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Bundesweites Hilfetelefon
Es gibt das bundesweite Hilfetelefon "Gewalt gegen Frauen".
Das Hilfetelefon ist rund um die Uhr unter der Nummer

08000 116 016

kostenlos und über die Internetseite erreichbar.
Chat-Beratung:
www.hilfetelefon.de/das-hilfetelefon/chat-beratung.html
Beratung per E-Mail:
www.hilfetelefon.de/das-hilfetelefon/e-mail-beratung.html
weitere Informationen:
www.hilfetelefon.de
“ความรุนแรงต่อสตรี หมายถึง การกระทําใดๆที่เป็นความ
รุนแรงที่เกิดขึ้นจากอคติทางเพศเป็นผลให้เกิดความ ทุกข์
ทรมานแก่สตรี รวมทั้งการขู่เข็ญ คุกคาม กีดกันเสรีภาพ
สตรีทั้งในที่สาธารณะและในชีวิตส่วนตัว”
(ปฏิญญาสากลว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อสตรี โดยองค์การ
สหประชาชาติ)
ปัญหาความรุนแรงต่อสตรี เป็นปัญหาที่สั่งสมมาช้านานและ
เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในทุกประเทศ ทุกชนชั้น ทุกมิติของสังคม
ทั้งในระดับครอบครัว ในชุมชน สถานศึกษา และสถานที่ทำางาน
หากคุณหรือเพื่อนหญิงของคุณกำาลังตกอยู่ในภาวะได้รับความ
รุนแรง และต้องการความช่วยเหลือ นิตยสารดีขอแนะนำาให้คุณ
โทรฯขอความช่วยเหลือได้ทั่วเยอรมนีได้ที่หมายเลขโทรฯ

08000 116 016

ซึง่ เป็นหมายเลขทีค่ ณ
ุ สามารถโทรฯ ติดต่อได้ตลอดเวลา โดยไม่มี
การคิดค่าบริการ นอกจากนีย้ งั สามารถติดต่อขอคําปรึกษาได้
ทางอินเตอร์เน็ตอีกด้วย ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้
ขอคำาปรึกษาและขอความช่วยเหลือโดยการแชท
www.hilfetelefon.de/das-hilfetelefon/chat-beratung.html
Bildguelle: www.hilfetelefon.de

ขอรับคำาปรึกษาผ่านการติดต่อทางอีเมล
www.hilfetelefon.de/das-hilfetelefon/e-mail-beratung.html
อ่านรายละเอียดทางเว็บไซต์ได้ที่
www.hilfetelefon.de

บ.ก.
บอกกล่าว
สวัสดีคะท่านผู้อ่าน
เมื่อ 5 ปีก่อน ดิฉันเป็นคนแรกที่เขียน บ.ก.บอกกล่าว ด้วยรับหน้าที่เป็นหัวหน้าบรรณาธิการของ นิตยสารดี ฉบับปฐมฤกษ์ และฉบับต่อ ๆ มา
อีก จนถึงฉบับที่ 16 (เดือนธันวาคม 2013) แล้วก็หยุดไปเนื่องด้วยภาระการงานส่วนตัว วันนี้ดิฉันรับหน้าที่มาเขียน บ.ก.บอกกล่าว อีกครั้ง ด้วย
เป็นฉบับสุดท้ายที่เราจะจัดพิมพ์ นิตยสารดี เป็นรูปเล่ม ถือเป็นการปิดตัวนิตยสารดี
ฉบับนี้เราไม่ได้ตั้งหัวข้อ หรือประเด็นหลักของเล่ม เพียงแต่คงคอลัมน์ต่าง ๆ ไว้ ตั้งแต่ ภาษาเยอรมันกับครูต้อม ที่กล่าวถึง สำ�นวนต่าง ๆ
หรือ Redewendungen ในภาษาเยอรมัน ซึ่งหากแปลตรงตัวอาจจะไม่สามารถเข้าใจได้ โดยเฉพาะเรา ๆ ท่าน ๆ ที่เป็นคนต่างชาติ หากว่าใคร
รู้จัก เข้าใจ และใช้สำ�นวนเหล่านี้เป็น นั่นแสดงว่า รู้ทันภาษาเยอรมัน (ล้อ สำ�นวนมาจากครูต้อม) คอลัมน์กฎหมายฉบับนี้ นิตยสารดี ขอแนะนำ�
หน่วยงานต่าง ๆ ที่ให้บริการช่วยเหลือประชาชนที่พำ�นักอยู่ในเยอรมนี ไม่ว่าจะถือสัญชาติใด หากมีเงื่อนไข/คุณสมบัติที่จะได้รับความช่วยเหลือ
ก็สามารถที่จะไปขอความช่วยเหลือได้ ปีนี้เป็นปีครบรอบ 25 ปีของ การทำ�ลายกำ�แพงเบอร์ลิน Mauerfall เหตุการณ์ซึ่งไม่มีใครคาดคิดว่าจะเป็น
ไปได้ เหตุการณ์ซึ่งในเชิงสัญลักษณ์แล้วคือ อิสระภาพในการเลือกใช้ชีวิต และสันติภาพ(จากสงครามจิตวิทยา)ระหว่างเยอรมันตะวันออกและ
ตะวันตก และปีนี้ก็เป็นปีที่ครบรอบ 100 ปีของการเกิดสงครามโลกครั้งที่ 1 มหกรรม “1000 เสียงเพื่อสันติภาพ“ ซึ่งจัดขึ้นในกรุงบรัสเซลส์เมื่อต้น
เดือนพฤศจิกายนทีผ่ า่ นมาจึงเป็นการรำ�ลึกถึง และย้�ำ เตือนว่าสันติภาพต่างหากทีเ่ ป็นสิง่ ทีค่ นเราควรจะช่วยกันจรรโลงไว้ ขอบคุณครูดษุ (อาจารย์
ดุษฎี พนมยงค์) ทีเ่ รียงร้อยเป็นความรูแ้ ก่ผอู้ า่ น หลายท่านอาจยังจำ�ได้ถงึ นักเขียนท่านหนึง่ ทีห่ า่ งเหินไปจากหน้าของนิตยสารดีมาหลายฉบับ ด้วย
ภาระส่วนตั๊ว ส่วนตัว เธอกลับมาเล่าเรื่องราวส่วนตั๊ว ส่วนตัว ที่ทำ�ให้เธอห่างหายไป “ท้องแล้ว ....อ่านทางนี้” ข้อมูลและประสบการณ์ของคุณแม่
มือใหม่ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ที่กำ�ลังจะเป็นแม่ค่ะ สารคดีการศึกษาดูงานโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำ�หริ ในฉบับนี้เป็นตอนสุดท้าย
ที่แถมมาด้วย คือโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำ�หริในภาคอิสาน ที่ส่งตรงมาจากสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเบอร์ลิน อันทำ�ให้
เห็นถึงขอบเขตโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำ�หริที่มิได้จำ�กัดอยู่แต่เฉพาะภาคเหนือ นอกจากนี้นิตยสารดี ก็ยังมีบทความในคอลัมน์
ประจำ�เหมือนเดิม ไม่ว่าจะเป็นห้องครัว สุขภาพ จิตวิทยา ใครอยากรู้ว่า สิ่งที่สำ�คัญที่สุดแตกต่างจากสิ่งที่สำ�คัญ(เฉย ๆ) อย่างไร ก็เชิญอ่านได้ค่ะ
ดี-มาก” เกิดขึ้นมาด้วยความเห็นพ้องต้องกันของกลุ่มคนไทยในเยอรมนีกลุ่มเล็ก ๆ ที่ต้องการผลิตสื่อเชิงคุณภาพ นำ�เสนออาหารสมอง ทั้ง
สาระ บันเทิง และสิ่งละอันพันละน้อย ที่คาดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน หลากเพศหลายวัยในเยอรมนี แม้นว่าในวันนี้ นิตยสารดี จะปิดตัว
ลง แต่คณะทำ�งานซึ่งส่วนใหญ่ก็คือส่วนหนึ่งของเครือข่ายคนไทยในต่างแดน ประเทศเยอรมนี จะสานต่อเจตนารมย์ และจะยังคงทำ�หน้าที่ผลิต
สื่อคุณภาพ เพียงแต่รูปแบบที่จัดทำ�อาจจะไม่ใช่ นิตยสาร อย่าง นิตยสารดี แต่จะเป็นในรูปแบบอื่น เช่น คู่มือที่ให้ความรู้ด้านต่าง ๆ สรุปเนื้อหา
การเสวนา สัมมนา การอบรม เป็นต้น นั่นคือ นิตยสารดี จะเปลี่ยนมาเป็น สำ�นักพิมพ์ดี ผลิตสื่อคุณภาพแก่ชุมชนไทยในเยอรมนีต่อไป
ตลอดเวลา 5 ปีที่ผ่านมา “ดี-มาก” ได้รับความสนับสนุนจากชุมชน คนไทย รวมทั้งหน่วยงานราชการไทย และอีกหลาย ๆ ฝ่าย ที่กรุณามีน้ำ�ใจ
ส่งบทความต่าง ๆ ที่มีประโยชน์ ให้กำ�ลังใจ และการสนับสนุนในหลาย ๆ ด้าน คณะทำ�งาน “ดี-มาก” ขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้
นิตยสารดี หรือ D-magazin เปิดตัวฉบับปฐมฤกษ์ โดยถือเอาฤกษ์ดีวันปีใหม่ของไทย คือ วันสงกรานต์ ปี 2010 (พ.ศ. 2553) เป็นวันเปิดตัว
นิตยสาร ณ วันนี้ คณะทำ�งานขอถือเอาฤกษ์วันสิ้นสุดปี 2014 (พ.ศ. 2557) เป็นการอำ�ลา อำ�ลาจากรูปแบบที่เคยเป็น แต่พร้อมที่จะพบกันอีกใน
ปีใหม่ด้วยรูปแบบที่อาจแตกต่าง แต่ด้วยเป้าหมายและสาระที่คงเดิม ท้ายสุดนี้คณะทำ�งาน นิตยสารดี หวังว่าทุกท่านที่เคยสนับสนุน นิตยสารดี
จะให้การสนับสนุน สำ�นักพิมพ์ดี เหมือนดังที่เคยได้รับสำ�หรับ นิตยสารดี
สวัสดีปีใหม่ 2558 ค่ะ
พัทยา เรือนแก้ว
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ภาพข่าว

Stuttgart / ชทุทการ์ท

ภาพโดย มณพร พึ่งเย็น

สมาคมไทยสปาจัดการอบรม “ภาษาเยอรมัน
สำาหรับนวดแผนไทย” หัวข้อ: การสือ่ สารและการใช้
ภาษาเยอรมันเมื่อวันที่ 27 และ 28 ตุลาคม 2557
ที่ Jugendherberge Stuttgart International,
Haußmannstr. 27, 70188 Stuttgart โดยมี
“ครูต้อม” เป็นวิทยากร วัตถุประสงค์ของการจัด
เข้าค่ายคือ ผู้เข้าค่ายฯ จะได้รับคำาแนะนำาเทคนิค
สำาหรับวิธกี ารใช้ภาษาเยอรมัน จากครูคนไทย ผูซ้ งึ่
มีความรู้และสามารถอธิบายและยกตัวอย่างเป็น
ภาษาไทยให้เข้าใจง่าย หลังจากรับการฝึกอบรม
แล้ว ผูเ้ ข้าค่ายฯสามารถนำาความรูแ้ ละเทคนิคทีไ่ ด้
รับ ไปใช้ได้ในชีวติ ประจำาวันและเป็นแนวทางการ
สือ่ สารกับเพือ่ นร่วมงานและลูกค้าในสถานการณ์
ต่างๆ มีผเู้ ข้าร่วมอบรม 20 คน โครงการ “ค่ายภาษา
เยอรมัน” จะจัดต่อเนือ่ งในปี 2558 ผูส้ นใจเข้าร่วม
อบรม สามารถติดต่อขอรับข้อมูลการจัดได้ที่ Thai
Spa Vereinigung Deutschland e.V.
แฟ๊กซ์ +49 7034 2378 78
Email: info@thai-spa-verband.de

Sorpesee in Sundern/ซอร์เพเซ อิน ซุนเดิร์น
เมื่อวันที่ 22 -26 กันยายน 2014 ได้มีการ
จัดการอบรมและสัมมนาครูสอนภาษาไทยเป็น
ครั้งแรก โดยได้รับการสนับสนุนจากกงสุลใหญ่
แห่งนครแฟรงก์เฟิร์ต และได้รับความร่วมจาก
VHS Bildungszentrum Sorpesee in Sundern
วิทยากรสองท่านคือ คุณยุพดี ฮีเมอร์ และคุณระวี
วรรณ คาลดรัก(บุญนาค) มีผเู้ ข้าร่วมอบรบ 14 คน
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ภาพข่าว

Bielefeld / NTO e.V.
ประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารสำาหรับผูป้ ฎิบตั ิ
งานให้ความช่วยเหลือคนไทยเพื่อจัดทำา
คู่มือเทคนิคการให้คำาปรึกษา ให้ความรู้
เรื่องความฉลาดทางอารมณ์(EQ) และ
ใช้ชีวิตในต่างแดนอย่างไรให้มีความสุข
เมือ่ วันที่ 19 - 21 กันยายน 2557 ณ Hotel
Arcadia และ Bürgerwache, Bielefeld
การประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ เป็น
กิจกรรมปีสดุ ท้ายของโครงการการอบรม
ให้ความรู้แก่อาสา สมัครในด้านเทคนิค
การให้คำาปรึกษาผู้ประสบปัญหา รวม
ทั้งเทคนิควิธีการป้องกันรักษาสุขภาพ
จิต มิให้ปัญหาบั่นทอนสุขภาพจิตของ
อาสาสมัคร เพื่อเป็นการสร้างศักยภาพ
และเสริมทักษะในการให้คำาปรึกษาแก่
อาสาสมัคร ที่ทำางานให้ความช่วยเหลือ
หญิงไทยทีป่ ระสบปัญหา ตามแนวความ
คิด โครงการนีเ้ ป็นโครงการต่อเนือ่ งทีจ่ กั มี
ระยะเวลาทัง้ สิน้ 5 - 6 ปี ประกอบไปด้วย
การจัดการอบรมอาสาสมัครในประเด็น
ดังกล่าวปีละครั้ง เป็นเวลาติดต่อกัน 3
ปี จากนั้นอาสาสมัครจะนำาความรู้ที่ได้
รับการอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงาน 2
ปี หลังจาก 2 ปีของการปฏิบัติ จะจัดให้
มีการอบรมอีกครัง้ เพือ่ ฟืน้ ฟู ทบทวน และ
จะมีการสรุปร่วมกัน เพื่อจัดทำาเป็นคู่มือ
สำาหรับอาสาสมัครไว้ใช้ในการปฏิบตั งิ าน

ภาพโดย ชลัช วรยรรยง
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“ทัดดาว” สาวไทยครองแชมป์มวยโลก รุน่ K-1 und Kickboxen (ISKA) 2014
“ทัดดาว“ เด็กผู้หญิงตัวเล็ก ๆ คนหนึ่งที่ย้าย
ถิ่นฐานติดตามแม่จากเมืองไทยมาอยู่เยอรมนี
เมื่อสิบกว่าปีก่อน เธอเล่าว่า ตอนเด็ก ๆ นั้น เธอ
ก็เหมือนเด็กผู้หญิงทั่ว ๆ ไปที่รักสวยรักงาม ไป
เรียนเต้นบัลเล่ย์และเต้นรำา (Ballett, Twiriling,
Fastnachtsverein in der Garde)
พ่อเลี้ยงของเธอมักจะพาเธอไปดูการฝึกซ้อม
ที่ค่ายมวยไทยที่เมืองซิงเงนเสมอ (ในตอนนั้นคุณ
พ่อไปฝึกมวย เลยพาลูก ๆ ไปด้วย) และในปี ค.ศ.
1999 “ทัดดาว“ อายุได้ 12 ขวบ คุณพ่อฯ สมัครให้
“ทัดดาว” เข้าเรียนชกมวยไทยและ ฝึกกีฬาการ
ต่อสู้ (Kampfsport) ซึ่งจริง ๆ แล้ว “ทัดดาว” ไม่มี
ความสนใจเท่าใดนัก แต่ดว้ ยความทีเ่ ป็นคนน่ารัก
และเชือ่ ว่าคุณพ่อฯหวังดีตอ่ ตนเอง “ทัดดาว” จึงไม่
จัดใจท่าน และตั้งแต่ปี 1999 เป็นต้นมา “ทัดดาว”
เป็นส่วนหนึง่ ของสมาคมมวยไทย ซิงเงน (Thai-Box
Club e.V.) ปัจจุบันนี้ “ทัดดาว“ เป็นนักมวย เป็นผู้
ฝึกและทำาหน้าทีเ่ ลขานุการของสมาคมมวยไทย ฯ
„ทัดดาว“ เล่าให้ฟังว่า เธอขึ้นชกมวยครั้งแรก
ในปี ค.ศ.2010 (หลังจากคลอดลูกสาวในปี ค.ศ.
2010) เธอตัดสินใจขึ้นชกมวยเป็นครั้งแรก และ
การตัดสินใจในครั้งนั้น ทำาให้เธอภาคภูมิใจและ
ยืนหยัดอยู่บนเวลาเวทีมวยมาจนถึงทุกวันนี้ ทุก
ครัง้ ทีข่ นึ้ แข่งชกมวย สามีซงึ่ ทำาหน้าทีเ่ ป็นโค้ชและ
ลูกสาวจะเป็นกำาลังใจให้ทุกครั้ง

• 2. Ranglistenhalterin Europameisterschaft
ความคิดเห็นของ”ทัดดาว”เกี่ยวกับมวยไทย
Thai-Box ist für mich die Brücke zur Heimat.
im K-1 (WUFC) 2012
Thailand ist mein Ursprung und da ich sehr • Nordic-Open-Meisterin im K-1 (ISKA) 2011
gerne Sport mache konnte ich es verbinden. • Internationale Deutsche Meisterin im Sanda
Thai-Boxen hat mich zum positiven geformt. Ich
(PWKA) 2011
bin dadurch in meiner Persönlichkeit stärker, • Deutsche Meisterin im Thai-Boxen (MTBD)
selbstbewußter, selbständiger geworden.
2012
Mittlerweile habe ich durch den Grandmaster • Zweifache Deutsche Meisterin im K-1
des Muay Boran Amnat Pooksrisuk gelernt, dass
(ISKA) 2012, 2011
das Thai-Boxen auch eine Geisteshaltung ist. • Baden-Württembergische Meisterin im
Alle Bewegungen haben ihren Sinn, und diese
Thai-Boxen (MTBD) 2012
Betrachtung baue ich in meinem Leben mit ein. • Vize-Nordic-Open-Meisterin im VK (ISKA)
Ich kann nur jedem Jungen und Mädchen im
2011
Teenagealter empfehlen“. - /-Thaddao
• Zweifache Vize-Deutsche Meisterin im VK
(ISKA) 2012, 2010
รางวัลที่ได้รับ
• Zweifache Weltmeisterin im K-1 und • Vize-Süddeutsche-Meisterin im Thai-Boxen
Kickboxen (ISKA) 2014
(MTBD) 2010
• Weltmeisterin im Sanda (PWKA) 2011
• Vize-Süddeutsche-Meisterin im K-1 (WKA)
• Weltmeisterin im Kickboxen (WTKA) 2011
2010
• Vize-Weltmeisterin im VK (WKA) 2012
• WMC Auquamarin Titel im Thai-Boxen
(WMC) 2013
• Europameisterin im K-1 (WFMC) 2012
• Zweifache Europameisterin im K-1 und
ติดตามข่าวคราวของ ”ทัดดาว” ได้ที่ http://
LK (ISKA) 2011
www.thaiboxclubsingen.de/
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คุณรู้จักหนังสือเดินทางชั่วคราวมากแค่ไหน - น. สกญ.

หนังสือเดินทางชั่วคราว หรือที่หลายคนเรียก
กันง่าย ๆ ว่า หนังสือเดินทางสำารอง ถ้าเป็นภาษา
เยอรมันเรียกว่า Vorläufigereissepass คือ
หนังสือเดินทางที่มีอายุ 1 ปี รูปเล่มแตกต่างกับ
หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิคส์คือ หน้าปกจะมีสี
เขียว ขนาดบางกว่า จะออกให้แก่ผขู้ อได้แค่ 1 ครัง้
และในกรณีที่จำาเป็นสำาหรับบุคคลต่อไปนี้เท่านั้น
1. เด็กที่เกิดในเยอรมนี เมื่อบิดามารดาได้
ยื่นคำาร้องขอสัญชาติไทยและสูติบัตรไทยที่สถาน
กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต หรือที่สถาน
เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเบอร์ลิน และต้องการ
เดินทางไปประเทศไทยเพือ่ แจ้งชือ่ บุตรเข้าทะเบียน
บ้านไทย ถ้าเป็นลูกผู้หญิงเมื่อแจ้งชื่อเข้าทะเบียน
บ้านก็ไม่มปี ญ
ั หาอะไร สามารถถือสัญชาติไทยและ
หนังสือเดินทางไทยได้ต่อไปอีกนาน แต่ถ้าเป็น
ลูกผู้ชายเมื่อแจ้งชื่อเข้าทะเบียนบ้านไทยแล้ว ถ้า
ลูกชายอายุ 18 ปี สัสดีอำาเภอที่ประเทศไทยจะมี
หมายเรียกให้ไปเกณฑ์ทหาร (สด.9) ถ้าลูกชาย
ยังเรียนหนังสือหรือฝึกงานอยู่ สามารถขอผ่อนผัน
การเกณฑ์ทหารไปจนกว่าจะเรียนจบ เมือ่ เรียบจบ
หรือฝึกงานเสร็จแล้ว ต้องไปรายงานตัวกับสัสดี
อำาเภอ การยื่นคำาร้องขอหนังสือเดินทางชั่วคราว
ของเด็ก ต้องมีเอกสารประกอบครบถ้วนและบิดา
มารดา พร้อมบุตร ต้องมาเซ็นชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้ว
มือที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ด้วย
เอกสารประกอบคำาร้องฯ ดังนี้
• สำาเนาสูติบัตรไทยที่ออกจากสถานกงสุลไทย
หรือสถานเอกอัครราชทูตไทย 2 ชุด
• สำาเนาสูติบัตรภาษาเยอรมัน ที่สำานักทะเบียน
เยอรมันออกให้ 2 ชุด
• สำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชนไทย สำาเนา
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ทะเบียนบ้านไทย และสำาเนาหนังสือเดินทาง
ของมารดาและ/หรือบิดา (ทีม่ สี ญ
ั ชาติไทย) 2 ชุด
• สำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชนเยอรมัน หรือ
สำาเนาหนังสือเดินทางของบิดา 2 ชุด (บิดา
หรือมารดาที่เป็นชาวเยอรมัน)
• สำาเนาทะเบียนสมรสไทย หรือสำาเนาทะเบียน
สมรสเยอรมันพร้อมคำาแปลไทย 2 ชุด
• สำาเนาหนังสือรับรองการใช้สิทธิปกครองบุตร
(ในกรณีที่มารดาหรือบิดามีสิทธิปกครองบุตร
แต่เพียงผู้เดียว) 2 ชุด
• สำาเนาตั๋วเครื่องบินของบุตร 2 ชุด
• รูปถ่ายสำาหรับติดหนังสือเดินทาง จำานวน 4
ใบ (ขนาด 2 นิ้ว) , ค่าธรรมเนียม 13.- ยูโร
(เงินสด), ซองเปล่าที่เขียนชื่อและที่อยู่อย่าง
ชัดเจน พร้อมติดแสตมป์ 3.60 ยูโร เพื่อสถาน
กงสุลใหญ่ฯ จะจัดส่งหนังสือเดินทางชั่วคราว
ให้ทางไปรษณีย์ต่อไป
บิดา มารดา และบุตร ต้องมายืน่ คำาร้องฯ พร้อม
กัน เนือ่ งพ่อและแม่ตอ้ งลงนามยินยอมในคำาร้องฯ
ต่อหน้าเจ้าหน้าที่ของสถานกงสุลใหญ่ฯ

• หนังสือรับรองแพทย์ (ต้นฉบับ) พร้อมสำาเนา 2 ชุด
• หนังสือมอบอำานาจจากผู้ร้องให้บุคคลอื่น
ดำาเนินการแทนที่มเี จ้าหน้าที่ของทางการหรือ
สถานพยาบาลรับรอง
• สำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชนไทยและสำาเนา
ทะเบียนบ้านไทย (ของผู้ป่วย) 2 ชุด
• สำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชนหรือสำาเนา
หนังสือเดินทางของผู้รับมอบอำานาจ 2 ชุด
• รูปถ่ายสำาหรับติดหนังสือเดินทาง จำานวน 4
ใบ (ขนาด 2 นิ้ว) , ค่าธรรมเนียม 13.- ยูโร
(เงินสด), ซองเปล่าที่เขียนชื่อและที่อยู่อย่าง
ชัดเจน พร้อมติดแสตมป์ 3.60 ยูโร
หมายเหตุ สำาเนาเอกสารทุกฉบับต้องมีการ
รับรองสำาเนาถูกต้องและลงชื่อกำากับด้วยทุกแผ่น

การยืน่ คำาร้องขอหนังสือเดินทางชั่วคราว ต้อง
มายืน่ คำาร้องและเอกสารประกอบด้วยตัวเอง (กรณี
เด็ก) และโดยการมอบอำานาจให้ผู้อื่นทำาการแทน
(กรณีผู้ป่วย) ก่อนเดินทาง 30 วันที่สถานกงสุล
ใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต (วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา
2. ผู้ป่วยที่เป็นอัมพาตและลุกจากเตียงไม่ได้ 09.00 – 12.30 น ยกเว้นวันหยุดราชการ)
สามารถยื่นคำาร้องขอหนังสือเดินทางชั่วคราวได้
เช่นกัน โดยต้องมีหนังสือรับรองจากแพทย์เพื่อ
การให้บริการของสถานกงสุลใหญ่ฯ จะสะดวก
ยืนยันว่า บุคคลผู้นั้นป่วยและลุกจากเตียงไม่ได้ และรวดเร็วยิง่ ขึน้ หากท่านเตรียมเอกสารครบถ้วน
จริง และต้องมอบอำานาจให้ญาติสนิทมิตรสหาย สมบูรณ์ ท่านจะได้รบั หนังสือเดินทางชัว่ คราวตาม
หรือเจ้าหน้าที่เยอรมันที่ดูแลผู้ป่วยไปดำาเนินการ กำาหนดที่แจ้งไว้ แต่หากเอกสารไม่ครบหรือไม่ถูก
ยื่นคำาร้องขอหนังสือเดินทางชั่วคราวต่อเจ้าหน้าที่ ต้อง เจ้าหน้าที่ฯ ต้องติดต่อขอรับเอกสารเพิ่มเติม
สถานกงสุลไทย ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต แทนได้
ทำาให้ต้องใช้เวลานานขึ้น ดังนั้น จึงขอความร่วม
เอกสารประกอบคำาร้องฯ ดังนี้
มือให้ท่านตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วน
• หนังสือเดินทางตัวจริง (เล่มล่าสุด) พร้อม เพื่อจะได้รับบริการที่รวดเร็วขึ้นนะคะ ขอบคุณค่ะ
สำาเนา 2 ชุด
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ชื่อ-สกุลภาษาอังกฤษในบัตรประจําตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์
Smart Card ของคนไทย - ลูกแมวปุ๊กลุก
ปัจจุบันประชาชนไทยที่มีอายุ 7 ปี บริบูรณ์
ถึง 70 ปี สามารถยื่นขอมีบัตรประจำาตัวประชาชน
ไทยที่สำานักทะเบียนอำาเภอ/กิ่งอำาเภอ และสำานัก
ทะเบียนท้องถิ่น ที่รับบริการบัตรได้ทั่วประเทศ
หรือทีส่ ถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ที่
เปิดบริการ ซึ่งในปัจจุบันบัตรประจำาตัวประชาชน
ได้พัฒนามาเป็น บัตรประจำาตัวประชาชนแบบ
อเนกประสงค์ Smart Card มีความเป็นสากลและ
ความปลอดภัยสูง ป้องกันการปลอมแปลง โดยจะ
อ่านรายการจากข้อมูลในบัตร (ในชิพ) ด้วยเครื่อง
อ่านบัตรได้ (ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของ
บัตร) และบนหน้าบัตรจะมีการระบุ ชื่อ-นามสกุล
เป็นภาษาอังกฤษด้วย
การสะกดชื่อภาษาอังกฤษสำาหรับเด็กรุ่นใหม่
ที่เตรียมพร้อมการเข้าสู่สมาคมอาเซียนคงไม่มี
ปัญหา บางคนก็มีวิธีการสะกดที่ต่างไปจากหลัก
ภาษาโดยอาจเพิ่ม ปรับเปลี่ยนตัวอักษรบางตัว
เพื่อความสวยงาม หรือบางคนก็ถือเคล็ดว่าปรับ

เปลี่ยนเพื่อความโชคดีในชีวิต ถ้าเป็น ตาสี ตาสา
ทีไ่ ม่เคยเรียนภาษาอังกฤษมาก่อนล่ะจะทำาอย่างไร
โดยปกติหากเจ้าของบัตรไม่สะกดชื่อ – นามสกุล
เป็นภาษาอังกฤษให้ เจ้าหน้าทีก่ อ็ าจจะใช้โปรแกรม
ในการช่วยสะกด เพื่อให้มเี สียงใกล้เคียงกับภาษา
ไทยมากทีส่ ดุ แต่ทงั้ นีท้ งั้ นัน้ เราก็ไม่สามารถเชือ่ ใจ
โปรแกรมสำาเร็จรูปได้ 100 % ได้ ซึง่ หลายครัง้ มีการ
สะกดผิดเพีย้ นไปบ้าง ถ้าเจ้าของบัตรหรือเจ้าหน้าที่
ไม่ตรวจสอบอีกครั้งก็อาจจะได้บัตรที่สะกดชื่อผิด
ไป ยิง่ เป็นภาษาอืน่ ทีไ่ ม่ใช่ภาษาอังกฤษ ก็ตอ้ งดูเพิม่
พิเศษมากขึน้ เพราะในบัตรประจำาตัวประชาชนจะ
ต้องสะกดแบบภาษาอังกฤษ ไม่สามารถใช้ตวั อักษร
เฉพาะของภาษานัน้ ได้ เช่น ในภาษาเยอรมัน มีตวั
อักษรที่มีเครื่องหมาย อุมเลาท์ ¨ เวลาสะกดต้อง
ใช้ e แทนเช่น ä = ae, ö = oe, ü = ue หรือ ตัว
ß = ss ตัวอย่างเช่น นามสกุล Müller เวลาสะกด
ภาษาอังกฤษในบัตรประจำาตัวประชาชน ต้องเขียน
เป็น Mueller เป็นต้น เจ้าของบัตรควรตรวจสอบ

ความถูกต้องก่อนที่จะมีการพิมพ์บัตรประจำาตัวฯ
เพราะเจ้าหน้าที่อาจไม่คุ้นเคยกับภาษาอื่นๆ ที่
ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ หรือบางครัง้ เจ้าของบัตรเปลีย่ น
ชือ่ -สกุลในภาษาไทยแล้ว แต่ภาษาอังกฤษยังเป็น
นามสกุลเดิมอยู่ก็มี
บัตรประจำาตัวประชาชนไทย ใช้ในประเทศไทย
เราก็มักจะอ่านเฉพาะภาษาไทย แต่ถ้าต้องใช้
บัตรนี้ไปใช้ประกอบหลักฐาน อื่นๆ เช่น ในการทำา
หนังสือเดินทาง ตัวสะกด ชือ่ -สกุลภาษาอังกฤษ ใน
บัตรประชาชนและหนังสือเดินทางต้องเขียนเหมือน
กัน ถ้าการเขียนชือ่ ไม่ตรงกัน ก็จะต้องหาหลักฐาน
อื่นๆ มาแสดงเพิ่มเติมว่า แบบใดที่ถูกต้อง ซึ่งอาจ
จะทำาให้ยงุ่ ยากขึน้ บ้าง ดังนัน้ ขอให้ใส่ใจสักนิด เสีย
เวลาดูรายละเอียด ข้อมูลส่วนตัวของตัวเองอีกสัก
หน่อยนะคะ ที่สำาคัญต้องตรวจสอบความถูกต้อง
ก่อนที่ เจ้าหน้าที่จะพิมพ์บัตรให้นะคะ มิฉะนั้น จะ
ต้องเริ่มกระบวนการทำาบัตรใหม่กันตั้งแต่ต้นเลย
จะทำาให้เสียเวลาท่าน และผูร้ อคิวหลังท่านด้วยค่ะ

สมาคมล่ามและนักแปลภาษาไทย-เยอรมัน
วันที่ 4 - 6 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา สมาคม
ธารา ด้วยการสนับสนุนจากสถานกงสุลใหญ่ ณ
นครฟรังค์ฟวร์ทได้จัดประชุม ในหัวข้อ “ความ
สำาคัญของล่าม การใช้ภาษาในการแปล ปัญหา
ของล่ามและนักแปล” ณ เมือง มันน์ไฮม์ ในช่วง
ท้ายของการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งประกอบ
ด้วย ล่ามและนักแปลจำานวนหนึง่ และผูส้ นใจทัว่ ไป
เห็นชอบให้ตั้งคณะทำางาน เพื่อก่อตั้งสมาคมล่าม
และนักแปลภาษาไทย-เยอรมัน ในเยอรมนีขนึ้ โดย
มีกาำ หนดจะจัดการประชุมเพือ่ การก่อตัง้ สมาคมฯใน
กลางปีพ.ศ. 2558 ผูส้ นใจสามารถติดต่อสอบถาม
คณะทำางานดังมีรายชื่อต่อไปนี้
•
•
•
•
•
•
•

นัฐพงษ์ บุตรดี-ยูเฟ้อร์ -แกนนํากลุ่มดร. ดวงตา บาร์ซ
ดร. เพ็ญแข ไก๊ส์เลอร์ ดอ
คุณ นิตยา อาฮ์เบอ
คุณ มนต์สุนีย์ สักการะเวจ
คุณ อัจฉราวรรณ โครตสาร
คุณ จิราพรรณ อ๊อกเคอร์
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เครือข่ายคนไทยในต่างแดน (เยอรมนี) เป็นใคร ในช่วงระยะหลังนีผ้ อู้ า่ นคงจะได้ยนิ และได้เห็นชือ่ ของสมาคมคนไทยในต่างแดน(เยอรมนี)บ่อยมากขึน้ แต่อาจจะยังไม่ทราบว่า สมาคม
นี้คือใครและทําอะไร

⬇︎
เครือขาย

เสริมสรางศักยภาพ
ถักทอความสัมพันธ
แลกเปลี่ยนประสบการณ
รวมมือกัน

หลายคนรู้จักทีมงานเครือข่ายคนไทยในต่าง
แดน (เยอรมนี) แต่ยังสับสนและแยกแยะไม่ได้ว่า
คนนี้และคนนั้นอยู่ในสมาคมไหนกันแน่ เพราะ
แต่ละคนนัน้ เป็นอาสาสมัครและมีผลงานทีอ่ าำ นวย
ประโยชน์แก่ส่วนรวม เช่น เป็นผู้ก่อตั้งและเป็นผู้
ร่วมก่อตัง้ สมาคมไทยหลาย ๆ สมาคมในต่างแดน
เป็นอาสาสมัครช่วยประสานงานระหว่างหน่วยงาน
ราชการไทยและเยอรมัน เป็นผูม้ ปี ระสบการณ์ใน
การดำารงชีวติ ในต่างแดน เป็นต้น ด้วยเหตุนจี้ งึ เป็นที่
รูจ้ กั ในหมูช่ มุ ชนคนไทยในต่างแดนมาเป็นเวลานาน
เครือข่ายคนไทยในต่างแดน (เยอรมนี) ชื่อ
ภาษาอังกฤษ Network Thais Overseas ชื่อย่อ
NTO และชื่อภาษาเยอรมันคือ Netzwerk der
Thailänder im Ausland เพียงแค่ชื่อของสมาคม
ก็แสดงความหลากหลายแล้วใช่ไหมคะ จึงขอใช้
ชื่อย่อของสมาคมเพื่อการแนะนำาตัวว่า “สมาคม
เอ็นทีโอ” หรือ NTO
“สมาคม เอ็นทีโอ” เป็นเครือข่ายถักทอความ
สัมพันธ์ระหว่างคนไทยในประเทศต่าง ๆ โดยมี
เป้าหมาย เพื่อร่วมกันพัฒนา และผลักดันให้เกิด
นโยบายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยใน
ต่างแดน รวมทัง้ สนับสนุน ส่งเสริม และเสริมสร้าง
ศักยภาพแก่อาสาสมัครไทยในต่างประเทศ ตลอด
จนสร้างอาสาสมัครรุ่นใหม่

พัฒนาแนวคิด

•

ติดตอสื่อสาร

•

เรียนรูซึ่งกันและกัน
แหลงขอมูล
•

พัฒนาคุณภาพชีวิต
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•

ภารกิจของสมาคม
ประสานความร่วมมือระหว่างกลุม่ องค์กรและ
หน่วยงานของคนไทยทีท่ าำ งานให้ความช่วยเหลือ
แก่คนไทยทีพ่ าำ นักและทำางาน ในต่างประเทศ
ประสานความร่วมมือระหว่างนโยบายของรัฐ
และภาคประชาชน ทั้งในประเทศไทย และ
ประเทศปลายทางที่คนไทยพำานักอยู่ แลก
เปลี่ยนประสบการณ์การทำางาน และข้อมูล
ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนไทยในแดน รวมทั้งจัดเก็บและเผยแพร่
ข้อมูลดังกล่าว
ร่วมกันพัฒนาแนวคิดในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนไทยในต่างแดน
ร่วมกันผลักดันให้เกิดมาตรการในการช่วย
เหลือและแก้ไขปัญหาคนไทยในต่างแดน ทั้ง
ในระดับนโยบายและปฏิบัติ

• ผลักดันให้เกิดองค์กรถาวร(ในประเทศไทย)ที่
ทำาหน้าทีด่ แู ล คุม้ ครอง ส่งเสริมและสนับสนุน
คนไทยในต่างประเทศ
• สร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายอาสาสมัครคน
ไทยในเยอรมนี พร้อมทัง้ เพิม่ พูนความรู้ ทักษะ
และศักยภาพในการให้ความช่วยเหลือคนไทย
ที่ประสบปัญหา
ใครเป็นใครในทีมงานของเอ็นทีโอ
สมาคมเอ็นทีโอบริหารงานแบบ “ทีมงาน”
สมาคมฯ มองเห็นความสำาคัญของความสามารถ
และประสบการณ์ของแต่ละคนในทีมงาน ซึ่งจะ
เอื้ออำานวยให้การทำางานของสมาคมเอ็นทีโอเป็น
ไปอย่างมีคุณภาพและประสบผลสำาเร็จ
เนือ่ งจากการก่อตัง้ สมาคมจำาเป็นต้องมีตวั แทน
รับผิดชอบสมาคมตามกฎหมาย จึงมีการแต่งตั้ง
ประธานสมาคม รองประธานฯและเหรัญญิกผู้ซึ่ง
จะทำาหน้าที่เป็นตัวแทนสมาคมในการติดต่อและ
ประสานงานภายในและภายนอกสมาคมฯ ดังนี้
ดร.พัทยา เรือนแก้ว
ตําแหน่ง ประธานสมาคมฯ
รุ่งฤดี รอดเมฆ
ตําแหน่ง รองประธานสมาคมฯ
อัญชัญ เฮียร์ลิ่ง
ตําแหน่ง เหรัญญิก
ทีมงานและทีมร่วมก่อตั้งสมาคมเอ็นทีโอ
ลลิล เคอร์เลอร์ • สุชาดา ไบเยอร์ •
เบญจมาศ คลิงเลอร์ • อ้อย ไกสส์ •
มลฤดี ชเต้าฟฟ์ • ชลัช วรยรรยง
งานในอดีต-ปัจจุบัน-อนาคต
กิจกรรมหลักของสมาคมเอ็นทีโอคือ จัดทำาสือ่
และคู่มือต่างๆ ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน
ไทยในต่างแดน เช่น คู่มือกฎหมาย และนิตยสาร
ดี เป็นต้น นอกจากนี้ยังจัดสัมมนาและประชุมเชิง
ปฏิบตั กิ ารให้แก่ตวั แทนสมาคมไทยในเยอรมนีและ
ผู้สนใจอีกด้วย เช่น จัดประชุมเชิงปฏิบัติการใน
หัวข้อ “ดนตรีบำาบัด” ที่เวือร์ซบวร์กในปี 2012 จัด
สัมมนา“วิธกี ารให้กาำ ลังใจตนเอง” ทีฟ่ รังค์ฟวร์ท ใน
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ปี 2013 และจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อทำาคู่มือ
การให้คำาปรึกษาที่บีเลอเฟลด ในปี 2014 เป็นต้น
ซึ่งในการจัดกิจกรรมแต่ละครั้ง สมาคมเอ็นทีโอม
องเห็นถึงความสำาคัญของวิทยากร จึงได้ติดต่อผู้
ซึ่งมีความรู้และสามารถที่จะถ่ายทอดความรู้และ
ความเข้าใจแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างชัดเจน
แผนงานในอนาคตนั้น สมาคมเอ็นทีโอมีเป้า
หมายจะผลิตหนังสือคู่มือต่าง ๆ เพื่อเป็นอาหาร
สมองแก่คนไทยผูซ้ งึ่ ย้ายถิน่ ฐานมาอยูใ่ นต่างแดน
และคนไทยที่กำาลังจะย้ายถิ่นฐานไปอยู่ต่างแดน
เช่น คูม่ อื อยูต่ า่ งแดน คูม่ อื กฎหมาย คูม่ อื การศึกษา
คู่มือการเลี้ยงลูกสองวัฒนธรรม เป็นต้น จัดพิมพ์
โดยสำานักพิมพ์ดี (ช่องทางนำาเสนอแบบใหม่ของ
นิตยสารดี ทีต่ งั้ ใจจะผลิตสือ่ ให้แก่ผอู้ า่ นนัน่ เองค่ะ)
บางคนออกความคิดเห็นว่า “ทำาสือ่ ทำาคูม่ อื ทำา
หนังสือ แล้วจะมีคนอ่านหรือ รูอ้ ยูว่ า่ คนไทยไม่ชอบ

อ่านหนังสือ” ทีมงานเชื่อว่า ความคิดเห็นนี้ควรจะ
เลือนหายไปได้แล้ว ขอสรุปสัน้ ๆ ว่า ใครรักการอ่าน
ก็จะได้ความรู้ เมือ่ มีความรู้ ก็จะมีภมู คิ มุ้ กันตัวเอง
นอกจากจะผลิตหนังสือต่างๆแล้ว สมาคมเอ็น
ทีโอยังให้คำาแนะนำาเรื่องการติดต่อวิทยากรจาก
ประเทศไทยและประเทศเยอรมัน ให้แก่สมาคม
ไทยต่าง ๆ ในต่างแดนอีกด้วย
โครงการเสริมศักยภาพการใช้ภาษาไทย เป็น
โครงการหนึ่งที่NTOจะเริ่มดำาเนืนการในปี 2558
วัตถุประสงค์ข้อหนึ่งของ NTO คือ เสริมสร้าง
ศักยภาพแก่คนไทยที่พำานักอยู่ในเยอรมนี จากข้อ
เท็จจริงว่า ปัจจุบนั คนไทยทีพ่ าำ นักอยูใ่ นเยอรมนีมกั
จะมีปัญหาในการใช้ภาษาไทย เช่น ใช้คำาที่ไม่ถูก
ต้อง สะกดคำาไทยผิด มีปัญหาในการแต่งประโยค
หรือสรุปความ เป็นต้น อันอาจเนื่องมาจากไม่มี
โอกาสได้ใช้ภาษาบ่อยนัก และขาดผูท้ รี่ จู้ ริงทีจ่ ะคัด

และตรวจทานให้ สมาคม NTO จึงจะจัดโครงการ
อบรมการใช้ภาษาไทย โดยจะได้เชิญ อาจารย์
สุรีรัตน์ ณิชาพัฒน์ หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต ซึ่งเคยมาเป็นวิทยากร
อบรมเรื่องการใช้ภาษาไทยแก่คนไทยในเยอรมนี
มาแล้วสองครั้ง เมื่อหลายปีก่อน และจะเดินทาง
มาเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการใช้ภาษาไทย
พร้อมตอบข้อข้องใจเกีย่ วกับภาษาไทย แก่ผสู้ นใจ
ชาวไทยในเยอรมนี ในเดือนพฤษภาคม 2558 คาด
ว่าจะจัดทีเ่ มืองคอนสทันซ์(Konstanz)หรืออือเบอ
ลิงเงน(Überlingen am Bodensee)
อนึง่ การใช้ภาษาไทย ซึง่ คือภาษาแม่ ได้อย่าง
ดี จะเป็นรากฐานทีม่ นั่ คงให้การใช้ภาษาอืน่ ๆ เป็น
ไปอย่างดีด้วย

แนะนําเครือข่ายคนไทยฯในประเทศสวิตเซอร์แลนด์และประเทศอิตาลี
อรณี ไฟฟ์เฟอร์ (แอ๋ม) อาชีพหลักเป็นแม่บ้านเลี้ยงลูก อาชีพรองเป็นครูสอนภาษาไทย (เด็ก
และผู้ใหญ่) งานอดิเรก เขียนคอลัมน์ให้นิตยสารดีแมกกาซีน, วารสารรวงข้าว และหนังสือพิมพ์ไทย
ต่างแดน อาศัยอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์ประมาณ 5 ปีกว่า มีโอกาสได้ช่วยงานอาสาของสมาคมครูไทยใน
สวิตเซอร์แลนด์ และสมาคมหญิงไทยเพื่อหญิงไทย สวิตเซอร์แลนด์ รวมทั้งให้คำาปรึกษา ให้ความช่วย
เหลือเพือ่ นๆ ชาวไทยในสวิตเซอร์แลนด์เป็นระยะๆ ทัง้ ในเรือ่ งชีวติ ครอบครัว เรือ่ งส่วนตัว การเลีย้ งดูบตุ ร
สองวัฒนธรรม และการให้คาำ แนะนำาด้านปัญหาทางจิตเบือ้ งต้น (เนือ่ งจากเคยเข้าร่วมอบรมปัญหาด้าน
สุขภาพจิตจากจิตแพทย์) เพือ่ นๆ ชาวไทยในสวิตเซอร์แลนด์ ทีม่ ปี ญ
ั หาครอบครัว ต้องการคำาแนะนำา หรือ
ต้องการความช่วยเหลือในด้านต่างๆ สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทสี่ มาคมหญิงไทยเพือ่ หญิงไทย
ที่อยู่ Postfach 11, CH- 3038 Kirchlindach, Switzerland
Hotline: http://www.thaifrauenverein.ch E-mail: vorstand@thaifrauenverein.ch
พนิตดา หงษ์จันทร์ (นิคกี้) เกิดและเติบโตที่กรุงเทพมหานคร ใช้ชีวิตอยู่ในต่างประเทศเป็นเวลา
เกือบ 10 ปีทำางานเกี่ยวกับด้าน Arts Exhibition Productions Manager การถ่ายภาพและงานศิลปะ
เป็นนักข่าวอิสระ และนักเขียนอิสระ ปัจจุบันทำางานเป็นนักประชาสัมพันธ์และประสานงานให้กับทาง
สถานทูตไทยในอิตาลีในด้านสื่องานประชาสัมพันธ์ต่างๆ ในกลุ่มคนไทยในอิตาลีและยุโรป รวมทั้ง
งานด้านศิลปะ การออกแบบ และงานด้านสื่อประชาสัมพันธ์ในรายการโทรทัศน์ และทางอินเตอร์เน็ต
ให้ข้อมูลที่เป็นความรู้แก่คนไทยในต่างแดน โดยเฉพาะข้อมูลด้านกฏหมายที่ถูกต้องจากหน่วยงาน
ราชการต่างๆ แล้วนำามาเรียบเรียงให้อ่านเข้าใจง่ายจริง โดยเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารใน social network
เช่น Facebook มีเพจที่เรียกว่า แป้งร่ำาพรรณา https://www.facebook.com/PaengRamPhanrana
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NTO
แนะนําทีมงานสมาคมเอ็นทีโอ (เยอรมนี)
ดร.พัทยา เรือนแก้ว (พัท)
นักวิจัยและนักวิชการอิสระ จบ
ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ (ความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ) จากจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เคยทำางานพัฒนา
ชนบทในภาคอิสานของไทย และ
ทีร่ าบสูงในศรีลงั กา (United Nations
Volunteer in Domestic Development
Service) ก่อนมาศึกษาทีเ่ ยอรมนี จบ
ปริญญาโท และเอก สังคมวิทยา ที่
มหาวิทยาลัยบีเลเฟลด เป็นผูร้ ว่ มก่อ
ตั้งสมาคมธาราและเครือข่ายหญิง
ไทยในยุโรป หัวหน้ากองบรรณาธิการ
นิตยสารดี ปัจจุบนั เป็นผูร้ ว่ มก่อตัง้ และ
ประสานงานเครือข่ายคนไทยในต่าง
แดน ประเทศเยอรมนี (NTO)
อัญชัญ เฮียร์ลิ่ง (ต้อม) ล่าม
นักแปล ครูสอนภาษาไทย-เยอรมัน
และครูสอนวาดภาพ จบปริญญาตรี
วิชาเอกภาษาเยอรมัน จากมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ เป็นผู้ก่อตั้งสมาคมศิลป
วัฒนธรรมไทย เฮเกา-โบเดนเซ เป็น
อาสาสมัครให้คาำ แนะนำาและคำาปรึกษา
แก่คนไทยและครอบครัวในเยอรมนี
ผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่ม"พู่ไท"ศิลปินไทยใน
เยอรมนี ร่วมก่อตั้งกลุ่มสุนทรีดนตรี
ไทยในเยอรมนี กองบรรณาธิการ
นิตยสารดี และเป็นผู้ร่วมก่อตั้งเครือ
ข่ายคนไทยในต่างแดน ประเทศ
เยอรมนี(NTO)
สุชาดา ไบเยอร์ (เล็ก) จบปริญญา
ตรีพยาบาลศาสตร์ จากมหาวิทยาลัย
มหิดล เป็นผูก้ อ่ ตัง้ สมาคมเพือ่ นไทย
พาแดร์บอร์น ผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่ม"พู่
ไท"ศิลปินไทยในเยอรมนี ผู้ร่วมก่อ
ตั้งสมาคมไทยสปาเยอรมนี ผู้ร่วม
ก่อตัง้ กลุม่ สุนทรีดนตรีไทยในเยอรมนี
และเป็นหนึ่งในทีมงานผู้ร่วมก่อตั้ง
เครือข่ายคนไทยในต่างแดน ประเทศ
เยอรมนี(NTO)
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รุ่งฤดี รอดเมฆ (อ้อย) จบ เอก
บรรณารักษ์ศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รามคำาเเหง เป็นอาสาสมัครค่าย
อาสา ม.รามฯ อาสาสมัครชุมชน
ทบวงมหาวิทยาลัย เข้าทำางานที่กอง
บริการชุมชน กรมประชาสงค์เคราะห์
จากนัน้ ย้ายมาทำางานกองเลขาธิการ
เเละเอกสารสิ่งพิมพ์เเละเป็นผู้ช่วย
ประสานงานโครงการ Liberation
Religion and Cultur (for Asian and
Pacific ) ขององค์กรเอกชน Asian
Cultural Forum on Develpment
หลังเเต่งงาน ใช้ชีวิตในเวียตนาม 5
ปี เป็นอาสาสมัคร ดูเเลเด็กกำาพร้า
ที่ฮานอย ย้ายกลับมาเยอรมันเป็น
สมาชิกสมาคมธารา ต่อมาได้รบั เลือก
เป็นกรรมการสมาคมธารา ปัจจุบัน
อาสาสมัคร Hospizdienst เยีย่ มเยียน
ผูป้ ว่ ยระยะสุดท้าย เเละเป็นผูร้ ว่ มก่อ
ตัง้ และประสานงานเครือข่ายคนไทย
ในต่างแดน ประเทศเยอรมนี (NTO)
ลลิล เคอร์เลอร์ จบสาขาบัญชีจาก
วิทยาลัยพาณิชยการเชตุพน บางมด
ปัจจุบันทำาธุรกิจส่วนตัว บริษัททัวร์
Meltemi-Reisen ที่ Fritzlar เคย
เป็นผู้ตรวจบัญชีให้สมาคมธารา
(2005-2009) เป็นทีมงานนิตยสารดี
และเป็นผูร้ ว่ มก่อตัง้ และประสานงาน
เครือข่ายคนไทยในต่างแดน ประเทศ
เยอรมนี (NTO)
อ้อย ไกสส์ ติดตามมารดามาอยู่
เยอรมนีเมื่อ 30 ปีที่แล้ว ทำางานเป็น
พนักงานขายอยูใ่ นร้านขายอาหารและ
ของชำาจากเอเซีย เคยเป็นอาสาสมัคร
ช่วยงานสมาคมศาลาไทย ปัจจุบนั เป็น
หนึ่งในผู้ประสานงานการจัดกงสุล
สัญจรในบีเลเฟลด และเป็นหนึ่งใน
ทีมผูร้ ว่ มก่อตัง้ เครือข่ายคนไทยในต่าง
แดน ประเทศเยอรมนี(NTO)
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มลฤดี ชเตาฟฟ์ (เจง) จบปริญญา
โทสาขาบริหารธุรกิจ มหาลัยวิชิตา
Wichita State University ประเทศ
อเมริกา มีประสบการณ์ด้านการจัด
ซื้อ ปัจจุบันเป็นอาสาสมัครช่วยงาน
เผยแพร่ศิลปและวัฒนธรรมไทยใน
เยอรมนี และเป็นหนึ่งในทีมงานผู้
ร่วมก่อตั้งเครือข่ายคนไทยในต่าง
แดน ประเทศเยอรมนี (NTO)
เบญจมาศ คลิงเลอร์ (เบญ)
อดี ต ครู ก ารศึ ก ษานอกโรงเรี ย น
จังหวัดชลบุรี กลุ่มเป้าหมายพิเศษ
เพิม่ ศักยภาพหญิงผูด้ อ้ ยโอกาส และ
ผูน้ าำ ชุมชน ปัจจุบนั เป็นเว็บมาสเตอร์
ของนิตยสารดี เป็นอาสาสมัครให้คำา
แนะนำาและคำาปรึกษาแก่คนไทยและ
ครอบครัวในเยอรมนี เป็นทีมงานกอง
บรรณาธิการนิตยสารดี และทีมงานผู้
ร่วมก่อตัง้ เครือข่ายคนไทยในต่างแดน
ประเทศเยอรมนี(NTO) เป็นนักวิทยุ
สมัครเล่นไทย, เยอรมนี และอเมริกา
HS6SSE/DJ5BK/KJ6RKB เป็นผูร้ ว่ ม
ก่อตั้งกลุ่มTaunus Relais Gruppe
(สถานีทวนสัญญาณวิทยุสมัครเล่น)
เป็นผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่ม Thailand Ham
booth (การจัด นิทรรศการวิทยุสมัคร
เล่นไทยในต่างประเทศ) ขึน้ กับสมาคม
วิทยุสมัครเล่น แห่งประเทศไทยใน
พระบรมราชูปถัมภ์ เป็นผู้ร่วมก่อตั้ง
กลุม่ D-STAR Thailand (วิทยุดจิ ติ อล
ระบบ D-STAR ในประเทศไทย) ทีม
งานนักวิทยุสมัครเล่นหญิง จังหวัด
เฮสเซน ประเทศเยอรมนี วิทยากร
พิเศษเกี่ยวกับการท่องโลกไซเบอร์
(Cyberworlds) "เรือ่ งโลกอินเตอร์เน็ต"
ให้กบั นักเรียนโรงเรียน ประถมศึกษา
ในประเทศไทย
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ชลั ช วรยรรยง (หมู ) จบ
ปริญญาโทสาขาดนตรีบำาบัด จาก
SRH Hochschule เมือง Heldelberg
ปัจจุบันทำางานเป็นนักดนตรีบำาบัด
ใน Psychosomatische Fachklinik
เมือง Gengenbach และเป็นหนึง่ ใน
ทีมงานผู้ร่วมก่อตั้งเครือข่ายคนไทย
ในต่างแดน ประเทศเยอรมนี (NTO)

เป็นสมาชิกสมาคมเอ็นทีโอได้อย่างไร
เนื่องการทำางานแบบ”ทีมงาน” สมาคมเอ็นทีโอจึงไม่มีนโยบายรับ
สมาชิกเหมือนสมาคมอืน่ ๆ หากมีผสู้ นใจและอยากจะอาสาสมัครเข้ามา
ทำางานกับสมาคมเอ็นทีโอ สามารถติดต่อตัวแทนสมาคมฯ ได้ที่
Dr. Pataya Ruenkaew
Carl-von-Ossietzky-Str. 21
33615 Bielefeld
Rungrudee Radwmek
Birkenweg 3
37247 Bad Sooden Allendorf
Aunchun Hirling
Am Maisenbühl 28 C
78333 Stockah-Wahlwies
Homepage: www.nto-germany.de
เชือ่ ว่า ในโอกาสต่อไปเราจะสามารถติดต่อและประสานงานกับเครือ
ข่ายคนไทยในประเทศอื่นๆทั่วโลกได้มากขึ้น เพื่อจะได้เกิดประโยชน์แก่
ชุมชนไทยโดยรวม
ติดตามข่าวการดำาเนินงานต่างๆ ของสมาคมเอ็นทีโอได้ที่
https://www.facebook.com/NTO.GERMANY
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เรียนภาษาเยอรมัน

สํานวนภาษาเยอรมัน (Redewendung)
- ครูต้อม

เจ้าสำานวนจริง ๆ นะเธอ” หรือ “อย่า
มาเล่นสำานวนนะ” มักประชดใครด้วย
การพูดแบบนี้ แต่ครูต้อมชื่นชมผู้พูด
ทีใ่ ช้ทกั ษะในการพูดโดยการนำาสำานวน
ต่าง ๆ มาใช้ค่ะ เพราะการใช้สำานวน
ประกอบการพูดและสนทนา แสดง
ให้เห็นถึงลักษณะเฉพาะตัว สำานวน
แต่ละสำานวนมีความหมายเป็นนัยแฝง
อยู่ กินความกว้างและลึกซึ้ง มีความ
หมายในเชิงอุปมาเปรียบเทียบ ต้อง
อาศัยการตีความจึงจะเข้าใจ และจะ
ช่วยทำาให้การสนทนาน่าสนใจมากขึน้
ครูต้อมสังเกตว่า สำานวนไทยและ
เยอรมันหรือในภาษาอืน่ ๆ มักจะนำาเอา
สัตว์และธรรมชาติมาเป็นคำาเปรียบเปรย
เช่น เร็วดังสายฟ้าแลบ เป็นหนอน
หนังสือ เป็นต้น ใครทีส่ ามารถนำาสำานวน
เยอรมันมาใช้สนทนาในสถานการณ์
ต่าง ๆ ได้ ครูต้อมขอชื่นชมค่ะ เพราะ
แสดงให้เห็นว่า คุณมีการสื่อที่ดีและ
สามารถใช้ภาษาเยอรมันได้อย่างไม่
ธรรมดาเลยทีเดียวค่ะ แต่กระนัน้ ก็ตาม
พึงทราบว่า สำานวนภาษาเยอรมันนัน้ ไม่
สามารถแปลตรงตัวหรือแปลคำาต่อคำา
ได้ และจะต้องใช้ให้ถกู ทีถ่ กู เวลา กล่าว
คือ ต้องใช้ให้ถูกต้องกับสถานการณ์
การสื่อสารและเจตนารมณ์ของผู้พูด
ถ้าผู้ใช้ไม่เข้าใจความหมายและวิธีใช้
อย่างถ่องแท้ ย่อมเกิดปัญหาด้านการ
สื่อสารอย่าง เช่น Mir fällt ein Stein
vom Herzen (ถ้าแปลตรงตัวเลย ก็ได้
คำาแปลว่า ก้อนหินก้อนหนึ่งหล่นออก
จากใจฉันแล้ว ตีความไม่ออก แต่นา่ จะ
มองเห็นภาพออก) ตีความเป็นภาษา
เยอรมันได้วา่ Ich bin sehr erleichtert.
แปลได้ความว่า ฉันรูส้ กึ สบายมากแล้ว
ล่ะ/ ฉันโล่งอกแล้วล่ะ น่าจะเทียบกับ
สำานวนไทยก็คือ “เหมือนยกภูเขาออก
จากอก” นั่นเองค่ะ
ครูต้อมนำาสำานวนที่เราได้ยินกัน
อยู่บ่อย ๆ มาให้ผู้อ่านอ่านเล่น ๆ และ
ขอให้น้องแอนดี้ (ลูกสาวค่ะ) ช่วยวาด
การ์ตูนน่ารักประกอบ
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…den Kopf in den Sand stecken
หมายถึง die Wirklichkeit nicht wahrhaben wollen
หรือ eine Gefahr nicht sehen wollen
แปลว่า เพิกเฉยต่อปัญหาหรือเลีย่ งการเผชิญหน้ากับปัญหา ด้วย
การแสร้งทำาว่าปัญหานั้นไม่ได้เกิดขึ้น เหมือนกับว่า “ฉันไม่เห็น
แก แกก็ไม่เห็นฉันเหมือนกัน” Du steckst deinen Kopf in
den Sand. หมายความว่า เธอน่ะหลอกตัวเอง ทั้ง ๆ
ที่รู้เห็นอยู่ แต่ก็ทำาเป็นไม่รู้ไม่เห็น

sich den Ast absägen, auf dem man sitzt
หมายถึง …sich selbst Schaden zufügen
แปลว่า ทำาในสิ่งที่เป็นผลไม่ดีต่อตนเอง
ตัวอย่าง Fritz will kündigen, hat aber noch keine neue Stelle in
Aussicht. Warum sägt er nur den Ast ab, auf dem er sitzt?
ฟริซอยากจะลาออกจากงาน แต่เขายังไม่มองหางานใหม่
เลย ทำาไมเขาคิดทำาในสิง่ ทีไ่ ม่มผี ลดีตอ่ ตนเอง

..sich auf der Nase herumtanzen lassen
หมายถึง … sich alles gefallen lassen
แปลว่า ปล่อยให้คนอื่นทำาทุกอย่างตามอำาเภอใจ
ตัวอย่าง Lass dir doch nicht immer von den anderen auf der Nase
herumtanzen! Du musst nicht immer alles akzeptieren!"
อย่าปล่อยให้คนอื่นทำาทุกอย่างตามอำาเภอใจสิ เธอไม่จำาเป็น
ต้องยอมทุกเรื่องนี่นา

wissen, wie der Hase läuft
หมายถึง Über etwas Bescheid wissen; sich
auskennen; Ahnung haben; etwas verstehen; etwas
begriffen haben; die weitere Entwicklung einer Sache
vorhersagen können.
แปลว่า รูด้ วี า่ สิง่ นัน้ เป็นอย่างไร รูแ้ จ่มแจ้งในเรือ่ งนัน้ รูส้ ถานการณ์
รู้อะไรเป็นอะไร …คล้ายกับสำานวนไทยได้ว่า “รู้ทิศทางลม”
หมายถึง รู้สถานการณ์ขณะนั้นเป็นอย่างไร คนกำาลังคิด
หรือทำาอะไรอยู่ จะเกิดเหตุการณ์อะไรในอนาคต
ก่อนที่ตนเองจะลงมือทำาสิ่งใดลงไป
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เรียนภาษาเยอรมัน

aus einer Mücke einen
Elefanten machen
หมายถึง eine kleine oder unwichtige
Sache zu einer übertrieben großen
Angelegenheit machen แปลว่า ทำาเรือ่ งเล็ก ให้เป็น
เรือ่ งใหญ่ได้ เทียบกับสำานวนไทยว่า “น้าำ ผึง้ หยดเดียว”
ที่มาของ “น้ำาผึ้งหยดเดียว”
เรื่องมีอยู่ว่า มีคนหาบน้ำาผึ้งเข้าไปขายในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง
และได้มนี า้ำ ผึง้ หยดหนึง่ หยดลงบนพืน้ เมือ่ จิง้ จกเห็น ก็เดินมา
เลียน้ำาผึ้งที่หยดนั้น ปรากฏว่า ขณะนั้น มีแมวตัวหนึ่งอยู่บน
บ้าน เมือ่ เห็นจิง้ จก ก็ได้กระโดดลงมากัด เมือ่ แมวกระโดดออก
มา หมาที่อยู่อีกบ้านเห็นแมว ก็กระโดดลงมากัดแมว เมื่อ
เจ้าของแมวเห็นหมามากัดแมวของตนจึงตีหมา เป็นเหตุ
ทำาให้เจ้าของหมาไม่พอใจ และได้ทะเลาะวิวาทกัน จาก
ทีเ่ จ้าของหมาและเจ้าของแมวทะเลาะกัน ก็ลกุ ลามเป็น
เรือ่ งระหว่างครอบครัว จนกลายเป็นสงครามระหว่าง
เมืองในที่สุด ดังนั้น เราจึงไม่ควรทำาเรื่องเล็ก
ให้เป็นเรื่องใหญ่ เพราะอาจจะส่งผลเสีย
เหมือนในเรือ่ งน้าำ ผึง้ หยดเดียวนีก้ ไ็ ด้

ถ้าผู้อ่านต้องการเรียนสำานวนเยอรมันเพิ่มเติม ครูต้อมแนะนำาให้ซื้อ
พจนานุกรม Duden Band 11, Redewendungen und Sprichwörtliche
Redensarten มาไว้ครอบครองสักเล่มนะคะ ยืนยันค่ะว่ามีประโยชน์มาก
บทนี้เป็นบทสุดท้ายที่ครูต้อมเขียนในนิตยสารดีฉบับรูปเล่ม ครูต้อมขอ
ขอบคุณผู้อ่านทุกท่านที่ได้ให้ความสนใจ ติดตามอ่านและคุยกับครูต้อมมา
ตลอด ขอให้ทกุ ท่านฝึกฝนและเรียนภาษาเยอรมันต่อไปด้วยความสนุกสนาน
อย่าคิดว่าการเรียนภาษาเยอรมันเป็นเรือ่ งทีย่ ากจนเกินความสามารถของคุณ
ครูต้อมส่งกำาลังใจมาให้ทุกคนเสมอค่ะ แม้ว่านิตยสารดีฉบับที่ 20 เป็นฉบับ
สุดท้าย แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่สามารถติดต่อกันได้ ผู้อ่านก็ยัง
ติดตามผลงานของครูตอ้ มได้ที่ www.thaiuebersetzer.de หรือที่ Facebook
ของ D-Magazine
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den Nagel auf den Kopf treffen
หมายถึง …genau das Richtige sagen/ tun
แปลว่า พูดและทำาสิ่งที่ตรงเรื่องและเข้าเรื่อง
เปรียบกับการตอกตะปู ซึ่งตอกได้อย่างแม่นยำา ตรงหัว
พอดี เมือ่ ใช้เป็นสำานวนหมายถึง พูดสิง่ ทีต่ รงกับความเป็นจริง
ที่เป็นอยู่พอดี พูดได้ถูกต้องเข้าเรื่องพอดี ส่วนสำานวนไทย “พูด
ตรงเป้า’’ เปรียบกับการยิงธนู หรือ ปืน ที่ยิงไปถูกเป้าตรงกลาง
พอดี แสดงว่ายิงได้อย่างแม่นยำา เมื่อนำามาใช้เป็นสำานวนจึง
มีความหมายเช่นเดียวกับสำานวนเยอรมัน “…den Nagel
auf den Kopf treffen ”
ตัวอย่าง: "Da hast du den Nagel auf den
Kopf getroffen" ("Stimmt genau!")

die Katze im Sack kaufen
หมายถึง Etwas erwerben, was man vorher
nicht genau angeschaut hat.
ที่มาของสำานวนนี้ ในสมัยก่อนนั้นชาวเยอรมันจะมีการซื้อ
ขายสัตว์ที่ตลาด เพื่อนำาไปประกอบอาหาร อาทิเช่น หมูน้อย
กระต่าย เป็นต้น ซึ่งมีราคาค่อนข้างมีราคาแพงมาก สัตว์ต่าง ๆ
จะถูกห่อไว้ในถุงผ้า เพือ่ ทีผ่ ซู้ อื้ จะได้หวิ้ กลับบ้านไปได้โดยสะดวก
แต่ในบางครั้งก็เกิดเหตุการณ์ว่า คนซื้อไม่ได้เปิดถุงดูก่อนซื้อ
เพราะเกรงว่าสัตว์อาจจะกระโดดออกจากถุง แล้วหนีไปได้
พอมาถึงบ้านจึงเปิดปากถุง แต่ปรากฎว่า เจอแมวทำาตา
แป๋วแหววอยู่ในถุง จะนำาไปทำาประโยชน์ใด ๆ
ก็ไม่ได้เลย นี่คือที่มาของสำานวนนี้
ด้วยรักและปรารถนาดีจากครูต้อม
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กฎหมายดีๆ

หน่วยงานบริการช่วยเหลือประชาชนในเยอรมนี
- นันทิรัตน์ อินสว่าง

คุณผู้อ่านทราบไหมว่าทางการเยอรมันมีหน่วยงานบริการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาเดือดร้อนในหลาย ๆ ด้าน ไม่เฉพาะแต่
คนเยอรมันเท่านั้นที่สามารถขอรับความช่วยเหลือนี้ คนต่างชาติอย่างเรา ๆ ที่อาศัยอยู่ในประเทศเยอรมันก็สามารถไปขอความช่วย
เหลือจากหน่วยงานของรัฐได้ด้วย ที่เราเคยรู้จักหรือได้ยินกันบ่อย ๆ คือ
1. Bundesagentur der Arbeit/Arbeitsamt (สํานักงาน
แรงงาน)
ที่เราได้ยินได้ฟังกันบ่อย ๆ คือ เวลาตกงานให้ไปขอเงิน
ช่วยเหลือคนตกงานทีส่ าำ นักงานแรงงานในเขตทีเ่ รามีทะเบียน
บ้านอยู่ (คือมี Wohnsitz อยู่) โดยมีข้อแม้ว่าคุณจะต้อง
ทำางานเป็นลูกจ้างที่จ่ายค่าประกันสังคมและจ่ายภาษีอย่าง
น้อยเป็นเวลา 12 เดือน ข้อสังเกตง่าย ๆ คือ คุณทำางานและ
มีเงินเดือนก่อนหักค่าประกันสังคมและภาษีมากกว่า 450
ยูโรต่อเดือน งานที่เงินเดือนน้อยกว่า 450 ยูโรหรือที่เรียกกัน
ว่า Minijob นั้น ไม่มีการจ่ายเงินประกันสังคม เพราะฉะนั้น
ถ้าโดนไล่ออกจากงาน ก็ไม่มีสิทธิ์ขอเงินตกงาน สำานักงาน
แรงงานจะจ่ายเงินตกงานให้ โดยทั่วไปเป็นเวลา 12 เดือน
ประมาณ 60 % ของเงินเดือน ถ้ามีลูกก็จะได้ 67% ของเงิน
เดือน หลังจาก 12 เดือนไปแล้ว ก็จะสามารถไปขอเงินช่วย
เหลือต่อได้ที่ Jobcenter
นอกจากนัน้ สำานักงานแรงงานยังมีบริการช่วยจัดหางาน
หาโรงเรียนสายอาชีพให้เรียนเพิ่มเติม ซึ่งบางครั้งมีชั้นเรียน
เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ให้ด้วย เพื่อเป็นการเสริมโอกาส
ในการหางานใหม่ให้ง่ายขึ้น
นอกจากนี้แล้ว สำานักงานแรงงานยังมีอีกหน่วยงานหนึ่ง
ที่คนที่มีลูกจะต้องรู้จักนั่นคือ Familienkasse เป็นหน่วยงาน
ที่พ่อแม่ไปขอเงินช่วยเหลือฝนการเลี้ยงดูลูก ที่คนไทยมัก
เรียกกันว่า “เงินเด็ก” หรือ Kindergeld เงินนี้พ่อแม่จะได้รับ
สำาหรับเด็กทุกคน ได้รับตั้งแต่เด็กเกิดจนถึงอายุ 18 ปี และ
สามารถจะขอรับต่อได้อีกถ้าลูกยังเรียนหนังสืออยู่ แต่ลูก
ต้องอายุไม่เกิน 25 ปี
“เงินเด็ก”นีเ้ ป็นเงินช่วยเหลือพ่อแม่ทมี่ ลี กู เพือ่ ให้มรี ายได้
เพิ่มเข้ามาในครอบครัว พ่อแม่หลายคนเข้าใจว่า “เงินเด็ก”
คือเงินของเด็ก พ่อแม่ต้องให้ลูก อันนี้แล้วแต่การตัดสินใจ
ของพ่อแม่เองถ้าลูกโตแล้วและแยกบ้านออกไปแล้ว ก็อาจ
จะให้ลูกเป็นผู้ขอรับ ”เงินเด็ก”เองก็ได้ ที่สำาคัญคือเด็กต้อง
กำาลังเรียนหนังสืออยู่และมีอายุไม่เกิน 25 ปี

หลักประกันการยังชีพพืน้ ฐาน เงินช่วยเหลือจำานวนนีเ้ รียกว่า
Arbeitslosengeld II หรือภาษาชาวบ้านคือ Hartz IV คนไทย
มักจะเรียกกันว่ารับเงิน Hartz IV หรือ รับเงิน Jobcenter นับ
ตั้งแต่วันที่ 1.01.2015 เป็นต้นไปจะมีการปรับเปลี่ยนอัตรา
เงินช่วยเหลือ Arbeitslosengeld II นั่นคือหลังจากหักเงิน
ค่าที่อยู่อาศัยแล้ว
ผู้ใหญ่หนึ่งคนจะต้องมีเงินไว้ใช้จ่ายเลี้ยงชีพ 399 ยูโร
สำาหรับคู่ชีวิตที่อยู่ด้วย 360 ยูโร
ถ้ามี ลูกอายุไม่เกิน 6 ปี จะได้รับเงิน 234 ยูโร ถ้ามี ลูก
อายุไม่เกิน 14 ปี จะได้รับเงิน 267 ยูโร
ถ้ามีลูกอายุไม่เกิน 18 ปี จะได้รับเงิน 302 ยูโร และถ้า
ลูกอายุไม่เกิน 25 ปี จะได้รับเงิน 320 ยูโร
ลองตรวจสอบดูว่าถ้าสภาพการณ์ในครอบครัวเป็นไป
ตามตัวอย่างข้างล่างนี้หรือไม่ หากใช่ก็สามารถติดต่อยื่น
คำาร้องขอรับเงินช่วยเหลือจาก Jobcenter ในเขตที่ตนอยู่ได้
ทัง้ นีต้ อ้ งนำารายได้ของคูส่ มรสมารวมด้วย ทีส่ าำ คัญคุณจะต้อง
มีสิทธิพำานักและมีที่อยู่ในทะเบียนบ้านในประเทศเยอรมัน
1. ไม่มีงานทำา ไม่มีรายได้
2. มีงานทำาแต่เงินเดือนน้อย ไม่พอกับค่าใช้จ่ายในบ้าน
3. ตกงาน ได้เงินตกงานจาก Arbeitsamt จำานวนน้อย
ไม่พอกับค่าใช้จ่ายในบ้าน
4. ต้องแยกทางกับคู่สมรส ต้องหาบ้านเช่าและไม่มีราย
ได้หรือมีรายได้แต่น้อย ไม่พอกับค่าใช้จ่ายในบ้าน
5. ต้องเลี้ยงลูกเล็กคนเดียวไม่มีคู่สมรส ไม่มีรายได้หรือ
มีรายได้น้อย
นอกจากนี้ Jobcenter ยังสนับสนุนส่งเสริมให้คณ
ุ หางาน
ทำาให้ได้เร็ว ๆ โดยอาจจะส่งให้เรียนสายอาชีพเพิ่มเติมเพื่อ
ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด มีการให้คำาปรึกษา
แนะนำาเด็กวัยรุ่นถึงอาชีพในอนาคต

3. Sozialamt
เป็นหน่วยงานสังคมสงเคราะห์ช่วยเหลือด้านการเงินแก่
2. Jobcenter
เป็นหน่วยงานที่ให้ความสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ที่มี ผู้ที่ไม่สามารถทำางานได้แล้ว หรืออาจมีอาการเจ็บป่วยมาก
รายได้ไม่พอเลี้ยงชีพ ตามหลักการ Grundsicherung หรือ ระยะยาว พิการ หรือป่วยเป็นโรคประสาท ที่ไม่สามารถไป
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ทำางานอีกต่อไปได้ หรือเป็นผู้ที่ได้รับเงินบำานาญอยู่แต่น้อย แล้ว การเอาเด็กออกจากบ้านจะเป็นหนทางเลือกสุดท้ายของ
ไม่พอกับค่าใช่จ่ายในบ้าน สามารถมาเขียนคำาร้องยื่นขอ Jugendamt เหตุผลก็คือ ไม่มีที่ไหนที่จะให้ความรักความ
เงินช่วยเหลือได้
อบอุน่ ให้แก่เด็กได้มากกว่าบ้านของพ่อแม่ และ การนำาเด็ก
ออกไปอยูบ่ า้ นเด็กหรือบ้านเยาวชนต้องมีคา่ ใช้จา่ ยทีส่ งู มาก
4. Wohnamt
ถ้าครอบครัวไหนที่มีปัญหาในเรื่องการอบรมเลี้ยงดู
ถ้าคุณมีรายได้น้อย แต่ไม่น้อยมากถึงขนาดที่จะขอรับ ลูก เช่น ลูกดื้อ ลูกไม่ฟังคำาสอนของพ่อแม่ เอาแต่เล่นเกมส์
เงินจาก Jobcenter ได้ หรือไม่อยากไปขอเงิน Jobcenter คอมพิวเตอร์ เอาแต่ดูโทรทัศน์ ไม่ทำาการบ้าน กลับบ้านไม่
ลองไปขอเงิน Wohngeld ได้ที่หน่วยงาน Wohnamt ของ ตรงเวลา ลูกหนีโรงเรียน ลูกมีอารมณ์รา้ ย ตีตอ่ ยกับเพือ่ นทัง้ ที่
เขตที่คุณอาศัยอยู่ อาจจะได้เงินช่วยค่าเช่าบ้านเพิ่มเข้ามา โรงเรียนหรือนอกโรงเรียนพ่อแม่หา้ มไม่ฟงั มีเรือ่ งทะเลาะกับ
100- 200 ยูโร ต่อเดือนทัง้ นีข้ นึ้ อยูก่ บั รายได้วา่ น้อยขนาดไหน พ่อแม่ตลอดเวลา ลูกหนีออกจากบ้าน หรือ เด็กมีปัญหาทาง
และจำานวนคนที่อาศัยอยู่ในบ้านว่ามีกี่คน
สุขภาพ ลูกอ้วนเกินไป หรือ มีลกู ในขณะทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ
พ่อแม่ทะเลาะกันจะเลิกทางกัน นอกจากนัน้ หากครอบครัวที่
5. Soziale Wohnhilfe
มีปัญหาเรื่องหนี้สิน ค้างชำาระค่าไฟฟ้า ค่าเช่าบ้าน กำาลังจะ
คนทีไ่ ม่มที อี่ ยูอ่ าศัยหรือกำาลังจะสูญเสียทีอ่ ยูอ่ าศัยสามารถ ถูกไล่ออกจากสัญญาเช่าบ้าน ก็สามารถมาขอรับความช่วย
ไปขอคำาปรึกษาว่าจะทำาอย่างไรจะรักษาบ้านที่อยู่อาศัยเอา เหลือขอรับคำาแนะนำาว่าจะจัดการกับปัญหานั้น ๆ อย่างไร
ไว้ได้ บางคนไม่ได้จ่ายค่าเช่าบ้านจนเจ้าของบ้านไล่ออก ได้ที่ Jugendamt แผนก Regional Sozialpädagogisches
และไม่สามารถที่จะหาบ้านใหม่ได้ด้วยตัวเอง ก็สามารถมา Dienst (RSD) ในเขตบ้านที่ตนเองอยู่ บางครั้งถ้าเป็นเรื่อง
ขอความช่วยเหลือเพื่อขอที่อยู่ฉุกเฉิน โดยเฉพาะในกรณีที่ สำาคัญ เจ้าหน้าที่ก็จะจัดหาล่ามให้ด้วย นอกจากที่พ่อแม่จะ
มีเด็กในครอบครัว โดยสามาถติดต่อผ่าน Jugendamt หรือ มาขอคำาปรึกษาแนะนำาขอความช่วยเหลือที่สำานักงานแล้ว
ในกรณีของคนที่มีอาการป่วยทางจิตและติดต่อผ่านหน่วย ตัวเด็กเอง เพื่อนของครอบครัว หรือครูที่โรงเรียนก็สามารถ
งานสงเคราะห์ผปู้ ว่ ยทางจิต (Sozialpsychiatrisches Dienst ติดต่อขอความช่วยเหลือหรือแจ้งให้ทาง Jugendamt ได้รับ
ชื่อย่อว่า SpD) มา ทาง Soziale Wohnhilfe จะมีที่อยู่ฉุกเฉิน รู้ถึงปัญหาของตัวเด็กหรือปัญหาของครอบครัวเด็กคนนัน้ ได้
ให้หรือจัดส่งให้ตามองค์กรทีม่ บี ริการช่วยหาบ้านเช่าให้ อย่าง
น้อยถ้ามีที่อยู่ ก็จะสามารถไปแจ้งเข้าบ้านมีทะเบียนบ้านที่
หน้าที่อีกอย่างหนึ่งของ Jugendamt คือ การคุ้มครอง
เรียกกันว่า Anmeldung และจะได้ไปขอเงินช่วยเหลือจาก ปกป้องช่วยเหลือเด็กไม่ให้เกิดอันตราย ทัง้ ทางร่างกาย จิตใจ
Jobcenter ได้
และสภาพแวดล้อมโดยใช้หลักการการตัดสินจากกฎเกณท์และ
มาตราฐานความเป็นอยูใ่ นประเทศเยอรมัน เรือ่ งบางเรือ่ งคน
6. Jugendamt
เยอรมันถือเป็นเรื่องใหญ่ร้ายแรง แต่คนไทยอาจถือเป็นเรื่อง
เป็นหน่วยงานของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับเด็ก หน้าที่ของ ธรรมดา เช่น ถ้าแม่ที่มีลูกเล็ก ทิ้งลูกนอนอยู่บ้านกันเองตอน
Jugendamt คือให้ความช่วยเหลือพ่อแม่ในเรื่องการให้คำา กลางคืน เพื่อจะออกไปทำางานตอนค่ำา หรือให้ลูกคนโตที่ยัง
แนะนำาในเรื่องการอบรมสั่งสอนลูก การเลี้ยงดู การศึกษา ไม่บรรลุนิติภาวะ อยู่บ้านเฝ้าเลี้ยงน้องกันเอง ชีวิตบ้านเรา
และช่วยเรื่องอื่น ๆ ด้วยเพื่อทำาให้ครอบครัวมีพัฒนาการที่ดี ถือเป็นเรื่องธรรมดา ที่พี่คนโตจะต้องเลี้ยงน้องถ้าพ่อแม่ต้อง
ขึน้ นอกจากให้คาำ แนะนำาและส่งเสริมพัฒนาการของเด็กแล้ว ออกไปทำางาน หรือ พ่อแม่มปี ญ
ั หาขัดแย้งกัน ทะเลาะกันเสียง
Jugendamt ยังมีหน้าที่ที่ต้องปกป้องดูแลความปลอดภัยให้ ดังจนถึงขั้นลงไม้ลงมือกัน โดยที่ลูกอยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วย
แก่เด็กด้วย มีคนจำานวนมากทัง้ คนเยอรมันและคนไทยทีเ่ ข้าใจ แต่ในเยอรมนีถึงว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องปกติ เหตุการณ์แบบ
ว่า Jugendamt จะมาเอาเด็กออกจากบ้านอย่างเดียว ที่จริง นี้อาจทำาให้สุขภาพจิตของเด็กเสียและอาจไปแสดงออกใน
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รูปแบบอื่นที่โรงเรียน ทางโรงเรียนแจ้งเข้ามาที่ Jugendamt
แต่คนไทยส่วนหนึง่ จะไม่เข้าใจว่า แค่เรือ่ งทะเลาะกันภายใน
บ้านแค่นี้ ทำาไมทางการเยอรมันถึงจะต้องเข้ามาวุ่นวายด้วย
บางครั้งทาง Jugendamt สามารถรับเด็กให้ไปอยู่ในความ
คุม้ ครองและส่งให้บา้ นเด็กบ้านเยาวชนได้ทนั ที ถ้าพบว่าเด็ก
เล็กอยู่กันเองตามลำาพัง และตามหาตัวพ่อแม่ไม่ได้
นอกจากครอบครัวที่มีปัญหาจะมาขอความช่วยเหลือที่
Jugendamt แล้ว แต่ละบ้านยังสามารถขอบุคลากรที่เรียก
ว่า ผู้ช่วยเหลือครอบครัว (Familienhelfer) เพื่อให้ความช่วย
เหลือครอบครัวอย่างใกล้ชดิ เพือ่ ให้ครอบครัวจัดการแก้ปญ
ั หา
ต่าง ๆ ของตนเองให้ได้ เพื่อเด็กจะได้อยู่ในบ้านกับพ่อแม่ได้
อย่างไม่ต้องกังวลกับปัญหาต่าง ๆ ผู้ช่วยเหลือครอบครัวจะ
ให้คาำ แนะนำาวิธกี ารแก้ปญ
ั หาต่าง ๆ ของครอบครัวโดยไปพบ
ทำาความรูจ้ กั พ่อแม่ลกู ทีบ่ า้ นว่ามีความเป็นอยูก่ นั อย่างไร มีขอ้ ดี
ข้อเด่นของตนเองอย่างไรทีจ่ ะจัดการกับปัญหาของตนเองได้
ให้คาำ ปรึกษาชีแ้ นะแนวทาง ถ้าพ่อแม่มคี วามสัมพันธ์ทไี่ ม่ดกี บั
ลูกวัยรุ่น ก็จะเป็นผู้ช่วยเหลือไกล่เกลี่ยให้ความสัมพันธ์กลับ
มาดีขึ้น พาไปพบพูดคุยกับคุณครู เพื่อพ่อแม่จะได้รู้ว่าเวลา
ลูกอยู่ที่โรงเรียน มีนิสัยแบบไหน พาไปติดต่อกับทางราชการ
หน่วยต่าง ๆ ตามความจำาเป็น เช่น ถ้าครอบครัวมีปญ
ั หาด้าน
การเงิน ต้องไปขอเงินจาก Jobcenter ช่วยเหลือครอบครัว
ก็จะพาไปเขียนคำาร้องยื่นขอรับเงินช่วยเหลือที่ Jobcenter
ได้ ถ้าต้องหาบ้านใหม่ ผู้ช่วยเหลือครอบครัวก็จะช่วยกันกับ
ครอบครัวหาบ้านใหม่ให้ได้

จิตจะต้องพบกับแพทย์ประจำาของ SpD ก่อน แพทย์จะตรวจ
อาการของผูป้ ว่ ยก่อนทีจ่ ะส่งต่อให้กบั นักสังคมสงเคราะห์เพือ่
จัดหาคนช่วยดูแล และสรุปหาเป้าหมายในการช่วยเหลือแก่
ผู้ป่วยเป็นราย ๆ ไปผู้ป่วยบางคนเหงา ไม่มีเพื่อน ใช้เวลาที่มี
ไปกับการสูบบุหรี่หรือดื่มสุรา คนช่วยดูแลก็จะพยายามหา
ทางออกให้อาจจะพาไปให้ได้พบกับเพื่อนคนไทย ที่วัดหรือ
สมาคมต่าง ๆ ได้คุยภาษาไทย อาการเหงาอาจจะน้อยลง มี
เพื่อนมากขึ้น บางคนอยากไปเดินเล่นแต่ไม่กล้าไปคนเดียว
คนช่วยดูแลก็จะพาไป ถ้ามีปญ
ั หาต้องติดต่อกับทางราชการ
ศาล ตำารวจ คนช่วยดูแลก็จะพาไปเป็นเพื่อน เพราะฉนั้นผู้
ป่วยทางจิตหรือคนในครอบครัว หรือเพือ่ น สามารถไปติดต่อ
ที่หน่วยงานสงเคราะห์ผู้ป่วยทางจิตในเขตบ้านของตัวเองได้
ผู้ป่วยที่จะมาติดต่อขอคนช่วยเหลือจาก SpD ส่วนใหญ่
มักจะมีผู้ดูแลทางกฎหมาย (Gesetzlicher Betreuer) และ
เคยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลมาแล้ว
ปัจจุบนั นีห้ ลายคนทีอ่ ยูใ่ นประเทศเยอรมนีแต่ไม่มปี ระกัน
สุขภาพของตนเอง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากเวลาตกงานแล้วไม่
ไปแจ้งกับสำานักงานแรงงานทำาให้ไม่มีการจ่ายเบี้ยประกัน
ต่อ หรือ ทำางานอิสระและต้องจ่ายค่าประกันสุขภาพเอง แต่
รายได้ไม่มากพอที่จะจ่ายเบี้ยประกันต่อได้ คนที่ไม่มีประกัน
สุขภาพถ้าเจ็บป่วย สามารถไปขอรับการตรวจรักษาจากแพทย์
ของ Die Malteser Migranten Medizin ซึ่งมีสำานักงานตาม
เมืองใหญ่ ๆ เช่น Frankfurt Berlin Hannover München
Stuttgart Hamburg เป็นต้น

7 . ห น่ ว ย ง า น ส ง เ ค ร า ะ ห์ ผู้ ป่ ว ย ท า ง จิ ต
(Sozialpsychiatrischer Dienst/ SpD)
ซึง่ เป็นหน่วยงานทางราชการทีใ่ ห้คาำ ปรึกษาและให้ความ
ช่วยเหลือผู้ที่มีหรือคาดว่ามีอาการป่วยทางจิตรวมทั้งผู้ที่มี
ปัญหาติดยาเสพติดด้วย สมาชิกในครอบครัว เพื่อนฝูงหรือ
เพื่อนร่วมงานของผู้ที่มีปัญหาก็สามารถไปขอรับคำาปรึกษา
ได้ เป้าหมายของความช่วยเหลือจากหน่วยงานนี้ คือ ให้ผู้ที่
มีอาการป่วยทางจิต สามารถที่จะดำารงชีวิตได้ด้วยตนเอง มี
บ้านของตนเอง ไม่ต้องเข้าไปใช้ชีวิตอยู่ในโรงพยาบาล แต่
เนื่องจากการใช้ชีวิตประจำาวันของผู้ที่ป่วยทางจิตไม่ใช่เรื่อง
ง่าย ทางหน่วยงานสงเคราะห์ผู้ป่วยทางจิตหรือเรียกสั้น ๆ
ว่า SpD สามารถที่จะเสนอไปที่ Sozialamt ว่า ผู้ป่วยทางจิต
สมควรที่จะได้คนช่วยดูแล (Einzelfallhelfer) ทั้งนี้ผู้ป่วยทาง
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“Wovon ich rede, wenn ich vom Laufen rede”
(“What I Talk About, When I Talk About Running”) - ญาศมิน
ฉันชอบออกกำาลังกาย หลากหลายมาก ทัง้ เต้น
สเต็ป ซุมบ้า แอโรบิค โยคะ พิลาสทีส deepwork
แต่กีฬาเหล่านี้ฉันต้องไปเข้าคอร์สเล่นที่ฟิตเนส
สตูดิโอ วันไหนที่อากาศดี ก็ออกไปปั่นจักรยาน
บ้าง แต่การปั่นจักรยานแบบกินลมชมวิว มันเผา
ผลาญพลังงานได้นอ้ ยมาก ด้วยความทีฉ่ นั เป็นคน
กินเก่ง กินเยอะ ต้องวิ่งเท่านั้นถึงจะสมดุลในเรื่อง
เอาพลังงานไปผลาญ ปลายปีที่แล้วฉันเริ่มศึกษา
หาข้อมูล เรือ่ งการวิง่ อย่างจริงจัง ไม่กล้าบุม่ บ่าม วิง่
เองเพราะอายุอานาม ถ้านับตามรุ่นที่เขาจัดวิ่งกัน
เป็นทางการ ก็ปาเข้าไปรุ่นผู้สูงวัยแล้ว เกิดการผิด
พลาด วิ่งไม่ถูกต้องขึ้นมา เกรงว่าจะเกิดการบาด
เจ็บได้ โชคดีที่ฉันเกิดอยากวิ่งในสมัยที่หา(ข้อมูล)
อะไรต่อมิอะไรได้ทอี่ ากู๋ google ไป google มา ไป
เจอหนังสือชื่อ “Wovon ich rede, wenn ich vom
Laufen rede” (“What I Talk About, When I Talk
About Running”) ของ นักเขียน นักวิ่งมาราธอน
ชาวญี่ปุ่น Haruki Murakami เขียนเรื่องวิ่งและ
ประสบการณ์ในการวิ่งของเขาได้น่าอ่านมาก เล่า
เรือ่ งได้อย่างสนุกสนาน ยิง่ อ่านยิง่ อยากออกไปวิง่

หลังจากทีอ่ า่ นหนังสือเล่มนีจ้ บ ฉันเริม่ ออกวิง่ สะสม
ไมล์(กิโลเมตร) จนแน่ใจว่าลงสนามวัดฝีเท้ากับชาว
บ้านได้แล้ว จึงลงวิ่งแข่งครั้งแรก 10 กม.เมื่อเดือน
มิถนุ ายน ทีผ่ า่ นมา ใช้เวลา 58 นาที เข้าเส้นชัยเป็น
คนที่ 52 ในจำานวนผู้วิ่งทั้งหมด 450 คน และเป็น
คนที่ 7 ในกลุ่มผู้สูงอายุรุ่นเดียวกันจำานวน 89 คน
หลังจากนั้นก็ลงวิ่งแข่งอีกมากมายหลายรายการ
ฉันแน่ใจว่า แรงบันดาลล้นหลาม ส่วนหนึ่งได้จาก
หนังสือเล่มนี้แน่นอน
ดีใจที่ได้ร่วมงานกับทีมงาน นิตยสาร "ดี" ขอบคุณ
บก. ทุกท่าน ที่ให้โอกาส ดิฉันได้เป็นส่วนหนึ่งของ
นิตยสาร "ดี" ประทับใจในการประสานงานอย่าง
มืออาชีพ ของทีมงานทุกท่านค่ะ
ญาศมิน

....ประสบการณ์การทำางานกับชุมชนไทยในเยอรมนี ชี้ให้เห็นว่า การทำางานให้ความช่วยเหลือคน
ไทยโดยอาสาสมัครหญิงไทยมีความสำาคัญยิ่ง การช่วยเหลือในหลาย ๆ รายต้องกระทำาอย่างต่อเนื่อง
เป็นเวลาแรมเดือน หรือบางครั้งเป็นปี นับเป็นภาระที่บั่นทอนสุขภาพจิตของผูใ้ ห้คำาปรึกษา อาสาสมัคร
แต่ละท่านทำางานด้วยจิตใจที่ต้องการช่วยเหลือเพื่อน ร่วมชาติ แต่ละท่านไม่มีความรู้เกี่ยวกับเทคนิค
วิธีการให้คำาปรึกษาผู้ประสบปัญหา รวมทั้งไม่รู้วิธีการป้องกันรักษาสุขภาพจิตของตนเอง การอบรมให้
ความรู้แก่อาสาสมัครในด้านดังกล่าวจึงเป็นเรื่องจำาเป็น แต่จะทำาอย่างไรที่จะให้ การอบรมมีความต่อ
เนื่อง และก่อให้เกิดองค์ความรู้ด้านการให้คำาปรึกษาแก่คนไทยผู้ประสบปัญหาในต่าง แดน...
คู่มือการให้คำาปรึกษาสำาหรับคนไทยในต่างแดนเล่มนี้ สำาเร็จลงได้ด้วยความร่วม มือร่วมใจจาก
อาสาสมัครไทยในเยอรมนี โดยเฉพาะคณะกรรมการและสมาชิกของสมาคมเครือข่ายคนไทยในต่าง
แดน(NTO) และด้วยการสนับสนุนจากหลาย ๆ ฝ่าย โดยเฉพาะ คุณหมอเทอดศักดิ์ เดชคง ที่ร่วมอยู่
ในกระบวนการจัดทำาตั้งแต่เริ่มโครงการ…
ติดต่อขอรับคู่มือได้ที่
ไปรษณีย์:
Dr.Pataya Ruenkaew,
Carl-von-Ossietzky-Str. 21,
33615 Bielefeld
โทรศัพท์:
01774954640
อีเมล:
aunchun@d-magazine.de
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โครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (ตอนจบ):
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย และ
สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์- พัทยา เรือนแก้ว (ต่อจากฉบับที่แล้ว)

เราถึงโรงแรมเมื่อยังไม่ถึงสองทุ่มดี ราตรีนี้ยัง
ยาวนัก บก.ไทยต่างแดน น้องมล และดิฉนั เลยชวน
กันไปเดินไนท์พลาซาในตัวเมืองเชียงราย เราว่าจะ
ใช้บริการรถรับส่งของโรงแรม ซึ่งแต่ละคันมีเนื้อที่
จำากัดนั่งได้ประมาณ 8 คน สองสาวว่องไวกว่าขึ้น
ไปนัง่ บนรถเรียบร้อย บก.หนุม่ ก็ตามขึน้ มา ยังเหลือ
พื้นที่อีก 1 ที่นั่ง นักท่องเที่ยวหนุ่มสาววิ่งตามมา
จะอาศัยไปด้วย บก.หนุ่มเป็นสุภาพบุรุษเลยสละ
ที่นั่งให้ แล้วบอกว่าจะตามไป น้องมลไม่เห็นด้วย
เพราะเป็นห่วง เราก็เลยลงรถเรียกแท็กซี่นั่งไปกัน
สามคน ทีไ่ นท์พลาซ่าเดินกันยังไม่ได้เท่าไร ฟ้าฝนก็
ไม่เป็นใจเทลงมาอย่างหนัก เราสามคนก็เลยตัดสิน
ใจกลับโรงแรม ได้ขนมติดมือมากันนิดหน่อย ให้
ได้ชื่อว่าได้ซื้อของ
เช้าวันที่ 18 ก.ค. หลังอาหารเช้าเวลา 8.30 น.
พวกเราบอกลาโรงแรมร่มรืน่ ริมน้าำ แม่กก ขึน้ รถตูเ้ ดิน
ทางเข้าเชียงใหม่ ก็เดินทางกันแบบสบาย ๆ แต่ก็
ควบคุมเวลาเพราะเราต้องไปเช็คอินเข้าโรงแรม
ที่เชียงใหม่ก่อนเที่ยง เพื่อไปรับประทานกลางวัน
พร้อมออท.ก่อนทีจ่ ะขึน้ ไปดูงานทีอ่ .แม่รมิ ทิวทัศน์
สองข้างทางยังเป็นป่าสีเขียว มีบา้ นเรือนให้เห็นตาม
แนวทาง พร้อมกับไร่นา เราแวะพักทีร่ า้ นกาแฟของ
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มีชยั วีระไวทยะ พระเอกละครทีวเี รือ่ งคูก่ รรม สมัย
ที่ดิฉันยังเป็นเด็ก หลาย ๆ ท่านอาจจะเห็นตรงกัน
นะคะว่า โกโบริ คนไหนก็หล่อสู้ โกโบริ มีชัย ไม่ได้
แต่คนรุน่ ใหม่ ๆ อาจจะปฏิเสธ แน่นอนรสนิยมย่อม
เปลีย่ นแปลงไปตามเวลาค่ะ ระหว่างทีผ่ ดู้ งู านชาว
เยอรมันสั่งกาแฟร้อนมาดื่มกัน ดิฉันก็เดินดูสินค้า
พื้นเมืองที่วางขายในร้าน ไม่รู้จะซื้ออะไร และไม่รู้
จะซื้อไปทำาไม ก็เลยไม่เสียเงิน
รถของเราแล่นฉลุยมาเรื่อย ๆ จนถึงชานเมือง
เชียงใหม่ ความเร็วของรถก็ตอ้ งชะลอลงด้วยจำานวน
รถราที่หนาแน่น เชียงใหม่เปลี่ยนไปมากจริง ๆ
ไม่ใช่เมืองเล็ก ๆ ที่มีโบราณสถานให้เดินเยี่ยมชม
ดื่มด่ำากับวัฒนธรรมล้านนา เชียงใหม่ในวันนี้คือ
เมืองใหญ่ ทีห่ นาแน่นไปด้วยโรงแรม นักท่องเทีย่ ว
รถรา เหมือนกับว่ามิได้เรียนรูบ้ ทเรียนเรือ่ งการวาง
ผังเมือง ดิฉันก็ได้แต่เสียดายบรรยากาศของเมือง
ล้านนาที่น่ารักเมื่อหลายสิบก่อน
รถเราต้องฝ่าฟันกับการจราจรที่หนาแน่น มา
ถึงโรงแรมหรูกลางเมืองเชียงใหม่ย่านไนท์พลาซ่า
เมื่อเวลาเกือบเที่ยง ก็นับว่าช้ากว่ากำาหนด ทุกคน
เร่งรีบนำาสัมภาระเข้าไปเก็บยังห้องพัก แล้วก็ลง
มาขึ้นรถเพื่อไปรับประทานอาหารมื้อเที่ยง ซึ่งจะ
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มีออท.ร่วมไปด้วย เป้าหมายคือ โป่งแยง แอ่งดอย
น้องมลบอกว่า อยู่ระหว่างทางที่เราจะไปดูงาน
โป่งแยง แอ่งดอย เป็นรีสอร์ท มีที่พัก และร้าน
อาหารบริการ จากลานจอดรถ เราเดินผ่านพุ่มไม้
เขียวสวย และทีพ่ กั ร้านอาหารตัง้ อยูบ่ นไหล่เขาทาง
ด้านซ้าย ต้องเดินลงไปนิดหน่อย ทางร้านจัดโต๊ะไว้
ต้อนรับกลุ่มของเราเรียบร้อยแล้ว พร้อมรายการ
อาหารแนะนำา ร้านอาหารนับว่าร่มรื่นที่เดียว เต็ม
ไปด้วยไม้ใบและไม้ดอก ทีน่ า่ สนใจคือ น้าำ ตก ทีฟ่ าก
เขาอีกด้าน น้ำาตกอะไรก็จาำ ไม่ได้แล้ว แต่ก็เรียกว่า
มีอาหารตาให้ชม ระหว่างรอชิมอาหารทีเ่ ดียว เมือ่
อาหารคาวเสร็จสิน้ ทางร้านแนะนำาของหวาน ดิฉนั
ไม่ได้สนใจเท่าใดนักว่า ฝ่ายชายจะรับประทาน
อะไร จำาได้แต่ของหวานแนะนำาสำาหรับแขกผูห้ ญิง
คือไอศกรีมรัมสับปะรด ทีท่ างร้านทำาเอง แนวคิดก็
มาจาก รัมลูกเกต แต่ร้านนี้ใส่สับปะรดแทน และ
บรรจุมาในภูแล(สับปะรดพันธุผ์ สมระหว่างนางแล
กับภูเก็ต) ผลน้อย ๆ อร่อยมากค่ะสำาหรับดิฉนั ทีร่ บั
ประทานไอศกรีมได้ทุกฤดูกาล อิ่มอร่อยเราก็ขึ้น
รถมุ่งหน้าไปยัง ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนอง
หอย ซึ่งการดูงานที่ศูนย์ฯนี้ ท่านกงสุลกิตติมศักดิ์
แห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำาเชียงใหม่
Hagen E.W. Dirksen จะมาสมทบด้วย
ศูนย์พฒ
ั นาโครงการหลวงหนองหอย เป้าหมาย
การศึกษาดูงานของพวกเราในวันนี้ตั้งอยู่ที่ บ้าน
หนองหอยเก่า หมู่ 7 ตำาบลแม่แรม อำาเภอแม่ริม
จังหวัดเชียงใหม่ อยูใ่ นพืน้ ทีอ่ ทุ ยานแห่งชาติดอยสุ
เทพ-ปุย เราไปถึงช้ากว่ากำาหนดเล็กน้อย เจ้าหน้าที่
ของศูนย์ฯรอต้อนรับกลุม่ ของเราอยูแ่ ล้ว โครงการนี้
เป็นหนึง่ ใน 18 โครงการทีช่ ว่ ยเหลือชนเผ่าชาวไทย
ภูเขา (ต้องใช้คำานี้ เพราะหากใช้คำาที่เคยใช้กันช้า
นานว่า ชาวเขา จะเป็น politisch unkorrekt ค่ะ) ที่
เคยปลูกฝิน่ ให้เลิกปลูกแล้วหันมาปลูกพืชทดแทน
เนือ่ งจากเป็นพืน้ ทีส่ งู พืชทีส่ ง่ เสริมให้ปลูกจึงเป็นพืช
ผัก-ผลไม้เมืองหนาว เช่น ผักกาดหอมห่อ ผักกาด
หางหงษ์ ผักกาดขาวปลี กะหล่าำ ปลี ปวยเหล็ง เบบี้
แครอท แครอท บล๊อคโคลี่ ผักกาดขาวปลี องุน่ อะ
โวคาโด พลับ พลัม และบ้วย เป็นต้น นอกจากนีย้ งั
มีโครงการทดลองเลี้ยงปลาบนที่ราปสูง อันได้แก่
ปลา Forelle และ Stergion
ชาวนา คือชนเผ่าชาวไทยภูเขาทีเ่ ข้าร่วมโครงการ
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มีอยู่ทั้งสิ้นประมาณ 400 คน ก่อนเข้าโครงการ
ทางศูนย์ฯจะให้การอบรมเกี่ยวกับการทำาเกษตร
และเกษตรอินทรีย์ การใช้สารเคมีทถี่ กู วิธี เรือ่ งโรค
และแมลงทีเ่ กิดขึน้ กับพืช ฯลฯ จากนัน้ โครงการจะ
ให้ยืมพันธ์พืช ปุ๋ย เครื่องมือการเกษตร ให้จ่ายคืน
ต้นทุนเมื่อชาวนาขายผลผลิตได้ ในระหว่างการ
ผลิตโครงการจะส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปให้คำาแนะนำา
ช่วยเหลือต่าง ๆ รวมทั้งเป็นผู้รับซื้อผลผลิตด้วย
ผลผลิตจากชาวนาทีร่ ว่ มโครงการ ส่วนหนึง่ จะ
คัดเลือก บรรจุใส่ถงุ พลาสติก ใส่ลงั เพือ่ ส่งขาย การ
บรรจุเหล่านีส้ ว่ นหนึง่ จะทำาในพืน้ ที่ บางส่วนจะจัด
ทำาในศูนย์ฯที่หนองหอย ผักสลัดที่ผลิตได้มีลูกค้า
รายใหญ่ที่รับซื้อคือ Macdonal
เสร็จสิ้นการฟังบรรยาย เราก็เดินชมส่วนการ
บรรจุผลิตภัณฑ์เพือ่ ส่งขาย รวมทัง้ ส่วนรับซือ้ ซึง่ จะ
มีการกำาหนดราคาพืชผักแต่ละชนิดไว้ในแต่ละวัน
ท่านกงสุลกิตติมศักดิ์กล่าวร่ำาลา แล้วชวนให้พวก
เราแวะดืม่ กาแฟทีส่ ถานกงสุลฯ ก่อนขึน้ เครือ่ งกลับ
กรุงเทพฯในวันพรุง่ นี้ น้องมลแบ่งรับแบ่งสู้ แล้วพวก
เราก็ขึ้นรถไปชมส่วนงานอีกแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ไม่ไกล
ออกไปนัก ขับรถไปตามถนนแคบ ๆ ไต่เขาขึ้นไป
ไม่ถึง 10 นาที สองข้างทางจะเป็นแปลงผัก ผลไม้
และมีรีสอร์ทที่พักตามไหล่เขาอยู่ 2-3 แห่ง กล่าว
กันว่ารีสอร์ทเหล่านีเ้ กิดขึน้ ตามอย่างแนวความคิด
ม่อนแจ่ม ของศูนย์ฯนั่นเอง
ม่อนแจ่ม แคมป์ปิ้ง รีสอร์ท เป็นที่พักบริการ
นักท่องเที่ยว รูปแบบใหม่ของโครงการหลวง ตั้ง
อยูบ่ นเนินเขาความสูง 1,350 เมตรจากระดับทะเล
ลักษณะที่เด่นของที่นี่คือทิวทัศน์ของขุนเขาแบบ
180 องศา มีแปลงทดลองไม้ดอก ผักต่าง ๆ และ
ผลไม้อย่างสตรอว์เบอร์รใี ห้นกั ท่องเทีย่ วเก็บชิมได้
แถมยังมีตลาดนัดม้งสำาหรับชาวไทยภูเขาทีอ่ าศัย
อยูร่ อบโครงการหลวงฯนำาสินค้าและผลิตภัณฑ์ของ
ตนมาขาย นอกจากนีย้ งั มี ร้านอาหารของม่อนแจ่ม
แคมป์ปงิ้ รีสอร์ท ทีส่ ามารถนัง่ รับประทานอาหารไป
พร้อม ๆ กับชมทัศนียภาพขุนเขา วัตถุดบิ ของร้านนี้
ส่วนใหญ่ใช้ผลิตผลจากโครงการหลวงหนองหอย
ทีส่ ด กรอบ และปลอดสารพิษ วันนัน้ ทางศูนย์ฯจัด
เลี้ยงพวกเราด้วยอาหารว่าง เป็นขนมไทย ๆ ผล
ไม้ ชา กาแฟ และน้ำาผลไม้ ผลผลิตจากโครงการ
ก็อิ่มอร่อยกันอีกแล้ว ทั้งอาหารและทัศนียภาพ

ที่เราเดินเที่ยวชม แล้วก็ถึงเวลาขึ้นรถกลับเข้าตัว
เมืองเชียงใหม่ค่ะ
ค่าำ นีอ้ อท.เป็นเจ้าภาพเลีย้ งอาหารค่าำ ทีค่ มุ้ ขันโตก
ก็เป็นอาหารค่ำาที่จัดใส่มาในโตก มีหมี่กรอบ น้ำา
พริกหนุม่ ไส้อวั่ ปีกไก่ทอด แหนม ผักต้มสำาหรับไว้
แกล้ม นั่งรับประทานไปก็ดูการแสดงฟ้อนรำาแบบ
ทางเหนือไปด้วย ผู้คนมากมายส่วนใหญ่คือนัก
ท่องเที่ยว เสียงก็เลยดังการพูดคุยกันดูจะลำาบาก
คงเป็นอุบายให้ผู้คนตั้งใจดูการฟ้อนละมังนะคะ
เสร็จอาหารค่ำาจบชุดฟ้อนรำา ทางคุ้มฯแนะนำาให้
ไปดูการแสดงของชาวไทยภูเขาเผ่าต่าง ๆ ที่จัด
แสดงในอาคารใกล้ ๆ กัน พวกเราก็เข้าไปชมค่ะ
มีความรู้สึกเล็ก ๆ ว่าเป็นนักท่องเที่ยว ไม่รู้ว่าท่าน
อืน่ จะสังเกตเห็นอย่างดิฉนั ไหม ดิฉนั ว่า นักแสดงที่
นัยว่าเป็นชาวไทยภูเขาเผ่าต่าง ๆ ทำาไมหน้าตาไม่
ต่างกันเลย เหมือนกับว่า ใช้นกั แสดงคนเดียวกันจับ
เปลี่ยนชุดเป็นเผ่าต่าง ๆ ออกมาแสดง อีกประการ
หนึ่งท่าเต้นก็คล้าย ๆ กัน เดินยกมือหนึ่งข้างสลับ
ยกขาข้างตรงข้าม ดิฉนั ดูอยู่ 2-3 ชุดสรุปได้วา่ หาก
จะไม่ดใู ห้ครบทุกเผ่าก็คงไม่ได้พลาดอะไรไป ก็เลย
ออกมาเดินดูของทีร่ ะลึกทีว่ างขาย ก็เช่นเคยค่ะ ไม่รู้
จะซือ้ อะไร และไม่รจู้ ะซือ้ ไปทำาไม ก็เลยไม่เสียเงิน
เรากลับถึงโรงแรมยังไม่ถงึ สามทุม่ ไนท์พลาซ่า
เริม่ ติดมีผคู้ นเดินชมสินค้า สมาชิกกลุม่ ของเราบาง
ท่านรวมทัง้ ดิฉนั ด้วยก็เลยขอทำาตัวเป็นนักท่องเทีย่ ว
ไปเดินดูข้าวของที่วางขายบ้าง ไนท์ฯ เปลี่ยนไป
มาก อันนี้หมายถึงสินค้าที่วางขายที่ส่วนใหญ่จะ
เป็นเสื้อผ้า เสื้อยืด แผ่นซีดี ของประดับ ผ้าพันคอ
ซึ่งจริง ๆ แล้วของเหล่านี้หาซื้อที่ไหนก็ได้ ไนท์ฯที่
ดิฉนั เคยประทับใจเมือ่ หลาย ๆ ๆ ปีกอ่ น ทีจ่ ะมีเสือ้
ปักมือ สินค้าสิ่งทอ งานฝีมือเล็ก ๆ น้อย ๆ แม้นแต่
กระเป๋า “แม้ว” ทีส่ ามารถเรียกได้อย่างเต็มปากว่า
“ของเชียงใหม่” ไม่รวู้ า่ อันตรธานไปอยูท่ ไี่ หน ก็เป็น
เหตุให้ดิฉันไม่ต้องเสียเงิน เพราะไม่รู้จะซื้ออะไร
และไม่รู้จะซื้อไปทำาไม
วันที่ 19 ก.ค. เป็นวันสุดท้ายของการศึกษาดู
งานโครงการหลวง หลังอาหารเช้าเราเช็คเอ็าท์จาก
โรงแรม แต่ฝากสัมภาระไว้กบั โรงแรม ประมาณ 8.30
น.เราก็ขึ้นรถมุ่งหน้าสู่ โครงการเกษตรหลวงดอย
อินทนนท์ เมืองเชียงใหม่ตอนเช้าในช่วงชั่วโมงเร่ง
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รีบ การจราจรดูออกจะไม่คอ่ ยต่างไปจากกรุงเทพฯ
เท่าไร ดีกว่าหน่อยตรงที่ เมืองเล็กกว่า ถนนหนทาง
ไม่มากมายเท่าใดนัก แต่หากถามเรื่องการจราจร
เชียงใหม่ก็มี “รถติด” ไม่น้อยหน้ากรุงเทพฯเลยที
เดียว แต่รถของเราก็ทำาเวลาได้ดี
รถเราแล่นลัดเลาะไปตามเส้นทางมุง่ สูด่ อยอิน
ทนนท์ แล้วก็จอดหลบข้างทางตรงจุดนัดพบกับคณะ
ผู้อำานวยการศูนย์ฯหนองหอยที่เราไปพบเมื่อวาน
เพือ่ เปลีย่ นรถเข้าไปดูโครงการปลูกผักอินทรียข์ อง
โครงการหลวง ทีต่ อ้ งเปลีย่ นรถก็เนือ่ งจากเส้นทาง
เป็นถนนลูกรังขรุชระตัดเข้าไปในป่า ก็ได้บรรยากาศ
การผจญภัยในป่าอีกบรรยากาศหนึง่ ทีส่ องข้างทาง
เป็นป่าไม้เขียว(ค่อนข้าง)ทึบ มีทางน้ำาไหลมาจาก
เนินเขาด้านข้าง เรานัง่ รถโยกเยก สัน่ คลอนไปตาม
จังหวะความขรุขระ เป็นหลุมตืน้ หลุมกว้างของถนน
ไม่ถึงครึ่งชั่วโมง เราก็มาถึงศูนย์ทดลอง เราเข้าฟัง
การบรรยายเกี่ยวกับโครงการผักอินทรีย์โครงการ
หลวงที่ห้องบรรยาย จะเรียกว่าห้องอาจจะไม่ถูก
ต้องนัก น่าจะเป็นศาลามากกว่า เพราะไม่มีฝา มี
แต่หลังคาและเสาสีต่ น้ รองรับน้าำ หนักหลังคา ข้อดี
คือไม่ต้องใช้เครื่องปรับอากาศ โปร่งโล่ง มีลมโชย
พื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที่ชาวม้งเคยทำาไร่เลื่อนลอย
และแน่นอนปลูกต้นฝิน่ ด้วย เมือ่ โครงการเข้ามาได้
ชักชวนให้ชาวไทยภูเขาเหล่านีใ้ ห้หนั มาปลูกผักใน
“เรือนกระจก” green house (จริง ๆ ไม่ใช่กระจก
แต่เป็นพลาสติกค่ะ) แทนการปลูกฝิ่น ดังนั้นผักที่
แนะนำาให้ปลูกจึงต้องเป็นผักที่ให้ผลเร็ว สามารถ
ขายทำารายได้ได้เร็ว ณ เวลาที่ไปเยี่ยมชมมีชาว
ไทยภูเขา 700 คนจาก 17 หมูบ่ า้ นเข้าร่วมโครงการ
ประมาณ 6 ครอบครัวจะปลูกผักอินทรีย์ล้วน ๆ
นอกจากพันธ์ผัก อุปกรณ์ต่าง ๆ แล้วโครงการยัง
ช่วยดูแลเรื่องตลาดด้วย
ฟังบรรยายเสร็จ เราก็ขึ้นรถไปดูบริเวณรับซื้อ
ผัก ห่อและบรรจุลังเพื่อส่งตลาด และไปดู เรือน
ปลูกผักสลัด ในส่วนของผักอินทรีย์นั้นยังผลิตได้
ไม่มากนัก และตลาดก็ยงั ไม่กว้างพอ ได้พดู คุยกับ
ชาวบ้าน แต่ละคนแลพอใจกับการเกษตรที่ตนทำา
อย่างไรก็ตามการเกษตรดังกล่าวเป็นเพียงส่วนหนึง่
ของรายได้ ชาวบ้านแต่ละครอบครัวจะประกอบ
อาชีพอย่างอื่นด้วย เราอำาลาชาวบ้านกลับมาขึ้น
รถออกมาสู่ถนนที่รถของเราจอดอยู่ เมื่อเวลาผ่าน
11 น. ไปแล้ว
น้องมลบอกว่า มีการปรับโปรแกรมนิดหน่อย
คือเราไม่สามารถเข้าไปชมการเลี้ยงปลา Forelle
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ตามที่กำาหนดไว้ได้ ดังนั้นก็จะเข้าไปยัง สถานี
เกษตรหลวงอินทนนท์ เราเลยร่าำ ลาพขร. (พนักงาน
ขับรถ) ทีพ่ าเราไปดูแปลงผัก ขึน้ รถมุง่ สูด่ อยอินทน
นท์ โดยมีรถของศูนย์ฯ เป็นผู้นำา แล่นไปไม่ถึง 10
นาที รถโครงการซึ่งนำาขบวนก็จอดแอบเข้าข้าง
ทาง รถของพวกเราก็จอดแอบตามไปด้วย สงสัย
เกิดอุบัติเหตุ หรือรถเสีย ดิฉันคิดเงียบ ๆ ในใจ
พวกเราลงจากรถแล้วเดินตาม ๆ กันไป ก็เลยพบ
ว่า ไม่ได้มีเหตุอะไร เพียงแต่ว่าเราแวะชมสวนผัก
อินทรีย์ข้างทางเท่านั้นเอง
พืน้ ทีท่ เี่ ป็นสวนแลดูเก๋ไก๋ทเี่ ดียวเพราะปลูกบน
ลาดเขา เมื่อยืนมองจากระดับถนนจะเห็นสวนผัก
ทีม่ ฉี ากหลังเป็นนาขัน้ บรรได ผักทีป่ ลูกในสวนนีค้ อื
Paprika หรือทีค่ นไทยรูจ้ กั กันว่าพริกหวานนัน่ แหละ
จากการพูดคุยกับเจ้าของสวนผู้ใจดี คำาตอบที่ได้
จะคล้าย ๆ กับชาวนาทีเ่ ราไปเยีย่ มชมสวนของเขา
เมือ่ ช่วงทีผ่ า่ นมาว่า การทำาสวนผักเป็นเพียงรายได้
อย่างหนึง่ คุณพีเ่ จ้าของสวนมีอาชีพเป็นมัคคุเทศก์
ด้วยในช่วงฤดูการท่องเที่ยว

ชมสวน พูดคุยกับเจ้าของสวน ถ่ายรูปกันจุใจ
แล้ว พวกเราก็อาำ ลาเจ้าของสวนขึน้ รถมุง่ ตรงไปยัง
สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ ทีน่ อกจากจะมีแปลง
พันธุ์ไม้มากมายแล้ว ยังมีที่พัก และร้านอาหาร
บริการนักท่องเที่ยว มื้อเที่ยงวันนี้พวกเราฝากท้อง
กันทีน่ คี่ ะ่ ร้านอาหารเป็นอาคารไม้ โล่ง มีลมเย็นพัด
ผ่าน ทิวทัศน์รอบข้างคือป่าไม้เขียวชอุม่ มีนา้ำ ตกให้
เห็นอยู่ไม่ไกล หากจำาไม่ผิดน่าจะเป็นน้ำาตกสิริภูมิ
อิม่ กันแล้วเราก็เดินทางต่อมุง่ หน้ากลับเชียงใหม่
เพื่อเยี่ยมชมศูนย์จัดบรรจุผลิตผลทางเกษตรของ
โครงการหลวง ก็เข้ารับฟังการบรรยายถึงมูลนิธิ
โครงการก่อนตามธรรมเนียม ก็ได้ความรูเ้ พิม่ เติมว่า
ผลิตผลของโครงการหลวงได้รบั การรับรองมาตรา
ฐานจาก global G.A.P. ลูกค้าหลัก ๆ ของโครงการ
ก็คอื Tesco Lotus Makro รวมทัง้ Big C และ Thai
Airways ด้านผักอินทรียข์ องโครงการส่วนใหญ่จะ
ส่งไปขายยังประเทศ สิงคโปร์ และ ไต้หวัน สำาหรับ
คนไทยก็ไม่ต้องเสียใจสามารถหาซื้อกันได้ที่ร้าน
โครงการหลวงที่มีอยู่ 3 ร้านในเชียงใหม่ 1 ร้านใน
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เชียงราย 9 ร้านในกรุงเทพฯ 1 ร้านทีห่ วั หิน และอีก
1 ร้านในอุดรธานี จบการบรรยาย เราก็เดินดูการ
จัดบรรจุ ซึง่ ต้องดูผา่ นฝากระจกเข้าไป ไม่สามารถ
เดินเข้าไปชมได้อย่างใกล้ชิด ทั้งนี้เพื่อรักษาความ
สะอาด และสุขอนามัย ป้องกันไม่ให้มกี ารติดเชือ้ ที่
พวกเราอาจพกพาเข้าไปโดยไม่ได้ตั้งใจ
เราออกจากศูนย์ฯนี้เมื่อเวลายังไม่ถึง 15 น.
ยังพอมีเวลา ผู้ดูงานชาวเยอรมันจึงชักชวนให้ไป
เยือนท่านกงสุลกิตติมศักดิ์ตามคำาเชิญของท่าน
เมื่อวันวาน สถานกงสุลฯอยู่ไม่ไกลจากศูนย์ฯของ
โครงการหลวง ใช้เวลาขับรถไม่ถึง 10 นาทีก็มาถึง
ท่านกงสุลกิตติมศักดิต์ อ้ นรับเราทีแ่ สนคำาเทอร์เรส
ร้านอาหารหรูทมี่ องเห็นทิวทัศน์ทอ้ งทุง่ นาชานเมือง
เชียงใหม่ พวกเราดืม่ ชา กาแฟ พูดคุยกับท่านกงสุล
กิตติมศักดิ์ กว่าชัว่ โมง แล้วก็ตอ้ งอำาลา เพราะเกรง
จะไม่ทันเช็คอิน
การจราจรในเชียงใหม่บา่ ยวันนัน้ ไม่หนาแน่น
เรารับกระเป๋าทีโ่ รงแรม แล้วขึน้ รถมุง่ หน้าสูส่ นามบิน
นานาชาติเชียงใหม่ เครือ่ งบินของสายการบินไทย

Vol 17 / 03.2014

สายการบินแห่งชาตินำาพวกเรามาถึงสนามบิน
อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:
สุวรรณภูมเิ มือ่ เวลา 20.30 น. หลายคนบินต่อกลับ
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย บ้าน
เยอรมนีในคืนนั้น หลายคนมีธุระที่ต้องจัดการใน หนองหอยเก่า หมู่ 7 ตำาบลแม่แรม อำาเภอแม่ริม
กรุงเทพฯ เราร่าำ ลากันทีส่ นามบินนัน่ เอง สิน้ สุดการ จังหวัดเชียงใหม่ 50180 โทรศัพท์ 0 5322 4318
ศึกษาดูงานโครงการในพระราชดำาริ ทีแ่ ม้นจะมีเวลา
ม่อนแจ่ม แคมป์ปิ้ง รีสอร์ท โทรศัพท์ 08 1806
ไม่มากนักในการเยีย่ มชมแต่ละพืน้ ที่ แต่กน็ บั ว่าน่า 3993 และ 08 4372 0466
สนใจ และได้ความรูม้ ากทีเดียว เปิดโลกทัศน์ให้ได้
http://www.thairoyalprojecttour.com/
สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์
เห็นในอีกหลาย ๆ ด้านของประเทศไทย ขอบคุณ
ออท.นุงนุช เพ็ชรรัตน์ ที่เชื้อเชิญ และขอบคุณน้อง
http://www.royal-inthanon.com/
มล ทีด่ แู ลพวกเราอย่างดี ตัง้ แต่กอ่ นเดินทาง จนถึง
สนามบินสุวรรณภูมิในคืนนี้
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รําลึก 100 ปี สงครามโลกครั้งที่ 1 - ดุษฎี พนมยงค์
ปีนี้เป็นปีครบรอบหนึ่งร้อยปีที่ยุโรปและทุกประเทศในโลกดําดิ่งลงสู่การสู้รบในสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง ซึ่งยังผลให้มีความเสียหาย
เป็นอย่างยิ่ง มีผู้คนบาดเจ็บล้มตายหรือพิการเป็นล้านๆคน อาณาจักรอันเคยรุ่งเรืองพังพินาศ รัฐใหม่เกิดขึ้นมาแทนที่ ระเบียบของ
โลกพังทลายลง นักประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่เห็นพ้องต้องกันว่า สงครามโลกครั้งที่1 เป็นสิ่งที่น่าเกลียดและนําพาให้เกิดสงครามโลก
ครั้งที่ 2 ในเวลาต่อมา

แหล่งรูปภาพ: adiowanderbuehne.org/rwb-thementag-der-1-weltkrieg/

สงครามโลกครั้งที่1 ถือเป็นสงครามโลกครั้ง
แรกของมนุษยชาติ แม้ว่าศูนย์กลางของสงคราม
จะเริม่ จากปัญหาความขัดแย้งในยุโรปก็ตาม แต่ก็
ขยายพืน้ ทีค่ วามขัดแย้งไปสูส่ ว่ นต่างๆ ของโลก จน
มีบริบทเป็นการรบทีเ่ กิดขึน้ ไปทัว่ โลก สงครามโลก
ครั้งนี้ไม่ใช่แต่เพียงมีผลในยุโรปเท่านั้น ประเทศ
อังกฤษที่มีกำาลังพลในทัพเพียงไม่กี่มากน้อยได้
ระดมพลจากหลายประเทศในอาณานิคม โดย
เฉพาะจากแคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อินเดีย
ฯลฯ ฝรัง่ เศสเองก็กระทำาเช่นเดียวกัน แม้วา่ ประเทศ
เบลเยีย่ มไม่ได้ระดมพลจากอาณานิคมคองโก แต่ก็
ยังมีอาสาสมัครทหารจากทีน่ นั่ มารวมพลทีเ่ บลเยีย่ ม
ด้วย ในเวลานั้นเกิดภาวะแรงงานขาดแคลน ฝ่าย
สัมพันธมิตรก็ได้นาำ แรงงานจำานวนมากมาจากจีน
ซึง่ ในทีส่ ดุ แล้ว มีผคู้ นจากมากกว่า 50 ประเทศเข้า
ร่วมในสงครามโลกครัง้ นัน้ ซึง่ ก็แน่นอน ทีท่ าำ ให้เกิด
ความขัดแย้งทั้งในกองทัพและทางวัฒนธรรมขึ้น
อีกอย่างหนึ่งด้วย
สงครามเกิดขึ้นในวันที่ 28 กรกฎาคม ค.ศ.
1914 (พ.ศ.2457) อันเป็นผลมาจากการลอบ
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ปลงพระชนม์มกุฎราชกุมารของออสเตรียที่เมือง
ซาราเจโวในวันที่ 28 มิถนุ ายน ค.ศ.1914 หรือหนึง่
เดือนก่อน และกระสุนนัดแรกถูกลั่นออกไปในวัน
ที่ 29 กรกฎาคม ค.ศ.1914
สงครามมีระยะเวลานานถึง 4 ปีเศษ โดย
จักรวรรดิออสเตรีย-ฮังการี ประกาศยุติการรบ
ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 1918 (พ.ศ.2461) และ
จักรวรรดิเยอรมันประกาศยุติการหยุดยิงในวัน
ที่ 11 พฤศจิกายน ของปีเดียวกัน และถือกันว่า
สงครามโลกครั้งที่ 1 สิ้นสุดลงในวันดังกล่าว และ
ยุติในเวลา 11 โมงเช้าของวันที่ 11 เดือนที่ 11
(พฤศจิกายน) ค.ศ.1914
ถ้ากล่าวถึงสงครามโลกครั้งที่ 1 ในบริบทชีวิต
ทางสังคม ก็แทบไม่น่าเชื่อ ในช่วงระยะเวลาของ
สงครามนั้น ประชาชนประมาณ 70 ล้านคน ถูก
ระดมเข้าสู่กองทัพ ซึ่งในจำานวนนี้เป็นชาวยุโรป
มากถึง 60 ล้านคน
คำาว่า “สงครามโลกครั้งที่ 1” มาจาก Emst
Haeckel นักปรัชญาชาวเยอรมัน ทีก่ ล่าวไว้ในเดือน
กันยายน ค.ศ.1914 ว่า “สงครามยุโรปได้กลายเป็น
สงครามโลกครั้งที่หนึ่งเต็มตามความหมายแล้ว”
การเปิดการรุกใหญ่ของฝ่ายสัมพันธมิตรเริ่ม
ขึ้นในวันที่ 8 สิงหาคม ค.ศ.1918 อันเป็นการรุก
ใหญ่ครั้งสุดท้ายก่อนการล่มสลาย
สยามเป็นประเทศหนึง่ ทีไ่ ด้เข้าไปมีสว่ นร่วมใน
สงครามโลกครั้งที่ 1 แม้แต่เดิม พระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว จะทรงดำาเนินนโยบาย
เป็นกลาง แต่ต่อมาในวันที่ 22 กรกฎาคม ค.ศ.
1917 (พ.ศ.2460) สยามก็ประกาศสงครามกับ
เยอรมนีและออสเตรีย-ฮังการี
นอกจากนี้ รัฐบาลสยามยังได้ตัดสินใจส่ง
กำาลังทหารเข้าร่วมกับฝ่ายสัมพันธมิตร ประกอบ
ด้วยกองทหารบกรถยนต์ประมาณ 850 นาย และ
ทหารอาสากองบินทหารบกประมาณ 400 นาย (อัน
เป็นต้นกำาเนิดของกองทัพอากาศไทยในปัจจุบัน)
โดยออกเดินทางจากสยามในวันที่ 15 มิถุนายน
ค.ศ.1918 (พ.ศ.2461)
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หน่วยทหารบกรถยนต์มีโอกาสเข้าร่วมรบ
แต่สงครามก็สงบก่อนที่หน่วยบินไทยจะเข้าสู่
สมรภูมิ ถึงกระนัน้ สยามก็ได้รบั การยอมรับว่า “รัฐ
ผูช้ นะสงคราม” และทหารไทยได้รว่ มฉลองชัยชนะ
ทีก่ รุงปารีส ลอนดอน บรัสเซลส์ อย่างมีเกียรติโดย
เฉพาะอย่างยิง่ ภาพของการสวนสนามผ่านประตูชยั
ของฝรัง่ เศสทีก่ รุงปารีส ตลอดรวมถึงโอกาสในการ
เข้าร่วมประชุมสนธิสญ
ั ญาสันติภาพแวร์ซายล์ดว้ ย
อันส่งผลอย่างสำาคัญต่อการแก้ไข “สนธิสญ
ั ญาไม่
เสมอภาค” ที่สยามกระทำาในยุคอาณานิคมแต่วัน
นี้เรื่องราวของสยามกับสงครามโลกครั้งที่ 1 ก็จาง
หายไป จนดูเหมือนกองทัพไทยและสังคมไทยลืม
ประวัติศาสตร์บทนี้ไปแล้ว
สำาหรับทหารไทยทีไ่ ปร่วมรบกับฝ่ายสัมพันธมิตร
ในฐานะทหารอาสา จำานวนกว่าหนึ่งพันคนนั้น
ข้าพเจ้า (ดุษฎี) ได้มีโอกาสรู้จักอยู่คนหนึ่ง คือขุน
อนุทตั สุรทัณฑ์ (ชือ่ เดิม ดาว นามสกุลพระราชทาน
พลเภรี) มีบดิ าเป็นคุณหลวง ขุนอนุทตั ฯ รับราชการ
เป็นพลตำารวจ (โปรดอย่าเข้าใจผิดว่าเป็นนายพล
ตำารวจนะคะ) เมือ่ กลับจากสงครามโลกครัง้ ที่ 1 ได้
ย้ายไปอยูก่ รมราชทัณฑ์ ในช่วงทีค่ ณ
ุ ตาของข้าพเจ้า
พระยาชัยวิชติ วิสษิ ฐธรรมธาดา เป็นอธิบดีคนแรก
ของกรมนี้ คุณตาข้าพเจ้าเห็นหน่วยก้านของขุนอนุ
ทัตฯ จึงให้มาพักอยู่ที่บ้านป้อมเพชร ถนนสีลม
ทำาหน้าที่เป็นผู้ช่วย (หรือลูกมือ) ที่ห้องช่างกลของ
คุณตา ต่อมา ได้สร้างครอบครัว มีบตุ รชายชือ่ ดุสติ
พลเภรี (หรือม้าโดด) ปัจจุบนั อายุใกล้ 80 และยังมี
ชีวติ อยู่ ผูส้ นใจประวัตศิ าสตร์สงครามโลก สามารถ
ติดต่อผ่านข้าพเจ้าเพือ่ สัมภาษณ์ทา่ นได้ ส่วนท่าน
ขุนอนุทัติฯ เสียชีวิตเมื่อหลายสิบปีก่อน
ยังมีทหารอาสาอีกคนเป็นเพือ่ นกับขุนอนุทตั ฯ เดิน
ทางไปฝรัง่ เศสพร้อมกัน เพือ่ ร่วมรบในสงครามโลก
ครั้งที่ 1 ข้าพเจ้าจำาชื่อไม่ได้แล้ว เพราะเกิดไม่ทัน
เมื่อกลับจากสงครามโลกครั้งที่ 1 ขุนคนนั้น ไม่รัก
ดี ไปเป็นหัวหน้าโจรสลัดอยู่บริเวณเกาะตรุเตา
ในที่สุดถูกจับติดคุก ต่อมา เป็นตายร้ายดีอย่างไร
ไม่มีใครทราบ

Vol 17 / 03.2014

แหล่ ง รู ป ภาพ: galleryhip.com/world-war-1-american-soldiers.html

ปัจจุบัน สังคมอันประกอบด้วยหลากเชื้อชาติ
ภาษา และวัฒนธรรม กำาลังมีความกดดันสูงขึ้น
สงครามย่อยก็ยงั เกิดขึน้ อยูใ่ นหลายภูมภิ าคทัว่ โลก
ดังนัน้ ประชาคมยุโรปจึงเห็นพ้องและต้องการทีจ่ ะ
รำาลึกถึงสงครามทีเ่ กิดขึน้ ในครัง้ นัน้ โดยมองในแง่
ของอนาคตที่กำาลังจะตามมา นั่นคือสันติสุขและ
ความสงบในโลก
งาน One Thousand Voices for Peace จึง
เกิดขึ้นโดยความเห็นชอบของคณะมนตรียุโรป มี
นาย Herman Van Rompuy ประธานคณะมน
ตรีฯ เป็นผู้มอบหมายให้ Flanders Festival จัด
งานดังกล่าวขึ้น
จุดมุ่งหมายของการจัดงานในครั้งนี้คือ การ
เชิญทุกประเทศที่เข้าร่วมในสงครามโลกครั้งที่
หนึ่งให้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมสันติภาพและ
ความเข้าใจระหว่างประเทศ โดยมีแกนหลักคือ
ประเทศเบลเยี่ยม ในส่วนของการส่งเสริมศิลป
วัฒนธรรมนั้น ได้รังสรรค์บทเพลงใหม่ที่มีความ
หมายอันงดงาม สือ่ ถึงสันติสขุ ในโลก เป็นบทเพลง
ที่มีคุณภาพและประทับใจผู้ฟัง ซึ่งจะคงอยู่ต่อไป
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อีกนานเท่านาน และเป็นการประสานความร่วมมือ
กันของประชาคมโลกในการสร้างมหกรรมสันติภาพ
ในครั้งนี้ ด้วยความหวังที่ว่าสันติสุขจะบังเกิดใน
โลกนี้ต่อไปและตลอดไป
บทเพลง Dies Illa ประพันธ์โดย Krzysztof
Penderecki คีตกวีชาวโปแลนด์ จะนำาผู้คนจาก
ทั่วโลกมาร่วมขับร้องกัน โดยเฉพาะ ประชาชน
โลกจากประเทศทีไ่ ด้เคยต่อสูร้ บรากันมาจนถึงแก่
ความตายเมื่อร้อยปีมาแล้ว จำานวน 18 ประเทศ
39 คณะ ในที่นี้คณะนักร้องประสานเสียงสวนพลู
ได้รับเกียรติเป็นตัวแทนหนึ่งเดียวในกลุ่มประเทศ
อาเซียนเข้าร่วมการแสดงด้วย รวมเป็นนักร้อง
ทั้งหมดจำานวน 1,300 คน ซึ่งเป็นการร้องประสาน
เสียงที่ใหญ่ที่สุดในโลก
นายแอนโธนี่ เฮดไวเลอร์ ผู้อำานวยการฝ่าย
ศิลปะกล่าวว่า การเรียกร้องหาสันติภาพโดยใช้
การร้องเพลงประสานเสียงเป็นสือ่ คือเครือ่ งหมาย
แสดงถึงการรวมพลังร้องเพลงประสานเสียงพร้อม
กัน แต่กอ่ นทีพ่ วกเขาจะสามารถเปล่งเสียงร้อง เพือ่
เรียกหาสันติภาพร่วมกันได้นั้น ทุกคนจะต้องคอย
ฟังเสียงของผูอ้ นื่ ก่อน เป็นสัญลักษณ์วา่ สันติภาพ
จะเกิดขึ้นได้ต้องเริ่มจากการรับฟังคนอื่นก่อน
นายบัน คี มูน เลขาธิการสหประชาชาติ ได้ให้
คำาขวัญของงานนี้ไว้ว่า “ Peace is much more
than ending war” นั่นก็คือ สันติภาพมีความ
หมายมากกว่าการสิ้นสุดสงคราม
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Krzysztof Penderecki คีตกวีชาวโปแลนด์ผู้
ประพันธ์บทเพลง Dies Illa เพือ่ งานนีโ้ ดยเฉพาะ เกิด
เมือ่ วันที่ 23 พฤศจิกายน คศ.1933 ทีเ่ มือง Debica
เขามีปมฝังใจตั้งแต่วัยเด็กเกี่ยวกับการที่นาซีเข้า
ยึดครอง และค่าย Auschwitz ซึ่งเขาก็ได้บรรยาย
ความเจ็บปวดนี้ออกมาเป็นบทเพลงที่ชื่อว่า Dies
Irae ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในนาม Auschwitz Oratorio
ในปี ค.ศ. 1958 หลังจากทีเ่ ขาสำาเร็จการศึกษา
ด้านดนตรีที่ Academy of Music ในเมืองคราเคา
เขาก็เริ่มสอนการประพันธ์เพลงที่โรงเรียนเก่าของ
เขาเป็นเวลานาน บทเพลงทีม่ ชี อื่ เสียงของเขาได้รบั
การยอมรับและกล่าวขานไปในนานาประเทศ เช่น
Strophen (1959), Emanations (1958), Psalms
of David (1958) โดยเฉพาะบทเพลง Threnody of
the Victims of Hiroshima ทำาให้เขามีชอื่ เสียงขึน้ มา
อย่างมาก Penderecki ได้รบั เครือ่ งอิสริยาภรณ์ใน
ชั้น The Order of the White Eagle ซึ่งเป็นเครื่อง
อิสริยาภรณ์สูงสุดในประเทศโปแลนด์
บทเพลงนี้ ผู้ควบคุมวงและการแสดง คือ
Andres Mustonen ซึ่งมีอายุครบ 61 ปี เขาจบ
การศึกษาด้านไวโอลินจาก Tallinn Music High
School และ Estonian State Conservatory ใน
ปี 1972 จากนั้นได้ไปศึกษาต่อทางด้านดนตรีที่
ประเทศออสเตรียและเนเธอร์แลนด์ ซึง่ ปัจจุบนั เขา
เป็นที่รู้จักกันในนามวาทยกรผู้มากความสามารถ
มากกว่าในนามนักไวโอลิน
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วงดุริยางค์สากลที่ใช้บรรเลงในคอนเสิร์ต
ครั้งนี้ คือ Brussels Philharmonic, Symphonic
Orchestra ซึ่งก่อตั้งขึ้นมาในปี 1935 โดย NIR
(Public Broadcasting Network) วงดุรยิ างค์สากล
วงนี้ได้บรรเลงร่วมกับวาทยกรและผู้แสดงเดี่ยว
ชั้นนำาของโลกมากมาย และมีการฝึกซ้อมกันอยู่
เป็นประจำาในปัจจุบัน ภายใต้การอำานวยการของ
ผู้อำานวยการวง คือ Michel Tabachnik
Brussels Philharmonic, Symphonic Orchestra
ได้เปิดการแสดงเป็นประจำาทั้งที่เบลเยี่ยมและ
นานาชาติในยุโรป เช่นทีเ่ ยอรมันนี ออสเตรีย อิตาลี
อังกฤษ และสองสามปีทผี่ า่ นมา วงนีไ้ ด้เข้าเป็นส่วน
หนึ่งของ Festival Musica ในสตราสเบิร์ก
นอกเหนือจากบทเพลงคลาสสิคต่างๆทีบ่ รรเลง
อยูป่ ระจำานัน้ วงดุรยิ างค์สากลของบรัสเซลส์วงนีก้ ็
ยังบรรเลงบทเพลงให้กบั ภาพยนตร์ตา่ งๆด้วย เช่น
The Aviator ของ Martin Scorsese ซึง่ ได้รบั รางวัล
Golden Globe ในการบรรเลงบทเพลงประกอบ
The Artist ซึ่งได้รับรางวัลออสการ์ เป็นต้น
งาน One Thousand Voices for Peace จัด
ขึ้นในวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ที่ผ่านมา
ณ โบสถ์ Basilica กรุงบรัสเซลส์ งานดังกล่าว
มี พระราชาธิบดีฟิลิปป์ และพระราชินีมาทิลด์
แห่งเบลเยียม เสด็จฯ เป็นประธาน นายบัน คีมูน
เลขาธิการสหประชาชาติได้กล่าวเน้นว่าการจัดงาน
ครัง้ นีเ้ พือ่ ส่งเสริมเป้าหมายหลักของสหประชาชาติ
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หลังจากนั้น นายอเล็กซานเดอร์ แกรสต์ นักบิน
อวกาศชาวเยอรมันและเพื่อน ได้กล่าวทักทายผู้
เข้าร่วมชม 1000 Voices for Peace เพื่อส่งเสียง
เรียกร้องสันติภาพ ถ่ายทอดตรงจากสถานีอวกาศ
นานาชาติ คณะนักร้องประสานเสียงสวนพลูมี
ความภูมใิ จอย่างยิง่ ทีค่ รัง้ หนึง่ ในชีวติ ได้ทาำ หน้าที่
เสมือนหนึ่งฟันเฟืองเล็กๆ ในเครื่องจักรใหญ่ ที่ขับ
เคลื่อนประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของโลก เพื่อให้มี
สันติสุขกันได้ทั่วหน้า
นายปรีดี พนมยงค์ ได้เขียนวลีอมตะไว้ใน
คำานำาบทภาพยนตร์พระเจ้าช้างเผือก เมื่อปีพ.ศ.
2482 (ค.ศ.1939) ว่า
“ชัยชนะแห่งสงคราม มิได้มชี อื่ เสียงบันลือ
นามไปกว่าชัยชนะแห่งสันติภาพ”
9 พฤศจิกายน 2557
(ขอบคุณข้อมูลบางส่วนจาก ดร.สุชาติ บำารุงสุข)
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เก็บตกเมือ่ ครัง้ ไปร่วมงาน “1000 Voices for Peace” ที่ เบลเยีย่ ม
- หลุยส์

ภารกิจของสวนพลูคอรัสในการเดินทางมายุโรปครั้งนี้ เพื่อเข้าร่วมงาน 1000 Voices for Peace งานรําลึกครบ
รอบ 100 ปีสงครามโลกครั้งที่ 1 มันเป็นความปลาบปลื้มอยู่ในใจเล็กๆ ที่มนุษยชาติจะได้เห็นภาพลูกหลานของเขา ผู้ที่
เคยรบราฆ่าฟันกันเมื่อร้อยปีที่แล้ว จะได้มายืนเคียงข้างขับร้องเพลงเพื่อสันติภาพร่วมกัน
อันจำากัด ทำาให้สมาชิกบางคนเสียสละที่นั่ง เพื่อ
ให้จำานวนผู้เดินทางตรงกับจำานวนที่นั่งที่ได้รับ
การสนับสนุน การที่คณะได้มีโอกาสมาร่วมงาน
สำาคัญในครั้งนี้จึงเกิดขึ้นได้เพราะความเสียสละ
ของสมาชิกที่เมืองไทยด้วย
ที่สนามบินนานาชาติบรัสเซลส์ พวกเราได้รับ
การต้อนรับอย่างอบอุ่นจากสถานเอกอัครราชทูต
ไทย ที่กรุงบรัสเซลส์ และตัวแทนจากคณะนักร้อง
ประสานเสียงเจ้าบ้านจากเมือง Ghent ที่จะเป็น
บัดดีใ้ ห้กบั สวนพลูคอรัสตลอดช่วงระยะเวลาทีอ่ ยู่
ในเบลเยียม ตอนนัน้ พวกเรายังไม่รวู้ า่ มิตรภาพอัน
งดงาม จะก่อตัวขึน้ ในเมืองเก่าแสนน่ารักเมืองนีเ้ อง

รุง่ เช้าวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 พวกเราสวนพลู
คอรัสทัง้ หมด 23 ชีวติ รวมทัง้ ครูดษุ -ดุษฎี พนมยงค์
ถึงสนามบินนานาชาติบรัสเซลส์ ในชุดกันหนาวที่
เตรียมพร้อมมาจากบ้าน เพราะเช็คสภาพอากาศ
มาก่อนแล้วว่าอากาศจะวนเวียนอยู่ราวๆ 7-10
องศาตลอดทั้งสัปดาห์นี้ ด้านหนึ่งเราตื่นเต้นที่จะ
ได้สัมผัสอากาศหนาวที่แสนจะหาได้ยาก (หรือ
หาไม่ได้)ในเมืองไทย แต่อีกด้านก็ยังคงกังวลว่า
อากาศขนาดนี้จะมีผลต่อสุขภาพและหน้าที่ของ
เราตลอดช่วงเวลา 8 วันที่นี่ ภารกิจของสวนพลู
คอรัสในการเดินทางมายุโรปครัง้ นี้ เพือ่ เข้าร่วมงาน
1000 Voices for Peace งานรำาลึกครบรอบ 100
ปีสงครามโลกครั้งที่ 1 มันเป็นความปลาบปลื้ม
อยูใ่ นใจเล็กๆ ทีม่ นุษยชาติจะได้เห็นภาพลูกหลาน
ของเขา ผู้ที่เคยรบราฆ่าฟันกันเมื่อร้อยปีที่แล้ว จะ
ได้มายืนเคียงข้างขับร้องเพลงเพือ่ สันติภาพร่วมกัน
และเป็นความภาคภูมิใจอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ ที่
สวนพลูคอรัสได้รบั เลือกเป็นตัวแทนหนึง่ เดียวจาก
ประเทศไทย ในการเข้าร่วมงานอันทรงเกียรตินี้
จะว่าไปแล้ว จำานวน 23 คนที่เดินทางมาครั้งนี้ก็
ยังไม่ใช่ “ทั้งหมด” ของคณะ แต่ด้วยงบประมาณ
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นอกจากหน้าทีใ่ นการซ้อมเพลง (อันแสนยาก)
ที่พวกเราจะต้องร้องร่วมกับคณะนักร้องประสาน
เสียงอื่นอีก 39 คณะ จาก 18 ประเทศ ในวันที่ 9
พฤศจิกายน 2014 ซึ่งเรียกได้ว่าใช้เวลาแทบจะ
เต็มที่ตลอดช่วงที่อยู่ที่นี่แล้ว พวกเรายังต้องร่วม
แสดงคอนเสิร์ตกับคณะนักร้องประสานเสียงเจ้า
บ้านคณะใดคณะหนึ่งในเมืองของพวกเขาด้วย
สวนพลูคอรัสถูกจับคู่กับคณะนักร้องประสาน
เสียง “Furient” จากเมือง Ghent ทำาให้ครึ่งแรก
ของทริปเราจะได้ใช้เวลาอยู่ในเมืองนี้ ก่อนจะตรง
เข้าไปร่วมงานใหญ่ในบรัสเซลส์ ซึ่งทีแรกพวกเรา
นึกว่าแค่แสดงคอนเสิรต์ ร่วมกันเพือ่ เป็นการกระชับ
มิตรเท่านัน้ แต่เอาเข้าจริง คณะ Furient อยูก่ บั เรา
แทบจะทุกวัน นับแต่วันแรกที่มาถึง ซ้อมร่วมกัน
ขึ้นเวทีคอนเสิร์ตร่วมกันในวันถัดมา และยังดูแล
เรือ่ งอาหารการกินของเราระหว่างพักที่ Ghent อีก
ด้วย คืนสุดท้ายที่ Ghent สมาชิกคณะ Furient มา
รอพวกเราที่หน้า Hostel ที่พัก เพื่อพาเดินชมเมือง
เป็นการอำาลา คอนดัคเตอร์ของ Furient พูดโปรย
ก่อนอย่างน่ารักว่า Ghent ในคืนนีจ้ ะแตกต่างจาก
Ghent ที่คุณรู้จักตลอด 4 วันที่ผ่านมา แล้วก็จริง
ตามนัน้ พวกเราได้เดินชมเมืองเก่าแห่งนีอ้ ย่างใกล้
ชิดพร้อมฟังเกร็ดประวัตทิ นี่ า่ สนใจของเมือง แวะพัก
เป็นระยะๆ พร้อมเซอร์ไพรส์เล็กๆ ทุกจุด ทั้งขนม
มาการอง ไวโอลินดูเอ็ต มื้อเย็นแบบ Belgian
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Style ปิดท้ายด้วยกาแฟอุ่นๆ และร้องเพลงให้กัน
งานจบลงด้วยความสำาเร็จ ภารกิจของสวนพลู
ทำาให้ท่ามกลางอากาศหนาวเย็นในคืนนั้น กลับ คอรัสจากประเทศไทยก็จบลงเช่นกันด้วยเสียงปรบ
อบอวลไปด้วยบรรยากาศที่อบอุ่นและประทับใจ มืออันยาวนานของผูช้ มในโบส์ Basilica ทำาให้พวก
อย่างไม่น่าเชื่อ
เรานักร้องตัวเล็กๆ ทีย่ นื อยูท่ า่ มกลางนักร้องอีกนับ
พันอดรูส้ กึ ไม่ได้วา่ เสียงปรบมือนัน้ ไม่ใช่เพียงมอบ
ทีโ่ บสถ์ Basilica ในกรุง Brussels อันเป็นสถาน ให้แก่การแสดงตลอด 2 ชั่วโมงครึ่งบนเวทีเท่านั้น
ทีใ่ ช้จดั งาน “1000 Voices for Peace” บรรยากาศ แต่ยงั มอบให้กบั ความตัง้ ใจและความทุม่ เทของผู้
จะคึกคักกว่าที่ Ghent มาก ภาพนักร้องกว่า 1,300 มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง
คนจาก 18 ประเทศมารวมกัน ยังไม่รวมนักดนตรี รวมไปถึงทีมงานทุกส่วนของแต่ละประเทศที่เข้า
ออเคสตร้าจาก Brussels Philharmonic และทีม ร่วม ที่ทำาให้เกิดคอนเสิร์ตครั้งประวัติศาสตร์นี้ขึ้น
งานฝ่าย Production กว่าร้อยชีวิตพร้อมอภิมหา ได้ ในส่วนของสวนพลูคอรัสเอง ต้องขอขอบคุณ
เครื่องไม้เครื่องมือเต็มอัตรา พูดคุยกันจอแจผ่าน ท่านเอกอัครราชทูตไทยประจำากรุงบรัสเซลส์ และ
หลากหลายภาษา บอกตรงๆ ว่าทำาเอาพวกเรา เจ้าหน้าที่สถานทูตไทยประจำากรุงบรัสเซลส์ทุก
ตื่นเต้นไม่น้อย และด้วยจำานวนคนที่มากขนาดนี้ ท่าน ที่กรุณาประสานงานและให้การรับรองคณะ
ทำาให้พวกเราต้องใช้สมาธิอย่างมากในการฟังผูจ้ ดั นักร้องฯ เป็นอย่างดี ขอบคุณพี่พร พี่สาวที่คุ้นเคย
อธิบายถึงกำาหนดการ คิวซ้อม สถานที่ที่เกี่ยวข้อง ของชาวคณะ ที่ทำาอาหารไทยพร้อมผลไม้มาดูแล
ฯลฯ เพือ่ ให้เข้าใจภาพรวมของงานและหน้าทีข่ อง พวกเราถึง 2 มือ้ ขอบคุณแฟนคลับสีค่ น คือ น้าต้อม
พวกเราเร็วทีส่ ดุ ตรงนีต้ อ้ งยกความดีให้กบั ผูจ้ ดั งาน น้าคริสเตียน หมูและแชมป์ ที่ตั้งใจเดินทางข้าม 3
ซึ่งได้วางระบบไว้เป็นอย่างดี แม้จะขลุกขลักเรื่อง ประเทศมาให้กาำ ลังใจพวกเรา และหอบขนมไปฝาก
การขนย้ายคนอยูบ่ า้ ง แต่เทียบกับจำานวนคนทีต่ อ้ ง อีกด้วย ทัง้ หมดนีท้ าำ ให้การมาเยือนยุโรปของพวก
ดูแลมากขนาดนี้ก็ถือว่าทำาได้ดีทีเดียว
เราสวนพลูคอรัสครั้งนี้ อบอุ่นและซาบซึ้งใจไม่แพ้
ครั้งไหนๆ .....จนกว่าจะพบกันใหม่ครับ
ใกล้เวลาแสดง ทีมงานทุกฝ่ายเริม่ ประจำาทีเ่ ช็ค
ความพร้อม สิง่ ทีน่ า่ ภาคภูมใิ จของพวกเรา 2 ข้อใน
งานนี้ก็คือ ข้อแรก การได้แสดงต่อหน้าพระพักตร์
สมเด็จพระราชาธิบดี และพระราชินแี ห่งเบลเยียม
รวมถึงบุคคลสำาคัญในยุโรปมากมาย และข้อสอง
ในฐานะนักร้องประสานเสียงคนหนึ่ง เพลงใน
คอนเสิรต์ ประวัตศิ าสตร์ครัง้ นีท้ งั้ หมดประพันธ์โดย
Krzysztof Penderecki ผูซ้ งึ่ มีผลงานมาสเตอร์พซี
ที่ตราตรึงใจเกี่ยวกับสงครามอยู่มากมาย ครั้งนี้ก็
เช่นกัน บทเพลงของเพนเนเรคกี เหมือนจะบรรยาย
ภาพและความรูส้ กึ ในสงครามโลกครัง้ ที่ 1 ออกมา
ได้ทั้งหมด ทั้งความโหดร้าย ความสูญเสีย ความ
เกลียดชัง การพลัดพราก ความสิ้นหวัง ฯลฯ เมื่อ
รวมกับงาน Production ระดับมืออาชีพ ชนิดทีแ่ ม้แต่
แสงไฟยังเคลือ่ นไหวตามมือคอนดัคเตอร์ สามารถ
ทำาให้ผฟู้ งั รูส้ กึ เหมือนประสาทสัมผัสทัง้ หมดถูกจูง
เข้าไปในโลกอีกใบไม่ตา่ งจากการดูหนังดีๆ ซักเรือ่ ง
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DIY ห่อของขวัญ 3 แบบ - ภัทธิรา หาญสกุล
ใกล้เข้าช่วงสูเ่ ทศกาลส่งความสุขให้แก่กนั ในวันคริสต์มาสและวันขึน้ ปีใหม่เข้าไปทุกทีนะคะ เชือ่ ว่า
เป็นช่วงที่ทุกๆ คนมีความสุขในการตระเตรียมของขวัญที่จะมอบให้ญาติผู้ใหญ่ เจ้านาย เพื่อนร่วมงาน
ญาติพี่น้องและลูกหลาน โดยเฉพาะเด็กๆ นี่คงต้องตารอซานตาครอสด้วยใจจดจ่อ
นอกจากการเลือกของที่จะมอบให้แล้ว การห่อของขวัญก็เป็นกิจกรรมที่สนุกและสร้างความสุขใจ
ให้ทั้งผู้ให้และผู้รับได้เป็นอย่างดี ผู้ให้ก็มีความสุขที่ได้ส่งผ่านความรู้สึกดีๆ ไปยังผู้รับผ่านกระดาษ โบว์
และการ์ดที่บรรจงทำาอย่างดี วันนี้เลยจะมาแนะนำาเทคนิกการห่อของขวัญกันค่ะ
สิ่งที่ต้องเตรียมคือ
1. กระดาษห่อลายสวยๆ ที่เหมาะกับผู้รับ เช่น ลายเรียบๆ สำาหรับญาติผู้ใหญ่ เจ้านาย ลายดอกไม้
สำาหรับเพื่อนๆ ผู้หญิง ลายการ์ตูนสำาหรับเด็กๆ เป็นต้น
2. กรรไกร
3. เทปกาว
4. โบว์
5. ดิ้นหรือเชือกสำาหรับมัดโบว์
แค่นั้นเราก็พร้อมสำาหรับการห่อของขวัญแล้วค่ะล
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ของสี่เหลี่ยม เช่น หนังสือ กล่อง ฯลฯ
ตัดกระดาษให้ใหญ่กว่าของที่จะห่อประมาณ 1 นิ้ว
พับปลายกระดาษด้านหนึ่งเป็นชั้นๆ คล้ายๆ กับการจับจีบ
เสือ้ สัก 5-6 ชัน้ พลิกด้านหลังเอาเทปกาวตรึงรอยจีบทีพ่ บั ไว้เพือ่
ไม่มขี ยับ กะให้รอยจีบทีพ่ บั ไว้อยูต่ รงกึง่ กลางด้านหน้าของของขวัญ
ซ่อนปลายกระดาษอีกข้างอยู่ด้านหลังของรอยจีบ แล้วใช้เทปกาว
ติดปลายกระดาษทั้งสองข้างเข้าหากัน จากนั้นพับกระดาษเก็บ
เข้ามุมไปด้านหลังให้เรียบร้อย ใช้โบว์ที่เตรียมไว้มัด โดยให้
เส้นโบว์ทับรอยเทปกาวที่เราติดไว้ แล้วผูกเป็นหูกระต่าย
ธรรมดา จัดขนาดให้สวยงามแล้วตัดชายให้พอดี
แค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะ
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กล่องกลม เช่น กล่องขนมเค้ก กล่องคุกกี้ ฯลฯ
ตัดกระดาษให้พอดีกับขนาดกล่อง โดยความยาวให้
พันรอบกล่อง ส่วนด้านกว้าง ให้วัดจากกึ่งกลางกล่องด้าน
บนจนถึงกึ่งกลางของกล่องด้านล่าง พันกระดาษให้รอบกล่อง
แล้วติดเทปกาวให้เรียบร้อย พับมุมกระดาษลงแล้วติดเทปกาว
จากนั้นค่อยๆ จับจีบไปเรื่อยๆ จนครบรอบวง แล้วติดเทปกาวให้
เรียบร้อย ทำาแบบเดียวกันกับอีกด้านของกล่อง สุดท้ายติดโบว์
น่ารักๆ ก็เป็นอันเสร็จแล้วค่ะ
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ห่อขวด
ควรเลือกกระดาษแบบบาง เช่น กระดาษสา
เพื่อเวลาจับจีบจะได้พลิ้วไม่แข็ง ตัดกระดาษให้ยาว 2
เท่าครึง่ ของขวด วางขวดลงตรงกึง่ กลางของกระดาษ รวบมุม
กระดาษทัง้ สีด่ า้ นเข้าหากัน โดยรวบคูต่ รงข้ามกันก่อนเพือ่ จะได้ดู
ว่าขวดอยูต่ รงกึง่ กลางกระดาษหรือไม่ จากนัน้ ค่อยๆ จับจีบกระดาษ
ที่เหลือเข้าหาขวด ไล่ไปเรื่อยๆ จนกระทั่งของขวด แล้วเอายางหรือ
เชือกรัดเอา จัดชายด้านบนขวดให้เป็นระบายสวยงาม แล้วติดโบว์
ทีเ่ ราชอบ แค่นขี้ วดไวน์กเ็ รียบร้อยพร้อมส่งมอบให้ผรู้ บั แล้วค่ะ
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เล่าให้ฟัง

ท้องแล้ว... อ่านทางนี้ - โสภาพร ควร์ซ
หากเครื่องตรวจสอบการตั้งครรภ์ด้วยตนเองในมือคุณแสดงผลขึ้นเป็นสองขีด!! หมายถึงว่า คุณกําลังท้อง แถมยังเกิดขึ้นใน
ประเทศเยอรมนีที่ไม่คุ้นเคยเอาเสียอีก! คุณกําลังงง กําลังมึน จะทําอย่างไรต่อดี?! เริ่มต้นคลายความกังวลใจทั้งปวงได้ด้วยการ
อ่านบทความนี้ค่ะ
อันดับแรกสุด หลังจากทีต่ รวจพบว่าตัวเองท้อง
หรือสงสัยว่าอาจจะตัง้ ท้อง เช่น ประจำาเดือนไม่มา
หลายวันแล้ว ควรไปพบ สูตนิ รีแพทย์ Frauenarzt/
Gynaekologe หรือที่เราเรียกกันง่าย ๆ ว่า หมอผู้
หญิง เพื่อตรวจยืนยันให้แน่ใจ
หากคุณหมอตรวจพบชัดเจนแล้วว่าท้องจริง
หมอจะให้ Mutterpass หรือสมุดประจำาตัวคุณ
แม่ (พร้อมกับถุงใส่แผ่นพับและของแจกฟรีอีกใบ
เบ้อเริ่ม) ซึ่งหมายความว่า มีอีกชีวิตน้อย ๆ อยู่ใน
ท้องจริง ๆ ค่ะ ไม่ได้ฝันไป คุณหมอจะคำานวณวัน
คลอดให้คุณด้วย เพื่อให้คุณเริ่มวางแผนสิ่งต่าง ๆ
ได้ รวมทั้งประเมินหาวันที่คุณจะสามารถเริ่มหยุด
งานได้ตามกฏหมายว่าด้วยการคุม้ ครองผูจ้ ะเป็นแม่
(Mutterschutz) ด้วย หลังจากนี้ คุณหมอจะนัดวัน
ตรวจครรภ์กับคุณทุกเดือนค่ะ และจะถี่ขึ้นเรื่อย ๆ
ในช่วงท้าย ทุกครัง้ ทีไ่ ปตรวจ ต้องเอา Mutterpass
ไปด้วยนะคะ ขาดไม่ได้เลย
ตั้งครรภ์เดือนที่ 1 – 3 // ไตรมาสแรก
ในไตรมาสแรกนี้ เป็นช่วงที่มีโอกาสเสี่ยงต่อ
การแท้งสูงกว่าช่วงอื่น ๆ แต่ว่าที่คุณแม่ไม่ควร
เป็นกังวลในเรื่องนี้ให้มากจนเกินไป การตั้งครรภ์
เป็นกลไกทางธรรมชาติของร่างกายมนุษย์ หาก
การตั้งครรภ์ไม่สมบูรณ์ด้วยเหตุผลใดๆ ก็แล้วแต่
ร่างกายจะขับตัวอ่อนออกมา การแท้งลักษณะนี้
เป็นเรื่องที่ว่าที่คุณแม่แทบจะไม่สามารถควบคุม
ได้เลย นอกจากนั้นว่าที่คุณแม่ยินดีได้เลยว่า ตาม
สถิติ 95% ของผู้หญิงที่แท้ง สามารถตั้งครรภ์ได้
อีกและให้กาำ เนิดบุตรทีม่ สี ขุ ภาพสมบูรณ์ได้ในทีส่ ดุ
สำาหรับว่าที่คุณแม่ที่อายุเกิน 35 ปีขึ้นไป (รวม
ทั้งว่าที่คุณแม่ที่อายุเกิน 30 ปีขึ้นไปด้วย) ในช่วง
สัปดาห์ที่ 12-13 ของการตั้งครรภ์ คุณหมอจะ
แนะนำาให้ไปตรวจหาความผิดปกติของโครโมโซม
ลูก กล่าวคือ ตรวจหาโอกาสความเสีย่ งในการเป็น
ดาวน์ซินโดรม (ปัญญาอ่อน) ของลูก หลายท่าน
อาจเป็นกังวลว่า นีค่ อื การเจาะถุงน้าำ คร่าำ ใช่หรือไม่
จะเสี่ยงไปโดนตัวอ่อนลูกหรือเปล่า อยากเรียนว่า
ปัจจุบนั เครือ่ งมือแพทย์ทนั สมัย วิทยาการก้าวหน้า
ไปมาก เพียงแค่ตรวจค่าของเลือด ใช้เครือ่ งอุลตรา
ซาวด์ที่มีกำาลังขยายสูงมากๆ แสกนดูการทำางาน
ของอวัยวะต่างๆ ของร่างกายตัวอ่อน ก็สามารถ
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คำานวณอัตราความเสี่ยงได้แล้ว ค่าใช้จ่ายในการ
ตรวจว่าที่คุณแม่ต้องรับผิดชอบเอง การตรวจนี้
แล้วแต่ความสมัครใจจะไม่ตรวจก็ได้ แต่คุณหมอ
ส่วนใหญ่แนะนำา หากตรวจแล้ว ผลออกมาว่าลูก
ของเรามีอตั ราเสีย่ งเป็นดาวน์ซนิ โดรมสูง เราจะได้
มีเวลาคิดตัดสินใจว่าจะทำาอย่างไรต่อไป
ตั้งครรภ์เดือนที่ 4 – 6 // ไตรมาสสอง
เมือ่ เข้าสูไ่ ตรมาสสอง ความสบายใจอย่างหนึง่
คือ รู้ว่าลูกอยู่กับเราแน่ ๆ ไม่หลุดง่าย ๆ ไม่เปราะ
บางเหมือนในไตรมาสแรก จะเดินทางก็ไม่น่าเป็น
ห่วง และอาการแพ้กท็ เุ ลาลง จะเป็นช่วงทีว่ า่ ทีค่ ณ
ุ
แม่มีความสุขมาก ท้องอาจจะเริ่มยื่นออกมานิด ๆ
เป็นสัญญาณว่าเจ้าตัวเล็กเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆ
ไตรมาสสองนี้เป็นช่วงที่ ว่าที่คุณแม่ต้อง
เริ่มเตรียมตัวอะไรหลาย ๆ อย่าง ที่สำาคัญที่สุด
ประการหนึ่งสำาหรับคนท้องในเยอรมนี ก็คือการ
หา Hebamme หรือผดุงครรภ์
เมือ่ ถึงเวลาคลอด คนทีจ่ ะช่วยทำาคลอดให้เรา
คือ Hebamme (เฮบบัมเม่อ) หรือ ผดุงครรภ์ประ
จำาร.พ. นั้นๆ ที่จะมาช่วยบอกท่า บอกให้เบ่ง และ
อืน่ ๆ สารพัด เพือ่ ช่วยให้การคลอดง่ายและรวดเร็ว
ที่สุด ส่วนคุณหมอประจำาร.พ. จะมาเกี่ยวข้องใน
ลำาดับสุดท้าย คือ เพื่อมาเย็บแผล เท่านั้น
หลังจากพักฟืน้ จนหายเหนือ่ ยและได้กลับบ้าน
เราสามารถใช้บริการของผดุงครรภ์ (เป็นคนละคน
กับที่ช่วยทำาคลอด) ที่จะมาดูแลแผลเรา ช่วยสอน
การให้นมลูก การอาบน้าำ ให้ลกู ฯลฯ ซึง่ เป็นสิทธิของ
ผูห้ ญิงทีท่ อ้ งทุกคนจะได้รบั (ประกันจ่าย) แต่เขาไม่
ได้มาเอง เราต้องเป็นฝ่ายหาค่ะ และขอแนะนำาว่า
ให้หาตั้งแต่เนิ่น ๆ ตั้งแต่เริ่มรู้ตัวว่าท้องเลยทีเดียว
เพราะทุกวันนี้ผดุงครรภ์มีจำานวนน้อยลงเรื่อยๆ
จึงเป็นที่ต้องการสูง หากคุณมีตัวเลือกผดุงครรภ์
มากกว่าหนึ่ง เกณฑ์ในการตัดสินใจเลือกก็คือ คน
ที่คุณรู้สึกสบายใจมากที่สุด เพราะเขาคือคนที่จะ
ช่วยเราในวันที่เราอ่อนแอ เจ็บแผล ยังงงและมึน
จากการคลอด ทำาอะไรไม่ถูกกับลูกน้อย ข้อที่น่า
พิจารณาอีกอย่างก็คือ ควรเป็นผดุงครรภ์ที่อยู่ไม่
ไกลจากเรานัก เพราะจะได้เดินทางมาหาเราได้
โดยไม่ลำาบาก เราเองก็สบายใจว่า เมื่อถึงเวลาที่
ต้องการ เขาก็จะมาหาได้โดยไม่ยากนัก
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นอกจากหาผดุงครรภ์ได้แล้ว ก็ขอแนะนำาเรือ่ ง
การเลือกซือ้ ข้าวของเครือ่ งใช้ของลูก และการ เตรียม
พร้อมสำาหรับคุณแม่ด้วยนะคะ
ข้าวของเครื่องใช้ของลูก
คนไทยจำานวนหนึง่ ถือว่า ไม่ให้ซอื้ ของเตรียมไว้
ก่อนเพราะจะเป็นลางไม่ดี แต่ความเชือ่ นีอ้ าจจะใช้
ไม่ได้ในเยอรมนี เพราะในเยอรมนีไม่เหมือนเมือง
ไทยที่จะไปห้างเมื่อไหร่ก็ได้ ห้างสรรพสินค้าก็ไม่
ได้มีทุกเมือง บ่อยครั้งทางห้างไม่ได้มีข้าวของทุก
สิง่ ให้ได้เลือก หรือถ้ามีทถี่ กู ใจ แต่อาจจะไม่ใช่ไซส์
หรือสีที่ต้องการ ก็ต้องสั่ง ต้องรอ ยิ่งหากลูกน้อย
จะมาเกิดในหน้าหนาว ถ้าไม่ซื้อเตรียมไว้บ้าง รอ
ให้ลูกเกิดก่อนแล้วค่อยแบกสังขารและลูก ฝ่าลม
หนาวและหิมะไปซื้อ คงจะไม่ไหวแน่
รายการของต้องซื้อที่สรุปได้ และที่จำาเป็นลำา
ดับต้นๆ คือ
รถเข็นเด็ก Kinderwagen: ในเยอรมนีนยิ มพา
ลูกน้อยออกมาเดินรับอากาศบริสทุ ธิ์ เขาเชือ่ ว่าเด็ก
จะแข็งแรงต้องได้อากาศธรรมชาติ ไม่วา่ อากาศจะ
หนาวเพียงใด ลูกจะตัวเล็กตัวแดงอย่างไร ก็ต้อง
เอาออกไปเดิน ห่อลูกให้อุ่น ๆ เข้าไว้เป็นพอ สิ่งที่
ต้องพิจารณา คือ ต้องเลือกรถที่เหมาะกับการใช้
ชีวิตของว่าที่คุณพ่อคุณแม่ เช่น จะเข้าเมืองบ่อย
ไหม ต้องขึน้ รถไฟใต้ดนิ บ่อยไหม จะไปเดินป่าหรือ
เปล่า ควรเลือกแบบที่ปรับจากตะกร้าเป็นที่นั่งได้
ด้วยเมื่อลูกโตขึ้น
ที่นั่งของเด็กในรถ Autositz: ไม่ว่าคุณจะขับ
รถหรือไม่ ก็ต้องมี เพราะต้องใช้ตอนพาลูกออก
จากโรงพยาบาลครั้งแรก แม้จะนั่งแท็กซี่กลับ
บ้าน ก็ต้องมีค่ะ
เตียงเด็ก Kindersbett: มีทั้งเตียงมาตรฐาน
และเตียงต่อข้างสำาหรับทารกแรกเกิด Beistellbett
ซึ่งเป็นตัวเลือกที่อำานวยความสะดวกให้คุณแม่
จะได้ไม่ต้องลุกไปดูลูกตอนกลางคืน หากลูกร้อง
สามารถให้นมได้เลยทันที รวมทัง้ ได้อยูใ่ กล้ชดิ กันด้วย
โต๊ะ/ตู้ท่ีเปลี่ยนผ้าอ้อม Wickelkommode:
ในเยอรมนี นิยมยืนเปลี่ยนผ้าอ้อมลูกบนที่เปลี่ยน
ผ้าอ้อม นัยว่าคุณแม่จะได้ไม่ปวดหลัง บางคนอาจ
จัดที่เปลี่ยนไว้ติดกับที่อาบน้ำาลูกเลย
ของใช้จำาเป็นอื่น ๆ เช่น เสื้อผ้า ขวดนม ผ้า
อ้อม แพมเพิรส์ ครีม โลชัน่ เป็นต้น คุณแม่สามารถ

Vol 17 / 03.2014

สมัครเป็นสมาชิกร้านขายของเครือ่ งใช้สาํ หรับ
เด็ก เช่น Rossmann หรือ dm เพือ่ รับของขวัญ
ต้อนรับลูกน้อย เป็นตัวอย่างผลิตภัณฑ์เด็ก มา
ลองใช้ได้ดว้ ยนะคะ นอกจากนัน้ หากลงทะเบียน
ตัวเองและลูก ที่เว็บของใช้เด็กอย่าง pampers.
de หากโชคดีก็อาจจะได้เป็นผู้ทดลองผลิตภัณฑ์
ได้แพมเพิร์สเด็กมาใช้ฟรีตลอดระยะการทดลอง
ประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้มากทีเดียว
ไปซื้อที่ไหนดี
หากสนใจของใหม่ มือหนึง่ ให้ไปทีร่ า้ นค้าขาย
ของเด็ก ห้างสรรพสินค้า และร้านขายเฟอร์นิเจอร์
เลยค่ะ หากเป็นเสื้อผ้าเด็ก ยี่ห้อมาตรฐาน ราคา
รับได้ ก็มีทั้งที่ร้าน C&A, H&M, Zara แบบน่ารัก
ๆ เยอะมาก เลือกกันไม่ถูกเลยทีเดียว หรือจะรอ
ราคาถูกใจ คุณภาพก็ดีตามซูเปอร์มาร์เก็ต เช่น
Aldi, Lidl, Penny ก็ได้ แต่ขอเตือนว่า ว่าที่คุณแม่
ต้องตืน่ เช้าไปรอซูเปอร์เปิดเลยนะคะ เพราะไม่เช่น
นั้นจะไม่ได้ของที่ต้องการ เพราะคนรอซื้อกันเยอะ
มาก นอกจากนั้น ทางเลือกบนอินเตอร์เน็ทก็มีไม่
น้อย เลือกเพลินเกินห้ามใจ
แต่ถา้ หากว่าทีค่ ณ
ุ พ่อคุณแม่สนใจของมือสอง
ก็มที างเลือกบนอินเตอร์เน็ท คือ ebay ซึง่ มีสารพัน
ทุกสิง่ อัน หรือรอไป Kinderflohmarkt ตามโรงเรียน
อนุบาลในละแวกบ้าน บางพื้นที่จะมีเว็บไซต์แจ้ง
ตารางเวลาของตลาดนัดเด็กมือสองไว้เลย เช่นแถบ
Taunus รวบรวมไว้ทเี่ ว็บ www.taunus-basare.de
การเตรียมพร้อมสําหรับคุณแม่
การเตรียมพร้อมทางร่างกาย คุณแม่อาจเลือก
ไปเข้าคอร์สโยคะสำาหรับคนท้อง หรือว่ายน้าำ สำาหรับ
คนท้อง ซึ่งจะช่วยให้ผ่อนคลายเส้นสายที่อาจตึง
จากน้ำาหนักตัวทีเ่ พิ่มมากขึ้นและสรีระที่เปลีย่ นไป
ควรหาความรู้ และทำาความเข้าใจเกี่ยวกับ
กระบวนการท้องและคลอด วิธกี ารรับมือกับความ
เจ็บปวดทัง้ ก่อน ระหว่าง และหลังคลอด หมอและ
ผดุงภรรภ์ทงั้ หลายจะแนะนำาให้วา่ ทีค่ ณ
ุ แม่ไปเข้า
คอร์สเตรียมตัวคลอด Geburtsvorbereitungkurs
ซึง่ มีให้เลือกหลายแบบเช่น แบบเร่งรัด เสาร์-อาทิตย์
หรือแบบธรรมดาสำาหรับคนทำางาน (ทุกเย็นวันหนึง่ ๆ
ในสัปดาห์ 4-5 สัปดาห์ต่อเนื่องกัน) นอกจากนั้น
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ตั้งครรภ์เดือนที่ 7-9 // ไตรมาสสาม
ตอนนีท้ อ้ งคุณแม่โตแล้วค่ะ เห็นชัดแล้วว่าท้อง
ตอนนี้จะหาเสื้อผ้าคุณแม่ท้องมาใส่อวดพุงสวย
พร้อมกับถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกก็คงไม่แปลก
เพราะเราคงไม่ได้มีสัดส่วนแบบนี้บ่อยครั้งในชีวิต
ในช่วงท้าย จะเริ่มอึดอัด ลุกนั่งลำาบาก เวลานอน
จะพลิกตัวก็ลาำ บาก แถมยังตืน่ มาเข้าห้องน้าำ บ่อย ๆ
ด้วย เพราะครรภ์ใหญ่จนมากดกระเพราะปัสสาวะ
แต่นั่นก็หมายความว่า อีกไม่นาน ก็จะได้เห็นหน้า
เจ้าตัวน้อยแล้ว
เบาหวานตอนท้อง Gestational Diabetes
ประมาณสัปดาห์ที่ 28 ของการตั้งครรภ์ คุณ
หมอผู้หญิงจะนัดตรวจเบาหวานที่อาจเกิดขึ้นได้
ในระหว่างตัง้ ครรภ์ หากผลปรากฏว่าเป็น คุณหมอ
อาจส่งตัวไปพบกับคุณหมอด้านเบาหวานโดยตรง
เพือ่ ให้ควบคุมอาหาร/ระดับน้าำ ตาลให้เป็นปกติ ใน
รายที่เป็นมาก ๆ อาจต้องฉีดอินซูลินทุกวัน เพื่อ
ควบคุมซึ่งสำาคัญมาก หากไม่คุมให้ดี ลูกมีโอกาส
เป็นเบาหวานตัง้ แต่แรกเกิด ซึง่ จะส่งผลต่อสุขภาพ
ในอนาคตของลูกน้อยตลอดทัง้ ชีวติ เบาหวานตอน
ท้องเรื่องที่เกิดขึ้นได้ในการตั้งครรภ์ ส่วนมากเบา
หวานจะหายไปหลังจากการคลอดลูก
เลือกโรงพยาบาล
หากว่าที่คุณแม่อาศัยอยู่ในเมืองเล็ก มีโรง
พยาบาลเพียงแห่งเดียว เรือ่ งนีก้ ค็ งไม่เป็นประเด็น
แต่หากเป็นเมืองใหญ่ มีโรงพยาบาลหลายแห่งให้
เลือก ก็สามารถไปตามวันทีโ่ รงพยาบาลเปิดให้เข้า
ชมได้ (หาข้อมูลได้จากเว็บไซต์ของโรงพยาบาล)
ซึ่งโดยมากจะมีทุกเดือน
ปัจจัยที่ควรพิจารณา คือ ระยะทางจากบ้าน
คลีนิคฉุกเฉินสำาหรับเด็กเล็ก (ในกรณีที่การตั้ง
ครรภ์มปี ญ
ั หา แต่หากการตัง้ ครรภ์ปกติดที กุ อย่าง
ข้อนี้ก็อาจไม่จำาเป็น) ความสะอาด ความสบายใจ
เมือ่ ได้เห็นเจ้าหน้าที่ ห้องพักสำาหรับครอบครัว ฯลฯ
เมือ่ ตัดสินใจเลือกได้แล้ว ก็ตอ้ งไปยืน่ เรือ่ งทีโ่ รง
พยาบาลว่าตัง้ ใจจะมาคลอดทีน่ ่ี กำาหนดเวลาของ
แต่ละโรงพยาบาลแตกต่างกันไป คือ โดยปกติจะรับ
ตัง้ แต่สปั ดาห์ท่ี 32 (บางแห่งก็ 34/35) ของการตัง้ ครรภ์

หลายคู่นิยมไปเข้าคอร์สนี้เป็นคู่ๆ ค่ะ เพื่อให้ว่าที่
คุณพ่อเข้าใจการเปลีย่ นแปลงทัง้ ทางร่างกายและ
จิตใจของว่าที่คุณแม่ รวมทั้งจะได้ทำาตัวได้ถูกเมื่อ
ถึงวันคลอดด้วย
การไปเข้าคอร์สเหล่านี้ ว่าที่คุณแม่จะได้พบ
ว่าที่คุณแม่ท่านอื่นๆ เป็นโอกาสให้ได้แลกเปลี่ยน
เลือกวิธีคลอด
ข้อมูลข่าวสาร รวมไปถึงอาจเป็นโอกาสได้ทาำ ความ
รูจ้ กั พัฒนาความสัมพันธ์ ทำาให้ลกู ของมีเพือ่ นเล่น
ปัจจุบนั ทีป่ ระเทศไทย หมอส่วนใหญ่จะแนะนำา
ให้ผา่ คลอด เพือ่ ลดความเสีย่ ง ความเจ็บปวด รวม
ในวัยเดียวกันในอนาคตด้วย
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ทั้งได้ฤกษ์อย่างที่คุณพ่อคุณแม่ต้องการ แถมยัง
สะดวกคุณหมอ ไม่ตอ้ งมารอเป็นชัว่ โมงเป็นวันกว่า
เจ้าตัวเล็กจะออกมาดูโลก แต่ในเยอรมนี นิยมให้
ทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติ ซึ่งหมายความว่า
คุณหมอจะให้คลอดเอง ยกเว้นในกรณีทมี่ คี วามยุง่
ยาก ซับซ้อนจริง ๆ จนต้องผ่า แต่หากว่าที่คุณแม่
กลัวความเจ็บปวดจริง ๆ ต้องการผ่าคลอดเท่านั้น
ก็ต้องลองคุยกับทางร.พ. และยืนยันหนักแน่นใน
ทางเลือกของตัวเอง
การคลอดเองนั้น ก็ไม่ได้แปลว่าคุณแม่ต้อง
เผชิญกับความเจ็บปวดแบบไม่มีทางเลือก มีตัว
ช่วยหลายอย่างให้เลือก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
บล็อกหลัง (pda) ซึง่ จะลดความเจ็บปวดไปได้เกือบ
ทั้งหมด หากว่าที่คุณแม่สนใจตัวช่วยนี้ ต้องแจ้ง
ทางร.พ. ตั้งแต่เนิ่น ๆ เพราะก่อนที่แพทย์จะลงมือ
บล็อกหลังให้ได้ จะต้องอธิบายเกีย่ วกับความเสีย่ ง
ทั้งหลายให้ฟัง แล้วให้คุณแม่เซ็นต์ยอมรับ หาก
ไปถึงตอนที่ปวดท้องคลอด ต้องมาอ่านและเซ็นต์
คงจะไม่รู้เรื่องแน่ ทางที่ดี ควรแจ้งตั้งแต่ตอนที่ไป
จองคลอดว่าสนใจการบล็อกหลัง และเซ็นต์ยอมรับ
ไว้เลย ส่วนในวันคลอดจริง จะบล็อกหลังหรือไม่
คุณแม่ยังมีสิทธิเลือกได้อีกค่ะ
นอกจากนัน้ แม้จะเซ็นต์เอกสารแล้ว แต่เมือ่ เจ็บ
ท้องคลอดและไปเข้าร.พ. แล้ว ต้องแจ้งผดุงครรภ์
อยู่เรื่อย ๆ ด้วยว่าต้องการบล็อกหลัง เพราะบางที
ผดุงครรภ์อาจยุง่ วุน่ และลืม มาดูอกี ทีกส็ ายเกินไป
ที่จะบล็อกแล้ว กล่าวคือ หมอที่เยอรมนีจะบล็อก
หลังให้เมื่อแน่ใจว่าจะเกิดการคลอดขึ้นจริงในอีก
ไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้า (ปากมดลูกเริ่มเปิดมากกว่า
3 ซม.) แต่เมื่อปากมดลูกเปิดไปจนถึง 9-10 ซม.
แล้ว ก็จะไม่บล็อกหลังให้ เพราะอีกไม่นานก็จะ
คลอดแล้ว นัยว่า กว่าจะบล็อกเสร็จ กว่ายาจะเริ่ม
ส่งผล เด็กก็อาจจะออกมาแล้ว
ทั้งหมดนี้ เป็นเพียงแนวทางคร่าว ๆ สำาหรับ
ว่าทีค่ ณ
ุ แม่มอื ใหม่ในเยอรมนี ข้อมูลอืน่ ๆ สามารถ
หาอ่านเพิ่มเติมได้จากเอกสารต่าง ๆ ซึ่งจะพบได้
ตามคลีนิคคุณหมอผู้หญิง และโรงพยาบาลใน
แผนกสูตินรีเวช รวมไปถึงเว็บไซต์ต่าง ๆ มากมาย
สุดท้ายนี้ ผู้เขียนขอเป็นกำาลังใจให้ว่าที่คุณแม่มือ
ใหม่ทุกท่านผ่านช่วงเวลา 9 เดือนอันน่าระทึกใจนี้
ไปได้อย่างสุขสบายหายห่วง ขอให้เจ้าตัวเล็กแข็ง
แรง และว่าที่คุณพ่อคุณแม่สนุกกับการเตรียมตัว
พร้อมรับชีวติ ใหม่ทจี่ ะมาเติมเต็มชีวติ ครอบครัวให้
สมบูรณ์ยิ่งขึ้นไปนะคะ
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เทคนิคการถ่ายรูปอาหาร - หนุ่มเรียม (Badminton Chorus)
จากเทคนิคการถ่ายรูปต่างๆ ที่ผมได้นําเสนอไปแล้วนั้น ถ้านับรวมครั้งนี้จะเป็นฉบับที่ 10 แล้ว แต่นั่นเป็นเพียงหลักการที่ให้ผู้อ่าน
ได้นําไปปฏิบัติ และถึงผมจะเป็นคนที่ชอบถ่ายภาพ แต่ผมก็ต้องต้องศึกษาเพิ่มเติมสิ่งที่เราขาดประสบการณ์จากผู้อื่นอยู่เสมอ ฉบับนี้
จึงเป็นฉบับพิเศษที่ผมจะให้เพื่อนคนหนึ่งช่วยสอนผมถ่ายภาพที่ผมถ่ายภาพแล้วยังไม่ถูกใจเอาซะเลย นั่นคือการถ่ายภาพอาหาร และ
เจ้าของบทความต่อไปนี้คือ คุณรัชนี บัวบาน(Jib Ratnee) เรามาร่วมเรียนรู้ไปพร้อมๆ กันกับบทความของเธอเลยครับ
หากคุณชอบถ่ายรูปและคุณได้พบร้านอาหารน่ารักๆ บรรยากาศดีๆ อีกทั้งอาหารยังดูน่าทานอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นร้านระดับไหน คุณจะไม่พลาดที่จะ
เก็บภาพมาฝากเพื่อนในโลก Social Network อย่างแน่นอน แต่คุณจะทำาอย่างไรล่ะจึงจะทำาให้ภาพถ่ายของคุณมองดูน่าทานอย่างที่คุณเห็น ก่อนอื่นเรา
มาทราบประเภทของการถ่ายภาพอาหารกัน

ร่วมเรียนรู้เทคนิคการถ่ายภาพอาหารกับรัชนี บัวบาน
การถ่ายภาพอาหารจะมีอยู่ 2 แบบใหญ่ๆ คือ
การถ่ายภาพอาหารสําหรับเพื่อทําการค้า เช่นการนำาภาพอาหาร
ไปใช้ในการประกอบภาพโฆษณาสินค้า หรือทำาเมนูของร้านอาหาร การ
ถ่ายภาพแบบนี้ จำาเป็นต้องใช้การจัดแสง การใช้ไฟสตูดิโอเข้าช่วย เพื่อให้
ภาพออกมาคมชัด เน้นจุดเด่นของอาหาร และจัดแสงให้เลียนแบบแสงจริง
การถ่ายภาพอาหารโดยการใช้แสงจากธรรมชาติ คือ การถ่ายภาพ
อาหารโดยใช้แสงจริง เช่น การใช้แสงทีส่ อ่ งผ่านกระจกร้าน ริมหน้าต่าง แสงไฟ
ของร้าน ซึง่ การถ่ายภาพแบบนีส้ ะดวกกับชาวเรานักชิมทีช่ อบถ่ายภาพอาหาร
แล้วอัพรูปให้เพื่อนได้กรี๊ดกันเป็นอย่างมาก (เราจะมาเรียนรู้ในแบบนี้กัน)
ตัวอย่างการถ่ายอาหารที่ใช้การจัดแสงในสตูติโอ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายภาพและการตั้งค่ากล้อง (การปรับตั้งค่าต่างๆ ดูได้จากภาพแต่ละภาพนะคะ)
1. กล้องและเลนส์ประจำาตัวของคุณ ซึ่งเลนส์ที่เหมาะสำาหรับการถ่ายภาพอาหาร ได้แก่ เลนส์ Fix จะเป็น 50 mm. f/1.8 หรือ 40 mm. f/2.8 ก็ได้ หรือถ้า
ไม่มี ไม่ต้องกังวล เพราะคุณสามารถใช้เลนส์ Kit ที่คุณมีอยู่ได้ตามต้องการ
2. โหมดสำาหรับการถ่ายภาพ จะใช้เป็นโหมด A หรือ Av (Aperture Priority โหมดขนาดรูรับแสง) หรือโหมด M ก็สามารถใช้ได้ไม่ว่ากันนะคะ Jib จะใช้
สลับกันอยู่สองโหมดนี้ล่ะคะ (เทคนิคการปรับค่าแต่ละโหมดกล่าวไว้ใน ฉบับที่ 13/03.2013 )
3. ตั้งค่า White Balance โดยเลือกให้ถูกแหล่งกำาเนิดแสงในร้าน ถ้าแสงธรรมชาติโดยทั่วไป เลือก Auto WB ได้เลย แต่ถ้าหากแหล่งกำาเนิดแสงเป็นไฟ
เหลือง ก็เลือกปรับเป็น Tungsten Light ถ้าเจอหลอดไฟฟลูออเรสเซนท์ ก็ปรับไปที่ไฟฟลูออเรสเซนท์
สิ่งที่ต้องคํานึงและเทคนิคการถ่าย
สถานที่และมุมมอง สำาหรับมุมที่เหมาะกับการถ่ายภาพอาหารให้ออก
มาสวยและดูเป็นธรรมชาติ เราควรหาโต๊ะที่อยู่ใกล้กับหน้าต่าง เพราะว่าจะ
แสงที่ส่องมาจากหน้าต่างจะได้แสงที่ไม่สว่างมากจนเกินไป ภาพอาหารที่
ออกมาจะดูนุ่มนวลมากขึ้น
แต่ถา้ สถานการณ์ตอนนัน้ ไม่มแี สงธรรมชาติให้เลย เราจะทำายังไงดีละ อย่า
เพิง่ เก็บกล้องลงกระเป๋านะคะ เพราะเราก็ยงั มีแสงไฟทีไ่ ด้จากภายในร้าน แต่
เราก็ต้องปรับเรื่อง White Balance ให้เหมาะกับสภาพแสงจริงกันก่อนนะคะ
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จุดเด่นของอาหาร เมือ่ ได้มมุ และแสงถูกใจแล้ว ทีนใี้ ห้เรามาดูวา่ เมนูที่
เราจะถ่ายมีจุดเด่นคืออะไร จากภาพตัวอย่างพระเอกคือแซลมอลชิ้นโตๆ ที่
วางอยู่บนซูชิ เราก็โฟกัสไปที่ตัวซูชิคำาแรก โดยใช้การปรับระยะชัดตื้นชัดลึก
เอานะคะ ก่อนจะถ่ายอาจจะลองหมุนหาทิศทางของการวางอาหารหลายมุม
ดูคะ่ เพราะอาหารแต่ละจานจัดวางไม่เหมือนกัน หาจุดโฟกัสของอาหารจาน
นั้นๆ ให้เจอแล้วก็ถ่ายได้เลย

องค์ประกอบ อาหาร หรือ ขนมบางอย่างไม่ได้ทานแบบเดี่ยวๆ เพราะ
ฉะนั้นภาพที่ถ่ายออกมาควรสื่อให้เห็นด้วยว่า เมนูนี้สามารถทานคู่กับอะไร
ได้บ้าง เป็นการถ่ายภาพโดยรวม โดยเราจะปรับค่า F เพิ่มขึ้นเพื่อให้เห็น
รายละเอียดเพิ่มเติม แต่ในภาพก็ไม่ถึงกับต้องชัดทั้งหมดนะคะ เพราะเรายัง
เน้นที่ตัวเมนูหลัก ในตัวอย่างในภาพนี้เป็น เซ็ตช็อทเค้กสตรอเบอร์รี่ ที่เสิร์ฟ
มากับไอศกรีม พร้อมมูสนมสด และมูสชาเขียว คือทุกอย่างอยู่ครบ แต่เรา
เน้นที่เค้กเป็นหลัก

บรรยากาศในร้าน เราสามารถนำาบรรยากาศมาเป็นองค์ประกอบใน
การถ่ายภาพอาหารได้เช่นกันค่ะโดยอาจใช้ เป็น Background อย่างร้านทีไ่ ป
ถ่ายมานี้ จุดเด่นที่ใครไปแล้วไม่พลาดทีจ่ ะถ่ายรูปด้วยก็คือกำาแพงที่เพ้นท์ไว้
อย่างน่ารัก โดยภาพนี้จุดเด่นยังเป็นตัวแก้วเครื่องดื่ม แต่ก็ยังอยากเก็บภาพ
บรรยากาศของร้านด้วยเราจึงปรับค่า F ให้เพิ่มมากขึ้นค่ะ

สุดท้ายนี้ไม่ว่าคุณจะใช้กล้องอะไรในการถ่ายภาพ หรือจะเป็นโทรศัพท์
มือถือก็ตาม สิ่งที่สำาคัญคือ ให้เช็คความเรียบร้อยก่อนถ่ายภาพ เช่น ดูความ
เรียบร้อยของจานอาหาร หรือ เครือ่ งดืม่ สักนิด เช็ดส่วนเลอะขอบจานออก ก่อน
ทีจ่ ะถ่าย คีบส่วนทีเ่ กินออกบ้าง ลองหมุนจานดูทศิ ทางซ้ายทีขวาทีกอ่ น เลือก
เล็งมุมทีค่ ดิ ว่าสวยทีส่ ดุ ของจาน และหาจุดเด่นของเมนูนนั้ ให้เจอค่ะ แล้วค่อย
ลองถ่าย จนเราพอใจ แต่อย่ามัวถ่ายอาหารเพลินจนเพื่อนที่ไปด้วยหิวนะคะ
เรือ่ งระยะเวลาของอาหาร ซึง่ เป็นเรือ่ งสำาคัญเช่นกันค่ะ หากเป็นเครือ่ ง ขอให้ผู้อ่านทุกคนมีความสุขกับการถ่ายภาพอาหารค่ะ
ดืม่ ร้อนคงไม่คอ่ ยน่าห่วง แต่ถา้ เป็นเครือ่ งดืม่ เย็นๆ หรือไอศกรีม ควรจะรีบถ่าย
ตั้งแต่ตอนที่เอามาเสิร์ฟเลยค่ะ เพราะถ้าปล่อยไว้นานรูปร่างของอาหารหรือ
เครื่องดื่มจะเปลี่ยนไป ดูไม่สวยงามคะ
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ติดต่อกันบ้างนะ ส่ง LINE มาเล้ย - หมูติดมันส์
เสียดายจริงๆ ทีน่ ติ ยสารดีๆ อย่าง ดี แมกกาซีน
(D Magazine) จำาเป็นต้องยุติการผลิต โดยจัด
ทำาฉบับนี้เป็นฉบับสุดท้าย ผู้เขียนรู้สึกใจหายพอ
สมควร แต่ทุกสิ่งในโลกก็ล้วนเป็นเช่นนี้ เกิดขึ้น
แล้วดับไป ขอเพียงเราเก็บความทรงจำาดีๆ ข้อคิด
ดีๆ จากบทความต่างๆ ไว้คอยเตือนใจ ก็นับได้ว่า
การเขียนบทความของผู้เขียนนั้นประสบความ
สำาเร็จในระดับหนึ่งแล้ว
ฉบับนี้ ผูเ้ ขียนจึงขอย้าำ ถึงความสำาคัญของการ
“ติดต่อสือ่ สาร” โดยขอให้คนไทยทีเ่ ดินทางไปต่าง
ประเทศทุกคน ไม่ว่าจะเดินทางไปท่องเที่ยวหรือ
พำานักอยู่อย่างถาวรกับครอบครัวหรือเพื่อทำางาน
ก็ตาม ขอให้แจ้งข้อมูลของตนเอง ได้แก่ ชื่อและ
นามสกุล (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) สำาเนา
หนังสือเดินทาง ที่อยู่
ในต่างประเทศ หมายเลขโทรศัพท์ทสี่ ามารถติดต่อ
ได้ E-mail address แจ้งต่อสถานเอกอัครราชทูต
สถานกงสุลใหญ่ หรือหน่วยราชการอื่นของไทย
ในต่างประเทศ โดยส่งทางไปรษณีย์ หรือ E-mail
หรือ ไปขอพบเจ้าหน้าที่ด้วยตนเองเมื่อสะดวก ผู้
เขียนเข้าใจดีว่า คนไทยในต่างประเทศนั้นมีภาระ
มากมาย บางคนก็เดินทางไปใช้แรงงานและต้อง
ทำางานหนัก ทุกๆ วินาทีจงึ มีคา่ บางคนก็มคี รอบครัว
อยู่ในประเทศไทยที่ต้องส่งเสียเลี้ยงดู หรือ หญิง
ไทยทีส่ มรสกับชาวต่างชาติกม็ ภี าระของครอบครัว
ในต่างประเทศ โดยต้องทำางานบ้านดูแลครอบครัว
และบางคนยังต้องทำางานนอกบ้านด้วยเพือ่ เสริมราย
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ได้ของตนเอง ส่วนนักเรียนนักศึกษาต่างก็มีภาระ
ทีต่ อ้ งมุง่ มัน่ กับการเรียนและการทำางานพิเศษเพือ่
ช่วยแบ่งเบาภาระของครอบครัวเพือ่ ช่วยแบ่งเบาค่า
ใช้จา่ ยทีแ่ สนแพงในต่างประเทศ ส่วนคนไทยอืน่ ๆ
ที่มีหน้าที่การงานในบริษัทเอกชนหรือรับจ้างอื่นๆ
ในต่างประเทศ ก็ต้องมุ่งมั่นแข่งขันในการทำางาน
ให้ก้าวหน้า ต่างคนต่างมีภาระต้องรับผิดชอบทั้ง
หน้าที่การงานและหารายได้มาเลี้ยงครอบครัวทั้ง
ในไทยและในเยอรมนี แต่เมื่อทุกคนคือ “คนไทย”
และยังถือสัญชาติไทย ดังนั้น ไม่ว่า
จะอยู่ที่ใด หน้าที่ที่สำาคัญยิ่งอย่างหนึ่งคือ
การติดต่อกับหน่วยงานไทยในต่างประเทศอย่าง
สม่าำ เสมอ รวมทัง้ มีสว่ นร่วมกับกิจกรรมของชุมชน
ชาวไทยในต่างประเทศ เช่น การไปวัดทำาบุญตาม
ประเพณีและกิจกรรมวันสำาคัญต่างๆ ของไทย เพือ่
ให้สถานเอกอัครราชทูตและสถนกงสุลใหญ่ของไทย
ทั่วโลกได้ทราบการมีตัวตนของคนไทยที่อาศัยอยู่
ในต่างประเทศ ท่านไม่ต้องกังวลหากท่านเป็นผู้ที่
ลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายในต่างประเทศ
หรืออยู่เกินกำาหนดวีซ่าเพื่อลักลอบทำางานในต่าง
ประเทศ ไม่ต้องเกรงว่า หากท่านไปติดต่อหน่วย
งานราชการไทยจะทำาให้ท่านถูกจับกุมดำาเนินคดี
เพราะหน่วยงานของไทยในต่างประเทศ เช่น สถาน
เอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ของไทยทุกแห่ง
ทั่วโลก มีหน้าที่ดูแลและให้ความคุ้มครองคนไทย
ในต่างประเทศ เมื่อมีปัญหา (ช่วยเหลือใน
สิ่งที่อยู่ในขอบเขตของอำานาจและหน้าที่ที่สถาน
เอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ของไทยจะ
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เรื่องเล่าประจําฉบับ
สามารถช่วยเหลือได้ โดยไม่ขัดกับกฎหมายท้อง
ถิ่นและกฎหมายระหว่างประเทศ) ทั้งนี้ สถาน
เอกอัครราชทูตและสถานงกงสุลใหญ่ของไทยไม่มี
หน้าทีใ่ นการแจ้งให้ทางการท้องถิน่ จับกุมคนไทยที่
เข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายหรืออยูเ่ กินกำาหนดวีซา่
เพื่อลักลอบทำางานในต่างประเทศ
คนไทยในต่างประเทศจำานวนมากอาจไม่ทราบ
หรือไม่เห็นถึงประโยชน์และความสำาคัญของการติดต่อ
และการยืนยันการมีตวั ตนกับหน่วยงานราชการไทย
ในต่างประเทศ คนไทยบางคนอาจมีประสบการณ์
ที่ไม่ดีในการติดต่อกับสถานเอกอัครราชทูตหรือ
สถานกงสุลใหญ่ของไทยในต่างประเทศ แล้วไม่ได้
รับความสะดวกหรือไม่สามารถติดต่อได้ เช่น สาย
ไม่วา่ ง ไม่มคี นรับโทรศัพท์ เวลาทำาการไม่เหมาะสม
ฯลฯ แต่ปัจจุบันนี้ มีเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า สถาน
เอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ของไทยมีชอ่ ง
ทางการติดต่อทีส่ ะดวกหลายช่องทางมากกว่าสมัย
ก่อนมากนัก ดังนัน้ คนไทยจึงสามารถส่งข่าวคราว
ถึงสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ของ
ไทยทัว่ โลกได้สะดวกมากขึน้ การยืนยันตัวตนของ
ท่านในต่างประเทศให้แก่สถานเอกอัครราชทูตและ
สถานกงสุลใหญ่ของไทยในประเทศที่ท่านไปท่อง
เที่ยว ไปพำานักเพื่อทำางาน
อยู่กับครอบครัว หรือเรียนหนังสือ สามารถ
ทำาได้ด้วยการแจ้ง ชื่อและนามสกุล ที่อยู่ในต่าง
ประเทศ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์ line กรณีเกิด
เหตุฉุกเฉินกับท่านจะให้แจ้งญาติหรือเพื่อนสนิท
คนใด (ชือ่ ทีอ่ ยู่ หมายเลขโทรศัพท์ในไทยหรือต่าง
ประเทศ) ฯลฯ โดยสามารถแจ้งผ่านช่องทางต่างๆ
ที่สะดวก เมื่อได้รับแจ้งข้อมูลจากท่านแล้ว สถาน
เอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ของไทยทั่ว
โลกจะรวบรวมข้อมูลของคนไทยในประเทศนั้นๆ
ไว้ใช้ประโยชน์ต่อไป
ประโยชน์ที่สำาคัญๆ ของข้อมูลคนไทยในต่าง
ประเทศที่สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุล
ใหญ่ของไทยรวบรวมไว้นั้น ได้แก่
ประการแรก คือ ประโยชน์ต่อตัวท่านเอง
ในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ
ของไทย อาทิ กิจกรรมต่างๆ ของสถาน
เอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่เพือ่ สนับสนุน
การมีส่วนร่วมและการรวมตัวกันของชุมชนชาว
ไทยในต่างประเทศ เช่น งานวันชาติ (วันเฉลิม
พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 5
ธันวาคม ของทุกปี) งานสงกรานต์ ฯลฯ ข้อมูลการ
ขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร (ระยะเวลา
เลือกตั้ง ผู้มีสิทธิ การถอนสิทธิ การเปลี่ยนแปลงที่
อยู่ การจัดสัญจรไปจัดเลือกตั้ง ฯลฯ) ข้อมูล
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การจัดกงสุลสัญจรเพื่อให้บริการงานด้าน
การกงสุล เช่น ทำาหนังสือเดินทาง รับรองเอกสาร
เป็นต้น นโยบายใหม่ๆ ของรัฐบาล เช่น การจัดตั้ง
ศูนย์ดำารงธรรม หรือ จุดรับร้องเรียนต่างๆ ในต่าง
ประเทศ เป็นต้น
ประการทีส่ อง คือ ประโยชน์ตอ่ ตัวท่านเอง
ในการขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานไทย กรณี
ท่านเกิดปัญหาในต่างประเทศ ตั้งแต่ปัญหาเล็กๆ
น้อยๆ เช่น กระเป๋าสตางค์ถกู ขโมย หนังสือเดินทาง
สูญหายหรือหมดอายุ มีปญ
ั หากับสถานศึกษาทีไ่ ป
เรียน ติดตามหาญาติพี่น้องหรือพ่อแม่ที่ขาดการ
ติดต่อกันนานๆ ฯลฯ จนถึงปัญหาใหญ่ๆ เช่น ถูก
หลอกลวงให้เดินทางมาทำางานในต่างประเทศแต่
ไม่ได้รบั ค่าจ้าง หรือถูกกดขีแ่ รงงาน หรือไม่เป็นไป
ตามสัญญาจ้างงานที่ตกลงไว้ที่ประเทศไทย หรือ
ได้รับค่าแรงต่ำากว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำา
ในประเทศนัน้ ๆ หรือถูกหักค่าใช้จา่ ย ถูกหลอก
ลวงให้เดินทางมาทำางานแต่สุดท้ายถูกบังคับค้า
ประเวณี ถูกสามีชาวต่างชาติทำาร้ายร่างกาย หรือ
บังคับกดขี่ ถูกหลอกลวงให้เดินทางมาทำางานแต่เมือ่
มาถึงไม่มงี านให้ทาำ และถูกลอยแพ ถูกหลอกให้ใช้
วีซา่ ผิดประเภทหรือวีซา่ ปลอมให้อยูต่ อ่ ในประเทศ
นั้นๆ ทำาให้กลายเป็นผู้อยู่อาศัยอย่างผิดกฎหมาย
ในประเทศนัน้ ๆ กระทำาผิดกฎหมายท้องถิน่ ในประ
เทศนั้นๆ เช่น ดื่มสุราแล้วขับรถชนผู้อื่นเสียชีวิต
ต้องให้สถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่
ช่วยเหลือแจ้งญาติหรือแนะนำาทนายความให้ ฯลฯ
นอกจากนี้ ข้อมูลของท่านยังใช้ประโยชน์ได้
เมื่อสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่
ของไทยใช้ตดิ ตามสอบถามความเป็นอยูข่ องท่าน
และครอบครัว เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินในประเทศที่มี
ความรุนแรงของสถานการณ์การเมืองหรือมีภัย
ธรรมชาติเกิดขึ้น รวมทั้งเพื่อแจ้งเตือนภัยที่กำาลัง
เกิดขึ้นและประสานกับหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อเร่ง
ให้ความช่วยเหลือท่านและครอบครัวโดยเร็วต่อไป
เช่น พายุถล่มแผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด ฯ สถาน
เอกเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ของไทยจะ
ร่วมกับหน่วยงานท้องถิน่ เตรียมแผนการอพยพคน
ไทย จุดรวมตัวคนไทย เส้นทางการอพยพ พาหนะ
ในการเดินทาง ฯลฯ ให้ทกุ คนปลอดภัยโดยเร็วต่อไป
ประการสุดท้าย คือ ประโยชน์ต่อประเทศ
ชาติในการเป็นฐานข้อมูลสถิตขิ องประเทศไทย
เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐนำาข้อมูลคนไทยในต่าง
ประเทศไปประกอบการจัดทำานโยบายในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยโดยอาศัย
ข้อมูลของท่าน เช่น อาชีพ การศึกษา เพศ ฯลฯ
ข้อมุลเหล่านี้จะช่วยให้รัฐบาลสามารถวางแผน
ได้ว่า ควรจะกำาหนดทิศทางนโยบายด้านแรงงาน

ด้านการศึกษา ด้านสังคม ด้านวัฒนธรรม ด้าน
การต่างประเทศและด้านอืน่ ๆ ในลักษณะใดต่อไป
ดังนั้น ไม่ว่าท่านจะพำานักอยู่ที่ใดในโลก หาก
ท่านยังคงถือสัญชาติไทย ผู้เขียนจึงขอความร่วม
มือและเชิญชวนทุกๆ ท่าน ให้แสดงการมีตวั ตนของ
ท่านในต่างประเทศ โดยการแจ้ง ชื่อ นามสกุล ที่
อยู่ ทีท่ าํ งาน สําเนาหนังสือเดินทาง หมายเลข
โทรศัพท์ E-mail address ชื่อญาติ หรือเพื่อน
สนิทพร้อมหมายเลขโทรศัพท์หากเกิดเหตุ
ฉุกเฉินกับท่าน และช่องทางการติดต่ออื่นๆ
รวมทั้ง แจ้งการเปลี่ยนแปลงทุกครั้งเมื่อท่าน
มีการย้ายที่อยู่ เพื่อให้สถานเอกอัครราชทูตและ
สถานกงสุลใหญ่ของไทยสามารถติดต่อสือ่ สาร
กับท่านได้อย่างต่อเนือ่ งและทันการณ์ จึงหวังเป็น
อย่างยิ่งว่า สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุล
ใหญ่ของไทยทั่วโลกจะได้รับความร่วมมือจากคน
ไทยทุกท่าน
ด้วยความขอบคุณยิ่ง

เกี่ยวกับนักเขียน
„รูส้ กึ เป็นเกียรติอย่างยิง่ ทีไ่ ด้มโี อกาสร่วม
งานกับนิตยสารดีแมกกาซีน ทำาให้สามารถ
ส่งผ่านประสบการณ์และมุมมองต่างๆ จาก
การทำางานช่วยเหลือคนไทยทีต่ กทุกข์ได้ยาก
ในต่างประเทศให้กับคนไทยในต่างประเทศ
ได้รับทราบเพื่อเตือนใจและเตือนภัยให้ได้
ระมัดระวังกันไว้ไม่มากก็นอ้ ย ดิฉนั ชืน่ ชมและ
นับถือการร่วมสร้างบุญของทีมงานนิตยสาร
ดีแมกกาซีนมากที่ได้ริเริ่มสิ่งดีๆ ข้อคิดดีๆ ที่
เป็นประโยชน์ให้กับคนไทยในต่างประเทศ
แม้ในโอกาสที่จำาเป็นต้องลาจากกันไป แต่
สิ่งดีๆ ที่ได้ร่วมสร้างสรรค์ไว้ก็ยังคงอยู่ในใจ
ผู้อ่านตลอดไป และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะ
ได้มีโอกาสร่วมทำางานกันในอนาคต“
หมูติดมันส์ (โอ๋)

Dmag : 39

สุขภาพ

ดูแลผิวในฤดูหนาวให้สวยปิ๊ง สัมภาษณ์โดย พษมลวรรณ เกริกสุวรรณชัย
“ถ้าผิวลอกเป็นขุย ก็แสดงว่าผิวแห้งมาก ควรปกป้องผิวในฤดูหนาวด้วยการอาบน้ําวันละครั้งและไม่ควรอาบน้ําอุ่นและทาครีม
ทันทีหลังอาบน้ํา”
ฉบับสุดท้ายของนิตยสารดีมาก เราขออำาลาคุณ
ผูอ้ า่ นด้วยเรือ่ ง “การดูแลผิวในฤดูหนาวให้สวยปิง๊ ”
เพราะแม้อากาศจะหนาวสาวๆ ย่อมห่วงใยสุขภาพ
และความงามตามประสาผูห้ ญิง เราจึงมีเคล็ดลับ
จาก นพ. ชิดชน ศักดิจ์ ริ พาพงษ์ แพทย์ประจำาศูนย์
เลเซอร์และความงาม แพทย์ผิวหนัง เลเซอร์และ
เวชศาสตร์ชะลอวัย โรงพยาบาลพญาไท 1 ที่มา
ช่วยแนะนำาวิธีดูแลผิวให้มีสุขภาพดีและสวยอ่อน
เยาว์ไปนานๆ

•
•
•
•
•
•
•
•

ปกติผิวหนังคนเรามีการสูญเสียความชุ่มชื้น
ทุกวันอยูแ่ ล้ว ยิง่ มีอายุมากขึน้ ก็จะยิง่ ทำาให้ผวิ สูญ
เสียความชุม่ ชืน้ มากขึน้ ไปตามวัย โดยเฉพาะในฤดู
หนาวทีม่ ลี มแห้งๆพัดเอาความชุม่ ชืน้ ออกไปจากผิว
เรา ทำาให้ผวิ สูญเสียความชุม่ ชืน้ ได้มากกว่าอากาศ
ปกติ และเนื่องจากอากาศหนาวจึงทำาให้คนส่วน
ใหญ่ชอบอาบน้ำาอุ่น ซึ่งจะทำาให้ผิวสูญเสียความ
ชุ่มชื้นมากยิ่งขึ้นไปอีก แม้ว่าการอาบน้ำาอุ่นแล้ว
ทำาให้รสู้ กึ สบาย ไม่หนาวสัน่ แต่หลังอาบจะรูส้ กึ ว่า
ผิวแห้ง นอกจากนี้ บางคนใช้สบู่ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย
หรือใช้สบู่แล้วรู้สึกผิวแห้ง และไม่ได้ทาครีมหลัง
อาบน้าำ ทำาให้แต่ละวันผิวต้องสูญเสียความชุม่ ชืน้
มากขึน้ เรือ่ ยๆ อย่าลืมว่าผิวทีแ่ ห้งเปรียบเสมือนดิน
แห้งแล้งทีแ่ ตกระแหง เมือ่ ผิวแตกจะทำาให้เกิดร่อง
รอยต่างๆ มากมาย และจะทำาให้ได้รบั ความระคาย
เคืองจากสิง่ ต่างๆภายนอกเพิม่ ขึน้ ทำาให้เกิดผืน่ ได้
ง่าย ดังนั้น ถ้าอากาศหนาวเย็นมาก จึงขอแนะนำา
ว่า ควรอาบน้ำาที่มีอุณหภูมิน้ำาที่เย็นเท่าที่ร่างกาย
จะทนได้ (ไม่ความอาบน้ำาที่อุ่นมากจนเกินไป)

Profile
นพ. ชิดชน ศักดิ์จิรพาพงษ์
แพทยศาสตร์บณ
ั ฑิต คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าช
พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ประกาศนียบัตรด้านผิวหนังและความงาม
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ประกาศนียบัตรด้านผิวหนัง จากสถาบันโรค
ผิวหนัง
ประกาศนียบัตรด้านเลเซอร์จากศูนย์เลเซอร์
โรงพยาบาลศิริราช
ปริญญาโทด้านผิวหนังจาก Boston University,
U.S.A
ประกาศนียบัตรด้านเลเซอร์และความงาม
Miami, U.S.A
ประกาศนียบัตรด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยและ
ความงาม U.S.A
ควรใช้ ส บู่ ป ระเภทสู ต รน้ำ า นม แม้ ว่ า สบู่
ประกาศนียบัตรด้านเลเซอร์ จากสถาบันโรค เหล่านี้เวลาใช้จะลื่นๆ เหมือนไม่ค่อยมีฟอง
ผิวหนัง
หรือเหมือนล้างไม่ค่อยสะอาด แต่ในความเป็น
จริงแล้วที่ลื่นๆ เหมือนล้างไม่ค่อยออกคือตัว
ที่มาช่วยเคลือบผิว ทำาให้ผิวมีความชุ่มชื้นที่ดี

เวลาเช็ดตัวเสร็จทันทีในช่วงเวลา 2-3 นาทีหลัง
อาบน้ำา รูขุมขนจะเปิด ซึ่งเป็นโอกาสทองที่เราควร
จะรีบทาครีมบำารุงผิวเพราะผิวจะดูดซึมครีมได้ดี
ตัวครีมสามารถลงไปได้ลึกและช่วยอุ้มน้ำาในผิว
ได้มาก หรือจะทาน้ำามันทันทีตอนที่ยังไม่เช็ดตัว
ก็ได้ เช่น น้ำามันมะพร้าว น้ำามันมะกอก น้ำามันงา
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แล้วราดน้ำาเปล่าเพื่อชำาระน้ำามันส่วนเกินออกไป
จากนั้นจึงเช็ดตัว
ถ้าอากาศแห้งจัด ควรลดการอาบน้ำาเหลือวัน
ละครัง้ อาจอาบน้าำ ตอนเย็น ตอนเช้าเช็ดตัว หรือใช้
สบูเ่ ฉพาะบริเวณจุดซ่อนเร้น เช่น รักแร้ ซอกคอ ขา
หนีบ ระหว่างขา ก้น ไม่ตอ้ งใช้สบูฟ่ อกทัง้ ตัวก็ได้ จะ
ช่วยลดปัญหาการสูญเสียน้าำ จากสบูโ่ ดยไม่จาำ เป็น
อากาศนอกบ้านแห้งและมีลม เมื่อออกนอก
บ้านจะยิ่งทำาให้ผิวสูญเสียความชุ่มชื้น จึงแนะนำา
ให้ใส่อปุ กรณ์ปอ้ งกันหนาวและป้องกันลมให้เพียง
พอ เช่น เสื้อผ้า หมวก ถุงเท้า รองเท้า ผ้าพันคอ
หากทำาได้จะช่วยปกป้องผิวไม่ให้อากาศนอกบ้าน
ขโมยความชุ่มชื้นไปจากผิว
การปกป้องใบหน้า แม้เราจะใส่อปุ กรณ์ปกป้องทัง้
ตัวและศีรษะเป็นอย่างดี แต่หน้าจะแห้งมาก เพราะ
หน้าเราไม่มสี งิ่ ปกป้อง โดยเฉพาะเมือ่ เราต้องออก
นอกบ้านไปผจญกับลมหนาวเป็นเวลานานๆ กรณี
นีต้ อ้ งใช้ครีมทาระหว่างวันหลายๆ ครัง้ เพือ่ ช่วยคง
ความชุม่ ชืน้ ของผิวให้สม่าำ เสมอ และควรทาแฮนด์
ครีมด้วยเพราะแม้อากาศจะหนาวเราก็ตอ้ งล้างมือ
บ่อย โดยเฉพาะเมื่อมือโดนน้ำาอุ่นบ่อยๆ จะทำาให้
ผิวมือแห้งจนแตกเป็นร่อง ดังนั้น เมื่อล้างมือเสร็จ
ให้ทาครีมทันทีในระหว่างวันเช่นเดียวกับใบหน้า
แม้เราจะไม่ได้ล้างหน้าก็ต้องทาครีมบำารุงตลอด
โดยการเลือกครีมให้เหมาะกับสภาพผิว ใช้แล้ว
ไม่เหนอะหนะ ให้ทาวันละหลายๆ ครั้ง
แม้จะอยูใ่ นช่วงฤดูหนาว ท้องฟ้าอึมครึมเรายัง
ต้องทากันแดดเพื่อปกป้องผิวจากรังสียูวี ไม่ว่าจะ
เป็นฤดูใบไม้ผลิ ใบไม้ร่วง ฤดูร้อนหรือฤดูฝนอย่าง
เมืองไทย แสงแดดไม่จัดจ้า เราก็ต้องปกป้องผิว
เพราะรังสียูวีมีทั้งชนิดเอ ชนิดบีและซี ชนิดซีนั้น
ถูกกรองอยู่ที่ชั้นโอโซนอยู่แล้ว ไม่ค่อยลงมาถึง
ผิวโลก แต่ที่ลงมาถึงโลกคือ รังสียูวีเอและยูวีบี
ซึ่งรังสียูวีเอทะลุผ่านก้อนเมฆ ผ่านกระจกอาคาร
ผ่านฟิลม์ ติดรถยนต์ แม้แสงแดดจะไม่จา้ แต่รงั สียู
วีเอยังกระทบผิวเราตลอด แสงจึงเป็นปัจจัยหนึง่ ที่
ทำาให้ผวิ หน้าเราถูกทำาลายและหยาบกร้านมากขึน้
หรือทำาให้ผิวเกิดการระคายเคือง เม็ดสีถูกกระตุ้น
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ใบหน้ากับการทาครีม
ความชุม่ ชืน้ ของผิวทำาให้เกิดความเต่งตึงของใบหน้า เมือ่ ใบหน้า
สูญเสียความชุม่ ชืน้ ไปมากและถูกแสงแดดทำาลายผิวด้วย จะทำาให้
เซลล์ถกู ทำาลายทีต่ วั ดีเอ็นเอของเซลล์ ทำาให้นา้ำ และความชุม่ ชืน้ ลด
น้อยลง เมือ่ เซลล์สญ
ู เสียความชุม่ ชืน้ จะทำาให้ความเต่งตึงของเซลล์
ลดน้อยลงเรื่อยๆ สังเกตง่ายๆ คือ คนที่บำารุงผิวกับไม่บำารุงผิว ใน
ระยะเวลาสั้นๆ อาจเห็นไม่ชัด แต่เมื่อเวลาผ่านไปนานๆ จะเห็น
ความแตกต่างได้ชัดเจน หรือบางคนดูแลตัวเองตั้งแต่สาวๆ จนถึง
อายุ 50 กับคนทีไ่ ม่ทาำ อะไรเลยจนถึงอายุ 50 จะเห็นความแตกต่าง
อย่างเห็นได้ชดั ทัง้ นีอ้ ากาศอย่างเดียวทำาให้ผวิ สูญเสียความชุม่ ชืน้
ได้มาก ถ้าผิวมีขุยเมื่อไหร่นั่นคือสัญลักษณ์ที่บ่งบอกว่าหน้าคุณ
แห้งมาก ยิ่งถึงขนาดผิวลอกหรือแตกเลือดซิบ แสดงว่าความชุ่ม
ชื้นที่ผิวน้อยลงมากจนเกิดการระคายเคือง
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ให้เข้มขึ้น ดังนั้น ในแต่ละวันจึงควรทากันแดดวัน
ละ 2 ครั้ง คือตอนเช้าและตอนเที่ยง ถ้าทากันแดด
ตอนเทีย่ งจะครอบคลุมถึงตอนบ่ายเพราะกันแดด
ออกฤทธิ์ได้ประมาณ 4 ชั่วโมงในการทาหนึ่งครั้ง
โดยเฉพาะคนทีท่ าำ กิจกรรมแล้วมีเหงือ่ ออกหรือใน
น้ำา ขอแนะนำาให้ทากันแดดซ้ำาทุก 2 ชั่วโมง ทั้งนี้
การทากันแดดแบบกันน้ำามีความแตกต่างกันคือ
water resistance สามารถโดนน้าำ ได้ประมาณ 40
นาทีกห็ ายไป ส่วน water proof สามารถโดนน้าำ ได้
ประมาณ 80 นาทีเท่านั้น
ข้อแนะนํา การสระผมใน
ฤดูหนาว
ถ้าเป็นคนที่มีผิวปกติ การสระผม
ทุกวันไม่มีปัญหา แต่เราต้องดูแต่ละ
คน บางคนเป็นโรคผิวหนังที่ศีรษะ ถ้า
สระบ่อยแล้วเป็นรังแค (รังแคคือผิวหนัง
ทีแ่ ห้งจนเป็นขุยแล้วลอกออกมา) ต้องดู
ชนิดของยาสระผมและครีมนวดผม หรือ
ใช้ครีมนวดบำารุงช่วยด้วยมัย้ ถ้าใช้รว่ ม
ด้วยทุกอย่างแล้วยังรู้สึกคันหนังศีรษะ
หรือหนังศีรษะมีรงั แคลอกออกมา อาจ
ต้องเว้นช่วงนานขึน้ เป็นวันเว้นสองวัน
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คําส่งท้ายจากผู้เขียน

„รู้สึกอาลัย d-magazine ที่ได้ร่วมงานกันมา
หลายปีค่ะ เราร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานเพื่อ
เป็นประโยชน์แด่ผอู้ า่ นในประเทศเยอรมนีและ
ใกล้เคียงจนรูส้ กึ เหมือนเป็นอันหนึง่ อันเดียวกัน
แม้จะอยูไ่ กลกันก็ตาม ต้องขอขอบคุณพีๆ่ และ
ทีมงาน d-magazine ที่ให้โอกาสแก่ดิฉันได้
ร่วมงานกัน อย่างไรก็ตาม แม้ d-magazine
จะไม่มีรูปเล่มออกมาให้อ่านเช่นเคย แต่คงมี
ให้อ่านในเว็บ www.d-magazine.de ซึ่งต้อง
ลุน้ พีต่ อ้ มและพีพ่ ทั กันค่ะ และขอขอบคุณผูอ้ า่ น
ทุกท่านที่ติดตามผลงานของเราตลอดมาค่ะ“
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เราต่างเป็นแรงบันดาลใจให้กัน - แม่ลิซ่า
เผลอแป๊ปเดียว ก็เข้าย่างเข้าสูฤ่ ดูหนาวเสียแล้ว ปีนดี้ เู หมือนเวลาจะผ่าน
ไปไวจริงๆ เป็นปีทแี่ ม่ลซิ า่ จัดการกับตารางปีได้ไม่ถงึ ครึง่ โดยปกติแม่ลซิ า่ จะ
จดรายการที่อยากทำาประจำาปีไว้ตั้งแต่ต้นปี พอใกล้ๆ ปลายปีจะมานั่งดูว่า
ได้ทำาอะไรไปบ้างแล้ว รายการที่ยังไม่ได้ทำาบางรายการจะยกยอดไปไว้ใน
รายการทีอ่ ยากทำาสำาหรับปีทจี่ ะมาถึง บางรายการก็ขดี ฆ่าทิง้ ไปเพราะหมดไฟ
หมดพลัง หรือหมดอารมณ์ทจี่ ะทำาก็มี แม่ลซิ า่ ตัง้ ใจไว้วา่ ในแต่ละปีขอทำาอะไร
สนุกๆ สักอย่างสองอย่างเพือ่ เพิม่ พลังชีวติ และกระตุน้ ต่อมกระชุม่ กระชวยให้
ทำางานสม่ำาเสมอ จะได้ส่งผลมายังร่างกายและใบหน้า (เหอๆ)
ในการหาอะไรใหม่ๆ สนุกๆทำา บางครั้งก็ต้องอาศัยแรงบันดาลใจจาก
สิ่งรอบตัว ไม่ต้องไปหาที่ไหนไกลค่ะ หันไปหันมาก็เห็นอยู่ข้างๆ ลูกเราเองนี่
แหละค่ะ ตั้งแต่ลูกโตพอที่จะทำากิจกรรม โน่น นี่ นั่น ได้ ดูเหมือนคนเป็นแม่
(ที่เลี้ยงลูกเองอย่างแม่ลิซ่า) ก็ต้องคอยวิ่งวุ่นไปกับลูก เทียวรับ เทียวส่ง นั่ง
รอ และบางครั้งก็ต้องเป็นคู่ซ้อม เป็นกรรมการ เป็นผู้ฟัง เป็นผู้ซับน้ำาตา ฯลฯ
เมือ่ คอยเป็นทุกอย่างให้ลกู อยูแ่ ล้ว ก็ขอเป็นผูร้ ว่ มลงมือทำาเสียเลย มีกจิ กรรม
ของลูกมากมายที่เป็นแรงบันดาลใจให้แม่ฮึกเหิม เมื่อแม่ได้ลองทำาแล้วส่ง
ผลอย่างไรบ้าง ลองดูตัวอย่างกันค่ะ

เมือ่ แม่ได้ทาำ กิจกรรมทีไ่ ด้แรงบันดาลใจมาจากลูกแล้ว ผลลัพธ์นนั้ มีทงั้ ที่
ล้มเหลวไม่เป็นท่า มีทงั้ ทีไ่ ด้สนุกด้วยกัน แต่เราไม่ได้วดั ผลการกระทำาทีค่ วาม
สำาเร็จ การที่ได้ลองทำาอะไรใหม่ๆ สนุกๆกับลูก เป็นทั้งแรงใจให้ลูกรู้สึกสนุก
กับกิจกรรมนั้นๆ มากขึ้นกว่าเดิม และอาจเป็นแรงบันดาลใจให้ตัวเราเองได้
ค้นพบสิ่งใหม่ๆ ที่เราไม่เคยรู้ว่าตัวเองทำาได้ จนกว่าจะได้ลงมือทำา อย่าลืมหา
อะไรใหม่ๆ ทำาให้ตัวเองรู้สึกสนุก และมีความสุขทุกวันนะคะ
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ลูกรัก

ปิงปอง ทีโ่ รงเรียน ลูกเรียนทำาไม้ตปี งิ ปอง
เอง เริ่มตั้งแต่ตัดไม้ ขัดไม้ ทาสี ทาแล็คเกอร์
ติดกาวด้วยพลาสติก ไม้ปิงปองที่ลูกทำาไม่
ค่อยจะกลมนัก ติดพลาสติกสีเจ็บปวดมาก
ข้างหนึ่งสีเหลือง อีกข้างหนึ่งสีแดง ลูกพกไป
โรงเรียนทุกวัน ตอนพักระหว่างชัว่ โมงลูกและ
เพือ่ นๆ จะเล่นปิงปองกัน แต่ละคนมีไม้เป็นของ
ตนเอง ยามว่างลูกจะชวนแม่ไปตีปงิ ปอง ทีโ่ ต๊ะ
ข้างๆบ้าน ซึ่งแม่ชอบมาก เพราะปิงปองเป็น
กีฬาทีแ่ ม่ถนัด บางวันลูกจะท้าดวลปิงปองกับ
พ่อด้วย ทั้งพ่อและแม่มักจะเล่นแพ้ลูก ไม่ใช่
ว่าลูกเล่นเก่งอะไรหรอก แต่แพ้เพราะแสบตา
กับสีไม้ปิงปองของลูกต่างหาก

ไวโอลิน เริ่มตั้งแต่เห็นลูกเรียน แม่ก็นึก
ครึม้ ใจว่า มันน่าจะง่าย ลูกเรียนได้ แม่กอ็ ยาก
จะเรียนบ้าง ครูก็ไม่ต้องจ้างให้เสียสตางค์ ให้
ครูตวั เล็กสอนฟรี ลูกภูมใิ จเสนออยูแ่ ล้ว เพราะ
รู้สึกว่า ตัวเองนั้นเก่งกว่าแม่ แรกๆ ครูลูกก็
ตั้งใจสอนอย่างดี แต่หลังๆ ครูลูกสอนไปบ่น
ไป สรุปว่า ครูเลิกสอนโดยบอกนักเรียนแม่ว่า
“แม่แก่เกินไปแล้วล่ะ จำาโน๊ตไม่ได้สักตัว แล้ว
แม่จะเล่นเป็นเพลงได้ยังไง”

ถักโครเช่ต์ งานฝีมอื ทีท่ าำ เอาแม่ทงึ่ คือ ผล
งานการถักกระเป๋าคล้องคอสำาหรับใส่เครื่อง
ดนตรีเม้าท์ออร์แกน ที่ลูกเรียนที่โรงเรียน ลูก
ถักและเย็บออกมาได้สวยกว่าแม่ เพราะในชีวติ
แม่ไม่เคยถักอะไรได้นอกจากโซ่ยาวๆ พอเห็น
ลูกทำาได้ แม่กอ็ ยากจะทำาบ้างจึงให้ลกู สอน เรา
สนุกด้วยกันตอนเย็นๆ ลูกถัก แม่ถัก ในที่สุด
แม่ก็ประสบความสำาเร็จกับการถักผ้าพันคอ
ผืนแรก หมวกใบแรก และกำาลังจะลามไปถึง
การถักเสือ้ ถุงเท้า ฯลฯ ทำาไมเมือ่ ก่อนแม่จงึ คิด
ว่า แม่ทำาไม่ได้ แม่ทำาไม่เป็นมาตลอดเลยนะ
สเก็ตน้ําแข็ง เห็นลูกไปเรียน แม่ก็ไปยืน
ดู ดูไปดูมาก็คิดว่า แม่น่าจะพอไหว อย่ามัว
ดูเฉยๆเลย ควรเช่ารองเท้าสเก็ตลงไปไถบน
ลานกับลูกบ้างดีกว่า ครูลูกก็กุลีกุจอมาสอน
ให้แม่จับที่ช่วยพยุงตัว จะได้ไถไปบนลานได้
ง่ายๆ นักเรียนแม่ก็ทำาตามอย่างที่ครูบอกทุก
ประการ แต่มันไม่ได้ง่ายอย่างที่ใจแม่คิด แม่
เลยล้มกลิง้ ไปบนลานน้าำ แข็งทีแ่ ข็งๆ สองสาม
รอบ ขาเขียว ก้นเขียว เจ็บไปทั้งตัว ครูลูกก็
ตัดสินให้ว่า “แม่อย่าเล่นเลย ถ้าแม่ขาหักหนู
แบกแม่กลับบ้านไม่ไหวหรอก”
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แกะสลัก เมื่อลูกไปเรียนแกะสลักไม้ แม่
ก็ได้ไอเดีย จ้างครูมาสอนแกะสลักผลไม้ที่
บ้าน ชวนเพื่อนและคนรู้จักมาเรียนด้วยกัน
สนุกสนานกันทั้งวัน ได้ผลงานงามเลิศ (ชม
ตัวเองก็เป็นนะคะนี่) ทั้งๆที่ในชีวิตไม่เคยคิด
จะจับมีดแกะสลักเลย เราสองคนเลยมีเรื่อ
โม้เท่าๆกัน ไม่มีใครเก่งกว่าใคร ลูกบอกว่า
ลูกแกะสลักไม้ได้ แม่ก็บอกว่า แม่ก็แกะสลัก
ผลไม้(พอ)ได้
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Autumn in my Heart

ความในใจ อําลา อาลัย - ยอด โยทะกา
ฤดูใบไม้เปลี่ยนสีงดงามยิ่งนัก ราวป่างดงามด้วยสีแดง เหลือง ส้ม น้ำาตาล เขียว เหมือนศิลปินเอาสีไประบาย
ไว้เป็นหย่อมๆ รอยต่อระหว่างฤดูร้อนและฤดูหนาว เป็นฤดูที่ข้าพเจ้าชอบมากที่สุดอีกฤดูหนึ่งของยุโรป รออีกสักพัก
ใบไม้ก็จะร่วงโรย ฤดูหนาวกำาลังจะมาเยือนพร้อมๆ กับการจากไปของนิตยสารดีแมกกาซีน
นึกย้อนไปถึงการเขียนต้นฉบับส่งนิตยสารดีฉบับแรก ตอนนั้นเป็นช่วงต้นฤดูใบไม้ผลิ เป็นการถือกำาเนิดของสิ่ง
ใหม่ๆ หลังจากได้รับการทาบทามให้เขียนเรื่องราวลงในดีแมกกาซีน ข้าพเจ้าก็นงั่ เขียนต้นฉบับแบบตืน่ เต้น ประหนึ่ง
ว่า ตัวเองเป็นนักเขียนคนสำาคัญที่กำาลังจะมีผลงานชิ้นเอก จากเล่มแรกจนล่วงเข้าสู่ปีที่ห้า เล่มที่ยี่สิบ คือเล่มสุดท้าย
เป็นฉบับอำาลา เวลาเปลี่ยนหลายอย่างก็เปลี่ยนผันไป ทุกสิ่งเมื่อถือกำาเนิดขึ้นก็อาจแตกดับไปตามเวลาและวาระ
เป็นสัจธรรมชีวิตเช่นนั้น
ข้าพเจ้าเขียนเรื่องลงในนิตยสารดี แบบกระโดดๆ หมายถึงกระโดดไปเขียนคอลัมน์โน้นบ้าง คอลัมน์นี้บ้าง มีทั้ง
เรื่องที่ถนัดและไม่ถนัด(แต่อยากจะเขียน) ข้าพเจ้าไม่เคยได้ยินคำาติชมจากผู้อ่านที่ไม่รู้จัก แต่มีเรื่องให้ปลื้มอยู่บ้าง
เมื่อมีคนรู้จักกันคนหนึ่งมาเล่าให้ฟัง (โดยที่ไม่รู้ว่าข้าพเจ้าเป็นคนเขียนเรื่องนั้น) เขาเล่าว่าอ่านเรื่องสั้นเรื่องหนึ่งใน
นิตยสารดีแล้วน้ำาตาไหล ข้าพเจ้าถามเขาว่าทำาไม เขาบอกว่ามันกระแทกใจดังปั๊ก!! ข้าพเจ้าเข้าใจเอาเองว่าเป็น
คำาชมจึงรู้สึกปลื้มใจอยู่หลายวัน แม้จะได้ยินคนเพียงคนเดียวที่พูดเช่นนั้น ข้าพเจ้าก็ถือว่านั่นคือรางวัลสูงสุดสำาหรับ
คนชอบเขียนอย่างข้าพเจ้า
ในฐานะคนร่วมงานที่ได้เขียนได้ทำางานกับนิตยสารดี มาตั้งแต่ต้นจนจบ รู้สึกใจหายและอาลัยยิ่งนัก การรวม
ตัวกันทำางานอาสาของคนกลุ่มเล็กๆ กลุ่มหนึ่งที่อยู่กันคนละที่คนละทิศ มันไม่ง่ายเลย แต่พวกเราก็สามารถฝ่าฟัน
อุปสรรค จนทำางานร่วมกันได้ งานจิตอาสาที่ต่างคนต่างทำาด้วยใจ สิ่งที่ได้รับคือความอิ่มเอมใจที่อิ่มนานยิ่งนัก....
ยินดี ดีใจและขอบคุณที่ได้ร่วมงานกัน การจากไปของนิตยสารดีครั้งนี้ข้าพเจ้าเชื่อเหลือเกินว่า เป็นการจากที่ไม่ได้
ลาลับ แต่จะเป็นการจากไปเพื่อก่อให้เกิดสิ่งใหม่ๆ มาทดแทน ..

ใบไม้ปลิดปลิวร่วงพรู
เมื่อฤดูแปรผันวันผ่าน
วันนี้กลายเป็นเมื่อวาน
พรุ่งนี้จะผ่านเข้ามา....
เฉกดั่งเป็นไปชีวิต
เวียนว่ายตามลิขิตฟ้า
สังขารโรยตามเวลา
ยื้อฟ้ายากยุดฉุดอยู่...
ทุกข์เศร้าโศกตรมได้เห็น
สุขเป็นเช่นไรได้รู้
ตัวกูมิใช่ของกู
สุดท้ายคืนสู่ปฐพี...
นอกกายที่มีที่เห็น
ก็เป็นเพียงแค่วันนี้
สุดท้ายเมื่อวายชีวี
เหลือมีแค่ความเปล่าดาย...
เมื่อเห็นเฉกนั้นชีวิต
จึงคิดจึงมุ่งจุดหมาย
เดินสู่เส้นทางน้ําใจ
หวังเก็บสุขไว้ใช้ที่ปลายทาง....

บทความ สอท.

โครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริในภาคอีสาน - วรมน
เมื่อปีที่แล้ว มลและพี่พัทได้ติดตามท่านทูต
นงนุชไปดูงานโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดำาริทางภาคเหนือของไทย เพือ่ ศึกษาการ
พัฒนาการเกษตรที่สูง เปลี่ยนเส้นทางยาเสพติด
และการปลูกฝิน่ ให้กลายเป็นพืน้ ทีส่ เี ขียวทีม่ คี ณ
ุ ค่า
เชิงเศรษฐกิจ ซึง่ พีพ่ ทั ได้ถา่ ยทอดประสบการณ์การ
เดินทางครั้งนั้นในนิตยสารดีหลายๆ ฉบับที่ผ่าน
มาแล้ว สำาหรับปีนี้ ท่านทูตได้ขอให้มหาวิทยาลัย
ในเยอรมนีคัดเลือกนักศึกษาจำานวน 4 คน ที่มี
ความสนใจและกำาลังเรียนสาขาไทยศึกษา ไปดู
งานโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ
ในภาคอีสาน มลจึงขอใช้พื้นที่ของนิตยสารดีเล่า
ประสบการณ์การเดินทางไปดูงานโครงการในพระ
ราชดำาริทจี่ งั หวัดอุดรธานีและจังหวัดสกลนคร เกีย่ ว
กับการแก้ไขปัญหาความแห้งแล้ง ขาดแคลนน้ำา
ในการทำาการเกษตรกันบ้างค่ะ
โครงการอ่างเก็บน้าํ ห้วยคล้าย อันเนือ่ งมา
จากพระราชดําริ อําเภอหนองวัวซอ จังหวัด
อุดรธานี เป็นโครงการที่ประสบความสำาเร็จด้วย
แนวทางบูรณาการองค์ความรูด้ า้ นการบริหารจัดการ
ระบบน้าำ ทำาให้ประชาชนสามารถทำาการเกษตรได้
ตลอดทั้งปี คุณชายดิศนัดดา ดิศกุล เลขาธิการ
มูลนิธิปิดทองหลังพระ เดินทางมาจากโครงการ
ดอยตุง จ. เชียงรายเพื่อมา “surprise” พวกเรา
ด้วยตัวท่านเอง ท่านยังคงแข็งแรง มีความสุขกับ
การทำางาน และเป็นแรงบันดาลใจให้กับพวกเรา
ได้เหมือนเช่นทุกครั้ง ท่านได้เล่าเกี่ยวกับความ
สำาเร็จโครงการอ่างเก็บน้ำาฯ ว่า ตลอดระยะเวลา
3 ปีที่ท่านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมมือกับ
ชาวบ้านในการพัฒนาแหล่งน้ำาแห่งนี้ ชาวบ้านใน
พื้นที่สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ผู้ชายใน
หมูบ่ า้ นไม่จาำ เป็นต้องเดินทางไปทำางานใช้แรงงาน
ในต่างประเทศอีกต่อไป ในช่วงทานอาหารกลาง
วัน เรายังได้มโี อกาสพูดคุยกับชาวบ้านในพืน้ ทีเ่ ล่า
เกีย่ วกับชีวติ ความเป็นอยูท่ ดี่ ขี นึ้ ไปหลังมีโครงการ
อ่างเก็บน้ำาฯ ซึ่งสร้างความประทับใจให้กับทุกๆ
คนเป็นอย่างยิ่ง
อีกโครงการที่น่าสนใจสำาหรับผู้ที่แวะเวียนไป
เทีย่ วภาคอีสาน คือ ศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาภูพาน
อันเนือ่ งมาจากพระราชดําริ จ.สกลนคร แต่เดิม
พืน้ ทีแ่ ถบนีเ้ ป็นป่าโปร่ง ป่าไม้เหนือพืน้ ทีถ่ กู ทำาลาย
ไปมาก จึงไม่มีน้ำาในหน้าแล้ง
น้ำาไหลแรงใน
หน้าฝน เกิดการชะล้างทำาให้ผวิ ดินบางลงและเกลือ
ที่อยู่ข้างใต้จะขึ้นมาเป็นหย่อมๆ พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงคัดเลือกพื้นที่แห่งนี้เพื่อเป็น
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แบบจำาลองสำาหรับศึกษาวิธีการพัฒนาของภาค
อีสาน หากใครมีโอกาสไปเยี่ยมโครงการฯ อย่า
ลืมชม “สามดำา” คือ ไก่ดาำ ภูพาน หมูดาำ ภูพานและ
โคทาจิมะภูพาน ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานให้แก่ศูนย์ฯ
ปัจจุบันรู้จักกันดีในชื่อ “โคเนื้อภูพาน” (หรือเนื้อ
Wagyu) นะคะ
ผลพลอยได้จากการเดินทางไปในครัง้ นีค้ อื การ
เดินทางไปในหลายจังหวัดของภาคอีสาน ผู้ร่วม
เดินทางมีทั้งอดีตสมาชิกรัฐสภา กงสุลกิตติมศักดิ์
สื่อมวลชนเยอรมันและน้องๆ นักศึกษา ต่างได้
เห็นการพัฒนาทีก่ า้ วหน้าของหลายจังหวัดในภาค
อีสาน ระหว่างทางได้แวะวัดใหญ่ๆ หลายวัด โดย
เฉพาะวัดพระธาตุพนมที่ จ.นครพนม วัดโพธิ์ชัย
(พระอารามหลวง) จ.หนองคาย และวัดพระธาตุ
เชิงชุมวรวิหาร จ.สกลนคร และได้เข้าไปกราบสัก
การะพระธาตุและหลวงพ่อพระใสเพื่อความเป็น
สิรมิ งคล รวมทัง้ ได้ลมิ้ รสอาหารพืน้ บ้านของอีสาน
บ้านเฮากันอย่างเต็มทีต่ ลอดระยะเวลาการเดินทาง
สุดท้ายนี้ เรามาฟังน้องโรสาลียา น้ำาใส เอ่งฉ้
วน สาวลูกครึง่ ไทย-เยอรมัน ซึง่ กำาลังเรียนอยูร่ ะดับ
ปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยฮุมโบล์ด กรุงเบอร์ลิน
ถ่ายทอดความประทับใจในการเดินทางครัง้ นีก้ นั ค่ะ
“ช่ ว งเวลาหนึ่ ง ที่
ประทับใจในการเดิน
ทางคือ การเข้าเยี่ยม
ชมโครงการอนุรักษ์น้ํา
ที่จังหวัดอุดรธานี และ
ได้พบกับชาวนาคนหนึง่
เขาเล่าให้ฟงั ด้วยความ
ภาคภูมใิ จว่า ตอนนีเ้ ขา
สามารถดูแลครอบครัวได้ ในช่วงหน้าแล้ง เขาไม่
ต้องจากบ้านเพือ่ ไปทํางานก่อสร้างอีกแล้ว ตอนนี้
เขาสามารถอยูร่ ว่ มกับครอบครัวได้ตลอดทัง้ ปี การ
ไปเยี่ยมเยียนที่นาครั้งนี้เป็นความประทับใจอย่าง
ยิ่ง การได้รู้จักกับผู้คนในท้องถิ่นโดยตรงเป็นสิ่งที่
ดีอย่างยิ่งที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตของพวกเขาว่า
โครงการนั้นทําให้ชีวิตของพวกเขาดีขึ้นได้อย่างไร
และไม่เพียงแต่ชาวนาผู้นี้เท่านั้น ยังมีชาวนาคน
อื่นๆในท้องถิ่นที่สามารถอยู่ร่วมกับครอบครัวได้
โดยไม่ต้องจากบ้านไป”
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ห้องครัว

ขนมจีนซาวน้ํา - ป้าวัลย์

หลายคนอาจจะรู้จักและเคยกินแล้ว แต่ก็คงมีหลายคนที่ไม่รู้จักหรือไม่เคยกิน ขนมจีนซาวน้ำาเป็น
อาหารที่คนไทยสมัยก่อนคิดค้นขึ้นมาสำาหรับรับประทานในช่วงหน้าร้อน เพราะกินแบบเย็นได้ไม่ต้อง
อุ่นให้ร้อน มีส่วนประกอบเป็นสับปะรดที่ช่วยให้สดชื่น และสมุนไพรไทย ได้แก่ กระเทียมสด ขิงสด ที่
ดีสำาหรับสุขภาพ ลองทำากินดูนะคะ

คําส่งท้ายจากผู้เขียน

„ท้ายนี้ ไม่อยากเขียนว่าจะต้องปิดตัว
ปิดคอลัมน์อาหารของหนังสือดีเสียแล้วแต่
อย่างไรก็ต้องเขียนเพราะถึงเวลาที่จะต้อง
อําลาสมาชิกทุกคน ขอขอบคุณที่ได้ให้ความ
สนับสนุน „ดี“มาโดยตลอด หวังว่าทุกๆเล่มที่
ผ่านมาจะมีประโยชน์สําหรับทุกท่านไม่มากก็
น้อย และคอลัมน์อาหารของป้าวัลย์คงจะเป็น
ประโยชน์สาํ หรับผูท้ สี่ นใจการทําอาหารนะคะ
ขอให้ติดตามผลงานของ „ดี“ ที่อยู่บนเว็บไซต์
www.d-magazinde.de บ้างนะคะ อย่าลืมกัน
ขอให้ทุกท่านโชคดี มีความสุขความเจริญใน
ชีวิตนะคะ สวัสดีค่ะ“
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วิธีทํา
ส่วนผสม
1. คั้นมะพร้าวด้วยน้ำาอุ่นให้ได้น้ำากะทิ 1 ½-2
• ขนมจีน
• มะพร้าวขูด ½ กิโลกรัม
ถ้วยตวง
• สับปะรด ½ ลูก (ควรเป็นสับปะรดสด ไม่ใช่ 2. เทน้ำากะทิที่คั้นใส่หม้อใบย่อมๆ เติมน้ำาปลา
สับปะรดกระป๋อง)
และน้าำ ตาลทรายลงไป คนด้วยทัพพี ชิมดูให้
• กุ้งแห้งเนื้อไม่ติดเปลือก
มีรสชาติเค็มหวานพอประมาณ แล้วนำาขึ้น
• ขิงอ่อน
ตั้งไฟอ่อนๆ จนน้ำาตาลทรายละลายและกะทิ
• กระเทียม
เดือดพอมีฟองเล็กๆที่ขอบหม้อ ระหว่างกะทิ
• พริกขี้หนู
เดือดต้องหมั่นคนเสมอเพื่อป้องกันกะทิเกาะ
• มะนาว
กันเป็นก้อน
• มะดันหรือตะลิงปลิง (ถ้ามี)
3. ปอกสับปะรดและควัน่ ตาออกให้หมด ผ่าตาม
• น้ำาปลา
ยาวของลูก หั่นแกนทิ้ง สับเป็นชิ้นหยาบๆ
• น้ำาตาลทราย
แล้วใส่ภาชนะ
4. ปอกเปลือกขิงอ่อน แล้วล้างด้วยน้ำา ฝานเป็น
คําแนะนํา
แผ่นๆ แล้วซอยบางๆ
ถ้าจะให้ครบเครื่องขนมจีนซาวน้ำานั้น ต้องทำา 5. ปอกเปลือกกระเทียม แล้วล้างด้วยน้ำา ซอย
แจงลอนมากินด้วย เครื่องปรุงแจงลอนคือ เนื้อ
บาง ๆ
ปลากรายที่ขูดแล้ว นำามาโขลกหรือนวดด้วยน้ำา 6. ถ้ามีมะดันหรือตะลิงปลิง ก็นาำ ไปล้างน้าำ ตัดหัว
เกลือเพื่อให้เหนียว อาจจะใส่รากผักชี กระเทียม
ตัดท้ายทิ้ง สับให้รอบลูกแล้วฝานเนื้อออกมา
พริกไทย แล้วโขลกรวมกัน หรือน้าำ พริกแกงเผ็ดเพือ่ 7. มะนาวฝานเป็นชิ้น ๆ
เพิม่ ความหอมและมีสสี นั คัน้ น้าำ กะทิเพิม่ แล้วนำา 8. พริกขี้หนูปลิดขั้วทิ้ง หั่นหนาบางตามชอบ
หางกะทิขึ้นตั้งไฟให้เดือด นำาเนื้อปลาที่นวดจน 9. โขลกกุง้ แห้ง หรือปัน่ ด้วยเครือ่ งปัน่ แห้งให้เนือ้ ฟูๆ
เหนียวแล้วปั้นเป็นก้อนเล็กๆ ลงไปลวกให้สุกค่ะ 10. หากต้องการไข่ต้มสำาหรับกินเป็นเครื่องแนม
อาจผสมน้าำ กระเทียมดองลงไปในน้าำ กะทิดว้ ย
ให้ต้มไข่ให้สุก ปอกเปลือกออก แล้วผ่าสอง
เพื่อความกลมกล่อม หรือซอยเนื้อกระเทียมดอง
หรือสี่ส่วน
ผสมกับเนื้อกระเทียมสดก็ได้ ขอให้บางบ้านใช้ 11. หากต้องการจับขนมจีนเป็นคำาๆ ให้เอามือชุบ
พริกป่นแทนพริกขี้หนูสดก็ใช้ได้เช่นกันค่ะ
น้าำ หยิบขนมจีนมาครัง้ ละน้อย ขมวดเป็นคำา ๆ
12. จัดเครื่องขนมจีนซาวน้ำาลงจาน เสิร์ฟพร้อม
น้ำากะทิและน้ำาปลาพริกค่ะ
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Infographic 10 อันดับอาชีพประจําที่เสี่ยงเครียดที่สุด
- Orange Media Works

หลายคนคงรีบเคลียร์งานให้เสร็จสิ้น ก่อนจะหยุดยาวเทศกาลคริสมาสต์และซิลเวสเตอร์ แต่อย่างไรก็ดี ไม่ควรจะหักโหมมากเกินไป
จะทําให้เครียดได้นะคะ Infographic ฉบับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ และฉบับอําลา ขอนําเสนอ 10 อันดับอาชีพประจําที่เสี่ยงเครียด
ที่สุด จัดอันดับโดย เว็บไซต์เพื่อสุขภาพ Health.com
อันดับที1่ บุรษุ พยาบาลและพยาบาลประจำาบ้าน ตลอด
ทั้งวัน พวกเขาเหล่านี้ต้องดูแลเด็กหรือคนป่วยที่ช่วยเหลือ
ตัวเองไม่ได้ ทำาให้ห่อเหี่ยว ขาดกำาลังใจเป็นสาเหตุให้เกิด
ความเครียดสะสมโดยไม่รู้ตัว

อันดับที่ 3 นักสังคมสงเคราะห์ เป็นงานทีต่ อ้ ง
อุทศิ เวลาให้กบั ผูค้ นทีม่ ปี ญ
ั หา ต้องรับฟังและช่วย
แก้ไขปัญหาให้กับพวกเขาเหล่านั้น

อันดับที่ 5 ศิลปิน นักแสดง นักเขียน แม้รายได้
ดี แต่เวลาการทำางานเอาแน่เอานอนไม่ได้ ทำาให้เกิด
ความเครียด อารมณ์แปรปรวน

อันดับที่ 7 เลขานุการ, พนักงานแอดมิน ประจำา
สำานักงาน ต้องทำางานกับเอกสารเป็นส่วนใหญ่ เป็น
งานทีต่ อ้ งติดต่อสือ่ สารกับคนในและนอกองค์กร ซึง่
เป็นปัจจัยที่ทำาให้เกิดความเครียด

อันดับที่ 9 นักบัญชีและที่ปรึกษาด้านการเงิน
วันๆ ทำางานกับตัวเลข ยิ่งวันใกล้ปิดงบสิ้นเดือน ต้อง
ทำางานล่วงเวลา หรือให้คำาแนะนำาลูกค้าในเรื่องของ
การลงทุน การหมุนเงิน หากแนะนำาผิดพลาด ทำาให้
เกิดความเสียหายและเครียดได้

อันดับที่ 2 พนักงานเสริ์ฟ ต้องทำางานหนัก ได้ค่า
ตอบแทนน้อย ต้องรับมือกับลูกค้าหลากหลายประเภท

อันดับที่ 4 พนักงานด้านสาธาณสุข พยาบาลและ
นักบำาบัด ทีเ่ จอแต่กบั ภาพความเจ็บป่วย ของคนไข้และ
รับมือกับอารมณ์ของญาติๆ ผู้ป่วยอีกด้วย

อันดับที่ 6 ครู อาจารย์ เป็นอาชีพที่ต้องรับผิดชอบ
ต่อสังคม ทำางานหนัก ไหนจะได้รบั แรงกดดันจากเด็ก ผู้
ปกครองและสถาบัน

อันดับที่ 8 พนักงานซ่อมบำารุง ต้องรับมือกับ
ปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ให้ได้ เพือ่ ให้ลกู ค้าเกิดความพึงพอใจ
ซึ่งปัญหาบางอย่างก็ยากที่จะแก้ไขได้รวดเร็วทันใจ
ทำาให้เกิดความกดดัน เพราะทำางานแข่งกับเวลา

อันดับที่ 10 พนักงานขาย เป็นตัวทำารายได้หลักของ
บริษัท ระดับความเครียดขึ้นอยู่กับคอมมิชชั่นและ
ยอดขาย

ความในใจ จากผู้เขียน „รู้สึกใจหายที่นิตยสารดีจะไม่ได้ตีพิมพ์อีกต่อไป หากมีโอกาสหนูเองอยากจะสานฝันให้มีนิตยสารไทยในเยอรมนีต่อไป หวังว่าคงได้
พบกันอีกนะคะ สุดท้ายนี้ขอให้ทีมงานทุกท่านและผู้อ่านที่สนับสนุนเราโดยตลอดมามีความสุขมากๆ และพบกันฉบับออนไลน์ค่ะ“ - หญิง
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ท่องเที่ยว

ตอนต้นฤดูใบไม้ร่วงน้องรักจากเมืองไทยมา
เที่ยวยุโรป มาเที่ยวแบบเดินทางเที่ยวกันเองไม่
ได้ใช้บริการบริษัททัวร์ มาเที่ยวสิบเจ็ดวันวาง
โปรแกรมเที่ยวเต็มเอี๊ยด เห็นโปรแกรมน้องแล้ว
ผู้เขียนส่ายหัว พอทักว่าจะเที่ยวไหวหรือ เจ้าตัว
ก็บอกว่าค่าตั๋วมันแพง กว่าจะเก็บเงินได้มาเที่ยว
อีกคงนาน ขอเที่ยวให้คุ้ม...เอาเถิด...เชิญเที่ยว
ตามอัธยาศัย ผูม้ าเทีย่ วลาการลางานมาเพือ่ เทีย่ ว
แต่ผู้อยู่ยังมีภาระหน้าที่ที่ต้องทำาต่อไปเลยไม่ได้
เที่ยวด้วยทุกวัน ไปเที่ยวด้วยเฉพาะวันหยุด นอก
นั้นก็คอยบริการทำาอาหารให้แนะนำาการเดินทาง
ตามสมควร สองคนเขาเทีย่ วกันแบบบ้าเลือดจริงๆ
ออกเทีย่ วแต่เช้าตรู่ กลับอีกทีกต็ อนมืดค่าำ กลับมา
แต่ละวันเหมือนไปออกรบกลับมา
อดคิดถึงสมัยทีผ่ ขู้ ยี นวัยยังละอ่อนกว่านีไ้ ม่ได้
สมัยโน้นยามออกเที่ยวก็ไม่เคยหวั่นเช่นนี้แหละ
ได้รองเท้าสวมสบายกับเป้สะพายหลังก็ออกเดิน
ย่ำาเที่ยวไป อาหารการกินแทบไม่ได้ใส่ใจ หิวตรง
ไหนก็หาอะไรง่าย ๆ กิน เรื่องเที่ยวเรื่องใหญ่ กิน
อะไรก็ได้ให้หายหิวเป็นพอ อ้าววว...ว่าจะเขียน
เรื่องสาวน้อยยุงเฟรา เผลอพล่ามไปซะยาวเชียว
น้ อ งสองคนเขาตั้ ง ใจจะขึ้ น ไปเยื อ นยุ ง
เฟรายอค (Jungfraujoch) ให้ได้ นัยว่ามาแล้วต้อง
ขึ้นถ้าไม่ได้ขึ้นยอดเขาแห่งนี้ก็ถือว่ามาไม่ถึงประ
เทศสวิตเซอร์แลนด์ ทัวร์ไทยบริษัทไหนที่ขายโปร
แกรมเที่ยวสวิสแล้วไม่รวมยุงเฟรายอค คงขาย
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ทัวร์ไม่ออก Jungfraujoch คือสถานีรถไฟที่สูง
ที่สุดในยุโรป ที่ความสูง 3,454 เมตรจากระดับน้ำา
ทะเล เป็นจุดที่ได้ยลโฉมงามสาวน้อย(ยุงเฟรา)ได้
อย่างใกล้ชิด ยุงเฟราเขาสูง 4,158 เมตร ใครจะไป
ตะกายสัมผัสสาวให้ใกล้ชิดสนิทแนบต้องเดินเท้า
จาก Jungfraujoch ต่อไปอีกค่ะ
น้องจะไปกันวันหยุด มาชวนให้ผเู้ ขียนไปด้วย
กัน ทีจ่ ริงไม่คอ่ ยอยากไปเท่าใดนัก เพราะคาดการณ์
ว่า อากาศดีๆ เช่นนีค้ นคงล้นหลามแน่ และอีกอย่าง
ค่าเดินทางไปเยือนสาวน้อยนัน้ แพงมิใช่นอ้ ย หาก
ใครไม่มีบัตรลดราคา หรือไม่มี Swiss Pass ก็ต้อง
เสียค่ารถไฟไปเต็มๆ ถึง 212 สวิสฟรังค์ แพงขนลุก
ทีเดียว ผู้เขียนนั้นมีบัตรลด แต่ก็ใช่ว่าจะลดเยอะ
มากมายได้ลดไม่ถึงครึ่ง แต่คิดอีกทีไม่ได้ไปเยือน
สาวน้อยแห่งเทือกเขาแอลป์นานกว่าสิบปีแล้ว ไป
ดูอกี ทีกด็ เี หมือนกัน ยามคนมาถามจะได้ตอบถูกว่า
ปัจจุบันนี้หน้าตาสาวน้อยเปลี่ยนแปลงไปเช่นไร
เราออกจากบ้านเช้านัง่ รถไฟไปถึง Interlaken
Ost ก็ไปต่อรถไฟขึ้นเขา จะไปทาง Grindelwald
หรือ Wengen ก็ได้ คนขายตัว๋ เขาบอกให้เราขึน้ ทาง
ไหนก็ไปทางนัน้ เพราะแต่ละวันในฤดูทอ่ งเทีย่ วเขา
จะกำาหนดจำานวน คนขึน้ ไปเยือนสาวน้อยเยอะจน
ต้องจัดระเบียบ เจอกรุป๊ ทัวร์จนี ญีป่ นุ่ อินเดีย ไทย
ฯลฯ จองโบกี้ก็แทบไม่มีที่จะขึ้น เขาเลยกำาหนด
ให้ขึ้นอีกทาง ลงอีกทางเป็นวงกลม แต่จะไปทาง
ไหนก็ต้องไปต่อรถที่ Kleine Scheidegg หรือที่
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ท่องเที่ยว

จะกี่ปีก็ตาม ยุงเฟรา (Jungfrau)
ก็เป็นแห่งเทือกเขาแอลป์ก็ยังงดงาม - ไกด์จําเป็น
เรียกว่าเส้นทาง Jungfraubahn รถไฟเส้นทาง
Jungfraubahn เขาฉลองครบร้อยปีไปเมือ่ ปี 2012
ระยะทาง 9.34 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางขาเดียว
50 นาที ระหว่างทางแวะให้ชมวิวที่ Eigerwand
และEismeer จุดละห้านาที
ตามเส้นทางสายรถไฟJungfraubahn ผูเ้ ขียน
พยายามจะนึกถึงเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วว่าสาวน้อย
เปลี่ยนแปลงไปเช่นไร ขุนเขายังตะหง่าน ยอดเขา
ยังขาวโพลนไปด้วยหิมะ และธารน้ำาแข็ง ...ธาร
น้ำาแข็ง ใช่แล้ว!! นี่ละจุดที่เปลี่ยนไป โลกร้อนขึ้น
จริงๆ ธารน้าำ แข็งทีเ่ คยเห็นหดลดลงไปเยอะทีเดียว
มินา่ เล่าในฤดูรอ้ นลำาน้าำ อาเร่ (Aare) จึงสูงขึน้ ทุกปี
การจัดการด้านบน Jungfraujoch ก็เปลีย่ นไป
แทบจำาไม่ได้ ร้านขายของที่ระลึก ร้านช็อกโกแล็ต
ร้านอาหาร เดินวนๆ ไปก็ออกจะงงๆ แต่จดุ ชมสาว
น้อยยังคงเดิม ธงชาติสวิสยังปลิวไสวนักท่องเทีย่ ว
ยังไปยืนรอคิวชักภาพกับธงชาติสวิสกันอย่างคับคัง่
ถ้าไม่ได้ถา่ ยภาพตรงจุดนัน้ ต้องโดนคนอืน่ ถามแน่
ว่าไปถึง Jungfraujoch จริงหรือ
สาวน้อยยังตระหง่านงาม แม้จะดูเหมือนความ
ขาวจะบางลง แต่ความงามและเสน่หข์ องเธอคงไม่
เคยลดเลือน ค่าชมโฉมแพงแสนแพงแค่ไหนผูค้ นก็
ยังหลัง่ ไหลมา นัยว่าเมือ่ ปีทผี่ า่ นมามีคนมาชมโฉม
เธอถึง แปดแสนกว่าคน และดูเหมือนจะเพิม่ ขึน้ ทุกปี
ไปยืนดื่มด่ำาชมวิวอย่างเต็มตา เห็นบรรดานัก
ท่องเที่ยวถ่ายภาพกันกระหน่ำาทุกจุดทุกมุม กล้อง
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ทันสมัยสารพันกล้อง ไหนจะไอแพ็ด ไอโฟน รวม
ทั้งไอ้โน่น ไอ้นี่ ที่มีอุปกรณ์ช่วย จะถ่ายรูปตัวเองที
ไม่ต้องพึ่งใครแค่ยื่นตัวช่วยยาวๆ ออกไปก็ Selfie
ได้ทุกมุม ให้นึกถึงตนเองครั้งกระโน้นที่เดินทาง
ด้วยกล้องใส่ฟิล์มตัวน้อยๆ (ตามประสาคนงบ
น้อยๆ) แต่มั่นใจว่าได้ภาพประทับใจไม่แพ้ใคร
กดถ่ายภาพทุกมุมประทับใจกะเอาไปอวดใคร
ต่อใคร กว่าจะรู้ตัวว่าหลงผิด ก็เมื่อลงเขาไปแล้ว
จึงรู้ว่า...คงจะตะลึงงันกับความงามของสาวน้อย
จนมือไม้สั่นฟิล์มที่ถ่ายภาพแสนงามลงไปนั้น ไม่
ได้ใส่ลงร่อง เอาไปล้างจึงมีแต่ฟิล์มเปล่า ไม่ติด
สาวเจ้ามาเลยสักใบ...มีแต่ภาพประทับใจเก็บไว้
ในทรวงมาร่วมสิบปี
วันนี้กลับมายืนอยู่ตรงนี้ดั่งย้อนรอยเดิม รอบ
นี้ขอควักกล้องดิจิตัลมาถ่ายสาวเจ้าเก็บไว้ยล
โฉม ด้วยว่ากว่าจะได้มาเยือนอีกที อาจเป็นสิบปี
ข้างหน้า รอบนี้ไม่พลาดท่า จึงได้วิวงามๆ มาฝาก
ท่านผู้อ่านค่ะ
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สิ่งสําคัญที่สุดแตกต่างจากสิ่งสําคัญ (เฉยๆ) - นพ. เทอดศักดิ์ เดชคง
เรื่องที่ 1: เรื่องราวของความอดทน
คุณเคยมองเหตุการณ์ ซึง่ เปลีย่ นมุมมองและทัศนคติบา้ ง
ไหมครับ อย่างเช่น เดิมอาจไม่ชอบใจใครสักคนอยูม่ าวันหนึง่
กลับพบว่า เขาคนนี้เป็นคนที่มีน้ำาใจสุด ๆ หรือเคยถูกสั่งให้
ทำางานที่ไม่ชอบแต่ก็ต้องทำาเพราะถูกสั่งมา ครั้งทำาไปได้สัก
พัก กลับรู้สึกว่างานนี้ เป็นประโยชน์อย่างยิ่งเรื่องดังกล่าวมา
แล้วนี่แหละครับเรียกว่าเรื่องหักมุม
คุณวันดี เธอเป็นข้าราชการอาวุโสในหน่วยงานของ
จังหวัดในภาคกลาง เธอรับผิดชอบงานเกี่ยวกับแรงงานและ
สถานประกอบการ ซึ่งเธอได้ทำางานในหน้าที่อย่างจริงจังจน
น่าชื่นชมด้วย ครั้งหนึ่งผมได้ไปบรรยาย เกี่ยวกับวิธีคิด การ
มองโลกของที่ปรึกษาแรงงานหญิงในสถานประกอบการ ซึ่ง
ก็เป็นโปรเจ็คหนึง่ ทีเ่ ธอรับผิดชอบด้วย เลยได้ฟงั เธอเล่าเกีย่ ว
กับการมองโลกซึ่งเปลี่ยนไปว่าบางครั้งก็ได้ให้แง่คิด อย่าง
ไม่น่าเชื่อโดยเฉพาะเรื่องของลูกน้องคนหนึ่งซึ่งเดิมเธอมอง
ว่า “ยาจก” เหลือเกิน
คุณวันดีมีลูกน้อง คือคุณวันเพ็ญ แม้ว่าคุณวันเพ็ญจะ
เคยเรียนต่างประเทศมาก่อนแต่กับงานข้าราชการเงินเดือน
น้อย เลยทำาให้เธอต้องกระเหม็ดกระแหม่ ช่วงแรกทีม่ าทำางาน
นั้นคุณวันเพ็ญถึงกับเอาข้าวกลางวันมากินเอง โดยใส่กล่อง
พลาสติกมาคล้าย ๆ กับนักเรียนเอาอาหารกลางวันไปกินที่
โรงเรียนนัน่ เอง ถึงเวลาพักกลางวันทีใ่ ครต่อใครไปกินข้าวข้าง
นอกกัน เธอก็จะงัดเอาข้าวกล่องออกมานัง่ กินจนบางครัง้ ถูก
มองอย่างดูถกู ว่า “ยาจก” ดังกล่าว มันเป็นค่านิยมของคนยุค
ใหม่ ด้วยกระมังโดยเฉพาะในช่วงเศรษฐกิจเฟือ่ งฟู คุณวันดีเล่า
ว่าตอนนั้น เธอรู้สึกดูถูกคุณวันเพ็ญอยู่ไม่น้อย เพราะสำาหรับ
คุณวันดีแล้ว จะกินข้าวกลางวันทัง้ ทีก่ ต็ อ้ งดูมรี ะดับสักหน่อย
ผ่านไป 1 ปี ลูกน้องคนนี้ก็ของลาพักร้อนเป็นเวลา 10
วันรวด พอถามว่าจะไปไหน คุณวันดีก็ได้รับคำาเฉลยที่น่า
ประหลาดใจว่า
“จะไปเที่ยวค่ะ” อันนี้ไม่น่าแปลกใจ
“ไปขับรถเที่ยวที่ยุโรปค่ะ”
คุณวันดีอดรำาพึงกับตนเองไม่ได้วา่ คงไม่มโี อกาสไปเทีย่ ว
แบบนั้นเป็นแน่อย่าว่าแต่ไปยุโรปเลย หากนั่งเครื่องบินไป
เที่ยวเชียงใหม่ยังต้องคิดแล้วคิดอีก ยาจกจึงกลายเป็นราชา
ในเวลานี้เอง
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นับตั้งแต่นั้นคุณวันดีก็ไม่กล้าดูแคลนใครอีกแถมยังได้
บทเรียนว่าหากคิดจะ ประสบความสำาเร็จหรือบรรลุเป้าหมาย
บางอย่าง ก็ตอ้ งแลกมาด้วยความอดทน โดยเฉพาะอดทนต่อ
ความสุขเล็ก ๆ น้อย ๆ แล้วหันไปมุง่ มัน่ ทีค่ วามสำาเร็จและความ
สุขที่ใหญ่กว่า หากจะมองอนาคตที่ดีกว่าย่อมต้องอดทนต่อ
ความสุขเล็กน้อยในขณะนี้
สตีเฟน โควี่ ผูเ้ ขียนหนังสือ “เจ็ดอุปนิสยั แห่งความสำาเร็จ”
อันโด่งดังได้พูดไว้อย่างน่าคิดว่า สิ่งที่ทำาให้คนเราเสียโอกาส
สำาคัญในชีวิตนั้นไม่ใช่เรื่องของความลำาบาก หรือปัญหาแต่
กลับเป็นความสุขหรือเรื่องที่น่ายินดี
อุปสรรคของ “สิ่งที่ดีที่สุด” มักมาจาก “สิ่งที่ดี” เพราะสิ่ง
ทีด่ ี (เฉย ๆ) นัน้ ทำาให้คนเราลุม่ หลงและติดพัน บางครัง้ ถึงกับ
ละทิ้งความตั้งใจหรืออุดมการณ์ดังเดิมไปเสียสิ้น
ในทางพุทธศาสนานั้น การมีความอดทนต่อเรื่องทีต่ นไม่
ชอบ (อนิจฐารมย์) เช่นการถูกตำาหนิ ต่อว่านับว่าน่าสรรเสริญ
แต่การอดทนต่อสิง่ ทีต่ นชมชอบ (นิจฐารมย์) นัน้ จัดว่าเป็นสิง่
ที่สำาคัญและทำาได้ยากกว่า เพราะสิ่งที่ไม่ชอบนั้นเรามักค่อย
ๆ ปรับตัวและหาทางแก้ไขผ่อนหนักเป็นเบา แต่กลับสิ่งดี ๆ
นั้นทำาให้เราลุ่มหลงโดยง่าย เมื่อลุ่มหลงแล้วก็พลอยทำาให้
คอยห่างออกมาจากสิง่ ทีเ่ ป็นเป้าหมายสำาคัญในชีวติ อย่างไร
ก็ตามสิ่งสำาคัญที่สุดก็อาจเปลี่ยนแปลงไปได้ตามกาลเวลา
คุณวันเพ็ญลูกน้องคุณวันดี มีสิ่งที่ดีที่สุดในช่วงนี้ คือ
การไปเที่ยวยุโรปแบบอิสระเธอจึงละทิ้งความสุขเล็กน้อย
จากการใช้จ่ายฟุ่มเฟือย แล้วเก็บเงินไว้ใช้ในสิ่งที่ดีกว่า แต่
ในอนาคตเมื่อเป้าหมายของคุณวันเพ็ญเปลี่ยนไปอาจมีการ
เรียนต่อ การมีครอบครัวการซือ้ บ้าน สิง่ เหล่านีย้ อ่ มทำาให้การ
เก็บเงินนัน้ เปลีย่ นแปลงไป การไปเทีย่ วเพียงระยะใกล้ ๆ อาจ
เป็นไปได้มากกว่า เพื่อเป้าหมายให้มีเงินเหลือมาใช้ในการ
ศึกษาต่อนั่นเอง ฯลฯ
สําหรับเราแล้วคงต้องหันมาถามตนเองอย่างจริงจัง
เสียทีว่ า่ อะไร”สําคัญทีส่ ดุ ” สําหรับเรากันแน่ อะไรสําคัญ
ทีส่ ดุ เราอยูบ่ นเส้นทางทีน่ าํ ไปสูส่ งิ่ สําคัญทีส่ ดุ นัน้ ใช่หรือไม่
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เรื่องที่ 2: เก่งเกินไปก็อาจเปราะบาง
ท่านที่ชื่นชอบการเลี้ยงปลาตู้อาจทราบว่าปลาทองที่
สวยงามที่พวกเราชอบเลี้ยง กันอยู่นั้นได้รับการคัดเลือกสาย
พันธุ์มาเป็นอย่างดี จนได้พันธุ์ที่สวยงาม (เช่นพันธุ์รันชูซึ่ง
ไม่มีครีบหลัง) แต่ก็มีจุดอ่อนที่ความอ่อนแออยู่ด้วยเหมือน
กัน ขณะที่ปลาทองที่ไม่สวยมากนักอาจแข็งแรงทนทานกว่า
เมื่อไม่กี่สัปดาห์มานี้ผมได้พบกับคุณพ่อของเด็กมัธยม
คนหนึ่งเขาเล่าว่าลูก ชายนั้นเรียนเก่งและได้ทุนไปเรียนต่อ
ต่างประเทศแต่ก็ประสบปัญหาทำาให้ ต้องกลับเมืองไทย
กลางคัน ตัวเด็กเองเขาเล่าให้ฟังว่าตนเองเป็นคนมีอุปนิสัย
จริงจัง ตั้งใจสูงและมักคิดซับซ้อนทบทวนหลายครั้งกว่าจะ
ตัดสินใจได้ จนทำาให้เกิดความเครียดอยู่เสมอ และตอนที่
ไปต่างประเทศนี้เองเขาต้องเรียนบางวิชาเพื่อปรับพื้นฐาน
แต่ก็เครียดจนเรียนต่อไปไม่ไหว คำาถามก็คือทำาอย่างไรจึง
จะสามารถกลับไปเรียนต่อจนจบได้
หนุ่มคนนี้ (สมมติว่าชื่อบีก็แล้วกัน) เป็นเด็กเรียนเก่ง
แต่ก็เครียดง่าย ซึ่งก็คงคล้าย ๆ กับเด็กเก่งอีกหลายคนที่มัก
เครียดง่ายและทำาให้พ่อแม่ต้องเครียดตามไปด้วย บีมีนิสัย
ที่ชอบขบคิดอย่างครบถ้วน ทำาอะไรก็ต้องจริงจังตั้งใจให้ได้
ผลลัพธ์ที่ตั้งใจไว้ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นเรื่องที่ดีคือทำาให้มี
ความก้าวหน้าเหนือกว่าคนอื่น ๆ แต่ในมุมกลับกันก็สร้าง
ความเครียดอยู่มากทีเดียว
ผมได้แนะนำา บีไปหลายอย่างรวมทัง้ การรูจ้ กั ตนเอง และ
ปรับเปลี่ยนวิธีคิด ตัวอย่างเช่นการชอบตั้งเป้าหมายและ
ทำาให้ได้นั้นก็อาจจะปรับเปลี่ยนเป็นการ ตั้งเป้าหมายแบบ
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“กระบวนการ” บ้าง แต่เดิมหากจะอ่านหนังสือก็ต้องตั้งเป้า
หมายว่า “จำาได้” “รู้เรื่อง” แต่หากวิชานั้นมันยากเกินหรือมี
เวลาน้อย ก็อาจต้องตั้งเป้าหมายว่า อ่าน “20 หน้า” หรือ ตั้ง
เป้าที่จะอ่าน 2 ชั่วโมง” เป็นต้น ทีแรกเขาก็ไม่ยอมอยู่เหมือน
กัน คือ อ้างเหตุผลว่า อ่านหนังสือก็ตอ้ งหวังว่าจดจำาได้ถา้ หาก
คิดแค่อ่านให้จบแบบนี้จะได้เรื่องหรือ
ผมได้อธิบายว่าการคิดและตั้งเป้าหมายที่ผลลัพธ์ (คือ
อยู่รู้เรื่องหรือจำาได้) นั้นดี แม้แต่ในสถานการณ์ที่เคร่งเครียด
แบบนี้การใช้”อุบาย” เพื่อให้จิตใจสงบลง อาจทำาให้จดจำา
เนื้อหาได้ดีกว่าอย่างไม่น่าเชื่อ
กรณีตวั อย่างของบีนนั้ เป็นกรณีทพี่ บได้เสมอ ๆ และเป็นสิง่
ทีอ่ ธิบายว่าทำาไมเด็กเก่ง ๆ หลาย ๆ คนถึงเปราะบางต่อความ
ล้มเหลว มากอย่างไม่น่าเชื่อ ที่จริงสิ่งที่ควรจะเพิ่มเติมไปใน
กรณีเช่นนี้ น่าเป็นความคิดยืดหยุน่ ตามสถานการณ์และการมี
“ทางเลือก” ให้กบั ตนเองซึง่ จะทำาให้ไม่ “ยึดติด” กับโปรแกรม
ความคิดของตนมากเกินไปจนเกิดปัญหาได้
แน่นอนว่าวิธีการเช่นนี้จะทำาให้ชีวิตมีความยืดหยุ่นมาก
ยิ่งขึ้น แต่ก็ต้องระมัดระวังที่จะใช้มากจนเกินไปจนชีวิตขาด
วินัย กลายเป็นเหยาะแหยะอะไรก็ได้
หากผมพบกับเด็กที่ขาดวินัยผมก็จะเสริมการตั้ง
เป้าหมาย และความมีระเบียบวินัย แต่หากพบกับผู้ที่มี
ระเบียบมากเกินไปก็ตอ้ งลดลงเพือ่ ให้ชวี ติ มีความสุขบ้าง
ทั้งหมดนี้อาจเรียกว่าเป็นศิลปะของการใช้ชีวิตนั่นเอง
แหล่งที่มา http://www.drterd.com
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ค่าของคนอยู่ที่ผลของงาน - ฝันฟุ้ง ฝุ่นตลบ

คำาถาม “คุณจะไปทำาอะไร” ของเจ้าหน้าที่ที่
กรมตำารวจ ตอนที่ไปขอใบรับรองความประพฤติ
เพื่อใช้ประกอบการจดทะเบียนสมรสที่ประเทศส
วิตเซอร์แลนด์ ยังคงก้องอยู่ในหู เขาคงสงสัยอายุ
ปูนนีแ้ ล้วจะไปเริม่ ต้นทำาอะไรได้อกี “ก็นนั่ ซินะ แล้ว
เราจะไปทำาอะไรหว่า” เราเริ่มย้อนกลับมาถามตัว
เอง แต่กค็ ดิ คำาตอบไม่ออก ในเมือ่ เราตัดสินใจแล้ว
เราก็ต้องเดินหน้าต่อ
ตอนอยู่ที่เมืองไทย เราทำางานในองค์กรต่าง
ประเทศทีห่ ลายคนก็ใฝ่ฝนั อยากจะมีประสบการณ์
เรามีอาชีพเสริมเป็นครูสอนภาษาไทยให้ชาวต่าง
ชาติ สอนภาษาอังกฤษให้พนักงานบริษัท รับจ้าง
แปลเอกสารต่างๆ เราถือปริญญาโทสองใบ (ไม่ได้
เรียนตามกระแส เพือ่ ยกระดับตัวเอง แต่เรียนเพราะ
อยากรู้เพิ่ม อยากใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เรา
ไม่ชอบงานฝีมือ ไม่ชอบอ่านหนังสือเองโดยไม่มี
สถานการณ์บังคับ)
เราไม่ได้วางแผนล่วงหน้าเกี่ยวกับการย้าย
ถิน่ ฐานมาก่อน ถึงแม้วา่ เราเคยเรียนภาษาเยอรมัน
(เพียงแค่อยากใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และหา
โอกาสออกนอกบ้าน) พอมาอยูส่ วิส เราก็ยงั คุยกับ
สามีเป็นภาษาอังกฤษ ด้วยความมักง่ายของเรา

52 : Dmag

ทั้งสองคน ซึ่งไม่ได้เป็นผลดีกับใครเลย คนอื่นที่
ไม่สามารถสื่อสารกับสามีได้ด้วยภาษาอื่น เขามี
พัฒนาการทางด้านภาษาเยอรมันเร็วกว่าเรามาก
เพราะสถานการณ์แวดล้อมบังคับ ทั้งสามีและ
ภรรยามีความพยายามที่จะสื่อสารกันด้วยภาษา
เยอรมันให้ได้
พอมาอยูท่ นี่ เี่ ราก็เริม่ คิดหางานทำา ในช่วงแรก
เราเคยเปิดหนังสือพิมพ์ เว็บไซต์ตา่ งๆ เพือ่ ดูวา่ มีงาน
ทีไ่ หนต้องการแต่ผทู้ สี่ ามารถสือ่ สารภาษาอังกฤษได้
บ้าง แต่แล้วก็สนิ้ หวัง เพราะทุกบริษทั ก็ตอ้ งการผูท้ ี่
สามารถสือ่ สารภาษาเยอรมันได้ดี บางแห่งต้องการ
ผูท้ สี่ อื่ สารภาษาสวิสเยอรมันได้ดว้ ย แบบนีง้ านไม่
เข้าแน่ๆ แต่เราก็ไม่ได้ขวนขวายอะไรมาก ไปเรียน
ภาษาเยอรมันในเมืองทีอ่ ยูไ่ ม่ไกลบ้านมากนัก แต่
มีเวลาเรียนแค่วนั ละชัว่ โมงกว่า แล้วเวลาทีเ่ หลือจะ
ทำาอะไรดี เราเริม่ เครียด ความรูส้ กึ เคว้งคว้างเข้ามา
เยือน เคยคิดจะลองสมัครงานองค์กรต่างประเทศ
ต่างๆ ก็ท้อเพราะอยู่ไกลบ้านมาก
เราโชคดีทนี่ อ้ งชายสามีไปฝากเพือ่ นทีม่ ฟี าร์ม
ข้าวโพดและฟาร์มไก่ทอี่ ยูใ่ กล้ๆ บ้านให้วา่ ถ้ามีงาน
ก็เรียกเราได้ ต้นเดือนกันยายนจะเป็นฤดูเก็บเกีย่ ว
ข้าวโพด เราได้มีโอกาสไปร่วมงานตอนเย็น งานนี้
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เขาจ่ายค่าแรงเป็นชัว่ โมง เราต้องไปเด็ดข้าวโพดที่
เขาปลูกไว้เป็นแถวติดๆ กัน งานไม่ง่ายอย่างที่คิด
ต้นข้าวโพดสูงท่วมหัว ใบก็หนาและคม แต่ละต้น
มีผลประมาณสองสามฝัก บ้างก็สมบูรณ์บ้างก็
ลีบ เราจะเด็ดเฉพาะแต่ฝกั โตๆ การเด็ดต้องใช้แรง
เยอะ เพราะมันเหนียว เราต้องทำาเวลาแข่งกับรถไถ
ที่มีกระบะพ่วงท้ายด้วย คนเด็ดจะเดินอยู่สองข้าง
ทางของรถ พอเด็ดเสร็จเราก็โยนใส่กระบะ เราจะ
เด็ดไม่ค่อยขาด ใช้เวลานานกว่าคนอื่น รถจะเดิน
หน้าไปเรื่อยๆ จนบางครั้งเรารั้งท้ายและต้องวิ่ง
ตามรถ ทั้งที่ตอนเริ่มเราอยู่ด้านหน้าสุด ถ้าหลาย
คนตามรถไม่ทัน ก็จะตะโกนบอกให้รถหยุดเป็น
ระยะ บางครั้งใบข้าวโพดบาดหน้าทิ่มตา เราต้อง
ใส่เสือ้ แขนยาว ใส่รองเท้าบูท๊ เพราะบางทีมดี นิ แฉะ
เดินก็ไม่ค่อยสะดวก แต่เราก็ไม่ท้อ เราใช้เวลากัน
วันละประมาณสองถึงสามชัว่ โมงกลับมาถึงบ้านก็
ต้องรีบอาบน้ำา แต่ก็ยังไม่หายคัน จึงต้องไปซื้อยา
มาทา และเช้าวันรุ่งขึ้นก็ต้องไปที่ฟาร์มแต่เช้าตรู่
เพือ่ ไปปอกเปลือกข้าวโพดทีเ่ ก็บมาตัง้ แต่เย็นวาน
เดือนกันยายนอากาศเริม่ หนาวแล้ว โดยเฉพาะ
ตอนเช้าทีแ่ ดดยังไม่ออก เราทำางานในโรงฉาง ค่าแรง
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สำาหรับงานนี้ เขาคิดค่าแรงให้ต่อตะกร้า ความ
ชำานาญของเราเทียบไม่ได้กบั เพือ่ นร่วมงานคนอืน่ ที่
ส่วนมากเป็นชาวต่างชาติ รวมทัง้ ชาวจีน พวกเขามา
จากบริษทั นายหน้าหาคน เขาปอกกันไวมาก เราก็
ทำาไปเรือ่ ยๆ ได้แค่ไหนเอาแค่นนั้ เพราะเอามากกว่า
นั้นไม่ได้ ถ้าไม่เช่นนั้นคงต้องไปแอบขโมยของคน
อื่น พอช่วงท้ายๆ ใกล้จะหมด มีเพื่อนร่วมงานบาง
คนใจดี ช่วยเอามาเติมในตะกร้าให้เราด้วย ทีแรก
เราก็คิดว่าเขาแค่ต้องการให้มันเต็มตะกร้า พอถึง
วันรับเงิน เราจะเอาเงินไปแบ่งเขาส่วนหนึ่งที่เขา
เอาข้าวโพดมาเติมให้เรา เขาก็ไม่รับ เขาเป็นคน
ผิวดำาแต่จิตใจเขาสะอาดมาก ซึ่งต่างจากคนจีน
ที่มีผิวเหลืองนวลกว่า แต่แอบทิ้งข้าวโพดที่ดีๆ ไว้
ข้างล่าง พอตอนทำาความสะอาด เขาก็จะมาเก็บ
ใส่ถุงกลับบ้าน
เราไปทำางานอยูแ่ ค่ประมาณสองสัปดาห์ ก็วา่ ง
งานอีก แล้วก็เริม่ กระวนกระวาย น้องคนไทยทีเ่ รียน
ภาษาเยอรมันก็ชวนไปหางานทีส่ าำ นักงานอำาเภอ ที่
นั่นจะมีคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องที่มีข้อมูลเกี่ยวกับ
บริษัทที่ต้องการรับพนักงาน แต่ละงานก็ต้องการ
ผู้ที่สื่อสารภาษาเยอรมันได้ดี แล้วเราก็เจอบริษัท

จัดหางานแห่งหนึ่ง บริษัทนี้มีสำานักงานที่กรุงเทพ
ด้วย เขาจะหางานให้เฉพาะตำาแหน่งระดับผูบ้ ริหาร
แต่ทนี่ เี่ ขาจะมีงานสำาหรับผูใ้ ช้แรงงานด้วย แล้วเรา
ก็ถูกเรียกตัวให้ไปทำางานในบริษัทโลจิสติกส์แห่ง
หนึ่งซึ่งอยู่ไม่ไกลบ้าน ช่วงที่เราไปทำางานเป็นช่วง
ทีโ่ รงเรียนภาษาปิดเทอมหนึง่ สัปดาห์ ทีน่ นั่ เราต้อง
ประกอบชั้นวางสินค้าที่เป็นกระดาษแข็ง แล้วนำา
สินค้าต่างๆไปวางเรียงบนขั้นวางของ ลูกค้าคือซู
เปอร์มาร์เก็ตทีจ่ ดั รายการโปรโมทสินค้า ชัน้ วางของ
ทัง้ ใหญ่และสูง กระดาษก็แข็งมาก บางทีกบ็ าดมือ
ถ้าใส่ถุงมือก็จะทำางานไม่ถนัด เราต้องก้มๆเงยๆ
ตลอดเวลาเพื่อหยิบสินค้าวางบนชั้น เราทำางาน
วันละแปดชัว่ โมงกว่า พอเช้าวันรุง่ ขึน้ ตอนทีต่ นื่ ขึน้
มาเรารูส้ กึ ปวดร้าวไปทัว่ ร่างกาย สามีกบ็ อกให้เลิก
แต่เราไม่ตอ้ งการให้ใครดูถกู คนไทยได้วา่ ไม่สหู้ รือขี้
เกียจ เราก็ฝนื สังขารไปทำางานจนครบสัปดาห์ (ห้า
วัน) แล้วเราก็แจ้งเขาว่าเราจะกลับไปเรียนต่อ ซึ่ง
ทางบริษัทจัดหางานก็ไม่ได้ว่าอะไร ทุกวันพฤหัส
ตอนบ่ายสอง บริษัทจัดหางานแต่ละเจ้าจะแจ้ง
ลูกจ้างของตนเองว่ามีงานให้ทำาต่อในสัปดาห์ต่อ
ไปหรือไม่ ลูกจ้างก็สามารถแจ้งบริษัทในวันนั้นว่า
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จะทำางานต่อไปหรือไม่
พอปีถัดมา เราก็โชคดีอีกเจ้าของฟาร์มเรียก
ไปทำางาน ให้เราเก็บไข่ตอนสายๆ เราได้งานนีเ้ ป็น
งานประจำาทำาวันละเกือบสามชัว่ โมง เราสามารถไป
เรียนภาษาตอนเช้าได้ (การเรียนภาษาถือเป็นงาน
อดิเรกสำาหรับเรา) แม้วา่ งานนีไ้ ม่หนักมาก แต่ตอ้ ง
ทนเรื่องกลิ่นและฝุ่นที่ปนขี้ไก่ ที่ฟาร์มจะมีรางที่มี
เครือ่ งส่งไข่อตั โนมัตมิ าให้เราจัดใส่ลงถาด เราต้อง
คัดขนาดและทำาความสะอาดด้วยฟองน้ำาที่บุด้วย
กระดาษทราย เราล้างไข่ด้วยน้ำาไม่ได้ ถ้าไข่เปียก
จะเสียเร็ว เราต้องนำาแต่ละถาดไปเข้าเครื่องพิมพ์
วันที่ และใส่ลงลังใหญ่อกี ที งานหนักอยูต่ รงทีต่ อ้ ง
เอาลังขึ้นซ้อนกัน แต่ก็ไม่ลำาบากมากนัก ช่วงท้าย
ก่อนกลับบ้านเราต้องเข้าไปเดินในเล้าไก่ เพื่อเก็บ
ไข่ที่อยู่ตามพื้น ซึ่งจะสกปรกและทำาความสะอาด
ยากมาก ถ้าเป็นช่วงฤดูรอ้ นเราก็ตอ้ งเปิดให้ไก่ออก
ไปวิ่งข้างนอก แต่มีรั้วล้อม(ไก่ที่นี่เป็นไก่ไบโอ มี
อิสระเสรี บางวันก็มีดนตรีออเคสตร้าฟัง เจ้าของ
จะเปิดวิทยุทิ้งไว้เป็นประจำา) พอเสร็จแล้วก็ไปให้
อาหารลูกเจี๊ยบที่อยู่อีกโรงหนึ่ง
พอถึงฤดูปลูกข้าวโพด เราก็มีงานเพิ่ม ไปเดิน
คุ้ยวัชพืชออกจากดิน วัชพืชจะโตเร็วกว่าข้าวโพด
มากแล้วจะบดบังแสงแดดและแย่งน้าำ ในดิน ทำาให้
ข้าวโพดแกรนได้ แดดยามบ่ายที่สวิสแรงสดใส
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ได้ใจมาก บางทีทาำ ให้เรารูส้ กึ หน้ามืดเป็นระยะ เรา
ต้องดื่มน้ำามากๆ (แต่สาวไทยก็สู้อีกแล้วค่ะ เพื่อ
เงินนี่คะ เราไม่เคยเป็นสาวชาวเกาะ ถึงแม้สามี
จะยินยอมพร้อมใจ แต่เราจะขาดความภาคภูมใิ จ
ในศักดิ์ศรีของตนเอง)
ถึงแม้จะมีงานทำา แต่เราก็อยากหารายได้เพิม่
อีก อยากได้งานทำาแบบเต็มวัน (ด้วยความงก) เรา
ก็เลยไปหางานที่สำานักงานอำาเภออีก ก็เจองาน
โรงงานไก่ เขาเรียกเราไปทดลองงาน บางคนขู่ว่า
ในโรงงานหนาวมาก แต่เราก็ไม่ยั่น ไม่ลองก็ไม่รู้
โรงงานมีมาตรฐานความสะอาดสูง เราต้องสวม
เสือ้ ผ้า ถุงมือ และรองเท้าทีเ่ ขาจัดเตรียมไว้ให้ เราได้
ใส่เสือ้ ผ้าทีม่ ขี นาดเล็กทีส่ ดุ ก็ยงั ไม่วายทีท่ าำ กางเกง
หลุด (งานนี้ไม่มีเวลาให้อาย) เราต้องไปลองงาน
เกือบทุกอย่าง จากคัดชิ้นไก่และเลาะมันออก หั่น
ไก่ทไี่ ม่ได้ขนาดให้เป็นชิน้ เล็กๆ (เราต้องรีบทำาเร็วๆ
สายพานจะไหลไปเรื่อยๆ บางทีเราก็เฉือนนิ้วตัว
เอง แต่โชคดีที่ถุงมือยาว) มัดไก่ตัว (เราเสียเวลา
กับงานนี้นานมาก มีคนผลัดเวียนมาสอนเทคนิค
ต่างๆ รวมทั้งคนไทยด้วย แต่ก็จนปัญญา ก็เรามัด
หนังสะติก๊ ยังไม่เป็นเลยนีน่ า ทำาไปก็นกึ ถึงภาพตัว
เองเป็นสัปเหร่อ มัดตราสังข์ศพผีหวั ขาด) ทำาตัง้ แต่
เจ็ดโมงเช้าจนถึงสี่โมงเย็น แล้วเขาก็บอกให้ไปรอ
ผลที่บ้าน เวลาผ่านล่วงเลยไปหลายสัปดาห์ เขาก็

ส่งจดหมายมาแจ้งว่าเราไม่ผา่ นการทดลองงาน โล่ง
อกไป ตอนแรกก็ลังเลอยู่ว่า ถ้าได้งานนี้เราจะไหว
ไหม เมื่อก่อนไม่เคยคิดจะทำากับข้าว เพราะเราไม่
ชอบจับอะไรสดๆ เละๆ
งานหลักที่คนไทยในสวิสทำาก็คือ งานในร้าน
อาหาร เช่น พ่อครัวหรือแม่ครัว ผูช้ ว่ ยในครัว พนักงาน
เสิรฟ์ พนักงานทำาความสะอาด หรือเป็นเจ้าของร้าน
ขายของไทย ซึง่ เป็นงานทีเ่ ราไม่ถนัดเลยซักอย่าง มี
คนไทยจำานวนมากทีท่ าำ งานในโรงงาน เช่นโรงงาน
ประกอบนาฬิกา ตอนนีเ้ ราก็มงี านประจำาในโรงงาน
ประกอบอุปกรณ์ทใี่ ช้สาำ หรับโทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต
และการสื่อสารอื่นๆ
ถึงแม้วา่ เราจะไม่ได้ใช้ความรู้ที่ร่ำาเรียนมา แต่
เราก็มีความภาคภูมิใจ ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ใส่สูท
หรือนั่งทำางานกับคอมพิวเตอร์ เราก็ไม่รู้สึกด้อย
ค่าแต่อย่างใด เพื่อนร่วมงานมีความสามัคคี มี
น้ำาใจต่อกัน ไม่แข่งขันแก่งแย่งชิงดีกัน เจ้านายก็
ใจดี ไม่มีการแบ่งแยกชนชั้น ทำาให้เราทำางานได้
อย่างสบายใจและมีความสุขค่าของคนไม่ได้อยู่ที่
ประเภทของงาน แต่อยูท่ ผี่ ลของงาน ถ้าเราทำางาน
ด้วยความตัง้ ใจ รับผิดชอบในงานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
ไม่เกียจคร้าน เราก็จัดได้ว่าเป็นคนที่มีศักดิ์ศรี
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ประชาสัมพันธ์ สอท.
กาหนดการกงสุลสัญจรปี 2558 (Mobiler Konsular-Service: Termine 2015)
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ ลิน มีกาหนดจัดกงสุลสัญจร ในปี งบประมาณ 2558 ตามเมืองต่างๆ ดังนี ้
(ทังนี
้ ้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงกาหนดการหากมีกรณีเร่งด่วนอื่นๆ)
Die Königlich Thailändische Botschaft in Berlin bietet im Jahr 2015 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.
วันที่ (Datum)
วันเสาร์ ที่ 22 พฤศจิกายน 2557
22. November 2014
วันเสาร์ ที่ 31 มกราคม 2558
31. Januar 2015
วันเสาร์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558
28. Februar 2015
วันที่ 14-15 มีนาคม 2558
14.-15. März 2015
วันเสาร์ ที่ 28 มีนาคม 2558
28. März 2015
วันเสาร์ ที่ 16 พฤษภาคม 2558
16. Mai 2015
วันเสาร์ ที่ 6 มิถนุ ายน 2558
06. Juni 2015
มิถนุ ายน 2558
Juni 2015

เมืองและสถานที่ (Stadt und Ort)

ฮัมบูร์ก (Hamburg)
Große Bergstraße 231, 22767 Hamburg, Germany
ฮันโนเวอร์ (Hannover)
วัดธรรมวิหาร ฮันโนเวอร์ (Wat Dhammavihara Hannover)
Am Ahlemer Turm 3, 30453 Hannover (Ahlem)
นอยมึนสเตอร์ (Neumünster)
Bildungszentrum Vicelinviertel Neumünster
Kieler Straße 90, 24534 Neumünster
มิวนิค (München)
วัดไทยมิวนิค (Wat Thai Munich)
Bad-Dürkheimer Str. 14, 81539 München-Giesing
เบรเมน (Bremen)
Bürgerzentrum Neue Vahr
Berliner Freiheit 10, 28327 Bremen
บีเลเฟลด์ (Bielefeld)
Bürgerinitiative Bürgerwache e.V.
Rolandstr. 16, 33615 Bielefeld
ฮันโนเวอร์ (Hannover)
วัดธรรมวิหาร ฮันโนเวอร์ (Wat Dhammavihara Hannover)
Am Ahlemer Turm 3, 30453 Hannover (Ahlem)
ฮัมบูร์ก
(จะประกาศกาหนดการที่แน่นอนในภายหลัง )

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน ขอเชิญชวน
ผู้สนใจสมัครเข้าเรียนดนตรีไทยกับ
ครูเก่ง สุรีรัตนา ศรีรัตนฆร โดยมีกําหนดเรียน ดังนี้
1. กรุงเบอร์ลิน ระหว่างวันที่ 9-11 มกราคม 2558 ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน (Lepsiusstr. 64/66,
12163 Berlin)
2. เมืองฮันโนเวอร์ ระหว่างวันที่ 23-28 มกราคม 2558 ที่วัดธรรมวิหาร ฮันโนเวอร์ (Am Ahlemer Turm 3, 30453
Hannover) ขอแสดงความนับถือสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน
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ธรรมะ

ทําอย่างไรเมื่อถูกขว้างมะพร้าวใส่ - พระไพศาล วิสาโล
สมชายกำาลังเดินเล่นในสวนมะพร้าว จู่ ๆ ลิง
เกเรตัวหนึ่งก็หยิบมะพร้าวขว้างใส่เขาจากต้นไม้
บังเอิญเขาเห็นเสียก่อน ขณะทีม่ ะพร้าวลูกนัน้ กำาลัง
พุง่ มาทีต่ วั เขา คุณคิดว่าเขาควรทำาอย่างไร ถ้าเป็น
คุณ คุณต้องหลบมะพร้าวลูกนัน้ อย่างแน่นอน แต่
ถ้าหากเขาเอาตัวรับมะพร้าวลูกนัน้ คุณก็คงส่ายหัว
ว่าทำาไมเขาโง่อย่างนั้น
ไม่มีใครที่ไม่หลบเมื่อรู้ว่าลูกมะพร้าวกำาลังพุ่ง
เข้ามา แต่เหตุใดผูค้ นจึงไม่ทาำ เช่นนัน้ บ้างเวลาถูก
สาดใส่ด้วยถ้อยคำาหยาบคายหมายมุ่ง ร้าย ร้อย
ทั้งร้อยกลับเอาตัวออกรับคำาด่านั้นอย่างเต็มที่ ทั้ง
ๆ ที่รู้ว่าทำาเช่นนั้นย่อมเจ็บปวด
คนฉลาดย่อมไม่ยนื่ หน้าแอ่นอกรับลูกมะพร้าว
(หรือก้อนอิฐ)ทีถ่ กู ขว้างใส่ฉนั ใด เมือ่ ถูกกระทำาด้วย
ถ้อยคำารุนแรง ก็ไม่เอาตัวรับคำาด่าฉันนั้น
มีพราหมณ์ผหู้ นึง่ เกลียดพระพุทธเจ้ามาก เดิน
ตามด่าพระพุทธเจ้าจนถึงที่ประทับ แต่พระองค์ก็
ไม่ตอบโต้ ปล่อยให้เขาด่าจนพอไป เมื่อเขาหยุด
ด่า พระองค์ก็ตรัสถามเขาว่า “เคยมีคนมาเยี่ยม
ท่านทีบ่ า้ นไหม” พราหมณ์ตอบว่า “มีสิ มีมากมาย
ข้าพเจ้าไม่ใช่คนสิ้นไร้ไม้ตอก” พระองค์ถามต่อว่า
“เมื่อมีแขกมาเยี่ยม ท่านทำาอย่างไร” เขาตอบว่า
“ก็เอาของมาต้อนรับตามธรรมเนียม” พระองค์
จึงถามว่า “หากแขกไม่กนิ ของทีท่ า่ นนำามาต้อนรับ
ของนั้นจะเป็นของใคร” พราหมณ์ตอบว่า “ก็เป็น
ของข้าพเจ้าตามเดิมน่ะสิ” พระพุทธองค์จึงตอบ
ว่า ในทำานองเดียวกัน “เมื่อสักครู่ท่านด่าเราด้วย
ถ้อยคำาหยาบคาย เราไม่รับคำาด่าเหล่านั้น คำาด่า
เหล่านั้นก็ตกเป็นของท่านตามเดิม”
ไม่ว่าจะถูกต่อว่าด่าทอเพียงใด พระพุทธองค์
ไม่รสู้ กึ หวัน่ ไหว โกรธเคือง หรือเป็นทุกข์เลย เพราะ
พระองค์ไม่รบั คำาด่าของพราหมณ์ผนู้ นั้ หรือใครก็ตาม
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หลวงพ่อชา สุภัทโท แนะนำาศิษย์ว่า เวลาถูก
ใครด่าว่าว่าเป็นหมูเป็นหมา ก่อนจะโกรธเขา ให้
คลำาก้นของตนก่อนว่ามีหางงอกไหม ถ้าไม่มี ก็
อย่าไปโกรธเขา
หลวงพ่อชาเตือนให้ศิษย์ตระหนักว่า ในเมื่อ
เราไม่ได้เป็นอย่างเขาว่า จะโกรธเขาทำาไม แต่สว่ น
ใหญ่กลับโกรธเป็นฟืนเป็นไฟ ซึ่งเท่ากับยอมรับว่า
ตนเป็นหมูเป็นหมาอย่างที่เขาว่าจริง ๆ
คำาด่ามีพิษสงก็ต่อเมื่อเรารับเอาคำาด่าเหล่า
นั้นมาทิ่มแทงใจตน หรือสำาคัญมั่นหมายว่า “เขา
ด่ากูๆ” ซึ่งก็คือการเอาตัวกูออกมารับคำาด่าเหล่า
นั้น แต่ถ้าไม่ใส่ใจหรือไม่รับสมอ้างว่า “เขาด่ากู”
ก็จะไม่ทุกข์เลย
หลวงพ่อประสิทธิ์ ถาวโร อดีตเจ้าอาวาสวัดถ้าำ
ยายปริก จังหวัดชลบุรี เล่าว่าตอนทีท่ า่ นบุกเบิกวัด
นี้ขึ้นมาใหม่ นักเลงท้องถิ่นไม่พอใจมาก หาทาง
กลั่นแกล้งท่านและพระลูกวัด เพื่อจะได้ออกไป
จากพื้นที่ แต่ท่านก็ไม่หวั่นไหว วันหนึ่งท่านเดิน
ผ่านหน้าบ้านของนักเลงคนหนึง่ ในกลุม่ เขาเห็นเป็น
โอกาส จึงด่าท่านด้วยถ้อยคำาที่หยาบคาย แทนที่
ท่านจะโกรธหรือทำาหูทวนลม ท่านกลับเดินเข้าไป
หาแล้วจับแขนเขา ทำาท่าขึงขังแล้วพูดว่า “มึงด่า
ใคร มึงด่าใคร”
“ก็ด่ามึงน่ะสิ” เขาตอบกลับ
ท่านยิม้ รับแล้วพูดว่า “อ๋อ แล้วไป ทีแ่ ท้กด็ า่ มึง
ดีแล้ว อย่ามาด่ากูกแ็ ล้วกัน” ว่าแล้วท่านก็เดินออก
ไป ปล่อยให้นกั เลงผู้นั้นยืนงงอยู่พกั ใหญ่วา่ ตกลง
เขาด่าใครกันแน่
คำาด่าของนักเลงผูน้ นั้ ทำาอะไรหลวงพ่อประสิทธิ์
ไม่ได้ เพราะท่านไม่เอาตัวกูรบั คำาด่าของเขา ไม่ตา่ ง
จากคนทีเ่ บีย่ งตัวหลบเมือ่ เห็นลูกมะพร้าวพุง่ เข้ามา
ใส่ตวั นีใ้ ช่ไหมทีเ่ ป็นสิง่ พึงกระทำาหากเรารักตัวเอง
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กลับมาที่สมชาย เขาทำาอย่างที่ควรทำา คือ
เบี่ยงตัวหลบลูกมะพร้าว ลูกมะพร้าวจึงพลาดเป้า
ตกลงที่พื้น ทีนี้เขาควรทำาอย่างไรต่อไป ควรหยิบ
มะพร้าวนัน้ ขว้างใส่ลงิ เป็นการตอบโต้หรือไม่ หาก
สมชายมีสติปญ
ั ญาเขาย่อมไม่ทาำ เช่นนัน้ เพราะไม่มี
ประโยชน์ นอกจากเสียแรงแล้ว ยังเสียของด้วย จะ
เป็นการฉลาดกว่าหากเขาหยิบเอามะพร้าวลูกนัน้
กลับบ้าน เพือ่ เฉาะเอาน้าำ มาดืม่ และเอาเนือ้ มากิน
คำาต่อว่าด่าทอนั้นก็เช่นกัน หากเราด่ากลับ
ไปก็ไร้ประโยชน์ เพราะนอกจากจะถูกความโกรธ
เผาลนใจแล้ว ยังสร้างศัตรูอีก สิ่งที่ควรทำาก็คือ
นอกจากวางใจให้เป็น ไม่เป็นทุกข์เพราะคำาด่านั้น
แล้ว ยังควรหาประโยชน์จากคำาด่าเหล่านั้นด้วย
หากมองให้เป็น ก็ย่อมเห็นประโยชน์จากคำา
ต่อว่าด่าทอเสมอ เล็ก พิรยิ ะพันธุ์ อดีตเจ้าของเมือง
โบราณกล่าวว่า “วันไหนไม่ถูกตำาหนิ วันนั้นเป็น
อัปมงคล” คำาตำาหนินนั้ ช่วยทำาให้เห็นข้อบกพร่อง
ของตนหรืองานที่ทำา อีกทั้งยังช่วยลดตะตัวตนได้
เป็นอย่างดี จำาเป็นมากสำาหรับผู้ที่ได้รับการชื่นชม
เป็นประจำาจนหลงตัวลืมตน นึกว่าเป็นเทวดา เก่ง
ทุกอย่าง คำาตำาหนิชว่ ยเตือนให้ตนกลับมาตระหนัก
ว่าตนเป็นมนุษย์ ที่ย่อมมีผิดมีพลาด
จริงอยูค่ าำ ต่อว่าด่าทอนัน้ รุนแรงยิง่ กว่าคำาตำาหนิ
ติเตียน อาจไม่มสี าระอะไรเลยก็ได้ แต่อย่างน้อยก็
ทำาให้เห็นนิสยั องผูต้ อ่ ว่าด่าทอนัน้ นิสยั ใจคอทีแ่ ท้
จริงของใครสักคน จะเห็นได้ชดั ก็จากคำาด่าของเขา
มากกว่าคำาชมของเขา
ถึงที่สุดแล้ว คำาต่อว่าด่าทอนั้นตอกย้ำาให้เรา
เห็นสัจธรรมของโลกว่า สรรเสริญกับนินทาเป็นของ
คูก่ นั ไม่วา่ จะดีหรือเก่งแค่ไหน ก็หนีคาำ นินทาไม่พน้
นี้คือหนึ่งใน “โลกธรรม”ที่ต้องประสบ ถ้าไม่รู้จัก
ความจริงข้อนี้ หลงยึดติดถือมั่นแต่คำาสรรเสริญ ก็
จะเป็นทุกข์ เมื่อเจอคำานินทาหรือต่อว่าด่าทอ แต่
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หากตระหนักชัดในสัจธรรมดังกล่าว ก็จะไม่หวั่น
ไหวไปกับสิ่งเหล่านี้เลย
หลวงพ่อทองรัตน์ กันตสีโล เป็นศิษย์คนสำาคัญ
ของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต แม้ท่านจะไม่เป็นที่รู้จัก
มากนักนอกแวดวงพระกรรมฐาน ท่านมีนิสัย
โผงผาง กิริยาดูไม่เรียบร้อย แต่จิตใจท่านงดงาม
มั่นคง และลุ่มลึกในธรรมมาก
คราวหนึ่งมีคนเขียนบัตรสนเท่ห์ใส่บาตรท่าน
เมื่อท่านกลับถึงวัด ท่านก็ยื่นกระดาษแผ่นนั้นให้
พระเณรอ่าน พร้อมกับพูดว่า “ เอ้า ลูก อ่านอมฤต
ธรรมนี่ เทวดาเขาใส่บาตรมา หาฟังยาก”
ข้อความนั้นกล่าวหาท่านว่า เป็น “พระผีบ้า...
ไม่สำารวม ไม่มีศีล ไม่มีวินัย” พร้อมกับขู่ว่า “ให้รีบ
ออกจากวัดไป ถ้าไม่ไปจะเอาลูกตะกั่วมาฝาก”
ท่านได้ยินก็พนมมือสาธุแล้วบอกให้ลูกศิษย์
เก็บกระดาษแผ่นนั้นไว้ ใต้แท่นพระบูชา พร้อม
กับสอนพระเณรว่า “โลกธรรมแปดมันเป็นแบบนี้
เอง แต่ก่อนได้ยินแต่ชื่อ....ของดีนะนี่ สาธุ....พ่อ
ได้ฟังแล้วแก่นธรรม เพิ่งมาวันนี้เอง”
คำาต่อว่าด่าทอ มองให้ดกี ค็ อื “อมฤตธรรมจาก
เทวดา” หากเห็นแก่นธรรมจากถ้อยคำาเหล่านี้ได้
เราจะได้ประโยชน์อย่างมากจากมัน เช่นเดียวกับ
มะพร้าว ที่นอกจากทำาร้ายคนได้แล้ว ยังสามารถ
ให้น้ำาและเนื้อที่อร่อยหอมหวานได้ด้วย
แหล่งที่มา: http://www.visalo.org/article/
sarakadee255710.htm
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