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Mindestlöhne in Deutschland am 1. September 2013
Mindestlöhne
Abfallwirtschaft

Bundesgebiet Neue Länder ohne
Datum des Inkrafttretens/ Früheres
und Land Berlin
Berlin
gültig bis
(Euro/Std.)
(Euro/Std.)
01.02.13 - 30.06.14
Bauhauptgewerbe

Werker, Maschinenwerker
Fachwerker, Maschinisten, Kraftfahrer

01.01.13 - 31.12.13

8,68

8,68

11,05
13,70
Berlin: 13,55

10,25

11,53
12,81
12,60
13,00
13,35
11,20
9,90
Berlin: 8,85

11,53
12,81
11,25
11,65
12,50
11,20

9,00
11,33
10,00

7,56
9,00
10,00

10,25

Bergbauspezialarbeiten
Werker, Hauer
Hauer, Facharbeiter mit Spezialkenntnissen

Zur Zeit kein neues Mindestlohn.

Dachdecker

01.07.13 - 31.12.13
01.01.14 - 31.12.14
01.01.15 - 31.12.15
01.01.13 - 31.12.13

Elektrohandwerk

01.01.13 - 31.12.13

Berufliche Aus- und Weiterbildung

8,85

Gebäudereinigung
Innen- und Unterhaltungsreinigungsarbeiten
unter anderem Glas- und Fassadenreinigungsarbeiten
Gerüstbau

01.01.13 - 31.10.13
01.08.13 - 28.02.14
Maler und Lackierer

ungelernte Arbeitnehmer
9,90
9,90
01.05.13 - 30.04.14
gelernte Arbeiter, Gesellen
12,15
9,90
Pflegebranche
01.07.13 - 31.12.14
9,00
8,00
Sicherheitsdienstleistungen
01.01.13 - 31.12.13
7,50 bis 8,90
7,50
Anmerkung: Bundesland spezifische Regelungen. Mindestlohn in Euro je Stunde: Baden-Württemberg: 8,90; Bayern: 8,42; Nordrhein-Westfalen: 8,23;
Hessen: 7,76; Niedersachsen, Bremen, Hamburg, Berlin, Rheinland-Pfalz, Saarland, Schleswig-Holstein: 7,50
8,00
Wäschereidienstleistungen im Objektkundengeschäft Zur Zeit kein neues Mindestlohn
7,00
Berlin: 7,00
8,19
Zeitarbeit
01.11.12 - 31.10.13
7,50
Berlin: 7,50

แหล่งข้อมูล https://www.destatis.de
ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.der-personaldienstleister.de/service/grundinformationen/aktuelle-mindestloehne-in-deutschland
รวบรวมโดย อัญชัญ เฮียร์ลิ่ง
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บ.ก.
บอกกลาว

สวัสดีค่ะท่านผู้อ่านนิตยสารดี
วันที่ 27 ตุลาคม เวลา 02.00 น.ประเทศในยุโรปส่วนใหญ่จะหมุน
เข็มนาฬิกาให้เร็วขึ้นหนึ่งชั่วโมงกลายป็นเวลา 03.00 น. หลายคนบอก
ว่าได้กำาไร แม้นจะตื่นสายแต่นาฬิกาบอกว่าไม่สาย แล้วพอบ่ายวันรุ่ง
ขึ้นเราก็จะรู้สึกว่าทำาไมมันมืดเร็วจัง เรื่องปรับเวลาเป็นฤดูร้อนฤดูหนาว
ทีถ่ อื ปฏิบตั กิ นั อยูน่ ี้ ก็เป็นอีกอย่างหนึง่ ของความพยายามในการเอาชนะ
ธรรมชาติของมนุษย์ ซึง่ ทีจ่ ริงแล้วก็ไม่ได้เห็นว่าจะส่งผลดีอะไรเท่าไรเลย
จะว่าว่าประหยัดพลังงาน เพราะสว่างเร็วขึ้น แต่คงลืมไปว่าวันกลับมืด
เร็ว ไม่ต้องเปิดไฟตอนเช้าก็ต้องมาเปิดตอนบ่ายอยู่ดี แต่อย่างหนึ่งที่
การเปลี่ยนเวลานี้บอกเราก็คือว่า ฤดูร้อนได้เวลาจากไปแล้วจริงๆ ด้วย
อากาศก็จะเริ่มเย็นลง และตามห้างสรรพสินค้าก็จะมีสินค้าที่ผลิตขึ้น
สำาหรับฤดูหนาว และที่สำาคัญ เทศกาลคริสต์มาส กำาลังจะย่างเข้ามา
และก็หมายถึงปีพ.ศ. 2556 ก็คงจะจากไปในอีกไม่นาน
เมือ่ วันที่ 24 ต.ค.2556 เวลา 19.30 น. สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ
พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน) สมเด็จพระ
สังฆราช พระองค์ที่ 19 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ได้สิ้นพระชนม์ ในโอกาสนี้
ทีมงานนิตยสารดีมากขอถวายความอาลัย และขอนำาพระประวัติ รวมทัง้
ตัวอย่างคำาสอนของสมเด็จท่านมานำาเสนอเพือ่ เป็นการถวายพระเกียรติ์
นิตยสารดี ฉบับที่ 16 เป็นฉบับส่งท้ายปีที่ 4 แห่งการดำารงอยู่ของ
นิตยสารดี ด้วยว่าใกล้เทศกาลคริสต์มาส เราจึงนำาเรื่องราวของบุคคล
สำาคัญในเทศกาลนี้มาเล่าสู่กันอ่าน หลายคนคงคิดไปถึง ซานตาคลอส
ชายสูงวัย หนวดเคราสีขาว หน้าตายิ้มแย้ม สวมเสื้อกางเกงสีแดง แต่
ว่า ซานตาคลอส นัน้ เป็นศัพท์ภาษาอังกฤษ จะมาเกีย่ วอะไรกับเทศกาล
Weihnacht ของเยอรมนี หากใครอยากรูก้ ค็ งต้องเปิดไปอ่านในเรือ่ งหลัก
ของเล่มแล้วละนะคะ คอลัมน์อาชีพในเล่มนีน้ าำ เสนอ การโรงแรมในเยอรมนี

ตอนที่ 3 ซึ่งเป็นตอนสุดท้าย ใครที่เป็นแฟนคุณณัฐ เรื่องอาชีพก็ไม่ต้อง
กลัวนะคะ คุณณัฐเธอบอกว่าจะพยายามนำาข้อมูลความรู้ที่เธอมีมานำา
เสนอต่อไป จบเรื่องการโรงแรม ก็มีเรื่องอื่นๆ ต่อไป ก็อาชีพ การงานใน
เยอรมนี มีอะไรอีกมากมายที่เราคนไทยควรศึกษา คอลัมน์กฎหมายใน
ฉบับนี้ว่าด้วยเรื่องลิจสิทธิ์ หรือ Urheberecht หรือ copy right ซึ่งเป็น
เรื่องสำาคัญมากที่เดียว โดยเฉพาะในเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา และใน
เยอรมนีที่ต้องพึงระวังก็คือ GEMA หากว่าจะจัดงานเทศกาลใดๆ ควรที่
จะศึกษาเกี่ยวกับองค์กรนี้ให้ดีๆ
ในฉบับที่ 15 หน้ากลางผู้อ่านคงจะเห็นภาพเกี่ยวกับโครงการหลวง
ที่นำาเสนอไว้ หลายๆ ภาพบ่งบอกอะไรบางอย่าง ในฉบับนี้ นิตยสารดี
จะนำาเสนอเรื่องราวของโครงการหลวง ผ่านรายงานการเดินทางศึกษา
ดูงานโครงการตามพระราชดำาริ แม้นว่าการศึกษาดูงานดังกล่าวจะเป็น
ในช่วงสั้นๆ เพียง 5 วัน แต่ความรู้ข้อมูลที่ได้รับนั้นมากมาย นิตยสารดี
จะได้นำาเสนอเป็นตอนๆ โดยเริ่มตอนที่ 1 ในฉบับนี้
ฉบับนี้ถือเป็นฉบับสิ้นปี ปิดท้ายปีที่ 4 ของ ดีมาก และก็จะเป็นเล่ม
สุดท้ายที่บก.พัทยา จะทำาหน้าที่เป็นบก. ทั้งนี้ด้วยภาระหน้าที่การงานที่
จะต้องเดินทางค่อนข้างมากในต้นปีหน้า นิตยสารดี จึงจะมีบก.ท่านอื่น
มาสลับทำาหน้าที่หัวหน้าบรรณาธิการตั้งแต่ฉบับที่ 17 เป็นต้นไป และ
ด้วยเหตุนี้ บทความ สู้กับความเครียด ด้วยการวาดรูป ที่เกริ่นไว้ว่าจะ
นำาเสนอในเล่มนี้จึงขอเลื่อนไปเป็นฉบับที่ 19 เพื่อให้ตรงกับหัวข้อหลัก
ของเล่ม และแม้นว่าจะไม่ได้ทำาหน้าที่บก. แต่ก็ยังจะเขียนบทความให้
นิตยสารดีอยู่ โดยเฉพาะคอลัมน์กฎหมาย และอืน่ ๆ เท่าทีเ่ วลามีให้ หวัง
ว่าผู้อ่านทุกท่านจะให้การต้อนรับ และสนับสนุนบรรณาธิการใหม่ของ
นิตยสารดีต่อไปนะคะ
สวัสดี และ ขอบคุณผู้อ่านทุกท่านที่ติดตามอ่านบก.บอกกล่าวค่ะ
พัทยา เรือนแก้ว
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สารบัญ
08 สรุปข่าว
10 อาชีพ: การโรงแรมเยอรมัน ตอนที่ 3 Hotelfachmann-/frau Teil III)
12 เรื่องดีจากปก: ซานตาคลอสเยอรมัน - เทศกาลคริสต์มาส
16 รายงานพิเศษ: โครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ (1)
18 กฎหมายดีๆ: กฎหมายลิขสิทธิ์
22 Infografik: เทศกาลส่งความสุข
23 แนะนำ�หนังสือ
24 เรียนภาษาเยอรมัน: คำ�บอกจำ�นวน/ การอ่านตัวเลข
26 คลินิกภาษาไทย: การใช้ไม้ยมก
28 สัมภาษณ์พิเศษ: ดนตรี มีคุณ
32 Life Style: ทำ�ใบขับขี่เยอรมัน
36 เทคนิคการถ่ายรูปภาพ: เทคนิคง่ายๆ กับการถ่ายภาพดอกไม้
38 เรื่องเล่า: ชีวิตต้องติดคุกเพราะเพื่อนทาง Facebook
40 สุขภาพ: โรคติดพนัน สุขชั่วคราว ทุกข์ถาวร
42 ลูกรัก: ปฏิทินคริสต์มาส และคุ้กกี้คริสต์มาสฝีมือคนตัวเล็ก
44 บทความพิเศษ: การย้ายกลับเมืองไทย
46 DIY: หมูออมสินขวดน้ำ�
47 ห้องครัว: แป้งชั้นห่อชีส
48 กีฬา: ความฝันที่เอื้อมถึง “ โดโลมิทเทน โกรเอิ๊ทแนร์ทาล”
50 เรื่องน่ารู้: ระบบการจ่าย/ โอนเงินแบบใหม่ในยุโรป (SEPA)
51 ศิลปะ: Anhänger aus Papier in 3D
52 ท่องเที่ยวยุโรป: กว่าจะถึงบรัสเซลส์
54 ธรรมะ: ทำ�ผิดเมื่อยึดติดความดี
56 บก.พัทยา เปิดใจคุย
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ทีมงานนิตยสารดีมากขอถวายความอาลัยแด่
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
(เจริญ สุวฑฺฒโน)
สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ 19 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
ซึ่งสิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 24 ต.ค.2556 เวลา 19.30 น.
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ประวัติ
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปริณายก มีพระนามเดิมว่า
เจริญ คชวัตร ประสูตเิ มือ่ วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.
2456 ตรงกับวันศุกร์ ขึ้น 4 ค่ํา เดือน 11 ปี
ฉลู ณ ตําบลบ้านเหนือ อําเภอเมือง จังหวัด
กาญจนบุรี เป็นบุตรคนโตของนายน้อย คช
วัตร และนางกิมน้อย คชวัตร ชาวกาญจนบุรี
พระองค์มนี อ้ งชาย 2 คน ได้แก่ นายจําเนียร
คชวัตร และนายสมุทร คชวัตร
บิดาของพระองค์ปว่ ยเป็นโรคเนือ้ งอกและ
เสียชีวิตไปตั้งแต่พระองค์ยังเล็ก พระองค์
จึงได้มาอยู่ในความดูแลของป้าเฮงซึ่งเป็น
พี่สาวของนางกิมน้อย เมื่อพระชนมายุได้
8 ขวบ ทรงเข้าเรียนที่โรงเรียนประชาบาล
วัดเทวสังฆาราม จนจบชั้นประถม 5 (เทียบ
เท่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ในปัจจุบัน)
เมื่อ พ.ศ. 2468
บรรพชาและอุปสมบท
เมื่อยังทรงพระเยาว์นั้น ทรงเจ็บป่วย
ออดแอดอยูเ่ สมอ โดยมีอยูค่ ราวหนึง่ ทีท่ รง
ป่วยหนักจนญาติ ๆ ต่างพากันคิดว่าคงไม่รอด
และได้บนไว้ว่าหากหายป่วยจะให้บวชเพื่อ
แก้บน แต่เมือ่ หายป่วยแล้ว พระองค์กย็ งั ไม่
ได้บวช จนกระทั่งเรียนจบชั้นประถม 5 แล้ว
พระองค์จงึ ได้ทรงบรรพชาเป็นสามเณรเพือ่
แก้บนในปี พ.ศ. 2469 ขณะมีพระชนมายุ
ได้ 14 พรรษาทีว่ ดั เทวสังฆาราม โดยมีพระ
เทพมงคลรังษี (ดี พุทธฺโชติ) เจ้าอาวาสวัดเทว
สังฆารามเป็นพระอุปชั ฌาย์และพระครูนวิ ฐิ
สมาจาร (เหรียญ สุวณฺณโชติ) เจ้าอาวาสวัด
ศรีอปุ ลารามเป็นพระอาจารย์ให้สรณะและ
ศีล ภายหลังบรรพชาแล้วได้จาํ พรรษาอยูท่ ี่
วัดเทวสังฆาราม 1 พรรษา และได้มาศึกษา
พระธรรมวินัยที่วัดเสน่หา จังหวัดนครปฐม
หลังจากนัน้ พระเทพมงคลรังษี พระอุปชั ฌาย์
ได้พาพระองค์ไปยังวัดบวรนิเวศวิหาร และ
นําพระองค์ขนึ้ เฝ้าถวายตัวต่อสมเด็จพระวชิร
ญาณวงศ์ เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร (ต่อ
มาคือสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิร
ญาณวงศ์) เพือ่ อยูศ่ กึ ษาพระปริยตั ธิ รรมใน
สํานักวัดบวรนิเวศวิหาร พระองค์ทรงได้รบั
ประทานนามฉายาจากสมเด็จพระสังฆราช
ว่า “สุวฑฺฒโน” ซึง่ มีความหมายว่า “ผูเ้ จริญ
ปรีชายิ่งในอุดมปาพจน์”
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กระทัง่ ชันษาครบอุปสมบท จึงได้เดินทาง
กลับไปอุปสมบททีว่ ดั เทวสังฆารามเมือ่ พ.ศ.
2476 ภายหลังจึงได้เดินทางเข้ามาจําพรรษา
ณ วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร เพือ่
ทรงศึกษาพระธรรมวินัยต่อไป และที่วัด
บวรนิเวศวิหารนี่เอง พระองค์ท่านได้เข้าพิธี
อุปสมบทซ้าํ เป็นธรรมยุตกิ นิกาย โดยมีสมเด็จ
พระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์เป็น
พระอุปัชฌาย์ ด้านการศึกษา ทรงสอบได้
เปรียญธรรม 9 ประโยค ในปีพ.ศ. 2484
พระอภิบาล
เมือ่ ครัง้ ทีพ่ ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
ทรงผนวชและประทับ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร
เมื่อปี พ.ศ. 2499 พระองค์ได้รับเลือกจาก
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณ
วงศ์ ให้เป็นพระอภิบาลโดยตลอด และต่อ
มาได้เป็นผูถ้ วายพระธรรมเทศนา พระมงคล
วิเสสกถาในงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนม
บรรษา ปีพ.ศ. 2507
สมเด็จพระสังฆราช
เมือ่ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จ
พระสังฆราช (วาสน์ วาสโน) สิ้นพระชนม์ใน
ปี พ.ศ. 2531 ทําให้ตําแหน่งสมเด็จพระ
สังฆราชว่างลง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
ภูมิพลอดุลยเดชจึงมีพระบรมราชโองการ
โปรดเกล้าฯ สถาปนาพระองค์ขนึ้ เป็น สมเด็จ
พระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกล
มหาสังฆปริณายก เป็นพระองค์แรกที่ใช้
พระนามเดิมเฉกนี้ และทรงให้ถือเป็นแบบ
ธรรมเนียมตราในกฎมหาเถรสมาคมสืบมา
พระกรณียกิจ
• ด้านการพระศาสนาในต่างประเทศ
สนับสนุนการทํางานของพระธรรมยุต
และเผยแพร่พทุ ธศาสนาในต่างประเทศ
• ด้านสาธารณูปการ ได้ทรงบูรณะซ่อม
สร้างเสนาสนะ ปูชนียสถาน โรงเรียน
โรงพยาบาลและถาวรวัตถุอันเป็น
สาธารณประโยชน์เป็นจํานวนมาก
• ด้านพระนิพนธ์ ได้ทรงนิพนธ์ ผลงาน
ทางวิชาการ เอกสาร และตําราด้านพุทธ
ศาสนา ซึง่ ล้วนแต่ทรงคุณค่าอย่างยิง่ ไว้
มากมาย เช่น วากยสัมพันธ์ ภาค 1-2
สําหรับใช้เป็นหนังสือประกอบการศึกษา

ของนักเรียนบาลี ทรงอํานวยการจัดทํา
ปทานุกรม บาลี-ไทย-อังกฤษ-สันสกฤต
ฉบับพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทร
บุรีนฤนาถ, ประเภทพระธรรมเทศนา มี
อยูเ่ ป็นจํานวนมาก เช่น ปัญจคุณ 5 กัณฑ์,
ทศพลญาณ 10 กัณฑ์, มงคลเทศนา,
โอวาทปาฏิโมกข์ 3 กัณฑ์, สังฆคุณ 9
กัณฑ์ เป็นต้น, ทรงริเริม่ และดําเนินการ
ให้แปลตําราทางพุทธศาสนาจากภาษา
ไทยเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อใช้ในการ
ศึกษาพระพุทธศาสนา เช่น นวโกวาท,
วินัยมุข, พุทธประวัติ, ภิกขุปาติโมกข์,
อุปสมบทวิธี เป็นต้น, ประเภททั่วไป
มีอยู่เป็นจํานวนมาก เช่น การนับถือ
พระพุทธศาสนา, หลักพระพุทธศาสนา,
พระพุทธเจ้าของเรานั้นท่านล้ําเลิศ, 45
พรรษาพระพุทธเจ้า, พระพุทธเจ้าสัง่ สอน
อะไร (ไทย-อังกฤษ), วิธีปฏิบัติตนให้
ถูกต้องทางธรรมะ, พระพุทธศาสนากับ
สังคมไทย, เรือ่ งกรรม ศีล (ไทย-อังกฤษ)
, แนวปฏิบตั ใิ นสติปฎั ฐาน, อาหุเณยโย,
อวิชชา, สันโดษ, หลักธรรมสําหรับการ
ปฏิบัติอบรม จิต, การบริหารจิตสําหรับ
ผูใ้ หญ่, บัณฑิตกับโลกธรรม, แนวความ
เชื่อ, บวชดี, บุพการี-กตัญญูกตเวที,
คํากลอนนิราศสังขาร และตํานานวัด
บวรนิเวศ เป็นต้น

แหล่งข้อมูล - เรียบเรียงจาก
หนังสือ ๑๐๐ คําสอน สมเด็จพระสังฆราช และวิกิพีเดีย
http://th.wikipedia.org/wiki/สังฆราช

06.12.13 23:27

ตัวอย่างคําสอนของสมเด็จพระสังฆราช
• อันคนที่ทํางานที่เป็นคุณให้เกิดประโยชน์ ย่อมจะต้องประสบถ้อยคําถากถาง หรือการขัดขวางน้อยหรือมาก ผู้มีใจอ่อนแอก็
จะเกิดความย่อท้อ ไม่อยากทีจ่ ะทําดีตอ่ ไป แต่ผทู้ มี่ กี าํ ลังใจย่อมจะไม่ทอ้ ถอย ยิง่ ถูกค่อนแคะก็จะยิง่ เกิดกําลังใจมากขึน้ คํา
ค่อนแคะกลายเป็นพาหนะทีม่ เี ดชะแห่งการทําความดี แม้พระพุทธเจ้าก็ยงั ถูกคนทีร่ ษิ ยา มุง่ ร้ายจ้างคนให้ตามด่าว่าในบางครัง้
• เมตตากรุณา เป็นความรู้สึกตรงกันข้ามกับความโกรธ การเจริญเมตตาจึงเป็นการแก้ความโกรธที่ได้ผล ผู้เจริญเมตตาอยู่
เสมอ เป็นผู้ไม่โกรธง่าย ทั้งยังมีจิตใจเยือกเย็นเป็นสุข ด้วยอํานาจของเมตตาอีกด้วย
• เวร เกิดจากความผูกใจเจ็บแค้นของบุคคลที่สอง คือผู้ได้รับความเสียหาย ถ้าบุคคลที่สองไม่ผูกใจเจ็บก็ไม่เกิดเป็นเวร การ
เกิดเวรเพราะบุคคลที่สองเป็นสําคัญ เมื่อใครมาทําความล่วงเกินเล็กๆ น้อยๆ ต่อเรา เราไม่ผูกอาฆาต เขาและเราก็ไม่เกิด
เป็นศัตรูกัน คือไม่เกิดเป็นคู่เวรกันนั่นเอง เหมือนอย่างตบมือข้างเดียวไม่เกิดเสียง
• พระพุทธศาสนา สอนให้คนเข้าใจในกรรมนั้น ไม่ได้สอนให้คนกลัวกรรม เป็นทาสของกรรมหรืออยู่ใต้อํานาจกรรม แต่สอน
ให้รู้จักกรรม ให้ควบคุมกรรมของตนในปัจจุบัน กรรมคือการอะไร ทุกอย่างที่คนทําอยู่ทุกวันทุกเวลา ประกอบด้วยเจตนา
คือความจงใจ
• สมัยนี้มีผู้ชอบกล่าวว่า เงินไม่มี เกียรติไม่มี นั่นไม่ใช่ความถูกต้อง เป็นความรู้สึกของคนบางคนเท่านั้น เงินกับเกียรติมิใช่
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มิใช่เป็นสิ่งที่แยกจากกันมิได้ คนไม่มีเงิน แต่มีเกียรติก็มีอยู่ ความสําคัญอยู่ที่ว่า เงินที่มีหรือที่ได้มา
นัน้ เป็นเงินทีจ่ ะทําให้เกียรติยศชือ่ เสียงสิน้ ไปหมดไปหรือไม่ ควรจะพิจารณาให้รอบคอบในเรือ่ งนี้ โดยเฉพาะผูท้ ยี่ งั คํานึงถึง
ชื่อเสียงเกียรติยศของตนและของวงศ์ตระกูล
• โดยปกติคนเราย่อมมีหมู่คณะและถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกัน จึงต้องมีการปลูกไมตรี ผูกมิตรไว้ในคนดี ๆ ด้วยกันทั้ง
หลาย เมื่อมีไมตรี มีมิตรก็เชื่อว่ามีผู้สนับสนุน ทําให้ได้รับความสะดวกในกิจที่พึงทํา ผู้ขาดไมตรี ขาดมิตร ก็เท่ากับขาด
ผู้สนับสนุน แม้จะมีทรัพย์ มีความรู้ความสามารถ แต่ก็คับแคบเหมือนอย่างมีแต่ตนผู้เดียว ยากที่จะได้รับความสะดวกใน
กิจการ อย่าว่าแต่บุคคลต่อบุคคลเลย แม้แต่ประเทศต่อประเทศก็จําต้องมีไมตรีต่อกัน
• คนที่มุ่งประโยชน์เฉพาะตนเท่านั้น ไม่เกื้อกูลใคร เป็นจําพวกเห็นแก่ตนโดยส่วนเดียว เป็นคนคับแคบ ไม่ประพฤติการเป็น
คุณประโยชน์แก่ใคร อาจเจริญด้วยประโยชน์ปัจจุบัน มีทรัพย์เฉพาะตน แต่เป็นคนไม่มีประโยชน์แก่คนอื่นหรือแก่หมู่คณะ
เรียกว่าเป็นคนมีความคิดแคบสั้น เพราะหลักการของการอยู่ร่วมกัน เมื่อคนอื่นพากันเป็นทุกข์เดือดร้อน จะเป็นสุขอยู่ได้
อย่างไร ฉะนั้น คนฉลาดจึงมีความคิดยาวและกว้างออกไป เมื่อตนเองได้ประโยชน์มีความสุข ความเจริญ ก็ทําการที่เป็น
ประโยชน์แผ่ความสุขให้แก่ผู้อื่น ตามที่เกี่ยวข้องและตามสามารถ อันจะเป็นประโยชน์ในภายหน้า
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Union und SPD
แมร์เคิ่ล และพรรค CDU/CSU ฉลองชัยชนะการเลือกตั้งอย่างท่วมท้นเมื่อ 22 ก.ย. ที่ผ่านมา
และตกลงจัดตั้งรัฐบาลผสมกับพรรค SPD

พันธมิตรพรรค CDU/CSU ได้รับคะแนนเสียง
ถึง 41.5% ของการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่ 22 ก.ย.
ที่ผ่านมา นับเป็นชัยชนะครั้งยิ่งใหญ่ของนางอังเก
ล่า แมร์เคิล่ นายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของเยอรมนี
วัย 59 ปี และเป็นสตรีที่ทรงอิทธิพลที่สุดของโลก
ตามการจัดลำาดับของนิตยสาร์ Forbes มาต่อเนือ่ ง
หลายปี นอกจากนั้น ชัยชนะครั้งนี้ยังหมายความ
ว่าเธอจะได้ดาำ รงตำาแหน่งนายกรัฐมนตรีตอ่ ไปเป็น
วาระที่ 3 อีกด้วย
ในขณะทีพ่ รรคของอังเกล่าประสบความสำาเร็จ
อย่างยิง่ พรรคร่วมรัฐบาลของเธอกลับพบกับความ
ปราชัย พรรค FDP โดยการนำาของนายฟิลิปป์ โรส
เลอร์ ได้รบั คะแนนเสียงเพียง 4.8 % ซึง่ ไม่เพียงพอ
ต่อการได้ที่น่ังในสภา (ที่พรรคจะต้องได้คะแนน
เสียงอย่างน้อย 5%) และจะเป็นครั้งแรกที่พรรค
FDP ไม่มีผู้แทนฯในสภาตั้งแต่หลังสงครามโลก
ครัง้ ที่ 2 นายโรสเลอร์กล่าวว่า นีค่ อื โมงยามทีข่ มขืน่
และน่าเศร้าใจที่สุดของพรรค
พรรคคู่แข่งโดยตรงของ CDU/CSU อย่าง
SPD ได้คะแนนเสียง 26% พรรคกรีนได้คะแนน
เสียง 8.4% ซึ่งนับว่าน่าผิดหวัง ส่วนพรรคซ้าย ซึ่ง
เป็นอดีตพรรคคอมมิวนิสต์ได้คะแนนเสียง 8.6%
ในขณะที่พรรคน้องใหม่อย่าง พรรคทางเลือกใหม่
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(Alternative für Deutschland - AfD) ซึ่งเรียกร้อง
ให้มกี ารเลิกใช้สกุลเงินยูโร ได้รบั คะแนนเสียง 4.7%
เกือบจะได้มีที่นั่งในสภา
พรรค CDU/CSU จะจัดตั้งรัฐบาลผสมร่วม
กับพรรค SPD ทำาให้กลายเป็นรัฐบาลผสมที่มี
ขนาดใหญ่มากเช่นเดียวกับที่เคยเป็นระหว่างปี
2005-2009 แต่ไม่ว่าการจัดตั้งรัฐบาลจะออกมา
ในรูปแบบใด ใครจะดำารงตำาแหน่งรัฐมนตรีบ้าง
ผลการเลือกตั้งได้แสดงให้เห็นว่า ประชาชนส่วน
ใหญ่สนับสนุนทิศทางการนำาและท่าทีของแมร์เคิล่
ต่อวิกฤตการณ์คา่ เงินยูโร และยังคงต้องการให้เธอ
ดำารงตำาแหน่งผู้นำาประเทศต่อไป
นักวิเคราะห์การเมืองเชื่อว่าการที่แมร์เคิ่ลได้
ดำารงตำาแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีสมัยที่ 3 น่าจะ
ทำาให้ไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงในแนวทางด้านนโยบาย
ของเยอรมนีเท่าไรนัก แต่เยอรมนีอาจจะมีทา่ ทีผอ่ น
ปรนต่อนโยบายรัดเข็มขัดในยูโรโซนมากขึน้ อีกเล็ก
น้อย ส่วนนโยบายภายในประเทศนัน้ คาดว่า พรรค
CDU/CSU อาจจะยอมให้มีการตั้งเกณฑ์ราคาค่า
จ้างขั้นต่ำา ตามที่พรรค SPD เรียกร้อง โดยแลกกับ
การที่ไม่ต้องมีการจัดเก็บภาษีเพิ่ม
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แลมเปดูซ่า
โศกนาฏกรรมที่แลมเปดูซ่าก่อให้เกิดเสียงวิพากษ์นโยบายผู้ลี้ภัยของยุโรปอีกครั้ง
ผูล้ ภี้ ยั ชาวอัฟริกนั กว่า 366 คนเสียชีวติ จากเหตุ
ไฟไหม้เรือ ซึง่ ทำาให้เรือล่มในเวลาต่อมา เหตุเกิดที่
บริเวณน่านน้ำาใกล้กับเกาะแลมเปดูซ่าของอิตาลี
เมื่อวันที่ 3 ต.ค. และเมื่อวันที่ 11 ต.ค. ก็เกิดเหตุ
เรือที่บรรทุกผู้ลี้ภัยกว่า 200 ชีวิตล่มที่ชายฝั่งของ
เกาะซิซิลี เหตุเหล่านี้ส่งผลให้เกิดการเรียกร้องให้
สหภาพยุโรปทบทวนนโยบายผู้ลี้ภัยอีกครั้ง
แลมเปดูซา่ อยูใ่ กล้กบั ทวีปอัฟริกามากกว่าบริเวณ
อืน่ ๆ ในยุโรป ผูล้ ภี้ ยั จากอัฟริกาต่างก็พยายามลีภ้ ยั
มาขึน้ ฝัง่ ทีน่ ี่ โดยมีกระบวนการลักลอบพาผูค้ นย้าย
ถิ่นฐาน ที่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการค้ามนุษย์
ซึ่งจะร่วมมือกับเจ้าของเรือ พาชาวอัฟริกันเหล่า
นี้มายังยุโป และเมื่อเรือใกล้ฝั่งก็มักจะทำาลาย
เครื่องยนต์ของเรือ ทำาให้ไม่สามารถควบคุมเรือ
ได้ต่อไป กลายเป็นภาวะวิกฤตต่อชีวิตผู้ลี้ภัย เมื่อ
เป็นเช่นนีผ้ ลู้ ภี้ ยั ก็จะได้รบั ความช่วยเหลือให้ขนึ้ ฝัง่
หลังจากที่เกิดเหตุ ได้มีเสียงเรียกร้องให้แก้ไข
ข้อตกลงที่ดับลิน Dublin Regulation ซึ่งเนื้อหา
ระบุว่าผู้ลี้ภัยคนใดก็ตามที่เดินทางมาถึงยุโรป จะ
สามารถยืน่ เรือ่ งขอลีภ้ ยั ได้เฉพาะในประเทศสมาชิก
สหภาพยุโรปที่ตนเองเดินทางมาถึงเป็นประเทศ
แรกเท่านั้น ข้อตกลงนี้ทำาให้ประเทศทางตอนใต้
และตะวันออกของยุโรปต้องรับภาระอย่างหนัก
หน่วงจากจำานวนผูล้ ภี้ ยั ทีม่ ากเกินกว่ากำาลังทีจ่ ะรับ
ชาวอัฟริกนั จะเข้ามาทางประเทศอิตาลี, ชาวเช็กเข้า
มาทางโปแลนด์ และชาวซีเรีย อิหร่านและอิรคั จะ
เข้ามาทางประเทศกรีซ ประเทศเหล่านีต้ า่ งก็เรียก
ร้องให้มีการกระจายภาระการรับดูแลผู้ลี้ภัยไปยัง
ประเทศทีไ่ ม่มชี ายฝัง่ ติดทะเลเมดิเตอร์เรเนียนด้วย
เพือ่ เป็นการแบ่งเบาภาระ และประเด็นเรือ่ งผูล้ ภี้ ยั
ควรเป็นปัญหาของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปทุก
ประเทศ ไม่ใช่ทงิ้ ไว้ให้ประเทศแถบเมดิเตอเรเนียน
จัดการแต่เพียงลำาพัง
ในช่วงหลายปีทผี่ า่ นมา สหภาพยุโรปลงทุนเป็น
เงินหลายล้านยูโรเพือ่ ป้องการลักลอบเข้าเมืองผูท้ ี่
ไม่พงึ ปรารถนา เช่น สร้างรัว้ ให้มตี าำ รวจลาดตะเวน
ชายแดน และใช้เทคโนโลยีดาวเทียมคอยตรวจตรา
เส้นทางทีผ่ ลู้ ภี้ ยั มักใช้ในการเดินทาง แต่มาตรการ
ทั้งหมดนี้ ก็ไม่สามารถห้ามให้ผู้ลี้ภัยเดินทางเข้า
มายังสหภาพยุโรปได้ ผู้ลี้ภัยหลายพันคนเสียชีวิต
ระหว่างทาง สำาหรับผูล้ ภี้ ยั เข้ามาได้จาำ นวนไม่นอ้ ย
ทีอ่ ยูใ่ นระหว่างรอการพิจารณาว่าจะได้สทิ ธิพาำ นัก
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หรือไม่ ก็ไม่ได้มสี ภาพความเป็นอยูท่ ดี่ นี กั บ้างต้อง
อยู่ในคุกหรือสถานที่ควบคุม โดนทำาร้ายร่างกาย
หรือข่มขู่ต่างๆ นานา ส่วนที่เล็ดลอดเข้ามาได้เอง
ส่วนมากต้องอาศัยถนนหรือสวนสาธารณะเป็น
ที่นอน และไม่มีการประกันสุขภาพ มีเพียงไม่กี่
คนที่สามารถมีที่พัก มีงานทำา
เมื่อพิจารณาแล้ว Dublin Regulation เอื้อ
ประโยชน์ให้กบั เยอรมนีอย่างมาก เพราะว่าชายแดน
ของเยอรมนีลอ้ มรอบไปด้วยประเทศสมาชิกสหภาพ
ยุโรปเกือบทัง้ หมด ทำาให้การเดินทางเข้าเมืองอย่าง
ถูกต้องตามกฎหมายของผูล้ ภี้ ยั แทบจะเป็นไปไม่ได้
เลย ผลลัพธ์ก็คือ ประเทศที่มีฐานะทางเศรษฐกิจ
ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของโลกกลับมีจำานวนผู้ลี้ภัย
ที่รับเข้ามาเป็นอันดับที่ 11 ของยุโรปเมื่อเปรียบ
เทียบกับจำานวนประชากรในประเทศ และในความ
รูส้ กึ ทัว่ ไปของคนในเยอรมนี ปัญหาผูล้ ภี้ ยั เป็นเรือ่ ง
ของประเทศอื่น
ถึงกระนัน้ ก็ไม่ใช่วา่ จะไม่มผี ลู้ ภี้ ยั ทีห่ ลบหนีเข้า
มาขอเป็นผูล้ ภี้ ยั ในเยอรมนีเลย แนวโน้มล่าสุดคือ
ผู้ลี้ภัยชาวอียิปต์จะมาเดินทางโดยเครื่องบิน เข้า
มาเยอรมนีมาจากเมืองทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย
เพราะชาวอียิปต์ไม่จำาเป็นต้องใช้วีซ่าเดินทางเข้า
ประเทศดังกล่าว และหากพวกเขาระบุวา่ เดินทางมา
เปลีย่ นเครือ่ งทีเ่ ยอรมนีเพือ่ จะเดินทางกลับอียปิ ต์ก็
ไม่จำาเป็นต้องใช้วีซ่าเข้าเยอรมนีเช่นกัน ดังนั้นคน
อียิปต์จำานวนหนึ่ง แทนที่จะต่อเครื่อง ก็ออกจาก
สนามบิน เดินทางเข้าเยอรมนีมา ทางการเรียกว่า
คนเหล่านี้ว่าเป็น "transit jumpers ซึ่งระหว่างช่วง
เดือนพ.ค. – ส.ค. ที่ผ่านมา มีชาวอียิปต์กว่า 600
คน หลบหนีดว้ ยวิธดี งั กล่าวจากสนามบินมิวนิคเพือ่
เข้าประเทศเยอรมนี ซึง่ เป็นวิธที งี่ า่ ยทีส่ ดุ สำาหรับพวก
เขาในการเข้าสูร่ ะบบการขอเป็นผูล้ ภี้ ยั นอกจากนัน้
บ่อยครัง้ เจ้าหน้าทีส่ ามารถจับกุมผูล้ ภี้ ยั ซึง่ เดินทาง
เข้าเยอรมนีโดยทางรถไฟจากประเทศอิตาลี ฯลฯ
หน่วยลาดตระเวนชายแดนของเยอรมันรายงาน
ว่าในปี 2011 มีการเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายทั้ง
สิ้น 21,156 ครั้ง เพิ่มเป็น 25,670 ในปี 2012 ส่วน
ในปี 2013 จนถึงสิ้นเดือนก.ย. มีเหตุเกิดแล้วกว่า
23,000 ครั้ง
สำาหรับเยอรมนีมคี วามขัดแย้งหลายอย่างทาง
กฎหมายกับการปฎิบตั จิ ริงในส่วนทีเ่ กีย่ วกับผูล้ ภี้ ยั
และผูอ้ พยพ ในปี 2013 นี้ จนถึงเดือนก.ย. เยอรมนี

ได้รบั คำาร้องขอสิทธิลภี้ ยั 74,194 ราย เมือ่ พิจารณา
จากแนวโน้มแล้วน่าจะเกิน 100,000 คนในปี 2013
แน่นอน ซึ่งนับเป็นจำานวนที่เพิ่มขึ้น 55% จากปี
2012 และเป็นห้าเท่าจากปี 2007 และเป็นประเทศ
ทีม่ ผี ยู้ นื่ ขอลีภ้ ยั มากที่สดุ ในยุโรป คือ 23% แต่เมือ่
คิดว่าเยอรมนีมีประชากรถึง 81 ล้านคนแล้ว ก็นับ
ว่า 100,000 เป็นตัวเลขที่น้อยมาก
นักวิเคราะห์ทางการเมืองเชื่อว่า จะมีการ
เปลี่ยนแปลงในนโยบายด้านผู้ลี้ภัยและผู้อพยพ
ในเยอรมนี เพราะในทางสถิติแล้ว เยอรมนีเป็น
ประเทศทีข่ าดดุลประชากร โดยมีผอู้ พยพออกจาก
ประเทศมากกว่าผู้ที่ย้ายเข้า และเยอรมนีต้องการ
แรงงานมีฝีมือประมาณ 500,000 คนต่อปี หลังปี
2005 เป็นต้นมามีการแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับผู้
อพยพซึง่ มีผลด้านบวกแก่ผยู้ า้ ยถิน่ มากขึน้ โดยใน
ปี 2007 มีการออกสิทธิพำานักให้กับบุคคลที่พำานัก
อาศัยอยู่ในเยอรมนีมาอย่างน้อย 6 ปี เป็นผู้มีงาน
ทำา และสามารถเลี้ยงตนเองได้ ซึ่งเหมือนเป็นการ
ให้รางวัลแก่ผทู้ พี่ ยายามปรับตัวเข้ามาเป็นส่วนหนึง่
ของสังคมเยอรมัน และทำาให้คนเหล่านีร้ อดพ้นจาก
การถูกส่งตัวกลับประเทศ ต่อมาสิทธินยี้ งั ขยายไป
สูก่ ลุม่ วัยรุน่ ทีเ่ ข้าเรียนในระบบโรงเรียนของเยอรมนี
เป็นเวลาอย่างน้อย 6 ปีด้วย
นอกจากนั้น ยังมีการย่นระยะเวลาที่จะได้
สิทธิทำางานสำาหรับผู้ลี้ภัย จากที่ต้องรอ 1 ปี เป็น
เหลือเพียง 9 เดือน ก็จะสามารถทำางานได้ และ
สามารถไปทำางานในท้องถิ่นใกล้เคียงได้ด้วย ไม่
เพียงแต่ต้องทำางานในรัฐที่ตนเองยื่นขอสิทธิลี้ภัย
เท่านั้น (ยกเว้น บาวาเรีย และแซกโซนี่)
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อาชีพ

การโรงแรมเยอรมัน ตอนที่ 3: Hotelfachmann-/frau Teil III
“วันนี้เราจะมาพูดถึง การโรงแรมเยอรมัน ตอนที่ 3 คือตอนสุดท้ายก่อนที่จะจบหลักสูตรวิชาการโรงแรมตามหลักสูตรของระเบียบ
การศึกษาวิชาชีพเยอรมัน ก่อนที่จะออกไปสู้รบปรบมือกันในตลาดแรงงานกันนะครับ” -นัฐพงษ์ บุตรดี ยูเฟ้อร์

ตอนนี้เราจะมาพูดถึงระบบการเรียนการสอน
ภาคทฤษฎีในวิทยาลัยอาชีพกันคือ Berufsschule
ในประเทศเยอรมนีกนั ระหว่างศึกษาอยูน่ นั้ นักศึกษา
จะต้องไปเรียนภาคทฤษฎีในวิทยาลัยอาชีพอาทิตย์
ละ 1 ครั้ง จะตรงกับวันไหนนั้นขึ้นอยู่กับวิทยาลัย
อาชีพและระดับชั้นของนักศึกษานั้นๆ และทุกๆ
สองถึงสามเดือนนักศึกษาจะต้องเรียนภาคทฤษฎี
ซึง่ จะจัดตารางการเรียนการสอนแบบเป็น บล็อกใน
วิทยาลัยอาชีพคือบล็อกละ 1-2 อาทิตย์ดว้ ยกัน ใน
ระหว่างการเรียนการสอนแบบเป็น บล็อกดังกล่าว
นั้น นักศึกษาจะต้องไปวิทยาลัยอาชีพทุกวันคือ
อาทิตย์ละ 5 วัน ไม่ต้องไปทำางานในระหว่างนั้น
นอกจากว่าทางโรงแรมที่นักศึกษาฝึกงานอยู่จะมี
ความจำาเป็นจริงๆ ทีจ่ ะต้องให้นกั ศึกษาเข้าไปช่วย
งานในวันหยุดคือเสาร์-อาทิตย์ แต่เฉพาะในกรณี
ฉุกเฉินและจำาเป็นเท่านั้นครับ ตามระเบียบการ
ศึกษาวิชาชีพเยอรมันแล้วในระหว่างทีน่ กั ศึกษาเรียน
แบบเป็นบล็อกในวิทยาลัยอาชีพนั้น นักศึกษาจะ
ต้องตัง้ ใจและมีเวลาในการทำางานส่งหรือการบ้านฯ
ถ้าจะเปรียบการเรียนแบบเป็นบล็อกกับระบบการ
ศึกษาบ้านเราก็เหมือนการเตรียมตัวสอบหรือการ
ติววิชาต่างๆ ก่อนสอบเป็นต้นครับ
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เขาเรียนอะไรกันบ้างที่วิทยาลัยอาชีพ?
ระบบการเรียนการสอนนั้นจะแบ่งเป็น 2 กลุ่ม
ดังนี้ด้วยกัน
1. หลักสูตรการเรียนรู้ทั่วไป (Allgemeiner
Lernbereich) ได้แก่
• วิชาเศรษฐกิจและสังคม (Wirtschafts- und
Sozialkunde)
• วิชาภาษาอังกฤษ (Englisch)

2. หลักสูตรการเรียนรู้เกี่ยวกับวิชาชีพนั้นๆ
(Berufsbezogener Lernbereich ) ได้แก่
• วิชาเกีย่ วกับการทำางานในห้องครัว (Arbeiten
in der Küche)
• วิชาเกี่ยวกับการทำางานในร้านอาหารและ
การบริการลูกค้า (Arbeiten im Service)
• วิชาเกี่ยวกับการจัดการและจัดเก็บสินค้า
(Warenwirtschaft und Magazin)
• การตลาดและการขาย (Marketing und
Verkauf)
• วิชาเกีย่ วกับการทำางานในแผนกต้อนรับ(แผนก
ส่วนหน้า)และแผนกแม่บ้าน (Arbeiten im
Empfang und auf der Etage)
• ก า ร จั ด ก า ร ร้ า น อ า ห า ร
(Restaurantorganisation)

เมือ่ สมัยทีผ่ เู้ ขียนศึกษาอยูก่ จ็ ะมี วิชาคณิตศาสตร์
วิชาภาษาเยอรมัน วิชาการเมืองและเศรษฐกิจ และ
วิชาศาสนา รวมอยูด่ ว้ ย ในชัว่ โมงของการสอนวิชา
ศาสนานั้น นักศึกษาที่นับถือศาสนาอื่นซึ่งไม่ใช่
ศาสนาคริสต์ สามารถที่จะร่วมรับฟังการบรรยาย
ได้ หรือจะไม่เข้าเรียนก็ได้ เนื่องจากกระทรวงการ
ศึกษาวิชาชีพเยอรมันเห็นว่าวิชาต่างๆ ดังกล่าวไม่มี
ความสำาคัญนักจึงลดเหลือแค่สองวิชาทีก่ ระทรวงฯ
การเรียนการสอนของวิชาต่างๆ นั้นจะเป็นไป
เห็นว่าสำาคัญและจำาเป็นเท่านั้น ทั้งนี้เพื่อที่จะเปิด ตามกฎระเบียบการศึกษาของวิชาชีพการโรงแรม
โอกาสให้นกั ศึกษาได้เรียนรูเ้ กีย่ วกับวิชาชีพให้มาก เยอรมันดังที่กาำ หนดเอาไว้
ขึ้น ทางกระทรวงศึกษาฯ จึงได้เน้นเฉพาะวิชาที่
เกีย่ วกับการโรงแรมเยอรมันโดยเฉพาะเท่านัน้ ครับ
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เรียนยากไหมครับการโรงแรมเยอรมัน?
ในการทีเ่ ราจะเริม่ ต้นศึกษาหรือเรียนรูอ้ ะไรนัน้
ตอนแรกมันก็ยากเป็นธรรมดาครับ และอีกอย่าง
หลักสูตรการเรียนการสอนของวิชาการโรงแรม
เยอรมันนัน้ เป็นหลักสูตรภาษาเยอรมันทัง้ หมด ซึง่
เป็นการสร้างความยุง่ ยากให้กบั นักศึกษาคนไทย ผู้
ทีย่ งั ไม่เคยเข้าศึกษาในเยอรมนีมาก่อนเป็นอย่างยิง่
แต่อย่างทีท่ กุ คนทราบกันน่ะครับว่า “ความพยายาม
อยู่ท่ีไหน ความสำาเร็จอยู่ที่นั่น” ครับ นักศึกษาที่
เข้าเรียนในวิทยาลัยอาชีพนั้นล้วนเป็นนักศึกษาที่
จบชั้นมัธยมศึกษาในประเทศเยอรมนีมาแล้วทั้ง
นั้น ซึ่งหมายความว่ามีพื้นฐานเกี่ยวกับด้านการ
เรียนรู้บวกกับความรู้ในภาษาเยอรมันค่อนข้างดี
ผู้เขียนไม่จำาเป็นต้องอธิบายนะครับว่าความแตก
ต่างระหว่างเรากับเขานัน้ มันเป็นอย่างไร แต่อย่างไร
ก็ตามเราไม่ยอมแพ้เขา คนไทยเราทำาได้อยูแ่ ล้วครับ
สมัยทีผ่ เู้ ขียนเข้าศึกษาใหม่ๆ ในปีแรกนัน้ ผูเ้ ขียน
มีปัญหาเรื่องภาษาและการทำาความเข้าใจระบบ
การเรียนการสอนของเยอรมันอย่างมากมาย ทั้งๆ
ทีผ่ เู้ ขียนคิดเมือ่ ครัง้ นัน้ ว่าภาษาเยอรมันของตัวเอง
ก็ค่อนข้างดีพอสมควร แต่พอเข้าไปเรียนเข้าจริงๆ
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แล้วไม่คอ่ ยเข้าใจอะไรเลย ความแตกต่างของการ
เข้าใจภาษาเยอรมันในโรงเรียนสอนภาษาเยอรมัน
โดยตรงกับภาษาเยอรมันในการเรียนวิชาชีพนั้น
คือ ในโรงเรียนสอนภาษาเยอรมันครูสอนภาษา
เขามีวิธีอธิบายและขยายความที่ทำาให้เราเข้าใจ
ง่ายขึ้น แต่ในวิทยาลัยวิชาชีพนั้น เขาจะอธิบาย
ไปแบบธรรมดาซึง่ จะไม่มกี ารคำานึงถึงว่ามีคนต่าง
ชาติเข้าเรียนอยูด่ ว้ ยหรือไม่อย่างไร เพราะฉนัน้ แล้ว
ผูเ้ ขียนขอแนะนำาผูท้ สี่ นใจจะศึกษาวิชาการโรงแรม
เยอรมันในเยอรมนีนนั้ ให้ทกุ คนเตรียมตัวและเตรียม
ใจให้พร้อมก่อนทีจ่ ะตัดสินใจเข้าศึกษา บางสิง่ บาง
อย่างซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาสำาหรับคนที่เขาเติบโตที่
นี้นั้นแต่สำาหรับเรามันไม่ธรรมดาเลย เพราะฉนั้น
แล้วคุยกับครอบครัวหรือกับสามีเยอรมันของคุณ
ให้เข้าใจว่าคุณมีความประสงค์ที่จะศึกษาวิชาชีพ
ดังกล่าวและคุณต้องการให้เขาสนับสนุนคุณ และ
อีกอย่างซึง่ ก็เป็นสิง่ สำาคัญอย่างยิง่ เช่นเดียวกันนัน้
คือ ถ้าคุณเข้าศึกษาแล้ว ได้การบ้านหรืองานต่างๆ
จากวิทยาลัยอาชีพมาทำาที่บ้านนั้น อย่าให้คนอื่น
ทำางานดังกล่าวให้เพื่อที่จะให้ได้คะแนนออกมาดี
ให้เขาอธิบายให้คุณฟังและคุณทำาเองตามที่คุณ
เข้าใจและคุณจะไม่มีปัญหาเวลาสอบจริงๆครับ

สุดท้ายนี้ผู้เขียนอยากจะฝากข้อคิดให้ผู้สนใจ
ทีก่ าำ ลังคิดทีจ่ ะเข้าศึกษาวิชาชีพดังกล่าวนัน้ ให้คณ
ุ
ถามตัวเองว่า
1. ใช่อาชีพที่ฉันอยากจะทำาหรือเปล่า ?
2. คุณสมบัตขิ องฉันครบถ้วนหรือไม่? (คุณสมบัติ
ดังที่กล่าวเอาไว้ในตอนที่ I และ II )
3. ความรู้ในภาษาเยอรมันฉันเพียงพอหรือไม่?
4. ครอบครัวของฉันเห็นด้วยและจะสนับสนุน
ฉันหรือไม่?
5. ฉันพร้อมที่จะทำางานเป็นกะและทำางานใน
วัดหยุดพร้อมวันเสาร์และวันอาทิตย์หรือไม่?
ถ้าคุณตอบคำาถามที่กล่าวมา 5 ข้อด้วยคำาว่า
“ใช่” อย่างมัน่ ใจนัน้ ผมก็ยนิ ดีตอ้ นรับนักศึกษาคน
ไทยรุ่นใหม่ในโลกของการโรงแรมครับ
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ซานตาคลอสเยอรมัน - เทศกาลคริสต์มาส
-หนูพัด ลูกพ่อเพิ่ม

ซานตาคลอส (ภาษาอังกฤษเขียนว่า Santa Claus) ชายสูงวัย ใส่แว่นกลม มีผมและเคราสีขาว รูปร่างท้วม ท่าทางเป็นคนร่าเริง
สนุกสนาน สวมโค้ตสีแดงสดใส คริบริมทั้งคอ แขน และชายเสื้อด้วยขนสัตว์ปุกปุยสีขาว สวมกางเกงขายาวสีแดงคาดเข็มขัดเส้นใหญ่
และสวมรองเท้าหนังสีดำ� นั่นคือ ภาพที่เรามักจะพบเห็นในช่วงก่อนเทศกาลคริสต์มาส ที่ในปัจจุบันมักจะเริ่มมีให้เห็นกันในศูนย์การค้า
ต่างๆ ตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมเลยที่เดียว อันเป็นเครื่องหมายบอกเตือนว่าเทศกาลคริสต์มาสกำ�ลังจะมาถึง
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เรื่องดีจากปก
ภาพของ ซานตาคลอส ที่ขับแคร่เลื่อนหิมะ
ลากด้วยกวางเรนเดียร์เก้าตัว (บางทีก็ถึงสิบสอง
ตัว) บรรทุกของขวัญเต็มแคร่ เหาะมาจากอากาศ
แล้วแอบลอดปล่องไฟระบายควันของเตาผิงตอน
กลางคืนทีท่ กุ คนหลับหมดแล้ว เอาของขวัญมาให้
เด็กๆ ที่เป็นเด็กดี ที่เราเห็นกันชินตา โดยเฉพาะ
ในภาพยนต์ของอเมริกัน เป็นภาพที่เกิดมาจาก
บทกลอนชื่อ “คืนก่อนคริสต์มาส” ที่ไม่ระบุนามผู้
แต่ง ตีพิมพ์ในนิวยอร์ค อเมริกาเมื่อต้นศตวรรษ
ที่ 19 ว่ากันว่าความเชื่อและประเพณีเกี่ยวกับ
คริสต์มาสในอเมริกานีม้ ที มี่ าจากชาวยุโรปทีอ่ พยพ
ไปตัง้ รกรากอยูใ่ นอเมริกา เมือ่ พวกเขาไปอยูท่ นี่ นั่ ก็
นำาเอาความเชือ่ และจารีตเกีย่ วกับ Sankt Nikolaus
ไปถือปฏิบตั ดิ ว้ ย คนทีเ่ ดินทางย้ายถิน่ นีค้ งคล้ายๆ
กันหมด ไปอยูท่ ไี่ หนก็มกั จะนำาเอาความเชือ่ ของตน
ไปด้วย อย่างน้อยเพือ่ ให้บา้ นใหม่มบี รรยากาศใกล้
กับบ้านเดิมที่จากมา แต่ผู้อพยพรุ่นบุกเบิกเหล่า
นี้คงไม่รู้ว่าต่อมาอีกสองศตวรรษ รูปแบบความ
เชื่อ รวมทั้งรูปร่างหน้าตาของนักบุญนิโคเลาส์ ได้
พัฒนาไปมากมายกลายมาเป็น “ซานตาคลอส” ที่
อาจเหลือเค้าอยูน่ อ้ ยมาก และทีน่ า่ สนใจคือ ความ
เชื่อเรื่อง ซานตาคลอส ได้กระจายไปทั่วโลก และ
กลับมามีบทบาทในยุโรปต้นทางของความเชื่อที่
นับถือศาสนาคริสต์อีกด้วย
หากบอกว่า ซานตาคลอส เป็นพัฒนาการเมดอิน
อเมริกา แล้วในเยอรมนีทเี่ ราก็จะเห็นซานตาคลอส
ห้อยโหนหรือยืน นั่ง ยิ้มแฉ่ง นั้นคืออะไร เทศกาล
คริสต์มาส จริงๆ ของเยอรมันเป็นอย่างไร และ
เยอรมนีมี ซานตาคลอส กับเขาด้วยหรือเปล่า
ซานตาคลอส ก็เหมือน คริสต์มาส ทีเ่ ป็นภาษา
อังกฤษ มาจากประเทศทีใ่ ช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก
คริสต์มาส ภาษาเยอรมันก็คอื Weihnachten และ
ซานตาคลอส เวอร์ชนั่ เยอรมันก็คอื Weihnachtsmann
ปัจจุบันด้วยอิทธิพลจากโฆษณาของ โคคาโคล่า
เราก็เลยเห็น Weihnachtsmann ในรูปแบบของ
ซานตาคลอส จะบอกว่า ซานตาคลอส กลายเป็น
สากลจารีตไปแล้วก็ได้ละมัง หากจะเลีย่ งไม่ใช้วา่ ถูก
กลืนวัฒนธรรม กลับมาทีค่ ริสต์มาสเยอรมัน กล่าว
กันว่า จารีตที่ปฎิบัติกันในเทศกาลคริสต์มาสของ
เยอรมัน รวมทัง้ หลายประเทศในยุโรปนีม้ ตี น้ กำาเนิด
มาจากตำานานนักบุญนิโคเลาส์ Heiliger Nikolaus
หรือ Sankt Nikolaus แต่ Weihnachtsmann หา
ใช่ Sankt Nikolaus ไม่ ห้ามสับสน
Heiliger Nikolaus ตามตำานานก็คอื Nikolaus
von Myra นิโคเลาส์ แห่ง ไมรา เป็น Bischof หรือ
สังฆนายก แห่ง Myra (ปัจจุบันอยู่ใน Demre
ประมาณ 100 ก.ม.จาก Antalya ประเทศเตอร์กี)
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ในช่วงต้นศตวรรษที่ 4 ตามประวัตศิ าสตร์กล่าวว่า
เกิดในครอบครัวทีร่ ่ำารวย บวชเป็นพระเมือ่ อายุ 19
ปี และต่อมาก็ได้เป็นเจ้าอาวาทในเมืองเล็กๆ ใกล้
บ้านเกิด มีหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ยนื ยันได้วา่
นิโคเลาส์ได้นาำ ทรัพย์สมบัตทิ ไี่ ด้รบั มรดกมาแจกจ่าย
ให้แก่คนยากจน แต่ตาำ นานต่างๆ เกีย่ วกับนักบุญนิ
โคเลาส์ ยังมีอีกมากมาย เช่น ทำาให้เมล็ดข้าวโพด
เพิม่ จำานวน นำาทางลูกทีถ่ กู ลักพากลับมาหาพ่อแม่
หรือว่าเริ่มถือศีลพรต (ศีลอด คือ งดไม่กินอาหาร
ดื่มเพียงน้ำา หรือชา) ตั้งแต่ยังเป็นทารก (อะไรจะ
ขนาดนั้น) เป็นต้น ใครอยากรู้ตำานานอื่นๆ อีกก็หา
อ่านได้ในอินเตอร์เน็ต พิมพ์ Nikolaus von Myra นะ
คะ นอกจากนีน้ กั บุญนิโคเลาส์ ยังถือว่าเป็นนักบุญ
ที่คุ้มครองชาวเรือ (Seefahrer) พ่อ (แม่) ค้าที่เดิน
ทางค้าขาย Messdiener (ผู้ช่วยบาทหลวงในการ
ทำาพิธที างศาสนาต่างๆ ทีเ่ ราเห็นใส่กระโปรงสีแดง
มีเสื้อคลุมยาวๆ สีขาว แกว่งโคมเครื่องกำายานใน
โบสถ์คริสต์นั่นแหละ ส่วนมากมักเป็นเด็กๆ) รวม
ทัง้ ได้รบั การยกย่องเป็นนักบุญผูค้ มุ้ ครองเด็กๆ จะ
มาจากตำานานเรือ่ งช่วยพาเด็กกลับบ้านหรือเปล่า
ไม่มีอะไรบอกล่าวไว้
และเพือ่ เป็นการเฉลิมฉลองและระลึกถึงนักบุญ
ผู้ปกป้องเด็กๆ ในวันที่ 6 ธันวาคม หรือ ค่ำาก่อน
วันที่ 6 ก็จะมีการนำาของขวัญมาให้เด็กๆ ซึ่งเป็น
ประเพณีที่เริ่มกันมาตั้งแต่ยุคกลาง ทำาไมถึงใช้วัน
ที่ 6 ธันวาคม นั้นก็เพราะว่าวันนี้เป็นวันที่นักบุญ
นิโคเลาส์สิ้นชีวิต คริสต์ศาสนิกชนนิกายคาทอลิค
ทั้งหลายถือว่าเป็นวันนักบุญนิโคเลาส์เพื่อระลึก
ถึงท่าน ใครที่พ่อแม่ตั้งชื่ออยู่ในข่ายนิโคเลาส์ ก็
จะถือว่าเป็นวันชื่อของตนเอง (Namenstag) คน
ที่นับถือคาทอลิคก็จะฉลองวันชื่อของตน ในบาง
ท้องที่ เช่น ในเขต Eifel ของ Rheinland เป็นต้น
เจ้า Namenstag นีส้ าำ คัญกว่าวันเกิดเสียอีก เพราะ
เขาจะไม่ฉลองวันเกิดแต่จะฉลองวันชือ่ กันนีแ่ หละ
ประเพณีการให้ของขวัญเด็กๆ ในวันที่ 6 ธันวาคม
จึงเป็นประเพณีการให้ของขวัญ (Bescherung) ใน
ช่วงปลายปีมาแต่ดงั้ เดิม แต่ทกี่ ลายมาเป็นวันที่ 24
หรือ 25 ธันวาคม มักก็มีเหตุของมัน
หลายๆ คนคงรู้จัก หรือเคยได้ยินชื่อ มาร์ติน
ลูเธอร์ Martin Luther นักปฏิรูปศาสนา ผู้ก่อตั้ง
นิกายโปแตสแตน หรือ เอวังเกลิช (Evangelium)
ของเยอรมัน ห้ามสับสนกับนักบุญมาร์ติน (Sankt
Martin) คนซึง่ มีลกู น่าจะเคยพาลูกถือตะเกียงเดิน
ไปร้องเพลงนักบุญมาร์ตินตามบ้านเพื่อขอขนม
ในคืนวันนักบุญมาร์ติน วันที่ 11 พฤศจิกายนนะ
คะ เพราะเป็นคนละคนกัน และที่สำาคัญ ในนิกาย
เอวังเกลิช เขาปฏิเสธนักบุญ เขาไม่มนี กั บุญ และก็
เพราะว่านิกายโปแตสแตน (อันนี้เรียกตามภาษา

ไทย ซึง่ ทีจ่ ริงก็อนั เดียวกันแหละ) ปฏิเสธไม่ยอมรับ
นักบุญ จึงปฏิเสธ Sankt Nikolaus ของคาทอลิ
คด้วย พอปฏิเสธแล้ววันที่ 6 พฤศจิกายน ก็ไม่ใช่
วันสำาคัญ แต่ปัญหาอยู่ที่เด็กๆ เพราะวันนักบุญนิ
โคเลาส์เป็นวันทีจ่ ะให้ของขวัญเด็ก โปแตสแตนเขา
ก็รกั เด็กและเห็นว่า วันนักบุญยกเลิกได้ แต่การให้
ของขวัญโดยเฉพาะแก่เด็กๆ ยังต้องคงอยู่ กล่าว
กันว่ามีความเป็นไปได้อย่างมากว่าในศตวรรษที่
16 มาร์ติน ลูเธอร์ ได้นำา Heilige Christ เข้ามา
แทนที่นิโคเลาส์ แล้วเลื่อนวันให้ของขวัญมาเป็น
วันที่ 24 (ตอนค่ำา) หรือ 25 ธันวาคม แทน แล้ว
หลายๆ ปีต่อมา Heilige Christ ก็พัฒนามาเป็น
Christkind บวกด้วยรูปลักษณ์ของเทวดาน้อยมี
ปีกนั่นเอง และแม้นว่า นิโคเลาส์ จะถูกแทนที่ด้วย
ลูกพระคริสต์ (Christkind ซึง่ ไม่มใี ครกล้ายืนยันว่า
เกีย่ วกับพระเยซูอย่างไรหรือไม่) และศาสนิกชนคา
ทอลิคก็รับเอาประเพณีการให้ของขวัญในวันก่อน
คริสต์มาสนี้มา
แต่อย่างไรก็ตามศาสนิกชนคาทอลิคก็ยงั คงยึด
แน่นกับนิโคเลาส์ โดยเฉพาะในแถบตะวันตกเฉียง
เหนือของเยอมนี เช่นเขต Eifel และ Rheinland นัน่
คือ วันที่ 6 ธันวาคม ยังคงเป็นวันนิโคเลาส์ ที่นิโค
เลาส์จะมาตอนค่ำาๆ ก่อนวันที่ 6 ธันวาคม เพื่อนำา
ขนมอร่อยๆ ก่อนคริสต์มาสมาให้เด็กๆ ค่ำาวันที่ 5
ธันวาคม เด็กๆ มักจะนำาถุงเท้ามาแขวนไว้หน้า
ห้อง หรือที่หน้าต่าง เพื่อรอรับขนม พอตื่นมาตอน
เช้าวันที่ 6 ถุงเท้าก็จะเต็มไปด้วยขนมต่างๆ ที่พ่อ
แม่จะบอกว่านิโคเลาส์นำามาให้ (ที่จริงก็พ่อแม่นั่น
แหละไปหาขนมมาใส่ถงุ เท้าให้ลกู ) ซึง่ ก็มกั จะเป็น
ช็อคโกแล็ตห่อกระดาษฟรอยเป็นรูปซานตาคลอส
นั่นแหละ ตัวใหญ่ตัวเล็กแล้วแต่

มีขนมอีกอย่างหนึ่งที่เด็กๆ มักจะได้รับในวัน
นิโคเลาส์ ในช่วงต้นเดือนธันวาคม หากเราไปร้าน
ขนมอบ ร้านขนมปัง (Bäckerei) ทั้งหลายอาจจะ
เคยเห็น ขนมอบทำาจากแป้งขนมปัง หรือ Hefeteig
ทีผ่ สมน้าำ ตาลให้ออกรสหวาน รูปร่างเหมือนคน สูง
ประมาณ 10 นิ้ว มีลูกเกดเป็นตา และกระดุมเสื้อ
บางทีหรือบางพืน้ ทีก่ อ็ าจจะคาบกล้องยาสูบสีขาว
ด้วย (ต้องคาบทำาไมก็ไม่รเู้ หมือนกัน) เจ้าขนมนีม้ ชี อื่
เรียกรวมๆ ว่า Weckmann แต่เจ้าหนุม่ ขนมปังขาว
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เรื่องดีจากปก
(Weck เป็นชือ่ เรียกขนมปังขาว ในเขตไรน์ลนั ด์) นี้
จัดเป็นขนมพิเศษของแต่ละพื้นที่ จึงมีชื่อต่างกัน
ไปตามท้องที่ เช่น Stutenkerl ในเขต Westfalen
Pumann ในเขต Ruhrgebiet และ Heferkerl ใน
เขตบาเด็นตอนเหนือและตอนกลาง รวมทัง้ ในเขต
Pfalz และ Südhessen เป็นต้น ก็เจ้าหนุ่มขนมปัง
ขาวนีแ่ หละทีผ่ ใู้ หญ่จะให้เด็กๆ ในวันที่ 6 ธันวาคม
บางทีก็มีส้ม ผลไม้เปลือกแข็งพวก Nüsse ต่างๆ
รวมอยูด่ ว้ ย มีอยูป่ หี นึง่ ตอนทีล่ กู ชายยังเด็ก ช่วงนัน้
ยุง่ มาก ไม่ได้เตรียมอะไรให้ลกู ชายในวันนิโคเลาส์
ที่จริงลืมไปแล้วด้วย พอตอนเช้าเปิดประตูบ้าน
ออกไปพบเจ้าหนุ่มนี่นอนยิ้มอยู่พร้อมกับส้มและ
Waldnüsse ลูกชายตื่นเต้นมากบอกว่านิโคเลาส์
เอาขนมมาให้เพราะลูกต้องเป็นเด็กดีแน่ๆ พ่อแม่
เลยรีบผสมโรงไปเลย ลูกยังเชื่อต่อมาอีกหลายปี
ว่านิโคเลาส์เป็นคนเอาขนมมาให้ เพราะก็ยงั คงได้
ขนมติดต่อกันมาเสมอ พ่อแม่เองก็สงสัยว่าขนมมา
ได้อย่างไร ตอนหลังเราจึงรู้ว่า นิโคเลาส์ที่นำาขนม
มาให้เด็กๆ ในตึกทีเ่ ราอยูน่ นั้ ไม่ใช่ใครก็คณ
ุ ตาใจดี
ที่อยู่ชั้นบนสุดของตึกนั่นเอง

ในภาพยนต์เกีย่ วกับซานตาคลอส หรือมีเนือ้ หา
อยู่ในช่วงคริสต์มาส มักจะมีเรื่องราวให้เห็นเสมอ
ว่าเด็กๆ สามารถขอของขวัญที่ตนเองอยากได้ต่อ
ซานตาคลอส ในอเมริกาตามห้างสรรพสินค้า จะมี
ซานตาคลอสมานั่งรับฟังความปราถนาของเด็กๆ
ในเยอรมนี รวมทัง้ หลายประเทศในยุโรปทีใ่ ช้ภาษา
เยอรมันและแสกนดิเนเวีย เด็กๆ ก็สามารถบอก
ความต้องการของตนต่อ Weihnachtsmann ด้วย
การเขียนจดหมายส่งไปถึง Weihnachtsmann ใน
ช่วง Advent คือ 4 สัปดาห์ก่อนวันคริสต์มาส คือ
ก่อนวันที่ 24 ธันวาคมนั่นเอง ที่ทำาการไปรษณีย์ที่
เป็นที่เด็กๆ สามารถส่งจดหมายไปหา Christkind
ที่เป็นที่รู้จักกันทั่วโลกก็คือ Weihnachtspostamt
Christkindl ใน Oberösterreich
ในเยอรมนี ตั้งแต่ต้นเดือนธันวาคม หลายๆ
เมืองจะจัดบริการพิเศษทางไปรษณีย์ เปิดทีท่ าำ การ
ไปรษณียค์ ริสต์มาสทีเ่ รียกกันว่า Weihnachtspostamt
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คอยรับจดหมายของเด็กๆ ที่ต้องการเขียนความ
ปรารถนาหรือความในใจถึง Weihnachtsmann
หรือ Christkind และส่วนมากเด็กๆ ก็มกั จะได้รบั คำา
ตอบทีอ่ าจเป็นคำาตอบแบบมาตราฐานทีเ่ ขียนไว้แล้ว
แต่สาำ หรับเด็กๆ ก็เป็นประสบการณ์ทนี่ า่ ประทับใจ
ที่ได้เขียนถึง Christkind และได้คำาตอบกลับมา
Weihnachtspostämten มีหลายแห่ง แต่ละแห่งก็
คงด้วยเพราะชือ่ ของเมือง แขวงหนึง่ ของเมือง หรือ
ของหมูบ่ า้ นนีแ่ หละทีค่ อ่ นข้างใกล้กบั ทีอ่ ยูอ่ าศัยของ
Christkind เพราะมีคาำ ว่าสวรรค์ (Himmel) นางฟ้า
เทวดา (Engel) หรือ Nikolaus ทีใ่ ห้ความรูส้ กึ ว่าน่า
จะเป็นทีท่ าำ การไปรษณียท์ สี่ ามารถจะส่งจดหมาย
ไปยัง Christkind หรือ Weihnachtsmann ได้ เช่น
Himmelreich Himmelstadt หรือ St. Nikolaus
เป็นต้น หรือบางที่ก็จัดเป็นสาขาพิเศษตั้งชื่อใกล้
เคียง เพื่อให้บริการเด็กๆ หรือผู้ใหญ่ด้วยก็ได้ไม่
ว่าอะไรกัน นอกจากนักสะสมแสตมป์เท่านั้นที่จะ
มีที่ทำาการไปรษณีย์พิเศษแยกต่างหาก ใครอยาก
รู้ก็ไปค้นหาได้ในอินเตอร์เน็ตนะคะ
เทศกาลคริสต์มาสในเยอรมนี หากไม่วดั จากการ
ทีร่ า้ นรวง หรือห้างสรรพสินค้าต่างๆ ตกแต่งร้านด้วย
ต้นคริสต์มาส มีซานตาคลอส มีสติก๊ เกอร์รปู เทวดา
น้อยหรือซานตาคลอสขับแคร่ รวมทั้งสินค้าต่างๆ
โดยเฉพาะขนมที่จะมีเฉพาะช่วงคริสต์มาส ซึ่งมัก
จะเริม่ ตัง้ แต่ปลายตุลาคมหรือต้นพฤศจิกายนแล้ว
เทศกาลคริสต์มาสของเยอรมันจะเริม่ จริงๆ เมือ่ ถึง
เวลา Advent ก็ประมาณปลายพฤศจิกายน หรือต้น
ธันวาคม เริม่ จากวันนิโคเลาส์ 6 ธันวาคม เด็กๆ จะ
ตืน่ เต้นว่า นักบุญนิโคเลาส์จะนำาอะไรมาใส่ในถุงเท้า
ทีต่ วั เองไปแขวนไว้ อีกสิง่ หนึง่ ทีบ่ า้ นทีม่ ลี กู เล็กๆ จะ
ขาดไม่ได้ก็คือ ปฏิทินอัดเว็นท์ Adventkalender
มีหลากหลายรูปแบบ ที่ขายกันอยู่ก็มักเป็นกล่อง
รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีหน้าต่าง 24 บาน มีเลข 1-24
กำากับให้เด็กเปิดดูทุกวันจนถึงวันก่อนคริสต์มาส
หรือ Heiliger Abend 24 ธันวาคม บางบ้านก็ทำา
เจ้าปฏิทนิ นีก้ นั เอง และในค่าำ วันที่ 24 ธันวาคมก็จะ
มีการให้ของขวัญแก่เด็กๆ และทุกๆ คนในครอบครัว
การแจกของขวัญหากว่ามีเด็กๆ อยูด่ ว้ ยก็จะต้องมี
กรรมพิธีกันหน่อย จะเรียกว่า Ritual ก็ได้ ก็ไม่ได้
มีอะไรบัญญัตไิ ว้แน่นอนว่าต้องเป็นอย่างไร แต่ละ
ครอบครัวก็คงมีพิธีกรรมของตนเอง
ครอบครัวของผูเ้ ขียนจะไปฉลองคริสต์มาสกัน
ที่บ้านปู่ย่าของลูก ตอนที่ลูกยังเล็ก ย่าจะเอาของ
ขวัญไปวางเรียงรายในห้องนัง่ เล่น ทีจ่ ะปิดไว้ไม่ให้
ใครเข้าไป ประมาณ 19 น. หรือก่อนอาหารเย็น ย่า
ก็จะบอกหลานว่า ไปดูกันซิว่า Christkind มาหรือ
ยังแล้วเอาอะไรมาให้ ย่าจะเปิดประตูห้องที่มืด
สนิท พอหลานเข้าไปก็จะเปิดไฟ ใต้ต้นคริสต์มาส

ต้นใหญ่จะมีของขวัญเรียงราย คนที่ได้ของขวัญ
มากที่สุดจะเป็นใครไปได้นอกจากหลานสุดที่รัก
แล้วทุกคนก็จะแกะกล่องของขวัญของตนเอง ใน
หลายปีก่อนที่คุณทวดของหลานยังอยู่ เราจะมี
Bescherung การแจก ของขวัญสองครัง้ คือคืนวัน
ที่ 24 ที่บ้านย่า เช้าวันที่ 25 ก็จะไปบ้านทวดของ
ลูก ไปกันทั้งหมดปู่ย่า ลูกของทวด หลานของทวด
รวมทั้งเหลน พอมากันครบทวดก็จะชวนเข้าไปใน
ห้องพิเศษที่ปกติจะไม่ค่อยได้ใช้ ทวดบอกว่าเมื่อ
คืน Christkind มาแล้วเอาของขวัญมาให้ ให้ทุก
คนหาของตนเอง แต่ก่อนอื่น ทวดจะนำาร้องเพลง
คริสต์มาส เช่นStille Nacht, Heilige Nacht คน
ที่ร้องตามก็มักจะเป็นปู่กับย่า และแน่นอนเราก็มี
ของขวัญให้ทวดด้วย
ประเพณีอีกอย่างในช่วงเทศกาลคริสต์มาสก็
คือการอบขนม Weihnachtsplätzchen ก็คล้ายกับ
คุกกี้ แต่มมี ากมายหลายอย่าง เช่น แป้ง Mürbeteig
นวดเป็นแผ่นบางๆ แล้วใช้พิมพ์รูปต่างๆ กด หรือ
อาจเป็นแป้งอย่างอืน่ ปัน้ แล้วใช้มดี ตัด หรือเป็นแป้ง
ที่เหลวหน่อยใช้ใส่ที่บีบครีมบีบออกมาเป็นรูปร่าง
ตามใจชอบ เรียกว่า Spritzgebäck หรือบางทีกใ็ ส่
ส่วนผสมพิเศษประเภทเครือ่ งเทศ หรือมะพร้าว อย่าง
Anisplätzchen, Zimtsterne, Kokosmakronen
เป็นต้น นอกจากนี้ยังมี Springerle, Spekulatius
ซึง่ มีกรรมวิธใี นการทำายุง่ ยากพอควร นอกจากนีท้ จี่ ดั
อยูใ่ นขนมคริสต์มาสก็คอื Lebkuchen Christstollen
และ Baumkuchen ทีก่ รรมวิธกี ย็ งุ่ ยากไม่แพ้กนั ถ้า
หาซือ้ ก็ราคาไม่เบาแต่กเ็ ห็นใจนะคะ เพราะของเขา
อร่อยจริงๆ และปีหนึ่งมีให้กินเพียงช่วงคริสต์มาส
เท่านัน้ ถือเป็นเรือ่ งดีอย่างหนึง่ ของเยอรมนี ทีแ่ ต่ละ
เทศกาล แต่ละฤดูก็จะมีของอร่อยๆ เฉพาะในช่วง
เวลานัน้ ๆ เมือ่ หมดเทศกาลก็หมด อยากกินต้องรอ
ไปอีกปีหนึ่ง แต่ของอร่อยๆ ก็คุ้มกับการรอแหละ
พอใกล้ถึงเวลาคนที่ชอบขนม อย่างผู้เขียนที่ชอบ
Baumkuchen พอใกล้พฤศจิกายนก็จะคอยไปดู
ที่ร้านโปรดว่าอบขนมอร่อยหรือยัง พอได้กินก็มี
ความสุขไปอีกอย่าง
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เรื่องดีจากปก
แล้วเยอรมนีมีซานตาคลอสกับเขาหรือเปล่า
จากที่เล่ามาทั้งหมดก็คงพอจะสรุปเป็นคำาตอบได้
ว่า ซานตาคลอส นั้นคงไม่มี เพราะนั่นเป็นอิทธิพล
จากอเมริกา ซึ่งต้นกำาเนิดก็คือ จารีตที่ผู้อพยพ
จากยุโรปนำาไปด้วยเมื่อไปตั้งรกราก และจารีตดัง
กล่าวก็ดเู หมือนจะมาจากตำานานอิงคริสต์ศาสนา
ทีส่ บื ทอดกันมาหลายชัว่ คน แม้นว่าNikolaus von
Myra จะมีจริง แต่ตำานานต่างๆ ที่มีอภินิหารก็คือ
ตำานานทีไ่ ม่อาจตรวจสอบได้วา่ เป็นจริงเพียงใด แต่
สิง่ หนึง่ ทีไ่ ม่วา่ จะเป็น St. Nikolaus Christkind หรือ
Weihnachtsmann นำามาก็คือ ของขวัญแก่เด็กๆ
ทั้งสามคนมาพร้อมกับของขวัญให้เด็ก ทั้งๆ ที่คน
ที่จัดเตรียมหาของขวัญนั้นไม่ใช่ทั้ง St. Nikolaus
Christkind และ Weihnachtsmann แต่อาจเป็น
พ่อแม่ ผูใ้ หญ่ หรือองค์กร หรืออืน่ ๆ ทีส่ าำ คัญคือ การ
ให้ของขวัญ และแทนทีจ่ ะบอกตรงๆ ว่ามาจากพ่อ
แม่ ก็อาจจะไม่ขลัง ไม่มคี วามหมายต่อทางศาสนา
เท่าไร จึงต้องใช้สญ
ั ลักษณ์ทอี่ งิ อยูก่ บั ศาสนา ดังนัน้
St. Nikolaus Christkind หรือ Weihnachtsmann
ก็ไม่ใช่อะไร คือ บุคคลทีเ่ ป็นสัญลักษณ์ของการให้
ของขวัญในเทศกาลคริสต์มาส นั่นเอง
แถมท้ายด้วย Weihnachtspostämten และที่อยู่ที่เด็กๆ สามารถส่งจดหมายไปถึงได้ในเยอรมนีได้แก่
Weihnachtspostamt /-filiale

Bundesland

Engelskirchen

Nordrhein-Westfalen

Himmelsberg

Thüringen

Himmelpfort

Brandenburg

Himmelpforten

Niedersachsen

Himmelstadt

Bayern

Himmelsthür

Niedersachsen

Himmelreich

Niedersachsen

Nikolausdorf

Niedersachsen

St. Nikolaus

Saarland

Adresse
An das Christkind
51777 Engelskirchen
An den Weihnachtsmann
99706 Himmelsberg
An den Weihnachtsmann
Weihnachtspostfiliale
16798 Himmelpfort
An den Weihnachtsmann
21709 Himmelpforten
An das Christkind
97267 Himmelstadt
An den Weihnachtsmann
Himmelsthür, 31137 Hildesheim
An den Weihnachtsmann in Himmelreich
31535 Neustadt am Rübenberge
An den Weihnachtsmann in Nikolausdorf
49681 Garrel
An den Nikolaus
66351 St. Nikolaus

ข้อมูลจาก http://www.weihnachtsideen24.de/weihnachtspostamt.html
ข้อมูลที่เขียนมาจาก wikipidia.de
แหล่งรูปภาพ รูปแสตมป์: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/96/Himmelpfort-2004.jpg
รูป stutenmann: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Grittib%C3%A4nz.jpg
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โครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (1) -พัทยา เรือนแก้ว

ระหว่าง วันที่ 13-19 กรกฎาคม 2013 ดิฉนั ได้รบั
เชิญจาก สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเบอร์ลนิ
ร่วมคณะศึกษาดูงาน โครงการพัฒนาอันเนื่องมา
จากพระราชดำาริ นำาทีมโดยเอกอัครราชทูตนงนุช
เพ็ชรรัตน์ ผูร้ ว่ มคณะเป็นกงสุลกิตติมศักดิป์ ระจำาเมือง
München Stuttgart และ Hamburg (ส่วนนีร้ องกง
สุลฯมาแทน) สื่อมวลชนเยอรมัน (จาก Business
and Diplomacy วารสาร Deutsch Thailändische
Gesellschaft และนักข่าวอิสระหนึ่งท่าน) และ
สือ่ มวลชนไทย (บก.หนังสือพิมพ์ไทยต่างแดน และ
บก.นิตยสารดี ก็ดฉิ นั นัน่ เอง) แถมด้วยผูแ้ ทนราษฎร
หัวหน้าพรรค FDP ของ Schleswig-Holstein ซึ่ง
อยู่ในกลุ่ม Freund von Thailand และผู้อำานวย
การ Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit ประจำาประเทศไทย
ก่อนการเดินทาง วรมล สินสุวรรณ เลขานุการเอก
ซึ่งทำาหน้าที่ประสานงาน (รวมทั้งดูแลคณะตลอด
การดูงาน) ได้ส่งกำาหนดการและข้อมูลเกี่ยวกับ
โครงการต่างๆ ที่เราจะไปเยี่ยมชมมาให้ ดิฉันอ่าน
กำาหนดการที่ส่งมาให้เห็นชื่อโครงการและสถาน
ที่ต่างๆ ที่จะไปเยี่ยมชม บางที่ก็รู้จัก บางที่ก็ยังไม่
เคยได้ยนิ และด้วยไม่มเี วลาทีจ่ ะศึกษาข้อมูลต่างๆ
ก่อนเดินทาง ความรูส้ กึ ตอนเริม่ ต้นเดินทางจึงคละ
ก้าำ กึง่ กันระหว่าง เฉยๆ และแค่อยากรูอ้ ยากเห็น แต่
เมือ่ ได้เดินทางไปจริง ๆ และได้เข้าเยีย่ มชมสถานที่
ต่าง ๆ ดิฉนั รูส้ กึ เสียดายทีช่ ว่ งเวลาในการเยีย่ มชม
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นั้นน้อย เพราะทุกโครงการน่าสนใจและมีหลาย
สิ่งหลายอย่างให้ศึกษาเรียนรู้ ก็ต้องขอขอบคุณ
สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเบอร์ลิน ที่ได้ให้
โอกาสไปเรียนรู้ในครั้งนี้ รวมทั้งขอบคุณน้องมลที่
ดูแลพวกเราเป็นอย่างดี
โครงการต่างๆ ที่ไปเยี่ยมชมน่าสนใจอย่างไร
ผู้อ่านคงต้องติดตามอ่านกันละนะคะ
ผู้ร่วมคณะแต่ละคนเดินทางจากเยอรมนีและ
เดนมาร์ก (บก.ไทยต่างแดน พำานักอยูใ่ นเดนมาร์ก)
ในช่วงเวลาต่างๆ กัน ส่วนใหญ่เดินทางจากเยอรมนี
มาถึงในตอนบ่ายวันที่ 14 กรกฎาคม ทุกคนจึงมา
รวมกันที่โรงแรม Central World ที่ราชประสงค์
กรุงเทพฯ ในตอนบ่ายของวันนั้น การเดินทางเริ่ม
จริงๆ ในเช้าวันที่ 15 กรกฎาคม วันนีต้ ามกำาหนดคือ
การดูงานในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา และสระแก้ว
โดยในช่วงเช้าจะแบ่งเป็นสองกลุม่ กลุม่ ทีห่ นึง่ เดิน
ทางไปเยีย่ มชมโรงเรียนกาสรกสิวทิ ย์ จังหวัดสระแก้ว
อีกกลุม่ หนึง่ จะเดินทางไปเยีย่ มชมโรงเรียนตำารวจ
ตระเวนชายแดนบ้านนายาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
ตอนทีเ่ ห็นกำาหนดการดิฉนั สนใจทีจ่ ะไปโรงเรียน
กาสรกสิวทิ ย์ เพราะเคยรูม้ าว่านักเรียนในโรงเรียน
นี้ไม่ใช่เด็ก แต่เป็นคุณกาสรหรือควาย ที่จะมา
ฝึกการทำานา ทั้งนี้เพราะในปัจจุบันควายบ้านเรา
ถูกรถแทร็กเตอร์ขนาดเล็กแย่งหน้าทีส่ าำ คัญในการ
ไถนาไปเรียบร้อยแล้ว ทำาให้ควายไถนาไม่เป็นอีก
ต่อไป สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ บรมราชกุมารี

จึงทรงก่อตัง้ โรงเรียนนีข้ นึ้ เพือ่ ฝึกคุณควายทัง้ หลาย
เออหนอใครจะรู้ว่า ควาย ก็ตกงานได้เหมือนกัน
แต่คณะที่จะไปโรงเรียนนี้เป็นคณะของกงสุล
กิตติมศักดิ์ และท่านผู้แทนราษฎร ดิฉันและคณะ
สือ่ มวลชนจะไปเยีย่ มโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน
บ้านนายาว ไปดูโครงการอาหารกลางวัน ฟังชือ่ แล้ว
ก็คิดว่าจะน่าสนใจเท่าไปดูคุณกาสรเรียนการทำา
นาไหมเนี่ย เอาละร่วมคณะมาแล้วไปไหนก็ไปกัน
เราออกเดินทางด้วยรถตูป้ รับอากาศอย่างดี รถ
เก้าที่นั่งแต่เรานั่งไปแบบสบายๆ กันห้าคน เวลา
ที่ออกเดินทางนั้นคือ 8.30 น. ราชประสงค์ สยาม
พระรามที่ 1 ตอนช่วงเวลาเร่งด่วน จะเป็นอย่างไร
แต่ไม่เชือ่ ก็ตอ้ งเชือ่ รถเราแล่นตรงจากหน้าโรงแรม
มาออกถนนพระรามที่ 1 ตรงข้ามกับโรงพยาบาล
ตำารวจ แล้วเลี้ยวซ้ายผ่านแยกราชประสงค์เข้า
สุขุมวิทแบบฉลุย แล้วขึ้นทางด่วนที่เพลินจิต ตี
ออกมอเตอร์เวย์ ดิฉันนั่งนึกในใจ เออทำาได้ด้วย
ที่แปลกใจและทึ่งปนกันก็คงเพราะไม่ค่อยได้เคย
นั่งรถมาแถวนี้ ในเวลาแบบนี้นั่นเอง
สองข้างทางที่ผ่านไปมีแต่ตึกราม หมู่บ้าน
จัดสรร บ้านผูค้ น ทุง่ นาทีเ่ คยมีเมือ่ หลายสิบปีกอ่ น
ไม่รู้ไปอยู่ที่ไหน รถเราเลี้ยวออกตรงป้ายที่บอกว่า
ฉะเชิงเทรา เรานัดพบกับรถของสำานักงาน กปร.
(สำานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ) หากจำาไม่
ผิด ทีป่ มั้ น้าำ มันไม่ไกลจากทางลงจากไฮเวย์นกั เจ้า
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หน้าทีข่ องสำานักงานฯจะเป็นผูน้ าำ ทางไปโรงเรียนฯ
เราล่าช้าไปนิดหน่อย เมื่อไปถึงที่ปั้มเจ้าหน้าที่รอ
เราอยู่แล้ว พร้อมถุงสีม่วงสดหลายใบ แต่ละใบ
ใส่หนังสือเล่มโตๆ หลายเล่มซึ่งเป็นเอกสารเกี่ยว
กับโครงการเนื่องจากพระราชดำาริ รถเราแล่น
ตามรถของสำานักงานฯ ออกมาจากปั้มและแล่น
ตามไปเรื่อยๆ สองข้างทางก็ยังเป็นเมือง ดิฉันจึง
นึกไม่ออกว่า ทำาไมต้องมีโรงเรียนตำารวจตระเวน
ชายแดนในจังหวัดฉะเชิงเทราด้วย เพราะเท่าทีเ่ คย
รู้โรงเรียนลักษณะเช่นนี้ มักจะอยู่ในถิ่นทุรกันดาร
ใกล้ชายแดน หรือเขตอันตรายที่ตำารวจตระเวน
ชายแดนต้องเข้าไปช่วยรักษาการ
มานึกได้ถงึ เหตุทนี่ า่ จะเป็น ก็ตอนทีร่ ถแล่นเข้า
เขตอำาเภอสนามชัยเขต ทีค่ วามเป็นเมืองดูจะน้อยลง
ครัง้ หนึง่ ดิฉนั เคยมาค้างทีห่ มูบ่ า้ นแห่งหนึง่ ในอำาเภอ
นี้ ด้วยว่าติดตามเพื่อนที่เป็นนักพัฒนาชนบทมาดู
โครงการของเพือ่ น จำาได้วา่ สนามชัยเขตเคยเป็นดิน
แดนหนึ่งที่มีสีชมพูเรื่อๆ (ดินแดนที่มีผู้คนที่อาจมี
แนวคิดทางการเมืองที่อาจแตกต่างจากรัฐบาล
สมัยนัน้ ) และอยูใ่ กล้พรมแดนประเทศกัมพูชา นึก
ในใจว่าด้วยเหตุนี้หรือเปล่า จึงมีโรงเรียนตำารวจ
ตระเวนชายแดน
รถเราเลี้ยววกไปวกมาตามรถของเจ้าหน้าที่
สำานักงานฯ สองข้างทางดูมีความเป็นชนบทมาก
ขึ้น ถนนลาดยางหายไปบางช่วง และไม่กว้าง
ขวางอย่างทีผ่ า่ นมา เราถึงโรงเรียนตำารวจตระเวณ
ชายแดนบ้านนายาว เมื่อเวลา 11 น.กว่าๆ ช้ากว่า
กำาหนดพอควร คณะนายตำารวจที่เป็นครู พร้อม
ทั้งนายตำารวจชั้นผู้ใหญ่ของภาคและจังหวัดมา
ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น แล้วพาพวกเราไปยัง
ห้องรับรองเพื่อฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับโรง
เรียนฯและโครงการตามพระราชดำาริ
ชุมชนบ้านนายาว จัดตัง้ ครัง้ แรกเมือ่ ประมาณ
พ.ศ. 2525 โดยประชาชนทีอ่ พยพมาจากภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ (รวมทั้งจากประเทศเพื่อนบ้าน)
เพื่อหาพื้นที่ทำากินโดยอาศัยเขตพื้นที่ป่าสงวน
แห่งชาติ ที่เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ เมื่อมาอยู่แล้ว
ได้ชักชวนญาติพี่น้องและเพื่อนบ้านในภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือให้ยา้ ยถิน่ ฐานตามมา เกิดเป็นชุมชน
บ้านนายาวขึน้ มา ชุมชนบ้านนายาวระยะเริม่ แรก
มีความแตกต่างทางด้านความคิด ตำารวจตระเวน
ชายแดน (ตชด.) คือหน่วยงานราชการหน่วยแรกที่
เข้ามาปฏิบัติงานในชุมชนบ้านนายาวด้วยเหตุผล
ด้านความมั่นคง และได้จัดตั้ง โรงเรียนตำารวจ
ตระเวนชายแดนขึน้ เพือ่ ให้การศึกษากับเด็กทีอ่ ยูใ่ น
ชุมชน ต่อมาสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี
ได้พระราชทานทรัพย์สว่ นพระองค์กอ่ สร้างอาคาร
เรียน โรงเรียนได้เข้าอยูใ่ นโครงการพัฒนาเด็กและ
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เยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำาริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ตัง้ แต่
ปีไหน ไม่ได้ระบุไว้) และสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ ได้พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์สร้าง
อาคารเรียนเพิ่มเติม และรับเอาหมู่บ้านนายาว
เป็นหมู่บ้านโครงการตามพระราชดำาริ รวมทั้งทรง
เสด็จติดตามผลการดำาเนินงานโครงการในชุมชน
บ้านนายาวบ่อยครั้ง
ฟังบรรยายสรุปเสร็จ รวมทั้งมาอ่านเพิ่ม
เติมเมื่อกลับมาที่พัก ก็เลยเข้าใจว่าทำาไมจึงต้อง
มีโรงเรียนตชด.ในพื้นที่อ.สนามชัยเขต จากนั้น
คุณครูใหญ่ ร.ต.ท.ยุวฤทธิ์ หลาทอง ก็นำาพวกเรา
ไปชมโครงการต่างๆ ในโรงเรียน เนือ่ งจากเป็นช่วง
พักกลางวันพอดี เราจึงไปดูโครงการอาหารกลาง
วันกันก่อน เห็นเด็กนักเรียนชั้นประถมยืนเข้าแถว
เรียงรายเพื่อเดินเข้าโรงอาหาร ไปหยิบถาดหลุม
เพื่อมารับอาหารทั้งคาวและหวาน การแจกจ่าย
อาหารนักเรียนจะแบ่งเวรกันมาทำาหน้าที่ แต่จะมี
แม่ครัวมาทำาอาหารให้ คุณครูจะเข้ามาดูแลความ
เรียบร้อย พอรับ ประทานเสร็จเด็กๆ ก็จะนำาถาด
ไปให้เพื่อนนักเรียนที่เป็นเวรล้างจานล้างและเก็บ
จากนั้นก็ไปแปรงฟันเพื่อสุขภาพฟันที่ดี พวกเรา
เดินจากมา ทิ้งเด็กๆ ในโรงอาหารให้เพลิดเพลิน
กับอาหารอร่อยเพื่อไปดูแหล่งของวัสดุที่นำามา
ประกอบอาหารกลางวัน
หนึง่ ในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิน่
ทุรกันดารตามพระราชดำาริคอื โครงการเกษตรเพือ่
อาหารกลางวัน ซึ่งมีแนวคิดให้ครูนักเรียนและ
ผู้ปกครองร่วมกันทำาการเกษตรในโรงเรียนแล้ว
นำาผลผลิตที่ได้มาประกอบเป็นอาหารกลางวัน
และทำาให้นักเรียนได้รับทั้งความรู้และทักษะด้าน
การเกษตรแผนใหม่ คุณครูจึงพาพวกเราไปชม
แปลงผัก ศาลาเพาะเห็ด มุมหารือเรียนรู้ร่วมกัน
ระหว่างครูกับนักเรียนเกี่ยวกับการปลูกพืชและ
ผลผลิต มีนักเรียนและครูมาคอยอธิบาย รวมทั้ง
ลงมือลงไม้ในแปลงผักกลางแดดเปรี้ยง เราถาม
คุณครูวา่ เด็กๆ ทำางานกันกลางแดดทุกวันเลยหรือ
คุณครูบอกว่าเฉพาะวันนีเ้ พราะอยากให้พวกเราเห็น
แต่ปกติแล้วเด็กๆ จะมาดูแลแปลงผักของตนตอน
เช้าและเย็นที่แดดไม่จัดมากนัก เราก็เลยอุ่นใจว่า
เด็กๆ ไม่ต้องตากแดดทุกวัน
แปลงผักทีเ่ ราเห็นเป็นแหล่งอาหารประเภทผัก
แต่อาหารจำาเป็นต้องมีโปรตีนประกอบด้วย ภายใน
บริเวณโรงเรียนจึงมีบอ่ เลีย้ งปลา เลีย้ งกบ รวมทัง้ โรง
เลีย้ งไก่เพือ่ เอาไข่ หรือบางทีกก็ นิ เนือ้ ด้วย โรงเลีย้ งไก่
ทำาให้พวกเราที่มาจากเยอรมนีตกใจเล็กๆ เพราะ
เป็นรูปแบบของซีพี ที่เลี้ยงไก่แบบใส่กรงอย่างที่
เรียกกันว่าในเยอรมนีว่า Hühner-Kazett ซึ่งคน

ส่วนหนึ่ง (รวมตัวดิฉันเองด้วย) ไม่แฮปปี้เท่าไรนัก
ที่มาที่ไปก็เพราะว่าตอนที่เริ่มต้นซีพีเข้ามาจัดการ
ให้ แต่ในปัจจุบันโรงเรียนมาดูแลเอง
ผักและสัตว์เลีย้ งทัง้ หลายมีนกั เรียนแต่ละกลุม่
เป็นผูด้ แู ลและเก็บผลผลิต เมือ่ ได้ผลผลิตมาเด็กๆ
จะนำามาขายให้แก่สหกรณ์ ซึ่งก็นักเรียนนั่นแหละ
เป็นกรรมการบริหาร และเป็นสมาชิก สิน้ ปีกม็ กี าร
แบ่งปันผล นอกจากนี้ยังมีกลุ่มออมทรัพย์ ที่เด็กๆ
สามารถนำาเงินมาฝากไว้ หรือแม้แต่กยู้ มื คุณครูบอก
ว่าส่วนใหญ่เด็กๆ จะไม่ถอนแต่จะเก็บไว้จนกว่าจะ
จบการศึกษาจึงจะถอนเงินออกไป ในบริเวณเดียว
กับที่เป็นสหกรณ์รับซื้อผลิตผลการเกษตร เราก็จะ
เห็นร้านค้าของสหกรณ์ขายขนมและเครื่องเขียน
แก่เด็กๆ นี่ก็เป็นอีกโครงการหนึ่งในพระราชดำาริ
คือ โครงการส่งเสริมสหกรณ์
ที่จริงโครงการตามพระราชดำาริยังมีอีก อัน
ได้แก่โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา โครงการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน โครงการส่ง
เสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก
ด้วยเวลาที่กระชั้น เราก็ดูกันแบ่งชะโงกเข้าไปดู
ห้องสมุด หรือ ฟังคุณครูทดี่ แู ลเรือ่ งอนามัยแม่และ
เด็กรายงานแบบด่วนๆ แล้วก็ได้แวะมาดูผลงาน
ของกลุ่มแม่บ้านบ้านนายาว ที่รวมตัวกันดำาเนิน
โครงการในพระราชดำาริ เช่น ทอผ้า ผลิตภัณฑ์จาก
สมุนไพร ทอเสือ่ รวมทัง้ แปรรูปผลิตภัณฑ์ แบบว่า
สี่กลุ่มภายในเวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมง
หลังจากรับของฝากจากลุ่มแม่บ้าน ถ่ายรูป
ร่วมกัน พวกเราก็มารับประทานอาหารกลางวัน
ที่ทางคณะคุณครูจัดไว้รับรองอย่างมากมาย ได้
ลิ้มรสกล้วยบวชชีจากกล้วยในแปลงของโรงเรียน
ซึง่ ต้องบอกว่าอร่อยมาก เราร่าำ ลาคณะนายตำารวจ
ชั้นผู้ใหญ่ที่ให้การต้อนรับ และคณะคุณครูที่ให้
ข้อมูลและต้อนรับเราอย่างดี รวมทัง้ น้องๆ นักเรียน
และกลุม่ แม่บา้ น หลังจากถ่ายรูปหมูร่ ว่ มกันกลาง
แสงแดด ขึ้นรถมุ่งสู่อ.พนมสารคาร เพื่อเยี่ยมชม
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน
ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดําริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ที่
http://kanchanapisek.or.th/kp14/30years/
child_project.html
เกีย่ วกับโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบ้านนายาว
http://nayaoschool.blogspot.de/
http://www.bpp.go.th/bppmain_school/index.
php?option=com_content&view=article&id=3
12&Itemid=61
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กฎหมายดีๆ

กฎหมายลิขสิทธิ์ (Urheberrechtsgesetz- UrhG)
-อัญชัญ เฮียร์ลิ่ง

บ่อยครัง้ ทีเ่ รามักได้ยนิ การพูดทีเล่นทีจริง ว่า “สงวนลิขสิทธิ์
ที่บันทึกภาพ เพื่อนำาออกฉายต่อเนื่องได้อย่าง
(คำากริยา) นะเนี่ย” และมักได้ยินคำาว่า “ลิขสิทธิ์ (copyright
ภาพยนตร์ รวมถึงเสียงประกอบด้วย
คำานาม)” ซึ่งกฎหมายได้กำาหนดให้งานสร้างสรรค์ชิ้นหนึ่ง
1.7 แบบงานที่นำาเสนอด้านวิชาการ หรือเทคนิค
ได้รับความคุ้มครอง และลิขสิทธิ์จะเกิดขึ้นทันทีนับตั้งแต่ผู้
(Darstellungen wissenschaftlicher oder
สร้างสรรค์ได้สร้างสรรค์ผลงาน โดยทีอ่ าจยังไม่ได้จดทะเบียน
technischer Art) เช่น ภาพสเก็ต แผนงาน การ์ด
หรือต้องจดทะเบียนด้วยซ้ำาไป ดังนั้น เจ้าของลิขสิทธิ์จึงควร
ต่าง ๆ แบบร่าง ตารางต่าง ๆ และงานออกแบบ
ที่จะปกป้องคุ้มครองสิทธิของตน โดยการเก็บรวมรวมหลัก
เป็นรูปร่างที่จับต้องได้
ฐานต่างๆ ที่ได้สร้างสรรค์ผลงานนั้นขึ้นมา เพื่อประโยชน์ใน 2) งานที่อยู่ในการคุ้มครองตามกฎหมายคือ งานที่เกิดจาก
การพิสจู น์สทิ ธิหรือความเป็นเจ้าของในโอกาสต่อไป เจ้าของ
ปัญญา ความอุตสาหะ ความสามารถและทักษะส่วน
ลิขสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวที่จะกระทำาการใดๆ ต่องานที่ตนเป็น
บุคคล
เจ้าของลิขสิทธิ์ ผูใ้ ดจะนำางานชิน้ นัน้ ไปผลิตซ้าำ หรือดัดแปลง
และนำาไปเผยแพร่ต่อสาธารณชนไม่ว่าจะรูปแบบใดไม่ได้
งานของส่วนราชการ (Amtliche Werke)
ทั้งนั้น จนกว่าจะได้รับความยินยอมจากเจ้าของลิขสิทธิ์ ดัง
งานของส่วนราชการที่กฎหมายลิขสิทธิ์ไม่ให้ความ
นัน้ การสร้างสรรค์งานทีม่ ลี ขิ สิทธิจ์ ะได้รบั ความคุม้ ครองจาก คุ้มครอง ได้แก่
กฎหมายลิขสิทธิ์ ผูเ้ ขียนได้รวบรวมข้อมูลเกีย่ วกับงานลิขสิทธิ์ 1) กฎหมาย ข้อบังคับ ประกาศ คำาสัง่ คำาพิพากษา รายงาน
ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายลิขสิทธิ์ของเยอรมัน โดยสรุปความ
ของทางราชการ คำาวินิจฉัย กฎหมายลิขสิทธิ์
ไม่
สำาคัญของกฎหมายลิขสิทธิ์ทั่วไปดังต่อไปนี้
คุม้ ครอง เนือ่ งจากถือว่า เป็นข้อมูลข่าวสารทีเ่ ป็นประโยชน์
ในการรับรู้ ของสาธารณชน
งานที่เกิดจากการสร้างสรรค์แบ่งได้เป็นสองประเภท คือ 2) คำาชี้แจงทั่วไปของส่วนราชการ เป็นข้อมูลที่ควรเปิดเผย
งานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รบั ความคุน้ ครอง และงานของส่วนราชการ
และสามารถนำาไปเผยแพร่ได้ โดยต้องปฏิบตั ติ ามมาตรา
ซึ่งกฎหมายลิขสิทธิ์จะไม่ให้ความคุ้มครอง
§62 ห้ามเปลีย่ นแปลง (Änderungsverbot) และมาตรา
§63 ให้แจ้งแหล่งที่มา(Quellenangabe)
งานที่ได้รับความคุ้มครอง
3) การนำางานของส่วนราชการในข้อที่ 1 และ 2 ไปใช้กับ
1) งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการคุ้มครอง ได้แก่
งานส่วนบุคคลสามารถกระทำาได้ แต่ไม่อนุญาตให้เพิ่ม
1.1 งานวรรณกรรม (Sprachwerke) หมายถึง งาน
เติมข้อความใด ๆ ของตนเองในงานดังกล่าว ในกรณีนี้
นิพนธ์ทกุ ชนิด เช่น หนังสือ จุลสาร สิง่ เขียน สิง่ พิมพ์
เจ้าของลิขสิทธิ์จะต้องชี้แจงเงื่อนไขในการผลิตซ้ำาและ
ปาฐกถา เทศนา คำาปราศรัย สุนทรพจน์ และ
เผยแพร่ให้แก่ผู้พิมพ์ทราบ รวมถึงแสดงสิทธิในการนำา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
ไปใช้ด้วย (Nutzungsrecht)
1.2 งานดนตรีกรรม ( Werke der Musik) หมายถึง งานที่
เกีย่ วกับบทเพลงทีแ่ ต่งขึน้ เพือ่ การบรรเลงและขับร้อง
อายุแห่งการคุ้มครองลิขสิทธิ์ (Regelschutzfrist)
ซึง่ รวมถึงเนือ้ เพลงและทำานองเพลง โน๊ตเพลง และ
กฎหมายไทยระบุอายุของการคุม้ ครองลิขสิทธิง์ านทัว่ ไป
แผนภูมเิ พลงทีไ่ ด้แยกเสียงและเรียบเรียงประสาน ว่า งานภาพถ่าย โสตทัศนวัตถุ ภาพยนตร์ สิง่ บันทึกเสียงหรือ
1.3 งานนาฏกรรม (pantomimische Werke)หมายถึง งานแพร่เสียงแพร่ภาพ งานศิลปประยุกต์ ให้มีลิขสิทธิ์ตลอด
งานทีเ่ กีย่ วกับการรำา การเต้น การทำาท่าทางหรือการ อายุของผู้สร้างสรรค์ และคุ้มครองลิขสิทธิ์นั้นต่อไปอีกเป็น
แสดงที่ประกอบขึ้นเป็นเรื่องราว
เวลา 50 ปี นับแต่ผู้สร้างสรรค์งานนั้นเสียชีวิต รวมทั้งงานที่
1.4 งานศิลปกรรม (Werke der bildenden Künste) มีผู้สร้างสรรค์มากกว่า 1 ราย ให้การคุ้มครองลิขสิทธิ์ตลอด
หมายถึง งานจิตรกรรม งานประติมากรรม งาน อายุผู้สร้างสรรค์ร่วมและคุ้มครองต่อไปอีก 50 ปี นับตั้งแต่
สถาปัตยกรรม งานศิลปประยุกต์ และงานภาพ ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายเสียขีวิต ทั้งนี้ กรมทรัพย์สินทาง
พิมพ์ซึ่งรวมถึงตัวแม่พิมพ์ด้วย
ปัญญา กระทรวงพาณิชย์ไทย แนะนำาให้เจ้าของลิขสิทธิ์
1.5 งานภาพถ่าย (Lichtbildwerke) หมายถึง งาน แจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ให้กรมฯ ทราบเพื่อประกอบการพิทักษ์
สร้างสรรค์ภาพทีเ่ กิดจากเครือ่ งมือบันทึกภาพ โดย และคุ้มครองสิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์ และเป็นแหล่งข้อมูล
ใช้แสงผ่านเลนซ์ เช่น รูปภาพจากกล้องถ่ายรูป และ สำาหรับผู้ต้องการขออนุญาตใช้ลิขสิทธิ์ให้สามารถตรวจค้น
การถ่ายรูปด้วยกล้องโพลาลอยด์ เป็นต้น
เพื่อประโยชน์ในการติดต่อธุรกิจกับเจ้าของลิขสิทธิ์ด้วย
1.6 งานภาพยนต์ (Filmwerke) และงานทุกประเภท
อายุของการคุม้ ครองลิขสิทธิใ์ นประเทศในเครือข่ายสหภาพ
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ยุโรป รวม 27 ประเทศ ประกอบด้วย ออสเตรีย เบลเยียม
บัลแกเรีย ไซปรัส สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก เอสโตเนีย
ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี กรีซ ฮังการี ไอร์แลนด์ อิตาลี
ลัตเวีย ลิทวั เนีย ลักเซมเบิรก์ มอลตา เนเธอร์แลนด์ โปแลนด์
โปรตุเกส โรมาเนีย สโลวาเกีย สโลวีเนีย สเปน สวีเดน และ
สหราชอาณาจักร รวมถึงสวิตเซอร์แลนด์ ให้มีการคุ้มครอง
ลิขสิทธิต์ ลอดอายุของผูส้ ร้างสรรค์ และคุม้ ครองต่อไปอีกเป็น
เวลา 70 ปี นับตั้งแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่กรรม โดยจะเริ่มนับ
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคมของปีทผี่ สู้ ร้างสรรค์ถงึ แก่กรรม ตัวอย่าง
เช่น เจ้าของลิขสิทธิ์งานชิ้นหนึ่ง ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 29
มีนาคม ค.ศ.1941 จะเริ่มนับอายุการคุ้มครองลิขสิทธิ์ ตั้งแต่
วันที่ 01 มกราคม ค.ศ.1941 ถึงปีที่ 70 ในวันที่ 31 ธันวาคม
ค.ศ. 2011 และตั้งแต่วันที่ 01 มกราคม ค.ศ. 2012 จะไม่มี
การคุ้มครองลิขสิทธิ์งานชิ้นนั้นของบุคคลดังกล่าวอีกต่อไป
ในเยอรมนี การคุ้มครองลิขสิทธิ์งานสร้างสรรค์ให้เป็น
ไปตามกฎหมาย จะต้องกำากับว่า “สงวนลิขสิทธิ์” ในภาษา
เยอรมันว่า „Alle Rechte vorbehalten“ ทุกครั้ง ส่วนภาษา
อังกฤษคือ „All rights reserved“ แม้ว่า ในปัจจุบัน กฎหมาย
ลิขสิทธิ์ในหลายประเทศไม่ได้กำาหนดให้กำากับด้วยประโยค
ดังกล่าว แต่ในประเทศเยอรมนียังต้องกำากับไว้ด้วยทุกครั้ง
เมื่ออายุของการคุ้มครองลิขสิทธิ์สิ้นสุดลง งานนั้นก็จะ
ตกเป็นสาธารณสมบัติ ผู้ใดประสงค์จะนำาไปใช้ประโยชน์ก็
สามารถกระทำาได้ แต่กฎหมายไม่ได้อนุญาตให้บุคคลผู้นั้น
เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์คนใหม่

ปัญญาเพือ่ ช่วยกำากับดูแลงานด้านการคุม้ ครองและป้องกัน
การละเมิดลิขสิทธิ์ของประเทศตนด้วย
ในประเทศเยอรนีมีสมาคม GVU(Gesellschaft zur
Verfolgung Urheberrechstsverletzung e.V.)เป็นผู้ดูแล
ลิขสิทธิ์ ติดตามและตรวจสอบเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์
ภาพยนต์และอุตสาหกรรมซอฟแวร์การบันเทิงทุกรูปแบบ
(Film- und Unterhaltungssoftwareindustrie) และ
GEMA (Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und
mechanische Vervielfältigungsrechte) เป็นสมาคมผูต้ ดิ ตาม
และควบคุมดูแลลิขสิทธิ์ ติดตามและตรวจสอบเกี่ยวกับการ
ละเมิดลิขสิทธิ์เพลง
ผลจากการละเมิ ด ลิ ข สิ ท ธิ์ (Folge der
Urheberrechtsverletzung)
ผูท้ ลี่ ะเมิดกฎหมายลิขสิทธิอ์ าจต้องโทษจำาคุกหรือเสียค่า
ปรับ ซึง่ อาจหมายรวมถึงบุคคลทัว่ ไปทีด่ าว์นโหลด (download)
งานที่มีลิขสิทธิ์ไปใช้ส่วนตัวด้วย (ตามมาตรา 106 กฎหมาย
ลิขสิทธิ์เยอรมัน)
ข้อมูลจากศูนย์ผู้บริโภค (Verbraucherzentrale
Niedersachsen) แจ้งว่า มักจะมีผู้ละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์
โดยไม่ได้เจตนา เช่น ดูภาพยนต์ ฟังเพลงหรือดาวน์โหลด
เพลงเพื่อจะเก็บไว้ฟังเองนั้น แม้ว่าคุณจะได้รับอนุญาตให้
ทำาได้ แต่พึงระวังว่า คุณจะต้องไม่ดาวน์โหลดไฟล์ (file) ที่
แฝงอยู่ในข้อมูลดังกล่าวด้วย เช่น napster, emule, kazaa,
edomkey, bittorent เป็นต้น เพราะไฟล์เหล่านี้เป็นไฟล์ที่
กระจายไฟล์ที่ดาวน์โหลดแล้วส่งต่อไปยังผู้อื่นโดยอัตโนมัติ
(File sharing) ซึ่งถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์
นอกจากนี้ คุณไม่ได้รับอนุญาตให้นำาภาพของผู้อื่นลง
ในเฟซบุ๊ค (Facebook - FB) ของคุณ โดยที่ไม่ได้รับอนุญาต
จากเจ้าของรูปภาพนั้นๆ มิฉะนั้นจะ ถือว่าเป็นการละเมิด
ลิขสิทธิ์เช่นกัน จึงขอให้ทุกคนใช้ FB ด้วยความระมัดระวัง
และขออนุญาตเจ้าของรูปภาพทุกครัง้ ก่อนนำาภาพไปลงใน FB

การละเมิดลิขสิทธิ์(Urheberrechtsverletzung)
หมายถึง การนำาผลงานของผูอ้ นื่ มาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง
ทำาซ้าำ โดยผูเ้ ป็นเจ้าของผลงานและเจ้าของลิขสิทธิไ์ ม่อนุญาต
หรือไม่ได้รบั ทราบ การนำาผลงานทีม่ เี จ้าของลิขสิทธิม์ าใช้อาจ
ทำาได้โดยมีเงื่อนไขบางประการที่เรียกว่า สัญญาอนุญาต ซึ่ง
กำาหนดโดยเจ้าของลิขสิทธิห์ รือกำาหนดโดยกฎหมาย ถ้าไม่ทาำ
ตามข้อกำาหนดดังกล่าวจะถือว่า ดำาเนินการโดยละเมิดลิขสิทธิ์
องค์การระหว่างระหว่างประเทศที่ดูแลรับผิดชอบเรื่อง
การคุ้มครองและป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ซึ่งเป็นทรัพย์สิน
ทำาอย่างไรดีเมือ่ ได้รบั จดหมายเรียกเก็บเงินเนือ่ งจาก
ทางปัญญา คือองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (World การละเมิดลิขสิทธิ์
Intellectual Property Organization - WIPO) ซึ่งมีสมาชิก • ปรึกษาผูร้ ู้ด้านกฎหมาย เพื่อขอคำาแนะนำา
184 ประเทศ และมีสาำ นักงานตั้งอยู่ทสี่ วิตเซอร์แลนด์ รวมทัง้
• ตรวจสอบอย่างละเอียด เพือ่ หาคำาตอบว่า การเรียกร้องให้
มีสนธิสญ
ั ญาระหว่างประเทศทีใ่ ห้ความคุม้ ครองเรือ่ งลิขสิทธิ์
ชำาระนั้นๆ มีผลบังคับใช้ตามกฎหมายหรือไม่ เขียน
และป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ ได้แก่ สนธิสัญญากรุงเบิร์น
จดหมายขอคำาอธิบายข้อกล่าวหานั้นและต่อรองเพื่อขอ
(Berne three-step test) สนธิสัญญาลิขสิทธิ์ขององค์การ
ลดจำานวนเงินค่าปรับ (หากต้องจ่าย)
ทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO Copyright Treaty) และ • ทีส่ าำ คัญคือ การโต้ตอบ/ต่อสูข้ อ้ กล่าวหาจะต้องอยูภ่ ายใน
สนธิสญ
ั ญาการแสดงและสิง่ บันทึกเสียงขององค์การทรัพย์สนิ
ช่วงเวลาที่กฎหมายกำาหนดไว้ หากเพิกเฉยหรือโต้ตอบ
ทางปัญญาโลก (WIPO Performances and Phonograms
ข้อกล่าวหาช้าเกินกว่าวันทีก่ ฎหมายกำาหนด คุณจะเสีย
Treaty) นอกจากนี้ ในหลายประเทศ ก็จะมีกรมทรัพย์สนิ ทาง
เปรียบในการต่อสู้ข้อกล่าวหานั้นอย่างแน่นอน
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ตัวอย่าง
สมาคมและกลุ่มคนไทยที่จัดงานไทยในเยอรมนี มัก
จะได้ใบเรียกเก็บเงินจากเกม่า (GEMA) ซึ่งเป็นผู้ดูแลผล
ประโยชน์ของเจ้าของลิขสิทธิต์ า่ งๆ GEMA (die Gesellschaft
für musikalische Aufführungs- und mechanische
Vervielfältigungsrechte) คือ สมาคมที่มีสมาชิกส่วนใหญ่
เป็นกลุ่มศิลปิน วงดนตรี นักร้องประสานเสียง นักดนตรี ผู้
ประพันธ์เพลง ฯ ในเยอรมนี ทีด่ แู ลเรือ่ งลิขสิทธิด์ า้ นดนตรีของ
สมาชิกทัง้ หมดทัง้ ในเยอรมนีและและระหว่างประเทศ และไม่
ได้เป็นหน่วยงานราชการของเยอรมนีแต่อย่างใด
เกม่าจะมีพนักงาน (สายลับ) อยู่ทั่วเยอรมนี ซึ่งทำาหน้าที่
ตรวจตราและติดตามข่าวสารต่างๆ จากสื่อทุกประเภท และ
ทุกวัน ว่า จะมีประกาศข่าวการจัดงานที่ไหนและวันใดบ้าง
โดยเฉพาะข่าวการจัดงานทีป่ ระกาศเชิญชวนให้ผอู้ า่ นเข้าไป
เที่ยวและชมงาน สายลับเกม่าจะแจ้งให้สำานักงานของเกม่า
ในเขตต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทราบ จากนั้น เกม่าจะส่งใบแจ้งราย
ละเอียดเกีย่ วกับการจัดงานนัน้ ไปให้แก่ผจู้ ดั งานกรอกข้อมูล
เกีย่ วกับการจัดงานดังกล่าว เช่น ความกว้างสถานทีท่ จี่ ดั งาน/
จำานวนแขกที่สามารถรองรับได้/ ขายบัตรผ่านประตูหรือไม่/
เพลงที่จะเปิดมีเพลงอะไรบ้าง/ ใช้ไมโครโฟนกี่ตัว ฯลฯ เมื่อ
เกม่าได้รับข้อมูลดังกล่าวแล้วจึงจะพิจารณาค่าใช้จ่ายที่ผู้
จัดงานจะต้องรับผิดชอบสำาหรับค่าลิขสิทธิ์เพลงที่ใช้ในงาน
นั้น ผู้จัดงานจะได้รับใบเรียกเก็บเงินจากเกม่าสำาหรับการจัด
งานทุกประเภท เช่น งานวันเกิด งานฉลอง งานโรงเรียน ฯลฯ
โดยเกม่าจะแจ้งว่า ค่าลิขสิทธิ์ที่เก็บได้จากผู้จัดงานหลังจาก
หักค่าใช้จ่ายการดำาเนินงานของเกม่าแล้ว จะจัดสรรให้แก่
สมาชิกนักแต่งเพลงผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ ตามข้อมูลความถี่
ในการใช้เพลงต่างๆ จึงน่าจะมีเงินมอบให้เจ้าของลิขสิทธิเ์ พลง
ไม่มากนัก นอกจากนี้ เกม่ายังทำางานร่วมกับบริษัทลิขสิทธิ์
ดนตรี (ประเทศไทย) จำากัด หรือ MCT ซึ่งเป็นองค์กรของนัก
แต่งเพลงไทยที่มุ่งพิทักษ์ผลประโยชน์ทางลิขสิทธิ์ รวมทั้ง
สนับสนุนให้นักแต่งเพลงสามารถดูแลและบริหารสิทธิได้
อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
กรณีที่เกม่าเรียกเก็บค่าลิขสิทธิ์เพลงโดยไม่ให้เหตุผลที่
ชัดเจน ไม่ระบุชอื่ เพลงทีข่ อเก็บเงินค่าลิขสิทธิใ์ ห้ทราบเป็นการ
กระทำาที่ไม่ถูกต้อง จึงขอแนะนำาให้ผู้จัดงานไทยในเยอรมนี
ทราบว่า หากคุณได้รบั ใบเรียกเก็บเงินจากเกม่า ขอให้ปรึกษา
ทนายความ เพื่อขอต่อรองและขอข้อมูลเพิ่มเติมก่อน
------------------------------------

ถาม: ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ ภาพถ่าย การอัพโหลด
(upload) ข้อมูลขึน้ เว็บไซต์ (website) ถือว่าเป็นการนําข้อมูล
ส่วนบุคคลไปเผยแพร่หรือไม่ ควรทําหรือไม่ และหากเจ้า
ตัวไม่อนุญาตให้นําออกเผยแพร่ทาง Internet จะสามารถ
ทําได้หรือไม่ ?
ตอบ: การนำาข้อมูลส่วนบุคคลไปเผยแพร่ในเว็บไซต์โดยไม่
ได้รบั อนุญาตจากเจ้าของ และหากการเผยแพร่นนั้ มีลกั ษณะ
เป็นงานที่มีการจดทะเบียนลิขสิทธิ์ เช่น งานวรรณกรรมหรือ
งานศิลปกรรม เป็นต้น จะต้องได้รบั อนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์
ก่อน มิฉะนั้นจะถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์
ถาม: การแปลและการคัดลอกบทความและข้อความ
ของผู้อื่น หรือภาพวาดประกอบหนังสือ เพื่อเป็นการแบ่งปัน
(แชร์) ในเฟซบุ๊ค ถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์หรือไม่
ตอบ: หนังสือ บทความ ข้อความและภาพวาด ถือเป็น
งานลิขสิทธิ์ ประเภทงานวรรณกรรม และงานศิลปกรรม ซึ่ง
ได้รบั ความคุม้ ครองตามกฎหมาย การผลิตซ้าำ (ทำาสำาเนางาน
ลิขสิทธิ์) ดัดแปลง (แปลหนังสือจากภาษาหนึ่งเป็นอีกภาษา
หนึ่ง) หรือการเผยแพร่ต่อสาธารณชน จะต้องได้รับอนุญาต
จากเจ้าของลิขสิทธิ์ก่อน มิฉะนั้นจะเป็น การละเมิดลิขสิทธิ์
กรณีทคี่ ณ
ุ ได้รบั อนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิใ์ ห้แปลหนังสือดัง
กล่าวลิขสิทธิ์ของงานแปล ย่อมตกเป็นของผู้แปล เว้นแต่จะ
มีข้อตกลงไว้เป็นอย่างอื่น สำาหรับภาพวาดประกอบหนังสือ
กรมทรัพย์สินทางปัญญามีความเห็นเบื้องต้นว่า เพื่อป้องกัน
ปัญหาทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ขอให้ตรวจสอบเงือ่ นไขและขอบเขตของ
สัญญาอนุญาตว่า รวมถึงภาพประกอบในหนังสือด้วยหรือไม่
การคัดลอกบทความใด ๆ ไปเผยแพร่ในเฟซบุ๊ค คุณต้อง
มั่นใจว่า บทความนั้นได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์แล้ว
การแชร์ขอ้ ความ บทความและรูปภาพทีไ่ ม่ได้ขออนุญาตจาก
เจ้าของลิขสิทธิ์ และไม่ระบุชื่อเจ้าของลิขสิทธิ์ ถือว่าละเมิด
ลิขสิทธิ์ จึงขอแนะนำาว่า ควรศึกษาเรื่อง สิทธิแห่งการนำาไป
ใช้ (Nutzungsrecht)ให้ถ่องแท้ด้วย

ถาม: ผลงานสร้างสรรค์ทางปัญญาทีม่ ลี ขิ สิทธิ์ (ส่วนใหญ่
จะเป็นด้านวรรณกรรม นาฏกรรม ศิลปกรรม ดนตรี โสตทัศน
วัสดุ ภาพยนตร์ สิ่งบันทึกเสียง งานแพร่เสียงภาพ และอื่น ๆ)
จะต้องจดทะเบียน เพื่อให้ได้รับความคุ้มครองหรือไม่
ตอบ: การคุ้มครองงานที่สร้างสรรค์ขึ้นมาจากการใช้สติ
ปัญา ความรู้ ความสามารถและความวิริยะอุตสาหะ จะเป็น
ของผู้สร้างสรรค์ ลิขสิทธิ์จะเกิดขึ้นทันทีนับตั้งแต่งานนั้นได้มี
ตอบคำาถามท้ายบท:
การสร้างสรรค์ขึ้นมา แต่ทั้งนี้งานดังกล่าวจะต้องมีการรับรู้
ถาม: ซือ้ หนังสือแบบ E-Book มาอ่าน สามารถทำาสำาเนา และไม่จำาเป็นต้องนำาผลงานดังกล่าวไปขอจดทะเบียนก็ได้
แล้วส่งไฟล์ให้ผู้อื่นต่อไปได้หรือไม่
และลิขสิทธิ์เป็นทรัพย์สินที่สามารถ ซื้อ ขาย หรือโอนสิทธิ
ตอบ: ถ้าหนังสือ E-Book เล่มนัน้ ไม่ระบุขอ้ ความห้ามผลิต กันได้ ทั้งทางมรดก หรืออื่น ๆ โดยจะต้องทำาเป็นลายลักษณ์
ซ้ำา (Kopierschutz) ก็สามารถทำาได้ แต่ถ้ามี Kopierschutz อักษรหรือทำาเป็นสัญญาชัดเจน โดยจะโอนสิทธิทั้งหมดหรือ
ก็ไม่สามารถทำาได้ เพราะถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์
บางส่วนก็ได้
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กฎหมายดีๆ
ถาม: ขอทราบมาตรการลงโทษในการละเมิดลิขสิทธิ์
ตอบ: มีมาตรการในทางอาญาดังนี้
1. กฎหมายทีใ่ ช้ในการพิจารณาเรือ่ งนีค้ อื ประมวลกฎหมาย
ลิขสิทธิ์
2. ข้อกำาหนดตามกฎหมาย ตามกฎหมายะบุไว้ว่า
2.1 บุคคลใดนำางานลิขสิทธิ์ เพื่อทำาซ้ำา จำาหน่าย เผย
แพร่หรือนำาออกแสดง โดยที่ไม่ได้รับการอนุญาต
จากเจ้าของลิขสิทธิ์ บุคคลนั้นอาจต้องโทษอาญา
2.2 บุคคลใดใช้ชื่อเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานที่เจ้าของ
ลิขสิทธิ์ได้สร้างสรรค์ โดยไม่ได้รับความยินยอม
จากเจ้าของลิขสิทธิ์ บุคคลนั้นมีความผิดและต้อง
ถูกดำาเนินคดีอาญา
2.3 บุคคลในข้อ 2.1 และ 2.2 จะได้รับโทษเพิ่มขึ้น ถ้า
กระทำาเพื่อการค้า หากำาไร
3. บทลงโทษ ผู้กระทำาผิดต้องได้รับโทษจำาคุกไม่เกิน 3 ปี
หรือโทษปรับ ถ้ากระทำาเพื่อการค้า หากำาไร จะต้องได้
รับโทษจำาคุกไม่เกิน 5 ปี หรือโทษปรับ

•
•
•
•
•
•
•
•

บรรณานุกรม:
ย่อหลักกฎหมายลิขสิทธิ/์ ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ/
ISBN 974-7737-27-2
CompR, IT- und Computerrecht, Prof.Dr.Jochen
Schneider, ISBN 9783423055628 (dtv), ISBN
9783406564802(C.H.Beck)
http://www.gesetze-im-internet.de/urhg/
Urheberrechtsverletzung und ihre Folgen:
Verbraucherzentrale Niedersachsen, http://www.
verbraucherzentrale-niedersachsen.de
Regelschutzfrist-Wikipedia, http://de.wikipedia.org/
wiki/Regelschutzfrist
Urheberrechtsverletzung-Wikipedia, http://de.
wikipedia.org/wiki/Urheberrechtsverletzung
เตือนภัย: „คุณรูจ้ กั เกม่า(GEMA)กันแล้วหรือยัง”/ อัญชัญ
เฮียร์ลิ่ง/ นิตยสารดีเล่มที่ 4-2011
www.ipthailand.go.th

รับสมัครพนักงานนวด ด่วน!!!
รายได้ดี full time, part time
นวดไม่เป็นยินดีสอนให้
พร้อมมีห้องให้เช่า 250 ยูโร
รวมน้ำา ไฟ ขนาด 35 ตรม.
หากท่านใดสนใจกรุณาติดต่อร้าน
Cananga Thai Massage & Spa
Tel. 09132/ 754 0300
Mobile. 01522/ 8731791

www.canangathaimassage-herzogenaurach.de
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เทศกาลส่งความสุข -Orange Media Works
สวัสดีคะ่ ใกล้จะถึงเทศกาลคริสมาสต์และวันส่ง
ท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่กนั แล้วนะคะ หลายๆ ท่าน
คงกำาลังวุ่นอยู่กับการหาซื้อของขวัญให้แก่คนใน
ครอบครัว ญาติๆ เพื่อนๆ จากแบบสอบถาม “คุณ
ซื้อของขวัญให้คนรอบข้างกี่คนในเทศกาลคริ
สมาสต์„ ด้านขวามือนีจ้ ะเห็นได้วา่ คุณผูห้ ญิงส่วน
ใหญ่ (23%) จะซือ้ ของขวัญให้คนรอบข้างมากกว่า
10 คนขึ้นไป ส่วนคุณคุณผู้ชายนั้นไม่นิยมให้ของ
ขวัญ (18%) หรือถ้าจะซื้อให้ก็ประมาณ 1 - 5 คน
ดังนั้นเราจึงมีไอเดียมาฝากคุณผู้หญิงที่มีเพื่อน
เยอะ เป็นการส่งความสุขแบบง่ายๆ ที่ทำาเองได้
(ข้อมูลทางสถิติ Yahoo, Statista 2013)

กระเช้าผลไม้ แต่งด้วยริบบิ้นสวยๆ เป็น
ของขวัญที่ดีสุดสำาหรับคนรักสุขภาพ และผู้สูงวัย
สามารถเลือกซือ้ ผลไม้ตามฤดูกาลได้ในห้างสะดวก
ซื้อ หรือมาร์คพลัทซ์ ที่เก็บสดๆ จากต้น วิตามินยัง
อยูค่ รบนำากระดาษเช็ดปากลายสวยๆ รองก้นตะกร้า
จากนั้นค่อยๆ บรรจงเรียงให้ผลไม้ให้เป็นระเบียบ

หากมีเวลาว่างลองอบ คุกกี้แบบต่างๆ ดูค่ะ
บางคนอบเพือ่ ทานเองทีบ่ า้ น ลองใส่โหลหรือแพค
เก็ตน่ารักๆ ผูกโบว์ประดับให้ดสู วยงาม แนบการ์ด
อวยพรไปด้วยอีกสักใบ อบ 1 ครัง้ สามารถส่งมอบ
การ์ดทำามือ จะเป็นโปสการ์ดหรือเป็นการ์ด ความหอมหวานอร่อยของคุกกี้ ให้กับคนที่คุณรัก
พับได้กไ็ ด้ ใส่ไอเดียตามใจเราเลยค่ะ ติดสติก๊ เกอร์ ได้หลายคนทีเดียว
หรือมาสกิ้งเทปลายน่ารักๆ กระดุม โบว์ ใครที่วาด
รูปเก่ง ก็โชว์ผีมือลงในนี้ได้เลย แต่สำาหรับคนที่ไม่
ถนัดวาดรูป ลองไปหาซื้อตัวปั๊มที่มีแพทเทิร์นน่า
รักๆ พร้อมหมึกสีสันสวยๆ ปั๊มจิตนาการของคุณ
ออกมา ผูท้ ไี่ ด้รบั การ์ดอวยพรนีจ้ ะต้องปลืม้ ใจมาก
เชียวล่ะ เพราะคุณตัง้ ใจทำามันกับมือ และทีส่ าำ คัญ
มันมีเพียงใบเดียวในโลก
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เซอร์ไพรส์ด้วย E-Cards แม้สมัยนี้จะมีโปร
แกรมแชทได้ทนั ทีในสมาร์ทโฟนมากมาย แต่ขอ้ ดี
ของการส่งอีการ์ดก็คือ ฟรี สวย และส่งล่วงหน้า
ได้ หากวันสิ้นปีคุณไปเที่ยวกับครอบครัว กลัวลืม
ส่งคำาอวยพรให้เพื่อนๆ แนะนำาวิธีนี้เลยค่ะ อย่าง
น้อยผู้รับก็อมยิ้ม ที่คุณนึกถึงเขา
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แนะนําหนังสือ

แนะนําหนังสือ -คนเกาะ
กลับจากเมืองไทยคราวนี้ได้หนังสือมีรางวัลชมนาด ซึ่งปีที่สามนี้ไม่มีรางวัลที่สองแต่เป็นรางวัลดีเด่นร่วมถึงสองเล่มพร้อมๆ
กันเลย หนังสือสองเล่มนี้แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงทั้งเนื้อหาและวิธีการประพันธ์ แต่น่าอ่านทั้งสองเล่ม
เล่มแรกคือ ก่อนสิ้นรุ่งอรุณแห่งฝัน บนหน้าปกเขียนไว้ว่า - บทบันทึกชีวิตการต่อสู้ทั้ง “ใน” และ
“นอก” ของหญิงไทยใจแกร่ง - เขียนโดยสิริญรำาไพ (มาเรีย) ประพันธุ์ศรี ค่อยๆ อ่านไปทีละหน้า ถ้า
ผู้อ่านมีเวลาละเลียด หนังสือเล่มนี้ก็เหมาะกับการค่อยๆ อ่าน วางไว้แล้วกลับมาอ่านใหม่ ผู้เขียนตั้ง
หน้าแสวงหายาวนาน และผ่านการตามหาความฝัน และหาตัวเอง ถ้าผู้อ่านเป็นพวกชอบแอ็คชั่น
หนังสือเล่มนี้คงไม่เหมาะ เพราะผู้เขียนตามหาตัวเองนานมาก กว่าจะเจอก็อ่านหลับไปหลายตื่น แต่
ถ้าชอบเรื่องเนิบๆ หนังสือเล่มนี้เหมาะมาก เรื่องย่อที่คัดมาจาก เซเลบ ออนไลน์ กล่าวไว้ว่า - “ก่อน
สิ้นรุ่งอรุณแห่งฝัน บอกเล่าเรื่องราวความใฝ่ฝันความหวังการรอคอย การมุ่งแสวงหารวมถึงการคาด
หวังของเด็กหญิงคนหนึ่งที่เกิดในแผ่นดินอีสานของประเทศไทยที่ต้องใช้ทั้งความอดกลั้นอดทนต่อสู้
และให้กำาลังใจตัวเองมากกว่าหลายคนบนโลกใบนี้ เส้นทางเดินชีวิตที่เต็มไปด้วยปัญหามีทุกข์ มีสุข
มีสมหวังและผิดหวังเปรียบเหมือนท่วงทำานองของดนตรีหลายชนิดผสมผสานกันไปมา ทั้งลูกทุ่ง ลูก
กรุง บลูส์ แจ๊ส เรกเก้จ นถึงฮาร์ดคอร์ พังค์ครบรสก็วา่ ได้มองแง่บวกก็อาจคิดได้วา่ เป็นความโชคดีของ
ชีวติ หนึง่ ทีไ่ ด้เต้นรำาไปกับจังหวะของดนตรีหลายแบบหลายแนวมันไม่ซา้ำ ซากจำาเจดีแล้วมันยังทำาให้
มีความตื่นเต้นเร้าใจพร้อมการได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา นั่นหมายถึงการเพิ่มความแข็งแกร่ง
ให้ชวี ติ และจิตวิญญาณของตนให้รอดพ้นจากสิง่ เร้าต่างๆ ทีก่ อ่ กวนอยูร่ อบๆ ตัวเราทุกเมือ่ เชือ่ วัน แต่
ก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะหลุดพ้นจากท่วงทำานองเหล่านั้นได้ถ้าจิตใจไม่แข็งแรงพอ
ก่อนสิ้นรุ่งอรุณแห่งฝัน เสมือนเป็นบันทึกชีวิตของคนคนหนึ่งที่ได้เดินทางผ่านเรื่องราวต่างๆ
มากมายทั้งร้ายทั้งดีมีหลายมุมที่น่าเรียนรู้สามารถหยิบบางส่วนหรืออาจจะหยิบมาทั้งหมดแล้วนำา
มาประกอบและปรับใช้ในชีวิตประจำาวันประจำาเดือน ประจำาปี กระทั่งประจำาใจของตัวเองก็ได้ไม่
ผิดกฎกติกาแต่ประการใด”

เล่มทีส่ อง คือ พฤกษามาตา เขียนโดยแพทย์หญิงชัญวลี ศรีสโุ ข หนังสือเล่มนีไ้ ด้รบั การยกย่องว่า
เป็นกรณีศึกษาทางสังคมวิทยาอย่างเยี่ยมยอด ผู้เขียนได้เปรียบเทียบมารดาในแบบต่าง ๆ เป็นต้น
ไม้ชนิดต่าง ๆ ที่เติบโตหยั่งรากลึก เพื่อออกดอกซึ่งเปรียบเทียบเป็นลูก ประสบการณ์จริงของแม่ลูก
ยี่สิบคู่เหล่านี้สะเทือนใจ ทิ้งให้เรานิ่งคิดไปหลายวัน และทำาให้เราคิดไปได้หลายแง่มุม ที่สุดแล้วแม่
ไม่ว่าจะเป็นอย่างไรก็ตาม แม่ทุกคนก็รักและพร้อมจะเสียสละให้ลูกด้วยกันทุกคน แม้บางครั้งแม่
หลายคนจะผลักดันให้ลูกต้องเดินไปในทางที่ผิดพลาด เพราะเหตุการณ์ในเวลานั้น ๆ หรือไม่ว่าจะ
เป็นเพราะโลภ โกรธ หลง แม่บางคนข่วยให้เราไม่เดินตามทางอันพาให้เป็นทุกข์เหล่านั้น เราได้รับรู้
ประสบการณ์เหล่านี้ด้วยสายตาของผู้เขียนซึ่งเสนอภาพด้วยสายตาเป็นกลาง
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เรียนภาษาเยอรมัน

Die deutsche Grammatik ไวยากรณ์เยอรมัน -คุณย่าแอ๊ว

Zahlwort/ Zahlwörter คําบอกจํานวน/ การอ่านตัวเลข
เป็นอย่างนีก้ นั บ้างไหมเอ่ย เมือ่ อ่านเอกสารทีเ่ ป็นภาษาเยอรมัน จะสะดุดทุกครัง้ หากมีตวั เลขโผล่ขนึ้ มาหรือเมือ่ ต้องบอกเบอร์โทรศัพท์
หรือเมื่อบอกจํานวนตั้งแต่ ยี่สิบขึ้นไปในกรณีต่างๆ เช่น อายุ ปีเกิด หรือจํานวนเงิน เป็นต้น มักจะต้องคิดในใจเป็นภาษาไทยก่อน แล้ว
จึงบอกเป็นภาษาเยอรมันได้ ผู้เขียนก็มีอาการเช่นเดียวกัน
Zahlwörter [Zahl + Wort/ Wörter] Zahl มา การบอกจำานวน อ่านตัวเลข แยกเป็นประเภท 2. Ordinalzahlen หรือ Ordnungszahlen เลขลำาดับ
จากรากศัพท์คำาเดียวกับ zählen ที่แปลว่า นับ มีดังนี้: (ไวยากรณ์สักนิด)
ที่ (เป็นการจัดลำาดับ/ ขั้นตอน) ภาษาไทยจะมี
Zahlwörter คือคำาแสดง/ บอกจำานวน die Menge,
คำาว่า “ที่” นำาหน้า ภาษาเยอรมันเวลาเขียน
Anzahl มาก/ น้อย บอกเวลา Uhrzeit, Datum 1. Kardinalzahlen หรือ Grundzahl,-en คือตัวเลข
เป็นตัวเลขจะมีจุด “.” ท้ายตัวเลข เวลาอ่าน
และ ลำาดับที่ เป็นต้น
พื้นฐาน จำานวนนับตามปกติ
ต้องผันไปตามกฎไวยากรณ์ เพราะเป็นลำาดับ
• eins, zwei, drei, zehn, (ein) hundert,
ที่ของอะไร และ “อะไร” คือ คำานาม ตัวอย่าง
คำาที่ใช้ถาม
dreitausend เช่น zwei Autos, vier Tage,
เช่น 1., 2., 3., 4., ... / erste, zweite, dritte,
1. Wie viel? Wie viele? เมื่อต้องการรู้หรือบอก
zehn Euro, dreitauend Menschen
vierte เช่น erster Tag/ der erste Tag, das
จำานวน Mengenangaben เช่น/
• หลักล้านขึน้ ไป เป็นคำานามเพศหญิง จึงต้อง
dritte Kind . เป็นต้น ข้อสังเกต ได้แก่
• Wie viele Geschwister haben Sie?
เขียนตัวใหญ่ eine Million, sechs Milliarden,
• ทีห่ นึง่ หรือ “แรก” ภาษา เยอรมันคือ erst-e
คุณมีพี่น้องกี่คน (คะ) → Ich habe (7)
die Million, zwei Millionen, die Milliarde,
/ “1.” (ตัวท้ายจะเปลีย่ นไปตามการผัน) อีก
sieben Geschwister, davon(6) sechs
drei Milliarden, die Billion, vier Billionen
ตัวคือ “ 3. ”ทีส่ าม เยอรมันจะเป็น „dritt-e“
Schwestern, aber nur (1) einen Bruder.
• ลำาดับที่ „2. – 19.“ เติม -t เข้าไปท้าย
** Die Zahl " 1 " อ่านว่า: eins
คำา Kardinalzahlen เมื่อนำาไปใช้ต้องผัน:
• Wie viel kostet das? ทั้งหมดราคาเท่า
• เลข "1" เมือ่ จำานวน หนึง่ อยูห่ น้าคำานาม (คือ
คำาทีม่ ี der, die, das; ein, eine ทัง้ หลาย) จะ
viert-, fünft-, sechst-, neunt-, ... เช่น Das
ไหร่ → Zusammen sind es 12(zwölf)
ist schon sein viertes Bier. Der neunte
Euro und 85 (fünfundachtzig) Cent.
ต้องผัน deklinieren ให้เข้ากับหน้าทีข่ องคำา
Monat ist September.
• Wie viele Flaschen Wein hat er gekauft?
นามนัน้ ๆ และผันตามกฎ der unbestimmte
• ลำาดับที่ „20.“ ขึ้นไป เติม -st เข้าไปท้าย
เขาซือ้ ไวน์มากีข่ วด → 10 (zehn) Kisten
Artikel „ein“ คือชนิดไม่เจาะจง
mit je 12 (zwölf) Flaschen. สิบกล่อง(ลัง)
คำา Kardinalzahlen เมื่อนำาไปใช้ต้อง
• Ich habe (1) einen Sohn und (1) eine
ลัง(กล่อง) ละ สิบสองขวด
Tochter. Haben Sie Kinder? Ja, (1)
ผัน: zwanzigst-, zweiunddreißigst-,
eins (= ein Kind)
siebenundachtzigst เมือ่ นำาไปใช้ตอ้ งผัน เช่น
• Haben Sie (1) einen Euro für mich?.
2. Wann? Um wieviel Uhr? เมื่อต้องการรู้หรือ
• Heute ist der 23.10.2013. Heute haben
บอกเวลา Zeitangeben เช่น
Hier ist (1) ein Euro für Sie. จะเห็น
wir den 23.10. อ่านและเขียนเป็นตัวหนังสือ
ว่าจำานวน หนึ่ง เท่ากัน แต่เมื่ออ่าน หรือ
• Wann ist die Party? งานจะจัดขึ้นเมื่อ
ว่า ... der dreiundzwanzigste zehnte
ไหร่(คะ) → Am Freitag, den 12.08. อ่าน
เขียนเป็นอักษรต่างกัน โดยมีกฎไวยากรณ์
(Oktober) zweitausenddreizehn และ
ว่า … den zwölften achten หรือ … den
กำาหนด และถ้า "1" มี bestimmte Artikel
...den dreiundzwanzigsten zehnten
zwölften August วันศุกร์ทสี่ บิ สอง เดือนแปด
คือ der, die, das นำาหน้า ก็ต้องผัน "1"
(Oktober) ตามลำาดับ
• Um wie viel Uhr beginnt *sie? งานเริ่ม
ตามกฎของ bestimmte Artikel
• Er feiert seinen 50. Geburtstag. = Er
feiert seinen fünfzigsten Geburtstag.
เมื่อไหร่ → Ab 20 (zwanzig) Uhr sind
• Sag das noch einmal, bitte! พูดอีก
die Gäste willkommen. ตัง้ แต่ยสี่ บิ นาฬิกา
ครัง้ เถอะนะ → OK, aber nur dieses
คือ Nun ist er 50 (fünfzig) Jahre alt.
(สองทุ่ม) เป็นต้นไปเชิญแขกเข้างาน (ค่ะ)
eine Mal, dann Schluss! ตกลง ครั้งนี้
3. Bruchzahlen คือ ตัวเลขแสดงเศษส่วนจะ
*sie = die Party
อีกครั้งเดียวนะ แล้วพอกันที
• Wie lange dauert *sie? งานจะใช้เวลา
• คำาบอกจำานวนอื่นๆ ประเภทนี้ไม่ต้องผัน
มี “... el” เติมเข้าไปท้ายคำา Ordinalzahlen
เท่าไหร่ → Nur 6 (sechs) Stunden oder
เช่น Horst hat drei Kinder. หรือ Horst ist
นอกจาก ครึง่ ½ = ein halb หรือ die Hälfte,
Vater von drei Kindern. ก็ได้ (นาย Horst
bis maximal 2 (zwei) Uhr. หกชัว่ โมงเท่านัน้
หนึง่ ครึง่ 1½ = eineinhalb หรือ anderthalb
จนถึงตีสอง (02.00 น.) *sie = die Party
มีลูกสามคน)
• ครึ่งชั่วโมง = (½) eine halbe Stunde
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• (1 ½) หนึง่ ชัว่ โมงครึง่ eineinhalb Stunden
เป็นพหูพจน์ เพราะเกินหนึ่งชั่วโมง
• 1/3 ein Drittel, 2/5 zwei Fünftel, 3/10 drei
Zehntel, ..เป็นคำานาม das เขียนตัวใหญ่.
4. Multiplikationswörter คือจำานวนทวีคูณ
ภาษาไทยจะใช้ “... เท่า” คำาแสดงจำานวน
ทวีคูณนี้สร้างโดย เติม “...fach” เข้าไปท้าย
คำา Kardinalzahlen
• einfach, (zweifach ) = doppelt, dreifach,
fünffach, zwanzigfach, tausendfach,
zigfach, ..หลายเท่า.
ที่กล่าวมาข้างต้นนี้ คือ ประเภทของการบอก
จำานวนอย่างละเอียด โดยย่อ และมีอกี หลายประเภท
ทีย่ งั ไม่ได้กล่าวถึง เรียกว่า bestimmte Zahlwörter
และยังมีการบอกจำานวนแบบไม่ เจาะจงว่ามาก
น้อยเพียงใด เรียกว่า unbeatimmte Zahlwörter
ประเภทนี้เราใช้กันบ่อยๆ เช่น
• มาก: viel, viele, zahlreich, unzählig, alle
• น้อย: wenig, einige, ein paar, etwas, ein
bisschen เป็นต้น
ผูอ้ า่ นอาจจะเบือ่ หน่ายกับคำาว่า “ผัน” แต่เป็น
สิง่ ทีห่ ลีกเลีย่ งไม่ได้เมือ่ เรียนภาษาเยอรมัน เพราะ
เป็นหลักภาษา(กฎข้อบังคับ)ของภาษาเยอรมัน การ
สร้างและการใช้คาำ ในภาษาเยอรมัน แตกต่างจาก
หลักภาษาไทย คำาในภาษาไทยเป็นคำาสำาเร็จรูป นำา
มาแต่งเป็นประโยคได้เลย แต่หลักภาษาเยอรมัน
ไม่ได้เป็นเช่นนั้น คำาศัพท์เยอรมันในพจนานุกรม
เป็นคำา”กลาง ๆ” ไม่ใช่คาำ สำาเร็จรูป เมือ่ นำามาใช้จงึ
ต้องปรับเปลีย่ น “ผัน” รูปของคำานัน้ ตามหลักภาษา
และไวยากรณ์ให้กลมกลืนกับความหมายและ คำา
อื่นในประโยค ภาษาไทยใช้คำาว่า “ผัน” ภาษา
เยอรมัน แบ่งเป็น Deklination/ deklinieren และ
Konjugation/ konjugieren ผันคำากริยา
ขอจบการเขียนครัง้ นีด้ ว้ ยประโยคทีไ่ ปลอกเขา
มาว่า Deutsch lernen ist nicht schwer, Deutsch
richtig anwenden, dagegen sehr. เรียนภาษา
เยอรมันนั้นไม่ยาก(หรอก) แต่เอาไปใช้ให้ถูกต้อง
(นี่สิ) ...ชะมัดเลย

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

วิธีอ่านตัวเลขหลากหลายรูปแบบ:
60%
sechzig Prozent
10,15 % zehn Komma eins fünf Prozent
0,2 ‰ null Komma zwei Promille
¼
ein Viertel
¾
drei Viertel
1½ kg eineinhalb, anderthalb Kilogramm
1 Pfd.
ein Pfund, 1 Pfd. sind 500 (fünfhundert) Gramm oder ein ½ halbes
Kilogramm.
100 l
einhundert Liter
100 km/h einhundert Stundenkilometer
15 m²
fünfzehn Quadratmeter. ตารางเมตร
20 m³
zwanzig Kubikmeter ลูกบาศก์เมตร
15°C
fünfzehn Grad Celsius
- 13°C minus dreizehn Grad หรือ dreizehn grad unter null

Jahreszahlen ตัวเลขบอกวัน เดือน ปี
• 01.04.2007
Heute ist der erste April zweitausendsieben.
• 02.04.
Morgen haben wir den zweiten April. Morgen ist der zweite vierte
• am 16.12.1976 am sechzehnten zwölften neunzehnhundertsechsundsiebzig
oder am sechzehnten Dezember neunzehnhundertsechsundsiebzig

เตือนความจำา:
• อย่าลืมว่า „1“ ถ้าไม่มีคำาตามหลังมาจะอ่านว่า eins เหมือนเวลานับ หนึ่ง สอง สาม eins,
zwei, drei …
• ตัวอย่างบอกเวลา: Wir treffen uns um 13:00 Uhr = Wir treffen uns um dreizehn Uhr.
หรือ Wir treffen uns um eins พูดว่า Wir treffen uns um ein Uhr. ก็ได้เช่นกัน (ส่วน eine
Uhr แปลว่า นาฬิกา หนึ่งเรือน)
• ถ้าเป็น 13:15 Uhr, 13:30 Uhr, 13:45 Uhr, 13:55 Uhr.ในภาษาพูดก็จะเป็น Es ist Viertel
nach eins, halb zwei, Viertel vor zwei, fünf vor zwei ตามลำาดับ ซึ่งในภาษาพูด การบอก
เวลาจะแตกต่างกันไปในแต่ละภาคอีกด้วย
• ลำาดับของหัวข้อ ข้อ/ ประการแรก = erstens เขียนเป็นตัวเลข ตามด้วยจุด 1. (2. … zweitens,
3. … drittens) อย่างที่เขียนหัวข้อแยกประเภทของคำาบอกจำานวน 1. Kardinalzahlen … ก็
ต้องอ่านว่า erstens Kar ........ข้อต่อไปก็ 2. zweitens แล้ว 3. drittens และ 4.viertens

Quellennachweis: mein-deutschbuch.de,
Wikipedia
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คลินิกภาษาไทย

การใช้ไม้ยมก -อาจารย์สุรีรัตน์ ณิชาพัฒน์

ๆ

สวัสดีค่ะผู้อ่านทุกท่าน ฉบับนี้ผู้เขียนจะขอกล่าวถึงการใช้ไม้ยมกหรือยมก (ๆ) ซึ่งน่าจะเป็นเรื่องที่ผู้ใช้ภาษาไทยหลายคนเกิดความ
ไม่แน่ใจหรือบางครั้งก็ลังเลใจเวลาที่ตนเองจะต้องเขียนข้อความภาษาไทยแต่ละครั้ง
หลักการใช้ไม้ยมกนัน้ มีระบุไว้ในหนังสือ “หลักเกณฑ์การใช้เครือ่ งหมายวรรคตอนและเครือ่ งหมายอืน่ ๆ
หลักเกณฑ์การเว้นวรรค หลักเกณฑ์การเขียนคําย่อ” ของราชบัณฑิตยสถานซึ่งพิมพ์เผยแพร่มาตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2530 ดังที่ผู้เขียนจะกล่าวถึงต่อไปนี้

“ไม้ยมกหรือยมก” เป็นชือ่ เครือ่ งหมายวรรคตอนหนึง่ มีรปู เขียนดังนี้ “ๆ” การใช้ไม้ยมกนัน้ จะใช้เขียน
หลังคำา วลี หรือประโยค เพื่อให้อ่านซ้ำาคำา วลี หรือประโยคนั้นๆ อีกครั้งหนึ่ง เช่น
• ซ้ำาคำา เช่น เด็กเล็กๆ อ่านว่า เด็กเล็ก เล็ก
• ซ้ำาวลี เช่น แต่ละวันๆ อ่านว่า แต่ละวัน แต่ละวัน
• ซ้ำาประโยค เช่น มีเสียงตะโกนว่า “ไฟไหม้ๆ” อ่านว่า มีเสียงตะโกนว่า ไฟไหม้ ไฟไหม้
ส่วนกรณีที่ห้ามใช้ไม้ยมกนั้น มีระบุไว้ว่า
1. เป็นคำาคนละบทคนละความกัน เช่น
• เขาเคยมาที่นี่ทุกวันๆ นี้ไม่มา ควรเขียนว่า เขาเคยมาที่นี่ทุกวัน วันนี้ไม่มา (คนละความ)
• เขาซื้อสี 5 กระป๋องๆ ละ 50 บาท ควรเขียนว่า เขาซื้อสี 5 กระป๋อง กระป๋องละ 50 บาท (คนละ
ความและคนละชนิดของคำา)
2. เป็นรูปคำา 2 พยางค์ที่มีเสียงซ้ำากัน เช่น
• คำาว่า “นานา” หมายถึง ต่างๆ เช่น นานาชาติ นานาประการ อาหารนานาชนิด เป็นต้น
• คำาว่า “จะจะ” หมายถึง ชัดเจน เช่น เห็นอยูจ่ ะจะ เขียนจะจะ เป็นต้น

3. เป็นคำาคนละชนิดกัน เช่น
• คนๆ นี้ ควรเขียนว่า คนคนนี้ (คำาแรกเป็นสามานยนามหรือนามทั่วไปไม่เจาะจง คำาหลังเป็นลัก
ษณนาม)
• นายดําดํานา ควรเขียนว่า นายดําดํานา (คำาแรกเป็นวิสามานยนามหรือนามเฉพาะ คำาหลังเป็น
คำากริยา)
4. อยู่ในคำาประพันธ์ เช่น
รอนรอนสุริยโอ้
อัสดง
เรื่อยเรื่อยลับเมรุลง
ค่ําแล้ว
รอนรอนจิตจํานง
นุชพี่ เพียงแม่
เรื่อยเรื่อยเรียมคอยแก้ว
คลับคล้าย เรียมเหลียวฯ
(บทเห่ชมนกในกาพย์เห่เรือ เจ้าฟ้าธรรมธิเบศร)
อย่างไรก็ดีในกลบทซึ่งเป็นคำาประพันธ์ลักษณะหนึ่ง บางกลบทได้กำาหนดให้ใช้ไม้ยมกได้

ส่วนเรือ่ งการเขียนหรือการพิมพ์เครือ่ งหมายไม้ยมกนัน้ จะต้องเขียนหรือพิมพ์เครือ่ งหมายนีต้ ดิ ข้อความ
ทีต่ อ้ งการซ้าำ แล้วจึงเว้นวรรค เช่น “วันหนึง่ ๆ ฉันแทบไม่มีเวลาพักผ่อนเลย” การเขียนลักษณะดังกล่าวนี้
มีปรากฏในเอกสารสมุดไทยใบลาน พบว่ามีการเขียนไม้ยมกติดข้อความที่ต้องการซ้ำา และในปัจจุบัน
ระบบการพิมพ์และการจัดหน้าของโรงพิมพ์ของสำานักพิมพ์ตา่ งๆ ก็ระบุให้เขียนไม้ยมกติดข้อความเช่นกัน
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ดนตรี มีคุณ

สวัสดีครับ ชีวติ บนเส้นทางดนตรีของผมก็เหมือน
คนธรรมดาทั่วไป โดยดนตรีที่คนทั่วไปนึกถึงอาจ
จะเป็นดนตรีสากล (Western music) แต่เส้นทาง
ดนตรีของผมเป็นเส้นทางดนตรีไทย ซึง่ ในปัจจุบนั มี
เพือ่ นร่วมเส้นทาง (ดนตรีไทย) ไม่มากนัก และเป็น
ทีน่ า่ ประหลาดใจยิง่ ทีช่ วี ติ ของเด็กชายในครอบครัว
เชือ้ สายจีนทีอ่ ยูใ่ นแวดวงค้าขายตามแบบฉบับของ
บรรพบุรุษได้หันเหเข้าไปสูแ่ วดวงดนตรีไทยในยุค
สมัยทีส่ นุ ทรียศาสตร์ได้ถกู วัตถุนยิ มแซงหน้าอย่าง
หาช่องว่างแทรกตัวเข้าได้ยากยิ่ง
ช่วงปิดภาคเรียนเมือ่ ผมอยูช่ นั้ มัธยมศึกษาปีที่
2 ก่อนจะก้าวสูป่ สี ดุ ท้ายของระดับมัธยมศึกษาตอน
ต้น ครอบครัวของผมต้องการจะให้ผมทำากิจกรรม
ทีเ่ ป็นประโยชน์ในช่วงปิดภาคเรียนดังกล่าว โดยมี
2 ตัวเลือกคือ ภาษาจีน และดนตรีไทย ซึ่งคนละ
แนวกันเลย และด้วยความที่เป็นเด็กก็ใช้ความ
รู้สึกและคิดแบบเด็กว่า ถ้าเรียนภาษาจีน เราแย่
แน่ แต่ถ้าเรียนดนตรีไทยอย่างน้อยก็มีลูกพี่ลูก
น้องที่เขาเรียนดนตรีไทยอยู่แล้วเป็นเพื่อน ผมจึง
ตัดสินใจเรียนดนตรีไทย โดยตั้งใจว่าจะเรียนขิม
เพราะชอบวรรณกรรมสามก๊กตอนขงเบ้งตีขิม แต่
เมือ่ สมัครเรียนตีขมิ ครูทา่ นแนะนำาให้เรียนระนาด
เพราะเป็นผู้ชาย และลูกพี่ลูกน้องของผมก็เรียน
ตีระนาดอยู่แล้ว เขาเรียนระนาดเอก ให้ผมเรียน
ระนาดทุม้ จะได้ตคี กู่ นั ผมก็ตกลงตามทีค่ รูแนะนำา
ครับ เรือ่ งการเรียนตีขมิ ก็เลือนหายไป ผมเรียนตีระ
นาดมาอย่างต่อเนื่อง จากวันผันสู่เดือน จากเดือน
เคลื่อนเป็นปี จนล่วงเข้าปีที่ 10 แล้วครับ รู้ตัวอีก
ทีก็หลงรักดนตรีไทยจนถอนตัวไม่ขึ้นเสียแล้ว แต่
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ที่แน่นอนคือ ผมเลือกเรียนดนตรีไทยต่อในระดับ
อุดมศึกษา เนื่องจากดนตรีไทยทำาให้ผมเข้าใจ
อารมณ์และความรู้สึกที่ดี ๆ หลายอย่าง ทำาให้
ผมเป็นผมได้เช่นทุกวันนี้ บางคนอาจพูดว่าเรียน
ดนตรีไทยเพราะไม่มีอะไรจะเรียน แต่จะไม่ใช่คำา
ตอบของผมเป็นแน่แท้ เพราะผมเชื่อว่าการได้เกิด
เป็นมนุษย์นนั้ ยากนัก แต่ถา้ ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ที่
ได้เล่นดนตรีไทย เข้าใจ ดื่มด่ำา กับดุริยรส ยิ่งยาก
กว่ามหาศาล
ช่วงทีม่ าเดินสายสอนดนตรีไทย มีหลายคนตัง้
คำาถามกับผม ผมขอถือโอกาสตอบในที่นี้
• ความประทับใจในดนตรี หรือเครือ่ งดนตรีไทย
เช่น ทําไมเลือกเรียนระนาด
บางคนเหงา ต้องออกไปพบปะพูดคุยกับ
เพื่อนฝูง ส่วนผมโชคดีกว่าคนอื่นๆ ที่มีดนตรีเป็น
กัลยาณมิตรที่ดีเสมอมา ความเหงาเลยอยู่กับผม
ได้ไม่นานนักก็หายไป เพราะกัลยาณมิตรที่ชื่อว่า
ระนาด ขิม ซอ ขลุ่ย ฆ้อง จะเข้ ฯลฯ ไม่เคยปล่อย
ผมไว้ลำาพังให้อ้างว้างในโลกอย่างเดียวดาย เสียง
ของเครื่องดนตรีคอยถามไถ่สารทุกข์สุขดิบตลอด
เวลา ทำาให้ผมประทับใจและไม่สามารถทอดทิ้ง
กัลยาณมิตรเหล่านี้ได้เลย แต่ทำาไมถึงเลือกตีระ
นาด ระนาดของผมอาจจะ ไม่ตรงกับความเข้าใจ
ของบุคคลทั่วไป เมื่อพูดถึงระนาด คนทั่วไปจะ
ต้องนึกถึงระนาดเอก แต่เครื่องมือที่ประทับใจผม
คือ ระนาดทุ้ม ซึ่งหลายคนเข้าใจว่า เป็นระนาดโท
เพราะมีระนาดเอกแล้วต้องมีระนาดโท ทีม่ าของชือ่
ระนาดทุม้ ก็เนือ่ งจากเสียงของระนาดทุม้ นัน้ ทุม้ สม

ชือ่ บทบาทของระนาดทุม้ ในวงดนตรีไทยก็เหมือน
ตัวตลก จะหยอกเย้า หลอกล่อเครือ่ งดนตรีอนื่ ๆ ใน
วงเดียวกัน เช่น ระนาดเอก ฆ้องวงใหญ่ ฆ้องวงเล็ก
โดยจะแซงหน้าบ้าง หน่วงท้ายบ้าง กระโดดโลดเต้น
ไปมาบ้าง ประเดี๋ยวก็ล้อเลียนเครื่องดนตรีชิ้นโน้น
ที ชิน้ นีท้ ี ด้วยเหตุนี้ ผมจึงเป็นนักดนตรีในตำาแหน่ง
ที่คนดนตรีไทยเขาเรียกว่า “คนทุ้ม”
• ได้ประสบการณ์ และเรียนรู้อะไรจากการไป
แสดงดนตรีไทยในประเทศต่างๆ
ประสบการณ์จากการเดินทางไปเผยแพร่
วัฒนธรรมในประเทศต่าง ๆ ไม่วา่ จะเป็น มาเลเซีย
สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ไต้หวัน เกาหลีใต้ และประเทศ
เพื่อนบ้าน ผมรู้สึกเป็นเกียรติ ที่ครูบาอาจารย์ใน
สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ศึกษาท่านเมตตาและ
ไว้วางใจให้โอกาสผมไปแสดงดนตรีไทย การไป
เผยแพร่วัฒนธรรม ดนตรีไทยและนาฏศิลป์ไทย
ไม่ใช่เพียงการนำาเสนอของไทยฝ่ายเดียวเท่านั้น
แต่ในทางกลับกัน ผมก็ได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์
อันล้ำาค่ากลับเมืองไทยด้วยทุกครั้ง ถ้าหากว่าสาย
การบินต่าง ๆ เขาช่างน้ำาหนักประสบการณ์ ผมคง
ต้องเสีย ค่าน้ำาหนักเกินไม่น้อยเลยทีเดียว
การไปแสดงดนตรีไทยในต่างประเทศทุกครั้ง
จะเป็นบทเรียนสอนผมได้เป็นอย่างดี แม้ประเทศ
ที่ไปแล้วถึง 5 ครั้ง เช่น มาเลเซีย แต่ทุกครั้งเราจะ
มีมมุ มองทีแ่ ปลกใหม่เสมอ การไปต่างประเทศนัน้
บางคนอาจเรียกว่า เป็นการเปิดโลกทัศน์หรือเสริม
วิสัยทัศน์ และ สำาหรับผม การไปต่างประเทศหรือ
ไปต่างจังหวัดทุกครัง้ ทำาให้ผมรูค้ ณ
ุ ค่าของความรู้
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และเวลา แม้เราจะไม่มวี นั ทีจ่ ะเรียนรูท้ กุ สิง่ ในโลก
ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ เราก็ไม่ควรทีจ่ ะละเลยสิง่
ต่าง ๆ ที่ทำาให้เรามีความรู้เพิ่มขึ้น อาจารย์ของผม
ท่านหนึง่ สอนไว้วา่ “การเรียนรูท้ ดี่ ี ก็เหมือนการขุด
บ่อทราย ถ้าจะขุดให้ลึกก็จะต้องขุดให้กว้างด้วย”
เราจะไม่มวี นั ขุดทรายให้ลกึ โดยทีป่ ากบ่อแคบได้เลย
เพราะทรายจะลงไปถมตัวเองอยูเ่ รือ่ ยไป ถ้าเราจะ
ขุดให้ลกึ เราต้องขยายปากบ่อให้กว้าง หมายความ
ว่ายิ่งลึกต้องยิ่งกว้าง เฉกเช่นการเรียนรู้นั่นเอง
ทำาให้ผมชอบการเดินทาง บางครั้งก็เหมือนการ
ออกธุดงค์ สนุกและอิ่มเอมทุกครั้งที่ได้ออกสู่โลก
กว้าง ผมจึงไม่เคยที่จะปฏิเสธการเดินทางไม่ว่า
จะสะดวกสบายหรือลำาบาก การเดินทางของแต่ละ
คนอาจไม่เหมือนกัน แต่จุดมุ่งหมายน่าจะเหมือน
กันคือ แสวงหาความสุข เพียงแต่บทนิยามคำาว่า
“ความสุข” ของแต่ละคนจะหมายถึงอะไร แต่ผม
พบความสุขในแบบของผมแล้วครับ

จากนั่นมานี่ จากนี่ไปโน่น เพราะฉะนั้น เมื่อไทยมี
ระนาด ซอ ปี่ ขลุย่ จะเข้ ขิม ฆ้อง ประเทศเพือ่ นบ้าน
ของไทยก็มเี ครือ่ งดนตรีทคี่ ล้ายคลึงกันด้วย แต่อาจ
เรียกชื่อแตกต่างกันไป โดยมีลักษณะการบรรเลง
รวมถึง ลักษณะการถ่ายทอดอัตลักษณ์ของเครือ่ ง
ดนตรีที่แตกต่างกัน และเพลงที่มีท่วงทำานองและ
ชื่อเพลงที่คล้ายคลึงหรือแตกต่างกันด้วย
ผมคิดว่า เครือ่ งดนตรีกเ็ ป็นเช่นเครือ่ งใช้ในชีวติ
ประจำาวันทีท่ กุ ประเทศสามารถประดิษฐ์คดิ ค้นขึน้
มาและสามารถนำาไปใช้งานได้ โดยอาจขอหยิบ
ยืมไปใช้โดยนำาไปปรับปรุง แก้ไขให้เหมาะสม
ตามแต่จะชอบ
ประเทศในกลุม่ อาเซียน เช่น อินโดนีเซีย มาเลเซีย
ก็มวี งดนตรีพนื้ เมืองคือ วงกาเมลัน เทียบเคียงก็คง
น่าละม้ายคล้ายกับวงปี่พาทย์บ้านไทย แต่เครื่อง
ดนตรีจะมีลักษณะที่ต่างออกไปจากของไทย โทน
เสียง หรือเพลง ก็ฟงั ไพเราะไปอีกแบบ ส่วนพม่า ก็
มีวงดนตรีพนื้ เมือง ซึง่ รูปทรงของเครือ่ งดนตรีพม่า
• ดนตรีไทยมีความเหมือนกันหรือต่างกันกับ จะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เมือ่ เห็นก็จะทราบได้ทนั ที
ดนตรีของประเทศเพื่อนบ้านในเอเชียอย่างไร ว่าเป็นเครื่องดนตรีพม่า มีทำานองเพลงที่ไพเราะ
ก่อนอืน่ ผมขอเรียนว่า ดนตรีไม่ใช่ของของใคร แปลกหูไปอีกแบบ
ชาติใดชาติหนึง่ ดนตรีมมี านานพอ ๆ กับมนุษย์ แต่
เมื่อเอาเส้นแบ่งทางอธิปไตยและดินแดนมากั้น • เดินทางมาเยอรมนีคราวนี้ อยากทําหรือคาด
ว่า เราเป็นไทย เขาเป็นลาว เธอเป็นเขมร คุณเป็น
หวังอะไรไว้
พม่า แต่ดนตรีไม่มีเส้นแบ่งและไม่มีอุปสรรค เมื่อ
การเดินทางมาเยอรมนีครัง้ นีก้ ด็ ว้ ยความกรุณา
เราเรียกการเล่นดนตรีของไทยว่าดนตรีไทย เพราะ ของครูเก่งที่ไว้วางใจให้ผมมาทำาหน้าที่แทน และ
เราฝึกและเรียนแบบไทย เขาฝึกและเรียนแบบลาว ด้วยน้ำาใจของพี่ ๆ คนไทยที่อยู่ในเยอรมนี ทำาให้
แบบเขมร การเล่นดนตรีแบบเขาจึงเป็นดนตรีลาว ผมสามารถนำาดนตรีไทยทีเ่ ป็นสมบัตศิ ลิ ป์แห่งแดน
ดนตรีเขมร แต่ดนตรีมีการแลกเปลี่ยนไปมา ย้าย สยามให้ทะยานลัดฟ้ามาสูอ่ อ้ มกอดอันอบอุน่ ของ
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คนไทยผู้มีใจภักดิ์รักวัฒนธรรมในเยอรมนี สิ่งที่
อยากทำาก็คือ ทำาหน้าที่ครูผู้ถ่ายทอดวิชาเท่าที่ผม
มีแม้ความรู้อาจจะไม่ดีเลิศ แต่จะทุ่มเทอย่างเต็ม
กำาลังความสามารถ ทั้งนี้ ความมีน้ำาใจของพี่ ๆ ที่
เยอรมนี ตลอดจนความตัง้ ใจและเอาใจใส่ตอ่ การ
เรียนดนตรีไทยของนักเรียนเป็นปัจจัยสำาคัญทีท่ าำ ให้
ผมมีกำาลังใจในการสอนและถ่ายทอดความรู้ด้าน
ดนตรีไทยให้นกั เรียนในเยอรมนีดว้ ยความความสุข
และด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่ง
สิง่ ทีค่ าดหวังจากการสอนดนตรีไทยในเยอรมนี
คือ การมีสว่ นร่วมและเป็นส่วนหนึง่ ในการให้ความ
ช่วยเหลือคนไทยในเยอรมนีที่จะปักธงความเป็น
ไทยด้านดนตรีไทยในภูมภิ าคยุโรป และจะเก็บเกีย่ ว
ประสบการณ์ทกุ อย่างจากการเดินทางมาเยอรมนี
ครัง้ นี้ บันทึกไว้ในความทรงจำาและจะนำาไปถ่ายทอด
สูค่ นอืน่ และยังประโยชน์สบื ต่อไป หากอัลเบิรต์ ไอ
สไตน์ กล่าวไว้วา่ “จินตนาการ สำาคัญกว่าความรู้”
ผมก็จะขอบอกว่า “ประสบการณ์ เป็นต้นกำาเนิดแห่ง
จินตนาการ” เสมือนเชื้อไฟที่ทำาให้ผมสามารถทำา
หน้าที่ครูดนตรีไทยในเมืองฝรั่งได้ต่อไป
ครูต๊อด
15 มิ.ย. 2556
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ด้วยรัก จากใจของกองบรรณาธิก

ดร.พัทยา เรือนแก้ว, Bielefeld,
Nordrhein Westfalen
นักวิจัย และนักวิชาการอิสระ
จบปริญญาเอกสังคมวิทยา จาก
มหาวิทยาลัยบีเลเฟลด เยอรมนี
ทำาหน้าที่หัวหน้าบรรณาธิการ
“ปีใหม่นขี้ อให้ทกุ ท่านมีเวลากับ
สิ่งที่ฝัน และผลักดันให้เป็นสิ่งที่
จับต้องได้นะคะ”

ภัทธิรา หาญสกุล ( หน่อง ),
Bangkok, Thailand
ผู้จัดการทั่วไปสายงานพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และการตลาด โครงการ
พัฒนาส่วนพระองค์ บริษทั มงคล
ชัยพัฒนา จำากัด
ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์บณ
ั ฑิต
(การหนังสือพิมพ์) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตร์
มหาบัณฑิต (พัฒนาการศรษฐกิจ
สาขาวิเคราะห์และประเมินโครงการ)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
(นิดา้ )
“ขออาราธณาคุณพระศรีรตั นตรัย
จงดลบันดาลให้ทกุ ท่านจงประสบ
แต่ความสุข มีสขุ ภาพ พลานามัย
แข็งแรงสมบูรณ์ ร่าํ รวยไม่เลิกรา
ตลอดปี และตลอดไป....”
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อัญชัญ เฮียร์ลง่ิ (ต้อม) StockachWahlwies am Bodensee, BadenWürttemberg
ล่ามและนักแปล ครู สอนภาษา
ไทยและเยอรมัน อาสาสมัคร จบ
การศึกษาจากคณะมนุษย์ศาสตร์
เอกภาษาเยอรมัน มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่
ทำาหน้าทีบ่ รรณาธิการจัดพิมพ์ ฝ่าย
สมาชิกสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ การ
ตลาดและฝ่ายบัญชีของนิตยสารดี
“ขออวยพรให้ผอู้ า่ นและแฟนคลับ
ทุกท่านมีความสดใสในชีวติ มี
ความสุขกับสิง่ ทีต่ นเองทําอยู่ มี
รอยยิม้ ให้ตนเองและคนทีอ่ ยูร่ อบ
ตัว และขอให้ประสบความสําเร็จ
ในสิง่ ทีป่ รารถนา”

นามปากกา “ป้าวัลย์” คอลัมน์ครัวดี
วลาวัลย์ อัลเบรช (วัลย์) Esslingen,
Baden-Württemberg
สอนภาษาไทย สอนทำาอาหารไทย
ที่ Beta Suppermarkt Stuttgart,
“ขอให้คนไทยรักกัน และช่วย
กันสร้างเสริมสังคมไทยที่ดีงาม
ในต่างแดน”

นามปากกา “หนุ่มเรียม”
ธนายุทธ ฆ้องเสนาะ (เรียม/
Badminton Chorus) , Bangkok
จบการศึกษาปริญญาตรีบัญชี
บัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
อาชีพผู้ช่วยผู้สอบบัญชี
“ปีใหม่นี้ขอบุญบารมีช่วยให้ทุก
คนสมปรารถนา มีความสุขท่วม
ฟ้า ไร้โรคภัยสุขภาพแข็งแรงทั้ง
กายและใจสุขสันต์ปใี หม่นะครับ
นามปากกา “คนเกาะ/ สามพร”
แก้วเก้า ดึงเงอร์ “แก้ว” ,London,
England
อาชีพหลักเป็นแม่บ้าน อาชีพ
รองคือพอมีเวลาว่างก็มาเขียน
และแปลหนังสือ จบป.ตรี อักษร
ศาสตร์ จุฬา และ M.A. Kent
State, USA
“ขออวยพรทุกท่านให้สนุกสนาน
กับชีวิตในปัจจุบันกาล ไม่ว่าจะ
ต้นปี กลางปี หรือ ปลายปี”

นามปากกา “คุณย่าแอ๊ว”
พัชรี คาสปาร์-ซิกเคอร์มันน์,
Hamburg
พัชรี คาสปาร์-ซิกเคอร์มันน์
เคยเป็นอาจารย์สอนภาษาไทยที่
ภาควิชาไทยศึกษา มหาวิทยาลัย
ฮัมบวร์ก ตั้งแต่ปี 1978-2007
(เกษียณ 2009)

นามปากกา “ไกด์จาำ เป็น,เพลง
กระบีฯ่ ,แม่ลซิ า่ ,ยอด โยทะกา,แม่
บ้านเมืองทูน,แม่ลงิ น้อย”
อรณี ไฟเฟอร์ (แอ๋มน้อย) Thun,
Switzerland
ปัจจุบนั มีอาชีพ แม่บา้ นสมองใส
กับงานอดิเรกอีกมากมายก่ายกอง
อาศัยอยูท่ เ่ี มืองทูนประเทศ สวิต
เซอร์แลนด์
“ด้วยว่าข้าพเจ้านัน้ เป็นแค่ปถุ ชุ น
คนเดินดิน จึงไม่มพี รวิเศษใดๆ จะ
มอบให้ทา่ นผูอ้ า่ น
กระนัน้ ข้าพเจ้าก็ยงั เปีย่ มไปด้วย
ความหวังว่า ผูอ้ า่ นทุกท่านจะพบ
เจอแต่สง่ิ ดีๆ และมีความสุข กับ
ทุกๆ วันตลอดปี 2557”

พษมลวรรณ เกริกสุวรรณชัย (เล็ก)
Pasamolwan Kerksuwanchai
(Lek), Bangkok, Thailand
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปริญญาโท มหาวิทยาลัย บีเลอเฟลด์
ประเทศเยอรมนี
ปัจจุบนั เป็นบรรณาธิการบริหาร
นิตยสาร Thailand Makeover
(free copy) และ Webmaster
ของเว็บไซต์ www.beautiesclub.com
“ขออวยพรให้แฟนๆ นิตยสารดี
มากมีความสุข ความเจริญ คิด
สิ่งใดขอให้สมปรารถนาตลอด
ปี 2014 ค่ะ”

นัฐพงษ์ บุตรดี-ยูเฟ้อร์ (นัฐ )
Marl, Nordrhein Westfalen
จบการศึกษาบริหารธุรกิจการโรง
เเรม ที่ เมือง Düsseldorf ปัจจุบนั
เป็นผู้จัดการเเละบริหารโรงแรม
สี่ดาวในเยอรมัน
“มายิม้ ต้อนรับปีใหม่กนั ครับ เเละ
ผมขออวยพรให้ทุกท่านพร้อม
ทั้งครอบครัวมีความสุขเเละสุข
ภาพเเข็งเเรง ตลอดจนไปถึงยัง
จุดหมายดังที่ได้ตังใจเอาไว้ใน
ปีใหม่นี้ครับ”

สุรีรัตน์ ณิชาพัฒน์ (อาจารย์
แจ่มใส) , Bangkok, Thailand
หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย คณะ
ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย์ ปริญญาอักษรศาสตร์
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร
“ขออํานาจแห่งคุณความดีและ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงช่วย
อํานวยพรให้ผู้อ่านทุกท่านพบ
ความสุข ความสมหวัง และมี
พลังกายใจในการเริ่มต้นปีใหม่
อย่างเข้มแข็งค่ะ”
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บรรณาธิการ ทีมงาน และนักเขียน “ดี”

กริกสุวรรณชัย (เล็ก)
n Kerksuwanchai
kok, Thailand
หาวิทยาลัยศิลปากร
าวิทยาลัย บีเลอเฟลด์

รรณาธิการบริหาร
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ข ความเจริญ คิด
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าพัฒน์ (อาจารย์
angkok, Thailand
ชาภาษาไทย คณะ
มหาวิทยาลัยธุรกิจ
ญญาอักษรศาสตร์
หาวิทยาลัยศิลปากร
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ทั้งหลาย จงช่วย
ผู้อ่านทุกท่านพบ
ามสมหวัง และมี
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โสภาพร ควร์ซ (หย่ง) , Frankfurt, Hessen
นักข่าว/นักเขียน/นักแปลอิสระ
ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ จุฬา เอกความ
สัมพันธ์ระหว่างประเทศ (เกียรตินยิ มอันดับ
1)/ ปริญญาโทที่ National University of
Singapore ด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ศึกษา /ปริญญาโทอีกสองใบที่ Indiana
University - Bloomington ด้านนโยบาย
สาธารณะ และสือ่ สารมวลชน
“ขออํานาจคุณพระศรีรตั นตรัยและสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์
ทัง้ หลายในสากลโลก จงดลบันดาลให้คณ
ุ
ผูอ้ า่ นชาวดีมาก คณะทํางานทุกคน ประสบ
แต่ความสุขสวัสดีในปีใหม่ 2557 ค่ะ ขอให้
มีสขุ ภาพพลานามัยทีแ่ ข็งแรง คิดสิง่ ใดก็
สมปรารถนาทุกท่านค่ะ”

พรภนา คุซจู ุ (หญิง) Würzburg,
Bayern
จบการศึกษาจากคณะอักษรศาสตร์
เอกภาษาเยอรมัน มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ขณะนีก้ าำ ลังศึกษาต่อคณะ
บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการสือ่ สาร
มวลชน (Medienmanagement) อาชีพ
กราฟฟิกดีไซน์เนอร์
“ขออวยพรให้ทมี งานนิตยสารดีและผูอ้ า่ น
ทีน่ า่ รักทุกท่านมีความสุขมากๆ หน้าที่
การงานก้าวหน้า สุขภาพกายแข็งแรง
ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ จิตใจแจ่มใส
และขอให้โชคดีตลอดปี ๒๕๕๗ ค่ะ”
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นามปากกา “หลิว ลูล่ ม”
อัมพร วอลคเกอร์ (หลิว) Erlangen, Bayern
จบปริญญาตรีรฐั ศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รามคำาแหง ย้ายมาอยูเ่ ยอรมนีตง้ั แต่ปี พ.ศ 1984
ปัจจุบนั เป็นประธานชมรมไทยเพือ่ เพือ่ นไทย
เมืองแอร์ลงั เงน หัวหน้ากลุม่ ครูอาสาสอนภาษา
ไทย สอนภาษาไทยให้ชาวเยอรมัน สอนและ
สาธิตการทำาอาหารไทย ที่ VHS และเป็นล่าม
“ปีใหม่น้ี
ขอให้คลาย จากทุกข์โศก
ให้ปลอดโรค พ้นภัย
ทีม่ วั หมอง
ให้มโี ชค
มากลาภ ด้วยเงินทอง
ทีห่ มายปอง ให้สมหวัง ดัง่ ใจเทอญ”
Wishing you good time, good health,
good cheer and a very Happy New Year!

ชลัช วรยรรยง (หมู) Gengenbach,
Baden-Württemberg
ปริ ญ ญาตรี ดุ ริ ย างคศาสตร์
บัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปริญญาโทดนตรีบำาบัดจาก
SRH Hochschule Heidelberg
ประเทศเยอรมนี ปัจจุบนั ทำางานที่
คลินกิ แห่งหนึง่ ใน Gengenbach
ประเทศเยอรมนี
“ขอให้ทา่ นผูอ้ า่ นประสบแต่ความ
สุข ความเจริญในวาระขึน้ ปีใหม่นี้
สิง่ ใดทีไ่ ม่ดกี ข็ อให้หมดไปพร้อม
กับปีเก่า เริม่ ต้นปีใหม่ดว้ ยสิง่ ดีๆ
มีชีวิตที่ดีตลอดทั้งปีด้วยเทอญ”

นามปากกา“คนหลงเที่ยว”
คอลัมน์ท่องเที่ยวไทย
ญาศมิน สเตาสส์(อุ๋ย), Köln
จบการศึกษาอุตสาหกกรมการ
ท่องเที่ยว ม.ราชภัฏสวนดุสิต
ปัจจุบันบันที่เป็นปรึกษาการ
ตลาด บริษทั Multitronik GmbH
อาศัยอยู่ที่ Hennef bei Bonn
“ขออวยพร ให้ คุณผู้อ่าน ที่รัก
ทุกท่าน มีความสุข คิดสิ่งใดขอ
ให้สมปราถนา อย่าลืม ดูแลตัว
เอง ด้วยการออกกําลังกายบ้าง
เพื่ อ สุ ข ภาพที่ ดี แ ละอารมณ์
แจ่มใสค่ะ (จะได้ไม่ต้องไปหา
หมอและกินยา)”

เบญจมาศ คลิงเลอร์ (เบญ)
Glashütte, Hessen
อดีตครูการศึกษานอกโรงเรียน
จังหวัดชลบุรี กลุ่มเป้าหมาย
พิเศษ เพิ่มศักยภาพหญิงผู้ด้อย
โอกาส ปัจจุบนั เป็นเว็ปมาสเตอร์
ของนิตยสารดี
“ในปีใหม่นี้ เบญขอให้ พรดี พร
ประเสริฐ พรสวรรค์ พรแสวง ใน
ทั่วหล้า จงนําพาให้ผู้อ่านดีนั้น
สุขสันต์ ให้ทุกวันนั้นแจ่มใส ให้
มีสุขสมภิรมย์หมาย สุขสําราญ
ตลอดเทอญ”

นามปากกา “หมูติดมันส์”,
Bangkok, Thailand
ปัทมา อินโต (โอ๋) อาชีพรับราชการ
จบ ป.โท ตอนนี้อยู่กรุงเทพฯ
“ปีใหม่ ฟ้าใหม่ ขออํานาจคุณ
พระศรีรัตนตรัย นําสิ่งดีๆที่เป็น
มงคลมาสู่ผู้อ่านทุกท่าน”

นามปากกา”เจ้าหญิงฟองน้าำ ”
จิราภรณ์ (นาง) , Bangkok ,Thailand
เป็นข้าของราชการ รับใช้ประชาชนทัว่ ไปทุกหมู่
เหล่าไม่เลือกทีร่ กั มักทีช่ งั และเชือ่ ว่าทุกคนมี ความ
เสมอภาคเท่าเทียมกัน เคยพลัดพรากจากบ้าน
เกิดไปทำางานเลีย้ งชีพทีบ่ ราซิล ปัจจุบนั ย้ายกลับ
มาสูแ้ ดดสูฝ้ นอยูก่ รุงเทพฯ เมืองฟ้าอมรเช่นเดิม
แล้ว ทำางานทุกอย่างทีน่ ายมอบหมายและไม่ใช่
งานผิดกฎหมาย ไม่ได้จบวิศวกรรมศาสตร์หรือ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ แต่ทกุ วันนี้ ดูแลโครงการ
ก่อสร้างระดับร้อยล้านอยู่ 2 โครงการ หาก
ดำาเนินงานผิดพลาดอาจได้เข้าไปทัวร์เรือนจำา
แบบค้างคืนสักวัน จึงต้องใช้ความระมัดระวังใน
การทำางานอย่างเต็มที่ จบการศึกษาปริญญาตรี
ด้านศิลปศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และ
มหาวิทยาลัย รามคำาแหง
“ขออาราธนาสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิท์ ง้ั หลายในสากลโลก
ให้ชว่ ยดลบันดาลให้คณะผูจ้ ดั ทํา D Magazine
และผูอ้ า่ นทุกคนมีสขุ ภาพกายทีแ่ ข็งแรงและ
สุขภาพใจทีเ่ ข้มแข็งมัน่ คง ประสบความสําเร็จ
ในอาชีพการงาน มีครอบครัวทีอ่ บอุน่ และเป็น
ทีร่ กั ของทุกคนตลอดไปนะคะ ด้วยความรักและ
ความปรารถนาดี”
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ทําใบขับขี่เยอรมัน -โสภาพร ควร์ซ
ฉันเป็นคนไม่ชอบขับรถ ไม่เคยนึกอยากมีรถ
ด้วยว่าไม่มีปัญญาจะหาซื้อด้วยตัวเอง และรู้สึก
ว่ามันเป็นภาระ ไปไหนมาไหนต้องหาที่จอดให้
เสียเวลา เป็นกังวลว่ารถจะหาย เหนื่อยรถติด สู้
นั่งรถไฟฟ้ามาหานะเธอ ดีกว่า อ่านหนังสือได้จบ
เป็นเล่มๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำาหรับคนที่นั่งไป
กลับ หมอชิต – อ่อนนุช อย่างฉัน ถึงป้ายปุ๊บ ก็
สะบัดตูดลงเลย
แต่ฉันก็ได้ขับรถในกรุงเทพฯ อยู่ปีกว่า ได้ใบ
ขับขี่เมื่ออายุ 26 ปี ตอนไปสอบที่กรมขนส่ง รู้สึก
อย่างรุนแรงว่าตัวเองแก่มาก เพราะมีแต่ละอ่อน
วัย ๑๘ ทั้งสิ้น หน้าใสๆ เดินชนกันเด้งๆๆๆ มีป้าแก่
เนี่ยอยู่คนเดียว แต่ไม่เป็นไร ถึงจะเป็นป้า แต่ก็ขับ
รถดีแม็ก(เกียร์ออโต้)ไปสอบนะเฟ้ย คุณแม่บอกว่า
เขาเห็นแค่รถ เขาก็ให้ผ่านแล้ว ฮ่า... ใครที่ไหนจะ
บ้าเอารถกระบะไปสอบขับรถเนาะ
ฉันไม่เคยคิดจะขับรถในเยอรมนีเลย ด้วยเหตุ
ว่าใครๆ ก็บอกว่าได้ใบขับขีย่ ากมาก ได้ยากได้เย็น
เหลือเกิน ตกแล้วตกอีก บ้างก็ว่าทฤษฎียากกว่า
บ้างก็ว่าปฏิบัติสิหินกว่า แถมต้องมีเงินถุงเงินถัง
เตรียมตังค์ไว้เลยอย่างน้อยๆ 2,000 ยูโร บ้านที่
ฉันอยู่ปัจจุบันก็ไม่จำาเป็นต้องมีรถ เพราะรถไฟ,
รถรางสาธารณะสะดวกมาก แต่เวลาเห็นคุณหมาป่า
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ขับรถทางไกล ก็สงสาร อยากช่วย แต่ให้ขบั กระปุก
ในเยอรมนีเนี่ย อืม... ขอผ่านอ่ะ
อยู่มาได้เกือบ 2 ปี ก็มีคนมาชวนให้ไปทำา
ใบขับขี่ โดยบอกว่าถ้าเราย้ายมาอยู่ที่นี่ยังไม่
เกิน 3 ปี และเรามีใบขับขี่มาแล้ว เราสามารถทำา
Umschreibung ได้ ประมาณว่าเอาใบขับขี่ที่มีมา
เปลีย่ น โดยเรายังคงต้องสอบทฤษฎีและปฏิบตั ใิ ห้
ผ่าน แต่จะไม่โดนบังคับให้เรียนทฤษฏี และเราไม่
ต้องเรียน Sondernfahrt หรือทีเ่ รียกว่าชัว่ โมงพิเศษ
ได้แก่การขับรถตอนกลางคืน, ขับรถบนเอาโต้บาห์
นทางยาวๆ ซึ่งนักเรียนใหม่จะโดนบังคับเรียน 12
ชม. พวกเราเรียนแต่ชม.ปกติ จนคิดว่าพร้อมสอบ
แล้วก็ไปสอบได้เลย
นับเป็นโอกาสอันดีที่จะได้ช่วยสามีประหยัด
เงินไปได้อย่างน้อย 4-500 ยูโร ที่สำาคัญ มันเป็น
สิทธิที่เราพึงมีพึงได้ ก่อนที่จะสายไป ฉันก็เลยเอา
วะ ลองทำาดู
นอกจากนัน้ ระดับชัน้ ของใบขับขีก่ ย็ งั มีการแบ่ง
แยกไว้อย่างชัดเจน ว่าถ้าสอบเกียร์ออโต้ ก็จะได้
ใบขับขี่ที่ขับได้เฉพาะเกียร์ออโต้เท่านั้น ไม่มีสิทธิ
ไปขับกระปุก แต่ถา้ สอบกระปุก มีสทิ ธิขบั ได้ทงั้ ออ
โต้และกระปุก ดังนั้น เพื่อความคุ้มค่า (แต่ลำาบาก
คนเรียน) ก็ควรจะไปเรียนกระปุกค่ะ
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ขบวนการของมันไม่ต่างจากผู้เริ่มใหม่ นั่นคือ
เราต้องสมัครเรียนในโรงเรียนสอนขับรถ ซึ่ง
เลือกได้ตามอำาเภอใจ ส่วนใหญ่ก็เลือกที่ใกล้
บ้าน ที่สะดวกจะไปเรียนได้ง่าย หรืออาจจะ
เลือกที่ค่าใช้จ่ายถูกที่สุด, ตารางเรียนทฤษฎี
สะดวก ก็แล้วแต่ ฉันเลือกเรียนที่ใกล้บ้าน มี
ตารางเรียนตอนเช้า เหมาะกับผู้มีเวลาว่าง
สูงอย่างฉัน (ทำายังกะจะขยันไปเรียนแน่ะ)
ค่าสมัคร 99 ยูโร ที่อื่นอาจจะมากกว่าหรือ
น้อยกว่านี้ได้นะ
ไปเรียนคอร์สปฐมพยาบาล และตรวจสายตา ซึง่
จะเรียนเสร็จใน 1 วัน นอกจากนัน้ ก็ตอ้ งถ่ายรูป
ด้วย ถ้าจำาไม่ผดิ ประมาณ 20 ยูโร และสายตา
ฉันก็ผา่ นอย่างเส้นยาแดงผ่าแปด เพราะว่าสัน้
และเอียงมากจนแม้แต่เลนส์ทใี่ ส่อยูใ่ นปัจจุบนั
ก็ไม่สามารถให้ความคมชัดได้เหมือนปกติ
เอาใบขับขี่ที่มีอยู่ไปแปล โดยต้องแปลจาก
ศูนย์ที่ได้รับการรับรองที่ถูกต้อง ก็คือ ADAC
โดนไปอีก 60 ยูโร
เอาเอกสารทั้งหมด ไปยื่นที่สำานักงานใบ
ขับขี่ ค่าดำาเนินการ 60 กว่ายูโร ในระหว่างที่
ดำาเนินการนั้น เราสามารถเริ่มเรียนทฤษฎีได้
เลย แต่จะสอบได้ก็ต่อเมื่อเอกสารถูกส่งกลับ
มาที่โรงเรียนแล้ว

ทัง้ หมดทัง้ สิน้ นีย้ งั ไม่รวมค่าหนังสือเรียน 25 ยูโร
และชุดข้อสอบอีก 25 ยูโร ซึ่งจะซื้อหรือไม่ก็ได้ แต่
ส่วนใหญ่ก็จะซื้อข้อสอบมาลองทำากัน
สรุปว่า หมดค่าใช้จา่ ยพืน้ ฐานไปแล้ว 300 ยูโร
สอบทฤษฎีอกี 100 สอบปฏิบตั เิ กือบ 200 (ถ้าผ่าน
ครัง้ แรกทัง้ คู)่ ส่วนชัว่ โมงเรียนนัน้ ทีโ่ รงเรียนฉัน อยู่
ที่ 29 ต่อชัว่ โมง ชัว่ โมงพิเศษ 39 ยูโรต่อชัว่ โมง กีส่ บิ
ชัว่ โมงก็คณ
ู เข้าไป มันจึงถึงหลักพันได้โดยง่ายจริงๆ
ภาคทฤษฏี
แบ่งเป็น 14 วิชา เริม่ เรียนอันไหนก่อนก็ได้ เรียน
ให้ครบก็แล้วกัน เนือ้ หามีตงั้ แต่ ความพร้อมของคน
ขับ, ป้ายจราจรต่างๆ, ความประพฤติบนท้องถนน
เช่นเลีย้ ว หรือให้ทางอย่างไร ในกรณีตา่ งๆ กัน, วิธี
ปฏิบัติต่อคนเดินถนน, รถจักรยาน, รถแทรกเตอร์
ฯลฯ, การใช้ถนนแบบต่างๆ (ถนนในโซน 30, ถนน
ทางเดียว, ถนนในเมือง, ถนนนอกเมือง ฯลฯ), การ
บำารุงรักษารถ, การแก้ไขปัญหาเบือ้ งต้น ฯลฯ และ
กฎระเบียบอีกสารพัด สอนแม้กระทั่งการคำานวณ
ระยะเบรค, ระยะตัดสินใจ ฯลฯ
เยอะจนฉันรู้สึกว่า เอ๊ะ... แล้วที่เมืองไทยเรา
เรียนอะไรกันมั่งนะ ทำาไมมันไม่เห็นเยอะมากมาย
ขนาดนี้เลย
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การเรียนการสอนจะเป็นภาษาเยอรมัน แต่
เวลาสอบสามารถเลือกสอบเป็นภาษาอืน่ ๆ ทีถ่ นัด
ได้ ภาษาไทยก็มนี ะคะ แต่วา่ อาจจะมีคาำ แปลแบบ
ประหลาดๆ บ้าง
นอกจากไปนัง่ เรียนแล้ว สิง่ สำาคัญก็คอื การทำา
ชุดข้อสอบ ซึ่งเรียกว่า Fragebogen ซึ่งมีทั้งหมด
ประมาณ 55 ชุด เข้าใจว่ามีคาำ ถามทัง้ สิน้ ประมาณ
900 กว่าข้อ ซึง่ มันก็จะวนกันไปมาใน 55 ชุดนี้ บาง
ข้อซ้าำ มากหน่อย บางข้อซ้าำ น้อยหน่อย แต่ละชุดจะ
มี 30 คำาถาม เป็นคำาถามพื้นฐาน 20 ข้อ คำาถาม
เทคนิค 10 ข้อ แต่ละข้อมีคะแนนไม่เท่ากันตั้งแต่
2-5 คะแนน ผิดได้ไม่เกิน 10 ถ้าผิดข้อละ 5 คะแนน
2 ข้อ ซึ่งเท่ากับ 10 คะแนน แต่ก็ถือว่าตก เพราะ
ถือว่าเป็นเรื่องสำาคัญมาก
ถ้าทำาครบทั้ง 55 ชุด แบบไม่ผิดเลยได้แล้ว
ละก็ ก็น่าจะสอบผ่านได้ไม่ยาก ที่โรงเรียนฉันมี
กฎด้วยว่า นักเรียนต้องมาลองสอบดูก่อน ถ้าผิด
มากกว่า 6 คะแนน เขาจะไม่อนุญาตให้ไปสอบ
ทฤษฎี เรียกว่าเป็นการช่วยเราไม่ให้เสียค่าสอบ
ฟรีว่างั้น (ซึ่งฉันว่าก็ดีนะ)
หลังจากเอ้อระเหยลอยชายอยูน่ านหลายเดือน
จนเกือบหมดกำาหนดสอบ (ถ้ายืน่ เรือ่ งแล้วต้องสอบ
ทฤษฎีให้ผ่านภายใน 1 ปี) ฉันก็ตะบี้ตะบันนั่งทำา
ข้อสอบทุกชุดจนกระทั่งไม่ผิดเลย (ได้ทำาข้อสอบ
ประมาณ 2 รอบต่อชุด) ใช้เวลาประมาณ 2 อาทิตย์
วันที่ไปสอบทฤษฎี ฉันไม่ได้เกร็งมาก คิดว่า
พร้อม ปัจจุบันนี้การสอบทำาบนคอมพิวเตอร์ กด
submit ปุ๊บ ก็รู้คะแนนเลย ผลออกมาก็ผ่าน เป็น
ที่น่าโล่งใจ
***มีคนถามว่า ไม่เรียนปฏิบัติไปพร้อมกัน
ด้วยเหรอ เดีย๋ วพอเธอสอบทฤษฎีผา่ นก็จะได้สอบ
ปฏิบตั เิ ลย ไม่เสียเวลา คนส่วนมากเมือ่ เรียนทฤษฎี
ไปได้ 6 วิชา ก็จะเริ่มเรียนขับกันแล้วฉันบอกว่าขอ
บายละกัน ฉันขอสอบให้เสร็จทีละอย่าง กังวลทีละ
อย่างดีกว่านะ
ภาคปฏิบัติ
เนื่องจากโรงเรียนที่ฉันเรียนเป็นโรงเรียนค่อน
ข้างใหญ่ มีหลายสาขา มีครูหลายคน และรถหลาย
คัน ตั้งแต่กอล์ฟ ไปจนถึง บีเอ็ม ซีรีส์ 3 ถ้าอยากได้
เบนซ์หรือปอร์เช่ ก็สามารถระบุได้ เราจึงสามารถ
เลือกได้วา่ จะเอาครูคนไหน หรือจะเอารถอะไร หรือ
ถ้าขีเ้ กียจคิดไม่อยากเลือก ทางโรงเรียนก็สามารถ
เลือกให้ท่านได้
ตัวฉันเองคิดว่าจะเอารถใหญ่ไปทำาไมให้
ลำาบากชีวิต เลี้ยวก็ยาก จอดก็ลำาบาก (แต่บีเอ็ม
ซีรี่ส์ 3 นี่มันสวยจริงๆ นะ วู้ๆๆ) ขอครูที่ถูกชะตา
คุยกันรู้เรื่องดีกว่า อยากได้เป็นคนเยอรมันไปเล้ย

ฝึกภาษาไปด้วย
หลังจากเป็นนางช่างเลือกอยู่นาน หวยก็มา
ออกที่คุณครูมาฟุส เยอรมันบอร์นเตอร์กิช ตาสี
น้ำาตาลโตใสแจ๋ว ดูเป็นคนใจดี ไม่โหด ฉันบอกครู
ตั้งแต่วันที่เริ่มเรียนเลยว่า ถึงฉันจะขับรถได้แล้ว
แต่ฉันก็ขับแต่เกียร์ออโต้นะ สอนฉันเหมือนเด็ก
หัดใหม่เลยละกัน แล้วฉันน่ะ ก็กลัวกระปุกมากๆ
ตอนเด็กๆ เคยเรียน แล้วเหยียบไม่สัมผัสกัน รถ
มันชอบดับ เลยกลัวฝังใจ
เมื่อได้เรียนไปเรื่อยๆ ฉันรู้เลยว่าการขับรถที่
ดีแบบเยอรมันนี่เป็นเรื่องยากเอาการอยู่ เพราะ
เราต้องตัดสินใจหลายอย่างในเวลาอันสั้น ต้องดู
ทั้งกระจกกลางและข้างอยู่เรื่อยๆ เวลาเลี้ยวต้อง
หันไปดูด้วย เพราะมันมีทางรถจักรยาน และมี
มุมบอดที่มองจากกระจกไม่พอ นอกจากนั้นต้อง
เปลี่ยนเกียร์ให้ดี จะได้ประหยัดพลังงาน รักษา
สิ่งแวดล้อม แล้วก็ต้องรู้ด้วยว่าถนนที่กำาลังขับไป
นั้นเป็นถนนอะไร ขับได้ที่ความเร็วเท่าไร เราเป็น
ทางเอกหรือโท ฯลฯ
เรียกได้ว่าต้องทำาหลายอย่างมากๆ ในระยะ
เวลาอันสัน้ ไอ้ทคี่ ดิ ว่าจะพยายามประหยัดเงินด้วย
การเรียนให้นอ้ ย ก็ตอ้ งเปลีย่ นใจ จำาเป็นอย่างยิง่ ที่
จะต้องเรียนจนมัน่ ใจ มิเช่นนัน้ จะสอบไม่ผา่ นแน่ๆ
ฉันขับได้ประมาณ 12 ชม. ก็ต้องพักเพราะจะ
ต้องกลับไทย ก่อนหน้าจะพัก ครูบอกโอเคแล้ว
แหละ กลับมาจากไทยแล้วเธอก็นา่ จะนัดวันสอบได้
สอบปฏิบัติ
กลับมาเยอรมนี ฉันก็เรียนขับรถต่อ เรียนไป
ได้หนเดียว ครูบอกว่าเข้าเกียร์มีปัญหานิดหน่อย
แต่นอกนัน้ โอเค สอบเลยแล้วกัน ฉันก็กล้าๆ กลัวๆ
แต่ก็คิดว่าเอาวะ ครูเขามีประสบการณ์ ถ้าเขาคิด
ว่าเราทำาไม่ได้ คงไม่จับเราขึ้นเขียงหรอก ได้ค่ะ
ครู สอบก็สอบ
แล้วก็แอบประทับใจครูว่า เออ ครูไม่ก๊ักนะ
เพราะเคยได้ยินเพื่อนๆ เล่ามาว่า ครูบางคนก็กั๊ก
พยายามให้เราเรียนกับเขานานๆ เขาก็จะได้ตังค์
ค่าชั่วโมงจากเราเยอะๆ
ฉันได้วันสอบคือ เช้าตรู่ 16 พ.ย. รู้ล่วงหน้า
ประมาณ 2 สัปดาห์หย่อนๆ เราตกลงกันว่า 1
อาทิตย์ก่อนสอบมาทดลองสอบกันก่อน จะได้รู้
ว่าเวลาสอบจริงๆ ต้องทำาอะไรบ้าง
11 พ.ย. วันทดลองสอบ มีครูคุมสอบจำาลอง
นั่งมาด้วย สภาพการณ์คือ ปสด. ตั้งแต่เริ่มต้น
ขับผิดแต่แรกออกรถ เลี้ยวซ้ายไม่ดูรถ คนเดิน
ข้ามทางม้าลายไม่จอด (ก็ประเทศไทยมันจอดซะ
ทีไ่ หนเล่า คนเดินเท้าต้องดูแลตัวเองเด้อ) เราเป็นรถ
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ขับเยอรมันจะกลัวอะไรนักหนาฟะ ตกก็คอื ตก ตกก็
สอบใหม่ ก็เท่านั้นเอง ไม่ใช่โลกแตก ญาติเสีย ซัก
หน่อย บ้าหรือเปล่า
13 พ.ย. ฉันไปขับรถด้วยความมั่นใจ จิตใจ
ปลอดโปร่ง ก่อนขับฉันบอกครูว่า วันนี้ฉันโอเค
แล้วนะ ครูบอกชั้นรู้ ฉันก็ว่าแต่เมื่อวันก่อนคงเห็น
ชัดเลยเนาะว่าหน้าฉันมันออกอาการขนาดไหน ครู
บอกว่าไม่รหู้ รอก เพราะเธอก็หน้าตาดีทกุ วันอยูแ่ ล้ว
ฉันก็เขินเด่ะ อะไรกัน อยู่ดีๆ มาชมเค้าหน้าตา
ดีเฉยเลย ครูบอก อ้าว ชั้นไม่เคยบอกเธอเหรอ เธอ
น่ะสวยนะ (กรี๊ดๆๆ)
แต่ความสวยก็ไม่ได้ชว่ ยให้อะไรดีขนึ้ (ฮ่า) ฉัน
ยังคงมีขอ้ ผิดพลาดใหญ่ๆ หลายอย่าง เช่น จะเลีย้ ว
แล้วไม่ดูให้ดีก่อน พอมีรถมา ก็จะฟอร์ซให้ตัวเอง
ไปให้ได้ หรือมองไม่เห็นคนที่จะข้ามถนน ซึ่งเป็น
ความผิดระดับที่ผิดไม่ได้ ผิดแล้วตกทันที รวม
ถึงความผิดขั้นกลาง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาพ
รวมของการขับ เช่น ขับเร็วเกินกำาหนด, ไม่เปิดไฟ
เวลาวิสัยทัศน์ไม่ดี (แค่แดดไม่ออก ครึ้มๆ ที่นี่เขา
ก็เปิดไฟกันแล้วนะ), ขับรถเร็วในถนนแคบๆ และ
อีกสารพัดที่ครูจะติๆๆๆ และติ
ปากก็บอกกับตัวเองว่าไม่ได้เครียด ไม่เป็นไร
ตกก็สอบใหม่ แต่ร่างกายมันฟ้องจริงๆ ว่าเครียด
จัด กินอะไรก็ปวดท้อง ตกใจตัวเองเหมือนกันทีเ่ ป็น
ไปได้ขนาดนี้ จำาไม่ได้แล้วว่าครัง้ สุดท้ายทีเ่ ครียดถึง
ขนาดกินไม่ได้นอนไม่หลับเนี่ยเมื่อไหร่
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ทางเอกก็ดนั ไปให้ทางชาวบ้าน ขับเข้าออโต้บาห์น
ความเร็วยังไม่ถึงก็รีบเข้าไป ทำาให้รถคันอื่นต้อง
เบรก ฯลฯ เรียกว่าผิดทุกหัวเลี้ยว สมมติแยกนี้
ไม่ผดิ ก็ผดิ แยกหน้าอยูด่ ี ท้อใจสุดๆ แบบ ไม่รู้
จะขับไปทำาไม ขับยังไงก็ผิด
ฉันปสด.มากๆ ถามครูเลยว่าถามจริงเหอะ เธอ
ว่าชั้นจะสอบได้เหรอ จันทร์หน้านี่แล้วนะ ครูบอก
ว่า ชั้นรู้ว่าเธอทำาได้ เธอเคยทำาได้ดีกว่านี้ แต่วันนี้
อาจจะไม่ใช่วันของเธอ หน้าตาฉันมันคงแย่แล้ว
จริงๆ ครูเลยบอกว่าเอางี้ เรายังมีนัดกันอีกวันศุกร์
แล้ววันเสาร์ชนั้ ก็วา่ ง เราก็มาลองขับอีกแล้วกัน ชัน้
“สัญญา” ว่าวันเสาร์นเี้ ธอต้องดีขนึ้ กว่าวันนี้ ถ้าไม่
ดีขึ้นก็ค่อยเลื่อนแล้วกัน
ฉันพยักหน้ารับคำาครู พอลงจากรถเท่านั้น
แหละ บ่อน้ำาตาแตกเลย มันเครียดมากๆ ความ
รู้สึก ณ บัดนั้นคือ “มึงจะเอาอะไรกับกูนักหนา”
แล้วก็เริม่ ตืน่ ตระหนกละ นีก่ รูยงั ผิดพลาดมากมาย
ใหญ่หลวงขนาดนี้ จะไปสอบได้ไงวะ วันจันทร์เนีย่
ฉันคิดว่าประเด็นสำาคัญอย่างหนึง่ ก็คอื เวลา
เรียน ครูจะคอยบอกตลอดว่าผิดอะไร ต้อง
ทำาอะไร ทำาให้เราไม่ค่อยได้คิด แต่พอเราจะ
สอบ เราต้องคิดเอง ทีนี้ละ ความรู้ทั้งหมดที่
มีมันประดังประเดเข้ามาจนไม่รู้ว่าจะเอาอัน
ไหนก่อน สับสนๆ
วันรุ่งขึ้นฉันยังมีน้ำาตาเล็ดอยู่ แต่เริ่มทำาใจได้
กรูเป็นบ้าว่ะ กะอีแค่ขับรถแค่นี้ อยู่เมืองไทยก็ขับ
มาแล้วตั้งนมนาน ขับในกรุงเทพฯ ด้วยนะเว้ย มา
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คุณหมาป่า แม้จะแสนเหนื่อยจากการทำางาน
แต่เห็นหน้าภรรยาแล้วคงตกใจ เลยถามว่าให้เขา
ช่วยอะไรได้บ้างไหม ฉันเลยบอกว่าเธอเช่ารถขับ
ได้ไหม แล้วเราขับไปตรงแถวๆ ที่ฉันจะสอบ แล้ว
เวลาขับก็ขอให้พดู ด้วยว่า กำาลังมองอะไร คิดอะไร
อยู่ จังหวะนั้น จังหวะนี้ต้องดูอะไรมั่ง
คุณเอ๊ย... มันเยอะจริงๆ ไอ้สงิ่ ทีต่ อ้ งคิดพิจารณา
ในช่วงเวลาอันสั้นน่ะ เราไม่ได้แค่ต้องคิดแต่ข้าง
หน้า (จะไปทางไหน, ป้ายเขียนว่าอะไร, ไฟแดง
หรือเปล่า? มีรถตีคู่มากับเราหรือเปล่า? ฯลฯ) ต้อง
เป็นห่วงข้างหลังด้วยนะ ว่าไอ้การกระทำาของเรา
(เช่นเบรคกระทันหัน) จะทำาให้เขามาชนเราหรือ
ไม่? โอ้โห ใครมันจะไปคิดได้หมดฟะ ในช่วง
เวลาพริบตาเดียวด้วย?
แล้วฉันก็ได้ตระหนักด้วย ชัว่ โมงขับของฉันมัน
น้อยจริงๆ ด้วยล่ะ นี่ขับยังไม่ถึง 20 ชม.เลยนะ จะ
ไปสอบ โอ้... ช่างกล้า
14 พ.ย. เป็น 2 ชม.สุดท้ายที่จะได้ขับกับครู
พยายามไม่เครียด แต่ก็เครียดนั่นแหละ และก็
ผิดชนิดที่ครูบอกเลยว่า “ฉันไม่แฮปปี้” ไม่ได้ผิด
ร้ายแรง แต่คนคุมสอบจะอารมณ์ไม่ดีแน่ๆ ถ้า
ครูบอ้ งหูได้ คงจะบ้องไปแล้วซักทีสองทีกระมัง ว่า
หล่อนเอ๊ย มีสติหน่อยเด้...
พอขับเสร็จ ก็มองหน้ากันว่าจะเอาไงดี จะผ่าน
ไหมเนีย่ เธอ ฉันบอกกับครูวา่ ถ้าฉันจิตหลุดแบบวัน
นี้ ฉันคงไม่ผ่านล่ะ แล้วก็เลยถามครูไปตรงๆ ว่า
ถามจริงเหอะ ทำาไมเธอถึงคิดว่าฉันพร้อมไปสอบ
ได้ (ต้องการเรียกความมั่นใจสุดฤทธิ์)
ครูบอกว่าเธอเคยขับดีมากครั้งนึง (โห.... ชั้น
ร้อง... ครั้งเดียวเนี่ยนะ) อ่ะ สองครั้งก็ได้ และที่
เธอเป็นมากอย่างทุกวันนี้ก็เพราะเธอกลัว เธอ
เครียด เธอต้องอย่าไปกังวลกับสิ่งที่ผิดพลาดไป
แล้ว แต่จงโฟกัสข้างหน้าต่อไป ปัญหาของเธอ
คือ เธออยากให้มันเพอร์เฟ็กท์ มันไม่มีใครขับได้
เพอร์เฟ็กท์หรอก (ไม่ได้อยากเพอร์เฟ็กท์หรอก ก็
แค่อยากทำาไอ้ที่เธอติ ให้มันถูกเท่านั้นเอง เข้าใจ
ป่าว) เธอห้ามคิดมากด้วย อย่าไปคิดถึงความ
ผิดของตัวเองที่ผ่านมาจนเกินไป หรือกลัวว่า
เราจะผิด เราจะทำาไม่ได้ เพราะคิดอย่างนั้น
เดี๋ยวก็เป็นจริงตามนั้น คิดถึงสิ่งที่ดีๆ สิ
ครูปลอบฉันต่างๆ นานา แล้วก็บอกว่า สอบ
เหอะ ถ้าเธอเลื่อนนะ เดี๋ยวพอเธอจะสอบอีก ก็จะ
ยิง่ เครียดมากกว่านีอ้ กี สอบเลยเนีย่ แหละ เธอทำาได้
แล้วถ้าตกนะ อย่างน้อยเธอก็ได้รวู้ า่ สอบมันเป็นยัง
ไง เที่ยวหน้ามาสอบอีกเธอก็ไม่กลัวแล้ว
ฉันก็พยักหน้ารับคำาครู ก็จริง คือถ้าเลื่อน ก็
เหมือนยอมแพ้ตงั้ แต่ยงั ไม่ออกจากมุง้ ไม่ลองจะรู้
ได้ไง ฉันก็ไม่รวู้ า่ ครูจะมัน่ ใจอะไรในตัวฉันนักหนา
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ฉันยังไม่มนั่ ใจในตัวเองเล้ย... ให้ตายเถอะโรบิน้ แต่
เอาเหอะ เราก็รู้อยู่ว่าเราทำาได้ถ้ามีสติ ขับช้าๆ มัน
ก็คงจะได้แหละ สู้เว้ย...
จริงๆ ฉันไม่กลัวสอบตกนะ แต่ฉันกลัวว่า ฉัน
จะผิดตัง้ แต่ไก่โห่ ประเภทผิดตัง้ แต่ออกรถ, ไม่เห็น
คนข้ามถนน, จักรยานแต่แรกเริม่ น่ะ แล้วจะตกเลย
อ่ะ ซึ่งถ้าฉันจะเป็นแบบนั้น ฉันก็ไม่อยากไปสอบ
แต่ถ้าได้ทำาครบหมดทุกอย่างแล้ว แล้วฉันตก ฉัน
ก็รบั ได้ ประมาณว่าขอกรู perform ก่อนได้ไหม ถ้า
ตกก่อนจะได้แสดงให้ได้ดวู า่ ฉันทำาอะไรได้บา้ ง จะ
ไปเสียเงินสอบทำาไม?
วันสอบจริง ฉันลุกขึน้ มาด้วยความรูส้ กึ ล้า จาก
การเครียด เกร็ง ปสด.มาแล้วหลายวัน ก่อนออก
จากบ้านขอพรพระว่า ขอให้ไม่มีอุบัติเหตุแล้วกัน
(ไม่บังอาจขอให้ผ่าน เพราะเพิ่งได้คำาเทศนาของ
สมเด็จฯ โต พรหมรังษีว่า “บุญเราไม่เคยสร้าง
ใครที่ไหนจะมาช่วยเจ้า...” 555)
ฉันนัดครู 8 โมงเช้า เพื่อขับไปโรงเรียนด้วยกัน
ตอนเดินไปหาครู (ซึ่งบ้านใกล้กันอย่างไม่น่าเชื่อ)
ท่ามกลางฝนตกพรำา (โอ้ เหมาะกับการสอบขับรถ
อะไรอย่างนี)้ ใจฉันเต้นแรงมาก มือสัน่ คิดอยูว่ า่ จะ
รอดไหมวะเนีย่ แค่ขบั ไปให้ถงึ โรงเรียนนีจ่ ะได้ไหม
นะ มันจะ nervous breakdown แล้ว พร้อมจะลง
ไปนั่งกองอยู่ตรงพื้นได้ทุกเมื่อ
ฉันขับถึงโรงเรียนด้วยอาการใจชืน้ ขึน้ เล็กน้อย
ว่าอย่างน้อยก็ขับถึงโรงเรียนวะ สภาพอากาศ
ยังเลวร้ายเหมือนเดิม หลังจากจ่ายตังค์ค่าสอบ
(184 ยูโร อย่าคูณเป็นเงินไทยเป็นอันขาด จะปวด
ใจ) ก็ได้รู้จักกับครูคุมสอบ ชื่อคุณเบอร์เกอร์ เป็น
ชายหนุ่มขายาว หน้าตาใสกิ๊งเลย ก่อนเริ่มขับเขา
มีถามเกี่ยวกับไฟบนหน้าปัดรถ ซึ่งฉันตอบได้ไม่
หมด แต่ฉันก็ไม่สนใจ
ระหว่างขับฉันก็พยายามมีสติ ทำาให้ดีที่สุด
เลี้ยว, ผ่านแยกให้ช้าเข้าไว้ ทั้งจอดรถ กลับรถ ก็
คิดก่อน ทำาช้าๆ เราไม่ได้รีบไปไหนนี่นะ (ตามที่ครู
บอก) พอได้เข้าออโต้บาห์น ฉันก็ใจชืน้ ละว่า อย่าง
น้อยเราก็ทำาได้ตามที่ตั้งใจไว้ ได้ perform แล้ววะ
กลับมาถึงโรงเรียน จอดรถให้ถกู ต้อง คุณเบอร์
เกอร์ก็บอกว่า ดีใจด้วยนะครับ คุณสอบผ่านแล้ว
ฉันยังงงๆ จนกระทั่งครูบอกว่า Congratulations
ฉันจึงถึงบางอ้อ... โอ๊ย ยกมือไหว้แทบไม่ทัน ครู
ทำาหน้าดีใจมากมาย
คุณเบอร์เกอร์ให้ใบรับรองว่าสอบผ่านแก่ฉัน
ต้องเอาไปรับใบขับขี่ที่ศูนย์สอบ ฉันเข้าใจว่าถ้า
เป็นคนที่สอบใหม่ ก็จะได้ใบขับขี่เลย แต่ฉันเป็น
ประเภทเปลี่ยนใบขับขี่ ก็ต้องเอาใบขับขี่ไทยไป
ให้เจ้าหน้าที่ก่อนน่ะ

ฉันกอดครูทีนึง ครูบอกว่าเห็นไหม ฉันบอก
แล้วว่าเธอทำาได้ ฉันมัน่ ใจมาตลอดว่าเธอจะทำาได้
แล้วครูก็บอกว่าอือ งั้นนี่ก็จะเป็นครั้งสุดท้าย
ที่เราจะได้ขับรถด้วยกันแล้วนะ ต่อไปก็ขับให้ดีๆ
ระมัดระวังด้วยล่ะ
โอ... มันเป็นความรู้สึกใจหายเหมือนกันนะ
เพราะครูคอื คนทีฉ่ นั ใช้เวลาด้วยในช่วงหลายอาทิตย์
ทีผ่ า่ นมาด้วยเยอะ โดยเฉพาะอย่างยิง่ อาทิตย์ทผ่ี า่ น
มานี่ เยอะมาก และเป็นคนเดียวที่รู้เห็นว่าฉันทำา
อะไร ขับรถยังไง มีปัญหาอะไร ประมาณว่าผ่าน
ทุกข์ผ่านสุขมาด้วยกันพอสมควรทีเดียว
แต่พอฉันสอบผ่าน ก็กลายเป็นว่าก็จบกันแค่
นี้ ทั้งๆ ที่มันน่าจะเป็นว่า ผ่านความลำาบากมา
ด้วยกัน ประสบความสำาเร็จละ หายเครียดละ เรา
น่าจะได้เป็นเพื่อนกันต่อไป (ในมุมมองของฉันอ่ะ
นะ ส่วนครูเขาจะคิดงี้ป่าว ฉันไม่รู้ คงจะไม่ เพราะ
เขามีนักเรียนหลายคน เราสอบผ่านก็คงดีใจ แล้ว
ก็ไปนึกถึงนักเรียนคนต่อไป)
Fact of Life, Hard but True.
แต่ครูก็บอกว่าเรารู้จักกันแล้วนะ เธอมีเบอร์
ชั้น มีอะไรก็โทรมานะ ปกติชั้นก็มักจะเอาหมามา
เดินผ่านหน้าบ้านเธออยูแ่ ล้ว บางทีเธออาจจะเห็น
ฉันเดินผ่านไปมา
ฉันเลยบอกครูว่า โหย (พูดยังกะนิยายเลยครู
จะให้ฉันโผล่จากหน้าต่างมาทักทายเหรอ?) ครูไม่
ต้องเป็นห่วง ครูทาำ ตัวให้วา่ งละกัน เดีย๋ วฉันจะชวน
กินกาแฟ แล้วฉันก็ตั้งใจว่าคริสต์มาสนี้ ครูต้องได้
ของขวัญเป็นอะไรทีเ่ มดอินไทยแลนด์ซกั ชิน้ ล่ะน้า...
แล้วก็ครูคะ ขออนุญาตขอบคุณครูไว้ตรงนี้
ด้วยนะคะ ถ้าไม่มคี รู ฉันก็คงสอบไม่ผา่ นอ่ะนะ
ขอบคุณครูดว้ ยทีข่ ยันติเหลือเกิน ซึง่ ทำาให้ฉนั
เครียดมาก (ไม่ได้ว่าแดก นะครู มันเป็นความ
จริงว่าครูทำาฉันเครียดฉิบเลย) แต่มันก็ทำาให้
ฉันรู้ตัวแหละว่าต้องแก้ไขอะไรอีกบ้าง ซึ่งก็
เยอะเหลือเกิน แต่กอ็ กี แหละ ถ้าครูไม่ติ ให้ฉนั
ขับสบายๆ ไม่เครียด ฉันอาจจะตกก็ได้ เพราะ
ฉันไม่ระวังตัว ก็ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ
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เทคนิคง่ายๆ กับการถ่ายภาพดอกไม้ -หนุ่มเรียม
สวัสดีครับทุกคนจากการทีผ่ มได้มโี อกาสได้เรียนรู้การถ่ายรูปมาพอสมควร และถ่ายมาเกือบทุกอย่างทำาให้ผมได้รู้วา่ ตัวเองชอบถ่ายรูปธรรมชาติ ต้นไม้
ใบหญ้าต่างๆ และดอกไม้…. ใช่แล้วครับ ดอกไม้ ผมชอบถ่ายรูปดอกไม้มาก เพราะดอกไม้สวยงามทำาให้สบายใจ ผมจะขอเชิญทุกคนไปถ่ายรูปดอกไม้
ด้วยเทคนิคการถ่ายรูปของผม โดยเราต้องหาสถานที่ก่อนครับ และเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา สถานที่ที่ผมเลือกไว้คือ ที่บ้านผมเองครับ เตรียมกล้องถ่าย
รูปของคุณให้พร้อมแล้วมาที่บ้านของผมนะครับ
สิ่งแรกที่ผมจะแนะนำาคือ ต้องเลือกเวลาที่เหมาะสมในการถ่ายภาพดอกไม้เพื่อช่วยให้ได้ภาพดอกไม้สวยๆ ง่ายขึ้น โดยเวลาที่เหมาะสมแบ่งได้เป็น 3
ช่วงเวลา ดังนี้
ช่วงที่มีเมฆครึ้ม พระอาทิตย์ถูกเมฆบดบัง (แต่ไม่ถึงกับมืด) การถ่ายภาพดอกไม้ในช่วงเวลานี้จะได้ภาพที่แสงเงานุ่มนวล สีของดอกไม้จะไม่ถูกกลืน
หายไปกับแสงของพระอาทิตย์
ช่วงหลังฝนตก จะมีหยดน้ำาเกาะอยู่บนกลีบดอกไม้ การถ่ายหยดน้ำาที่เกาะอยู่บนใบไม้จะได้ภาพที่สวยงาม และน่ามองมากขึ้น
หากเป็นวันที่ฟ้าเปิดมีแดดมาก ให้เลือกถ่ายภาพในช่วงเช้า ช่วงสายๆ หรือช่วงเย็นๆ ซึ่งแดดจะไม่จ้าจนเกินไป
แต่หากเราไม่ได้ตั้งใจจะออกไปถ่ายภาพดอกไม้ แต่อยากเก็บภาพความงามระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว ผมจะขอแนะนำาเคล็ดลับง่ายๆ เหล่านี้มา
ให้ทุกคนครับ
1. สิง่ ทีผ่ มมักจะเน้นและแนะนำาถึงความสำาคัญ
ในการถ่ายภาพคือจุดโฟกัส การถ่ายดอกไม้ต้อง
เน้นจุดโฟกัสที่ชัดเจน มือต้องนิ่ง และแนะนำาให้
ใช้ขาตั้งกล้อง (หากมี) จะช่วยให้ได้ภาพสวยยิ่ง
ขึ้น ทั้งการถ่ายภาพดอกไม้หลายดอก หรือดอกไม้
ดอกเดียว ให้เน้นดึงจุดเด่นของดอกไม้ทเี่ ราจะถ่าย
และให้สงั เกตว่า ไม่มอี ะไรมาดึงจุดสนใจและแย่ง
จุดเด่นไปจากดอกไม้ทเี่ ราจะถ่าย (ภาพนีผ้ มโฟกัส
ไปทีด่ อกไม้ดอกสีชมพูทอี่ ยูท่ า่ มกลางดอกอืน่ ทีเ่ ป็น
สีแดง ถึงจะเป็นโทนสีใกล้ๆ กันแต่กย็ งั ดูเด่นขึน้ มา)

2. คือการจัดวางตำาแหน่งของดอกไม้ทจี่ ะถ่าย
ดูว่า ดอกไม้ควรจะอยู่ในส่วนไหนของภาพ เช่น
ด้านซ้ายหรือขวา ถ้ามีหลายดอกก็ควรดูว่าแต่ละ
ดอกควรอยู่ตรงไหนถึงจะสวย และให้สำารวจไป
รอบๆ หามุมถ่ายรูปโดยมองผ่านกล้องให้ได้มุม
ที่ถ่ายรูปได้สวย อย่าถ่ายรูปจากมุมเดียว ให้ถ่าย
รูปโดยเล่นกับระยะต่างๆ ทั้งใกล้และก็ไกล และ
บางสถานการณ์อาจจะเอียงกล้องบ้าง เนื่องจาก
การถ่ายภาพไม่จำาเป็นต้องตั้งกล้องตรงๆ เสมอไป
เพราะมันดูซา้ำ ๆ เดิมๆ หัดหมุนกล้องเอียงซ้าย เอียง
ขวาบ้าง จะได้ภาพทีแ่ ปลกตามากกว่าเดิม เทคนิค
นีจ้ ะได้ผลมากหรือน้อยก็ขนึ้ อยูก่ บั สถานการณ์ และ
มุมมองของแต่ละคน
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3. ขอให้ดสู สี นั ของดอกไม้ การเลือกสีทเี่ หมาะ
สม จะช่วยให้ภาพดอกไม้ธรรมดาๆ ดอกหนึ่งสวย
ขึน้ อย่างไม่นา่ เชือ่ และส่วนใหญ่กม็ กั จะชอบสีสดๆ
สะดุดตา จะให้อารมณ์ และความรู้สึกมากขึ้น
4. ควรสำารวจหาสิ่งพิเศษทีม่ อี ยูร่ อบๆ ดอกไม้
ด้วย โดยลองจัดมุมดอกไม้กบั ธรรมชาติตา่ งๆ เช่น
ผีเสื้อหรือแมลงต่างๆ

5. มองหาฉากหลังที่เหมาะสมของดอกไม้
การเลือกฉากหลัง หรือ Background นั้น เป็น
สิ่งสำาคัญมาก โดยควรเลือก Background ที่จะ
ไม่มาแย่งความเด่นไปจากดอกไม้ที่ตั้งใจเลือกไว้
ควรหามุมถ่ายภาพที่มี Background แบบเรียบๆ
เช่น ใบไม้ หรือท้องฟ้า หรือ ควรจะมีแสง และสีที่
ช่วยทำาให้ดอกไม้ดูโดดเด่นขึ้น หาก Background
ไม่เป็นเหมาะสม อาจหากระดาษสีเขียวอ่อน เขียว
เข้ม หรือดำา มาวางด้านหลังดอกไม้ก็ได้ จะทำาให้
ได้ฉากหลังทีเ่ รียบเนียนช่วยทำาให้ดอกไม้ดโู ดดเด่น
ยิ่งขึ้น (ภาพดอกกุหลาบนี้ ผมเห็นว่า ดอกไม้มีสี
สว่าง ผมจึงเลือกมุมกล้องที่มี background ฉาก
หลังเป็นสีเข้มที่สุดเพื่อที่จะช่วยแสดงจุดเด่นของ
ดอกไม้ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น

6. เป็นเทคนิคพิเศษที่ผมใช้ประจำาในการถ่าย
ภาพดอกไม้คอื การพกพาทีฉ่ ดี ละอองน้าำ ขนาดเล็ก
เนื่องจากผมเห็นว่า ดอกไม้เป็นตัวแทนของความ
สดชื่น เราสามารถเน้นย้ำาถึงอารมณ์นั้นได้ดียิ่งขึ้น
เมื่อดอกไม้มีละอองน้ำาติดอยู่ และจะทำาให้เราเข้า
ถึงอารมณ์ และความรูส้ กึ ของภาพเป็นอย่างดี และ
หากว่าฟ้าหลังฝนไม่เป็นใจกับการถ่ายรูปดอกไม้
ผมก็จะฉีดละอองน้ำาที่ดอกไม้ ใบไม้ หรือส่วนใด
ของต้นไม้ที่ตอ้ งการ เพียงแค่นกี้ ็จะได้ภาพดอกไม้
ที่สดชื่นชุ่มฉ่ำาอารมณ์ให้โลกสวยงามได้แล้วครับ
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ชีวิตต้องติดคุกเพราะเพื่อนทาง Facebook -หมูติดมันส์
ผู้เขียนมีโอกาสได้ร่วมดื่มกาแฟยามบ่ายกับ
ท่านกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ ที่นครโอจิมินห์
พวกเราคุยกันเรื่องสัพเพเหระและสอบถามสาระ
ทุกข์สุขดิบของกันและกันตามประสาคนทำางาน
ช่วยเหลือและดูแลคนไทยในต่างประเทศเหมือน
กัน ราวครึ่งชั่วโมงต่อมามีแม่ลูกคู่หนึ่งมาร่วมโต๊ะ
ของเราด้วย ทราบในเวลาต่อมาว่า ทัง้ คูเ่ ป็นสมาชิก
ในครอบครัวของหญิงไทยทีถ่ กู ศาลเวียดนามตัดสิน
ประหารชีวติ จากคดีลกั ลอบขนยาเสพติดเข้าประเทศ
เวียดนาม และกงสุลใหญ่ฯ ได้นัดให้ทั้งคู่มาพบ
หารือถึงแนวทางการให้ความช่วยเหลือครอบครัว
ของหญิงไทยทีถ่ กู ตัดสินประหารชีวติ ดังกล่าว ทำาให้
ผู้เขียนมีโอกาสรับทราบเรื่องราวของหญิงไทยคน
หนึง่ และสภาพของครอบครัวภายหลังหญิงไทยถูก
จับกุมและดำาเนินคดี ซึง่ ผูเ้ ขียนขอเรียกหญิงไทยที่
ถูกตัดสินประหารชีวิตว่า “น้องเอ”
“น้องเอ” เป็นหญิงสาวอายุประมาณ 22 ปี
กำาลังศึกษาวิชาการออกแบบทีม่ หาวิทยาลัยเอกชน
แห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ คุณแม่ของ ”น้องเอ” เล่าว่า
ครอบครัวของตน แม้ไม่รา่ำ รวยแต่กไ็ ม่ได้ขดั สนเงิน
ทอง คุณแม่ได้ส่งลูกสาว 2 คน เรียนมหาวิทยาลัย
เอกชนในคณะทีล่ กู ๆ รัก คือ ด้านศิลปะ ด้วยความ
รักลูกจึงจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และมือถือราคา
แพงอย่างไอโฟนให้ลกู ๆ ใช้ แต่ใครจะรูว้ า่ มันคือต้น
เหตุที่ทำาให้ชีวิตของลูกสาวตัวเองต้องพังลง คุณ
แม่บอกว่า “น้องเอ” ได้รู้จักเพื่อนใหม่ผ่านสังคม
ออนไลน์ทาง Facebook เป็นเพื่อนผู้หญิง มีอายุ
มากกว่า ”น้องเอ” เล็กน้อยและทั้งคู่ได้ติดต่อกัน
ทั้งทาง Facebook และ Line อย่างสม่ำาเสมอ โดย
คุณแม่ไม่เคยเอะใจมาก่อน ต่อจากนัน้ ลูกสาวเริม่
มีพฤติกรรมที่แปลกไป เช่น ขอไปนอนค้างบ้าน
เพื่อนบ่อยขึ้น โดยพ่อแม่ไม่ทราบเรื่องการคบหา
กับเพื่อนคนนี้เลย คิดว่า “น้องเอ” ไปค้างกับเพื่อน
ทีม่ หาวิทยาลัยและการเรียนในสาขาศิลปะ อาจจะ
ทำาให้ลกู มีอารมณ์ “ติสท์” (artist) สูง จึงต้องไปค้าง
กับเพื่อนเพื่อทำางานส่งอาจารย์ คุณแม่ของ “น้อง
เอ” มองโลกในแง่ดมี ากๆ คุณแม่บอกว่า เราเลีย้ งลูก
มาอย่างดี ครอบครัวอบอุ่น จึงไว้ใจลูกและไม่เคย
คิดว่า “น้องเอ” จะทำาสิ่งไม่ดีหรือผิดกฎหมายใดๆ
ในปีสดุ ท้ายของการเรียนในมหาวิทยาลัย “น้องเอ”
เริม่ ขอเดินทางไปต่างประเทศเพือ่ หาประสบการณ์
จนกระทั่งปี 2555 คุณแม่ของ “น้องเอ” ได้รับแจ้ง
จากทางการไทยว่า “น้องเอ” ถูกจับข้อหาลักลอบ
ขนยาเสพติดเข้าประเทศเวียดนาม ข่าวดังกล่าว
ทำาให้คุณแม่และคุณพ่อของ “น้องเอ” เกือบจะ
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ช๊อก เพราะไม่คาดคิดมาก่อนว่า ลูกของตนจะถูก
จับในข้อหาทีร่ า้ ยแรงเช่นนี้ ทำาให้ตนและคุณพ่อของ
“น้องเอ” รูส้ กึ เสียใจมากกับเหตุการณ์ทเี่ กิดขึน้ วัน
ที่ไปเยี่ยม “น้องเอ” ที่เรือนจำาครั้งแรก คุณแม่กลั้น
น้าำ ตาไม่อยู่ ไม่ได้คาดคัน้ หรือดุดา่ ว่ากล่าว “น้องเอ”
มีเพียงคำาถามว่า ทำาไมล่ะลูก ทำาไมลูกจึงทำาแบบนี้
จนถึงวันทีไ่ ปศาลเพือ่ ฟังคำาพิพากษา คุณแม่ได้แต่
สวดภาวนาขอให้ลูกรอดพ้นจากโทษประหารชีวิต
แต่คาำ ขอของคุณแม่กไ็ ม่สมั ฤทธิผ์ ล ศาลเวียดนาม
พิจารณาตัดสินประหารชีวิต “น้องเอ” เพราะการ
ค้ายาเสพติดหรือลักลอบขนยาเสพติดในเวียดนาม
ถือเป็นภัยร้ายแรงต่อชาวเวียดนามและมีผลด้าน
ลบต่อการพัฒนาสังคมเวียดนาม
เมือ่ ผูเ้ ขียนได้ขอ้ มูลรายละเอียดของคำาให้การ
ของ ”น้องเอ” ต่อศาลเวียดนาม จึงทราบว่า “น้องเอ”
แจ้งว่า ตนได้ลกั ลอบขนยาเสพติด 3 ครัง้ และถูกจับ
ได้ในครั้งที่ 3 โดยครั้งแรกตนรับทำาเพราะต้องการ
ช่วยเหลือเพือ่ นคนไทยซึง่ ตัง้ ครรภ์ในขณะนัน้ “น้อง
เอ” บอกว่าเพือ่ นคนนัน้ ดูแลตนดีมากเหมือนเป็นพี่
เป็นน้องแท้ๆ ต่อมาเมื่อเพื่อนถูกสามีชาวไนจีเรีย
ทอดทิ้งและไม่มีเงินใช้จ่าย รวมทั้งเพื่อนได้หยิบ
ยืมเงินจากเพือ่ นของสามีมาใช้ เมือ่ ถูกทวงเงินและ
ถูกบังคับให้ขนยาเสพติด เพือ่ นกลัวว่าหากไม่ทาำ ก็
อาจมีอันตรายถึงชีวิต และเพื่อนก็อยู่ระหว่างการ
ตัง้ ครรภ์ประมาณ 7 เดือน “น้องเอ” จึงสงสารเพือ่ น
และกลัวว่าหากต้องเดินทางไกลอาจเป็นอันตราย
กับเพือ่ นและลูกในท้องได้ จึงตัดสินใจเดินทางไป
แทนเพื่อน ซึ่งครั้งแรก ”น้องเอ” ไม่ทราบจริงๆ ว่า
เป็นยาเสพติด คิดเพียงว่าเป็นสิ่งของผิดกฎหมาย
เนือ่ งจากคนแอฟริกานำากระเป๋ามาให้และซือ้ บัตร
โดยสารเครื่องบินเส้นทางแอฟริกาให้ โดยผ่าน
เวียดนาม ครั้งต่อมาจึงทราบว่าเป็นยาเสพติด
และ”น้องเอ” ก็เคยจงใจทำาบัตรโดยสารเครื่องบิน
เสียหายและปฏิเสธการเดินทางในครัง้ ต่อๆ มา แต่
ขบวนการนีก้ ย็ งั บังคับให้ขนยาเสพติดข้ามประเทศ
ต่อไป “น้องเอ” คิดว่า ตนมีประสบการณ์ในการ
ลักลอบขนยาเสพติดและรอดพ้นการจับกุมมาได้
แล้ว รวมทั้งการทำางานนี้ก็ได้ค่าตอบแทนสูงคือ
ประมาณ 1,600 ดอลลาร์สหรัฐ และได้รับค่าใช้
จ่ายอีก 1,000 ดอลลาร์สหรัฐ ทำาให้ “น้องเอ” รับ
ทำางาน ผิดกฎหมายนี้ต่อไป โดยครั้งที่สาม “น้อง
เอ” ถูกจับกุมพร้อมกับยาบ้า 3.1 กิโลกรัมที่สนาม
บินนครโฮจิมนิ ห์ ซึง่ ตามกฎหมายเวียดนามการขน
ยาเสพติดถึอเป็นความผิดร้ายแรงมาก มีโทษสูงสุด
ถึงประหารชีวติ ในทีส่ ดุ ศาลเวียดนามได้พจิ ารณา
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ภาพจาก http://www.news.at
พิพากษาตัดสินลงโทษประหารชีวิต “น้องเอ”
ผู้เขียนได้พูดคุยกับคุณแม่ “น้องเอ” ทราบว่า
จากวันนั้นจนถึงวันนี้ เพื่อนของ “น้องเอ” คนดัง
กล่าวไม่เคยแม้แต่จะมาเยี่ยม “น้องเอ” ที่เรือนจำา
ในนครโฮจิมินห์ มีเพียงครอบครัวของ “น้องเอ”
(คุณพ่อ คุณแม่และน้องสาว) และกงสุลใหญ่ ณ
นครโอจิมินห์เท่านั้นที่แวะเวียนไปเยี่ยม “น้องเอ”
คุณแม่สงสารลูกที่พลาดเพราะ ความอ่อนด้อย
ในประสบการณ์ชีวิต “น้องเอ” ที่เคยเป็นความ
หวังและที่รักของทุกคนครอบครัว ต้องถูกตัดสิน
ประหารชีวิตด้วยวัยเพียง 20 ต้นๆ วัยที่กำาลังเริ่ม
ผลิบานพร้อมจะเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
เมือ่ จบการศึกษาระดับปริญญาจากมหาวิทยาลัย
คุณแม่หวังว่า การนำาเสนอเรื่องราวของ “น้องเอ”
ให้สาธารณชนรับรู้ จะเป็นเครื่องเตือนใจให้ทุก
ครอบครัวเพิ่มความระมัดระวังและป้องกันไม่ให้
ลูกหลานของตนต้องตกเป็นเหยื่อของขบวนการ
ลักลอบขนยาเสพติดข้ามชาติ เพราะขบวนการดัง
กล่าวใช้หลักจิตวิทยาในการชักจูงล่อลวงให้คนหลง
ผิดเข้าไปในเส้นทางผิดกฎหมายซึง่ เมือ่ ก้าวเข้าไป
แล้วยากทีจ่ ะสามารถเดินย้อนกลับออกมาได้อย่าง
ปลอดภัย กรณี “น้องเอ” เป็นกรณีตวั อย่างของความ
สงสารเพื่อนที่กำาลังลำาบาก “น้องเอ” ยอมเสี่ยงทำา
เรือ่ งผิดกฎหมายแทนเพือ่ น ทำาให้ “น้องเอ” เสีย่ งที่
จะถูกจับกุม จนในที่สุด “น้องเอ” ก็ถูกจับกุมและ
ต้องโทษประหารชีวติ ทำาให้ครอบครัวของ “น้องเอ”
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เสียใจมาก ดังนัน้ หากท่านทีก่ าำ ลังอ่านมีลกู ทีก่ าำ ลัง
อยูใ่ นวัยรุน่ ตอนปลาย (20 ต้นๆ) นี้ จงหมัน่ สอบถาม
และตรวจสอบพฤติกรรมของบุตรหลานเป็นระยะๆ
บ้าง อย่าเชือ่ ใจและอย่ามัน่ ใจมากนักว่า บุตรหลาน
ของเราเป็นคนดี เพราะสังคมและสิ่งแวดล้อมใน
ปัจจุบันมีสิ่งชั่วร้ายแอบแฝงอยู่ทั่วไป แม้ว่าลูก
หลานของท่านจะได้รบั การอบรมเลีย้ งดูให้เป็นคน
ดี แต่ก็อาจขาดภูมิคุ้มกันต่อสภาพสังคมที่ชั่วร้าย
ซึง่ แอบแฝงเข้ามาล่อลวงฉกฉวยผลประโยชน์จาก
บุตรหลานของท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งขบวนการ
ผิดกฎหมายต่างๆ ที่เข้ามาชักจูงหลอกล่อด้วยสิ่ง
ล่อใจนานาชนิดให้หลงผิดและทำาสิ่งผิดกฎหมาย
ผู้เขียนจึงอยากให้ทุกท่านเพิ่มความระมัดระวัง
และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับบุตรหลานให้
กล้าที่จะปฏิเสธการกระทำาที่ผิดกฎหมายทุกชนิด
โดยสอนให้รู้จักแยกแยะความสงสารและเห็นใจ
เพือ่ นกับความรับผิดชอบต่อตนเองและครอบครัว
รวมทั้งสอนให้เคารพต่อกฎหมายและกฎระเบียบ
ของสังคม นอกจากนี้ ยังต้องเตือนให้บุตรหลาน
ตระหนักถึงอนาคตของตนเอง ตระหนักถึงความ
รักและความอบอุ่นของทุกคนในครอบครัวที่จะ
ต้องเสียใจและเป็นทุกข์จากพฤติกรรมที่เกิดจาก
การหลงผิดของตน
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สุขภาพ

โรคติดพนัน สุขชั่วคราว ทุกข์ถาวร -สัมภาษณโดย พษมลวรรณ เกริกสุวรรณชัย
“เลนไพสามวันสามคืนไมกลับบาน ชอบเขาบอนคาสิโน พนันบอล ฯลฯ ถือวาเปนโรคติดการพนัน
เปนปญหาทางจิตเวชที่สามารถรักษาได”
เนื่องจากปัญหาการพนันมีผลกระทบต่อเด็ก
เยาวชนและครอบครัว เฉพาะในประเทศไทยพบ
ว่ามีคนไทยกว่า 32 ล้านคนเล่นการพนันอย่างใด
อย่างหนึง่ และจากการศึกษาของมหาวิทยาลัยฮา
วาร์ดพบว่า คนส่วนใหญ่หรือประมาณร้อยละ 95
เป็นกลุ่มชอบเล่นพนัน (Social Gambling) และ
ประมาณร้อยละ 5 เป็นกลุม่ มีปญ
ั หาจากการพนัน
(Problem Gambling) คือเล่นจนเกินเลยจุดทีก่ าำ หนด
ไว้ เริ่มมีปัญหากับครอบครัว โรงเรียนหรือการงาน
และร้อยละ 1-3 เป็นโรคติดพนัน ซึ่งถือว่าเป็นการ
เจ็บป่วยทางจิต ไม่สามารถควบคุมความต้องการ
เล่นพนันได้ มีผลทำาให้เสียการเรียน ล้มละลาย หย่า
ร้าง พูดโกหก ขีข้ โมย และบางคนอาจฆ่าตัวตาย ดัง
นั้น กระทรวงสาธารณสุข และสำานักงานสลากกิน
แบ่งรัฐบาล กระทรวงการคลัง จึงได้รว่ มลงนามใน
บันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการเพื่อแก้ไขปัญหา
สุขภาพจิตจากการติดพนัน
ทั้งนี้ นพ. ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน แพทย์ผู้
เชี่ยวชาญด้านจิตเวชและผู้อำานวยการสถาบัน
สุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ เปิดเผยว่า
สาเหตุที่ทำาให้คนเป็นโรคติดการพนันเกิดได้จาก
หลายสาเหตุดังนี้
สารเคมีในสมองมีการเปลี่ยนแปลง คล้าย
กับคนที่ติดยาเสพย์ติด เวลาที่เล่นสมองจะหลั่ง
ฮอร์โมนเอนดอร์ฟนิ ออกมา ทำาให้คนทีเ่ ล่นมีความ
สุข รู้สึกตื่นเต้น ทำาให้ติดจากความรู้สึกนี้
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กรรมพันธุ์ มีการศึกษาพบว่า ในครอบครัว
รุ่นพ่อรุ่นแม่ ปู่ย่าตายาย เล่นการพนัน ทำาให้บาง
คนเชื่อว่า เป็นการถ่ายทอดมาจากกรรมพันธุ์ แต่
บางทฤษฏีกล่าวว่า เป็นกระบวนการของการเรียนรู้
ความเคยชิน เห็นการพนันเป็นเรื่องปกติ แยกแยะ
ไม่ได้ระหว่างการเล่นหรือไม่เล่น หรือเล่นแล้วติด
ต้องการหลีกหนีความทุกข์หรือความเศร้า
โดยเฉพาะคนที่เป็นโรคซึมเศร้าจะมีความหวังใน
การได้พนัน ทำาให้พยายามหนีทกุ ข์เข้าหาการพนัน
เหมือนกับยาเสพย์ติด เมื่อเล่นแล้วก็ติด เพราะ
ทำาให้เกิดความสุขชั่วครู่ ที่สำาคัญคือ คนที่เล่นการ
พนันในระยะเริ่มแรกมักเล่นได้ เมื่อเล่นได้หรือ
ชนะการพนันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงสารเคมีของ
ตัวเองด้านจิตใจ ยิ่งเล่นยิ่งติด แต่การได้หรือการ
ชนะพนันไม่ได้ถาวร มีเสียมีได้ หรือเสียไปเรื่อย ๆ
จนเกิดความเครียด
การรักษา ต้องสร้างความตระหนักให้กับคน
ทิ่ติดการพนัน แต่การจะตระหนักได้ต้องได้จาก
ความรู้ เหมือนคนสูบบุหรี่ที่สมัยก่อนคิดว่าเท่ แต่
เมือ่ รูว้ า่ การสูบบุหรีท่ าำ ให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บก็คอื การ
ตระหนัก ทำาให้บางคนเลิกสูบบุหรีไ่ ด้ ซึง่ การพนันก็
เหมือนกัน คนที่เล่นไม่รู้ตัวว่าติด เราต้องให้ความ
รู้ว่าติดและไม่ติดการพนันแยกแยะอย่างไร ด้วย
การทำาแบบประเมินปัญหาการพนัน 9 ข้อ คือถ้า
ตอบว่าใช่ แล้วนับรวมกัน เราต้องคิดว่าจริงมั้ย
บางคนอาจปฏิเสธ ไม่ยอมรับก็จะไปเล่น ในขณะ
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ที่หลายคนเปิดโอกาสในการแก้ไขตัวเอง ต้องการความช่วยเหลือ หากอาย
ไม่กล้าไปพบจิตแพทย์ก็สามารถโทร “สายด่วนเลิกพนัน 1323” ได้ตลอด 24
ชั่วโมง สำาหรับคนไทยในต่างแดนสามารถส่งอีเมล์ไปที่ dmh1323@dmh.
mail.go.th นอกจากนี้ ถ้าประเมินแล้วพบว่า คนไข้ติดพนัน จะใช้ยาในกลุ่ม
รักษาโรคซึมเศร้า เป็นยาที่ปลอดภัย ใช้แล้วทำาให้จิตใจสบายขึ้น และทำาการ
จิตบำาบัด คือถ้าคนไข้หนีปัญหามาเล่นพนัน เราก็พยายามทดแทนว่า เขามี
วิธีอื่นมั้ย เช่น ออกกำาลังกาย รวมทั้งการให้กำาลังใจจากคนในครอบครัวใน
การช่วยให้เขามีจิตใจเข้มแข็ง
ถ้าคนไข้ไม่ยอมรับว่าติดพนันเป็นโรคจะทำาอย่างไร? กรณีนคี้ รอบครัว
มีบทบาทสำาคัญในการชักจูง เพราะคนทีเ่ ดือดร้อนคือคนใกล้ตวั บางรายเป็น
หนี้ เงินเดือนออกไม่พอใช้หนี้ เจ้าหนี้ทวงหนี้มหาโหด ทำาให้ครอบครัวเดือด
ร้อน ฉะนั้น คนในครอบครัวควรพามาพบจิตแพทย์ เพราะตัวคนไข้อาจไม่มี
แรงจูงใจ ยังสนุกและติดการพนัน เหมือนติดยาเสพย์ติด ทั้งนี้การติดพนัน
เป็นปัญหาทางจิตเวชอย่างหนึ่ง คนที่เป็นอยู่มักจะไม่สามารถดูแลตัวเองได้
คนรอบข้างจึงต้องทำาหน้าที่เหมือนผู้ปฐมพยาบาลทางด้านจิตใจ
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เด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
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ปฏิทินคริสต์มาส และคุ้กกี้คริสต์มาสฝีมือคนตัวเล็ก -แม่ลิซ่า

สุขภาพ

บ้านเราไม่ได้นบั ถือศาสนาคริสต์ แต่เพราะผูค้ น
รอบข้าง และบรรยากาศโดยทั่วไปที่ออกจะคึกคัก
มีกจิ กกรรมต่างๆ มากมายให้เห็นให้ได้สมั ผัส และ
บางครัง้ ก็ได้มสี ว่ นร่วม ไม่วา่ จะทำาขนม ทำาคุก้ กี้ หรือ
การตกแต่งประดับประดาเพือ่ เฉลิมฉลองเทศกาล
คริสต์มาส ทำาให้คนตัวเล็กอยากจะมีสว่ นร่วม อยาก
จะทำาเหมือนเหมือนเพือ่ นบ้าง บ้านเราเลีย้ งลูกค่อน
ข้างเปิด ไม่ได้ปฎิเสธที่จะให้ลูกได้เรียนรู้ในสิ่งที่
สังคมรอบข้างเป็นอยู่ แต่ก็ไม่ได้สนับสนุนส่งเสริม
จนเกินไป อยากให้ลูกค่อยๆ แยกแยะและเรียนรู้
ไปเองแบบธรรมชาติ คอยชี้แนะและให้ความเห็น
ตามที่เห็นควร ความแตกต่างทางศาสนาสำาหรับ
เด็กยังเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ยาก บางครั้งคนตัวเล็ก
ก็นำาปัญหาของตนเกี่ยวกับศาสนามาถามพ่อกับ
แม่ หรือแม้กระทั่งเสียอกเสียใจ และเสียน้ำาตา
ที่ตนเองนั้นแตกต่างจากคนอื่น ครั้งหนึ่งคนตัว
เล็กเคยถามแม่ว่า “ทำาไมหนูต้องเป็นคนเดียวใน
ห้องเรียนทีไ่ ม่รเู้ รือ่ งของพระเยซู” แม่กต็ อบว่า “แต่
หนูเป็นคนเดียวทีร่ เู้ รือ่ งของพระพุทธเจ้า” เป็นอันว่า
ทำาให้คนตัวเล็กเลิกเสียใจ แถมภูมใิ จทีต่ วั เองรูเ้ รือ่ ง
พระพุทธเจ้าคนเดียวด้วย
ในช่วงคริสต์มาสคนตัวเล็กจะตืน่ เต้นกับเทศกาล
คริสต์มาสมากกว่าใครๆ ในบ้าน เพราะทีโ่ รงเรียนมี
กิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับคริสต์มาสทุกอาทิตย์ และ
ยังได้เปิดปฎิทินคริสต์มาสทุกวันด้วย ปฏิทินของ
คนตัวเล็กนั้นเป็นปฎิทินที่ย่าทำามาให้ ย่าใช้ผ้ามา
เย็บติดกันทำาเป็นที่แขวนผนัง และติดถุงผ้าเล็กๆ
ไว้ 24 ใบ ติดวันที่ 1-24 ไว้ที่ถุงแต่ละใบ ในแต่ละ
ถุงจะมีของขวัญข้างในเป็นของขวัญเล็กๆ ทีไ่ ม่ได้มี
มูลค่าอะไรมาก แค่พอให้คนเปิดปฏิทนิ ได้สนุก ได้
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ลุน้ ได้ดใี จ ปฏิทนิ อันนีใ้ ช้ได้ทกุ ปีไม่ตอ้ งเปลีย่ น แค่
คอยคิดหาของมาใส่ให้ครบ 24 อย่างในแต่ละปี
ปีที่ผ่านมาคนตัวเล็กคงกลัวแม่จะเสียใจเลย
ทำาปฎิทินคริสต์มาสให้แม่ด้วย เขาเอากระดาษ
สองแผ่นมาแปะติดกันแล้วตัดแผ่นบนเป็นช่องๆ
เขียนวันที่ไว้ข้างหน้า ส่วนข้างในช่องจะวาดรูป
ต่างๆ ไว้ ห้ามแม่แอบดูเด็ดขาด ทุกเช้า คนตัวเล็ก
เปิดปฎิทนิ ของตัวเองเสร็จก็เตือนแม่ให้เปิดปฎิทนิ
ของแม่ด้วย แม่เปิดเจอรูปข้างในแต่ไม่เข้าใจว่า
หมายถึงอะไร คนวาดเลยต้องคอยอธิบายให้แม่
ฟัง ตัวอย่างรูปวาดในปฏิทิน
• วันที่ 1 รูปทีวี หมายถึง ตอนหนูหลับแล้วแม่
จะดูทีวีก็ได้นะ
• วันที่ 2 รูปนิโคเลา หมายถึง อีก 4 วันนิโคเลา
จะเอาของขวัญมาให้
• วันที่ 3 รูปเจ้าหญิง หมายถึง อยากให้แม่แต่ง

ตัวเป็นเจ้าหญิง
• วันที่ 5 รูปแมว หมายถึง ห้ามฆ่าแมวเพราะกิน
ไม่ได้ (แล้วแม่นกึ อยากฆ่าแมวตอนไหนละนี?่ )
• วันที่ 9 รูปสัตว์หลายตัว หมายถึง อยากไป
สวนสัตว์
• วันที่ 11 รูปกรรไกร หมายถึง ห้ามใช้กรรไกร
วันอาทิตย์ เพราะอาจตัดมือได้ (สงสัยเกรงว่า
แม่จะยังไม่ตื่นเต็มที่)
• วันที่ 18 รูปเค้ก หมายถึงอย่าลืมให้ของขวัญ
วันเกิดหนูนะ
• วันที่ 24 รูปของเล่น หมายถึงหนูอยากได้
Playmobil
แม่รู้สึกว่าปฏิทินมันแปลกๆ เปิดจนถึงวัน
สุดท้ายแม่ไม่ได้ของขวัญอะไรเลย แต่คนที่คอย
ลุน้ ว่าจะได้ของขวัญจากปฏิทนิ ของแม่คอื คนทีท่ าำ
ปฏิทินให้แม่นั่นเอง
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ในถุงปฏิทนิ ทีย่ า่ ให้ มีหนังสือเล่มเล็กๆ ด้วยชือ่
หนังสือ “คอนนีห่ ดั อบขนม” พออ่านเสร็จคนตัวเล็ก
ก็อยากจะลงมือทำาขนมเองบ้าง แม่ก็ไม่ขัดศรัทธา
ช่วยคนอยากทำาคุก้ กีจ้ ดั หาส่วนผสมต่างๆ เขาอ่าน
หนังสือไป ทำาตามไป ชั่ง ตวง วัด ตามหนังสือ
ส่วนผสมมีดังนี้คะ
แป้ง480 กรัม
เนย 320 กรัม
น้ำาตาลทราย 160 กรัม
ไข่ไก่ 2 ฟอง
มะนาว 1 ลูก
น้ำาตาลไอซิ่ง
แม่พิมพ์รูปต่างๆ
ถาดอบ
กระดาษรองถาดอบ
ในหนังสือเขาบอกว่า **ก่อนลงมือทำาเปิดเตา
อบทิ้งไว้เลยที่อุณหภูมิ 150 องศา อบแบบระบาย
อากาศ**
วิธีทำา
คนลงมือทำาเขาอ่านตำาราซ้ำาไปซ้ำามาหลาย
รอบ เพื่อไม่ให้พลาด
1. ชั่ง ตวง วัด แป้ง น้ำาตาลทราย เนย ได้ตามที่
ต้องการแล้วก็ตีไข่ใส่ลงไป
2. นวดๆๆๆ แป้งจนเข้ากันดี (คนนวดแป้งบอก
ว่านวดจนมันแข็ง)
3. นำาแป้งที่นวดแล้วไปแช่ตู้เย็น ประมาณ 30
นาที ถึง 1 ชม.
4. นำาแป้งออกมาแผ่ๆ ด้วยไม้ กลิง้ ไป กลิง้ มา ให้
บางประมาณ 1 ซม.
5. ใช้พิมพ์รูปต่างๆ กดๆ แล้วใส่ในถาดนำาไปอบ
ประมาณ 10-15 นาที
6. ระหว่างรอให้คุ้กกี้สุกก็ตักน้ำาตาลไอซิ่ง 3 ช้อน
โต๊ะใส่ถว้ ย ผสมน้าำ หนึง่ ช้อนชา เติมน้าำ มะนาว
อีกหนึง่ ช้อนชา คนๆ ให้เข้ากันเอาไว้แต่งหน้าคุ้
กกี้ พอเอาคุก้ กีอ้ อกจากเตาอบก็แต่งหน้าคุก้ กี้
ได้เลยแล้วโรยด้วยน้ำาตาลสีๆ รูปต่างๆ
ตอนทีแ่ ม่เปิดเตาอบนำาคุก้ กีอ้ อกจากเตาอบ คน
ทำาคุก้ กีก้ ระโดดโลดเต้นดีใจ เพราะคุก้ กีท้ ตี่ วั เองหัด
ทำาตามหนังสือครัง้ แรกนัน้ ประสพความสำาเร็จออก
มาหน้าตาดูดี รสชาติอร่อย เป็นทีภ่ มู อิ กภูมใิ จยิง่ นัก
คนทำาคุก้ กีย้ งั ใจดีแบ่งใส่กล่องเล็กๆ ให้ปกู่ บั ย่า และ
ให้คณ
ุ ยายข้างบ้านเป็นของขวัญวันคริสต์มาสด้วย
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การย้ายกลับเมืองไทย -Niraya Weigel
เมื่อกลางปี 2010 ครอบครัวเราได้ย้ายกลับ
เมืองไทยถาวร เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว 3 ปีผ่าน
ไปแล้วที่ย้ายออกจากเยอรมนี เมืองไทยอาจจะ
วุ่นวายบ้าง แต่ก็ดีค่ะที่ไม่เหงา และไม่หนาว มีแต่
เรื่องสนุกให้ทำาไม่เว้นแต่ละวัน 3 ปีนี้เหมือนกับ 3
เดือนเลยค่ะ มีความสุขและสนุกจนลืมเวลาไปเลย
และวันนี้ดิฉันจะมาเล่าเรื่องขั้นตอนช่วงย้ายกลับ
เมืองไทยพอสังเขปเท่าที่จำาได้นะคะ
ก่อนอืน่ ดิฉนั เข้าไปอ่านหลักเกณฑ์เกีย่ วกับการ
ขนย้ายของใช้ในบ้านเรือนกลับไทยเพื่อทำาความ
เข้าใจก่อน ว่ามีข้อปฏิบัติอย่างไรบ้าง ที่สามารถ
ยกเว้นภาษีอากรได้ ตามลิงค์ข้างล่างนี้ค่ะ
http://internet1.customs.go.th/ext/Formality/
ImportFormalitiesOfHouseholdEffects.jsp
ดิฉนั ตัง้ ใจย้ายกลับไทยแบบถาวร จึงขนเครือ่ ง
ใช้ต่างๆ และเฟอร์นิเจอร์ที่ยังดีอยู่ทั้งหมดกลับ
ไทยด้วย โดยใช้บริการส่งของทางเรือ เราได้เช่าตู้
คอนเทนเนอร์จากบริษทั หนึง่ ในเยอรมนี (สามารถ
ค้นหาดูได้ในกูเกิล มีหลายบริษัทมากค่ะ) เป็นตู้
ขนาดเล็ก 1 ตู้ (ยาวประมาณ 6 เมตรเศษ ความจุ
ประมาณ 33 ลูกบาศก์เมตร) จ่ายค่าบริการประมาณ
2,000 ยูโร โดยที่ทางเราจะเป็นผู้บรรจุหีบห่อและ
เคลื่อนย้ายใส่ตู้กันเองค่ะ
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ข้าวของทุกอย่างก่อนใส่ลงกล่องต้องห่อพลาสติก
กันกระแทกและกันการเกิดรอยขีดข่วนเสียก่อน
กล่องต้องมีความแข็งของเนื้อกระดาษมากหน่อย
ในกรณีท่ีต้องใส่ของที่มีน้ำาหนัก เพื่อป้องกันเวลา
วางกล่องซ้อนกัน มิฉะนั้นกล่องจะบี้แบน ข้าวของ
อาจเสียหายได้ ต้องระวังตรงนี้ด้วย ดิฉันขนเครื่อง
เรือนพวกถ้วยชามแก้วเป็นจำานวนเยอะมาก เวลา
ห่อด้วยแผ่นกันกระแทกแล้ว ตอนใส่กล่องก็ตอ้ งใส่
โฟมกันเอาไว้รอบกล่อง มุมกล่อง 4 ด้านก็ตดิ ตัง้ ไม้
ชิน้ เล็กๆ ป้องกันเวลาวางกล่องซ้อนกัน กล่องจะได้
ไม่ยบุ ตัว จากนัน้ ตอกลังด้วยไม้อกี ครัง้ ทีนโี้ อกาสที่
เครื่องแก้วจะแตกเสียหายมีน้อยมากเลยค่ะ ส่วน
ข้าวของจำาพวกเครื่องใช้ไฟฟ้า ตู้เย็น เครื่องซักผ้า
ทีวี ฯลฯ ก็ตอกลังทั้งหมดค่ะ ทุกอย่างปลอดภัยไว้
ก่อน ยกเว้นพวกลังเสือ้ ผ้า ของทีเ่ บาและไม่แตกหัก
ก็จะใส่ลังซ้อนๆ กันธรรมดา
สิ่งที่ต้องควรระวังหลังจากขนย้ายสิ่งของเข้า
ตู้เสร็จแล้วคือ จะมีการเซ็นชื่อผู้รับซึ่งสำาคัญมากๆ
เนื่องจากจำานวนของใช้และเครื่องใช้ไฟฟ้าจะถูก
จำากัดตามจำานวนรายชือ่ ผูร้ บั ในกรณีทสี่ ง่ ของกลับ
ไทยจำานวนมากต้องใส่ชื่อผู้รับให้ครบจำานวน
คนทีย่ า้ ยกลับไปด้วย เช่น มีเครือ่ งใช้ไฟฟ้าหลาย
ชนิดหรือมากชิ้นเกินไปก็ไม่ได้ หากอ่านตามลิงค์
ด้านบนจะทราบว่าคน ๆ หนึ่งจะสามารถมีทีวีหรือ
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เครือ่ งใช้ไฟฟ้าอืน่ ๆ ได้กเี่ ครือ่ ง/คน ดิฉนั พลาดตรง
นีแ้ หละค่ะทีใ่ ส่ชอื่ ตนเองคนเดียว เนือ่ งจากบินกลับ
ก่อนสามีและลูกเกือบ 1เดือน อีกจุดหนึ่งที่อยาก
แนะนำาคือให้ระบุในเอกสารให้ทางชิปปิ้งนำาตู้ไป
ส่งถึงบ้านเลยนะคะ จะสะดวกที่สุดสำาหรับกรณี
ที่เช่าตู้คอนเทนเนอร์ อย่าไปรับเองนะคะเหนื่อย
มาก และยากมากด้วยค่ะ

เมือ่ แกะกล่องแล้ว นอกจากต้องเสียภาษีแล้ว ข้าว
ของจะไม่อยูใ่ นหีบห่อเหมือนเดิม หรือข้าวของบาง
ชนิดอาจจะเสียหาย หากแย่กว่านัน้ ก็เดาได้เลยว่า
สิง่ ของจำานวนนับพันชิน้ มันจะอยูค่ รบหรือเปล่า แต่
หากอยากข้ามขั้นตอนนี้ก็ต้องสอบถามบริษัทชิป
ปิ้งเอาเองนะคะ มันเป็นเรื่องที่พูดออกสื่อไม่ได้ค่ะ
สุดท้ายทางชิปปิง้ ก็ชว่ ยนำาของออกมาได้ดว้ ยความ
ราบรื่น ดิฉันตรวจข้าวของและจำานวนหมายเลข
กล่องทุกอย่างครบไม่มีอะไรสูญหายหรือเสียหาย
น่าจะมีแก้วแตกเพียง 1 ใบ ซึ่งอาจจะเกิดจากการ
บรรจุของดิฉันเอง ตอนนั้นดีใจมากที่ของทุกอย่าง
มีสภาพ100% เหมือนตอนที่นำาเข้าตู้ค่ะ
หากเพื่อน ๆ ต้องการนำาสัตว์เลี้ยง เช่น สุนัข
กลับไทยด้วยก็ไม่ยากในการพาขึ้นเครื่องไปด้วย
สามารถเข้าไปอ่านทีค่ ลังกระทูเ้ ก่าในพันทิปได้ตาม
ลิงค์ข้างล่างนี้นะคะ เขียนโดยคุณอ้อม
http://topicstock.pantip.com/jatujak/
topicstock/2008/05/J6579434/J6579434.html

เมื่อเคลื่อนย้ายของและเซ็นเอกสารครบแล้ว
ราวๆ 1 เดือนก็ได้รับการติดต่อกับบริษัทชิปปิ้ง
ของไทยว่าตู้มาถึงท่าเรือ(คลองเตย)แล้ว ขั้นตอน
นี้เครียดกว่าตอนขนของขึ้น สิ่งที่สำาคัญที่สุดคือ
พาสปอร์ตนะคะ มีกี่เล่ม ต้องเอาออกมาใช้
ให้หมด ทุกอย่างคือหลักฐานว่าคุณเข้า-ออก
ประเทศไทยและเยอรมนีเป็นจำานวนบ่อยครั้งแค่
ไหน แต่ละครั้งระยะเวลานานเท่าไหร่ คุณไปอยู่
จริงๆหรือเปล่าจะดูจากพาสปอร์ตนี้แหละ เพื่อ
จะสรุปได้ว่าจำานวนของใช้ จำานวนคนที่ย้ายกลับ
และจำานวนปีที่ไปอยู่มันเหมาะสมกับข้าวของที่
ย้ายกลับมาหรือไม่ ที่ดิฉันทำาพลาดคือลงชื่อผู้รับ
ส่วนลิงค์นเี้ กีย่ วกับเงือ่ นไขการนำาสัตว์ ซากสัตว์
เพียงคนเดียว เลยดูเหมือนกับว่าของทุกอย่างเป็น หรือผลิตภัณฑ์สัตว์เข้าในราชอาณาจักร
ของดิฉนั เพียงคนเดียวทำาให้ยงุ่ ยากเพราะต้องเสีย
http://www.dld.go.th/dcontrol/move/
ภาษีแน่นอนหากมีการเปิดตู้เช็คของทุกอย่าง
condition.html
ดิฉันนำาน้องหมาแจ็ครัสเซลกลับไทย 1 ตัว
ทางชิปปิง้ ในเมืองไทยจะดำาเนินการเคลียร์ของ เสียภาษีตรงด่านประมาณ 1 พันบาท ซึ่งไม่แพง
และนำาส่งตูถ้ งึ บ้านให้โดยมีคา่ ใช้จา่ ยแยกออกต่าง นัก และการเดินทางกับสัตว์ก็ไม่ยุ่งยากอะไรนัก
หากไม่เกี่ยวกับชิปปิ้งเยอรมนีนะคะ ราคาไม่แพง ค่ะ ดิฉนั ประทับใจกับเจ้าหน้าทีก่ รมปศุสตั ว์สวุ รรณ
นักค่ะ หากจำาไม่ผิดน่าจะราวๆ 5,000-10,000 ภูมมิ ากๆ ให้ขอ้ มูลและบริการประชาชนเป็นอย่าง
บาท เมื่อดิฉันมีชื่อเป็นผู้รับเพียงคนเดียวแต่ไม่ ดีทีเดียว ใครจะย้ายกลับไทยถาวรเร็วๆนี้ หรือใน
ต้องการเสียภาษี จึงได้ปรึกษากับทางชิปปิ้ง (แต่ อนาคตก็ขอให้โชคดีเจอเจ้าหน้าที่ที่ให้ข้อมูลที่ถูก
หากจะเสีย ก็เสียตามความเป็นจริง) ทางชิปปิ้ง ต้องและบริการดีๆแบบดิฉนั นะคะ แล้วพบกันใหม่
บอกว่าหากต้องมีการตรวจของในตู้ตามขั้นตอน ในตอนต่อไปค่ะ
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หมูออมสินขวดน้ํา -ภัทธิรา หาญสกุล
การปลูกฝังนิสยั รักการออมเงินด้วยการส่งเสริมให้ลกู ๆ หยอดกระปุกออมสินทีส่ งิ่ หนึง่ ทีค่ ณ
ุ พ่อคุณแม่ 1. แกะป้ายยีห่ อ้ น้าำ ออกให้เหลือแต่ขวดพลาสติก
เปล่าๆ ใช้มดี คัทเตอร์กรีดเป็นรูสเี่ หลีย่ มผืนผ้า
ควรทำา กระปุกออมสินก็สงิ่ จูงใจอย่างหนึง่ ทีท่ าำ ให้เด็กๆ อยากหยอดเงิน วันนีเ้ ลยจะมาแนะนำาวิธกี ารทำา
ขนาดใหญ่พอที่จะหยอดเหรียญลงไปได้ ขอ
กระปุกหมูออมสินจากขวดน้าำ ดืม่ ทัว่ ๆ ไป ซึง่ คุณพ่อคุณแม่สามารถสร้างเป็นกิจกรรมในครอบครัวได้นะคะ
แนะนะว่า เพื่อความปลอดภัยขั้นตอนนี้คุณ
อุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมคือ 1.ขวดน้ำา (ขนาดตามแต่เราต้องการ) 2. กระดาษสี 3 สี (ดำา ชมพูอ่อน
พ่อคุณแม่ควรเป็นคนเจาะให้นะคะ (ภาพ 2-3)
และชมพูเข้ม) 3.กาวลาเทกซ์ หรือเทปกาวสองหน้า 4. กรรไกร และ 5 มีดคัทเตอร์ (ภาพ 1)
2. ตัดกระดาษสีชมพูเพือ่ ทำาลำาตัวหมู โดยวัดขนาด
เมื่ออุปกรณ์พร้อม เริ่มลงมือกันเลยนะคะ
ประมาณครึ่งหนึ่งของความสูงของขวด หรือ
ตามร่องของขวดแล้วแต่รูปร่างของขวดที่เรา
นำามาทำา ความยาวให้พันรอบขวดน้ำาได้ ทา
กาวลาเทกซ์หรือใช้เทปกาวสองหน้าติดปลาย
กระดาษด้านหนึง่ แล้วติดกัน จากนัน้ ให้มดี คัท
เตอร์เจาะรูสเี่ หลีย่ มผืนผ้าซ้าำ รอยเดิมทีเ่ จาะเอา
ไว้แล้ว (ภาพ 4)
3. ตัดกระดาษสีชมพูเข้ม และสีชมพูอ่อนเป็นรูป
2
1
สี่เหลี่ยวผืนผ้า แล้วตัดปลายด้านหนึ่งให้โค้ง
คล้ายกลีบดอกไม้ (ตามตัวอย่าง) อย่างละ 2
ชิน้ เพือ่ ทำาเป็นหูหมู โดยให้ขนาดของสีชมพูออ่ น
เล็กกว่าเล็กน้อย และใช้กรรไกรตัดกระดาษดำา
เป็นวงกลมขนาดเล็ก 2 วง เพื่อทำาตา และตัด
กระดาษสีชมพูเข้มเป็นวงกลมขนาดใหญ่กว่า
ตา 2 วงเพื่อทำารูจมูก (ภาพ 5)
4. ใช้กาวทาเทกซ์ทาลงกระดาษสีชมพูอ่อนที่
4
3
ตัดเตรียมไว้แล้วติดลงตรงกลางของกระดาษ
สีชมพูเข้มเพื่อให้หูสวยงามพักไว้ก่อน จาก
นั้นติดวงกลมสีชมพูเข้มทั้งสองบนฝาขวดน้ำา
เป็นจมูก และติดวงกลมสีดำาที่บริเวณคอขวด
เพื่อทำาเป็นตา แล้วทากาวที่ส่วนโคนของหูที่
เตรียมไว้ประมาณ 1 เซนติเมตร สอดเข้าไป
ใต้กระดาษที่เราทำาลำาตัวเพื่อซ่อนปลายของ
หู กะระยะห่างตำาแหน่งของหูทั้งสองข้างให้
7
6
5
เหมาะสม (ภาพ 6)
5. พับกระดาษสีชมพูดา้ นทีต่ ดิ สีชมพูออ่ นขึน้ แล้ว
พับส่วนปลายลงเล็กน้อย (ภาพ 7-8)
6. ตัดกระดาษสีชมพูเข้มเป็นเส้นเล็กๆ ความยาว
พอประมาณเพื่อทำาหางให้หมู แล้วติดที่ก้น
ขวด ให้ปากกาหรือดินสอม้วนให้หางงอเล็ก
น้อย แค่นี้เราก็ได้หมูออมสินน่ารักๆ จากขวด
น้ำาแล้วค่ะ (ภาพ 9-10)
8
9
10
ลองทำาดูคะ่ รับรองเด็กๆ ต้องสนุกสนานกับการ
หยอดกระปุกแน่นอน และยิง่ หากมีขวดสีสวยๆ จะ
ช่วยให้ได้หมูออมสินสีสวยๆ ทีเดียวค่ะ
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ห้องครัว

แป้งชั้นห่อชีส -ป้าวัลย์

1

ส่วนผสม
แป้งชั้นสำาเร็จ
ชีสขูดแล้ว
Schinken
Paprika ผง
พริกไทยป่น
เกลือ

2
1.
2.
3.
4.

3

1 แพค
1 ห่อ
4-5 แผ่น
ครึ่งช้อนชา
เล็กน้อย (ไม่ใส่ก็ได้)
เล็กน้อย

วิธีเตรียมแป้ง
ตัดแป้งเป็นวงกลม ใช้ถว้ ยขนาดเท่าทีต่ อ้ งการ
กะให้พอคำา
บากแป้งเป็นสี่ทิศ ระวังอย่าให้ขาดกลาง
นำาส่วนผสมทีท่ าำ เป็นไส้มาปัน้ ให้เป็นก้อน แล้ว
วางลงตรงกลางแผ่นแป้ง
พับทีละด้าน (ตามรูป)

4

ส่วนผสมสำาหรับไส้
1. Schinken หัน่ ลูกเต๋าเล็กๆ ผสมกับชีสและส่วน
ผสมทัง้ หมด ใส่เกลือเล็กน้อยคลุกเคล้าให้เข้า
กัน จะเติมเครื่องเทศอิตาลี เช่น Origano เพิ่ม
ลงไปก็ได้
2. หากไม่ชอบเนือ้ สัตว์กใ็ ช้เห็ดหรือข้าวโพดแทน
เนือ้ สัตว์กไ็ ด้ โดยจะต้องสับให้ละเอียดแล้วคลุก
กับชีสขูดแบบเดียวกับส่วนผสมไส้เค็ม
3. หากต้องการไส้หวาน อาจนำาบลูเบอร์รี่แบบ
6
5
ขวด 1 ขวด นำามากรองเอาแต่เนือ้ ทิง้ ให้สะเด็ด
น้ำา แล้วใส่นำ้าตาลทรายแดงครึ่งถ้วย (จะใช้
เด็กๆ มักจะหิวเวลาที่กลับจากโรงเรียน แทนที่เราจะหาขนมสำาเร็จรูปหรือขนมทอดกรอบซึ่งมักจะ
น้อยหรือมากกว่านี้ก็ตามความชอบ)
มีผงชูรสมากและทำาให้เสียสุขภาพมาให้รับประทาน เรามาลองทำาอะไรง่ายๆ และอร่อยๆ ไว้ให้เขารับ 4. ก่อนวางไส้ อาจใช้ชีสสด หรือ Philadelphia
ประทานกันดีกว่า
ก็ได้ทาบนแป้งแล้วจึงวางไส้ลงไป
วันนี้ผู้เขียนจะแนะนำาอาหารว่างที่เรียกว่า “แป้งชั้นห่อชีส” ซึ่งเป็นอาหารที่ทำาไม่ยาก และหากเรา
จะทำาเก็บไว้เลี้ยงเพื่อนๆ หรือให้คุณพ่อบ้านรับประทานเป็นของว่างก็ยิ่งดี เพราะเมื่อเก็บไว้ในขวดโหล
เพียงเท่านีเ้ ราก็จะได้แป้งชัน้ ห่อชีสซึง่ เป็นอาหาร
ที่ปิดฝาสนิท จะสามารถเก็บไว้ได้ถึงสองหรือสามวัน
ว่างที่ทำาได้ง่ายและมีคุณค่าทางอาหาร ที่สำาคัญ
คือสะอาดและปลอดภัย เหมาะที่จะเป็นของว่าง
สำาหรับเด็กๆ และทุกคนในครอบครัว
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ความฝันทีเ่ อือ้ มถึง “ โดโลมิทเทน โกรเอิท๊ แนร์ทาล” DolomitenGrödnertal
-หลิว ลู่ลม

ช่างเป็นอะไรที่ไม่เคยลืมเลยกับการได้ยืนอยู่
บนยอดเขาสูงแล้วมองลงมา ทิวยอดเทือกเขาทั้ง
แหลม ทั้งทู่ หินผา โตรกเขาที่ลดหลั่น ภูเขารูปร่าง
ทมึนอลังการณ์ หยิง่ ผยอง ปลายยอดทีแ่ ซมซิกแซก
ดูเหมือนบอบบางแฝงความอ่อนช้อยแต่ทว่าชูยอด
อยูส่ แู้ ดดสูฝ้ นมาเป็นพันๆ ปี หิมะขาวโพลนปลกคลุม
ยอดเขาหุบผาสูงชันกว้างใหญ่บางส่วนยังอาบทา
ด้วยน้าำ แข็งตลอดทัง้ ปีทอ้ งฟ้าที่สคี รามเหนือเทือก
เขา แสงแดดยามเย็นที่ลูบไล้เทือกเขาด้วยสีส้ม
อมทองอ่อนช่างผสมผสานกลมกลืน นกโดลภูเขา
กางปีกสีดำาบินกลับรังผ่านแสงสีทองก่อนอาทิตย์
อัสดงจะลาลับหลังยอดเขาข้างหน้า คือความสุข
ที่สัมผัสได้กับการเดินทางที่มีจุดหมายปลายทาง
การเดินทางครั้งนี้จะขอแนะนำาห้ายอดภูเขาของ
เทือกเขาโดโลมิทเทน ที่ผู้เขียนได้ไปเยือนมาแล้ว
คือ มาร์โมลาด้า Marmolada 3343 m เป็นยอด
เขาทีส่ งู ทีส่ ดุ ของเทือกเขาแถบนี้ โทฟาน่า ดี เม็ซโซ่
Tofanade Mezzo 3244 m พิซ โบเอ Piz Boe 3152 m
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พูเอซช่ปซิ๊ เซ่ Puezspitze 2724 m ชแลร์น Schlern
2563 m การเดินทางเริม่ จากหมูบ่ า้ นวอล์เก็นช่ไตน์
Wolkenstein สู่ พูเอซเฮิอทเทอ Puezhütte พวกเรา
เจ็ดชีวติ ตกลงพักทีห่ มูบ่ า้ นวอล์เก็นช่ไตน์ที่ Südtirol
ทางใต้ของทิโรลประเทศอิตาลี พวกเราใช้เส้นทาง
Brenner- Autobahn ลงจากไฮเวย์ที่ Klausen ผ่าน
Grödner Tal จนถึงหมู่บ้าน Wolkenstein ซึ่งเป็น
หมู่บ้านสุดท้ายของหุบเขาโกรเอิ๊ทแนร์ หลังจาก
ขนของเข้าบ้านพักที่จองไว้เพื่อพักตอนลงมาจาก
เขา พวกเราก็กางแผนที่วางแผนการเดินทางของ
วันแรก ระยะทาง 14 กิโลเมตรกะเวลาเดินทาง
เจ็ดชั่วโมง จะไปถึงบ้านบนเขาพูเอซ ความแตก
ต่างของพื้นที่ขึ้นลงสูงชันอยู่ระหว่าง 400- 1100
เมตร หลังจากจัดของใส่ย่าม เตรียมอุปกรณ์การ
เดินภูเขาซึ่งผู้เขียนเคยเกริ่นไว้แล้ว ก่อนเดินทาง
ได้แหงนหน้ามองยอดเขาที่จะต้องปีนขึ้นไป ช่าง
จุดประกายความคึกคักกับการที่จะได้ผจญภัย
ใกล้ชิด สัมผัสกับธรรมชาติ พวกเราออกเดินทาง
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กีฬา

หลังจากรัปทานอาหารและห่ออาหารเครื่องดื่ม
ติดตัวไปด้วย แปดโมงเช้าออกเดินจากทางราบ
ผ่านปราสาทวอล์เก็นช่ไตน์ทางเริ่มชันและไต่สูง
ขึ้นไปเรื่อยๆ ตามรายทางแวะทักทายกับวัวของ
ชาวบ้านบนเขาทีก่ ระจายเล็มหญ้าอยูต่ ามเนินเขา
โดยไม่มรี วั้ ล้อมไว้ วัวบางตัวยืนขวางทางเมียงมอง
สีสนั เสือ้ ผ้าของพวกเรา เรายิม้ ทักทาย (วัวยิม้ ตอบ
คิดเอาเองนะ) ใจก็ตูมตามนี้..ดีนะที่ไม่ใช่กระทิงที่
ตืน่ สีสนั เพราะผูเ้ ขียนเล่นสีสนั จ๊าบจ๊ะจ๋า เผือ่ ว่าถ้า
หลงคนจะได้ตามง่ายไง วัวของชาวบ้านบนเขาจะมี
กระดิง่ ใหญ่ดคู ล้ายกับระฆังใบเล็กแขวนคอไว้ดว้ ย
เพือ่ จะได้ตามวัวถูก สองชัว่ โมงต่อมาเราเดินเลียบ
ผ่าน ลังเงนทาล Langen Tal ผ่านม้าของชาวนา
ภูเขาที่เล็มหญ้าอีกตัวหนึ่งกัลล็อปขนบนหลังฟู พู่
หางสบัดต้านลมวิ่งผ่านไปอย่างอิสระเสรีโดยไม่มี
คอกกัน้ ขวางช่างน่าอิจฉา หนทางเริม่ ชันและแคบ
บางช่วงต้องปีนป่ายไต่เชือกขึ้นไป อากาศช่าง
เป็นใจไม่มีหมอกและลม กลัวที่สุดคือการเดินไต่
เขาทางแคบ ถ้าหมอกลงต้องใช้สายตาและระวัง
ในการเดินมาก แถมลมภูเขาที่หนาวเย็นอีก ถึงจะ
เป็นหน้าร้อนก็เถอะ พวกเราเลียบผ่านหุบเขาลง
มาแล้วอ้อมขึ้นไปไต่เขาสู่ทุ่งญ้าราบบนเขา ภูเขา
หินเคียมไพ Ciampeijoch ตระหง่านอยู่ตรงหน้า
เหมือนเอื้อมจับได้ ทะเลสาบกลางหุบเขาผิวน้ำา
เรียบสงบสะท้อนสีท้องฟ้าเหมือนกระจกส่องมา
แสงแดดส่องต้องกลีบบอบบางของดอกฝิ่นภูเขา
แอลป์สีส้ม สีเหลืองที่ออกดอกเล็กๆ แซมอยู่ตาม
ก้อนหินผาเรียงรายตามทางเดินสวยเหลือเกิน เดิน
ไต่หินซึ่งบางช่วงจะมีเชือกให้จับและดึงตัวเองขึ้น
ไป พอขึน้ ไปเจอทีร่ าบเล็ก เพือ่ นเดินทางกรีด๊ กร๊าด
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กับดอกเอ็ดเดิลไวซ์ ที่หาดูได้ยากเพราะไม่ได้
ขึน้ อยูท่ วั่ ไป พวกเราเจออยูห่ ลายกอจนต้องพักและ
ถ่ายรูปให้หนำาใจผาสูงภูเขาทมึนอยู่ตรงหน้าใกล้
เข้ามาเรือ่ ยๆ และแล้วพวกเราก็ได้ยนิ เสียงหินหล่น
ที่หลังผาข้างหน้า หยุดเดิน..เงียบกริบ..และแล้วก
วางภูเขาฝูงหนึง่ วิง่ ผ่านพวกเราไป ”เร็วมาก” รีบหยิบ
กล้องออกมาถ่ายรูปกันแทบจะไม่ทัน เป็นบุญตา
จริงๆ ทึง่ มากเลยปรกติกวางภูเขาจะขีอ้ ายมากหาดู
ได้ยากนีผ่ า่ นมาทัง้ ฝูงเลย แล้วก็หายลับไปกับภูเขา
สูงโดยรวดเร็วพร้อมกับเสียงครืดคราดของก้อนหินที่
ร่วงกราวจากภูผาสูงของ ยอดเขาพูเอซ Puezspitze
ให้พวกเราแหงนมองด้วยความเสียดายทีไ่ ม่ได้ถา่ ย
ภาพที่สะใจและแล้วการเดินทางของวันนี้ก็ถึงจุด
หมายที่บ้านพักพูเอซซึ่งอยู่สูงจากระดับน้ำาทะเล
2475เมตร พวกเรานำาเป้เข้าทีพ่ กั เตียงสองชัน้ นอน
รวมห้องเดียวกันช่างมีรสชาดดิบๆ แบบลุยๆ ที่ไม่
เหมือนความสบายของเตียงทีบ่ า้ น อาบน้าำ แล้วลง
มารวมตัวกันทีห่ น้ากระท่อมบนเขา “งามเหลือเกิน”
กระเหรีย่ งอย่างเราไม่รจู้ ะบรรยายอย่างไรดีพวกเรา
บ้างก็นั่งยืน เอนพิงแบบชิลๆ จำาได้ว่าหนุ่มใหญ่ผู้
ร่วมทางเคยเปรยกับความงามของอาทิตย์ยามเย็น
ทีล่ บู ไล้ภเู ขาว่า “Die Gipfel sind in ein unwirklich
zartes Audrey-Hepburn Pink” ช่างเข้าใจเปรียบ
เทียบยิ่งกับหญิงงาม พวกเราไม่ถกเถียงถึงความ
งามกัน ต่างดึ่มด่ำากับสิ่งที่เห็นตรงหน้า..การเดิน
ทางของผู้เขียนแต่ละครั้งสนุกทุกครา ไม่ว่าจะไป
ป่าที่ไหน และภูเขาลูกไหนจึงอยากชวนผู้อ่านไป
เดินภูเขา แล้วจะรู้ว่า ”มันอยู่บนนั้น” ความสุขอยู่
แค่เอื้อมจริงๆ....
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เรื่องน่ารู้

ระบบการจ่าย/ โอนเงินแบบใหม่ในยุโรป (SEPA) -ไข่ดาว
หลายท่านอาจจะเคยได้ยนิ หรือได้รบั แจ้งข้อมูล
จากธนาคารเกีย่ วกับรูปแบบการโอนเงินแบบใหม่
ที่เรียกว่า SEPA กันมาบ้างแล้วนะคะ นับตั้งแต่
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 เป็นต้นไป หากท่านผูอ้ า่ น
จะทำาธุรกรรมทางการเงิน ไม่วา่ จะเป็นการโอนเงิน
(Überweisungen) การชำาระค่าใช้จา่ ยโดยหักจาก
บัญชีเงินฝากเป็นรายครัง้ (Lastschriften) การโอน
เงินอัตโนมัตติ ามกำาหนดโดยผูฝ้ าก(Daueraufträge)
หรือการชำาระเงินโดยใช้บตั รเอทีเอ็ม (Kartenzahlen)
จะต้องทำาธุรกรรมดังกล่าวโดยผ่านระบบ SEPA ค่ะ
ก่อนอื่นเรามาทำาความรู้จักกับรูปแบบการทำา
ธุรกรรมแบบใหม่ หรือ SEPA กันก่อนนะคะ SEPA
มีชื่อเรียกเต็มๆ ว่า Single Euro Payments Area
เกิดมาจากแนวคิดการบริการการจ่ายเงินให้เป็น
หนึ่งเดียวกันในกลุ่มสหภาพยุโรป โดยใช้สกุลเงิน
ยูโรเป็นสกุลหลักในการจ่าย เพื่อเพิ่มการแข่งขัน
และเพิม่ ประสิทธิภาพให้กบั ตลาดยุโรป ซึง่ ระบบนี้
จะใช้กบั ทัง้ ผูบ้ ริโภคทัว่ ไปอย่างเราๆ บริษทั ห้างร้าน
และรวมไปถึงสมาคมด้วยค่ะ ประเทศทีจ่ ะใช้ระบบนี้
(กลุม่ ประเทศ SEPA) ก็คอื ประเทศสมาชิกสหภาพ
ยุโรปทั้ง 28 ประเทศ และอีก 5 ประเทศนอกกลุ่ม
สหภาพยุโรป ได้แก่ สวิตเซอร์แลนด์ ไอซ์แลนด์
นอร์เวย์ ลิกเตนสไตน์ และโมนาโกค่ะ และเพื่อ
รองรับระบบ SEPA ที่เป็นหนึ่งเดียวกัน ประเทศ
ไหนในกลุ่มประเทศ SEPA ที่ไม่ได้ใช้เงินยูโรอย่าง
เช่น ประเทศโปแลนด์ หรือสวิตเซอร์แลนด์ ก็จะ
ต้องเปลีย่ นเป็นระบบการจ่ายเงินเป็นระบบ SEPA
ภายในวันที่ 31.10.2016 ค่ะ
การจ่ายเงินระบบนี้ ผู้บริโภคสามารถจ่ายเงิน
ทางบัตรเดบิตในประเทศใดก็ได้ทอี่ ยูใ่ นกลุม่ ประเทศ

SEPA เช่น ผูท้ มี่ บี ตั รเดบิต ของธนาคารในเยอรมนี
ไปซือ้ ของทีส่ วิตเซอร์แลนด์ สามารถใช้บตั รเดบิตดัง
กล่าวชำาระเงินตามร้านค้าทัว่ ไปในสวิตเซอร์แลนด์
ได้เสมือนกับซื้อของในเยอรมนี เป็นต้น ส่วนการ
โอนเงินและการชำาระค่าใช้จ่ายต่างๆ โดยหักจาก
บัญชี ไม่ว่าจะเป็นการสั่งจ่ายภายในประเทศหรือ
สั่งจ่ายให้กับธนาคารในต่างประเทศ จะใช้แบบ
ฟอร์มแบบใหม่ในการสั่งจ่าย โดยใช้ตัวเลข IBAN
(International Bank Account Number) แทน
เลขบัญชี (Kontonummer) และ BIC (Business
Identifier Code) หรือที่เรียกกันว่า SWIFT Code
แทนเลขรหัสสาขาของธนาคาร (Bankleitzahl)
ค่ะ ตัวเลข IBAN ทางธนาคารจะเป็นผู้ให้เราหรือ
ท่านผูอ้ า่ นสามารถดูได้จากใบแจ้งรายละเอียดการ
ฝาก-ถอนเงิน (Kontoauszug) หรือบริการธนาคาร
ออนไลน์คะ่ สำาหรับสมาคมอาจมีหลายบัญชีกจ็ ะมี
IBAN ของแต่ละบัญชีแยกกันค่ะ ทีส่ าำ คัญเพือ่ การ
โอนจ่ายเงินที่สะดวกรวดเร็ว บริษัทห้างร้านและ
สมาคมควรจะให้ขอ้ มูลลูกค้าหรือสมาชิกเกีย่ วกับ
การจ่ายเงินระบบใหม่นดี้ ว้ ยนะคะ ตัวเลข IBAN และ
BIC จะมีชว่ งระยะเวลาทีต่ อ้ งใช้หรือไม่จาำ เป็นต้อง
ใช้แตกต่างกันไปแล้วแต่ลักษณะการโอนภายใน
ประเทศหรือภายในกลุม่ ประเทศSEPA และประเภท
ของผู้ถือครองบัญชี (ผู้บริโภคทั่วไป บริษัท หรือ
สมาคม) รายละเอียดปลีกย่อยสามารถคลิกไปดูได้
ตามลิงค์นคี้ ะ่ https://www.sepadeutschland.de/
sepa-fuer-verbraucherinnen-und-verbraucher
หน้าตา IBAN เป็นอย่างไร ประกอบด้วยอะไรบ้าง
ดูได้ตามรูปข้างล่างนี้เลยค่ะ

•

•
•
•
•

•
•
•

•

•

•
•
•
ภาพจาก https://www.deutsche-bank.de
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ข้อดีของระบบนี้
เป็นระบบทีท่ าำ ให้เกิดตลาดเดียวด้านการบริการ
ธนาคารในยุโรป การขจัดความแตกต่างระหว่าง
การจ่ายในประเทศและข้ามประเทศในกลุ่ม
ประเทศ SEPA
สามารถโอนเงินถึงปลายทางที่อยู่ในประเทศ
และกลุม่ ประเทศ SEPA ภายในหนึง่ วันทำาการ
การโอนเงินในกลุ่มประเทศ SEPA จะมีค่า
ธรรมเนียมเท่ากับการโอนภายในประเทศ
ง่ายและสะดวกต่อการจับจ่ายใช้สอยในกลุ่ม
ประเทศ SEPA โดยสามารถใช้บตั รเดบิตชำาระ
ค่าใช้จ่ายได้ตามร้านค้าทั่วไป
สะดวกในการชำาระค่าใช้จ่ายในต่างประเทศ
โดยหักจากบัญชีเงินฝากของประเทศที่มี
บัญชีอยู่ เช่น คนที่มีบัญชีเงินฝากในประเทศ
เยอรมนี ไปเที่ยวในประเทศสเปน สามารถ
จ่ายค่าโรงแรมในประเทศสเปนโดยให้หักเงิน
จากบัญชีในเยอรมนีได้
มีการแจ้งเตือนก่อนทุกครัง้ ทีม่ กี ารหักเงินออก
จากบัญชี
มีการให้บริการในรูปแบบใหม่เช่น การจ่ายเงิน
ค่าตั๋วรถไฟทางโทรศัพท์ โดยการสแกน QR
code ที่ติดไว้ข้างตู้จำาหน่ายตั๋ว
มีการป้องกันการหักเงินจากบัญชีทดี่ กี ว่าแบบ
เก่า หากเจ้าของบัญชีทราบว่ามีการหักเงินออก
จากบัญชีแบบไม่ถกู ต้องสามารถแจ้งธนาคาร
เพื่อเรียกเงินคืนได้ภายใน 13 เดือน (แบบเก่า
สามารถเรียกคืนได้แค่ภายใน 8 สัปดาห์)
ช่วยเสริมความเข้มแข็งให้แก่นโยบายเปิดเสรี
ด้านการแข่งขัน
ข้อเสียของระบบนี้
เนื่องจากระบบนี้เป็นระบบใหม่ ยังคงต้องใช้
เวลาในการปรับให้เข้าสู่ระบบเดียวกันอย่าง
ค่อยเป็นค่อยไป ทั้งในด้านเทคนิค และความ
พร้อมด้านกฎหมาย
ใช้เวลาในการให้ข้อมูลกับผู้บริโภคและอาจ
เกิดการสับสนในการใช้บริการได้
หลายๆธนาคารอาจให้ขอ้ มูลเฉพาะลูกค้าทีเ่ ป็น
บริษทั ใหญ่ๆจึงทำาให้ลกู ค้าทัว่ ไปขาดข้อมูลและ
ไม่รู้ถึงสิทธิที่พึงได้
เนื่องจากอาจมีข้อความแจ้งเตือนมาทาง
จดหมายหรือทางอีเมลมากเกินไปจนผูร้ บั สาร
อาจจะไม่ได้ให้ความสนใจและละเลยการตรวจ
สอบรายละเอียดได้
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ศิลปะ

Anhänger aus Papier in 3D -Sabina Müller
Liebe Interessenten der künstlerischen Gestaltung,
Bei meinen Arbeiten bleiben immer mal wieder Bilder oder Papiere
übrig, die zu schade sind um direkt in den Papierkorb zu wandern.
Nun habe ich daraus einen Anhänger gebastelt. Wie das geht,
möchte ich Euch heute vorstellen.
Materialliste: Papier – egal ob bemalt oder bedruckt, ein DIN A 4
Blatt zu herstellen der Schablone, Bleistift, Schere, Lineal,Klebestift,
ein schönes Bändchen, einen kleinen Anhänger.
Herstellen einer Schablone:
Zunächst falten wir unser DIN A 4 Blatt zu Hälfte. An der Flatlinie
(Mittelachse) zeichnen wir eine halbe Figur, vielleicht eine Pagode,
ein Herz oder ein Engel. Vielleicht erfindet Ihr ja etwas Neues. Jeder
Anhänger hat eine Figur mit einer Außenlinie und eine innenliegende
Figur. In meinem Beispiel ist die innere Figur ein halbes Herz. Die
Faltlinie ist unsere Spiegelachse. Entlang unserer gezeichneten
Linien schneiden unsere Figur nun aus. Aufgeklappt haben wir dann
eine Schablone für die einzelenen Bauteile unseres Anhängers.
Auschneiden der Bauteile:
Unsere Schablone legen wir nun auf unser Papier und fahren
entlang der Umrisse mit einem Stift entlang. Wieiviele Teile Ihr
nun ausschneidet ist jedem selbst überlassen. Für eine 3 D Figur
benötigt man mindestens 3. Teile.Bei meinem Beispiel sind es 5.
Bei dünnerem Papier dürfen es auch gerne mehr sein.
Zusammenkleben der Bauteile:
Noch einmal ist die Mittelachse sehr wichtig. Mit einem Lineal
und einem Messerrücken, drücken wir die Mittelachse auf der
Vorderseite ein. Nun können wir das Element in der Mitte sehr leicht
und genau zusammenfalten. Die Hälfte der Rückseite wird nun
mit dem Klebstoff eingestrichen und auf eine Hälfte des nächsten
Teiles geklebt. Zu fixieren ist eine Klammer sehr hilfreich. In meinem
Beispiel ist das 5. Bauteil das letzte, welches komplett auf der
Rückseite mit Klebstoff eingestrichen wird und unsere Figur zur
Runde schließt. Bevor wir dies tun, kleben wir in der Mitte noch
ein Bändchen als Aufhänger. An dessen Ende können wir noch
ein Kristall, Tannenzapfen, Blüte oder was immer wir auch finden
anbringen. Und fertig ist ein hübscher kleiner Anhänger. Viel Spaß
beim kreativ sein.
Eure Sabine
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กว่าจะถึงบรัสเซลส์
-คนหลงเที่ยว

กรุงบรัสเซลส์ เมืองหลวงของประเทศเบลเยีย่ ม
ประเทศหนึง่ ในกลุม่ ประเทศสหภาพยุโรปเพือ่ นบ้าน
ใกล้เรือนเคียงกับ Deutschland หรือ เยอรมนีที่
เราอาศัยอยู่กันนั่นเอง นอกจากนี้กรุงบรัสเซลส์
ยังถือว่าเป็นเมืองศูนย์กลางของกลุ่มประเทศ
สหภาพยุโรป เพราะสำานักงานของสหภาพยุโรป
(EU commission) ตั้งอยู่ที่นี่นั่นเอง เมื่อหลายปี
ก่อนโน้น ดูเหมือนว่าฉันนจะเริม่ มีอายุนะคะ รำาลึก
ถึงเรื่องในอดีต เมื่อยังสนุกสนานกับการตะลอน
เทีย่ ว ฉันเคยวางแผนจะไปเยีย่ มหนุม่ น้อยหน้ามน
คนไม่อายใคร Manneken-Pis หรือทีร่ จู้ กั กันในชือ่
„จูเลี่ยนน้อย“ ( Little Julian) ที่มายืนยิงกระต่าย
อยู่กลางใจกรุงบรัสเซลส์ ทำาอีท่าไหนก็ไม่รู้ไปถึง
แค่เนเธอร์แลนด์ ทั้งๆ ที่ซื้อตั๋วรถไฟไว้เรียบร้อย
แล้ว หลายปีผ่านไปไวเหมือนสายน้ำาหลาก ฉัน
ย้ายมาอยู่เยอรมนี เพราะกระโดดขึ้นรถไฟ (ICE)
ขบวนสุดท้าย เพื่อนๆ รู้ว่าฉันเป็นคนขี้เหงา เลย
พากันแวะเวียนมาเยี่ยม คนแล้วคนเล่า หลายครั้ง
หลายครา ฉันพยายามจะจัดโปรแกรมชะโงกทัวร์
ให้เพือ่ นๆ ไปเทีย่ วกรุงบรัสเซลส์เพือ่ ทีฉ่ นั จะติดสอย
ห้อยตามไปด้วย จนแล้วจนรอดก็ไม่ได้ไปเสียที เมือ่
ฉันอยูเ่ ยอรมนีมานานนม จนเพือ่ นๆ แน่ใจว่าฉันคง
หายเหงาแล้ว เลยหายหน้าหายทั้งตาและยายไป
ไม่แวะเวียนมาเยี่ยมอย่างเคย โอกาสที่ฉันจะไป
เยือนกรุงบรัสเซลส์ก็เหมือนจะเลือนลางไป ฉันได้
แต่หวังและหาข้อมูลเกีย่ วกับเมืองหลวงของประเทศ
เบลเยี่ยมไปเงียบๆ นึกในใจว่า ซักวันหนึ่งเมื่อถึง
เวลาและวาสนามีคงได้เจอกันแน่ พ่อจูเลี่ยนน้อย
จนเมือ่ สองปีทแี่ ล้วจึงได้โอกาสเหมาะ เพือ่ นสาว
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คนหนึง่ นึกอยากไปนัง่ รถเทีย่ ว เธอว่าไปทีไ่ หนก็ได้
แต่ขอไปเช้าเย็นกลับ ไม่ขับรถไป ไม่ต้องคิดมาก
และไม่บอกก็รู้ว่าฉันต้องบอกว่าไปบรัสเซลส์กัน
เต๊อะ เพื่อนตกหลุมพลางเอ๊ย...เห็นด้วยกับฉัน
อย่างว่าง่าย ฉันหรือจะรอช้าจัดแจงหาตั๋วรถไฟ
แน่นอนต้องราคาประหยัด เรื่องแบบนี้เป็นงานที่
ฉันถนัด เข้าไปที่ www.bahn.de ไม่ได้คา่ โฆษณา
จากการรถไฟเยอรมันแต่อย่างใดนะคะ ฉันได้ตั๋ว
รถไฟสำาหรับสองคนไปกลับ โคโลญจน์ บรัสเซลส์
ใช้เวลานัง่ เม้าท์เพลินๆ แค่ชวั่ โมงกว่าเท่านัน้ ก็ถงึ ที่
หมายแล้ว แต่ชา้ ก่อนท่านผูอ้ า่ น อันตัว๋ รถไฟราคา
ไม่สะเทือนกระเป๋าตังค์ของคนหลงเที่ยว (แต่ไม่
ค่อยมีตังค์) นั้น ไม่ได้ซื้อแล้วเดินทางเลย ต้องซื้อ
ล่วงหน้าอย่างน้อยสามวันขึ้นไป แต่ไม่เกินสาม
เดือน ยิ่งซื้อเร็วยิ่งได้ราคาถูกค่ะ ข้อเสียของตั๋ว
ราคาถูกคือ ต้องเดินทางเฉพาะวันเวลาทีร่ ะบุในตัว๋
เท่านัน้ ถ้าหากไม่เดินทางเสียค่ายกเลิกตัว๋ 15€ แต่
ต้องยกเลิกตัว๋ ก่อนวันเดินทางหนึง่ วันค่ะ ถ้ามีบตั ร
ลดราคาหรือ BahnCard 25 ก็จะได้ส่วนลดเพิ่ม
อีก เพื่อนสาวและฉันนอนร้องเพลงกอดตั๋วรถไฟ
(ราคาประหยัด) รอกันไปอีกสองอาทิตย์กว่าจะถึง
วันเดินทาง จอมวางแผน (การเดินทาง) อย่างฉัน
ตระเตรียมแผนการสำารวจกรุงบรัสเซลส์ไว้ว่า เรา
จะถือกระเป๋าไปเล็กที่สุดเท่าที่จะเล็กได้ รองเท้า
เดินสะดวก เท่านั้นพอ นอกนั้นเราไปหากินหาดื่ม
เอาดาบหน้า (ทำายังกะไปออกศึกเนาะ) และแล้ว
วันเดินทางก็มาถึง ฉันแอบตื่นเต้นเล็กน้อย ด้วย
อานิสงส์จากการออกกำาลังกายสม่ำาเสมอ จึงไม่มี
ปัญหาเรื่องนอนไม่หลับ กลับหลับสบาย จนกลัว

จะเผลอหลับเพลิน ต้องตั้งนาฬิกาปลุกไว้ที่ ตี้ห้า
ครึ่ง รถไฟออกจากโคโลญจน์ 07.43น.แต่บ้านฉัน
อยู่ห่างจากหัวลำาโพงของโคโลญจน์ พอประมาณ
จึงต้องออกจากบ้านตั้งแต่ไก่ยังไม่โห่ (เพราะไม่มี
ไก่) ฉันจำาได้ว่าวันนั้นอากาศไม่เป็นใจเลย หนาว
และฝนตก ทั้งๆ ที่เป็นช่วงปลายฤดูใบไม้ผลิผ่าน
เมษายนไปแล้วหลายอาทิตย์ ฉันโทร.หาเพื่อน
ตั้งแต่หัวค่ำาวันก่อนเดินทาง บอกเธอว่าควรใส่เสื้อ
ผ้าหนาๆ หรือไม่เราคงต้องพกร่มหรือใส่เสือ้ กันฝน
กันแล้วล่ะ ฉันนัดเจอเพือ่ นเจ็ดโมงเช้า คุยกันไว้วา่
เราจะหากาแฟดืม่ ทีส่ ถานีรถไฟก่อนรถไฟจะเคลือ่ น
ขบวน นัดแนะกันเรียบร้อยใครมาถึงก่อนให้ไปนั่ง
รอที่ร้านกาแฟสตาร์บัคส์ นี่ก็ไม่ได้ค่าโฆษณา แต่
ได้ใช้อินเตอร์เน็ตฟรี ตอนที่ฉันไปถึงเพื่อนรออยู่
ก่อนแล้ว พร้อมกาแฟสองถ้วย ขณะนั่งจิบกาแฟ
ฉันเช็คสถานะรถไฟจากอินเตอร์เน็ต ฉันชอบระบบ
ของการรถไฟเยอรมันมากอยู่อย่างหนึ่ง คือ เรา
สามารถเช็คสถานะเวลารถไฟจากอินเตอร์เน็ตล่วง
หน้าได้ 2 ชม. ก่อนรถไฟออกว่า รถไฟจะเคลื่อน
ขบวนหรือมาถึงตรงเวลาหรือไม่ รถไฟขบวนไหน
จะออกจากชานชลาทีเ่ ท่าไหร่และจะทอดขบวนอยู่
ช่วงไหนของชานชลา คราวนีค้ งไม่ใช่วนั ทีฉ่ นั จะได้
ไปเยือนกรุงบรัสเซลส์เป็นแน่ เพราะหน้าจอมือถือ
ของฉันแจ้งขึน้ มาเป็นสีแดง ตรงขบวนรถทีจ่ ะพาฉัน
ไปหาจูเลีย่ นน้อยว่า „+45“ นัน่ หมายความว่า รถไฟ
จะล่าช้าและเราจะเสียเวลาเกือบชั่วโมง ฉันคิดไป
ในทางที่ดี ว่าเอาน่า ช้าไปชั่วโมงเดียวดีกว่าไม่ได้
ไป เราพากันเดินไปดูลาดเลาที่ชานชลา ข้อความ
วิ่งบนป้ายบอกข่าวสาร ว่ารถไฟขบวนที่เราจะเดิน
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ท่องเที่ยวยุโรป
ทางมีเหตุขัดข้องไม่สามารถจอดรับส่งผู้โดยสารที่
สถานีโคโลญจน์ได้ ผูโ้ ดยสารทีต่ อ้ งการจะเดินทาง
กับรถไฟขบวนนีต้ อ้ งไปดักรอขึน้ รถทีอ่ กี สถานีหนึง่
ซึ่งอยู่ห่างออกไปอีกประมาณ 5 นาที เอาละสิ ทีนี้
เกิดการโกลาหลของผู้โดยสารหลายร้อยคน ที่วิ่ง
หาทางตามไปขึ้นรถไฟ ฉันขอความเห็นเพื่อนร่วม
ทางว่าจะเอายังไง เพื่อนบอกว่าเอาไงเอากันเรารู้
จักโคโลญจน์ดีอยู่แล้วจึงหาทางไปรอที่อีกสถานี
ได้อย่างรวดเร็ว ด้วยวาสนาของฉัน (และเพื่อน
สาว) คงจะไม่ถึงบรัสเซลส์ เรารอรถไฟท่ามกลาง
ลมหนาวและสายฝน ย้ำาอีกครั้งว่าช่วงปลายฤดู
ใบไม้ผลิ รอแล้วรอเล่าเฝ้าแต่รอ ไม่มีแม้แต่เงา
ของ ICE ขบวนที่มุ่งหน้าไปบรัสเซลส์ โอววววว
พระเจ้าจอร์ท คุณหลอกเรียม (ให้มาคอย) ได้ลงคอ
เพื่อนสาวและฉันถอดใจ คงต้องคืนตั๋วให้กับการ
รถไฟเยอรมันแล้ว เราตัดสินใจกลับบ้านใครบ้าน
มัน ในกรณีนี้เราสามารถยกเลิกตั๋วและได้เงินคืน
ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ
อ่านมาถึงตรงนี้คุณๆ คงคิดว่า แล้วยัยนี่จะไป
ถึงกรุงบรัสเซลส์ตามทีจ่ วั่ หัวไว้ไหมนี่ (ทน) อ่านต่อ
อีกนิดนึงนะคะ ว่าดิฉนั จะได้ไปไหม หนึง่ ปีผา่ นไป
ฉันรักษาอาการบาดเจ็บ (ทีใ่ จ) จากการตกรถไฟไป
บรัสเซลส์หายดีแล้ว ก็พอเหมาะพอเจาะกับมีงาน
พรมดอกไม้ (flower carpet ) ที่หน้าพระราชวัง
แห่งกรุงบรัสเซลส์ เวียนมาถึง งานนี้จะจัดขึ้นทุก
ๆ สองปี ยังไงฉันจะต้องไปชมของสวย ๆ งาม ๆ
แบบนี้ให้ได้ รอช้าอยู่ใยรีบหาตั๋วรถไฟ (แน่นอน
ต้องราคาพิเศษเท่านั้น) มานอนกอด คราวนี้ฉัน
จะฉายเดี่ยว ไม่เกี่ยวก้อยใครไปด้วย ระหว่างที่
รอวันเดินทาง ฉันนึกได้ว่ารู้จักน้องคนไทยคนหนึ่ง
ทางกระดานสนทนาของนิตยสารทีฉ่ นั อ่านประจำา
เธออยู่ห่างจากบรัสเซลพอสมควร เราคุยกันทาง
โชเชียลเน็ตเวิร์คมาหลายปี แต่ไม่เคยเจอกัน ฉัน
ส่งข่าวไปว่าจะไปบรัสเซลส์ ช่วงงานพรมดอกไม้
น้องบอกว่า ช่วงนัน้ สามีหยุดงานพอดี อยากจะมา
เจอตัวเป็น ๆ เธอจะมารอรับฉันทีส่ ถานีรถไฟบรัสเซ
ลมิดิ พร้อมสามีและลูกชายสองคน และจะพาฉัน
ทัวร์บรัสเซลส์ด้วย โอ้ย....ฉันสุดแสนจะยินดี ที่จะ
ได้เจอน้องและครอบครัว วันนัน้ ช่างเป็นวันของฉัน
จริง ๆ อากาศเป็นใจ ไม่ต้องใส่เสื้อกันฝน ไม่ต้อง
พกร่ม รถไฟเคลื่อนขบวนและถึงที่หมายตรงเวลา
ในที่สุดฉันก็ถึงบรัสเซลส์ สถานีรถไฟบรัสเซลส์มิดิ
Brussels Midi เป็นชุมทางรถไฟทีผ่ โู้ ดยสารสามารถ
เดินทางต่อไปฝรั่งเศสด้วยรถไฟ Thalys และลอด
อุโมงใต้ทะเลไปเกาะอังกฤษด้วยรถไฟ Eurostar
ตรงประตูทางออกสู่ตัวเมืองมีภาพวาดการ์ตูน
คลาสสิคชื่อดังซึ่งถือกำาเนิดที่ประเทศเบลเยี่ยม
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„แตงแตง“ (TinTin ) บนผนัง ถ้ามีโอกาสไปอย่า
ลืมแหงนหน้าขึ้นไปมองนะคะ หลังจากที่ผวากอด
ทักทายกับน้องและครอบครัวด้วยความดีใจแล้ว
เราพากันเดินจากหัวลำาโพงแห่งกรุงบรัสเซลส์ไป
หน้าพระราชวัง เพื่อชมความงามของพรมดอกไม้
ซึ่งในปี 2012 จัดขึ้นในเดือนสิงหาคม ระหว่างวัน
ที่ 14-19 พรมทีร่ งั สรรค์ขนึ้ แต่ละครัง้ จะแตกต่างกัน
ไปตามหัวข้อการจัดงาน ปีทฉี่ นั มีโอกาสได้ไปชมจัด
ขึ้นในขัวข้อ „แอฟริกา“ พรมดอกไม้ขนาด 77x24
เมตร จะถูกปูด้วยดอกไม้เกือบล้านดอก แต่ละวัน
ระหว่างการจัดแสดงจะมีการซ่อมแซม จัดดอกไม้
ทีเ่ หีย่ วเฉาออกทิง้ และแซมดอกใหม่เข้าแทนที่ ฉัน
ไปวันทีส่ องของการเปิดให้เข้าชม เพียงเดินดูรอบ ๆ
ไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะ สำาหรับท่านที่สนใจไปชมงาน
คราวหน้าตรวจสอบข้อมูลวันจัดงานได้ที่ www.
flowercarpet.be ค่ะ
เราชื่นชมพรมดอกไม้จนหนำาใจ ถึงเวลาที่จะ
ไปเยีย่ มจูเลีย่ นน้อยแล้ว เราเดินลัดเลาะตรอกซอก
ซอย ชมร้านขายช๊อคโกแล๊ตชือ่ ดังของเบลเยีย่ ม ฉัน
เป็นคนไม่กนิ ช๊อคโกแล๊ตและไม่ชอบซือ้ ของเวลาไป
เทีย่ ว จึงได้แต่ชมื่ ชม อันทีจ่ ริง ใจฉันไปอยูท่ จี่ เู ลีย่ น
น้อยแล้ว เหมือนน้องจะอ่านใจฉันออก พอเราเดิน
เลี้ยวจากหัวถนน ก็มองเห็นรูปปั้นเด็กชายตัวน้อย
หล่อด้วยเงินสัมฤทธิ์ ยืนในท่ากำาลังฉี่ Menneken
Pis ซึ่งหมายความว่า เด็กชายกำาลังฉี่ โชว์ให้นัก
ท่องเที่ยวจากทั่วโลกได้ชม รูปปั้นนี้บางช่วงจะมี
การแต่งองค์ทรงเครือ่ ง ด้วยเสือ้ ผ้าประจำาชาติ ของ
หลายประเทศทัว่ โลก เคยอ่านเจอว่า พ่อหนุม่ น้อย
เคยใส่ชดุ พระราชปะแตนและโจงกระเบนของไทย
ด้วยนะคะ รูปปั้นนี้สร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 จู
เลีย่ นน้อยไม่ยอมโตและไม่ยอมแก่เลยนะคะ แถม
เนือ้ หอม มีแต่คนอยากจะถ่าสรูปด้วย กว่าเราจะได้
รูปสวยๆ กับจูเลีย่ นน้อย ต้องรอคิวกันนานพอสมควร
ออกจาก เมเนเค่นพี เราแวะไปทานอาหารกลาง
วันทีร่ า้ นอาหารไทย หลังจากนัน้ เรานัง่ รถไฟใต้ดนิ
ไป Atomium และ มินิยุโรปกันค่ะ
Atomium ถือว่าเป็น สัญลักษณ์และสถานที่
ท่องเที่ยวที่สำาคัญแห่งหนึ่งของกรุงบรัสเซลส์ และ
ประเทศเบลเยีย่ มเลยทีเดียว สร้างขึน้ เพือ่ งานแสดง
สินค้าโลก (World Exhibition ) ปี1958 ออกแบบ
โดย Andre Waterkeyn สูง 102 เมตร ประกอบด้วย
ลูกเหล็กกลมๆ ขนาดเท่ากัน 9 ลูก แต่ละลูกมีขนาด
ใหญ่ พื้นที่ด้านในกว้าง ใช้สำาหรับจัดนิทรรศการ
และงานเลีย้ งบนนัน้ ได้ มีทางเดินเชือ่ มถึงกันได้ทกุ
ลูก ฝั่งตรงข้าม Atomium เป็นสวนขนาดย่อม ย่อ

ส่วนของเมืองต่างๆ ในยุโรป ชื่อ Mini Europe เรา
ซือ้ ตัว๋ เข้าไปเดินเล่นจนทัว่ สามีนอ้ งออกความเห็น
ว่า เราควรไปนัง่ ดืม่ กาแฟ คุยกันทีส่ ถานีรถไฟ ก่อน
ทีฉ่ นั จะกลับบ้าน เวลาหนึง่ วันในบรัสเซลส์ หมดไป
อย่างรวดเร็ว ยังมีสถานทีน่ า่ สนใจอีกมากมายทีฉ่ นั
อยากไปชม แต่คงต้องเอาไว้คราวหน้าค่ะ
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ธรรมะ

ทําผิดเมื่อยึดติดความดี -พระไพศาล วิสาโล
ควรระมัดระวังเมื่อจะตัดสินใครว่าเป็นคนเลว คนไม่ดี โดยใช้มาตรฐานทางศีลธรรมของ
ตน เพราะนัน่ อาจเปิดช่องให้กเิ ลสหรือทิฐมิ านะครอบงําได้งา่ ย กลายเป็นว่าแทนทีจ่ ะปกป้อง
ความดี กลับส่งเสริมความชั่วแทน

“

“

ยุคนี้เป็นยุคที่เต็มไปด้วยความหลาก หลาย
หลากหลายแตกต่างทั้งในแง่วิถีชีวิต ทัศนคติ มุม
มองและผลประโยชน์ เป็นความแตกต่างที่เกิดขึ้น
ไม่จาำ เพาะระหว่างคนทีม่ ฐี านะหรือเศรษฐกิจต่างกัน
เท่านั้น แม้คนที่มีฐานะหรือเศรษฐกิจเหมือนกัน ก็
ยังมีแง่รสนิยม การดำาเนินชีวิต และมุมมองที่ต่าง
กัน คุณค่าบางอย่างทีเ่ ราเห็นว่าสำาคัญอย่างแน่แท้
เป็นอื่นไปไม่ได้ แต่คนอื่นกลับไม่เห็นเช่นนั้น กลับ
ชื่นชมยึดถือสิ่งที่เราเห็นว่าไร้คุณค่า ไม่น่ายึดถือ
เลย กลายเป็นเรื่องที่เข้าใจไม่ได้ เห็นเป็นเรื่องผิด
เพี้ยนหรือวิปริตไป ถึงกับทับถมดูถูกกัน
ความหลากหลายแตกต่างดังกล่าว คือความ
จริงอย่างหนึ่งของโลกทุกวันนี้ที่เราควรเปิดใจ
ยอมรับ เช่นเดียวกับทีต่ อ้ งยอมรับว่าความแก่ ความ
เจ็บ ความพลัดพรากและความตายเป็นความจริง
ของชีวิตที่เราหนีไม่พ้น หากเราปฏิเสธความจริง
แห่งชีวิตดังกล่าว เราก็จะถูกความจริงนั้นตามล่า
หลอกหลอนจนหาความสุขได้ยาก ฉันใดก็ฉันนั้น
ความจริงของโลก ก็เป็นอีกสิง่ หนึง่ ทีเ่ ราต้องเปิดใจ
ยอมรับและเรียนรูท้ จี่ ะอยูก่ บั มันให้ได้ ไม่ใช่ปฏิเสธ
ผลักไสต่อต้านมัน
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อย่างไรก็ตาม การยอมรับความหลากหลาย
หรือความเห็นต่างของผู้อื่น จะเกิดขึ้นได้อย่าง
แท้จริง ก็ต่อเมื่อเราวางใจอย่างถูกต้องต่อคุณค่า
หรือความคิดทีเ่ รายึดถือด้วย ถ้าหากเรายึดติดถือ
มัน่ มากเกินไป เห็นว่าเป็นความจริงแท้ เราย่อมอด
ไม่ได้ทจี่ ะดูถกู คนทีไ่ ม่ได้ยดึ ถือหรือคิดเหมือนเรา ใช่
แต่เท่านั้น เมื่อใดที่เราเห็นเขาไม่เคารพสิ่งที่ยึดถือ
เทิดทูน เราก็จะรูส้ กึ ว่าตัวตนถูกกระทบ หรือรูส้ กึ ถูก
ละเมิดลบหลู่ จึงง่ายทีจ่ ะเกิดความรูส้ กึ โกรธเกลียด
คนผู้นั้น ทั้งๆ ที่เขาไม่ได้พูดร้ายหรือจ้วงจาบสิ่งที่
เราเคารพเลย ดังที่ชาวพุทธหลายคนอาจจะเคย
รู้สึกไม่พอใจเมื่อเห็นเพื่อนชาวคริสต์หรือ มุสลิม
ไม่กราบไหว้พระพุทธรูป ทั้งๆ ที่เขาไม่ได้แสดง
อาการดูหมิ่นเหยียดหยามเลย แต่แค่เขาไม่กราบ
ไหว้นอบน้อมเหมือนเรา ก็ทาำ ให้เราขุน่ เคืองใจหรือ
รู้สึกถูกละเมิดเสียแล้ว
อาการเช่นนัน้ เกิดจากอะไร หากไม่ใช่เป็นเพราะ
เราเอาอัตตาไปผูกติดกับสิ่งเหล่านั้น หรือพูดอีก
อย่างคือ ยึดติดถือมั่นว่าสิ่งนั้นเป็นอัตตาหรือตัว
ตนของเรา เมื่อคนอื่นไม่แสดงอาการเคารพเชิดชู
สิ่งนั้น เราจึงรู้สึกว่าตัวตนถูกกระทบ จึงเกิดความ
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ธรรมะ
ทุกข์ ตามมาด้วยความไม่พอใจ ซึง่ หากไม่มสี ติรทู้ นั
ก็สามารถลุกลามเป็นความโกรธและเกลียด และ
อาจส่งผลให้มกี ารกล่าวร้ายหรือทำาร้ายกัน สิง่ ทีด่ ี มี
คุณค่า หากเรายึดติดถือมัน่ ก็อาจส่งผลร้ายได้ ดัง
หลวงพ่อเฟือ่ ง โชติโก อดีตเจ้าอาวาสวัดธรรมสถิต
จ.ระยอง ได้กล่าวไว้อย่างน่าฟังว่า “ถึงความเห็นของ
เราจะถูก แต่ถา้ เรายึดเข้าไว้ มันก็ผดิ ” ตัวอย่างเช่น
คนทีท่ าำ ความดีแล้วยึดติดในความดีนนั้ ง่ายมากที่
จะเกิดความหลงตนว่าดีกว่าคนอื่น เกิดอาการยก
ตนข่มท่านและชอบเอาความดีของตนไปตัดสินผู้
อืน่ เมือ่ ใดก็ตามทีเ่ ห็นคนอืน่ ไม่ดเี หมือนตนหรือไม่
ดีเหมือนที่ตนคิด ก็จะไม่พอใจเขา เห็นเขาเป็นลบ
ทันที คนดีที่ยึดติดความดีของตน จึงกลายเป็นคน
ที่น่าระอา ไม่น่าคบ หรือเบียดเบียนคนอื่นได้ง่าย
ประวัตศิ าสตร์เต็มไปด้วยเรือ่ งราวของการทำาร้าย
ผู้อื่นในนามของ คุณธรรมความดี ยิ่งมีการตีตรา
หรือแขวนป้ายใครว่าเป็นคนเลว ประพฤติผิดศีล
ธรรม ด้วยแล้ว ผูค้ นก็รสู้ กึ ว่ามีความชอบธรรมทีจ่ ะ
กำาจัดเขา หรือใช้วิธกี ารใดๆ กับเขาก็ได้ แม้จะเป็น
วิธกี ารทีฉ่ อ้ ฉล ทัง้ นีเ้ พือ่ เป็นการปกป้องความดี การ
ยึดติดความดี จึงสามารถผลักให้ “คนดี” ทำาชั่วได้
ง่ายมากในนามของความดี ซึ่งแท้จริงก็คือการทำา
ชั่วเพื่อสนองอัตตาของตนมากกว่า ซองซาร์ จัมยัง
เคียนเซ ภิกษุชาวภูฏาน กล่าวเตือนใจได้ดีว่า “ศีล
ธรรมคืออาหารของอัตตา ทำาให้เรากลายเป็นพวก
เคร่งศาสนา และตัดสินผูอ้ นื่ ซึง่ มีศลี ธรรมแตกต่าง
จากเรา การยึดมัน่ ในศีลธรรมในแบบฉบับของตน
ทำาให้เราดูถูกผู้อื่น และพยายามจะยัดเยียดศีล
ธรรมของตนแก่เขาเหล่านัน้ แม้มนั จะหมายถึงการ
ฉกฉวยเสรีภาพไปจากเขาก็ตาม”
ความดีที่กล่าวถึงข้างต้นนั้น ไม่จำาต้องเป็น
ความดีตามหลักศาสนาก็ได้ แม้แต่ความดีตาม
มาตรฐานของอุดมการณ์ทางโลก ไม่ว่า ชาตินิยม
ประชาธิปไตย หรือคอมมิวนิสต์ หากยึดติดถือมั่น
ก็สามารถผลักดันหรือสนับสนุนให้เราทำาสิ่งเลว
ร้ายได้ ช่วงที่มีการปฏิวัติวัฒนธรรมในประเทศ
จีน ผูค้ นจำานวนไม่นอ้ ยถูกตราหน้าว่าเป็นศัตรูของ
การปฏิวตั ิ เพียงเพราะเห็นต่างจากเจ้าหน้าทีพ่ รรค
คอมมิวนิสต์ ผลก็คอื คนเหล่านีก้ ลายเป็นคนเลวของ
รัฐไปทันที ดังนัน้ “คนดี” จึงสามารถทำาอะไรกับเขา
ก็ได้ เช่น รุมซ้อมทุบตีเขาก็ได้ ภรรยาของประธาน
เหมา กล่าวสนับสนุนการกระทำาดังกล่าวว่า “เมื่อ
คนดีทุบตีคนเลว นั่นเป็นสิ่งที่คนเลวสมควรได้รับ”
กล่าวอีกนัยหนึ่ง เมื่อใดก็ตามที่ตัดสินว่าใคร
เป็นคนเลว นั่นคือการออกใบอนุญาตให้คนดีมี
สิทธิทำาอย่างไรกับเขาก็ได้ คนเลวคนผิดจึงมีสิทธิ
เป็นศูนย์เมือ่ อยูใ่ นมือของคนดี นีเ้ ป็นสิง่ ทีช่ าวพุทธ
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พึงตระหนักเอาไว้ ดังนั้นจึงควรระมัดระวังเมื่อจะ
ตัดสินใครว่าเป็นคนเลว คนไม่ดี โดยใช้มาตรฐาน
ทางศีลธรรมของตน เพราะนัน่ อาจเปิดช่องให้กเิ ลส
หรือทิฐมิ านะครอบงำาได้งา่ ย กลายเป็นว่าแทนทีจ่ ะ
ปกป้องความดี กลับส่งเสริมความชั่วแทน
การตัดสินว่าใครเป็นคนเลวนั้น มักจะเริ่มต้น
จากการแบ่งเขาแบ่งเรา แล้วตีตราแขวนป้ายให้
เขา เช่น ทีแรกก็เป็น “แดง” เป็น “เหลือง” จาก
นั้นก็มีสมญานามอื่นๆ ตามมาจนสุดท้าย กลาย
เป็น “ควายแดง” กับ “แมลงสาบ” หรือ “ทุนนิยม
สามานย์” กับ “ศักดินาล้าหลัง” ตราหรือป้ายเหล่านี้
ไม่ใช่แค่ถอ้ ยคำาทีใ่ ช้แสดงความดูถกู เหยียดหยาม
อีกฝ่ายเท่านั้น แต่ยังมีผลต่อทัศนคติของผู้เรียก
ทำาให้เห็นแต่ดา้ นทีเ่ ลวร้ายของเขา หรือหลงติดอยู่
กับภาพที่ตนเองสร้างขึ้น จนมองไม่เห็นความเป็น
มนุษย์ของเขา ถึงตรงนัน้ แล้วก็ไม่ยากทีจ่ ะทำาอะไร
กับเขาก็ได้ แม้จะใช้วิธีการที่เลวร้าย ก็ไม่รู้สึกผิด
เพราะ “มันเลว จึงไม่สมควรที่จะทำาดีกับมัน” หรือ
เพราะว่า “มันไม่ใช่มนุษย์แล้ว”
พระพุทธเจ้าตรัสว่า “ชือ่ ย่อมครอบงำาสิง่ ทัง้ ปวง
สิ่งทั้งปวงที่ยิ่งขึ้นไปกว่าชื่อไม่มี สิ่งทั้งปวงเป็นไป
ตามอำานาจของธรรมอันหนึ่งคือ ชื่อ” ท่านที่ศึกษา
ธรรมย่อมตระหนักดีว่า ชื่อที่ใช้เรียกสิ่งต่างๆ นั้น
แม้เป็นสิ่งสมมุติ แต่ก็สามารถลวงให้เราเชื่อว่ามี
ตัวตนตามชื่อนั้น หรือมีตัวตนชื่อนั้นจริงๆ ชื่อหรือ
สมมุตทิ าำ ให้เรามองไม่เห็นธรรมชาติแท้จริงของสิง่
ต่างๆ ที่ไร้ตัวตน ในทำานองเดียวกันเมื่อเราตีตรา
แขวนป้ายให้แก่คนใดหรือคนกลุ่มใดก็ตาม เราก็
มีแนวโน้มที่จะถูกตราหรือป้ายนั้นครอบงำาใจ คือ
เห็นเขาตามชือ่ เรียกนัน้ จนมองไม่เห็นว่าเขาก็เป็น
มนุษย์เหมือนเรา รักสุขเกลียดทุกข์เช่นเดียวกัน และ
สมควรได้รบั การปฏิบตั เิ ยีย่ งมนุษย์เช่นเดียวกับเรา
ความขัดแย้งจะไม่สิ้นสุดหากต่างฝ่ายต่าง
มองแบบแบ่งข้างแยกขั้ว ว่า “ฉันดี แกเลว” “ฉัน
ถูก แกผิด” การมองเป็นขาวเป็นดำาเช่นนี้ มีแต่จะ
ทำาให้เกิดการจองเวรไม่หยุดหย่อน แต่ถ้าทั้งสอง
ฝ่ายหันมาตระหนักว่า ความจริงไม่ได้แบ่งเป็น
ขาวและดำาชัดเจนอย่างนั้น เราก็มีส่วนผิด และ
เขาก็มีส่วนถูก ความโกรธ เกลียด และกลัว ก็จะ
ลดลง และหันหน้าเข้าหากันได้ง่ายขึ้น แต่จะทำา
เช่นนั้นได้ก็ต้องคลายความยึดติดถือมั่นในความ
คิด ความเชื่อ หรือความดีของตน เพราะหากยัง
ยึดติดถือมั่นอย่างเหนียวแน่น ก็จะยอมรับความ
เห็นต่างได้ยาก และจะรู้สึกขุ่นเคืองใจเพราะตัว
พิมพ์ครั้งแรกใน มติชนรายวัน
ตนถูกกระทบ เมื่อพานพบหรือรับรู้ว่ามีคนที่ไม่
วันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
เห็นดีเห็นงามกับความคิดความเชื่อของเรา หรือ
แชร์มาจาก facebook ของพระไพศาล วิสาโล
สิ่งที่เรายกย่องเทิดทูน
http://www.visalo.org/article/jitvivat255610.html
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บก.พัทยา เปิดใจคุย -อรชร
นิตยสารดีหรือ D-magazinเรียกย่อๆ ว่า D-mag
หรือ “ดี-มาก”ได้ถอื กำาเนิดขึน้ มาด้วยความเห็นพ้อง
ต้องกันของกลุม่ คนไทยในเยอรมนีกลุม่ เล็กๆ ทีม่ อง
เห็นว่า จำานวนสือ่ เชิงคุณภาพในเยอรมนีมจี าำ นวน
อยูน่ อ้ ยมาก เมือ่ เทียบกับจำานวนประชากรชาวไทย
ทีพ่ าำ นักอยูท่ นี่ จี่ าำ นวนหลายหมืน่ คนทีมงานดี-มาก
เห็นว่าสือ่ เชิงคุณภาพอาจจะเป็นหนทางหรือตัวช่วย
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและครอบครัว คณะ
ทำางานจึงร่วมกันผลิตนิตยสาร ดี-มาก ด้วยความ
มุ่งหวังที่จะนำาเสนออาหารสมอง ทั้งสาระ บันเทิง
และสิ่งละอันพันละน้อย ที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้
อ่าน ทุกเพศและทุกวัย
ขณะนีน้ ติ ยสารดีถอื กำาเนิดได้ 16 เล่มแล้ว และ
เป็นที่รู้จักในชุมชนไทยมากขึ้น ในวันนี้ดิฉันได้มี
โอกาสพูดคุยกับ ดร.พัทยา เรือนแก้ว ถึงการดำาเนิน
การจัดทำานิตยสารดีตงั้ แต่เริม่ ต้นมาจนถึงปัจจุบนั
ถาม: จุดเริ่มต้นที่เป็นแรงบันดาลใจให้พี่
พัท เริม่ ทำานิตยสารดี ช่วยเล่าถึงในช่วงแรกที่
รับหน้าทีห่ วั หน้าบรรณาธิการและการวางแผน
งานต่างๆ ด้วยค่ะ มีอุปสรรคอะไรบ้างคะ
บก.พัทยาฯ: จุดเริ่มต้นคงต้องบอกว่ามาจาก
การชวนของน้องๆ สองสามคน โดยส่วนตัวเห็นว่า
ในชุมชนไทยไม่มสี อื่ คุณภาพทีจ่ ะเป็นอาหารสมอง
แก่คนไทยที่นี่ อันนี้อาจเป็นแรงบันดาลใจอย่าง
หนึง่ ทีข่ านรับคำาชวนของน้องๆ และรับเป็นหัวหน้า
บรรณาธิการ ก็ถอื เป็นการเริม่ เรียนรูง้ านชิน้ ใหม่อกี
ชิ้นหนึ่ง การทำางานในช่วงแรกจะบอกว่าไม่ค่อย
ราบรื่นนักก็ได้ เพราะทีมงานที่มาร่วมมือกัน ยังไม่
ได้รู้จักกันดีทุกคน หลายคนรู้จักเมื่อตอนที่ประชุม
ทีมงานครั้งแรกที่สถานเอกอัครราชทูต กอปรกับ
เราต่างอยู่กันคนละเมือง การสื่อสารที่ใช้เมล์ ซึ่ง
ก็คือการเขียน การสื่อกันด้วยการเขียน ไม่เหมือน
กับการพูดกันต่อหน้า มักจะเกิดการตีความที่บิด
เบี้ยวได้ และกว่าจะสื่อกลับไปให้ที่บิดเบี้ยวนั้น
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กลับมากลม หรือตรงก็ใช้เวลา ช่วงแรก ๆ จึงเสีย
เวลาและพลังงานไปกับ debate ทีบ่ างครัง้ ในส่วน
ตัวคิดว่า “เปล่าประโยชน์” หลายครัง้ ความคิดเห็น
กระฉูดมากมาย แต่พอถึงช่วงที่จะต้องแปรความ
คิดมาเป็นงาน ความคิดความเห็นก็เลือนหายไป
และจากการที่ทีมงานทุกคนเป็นอาสาสมัคร เรา
ทำานิตยสารดี โดยไม่มีค่าตอบแทนใดๆ การที่จะ
คาดคั้นให้ใครทำาอะไรคงลำาบาก เพราะทุกคนทำา
ด้วยใจ ไม่ได้เป็นลูกจ้าง ก็ตอ้ งแก้ปญ
ั หากันไปเล่ม
ต่อเล่ม แต่ตงั้ แต่ปที สี่ องเป็นต้นมา การทำางานของ
ทีมงานก็เริ่มลงตัวมากขึ้น
ถาม: อาสาสมัครในทีมงานนิตยสารดีอาศัย
อยู่คนละที่ มีโอกาสได้มาพบกันบ้างไหม ได้
ประสานงานกันอย่างไรคะ
บก.พัทยาฯ: เราก็พบกันบ้างตามโอกาสอำานวย
ที่พบกันบ่อยหน่อยก็ในช่วงปีแรก และพบกันอีก
ครั้งในช่วงขึ้นปีที่สองที่มาประเมินร่วมกัน อันนี้ก็
เป็นอุปสรรคอันหนึง่ ของการทำางาน บ่อยครัง้ ก็ตอ้ ง
ตัดสินใจไปเองโดยลำาพัง อาศัยความเป็นหัวหน้า
บรรณาธิการตัดสินใจไปเลย การประสานงานส่วน
ใหญ่กเ็ ป็นโดยผ่านเมล์ หรือหากเร่งด่วนมากๆ ก็ใช้
โทรศัพท์คุยกัน ซึ่งก็ไม่ค่อยจะบ่อยมากนัก
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“

อย่างหนึง่ ทีค่ นรุน่ ใหม่อาจต้องสําเหนียกไว้เสมอก็คอื Keine sind
perfekt. การฟังความคิดเห็น ยอมรับซึ่งกันและกัน กล้าที่จะให้
ความเห็นและกล้าที่จะรับคําวิจารณ์ นี่คือสิ่งสําคัญ

ถาม: ได้รบั การตอบรับจากผูอ้ า่ นอย่างไรบ้าง
บก.พัทยาฯ: การตอบรับจากผู้อ่านเป็นไปใน
ทางบวก คนที่อ่านนิตยสารดี มักจะชื่นชม หลายๆ
คนจดหมายมาชม หรือฝากคำาชมมากับคนอื่นๆ
แต่อย่างไรก็ตาม คนชมยังมากกว่าคนทีส่ มัครเป็น
สมาชิก หากพิจารณาจากคำาชม นิตยสารดี ได้รับ
การตอบรับอย่างดี แต่หากพิจารณาจากจำานวน
สมาชิก อาจจะยังไม่อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจนัก
แต่ละปีเรามีสมาชิกเพิ่มขึ้น แต่ปัญหาคือสมาชิก
เก่าบางทีก็ไม่ต่ออายุ ที่อยากจะสรุปก็คือ คำาชม
และความชืน่ ชอบยังไม่สมั พันธ์กบั จำานวนสมาชิก
ซึ่งก็คงมีปัจจัยหลายอย่าง คำาถามหนึ่งที่น่าสนใจ
ก็คือ นิตยสารดี เป็นที่รู้จักทั่วทั้งเยอรมนีหรือยัง

„

ถาม: การพิมพ์และส่งออกแต่ละเล่มมีค่า
ใช้จ่ายสูง นิตยสารดีบริหารอย่างไร
บก.พัทยาฯ: เราก็พยายามประหยัดกันสุด ๆ
เทีย่ วไปเสาะหาว่าการส่งแบบไหนจะประหยัดเงิน
แม้นว่าจะเป็นการเพิ่มงานให้ก็ตาม เช่นเราจัดส่ง
แบบ Büchersendung ทีร่ าคาถูกลงเกือบครึง่ แต่
เราจะปิดซองไม่ได้ต้องเจาะรู และใส่ตัวหมุดแทน
และต้องเขียนคำาว่า Büchersendung หรือในการ
จัดส่งให้หน่วยงาน องค์กร หรือวัดไทยที่ต้องส่ง
พัสดุฯ เราก็ไปคอยดูว่าเมื่อไรไปรษณีย์จะมีกล่อง
พัสดุราคาพิเศษ ก็ไปซื้อมาเก็บไว้ใช้ การจัดใส่
ซอง จัดส่งก็ได้อาสาสมัครอีกนั่นแหละมาช่วยกัน
เราพลัดกันทำาหน้าที่จัดส่ง สามคนวนเวียนกันทำา
ก็มีอาสาสมัครสามกลุ่มที่มาช่วยกันค่ะ ก็คงไม่มี
ถาม: ผูอ้ า่ นทีเ่ ป็นกลุม่ เป้าหมายตามความ หนังสือเล่มไหนที่บรรณาธิการ และทีมงานต้อง
คิดเห็นของ บก. คือกลุ่มไหนคะ เข้าถึงกลุ่ม ทำาทุกอย่างนะคะ ทั้งวางแนวคิดของเล่ม เขียน
ดังกล่าวประมาณกี่เปอร์เซ็นต์
บทความ พิสูจน์อักษร และ และ ฯลฯ
บก.พัทยาฯ: เราตั้งกลุ่มเป้าหมายไว้ว่า น่า
ถาม: ปัจจุบันนี้ นิตยสารไทยในเยอรมนี
จะเป็นแม่บ้านที่เข้าไม่ถึงข้อมูลภาษาเยอรมัน
หรือข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต หากจะให้ตอบเป็น หลายเล่มได้ปรับนิตยสารออนไลน์ พี่พัทฯ มี
เปอร์เซ็นต์วา่ เราเข้าถึงกลุม่ เป้าหมายเท่าไร คงตอบ ความคิดเห็นอย่างไรในเรื่องนี้คะ
ยาก หากประมาณคงจะสัก 40% เพราะกลุ่มเป้า
บก.พัทยาฯ: การทำาเป็นนิตยสารออนไลน์ ก็
หมายทีเ่ ราอยากเข้าถึงมักไม่สมัครเป็นสมาชิกด้วย อาจ จะเป็นทางเลือกอีกอันหนึ่งของนิตยสารดี
เหตุผลทั้งหลายทั้งปวง แต่อย่างน้อยเท่าที่ทราบ หากว่าทุนในการจัดทำาและจัดพิมพ์หมดลง การ
หลายๆ คนก็อ่านจากเพื่อน หรือเพื่อนนำาข้อมูลที่ ทำาเป็นนิตยสารออนไลน์ก็อาจประหยัดค่าใช้จ่าย
อ่านพบในนิตยสารดี ไปบอกกล่าวเล่าสู่ หนทาง ค่าพิมพ์ ค่าส่ง แต่งานในการจัดทำาก็คงจะเหมือน
นี้ก็อาจจะเป็นอีกทางหนึ่งที่ทำาให้เราเข้าถึงกลุ่ม เดิม เว็บมาสเตอร์กอ็ าจต้องเหนือ่ ยหน่อย นิตยสาร
เป้าหมายทางอ้อม
ออนไลน์นบั เป็นทางออกทีด่ ใี นเรือ่ งการแก้ปญ
ั หา
ด้านทุน แต่กลุ่มเป้าหมายดั้งเดิมที่เราต้องการให้
เข้าถึงข้อมูลอาจจะไม่มโี อกาสเข้ามาดู ก็คงต้องหา
ทางอื่นกันต่อไปให้กลุ่มเป้าหมายได้เข้าถึงข้อมูล
หากว่านิตยสารดี ต้องเปลีย่ นรูปแบบการพิมพ์จริงๆ
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ถาม: ในปีหน้านีน้ ติ ยสารดีจะเสนอสิง่ ใหม่ๆ
อะไรบ้างแก่ผู้อ่านคะ
บก.พัทยาฯ: เล่มที่ 16 นี้จะเป็นเล่มสุดท้ายที่
จะเป็นหัวหน้าบรรณาธิการ สิง่ ใหม่ๆ ทีจ่ ะนำาเสนอ
อันดับแรกก็คอื การสับเปลีย่ นกันมาทำาหน้าทีห่ วั หน้า
บรรณาธิการของทีมงาน ซึ่งเป็นเรื่องที่ดี เพราะ
แต่ละคนที่จะมาทำาหน้าที่บรรณาธิการมีความ
สนใจแตกต่างกัน เราก็อาจจะได้เห็นนิตยสารดีใน
รูปแบบใหม่ ที่อาจจะน่าสนใจและเป็นที่ชื่นชอบ
ของผู้อ่านก็ได้ คือมีให้เลือกกันเต็มที่ นอกจากนี้
เราจะมุง่ ทำาหนังสือรวมเล่ม เพือ่ ทีผ่ อู้ า่ นสามารถที่
จะเก็บไว้เป็นคูม่ อื สามารถเปิดดูเมือ่ เวลาต้องการ
ข้อมูล หรือมีปัญหา ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งในการ
พัฒนา นิตยสารดี ไปเป็นสำานักพิมพ์ดี ทีอ่ าจจะมา
แทนที่ นิตยสารดี หรือเดินคู่ไปกับนิตยสารดี ก็ได้
และก็คงเป็นช่องทางให้เข้าถึงกลุม่ เป้าหมายทีเ่ ข้า
ไม่ถึงอินเตอร์เน็ต
ถาม: พี่พัทอยากฝากอะไรถึงคนรุ่นใหม่ ที่
อยากเริ่มทำาอะไรสักอย่าง
บก.พัทยาฯ: คนรุ่นใหม่เป็นความหวังของ
สังคม รวมทัง้ ชุมชนไทยในเยอรมนีดว้ ย คนรุน่ ใหม่
มักไฟแรง เชื่อมั่น อย่างหนึ่งที่คนรุ่นใหม่อาจต้อง
สำาเหนียกไว้เสมอก็คือ Keine sind perfekt. การ
ฟังความคิดเห็น ยอมรับซึ่งกันและกัน กล้าทีจ่ ะให้
ความเห็นและกล้าทีจ่ ะรับคำาวิจารณ์ นีค่ อื สิง่ สำาคัญ
หากว่าต้องการทำาอะไร ฝันให้ไกลไปให้ถึง นั่นคือ
หากมีความฝัน ก็คงต้องลงมือทำา และอย่ารอ หาก
เราฝันแล้วพยายามส่งต่อให้คนอืน่ ทีเ่ ขาอาจจะฝัน
อย่างอืน่ เป็นคนทำา ฝันของเราก็คงไม่เป็นอย่างทีเ่ รา
อยากจะเห็น การหาเพือ่ นร่วมเดินทางทีเ่ ข้าใจ และ
จริงใจเป็นเรือ่ งจำาเป็น รวมทัง้ ความคิดเห็นจากผูม้ ี
ประสบการณ์ คนรุน่ เก่าร่าำ รวยด้วยประสบการณ์ที่
คนรุน่ ใหม่อาจจะยังมีนอ้ ย หลายอย่างสามารถนำา
มาเลือกใช้ให้เป็นประโยชน์ได้ เพราะหลายๆ อย่าง
คงสำาเร็จยากหากไม่มใี ครร่วมเดินทาง ก็ดตู วั อย่าง
นิตยสารดี ก็แล้วกันนะคะ
ขอขอบคุณบก.พัทยา เรือนแก้ว สำาหรับการ
พูดคุยและความคิดเห็นที่ชัดเจนค่ะ หวังอย่างยิ่ง
ว่า “นิตยสารดี”จะยังอยู่เป็นเพื่อนกับคนไทยใน
ต่างแดนต่อไป
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“เรียนเมืองนอกเมืองนา”

“กฎหมายไทยว่าอย่างไรกันแน่
เมื่อคุณถือสองสัญชาติ”

หลายคนคงจะเคยมีความฝันว่าอยากจะได้ลอง
ไปใช้ชีวิตนักศึกษาในต่างแดนดูบ้าง เพื่อจะได้
มีประสบการณ์ชีวิตใหม่ๆ มีโอกาสในหน้าที่การ
งานที่ดีขึ้น มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น หรือแม้แต่
เพือ่ ความโก้เก๋ แต่การใช้ชวี ติ นักศึกษาในต่างแดน
นัน้ จะเป็นเหมือนอย่างทีห่ ลายๆ คนวาดฝันไว้หรือ
เปล่า เรียนจบแล้วจะมีอนาคตทีส่ วยงามอย่างทีค่ ดิ
ไว้หรือไม่ ชีวติ นักศึกษาในต่างแดนนัน้ ต้องเจอกับ
อะไรบ้าง นิตยสารดีในฉบับหน้าจะนำาชีวติ นักศึกษา
ในต่างแดนส่วนหนึง่ มาตีแผ่ให้กบั ท่านผูอ้ า่ นได้รบั
ทราบเพือ่ เป็นข้อมูลสำาหรับผูท้ กี่ าำ ลังคิดนำาพาบุตร
หลานของท่านมาเรียนต่อต่างประเทศ

การถือสองสัญชาติของคนไทยในเยอรมนี เป็น
ประเด็นทีถ่ กเถียงให้เห็นกันอยูบ่ อ่ ยๆ ในช่วงหลังๆ
จะพบเห็นบ่อยใน social media หลายครั้งมีการ
โพสข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เท่าทีอ่ ากู๋ (googel) จะ
สรรหามาให้ สมบูรณ์บ้างไม่สมบูรณ์บ้าง เก่าล่า
สมัยบ้างก็วา่ กันไป และก็ยงั ไม่สามารถทีส่ รุปออก
มาได้อย่างชัดเจน สำาหรับตามเงือ่ นไขของกฎหมาย
เยอรมัน การหาข้อมูลอาจไม่ยากอะไรนัก แต่เมื่อ
ได้ขอ้ สรุปตามกฎหมายเยอรมันแล้ว กฎหมายไทย
ตีความ หรือพิจารณากรณีการถือสองสัญชาติของ
ไทยอย่างไร นอกจากข่าวทีเ่ กือบเหมือนข่าวลือแล้ว
เราเกือบไม่รู้อะไรแน่ชัด ในดีมากฉบับหน้าเรามา
อ่าน รศ.ดร.พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร
ตีความเรือ่ งนีก้ นั โดยเฉพาะประเด็นทีค่ นไทยกลัว
กันนักหนานั่นคือ การเสียสัญชาติไทย

"งานคือเงิน เงินคืองาน บันดาลสุข"

“คิดอย่างไรให้เป็นด้านบวก”

ไม่วา่ คนไทยหรือคนชาติไหนทีอ่ าศัยอยูใ่ นเยอรมนี
ส่วนใหญ่ต่างก็อยากจะทำางานกันทั้งนั้น เพื่อที่จะ
มีเงินใช้เป็นของตัวเองและสามารถที่จะจับจ่าย
ใช้สอยหรือส่งไปช่วยเหลือครอบครัวทีป่ ระเทศบ้าน
เกิดเมืองนอนของเราทีป่ ระเทศไทยตามอัธยาศัยได้
โดยที่ไม่ต้องไปแบมือขอเงินคุณสามี เราชาวไทย
ทุกคนที่มาถึงประเทศเยอรมนีได้ ก็ถือว่าเก่งกาจ
สามารถมากแล้ว และอีกอย่างที่สำาคัญคือเรามี
ความสามารถกันทุกคนครับ แล้วจะสมัครงานใน
เยอรมนีอย่างไงถึงจะได้งานทำา จะเขียนใบสมัคร
งานอย่างไงดีนะเขาถึงจะเรียกไปสัมภาษณ์ ถ้าอยาก
จะทราบก็ตอ้ งติดตามอ่านกันในฉบับต่อไปนะครับ

คำาแนะนำาว่าให้มองในแง่ดนี เี้ ป็นคำาแนะนำาทีด่ แี ละ
หลายครั้งก็ทำาให้คนเราฉุกใจ คิดขึ้นมาได้ว่า สิ่ง
ต่าง ๆ ล้วนมีแง่มุมทั้งดีร้ายให้เลือกคิดเลือกมอง
แต่ที่ยากที่สุดก็คือการ “เลือก” มองนี้แหละ ด้วย
เหตุนจี้ งึ มีคาำ ถามว่าคนเรานัน้ เมือ่ เจอเรือ่ งร้าย เจอ
กับปัญหา เราจะมีวธิ กี ารอะไรบ้างไหมทีช่ ว่ ยสร้าง
พลังใจด้วยการมองในแง่ดีเสียบ้าง... บทความ
ของนพ.เทอดศักดิ์ เดชคง จิตแพทย์ที่เดินทางมา
อบรบผู่นำาชุมชนชาวไทยในเยอรมนีบ่อยที่สุด รอ
อ่านฉบับหน้าค่ะ
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ศุภฤกษ์เบิกดิถีวันปีใหม่
คิดสิ่งใดให้สมอารมณ์หมาย
พละเยี่ยมเปี่ยมสุขทุกข์มลาย
ทั้งสุขกายใจชื่นระรื่นนาน
ขอเดชะพระศรีรัตนตรัย
ทั้งเทพไททั่วสถิตทุกสถาน
เป็นเกราะป้องครองกันบันดลดาล
อย่าแผ้วพานผองภัยให้ไกลกาย
ไชยพร เรือนแก้ว
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