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บ.ก.
บอกกลาว

นิตยสารดี ฉบับที่ 13 นี้เป็นฉบับที่ 1 ปีที่ 4 ของนิตยสารดี นั่นคือ 

นิตยสารดี มีอายุครบ 3 ปีเต็ม และกําลังจะย่างก้าวเข้าสู่ปีที่ 4 หากใช้

สํานวนหนังไทยก็ต้องบอกว่า วันเวลาผ่านไปไวเหมือนโกหก ดีมาก ได้

ก้าวเข้าสู่วัย 4 ปี เรียบร้อยแล้ว

ดิฉันยังจําได้ถึงตอนท่ีเริ่มมีความคิดว่า จะทํานิตยสารกันสักเล่ม

สําหรับชุมชนไทยในเยอรมนี เราโทรคุยกัน เขียนเค้าโครง ชักชวนเพื่อน

พ้องน้องพี่มาร่วมกันทํา ตอนเริ่มต้นเราก็คิดกันเพียงว่า ทําไปก่อนแล้ว

กัน หากไม่มีทุนเราก็จะไม่พิมพ์ แต่จะทําเป็นนิตยสารออนไลน์เท่าน้ัน 

ทุกๆสิ้นปีเราก็จะมาสรุปบัญชีกันว่า เราจะทํานิตยสารดีได้อีกกี่เล่ม จะ

มทีางหาสปอนเซอรจ์ากท่ีไหนไดบ้า้ง เราโชคดทีีก่ารบนิไทยเขา้มาเปน็ส

ปอนเซอร์รายใหญ่ รวมทั้งของ SP Kosmetic และยังมีสปอนเซอร์ราย

ย่อยๆอีกท่ีใหก้ารอปุการะ และทีจ่ะลมืไมไ่ดก็้คอื สมาชกิผูอ้า่นทัง้หลาย

ท่ียังคงต่ออายุสมาชิกอย่างสม่ําเสมอ ทําให้ นิตยสารดียังมีทุนเป็นค่า

พิมพ์หนงัสอืมาให้ท่านๆไดอ้า่นกัน และเปน็เครือ่งยืนยันวา่ สิง่ทีพ่วกเรา

กองบก.ท่ีรว่มกันลงแรงกาย แรงใจ เวลา แมพ้วกเราจะไมม่คีา่ตอบแทน

เป็นตัวเงินทอง แต่จํานวนสมาชิกที่เพิ่มขึ้น ก็เป็นของกํานัลที่ทําให้เรามี

กําลงัใจผลติงานตอ่ไป หากทา่นจะชว่ยเชญิชวนเพ่ือนพ้องนอ้งพ่ีของทา่น

มาเป็นสมาชิกผู้อ่านมากขึ้น เชื่อแน่ค่ะว่านิตยสารดีจะยังอยู่ได้ต่อไป 

ฉบับที่ 13 นี้ เราให้หัวข้อว่า “อียู บลูการ์ด” เพราะต้องการแนะนํา

วีซา่ประเภทใหมท่ี่น่าจะเปน็ท่ีสนใจของ คนไทยท่ีตอ้งการเดินทางเข้ามา

ทาํงานในเยอรมนี รวมทัง้นกัศึกษาไทยในเยอรมนทีีกํ่าลงัจะจบการศกึษา 

และตอ้งการหาประสบการณ์การทํางาน ไดม้โีอกาสใชวี้ซา่น้ีแน่นอน เหตุ

ทีอ่ยูีหรอืเยอรมนกํีาเนิดวีซา่ประเภทนีข้ึน้ กเ็พราะตอ้งการแก้ปญัหาการ

ขาดแคลนแรงงานมฝีมีอื แตใ่นอกีดา้นก็อาํนวยประโยชน์พอสมควรแก่

ชาวต่างชาติ แต่นั่นแหละค่ะ หากคนไทยจะเข้ามาหาประสบการณ์สัก

ระยะ แล้วนําความรู้ไปพัฒนาประเทศไทยก็คงจะดี

ไฮไลท์ของ นิตยสารดี ฉบับนี้เราจึงสัมภาษณ์ “ปุ๊กและโด่ง” หนุ่ม

และสาวไทยท่ีสําเร็จการศึกษาในเยอรมนีและได้ทํางานในประเทศนี้ 

ได้ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับบลูการ์ด

คอลมันก์ฎหมายในฉบบันี ้เปน็การคยุสูก่นัอา่นเก่ียวกับเรือ่งสญัญา

(Vertrag) ซึ่งใครเลยจะนึกถึงบ้างว่า“สัญญา” สามารถเกิดขึ้นได้ และมี

พันธะผูกพันทางกฎหมาย แม้เพียงแค่ว่า เราไปซื้อขนมปังเท่านั้น  

เรือ่งสัน้ผูอ้า่นสง่มาในฉบบันีเ้ปน็เรือ่งสดุทา้ยทีไ่ดร้บัรางวลัเสือ้ครบ

รอบ150ปคีวามสมัพันธ์ไทย-เยอรมนั อา่นแลว้ ใครน้าํตาไหลบา้ง ยกมอื

ขึน้ หรือจะชนูิว้ชีน้ิว้เดยีวอย่างเดก็นกัเรียนในโรงเรียนเยอรมนัก็ได ้คณุๆ

ผูอ้า่นเคยสงสยัเหมอืนบก.ไหมคะวา่ ทาํไมไมย่กทัง้ห้านิว้แบบเมอืงไทย 

ทําไมแค่ชูนิ้วชี้นิ้วเดียว ก็ขอเชิญชวนตรงนี้เลยนะคะว่า ท่านผู้อ่านผู้ใด 

ตอ้งการท่ีจะถ่ายทอดประสบการณ์ดีๆ  หรอืเหตกุารณ์ทีป่ระทบัใจแก่สว่น

รวม ขอเชิญเขียนเร่ืองของท่านส่งมาร่วมสนุกกับทางกองบก.ได้เลย ไม่

แน่นะคะท่านอาจจะกลายเป็นนักเขียนชื่อดังในอนาคตก็ได้

คอลมันภ์าษาไทยในฉบบันีท้ีจ่รงิแลว้ ควรจะตอ้งเปน็บทความเก่ียว

กับ การเปลี่ยนแปลงการเขียนคํายืมจากภาษาอังกฤษ ตอนที่ 2 แต่

เนื่องจากกองบก.สับสนนิดหน่อย จึงแจ้งกับอ.สุรีรัตน์ ให้นําเสนอเกี่ยว

กับสาํนวนวัยรุน่ การเปลีย่นแปลงการเขียนคาํยืมจากภาษาองักฤษ ตอน

ที ่2 จงึต้องนําไปลงในนติยสารดี ฉบบัที ่14 นะคะ เรือ่งนีก้องบก.ขออภัย

มานะโอกาสนี้ด้วยค่ะ

หน้าหมดแล้ว ก็ขอจบ บก.บอกกล่าวตรงนี้เลยนะคะ พบกันใหม่

ฉบับหน้าค่ะ

พัทยา เรือนแก้ว

สวัสดีค่ะท่านผู้อ่านนิตยสารดี
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สวัสดีค่ะบรรณาธิการ

ติดตามคอลัมน์กฎหมายมาตลอดค่ะ ตอนนี้อยากให้ช่วยลงเกี่ยวกับ เรื่อง Insolvenz ว่าเป็นอย่างไรบ้าง มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง รวมทั้งกฎหมายเกี่ยว

กับประเด็นนี้ เพราะพยายามหาดู ก็ไม่ชัดเจน และไม่ค่อยเข้าใจเท่าไรค่ะ ขอบคุณล่วงหน้านะคะ

แฟนนิตยสารดีคนหนึ่ง

คอลัมน์กฎหมาย

แฟนนิตยสารดคีนหน่ึง

info@d-magazine.de

สวัสดีค่ะคุณแฟนนิตยสารดี

เรื่องเกี่ยวกับ Insolvenz เป็นเรื่องที่ค่อนข้างไกลตัวนิดหนึงสําหรับคนไทยท่ัวไป เพราะส่วนมากคนที่จะพบกับเรื่อง Insolvenz นี้ก็มัก

จะเป็นผู้ที่มีธุรกิจ ทั้งนี้ไม่ใช่ว่าคนไทยจะไม่มีธุรกิจนะคะ เพียงแต่ว่า เราต้องการที่จะนําเสนอข้อกฎหมายที่ใกล้ตัวก่อน ดังเช่นที่ได้นํา

เสนอไปแล้วในนิตยสารดีเล่มที่ผ่าน ๆ มา ก็จะรับไว้ในพิจารณานะคะ และคงจะมองหานักกฎหมายที่จะสามารถนําเสนอในประเด็น

ดังกล่าวด้วย ติดตามต่อไปนะคะ

บก. 

จดหมาย
คุยกับ บ.ก.@

สวัสดีค่ะหนูดี

ทางกองบรรณาธิการก็คิดกันอยู่นะคะว่า เราน่าจะผลิตหนังสือที่เป็นประโยชน์ออกมาอีกสักเล่มหนึ่งได้แล้ว เพราะนี่ก็ครบ 3 ปีแล้ว แต่

เดิมเราตั้งใจจะผลิตคู่มือกฎหมายเล่มทีส่อง คะ่ แต่ตามที่คุณหนูดีแนะนํามาก็ดีนะคะ หนังสือภาษาเยอรมันสาํหรับการทาํงาน เพียงแต่

ว่า การงานแต่ละแบบก็จะมีคําศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับอาชีพนั้น ๆ หนูดี สนใจอาชีพอะไรล่ะคะ และคิดว่าอาชีพอะไรที่คนไทยสนใจ ตอน

นี้นิตยสารดี ร่วมกับคุณสุชาดา ไบเยอร์ ก็จัดพิมพ์ ภาษาเยอรมันสําหรับหัตถเวช คือภาษาเยอรมันสําหรับผู้ที่ทํางานนวดแผนไทย ซึ่ง

ขณะนี้เป็นอาชีพที่หญิงไทยในเยอรมนีทํากันเป็นจํานวนไม่น้อย ซึ่งก็ถือเป็นการเริ่มต้นแล้วกันนะคะ เราจะนําความคิดของคุณหนูดีไป

ช่วยกันคิดต่อว่า นิตยสารดี จะผลิตอะไรออกมาอีกดี

บก.

เรียนบก.นิตยสารดี

หนูเป็นสมาชิกของนิตยสารดีค่ะ ตอนนี้หนูไปเรียนภาษาเยอรมัน ที่เขาเรียกว่าเป็นเรียนภาษาสําหรับการทํางาน ก็ไม่ง่ายเท่าไรค่ะ แต่หนูว่าดีเพราะ

ได้เรียนรู้หลายอย่างดีกว่าเรียนภาษาเฉย ๆ  หนูเลยอยากถามว่า นิตยสารดี น่าจะทําหนังสือแนะนําภาษาเยอรมันสําหรับการทํางาน เพราะบางทีหนู

นึกไม่ออกว่า งานแบบนี้เขาเรียกว่าอะไร มีศัพท์อะไรบ้างที่น่าจะรู้สําหรับงานต่าง ๆ ค่ะ คนไทยจะได้เอาไปใช้ได้ตอนทํางานค่ะ

ขอบคุณค่ะ

หนูดี

info@d-magazine.de

ภาษาเยอรมัน

หนูดี
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เบอร์ลิน (Berlin)

สถานกงสุลใหญ่ณ นครฟรังค์ฟวร์ท ได้จัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาส

มหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่

หัวฯ สถานกงสุลใหญ่ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2555 ณ ห้องริเวอร์ไซด์ โรงแรม

อนิเตอรค์อนตเินนตลั นครแฟรงก์เฟิรต์ โดยมแีขกผูม้เีกียรตจิากคณะกงสลุ 

หน่วยงานทางการเยอรมนี และองค์กรต่าง ๆ บริษัทและบุคคลสําคัญเข้า

ร่วมงานเลี้ยงรับรองดังกล่าวกว่า 150 คน 

ภาพโดย สกญ.

ฟรังค์ฟวร์ท (Frankfurt)

เนิร์นแบร์ก (Nürnberg)

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2555 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครฟรังค์ฟวร์ท ได้

เชิญชวนชาวไทยและครอบครัวเข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เน่ืองใน

มหามงคลวโรกาสพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หัวฯ ทรงเจรญิพระชนมพรรษา 

85 พรรษา ณ อาคาร Saalbau นครฟรังค์ฟวร์ท โดยมีการแสดงจากกลุ่ม

ชาวไทยจากเมอืงต่าง ๆ  เพ่ือเทิดพระเกียรตพิระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัฯ 

ภาพโดย สกญ.

ฟรังค์ฟวร์ท (Frankfurt)

ทุกๆปีจะมีการจัด World Organic Trade Fair Nürnberg Germany ซึ่ง

ในปนีีจ้ดัเมือ่วันที ่13-16 กุมภาพันธ์ 2556 ในปน้ีีมตัีวแทนจากบรษิทัต่างๆ

จากประเทศไทยร่วมแสดงสินค้า อาทิเช่น  Xongdor และ Herb Club 

เป็นต้น  เอกอัครราชทูตนางนงนุช เพชรรัตน์ ให้เกียรติเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์

ต่างๆในงานดังกล่าวอีกด้วย

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2556 นางนงนุช เพ็ชรรัตน์ เอกอัครราชทูตไทยประจํา

สหพันธ์ฯ ได้จัดงานเลี้ยงรับรองให้แก่สมาชิกกลุ่ม Willkommen in Berlin ซึ่ง

ประกอบดว้ยคูส่มรสของเอกอคัรราชทตูประเทศตา่ง ๆ  ท่ีประจาํการในสหพันธ์ฯ 

และนักการทูตกว่า 50 คน เพื่อประชาสัมพันธ์ร้าน  ภัทรพัฒน์  ของมูลนิธิชัย

พัฒนาในงาน Green Week โดยเอกอัครราชทูตได้แนะนําประวัติความเป็น

มาของร้านภัทรพัฒน์ (Pat Pat) ซึ่งเน้นการพัฒนาสินค้าและบริการอันเป็น

ผลผลิตจากโครงการตามพระราชดําริในพื้นที่ทั่วประเทศไทย ให้มีมูลค่าเพิ่ม

เพ่ือสรา้งรายได้ทีม่ัน่คงใหแ้ก่ราษฎรในพ้ืนท่ียากจน รวมทัง้สง่เสรมิใหร้าษฎร

นําแนวพระราชดําริด้านการพัฒนาท่ีได้รับจากมูลนิธิชัยพัฒนาไปประยุกต์

ใช้ในการประกอบอาชีพ และสร้างผลผลิตท่ีมีมาตรฐานและสอดคล้องกับ

การอนุรักษ์สภาพแวดล้อม แม้ว่างานปีนี้ จะเป็นปีแรกที่ร้านภัทรพัฒน์ เป็น

ตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมงาน Green Week ในกรุงเบอร์ลิน แต่ร้านภัทร

พัฒน์ก็ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากชาวเยอรมันและชาวต่างชาติท่ีเข้า

ร่วมงานอย่างคับคั่งตลอดทั้งวัน

ภาพโดย สอท.
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ในวันที่ 25 และ 26 มกราคม 2556 Bundesamt für Migration und 

Flüchtlinge (BAMF) ในเมือง Nürnberg ได้จัดการประชุมสัมมนาเชิง

ปฏิบัติการ โดยเชิญผู้แทนองค์กรและหน่วยงานชาวต่างชาติจํานวน 190 

คนเข้าร่วมประชุม หัวข้อหลักในการประชุมคือ บทบาทของผู้โยกย้าย

ถ่ินฐานเข้ามาอาศัยอยู่ในเยอรมนี และการให้การช่วยเหลือและประสาน

งานจาก BAMF ในหลายด้าน

ภาพโดย นิตยสารดี และ Bild: BAMF 

เนิร์นแบร์ก (Nürnberg)

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2555 ทีมงานนิตยสารดีเยี่ยมโรงเรียนสยาม ไทยชูเล่

(Siam Thaischule) ท่ีกรงุเบอรล์นิ  ทมีงานฯไดร้บัการตอ้นรบัจากคร ูนักเรยีน

และผู้ปกครองอย่างอบอุ่น  โรงเรียนสยาม ไทยชูเล่ตั้งอยู่ที่  Wilhelmstr. 

118, 10963 Berlin เปิดสอนทุกวันอาทิตย์ใน (ยกเว้นช่วงปิดเทอม) เวลา 

11:00-12:00 น. และ 12:30-13:30 น. เปน็โรงเรยีนสอนภาษาไทยแห่งหนึง่

ในกรงุเบอรล์นิท่ีสอนภาษาไทยแก่เยาวชนไทยและผูส้นใจ  ผูส้นใจสามารถ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.thaischule.info

ภาพโดยนิตยสารดี

เบอร์ลิน (Berlin)

เนิร์นแบร์ก-ลางวาสเซอร์ (Nürnberg-Langwasser) พาเดอร์บอร์น (Paderborn)

นทิรรศการแสดงดอกกลว้ยไมค้ร้ังท่ี 17 ของสมาคมคนปลกูดอกกลว้ยไมเ้ปน็

งานอดิเรก จัดขึ้นเมื่อวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ Bildungszentrum für 

Blinde und Sehbehinderte Langwasser ในนทิรรศการคร้ังน้ี คุณพวงทอง 

ซิมเมอร์มันน์และคุณสุภาวรรณ มึลเลอร์(ทีมงานนิตยสารดี)เข้าร่วมแสดง

งานฝีมือ ปั้นดอกกล้วยไม้ด้วยดินหอม  มีผู้ให้ความสนใจอย่างมากมาย

ภาพโดย นิตยสารดี

ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2556 สมาคมเครือข่ายคนไทยในต่างแดน (NTO) 

รว่มกับสมาคมเพ่ือนไทยในพาเดอรบ์อรน์ (สมาคมกระตา่ยสามตวั)โดยการ

สนับสนุนของบ้านวัฒนธรรมไทย  บ้านไทย  พาเดอร์บอร์น ได้จัดบรรยาย

และสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับชุมชนไทยในหัวข้อ “เรื่องใกล้ตัว 

ที่มักจะถูกมองข้าม”-บัญชีครัวเรือน สิทธิและหน้าที่ในครอบครัวและตอบ

คําถามที่น่ารู้                 ภาพโดยนิตยสารดี

ดร.มนัเฟรด ชมดิท ์
(Präsident des 
Bundesamts für 
Migration und 
Flüchtlinge) กลา่ว
เปิดงาน
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เมื่อต้นเดือนมกราคมท่ีผ่านมา เคลาส์   วูเวอร์ไรท์ นายก

เทศมนตรีของกรุงเบอร์ลินประกาศเลื่อนกําหนดการเปิดสนาม

บนิใหมข่องเบอรล์นิ (BER) ออกไปอกีเปน็ครัง้ที ่4 และจะลงจาก

ตําแหน่งประธานบอรด์ทีป่รกึษาของโครงการนี ้โดยใหแ้มทเธียส 

พลัทเซ็ค ผู้ว่าการรัฐบรันเดินบวร์ก ซึ่งมาจากพรรค SPD เช่นกัน

ขึ้นมาดํารงตําแหน่งแทน

การเลื่อนการเปิดสนามบินออกไปครั้งนี้ เคลาส์ วูเวอร์ไรท์ 

แจง้ว่าเปน็ผลสบืเนือ่งมาจากระบบการปอ้งกันอคัคีภัยของสนาม

บินทีย่งัไม่เรยีบรอ้ย เช่นเดยีวกบัเหตผุลครั้งกอ่นๆ ฮอร์สท ์อมนัน ์

ผู้อํานวยการฝ่ายเทคนิคให้สัมภาษณ์ว่า เป็นการถูกต้องแล้วที่

เลือ่นการเปดิออกไป เขาบอกดว้ยว่า ปญัหาของโครงการน้ี “หนัก

หน่วงมาก” และมันถึงเวลาแล้วท่ีจะต้อง “เอาข้อเท็จจริงมาพูด

กันอย่างตรงไปตรงมาแม้จะต้องเจ็บปวด” แม้จะไม่ได้ระบุชี้ชัด

ว่าสนามบินจะเปิดใช้การได้เมื่อไร แต่อมันน์คาดว่า ปี 2014 น่า

จะเสร็จเรียบร้อย  การประกาศเลื่อนทั้งสี่ครั้ง ทําให้งบประมาณ

ค่าก่อสร้างโครงการนี้เพิ่มขึ้นสองล้านยูโร รวมเป็น 4.3 พันล้าน

ยูโรแล้ว และกว่าจะเสร็จสิ้นก็เชื่อว่าจะต้องใช้เงินอีกหลายร้อย

ล้านยูโรอีกด้วย

การประกาศเลือ่นครัง้น้ี ย่ิงทําใหม้กีารวิพากษว์จิารณม์ากย่ิง

ขึน้ โดยสือ่มวลชนทัง้หลายของเยอรมน ีตา่งโจมตว่ีาการประกาศ

เลื่อนการเปิดสนามบินนี้ ออกไปเรื่อย ๆ ทําให้กรุงเบอร์ลิน เมือง

หลวงของสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี ต้องอับอายไปท่ัวโลก 

เนื่องจากไม่สามารถทําโครงการใหญอ่ันเป็นหนา้ตาของเมืองให้

สาํเรจ็ตามกําหนดได ้ นอกจากน้ี พรรคการเมอืงฝ่ายตรงข้ามอย่าง

พรรคกรีน รวมทั้งหนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่อย่าง Bild ก็เริ่มกดดัน

เรียกร้องให้วูเวอร์ไรท์ ในฐานะที่เป็นผู้กุมอํานาจทางการเมือง

สูงสุดของโครงการนี้ ลาออกจากตําแหน่งนายกเทศมนตรี  รวม

ทัง้ เสยีงวิพากษวิ์จารณ์จากภาคธุรกิจกเ็พ่ิมขึน้เรือ่ยๆ โดยเฉพาะ

จากสายการบนิและกลุ่มธุรกจิที่เกี่ยวขอ้งกบัสนามบิน เนือ่งจาก

สญูเสยีรายไดท้ีค่วรจะไดร้บั จากผลกระทบการจากเลือ่นกําหนด

เปิดใช้สนามบิน

อย่างไรก็ด ีวูเวอรไ์รท์ไมใ่ชผู่ท่ี้ตอ้งรบัผดิชอบกับความลา่ชา้นี้

เพียงคนเดยีว หน่วยงานทีเ่ก่ียวขอ้งและรบัผดิชอบในคณะกรรมการ

ที่ปรึกษาโครงการนี้ ยังมีรัฐบรันเดินบวร์ก และรัฐบาลกลางของ

เยอรมนี นอกจากนี้ หลายคนบอกว่าไรเนอร์ ชวาซ ผู้จัดการของ

บริษัทท่ีดูแลการบริหารงานของสนามบินเทเกล เชินเน่อเฟลด์ 

และ BER ควรจะตอ้งรบัผดิชอบดว้ยการลาออกเชน่กัน เนือ่งจาก

ปฏิเสธว่า การก่อสร้างสนามบินดังกล่าวไม่มีปัญหา ตลอดระยะ

เวลาการก่อสรา้ง แมว่้าจะมรีายงานเก่ียวกับปญัหาออกมาเรือ่ยๆ 

วูเวอร์ไรท ์เคยกล่าวว่า ตอ้งมกีารเปล่ียนผูจ้ดัการ แตก็่ไมไ่ดทํ้าอะไร 

รวมทั้งยังไม่แต่งตั้งผู้อํานวยการฝ่ายการเงินเพื่อดูแลควบคุมค่า

ใช้จ่ายในการก่อสร้างสนามบินที่เพิ่มสูงขึ้น

วูเวอร์ไรท์ ต้องการให้สนามบินนี้เป็นผลงานชิ้นโบว์แดง

ของเขาในฐานะท่ีเป็นนายกเทศมนตรีกรุงเบอร์ลิน แต่ดูเหมือน

ว่าวันเวลาในตําแหน่งน้ี และชื่อเสียงที่เขาคาดว่าจะได้รับ จะ

ลดน้อยถอยลงไปทุกทีแล้ว   อย่างไรก็ดี ชีวิตทางการเมืองของ

วูเวอร์ไรท์อาจจะยังคงดํารงอยู่ต่อไปได้ เน่ืองจากขณะน้ีพรรค 

SPD ยังไมม่ตัีวแทนท่ีมศัีกยภาพมากพอท่ีจะเข้ามาดาํรงตาํแหนง่

นายกเทศมนตรีแทนวูเวอร์ไรท์

สนามบินใหม่ของเบอร์ลินถูกประกาศเลื่อนเปิดใช้ออกไปเป็นครั้งที่ 4
สรุปข่าว
โดย โสภาพร ควร์ซ

Bildquelle: http://flaschenpost.piratenpartei.de/
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อดตีประธานาธิบดเียอรมนัเปน็หวัข้อข่าวอกีครัง้เมือ่ ครสิเตยีน 

วลูฟฟ ์วยั 53 ป ีและเบต็ตนิา่ วลูฟฟ ์ ภรยิาวยั 39 ป ีประกาศแยก

ทางกัน ภายหลังจากที่วูลฟฟ์ลาออกจากตําแหน่งประธานาธิบดี

ได้ไม่ถึงหนึ่งปี แต่ทั้งสองจะยังร่วมกันดูแลบุตรของทั้งคู่ต่อไป

หนังสือพิมพ์  Bild รายงานว่าทั้งสองลงนามในเอกสารแยก

กันอยู่ แตยั่งเปดิชอ่งการกลบัมาคืนดกัีน โดยเบต็ตนิา่ยังอาศยัอยู่

ในบ้าน ส่วนคริสเตียนย้ายออกไปพํานักยังบ้านเช่าในเขตเมือง

ฮันโนเวอร์   รายงานข่าวอ้างแหล่งข่าวในพรรค CDU ว่า เรื่อง

ที่วูลฟฟ์ต้องลาออกจากตําแหน่ง ฯ ก่อให้เกิดความบาดหมาง

ในครอบครัว

ทั้งสองแต่งงานกันในเดือนมีนาคม ปี 2008 ขณะที่วูลฟฟ์ยัง

ดาํรงตาํแหนง่ผูว่้าฯ รฐันเีดอรซ์กัเซน่ หลงัจากท่ีหย่าขาดจากภรยิา

คนแรกที่แต่งงานกันมา 18 ปีได้ไม่นาน คริสเตียนและเบ็ตตนิ่ามี

บุตรด้วยกันหนึ่งคน ซึ่งปัจจุบันอายุ 4 ปี 

ในอดีต หนังสือพิมพ์และนิตยสารท้ังหลายเคยชื่นชมว่า 

ประธานาธิบดวูีลฟฟ์และเบตตนิา่ ภรยิาเปน็คู่ท่ีสมบรูณ์แบบท่ีสุด

ของเยอรมน ีเพราะมภีาพลกัษณ์สวยหลอ่ เปน็ครอบครวัวัยทาํงาน

รุน่ใหม ่แมเ้บต็ตนิา่จะมลีกูตดิมาแลว้หนึง่คน และครสิเตยีนกผ็า่น

การหย่ารา้งมาแลว้หนึง่ครัง้ ในประเทศทีไ่มค่่อยมขีา่วดใีหช้ืน่ชม

เทา่ไรนักอยา่งเยอรมนี การมเีบต็ตนิา่ ในฐานะภรยิาของครอบครวั

หมายเลขหนึง่ทําให้มสีสีนัและนา่ยินด ีส่ือมวลชนมภีาพสวยงาม

ของเธอจากงานกาลา่ดนิเนอรแ์ละการเดนิทางเยือนตา่งประเทศ

มาให้ชาวเยอรมันได้ชม 

แตค่วามชืน่ชมน้ีก็สิน้สดุลงอย่างรวดเรว็ในเดอืนกุมภาพันธ์ ป ี

2012 เมือ่วลูฟฟ์ประกาศลาออกจากตําแหนง่ประธานาธิบดหีลงั

จากทีม่ข่ีาวว่าเขาไดร้บัผลประโยชนจ์ากเพ่ือนนักธุรกิจ รวมท้ังใช้

ตําแหน่งข่มขู่สื่อมวลชนไม่ให้นําเสนอข่าวดังกล่าว

ต่อมาในเดือนกันยายน ปีเดียวกัน เบ็ตติน่าได้ออกหนังสือ

อัตชีวประวัติของตัวเอง พร้อมกับระบุในหนังสือด้วยว่าทั้งสอง

มีปัญหาการสมรส และต้องไปพบกับที่ปรึกษาด้านครอบครัว

สํานักอัยการฮันโนเวอร์ยังคงดําเนินคดีสืบสวนเรื่องท่ีวูลฟฟ์ 

ได้กู้เงินดอกเบี้ยต่ําเพ่ือมาซื้อบ้านจากเพ่ือนนักธุรกิจ รวมท้ัง 

การไปท่องเที่ยวฟรีหลายครั้ง ขณะที่ดํารงตําแหน่งเป็นผู้ว่าฯ 

รัฐนีเดอร์ซักเซ่น

อดีตประธานาธิบดีวูลฟฟ์กับภรรยาประกาศแยกทางกัน
สรุปข่าว
โดย โสภาพร ควร์ซ

Bildquelle: http://www.n24.de//
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เครอืขา่ยคนไทยในตา่งแดน ประเทศเยอรมนี หรอื NTO ก่อต้ัง

ขึ้นด้วยเป้าหมายที่จะทํางานให้การสนับสนุน ส่งเสริม และเสริม

สร้างศกัยภาพให้กับอาสาสมคัรไทยท่ีทํางานให้การชว่ยเหลอืคน

ไทยในตา่งประเทศอย่างเปน็ระบบ รวมท้ังการสรา้งอาสาสมคัรรุน่

ใหม่ (capacity building) และถักทอความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม 

สมาคม และชุมชนไทยในประเทศต่าง ๆ เพ่ือการเรียนรู้ซึ่งกัน

และกัน ตลอดจนแลกเปลีย่นขอ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์ตอ่การพัฒนา

คณุภาพชวีติคนไทยในแดน เปน็ตวัขบัเคลือ่นและประสานความ

รว่มมอืในเรือ่งตา่ง ๆ  รว่มพัฒนาแนวคดิในการพัฒนาคณุภาพชวีติ

คนไทยในตา่งแดน รว่มกนัสนบัสนุนผลักดันให้มกีารเปลีย่นเเปลง

ในระดบันโบาย อนัจะสง่ผลดตีอ่คนไทยในตา่งเเดนโดยรวมดว้ย

NTO อาจถือเป็นผลพ่วงของการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 

“สถานการณ์คนไทยในตา่งประเทศ และคนไทยคนืถ่ิน ยุทธศาสตร์ 

แนวทางและมาตรการในการแก้ไขปญัหาและชว่ยเหลอื” เมือ่วัน

ที่ 24-25 มีนาคม 2554 ซึ่งสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน 

ร่วมกับกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ เป็นเจ้าภาพ 

(นิตยสารดี นําสนอรายงานการประชุมในฉบับที่ 6) ณ ขณะนั้น

เกิดมเีครอืขา่ยพัฒนาคณุภาพชวิีตคนไทยในตา่งแดนขึน้ จากการ

พบกันของคณะทํางาน 2 ครัง้ มข้ีอสรปุว่า ควรทีจ่ะหาโมเดลคณะ

ทํางานท่ีจะเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงหน่วยงานราชการและ

คนไทยในต่างประเทศ โดยในเบื้องต้นจะคํานึงถึง “การตกผลึก” 

ความคิดในการพัฒนาคณุภาพชวิีตคนไทยในต่างแดนใหม้คีวาม

ครอบคลุม โดยอาจต้องเริ่มต้นในพื้นที่ที่มีความพร้อม 

กลุ่มทํางานในประเทศเยอรมนีจึงจัดตั้งเครือข่ายคนไทยใน

ตา่งแดน ประเทศเยอรมน ีข้ึน เพ่ือเปน็ผูเ้ริม่ขบัเคลือ่นกระบวนการ 

”ตกผลกึ” และเริม่ทอใยของเครอืข่ายคนไทยในต่างแดน ทําหน้าท่ี

เป็นกลุ่มประสานงานกับกลุ่มคนไทยในประเทศเยอรมนี และใน

ประเทศต่างๆ รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานราชการ องค์กร

เอกชนในประเทศไทย ที่ทํางานเกี่ยวข้องกับคนไทยในต่างแดน 

เครือข่ายคนไทยในต่างแดน ประเทศเยอรมนี จดทะเบียน

เป็นสมาคมที่ทํางานโดยไม่หวังผลกําไร ณ ศาลแขวง Bielefeld 

เมื่อ กุมภาพันธ์ 2556

แผนงานและกิจกรรม

• แหล่งข้อมูล เกี่ยวกับประเทศปลายทาง โดยเฉพาะเยอรมนี 

ที่จะเป็นประโยชน์สําหรับการใช้ชีวิตในประเทศปลายทาง  

เช่น กฎหมาย ระบบการทํางาน สังคมชุมชนไทยในต่างแดน 

ฯลฯ รวมทั้งเป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อประกอบการตัดสินใจเดิน

ทางข้ามชาติของคนไทย

• เวทีในการนําเสนอประสบการณ์การทํางาน เพ่ือการเรียนรู้

ซึ่งกันและกัน ตลอดจนเผยแพร่เชิญชวนให้ร่วมการผลักดัน

ในเรื่องต่าง ๆ

• ประสานงานในด้านการผลักดันนโยบาย มาตรการต่างๆ ใน

ประเทศไทย

ในเยรอมนีจะเน้น

• กิจกรรมในการสนับสนนุ เสริมสร้างศกัยภาพการทํางานของ

อาสาสมัครไทย เพ่ือการสร้างบุคคลากรจิตอาสา เช่น การ

อบรมอาสาสมัคร เป็นต้น

• กิจกรรมให้ความรู้แก่ชุมชนไทย เช่น การจัดอภิปราย เสวนา 

และงานดา้นเอกสารสิง่พิมพ์ ไดแ้ก่ นิตยสารด,ี คูม่อืดา้นตา่งๆ

• กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย

• ประสานงานกับองค์กรและหน่วยงานต่างๆในเยอรมนี  เพื่อ

ขอรับขอ้มลูท่ีเปน็ประโยชน์ต่อชมุชนไทย เผยแพรแ่ก่ภาคเีครอื

ข่าย อาทิเช่น แจ้งข่าวการสมัครร่วมอบรบว่าด้วยวิชาชีพใน

เยอรมนีให้ภาคีเครือข่ายฯ  เป็นต้น

ติดต่อ NTO: 

pataya@d-magazine.de

website: www.nto-germany.de

เครือข่ายคนไทยในต่างแดน 
(Network Thais Overseas : NTO)

แนะนําสมาคม
โดย อัญชัญ เฮียร์ลิ่ง
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แนะนําชมรม
โดย ฉัตรชัย

กลุ่มไทอชิร คือ กลุ่มคนผู้สนใจในศิลปะการ

ต่อสู้ป้องกันตัว กระบี่กระบอง มวยโบราณ ท่ีได้

มารวมตัว เพื่อทํากิจกรรมอนุรักษ์ศิลปะการต่อสู้

แบบโบราณของไทยเอาไว้ ด้วยความมุ่งมั่นท่ีจะ

ส่งเสริมเผยแพร่เอกลักษณ์แห่งชนชาติไทยออก

ไปให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง

ฉตัรชยั ขาํดาํ หวัหอกผูก่้อตัง้กลุม่ไทอชริ อายุ 

38 ปี เริ่มเรียนศิลปป้องกันตัวจากกรมพลศึกษา 

สาํนกังานใหญ่ท่ีสนามศุภชลาศัย กรงุเทพมหานคร 

เมือ่ป ี2534 จนถึงปัจจบัุนรวมเป็นเวลา 22 ปแีลว้ท่ี

ฉัตรชยัฯไดเ้ลา่เรยีน และสะสมความรูเ้ก่ียวกับศลิปะ

การต่อสู้ดา้นมวยไทย และกระบีก่ระบอง ฉัตรชยัฯ

เรียกชื่อกลุ่มของตนว่า ชมรมมวยไทยภายใต้ “ไท

อชริ ในประเทศเยอรมนี” ดาํเนนิกิจกรรมตา่ง ๆ  เพ่ือ

สาธารณประโยชนแ์ละการกศุลในโครงการตา่ง ๆ  

ตามแนวภมูปิญัญาไทย เพ่ืออนุรกัษ ์สบืสานความ

เปน็เอกลกัษณ์ของศลิปะและวัฒนธรรมไทย ผา่น

ศิลปะการต่อสู้ของไทย เช่น มวยโบราณ มวยไทย 

กระบี่กระบอง สอนการตีกลองสะบัดชัยแก่อนุชน

รุ่นหลัง เป็นต้น 

ตัง้แต ่ปี 2554 เป็นตน้มา ฉตัรชยั ไดเ้ข้ารว่มกลุม่

มวยโบราณและกลุม่กระบีก่ระบองในประเทศไทย 

โดยได้ประสานงานกับนายศักย์ภูมิ (ครูแหลม) 

ประธานกลุ่ม  นายทศพล (ครูป๊อป) รองประธาน

และทีมงานฯ อดีตสมาชิกชมรมต่อสู้ป้องกันตัว 

อาวุธไทย “เจ้าราม” มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ซึ่งเป็นแหล่งฝึกฝนวิชากระบี่กระบองมาตั้งแต่ปี 

2514 และวิชามวยโบราณ สายมวยไชยา สอน

โดยครูทอง เชื้อไชยา (ทองหล่อ ยาและ) ซึ่งเป็นผู้

ทีม่คีวามเชีย่วชาญ และมบีทบาทสาํคญัในวงการ

ต่อสู้ป้องกันตัวของดาบไทย มวยคาดเชือกไชยา 

มากว่า 20 ปี 

กลุ่มมวยไทยในภายใต้ชื่อ
“ไทอชิร ในประเทศเยอรมน”ี

ฉัตรชัย ฝากมาว่า กลุ่ม “ไทอชิร ในประเทศ

เยอรมนี” ยินดีต้อนรับทุกท่าน และยินดีถ่ายทอด

ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว หาก ท่านใดสนใจที่จะ

เรียนศิลปการต่อสู้ของไทย กลุ่มฯยินดีอย่างย่ิงท่ี

จะถ่ายทอดสืบความรู้ที่มีอยู่นั้นไปให้ กลุ่มฯ จัด

กิจกรรมในชื่อโครงการ ,,ยุวชนไทอชิร,, จัดครั้งที่ 

1 เมื่อ ปี 2555 ที่เมือง Mannheim และครั้งที่ 2 จะ

จัดในช่วงเดือนสิงหาคมและกันยายน ปีนี้ (พ.ศ. 

2556) โดยจะรว่มกับกลุม่ผูส้บืสานมวยไชยา ศษิย์

พ่อครูทองหลอ่ ยาเละ และดาบเจา้ราม นาํโดย ครู

แหลม และครปูอ๊ป พรอ้มสานศุษิย์ จะมาเผยแพร่

ศิลปการต่อสู้โบราณ มวยไชยา และดาบเจ้าราม 

ใหแ้ก่เยาวชนคนหนุ่มสาวท้ังชาวไทยและเยอรมนั  

โครงการนีไ้มค่ดิคา่เล่าเรยีน  ทา่นใดสนใจสามารถ

ติดต่อมายังกลุ่ม “ไอชิร ในประเทศเยอรมนี”

ทา้ยสดุ ฉตัรชยั ฝากคาํสอนของทา่นพระครบูา

เหนือชัย โฆสิโต(นักบุญแห่งขุนเขา).สํานักปฏิบัติ

ธรรมถํ้าป่าอาชาทอง (พระเณรข่ีม้า บิณฑบาต) 

เพื่อเป็นกําลังใจให้ต่อสู้กับอุปสรรคว่า หาก ยังไม่

ตาย.....ยังเอาดีไม่ได้....ก็เอาใหม่สิวะ”

THAIACHIRA Thai Martial Arts & Culture

Master Chatchai Khamdam

“Muay Boran & Krabi krabong”

มวย ไทยและกระบี่กระบอง

Hafenstrasse 31, 60327 Frankfurt am 

Main, Germany

Tel: +49 152 539 73 271

Facebook: https://www.facebook.com/

chatrawuth

Email:chatchaifra@gmail.com, 

chatrawuth@hotmail.com, thaiachira@t-

online.de

Website: www.thaiachira.com

“ด้วยใจรักและต้องการอนุรักษ์ เผยแพร่ ศาสตร์แห่งการต่อสู้ป้องกันตัวที่ได้รับการ

ถ่ายทอดมาให้แพร่หลายมากขึ้น พ่ีน้องเพ่ือนท่ีสายวิชามวยไทย กระบี่กระบอง และ

ศาสตร์วิชาต่าง ๆ ของไทย จึงได้รวมตัวกันขึ้นในชื่อ กลุ่ม ไทอชิร ที่มาของชื่อกลุ่ม ไท 

แปลว่า อิสระ อชิระ แปลว่า ผู้ว่องไว คล่องแคล่ว  รวมความหมายของ “ไทอชิร” ได้ว่า 

การเคลื่อนไหวแบบอิสระ”

ฉัตรชัย ขําดํา 

ประธาน กลุ่ม “ไท อชิร” ใน สหภาพยุโรป

สมาคม เยอรมัน-ไทย เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมและ

ศิลปะการต่อสู้ของไทย
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อียู บลูการ์ด คืออะไรเอ่ย?

ลิซ่า: คือ....ตั๋วรถไฟมั้งคะ
เลวนิ: (สา่ยหนา้) .... แล้วรู้
กนัมัย้ครบัว่า มนัคืออะไร ถา้
ไมรู้่ กล็องหาดูในอินเตอร์เน็ต
นะครับมัน รู้แน่ๆเลย

ยูลิอุส:
 อุสเพิ่งจะ 6 ขวบยัง

อยู่คินเดอร์การเท็น มันคือ

อะไรหรือครับ

หนมต้ม: คือ ตั๋วดูฟุตบอล

เวยีงพิงค์: คอืทอ้งฟา้และพระอาทติย์

ยิ้มแฉ่ง ...ฮิๆๆ แสงจนัทร์และแสงดาว: คือ ทะเล ก้อนเมฆและท้องฟ้า

ลีน่า: คอื คือบัตรอียูเป็นสฟีา้ เปน็ธงชาติของเยอรมนัคะ่ หนูได้ยนิมาจากโรงเรียนละ่

ยัสมิน: 
คอื บัตรสฟ้ีาหน่ึงใบ

อาเดรยีน: ไมรู่ค้รบั รูจ้กัแต่ EU แปลว่า Europäische 
Union  ดังนั้น EU Blue Card น่าจะหมายถึึง Eine 
blaue Karte für die EU ครับ 

D : 12 D : 13
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เมื่อวันที่ 1 สิงหาคมปีที่ผ่านมาประเทศเยอรมนีได้ออกกฏหมายเก่ียว

กับการให้บัตรฟ้าอียู หรือ อียูบลูการ์ด (EU Blue Card ในเยอรมนีเรียกว่า 

Blaue Karte EU Deutschland) แก่ชาวต่างชาติที่ต้องการเข้ามาทํางานใน

ประเทศเยอรมน ีโดยการใหบ้ลกูารด์นีเ้ปน็ไปตามแนวทางเดยีวกันกับสภาพ

ยุโรป มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานฝีมือระดับสูงและ

ดึงดูดแรงงานฝีมือจากประเทศนอกสหภาพยุโรป 

ผู้มีสิทธิขอบลูการ์ด คือชาวต่างชาติท่ีไม่ใช่พลเมืองของประเทศกลุ่ม

สหภาพยุโรป โดยต้องมีคุณสมบัติเป็นผู้จบการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยใน

เยอรมนี หรือจากประเทศที่ได้รับการยอมรับหรือเทียบเท่า และทํางานมีเงิน

เดอืนกอ่นหกัภาษไีมตํ่่ากว่า 46,400 ยูโรตอ่ป ียกเว้นผูม้อีาชพีนักวชิาการ นกั

คณิตศาสตร์ วิศวกร แพทย์ และ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีเงินเดือนไม่

ต่ํากว่า 36,192 ยูโรต่อปี (ข้อมูลตัวเลขในปี 2556)

บัตรอียูบลูการ์ให้สิทธิพํานักเป็นระยะเวลาต่ําสุด 1 ปีและสูงสุด 4 ปี

ในการออกบัตรครั้งแรก ส่วนผู้ที่มีสัญญาจ้างงานน้อยกว่า 4 ปี อนุญาตให้

พํานักต่อได้อีก 3 เดือนหลังจากสัญญาจ้างสิ้นสุดลง ผู้ที่ถือบัตรอียูบลูการ์ด

แล้วสามารถขอต่ออายุสิทธิพํานักหรือขอสิทธิพํานักถาวรได้เมื่อทํางานมา

แล้วไม่ต่ํากว่า 33 เดือน หากมีความรู้ภาษาเยอรมันในระดับ B1 สามารถ

ขอสิทธิพํานักถาวรได้หลังจากทํางานครบ 21 เดือน

นอกจากน้ันแล้วผู้ถือบัตรบลูการ์ดยังสามารถย้ายไปทํางานประเท

ศอื่นๆ (สําหรับประเทศส่วนมากมักไม่จําเป็นต้องขอวีซ่าก่อน) ในกลุ่มอียู

ได้หลังจากทํางานในเยอรมนีมาแล้วไม่ต่ํากว่า 18 เดือน หรือหากเป็นผู้ท่ี

ถือบัตรบลูการ์ดมาจากประเทศอื่นในกลุ่มอียูแล้วเดินทางเข้ามาทํางานใน

เยอรมนีก็สามารถขอสิทธิพํานักถาวรในประเทศเยอรมนีได้ โดยนับระยะ

เวลาพํานักในประเทศก่อนหน้านี้และระยะเวลาพํานักในเยอรมนีรวมกัน

แล้วไม่น้อยไปกว่าระยะเวลาที่กําหนดข้างต้น (33 เดือน หรือ 21 เดือนหาก

มีความรู้ภาษาเยอรมันระดับ B1) หรือถ้าอยากกลับไปเย่ียมบ้านหรือเดิน

ทางออกนอกเขตอียูก็ทําได้เป็นเวลาหนึ่งปีโดยไม่เสียสิทธิพํานัก 

ผู้ถือบัตรบลูการ์ดมีสิทธิพาคู่สมรสและสมาชิกในครอบครัวติดตามมา

อยู่ด้วยได้ โดยคู่สมรสไม่จําเป็นต้องมีความรู้ภาษาเยอรมันมาก่อนและผู้

ติดตามสามารถทํางานในเยอรมนีได้อย่างเสรี 

ผู้สนใจสามารถสอบถามขอเอกสารเพ่ิมเติมในการขอบลูการ์ดได้จาก

สํานักงานว่าด้วยกิจการคนต่างด้าว (Ausländerbehörde)ใกล้บ้าน 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก

http://www.arbeitsagentur.de/Dienststellen/besondere-Dst/ZAV/

downloads/AMZ/amz-praesentation-bluecard.pdf 

http://www.bamf.de/DE/DasBAMF/Aufgaben/BlaueKarte/blauekarte-

node.html

http://www.bundesregierung.de/Content/DE/Artikel/IB/Artikel/

Arbeitsmarkt/Anerkennung_Abschluesse/2012-07-25-blaue-Karte.html

http://www.make-it-in-germany.com

อยีบูลูการ์ด บัตรอนญุาตทาํงาน
และพาํนักในประเทศสหภาพยโุรป

ความคิดเห็นเกี่ยวกับ”อียู บลูการ์ด”

จิตติพัฒน์  ทองประเสิรฐ  

รองกงสุลใหญ่ ณ นครฟรังค์ฟวร์ท

"โครงการอียู  บลูการ์ดมี concept  คล้าย ๆ กับระบบ กรีนการ์ดของ

สหรฐัอเมรกิาในการชกัชวนแรงงานทีม่ฝีมีอืชาวตา่งชาตมิาทาํงานในอยูี แต่

ดูเหมือนจะมีเง่ือนไขที่ไม่ดึงดูดชาวต่างชาติเท่าไหร่นัก โดยเฉพาะสําหรับ

ประเทศเยอรมนี จะมีเพียงกลุ่มคนต่างชาตินอกอียูกลุ่มเล็ก ๆ เท่านั้นที่มี

คณุสมบตัเิขา้ขา่ยและพรอ้มท่ีจะฟันฝา่อปุสรรคทางดา้นภาษาเยอรมนั การ

ปรบัตวัใหเ้ขา้กับสงัคม วฒันธรรมและชวิีตความเปน็อยู่แบบเยอรมนั และท่ี

สาํคญัจะตอ้งแสดงเงนิเดอืนท่ีไดร้บัอยูก่่อนซึง่ต้องอยู่ในระดับเดียวกับอตัรา

เงินเดือนท่ีแรงงานเยอรมันได้รับในอาชีพหรือตําแหน่งเดียวกัน  และจาก

ข้อมูล Spiegel Online ในช่วง 2 เดือนแรกหลังเริ่มโครงการฯ มีชาวต่างชาติ

ที่ได้รับบลูการ์ดในเยอรมนี 139 คนโดย 112 คนเป็นผู้สมัครที่มีสิทธิพํานัก

ในรูปแบบอื่น ๆ ในเยอรมนีอยู่แล้ว จึงเห็นได้ชัดว่าในช่วงเริ่มต้น โครงการนี้

ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ในการจ้างแรงงานใหม่ๆ ที่มีคุณภาพชาวต่างชาติ

เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานระดับสูงที่มีฝีมือในเยอรมนีมากนัก

อย่างไรก็ดี ผมมองว่าสําหรับคนไทยแล้วโครงการน้ีในระยะแรกอาจ

เป็นโครงการที่น่าสนใจสําหรับนักเรียนนักศึกษาไทยท่ีกําลังศึกษาหรือเคย

จบการศึกษาจากเยอรมนีท่ีต้องการมาทํางานหาประสบการณ์หรืออาจ

มาต้ังรกรากในเยอรมนีเน่ืองจากรู้ภาษาและคุ้นเคยกับสังคมเยอรมันดีอยู่

แล้ว แต่ลึก ๆ แล้วผมก็ยังหวังว่าน้อง ๆ นักเรียนไทยที่มีคุณภาพเหล่านี้จะ

มาสั่งสมประสบการณ์ที่ดี ๆ ในหลาย ๆ ด้านจากเยอรมนีระยะหนึ่งแล้วนํา

ความรู้ความสามารถกลับไปทํางานช่วยพัฒนาและสร้างประโยชน์ให้กับ

ประเทศไทยในอนาคต"

วรวุฒิ สินโคกสูง

นักศกึษา Faculty of Process Engineering, Energy and Mechanical 

Systems สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ที่ Cologne University of Applied 

Sciences (Fachhochschule Köln)

“เปน็นโยบายท่ีดคีรบั ทีจ่ะเปดิโอกาสให้คนท่ีมศีกัยภาพจากโลกที ่3 เขา้

มาทํางานในยุโรป และด้วยหลักเกณท์ที่เขาได้กําหนดไว้ ก็เป็นการคัดกรอง

แรงงานคุณภาพเข้ามาในยุโรปครับ“
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ดร.มุกดา นอลล์

ล่ามและนักแปลอิสระ

„eu blue card (คล้ายกับกรีนการ์ดในอเมริกา) เป็นมาตรการคัดสรรคน

ต่างชาติเข้าเมืองของ EU ที่ต้องการดึงดูดคนต่างชาติคุณภาพดีที่จะต้องจบ

การศึกษาไมต่่าํกวา่ระดับอดุมศึกษาเขา้มาเปน็แรงงานใน EU และมโีอกาส

สามารถพํานักอาศัยเป็นการถาวร และกลายเป็นพลเมืองของ EU ต่อไปได้ 

ซึ่งรวมไปถึงบุคคลในครอบครัวด้วย 

EU ได้ประโยชน์เต็ม ๆ จากมาตการนี้ในหลายประเด็น

- ไม่ต้องลงทุนเรื่องการศึกษาของคนต่างชาติกลุ่มน้ี ตามเง่ือนไขท่ี

ตัวเองต้ังไว้ (เป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานในระยะสั้นและ

ยาว (ควบคู่ไปกับการสร้างบุคคลากรเอง) เช่น เยอรมนีขาดแคลนแรงงาน

แพทย์และวิศวกร) --- คือ ไปแย่งแรงงานจากประเทศอื่น แต่ในทางเดียวกัน

มาตรฐานการใช้ชีวิตที่สูงภายใน EU และเงินเดือนที่สูงกว่าในบ้านเกิดก็น่า

จะเป็นแรงดึงดูดใจให้ชาวต่างชาติการ ศึกษาสูงอพยพเข้าไปทํางานใน EU

- คนต่างชาติกลุ่มน้ีมีส่วนช่วยในการขยายฐานแรงงานที่จะจ่ายเงิน

ประกันสังคมเข้ารัฐ (เพ่ือเลี้ยงผู้สูงวัยรับบํานาญ) โดยจะมีอัตราในระดับ

ที่เรียกว่าสูง เพราะฐานเงินเดือนท่ี EU กําหนดไว้อย่างน้อยต้องไม่ต่ํากว่า 

44,800 ต่อปี (ข้อมูลปี 2012)

- เปน็การเพ่ิมจาํนวนและคณุภาพคนชนชัน้กลางรวมถึงการเพ่ิมจาํนวน

คนหนุ่มสาวในวัยทํางานในประชาคม --- ซึ่งนับวันจํานวนผู้สูงวัยใน EU จะ

เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ในขณะเดียวกันอัตราการเกิดต่ํา

- เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของ EU 

EU blue card บอกเราว่า ยินดีอ้าแขนรับคนต่างชาติ แต่ต้องเป็นคน

ต่างชาติคุณภาพดี! อย่าได้คิดว่าเป็นมาตรการใจกว้างใจบุญ„

ทีห่ลกีเลีย่งไมไ่ด้ ผลกระทบจะมากหรอืนอ้ยขึน้อยู่กับมาตรการในการดาํเนิน

นโยบายของรฐับาลและปจัจยัทางเศรษฐกิจในแตล่ะภาคสว่นของทัง้ประเทศ

ในสหภาพยุโรปและประเทศที่กําลังพัฒนา ซึ่งผมเห็นว่า ผู้ที่สนใจจะสมัคร

หรือผู้ท่ีกําลังจะถืออียูบลูการ์ดควรจะพิจารณาและปฏิบัติให้เกิดประโยชน์

สูงสุดกับตนเองและประเทศบ้านเกิด“

กิตติ คําแก้ว 

นักศึกษา Universität Stuttgart 

สาขาวชิา Water Resources Engineering 

and Management

“โดยรวมผมคิดว่า นโยบายอียูบลูการ์ดของสหภาพยุโรป เพิ่มแรงดึงดูด

อย่างมากต่อผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญชั้นสูงจากประเทศที่กําลังพัฒนา

ให้ย้ายถ่ินฐานเข้ามามากขึ้น เพราะกฎหมายอํานวยความสะดวกให้อย่าง

มากท้ังกับผูท่ี้ถืออยูีบลกูารด์และครอบครวั ไมน่บัรวมทัง้คา่ตอบแทนทีป่กติ

อยู่ในขั้นที่สูงอยู่แล้ว และโดยเฉพาะผู้ที่สําเร็จการศึกษาหรือกําลังจะสําเร็จ

การศึกษาจากประเทศที่เป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปและมีความประสงค์

จะทํางาน หรือแม้กระทั่งตั้งหลักแหล่งใน ประเทศนั้น ๆ  ก็ได้รับโอกาสที่เพิ่ม

มากขึ้นหากอยู่ในสาขาอาชีพที่กําลังเป็นที่ขาดแคลน แต่ในขณะเดียวกัน 

ผลกระทบที่จะตามมากับประเทศที่กําลังพัฒนา ได้แก่ การสูญเสียแรงงาน

ฝมีอืข้ันสงูจากการย้ายถ่ินไปทาํงานในประเทศในสหภาพยุโรป ซึง่คงเปน็สิง่

อัญชัญ เฮียร์ลิ่ง

นิตยสารดี

ดิฉันคิดว่า นโยบายของอียู บลูการ์ด เป็นข่าวที่ทําให้คนหนุ่มสาวใน

ประเทศท่ีสามหลายคนคงจะดีใจกัน ทีจ่ะมโีอกาสย้ายถ่ินฐานเขา้มาทาํงาน

ในประเทศเยอรมนี เพื่อหาประสบการณ์ในชีวิต แม้ว่าจะเป็นช่วงระยะเวลา

สั้นๆ ก็ตาม ( เริ่มนึกภาพเห็นใบสมัครขอ ”อียู บลูการ์ด” เป็นปึกๆ)  ดิฉันได้

อ่านบทความสัมภาษณ์ของนิตยสาร ดี เวลท์ (Die Welt) ซึ่งได้สัมภาษณ์

นายมันเฟรด ชมิดท์ ตําแหน่งเพรสิเด้นท์ของสํานักงานว่าด้วยกิจการการ

ย้ายถิ่นฐานและผู้ลี้ภัยแห่งสหพันธ์ฯ (Bamf) ที่ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วน

ราชการเยอรมันว่า “เมื่อนโยบายอียู บลูการ์ดเกิดขึ้นมาแล้ว ส่วนราชการ

เยอรมนัก็ควรจะมกีารรว่มมอืกัน ให้เห็นถึงการยินดตีอ้นรบัผู้ย้ายถ่ินฐานเข้า

มาอาศยัอยู่ในประเทศเยอรมน ีอาํนวยความสะดวกให้พวกเขา เมือ่พวกเขา

มาติดต่อกับส่วนราชการ เช่น ขอวีซ่า ขอสิทธิพํานักอยู่ เป็นต้น หน่วยงานที่

ถือเปน็ดา่นแรกทีผู่ย้้ายถ่ินฐานตอ้งตดิตอ่คอื สถานทูตเยอรมนัและกองตรวจ

คนเข้าเมือง ส่วนราชการเองก็ต้องจัดดําเนินการแบบใหม่ เพ่ือที่จะให้มอง

เหน็ภาพท่ีชดัเจนวา่ ยินดตีอ้นรบัสูป่ระเทศเยอรมนี...ประเทศทีป่ระสบความ

สําเร็จเกี่ยวกับนโยบายการย้ายถิ่นฐานก็คือ ประเทศแคนาดา ออสเตรเลีย

และสหรัฐอเมริกา  โดยเฉพาะที่สหรัฐอเมริกานั้น คนท่ีย้ายถ่ินฐานเพ่ือไป

ทํางานที่นั่น จะมีความรู้สึกว่า ตนเองได้รับข้อมูลอย่างดีและรู้สึกว่าตนเอง

ได้รับการต้อนรับอย่างเป็นมิตร อีกทั้งชาวอเมริกันเองนั้นก็เป็นกันเองกับคน

ตา่งชาต ิ ใครทีย้่ายถ่ินฐานไปอยู่อเมรกิา เขาจงึมคีวามรูส้กึในชว่งเวลาสัน้ ๆ  

ว่า ฉันก็สามารถทําได้เช่นกัน (Ich kann es schaffen).... (อ่านบทความ

สมัภาษณ์เพ่ิมเตมิไดท่ี้ http://www.welt.de/wirtschaft/article112279448/

Blue-Card-reicht-nicht-um-Fachkraefte-anzulocken.html)” 

โดยส่วนตัวแล้ว ดิฉันคิดว่า “อียู บลูการ์ด” สําหรับประเทศเยอรมนีนั้น 

จะสามารถนํามาใชใ้นทางปฏบิตัไิดอ้ย่างจรงิจงัและจะมปีระโยชน์มากนอ้ย

เพียงใด หรอืจะตกกระปอ๋งไปหรอืไม ่(เหมอืนสมยัทีม่กีรนีการด์สาํหรับแรงงาน

ต่างด้าวที่เคยฮือฮากันอยู่พักหนึ่ง)  น่าจะขึ้นอยู่กับสังคมคนเยอรมันด้วยว่า 

พวกเขาจะเปิดใจยอมรับความสามารถของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่จบการ

ศึกษาจากประเทศอื่น เพื่อจะเข้ามาร่วมทํางานด้วยกันได้มากน้อยเพียงใด 

โดยจะไม่ตัดสินจากแหล่งประเทศที่มา ”Woher kommt er?” แต่จะตัดสิน

จากสิ่งที่ผู้ย้ายถิ่นฐานสามารถทําได้ “Was kann er?”
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โดย ดาวจันทร์ / ดีมาก
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ตัวอย่าง สิทธิพํานักอยู่ของผู้ได้รับ”อียู บลูการ์ด” 

(Blaue Karte EU)

Bildquelle: http://de.wikipedia.org/

Bildquelle: http://www.ciw.de//

Bildquelle: http://www.bluecard-eu.de/
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โดย ดาวจันทร์
เรื่องดีจากปก

ข่าวจากฝ่ายทะเบียนนิตยสารดี

1. สมัครเป็นสมาชิกและการต่ออายุสมาชิก
ไม่ว่าท่านจะสมัครเป็นสมาชิกโดยการกรอกแบบฟอร์มท่ีได้

รับหรือทางออนไลน์ก็ตาม ขอให้ท่านกรอกชื่อ นามสกุลและ
ที่อยู่ให้ชัดเจน  เพ่ือหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดในการลงทะเบียน
สมาชิก สมัครออนไลน์ที่  www.d-magazine.de

สมาชกิท่านใดสิน้สดุการเปน็สมาชกิผูอ้า่น  ทางฝา่ยทะเบยีน
จะส่งแบบการโอนเงิน แนบไปกับนิตยสารดีเล่มสุดท้ายของ
ท่าน  การต่ออายุสมาชิกโดยการโอนเงิน  กรุณาระบุหมายเลข
สมาชิกของท่านด้วย  เช่น 2012-055 เป็นต้น  
2. รับและส่งนิตยสาร

เน่ืองจากมจีดหมายตกีลบัไปยังกองบรรณาธิการ  หากสมาชกิ
ท่านใดไม่ได้รับนิตยสารดีตามกําหนดออก  ขอให้ท่านแจ้งไป
ยังฝ่ายทะเบียนทราบทันที  โทรฯ 01774954640 
ทางอีเมล์  aunchun@d-magazine.de 
หรือ info@d-magazine.de

กําหนดออกนิตยสารปีละสี่เล่ม คือ 
เดือนมีนาคม/ มิถนายน/ กันยายนและธันวาคม  (กําหนดออก
ประมาณปลายเดือน)

ติดต่อฝ่ายทะเบียนได้ที่
Aunchun Hirling (อัญชัญ เฮียร์ลิ่ง)
Am Maisenbühl 28 C, 
78333 Stockach-Wahlwies
Tel. 01774954640

อยู่เยอรมนี ควรรู้ถึงสิทธิ
และกฏหมายที่พึงมี 

ดร.พัทยา เรอืนแก้ว ได้สละเวลาเพ่ือรวบรวมเรือ่ง
ที่คุณพึงรู้ไว้ใน ”คู่มือกฎหมายเล่ม“ จํานวน 52 
หน้าคู่มือกฎหมายเล่ม 1 แจกฟรีสําหรับสมาชิก
นิตยสารดี

ผู้ที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกสามารถขอซื้อคู่มือได้ โดยสอดเงิน 3 ยูโร 
พร้อมจ่าหน้าซองติดแสตมป์ถึงตัวท่าน แล้วส่งไปที่

ฝ่ายทะเบียนนิตยสารดี D-Magazine, 
c/o Aunchun Hirling, 
Am Maisenbühl 28 C, 

78333 Stockach-Wahlwies

สมัครเป็นสมาชิกนิตยสารดีทางออนไลน์ได้ที่ 
www.d-magazine.de

ผู้ที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกสามารถขอซื้อคู่มือได้ โดยสอดเงิน 3 ยูโร 
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สัมภาษณ์พิเศษ
โดย อรชร

สัมภาษณ์พิเศษ: ปุ๊กและโด่ง
ด:ี ชว่ยเลา่ความเปน็มาท่ีไดเ้ดนิทางมาศกึษาในประเทศเยอรมนี 

ทําไมจึงเลือกประเทศเยอรมนี

ปุก๊: เนือ่งจากเรียนปริญญาตรมีาทางดา้นวิศวกรรมเครือ่งกล อาจารย์

ที่คณะเลยแนะนําให้มาเรียนต่อปริญญาโทท่ีเยอรมนีค่ะ ตอนเรียนจบ

ก็ทํางานที่เมืองไทยเกือบปี ในระหว่างนั้นปุ๊กก็เรียนภาษาเยอรมันไป

ด้วยค่ะ ปุ๊กได้สมัครเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยในเยอรมนีและสมัครขอทุน 

DAAD-Siemens สําหรับการเรียนปริญญาโทสองปี

โด่ง: ตอนที่ผมเรียนจบปริญญาตรีก็หาที่เรียนต่อปริญญาโทในต่าง

ประเทศ โดยคิดว่า จะหาประเทศที่มาตรฐานการศึกษาสูง แต่ค่าใช้จ่าย

ไม่สูงมาก พอที่เราจะดูแลตัวเองได้  ในตอนน้ันผมมีโอกาสทํางานกับ

บริษัท Siemensเยอรมนี และได้พูดคุยถึงความเป็นอยู่และการศึกษา

ในประเทศเยอรมนี จึงตัดสินใจมาเรียนที่เยอรมนี

ดี:  ตั้งใจไว้หรือไม่ว่าจบท่ีเยอรมนีแล้วจะอยู่ทํางานต่อ หรือ

เพียงว่าเป็นโอกาสที่เข้ามา

ปุ๊ก: ไม่ได้ตั้งใจไว้ค่ะ

โด่ง: ไม่ครับ

ดี: เป็นมาอย่างไรจึงได้ทํางานในเยอรมนี หางานยากไหม มี

อะไรพิเศษหรือไม่ที่ต้องคํานึงถึงในการหางานทําในเยอรมนี

ปุก๊: หลงัจากเรยีนจบ ยังอยากเท่ียวต่อในยุโรป ก็เลยใชโ้อกาสทีไ่ดร้บั

วีซา่หางานหลงัเรยีนจบ 1 ป ีลองสมคัรงานด ูชว่งหางานก็สมคัรไปหลายที ่

ทัง้ส่งใบสมคัรไปแตล่ะบรษิทัโดยตรง และสมคัรผา่นเวปหางานออนไลน์ 

โดยอพัโหลดประวัตกิารเรยีนและประสบการณ์ทาํงานในเวปออนไลน ์ใช้

เวลาหางานอยู่ประมาณครึง่ปคีะ่   จากประสบการณ์คิดว่า ควรจะส่ือสาร

ภาษาเยอรมันได้พอสมควร อย่างน้อยก็แนะนําตัวเองได้ เรียกเงินเดือน

ตามความเหมาะสมของเมืองนั้น ๆ ค่ะ

โด่ง: พอผมเรียนจบ โปรเฟสเซอร์ของบริษัทที่ผมทําโปรเจ็คให้ตอน

เรียน เขาชวนผมทํางานต่อ ผมคิดว่า เป็นโอกาสที่ดีที่จะได้ประสบการณ์

ทาํงานท่ีนี ่สาํหรบัผมจงึไมม่ปีระสบการณ์หางานท่ีน่ี สิง่ทีต้่องคาํนงึถึงคอื 

งานที่ทําควรเป็นงานที่ชอบ

ดี: ปัจจุบันนี้ทํางานอยู่ที่ไหน ทํางานเกี่ยวกับอะไร ในบริษัทที่

ทํางานอยู่มีคนไทยทํางานอยู่อีกหรือไม่ 

ปุ๊ก: ทํางานกับบริษัท AREVA NP ตรวจสอบระบบความปลอดภัย

ในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่บริษัทออกแบบขึ้น เคยมีคนไทยทํางานอยู่ 1 คน 

แต่น่าจะออกไปแล้วค่ะเพราะไม่เคยเจออีกเลย แต่มีชาวต่างชาติทําอยู่

เยอะพอสมควรค่ะ

โด่ง: ทํางานกับบริษัท Siemens ที่ Nürnberg ครับ ผมทําเกี่ยวกับ

ระบบไฟฟ้า เท่าที่ทราบเมืองที่ทําอยู่มีคนไทย ทําบริษัทอยู่ด้วยกันอีก

หนึ่งคนครับ

ดี: ตอนท่ีเริ่มทํางานได้วีซ่าประเภทใด เงื่อนไข สิทธิต่าง ๆ 

เป็นอย่างไร

ปุ๊ก: ได้วีซ่าสําหรับทํางาน 2 ปีค่ะ เพราะเซ็นสัญญาทํางานไว้ 2 ปี 

เงื่อนไขคือต้องทํางานให้บริษัทนี้ที่เดียว ถ้าเปลี่ยนงานก็ต้องขอวีซ่าใหม่ 

หลงัจากทาํงานไป 1 ป ีก็ไดเ้ปลีย่นสญัญางานเปน็แบบถาวร แตก่ยั็งตอ้ง

ต่อวีซ่าแบบเดิมทุก ๆ สองปี หลังจากทํางานไปได้ 4 ปีถึงจะขอวีซ่าแบบ

ถาวรได้ ซึ่งสามารถทํางานที่บริษัทไหนก็ได้แล้วค่ะ

โด่ง: เหมือนกับปุ๊กเลยครับ

ดี: เม่ือวันท่ี 1 สิงหาคมปีท่ีผ่านมาประเทศเยอรมนีได้

ออกกฏหมายเกี่ยวกับการให้บัตรฟ้าอียู หรือ อียูบลูการ์ด (EU Blue 

Card ในเยอรมนเีรยีกวา่ Blaue Karte EU Deutschland) แก่ ชาวตา่ง

ชาติท่ีมีความรูร้ะดับสงูและตอ้งการเขา้มาทํางานในประเทศเยอรมนี 

โดยการให้บลกูารด์น้ีเปน็ไปตามแนวทางเดียวกันกับสภาพยุโรป มี

วตัถปุระสงค์เพือ่แก้ปญัหาการขาดแคลนแรงงานฝมีอืระดบัสงูและ

ดึงดูดแรงงาน ฝีมือจากประเทศนอกสหภาพยุโรป โด่งกับปุ๊กจัด

เข้าข่ายบุคคลที่จะได้ บลูการ์ด หรือไม่ และตอนนี้ถือวีซ่านี้หรือไม่ 
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สัมภาษณ์พิเศษ
โดย อรชร

ปุ๊ก/โด่ง: เราเข้าข่ายค่ะ/ครับ เพราะเข้าข่ายที่ว่าเรียนจบการศึกษา

เทียบเท่าหรือสูงกว่าระดับปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยในยุโรป แต่เรา

ไม่ได้ถือบลูการ์ด

ดี: หากยังไม่ได้ถือ”อียู บลูการ์ด” คิดจะขอเปลี่ยนวีซ่าเป็น 

บลูการ์ดไหม วีซ่าปัจจุบัน กับบลูการ์ด คิดว่าอะไรจะใหสิทธิ หรือ

อํานวยประโยชน์แก่โด่งและปุ๊ก รวมทั้งต่อคนงานต่างชาติมากกว่า

กัน หรือไม่มีอะไรแตกต่างกัน

ปุ๊ก/โด่ง: ไม่เปลี่ยนค่ะ/ครับ เพราะยังไม่ค่อยแน่ใจในเรื่องสิทธิขอ

งบลกูารด์นอกเหนอืจากการทาํงาน แตเ่ท่าท่ีทราบก็คอืคนท่ีถือบลกูารด์เกิน 

5 ปี ถึงจะมีสิทธิ์ขอวีซ่าแบบที่ปุ๊กกะโด่งถืออยู่ซึ่งก็คือ Daueraufenthalt-

EG (permanent resident permit) ซึ่งสามารถทํางานในประเทศ EU 

ได้เหมือนบลูการ์ด แต่บลูการ์ดต้องทํางานในประเทศแรกที่สมัครเข้า

มาก่อน 18 เดือนจึงสามารถเปลี่ยนไปทําในประเทศอื่นได้ และการจะ

เปลี่ยนงานในช่วงสองปีแรกต้องขออนุญาตทาง Ausländerbehörde 

ก่อน แต่บลูการ์ดน่าจะมีข้อดีในเรื่องการขอให้ครอบครัวตามมาอยู่ด้วย

ดี: มีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับ “อี ยู บลูการ์ด”

ปุก๊: ดา้นหนึง่ก็เปน็การเปดิโอกาสให้คนมคีวามสามารถไดม้าทํางาน

ในประเทศที่เจริญแล้ว มีเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า แต่อีกด้านหนึ่งก็เป็นการ

ดึงคนท่ีมีคุณภาพ ซึ่งจะเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติของ

ตัวเองสําหรับประเทศที่กําลังพัฒนา

โดง่: มองว่าเปน็ข้อดทีีเ่ปดิโอกาสใหค้นทีม่คีวามสามารถมทีางเลอืก

ได้มากขึ้น

ดี: เงื่อนไขของผู้ที่จะได้ ”อียู บลูการ์ด” จะ ต้องเป็นผู้ที่มีความ

รู้ระดับสูง  หากคนไทยได้รับการอนุญาตให้มาทํางานในเยอรมนี

ได้ แต่ไม่สามารถสื่อภาษาเยอรมันได้ น่าจะเป็นอุปสรรคในการ

ทํางานหรือไม่

ปุก๊/โดง่: จากประสบการณ์การทาํงานท่ีผา่นมา ถ้าไมส่ามารถเข้าใจ

ภาษาเยอรมันได้จะมีปัญหาในการร่วมประชุมงานในทีม ถึงแม้ว่าผู้ร่วม

งานทุกคนสื่อสารภาษาอังกฤษได้ แต่การประชุมส่วนใหญ่จะใช้ภาษา

เยอรมันเป็นหลัก

ดี: มีข้อคิดเห็น และแนะนําคนไทยคนอื่น ๆ อย่างไรในการที่

จะมาทํางานในเยอรมนี

ปุ๊ก/โด่ง: ประเทศเยอรมนีเป็นประเทศที่น่าอยู่และมีความเจริญทาง

ดา้นเทคโนโลยี ดังน้ันการมาใชช้วิีตอยู่ในประเทศนีก็้เปน็สิง่ท่ีน่าสนใจ แต่

ทั้งน้ีทั้งนั้นแล้วนอกเหนือจากการทํางาน การใช้ชีวิตประจําวันก็ยังเป็น

ส่วนสําคัญ ซึ่งน่ันหมายถึงภาษาเยอรมันก็เป็นปัจจัยหนึ่งท่ีจะทําให้เรา

เข้าถึงวัฒนธรรม เข้าใจผู้คน  ดังนั้นการเตรียมตัวทางด้านภาษาก็เป็น

สิ่งที่ไม่ควรจะละเลย สําหรับผู้ที่สนใจเข้ามาทํางานที่เยอรมนีโดยใช้สิทธิ

ขอบลกูารด์นัน้แนะนําให้ศกึษาขอ้กําหนดและสทิธิตา่งๆ ของบลกูาร์ดให้

ถ่ีถ้วน เท่าทีท่ราบเงือ่นไขการทีจ่ะไดบ้ลกูารด์นัน้หลกัๆ คอื ตอ้งมรีะดบัการ

ศกึษาปรญิญาโทเปน็อย่างต่าํจากมหาวิทยาลยัในยุโรป หรอืมหาวทิยาลยั

ต่างชาติท่ีมีชื่อเสียง หรือเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทํางานเกิน 5 ปีและมี

เงินเดือนเกิน 1.5 เท่าของเงินเดือนโดยเฉลี่ยของประเทศที่จะสมัครมา

ทํางาน อย่างเช่นของเยอรมนี 1.5 เท่าของรายได้ต่อปีโดยเฉลี่ย จะอยู่

ที่ประมาณ 42,000 ยูโร ซึ่งน่ันหมายถึงต้องมีเงินเดือนคิดเป็นเงินไทย

ประมาณ 140,000 บาท

ด:ี คาํถามสดุท้ายคะ่ เงือ่นไขและบรรยากาศการทํางานในบรษัิท

เยอรมันเป็นอย่างไรบ้าง

ปุก๊/โดง่: เรื่องเวลานั้นต้องมีวินัยเอง ไมม่ีใครมากําหนดเวลางานเข้า

ออก ท่ีสาํคญังานตอ้งเสรจ็ตามกําหนด บรรยากาศการทํางานกับเพ่ือนรว่ม

งานก็เป็นกนัเองไมซ่ีเรียสอะไร ใหก้ารช่วยเหลือกนัดี ระหวา่งการประชุม

หรือคุยงานกับเพื่อนร่วมงานสามารถออกความเห็นได้อย่างอิสระ ไม่ขึ้น

อยู่กับประสบการณ์มากน้อย ถึงจะมคีวามเหน็ขัดแย้งก็จบในทีป่ระชุม ซ่ึง

น่าจะเป็นวัฒนธรรมการทํางานของคนที่นี่อยู่แล้ว ซึ่งในบางครั้งแอบคิด

เทียบกับตอนทาํงานท่ีเมอืงไทยว่า เถียงกนัขนาดนัน้ออกนอกทีป่ระชมุคง

มองหนา้กันไมต่ดิ เรือ่งกิจกรรมหลงัเลกิงานกับเพ่ือนรว่มงานไมค่อ่ยมมีาก

เหมือนตอนอยู่เมืองไทย ภาพรวมคือ มีความสุขในการทํางาน

ดี: ขอบคณุน้องปุก๊และน้องโด่งสาํหรบัการให้สมัภาษณค์รัง้น้ีค่ะ

ปุ๊ก/โด่ง:  ด้วยความยินดีค่ะ/ครับ

--------------------------------------------------------------------------------------

สุดารัตน์ วรพิทยาภรณ์ (ปุ๊ก)

• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติ

สิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• ปริญญาโท สาขา Computational Engineering, Ruhr-Universität 

Bochum

• ตําแหน่งงานปัจจุบัน  CFD (Computational Fluid and Dynamic) 

Engineer

ปกรณ์ เทพรัตน์ (โด่ง)  

• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

• ปรญิญาโท สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า RWTH Aachen University, Germany

• ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า TU Ilmenau, Germany

• ตําแหน่งงานปัจจุบัน  System Engineer
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มาคุยกันเรื่องสัญญา
พัทยา เรือนแก้ว เรียบเรียง

“สญัญา” ทีภ่าษาเยอรมนัเรยีกกันวา่ Vertrag เปน็คาํทีอ่าจดู

เหมือนห่างไกล เพราะมักไปเกี่ยวพันกับเรื่องของกระดาษที่มีข้อ

กฎหมายมาพัวพัน หรอืทีม่กันกึไปถึงก็คอื สญัญาการจา้งทาํงาน

(Arbeitsvertrag)กันเสีย เป็นส่วนใหญ่ แต่จริงๆแล้ว ในการใช้

ชีวิตประจําวันในเยอรมนี เกือบจะทุกคน และเกือบจะทุกวัน ก็

หนีไปไม่พ้นจาก สัญญา เพราะสัญญาไม่จําเป็นที่จะต้องกระทํา

เป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น สัญญาปากเปล่าก็มี ในนิตยสารดี

เล่มนี้ เราจะมาคุยกันถึงเรื่องสัญญา ว่าหมายถึงอะไร เมื่อไรจะ

เป็นสัญญา และสัญญาอะไรบ้างที่อาจเพิกถอนได้ โดยขอเริ่ม

จากความหมายของคําว่า สัญญา

สัญญา คือ ข้อตกลงระหว่างสองฝ่ายหรือหลายฝ่าย ซึ่งอาจ

จะเป็นบุคคลหรือนิติบุคคล (เช่น องค์กร สมาคม ฯลฯ) หรือเป็น

หน่วยงานรัฐ หรือแม้แต่รัฐและประเทศ ว่าจะกระทําการหรืองด

เว้นกระทําการอย่างใดอย่างหนึ่งแก่กันและกัน

สัญญา มีหลากหลายแง่มุม ในเชิงสังคม สัญญาเป็นตัว

ประสาน กําหนดและจัดการพฤติกรรมทางสังคม โดยผ่านการ

ที่แต่ละคนหรือแต่ละฝ่ายมีพันธหน้าท่ีต่อกันและกัน สัญญาใน

ความหมายน้ีก็คือ การที่ฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดจะสัญญากับอีกฝ่าย

หนึง่วา่ จะทําหรอืไมท่าํอะไรอย่างใดอย่างหนึง่ โดยท่ีอีกฝา่ยหนึง่

ก็จะต้องทําหรือไม่ทําอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นการตอบแทนเช่น

กัน ซึ่งในท่ีนี้จะต้องเป็นไปโดยความสมัครใจ และด้วยประการ

ละฉะนี้ ความสัมพันธ์ท่ีจะเกิดข้ึนระหว่างทั้งสองฝ่ายจึงเป็นสิ่ง

ที่สามารถคาดการณ์ได้ 

ในเชิงกฎหมาย สัญญา ก็จะมีความหมายคล้ายกัน ซึ่งก็คือ

ข้อตกลง หรือเจตจํานงค์ของอย่างน้อยตั้งแต่สองฝ่ายขึ้นไป(นั่น

คือ อาจเป็นหลายฝ่ายก็ได้)ที่มีร่วมกัน ที่จะกระทําหรือไม่กระทํา

อะไรอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งจะมีพันธะผูกพันต่อกันทางกฎหมาย 

หรือเป็นข้อตกลงท่ีอาจให้มีการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขบังคับทาง

กฎหมายบางอย่าง เช่น การทําสัญญาคู่สมรส ที่จะไม่ให้นํากฎ

ระเบียบข้อหนึ่งๆข้อใดมาใช้ หรือขอยกเลิก เป็นต้น

สัญญาจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อ คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายเริ่มยื่น

ข้อเสนอ ซึ่งก็หมายถึงว่า มีความต้องการจะตกลงเรื่องอะไรกัน 

หรือมีอะไรมาเสนอ และข้อเสนอน้ีก็จะต้องมีรายละเอียดเพียง

พอ รวมทัง้มขีอ้อธิบายชดัเจนถึงข้อกฎหมายท่ีจะนํามามีผลบงัคบั 

เพือ่ที่อกีฝา่ยหนึง่ซึง่จะเป็นผูร้บัขอ้เสนอ สามารถเขา้ใจและตอบ

รบัได ้แตอ่ย่างไรก็ตาม ฝา่ยผูร้บัขอ้เสนอก็สามารถท่ีจะตอ่รองใน

ส่วนของตนเองได้ ลําดับขั้นตอนก็อาจเป็นดังนี้

การทําสัญญาไม่จําเป็นที่จะต้องมีรูปแบบหรือแบบฟอร์ม

ใดๆ และบางครั้งก็ไม่จําเป็นที่จะต้องทําเป็นลายลักษณ์อักษร

และลงชือ่รบัรอง แตส่ญัญาสามารถทาํดว้ยปากเปลา่(mündlich) 

หรอืสามารถเกิดขึน้ไดใ้นระหว่าง การสนทนาทางโทรศพัท์หรอืทาง

อีเมล์ เช่น พวกที่หลอกขายของ หรือหลอกให้สมัครเป็นสมาชิก

โน้นนี่ทางโทรศัพท์ หรือที่หลอกให้คลิกในเวปไซด์ เป็นต้น และ

สัญญาเหล่านี้ก็เป็นสัญญาที่มีผลบังคับใช้ด้วย

อีกประการหนึ่ง สัญญา(หรือการรับข้อตกลงระหว่างกัน)ก็

เกิดขึ้นได้ แม้ว่าจะไม่ได้มีการยื่นข้อเสนอ ข้อตกลงอย่างชัดเจน 

แต่อาจเป็นด้วยอาการอากัปกิริยาหรือการกระทํา ที่อาจแสดง

ให้เห็นเจตจาํนงค์ ซึง่ตามกฎหมายเยอรมนัเรยีกวา่ schlüssiges 

Verhalten หรือ Konkludentes Handeln (ดู wikipedia offline) 

สัญญาท่ีเกิดข้ึนในลักษณะน้ี เราเจอะเจอกันอยู่เสมอในชีวิต

ประจําวัน ตัวอย่างเช่น 

การขึ้นรถรางประจําทาง

- รถราง (Straßenbahn) กําลงัแลน่มาจอดท่ีปา้ย รถรางแสดง

อาการให้เห็นว่า กําลงัย่ืนข้อเสนอว่า “พรอ้มทีจ่ะบรรทุกผูโ้ดยสาร

ไปถึงที่ที่ต้องการ”  เงื่อนไขคือ ผู้โดยสารต้องจ่ายค่าโดยสาร

- ผู้โดยสารเมื่อก้าวข้ึนรถราง ก็แสดงให้เห็นเจตนาว่า “ฉัน

ยอมรับข้อเสนอที่รถรางเสนอว่าจะพาไปส่งที่ที่ต้องการไป”

ตรงนี้รถรางกับผู้โดยสารได้มีสัญญาผูกพันธ์กันแล้ว หากผู้

โดยสารไม่เสียค่าโดยสาร ก็จะมีโทษ เชน่ ถูกปรับและหากรถราง

ไม่ไปส่ง ผู้โดยสารก็อาจเรียกร้องค่าโดยสารคืน

ฝ่ายหนึ่งเสนอข้อตกลงที่ต้องการ

⇓
อีกฝ่ายพิจารณาไตร่ตรอง ชั่งน้ําหนักความเหมาะสม

⇓
ยื่นเงื่อนไขต่อรอง มองหาจุดประสาน 

หรือเงื่อนไขที่รับได้ทั้งสองฝ่าย

⇓
ตกลงกระทําเป็นข้อสัญญาระหว่างกัน
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ในร้านขายขนมปัง 

- ในรา้นมขีนมปงัและขนมอบอืน่ๆวางเรยีงรายพรอ้มปา้ยตดิ

ราคา(ข้อเสนอของทางร้าน) หากว่าเราชี้บอกว่าต้องการขนมปัง

และขนมอบนั้นๆ แล้วคนขายส่งยื่นขนมปังและขนมอบนั้นข้าม

แผง(หรอืตู)้ทีว่างขนมนัน้มาให้ และเรารบัขนมปงัและขนมอบน้ัน

มา ตามกฎหมายเราก็ทําสญัญาซือ้ขายขนมปงัและขนมอบไปแลว้

ในร้านอาหาร

- เราเขา้ไปในรา้นอาหารแห่งหน่ึง บรกิรเดนิมาหา สง่รายการ

อาหารมาให้ แล้วเดินกลับไป (ยื่นข้อเสนอ)

- บริกรเดินมาหาอีกครั้ง ถามว่าเราจะสั่งอะไร เราบอกว่า ขอ

ข้าวผัด บริกรพยักหน้ารับ แล้วเดินเข้าครัวไป ตรงน้ีเรากับร้าน

อาหาร โดยผ่านบริกร ตกลงทําสัญญากันแล้ว

- พันธะผูกพันก็คือ ร้านอาหาร(โดยบริกร)ต้องนําข้าวผัดมา

ให้เรา และจากนั้นเรามีหน้าที่ที่จะต้องจ่ายเงิน

- เมือ่บรกิรนําขา้วผดัมาให ้แสดงใหเ้หน็ว่า ทางรา้นไดก้ระทํา

ตามพันธะผูกพันของร้านแล้ว ดังนั้นหน้าที่ของเราก็คือ ต้องจ่าย

บิลค่าอาหาร 

แต่บางครั้งสัญญาก็จําเป็นต้องจัดทําเป็นลายลักษณ์อักษร 

และมรีปูแบบฟอรม์ตามกฎหมายกําหนดจงึจะมผีล อนัได้แก่ การ

ทําสัญญาซื้อขายที่ดิน การโอนมอบกรรมสิทธิการถือหุ้น ซึ่งต้อง

กระทําต่อหน้าทนาย รวมทั้งทนาย คือ Notar ต้องลงนามรับรอง 

 สัญญาอีกอย่างที่จะต้องทําเป็นลายลักษณ์อักษรเสมอ คือ 

สัญญาการจ้างงาน ที่มีการกําหนดระยะเวลาการจ้าง

โดยสรุป สัญญา เป็นข้อตกลงท่ีผู้ท่ีทําการตกลงจะต้องมี

พันธะผูกพัน ต้องกระทําตามข้อตกลงท่ีได้ตกลงไว้ แต่ก็มีข้อ

ยกเว้นไว้ว่า พันธะผูกพันโดยสัญญาอาจจะยกเลิกได้ หากว่าคู่

สัญญาได้ตกลงท่ีจะให้ยกเลิกได้ ซึ่งในท่ีน้ีก็มักจะเป็นในกรณีที่ 

คู่สัญญามาทําสัญญายกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงเนื้อหาสัญญา

นั่นเอง หรือในอีกกรณีหนึ่งก็คือ เมื่อกฎหมายกําหนดว่า ฝ่ายใด

ฝา่ยหนึง่หรอืทัง้สองฝา่ยสามารถท่ีจะยกเลิกได้ ซึง่กรณีดังกล่าวน้ี 

ไดแ้ก่ สญัญาบางอย่างท่ีกฎหมายกําหนดใหส้ามารถเพิกถอนได ้

ที่เรียกว่าWiderrufsrecht อันได้แก่สัญญาดังต่อไปนี้

1. Haustürgeschäfte การซือ้ขายทีห่นา้ประตบูา้น คอืสญัญา

ที่ทําในบ้านของผู้บริโภค(หรือก็คือผู้ซื้อนั่นเอง) หรือสัญญาที่

ทําในที่ทํางาน ซึ่งผู้ซื้อจะต้องไม่ใช่ผู้ท่ีติดต่อให้ผู้ขายหรือเสนอ

สินค้าเดินทางมาหา เช่น อยู่ๆ ก็มีตัวแทนเสนอขายสินค้ามาก

ดกริ่งที่หน้าประตูบ้าน เป็นต้น กรณีเช่นน้ีผู้บริโภคมีสิทธิท่ีเรียก

ว่า Widerrufsrecht และสามารถขอยกเลกิสญัญาไดภ้ายในระยะ

เวลา 2 สัปดาห์ นับตั้งแต่วันทําสัญญา ดังน้ันควรจดจําเวลาที่

ตกลงทําสัญญาให้ดีๆ

แตห่ากว่า มกีารเสนอสนิคา้หรอืบรกิารใดๆ ทางโทรศพัท ์แลว้

มีการขอมาพูดคุยที่บ้าน แล้วเราตกลง อันนี้ก็ถือว่าเป็นการที่ ผู้

บริโภคสั่งให้ผู้เสนอสินค้าหรือบริการมาหา หากมีการทําสัญญา

เกิดขึ้น เราจะไม่มีสิทธิที่จะเพิกถอนสัญญา

สัญญาท่ี เ กิดระหว่าง กิจกรรม ท่ีจัดในยามว่าง

(Freizeitveranstaltung) เช่น กิจกรรมเดินทางท่อง เที่ยวสั้นๆ ที่

เรยีกกันว่า Kaffeefahrt  ซึง่บอ่ยครัง้มกัเป็นการพาไปโรงงาน รา้น

ค้า เพื่อโฆษณาให้ซื้อสินค้า หรือจองการเดินทางท่องเที่ยว กรณี

นี้ก็สามารถยกเลิกได้ภายในสองสัปดาห์เช่นกัน

แตส่ญัญาการซือ้ขายทีเ่กิดขึน้ระหว่างงานแสดงสนิคา้ (Messe 

und auf Verkaufsausstellungen) จะไมมี่ Widerrufsrecht นัน่คอื

เพิกถอนไมไ่ด้ หากต้องการเพิกถอน ก็อาจจะเปน็ไปไดว่้า อาจจะ

ต้องเสียค่าธรรมเนียมเป็นเงินจํานวนมาก และเพื่อป้องกันความ

เสยีหาย ก่อนท่ีจะลงชือ่ในสญัญาควรทีจ่ะอา่นเน้ือหา เงือ่นไขใน

สัญญาให้ดี และเมื่อตกลงเซ็นชื่อแล้ว ควรที่จะขอสําเนาสัญญา 

ท่ีมีลายเซ็นต์ พร้อมตราของบริษัทผู้เสนอสินค้าหรือบริการน้ันๆ 

เก็บไว้ด้วย

2. สัญญาที่เรียกว่า Fernabsatzverträge คือ สัญญาที่เกิด

ขึ้นโดยที่ไม่ได้กระทํากันต่อหน้าตัวต่อตัว แต่เป็นการกระทําผ่าน

การสื่อสารทางไกล ที่พบกันอยู่บ่อยๆ ได้แก่ การซื้อขายโดยการ

จดัสัง่และจดัสง่ ทีเ่รยีกวา่ Versandhandel ซึง่ผูบ้รโิภค(ผู้ซือ้) จะ

สั่งของทางจดหมาย ทางโทรสาร (Fax) ทางโทรศัพท์หรืออินเต

อร์เน็ท ในกรณีดังกล่าว กฎหมายให้สิทธิผู้บริโภคที่จะเพิกถอน

สัญญาได้ภายในเวลา 14 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับสินค้า และได้

รับรู้(ได้คําชี้แจง)ถึงสิทธิดังกล่าว และหากว่าได้รับคําชี้แจงฯช้า

กว่านั้น  ระยะเวลาการเพิกถอนก็จะขยายไปเป็นหนึ่งเดือน แต่

อยา่งไรกด็จีะมบีางกรณทีีก่ารทําสญัญาดงักลา่วผูบ้รโิภคไมม่สีทิธิ

ที่จะเพิกถอน ซึ่งรายละเอียดประเด็นน้ี ควรที่จะหารือสํานักงาน

ผู้บริโภค (Verbraucherzentral)

ในกรณีที่สั่งซื้อ CD หรือ DVD เพลงหรือภาพยนยต์ ผู้บริโภค

ไมส่ามารถทีจ่ะเพิกถอนสญัญาได้ หากว่าไปแกะกระดาษใสท่ีหอ่

สินค้าออก แต่หากว่าเป็นหนังสือ การแกะกระดาษใสที่ห่อออก

และเปิดอ่านสามารถทําได้
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สัญญาเก่ียวกับบริการบางอย่างสามารถที่จะเพิกถอนได้ 

แมว้า่ผูเ้สนอบรกิารจะได้เริม่งานไปแลว้ แตห่ากวา่ ผูเ้สนอบรกิาร

ได้ดําเนินงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว และผู้บริโภคก็จ่ายเงินแล้ว ผู้

บริโภคไม่สามารถที่จะเพิกถอนสัญญาได้ เช่น การขอคําปรึกษา

ทางเวปไซด์ เป็นต้น

การสั่งของ หรือบริการทางอินเตอร์เน็ต มักเป็นเรื่องยากที่

ผู้บริโภคจะเพิกถอนสัญญา โดยเฉพาะอย่างย่ิงเมื่อมีการจ่าย

เงินค่าสินค้าล่วงหน้า ซึ่งส่วนใหญ่ผู้เสนอสินค้ามักจะขอให้ผู้ซื้อ 

จ่ายค่าสินค้าล่วงหน้าด้วยบัตรเครดิต หรือการโอนเงินเข้าบัญชี 

(Überweisung) หรือการจา่ยคา่สนิคา้เมือ่ไดร้บัสนิคา้จากไปรษณีย์

(Nachnahme) ดังนั้น สํานักงานผู้บริโภคจึงแนะนําว่า ควรหลีก

เลี่ยงที่จะจ่ายราคาสินค้าก่อนที่จะได้รับสินค้า 

ท่ีสาํคญัในการสัง่ของหรอืบรกิารทางอนิเตอรเ์น็ต ควรทีจ่ะจด

ชือ่และท่ีอยู่ของผูเ้สนอขายสนิคา้และบริการใหค้รบ คอื ช่ือบรษิทั 

ผูข้าย บา้นเลขที ่ถนน รหสัไปรษณีย์ และเมอืง ทีต่ัง้ของบรษิทัหรอื

ที่ผู้ขายอยู่ เผื่อหากว่ามีการฟ้องร้องจะได้มีการจัดส่งคําฟ้องได้

ถึงที่ ผู้เสนอสินค้าทีไ่มม่ีที่อยูท่ีช่ัดเจน ไมค่วรที่จะทําธุรกรรมด้วย

3. การสมัครเป็นสมาชิกหนังสือพิมพ์ นิตยสาร 

Zeitschriftabonnaments หากว่าเป็นการสมัครเป็นสมาชิก(ซึ่ง

ถือว่าเปน็การทาํสญัญา) ในบา้นท่ีเข้าประเภท Haustürgeschäft 

ผูส้มคัรสามารถท่ีจะเพิกถอนสญัญาการสมคัรเปน็สมาชกิไดภ้ายใน

สองสปัดาห์ และควรทีจ่ะทําการยกเลิกเปน็ลายลักษณ์อักษร และ

ส่งไปทางไปรษณีย์ลงทะเบียนเพื่อเป็นหลักฐาน

หากว่าเปน็การสมคัรทางโทรศพัท์ตามกฎหมายถือเหมอืนเป็น 

Fernabsatzverträge ดงันัน้ผูบ้รโิภคสามารถทีจ่ะเพิกถอนสญัญา

การสมัครเป็นสมาชิกได้ โดยสามารถกระทําได้ภายในหนึ่งเดือน

หลงัจากทีไ่ดร้บัข้อชีแ้จงเก่ียวกับการยกเลกิสญัญา และขอ้มลูอืน่ๆ

การสมคัรเปน็สมาชกิหนังสอืพิมพ์ หรอืนติยสารทาง อนิเตอรเ์นต็ 

หรือทางการโฆษณาที่ส่งมาทางไปรษณีย์ อาจเป็นการ์ด หรือ

จดหมาย (Mailingaktion) และเรา ผู้บริโภคตอบไปทางการ์ด

หรือจดหมายเช่นกัน โดยทั่วไปแล้วไม่สามารถที่จะเพิกถอน

สัญญาได้ อาจจะเพิกถอนสัญญาได้หากว่า กว่าจะถึงกําหนด

ที่บอกเลิกได้นั้น ผู้บริโภคได้จ่ายค่าสมาชิกไปแล้วมากกว่า 200 

ยูโร และหากว่าเป็นการสมัครสมาชิกชนิดท่ีให้ทดลองอ่านก่อน

หลายเดอืน และไดจ้า่ยเงนิคา่สมาชกิรายปไีปแล้ว จะไมส่ามารถ

เพิกถอนสัญญาได้เลย

4. การทําสัญญาประกันต่างๆ ก็สามารถเพิกถอนได้ภายใน 

2 สัปดาห์หลังจากที่ได้ทําสัญญา

5.สัญญาเงินกู้ระหว่างเอกชนกับสถาบันการเงิน สัญญา

ซื้อขายท่ีจ่ายแบบผ่อนส่ง ก็สามารถที่จะเพิก ถอนได้ภายใน 2 

สัปดาห์หลังจากที่ทําสัญญาได้เช่นกัน

6. กรณซีือ้สนิคา้ แลว้สนิคา้มตีาํหน ิหรอืบรกิารไมม่คีณุภาพ

ดังที่ได้ตกลงไว้ ในบางกรณีก็สามารถที่จะใช้สิทธิในการที่จะคืน

สินค้า หรือเรียกร้องให้จัดหามาใหม่ได้ หากว่ามีการตกลงกันถึง

สิทธิที่จะส่งคืนของ (Rücktrittsrecht) ซึ่งจะต้องตกลงกันไว้ก่อน 

และโดยทั่วไปก็จะต้องจัดทําเป็นลายลักษณ์อักษร

แนวปฎิบัติท่ีถือกันอยู่ในการซื้อขายสินค้าในห้างต่าง ๆ ท่ี

เราจะพบว่าสามารถที่จะคืน หรือเปลี่ยนสินค้าได้ หากว่าสินค้า

นั้นบกพร่อง หรือเราใส่ไม่ได้ แนวปฏิบัตินี้ไม่ใช่หลักที่กฎหมาย

กําหนด การที่ห้างต่างๆ ให้สิทธินี้แก่ลูกค้านั้น ถือเป็นบริการอัน

หนึ่ง แต่หากเราสังเกตกันใหด้ีๆ ก็จะพบว่า ในการเปลี่ยนหรือคืน

สินค้า ทางร้านมักจะเขียนไว้เสมอในบิลว่า รับเปลี่ยนเฉพาะเมื่อ

มใีบเสรจ็รบัเงนิมาแสดง และสนิค้าหลายอย่างก็จะระบไุว้เลยวา่ 

ห้ามเปลี่ยน เช่น ชุดชั้นใน หวี เป็นต้น ดังนั้นอย่าเข้าใจว่า สินค้า

ทุกอย่างที่ซื้อสามารถเปลี่ยน หรือคืนได้ เพื่อให้แน่ใจถามผู้ขาย 

หรือตกลงเป็นตัวอักษรกันก่อน

เมื่อมีสิทธิที่จะเพิกถอนสัญญา(เช่น ซื้อขาย) สามารถที่จะ

ทําการเพิกถอนได้สองวิธีคือ

1. เขียนจดหมายเพิกถอนเป็นลายลักษณ์อักษร โดยไม่

ต้องชี้แจงเหตุผล เช่นอาจเขียนว่า Hiermit widerrufe ich den 

Abonnementsvertrag โดยอาจสง่ทางไปรษณีย(์ควรลงทะเบยีน) 

โทรสาร (Fax) หรือ อีเมล์ โดยส่งภายในระยะเวลาที่กําหนดให้

เพิกถอนได้

2. โดยการสง่ สนิคา้ น้ันคนื การสง่คนืถือว่าเปน็การเขียนบอก

เลิกเป็นลายลักษณ์อักษร

ข้อแนะนํา ผู้ท่ีสามารถให้คําแนะนําได้ดีในเรื่องเหล่านี้คือ 

สํานักงานผู้บริโภค (Verbraucherzentral)

 

ที่กล่าวมาข้างต้น ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับ สัญญา ที่ดูเหมือนอยู่

รอบๆตัวเรานี่เอง และเราก็มักจะหนีไม่พ้นที่จะต้องทําสัญญา 

หรือ ก่อให้เกิดสัญญา ขึ้นทุกวัน แต่หากเรารู้เงื่อนไข ข้อตกลง 

รวมทั้งพันธะหน้าที่ และไม่ละเมิด สัญญา ก็คงไม่มีปัญหาอะไร 

ในนิตยสารดีฉบับหน้าเรามาคุยกันต่อถึง สัญญา ที่ต้องเป็นลาย

ลักษณ์อักษร และก็ไม่ไกลตัว คือ สัญญาการจ้างงาน

ข้อมูลจาก

wikipedia offline

http://www.verbraucher.de

http://www.verbraucher.de
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โครงการ 1 อําเภอ 1 ทุนถือกําเนิดโครงการในปี 2547 เป็นนโยบายของ

รัฐบาลที่ให้มีการจัดสรรทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีแก่เด็กนักเรียน

ยากจนทั่วประเทศ อําเภอละ 1 ทุน โดยนักเรียนผู้สมัครรับทุนจะต้องมีผล

การเรียนดี กําหนดเกรดเฉลี่ยในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไม่ต่ํากว่า 

3.00 และผู้ปกครองมีฐานะยากจน แนวคิดของการให้ทุนเป็นไปเพ่ือการ

พัฒนาศักยภาพของคนในประเทศตลอดจนการเสริมสร้างองค์ความรู้และ

พัฒนาการเรียนรู้ของคนในสังคมทุกระดับโดยเฉพาะอย่างย่ิงเพ่ือให้เด็ก

ยากจนในสังคมไทยได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาทั้งในและต่าง

ประเทศในสาขาที่สอดคล้องกับความต้องการของตนเอง ชุมชน และ ท้อง

ถิ่น โครงการ 1 อําเภอ 1 ทุนนี้จึงถือเป็นการลงทุนด้านทรัพยากรมนุษย์ที่ให้

ผลตอ่การสรา้งความเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกิจ และสงัคมของประเทศอย่าง

ย่ังยืนในระยะยาว และถือเปน็ยุทธศาสตรท์ีส่อดคลอ้งกบันโยบายการพัฒนา

ประเทศในการลดปัญหาความยากจนของประชาชน เนื่องจากเมื่อนักเรียน

สําเร็จการศึกษาแล้วจะสามารถใช้ความรู้ความสามารถมาประกอบอาชีพ

ที่มีผลตอบแทนท่ีสูงข้ึนและยกฐานะความเป็นอยู่ครอบครัวของตน อีกท้ัง

ยังได้กลับไปพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นอีกด้วย

ตามนโยบายของโครงการ กําหนดให้นักเรียนในโครงการ 1 อําเภอ 1 

ทุน ไปศึกษาในประเทศที่ไม่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ เพื่อเพิ่มพูน

ทรัพยากรบคุคลของไทยให้มคีวามรู้ภาษาอืน่ ๆ  นอกเหนือจากภาษาองักฤษ 

และยังเปน็ประโยชนต์อ่การติดตอ่การคา้ในอนาคต ประเทศท่ีนักเรยีนทุนเลอืก

ไปศึกษาเป็นจํานวนมากได้แก่ ฝรั่งเศส เยอรมนี ญี่ปุ่น สเปน เนเธอร์แลนด์ 

เดนมาร์ก อิตาลี และสวีเดน เป็นต้น สําหรับนักเรียนทุนรุ่นท่ี 3 รอบท่ี 2 

สามารถเลือกไปศึกษาในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการได้

ปัจจุบันมีการดําเนินโครงการนี้มาแล้วทั้งสิ้น 3 ครั้ง คือ ในปี 2547 ปี 

2549 และล่าสุดปี 2555 ที่ผ่านมา ในแต่ละรุ่นจะนักเรียนทุนเลือกมาศึกษา

ท่ีเยอรมนีเป็นจํานวนมาก เน่ืองจากประเทศเยอรมนีมีระบบการศึกษาท่ีมี

คุณภาพและเป็นท่ียอมรับของนานาประเทศท่ัวโลก ขณะน้ีมีนักเรียนทุน 

โครงการ 1 อําเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 3 จํานวน 86 คนซึ่งเดินทางมาถึงเยอรมนีเมื่อ

เดอืนกันยายนและเดอืนตุลาคม 2555 โดยเข้าศกึษาระดบัเตรยีมภาษาเยอรมนั

ก่อน ณ สถาบันเกอเธ่ สาขาเมืองต่าง ๆ  จํานวน 7 แห่ง ได้แก่ บอนน์ (Bonn) 

เบรเมน (Bremen) เดรสเดน (Dresden) ไฟรบวร์ก (Freiburg) เกิททิงเง่น 

(Göttingen) มันน์ไฮม์ (Mannheim) และชเวบิช ฮัลล์ (Schwäbisch Hall) 

“นกัเรยีนทุนโครงการ 1 อาํเภอ 1 ทุน 

รุ่นที่ 3 รอบท่ี 2 สักการะพระบรม

ฉายาลักษณ์พระบาลสมเด็จพระ

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 5 

ณ เมือง Bad Homburg”

นักเรียนทุนโครงการหนึ่งอําเภอ หนึ่งตําบล
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หลงัจากเรยีนภาษาเยอรมนัครบ 1 ป ีนกัเรยีนจะตอ้งสอบเขา้โรงเรยีน

เตรียมมหาวิทยาลัย เป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปี จึงจะสมัครเข้าศึกษา

ระดับปริญญาตรี (Bachelor) ในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ตามสาขาที่

ประสงค์จะศึกษาต่อไป นักเรียนในรุ่นน้ีสนใจเลือกศึกษาในสาขา

วศิวกรรมศาสตรเ์ปน็สว่นใหญ ่รองลงมาคอืสาขาวทิยาศาสตร ์เนน้

ด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดข่าวสารเพ่ิมเติมได้จาก

เว็บไซต์ของ โครงการ 1 อําเภอ 1 ทุน กระทรวงศึกษาธิการ ที่ http://

www.odos.moe.go.th/project02.php

แหล่งที่มา:  

เว็บไซต์โครงการ 1 อําเภอ 1 ทุน

http://www.odos.moe.go.th/project02.php

เว็บไซต์สํานักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 

http://www.oeaberlin.org

สํานักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

Office of Educational Affairs Berlin (OEA)

The Royal Thai Embassy, 

Lepsiusstr. 64/66, 12163 Berlin

นักเรียนทุนโครงการ 1 อําเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 3 รอบที่ 1 สักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาลสมเด็จ

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ เมือง Bad Homburg

อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) นายสุวัฒน์ เอื้อเฟื้อ และสํานักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหพันธ์

สาธารณรัฐเยอรมนี เยี่ยม นักเรียนทุนโครงการ 1 อําเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 3 ณ เมือง Bremen

อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) นายสุวัฒน์ เอื้อเฟื้อและสํานักงานผู้ดูแล

นักเรียนในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เยี่ยม นักเรียนทุนโครงการ 1 อําเภอ 1 

ทุน รุ่นที่ 3 ณ เมือง Mannheim

อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) นายสุวัฒน์ เอื้อเฟื้อและสํานักงานผู้ดูแล

นักเรียนในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เยี่ยม นักเรียนทุนโครงการ 1 อําเภอ 1 

ทุน รุ่นที่ 3 ณ เมือง Dresden

เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน (นางนงนุช เพ็ชรรัตน์),  อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) (นาย

สุวัฒน์ เอื้อเฟื้อ) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สนร. เยอรมนีเยี่ยมนักเรียนทุน โครงการ 1 อําเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 

3 ที่สถาบันสอนภาษาเกอเธ่ ณ เมือง Bonn
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เรื่องน่ารู้ใน ”ดี” ฉบับนี้ ขอนําบทความ หัวข้อ  Europa 

wird alt  มาอ่านกัน  เป็นบทความสั้น อ่านเข้าใจง่าย 

สําหรับผู้สนใจเรียนภาษาเยอรมัน  ย่อจากต้นฉบับ ชื่อ 

Alterndes Europa  (ยุโรปทีแ่ก่ลงๆ)    บทความนีเ้ก่ียว

กับ die Veränderung,-en ความเปลี่ยนแปลง der 

Bevölkerung in Europa ของประชากรในยุโรป,  

die Auswirkung,-en auf  ผลกระทบต่อ  das 

Sozialsystem,-e ระบบสวัสดกิารทางสงัคม และ 

die Lösung des Problems   ทางแกป้ญัหา     

(ตวัพิมพ์หนา ในภาษาไทย คอืคาํแปล 

ตรงกับคาํตวัพิมพ์หนาในภาษาเยอรมนั) 

Europa wird alt

Die Bevölkerung in Europa 

verändert sich: Die Frauen 

bekommen weniger Kinder 

und alle werden älter. Diese 

Entwicklung hat große 

Auswirkungen auf die 

Sozialsysteme. Die 

Politik muss auf die 

Veränderungen 

reagieren.

Europa wird alt

ประชากรในยุโรปเปลี่ยนแปลงไป sich verändern  

(สาเหตุ) ผู้หญิงมีลูกน้อยลงและทุกคนแก่ลง (คือ อายุ

ยืนขึ้น) พัฒนาการเช่นนี้มีผลต่อ Auswirkung auf 

etwas haben ระบบสวัสดิการทางสังคมอย่างใหญ่

หลวง  การเมืองต้องตอบโต้การเปลี่ยนแปลงนี้

Während die Bevölkerung in Asien und 

Afrika wächst, gibt es in Europa immer weniger 

Menschen. Um die Bevölkerungszahl auf 

dem bisherigen Stand zu halten, müsste 

jede Frau in Europa statistisch 2,1 

Kinder bekommen. Es sind  aber nur 

1,59 Kinder. Deutschland liegt mit 

1,39 Kindern pro Frau weit unter 

diesem Durchschnitt.

ในขณะท่ีประชากรในเอเซยี

และแอฟรกิาเพิม่ขึน้ wachsen 

ในยุโรป (กลบั) มผีูค้นนอ้ยลง 

การทีจ่ะให้จาํนวนประชากร

เท่าท่ีมีมาจนถึงปัจจุบัน

คงที่  auf einem Stand 

halten  ผู้หญิง (ยุโรป) 

แตล่ะคนจะตอ้งมลีกู 

ยโุรป แกล่ง (ๆ)

แหล่งที่มาของรูปภาพ http://www.dw.de/europa-wird-alt/a-15669738
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ตามสถิติ (โดยเฉลี่ย) คนละ 2,1 คน แต่ (ในความเป็น

จริง) มีแค่ 1,59 คน เยอรมนี (ด้วยจํานวน) เพียง  1,39 

คนตอ่หญิงหนึง่คน(จงึ) อยู่ต่าํไปจากคา่โดยเฉลีย่นีม้าก 

Gleichzeitig werden die Europäer immer älter: 

Männer wurden im Jahr 2008 statistisch 76 Jahre 

alt, Frauen 82 Jahre. Der wachsende Wohlstand 

lässt die Menschen länger leben. Die Folgen 

der gestiegenen Lebenserwartung zeigen sich 

vor allem in den Sozialsystemen: Wo weniger 

Menschen arbeiten, wird weniger in die Renten- und 

Sozialkassen eingezahlt. Zur gleichen Zeit aber 

steigen die Ausgaben, weil es mehr Rentner gibt.

ในขณะเดียวกัน gleichzeitig  คนยุโรปแก่ลง (คือมี

คนแก่เพิ่มขึ้น คนอายุยืนขึ้น) ในปี 2008 ตามสถิติผู้ชาย

(ยุโรป) มีอายุยืน(ถึง) 76 ปี และผู้หญิง 82 ปี การกิน

ดีอยู่ดีที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทําให้ผู้คนมีอายุยืนขึ้น  ผล die 

Folge,-en ของชว่งชวีติคนยาวข้ึน (คอือายุยืน) แสดงให้

เห็นชดั ในกระบวนการระบบสวสัดกิารทางสงัคม (เพราะ

ว่า) ท่ีที่มีคนทํางานน้อย ก็จะมีเงินจ่ายเข้า einzahlen 

in die กองทุนเงินบํานาญและสวัสดิการสังคมน้อย

ลง  แต่ในขณะเดียวกัน zur gleichen Zeit รายจ่าย die 

Ausgabe,-en เพิ่มขึ้นๆ เพราะมีคนในวัยเกษียณ/ วัย

หมดอายุทํางานเพิ่มขึ้น

Drei Faktoren, die diese Entwicklung beeinflussen 

können, sind bekannt: mehr Kinder, längeres Arbeiten 

und Zuwanderung. Axel Plünnecke vom Institut der 

deutschen Wirtschaft sieht hohe Geburtenraten 

vor allem in Ländern, in denen Frauen gut in den 

Arbeitsmarkt integriert sind. Dort gibt es, so erklärt 

er, eine sehr gute Kinderbetreuung.

ปจัจัยสามประการท่ีมอีทิธพิล etwas beeinflussen 

ตอ่พัฒนาการ(การเปลีย่นแปลง) เชน่นีไ้ด ้ก็รูก้นัดว่ีา (คอื 

1)การมลีกูเพ่ิมขึน้   (2)  (อายุการ)ทํางานนานข้ึน และ (3) 

เพ่ิมจาํนวนผู้ยา้ยถ่ินฐานเขา้ประเทศ  นายอกัเซลิ พลนึเนก็

เคอะ จากสถาบนัเศรษฐกิจเยอรมนัพบว่าอตัราการเกิด 

จะสงู โดยเฉพาะในประเทศทีผู่ห้ญิงมสีว่นรว่มเตม็ท่ีใน

ตลาด(แรง) งาน (หมายความว่า มีการสนับสนุนอย่าง

จริงจังให้ผู้หญิงได้เข้าร่วมในตลาดแรงงาน) เขาอธิบาย

ว่า ที่นั่น  มีการ (จัดการ) ดูแลเด็กที่ดีมาก

Axel Börsch-Supan vom Max-Planck-Institut sieht 

die Zuwanderung nicht als Lösung für das Problem. 

Dafür müssten viel mehr Menschen nach Europa 

einwandern. Er glaubt, wie viele andere: „Wenn die 

Erwerbstätigen ...  länger arbeiten würden, könnte 

man einiges kompensieren.“Das Problem ist also 

erkannt. Nun müssen die Europäer voneinander 

lernen und handeln, um es zu lösen.

นาย อกัเซลิ เบริช-ซพัูน จากสถาบนัวิจยั-มกัซ-์พลงัค ์ 

เห็นว่าการรับผู้ย้ายถิ่นฐานเข้าประเทศเพิ่มขึ้นไม่ใช่ทาง

แก้ปัญหา nicht als Lösung für das Problem  sehen 

เพราะ(ถ้าเชน่นัน้) จะตอ้งมผู้ีอพยพ เขา้ยุโรปมากขึน้กว่า

นี้มาก  เขาเชื่อ เหมือนคนอื่นๆ (ที่เชื่อ) ว่า ถ้าคนทํางาน 

... ทํางานนานกว่า(ท่ีเปน็อยู่) นี ้länger arbeiten würden  

(หมายถึงอายุการทํางาน Lebensarbeitszeit) ก็พอจะ

ทําให้สมดลุย ์ไดบ้า้ง  เหน็ปญัหาแลว้ ทนีีค้นยุโรปก็ตอ้ง

เรียนรู้จากกันและกัน และลงมือจัดการ เพื่อแก้ปัญหา

สําหรับผู้ที่สนใจ มีเวลา มีคอมฯ ขอแนะนํา  „หน้า“ 

ดังต่อไปนี้

• อ่านบทความย่อ คําศัพท์อธิบายเป็นเยอรมัน พร้อม

แบบฝึกหัด    

http://www.dw.de/europa-wird-alt/a-15669738    

• ฟังบทความย่อ  ฝึกความเข้าใจโดยการฟัง

http://www.dw.de/popups/mediaplayer/

contentId_15669738_mediaId_15671600

• บทความ ฉบับเต็ม  der ungekürzte Artikel   ชื่อ  

Alterndes Europa

http://www.dw.de/alterndes-europa/a-15482318   

Viel Spaß und Erfolg !!

Quellennachweis:

Autorinnen: Daphne Grathwohl / 

Anne Gassen

Redaktion: Raphaela Häuser
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คลีนิคภาษาไทย
โดย อ.สุรีรัตน์ ณิชาพัฒน์

ศัพท์วัยรุ่น รุ่นใครก็รุ่นนั้น
อาจารย์สุรีรัตน์ ณิชาพัฒน์

หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

• จิน้: มาจากคาํว่า imagine หรอื จนิตนาการ 

คาํนีม้กัใชใ้นทางชูส้าว ไมว่่าจะคนละเพศ

หรอืเพศเดียวกันตา่งก็ใช ้“จิน้” ไดเ้หมอืน

กนั คาํนีไ้มใ่หมม่ากนกัเพราะมใีช้มาไม่

น้อยกว่า 3 ปีแล้ว เช่น     ญาญ่ากับณ

เดชน์เป็นคู่จิ้นของวงการบันเทิง

• ฟิน: มาจากคําว่า finale ใช้อธิบาย

อารมณ์ท่ีรู้สึกสุดยอดหรือถึงขีดสุดใน

ตอนนัน้ เชน่ ถ้าไดส้้มตาํปปูลารา้แซบๆ 

สักจาน ฉันคงจะฟินมาก   ละครเรื่องนี้

จบได้ฟินสุดๆ 

• ปลวก: คนท่ีไมช่อบอยู่น่ิง หรอืชอบเรยีก

รอ้งให้ผูอ้ืน่มาสนใจตนเอง เหมอืนปลวก

ที่ชอบสร้างรังตลอดเวลา และอาจรวม

ไปถึงคนชอบจิกกัดคนอ่ืน บางครั้งก็

ใช้หมายถึงคนท่ีหน้าตาไม่ดีด้วย เช่น      

หนา้ปลวกอย่างน้ียังคดิจะจบีฉนัอกีเหรอ

• ติง่:  มาจากคาํว่า “ไสต้ิง่” หมายถึงแฟน

คลบัเกาหลทีีไ่มม่เีหตผุล ไมส่นใจความ

เปน็ไปของโลกนอกจากศลิปนิของตวัเอง 

บางครัง้ก็มวีวิาทะกับแฟนคลบัศลิปินอืน่

ทาํให้คนไมพ่อใจและเหยียดหยาม เชน่  

ฉันละเบื่อพวกติ่งเกาหลีชอบร้องกร๊ีดๆ 

เวลาไปตอ้นรบันกัรอ้งเกาหลท่ีีสนามบนิ

• อิม: มาจาก impossible หมายถึงคาํว่า

ประชดเดก็เรียน เพราะสามารถเรยีนเรือ่ง

ยากๆ หรือทําเรื่องยากให้เป็นไปได้ เช่น 

 อ๋อ นี่เองเต้เด็กอิมวิศวะปี 1

• อีนี่หลายอย่าง: ใช้ประชดคนที่เป็นได้

หลายเพศหรอืคนท่ีคนอ่ืนไมแ่นใ่จว่าเปน็

เพศอะไร เชน่ โอย๊ อนีีห่ลายอย่างนัก เหมา

หมดทั้งผู้ชาย เกย์ กะเทย แต๋ว และตุ๊ด

• เกรยีน: หมายถึงคนทีม่พีฤตกิรรมก่อกวน

คนอื่นและพูดจาก้าวร้าว เช่น  อย่ามา

เกรียนแถวนี้   รู้ไหม รุ่นพี่ฉันเป็นใคร

• ป่วย: คนที่ไม่ค่อยปกติ หรือบางครั้งก็

หมายถึงหน้าตาไม่ดี เช่น พวกที่ชอบ

อวดฉลาดเน่ีย  ปว่ยหรอืเปลา่   หนา้ปว่ย

ขนาดเนี้ยมีแฟนหล่อได้ไงอะ

• โป๊ะแตก: ผู้ชายท่ีเผลอหลุดความเป็น

สาวออกมา บางครั้งก็ใช้คําว่า “โป๊ะ”  

คําเดียว เช่น  เห็นแมนๆ อย่างน้ีเถอะ 

พอไปรอ้งคาราโอเกะเทา่นัน้ละ่โปะ๊แตก 

ผูใ้หญ่หลายคนทีอ่า่นขอ้ความซึง่วัยรุน่เขยีนในเฟซบุก๊หรอืเคยอา่นกระทู้ในเวบ็ไซต์

อาจเกิดความงนุงงเพราะไมค่่อยเขา้ใจขอ้ความท่ีเดก็ๆ สมยัน้ีพูดคยุกัน โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งผู้อ่านชาวไทยที่อยู่ต่างประเทศ ผู้เขียนเองบางครั้งก็ตามศัพท์วัยรุ่นไม่ทันเหมือนกัน 

ตอ้งอาศยัถามนักศกึษาบา้ง อา่นขอ้ความแวดลอ้มประกอบกันบา้ง ฉบบันีผู้เ้ขยีนจงึขอ

เขียนถึงศัพท์วัยรุ่นหรือที่เรียกว่า “สแลง” (slang) เพื่อที่ว่าผู้ใหญ่อย่างเราๆ ท่านๆ จะ

เข้าใจและตามความคิดในการสร้างศัพท์ใหม่ๆ ของวัยรุ่นได้ทัน

จรงิๆ แลว้การสรา้งคาํสแลงเพ่ือแสดงอารมณ์ความรูสึ้ก รวมถึงตอ้งการแสดงตวัตน

ของตนเองหรือสะท้อนความเป็นไปของยุคสมัยนั้นมีมาตั้งแต่อดีตกาลแล้ว ในหนังสือ

สํานวนไทย ของ ขุนวิจิตรมาตรา ซึ่งเป็นหนังสือรวบรวมที่มาของสํานวนไทย กล่าวถึง 

คําว่า “มันเทศ” ว่าหมายถึง เปิ่น เร่อเร่า งุ่มง่าม เซ่อ ใช้ประกอบการพูดจา ท่าทางหรือ

การแต่งตัว แต่ปัจจุบันถ้ากล่าวถึงมันเทศ ก็คงนึกถึงมันชนิดหนึ่งเท่าน้ัน คงไม่มีใคร

นึกถึงความหมายในช่วง พ.ศ. 2466 แล้ว

สมยัท่ีผูเ้ขียนยังเปน็วัยรุน่มคํีาสแลงหลายคาํท่ีวยัรุน่นยิมพูดกันมากในสมยัน้ัน เชน่ 

จ๊าบ เห่ย โหลยโท่ย และเสล่อ เป็นต้น คําเหล่านี้ล้วนเป็นคําแสดงอารมณ์ความรู้สึกที่

ชัดเจนและตรงใจเป็นอย่างมาก หากใครพูดออกอารมณ์ประสมคําเหล่านี้ไปด้วย ก็จะ

รู้สึกว่าตนเองทันสมัยเหลือเกิน หรือย้อนหลังไปประมาณสัก 4-5 ปี ผู้เขียนเองยังชอบ

ใช้คําว่า “ขําๆ” ซึ่งมีความหมายว่าธรรมดาๆ หรือไม่คิดมาก ตามอย่างที่วัยรุ่นชอบใช้

กันซึ่งคํานี้แทบไม่มีคนใช้แล้วในปัจจุบัน

ส่วนยุคโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กนี้จะสังเกตว่ามีคําสแลงเกิดขึ้นมากกว่ายุคก่อนๆ นัก

ท่องโลกอินเทอร์เน็ตและผู้ท่ีชอบเล่นเกมออนไลน์ต่างคิดสร้างสรรค์คําแปลกใหม่เพ่ือ

แสดงอารมณ์รู้สึกของตน รวมท้ังเพ่ิมความหมายให้ประโยคชัดเจนและตรงใจกว่า

การอธิบายด้วยคําธรรมดา แม้ว่าบางคร้ังผู้อ่านผู้ฟังอาจสงสัย พยายามสืบค้นความ

หมาย หรือบางครั้งต้องคิดเดาเอาเอง ลองพิจารณาตัวอย่างคําที่ยกมาต่อไปนี้แล้วคิด

จินตนาการตามกันดู
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คลีนิคภาษาไทย
โดย อ.สุรีรัตน์ ณิชาพัฒน์

• แกส หรือ แกสบี้: มาจากคําว่า แก่ +s 

ใชห้มายถึงแก่มาก ไมว่่าจะเปน็หนา้ตา

หรือสิ่งของ เวลาพูดจะต้องออกเสียง

เหมอืนมตีวั s อยู่ขา้งทา้ยเหมอืนในภาษา

องักฤษ เชน่ เธอใสช่ดุนีแ้ลว้แกสสดุๆ เลย

• องค์ลง หรือ มีองค์: หมายถึงคนที่จู่ๆ 

ก็เกิดอาการอารมณ์เสียหรือโวยวาย

อาละวาดโดยไมท่ราบสาเหต ุเชน่  “เปน็

อะไร องค์ลงแต่เช้าเลย”  แต่ถ้าพูดถึง 

“ผู้ชายมีองค์” จะหมายถึง กะเทย

• กากๆ: มท่ีีมาจากเกมออนไลน ์เวลาท่ีผู้

เลน่คนไหนเลน่ไมเ่กง่หรอืแพ้จะถูกเพ่ือน

ล้อว่า กากๆ หรือ กาก   คํานี้ใช้หมายถึง 

ไมด่ ีหรือแย่ เชน่ หนังเรือ่งนีก้ากมาก ไม่

เห็นได้เรื่องเลย

• งุ้งงิ้ง: หมายถึงทําตัวน่ารําคาญน่าเบื่อ 

เช่น อย่ามางุงิ งุงิ คนกําลังทํางาน และ

จากคําน้ีก็เพ่ิมเป็น งุงิ งุงิ : ใช้เป็นคํา

ลงทา้ยประโยคในทํานองออดออ้นแบบ

นา่รักเชน่เดียวกับทีวั่ยรุน่ “แอบ๊แบว๊” ชอบ

ใชกั้น เชน่  เทีย่งแลว้หิวข้าวจงัเลย งงุ ิงงุ ิ 

เย็นนี้จะมีใครดูหนังด้วยกันบ้าง งุงิ งุงิ

• จุงเบย: มาจากคําว่า “จังเลย” ซึ่งเป็น

คําที่ลงท้ายประโยค คํานี้วัยรุ่นคิดข้ึน

ให้คล้ายกับเสียงคําในภาษาเกาหลี ใช้

เมื่อต้องการให้ข้อความท่ีพูดหรือเขียน

เหมือนเด็กวัยรุ่นพูดคุยกัน เช่น น่ารัก

จุงเบย  คิดถึงจุงเบย

• คร ิคร:ิ เปน็คาํเขยีนลงท้ายประโยคแทน

เสียงหัวเราะ เพื่อให้แลดูว่าใช้ภาษาน่า

รกัเหมอืนวัยรุน่ หรือตอ้งการใหข้้อความ

ดูไม่จริงจังนัก เช่น เย็นนี้พบกันที่หน้า

ร้านเคเอฟซีนะ คริ คริ 

• อะ: ใชเ้ปน็คําลงทา้ยประโยค เพ่ือทาํให้

ความหมายของประโยคเบาลง เช่น สม

ชาติเป็นเกย์เหรอ จริงอะ

• เครๆ อ๊ อะ๊ส ์ค ๊คร ๊คะ๊ส:์ มาจากคาํวา่ 

“โอเค”  “อะ”  “คะ” คาํเหล่านีเ้ปน็ตวัพิมพ์

ที่วัยรุ่นพิมพ์ข้อความในไลน์หรือแบล็ก

เบอร์รี่ชอบใช้กัน มีทั้งท่ีตั้งใจเขียนผิด

เพ่ือทําให้ประโยคไม่เป็นทางการ และ

เขียนผิดเพราะความไม่รู้

นีเ่ปน็เพียงแค่ตวัอย่างคาํไมม่ากนกัทีวั่ยรุน่สมยัน้ีใชพู้ดกัน ขณะนีร้าชบณัฑิตยสถาน

และคณะกรรมการจดัทําพจนานกุรมคาํใหมกํ่าลงัอยู่ระหว่างรวบรวมคาํศพัทใ์หม ่ศพัท์

วัยรุ่นที่ทันยุคสมัย คําสแลง รวมถึงสํานวนที่ใช้อย่างแพร่หลาย ซึ่งเป็นคําศัพท์ที่ยังไม่มี

ในพจนานุกรมฉบับล่าสุด รวมท้ังเพ่ิมคําอธิบายท่ีถูกต้องและชัดเจนให้คําศัพท์ท่ีมีใน

พจนานุกรมแล้วด้วย แต่กว่าหนังสือจะตีพิมพ์เสร็จสมบูรณ์ คําใหม่ๆ ท่ีเกิดขึ้นทุกวัน

ก็คงมีอีกมากมาย 

ภาษาก็เหมือนกับทุกสิ่งในโลกคือเมื่อมีเกิดก็ต้องมีเปลี่ยนแปลง เราในฐานะผู้ใช้

ภาษาคงตอ้งเขา้ใจความเปน็ไปในข้อนี ้อย่าเพียงแคม่องว่าคาํสแลงเปน็เรือ่งนา่แสลงใจ 

เพราะครั้งหน่ึงเราเองก็เคยใช้คําสแลงเหมือนกัน แต่ไม่ว่าภาษาจะเปลี่ยนแปลงไป

อย่างไร หน้าที่ของภาษาก็คือเครื่องบันทึกความคิดของคนและความเป็นไปของสังคม

ในช่วงขณะนั้น ซึ่งหากมองย้อนกลับไปก็จะเห็นตัวเราในอดีตได้เช่นกัน

Bildquelle: http://hilight.kapook.com/
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เรื่องน่ารู้
โดย หนูเอง

คนสมัยน้ีอะไร ๆต้องแข่งขันกับเวลาทั้งสิ้น โดยเฉพาะ

คนที่ต้องทํางานนอกบ้าน เวลาเป็นเงินเป็นทอง เมื่อรู้สึกไม่

สบาย มักคิดหนักว่า ควรไปรับการตรวจรักษากับหมอไหม 

เนือ่งจากตอ้งนดัหมอลว่งหนา้ ตอ้งไปรอนาน ๆ  ก่อนพบหมอ

ในวันนัด และได้คุยกับหมอเพียงแค่ 5-10 นาที จึงคิดว่าคง

ไม่คุ้มม๊ากมาก นอกจากนี้ หมออาจสั่งตรวจปัสสาวะ ตรวจ

ความดันโลหิตและอื่นๆ อีกมากมายหลายรายการ ราวกับ

ว่า มีอาการเกือบโคม่า และยังต้องรอฟังผลการตรวจทาง

แล็บ (ห้องปฏิบัติการ) และพบหมออีกครั้งเพ่ือฟังผลการ

วินิจฉัยโรค ถ้าอาการไม่หนัก หมอเขียนใบสั่งยาให้ บางครั้ง

ยาทีห่มอสัง่ ก็เปน็ยาท่ีสามารถซือ้เองไดโ้ดยไมต่อ้งมใีบสัง่ยา

จากหมอและไม่ต้องเสียเวลาพบหมอเลย (ผู้เขียนเคยได้ยิน

คนไข้บ่นบ่อย ๆ) อย่ากระนั้นเลย ร้านขายยาก็อยู่ตรงหัวมุม

นี่เอง แวะเข้าไปร้านขายยาเลยดีกว่า บอกอาการท่ีเป็นให้

เภสชักรทราบ (โดยไมต่อ้งตรวจ) ก็ไดย้ามากินแลว้ เสยีเวลา

อย่างมากไม่ถึง 5 นาที้

อะแฮ่ม!! อย่างนี้ถือว่าคิดผิดเต็ม ๆ นะคะ เพราะว่าถ้า

เราป่วยหรือมีอาการบอกเหตุเบื้องต้นของโรคร้ายอื่น ๆ  และ

ไมไ่ดร้บัการตรวจสขุภาพโดยละเอยีดก่อนกินยารักษาอาการ

ที่เกิดในปัจจุบันเท่าน้ัน นับเป็นการทําร้ายสุขภาพของเรา

เองโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์  ส่วนยาท่ีเราไปซื้อมากินเองโดย

ไม่ผ่านการวินิจฉัยและสั่งยาโดยหมอ อาจทําให้เราอาการ

ดีขึ้นในระยะต้น แต่ก็มีผลเสียต่อสุขภาพโดยรวมมาก หาก

บอกอย่างน้ี คงไม่เชื่อแน่นอน จึงขออขยายความบอกเล่า

ให้อ่านกันดังต่อไปนี้

ยาพาราเซตามอล (Paracetamol) เป็นยาบรรเทา

อาการปวด ลดไข้ที่ราคาไม่แพง ยี่สิบเม็ด ราคาไม่เกินสอง

ยูโร มีทั้งชนิดเม็ด ชนิดน้ํา หรือน้ําเชื่อมรสออกหวานสําหรับ

เด็ก ปริมาณยาที่เด็กกินจะสัมพันธ์กับสัดส่วนของน้ําหนัก

ของเด็ก ส่วนผู้ใหญ่กินได้ไม่เกิน 6 เม็ดต่อวัน แต่ถ้ากินยา

นี้ติดต่อกันเป็นเวลานาน มีผลกระทบต่อการทํางานของ

เซลล์ตับด้วย หากกินยาน้ีตามกําหนดจะมีอาการข้างเคียง

น้อย แต่บางรายอาจเกิดอาการแพ้ยาได้ เช่น เกิดผื่นคัน 

ลมพิษขึ้น ถ้ารุนแรงอาจเกิดอาการหืดหอบได้ ที่สําคัญห้าม

ใช้ยานี้กับคนที่เป็นโรคตับ ตัวอย่างยาเช่น Ben u ron / Ass 

/  Thomapyrin, Optaliden, Spalt, Vivimed mit Caffein, 

ถ้าเด็กอายุต่ํากว่า 8 ขวบ อยากแนะนําให้ใช้ยาเหน็บก้นจะ

ได้ผลเร็วกว่ายากินค่ะ อันได้แก่ Paracetamol zäpfchen/

suppositorien 125/250mg, Ben-U-ron 75/125/25 หรือ

สําหรับผู้ใหญ่ Paracetamol suppositorien 500-1000mg  

Ben-U-ron 500/1000 mg

ยาแอสไพริน (Aspirin) บรรเทาอาการปวด ลดไข้ ปวด

ข้อ ข้ออักเสบ และช่วยป้องกันการรวมตัวกันของเกล็ดเลือด

หรอืการเกิดลิม่เลอืด(Aspirin protect/ASS100)ราคาสงูกว่า

ยาพาราเซ็ตตามอลไม่มากนัก กรณีใช้บรรเทาอาการปวด 

กินได้ไม่เกิน 6 เม็ดต่อวัน ถ้ากินเพื่อป้องกันการเกิดลิ่มเลือด 

กินแค่ครั้งเดียวหนึ่งเม็ดต่อวัน100 mg. ผู้สูงวัยนิยมซื้อชนิด

จํานวนร้อยเม็ด ราคาประมาณสี่ยูโร ยานี้ทําให้ระคายเคือง

กระเพาะอาหาร หา้มใชย้าน้ีรว่มกับยาตา้นการอกัเสบเพราะ

จะเสริมฤทธ์ิให้มีผลต่อกระเพาะอาหารมากข้ึน อาการข้าง

เคียงทีพ่บคือ ระคายเคอืงต่อกระเพาะอาหารเกิดอาการปวด

แสบท้อง คลื่นไส้อาเจียน ถ้าเป็นต้องหยุดทันที ยานี้ควรกิน

หลังอาหารทันทีหรือพร้อมกับด่ืมนม หรือต้องตามด้วยดื่ม

นํ้ามากๆ ห้ามใช้กับคนท่ีเป็นโรคกระเพาะอาหาร นอกจาก

นี้อาจเกิดอาการแพ้ คือ ลมพิษ ผื่นคันหอบหืด ตับอักเสบ

หรือมีเสียงดังในหู จิตใจสับสน  ยาบางชนิดมีส่วนผสมทั้ง

สองรวมกันเช่น Thomapyrin, Neuralgin

ยาอิบูโพรเฟน Ibufrofen และ นาโพรเซน Naproxen 

เป็นยาต้านการอักเสบท่ีไม่ใช่สเตียรอยด์ บรรเทาอาการ

ปวดข้อ ปวดกระดูก ข้ออักเสบ ข้อเสื่อม ปวดกล้ามเนื้อ ลด

การอักเสบของเส้นเอ็น ข้อเคล็ด ข้อแพลง แก้ปวดหัวได้ด้วย 

อยากบอกวา่เปน็ยาทีน่ยิมมากในหมูค่ณะคณุหมอนวดแผน

ไทยท้ังหลาย ราคาข้ึนอยู่กับ ปริมาณของตัวยา 200-400 

mg.อยู่ระหว่าง 5-7 ยูโร 600-800 mg. ต้องมีใบสั่งยาของ

หมอเท่าน้ันค่ะ (ความเห็นของผู้เขียน ยานี้ใช้ดีค่ะ-บางคน

ซื้อแบบ 400 มิลลิกรัมแต่กินครั้งละ 2 เม็ดก็มีความฉลาด

แตไ่มเ่ฉลยีว) เลีย่งการใชย้านีกั้บ แอสไพรนิ งดเครือ่งดืม่ท่ีมี

แอลกอฮอล ์เพราะจะทาํให ้ระคายเคอืงตอ่กระเพราะอาหาร

มากขึ้น อาการข้างเคียงที่พบคือ ท้องอืด อาหารไม่ย่อย ท้อง

ผกู คลืน่ไส ้คนทีแ่พ้จะรูส้กึ มเีสยีงในห ูอาการตาพรา่ ผืน่แดง 

มนึงง ใหห้ยุดยา ยากลุม่น้ีไดแ้ก่ eudorlin / Dismenol, Tispol 

Ibu DD(ปวดฟัน), Dolormin extra, Dolormin mobile gel 

กลุ่มยาNaproxen  ตัวอย่างยาDolormin für Frauen ปวด

ประจําเดือน, Dolormin GS สําหรับปวดข้อ 

ซื้อยากินเองอันตรายนะจ๊ะ
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แนะนําหนังสือ
โดย ยอด โยทะกา

ข้างๆ ฉันยังมีที่ว่าง...
Neben mir ist noch Platz

โยทะกาขออนุญาตผู้อา่นแนะนาํหนงัสอืภาคภาษา

เยอรมนัอกีเลม่นะคะ ด้วยว่าเลม่น้ีเปน็ภาคบงัคบัคะ 

คือถูกคนตัวเล็กที่บ้านบังคับให้อ่าน เป็นหนึ่งใน

หนงัสอืทีเ่ขาไดเ้ปน็ของขวัญวันครสิตม์าส พอไดม้าก็

ก้มหน้าก้มตาอา่น อา่นไมท่นัไรก็บอกว่าจบแลว้ แลว้

ก็นํามายัดใส่มือแม่ “แม่ต้องอ่านเล่มนี้นะ สนุกมาก

จริงๆ ต้องอ่านเลยนะคะ”  ย้ํามาขนาดนี้แม่ก็ไม่ขัด

ศรัทธาคะ เปิดอ่านตามคําบัญชา อ่านแป๊ปเดียวจบ

เสียแล้วคะ เพราะหนังสือมีแค่ 40 กว่าหน้า 

Neben mir ist noch Platz ถ้าแปลให้

ไดใ้จความสดุก็คอื “ข้างๆ ฉนัยังมทีีว่่าง” เปน็หนงัสอื

วรรณกรรมเยาวชนของ dvt junior (Deutscher Taschenbuch Verlag) เขียน

โดย Paul Maar นักเขียนชาวเยอรมันท่ีได้รับรางวัลนักเขียนวรรณกรรมเยาวชนท้ังใน

ประเทศ และระดับนานาชาติ หนังสือมีภาพประกอบน่ารัก ๆ ทุกหน้า เป็นภาพขาว-ดํา ที่

วาดโดย Verena Ballhaus

 พออา่นจบก็รูส้กึยนิดจีรงิ ๆ  ทีไ่ดอ้า่นหนังสอืเลม่บาง ๆ  เลม่น้ี แมจ้ะเป็นหนงัสอืสาํหรบั

เด็กที่พึ่งเริ่มหัดอ่านหนังสือ (เริ่มตั้งแต่อายุตั้งแต่ 7 ขวบขึ้นไป..เห็นมั๊ยคะ? โยทะกาไม่ได้

แนะนาํหนังสอือา่นยากเลยคะ :-)) แตเ่ปน็หนังสอืแนวจติวิทยาเดก็ ทีต่อบปญัหาเรือ่งความ

ขดัแย้ง ความสงสยับางขอ้ของเดก็ ๆ  ได ้เน้ือเรือ่งในหนงัสอืก็ถูกใจคนเปน็แม ่ทีเ่ลีย้งลกูครึง่ 

ซึ่งมักจะมีคําถามว่าทําไมตนเองจึงไม่เหมือนคนอื่นในหลาย ๆ ด้าน? รวมทั้งสามารถนํา

เนื้อหามาปรับเปลี่ยนเป็นตั้งคําถาม หรือแทรกคําสอน ในแบบที่ลูกนึกภาพตามได้ชัดเจน

หนังสือกล่าวถึงเรื่องราวความสัมพันธ์ของเด็กหญิงสองคน สเตฟฟ่ีเด็กเยอรมันโดย

กําเนิด และอาอิชาที่ย้ายมาจากเลมานอนเพราะภัยสงคราม เด็กหญิงจากเลบานอนเข้า

มาร่วมในชั้นเรียนของสเตฟฟี่ เธอพูดภาษาไม่คล่อง และเพราะความที่เธอแตกต่างออก

ไป จึงไม่เคยได้รับความสนใจจากเด็กคนอื่น ๆ ในห้องเรียน อาอิชาไม่มีเพื่อนเลย 

วันหนึ่งเกิดเหตุการณ์ที่ทําให้สเตฟฟี่ ได้รับความช่วยเหลือจากอาอิชา สเตฟฟี่จึงเริ่ม

คบหากับอาอิชาในฐานะเพื่อน แม้แรก ๆ จะเป็นไปโดยไม่เต็มใจนักก็ตาม  แต่สําหรับอา

อิชาแล้วสเตฟฟี่คือเพื่อนคนเดียว และเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของเธอ ความสัมพันธ์ของเด็กทั้ง

สองดําเนินไปด้วยด้วยดี แต่ความแตกต่างทางวัฒนธรรมของเด็กทั้งสอง บางครั้งก็ทําให้

เกิดความขัดแย้ง ความไม่เข้าใจกันและกัน จนถึงวันที่อาอิชาบอกลา เพราะครอบครัว

ต้องย้ายกลับประเทศเลบานอน สเตฟฟ่ีจึงได้รู้ว่าเธอกําลังสูญเสียเพ่ือนที่ดีที่สุดไป เด็ก

ทั้งสองจากกันด้วยน้ําตา 

เช้าวันหนึ่งในห้องเรียน คุณครูพาเด็กต่างชาติคนหนึ่งเข้ามาแนะนําว่าเป็นเพื่อนร่วม

ห้องคนใหม่ และถามว่ามีใครอยากให้ นัยมา นั่งด้วยหรือไม่ ? เด็กร่วมชั้นต่างไม่มีใคร

สนใจนัยมาเด็กใหม่คนนั้น มีเพียงสเตฟฟี่ที่มองนัยมา ก่อนจะยกมือขึ้น และบอกว่า นั่ง

กับฉันก็ได้  “ข้างๆ ฉันยังมีที่ว่าง”

หนังสือเล่มนี้ไม่เพียงแต่สอนเด็กในหลาย ๆ แง่มุม แต่ยังให้แง่คิดสําหรับผู้ใหญ่ด้วย

เชน่กัน คาํวา่ “อคต”ิ นัน้ มอียูใ่นตวัมนษุย์ทกุคน แตห่ากทุกคนละอคตบิางส่วนออกไป  จะ

เห็นว่าความแตกต่าง ไม่ว่าจะในดา้นรูปรา่งภายนอก เชื้อชาติ ศาสนา วฒันธรรม ไม่ใช่คํา

ตัดสินว่าใครดีหรือไม่ดี ความเป็นเพื่อนก็เช่นกัน มิตรภาพนั้นไม่สามารถเอาอะไรมาวัดได้ 

ก่อนจะสอนลูก บางทีเราก็ต้องเปิดใจ และสอนตัวเองก่อนเช่นกัน

ยาดิโคลฟีแนค (Diclofenac) เป็นยาต้านการอักเสบ

ที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ บรรเทาอาการปวด กดเจ็บ อักเสบ ข้อ

ขัด อาการบวมที่มีสาเหตุจากข้ออักเสบ ปวดประจําเดือน 

ปวดหลงั มชีนิดยาเมด็ ยาน้าํและยาทาชนิดเจลใส มอีาการ

ข้างเคียง เช่น ท้องอืด อาหารไม่ย่อย คลื่นไส้อาเจียน ปวด

ท้อง  มีลมในท้อง ตะคริว และระคายเคืองต่อกระเพาะ

อาหาร ห้ามใช้ยานี้ร่วมกับยาลดกรด ยานี้มีหลายชื่อต่าง

กันในท้องตลาด ขึ้นอยู่กับบริษัทยา ได้แก่ Diclofenac , 

Voltaren dolo extra

Omeprazol / Pantoprazol / Anita / Calciumcarbonat 

ออกฤทธ์ิลดการสรา้งกรดจากกระเพาะอาหาร ใชร้กัษาและ

ป้องกันอาการแผลกระเพาะอาหารและลําไส้ส่วนต้น รวม

ทั้ง สภาวะอื่นๆที่มีสาเหตุจากการหลั่งกรดมากเกินไป มี

ฤทธ์ิเป็นด่าง แก้อาการเรอเหม็นเปร้ียว ปวดแสบในท้อง 

การไหลย้อนกลับของกรดมาที่หลอดอาหาร ป้องกันการก

ลบัมาเปน็ซ้าํอกี และการใชร้ว่มกบัยาอืน่ในการรกัษาแผล

ในกระเพาะอาหารท่ีเกิดจากการตดิเชือ้แบคทีเรยี ถ้ากนิใน

ปริมาณมากเกินจะทําให้ท้องเสียได้ กินก่อนอาหาร1/2-1 

ชั่วโมง ผลข้างเคียงคือ ปวดศีรษะ ท้องผูกหรือท้องเสีย 

คลื่นไส้อาเจียน ปวดท้องเกร็ง มึนงง ไอ ผื่นคัน  

นอกจากนี้ ยังมียาอีกหลายชนิดที่สามารถซื้อได้โดย

ไม่ต้องพ่ึงใบสั่งยาจากหมอ (แต่ผู้บริโภคก็ต้องอ่านราย

ละเอียดให้รอบคอบก่อนการใช้ยาทุกครั้งค่ะ) 

จากการท่ียาทุกชนดิมทีัง้ขอ้ดแีละข้อเสยี มผีลขา้งเคยีง

ทีพึ่งระวงั ทุกท่านคงเริม่เหน็ความจาํเปน็ทีต่อ้งรกัษาสขุภาพ

ให้แข็งแรง ดังนั้น เวลาที่ต้องใช้ในการนัดหมอ รอพบหมอ 

รบัการตรวจทางหอ้งปฏิบติัการ (ห้องแลบ็) อาจจะทาํใหเ้สีย

เวลามากกว่าการซือ้ยาเอง แตส่ขุภาพของเรา เสยีแลว้ซอ่ม

ยากหรอืซอ่มให้ดเีหมอืนเดมิไมไ่ด ้เวลาของทกุคนมเีทา่กนั

คอื 24 ชัว่โมง เราจะบรหิารเวลาของเราอย่างไรจงึจะทําให้

เราได้รับผลดีที่สุด รู้ถึงผลดีผลเสียของการซื้อยามากินเอง

แล้วยังอยากจะซื้อยามากินเองอยู่หรือเปล่าค่ะ

ถ้าไม่อยากกินยา ควรจะปฎิบัติตัวอย่างไร

เราต้องสํารวจหาสาเหตุว่า การที่เรามีอาการปวดหัว

เกิดจากอะไร เช่น ความเครียดจากการทํางาน มีปัญหา

ด้านสายตา เมาค้าง จากหวัดจากไข้ จากอาหารที่กินเช่น 

เนยแข็ง กาแฟ ช็อกโกแล็ต การรักษาเบื้องต้นอาจประคบ

น้ําอุ่น ๆ สลับน้ําเย็นก็ช่วยได้

ถ้าปวดหวัจากความเครยีด อาจลองลดความตงึเครยีด

ของกลา้มเนือ้ โดยเกรง็กลา้มเนือ้บรเิวณหวัไหล ่คอ ขากรรไกร

และใบหน้าก่อน แล้วค่อย ๆ  คลายออกมากที่สุด หรือนวด

ทีท่า้ยทอยบรเิวณด้านหลงัตน้คอ คลงึเบา ๆ  ด้วยหัวแมม่อื
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ความคิดเห็นจากผู้อ่านนิตยสารดี

ยุพดี ฮีเมอร์

“ชอบอ่านทุกคอลัมม์ค่ะ..ได้สาระและได้ความรู้ทุกครั้งที่อ่าน  ตนเองอาจจะ ไม่ถนัดงาน

ฝีมือ ก็อาจจะอ่านผ่านไป แต่ก็จะแนะนําต่อไป  ชอบที่นิตยสารดีเป็นศูนย์กลางให้ข้อมูลเกี่ยวกับการ

อบรม การประชุม ที่มีประโยชน์กับชุมชนไทย คนไทย ในแขนงต่างๆ ที่สามารถจะให้ข้อมูลล่วงหน้าได้ 

นิตยสารดีมีเนื้อหาที่แน่นดี อาจจะมีอะไรเพิ่มเติมที่ทําให้อ่านแล้วนั่งอมยิ้มได้ขําๆ นะคะ ชีวิตที่นี่บาง

ครั้งขาดอารมณ์ขัน ยิ่งมีอายุมากขึ้นทราบว่าการหัวเราะ หรือการนั่งอมยิ้ม มันเป็นความสุขที่ทําให้ไม่

แก่เร็ว เป็นแฟนนิตยสารดีค่ะ“

รัตนาภรณ์ เกบฮาร์ด

“นิตยสารดมีขีอ้มลูเนือ้หาสาระอดัแนน่ค่ะเหมาะสมกับคนไทยทีใ่ชช้วิีตทีเ่ยอรมนค่ีะ  ดิฉันชอบ

คอลัมน์คุยถึงลูกรัก และอยากให้เพิ่มคอลัมน์ความงามและแฟชั่น”

สมร สเทรเล่

“ชอบอ่านเรื่องจริงของชีวิต และอยากให้มีคอลัมน์คนไทยในต่างแดน ความเห็นทั่วๆไปเกี่ยว

กับนิตยสารดี คือ นิตยสารที่ดิฉันชอบอ่านค่ะ “

อรวรรณ ชไดเนอร์

“ชอบอา่นเก่ียวกบักฏหมาย ทีม่กีารเปลีย่นแปลง และข้อแนะนาํ สาํหรบัการนําไปปฏิบติัค่ะ และ 

ชอบดา้นหลงัของหน้าปกใน ซึง่เสนอขอ้มลูหน่วยงาน และองคก์รตา่งๆ ท่ีให้ประโยชน์ และ ความรูม้ากคะ่ 

ดิฉันแนะนํา อยากให้มีบทสัมภาษณ์ คนไทยท่ีประสบความสําเร็จ ไม่ว่าทางด้านอาชีพการ

งาน ครอบครัว รายได้เสริม หรือการเลี้ยงลูกที่เยอรมนี  เพื่อเป็นตัวอย่างและ กําลังใจให้แก่คนไทย ที่

เพ่ิงมาอยู่และที่อาศัยอยู่ในเยอรมนีได้ไม่นาน  บางทีอาจจะเป็นแรงผลักดันให้พวกเขาให้มีความมุ่ง

มานะและอดทน  เพราะได้เห็นตัวอย่างที่ดี ที่อยากจะปฏิบัติตามนะค่ะ และที่อยากจะให้มีเพิ่มเติมใน
คอลัมน์เรียนภาษาเยอรมัน ก็คือการแนะนําเกี่ยวกับการใช้ภาษาเยอรมัน  เช่น  การสร้างประโยคหรือวิธีการสะกดชื่อแบบง่ายๆ A wie 

Anton, B wie Berta เป็นต้นค่ะ” 

แสงสุรีย์ มีมงคล

“ในฐานะทีเ่ปน็คนหนืง่ท่ี ..ชอบงานทางดา้นศลิปะตา่ง ๆ  และไมว่่าในดา้นความสวยงามตา่งๆ 

พอไดร้บัหนงัสอี“ด“ี ก็จะดกูารจดัรปูเลม่เลยคะ่ แลว้ก็จะอา่นทุกคอลมัน(์ไมเ่ลอืกอา่นอย่างใดอย่างหนึง่  

คืออ่านทุกหน้าเลย) ที่ทางกลู่มผู้จัดทําได้เสนอเกร็ดความรู้และข้อคิด  ข้อเสนอต่างๆ.. กันเข้ามา ส่วน

คอลัมน์ไหนที่น่าสนใจมากหน่อย.. ก็จะอ่านเป็นรอบที่ 2 หรือ 3  หรืีอเอากลับมาอ่านใหม่อีกได้ค่ะ  ดัง

เช่น คอลัมน์ อาชีพ กฏหมาย ความเป็นอยู่ในเยอรมนี เป็นต้น

สิง่ทีอ่ยากจะใหม้เีพ่ิมเตมิ  อยากจะให้โอกาสแกเ่พ่ือนนักอา่นทุกท่าน ทีช่อบงานด้านขดีๆ เขยีนๆ 
หรอืการแตง่กลอนตา่ง ๆ  ท้ังกลอนสด  กลอนแปด หรอืผูท่ี้มอีารมณ์สนุทรย์ี  ท่ีอยากจะนาํมาแสดงออก นาํเสนอขอ้คดิในรปูแบบของกลอน

ต่าง ๆ  อาจจะส่งมาในรูปของกลอน และมีรูปภาพประกอบที่เหมาะสม  หรีอมีการส่งเรี่องขําขันจากประสบการ์ณจริงที่เกิดขึ้นกับตัวเรา 

หรือในครอบครัว และระหวา่งเพื่อนร่วมงาน  ซึ่งอาจจะทําให้ผู้อ่านผ่อนคลายจากความเครียด กันได้บ้างค่ะ  หรีอจัดให้มีคอลัมน์ „ตกแต่ง

ห้องนอนในพี้นที่แคบ“ มานําเสนอ เพราะเชื่อว่ามีหลายท่าน ที่มีห้องนอนพักผ่อน  พี้นที่เพียงเล็กน้อย แต่ทําอย่างไรให้สวยน่าอยู่ค่ะ.

ส่วนเนี้อหาสาระ ในรูปเล่ม ก็เป็นที่น่าสนใจอยู่แล้ว อาจจะมีการเพิ่มเติมดอกไม้ต่างๆ  ในที่นี้หมายถีงโดยอาจมีหน้าใดหน้าหนึ่ง 

เสนอรูปพรรณไม้ไทยๆ ต่างๆ หรือของทางเยอรมัน  รูปภาพและชื่อตระกูลที่น่าสนใจ  ทําให้รูปเล่มเพิ่มชีวิตชีวาค่ะ.

หวังว่าหนังสีอ „ดี“ จะได้อยู่คู่กับคนไทยในยุโรปไปได้ตลอดนานแสนนาน และเพิ่มความรู้ให้กับพวกเราตลอดไปค่ะ ขอให้กําลัง

ใจกับผู้จัดทําและอาสาสมัครทุกท่านค่ะ”

ขอขอบคุณและขอน้อมรับความคิดเห็นของผู้อ่านทุกท่าน  ความคิดเห็นของผู้อ่านจะช่วยชี้แนวทางให้ทีมงานของเราสามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างถูกทาง  

นิตยสารดี จะพยายามนําเสนอสิ่งดีๆ  ให้ผู้อ่านต่อไป เพราะเราคือ นิตยสารดี ที่มีดี เพื่อคนไทยในเยอรมนี 

หลายๆ ท่านต้องการที่จะอ่าน ประสบการณ์ ชีวิตจริงในเยอรมนี กลอน หรือ เรื่องราวขําขัน นิตยสารดีขอเปิดหน้า “ผู้อ่านส่งมา” 2 หน้า ให้กับเรื่องราวเหล่านี้ 

และขอเชญิชวน ณ โอกาสน้ีให้ทุกทา่นทีต่อ้งการนาํเสนอเรือ่งราวท่ีนา่สนใจ ไมว่่าจะผา่นบทกลอน โจก๊ขาํขัน รปูภาพท่ีสวยงาน สง่มาไดท้ีก่องบก. info@d-magazine.de 

และหากผู้อ่านประสงค์จะส่งความคิดเห็นเพิ่มเติม หรือมีข้อสอบถาม หรืออยากคุยกับทีมงาน  ก็สามารถส่งอีเมล์คุยกับทีมงานได้ที่ info@d-magazine.de หรือส่ง

จดหมายไปยังบรรณาธิการได้ที่ D-Magazine, c/o Dr.Pataya Ruekaew, Carl-von-Ossietzky-Str. 21, 33615 Bielefeld
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สุรีรัตน์ ชเตียร์

“จิบ๊อยากถามว่า ทางทีมงานไมค่ดิออกหนังสอืเปน็รายเดอืนหรอืคะ  จิบ๊ชอบอา่นมากๆ เลย ถ้า

ให้ตอบคําถามว่า ชอบอ่านคอลัมป์ไหนบ้าง ก็ชอบเกือบทุกคอลัมน์เลยค่ะ คอลัมน์ที่ชอบมากคือ เรื่อง

เกี่ยวกับกฏหมายและการศึกษา เพราะเป็นคอลัมน์ที่มีประโยชน์มากในด้านความรู้เท่าทันเหตุการณ์ 

และสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้เป็นอย่างดี  จิ๊บขอเสนออยากให้มีคอลัมน์ดังนี้ค่ะ

อันดับแรกเลย ตอนนี้จิ๊บกําลังจะมีลูก ก็เลยขอเน้นเรื่องลูกเป็นสําคัญค่ะ คือ นิทาน เพลง และ

เกมมีภาพประกอบ ที่ครอบครัวสามารถเอามาเล่ามาสอนลูกน้อยของตัวเองได้ และเกมหรือกิจกรรม

อะไรก็ได้ที่ครอบครัวเอามาเล่นด้วยกันได้ หรืออาจเป็นเกมสําหรับกลุ่ม ที่เอามาเล่นด้วยกัน เวลามีเด็กๆ มาเจอกันเยอะๆ หรือเป็นเกม 

การละเล่นย้อนยุคแบบไทยๆ เพลงของเด็กๆ สไตล์ไทยๆ เป็นต้น

อยากมีการเชิญสมาชิกร่วมสนุก เช่น ส่งรูปครอบครัว หรือรูปเด็กๆน่ารักๆ มาแนะนําตัว ทําความรู้จักกันระหว่างสมาชิก จิ๊บคิด

ว่าเป็นการสร้างสัมพันธ์ ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของทุกคนในกลุ่มสมาชิก และถ้าบางคนเห็นรูปลงหนังสือ ก็จะรู้สึกว่าดีใจ ภูมิใจ 

เผลอๆ ได้สมาชิกเพิ่มจากการโฆษณาจากปากต่อปากก็ได้

คอลัมน์แง่คิดประสบการณ์จากชีวิตจริง คติเตือนใจ หรือคําสอนของพระ หรือเกี่ยวกับเรื่องราวบาปบุญคุณโทษ ประสบการณ์

จริงจากคนที่ได้เจอ เรื่องกฏแห่งกรรม กรรมตามทัน เป็นต้น  

ความเห็นทั่วไปเกี่ยวกับนิตยสารดี สําหรับจิ๊บคิดว่า นิตยสารออกน้อยไปหน่อยค่ะ ต้องรอนาน และเล่มบาง อ่านแป๊บเดียวก็จบ 

(เหมาะสมกับราคา) แต่ถ้าเนื้อหาเยอะขึ้น น่าจะขึน้ราคาสมาชกิได้นะคะ ส่วนเนื้อหาสาระในทุกคอลัมป์ที่มีอยู่ก็น่าสนใจดีค่ะ มปีระโยชน์ 

น่าอ่าน มีภาพประกอบ ทําให้น่าอ่านและเพลิดเพลินมากขึ้น

ถูกใจทุกอย่างเลยค่ะ ตั้งใจไว้ว่าถ้าเพื่อนสนิทที่รอแต่งงานมาอยู่เยอรมนีแล้ว จะสมัครสมาชิกเป็นของขวัญวันแต่งงานให้เพื่อน

ด้วยอีกคนแน่นอนค่ะ”

“โดยสว่นตวัขอบอกว่าเกรง็ๆ ทีจ่ะเขยีน  เพราะเราก็มนีติยสารอยู่ไมก่ี่เลม่ เลม่หนึง่ถึงเลม่เจด็ แต่ก็จะเหน็พัฒนาการ และการปรบั

เปลีย่นหัวขอ้ และวิธีการนําเสนอไดอ้ย่างชดัเจน โดยสว่นตัวไมไ่ดค้ดิว่าคอลมัน์ไหนมนันา่สนใจนอ้ย จรงิๆ แลว้มนัน่าสนใจหมดเลย เพียง

แต่ในบางฉบับ บางหัวข้อก็เขียนได้งง ไม่ตรง และไม่เข้าใจว่าจะบอกอะไร เช่น ฉบับที่เจ็ด คอลัมน์ตอบปัญหาลูกรัก เรื่องภาษา ภาษา 

ภาษา เหมือนผู้เขียนต้องการบ่นอะไรให้ฟัง คอลัมน์เรียนภาษาเยอรมัน ก็ดูประสมเอาวัฒนธรรมเข้าไปด้วย ทั้งเรื่องโต๊ะ เรื่องไข่ ซึ่งจริงๆ 

สองหัวข้อน้ีสามารถแยกเป็นเอกเทศได้ เราเข้าใจว่าคอลัมน์เรียนภาษาเยอรมันน้ันจัดทําได้ยากเพราะความแตกต่างของพ้ืนฐานทาง

ภาษาของผู้อ่านมีหลากหลาย หากนําเสนอเนื้อข่าวเด่นในรอบสามเดือน ทั้งเรื่องการเมือง หรือบันเทิงเป็นภาษาเยอรมัน และมีประกอบ

คําแปลศัพท์สําคัญๆ หรือสุภาษิตคําพังเพย เป็นภาษาไทย ก็อาจดูน่าสนใจ เพราะนิตยสารคงต้องการเพิ่มเติมความรู้ภาษาเยอรมันให้

แก่ผู้อ่าน ก็อาศัยเรื่องเด่นดังใกล้ตัว 

คอลัมน์ที่มีเนื้อหาดีมาก มีประโยชน์ และน่าสนใจสม่ําเสมอ ได้แก่ กฎหมาย แนะนําสมาคม อาชีพ ห้องครัว ศิลปะสําหรับเด็ก  

สุขภาพ เห็นถึงความตั้งใจในการนําเสนอของผู้เขียน และผู้จัดทํา  คอลัมน์ที่ให้ความสนใจน้อย ได้แก่ แฟชั่น บันเทิง นิยาย อาจเพราะ

ส่วนตัวไม่ได้สนใจอะไรทางนี้อยู่แล้ว 

หวัขอ้ทีค่ดิว่าน่าจะมเีพิม่เตมิ คือ ประวัติศาสตรแ์ละวัฒนธรรมของประเทศเยอรมนี หรอืการนําเสนอวัฒนธรรมทอ้งถ่ิน แตก็่เพราะ

เป็นเรื่องที่เราเรียน เราเลยให้ความสนใจเป็นพิเศษ “ ผู้อ่านคนหนึ่ง

กรรณิกา เอกเกอร์

“คอลมัน์ท่ีชืน่ชอบมากเปน็คอลมันเ์ก่ียวกับสขุภาพเพราะเปน็ปจัจยัสาํคญัของการดาํเนนิชวิีต

แต่ละวันเชียวล่ะค่ะ รวมไปถึงคอลัมน์ภาษาเยอรมัน ซึ่งไม่อยากให้ขาดหายแม้แต่ตอนเดียว  สิ่งที่ขาด

ไม่ได้เลยสําหรับคนไทยทุกคน ก็คือ คอลัมน์ก่ียวกับกฎหมายท่ัวไป ท้ังของประเทศไทยและเยอรมนี 

ถ้ารวมถึงยุโรปด้วยย่ิงดี สมองเราจะได้ประเทืองตลอด คอลัมน์กุ๊กก๊ิกน่ารักที่ดิฉันชอบคือ คอลัมน์

เกี่ยวกับการสอนทําอาหาร และขนม และงานฝีมือคะ หากเป็นไปได้อยากจะขอเสนอให้เพิ่มคอลัมน์

เกี่ยวกับเด็กๆ ให้มากขึ้น หรือแสดงผลงานและความสามารถของเด็กๆ ในวัยต่างๆ  และน่าจะมีมุม

นัดพบ เช่น คุณถามมา เราตอบไป หรือจากใจคุณแม ่สําหรับคุณแม่ หรืออะไรที่เปิดโอกาสให้ผู้อ่านได้แลกเปลี่ยน และถ่ายทอดประสบ

กาณ์ซึ่งกันและกันได้” 

ขอขอบคุณและขอน้อมรับความคิดเห็นของผู้อ่านทุกท่าน  ความคิดเห็นของผู้อ่านจะช่วยชี้แนวทางให้ทีมงานของเราสามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างถูกทาง  

นิตยสารดี จะพยายามนําเสนอสิ่งดีๆ  ให้ผู้อ่านต่อไป เพราะเราคือ นิตยสารดี ที่มีดี เพื่อคนไทยในเยอรมนี 

หลายๆ ท่านต้องการที่จะอ่าน ประสบการณ์ ชีวิตจริงในเยอรมนี กลอน หรือ เรื่องราวขําขัน นิตยสารดีขอเปิดหน้า “ผู้อ่านส่งมา” 2 หน้า ให้กับเรื่องราวเหล่านี้ 

และขอเชญิชวน ณ โอกาสน้ีให้ทุกทา่นท่ีตอ้งการนาํเสนอเรือ่งราวท่ีนา่สนใจ ไมว่่าจะผา่นบทกลอน โจก๊ขาํขัน รปูภาพท่ีสวยงาน สง่มาไดท้ีก่องบก. info@d-magazine.de 

และหากผู้อ่านประสงค์จะส่งความคิดเห็นเพิ่มเติม หรือมีข้อสอบถาม หรืออยากคุยกับทีมงาน  ก็สามารถส่งอีเมล์คุยกับทีมงานได้ที่ info@d-magazine.de หรือส่ง

จดหมายไปยังบรรณาธิการได้ที่ D-Magazine, c/o Dr.Pataya Ruekaew, Carl-von-Ossietzky-Str. 21, 33615 Bielefeld
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Lifestyle
โดย Esther Wenger

Es wird fast überall auf 

der Welt Tango Argentino getanzt, 

auch in Thailand. Was macht die Faszination 

dieses Tanzes aus?

Der Tango ist eine universelle Sprache, die überall auf der 

Welt verstanden werden kann. Man kann also mit jemandem 

tanzen, dessen Sprache man nicht versteht, und doch 

kann man sich, auf einer anderen Ebene, begegnen und 

verstehen. Er stellt eine Verbindung zu den verschiedensten 

Menschen weltweit her. Er bildet Brücken zwischen 

Nationen, Ländern und Kontinenten und ist ein 

Beitrag zur Völkerverständigung.  
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Lifestyle
โดย Esther Wenger

Es geht in diesem Artikel um den Tango Argentino. Man kann den Standard-Tango, der 

in Europa getanzt wird und der von den Engländern standardisiert wurde, überhaupt 

nicht mit dem original argentinischen Tango vergleichen. Auch wird Tango-Musik 

oft als sportliche Bewegungsuntermalung missbraucht. Das ist entschieden zu 

wenig und wird dem Tango nicht gerecht. Tango ist mehr als die reine Bewegung. 

Er bewegt nicht nur den Körper, sondern auch die Seele. Er appelliert an die Sinne.

Jürgen aus München sagt es folgendermaßen: „Beim Tanzen kommt man 

bewegungsmäßig in einen Dialog, aber man kann auch in Bezug auf die Musik in 

einen Dialog kommen. Und wenn beides zusammen geht, dann macht es schon sehr 

viel Spaß.“ „Dann passiert Tango“, wie Jürgen sagt, und erst dann. Es ist wichtig 

in einen Dialog miteinander zu kommen. Es ist eine neue Art sich zu begegnen, ein 

Dialog auf einer nicht-verbalen Ebene.

Die traditionelle Tango-Musik ist sehr emotional und führt das Tanzpaar in eine 

ebensolche Stimmung. Den heutigen Menschen sind diese Emotionen fremd 

geworden, aber sie vermissen diese. Im Tango finden sie aus der kalten Einsamkeit 

zurück zu einer emotionalen Begegnung.

Die Schwierigkeit beim Tango liegt darin, dass zwei Personen gemeinsam die 

Tangomusik interpretieren möchten, das Stück aber oft von beiden unterschiedlich 

wahrgenommen und empfunden wird. Tango ist nicht nur Takt, sondern auch Melodie. 

Wenn man genügend Erfahrung erworben, wenn man sich ein breites Repertoire 

an Schrittfolgen und Figuren erarbeitet hat, kann man die komplexe Tangomusik 

interpretieren und in der Improvisation in Tanz umsetzen. Jeder Tangotanz ist ein 

Wagnis, er beginnt als Abenteuer, und es ist ungewiss wie er sich entwickelt.

Der Mann führt, die Frau folgt; so einfach ist das nicht beim Tangotanzen, denn 

eigentlich führen die Musik, die Dynamik und der Verlauf der Musik den Mann und 

die Frau. So ist jeder getanzte Tango etwas Neues, etwas Einmaliges, was so noch 

nie dagewesen ist und jedes mal neu entsteht. Nie kann derselbe Tanz zweimal 

getanzt werden. Tango zu tanzen ist eine schöpferische Tat, eine Kunst. Die Tänzer 

tragen die Idee des Tango in sich und schaffen zu zweit, immer wieder neu, ein 

Kunstwerk. Die Empathie, das Einfühlungsvermögen, ist das Wichtigste.

Um Tango tanzen zu lernen benötigt man Konzentration auf den Augenblick, 

auf die Gegenwart, körperliche Kondition, Taktgefühl und ein gutes Musikgehör. 

Zudem braucht es, da es ein Paar-Tanz ist, ein gutes Einfühlungsvermögen in den 

Tanzpartner und natürlich viel Geduld von beiden Seiten. Ja, man muss schon viel 

Herzblut hineinlegen. Es ist ein steiniger aber, spannender Weg.  Es bedarf einer 

guten Ausbildung und das Lernen ist nie abgeschlossen. Wie bei einem Instrument 

muss man stetig üben, da sonst die erworbenen Fähigkeiten wieder verloren gehen.

Der Tango muss wachsen, er ist nicht leicht erhältlich.

Der Tango Argentino ist auf jeden Fall eine große Herausforderung! Nehmen wir 

sie an, dann werden wir den Tango nicht mehr lassen. Mit den Jahren erschließt 

sich einem nach und nach auch die Vielfältigkeit der Musik und die Einzigartigkeit 

des Tango Argentino.
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ปกธงไทยในสนามเนือรบวรกริง 

กับกีกี้ - ศักดิ์ นานา

เชือ่ว่าคนไทยหลายคนทีแ่มจ้ะอยู่ในเยอรมนีมาหลาย

สบิปแีลว้ก็ยังไมเ่คยทราบว่า สนามแขง่รถทีข่ึน้ชือ่ว่า

หนิ โหด และยากท่ีสดุในโลก อยู่ในเยอรมนน่ีีเอง นัน่

ก็คอื สนามเนือรบ์วรก์รงิ (Nürburgring) และในบรรดารายชือ่

นกัแขง่รถท่ีเคยมาทาํสถิติความเร็วท่ีสนามแหง่น้ีกว่า 2,000 

คน ไม่มีคนไทยเลยแม้แต่คนเดียว

แต่ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ปี 2012 (พ.ศ. 2555) ที่

ผ่านมา ธงไตรรงค์ได้มาปักอยู่ในสนามที่โหดที่สุดของโลก

แล้วด้วยชายคนที่ชื่อ กีกี้ - ศักดิ์ นานา

หลายคนอาจจะเคยได้ยินชื่อ กีกี้ – ศักดิ์ นานา ว่า

เป็นทายาทไฮโซชื่อดัง เป็น “ดริฟท์คิง” ของเมืองไทย แต่ใน

ขณะเดียวกันก็เป็นนักธุรกิจที่ทํางานใน 14 บริษัท และอื่นๆ 

อกีมากมาย แตคุ่ณกีก้ีเลา่ว่า ในฐานะนักแขง่รถ สิง่หน่ึงทีเ่ขา

คิดอยู่ตลอดเวลา คือ อยากมีโอกาสสร้างเกียรติและศักดิ์ศรี

ให้กับประเทศไทยในเวทีโลก
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บันเทิง
โดย ชูใจ

“ในฐานะนักแขง่รถ สนามทีท้่าทายท่ีสดุในโลก คอืสนามเนือรบ์วรก์ 

ริงเป็นสนามที่นักแข่งรถทุกคนเรียกว่า “นรก” ที่สุด เพราะสนามทั่วไป ส่วน

มากความยาวไม่เกิน 5 กิโลเมตร มีโค้งยากๆ สัก 7-8 โค้ง แต่ที่นี่ยาว 20.86 

กิโลเมตร มีโค้งใหญ่ 74 โค้ง โค้งเล็ก ๆ อีก 150 โค้ง เรียกว่าทางตรงแทบ

ไม่มี  มีแรงม้ามหาศาลก็ช่วยอะไรไม่ได้”

“แชมป ์โลกในอดีตทุกคน ก็พูดเปน็เสยีงเดียวกันว่า เปน็สนามท่ียาก

ทีส่ดุ เปน็นรกของพวกเขา มนัก็เปน็นรกของผมเหมอืนกัน (หวัเราะ)  ถา้เทยีบ

กับนักบินก็เหมือนกับไปนอกโลก ถ้าเป็นนักปีนเขา ก็คือไปปีนเอเวอร์เรสต์”

และในบรรดารายชื่อนักแข่งรถที่เคยมาทําสถิติความเร็วที่สนาม

แห่งนี้กว่า 2,000 คน ไม่มีคนไทยเลยแม้แต่คนเดียว “ผมก็อยากสร้าง

ประวัติศาสตร์ให้กับประเทศไทย อยากให้ประเทศไทยเป็นท่ีรู้จักในวงการ

แข่งรถ อย่างบราซิลเอง ประเทศเขาเป็นสลัม 99 % แต่พอ Ayrton Senna 

เป็นแชมป์ฟอร์มูล่าวัน  ทุกคนก็รู้จักบราซิล”

“ผมก็อยากทาํในสว่นทีผ่มทาํได ้จะพยายามให้มากท่ีสดุเท่าท่ีจะเปน็

ไปได ้ เปน็ความฝนัของเด็กผูช้ายคนหนึง่ทีอ่ยากเอาธงไทยมาปกัไวใ้นสนาม

ที่ยากและโหดท่ีสุดในโลกน่ะครับ” แต่การจะขับรถทําสถิติที่เนือร์บวร์กริง      

นั้น ไม่ใช่คิดจะมาทําก็ทําได้เลย คุณกีกี้บอกว่าอุปสรรคอันดับแรกคือค่าใช้

จ่ายมหาศาล “ลําพังแค่ปิดสนามอย่างเดียวก็มีค่าใช้จ่าย 4-5 ล้านบาทแล้ว  

หากในวันที่ขับเกิดประสบอุบัติเหตุ ขับรถชนผนังหรืออะไรก็แล้วแต่ ก็ต้อง

จ่ายเงินค่ารถที่ขับอีก 400,000 ยูโร (16 ล้านบาท) ไม่นับที่ต้องเดินทางมา

ฝกึซอ้มดว้ยตวัเอง  คา่ใชจ้า่ยของทีมงาน ฯลฯ การหาสปอนเซอรก็์ยากมาก”

ถึงกระนัน้ มแีตเ่งนิอย่างเดยีวก็ไมพ่อ ฝมีอืตอ้งเปน็ท่ียอมรบัดว้ย “ม ี

ตังค์มากก็ใชว่่าเขาจะให้ขับน่ะครบั เราตอ้งมศีกัยภาพจรงิๆ ถึงจะคยุกับฝรัง่

ได้ เขาถึงจะยอมให้มาขับทําสถิติจริงๆ  นอกจากนั้น ผมก็ยังต้องไปสอบใบ

ขับขี่โดยเฉพาะ ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่าย”

“ถ้าคิดจะมาขับเล่นๆ ก็ไม่ต้องใช้อะไรมากครับ แต่ถ้าจะขับทําสถิติ 

ต้องมีใบขับขี่ที่ถูกต้อง ต้องขับกับผู้คุมสอบถึงสามคน”

คณุกีก้ีเลา่ดว้ยวา่ นอกจากเงนิ ความสามารถแลว้ ปจัจยัเรือ่งอากาศ

และสภาพแวดลอ้มในสนามก็มผีลอย่างย่ิงกับการทาํเวลา “ถ้าพ้ืนแทรก็เย็น

มากรถจะไม่เกาะถนน ถ้าหนาวมาก ติดลบมากกว่าศูนย์ ก็อาจจะมีรถเลื่อน

กระทันหัน เรียกว่าถ้ามีฝนตก หรือหิมะตก ก็กลับบ้านได้เลยครับ”

นอกจากนั้น สภาพอากาศก็มีส่วนสําคัญอย่างย่ิง คุณกีก้ีบอกว่า

ช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการทําเวลาที่สนามแห่งนี้ จะอยู่ในช่วงฤดู

ร้อน คือเดือนมิถุนายน ไปจนถึงสิงหาคม สังเกตได้จากเวลาที่ดีที่สุดอันดับ

ต้นๆ ก็จะอยู่ในช่วงเดือนนี้ทั้งสิ้น เพราะอากาศอุ่น ฝนไม่ตก  ตนเองจึงเริ่ม

ดําเนินการติดต่อสนาม สมัครเพ่ือขอทําเวลาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ แต่ได้

รับการอนุมัติให้มาขับทําเวลาได้ในเดือนพฤศจิกายน เป็นคนสุดท้ายของปี  

แม้จะไม่ใช่สภาพอากาศอย่างท่ีหวัง คุณกีก้ีก็ยังตัดสินใจมา “ผมเป็นคนสู้ 

ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆ”

 

เป้าหมายของคุณกีก้ีในการมาขับทําสถิติที่เนือร์บวร์กริง อยู่ท่ีการ

เป็น 1 ใน 5 ของโลก ก่อนหน้าวันขับจริง เขาลงทุนบินมาซ้อมขับที่สนามอยู่

หลายเดือน เดือนละ 7 วัน แต่ก็ได้ซ้อมแต่เฉพาะกับรถของตัวเอง (บีเอ็ม ซีรี่

ย์ 3 420 แรงม้า) ไม่เคยได้ซ้อมกับรถที่ใช้ขับจริงเลย (ปอร์เช่ RUF. RT12R)

และเมือ่ถงึวันจรงิ ก็ต้องเจอกับสภาพอากาศทีไ่มเ่ปน็ใจ  “วันทีข่บันัน้

ไม่มีแดดเลยแต่เช้า มีฝนตกโปรยๆ อยู่ครึ่งหนึ่งของสนาม อุณหภูมิแทร็กอยู่

ที่ศูนย์องศา  เราต้องรอถึงบ่ายสาม แดดจึงออก แต่ก็โดนเพียงแค่ครึ่งเดียว 

อีกครึ่งมีไอน้ําปรอยๆ เวลาขับต้องประคองรถ ไม่ได้ขับเต็มร้อยเปอร์เซนต์ 

ทุกครั้งที่กดคันเร่งมาก รถจะสะบัด”

เวลาที่ทําได้ดีที่สุด คือ 7.52 วินาที มากกว่าสถิติที่ดีที่สุดของสนาม

ในประเภทรถท่ีไมใ่ชร่ถแขง่ซึง่อยูท่ี ่7.14 วนิาที ซึง่คณุกีก้ีบอกว่า ไมไ่ดเ้สียใจ 

แต่ก็จะไม่หยุดอยู่เพียงแค่นี้

“สเต็ป แรกเราไปไม่ถึงดวงดาว ไม่ได้เป็นที่ 1 ใน 5 แต่อย่างน้อยคน

ไทยก็ยังอยู่ใน 1 ถึง 50  ย่ิงมาดสูถิตติามเดอืนแลว้ ผมวิง่ในเดือนพฤศจกิายน 

มีคนที่ทําเวลาได้ดีกว่านี้เพียงแค่ 2 คน ก็ถือว่าน่าพอใจ”

“ผมคิดว่าอย่างน้อยที่มาในครั้งนี้ ทางสนามและคนเยอรมันจะรู้จัก

คนไทยดีขึ้น หลังจากนี้ไป จะให้เกียรติกันมากกว่าเดิมแน่นอน  คิดว่าตลอด

ระยะเวลาทีไ่ดม้าตดิตอ่กัน เราก็มคีวามสมัพันธ์อนัดกัีบทกุคน ตัง้แตผู่บ้รหิาร

ใหญ่สุด จนถึงคนทํางานล่างสุด“

„ ตอนน้ีทางสนามก็รูจ้กัเราแลว้ หากป ี2013 ผมขอมาว่ิงในชว่งเดอืน

มถุินายน – สงิหาคม ก็คดิว่าน่าจะมโีอกาสไดต้ามทีข่อ และหากไดจ้รงิ ก็เชือ่

ว่าจะทําเวลาได้อย่างแน่นอนครับ”

“เปนความฝนของ
เด็กผูชายคนหนึ่งที่
อยากเอาธงไทยมาปก
ไวในสนามที่ยากและโหด

ที่สุดในโลก”
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เทคนิคการถายรูปภาพ แบบงายๆ

พื้นฐานการปรับคากลอง

สวัสดีครับทุก ๆ คน หลังจากที่ผมได้ถ่ายทอดเรื่องราวผ่านบทความ

มา 2 ครั้งแล้ว (เรื่องของเทคนิคการถ่ายรูปแบบง่ายๆ และเรื่องการเลือกซื้อ

กล้องถ่ายรูป) เมื่อเรามีกล้องกันแล้ว และได้ทราบเทคนิคแบบง่าย ๆ กันไป

แล้ว ครั้งนี้ผมจะมาอธิบายถึงการปรับค่ากล้องต่าง ๆในการถ่ายภาพ (ใน

แบบของผมนะ) ซึ่งผมเกิดแรงบันดาลใจจากน้องคนหนึ่งซึ่งมาให้ผมสอน

ถ่ายภาพในการปรับค่าต่าง ๆ  และความแตกต่างของภาพ ผมจึงมีความคิด

อยากถ่ายทอดเรื่องนี้ให้ท่านผู้อ่านได้ทราบกัน 

ในปจัจบุนักลอ้งของเรานัน้จะมกีารปรบัตัง้คา่ตา่ง ๆ  มากมาย แต่ท่ีจะกลา่ว

ในวันน้ีจะเปน็เรือ่งเก่ียวกับความเรว็ชตัเตอร ์คา่รรูบัแสง และการปรบัคา่ ISO

ภาพแสดงคา่ตา่ง ๆ  บนกลอ้งทัง้ 3 สว่น ซึง่จะอธิบายในลําดับต่อไป (การ

แสดงค่าอาจแตกต่างกันไปในกล้องแต่ละรุ่น)

ลําดับต่อไปผมขออธิบายถึงทั้ง 3 ส่วนดังกล่าวข้างต้นต่อไปนี้

1.ความเร็วชัดเตอร์ (Shutter Speed) 

ความเรว็ชตัเตอร ์คอืชว่งเวลาทีช่ตัเตอรป์ลอ่ยให้แสงผา่นเขา้ไปในกลอ้ง 

แตต่วัเลขทีแ่สดงผลจะบอกเปน็ 1 สว่นของความเรว็ชตัเตอร ์เชน่ ตัง้คา่ 1/60 

ก็คือ ความเร็วชัตเตอร์เป็น 0.0167 วินาทีนั่นเอง ยิ่งความเร็วชัตเตอร์น้อย 

ระยะเวลาทีป่ลอ่ยแสงผา่นเข้าก็ย่ิงนาน ดงันัน้หลกัการเบือ้งต้นคือหากอยาก

จับภาพที่มีการเคลื่อนไหวให้นิ่ง ก็ต้องตั้งความเร็วชัตเตอร์ให้ไว คือต้องตั้ง

ค่าให้สูงเข้าไว้ การปรับตั้งค่าความไวชัตเตอร์จึงสามารถนําไปใช้สร้างสรรค์

ภาพในเรือ่งของการเคล่ือนไหวได้ตามความตอ้งการของแตล่ะท่าน (อา่วๆๆๆ 

อย่าพึ่งงงกันนะครับ ลองมาดตูัวอย่างภาพที่ 1 กันดีกว่า)

2.ค่ารูรับแสง (F number)

รูรับแสงช่วยในการกําหนดปริมาณแสงท่ีจะเข้าสู่กล้องเช่นกันครับ(จะ

แสดงเป็น F/xx เช่น F/1.4) เบื่องต้นผมขอให้เข้าใจไว้ว่ายิ่งตัวเลขมากขนาด

ของรูรับแสงก็ยิ่งแคบลงครับซึ่งจะทําให้ภาพมืดลงด้วย (เช่น F/5.6 จะมีรูรับ

แสงท่ีแคบกว่า F1.4) ซึง่รรูบัแสงจะเปน็สว่นทีท่าํให้ภาพเกิดความชดัลกึ-ชดั

ต้ืน (ภาพที่เห็นความชัดทั่วภาพเป็นบริเวณกว้าง เรียกว่าภาพชัดลึก และ

ภาพที่เราคุนเคยในคําพูดหน้าชัดหลังเบลอหรือชัดในบางส่วน เรียกว่าภาพ

ชัดตื้น) หลักการก็ คือถ้าเราใช้รูรับแสงที่กว้าง (F น้อยๆ) ภาพที่ได้ก็จะเกิด

ความชดัตืน้ และทางกลบักันถ้าเราใชร้รูบัแสงทีแ่คบ (F สงูขึน้) ภาพทีไ่ดก็้จะ

เกิดความชดัลกึ เราลองมาดตูวัอย่างภาพท่ี 2 เพ่ือความเข้าใจกนัดกีว่าครับ

3. ค่า ISO

ค่า ISO เป็นการกําหนดความไวแสงให้กับกล้องซึ่งจะเป็นตัวเลข 100 

400 600 (แล้วแต่กล้องแต่ละรุ่น) ง่ายๆ ก็คือ ยิ่งค่า ISO มากก็จะได้ความไว

แสงที่สูงขึ้น (ภาพจะสว่างขึ้น) ISO จะใช้ประโยชน์ได้ในที่แสงน้อยซึ่งทําให้

ภาพนั้นสว่างขึ้น และการใช้ควบคู่กับ ความเร็วชัดเตอร์/ค่ารูรับแสง เมื่อการ

ปรับตั้งค่าดังกล่าวทําให้แสงน้อยลงเราก็สามารถใช้ ISO ช่วยได้ เราลองมา

ดูตัวอย่างภาพที่ 3 กันครับ

จะเหน็ไดว้า่พ้ืนฐานการปรบัค่ากลอ้งทัง้ 3 นี ้จะมเีรือ่งของแสงมาเก่ียวข้อง

กันท้ังสิ้น ซึ่งเราต้องใช้ร่วมกันโดยเริ่มแรกผมแนะนําให้เรากําหนดความไว

ชัตเตอร์และรูรับแสงสําหรับภาพท่ีเราต้องการก่อนครับ และค่อยใช้ ISO 

มากําหนดแสงในกรณีท่ีแสงไม่พอ อาจจะงงหรือไม่เข้าใจกันบ้างสําหรับผู้

ที่กําลังเรียนรู้แต่ทุกอย่างอยู่ท่ีการศึกษาและการฝึกฝนเป็นหลักครับ แล้ว

อย่าลืมนําภาพสวยๆ มาให้ผมดูนะครับ

สุดท้ายน้ีถ้าผมมีโอกาสอีก ครั้งหน้าผมจะพาไปเก็บภาพสถานท่ีต่างๆ

ในเมืองไทยกันครับ และผมก็จะให้เทคนิคการถ่ายภาพของผมไปด้วย และ

ตัวอย่างภาพที่ 1

จากภาพด้านซ้ายผมเปิดพัดลม

เบอร์เดียวกันทั้ง 3 ภาพ แต่จะ

เห็นความแตกต่างพอสมควร 

ภาพแรกผมตั้งชัตเตอร์ท่ี 1/60 

ซึ่งอาจจะเห็นว่าพัดลมน้ันหมุน

ปกติตามท่ีมองเห็น ส่วนในภาพ

ที่ 2 ผมลองตั้งชัตเตอร์ให้สูงข้ึน

ไปที่ 1/250 ซึ่งจากภาพจะเห็น

ว่าการตั้งค่าน้ีสามารถหยุดการ

เคลื่อนไหวได้ช่วงหนึ่ง และเพ่ือ

ให้เห็นได้ถึงความชัดเจนมาก

ขึ้น  ผมจึงตั้งชัตเตอร์ให้สูงขึ้นถึง 

1/1000 ซึง่เหน็ไดถึ้งการหยุดการ

เคล่ือนไหวของพัดลมทีผ่มเปดิอยู่

ได้อย่างชัดเจน  (จะเห็นว่าการ

ปรบัตัง้คา่ชตัเตอรท์ีส่งูขึน้จะมผีล

ต่อการเคลื่อนไหวของภาพ และ

แสงที่ผ่านเข้าไปในกล้องได้น้อย

ลง ก็จะทําให้ภาพนั้นมืดลงด้วย)
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โครงการสอนดนตรีไทย
สนับสนุนโดย สถานเอกอัครราชทูตไทย 

ณ กรุงเบอร์ลิน

สอนดนตรีไทย (ขิมและระนาดเอก) 

โดยคุณครูสุรีรัตนา จํานงค์สาร(ครูเก่ง) 

จากโรงเรียนดนตรีบ้านเก่งขิม 

25-29 มีนาคม 2556 

อาคารวิลล่า สถานเอกอัครราชทูต 

ณ กรุงเบอร์ลิน

เวลา 09.00-16.00 น.

สอนรอบละ 3 ชั่วโมง จํานวน 2 รอบ

1.  ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น.

2. ระหว่างเวลา  13.00-16.00 น.

ติดต่อลงชื่อร่วมกิจกรรมที่

โทร:     030/7948 1101

อีเมล์:  general@thaiembassy.de  

...........

30 มีนาคม – 3 เมษายน 2556

สมาคมเพื่อนไทยในพาเดอร์บอร์น

Baan Thai Kulturhaus 

     Borchener Str. 2C

33098 Paderborn ,  Tel. 052511428992 

เวลา 09.00-16.00 น.

สอนรอบละ 3 ชั่วโมง จํานวน 2 รอบ

1.  ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น.

2. ระหว่างเวลา  13.00-16.00 น.

ติดต่อลงชื่อร่วมกิจกรรมที่

โทร:     030/7948 1101

อีเมล์:  general@thaiembassy.de  

ตัวอย่างภาพที่ 2

จากภาพดงักลา่วจะเรยีงลาํดบัของ

ความชัดตื้นไปชัดลึก ภาพแรกผม

ตัง้เปน็รรูบัแสงกว้างที ่2.8 จะเห็นว่า

ตุก๊ตาสนัุขขา้งหลงันัน้จะเกิดความ

เบลอมากซึง่ภาพลกัษณะน้ีจะเรยีก

ว่าชัดตื้นเหมาะสําหรับถ่ายภาพ

บุคคลหรือภาพที่ต้องการให้สิ่งใด

สิ่งหนึ่งเด่นขึ้นมา ในภาพที่ 2 ผม

ปรับรูรับแสงให้แคบลงไปที่ 5.6 

ทําให้ตุ๊กตาสุนัขนั้นเกิดความชัด

ตื้นน้อยลง (เริ่มท่ีจะชัดลึก) และ

ภาพท่ี 3 ผมเปิดรูรับแสงให้แคบ

ลงอีกทําให้มองเห็นความชัดของ

ตุ๊กตาสุนัขที่เพ่ิมขึ้นท่ีเรียกว่าภาพ

ชัดลึก อย่างไรก็ตามจะเห็นได้ว่า

ภาพนั้นจะมืดลงตามขนาดของรู

รับแสงที่เราใช้ (ยิ่งขนาดรูรับแสง

แคบลงภาพก็ย่ิงมดืลงตามไปดว้ย)

ตัวอย่างภาพที่ 3

จากภาพผมปรับค่าของ ISO เป็น 

2000 500 และ 100 ตามลาํดบั (คา่

ความไวชัตเตอร์และรูรับแสงเท่า

เดิม) จะเห็นได้ถึงความแตกต่าง 

ภาพแรกจะเห็นว่าภาพนั้นสว่าง

มากเนื่องจากผมปรับ ISO สูงถึง 

2000 ภาพที่ 2 ผมกาํหนดความไว

แสงให้พอดกัีบภาพท่ี 500 และภาพ

ที่ 3 ความไวแสงที่ต่ําทําให้ภาพที่

ไดม้ดืลงอย่างชดัเจน (เมือ่เราใชค้า่ 

ISO สูงเท่าไหรคุ่ณภาพของภาพที่

ได ้ก็จะลดลงดว้ย จะเกิดภาพทีไ่ม่

เนียนมีจุดรบกวนที่เรียกว่า Noise 

แตใ่นบางกรณีภาพบางภาพก็อาจ

จะเกิดการสร้างสรรค์ค์จากการมี 

Noise ได้)

ถ้าผู้ใดสงสัยปัญหาต่าง ๆ  หรือสนใจติดตามผลงาน สอบถามผมได้ครับที่ http ://

facebook.com/badmintonchorus หรือ E-mail : ream-chorus@hotmail.com
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เมื่อหญิงไทยจะไปบาหเรน

ย้อนไปเมือ่ประมาณ 5-6 ปทีีผ่า่นมา (พ.ศ. 2549 – 2550)  

ขณะที่ผู้เขียนปฏิบัติราชการอยู่ท่ีกองคุ้มครองและดูแลผล

ประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ  กรมการกงสุล กระทรวง

การต่างประเทศ    ครั้งแรกท่ีได้ยินว่าผู้หญิงไทยชอบเดิน

ทางไปแสวงหาโอกาสกันที่บาห์เรน  ผู้เขียนรู้สึกงงและเต็ม

ไปด้วยความสงสัยมากว่า ไปกันทําไม  บาห์เรนเป็นอะไร

ที่ผู้เขียนนึกไม่ออกเลยว่าประเทศน้ีจะมีลักษณะหรือคนใน

ประเทศจะเปน็อย่างไร   รูเ้พียงว่า เปน็ประเทศหน่ึงในภูมภิาค

ตะวนัออกกลาง ซึง่แน่นอนตะวันออกกลางก็หมายถึงประเทศ

มสุลมิ  กระแสหญิงไทยเดนิทางไปแสวงโชคเพ่ิมมากขึน้ เทีย่ว

บินไทย-บาหเ์รนของสายการบนิกัลฟ์แอร ์มผีูโ้ดยสารเตม็เกือบ

ทุกเที่ยวบิน (ประมาณ 200 – 250 คน)  หญิงไทยสามารถ

เดินทางเขา้ประเทศบาหเ์รนโดยไมต่อ้งขอวซีา่ เน่ืองจากไทย

และบาหเ์รนมคีวามตกลงระหว่างกันเรือ่งยกเว้นการตรวจลง

ตราประเภททอ่งเทีย่ว โดยสามารถพํานักในไทย/บาหเ์รนได ้ 

30 วนั และสว่นใหญ่คนไทยก็มกัจะลกัลอบอยู่ในบาหเ์รนตอ่

จนเกินกําหนดวีซ่า  บางรายอยู่เกินเป็นปีๆ  ทางการบาห์เรน

ก็พยายามจบักุมหญิงไทยท่ีลกัลอบอยู่อย่างผิดกฎหมายอยู่

บ่อย ๆ เมื่อจับกุมได้ก็แจ้งสถานทูตไทยให้ช่วยเหลือส่งตัว

กลับประเทศไทย  ซึ่งหญิงไทยเหล่าน้ีส่วนใหญ่ติดค้างค่า

ปรับโทษฐานที่อยู่เกินกําหนดคนละไม่ต่ํากว่า 5 หมื่นบาท 

บางรายอยู่เป็น 2-3 ปี ติดหนี้ค่าวีซ่ามากกว่า 3 แสนบาท  

ทําให้รัฐบาลไทยต้องร่วมกับทางการบาห์เรนแก้ไขปัญหา

อย่างเร่งด่วน โดยได้ขอพระราชทานอภัยโทษจากกษัตริย์

บาหเ์รน  เปดิโอกาสใหห้ญงิไทยเดนิทางกลบัประเทศไทยได้

โดยไม่ต้องจ่ายค่าปรับวีซ่า    ผู้เขียนจึงได้มีโอกาสเดินทาง

ไปช่วยงานท่ีสถานทูตไทยเพ่ือช่วยเหลือดําเนินการในการ

ส่งตัวหญิงไทยในบาห์เรนจํานวนมากกว่า 3,000 คน กลับ

ประเทศไทย ภายในกําหนดระยะเวลา 3 เดือน  

ประสบการณ์แรกของการไปช่วยงานท่ีสถานทูตไทยท่ี

บาห์เรนนั้น ผู้เขียนยังจําได้ดี เนื่องจากผู้เขียนต้องเดินทาง

คนเดียว ไม่มีผู้บังคับบัญชาหรือเพื่อนร่วมงานจากกระทรวง

การต่างประเทศร่วมเดินทางไปด้วย และยังไม่ต้องเข้าพบ

ทา่นทตูเมือ่เดนิทางไปถึง  ผูเ้ขยีนจงึเลอืกทีจ่ะแตง่กายงา่ยๆ 

สบายๆ ด้วยเสือ้และกางเกงยีนสส์ซีดี เฉกเชน่หญิงไทยท่ัวไป  

แต่มันคงดูเหมือนหญิงไทยทั่วไปมากกว่าจะเป็นข้าราชการ  

พนักงานคนไทยท่ีเคานเ์ตอรเ์ชค็อนิของสายการบนิกัลฟ์แอร ์ 

ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  จึงได้มีท่าทางแปลกๆ กับผู้เขียน 

และได้หันไปสอบถามหัวหน้าพนักงานด้วยเสียงที่ไม่เบาว่า 

“ผู้หญิงคนนี้จะเดินทางไปบาห์เรนคนเดียว” เป็นคําพูดที่สื่อ

ใหเ้ขา้ใจไดไ้มย่ากว่า ผูพู้ดมทัีศนคตติอ่หญิงไทยอย่างไร   ซึง่

หวัหน้าพนักงานคนน้ันเมือ่เห็นหนงัสอืเดนิทางของผูเ้ขยีน ซึง่

ถือหนังสือเดินทางทูต ก็รีบเดินเข้ามาขอโทษผู้เขียน ซึ่งส่วน

ตัวก็ไม่ได้ติดใจอะไร  แค่รู้สึกว่าขนาดคนไทยด้วยกันยังมอง

เราแบบนี ้แลว้ชาวตา่งชาตหิรอืชาวบาห์เรนท่ีเรากําลงัจะเดนิ

ทางไปล่ะ จะรู้สึกว่าหญิงไทยนั้นด้อยค่าขนาดไหน 

จากวันแรกที่เดินทางถึงบาห์เรนจนกระทั่งวันเดินทาง

กลับ  ผู้เขียนได้พูดคุยเชิงสัมภาษณ์กับหญิงไทยท่ีเดินทาง

มาแสวงหาโอกาสและอยู่เกินกําหนดวซี่าไม่ต่ํากว่า 300 คน  

ทุกคนมีเรื่องราวชีวิตที่ใกล้เคียงกันมาก  คือ หญิงไทยส่วน

ใหญ่มกัเดนิทางมาดว้ยความหวงัและตอ้งการโอกาสในชวีติ  

เมือ่อยู่เมอืงไทยก็ตอ้งทํางานหนักตามสถานบรกิารตา่งๆ เพ่ือ

หาเงินเลี้ยงครอบครัว  พอมีพวกนายหน้ามาชักชวนให้เดิน

 ...อย่าไปทํางานในต่างประเทศ โดยคิดเพียงว่า “ไปตายเอาดาบหน้า”  เพราะท่าน

จะไม่ได้ตายจริงๆ  แต่จะมีชีวิตที่แม้อยากตายก็ยังตายไม่ได้...
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เรื่องน่ารู้ 
โดย หมูติดมันส์

ทางมาทํางานท่ีบาห์เรน พร้อมวาดวิมานในอากาศให้หญิง

ไทยเหล่านี้ฝัน เช่น สกุลเงินของบาห์เรน 1 ดีนาร์บาห์เรน

เท่ากับ 97 บาท  ถ้ามาทํางานที่ประเทศนี้ทํางานแต่ละครั้ง

ละจะได้เงิน 20-30 ดีนาร์บาห์เรน คืนนึงได้ลูกค้า 3-4 คน  

เดือนนึงก็ได้เงินเป็นกอบเป็นกํา รายได้เป็นแสนๆ  หญิง

ไทยส่วนใหญ่ก็อยากจะลองเสี่ยงโชคจึงตัดสินใจเดินทาง

เข้ามาทํางานที่บาห์เรน โดยยอมที่จะจ่ายค่านายหน้าคนละ

ไม่ต่ํากว่า 2 แสนบาท   แต่เมื่อเดินทางมาถึงบาห์เรนกลับ

พบความจริงว่า งานที่นายหน้าว่าดี มีลูกค้ามากนั้น แท้จริง

แลว้ แทบไมม่ลีกูคา้หรอืมน้ีอยมาก เฉพาะวันหยุดเท่าน้ันจงึ

จะมีลูกค้า  และต้องจ่ายค่าครองชีพ ได้แก่ ค่าเช่าบ้าน ค่า

อาหาร ค่าเครื่องแต่งกาย เครื่องสําอาง ค่าเข้าสถานที่ต่างๆ 

ฯลฯ  ซึ่งมีอัตราที่สูงมากตามค่าสกุลเงิน  ทําให้หญิงไทยยิ่ง

อยู่นาน ยิ่งทํางาน ยิ่งก่อให้เกิดหนี้สิน  เงินที่หามาได้ก็ต้อง

จา่ยไปกับค่าใชจ้า่ยเพ่ือประทังชพี  จะกลบัเมอืงไทยก็กลบัไม่

ได ้เพราะตดิหน้ีนายหนา้ท่ีพามา ทํางานเก็บเงนิมาเปน็ปีๆ  ยัง

ไม่สามารถเก็บเงินก้อนได้ดังที่เคยวาดฝัน  เมื่อจะกลับเมือง

ไทยก็ไมรู้่ว่าจะกลบัไปทาํงานอะไรให้ได้เงนิมาพอใชห้น้ีสนิท่ี

ยืมมาจ่ายค่านายหน้า  และอีกมากมาย ที่หญิงไทยเหล่านี้

ตอ้งแบกรบัภาระและจาํยอมตอ่ไป และมหีญิงไทยบางรายก็

พยายามเขา้มาหลอกลวงเจา้หนา้ทีว่่าถกูหลอกใหม้าทํางาน

เพ่ือหวังจะไดร้บัการชว่ยเหลอืสง่ตวักลบัประเทศไทยจากทาง

ราชการโดยไม่ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย  ซึง่สถานทตูไทยตอ้งแจง้หญงิไทยทราบวา่เงนิทีน่าํมาชว่ย

เหลือคนไทยในต่างประเทศนั้นเป็นเงินทดรองราชการ ซึ่งสามารถให้ยืมได้ แต่ต้องนํามาใช้

คืนภายหลัง เพื่อทางการไทยจะสามารถนําเงินไปช่วยเหลือคนไทยที่ตกทุกข์ได้ยากคนอื่นๆ 

ในประเทศต่างๆ ต่อไป   ภาพเหล่านี้วนเวียนเหมือนวงกลมที่เริ่มต้นและจบลงในลักษณะ

คล้ายคลึงกันเสมอ หญิงไทยยังคงแสวงหาโอกาสในหลากหลายประเทศ  แต่ไม่มีใครบอก

ใครได้ว่า ผู้ใดจะโชคดีมีความสุขดังที่วาดฝันไว้ เช่นหญิงไทยบางคน ซึ่งอาจเป็นหนึ่งในพัน

คนทีส่ามารถหลดุรอดจากวงเวียนแหง่ความทุกขน้ี์ได ้และมชีวีติทีส่ขุสบายในบัน้ปลาย   แต่

น้องๆ พี่ๆ เหล่านี้ส่วนใหญ่ตัดสินใจที่จะแสวงหาโอกาสมาตลอดชีวิต โดยไม่คิดให้รอบคอบ

และถี่ถ้วนก่อนการตัดสินใจ 

ดังน้ัน หากหญิงไทยคนใดท่ีต้องการจะไปแสวงโชคโดยการเดินทางไปทํางานในต่าง

ประเทศ ลองเปรยีบเทยีบข้อดีขอ้ดอ้ย เปลีย่นวิธีคดิ เปลีย่นมมุมองในชวิีต หลายคนสามารถ

จะมคีวามสุขกับส่ิงทีม่แีละส่ิงทีเ่ปน็ไดใ้นประเทศไทย โดยไมจ่าํเป็นตอ้งแสวงหาโอกาสในตา่ง

ประเทศ  และอาจรอดพ้นจากการตกเปน็เหย่ือจากการถกูชกัจงูให้ไปทาํงานบรกิารทางเพศใน

ตา่งประเทศ   แตห่ากยังยืนยันว่า การไปแสวงหาโอกาสในตา่งประเทศเปน็สิง่ท่ีน่าลองแล้ว ก็

ควรตรวจสอบขอ้มลูการไปทํางานในตา่งประเทศ การใชช้วิีต  คา่ครองชพี  ตลอดจนขอ้มลูภูมิ

อากาศ เศรษฐกิจต่างๆ  จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมการจัดหางาน  กระทรวงแรงงาน 

หรือ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ  หรือ จากเว๊บไซด์ต่างๆ  ซึ่งในโลกออนไลน์มี

ข้อมูลมากมายให้ค้นคว้า  จนแน่ใจก่อนตัดสินในเดินทางไปทํางานในต่างประเทศ  อย่าไป

ทํางานในต่างประเทศ โดยคิดเพียงว่า “ไปตายเอาดาบหน้า”  เพราะท่านจะไม่ได้ตายจริงๆ  

แต่จะมีชีวิตที่แม้อยากตายก็ยังตายไม่ได้  ต้องทํางานเป็นหนูปั่นจักรชดใช้หนี้ไปจนชั่วชีวิต 
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สุขภาพ
สมัภาษณ์โดย พษมลวรรณ เกรกิสวุรรณชยั

ปนผิวสาวใหขาวปลอดภัย
“ระวัง! สารอันตรายจากครีมหนาขาว อาจทําใหหนาเปนดางขาวถาวรและไตพัง” 

“ความขาว” ได้กลายเป็นหนึ่งในความฝันของสาวๆ ทุกคนว่าอยากมีผิวที่กระจ่างใสดุจ

ดาราเกาหลทีีม่าแรงในขณะน้ี ท้ัง ๆ  ท่ีก่อนหน้าน้ีความขาว หรอืไมข่าวนัน้อาจจะไมใ่ชป่ระเดน็

หลักในการดูแลผิวพรรณเลย ดังนั้น นพ.ปิยะวงศ์ เศรษฐวงศ์ (หมอ BOND) แพทย์ผู้

ดูแลผิวพรรณประจําสกรีนดอร์ คลินิก (Skeyndor Clinic) จึงมาไขข้อข้องใจให้สาว ๆ มี

ผิวกระจ่างใสอย่างปลอดภัย

ผิวสวยจากธรรมชาติ ธรรมชาตินั้นได้สร้างสมดุลให้กับร่างกายมนุษย์แล้ว สารเม็ดสี 

หรือ เมลาโนไซต์ (Melanocyte) เป็นหน่ึงในเกราะปกป้องผิวจากรังสียูวีซึ่งเป็นสาเหตุของ

โรคมะเร็งผิวหนัง พบมากในชาวฝรั่งผิวขาว (Caucasian)  แต่ผิวสาวชาวไทย (Mongoloid) 

อย่างพวกเราไม่ค่อยพบโรคมะเร็งผิวหนัง เน่ืองจากธรรมชาติได้สร้างสมดุลสีผิวให้เข้มเพ่ือ

รับมือกับพลังงานจากดวงอาทิตย์ท่ีจะมาทําลายผิว เพราะธรรมชาติของชาวไทยดํารงชีวิต

อยู่แถบเส้นศูนย์สูตร ซึ่งได้รับแสงแดดอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยอยู่แล้ว แต่สําหรับสาวไทยที่

อาศยัอยูต่า่งแดน การทีม่ผีวิสนี้าํผึง้กเ็ปน็เสนห่ท์ี่มตีอ่สายตาฝรัง่ตาน้าํขา้วอยูแ่ลว้ ดงันัน้ จงึ

ไม่ใช่เรื่องน่าอายที่เราจะยืดอกภาคภูมิใจในสีผิวเนียนงดงามขนาดที่สาวฝรั่งยังอดอิจฉาไม่

ได ้แตถ่า้ทา่นทําลายเกราะคุม้กันทีธ่รรมชาตสิรา้งให ้ทา่นอาจจะมคีวามเสีย่งท่ีจะเกิดมะเรง็

ผิวหนัง และผิวหนังไหม้จากแสงแดดได้มากขึ้น ผลที่ตามมานั้นอาจจะไม่คุ้มกับความขาว

ชั่วคราว เพราะหลังจากยาสลายเม็ดสีหมดฤทธ์ิ ผิวของท่านจะกลับมาสู่สภาพสีธรรมชาติ

ที่ท่านมี ผลที่ได้จึงอาจไม่คุ้มกับสิ่งที่ต้องแลกมา

ครีมหน้าขาวท่ีไม่ได้มาตรฐาน แต่ขาวสะใจผู้ใช้ เพราะเห็นผลรวดเร็ว ขาวโอโม่ 

ขาวเว่อร์ ขาวไม่บันยะบันยัง ส่วนใหญ่จะประกอบไปด้วยสารเคมีท่ีเรียกว่า ไฮโดรควิโนน 

(Hydroquinone) หรือ สารปรอท (Mercury) ซึ่งสารทั้งสองชนิดนี้สามารถทําให้ผิวของท่าน

ขาวสว่างได้อย่างรวดเร็วทันตาเห็น แต่ก็มีฤทธ์ิข้างเคียงท่ีเกิดโทษมากมายเช่นกัน โดยใน

ช่วงแรกๆ ที่ผิวของท่านได้สัมผัสกับครีมแสนวิเศษนี้ ตัวสารเคมีดังกล่าวจะไปทําลายเซลล์

เม็ดสีที่เป็นต้นกําเนิดของรอยด่างดําจากฝ้าและกระ หรือผิวที่ดําคล้ํา จึงทําให้สามารถส่อง

กระจกพิสูจน์กันจะๆ ไปได้เลยว่า ครีมนี้ขาวจริง! เด็ดจริง! แต่หารู้ไม่ว่า หลังจากที่สารเคมี

ดังกล่าวไปกัดทําลายเซลล์เม็ดสีแล้ว สารเคมีทั้งสองชนิดจะถูกดูดซึมเข้ากระแสเลือด และ

ส่งผลเสียตามมาอีกมากมาย 

ผลขา้งเคยีงจากครมีหน้าขาว อาการขา้งเคยีงท่ีผูใ้ชเ้หน็แลว้อยากจะกรีด๊ดงัๆ ออกมา

อย่างสิ้นหวังคือ ผิวหน้าของท่านจะยิ่งหมองคล้ํามากขึ้น และหมองคล้ําอย่างถาวร เพราะ

หลังจากที่สารเคมีทั้งสองไปทําลายเม็ดสีแล้ว ร่างกายของเราจะต๊กกะใจว่าเกิดอะไรขึ้น? มี

สิง่แปลกปลอมเขา้มาทําลายเซลลเ์มด็สขีองเราน่ีนา!!! ซึง่เซลลเ์มด็สขีองเรานัน้เปรยีบไดกั้บ

องครกัษพิ์ทกัษผ์วิของท่านจากรงัสยูีวีอาํมหติทีแ่ฝงตวัอยู่ทุกหย่อมหญ้า หลงัจากร่างกายเรา

ตก๊กะใจแลว้ ผวิหนังจะรบีผลติกองทพัเมด็สขีึน้มาอย่างมหาศาล เพ่ือทดแทนกับเมด็สทีีโ่ดน

สารเคมดัีงกลา่วทําลายไป ...เท่าน้ันยังไมพ่อ...สารเคมท่ีีถูกดดูซมึเขา้ไปในกระแสเลอืดยังสง่

ผลใหเ้กิดอตัราเสีย่งตอ่การเปน็โรคมะเรง็เมด็เลอืดขาวทีน่างเอกซรีสีส์าวชาวเกาหลชีอบเปน็

กัน สารเคมีท้ังสองตัวน้ีอันตรายขนาดท่ีทางสหภาพยุโรปสั่งห้ามใส่สารเคมีท้ังสองในส่วน

ผสมของเครื่องสําอาง (ที่ถูกกฎหมาย) ทุกชนิด ตั้งแต่ปี 2001!!! นอกจากนี้สารปรอทปน

เปื้อนที่ทําให้หน้าเด้ง สิวฝ้าดีขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่มันจะสะสมในร่างกาย ทําให้หน้าเป็นด่าง

ขาวถาวร กลายเป็นคนมีผิวแพ้ง่าย ไวต่อแสง และทําลายไต

Dmag13.indd   40 25.02.13   18:02



D : 40 D : 41

Profile: นพ. ปิยะวงศ์ เศรษฐวงศ์

• แพทย์ผูด้แูลผวิพรรณประจาํสกรนีดอร ์คลนิิก (Skeyndor 

Clinic) เซ็นทรัล พระรามเก้า

• แพทย์อาสาสมัครผู้ดูแลรักษาโรคทั่วไปในชุมชน

• แพทย์วชิาการประจาํ ส.ส.ส. (สาํนักงานกองทุนสนบัสนุน

การสร้างเสริมสุขภาพ)

• แพทย์พิธีกรรว่มในรายการโทรทัศน์ “เคา้ว่ากันว่า” ทาง 

Workpoint TV

• แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

• Certificate of Dermal Filler, Amsterdam, Netherland

• Certificate of TR Lift, Bangkok

สุขภาพ
สัมภาษณ์โดย พษมลวรรณ เกริกสุวรรณชัย

ขอ้แนะนํา ควรเลอืกซือ้เครือ่งสาํอางทีผ่ลติอย่างไดม้าตรฐาน และผา่น

การพิสูจน์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ว่าปราศจากสารเคมีท่ีอันตราย 

โดยท่านสามารถหาข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีหน่วยงานพิสูจน์สารเคมีของกรม

วทิยาศาสตร ์ทีจ่ะประกาศออกมาอยูเ่นอืงๆ วา่ครมียีห่อ้ใดไดม้าตรฐานหรอื

ไม่ แต่หากเกิดกังขาจริงๆ ก็สามารถหาซื้อน้ํายาตรวจสอบสารไฮโดรควิโนน 

หรือ สารปรอท ได้จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เช่นกัน

รูเ้ท่าทันอันตรายจากการฉดีผิวขาว อกีหนึง่ทางลดัทีกํ่าลงัเปน็ท่ีนยิม

กันคอื การฉดียาใหผ้วิขาวใส ซึง่เปน็ท่ีนยิมกันมากท้ังบรรดาสาวแทแ้ละสาว

เทียม เพราะคนไขส้ว่นหนึง่จะบอกความรูส้กึระหว่างฉดีว่า “สมัผสัไดเ้ลยคะ่ 

ว่ายามนัคอ่ยๆ เดินเขา้ไปในเสน้เลอืด แลว้ไปฟอกสท่ัีวท้ังสรรพางค์กาย” ทัง้ๆ 

ที่ความรู้สึกนั้นมันเป็นเพียงแค่แรงตึงที่น้ําเกลือผสมตัวยาค่อยๆ เดินผ่าน

เสน้เลอืด ทัง้นีส้ว่นผสมของยาฉดีท่ีทาํใหผ้วิกระจา่งใสไดน้ัน้มอียู่หลายตวั แต่

สารที่ปลอดภัยและนํามาใช้อย่างแพร่หลายคือ กลูต้าไธโอน (Glutathione) 

ซึง่สารเคมตีวัน้ีคอ่นขา้งปลอดภัยหากใชใ้นปรมิาณและความเขม้ข้นท่ีเหมาะ

สม แต่ส่วนมากที่จะเป็นปัญหากันคือ คนไข้จะได้รับการฉีดยาเถื่อนที่ไม่ได้

คุณภาพ ยาที่ไม่ผ่านกระบวนการผลิตที่ปลอดเชื้อ ทําให้เกิดการติดเชื้อท่ี

เส้นเลือดดํา หรือในคนไข้บางท่านอาจโชคร้าย โดนฉีดยาท่ีมีแป้งโมเลกุล

ใหญ่ปนเปือ้นมาระหวา่งการผลิตไปอดุตนัท่ีหวัใจ ทาํใหเ้กดิภาวะหัวใจวายได ้

วิธีรักษาจุดด่างดํา ฝ้าและกระ หากจุดด่างดําบนใบหน้าโดดเด่นเกิน

ไปจนอยากจะกําจัดออก วิธีทีป่ลอดภัยและได้ผลดคืีอ การใชพ้ลงังานเลเซอร์

เข้าไปชว่ยทาํลายเมด็ส ีโดยเทคโนโลยีพลงังานเลเซอรม์หีลากหลายใหเ้ลอืก 

หากท่านต้องการข้อมูลเพ่ิมเติมสามารถสอบถามได้ที่แพทย์ผิวหนังท่ีท่าน

ไว้ใจ หรือสะดวกในการเดินทางไปรักษา เพราะการรักษาน้ันอาจต้องใช้

เวลาในการรักษาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉลี่ยแล้วจะรับการรักษาด้วยพลังงาน

เลเซอร์สัปดาห์ละหนึ่งครั้ง และจะรักษาราว 6 ถึง 8 ครั้ง จึงจะเห็นผลที่น่า

พอใจ อย่างไรก็ตาม ไมว่่าทา่นจะรบัการรกัษาดว้ยเลเซอรห์รอืไมก็่ตาม หนึง่

ในวิธีปอ้งกันและรกัษารอยดา่งดาํ ฝา้ กระ และริว้รอยท่ีไมพึ่งประสงคท์ีด่ท่ีีสดุ

ในโลกคือ “การทาครีมกันแดดอย่างถูกต้อง” โดยควรใช้ครีมกันแดดที่มีค่า 

SPF15 – 30 เพราะหากใช ้SPF ท่ีสงูกว่านี ้จะสามารถกระตุน้ให้เกิดสวิขึน้ได ้

หัวใจที่สําคัญที่สุดในการทาครีมกันแดดคือ ต้องทาทั่วหน้าทุก 3 ชั่วโมง 

เพราะสารเคมีในครีมกันแดดนั้น เมื่อบีบออกมาเจอกับอากาศแล้วจะคงตัว

อยู่ได้ราว 3 ชั่วโมงเท่านั้น สาวๆ หลายท่านทาครีมกันแดดตั้งแต่ 8 โมงเช้า

เพื่อหวงัว่าจะกันแดดได้ทั้งวัน ...แต่ที่ไหนได้... เพียงนาฬกิาเดินเข้าเวลา 10 

โมงเช้า ฤทธิ์เดชของสารกันแดดก็มลายหายสิ้นไปหมดเสียแล้ว ดังนั้นท่าน

จึงควรหันมาทาครีมกันแดดอย่างถูกต้อง เพราะจะเป็นการป้องกันร้ิวรอย

ที่ไม่พึงประสงค์ และจุดด่างดําได้ดีที่สุด เพียงท่านทาครีมกันแดดอย่างถูก

ต้อง ด้วยวิธีง่ายๆ เพียงเท่าน้ีก็จะช่วยทําให้เรือนกายของท่านขาวกระจ่าง

อย่างประหยัด ปลอดภัย และสวยใสไม่กลัวแดดอีกต่อไป
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เมื่อต้นฤดูใบไม้ผลิที่ผ่านมา คนตัวเล็กอยากปลูกผัก แม่เลยพาไปเลือกซื้อเมล็ดผัก เธอ

จ่ายค่าเมล็ดผักด้วย

เงินค่าขนมของตัวเอง กว่าจะเลือกเมล็ดผักได้ก็ใช้เวลานานเพราะอยากปลูกผักหลาย

ชนิด  แต่ในที่สุดก็เลือกได้เมล็ดแตงกวาเพราะคนปลูกผักชอบกินแตงกวาสดๆ

ไดเ้มลด็แตงกวาแลว้ก็นํามาเพาะในจาน ซอ่นเมลด็แตงกวาไวใ้ตสํ้าลี เฝา้รดน้าํและเปดิ

ดูเมล็ดแตงกวาทุกวัน บางวันก็รดน้ําเยอะจนแม่หวั่นๆ ว่าเมล็ดแตงกวาจะจมน้ําตาย แม่จึง

ต้องแอบเทน้ําในจานทิ้งไปบ้าง

ไมน่านนกัเมลด็แตงกวาก็มรีากงอกและแตกใบให้เห็น 5 ตน้ เจา้ตวัตืน่เตน้ดใีจมากมาย 

พอใบเริม่มสีเีขยีวเขม้ เธอก็นาํไปปลกูในกระถางกระดาษเลก็ๆ สาํหรบัเพาะตน้ออ่น บอกวา่

จะแบ่งไปให้ปู่ 2 ต้น จะได้ปลูกแตงกวาแข่งกัน แตงกวาในกระถางน้อย แตกใบเติบใหญ่ 

แม่จึงให้ย้ายไปปลูกในกระถางยักษ์

บ้านเราไม่มีสวนเรามีแต่กระถางปูนขนาดใหญ่  แม่จัดพ้ืนที่ให้สําหรับดอกไม้และผัก

คนละมุม ต้นไม้จะได้ไม่ทะเลาะกัน แต่คนปลูกแตงกวาชอบทะเลาะกับต้นไม้อื่นๆ ไม่ให้

มาแย่งน้ําของแตงกวา เพราะเวลาแม่วานให้รดน้ําต้นไม้ เธอจะรดน้ําเยอะๆ ก็แต่เฉพาะ

แตงกวาเท่านั้น ส่วนต้นไม้อื่นๆ เธอรดน้ําผ่านๆ พอเป็นพิธี

แตงกวากําลงัจะงาม โรงเรยีนก็ปดิเทอม เราวางแผนไปเท่ียวเมอืงไทย จงึไมไ่ดอ้ยู่ชืน่ชม

แตงกวา 

คนปลกูแตงกวาเปน็หว่งแตงกวาย่ิงนัก กลวัแตงกวาจะเฉาตาย โชคดท่ีีคณุยายขา้งบา้น

รับอาสาดูแลต้นไม้ให้ คนปลูกแตงกวากําชับคุณยายว่า “ต้องรดน้ําแตงกวาเยอะๆ นะคะ” 

คุณยายรับปากว่าจะดูแลแตงกวาให้เป็นอย่างดี

ไปเท่ียวหลายอาทิตย์  แมนึ่กวา่คนปลกูแตงกวาจะลมืแตงกวาไปแลว้ แตเ่ธอไมล่มื เพราะ

พอกลับมาถึงบ้านก็รีบวิ่งไปดูแตงกวา สํารวจดูแตงกวาที่เติบใหญ่ เสร็จแล้วก็ตะโกนโหวก

แหวกอย่างดีใจ “แม่ๆ แตงกวาออกลูกใหญ่มาก”  แตงกวาออกลูก 3 ลูก ใหญ่ประมาณข้อ

มือคนปลูก ลูกแตงกวาออกจะสูงวัยไปนิด สีออกจะเหลืองๆ แล้ว คุณยายที่ดูแลเตงกวาให้

ไม่เก็บแตงกวาไปกิน คงอยากให้คนปลูกแตงกวาได้เห็นผลงานของตนเอง

“เก็บลูกแตงกวากินได้หรือยังคะแม่?” เธอถามแบบไม่แน่ใจนัก พอแม่บอกว่าเก็บได้

แล้ว เธอก็รีบเก็บจากต้นทันที เสร็จแล้วก็นําไปล้างน้ํา แล้วก็กัดกินด้วยสีหน้าปลาบปลื้ม

แม่ได้รับเกียรติให้ชิมแตงกวาสูงวัยด้วย แตงกวาออกจะเหนียวๆ รสชาติสู้แตงกวา

เอ๊าะๆ ไม่ได้ แต่แม่ไม่ได้พูดอะไร เพราะตอนท่ีกินแตงกวา คนปลูกเธอบอกว่า “แตงกวา

ของหนูอร่อยที่สุดในโลก” 

กิจกรรมลูกรัก
โดย แม่ลิซ่า

ความสุขเล็กๆ ที่ยิ่งใหญของคนปลูกแตงกวา
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เล่าสู่กันอ่าน

เชื่อว่าผู้อ่านหลายท่านคงรู้จักการไป Kur (คือ การไปรับการรักษา หรือบําบัด หรือฟ้ืนฟู) กันดีแต่ที่จะเล่าในตอนนี้คือประสบการณ์การไป Kur ใน

ประเทศอิตาลี เนื่องด้วยตัวเองและสามีมีปัญหาที่กระดูกสันหลัง เราจึงได้ไปพร้อมๆ กันทุกครั้งเมื่อแพทย์ออกใบรับรองให้ หลังจากคุยกับบริษัทประกัน

เรื่องการจ่ายเงินค่า Kur เราก็เริ่มหาสถานที่ ส่วนมากแพทย์ประจําตัวมักจะแนะนําที่ที่เหมาะกับโรคที่เราเป็นอยู่

หมอของเราเคยแนะนําให้ไปท่ีอิตาลีแถบเมือง Abano เราไปท่ีน่ันครั้งแรกเมื่อหลายปีก่อนโดยใช้บริการของเพ่ือนท่ีทํากิจการทัวร์ เวลาน้ันเราไม่มี

ประสบการณ์เลย ที่ที่เพื่อนเขาแนะนําให้ดีพอใช้ และเราได้รู้จัก Fango (การแช่ หรือบตัวด้วยโคลน) ที่นั่นเป็นครั้งแรก การแช่น้ําแร่ทําให้เราดีขึ้นจนไม่รู้

สึกเจ็บปวดหลังไปนานทีเดียว

มาปีที่แล้วนี้อาการเริ่มจะไม่ค่อยดีอีก คงเป็นเพราะอายุมากขึ้น ทําให้ต้องดิ้นรนขอให้แพทย์ออกใบรับรองให้อีก

ครั้งนั้นเราเริ่มหาสถานที่และดูตามเว็บต่างๆ เพื่ออ่านประสบการณ์ของผู้ที่เคยไปที่โน่นที่นี่ จนได้ความรู้เพิ่มขึ้น และมาจบลงที่เมืองอีกเมืองหนึ่งใกล้ๆ 

Abano Terme นั่นคือเมือง Montegrotto Terme เมืองแถบนี้จะเป็นสถานที่ที่มีน้ําแร่ และ Fango เป็นที่ที่คนรู้จักกันทั่วไปว่าเหมาะกับการมารักษาสุขภาพ

กัน เมืองนี้เป็นเมืองเล็กๆ สงบ ไม่พลุกพล่านเหมือน Abano โรงแรมที่เราพักมีพร้อมทุกอย่าง ทั้งการแช่โคลน (Fango) การแช่น้ําแร่ การนวด สระว่ายน้ํา 

และมีแพทย์คอยดูแล 

สิ่งที่เราประทับใจ คือการบริการอาหาร เราจองบริการแบบเต็ม (Vollpension) คืออาหารสามมื้อ ทุกอาทิตย์จะมีการจัดปาร์ตี้ข้างสระว่ายน้ํา มีปลา

ทะเลตัวยักษ์ และ เนื้อย่างทุกชนิด เรียกว่ากลับไปอ้วนพีทีเดียว อาทิตย์หนึ่งมีอาหารมื้อพิเศษสองวัน อีกวันเป็นกาลาดินเนอร์ ที่เรานั่งรอเขาเอาอาหารมา

เสิร์ฟ ครั้งนั้นปรากฏว่าโรคกระดูกดีขึ้นแต่โรคไขมันในเลือดตามมารบกวน แหะๆ 

การไป Kur ที่อิตาลี เราจะไม่รู้สึกว่ามารักษาโรคอย่างโรงพยาบาลเลยแต่เหมือนการมาท่องเที่ยวพักผ่อนสุขภาพมากกว่า เราสามารถให้หมอกําหนด

ว่าจะนวดกี่ครั้ง แช่โคลนกี่ครั้ง หยุดวันไหน ทําวันไหนก็ได้ ไม่เคร่งครัด 

สิ่งที่ได้ครั้งนั้นทําให้เรารู้จักการนวดแบบ Shiatsu เป็นการผสมผสานการนวดของญี่ปุ่นที่ได้นําการนวดแผนโบราณของจีนมาดัดแปลงซึ่งมีทั้งการกด

จุด การร่ายรําเพื่อออกกําลัง หมอนวดหญิงครั้งนั้นเป็นคนอิตาลี และมีอีกคนหนึ่งสอนการร่ายรําเพื่อออกกําลังกายท่าต่างๆ คล้ายกับจี้กงของจีน น่าสนใจ

มาก เขาจะนวดโดยการใช้อวัยวะต่างๆ เช่น ใช้ท่อนแขนน่องของหมอ และหัวแม่มือกดตามจุด แปลกไปจากนวดแผนไทยมาก เพราะไม่มีการดัดตัว และ

บางครั้งก็ใช้บอลหรือหินร้อนช่วยในการประคบ

การทํา Fango ที่นี่นับว่าเลื่องชื่อเพราะโคลนที่เขาใช้เป็นโคลนจากบ่อน้ําแร่และนํามาแช่ในบ่อร้อนอุณหภูมิสูงเพื่อไม่ให้มีเชื้อโรค เขาจะละเลงโคลน

บนเตียงที่ปูด้วยผ้าห่มและผ้าใบหนาๆ เราจะนอนลงบนโคลนแล้วถูกห่อเป็นมัมมี่ ร้อนมากจนเหงื่อตกเลยล่ะค่ะ แค่ผ่านไปสิบห้านาทีแต่รู้สึกเหมือนนาน

มาก ทั้งที่ก็มาจากเมืองร้อน แต่ไม่รู้อย่างไร กลับทนแทบไม่ไหว หลังจากนั้นก็จะล้างด้วยการฉีดน้ําที่ตัวเราจนโคลนออกหมด แล้วให้ลงแช่ในบ่อน้ําแร่ใน

ห้องเดียวกัน น้ําจะอุ่นสบายๆ มีลมปุดๆ ให้ไม่น่าเบื่อด้วย ตรงนี้ชอบมาก สบายจริงๆ แค่สิบนาทีเองแต่ออกมาตัวเบาเหมือนเกิดใหม่เลยล่ะค่ะ

ครั้งนั้นรู้สึกประทับใจมาก ปีนี้จึงขอแพทย์ไปอีก แต่เปลี่ยนโรงแรมเพราะอยากไปที่ใหม่ๆ และก็โชคดีมากที่พบที่ที่ดีกว่าที่เก่า การจัดการเป็นระเบียบ 

ห้องพักสะอาด เปลี่ยนผ้าปูที่นอน ปลอกหมอนทุกวัน แต่เสียที่คนแยะกว่าที่เก่า เราจึงต้องทํา Fango แต่เช้าตีห้าครึ่ง หากคิดอีกด้านหนึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีนะ

ทําให้เรามีเวลาในช่วงกลางวันยาวขึ้นเพราะตื่นแต่เช้า ปกติเป็นคนนอนดึกตื่นสายซื่งไม่ดีต่อสุขภาพเลย 

ที่นี่เขาจะมีพยาบาลเดินดูเราทุกๆ ห้านาที คอยเช็ดเหงื่อให้ และจะถามทุกครั้งว่า „Tuttobene“ จนเราจําได้ขึ้นใจ หมายความว่า „สบายดีไหม“ เราจะ

ตอบอย่างไรดี ในเมื่อเราไม่สบายถึงได้มานี่ไงจ๊ะหากสบายดีจะมานอนให้ถามอยู่อย่างนี้เหรอจ๊ะ 

การนอนแช่โคลนร้อนน้ีช่วยให้ร่างกายขับเหงื่อออกมาได้ดีมากเชียวล่ะ เขาจะใช้โคลนสองถังเทลงตรงด้านบนของเตียงที่ปูด้วยผ้าใบหนาๆ ด้านล่าง

สุดเขาปูผ้าสักหลาดและผ้าพลาสติกไว้ เมื่อโคลนมาถึงเจ้าหน้าที่จะเกลี่ยให้เป็นวงกลม แล้วให้เราลงนอน จากนั้นก็เอาโคลนบางส่วนพอกที่เข่า เท้า หัว

ไหล่แขน ตามแต่หมอจะสั่งและตามโรคของแต่ละคน แล้วก็เอาผ้าใบห่อเราไว้ ตามด้วยผ้าพลาสติกกับผ้าห่มสักหลาด เรียกว่าไม่ต้องหายใจกันเลย นอน

ไปจนสิบห้านาทีก็ขึ้นมาฉีดน้ําและแช่ในน้ําแร่เป็นอันจบกระบวนการ 

ขัน้ตอ่ไปก็เป็นนวดซึง่ก็ตอ้งแลว้แต่หมออกี ดท่ีีเราใชป้ระกันลขุภาพของบริษทัเอกชนจงึขอให้หมอสัง่นวดพิเศษให้ และโชคดท่ีีหมอนวดของทีน่ีม่คีวาม

สามารถมาก นอกจากนวด Shiatsu แล้วยังสามารถนวด Ayuraveda ซึ่งเป็นแบบอินเดียได้อีกด้วย เขาจะใช้หินภูเขาไฟแช่น้ําร้อนแล้วเอามาสอดตามจุด

สําคัญในร่างกาย จากนั้นก็ใช้น้ํามันที่ผสมกลิ่นหอมระเหยนวดตามแขน ขา ท้อง หน้า และหัวเพื่อคลายเส้นทั้งร่างกาย

อยากให้ลองหันมาดูแลสุขภาพกันบ้างนะคะ และหากจะวางแผนไปเที่ยวท่ีไหนในครั้งหน้า ก็ลองพิจารณาการไปทัวร์ Kur สุขภาพกันดูบ้าง เพื่อจะได้

มีชีวิตยืนยาวกันอีกสักนิด ที่ที่เคยปวดเคยเจ็บก็จะได้ทุเลาลงบ้างไม่มากก็น้อย 

โดย ป้าวัลย์

ทัวรสุขภาพ 
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ศิลปะ
โดย Sabine Müller

1. Hintergrund

2. Hintergrund: Ausschnitt

3. fertiger Hintergrund 

4. Collage Motive aufgeklebt

5. Collage Motive: überstrichen Detail

6. Ausgestaltung Bild mit Farben 

und Stiften

7. Ausgestaltung: Vogel

8. Ausgestaltung: Ausschnitt

Mixed Media Art I

Fantasie kennt keine Grenzen,
Farben erst recht nicht!

Liebe Interessenten der künstlerischen 

Gestaltung,

wie der Name schon sagt, werden bei dieser 

Art Bilder zu gestalten verschiedene Techniken 

und Materialien verwendet und in einem Bild 

zusammengefügt. Der Fantasie sind dabei 

keine Grenzen gesetzt. Im Wesenlichen setzt 

sich das Bild aus drei Elementen zusammen: 

der Gestaltung des Hindergrundes, der 

Motivgestaltung  und der Ausgestaltung und 

dem Betonen von Details. Eine Möglichkeit 

möchte ich Ihnen heute vorstellen.

Materialliste: Leinwand oder Malpappe, 

Acrylfarben, Pinsel, Klebstoff, alte Zeitschriften 

oder einfach schöne Papiere, Filzstifte mit 

dünnen Spitzen und Metallicmaler.

Gestaltung des Hintergrundes

Mit der Gestaltung des Hintergrundes gibt man 

dem Bild eine Farbrichtung. Dabei mischt man 

Acrylfarben in eher hellen Farbtönen und verdünnt 

sie. Alternativ und  auch ergänzend können 

andere flüssige  Farben wie Aquarellfarben 

und Seidenmalfarben verwendet werden. Mit 

einem Schwämmchen wird dazu die Farbe 

großzügig und reichlich auf die Leinwand 

aufgetragen. Durch Aufstreuen von grobem 

Salz in die noch nasse Farbe entstehen nach 

dem vollständigen Trocknen reizvolle Effekte. 

Bitte für die weitere Arbeit noch etwas von 

den angemischten Farben zurückbehalten.

Motivgestaltung durch Collage

Sammeln Sie ansprechende Motive z.B. in alten 

Zeitschriften, alten Büchern, Schriftstücken, 

Fotografien oder Geschenkpapieren.
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9. fertiges Bild
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อบรมโดยคุณครูอังคณา มาศรังสรรค์ (ครู

ณา) ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมความสัมพันธ์

ในครอบครวัและความสมัพันธ์ระหว่างบคุคลใน

สังคม และเป็นผู้ได้รับรางวัลสุดยอด 5 ไอเดีย

ประเทศไทย เมื่อปี 2553 จากการนําเสนอไอ

เดีย “เปลี่ยนคนร้ายให้กลายเป็นคนดี” 

การอบรมมุง่จดักิจกรรมสง่เสรมิให้ผูร้ว่มอบรม

ไดเ้ขา้ใจตนเองและเข้าใจแนวคดิของบคุคลรอบ

ข้าง เพื่อให้เกิดความเข้าใจและปรับทัศนคติที่มี

ต่อกันให้ดียิ่งขึ้น

การอบรมวันท่ี 31 มนีาคม 2556 เน้นการสง่

เสริมความสัมพันธ์และการส่งเสริมการสื่อสาร

ระหว่างบุคคลคนในครอบครัว

การอบรมวันท่ี 1 เมษายน 2556 เน้นการ

ปรับตัวเข้ากับเพื่อน สังคมใหม่ และการวางเป้า

หมายด้านอาชีพการงาน

ติดต่อลงชื่อร่วมกิจกรรมที่

โทร:     030/7948 1101

อีเมล์:  general@thaiembassy.de  

โครงการสงเสริมการสื่อสาร
 ระหวางครอบครัวและเพื่อน

วันที่ 31 มีนาคม – 1 เมษายน 2556
เวลา 09.30-15.30 น.

สถานที่จัดอบรบ อาคารวิลล่า
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน

เชิญร่วมอบรมวิปัสสนากรรมฐาน 

6-7 เมษายน 2556 เวลา 09.30-15.00 น.

อบรมโดยหลวงพ่อชาญชัย อธิปัญโญ (รวิ

รงัสมิา) ผูซ้ึง่ไดร้บันิมนตใ์หเ้ขยีนบทความธรรมะ

ลงนิตยสาร Secret เปน็ประจาํ และเขยีนหนังสอื

ธรรมะ เชน่ “กรรมใดใครกอ่”  “บญัชบีญุดอกเบีย้

บาป”  “จริงเหนือความเป็นจริง”  “พาใจไปพบ

สขุ”  นพิพานทีนี่เ่ดีย๋วนี”้ และ”บนัไดสู”่นิพพาน” 

ติดต่อลงชื่อร่วมกิจกรรมที่

โทร:     030/7948 1101

อีเมล์:  general@thaiembassy.de  

In der heutigen Arbeit wird außerdem eine 

Kopie eines Textes in thailändischer Sprache 

und dessen deutscher Übersetzung verwendet. 

Die Schriftstücke dienen einzig gestalterischen 

Zwecken, aber natürlich hat man die Möglichkeit 

gezielt Inhalte bzw. persönliche Botschaften 

in ein Bild einzuarbeiten.

Die gefunden Motive werden großzügig  

ausgerissen oder ausgeschnitten. Gerissene 

Kanten ergeben sanftere Übergänge und 

lassen sich später harmonischer in das Bild 

einfügen. Nun arrangiert man die Motive auf dem 

Hintergrund und klebt sie mit Alleskleber auf. 

Achten Sie dabei besonders auf die Ränder!

Lasieren des Bildes

Lasieren bedeutet beim Malen mit Aquarellfarben, 

dass man eine transparente Farbschicht über 

eine bereits getrocknete Farbschicht malt. Für 

die neue Farbschicht muss die Aquarellfarbe 

stark genug mit Wasser verdünnt sein. Nur so 

entsteht der gewünschte Transparenzeffekt.

Die Farbe, über die man lasieren will, muss 

dabei jedoch getrocknet sein. Nur so verhindert 

man, dass sich die beiden Farbaufträge 

miteinander direkt (nass) vermischen.Wenn 

man so ungeduldig ist wie ich, trocknet man 

die Bilder am Besten mit einem Fön. Nach 

jeder Schicht können mit einen dünnen Stift 

wichtige Kontieren nachgezogen werden. 

Sie bleiben dadurch deutlicher sichtbar und 

Unwichtiges verschwindet.  

Ausgestaltung:

Jetzt kommt, wie ich finde, der spannendste 

Teil der Arbeit.

Mit einem Pinsel und Acrylfarbe malen wir 

nun flächige Motive aus, wie Sie z.B. an 

den Steinböcken sehen können. Linien und 

Konturen werden mit feinen Filzstiften und 

Metallic-Malern ausgestaltet. Flächen werden 

durch Schraffur lebendig. Werden Sie mutig, 

erweitern Sie die Motive, fügen Sie grafische 

Formen hinzu und verbinden Sie die Elemente.

Gerade dadurch verändert sich das Bild erneut 

und bekommt seinen ganz eigenen Charakter.

Viel Spass beim Ausprobieren, Mixen und 

Kombinieren

Eure Sabine
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ภาพ 1 พับทบผ้าพันคอให้เหลือแค่ครึ่ง

เดียว ตลอดทั้งผืน         

ภาพ 2  มว้นปลายผา้ด้านหน่ึงเพ่ือทําเปน็ใจ

กลางดอกกุหลาบ     

ภาพ 3 ตั้งด้านที่เป็นมุมกึ่งกลางผ้าขึ้นมา

เพื่อเริ่มพับ

ภาพ 4 มือขวาจับผ้าจากทางด้านล่าง                                    

ภาพ 5 แลว้พับทบผา้ไปทางดา้นเขา้หาตวัเอง

ภาพ 6 รวบผ้าไว้ที่ฐานดอก(ที่มือซ้ายจับ

อยู่) หมุนดอก(ทวนเข็มนาฬิกา)ให้เกิด

เป็นกลีบดอก 

ภาพ 7 หมุนดอก(ทวนเข็มนาฬิกา)ให้เกิด

เป็นกลีบดอก จากน้ันก็เริ่มทําวิธีเดิมคือ 

จับผ้าด้านล่าง 

ภาพ 8-11 พับทบไปข้างหลังเข้าหาตัวเอง 

รวบผ้าไว้ที่ฐานดอก แล้วหมุนเพ่ือเป็นก

ลบีดอก ทาํไปเรือ่ยๆ จนกว่าจะหมดความ

ยาวของผ้า 

เวลาที่เราจะให้ของขวัญใครสักคน ถ้าเป็นผู้หญิงเรามักจะนึกถึงการให้ผ้าพันคอ

สวย ๆ สักผืนใช่ไหมค่ะ แต่เราจะทํายังไงให้ผ้าพันคอธรรมดาของเรากลายเป็นดอก

กุหลาบแสนสวยที่เมื่อใครเห็นก็ต้องชอบในความสวยงาม

วันนี้เราจะมาแปลงร่างให้ผ้าพันคอกลายเป็นดอกกุหลาบพร้อมส่งมอบความสุข

ให้ผู้รับกันค่ะ

DIY
โดย ภัทธิรา หาญสกุล

พับผาพันคอเปนดอกกุหลาบ
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ห้องครัว
โดย ป้าวัลย์

ไส้อั่วเชียงใหม่           

คาํว่า อัว่ เปน็ภาษาไทยภาคเหนอื หมายถงึ แทรกหรอืยัดไว้ตรงกลาง ไสอ้ัว่ จงึหมาย

ถึงไส้ที่มีการนําสิ่งของยัดไว้ การทําไส้อั่ว นิยมใช้ไส้หมูและเนื้อหมู การทําไส้อั่วของคน

เหนือเป็นวิธีการถนอมอาหารวิธีหนึ่ง เพ่ือสามารถเก็บอาหารไว้รับประทานได้นานขึ้น 

คือประมาณ 1-2 วัน แต่ถ้าเก็บไว้ในที่เย็น หรือปัจจุบัน มีการบรรจุถุงแบบสูญญากาศ 

ก็เก็บไว้ได้นานมากยิ่งขึ้น การทําให้ไส้อั่วสุก จะใช้วิธีปิ้ง หรือทอดก็ได้ 

ส่วนผสม

เนื้อหมูบด   1 กิโลกรัม

มันหมูหั่นเป็นลูกเต๋าเล็ก  100 กรัม

ไส้หมู    300 กรัม

ใบมะกรูด   10 ใบ

ผักชีซอย   2 ช้อนโต๊ะ

ต้นหอมซอย   2 ช้อนโต๊ะ

เครื่องแกง

พริกแห้ง   10 เม็ด

ข่าหั่น    1 ช้อนโต๊ะ

ตะไคร้ซอย   2 ช้อนโต๊ะ

หอมแดง   10 หัว

กระเทียม   10 กลีบ

กะปิ    2 ช้อนโต๊ะ

เกลือ    1 ช้อนชา

ขมิ้นซอย   1 ช้อนชา

วิธีทํา

1. โขลกเครื่องแกงรวมกันให้ละเอียด

2. ล้างไส้หมูให้สะอาด โดยใส่น้ําลงในไส้ แล้วกลับด้านในออกมาด้านนอก นําไปแช่

น้ําใส่เกลือ ประมาณ 10 นาที แล้วกลับด้านนอกออกเหมือนเดิม

3. ใส่เครื่องแกงลงคลุกเคล้ากับเนื้อหมูบดให้เข้ากัน

4. ใส่ผักชีต้นหอมซอย ใบมะกรูดซอย คลุกเคล้าให้เข้ากัน

5. นําหมูที่คลุกเคล้าเรียบร้อยแล้ว มากรอกใส่ไส้หมู โดยใช้กรวยช่วยในการกรอก

หมูใส่ไส้

6. เมื่อกรอกไส้จนเต็มแล้ว มัดปากไส้

7. นําไส้อั่วที่ได้มาย่างไฟอ่อนๆ จนสุกเหลืองทั่ว ประมาณ 45 นาที

ขณะที่นําไส้อั่วย่างไฟ ให้ใช้ไม้จิ้มเพื่อระบายอากาศ เพื่อไม่ให้ไส้แตก ย่างกับ

ถ่านไม้ ไส้อั่วจะมีกลิ่นหอมชวนรับประทาน

แคน่ีเ้ราก็ไดผ้า้พันคอดอกกุหลาบแลว้

ค่ะ  จะจับใส่กล่องหรือใส่ตะกร้าก็น่ารัก

น่าใช้ไปหมด

นอกจากนั้นเรายังเอาวิธีการพับนี้ไป

ใช้กับใบเตยหรือริบบิ้นได้เหมือนกันนะ

คะ  ..ลองทําดูค่ะ
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ขณะทีเ่ขียนตน้ฉบบันี ้ฤกษด์หิีมะตกข้างนอก

ขาวโพลน ได้บรรยากาศจัง ฉบับที่แล้วได้บอก

กลา่วเรือ่ง การหาสถานท่ีไปเลน่สกี เพ่ือนรว่มทาง 

เครือ่งแตง่กาย การขึน้ลฟิท ์ตอนนีเ้รามารูจ้กัแผน่

สกีกันเถอะ แผน่กระดานเลน่สกีมรีปูรา่งเรยีวยาว 

คอดตรงกลาง ปลายข้างหน้าจะโค้งขึ้นเพื่อกันไม่

ใหแ้ผ่นสกีปกักับหมิะ ขา้งบนแผ่นสกีตรงกลางจะ

มีตัวล็อครองเท้าสกีให้ติดแน่นกับแผ่นสกี กว้าง

ยาวตามความใหญ่ของเท้า ตัวสกี พื้นสกีจะเป็น

พลาสติกอัดแข็งอย่างดี  ขอบท้ังสองข้างจะเป็น

เหล็ก ถ้าเช่ามาเล่น ทางร้านเขาจะทําให้หมดคือ 

แว๊กซ์สกี Skiwax ให้เรียบร้อย และลับขอบสกีให้

คม Skikante  schärfen ถ้ามีสกีของตัวเองจะไป

จ้างท่ีร้านทําให้ หรือจะทําเองที่บ้านอย่างผู้เขียน

ก็ได้ คือหาซื้อแว๊กซ์มา หาเตารีดเก่าๆมาถูแว๊กซ์

กับพ้ืนสกีจะทําให้พ้ืนมนัเพ่ือชว่ยรกัษาพ้ืนสกีและ

ชว่ยใหล้ืน่ไหลบนพ้ืนหิมะไดด้ ีการลบัขอบสกีก็ใช้

เครือ่งลบัมดีนีแ่หละ ขอบสกสีาํคญัมากเลยสาํหรบั

ผูท้ีเ่ลน่ เพราะถ้าขอบสกีคมจะชว่ยให้การเลน่ การ

หักมุม การเบรค มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ความยาว

ของสกีและไม้ค้ําสกีต้องดูที่ความสูงของตัวเอง

ด้วย ร้านเช่าและผู้ขายสกีจะแนะนําให้  รองเท้า

สกีทําจากพลาสติกอัดแข็งข้างนอก ส่วนข้างใน

SKI  ALPIN  สกี อาลพีน ตอนที่ 2
บุนุ่มอย่างหนากันกระแทก ควรสูงถึงเกือบถึง

เข่าเพ่ือปกป้องข้อเท้าและหน้าแข้ง เอาล่ะพร้อม

แล้วขอกระซิบบอกนิดหนึ่ง จากประสบการณ์นะ

1. การเลน่สกีควรรูจ้กัสขุภาพรา่งกายของตัวเอง

ด้วย แข้งขา ปอด หัวใจ ต้องพร้อม ไม่กลัว

ความสงู ถ้าเปน็ไปไดค้วรมกีารเตรียมพร้อม

รา่งกาย เชน่กอ่นจะไปเลน่สกี ก็ไปว่ิง ไปเดนิ

เรว็ ขบัจกัรยาน เลน่ยิม เปน็การเตรยีมพรอ้ม

ร่างกายล่วงหน้า

2. เล่นครั้งแรก ไม่ต้องอาย จงอย่าคิดว่าใคร

กําลังมองฉันอยู่ จะล้มก่ีครั้งก็ไม่ต้องอาย 

ท่อง ”ไม่มีใครรู้จักช้านฮ่าๆ”

3. เมื่อ”ตัดสินใจ” ขึ้นเขามาเล่นสกีแล้วต้อง

อดทนหน่อยนะทูนหัว เจ็บปวดนะแน่ๆอยู่

แล้ว เดี๋ยวก็หาย เล่นเป็นแล้วจะรู้ว่ามันสนุก

จริงๆนา (ปลอบใจตัวเองไว้นะ)

4. เวลาล้มอย่าตกใจจนเกินเหตุ ปล่อยให้ลื่น

ไหล ตัง้สต ิเวลาลกุขึน้ใหใ้ชไ้มค้้าํพยุงตวั กด

ขอบสกีกับหิมะแล้วค่อยๆ ยันตัวยืน ลองอีก

อย่าทอ้ ห้าม ถอดสกีออกจากรองเทา้เดด็ขาด 

เพราะอาจจะทาํให้สกีลืน่ไหลลงไปขา้งลา่งได้

จาํสีข่อ้นีไ้ดแ้ลว้ ก็มาเรยีนรูเ้รือ่งเสน้ทางสกีกัน

นะ เส้นทางเล่นสกีแบ่งออกเป็นสามโซน
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กีฬา
โดย หลิวลู่ลม

1. โซนสีฟ้าเข้ม-น้าํเงิน Blaue Piste คอืทางลาด

นดิๆ แบบไมช่นัสาํหรบัผูหั้ดเลน่ใหม ่หรอืผูท้ี่

ชอบเลน่แบบชลิๆ เรื่อยมาเรียงๆ ไม่โลดโผน

2. เส้นทางสีแดง Rote Piste เป็นทางที่ชันขึ้น

มาอีกหน่อย ผู้ที่เล่นเส้นทางนี้ควรจะเล่นสกี

เปน็แลว้ คอืพอทีจ่ะรูจ้กัการเบรคและการโคง้

3. เส้นทางสีดํา Schwarze Piste  คือเส้นทางที่

ชัน 70 – 80 เปอร์เซ็น ผู้ที่จะเล่นในเส้นทาง

ชันควรเป็นผู้ที่เล่นจนชํานาญแล้ว

การเลน่ครัง้แรกควรมคีรแูนะนาํ ทาํให้มพืีน้ฐาน

และเทคนคิในการเลน่ท่ีด.ี.สกีอาลพีนคอืการยืนอยู่

บนแผน่สกี มไีมค้้าํแลว้ลืน่ไถลจากข้างบนมาสูข้่าง

ล่าง (แต่ไม่ใช่พุ่งตรงลงมานะ) คือจะโค้งซ้ายโค้ง

ขวา Slalom อนัดบัแรกตรวจสอบว่ารองเท้าแนน่ไป

ไหม(ปรบัได)้ ตรวจดลูอ็ครองเท้าทียึ่ดตดิกับแผน่สกี

วา่ติดแน่นไหม (ลองขยับดู) ยืนตัวตรง แผ่นสกีให้

ขนานกับเสน้ทางสกี ปรับความสมดุลของรา่งกาย 

Gleichgewicht Halten การเริ่มเล่นแล้วแต่ความ

ถนดัจะเร่ิมดา้นไหน จากซา้ยหรอืขวาก่อนก็ได ้ถ้า

เริม่”ซา้ยก่อน” ก็ให้ข้างซา้ยของลาํตวัขนานกับเสน้

ทางสกีที่จะลงไป  เท้าทั้งสองข้างขนานกันคือเท้า

ซา้ยจะอยู่ดา้นลา่ง เท้าขวาจะอยู่ด้านบน เอยีงเข่า

ทั้งสองออกลงไปทางซ้าย โดยกดขอบแผ่นสกีกับ

หมิะ อย่าเกรง็ ย่อเขา่นดิๆ ใชไ้มค้้าํยันเฉยีงใหไ้ถล 

Gleiten ลงไปข้างหน้าตรงไปก่อนแล้ว แล้วเฉียง

ลงนดิๆ ขยบัหัวสกีเตรยีมเบรคเปน็รปูตวั V ไปขา้ง

หน้า กดดันขอบสกีเข้ามาข้างในเหมือนการหนีบ

ขาแล้วยืดเข่ายืดลําตัวเตรียมหมุนตีโค้ง Drehen 

เท้าขวายกขึ้นนิดแล้วบิดกลับตัว เจียนมุมหันเห

สกี Kanten  พอโค้งแล้วตอนนี้เท้าขวาจะอยู่ด้าน

ล่างให้งอเข่ากดขอบสกีมาทางขวา ไถลลื่นลงมา

ทาํแบบน้ีวนกลบัไปกลบัมาจนลงมาถึงปลายทาง 

การกดดนัขอบสกีและการยืดเขา่ยืดตวั Belasten 

& Entlasten      (ตามภาษาสกี) เวลาไถลแล่นลง

มา ตาต้องมองเส้นทางสกีด้วยนะ หูและประสาท

สัมผัสควร ต่ืนตัว กับผู้คนที่เล่นสกีทั้งหลายด้วย 

เพราะผู้เล่นสกีบนเขามีมากมาย การหยุดให้เขา

ไปก่อน หรือหลีกทางถ้าเขากําลังแล่นลงมาด้วย

ความเรว็ การเบรคหรอืหลบเลีย่งใหท้นัท่วงที ถ้ามี

ใครจะมาชนเราหรอืเราจะไปชนใคร (เจบ็นะ) ถ้ามี

การหยุดยืนพัก อย่าไปหยดุยืนขวางทางตรงกลาง

เสน้ทางสกี ควรหาท่ีหยุดยืนรมิขวาของเสน้ทางจะ

ดีที่สุด เวลาแล่นลงเขาควรระมัดระวัง เพราะเส้น

ทางหมิะบางชว่งจะขรขุระไมเ่รยีบและบางชว่งอาจ

จะมนํ้ีาแขง็ ซึง่ตอ้งใชเ้ทคนคิในการหลกีเลีย่งและ

การลืน่ไถลหนัเหใหดี้ ถ้าพิชติจดุน้ีได้ โอย..ล่ืนไหล 

โลดแล่น มันส์แบบไม่ติดขัดจริงๆ  ขอให้สนุกกับ

การเลน่สกีในครัง้ตอ่ไปนะคะ ถ้าเลน่เปน็แลว้ การ

ขึน้ไปเลน่สกีกับครอบครวัหรอืกับเพ่ือนๆแตล่ะครัง้

จะมคีวามสขุและสนกุจรงิๆ กับอากาศบริสุทธ์ิ บน

เทอืกเขาสงูท่ีขาวโพลนสดุสวย มสีมาธิ ฝกึกําลงัใจ 

กําลังกาย กระชับความสมัพันธ์กับครอบครัวและ

เพ่ือนฝงูทีไ่ปดว้ยกนั  ตอนเย็นจะลอ้มวงเลน่เกมส ์

ดืม่คยุใกลช้ดิกัน เปดิโลกทศันใ์หมใ่หค้นไทยอย่าง

เราๆ มคีวามภูมใิจและมัน่ใจในตวัเอง ไดเ้ลน่กีฬา

ทีเ่มอืงไทยไมม่ ีสนุกกบัการใชช้วิีตอยู่ในต่างแดน

ในหน้าหนาวนี้ยิ่งขึ้นไปอีก หนาวนี้หนาวหน้า มา

เล่นสกีกันเถอะ...
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เรื่องสั้น
โดย เพลงกระบี่

เรื่องสั้นๆ ในเหน็บหนาว แหงทรงจํา

ณ จุดเริ่มต้น..กับหนาวแรก

หญิงสาวเดินฝ่าเกล็ดหิมะที่โปรยปรายจากฟาก

ฟ้า เป็นสาย..พราวพร่าง

ละอองอันพิสุทธิ์ปลิดปลิวไปตามแรงลม...

งดงามในความเยียบเย็น

เกล็ดขาวเล็กๆ เหมือนปุยนุ่นปลิวมาติดบนเสื้อ

กันหนาวตัวหนา 

บนผ้าพันคอ และบนหมวกที่สวมให้ไออุ่น

มือที่สวมถุงมือซุกอยู่ในกระเป๋าเสื้อ 

ละอองหิมะบนตัวเธอนั้นเริ่มจะจับตัวหนาขึ้น..

หนาขึ้นทุกที

เธอก้มหน้าเดินต่อไป 

คางชิดกับอกหลบละอองเย็น..

แต่ละอองอ่อนนุ่มนั้นยังโปรยปรายมาปะทะสอง

แก้ม เย็นยะเยือก..สะท้านไหว

หรือ..แท้ที่จริงหญิงสาวอาจก้มหน้าเพียงเพราะ

ขลาดเขลาเกินจะอวดใบหน้าตนเองกับใคร

ผู้คนเดินผ่านไปมากมาย 

เสียงสนทนาดังไม่ขาดระยะ...

ชั่วขณะ..ที่หญิงสาวอยากได้ไออุ่นนอกเหนือไป

จากอาภรณ์หุ้มกาย..

ท่ามกลางคนแปลกหน้า..มีก็เพียงสองแขนที่ยก

ขึ้นมาโอบกอดตนเอง..

แม้จะไม่ได้ช่วยให้คลายจากหนาวนั้น..

แต่อย่างน้อยก็จะได้ไม่รู้สึกขัดเขิน..แปลกแยก

จนเกินไปนัก

ช่วงใดช่วงหนึ่งของก้าวย่าง เธอหยุดชะงักเท้า 

เหมือนเงี่ยหูสดับสําเนียงเหล่านั้น.. 

อาจหวังจะได้ยินภาษาที่คุ้นเคย จากใครสัก

คน...เพื่อจะปลุกปลอบให้ใจอุ่น...

แม้เธอจะตั้งใจฟังสักเพียงใด..

สําเนียงรอบกายที่ได้ยิน

กลับไม่มีคําใดที่เธอเข้าใจความหมายเลยสัก

คําเดียว

คราวนั้นเองที่เธอตระหนัก.. 

“เธอคือคนแปลกหน้า” ของที่นี่อย่างแท้จริง....

************

กับความหนาว..ที่เริ่มคุ้นเคย
อีกคราในฤดูกาลอันหนาวเหน็บ วันนี้เป็นอีก

วันท่ีแดดจ้าส่องผ่านมาให้ไออุ่น หญิงชรายืนอยู่

หน้าบานประตสีูขาว เธอทาํทา่ลงัเลก่อนจะยกมอื

ขึ้นเคาะประตูเบาๆ สักครู่ใหญ่ๆ ประตูสีขาวบาน

นัน้ก็เปดิออก หญิงสาวทอ้งแก่ใกลค้ลอดเดินออก

มาในชดุกันหนาวขนาดใหญ่กวา่ตวั รา่งของเธอดู

อุ้ยอ้ายและอวบอ้วนผิดธรรมดา เธอสวมรองเท้า

ที่เตรียมออกจากบ้าน ในมือถือหมวกและถุงมือ 

“สวสัดี ฉันมาเร็วเกินไปหรอืเปลา่?“ หญงิชรา

ทักทายหญิงสาวก่อนเอ่ยปากถาม

“ไม่หรอก มาก่อนเวลานิดหน่อยเท่าน้ันเอง 

พอดีฉันอยู่ในห้องน้ําเลยมาเปิดประตูช้า ขอโทษ

ที เราไปกันเถอะ” 

ทั้งคู่เดินไปที่ประตูทางออกของตึก ก่อนที่จะ

ก้าวเท้าเดนิออกไปบนถนนท่ีมหิีมะขาวโพลนเกาะ

หนา หญิงชราย่ืนมอืมาจบัแขนหญิงสาว และเดนิ

ไปดว้ยกันดว้ยท่าทางท่ีแยกไมอ่อกว่าใครประคอง

ใคร  ตา่งก้าวเดนิดว้ยความระมดัระวังเพราะหมิะ

ทีเ่กาะถนนเริม่ละลาย จงึอาจทาํใหล้ืน่ลม้ได้ง่าย ๆ  

ทัง้คูมุ่ง่หนา้ตรงไปในสวนสาธารณะท่ีอยู่ไมไ่กลนัก 

เป็นเช่นนี้ทุก ๆ บ่าย ในวันที่หนาวเหน็บ แต่แดด

จ้า หญิงชราย้ํากับหญิงสาวว่า “เธอต้องเดินออก

กําลังกายมาก ๆ จะได้ไม่ปวดหลัง คนใกล้คลอด

ปวดหลังเกือบทุกคน”

เมือ่เดนิออกกําลงักายกันพอประมาณ ก็จะหา

ที่นั่งพัก นั่งคุยกัน เล่าเรื่องราวของแต่ละคนสู่กัน

ฟัง บางครัง้กส็ง่เสยีงหวัเราะกันคกิคกั เหมอืนสาว

วัยรุ่นที่เล่าความลับสู่กันฟัง แมัวัยจะแตกต่างกัน

หลายป ีแตห่ญิงชรากับหญิงสาวดเูหมอืนจะไมไ่ด้

รู้สึกถึงช่องว่างแห่งวัย

บนดนิแดนแปลกใหมแ่หง่นี ้หญิงชราวัย 72 ปี

คอืเพ่ือนบา้นคนแรกของหญิงสาว แรกเริม่ต่างพูด

คยุกันดว้ยภาษามอื ภาษากาย พยายามอธิบายสิง่

ทีต่นตอ้งการสือ่สารด้วยคาํพูดทีต่า่งพอจะนกึออก

ในภาษาท่ีอกีฝา่ยเขา้ใจ ทาํท่าทางประกอบ หรอืแม้

กระทัง่การวาดภาพใหก้นัด ูหญงิชราทีไ่มเ่คยเดนิ

ทางไปสมัผสัโลกตะวันออกดว้ยประสบการณ์จรงิ 

มเีพียงคาํบอกเลา่และเรือ่งราวจากหนงัสอื เธอจงึ

มคีาํถามมากมายท่ีอยากรู ้ ท้ังเรือ่งของวัฒนธรรม 
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เรื่องสั้น
โดย เพลงกระบี่

ประเพณี ผูค้น อาหารการกิน ยามหญิงสาวเลา่เรือ่ง

ราวจากดินแดนท่ีเธอจากมาให้หญิงชราฟัง เธอมกั

จะตั้งใจฟัง และตั้งคาํถามต่างๆ อย่างสนใจเสมอ 

จวบจนทารกน้อยออกมาลืมตาดูโลก หญิง

ชราจึงเข้ามามีบทบาท ใกล้ชิดกับเด็กหญิงตัว

น้อย ช่วยดูแลทารกน้อยอย่างเต็มอกเต็มใจ จน

เสมือนหลานแท้ๆ คนหนึ่ง หญิงสาวเองได้เรียนรู้

อะไรมากมายจากหญิงชรา เธอสอนให้หญิงสาว

รู้จักวิธีการทําอาหารเด็ก สอนทําอาหารพื้นเมือง 

ทําขนม สอนเร่ืองการปลูกต้นไม้ดอกไม้ในสวน 

สอนเร่ืองวฒันธรรมประเพณี ในทางกลบักนัหญงิ

สาวก็สอนหญิงชราให้รู้จักใช้เครื่องคอมพิวเตอร์

พิมพ์จดหมาย คอยช่วยงานเล็กๆ น้อยๆ ในบ้าน 

ในสวน อาสาไปซือ้ของให ้ชว่ยดแูลบา้นยามหญิง

ชราไม่อยู่บ้าน หญิงสาวรู้สึกเหมือนหญิงชราเป็น

ญาตผิูใ้หญ่ และหญิงชราคงรูส้กึเสมอืนเธอเปน็ลกู

เปน็หลานเชน่กัน  นบัเปน็โชคมหาศาลสาํหรบัคน

บนแผ่นดินอื่น ที่ได้พบเจอคนที่พร้อมจะเป็นมิตร

และช่วยเหลืออย่างจริงใจเช่นนี้ 

หนาวท่ีห้า กับการจากลา บนเสน้ทาง
ที่ต้องก้าวเดิน

หิมะยังคงโปรยปรายลงไม่ขาดสาย อากาศ

เย็นยะเยือก แต่เด็กหญิงตัวน้อยในชุดกันหนาว

ตัวหนา สวมถุงมือ หมวกสีสดใส คงไม่รู้สึกอะไร

กับอากาศที่หนาวเย็น เพราะยังคงสนุกสนานกับ

การว่ิงไปรอบๆ  สวนหลังบ้าน และอ้าปากแลบ

ล้ินไล่งับหิมะที่โปรยปรายลงมา แถมยังส่งเสียง

หัวเราะคิกคักชอบใจยามท่ีหิมะเย็นโปรยมากระ

ทบลงบนผิวหน้า 

หญิงสาวและหญิงชรายืนถือถ้วยกาแฟ มองเดก็

หญิงจากหน้าต่างบานยาว ของห้องนั่งเล่น อย่าง

เงียบๆ ดูเหมือนต่างจะมีรอยยิ้มนิดๆ บนใบหน้า 

“ฉนัมเีรือ่งจะบอกเธอ” หญงิสาว เอย่ปากเบาๆ 

อย่างไม่เต็มใจนัก หญิงชราเบือนสายตามามอง

หน้าหญิงสาวตรง ๆ สายตาเต็มไปด้วยคําถาม 

หญิงสาวกลืนน้ําลายเหนียว ๆ ลงคอก่อนจะเอ่ย

ต่อด้วยน้ําเสียงเบาๆ เช่นเดิม

“พ่อเขาไดง้านใหมที่ต่า่งประเทศแลว้ เราตอ้ง

ย้ายบา้นกันเรว็กวา่ทีค่ดิ” แลว้หญิงสาวก็นิง่เงียบ

หญิงชรามองหญิงสาวนิง่นาน ไมม่คีาํพูดใดๆ 

เอย่ออกมาแมแ้ตค่าํเดยีว สกัครูเ่ธอก็หนัไปมองเด็ก

หญิงตัวน้อยท่ีเล่นหิมะอยู่ในสวน เด็กหญิงหยุด

วิ่งไล่งับหิมะแล้ว แต่หันมานั่งลงกับพื้นพยายาม

จะปั้นตุ๊กตาหิมะแทน หญิงชรามองนิ่งอยู่เช่นนั้น

เน่ินนาน ก่อนจะถอนหายใจยาวๆ แล้วเดินไปที่

โต๊ะเตี้ยๆ ที่วางอยู่หน้าเก้าอี้รับแขก 

“ฉันกลับแล้วนะ”  น้ําเสียงนั้นสั่นเครือ หญิง

สาวหันไปมองจึงทันได้เห็นว่ามือที่วางถ้วยกาแฟ

ลงบนโต๊ะนั้นสั่นเล็กน้อย 

หลายอาทิตย์ท่ีหญิงสาวยุ่งกับการย้ายบ้าน 

หญิงชราจะมารบัเดก็หญิงตวันอ้ยไปอยู่ดว้ย ชว่ย

ดูแลเด็กหญิงตัวน้อยอย่างดี อาบน้ําให้ บางวันก็

พาไปซื้อของ ไปเดินเล่น ยิ่งใกล้วันจากลา หญิง

ชรายิ่งพูดกับหญิงสาวน้อยลง

กระทั่งวันจากลามาถึง หญิงสาวพาเด็กหญิง

ไปกดกริง่ประตหูนา้บ้านหญิงชรา กดอยู่หลายครัง้

ก็ไมม่ใีครเปดิประตรูบั   หญิงสาวโทรศพัทเ์ขา้บา้น

หญิงชราเหมอืนจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าหญิงชรา

อยู่ในบา้น ไมม่คีนรบัโทรศพัท์ หญงิสาวไดแ้ตเ่ดนิ

ไปเดินมาด้วยความรู้สึกประหลาด เธอรู้ว่าหญิง

ชราตัง้ใจไมอ่ยู่ร่าํลากัน เธอตัง้ใจหลบหน้า เธอเฝา้

เดินไปกดกริง่หลายรอบ จนบา่ยคล้อย หญิงสาวจึง

จําใจจูงเด็กหญิงตัวน้อยเดินไปขึ้นรถที่จอดรออยู่ 

ระหว่างเดินทางหญิงสาวพยายามตดิตอ่หญิง

ชราหลายคร้ัง แต่ยังคงมีแต่ความเงียบเช่นเคย 

สุดท้ายเธอจึงฝากข้อความร่ําลาไว้ในโทรศัพท์

ด้วยน้ําเสียงสั่นเครือ รวมทั้งคําตัดพ้อต่อว่า ด้วย

ความน้อยอกน้อยใจ 

เมื่ออาทิตย์แห่งความวุ่นวายผ่านไป หญิง

สาวหยิบโปสการ์ดใบแรกมาเขียนข้อความสั้น ๆ 

จ่าหน้าถึงหญิงชรา ยังคงไม่มีก็คําตอบใดๆ กลับ

มาเช่นเคย หญิงชราคงเลือกที่จะหายไปจากชีวิต

ของหญิงสาวเงียบๆ  เช่นที่หญิงสาวเองกําลังเดิน

ห่างออกไปบนเส้นทางอื่น 

ยังคงไมม่ขีา่วคราวใด ๆ  จากหญิงชราสง่มาถงึ

ตลอดระยะเวลาหลายเดอืน จนลว่งเข้าฤดหูนาวอกี

ครา ในวันทีห่มิะโปรยปราย จดหมายฉบบัหนึง่มา

นอนน่ิง เย็นเฉยีบอยู่ในตู้รบัจดหมาย เปน็จดหมาย

จากต่างแดนฉบับแรกท่ีมาถึงหญิงสาว เพียงแค่

เหน็ลายมอืของผูท่ี้สง่มาถึง หญงิสาวก็รบีเปดิออก

อ่านด้วยหัวใจที่เริงร่า 

“เธอคิดถึงผูห้ญิงแก่ๆ อย่างฉนับา้งมัย๊? เกือบ

ปีแล้วซินะที่พวกเธอจากฉันไป ไปไกลเหลือเกิน 

ตอนทีเ่ธอบอกข่าว ฉนัอยากให้มนัเปน็เพียงแคเ่รือ่ง

ตลกทีเ่ธอลอ้ฉนัเลน่ หา้ปเีชยีวนะทีเ่ธอขโมยหัวใจ

ฉนัไป เธอนาํอะไรใหม่ๆ  เขา้มาในชวิีตฉนัมากมาย 

เธอคอืแสงแดดอุน่ ในวันท่ีเงียบเหงา ...มนัเหมอืน

ฝันร้ายที่รู้ว่าเธอกําลังจะจากไปง่ายๆ เช่นนั้น วัน

ที่พวกเธอเดินทางฉันออกจากบ้านต้ังแต่เช้า ไป

หลายๆ ท่ี แล้วก็ไปน่ังอยู่ในสวนสาธารณะ ฉัน

นั่งร้องไห้อยู่นาน ไม่อยากกลับบ้าน ไม่อยากให้

เธอบอกลา ...ตอนเย็นท่ีฉนัเดนิกลบัฉนัยังภาวนา

ไปตลอดทางว่าขอให้มันไม่ใช่เรื่องจริง ขอให้เห็น

แสงไฟจากบ้านของเธอ ขอให้ได้ยินเสียงหัวเราะ

เล็กๆ  จากในสวน แต่ความฝันก็คือความฝัน มัน

ไม่ไดเ้ป็นจรงิขึ้นมา ฉันใชเ้วลานานกวา่จะเปิดฟงั

ขอ้ความในเครือ่งรบัโทรศพัทท่ี์เธอฝากไว้จนจบได ้

และใชเ้วลานานกว่าจะลกุมาน่ังเขยีนจดหมายถึง

เธอได ้ขอโทษท่ีฉนัไมไ่ดติ้ดต่อพวกเธอเลย แต่เธอ

คงรู้ดีว่าทําไม ...ฉันจบแค่นี้ก่อน คิดถึงเหลือเกิน 

อยากใหพ้วกเธอมาอยู่ตรงหนา้เหมอืนเชน่วันก่อน” 

จาก..หญิงแก่ๆ อดีตเพื่อนบ้านของเธอ

จดหมายน้ันยาวตอ่ไปถึงสามหน้ากระดาษ บาง

ชว่งเขยีนวกไปวนมา หญิงสาวอา่นไปเชด็น้าํตาไป 

บางชว่งน้าํตากลบตาจนเธอมองตัวอกัษรใด ๆ  ไม่

เห็น หลังอ่านจดหมายจบลงดวงตาของหญิงสาว

แดงกํ่า เธอเงยหนา้ขึน้มาราํพึงดว้ยเสยีงอนัสัน่พรา่

“รอให้หนาวนี้จากลา ฉันจะไปเยี่ยมเธอนะ”
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“ฝนที่เปนจริง ในดินแดนแหงความฝน” ตอนจบ
บันทึกการเดินทางทองเที่ยวเยอรมนี สวิตเซอรแลนด ออสเตรีย 
ลีคเท็นสตายนและฝรั่งเศส 14 วัน

ÇÑ¹·Õè 3 µØÅÒ¤Á 2555 โบบิงเง็น(Bobingen)

และมึนเช่น(München)

วันน้ีเรามุ่งหน้าไปยังแคว้นบาเยิร์น(บาวาเรีย) 

บนทางด่วนมีรถวิ่งขวักไขว่  ก็ไม่น่าแปลกใจเลย 

เพราะวา่ วนัที ่3 ตลุาคมของทุก ๆ  ปเีปน็วันสาํคญั

ของประเทศเยอรมนี   คือเป็นวันรวมชาติของ

เยอรมนีตะวันตกกับตะวันออก ซึ่งถือเป็นวันชาติ

ของเยอรมนี และเป็นวันหยุดราชการ  ผู้คนจึงพา

กันออกไปเที่ยวต่างจังหวัดกันมากมาย  

เราเดนิทางถึงโบบงิเงน็(Bobingen) ซึง่ นนีา่ เอแ๋ละ

คณุเยิรก์(เจา้ของบ้านและไกดท์อ้งถ่ินทีน่า่รกั)ไดร้อ

คณะของเราอยู่แล้ว  โปรแกรมของค่ําคืนนี้คือ ไป

ทําความรู้จัก ”ออคโตเบอร์เฟสต์” ซึ่งเป็นเทศกาล

ประจาํปีของแควน้บาเยิร์น  จดัข้ึนเป็นเวลา 16 วนั 

ในเมอืงมนึเชน่ (มวินกิ) จะจดัขึน้ตัง้แตป่ลายเดอืน

กันยายนถึงตน้เดอืนตลุาคม ถือเปน็เทศกาลหน่ึงท่ี

มชีือ่เสยีงทีส่ดุในเยอรมนี และเปน็เทศกาลทีใ่หญ่

ที่สุดของโลก  ในงาน”ออคโตเบอร์เฟสต์” พวกเรา

ได้ลิ้มชิมรสอาหารท้องถ่ิน อันมี เลเบอร์เคเซอร์  

ไส้กรอกย่าง  ขาหมูย่าง  กะหล่ําปลีดอง  สลัดมัน

ฝรั่ง เบียร์ และเบรเซล  หลังจากได้รับประทาน

อาหารท้องถ่ินอย่างอิ่มอร่อยแล้ว พวกเราก็เดิน

ไปร่วมงาน”ออคโตเบอร์เฟสต์” ซึ่งใช้เวลาเดินกัน

นานโขอยู่  ผู้คนมากมาย  เฮฮาสนุกสนานกัน ทั้ง

หญิงและชาย  พวกเราเกรงว่า จะหลงทางกัน จึง

ร่วมใจกันใส่ที่คาดผมมีไฟระยิบระยับ  กลายเป็น

ไฮไลท์ในงานไปอีกกลุ่มหน่ึง ไม่น่าเช่ือว่า จะมี

ผู้คนมากมายเช่นนี้

ÇÑ¹·Õè 4 µØÅÒ¤Á 2555 ชมตลาดที่เมืองเอาก์

สบวร์ก (Augsburg) 

เอาก์สบูร์กเป็นเมืองที่เก่าเป็นที่สองรองจากเทรีย

(Trier) วันนี้ได้ไปเดินตลาดในเอาก์สบวร์ก  มีผัก 

ผลไม้ ดอกไม้ อาหารการกินและงานฝีมือน่ารัก 

ๆ จําหน่าย  พวกเราเดินชมตลาดอย่างมีความสุข

ÇÑ¹·Õè 5 µØÅÒ¤Á 2555 ลินเดา(Lindau)

ลินเดาเกาะขนาดเล็กทางตอนใต้ของประเทศ

เยอรมนี อยู่ริมฝั่งทะเลสาบคอนสทันซ์ เป็นเมือง

ท่องเที่ยวติดอันดับของยุโรป และที่ลินเดานี้ จะมี

การจัดประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล  (Foundation 

Lindau Nobelprizewinners Meeting at Lake 

Constance) เพ่ือสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ได้รับ

รางวัลโนเบลกับเยาวชนและนักวิทยาศาสตร์รุ่น

ใหม่ โดยเชิญผู้ได้รับรางวัล (Nobel Laureate) 

นกัศึกษาและนกัวิจยัท่ัวโลก เขา้รว่มการประชมุใน

ชว่งระหว่างปลายเดือนมถิุนายนถึงต้นกรกฎาคม 

ของทุกปี 

ÇÑ¹·Õè 6 µØÅÒ¤Á 2555 ประเทศลีคเท็นสทาย

น์(Liechtenstein)

เราเดินทางจากประเยอรมนีไปประเทศลีคเท็นส

ทายน ์ โดยใชเ้สน้ทางจากเมอืงคอนสทันซ ์ขับผา่น

หมู่บ้านเล็ก ๆ  ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ไปทาง

เทือกเขาแซนทีส (Säntis) ถนนทางแคบ ๆ   คดเคีย้ว

เหมือนผ้าพับและเป็นเนินเขา  ทิวทัศน์สองข้าง

ทางช่างงดงามเหลือเกิน   ประเทศลีคเท็นสตายน์ 

(Liechtenstein) หรือชื่ออย่างเป็นทางการ ราชรัฐ

ลคีเทน็สทายน ์(Fürstentum Liechtenstein) เปน็

ประเทศเล็ก ๆ ที่ถูกห้อมล้อมด้วยภูเขา เราใช้เส้น

ทางเดนิทางกลบัเขา้ประเทศเยอรมนี โดยผา่นทาง

เมอืงเฟลดเ์คยีรช์ ( Feldkirch) ในประเทศออสเตรยี  

ไปสูเ่มอืงเบเกรนซ ์(Bregenz) ซึง่เปน็สถานทีท่ีม่ชีือ่

เสียงในการจัดละครเวทีกลางน้ําที่ยิ่งใหญ่ 
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ท่องเที่ยวยุโรป
โดย ๗+๑ หญิง

ÇÑ¹·Õè 7 µØÅÒ¤Á 2555 โชนัค(Schonach)และ

ทริแบร์ก(Triberg)

วันน้ีฝนตก แต่ไมไ่ดเ้ปน็อปุสรรคตอ่การทอ่งเท่ียว

ของพวกเราเลยสักนิด  วันนี้เราเดินทางไปเขตป่า

ดาํ(Schwarzwald) ไดช้มนาฬกิากุก๊กทูีใ่หญท่ีส่ดุ

ในโลก ทีเ่มอืงโชนคั  และได้ไปเยีย่มพิพิธภัณฑ์วิถี

ชวิีตคนเยอรมนัในสมยัก่อนทีอ่าศยัอยู่ในเขตปา่ดาํ 

โดยเฉพาะทีเ่มอืงทรแิบรก์ (Schwarzwaldmuseum  

in Triberg) ช่างน่าสนใจอย่างยิ่ง

ÇÑ¹·Õè 8 µØÅÒ¤Á 2555 ฟรายบวร์ก(Freiburg) 

และ โคลมาร์(Colmar)ในประเทศฝรั่งเศส

ฟรายบวร์กได้ชื่อว่าเป็นเมืองมหาวิทยาลัยเก่าแก่

เมืองหนึ่งของเยอรมนี  เป็นเมืองที่น่าเดินเที่ยวชม

เมอืงหน่ึง โซนถนนคนเดินในตวัเมอืงเปน็ถนนปดูว้ย

ก้อนหิน มรีา้นอาหารและรา้นคา้เลก็ ๆ  เปดิบรกิาร

ในอาคารเก่า ๆ   ตกแตง่แบบท้องถ่ิน  รอบตวัเมอืง

มรีางระบายน้าํ และทีโ่บสถ์ใหญ่ใจกลางเมอืงเปน็

ตลาดนัดจําหน่ายผัก ผลไม้สด ๆ  ของชาวสวน  มี

เนยแขง็จากประเทศฝรัง่เศส ฯลฯ ไมต่อ้งแปลกใจ

เลยที่เราจะได้ยินภาษาฝรั่งเศสปนภาษาเยอรมัน

ในเมอืงฟรายบวรก์  ท้ังน้ีเปน็เพราะว่า ฟรายบวรก์

ตั้งอยู่ใกล้พรมแดนประเทศฝรั่งเศสนั่นเอง

จากฟรายบวรก์ไปโคลมารใ์ช้เวลาประมาณเกอืบ

สองชั่วโมง เส้นทางที่เราขับผ่านนั้น  คนในยุโรป

เรยีกกันว่า “เส้นทางไวนข์องเอสซาส ( Elsässische 

Weinstraße)“ เนือ่งจากเปน็เขตทีค่นท้องถ่ินมอีาชพี

หลกัคอื ปลกูองุน่สาํหรบัทําเหลา้ไวน์  เหลา้ไวนใ์น

เขตนีเ้รยีกกันวา่ เอลเซสเซอรไ์วน์ (Elsässerwein) 

ตลอดสองข้างทางของถนนเส้นนี้สามารถแวะชิม

ไวน์ได้ฟรี  บางคนชิมจนเมา ขับรถต่อไปไม่ได้ก็

มี....พวกเราเดินทางถึงเมืองโคลมาร์ตอนพลบค่ํา  

จึงรีบเช็คอินในโรงแรม แล้วออกไปเดินเที่ยวชม

ตัวเมืองก่อนที่จะมืด  ได้ข้อมูลมาว่า  โคลมาร์ ได้

รับสมญานามว่า “เวนิสน้อย” (Klein  Venedig) 

มีคลองอยู่รอบ ๆ ตัวเมืองเก่า อาคารบ้านเรือน

แบบฟาคแวร์กเฮ้าส์ (Fachwerkhaus)  บอกได้

คําเดียวว่า สวยงามจริง ๆ

ที่โคลมาร์ พวกเราได้ลองกินอาหารท้องถ่ิน ซึ่ง

รายการอาหารเปน็ภาษาฝรัง่เศส  เลยใชวิ้ธดีภูาพ

แลว้สัง่อาหาร พออาหารตามสัง่มาถึง ก็ถึงบางออ้ 

...ขาหมูย่างและขาหมูอบ เครื่องเคียงเป็นกะหล่ํา

ขาวดองเปรี้ยวและมันฝรั่งต้ม  อาหารคล้ายคลึง

กับอาหารทางแคว้นบาเยริน์  เราสบืความไดว่้า โค

ลมารน์ัน้เคยเปน็เมอืง ๆ  หน่ึงของประเทศเยอรมน ี

ดังน้ันอาหารการกินท้องถ่ินแบบต้นฉบับก็เป็น

อาหารเยอรมันนั่นเอง

ÇÑ¹·Õè 9 µØÅÒ¤Á 2555 ไฮเดลแบรก์(Heidelberg)

มีคนพูดต่อ ๆ กันมาว่า “ฉันทําหัวใจของฉันหล่น

หายที่เมืองไฮเดลแบร์ก” ( Ich habe mein Herz  

in Heidelberg verloren) ทําไมหรือ ... คําตอบ

ก็คือ เมืองไฮเดลแบร์กเป็นเมืองท่ีสวยงามมาแต่

โบราณ  ใครได้มาเย่ียมชมก็อดหลงรกัไมไ่ด้   เมอืง

ไฮเดลแบรก์เปน็ทีต้ั่งของมหาวทิยาลัยเก่าแก่ท่ีสุด

ในเยอรมนี   ในใจกลางเมืองเก่าแก่ มีถนนโกทิโอ

( Gothic ) เป็นถนนคนเดินปูด้วยก้อนหินโบราณ  

มีร้านค้าเล็ก ๆ สองข้างทาง ขายสินค้าที่ระลึก

สําหรับนักท่องเท่ียว เราชมปราสาทไฮเดลแบร์

ก (Heidelberg) ท่ีเป็นสัญลักษณ์ประจําเมืองนี้ 

พวกเราได้เดินบนสะพานเก่า(Alte Brücke) ท่ี

เป็นสะพานที่สวยงามแห่งศตวรรษที่ 18  และท่ี

น่าสนใจคือ ได้เดินผ่านเรือนจํานักศึกษาซึ่งถูก

สร้างขึ้นเมื่อในศตวรรษที่ 16 เพื่อกักตัวนักศึกษา

ไม่ให้เกเรออกมาก่อกวนเป็นเวลาสามวันจนถึง

หนึง่เดอืน  ...สมยัก่อนนัน้นักศกึษาตอ้งเรยีนอย่าง

เดียว ห้ามหนีเที่ยว

ÇÑ¹·Õè 10 µØÅÒ¤Á 2555 วนัเดนิทางกลบักรงุเทพฯ

14 วันแห่งความฝัน ผ่านไปอย่างรวดเร็ว พวกเรา

เก็บกระเป๋ากันอย่างใจลอย (มวัแตค่ดิถึงวันวานท่ี

เพ่ิงผ่านมา) ยังไม่อยากกลับกรุงเทพฯเลยสักนิด 

แต่เรายังมีครอบครัวที่น่ารักรออยู่ ทุกคนรอฟัง

คําบอกเล่าของการเดินทางท่องเท่ียวห้าประเทศ

ของพวกเรา 

 เครื่องบินเหิรฟ้าอย่างช้า ๆ จากซูริค มุ่งหน้าสู่

กรุงเทพมหานครฯ  พวก เราสัญญากับตัวเองว่า 

จะไม่ลืมการท่องเที่ยวในครั้งนี้ และเชื่อว่า ความ

ฝันของเราจะไม่มีวันสิ้นสุดอย่างแน่นอน

Liechtenstein
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เชียงใหม

ขึ้นลอง ทองเที่ยว...สงกรานตไทย
โดย ท.ท.ท.ฟรังคฟวรท

13 – 15 เมษายน คนไทยรูจ้กัดว่ีาเปน็ชว่งเวลาของ เทศกาลสงกรานต์ ท่ีถือเปน็ประเพณีวันขึน้ปใีหมข่องไทยมาแต่โบราณเปน็ประเพณีทีแ่สดงออกถึงความ

งดงาม อ่อนโยน เอื้ออาทร เต็มไปด้วยความสุข สนุกสนาน ความอบอุ่น และการให้เกียรติเคารพซึ่งกันและกัน สะท้อนให้เห็นถึงลักษณะของความเป็นไทย

ได้อย่างเด่นชัด นอกจากนี้ยังถือเป็นวันครอบครัว ที่จะนัดหมายกันไปเยี่ยมเยียน ญาติผู้ใหญ่ ทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้บรรพบุรษ และประพรมความหอม 

ความสดชืน่แก่กัน โดยใชนํ้้าสะอาดและกลิน่หอมเปน็สือ่ในการเชือ่มความรกัและความสมัพันธ์ไมตรอีย่างดย่ิีง ซึง่มลีกัษณะโดดเดน่แตกตา่งกันไปท้ัง 4 ภาค 

พระนครศรีอยุธยา

นครพนม เลย

ภาคเหนือ  ชาวลา้นนา เรยีกว่า “ปา๋เวณีปีใ๋หมเ่มอืง” ชาวบา้นจะทาํบญุ

เล้ียงพระ ฟังธรรม รดน้าํดําหวัผูสู้งอายุ ซึง่คําว่า “ดําหัว” เปน็คาํเฉพาะของ

ชาวลา้นนา หมายถึง การไปแสดงความเคารพ ขอใหอ้โหสิกรรม และขอ

พรจากผูใ้หญ่ โดยมนํ้ีาหอมเรยีกว่า “นํ้าขมิน้สม้ปอ่ย” พรอ้มทัง้นาํของไป

มอบใหผู้ใ้หญ่ โดยทา่นจะอวยพรแลว้ใชม้อืจุม่นํ้าขมิน้สม้ปอ่ยลบูศรีษะให้

ภาคอีสาน จะเรียกว่า “ประเพณีบุญเดือนห้า” หรือ “บุญรดน้ํา” มีขบวนแห่พระพุทธรูป เมื่อแห่เสร็จจะมีการสรงน้ําพระพุทธรูป ซึ่งช่วง

เย็นก็จะมีการเล่นสงกรานต์
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พระนครศรีอยุธยา

นครศรีธรรมราช

พัทลุง

ภาคใต้ จะเรียกว่า “ประเพณีวันว่าง” “วันว่าง” คือวันที่

ปราศจากเทวดาท่ีรักษาเมือง ชาวบ้านจะงดการทําอาชีพ

ไปทําบุญที่วัด รดน้ําขอพรผู้ใหญ ่

ภาคกลาง เรยีกว่า “ประเพณีสงกรานตห์รอื

เถลิงศกมหาสงกรานต์” กิจกรรมหลัก ๆ 

คอื การทาํความสะอาดบา้นเรือน สรงน้าํ

พระพุทธรปูและพระสงฆ ์การรดน้าํขอพร

ผูใ้หญ ่การทําอาหารคาวหวานไปทําบญุ

ที่วัด  ที่นิยมมาก คือ ข้าวแช่ ข้าวเหนียว

แดง กะละแม ลอดช่อง เป็นต้น เพื่อให้

สงกรานตแ์บบวิถีไทย เปน็จดุส่งเสริมการ

ท่องเที่ยว โดยใช้ประเพณีสงกรานต์เป็น

จดุขาย ททท. จงึไดง้านสงกรานต์ไหว้พระ 

9 วัด จะการเปดิพระอโุบสถให้ประชาชน

ไปกราบไห้วพระขอพร ได้แก่

สงกรานต์ไหว้พระเสริมสิริมงคล 9 

พระอารามหลวง

1. วัดพระศรรีตันศาสดาราม (วัดพระแก้ว)

2. วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราช

วรมหาวิหาร (วัดโพธิ์)

3. วัดอรณุราชวราราม ราชวรมหาวิหาร 

(วัดแจ้ง)

4. วัดสทุศันเ์ทพวราราม ราชวรมหาวิหาร

5. วัดบวรนิเวศวิหาร ราชวรมหาวิหาร

6. วัดชนะสงคราม ราชวรมหาวิหาร

7. วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร

8. วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร

9. วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร

สงกรานต์ไหว้พระขอพรวัด 9 รัชกาล 

1. วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 

ราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์) (ประจํา

รัชกาลที่ 1)

2. วัดอรณุราชวราราม ราชวรมหาวิหาร 

(วัดแจ้ง) (ประจํารัชกาลที่ 2)

3. วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร (ประจาํ

รัชกาลที่ 3)

4. วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม 

(ประจํารัชกาลที่ 4)

5. วัดราชบพิธสถิตมหาสมีาราม (ประจาํ

รัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 7)

6. วัดบวรนิเวศวิหาร ราชวรมหาวิหาร 

(ประจํารัชกาลที่ 6)

7. วัดสทุศันเ์ทพวราราม ราชวรมหาวิหาร 

(ประจํารัชกาลที่ 8) 

8.  วดัพระราม 9 กาญจนาภเิษก (ตามพ

ระราชดําริของรัชกาลที่ 9)

สงกรานต์ไหว้พระ 9 วัดล่องแม่นํ้า

เจ้าพระยา

1. วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร

2. วัดอรณุราชวรารามราชวรมหาวิหาร 

(วัดแจ้ง) 

3. วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร

4. วัดอมรินทรารามวรวิหาร

5. วัดศรีสุดารามวรวิหาร

6.  วัดคฤหบดี

7.  วัดราชาธิวาสราชวรวิหาร 

8.  วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร

9.  วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก

ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทยหรือประเพณีสงกรานต์ ททท.ขอเชิญชวนชาวไทยร่วมทําบุญตักบาตรในช่วงเช้า รดน้ําขอพรผู้ใหญ่ในช่วงบ่าย และช่วงเย็นก็เล่น

สาดน้าํด้วยความสุภาพ มีไมตรตี่อกนั พรอ้มกลา่วคําอวยพรให้มีความสุข สมกบัเปน็งานบุญและงานสนุกสนานรืน่เรงิในเทศกาลปีใหมไ่ทยให้คงอยูส่บืไป 

และเป็นที่กล่าวขวัญในหมู่ชาวต่างชาติว่าประเพณีสงกรานต์ของไทยเป็นงานยิ่งใหญ่ระดับโลก ไม่แพ้งานประเพณีของชาติอื่นใด 

สนใจสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.songkran.net หรือ www.tourismthailand.org  

พระนครศรีอยุธยา

ขันน้ํา

กิจกรรมการสาธิตที่วัดราชบพิธ

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
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สุขไดเมื่อใชชีวิตชาลง
พระไพศาล วิสาโล

เรียบเรียงโดย : อนุสรณ์ ศรีคําขวัญ

นิตยสารแฮปปี้พลัส มกราคม ๒๕๕๖

เรื่องเล่าจากเหตุการณ์จริงหนึ่ง ซ่ึงพระไพศาล วิสาโล 

พระนักคิดนักเขียน รางวัลศรีบูรพา และรางวัลอมตะ ได้ยก

ข้ึนใหเ้หน็ภาพของการลดความเรว็ชีวติ เพ่ือเพ่ิมความสขุ ยัง

คงหมุนวนอยู่ในห้วงคํานึง และตรึกตรองกับตัวเอง 

ผู้หญิงคนหนึ่งเกิดความเครียดเนื่องจากการทํางาน เธอ

เปน็ผูห้ญิงเก่ง แต่เครยีดจดัเพราะงานเยอะ ทาํหลายอยา่ง วนั

หนึ่งงานชิ้นใหญ่เกิดล้มเหลว เธอท้อแท้ถึงขั้นคิดฆ่าตัวตาย 

วันหนึ่งเธอได้เข้ารับการอบรมที่ทําให้เห็นตัวเอง อาจารย์ได้

แนะนาํใหท้าํโครงงานอะไรก็ไดท้ีง่า่ยๆ เพ่ือการเปลีย่นแปลง

ตนเอง เธอเลือกการกินข้าวให้ช้าลง เพราะปกติกินข้าวเร็ว

มาก แต่ละมื้อไม่เกิน 5 นาที เมื่อกินข้าวช้าลง เธอพบว่า

ข้าวมีรสหวาน เป็นรสชาติที่ไม่เคยสังเกตมาก่อน การเคี้ยว

ข้าวช้าลงยังทําให้เธอมีเวลาสนใจลูกชายท่ีกินข้าวร่วมโต๊ะ

แล้วเริ่มมีการพูดคุยกัน ในเวลาไม่นานความสัมพันธ์กับลูก

ดีขึ้น ต่อมาสุขภาพที่เคยหายใจไม่เต็มปอด ปวดท้องอยู่เป็น

ประจําซึ่งเป็นผลจากการรีบเร่งได้หายไป นอกจากนี้ชีวิตยัง

ผ่อนคลายมากขึ้น วู่วามน้อยลง ความสัมพันธ์กับลูกน้องดี

ขึ้น มีความไว้ใจมากขึ้น จากการที่เก็บงานไว้คนเดียวก็เริ่ม

มอบให้ลูกน้องทํามากขึ้น ส่งผลให้มีเวลามากข้ึน สามารถ

ไปเย่ียมพ่อที่เคยเรียกให้เธอไปหาหลายครั้ง แต่เธอปฏิเสธ 

เพราะไมม่เีวลา นอกจากน้ันยังมเีวลาพาพ่อกับลกูไปเท่ียวอกี

ด้วย ปรากฏว่างานของเธอดีขึ้น สุขภาพดีขึ้น ความสัมพันธ์

กับพ่อและลูกก็ดีขึ้น เธอบอกอีกว่า วันแรกๆ ที่กินข้าวช้าลง 

พบว่าข้าวมีรสหวาน ซึ่งเมื่อก่อนไม่เคยรู้สึกเลย

ความรีบเร่งเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้มองไม่เห็นความสุขรอบ

กาย พระไพศาลบอกว่าทุกวันนี้ทุกคนต่างรีบ รีบไปทุกอย่าง 

รีบโดยไร้เป้าหมาย โดยไม่รู้ว่าจะรีบไปเพื่ออะไร รีบทําสิ่งนี้ 

เพื่อจะได้รีบไปทําสิ่งนั้น โดยที่ใจไม่ได้อยู่กับสิ่งที่ทํา แต่อยู่

กับสิ่งท่ีอยู่ข้างหน้าตลอดเวลา ทําให้เหนื่อยและเครียด ใน

ทางกลับกันหากทําชีวิตให้ช้าลง จะพบทันทีว่า ในความช้า

มีความสุขท่ีเกิดจากความสงบ เกิดจากการผ่อนคลาย อีก

ทัง้ยังชว่ยให้เกิดการเปลีย่นแปลงอะไรหลายอย่างในชวีติ ทัง้

ร่างกาย จิตใจ และความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง รวมทั้งคน

ในครอบครัว ดั่งตัวอย่างที่ได้ยกมา

ปลอยความผิดพลาดในอดีตทิ้งไป
ระหว่างถ่ายทอดแนวทางสร้างสขุใหกั้บชวีติ พระไพศาล

มักแทรกตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริงอยู่เสมอ และเหตุการณ์เหล่า

น้ันก็ช่วยเสริมให้เห็นภาพกระจ่างชัดขึ้น เหมือนดั่งเรื่องเล่า

ของหญิงคนหนึ่งซึ่งตกอยู่ในความทุกข์ของวันวาน

เมื่อโรคร้ายพรากชีวิตสามีท่ีดีไปอย่างกะทันหัน ส่งผล

ให้เธอทําใจรับไม่ได้ หน่ึงปีผ่านไปเธอยังคงทําอาหารให้

สามีไม่มีเว้นวัน ยังคงโทรศัพท์ไปหาเขาที่เบอร์เดิมไม่มีขาด 

เปรียบเสมือนสามีที่รักของเธอยังคงอยู่ กิจกรรมของเธอวน

เวียนอยู่เพียงนี้ กระทั่งไม่ใส่ใจบ้าน และลูกท่ียังคงอยู่ข้าง

กาย เมื่อไม่เห็นสิ่งที่มีอยู่ ชีวิตของเธอจึงจมอยู่กับความทุกข์ 

ไม่สามารถก้าวไปสู่ชีวิตที่มีสุขได้

จากตัวอย่างพระไพศาลชี้ให้เห็นว่า ควรรู้จักปล่อยวาง

ในสิง่ทีผ่า่นมาแลว้ การหมกมุน่กับความสญูเสยีในอดตี หรอื

ความขุน่ขอ้งหมองใจเอาไว้ นอกจากไมเ่กิดประโยชน์ ยังเป็น

สิง่หน่วงเหน่ียวให้ชวิีตจมอยู่แตก่บัความทกุข์ ไมส่ามารถก้าว

ไปข้างหน้า อีกทั้งยังบั่นทอนจิตใจเหมือนสารพิษที่สะสมใน

ร่างกาย ก่อให้เกิดโรคภัย และเจ็บป่วย ความผิดพลาดครั้ง

วันวาน ได้ผ่านไปแล้ว ไม่สามารถแก้ไขอะไรได้ อย่างมาก

สุดก็เพียงนํามาเป็นบทเรียนเพื่อก้าวสู่ชีวิตใหม่

พระไพศาลบอกวา่ทุกวันน้ีคนมกัพูดถึงการ ดทีอ็กซ ์– การ

ล้างพิษออกจากร่างกาย จึงแนะนําว่าอย่ามัวแต่คิดล้างพิษ

ออกจากอวัยวะเพียงอย่างเดียว ควรชําระจิตใจด้วย 
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ธรรมะ
โดย พระไพศาลฯ

เปนนายเงิน ก็เปนสุข
เรื่องการใช้เงิน พระไพศาลบอกว่ามีเงินแล้วไม่ใช้ 

พระพุทธเจ้าตําหนิด้วยซ้ํา พร้อมท้ังอธิบายใจความว่า 

พระพุทธเจ้าสอนว่าอย่าปฏิเสธความสุขที่ได้มาอย่างชอบ

ธรรม การไม่รู้จักเอาเงินมาใช้เพ่ือเลี้ยงตัวเองให้มีความสุข 

ไม่รู้จักนําเงินนั้นมาเผื่อแผ่ให้ผู้อื่นท่ีด้อยกว่า เพ่ือให้เขามี

ความสขุย่อมไมถู่ก การมเีงนิแลว้ใชเ้ปน็สิง่ด ีแตต่อ้งเปน็เงนิ

ทีไ่ด้มาโดยชอบธรรม และนาํมาใชเ้ลีย้งตวัอย่างพอประมาณ 

ไมฟุ้่งเฟ้อ อย่างไรก็ตามเมือ่มคีวามสขุแลว้ ก็อย่าตดิในความ

สขุน้ัน อย่าหมกมุน่อยูก่บัความสขุทีไ่ดจ้ากวัตถุ สิง่เสพเหลา่

นั้น ‘เราต้องใช้มัน ไม่ใช่ให้มันใช้เรา’

มันใช้เราอย่างไร พระไพศาลแนะว่าหากยอมตายเพ่ือ

มัน ยอมตายเพื่อบ้าน เพื่อรถ เพื่อสิ่งของวัตถุ ยอมตายเพื่อ

เงิน ทั้งๆ ที่สุขภาพย่ําแย่อยู่แล้วแต่ไม่ยอมหยุดหาเงิน เพียง

เพ่ือตอ้งการเห็นยอดเงนิในบัญชธีนาคารเพ่ิมสูงข้ึน นัน่แสดง

ว่าเราตกเป็นทาสมันแล้ว

ฝกใจใหมีเหตุผล
สาเหตุท่ีบางคนไม่ค่อยมีความสุข น่ันเกิดจาก ‘ดีชั่วรู้

หมด แต่อดใจไม่ได้’ คือ รู้ว่าอะไรดีไม่ดี ควรไม่ควร แต่ห้าม

ใจไมไ่ด้ ยังหมกมุน่อยู่กับสิง่ทีไ่มดี่ เปน็โทษ นัน่เปน็เพราะว่า 

สิ่งที่รู้นั้นเป็นความรู้ระดับสมอง หรือเป็นเรื่องเหตุผล แต่ใจ

ไม่รับรู้ด้วย จึงไม่ฟังและทําตามสิ่งท่ีสมองหรือเหตุผลบอก

ว่าดี ดังนั้นพระไพศาลจึงแนะนําว่า ควรฝึกสมาธิ เจริญสติ 

เพื่อให้ใจรับฟังเหตุผล 

การฝึกจิตพระไพศาลบอกว่า สามารถทําได้ทุกขณะ 

อย่างการมองบวกก็เปน็การฝกึจิตเชน่กัน แรกๆ ใจอาจจะยัง

ไม่รับฟังเหตุผล แต่นานๆ ไปก็จะคล้อยตามเอง ดังตัวอย่าง 

หากเงินหาย 200 บาท เมือ่คิดบวกว่า ดีนะท่ีหายแค ่200 

บาท ดีกว่าหาย 1,000 บาท หรือว่าเงินหายดีกว่าโทรศัพท์

หาย ใหม่ๆ ใจจะไม่ยอม เพราะยังหวงแหนเงินอยู่ แต่หาก

มองอย่างนี้บ่อยเข้า ในที่สุดใจก็จะคล้อยตามเห็นว่าในเมื่อ

เงินก็ไปแล้ว โทรศัพท์ก็หายไปแล้วจะมัวกังวลกับมันทําไม 

ใจจะเริ่มคล้อยตามว่า ดีนะที่หายแค่นี้ ดีที่ไม่หายมากกว่า

นี ้เมือ่ทําไปบอ่ยๆ ใจจะยอมรบัได ้หากใหไ้ดผ้ลลพัธ์ท่ีด ีพระ

ไพศาลบอกว่า ควรฝึกการเจริญสติ และสมาธิควบคู่ไปด้วย 

นอกจากแนวทางการใช้ชีวิตอย่างมีสุข พระไพศาลได้

ฝากถึงวาระดิถีขึ้นปีใหม่ว่า อย่าเพียงใช้โอกาสนี้เฉลิมฉลอง

เพียงเพ่ือเฮฮามีความสขุชัว่ครัง้ชัว่คราว ใหถื้อเปน็จดุเริม่ตน้

ในการใชช้วิีตใหม ่ชวีติใหมท่ี่มมีมุมองดา้นบวก มองในสิง่ดีๆ  

แล้วความสุขก็จะตามมา

http://www.visalo.org/columnInterview/5601happyPlus.htm 
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อาชพีลา่มและแปลเอกสาร เปน็ทางเลอืกหนึง่ของการ

หารายได้ ทีก่ลายมาเปน็อาชพีหนึง่ท่ีมคีนไทยในเยอรมนี

นาํมาประกอบเปน็อาชพีกันเปน็จาํนวนไมน้่อย แตก่าร

แปลและเป็นล่ามน้ันหากว่าเป็นการแปลที่จะต้องนํา

ไปใช้เป็นหลักฐานประกอบทางราชการ หรือการเป็น

ล่ามให้กับหน่วยงานราชการ โดยเฉพาะอย่างย่ิงให้

ศาล หรือตํารวจนั้น เป็นเรื่องที่ต้องแปลอย่างใช้ความ

ระมดัระวงั อะไรบา้งทีค่วรจะต้องใส่ใจในการแปล เรา

จะมาคุยกันใน นิตยสารดี ฉบับที่ 14 ค่ะ

หัวข้อหลัก ”การล่ามและการแปล”

งานแปล เปน็ทัง้ศาสตรแ์ละศิลป ์คือตอ้งใชค้วามรูแ้ละ

ทักษะทางภาษา รวมท้ังต้องบรรจงถ่ายทอดออกมา

ให้เป็นสํานวนที่สละสลวย ซึ่งก็คือ ศิลปะอย่างหนึ่งที่

เดยีว แตส่าํหรบั “สามพร” นักแปลวรรณกรรมเยาวชน

ภาษาเยอรมัน ท่ีมีผลงานการแปลวรรณกรรมภาษา

เยอรมันไม่ว่าจะเป็น ยูเลอ ปีศาจน้อย  แม่มดน้อย 

หรือชุดแวมไพร์น้อย การแปลยังเป็นการออกกําลัง

สมอง อันส่งผลให้สมองฝ่อช้าลง เธอหมายความว่า

อย่างไร อะไรเป็นแรงบันดาลใจให้เธอผลิตงานแปล

ในดินแดนห่างไกลบ้านเกิดเมืองนอน ต้องติดตามใน

นิตยสารดี ฉบับที่ 14 กันแล้วนะคะ

บทสัมภาษณ์นักแปล
วรรณกรรมเยาวชน

โครเอเชีย มีเมืองหลวงชื่อ ซาเกร็บ (Zagreb) เป็นหนึ่ง

ในกลุม่ประเทศยูโกสลาเวียในอดตี ซึง่ประกอบไปด้วย 

โครเอเชยี มาซโิดเนยี เซอรเ์บยี สโลวเีนยี มอนเตเนโกร

และบอสเนยี-เฮอรเ์ซโกวินา ถ้านกึไมอ่อกว่าคอืประเทศ

อะไรลองนกึถึงนายพลตโิตผูซ้ึง่นําโครเอเชยีใหรุ้ง่เรอืง

ในอดตีก็ได ้ โครเอเชยีเรยีกตวัเองว่า Hrvatska เหมอืน

ประเทศเยอรมนีเรียกตัวเองว่า Deutschland นั่นเอง 

โครเอเชียถ้าดูตามแผนที่จะมีพ้ืนที่ขนานยาวแนวติด

ทะเลอยู่ตรงข้ามกับประเทศอิตาลี พื้นที่ส่วนหนึ่งของ

โครเอเชียทางแคว้น Istra อยู่ไม่ไกลจากเวนิสซักเท่า

ไหร่ พื้นที่ส่วนอื่นจะยาวขนานกับประเทศอิตาลีตั้งแต่

ประมาณชว่งบนสดุของรปูรองเทา้บูต๊ไปจนถึงเกือบสน้

รองเท้านะคะ (รองเท้าบู๊ตเป็นสัญลักษณ์เปรียบเทียบ

แผนทีป่ระเทศอติาล ีเหมอืนแผนทีป่ระเทศไทยเปรยีบ

เป็นขวานทอง... โปรดติดตามอ่านบทความ หลงรัก 

"โครเอเชีย" ในนิตยสารดีเล่มที่ 14

หลงรัก "โครเอเชีย"

การเล่นกีฬาและดนตรีเป็นกิจกรรมยอดฮิตของเด็ก ๆ  

ในประเทศเยอรมนี  ทุกหมู่บ้านและเมืองต่าง ๆ จะมี

สมาคมกีฬาและสมาคมดนตรีเป็นศูนย์สอนกิจกรรม

เสรมิทกัษะและเสรมิสรา้งสขุภาพใหแ้ขง็แรง นิตยสาร

ดีได้สอบถามเด็กไทยและเด็กลกูครึง่ไทย-เยอรมนัเก่ียว

กับกิจกรรมยามว่างของพวกเขา ซึ่งมีกิจกรรมหลาก

หลายแตกตา่งกันไป  ซึง่อาจจะเปน็แนวทางสาํหรบัคณุ

พ่อคณุแมท่ี่จะสง่เสรมิกิจกรรมลกู ๆ  ในอนาคตก็เปน็ได้

กิจกรรมยามว่างของเด็กๆ 
ในประเทศเยอรมนี 

“เด็กๆทําอะไรกันบ้างหนอ”
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