen berechnet. Die
Verhältnis im Jahr 2060 auf 1:1 ansteigen! kleine Witwenrente beträgt 25% der Altersrente
des Verstorbenen. Sie erhält der Hinterbliebene
Wie versucht die Politik die Probleme für maximal zwei Jahre als Hilfsleistung. Kinder
zu lösen?
haben Anspruch auf Waisenrente, solange
Die Rentenversicherungsbeiträge steigen auch Anspruch auf Kindergeld besteht. Die
stetig an, das Rentenniveau wird abgesenkt, große Witwenrente wird in Höhe von 55% als
das Renteneintrittsalter wird angehoben, Altersrente bezahlt.
Ausbildungszeiten werden immer weniger
berücksichtigt und es werden Anreize Was muss ich beachten, wenn ich im
geschaffen, um private Vorsorge zu treffen. Ausland lebe?
Tip: kontrollieren Sie Ihren Verlauf auf
Generell besteht ein Anspruch
Lücken und Fehlzeiten. Korrigieren Sie diese auf Rentenauszahlung im Bereich der
Fehlzeiten mittels einer Kontenklärung und EU sowie in Ländern, mit denen ein
achten Sie darauf, dass Ausbildungs- und Sozialversicherungsabkommen besteht. In
Erziehungszeiten richtig dokumentiert sind. Sind allen anderen Ländern (u. a. Thailand) muss mit
Sie älter als 27 Jahre und haben bislang noch einem Abschlag von 30 % gerechnet werden.
keine Renteninformation erhalten, so setzen
Tip: Eine deutsche Kontaktadresse und eine
Sie sich bitte umgehend mit der deutschen deutsche Bankverbindung sind sehr hilfreich!
Rentenversicherung in Verbindung (www.
deutsche–rentenversicherung.de).
Ich habe einen Minijob (450 Euro) – wie

hoch sind meine Rentenansprüche?
Wie wichtig sind Garantien für lebenslange
Bei einem kurzfristigen Minijob fallen keine
Leistungen?
Sozialabgaben an, also erwerben Sie auch keine
Prognose 1986: Von 100.000 65-jährigen
Männern werden 2006 21.608 das 85.
Lebensjahr erreichen.
Feststellung 2006: Von 100.000 Männern,
die im Jahr 1986 65 Jahre alt waren, haben
2006 31.530 das 85. Lebensjahr erreicht!
Hätten die Lebensversicherer im Jahr
1986 nach der Sterbetafel des statistischen
Bundesamtes gehandelt, so hätte das Kapital
nur für 2/3 der Betroffenen gereicht!

Rentensteigerungen in der Realität

Seit dem Jahr 2005 werden die Renten
nicht mehr an die Lohnentwicklung angepasst,
weiterhin wurde der Inflationsausgleich entfernt.
Die Rente verliert an Kaufkraft! Seit dem Jahr
2009 müssen Rentner, die in der gesetzlichen
Krankenkasse versichert sind, Beiträge zur
Kranken- und Pflegeversicherung entrichten.
Seit dem Jahr 2013 müssen Rentner eine
Steuererklärung abgeben und Ihre Rente
versteuern.
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Rentenansprüche! Ist der Minijob auf Dauer
angelegt, so muss der Arbeitgeber pauschal
Sozialversicherungsbeiträge abführen.

Wie hoch sind meine Ansprüche, wenn
ich zwischen 450,01 und 850 Euro
verdiene?

Bei diesen sog. Midi-Jobs haben sie
Arbeitslosen-, Kranken-, Pflege-, sowie
Rentenversicherungsschutz. Aufgrund des
reduzierten Beitrags ist die Höhe des Schutzes
allerdings auch deutlich geringer.
Tip: Sehr häufig sind bei einem Midi-Job
die Steuer- und Sozialabzüge überproportional
hoch, so dass dem Mehraufwand der
Arbeit kein höheres Einkommen folgt. Hier
gibt es Möglichkeiten, zusammen mit dem
Arbeitgeber eine Lösung zu finden, bei der
das Mehreinkommen auch direkt dem Arbeiter
zugute kommt. Sprechen Sie mich an!

Welche Formen der staatlich geförderten
Vorsorge gibt es?

Schicht 1: die Rürup-Rente Sie bietet die
Möglichkeit der „Rente zum Nulltarif“. Steuerlast
kann so in Altersvorsorgevermögen gewandelt
werden. Die Rürup-Rente wurde konzipiert, um
die Langlebigkeit zu finanzieren. Die Beiträge
können steuerlich berücksichtigt werden. Die
Rente muss später voll versteuert werden. Durch
die lebenslange Rentenzahlung ist die RürupRente Harz-IV-sicher sowie insolvenzgeschützt.
Schicht 2: Riester-Rente / betriebliche
Altersvorsorge Die Riester-Rente wurde
geschaffen, um die Rentenkürzungen
auszugleichen. Gefördert wird über Zulage und
steuerliche Begünstigung. Die Zulage beträgt
154 Euro pro Person, 185 Euro Kinderzulage
pro Kind. Berufseinsteiger erhalten 200 Euro
Berufseinsteigerbonus. Die Beiträge können
steuerlich berücksichtigt werden. Die Rente
muss später voll versteuert werden. Durch
die lebenslange Rentenzahlung ist die Riester
Rente Harz IV sicher sowie Insolvenzgeschützt.
Schicht 3: private Vorsorge Die private
Vorsorge ist notwendig, um den Lebensstandard
im Alter zu halten. Sie bietet Flexibilität bei der
Wahl zwischen Rente und Kapital. Sie erlaubt
verschiedene Zusatzbausteine (Absicherung für
den Todesfall, Pflege, Berufsunfähigkeit). Die
Beiträge werden aus dem Nettolohn beglichen,
im Gegenzug muss die Auszahlung nur zur
Hälfte versteuert werden.
Tip: Sprechen Sie mit Ihrem Vermögensberater
über die für Sie optimale Zusammenstellung
der Vorsorge.

Über den Autor:

Jürgen Spöri
Maria-Sand-Strasse 3
79336 Herbolzheim
Fon 07643 / 933213
Fax 07643 / 933222
www.dvag.de/juergen.
spoeri
Alter 45 Jahre
Vermögensberater für die DVAG seit 1998
ca. 300 betreute Mandanten im Bereich
Freiburg/Offenburg/Kinzigtal
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จาก “อาเซียน” สู่ “ประชาคมอาเซียน” -นภาพร ริชเทอร์
“อาเซียน” เป็นองค์การระหว่างประเทศในเขตภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ ที่ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศสมาชิก แต่ในช่วงหลัง ๆ มา
นี้ ผู้คนและสื่อต่าง ๆ ให้ความสนใจ “อาเซียน” มากยิ่งขึ้น เพราะอาเซียนกำาลังจะก้าวเข้าสู่ความเป็น “ประชาคมอาเซียน” ในปีพ.ศ.
2558 เราจึงนำาความเป็นมาของ “อาเซียน” และเส้นทางสู่ “ประชาคมอาเซียน” มาเล่าให้ฟัง
ที่มา:http://loadebookstogo.blogspot.de/2012/08/asean.html

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ (Association of South East Asian Nations:
ASEAN) หรือ อาเซียน เป็นองค์การความร่วมมือ
ระหว่างประเทศสมาชิกในภูมภิ าคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2510
ปัจจุบันมีประเทศสมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศ คือ
บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมาร์
ฟิลปิ ปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม มีสาำ นักงาน
ใหญ่อยู่ที่กรุงจาการ์ต้า ประเทศอินโดนีเซีย มี
"ประธานอาเซียน" เป็นตำาแหน่งสูงสุด ดำารงวาระ
1 ปี และมี “เลขาธิการอาเซียน” เป็นหัวหน้าเจ้า
หน้าที่ฝ่ายบริหารสำาหรับการติดตามความคืบ
หน้าในกิจการต่างๆ ของอาเซียน ซึ่งจะมีวาระ 5 ปี
การคัดเลือกบุคคลากรเพือ่ ดำารงตำาแหน่งประธาน
อาเซียนและเลขาธิการอาเซียนจะใช้วธิ ีหมุนเวียน
กันในประเทศสมาชิกตามลำาดับตัวอักษรและตาม
วาระ ในปัจจุบนั ประธานอาเซียน คือ ประเทศบรูไน
และเลขาธิการอาเซียนคือ นายเล ลุง มินห์ จาก
ประเทศเวียดนาม
การรวมตัวกันของประเทศสมาชิกอาเซียน นำา
มาซึง่ ความเปลีย่ นแปลงทางเศรษฐกิจ เมือ่ อาเซียน
ได้หารือและตกลงร่วมกันประกาศจัดตัง้ “เขตการ
ค้าเสรีอาเซียน” หรือ ASEAN Free Trade Area
(AFTA) ขึ้น ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2535 เพื่อเป็น
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ข้อตกลงทางการค้าสำาหรับสินค้าที่ผลิตภายใน
ประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งหมด ในการที่จะใช้
อัตราภาษีพิเศษที่เท่ากัน และกำาหนดเป้าหมาย
ให้สมาชิกค่อยๆ ลดภาษีสนิ ค้าทุกรายการให้เหลือ
0-5% ภายใน 15 ปี นับตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ.
2536 แต่ต่อมาในปีพ.ศ. 2537 อาเซียนได้เร่งรัด
การดำาเนินงานเขตการค้าเสรีอาเซียนจากเดิม 15
ปี เป็น 10 ปี คือ ให้ลดภาษีลงเหลือ 0-5% ภายใน
วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2546
ก่อนหน้านั้นประเทศสมาชิกฯได้ทำาการค้ากับ
ประเทศใหญ่ๆ แล้ว เช่น จีน สหรัฐอเมริกาและ
สหภาพยุโรป แต่มีการค้าระหว่างกันเองน้อยมาก
การประกาศเขตการค้าเสรีอาเซียนจึงเป็นหนึง่ แรง
กระตุน้ ให้ประเทศสมาชิกทำาการค้าระหว่างกันมาก
ขึน้ ทำาให้ประเทศในหมูส่ มาชิกมีรายได้เพิม่ ขึน้ ทัง้
ยังทำาให้มกี ารเข้ามาลงทุนในอาเซียนจากประเทศที่
สามมากขึน้ ประกอบกับการลดภาษีชว่ ยให้ประเทศ
ที่สามที่ผลิตสินค้าและจำาหน่ายสินค้าในอาเซียน
ไม่ต้องเสียภาษีหรือเสียภาษีในอัตราที่ต่ำา และใน
ระดับเศรษฐกิจโลก เขตการค้าเสรีอาเซียนยังช่วย
ให้อาเซียนมีอำานาจต่อรองมากขึ้นด้วย
จนกระทั่งในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้ง
ที่ 9 ที่อินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2546
ผู้นำาประเทศสมาชิกอาเซียนได้ตกลงกันที่จะจัด

ตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)
ขึ้นในปี พ.ศ. 2558 ซึ่งประกอบด้วย 3 เสาหลัก
คือ ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และ ประชาคมสังคม
และวัฒนธรรมอาเซียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่ง
เสริมความเข้าใจอันดีตอ่ กันระหว่างประเทศสมาชิก
ทั้ง 10 ประเทศ รวมไปถึงความมีเสถียรภาพ และ
ความมั่นคงทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
อย่างยั่งยืน และได้ประกาศใช้ “กฏบัตรอาเซียน”
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551 เพื่อเป็นกฎของ
อาเซียน ทีป่ ระเทศสมาชิกทุกประเทศจะต้องเคารพ
และปฏิบัติตาม
แม้หลักใหญ่ใจความทีป่ ระชาคมอาเซียนต้อง
พัฒนาไปพร้อม ๆ กัน คือ ความมัน่ คงทางการเมือง
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม แต่เรื่องที่ได้รับ
ความสนใจมากที่สุด คงหนีไม่พ้นเรื่องเศรษฐกิจ
การรวมกลุม่ กันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เศรษฐกิจในอาเซียนพัฒนา
ไปอย่างยัง่ ยืน โดยตัง้ เป้าว่า “อาเซียนจะเป็นตลาด
และฐานการผลิตเดียวกัน” ใช้มาตรฐานเดียวกันใน
การกำาหนดคุณภาพ ราคา อัตราภาษี กฎระเบียบ
ในการซื้อขาย การขจัดมาตรการและข้อกีดกัน
ต่างๆ และใช้นโยบายส่งเสริมให้แต่ละประเทศผลิต
สินค้าทีเ่ ป็นสินค้าส่งออกหลักของประเทศนัน้ ๆ เช่น
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เรื่องน่ารู้
อินโดนีเซีย – ก๊าซธรรมชาติ, มาเลเซีย – อุปกรณ์
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, ฟิลิปปินส์ - อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์, สิงคโปร์ – ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม,
ไทย – ยานยนต์และชิ้นส่วนอุปกรณ์ และอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์, บรูไน – น้ำามันดิบ, เวียดนาม – สิ่ง
ทอ, ลาว – ไม้ซุง, เมียนมาร์ – ก๊าซธรรมชาติ และ
กัมพูชา – สิ่งทอ
หากอาเซียนสามารถเป็นตลาดและฐานการ
ผลิตเดียวกันได้ ก็จะเป็นการเพิ่มศักยภาพในการ
แข่งขันและมีจุดยืนที่แข็งแกร่งขึ้นในตลาดโลก
ทั้งยังเป็นผลดีต่อผู้บริโภคภายในอาเซียน เพราะ
ในตลาดจะมีแต่สินค้าที่มีคุณภาพและราคาถูก
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนยังเปิดให้มีการ
เคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน และแรงงาน
ฝีมอื เป็นไปอย่างเสรี ซึง่ อาชีพทีจ่ ะได้รบั อนุญาตให้
เคลื่อนย้ายได้อย่างเสรี ได้แก่ แพทย์ ทันตแพทย์
พยาบาล วิศวกร สถาปนิก ช่างสำารวจ อาชีพเกี่ยว
กับการท่องเที่ยว และนักบัญชี นั่นหมายความว่า
หากท่านประกอบอาชีพหนึ่งใน 8 อาชีพนี้ ท่านก็
จะสามารถทำางานในประเทศใดก็ได้ในอาเซียน
แต่ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามกฎระเบียบปฏิบัติของ
แต่ละประเทศ
นอกจากการค้าในภูมภิ าค อาเซียนยังมีคเู่ จรจา
ทางการค้าอีก 9 ประเทศกับ 1 องค์กร คือ จีน ญีป่ นุ่
เกาหลีใต้ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
แคนาดา อินเดีย รัสเซีย และสหภาพยุโรป (EU)
โดยเรียก ความตกลงทางการค้าระหว่าง อาเซียน
กับจีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ว่า “ASEAN+3” และ
เรียก ความตกลงการค้าระหว่างอาเซียนกับจีน ญีป่ นุ่
เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย อินเดีย และ นิวซีแลนด์ว่า
“ASEAN+6”
เมื่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเปิด ปัจจัย
สำาคัญทีจ่ ะทำาให้ผปู้ ระกอบการอยูร่ อดก็คอื คุณภาพ
ของสินค้า, การทำาการตลาดที่มากขึ้นและกว้าง
ขึ้นเพื่อให้ครอบคลุมทั้งตลาดในประเทศ ตลาด
ในประชาคมอาเซียนและตลาดโลก แรงงานที่
มีความรู้ความสามารถ รวมไปถึงบรรจุภัณฑ์ที่
สวยงาม มีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง หากเป็น
สินค้าที่ต้องใช้หีบห่อ
ทั้งหมดนี้ เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ
อาเซียนและประชาคมอาเซียน เพื่อให้ทุกท่านได้
เตรียมความพร้อมรับความเปลีย่ นแปลงทีจ่ ะเกิดขึน้
โดยไม่ลืมว่า วัตถุประสงค์ของการเป็นประชาคม
อาเซียน ก็เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีต่อกันในหมู่
ประเทศสมาชิกและอยู่รอดไปด้วยกันได้ในโลก
ยุคทุนนิยม ดังคำาขวัญของอาเซียนที่ว่า “หนึ่งวิสัย
ทัศน์ หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งประชาคม”
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Der erste Apfel der Saison -Vera Splinter

Das grüne Holztor des alten Schuppens
war leicht zu öffnen. Im Schuppen war es stets
unangenehm dunkel, aber es war der einzige
Weg, um in den Garten meiner Großeltern zu
gelangen. Die Türe zum Garten war dann schon
schwieriger zu öffnen. Mit beiden Händen
schob ich den schwergängigen Metallriegel
zurück und der Garten lag vor mir.
Gleich links war ein großer Komposthaufen,
der ehemals als Misthaufen gedient hatte. Meine
Erinnerung an die Hühner und Kaninchen, die
es bei meinen Großeltern über Jahrzehnte
gegeben hatte, ist nur noch sehr vage. Und das
Schwein, von dem meine Mutter zu berichten
weiß, war in meiner Kindheit schon nur noch
Geschichte. Präsent sind mir immer noch die
vielen Fliegen geblieben, die es sich in der
Sommerzeit auf dem Kompost und früheren
Misthaufen gut gehenließen.
Leicht ansteigend führte ein rissiger
Betonpfad zum Garten hinauf, entlang der
kleinen Obstwiese. Klein deshalb, weil sie mir
Vergleich zur Länge des Gartengrundstücks
bescheiden und klein in ihrer Ausdehnung
erschien. Gemessen an den heutigen
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Stadtgärten wäre es für viele Hausbesitzer
ein großzügiges Gartengrundstück. Immerhin
hatten auf dieser Wiese vier ausgewachsene
Obstbäume ausreichend Platz, ein Birnbaum,
ein Pflaumenbaum, ein Boskop- und ein
Klarapfelbaum.
Annaapfel wird der gedrungen gewachsene
Klarapfel in meiner Heimat genannt. Dies war
eine Ehrung an die heilige Anna, der in Düren
bis heute mit einer Festwoche, der Annaoktav,1
Ende Juli/Anfang August gedacht wird. Die
Reife der Annaäpfel fällt in diese Zeitspanne.
Ende Juli, wenn der Sommer schon seinen
Höhepunkt überschritten hatte und sich am
frühen Morgen die Kühle des Herbstes zeigte,
lagen die ersten Äpfel unter dem Baum. Dass
alle abgefallenen Äpfel einen Wurm als Gast
beherbergten, hielt die Frauen der Familie nicht
davon ab, diese ersten Äpfel zu verarbeiten.
Der Klarapfel zählt zu den alten
Tafelobstsorten. Vermutlich kam er im Jahre
1852 von Lettland aus nach Frankreich und
verbreitete sich über ganz Europa.2 Seine
Schale ist glatt und dünn und bleibt hellgrün.
Das Fruchtfleisch zeichnet sich durch eine

sehr hellgelbe bis weiße Farbe aus. Klaräpfel
sind saftig und säuerlich. Unter modernen
Maßstäben kann der Klarapfel als Turboapfelsorte
bezeichnet werden. Nach einer für Äpfel
eher späten Blüte reifen die Früchte schon
sehr früh im Vergleich zu anderen Sorten.
Ende Juli sind die Äpfel in der Regel reif: die
ersten Äpfel der Saison. Die Früchte sind sehr
druckempfindlich, so dass meine Großmutter
die abgefallenen Äpfel innerhalb von zwei
Tagen verarbeiten musste, denn sie sind nicht
lagerfähig. Nach nur wenigen Tagen wird der
geerntete Klarapfel mehlig und trocken. Für
den modernen Erwerbsanbau sind solche
Apfelsorten unattraktiv.
Gemessen an heutigen Qualitätsansprüchen
für moderne Apfelsorten fällt der Klarapfel durch
das Kontrollraster. Er wird nur noch selten
angebaut, auf regionalen Märkten im Rheinland
ist er erfreulicherweise immer noch Ende Juli/
Anfang August zu finden, und er hat so viel zu
bieten, wenn man mit ihm umzugehen weiß.
Den jüngeren Lesern wird es vielleicht nicht
mehr bekannt sein, aber in meiner Kindheit
standen Äpfel nicht das ganze Jahr über zur
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Verfügung. Die letzten Lageräpfel waren in
Abhängigkeit von den Temperaturen im Frühling
und den Lagerbedingungen bis maximal Mitte/
Ende April verfügbar. Der Ontario wird zu
diesen Apfelsorten gerechnet, die aufgrund
der sehr späten Ernte und einer natürlich
entwickelten wachshaltigen Oberfläche lange
gelagert werden können. In unserer heutigen
globalisierten Welt ist es selbstverständlich auch
im Mai und Juni Äpfel in jedem Supermarkt
kaufen zu können, die z. B. aus Chile importiert
werden. Vor noch 30 Jahren beendeten die
ersten Klaräpfel dagegen die von Natur aus
gegebene apfelfreie Zeit des Frühsommers.
Nicht, dass wir damals als Kinder in Frühling
und zu Beginn des Sommers einen Mangel an
Obst gehabt hätten. Für alle, die auf dem Land
aufwuchsen, war der Frühsommer sogar eine
Zeit der ersten Obstfülle. Mit dem Rhabarber
(der botanisch zum Gemüse gerechnet wird),
der zu Kompotten und Kuchen verarbeitet
wurde, ging es los. Es folgten die köstlichen
Erdbeeren im Juni, und wenn diese Anfang Juli
in die Endrunde gingen, begann die reichhaltige
Beerenernte mit den Johannisbeeren. Rote,

weiße und schwarze Johannisbeeren luden
im Garten zum Naschen ein und wurden
zu Marmeladen, Gelees und Saft für die
Wintermonate verarbeitet. Stachelbeeren in
unterschiedlichsten Sorten waren sehr beliebt
zum Backen. Vor der Verzehrsreife wurden sie
meist schon geerntet und eingeweckt. Aber
keine Sorge, die Erwachsenen hatten immer
auch an uns Kinder gedacht und ließen genug
Früchte an den Sträuchern zum Naschen
hängen. Gerade die großen gelbfruchtigen
Sorten lockten unter einer dünnen, leicht
behaarten Haut mit zuckersüßem Fruchtfleisch.
Einen Mangel an Obst hatten wir nicht, und
trotzdem waren die ersten Äpfel immer etwas
Besonderes. Apfelmus, Apfelpfannkuchen
und verschiedene Apfelkuchen standen
nun regelmäßig auf dem Speiseplan. Der
säuerliche Klarapfel zerfällt bereits nach
wenigen Kochminuten und ergibt ein sehr
schönes homogenes helles Apfelmus. Auch
bei vielen Kuchenrezepten begeistert er durch
seine mürbe Konsistenz; so ist ein gedeckter
Apfelkuchen mit dem säuerlichen Apfel ein
besonderer Genuss. Ungeeignet ist er immer

dann, wenn die Form erhalten bleiben soll.
Gefüllte Bratäpfel sollten deshalb mit anderen
Apfelsorten zubereitet werden. Weniger bekannt
sind die rheinischen Kochrezepte mit Klaräpfeln.
Besonders Stangenbohnen wurden gerne als
Rheinische Schnippelbohnen mit Speck und
Klarapfel zubereitet. Auch im Grüne-BohnenEintopf durften zwei Äpfel nicht fehlen.
Ein wenig waren Äpfel Vorboten für den
Herbst, was mich in meiner Kindheit nicht
weiter gestört hat. Denn auf den ersten Apfel
folgten noch viele andere leckere Sorten, die
mich den Winter über begleitet haben.
Quellen:
www.dueren.de/kultur-freizeit/veranstaltungen/
annamarkt/geschichte
www.de.Wikipedia.org/wiki/weißerklarapfel

Malus domestica – Der Apfel
Die unzähligen Apfelsorten zählen
zu den Kernobstgewächsen. Malus
domestica ist die lateinische Bezeichnung
für den Kulturapfel. Die sommergrünen
Bäume und Sträucher gehören zur
Familie der Rosengewächse (Rosaceae)
Annaoktav
1501 wird durch den Steinmetz Leonhard
das Haupt der Heiligen Anna von Mainz
nach Düren gebracht. Einfache Pilger und
hohe geistliche und weltliche Würdenträger
begaben sich auf den Weg nach Düren,
die Stadt erlebte dadurch als Wallfahrtsort
einen beachtlichen Aufschwung.
1817 wird aus dem wenige Tage dauernden
Pilgerfest die Annaoktav, die seither 8 Tage
dauert. Das Annafest (Heilige Anna, am 26.
Juli) findet Ende Juli/Anfang August statt
wird begleitet durch eine großen Kirmes.
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“อภินิหารขลุ่ยวิเศษ”
ละครริมทะเลสาปโบเดนเซ -อรชร
ทุกๆ ช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคมของทุก
ปี ณ เมืองเบรเกนซ์ ประเทศออสเตรีย จะจัดงาน
เบรเกนซ์ ซัมเมอร์ เฟสติวัลขึ้น ซึ่งได้จัดมานาน
ถึง 67 ปีแล้ว ในทุกๆ ปีจะจัดรายการน่าสนใจ
อย่างยิ่ง อาทิเช่น การแสดงโอเปร่า ละครเวที
และการแสดงดนตรีจากวงออร์เคสตราระดับโลก
เวียนนา ซิมโฟนีออร์เคสตรา เป็นต้น ในปีนี้มีการ
แสดงละครเพลงเรื่อง „อภินิหารขลุ่ยวิเศษ“ หรือ
„Die Zauberflöte“ ซึ่งเป็นบทประพันธ์เพลงของ
โวล์ฟกัง อามาเดอุส โมสาร์ท
เวทีในปีนี้สร้างขึ้นริมน้ำาเช่นทุกปี ตรงกลาง
สร้างเป็นหลังเต่า รอบๆ มีมังกรตัวสูงใหญ่ถึงสาม
ตัว แต่ละตัวสูง 28 เมตร มังกรหน้าตาไม่เป็นมังกร
แต่หน้าเป็นสุนัขและมีเขาเหมือนวัวและกระทิง
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(ผู้ชมต้องจินตนาการเอาเองว่า เป็นตัวอะไรกัน
แน่) ทางด้านเทคนิคการขับเคลือ่ นเวทีนนั้ น่าสนใจ
ยิง่ ขอชืน่ ชมนายโยฮัน เองเกลส์(Johann Engels)
สำาหรับผลงานจินตนาการชิน้ นี้ ซึง่ เวทีแบ่งออกเป็น
สองด้าน ด้านหนึ่งเป็นทุ่งหญ้า และอีกด้านหนึ่ง
เป็นสถานทีศ่ กั ดิส์ ทิ ธิ์ โดยให้สที องทำาให้ดอู ลังการ
มากขึน้ ทางด้านเครือ่ งแต่งกาย ก็ขอยกนิว้ ให้นาง
มารี –ชองเน เลคคา (Marie-Jeanne Lecca)ที่
ออกแบบเครื่องแต่งกายได้อย่างแปลกตา มีการ
ใช้ผ้าระยิบระยับเหมือนกับชุดจินตลีลาของไทย
และการแต่งตัวแบบชุดหนังแบบนักขีม่ อเตอร์ไซด์
การเคลื่อนไหวของนักแสดงมีทั้งการขับร้องเพลง
การเชิดหุน่ และการห้อยโหนแบบลิง ผูช้ มก็คงต้อง
จินตนาการไปตามเนื้อเรื่อง และยอดเยี่ยมที่สุดก็

คือ วงออร์เคสตร้า เวียนนา ซิมโฟนีออร์เคสตรา ที่
เล่นเพลงของโมสาร์ทได้อย่างดีเยี่ยม
หากใครพลาดการชมละครเรือ่ ง “อภินหิ ารขลุย่
วิเศษ” ในปีนี้ ก็ยงั มีโอกาสไปชมในปีหน้าได้อกี การ
แสดงกำาหนดไว้สี่สัปดาห์ คือเริ่มแสดงตอนปลาย
เดือนกรกฎาคมถึงกลางเดือนสิงหาคม 2557 ใน
ราคาตั้งแต่ 29 ยูโร ไปจนถึงราคา 138 ยูโร
ข้อมูลเพิ่มเติม
www.begrenzerfestspiele.com นอกจากจะได้
ชมละครดีๆ แล้วยังได้นั่งรับบรรยากาศริมน้ำาที่
ทะเลสาปโบเดนเซอีกด้วย ถือว่าเป็นการให้ความ
สุขแก่ตนเองค่ะ
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บันเทิง

เรื่องย่อละครเพลง “อภินิห�รขลุ่ยวิเศษ” ของ
Wolfgang Amadeus Mozart
เจ้าชายหนุ่มนามว่า ตามิโน่ (Tamino) ไม่ได้
เป็นดัง่ เจ้าชายในเทพนิยายทีเ่ ราเคยอ่านกันมาว่า
ต้องเก่งกาจและกล้าหาญ ตอนที่เจ้าชายตามิโน่
หลงทางกับข้าราชบริพารในระหว่างล่าสัตว์ และ
เจ้าชายต้องเผชิญกับงูยักษ์ ด้วยความตกใจกลัว
จึงเป็นลมสิ้นสติไป แต่ทว่ายังโชคดีที่ นางสนมทั้ง
สามของราชินแี ห่งรติกาลได้มาช่วยไว้ เจ้าชายหนุม่
เมือ่ ฟืน้ ก็ได้รบั การขอร้องจากราชินแี ห่งรติกาล ขอ
ให้ไปช่วยธิดาของเธอนามว่า ปามิน่า (Pamina)
ผู้ซึ่งถูก ซาราสโตร (Sarastro) พ่อมดผู้ชั่วร้ายจับ
ไปขังไว้ สำาหรับเจ้าชายตามิโนถือว่า หน้าที่นี้เป็น
ภาระใหญ่หลวงยิ่ง แต่เมื่อเจ้าชายตามิโน่ได้ยล
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ภาพของปามินา่ เขาก็ตกหลุมรักเธอทันที จึงตกลง
รับคำาขอร้องจากราชินีแห่งรติกาล เจ้าชายตามิ
โน่มีเพื่อนร่วมทางไปด้วย คือนายพรานล่านกชื่อ
ปาปาเกโน่ (Papageno) นอกจากนี้ก็มีผู้ติดตาม
เป็นผู้หญิงอีกสามคน และเด็กหนุ่มสามคนร่วม
เดินทางไปด้วย ก่อนเดินทางเจ้าชายตามิโนได้รับ
ขลุ่ยวิเศษเป็นอาวุธ
ระหว่างการเดินทางเจ้าชายตามิโน่ต้องผจญ
ภัยอย่างมากมาย และเมื่อเขาเดินทางไปถึงวิหาร
ของซาราสโตร เจ้าชายตามิโน่จงึ ได้รวู้ า่ เรือ่ งราวที่
ราชินแี ห่งรติกาลบอกเล่าแก่เขามานัน้ ล้วนแล้วแต่
เป็นความเท็จทั้งสิ้น ซาราสโตรที่แท้จริงเป็นนัก
ปราชญ์ผู้ทรงธรรม ที่ต้องการช่วยปามิน่าให้หลุด
พ้นจากอิทธิพลของมารดาผู้ชั่วร้ายนั่นเอง

เรือ่ งทัง้ หมดก็จบลงแบบมีความสุข คนดีได้ดี คน
ชัว่ ก็สาปสูญไป ขลุย่ วิเศษมีเนือ้ เรือ่ งทัง้ สนุกสนาน
ตืน่ เต้นและตลกโดยปาปาเกโน่แม้จะเป็นตัวรองใน
เรื่อง แต่ก็มีบทโดดเด่นและเป็นตัวชูโรง นอกจาก
นี้ก็ยังมีแนวคิดลึกซึ้งแฝงไว้ ซึ่งโมสาร์ทต้องการ
สะท้อนแนวคิดปรัชญาของยุคแห่งการรู้แจ้งเห็น
จริงโดยผ่านตัวละครซาราสโตรนั่นเอง
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เทคนิค

เทคนิคถ่ายภาพบุคคล (Portrait) -หนุ่มเรียม

สวัสดีครับทุกคน ฉบับที่ผ่านๆ มาผมได้กล่าว
ถึงพืน้ ฐานการถ่ายภาพเบือ้ งต้นกันไปแล้ว และใน
ครัง้ ต่อไปนีผ้ มก็จะให้ความรูแ้ ก่ผอู้ า่ นในเรือ่ งเฉพาะ
ของแต่ละเรื่อง แต่ยังเป็นเทคนิคง่ายๆ ที่ผู้ชื่นชอบ
ในการถ่ายภาพนั้นนำาไปใช้ได้ โดยใช้อุปกรณ์การ
ถ่ายภาพที่เรามีอยู่แล้วนี่แหละครับ
สำาหรับวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนมารู้จัก
เทคนิคของการถ่ายภาพบุคคลครับ หลายคนอยาก
มีรปู สวยๆ ไว้ดเู ป็นของตัวเอง แต่ในบางครัง้ ถ้าเรา
ถ่ายรูปอย่างเดียวโดยไม่คาำ นึงถึงองค์ประกอบบาง
อย่างเลย รูปที่ถ่ายอาจออกมาไม่ประทับใจทั้งคน
ถ่ายและคนถูกถ่ายเป็นแน่
ก่อนอืน่ ครับถ้าเราถ่ายภาพบุคคลเราก็ตอ้ งมีนาง
แบบครับ ผมขอแนะนำานางแบบที่มาเป็นแบบให้
ในครัง้ นีเ้ ธอเป็นน้องสาวทีน่ า่ รักคนหนึง่ ชือ่ ว่า “น้อง
มัดใจ” ครับ ถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยครับ
1. เทคนิคแรกจะว่าด้วยการโฟกัสครับ ผมแนะนำา
ให้เราโฟกัสที่ดวงตา เพราะดวงตาเป็นส่วน
สำาคัญทีส่ ดุ ครับสำาหรับผม เนือ่ งจากเป็นสิง่ ทีบ่ ง่
บอกและแสดงถึงอารมณ์ของภาพ สำาหรับผม
แล้วผมให้ความสำาคัญกับสิง่ นีเ้ ป็นข้อแรกครับ
2. การจัดองค์ประกอบของตัวแบบ คือ ในกรอบ
ของภาพอย่าตัดบริเวณข้อต่อของแบบทีส่ าำ คัญ
ได้แก่ คอ ข้อศอก ข้อมือ หัวเข่า ข้อเท้า เนือ่ งจาก
จะทำาให้ดูว่าแบบขาดอวัยวะส่วนนั้นไป และ
อารมณ์ภาพนั้นก็จะดูไม่ดีด้วย

36 : Dmag
Dmag15.indd 36

3. การละลายฉากหลัง จากภาพประกอบที่ 1
เมื่อชุดของนางแบบผมเป็นสีเดียวกับฉาก
หลัง (นั่นคือต้นไม้) ผมใช้เทคนิคละลายฉาก
หลัง (การปรับตั้งค่ารูรับแสงซึ่งกล่าวไว้แล้ว
ในฉบับที่ 13/03.2013) ซึ่งทำาให้ตัวแบบนั้น
เด่นขึ้น และไม่มีฉากหลังรกๆ มาแย่งสายตา
อย่างไรก็ตามหากฉากหลังเป็นองค์ประกอบ
ที่สำาคัญก็ไม่จำาเป็นต้องละลาย เพราะจะเป็น
ภาพที่สมบูรณ์ได้เช่นกัน
4. การเลือกมุมถ่ายภาพของนางแบบ (ซ้ายหรือ
ขวา) บางครั้งนางแบบอาจไม่ทราบว่าตัวเอง
นั้นด้านซ้ายหรือขวาจะสวยกว่ากัน จึงเป็น
หน้าที่ของช่างภาพครับที่ต้องดูให้ดี และผม
ก็มีเทคนิคง่ายๆ ที่ช่างภาพใช้กันมาบอกครับ
นั่นก็คือ ข้อแรก “ให้ดูที่ดวงตาเป็นสำาคัญ”
หากดวงตาข้างไหนโตกว่า ใบหน้าข้างนั้นก็
มักจะเป็นข้างทีส่ วยกว่า และอีกเทคนิคคือ ให้
สังเกตทีม่ มุ ปากเวลายิม้ ของแบบ มุมปากข้าง
ไหนยกสูงกว่า ว่ากันว่าข้างนัน้ แหละครับทีส่ วย
กว่า (ผมพิจารณานางแบบของผมแล้วครับ
น้องเขาสวยทางด้านซ้าย555) ภาพประกอบ 2
5. อุปกรณ์ประกอบฉากหมายถึงฉากรอบตัว
และเครื่องประดับต่างๆ ครับต้องรู้จักใช้สิ่ง
เหล่านั้นให้เป็น สิ่งเหล่านั้นจะทำาให้แบบไม่รู้
สึกเกร็งมากนัก อีกทั้งยังจะเป็นการช่วยสร้าง
บรรยากาศ และเรื่องราวต่างๆ ได้ด้วย แต่ข้อ
ควรระวังก็คือ ควรใช้องค์ประกอบเหล่านั้น

ให้เหมาะสมครับ เช่น แฟชั่นของการใส่แว่น
ดำา ผมแนะนำาว่าไม่ควรให้นางแบบใส่แว่นดำา
ถ่ายภาพ แต่อาจจะใช้วิธีการดันขึ้นไปเหน็บ
บนศีรษะแทน ซึ่งจะช่วยให้นางแบบดูสวยเก๋
เท่ไปอีกแบบ (ภาพประกอบ 2)
6. หลีกเลี่ยงการถ่ายภาพแบบตรงๆ (เก็บไว้ถ่าย
รูปบัตรประชาชนก็พอ) เนือ่ งจากเป็นเรือ่ งยาก
มากที่จะถ่ายให้ได้สวย ลองหามุมใหม่ๆ หรือ
เปลี่ยนมุมอื่นๆ คุณจะได้ภาพสวยกว่าแนว
ตรงเป็นแน่
7. อย่าให้นางแบบหน้ามืด การถ่ายภาพบุคคลนัน้
ต้องการแบบเป็นหลักนัน่ ก็หมายถึงจุดสนใจนัน้
จะอยูท่ ใี่ บหน้าของแบบ อย่างไรก็ตามอะไรจะ
เกิดขึ้น (ถ้าไม่ได้ต้องการภาพแนวพิเศษอื่นๆ)
การถ่ายภาพนัน้ ไม่ควรถ่ายให้หน้าแบบนัน้ มืด
ควรมองเห็นหน้าแบบให้ชัดเจนที่สุด (รวมถึง
เทคนิคข้อ 8 ที่จะกล่าวถัดไปด้วย)
8. เงาบนตัวแบบและสิ่งรบกวน พยายามหลีก
เลีย่ งการถ่ายภาพใต้เงาไม้ทมี่ แี สงส่องผ่านเป็น
ดวงๆ เพราะจะทำาให้หน้าแบบของคุณเป็นดวง
ไปด้วย และสิง่ ทีไ่ ม่ควรอยูใ่ นฉากให้ตดั ออกไป
จากภาพของคุณ (ตัวอย่างดังภาพประกอบ 3
ซึ่งมีเงาบนหน้าแบบ และใบไม้หน้าฉากซึ่งไม่
ควรมีเป็นอย่างยิ่ง)
9. ทิศทางของแสง เรื่องของแสงและการถ่าย
ภาพไม่สามารถหนีกันพ้นไม่ว่าจะเป็นภาพ
ประเภทใด แสงเป็นสิง่ สำาคัญ สำาหรับการถ่าย
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เทคนิค
ภาพบุคคลแล้วแสงจะช่วยบ่งบอกถึงอารมณ์
ของภาพและหากทิศทางของแสงเป็นไปอย่าง
เหมาะสมก็จะทำาให้ภาพนั้นๆ น่าสนใจมาก
ขึ้น ดังตัวอย่างภาพประกอบที่ 4 และ 5 (ใช้
ประกอบร่วมกับเทคนิคที่ 10) ผมใช้แสงอ่อนๆ
ตอนเย็นกระทบเข้ามาทีห่ น้าแบบเล็กน้อยเพือ่
เปิดหน้าแบบให้สว่างใสขึ้น
10. เทคนิคสุดท้ายทีผ่ มจะแนะนำากำาลังเป็นทีน่ ยิ ม
มากสำาหรับช่างภาพสมัยนีค้ อื การถ่ายภาพทีน่ าำ
ฉากหน้าหรือโฟร์กราวด์ (Foreground) เข้ามา
ประกอบ ในการถ่ายภาพวัตถุหรือบุคคลทีน่ งิ่ ๆ
บางครัง้ ภาพจะดูแข็งไป เพือ่ ให้ภาพดูนมุ่ นวล
สบายตาจึงใช้เทคนิคฉากหน้าหรือโฟร์กราวด์
โดยการหาใบไม้กิ่งไม้มาวางไว้เป็นฉากหน้า
แล้วปรับให้ภาพเบลอ (Blur) ให้ชดั เฉพาะแบบ
ทีเ่ น้นก็จะทำาให้ภาพดูแล้วนิม่ นวลสบายตาขึน้
(ภาพประกอบ 4 ไม่มโี ฟร์กราวด์ ภาพประกอบ
5 มีโฟร์กราวด์)
เป็นอย่างไรกันบ้างครับกับ 10 เทคนิคเล็กๆ
น้อยๆ ในการถ่ายภาพบุคคลในครั้งนี้ ผมหวัง
เป็นอย่างยิ่งว่าความรู้ที่ผมนำามาแบ่งปันนี้จะเป็น
ประโยชน์กับผู้ที่ชื่นชอบในการถ่ายภาพบุคคลไม่
มากก็นอ้ ย และผมก็ขอให้ทกุ คนมีความสุขกับการ
ถ่ายภาพเหมือนที่ผมเป็นนะครับ
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ตามรอยแรงงานไทยในอิสราเอล -หมูติดมันส์
เมื่อต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ผู้เขียนได้
มีโอกาสเดินทางไปประเทศอิสราเอลเพื่อปฏิบัติ
ภารกิจเกีย่ วกับการเตรียมการจัดการเลือกตัง้ นอก
ราชอาณาจักร ซึ่งเป็นหน้าที่ปัจจุบัน ที่ผู้เขียนรับ
ผิดชอบ นับเป็นครัง้ แรกทีไ่ ด้เดินทางไปยังประเทศ
อิสราเอล แต่ไม่ใช่ครัง้ แรกทีผ่ เู้ ขียน ได้ยนิ ชือ่ ประเทศนี้
อิสราเอล มีประชากรส่วนใหญ่ (ร้อยละ 75.6)
นับถือศาสนา Jewish ตัง้ อยู่ ทีภ่ มู ภิ าคตะวันออกกลาง
มีพรมแดนติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียน มีประเทศ
เพือ่ นบ้านทีเ่ ป็นประเทศอาหรับทีน่ บั ถือศาสนามุสลิม
ทั้งหมด ได้แก่ อียิปต์ เลบานอน ซีเรีย จอร์แดน
และติดกับฉนวนกาซา (Gaza Strip) และ West
Bank ซึง่ มีกรณีพพิ าทกับประเทศเพือ่ นบ้านด้วย มี
ขนาดพืน้ ที่ 20,770 ตารางกิโลเมตร เป็นพืน้ น้าำ 440
ตารางกิโลเมตร และชายทะเลยาว 273 กิโลเมตร
มีประชากร 7,707,042 คน (สถิตเิ ดือน ก.ค. 2013)
เป็นชาวยิว ร้อยละ 76.4 และอืน่ ๆ (ส่วนใหญ่เป็นชาว
อาหรับ) ร้อยละ 23.6 เมืองใหญ่ๆ ได้แก่ กรุงเทล
อาวีฟ (Tel Aviv) เมืองไฮฟา (Haifa) และกรุงเยรู
ซาเลม (Jerusalem) ภาษาราชการคือ ภาษาฮีบรู
(Hebrew) ภาษาอาหรับ และภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาต่างประเทศที่ใช้กันทั่วไป ใช้เงินสกุลเชเกล
(Shekels - ILS) อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์
สหรัฐ เท่ากับประมาณ 3.8559 เชเกล มีสภาพ
อากาศแบบร้อน และแห้งแล้งทางตอนใต้และแบบ
ทะเลทรายทางด้านตะวันออก ภัยธรรมชาติที่เกิด
ขึ้นประจำา ได้แก่ พายุทรายในฤดูใบไม้ผลิและฤดู
ร้อน และมีภาวะแห้งแล้ง (Draught) และแผ่นดิน
ไหวบ้างบางครัง้ มีพนื้ ทีเ่ พาะปลูกได้ ร้อยละ 13.68
ของพื้นที่ทั้งหมด โดยเป็นพื้นที่ในเขตชลประทาน
2,250 ตารางกิโลเมตร จากการที่อิสราเอลมีพื้นที่
เพาะปลูกจำากัดและมีทรัพยากรธรรมชาติจำากัด
ทำาให้อิสราเอลพัฒนาประเทศจนมีความเจริญ
ด้านเทคโนโลยีขั้นสูงและสามารถส่งเป็นสินค้า
ออกที่สำาคัญทำารายได้ให้ประเทศในลำาดับต้นๆ
นอกจากนี้ อิสราเอลยังมีฝีมือด้านเจียรนัยเพชร
(นำาเข้าเพชรจากต่างประเทศแล้วเจียรนัยก่อน)
และส่งไปขายในต่างประเทศ ส่วนสินค้าทีอ่ สิ ราเอล
ต้องสั่งนำาเข้าประเทศได้แก่ น้ำามันดิบ (แม้จะตั้ง
อยู่ในตะวันออกกลาง แต่ไม่ใช่ประเทศผู้ผลิต
น้ำามัน) ธัญพืช และอุปกรณ์ทางทหาร (เนื่องจาก
ต้องเตรียมพร้อมในการป้องกันประเทศ)
ผลผลิตทางการเกษตรที่สำาคัญของอิสราเอล
ได้แก่ Citrus พืชผัก ฝ้าย เนื้อวัว สัตว์ปีก และ
ผลิตภัณฑ์นม โดยมีแรงงานด้านการเกษตรเพียง
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ร้อยละ 2 ด้านอุตสาหกรรม ร้อยละ 16 และด้าน
บริการ ร้อยละ 82 และมีผู้ว่างงาน ร้อยละ 6.9
ผูเ้ ขียนทราบเรือ่ งราวของอิสราเอลผ่านแรงงาน
ไทยในต่างประเทศทีม่ งุ่ มัน่ เดินทางเข้าไปทำางานภาค
การเกษตรในอิสราเอล โดยทีแ่ รงงานด้านการเกษตร
ในประเทศมี จำานวนไม่เพียงพอ จึงทำาให้อสิ ราเอล
ต้องจ้างแรงงานต่างชาติให้ทาำ งานด้านการเกษตร
เพื่อเสริมกับเทคโนโลยีทางการเกษตรระดับสูง
อิสราเอลมีผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพดี
และส่งไปขายทั่วโลก ทั้งๆ ที่สภาพภูมิประเทศ
นั้นไม่เอื้อต่อการทำาการเกษตรเท่าไหร่นัก มีแนว
ภูเขาพาดอยูบ่ ริเวณตอนกลางของประเทศ มีเมือง
สำาคัญติดชายฝั่งทะเลและไม่ใช่เมืองเกษตร และ
พื้นที่ ที่เหมาะกับการปลูกพืชและทำาการเกษตร
อยู่ทางตอนใต้ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นทะเลทราย พื้นดิน
มีความแห้งแล้งสูง นิคมการเกษตรแต่ละแห่งใน
อิสราเอลจะอยู่รวมกันหลาย ๆ ครัวเรือน เรียกว่า
โมชาฟ หรือ คิบบุทช์ (ลักษณะคล้ายกับสหกรณ์
การเกษตรในบ้านเรา)
อิสราเอลก็เป็นเหมือนประเทศพัฒนาแล้วทัว่ ๆ
ไป คือ แรงงานในประเทศ มีอัตราค่าจ้างค่อนข้าง
สูง เนือ่ งจากค่าครองชีพในอิสราเอลค่อนข้างสูงมาก
(อัตราแลกเปลีย่ น 1 เชเกล เท่ากับ 9 บาท) และใน
บางพืน้ ทีใ่ ช้เงินสกุลดอลล่าร์สหรัฐแทน ทำาให้มกี ารนำา
เข้าแรงงานจากประเทศอืน่ (โดยเฉพาะแรงงานไร้
ฝีมอื เพือ่ ทำางานด้านเกษตรกรรม) แรงงานไทยเป็น
ที่ชื่นชอบของนายจ้างชาวอิสราเอล เนื่องจากเป็น
แรงงานทีอ่ ดทนกับงานหนักและไม่พดู มาก (เนือ่ ง
มาจากแรงงานไทยส่วนใหญ่ไม่สามารถพูดภาษา
อังกฤษได้ จึงต้องก้มหน้าก้มตาทำางานอย่างเดียว)
เมือ่ ก่อนผูเ้ ขียนทำางานเกีย่ วกับการดูแลผลประโยชน์
คนไทยในต่างประเทศ ก็มีโอกาสได้ดูแลแรงงาน
ไทยที่ประสบปัญหาด้านแรงงานในอิสราเอลและ
ครั้งนี้ ผู้เขียนได้มีโอกาสไปพบปะแรงงานไทยใน
อิสราเอล จึงได้สาำ รวจสภาพการทำางาน ความเป็น
อยู่และความพึงพอใจของแรงงานไทยว่า จะแตก
ต่างจากเมื่อปี 2546 หรือไม่
ในช่วงปี 2546 – 2548 แรงงานไทยจำานวน
ไม่น้อยคือ ประมาณหมื่นห้าถึงสองหมื่นคนเดิน
ทางเข้าไปทำางานในอิสราเอล ปัญหาที่แรงงาน
ส่วนใหญ่ประสบคือ แรงงานไทยต้องเสียค่าหัว
หรือค่านายหน้าให้กับบริษัทจัดหางาน ประมาณ
รายละ 200,000- 300,000 บาท เพื่อไปทำางาน
ภาคการเกษตรในโมชาฟต่างๆ และมีรายได้วนั ละ
ประมาณ 132 เชเกล ท่ามกลางสถานการณ์การ

สู้รบบริเวณฉนวนกาซา ซึ่งมีการระเบิดอยู่บ่อย
ครั้ง แรงงานไทยบางส่วนที่ทำางานอยู่ในโมชาฟ
เขตกุชคาติฟได้รบั บาดเจ็บจากการปะทะกันระหว่าง
ชาวปาเลสไตน์และอิสราเอล และมีบางรายเสียชีวติ
จากการปะทะกัน แต่แรงงานไทยเหล่านัน้ ไม่มใี คร
ยอมอพยพหรือย้ายกลับประเทศไทย ไม่ใช่เพราะ
ความรักนายจ้างแต่อย่างใด แต่เป็นเพราะพวก
เขาต้องการทำางานเก็บเงินให้เพียงพอสำาหรับการ
ใช้หนี้ค่าหัวที่ได้กู้ยืมมาจากเงินนอกระบบ (ไม่ได้
กู้จากสถาบันการเงินหรือธนาคาร) จากวันนั้นถึง
วันนี้ ผู้เขียนได้ติดตามข่าวคราวแรงงานไทยใน
อิสราเอลมาเป็นระยะๆ ทางการไทยได้แก้ไขการ
จัดส่งแรงงานไปยังอิสราเอล โดยไม่ให้ผ่านบริษัท
จัดหางานอีกต่อไป ปัจจุบัน แรงงานไทยสามารถ
เดินทางไปทำางานที่อิสราเอลได้โดยระบบรัฐบาล
กับรัฐบาล (รัฐบาลทั้งสองติดต่อประสานงานกัน
โดยตรง) เท่านั้น ทำาให้ค่าหัวแรงงานไทยลดลง
เหลือเพียง 60,000 – 70,000 บาท ต่อรายเท่านั้น
ผู้เขียนจึงคิดว่า ชีวิตแรงงานไทยต้องเปลี่ยนไปใน
ทางที่ดีขึ้นอย่างแน่นอน
จากการเยี่ยมเยียนแรงงานไทยใน 2 โมชาฟ
พบว่า ชีวิตแรงงานไทยไม่ได้เปลี่ยนไปเท่าไหร่นัก
เพียงแต่ไม่มีสถานการณ์สู้รบหรือความรุนแรงใน
พื้นที่ดังเช่นในอดีต หนุ่มแรงงานไทยรายหนึ่งเล่า
ให้ฟังว่า ตนต้องตื่นตั้งแต่ตี 5 เพื่อทำางานในแปลง
ดอกไม้ หากเป็นช่วงฤดูหนาวก็ต้องทำางานจนถึง
ประมาณ 17.00 – 18.00 น. โดยไม่มีการหยุดพัก
นอกจากเวลาทานอาหารกลางวัน แต่หากเป็นช่วง
ฤดูรอ้ น ซึง่ อุณหภูมชิ ว่ งกลางวันแดดจ้า ทำาให้อากาศ
ร้อน อุณหภูมิสูงถึง 45 องศาเซนติเกรด นายจ้างก็
จะให้ทำางาน 2 กะ คือ เวลา 05.00 – 10.00 น.และ
ช่วงเย็นเริม่ 16.00 – 20.00 น. ส่วนงานในทีร่ ม่ หรือ
ห้องแอร์จะเป็นของเจ้าของโมชาฟและคนยิวทีเ่ ป็น
ลูกจ้าง แต่แรงงานต่างชาติ เช่น นายเอ ซึง่ ทำางาน
อยูอ่ กี โมชาฟ ได้เล่าให้ผเู้ ขียนฟังถึงสภาพการทำางาน
ท่ามกลางอุณหภูมแิ ละระยะเวลาทีไ่ ม่แตกต่างกัน
และปัญหาทีม่ คี อื ค่าแรงหรือเงินเดือนซึง่ ไม่เป็นไป
ตามสัญญาจ้างงานที่นายเอได้ทำาไว้ก่อนเดินทาง
เช่น ได้รบั ค่าแรงวันละ 140 เชเกล นายจ้างจะจ่าย
จริงแค่วนั ละ 132 เชเกล เมือ่ ทวงถามก็ได้รบั คำาตอบ
เพียงว่าทีผ่ า่ นมานายจ้างจะจ่ายเพียงเท่านี้ โดยไม่
สนใจว่าสัญญาจะระบุเท่าใด นอกจากนี้ สัญญา
จ้างยังระบุวา่ นายจ้างต้องให้ขา้ วสาร 1 ถังต่อเดือน
หรือเงินสำาหรับการซือ้ อาหารดำารงชีพต่อเดือน แต่
นายจ้างก็ไม่เคยให้ตามที่สัญญาระบุไว้ แรงงาน
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ไทยต้องซื้ออาหารจากร้านค้าในโมชาฟเอง ทำาให้
เงินเก็บของแรงงานน้อยลงไปอีก โดยในโมชาพมี
ร้านค้าเพียงแห่งเดียวและเป็นร้านค้าของนายจ้าง
นัน่ เอง ราคาสินค้าค่อนข้างสูง เพราะโมชาฟอยูไ่ กล
จึงทำาให้มีค่าขนส่งสูง นายเอ บอกว่า หากเป็นเช่น
นีต้ อ่ ไป ตนคงต้องหนีนายจ้างทีถ่ ูกกฎหมายรายนี้
ไปเป็นแรงงานเถื่อนให้กับนายจ้างรายอื่นเพื่อให้
เก็บเงินได้มากขึ้น เพราะตัวนายเอเอง แม้ว่าจะ
มาทำางานโดยถูกกฎหมาย แต่กไ็ ด้ขายทีน่ า ได้เงิน
ประมาณ 100,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
มาทำางาน ถ้าเก็บเงินไม่ได้ เมื่อกลับประเทศไทยก็
จะไม่มอี ะไรเหลือเลย ผูเ้ ขียนก็ได้สอบถามนายเอ
ว่า ทำางานเกษตรที่นี้ก็น่าจะเป็นโอกาสดีนะ จะได้
นำาความรูแ้ ละประสบการณ์ทไี่ ด้รบั ไปใช้ประโยชน์
ที่บ้านเรา นายเอหัวเราะแล้วบอกว่า ที่นี่เค้าให้
แรงงานไทยอย่างเราๆ ทำางานเฉพาะส่วน ไม่ได้
ให้ทำาทั้งระบบ ใครพรวนดินก็พรวนดิน ใครใส่ปุ๋ย
ก็ใส่ปุ๋ย อัตราส่วนของปุ๋ยที่ผสมสำาหรับพืชแต่ละ
ชนิดก็ไม่ทราบ แรงงานไทยทำางานเฉพาะส่วนตาม
สัง่ เท่านัน้ ดังนัน้ แม้กลับประเทศไทยก็ไม่ได้ความ
รู้ไปพัฒนาการเกษตรของตน แรงงานไทยทำาได้
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เพียงเก็บเงินให้ได้แล้วส่งกลับบ้านให้ได้นนั่ ก็ถอื ว่า
เพียงพอแล้ว หลักจากทราบข้อมูลดังกล่าวผูเ้ ขียน
จึงได้นาำ ไปหารือกับเจ้าหน้าทีส่ ถานเอกอัครราชทูต
ณ กรุงเทล อาวีฟ เพือ่ ให้เจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยแรงงานของ
กระทรวงแรงงานไทยทีม่ หี น้าทีด่ แู ลแรงงานไทยให้
ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ฯ หาแนวทางให้ความ
ช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แรงงานไทย
ให้มากขึ้น และหวังว่า ปัญหาของแรงงานเหล่านี้
ควรได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังต่อไป
เมือ่ เดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้ว ความรูส้ กึ
ของผู้เขียนคือ ไม่รู้สึกภูมิใจเลย ที่แรงงานไทย
(ด้านการเกษตร เป็นแรงงานไร้ฝีมือ) ในอิสราเอล
ต้องทำางานหนักและไม่ได้รับการยกย่องให้เกียรติ
โดยเป็นเพียงแรงงานชั้น 3 ในสังคมและยังถูกเอา
รัดเอาเปรียบจากนายจ้าง เมือ่ ไหร่หนอแรงงานไทย
จึงจะข้ามจากการเป็นแรงงานไร้ฝมี อื มาสูแ่ รงงาน
ทีม่ ฝี มี อื ได้รบั ค่าจ้างแรงงานสูง ๆ เช่นแรงงานไทย
ทีผ่ เู้ ขียนเคยมีโอกาสรูจ้ กั อยูส่ องคนซึง่ เป็นแรงงาน
ที่มีความสามารถด้านการเชื่อมท่อส่งน้ำามันใต้น้ำา
(จบการศึกษาระดับ ปวช. เท่านั้น) ทั้งสองคนเคย
ถูกจับเป็นตัวประกันจากลุ่มโจรสลัด แต่บริษัท

นายจ้างพร้อมทีจ่ ะจ่ายเงินค่าไถ่ตวั และเมือ่ ทัง้ สอง
กลับมาประเทศไทยก็เล่าให้ผู้เขียนฟังว่า นายจ้าง
ให้กลับมาพักผ่อนจนกว่าจะสบายใจ หากพร้อม
เมื่อไหร่ก็ให้กลับไปทำางานเหมือนเดิมและยินดี
จะจ่ายเงินเดือน (ประมาณหลักแสนบาท) ให้กับ
แรงงานไทยระหว่างพักผ่อนด้วย ชีวติ แรงงานแบบ
นี้ต่างหากที่ผู้เขียนอยากเห็น แรงงานที่มีฝีมือที่
นายจ้างต้องดูแลมีสวัสดิการที่ดี ให้เกียรติและมี
ความสำาคัญต่องานที่รับผิดชอบ ซึ่งผู้เขียนมั่นใจ
ว่า แรงงานไทยทุกคนสามารถที่ก้าวไปสู่การเป็น
แรงงานฝีมือได้อย่างแน่นอน เพราะหน่วยงาน
ภาครัฐของไทยหลายแห่งช่วยกันเร่งพัฒนาฝีมือ
แรงงานให้มีความรู้ความชำานาญเฉพาะทางอยู่
อย่างต่อเนื่องและหลากหลาย ขอเพียงสนใจเข้า
ร่วมรับการอบรมต่างๆ เท่านั้น
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สุขภาพ

รู้เท่าทันกระเนื้อและไฝ สัมภาษณ์โดย พษมลวรรณ เกริกสุวรรณชัย
“กระเนื้อไม่อันตราย แต่ทำาให้ผิวเสียสวยและรำาคาญใจ ส่วนไฝอาจ
กลายเป็นมะเร็งได้ถ้ารู้ไม่เท่าทัน”
คนทีม่ กี ระเนือ้ และไฝตามใบหน้าหรือร่างกาย
คงรูส้ กึ รำาคาญใจกับส่วนเกินบนผิวหนัง โดยเฉพาะ
กระเนื้อที่ขึ้นมากมายตามใบหน้า ลำาคอ และตาม
ส่วนต่างๆ ของร่างกายทีไ่ ด้รบั แสงแดดมาก หรือถ้า
มีไฝทีโ่ ตวันโตคืนและเปลีย่ นสีกอ็ ย่างได้นงิ่ นอนใจ
แต่จะรูไ้ ด้อย่างไรว่ากระเนือ้ ไฝหรือขีแ้ มลงวันต่าง
กันอย่างไร พญ. ป�รินทร์ ศุจิจันทรรัตน์ แพทย์
ประจำา Skeyndor Clinic สาขาเซ็นทรัล พระราม
เก้า มีคำาตอบให้และได้อธิบายความแตกต่างของ
กระเนื้อ ไฝ และขี้แมลงวัน ดังนี้

ไฝ
แบ่งออกเป็น 3 ชนิด คือ 1) ชนิดตื้น 2) ชนิด
ลึก และ 3) ชนิดที่ผสมกัน (ตื้นกับลึก) ถ้าเป็นไฝ
ชนิดตื้นมักมีขนาดเล็ก สามารถรักษาได้ง่าย โดย
ใช้คาร์บอนไดออกไซด์ เลเซอร์ (Carbondioxide
laser) เช่นกัน ยิง 1-2 ครัง้ ก็ออกหมด ไม่มแี ผลเป็น
และไม่มรี อยดำา หลังยิงจะมีสะเก็ดเล็กๆ ประมาณ
3-5 วันก็หลุดออก สำาหรับไฝชนิดผสมหรือชนิดลึก
สามารถใช้เลเซอร์ยงิ ไฝส่วนทีอ่ ยูล่ กึ ออกหมดได้ แต่
ไม่ควรทำา เพราะการยิงเลเซอร์ลงลึกจะทำาให้เกิด
แผลเป็นตามมา ดังนัน้ ในกรณีทไี่ ฝลึกหรือไฝขนาด
ใหญ่กว่า 6 มิลลิเมตร ควรไปพบแพทย์ศัลยกรรม
พลาสติก เพื่อให้แพทย์ตัดไฝออกให้ เพราะแพทย์
ศัลยกรรมพลาสติกจะสามารถตัดไฝออกและเย็บ
แผลให้ติดกัน โดยไม่ให้เกิดเป็นรอยหรือแผลเป็น
ตามมา ทัง้ นีไ้ ฝมีโอกาสเป็นมะเร็ง โดยเฉพาะคนที่
ขอบอาบแดด หรือชาวตะวันตก (ฝรัง่ ) ทีช่ อบอบตัว
ในตูย้ วู เี พือ่ ให้ผวิ เป็นสีแทน เพราะรังสียวู จี ะกระตุน้
ให้เซลล์ไฝกลายพันธุเ์ ป็นเซลล์มะเร็งได้ สำาหรับผูท้ ี่
มีโอกาสเสี่ยงเป็นมะเร็ง ก็ได้แก่ เช่น ผู้ที่มีไฝเยอะ
หรืออาบแดดบ่อย มีวิธีง่ายๆ ที่ใช้สังเกตเบื้องต้น
ได้ว่าไฝนั้นมีความผิดปกติหรือไม่ ดังนี้

กระเนื้อ
เคยสงสัยมั้ยว่า ทำาไมบางคนมีกระเนื้อเยอะ
เอาออกแล้วก็ยังขึ้นอีก เหตุที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะ
สาเหตุของการเกิดกระเนือ้ คือ แสงแดด ดังนัน้ ตราบ
ใดที่เรายังได้รับแสงแดดก็ยังมีโอกาสเกิดกระเนื้อ
ขึ้นใหม่ได้ ง่ายๆ ลองสังเกตชาวตะวันตก (ฝรั่ง) ที่
มักเป็นกระเนือ้ มากกว่าคนไทย เพราะชาวตวันตก
(ฝรั่ง) มีผิวขาวและชอบอาบแดด บริเวณที่เรามัก
พบเห็นกระเนื้อคือ หน้า หลัง ไหล่ด้านบน เพราะ
เป็นบริเวณที่ได้รับแสงแดดมากนั่นเอง นอกจาก
นี้ กรรมพันธุ์ก็มีส่วนเกี่ยวข้อง ถ้าใครมีพ่อแม่พี่
น้องเป็นกระเนื้อเยอะก็จะมีโอกาสเกิดกระเนื้อได้
A = asymmetry รูปร่างไม่สมมาตรกัน ปกติ
มากกว่าคนทั่วไป สำาหรับคนที่มีกระเนื้อเยอะก็ไม่
ต้องกังวลเพราะค่อนข้างปลอดภัย มีโอกาสเป็น ไฝควรมีรปู ร่างกลม แต่เมือ่ ไหร่ทบี่ างส่วนกลายเป็น
เนื้อร้าย ส่วนนั้นจะงอกและยืดยาวออกไป ทำาให้
มะเร็งได้น้อยมาก
รูปร่างของไฝไม่สมมาตรได้
B = border irregularity คือ บริเวณขอบของ
ก�รรักษ� ลักษณะของกระเนือ้ ไม่มรี าก จะอยู่
บริเวณด้านบนแล้วงอกขึน้ มาเหมือนแปะอยูบ่ นผิว ไฝมีลกั ษณะขรุขระ ไม่เรียบ เหมือนมีอะไรยืน่ ออก
เรา สามารถรักษาได้งา่ ยโดยใช้คาร์บอนไดออกไซด์ ไป ถ้าเป็นไฝปกติ ขอบจะเรียบและกลม
C = color variegation ถ้าไฝมีหลายสีอยู่ใน
เลเซอร์ (Carbondioxide laser) ยิงออก โดยไม่มี
แผลเป็นตามมา หลังยิงเลเซอร์อาจมีสะเก็ดบางๆ เม็ดเดียวกัน หรือมีสแี ปลกๆ เช่น อยูด่ ี ๆ กลายเป็น
สีน้ำาเงิน สีขาว สีแดง หรือว่ามีสีดำามาก ๆ ดำาสนิท
3-7 วันก็หลุดออก
Profile
แสดงว่าสีผิดปกติ
พญ. ป�รินทร์ ศุจิจันทรรัตน์ แพทย์ประจำา
D = diameter > 6 mm. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
ขี้แมลงวัน
Skeyndor Clinic สาขาเซ็นทรัล พระรามเก้า
ไม่คอ่ ยอันตราย ส่วนใหญ่จะอยูบ่ ริเวณผิวหนัง ของไฝปกติไม่ควรเกิน 6 มิลลิเมตร ถ้าใหญ่เกินกว่า
แพทยศาสตร์บัณฑิต โรงพยาบาลรามาธิบดี ชัน้ บนเช่นเดียวกับไฝ ลักษณะจะไม่คอ่ ยนูน เรียบๆ นี้ให้สงสัยว่าผิดปกติ
มหาวิทยาลัยมหิดล
E = enlargement คือขนาดใหญ่ขึ้น ยิ่งโตเร็ว
เป็นจุดเล็กๆ สีนา้ำ ตาลเข้ม เอาออกง่าย ไม่เป็นแผล
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาตจวิทยา มหาวิทยาลัย เป็น ใช้คาร์บอนไดออกไซด์เลเซอร์ยงิ 1-2 ครัง้ ก็ออก ยิ่งมีโอกาสเป็นมะเร็งสูง
แม้ฟ้าหลวง
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คู่มือการสอนภาษาไทยสำาหรับชาวต่างชาติ
เหมาะสำาหรับใช้เตรียมสอนการเขียนและการอ่านภาษาไทยให้แก่ชาวต่างชาติ
เพิ่มพูนความรู้แก่ผู้ท่ีสอนอยู่แล้ว และเป็นแนวทางการสอนภาษาไทยให้
สอดคล้องกับหลักการจัดระดับภาษาของประเทศในเครือข่ายทวีปยุโรป „GER“
เนื้อห�ท�งด้�นทฤษฎีแบ่งเป็น
2 ภ�ค คือ
1) กฎการหาเสียงวรรณยุกต์ของ
อักษร 3 หมู่
2) กฎการเขียนและอ่านคำาที่รับมา
แบบฝึกหัดประกอบคู่มือฯ มี 3
ชุด คือ
1. Thai als Fremdsprache für
Anfänger Teil I + II + III
2. Thailändisch Grundkurs A1 + A2
3. Konversation für ThailandReisende
ISBN 978-3-00-043055-8

ติดต่อสั่งซื้อ
คู่มือการสอนภาษาไทยสําหรับชาวต่างชาติและหนังสือแบบฝึกหัด ได้ที่

Metta Verlag

รูปแสดงการถ่ายภาพติดตามไฝที่มีลักษณะผิดปกติ
ภาพจาก Wolf K., Goldsmith LA., Katz Sl., Gilchrest BA., Paller AS.,
Leffell DJ. Fitzpatrick’s dermatology in general medicine. 7th ed.
USA.: The McGraw-Hill companies Inc.; 2008:figure 123-9; p.1128
ข้อแนะนำ�สำ�หรับคนที่มีไฝ
คนที่อาบแดดบ่อยๆ ควรเอาไฝออก หรือถ้าไม่เอาออกก็ต้องหมั่นไปพบ
แพทย์ผิวหนังเพื่อตรวจติดตามผลทุก 6 เดือน หรือ 1 ปี โดยแพทย์จะถ่าย
รูป เพื่อติดตามดูว่าไฝนี้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร เช่น ขนาดใหญ่ขึ้นมั้ย สี
เปลีย่ นไปหรือเปล่า หรือคนทีม่ ไี ฝในตำาแหน่งทีม่ กี ารเสียดสีบอ่ ยๆ เช่น บริเวณ
สายเสือ้ ยกทรง ขอบกางเกง แนะนำาให้เอาออก เพราะการเสียดสีจะทำาให้เกิด
การอักเสบ ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่กระตุ้นให้เซลล์เกิดความผิดปกติและกลาย
เป็นมะเร็งได้เหมือนกัน
ในภาพจะเห็นว่าไฝโตขึน้ เรือ่ ยๆ และนูนขึน้ ตรงกลางมีสเี ข้มจัด ขอบหยัก
ไม่เรียบ ถ้ามีลักษณะแบบนี้และสงสัยว่าอาจเป็นมะเร็ง ห้ามจี้ด้วยเลเซอร์
เด็ดขาด ต้องให้ศัลยแพทย์ตัดออกอย่างเดียว แล้วนำาไฝที่ตัดออกส่งตรวจ
ทางพยาธิวทิ ยา เหตุทหี่ า้ มยิงเลเซอร์กเ็ พราะการยิงเลเซอร์บางครัง้ อาจยิงไม่
หมด อาจเหลือไฝแค่ไม่กี่เซลล์ มองด้วยตาเปล่าไม่เห็น ถ้าหากเซลส์ที่เหลือ
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เมื่อเจ้าเป็นลูกครึ่ง....ก็จงเอาไปอย่างละครึ่ง แม่พึงให้ -แม่ลิซ่า

ทุกปีที่กลับเมืองไทย คำาชื่นชมคนตัวเล็กที่แม่
ลิซา่ ของคนตัวเล็กมักได้รบั ฟังบ่อยๆ คือ “ทำาไมน้อง
พูดไทยชัดจัง” คำาถามทีค่ นตัวเล็กถูกถามบ่อยทีส่ ดุ
คือ “บ้านหนูอยู่ที่ไหน?“ พอคนตัวเล็กตอบเป็นชื่อ
ประเทศออกไป ก็ดทู า่ ว่าจะไม่ถกู ใจคนถาม เพราะ
คนถามจะถามต่อว่า “ไม่ใช่บ้านพ่อหนู หมายถึง
บ้านของหนูที่เมืองไทย” คนตัวเล็กก็จะตอบแบบ
เดิมทุกทีวา่ “หนูไม่มบี า้ นทีเ่ มืองไทย มีแต่บา้ นตาจ๋า
ยายจ๋า” กระนัน้ คนถามก็ยงั มาถามแม่ลซิ า่ ของคน
ตัวเล็กเหมือนไม่แน่ใจอะไรสักอย่าง “น้องเขาเกิด
และอยู่ที่ต่างประเทศจริงๆ เหรอคะ ทำาไมพูดไทย
ได้ชัดขนาดนี้?“ ทำาเอาแม่ลิซ่าของคนตัวเล็กเองก็
ออกจะงงๆ ว่า “นี่ลูกเราผิดปกติตรงไหนหรือเปล่า
ทีเ่ กิด และโตในต่างประเทศแต่พดู ภาษาไทยได้ชดั ”
แรกเริม่ เมือ่ มาอยูท่ เี่ ยอรมนี แม่ลซิ า่ ยังไม่มลี กู
เคยไปทำาบุญที่วัดไทย ได้ทำาความรู้จกั กับแม่ลูกคู่
หนึ่ง หญิงไทยผู้เป็นแม่อายุรุ่นราวคราวเดียวกัน
กับแม่ลิซ่า ส่วนลูกชายอายุ 9 ขวบ เด็กชายมาวัด
เพราะถูกแม่บงั คับให้มา จึงมานัง่ หน้าหงิกหน้างอ
อยู่ข้างๆ แม่ ตอนที่ทำาพิธีทางสงฆ์เสร็จ ถึงเวลา
รับประทานอาหารร่วมกัน แม่บอกเด็กชายให้มา
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ทานอาหารด้วยภาษาไทย เด็กชายตวาดแม่กลับ
ด้วยภาษาเยอรมันว่า “อย่ามาพูดภาษางี่เง่ากับ
ชั้น ภาษาของเธอ เธอก็ไปพูดกับเพื่อนเธอซิ” แม่
ลิซ่าได้ฟังแล้วออกจะตกใจ ส่วนแม่ของเด็กชาย
ผูน้ นั้ น้าำ ตาซึม หันมาบอกว่า “เขาเป็นแบบนีแ้ หละ
ก้าวร้าวมากๆ ถึงได้พยายามบังคับเขาให้มาวัด
ได้เจอคนไทยบ้าง” แม่ของเด็กชายเล่าให้ฟังว่า
พยายามพูดไทยกับลูก แต่ถูกกีดกันมาตลอด ทั้ง
จากแม่สามีและสามี แต่ตนเองก็ฝนื พูดกับลูกเพราะ
อยากให้ลกู พูดภาษาไทยได้ ตอนนีล้ กู อยูใ่ นวัยต่อ
ต้าน รู้สึกอายคนอื่นที่ต้องพูดภาษาอื่น และอายที่
มีแม่เป็นคนต่างชาติ เด็กชายจึงออกอาการก้าวร้าว
ไม่เคารพแม่ ตนเองก็ไม่รวู้ า่ จะแก้ปญ
ั หานีอ้ ย่างไร
คงต้องล้มเลิกความตั้งใจเดิม
เหตุการณ์วันนั้นเหมือนจะฝังอยู่ในความรู้สึก
แม่ลซิ า่ มาตลอดว่า ถ้าเรามีลกู และเหตุการณ์แบบ
นั้นเกิดขึ้นกับเรา เราจะแก้ปัญหาอย่างไร?
เมื่อแม่ลิซ่ารู้ตัวว่าตั้งท้อง จึงตั้งใจว่าจะต้อง
สอนให้ลูกพูดและเข้าใจภาษาไทยให้ได้ โชคดีที่
สามีสนับสนุนและครอบครัวของสามีก็ไม่มีใคร
ต่อต้าน แม่ลิซ่าจึงพูดภาษาไทยกับลูกมาตลอด

ตั้งแต่ลูกยังอยู่ในท้อง จนกระทั่งลูกคลอดออกมา
แม้ว่าเมื่อเริ่มหัดพูด ลูกจะพูดภาษาเยอรมันเป็น
ภาษาแรก แต่ภาษาไทยก็ตามหลังมาไม่นานนัก
ด้วยว่าภาษาไทยคงจะซึมซับเข้าหน่วยความจำา
น้อยๆ เรียบร้อยแล้ว
แม่ลิซ่าเชื่อว่าการสอนและการอธิบายให้ลูก
เข้าใจได้อย่างลึกซึ้งคงไม่มีอะไรดีไปกว่าการสอน
ลูกด้วยภาษาทีเ่ ราใช้สอื่ สารได้ดที สี่ ดุ แม่ลซิ า่ จึงใช้
วิธพี ดู ภาษาไทยกับลูก เมือ่ อยูด่ ว้ ยกันในครอบครัว
แต่เมื่อมีแขกหรือบุคคลที่สามอยู่ด้วย หรือเมื่อพา
ลูกไปเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ในกลุ่มคนเยอรมัน
เราแม่-ลูกจะใช้ภาษาเยอรมันกัน ด้วยเหตุผลคือ
ไม่ต้องการให้คนที่อยู่กับเรารู้สึกอึดอัด เพราะไม่
เข้าใจว่าเราพูดอะไรกัน รวมทั้งไม่อยากให้ลูก
รู้สึกแปลกแยกและแตกต่าง แรกๆ ลูกจะติดพูด
ภาษาเยอรมัน เมื่อไม่มีบุคคลอื่นอยู่ด้วย ลูกก็ยัง
พูดเยอรมันกับแม่ แต่แม่จะ “ปรับโหมด” ให้ลูก
ทุกครั้ง โดยการพูดภาษาไทยตอบไปและย้ำาให้
ลูกพูดภาษาไทยด้วย
ช่วงวัยก่อนเข้าเรียนชัน้ อนุบาล ลูกพูดไทยและ
เข้าใจภาษาไทยได้ดี ไม่มปี ญ
ั หาอะไรมาก แต่เมือ่
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เข้าเรียน ชัน้ อนุบาลแล้วลูกจะติดพูดภาษาเยอรมัน
เมือ่ กลับจากโรงเรียนอนุบาลลูกจะมีเรือ่ งร้อยแปด
พันเก้ามาเล่าให้แม่ลิซ่าฟัง ลูกก็จะเล่าไป ๆ แม่ก็
จะทำาเฉย และบอกลูกว่า “แม่ไม่เข้าใจ” ขอให้เล่า
เป็นภาษาไทย คำาไหนที่ลูกใช้ไม่ถูก หรือใช้คำาทับ
ศัพท์ก็จะคอยช่วยแก้ไขให้ “ช่วงนี้จะเป็นช่วงวัด
ความอดทนทั้งของแม่และของลูก” ว่าผลจะเป็น
อย่างไร ระหว่าง แม่จะเลิกล้มการพูดภาษาไทย
กับลูก หรือ ลูกจะพูดภาษาไทยได้ดีขึ้นกว่าเดิม
การที่แม่ลิซ่าอ้างสาเหตุที่ต้องใช้ภาษาไทย
กับลูกว่า “แม่ไม่เข้าใจภาษาเยอรมัน” นั้น เริ่ม
ใช้ไม่ได้ผล เมื่อลูกย้อนถามกลับว่า “แม่ไม่เข้าใจ
ภาษาเยอรมันได้ยังไง ก็แม่พูดกับคนอื่นด้วย
ภาษาเยอรมันตลอด” เมื่อลูกเริ่มรู้ทันแบบนี้ แม่
ก็ต้องหามุขใหม่มาใช้ แม่เลยบอกว่า “แม่เข้าใจ
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ภาษาเยอรมัน แต่แม่เป็นคนไทย แม่กอ็ ยากให้ลกู
พูดภาษาไทยได้เหมือนแม่ เวลาเรามีความลับ เรา
จะได้คยุ กันแค่สองคน” มุขนีใ้ ช้ได้ผลมาจนปัจจุบนั
เพราะคนตัวเล็กนำาไปใช้อย่างเคร่งครัด อาทิ ตอน
นั่งรถเมล์ เธอนินทาคนนั่งตรงข้ามในระยะเผาขน
“แม่ๆ คนนี้อ้วนมาก ตัวก็มีกลิ่นเหม็นด้วย” ทำาเอา
แม่ลิซ่าแทบจะเข่าทรุดเพราะกลัวคนตัวอ้วนจะ
เข้าใจภาษาไทยแล้วสังหารคนตัวเล็ก และแม่ลิ
ซ่าคงโดนหางเลขไปด้วยโทษฐานสอนลูกไม่ครบ
วงจร แม่ลิซ่าจึงต้องสอนวิชามารยาทงามกำากับ
ไปด้วยเพื่อความไม่ประมาท
ตามความเห็นส่วนตัว แม่ลซิ า่ เชือ่ ว่า การสอน
ให้ลูกพูดภาษาไทย ควรต้องสอนวัฒนธรรมและ
ประเพณีไทยพร้อมกันไป รวมทั้งชี้ให้เห็นความ
สำาคัญของภาษาไทย เพือ่ ให้ลกู ได้ซมึ ซับและเข้าใจ
โดยไม่เกิดข้อกังขา หรือคำาถามว่า “ทำาไมต้องพูด
ภาษาไทย ทำาไมต้องเรียนภาษาไทย” การให้ลกู ได้
มีโอกาสพบปะเสวนากับคนไทย หรือกับเด็กๆ ลูก
ครึง่ ทีพ่ ดู ภาษาไทย หรือคุยโทรศัพท์กบั ญาติมติ รทาง
เมืองไทยอย่างสม่ำาสมอ ก็จะทำาให้ลูกรู้ว่า “ภาษา

ไทยก็เป็นภาษาธรรมดาอีกภาษาหนึ่งที่มีคนพูด
เขียน อ่าน” ไม่ใช่ภาษาประหลาดที่ตนกับแม่ใช้
กันอยู่สองคนเท่านั้น ซึ่งอาจจะเป็นอีกทางหนึ่งที่
ช่วยให้การพูดภาษาไทยกับลูกง่ายขึน้ และเมือ่ ลูก
พูดภาษาไทยได้แล้ว การสอน อ่าน เขียน ในลำาดับ
ต่อไป ก็จะทำาได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมด้วย
สำาหรับแม่ๆ ที่มีลูกครึ่ง และมีความตั้งใจที่จะ
พูดภาษาไทยกับลูก ลองนำาประสบการณ์จากเรือ่ ง
เล่าของแม่ลซิ า่ ไปปรับใช้ดนู ะคะ ความมุง่ มัน่ ความ
อดทน และความสม่าำ เสมอ จะทำาให้สามารถฟันฝ่า
อุปสรรคทัง้ ปวงได้คะ่ วันทีแ่ ม่ได้ยนิ ลูกบอกว่า “หนู
รักแม่ทสี่ ดุ ในโลก” ด้วยภาษาไทยอันไพเราะ ตามที่
แม่มงุ่ มัน่ ตัง้ ใจถ่ายทอดความรักสูล่ กู วันนัน้ จะเป็น
วันทีแ่ ม่ยมิ้ ด้วยหัวใจทีเ่ ปีย่ มสุข ก็ลกู เราเป็นลูกครึง่
นี่นะ ก็จงเอาไปอย่างละครึ่งเถิดนะ แม่นี่แหละจะ
เป็นผู้มอบ (สอนภาษาไทย) ให้
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นิคกี้สาวมอเตอร์ไซค์ -อัญชัญ
D-Mag: เริ่มขี่มอเตอร์ไซด์ท่องเที่ยวตั้งแต่เมื่อไร
อะไรเป็นสิ่งที่จุดประกายให้สนใจการขี่มอเตอร์
ไซด์ท่องเที่ยว
Nicky: เริ่มมาขี่มอเตอร์ไซค์ก็ประมาณ ปี
2006 ตอนที่ไปเกาะช้าง และไปที่จังหวัดเลย แต่
เป็นมอเตอร์ไซค์เล็ก จากนั้นมีความรู้สึกว่าบ้าน
เราถนนหนทางจะไปไหนมาไหนสุดแสนจะยาก
เย็น เพราะการจราจร เลยคุยกับคู่หู คุณ Franco
Angeloni โดยเขาเริ่มว่า เรามาขี่มอเตอร์ไซค์ ท่อง
เทีย่ วกันดีไหม ก็คดิ กันว่าน่าจะเริม่ ทีบ่ า้ นเกิดเมือง
นอนของเราก่อน คือประเทศไทย เพื่อเป็นการ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์การใช้
มอเตอร์ไซค์ เพื่อให้นักท่องเที่ยวในต่างแดนได้
เห็นสถานที่ต่างๆ ที่ไม่สามารถไปถึงได้โดยทาง
รถยนต์ ซึ่งเป็นสถานที่สวยงามกว่าที่เขาเคยรู้ จึง
ทำาโครงการ Vedett Mototour of Thailand ขึ้น
มาในปี 2009 จนปัจจุบันค่ะ
สิ่งที่จุดประกายอาจจะเป็นเพราะ เราเคยชิน
กับมอเตอร์ไซค์ตั้งแต่จำาความได้ คุณพ่อมีรถ
มอเตอร์ไซค์ BMW เมื่อสมัยก่อน เราก็ซ้อนท้ายไป
ไหนมาไหนกันประจำา จากนัน้ มาเราก็หดั ขี่ และคิด
ว่าจริงๆ การที่ได้มองเห็นโลกบนหลังมอเตอร์ไซค์
และสายลมแสงแดดทีม่ ากระทบร่างกายถือว่าเป็น
อิสระ และการผจญภัยเล็กๆ อีกครัง้ ในการเดินทาง
ไปตามสถานที่ต่างๆ

แล้ว เคยคิดถึงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นไหม เช่น
ถูกทําร้าย เป็นต้น
Nicky: ขีม่ อเตอร์ไซค์ ไปหลายประเทศมากค่ะ
แต่ไม่ทวั่ โลก เพราะมีงานและ สิง่ อืน่ ๆ ทีย่ งั ต้องทำา
โซนยุโรปไปมาเกือบหมด คือ อิตาลี สวิสเซอร์แลนด์
ฝรั่งเศส ลักเซมเบริก์ เบลเยี่ยม เยอรมนี เนธอร์
แลนด์ ส่วนทางฝัง่ เอเซียก็มหี ลายประเทศ แน่นอน
ทั่วประเทศไทย มาเลเซีย ลาว กัมพูชา อินโดนีเซีย
เกาะบอร์เนียว วางแผนไว้วา่ อยากขีจ่ ากยุโรปกลับ
เมืองไทยในอนาคต
ส่วนอันตรายที่คิดว่าอาจจะเกิดขึ้น ไม่เคย
คิด เพราะถ้าเรากลัวขึ้นมาก่อน เราจะไม่กล้าทำา
อะไรและกังวลเสมอ ก็เลยคิดว่าความกลัวมัน
หยุดทุกอย่างก็เลยไม่ได้คิดว่าจะมีอะไรไหม แต่ก็
ไม่ประมาท การขับขี่ก็ต้องระวัง สถานที่ที่เข้าไปก็
ต้องคอยดู ปลอดภัยไว้กอ่ น อย่างตอนขีร่ ถจากไทย
ลงไปมาเลเซีย ก็มีอยู่ครั้งหนึ่งที่ผ่านสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ก็โทรไปเช็คก่อนกับพี่ที่นับถือที่
เป็นหัวหน้าข่าวภูมิภาคของไทยรัฐ ซึ่งบอกว่าอย่า
ผ่านค่าำ นัก เราก็ขใี่ ห้มนั ผ่านสุไหงโกลกก่อนค่าำ และ
รีบตีมาสงขลาให้ก่อน 6 โมงเย็น

D-Mag: การขี่มอเตอร์ไซด์ควรมีสุขภาพแข็งแรง
นิกกี้ดูแลสุขภาพอย่างไร (ออกกําลัง อาหาร ฯลฯ)
Nicky: จริงๆ ก็ไม่ตอ้ งมีรา่ งกายทีแ่ ข็งแรงมาก
นัก แต่ต้องดูแลสุขภาพให้ถูกต้อง ออกกำาลังกาย
D-Mag: ขี่มอเตอร์ไซค์ไปประเทศไหนมาบ้าง ฝึกโยคะ และทำาสมาธิอยูเ่ สมอ ก็ไม่ถงึ กับนัง่ สมาธิ
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แต่คอื การอยูก่ บั ตัวเอง รูต้ วั เองตลอดเวลาว่าเราทำา
อะไร อาหารที่เรารับประทาน ปกติจะทานอาหาร
เกือบทุกอย่าง แต่มกั จะทำาอาหารเองโดยเน้นคุณค่า
ทางอาหารเป็นหลัก ผัก ผลไม้ หลีกเลีย่ งสิง่ ทีไ่ ม่เป็น
ประโยชน์ เช่น น้ำาอัดลม จะไม่ค่อยได้ดื่ม ไวน์หรือ
แอลกฮอล์ จะดืม่ ระหว่างมือ้ อาหาร พอให้ชว่ ยย่อย
แต่ในการเดินทางก็จะทานอาหารตามปกติ เพราะ
หลี่กเลี่ยงไม่ได้
D-Mag: เคยประสบอุบตั เิ หตุในการขีม่ อเตอร์ไซด์ไหม
Nicky: ไม่เคยเลยค่ะ
D-Mag: การที่ผู้หญิงขี่มอเตอร์ไซด์คันใหญ่ท่อง
เที่ยว ทําให้คนมองนิกกี้เป็นผู้หญิงแกร่งเหมือน
ผู้ชาย นิกกี้มีความเห็นอย่างไร
Nicky: จริงๆ แล้วการเป็นผูห้ ญิงหรือผูช้ าย นิค
กี้ว่าเป็นอะไรที่เท่าเทียมกัน ก็มีบางเรื่องที่เราต้อง
ยอมรับความจริงว่าเราทำาเท่าเขาไม่ได้ หรือเขา
ทำาเท่าเราไม่ได้ ตั้งแต่ตอนเราเป็นเด็ก ด้วยความ
ที่เป็นพี่สาวคนโต มีน้องชายคนเดียว พ่อเดินทา
งบ่อยๆ เราก็อยากหัดทำาอะไรเองให้ได้ เพราะจะให้
ไปเรียกเพื่อนบ้านมาทำาให้ตลอดก็คงเป็นไปไม่ได้
ก็เริม่ หัดเปลีย่ นหลอดไฟ เมือ่ ไฟตัดก็เริม่ หัดซ่อมหัด
ดู จนเริ่มมาดูระบบปั้ม เดินไฟ ทาสีประตู เปลี่ยน
ห้องน้ำา ท่อน้ำา อ่างล่างหน้า สารพัดที่เราสามารถ
ทำาได้ หัดเจาะหัดเชื่อม ใช้บัดกรีเชื่อมของต่างๆ
เราก็ลองทำาจนทำาได้ ก็เลยไม่ได้คดิ ว่าเราแกร่งกว่า
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ชายหรือไม่ ส่วนมอเตอร์ไซค์กม็ เี ครือ่ งยนต์พนื้ ฐาน
ที่เราก็สามารถศึกษาเรียนรู้ได้เท่าผู้ชาย การขี่เรา
ก็เลือกคันที่เหมาะกับเรา ที่เราสามารถขี่ได้และ
ประคองตัวเราได้
การทีเ่ ราถูกมองว่าแกร่งเหมือนผูช้ ายก็เป็นเรือ่ ง
น่ายินดี เพราะเราก็มดี า้ นทีอ่ อ่ นหวานและอ้อนน้อม
ถ่อมตนเป็นสิ่งสำาคัญ และก็มีผู้หญิงหลากหลาย
คนที่มีหัวใจที่แกร่งไม่ต่างกับผู้ชาย เพียงแต่แรง
กำาลังเราอาจจะไม่เท่ากันกับเขา แต่โลกใบนี้ก็ให้
เรามีสองเพศ สองสิง่ ทีค่ อยเกือ้ กูลกันและกันเสมอ
D-Mag: ก่อนออกเดินทางต้องเตรียมการณ์อะไร
ล่วงหน้าบ้าง เพราะว่าการเดินทางโดยมอเตอร์ไซด์
คงจะขนข้าวของไปด้วยได้นอ้ ยมาก นิกกีท้ าํ อย่างไร
ในเรือ่ งนี้ และทัวร์ทเี่ คยไปนานทีส่ ดุ เป็นเวลากีว่ นั
Nicky: การเตรียมตัว เราก็คงดูวา่ ไปไหน อย่างไร
และจะทำาอะไรบ้าง แต่ปกติข้าวของเครื่องใช้มัก
จะนำาไปน้อยที่สุด เพราะจะทำาให้น้ำาหนักในรถ
เพิ่มมากขึ้น สิ่งหลักๆ ที่นำาไปคือ อุปกรณ์ที่ใช้ขับขี่
ได้แก่ เสื้อเจ็คเก็ต หมวกกันน๊อค เสื้อใส่ภายใน
ที่เป็นใยผ้าคาร์บอนที่ระบายอากาศได้ดี เสื้อชั้น
ใน กางเกงใน มันจะเลือกเป็น ชุดว่ายน้ำาเพื่อ จะ
ลงน้ำาได้ และซักตากได้แห้งไว จะนำาไปประมาณ
3 ชุด รองเท้าบู้ท และติดรองเท้าแตะไปด้วย ชุด
นอน ชุดออกงานกระโปรงชุดเดียว คอมพิวเตอร์
กล้องวิดีโอ กล้องถ่ายรูป ที่ชาร์ทแบตฉุกเฉินเสื้อ
ชุดลำาลองก็แค่ 3-4 ตัว ถุงเท้า และของใช้ส่วนตัว
D-Mag: ในอนาคตจะเดินทางไปที่ไหนอีก ไป
รอบโลกไหม
Nicky: วางแผนไว้ว่าอยากขี่จากยุโรป กลับ
เมืองไทยในอนาคต อยากไปรอบโลกค่ะ ถ้าเป็นไป
ได้ แต่สงิ่ หนึง่ ทีย่ งั ไม่สามารถคือ เรือ่ งการเดินเรือ่ ง
ทางเอกสาร บางประเทศต้องวางแผนกันนาน เช่น
ประเทศที่ยังไม่เปิด หรือ จีนที่ต้องมีไกด์ หรือผู้คุม
ตามเราไปตลอดเวลาทีเ่ ราเดินทาง หรือ บางประเทศ
ติดวีซา่ เคยติดต่อไปยังคุณวิกรม กรมดิษฐ์ ถ้าเป็น
ไปได้ในอนาคต อาจจะเดินทางรวมกันจากเอเซีย
มายุโรปค่ะ แต่ก็มีแผนอยากจัดทัวร์เฉพาะผู้หญิง
อาเซียน ขีเ่ พือ่ แลกเปลีย่ นความรูแ้ ละวัฒนธรรมกัน
ด้วยค่ะ แต่ยงั หาคนมาร่วมค่อนข้างยาก ทางมาเล
ไทย อินโด สิงค์โปร์ บรูไน มีแล้ว แต่ทางฝั่ง ลาว
พม่า เขมร ยังหาไม่ได้เลย เกือบจะปีที่สองแล้ว
D-Mag: ช่วยแนะนํามอเตอร์ไซด์คู่กายด้วย (ตอน
นี้ขี่มอเตอร์ไซด์รุ่นอะไร ฯลฯ)
Nicky: รุ่นที่ใช้คือ Kawasaki Versys 650 CC
เพราะเป็นรถทัวริ่งค่ะ เป็นรถที่ราคาดีไม่แพงนัก
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สำาหรับสภาพการใช้งาน คือ สามารถวิง่ ได้ เป็นระยะ
ทางไกลๆ ไม่เมื่อย ที่เลือกเพราะเป็นมอเตอร์ไซค์
ทีเ่ ปลีย่ นฐานการผลิตมาผลิตในประเทศไทย ฝีมอื
คนไทย ไม่ใช่ญี่ปุ่นอีกต่อไป และส่งขายทั่วโลก
สนับสนุนสินค้าไทย โชว์ฝีมือคนไทยด้วยน่ะค่ะ

ต้องลงมือทำา มุ่งมั่น และศรัทธาในตนเอง จะเกิด
ความเชือ่ มัน่ และไม่ทอ้ ถอย ดังนัน้ เริม่ ทีต่ วั เราก่อน
และอย่ารอ รอได้ แต่คือรอจังหวะที่เหมาะสม แต่
อย่ารีรอกับเวลา และเมือ่ ทุกคนทำาในสิง่ ทีร่ กั ความ
รักจะเกิดขึน้ ในตัวเองและไปยังคนรอบข้าง จะเกิด
ความสุขจากตรงนั้น ทำาให้เราไม่คิดจะไปเปรียบ
D-Mag: นิกกีเ้ ป็นไอดอลของสาวไทยอีกหลายคน เทียบตัวเรากับคนอื่นๆ เลยแม้แต่วินาทีเดียว
ทีช่ อบการผจญภัยในการเดินทางด้วยมอเตอร์ไซด์
ระยะทางไกล แต่พวกเขาไม่มีโอกาส อาจจะเป็น D-Mag: ความตัง้ ใจของนิกกีอ้ ยากจะทําอะไรอีกต่อไป
เพราะไม่มีมอเตอร์ไซด์ ไม่มีประสบการณ์ นิกกี้
Nicky: ความตัง้ ใจก็คงเหมือนทีเ่ คยและต่อไป
พอจะให้คําแนะนําได้
คือถ้าเราสามารถทำาได้โดยที่ไม่เดือดร้อนตนเอง
Nicky: อืม นิคกี้ว่า ทุกคนมีความฝัน มีความ และคนรอบข้างและครอบครัว ...ถ้าทุกอย่างเอื้อ
ตั้งใจที่อยากทำาอะไรๆ เสมอแต่อาจจะยังไม่ได้ อำานวย คงจะตั้งมูลนิธิ ที่คงไม่เหมือนหรืออาจจะ
ลงมือทำาเช่น รอโอกาสมาก่อน รอเก็บเงินก่อน หรือ เหมือนให้กบั สังคม แต่ตอ้ งดูวา่ เรามีกาำ ลัง และแรง
รอจังหวะ พอรอก็จะรอ และรอไปเรื่อยๆ
เพียงพอไหม แต่ในปัจจุบนั เราก็เหมือนมูลนิธอิ ย่าง
ร่างโปรเจคงานขึ้นมา เพราะสิ่งเหล่านี้จะเกิด หนึง่ ทีร่ บั ปรึกษาและช่วยเหลือสังคมเท่าทีเ่ ราทำาได้
ขึ้นได้ก็ต้องมีผู้เห็นความหมาย ความมุ่งมั่นของ ตามกำาลังของเราน่ะค่ะ
เราและให้การสนับสนุน อย่างตัวนิคกี้เองร่างข้อ
อาจจะทำาธุรกิจเพิ่ม แต่ก็ยังอยากเดินทางอยู่
เสนอไปยังบริษัท ขอมอเตอร์ไซค์มาขี่ ตอนนั้นขอ ก็ต้องดูกันต่อไปนะคะว่าจะจัดสรรเวลาต่างๆ ให้
เป็นรถมอเตอร์ไซค์เล็ก 250 cc เขาเห็นถึงความ ลงตัวสำาหรับคนในครอบครัวและตัวเองอย่างไร
มุ่งมั่นที่เราจะทำา เราถือว่าเป็นงานเลย เป็นชีวิต …..ที่คงจะทำาต่อๆ ไป คือ การเดินทางการพบปะ
และเป็นสิ่งที่เราคิดว่า เราต้องทำาให้ได้ และต้อง พูดคุยกับผูค้ นต่างๆ มันทำาให้โลกของเราในใจกว้าง
ทำาให้สำาเร็จ หลายคนอาจจะมีความคิด เอ...ขอ ขึน้ เปิดรับเอาสิง่ ใหม่ๆ มาปรับเปลีย่ นกับความคิด
ไปอาจจะไม่ได้นะ อย่าดีกว่า แต่นิคกี้คิดเสมอว่า เดิมๆ ของเราให้กว้างออกไป จากการเดินทางไม่วา่
ไม่ขอ ไม่ทาำ ผลลัพธ์คอื ศูนย์ คำาตอบคือ ไม่ เพราะ จะเป็นกลุ่มที่เคยเดินทางด้วยกัน มาจากต่างชาติ
ไม่ได้ลอง แต่เมื่อเราลองไป คำาตอบมีได้สองทาง ต่างภาษา ต่างศาสนา เดินทางขีร่ ถไปด้วยกัน ผ่าน
คือ ได้หรือไม่ได้ ดังนั้นลองดีกว่า เพราะอาจจะมี ฝนผ่านร้อน สิง่ เดียวทีเ่ รามีไม่ตา่ งกัน คือ น้าำ ใจ และ
คำาว่า “ได้” เกิดขึ้น
ความเป็นมนุษย์ ทีห่ ยิบยืน่ ให้กนั เมือ่ เรายังคงเดิน
จึงอยากจะแนะนำาเพือ่ นๆ ทุกคน ไม่วา่ จะเป็น ทางของเราต่อไป คือการเดินทางของชีวติ นัน่ เองค่ะ
เรือ่ งขีม่ อเตอร์ไซค์ หรือความฝันใดๆ ก็ตาม เริม่ ต้น
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ช่วงนี้ใกล้ช่วงเทศกาลเข้าพรรษาไปทุกที หลายบ้านอาจเตรียมงานบวชลูกชาย หรือใครที่ไม่มีลูกชายอาจอยากทำาบุญช่วย
งานบวช วันนี้เลยมาแนะนำาวิธีการตกแต่ง เงินโปรยทาน งานบวชให้สวยงาม
แต่เดิมมักใช้เหรียญบาท เหรียญสลึง เหรียญห้าสิบสตางค์ ห่อด้วยกระดาษเงินและกระดาษทอง แต่ปัจจุบันได้มีการ
ประดิดประดอยให้สวยงามด้วยริบบิ้น ลองมาดูกันค่ะ
สิ่งที่เร�ต้องเตรียม
1.เงินเหรียญ (จำานวนตามแต่เราจะนำามาทำา)
2. ริบบิ้นพลาสติก 3. กรรไกร 4. ไม้บรรทัด
วิธีทำ�
1. ตัดริบบิน้ มา 4 เส้น ขนาดความยาว 30 เซนติเมตร
แล้วพับเข้าหากันโดยให้เหลื่อมด้านหนึ่งยาว
ประมาณ 20 ซม. อีกด้านยาว 10 เซนติเมตร
เอาด้านสั้นขึ้นข้างบนสอดไขว้ไปมา (รูป 1-4)
2. ใส่เหรียญตรงกลางแล้วพับริบบิ้นกลับมาทับ
เหรียญไปเรื่อยๆ จนถึงเส้นที่ 4 ก็ให้สอดย้อน
ใต้เส้นที่ 1 เพื่อให้วนกันไป กลับด้านเอาด้าน
ล่างขึน้ บนแล้วใช้รบิ บิน้ เส้นสัน้ สอดไขว้เหมือน
เดิมเพือ่ ล็อกเหรียญไว้ไม่ให้หลุด (รูป 5-8) โดย
ริบบิ้นเส้นสั้นจะมาอยู่ด้านเดียวกับเส้นยาว
3. ขึน้ กลีบดอกด้านนอกโดยการเริม่ พับริบบิน้ วนไป
ด้านหลังแล้วพับกลับมาให้เป็นรูปสามเหลีย่ ม
(รูป 9-10) แล้วสอดไปใต้กลีบโดยตอนดึง
ประคองให้กลีบตั้ง (รูป 11) ทำาจนครบ 4 ด้าน
4. จับริบบิ้นรวบทั้ง 4 เส้น ตรงกลางแล้วบิดม้วน
ตามเข็มนาฬิกา (รูป 12) แล้วใช้เส้นล่างบิด
พลิกไปด้านหลังแล้วสอดเก็บริบบิน้ ทำาเหมือน
กันทั้ง 4 ด้าน จะออกมาตามรูปที่ 13 ดึงให้ตึง
5. ตัดปลายริบบิน้ ให้เรียบร้อยสวยงาม แค่นกี้ เ็ สร็จ
พร้อมจัดส่งตะกร้าเพื่อหิ้วใช้ในงานโปรยทาน
แล้ว ควรใช้ริบบิ้นหลากสีสันค่ะ เพราะทำาให้
มีดอกไม้สีสันสวยงาม (รูป 14-15)

พับเหรียญโปรยทานให้งาม -ภัทธิรา หาญสกุล

1
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3

4

5
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14

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามลิงค์เหล่านี้
http://ribbin-po.blogspot.com/2011/05/9.html
http://www.youtube.com/
watch?v=RoLKG0dONGU
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เมี่ยงคำา -ป้าวัลย์
เมีย่ งคำา-เมีย่ งหลายคำาจัดเป็นอาหารทีค่ นภาคกลาง นิยมรับประทานเป็นอาหารว่างในช่วงฤดูฝน เนือ่ งจาก
เป็นช่วงทีต่ น้ ชะพลูผลิใบแตกยอดอ่อนมากทีส่ ดุ และจัดเป็นสำารับว่างทีม่ รี สชาติดที เี ดียว จริงๆ แล้วเมีย่ ง
คำาสามารถรับประทานเป็นอาหารว่างได้ตลอดทั้งปีแล้วแต่ว่าจะรับประทานเพื่อความอร่อยหรือจะรับ
ประทานเพื่อการดูแลสุขภาพ เพื่อเป็นการปรับสมดุลของธาตุในร่างกายนั่นเอง

ส่วนผสมน้ำ�จิ้มเมี่ยงคำ�
น้ำาตาลปีบ
500 กรัม
กะปิอย่างดี
ข่าแก่และขิงแก่บด/สับละเอียด
มะพร้าวคั่วบดละเอียด
ถั่วลิสงคั่วบดละเอียด
น้ำาเปล่า หรือน้ำาต้มสุก

ได้นา้ำ จิม้ เมีย่ งคำาแล้วคงต้องรีบไปจัดการกับเครือ่ ง
เคียงต่างๆ

ส่วนผสมเครื่องเคียง
ขิง
หอมแดง
มะนาว
ถั่วลิสงคั่ว
วิธีเคี่ยวน้ำ�ต�ลปีบแบบไม่เปลืองแก๊สทำ�ดังนี้ กุ้งแห้ง
เริม่ จากเคีย่ วน้าำ ตาลให้เดือดพล่านจนเกือบล้น พริกขี้หนูสวน
ปากหม้อแล้วหรี่ไฟให้นา้ำ ตาลลดระดับลง ทำาแบบ ผักสลัดหรือใบชะพลู
นี้ไปเรื่อย ๆ ไม่นานก็จะได้น้ำาตาลเชื่อมแบบเข้ม
หั่น ขิง หอมแดง และมะนาวเป็นลูกเต๋า รับ
ข้น ค่อนข้างเหนียว เดือด - ลดไฟ - เดือด - ลดไฟ
ทำาแบบนี้ไปเรื่อย ๆ แต่ต้องระวังจะล้นออก มาน ประทานกับผักสลัดหรือใบชะพลู ถ้าหาได้นะคะ
อกหม้อ ระวังน้ำาตาลกระเด็นใส่ ร้อนมากถึงขนาด หลายคนบอกว่าทานกับใบคะน้าอร่อยกว่าใบชะพลู
เนือ้ พองได้ เมือ่ ได้นา้ำ ตาลเคีย่ วแบบเข้มข้นแล้วดับ เนือ่ งด้วยหลายคนไม่ชอบกลิน่ ของใบชะพลูนนั่ เอง
หากทานกับผักคะน้าแนะนำาให้เลือกตรงส่วนยอด
ไฟ ทิ้งไว้ให้เย็นตัวสักหน่อยก็จะดี
เมื่อน้ำาตาลเย็นตัวแล้วไปเอาเครื่องทั้งหมดที่ คะน้าโดยมีใบอ่อนและแก่ปะปนกันไป กินแล้วมันๆ
บดและสับไว้ใส่ลงไป ก่อนใส่เครื่องลงไปอย่าลืม อร่อยดีเวลาจะทานอย่าลืมใส่ลกู โดด [พริกขีห้ นูเม็ด
เอาข่าแก่ที่เราทุบใส่ไปออกก่อนนะคะผสมให้เข้า เล็ก] สักเม็ดนะคะ ความจัดจ้าน ของพริกขีห้ นูสวน
กัน ใส่เครือ่ งทัง้ หมดลงไปแล้วน้าำ ตาลจะเข้มข้นขึน้ เม็ดเล็กๆ มันได้อรรถรสมากมาย
อีก หากข้นเกินไปสามารถเติมน้ำาต้มสุกอีกหน่อย
ก็ได้ เมื่อน้ำาตาลเชื่อมเย็นสนิทแล้วก็บรรจุลงขวด
แก้ว แล้วแช่เย็นไว้จะเก็บได้นานแรมปีเชียวค่ะ
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วิลทรูด พร็อบท์ (Wiltrud Probt) -หลิว ลู่ลม
นักเทนนิสมืออาชีพชาวเยอรมัน

วิลทรูด พร็อบท์ เริ่มจับไม้เทนนิสครั้งแรก
เมื่ออายุ 8 ปี เนื่องจากครอบครัวของเธอต้องย้าย
ถิ่นที่อยู่ใหม่ พ่อแม่อยากให้ลูกได้เพื่อนใหม่เร็วๆ
ในท้องถิ่นใหม่ จึงสนับสนุนให้เล่นเทนนิส อายุ 12
ปี เธอได้เป็นแชมป์ เยาวชนเยอรมันในช่วงอายุ 12
ปี ซึ่งตัวเธอเองก็ประหลาดใจอยู่เหมือนกัน และ
ดูเหมือนว่าชีวิตการเป็นนักเทนนิสมืออาชีพก็เริ่ม
ต้น ณ จุดนี้ เพราะหลังจากนั้นเธอก็ได้ตำาแหน่งใน
ระดับเยาวชนทัง้ ในรัฐบาวาเรียและระดับประเทศ
ของเยอรมันหลายครั้ง ปี 1981-1985 เป็นที่หนึ่ง
ระดับเยาวชนในรัฐบาวาเรีย และของเยอรมัน
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ด้วยอายุเพียง 16 ปี ระหว่างปี 1985-1987 ได้รับ
การสนับสนุนให้เข้าอยู่ในกลุ่มส่งเสริมนักเทนนิส
รุ่นใหม่ของสมาคมเทนนิสเยอรมัน (DTB) และ
นั่นคือการเข้าสู่การเป็นนักเทนนิสมืออาชีพอย่าง
จริงจัง วิลทรูด พร็อบท์ ชนะเลิศได้ถ้วยยูโรคัพ
(Eurocup) สองครั้งในนามเยาวชนหญิงทีมชาติ
เยอรมัน 1990 ชนะเลิศการแข่งขัน Grand-Prix ใน
Wellinton ปี 1992 ชนะเลิศการแข่งขัน Grand-Prix
ใน Waregem (Belgian Open) 1991-1998 เป็น
มืออาชีพระดับโลกอันดับที่ 31 (WTA) และอยู่ใน
อันดับหนึ่งในสิบของเยอรมัน

ตัง้ แต่กรกฎาคม 1998 วิลทรูด พร็อบท์ ไม่ได้เข้า
ร่วมการแข่งขันใด ๆ อีก เนือ่ งจากปัญหาด้านสุขภาพ
ตัง้ แต่ปี 1993 จนถึงปัจจุบนั เธอเข้ารับการศึกษาต่อ
เพือ่ ให้ได้ใบประกอบอาชีพเป็นครูฝกึ (trainer) ทัง้
B-Trainer-Lizenz และ A-Trainer-Lizenz รวมทั้ง
สอบเป็นครูสอนเทนนิสด้วย 1999-2003 เข้าร่วม
เป็นกลุม่ ครูฝกึ ของสมาคม 1860 Fürth และตัง้ แต่
ปี 2003 เป็นต้นมาเธอได้กอ่ ตัง้ โรงเรียนสอนเทนนิส
ในเมือง Neunkirchen am Brand ปัจจุบันเป็นผู้
บริหารโรงเรียนแห่งนี้ รวมทั้งเป็นเป็นครูฝึก และ
ดูแลกิจการต่างๆ ในโรงเรียน
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ปัจจุบนั มีผรู้ จู้ กั กีฬาเทนนิสมากขึน้ เพราะนิยม
เล่นกันอย่างแพร่หลาย และมีการถ่ายทอดสดการ
แข่งขันทั้งในระดับประเทศและระดับโลก
กีฬาเทนนิสมีประวัติมายาวนานตั้งแต่สมัย
ศตวรรษที่ 16 และ 17 ต่อมาก็ได้มกี ารตัง้ ลอนเทนนิส
สมาคม และได้จัดพิมพ์กติกาของลอนเทสนิสขึ้น
เป็นทางการ ทางสมาคมโครเกต์แห่งอังกฤษที่
วิมเบิลดัน ได้อุทิศสนามให้เป็นกีฬาชนิดใหม่เมื่อ
ปี พ.ศ 2420 และได้จดั แข่งขันชิงชนะเลิศประเภท
สมัครเล่นขึ้น หลังจากนั้นลอนเทนนิสก็ได้ขยาย
ความนิยมเข้าไปในสหรัฐอเมริกาและได้รับความ
นิยมสูงสุด รวมถึงได้ขยายไปทั่วอาณานิคมของ
อังกฤษและเกือบทุกประเทศทั่วโลก
ต่อมานาย Dwight F. David ผู้คิดวิธีเสิร์ฟ
แบบอเมริกันทวิสต์ได้บริจาคถ้วยของเขาให้เป็น
รางวัลสำาหรับผู้ชนะการแข่งขันของสหรัฐอเมริกา
กับอังกฤษซึ่งต่อมาได้เปิดโอกาสให้นักเทนนิสทั่ว
โลกได้เข้าแข่งขัน เรียกรายการแข่งขันนี้ว่า “เด
วิสคัพ” ซึ่งเป็นเครื่องหมายของการแข่งขันเทสนิส
ประเภทสมัครเล่นของโลก และเมื่อปี พ.ศ 1988
กีฬาเทนนิสได้รบั การบรรจุให้เป็นกีฬาหนึง่ ทีแ่ ข่งขัน
ในกีฬาโอลิมปิก ณ กรุงโซล
เทนนิสเป็นกีฬาทีเ่ ล่นกลางแจ้งก็ดแี ละเล่นใน
ร่มได้ โดยเป็นการเล่นแข่งขันระหว่างผูเ้ ล่นสองคน
หรือผูเ้ ล่นสีค่ น การแข่งขันจะแบ่งออกเป็นเซต แต่ละ
เซตแบ่งเป็นเกม กีฬาเทนนิสเด็กเล่นได้ ผูใ้ หญ่เล่น
ดี เล่นจนถึงแก่ ทีห่ มูบ่ า้ นของผูเ้ ขียนมีผเู้ ล่นเทนนิส
แก่ที่สุดอายุ 82 ปี
การเล่นเทนนิสในเยอรมนี ชาวเยอรมันให้
ความสำาคัญกับกีฬาชนิดนี้อย่างกว้างขวางแทบ
ทุกหมู่บ้านจะมีสนามและเทนนิสคลับอยู่ทุกหน
แห่งใกล้ที่ไหนไปที่นั่น
ผู้เขียนเริ่มเล่นตอนเป็นสาวรุ่นที่เมืองไทยพอ
มาอยู่เยอรมนีก็หยุดไปพักหนึ่ง และมาเริ่มเล่น
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อีกเมื่อสิบห้าปีก่อน การเล่นเทนนิสนั้น 1) จะต้อง
มีความชอบ 2) รูจ้ กั สละเวลาว่างไปออกกำาลังกาย
3) มีความสัมพันธ์ทดี่ กี บั คูท่ เี่ ล่น กีฬาชนิดนีจ้ ะช่วย
ฝึกสายตา สมอง และสมาธิให้มีความสัมพันธ์กับ
การวิ่งตีลูกซ้ายขวา
บางคนบอกว่าเทสนิสมีแต่พวกไฮโซ แต่ความ
จริงแล้วเทนนิสเป็นกีฬาทีเ่ หมาะสำาหรับคนทุกระดับ
ชัน้ และไม่จาำ เป็นต้องใช้เงินมากมายก็เล่นเทนนิส
ได้ สาวๆ ซือ้ กระเป๋า รองเท้า หรือเครือ่ งสำาอางแพง
กว่าการสมัครเป็นสมาชิกเทนนิสคลับปีละ 80 ยูโร
หรือบางแห่ง 100 ยูโร แต่ค่าสมาชิกนี้คุ้มสุดคุ้ม
เพราะเล่นได้ทั้งปี ส่วนค่าเครื่องแต่งกายก็แล้วแต่
ความชอบ รสนิยมและกระเป๋าสตางค์
ถ้าจะเริม่ เรียนเทนนิสก็ควรเข้าไปสอบถามสนาม
เทนนิสใกล้บ้าน ว่ามีครูสอนไหม บางแขวงและ
เมืองใหญ่จะมีคอร์สให้เลือก แบบสอนเดี่ยว หรือ
สอนเป็นกลุ่ม ราคาค่าสอนก็จะแล้วแต่เทรนเนอร์
ผู้เขียนขอแนะนำาให้เริ่มต้นด้วยการเรียนกับ
ครูสอน เพราะว่าเทนนิสถ้าเริ่มต้นด้วยการจับไม้
แร้กเก็ต ลูกเสิร์ฟ การตีลูกเทนนิส การเดิน การวิ่ง
การตบลูกซ้ายขวา การบล็อกหน้าเน็ต สไลด์ ค
รอส (ตบลูกเฉียง) ควรต้องมีเทคนิคทีด่ ี การเริม่ ต้น
เรียนเทคนิคทีด่ จี ะทำาให้การตีลกู ออกมามีเทคนิคที่
ถูกต้อง ท่าดี เรื่องต่อไปก็ต้องอยู่ที่การฝึกฝน เล่น
บ่อยๆ แล้วความชำานาญจะตามมา
มาถึงเรื่องการเลือกไม้ตีเทนนิสต้องดูที่ฝ่ามือ
ของตัวเองด้วย มือใหญ่ มือเล็ก แร้กเก็ตเทนนิส
ต้องพอดีกบั มือของแต่ละคน มีให้เลือกหลายราคา
หลายยี่ห้อ มีร้านขายเครื่องกีฬาที่มีให้เช่า หรือ
ทดลองก่อนไม่ชอบก็เอามาเปลี่ยนได้
ส่วนเรื่องการแต่งกายนั้นขึ้นอยู่ที่กฎระเบียบ
ของสนามเทนนิสแต่ละแห่ง โดยทั่วไปหน้าร้อนผู้
หญิงก็อาจเป็นกระโปรงและมีกางเกงเทนนิสข้าง
ใน กางเกงขาสั้นนี้มีกระเป๋าอยู่ที่ต้นขาด้านข้าง

ซ้ายขวาสำาหรับไว้สอดลูกเทนนิสได้สองลูก หรือ
ถ้าไม่มี ก็กางเกงเทนนิสวอร์มขาสั้นขายาว เสื้อ
ยืด เสื้อคอโปโล ส่วนผู้ชายก็เป็นกางเกงเทนนิส
ขาสั้น ขายาวควรจะมีกระเป๋ากางเกงที่ลึกพอควร
เพือ่ ใส่ลกู เทนนิสได้เวลาวิง่ จะได้ไม่หล่น ขอแนะนำา
ว่าการเล่นกีฬาควรสวมใส่เสื้อผ้าใยสังเคราะห์ที่
บางเบาและแห้งง่าย
สำาหรับถุงเท้าควรเป็นถุงเท้าสปอร์ตสีขาว สมัย
นี้ตามร้านกีฬาจะมีถุงเท้าและรองเท้าเทนนิสให้
เลือกตามราคา ถึงจะเล่นในฮอลล์เทนนิสก็ควร
สวมรองเท้าตีเทนนิส อย่าสวมรองเท้าผ้าใบที่เล่น
ยิมเด็ดขาด เพราะรองเท้ายิมจะมียางที่เกาะติด
พื้นไม่ให้ลื่น ใช้กับสนามเทนนิสในฮอลล์จะทำาให้
บาดเจ็บได้ เพราะพื้นรองเท้าเทนนิสเวลาเบรกจะ
ไม่เบรกทันที จะลื่นไถลไปข้างหน้าเพื่อที่จะรับลูก
ที่มาด้วยความเร็วได้ทัน
ก่อนจะเล่นเทนนิสทุกครั้งควรมีการวอร์มอัฟ
ยืดเส้นยืดสายก่อนเพื่อเตรียมกล้ามเนื้อก่อนลง
เล่น การเล่นเทนนิสสายตาและสมาธิต้องสัมพันธ์
กันต้องใช้สมาธิดฝู า่ ยตรงข้ามตีลกู มาทางไหน ควร
เตรียมพร้อมโดยการจับไม้แร้กเก็ตตรงกลางไม้คอ่ น
ลงมาข้างเกือบสุดไม้ หัวแม่มอื ต้องชีข้ นานไปตาม
ไม้ มืออีกข้างจับต้นแร้กเก็ตไว้ แยกขาหน่อย งอเข่า
นิดๆ โค้งตัวก้มนิดๆ เงยหน้า ตาจ้องจับอยู่ที่คู่เล่น
และลูกเทนนิส การเตรียมตัวทีด่ จี ะทำาให้การรับลูก
ได้แม่นยำา และคิดใช้เทคนิคตอบโต้เพื่อไม่ให้ฝ่าย
ตรงข้ามรับลูกได้คือ Taktik
การตีเทนนิสสมองควรจะแล่นตลอดเวลา ว่า
ฝ่ายตรงข้ามมีลูกเล่นอย่างไร ฝึกให้มีน้ำาใจเป็น
นักกีฬา รู้แพ้รู้ชนะ ไม่เครียด
เทนนิสเป็นกีฬาทีส่ ามารถเล่นได้ทกุ ฤดูกาล ดัง
นั้นมาเล่นเทนนิสกันเถอะ
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Bildgestaltung mit Blätterabdruck -Sabrina Müller
Liebe Interessenten der künstlerischen Gestaltung,
und wieder stelle ich Euch eine Technik vor, bei der uns das Ende möglicherweise überrascht.
Unterstützt hat mich dabei ein fantastischer Architekt namens „Natur“.
Materialliste: größere Leinwand, Seidenmalfarbe in verschiedenen Farben, gepresste Blätter,
Pinsel, Maler-Kreppband, Acrylfarbe, Sand, eventuell Stifte.
Bildeinteilung
Mit dem Maler-Kreppband werden beliebige Flächen abgeteilt. Dieses Klebeband ist leicht
dehnbar, deshalb können damit einfach Kurven geklebt werden.
Bildgestaltung
Nun habe ich mich bei der Gestaltung dieses Bilds für eine bunte Fläche in der Bildmitte
entschieden. Darauf wurden die gepressten Blätter und Gräser arrangiert. Bitte darauf achten,
dass die Blattrippen nach unten zeigen. Die Blätter werden in Wasser getaucht und die
Leinwand mit Wasser bepinselt. Legt man die Blätter nun auf, werden Sie an der Leinwand
leicht festgesaugt.
Nun tupft man die verschieden Seidenmalfarben mit einem Pinsel auf die Blätter und auf die
Flächen dazwischen. Das ganze darf ruhig sehr nass sein. Die Farben fließen sehr gut und
die Übergänge verlaufen schön ineinander. Erstaunlicherweise wird gerade die Farbe am
Blattrand immer wieder unter das Blatt gezogen. Deswegen gerade an der Kante, ausgehend
vom Blattrücken, immer wieder mit viel Farbe malen oder tupfen. Manchmal lösen sich die
Blätter etwas vom Bild. Dies kann man verhindern, indem man mit kleinen Steinchen die
abstehenden Teile beschwert. Beim Tupfen und Bemalen den Bilderrand nicht vergessen!
Nun muss das ganze Bild gut durchtrocknen. Erst dann werden die Blätter wieder abgezogen,
ebenso das Klebeband. Deutlich sichtbar zeichnen sich nun die Umrisse der Blätter und
manchmal sogar die Blattrippen ab. Die Farbe ist bis auf kleine weiße Stellen komplett unter
die Blätter gelaufen und hat einen schönen Abdruck hinterlassen. Störende, noch weiß
durchblitzende Stellen können mit dem Pinsel prima an die Farbumgebung angepasst werden.
Blattreste, die durch die Farbe am Bild kleben, werden sanft abgerubbelt.
Das Ergebnis ist sehr bunt und farbenfroh. Deswegen habe ich die beiden angrenzenden
Flächen nur mit einer leicht grauen Farbe gestaltet. Plastischer, als es auf den Fotos ausschaut,
wird es, indem einfacher Sand der Farbe beigemischt wird. Das gibt Struktur, und durch den
einfarbigen Farbton gibt es der lebendigen Fläche einen ruhigen Rahmen. Übergänge können
mit einem Filzstift nachträglich akzentuiert werden. Aber auch so kann sich das Ergebnis
schon sehen lassen.
Farbtöne und Farbflächen können beliebig gestaltet werden. Da ich meine Bilder gerne an die
eigene Wand hänge, habe ich die Farben passend zu meiner Wohnungseinrichtung ausgewählt.
Eure Sabine
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รำ�ลึกเวนิส
เยือนเกาะเพื่อนบ้าน
มูราโน่ บูราโน่ -คนหลงเที่ยว
ถ้าพูดถึงเวนิส Venice Venedig หรือ Venezia
หนึง่ ในหลายๆ เมืองน่าเทีย่ วของประเทศอิตาลี คง
มีน้อยคนที่ไม่เคยได้ยินชื่อหรือไม่รู้จัก เวนิสเป็น
เกาะที่ไม่ได้เกาะใครกินเหมือนฉัน แต่เป็นเกาะที่
มีคนอยากไปเยือน ผู้อ่านหลายๆ ท่านคงเคยไป
เยือนเวนิสกันมาแล้ว ฉันเองได้กลับไปเวนิสอีกครัง้
เมื่อปลายเดือนกันยายน ปีที่แล้วห่างจากครั้งแรก
ไปราวๆ เกือบยี่สิบปี เวนิส ปีพ.ศ.นี้กับเมื่อสิบกว่า
ปีที่แล้ว ถ้าพูดถึงสถานที่แทบไม่เปลี่ยนแปลงเลย
นอกจากเปลีย่ นมาใช้เงิน „Teuro“ เอ๊ย Euro ทำ�ให้
ค่าครองชีพทีแ่ พงอยูแ่ ล้วแพงขึน้ ไปอีก คราวนีฉ้ นั มี
โอกาสข้ามไปเยือนอีกสองเกาะบ้านใกล้เรือนเคียง
ด้วย คือเกาะมูราโน่(Murano) และบูราโน่ (Burano)
ทริปนีฉ้ นั ได้เพือ่ นสาวใหญ่เป็นคูห่ ู (ตา คอ และ
จมูกด้วย) ในการเดินทาง เธอเป็นเจ้าหญิงกำ�มะลอ
จากเปอร์เซีย ฉันจะเรียกเธอว่า „เจ้าหงิญ“ นะคะ
เรามีเวลาชมเวนิสสามคืนสีว่ นั โดยส่วนตัวฉันชอบ
เทีย่ วแบบลุยเองไม่พงึ่ ทัวร์ ไม่อยากเป็นเหมือนลูก
เป็ดเดินตามไกด์ ก่อนเดินทางจึงหาข้อมูล รวมทัง้ จอง
ตัว๋ เครือ่ งบินจนถึงทีพ่ กั ราคาเหมาะกับงบประมาณ
ในกระเป๋า โชคดีเมืองทีฉ่ นั อยูเ่ ป็นศูนย์กลางการบิน
ของสายการบินราคาประหยัดอย่าง Germanwings
เลยได้ตั๋วราคาเป็นมิตรต่อกระเป๋าเงิน
การเดินทางสูเ่ วนิส จากประเทศในยุโรปสามารถ
เดินทางได้ทั้งโดยสารรถไฟไปลงที่สถานี Santa
Lucia หรือรถบัสไปลงที่สถานีขนส่ง Piazza de
Roma หรือขับรถไปเองก็ยังได้ การเดินทางทาง
อากาศสูเ่ วนิส สามารถบินไปลงทีส่ นามบินทัง้ สอง
แห่ง คือ สนามบิน Treviso ตั้งอยู่ฝั่งแผ่นดินใหญ่
ซึง่ สายการบินราคาประหยัดทัง้ หลายจะบินไปลงที่
นั่น จากสนามบินTreviso มีรถบัสรอบริการอย่าง
สะดวกสบายจากสนามบินสูเ่ กาะเวนิส ใช้เวลาเดิน
ทางถึงสถานีรถบัส Piazza de Roma ประมาณ
45 นาที ราคาตั๋วเที่ยวเดียว 6,50 € ถ้าซื้อไปกลับ
12n€ (ราคาปี 2555) ซื้อได้ที่เครื่องจำ�หน่ายตั๋วใน
อาคารสนามบินขาออกหรือทีจ่ ดุ บริการได้ ทัง้ นีจ้ ะมี
รถบัสของสายการบิน Ryanair ร่วมให้บริการด้วย
เวลาซือ้ ตัว๋ ไปกลับจากบริษทั ฯ ไหนต้องไปและกลับ
กับบริษทั ฯนัน้ ตอนซือ้ ตัว๋ อย่าลืมขอตารางเวลารถ
ขากลับด้วยนะคะ รถบัสจะแวะจอดส่งผู้โดยสาร
ที่ Mestre (ฝั่งแผ่นดินใหญ่) ที่เดียวแล้ววิ่งต่อไป
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ท่องเที่ยวยุโรป
เวนิส จากสถานีรถบัสใช้บริการเรือเมล์เข้าสู่ที่พัก
หรือจะเดินไปก็ยังได้ค่ะ
ตั๋วเรือเมล์ (Vaporetto หรือ Wasserbuesse)
สามารถซือ้ ตัว๋ ทีท่ า่ เรือหรือตามเครือ่ งขายตัว๋ มีชนิด
ที่ใช้ได้ตั้งแต่ 60นาที จนถึงตั๋ว 7 วันค่ะ แนะนำาให้
ซือ้ ตัว๋ ครอบคลุมจนถึงวันเดินทางกลับด้วยยิง่ ดี จะ
ได้ไม่ตอ้ งเสียเวลาซือ้ บ่อยๆ และประหยัดกว่าด้วย
ตั๋วใบนี้ใช้เดินทางได้ทั่วเวนิสและไปเกาะมูราโน่
และบูราโน่ได้ดว้ ยค่ะ ก่อนลงเรืออย่าลืมสแกนตัว๋ ที่
เครือ่ งด้วยและรักษาตัว๋ ไว้ให้ดดี ว้ ยนะคะ ส่วนข้อมูล
ตัว๋ สามารถเข้าไปดูได้ทนี่ คี่ ะ่ http://www.venedig.
net/fortbewegung/die-wasserbusse.htm
สนามบินอีกที่หนึ่งคือสนามบิน Marco Polo
ตัง้ อยูบ่ นเกาะเวนิส สายการบินทีบ่ นิ มาลงทีน่ เี่ ป็น
สายการบินราคาไม่คอ่ ยเป็นมิตรกับกระเป๋าแฟบๆ
ของฉันค่ะ ถ้าหากบินมาลงที่สนามบิน Marco
Polo จากสนามบินสามารถใช้บริการเรือเมล์สาย
สีเหลืองหรือสายสีน้ำาเงินเดินทางเข้าสู่ใจกลาง
เกาะ (เมือง) ถ้างบประมาณในกระเป๋าอำานวยจะ
ใช้บริการเรือแท็กซี่ก็ได้ค่ะ
ส่วนทีพ่ กั ฉันอยากได้ทอี่ ยูใ่ จกลาง (เกาะ) เมือง
ไปมาสะดวก สมัยนี้ง่ายที่สุดคือเข้าอินเทอร์เน็ต
ถาม „อากู๋“ (google) ฉันได้ห้องพักมีเจ้าของเป็น
คนไทยใจดีชื่อ Venice Home ห้องพักอยู่ห่างจาก
จัตุรัส San Marco หรือ St. Markt‘s square ซึ่ง
ถือว่าเป็นสะดือของเกาะเวนิสแค่ประมาณสอง
ร้อยเมตรเท่านั้น อยู่แถวสะพาน Rialtoด้วย ใคร
สนใจติดต่อ คุณเป้า (Pao Venice Home) หรือ
สอบถามมาทางดิฉนั ได้คะ่ บอกกล่าวกันไปเพือ่ คน
ไทยช่วยอุดหนุนคนไทยด้วยกัน ไม่ได้ค่าโฆษณา
แต่อย่างใด เห็นบอกว่าตอนนี้มีห้องเพิ่มอีกหลาย
ห้อง จริงๆ แล้วฉันอยากพักที่บ้านคุณเป้าทั้งสาม
คืนแต่หอ้ งเต็ม อีกคืนต้องระเห็จไปนอนทีอ่ นื่ ซึง่ อยู่
อีกฟากหนึ่งของจัตุรัส San Marco
เมื่อตั๋วเครื่องบินคอนเฟิร์ม ที่พักพร้อม จัด
กระเป๋าใบเล็กถือขึน้ เครือ่ งจะได้ไม่ตอ้ งเสียค่าโหลด
กระเป๋าเพิม่ ทีส่ าำ คัญกระเป๋าไปพร้อมกับเราแน่นอน
ไม่ใช่หลงไปเทีย่ วเมืองอืน่ พร้อมแล้วไปลุยเวนิสกัน
เวนิสเปรียบเสมือนพิพิธภัณฑ์เปิด (Open
Museum) ตอนหาข้อมูลฉันอ่านเจอคำาเตือนที่น่า
สนใจหลายข้อในการมาเที่ยวเวนิส เช่น อย่ามา
แบบชะโงกทัวร์ เพราะเวนิสมีอะไรต่อมิอะไรให้
ชมเยอะ ต้องละเมียดละไมอยู่หลายๆ วัน (ถ้ามี
งบพอ) หาที่พักให้เหมาะกับการเดินทางชมเวนิส
และงบในกระเป๋า ไม่จำาเป็นต้องหรูหราราคาแพง
(ถ้ามีตังค์พอก็ตามแต่รสนิยม) อย่าประหยัดเงิน
กับการพักบนแผ่นดินใหญ่ คงหมายถึงที่ Mestre
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หรือที่ Treviso แต่จ่ายค่ารถหรือแท็กซี่เพื่อเดิน
ทางเข้าเวนิสทุกวันและเสียเวลาไปกับการเดิน
ทาง แทนที่จะได้ชมเวนิสอย่างเต็มอิ่ม อย่ามัวแต่
ยืนเข้าแถวรอเข้าชมสถานที่ ที่ใดที่หนึ่งนานๆ ให้
เสียเวลาเพราะมีที่อื่นๆ ที่น่าสนใจให้ชมอีกมาก
ไม่ควรเสียเงินจ่ายเงินค่าเรือแท็กซีห่ รือนัง่ เรือกอน
โดร่าชมคลองทีแ่ สนแพง ไม่ควรเสียเงินกับการซือ้
ทัวร์แพงๆ ทัง้ ๆ ทีส่ ามารถเดินเทีย่ วเองได้ อย่าแพ็ค
กระเป๋าเหมือนกับย้ายบ้าน คุณจะหมดอารมณ์
เทีย่ ว เพราะต้องลากกระเป๋าขึน้ ลงเรือและสะพาน
แล้วสะพานเล่าเพือ่ หาทีพ่ กั อย่าเสียเงิน (มากนัก)
ในการซื้อของที่ระลึก อย่านำาของมีค่าที่ไม่จำาเป็น
ติดตัวไป จริงๆ แล้วข้อนี้ใช้ได้กับการไปเที่ยวทุก
ที่นะคะ ทำาใจกับการที่จะต้องเบียดเสียดกับผู้คน
ในการขึ้นลงเรือในเวลาเร่งด่วน
การชมเวนิสให้ทั่วถึงควรใช้วิธีเดินและเดิน
อาจจะมีวิธีพักขาด้วยการนั่งเรือเมล์ชมคลองบ้าง
พอถึงสถานที่น่าสนใจก็ขึ้นเรือเดินต่อ การเดินเข้า
ออกตามตรอกซอกซอยในเวนิสแรกๆ อาจกลัวหลง
เพราะคลองและสะพานแต่ละแห่งจะคล้ายๆ กัน
หมด แนะนำาให้เดินตามลูกศรและชือ่ สถานทีห่ มาย
ปลายทาง จะเห็นได้ตามผนังตึกต้นซอยค่ะ งานนี้
ต้องคอยแหงนมองนะคะ สมัยนี้ผู้คนจะใช้เครื่อง
นำาทาง (Navigator) มาใช้ก็ยังได้ เจ้าหงิญเพื่อน
สาวผู้ร่วมเดินทางของฉัน เธอมีแต่ตัวและหัวใจ
พร้อมเงินตุงกระเป๋าไปลุย ฉันเลยรับตำาแหน่งไกด์
จำาเป็นไปโดยปริยาย (ถ้าเป็นผู้ชายคงเป็นไปโดย
ปริตา) เรียกว่าฉันพาเธอไปหลงทีไ่ หนเธอหลงตาม
เราสองคนบิ น จากเมื อ งโคโลญจน์ ไ ปถึ ง
สนามบินTreviso เย็นมากแล้วกว่าจะนั่งรถไปถึง
สถานีรถบัสที่ Piazza de Roma ก็มดื พอดี คุณเป้า
เจ้าของห้องพักมารับเราไปที่พัก บอกแล้วว่าคุณ
เป้าใจดี หลังจากเก็บข้าวของอาบน้ำาอาบท่าเสร็จ
เรารีบนอนเอาแรง เพื่อจะไปเกาะมูราโน่และบูรา
โน่วันรุ่งขึ้นแต่เช้า การเดินทางจาก
เวนิสไปทั้งสองเกาะแน่นอนต้องไปด้วยเรือ
เมล์ แนะนำาให้เดินทางแต่เช้านะคะ จะได้มีเวลา
ชมเกาะทั้งสองอย่างไม่เร่งรีบ อีกอย่างจะได้ไม่
กลับมาเวนิสมืดนัก
เกาะมูราโน่เป็นเกาะที่มีโรงงานทำาเครื่องแก้ว
เจียระไน ใครที่ชื่นชอบเครื่องแก้วเจียระไนงานนี้
เตรียมควักกระเป๋าได้เลยค่ะ ตามโรงงานต่างๆ มี
ทัวร์นาำ ชมการผลิตฟรี ฉันเห็นผูค้ นเข้าชมกันเป็นก
ลุม่ ใหญ่ๆ เราสองคนไม่ได้ตามไปชมด้วย แต่พากัน
เดินชมเกาะและความเป็นอยูข่ องผูค้ น ตามชายฝัง่
คลองและจัตรุ สั กลางชุมชนมีการนำาแก้วเจียระไน
รูปร่างต่างๆ มาประดับประดาให้ชม หลังจากทีเ่ ดิน

ชมเกาะแก้ว (พิสดาร) กันจนหนำาใจและเมื่อยขา
ไปแล้ว เราลงมติวา่ จะพักขาโดยการไปนัง่ ตากแดด
„ร“ (รอเรือ) เพือ่ ไปชมบ้านสีสนั สดใสคล้ายลูกกวาด
บนเกาะบูราโน่ บนเรือลำาทีเ่ ราโดยสารไปเกาะบูรา
โน่หนาแน่นไปด้วยนักท่องเทีย่ ว อย่าว่าแต่ทนี่ งั่ จะ
ว่างเลยทีย่ นื ยังแทบจะไม่มี ทำาให้บรรยากาศในเรือ
วันที่อากาศอบอุ่นปลายเดือนกันยายนกลายเป็น
น้องๆ เตาอบไปทันที แต่ดีที่ผู้คนน่ารักเหลือหลาย
หัวเราะหยอกล้อกันไปตลอดทางจนเรือเทียบท่า
พอลงจากเรือก่อนอื่น ฉันรีบเดินหาตารางเรือ
ขากลับไปเวนิสจะได้กะเวลาในการชมเกาะถูก ว่า
จะต้องกลับมาขึ้นเรือกี่โมง ปรากฏว่ามีเที่ยวเรือ
สองสามเที่ยวในหนึ่งชั่วโมงจนถึงหกโมงเย็นหลัง
จากนั้นจะมีน้อยลงไปเรื่อยๆ เราเลยตกลงกันว่า
จะพยายามกลับมานั่งเรือกลับเวนิสไม่เกินหก
โมงเย็นไม่งั้นจะถึงเวนิสมืดเกินไป ด้วยว่าเราจะ
กลับไปดินเนอร์ที่ร้านอาหารอิตาเลียนพนักงาน
เสิร์ฟหน้าตาดี (สุดๆ) ที่เราหมายตากันไว้ตั้งแต่
เมื่อวานเย็นตอนที่เดินจากท่าเรือไปที่พัก กว่าจะ
ถึงดินเนอร์เจ้าหงิญออกความเห็นว่า เราควรจะ
หาอะไรรองท้องกันเสียที หาไม่เราอาจจะเป็นลม
เพราะความหิวก่อนทีจ่ ะเห็นบ้านเรือนอันสวยงาม
บนเกาะเสียก่อน
ข้อมูลจากอากู๋ (google) บอกว่า ใกล้กับ
ท่าเรือบนเกาะบูราโน่มีร้านอาหารที่มีคนไทยเป็น
เจ้าของด้วย จากท่าเรือมองไปทางซ้ายมือ เห็น
มีอยู่ร้านหนึ่ง น่าจะใช่ร้านนี้เพราะมีอยู่ร้านเดียว
เราไปเยี่ยมๆ มองๆ ดู เท่าที่เห็น เป็นร้านอาหาร
จานด่วน ดูคล้ายๆ อาหารทะเลชุบแป้งทอด เรา
สองคนเป็นคนกินง่ายอยู่ง่าย แต่เรื่องมากไม่ชอบ
กินของทอดๆ ทีเ่ ราได้ยนิ มาว่าไม่ดตี อ่ สุขภาพและ
จะทำาให้สวยน้อยลง จากความสวยทีม่ นี อ้ ยอยูแ่ ล้ว
ทำาให้คดิ หนัก เรามองตาพยักหน้าให้กนั สองทีเป็น
รู้กันว่า ห่วงความสวยเสื่อมมากกว่าท้องกิ่ว
พอละสายตาจากร้านอาหารหันหน้าเข้าสูเ่ กาะ
ต้องตะลึงกับความงาม สีสันของบ้านเรือน ความ
หิวและกลัวจะเป็นลมหน้ามืดของเราละลายหาย
ไปกับแสงแดดและสายลม ได้อาหารตามายาใจ
แทน เดินลัดเลาะไปตามคลองเล็กคลองน้อยชม
บ้านสีลูกกวาดอย่างสบายใจหายหิว จนมาเจอ
ร้านอาหารอิตาเลียนน่ารักร้านหนึ่ง เจ้าหงิญบอก
ว่าอาหารตาอิม่ แล้ว หาอะไรกินกันเถอะ สงสารท้อง
ไส้ตวั เองบ้าง ฉันได้พซิ ซ่าผัก เจ้าหงิญได้ลาซานญ่า
พอหนังท้องตึงก่อนที่หนังตาจะหย่อน ต้องพากัน
ออกเดินไปตามซอกซอยผลัดกันถ่ายรูปกันอยู่พัก
ใหญ่ ได้เวลามุง่ หน้าสูท่ า่ เรือกลับเวนิส เรือขากลับ
ไม่คอ่ ยแน่นเท่าไร เลยได้นงั่ ชมวิวทะเลอย่างสบาย
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ท่องเที่ยวยุโรป

อารมณ์ กลับถึงทีพ่ กั รีบอาบน้าำ ออกไปดินเนอร์รา้ น
อาหารทีห่ มายตาเอาไว้ เป็นร้านเล็กๆ มีไม่กโี่ ต๊ะ ถ้า
คนแน่นต้องรอคิวโต๊ะว่าง ร้านอยูต่ รงถนนทางผ่าน
จากสะพาน Rialto ไปจัตุรัส San Marco ชื่อร้าน
Ostaria a la Campana ฉันสั่งพิซซ่าเจ พิซซ่าแป้ง
บางมีผกั สดหลากสี ส่วนเจ้าหงิญได้พซิ ซ่าเห็ด ขอบ
อกว่าเป็นพิซซ่าทีอ่ ร่อยทีส่ ดุ เท่าทีฉ่ นั เคยกินมา เอ..
พิซซ่าอร่อยหรือว่าพนักงานเสิร์ฟหน้าตาดีกันแน่
มีเวลาอีกวันครึ่ง เจ้าหงิญและฉันจะพากัน
ตระเวนเวนิส นั่งเรือล่อง Grand Canal แลเวนิส
ให้หนำาใจ หลังอาหารเช้าก่อนจะออกลุย เราต้อง
ขนสัมภาระไปไว้ที่พักใหม่ อย่างที่บอกห้องบ้าน
คุณเป้าเต็ม ที่พักใหม่อยู่ห่างไปแค่เดินนวยนาด
ลากกระเป๋าประมาณห้านาที เรารู้อยู่แล้วว่าถึง
อย่างไรก็ไม่ได้หอ้ งก่อนเทีย่ งแน่ๆ ชายวัยกลางคน
ชาวฟิลปิ ปินส์ (เราผิดหวังนิดๆ ไม่ใช่หนุม่ อิตาเลียน)
เป็นผู้ดูแลบ้านพัก ตั้งแต่ทำาความสะอาดไปจนถึง
ผู้จัดการ ท่าทางเป็นมิตรยิ้มแย้มแจ่มใส เธอให้
กุญแจสำาหรับเข้าบ้าน กระเป๋าฝากไว้ที่ห้องโถง
ได้ไม่ต้องห่วง ให้เราไปเดินเที่ยวก่อนอีกสองสาม
ชั่วโมงค่อยกลับมารับกุญแจห้อง
ตามข้อมูลบอกว่ามีตลาดอยู่สดแถวสะพาน
Rialto เปิดถึงเที่ยงวัน ฉันเคยอ่านเจอว่า ถ้าอยาก
เห็นวิถชี วี ติ ของคนท้องถิน่ ต้องไปเดินตลาดสด หาก
เป็นเมืองท่องเทีย่ วควรไปแต่เช้า ถ้าไปสายก็จะเจอ
แต่นักท่องเที่ยว เราตัดสินใจไปเดินชมตลาดค่อย
กลับมารับกุญแจห้อง แล้วก็ไม่ผิดหวัง ตลาดสด
ครึกครื้นไปด้วยผู้คนท้องถิ่นกำาลังจับจ่ายซื้อผัก
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ผลไม้รวมถึงอาหารทะเลสดๆ ร้องทักกันเสียงดัง
ฟังชัดตามประสาคนอิตาเลียน „Buongiorno!“
(อรุณสวัสดิ์) กันเซ็งแซ่
เดินเพลินเวลาสองชัว่ โมงกว่าผ่านไปไวเหมือน
ขโมยวิ่งราวกระเป๋า เรากลับที่พักพร้อมถุงผลไม้
รับกุญแจย้ายกระเป๋าไปไว้ท่ีห้อง ระหว่างพักดื่ม
กาแฟฉันเปิดดูบันทึก ฉันเขียนไว้ว่า ควรนั่งเรือ
ข้ามฝั่งไปเดินเล่นที่ Monastero de San Giorgio
Maggiore ตั้งอยู่บนเกาะเล็กๆ ฝั่งตรงข้ามท่าเรือ
San Marco ฉันอยากปีนหอคอยโบสถ์เพื่อชมวิว
จากที่นี่ เพราะค่าปีนราคาถูกกว่าที่คอหอยแห่ง
จัตุรัสซานมาร์โก้ (St. Markt‘s Clocktower) ช้า
ก่อนท่านทั้งหลาย สิ่งที่ฉันเพิ่งรู้เกี่ยวกับเจ้าหงิญ
เพื่อนร่วมทางคือ เธอกลัวความสูงและความแคบ
เธอว่าถ้าฉันอยากปีนขึ้นไปตากลมชมวิวข้างบน
โน้น ก็เชิญขึ้นไปตามสบาย เธอจะไปเดินตากลม
ชมหนุม่ ๆ อิตาเลีย่ นรอข้างล่าง ถ้าชมวิวจนหนำาใจ
แล้วมาเจอกันที่หน้าโบถส์ ฉันเลยได้ฉายเดี่ยวขึ้น
ไปแป๊บเดียว ต้องรีบลงมา กลัวเพื่อนจะถูกหนุ่ม
อิตาเลียนล่อลวงไปทำามิดีมิร้าย เอ๊ย กลัวเพื่อน
หลง ฉันรู้ว่าเจ้าหงิญไปไหนคนเดียวหลงแน่ๆ เคย
ไปเดินซือ้ ของบนถนนช้อปปิง้ ทีโ่ คโลญจน์ดว้ ยกัน
(ซึง่ เดินกันอยูแ่ ทบทุกวัน) ซือ้ ของเสร็จออกมาจาก
ร้าน เธอถามว่าเราอยู่ที่ไหนกันนี่ ฉันโล่งใจ เมื่อลง
มาแล้วเห็นเพื่อนรออยู่หน้าโบถส์
อีกครึง่ วันทีเ่ หลือเรานัง่ เรือล่องคลองหลวงแห่ง
เวนิส (Grand Canal) ซึง่ เป็นเส้นทางสัญจรหลักทาง
น้าำ ของเมือง ตามข้อมูลบอกว่า มีความยาว 3,800

เมตร กว้าง 30-90 เมตร ลึกโดยเฉลี่ยประมาณ 5
เมตร นี่เป็นสาเหตุหนึ่งที่ฉันไม่อยากนั่งเรือกอนโด
ล่า ฉันสูงแค่ 1.60 เมตร เกิดโชคร้ายพลัดตกลงไป
รับรองจมแน่นอน ตึกรามบ้านช่องริมคลองหลวง มี
ประมาณ 170 หลัง ทีส่ ร้างขึน้ ตัง้ แต่สมัยศตวรรษที่
13-18 เรานัง่ เรือชมคลอง แวะขึน้ ไปเดินเลาะตรอก
ซอกซอย ข้ามสะพานแล้วสะพานเล่า จนเจ้าเหงิญ
สะกิดว่า อยากกลับไปพักเสียหน่อย ก่อนทีจ่ ะกลับ
ไปดินเนอร์ร้านเก่าเวลาเดิม
วันสุดท้ายที่เวนิส ต้องเช็คเอ้าต์ออกจากที่พัก
ก่อนเที่ยง คนดูแลห้องพักแนะนำาว่า เราสามารถ
ฝากกระเป๋าไว้ทหี่ อ้ งโถงได้ ตอนกลับมารับกระเป๋า
ให้วางกุญแจห้องทิง้ ไว้ อย่านำาติดตัวไปเป็นทีร่ ะทึก
เอ๊ย...ระลึก ไม่งนั้ จะถูกเรียกเก็บเงินทางบัตรเครดิต
ที่ให้ข้อมูลไว้ เที่ยวบินขากลับเยอรมนีออกตั้งทุ่ม
กว่าๆ ฉันจัดการเช็คอินผ่านอินเทอร์เน็ตพร้อมปริ้
นต์บัตรขึ้นเครื่องเรียบร้อยไปแล้วตั้งแต่เย็นวาน
จะได้ไม่เสียเวลารอเข้าแถวเช็คอินที่สนามบิน
สายการบิน Germanwings สามารถเช็คอินล่วง
หน้าผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ 72 ชั่วโมง เรามีแค่
กระเป๋าขึ้นเครื่องคนละใบ ประหยัดเวลาได้เยอะ
ทีเดียว ฉันรับปากกับเจ้าหงิญว่า จะพาซื้อของใน
วันทีเ่ ราจะกลับ ทีผ่ า่ นมาสองวันเต็มๆ เราไม่เหลียว
แลของสวยงามที่ไหนเลย นอกจากโปสการ์ดที่ส่ง
ให้เพื่อน เวลาไปเที่ยวฉันมักจะเฉยเมยกับการซื้อ
ของ ด้วยเหตุผลสองสามประการ คือ กระเป๋าฉัน
แฟบ ไม่ชอบหิว้ ของและสินค้าตามเมืองท่องเทีย่ ว
ที่ไหนก็เหมือนๆ กัน คือ แพง
ก่อนออกปฏิบัติการช้อปปิ้ง เรามีข้อตกลงกัน
เล็กน้อย คือฉันยังไม่ได้เข้าไปชม Saint Markt‘s
Basilica เลย อย่างไรก็ต้องขอเข้าไปชม มิฉะนั้น
จะไม่ยอมกลับบ้าน Saint Markt‘s Basilica หรือ
Basilica Cattedrale Patriarcale di San Marco
ในภาษาอิตาเลี่ยนนั้น ตั้งอยู่ที่จัตุรัส San Marco
เป็นมหาวิหารในคริสตศาสนานิกายโรมันคาทอลิก
แห่งเวนิส อิตาเลียนตอนเหนือ เป็นสถาปัตยกรรม
แบบ Byzantine (ข้อมูลจาก Wikipedia) ภายใน
มหาวิหารด้านล่างให้ชมฟรี ถ้าไม่อยากเข้าแถว
หน้ามหาวิหารนาน จงไปแต่เช้าค่ะ เจ้าหน้าที่จะ
จัดให้เข้าชมเป็นกลุ่มๆ ถ้าปล่อยให้เข้าไปทีเดียว
เยอะๆ ผู้ชมจะแน่นโบสถ์ ฉันได้ชมมหาวิหารแห่ง
ซานมาร์โก้สมใจ(นึก) เจ้าหงิญทั้งสมหวังและสม
หมายในการช้อปปิง้ ได้เวลาอำาลาเวนิสเรากลับไป
เอากระเป๋าจากทีพ่ กั เนือ่ งจากยังมีเวลาเหลือและ
ประหยัดเงินค่าตัว๋ เรือ เราตกลงใจลากกระเป๋า (ใบ
น้อย) ไปสถานีขนส่งเพือ่ นัง่ รถบัสมุง่ หน้าสูส่ นามบิน
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ทำาไมข้าพเจ้า (ยัง) ไม่สึก -พระไพศาล วิสาโล
มีหลายเหตุหลายปัจจัยที่ทำาให้ข้าพเจ้าไม่รีบ
สึก ขอสารภาพว่า อาจารย์ยันตระเป็นผู้หนึ่ง ที่มี
ส่วนทำาให้ข้าพเจ้าบวชต่อหลังจากครบกำาหนด 3
เดือนแล้ว ท่านว่าอย่าเพิ่งสึก เพราะข้าพเจ้ามีราศี
นักบวช ความศรัทธาในตัวท่านทำาให้ขา้ พเจ้าถือว่า
นี้เป็นพรและกำาลังใจอันประเสริฐ แม้บัดนี้ศรัทธา
ดังกล่าวจะสิ้นไปแต่ข้าพเจ้าก็ยังรู้สึกขอบคุณที่มี
ส่วนช่วยรั้งไม่ให้ข้าพเจ้าทำาตามที่ตั้งใจไว้ ทั้งๆ ที่
ข้าพเจ้าหมายมั่นปั้นมือแล้วว่า จะไปดูหนังเรื่อง
“คานธี” และ “อีที” ทันทีที่สึกออกไป ส่วน “The
Postman Always Rings Twice” นั้นน่าเสียดาย
ที่ออกไปตั้งแต่เดือนแรกที่บวช ข้าพเจ้าเป็นแฟน
แจ๊ค นิโคลสัน เสียด้วย
บวชมาตั้งแต่ใครต่อใครสำาคัญผิดคิดว่าเป็น
เณร จนกระทัง่ เดีย๋ วนีช้ าวบ้านเรียกว่าหลวงพ่อแล้ว
กระนั้นก็ยังมีบางคราวที่เวลาเผลอลูบหัวตัวเอง
แล้วก็อดประหลาดใจไม่ได้ว่าเราเป็นพระหรือนี่ ?
เวลา 12 ปี หากมองไปข้างหน้าก็รู้สึกว่านาน
ยิง่ นัก ครัน้ เหลียวไปข้างหลัง กลับรูส้ กึ ว่าเวลาช่าง
ผ่านไปเร็วแท้ เร็วจนบางทีคิดว่าข้าพเจ้าเพิ่งสละ
เพศฆราวาสไปเมื่อไม่นานมานี้เอง
มาถึงบัดนี้ แม้สมณสัญญาจะฝังลึกในกลม
สันดานยิ่งกว่าแต่ก่อน ที่จะเผลอวิ่ง หรือเผลอรับ
ของจากสีกาด้วยมือตน เห็นจะไม่มีอีกแล้ว แต่
บางครัง้ ก็รสู้ กึ ว่าตนเป็นคน 2 โลก ไม่ตา่ งจากคน 2
สัญชาติ คือแม้จะสำานึกในความเป็นพระ แต่กไ็ ม่รู้
สึกแปลกแยกกับโลกของฆราวาส มีบา้ งทีเ่ วลาฝัน
ก็เห็นตนเป็นฆราวาส แต่เมื่อใดที่อยู่กับความเป็น
จริง โดยเฉพาะยามเดินบนท้องถนนในกรุงเทพฯ
หรือคอยรถเมล์ ในช่วงชั่วโมงเร่งด่วน สำานึกใน
ความเป็นพระจะชัดเจนแจ่มแจ้งทีเดียว เพราะคง
ไม่มอี ะไรอีกแล้วทีจ่ ะทำาให้ขา้ พเจ้าประจักษ์แก่ใจ
ว่า ตนนั้นเป็นส่วนเกินของโลกฆราวาส ได้เท่ากับ
ตอนทีถ่ กู เบียด จนต้องอาศัยไหล่ถนนเป็นทางเดิน
หรือต้องคอยเฝ้ามองใครต่อใครกรูขนึ้ รถเมล์คนั แล้ว
คันเล่า โดยตนไม่มีสิทธิ์ขึ้น
การครองเพศบรรพชิตมานานกว่าทศวรรษ เป็น
เรือ่ งทีข่ า้ พเจ้าไม่เคยนึกฝันมาก่อน มิตรสหายก็คง
ไม่คิดเช่นกัน ข่าวลือว่าข้าพเจ้าสึกแล้ว หรือกำาลัง
จะสึก จึงเข้าหูขา้ พเจ้ามาตัง้ แต่พรรษาแรกๆ เลยที
เดียว จะว่าไป เพื่อน ๆ พูดถึงการสึกของข้าพเจ้า
ก่อนทีข่ า้ พเจ้าจะบวชเสียอีก เรือ่ งนีท้ จี่ ริงก็เข้าใจได้
เพราะข้าพเจ้าเองแต่เดิมก็ตงั้ ใจว่าจะบวชเพียงแค่
3 เดือนเท่านัน้ ขืนบวชนานกว่านัน้ ดูจะเป็นการเอา
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เปรียบเพือ่ นร่วมงานเกินไป แต่ครัน้ ครบกำาหนดบวช
ข้าพเจ้ากลับรูส้ กึ อาลัยเพศบรรพชิตยิง่ นัก เป็นความ
อาลัยไม่แพ้กับตอนอำาลาเพศฆราวาสด้วยอาหาร
เย็นรสอร่อยในคืนสุดท้ายก่อนบวช ในทีส่ ดุ ข้าพเจ้า
ก็ตอ้ งไปเจรจาขออนุญาตเพือ่ นร่วมงาน บวชต่ออีก
สักระยะหนึง่ ต่อมาก็ขอยืดไปจนออกพรรษ แล้วก็
เจรจาต่อจนบวชครบปี จากนัน้ ก็ไม่มกี ารเจรจาอีก
แล้ว เพื่อน ๆ คงทำาใจได้ หรืออาจคิดว่าอีกไม่นาน
ข้าพเจ้าก็คงจะกลับมา
มีหลายเหตุหลายปัจจัยที่ทำาให้ข้าพเจ้าไม่รีบ
สึก ขอสารภาพว่า อาจารย์ยันตระเป็นผู้หนึ่ง ที่มี
ส่วนทำาให้ข้าพเจ้าบวชต่อหลังจากครบกำาหนด 3
เดือนแล้ว ท่านว่าอย่าเพ่อสึก เพราะข้าพเจ้ามีราศี
นักบวช ความศรัทธาในตัวท่านทำาให้ขา้ พเจ้าถือว่า
นี้เป็นพรและกำาลังใจอันประเสริฐ แม้บัดนี้ศรัทธา
ดังกล่าวจะสิ้นไปแต่ข้าพเจ้าก็ยังรู้สึกขอบคุณที่มี
ส่วนช่วยรั้งไม่ให้ข้าพเจ้าทำาตามที่ตั้งใจไว้ ทั้ง ๆ ที่
ข้าพเจ้าหมายมั่นปั้นมือแล้วว่า จะไปดูหนังเรื่อง
“คานธี” และ “อีที” ทันทีที่สึกออกไป ส่วน “ The
Postman Always Rings Twice” นั้นน่าเสียดาย
ที่ออกไปตั้งแต่เดือนแรกที่บวช ข้าพเจ้าเป็นแฟน
แจ๊ค นิโคลสัน เสียด้วย
คงไม่ใช่เพราะ “ราศีนักบวช” ดอกที่ทำาให้
ข้าพเจ้าบวชได้นานกว่าเพื่อน ๆ รุ่นเดียวกัน มา
นึกดูก็เห็นจะเป็นเพราะความเข็ดขยาดในชีวิต
ฆราวาสนั่นเองเป็นประการสำาคัญ ที่ว่าเข็ดขยาด
นั้นไม่ใช่เพราะข้าพเจ้าอกหัก ผิดหวังกับชีวิต หรือ
สิ้นหวังกับสังคม ชีวิตไม่มีอะไรให้ผิดหวัง (ส่วน
หนึง่ ก็เพราะไม่คอ่ ยหวังอะไรกับชีวติ อยูแ่ ล้ว) ส่วน
สังคมนัน้ ก็ยงั มีอะไรต่ออะไรทีเ่ ราสมควรทำาอีกมาก
แต่เมือ่ ถึงจุดหนึง่ ข้าพเจ้าก็พบว่า ตนเองเหนือ่ ยล้า
เต็มทีแล้ว เป็นความเหนื่อยล้าชนิดที่ไม่ยอมคิด
หาความสงบนิ่ง แถมยังสงบยิ่งไม่ได้ด้วย เพราะ
ใจร้อนรนไม่อยู่สุข ต้องวิ่งวุ่นกระเซอะกระเซิง นับ
วันคุณภาพชีวิตยิ่งตกต่ำา หงุดหงิดง่าย จนพาลมี
เรื่องมีราวกับคนไปทั่ว แถมยังนอนไม่หลับ กินไม่
อร่อยเพราะความเครียดรุมเร้า
สภาพชีวติ ดัง่ คนหนีเงาเช่นนีแ้ หละ ทีผ่ ลักไสให้
ข้าพเจ้าเข้าหาร่มเงาแห่งผ้ากาสาวพัสตร์ แต่กว่าจะ
บวชก็ต้องทำาใจอยู่นาน เพราะรู้ดีว่าจะต้องไปเจอ
กับความทุกข์แน่ แต่ก็เชื่อว่าเป็นทุกข์ที่จะนำาไปสู่
ความสงบและความสุข เมื่อบวชได้ไม่นาน ชีวิตก็
ฟื้นคืนสภาพ การได้อยู่สงบและมีโอกาสเพ่งพินิจ
จิตใจของตนเอง ทำาให้แลเห็นได้ว่า ชีวิตฆราวาส
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นัน้ เป็นชีวติ ทีเ่ สียสมดุลได้งา่ ยเพราะวุน่ จนยากทีจ่ ะ
ว่าง จิตแล่นออกนอกจนยากจะสงบนิ่งอยู่ภายใน
ยิ่งนักกิจกรรมด้วยแล้ว การจะประคองชีวิตจิตใจ
ให้ลงตัวมิใช่เรือ่ งง่ายเลย เพราะชีวติ แทบจะกลาย
เป็นของสาธารณะไปเสียแล้ว จึงไม่ค่อยมีเวลาให้
กับตัวเองเท่าใดนัก ชีวิตที่ดีคือชีวิตที่จัดสมดุลให้
แก่ตนเองได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นกายกับใจ ภายนอก
กับภายใน ส่วนตัวกับส่วนรวม ในความเห็นของ
ข้าพเจ้า ชีวิตบรรพชิตเป็นชีวิตที่เอื้อต่อดุลยภาพ
ดังกล่าว จัดเป็นชีวิตที่ลงตัว อย่างน้อยก็กินนอน
และตื่นเป็นเวลา แค่ประการหลังเพียงประการ
เดียว ชีวิตฆราวาสสมัยใหม่ก็ทำาได้ยากเสียแล้ว
แต่ถา้ ชีวติ พระราบรืน่ เป็นสุขไปเสียหมด ผูค้ นก็
คงจะบวชกันไม่สกึ และถ้าชีวติ พระไม่มปี ญ
ั หาเสีย
เลย บางค่าำ บางคืนข้าพเจ้าก็คงไม่ฝนั ดอกว่า ได้จบั
พลัดจับผลูเข้าไปในโรงหนังด้วยความประหวัน่ พรัน่
พรึงว่าเมือ่ หนังฉายจบและเปิดไฟ คนในโรงจะจับ
ได้ว่ามีพระเข้ามาดูหนัง แน่ละปัญหาของพระมี
มากกว่าความอยากดูหนัง ข้าพเจ้าออกจะโชคดี
ที่ตอนเป็นฆราวาสหาแฟนกับเขาไม่ได้ (ถึงแม้จะ
พยายามหา แต่ทสี่ ดุ ก็ลงท้ายด้วยความรูส้ กึ ดังฝุน่
ธุลบี นท้องถนนทีห่ าค่าอะไรไม่ได้) ดังนัน้ จึงสามารถ
บวชได้นานขณะทีเ่ พือ่ นพ้องหลายคนจำาต้องสึกหา
ลาเพศไปเพราะมีพันธะก่อนบวช
แต่ไม่ว่าจะมีแฟนหรือไม่ เมื่อบวชแล้วเรื่องผู้
หญิงหรือที่พระเรียกว่ามาตุคาม ก็ย่อมต้องเข้ามา
พัวพันอย่างน้อยก็ในทางจิตใจ เพียงแค่การแสดง
ความเคารพด้วยวาจาและท่าทีอนั สุภาพอ่อนน้อม
ของผูห้ ญิงก็อาจถูกแปรเป็นความฝันฟุง้ ปรุงแต่งใน
ใจของพระได้งา่ ย ๆ เพราะบ่อยครัง้ ฉันทาคติกท็ าำ ให้
แยกไม่ออกระหว่างความเคารพนับถือกับความรัก
เรือ่ งราวของพระจำานวนไม่นอ้ ยทีส่ กึ หาลาเพศอ
อกไปเพือ่ จะแต่งงานแล้วกลับ “วืด” นัน้ นับเป็นข้อ
เตือนใจทีช่ ว่ ยให้บวชได้นานขึน้ แต่เมือ่ ได้รบั รูข้ า่ ว
คราวของพระหลายรูปทีต่ อ้ งปฐมปาราชิก บางทีก็
อดไม่ได้ทจี่ ะต้องกลับมาตัง้ คำาถามกับเส้นทางชีวติ
ในปัจจุบนั ของตน เพราะพระเหล่านัน้ บางรูปเท่าที่
รูจ้ กั ก็มใิ ช่พระเลว หากเป็นผูป้ รารถนาความเจริญ
งอกงามในชีวติ พรหมจรรย์ แต่แล้วก็กลับพลัง้ พลาด
ถ้าคิดว่าเราเป็นมนุษย์คนละประเภทกับพระเหล่า
นั้น และไม่มีวันจะทำากรรมอันอุกฤษฏ์เช่นนั้นได้
นั่นก็แสดงว่าเราหลงตนเกินไปแล้ว (เว้นเสียแต่
อริยผลบังเกิดแก่เราแล้วเท่านั้น)
คราใดที่นึกถึงเส้นทางที่ทอดยาวเบื้องหน้า
และระลึกถึงเรื่องราวของผู้พลั้งพลาดเหล่านั้นก็
อดประหวั่นไม่ได้ บางครั้งก็ให้ท้อถอยว่า สักวัน
หนึ่งเราคงจะพ่ายแพ้ต่อกามราคะแน่ ยิ่งมาได้ยิน
คำาของท่านอาจารย์พทุ ธทาสทีก่ ล่าวเตือนลูกศิษย์
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ผู้ใกล้ชิดว่า สำาหรับพระที่บวชแต่ยังหนุ่ม ช่วงที่
ต้องระมัดระวังตัวอย่างยิ่งก็คือช่วงอายุ 40-60 ปี
ข้าพเจ้าเลยพาลจะยกธงขาวเอาดื้อ ๆ เพราะนี่ก็
ใกล้จะถึง “วัยอันตราย” แล้ว อุปัชฌาย์อาจารย์
และสหธรรมิกรุ่นพี่ก็เคยเตือนหลายครั้งหลายหน
ว่า ถ้าไม่คดิ จะบวชตลอดชีวติ ก็ควรจะสึกเสียตอน
นี้ บางท่านห่วงว่าข้าพเจ้าจะทำามาหากินไม่ทนั เขา
บางท่านก็เกรงว่าศรัทธาของญาติโยมจะฝังรากลึก
จนทำาใจไม่ได้หากข้าพเจ้าจะสึกเสีย
แต่การประพฤติพรหมจรรย์มิใช่การทำาศึก
สงครามดังตรัสไว้ในพระบาลีดอกหรือ คนที่เพียง
แต่เห็นยอดธงหรือได้ยินเสียงกึกก้องของกองทัพ
ข้าศึก ก็ยอมแพ้เสียแล้ว จะถือว่าเป็นนักรบประเภท
ใด เสนามารนัน้ มีกองทัพอันยิง่ ใหญ่ แต่เราสมควร
ล่าถอยก็ตอ่ เมือ่ ได้ประดาบกันแล้วมิใช่หรือ คิดเช่น
นีแ้ ล้วก็เลยมีความกล้าทีจ่ ะลุกขึน้ สู้ แม้ไม่แน่วา่ จะ
ผ่านไปได้อกี กีศ่ กึ ก็ตาม ยังดีทขี่ า้ พเจ้าพอรูเ้ ท่ารูท้ นั
ในเรือ่ งจิตใจอยูบ่ า้ ง ทำาให้รจู้ กั อุบายหลอกล่อหลบ
หลีกออกจากกามไปได้ จึงรักษาตัวรอดมาได้จน
ทุกวันนี้ แต่หากว่าถึงคราวที่จะต้องเผชิญกับมัน
ซึง่ ๆ หน้า ก็หวังว่าจะไม่หวั หด หากพร้อมจะเข้าไป
แลกหมัดกับมันอย่างพระอาจารย์ทองรัตน์ซงึ่ เป็น
อาจารย์ของหลวงพ่อชา มีเรื่องเล่าว่า ท่านเคยคิด
จะสึกไปแต่งงาน ใครห้ามก็ไม่ฟงั แต่ในทีส่ ดุ ท่านก็
ขอขวานจากชาวบ้าน ตัง้ หน้าตัง้ ตาฟันขอนไม้อยู่ 3
วัน 3 คืน จนกระทั่งมือแตก ร่างกายอ่อนเพลียเต็ม
ที่ เสร็จแล้วท่านก็ถามใจตัวเองว่า “รูจ้ กั พ่อมึงไหม
นี”่ สุดท้ายท่านก็บวชต่อจนได้เป็น “จอมทัพธรรม”
คนสำาคัญของภาคอีสาน
ประสบการณ์ทผี่ า่ นมาทำาให้รวู้ า่ เคล็ดลับอย่าง
หนึ่งในการบวชให้ได้นาน (อย่างน้อยก็สำาหรับ
ข้าพเจ้า) ก็คอื เหลียวไปข้างหลังบ่อย ๆ และมองไป
ข้างหน้าน้อย ๆ หน่อย นีค้ งทำานองเดียวกับนักโทษ
ที่ถูกจำาคุกตลอดชีวิต เพราะข้างหน้านั้นมองไม่
เห็นอนาคตว่า เมื่อไรจะได้ออก หรือถึงจะได้ออก
ก็คงอีกนาน คนเรายิ่งบวชได้นานเท่าไร เวลามอง
ย้อนหลังก็อดยินดีไม่ได้ว่า เราได้เดินทางมาไกล
แล้ว แต่ครัน้ มองไปข้างหน้า เห็นเส้นทางทอดยาว
เหยียดจนมองไม่เห็นจุดสิ้นสุดการเดินทางแล้ว ก็
พาลจะท้อใจ เพราะคงอีกนานกว่าจะถึง และไม่
แน่ใจว่าจะไปถึงหรือไม่(เว้นเสียแต่คุณบวชเมื่อ
อายุ 60 หรือ 70 ปีแล้ว)
แต่ข้าพเจ้ามิได้มองย้อนหลังไปสุดที่วันแรก
บวชเท่านัน้ หากบ่อยครัง้ ก็มองเลยไปกว่านัน้ นึกถึง
ชีวิตร้อนรนกระวนกระวายสมัยเป็นฆราวาส โดย
เฉพาะปีสุดท้ายก่อนบวชคราใด ความคิดที่จะสึก
ก็ฝ่อลงไปทันที ราวดอกไม้ที่เจอน้ำาร้อน แม้เวลา
สิบกว่าปีจะทำาให้ความทรงจำาเลือนลางลงไปบ้าง

แต่ชีวิตอันเหนื่อยล้าของผู้คนที่พบเห็นและรู้จัก ก็
ช่วยเตือนความจำาได้ไม่น้อย
ข้าพเจ้าเป็นปุถุชน มิได้มีคุณวิเศษไปกว่า
คฤหัสถ์ แม้จะรูส้ กึ ซาบซึง้ ในบุญคุณของผ้าเหลือง
ที่ช่วยคุ้มกายคุ้มจิตของตนมิให้ทุกข์ภัยแผ้วพาน
มากนัก พอๆ กับทีเ่ หนีย่ วรัง้ มิให้ตนเองลุแก่ตณ
ั หา
และโทสะ จนเทีย่ วก่อปัญหาหรือสร้างความเดือด
เนือ้ ร้อนใจให้แก่ผอู้ นื่ ๆ กระนัน้ ก็ตามบางครัง้ ก็อด
ลังเลใจไม่ได้วา่ ตนเองเหมาะกับชีวิตเช่นนีห้ รือไม่
เพราะใจมิได้ดื่มด่ำาแน่วแน่ในชีวิตพระเสียทีเดียว
นัก แม้จะบวชมานานนับสิบปีแล้วก็ตาม แต่มีวัน
หนึ่งได้อ่าน “เถรีคาถา” เมื่อถึงบทของพระอัญญ
ตราสามาเถรีแล้ว ก็เกิดกำาลังใจขึ้นมา เพราะท่าน
เล่าว่าไม่เคยได้รบั ความสงบใจแม้ขณะเดียว ทัง้ ๆ
ที่บวชมานานถึง 25 ปี ตั้ง 25 ปี! แถมยังไม่ประสบ
ความสงบจิตแม้แต่น้อย ข้าพเจ้าต้องอุทานในใจ
ที่น่าประหลาดใจก็คือท่านหาได้ท้อถอยไม่ หาก
เพียรพยายามบวชต่อไป จนในที่สุดความเพียรก็
ส่งผล ท่านได้บรรลุธรรมในที่สุด
ถึงตรงนี้ ข้าพเจ้าก็พอจะอวดอ้างได้ว่า ชีวิต
การบวชของข้าพเจ้าใช่วา่ จะเลวร้ายเสียทีเดียวนัก
เพราะอย่างน้อยก็ได้มโี อกาสสัมผัสความสงบสุขใน
จิตใจเนือง ๆ ถึงจะดี ๆ ชั่ว ๆ อย่างไร ก็ไม่เคยถูก
ความทุกข์รุมเร้าทั้งวันทั้งคืนตลอด 7 ปี จนถึงกับ
ลงมือฆ่าตัวตายอย่างพระสีหาเถรี ซึ่งเป็นพระเถรี
อีกรูปหนึ่งที่มีชื่อจารึกในพระไตรปิฎก แต่ข้าพเจ้า
ก็คงจะอวดอ้างได้เพียงแค่นั้นกระมัง เพราะใน
บั้นปลายชีวิตท่านก็ได้บรรลุอรหัตผลเช่นเดียวกับ
พระอัญญตราสามาเถรี
ปุถุชนอย่างข้าพเจ้าหากสามารถดำารงเพศ
พรหมจรรย์ไปจนตลอดชีวติ โดยไม่ถว่ งพระศาสนา
ให้ทรุดต่ำาลงไปกว่านี้ ก็นับว่าเป็นความสำาเร็จใน
ชีวิตแล้ว
จาก http://www.visalo.org/article/
ExpWhyStillMonk.htm
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ซานตาคลอสเยอรมัน
เทศกาลคริสต์มาส

ซานตาคลอส (อังกฤษ: Santa Claus) หรือรูจ้ กั กัน
ในชือ่ นักบุญนิโคลัส ฟาเธอร์คริสต์มาส หรือเรียกสัน้ ๆ
ว่า "ซานตา" เป็นบุคคลที่มีจุดกำาเนิดทางตำานานเทพ
ในประวัติศาสตร์และตำานานพื้นบ้านของวัฒนธรรม
ตะวันตกหลายประเทศกล่าวกันว่าเขาเป็นผู้นำาของ
ขวัญไปยังบ้านของเด็กดีในช่วงเย็นและข้ามคืนวัน
คริสต์มาสอีฟ (วันก่อนวันคริสต์มาส) วันที่ 24 ธันวาคม
โดยทั่วไปภาพที่สร้างขึ้นของซานตาคลอส คือ
เป็นชายสูงวัย ใส่แว่น มีเคราขาว รูปร่างท้วม เป็นคน
ร่าเริงสนุกสนาน สวมโค้ตสีแดง คอเสื้อสีขาว กางเกง
ขายาวสีแดงเข็มขัดและรองเท้าหนังสีดำา ตามความ
เชื่อซึ่งสามารถสืบย้อนไปได้ถึงคริสต์ศักราช 1820
ว่ากันว่า ซานตาคลอสอาศัยอยู่ที่ขั้วโลกเหนือพร้อม
กับเอลฟ์ที่มีเวทมนตร์จำานวนมากและกวางเรนเดียร์
เหาะได้อีกเก้าตัว เชื่อกันว่าซานตาคลอสทำารายชื่อ
เด็กทั่วโลกและแบ่งประเภทของเด็กตามพฤติกรรม
("ดื้อ" หรือ "น่ารัก") และมอบของขวัญรวมทั้งของเล่น
และลูกกวาดสำาหรับเด็กประพฤติดีในโลกและบาง
ครั้งส่งถ่านหินไปให้เด็กดื้อ และภายในคืนวันคริสต์
มาสอีฟคืนเดียวเขาสามารถสำาเร็จภาระกิจนี้ได้ด้วย
ความช่วยเหลือของเอลฟ์ผู้ทำาของเล่นในโรงงานและ
กวางเรนเดียร์ที่ลากเลื่อนหิมะของเขา ... อืมม์ ...แล้ว
ซานตาคลอสเยอรมันมีหรือไม่ แล้วรูปร่างหน้าตา
เป็นอย่างไรหนอ

กฎหมายลิขสิทธิ์
ลิขสิทธิ์เกิดขึ้นทันทีเมื่อมีการสร้างสรรค์งานขึ้น
ใครผลิต สร้างขึ้นก่อนย่อมถือเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์คน
แรก ผูใ้ ดจะนำางานชิน้ นัน้ ไปพิมพ์ซา้ำ หรือดัดแปลง แล้ว
นำาไปเผยแพร่ทุกรูปแบบไม่ได้ จนกว่าจะได้รับความ
ยินยอมจากเจ้าของชิน้ งานก่อน ดังนัน้ การสร้างสรรค์
งานอันมีลขิ สิทธิจ์ ะได้รบั ความคุม้ ครองจากกฎหมาย
ลิขสิทธิ์ ผลงานโดยความคุม้ ครองตามกฎหมายไทย
จะมีตลอดอายุของผู้สร้างสรรค์ และคุ้มครองต่อไป
อีก 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์เสียชีวิต แล้วกฎหมาย
ลิขสิทธิ์ของเยอรมันจะเป็นอย่างไรกันหนอ ติดตาม
อ่านในนิตยสารดีฉบับหน้าค่ะ

สู้กับความเครียด ด้วยการวาดรูป
การวาดรูปสามารถช่วยให้เกิดความรูส้ กึ ผ่อนคลาย
และสนุก นั่นคือที่มาของคำาว่าศิลปะบำาบัด ซึ่งถือว่า
ถูกต้องเพียงส่วนหนึง่ เท่านัน้ แท้จริงแล้วการวาดรูปที่
นำามาใช้ในการบำาบัดสามารถทำาได้มากกว่านั้นมาก
ในประเทศเยอรมนีการวาดรูปเพื่อบำาบัดไม่ได้หยุด
แค่การผ่อนคลาย แต่ทาำ เพือ่ เปิดประตูเข้าไปสูป่ ญ
ั หา
ทีเ่ ผชิญหน้าแล้วเรียนรู้ที่จะจัดการหรือลงมือทำาอะไร
บางอย่างเพือ่ เปลีย่ นแปลงชีวติ ให้มคี วามสุขขึน้ ...รอ
อ่านบทความพิเศษเกีย่ วกับการวาดรูปเพือ่ การบำาบัด

ดนตรี มีคุณ

ประสบการณ์การสอนดนตรีของ “ครูตอ๊ ด” ครูหนุม่
น้อยอายุเพียง 23 ปี ทีไ่ ด้เดินทางไปเผยแพร่วฒ
ั นธรรม
ไทยในประเทศต่าง ๆ เช่น มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย
ไต้หวัน เกาหลีใต้ และประเทศเยอรมนี เป็นต้น ”ครู
ต๊อด” บอกว่า “การไปเผยแพร่วัฒนธรรม ดนตรีไทย
และนาฏศิลป์ไทยไม่ใช่เป็นเพียงแต่การที่เรานำาสิ่งที่
เรามีอยู่ไปนำาเสนอเขาเท่านั้น แต่ในทางกลับกันผม
ได้เก็บประสบการณ์อนั ล้าำ ค่าแพ็คใส่กระเป๋ากลับเมือง
ไทยด้วยทุกครัง้ ถ้าหากว่าสายการบินต่างๆ เขาชัง่ น้าำ
หนักจากประสบการณ์ ผมคงจะต้องเสียค่าน้ำาหนัก
เกินไม่น้อยเลยทีเดียว ...”
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