
• เรื่องดีจากปก: ชีวิตนักศึกษาในต่างประเทศ
• กฎหมาย: ถาม-ตอบเรื่องการเสียสัญชาติไทยเ
• เรื่องน่ารู้: ทำาใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล
• จิตวิทยา: คิดอย่างไรให้เป็นด้านบวก
• เรื่องเล่า: ขอรับบุตรบุญธรรมจากไทยสู่เยอรมนี

17 / 03.2014ISSN: 2190-636X 

สังคม•วัฒนธรรม•ครอบครัว•บันเทิง•ไลฟ์สไตล์
จ ัดท ำ� โดย: สม�คมเคร ือข ่�ยคนไทยในต่�งแดน

D Magazine
“นิตยสารดี  มีดี  เพื่อคนไทย”

www.d-magazine.de

ดี

Dmag17.indd   1 02.03.14   00:23



ตารางวันหยุดและวันปิดเทอมในประทศเยอรมนี 2014/2015

ปีการศึกษา (Schuljahr) 2013/2014 ปีการศึกษา(Schuljahr) 2014/2015 

Land Winter Ostern Himmelfahrt/ 

Pfingsten 

Sommer Herbst Weihnachten 

Baden-Württemberg - 14.04. - 25.04. 10.06. - 21.06. 31.07. - 13.09. 27.10. - 30.10. 22.12. - 05.01.

Bayern 03.03.-07,03. 14.04. - 26.04. 10.06. - 21.06. 30.07. - 15.09. 27.10. - 31.10. 24.12. - 05.01.

Berlin 03.02. - 08.02. 14.04. - 26.04. 02.05. /30.05. 09.07. - 22.08. 20.10. - 01.11. 22.12. - 02.01.

Brandenburg 03.02. - 08.02. 16.04. - 26.04. 02.05./30.05. 10.07. - 22.08. 20.10. - 01.11. 22.12. - 02.01.

Bremen 30.01. - 31.01. 03.04. - 22.04. 10.06. 31.07. - 10.09. 27.10. - 08.11. 22.12. - 05.01.

Hamburg 31.01. 03.03. - 14.03.
28.04. - 02.05./ 

30.05.
10.07. - 20.08. 13.10. - 24.10. 22.12. - 06.01.

Hessen - 14.04. - 26.04. - 28.07. - 05.09. 20.10. - 01.11. 22.12. - 10.01.

Mecklenburg-Vorpommern 03.02. - 15.02. 14.04. - 23.04. 06.06. - 10.06. 14.07. - 23.08. 20.10. - 25.10. 22.12. - 02.01.

Niedersachsen 30.01. - 31.01. 03.04. - 22.04.
02.05./ 30.05./ 

10.06.
31.07. - 10.09. 27.10. - 08.11. 22.12. - 05.01.

Nordrhein-Westfalen - 14.04. - 26.04. 10.06. 07.07. - 19.08. 06.10. - 18.10. 22.12. - 06.01.

Rheinland-Pfalz - 11.04. - 25.04. 30.05./20,06, 28.07. - 05.09. 20.10. - 31.10. 22.12. - 07.01.

Saarland 03.03. - 08.03. 14.04. - 26.04. - 28.07. - 06.09. 20.10. - 31.10. 22.12. - 07.01.

Sachsen 17.02. - 01.03. 18.04. - 26.04. 30.05. 21.07. - 29.08. 20.10. - 31.10. 22.12. - 03.01.

Sachsen-Anhalt 01.02. - 12.02. 14.04. - 17.04. 30.05. - 07.06. 21.07. - 03.09. 27.10. - 30.10. 22.12. - 05.01.

Schleswig-Holstein - 16.04. - 02.05. 30.05. 14.07. - 23.08. 13.10. - 25.10. 22.12. - 06.01.

Thüringen 17.02. - 22.02. 19.04. - 02.05. 30.05. 21.07. - 29.08. 06.10. - 18.10. 22.12. - 03.01.

แหล่งข้อมูล: http://www.kalenderpedia.de/ferien/ferien-2014.html

รวบรวมโดย อัญชัญ เฮียร์ลิ่ง
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บ.ก.
บอกกล่าว

เข้าสูป่พุีทธศกัราชใหม ่นติยสารดก็ีมกีารเปลีย่นแปลงใหม่ๆ  เพ่ือการนำาเสนอสิง่ดีๆ  

ไปสู่ท่านผู้อ่านตลอดทั้งปี ๒๕๕๗ นี้  และตั้งแต่ฉบับนี้เป็นต้นไปจะมีการผลัดเปลี่ยน

หมุนเวียนกันในกองบรรณาธิการมารับหน้าที่เป็นบรรณาธิการประจำาฉบับ คอยทำา

หน้าท่ีดูแลเรื่องบทความและกล่าวทักทายกับท่านผู้อ่านในส่วนของบก.บอกกล่าวนี้

ครับ สำาหรับดร.พัทยาหรือน้าพัทของเราก็ยังไม่ได้หายไปไหนนะครับ ยังคงคอยช่วย

พวกเราเรื่องบทความและให้คำาปรึกษาอยู่ข้างหลังครับ ในฉบับนี้ก็ขอเริ่มที่ผมก่อนนะ

ครับ สำาหรับท่านผู้อ่านท่ีอยากทำาความรู้จักว่าผมเป็นใคร มาจากไหน ทำาอะไรอยู่ ก็

สามารถผลิกไปอ่านหน้าถัดไปได้เลยครับ 

เรือ่งจากปกฉบบัน้ีเปน็เรือ่งของชวีตินกัศกึษาในตา่งแดน โดยเฉพาะในแถบประเทศ

ยโุรป พวกเขาเหลา่นีจ้ะมาเขยีนเลา่เรือ่งชวีิตนกัศกึษา ประสบการณต์่างๆ ที่พวกเขาได้

พบเจอในช่วงที่กำาลังเล่าเรียนอยู่ น้องบางคนกำาลังศึกษาอยู่ บางคนเรียนจบและกลับ

ไปทำางานท่ีไทยแล้ว ชีวิตพวกเขาเหล่านี้จะเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหนจากการท่ีได้มา

สมัผสักบัการใชช้วิีตในตา่งประเทศ ขอเชญิท่านผูอ้า่นผลกิเข้าไปอา่นในเล่มไดเ้ลยครบั 

นอกจากเรือ่งดีจากปกแล้ว นิตยสารดฉีบบันีก็้ยังคงนำาเสนอเรือ่งราวดีๆ  เชน่เคยครบั 

สำาหรบัคนทีก่ำาลงัหางานไมว่่าเพ่ิงจะเรยีนจบ หรอืกำาลงัหางานใหม ่ฉบบันีค้ณุนัฐ จะมา

แนะนำาถึงข้อควรปฏิบัติเบื้องต้นเพื่อการหางานว่าต้องทำาอย่างไร เราถึงจะได้ทำางานที่

เราใฝฝ่นัไว้ ตอ่มาเปน็บทความกฎหมายว่าดว้ยคำาถามคำาตอบเรือ่งของการเสยีสญัชาติ

ว่ากรณีใดบ้างที่เข้าข่ายต้องถูกยึดคืนสัญชาติ นอกจากนี้สำาหรับคนที่สนใจอยากทำาใบ

ขับขี่แต่ยังกล้าๆ กลัวๆ ไม่รู้ว่าจะต้องเจออะไรบ้างในการเรียนและการสอบ เบญจมาศ

จะมาชว่ยไขความขอ้งใจดว้ยประสบการณก์ารสอบใบขบัข่ีของเธอและตวัอย่างขอ้สอบ

รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการทำาใบขับขี่ด้วยครับ และเพื่อเป็นการต้อนรับปีใหม่ซึ่งเป็นปีม้านี้ 

ทางนิตยสารดีได้มอบของขวัญเล็ก ๆ  น้อย ๆ  เป็นแบบสร้างโมเดลม้ากระกาษพร้อมวิธี

ทำามาใหใ้นหนา้กลาง ทา่นผูอ้า่นสามารถนำาแบบไปถ่ายเอกสารแลว้นำาไปทดลองสรา้ง

มา้กระดาษกับคนในครอบครบั หรอืกับเจา้ตวัน้อยไดเ้ลยครบั หากใครลงมอืประดิษฐ์มา้

กระดาษจำาลองได้สำาเรจ็ก็อย่าลมืถ่ายรปูสง่ผลงานมาให้ทางทีมงานไดช้มกันบา้งนะครบั

นอกจากน้ีเรายังคงนำาเสนอคอลมันป์ระจำาในฉบบัอย่างเต็มรูปแบบเชน่เคยทัง้คอลมัน์

ถ่ายรูปกับหนุ่มเรียม, DIY, ห้องครับ, ลูกรัก, สุขภาพ, ท่องเที่ยว และอื่นๆ อีกมากมาย 

ขอเชิญท่านผู้อ่านได้เพลิดเพลินกับบทความต่างๆ พร้อมทั้งสาระประโยชน์ภายในเล่ม 

ที่ทางเรายินดีนำาเสนอได้เลยครับ 

สวัสดีครับท่านผู้อ่านนิตยสารดี

ชลัช วรยรรยง
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ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ – นามสกุล ชลัช วรยรรยง (หมู)

ที่อยู่ปัจจุบัน Auf dem Abtsberg 12

โทรศัพท์ (+49) 176 31187481

อีเมล์ chalat@d-magazine.de

การศึกษา

2539 - 2544 โรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพ

2547 ปริญญาตรี ดุริยางคศาสตร์บัณฑิต
คณะดุริยางคศาสตร์, มหาวิทยาลัยศิลปากร

2553 - 2555 Master of Arts (Musiktherapie)
Fakultät der Therapiewissenschaft
SRH Hochschule Heidelberg)

การทำางาน

2544 - 2545 คณะกรรมการนักศึกษา คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

2546 - 2547 ประธานนักศึกษาคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

2547 - 2549 อาจารย์สอนกีตาร์คลาสสิก โรงเรียนดนตรี KPN สาขาสยามสแควร์

2550 - 2551 อาจารย์สอนกีตาร์คลาสสิก โรงเรียนดนตรี Cressendo สยามแสควร์

2551 - 2552 สมาชิกคณะนักร้องประสานเสียงสวนพลู

2552 ผู้ช่วยนักบำาบัดในสถานดูแลผู้พิการ St. Raphael, Stockach, Germany

2553 สมาชิกคณะนักร้องประสานเสียง Vokalensemble-Gaienhofen

2554 นกัศกึษาฝกึงานดนตรบีำาบดั แผนก Psychosomatik und Jugendpsychosomatik, 
คลีนิก AHG Hardberg, Breuberg, Germany

2554 - 2555 คณะกรรมการสมาคมนกัเรยีนไทยในประเทศเยอรมนฯี, ตำาแหนง่ สาราณยีากร
บรรณาธิการนิตยสาร TSVD Magazine
ฝ่ายกราฟฟิกและจัดวางรูปเล่มนิตยสาร D-Magazine

2556 เปน็คณะกรรมการผูร้ว่มก่อตัง้สมาคมเครอืขา่ยคนไทยในเยอรมน(ีNTO e.V.)

2556 - ปัจจุบัน นักดนตรีบำาบัดประจำาที่ Celenus Klinik Kinzigtal, Gengenbach

สวัสดีครับท่านผู้อ่านทุกๆ ท่าน ขอแนะนำาตัวแบบเป็นทางการอีกครั้งนะครับ ผมชื่อชลัช วรยรรยง 

ชื่อเล่นหมู ตอนนี้ทำางานเป็นนักดนตรีบำาบัดในคลีนิกเวชศาสตร์กายและจิต (Psychosomatische 

Fachklinik - Celenus klinik Kinzigtal) เมือง Gengenbach ในเขต Schwalzwald ผมมาอยู่ที่เยอรมนี

ได้เพิ่งจะสี่ปีกว่า ๆ หลังจากที่เรียนโทจบจากไฮเดลแบร์กแล้ว ก็ได้มาทำางานที่คลีนิกแห่งนี้ ทำาบำาบัด

ให้ผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่เป็นโรคซึมเศร้า, โรคเสียงในหู, Trauma แล้วก็คนที่เป็นโรคเครียดมากๆ จนทำาให้

เกิดอาการเจ็บป่วดทางร่างกาย 

สำาหรบังานนติยสารดนีี ้ปกตผิมจะอยู่ฝา่ยวางรปูเลม่ เริม่จากการท่ีไมเ่ปน็อะไรเลยจนตอนน้ีทำามา

ตัง้แตเ่ลม่แรก ๆ  จนกระทัง่เลม่นี ้ทีเ่ปน็ทัง้บรรณาธกิารและเปน็คนจดัรปูเลม่  พวกเรากองบรรณาธกิาร

เป็นคนที่อาสามาทำางานนิตสารนี้ด้วยความสมัครใจ ไม่มีใครได้ค่าจ้างอะไร แต่ละคนมาเพราะอยาก

ให้อะไรตอบแทนกับสังคม กับคนไทยด้วยกันเอง ผมเองก็ไม่ได้เรียนจบอะไรทางด้านงานกราฟฟิกมา

หรอกครับ ลองผิดลองถูกไปเรื่อย ๆ หากมีอะไรผิดพลาดผมกับทีมงานกองบรรณาธิการก็ต้องขออภัย

ท่านผู้อ่านมา ณ ที่นี้ด้วยนะครับ 

แนะนำาบก.
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19 กฎหมายดีๆ: การเสียสัญชาติไทยเพราะแปลงสัญชาติเป็นคนต่างด้าว

22 รายงาน: “การนวดแผนไทย” ในระบบประกันสุขภาพของสาธารณรัฐเยอรมนี

24 เรียนภาษาเยอรมัน: เรื่องของคำาว่า “ใคร”

25 แนะนำาหนังสือ

26 คลินิกภาษาไทย: การเว้นวรรค : เรื่องที่ดูเหมือนง่ายแต่คนไทยกลับไม่แน่ใจ

27 Infografik

28 สมัภาษณพ์เิศษ: การศกึษาสาขาวิชาวศิวอตุสาหการ (Wirtschaftsingenieurwesen) 

30 Papierpferdchen

32 เรื่องน่ารู้: ทำาใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล

35 พี่สอนน้อง: เรียนเย็บผ้า

36 เทคนิคการถ่ายรูปภาพ: น้ำาค้างยามเช้า

38 สุขภาพ: รู้ทันอาการ “คัน”

40 ลูกรัก: Happelmann

42 บทความพิเศษ: โครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ (2)

44 DIY: สบู่ในถุงใยบวบ: สปาง่ายๆ ที่บ้าน

45 ห้องครัว: ข้าวทอด - ยำาข้าวทอดแหนมคลุก

46 กีฬา: โยคะ “วิญญาสะเพื่อสุขภาพ”

48 จิตวิทยา: คิดอย่างไรให้เป็นด้านบวก

50 ท่องเที่ยวยุโรป: หมู่เกาะแคนารี่ (Kanarische Inseln, Canary Islands)

52 เรื่องเล่าจากผู้อ่าน: ขอรับบุตรบุญธรรมจากประเทศไทยสู่ประเทศเยอรมนี

56 รายงานพิเศษ: “โครงการสุนทรีดนตรีไทย” โครงการดีๆ เพื่อชุมชนไทยในต่างแดน

58 ธรรมะ
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เมือ่วันที ่17 มกราคม 2557 สถาน เอกอคัรราชทูต

ไทย ณ กรงุเบอรล์นิ สถานกงสลุใหญ่ ณ นครแฟงก์เฟิรต์  

กงสลุกิตตมิศกัดิไ์ทยประจำาเมอืงชตทุทก์ารท์ และ

สมาคมวัฒนธรรมยุโรปเมืองบาเดน-บาเดน ได้

ร่วมกันจดัปาฐกถาพิเศษ เรื่อง ความสมัพันธ์ไทย-

เยอรมนั และ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน (ASEAN 

Economic Community 2015) Sondervertrag 

über thailändisch-deutsche Beziehungen und 

ASEAN-Wirtschaftsgemeinschaft 2015 โดย

เชญินักธุรกิจชาวเยอรมนั-ชาวไทยและผูท้ีม่สีนใจ

เกี่ยวกับประเทศไทย และอาเซียนจากรัฐบาเดน-

เวือร์ทเทมแบร์ก (Baden-Württemberg) เข้าร่วม

งานดงักลา่ว   ขอปรบมอืใหแ้ก่อาสาสมคัรไทยและ

นกัศกึษาไทยท่ีชว่ยดำาเนินการให้งานประสบความ

สำาเร็จลุล่วงด้วยดี

Baden Baden/ บาเดน บาเดน
ภาพโดย อัญชัญ เฮียร์ลิ่ง

งาน Grünen Woche 2014 ที่ Hall 6.2 Area 

109 ระหว่างวันที่ 17-26 มกราคม 2557 ระหว่าง

เวลา 10.00-18.00 น. ท่ี Messe ICC สถาน 

เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลินได้เชิญหน่วยงาน

ภาครัฐและเอกชนไทยกว่า ๓๐ หน่วยงานเข้า

ร่วมแสดงสินค้าและให้บริการข้อมูลด้านความ

ปลอดภัยและมาตรฐาน อาหารท่ี Thai Pavilion 

เพ่ือสนับสนุนนโยบายส่งเสริมสินค้าเกษตรของ

ไทยในตลาดเยอรมนีและยุโรปและ นโยบายครัว

ไทยสู่ครัวโลก  มีสินค้าเกษตรจากประเทศไทย 

อาทิเช่นผลไม้สด ข้าวสาร และอาหารว่าง รวมถึง

ชิมอาหารไทย เป็นต้น  นอกจากนี้ยังมีการแสดง

ศิลปวัฒนธรรมไทยในงาน ดังกล่าวอีกด้วย

Berlin/ เบอร์ลิน
ภาพโดย มัณฑนา เพ็นซ์เลอร์
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คา่ยภาษา วัฒนธรรมไทย ความรูพ้ื้นฐานเพ่ืองาน

นวดไทยสปาไทยในเยอรมนี  ในวันท่ี 2-3 กุมภาพันธ์ 

2014 ที่ Assa von Kram Haus Rippersweg 21 

34576 Homberg (Efze) วทิยากร: อญัชญั เฮยีรล์ิง่/ 

มัณฑนา เพ็นส์เลอร์ และอารีลักษณ์ อับจันทึก 

โครงการคา่ยภาษานีเ้ปน็โครงการนำารอ่ง จดัเสนอ

โครงการโดยมณัฑนา เพ็นสเ์ลอร ์(ฝา่ยงานมาตรฐาน

ของสมาคมไทยสปาเยอรมน)ี ซึง่ไดร้บัการสนับสนุน

จากสถานประกอบการทีเ่หน็ความสำาคญัของการ

พัฒนาคณุภาพและทกัษะแก่พนกังาน เปน็การเพ่ิม

ความรูใ้นการใชภ้าษาเยอรมนัและคำาศัพท์เฉพาะ

ทาง  อีกทั้งเข้าใจถึงความสำาคัญของอาชีพนวด

ไทยและสปาไทย   นายจิตติพัฒน์ ทองประเสริฐ 

รักษาการณ์กงสุลใหญ่ ให้เกียรติเดินทางไปมอบ

ประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรมจำานวน 47 

คน ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557

สมาคมศิลปวัฒนธรรมไทย เฮเกา-โบเดนเซ 

สอนทำาอาหารไทยแก่ครโูรงเรยีน Werkrealschule 

Zoznegg เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 มีคณะ

ครูเข้าร่วมเรียนทำาอาหารไทยจำานวน 18 คน นาง 

Christa Maria Pütz ครูใหญ่กล่าวว่า”อาหารไทย

อรอ่ย แตว่ธีิการทำาอาหารไทยไมง่า่ยเลย ทีโ่รงเรยีน

น่าจะมีคอร์สสอนทำาอาหารไทยแก่นักเรียน อย่าง

น้อยเดือนละครั้ง” 

Homberg/ ฮอมแบร์ก
ภาพโดย M&M Penzler

Zoznegg/ ซอซเนกก์
ภาพโดย อัญชัญ เฮียร์ลิ่ง
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สรุปข่าว

วันที่ (Datum) เมืองและสถานที่ (Stadt und Ort)

วันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2557

25. Januar 2014

ฮันโนเวอร์ (Hannover)

วัดธรรมวิหาร ฮันโนเวอร์ (Wat Dhammavihara Hannover), 

Am Ahlemer Turm 3,  

30453 Hannover (Ahlem), โทรศัพท์ (Tel.) 0511 768 57 46  

แฟกซ์ (Fax.) 0511 542 19 31

วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2557

22. Februar 2014

นอยมึนสเตอร์ (Neumünster)

Bildungszentrum Vicelinviertel Neumünster

 Kieler Straße 90, 24534 Neumünster

วันเสาร์ที่ 1 มีนาคม 2557

1. März 2014

บีเลเฟลด์ (Bielefeld)

Bürgerinitiative Bürgerwache e.V.

Rolandstr. 16, 33615 Bielefeld

วันเสาร์ที่ 22 มีนาคม 2557

22.  März 2014

ฮัมบูร์ก (Hamburg)

Gemeindehaus  Wandsbek

Schloßstr. 78, 22043 Hamburg

วันเสาร ์– อาทติย์ท่ี 5-6 เมษายน 2557

5. – 6. April 2014

มิวนิค (München)

วัดไทยมิวนิค (Wat Thai Munich)

Bad-Dürkheimer Str. 14, 81539 München-Giesing

โทรศัพท์ (Tel.)  (089) 680 19 227, 812 46 41 

แฟกซ์ (Fax.)   (089) 680 19 228

วันเสาร์ที่ 10 พฤษภาคม 2557

10. Mai 2014

เบราน์ชไวท์ (Braunschweig)

Johannes-Selenka-Schule

Berufsbildende Schulen Braunschweig

Inselwall 1a, 38114 Braunschweig

วันเสาร์ที่ 24 พฤษภาคม 2557

24. Mai 2014

ฮันโนเวอร์ (Hannover)

วัดธรรมวิหาร ฮันโนเวอร์ (Wat Dhammavihara Hannover)

Am Ahlemer Turm 3, 30453 Hannover (Ahlem)

โทรศพัท์ (Tel.) 0511 768 57 46  แฟกซ ์(Fax.) 0511 542 19 31

วันเสาร์ที่ 21 มิถุนายน 2557

21.Juni 2014

เบรเมอร์ฮาเฟน (Bremehaven)

Volkshochschule Bremerhaven, (Ella Kappenberg Saal) 

Lloydstrasse 15, 27568 Bremerhaven

กำาหนดการกงสุลสัญจรปี 2557 ของสถานเอกอัครราชทูต ณ 
กรุงเบอร์ลิน (Mobiler Konsular-Service: Termine 2014)

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน มีกำาหนดจัดกงสุลสัญจร ในปีงบประมาณ 2557 ตามเมืองต่างๆ ดังนี้ (ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอสงวนสิทธิ์

ในการเปลี่ยนแปลงกำาหนดการหากมีกรณีเร่งด่วนอื่นๆ) 

Die Königlich Thailändische Botschaft in Berlin bietet im Jahr 2014 den mobilen Konsular-Service in folgenden Städten an und möchte 

hierbei ausdrücklich darauf hinweisen, dass die unten angegebenen Termine aus dringenden Gründen abgesagt oder geändert werden 

können. Daher behält sich die Königlich Thailändische Botschaft Änderungen vor.

Königlich Thailändische Botschaft Berlin

Lepsiusstr. 64/66, 12163 Berlin

Öffnungszeiten: Mo-Fr 9.00 – 13.00 Uhr

Telefonzeiten:  Mo-Fr 14.30 – 17.00 Uhr

ประชาสัมพันธ์/ Vermittlung: 

030 - 794 81 0

หนังสือเดินทาง/ Pässe : 

030 – 797 81 111

นิติกรณ์/ Legalisierung: 

030 – 794 81 112

วีซ่า/ Visa: 

030 – 794 81 117

บัตรประชาชน/ Thai ID:

030 – 79481 116

แฟกซ์/ Fax: 030 – 794 81 118

อีเมล์/ Email: general@thaiembassy.de

เวปไซต์/ Website: www.thaiembassy.de
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สรุปข่าว

ลำาดบัท่ี
วัน

Date

เมือง

City

สถานที่

Place

ผู้ประสานงาน

Contact Person

1 29 Mar
Eschweiler

(Aachen)

Wat Dhammaniwasa 

Dürenerstr. 243

52249 Eschweiler

คุณปิยาพร เมืองรมย์ Handy: (0151) 241 70 582 

E-mail: konsulatnacheschweiler@hotmail.com

วัดธรรมนิวาส (02403) 55 65 833

2 5 Apr Stuttgart

Katholisches St. Theresia 

Pirmasenser Str. 8 

70499 Stuttgart

คุณวลาวัลย์  อัลเบรชท 

Tel:  (0711)9371915, Handy: (0176) 240 35 064

3 3 May Warburg

Wat Buddhametta Warburg

Bahnhofstr. 82

34414 Warburg

คุณจิตรา  ราห์น

Handy: (0173) 26 89 223 รับนัด E-pass

วัดพุทธเมตตา (05641)74 32 664 

4 7 Jun Offingen

Wat Santiwararam

Markstr. 2, 

89362 Offingen

คุณอัจฉราพร   เค็มพ์เทอร์ Handy: (0176) 64 70 71 02 

รับนัด E-pass จันทร์-พฤหัสบดี ตั้งแต่ 16.30 น. 

ศุกร์.ตั้งแต่ 12.30-17.00 น. เสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่ 08.00-17.00 น

วัดสันติวราราม (08224) 80 45 888

5 21 Jun Nürnberg

Wat Thai Buddhistisches Zentrum 

Nürnberger Land e.V.

Lenzstr. 5, 90408 Nürnberg

คณุอมัพร  วอลคเคอร ์ รบันดั E-pass Tel: (09134) 90 87 599 และ

Handy: (0157) 32 66 85 99   

คณุปยิะนนัท ์ เอเบส (0911) 94 13 346 Handy:(0152) 29 61 54 73

คุณมนทิรา บลูม (0911) 53 84 75 Handy:(0157) 71 31 48 57

6 19 Jul Hausach

Sitzungssaal im Hausacher Rathaus 

Hauptstr. 40, 77756 Hausach

คุณจิราภรณ์ ไมเออร์-คนัพพ์

Tel: (07831) 69 58   

Fax:(07831) 82 159

7 9 Aug
Katzdorf

(Regensburg)

Wat Praraschaprommajan

Max-Planck-Str.23, 

93158 Teublitz-Katzdorf

คุณอธิชา  บรุคคัพพ์ Tel:  (09409) 86 20 39, 

Handy: (01520) 422 22 14 รับนัด E-pass

คุณปัทมาพร ชมิดท์ Handy: (0179) 322 85 90 สอบถามทั่วไป

8 13 Sep München

Kön ig l i ch  Tha i l änd isches 

Honorargeneralkonsulat 

Prinzenstr. 13

80639 München

คุณศรีนภา ทัพจันทร์-ลังบายน์  Tel: (089) 78 52 670

Handy:  (0177) 57 59 205, 

สมาคม ไทยอาสา 089/44239988 จ-พ.10-13.00 อ-พฤ.13.00-7.00 

น. (คุณขนิษฐา กรอคส์ฮูแบร์ 0157 / 30 92 10 52 รับนัด E-pass)

คุณอารยิา เฮค็เคนแบรก์เกอร ์(089) 54 88 95 14 อ. 10.00-16.00 น.

ตารางการปฏิบัติงานบริการกงสุลสัญจรของสถานกงสุลใหญ่ 
ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ปี 2557 
MOBILE CONSULAR SERVICES  2014

Royal Thai Consulate - General, Kennedyallee 109, 60596 Frankfurt am Main 

Tel. (069) 69 86 82 10 / 69 86 82 15 

Fax. (069) 69 86 82 28                        

สถานะ 13  ก.พ 2557
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"งานคือเงิน เงินคืองาน บันดาลสุข" -นัฐพงษ์ บุตรดี_อูเฟอร์

นอกจากที่เราชาวไทยจะเต็มเปี่ยมไปด้วยความสามารถแล้ว เรายังมีคุณสมบัติอีกอย่างหนึ่งซึ่งหายากในกลุ่มคนเยอรมันเป็นอย่าง
ยิ่งและเป็นคุณสมบัติที่สำาคัญในการทำางานทุกๆ ที่และทุกๆ ประเทศ คุณสมบัตินั้นคือ “การยิ้มแย้ม” ของเราครับ

การทีเ่ราเดนิทางขา้มน้ำาขา้มทะเลมา นอกจาก

เพ่ือท่ีจะมาสรา้งครอบครวัและใชช้วิีตอยา่งมคีวาม

สุขกับครอบครัวแล้ว เราทุกคนก็มุ่งหวังท่ีจะได้

ทำางานเพ่ือท่ีจะเก็บเงินและส่งเงินไปช่วยเหลือ

ครอบครัวที่อยู่ทางบ้านเรากันท้ังน้ัน จะแบมือขอ

คุณสามีทุกๆ ครั้งก็รู้สึกว่าเขาไม่ค่อยอยากจะให้

เทา่ไหร่ หรอืขอทไีรก็ต้องทะเลาะเบาะแว้งกันทุกท ี

มิหนำาซ้ำาต้องยกแม่น้ำาทั้งห้ามาโกหกคุณสามีเพื่อ

ที่จะได้เงินมาเพื่อส่งให้ที่บ้านที่เมืองไทย สิ่งเหล่า

นี้มันจะไม่เกิดขึ้นถ้าหากว่าเราทำางานและมีเงิน

ใช้สอยเป็นของตนเองโดยที่ไม่ต้องง้อใคร แล้วจะ

ทำาอย่างไรถึงจะไดง้านในเยอรมนัทำากันหรอืครบั? 

ก่อนที่จะหางานในเยอรมันทำานั้น ก่อนอื่นเรา

ต้องเปลี่ยนความคิดและเลิกเปรียบเทียบตลาด

แรงงานระหวา่งทัง้สองประเทศคอืไทยและเยอรมนั

ก่อนครบั ไมใ่ชว่า่เคยทำางานทีเ่มอืงไทยในตำาแหน่ง

ผูจ้ดัการหรอืเปน็ขา้ราชการ ฯลฯ แลว้จะมาหางาน

ตำาแหนง่เดมิในประเทศเยอรมนทีำาน้ัน ถ้าเปน็การ

สมัครงานแบบทั่วไปแล้ว ผู้เขียนขอบอกตรงๆ นะ

ครับว่า “มนัเปน็ไปไมไ่ด”้ (นอกจากว่าคณุจะมเีสน้

มีสายใหญ่โต) เพราะว่าตามความเป็นจริงแล้วใน

ตลาดแรงงานเยอรมันก็มีคนตกงานค่อนข้างมาก

เช่นเดียวกัน และอีกอย่างบริษัทต่างๆ ที่นี่ไม่ได้

ตั้งหน้าตั้งตารอคุณคนเดียวเพราะคุณจะมีคู่แข่ง

เยอะแยะมาก ดังนั้นแล้วก่อนที่คุณจะสมัครงาน

นั้น คุณสมบัติแรกเลยก็คือความตั้งใจและความ

พยายามที่จะสมัครงานในตำาแหน่งที่ต้องการให้

ได้ ถ้าผู้สนใจปฏิบติัคำาแนะนำา 8 ขอ้ดงัตอ่ไปน้ีแลว้ 

รับรองครับว่าได้งานแน่นอนครับ

ข้อท่ี 1 – ใบสมัครงานและเอกสารท่ีใช้

ประกอบการสมัครงาน (Bewerbungsmappe) 

เพราะตามความเป็นจรงิแลว้น้ัน ไมใ่ชว่่าเราคน

เดยีวทีอ่ยากไดง้านตำาแหนง่นี ้ย่ิงถ้าเปน็การประกาศ

ตำาแหน่งวา่งตามกรมแรงงานหรอือนิเตอรเ์น็ตแลว้ 

ย่ิงมคีนสง่ใบสมคัรงานกันมากมาย เพราะฉนัน้แลว้

ผูส้นใจตอ้งเขียนใบสมคัรงานใหม้นันา่สนใจ ดแีละ

ส้ันแบบไดใ้จความท่ีสดุ ประมาณ ½ หนา้ของ A4 ก็

พอ แตถ้่าเปน็ประวัตยิอ่ของเราแลว้ประมาณ 1 – 4 

หน้า A4 ได้ครับ และต้องเรียงลำาดับจากปัจจุบัน

เป็นยังอดีต ส่วนเอกสารประกอบอื่นๆ เป็นต้นว่า 

ประกาศนียบัตรต่างๆ รวมท้ังใบผ่านงานจากเจ้า

นายเกา่นัน้ประมาณ 5-7 แผน่กเ็พียงพอ ถ้าบรษิทั

ทีส่มคัรงานไปตอ้งการเอกสารเพ่ิมเตมิ เขากจ็ะแจง้

มาเอง และท่ีสำาคญัเอกสารแนบดงักลา่วตอ้งแปล

เปน็ภาษาเยอรมนั เพราะภาษาเยอรมนัเปน็ภาษา
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ราชการของทีน่ี่ ใมใ่ช่ภาษาองักฤษ และเอกสารทุก

แผ่นต้องสะอาดปราศจากคราบส้มตำาหรือคราบ

กาแฟนะครับ 

ข้อท่ี 2 – รูปถ่ายในการสมัครงาน 

(Bewerbungsfoto) 

ถ้าหากว่าผู้สนใจเคยได้ยินมาว่า “คนจะงาม 

งามทีใ่จ ใชใ่บหน้า......” นัน้ ให้ลมืคำานีไ้ปก่อนโดย

ทันที เราจะนำามาใช้ในการสมัครงานไม่ได้ เพราะ

ว่าฝา่ยแผนกบคุคลเขาไมรู่จ้กัเรา เหน็แคร่ปูทีเ่ราสง่

ไปกบัใบสมคัรงานเทา่นัน้ แลว้จะใหเ้ขารูถ้งึความ

งามในใจของเราไดอ้ย่างไรกัน เพราะฉะนัน้แลว้รปู

ถ่ายทีใ่ชเ้พ่ือการสมคัรงานนัน้สำาคญัอย่างย่ิง อนันี้

ควรที่จะลงทุน ประมาณ 50 – 100 ยูโร รูปที่ถ่าย

ตามงานปารต์ีห้รอืถ่ายบนชายหาดเมือ่ตอนไปพัก

รอ้นต่างๆ น้ัน ไมค่วรนำามาใช ้ตอ้งเปน็รปูของเราใน

ปจัจบุนัจรงิๆ ไมใ่ชร่ปูเก่าแก่เมือ่สมยัเรยีนหรอืเมือ่

ครัง้ท่ียังเคยผอมและหุ่นดี รูปทีส่วยและหนา้เนียน

จนดไูมส่มจรงิมากไปปเหมอืนรปูท่ีถ่ายตามร้านถ่าย

รูปที่เมืองไทย (รูปหน้านวล) นั้นก็ไม่ควรนำามาใช้

เช่นเดียวกัน เดี๋ยวเวลาเขาเรียกไปสัมภาษณ์งาน

แล้วเขาจะตกใจเพราะความแตกต่างระหว่างตัว

จริงกับในรูป แนปรูปธรรมดาท่ีถ่ายตามร้านถ่าย

รูปในเยอรมันทั่วไป (Bewerbungsfoto) เราจะดู

อว้นหรอืตนีกามาเปน็ฝงูเวลาย้ิมก็ชา่งมนั ท่ีสำาคญั

ตอ้งแตง่กายสภุาพและยิม้อยา่งธรรมชาตก็ิพอครับ 

ส่วนใหญ่แล้วฝ่ายบุคคลหรือแม้กระทั้งผู้เขียนเอง

เวลาหยิบใบสมคัรงานขึน้มาด ูจะดรูปูของผูส้มคัร

งานก่อนแล้วค่อยอ่านใบสมัครงานและเอกสาร

ประกอบอื่นๆ ต่อไป

ข้อท่ี 3 –   การเชิญไปสัมภาษณ์งาน 

(Einladung zum Vorstellungsgespräch)

 ถ้าบริษัทตรวจสอบเอกสารของคุณแล้วและ

เห็นว่าใบสมัครงานคุณน่าสนใจเขาก็จะเชิญคุณ

ไปสมัภาษณ์งาน ปจัจบัุนเขาจะเชญิทางอเีมลหรอื

โทรศัพท์มา ถ้าเป็นไปได้คุณควรจะทำาตัวให้ว่าง

ที่สุดเวลาบริษัทเชิญคุณไป ส่วนใหญ่แล้วเขาจะ

บอกวันพร้อมกับเวลาในการสัมภาษณ์งานมาให้ 

1-2 วันและให้คุณเลือก ทางที่ดีที่สุดคือให้คุณรีบ

ตอบรบัการนัดสมัภาษณ์งานวนัใดวนัหนึง่ทีบ่รษิทั

เขาเสนอคณุมาในทันที ไมค่วรทีจ่ะรอนานเดีย๋วจะ

พลาดโอกาสทองไป อย่าลืมนะครับว่ามีคนสมัคร

เป็นร้อยๆ คน ท่ีเขาเชิญคุณไปสัมภาษณ์งานน้ัน

ก็ถือว่าคุณโชคดีมากแล้ว ถ้าตอบไม่ได้ในทันทีก็

บอกเขาว่าจะโทรกลับใน 5-10 นาทีก็ได้ อนึ่งก่อน

เดนิทางไปสมัภาษณค์ณุควรศกึษาหาขอ้มลูเกีย่ว

กับบริษัทดังกล่าวให้มากและดีที่สุด

ข้อที่ 4 – การแต่งกาย (Kleidung) 

“ไก่งามเพราะขน คนงามเพราะแตง่” การแตง่

กายไปสัมภาษณ์งานน้ันก็สำาคัญ ควรแต่งตัวให้

สุภาพเข้าไว ้การใส่ชุดสูทนั้นไม่ได้เป็นการแต่งตัว

เชยแตป่ระการใด ผูช้ายใสส่ทูผกูไทและสว่นผูห้ญิง

นัน้ก็กางเกงขายาวสดีำาเสือ้สขีาวหรอืสท่ีีเหมาะสม

และใส่เสื้อสูทผู้หญิงสีดำาทับ อันนี้ขึ้นอยู่กับงานที่

คุณสมัครไปด้วย ที่สำาคัญไม่ควรที่จะแต่งตัวหวือ

หวา ให้แต่งตัวเข้ากับกาลเทศะ 

ข้อท่ี 5 – การเดินทางไปสัมภาษณ์งาน 

(Anreise zum Vorstellungsgespräch)

 เมื่อคุณเดินทางไปสัมภาษณ์งานนั้น ต้องให้

ตรงเวลาตามนัดหมาย คนเยอรมันน้ันเขาจะไป

ถึงก่อนเวลานัดหมายประมาณ 15 นาที คุณจะ

ไปสายไม่ได้โดยเด็ดขาด ผู้เขียนเองเมื่อครั้งที่เดิน

ทางไปสัมภาษณ์งานนั้น ถ้าเป็นบริษัทซึ่งอยู่ใน

เมอืงท่ีเราไมรู่จ้กัหรอืคุน้เคย ก็จะเดนิทางไปดกู่อน

ถึงวันสมัภาษณ์จรงิก่อนวา่บรษิทัอยู่ทีไ่หน และใช้

เวลาเดนิทางนานเทา่ไร ฯลฯ เปน็ตน้ และพอถึงวนั

นัดหมายจริงผู้เขียนก็จะเดินทางไปถึงท่ีนัดหมาย

ประมาณ 1 ชัว่โมงลว่งหน้า แตจ่ะไมเ่ขา้ไปในบรษิทั

เลย จะนั่งดื่มกาแฟแถวนั้นรอและพอใกล้ถึงเวลา

ค่อยเดินเข้าไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย 

ข้อที่ 6 – มารยาท (Knigge) 

เมือ่ไปถึงแลว้สว่นใหญ่แลว้เขาจะให้เราน่ังรอ

ประมาณ 10-15 นาทกีอ่น กริยิาทา่ทางเวลานัง่รอ

ก็สำาคัญนะครับ เพราะเขาอาจจะแอบมองคุณอยู่

ก็ได ้ให้น่ังตวัตรง ห้ามโทรศพัท์ ให้ปดิมอืถือ ในกรณี

ทีเ่ขาถามคุณว่าจะด่ืมอะไรดีระหว่างกาแฟหรอืน้ำา

เปล่า ให้รับเครื่องดื่มเพ่ือเป็นการแสดงมารยาท

และใหเ้ลอืกระหวา่งน้ำาเปลา่กับกาแฟเทา่น้ัน ไมใ่ช่

บอกว่า “ขอโค้กได้ไหม?” เปน็ต้น ถ้าคุณปฏเิสธจะ

เป็นการเสียมารยาทเป็นอย่างยิ่ง 

ขอ้ท่ี 7 – โปรโมทตวัเอง (eigene Werbung) 

การไปสอบสัมภาษณ์งานก็คือบริษัทเขาเปิด

โอกาสให้คุณโปรโมทตัวเอง เพราะฉะนั้นคุณควร

ทีจ่ะใชโ้อกาสทองอนัน้ีใหเ้ป็นประโยชน์ ฝา่ยบุคคล

ที่เขาสัมภาษณ์คุณเขาจะบอกว่า “Erzählen Sie 

doch etwas über Ihre Person Frau Schmidt” 

–ลองเล่าประวัติของคุณให้เราสักนิดได้ไหมครับ

คุณ ชมิดท์- ห้ามตอบโดยเด็ดขาดว่า “Haben 

Sie meine Unterlagen nicht gelesen?” – เอ้า! 

คุณไม่ได้อ่านใบสมัครของฉันหรอกหรือค่ะ?-  จุด

ประสงคข์องฝา่ยบคุคลทีเ่ขาถามคณุเชน่นีก็้คอื เขา

ตอ้งการท่ีจะดกูารพูดการจาของคุณ ทกัษะการใช้

ภาษาเยอรมัน น้ำาเสียง ฯลฯ เท่าน้ันครับ เพราะ

ฉะน้ันแล้วให้คุณฝึกการโปรโมทตัวเองที่บ้านไป

ก่อน จะให้ดท่ีีสดุฝกึซอ้มหนา้กระจกจะดมีาก และ

ไมค่วรนานเกิด 1 นาที ให้พูดเก่ียวกับการศกึษาและ

ความสามารถตามความเป็นจริงของคุณเป็นต้น 

ข้อที่ 8 – เงินเดือน (Gehalt) 

ท้ายสุดของการสัมภาษณ์งานนั้น ฝ่ายบุคคล

เขาจะถามคณุว่า คณุจะเรยีกรอ้งเงนิเดอืนเท่าไหร่

นั้น สำาหรับคำาถามนี้คุณต้องเตรียมตัวไปล่วงหน้า

ก่อน ให้ดูว่าสำาหรับตำาแหน่งที่คุณประสงค์ที่จะ

ทำางานน้ันเขาได้เงินเดือนกันเท่าไหร่ ให้ดูค่าแรง

งานขั้นต่ำาของอาชีพและในรัฐนั้นๆ ดูก่อน เป็นต้น

ว่าถ้าค่าแรงงานขั้นต่ำาอยู่ประมาณ 2,500.00 ยูโร 

(Brutto) นั้น ให้เรียกร้องประมาณ 3,000.00 ยูโร 

(Brutto) อย่างไรเสียบริษัทเขาก็ต้องต่อรองเงิน

เดือนกับคุณอยู่แล้วครับ 

ฉบับต่อไปเราจะมาพูดถึงทักษะการเขียนใบ

สมัครงานรวมท้ังตัวอย่างใบสมัครงานประมาณ 

2-3 อาชีพกันนะครับ  
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“ทำาไมถึงเลือกเรียนปริญญาโทที่ประเทศ

สวีเดน?“ เป็นคำาถามที่ปอโดนถามประจำาตอน

สมัครงานท่ีเมืองไทย คงเป็นเพราะสวีเดน เป็น

ประเทศท่ีไม่ได้เป็นที่นิยมมากนักในกลุ่มนักเรียน

ไทยที่จะไปเรียนต่อต่างประเทศ เวลาตอบคำาถาม

นี้ ปอเลยมักจะตอบว่า เพราะสวีเดนเป็นประเทศ

ที่สงบ สะอาด ปลอดภัย มีมาตรฐานการศึกษาสูง 

เปน็ประเทศทีแ่ปลกด ีน่าค้นหา แถมอากาศหนาว

ดว้ย (ตอนน้ันอยากสมัผสัอากาศตดิลบ) แตพ่อได้

ไปอยู่จริง ๆ  ถึงแม้จะเป็นเวลาเพียงแค่ 1 ปี มันให้

อะไรมากกว่าเหตุผลที่เลือกไปตอนแรกอีกเยอะ

ปอสมัคร ป.โท ที่สวีเดน ในขณะที่กำาลังเรียน

ภาษาที่อังกฤษ พอเรียนจบแล้วกลับมาเมืองไทย 

ผลการคัดเลือกก็ออกพอดี ช่วงเวลา 3 เดือนก่อน

เปิดเทอมเลยไม่มีเวลาเตรียมตัวมากนัก ขอวีซ่า

ผ่านเรียบร้อย ที่พักก็หาไม่ทัน (หอพักนักเรียนคิว

ยาวมาก เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟัง) กระเป๋าเดินทางก็

ใบเดิมท่ีห้ิวกลับมาจากอังกฤษ พักยังไม่ทันหาย

เหน่ือย ตอ้งเดนิทางอกีแลว้ :) ปอเลอืกเรยีนที ่Lund 

University ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่มากที่สุด

แห่งหนึ่งในแถบสแกนดิเนเวีย ตั้งอยู่ที่เมือง Lund 

ทางตอนใต้ของประเทศสวีเดน เป็นเมืองเล็ก ๆ 

น่ารักที่เต็มไปด้วยนักเรียนนักศึกษา เพราะพ้ืนท่ี

ประมาณ 70% คอืพ้ืนท่ีของมหาวิทยาลยั นกัเรยีน

ตา่งชาตติอ้งมารายงานตวัพร้อมกันท่ีมหาวิทยาลยั

ในชว่งเดอืนสงิหาคม ก่อนเปดิเทอมในเดอืนกันยายน 

เนือ่งจากตอ้งเดนิทางมาถึงวันเดยีวกัน ตอนน้ันเลย

พอได้เพื่อนคนไทยประมาณ 3 - 4 คนแล้วจากบน

เครือ่ง อุน่ใจแลว้ว่ามาคนเดยีวไมเ่หงาแน่นอน และ

โชคดีที่คุณแม่มีเพ่ือนอยู่ที่เมืองใกล้ ๆ (Malmö) 

เลยได้พักที่บ้านเค้าก่อน ระหว่างหาบ้านที่ Lund 

ไม่รู้เหมือนกันว่าเรียนปริญญาโทที่อื่นจะเป็น

อยา่งไร แตก่ารเรยีนท่ีนีส่นกุมาก ออ้ ปอเรยีนสาขา 

International Marketing & Brand Management 

นะคะ เปน็โปรแกรมท่ีใชภ้าษาองักฤษในการเรยีน

การสอน การเรียนที่นี่จะเน้นทำารายงานกลุ่ม และ

การฟังบรรยายจากผู้บริหาร และวิทยากรบริษัท

ดัง ๆ ในสวีเดน เช่น H&M และ IKEA ซึ่งถือว่า

เป็นโอกาสดีมากจริง ๆ โปรแกรมที่เลือกเรียนนี้มี

นกัเรยีนประมาณ 50 คน เปน็คนสวเีดนซะครึง่ อกี

ครึ่งคือนักเรียนต่างชาติ ไม่ว่าจะเป็นจากอเมริกา 

เยอรมัน แคนาดา จีน ญ่ีปุ่น สิงคโปร์ เวียดนาม 

และอีกมากมาย (มีคนไทย 2 คนค่ะ รวมปอไป

ด้วย) นอกจากเรื่องเรียนของตัวเองแล้ว ก็คงเป็น

เรื่องเพื่อนหลากหลายเชื้อชาตินี่แหละ ที่ต้องปรับ

ตวั เพราะสไตลก์ารทำางานของแตล่ะคนไมเ่หมอืน

กัน สว่นนอกเวลาเรยีนนัน้ไมม่ปีญัหาเลย ดทูกุเชือ้

ชาติจะเข้ากันได้ดีกว่าตอนทำางานกลุ่มเยอะ เรื่อง

วีรมลล์ พันธุ์พานิช: ปอ 

ปริญญาตรีนิเทศศาสตรบัณฑิต, 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท BSC Business and 

Economics with specialisation in 

International Marketing and Brand 

Management, Lund University, 

Sweden

ปจัจบุนัทำางานตำาแหนง่ ผูวิ้เคราะห์ 

ฝ่ายบริหารการสื่อสารองค์กร 

ธนาคารแห่งประเทศไทย 
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เที่ยวเล่นนี่ทุกคนถึงไหนถึงกัน!

อ่านดแูลว้ หลายคนคงรูส้กึว่าชวีติของปอราบ

เรียบดีจัง แต่เชื่อไหมว่าในเวลา 1 ปี ย้ายที่อยู่ตั้ง 

3 ครั้ง ปัญหาเรื่องหาที่พักยากที่ Lund เป็นปัญหา

ใหญ่ ขนาดทีเ่ปน็พาดหวัขา่วในหนังสอืพิมพ์สวีเดน

เลยทีเดียว โดยเฉพาะนักเรียนต่างชาติยิ่งหายาก 

เนื่องจากหอนักเรียนมีไม่พอ ส่วนใหญ่ต้องต่อคิว

กันเป็นปี ถึงจะได้ห้อง เพราะฉะนั้นคนที่เรียนแค่

ปีเดียวเรียกว่าหมดสิทธ์ิ ส่วนมากจะเป็นการเช่า

ต่ออย่างเดียว ปอเองก็ต้องเช่าต่อเหมือนกัน แต่

ในปัญหาก็มีเรื่องสนุก เพราะทุกครั้งที่ย้ายที่พัก 

เพื่อน ๆ ทั้งคนไทย คนต่างชาติ จะมาช่วยขนของ 

ชว่ยกันจดัหอ้ง แล้วเราก็มปีารต้ี์ข้ึนบ้านใหมกั่นทกุที

สว่นเรือ่งอาหารการกิน การทำากินเองนัน้ประหยัด

กว่าการไปกินที่ร้านอยู่แล้ว ขอแค่ทำาเป็น เรื่องหา

วัตถุดิบไม่ใช่เรื่องยาก และตราบใดที่มีร้านจีน ทุก

คนจะไม่อดอาหารไทย เพราะทุกวันจะมีของจาก

เมอืงไทยบนิลดัฟ้ามาวางขายในรา้น นอกจากจะมี

ปารต์ีอ้าหารไทยกันเองในหมูนั่กเรยีนไทยแลว้ ผดั

ไทยและสะเต๊ะ ดูจะเป็นอาหารที่เพื่อน ๆ  ต่างชาติ

อยากกินกันบ่อย หลายครั้งที่หลาย ๆ คน ก็จะทำา

อาหารจานเด็ดของประเทศตัวเองมาแชร์กันด้วย

เร่ืองสุดท้ายที่การเรียนต่างประเทศขาดไม่ได้ 

คอื การเทีย่ว ไดห้ยุดยาว หรอืปดิเทอมทไีร ปอตอ้ง

เดินทางทุกที อยู่ติดบ้านไม่ได้ 1 ปีกับ 10 ประเทศ

ในยุโรป บางครั้งไปกับเพื่อนกลุ่มใหญ่ บางครั้งไป

กับเพ่ือน 2 คน และมบีางครัง้ท่ีไปเท่ียวคนเดียว การ

เดินทางในต่างแดน ทำาให้เราได้พบประสบการณ์

แปลกใหม่ เพ่ือนใหม่ และบ้านเมืองท่ีแปลกตา 

ทริปท่ีประทับใจที่สุดคงเป็นทริปอิตาลี ปอไปคน

เดียว ได้เพื่อนใหม่ตอนต่อคิวชมพิพิธภัณฑ์ แถม

เกือบตกเครือ่งขากลบั เลยประทบัใจท่ีสดุทา้ยรอด

กลับมาได้อย่างปลอดภัย

ณ วันนี้ เมื่อมองย้อนกลับไปมองตัวเองว่ามี

อะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้าง สิ่งแรกเลยท่ีได้มาคือ 

ระเบียบวินัย ทั้งในเรื่องการเรียน และการใช้ชีวิต 

การเรียน ป. โท จะไม่มีคุณครูมาคอยดุ คอยว่า 

แถมเรื่องส่วนตัวทุกอย่าง จะต้องดูแลและจัดการ

ด้วยตัวเอง หากมัวแต่ข้ีเกียจ ส่งงานไม่ตรงเวลา 

หรือเที่ยวเล่นเพลิน รับรองเลยว่าเรียนไม่จบแน่ ๆ 

และอกีอย่าง ในการใชช้วีติรว่มกันกับคนทีม่าจาก

หลากหลาย Background นั้น ส่วนตัวคิดว่า การ

ยอมรบัและพรอ้มปรบัตวัให้กับความตา่ง และการ

เคารพความคดิเหน็ของผูอ้ืน่นัน้ เปน็เรือ่งทีข่าดไม่

ได้จริง ๆ ค่ะ

จิตรพันธุ์ หัชชะวณิช: ต่อ

ปรญิญาตรอีกัษรศาสตรจ์ฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ภาควิชาภาษาตะวันออกวิชาเอกภาษาบาลี

และสันสกฤต วิชาโทประวัติศาสตร์

ปรญิญาโท Kultur- und Religionsgeschichte 

Südasiens (Klassische Indologie) Schwerpunkt 

alt- und mittelindischer Sprachen, Universität 

Heidelberg

เริม่ตน้ทีก่ารเตรยีมตวัก่อนเขา้มหาวิทยาลยั หรอื

ทีเ่มอืงไทยเรยีกกันตดิปากว่า “Admission“ แต่ก่อน

ที่จะพูดถึงเรื่องนี้ จะขอปูพื้นเรื่องระบบการศึกษา

ของเยอรมนัอย่างย่อๆ ในสว่นของการศกึษาขัน้สงู

ในมหาวิทยาลัย (Academic higher education) 

ก่อนว่ามอียู่สองแบบ (1) คอืระบบเยอรมนัเก่า หรอื

ที่เรียกว่า Continential education system และ 

(2) คือระบบ Anglo-Saxon education system 

สองระบบนี้ต่างกันอยู่ในข้อใหญ่ที่ว่า ระบบแรก

แบ่งระดับการศึกษาออกเป็น Magister, Diplom 

และ Promotion ในขณะท่ีระบบท่ีสอง จะแบง่ระดบั

การศึกษาออกเป็น ปริญญาตรี โท เอก ที่เราคงจะ

คุน้เคยกันด ีสำาหรบัตอ่เองเรยีนมาในระบบเก่า แต่

คิดว่าความแตกต่างของการเรียนในห้องเรียนคง

ไม่ต่างกันมากซักเท่าไหร่ สำาหรับคนท่ีจะมาเรียน

ในระบบใหม่ หรือว่ามาเรียนระดับปริญญาโทเลย

มักจะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่ ก็จัดแจงสมัครและ

ส่งเอกสารตามทีม่หาวิทยาลยัตอ้งการ  แตป่ญัหา

จะมาตกอยู่ทีน่กัเรยีนทีอ่ยากเรยีนคณะท่ีมแีตร่ะบบ

เก่าหรือว่าต้องการมาเรียนต่อหลังจากจบมัธยม

ปลาย  เพราะว่าจะตอ้งเข้าเรยีนใน Studienkolleg 

หรอืจะเรยีกงา่ยๆ ให้คุน้หูคนไทยกค็อื Pre-college 

ก่อน ทัง้น้ีเพ่ือเปน็การปรบัพ้ืนฐานนักเรยีนตา่งชาติ

ใหม้คีวามรูเ้ทยีบเท่ากับท่ีมหาวิทยาลยัตอ้งการน้ัน

เอง ตามปกติแล้วการเรียนปรับพื้นฐานจะใช้เวลา 

๒ ภาคการศึกษา หลังจากที่สอบผ่านได้คะแนน

ดังหวัง ก็ถึงเวลาที่จะเอาคะแนนนี้ไปย่ืนสมัคร

เข้าเรียนในมหาวิทยาลัย โดยแต่ละมหาวิทยาลัย
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เรื่องดีจากปก

ก็จะมีเกณฑ์ต่างๆ กันไปตามแต่จำานวนนักเรียนที่

สมัคร หรือมาตราฐานของมหาวิทยาลัยนั้นๆ ต่อ

ขอแนะนำาให้ตั้งใจเรียน เพื่อที่จะได้คะแนนดีๆ จะ

ได้เลือกมหาวิทยาลัยท่ีตนเองอยากเรียนได้อย่าง

สบายหายห่วง  

เมื่อได้เข้ามหาวิทยาลัยแล้ว ก็จะได้ชื่อว่าเป็น

นสิติ นกัศกึษาเตม็ตวัเสยีท ีชวิีตในมหาวิทยาลยัใน

เยอรมนีนั้นนับว่าแตกต่างจากในประเทศไทยอยู่

หลายอย่าง จะขอเอาเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยมาเล่าสู่

กันฟังพอหอมปากหอมคอ วันแรกท่ีตอ่ตอ้งเขา้เรยีน  

ตอ่เหน็ว่าคลาสเริม่เกา้โมงเชา้ ดว้ยความทีต่ืน่เตน้

กอปรกับยังเปน็นักเรยีนใหมไ่ฟแรงก็เลยไปถึงก่อน

เวลาเรยีนสบินาท ีปรากฏวา่เก้าโมงแลว้อาจารย์ก็

ยังไมเ่ขา้ รอแลว้รออกีจนถึงเก้าโมงสบิห้าอาจารย์

ถึงเขา้สอน ผูเ้ขียนก็ไดแ้ตนึ่กในใจว่า “ไหนเล่าบอก

ว่าคนเยอรมนัเปน็คนท่ีตรงตอ่เวลามรีะเบยีบวินัย” 

พอเลกิเรยีนก็เก็บเอาความอดัอัน้ตนัใจนีไ้ปเลา่ตอ่

ใหเ้พ่ือนชาวเยอรมนัฟัง จนไดรู้ว่้าจรงิๆ แลว้เริม่เก้า

โมงสิบห้าน้ันถูกต้องแล้ว เพราะว่าในบอร์ดเขียน

ไว้ชัดเจนว่า 9 c.t. ซึ่งมาเข้าใจตอนหลังว่า c.t. ที่

ว่านี้ย่อมาจาก cum tempora แปลว่า With time 

ก็คือ บวกไปสิบห้านาทีน้ันเอง หากว่าเขียนว่า 9 

s.t. มาจาก sine tempora แปลว่า without time 

เราก็ต้องไปเรียนเก้าโมงตรง ผู้อ่านอาจจะสงสัย

ว่าจะเอามาเล่ายืดยาวทำาไม เวลาแค่ ๑๕ นาทีจะ

เปน็อะไรหนกัหนา  จะขอบอกวา่มนัจะเกดิปญัหา

ก็ตอนที่เราๆ ท่านๆ ต้องไปเข้าห้องสอบกัน ถ้าไป

สายสิบห้านาทีผู้คุมสอบอาจจะไม่ให้เราเข้าห้อง

สอบเลยก็เป็นได้ 

พูดถึงการเข้าเรียนแล้วก็จะขอพูดถึงลักษณะ

วิชาในมหาวิทยาลัยต่อเลย วิชาในเยอรมันจะ

แบ่งได้ออกเป็นสามประเภทใหญ่ๆ ก็คือ Übung, 

Vorlesung และ Seminar  เวลาทีล่งทะเบียนเรยีน 

จะมีลักษณะวิชาเหล่าน้ีเขียนกำากับไว้ที่ท้ายชื่อ

วิชาเสมอ เพ่ือใหนั้กเรยีนรูว้า่วชิาท่ีตนเองจะลงนัน้

เป็นประเภทใด วิชาประเภท Übung ก็จะเป็นวิชา

จำาพวกแบบฝกึหดั เชน่วชิาภาษาตา่งประเทศ วิชา

คณิตศาตร ์ฟิสกิส ์ชวีะ วิชาจำาพวกนีม้กัจะมคีาบตวิ

ให้ดว้ยหรอืทีเ่รยีกว่า Tutorium นกัเรยีนสามารถท่ี

จะเลอืกเข้าหรอืไมเ่ข้าก็ได้ เพราะว่าเปน็การตวิเสรมิ

ทีท่างคณะจดัให้ ตอ่มาคอืวิชาจำาพวก Vorlesung 

หรือวิชาบรรยาย วิชาบรรยายนี้เป็นวิชาท่ีถูกจริต

นกัเรยีนไทยนัก คอืการเขา้ไปฟังอาจารย์พูดแลว้ก็

จด วชิาพวกนีม้กัจะเปน็วชิาปพ้ืูนฐานความรูต้า่งๆ 

หรือจะเป็นวิชาที่เกี่ยวกับทฤษฎีก็ได้ วิชาประเภท 

Übung และ Vorlesung มักจะวัดผลด้วยการเข้า

สอบ สว่นวิชาประเภทสดุทา้ยคอื Seminar จะเปน็

วิชาปราบเซยีน เพราะเปน็วชิาทีไ่มม่กีารสอบ ไมม่ี

แบบฝกึหดัใหท้ำา แต่จะเปน็วิชาประเภทสมันาตาม

ชือ่ของมนั ทีเ่รยีกว่าวิชาปราบเซยีนไมใ่ชเ่พราะว่า

เนื้อหาวิชายาก หากเป็นเพราะวิชาประเภทนี้ต้อง

ใช้ความตั้งใจ ความมีวินัยในตนเองสูง  ในคาบ

สัมนาอาจารย์จะเอารายชื่อหนังสือมาให้ พร้อม

ทัง้บอกว่าแตล่ะสปัดาห์จะมาถกเถียงกันเรือ่งอะไร 

หน้าที่ของนักเรียนก็คือการไปอ่านศึกษาหาความ

รู้ตามหัวข้อต่างๆ และไปขวนขวายหาหนังสือ ยืม

หนังสือจากห้องสมุดมาอ่าน อาจารย์จะไม่พิมพ์

เนือ้หา ถ่ายเอกสารหนงัสอื หรอืเอาเน้ือหามาปอ้น

ให้นักเรยีน หากแตจ่ะทำาหน้าท่ีเปน็เสมอืนกรรมการ

คอยควบคุมการโต้วาทีเล็กๆ ในห้องเรียนนี้ และ

คอยนำาทางนักเรียนกลับมาเมื่อหลงประเด็นกัน 

นักเรียนไทยมักจะมีปัญหากับวิชาประเภทน้ีมาก

เนือ่งจากเดก็ไทยไมว่า่จะมาจากการเลีย้งด ูหรอืว่า

มาจากระบบการศกึษาของเมอืงไทยทำาให้นักเรยีน

ไม่ค่อยอยากจะแสดงความคิดเห็น ถ้าไม่รู้หรือไม่

เขา้ใจก็จะไมค่อ่ยถาม หรอืถ้ารูแ้ลว้หรอืเข้าใจก็จะ

ไม่พูดเพราะว่าเกรงว่าคนอื่นจะหาว่าตนนั้นอวดรู้ 

ตรงกันข้ามกบันักเรยีนเยอรมนั สว่นนักเรยีนไทยท่ี

ขาดวนิยัในตนเอง ไมช่อบขวนขวายหาความรู ้หาก

รอแตจ่ะให้อาจารย์ผูส้อนนำาความรูม้าปอ้นก็จะไม่

ไดค้วามรูเ้ตม็ที ่หรอืบางครัง้อาจจะไมไ่ดอ้ะไรกลบั

ไปเลยหลังจากจบคอร์ส นอกจากนี้วิชาสัมนามัก

จะวัดผลดว้ยการ ทำาพรเีซนเทชัน่ในหวัขอ้ทีต่นเอง

สนใจรวมถึงรายงานความหนาประมาณสบิถึงสบิ

ห้าหน้าดว้ย ตอ่เห็นวา่วิชาสมันานีเ้ปน็โอกาสทีด่ท่ีี

จะได้ฝึกใชภ้าษาเยอรมนัทัง้การพูด การฟัง และการ

เขียนได้เป็นอย่างดี และจากวิชาสัมนานี้เองทำาให้

เห็นว่าระบบการเรียนเยอรมนัจะเนน้การหาความ

รู้เองมากกว่าการที่จะรอให้อาจารย์มาป้อนข้อมูล

ให้นักเรียนในห้องเรียน ซึง่ก็อาจจะเปน็ดาบสองคม

สำาหรบันกัเรยีนไทยถ้าหากยังปรบัตวัเขา้กับระบบ

การเรียนรู้แบบนี้ไม่ได้

นอกจากน้ีมหาวิทยาลัยในเยอรมนียังมุ้งเน้น

การนำาความรู้ไปใช้จริงในชีวิตประจำาวัน  หลายๆ 

คณะ และภาควิชาจะส่งเสริมหรือแม้แต่เป็นข้อ

บังคับที่นักเรียนจะต้องออกไปฝึกงานตามที่ต่างๆ 

หรือทีเ่รยีกว่า Praktikum โดยทางมหาวิทยาลยัจะ

มเีครอืขา่ยกับหลายๆ องคก์รหรอืบรษิทั รวมถึงยัง

ใหเ้งนิทนุสนับสนุนการฝกึงานดว้ย น้ันหมายความ

ว่ามีโอกาสเป็นไปได้สูงที่ระหว่างที่เรานำาความรู้ที่

ร่ำาเรยีนมาออกไปใชจ้รงิ เราอาจจะไดร้บัคา่ตอบแทน

ระหว่างทีฝ่กึงานดว้ย งานนีถื้อวา่มแีตไ่ดกั้บได ้ได้

พัฒนาความรูค้วามสามารถของตัวเองแถมอาจจะ

ได้ค่าขนมเล็กๆ น้อยๆ มาด้วย

หลังจากที่เรียนมาถึง ๑๒ ภาคการศึกษา การ

เดินทางในเสน้ทางชวิีตนักเรียนเยอรมนัก็มาถึงโคง้

สดุท้าย ชว่งนีจ้ะเปน็ชว่งทีน่บัวา่หนกัหน่วงท่ีสดุเลย

ก็ว่าไดเ้พราะวา่นกัเรยีนทีจ่ะย่ืนเรือ่งจบจะต้องเขียน

ปริญญานิพนธ์จำานวนคำาตามแต่ข้อตกลงแต่ละ

คณะส่วนมากก็จะตกประมาณสองหมื่นคำา หรือ

ประมาณหกสิบถึงเจ็ดสิบหน้า ภาษาท่ีเขียนโดย

ทั่วไปแล้วก็จะเป็นภาษาเยอรมัน แต่ว่านักเรียน

สามารถเลือกเขียนเปน็ภาษาเยอรมนั ภาษาฝรัง่เศส 

หรอืภาษาองักฤษก็ไดต้ามความสามารถและความ

ถนัด บางมหาวิทยาลัยภาษาแปลกๆ อย่างภาษา

ละตนิกเ็ปน็ทีย่อมรบัเหมอืนกัน  หวัขอ้ทีเ่ขยีนสว่น

มากนักเรียนก็จะเป็นคนคิดและนำาไปเสนอให้

อาจารย์ท่ีปรึกษาฟังว่าจะใช้ได้หรือไม่  บางครั้ง

ภาควิชาทางสายวิทยาศาสตร์ อาจารย์อาจจะนำา

หัวข้อมาให้นักเรียนเลือกตามความถนัด หลังจาก

ทีส่ง่ตวัปรญิญานิพนธ์แล้วก็มาถึงเวลาสอบเน้ือหา

วิทยานพินธ์หรอืทีเ่มอืงไทยเราเรยีนทบัศพัทกั์นว่า 

“สอบดีเฟ้นซ์” ก็จะมีอาจารย์จากภาควิชาหลายๆ 

ท่านมาถามคำาถามเก่ียวกับเน้ือหาวิทยานิพนธ์ท่ี

เราส่งไป ต่อคิดว่านักเรียนทุกคนทำาได้ดีเพราะว่า

เป็นงานท่ีตนเองทุ่มเทแรงกายแรงใจเขียนขึ้นมา

ด้วยน้ำาพักน้ำาแรงของตัวเอง แต่การสอบท่ีต่อคิด

ว่าหนักท่ีสดุทีต่่อมปีระสบการณ์ตรงมาด้วยตนเอง

ก็คอืการสอบจบ (Abschlussprüfung) การสอบจบ

นัน้สว่นมากจะเปน็การสอบจบในระบบการศกึษา

แบบเกา่ ทีก่ลา่ววา่หนกัหนากว่าระบบปริญญาตรี 

โท เอก ก็เพราะว่านอกจากจะตอ้งสอบเน้ือหาเก่ียว

กับวิทยานิพนธ์ของตัวเองแล้ว ยังต้องสอบเนื้อหา

วิชาท่ีไดร้่ำาเรยีนมาตลอดการเรยีนในมหาวิทยาลยั 

เหมอืนกับการเอาเนือ้หาวชิาท้ังหมดทีเ่รยีนมาหกป ี

หรือบางคณะก็เจ็ดปีมาสอบใหม่ทั้งหมด อาจารย์

ผู้คุมสอบจะให้เลือกเน้ือหาวิชาท่ีนักเรียนอยาก

จะเชี่ยวชาญโดยเฉพาะมาเป็นเน้ือหาในการออก

ข้อสอบส่วนหนึ่งจากเนื้อหาทั้งหมดที่ได้เรียนมา

ตลอดหลักสูตร 

ในท่ีสดุการเดนิทางในถนนสายน้ีก็จบลง และ

การเดนิทางบนเสน้ทางสายใหมก็่จะเริม่ข้ึนเมือ่เรา

ไดน้ำาเอาความรูค้วามสามารถทีส่ัง่สมมาตลอดการ

เรียนอันหนักหน่วงน้ีไปใช้ในชีวิตการทำางาน  ต่อ

ขอให้ ”นักเรียน” ทุกคน ทั้งที่กำาลังจะมาเรียนต่อ

หรอืวา่กำาลงัเรยีนอยูแ่ลว้ก็ตาม มคีวามอดทนและ

ก้าวไปให้สดุเสน้ทางทีไ่ดเ้ลอืกไดฝ้นัไว้อยา่งทรนง 
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ภชัชพร ชาญวเิศษ: ปมิปมิ

Work Place: B.Care Academy 

of Music and Arts, B.Care 

Medical Center,

Bangkok, Thailand

BA (Hons) Music, UK

MA Music Therapy, UK

สวัสดีค่ะ  ปิมกลับเมืองไทยมาได้ 6 เดือนแล้ว 

ตอนนีห้ลกัๆ ทำางานเปน็นักดนตรบีำาบดัและเปน็ครู

คะ่ ความรูส้กึตอนไปเรยีนปรญิญาตร ีตอนอายุ 18 

กับ ตอนไปเรียนปริญญาโท ตอนอายุ 29 นั้นมัน

ต่างกันมาก ตอนเรียนปริญญาตรี ตอนนั้นเรียนที่ 

เมือง Colchester อยู่ห่างจาก London ประมาณ 

1 ชั่วโมงโดยรถไฟ รวมๆ แล้วตอนที่มาเรียนครั้ง

แรกนั้นอยู่อังกฤษทั้งหมดเกือบ 6 ปี จำาได้ว่าตอน

แรกตัดสินใจไปเรียนแบบฉุกละหุกมาก เพราะ

ตั้งใจจะเรียนที่เมืองไทย แต่พอเริ่มเรียน ก็ค้นพบ

ว่าจริงๆ แล้วเราไม่ได้ชอบวิชานั้นเลย ตอนนั้น

ได้คณะศิลปศาสตร์ เอกปรัชญา ตอนที่ตัดสินใจ

ลาออก ใจหายเหมือนกันค่ะ เพราะเริ่มสนิทกับ

เพ่ือนๆ ก่อนไปก็ไมไ่ดเ้ตรยีมตวัอะไรมาก คลา้ยไป

ตายเอาดาบหนา้ ยังไมรู่จ้ะเรยีนอะไร ไมรู่ว่้าอยาก

เป็นอะไร รู้แต่ว่าไม่อยากเรียนปรัชญา ช่วงปีแรก

ก็เป็นการเรียนเตรียมพื้นฐาน ชีวิตปีแรกที่อังกฤษ 

อะไรๆ ก็น่าตื่นตาตื่นใจค่ะ อิสระท่ีมี มันต่างกัน

กับตอนอยู่เมืองไทย ที่เมืองไทย ไปไหนมาไหนก็

มคีนพาไป ตอ้งขออนญุาตคณุพ่อ คณุแม ่กลบัดกึ

ไม่ได้ ต้องทานอาหารเป็นเวลา มีคนช่วยคิด ช่วย

ตัดสินใจ แต่พอมาเรียนต่อเมืองนอกคนเดียว เรา

ตอ้งจดัการกับตวัเองคนเดยีว ไมม่ใีครมาหา้มวา่จะ

กลับกี่โมง จะไปไหน ไปทำาอะไร จะทานอะไร จะ

ทานตอนไหน ต้องช่วยเหลือตัวเองทุกอย่าง รวม

ไปถึงการทำาความสะอาดห้องพัก ซักผ้า รีดผ้า ทำา

อาหาร ชว่งแรกท่ียังปรบัตวัไมไ่ด้ และด้วยความท่ี

ยังเป็นเด็ก ไม่รู้จักหน้าที่ ก็ทำาให้ไม่สามารถจัดสม

ดลุย์ระหวา่งการเรยีน การทบทวนบทเรยีนและการ

เลน่ได ้บวกกับตอนเรยีนทีเ่มอืงไทย ซึง่กค็งไมต่า่ง

กับเดก็หลายๆ คน คอืไมเ่คยตัง้ใจเรยีนในห้องเรยีน 

ชอบลอกการบ้าน และพอใกล้ๆ สอบ ก็รีบอ่านทบ

ทวนดกึๆ ดืน่ๆ ไมม่วิีนยั ซึง่ก็สง่ผลทำาใหช้ะลา่ใจ พอ

มาเรียนเมืองนอก ก็คิดว่าทำาแบบเดิมก็ได้ เดี๋ยวก็

เอาตวัรอดได…้. แตม่นัไมใ่ช ่ท่ีองักฤษ การทบทวน

บทเรียนแบบ last minute นั้น มัน ‘ไม่พอ’ เราต้อง

ตั้งใจเรียนในห้อง เพราะครูจะเสริมสิ่งสำาคัญๆ ให้

ฟัง ถ้าเราโดดเรียน และไปขอลอก Lecture note 

จากเพ่ือนฝรัง่ เคา้ก็จะมองวา่เราเปน็คนไมซ่ือ่สตัย์ 

และเอาเปรียบเค้า  ปิมก็เกือบที่จะเอาตัวไม่รอด 

โชคดี ที่ยังไหวตัว ปรับใจทัน กลับมาตั้งใจเรียน  

อีกเรื่องท่ีเมื่อมองย้อนกลับไปแล้ว รู้สึกว่าเป็นสิ่ง

สำาคัญก็คือการเลือกคบเพ่ือน ท้ังเพ่ือนฝรั่ง และ

เพ่ือนคนไทย อย่างแรกทีเ่ราควรจะมองให้เห็นและ

ให้เขา้ใจในจดุประสงคข์องการไปเมอืงนอก ว่าเรา

ไปเพ่ืออะไร.. เพ่ือความรู ้เพ่ือภาษา เพ่ือใหช้ว่ยตวั

เองได ้เพราะฉะน้ันก็ตอ้งเลอืกคบคนทีจ่ะทำาใหเ้รา

ไปถงึจุดหมายของเราใหไ้ด้  ชว่งแรกๆ ทีป่รบัตวั ก็
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มีเพื่อนๆ ฝรั่งในชั้นเรียน ชวนไปเที่ยว ตอนอยู่ไทย 

ไมค่อ่ยไดไ้ปไหน พอไดไ้ปเท่ียว ก็สนุกสนานไปกับ

แสงสแีละอสิรภาพ ปมิโชคด ีทีม่พ่ีีๆ คนไทยทีค่อย

ดูแล ตักเตือนให้คำาปรึกษา เหมือนเป็นครอบครัว

ใหญ่ เตอืนสตใิห้ไมห่ลงระเรงิ ซึง่เปน็สว่นทีส่ำาคญั

มาก ที่ทำาให้ปิมประสบความสำาเร็จในที่สุด

หลังจากเรียนจบปริญญาตรี และกลับมาเริ่ม

ทำางานที่เมืองไทย รู้สึกว่าตัวเองเป็นผู้ใหญ่มาก

ขึ้น บางครั้งรู้สึกว่าตัวเองแก่กว่าเพื่อนที่อายุเท่าๆ 

กัน ดูแลและพึ่งตัวเองได้ มีความรับผิดชอบ และ

เป็นตัวของตัวเองมากขึ้น และสิ่งที่รู้สึกว่าตัวเอง

เปลีย่นไปมากคอื ทำาใหทั้นคน ไมม่องโลกสวยเกิน

จรงิ และรบักบัความผิดหวังได้ดีเพราะตอนอยู่คน

เดียวหลายๆ ปี ต้องคิด ต้องแก้ปัญหาด้วยตัวเอง

ด้วยการลองผิดลองถูก

ปิมกลับมาทำางานท่ีเมืองไทยโดยยึดอาชีพ

สอนเปียโนเป็นหลัก และเริ่มทำาธุรกิจ ประมาณ 

5 ปี ก็ตัดสินใจกลับไปอังกฤษอีกครั้ง เพื่อไปเรียน

ตอ่ปรญิญาโท  การไปคราวน้ี ตา่งจากครัง้แรกเปน็

อย่างมาก คราวนี ้ไปดว้ยความมุง่มัน่ และแนว่แน ่

รู้และมั่นใจว่าอยากทำาอะไร การเตรียมตัวก่อนไป 

คือการขนเอาหนังสือที่เกี่ยวข้องไปด้วย Email ไป

ขอ Reading list จากอาจารย์ท่ีปรึกษาล่วงหน้า 

เพ่ือจะได้เตรียมหาซื้อ และศึกษาล่วงหน้า ก่อน

เริ่มเรียน มีความต้องการที่จะไปเก็บความรู้มาให้

ได้มากที่สุด ให้คุ้มกับเงินทุกบาททุกสตางค์ที่เสีย

ไป เพราะฉะนั้น การไปเรียนเยือนอังกฤษในครั้ง

นี้ ใช้เวลาเรียน 2 ปี ตั้งใจที่สุดตั้งแต่เกิดมา อ่าน

หนังสอืเกือบทกุวัน อา่นลว่งหน้าก่อนไปเรยีน และ

กลบัมาอ่านอกีคร้ังหลังจากไปเรียน ซึง่ก็ทำาให้ผ่าน

พ้นไปไดอ้ย่างด ีอปุสรรคหลกัๆ ท่ีมคีอืการตดินสิยั

ขี้ ‘เกรงใจ’ และไม่กล้าแย้ง คอร์สที่ปิมเรียน มีกัน

แค่ 8 คน หลายๆ ครั้ง การเรียนเป็นการ Discuss 

ปิมก็ไม่กล้าพูดขัดกับเพ่ือนฝรั่ง ไม่กล้าแย้งกับ

อาจารย์ ทำาให้บางที ฝรั่งก็มองว่าเราเงียบเกินไป 

ปิมมองว่า คนไทยถูกสอนให้เคารพเชื่อฟังผู้ใหญ่ 

ซึ่งมันเป็นวัฒธรรมท่ีสืบทอดมายาวนาน ฝังลึก

อยู่ในจิตใต้สำานึกไปซะแล้ว กว่าจะปรับตัวได้ ก็

นานอยู่พอสมควร 

นอกเหนือจากเรื่องเรียน สิ่งที่เคยพบเจอ และ

ทำาร้ายจิตใจมาก ก็คือเร่ืองการโดนเหยียดหยาม

จากคนอังกฤษ ที่มองภาพคนไทยเป็นผู้หญิงไม่ดี 

ทั้งตอนเรียนปริญญาตรี และปริญญาโท ปิมได้

ไปทำางาน Part time ท่ีร้านอาหารไทยอยู่หลาย

ครั้ง เป็นพนักงานเสิร์ฟบ้าง เป็นบาร์เทนเดอร์บ้าง 

มหีลายครัง้ทีโ่ดนผูช้ายองักฤษพูดจาดูถูก แรกๆ จะ

โกรธมาก และโตเ้ถียงกลบั พอหลงัๆ ก็มสีตมิากข้ึน 

และอธิบายดีๆ ต้องพยายามเข้าใจโลกความเป็น

จริง ว่ามันก็มีผู้หญิงแบบนั้นจริงๆ เรามีหน้าที่ทำา

สว่นของเราใหด้ ีใหค้นเหน็ความสามารถของคนไทย 

หลงัจากเรยีนปรญิญาโท ปมิว่าปมิพรอ้มทีจ่ะ

ลุยงานทุกอย่างข้างหน้า รู้สึกว่าพร้อมที่จะเผชิญ

กับปัญหาทุกรูปแบบ มีความมั่นใจในตัวเองมาก

ข้ึน กล้าที่จะแสดงความคิดเห็นท่ีต่างกับคนอื่น           

การไปเรียนเมืองนอก สอนอะไรมากมายให้กับ

ปมิ ถ้าไมไ่ดไ้ป ก็คงเปน็ลกูคณุหน ูทีต่ดัสนิใจอะไร

เองไม่ค่อยได้ ปิมได้ไปเห็นโลกที่กว้างขึ้น รู้จักแก้

ปัญหา และมีความรับผิดชอบ และที่สำาคัญ การ

ทีจ่ากบา้นเกดิเมืองนอนไปนานๆ ถงึแมจ้ะมอีสิระ

ภาพมากกว่าอยู่เมืองไทย มีอะไรๆ ที่ทันสมัยกว่า 

แต่ยังไงก็ไม่เหมือนอยู่บ้านเรา  ไม่อบอุ่น อุ่นใจ

เหมอืนอยู่กับครอบครวั พอกลบัมาประเทศไทย ปมิ

จงึใหค้วามสำาคัญและดแูลคุณพอ่ คณุแมม่ากขึน้ 

รูสึ้กและเห็นถึงความเสียสละของคณุพ่อ คณุแม ่ที่

ทำางานหนัก ส่งปิมเรียน และที่สำาคัญมากอีกเรื่อง

คือ ทำาให้รู้สึกรักและภูมิใจที่เป็นคนไทย

ชวิน เธียรชุติมา: ชวิน

เรยีนที ่Ecole normale de musique 

de paris, 

diplôme supérieur d'exécution

กับที ่Conservatoire à rayonnement 

départemental de Bourg-la-reine/ 

Sceaux 

Diplôme d'études musicales

สวัสดีครบั ผมเปน็นักเรยีนดนตรคีลาสสกิ อยู่ท่ี

ปารีส มาอยู่ได้นานแล้ว ตั้งแต่ปลายปี 2008 ตอน

น้ีก็ห้าปีกว่า เมื่อช่วงปีใหม่รุ่นพ่ีที่เยอรมันถามว่า

อยากจะเขียนเก่ียวกับชีวิตนักศึกษาในต่างแดน

ไหม ทีแรกก็คิดว่าจะเขียนยังไงดี กลัวว่าจะไม่

ครอบคลุม ไม่รอบด้าน ตัวผมเองก็ไม่ใช่สไตล์ 

“สมาคมนักเรยีนไทยในตา่งแดน” ท่ีแอคทฟีตลอด

เวลา มกิีจกรรม มกีารจับกลุม่พูดคยุ ใหค้ำาแนะนำา 

สดุทา้ยแลว้ก็เลยคดิว่า เลา่เรือ่งของตวัเองและคน

รอบตัวที่ประสบและไม่ (ค่อยจะ) ประสบความ

สำาเร็จดีกว่า คงจะมีประโยชน์และเห็นภาพความ

เป็นจริง (ส่วนหนึ่ง) มากกว่า

เลา่ประวตัติวัเองสัน้ๆ ตอนอยู่เมอืงไทยผมจบวิชา

ปฏิบตัเิครือ่งดนตรคีลาสสกิจากจฬุา ไดเ้กียรตนิยิม

อันดบัหนึง่ คณะท่ีผมเรียนมคีนไดเ้กียรตนิยิมอนัดบั

หนึ่งเยอะมาก แต่ที่ได้ดิบได้ดีทางการงานในสาย

ที่ตัวเองเรียนมากลับไม่มาก สาเหตุหนึ่งผมคิดว่า 

(ความเห็นส่วนตัวนะครับ) มาจากนิสัยเรื่อยๆ มา

เรียงๆ แบบคนไทยผมเองก็เหมือนกัน ประเภท

เรียนๆ เล่นๆ เวลาเจอปัญหามากๆ เข้า ก็พาลไม่

ซ้อมมันซะเลย แต่ก็ยังจบด้วยเกียรตินิยม ซึ่งผม
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ยืนยันนะ ว่าไม่ใช่เก่ง แต่อ.เขาสอนเด็กไทย เขาก็

ให้คะแนนตามมาตรฐานแบบไทยๆ บนกระดาษ

ก็เลยดูดี จริงๆ แล้วถ้าไปดูนักศึกษาดนตรีสมัย

นั้น (สมัยนี้มาตรฐานสูงขึ้นแล้ว) แสดงคอนเสิร์ต

ซึ่งเป็นการสอบจบการศึกษาจะแปลกใจว่า นี่มัน

เหมาะสมกับปริญญาตรีแล้วหรือ เล่าเรื่องเมือง

ไทยยาวไปหน่อย แต่เพราะมันจะโยงไปถึงเรื่อง

ตอนนี้ที่ฝรั่งเศสน่ะครับ

หลงัเรยีนจบผมก็ทำางานอยู่สองป ีแลว้ก็มาเรยีน

ตอ่ทีฝ่รัง่เศสตามท่ีฝนัไว้อย่างสวยหรู ถึงผมจะเปน็

นร.ทีไ่มค่อ่ยไดเ้รือ่งเทา่ไหร ่เรยีนๆเลน่ๆ แตผ่มกม็ี

ความมุ่งมั่นที่ซ่อนอยู่ลึกๆ อยู่เหมือนกัน ตอนที่อยู่

ไทยหลังเรียนจบผมได้ไปเรียนกับอ.คนญี่ปุ่นอยู่ปี

กว่าๆ ถือเป็นการจุดไฟขึ้นมาใหม่ทีเดียว รู้สึกว่า 

มันช่างมีแบบแผน เป็นเรื่องเป็นราว มีที่มาที่ไป มี

ระเบยีบ รูก้วา้ง รูล้กึ อ.คนนีก็้เปน็คนสง่เสรมิใหม้า

เรยีนตอ่ทีฝ่รัง่เศส สรปุว่าผมก็มาเรยีนตอ่ทีฝ่รัง่เศส 

มาเมื่อปลายปี 2008 มาแบบไม่รู้เรื่องอะไร ภาษา

ก็พูดไม่ได้ รร.ก็ไม่รู้จัก และที่สำาคัญคือ ที่บ้านเงิน

ไม่ค่อยมี แต่เขาก็กัดฟัน ส่งให้มาเริ่มต้นที่นี่ ซึ่งใน

ตอนนัน้มนัไมใ่ชเ่รือ่งงา่ยทีจ่ะมา ขอ้มลูก็ตอ้งหาเอง

ทุกอย่าง ตอนนั้นนร.ดนตรีจากไทยที่มาที่นี่ก็ยังมี

ไม่มาก (ตอนนั้นมีสามคน ตอนนี้มีห้าคน) แต่สิ่งที่

คดิว่าอาจจะทำาไดม้ากกวา่น้ีคอืการเข้าหาคน การ

สรา้ง connection (ขออนญุาตทบัศพัท)์ อย่างหนึง่

ทีน่ร.ไทยหลายคนเปน็คอื เงยีบ (จรงิๆ แลว้ตอ้งบอก

ว่า นร.เอเชีย) ขี้อาย กลัวจะน่าเกลียด ซ่ึงผม (อีก

แลว้) เปน็พวกเงยีบ, ขีอ้าย, ขีเ้กรงใจแบบท่ีสดุ พอ

มเีพ่ือนฝรัง่ นสัิยฝรัง่อยากไดอ้ะไรเขาก็ถาม ไมช่อบ

อะไรก็พูด อยากวิจารณ์อะไรก็วิจารณ์ ซึ่งมันช่วย

ให้ทำาอะไรได้ง่ายกว่ามาก บางครั้งอยากได้อะไร

เราก็ต้องหน้าด้านบ้าง ด้านได้ อายอด เขาว่าไว้

ผมพยายามหางานพิเศษทำาเพราะทนุทีเ่ตรยีม

ไว้ไม่พอที่จะอยู่ที่ปารีส (เฉลี่ยต้องมีประมาณ 

€1,000 ต่อเดือน น้อยกว่าน้ันก็อยู่ได้แบบอดๆ 

อยากๆ) ก็ไปทำางานที่ร้านอาหารไทยมาจนทุกวัน

นี้  อาทิตย์หนึ่งผมทำางานประมาณ 30 ชม. (พอๆ 

กับทำางานเต็มเวลา) เพื่อให้ได้เงินพอจ่ายค่าบ้าน

ค่าเรียน คุณสมบัติหนึ่งที่แยกผมกับนร.ส่วนหนึ่ง

ออกจากนร.ที่ประสบความสำาเร็จ คือความมุ่งมั่น 

ตั้งใจ พูดตามตรง ผมถือว่าผมล้มเหลวในการ

มาเรียน ผมไม่กอบโกยเท่าที่ผมควรจะทำาได้ พอ

ทำางานพิเศษแล้วก็เหนื่อย ไม่อยากซ้อม ไม่อยาก

หาจะขวนขวาย อยากจะเล่น อยากจะพัก รุ่นพี่ที่

สนิทกันคนหนึง่ มาเรยีนทียุ่โรปเป็นสบิปี จนสดุทา้ย

คงจะหมดไฟ เรียนยาก คดิไมอ่อก ซมึเศร้า ปหีลงัๆ 

ก็เลยไม่ทำางานทำาการ ดู youtube เล่น internet ดู

หนัง สุดท้ายต้อง drop ปริญญาเอกไว้ก่อน กลับ

ไปพักที่เมืองไทย มีเพื่อนหลายคนเหมือนกัน ที่มา

เรียนเมืองนอกเหมือนมาพักร้อน เหมือนมาทัวร์

เมืองนอก ไปปาร์ตี้ หาร้านกิน ออกไปเที่ยว ไปดื่ม 

อยู่บา้นก็สบายเพราะอยู่เองไมม่ใีครกวนใจ อยาก

ทำาอะไรก็ทำา เป็นเรื่องของวินัย การควบคุมตัวเอง

ต่ำา นร.นอกท่ีมาเรียนดีๆ เก่งๆ จนคนที่นี่จ้างให้

ทำางานก็มีเยอะมากครับ แต่พวกที่ผมเล่า รวมทั้ง

ตัวผมก็เยอะเหมือนกัน ซึ่งผมว่ามันน่าเสียดายที่

เรามีโอกาสท่ีจะได้เรียนรู้ทั้งในเรื่องภาษาหรือวิธี

การคิดของคนที่นี่ แต่กลับทำาได้ไม่เต็มที่

ความมุ่งมั่น ตั้งใจ วินัยในตัวเอง พวกนี้เป็น

ข้อสำาคัญมากจริงๆ ที่จะช่วยให้สำาเร็จหรือล้ม

เหลว เพื่อนผมตื่นมาซ้อมแปดโมงเช้าทุกวัน ทั้งๆ 

ที่ซ้อมตอนบ่ายก็ได้ แต่เพราะต้องการให้ร่างกาย

ชินกับการเล่นในตอนเช้า (เล่นเครื่องดนตรีก็มี

สว่นท่ีคลา้ยเลน่กีฬา มเีรือ่งความละเอยีดออ่นของ

รา่งกายมาเก่ียว) เวลาท่ีจำาเปน็จะตอ้งเลน่ตอนเชา้

หรือเวลาไหนๆ จะไดไ้มม่ีปัญหา คนทีท่ำาแบบเต็ม

ที่ เต็มลิมิต ทำาทุกวิถีทาง กับคนที่ทำาแล้วมีแต่ข้อ

อ้าง เหนื่อย ง่วง หิว เหงา คิดถึงบ้าน เครียด งาน

เยอะ ผลลพัธ์ท่ีออกมาก็ต่างกันอย่างเห็นได้ชดั การ

ทีเ่รามาอยูเ่มอืงนอก อยูใ่นสิง่แวดลอ้มใหม ่ตอ้งมี

การปรับตัว ต้องยกระดับมาตรฐานของตัวเอง ทั้ง

ยังเปน็ชว่งสำาคญั ชว่งสดุทา้ยของการเรยีน ผมคดิ

ว่า วินัย ความตั้งใจ มุ่งมั่น เป็นจุดสำาคัญมากที่จะ

มีผลกับการที่จะประสบความสำาเร็จหรือไม่ บางที

พอเราพูดซ้ำาๆ มันก็กลายเป็นผ่านหูไปได้ “ตั้งใจ 

ตั้งใจ มุ่งมั่น มุ่งมั่น” ทุกคนก็รู้ ถ้าถามคนมาเรียน

เมืองนอกว่าคิดว่าต้องทำายังไงถึงจะผ่านไปได้ ข้อ

หนึง่ทีทุ่กคนคงพูดคอื ตัง้ใจ พยายาม สู ้แตถึ่งเวลา

จรงิๆ แลว้ มนัตอ้งพยายามจรงิ ตอ้งตัง้ใจจรงิ แลว้

ก็ไม่ใช่ทุกคนที่ทำาได้ กลายเป็นว่าได้มาเที่ยวเมือง

นอกระยะยาวไปซะ…

จรงิๆ แลว้ผมคดิวา่มหีลายๆ เรือ่งทีส่ามารถชอ๊ค 

นร.ไทยหรือว่า เป็นเร่ืองท่ีนร.ไทยควรจะปรับตัว 

ควรจะเรียนรู้จากนร.ต่างชาติ คนต่างชาติ ระบบ

การศึกษาต่างชาติ เอาพูดท่ีน่ีไม่หมด เรื่องที่ผม

คิดว่าเป็นการสรุปการมาเรียนเมืองนอกของผมก็

คือเรื่องความมุ่งมั่น ตั้งใจ นี่เอง ตอนนี้ผมพัฒนา

ตัวเองขึ้น รู้มากขึ้น แต่ผมห่างจากจุดที่ผมควรจะ

ทำาได้ถ้าผมทำาอย่างเต็มที่ ทำาตลอดเวลาจริงๆ ซึ่ง

ผมเสียดายและเพ่ือนผมหลายคนเสียดาย และ

แน่นอนว่าจะมีอีกหลายคนท่ีเสียดาย เอาจริงๆ

แล้ว ผมคิดว่าหลายคนคงบอกว่า “ก็แน่นอน มา

เรียนเมืองนอกก็ต้องตั้งใจ ต้องพยายามสิ เรื่อง

แค่น้ีคิดไม่ได้” ยอมรับครับว่า สมควรจะทำาได้ 

คิดได้ครับ แต่ทำาไม่ได้ บางคนทำาได้แล้วก็มีเผลอ 

ปลอ่ยใหต้วัเองหลดุออกมาจากเสน้ทาง ถือว่าเปน็

คำาเตือนเล็กๆ ขอให้ใครผู้อ่านที่กำาลังเรียนประสบ

ความสำาเร็จ พยายามไปได้ตลอดรอดฝั่งครับ :)

เรื่องดีจากปก
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กฎหมายดีๆ

ถาม-ตอบการเสยีสัญชาตไิทยเพราะแปลงสัญชาตเิป็นคนตา่งดา้ว
-รศ.ดร.พันธุ์ทิพย์ กาญนะจิตรา สายสุนทร

“ก�รเสียสัญช�ติไทยเพร�ะแปลงสัญช�ติเปนคนต�งด�ว ในปจจุบัน กรณีนี้เปนไปต�มบทบัญญัติของม�ตร� ๒๒ แหง พ.ร.บ. 
สัญช�ติ พ.ศ.๒๕๐๘ [1] บุคคลผูอ�จเสียสัญช�ติไทยเพร�ะแปลงสัญช�ติไทยเปนต�งด�วก็คือ  คนสัญช�ติไทยทุกประเภท  เข�
อ�จจะมีสัญช�ติไทยโดยก�รเกิดหรือสัญช�ติไทยภ�ยหลังก�รเกิดก็ได ...”

ถาม: ตามกฎหมายไทยแล้ว การเสยีสญัชาติ 

โดยการแปลงสัญชาติ จะเกิดขึ้นเมื่อใด ?

คำาตอบ ก็น่าจะเป็นไปตามมาตรา ๒๒ และ

มาตรา ๕ แห่ง พ.ร.บ.สัญชาติ พ.ศ.๒๕๐๘ นั่นเอง

เมื่อมาตรา ๒๒ บัญญัติว่า “ผู้ซึ่งมีสัญชาติ

ไทยและไดแ้ปลงสัญชาตเิป็นคนตา่งดา้ว หรอืสละ

สัญชาติไทย หรือถูกถอนสัญชาติไทย ย่อมเสีย

สัญชาติไทย” เราจึงเข้าใจเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ว่า 

การเสยีสญัชาตไิทยในสายตาของกฎหมายไทยตาม

มาตรา ๒๒ นี้ อาจเกิดขึ้นภายใต้ ๓ สถานการณ์ 

กล่าวคือ (๑) การแปลงสัญชาติเป็นคนต่างด้าว 

(๒) การสละสัญชาติไทย และ (๓) การถูกถอน

สัญชาติไทย 

นอกจากนั้น เมื่อมาตรา ๕ บัญญัติว่า “การได้

สญัชาตไิทยตามมาตรา ๙ มาตรา ๑๒ หรอืมาตรา 

๑๒/๑ การเสยีสญัชาตไิทยตามหมวด ๒ หรอืการก

ลบัคนืสญัชาตไิทยตามหมวด ๓ ใหม้ผีลตอ่เมือ่ได้

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และให้มีผลเฉพาะ

ตัว” ในส่วนที่เกี่ยวกับการเสียสัญชาติไทยนั้น เรา

จึงไม่อาจเข้าใจเป็นอย่างอื่นได้ว่า นอกจากการ

เสียสัญชาติไทยย่อมต้องมีผลเฉพาะตัวแล้ว การ

เสียสัญชาติไทยดังท่ีปรากฏตามหมวด ๒ แห่ง 

พ.ร.บ.สญัชาต ิพ.ศ.๒๕๐๘ ย่อมมผีลเมือ่ประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษา  ดงัน้ัน เมือ่การแปลงสญัชาติ

เป็นคนต่างด้าวเป็นเรื่องน้ีซึ่งปรากฏในหมวด ๒ 

ดังกล่าว จึงต้องมีผลต่อเมื่อประกาศในราชกิจจา

นุกเษกและมีผลเฉพาะตัวเช่นกัน

แตอ่ย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบตั ิเราพบว่า มคีน

สัญชาติไทยจำานวนมากทีไ่ปอาศัยในต่างประเทศ

และไปแปลงสัญชาติเป็นคนสัญชาติของรัฐดัง

กลา่ว แตร่ฐัมนตรวีา่การกระทรวงมหาดไทยก็มไิด้

ประกาศให้บุคคลเหล่านั้นเสียสัญชาติไทยในราช

กิจจานุเบกษาแต่อย่างใด เมือ่ไม่มกีารประกาศดัง

กลา่ว ก็ยังกลา่วไมไ่ดว่้า คนสญัชาตไิทยทีไ่ปแปลง

สัญชาติเป็นคนต่างด้าวได้เสียสัญชาติไทยแล้ว 

แต่หากจะตั้งคำาถามต่อไปว่า ภายใต้เงื่อนไขใดที่

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงจะประกาศ

การเสียสัญชาติไทยเพราะแปลงสัญชาติเป็น

ต่างด้าว? คำาตอบที่มาจากการคาดเดาก็คือ หาก

ไม่มกีารร้องขอจากผู้มส่ีวนไดเ้สยี รฐัมนตรดีงักลา่ว

ก็คงไม่มีการประกาศแต่อย่างใด 

ถาม: การเสียสัญชาติไทยตามมาตรา ๑๓, 

๑๔, ๑๕, ๒๑ และ ๒๒ น้ันต่างกันอย่างไร ? 

มาตราไหนใช้กับใคร ?

ทุกมาตราเป็นเรื่องของการเสียสัญชาติไทย 

เพียงแต่กรณีตามมาตรา ๑๓, ๑๔ และ ๑๕ เป็น

บทบญัญัติรับรองสทิธิในการสละสญัชาตไิทยของ

คนที่มีสิทธิในสัญชาติไทย ในขณะที่มาตรา ๒๒  

เปน็เร่ืองของบททบญัญัตทิีร่ะบถึุงการเสยีสญัชาติ

ไทยในภาพรวม 

ในส่วนที่ถามว่า มาตราไหนใช้กับใคร ? ก็ขอ

ตอบเป็นตารางดังนี้
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เลขมาตรา
บทบัญญัติแหงกฎหมายวาดวยการเสียสัญชาติไทยโดยเจตนาของ

เอกชน และโดยเจตนาของฝายนิติบัญญัติของรัฐ
ขอสังเกตเกี่ยวกับบุคคลเปาหมาย

มาตรา ๑๓ ชายหรือหญิงซึ่งมีสัญชาติไทยและไดสมรสกับคนตางดาวและอาจถือ
สัญชาติของภริยาหรือสามีไดตามกฎหมายวาดวยสัญชาติของภริยาหรือ
สามี ถาประสงคจะสละสัญชาติไทยใหแสดงความจำานงตอพนักงานเจา
หนาที่ตามแบบและวิธีการที่กำาหนดในกฎกระทรวง

บุคคลเปาหมายของมาตรานี้อาจเปนหญิงหรือ
ชายซึ่งมีสัญชาติไทยประเภทใด ก็ได 

มาตรา ๑๔ ผูมีสัญชาติไทยซึ่งเกิดในขณะที่บิดาหรือมารดาเปนคนตางดาวและได
สัญชาติของบิดาหรือมารดาดวยตามกฎหมายวาดวยสัญชาติของบิดา
หรือมารดา หรือผูซึ่งไดสัญชาติไทยตามมาตรา ๑๒ วรรคสอง หรือมาตรา 
๑๒/๑ (๒) และ (๓) ถายังประสงคจะถือสัญชาติอื่นอยูตอไป ใหแสดงความ
จำานงสละสัญชาติไทยตามแบบและวิธีการที่กำาหนดในกฎกระทรวง ภายใน
หนึ่งปนับแตวันที่มีอายุครบยี่สิบปบริบูรณ

เมื่อไดพิจารณาความจำานงดังกลาวแลว เห็นวามีหลักฐานเชื่อถือไดวาผู

นั้นอาจถือสัญชาติของบิดาหรือมารดาหรือสัญชาติอื่นไดจริงก็ใหรัฐมนตรี

อนุญาต เวนแตในระหวางประเทศไทยมีการรบหรืออยูในสถานะสงคราม 

รัฐมนตรีจะสั่งระงับการสละสัญชาติไทยรายใดก็ได

บุคคลเปาหมายของมาตรานี้มีอยู ๓ ลักษณะ 
กลาวคือ 

๑.คนสัญชาติไทยโดยหลักสืบสายโลหิตซึ่งเกิด

ในขณะที่บิดาหรือมารดาเปนคนตางดาว 

๒.คนสัญชาติไทยโดยหลักดินแดนซึ่งเกิดใน

ขณะที่บิดาหรือมารดาเปนคนตางดาว

๓.คนสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติตาม

บิดาหรือมารดาในขณะที่ยังเปนผูเยาว

๓.คนสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติเพราะ

ผูปกเคราะหสถานสงเคราะหแปลงสัญชาติให

ในขณะที่ยังเปนผูเยาว

๔.คนสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติเพราะ

ผูรับบุตรบุญธรรมแปลงสัญชาติใหในขณะที่ยัง

เปนผูเยาว

มาตรา ๑๕ นอกจากกรณีตามมาตรา ๑๔ ผูซึ่งมีสัญชาติไทยและสัญชาติอื่นหรือผูซึ่ง
ไดสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ ถาประสงคจะสละสัญชาติไทย ใหยื่น
คำาขอตอพนักงานเจาหนาที่ตามแบบและวิธีการที่กำาหนดในกฎกระทรวง
[๒๔]

การอนุญาตหรือไมอนุญาตใหสละสัญชาติไทย ใหอยูในดุลพินิจของ

รัฐมนตรี

๑.คนสัญชาติไทย ๔ ประเภทดังที่ระบุใน
มาตรา ๑๔ ซึ่งมิไดสละสัญชาติไทยภายใน ๑ 
ปนับแตบรรลุนิติภาวะ

๒.คนที่มีสัญชาติไทยสัญชาติอื่น 

๓.คนสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติในทุก

กรณี

มาตรา ๒๑ ผูมีสัญชาติไทยซึ่งเกิดในขณะที่บิดาหรือมารดาเปนคนตางดาวและอาจถือ
สัญชาติของบิดาหรือมารดาไดตามกฎหมายวาดวยสัญชาติของบิดาหรือ
มารดาถาไดรับใบสำาคัญประจำาตัวคนตางดาวตามกฎหมายวาดวยการ
ทะเบียนคนตางดาวแลว ใหเสียสัญชาติไทย

๑.คนสัญชาติไทยโดยหลักสืบสายโลหิตซึ่งเกิด
ในขณะที่บิดาหรือมารดาเปนคนตางดาว 

๒.คนสัญชาติไทยโดยหลักดินแดนซึ่งเกิดใน

ขณะที่บิดาหรือมารดาเปนคนตางดาว

ซึ่งไดรับใบสำาคัญประจำาตัวคนตางดาวตาม

กฎหมายไทยวาดวยการทะเบียนคนตางดาว

มาตรา ๒๒ ผูซึ่งมีสัญชาติไทยและไดแปลงสัญชาติเปนคนตางดาว หรือสละสัญชาติ
ไทย หรือถูกถอนสัญชาติไทย ยอมเสียสัญชาติไทย

คนสัญชาติไทยในทุกกรณีซึ่งแปลงสัญชาติเปน
คนตางดาว

กฎหมายดีๆ
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กฎหมายดีๆ

 ถาม: คนไทย ท่ีหมายถึงในมาตรา ๒๒ 

น้ันคือใคร หญิงไทยท่ีได้สัญชาติไทยตาม

สามี และเด็กลูกครึ่ง จะเข้าหลักตามมาตรา

นี้ด้วยหรือไม่ ?

บุคคลเป้าหมายของมาตรา ๒๒ ก็คือ ผู้มี

สัญชาติไทยทุกประเภทที่แปลงสัญชาติเป็นคน

ต่างด้าว หรือสละสัญชาติ หรือถูกถอนสัญชาติ  

ในสว่นทีเ่ก่ียวกับ “หญิงท่ีไดส้ญัชาตไิทยตามสาม”ี 

หรอื “เดก็ลกูครึง่” นัน้ ก็อาจเสยีสญัชาตไิทยเพราะ

แปลงสัญชาติเป็นคนต่างด้าว หรือสละสัญชาติ 

หรือถูกถอนสัญชาติได้เช่นกัน  แต่อย่างไรก็ตาม 

เราควรจะต้องมีคำาอธิบายที่ชัดเจนมากขึ้น เพื่อที่

จะไม่เกิดความเข้าใจผิด ดังต่อไปนี้

๑. หญิงสญัชาตไิทยอาจเสยีสญัชาตไิทยเพราะ

ได้สัญชาติของรัฐต่างประเทศตามสามีหรือไม่ ?

โดยที่บทบัญญัติมาตรา ๒๒ เป็นบทบัญญัติ

ว่าดว้ยการเสยีสทิธิของบุคคล จงึควรจะถูกตคีวาม

อย่างเครง่ครดั ดงัน้ัน อ.แหววจงึเห็นว่า หากสญัชาติ

ของรัฐต่างประเทศท่ีหญิงได้รับมีลักษณะเป็น

สัญชาติโดยการแปลงสัญชาติ หญิงสัญชาติไทย

ก็จะเสียสัญชาติไทยเพราะแปลงสัญชาติเป็นคน

ชาติของรัฐเจ้าของสัญชาติของสามี แต่ในกรณีที่

สัญชาติท่ีได้รับไม่มีลักษณะเป็นสัญชาติโดยการ

แปลงสัญชาติ หญิงสัญชาติไทยก็จะ “ไม่” เสีย

สัญชาติไทยเพราะได้สัญชาติของรัฐต่างประเทศ

เจ้าของสัญชาติของสามีซึ่งมิใช่สัญชาติโดยการ

แปลงสญัชาต ิแตอ่ย่างไรก็ตาม หญิงสญัชาตไิทย

ที่ได้สัญชาติต่างประเทศของรัฐเจ้าของสัญชาติ

ของสามีก็อาจเสียสัญชาติไทยในเวลาต่อมา หาก

มข้ีอเท็จจรงิท่ีกฎหมายกำาหนดให้เปน็เหตแุห่งการ

เสียสัญชาติโดยเจตนาของรัฐ หรือโดยเจตนาของ

หญิงนั้นเอง

๒. เด็กลูกครึ่งอาจเสียสัญชาติไทยเพราะได้

สัญชาติของรัฐต่างประเทศตามบิดาหรือมารดา

หรือไม่ ?

“เดก็ลกูครึง่” ก็คอื คนสญัชาตไิทยซึง่มบีพุการี

ฝา่ยหน่ึงเปน็คนสญัชาตไิทย ในขณะทีอ่กีฝา่ยหนึง่

เป็นคนต่างด้าว ในสถานการณ์นี้ เด็กลูกครึ่งย่อม

ไม่เสียสัญชาติไทยหากจะใช้สิทธิเข้าถือสัญชาติ

ของบุพการต่างด้าว ทั้งนี้ เพราะกฎหมายสัญชาติ

ไทยไมม่บีทบญัญัตห้ิามถอืสองสญัชาตเิหมอืนกัน

ในหลายประเทศ 

มาตรา ๒๒ ไม่มีผลในสถานการณ์นี้ ใน

สถานการณ์ของเด็กลูกครึ่งน้ัน มิใช่เรื่องของการ

แปลงสัญชาติเป็นคนต่างด้าว สัญชาติของรัฐ

ต่างประเทศท่ีได้มาในสถานการณ์นี้เกิดขึ้นโดย

ธรรมชาติของมนุษย์ซึ่งมีบุพการีฝ่ายหนึ่งเป็นคน

ต่างด้าว สัญชาติไทยโดยหลักสืบสายโลหิตเกิด

ขึ้นในช่วงเวลาเกิดคู่ขนานกับสัญชาติของรัฐต่าง

ประเทศโดยหลักสืบสายโลหิต จึงอาจกล่าวได้ว่า 

เรื่องของสองสัญชาติในสถานการณ์น้ีเป็นสิทธิท่ี

มนุษย์มีโดยธรรมชาติ และหากกฎหมายของรัฐ

เจ้าของสัญชาติทั้งสองมิได้กำาหนดจำากัดเสรีภาพ

ที่จะใช้สิทธิ ก็เป็นเสรีภาพของมนุษย์ท่ีมีสิทธิใน

สองสญัชาตทิีจ่ะใชส้ทิธใินทัง้สองสญัชาต ิหรอืจะ

ใช้สิทธิเพียงในสัญชาติเดียว ก็ได้

 

ถาม: หากหญิงไทยท่ีแปลงสัญชาติตาม

สามี เพราะกฎหมายของประเทศสามียนิยอม

ให้ทำาได ้ซึง่เปน็กรณขีองเยอรมนีขณะน้ีทีท่าง

การในหลาย ๆ รัฐ เช่น บาวาเรีย นอร์ดไรน์ 

เวสฟาเลีย บาเด็นเวือร์ ซทัมแบร์ก และ โลว์

เวอร ์แซกโซเนีย ยินยอมให้หญงิไทยถอืสญัชาติ

เยอรมันได้โดยไม่ต้องสละสัญชาติไทย แต่ไม่

ประสงค์จะสละสญัชาตไิทย จะมีความผิดหรือ

ไม่ และกฎหมายบังคับให้ต้องสละสัญชาติ

ไทยหรือไม่ ?

โดยหลกักฎหมายระหว่างประเทศแผนคดีบคุคล 

สัมพันธภาพระหว่างมนุษย์และสัญชาติย่อมเป็น

ไปตามกฎหมายของรัฐเจ้าของสัญชาติ จะเห็นว่า 

ในขณะท่ีกฎหมายไทยยอมรบัสทิธิรอ้งขอสญัชาติ

ไทยโดยการสมรสแก่หญิงต่างด้าวที่เป็นคู่สมรส

ของชายสัญชาติไทย แต่ไม่รับรองสิทธิดังกล่าว

ให้แก่ชายต่างด้าวที่เป็นคู่สมรสของหญิงสัญชาติ

ไทย และเพ่ิงยอมรับให้ชายดังกล่าวอาจร้องขอ

แปลงสัญชาติเป็นไทยภายใต้เงื่อนไขของความ

เปน็คู่สมรสของหญิงสญัชาติไทย แต่กฎหมายไทย

ก็มิได้กำาหนดให้ทั้งหญิงต่างด้าวหรือชายต่างด้าว

ดังกล่าวจะต้องสละสัญชาติของรัฐต่างประเทศที่

ถืออยู่แต่อย่างใด 

ในทางกลับกัน เมื่อหญิงหรือชายสัญชาติไทย

ได้สัญชาติของรัฐต่างประเทศโดยการสมรส และ

กฎหมายสญัชาตขิองรฐัต่างประเทศน้ันก็ไมก่ำาหนด

ให้คนดังกล่าวต้องสละสัญชาติไทย คนดังกล่าวก็

จะมสีถานะเปน็คนถือสองสญัชาต ิเพราะกฎหมาย

สัญชาตไิทยไมม่บีทบญัญตัใิดๆ ท่ีกำาหนดการเสยี

สัญชาติไทยของบุคคลดังกล่าว  จะเห็นว่า มาตรา 

๒๒ น้ันกำาหนดการเสียสัญชาติไทยหากหญิงได้

สัญชาติของรัฐต่างประเทศโดยการแปลงสัญชาติ 

มิใช่โดยการสมรส 

แต่หากหญิงหรือชายสัญชาติไทยได้สัญชาติ

ของรัฐตา่งประเทศโดยการการแปลงสญัชาต ิโดย

หลัก คนดังกล่าวก็จะตกอยู่ภายใต้มาตรา ๒๒ อัน

ทำาใหเ้สยีสญัชาตไิทย และตามมาตรา ๕ รฐัมนตรี

ว่าการกระทรวงมหาดไทยมหีน้าท่ีประกาศการเสยี

สญัชาตไิทยในราชกจิจานเุบกษา  คนในสถานการณ์

นีจ้งึไมอ่าจถือสองสญัชาต ิแตใ่นทางปฏบิตัทิีเ่ปน็

อยู่ในปัจจุบัน เมื่อประกาศการเสียสัญชาติไทย

ในราชกิจจานุเบกษาไม่ถูกทำาโดยรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงมหาดไทย ก็มีความเป็นไปได้ท่ีคนใน

สถานการณ์นี้จึงอาจถือสองสัญชาติ

ถาม: จริงหรือไม่ที่ว่า หาก ตม.พบว่า คน

ไทยถือสัญชาติอ่ืนด้วยนอกจากสัญชาติไทย 

จะจัดการแจ้งกระทรวงมหาดไทยให้สั่งให้คน

ไทยน้ัน เสียสัญชาติไทย หากว่า คนไทยน้ัน 

คือหญิงไทยที่แปลงสัญชาติตามสามี (มาตรา 

๑๓) ตม.สามารถทำาอย่างนั้นได้หรือไม่ ?

เจ้าหน้าท่ีตำารวจหรือแม้เจ้าหน้าที่กงสุลย่อม

มีอำานาจหน้าที่ตามที่กฎหมายสัญชาติกำาหนด 

อ่านเพิม่เตมิบทความในประเดน็ใกลเ้คียง

๕๐๓. การเสียสัญชาติไทยเพราะแปลง

สัญชาติเป็นคนต่างด้าว, บันทึกการค้นคว้าเรื่อง

สิทธิในสัญชาติไทยของบุคคลธรรมดา, เมื่อวันที่ 

๒๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๓ (ยังไม่เสร็จดี)

http://www.archanwell.org/autopage/show_

page.php?t=1&s_id=512&d_id=511&page=1

๕๒๔. ตอบคณุชวิดาเรือ่งปญัหาการเสยี

สัญชาติไทยของคุณทักษิณ, ตอบคำาถามเกี่ยวกับ

สทิธิในสถานะบคุคลตามกฎหมายของประชาชนที่

ถามมา, เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๓

http://gotoknow.org/blog/archanwell-and-

bkklegalclinic/362509

๘๑. กระบวนการของรฐัในการควบคมุ

คนไทยท่ีมีองค์ประกอบต่างด้าว, บทความเพ่ือ

หนงัสอืรพีประจำาป ีพ.ศ.๒๕๔๑ ของคณะกรรมการ

เนติบัณฑิต สมัยที่ ๕๐

http://www.archanwell.org/autopage/

show_page.php?t=1&s_id=209&d_id=208

http://www.archanwell.org/office/download.

php?id=167&file=149.pdf&fol=1
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"การนวดแผนไทย" ในระบบประกันสุขภาพของสาธารณรัฐเยอรมนี
ได้รับการยอมรับมากน้อยแค่ไหน -มัณฑนา เพ็นส์เลอร์

คงปฎิเสธไม่ได้ว่�ก�รนวดแผนไทยหรือเรียกสั้นๆ ว่� “นวดไทย” เป็นที่รู้จักในกลุ่มช�วเยอรมันอย่�งแพร่หล�ยและได้รับคว�มนิยม
ในอนัดบัตน้ๆ ในธรุกจิบริก�รเพือ่สุขภ�พ หล�ยท�่นทีป่ระกอบอ�ชีพนวดไทยในเยอรมันอ�จจะเคยสงสัยว่� ขอบเขตก�รให้บริก�รลกูค้�
ของเร�นั้นอยู่ตรงไหน จะเป็นเพียงแค่เพื่อก�รผ่อนคล�ยหรือส�ม�รถให้บริก�รรักษ�ได้อย่�งในเมืองไทย

จุดยืนของนวดไทยอยู่ตรงไหนในระบบ

ประกันสุขภาพของเยอรมนี  

ก่อนอ่ืนเรามาทำาความรูจ้กันวดไทยในประเทศไทย

ก่อน ในทีน้ี่จะขอกลา่วถึงนวดไทยสำาหรบัการผอ่น

คลายและการบำาบัดรักษา ตามหลักสูตรเพ่ือการ

เรยีนรู้การเรียนนวดไทยท่ีไดร้บัการรบัรองหลกัสตูร

หรือมีหลักสูตรในการสอนแยกได้คร่าวๆ ดังนี้

1. การนวดไทยเพื่อสุขภาพ 80 ชั่วโมง

2. การนวดไทยเพ่ือสุขภาพ 150 ชัว่โมง (สามารถ

สอบวัดระดับฝีมือแรงงานด้านการนวดไทย

ระดบั 1 จากกรมพัฒนาฝมีอืแรงงาน กระทรวง

แรงงาน)

3. การนวดไทยเพ่ือสขุภาพ 330 ชัว่โมง (หลกัสตูร

ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 330, 350 และ 372 

ชัว่โมงและสามารถสอบวดัระดบัฝมีอืแรงงาน

ดา้นการนวดแผนไทยระดบั 2 จากกรมพัฒนา

ฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน)

4. การนวดไทยเพื่อการบำาบัดรักษา 800 ชั่วโมง

5. การนวดไทยเพ่ือการบำาบดัรกัษา 1,300 ชัว่โมง

6. การแพทย์แผนไทย (ด้านนวดไทย) มีการ

เรียนการสอนในมหาวิทยาลัยหรือเรียนนอก

มหาวิทยาลัยอีกทั้งมีการรับมอบตัวศิษย์ เมื่อ

จบแล้วสามารถสอบรับใบประกอบโรคศิลป์

ด้านการแพทย์แผนไทย

โดยปกติแล้วธุรกิจการนวดแผนไทยท่ีจะให้

บริการการนวดเพ่ือการผ่อนคลายน้ัน ผู้ประกอบ

การควรมีชั่วโมงเรียนขั้นต่ำา 150 ชั่วโมงและควร

สอบยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานระดับ 1 เป็น

อย่างนอ้ย ยกเว้นผูใ้หบ้รกิารท่ีมใีบอนุญาตประกอบ

โรคศิลป์ด้านการแพทย์แผนไทยท่ีจะสามารถให้

บริการด้านการรักษาได้ แต่ในทางปฎิบัติแล้วผู้

ปฎิบติังานสว่นใหญ่ไมม่ใีบประกอบโรคศลิปฯ์ แต่

อาศยัเพียงประสบการณ์ในการทำางานแลว้เผลอให้

บรกิารลกูคา้ในดา้นการรกัษาทางการแพทย์ ซึง่จะ

ทำาให้เกิดปญัหาตามมากดงัทีพ่บอยู่บอ่ยๆ จากสือ่

ไทยและต่างประเทศ

รายงาน
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พื้นฐานระบบประกันสุขภาพของประเทศ

เยอรมนี

ประเทศเยอรมนี เป็นรัฐสวัสดิการที่บังคับให้

ประชาชนทุกคนต้องทำาประกันสุขภาพโดยแบ่ง

ได้เป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มที่ 1 การประกันสุขภาพภาคบังคับตาม

กฎหมาย มปีระมาณ 90% แบง่เปน็ประกันภัยภาค

บงัคบัสำาหรบัคนงานและพนกังาน สมาชกิในครอบครวั

ใชป้ระกันสุขภาพรว่มกัน (Familienversicherung) 

และผู้ว่างงาน การประกันชนดิประเภทนีจ้ะครอบคลมุ

ค่าใช้จ่ายเมื่อต้องไปพบแพทย์, ผู้เชี่ยวชาญหรือ

เวลาที่ต้องเข้าโรงพยาบาล รวมไปถึงการผ่าตัดท่ี

จำาเป็นทางการแพทย์ การจ่ายยาตามใบสั่ง การ

ทำาบำาบัดเพ่ิมเติมที่เป็นผลต่อเนื่องจากการรักษา

หลักเช่น การทำากายภาพบำาบัด เป็นต้น

กลุ่มที่ 2 การประกันสุขภาพส่วนบุคคล มี

ประมาณ 7% ได้แก่ กลุ่มผู้บริหารระดับสูงและ

กลุม่ทีม่ปีระกนัสว่นบคุคลเพ่ิมเตมิ คนทีท่ำาประกัน

ในกลุม่นีจ้ะไดร้บัการคุม้ครองพืน้ฐานเชน่เดยีวกับ

กลุม่แรกแตจ่ะไดรั้บสทิธิประโยชน์เพ่ิมเติมเชน่ ห้อง

พิเศษภายในสถานพยาบาลหรอืการทำาบำาบดัทาง

เลือกชนิดอืน่ ซึง่การนวดแผนไทยก็ถูกจดัใหเ้ปน็การ

บำาบัดทางเลือกชนิดหนึ่งเช่นกัน

กลุ่มท่ี 3 สวัสดิการรักษาพยาบาล (ฟรี) มี

ประมาณ 3% ส่วนมากเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ เช่น 

ข้าราชการพลเรือน ตำารวจและทหาร เป็นต้น

การนวดแผนไทยในฐานะการบำาบัดทาง

เลือกในระบบประกันสุขภาพของเยอรมัน

ปัจจุบันการนวดแผนไทยยังไม่เป็นที่ยอมรับ

ในทางการแพทย์ เนื่องจากยังไม่มีการวิจัยในทาง

วิทยาศาสตร์ท่ีศึกษาถึงผลของการนวดอย่างเป็น

ระบบ แต่ถูกจัดให้เป็นการบำาบัดทางเลือกแทน 

การบำาบัดทางเลือกในเยอรมันน้ัน มีส่วนแบ่งใน

ตลาดสุขภาพคิดเปน็ 30% ของวิธีการรกัษาท้ังหมด 

การนวดแผนไทยน้ันจะถูกจัดให้อยู่ในหมวดหมู่

การบริการที่เรียกว่า “Wellness - เวลเนส” ที่แปล

ว่า การพักผ่อน, ความรู้สึกนันทนาการ, สุขภาพ

ดีและความมีระดับหรูหรา บริการที่อยู่ในกลุ่ม 

“Wellness” น้ีได้แก่ ซาวด์น่า, นวด, เสริมสวย, 

อโรมาเธอราพี เป็นต้น

การตลาดของการนวดแผนไทย

การตลาดของการนวดแผนไทยมแีนวโนม้การ

เตบิโตเพ่ิมขึน้ โดยสามารถระบขุอ้ดขีอ้เสยีและความ

เสี่ยงของธุรกิจการนวดแผนไทยได้ดังนี้

ข้อดี  ไม่มีกฎหมายในการเปิดกิจการและ

การให้บริการ ลูกค้ามีอิสระในการตัดสินใจเลือก

บริการ ไม่มีกฎข้อบังคับทางแพทย์และไม่จำาเป็น

ต้องใช้ใบสั่งแพทย์

ขอ้เสยี ไมม่กีารควบคมุคุณภาพ ไมม่กีารตรวจ

สอบความรู้และความสามารถของผู้ให้บริการ ไม่

รวมอยู่ในเงือ่นไขการจา่ยเงินของระบบการประกัน

สขุภาพภาคบงัคบั (มปีระกันสว่นบคุคลบางแหง่ท่ี

จา่ยให)้ และบอ่ยครัง้ทีล่กูคา้ไมเ่ข้าใจความหมาย

ของการนวดเพื่อผ่อนคลาย

ความเส่ียงของการนวดแผนไทย ความไม่

แนน่อนของสขุภาพของผูใ้หบ้รกิาร ราคาทีน่ำาเสนอ

อาจจะต่ำาเกินไป (เนื่องจากมีการแข่งขันทางด้าน

ราคาการใหบ้รกิารสงู) ทำาใหล้กูคา้ไมม่คีวามมัน่ใจ

ในตวัสนิคา้และบรกิาร ความเข้าใจผดิของลกูค้าที่

มกัจะตีความเหมารวมกับงานขายบรกิารทางเพศ 

ความยอมรับและความน่าเชื่อถือมีน้อยเนื่องจาก

การขาดการควบคมุคณุภาพไมม่มีาตรฐานรองรบั

รา้นนวดไทยในประเทศเยอรมนีจำานวนนอ้ยที่

ไดส้ละเวลาและลงทุนไปกับการฝึกอบรมพนักงาน

ให้มีคุณภาพ รวมไปถึงการทำาประชาสัมพันธ์เพื่อ

สรา้งความมัน่ใจใหล้กูคา้และลบภาพดา้นลบของ

คำาว่านวดไทยในเยอรมนั น่าเสียดายท่ีการนวดแผน

ไทยในประเทศเยอรมนียังไมเ่ปน็ท่ียอมรบัถึงผลใน

การบำาบัดรักษา อีกทั้งยังไม่มีการขอรับรองอย่าง

เป็นทางการให้การนวดแผนไทยให้เป็นส่วนหนึ่ง

ของการรกัษาทางการแพทย์ คนเยอรมนัจงึตอ้งใช้

บริการการนวดแผนไทยในฐานะท่ีเป็นการบำาบัด

ทางเลือก ทว่าในปัจจุบันการนวดแผนไทยมีแนว

โน้มอตัราการเติบโตท่ีเพ่ิมขึน้ในตลาดสขุภาพและ

คนเยอรมนัก็ยงัใหก้ารยอมรบัการนวดแผนไทยใน

ฐานะที่เป็นกิจกรรมเพื่อความผ่อนคลายมากขึ้น

สรุป

ในการพัฒนาฝีมือแรงงานการนวดแผนไทย 

สำานักงานแรงงานประจำาสถานเอกอัครราชทูต

ไทย ณ กรุงเบอร์ลิน ได้ให้ความสำาคัญและให้การ

สนับสนุนโดยจดัอบรมและสอบยกระดบัมาตรฐาน

ฝีมือแรงงานด้านการนวดแผนไทยระดับ 1 อย่าง

ต่อเนื่อง

ในเรื่องของคุณภาพและมาตรฐาน ได้มีการ

ดำาเนินโครงการรับรองมาตรฐานสถานประกอบ

การนวดไทย/สปาไทยในเยอรมนี ซึง่เปน็ความรว่ม

มือจากหลายหน่วยงานในประเทศไทย อาทิเช่น 

กรมสนบัสนนุบรกิารสขุภาพกระทรวงสาธารณสขุ 

กระทรวงพาณิชย์ และได้รับความร่วมมือจาก 

สถาบันตรวจสุขลักษณะแห่งสาธารณรัฐเยอรมนี

และสำานักงานกฎหมาย เฮสเซ้นส์ฟลุ้ค ในการ

กำาหนดแบบประเมินตนเองและแบบตรวจประเมนิ

ระดับมาตรฐาน เพื่อที่จะสามารถนำาเสนออาชีพ

นวดแผนไทยและสปาไทยได้อย่างเหมาะสมภาย

ใต้ข้อบังคับของประเทศเยอรมนี ซึ่งในขณะนี้อยู่

ในระหว่างการดำาเนินงานโดยสมาคมไทยสปา

แห่งสาธารณรัฐเยอรมนี นอกจากน้ีทางสมาคม

ไทยสปาแห่งสาธารณรัฐเยอรมนียังได้ผลักดันให้

มีการยอมรับการนวดแผนไทยอย่างเป็นทางการ

ในด้านการผ่อนคลายหรือการบำาบัดรักษา อีกทั้ง

ยังขอความสนับสนุนบริการสุขภาพจากกระทรวง

สาธารณสุขไทยอีกด้วย

รายงาน
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เรียนภาษาเยอรมัน

1. โครงสร้างประโยค

พ้ืนฐานสำาคญัของการพูดและเขยีนภาษาตา่งๆ 

เราควรมีความเข้าใจถึงรูปประโยคว่ามีโครงสร้าง

อย่างไร ประโยคบอกเล่า ประโยคปฏิเสธและ

ประโยคคำาถามมโีครงสรา้งอย่างไร หลายคนท่ีเคย

เรียนกับครูชาวเยอรมัน ครูอาจจะไม่เน้นในเรื่องนี้

ให้  ซึ่งครูต้อมคิดว่า เป็นเรื่องสำาคัญของการเรียน

ภาษาเยอรมันขั้นพื้นฐาน

ข้อแนะนำา: จะเรียนรู้โครงสร้างของประโยค

ภาษาเยอรมันได้อย่างไร – ครูต้อมขอแนะนำาให้ 

“อ่าน” ภาษาเยอรมนัทกุวนัคะ่ แลว้สงัเกตประโยค

ต่างๆ ของบทความ รายงานหรือข่าวท่ีคุณกำาลัง

อ่าน แล้วลองวิเคราะห์ดูนะคะ

2. สังเกตคำาต่างๆ 

ต้องรู้จักสังเกตคำาประเภทต่างๆ เช่น คำานาม 

คำาสรรพนาม คำากริยา คำาคุณศัพท์ เป็นต้น 

ขอ้แนะนำา: ผูท่ี้เคยเรียนหลกัภาษาไทยมาก่อน 

จะเข้าใจความหมายของคำาต่างๆ ได้ง่ายขึ้น ส่วน

ผู้ที่ไม่ทราบว่า คำานาม คำาสรรพนาม คำากริยา คำา

คณุศพัท ์คอือะไร ก็ควรขวนขวายหาข้อมลูก่อนนะคะ

3. หน้าที่ของคำาในประโยค

เมื่อรู้และเข้าใจถึงโครงสร้างของประโยคและ

ประเภทของคำาต่างๆ แล้ว ก็สามารถจัดคำาต่างๆ 

ลงในตำาแหน่งท่ีทำาหน้าท่ีในประโยคนั้นๆ  เช่น 

ประธานของประโยค  กริยา (แสดงการกระทำา) 

กรรมของประโยค เป็นต้น

ข้อแนะนำา: ต่อเนื่องจากข้อที่ 2 ค่ะ เมื่อทราบ

ความหมายของคำาต่างๆ  ก็จะทราบถึงหน้าที่ของ

คำานั้นๆ ด้วย 

(รายละเอียดของความหมายและหน้าท่ีของ

คำาตา่งๆ หาอา่นไดจ้ากหนังสอืเรยีนภาษาเยอรมนั

กับครูต้อมเล่มที่ 1)    

wer, wen, wem  แตกต่างกันอย่างไร

ก) Wer อ่านว่า แวร์ แปลว่า ใคร  ใช้ขึ้นต้น

ประโยคคำาถาม เมื่อคำาว่า “ใคร” เป็นประธาน

ของประโยค 

เรื่องของคำาว่า “ใคร” -ครูต้อม

ผู้อ่�นเคยรู้สึกงงๆ และสับสนกับก�รสร้�งประโยคคำ�ถ�มว่� “ใคร” ไหมคะว่�ทำ�ไมประโยคหนึ่งเขียน Wer? อีกประโยคหนึ่งเขียน
ว่� Wen? แล้วอีกประโยคหนึ่งเขียนว่� Wem? ทั้งๆ ที่ทั้งส�มคำ�นี้แปลคว�มเป็นภ�ษ�ไทยคือคำ�ว่� “ใคร” เหมือนกันเปี๊ยบเลย เมื่อไร
จะใช้คำ�ถ�มขึ้นต้นว่� wer, wen หรือ wem ก็ควรรู้และเข้�ใจถึงหลักก�รใช้ภ�ษ�ไทยและเยอรมัน ครูต้อมขอแนะนำ�ให้ผู้อ่�นทำ�คว�ม
เข้�ใจในส�มเรื่องสำ�คัญดังนี้ค่ะ

โครงสร้างประโยค 

Wer + กริยา

ตัวอย่าง: Wer kommt? (ใครมา)

โครงสร้างประโยค

Wer + กริยา + ประธาน

ตัวอย่าง: Wer bist du? (เธอคือใคร)

โครงสร้างประโยค

Wer + กริยา + กรรมตรง

ตัวอย่าง: Wer kauft das Bild? (ใครซื้อรูปภาพนี้)

ข) Wen อ่านว่า เวน  แปลว่า ใคร  ใช้ขึ้นต้น

ประโยคคำาถาม เมือ่คำาว่า “ใคร” เปน็กรรมตรงของ

ประโยค (กรรมตรงคอื Akkusativobjekt –เปน็ผูถู้ก

กระทำาโดยตรงในประโยค)

โครงสร้างประโยค

Wen + กริยา + ประธาน

ตัวอย่าง: Wen fragst du? (เธอถามใคร)

ค) Wem อ่านว่า เวม  แปลว่า ใคร  ใช้ขึ้นต้น

ประโยคคำาถาม เมื่อคำาว่า “ใคร” ทำาหน้าท่ีเป็น

กรรมรอง (กรรมรองคือ Dativobjekt –ไม่ได้เป็นผู้

ที่ถูกกระทำาโดยตรงของประโยค)

โครงสร้างประโยค 

Wem + กริยา + ประธาน + กรรมตรง

ตัวอย่าง: Wem schenkt er die Blumen? 

(เขามอบดอกไม้เหล่านี้แก่ใคร)

นอกจากคำาว่า “ใคร” ท่ีใช้ในประโยคคำาถาม

แล้ว ก็ยังมีคำาที่แปลในความหมายที่เกี่ยวข้องกับ

คำาว่า “ใคร” อีกด้วย เช่น

-jemand, irgendeiner, irgendjemand แปล

ว่า ใครก็ได้  ใครบางคน  ใครสักคน

-niemand แปลว่า ไม่มีใคร

ลองอา่นบทความสัน้ๆ แฝงข้อคดิเร่ือง „Jemand 

oder niemand?” 

Das ist eine kleine Geschichte über 

vier Kollegen namens JEDER, JEMAND, 

IRGENDJEMAND und NIEMAND.

Es ging darum, eine wichtige Arbeit zu 

erledigen und JEDER war sicher, dass sich 

JEMAND darum kümmert. IRGENDJEMAND 

hätte es tun können, aber NIEMAND tat es.

JEMAND wurde wütend, weil es JEDER´S 

Arbeit war. JEDER dachte, IRGENDJEMAND 

könnte es machen, aber NIEMAND wusste, 

dass JEDER es nicht tun würde.

Schließlich beschuldigte JEDER JEMAND, 

weil NIEMAND tat, was IRGENDJEMAND 

hätte tun können.

Quellen: http://www.zeitzuleben.

de/2807-jemand-oder-niemand/

คำาแปล (ครตู้อม) “ใครก็ไดห้รอืไมม่ใีครเลย”

นีค่อืเรือ่งสัน้เรือ่งหนึง่เก่ียวกับสหายสีค่น ชือ่ว่า  

ทุกคน  ใครก็ได้  ใครสักคน และไม่มีใคร

เป็นเรื่องราวเก่ียวกับทำางานสำาคัญชิ้นหน่ึง 

และทกุคนก็มั่นใจวา่  ใครสักคนจะรบัผิดชอบงาน

นี้  ซึ่งเป็นงานที่ใครก็ได้ก็สามารถทำาได้  แต่ก็ไม่มี

ใครทำาเลยสักคน

ใครก็ได้โมโหโกรธา เพราะว่ามันเป็นงานของ

ทุกคน อีกทั้งทุกคนเคยคิดว่า ใครสักคนอาจจะ

รับทำางานนี้ได้ แต่ก็ไม่มีใครรู้ว่า ทุกคนยังไม่ได้ทำา

ในท่ีสดุ ทุกคนก็โยนความผดิใหใ้ครก็ได ้เพราะ

ว่าไม่มีใครเลยทำางานนี้ ซึ่งแท้จริงแล้วเป็นงานท่ี

ใครก็ได้สามารถทำาได้

คุยกับครูต้อมทางอีเมล์ได้ที่ 

info@thaiuebersetzer.de 
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แนะนำาหนังสือ

แนะนำาหนังสือ -ยอด โยทะกา

ในยุคที่ E-book หรือหนังสืออีเล็กทรอนิกส์ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก โยทะกาเองก็แอบๆ คลานตามกระแสเพราะกลัวจะคุย
กับคนอื่นเขาไม่รู้เรื่อง พอได้รู้จักอีบุ๊คก็ชักจะชอบด้วยว่ายามเดินทางนั้นเจ้าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์พกพาสะดวก พกได้หลายๆ เล่ม 
โดยไม่เปลืองพื้นที่กระเป๋า 

พักหลงัๆ โยทะกาเร่ิมจะอ่านหนังสอือีบุค๊บอ่ย

กว่าเดิม แถมไปเจอข้อดีที่ถูกใจอีกอย่างคือโหลด

หนังสือเก่าๆ หายากมาอ่านฟรีได้โดยไม่ต้องเสีย

เงิน โยทะกาทดลองโหลด App. (application ) 

จากApp Store ของสำานกัพิมพ์ต่างๆ ลงในไอแพด 

เชน่ของศูนย์หนงัสือจฬุาฯ ชือ่CU-ebook รูส้กึดีใจ

ที่เจอหนังสือเก่าๆ อีกครั้ง อย่างเรื่องลิลิตพระลอ, 

มหาชาติคำาหลวง, นิราศสุนทรภู่, ศกุนตลา ฯลฯ 

หรือหนังสอืธรรมะดีๆ มใีห้อ่านฟรีก็หลายเลม่, App. 

ของร้านนายอินทร์ ชื่อ NaiinPANN ก็มีหนังสือฟรี

ให้อ่านโดยไม่ต้องซื้อ, App. ของ bookmoby ก็มี

หนังสือดีฟรีๆ ใครใคร่ซื้อ E-book ก็มีให้เลือกซื้อ

หลากหลายผา่น App. เหลา่นัน้ หลาย App.หลาย

สำานักพิมพ์ หลายร้านหนังสือ หรือจะหาอีบุ๊คจาก

เวปไซต์ต่างๆ ก็มีให้เลือกโหลดอ่านฟรีหลายเวป

ไซต์เช่นกัน เพียงแต่เราต้องอ่านผ่านอีบุ๊ครีดเด

อร์ เช่น GoodReader,Stanza ฯลฯ ท่านใดอยาก

อ่านหนังสือฟรีโดยไม่ต้องเสียเงิน หรือเสียเงิน

ซื้อ แต่ไม่อยากมีภาระเรื่องการจัดเก็บหนังสือรูป

เล่ม หนังสืออีบุ๊คอาจเป็นทางเลือกหนึ่งที่สะดวก

สบายตรงใจท่าน

แต่โดยส่วนตัวแล้วหากไม่ได้เดินทางไปไหน 

หรือหนังสือรูปเล่มไม่ได้หนาจนถึงขนาดต้องแบก

จนหลังแอ่น โยทะกาก็ยังชอบที่จะอ่านหนังสือรูป

เล่มแบบเดิมๆ มากกว่า จะนั่งอ่าน นอนอ่าน หรือ

วางไว้ตรงไหนก็ไม่ต้องกังวลว่าจะหาย จะตกลง

มาแตกหัก หรือแบตเตอรี่จะหมด  การพลิกหน้า

กระดาษหนังสือแต่ละครั้งยังทำาให้ได้ยินสรรพ

สำาเนียงแห่งชวีติ ทีป่ลกุความรูส้กึบางคราว่าไมไ่ด้

อยู่ในโลกแห่งความเงียบที่เงียบจนเกินไป

หนงัสอืรปูเลม่จากมติรจงึยังคงเดนิทางมา เปน็

หนังสือฟรีท่ีมีคุณค่ามากมายหลายเท่า เล่มแรก

ส่งตรงมาจากเมืองไทย “ยังหายใจ ต้องไม่แพ้”  

เขียนโดย “หนุ่มเมืองจันท์” หนังสือ แก้โรคภูมิแพ้ 

สำาหรบัคนสิน้หวัง “ความหวงัทำาใหค้นเรามชีวิีต แต่

การลงมือทำา ทำาให้ลมหายใจมีความหมาย” และ

คาถา 3 ข้อ สำาหรับคนทำางาน 1.ทุกครั้งที่รู้สึกแย่

กว่าคนอืน่ให้มองคนทีแ่ย่กว่าเรา 2.ทุกคร้ังท่ีไดรั้บ

มอบหมายงานใหค้ดิว่าเปน็ “โอกาส” ในการเรยีนรู้

อย่าคดิว่าเปน็ “การโยนงาน” 3.เราจะพัฒนาฝมีอืได้

ต้องดูตัวอย่างคนท่ีเก่งกว่าเราไมใ่ชค่นทีด่อ้ยกว่าเรา

หนังสือเล่มที่สอง “เราทุกคนมีวันฝนตก” และ

เล่มที่สาม “เมื่อกางปีกแล้ว..ก็ต้องบิน” ท้ังสอง

เล่มคนเขียนคือ “ปะการัง” และท้ังสองเล่มได้มา

จากมิตรคนเดียวกัน ต่างเวลาต่างวาระส่งข้าม

พรมแดนมาอย่างรู้ใจ “ชีวิตไม่ใช่แค่การหลบพ้น

พายุฝนไปวันๆ แต่เราต้องรู้จักท่ีจะเต้นรำาไปกับ

สายฝน” “เราทกุคนล้วนมีปกีแห่งอินทรีอยู่ภายใน 

จงเปน็อย่างท่ีคณุเชือ่ ฝนั และมคีวามหวัง เมือ่กาง

ปีกแล้ว...ก็ต้องบิน”

ความคล้ายของหนังสือท้ังสามเล่มคือ ล้วน

เปน็เรือ่งเลา่ท่ีใหก้ำาลงัใจ ให้ความหวงั ปลกุปลอบ 

ในยามอ่อนล้า สิ้นหวัง หรือแม้แต่คนไม่ได้รู้สึก

สิน้หวังอา่นแลว้ก็ยังรูส้กึมคีวามสขุ อบอุน่ และอิม่

อุ่น อุ่นในมิตรภาพและความรักจากผู้ให้  อุ่นจาก

ความสุขที่แผ่มาจากข้างใน...อุ่นในกำาลังใจที่ส่ง

ถึงกัน และขอสง่ตอ่กำาลงัใจจากคำาของ “ปะการัง” 

ไปให้ผู้อ่านทุกท่านคะ “ภูเขามีให้ฝ่า ฟ้ามีให้ข้าม 

ชวิีตคอืการเดนิทาง ความเปลีย่นแปลงนำาจดุหมาย

ใหม่มาให้เราเสมอ”
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คลินิกภาษาไทย

ก่อนอืน่จะตอ้งบอกเสยีก่อนวา่การเว้นวรรคใน

การเขียนกับเว้นวรรคในการอ่านนั้นไม่เหมือนกัน 

การเว้นวรรคหรือเว้นจังหวะในการอ่านออกเสียง

ขึน้อยู่กับหลายปจัจยั เชน่ ชว่งการหายใจ การจงใจ

เว้นวรรคเพื่อแบ่งช่วงตอน การไม่เว้นวรรคเพื่อให้

เกิดความต่อเนื่อง และยังเกี่ยวข้องกับท่วงทำานอง

เสียงเพื่อสื่อความหมายด้วย 

ส่วนการเว้นวรรคในการเขียนนั้น ในหนังสือ

หลักเกณฑ์การใช้เครื่องหมายวรรคตอนและ

เครื่องหมายอื่น ๆ ของราชบัณฑิตยสถาน* กล่าว

ไว้ว่า การเว้นวรรคแบ่งเป็น 2 ขนาด คือ วรรคเล็ก 

มขีนาดเทา่กับตวั ก และวรรคใหญ่ มขีนาดเทา่กับ 

2 เท่าของการเว้นวรรคเล็ก (ขอให้ผู้อ่านนึกภาพ

ตอนที่เราเขียนหนังสือ) แต่ปัจจุบันคนส่วนใหญ่

จะใช้เครื่องพิมพ์หรือคอมพิวเตอร์ ดังน้ันความ

กว้างของวรรคในการพิมพ์จึงข้ึนอยู่กับการตั้งค่า

ความห่างของวรรคในเครือ่งคอมพิวเตอร ์หรอืบาง

ครั้งถ้าเราใช้วิธีกระจายตัวหนังสือให้พอดีกับหน้า

กระดาษ อาจทำาให้วรรคที่เว้นไว้กว้างขึ้น 

ในหนังสอืเลม่นียั้งกลา่วต่อไปว่า การเว้นวรรค

ในการเขียนหนังสือไทยควรแยกพิจารณาได้ดังนี้ 

ก. กรณีที่ต้องเว้นวรรคเสมอ และควรเว้น

กี่ช่วงตัวอักษร 

1. ประโยค

1.1 เว้นวรรคใหญ่เมื่อจบประโยคสมบูรณ์ แต่

ถ้ามีเครื่องหมายมหัพภาค (.)   

เช่น หลังคำาท่ีเป็นตัวย่อ ให้เว้นวรรคเล็กหลัง

เครื่องหมายมหัพภาค 

1.2 ในประโยคความรวมท่ีมีคำาสันธาน และ 

หรือ แต่ เพราะ ฯลฯ เป็น

คำาเชื่อม ให้เว้นวรรคเล็กหน้าประโยคที่ขึ้นต้น

คำาสันธาน เช่น

นายแดงอยู่บ้านหลังใหม่ที่นครปฐม แต่นาย

ดำาพอใจที่จะอยู่บ้านหลังเก่าที่อยุธยา 

แต่ถ้าเป็นประโยคสั้นไม่ต้องเว้นวรรค

2 กลุ่มคำา

จะเว้นวรรคเสมอในกรณีต่อไปนี้ 

1) เว้นวรรคระหว่างชื่อกับนามสกุล  

การเว้นวรรค : เรื่องที่ดูเหมือนง่ายแต่คนไทยกลับไม่แน่ใจ
-อาจารย์สุรีรัตน์ ณิชาพัฒน์

ปญัห�หนึง่ทีผู่เ้ขยีนพบเสมอเวล�สอนภ�ษ�ไทยสำ�หรับนกัศกึษ�ต�่งช�ตกิคื็อเร่ือง “เมือ่ไรเร�จะเว้นวรรค” “จะรู้ไดอ้ย�่งไรว�่ตอ้ง
เว้นวรรค” และ “ก�รเว้นวรรคในก�รเขียนกับก�รอ่�นออกเสียงเหมือนกันหรือไม่” เหตุที่เกิดคำ�ถ�มเหล่�นี้อ�จเป็นเพร�ะ ในภ�ษ�ไทย
ไม่มีเคร่ืองหม�ยวรรคตอนบอกจุดส้ินสุดของประโยค คลินิกภ�ษ�ไทยฉบับนี้ผู้เขียนจะขอพูดถึงเร่ืองก�รเว้นวรรคซ่ึงเป็นเร่ืองที่คน
ไทยเองก็ยังสับสน และอธิบ�ยได้ลำ�บ�กเช่นกัน

2) เว้นวรรคระหว่างชื่อบุคคลกับตำาแหน่ง 

3) เว้นวรรคระหว่างยศกับชื่อ  

4) เว้นวรรคระหว่างตัวหนังสือกับตัวเลข 

5) เว้นวรรคระหว่างตัวหนังสือไทยกับตัว

หนังสือภาษาอื่น 

6) เว้นวรรคระหว่างรายการต่าง ๆ เพ่ือแยก

รายการเหล่านี้ออกไปให้เห็นแต่ละรายการ 

7) เว้นวรรคระหว่างวันเวลา   

8) เวน้วรรคระหวา่งชือ่สถานท่ีตา่ง ๆ  เชน่ ถนน 

ตำาบล อำาเภอ เขต จังหวัด 

9) เว้นวรรคระหว่างกลุ่มอักษรย่อ  

10) เว้นวรรคระหว่างจำานวนและกลุ่มตัวเลข

11) เว้นวรรคหลังเครื่องหมายวรรคตอน และ

เครือ่งหมายอืน่ ๆ  เฉพาะท่ีเปน็ขอ้ความ เชน่ มหัพภาค 

(.) จุลภาค (,) อัฒภาค (;) ทวิภาค (:) 

12) เวน้วรรคขา้งหน้าและขา้งหลงัเคร่ืองหมาย

ไปยาลใหญ่ (ฯลฯ) ไปยาลน้อย (ฯ) ไม้ยมก (ๆ)  

เท่ากับ (=)

13) เว้นวรรคเฉพาะข้างหลังไปยาลน้อย (ฯ) 

ในกรณีท่ีมีส่วนที่ละไว้เป็นข้อความเขียนติดกับ

ข้อความข้างหน้า

14) เว้นวรรคหลังข้อความที่เป็นหัวข้อ

15) เว้นวรรคหลังหน่วยต่าง ๆ เช่น 50 บาท 

50 กิโลกรัม

16) ระหว่างคำานำาหน้านามแต่ละชนิด เช่น 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 

17) เว้นวรรคหลังคำานำาพระนามพระบรม-

วงศานุวงศ์ เช่น 

พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร

18) เว้นวรรคระหว่างพระนามกับฐานนัดรศกัดิ ์ เชน่ 

สมเดจ็เจา้ฟ้าจาตรุนตร์ศัม ีกรมพระจกัรพรรดพิงศ์

19) เว้นวรรคระหว่างชื่อบริษัท ธนาคาร กับ

คำาว่า “จำากัด” เช่น 

บริษัทแสงไทย จำากัด

20) เว้นวรรคระหว่างคำาว่า “หา้งหุ้นส่วนจำากัด” 

และ “หา้งหุน้สว่นสามญันิตบิคุคล” กับชือ่ เชน่ ห้าง

หุ้นส่วนจำากัด แสงทอง

3. คำา

3.1 เว้นวรรคทัง้ขา้งหนา้และขา้งหลงัคำา “ณ” “ธ”

3.2 เว้นวรรคหน้าและหลังคำาว่า “ได้แก่” แต่

ในกรณีที่ไม่เน้นข้อความ ไม่ต้องเว้นวรรค เช่น 

“ญาติได้แก่คนในวงศ์วานที่ยังนับรู้กันได้ทางเชื้อ

สายฝ่ายพ่อหรือฝ่ายแม่”

3.3 เว้นวรรคหน้าคำาสันธาน “และ” “หรือ” 

ในรายการ 

3.4 เว้นวรรคหน้าคำาว่า “เป็นต้น” 

3.5 เว้นวรรคหลงัคำาว่า “ว่า” ในกรณีท่ีขอ้ความ

ต่อไปเป็นประโยค

ข. กรณีใดบ้างที่ไม่เว้นวรรค

1. ไม่เว้นวรรคระหว่างคำานำาหน้าชื่อ นาย นาง 

นางสาว เด็กชาย เด็กหญิง คุณหญิง ท่านผู้หญิง 

คุณ กับชื่อ 

2. ไม่เว้นวรรคระหว่างบรรดาศักดิ์ สมณศักดิ์ 

ฐานันดรศักดิ์ กับนาม หรือราชทินนาม

เช่น ขุนวิจิตรมาตรา สมเด็จพระญาณสังวร 

หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล 

3. ไม่เว้นวรรคระหว่างคำานำาหน้าชื่อท่ีเป็น

ตำาแหน่งหรืออาชีพกับชื่อ 

4. ไม่เว้นวรรคระหว่างคำานำาหน้าชื่อที่แสดง

ฐานะของนิติบุคคล หน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลกับ

ชือ่ เชน่ มลูนิธิสายใจไทย โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา

ผูอ้า่นสามารถดตูวัอย่างการเว้นวรรคตอนเพ่ิม

เตมิไดจ้ากหนงัสอืหลกัเกณฑ์การใชเ้คร่ืองหมายวรรค

ตอนและเครือ่งหมายอืน่ ๆ  ของราชบณัฑติยสถาน 

รวมถึงสามารถคน้ควา้เพ่ิมเตมิไดจ้ากเวบ็ไซตข์อง

ราชบัณฑิตยสถาน 

ที่สำาคัญสิ่งที่ผู้อ่านจะต้องนึกอยู่เสมออีกเรื่อง

หน่ึงก็คอื การเว้นวรรคเมือ่เขียนนัน้ไมเ่หมอืนกับการ

เว้นวรรคเว้นจงัหวะในการพูดเสมอไป แมเ้กณฑใ์น

การเว้นวรรคเมือ่เขยีนจะมรีายละเอยีดมาก แตห่าก

จำางา่ย ๆ  ว่า ควรเว้นวรรคเมือ่จบประโยค เว้นวรรค

เมื่อเป็นตัวเลข เว้นเมื่อจำาแนกรายการ เว้นเมื่อมี

เครื่องหมายวรรคตอน เพียงเท่านี้ก็สามารถเว้น

วรรคตอนในการเขียนได้ถูกต้องมากแล้ว
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*ราชบัณฑิตยสถาน. หลักเกณฑ์การใช้เครื่องหมายวรรคตอนและเครื่องหมายอื่น ๆ พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ :ราชบัณฑิตยสถาน, 2533 
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Infographic 10 อันดับเมืองยอดนิยม สำาหรับการศึกษาต่อต่าง
ประเทศปี 2014 -Orange Media Works

สวัสดีค่ะ ฉบับนี้นำาเสนอหัวข้อเก่ียวกับการศึกษา เรามี 10 อันดับประเทศยอดนิยม  สำาหรับคนท่ีคิดจะเรียนต่อต่างประเทศมาฝากกัน  โดยมีเกณฑ์

พิจารณาจาก การจัดอันดับมหาวิทยาลัย ความหลากหลายทางเชื้อชาติ ความนิยมของผู้ประกอบการ ค่าครองชีพ คุณภาพชีวิต และค่าเล่าเรียน  จำานวน

ดาวแสดงถึงข้อได้เปรียบ  (ข้อมูลจากสำานักงานจัดอันดับมหาวิทยาลัย)
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การจัดอันดับมหาวิทยาลัย
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ความนิยมของผู้ประกอบการ

ค่าครองชีพ

คุณภาพชีวิต
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การจัดอันดับมหาวิทยาลัย
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ความนิยมของผู้ประกอบการ

ค่าครองชีพ

คุณภาพชีวิต

ค่าเล่าเรียน
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การจัดอันดับมหาวิทยาลัย

ความหลากหลายทางเชื้อชาติ 

ความนิยมของผู้ประกอบการ

ค่าครองชีพ

คุณภาพชีวิต

ค่าเล่าเรียน
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การจัดอันดับมหาวิทยาลัย

ความหลากหลายทางเชื้อชาติ 

ความนิยมของผู้ประกอบการ

ค่าครองชีพ

คุณภาพชีวิต

ค่าเล่าเรียน
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การจัดอันดับมหาวิทยาลัย

ความหลากหลายทางเชื้อชาติ 

ความนิยมของผู้ประกอบการ

ค่าครองชีพ

คุณภาพชีวิต

ค่าเล่าเรียน
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การจัดอันดับมหาวิทยาลัย

ความหลากหลายทางเชื้อชาติ 

ความนิยมของผู้ประกอบการ

ค่าครองชีพ

คุณภาพชีวิต

ค่าเล่าเรียน
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การจัดอันดับมหาวิทยาลัย

ความหลากหลายทางเชื้อชาติ 

ความนิยมของผู้ประกอบการ

ค่าครองชีพ

คุณภาพชีวิต

ค่าเล่าเรียน
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การจัดอันดับมหาวิทยาลัย

ความหลากหลายทางเชื้อชาติ 

ความนิยมของผู้ประกอบการ

ค่าครองชีพ

คุณภาพชีวิต

ค่าเล่าเรียน
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การศึกษาสาขาวชิาวศิวอตุสาหการ (Wirtschaftsingenieurwesen) 
ในประเทศเยอรมนี

เมื่อกล่าวถึงการมาศึกษาต่อต่างประเทศ 

นอกจากประเทศมหาประชานิยมอย่างสหราช

อาณาจกัรและสหรัฐอเมริกาแล้ว ประเทศเยอรมนี

เปน็อกีหน่ึงประเทศท่ีตดิอนัดบัแรกๆ ท่ีผูป้กครองมกั

สง่บตุรหลานมาศกึษาตอ่ ดว้ยเหตผุลหน่ึงท่ีสำาคญั

คือระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ องค์ความรู้ที่สอน

ให้คิดและนวัตกรรมใหม่ๆ  ทางดา้นตา่งๆ มากมาย 

ซึ่งมักจะหาได้ยากในประเทศอ่ืนๆ ปัจจัยเหล่านี้

จึงดึงดูดให้นักศึกษาทั่วโลกตัดสินใจมาศึกษาต่อ

ที่น่ีอย่างไม่ยากเย็นนัก แม้อาจจะติดขัดหรือต้อง

ใช้เวลาในการเรียนรู้ภาษาเยอรมันเพ่ิมเติมก็ตาม

ที โดยสาขาวิชาที่ยังคงครองใจนักศึกษาต่างชาติ

อยู่จนทุกวันนี้ คือ สาขาท่ีมีความเก่ียวข้องกับ

วิศวกรรมศาสตร์ โดยหน่ึงในน้ัน คือ สาขาวิชา

วิศวอตุสาหการ หรอื Wirtschaftsingenieurwesen 

ในภาษาเยอรมันนั่นเอง

หลายคนฟังชื่อสาขาแล้วอาจจะยังงงๆ ว่า 

วิศวอุตสาหการ (Wirtschaftsingenieurwesen) 

คืออะไร? แล้วเรียนไปทำาไม? วิศวกรรมสาขาน้ี

จะเรียนรู้เกี่ยวกับการออกแบบ วางแผน ควบคุม 

พัฒนา วิจัย การดำาเนินงานทรัพยากรต่างๆ โดย

สาขาวิชานีค้รึง่หน่ึงจะเรยีนไปในทางเศรษฐศาสตร์

และบริหารการจดัการ สว่นอกีครึง่หนึง่จะเปน็วิชา

ด้านวิศวกรรมศาสตร์ ถ้าเรียกเป็นภาษาอังกฤษก็

คือ Business Administration and Engineering 

โดยในประเทศเยอรมนีนั้นสาขาวิชาดังกล่าวค่อน

ขา้งเปน็ทีน่ยิม สงัเกตไดจ้ากการกำาหนดเกรดขัน้ต่ำา

ในการสมัครเรียน นอกจากน้ันรายได้หลังจบการ

ศึกษาก็อยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงทีเดียว 

เล่าไปแล้วอาจไม่เห็นภาพ เราจึงขอไปพบปะ

พูดคยุกับนอ้งแอว๋ ปารนิาถ เหม็ภาค สาวน้อยตาโต 

ย้ิมเก่ง จากจงัหวัดระยอง ผูส้อบชงิทุนนกัเรยีน ทุน

โอโดส (One District One Scholarship: ODOS) 

และสำาเร็จการศึกษาทางสาขาน้ีมาทั้งในระดับ

ปริญญาตรีและโทก่อนดีกว่า โดยน้องแอ๋วเกร่ิน

ให้เราฟังว่าเธอเลือกศึกษาสาขาวิศวอุตสาหการ 

Wirtschaftsingenieurwesen (Bachelor of 

Engineering) ในระดบัปรญิญาตร ีที ่Hochschule 

Aalen ณ เมอืงอาเลน ซ่ึงการเรยีนปรญิญาตรสีาขา

นีท้ี ่ Hochschule Aalen น้ัน จะมกีารเรยีนการสอน

เนือ้หาทางวิศวกรรมและการบรหิารการจดัการอย่าง

ละครึ่งอย่างที่แจงไว้ ซึ่งอาจมีความแตกต่างจาก

การเรียนในประเทศไทย เนื่องจากในประเทศไทย

จะเนน้การเรยีนการสอนทางวิศวกรรมเสยีมากกว่า 

โดยใช้ระยะเวลาทั้งหมดราวๆ 7 เทอม โดยเทอม

แรกถึงเทอมที ่4 จะเรยีนเปน็ Grundstudium ซึง่จะ

เรยีนเปน็วิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรมทัว่ไป อาท ิวิชา

เคร่ืองกล วิชาวัสดุ ฯลฯ โดยมกีารเรยีนคณิตศาสตร์

บา้ง หากแต่ไมไ่ด้เจาะลกึมากนกั หลงัจากนัน้เทอม

ที ่5 จะมโีอกาสฝกึงาน (Praktikum) ในบรษิทั และ

จะเริ่มเรียน Hauptstudium ในเทอมที่ 6 โดยจะ

เรียนเน้นเรื่องการบริหารการจัดการ การวางแผน 

การควบคุมคน ฯลฯ กล่าวคือจะเรียนช่วงแรก

ในเร่ืองของทางวิศวกรรมและช่วงหลังเน้นไปใน

ทางการบริหารการจัดการ และในท่ีสุดเทอมที่ 7 

ก็จะเริ่มเขียนงานวิทยานิพนธ์ (Bachelorarbeit) 

ซึง่เปน็ข้ันตอนสดุท้ายในการเรยีนระดบัปรญิญาตร ี

นอ้งแอว๋ยังเลา่ใหเ้ราฟังถึงบรรยากาศการเรยีน

ในเมืองอาเลน (Aalen) เมืองเล็กๆ ในรัฐ Baden-

Württembergซึ่งตั้งอยู่ระหว่างเมืองชตุดการ์ท 

(Stuttgart) และเมืองอูมม์ (Ulm) ว่า เป็นเมืองที่

ไม่ค่อยมีคนไทยมากนัก โดยมีอยู่ไม่เกิน 10 คน 

ส่วนในเรื่องมหาวิทยาลัยนั้น สาขาวิชาที่เธอเรียน

แต่ละปีจะมีคนเรียนอยู่ประมาณ 20-25 คนต่อ

คอร์ส ซึ่งตอนเรียนปริญญาตรี จะเรียนเป็นภาษา

เยอรมันหมด เธอยังเล่าต่อว่า ช่วงแรกยากมาก

เพราะเป็นช่วงปรับตัวเข้ากับสถานท่ีใหม่และการ

เรยีนรูใ้หม่ๆ  นอกจากน้ันหอพักถึงแมจ้ะมรีาคาท่ีถูก

แตค่อ่นขา้งหายากเพราะเปน็เมอืงเลก็ อย่างไรก็ด ี

เรื่องและสัมภาษณ์: พรรณพร อัชวรานนท์
ภาพ: ปารินาถ เห็มภาค
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เธอเผยถึงความประทบัใจท่ีไดม้โีอกาสมาเรยีนท่ีน่ี

เพราะเปน็ท่ีท่ีทำาใหเ้ธอไดพ้บปะเพ่ือนหลากหลาย 

โดยเฉพาะในหอพักนกัศึกษา แมไ้กลบา้นก็ยังรูส้กึ

อบอุ่น และทีส่ำาคัญได้ภาษาเยอรมนัท่ีแข็งแรงมาก

ขึ้นจากการใช้ชีวิตกับเพื่อนต่างชาติ

หลังจากสำาเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรี

ที่ Hochschule Aalen เธอตัดสินใจย้ายออก

จากเมืองอาเลนมาเรียนต่อที่เมืองคาร์สรูเฮอร์ 

(Karlsruhe) เน่ืองจากเธอเป็นนักเรียนทุนโอโดส 

(ทุนจะครอบคลุมให้เรียนปริญญาตรี) และก่อน

ที่เธอจะกลับไปทำางานท่ีเมืองไทยบ้านเกิดเมือง

นอนตามความตั้งใจนั้น เธออยากศึกษาต่อระดับ

ปริญญาโทให้ข้อมูลแน่นเสียก่อน ว่าแล้วเธอจึง

ตดัสนิใจสมคัรเรยีนต่อปริญญาโทที ่Hochschule 

Karlsruhe – Technik und Wirtschaft (HsKA) ใน

สาขาวิชาเดยีวกัน เธอเนน้ว่าการตดัสนิใจย้ายเมอืง

ที่เรียนเนื่องจากการเรียนปริญญาโทนี้ ต้องใช้ทุน

ของตนเอง การย้ายมาเมืองที่ใหญ่ขึ้น จะเป็นการ

เปิดโอกาสให้เธอสามารถหางานไม่ประจำาทำาใน

ช่วงระหว่างเรียนได้ง่ายขึ้น นอกจากนั้นเธอยังค้น

พบวา่ ณ เมืองแหง่นีม้ี เพื่อนๆ พี่ๆ  นอ้งๆ นักศึกษา

ไทยอยู่กันอย่างอบอุน่ จงึนับเปน็ก้าวย่างใหมท่ีน่่า

สนใจในการเปลี่ยนบรรยากาศการเรียนอีกด้วย 

การเรยีนการสอนระดบัปรญิญาโทท่ี Hochschule 

Karlsruhe – Technik und Wirtschaft (HsKA) นัน้ 

มชีือ่เรยีกว่า Wirtschaftsingenieurwesen (Master 

of Science) จะใช้เวลาเรียนทั้งหมด 3 เทอมด้วย

กัน โดยเรยีนเน้นทางดา้นเทคนคิและการบรหิารเปน็

หลัก ขอ้ดขีองการเรยีนท่ีน่ีคอืสามารถเห็นระบบการ

ทำางานแบบวิศวอุตสาหการได้กว้างขึ้น เมื่อกล่าว

ถึงมหาวิทยาลัยท่ีนี่ เธอแย้มด้วยรอยย้ิมกว้างว่า 

สาขาท่ีเรียนถือเป็นคณะอันดับหนึ่งในเยอรมนี 

เปน็สาขาทีด่มีาก โดยเรยีนเปน็ภาษาเยอรมนับาง

คอรส์ ตา่งจากทีเ่คยเรยีนระดบัปรญิญาตรทีีอ่าเลน

เพราะมชีาวตา่งชาตมิาเรยีนคอ่นขา้งมาก เนือ้หาใน

การเรยีนรูก้ว้างกว่าเยอะ มตีวัเลอืกมากขึน้สำาหรบั

ฝกึงาน (Praktikum) เพราะเปน็สถาบนัทีม่ชีือ่เสยีง 

อาจารย์มคุีณภาพและมคีวามใสใ่จมาก เรยีนยาก 

ให้เกรดยาก มีการคัดระดับ คุณภาพดี นอกจาก

นั้นเมืองคาร์สรูเฮอร์ยังเป็นเมืองท่ีเดินทางไปไหน

มาไหนสะดวก มรีะบบรถรางท่ีถีแ่ละทำาการตลอด

ทั้งวัน (ว่ากันว่าระบบขนส่งมวลชนของเมืองนี้ติด

อันดับยอดเย่ียมเมอืงแรกๆ ในประเทศเยอรมนีเลย

เชยีว ซึง่นกัศึกษาเมอืงนีม้กัจะภมูใิจมาก) อย่างไรก็

ด ีเมือ่เปรยีบเทียบแลว้อาจจะมคีา่ครองชพีสงูกว่า

เมืองอาเลนที่เคยอยู่

โดยจากประสบการณ์ที่เธอสัมผัสมาในการ

เรยีนสาขาน้ีท้ังสองระดบัน้ัน เธอให้ข้อสงัเกตกับเรา

ว่า สาขาวชิานีค้นเยอรมนัจะใหค้วามสำาคญัและมี

คนสนใจเรียนค่อนข้างเยอะ โดยที่เมืองอาเลนนั้น

มนัีกศกึษาชาวเยอรมนัเกือบรอ้ยละ 95 เลยทเีดยีว 

(ชาวตา่งชาตมินีอ้ย) นอกจากนัน้สัดสว่นของเพศที่

สนใจเรยีนในสาขาน้ี จะมนัีกศึกษาเพศชายมากกว่า

นกัศกึษาหญิง แตถื่อว่าเป็นสาขาก่ึงวิศวกรรมศาสตร์

ที่มีสัดส่วนของนักศึกษาหญิงค่อนข้างสูง

เมื่อพูดถึงโอกาสในการทำางานน้ัน เนื่องจาก

สาขาวิชานีใ้นประเทศเยอรมนเีปน็ท่ีนิยมอยู่มาก ทัง้

รายไดใ้นการทำางานก็อยู่ในระดบัทีค่อ่นขา้งด ีเมือ่

สำาเรจ็การศกึษา นกัศกึษาสามารถทำางานไดห้ลาย

ดา้นทีเ่ก่ียวขอ้ง เชน่ อุตสาหกรรมรถยนต ์เครือ่งบนิ 

เทคนิคทางการเกษตร ระบบขนส่งโลจิสติกส์ การ

ขนสง่และโทรคมนาคม หรอืแมก้ระท่ังอตุสาหกรรม

การผลติต่างๆ ท่ีต้องใชเ้ทคโนโลยี ทัง้น้ีขึน้อยู่กับวิชา

หลักที่เลือกเรียนด้วยอีกปัจจัยหนึ่ง โดยหน้าที่การ

ทำางานมกัอยู่ในแนวทางของการดูแลโครงการต่างๆ 

(Project) เปน็หัวหนา้ดแูลสัง่งาน เปน็ผูป้ระสานงาน 

(coordinator) ฯลฯ ซึ่งสามารถทำางานในโรงงาน

อุตสาหกรรมต่างๆ (ซึ่งมีอยู่มากมายในประเทศ

เยอรมนี) อย่างไรก็ตามเธอแย้มให้เราฟังว่าการ

ทำางานในด้านนีค้วรท่ีจะใชภ้าษาในการส่ือสารได้

ดี มีความมั่นใจในตัวเองร่วมด้วย เพราะมีโอกาส

ที่ต้องทำางานกับคนหมู่มาก 

ปจัจบุนันอ้งแอว๋ไดท้ำาตามความฝนัทีเ่ธอเคยตัง้

ไว้ไดร้ะดับหนึ่ง หลังจากที่ได้รับทุนและสำาเร็จการ

ศกึษาในประเทศเยอรมนี ด้วยการกลับไปทำางานท่ี

เมอืงไทย บา้นเกิดเมอืงนอนของเธอ โดยเธอรบัผดิ

ชอบเป็น Project Manager ที่บริษัท CarbonBW 

ในกรุงเทพมหานคร (แถวเอกมัย) ซึ่งทำาเก่ียวกับ

โรงไฟฟ้าชีวมวล และเป็นบริษัทลูกของ EnBW 

AG ผู้ผลิตและจำาหน่ายพลังงานไฟฟ้าและความ

รอ้นของรฐั Baden Württemberg ทีเ่ธอเคยทำางาน 

part time และเขียนวิทยานิพนธ์ปริญญาโทอยู่

นั่นเอง ฟังน้องแอ๋วเล่าเรื่องราวต่างๆ แล้ว ทางผู้

สัมภาษณ์ก็ขอเอาใจช่วยให้เธอได้บรรลุความฝัน

อีกหลายๆ ประการที่ต้ังใจไว้ ในเรื่องของการนำา

นวัตกรรมใหม่ๆ และความรู้ที่มีค่า ท่ีได้ร่ำาเรียน

จากตา่งประเทศกลบัไปพฒันาบ้านเกดิเมืองนอน

ของเราอย่างแทจ้รงิ เพราะทุกวนันี้ความตัง้ใจเชน่

นี้อาจเกิดขึ้นได้ยากในวังวนของคนรุ่นใหม่ แต่ก็

ไม่ได้ยากเกินไปที่จะทำา และปฏิบัติให้เกิดขึ้นได้

อย่างเป็นรูปธรรม..

 

สาขาวิชาวิศวอุตสาหการระดับปริญญาตรีที่

นอ้งแอว๋เรยีน (Hochschule Aalen): http://www.

htw-aalen.de/studium/w/

สาขาวิชาวิศวอุตสาหการระดับปริญญา

โทท่ีน้องแอ๋วเรียน (Hochschule Karlsruhe): 

http://www.hs-karlsruhe.de/fakultaeten/

wirtschaftswissenschaften/masterstudiengaenge/

wirtschaftsingenieurwesen-master.html
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Materialliste: 

• Bunte Papiere, egal ob bemalt oder bedruckt. 

• Dünne Pappe zum Beispiel von einer 

Cornflakesschachtel - einmal zum Herstellen 

der Schablone, aber auch zum Verstärken 

der einzelnen Körperteile.

• Bleistift, Schere, Klebestoff, schöne Knöpfe 

oder Briefkopfklammern.

Herstellen der Schablonen:

Natürlich kann jeder ein eigenes Pferd oder 

auch andere Tiere malen, aber damit es einfacher 

geht, steht ein Muster zum Ausdrucken bereit. 

Hier findet Ihr die einzelnen Körperteile. Die 

Vorlage einfach ausdrucken auf eine dünne 

Pappe kleben und die Teile ausschneiden. 

Auf den Beinen und am Schweif gibt es eine 

Makierungen. Diese bitte erst anzeichnen und 

anschließend mit einem spitzen Gegenstand 

(Stricknadel) durchstechen. Die Klebeflächen 

der Mähne nur anzeichen.

Übertragen und ausschneiden der Körperteile: 

Damit unser Pferdchen etwas stabiler wird, 

kleben wir auch unsere schönen Papiere zuerst 

auf eine dünne Pappe. Dann die Schablone 

auflegen mit einem Stift die Umrisse malen und 

ausschneiden. Es macht nichts, wenn jedes 

Körperteil eine andere Farbe oder Muster hat, 

je bunter desto schöner.

Ein Pferdchen besteht aus dem Körper, 

zwei Vorderbeinen und zwei Hinterbeinen, 

Papierpferdchen -Sabine Müller

welche wir jeweils zweimal ausschneiden, dem 

Schweif und der Mähne. Bitte nicht vergessen 

auch die Makierungen und Klebefläche der 

Mähne zu übertragen!

Zusammensetzen des Pferdchens:

Auf der Oberseite der Mähne nun die 

Klebefläche mit Klebstoff bestreichen und an 

den Kopf kleben.

In dieser Reihenfolgen nun übereinanderlegen:

Ein Hinterbein, den Schweif, den Körper und 

oben wieder ein Hinterbein. Eine Stricknadel 

durch die Makierungen führen hilft die Teile 

korrekt in Position zubringen. Die Teile können 

nun mit Hilfe einer Briefkopfklammer (Breads) 

mit einander verbunden werden. 

Das gleiche machen wir mit den 

Vorderbeinen, eines vor und eines hinter dem 

Körper befestigen. Das schöne hierbei, die 

Beine und der Schweif bleiben beweglich. 

Alternativ gibt es noch die Möglichkeit die 

Teile aneinander zu nähen und mit schönen 

Knöpfen zu verzieren. Die Teile sind dann 

aber nicht mehr so beweglich.

Wer möchte kann auch noch Augen 

anzeichnen oder mit einem hübschen Band 

einen Zügel und Zaumzeug anbringen. Der 

Schweif oder die Mähne  könnte auch aus 

Wolle oder Bast gemacht werden.

Wie immer gilt: Phantasie kennt keine 

Grenzen. Nun viel Spass beim basteln.

Bunte kleine Pferde… und gerne soviele wie möglich. Hat man erstmal eines, dann wird die Pferdefamilie 
schnell größer. Wie das geht und was man dazu benötigt, zeige ich nun hier.
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ขั้นตอนการขอใบขับขี่เยอรมัน คือ 

1. ต้องไปสมคัรเรยีนในโรงเรยีนสอนขบัรถใกล้

บา้นเพ่ือเดนิทางไปเรยีนภาคทฤษฎี ไดส้ะดวกทีส่ดุ 

โรงเรยีนจะแจง้รายละเอีย่ดเก่ียวกับเอกสารท่ีตอ้ง

ใช้ในการลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายโดยประมาณ 

โดยโรงเรียนจะขอเอกสาร ดังนี้

1.1 รูปถ่ายปัจจุบัน Ein aktuelles Passbild 

(Format 35*45 mm) 1 รูป

1.2 ใบทดสอบสายตา Sehtest  ซึง่ทำาไดท้ีร้่าน

ขายแว่นตาทั่วไป  

1.3 ใบผา่นการอบรมการปฐมพยาบาลเบือ้งตน้  

Erste Hilfe Kurs DRK ซึ่งทำาได้ที่ Das Deutsche 

Rote Kreuz (DRK) ในเมอืงท่ีใกลบ้า้น ท่ีเปดิอบรม

ใช้เวลาอบรมประมาณ 1 วัน

1.4 สำาเนาถ่ินที่อยู่ Meldebescheinigung 

ทำาได้ที่  Einwohnermeldeamt

1.5 ใบคำารอ้งขอทำาใบขบัขี ่Führerscheinstelle, 

Erteilung FE โรงเรียนจะให้คำาร้องมากรอกราย

ละเอี่ยดและลงนามและจ่ายเงินตามจำานวนที่

กำาหนด และอีกสองสามวันจึงจะได้รับใบเสร็จรับ

เงินจากโรงเรียน

2. ต่อจากนั้น จึงเข้าเรียนภาคทฤษฎีบังคับ มี

เนื้อหา 14 เรื่อง ต้องเข้าเรียนไม่น้อยกว่า 80 %

3. เมื่อเบญเรียนภาคทฤษฎีจบ และเรียนรู้กฏ

จราจรแล้ว ก็เริ่มเรียนภาคปฏิบัติ เรียนและฝึกหัด

การขบัรถยนต ์(Übungsfahrten) โดยครผููส้อนจะ

มารับเบญที่บ้าน ชั่วโมงแรกเรียนเกี่ยวกับรถยนต์

ที่เบญจะใช้ในการขับฝึกหัด เช่น ระบบรถยนต์

คร่าวๆ การเติมน้ำามัน (อะไร/ที่ไหน), การเปิดฝาก

ระโปรงรถ, เครื่องยนต์, การเติมน้ำาปัดน้ำาฝน, การ

น้ำาเตมิระบายความรอ้น, การเตมิลมยาง, การปรบั

กระจกดา้นขา้ง (ซา้ย/ขวา)  และกระจกดหูลงั, การ

ปรับเบาะนั่งคนขับ, เกียร์, คลัชท์, เบรก, เบรกมือ, 

การไขกุญแจสตาร์ทเครื่องยนต์, การออกรถ, การ

ทำาใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล (Klasse B) ในประเทศเยอรมนี
-เบญจมาศ คลิงเลอร์

ในชีวิตนี้เบญไม่นึกเลยว่�เบญต้องทำ�ใบขับขี่ คิดว่�ช�ตินี้เบญคงไม่ขับรถแน่นอน ท่ีเมืองไทยเบญก็ไม่เคยทำ�ใบขับขี่ทั้งรถยนต์และ
จักรย�นยนต์ จนกระทั่งวันหนึ่งที่ส�มีของเบญป่วยต้องไปโรงพย�บ�ล แต่เบญขับรถไม่ได้และคิดต่อไปถึงอน�คตว่� ส�มีของเบญ
คงไม่ส�ม�รถขับรถให้เบญนั่งได้ตลอดไป ห�กมีเหตุจำ�เป็นเช่นนี้เกิดขึ้น เบญจึงยอมตกลงทำ�ใบขับขี่ต�มที่ส�มีเสนอม�ตั้งแต่เมื่อสิบปี
ที่แล้ว...ก็คนขี้กลัวน่ะ

เปลี่ยนเกียร์ ฯลฯ และเริ่มขับในหมู่บ้านที่ไม่มีการ

จราจรมากนกั จนเข้าถนนหลวง เพ่ือสร้างความคุ้น

เคยกับถนน เพ่ือเรียนรู้กฎจราจรและป้ายจราจร

ต่างๆ และมารยาทในการขับรถ เมื่อเบญมีความ

พร้อมในระดับหนึ่งแล้ว ครูผู้สอนจึงให้เริ่มขับใน

ชั่วโมงบังคับ (Sonderfahrten) ตามกฏที่เยอรมัน

กำาหนด 12 ชั่วโมง คือ

3.1  Überlandfahrten :การขับรถบนถนน 

Landstraße, Bundesstraßenและ Kraftfahrstraße 

ระหว่างเมอืงไกลๆ และในตวัเมอืงท่ีมกีารจราจรหนา

แน่น เป็นการฝึกหัดภาคบังคับ 5 ชั่วโมง

3.2  Autobahnfahrten :การขับรถบนทางหลวง 

Autobahn  เป็นการฝึกหัดบังคับ 4 ชั่วโมง

3.3  Dunkelfahrten :การขับรถในเวลากลาง

คนื บนทางหลวงทกุสายทุกท่ีขา้งตน้ เปน็การฝกึหดั

ภาคบังคับ  3 ชั่วโมง

4. เมือ่เบญเรยีนทฤษฎี ครบ 14 หัวขอ้ โรงเรยีน

สอนขับรถจะให้ทดสอบจำาลอง เพ่ือเตรียมตัวไป

สอบจรงิโดยใชเ้ครือ่ง PC ทีม่โีปรแกรมสอบเหมอืน

จริงกับท่ีจะไปสอบท่ี  TÜV โดยคำาถามและคำาตอบ

ก็เหมือนท่ีได้เรียนมามีทั้งหมดมีประมาณ 1200 

คำาถาม  จะสุม่เลอืกออกสอบ 30 ขอ้ แบง่เปน็ ความ

รูพ้ื้นฐานทัว่ไป 20 ขอ้ และคำาถามของ Klasse B อกี 

10 ข้อ เป็นคำาถามที่ให้ตอบแบบตัวเลือก คำาถาม

บางข้ออาจมีตัวเลือกที่ถูกมากกว่าหนึ่งตัวเลือก 

หากเลือกคำาตอบที่ถูกต้องไม่ครบ ถือว่าข้อนั้นผิด 

และแต่ละข้อ  จะมีคะแนนไม่เท่ากัน คะแนนจะ

ขึน้อยู่กับความเสีย่งอนัตราย (Risiko) มากน้อยใน

การขบัรถยนต์และสภาพการจราจร โดยเริม่จาก 2 

คะแนนจนถงึ 5 คะแนน และเมือ่ตอบผดิจะถกูหกั

คะแนน หากถูกหักคะแนนไม่เกิน 10 คะแนน จะ

ถือว่า สอบผ่านในภาคทฤษฎี  หลังจากกด Enter 

จาก เครื่อง PC  ประมาณหนึ่งนาที  ผู้คุมสอบจะ

มอบใบรายงานการสอบให้ว่าผา่นหรอืไมผ่า่น  หาก

ขยันฝกึซอ้มทำาแบบทดสอบทีค่รใูห้มาลว่งหน้าสกั

อาทิตย์หนึ่งก็จำาได้แล้ว เบญซ้อมทำาแบบทดสอบ

เวลาว่าง ๆ  ประมาณ 100 ครัง้ หากใครสอบไมผ่า่น

ก็สามารถขอสอบใหมไ่ด้ โดยตอ้งจา่ยคา่สมคัรสอบ

ครั้งละ 20.83 €  จนกว่าจะสอบผ่าน โดยต้องนัด

หมายกับครูผู้สอนทุกครั้ง

5. หลังจากที่ผ่านการสอบภาคทฏษฎีแล้ว ก็

สามารถขอสอบภาคปฏิบัติได้ โดยแจ้งครูผู้สอน

เพ่ือนัดผู้คุมสอบจาก TÜV และกำาหนดวันสอบ 

ใช้เวลาสอบประมาณ 45 นาที โดยจะต้องขับ

รถไปตามถนนประเภทต่าง ๆ ที่กำาหนดไว้ ได้แก่ 

Landstraße, Bundesstraße, Kraftfahrstraße, 

Autobahn, และในเมืองที่มีการจราจรหนาแน่น 

หมู่บ้านที่มีการจราจร  30 Zone และ Recht vor 

Link และในถนน Schrittgeschwindigkeit และ

ป้ายหยุด ป้ายห้ามเข้า และการถอยหลังจอดท่ี

จอดรถรมิถนน ตอ้งเตรยีมตวัให้พรอ้มก่อนไปสอบ  

เพราะถ้าสอบไม่ผ่าน (ตก) และต้องสอบใหม่ จะ

ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการข้อสอบ ภาคปฏิบัติ  ครั้ง

ละ 194,79 €

ระหวา่งการสอบภาคปฏบิติั ครสูอนขบัรถจะนัง่

ทีท่ี่นัง่ดา้นหนา้ไปกับนกัเรยีนท่ีกำาลงัสอบดว้ยและ

ผูค้มุสอบจาก TÜV จะน่ังทีเ่บาะหลงัและเปน็ผูอ้อก

คำาสั่งว่า จะให้ผู้สอบขับรถไปทางไหน โดยในการ

สอบภาคปฏิบตัเิบญจะตอ้งระมดัระวงัเรือ่งต่อไปนี ้

• การปรบักระจกมองหลงั กระจกดา้นขา้ง (ซา้ย/

ขวา)  และเบาะนั่ง

• ก่อนออกรถหันหลังดูว่า ครูผู้สอนและคนคุม

สอบคาดเข็มขัดนิรภัยหรือยัง และอย่าลืมรัด

เข็มขัดนิรภัยของตัวเองด้วย

• การออกรถ ต้องดูสภาพการจราจรก่อน และ

เมือ่ตอ้งการเลีย้วตอ้งเปดิไฟเลีย้วเพ่ือให้ผูร้ว่ม

ใชถ้นนทราบว่า เราตอ้งการอะไรและมองสภาพ

การจราจรบนถนนอีกครั้งก่อนที่จะขับออกไป
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• การเปลีย่นเลนต้องทำาดงัน้ี  1) มองกระจกหลงั 

Innenspiegel  2) มองกระจกขา้ง Außenspiegel 

3) เปดิไฟเลีย้ว Blinker setzen  4) มองกระจก

ข้าง Außenspiegel  และ  5) ก่อนหักพวง

มาลยัเลีย้วตอ้งเหลยีวไปมองดา้นขา้ง Schulter 

blick und  Einordnen  (จุดบอดกระจกข้าง) 

ต้องฝึกให้ชินเป็นนิสัย

• การเลี้ยวขวาต้องระวังคนเดินข้ามถนนและ

จักรยาน

• ผูค้มุสอบบอกใหต้รงไปในซอยทีม่ปีา้ยหา้มเขา้  

เมื่อเบญเห็นป้ายก็เลยบอกไปว่า มีป้ายห้าม

เข้านะ จะให้ไปทางซ้ายหรือทางขวา......(เคย

อ่านเจอมาแล้ว ซึ่งเป็นการทดสอบนักเรียนที่

กำาลงัสอบขบัรถยนตข์องผู้คมุสอบเพ่ือทดสอบ

ปฏิภาณไหวพริบของคนขับว่า มีสติรอบคอบ

หรือไม่  ผู้สอบขับรถจะเจอการทดสอบแบบนี้

บ่อยเหมือนกัน)

• เมื่อเห็นป้ายหยุด คนขับต้องหยุดรถ / เปลี่ยน

เกียร์ 1 ก่อนออกรถ

• เมื่อเข้าถนน Autobahn ผู้คุมบอกว่า ขณะนี้

เราเข้าถนน Kraftfahrstraße ใช่ไหม? เบญ

ก็ตอบว่าไม่ใช้ เรากำาลังว่ิงถนน Autobahn 

(แม้...หลอกกันอีกแหละ)

• การถอยหลงัจอดทีจ่อดรถรมิถนน ตอ้งตรวจดู

การจราจรและความปลอดภัยของผูร้ว่มใชถ้นน

• ก่อนเปดิประตลูงจากรถ ตอ้งมองดา้นหน้าและ

ดา้นหลงัของรถว่า ปลอดภัยหรอืไม ่จงึเปดิประตู

เบญยอมรบัวา่ การทีม่คีนคมุสอบน่ังไปด้วยที่

เบาะหลงั ทำาให้เบญกังวลนดิหนอ่ย จนตอ้งขอรอ้งครู

ผูส้อนชว่ยดแูลเตรยีมการสอบ Prüfungvorbereitung 

เพิ่มเองอีก 1 รอบ เพื่อความแน่ใจ หลังได้ใบขับขี่

แล้ว เบญสามารถบอกได้ว่า ถ้าทุกคนเตรียมตัว

พรอ้มและมัน่ใจก็ไปสอบเลย ไมย่ากเย็นแสนเขญ็

อย่างเป็นข่าวแต่อย่างใด

Beispiel Ausbildungsfahrten Kosten  ตัวอย่างค่าใช้จ่ายจริงของเบญ*

Liste Betrag

1.  Grundgebühr :ค่าเรียนภาคทฤษฎี* 260.00 €

2.  Online Lernprogram :ค่าเอกสารการเรียน( Lehrmaterial)* 60.00 €

3.  Erste Hilfe Kurs  DRK: ค่าอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 25.00 €

4.  Sehtest :ค่าทดสอบสายตา 6.43 €

5.  Meldebescheinigung:  สำาเนาถิ่นที่อยู่ Einwohnermeldeamt 8.00 €

6.  Führerscheinstelle, Erteilung FE : ค่ายื่นใบคำาร้องขอทำาใบขับขี่ 43.40 €

7.  Prüfunggebühr Theoretische Prüfung: ค่าทะเบียนสอบทฤษฎี 65.00 €

8.  Theoretische Prüfung: ค่าสอบทฤษฎี 20.83 €

9.  Sonderfahrstunde:  ภาคปฏิบัติ ชั่วโมงเรียนบังคับ 540.00 €

10.  Übungsfahrten : ภาคปฏิบัติ ชั่วโมงเรียนฝึกหัด* 560.00 €

11.  Prüfunggebühr  Praktische Prüfung: ค่าสอบปฏิบัติ 110.00 €

12.  Prüfunggebühr TÜV  Praktische Prüfung: ค่าสอบปฏิบัติคนคุมสอบ 84,97 €

                                                                                                                        1.783,63 €           
*ขึ้นอยู่กับแต่ละโรงเรียนและผู้เรียน
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ตัวอยางการเขาเรียนภาคทฤษฎีจริงของเบญ ไดแก

Fahrschule- in Kelkheim Fischbach und in Glashütten

Theoriestundenplan die Führerscheinklasse B  für Fahrschülerin : Benjamas Klingler

Nr. Datum Zeit Wo Betrag Lektion Der Theorieunterricht

1 Mi. 24.01.13

18:00-19:30 Glashütten

260 €

9 Verkehsverhalten bei Fahrmanöver, Verkehrs- beobachtung

19:45-21:15 10 Ruhender Verkehr
2 Di. 30.01.13 18:30-20:00 Fischbach 7 Geschwindigkeit,Abstand und umweltschonende
3 Mi. 31.01.13 18:00-19:30

Glashütten

11 Verhalten in besonderen Situation

19:45-21:15 12

Lebenlanges Lernen/Folgen von Verstößen gegen 

Verkehsvorschriften

4 Do. 01.02.13 18:30-20:00 Fischbach  8 Andere Teilnehmer im Straßenverkehr: Besonderheiten 

und Verhalten

5 Mo. 04.02.13 18:00-19:30 Glashütten 13 Technische Bedingungen / umweltbewusster Umgang 

mit Kraftfahrzeugen

6 Mi. 06.02.13 18:00-19:30 Glashütten 14 Fahren mit Solokraftfahrzeugen und Zügen,Personen und 

Güterbeförderung

7 Mi. 13.02.13 18:00-19:30 Glashütten 1 Persönliche Voraussetzugen / Rosokofaktor Mensch
8 Mo. 18.02.13 18:00-19:30 Glashütten 2 Rechtliche Rahmenbedigungen
9 Mi. 20.02.13 18:00-19:30 Glashütten 3 Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen
10 Mo. 25.02.13 18:00-19:30 Glashütten 4 Straßenverkehrssystem und seine Nutzung
11 Mi. 27.02.13 18:00-19:30 Glashütten 5 Verfahrt
12 Mo. 04.03.13 18:00-19:30 Glashütten 6 Verkehrsregelungen / Bahnübergänge

ตัวอย่างการเข้าเรียนภาคปฏิบัติจริงของเบญ

Fahrstundesplan für Benjamas Klingler  Fahrlehrer:

Nr. Datum Zeit Betrag Euro Liste der Fahrt.
1 Do. 11.04.13 09:15-10:45 35*2 70  Überauto und Überland
2 Fr. 12.04.13 09:15-10:45 35*2 70  Überland und Autobahn
3 Mi. 17.04.13 10:30-12:00 45*2 90  Überland / Sonderfahrt
4 Do. 18.04.13 09:15-10:45 45*2 90  Autobahn/ Sonderfahrt
5 Mo. 29.04.13 09:15-10:45 45*2 90  Autobahn / Sonderfahrt
6 Di. 30.04.13 09:00-10:30 35*2 70  Kraftfahrstraßen und Parken
7 Mo. 06.05.13 08:45-11.00 45*3 135  Überland / Sonderfahrt
8 Mi. 14.05.13 20:30-22:45 45*3 135  Nacht / Sonderfahrt
9 Do. 23.05.13 09:00-10:30 35*2 70  Parken  / Prüfungvorbereitung

10 Mo. 27.05.13 09:00-10:30 35*2 70  Überland  / Prüfungvorbereitung
11 Di. 04.06.13 09:00-10:30 35*2 70  Stadt   / Prüfungvorbereitung
12 Do. 06.06.13 09:00-10:30 35*2 70     Autobahn  / Prüfungvorbereitung
13 Fr. 07.06.13 09:00-10:30 35*2 70   Prüfungvorbereitung

อ้างอิงจาก

http://www.bmvbs.de/SharedDocs/DE/Artikel/LA/fuehrerschein-2013.html
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พี่สอนน้อง

และขวา ฝึกเย็บฝีเข็มในชั้นแรก ให้พับผ้าสองชั้น 

แล้วขีดเสน้ตรงบนผืนผา้ จัดวางแนวเสน้ตรงให้ตรง

รอ่งเขม็จกัรแลว้เหยียบสตาร์ทเบาๆ และนิง่เพ่ือให้รู้

จงัหวะความเรว็ของฝเีข็มทีเ่ย็บ ฝกึแบบน้ีไปเรือ่ยๆ 

จนกว่าจะชำานาญ  การฝึกการเย็บฝีเข็มขั้นต่อไป

คือ พับผ้าสองชั้น ผ้าชั้นบนพับทบครึ่ง แล้วเย็บที่

รมิผา้ตรงทีพ่บัทบนัน้โดยไมต่อ้งขดีเสน้นำาทาง ให้

ฝึกอย่างนี้ตั้งแต่ผ้าเบา ๆ  บาง ๆ  เล็ก ๆ  ไปจนถึงผ้า

ผนืใหญ่และหนาจนชำานาญ  และสามารถบงัคบัฝี

เข็มไปตามที่ต้องการ เช่น เส้นตรง เส้นโค้ง เส้นหัก

มมุ เสน้ขอบรมิ เปน็ตน้ เทคนิคในการเย็บ ท่ีสำาคญั

ต้องมคีวามตัง้ใจและมัน่ใจ เทา้ตอ้งเหยียบตนีผใีห้

นิง่ มเิชน่น้ันแลว้จะเสยีเวลาในการเลาะฝเีขม็ท่ีเย็บ

หรอืเผลอๆ อาจจะเสียรปูและเนือ้ผา้ไดใ้นกรณีผ้า

บาง ๆ อย่างผ้าชีฟอง เป็นต้น 

ในการเย็บผ้าแต่ละครั้ง เศษใยของผ้าที่เรา

เย็บกบัน้ำามนัหลอ่ลืน่จากเฟืองหมนุของเครือ่งจกัร

เย็บผา้มกัจะจบัตัวกันเปน็ก้อนอัดแนน่ไปตามรอ่ง

กระสวย ฟันเลื่อน และส่วนอื่นๆ  จึงจำาเป็นต้อง

เรียนเย็บผ้า -นงลักษณ์ ไรแชร์ท

หล�ยคนคงไม่เคยเย็บผ้�ม�ก่อน แต่เมื่อย้�ยถิ่นฐ�นม�อยู่เยอรมนี จำ�เป็นต้องเรียนรู้อะไรหล�ยอย่�งม�กม�ย รวมถึงก�รเย็บผ้�
และซ่อมแซมเสื้อผ้�ให้ลูกน้อย  คุณนงลักษณ์ ไรเชิร์ท เคยมีอ�ชีพเป็นช่�งเย็บผ้�ในประเทศเยอรมนีม�น�น 30 ปี  ปัจจุบันไม่ได้ทำ�ง�น
แล้ว และอย�กจะถ�่ยทอดและแบง่ปนัคว�มรู้เกีย่วกบัก�รเยบ็ผ�้ให้แกช่�วไทยในต�่งแดน  นติยส�รดีขอขอบคุณคุณนงลักษณม์� ณ ทีน่ี้

แกะออกมาทำาความสะอาดทุกครั้งที่เย็บผ้าเสร็จ 

เพ่ือป้องกันการเปรอะเปื้อนของผ้าที่เราเย็บน้ัน

และจักรจะแห้งสนิทสำาหรับใช้ในการเย็บครั้งต่อ

ไป  ลองฝึกเย็บกันดูนะคะ  

ด:ี หากผู้อ่านตอ้งการตดิตอ่สอบถามเรือ่ง

เย็บผ้าจากพี่ จะติดต่อกับพี่ได้อย่างไรคะ

พ่ีนงลกัษณ์:  พ่ียินดใีห้คำาแนะนำาค่ะ  โทรฯ มา

คุยกันได้ที่ 060-68312 

        

ตดิตามอา่นบทความพ่ีสอนนอ้ง “เรยีนเย็บผา้” 

โดยคณุนงลกัษณ์ ไรแชรท์ได้ท่ี www.d-magazine.de 

ดี: แรกสดุทีค่วรรูใ้นการเยบ็ผา้คืออะไรคะ

พ่ีนงลักษณ์: แรกสุดควรจะทำาความรู้จักการ

ใช้จักรเย็บผ้าก่อน แล้วจึงเริ่มฝึกเย็บ 

“การสนเขม็” คอื การร้อยด้ายดว้ยมอื ผ่านรูเขม็

จักรหรือเข็มเย็บ รู้จักการปรับเส้นด้ายในกระสวย

ดา้นลา่งของจกัรเย็บผา้และเสน้ดา้ยท่ีรอ้ยมาจาก

เข็มจักรด้านบน เพื่อป้องกันฝีจักรกระโดด

“ฝีเข็ม” หมายถึง รอยเข็มที่ผ่านการเย็บของ

เส้นด้าย 2 เส้น กล่าวคือ การเดินเส้นด้ายด้านบน

จากกระสวยจกัรและเสน้ดา้ยดา้นลา่งจากกระสวย

จกัรดา้นลา่งอย่างเสมอกัน  ถ้าเดินเสน้ด้ายหา่งและ

เย็บไม่เสมอเรียกว่า “ฝีเข็มหยาบ” ถ้าเดินเส้นด้าย

ถี่พอเหมาะกับผ้าและเข็มเสมอ เดินเส้นด้ายเรียบ

เรียกว่า “ฝีเข็มละเอียด” 

การฝกึเย็บฝเีขม็ วางน้ิวมอืให้ถูกต้อง ตำาแหน่ง

การใชน้ิ้วมอื คอื ใชค้รบท้ังห้าน้ิว นิว้นางและน้ิวก้อย

ไม่ค่อยมีบทบาทเท่าไร  แต่ช่วยประคองฝ่ามือให้

กดน่ิงได้ค่ะ น้ิวมือท้ังหมดต้องสัมพันธ์กันทั้งซ้าย
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วันนีผ้มจะพาทุกคนไปถ่ายรปู “น้ำาคา้งยามเชา้” 

กันครับ ผมเลือกสถานที่ใกล้ ๆ และสะดวก นั่นก็

คอืทีบ่า้นผมอกีเชน่เคย มาดกัูนดกีวา่ว่ารปูทีผ่มได้

มานัน้จะถกูใจทกุคนหรอืเปลา่ โดยผมจะกลา่วถงึ

เทคนิคง่าย ๆ ในการถ่ายภาพดังนี้

1. ว่าด้วยช่วงเวลา การถ่ายภาพน้ำาค้างนั้น

สิง่ท่ีเราควรคำานงึถึงก่อนอืน่ก็คอืเรือ่งชว่งเวลาและ

สภาพอากาศยามเช้า ซึ่งควรเป็นช่วงเวลาเช้าที่มี

อากาศเย็น ๆ  อาจมแีสงแดดอ่อน ๆ   เพราะถ้าสาย

ไปแล้วแดดแรงจะทำาให้น้ำาค้างระเหยหมดไปได้

เทคนิคการถ่ายภาพแบบง่ายๆ สำาหรับแม่บ้านไทยในเยอรมนี
ตอนน้ำาค้างยามเช้า

สวัสดีอีกครั้งครับทุกคน ช่วงที่ผมกำ�ลังเขียนบทคว�มอยู่นี้ที่เมืองไทยอ�ก�ศกำ�ลังเย็นเลยครับ หล�ยคนเมื่อเห็นอ�ก�ศเย็นๆ ก็
นอนตื่นส�ยกันทีเดียว แต่สำ�หรับผม ผมชอบที่จะตื่นเช้�ม�สัมผัสบรรย�ก�ศที่น�น ๆ เมืองไทยจะมีและมีไม่กี่วัน และห�คว�มสวยง�ม
ต�มธรรมช�ติเพื่อที่จะเก็บภ�พนั้นไว้ 

2. ว่าด้วยเรื่องอุปกรณ์   หากคุณต้ังใจจะ

ถ่ายภาพน้ำาค้างอย่างจริงจัง ผมขอแนะนำาว่าคุณ

ควรเตรียมอุปกรณ์ดังนี้เป็นอย่างน้อยครับ

• ตัวกล้องและเลนส์ที่สามารถถ่ายระยะใกล้

ได้ (Macro)    

• ขาตั้งกล้องเพื่อช่วยให้การโฟกัสแม่นยำาขึ้น 

• แฟลชใช้เพื่อให้ได้ประกายของหยดน้ำา 

อย่างไรก็ดหีากคณุไมม่อีปุกรณ์เหลา่นีก็้ไมต่อ้ง

กังวลใจว่าจะได้ภาพไม่สวยและไม่คมชัด  เพราะ

อปุกรณ์ทีก่ลา่วไปนัน้สำาหรบัการถ่ายภาพแบบมอื

อาชีพจริง ๆ  แต่สำาหรับคนที่จะลองถ่ายภาพด้วย

อุปกรณ์ท่ีมีอยู่ก็สามารถได้ภาพท่ีสวยงามเช่นกัน

หากรูเ้ทคนิควิธีซ่ึงผมจะกลา่วถึงตอ่ไปในบทความนี้

ภาพท่ีผมถ่ายมาเป็นตัวอย่างน้ี ผมไม่ได้ใช้

อปุกรณท่ี์กลา่วถึงขา้งตน้เลย ผมใชแ้คก่ลอ้ง Canon 

EOS M และเลนส์ EF-M 22 mm  (ซึ่งไม่ใช่เลนส์ 

Macro  แต่ใช้วิธีการ Crop ภาพให้ได้ตามที่เรา

ต้องการ) เห็นไหมครับเพียงใช้อุปกรณ์ท่ีเรามีอยู่

ก็สามารถลองถ่ายภาพน้ำาค้างสวย ๆ ได้แล้ว  ถ้า

อย่างนั้นเราไปถ่ายภาพกันเลยครับ
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3. ว่าด้วยเรื่องเทคนิคการถ่ายภาพ  ในที่นี้

ผมจะกล่าวถึงเทคนิคพื้นฐานง่าย ๆ ที่สามารถนำา

ไปใช้ได้กับทุกคนเป็นข้อ ๆ ดังนี้ครับ

• การปรับตั้งค่ากล้อง  ครั้งนี้ผมใช้การปรับตั้ง

ค่าที่ F2, ISO 100  (นำาภาพท่ีได้มา Crop)  

ส่วนความไวชัตเตอร์น้ันปรับตามความ

เหมาะสมของสภาพแสง  (กล่าวไว้ใน ฉบับที่ 

13/03.2013)  การปรับตั้งค่าต่าง ๆ ดูได้จาก

ภาพแต่ละภาพครับ

• การโฟกัส ขอแนะนำาให้ใชก้ารโฟกัสแบบระบบ 

Manual focus เพ่ือให้ได้ความชัดเจนตาม

ต้องการเนื่องจาก Auto focus อาจทำาให้หลุด

โฟกัสได ้ตามภาพประกอบดา้นลา่งโฟกัสแบบ

ระบบ Manual focus

• ตำาแหนง่การวางกลอ้ง เพ่ือใหไ้ดม้ติขิองรปูภาพ

ควรวางกล้องในตำาแหน่งต่ำาขนานกับพ้ืน ณ 

ระดับน้ำาค้าง ที่เราจะถ่าย (อย่างไรก็ตามอาจ

มีการเปลี่ยนแปลงได้ตามมุมมองและความ

เหมาะสมของแต่ละคน)

• สว่นประกอบอืน่ เชน่ แมลง หรอืสิง่มชีวีติตา่ง ๆ  

หากมีโอกาสก็ควรมีสิ่งเหล่านี้ประกอบอยู่ใน

ภาพบ้างเพื่อสร้างสีสันให้แก่ภาพถ่ายของเรา

• การเรยีงตวัของหยดน้ำาและตำาแหน่งของน้ำาคา้ง 

พยายามหาความพิเศษของสิ่งที่เราจะถ่าย 

อาจเป็นการเรียงตัวของหยดน้ำาหรือตำาแหน่ง

ของน้ำาคา้งทีท่ำาใหร้ปูน้ันมคีวามหมายมากขึน้

• ไม่ใช่ภาพที่โฟกัสได้ตรงเท่านั้นที่จะสวย หาก

คุณเปลี่ยนมุมมอง ลองถ่ายแบบหลุดโฟกัสดู

บา้ง รปูก็สวยไดเ้ชน่กัน ภาพซา้ยมอืน้ีถ่ายโดย

ตัง้ใจหลดุโฟกัสทำาใหน้้ำาคา้งท่ีอยู่บนหญ้าแตก

ตัวออกเป็นดวง ๆ  ส่วนตัวผมคิดว่าเป็นการ

สร้างมุมมองใหม่ในการถ่ายภาพ

 

ขอบคุณครับ

หนุ่มเรียม (Badminton Chorus)
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สุขภาพ

รศ. นพ. กระเษียร ปัญญาคำาเลิศ

รู้ทันอาการ “คัน” สัมภาษณ์โดย พษมลวรรณ เกริกสุวรรณชัย  

จากสถิติพบว่า 3 ใน 4 คนของผู้หญิงเคยมี

อาการอักเสบภายในช่องคลอดหรืออักเสบจาก

เชื้อราอย่างน้อยหนึ่งครั้งในชีวิต และผู้หญิงทุก

คนมีโอกาสเป็นได้ในทุกช่วงอายุ ท้ังนี้ รศ. นพ. 

กระเษียร ปัญญาคำาเลิศ อาจารย์ประจำาภาค

วิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยสาเหตุการคัน

บรเิวณจดุซอ่นเรน้ รวมท้ังวิธีปอ้งกันและการรกัษาดงันี้

ทำาไมถงึคนั อาการคนัท่ีจดุซอ่นเรน้ส่วนใหญ่

เกิดจากเชื้อราในกลุ่มแคนดิดา ซึ่งเป็นเชื้อที่อยู่

ภายในช่องคลอดตามธรรมชาติ ไม่ก่อให้เกิดอา

การใดๆ แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ภายในช่องคลอดมี

ปจัจยัรบกวนความสมดลุก็จะทำาใหเ้ชือ้แคนดดิาน้ี

เจรญิเตบิโตเพ่ิมมากกว่าปกต ิทำาใหเ้กิดการอกัเสบ

ภายในชอ่งคลอด บางครัง้อาจลกุลามมายังภายใน

บริเวณจุดซ่อนเร้นได้อีกด้วย 

ลกัษณะอาการ นอกจากคนั บางคนมตีกขาว

คลา้ยนมท่ีจบัตวัเปน็ก้อนสขีาวหรอืสเีหลอืงคลา้ย

นมท่ีทารกแหวะออกมา ไม่มีกลิ่น แต่ถ้าพบว่า

ตกขาวมีกลิ่นแรง หรือมีสีเข้ม ควรปรึกษาแพทย์

ทันที บางคนระคายเคอืง ปวดแสบปวดรอ้น อกัเสบ

มากและมเีลอืดออกกระปรดิกระปรอย เจบ็เวลามี

เพศสมัพันธ์ บวมแดง โดยเฉพาะคนทีเ่ข้าสูวั่ยทอง 

ชอ่งคลอดแหง้ เรยีกว่าชอ่งคอด จะเปน็ปัญหามาก 

เจบ็มาก เมือ่ชอ่งคลอดแหง้อาจเจอตุ่มหรอืก้อนก็ได ้

ปัจจัยรบกวนท่ีส่งเสริมการเกิดเชื้อราใน

ช่องคลอด 

• ใส่เสื้อผ้าคับและอับชื้น 

• ทานอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตสูง 

• มีประจำาเดือนมากกว่าปกติ 

• สัมผัสสบู่ที่มีฤทธิ์เป็นด่าง 

• พบบ่อยในหญิงมีครรภ์ ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ผู้

ทีร่บัประทานยาปฏชิวีนะเปน็เวลานาน รวมถึง

ผู้ที่ใช้ยาสเตียรอยด์ ยาคุมกำาเนิด ยาฮอร์โมน 

หรือผู้ท่ีได้รับการรักษาโดยการฉายรังสี หรือ

ได้รับยากดภูมิคุ้มกัน

• เกิดจากการเขา้ใจผดิเรือ่งการทำาความสะอาดจดุ

ซอ่นเรน้ของผูห้ญิง เพราะผูห้ญิงบางคนเขา้ใจ

ผดิคดิว่า การอกัเสบภายในชอ่งคลอดจากเชือ้

ราเกิดจากการไมร่กัษาความสะอาดบรเิวณจดุ

ซ่อนเร้น หรือเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ ทำาให้

เขินอายไม่กล้าปรึกษาแพทย์เพ่ือการรักษา

ที่ถูกต้อง ทำาให้รักษาผิดวิธีด้วยการใช้น้ำายา

สวนล้างช่องคลอด ทั้งๆ ที่ใช้น้ำายาทำาความ

สะอาดจุดซ่อนเร้นก็เพียงพอแล้ว บางคนใช้

ด่างทับทิมล้างช่องคลอด ย่ิงทำาให้ช่องคลอด

เปน็ดา่งมากขึน้ เพราะเขา้ใจผดิคดิว่าถ้าอยาก

ได้ลูกชาย ต้องล้างช่องคลอดด้วยน้ำายาที่เป็น

ดา่ง เพราะสเปริม์ตวั Y ชอบน้ำายาทีเ่ปน็ดา่ง หรอื

บางคนอยากได้ลูกสาว สเปิร์มตัว X ชอบกรด 

จึงใช้น้ำาส้มสายชูเจือจางล้างช่องคลอด เวลา

หมอตรวจตอ้งตกใจ เพราะนอกจากจะไดก้ลิน่

อะไรตอ่มอิะไรแล้ว ยังไดก้ล่ินน้ำาสม้สายชดูว้ย 

รกัษาอย่างไรให้ถูกวธิ ีควรรักษาทีต่น้เหตโุดย

ฆา่เชือ้ราทีเ่ปน็สาเหตุภายในชอ่งคลอด โดยทัว่ไป

แนะนำาให้ใช้ยาฆ่าเชื้อราชนิดเม็ดสอดช่องคลอด 

(ชนิดสูตรกรดแลคติก) เพราะจะแตกตัวและดูด

ซึมได้ดี ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการรักษา และ

ยังเป็นการออกฤทธ์ิเฉพาะท่ี ไม่มีผลข้างเคียงทั่ว

ร่างกาย และถ้ามีอาการคันภายนอกก็ควรใช้ยา

ฆ่าเชื้อราชนิดครีมทาร่วมด้วย หากเป็นเบาหวาน

ต้องควบคุมเบาหวานให้ดี หรือคนที่เจ็บคอส่วน

ใหญ่ 90% เกิดจากไวรัส กรณีน้ีไม่ต้องกินยาแก้

อักเสบ ไม่กินยาปฏิชีวนะ ไม่ควรกินยาเพนนิซิลิน 

เพราะจะทำาใหเ้ชือ้ทีท่ำาใหช้อ่งคลอดมคีวามสมดลุ

ตายไปดว้ย เนือ่งจากการกินยาเหลา่นีท้ำาให้รกัษา

ไดห้มดตัง้แตห่วัจรดเทา้ ซึง่เปน็การรกัษาท่ีไมถู่กวิธี 

เท่ากับการกินยาฆา่เชือ้ราทัง้ตวัเลย ทัง้ๆ ท่ีตอ้งฆา่

เชือ้ราเฉพาะในชอ่งคลอดเท่าน้ัน การรกัษาท่ีถูกวธีิ

ตอ้งรกัษาตัง้แตเ่ริม่เปน็ หากปลอ่ยให้เปน็นานอาจ

ลกุลามหรอืตดิเชือ้ซ้ำาซอ้น ไมว่่าเปน็แบคทเีรยีหรอื

พยาธิ ท้ังน้ียาท่ีใช้รักษามีทั้งชนิดกิน ชนิดเหน็บ 

ครีม ที่นิยมที่สุดคือ ยาเหน็บ โดยคาทิ้งไว้ในช่อง

คลอดทั้งคืน เพราะสาเหตุการคันมาจากด้านใน

ไม่ใช่ด้านนอก จึงต้องเหน็บให้ลึกที่สุด ควรเหน็บ

ก่อนนอนหลังปัสสาวะเสร็จเรียบร้อย งดการมี

เพศสัมพันธ์ ควรนอนเหน็บจะได้ไม่หลุดหรือถ้า

ยืนเหน็บให้ยันที่บันได ก้าวขึ้นมาเล็กน้อย แยกขา 

ตั้งขาขึ้นข้างหนึ่งแล้วเหน็บ เหตุที่แนะนำาให้ใช้ยา

เหน็บ เพื่อจะได้ออกฤทธิ์เฉพาะที่ เพราะยากินฆ่า

เชื้อราทุกตัวมีผลต่อตับ 

การป้องกันอาการคันที่จุดซ่อนเร้น

• ไม่สวมเสื้อผ้าที่คับแน่นเกินไป ควรใช้กางเกง

ในที่ทำาจากผ้าฝ้าย หลีกเลี่ยงเนื้อผ้าไนลอน 

เพราะทำาให้อับชื้นได้ 

• ไม่ควรใช้ชุดชั้นในที่อับชื้น 

• ไม่ควรใช้แผ่นอนามัยเป็นประจำา 

• ควรทำาความสะอาดรา่งกายหลังจากออกกำาลัง

กาย ไมค่วรปลอ่ยใหเ้หง่ือหมกัหมมเป็นเวลานาน 

• หลีกเลี่ยงการรับประทานยาปฏิชีวนะ ยาแก้

อักเสบหรือยาสเตียรอยด์เป็นระยะเวลานาน

โดยไม่จำาเป็น 

• ไมใ่ชน้้ำายาสวนล้างชอ่งคลอด สบูที่เ่ปน็ด่าง ใช้

เพียงน้ำาสะอาดหรือสบู่อ่อนๆ ก็พอ

“อ�ก�รคันเกิดจ�กเชื้อร�ในช่องคลอด ควรรีบรักษ�ตั้งแต่เริ่มเป็น มิเช่นนั้นจะลุกล�มหรือติดเชื้อซ้ำ�ซ้อน สิ่งสำ�คัญคือ ไม่ควร
สวนล้�งช่องคลอด เพร�ะเป็นก�รทำ�ล�ยระบบนิเวศน์ภ�ยในช่องคลอด”
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Oh, du mein Hampelmann

Jetzt steigt Hampelmann,

jetzt steigt Hampelmann,

aus seinem Bett heraus,

aus seinem Bett heraus.

Oh, du mein Hampelmann,

mein Hampelmann, mein Hampelmann,

oh, du mein Hampelmann

mein Hampelmann bist Du!

เพลงสำาหรับเด็กเพลงน้ีเนื้อร้องมีหลายท่อน 

หลายท่านคงเคยได้ยิน คนมีลูกก็คงเคยร่วมร้อง

เพลงนี้กับลูกมาแล้ว คนตัวเล็กที่บ้านชอบเพลงนี้ 

มักจะร้องไปเต้นไป แถมยังทำาหน้าตาประหลาด

ประกอบท่าทางยึกยักไปด้วย เพราะรู้จัก และเคย

เล่น “Hampelmann” ซึ่งเป็นตุ๊กตาท่ีทำาจากไม้มี

เชือกดึงให้แขน ขา ขยับ ไปมาได้

วันหนึ่งหลังจากฟังเพลงและเต้นจนเหนื่อย

แลว้ก็มาถามแมว่า่ “แม่ๆ  เรามาทำา Hampelmann 

กันมั๊ยคะ?” เรื่องประดิษฐ์ของแบบน้ีพ่อของลูก

ถนัดกว่าแม่  แม่เลยบอกคนตัวเล็กให้ไปถาม

พ่อดูว่าทำาได้ไหม พ่อไม่ขัดศรัทธา สัญญาว่าจะ

เตรียมและจัดหาอุปกรณ์ให้ครบแล้วจะลงมือทำา 

Hampelmann กัน อย่างแรกที่พ่อทำาคือพาคนตัว

เลก็ไปเปดิหารปูในอนิเทอรเ์น็ต เพราะพ่อวาดรปูไม่

เก่ง มีรูป Hampelmann หลายแบบ หลายขนาด

ใหเ้ลือก พอคนตวัเล็กเลือกรูปที่ถกูใจไดแ้ลว้ พ่อก็

ปริ้นท์รูปออกมาเตรียมไว้

วันหยุดตอ่มาพ่อก็ไปซือ้ไมอ้ดัแผน่บางๆ ขนาด

กำาลงัด ีนำามาให้คนตวัเลก็ติดรปูท่ีเลอืกไว้ทบัลงไป 

แลว้ใชดิ้นสอดำาลอกลายจากกระดาษลงบนแผน่ไม้ 

Happelmann 
- แม่ลิซ่า
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ลูกรัก

จากนั้นก็ใช้เลื่อยอันเล็กๆ ค่อยๆ ตัดชิ้นส่วนต่างๆ 

คือ หัว แขน ขา ลำาตัว  แยกเป็นชิ้นๆ แล้วนำาชิ้น

ส่วนต่างๆ มาขัดด้วยกระดาษทรายให้เรียบ จาก

นั้นก็เจาะรูตรงส่วนที่จะนำามาต่อกัน คือ แขนและ

ขา แล้วก็ถึงเวลาวาดรูปหน้า และลวดลายเสื้อผ้า

ตามชอบ หรือตามแบบที่เลือกไว้ คราวนี้ก็ได้เวลา

ทาสี Hampelmann ด้วยพู่กัน 

การทาสบีนไมต้อ้งทาอย่างน้อยสองรอบถึงจะ

ไดส้ทีีส่ม่ำาเสมอและสวยงาม ทารอบแรกเสรจ็แลว้

ปล่อยให้แห้งก่อนทาทับใหม่ พอสีแห้งก็นำาหมุด

โลหะแบบที่ใช้ปิดซองจดหมาย สอดที่รูติดแขน

และขาเขา้กับลำาตวั  จากนัน้กใ็ช้เชอืกผกูแขนและ

ขาด้านหลังให้เชื่อมกัน  โดยปล่อยปลายเชือกไว้

สำาหรบัดึงใหแ้ขนขาขยับ เป็นอนัได้ Hampelmann 

อย่างที่คนตัวเล็กออกแบบไว้

พอ Hampelmann ตัวแรกเสร็จ ผลงานออก

มาเป็นท่ีพอใจคนประดิษฐ์ทั้งสองคน คนตัวเล็ก

กลัวว่า Hampelmann จะเหงาเกินไป จึงขอหาคู่

ให้ Hampelmannด้วยการทำา Hampelfrau อีกตัว 

พ่อก็ภูมิใจเสนอ เพราะยังมีไม้อัดเหลืออยู่ แต่ขอ

ผลัดไปทำา Hampelfrau เป็นวันหยุดถัดไป 

Hampelfrau ทำาเสร็จเร็วกว่า Hampelmann 

เพราะรูวิ้ธกีารแลว้ คนตวัเลก็ยงัไมอ่ยากหยุดเพราะ

ยังอยากได ้“Hampelkind” ดว้ย พ่อไมม่ไีมอ้ดัหลือ

แล้ว แต่สัญญาว่าจะไปซื้อไม้มาเพ่ิม และจะทำา 

Hampelkind ด้วยกันเมื่อมีเวลาว่าง คนตัวเล็ก

จึงต้องร้องเพลงรอ เน้ือเพลงเขาดัดแปลงเองว่า 

Ich warte auf mein Hampelkind, Oh, du mein 

Hampelkind, mein Hampelkind...wo bist du!
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บทความพิเศษ

หนิน้ี ดฉินัเลยย่ิงแน่ใจว่าคณุพ่ีคนขับพามาถูกทาง 

ถนนเปน็ไฮเวย์ รถก็วิง่เร็วพอควร รถเราออกมาอยู่

เลนสข์วา คะ่อย่างท่ีคาดกันไว ้คุณพ่ีคนขับเธอก็ขับ

เลยทางเขา้ศนูย์ฯ ก็ไฮเวย์นะคะ หากเลยก็เลยเลย 

กว่าจะหาทางกลับรถได้ก็หลายกิโลเมตร เราถึง

ศูนย์ฯช้ากว่ากำาหนดไปกว่า 20 นาที ตามกำาหนด

เราจะมาพบกับอกีคณะหน่ึงทีม่อีอท.นำาคณะมาท่ีนี ่

แลว้เข้าชมวีดทีศันร์ว่มกัน คณะแรกนัง่ชมวีดทัีศน์

ไปแล้วประมาณ 15 นาที ที่หน้าประตูทางเข้าหอ

ประชุม มีเจ้าหน้าที่มารอรับเราอยู่ คณะพวกเรา

ค่อย ๆ เดินอย่างเงียบกริบเข้าไปนั่งชมวีดีทัศน์

ช่วงท้าย ๆ พอจบ ออท.บอกว่าสารคดีน่าสนใจ

มาก เดี๋ยวหลังจากที่ชมโครงการเสร็จกลุ่มพวก

เราควรเข้ามาชม

จากห้องประชุมท่ีชมวีดีทัศน์ เราก็เข้าไปห้อง

นทิรรศการ ชมนิทรรศการทีจ่ดัแสดงถาวร แสดงความ

เป็นมาของศูนย์ฯ รวมทั้งปรัชญาว่าด้วยเศรษฐกิจ

พอเพียง รวมทั้งโครงงาน กิจกรรมต่าง ๆ  ในศูนย์ฯ

เล่ากันว่าเมื่อ 50 ปีก่อน พื้นที่เขาหินซ้อนเป็น

พ้ืนที่ป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ผืนหน่ึงของภาค

ตะวนัออกทเีดียว แตด่ว้ยการทำาการเกษตรท่ีมุ่งเน้น

พืชเศรษฐกิจ เป็นการปลูกพืชไร่เชิงเดี่ยว (คือปลูก

พืชอย่างเดียวซ้ำาซาก) ใช้ทั้งปุ๊ยและยาฆ่าแมลงที่

มากเกินไป ทำาใหพื้น้ดนิเสยี เมือ่พ้ืนดินเสยี ก็มกีาร

บกุรกุพ้ืนท่ีเพ่ือใชเ้ปน็ท่ีทำากินใหม ่ในเวลาเพียง 20 

ปี จากพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ ก็กลายเป็นทะเลทราย 

ไม่สามารถทำามาหากินได้อีก แม้แต่มันสำาปะหลัง 

ซึง่เปน็พืชทีท่น ไมต่อ้งการน้ำามาก ก็ยังไมส่ามารถ

ปลกูได ้พ้ืนดนิเปน็หนิมสีภาพไมต่า่งจากทะเลทราย

เมื่อ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2522 ชาวบ้านกลุ่มหนึ่ง

รว่มกันนอ้มเกลา้ถวายทีดิ่นในบรเิวณ หมู ่2 ตำาบล 

เขาหนิซอ้น อำาเภอพนมสารคาม จงัหวัดฉะเชงิเทรา 

จำานวน 264 ไร่ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

เพ่ือให้ทรงสรา้งพระตำาหนัก แตท่รงดำารวิา่จะสรา้ง

เปน็สถานทีท่ี่จะศกึษาเก่ียวกับการเกษตร การจดัตัง้

ศนูย์ศกึษาการพัฒนาเขาหินซอ้นตามพระราชดำาริ

จึงเริ่มขึ้น ต่อมามีราษฎรถวายที่ดินเพ่ิมเติมอีก 

497 ไร่ ผนวกกับท่ีดินบริเวณสวนรุกขชาติและ

สวนพฤกษศาสตร์ รวม 1,240 ไร่เศษ และพ้ืนท่ี

ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ทรงพระราชทาน ซึ่ง

เปน็พ้ืนทีต่ดิกับศนูย์ศึกษาการพัฒนาเขาหนิซอ้นฯ 

ประมาณ 655 ไร่ รวมเป็นพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 

โครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ (2): 
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน -พัทยา เรือนแก้ว 

เราเดินอย่างรีบเร่ง จะว่าก่ึงว่ิงหน่อย ๆ ก็ได้ 

(ต้องก่ึงเพ่ือไมใ่หน้า่เกลยีด) มาขึน้รถ ทีค่ณุพ่ีคนขบั

เตรยีมตดิเครือ่งรออยู ่โบกมอือำาลานอ้ง ๆ  นักเรยีน 

ในใจก็คิดว่า คุณพี่คนขับรถจะไปถูกไหมนี่ เพราะ

เท่ียวกลับน้ี รถเรากลบัมาเพียงคนัเดยีว คณะท่ีนำา

ขบวนมาไมก่ลบัดว้ยเน่ืองจากมภีาระกิจทีต่อ้งหารอื

กับคณุครใูหญ ่นอ้งมลดเูหมอืนจะใจตรงกันท่ีถาม

คณุพ่ีคนขบัวา่ พ่ีไปถูกนะคะ คณุพ่ีคนขบัก็รบัปาก

อย่างเปน็มัน่เปน็เหมาะ ดฉินัก็นัง่ลุน้อยูใ่นใจ นอ้ง

มลดอูอกจะกังวลหนอ่ย ๆ  ทัง้นีเ้พราะคณะของเรา

สายกวา่กำาหนด รถวิง่วกไปวกมาตามทางท่ีเขา้มา 

พอออกถนนใหญ่ซึง่จำาได้ว่าเปน็ถนนทีเ่ราเข้ามาแต่

แรก ดฉินัก็ใจชืน้ คณุพ่ีคนขบัเธอจำาทางไดจ้รงิ ๆ  ที่

ทีเ่ราจะไปนี้ คือ ศูนย์ศึกษาการพฒันาเขาหนิซอ้น 

จำาไดว่้าชว่งท่ีจะถึง รมิทางจะมก้ีอนหนิซอ้นกันอยู่

คลา้ยแสดงให้เหน็ว่านีค่อืเขาหนิซอ้น พอผา่นก้อน
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บทความพิเศษ

1,895 ไร่ เพ่ือใช้ ดำาเนินงานสนองพระราชดำาริ 

ในด้านการศึกษา ทดลอง วิจัยและพัฒนาที่ดิน

เสื่อมโทรมให้กลับมาใช้ประโยชน์ด้านการเกษตร 

โดยดำาเนินการฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ำา 

ป่าไม้ บริเวณพ้ืนที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขา

หนิซอ้นฯ และหมูบ่า้นรอบศนูย์ฯ วางแผนปลกูพืช

และเลีย้งสตัว์ทีเ่กษตรกรและผูส้นใจสามรถมาชม 

ศกึษา คน้คว้า หาความรูเ้พ่ิมเตมิและนำาไปปฏบิตัิ

ตามได้ เพื่อพัฒนาอาชีพ และพื้นที่ทำากินของตน

ให้เพิ่มผลผลิต มีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น พร้อม

ทั้งส่งเสริมศิลปาชีพ หัตถกรรมพื้นบ้านเป็นอาชีพ

เสริมเพิ่มรายได้จากอาชีพหลักอีกทางหนึ่ง

ในตอนต้นแมใ้นความรสูกึของหลาย ๆ  คนจะเชือ่

ว่าการจะพลกิฟ้ืนผนืดนิทีแ่หง้แลง้ดัง่ทะเลทรายให้

กลบัมาอดุมสมบรูณ์ เปน็เรือ่งท่ีเปน็ไปไดย้ากกต็าม 

แตห่ากว่าใครก็ตามทีไ่ดไ้ปเย่ียมชมศนูย์ฯจะพบวา่

สิง่นัน้ไดเ้ปน็ไปแลว้ จากพ้ืนดินแหง้แลง้กลายเปน็

ป่าไม้ ทุ่งหญ้า ทุ่งนาท่ีสมบูรณ์ แต่แน่นอนไม่ใช่

ด้วยเวลาเพียงข้ามวัน แต่เป็นแรมปี สอง ถึง สาม

ทศวรรษที่เดียว โดยการนำาวิถีทางแห่งธรรมชาติ

มาใชพ้ลกิฟ้ืนผนืแผน่ดนิ การใชปุ้ย๋พืชสด ปุย๋หมกั 

ปุ๋ยคอก รวมถึงการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการ

ชะล้างพังทลายของหน้าดิน มีการสร้างอ่างเก็บ

น้ำาเพ่ือใช้ในการเกษตร มีการจัดทำาสวนกล้วยไม้ 

สวนพรรณไม้หอม จัดทำาแปลงสาธิตการเกษตร

ในรูปแบบต่าง ๆ ตามแนวทฤษฎีใหม่ พร้อมกันนี้

ยังมีสถานที่สำาหรับฝึกอบรมด้านต่าง ๆ ซึ่งมีกรม 

กอง ในกระทรวงที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับผิดชอบ แถม

ยังมเีรือนพักสำาหรบัผูท้ีส่นใจจะมาพักตากอากาศ

บริการอีกด้วย

การดำาเนนิงานโครงการตา่ง ๆ  ของศนูย์ศกึษา

การพัฒนาเขาหินซ้อนฯ ใช้แนวคิดที่เร่ิมด้วย (1) 

ราษฎรเดือดร้อนต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้า น่ัน

คือช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความทุกข์ยาก เดือด

ร้อน ที่ราษฎรกำาลังประสบ จากนั้น (2) จึงเริ่มการ

พัฒนาตามลำาดับความจำาเป็น และประหยัด เพื่อ

ให้ประชาชนสามารถอยู่ในสงัคมได้ตามสภาพ และ

สามารถ “พ่ึงตนเองได้” (3) พร้อมทั้งส่งเสริมให้

ความรูแ้ละเทคนิควิชาการสมยัใหมท่ีเ่หมาะสม (4)

รณรงคใ์หอ้นุรกัษแ์ละพัฒนาทรพัยากรธรรมชาต ิ(5)

ตลอดจนสง่เสรมิและปรบัปรงุคณุภาพสิง่แวดลอ้ม

เราเดินดูนิทรรศการกันแล้ว เจ้าหน้าที่ก็พา

เราไปดูพ้ืนท่ีจริง อากาศตอนน้ันแดดจ้าที่เดียว 

เจ้าหน้าที่พาเราไปขึ้นรถไฟน้อย ๆ แบบท่ีเขาให้

เดก็น่ังเทีย่วงาน สมาชกิคณะชาวเยอรมนัก็รบีบอก

ทันทีว่า เราเดินไปก็ได้ไม่ต้องใช้รถ แต่เจ้าหน้าที่ก็

ยิ้มแล้วบอกว่า มาเหอะนั่งรถไป ดิฉันน่ะนั่งรถไป

แต่โดยดเีพราะรอ้นมาก ๆ  รถแลน่ไปไดล้มพัดผา่น

มาชื่นใจ รถแล่นไปเรื่อย ๆ ผ่านบริเวณที่ปลูกข้าว 

อาคารฝึกอาชีพ สวนสมุนไพร สวนกล้วยไม้ เรือน

ประทับ พรรณไมห้อม เห็นต้นไมต้้นโตรม่ร่ืนแลว้น่า

ปลืม้ใจ สถานทีท่ีร่ถไฟน้อยผา่นมมีากมายบรรยาย

ไมห่มด เมือ่รถนำาเรากลับมาส่งยังหนา้หอ้งประชมุ

ท่ีเรามาถึงตอนแรก ทกุคนก็สรปุว่า การน่ังรถไปชม

น้ันถูกต้องทีส่ดุเพราะเนือ้ทีก่ว้างขวางมาก กอปรกับ

มโีครงงานเยอะแยะมากมาย หากปลอ่ยเดนิกันเอง 

เท่ียงคนืก็คงไมจ่บ แลว้ความสนใจของแตล่ะทา่น

ก็แตกตา่ง กว่าจะไปไลต่อ้นกันคงลำาบาก จบัใสร่ถ

น้อยพาไปนี่แหละเหมาะ

ทา่นออท.บอกใหค้ณะของพวกเรา (ทีม่าสาย)

เขา้ไปดวีูดทัีศน์ตอนตน้ พวกเราเดนิตามกนัเขา้ไป 

แอบเห็นบางท่านน่ังหลบัตา ก็อากาศมนัรอ้น และ

เหนื่อยมาทั้งวัน ไม่ว่ากัน

รถคณะที่มีออท.เป็นหัวหน้ากลับไปกว่า 20 

นาทีแลว้ พวกเราร่ำาลาหัวหนา้ศนูย์ฯ และวิทยากร

ท่ีเป็นผู้พาเราน่ังรถไฟน้อยไป ข้ึนรถมุ่งหน้ากลับ

กรงุเทพฯ มโีปรแกรมรอเราอยู่คอื อาหารค่ำาท่ีออท.

เปน็เจา้ภาพ ซึง่จะมอีอท.เยอรมนัประจำากรงุเทพฯ 

มารว่มรบัประทานอาหารเย็นกับพวกเราดว้ย อมืนะ 

ตอ้งทำาเวลากันอกีแลว้ซึง่เราก็ทำาไดทุ้กคนกลบัถึง

โรงแรมทันเวลา ไม่ต้องให้ผู้ใหญ่รอ อาหารค่ำามื้อ

นั้นเป็นอาหารทะเลร้านแหลมเจริญ มีกุ้ง หอย ปู 

ปลา อรอ่ยทเีดยีว และทีส่ำาคญัไมเ่ลีย่นเหมอืนรา้น

สมบูรณ์ซีฟูด พวกเราแยกย้ายกันไปพักผ่อนเมื่อ

เวลากว่า 21 น. ตอ้งเตรยีมเก็บขา้วของ เพราะเราจะ

ตอ้งนำาสมัภาระท้ังหมดไปดว้ยตัง้แตช่ว่งดงูานเสรจ็

ตอนเชา้ ตอนค่ำาเราจะขึน้เครือ่งบนิไปเหนอืตอ่เลย

ตดิตอ่ศนูย์ฯไดท่ี้:ศูนย์ศกึษาการพัฒนาเขาหนิ

ซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ

7 ม.2 ต.เขาหนิซอ้น อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชงิเทรา 

24120 โทรศพัท์ 038-599105-6,โทรสาร 038-599117
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ดขู้อมูลเพิม่เติมดไูด้ที่ http://www.ldd.go.th/

web_kingproject/PDF/prj_005.pdf
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สบู่ในถุงใยบวบ: สปาง่ายๆ ที่บ้าน -ภัทธิรา หาญสกุล

วันน้ีผู้เขียนจะขอแนะนำาการทำาสปาที่บ้านแบบง่าย ๆ 

ด้วยการทำาถุงสำาหรับใช้ขัดผิวค่ะ 

อุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมมีสบู่ก้อน (เลือกกลิ่นได้ตามใจ

ชอบ) ใยบวบ กรรไกร ไหมพรม และเขม็เท่านัน้  เมือ่ไดอ้ปุกรณ์

ครบแล้ว เราก็เริ่มลงมือทำากันเลยค่ะ

1. ตดัใยบวบให้เปน็แผ่นท่ีมขีนาดใหญ่กวา่ก้อนสบู ่โดยเผือ่

ขอบทั้งสองด้านสำาหรับเย็บให้เป็นถุง

2. พับทบใยบวบลงมา

3. ใชไ้หมพรมเยบ็ดา้นปลายและด้านขา้งของใยบวบใหเ้ปน็

ลักษณะถุง แต่เหลือด้านบนไว้สำาหรับใส่สบู่

4. ใส่สบู่เข้าไปในถุงใยบวบ จากนั้นก็เย็บปิดปากถุง เป็น

อันเสร็จ 

เราอาจจะไม่เย็บปากถุงก็ได้นะคะ เพราะเมื่อสบู่เจอน้ำา

จะนิ่มและเกาะกับใยบวบได้โดยที่สบู่ไม่หลุดออกจากถุงใย

บวบ เมื่อสบู่หมดก้อนเราก็สามารถเอาสบู่ก้อนใหม่ใส่เข้าไป

แทน และยังใช้ถุงใยบวบนี้ต่อไปได้อีกค่ะ

นอกจากถุงสี่เหลี่ยมแบบที่ทำาได้ง่าย ๆ แล้ว เราอาจจะ

ตัดใยบวบให้เป็นรูปสัตว์หรือรูปดาว  โดยตัดใยบวบรูปที่เรา

ต้องการ 2 แผ่นมาประกบกันแล้วเย็บ ก็จะได้ถุงใยบวบรูป

แบบต่าง ๆ ที่สวยงามเช่นกันค่ะ

เพียงเท่านี้เราก็สามารถทำาสปาที่บ้านแบบง่าย ๆ ด้วย

การขัดตัวโดยใช้ถุงที่ทำาจากใยบวบที่เราทำาได้เองแล้วค่ะ 
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ห้องครัว

1 2

3 4

5 6

7

ข้าวทอด - ยำาข้าวทอดแหนมคลุก -ป้าวัลย์

ข้าวทอด

• ข้าวสวย (ใช้ข้าวสวยค้างคืน)

• น้ำาพริกแกงคั่ว (น้ำาพริกแกงเผ็ด)

• ไข่ไก่

• มะพร้าวขาวขูดเป็นเส้น (ถ้าไม่ชอบก็สามารถ

เอาออกได้)

• ใบมะกรูดซอย

• น้ำาตาลทราย

• เกลือป่น

• แป้งสำาหรับใช้ชุบแป้งทอด

ยำาข้าวทอดแหนมคลุก

• ข้าวทอด

• แหนมสด

• หอมแดงซอย

• ต้นหอมซอย

• ผักชีฝรั่งซอย

• ขิงซอย

• ผักชีซอย

• ถั่วลิสงทอด

• ใบสะระแหน่

• พริกแห้งทอด

• พริกป่นคั่ว

• น้ำามะนาว

• น้ำาปลา

• น้ำาตาลทรายเล็กน้อยถ้าชอบกินหวาน

ขั้นตอนการปรุง

1. ก่อนอืน่ต้องเริม่จากทำาข้าวทอดเอาน้ำาพรกิแกง

คั่วคลุกกับข้าวสวย

2. ตอกไขล่งไป คลกุใหเ้ข้ากันแลว้ ใสม่ะพรา้ว ใบ

มะกรูด เติมน้ำาตาลทรายและเกลือลงไป หรือ

จะใช้น้ำาปลาแทนเกลือก็ได้ค่ะ

3. ปั้นให้เป็นก้อนกลมๆ ขนาดเท่าๆ กัน เตรียม

ละลายแป้งชุปทอดกับน้ำาเปล่า

4. ตั้งกระทะเตรียมทอดพอน้ำามันร้อน เอาข้าวที่

ปั้นเป็นก้อนไว้ชุปแป้งแล้วเอาลงทอดให้แป้ง

กรอบสีเหลืองสวยตัก ขึ้นสะเด็ดน้ำามัน เตรียม

นำามายำาต่อไป

5. ขา้วทอดยใีหเ้ปน็ชิน้ๆ ไมต่อ้งละเอยีดนะเดีย๋ว

เคี้ยวไม่อร่อย ใส่แหนมสดยีลงไป เติมเครื่อง

ยำาต่างๆ ลงไป

6. ปรุงรสด้วย เครื่องปรุงต่างๆ ชิมรส แล้วตักใส่

จาน โรยดว้ยถัว่ลสิง พรกิแห้งทอด ผกัชแีละใบ

สะระแหน่ กินแกล้มกับผักสดต่างๆ ตามชอบ

จากการท่ีไดก้ลบัไปเย่ียมบ้านปีนีไ้ด้อะไรดีๆ มาหลายอย่างเลยคะ่ และท่ีอยากนำามาเสนอให้ผูอ้า่น

ไดล้องนำาไปทำาทานกันครัง้น้ีเปน็อาหารเหนอือรอ่ยมากขอบอกคะ่ บางท่านอาจจะรูจ้กัดแีตส่ำาหรบัทา่น

ที่ยังไม่เคยทานมาลองทำาทานกันดูนะคะ
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โยคะสำาหรบัผูเ้ริม่ตน้ แบบงา่ยๆ เปน็ชดุท่าทาง

ทีค่ดัออกมาจากท่าทางทีต่่อเน่ืองของอาสนะคะ่ มา

เริ่มต้นกันค่ะ...เราจะเริ่มจากการ

1. นอนหงายราบบนลงพ้ืน มอืแนบขา้งตัว ปลอ่ย

ขาทั้งสองข้างเหยียดยาว ปล่อยวางตัวเองให้

ห่างจากความคิด ความเครียดและเรื่องราว

ต่างๆ ของวัน เพ่ือตัวเองให้พรอ้มสำาหรบัการฝกึ

2. คอ่ยๆ เล่ือนสน้เทา้ข้ึนมาทางก้น จกินิว้เทา้ลงกับ

พ้ืน เลือ่นก้นกบและบรเิวณลา่งสดุของกระดกู

สนัหลงัไปชดิกับสน้เท้า กดตน้ขาทัง้สองขา้งลง

3. ตอ่ไปวางน้ิงมอืลงบรเิวณใต้สะดอืประมาณสอง

นิว้แลว้เริม่ใสใ่จในการเคลือ่นไหวของลมหายใจ 

ในการหายใจเข้าท่ีถูกต้อง ท้องส่วนล่างของ

คุณควรจะพองออก จากนั้นส่วนอกและปอด

จะขยายตามทีหลงั การหายใจเข้าในลกัษณะ

นี้ ร่างกายโดยรวมของเราจะถูกยกขึ้น ซึ่งจะ

ช่วยขจัดท่าทางและความรู้สึกท่ีดูเกียจคร้าน 

และเมื่อหายใจออกลมหายใจจะถูกดันออก

มาจากท้องเป็นส่วนแรก ทำาให้ท้องเราค่อยๆ 

ยุบจากน้ันหน้าอกและปอดจะยุบตัวตามที

หลัง เมื่อเราหายใจเข้าออกเราต้องรักษาการ

หายใจแบบน้ีไว้นะคะและคอ่ยๆ สดูลมหายใจ

กลบัเขา้มามากขึน้พยายามรกัษาคณุภาพของ

การหายใจแบบนีไ้ว้นะคะ เพราะน่ีคอืการเข้าสู่

อาสนะหรือการเคลื่อนไหวแบบโยคะค่ะ

4. ในการหายใจเข้าครัง้ตอ่ไป ให้เอือ้มมอืทัง้สอง

ขา้งไปประสานทีท้่ายทอยท่ีบรเิวณเหนือสดุของ

แผ่นหลัง ใช้มือโน้มต้นคอข้ึนมา ค่อยๆ คลึง

ส่วนล่างของกะโหลก ค่อยๆ บีบและคลายทุก

ครัง้ท่ีคลงึ เพ่ือขจดัความตงึเครยีดออกไปแลว้

จงึโนม้คอ กลบัลงมาให้อยู่ในแนวเดียวกันกับ

กระดูสันหลังในขณะที่หายใจออก

5. ในการหายใจเข้าครั้งต่อไปให้ยืดขาออกแล้ว

เกร็งปลายเท้าเข้าหาตัวจนรู้สึกถึงความตึง

บริเวณน่องขา

6. ตอ่ไปนะคะวางมอืข้ึนเหนอืศรษีะสอดประสาน

น้ิวดว้ยกัน พลกิฝา่มอืหนัอุง้มอืออกไปขา้งนอก

เหยียดแขนออกไปให้ยาวท่ีสดุเทา่ทีจ่ะทำาไดน้ะ

คะแลว้คณุก็สง่ความรูส้กึไปท่ีแผน่หลงั สงัเกต

YOGA  โยคะ “วิญญาสะเพื่อสุขภาพ” -หลิว ลู่ลม

พูดถึงโยคะผู้อ่�นหล�ยท่�นคงร้องอ๋อแต่บ�งท่�นก็ฟังผ่�น ๆ คิดว่�ฝึกอะไรก็ไม่รู้ ก้ม ๆ โค้ง ๆ ดัด ๆ งอ ๆ ตัว อูย...เห็นแล้ว
คงย�กพิลึก (เผ่นดีกว่�) อย่�เพิ่งไหนนะม�อ่�นให้จบก่อน จะพ�ม�ฝึกโยคะท่�ง่�ย ๆ ไว้ทำ�ที่บ้�น ทำ�ได้ทุกวัยไม่ซีเรียสค่ะ 

โยคะถือกำาเนดิมาจากประเทศอนิเดยีเมือ่หลาย

พันปีมาแล้ว การฝึกโยคะเป็นการนำาพาร่างกาย

และจิตวิญญาณไปด้วยกัน โดยมีลมหายใจเป็น

ตัวเชื่อมกับร่างกายของเรา โยคะไม่ใช่การแข่งขัน 

ควรหยุดพักถ้ารา่งกายต้องการ ลองหาเวลาว่างให้

ร่างกายและจิตใจสักครึ่งชั่วโมงจะมากหรือน้อย

กว่าน้ันแล้วแต่การจัดเวลาของคุณนะคะ ในการ

ฝึกโยคะนั้น ท้องของคุณต้องว่าง ควรฝึกด้วยเท้า

เปล่า สวมเสื้อผ้าที่เบาสบาย ยืดหยุ่นและควรฝึก

บนเส่ือผืนหนา (Gymnastik Matte) หาเพลงบรรเลง

เบาๆ ฟังไปดว้ยในการฝกึก็จะชว่ยสรา้งบรรยากาศ

ไดดี้ค่ะ การฝกึโยคะในเยอรมนัเป็นท่ีนยิมกันอย่าง

กว้างขวาง สามารถสอบถามไดท้ีค่อรส์ของโรงเรยีน

ศึกษาผู้ใหญ่ VHS หรือสถานฟิตเนสตามเมืองท่ี

คุณอยู่ หรือเรียนในอินเตอร์เนตแล้วแต่เวลาและ

ความสะดวกของคุณ 

กีฬา
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กีฬา

ดูว่าใหล่ทั้งสองข้างสมดุลย์กัน มีสมาธิอยู่กับ

ลมหายใจของคณุนะคะ ทิง้สิง่ทีไ่มจ่ำาเปน็ออก 

นอนนิ่งๆ หายใจเข้าออกช้าๆ ลึกๆ เหยียดยืด

ร่างกายออกไป

7. การหายใจเขา้ครัง้ตอ่ไปยืน่มอืออกไปกอดหัว

เขา่ใหม้าชดิอกให้ตน้ขาชดิหน้าอกใหม้ากท่ีสดุ 

หายใจเขา้ออกชา้ๆ ผอ่นคลายความตงึเครยีด 

ทา่นีจ้ะชว่ยนวดอวัยวะภายในของคณุ มสีมาธิ

กับการหายใจนะคะ นวดคลงึกลา้มเน้ือหายใจ

ลึกเข้าออกมีสติต่อไปเรื่อยๆ

8. การหายใจเข้าครั้งต่อไป ให้คุณใขว้ขาไปอีก

ด้านหนึง่ของรา่งกายใหร้า่งกายอยู่ในลกัษณะ

ที่เป็นบิดเกลียว สติอยู่ที่ลมหายใจเข้าออก

ปล่อยวางสิ่งท่ีไม่จำาเป็นออกไป ทำาราวกับว่า

คุณกำาลังบิดผ้าขนหนูผ้าขนหนูอยู่ ถอนพิษที่

คุณอาจจะได้มาในชีวิตประจำาวันออกไปจาก

รา่งกายของคณุ ผอ่นคลายความตงึเครยีดดว้ย

ลมหายใจของคุณ

9. ในการหายใจเข้าครั้งต่อไป ให้คุณยืดขาข้าง

หน่ึงออกไปและยกขาอกีข้างมาชดิกับหน้าอก 

ใหรู้ส้กึถึงความตงึและความผอ่นคลายบรเิวณ

สะโพก อย่าลืมนะคะ มีสติกับการหายใจเข้า

ออกของคุณ 

10. ต่อมาเราเปลี่ยนมาอยู่ในท่านั่งคุกเข่า วางมือ

และเท้าของเราลงบนพ้ืนและดันตัวขึ้นให้ตัว

ของคุณมีลักษณะคล้ายโต๊ะ ทิ้งน้ำาหนักลง

ไปให้สมดุลย์วางมือให้อยู่ในตำาแหน่งแนว

เดียวกับใหล่ของคุณและหัวเข่าให้อยู่แนว

เดียวกับสะโพก โน้มคอลงขณะที่หายใจเข้า 

พอหายใจออกก็แขม่วท้องให้แบนเข้าไปใกล้

กระดูกสันหลังให้มากที่สุด ทำาติดต่อกันแบบ

นี้ประมาณห้าครั้งนะคะ

11. หายใจเข้าให้คุณเหยียดขาข้างซ้ายออกไป

ทางดา้นหลงั เยียดตรงเปน็แนวเดยีวกันตลอด

ตัง้แตต่น้ขาจนถึงนิว้เทา้และเปน็แนวเดยีวกัน

กับหัวใหล่และแผ่นหลังของคุณ หายใจออก

และดงึขาซา้ยกลบัมาไวต้ำาแหนง่เดมิ ทำาสลบั

กันห้าครั้งค่ะ

12. ต่อมาให้คุณค่อยๆ ลุกขึ้นยืน มือทั้งสองข้าง

แนบลำาตัว แยกขาออกจากกันเลก็น้อย ย่อเขา่

นดิๆ มอืท้ังสองไว้ทีข้่างลำาตวัเหยียดน้ิวออกท้ิง

น้ำาหนักตวัลงไปทีเ่ทา้ จากน้ันสดูหายใจเข้ายก

แขนทั้งสองข้างเหยียดตรงขึ้นไปเหนือศรีษะ

ตามองตามที่มือ แผ่มือและน้ิวให้เหมือนกับ

ว่าน้ิวของคุณกำาลังเลื้อยไปบนอากาศ ยืดตัว

ตามมือไปให้สูงสุดทำาตัวสบายๆ แล้วค่อยๆ 

สลดัมอืลงมา เป่าลมออกจากปากเหมอืนปลด

ปล่อยความอัดอั้นต่างๆ ด้วยการเปล่งเสียง 

“พู้วว” ทำาซ้ำาสองสามรอบแล้วค่อยๆ กลับเข้า

สู่ท่ายืนในตอนต้น

การฝึกฝนโยคะนี้มีหลายระดับนะคะที่ผู้เขียน

ได้ยกตัวอย่างมาจากประสบการณ์การฝึกโยคะ

และพิลาตีสได้ตัดต่อเฉพาะท่าง่ายๆที่คุณผู้อ่าน

ทุกท่านทุกวัยสามารถนำามาใช้ในชีวิตประจำาวันที่

บ้านได้ ให้เวลากับสุขภาพของตัวเราเองวันละนิด

นะคะแล้วคุณจะรู้ว่ามันสดชื่นจริงๆ ค่ะ 
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จิตวิทยา

คิดอย่างไรให้เป็นด้านบวก -นพ.เทอดศักดิ์ เดชคง

“เฮย้มองในแงด่บีา้งซ”ิ / “เธอตอ้งหัดมองในแง่

ดีนะ” ฯลฯ   คำาแนะนำาว่าให้มองในแง่ดีนี้เป็นคำา

แนะนำาที่ดีและหลายครั้งก็ทำาให้คนเราฉุกใจ คิด

ขึน้มาไดว่้า สิง่ตา่ง ๆ  ลว้นมแีง่มมุทัง้ดรีา้ยใหเ้ลอืก

คิดเลือกมอง แต่ที่ยากที่สุดก็คือการ “เลือก” มอง

นีแ้หละ ดว้ยเหตนุีจ้งึมคีำาถามว่าคนเราน้ันเมือ่เจอ

เรือ่งรา้ย เจอกับปญัหา เราจะมวีธีิการอะไรบา้งไหม

ที่ช่วยสร้างพลังใจด้วยการมองไหนแง่ดีเสียบ้าง

อะไรคือการมองโลกในแง่ดี ?

มาลองดตูวัอย่างตอ่ไปนีซ้คิรบัว่าเปน็การมอง

โลกในแง่ดีหรือไม่

กรณท่ีี 1 เดก็ชายเบ้ิมเชือ่ว่า ตนเองสมองดนีา่

จะสอบผ่านโดยไม่ต้องอ่านหนังสือมากนัก

กรณีท่ี 2 คุณน้องเธอเป็นสาวอายุ 40 กว่า

แล้ว เธอมองโลกในแง่ดี เร่ืองแต่งงานน้ันไม่ต้อง

รีบ เดี๋ยวก็มีคนมาสนใจเอง

กรณีที่ 3 อุดม มองว่าร่างกายตนเองไม่ค่อย

แข็งแรง จึงเลิกกินเหล้าหันมาออกกำาลังกายแทน

กรณีที่ 4 แอน ถูกหัวหน้าตำาหนิแต่เธอคิดเสีย

ว่าน่าจะเป็นโอกาสพัฒนาตนเอง

เราจะสงัเกตวา่กรณีแรกคือเดก็ชายเบ้ิมน้ันเขา

มองในแง่ดีก็จริง แต่การมองแบบนั้นทำาให้เขามี

พฤตกิรรมไมดี่ คอืไมย่อมเตรยีมตวัสอบ การมองใน

แง่ดขีองเขาจงึเปน็การมองโลกในแงด่แีบบเกิดโทษ 

เพราะการกระทำาที่ตามมานั้นไม่เหมาะสมนั้นเอง

แหล่งภาพ http://bestmotivationalspeaker.com

„มนุษย์เร�เลือกสิ่งที่พบเจอไม่ได้ทุกอย่�ง แต่มนุษย์เร�มีอิสระภ�พที่จะเลือกคว�มรู้สึกว่�เป็นบวกหรือลบได้ทุกครั้ง“
จิตแพทย์วิคเตอร์ แฟรงค์, อดีตเชลยในค่�ยกักกันของน�ซี
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จิตวิทยา

กรณีของคณุนอ้งนัน้ตอ้งดท่ีูผลลพัธ์จากการมอง

ว่า “ตนยังสวยอยู”่ เพราะหากทำาให้จติใจสบายไม่

แห้งเหีย่วก็คงเกิดประโยชน ์แตห่ากทำาใหค้ณุน้อง

เองไม่ใส่ใจไขว่ควา้หาโอกาสก็อาจทำาใหส้ิง่ทีค่าด

หวังไว้ ไม่เป็นไปตามความหวังได้

กรณีของอดุม นัน้แมจ้ะมองในแงล่บว่ารา่งกาย

ไมแ่ขง็แรง แตพ่ฤตกิรรมตามมากลบัเปน็ประโยชน์

จงึจดัว่าเปน็การมองโลกในแงด่(ีวา่รา่งกาย จะแข็ง

แรงขึ้นได้)แบบสร้างสรรค์

คุณแอน เธอถูกตำาหนิแต่คิดในแง่ดีและเกิด

พฤติกรรมการเรียนรู้เพ่ือแก้ไขปัญหาอย่างนี้ก็

เป็นการมองโลกในแง่ดีแบบสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นสิ่ง

ที่ควรมีเป็นอย่างย่ิงไม่ว่าจะมีใคร อายุขนาดไหน 

ทำางานอะไรเพราะสิ่งน้ีทำาให้คนเราเกิดกำาลังใจ

ในการเอาชนะปญัหา ไมง่อมอืงอเทา้ โทษแตผู่อ้ืน่

หรอืโชคชะตา แลว้หันมาเน้นท่ีตนเองว่าทำาอะไรได้

บ้างและพยายามแก้ไขปัญหา

เราสามารถสรปุไดอ้ย่างน้ีครบัว่า การมองโลก

ในแง่ดีนั้น ต้องประกอบไปด้วย

เมื่อเราพบสถานการณ์ด้านลบ ซึ่งเสี่ยงไม่ได้ 

ดังน้ันจึงจำาเป็นต้องมองโลกในแง่มุมท่ีเป็นด้าน

บวกที่ทำาให้จิตใจแช่มชื่นขึ้นบ้าง

เมื่อมองด้านบวกแล้วก็ต้องมี “แอ็คชั่น” คือ

การกระทำาด้านบวกตามมาด้วย จะทำาให้เกิด

ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม

วธิมีองปญัหาและอปุสรรคให้เปน็ดา้นบวก

ปัญหาอุปสรรคเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากเจอแต่

ธรรมชาติของคนเราย่อมต้องเจอ อุปสรรคในการ

ทำางานและในชีวิต การ“ตั้งสติ” คือทำาใจให้สงบ

ไมว้่าวุ่นจนเกินไปเปน็สิง่จำาเปน็ เพราะทำาใหค้นเรา

สามารถใช้สติปัญญา แก้ไขปัญหาของตนเองได้

วิธีการ “ตัง้สติ” ท่ีว่าน้ีมหีลายวิธีไมว่่าจะเปน็การ

ทำาใจยอมรบั การทำาสมาธิวปิสัสนารวมทัง้การ มอง

หรือคิดในแง่ดี ก็เป็นวิธีหนึ่งที่ได้ผล

มองโลกในแง่ลบบางครั้งก็เกิดประโยชน์

การมองโลกในแง่ลบ ส่วนใหญ่ทำาให้เกิด

ความเครียด ความกังวลใจ และท้อแท้ อย่างไร

ก็ตามหากการมองในแงล่บเปน็การมองเพ่ือกระตุน้

เตือนในตนเอง แล้วตามมาด้วยพฤติกรรมอันเกิด

ประโยชน ์ก็จะเปน็การมองโลกอย่างสรา้งสรรคไ์ด้

เชน่กัน เหมอืนดงัเดก็นกัเรยีนทีม่องวา่ ตนเองความ

จำาไม่ค่อยดีก็เลยอ่านหนังสือทวน 2 รวบเป็นต้น

เริ่มต้นอย่างไร 

เริ่มจากการมองว่าปัญหาและอุปสรรคเป็น

เรื่องธรรมดา

มองดใูนแงม่มุดา้นบวกของปญัหาและอปุสรรค 

อาจเป็นข้อดีที่ช่อนอยู่ เช่น ฝนตกก็มองว่าทำาให้

อากาศเย็นสบาย (แม้ว่าทำาให้รถติด ทว่าคุณก็ยัง

ไมใ่ชเ่ทวดาทีจ่ะไปควบคมุการตกของฝนอยู่นัน่เอง)

ทำาอะไรบางอยา่งทีส่ร้างสรรคแ์ละเกิดประโยชน์ 

นั่นก็คือ ภายหลังจากการมองด้านบวกแล้วก็ต้อง

ทำาอะไรบางอย่างบ้าง เช่น ถูกหัวหน้าตำาหนิ คุณก็

มองว่ามนัมปีระโยชน์ แลว้ก็เลย take action คือ ดู

ว่าเรือ่งใดท่ีพลาดและจะปอ้งกันไดอ้ย่างไรเปน็ตน้

คุณอาจต้องมี “คาถา” ประจำาใจ

ผมพบว่า การคิดในแง่ดีนั้นอาจต้องอาศัยสิ่ง

กระตุน้เตอืนให ้“ฉกุใจคดิ” ในดา้นบวกบา้ง เรือ่งสิง่

กระตุน้เตอืนนีผ้มพบว่า คำาพูดสัน้ๆ ทีใ่ชเ้ตอืนใจนัน้

มปีระโยชนใ์นการกระตกุใจใหฉ้กุคดิ ผมชอบเรยีก

คำาพูดวลีหรือประโยคเด็ดประจำาใจนี้ว่า “คาถา” 

ตัวอย่างเช่น ตัวผมเองนั้นชอบใช้ ”คาถา” เชิง

คำาถามที่ว่า “มีอะไรดีบ้างไหม” เพื่อกระตุ้นเตือน

ตนเองว่าทุกอย่างต้องมีข้อดีหากรู้จักมองให้เกิด

ประโยชน์

บางคนใชวิ้ธีการมองด้านบวกของคนทีต่ำาหนิเขา 

เช่น หัวหน้าปากร้าย แต่ก็มีความยุติธรรม เป็นต้น

บางคนมองเหน็ความดขีองคนทีอ่ยู่รอบตวั เชน่ 

ภรรยาขี้บ่น ก็มองว่าเธอเป็นผู้มีพระคุณเพราะทำา

กับข้าวให้กิน

คาถาท่ีดจีงึตอ้งสอดคลอ้งกับอปุนิสยั เชน่ เดิม

เปน็คนชอบมองอนาคตในแง่ร้าย ก็อาจใชค้าถาว่า 

“พรุง่นีจ้ะตอ้งดีกว่าวนัน้ี” บางคนชอบมองคนในแง่

รา้ยก็อาจใชค้าถาท่ีว่า “เขามข้ีอด”ี แนน่อนวา่คาถา

เหล่านี้เมื่อนำาไปใช้บ่อย ๆ ก็จะเกิดความชำานาญ 

และ “เท่าทัน” ต่อความคิดด้านลบมากยิ่งขึ้น

เริ่มต้นตั้งแต่วันนี้

การมองโลกดา้นบวกเปน็สิง่ทีฝ่กึฝนกันได ้แตก็่

ตอ้งทำาอย่างคอ่ยเปน็คอ่ยไปโดยไมร่อชา้ ย่ิงทำายิง่

คดิก็ทำาใหจ้ติใจผอ่งใส เกิดสตปิญัญาแก้ไขปญัหา 

อปุสรรคของตนเองได ้และแมยั้งไมม่ปีญัหาอะไรก็

จะเปน็การสรา้งภูมคิุม้กันใหแ้ก่จติใจในการรบัมอื 

กับอุปสรรคในอนาคต

แหลง่ท่ีมาของบทความ”คิดอย่างไรให้เปน็ด้าน

บวก“ www.drterd.com
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เป็นหมู่เกาะ ที่ขึ้นกับประเทศสเปน แต่มีที่ตั้ง

อยู่ กลางมหาสมทุรแอตแลนตกิฝัง่ตะวันออก หา่ง

จาก ประเทศมอร็อคโค ทวีปแอฟริกา เพียง100-

500กิโลเมตร ประกอบไปด้วย เกาะเลก็เกาะนอ้ย ท่ี

ไมเ่กาะใครกิน เพราะมรีายไดจ้ากนกัท่องเทีย่ว ทัง้ป ี

มท้ัีงหมด 4 เกาะดว้ยกัน เรียงตามลำาดับใกล้และไกล

จากแผ่นดินใหญ่คือ Lanzarote, Fuerteventura, 

Gran Canaria, Teneriffa และ La Palma  ใช้

เวลาเดินทาง ทางอากาศ จากเยอรมนี ประมาณ 

4-5 ชั่วโมง แล้วแต่ว่าจะบินออกจากเมืองไหนใน

เยอรมนีและไปลงท่ีเกาะไหน หรือจะขับรถไปต่อ

เรือเฟอร่ีก็ได ้อย่างหลงันี ่ฉนัยังไมเ่คยใชบ้รกิารคะ่ 

หมู่เกาะนี้ถึงแม้ว่า จะอยู่ห่างจากเยอรมนีไม่มาก

นัก แต่อากาศดีตลอดทั้งปี ไม่หนาวเหน็บเหมือน

ฝัง่ประเทศยุโรปตอนเหนือ อณุภมูเิฉลีย่ในฤดหูนาว

ที ่12-28 องศา เซลเซยีส รบัประกันแสงแดดตลอด

ปี  วันละ 7-9 ชั่วโมง ช่วงหน้าร้อนถึงต้นฤดูใบไม้

ร่วง อากาศจะร้อน ฉันเคยไปช่วงเดือนกันยายน 

อากาศรอ้นพอๆกับเมอืงไทยค่ะ แต่...พระเจา้ชา่งมี

ความยุตธิรรม ท่านให ้อากาศอบอุน่และแสงแดด 

แก่หมูเ่กาะเหลา่นี ้แตไ่มป่ระทานให้ฝนโปรยปราย 

เกาะท้ังหลายจึงมีสีเขียวขจี ของหมู่แมกไม้น้อย

นิดเหลือเกิน พ้ืนท่ีส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาหัวโล้น 

ยกเว้นเกาะ Tenerife ท่ีดา้นหน่ึงจะเขยีวชะอุม่ ฝน

ตกชุก สามารถปลูกผักและผลไม้หลายชนิด โดย

เฉพาะกล้วยหอม ที่มีรสชาติดี อีกด้านจะแห้งแล้ง 

หมู่เกาะแคนารี่ (Kanarische Inseln, Canary Islands) 
- คนหลงเที่ยว

ท่ีราบสว่นใหญ่ คลา้ยพ้ืนผวิบนดวงจนัทร ์ทีฉ่นัเคย

เห็นในทีวี ถึงแม้พื้นที่ส่วนใหญ่ จะไม่มีต้นไม้ใหญ่

มากนัก แตบ่นเกาะก็มีชายหาดทีส่วยงามหลายแหง่ 

ซึง่เปน็ท่ีตัง้ของ โรงแรม ตัง้แตไ่มม่ดีาวไปจนถึงหา้

ดาว(เหมือนไก่ย่าง) มากมาย ไว้ต้อนรับนักท่อง

เที่ยวท่ีพากันหนีหนาว มาจากประเทศยุโรปตอน

เหนือ ไม่ว่าจะเป็น กลุ่มประเทศสแกนดิเนเวี่ยน 

สหราชอาณาจักรและเยอรมนี รายหลังนี่รู้สึกจะ

เป็นขาประจำานะคะ ท่ีฤดูหนาว มีช่วงเวลากลาง

วันสั้น กลางคืนยาว คุณตะวันไม่ขยันโผล่มาให้

เห็น ถ้าวันไหนท่านจะมา ก็มาวันละ ชั่วโมงสอง

ชั่วโมง วันไหนท่านขี้เกียจก็ไม่โผล่มาเลย แถมส่ง

ท่านพระพิรุณหรือท่านหิมะมาแทน บางทีฉันก็

คิดเอาเองเล่นๆว่า ท่านคงจะอยากพักผ่อนมั้ง ฮ่า 

เกาะท่ีสามีและดิฉัน เคย(เกาะกัน)ไปหลบ

หลี้หนีหนาว มาหลายครั้งหลายครา คือ  เกาะ 

แกรนแคแนเรีย (Gran Canaria) และเกาะ 

เฟือร์เทอร์เวนทูร่า (Fuerteventura) ทั้งสองเกาะ

ถึงแม้จะอยู่ห่างกันไม่มาก แต่ก็มีลักษณะอากาศ

ที่แตกต่างกันพอสมควร ทางแกรนแคนเรีย จะมี

พ้ืนท่ีราบ มีชายหาดทรายสีทองและทะเลทราย

เป็นช่วงๆ ลมแรงน้อยกว่าทางเฟือร์เทอร์เวนทูร่า  

ชายหาดท่ีผูค้นนิยมไปพักได้คือ Playa Del Ingles 

ซึ่งมีชายหาดยาว ถึง 4 กิโลเมตรให้เดินและลง

เล่นน้ำาทะเล ฉันเคยว่ิงตามชายหาดจาก Playa 

Del Ingles  ไปจนถึง Playa de Palomas สังเกต

เห็น แตล่ะชว่งของชายหาดจะมกีารแบง่เปน็โซนๆ 

เช่นโซน ที่อนุญาตให้มีการเปลือยกายอาบแแดด 

(FKK) โซนสำาหรับชาวเกย์หรือเลสเบี้ยน ที่พากัน

มานอนอาบแดดในชดุวันเกิด ตอนว่ิงผ่าน ฉันตอ้ง

พยายามหักห้าม สายตาตวัเองไมใ่ห้หนัไปมอง กลวั

ตาเป็นกุ้งยิง ฮ่า ชายหาดบนเกาะ แกรนแคแนเรีย 

น้ำาทะเลใสสะอาด บางพ้ืนท่ีมีภูเขาทรายให้ปีน

ป่ายเล่น นักท่องเที่ยวบางคน ขุดหลุมหาหินมา

ก่อเป็นกำาแพงเพ่ือนอนอาบแดดให้ผิวเป็นสีแทน 

ที่นอนตากลมตามเตียงผ้าใบริมชายหาดก็มาก 

ค่าเช่าเตียงละ 10ยูโร ต่อวัน มีห้องน้ำาเคลื่อนที่ไว้

คอยบริการ ครั้งละ 1ยูโร ส่วนกระเหรี่ยงอย่างฉัน 

พยายามห่อหุม้รา่งกายตัง้แตห่วัจรดเท้า เพ่ือไมใ่ห้

โดนแดด กลัวตัวดำา

นอกจาก แกรนแคแนเรยี แลว้ เฟือรเ์ทอรเ์วนทรูา่ 

เป็นอีกที่ ท่ีสามีและฉันหนีไปกบดาน เอ๊ย... หนี

หนาวไปรบัแสงแดด และความอบอุ่น เมือ่ก่อนเรา

เคยไปพักทางชายหาดดา้นเหนือของเกาะ ห่างจาก 

Lanzarote ไมม่ากนัก ซึง่มทีรายหาดคอ่นขา้งสวย 

แต่ข้อเสียของเกาะด้านนี้ คือลมค่อนข้างแรง  ชื่อ

ภาษาสเปนของเกาะแห่งนี ้Fuerteventura แปลเปน็

ไทยไดว่้า „ เกาะแหง่สายลม(แรง)“ บางคร้ังมพีายุ

ทรายพัดมาจากทะเลทรายซาฮารา่ฝัง่แอฟรกิา ซึง่จะ

ตรงเขา้มา ทางดา้นเหนือของเกาะเป็นเปา้หมายตน้ๆ  
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ท่องเที่ยวยุโรป

ทา่นผูอ้า่นลองจตินาการดเูถอะค่ะ วา่ ทรายจากซา

ฮารา่บนิมาสมทบกับทรายบนเกาะ หาดทรายสวย

แคไ่หน ก็คงไมม่ใีครอยากไปนอนสดูลม อาบทราย

เปน็แน่ อย่ากระน้ันเลย สามแีละฉนัเลยเบนเขม็ลง

ไปหลบภยั(พายทุราย)ทางใต ้ประกอบกบัครฝูกึที่

ฟิตเนสของฉันแนะนำาโรงแรมกีฬาแห่งหนึ่งให้ มี

สระว่ายน้ำาโอลิมปิค ยิมและสันทนาการเกี่ยวกับ

กีฬามากมายให้เลือกใช้บริการ ซึ่งเหมาะกับคน

รักการออกกำาลังกายอย่างสามีและฉันเป็นอย่าง

ย่ิง สามสี่ปีมาน้ีเราเลยปักหลักที่  Las Playitas 

อยู่ห่างสนามบิน Puerto del Rosorio เพียงครึ่ง

ชั่วโมง ซึ่งถือว่าไม่ไกลมาก โรงแรมตั้งอยู่ติดภูเขา

(หัวโลน้) และชายหาดทรายสดีำา ขา้งๆเปน็หมูบ่า้น

ชาวประมงเลก็ๆ รา้นอาหารทะเล รายการอาหารที่

ปรงุจากปลาสดๆ ซึง่เราไมส่ามารถจะหากินได ้ใน

ราคาที่สบายกระเป๋าตังค์ ที่เยอรมนี เวลามาพักที่

นี่ มีความรู้สึกว่า จะว่ายน้ำาเก่งขึ้นมาน้ิดหน่ึง คง

เพราะกินปลาทกุวัน ครบีคงจะเริม่งอก ฮา่ เคลด็ไม่

ลับของดิฉันเวลาหนีหนาวไปติดเกาะ คือ พกพริก

ขี้หนูหรือพริกป่นไปด้วย เวลาส่ังอาหารจานปลา 

ไม่ว่า จะนึ่ง จะทอดหรือย่าง ได้บีบมะนาวเหยาะ

เกลือแทนน้ำาปลา ทำาเป็นน้ำาจิ้มรสเด็ด หรือใช้โรย

พิซซ่า ให้รสชาติจัดจ้าน ช่วยให้เจริญอาหารและ

หายคิดถึงอาหารไทยไปได้บ้าง  ห่างจาก โรงแรม

ไปประมาณ 6 กิโลเมตร เป็นแหล่งจับจ่ายซื้อของ

และร้านอาหาร โรงพยาบาลและสถานที่ราชการ 

เวลาทำาการและเปดิบรกิารของสถานท่ีราชการและ

รา้นขายยาและรา้นคา้บางประเภทบนเกาะ น่าจะ 

เปิด-ปดิ ทำาการ คลา้ยๆประเทศยุโรปตอนใต้ คือมี

เวลาพักกลางวัน ระหว่างเวลา14.00-17.00 น. แต่

ร้านอาหารและชุปเปอร์มาร์เก็ตไม่ปิดค่ะ การเดิน

ทางบนเกาะมีรถประจำาทางให้บริการหลายสาย 

ว่ิงตรงต่อเวลา ต้องเช็คตารางเวลาให้ดี เพราะมี

หยุดพักกลางวันด้วยเช่นกันค่ะ หรือจะเช่ารถขับก็

สะดวกสบายด ีถนนหนทางดถึีงดมีาก เพราะไดเ้งนิ

งบประมาณจากสหภาพยุโรปมาสรา้ง ปนีีฉ้นัเห็นมี

ทางสำาหรบัจกัรยานและลูว่ิ่ง เพ่ิมมากขึน้ เหน็วา่มี

การจัดแข่งขันไตรกีฬา ปีละหลายครั้ง 

นอกจากแสงแดด อากาศอบอุน่และหาดทราย

สวยงามบนเกาะแลว้ ฉนัยังประทับใจคนสเปน ทีม่ี

นิสัยร่าเริงแจ่มใส เป็นกันเองคล้ายๆคนไทย หาก

ทา่นผูอ้า่นมเีวลาพักหนาวหรอืพักรอ้นสกัอาทิตย์ วัน

หยุดไม่ยาวพอ ที่จะบินกลับเมืองไทย ลองเปลี่ยน

บรรยากาศไปตดิเกาะดซูคิะ แตข่อบอกก่อนนะคะ 

ว่ายงัไงๆ ทะเลและชายหาดบนเกาะไหนๆ ก็สวยงาม

สู้ที่เมืองไทยไม่ได้ (แน่นอนอยู่แล้ว)

Dmag17.indd   51 02.03.14   00:26



52 : Dmag Vol 17 / 03.2014

เรื่องเล่าจากผู้อ่าน

ขอรับบุตรบุญธรรมจากประเทศไทยสู่ประเทศเยอรมนี 
-พวงเพชร ชเตียร์โฮฟ

ดิฉันชื่อ พวงเพชร (เหมียว) และสามี นาย

โยฮัน ชเตียร์โฮฟ เราทั้งสองแต่งงานกันเป็นคร้ัง

แรกทั้งคู่ แต่ไม่มีลูกสืบสกุล ด้วยความท่ีสามีบ่น

เช้าบ่นเย็น จนภรรยาอย่างดิฉันรู้สึกผิด เลยตกลง

กันว่าเราจะรับบุตรบุญธรรมสักคนจากเมืองไทย

มาเลี้ยงดู โดยเริ่มต้นที่

1) สำารวจอายุของตวัเองก่อนวา่ผา่นคุณสมบตัิ

เบื้องต้นหรือไม่ นั้นคือ...

1.1 อายุตอ้งไมเ่กิน 40ป ีและอายุตอ้งมากกว่า

เด็กที่จะรับเป็นบุตร 25ปี

1.2 คู่สมรส ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องมีงานทำาและ

มีรายได้ประจำาพอเพียงต่อการรับอุปการะเด็ก

2) เชญิพอ่แม่เดก็ไปลงชือ่ในหนังสอืยินยอม

ยกบุตรให้ท่ีศูนย์อำานวยการรับเด็กเป็นบุตร

บุญธรรมท่ีกรุงเทพมหานคร (หาท่ีอยู่ได้จาก

อินเตอรเ์น็ต) โดยนำาหลกัฐานการเกิด (สตูบิตัร) 

และรปูถา่ยของเดก็และเอกสารสำาคญัอ่ืนๆ เชน่

ทะเบียนบ้าน, บัตรประจำาตัวประชาชนของ

ทั้งสองฝ่าย และหนังสือสิทธิปกครองบุตรแต่

เพียงผู้เดียว ของพ่อหรือแม่เด็ก (ในกรณีพ่อ

แม่ของเด็กได้แยกทางกัน)

เมือ่เสรจ็สิน้ขัน้ตอนการลงชือ่ให้ความยินยอม

ยกลูกให้พ่อแม่บุญธรรมแล้ว ก็ไปแจ้งชื่อเด็กเข้า

ทะเบยีนบา้นไทยของพ่อแมบ่ญุธรรม.......จากนัน้

ก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการขอนำาเด็กมาเลี้ยงท่ีประเทศ

เยอรมนี  ซึ่งเจ้าหน้าที่ไทยจะให้แบบฟอร์มคำาร้อง

ขอรบับตุรบญุธรรมมาศกึษาและกรอกรายละเอยีด

ลงไป ซึ่งในข้ันตอนน้ี เจ้าหน้าท่ีไทยอาจจะสอบ

ปากคำาพ่อแมเ่ด็กและลงชือ่ในเอกสารทีเ่จา้หน้าที่

อาจขอเพิ่มเติมตามแต่เจ้าหน้าที่เห็นสมควร(แล้ว

แต่กรณีไป)   

3) กรอกแบบฟอร์มคำาร้องขอรับบุตร

บุญธรรมให้ครบถ้วน เพื่อดำาเนินการตาม

ขั้นตอนการย่ืนเรื่องเพื่อประสงค์จะนำาเด็ก

มาเลี้ยงยังประเทศเยอรมนี และแจ้งความ

ประสงค์น้ีไปยงัสำานักงานคุ้มครองเยาวชนและ

ครอบครัวนานาชาติ (Jugendamt und Familie 

International) องค์กรให้คำาปรกึษาการรบัเลีย้ง

บุตรบุญธรรมของประเทศเยอรมนี(Adoption 

Suche Beratung Mediation) เพ่ือขอให้องค์กร

ประสานงานตามกฏหมาย ซึ่งจำาเป็นจะต้องเสนอ

เอกสารผา่นองคก์รน้ี และขอให้สำานกังานคุม้ครอง

เยาวชนออกเอกสารสำาคัญเพื่อประกอบการยื่นฯ 

องคก์รทีเ่ก่ียวขอ้งในการขอรับบุตรบญุธรรมของ

เยอรมนั จะประสานงานรว่มกันและจะสลบักันเชญิ

ให้คู่สามภีรรยาท่ีย่ืนคำาร้องขอรบับตุรบญุธรรมไปพบ 

เพ่ือกรอกขอ้มลูในเอกสารและรบัทราบขอ้มลูและ

ระเบียบปฎบัิตใินการประสานงานเอกสารระหว่าง

ไทยกับเยอรมนั คูส่ามภีรรยาจะตอ้งแสดงเอกสาร

สำาคัญประจำาตัวของทั้งคู่ และเอกสารสำาคัญของ

เดก็จากเมอืงไทย เชน่ แบบฟอรม์คำารอ้งขอรบับตุร

บญุธรรม,หนังสอืยินยอมยกบตุร, สติูบตัร (หลกัฐาน

การเกิด)  ทะเบยีนบา้นทีม่ชีือ่เดก็,ผลตรวจสขุภาพ

ของเดก็, และเหตผุลท่ีพ่อแมเ่ดก็ยนิยอมยกเดก็ให้ 

เอกสารไทยท้ังหมดต้องแปลเป็นภาษาเยอรมัน

โดยผู้แปลท่ีสามารถรับรองการแปลได้ และควร

ทำาสำาเนาเอกสารท้ังหมดไว้หลายๆ ชุด เผื่อต้อง

ใช้ยื่นต่อศาลในลำาดับต่อไป

เอกสารทั้งหมดจะตอ้งผ่านการตรวจสอบโดย

เจา้หนา้ทีข่ององคก์รให้คำาปรกึษาการรบัเลีย้งบตุร

บุญธรรม พร้อมกับการดำาเนินการเรื่องเอกสาร

ตามที่เมืองไทยต้องการ โดยต้องทำาให้รัดกุม ถูก

ต้อง และเจ้าหน้าท่ีเยอรมันอาจเดินทางไปตรวจ

สอบหาข้อมูลเองถึงเมืองไทย ในกรณีของผู้เขียน

นั้น เจ้าหน้าที่เยอรมันได้เดินทางไปตรวจสอบถึง

ขั้นตอนก�รขอรับบุตรบุญธรรม จ�กประสบก�รณ์ของผู้เขียนเอง โดยเริ่มตั้งแต่ต้นท�งจนถึงปล�ยท�ง แบบรวบรัด เข้�ใจง่�ย 
ไม่ได้เขียนเป็นภ�ษ�ท�งก�รที่ซับซ้อน พร้อมอธิบ�ยขั้นตอนหลักๆ และคุณสมบัติของพ่อแม่บุญธรรมแบบย่อๆ เพื่อสำ�รวจตัวเองว่�
พร้อมที่จะรับเด็กม�อุปก�ระหรือไม่
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เมืองไทย แต่ไม่ทราบว่าเขาตรวจสอบอย่างไร 

สำาหรับค่าใช้จ่ายในการดำาเนินการขอรับบุตร

บุญธรรมนั้น องค์กรและคู่สามีภรรยาที่ยื่นคำาร้อง

ขอรบับตุรบญุธรรมจะมข้ีอตกลงกันเรือ่งคา่ใชจ้า่ย

ในการดำาเนินการขอรับบุตรบุญธรรมจนกว่าจะ

สำาเร็จเรียบร้อย ทั้งนี้ จะมีค่าใช้จ่ายต่างๆ เฉพาะ

ท่ีเก่ียวข้องกับการรับบุตรบุญธรรมของหน่วยงาน

ของเยอรมันเท่านั้น  ส่วนหน่วยงานของไทยผู้ยื่น

คำาร้องไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ 

     

4) หลักฐานประกอบการย่ืนขอรับบุตร

บุญธรรมที่สำาคัญอย่างยิ่งมีดังนี้

4.1 เขยีนรายงานการศกึษาท้ังของคุณและ

สาม ีพรอ้มรปูถ่ายหนา้ตรงและรปูครอบครวั พรอ้ม

ภาพตัวบ้านที่อาศัยอยู่(ในเยอรมนี) ภาพถ่ายของ

ทุกห้องในบ้าน รวมทั้งห้องที่จะให้เด็กที่ขอรับมา

เปน็บตุรบญุธรรมพักอยู่ด้วย และบรเิวณดา้นนอก

ของบา้นและบรเิวณใกลเ้คยีงในหมูบ่า้น (ควรถา่ย

ภาพไว้หลายๆ ภาพ เพื่อให้กรมพัฒนาฯ ของไทย

คัดเลือกภาพ )  

4.2 หนังสือรับรองความเหมาะสมที่จะรับ

เดก็เปน็บตุรบญุธรรม หนงัสอืนีอ้อกโดยสำานกังาน

เยาวชน (Jugendamt) ของเยอรมัน ในเมืองที่คุณ

อาศยัอยู่  ทีค่ณุตอ้งไปตดิตอ่ขอใหอ้อกหนังสอืรบัรอง

ความเหมาะสมที่จะรับบุตรบุญธรรมให้คุณ และ

แจ้งความต้องการในการขอรับบุตรบุญธรรมจาก

ประเทศไทยมาเลี้ยงในประเทศเยอรมนี

4.3 หนังสอืรบัรองวา่จะทำาการควบคุมการ

ทดลองเลีย้งดเูดก็และสง่รายงานผลการทดลอง

เลีย้งดูเดก็สองเดอืนตอ่ครัง้ เปน็เวลา 6 เดอืน 

หนังสอืนีอ้อกโดยสำานักงานเยาวชน (Jugendamt) 

ซึง่เจา้หน้าท่ีสำานักงานเยาวชนจะมาท่ีตรวจเย่ียมที่

บา้นทกุๆ สองเดอืน สลบักับการเชิญไปพูดคุย เพ่ือ

ทำารายงานผลการเลี้ยงดูเด็กของพ่อแม่บุญธรรม

4.4 หนังสอืรบัรองสขุภาพของคู่สามีภรรยา 

หนังสอืนีอ้อกโดยแพทย์ประจำาครอบครวัของคุณ                    

4.5 เอกสารรับรองการสมรส กรณีพ่อแม่

บุญธรรม จดทะเบียนสมรสตามกฎหมายไทย 

ตดิตอ่ขอรบัหนังสอืรบัรองการสมรสจากสถานทูต

หรือสถานกงสุลไทย แต่กรณีพ่อแม่บุญธรรม จด

ทะเบยีนสมรสตามกฎหมายเยอรมนั ตอ้งนำาทะเบยีน

สมรสไปรับรองที่สำานักงานบริหารงานปกครอง

ของรัฐหรือของเขตก่อน(Regierungspräsidium 

oder Bezirksregierung) แล้วนำาทะเบียนสมรส

ไปแปล เป็นภาษาไทย แล้วส่งไปรับรองความถูก

ต้องที่สถานทูตหรือสถานกงสุลไทยก่อน 

4.6 ใบทะเบยีนหยา่/คำาพพิากษาหย่า (กรณี

เคยสมรสมาก่อน) คำาพิพากษาหย่าภาษาเยอรมนั 

ต้องผ่านการรับรองจากศาลสูงประจำาเขตก่อน

(Landgericht) แล้วถึงส่งแปลเป็นภาษาไทยและ

รับรองจากสถานทูตหรือสถานกงสุลไทย

4.7 เอกสารรับรองอาชีพและรายได้ ออก

โดยนายจ้างของคู่สมรสฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดหรือท้ัง

สองฝ่ายที่เป็นผู้มีรายได้ประจำา

4.8 เอกสารรบัรองการเงนิ ออกโดยธนาคาร

ที่คุณมีบัญชีเงินฝาก

4.9 เอกสารรบัรองทรพัยส์นิ ออกโดยโนตารี่

พลบัลคิ (สำานกังานกฏหมาย Notariat) ทีจ่ะสำารวจ

ทรัพย์สินท้ังหมดท่ีมี เช่น บ้าน ท่ีดิน และแสดง

มลูคา่ของทรพัย์สนิท้ังหมด และออกหนังสอืรบัรอง

ทรพัยส์นิแสดงความมัน่คงในการรบัเดก็คนหนึง่มา

เลีย้งดูได ้โดยไมม่ปีญัหาดา้นคณุภาพชวีติ เปน็ตน้

4.10 เอกสารรบัรองจากผู้อ้างอิง 2คน  ควร

ตดิตอ่ขอใหบ้คุคลทีค่ณุและครอบครวัรูจ้กัคุน้เคย

เป็นอย่างดีและบุคคลดังกล่าวเป็นที่เป็นที่นับถือ

ในหมู่บ้าน เช่น บาทหลวง,ญาติผู้ใหญ่ หรือ เพื่อน

บา้น เขียนหนงัสอืรบัรองคณุและคูส่มรส โดยขอให้

ผูร้บัรองเขยีนแนะนำาตวัเองก่อน ตอ่มาจงึเขยีนบอก

เลา่ถึงคณุและคูส่มรสท่ีจะขอรบับตุรบญุธรรม โดย

เลา่ถงึอปุนสิยั จติใจ สขุภาพรา่งกายวา่ เหมาะสม

ที่จะขอรับบุตรบุญธรรมอย่างไร และเห็นด้วยกับ

คณุสมบตัขิองคณุและคูส่มรสทีจ่ะนำาเดก็มาเลีย้ง

ดเูปน็บตุรบญุธรรม หนงัสอืรบัรองฯ สามารถเขยีน

ได้ไม่จำากัดความยาว แต่เพื่อความเหมาะสมควร

เขยีนให้กระทดัรดัและกระชบัไดใ้จความความยาว

ประมาณหน่ึงหน้ากระดาษ                                              

4.11 ใบรับรองจากสำานักงานตรวจคนเข้า

เมืองท่ีประเทศนั้นรับรองการอนุญาตให้เด็ก

เข้าประเทศได้ ออกโดยกองตรวจคนเข้าเมือง  

(Ausländersamt) โดยมสีำานักงานคุม้ครองเยาวชน

(Jugendamt) เป็นผู้ประสานงาน                                                                   

หมายเหตุ เอกสารทุกฉบับจากข้อย่อย 4.1 

ถึง 4.11 จะต้องแปลเป็นภาษาไทยจากล่ามท่ีมี

ใบอนุญาต (ดูรายชื่อล่ามจากเวปไซต์สถานทูต

ไทยหรือสถานกงสุลใหญ่) และเอกสารท้ังหมด

ต้องให้สถานทูตหรือสถานกงสุลไทยในเยอรมนี

รับรอง แล้วถึงจะส่งเอกสารทั้งหมดไปที่ Familie 

International (ครอบครัวนานาชาติ) , Adoption 

Suche Beratung Mediationv (เป็นองค์กรให้คำา

ปรกึษาการรบับตุรบญุธรรมของประเทศเยอรมน)ี ซึง่

จะมเีจา้หน้าท่ีองคก์รซึง่เปน็เจา้หนา้ท่ีสงัคมสงเคราะห์         

(Sozialarbeiter)ทำาหน้าที่เป็นผู้ประสานงานและ

ส่งเอกสารทั้งหมดไปยังประเทศไทย

เมือ่เอกสารทัง้หมดครบถ้วนสมบรูณ์และสง่ไป

ใหก้รมพัฒนาฯ ของไทยพิจารณาแลว้ คูส่ามภีรรยา

ที่ยื่นขอรับบุตรบุญธรรม ก็รอผลการพิจารณาของ

กรมพัฒนาฯ จนกว่าจะมีจดหมายแจ้งให้คู่สามี

ภรรยาบินไปรับเด็กที่เมืองไทยเพื่อพาเด็กไปเลี้ยง

ดู  ท่ีเยอรมนีและเข้ารับการสัมภาษณ์จากคณะ

เจา้หน้าที่ระดบัสูงของกรมพฒันาฯในห้องประชุม
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อย่างเปน็ทางกา ร (ควรเตรยีมตัวใหดี้เรยีบเรยีงคำา

พูดเพื่ออธิบายและชี้แจง)

เมือ่เสรจ็สิน้การสมัภาษณ์ เจา้หนา้ทีก่จ็ะมอบ

เอกสารและนัดหมายใหพ้าเดก็ไปทำาหนงัสอืเดินทาง

ไทยและกำาหนดวันเดนิทางเพ่ือใหพ่้อแมบ่ญุธรรม

พาเด็กไปเลี้ยงดูในต่างประเทศได้

นอกจากน้ี ยังมกีารเตรยีมการของคูส่ามภีรรยา

ทีย่ื่นคำารอ้งขอรบับตุรบญุธรรมในเยอรมนดีว้ย โดย

ก่อนทีเ่ดก็จะเดนิทางมาถึงเยอรมนี คูส่ามภีรรยาจะ

ตอ้งเขา้รบัอบรมการเลีย้งเด็กในเมืองใหญ่ใกล้ๆ  เมอืง

ทีค่ณุอาศัยอยู่ โดยจะมวิีทยากรมาแนะแนววธีิการ

พูดคุยกับเด็ก พร้อมๆกับวิธีการแก้ปัญหาเมื่อเด็ก

โตตามวัยและเข้าสังคมกับเด็กเยอรมัน (องค์กรฯ 

จะแจ้งชื่อหน่วยงานที่ให้การอบรมและที่อยู่) 

 ขั้นตอนต่อไปต้องทำาอย่างไร เมื่อเด็กมา

ถึงประเทศเยอรมนี

1. ตอ้งรบีไปแจง้ทีท่ี่ว่าการเมอืง (Stadtverwaltung) 

เพื่อนำาชื่อเด็กเข้าทะเบียนบ้าน

2. นำาหนังสือเดินทางของเด็กไปประทับตราวีซ่า

ที่กองตรวคนเข้าเมือง(Ausländeramt) เพ่ือ

ขอสิทธิพำานักอยู่ในประเทศ

3. นดัหมายสำานักงานคุม้ครองเยาวชน (Jugendamt 

)เพ่ือนำาเดก็ไปรายงานตวั และเพ่ือท่ีสำานักงานฯ

จะไดด้ำาเนนิการตามระเบยีบการขอความรว่มมอื

กับกรมพัฒนาฯของไทย ท่ีขอให้สง่ผลรายงาน

การทดลองเลีย้งเดก็ในระยะเวลาท่ีกำาหนดคอื 

สองเดือนต่อครั้ง เป็นเวลาหกเดือน

4. นดัหมายกับนักสงัคมสงเคราะห ์(Sozialarbeiter) 

ขององค์กรให้คำาปรึกษาการรับเลี้ยงบุตร

บุญธรรมของประเทศเยอรมนี เพ่ือนำาเด็กไป

รายงานตัวเช่นกัน

5. เมื่อเด็กอายุถึงเกณท์เข้าโรงเรียน ก็ติดต่อนำา

เด็กเข้าเรียนชั้นอนุบาล (Kindergarten)

6. ติดต่อแจ้งชื่อเด็กเข้ารับการประกันสุขภาพ

ของครอบครัว

ระหว่างที่คู่สามีภรรยาเลี้ยงดูเด็ก นัก

สังคมสงเคราะห์ (Sozialarbeiter)และสำานักงาน

คุ้มครองเยาวชน (Jugendamt)อาจจะสลับกันมา

ตรวจเย่ียมการเลี้ยงเด็กว่า มีปัญหาหรือไม่ เพ่ือ

จะให้ความช่วยเหลือและคำาแนะนำาในการเลี้ยงดู

เด็กเมื่อเห็นสมควร  ในขณะเดียวกันหน่วยงานดัง

กลา่วจะออกเอกสารรายงานผลการตรวจเย่ียมไป

ยังกรมพัฒนาฯ ของไทย รวมท้ังสง่รายงานเอกสาร

ให้ศาลเยอรมันเพื่อพิจารณาคุณสมบัติของคู่สามี

ภรรยาท่ีย่ืนคำารอ้งขอรบัเดก็เปน็บตุรบญุธรรมโดย

ถูกต้องตามกฏหมายเยอรมัน

ภายหลังที่ผ่านช่วงการทดลองเลี้ยงเด็กด้วย

ดแีลว้ ก็รอเอกสารการอนมุตัจิากกรมพัฒนาฯของ

ไทย ซึ่งจะแจ้งการอนุมัติผ่านสถานทูตหรือสถาน

กงสลุไทยว่า คูส่ามภีรรยาดงักลา่วมสีมบตัคิรบถ้วน

ตามกฏหมายไทย สามารถขอจดทะเบียนรับบุตร

บุญธรรมตามกฎหมายไทยที่สถานทูตหรือสถาน

กงสุลไทยได้ (กรณีของผู้เขียน ได้จดทะเบียนรับ

บตุรบญุธรรมท่ีสถานทตูไทย เมือ่ปลายป ีค.ศ. 2009 

โดยผูเ้ขยีนย่ืนคำารอ้งขอฯ ต้ังแต่ปลายปี ค.ศ.2006)

เมือ่จดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมตามกฎหมาย

ไทยและได้รับหลักฐานการจดทะเบียนรับบุตร

บุญธรรมจากสถานทูตหรือสถานกงสุลไทยแล้ว 

ขอใหท้ำาสำาเนาหนงัสอืจดทะเบยีนรบับตุรบญุธรรม

ของไทยให้นักสังคมสงเคราะห์ และสำานักงาน

คุ้มครองเยาวชน ซึ่งทั้งสองหน่วยงานจะรวบรวม

เอกสารทัง้หมดและสง่ให้ศาลชัน้ตน้(Amtsgericht)  

เพ่ือศาลจะพิจารณาตัดสิน ว่าทั้งเด็กและคู่สามี

ภรรยามีคุณสมบัติเหมาะสมสามารถรับเด็กเป็น

บุตรบุญธรรมได้ตามกฎหมายเยอรมันหรือไม่ ซึ่ง

ขั้นตอนนี้จะใช้เวลาหลายปี และจะมีผลต่อการ

รับเงินชว่ยเลีย้งดบูตุร(Kindergald) และการไดร้บั

สิทธิขอสัญชาติเป็นพลเมืองของประเทศเยอรมนี

โดยสมบูรณ์  กรณีบุตรบุญธรรมของผู้เขียน  ผู้

เขียนได้รับแจ้งจากศาลฯ ให้เป็นผู้มีคุณสมบัติ

เหมาะสมและเด็กได้สิทธิเป็นบุตรบุญธรรมและ

สามารถเปลี่ยนนามสกุลตามพ่อแม่บุญธรรมได้

ถูกต้องตามกฏหมายเยอรมัน     เมื่อปลายปี ค.ศ. 

2010 ท้ังนี ้ภายหลงัท่ีไดร้บัแจง้จากศาลฯ แลว้ ขอ

ให้นำาเอกสารของศาลไปแจ้งต่อ ที่ว่าการประจำา

เมือง เพ่ือขอทำาหนังสือเดินทางเยอรมันให้เด็ก

และนำาหนังสือเดินทางของเด็กไปบันทึกข้อมูลว่า

เป็นพลเมืองเยอรมันและได้สัญชาติเยอรมันแล้ว

ที่กองตรวจคนเข้าเมือง( Ausländsamt) ด้วย จึง

ครบขั้นตอนการขอรับเด็กไทยเป็นบุตรบุญธรรม

ตามกฎหมายไทยและกฎหมายเยอรมัน

เรื่องเล่าจากผู้อ่าน
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รายงานพิเศษ

“โครงการสุนทรีดนตรีไทย” โครงการดีๆ  เพือ่ชมุชนไทยในต่างแดน

สบืเน่ืองจากการเริม่ตน้โครงการสบืสานดนตรี

ไทยในเยอรมนี ซึ่งได้เริ่มต้นดำาเนินการในเดือน

มิถุนายน2555 โดยการประสานงานของวลาวัลย์ 

อัลเบรช  อญัชญั เฮยีรล์ิง่และสชุาดา ไบเยอร ์รว่มกับ

สมาคมไทยและชมุชนไทยในเยอรมนีใน Paderborn, 

Erlangen, Stuttgart, Esslingen, Hamburg และ 

Stockach am Bodensee (นิตยสารดีรายงานใน

เลม่ที ่11/09.2012)โดยไดร้บัการสนบัสนนุโครงการ

จากสถานเอกอัคราชทูตไทย ณ กรุงเบอร์ลินและ

สถานกงสุลใหญ่ นครแฟรงค์เฟิร์ต ในการเชิญครู

ดนตรไีทยผูเ้ปีย่มไปดว้ยความรูแ้ละความสามารถ

ในการสอนดนตรีไทยมาจากมาจากประเทศไทย 

จากวันน้ันเป็นต้นมาจนถึงปัจุบันน้ี โครงการดัง

กล่าวได้กระทำาอย่างต่อเนื่อง และได้รับการตอบ

รับจากชุมชนไทยในเยอรมนีมากข้ึน ผู้สนใจเริ่ม

ซื้อเครื่องดนตรีไทยเป็นของตัวเอง เพ่ือที่จะได้

หัดและฝึกฝนที่บ้าน จึงถือว่าประสบความสำาเร็จ

อย่างดียิ่ง และในปี 2557 นี้ ครูดนตรีไทยจะเดิน

ทางมาสอนการเล่นดนตรีในช่วงเดือนเมษายนถึง

กรกฎาคม กำาหนดวันและเวลาการสอนสามารถ

ติดต่อสอบถามที่ วลาวัลย์ อัลเบรช โทรฯ 0711-

9371915  อัญชัญ เฮียร์ลิ่ง โทรฯ 0177 4954640 

และสุชาดา ไบเยอร์ โทรฯ 0178 563858

นอกจากโครงการสุนทรีดนตรีไทยซึ่งเป็น

โครงการสืบสานดนตรีไทยในต่างแดนแก่ชาว

ไทยและผู้สนใจแล้ว ยังมีโครงการแลกเปล่ียน

นักเรียนไทย-เยอรมัน ซึ่งเป็นโครงการแลกเปลี่ยน

นักเรียนระหว่างโรงเรียนมัธยมศึกษา Droste-

Hülshoff-Gymnasium Meersburg, Staatliches 

Aufbaugymnasium และ โรงเรียนมหิดลวิทยานุ

สรณ์ ซึ่งได้มีการแลกเปลี่ยนนักเรียนซึ่งกันและ

กันมาตั้งแต่ปี 2547 แล้ว รายละเอียดดูที่ http://

dhg-meersburg.de/?s=Thailand   เป็นที่น่า

ชื่นชมอย่างยิ่งที่ในปี 2555 สมาคมบ้านแสนสุข 

เมอืงHausach ได้เปน็ผูช้ว่ยประสานโครงการแลก

เปล่ียนนักเรยีนระหว่างโรงเรยีนมธัยมศกึษา Robert 

Gerwig Gymnasium Hausach และโรงเรยีนสตรี

นนทบุรี  ซึ่งโครงการดังกล่าวจะดำาเนินการทุกๆ 2 

ปี และเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557 สถานกงสุล

ใหญ่นครแฟรงก์เฟิร์ตได้มอบเครื่องดนตรีไทยแก่

โรงเรียน Robert Gerwig Gymnasium Hausach 

เป็นการเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศไทย

และประเทศเยอรมนี โดยเอกอัครราชทูตไทย นาง

นงนุช เพ็ชรรัตน์ เป็นผู้มอบเครื่องดนตรีไทยให้แก่

โรงเรียน Robert Gerwig Gymnasium Hausach  

นาย Michael Fritz และคณะครูและนักเรียนเป็น

ตัวแทนรับ  ผู้ร่วมพิธีดังกล่าวคือ นายจิตติพัฒน์ 

ทองประเสริฐ รกัษาการกงสุลใหญ่ นครแฟรงก์เฟิร์ต/ 

นางMarianne Zorn กงสุลกิติมศักดิ์สทุทการ์ท 

และนายManfred Wöhrle นายกเทศมนตรีเมือง 

Hausach 

นิตยสารดีขอแสดงความช่ืนชมและยินดีกับ

สันถวไมตรีท่ีไทยและเยอรมันมีต่อกัน และขอ

ขอบคุณส่วนราชการไทยท่ีได้ให้ความสำาคัญ

และการสนับสนุนโครงการดีๆ ของชุมชุนไทยใน

เยอรมนีมาตลอด
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ธรรมะ

โดยเฉพาะข้อความที่ว่า “พึงทำาจิตมิให้ยึดมั่น

ในทุกส่ิง” พอท่านได้ยินได้ฟังแค่ประโยคนี้ท่าน

ก็บรรลุธรรม เพราะเป็นการสอนถึงวิธีพ้นทุกข์ท่ี

ตรงลัดสั้น นี่เป็นหลักเดียวกับท่ีพระพุทธเจ้าสอน

พระนนัทิยะ มคีนถามพระนนัทิยะวา่ พระพุทธเจา้

สอนอะไรทา่น พระนันทยิะก็ตอบว่า “พระพุทธเจา้

สอนว่าให้ปล่อย ให้วาง ทั้งข้างหน้า ข้างหลัง และ

ทา่มกลาง มใิห้ตดิอยู่ในอารมณ์อนัเปน็อดตี อนาคต

และปจัจบุนั อารมณ์ทีพ่อใจหรอืไมพ่อใจอนัใดเกิด

ขึน้ จงปล่อยจงวางให้เปน็กองๆ ไว้ ณ ท่ีน้ัน อย่านำา

มาเก็บไว้แบกไว้” ท่ีจริงพระพุทธเจา้สอนมากกวา่นี ้

พระองค์สอนต่อไปว่า “เขาด่าว่าเราบนบก จงกอง

คำาด่าว่านั้นไว้บนบก อย่านำาติดไปในน้ำาด้วย เขา

ด่าว่าเราในน้ำา จงกองคำาด่าว่านั้นไว้ในน้ำา อย่านำา

ติดตัวมา บนบก หรอืเขาด่าว่าในเมือง กจ็งกองคำา

ด่านั้นไว้ในเมือง”

ไมใ่ชแ่คค่ำาตำาหนิอย่างเดยีว คำาชมก็เหมอืนกัน 

ใครชมเราตรงไหนกว็างตรงนัน้ เพราะถ้าเคลบิเคลิม้

หลงใหลกบัมนัก็เปน็ทกุข ์คอืพอเขาไมช่มก็ทกุข ์ย่ิง

ชมมากเราก็ยิ่งติด พอเขาชมน้อยเราก็ทุกข์ ถ้าไม่

ชมเลยก็เป็นทุกข์ ทั้งๆ ที่เขายังไม่ถึงกับตำาหนิเลย

ด้วยเหตุนี้พระพุทธเจ้าจึงสอนพระนันทิยะให้วาง

ท้ังอารมณ์ท่ีชอบใจ และไม่ชอบใจ วางในที่นี้ไม่

ได้หมายความว่าไม่รับรู้ รับรู้แต่ไม่ยึดติด เพราะ

คนเราจะทำาอะไรได้ก็ต้องรับรู้อารมณ์ปัจจุบัน แต่

ก็ควรมสีตติามรูโ้ดยไมเ่ขา้ไปยึดติด ซึง่ไมไ่ด้หมาย

ถึงอารมณ์ภายนอกอย่างเดียว อารมณ์ภายในคือ

สิง่ทีป่รงุขึน้มาในใจก็เชน่กัน น่ีเปน็คำาสอนทีผู่รู้แ้ละ

ครูบาอาจารย์ ท่านสอนกันมาตลอด

อย่างที่พูดเมื่อวาน อาจารย์กำาพลแนะนำาว่า 

ถ้าเราไมไ่ปทำาอะไรจิต จติก็ไมท่ำาอะไรเรา ก็เหมอืน

กับงูพิษ ถ้าเราไมไ่ปทำาอะไรมนั มนัก็ไมท่ำาอะไรเรา 

หรอืทีท่า่นอาจารย์ปราโมทย์ ปาโมชโฺช บอกว่า จติ

ปรงุแตง่ก็ชา่งมนั อยา่ไปปรงุแต่งจติก็แลว้กัน นีเ่ปน็

หลกัเปน็สากล แตว่่าพูดกันคนละสำานวน ใจความ

เหมอืนกันหมด เพราะฉะนัน้ถ้าเราทำาความเข้าใจกับ

คำาสอนสว่นน้ี และปฏิบติัใหไ้ดก็้จะชว่ยเราไดม้าก 

ทำาให้ใจสงบ และสว่าง คือเกิดปัญญาได้ในที่สุด

จากหนังสือ 

ธรรมะทวนกระแส พระไพศาล วิศาโล

พิมพ์ครั้งที่ 1 มิถุนายน 2556

ไม่ยึดทั้งบวกและลบ -พระไพศาล วิศาโล

อย่าคดิว่าเฉพาะอารมณท์ีเ่ปน็ลบเท่านัน้ทีเ่ปน็

เสมอืนงพิูษอารมณ์ท่ีเปน็บวกก็เปน็งูพิษเชน่กัน ถ้า

ยึดติด ก็เป็นทุกข์ทั้งนั้น เพราะว่าอารมณ์ไม่ว่าลบ

หรอืบวกลว้นเปน็ทุกข ์ทกุข์อนัหลงันีห้มายถึงทกุข์

ในไตรลักษณ์ คือมีความกดดันบีบคั้นในตัว ไม่

สามารถคงอยู่ในสภาวะเดมิ ได ้ตอ้งเสือ่มสลาย

ไปในท่ีสุด ฉะน้ันอารมณ์ท่ีเป็นบวก ถ้าเรายึดติด

หรอืหมายมัน่ครอบครองมนั เราก็จะเปน็ทกุข ์ทกุข์

ตรงนี้หมายถึงทุกข์ในอริยสัจ คือ ทุกข์ใจ เพียงแต่

อาจจะทุกข์ช้ากว่าอารมณ์ที่เป็นลบ

หลวงพ่อชา สภัุทโท กลา่ววา่ ความทกุขก็์เหมอืน

กับหวัง ูไปจบัมนั มันก็กัด ความสขุ ก็เปรยีบเหมอืน

กับหางงู จบัหางงก็ูใชว่่าจะปลอดภัย เพราะถ้าวาง

ไมทั่นมนัก็แว้งกัด เพราะฉะนัน้ทา่นจงึพูดรวมๆ ว่า

อารมณ์ทัง้หลายเหมอืนกับงพิูษ ไมเ่ก่ียวขอ้งกับมนั

เป็นดี คือปล่อยให้มันเลื้อยตามธรรมชาติของมัน 

เด๋ียวมนัก็ผา่นไปเอง เพราะฉะน้ันคนฉลาดเมือ่เจอ

สิง่ชอบใจก็ปลอ่ยไมช่อบใจก็ปลอ่ย ไมจั่บฉวยหรือ

ยึดเอาไว้เมือ่วานพูดถึงท่านเว่ยหลางทีเ่ปน็เดก็ตดั

ฟืนแตบ่รรลธุรรม เมือ่ได้ฟังคนสาธยายบทสวดมนต์
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ราคา 20 ยูโร พร้อมค่าส่ง

ติดต่อของสมัครเป็นสมาชิกได้ที่
อัญชัญ เฮียร์ลิ่ง

Am Maisenbühl 28 C, 78333 Stockach-Wahlwies
แฮนด็: 01774954640

สิ่งตีพิมพ์ในนิตยสาร “ดีมาก” สงวนลิขสิทธ์ิตามกฎหมาย 
ไม่อนุญาตให้คัดลอกสิ่งตีพิมพ์ต่างๆ และรูปภาพก่อนได้

รับอนุญาตจากผู้ผลิต 
คัดลอกหรือพิมพ์ซ้ำาบทความหรอืรปูภาพทีเ่คยพิมพ์เผยแพร่

ที่อื่นมาแล้ว กรุณาติดต่อเจ้าของบทความโดยตรง 
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อาจจะเป็นคำาถามที่หลายๆคนเคยถามตนเอง 
เพราะคิดวา่เรียนจบปริญญาของมหาวิทยาลยัไทย
แล้ว อาจไม่ได้นำาความรู้ไปประกอบอาชีพหรือทำา
มาหากินอะไร ลองอ่านเรื่องราวของสาวไทยที่มา
อยู่เมืองนอก และมีหน้าท่ีการงานมั่นคงทำา แต่
ก็ยังสนใจศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม เพราะคิดว่า 
ความรู้เป็นสิ่งมีค่า มีติดตัวแล้วไม่หายไปไหน จึง
มุง่มัน่เรยีนจนจบปรญิญาไทยท้ังปรญิญาตร ีและ
ปรญิญาโท เรยีนทางไกล เขาเรยีนกันอย่างไรหนอ  
คนเราไมแ่ก่เกินเรยีน อยู่ทีไ่หนก็เรยีนได ้หากคดิจะ
ศึกษาหาความรู้  อยู่เมืองนอกก็เรียนจบปริญญา
ในมหาวิทยาลัยไทยได้ค่ะ

เชือ่ว่าหลายๆทา่นชอบเดนิทางทอ่งเทีย่ว เพราะการ

เดินทางท่องเท่ียวแตล่ะครัง้หมายถึงการไปพักผอ่น

หย่อนใจ ไปเทีย่วเพ่ือความสนุกสนานตืน่เตน้ หรอื

ไปเที่ยวเพื่อศึกษาหาความรู้ องค์กรการท่องเที่ยว

ของสหประชาชาต ิ( World Tourism Organization) 

กำาหนดไว้ว่า การท่องเที่ยวหมายถึง การเดินทาง

โดยระยะทางมากกว่า 80 กิโลเมตรจากบ้าน เพื่อ

จุดประสงค์ในการพักผ่อนหย่อนใจ ไม่ว่าท่านจะ

เดินทางไปท่องเที่ยวกับครอบครัว  กับเพื่อน  กับ

ลูกหลานตัวเล็ก หรือกับคณะทัวร์  นิตยสารดีมีคำา

แนะนำาดีๆและประสบการณ์ดีๆให้แก่ท่าน  เพ่ือ

นำาไปใช้ยามเดินทางท่องเที่ยวได้อย่างสนุกโดย

ไม่ต้องทุกข์ถนัด

“เกี่ยวก้อยกันไปเที่ยว..
เที่ยวอย่างไรให้สนุก” “จะไปเที่ยวทั้งที อย่าลืมทำาประกัน”

การเดินทางไม่ว่าจะเพ่ือเหตุใด ท่องเท่ียว เย่ียม

ญาต ิธุรกิจ หนา้ทีก่ารงาน ก็หมายถึง การขึน้รถ ลง

เรอื ขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งจากถ่ินท่ีอยู่ ท่ีเคยชนิ เพ่ือไป

พักอยู่ถิ่นอื่นชั่วครั้งชั่วคราว การที่ไม่ได้อยู่ในบ้าน

ตนเอง ก็ตอ้งมกีารตระเตรียมอะไรตอ่อะไรหลายๆ

อย่าง หากมอีะไรท่ีไมเ่ปน็ไปตามแผนการ ก็อาจจะ

ก่อให้เกิดติดขัดและเกิดความเสียหาย ในสังคม

เยอรมันที่เป็นสังคมที่คุ้นเคยกับความมั่นคง หลีก

เลี่ยงความเสี่ยง เราจึงเห็นว่า ไม่ว่าเรื่องอะไรก็จะ

มีการเสนอประกันไปเสียท้ังหมด รวมถึงการเดิน

ทางก็เช่นกัน  เรามาคุยกันนะคะว่า ประกันอะไร

บ้างที่ควรจะนึกถึงเมื่อจะเดินทางนั้น

“เรื่องเล่า จากกระดาษใบน้อย 
ที่เรียกว่า โปสการ์ด”

การเดนิทางแตค่รัง้ย่อมมเีรือ่งราวทัง้ดแีละไมด่ใีห้

จดจำาเรือ่งเลา่ผา่นกระดาษใบน้อย พรอ้มภาพสถาน

ทีท่อ่งเทีย่วของมติรสหายท่ีเดนิทางไปทอ่งเท่ียวยัง

สถานท่ีทอ่งเทีย่วต่างๆมองเผนิๆ ตามภาพเหมอืนไม่

ไดเ้หน็อะไรมากมายนักแตเ่บือ้งหลงักระดาษแผน่

นอ้ย แฝงไว้ด้วยเร่ืองราวหลากหลาย แล้วคุณอาจ

จะพบว่า การเดนิทางท่องเทีย่วในโอกาสตอ่ไป คณุ

อาจจะอยากสง่โปสการด์สกัใบถึงใครสกัคนก็เปน็

ได้ ....ติดตามอ่านในฉบับหน้านะคะ

อยู่เมืองนอก แล้วจะเรียนให้ได้
ปริญญาไทยไปทำาไม

Dmag17.indd   59 02.03.14   00:26



  ติดต่อกองบรรณาธิการ

   เยอรมนี:
   pataya@d-magazine.de

     aunchun@d-magazine.de
    walawal@d-magazine.de

    saisuda@d-magazine.de
    benjamas@d-magazine.de
    sopaporn@d-magazine.de
    chalat@d-magazine.de
    pornpana@d-magazine.de

    สวิตเซอร์แลนด์
    oranee@d-magazine.de

   กรุงเทพมหานครฯ
   pasamonwal@d-magazine.de

    
„D-Magazine“ , Bank: Volksbank e.G Überlingen, BIC: GENODE61UBE, IBAN: DE82 6906 1800 0047 0702 01

D-Magazine, Abo-Service,  c/o Aunchun Hirling, Am Maisenbühl 28 C, 78333 Stockach-Wahlwies
E-Mail: aunchun@d-magazine.de

  
      www.d-magazine.de und  www.nto-germany.de      www.d-magazine.de und  www.nto-germany.de

Dmag17.indd   60 02.03.14   00:27


