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“วันพ่อแห่งชาติ”



เฉล ล จอ ชน ์            องค์ งข ญป งป ช
ท งเ ดจท เขตค               ญ ขอ งเป ป ด์
จ เ นอใต อออกตก       พ ท งปกท เก
ขอองค์พ จก                   เดจพ พล
ใน เฉล พ ชน พ        องค์พ บ ทพ ปิ่น
ขอนอ เกล ดด                 ขอพ องค์ท งพ เจ ญ

                           ดว กล ดว ก อ ขอ ดช
 ข พ พทธ จ  คณ ผจดท นต ด- กก ซน พนธ์ ธ ณ ฐ อ น



สวัสดีคะทานผูอานทีไรัก

	 พบกันอีกลวนะคะ	คราวนีๅ	บก.บกหนูนอยคอมพิวตีๅสะพายหลังมานัไงขีดขียนกัน฿นดนเกลลยนะคะ	
(เกลจากบานนะคะ)	กใงาน	งาน	ละกใงาน	คะ	จะเมหอบ	หนูตีๅธอมาดวยกใเมเด	ดวยกรงวา	ดีมาก	จะออกสูสายตาเมทันตามวลาคะ

	 นิตยสารดี	 กใยางกาวขาลมทีไ	 4	 ลวนะคะ	 อีกเมนาน	 ดีมาก	 กใจะอายุครบหนึไงป	 อ..ถึงวันนัๅน	 	 ราจะฉลองอะเรกันดี	 คุ
ณผูอานชวยออกความหในนะนำกองบก.รามาดีเหมคะ	 วาทีไผานมาละผานเปมีอะเร฿นดีมาก	 ทีไทานชอบ	 เมชอบ	 อะเรทีไดี	 เมดี	
ตองปรับปรุงอยางเร	กองบก.อยาก฿ห	ดีมาก	ปนทีไพอ฿จของคนอานคะ	ละจะเดมีสมาชิกมาอานหนังสือของรายอะ	โ	เงคะ

	 ตามทีไ	 ดีมาก	 เดประกาศชิญชวนเว฿นลมทีไ	 3	 ฿หยาวชนเทยทีไสน฿จสงภาพวาด	 ละรียงความหัวขอพอของฉัน	 ทาน
ผูอานสามารถชมผลงานบนปก	ดีมาก	ฉบับนีๅนะคะวา	ยาวชนเทย	เทย-ยอรมัน	ของรามีความสามารถอยางเร	ภาพวาดทีไขึๅนปกปน
ของ	 ด.ญ.อรุณทัย	 ลิซา	 เฟฟฟอร	 (5	 ขวบ)	 ด.ญ.จัสมิน	 มนซล	 (5	 ขวบ)	 ละ	 ด.ญ.มารีอา	 ฮฟ๛อุส	 (8	 ขวบ)	 ทัๅงสามคนเดรางวัล
ดียวกันคือชนะลิศทัๅงสามคนลย	 สำหรับผลประกวดรียงความ	 มีผูเดรางวัล	 2	 คน	 คือ	 ด.ช.ณัฐพล	 เวส	 ละ	 ด.ญ.มารีอา	 ฮฟ๛อุส	
ทางกองบรรณาธิการจะเดจัดสงรางวัลเป฿หนะคะ	 สำหรับรูปภาพหรือรียงความทีไเดลง฿นดีมาก	 นืไองจากสงมาชา	 ทางกอง	 บก.จะ
จัดสงของขวัญปนกำลัง฿จเป฿หชนกัน	กองบรรณาธิการตองขอขอบคุณนองโ	(หลาน	โ	)	ทีไสน฿จสดงฝมือ	คุณมคุณพอของนอง	โ	
ละหลาย	โ	ทานทีไเดประสานงาน฿หมีการสงภาพละรียงความขาประกวด

	 คะนอกจากรียงความละภาพวาดของยาวชนลว	 ดีมากกใมีความรูสึก	 ละความคิดหในสัๅน	 โ	 ของคุณพอทัๅงเทยละ
ยอรมันทีไตองการถายทอดกลูก	 โ	 รวมทัๅงความรูสึก฿นฐานะลูก	 ทีไตองการสืไอ฿หคุณพอทราบ	 หลาย	 โ	 ประยคอาจจะหมือนความ
รูสึกของรา	โ	ทาน	โ	ผูอานกใเดนะคะ	หาก฿ครยังเมคยบอกความรูสึกดี	โ	ทีไมีตอลูกละพอ	กใลอง฿ชอกาสวันพอทีไวียนมาถึงนีๅ	บอก฿ห
พอละลูกทราบดีเหมคะ	 บอกกันตอนนีๅตอนทีไยังรับรูเด	 ดีกวาทีไจะสวดมนตเปถึงนาะ	 ดีมากลมทีไ	 4	 นีๅกใยังคงมีคอลัมนประจำมอบ
กทานผูอานชนคย	 ทัๅงรืไองซีสต	 มะรใงตานม	 มืไอความรักครัๅงทีไสองกาวขามา	 ราจะตัดสิน฿จอยางเร	 ฿หอกาสทัๅงตัวองละผูทีไ
กาวขามาหรือเม	 ตำราอาหาร฿นลมนีๅ	 ลูกลิงขอสดงฝมือสุดฤทธทำอาหารดคุณพอคะ	 รวมทัๅงมีมีไยงปลาทูสูตรคุณยารสดใดมา฿ห
ลองเปทำดูนะคะ	 ริไมขาฤดูหนาวลวมารูจักการดูลบำรุงผิวดวยอาหารกันนะคะวากินอะเรกันดี฿หผิวคงความชุมชืไน	 ตามดวยวัยรุน
วุน	 โ	 ทัๅงหลาย	 ปัญหาหนัก฿จของคุณพอคุณม	 จะสอนจะบอกลูกอยางเรรืไองพศ	 	 ของฝาก	 do	 it	 yourself	 คราวนีๅมาทำบอรดติด
การดอวยพรคริตสมาสละป฿หมกันนะคะ	กใ฿กลทศกาลนีๅขามาทุกทีลวคะ	ละทีไจะขาดสียเมเดกใคือคอลัมนธรรมะ	฿นลมนีๅราเด
นำบทความของทานอาจารยพระเพศาล	วิสาล	วาดวยการปฏิบัติตอคนเขทีไอยู฿นอาการคมา		

	 ฿นลมนีๅดีมากเมมีสรุปขาวสัๅน	 ตมีบทความลารืไองทีไปนขาว฿นชวงทีไผานมาทน	 พราะกองบรรณาธิการหในวา	 สรุปขาว
นัๅนกวาทานผูอานจะเดอานกใคงเมทันหตุการณ	ละดวยนืๅอทีไทีไจำกัด	กใเมอาจ฿หรายละอียดเดมากมายนัก	หลานีๅปนความคิดหใน
ของกองบรรณาธิการนะคะ	 ทานผูอานละคะ	 อานลวมีความหในอยางเร	 ขียนมาคุยกันนะคะ	 กองบก.จะเดปรับ฿หถูก฿จละปน
ประยชนกทุกทานคะ

 สุดทายนีๅ฿นนามของกองบรรณาธิการ ดีมาก ขอสงความปรารถนาดี ละความสุข มา฿หดทานผูอาน ดีมาก 
ทุกทานนืไอง฿นอกาสวันคริสต์มาส ละวันขึๅนป฿หม 2554 คะ 

                               พัทยา รือนกว
Pataya@d-magazine.de

บ.ก.
บ อ ก ก ล า ว
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จด
คุยกับ บ.ก.

สวัสดีคะ บ.ก.
	 พืไอน฿ห	นิตยสารดี	 ลมทีไ	2	มาอาน	ชอบคะ	ละทีไชอบมากโลยกใคือ	ขอคิด	365	วัน	ของพระทพกิตติมลี	
อานลวเดขอคิดดีโ	 กใบอามา฿ชกับตัวองคะ	 พราะตอนนีๅกใครียดหนอยโ	 อานลวกใลยอยากจะอานทัๅงหมด	 ละ
อยากเดหนังสือมากใบเว	วลาทีไมีปัญหาอะเรจะเดหยิบมาอานเดนะคะ	จึงอยากถามบก.วาหนังสือนีๅจะหาซืๅอเดทีไเหน
คะ	ขอความกรุณาบก.ชวยสงคราะหบอกมาหนอยนะคะวาตองทำอยางเรจึงจะเดหนังสือทัๅงลมมาอานคะ
	 ทายนีๅขอ฿หนิตยสารดี	อยูตอเปนานโ	พืไอพวกราจะเดมีหนังสือดีโอานคะ
          นๅำออย

สวัสดีคะ คุณนๅำออย
	 ขอบคุณคะทีไชม	ดีมาก	สิไงหลานีๅปนกำลัง฿จ฿หพวกราทำงานตอเปคะ	หนังสือขอคิดประจำวันของพระทพ
กิตติมลี	สามารถติดตอสอบถาม	เดทีไวัดศรีนครรินทรวราราม	ประทศ	สวิตซอร์ลนด์	ตามทีไอยูนีไคะ	
Wat Srinagarindravararam 

Im Grund 7, 5014 Gretzenbach (Schweiz) 

Tel. +41(0)62 8586030 Fax +41(0)62 8586035 

Website: http://www.wat-srinagarin.com 

email: info@wat-srinagarin.com 

	 ลองติดตอดูนะคะ	จะเดมีหนังสือดีโเวอาน	ละผืไอพรคนอืไนตอโเป	ลวขียนมาคุยกันอีกนะคะ
           บก.

ผูอานทีไรักคะ
 ฿น	ดีมาก	ลมสาม	รานำสนอ
รืไองราวของการสมรสของคุณนฤมล	ละ
นะนำมืองนารักทีไคุณนฤมล	ละครอบครัว
พำนัก	ลมนีๅราขอนำภาพ	ทีไปนสิไงยืนยัน
ความรักของคนสองคนทีไประสานวัฒนธรรม
ทีไตกตางของสองประทศหลอมปนหนึไง
ดียวกัน	ขอบคุณ	คุณนฤมลคะ	ทีไสงการ์ด
สวยโมา฿หกองบรรณาธิการ

     พัทยา รือนกว



                D: 06

	สภาพร	ควรซ
ภาพขาว

ฟรงก์ฟ๛ร์ต -	 นายชัยลิศ	 หลิมสมบูรณ	
กงสุล฿หญ	 ณ	 นครฟรงกฟ๛รต	 พรอม
ผูทนจากสำนักงานเทยตางโ	 ละชาวเทย
฿นยอรมนี	 ถวายพวงมาลาทีไศาลาเทย	 ณ	
มืองบาด	 ฮอมบวรก	 นืไอง฿นวันป๛ยมหาราช
มืไอวันทีไ	23	ต.ค.	2553

Thais Pay Respect to King Rama V in Bad Homburg

Thai Trade Representatives in Freiburg

เฟรบวร์ก	 -	 มืไอวันทีไ	 9	 ก.ย.	 คณะผูทน
การคาเทย	 อันประกอบเปดวย	 ดร.ชิงชัย	
หาญจนลักษณ	 ประธานสภาธุรกิจเทย-
อียู,	 คุณหญิงจำนงศรี	 หาญจนลักษณ	
ประธานกรรมการรงพยาบาลจักษุรัตนิน
ละปณิธาน	 ปวรฬารวิทยา	 รองลขา-
ธิการสภาอุตสาหกรรมหงประทศเทย	
ภาย฿ตการนำของสถานอกอัครราชทูตเทย
ณ	 กรุงปารีส	 เดดินทางมายีไยมชมดูงานทีไ
มืองเฟรบวรก	 สหพันธรัฐยอรมนี	 ฿นฐานะ
สวนหนึไงของการดินทางดูงาน฿นขตสาม
หลีไยมศรษฐกิจ	 (ฝรัไงศส	 –	 ยอรมนี	 –	
สวิตซอรลนด)	 ดยเดขายีไยมสภาหอการ
คาของมือง,	 บริษัท	 Nussbaum	 ผูผลิต
ระบบยกรถละจัดกใบรถยนตชัๅนนำของ
ยอรมนี	 ทัๅงนีๅ	 กงสุล฿หญประจำนครฟรงก-
ฟ๛รต	 นายชัยลิศ	 หลิมสมบูรณ	 ละกงสุล
ฝายสงสริมการลงทุน	 นางสาวบุษราคัม	
ศรีรัตนา	เดมารวม฿หการตอนรับดวย



Thai Designers in Vienna Fashion Week

อบ งวล ษ ไท ดีเด่น 
Preisverleihung “Exzellente Thai-Sprache”
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ฟรงก์ฟ๛ร์ต	 -	 นายชัยลิศ	 หลิมสมบูรณ	
กงสุล฿หญ	ณ	นครฟรงกฟ๛รต	ปนประธาน
มอบรางวัลวิชาภาษาเทยดีดน	 ก	 นาย	
Christoph	 König	 นักศึกษาภาควิชาอชีย
ตะวันออกฉียง฿ตศึกษา	 ณ	 มหาวิทยาลัย
กอธ	นครฟรงกฟ๛รต	มืไอวันทีไ	25	ตุลาคม
2553
Der	Generalkonsul	Chailert	Limsomboon	
übergab	am	25.	Oktober	2010	den	Preis
“Exzellente	 Thai-Sprache”	 an	 Herrn	
Christoph	 König,	 Studenten	 der	 Fach-
richtung	 Südostasienwissenschaften,	
Institut	 für	 Orientalische	 und	
Ostasiatische	 Philologien,	 Goethe	 -
Universität	Frankfurt	am	Main.

วียนนา	–	Curated,	Muuya	Moya,	Surreal	
Objects	ละ	Wonder	Anatomie	4	บรนด
ดีเซนอรรุน฿หมชาวเทยเดรับคัดลือก฿หมา
รวมสดง	 ฟชัไนชว฿นงาน	 MQ	 Vienna	
Fashion	 Week	 2010	 ภาย฿ตการสนับสนุน
ของจิตตวิภา	 ศักดิ่พิทักษสกุล	 ผูอำนวยการ
สำนักงานสงสริมการคา฿นตางประทศ	
กรมสงสริมการสงออก	 ทัๅง	 4	 ถือปนดีเซน-
นอรอชียชาติรกละชาติดียวทีไเดรับ
ลือก฿หขารวมงานดังกลาว	 ฟชัไนชว	 80	
ชุดเดรับสียงปรบมือกึกตองจากผูขาชมทัๅง
เทยละตางชาติกวา	400	คน
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                มืไอวันทีไ	3	ต.ค.	ทีไผานมา	ยอรมนีฉลิมฉลองครบรอบ	
20	 ป	 ของการรวมชาติ	 ตการฉลิมฉลองครัๅงยิไง฿หญทีไประตูชัย
บรันดนบวรกกอรทัวร	 (Brandenburger	 Tor)	 กใหอมลอมเปดวย
ประดในปัญหาทีไปนทีไถกถียง฿นสังคม	ชน	รืไองงินภาษีภราดรภาพ	
ซึไงหลังจากการรวมชาติ฿นป	 1990	 อดีตรัฐ฿นยอรมนีตะวันออกทัๅง	
6	 รัฐเดรับงบประมาณกวา	 1.3	 ลานลานยูร	 สำหรับลงทุน฿น
สาธารณูปภคละครงการตาง	 โ	 พืไอยกระดับพัฒนาการทาง
ศรษฐกิจ฿หทาทียมกับรัฐตาง	 โ	 ทางตะวันตก	 ปัจจุบันมืองหลาย
หง฿นอดีตยอรมนีตะวันออกมีความจริญกาวหนาปนอยางมาก	
฿นขณะทีไมืองลใกโ	 หลายหง฿นอดีตยอรมนีตะวันตกกลับเมเดรับ
งบประมาณพียงพอ	 จึงปนทีไถกถียงกันวา	 ควรจะปลีไยนปลงการ
จัดสรรงินจำนวนดังกลาวหรือเม	 ดยนำมา฿หกับมืองทีไมีความตอง
การมากกวา	ดยเมจำกัดอยูพียงคทีไตัๅงของมือง	
	 นอกหนือจากความตกตางทางศรษฐกิจระหวางยอรมนี
ตะวันตกละตะวันออกลว	 ประดในรืไองการปรับตัว฿หขากับสังคม	
(Integration)	 ยังปนประดในผใดรอนทีไเดรับความสน฿จมากชนกัน	
ตัๅงตดือนส.ค.	 ทีไผานมา	 มีการตคารมกันอยางผใดรอน	 หลังจากทีไ	
Thilo	 Sarrazin	 หนึไง฿นจาหนาทีไอาวุสของธนาคารกลางบอกวา	
ยอรมนี	 “งลง”	 รืไอย	 โ	 พราะมีผูอพยพชาวมุสลิมทีไดอยการศึกษา
ละเมมีประสิทธิภาพ	 ประธานาธิบดี	 Christian	 Wulff	 ทำ฿หรืไองนีๅ
หมกระพือขึๅนเปอีก	 มืไอกลาว฿นงานครบรอบ	 20	 ปการรวมชาติ					
ยอรมันวา	 “อิสลามปนสวนหนึไงของยอรมนี”	 ปนหตุ฿หฝาย
อนุรักษนิยมออกมาตอตานอยางผใดรอน	 วาศาสนาอิสลามเมเด
ปนสวนหนึไงของยอรมันพืๅนฐานชาติ	 ละยอรมนีเมจำปนตอง

ปลีไยนปลงอะเร	 ผูอพยพชาวมุสลิมตางหากทีไตองปลีไยนละปรับ
ตัว	Horst	Seehofer	นายกรัฐมนตรีของรัฐบาวารีย	กลาววายอรมนี
เมควรรับผูอพยพชาวมุสลิมหรืออาหรับอีกตอเป	 ขายังบอกดวยวา
นวความคิดรืไองความหลากหลายทางวัฒนธรรม	 (Multikulturalis-
mus)	ของพรรคขียวนัๅนลมหลว	
	 การสำรวจความคิดหในจาก	Emnid	(บริษัทจัดสำรวจความ
คิดหใน)	 พบวาชาวยอรมันกวา	 60%	 เมหในดวยทีไจะ฿หประทศ
ตุรกีปนสมาชิกสหภาพยุรป	 59%	 ชืไอวาชาวมุสลิมสวน฿หญทีไ
อาศัยอยู฿นยอรมนีเมตใม฿จทีไจะยอมรับละคารพรัฐธรรมนูญของ
ยอรมนี	 ตัวลขนีๅพิไมสูงถึง	 70%	 ฿นยอรมนีตะวันออก	 ยิไงเปกวานัๅน	
71%	 มีความหในวา	 ชาวมุสลิมสวน฿หญเมพรอมทีไจะยอมรับความ
ทาทียมระหวางหญิงชาย฿นชีวิตประจำวัน	 68%	 เมชืไอวาผูอพยพ
จากประทศมุสลิมจะพูดภาษายอรมันเดดี฿นอนาคต

 ย อ ร ม นี วั น นีๅ
 ดย	สภาพร	ควรซ
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	พัทยา	รือนกว
ขาว

	 ปลายกันยายนตอตนตุลาคมทีไผานมา	มีขาวคราวการจากเปของคนดังละคนดีหลายคน	หากจะเมกลาวถึงกใคงจะลาสมัย	
อีกประการหนึไง	 รืไองราวชีวิตของคนหลานีๅปนสิไงทีไนาศึกษาละสน฿จทีไดียว	 รียงตามวันวลาของการจากเป	 คนรกทีไขอกลาว
ถึงกใคือ	Oswalt	Kolle	ซึไงจากเปมืไอวันทีไ	24	กันยายน	2553........

คนดัง และ คนดี ที่จาก ป

	 	 	 Oswalt	 Kolle	 เดชืไอวาปนผูบุกบิกการ฿หความรูรืไองพศศึกษา฿น
ประทศยอรมนี	 (Sexualaufklärer)	 ขาปนผูทีไตอสูพืไอทีไจะ฿ห	 พศ
ศึกษาละประดในรืไองพศสัมพันธปนสิไงทีไสามารถรียนรู	 พูดคุยละ
ถกถียงกันเดอยางป๛ดผย	 Kolle	 พยายามทีไจะสืไอละถายทอดความคิด
หลานีๅของขาผานทางหนังสือทีไขาขียน	 รวมทัๅงภาพยนตทีไขาปนผูผลิต
ละถายทำ	 รงบันดาล฿จทีไทำ฿หขาตองลุกขึๅนมาขียนหนังสือหรือสราง
หนังหลานีๅกใคือ	 ความคิดหในทีไขัดยงกับทัศนะกีไยวกับรืไองพศ฿นสมัย	
Adenau	มืไอ฿นชวงระยะป	1960	ละ	1970	ขามองวา	“ความรักปนรืไอง
ทีไรียนกันเมเด	ตพศสัมพันธนัๅนรียนรูกันเด”	
	 Kolle	 กิดมืไอวันทีไ	 2	 ตุลาคม	 1928	 ทีไมืองคีลละติบต฿น
ฟรงกฟ๛รต	 บิดาปนนักจิตวิทยาบำบัด	 ริไมตนศึกษาดานการกษตร	
จากนัๅนจึงรียนตอจนเด	Abitur	ลวริไมทำงานปนนักขาว	ชีวิตผันปลีไยน
มืไอเดรับมอบหมาย฿หขียนคอลัมนวิชาการกลายโสำหรับดใก	 ซึไงรวม
รืไองพศศึกษาเวดวย	 ตัๅงตนัๅนมา	 Kolle	 กใคนพบหัวขอทีไขาสน฿จ	 ฿น
ดือนมกราคม	1968	ชืไอสียงของ		Kolle	กใลืไองลือเปทัไวยุรปมืไอหนังรืไอง
“มหัศจรรยหงความรัก:	 พศสัมพันธ฿นชีวิตสมรส”	 (Das	 Wunder	 der	
Liebe	–	Sexualität	in	der	Ehe)	ซึไงมีฉายสองตอนละทำรายเดมหาศาล
฿นหลายประทศ	 รวมทัๅงถูกหามฉายกใเมนอย	 ปาหมายของหนังดังกลาว
กใคือการ฿หการศึกษารืไองพศศึกษา	 จากนัๅนกใตามมาดวยหนังทำนอง
ดังกลาวอีกจใดรืไอง	 รวมทัๅงหนังสืออีกหลายลม	 Kolle	 เดรับการขนาน
นามวา	 “ปปหงพศศึกษา	 (Sexualpapst)”	 	 จากการทีไตองตอสูกับกลุม
ตางโ	 ทีไยังมองพศศึกษาปนสิไงตองหาม	 การสูรบตบมือกับกองซในซอร	
ทำ฿หKolleตัดสิน฿จยายเปตัๅงถิไนฐานอยู฿นประทศนธอรลนด	 ซึไงดู
หมือนจะป๛ดกวางมากกวา	 ขาสิๅนชีวิตลง฿น	 ภูมิลำนาทีไขาปนคนลือก
อง	คือ	Amsterdam	฿นวัยกือบ	82	ป

	 	 	 ฿ครทีไคยดูหนังรืไอง	 Manche	 mögen’s	 heiß	 ซึไงปนรืไองราวของนัก
ดนตรีหนุมซึไงตองปลอมตัวปนผูหญิง	 พืไอทีไจะ฿หเดงานทำ	 ลวกิดเป
หลงรักกับนักรองสาว฿นวงซึไงสดงดย	Marilyn	Monro	หรือเมกใบท	Marc	
Anthony	 ฿นหนังฟอรมยักษ	 คลีอพัตรา	 กใคงนึกถึงหนาหนุมหลอหนา
หวานมืไอหลายสิบปมาลวเด	 ซึไงกใเม฿ช฿คร	 Tony	 Curtis	 นัไนอง	 Tony	
Curtis	มีชืไอจริงวา	Bernard	Schwartz	กิดมืไอวันทีไ	3	มิถุนายน	1925	฿น
New	 York	 พอมของขาปนชาวฮังการีทีไยายถิไนฐานมาพำนักอยู฿น
อมริกา	 Tony	 Curtis	 ติบต฿น	 Manhattan	 ละ	 Bronx	 ละ฿ชภาษา
ฮังการีสืไอสารกับครอบครัวจนถึงอายุ	 6	 ขวบ	 Tony	 Curtis	 เมคอยสน฿จ
ลารียนนัก	฿นป	1945	หลังจากปลดประจำการ	Tony	Curtis	เดขารียน
ตอจนจบ	 High	 school	 ลวเปศึกษา฿นรงรียนการสดงตอนคไำ	 ขารับ
บทปนตัวประกอบ฿นละครวที	 จนมีมวมองมาพบจึงเดซในสัญญากับ

Universal	ละดินทางเป	Los	Angeles	ทีไนัไนขาเดรียนดานการพูดละ
การสดงพิไมติม	 ละเดรับบท฿นหนังลใกโ	 ฿นป	 1951	 ขาเดรับบทนำ
ปนครัๅงรก฿นรืไอง	The	Prince	Who	Was	a	Thief	ละตอ	โ	มาอีกหลาย
รืไอง	จนถึงรืไอง	Manche	mögen’s	heiß	฿นป	1959	คูกับ	Jeck	Lemon	
อาจปนดวยหนาตาทีไดูออนวัย	 Tony	 Curtis	 จึงมักจะเดตบทสนุกโ	 เม
คอยเดรับบทหนักโ	 Tony	 Curtis	 มาดงดังอีกครัๅงกใดวย	 หนังซีรีไทาง
ทรทัศน	ทีไสดงนำรวมกับ	Roger	Moor	฿นรืไอง	The	Persuaders!	หรือ
Die	Zwei	หรือ	สองสิงหสำอางค	มืไอฉาย฿นประทศเทย	หลัง	1990	Tony	
Curtis	 หันมาสน฿จงานศิลปะ	 ละทุมวลา฿หกับการวาดภาพ	 Tony	
Curtis	 สียชีวิตดวยรค	 COPD	 ซึไงปวยรืๅอรังมานาน	 ฿นบานของขา
มืไอวันทีไ	29	กันยายน	2553	ทีไผานมา

			มืไออยถึง	Loki	กใตองถมทายดวย	Smoki	ซึไงกใคือ	อดีตนายกรัฐมนตรี	
Helmut	 Schmidt	 ละภริยา	 ทัๅงสองคนดูหมือนจะกิดมาซึไงกันละกัน
฿นบทสัมภาษณสุดทายกอนทีไจะสียชีวิตเมนานนัก	 Loki	 กลาววา	 “฿นวัย
ขนาดนีๅของรา	 กใเมเดตัๅงปาหมายอะเรอีกลว	 สามีฉันขาบอกวา	 หาก
ราเดอยูฉลองวันตงงานครบรอบ	 70	 ปกใคงจะดีทีดียว”	 ตทัๅงสองคน
กใเปเมถึงวันนัๅน	Loki	 สียชีวิตลงอยางสงบ฿นบานพัก	฿นวัย	91	ป	 มืไอวัน	
21	 ตุลาคม	 2553	 Loki	 มีชืไอจริงวา	 Hanalore	 Schmidt	 สกุลดิมวา	
Glaser	กิดมืไอวันทีไ	3	มีนาคม	1919	฿น	Hamburg	พอปนชางเฟฟา	พบ
ละสนิทสนมกับ	 Helmut	 Schmidt	 มืไออายุเด	 10	 ป	 เดขารียน฿น
รงรียนประถมศึกษาดวยกัน	 จากวันนัๅนดูหมือนทัๅงสองกใเมเดหางจาก
กันลย		หลังจากจบมัธยมปลาย	Loki	ศึกษาตอดานศึกษาศาตร	เมเดขา
รียนมหาวิทยาลัยสาขาชีววิทยาตามทีไ฿จรัก	 ดวยเมมีงินจายคาลารียน	
มืไอจบเดทำงานปนครู	 สมรสกับ	 Helmut	 Schmidt	 มืไอป	 1942	 ตลอด
ชวงวลาทีไผานมา	Loki	เมเดทำตัวดนดัง฿นฐานะภริยานายกรัฐมนตรี	ต
กลับอุทิศตน฿หกับงานดานพฤษศาสตรทีไตนรัก	 ดวยการขารวมครงการ
อนุรักษธรรมชาติละพืชพันธทีไสีไยงตอการสูญพันธ	 รวมทัๅงทำการศึกษา
วิจัยคนหาพันธเม฿หมโ	 ฿นป	 1985	 Loki	 คนพบพันธเมตระกูลสัปปะรด	
ซึไงยังเมมีชืไอพืไอปนกียรติกธอ	 นักวิชาการผูชีไยวชาญจึง฿หชืไอพันธเม
นีๅตามชืไอธอวา	 Pitcairnia	 Loki-Schmidt	 รวมทัๅงกลวยเมจาก	 Tunesia	
ละ	 ดอกดารียทีไผสม฿หมกใมีชืไอของธอดวย	 นอกจากนีๅ	 Loki	 ยังมีงาน
ขียนอีกหลายลม	ป	 1976	 Loki	 กอตัๅงชมรมพืไอคุมครองพันธเมทีไอาจจะ
สูญพันธ	 ซึไงกลายมาปนมูลนิธิ฿นภายหลัง	 กิจกรรมทีไสำคัญคือ	 การจัด
งาน	“ดอกเมหงป”	ตัๅงตป1980ปนตนมา	ดวยการทีไธออุทิศตัวพืไองาน
ดานพฤกษศาสตร	Loki	จึงเดรับกียรติ่จาก	Hamburger	Senat	เดรับตง
ตัๅงปน	ศาสตรจารยกิตติคุณ	 (Ehren	Professor)	ละเดรับรางวัลอนุรักษ
สิไงวดลอมของยอรมัน	

ดย	สภาพร	ควรซ



 พอครับ
		 				-	ผมชคดีมีพอทีไผมภูมิ฿จ	ละสามารถนึกถึงดวยความสุขจนทุกวันนีๅ	
									 				-	พอปนผูมีคุณธรรม	กตัญญู	฿ฝศึกษา	ดำรงชีวิตอยางสมถะ	ซืไอตรงตอตนอง	ตอครอบครัว	ตอสังคม	ละตออาชีพการงานของ	
			 						พอสมอ
	 				-	พอสน฿จละหในกประยชนสวนรวมมากกวาสวนตนหรือครอบครัว			มืไอยังดใกบางครัๅงผมคยนึกนอย฿จวาพอเมรักผมละ
	 						ครอบครัวทาพอคนอืไน	
	 				-	มืไอพออายุมาก	พอทำตัวสมถะยิไงขึๅน	พราะเมอยาก฿หตนปนภาระกมละลูกหลาน		พอคงเมรูหรอกวา	฿นชวงนัๅนรากลับ		
	 						อยากตอบทนพระคุณของพอมากขึๅน	มบางครัๅงรากใตอบทนเดเมดีหมือนทีไตัๅง฿จ	
 

 พอสียชีวิตมืไออายุเด	89	ป......
 ผมจะยังพยายามดินตามรอยพอ พืไอป็นลูกทีไดี สามีทีไดี พอทีไดี ละคนดีทีไมีคา   ... ยิไงคิดผมยิไงรักพอ
 
               จริย์วัฒน์ สันตะบุตร  
	 	 	 	 	 	 	 	 	 								อกอัครราชทูตเทย	ประจำกรุงบอรลิน

รืไองจากปก

“ พ่ อ ”
คือพระในบ้าน

สิ่งที่ลูกอยากจะบอกพ่อ

พอคะ
	 17	ปลว	ทีไพอจากดิฉันเป	ความทรงจำวัยดใกกีไยวกับพอเมคยลือนรางจางหายเปกับกาลวลา	มทานจะปนพอทีไอาจ
จะมีจุดบกพรองบาง	ตทานกใยังมีมุมบางมุมทีไ฿หดิฉันเดมองหในถึงความรักของทาน		พอของดิฉันเมคยบอกรักลูก	โ	ลย	ตทาน
กใถือขนมมา฿หลูก	 โ	 มืไอทานกลับมาบานสมอ	 ทานเมคยกอดลูกตทานกใพยายามทำงานหนักพืไอลีๅยงดูลูกตลอดมา	 ดิฉันคิดวา
มีพออีกหลายคนทีไยอมลำบาก	อดทน	หนืไอยยาก	ลีๅยงดูลูกดยเมสดงออกถึงความรักทีไทานมีตอลูก	บางครัๅงลูก	โ	อง	กใคิดวาพอ
เมรักละเมสน฿จ	ซึไงดิฉันองกใมีอาการบบนีๅอยูบอย	โ	ความสัมพันธระหวางพอกับลูกเมนนฟนอยางทีไควรจะปน	พราะความทีไ
ดิฉันยังปนดใก	 จึงเมคยรูสึกถึงความลำบาก฿นการลีๅยงดูลูกละเมรูถึงภาระอันยิไง฿หญ฿นการปนหัวหนาครอบครัวของพอ	 วันนีๅ
ดิฉันมีครอบครัวละเดทำหนาทีไหมือนกับพอ	จึงเดรูวา	การทีไจะลีๅยงดูคน	โ	หนึไง฿หติบตปนคนดีมันเม฿ชรืไองงาย	พราะพอของ
ดิฉันทานคยทำงานปนกรรมกร	 ทานตองหนืไอยสายตัวทบขาด	 พืไอหางินมาลีๅยงดูครอบครัว	 ดิฉันสงสารพอ	 ทีไทานมาดวนจาก
					เปสียกอน	ดิฉันอยากมีอกาสตอบทนพระคุณของทาน	อยากกอดละคอย฿หกำลัง฿จทาน	ดิฉันสียดายกับคำความหมายดี	โ			
								“หนูรักพอ”	ทีไดิฉันเมคยมีอกาสเดบอกทานลย	
																																							ทุก	โ	ป	วันทีไ	5	ธันวาคม	“วันพอหงชาติ”	ดิฉันระลึกถึงพอสมอ	฿นวันนีๅปนวันทีไป๛ดอกาส฿หลูกทุกคน
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 เดสดงความรักตอพอ	 อยากใบความรักของคุณเวกับตัวลยนะ	 พราะวันวลาผานเป	 อกาสทีไจะเดพูดกใ
																							หลือนอยลงทุกที	อกาสเมเดป๛ดรอราตลอดวลา	ทำหนาทีไลูกทีไดีพืไอ฿หพอมีความสุข	
                               ละบอก “รักพอ” กอนทีไจะเมมีพอ฿หบอกรัก ละกอนทีไประตูหงอกาสจะป๛ดลง
 

                                                                                                                                   หนอย เวกล / Steinfurt
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Es  war ein warmer Sommertag, als  wir beschlossen einen kleinen  Auslug 
zu machen. Die Sonne stand schon ganz weit oben, als sie einen schönen 

Rastplatz fanden, an dem sie sich einige kleine Snacks gönnten. Mutter, 

Vater und meine Schwester und ich  genossen mit vollen Zügen die warmen 

Sonnenstrahlen. 

Doch plötzlich störte lautes Beben diese idyllische Ruhe.  Erschrocken blickten 

wir  in die Richtung, aus der sie den Krach vernahmen.  Allmählich tauchte 

hinter dem Hügel ein graues Ungetüm auf, dicht gefolgt  von einem kleinen

Anhängsel, die auf seltsame Weise miteinander befestigt waren.

Was  war das??? 

Meine Schwester und ich  verkrochen sich hinter unserem  Vater, bis unsere 

Mutter lächelte und sagte:

„Kinder, das sind zwei Elefanten! Die Elefantenmutter und ein kleines Elefanten-

baby, das sich mit dem Rüssel an der Mutter festhält! Sie müssen irgendwo 

ausgebrochen sein!“ 

Neugierig näherten  wir sich den beiden Elefanten.

Sie schienen friedlich und an Menschen gewohnt zu sein, denn sie reagierten 

auf uns sehr ruhig.

Die Elefanten zeigten auch Interesse an den Menschen und vor allem an deren 

Picknickkorb, mit dem Rüssel hob die Elefantenmutter den Picknickkorb in die 

Luft und entleerte ihn. Beide schienen sehr hungrig zu sein und stürzten sich 

gierig auf die Äpfel und Brote. 

 „Kinder! Ich hofe ihr habt keinen Hunger, denn unser Abendessen genießen  
gerade die Elefanten! Ich denke  wir sollten besser  versuchen, den Besitzer zu 

erreichen.  Er sucht sicherlich schon die Beiden!“ sagte unser  Vater.

Etwas enttäuscht stimmten meine Schwester und ich diesem Vorschlag zu:

„Aber nur,  wenn wir Sie morgen zum Zoo besuchen gehen!“, lautete der Kom

promiss. 

 

พอ-ม	 ปนพระ฿นบาน	 ทีไราควรกการ
กราบเหวคารพสักการะบูชาทุกวันทุกวลา
เม฿ชจะคอยกราบเหวกันคปละครัๅงคือ
วันพอกับวันมทานัๅน	คนราถาเมรูจักกราบ
เหวพระทีไอยู฿กล	 โ	 ตัวลวจะเปกราบเหว
พระทีไอยูเกล	 โ	 เดอยางเร	 พระทีไอยู฿กลตัว
รามากทีไสุด	 กใคือ	 พอ-ม	 ของรานัๅนอง		
พอมจึงปนรมพธิ่รมเทร	 ละปนผู฿ห
ความคุมครองปกปักรักษาราตลอดวลา

กองบรรณาธิการดี-มกกาซีนขอขอบคุณ
ทุกทานทีไรวมสงบทความ มา ณ ทีไนีๅ

Ein schöner Sommertag mit meiner Familie
Geschichte: Evelyn  /  Bild: Sven
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สิไงทีไพออยากจะบอกลูก	(ลูกสาวอายุ	16	ป)	
ลูกรักของพอ
-	พอขอบคุณลูกทีไมากิดปนลูกของพอ	เดสรางรอยยิๅม	ความสุข			
			ละความภูมิ฿จ฿หพอ	(ม		คุณปู	คุณยา	ละญาติโ)	สมอมา	
-	พอหวังวาวันหนึไง	ลูกคงขา฿จวาทีไพอคยดุ	คยหวง	หรือพรไำสอน
			จนลูกบืไอ	กใพราะพอรักลูกมาก	อยาก฿หผูอืไนขาหในวาลูกปน
			คนดี	มีคุณธรรม	นาคบหาสมาคมดวย	พออยาก฿หลูกมีวิจารณ-
			ญาณทีไดี	สามารถลือกรียน	ลือกทำ฿นสิไงทีไจะทำ฿หลูกปนสุข
			เดอยางหมาะสม	ดยเมบียดบียนธรรมชาติละสังคม
-	พอหวัง฿หลูกมีความสุขพอสมควร฿นชีวิต	฿ฝรียน฿ฝรู	มีความรู		
		ความสามารถดี	รูจักลนกีฬาละออกกำลังกาย	มีสุขภาพขใงรง
		พอทีไจะทำตัวปนคนดีมีคา	ทีไคุมคา	฿นสังคมทีไลูกอยู	
-	พอหวังวา	ลูกจะปน	“ผู฿ห”	ทีไมีความสุขเดตลอดเป
-	พออยาก฿หลูกรักละภูมิ฿จ฿นตัวพอละสิไงทีไพอทำ	หมือนทีไพอ
			รูสึกตอคุณปูของหนู฿นวันนีๅ	
                                          จริย์วัฒน์ สันตะบุตร  
																															อกอัครราชทูตเทย	ประจำกรุงบอรลิน

“จนถึงวันนีๅทีไเดหในพัฒนาการของลูกทีไติบตดวยสุขภาพทีไ
สมบูรณขใงรง	 กใรูสึกวาวลาทีไราทำหนาทีไปนพอชางผานเป
รวดรใวนัก	 ผมยังอดนึกถึงวันทีไภรรยาผมจใบทองลูกทัๅง	 2	 คนมืไอ	
13	ป	ละ	9	ปทีไลวเมเด	ภรรยาผมจใบทอง฿นชวงกลางดึกทัๅงคู	
ความงวง฿นขณะนัๅนหายปนปลิดทิๅง	 กลายปนความตืไนตนละ
ลุนระทึกขามาทนทีไ	 หวังวาลูกเมวาจะปนพศ฿ดกใตามจะกิด
มาครบสมบูรณ	 32	 ประการ	 ลูกสาวคนตมนๅำหนักจะเมมาก
นักพียง	2.3	กก.	ตกใยังถือวาอยู฿นกณฑปกติ	ตสีไปกวา	โ	฿ห
หลังลูกสาวคนทีไสองคลอดกอนกำหนดดวยนๅำหนักพียง	 1.4	 กก.	
ทานัๅน	 ละกใมีอาการตัวหลือง	 คุณหมอตอง฿หนอน฿นตูอบนาน
กวาสองสัปดาหกวามละพอจะมีอกาสเดอุมละสัมผัสลูก	
พีไสาวเดมีอกาสเดหอมกมนอง	 ความรูสึกทีไเดอุมลูกคนทีไสอง
หลังจากทีไตองรอลวรอลาละความรูสึกทีไเดยินสียงลูกคนต
รองปนครัๅงรก	 ยังคงปนภาพละสียงทีไอยู฿นความทรงจำ
หมือนพิไงกิดขึๅนเมกีไวันทีไผานมานีๅอง	 ละกใตองขอบคุณภรร
ยาของผมทีไเดทำหนาทีไมเดอยางสมบูรณบบจนครอบครัวมี
ความสุขถึงวันนีๅ”

                              จิตติพัฒน์  ทองประสริฐ  
																			รองกงสุล฿หญ	สถานกงสุล฿หญ	ณ	นครฟรงคฟ๛รต	

 “วันพ่อ” เวียนมาอีกแล้ว โดยทั่ว ๆ ไปเรามักจะ

ได้อ่านและได้ฟังคำพูดจากลูก ๆ ถึงพ่อ น้อยครั้งที่จะได้
รับรู้ถึงสิ่งที่พ่ออยากจะบอกลูก ดี-แมกกาซีนได้รับเกียรติ
จากคุณพ่อสี่ท่าน ได้เขียนฝากความในใจมายังลูก เมื่อลูก ๆ   
ได้อ่านแล้ว คงจะทราบดีว่า “พ่อรักและห่วงใยลูกมากเพียง
ใด”  ขอขอบคุณ คุณพ่อทั้งสี่ท่าน มา ณ ที่นี้

สิ่งที่พ่ออยากบอกลูก



วันทีไ	5	ธันวาคม	ของทุกป	คือ	วันพอของเทย	฿นความหมาย		คือ	
พอของผนดิน	ละคนเทยทุกโคนทีไมีความปนพอ	อยากจะบอก
ลูก	 โ	 วา	 ขอ฿หทำทุกอยาง฿หดีละถูกตอง฿นทุก	 โ	 วัน	 พืไอตอบ
ทนพระคุณของคุณพอ		ละคุณม	ผู฿หกำนิดรามา	เมจำปน
ทีไจะตองทำดีควันพอวันดียว	 	 หากทำทุก	 โ	 วัน฿หดี	 ชีวิตกใจะมี
ตความดีทัๅงป	 	 “วันพอ”	 	 ผมอยากจะฝากบอกวา	 “อยาพียงต
คบอกวารักพอทานัๅน	 	ขอ฿หรักพออยางจริง฿จ”	 	ตลอดวลาพอ
กใคอยมอบตสิไงดีโ฿หกลูกสมอ	 คงเมมี฿ครหรอกทีไกิดมาดย
เมมีพอ	 ตราจะมีอกาสจอหนาพอหรือเมนัๅน	 กใลวตบุญ
วาสนาวาราทำบุญรวมกันมาหรือปลา	 	 ฿นฐานะทีไผมองกใปน
คุณพอลูก	 2	 กใอยากฝากจะบอกวา	 “พอทุกคนรักละหวง฿ยลูก
สมอ”	 พอปนผู฿หชีวิต	 ละ฿หทุกสิไงทุกอยางดยเมหวังผลสิไง฿ด
ตอบทน	 	 ตสิไงทีไพอคาดหวังจากลูก	 กใคือ	 อยาก฿หลูกปนคนดี	
ละดำนินชีวิต฿นสังคมอยางมีคุณภาพ	 ดยเมสรางความดือด
รอน฿ห฿คร	ตราควรทำตัว฿หปนคนดีพืไอตัวราอง	ละพืไอพอ
ดวย
                                          สมชาย ชัยจริญสิน
																																						ท.ท.ท.	ณ	นครฟรงคฟ๛รต

                                                
Ein Vater sorgt sich, wie seine Kinder ihre Zukunft bestreiten werden. Die Gesellschaft ist sehr wettbewerbsorien-

tiert. Für mich als Vater ist es deshalb sehr wichtig, dass mein Sohn gut vorbereitet ins Leben geht. Er muss also 

gut ausgebildet sein. Aber ebenso muss er wissen, dass Beruf und Arbeit nicht alles im Leben bedeuten. Gut 

vorbereitet zu sein heißt ja auch, souverän über den Stellenwert von Freundschaft, Familie und Beruf zu 

entscheiden. Es ist schön zu wissen, dass er sich nicht von Schule, Ausbildung und Beruf vereinnahmen lässt. 

                                                                                                                            Kt  
																																																																																																																									นักวิชาการ฿นมหาวิทยาลัย฿นรัฐนอรทเรน	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	วสฟาลใน

พ่อ				สามารถรองรับอารมณตอนทีไราปนดใก	ถึงมบางครัๅงทานอาจจะดูกรธตกใปนเปดวยความมตตา	

พ่อ				คือพืไอนลนคนรกของลูก	ทีไยอมทำตัวปนดใกลนกับราดยเมยสสายตาคนรอบขาง	

พ่อ 	คอยปกปองรายามมืไอเมปลอดภัยหรือมีอันตราย	

พ่อ			คือพยาบาลทีไคอยชวยหลือบืๅองตนมืไอราเมสบายละพาเปหาคุณหมอ	

พ่อ			พยายาม฿หราเดศึกษาลารียน	

พ่อ			พาราเปทีไยว	สูลกกวางยามป๛ดทอม	

พ่อ			มีความปรารถดีตอลูก	คอยตักตือนสัไงสอน	ซึไงลูกอาจจะขา฿จบางหรือเมขา฿จบาง	ซึไงราอาจจะสำนึกเดภายหลัง	

พ่อ			เมคยทวงบุญคุณ฿นสิไงทีไทานทำลงเป฿หกับลูก	

พ่อ			จะเมรองขอความชวยหลือจากลูก฿นสิไงตาง	โ	ทีไทานทำ฿หกับลูก	โ	

พ่อ 	ปรารถนา฿หรามีความสุขถึงมวา	ราจะตละมีครอบครัวลว	กใยังปนหวงสมอ	
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สมาคมเทย฿นยอรมนี

ชมรมไทยเพื่อเพื่อนไทย เมืองแอร์ลังเงน

 ชมรมเทยพืไอพืไอนเทย	มืองอรลังงน	ริไมกอตัๅงขึๅนมืไอ	ดือนตุลาคม	พ.ศ.	2550	ปนการรวมกลุมกันของหญิงเทยทีไพักอาศัย
อยูถบมืองอรลังงน	(Erlangen)ละ฿กลคียง	ทีไมีความคิดหในละอุดมการณสอดคลองสามัคคีกัน

ชมรมเทยพืไอพืไอนเทย	เดรับการสนับสนุนจากศูนยวัฒนธรรมละกิจกรรมชาวตางดาวมืองอรลังงใน	฿ห฿ชหองประชุมทีไ	:
Bürgertreff		Isarstraße.10,	91052	Erlangen	ดยเมคิดมูลคา

ชมรมนัดประชุม	พบปะละทำกิจกรรมรวมกัน	ทุกวันอาทิตยทีไสองของดือน	:
วลา	14.00	–	18.00	น	(ยกวนวันหยุดราชการยอรมันหรือชวงป๛ดทอม)	ชมรมเทยพืไอพืไอนเทย	

ยินดีตอนรับหญิงเทย	ชาวเทยละสมาชิก฿นครอบครัวทุกทาน	ทีไตองการขามารูจักพืไอน฿หม	ลกปลีไยนความรู	ลกปลีไยนประสบการณ์		
พืไอรับขอมูลทีไถูกตอง฿นดานตาง	โ	ตลอดจนรวมทำกิจกรรมทีไมีประยชน์ตอตัวองละสังคม
ติดตอสอบถามรายละอียดเดทีไ  
อัมพร วอลคคอร์  ทร 0172 9481118  
Amporn Walker Staffelbergstr. 9 – 91077 Neunkirchen am Brand  E-mail: liew.walker@online.de                                                     

จุดประสงค์
พืไอปนศูนยรวมหญิงเทยละคนเทย	 รวมทัๅงครอบครัว฿นขต
อรลังงนละ฿กลคียง		฿หมีความสามัคคี	ปรองดองกัน
พืไอลกปลีไยนประสบการณ	 ฿หความรูกกันละกัน	 ชวยกันคิด		
รวมกันกเข	 ถามีปัญหากิดขึๅน	 ทางชมรมจะชวยหลือ	 จัดหาขอ-
มูลขาวสารทีไปนประยชน	 หาบุคคลากรมาอภิปราย฿หความรูพิไม
ติม฿นดานตาง	 โ	 กหญิงเทย	 ชาวเทยละครอบครัว	 พืไอการ
ดำรงชีวิตอยู฿นยอรมนีอยางมีคุณภาพ	 มีความภูมิ฿จละมีศักดิ่ศรี
ชมรมมีการประสานงานกับ
สมาคมธารา	 (สมาคมชวยหลือหญิงเทยละชาวเทย฿นสหพันธ-
สาธารณรัฐยอรมนี)		
ศูนยวัฒนธรรมละศูนยตางดาวมืองอรลังงน

กิจกรรมของชมรม
จัดงานพืไอผยพรวัฒนธรรมเทยประจำปรวมกับศูนยวัฒนธรรม
อรลังงน	ชน	ฟอนรำเทย	จัดซุมขายอาหารเทย	ชวการกะสลัก
ผลเมละประดิษฐดอกเมบบเทย
สอนกะสลักผัก	 -	 ผลเม	 ประดิษฐดอกเมบบเทย	 ทำอาหารละ
ขนมเทย
ออกคายครอบครัว	 เปทัศนศึกษากับครอบครัว	 พืไอ฿หสมาชิกต
ละครอบครัวมีกิจกรรมรวมกัน
ครงการสอนภาษาเทย	ละพูดภาษาเทยวันละนิดกับลูกละสามี	
จัดกงสุลสัญจร	รวมกับวัดพุทธเทยนิรนบรกปละครัๅง																														
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ลิงนอย
มลิงนอย

หองครัว

	 ปกติรืไองจับตะหลิวจับกระทะทำอาหารนีไพอของหนูถนัดละชอบมากคะ	 พอทำ
อาหารอรอยดวยนะคะ	 (จริง	 โ	 นะ)	 รืไองทำอาหารหนูกใเดรียนรูจากพอนีไหละคะ	 สวนจาก
มหนูยังนึกเมออกลยวา	 มจะสอน฿หหนูทำอะเร฿นครัว	 พอทำ฿หหนูกับมหมไำมาหลาย
มืๅอลวคะ	 วันนีๅหนูลยลิกซนหนึไงวัน	 หันมาอา฿จพอทน	 อา฿จพอเมยากหรอกคะ	 คทำ
อาหารดี	โ	ทีไพอชอบ	ดยมีพอคอยกำกับอยูขาง	โ	พอขากใมีความสุขลวละคะ	วันนีๅมาลอง
ทำอาหารอิตาลีไยนกับหนูดูนะคะ	 มนูปลานีไของชอบของบานราคะ	 อรอยเขมันนอยพืไอ
สุขภาพคะ	 รอ฿หหนูลิก฿ชกาอีๅตอขามืไอเหรหนูจะลงมือทำอาหารปรดของพอ	 บบทีไพอเม
ตองยืนกำกับบทลยหละคะ	(คาดวาอีกหาปขางหนาคะ)

 

รามาตรวจละตรียมของกัน
-	ปลาชิๅน฿หญโ	นืๅอขใงโ	2-3	ชิๅน	(สำหรับ	2-3	คน)
-	นๅำมะนาวจากมะนาวหลือง	1	ลูก
-	กระทียม	2	กลีบ
-	ลูกมะกอกดอง	50	กรัม
-	ปลาอองชวีไหมัก฿นนๅำมัน	3	ตัว	(Sardellenilets)
-	ลูกคาปอร	1ชอนตะ	(Kapern)
-	มะขือทศกระปองลใก	250	กรัม
-	นๅำมันมะกอก	4	ชอนตะ
-	เวนขาวครึไงกว
-	กลือ
-	ผงปาปริกานิดหนอย
-	พาสลีไย	1	กำ	สับละอียด	(Patersilie)

บรรลงพลงตะหลิวกันลยคะ
-	ลางปลา฿หสะอาด	ซับนๅำ฿หหง	ลวนำนๅำมะนาวมา
		คลุกคลา฿หทัไวปลา	พักเวครึไงชัไวมง
-	ปอกกระทียม	ลวสับละอียด
-	ลาะปลือกลูกมะกอกออก	สับหยาบ	โ	
-	สับปลาอองชวีไกับลูกคาปอร฿หละอียด
-	กรองนๅำมะขือทศออกดวยตะกรง	ลวหัไนหยาบ	โ	
 

เมนูสำหรับวันพ่อ : ปลาชิ้นในซอสมะเขือเทศสไตล์ซิซิเลียน
																																																				(ขอบรรลงพลงตะหลิวสุด฿จ	นอยกวานีๅเดเง..ถาทำพืไอพอ)
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	 ป๛ดตา฿ชเฟรอนปานกลาง	 ตัๅงกระทะ
กนลึกหรือหมอกใเด	 ฿สนๅำมันมะกอกลงเป	 พอนๅำ
มันรอน	 กใ฿สกระทียมสับละมะกอกลงเปผัดสัก
พัก	 ลว฿สปลาอองชวีไละคาปอรเปผัดรใว	 โ	
ติมเวนขาวทิๅงเว฿หดือดสักพัก	จากนัๅน฿สมะขือ-
ทศลงเปละปรุงรสดวยกลือ	 (อยาติมยอะ
พราะอองชวีไคใมลวคอย	 โ	 ติม	 คอย	 โ	 ชิม)	
฿สผงปาปริกา	ชิมรสชาดขาดอะเรกใติมพิไม	฿ชเฟ
กลางตม฿หซอสดือดเปจนขน	(ราว	โ	15	นาที)	ติม
พาสลีไยสับลวคน฿หขากันกับซอส	 นำปลามา
รยกลือนิดหนอย฿หทัไว	 โ	 นืๅอปลาลว฿สลง฿น
ซอส	 รงเฟ฿หดือดราว	 โ	 20	 นาที	 พลิกชิๅนปลา
หนึไงครัๅง	ปลอย฿หดือดตออีก	10	นาที	 ปนอันสุก
คะ	 สิรฟรอน	 โ	 พรอมขนมปัง	 หรือหัว	 Fenchel	
กใอรอยนะคะ	 บบทีไบานทำจะนำหัว	 Fenchel	
มาผาครึไง	 ตัดกนกลางหัวทีไขใง	 โ	 ออกนำเปตม
หรือลวก฿หสุก	 จากนัๅนนำมาผัดกับนยนิดหนอย
	 ติมครีมฟรช	 (Crème	 fraîche)ปรุงรสดวยกลือ
ละพริกเทย	รยดวยชีสขูด	หมไำกับปลาถูก฿จพอ
ทีไสุดลยหละคะ	
	 พอทานอิไมลวยิๅมหนาบานละกม
ดงดวย	 พราะมติมเวนขาว฿หจิบกลมปลา
ดวยคะ	 พอคงจะภูมิ฿จละดี฿จ	 ทีไเดสอนหนูทำ
อาหาร	 สวนหนูกใมีความสุขทีไพอชอบ	 สวนมนะ
ขายิๅมตลอดมืๅอยในพราะนอกจากจัดตะละกด
ชัตตอรลว	 ขายังเดปลงรางจากจวปนคุณ
นายหนึไงวันดวย...รามีความสุขกันทัๅงบานพราะ
อาหารฝมือหนูมืๅอดียว...หในทีหนูตองฝกวิทยา-
ยุทธการครัวจากพอบอย	 โ	 ผืไอวามขาจะมอบ
ตะหลิวทองคำ฿หหนูสักอัน....หนูรักพอละมทา
กันลย
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  ผูขียนคยฝันวาอยากปนครู	 ลยรียนคุรุศาสตร	 อุตสาห-
กรรม	 สมัยรียนมีอุดมการณรงกลากใอยากจะปนครูบนดอย	 ตกใ
เมมีอกาสเดท้าอยางทีไตนฝัน	 กลับตองเปท้างานกีไยวกับการตลาด
สงออกซึไงตอง฿ชภาษาอังกฤษปนหลัก	 จนกระทัไงปลายป	 ค.ศ.2006	
ผูขียนเดยายมาอยูประทศยอรมนี	 ชาวตางชาติทีไตงงานกับคน
ยอรมันตามกฎหมายลวจ้าปนจะตองรียนภาษายอรมันคือขา
คอรส	 Integrationskurs	600	ชม.	ละ	Orientierung	45	ชม.	ซึไง฿ช
วลาทัๅงหมดประมาณ	1	ป	 	ผูขียนกใปนคนหนึไงทีไตองปฏิบัติตามนัๅน
มืไอหลือระยะวลาประมาณ	 3	 อาทิตยกอนจะจบนัๅน	 ผูขียนละ
สามีเดจองตั็วครืไองบินพืไอจะเปสปนหลังจากรียนจบ	 พราะรา
ตองการเปดินสวงบุญบนสนทาง	Jacobs	Weg	ซึไงตอง฿ชวลา฿น
การดินทาอยางนอย	1	ถึง	2	ดือน	ละพืไอนของสามีผูขียนเดชวน
ราเปท้าธุรกิจรวมกันทีไสปน	 ตผนการทีไราวาดเวเมปนผล
ส้ารใจ	 มืไอผูขียนเดพบกับสุภาพสตรีทานหนึไงซึไงธอปนจาของ
ธุรกิจ	 Imbiss	หรือรานอาหารประภทจานดวนมากวา	10	ป	มีลูกคา

มากมาย	 ฉพาะวันสารมีลูกคาชาวยอรมันมารับประทานอาหาร
เทยฝมือธอกวา	 100	 คน	 ตนืไองดวยปัญหาทางสุขภาพธอจึง
จ้าปนตองขายกิจการรานอาหารนีๅ	 ละดวยปาฏิหาริยผูขียนจึงเด
ราน	Imbiss	นีๅมา	ราน	Imbiss	นีๅปน	Wagan	Imbiss	คือตัๅงรานขาย
กันบนรถมีความยาวประมาณ	 4	 มตรกวา	 รานของราสามารถ
คลืไอนทีไเปเดตามทีไราตองการ	 ราขายประจ้าทีไตลาด	 Winterfeld
Platz	 ขายพียง	 3	 วันตออาทิตย	 ท้าบบรานขาวกง	 ดยฉพาะ
วันสารผูขียนตองเปถึงตลาดวลาตี	5	ครึไง	ละริไมลงมือปรุงอาหาร
ประมาณ	14	อยาง	ริไมขายประมาณ	8	มงชา	ละประมาณบาย	3
มง	อาหารทุกชนิดกใจะหมดลง	อาหารยอดนิยมของรากใคือ	ขนมจีบ
รสธรรมดาละรสตมย้า	 ตมย้ากุง	 ลาบหมู	 หอหมก	 ฯลฯ	 สิไงส้าคัญทีไ
ท้า฿หธุรกิจดำนินเปเดดวยดีกใคือ	รสชาติอาหาร	ความสะอาด	ราคา
ละอัธยาศัยเมตรี	 หากรารักษาสิไงส้าคัญทัๅงสีไประการนีๅเวเด	 ลูกคา
กใจะกลับมาหาราปนประจ้า

รัตนาภรณ	สืบพงษสังข	มิคคิล
อาชีพ

ธุรกิจไทยอิมบิส

...........คนเราทุกคนมีความฝัน อยากจะเป็นหมอบ้าง เป็นทหารบ้าง ฯลฯ แต่จะมีสักกี่คนที่จะได้ทาอย่างที่ตนฝัน? 
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         “ สิ่งสำคัญที่ทำให้ธุรกิจดำเนิน
ไปได้ด้วยดีก็คือ รสชาติอาหาร ความ
สะอาด ราคา และอัธยาศัยไมตรี หากเรา
รักษาสิ่งสำคัญทั้งสี่ประการนี้ไว้ได้............. 
ลูกค้าก็จะกลับมาหาเราเป็นประจำ “

ขัๅนตอน฿นการทําธุรกิจ Imbiss บบขายบนรถ฿นตลาดมีดังนีๅ
1.	ติดตอผูดูลตลาดพืไอขอพืๅนทีไ	การขายทีไตลาดจะงายกวาการขอตัๅงถาวร	ปัญหาตาง	โ
จะนอย	 พราะทางราชการถือวาอยู฿นความดูลของผูดูลตลาด	 (Marktmeister)	 มืไอเด
พืๅนทีไกใสัไงซืๅอรถอิมบิส	 สามารถสัไงท้าตามความตองการหรือซืๅอมือสองกใจะประหยัดวลา	
ตผูขียนซืๅอธุรกิจตอจากผูประกอบการดิม	 ซึไงอาจจะมีราคาสูงตรวมท้าลทองละลูก
คาประจ้าทีไมีอยูดิมถึง	90	%	กใคุมคา	พียงตราตองรักษาคุณภาพ฿หเดทาทีไผูประกอบ
การดิมท้าเว	
2.	 ขารับการอบรมทีไสำนักงานอนามัย	 (Gesundheitsamt)	 กีไยวกับการปฏิบัติตน฿หถูก
สุขลักษณะ	 พราะราจะตองจับตองอาหารอยูตลอดวลา	 ฿ชวลาประมาณ	 1	 ชัไวมง	
หลังจากนัๅนรากใจะเดรับ฿บรับรองสุขภาพ(Gesundheitspass)	 กใสามารถท้างานกีไยวกับ
อาหารเด
3.	 ติดตอ	 Gewerbeamt	 ผนก	 Gewerbeanmeldung	 พืไอขอจดทะบียนป๛ด	 Imbiss	
ละจาหนาทีไจะออกอกสารปนหลักฐานรับรองการประกอบธุรกิจ	Imbiss	฿ห
4.	 มืไอเดอกสารนีๅลวจึงเปติดตอสำนักงานสรรพากร	 	 (Finanzamt)	กรอกบบฟอรมวา
ราตองการด้านินธุรกิจ	 Imbiss	 ซึไงจะตองจงสถานทีไวาอยูทีไเหน	 จ้านวนวันทีไราขาย	
หลังจากนัๅนทาง	Finanzamt	กใจะ฿หลขกำกับผูสียภาษี	

การสียภาษี
	 ส้าหรับผูประกอบการกีไยวกับ	 Imbiss	 จะตองสียภาษีสองประภทคือ	 Umsatzsteuer	 ภาษีรียกกใบจากยอด
งินทีไเดจากการทำธุรกิจซึไงขึๅนอยูกับยอดขาย	 หากวายอดขายมีจำนวนงินมากกวา	 17,000	 ยูรตอป	 กใจะตองสียภาษี
ดังกลาว	 ภาษีอีกประภททีไตองสียคือ	 ภาษีรายเดสวนบุคคล	 Einkommensteuer	 ซึไงจะตองจงการสียภาษีทุกป	 หาก
เมอยากยุงยากราอาจจะ฿ชบริการจากบริษัทผูรับดำนินการจงสียภาษีหรือ	Steuerberater	กใเด

ภาษีมูลคาพิไม (Mehrwertsteuer) 
คือ	Value	Added	Tax	-	VAT	หรือทีไรียกกันทัไวเปวา	วต	ปนภาษีทางออมประภทหนึไง	ทีไรียกกใบจากบุคคลทีไซืๅอสินคาหรือรับบริการ	ดย
จัดกใบฉพาะจากมูลคาสวนทีไพิไมขึๅน฿นตละขัๅนตอนของการผลิต	 การจำหนายหรือการ฿หบริการ	 อัตราภาษีมูลคาพิไม฿นประทศตาง	 โ	 ฿น
สหภาพยุรป

ประทศ         มาตรฐาน  
ออสตรีย		 20%		
บลยียม		 21%		
เซปรัส		 	 15%		
สาธารณรัฐชใก		 19%		
ดนมารก		 25%		
อสตนีย		 18%		
ฟ๛นลนด		 22%		
ฝรัไงศส		 	 19.6%		

ประทศ           มาตรฐาน  

ยอรมนี			 19%		
กรีซ		 	 19%		
ฮังการี		 	 20%		 	
เอรลนด		 21%		
อิตาลี		 	 20%		
ลัตวีย		 	 18%		
ลิทัวนีย	 		 18%		
ลักซมบิรก		 15%		

ประทศ         มาตรฐาน  
มอลตา		 	 18%		
นธอรลนด		 19%		
ปรตุกส		 21%		
ปลนด			 22%		
สลวากีย		 19%		
สลวีนีย		 20%		
สปน		 	 16%		
สวีดน		 	 25%	
สหราชอาณาจักร		 17.5%		



ญาดา	นาชือก
พีไนองตง

การศึกษา

	 การศึกษาระดับมัธยม	(Sekundarschule)	ปนการศึกษาตอจากระดับประถมศึกษา	นัไนคือตัๅงตชัๅน	5	ขึๅนเป	ยกวน฿นบอรลินละ
บรันดนบวรกทานัๅนทีไรงรียนประถมศึกษามีถึงชัๅน	 6	 ซึไง฿นทัๅงสองรัฐนีๅการศึกษาระดับมัธยมจะริไมตัๅงตชัๅนทีไ	 7	 ปนตนเป	 การศึกษาระดับ
มัธยมจะบงปนสองระดับคลายกับ฿นประทศเทย	คือ	ระดับมัธยมศึกษาตอนตน	(Sekundarstufe	I)	ตัๅงตชัๅนทีไ	5	หรือ	7	ถึงชัๅนทีไ	10	ละ
มัธยมศึกษาตอนปลาย	(Sekundarstufe	II)	ตัๅงตชัๅนทีไ	11	ถึงชัๅนทีไ	13	ตามหลักสูตรกา	ละถึงชัๅนทีไ	12		ตามหลักสูตร฿หม	(G8)	การขารียน
ตอ฿นรงรียนมัธยมนีๅ	คณะกรรมการ฿นรงรียนประถมซึไงประกอบดวยครูประจำชัๅนละครูอืไน	โ	ทีไสอน฿นชัๅน	ซึไงรียกวา	Klassenkonferenz
จะประชุม	 ละลงความหในกันวา	 ดใกคนเหนควรทีไจะเปรียนตอ฿นรงรียนมัธยมรูปบบ฿ด	 หากพอมเมหในชอบดวย	 ชน	 ดใกเดรับการ
นะนำ฿หรียนตอ฿น	Realschule	ตพอมตองการ฿หรียน฿น	Gymnasium	กใอาจทำเด	ตตองขารับการหารือกับคณะครู฿นรงรียนมัธยม
ทีไตองการ฿หดใกขารียนดวย	
	 การคัดลือกขารียนระดับมัธยมนีๅถูกวิพากษวิจารณวา	ปนหมือนการคัดยกทางสังคม	(Soziale	Selektion)	ซึไงริไมตนตัๅงต฿นวัย
ดใก	 พราะการขารงรียนมัธยมศึกษาประภท฿ด	 ดูหมือนจะปนการกำหนดอนาคตของดใกเป฿นตัว	 อกาสของดใกทีไจบ	 Hauptschule		
จะเดรียนตอ฿นมหาวิทยาลัย	ดูหมือนจะเมมี

รงรียน฿นระดับมัธยมศึกษาตอนตน฿นยอรมนีมี 4 รูปบบคือ
1. Hauptschule 
	 ประมาณปลายทศวรรษทีไ	 60	 รงรียนรูปบบนีๅเดชืไอวา	
ปนรงรียนฟลคชูลอตอนปลาย	 (Oberstufe	 der	 Volksschule)	
สอนถึงชัๅนทีไ	 9	 หรือ	 10	การรียนการสอน฿นรงรียนรูปบบนีๅ	 มีปา
หมาย฿นการสรางความพรอมดานอาชีพกนักรียน	 พืไอ฿หนักรียน
เดรียนรูกีไยวกับอาชีพ	 มีขอมูลพืๅนฐานทีไจะตัดสิน฿จ	 ปนการตรียม
ตัว฿นการทีไจะลือกอาชีพ	 ของนักรียน	 การรียนการสอนจะนนการ
ปฏิบัติ	 ตกใเมทิๅงลักษณะทางวิชาการดวย	 วิชาการทัไวเปทีไสอนกใจะ
หมือนกับรงรียนรูปบบอืไน	 เดก	 ภาษายอรมัน	 คณิตศาสตร	
วิทยาศาสตร	สังคมศึกษา	ภาษาตางประทศ	ยกวน฿นสาขาการงาน
อาชีพ	 อันปนการผสมผสานระหวาง	 ทคนิค	 ธุรกิจ	 ละคหกรรม-
ศาสตร	 	 จะนนหนักมากกวา฿นรงรียนรูปบบอืไน	 ฿นบางรัฐจะ฿ห
วิชานีๅปนวิชาหลัก	 ทนภาษาตางประทศ	 (ซึไงสวน฿หญคือภาษา
อังกฤษ)	 มืไอจบชัๅนปทีไ	 9	 จะเดประกาศนียบัตรมัธยมตอนตน	
(Hauptschulabschluss)	สามารถขารียนตอดานอาชีพเด ทีไรียก 
วา	beruliche	Ausbildung	ซึไงปนระบบรียนควบคูระหวางการรียน
ละทำ/ฝกงานภาคปฏิบัติจริง	 (dualen	 Ausbildungssystems)	 	 ทีไ

ปนประภทชาง	 หรืออาจจะรียนตอชัๅนทีไ	 10	 ตอเปกใเด	 พราะการ
รียนสายอาชีพบางสาขาจะตองจบชัๅนทีไ	10
2.  Realschule  
	 จนถึงป	 1964	 รียกวา	 Mittelschule	 ปนรงรียนมัธยม
ศึกษาตอนตนชนกัน	มีตัๅงต	ชัๅนทีไ	5	ถึงชัๅนทีไ	10	หรือ	ชัๅน	7	–	10	฿น
บอรลิน	 ละบรันดนบวรก	 ปาหมายสำหรับการศึกษา฿นรงรียน
รูปบบนีๅกใพืไอตรียมความพรอมทีไจะขาศึกษาตอสายอาชีพ	 รวมทัๅง
สายอาชีพทีไจะบรรจุปนขาราชการระดับกลาง	 หรือสาขาอาชีพ
ฉพาะระดับสูง	 หรือขาศึกษาตอรงรียนมัธยมปลายสายวิชาชีพ	
(Fachoberschule)	ละสายวิชาการ	(Gymnasium)	หากเดคะนน
ดีพอ	วิชาทีไรียนจะมากกวารงรียนมัธยมบบ	Hauptschule	ตัๅงต
ชัๅนทีไ	 7	 นักรียนสามารถทีไจะลือกวิชาบังคับลือกตาง	 โ	 ทีไรียกวา
สายทคนิควิทยาศาสตร	 หรือ	 ศรษฐศาสตร	 ละสังคมศาสตร	 รวม
ทัๅงสามารถทีไจะลือกรียนภาษาตางประทศภาษาทีไสองเด	 มืไอจบ
ชัๅนทีไ	 10	 จะเดประกาศนียบัตรทีไรียกวา	 Mittlere	 Reife	 (Real-
schulabschluss/Fachoberschulreife)	



โ งเ น ดบ ธ ก  

3. Gymnasium   
	 ปนรงรียนมัธยม	 ทีไมีทัๅงระดับมัธยมศึกษาตอนตน	
Sekundar	 Stufe	 I	 	 ละระดับทีไอาจทียบเดกับมัธยมศึกษาตอน
ปลายของบานรา	 ทีไรียกวา	 Sekundar	 Stufe	 II	 	 หรือ	 Oberstufe		
ระดับมัธยมตอนตนจะรียนตัๅงตชัๅนทีไ	5	ชัๅนทีไ	10	หรือ	ชัๅน	7	–	10	฿น
บอรลิน	 ละบรันดนบวรก	 	 ฿นระดับมัธยมตอนปลายจะริไมจากชัๅน
ทีไ	11	ถึง	12	หรือ	13	฿นบางรัฐจะถือวาชัๅน	5	–	6	ปนชัๅนทดลองความ
หมาะสมของดใกวา	 ควรจะลือกมัธยมรูปบบ฿ด	 (Orientierungs-
stufe)	 มืไอรียนเปลวสามารถทีไจะปลีไยนเปรียนรงรียนรูปบบ
อืไนเด	
	 Gymnasium	 มักจะบงเดปน	 3	 ประภทตามวิชาการทีไ
สอนเดก
- Humanistische Gymnasium(HG)	จะนนทีไการสอนภาษาบราณ	
อันเดก	 ละติน	 ละกรีกบราณ	 นัไนคือ฿นรงรียนรูปบบนีๅ	 ภาษา
ตางประทศทีไนักรียนจะริไมรียนคือ	 ละติน	 ละสามารถลือกภาษา
ตางประทศภาษาทีไสองปนกรีกบราณ	 ภาษาอังกฤษจะเม฿ชภาษา
หลักทีไจะริไมรียน
- Neusprachliche Gymnasium (NG)	 ฿นรงรียนรูปบบนีๅภาษา
ตางประทศทีไนักรียนมักจะริไมรียนจะปนภาษาอังกฤษ	 ละ
สามารถลือกภาษาทีไสองปนฝรัไงศส	หรือ	ละติน	หรือภาษา฿นยุรป
ภาษาอืไน	ชน	สปน	อิตาลี	ปนตน
-	Mathematisch-naturwissenschaftliche Gymnasium  (MNG) 

ทัๅงนีๅพราะ฿นรงรียนรูปบบนีๅ	จะนนวิชาคณิตศาสตร	ปนวิชาหลัก	
ดยทัไวเปลว	 การรียนการสอนมักจะปนการผสมผสานระหวาง
รงรียนบบ	 NG	 ละ	 MNG	 นอกจากนีๅอาจจะมี	 Gymnasium	 รูป
บบอืไนทีไนนสาขาวิชาทีไตางกัน	ชน	Europäische	Gymnasium	ซึไง
มีการรียนการสอนภาษาตางประทศ	 3	 ภาษา,	 Musisches	
Gymnasium	 นนภาษายอรมัน	 ศิลปะละดนตรี	 ดยนักรียนตอง
รียนทีไจะลนครืไองดนตรี	ปนวิชาบังคับ	ปนตน

การรียนจะนนทางดานวิชาการมากกวา	฿นรงรียนมัธยมทัๅงสองรูป
บบขางตน	 ดังนัๅนดใกทีไจะรียนรงรียนบบนีๅตองปนดใกทีไรียนดี
พอสมควร	 นักรียนทีไจบชัๅน	 10	 (หรือชัๅน	 9	 สำหรับหลักสูตร฿หม	 12	
ป	หรือ	G8)	จะสามารถลืไอนชัๅนเปรียนตอ฿นระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย	 (Oberstufenreife)	 	 รวมทัๅงเดวุฒิมัธยมศึกษาตอนตนของ
รงรียน	Realschule	(Mittlere	Reife)	ดวย
4. Gesamtschule  

	 ปนรูปบบรงรียนมัธยมอีกรูปบบหนึไง	 ทีไสอนทัๅงระดับ
มัธยมศึกษาตอนตนละตอนปลาย	 นวคิดบืๅองหลังของการตัๅง
รงรียนรูปบบนีๅกใคือ	 ตองการทีไจะ฿หนักรียนจากกลุมชัๅนตางโของ
สังคมเดมารียนรวมกัน	 พืไอรียนรูซึไงกันละกันพืไอกันเม฿หกิดการ
กอตัวของ	 “กลุมชายขอบ”	 (Randgruppe)	 ตนวคิดนีๅดูหมือนจะ
เมบรรลุปาหมายนัก	พราะ	Gesamtschule	ตองขงขันกับรงรียน
ทัๅงสาม	3	รปูบบขางตนละการทีไจะรวมกลุมชัๅนตาง	โ	฿นสงัคมขามา
ดวยกัน	 กใยังขึๅนอยูกับงืไอนเขพืๅนทีไทีไรงรียนตัๅงอยูดวยวา	 ปนพืๅนทีไทีไ
ชนชัๅนเหนพำนักอยู
	 Gesamtschule	บงเดปน	2	ประภท	คือ
-	 Kooperative	 Gesamtschule	 จะปนรูปบบผสมผสาน	 คือ	 มีชัๅน
รียนตามรูปบบรงรียนมัธยมทัๅง	3	รูปบบขางตน	ดใกทีไขารียนทีไ
นีไสามารถทีไจะลือกรียนชัๅนมัธยมรูปบบ฿ดรูปบบหนึไง฿นสามบบ	
มืไอรียนเปลวหในวาเมหมาะกับความสามารถของตนกใอาจทีไจะ
ยายเปรียนอีกรูปบบหนึไงทีไหมาะกับตัวเด
- Integrierte Gesamtschule	 จะเมบงชัๅนรียนหมือน	 Koop-
erative	 Gesamtschule	 ตจะบงนักรียนตามความสามารถของ
นักรียน฿นตละสาขาวิชา
	 นักรียนมืไอรียนจบชัๅนทีไ	 10	 สามารถทีไจะรียนตอ฿นระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายชัๅน	11-12	หรือ	13	หรือขารียนตอสายอาชีพ
เด	
  (ปรดติดตามอาน การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ฿นดีมาก ลมทีไ 5)

(ตอนท่ 1)

                D: 21



                D: 22

ราควรปฏิบัติอยางเรกับผูปวยคมา?
	 ผูคนสวน฿หญมักขา฿จวาผูปวยคมานัๅน	เมสามารถรับรูอะเรเด		พราะเมมีอาการ
ตอบสนอง฿ด	โ	ลย	จึงมักปฏิบัติกับขาหมือนกับคนทีไสลบเสลเรสัมปฤดี	ตการรับรูของคนรา
นัๅนซับซอนกวาทีไขา฿จกัน		มีตัวอยางมากมายทีไชีๅวาผูปวยคมาซึไงดูหมือนหมดสตินัๅนยัง
สามารถเดยินสียงจากญาติหรือผูทีไอยูรอบตียงเด	มจะเมตลอดวลากใตาม
 

	 คุณ	ยายวัย	70	หัว฿จหยุดตน	ตหลังจากทีไเดรับการชวยหลือจนหัว฿จตน฿หม	กใ
นอนนนิไงเมตอบสนอง฿ด	โ	นานนับดือน	ระหวางนัๅนมีญาติมิตรมายีไยมมากมาย	฿ครตอ฿ครกใ
บอกคุณยายวา“หายเว	โ	ลวกลับบานนะ”		ตคุณยายเมสดงอาการรับรูตอยาง฿ด	อยางเร
กใตามลูกชายทีไฝาเขสังกตวา	วลาพลิกตัวม	จะมีนๅำตาเหลออกมาหมือนกับวามรูสึกจใบ
วันหนึไงจึงพูดกับมวา	
         	“มหนืไอยเหม	ทรมานเหม	ถามหนืไอย	มทรมาน	จะเปกใเดนะ	เมตองปนหวง”	 
จากนัๅนกใชวนมสวดมนตทำสมาธิ		พอทำเปเดค	5	นาที	ความดันของคุณยายกใตกจนหลือ
ศูนย	ลวกใจากเปอยางสงบ	
	 กรณีนีๅเมพียงชีๅวาผูปวยคมาสามารถเดยินสียงของคนรอบขางทานัๅน	หากยังยๅำ฿ห
ราพึงตระหนักวา	คำพูดของญาติพีไนองหรือหมอพยาบาลมีความสำคัญมากตอผูปวย	ยิไงผูปวย
ระยะสุดทาย	ซึไงหมดหวังทีไจะรักษาลว	การพูด฿หขาปลอยวาง	พืไอจากเปอยางสงบ	นาจะดี
กวาการพูดหนีไยวรัๅงขาอาเว		พราะการพูดอยางหลังนัๅนอาจทำ฿หขาพยายามยืๅอสูกับความ
ตายดวยความรูสึกหวง฿ยผูทีไยังอยู	หรือรูสึกผิดทีไจะตองตาย	ซึไงมีตจะทำ฿หขาทุกขมากขึๅน
 

	 หมอผูหนึไงบินกลับ	จากอมริกาทันทีทีไรูวามปวยหนัก		ตมายีไยมมเดค	2	วัน	ม
กใหัว฿จหยุดตน	จึงถูกปัมหัว฿จอยางตใมทีไ		ผูปนลูกทำ฿จเมเดทีไมจากเปกะทันหัน		ถึงกับรไำเห
ขณะขยาตัวม	ลวพูดกับมวา	“มอยาพิไงเป	มทิๅงผมเปทำเม	ผมอุตสาหรีบกลับมาหาม	
ทำเมมอยูกับผมคสองวัน”		ผานเปสักพักมกใฟน		มืไอรูสึกตัวกใพูดกับลูกวา	“ทีหลังอยารียก
มกลับมาอีกนะ”		ลวมกใลาวา	ตอนทีไหัว฿จหยุดตนนัๅน	รอบตัวมีตความมืดมิด	สักครูกใหใน
สงสวางอยูเกล	โ		ขณะทีไกำลังลอยเปยังสงนัๅนจนกือบถึงลว	เดยินสียงลูกรองเห	รูสึกปน
หวงลูกมาก	จึงตัดสิน฿จกลับมาพืไอบอกลูก฿หปลอยมเปถิด
 

	 เมพียงเดยินทานัๅน		ผูปวยคมายังสามารถหในสิไงรอบตัวเดดวย	มดูหมือน
สลบเสลอยูกใตาม	มีชายผูหนึไงหัว฿จหยุดตนกะทันหัน	ทันทีทีไถึงรงพยาบาล	พยาบาลกใทำการ
กระตุนหัว฿จอยางรงดวน	พรอมกับ฿สทอชวยหาย฿จ	ตนืไองจากผูปวยสวมฟันปลอม	จึงตอง
ถอดออกกอนทีไจะ฿สทอ			หลังจากชวยชีวิตเวเด	ผูปวยเดพักฟนทีไรงพยาบาล		หลายวันตอมา
ชายผูนีๅหในพยาบาลคนหนึไงดินผานมา	จึงทักละถามวา	“คุณ฿ชเหมทีไถอดฟันปลอมผม?”	
พยาบาลประหลาด฿จมากวาขารูเดอยางเรพราะตอนนัๅนขาหมดสติอยู
 

โด  พ ะไพ าล ิสาโล

ธรรมะดีโ

น ผู ป่ ว ย โ ค ม สู ค ว ม ส ง บ
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	 มิ฿ชตผูปวยคมาทานัๅน		กระทัไงผูปวยทีไหมอวินิจฉัยวามีสภาพคลาย	“ผัก”	กใมีหลัก
ฐานวาขาสามารถรับรูเด	เมพียงเดยินละสามารถคิดตามเดทานัๅน		หากยังรับรูสัมผัสละ
ความจใบปวดเดดวย
		 ผูปวยรายหนึไงมี	สนลือด฿นสมองตกทัๅงสองขาง	ละหมดสติเป	จากนัๅนกใเมสดง
อาการตอบสนองอีกลย	หมอวินิจฉัยวาปนผัก	คือนนิไงหมือนจาชายนิทรา		ตตอมาเดรับ
การยียวยารักษาจนสามารถฟนขึๅนมาเด	รวมทัๅงเดรับการบำบัดจนมีชีวิตหมือนคนปกติ	ขาเด
ลาถึงหตุการณตอนทีไหมอพยายามวินิจฉัยวาขาปนผักหรือเม			หมอเดบีบหัวมปงของขา
อยางรง		ตอนนัๅนขาปวดมาก	อยากตะกน฿หหมอหยุดบีบ	ตกใพูดเมเด	จากนัๅนกใเดยินหมอ
พูดกันองวา	“คนเขคนนีๅปนผักถาวร”
		 มเมมีหลักฐานยืนยันวา		ผูปวยคมาหรือผูทีไมีสภาพคลายผักทุกคนสามารถเดยิน	
หใน	หรือรับรูสัมผัสทางกายเด		ตยอมปนการดีกวาหากราปฏิบัติตอผูปวยดังกลาวสมือนคน
ปกติทีไสามารถรับรูเดทุกอยางทีไกิดขึๅนรอบตัวหรือกับตัวอง		นัไนคือปฏิบัติกับขาดวยความออน
ยน		วลาจะ฿สทอ	ฉีดยา	ขยับตัวขา	กใควรบอก฿หขารูกอน
 

	 นอกจากการดูลทางกายลว	สิไงทีไสำคัญเมนอยกวากันกใคือ	การบรรทาความทุกข
ทาง฿จ		ลูกหลานหรือญาติมิตรควรพูดกับขาดวยความ฿ส฿จ		สดงความรักตอขาดวยสัมผัส
หรือนๅำสียงทีไนุมนวล		อานหนังสือธรรมะหรือหนังสือลมปรด฿หขาฟัง		ชวนขาสวดมนตพรอม
กับรา	หรือสวดมนต฿หขาฟัง		จะชวนขาทำสมาธิ	ดวยการรับรูลมหาย฿จขาออก	ดยบริกรรม
วา	“พุท-ธ”	ดวยกใเด
 

	 หากผูปวยอาการทรุดหนัก	จนมาถึงวาระสุดทายของชีวิต		ลูกหลานญาติมิตรควรนอม
฿จ฿หขานึกถึงสิไงศักดิ่สิทธิ่หรือสิไงดีงามทีไขานับถือ	พูดถึงความรักละความภาคภูมิ฿จทีไรามี
ตอขา		ชวนขายอนระลึกถึงความดีทีไขาคยทำ		฿หความมัไน฿จกขาวาทุกคนทีไอยูขางหลังจะ
อยูเดมเมมีขา		รวมทัๅงนะนำ฿หขาปลอยวางสิไงทัๅงปวง	รวมทัๅงสังขารรางกายนีๅ
 

	 มีผูปวยคมาหลายคนถึงกับพนมมือมืไอเดยินรืไองการทำบุญ฿สบาตร		บางคนหาย
กระสับกระสาย	มีอาการนิไงสงบ		ตถึงมขาจะเมสดงอาการตอบสนอง฿ด	โ	กใมิพึงคิดวาขา
เมรับรู		฿นยามนัๅนขาอาจมีป๛ติ	อิไมอิบ	ปลอยวาง	ละพรอมจะจากเปกใเด	การปฏิบัติกับผูปวย
คมาดวยการมอบสิไงดีทีไสุด฿นทางจิต฿จ฿หกขา	นอกจากจะดีกับผูปวยลว	ยังดีตอผูปฏิบัติ
ดวย	พราะชวย฿ห฿จสงบ	ปนบุญ	สงบ	ละคลายจากความศราศกสีย฿จ		กลาวอีกนัยหนึไงลูก
หลานญาติมิตรกใเดรับการยียวยาทางจิต฿จดวย
 

จากนิตยสาร	Secret	ฉบับ	๎๕	กันยายน	๎๕๕๏
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สุขภาพ

ทำเมซีสต์จึงกิดขึๅนเด฿นตานมของผูหญิง
	 	 	 	 	 	 :	 รอบดือนของผูหญิงมีบทบาทสำคัญ฿นการทำ฿หฮอรมนอสตรจนพิไมสูงขึๅน฿นชวงทีไมี
ประจำดือน	 ตัวรังเขจะถูกกระตุนพืไอตรียมความพรอม฿หเขตกละตรียม฿หมีการฝังตัวของ
รังเขมืไอมีการตัๅงครรภ	฿นขณะดียวกันตอมนๅำนมกใจะพองตัวขึๅนดวยพืไอตรียมผลิตนๅำนม	ละ
มืไอสิๅนสุดการมีประจำดือน฿นรอบดือนนัๅน		ฮอรมนละตอมนๅำนมกใจะยุบตัวลง	ตถาตอมนๅำ
นมพองตัวลวเมยอมยุบลงกใจะกิดปนซีสตขึๅนมา	 ซึไงซีสตทีไกิดขึๅนนัๅน	 มีขนาดตัๅงต	 1	
มิลลิมตรจนถึงขนาดหลาย	โ	ซนติมตร	สวน฿หญลวซีสตทีไมีขนาดลใกจะยุบองเด	ตถาซีสต
เมยุบตัวลงกใตองเดรับการรักษาดยศัลยพทย	 ชน	 การ฿ชขใมดูดออกซึไงจะหในปนนๅำสีหลือง
หรือมีสีดงพราะมีลือดปนออกมาดวยตสีดงอาจมีความสีไยงปนมะรใงเด	จากนัๅนพทยจะ
สงเปตรวจ฿นหองลใบพืไอตรวจสอบดูวามีชืๅอมะรใงหรือเม	 หรือบางคนอาจชครายทีไมีซีสตตา
นมบบรืๅอรัง	 เมหายอง	 ตองพบพทยพืไอฝาติดตามการปลีไยนปลงของซีสต	 	 ละถาซีสต
฿นตานมมีความผิดปกติกินการควบคุมของระบบ฿นรางกายกใอาจกลายปนมะรใงเด

อาการทีไบงบอกวามีซีสต์฿นตานมป็นอยางเรคะ
	 	 	 	 	 	 :	 จใบตานมกอนมีรอบดือน	จะรูสึกตึงตานมลใกนอยละจใบมืไอสัมผัสตะตองอาจปน
จากตานมคัดหรืออาจมีซีสตกใเด	 ตอยาพิไงตก฿จพราะซีสตสวน฿หญจะเมกลายปนมะรใง
ตานม	

โดย นายแพทย์วิสันต์  เตรียมล้ำเลิศ
สัมภาษณ์โดย จันทิมา เกริกสุวรรณ

ซีสต์หรือม รง ต นม!!? 

“กอนทีไพบ฿นตานมอาจป็นซีสต์ซึไงมีลักษณะนุม โ หยุน โ 
หมือนยางลบละจใบวลาคลำ สวนกอนมะรใงตานมจะป็นกอน
ขใงโ ละตขึๅนรืไอย โ รก โ จะเมจใบ ” 

	 ปัจจุบันรคมะรใงตานม฿นประทศเทยมารงซงรคมะรใงปากมดลูกขึๅนมาปน
อันดับหนึไง	ดยฉพาะ฿นขตพระขนงมีสถิติของผูหญิงทีไปนมะรใงตานมนำดงกวาทีไอืไน฿น
ประทศเทย	ดังนัๅนพืไอความเมประมาท	ผูหญิงทุกคนจึงควรหมัไนคลำสำรวจตานมตัวองขณะ
อาบนๅำถูสบู	พราะเมวาจะสาวนอยหรือสาววัยทองกใมีความสีไยงชนดียวกัน	ตถาหากคลำ
พบกอน฿นตานมกใอยาพิไงตก฿จพราะมันอาจปนซีสตกใเด	ทัๅงนีๅ	นพ.วิสันต	ตรียมลๅำลิศ	
ศัลยพทยละรองผูอำนวยการพทย	รงพยาบาลพทยรังสิต	เดมาชวยอธิบายวิธีสังกตซีสต
ตานม฿หกับสาวเทยทีไอยูเกลบาน



ซีสต์หรือม รง ต นม!!? 

ฮอร์มนอะเรทีไป็นตัวรง฿หกิดซีสต์
						:	ฮอรมนอสตรจนละฮอรมนปรจสตอรนซึไงปนฮอรมนตามธรรมชาติ
ของผูหญิงทีไมีบทบาทสำคัญ฿นการกระตุนตอมนๅำนม	 มืไอตอมนๅำนมถูกกระตุน
ดวยฮอรมนอสตรจน	มันกใจะขยายตัวละทำ฿หกิดซีสตพิไมขึๅน	หากมีอายุมาก
ขึๅน	ฮอรมนอสตรจนกใจะลดลงซึไงจะสงผล฿หซีสตลดลงดวย

ผูหญิงวัย฿ดมีความสีไยงทีไจะกิดซีสต์฿นตานม
	 	 	 	 	 	 :	 ผูหญิงวัยจริญพันธทีไริไมมีฮอรมนมากระตุนตานมกใจะมีความสีไยงทีไจะ
ปนซีสตทุกคน	 จนกระทัไงหมดประจำดือนนัไนหละ	 ความสีไยงนีๅกใจะลดลงเป
ตามวัย

จะรูเดอยางเรวาซีสต์นัๅนป็นมะรใงตานมหรือเม
						:	ตองตรวจสอบหลายอยาง	ชน	มีคน฿นครอบครัวปนมะรใงมัๅย	ผลการตรวจ
ซีสตมีกอนขใง	โ	อยู฿กลกันหรือปลา	ละหากพบวานๅำทีไจาะออกมามีสีดงกใจะ
มีความสีไยง฿นการปนมะรใงพิไมขึๅน	 หากผลการตรวจดวยมมมกรมลวหใน
ซลลตานม	 ปนกลใดกระจาย	 มีคลซียมเปกาะตามทอนๅำนม	 กใจะนะนำ฿ห
จาะพืไอตรวจดูซลลกอนทีไจะผาตัด	 หากตรวจพบวามีความสีไยงสูงกใจะรักษา
ดวยการผาตัด	 ดยตัดฉพาะสวนนัๅนออก	 ฉะนัๅนผูหญิงทีไมีวัย	 35	 ปขึๅนเป	 จึงควร
ตรวจคัดกรองมะรใงตานมทุกป	 พราะถาตรวจพบรใว฿นระยะริไมรกกใจะมีอกาส
รักษา฿หหายขาดเด

ควรทำมมมกรมละอุลตราซาวด์มืไอเหร
	 	 	 	 	 	 :	หากจาะละดูดลวซีสตเมหายเปกใอาจตองทำอุลตราซาวด	ละมมม-
กรมควบคูกัน

ราจะสังกตเดอยางเรวาป็นซีสต์
						:	ผูหญิงสามารถสังกตตานมตัวองเดบาง	คือ	ซีสตจะยุบหนอ	พองหนอ	ตามรอบดือน	ตถาปนกอนมะรใง	มันจะตขึๅนรืไอย	โ	ขอตก
ตางทีไสังกตเดคือ	อาการของซีสตตานมมักจะจใบปวด	มีลักษณะปนกอนนุม	โ	หยุน	โ	หมือนยางลบ	ตมะรใงจะปนกอนขใง	โ	ละเมมี
อาการจใบปวด	หรือมีอาการจใบปวดมืไอปนมากลว	

ซีสต์ตานมสามารถตขึๅนเดมัๅย
	 	 	 	 	 	 :	ปกติลวซีสตจะเมพิไมขนาดดวยตัวของมันอง	ซีสตตานมจะมีทัๅงซีสตทละภาวะอืไน	โ	ทีไคลายซีสต	 ดยทัไวเปซีสตลใก	โ	จะตขึๅน
ลวกใยุบองเด	ตซีสตบางชนิดตขึๅนกในืไองจากมีปัจจัยบางอยางมากระตุน	ชน	สารอาหารปนปอนทีไมีสารรงการจริญติบต	หรือผูหญิงทีไ
กินยาคุมกำนิดปนประจำหรือรักษาดวยฮอรมนกใจะมีฮอรมนมากกวาปกติทัไวเปซึไงจะมีผลทำ฿หซีสตขยายตัว	ทัๅงนีๅการพิไมจำนวนของซีสต
กใขึๅนอยูกับตอมทีไถูกกระตุนดวย	คือถามันขยายตัวผิดธรรมชาติ	ซีสตกใจะพิไมมากขึๅนทีไตอม฿นตานมบบเมมีจำกัด

การทำมมมกรมกับอุลตราซาวด์ตกตางกันอยางเร
	 	 	 	 	 	 :	 อุลตราซาวดบอกเดพียงวาปนซีสตหรือปนกอนตัน	 ตการทำมมมกรมจะบอกเมเดวาปนกอนตันหรือซีสต	 ตจะหในปนกอน
ขาว	 โ	 ซึไงบอกเดวาปนกอนธรรมดาหรือมีคลซียมกาะ	 ถาซีสตเมลึกมาก	 พทยผูชีไยวชาญจะ฿ชนิๅวมือตรวจดู	 หากพบวากอนทีไกิดขึๅนมี
ความหยุนหมือนลูกปงกใอาจเมตองทำมมมกรมหรืออุลตราซาวดกใเด	 ตจะ฿ชวิธีจาะละดูดออก	 กใจะทำ฿หซีสตยุบหายเป	 มืไออา
เปตรวจลวเมพบซลลมะรใง	ซีสตเมผลขึๅนมาอีกกใหายหวงเดลย	ต฿นกรณีทีไจาะลวยุบเมหมด	มีลือด	 เมวาจะปนซลลบบเหนกใจะ
฿หทำมมมกรม
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-	มีการผลิตฮอรมนอสตรจนมากกินเป	
-	สิไงวดลอมละอาหารปนปอนสารคมีซึไงปนตัวกระตุน฿หมีการผลิตฮอรมน
		อสตรจนมากขึๅน	ดยฉพาะการบริภคนืๅอสัตว	ชน	เก	ทีไมีสารรงการจริญติบต

ผู้ที่มีความเสี่ยงกับการเป็นมะเร็งเต้านม

1.	มีประวัติครอบครัวปนมะรใง
2.	มีประจำดือนตัๅงตอายุ	12	ป	ละจนอายุ	45	ปขึๅนเปกใยังเมหมดประจำดือน
3.	นๅำหนักกิน	พราะมีการพิไมฮอรมนอสตรจนมากขึๅน฿นซลล	ละฮอรมนตัวนีๅปน
				ตัวพิไมความสีไยงทีไจะกิดซลลมะรใงทีไตานม
4.	เมมีบุตร
5.	มีบุตรคนรกอายุ	35	ปขึๅนเป
6.	กินฮอรมนปนประจำ	ยกวนพทยสัไง
7.	สูบบุหรีไมาก

ทีไมาของรูปภาพ	http://th.wikipedia.org/wiki

ขอควรรู 
ปัจจัยบางอย่างสามารถทำให้เกิดซีสต์ขึ้นได้

ขอนะนำจากนพ.วิสันต์ ตรียมลๅำลิศ 
	 คนทุกคนมีอกาสกิดนืๅองอกหรือมะรใงเดตลอดวลา	 ตรางกายทีไ
สมบูรณสามารถกำจัดหรือควบคุมเด	 ราเมสามารถหามเม฿หปนมะรใงเด	 ต
สามารถลดความสีไยงหรือตรวจพบนิไนโเด	 	 ซีสตละมะรใงตานมกใชนกัน	 การ
ศึกษา	 ทำความขา฿จละปฏิบัติตน฿หหมาะสมจะชวย฿หมีปัญหาลดลงหรือปน
ลวมีทางหายเด	ดวยการรักษาอยางดีทีไสุดทาทีไจะปนเปเด	

ประวัติ : นายพทย์วิสันต์  ตรียมลๅำลิศ (Wisun Triamlumlert)
พทยศาสตร์บัณฑิต	วิทยาลัยพทยศาสตร์พระมงกุฎกลา	2529
วุฒิบัตรศัลยศาสตร์	รงพยาบาลสมดใจพระป๛นกลา	กรมพทย์ทหารรือ	2535
ศัลยพทย์ละรองผูอำนวยการพทย์รงพยาบาลพทย์รังสิต
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ปัจจัยบางอย่างสามารถทำให้เกิดซีสต์ขึ้นได้

 นืไอง฿นวาระครบ	 100	 ป	 หงการสวรรคต	 23	
ตุลาคม	 2553	 หลายฝายเดรวมกันจัดดำนินการครงการ
“ธิราชจาจอมสยาม”	 	 ซึไงปนครงการจัดทำหนังสือละ
สารคดีกึไงละครทรทัศน	 พืไอผยพรพระราชประวัติของ
พระบาทสมดใจพระจุลจอมกลาจาอยูหัว	ครงการนีๅมี	“คุณ
ปัน”	 บัณฑูร	 ลไำซำ	 ประธานจาหนาทีไบริหารละกรรมการ
ผูจัดการธนาคารกสิกรเทย	 ปนพองานคนสำคัญผูริริไมครง
การ	พรอมดวยการผนึกกำลังครัๅงสำคัญระหวางพชรนๅำหนึไง
฿นวงการวรรณกรรม	 คุณหญิงวิมล	 ศิริเพบูลย	 (ทมยันตี)	
ละคณาจารยผูชีไยวชาญประวัติศาสตรราชวงศจักรี	 เดก	
ผศ.ดร.วงดือน	 นาราสัจจ	 ผศ.ชมพูนุท	 นาคีรักษ	 ละ	
อ.สุวรรณา	 สัจจวีรวรรณ	 ทีไทำการศึกษาขอมูลจากหนังสือ
มากกวา	100	ลม	รวมทัๅงการคนภาพประกอบจากสำนักหอ
จดหมายหตุหงชาติจำนวนมาก	 นับตัๅงตดือนกรกฎาคม	
2552	
		 คุณปันกลาววา	 “ทุกคนติบตมาดยรูจักวันป๛ย-
มหาราชดีอยูลว	 ละผมกใคิดอาเวนานลววา	 ฿นป	 2553	
จะครบรอบ	 100	 ปพอดี	 รากในาจะทำอะเรถวาย	 ซึไงกอน
หนานีๅธนาคารกสิกรเทยกใเดทำสารคดีกีไยวกับรัชกาลทีไ	 5	
มาลว	 2	 รืไอง	 ต฿นปนีๅรามีความคิดอยากทำสารคดี฿น
ดานทีไพระองคทานปนมนุษย	 ดานทีไมีความละมียดละเม	
ละมีความรัก	จึงปนทีไมาของสารคดีธิราชจาจอมสยาม

ทีไจะฉายทางชองทีวีเทย	 สวนการจัดทำหนังสือชืไอดียวกัน
ออกมา	 ฿นขัๅนตอนการทำกใตองเดคนทีไมีความปนศิลป๛น
ปนนักประพันธมาชวย	 จึงเดชิญคุณหญิงวิมล	 ศิริเพบูลย	
มาปนประธานครงการจนสำรใจเดอยางทีไหใน”
	 นืๅอหา฿นหนังสือ	“ธิราชจาจอมสยาม”	ครอบคลุม
รืไองราวสำคัญ	โ	ตัๅงตทรงพระราชสมภพ	฿น	พ.ศ.	2396	จน
ถึงสวรรคต฿น	 พ.ศ.	 2453	 รวบรวมรืไองราวของรัชกาลทีไ	 5	
ตัๅงตยังทรงพระยาวจนถึงสวรรคตเวอยางครบครัน	 พรอม
ทัๅงยังมีรืไองราวปกิณกะพระราชนิยมสวนพระองคทีไเมคยมี
฿ครรูมากอน	 ครงรืไองบงปน	 3	 ภาค	 ดยมีความรักปน
กนดินรืไอง	 คือ	 ความรักตอผนดินสยาม	 ความรักตอ
พสกนิกร	 ละความรักตอราชตระกูล	 ดยเดชิญ	 พลตรี	
ม.ร.ว.ศุภวัฒย	 กษมศรี	 	นักประวัติศาสตรอาวุสดีดน	 ปน
บรรณาธิการดานประวัติศาสตร	 ชวยตรวจทานความถูกตอง
ดานประวัติศาสตรอีกชัๅนหนึไง	 ขณะนีๅการจัดทำหนังสือละ
สารคดีเดสรใจสิๅนรียบรอยลว	 พรอมทีไจะผยพรสูสายตา
ชาวเทย	 พืไอ฿หอนุชนรุนหลังเดซาบซึๅงถึงพระราชกรณียกิจ
อันยิไง฿หญ
														หนังสือ	“ธิราชจาจอมสยาม”	มีจำหนายทีไธนาคาร
กสิกรเทยทุกสาขา	 ละศูนยหนังสือจุฬาฯ	 ราคาลมละ	
1,005	 บาท	 รายเดเมหักคา฿ชจายมอบ฿หสภากาชาดเทย
สำหรับสารคดีจะออกอากาศทางชองทีวีเทย฿นวันจันทร	
อังคาร	พุธ	วลา	20.20	น.ริไม	6	ตุลาคม	2553	
 

ธิราชเจ้าจอมสยาม
หนังสือที่รวบรวมเรื่องราว ของรัชกาลที่ 5 ตั้งแต่ยัง
ทรงพระเยาว์จนถึงสวรรคต พร้อมทั้งเรื่องราวปกิณกะ
พระราชนิยมส่วนพระองค์ที่ไม่เคยมีใครรู้มาก่อน

รูปภาพจาก	http://thailogolover.blogspot.com/2010/09/2010-thee-siamese-lord.html
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	ครูตอม
ภาษายอรมัน฿นชีวิตประจำวัน

der Urgroßvater 
:	พอของปูละตา	พอของยาละยาย	กใคือ	
ทวด	นัไนหละคะ
die Urgroßmutter 
:	มของปู	ละตา	มของยาละยาย	
อันนีๅกใคือ	ทวด	ชนกัน

die Großeltern 
:	ปูยา	หรือ	ตายาย
der  Großvater  
:	“พอของพอ”	คือ	ปู		ละ	“พอของม”	
คือตา	รียกสัๅนโวา	„Opa“	
die Großmutter 
:	“มของพอ”	คือ	ยา	ละ	“มของม”	
คือยาย		รียกสัๅน	โ	วา	„Oma“
der Großonkel 
:	พีไชาย	หรือนองชายของปูยาละตายาย	
die Großtante 
:	พีไสาว	หรือ	นองสาวของปูยาละตายาย	

die Eltern 
:	ผูปกครอง	หมายถึง	พอม
der Vater 
:	พอ	รียกสัๅน	โ	กันวา	„Papa“		
die Mutter  
:	ม	รียกสัๅน	โ	วา	Mama“	

die Kinder 
:	ลูก	โ	/	ดใก
der Sohn 

:	ลูกชาย	
die Tochter 
:	ลูกสาว	
die Geschwister 
:	พีไนอง	(รวมพอมดียวกัน)
der Bruder 
:	พีไชายหรือนองชาย	
die Schwester 
:	พีไสาวหรือนองสาว

die Verwandte 

:	ญาติ		ชน	ลุง	ปา	นา	อา	ละลูกของลุง
ปา	นา	อา
der Onkel 
:	ลุง	(ทัๅงฝายพอละม)	อาผูชาย	ละนา
ผูชาย
die Tante 

:	ปา	(ทัๅงฝายพอละม)	อา	ละนาผูหญิง

der Cousin หรือ  der Vetter  
:	ลูกชายของ	ลุง	ปา	นาหรืออา
die Cousine หรือ die Kusine 

:	ลูกสาวของ	ลุง	ปา	นาหรืออา

der Neffe 
:	หลานชาย	(ลูกชายของพีไชาย	พีไสาว	
นองชายหรือนองสาว)
die Nichte 
:	หลานสาว	(ลูกสาวของพีไชาย	พีไสาว	
นองชายหรือนองสาว)

der Enkel 
:	หลานชาย	
(ลูกชายของลูกชายหรือลูกสาว)
die Enkelin 

:	หลานสาว	
(ลูกสาวของลูกชายหรือลูกสาว)

der Urenkel 
:	หลนผูชาย	
(ลูกชายของหลานสาวหรือหลานชาย)
die Urenkelin 
:	หลนผูหญิง
(ลูกสาวของหลานสาวหรือหลานชาย)	

ขามาป็นครือญาติกัน

das Ehepaar 
:	คูสมรส
der Ehemann 
:	สามี
die Ehefrau 
:	ภรรยา
die Schwiegereltern 
:	พอมของสามีหรือภรรยา
der Schwiegersohn 
:	ลูกขย
die Schwiegertochter 
:	ลูกสะ฿ภ
der Schwager 
:	พีไขย	ละนองขย
die Schwegerin 
:	พีไสะ฿ภละ	นองสะ฿ภ
der Stiefvater 
:	พอลีๅยง
die Stiefmutter 
:	มลีๅยง
der Stiefsohn 

:	ลูกลีๅยงผูชาย	
die Stieftochter 
:	ลูกลีๅยงผูหญิง
der Halbbruder  
:	พีไชาย	หรือ	นองชาย	ตางพอ	หรือ	ตางม
die Halbschwester 
:	พีไสาว	นองสาว	ตางม	หรือ	ตางพอ
die Adoptiveltern 
:	พอมบุญธรรม
die Adoptivkinder 
:	ลูกบุญธรรม	

“ศัพท์เครือญาติ”
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ลองจัดต้นไม้ครอบครัวของคุณ(Familienbaum )ดูสิคะ

1.ชืๅอเมทิๅงถว
“Like	father,	like	son.”-	Wie	der	Vater,	so	der	Sohn
2.สามวันจาก...นารีป็นอืไน
“Out	of	sight,	out	of	mind.”	-	Aus	den	Augen,	aus	dem	Sinn
3.ชัไวจใดที ดีจใดหน
“Seven	times	bad,	seven	times	good.”		-		Siebenmal	schlechte	Zeiten,	siebenmal	gute	Zeiten
หรือ	“Laugh	today	and	cry	tomorrow.”	-	Lache	heute	und	weine	morgen
4. ฝนตกเมทัไวฟ้า
“Life	is	not	fair.”	-	Das	Leben	ist	nicht	gerecht.
It	can’t	rain	all	the	time	-	Es	kann	nicht	die	ganze	Zeit	regnen	(Nach	dem	Regen	scheint	auch	wieder	die	Sonne)
5. อยาตีตนเปกอนเข
“	Cross	that	bridge	when	you	come	to	it.”	(oder	“Don’t	worry	about	unlaid	eggs”)	-	
Kümmere	dich	nicht	um	ungelegte	Eier
6. วลาชวยรักษาผล฿จ
“Time	heals	love’s	wounds.”	-	Die	Zeit	heilt	alle	Wunden

{ สุภาษิต }
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	 ถึงหางเกลจากบานกิดมืองนอนตัๅงกวา	9,000	กิลมตร	ตรากใเมพลาด	ทีไจะเดชมรายการทรทัศนจากประทศเทย	ทำ฿หเมตก
ขาวละรูรืไองราวของประทศปนอยางดี	 สำหรับผูทีไยังเมเดติดตัๅงจานรับดาวทียมละเมทราบวาตอง฿ชอะเรบาง	 ชิญอานตามขัๅนตอนนีๅ
ลยคะ
1. จานรับดาวทียม (Schuessel )
	 ถาบานเหนยังเมมีจานรับดาวทียม	 คงตองเปหาซืๅอมาลวละคะ	 จะปนของ฿หม	 ของกา฿ชเดหมด	 ขนาดสนผาศูนยกลาง	 ตัๅงต	
60	cm.	ขึๅนเปกใจะปนการดี	ยิไง฿หญ	ยิไงรับสัญญาณเดดี	ตถา฿หญกินเปกใอาจจะมีปัญหารืไองพืๅนทีไการติดตัๅงนะคะ	อยางเรกใตาม	คงตองดู
สถานทีไติดตัๅงจานรับดาวทียมทีไบานกอนวา	ทางทิศตะวันออกมีฮวงจุยสวย	โ	หรือปลา?	

2. หัวรับสัญญานดาวทียม (LNB)
	 LNB	 ยอมาจากคำวา	 (	 Low	 Noise	 Blockdown	 Converter)	 ทำหนาทีไรับสัญญาณทีไเดจากจุดรวมสัญญาณ	 ลวขยายสัญญาณ
฿หมีความรงมากขึๅนดวยวงจรขยายสัญญาณทีไมีการขยายสูงละรบกวนตไำ	 ลวปลงสัญญาณ฿หมีความถีไตไำกวากอนสงออกจาก	 LNB		
ความถีไทีไสงออกจาก	LNB	นีๅรียกวาความถีไ	 IF	 (	 Intermediate	Frequency	 )	ลวสงผานสายนำสัญญาณ	Coaxinal	Cable	 ขาสูครืไองรับ
สัญญาณดาวทียมตอเป		มีขายทัๅงชนิดหัวดีไยวละหัวคู	(Der	Einsatz	von	2	Universal-LNC	und	einem	DiSEqC-Schalter)	 	

 

  บญจมาศ	คลิงลอร

ทคนิก

“Thai TV Global Network (TGN) เป็นสถานีโทรทัศน์ ดาวเทียม
แห่งแรกในประเทศไทยท่ีแพร่สัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม 6 ดวง 
ออกอากาศสู่สายตาชาวโลกตลอด 24 ชั่วโมง ครอบคลุม 170 ประเทศ 

ใน 6 ทวีปท่ัวโลก.....เหมือนย่อโลกให้อยู่ในมือเรา”    
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ตถาซืๅอชนิดหัวคู	(Der	Einsatz	von	2	Universal-LNC	und	einem	
DiSEqC-Schalter)	 จะมีตัวป๛ดป๛ดสลับสัญญาณอยู฿นตัวลว	 ดย
ผานสายนำสัญญาณพียงสนดีไยวขาสูครืไองรับสัญญาณดาว
ทียมเดลย	 ตขอสียอยูตรงทีไวา	 จะดูทรทัศนเดพียง	 1	 ครืไองทา
นัๅน		เมสามารถตอเปยังทรทัศนครืไองอืไนโ฿นบานเด
ตัวอยาง฿นภาพขางลาง	 หัวรับสัญญาณ	 	 HOTBIRD	 13	 ้	 Ost	 มี	 2	
สาย	 คือดูทรทัศนเทย฿นหองนัๅงลนละหองนอน	 สวนหัวASTRA	
19,2	 ้	Ost	จะมี	3	สาย	คือดูทรทัศนยอรมนี฿นหองนัไงลน	หองนอน	
ละตอขากับคอมพิวตอรอีก	 1	 สาย	 ดยทีไ	 PC	 ตองมีการด	 Tech
nisat	SkyStar	2	TV	PCI	พืไอตอกับสายนำสัญญาณ	

Thai Global Network (TGN) auf neuer Frequenz
Auf	Satellit	Hot	Bird	13	้	Ost	ist	der	thailändische	Informations-	
und	 Unterhaltungssender	 Thai	 Global	 Networkab	 sofort	 nur	
noch	per	die	neue	Frequenz	10.815	H	(SR	27500,	FEC	5/6)	zu	
empfangen.	Die	Parallelverbreitung	auf	der	Frequenz	12.207	
H	(SR	27500,	FEC	3/4)	wurde	eingestellt.	Auf	dem	ehemaligen	
Programmplatz	 des	 Senders	 wird	 auf	 einer	 Hinweistafel	 auf	
den	 Frequenzwechsel	 hingewiesen.	 Das	 Signal	 ist	 nach	 wie
	vor	unverschlüsselt.

เทคนิคการติดตั้งจานรับดาวเทียม
3.ครืไองรับสัญญาณดาวทียม (Satellite Receiver)
	 คือครืไองปลงสัญญาณ	 ทีไรับมาจาก	 LNB	 ฿นชวงความถีไ	 IF	 มาผานขบวนการปลงสัญญาณออกมาปนสัญญาณภาพละ
สัญญาณสียง	ครืไองรับดาวทียม฿นปัจจุบันมี	2	ระบบดวยกัน	คือ	ระบบ	Analog	ละระบบ	Digital

 ระบบครืไองรับบบ Analog	 ปนครืไองปลงสัญญาณ	 ทีไรับเดจากดาวทียมทีไสงสัญญาณบบอนาลใอกออกมาปนภาพละ
สียงดยตรง	ถาสัญญาณออน	ภาพทีไเดจะดูเมชัดตามสัญญาณ	฿นสวนการรับสงสัญญาณ฿นหนึไงชองทรานสปอนดอร		จะสงรายการทีวีเด	
1	รายการ	หรือถาปน		2	รายการ	กใจะเดคุณภาพทีไเมดี	ปัจจุบันระบบนีๅเมนิยม฿ชกันลว
 ครืไองรับดาวทียมระบบ Digital	 	 ปนครืไองรับสัญญาณจากดาวทียม	 ทีไสงสัญญาณบบดิจิตอล	 ลวทำการถอดรหัสบบ	
Digital	 ฿หออกมาปนภาพละสียง	 	 ระบบบีบอัดสัญญาณทีไ฿ช฿นระบบดาวทียมคือระบบ	 MPEG-II	 ปนระบบถอดรหัสบบดียวกันกับ
ครืไองลน	DVD	ซึไง฿หความคมชัดมากทัๅงระบบภาพละสียง	 	สำหรับระบบนีๅถาสัญญาณออนระบบจะยังคงประมวลผล฿หเดภาพละสียง
ทีไยังคงมีความคมชัดอยู	นอกจากสัญญาณทีไรับเดออนมาก	โ	หรือตไำกินเป	กใจะเมสดงภาพละสียง฿หลย		฿นสวนการรับสงสัญญาณ฿น
หนึไงชองทรานสปอนดอร	สามารถบีบอัดสัญญาณชองรายการทรทัศนเดมากถึง	4	-	8	ชองรายการ		

	 หากคุณดูทรทัศนยอรมนีผานดาวทียม	คุณกใจะมีหัวรับสัญญาณดาวทียมของ	ASTRA	19,2	้	Ost	อยูลว	ถาจะพิไมทรทัศนเทย	
กใเปซืๅอหัวรับสัญญาณดาวทียมของ	 HOTBIRD	 13	 ้	 Ost.	 มา฿สพิไมเดลย	 ตตองซืๅอฐานจับหัวรับสัญญาณชนิด	 2	 หัว	 (Multifeedhalter)
ละตัวป๛ดป๛ดสลับสัญญาณ	(	DISEqC	Multischalter)	อีก	1	ตัว		LNB	หัวดีไยวสามารถยกสายนำสัญญาณเดหัวละ	4	สาย	กใคือดูทัๅงเทย
ละยอรมนีเดถึง	4	หอง	(4	Receiver	ละ	4	DISEqC	Multischalter	)		

 

 



ขอขอบคุณขอมูลจาก	www.thaitvglobal.com	www.praphat.net	ละ	www.belsat.ch,	คุณสันติ	จากราน	Huber	Electronic	GmbH
ขอขอบคุณภาพจาก	http://img237.imageshack.us/i/2satelliten4teilnehmeranlagebu7.jpg/

การหาชองสัญญาณ(TGN)
ครืไองรับสัญญาณดาวทียม	 (	 Satellite	 Receiver	 )	 สวนมากจะมีระบบคนหาอัตนมัติอยูลว	 ตละครืไอง	 ตละยีไหอกใมีมนูการ฿ชงานทีไ
ตางกัน	อยางเรกใตามควรดูคูมือประกอบครืไอง฿ครครืไองมันกใลวกันนะคะ	

1.	ลือกมนูหลัก(	Hauptmenu)

4.	ลือกการทำ	Transponder			
				(Transponder	bearbeiten)

7.	 มืไอรา฿สขอมูล฿นขอทีไ	 5	 ลว	 ขอมูลจะ
ปรากฏ฿หหใน	 ละจะขึๅนหนาตางลใก	 จง
ความความรงละความชัดของสัญญาณ
วาเดกีไปอรซใน

5.	฿ส	Transponder	฿หม	ตามทีไทาง	TGN	
กำหนดมา฿ห

8.	 มืไอการหาสรใจสิๅน	 จะมีการสดงผลการ
หาสัญญาณทัๅงหมดทีไจอ฿นชวงชองความถีไ
ทีไรา฿สเว

6.	 มืไอกด	 OK	 	 จะปรากฏวิธี฿หหาสัญญาณ	
ตัวอยางทีไนำสนอนีๅมี฿หลือก	 3	 บบ	 มืไอ
ราทราบนนอนลววาอยูสัญญาณชอง
เหน	 จึงลือกการหาบบ	 Manueller	
Programmsuchlauf

9.	 ละกลับเปทีไ	 TV-Liste	 Bearbeiten	 พืไอ
เปหาชอง	 TGN	 ละกำหนดชองทีไราตอง
การ

2.	ลือกการตัๅงคา	(Einstellungen)	 3.	ลือกสาสัญญาณละดาวทียม			
				(Antenne&Satelliten)



เครื่องปรุง
1.		ปลาทูนาชนๅำกลือ		2	กระปอง	(รินนๅำกลือออก฿หหมด)
2.		ขิงซอย		(	฿สตาม฿จชอบ)
3.	ตะเครซอย		2	ตน
4.	พริกหยวกหวาน	(	Paprika)
5	ตงกวาลูก฿หญซอย		ครึไงลูก
6	ครอทซอย		1-2	หัว
7	฿บหระพา		1-2	ก้ามือ
8	ถัไวลิสงคัไว		ส้าหรับรยหนา
9	ผักกาดหอมหรือผักกาดขาวลาง฿หสะอาดตัดพอค้า
ครืไองปรุงนํๅายํา
พริกขีๅหนู
มะนาว
น้ๅาปลา
น้ๅาตาลทรายธรรมชาติ	(เมฟอกสี)

วิธีทา
	 น้าครืไองปรุงขอ	 1	 ถึงขอ	 6	 ฿สลง฿นภาชนะทีไจัดตรียมเว	 	 	 ราดดวยนๅำย้าทีไตรียมเว	 คลุกคลา฿หขากันมืไอจะรับ
ประทาน	 ตักปลาทูนาทีไปรุงรสลว	 ฿ส฿น฿บผักกาดหอม	 ฿ส฿บหระพา	 ละตามดวยถัไวลิสงคัไว	 ทานีๅกใเดทัๅงความอรอยละ
มีประยชนตอสุขภาพ		ลวคะ	
Guten Appetit!

  จีๆยบ	บอรลิน

หองครัว

เมี่ยงปลาทูสูตรคุณย่า
	 จุบจิๆบติบตมากับคุณยาละอา	โ	พอเมคอยอยูบาน	พราะ
พอปนเกดตองออกทัวรปนประจ้า	บานของราปนครอบครัว฿หญ	ตัๅง
อยูถนนด้ารงรักษยืๅอง	 โ	 กับวังหมอมจิม	 	 หลังบานปนชานกวางอยู
ริมคลองมหานาค	 มองหในภูขาทองเดอยางถนัดชัดจน	 คุณยาปน
ผูหญิง	ทีไรูปรางบอบบาง	ตทวาขใงรง	ทุกชาคุณยาจะเปจายตลาด
ทีไตลาดผดุงกรุงกษม	คุณยาท้าอาหารอรอยทีไสุด		อาหารจานปรดของ
จุบจิๆบคือ	 “มีไยงปลาทู”	 มีไยงปลาทูนีๅถือเดวา	 ปนอาหารพืไอสุขภาพ	
พราะครืไองปรุงรวมสารพัดผัก	 ละสมุนเพรเทยเวดวยกัน	 	 อาหาร
จานนีๅหมาะมากทีดียวสำหรับคุณสาว	โ	ทีไก้าลังลดนๅำหนัก
	 มีไยงปลาทูทีไน้ามาสนอ฿นวันนีๅปนบบประยุกต	 ซึไงหมาะ
กับรา	โ	ทาน	โ	ทีไมาอยูตางบานตางมืองคะ	รามาลงมือกันลยนะคะ
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	 จากการศึกษาของนักวิชาการเดผลมาวา	 คนทีไกินปลา	 กินนๅำมันจากพืชธรรมชาติละกินผักอยางพียงพอ	 จะมีริๅวรอยยนนอยกวา
คนทีไชอบบริภคนืๅอสัตว	 นๅำตาลละนยปนประจำ	 สังกตมัๅยวา	 สาวอชียสวน฿หญมักมีผิวกลีๅยงกลาพราะรับประทานผลิตภัณฑถัไว
หลืองซึไงมีสารเฟตอสตรจน	 ดยทีไสารตัวนีๅจะชวยยับยัๅงเม฿หผิวหีไยวชรากอนวัยอันควร	 ตสิไงรกทีไควรรูกใคือ	 พราะอะเรถึงทำ฿หผิวคน
ราหีไยวยน	 นักวิจัยทางการพทยจึงทำการศึกษาคนควาละเดผลสรุปมาวา	 กระบวนการอักสบ฿นรางกายจะทำ฿หสนลือดตีบซึไงจะสงผล
฿หสนลือดเมสามารถลำลียงสารอาหาร฿หกรางกายเดทัไวถึง	จึงทำ฿หผิวออนลาเด

	จันทิมา	กริกสุวรรณ
ความสวยความงาม

“ เมนาชืไอวาอาหารจะ฿หประยชน์ตอสุขภาพเดมากมายดยฉพาะอาหาร
ผิวทีไสาว โ ฿ฝหาพืไอปองกันริๅวรอยหรือจุดดางดำ พรอมกับชวย฿ห
ระบบภูมิคุมกันขใงรงซึไงจะชวยตอตานรคผิวหนังตาง โ เด ” 

พืๅนฐานของผิวดี

กรดเขมันอมกา 3
ตัวฆาการอักสบกใคือ	 กรดเขมันอมกา	 3	 ดังนัๅนคุณจึงควรรับประทานปลาทะลอยางนอย
ทีไสุดอาทิตยละ	 2	 ครัๅง	 ตถารับประทานเขมันสัตวมากกินเปกใจะกอ฿หกิดการอักสบ	 หาก
อยากมีผิวสวยกใควรลดการบริภคนืๅอสัตวลงละรับประทานผักละผลเม฿หมากขึๅนพืไอผิว
ทีไมีสุขภาพดี	 นอกจากนีๅสารอนตีๅออกซิดนท฿นอาหารทีไรารับประทานกันทุกวันกใมีความ
สำคัญ฿นการตอตานอนุมูลอิสระซึไงปนตัวการทำลายผิวสวย		

อนตีๅออกซิดนท์ 
คือสารทีไชวย฿หรางกายมีรงตอสูกับอนุมูลอิสระ	 ขจัดสารพิษทีไปนอันตรายตอรางกายละ
ซลลของรา	สารอนตีๅออกซิดนทมีหลากหลายชนิด	มีมาก฿นอาหารตางโ	ชน	สม	มะนาว	
กรฟฟรุต	 ตงม	 ผัก฿บขียว	 บลใอกคลีละพริกหวาน	 หรือสารบตาครทีนทีไมีอยู฿น
ครอต	 กระทียม	 ทีไสำคัญคือ	 กระทียมมีคุณสมบัติ฿นการตอตานบคทีรียอีกดวย	 มวา
การปรุงอาหารจะทำลายคุณคาสารอาหารเปบาง	 ตอาหารสวน฿หญกใมีสารอาหารอนตีๅ
ออกซิดนทพียงพอ	อยางชน	องุนดง	ซึไงรวมทัๅงเวนดงทีไทำมาจากองุนดงดวย	จึงเมจำ
ปนทีไจะตองรับประทานอาหารดิบสมอเปพืไอรักษาคุณคาของสารอนตีๅออกซิดนท
Tip :	 ควรรับประทานผักละผลเมวันละ	 5	 จานลใก	 ละควรรับประทานอาหาร฿หหลาก
หลาย	 เมรับประทานอาหารทีไซๅำซากจำจพืไอ฿หรางกายเดรับวิตามินละรธาตุอยางพียง
พอ

วิตามินซี 
ปนทีไรูโ	กันวา	วิตามินซีปนอาหารทีไมีสารอนตีๅออกซิดนซสูง	ผลเมทีไมีวิตามินซี	ชน	กีวี	
สม	มะนาว	กรฟฟรุต	คนตาลูป	สตรอบอรรีไ	รวมทัๅงผลเมทีไหาเด฿นยอรมนี	ชน		Heidel-
beeren,	Himbeeren,	Brombeeren	
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อาหารพืไอผิวทีไออนยาว์ 
	 สาหตุทีไทำ฿หผิวสียกใคือ	รังสียูวีจาก
สงดด	นิคตินจากบุหรีไ	หรือกิดจากความ
ครียด	ตถาราเดรับสารอาหารทีไมีประยชน
กใจะสามารถชวยชะลอความชรา฿หกับผิวเด	
รามีอาหาร	5	ชนิดทีไจะชวย฿หผิวดงตงตึง
เปนาน	โ	

1. ถัไวอัลมอนด์ 
มีวิตามินอีซึไงจะชวยตอตานรังสียูวี	ควรรับประทานถัไวอัลมอนดวันละ	20	มลใดพืไอชวย฿น
การปกปองผิวจากรังสียูวี

2. Leinsamen (Linseed)
มีปรตีนละกาก฿ย	 จากการศึกษาพบวา	 หากรับประทาน	 Leinsamen	 วันละครึไงถวยจะ
ชวย฿หผิวคงความชุมชืๅนอยูสมอ

3. มะขือทศ
ชวย฿หลือดเหลวียนดีเปทัไวรางกาย	สารเลคปน฿นมะขือทศมีฤทธิ่฿นการตอตานมะรใง
ผิวหนัง

4. หัวมัน
จากการศึกษาพบวาหากรับประทานหัวมันวันละครึไงลูกจะชวยลดความหีไยวยนของผิวเด
มากกวา	10%

5. ชใอกกลตขม
ชวย฿หมีความสุขละชวย฿หผิวตงตึง	 ทัๅงนีๅกก	 (kakao)	 มีชอกกลตขม฿นปริมาณสูง
ซึไงจะชวย฿หครงสรางผิวขใงรง	 ตอยางเรกใตาม	 หากรับประทานมากกินเปกใทำ฿ห
อวนเดนะคะ	 คนราควรรับประทานอาหารอยางสมดุล	 เมมากหรือนอยกินเปละควรรับ
ประทานอยางหลากหลาย	เมซๅำซากจำจ

Tip	:	กรทฮอร์มนมีบทบาทสำคัญ฿นการ
ชวย฿หผิวกระชับละตงตึง	 รวมทัๅงชวย
฿หสนผมงอก฿หม	 คุณสามารถ฿ห
รางกายหลัไงกรทฮอร์มนออกมาตาม
ธรรมชาติเดดวยวิธีงาย	 โ	 ดยการลด
อาหารมืๅอคไำ	 พราะมืไอรางกายมีนๅำตาล
฿นลือดตไำกใจะชวย฿หกรทฮอร์มนหลัไง
ออกมา	 นอกจากนีๅการออกกำลังกายปน
ประจำสมไำสมอละขานอนประมาณสีไ
ทุม	 จะชวย฿หออนยาว์เดนืไองจากกรท-
ฮอร์มนจะหลัไงออกมามากสุด฿นชวง
วลาหาทุมถึงทีไยงคืน

                D: 35



                D: 35

ติมศิริ	เชยรืองศิริกุล
นานาทัศนะ

หากวันหนึไงความรักของคุณเม
สมหวัง ลวมีความรักครัๅง฿หม
ผานขามา คุณจะป๛ดอกาสรับ
มันหรือเม…

ตองบอกวาหลายคนสายหนา	 ละพูดวา	
“ขใดลว	 ผูชายกใหมือนกันหมดหละ”	
ชืไอเหม	 คำพูดนีๅ	 มีผูชายคนหนึไง	 คยพูดวา	
“เมหมือน”	 ลวกใมีผูหญิงคนหนึไงกลาป๛ด
฿จ฿หอกาสผูชายคนนัๅน	 ทุกวันนีๅเมพียงต
พวกขาจะครองรักอยูรวมกันดวยความสุข
นิรันดรหมือน฿นทพนิยายทานัๅน	 ตธอ
ละขายังรียนรูกันละกัน	 พรอมความรูสึก
ดี	 โ	 ทีไธอเมคยเดรับจากผูชายคนกอน
พราะพวกขาเมหมือนกัน	 อค...ธรรมชาติ
ดยรวมของผูชายอาจจะหมือนกัน	 กใชน
ดียวกับธรรมชาติดยรวมของพวกรา	 ผู
หญิงกใหมือนกัน	 ตนิสัยสวนตัว	 การลีๅยงดู
จากครอบครัว	 ประสบการณ฿นชีวิตทีไหลอ
หลอม฿หรากลายปนรา฿นวันนีๅ	 ทำ฿หรา
ตกตางจากผูหญิงคนอืไน	 ชนดียวกับผูชาย	
คยมีคนพูดวา	 “ความรักปนรืไองปลก	 ถา
เลตาม	 มันจะวิไงหนี	 ตถาอยูฉยโ	 มันจะวิไง
ขามาหา”	 มันกใปนรืไองจริงทีไพิสูจนเด	
พราะถาราวิไงเลตาม	 ราจะคาดหวัง	 ราจะ
พิไมรงกดดัน฿หทัๅงตัวองละคนทีไรารัก
ดยทีไราเมรูตัว	ตถาราฉย	โ	สบาย	โ	กับ
มัน	 ชืไอสิวา	 ฝายตรงขาม	 ขากใจะรูสึกเดถึง
การผอนคลาย	สบายโ	ของรา	

“โลกท่กวางกวา เดม”
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ราชืไอวาประสบการณมันจะสอน฿หรารูวา	 คนนีๅมาดีหรือมาราย	
การป๛ดอกาส฿หตัวอง	 กใหมือนการยียวยา	 เอรักครัๅงกอนราคย
คิดวามันจบลว	 ตพอราเมยอมป๛ดอกาส฿ห฿คร	 อะ...มันกใยัง
เมจบนีไ	 ตมันมา฿นรูปบททดสอบวาราตองผานสตใปอีกสตใปเป
฿หเด	 พราะราเมเดลืมรักครัๅงกอนเดจริงโ	 พราะรายังจใบปวด
ละยึดติดกับความหลัง	 ราลยเมกลาป๛ดประตูรับ฿คร	 ตถารา
กลา	 นัไนสดงวาราเดกาวผานรักครัๅงกามาลว	 ราอภัย฿หคนกา
เดลว	ละรากใพรอมทีไจะดินหนาตอเป”
	 ลวธอคาดหวังกับรักครัๅง฿หมเหม	 ธอสายหนา	 “ราคิด
วารักครัๅง฿หมกใหมือนรามีพืไอน฿หม	 ราเมกดดัน	 ราเมคาดหวัง	
บอกตรงโ	 ลยนะ	 ราเมคิดจะตงงานกับ฿คร	คเดพืไอนดี	โ	 พิไม
มาสักคน	รากใดี฿จลว	อยางทีไบอกวามันปนความรูสึกทีไดีมาก	ขา
เด฿ชชีวิตของขา	ราองกใเด฿ชชีวิตของรา	เมมี฿ครบังคับ฿ห฿ครมา
฿ชชีวิตอยางทีไตัวองอยาก฿หขาปน	 ลวรามาชรความรูสึกดี	 โ	
ดวยกัน	 มันเมสุขกวาหรอ	 ราคิดวาความรักองกใมีสตใปของมัน”
ยังเงกใยังยๅำ฿ชเหมวาผูชายเมหมือนกัน	 ผูหญิงคนนัๅนหัวราะ	 “จะ
หมือนกันเดเง	 ผูชายสองคนนีๅตมา฿นครอบครัวทีไตางกัน	 คนรก	
ครอบครัวตกยก	 พอเปทาง	 มเปทาง	 ลวตางคนตางกใมีครอบ
ครัวของตัวอง	 ทิๅง฿หดใกผูชายคนนีๅดิๅนรนอง	 บอกตรงโ	 วาตอนนีๅ
ราเมทษขาหรอกทีไหในกตัวอยางรายกาจ	พราะขาดนพอมทีไ
หในกตัวกระทำ	ขาลยเมคยรูจักความรัก		สวนคนทีไสองตมา฿น
ครอบครัวทีไอบอุนมาก	 คนนีๅมีตจะ฿หกับคนรอบขาง	 ดี็ยวทำนน
฿หพืไอนคนนีๅ	 ดี็ยวทำนีไ฿หพืไอนคนนัๅน	 ละรากใปนหนึไง฿นคนทีไ
ขา฿ห”	 ธอยังบอกอีกวา	 “พอป๛ดอกาส฿หตัวอง฿หม	 กใรูสึกวาลก
มันกวางกวาดิม”	 ยังเงละ	 “กใรูสึกวาตัวองอภัย฿หคนกาเด	 เมยึด
ติดกับความรูสึกดิม	โ	ตกใเมเดหมายความวาราจะติดกับอีกครัๅง
นะ	 พราะรารูลววา	 ความรักปนคสิไงหนึไง฿นชีวิต	 เม฿ชทัๅงหมด
ของชีวิต	 ทุกวันนีๅรามีความสุขกับการ฿ชชีวิตทุกดาน	 เม฿ชรืไอง
ความรักอยางดียว
													...ชีวิตยังตองรียนรูอะเรอีกยอะ” ธอทิๅงทาย...

	 รักครัๅงกอน	 กใปนคหตุการณทีไผานเปลวกับคนทีไเมมี
วันกลับมา	 ผูหญิงบางคนลือกทีไจะอยูกับอดีต	 ลงทษตัวอง฿หจม
อยูกับความทุกขทีไผานเปปกวา	 สอง	 สาม	 สีไ	 หรือบางคนปนสิบป	
มืไออกาส฿หมผานขามา	ธอกใลือกทีไจะเมป๛ดรับมัน	ลือกทีไจะอยู
กับลกดิม	 โ	 ทีไทุกขทน	 หมนศรา	 ทำเมละ	 หตุผลหนึไงคือ	 กลัว	
กลัววาประวัติศาสตรจะซๅำรอย	 กลัววาจะจใบปวดอีก	 มันกใลวต
การตัดสิน฿จ	 อยากจะลารืไองของผูหญิงคนนัๅน	 ซึไงคยจใบปวดกับ
ความรักอันยาวนานกวา	 6	 ป	 ธอคยดนผูชายทีไธอรักมาก	 หใน
ธอปนคตูอทีอใมคลืไอนทีไ	 ขามีธอพรอมโ	 กับผูหญิงอีกหลาย
คน	 มืไอลิกกับผูชายคนกอนเดสัก	 2	 ป	 ผูชายคน฿หมกใกาวขามา
฿นชีวิต	
“มันดูเมยุติธรรมลยทีไจะเปตัดสินขาดยทีไรายังเมรูจักตัวตนจริง
ของขาวา	ผูชายกใหมือนกันหมดทุกคน”	ธอลา	
“พอเดรูจักจริง	 โ	 ตัวรานีไหละทีไจะบอกความตกตางระหวาง
ผูชายสองคนเด	 ตอนรกกใกลัววาอยู฿นชวงปรมชัไนหรือปลา	 ขา
ถึงเดดีกับราอยางนีๅ	 ตนีไรารูจักกับขามา	 3	 -	 4	 ปลว฿นฐานะ
พืไอน	รามองขาอยูหางโ	บางทีอบหลือบลเม฿หขารูสึกตัว	ขา
ปนคนทีไรักครอบครัวมาก	สำหรับขา	มมากอน฿คร	 ทียบกับคนทีไ
ลว	 คนนัๅนเมมี฿ครสำคัญเปกวาตัวขา	 วลารามีรืไองดือดรอน฿จ	
คนกอน	 ทรเปขากใคพูดเปงัๅนโ	 ลวกใรีบวางหู	 พราะธุระขา
สำคัญกวาของ฿คร	ลกหมุนรอบตัวขา	ตผูชายคนนีๅ	ขาจะชวยจัด
การธุระ฿หรา	 เมเดถึงกับรีบรอนชวยหลือนะ	 พราะขาองกใมีธุระ
ยุง	ตทายทีไสุด	ขากใทำ฿หราสมอ	มันหมือนกับขาตองการทำ฿ห
รารูวา	ยังเงฉันกใอยูตรงนีๅสมอถาธอตองการ฿ห฿ครชวย	ความรูสึก
นีๅปนความรูสึกทีไดีมาก”	 ลวธอคิดวา	 ผูหญิงราควรป๛ดอกาส
฿หคน฿หมกาวขามา฿นชีวิตเหม	“สำหรับตัวอง	มันตอง฿ชวลานาน
ทีดียว	ราตองการ฿หตัวองน฿จวาราเมเดปลอย฿หขากาวขามา
พืไอทดทนพืๅนทีไของ฿คร	 ละราองกใจใบปวดกับการทุมท	 ต
กลับดนคนทีไรารักหลอกลวงละอาปรียบ	 รามองขาคน฿หมอยู
พัก฿หญลยนะ	 ถึงจะยอมป๛ดอกาส฿หขา	 ขามาเด฿กลกวาดิม

“ความรักเป็นเรื่องแปลก ถ้าไล่ตาม มันจะวิ่งหนี 
แต่ถ้าอยู่เฉยๆ มันจะวิ่งเข้ามาหา” 
มันกเ็ป็นเรื่องจริงที่พิสูจน์ได้ เพราะถ้าเราวิ่งไล่ตาม
เราจะคาดหวัง เราจะเพิ่มแรงกดดันให้ทั้งตัวเอง
และคนที่เรารัก......โดยที่เราไม่รู้ตัว
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	 ทุกวันนีๅ	 มืไอรากดรีมทเปชองเหนกใตาม	 ราจะหในการ
ประกวดมากมาย	 ซึไงสวน฿หญจะปนการประกวดรองพลง	 ผูชนะ
รายการนัๅน	 โ	 กใจะเดออกอัลบัๅม	 ตยังมีอยูรายการหนึไง฿นประทศ
ยอรมนี	 ทีไดำนินรูปบบของการประกวดขงขันชนดียวกัน	 นัไน
กใคือรายการ	Wetten, dass … ? ฉายทีไชอง	ZDF	รายการนีๅถือปน
ตำนานของรายการทีวีลยทีดียว	 พราะดำนินรายการติดตอกันมา
ปนวลายีไสิบกาปลว	 ออกอากาศพรอมกัน฿นสามประทศ	 คือ
ยอรมนี	 ออสตรีย	 ละสวิตซอรลนด	 ดำนินรายการดยพิธีกร
หลัก	 ทมัส	 	 กใอตชาลค	 (Thomas	 Gottschalk)	 ละผูชวยพิธีกร
มิชล	ฮุนซิคอร	(Michelle	Hunziker)	รายการจะวนวียนจัดเปตาม
มืองตาง	โ	฿นสามประทศ	พืไอ฿หขาถึงผูชมมากทีไสุด	
	 กฎกติกามารยาทของรายการนีๅ	 บงการขงขันออกปน
สองประภท฿หญ	 โ	 คือ	 การขงขันรุนดใก	 ละผู฿หญ	 ฿นการขง
ขนนัๅนผูขาขงขันจะสดงความสามารถพิศษ	 ชน	 สามารถทาย
ชืไอสบูกอนเดทุกชนิด	 บังคับรถมคครชูตลูกบาสกตบอลลงหวง
เดอยางมนยำ	 รองพลงจนจบ฿นขณะทีไนอน฿หรถยนตลนทับ
ทอง	 ลนฮูลาฮูบดวยยางรถบรรทุกติดตอกันปนวลาสามนาทีเด
ดยเมหลน	 ฯลฯ	 ลวทางขกรับชิญจะปนผูทายวาขาจะทำ
สำรใจเดหรือเม	หากขกรับชิญทายถูกกใรอดตัวเป	ตหากทายผิด
กใจะถูกทำทษบบนารัก	 โ	 ชน	 จกเสกรอก฿หผูชม	 ตงตัวบบ
ปลก	 โ	 รองพลงพิศษ฿หผูชมฟัง	 มีอยูครัๅงหนึไงทีไวูปป	 กลดบิรก
มาปนขกรับชิญ฿นรายการ	 ละทายผิด	 จึงสนอขอลกปลีไยน

฿นการทำทษ	 ดวยการ฿หทมัส	 กใอตชาลค	 เดรับบทตัวประกอบ฿น
หนังรืไองมชีฉากวยภาค	 2	 (Sister	 Act	 2)	 มืไอพูดถึงขกรับชิญ	
฿นรายการจะมีขกรับชิญระดับลกจากทุกวงการ	 เมวาจะปน
นักรอง	 นักสดง	 นักกีฬา	 นางบบ	 นักการมือง	 ฯลฯ	 มารวม
รายการปนจำนวนมาก	 นอกจากนัๅนยังมีการชวรองพลงจาก
นักรองชืไอดังมากมาย	มืไอกอนคยมีการขงขัน	Stadtwette	คือการ
ทีไทางรายการจะมีคำทาถึงประชาชน฿นตละมืองทีไเปจัดรายการ
ชนทีไมืองวียนนา	 รายการทา฿หคน฿นมืองวียนนา	 ออกมาจับคู
ตนวอลซ฿หเดมากตามจำนวนทีไทางรายการกำหนด	 ปนตน	 ต
นืไองจาก฿นระยะหลังโ	 เมประสบผลสำรใจทาทีไควร	 จึงเดยกลิก
เป	 หลังจากทีไขงขันจนครบทุกคนลว	 ทางรายการจะมีการป๛ด฿ห
ผูชมทางบานหวตลือกผูขาขงขันทีไนาประทับ฿จ฿นวันนัๅน	 หรือทีไ
รียกวา		Wettkönig		
	 รายการนีๅออกอากาศคืนวันสาร	 วลา	20.15	-	22.30	ค
พียงดือนละครัๅงทานัๅน	 ละสวน฿หญจะหยุดออกอากาศ฿นชวง
ดือนมิถุนายน	 -	 กันยายน	 นืไองจากชวงวลานีๅจะมีการจัดรายการ
พิศษคือชวง	 Sommer	 ซึไงจะถายทอดสดจากตางประทศ	 ชน	
มายอรกา	 ประทศสปน	 ประทศฝรัไงศส	 ละอืไน	 โ	 อีกมากมาย	
ผูชมตองติดตามอยาง฿กลชิดวาจะออกอากาศวันสารเหนบาง	
	 สนหของรายการนีๅ	 นอกจากจะมีขกรับชิญทีไนาสน฿จ
ลว	 สิไงทีไดึงดูด฿หผูชมรวมสิบลานคนติดตามรายการนีๅ	 หในจะปน
อยางอืไนเปเมเด	 นอกจากความสามารถของผูขาขงขันตละคน
ซึไงความสามารถตละอยางนัๅน	 บางครัๅงผูชมทึไงจนถึงกับตองอย

“คิดได้ยังไงเนี่ย” 
   “ทำได้ยังไงเนี่ย”



 

 

ออกมาก	 วา	 “คิดเดยังเงนีไย”	 “ทำเดยังเงนีไย”	 ซึไงตละอยางกใเม฿ชรืไองงายลย	 ตองอาศัย
ความคิดสรางสรรค	 ละการฝกซอมอยางหนัก	 พืไอความสำรใจ฿นครัๅงทีไจะมาออกรายการ	
ปนตัวอยางของการ฿ชวลาวาง฿หปนประยชน	 สงสริมความสามารถพิศษของตละ
บุคคลอีกดวย	
	 หลังจากกิดอุบัติหตุ฿นขณะทีไออกอากาศสด฿นวันทีไ	 4	 ธันวาคมทีไผานมา	 ปนครัๅง
รกของรายการทีไตองยกลิกการขงขันทัๅงหมดละยกลิกรายการตามเปดวย	 ซึไงทางผูจัด
รายการเดออกมา฿หสัมภาษณลววา	 จะยังมีรายการนีๅตอเป	 ตจะพิไมความระมัดระวัง฿น
การลือกรูปบบของการขงขัน฿หมากยิไงขึๅน	 พืไอปองกันมิ฿หกิดหตุรายขึๅนอีก	 ละขอสง
กำลัง฿จ฿หกับผูบาดจใบละครอบครัวของขา
	 นอกจากนีๅลวยังมีรายการสดงความสามารถพิศษอีกรายการหนึไงทีไจะมานะ
นำ฿หรูจักกัน	 คือรายการ	 Das Supertalent 	 ออกอากาศวันสาร	 วลา	 20.15	 ฿นชวงดือน
กันยายน	-	ธันวาคมของทุกป	ชอง	RTL	ซึไงปนีๅปนปทีไ	4	ลว	รูปบบรายการคอนขางคลาย
กับรายการ	 Wetten,	 dass	 …	 ?	 จะตางกันตรงทีไ	 เมมีการบงปนการขงขันของดใกหรือ
ผู฿หญ	จะขารอบกใตอมืไอกรรมการ	2	฿น	3	ทาน฿หคะนนผาน	สนหของรายการนีๅ	นอกจาก
ความสามารถปลก	โ	ของผูขาขงขันลว	กใยังรวมเปถึงผูขาขงขันทีไ	อิไม...	เมกลา	เมบา
ทำเมเดหรอกนะ	ประภททีไรา	โ	คิดวา	“กลามาออกทีวีเดเงนีไย”		บางครัๅงผูชม฿นหองสงยัง
อายทน	 พรอมกับสงสียงห	 ชูนิๅวปง	 (ลง)	 ละหันหลัง฿หลยทีดียว	 ซึไงสวน฿หญกใจะปน
พวกทีไ	(คิดอาองวา)	มีความสามารถพิศษ	มืไอดูลวกใ฿หความบันทิง	ความสนุกเปอีกบบ
หนึไง	
	 สีสันของรายการนีๅนอกจากความสามารถของผูขาขงขันลว	 กใคือคำวิจารณของ
กรรมการทัๅงสามทาน	เดก	ดีทอร	บหลน,	ซิลวีไ	ฟาน	ดอ	ฟาท	ละ	บรูซ	ดารนล	(Dieter	
Bohlen,	Sylvie	van	der	Vaat	und	Bruce	Darnell)	ทีไวิจารณเดตรงละสบสันดีท	ซึไงคน
หลังมจะพูดยอรมันเมคอยเด	ตกใพยายามมาก	ดู	โ	เปกในารักดี	
	 หากคุณผูอานทาน฿ดสน฿จอยากออกทีวี	กใลองคิดความสามารถบบทีไ฿ครกใคาดเม
ถึง	บบเมหมือน฿คร฿นลก	บบทีไทุกคนหในตองอาปากตาคาง	ฝกซอม฿หดี	ละขารวมทัๅง
สองรายการนีๅดูซิคะ	สดง฿หหในวา	“คนเทยกใเมพชาติ฿ด฿นลก”
ขอบคุณรูปภาพจากวใบเซต์	
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/thumb/9/9b/Wetten-dass.svg/1500px-Wetten-dass.svg.png	
ละ	http://loovt.de/iles/u2/supertalent_logo_0.jpg

“คิดได้ยังไงเนี่ย” 
   “ทำได้ยังไงเนี่ย”

“ไม่กล้า...ไม่บ้า...ทำไม่ได้หรอกนะ”



จันทิมา	กริกสุวรรณ

สุขพศ
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วัยรุน฿นปัจจุบันมีพฤติกรรมทางพศอยางเร 
	 ลกราตอนนีๅปลีไยนเป	 รวมทัๅงวัยรุน฿นปัจจุบันกใตางเปจากสมัยราปนวัยรุน	 คือ	 วัยรุน฿นสมัยนีๅมีความปนตัวของตัวองมากขึๅน	
ยกจากพอมรใวขึๅน	ชืไอฟังพืไอนมากกวาพอม	พราะตองการการยอมรับนับถือจากพืไอน	โ		ทีไสำคัญคือ	ลก฿นปัจจุบันทีไรียกวาลกหง
ความปนประชาธิปเตยทีไ฿ชสียงสวน฿หญปนสียงสวรรค	ละมืไอทุกคน฿ชสียงสวน฿หญปนสียงสวรรค	กใจะเมมีหลักการอีกตอเป	 พราะ
คนทีไสัไงการทัๅงหลายนัๅนเม฿ชสียงสวน฿หญ	สรุปงาย	โ	กใคือ	คน฿นปัจจุบัน	เมวาจะมีอายุทาเหร	กใจะทำตามคนสวน฿หญ	พราะกลัววาจะเม
หมือนคนสวน฿หญละเมปนทีไยอมรับของคนสวน฿หญ	ปัญหาของวัยรุน฿นขณะนีๅคือ	วัยรุนจะตามพืไอน	ถาพืไอนมีฟน	ขากใจะมีฟนตาม
พืไอน	ถาพืไอนปลีไยนฟน	 ขากใปลีไยนตาม	นอกจากนีๅการรียนการสอนกใปลีไยนเปตามบบอมริกันสเตล	คือ	multiple	choice	question
฿หลือกคำตอบทีไถูกตองขอดียว	ขาถูกอใงผิด	วัยรุนจึงมองวา	ฉันถูกสมอ	ถาพืไอนทำลวเมทำตามกใจะกลายปนคนผิด	คือวัยรุนเมมีความ
ชืไอมัไน฿นตัวองอีกตอเป	 อีกปัจจัยหนึไงคือ	 วัยรุนคิดวา	 ของ฿หมดีกวาของกา	 ดยมีการตลาดขามากีไยวของ฿นงทีไวา	 “ของ฿หมดีกวาของ
กา”	รวมทัๅงการมีอะเรกใตองมีสำรอง	ชน	มีทรศัพทสำรอง	มีคูอยูลว	กใตองมีสำรองอาเวอีก	ฉะนัๅนวัยรุนจะมองวา	การมีรัก฿นวัยรียนปน
รืไองธรรมดามากละการมีความสัมพันธทางพศ฿นวัยรียนกใปนรืไองธรรมดาชนกัน	 ทีไสำคัญคือ	 สังคม฿นปัจจุบันมีผูชายท	 โ	 นอยลง	
พราะผูชายรักผูชายดวยกันองมากขึๅน	ผูหญิงจึงมีรืไองตบตียงฟนกันบอยขึๅน

วั ย รุ น กั บ  ซใ ก ส์
รู ทาทัน!

“วยรนชอบท ต ม พ่อนๆ ปล่ยนค
ต ม พ่อน พร ตองก รก รยอมรบ 
พอ มจงตองม ผน ยบยล นก ร
ขจด พ่อน ลว ๆ ออก ปจ กชวตลก”
	 สังคมปลีไยนเปตามทคนลยีทีไ
กาวลๅำนำหนาอยางเมหยุดยัๅง	ตราจะหยุด
พฤติกรรมมัไวซใกสของวัยรุนเดอยางเร	 รืไอง
นีๅ	 ผศ.นพ.พันธศักดิ่	 ศุกระฤกษ	 สูตินรีพทย
จากรงพยาบาลบำรุงราษฎร	 อินตอรนชัไน-
นล	 เดอบบอกคลใดลับ฿นการควบคุม
พฤติกรรมของลูกวัยรุน฿หพอมนำเป฿ช	
(ปราบ)	ลูกโอยางยบยล



ผศ.นพ.พันธ์ศักด์ิ	ศุกระฤกษ์
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ปัญหาการมีซใกส์รใวของวัยรุน
	 มืไอวัยรุน฿นปัจจุบันมีความรักรใวขึๅน	 กใจะมีซใกสรใวขึๅนชนกัน	 ละมืไอพอมตาม฿จ
ลูก	 รวมทัๅง฿นปัจจุบันมีสถานทีไประกอบกิจกรรมกันเดงาย	 จึงยากจะควบคุมพฤติกรรมทางพศ
ของวัยรุน	 ทีนีๅปัญหาทีไจะตามมากใคือ	 การตัๅงครรภลวตองเปทำทง	 กอ฿หกิดอันตราย	 อีก
ปัญหาหนึไง	คือรคติดตอทางพศสัมพันธพราะมีการพบวา	รคอดสระบาด฿นหมูวัยรุน	

วัยรุนเทยกับวัยรุน (เทย หรือ เทย - ยอรมัน) ฿นยอรมนี 
	 ทีไประทศยอมนีมีการรียนการสอนรืไองพศศึกษา	 จึงสามารถปองกันการตัๅงครรภ
กอนตงงานเด	ชน	ผูชายรูจัก฿ชถุงยางอนามัย	จึงชวยลดรคติดตอทางพศสัมพันธละชวยลด
ความกังวลของพอมทีไอาศัยอยู฿นยอรมนีเดมากกวาพอม฿นมืองเทย

พอม (เทย) ฿นยอรมนีกับลูกวัยรุน
	 ถาราคาดหวัง฿คร฿หปนอยางทีไราตองการ	ราจะกิดความทุกข	หรือถาราคาดหวัง
อยางทีไขาตองการจะปน	ลวราหวังตามนัๅน	คนทีไคาดหวังจะกลายปนเดนสาร	฿นความปน
จริงลว	ลูกเมเดมีปัญหา	ตปัญหาอยูทีไพอม	ลองคิดดูวาสมัยทีไราปนวัยรุน	ราทิๅงพอทิๅงม	
ราเมเดทำตามทีไพอมราสัไงสอนหมือนกัน	(ฮอะโโ)	ตอนราปนวัยรุน	ราถียงพอม	ตอนนีๅ
กรรมกใตามทันลว	ถาตอนนัๅนราลีๅยงดูพอมดี	ตอนนีๅลูกรากใทำอยางนัๅนหมือนกัน

พอมควรสอนรืไองพศสัมพันธ์฿หลูกอยางเรดี
	 รงรียนทีไประทศยอรมนีสอนอยูลว	 สิไงสำคัญคือพอมตองคอยประคับประคองลูก
฿นชวงวัยรุนดวยการ	“อยาดาขา”	พราะถาคุณดาลูก	ลูกกใจะจากคุณเป	ฉะนัๅนมืไอลูกกลับบาน
ดึก	 ฿หถามลูกวา	 “กินขาวลวหรือยัง”	 ตถาพอมทำตัวปนผูยิไง฿หญ	 ลูกจะมีปัญหา	 นึกดูวา	
ตอนทีไราปนลูก	พอมวาราเมเด	พอราปนพอม	รากลับวาลูกเด

ขอนะนำสำหรับพอมทีไมีลูกวัยรุน
	 วัยรุนรูอยูลววา	ขาควรทำตัวอยางเรพราะขาทำตามพืไอน	เมวาคุณจะสอนอยางเร	
ขาจะเมทำตามคุณหรอก	จึงตองดู฿หดีวา	ปัจจุบันวัยรุนทำอยางเร	ลูกรากใจะทำตามนัๅน	คือชืไอ
พืไอนมากกวา	จะมากหรือนอยกใปนอีกรืไองหนึไง	หากถามวา	ลว฿ครจะสอนลูกวัยรุนละ	ถาคุณ
ปนพอมลวสอนขา	 ลูกจะฟังมัๅย	 มันมีหลักการวา	 ตอนดใกอายุ	 3	 ขวบ	 ดใกจะมองพอมวา	
“ปนผูยิไง฿หญ฿นลกนีๅ”	อายุ	5	ขวบบอกวา	“พอมรูทุกอยาง฿นลกนีๅ”	ปดขวบบอกวา	“พอม
รูสวน฿หญ”	สิบสองขวบบอกวา	“พอมรูบางหมือนกัน”	สิบหาขวบบอกวา	“พอมเมรูอะเรลย”	
ยีไสิบขวบบอกวา	 “พอมงีไงา	 ตองสอนพอมลว”	 จึงมีคำถามวา	 ลวคุณจะสอนลูกตอนเหน		
คุณสอนเมเดหรอกครับ	 ตสิไงทีไคุณทำเดคือ	 หาตัวอยาง฿หลูกดู	 หาพืไอนดี	 โ	 ฿หลูก	 ลูกจะเด
ตามพืไอน	 (ดี	 โ)	 	 ละพยายามกีดกันเม฿หลูกคบพืไอนเมดีดยเมตองบอก฿หลูกรูวา	 “ฉันกำลัง
กีดกัน”	 พราะลูกจะชืไอพืไอนมากกวาชืไอพอม	 ผมคยขีไยพืไอนทีไเมดีของลูกออกเปจากวงจร
ชีวิตของลูกดยทีไลูกเมรูรืไอง	 ถาคุณทำเด	 คุณจะชนะ	 คือคุณตองทำสิไงวดลอมรอบตัวลูกคุณ
฿หปนสิไงวดลอมทีไดี	 ลูกกใจะลียนบบ	 จะทำอยางเรนัๅน	 ขึๅนอยูกับศาสตรละศิลปของพอม
อง	 สิไงสำคัญคือ	 ควรปนพืไอนลูก	 รับฟังความหในของลูก	 ปลอบ฿จลูกมืไอลูกผิดหวัง	 ฿หรางวัล
ลูกมืไอลูกประสบความสำรใจ	ละสุดทายคือ	อยาดาลูก	ถาดาลูกวันเหน	กใสียลูกวันนัๅน	ตกใเม
฿ชอา฿จลูกจนลูกกลายปนพระราชา	คือตองหาสิไงวดลอมทีไดี฿หลูกละกำจัดสิไงวดลอมทีไลว
ออกเปจากชีวิตลูก
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Jon
ทำองกใเดงายจัง

 ช่วงใกล้เทศกาลคริสต์มาส
และปีใหม่ เรามักจะได้รับบัตรอวย
พรกันใช่ไหมคะ วันน้ีเรามาทำบอร์ด
ไว้ติดบัตรอวยพรเหล่าน้ันกันดีไหม
คะ ทำง่ายและไม่เสียเวลามากด้วยค่ะ

อุปกรณ์ 
ผนผา฿บสำหรับวาดรูป	หรือกระดาษกลอง
บบหนา	ขนาดตาม฿จชอบ,	สีหรือกระดาษหอ
ของขวัญ,	ริบบิๅนผา,	หมุด

บอร์ดคริสต์มาส

วิธีทำ 
1.	 วาดรูปละระบายสีบนผา฿บ	 ถาเมชอบวาดรูปกใ฿ชทีไสตมปปนตัวชวยหมือนผูขียน
กใเดคะ	หรือ฿ชกระดาษหอของขวัญหุม฿หรียบกใงายดี
2.	ติดริบบิๅน	จากขอบดานหนึไงเปอีกดานหนึไง	ดย฿หริบบิๅนตัดกันปนชวง	โ	 	ปลายริบบิๅน
฿ชทีไยใบกระดาษติดเวดานหลังกรอบนะคะ
3.	จุดทีไริบบิๅนตัดกัน	ควร฿ชหมุดหรือกาวตรึงเว฿หติดกับผนผา฿บ	วลาทีไสียบบัตรอวยพร
จะเดเมรวงคะ
	 งาย	 เหมคะ	 ฿ชวลาเมนานดวย	 บอรดนีๅรา฿ชประยชนเดหลายอยางคะ	 จะ฿ช
ปนทีไสียบบัตรอวยพร	หรือรูป	หรือปนทีไติดนตเวตือนความจำกใเด	ลวต฿จชอบนะคะ

หวังวาทศกาลทีไจะถึงนีๅ	 บทความทีไผานมาตัๅงตการจัดของขวัญ,	 คัพคก,	 พินาตา	 ละ
บอร์ดคริสต์มาส	คงจะชวยทานผูอาน฿นการตรียมงานเดเมมากกในอย	



อย่ารอช้า รีบสมัครเป็นสมาชิก 
ดี - แมกกาซีน

“นิตยาสารดี มีดี เพื่อคนไทย”

ลงโฆษณาใน ดี - แมกกาซีน
ติดต่อ 0177 495 46 40
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   ขอให้ทุกท่านมีความสุขใน
วันคริสต์มาสและปีใหม่ค่ะ”

“

1

2-3



ป๛ดปทีไรัก
	 มะดงตองขอทษป๛ดปดวยนะจะ	 ทีไคราวนีๅหายหนาหาย
ตาเปนานลยทีดียว	 ชวงป๛ดทอมทีไผานมามีอะเรผานขามา฿น
ชีวิตของฉันมากมายลยจะ	 	 สำหรับชีวิตนักรียนอยางฉันทีไป๛ด
ทอมกใเปรียน	 ป๛ดทอมกใขียนรายงานสงอาจารย	 ชีวิตวนวียน
อยูบบนีๅทบจะเมเดพักลย	 ตตอนนีๅฉันกใริไมจะหาย฿จหายคอ
เดบางลวละจะ	 พราะวาผลของความทุมททีไผานมาริไมจะสง
ผลทีไคุมคา฿หฉันเดชืไนชมบางลวหมือนกัน	:-)
	 ลวป๛ดปละจะ	 ปนอยางเรบาง	 หวังวาธอคงจะสบาย
ดีนะ	 ตอนนีๅอากาศทีไนีไริไมจะหนาวลว	 ตกใยังมีสงดดออน	 โ
฿หพออุน฿จอุนกายเดบาง	 เมเดหนาวบบมืดมัวเปซะทีดียว	
ฉันองกใปนหวัดประดิมหนาหนาวปนีๅเปลว	 ตอเปนีๅคงตอง
ระวังรักษารางกาย฿หขใงรงอยูสมอโ	 พราะจใบปวยบอย	 โ	
เมดี	 ดี็ยวจะสงผลตอการรียนละการทำงานเด	 ป๛ดปองกใชน
กันนะจะ	 เมคอยชอบทานผักผลเมกใตองริไมหัดทาน฿หสมไำสมอ
บางลวละ	 ดืไมนๅำอุนทนนๅำยใน	 นอนพักผอน฿หพียงพอ	
รางกายจะเดขใงรงนะจะ
	 จดหมายฉบับนีๅกใชนคยนะจะป๛ดป	 	 ฉันมีหนังสืออาน
งายลมลใก	โ	ลมหนึไงมานะนำ฿หธออานจะ		หนังสือลมนีๅปน
หนังสือการตูนจะ	 	 อยาพิไงมองวาหนังสือการตูนนีไหมาะสำหรับ
ดใกอยางดียวทานัๅนนะจะ	 	 หนังสือการตูนลมนีๅชืไอวา	 “หลวงปู
จรัญกับณรนอยชางคิด	ตอน	หนาทีไทีไยิไง฿หญ”	฿ชลวจะ	พอหใน
ชืไอหนังสือป๛ดปกใรูลย฿ชเหมวาปนหนังสือนวเหน	 	 การตูนลม
นีๅปนการนำธรรมะมานำสนอ฿นรูปบบ฿หม	 ลารืไองราวตาง	 โ
ผานตัวการตูนนารัก	 โ	 เมวาจะปนณรกว	 ณรนอยชางคิด	 จา
อวน	 นักรียนจอมบงรักความสนุกสนาน	 หนูวน	 สาวนอยราง
ลใกชางซักชางถามละปนคูปรับกับจาอน	 	 คุณลุงสุนัย	 ผู฿หญ
฿จดีทีไสูชีวิต	 ละหลวงปูจรัญ	 ฐิตธัมม	 พระผูปยมเปดวยมตตา
ทีไมีต	“฿ห”	กับ	“ชวย”	นอกจากนีๅยังมีตัวละครอืไน	โ	อีกมากมายทีไ
ผสมผสาน฿หการตูนรืไองนีๅดำนินตอเปเดอยางลืไนเหล		
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	 หนังสือการตูนลมนีๅปนการสอดทรกธรรมะพืไอสอน
฿หดใก	โ	มีความรับผิดชอบตอสิไงทีไตัวองเดทำลงเป		มืไอทำอะเร
ผิดกใตองกลาทีไจะยอมรับวาปนความผิดของตัวอง	 	 มืไอปน
นักรียนกใตองมีความรับผิดชอบสำหรับการรียน	 	 ละราทุกคน
ปนลูก	กใมี	 “หนาทีไทีไยิไง฿หญของลูกทุกคน”	 ชนกัน	 	 ฿นรืไองนีๅคุณ
ลุงสุนัยผู฿หญ฿จดีทีไสูชีวิตจนรไำรวยอาศัยอยูกับพอพรอมดวยคน
งาน฿นเร		ตคุณลุงสุนัยเมเดลีๅยงดูคุณพอของขาดวยตัวอง	฿ห
คนงาน฿นเรปนคนดูล	 พราะขา฿จผิด฿นตัวของคุณพอของขา
มาตลอดละมองวาการลีๅยงดูพอมยามกชราควรจะปนหนา
ทีไของพีไนองคนอืไน	 ขาพียงคทำงานหางินมาเดพอมเด฿ชกใ
คงจะพียงพอลว	 	 คุณพอของคุณลุงสุนัยถึงมวาจเดอยู฿กล
ลูกชาย฿นยามกชราตกใเมมีความสุข฿ด	 โ	 กลับศราหมองลง
รืไอย	โ		งานนีๅจึงเดณรกว	จาอวนละหนูวนออกรงวางผน
ตาง	 โ	 พืไอชวย฿หคุณตาผูกชรากลับมามีความสุขหมือนดิม
ผนการตาง	 โ	 ดำนินเปตกใเมปนผลทาเหรนัก	 ฿นทีไสุดทุกคน
จึงเปขอความมตตาจากหลวงปูจรัญ	 	 งานนีๅหลวงปูจรัญจะชวย
กปัญหาอยางเร	 ป๛ดปคงจะตองติดตามอานองลวละนะจะ
นอกจากนีๅหลวงปูจรัญยังเดลารืไองราวพุทธประวัติทีไคลาย	โ	กับ
รืไองนีๅ฿หดใก	โ	ฟังอีกดวย	 	สวนนืๅอหาจะปนอยางเร	สนุกสนาน
คเหน	 ลวสุดทายคุณลุงสุนัยจะกลับมาลีๅยงดูคุณพอของขา
ปนอยางดีหรือเม	 	 จาอวนจะกลับมาปนดใกดีเดรึปลา	 	 ป๛ดปกใ
คงตองเปตามหามาอานองลวละนะจะ
	 การตูนลมบาง	โ	ลมนีๅ	อัดนนเปดวยนืๅอหาสาระทีไเม
หนักจนกินเปนัก	พราะปนสาระหรือธรรมะทีไสอดทรกมาพรอม
กับรูปการตูนนารัก	โ	 	พรอมกับคำบรรยายสัๅน	โ	ทีไงายตอการทำ
ความขา฿จ	 ป๛ดปเมตองกลัวนะจะวาพอปนหนังสือธรรมะลว
จะมีภาษาบาลีหรืออะเรทีไอานเมรูรืไองอยูตใมลมรึปลา	 การตูน
รืไองนีๅเมปนอยางนัๅนหรอกจะ	 	 พราะปนการนำบางสวนจาก
พระธรรมทศนาของพระดชพระคุณหลวงพอจรัญ	 ฐิตธัมม	 จา
อาวาสวัดอัมพวัน	จ.	สิงหบุรี	มาถายทอดทีหนึไงจะ	 	ถมทายลม
ยังมีบทสวดมนตงาย	 โ	 สัๅน	 โ	 ทีไสามารถสวดเดทุกวันกอนนอน
ปนของถม฿หดวยนะจะ	 ป๛ดปสามารถขาเปดาวนหลดหนังสือ
การตูนลมนีๅเดจาก	
             www.book-d.com  หรือ  www.dekkid-d.com  
ขอ฿หป๛ดปอานหนังสือลมนีๅอยางมีความสุขละสนุกสนานนะจะ

               คุณพระรักษาจะ
      มะด๋งเองนะจ๊ะ

	 ปนนิทานลมลใก	 โ	 สองภาษา	 อานเดทัๅงพอละม	
ชวย฿หลูกเดรียนรู	 ยกยะละขา฿จภาษาเทยละภาษา
ยอรมันเดรใวขึๅน	 นอกจากนีๅนืๅอหาของนิทานยังมีสวนชวยสง
สริมความรัก	 ความขา฿จ	 ละความสัมพันธอันดี฿นครอบครัว	
รายเดสวนหนึไงจากการจำหนายจะนำเปรวมครงการ	“ปันนๅำ฿จ
฿หนอง”	 	 ปนทุนซืๅอหนังสือขาหองสมุดหรือซืๅอของทีไขาดคลน
บริจาค฿หรงรียนตามชายดนเทย	 -	 กัมพูชา	 ละรงรียนทีไ
ยากเร฿นทีไอืไน	โ	฿นมืองเทย

สน฿จติดตอเดทีไ 
Oranee	Pfeiffer(Am),	Mattenstr.18	A,	CH-	3600	Thun
วปเซต์	:	www.noknoi.de
อีมลล์		:	am_oranee@yahoo.com	
														noknoi@noknoi.de	

หนังสือราคาลมละ	7,99	ยูร	เมรวมคาสง	
ซืๅอหาลมขึๅนเปจัดสง฿หฟรี	฿นยอรมนี
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กรด ลก  นอย 

ส ห ร บ ม บ น

รอยลูกปัด
รอยลูกปัดเมตอง฿ชขใม	 ถาจะ฿หงายขึๅน	 อาดายจุมลง฿นนๅำยาทา
ลใบสี฿ส	(จุมคปลายดาย)	จะทำ฿หรอยงายขึๅน

ปลาชุบป้งทอด
ถาคุณจะทำปลาตัวลใกโชุบปงทอด	 มืไอทำความสะอาดปลา
รียบรอยลว	 ทิๅง฿หสะดใดนๅำ	 ลวนำมาคลุกกับปง	 ดยนำ฿ส
กระชอน	 ลวอาปงรยรอนคลุก฿หทัไว	 ทำอยางนีๅ	 1-2	 ครัๅง	 ปง
จะติดตัวปลาทา	 โ	 กันละเมจับตัวปนกอน	 มืไอนำเปทอด	 จะ
กรอบหลืองทัไวกันดี

คัไวพริกเม฿หหมใน
ติมกลือพอประมาณ	คัไวผสมกัน	รับรองเมมีกลิไนนนอน

วิธีลใมปลายผมทีไตกทิๅง
ถาผมหงตกปลาย	วิธีกทีไดีทีไสุด	คือ	 ลใมปลายทีไตกทิๅง	ถาผม
ทีไตกปลายยาวเมทากัน	 ตองหยิบผมขึๅนมาพันปนกลียวขนาด
ทาดินสอ	จะหในปลายทีไตกยืไนออกมา	฿ชกรรเกรคม	โ	ตัดปลาย
ทีไตกออก	 ทำจนทัไวศรีษะจนหในวาตัดปลายทีไตกออกหมดลว
ทุกสน	จึงนำนๅำมันมะกอกชะลมนวด฿หทัไวทิๅงเวสักครู	ลวจึงสระ
ผม฿หสะอาด

การตนรำทำ฿หผิวสวยเด 
พราะการตนรำพียงวันละ	 20	 นาที	 ชวยผาผลาญคลอรีไ	
กระตุนระบบการหาย฿จ	 ละระบบหมุนวียนลหิต	 ทำ฿หลือดลม
ดินทัไวผิว	ทำ฿หผิวสวยมีสุขภาพดี

ขจัดสิวหัวดำ 
ศัตรูของผูหญิงสวย
สิวหัวดำมักกิดขึๅน	 มืไอทำความสะอาด฿บหนาเมพียงพอ	 วิธีก
งาย	 โ	 ฿หอุนนๅำผึๅงดวยเฟออน	 โ	 ลวลูบเลผิวหนาอยางผวบา	
ลางออกดวยนๅำอุน	 	 นๅำผิๅงจะชวยกำจัดชืๅอจุลินทรียทีไหมักหมมอยู
ตามขุมขนบน฿บหนาเดหมด	นอกจากนีๅนๅำผึๅงยังมีประยชนชวย฿ห
ลือดลมดินดีขึๅนดวย

วิตามินซีชวย฿หตงตึงเด
ทราบกันดีกวา	 วิตามินมีประยชนหลายประการ	 ละหนึไง฿นนัๅนกใ
คือ	 ชวยชะลอความชรา	 นัไนพราะวิตามินซีจำปนอยางยิไงตอการ
สังคราะห	“คอลลาจน”	ละคอลลาจนนีไองทีไปนหมือนจลกระ
ชับซลลตาง	 โ	 ทำ฿หซลลสมบูรณละมีความกระชับตงตึง	 ตาม
ปกติมืไออายุมากขึๅนความสามารถ฿นการสังคราะหคอลลาจน
ของรางกายกใจะริไมนอยลง	 ทำ฿หซลลตาง	 โ	 ริไมขาดการยึด
หนีไยวละหยอนยาน	 สงผล฿หมีความตองการวิตามินซีพิไมมาก
ขึๅนเปดวย	 ทัๅงนีๅพืไอพิไมบทบาท฿นการสังคราะหคอลลาจน	 ซึไง
เมพียงตชวยกระชับซลลตาง	 โ	 ทานัๅน	 ตยังชวย฿นการ
ประสานนืๅอยืไอชนิดตาง	 โ	 ชวยทำ฿หนืๅอยืไอประสานกันปนรูป
ราง	ชน	กลามนืๅอ	สนอใน	พังผืดละกระดูกออน	ปนตน
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	 ดินทางเปเหนมาเหน฿นยอรมนี	 	 ทุกคนคงจะคุนตากับกังหันลมตน฿หญทีไรียงรายตามออตบาหน	 ดยฉพาะรัฐทางตอนหนือ	
ขยับลงมาทาง฿ตกใจะจอผงพลังงานสงอาทิตย	 	 ทานทราบหรือเมวาปัจจุบันยอรมนีมีกังหันลมกวา	 21,300	 ตัว	 ละมีพืๅนทีไหรือหลังคาทีไ
คลุมดวยผนพลังงานสงอาทิตยกือบ	 13	 ลานตารางมตร	 	 ซึไงกใเมนาปลก฿จอะเรพราะยอรมนีปนประทศทีไขึๅนชืไอวา฿หความสำคัญ
ละมีความกาวหนาทางทคนลยีพลังงานหมุนวียนมากทีไสุดประทศหนึไง฿นลก	 	 จุดริไมตนทีไทำ฿หประทศอินทรียหลใกหันมาผลักดันรืไอง
พลังงานหมุนวียนอยางจริงจังคือวิกฤตินๅำมันมืไอป	2516		มีการออกกฎหมาย	Renewable	Energy	Sources	Act	(EEG)		มา฿ชบังคับตัๅงต
ป	 2543	 พืไอกำหนดปาหมายละนวทาง฿นการพิไมการ฿ชพลังงานหมุนวียน฿นการผลิตกระสเฟฟา	 	 รวมทัๅงสงสริม฿หมีการลงทุนผลิต
ละปอนกระสเฟฟาจากพลังงานหมุนวียน฿นรูปบบตางโ	 ดยการ฿หผลตอบทนตอหนวยทีไสูงกวาปกติ฿นชวงวลาทีไกำหนด	 ซึไงเดสราง
ความมัไน฿จ฿หกับนักลงทุนละสงผล฿หปริมาณการผลิตกระสเฟฟาจากพลังงานหมุนวียนของสหพันธฯ	 พิไมขึๅน	 3	 ทา฿นวลาเมถึง	 10	 ป	
		 ถาหากจะดูตัวลขทางสถิติ	 กใจะพบวามืไอปทีไลว	 (2552)	 	 ยอรมนี฿ชพลังงานหมุนวียนคิดปนรอยละ	10.1	ของการ฿ชพลังงานทัๅ
งหมดของประทศ		นำเป฿ช฿นการผลิตกระสเฟฟารอยละ	16.4	ของเฟฟาทีไ฿ช฿นสหพันธฯ		ละนำเปผลิตความรอนรอยละ	8.5		ของความ
รอนทีไ฿ชทัๅงหมดของประทศ	 ปนผลดีตอศรษฐกิจนืไองจากมีการลงทุนดานพลังงานหมุนวียนมูลคากวา	 20,000	 ลานยูร	 การ฿ชพลังงาน
หมุนวียนเดสรางมูลคาพิไมทางศรษฐกิจคิดปน	 16,000	 ลานยูร	 	 การขยายธุรกิจพลังงานหมุนวียนยังชวยพิไมการจางงานทัๅงทางตรงละ
ทางออมกวา	 300,000	 คน	 นอกจากนัๅนยังชวยอนุรักษสิไงวดลอมพราะชวยลดการปลอยกาซรือนกระจกประมาณ	 109	 ลานตันตลอดทัๅงป
พลังงานหมุนวียนทีไสำคัญของสหพันธฯ	 เดก	 	 ลม	 สงอาทิตย	 	 นๅำ	 พลังงานชีวมวล	 ละพลังงานความรอน฿ตพิภพ	 	 ฿นปหนึไงโ	 รัฐบาล
ยอรมันสงสริมการทำวิจัยดานพลังงานหมุนวียน	ฉพาะปทีไลว	฿ชงบประมาณ฿นการทำวิจัยทัๅงสิๅน	277.4	ลานยูร		นอกจากนัๅน	กระทรวง
ศึกษาละวิจัยของยอรมนียังประกาศ฿หปนีๅปน	 “ปหงพลังงาน”	 พืไอกระตุน฿หคนยอรมันหันมา฿หความสำคัญละลกปลีไยนความหใน
กันพืไอพัฒนานวคิด฿หมโ	 กีไยวกับการจัดหาพลังงานทีไจะนำมา฿ช฿นอนาคต	 ดูทาทางรัฐบาลยอรมัน฿หความสำคัญกับรืไองนีๅอยางจริงจัง
ละดำนินความพยายามหลายอยางเปพรอมกัน		
		 ลาสุดมืไอ	 4	 สิงหาคม	 2553	 รัฐบาลยอรมันยังเดรับรองผนปฏิบัติการพลังงานหมุนวียนหงชาติ	 ตัๅงปาหมาย฿หรัฐบาลตองพิไม
สัดสวนการ฿ชพลังงานหมุนวียนภาย฿นป	2563		หรืออีก	10	ปขางหนาปนรอยละ	18	ของการบริภคพลังงานรวมของประทศ		ละปนรอย
ละ	 38.6	 ฿นการผลิตกระสเฟฟา	 	 รวมทัๅงพิไมสัดสวนการ฿ชพลังงานหมุนวียน฿นการผลิตความรอนละความยในละ฿นภาคการขนสงตอ
มา฿นดือนกันยายน	 รัฐบาลหในชอบกับอกสารนวคิดดานพลังงานทีไมองระยะยาวเปเกลถึงป	 2593	 ทีดียว	 	 ดยมองวาจะพัฒนาพลังงาน
หลายประภทผสมผสานกันอยางเรพืไอ฿หยอรมนีมีพลังงาน฿ชอยางยัไงยืน฿นอนาคต		นนพลังงานหมุนวียนปนหลัก		ซึไง฿นอนาคตขางหนา
นีๅราจะเดหในการพัฒนาพลังงานหมุนวียนนว฿หม	 ดยฉพาะการสรางทุงกังหันลม฿นทะลมากขึๅน	 พราะยอรมนีลใงวาจะปนหลงพลัง
งานหลักของประทศ฿นอนาคตละเมกระทบตอตอภูมิทัศนละสิไงวดลอมหมือนทุงกังหันลมบนบกทีไตอง฿ชพืๅนทีไมาก	 นอกจากนัๅนยอรมนี

รู้ ไ ว้ ใ ช่ ว่ า

เรื่องพลังงานหมุนเวียนในเยอรมนี



ยังจะนนรืไองการ฿ชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ	 ชน	 การปรับปรุงอาคารจะชวยลด
การบริภคพลังงานลงเมนอยกวารอยละ	 80	 ภาย฿นป	 2593	 	 ฿นอนาคตจะมีการ฿ช
ถานหิน	 นๅำมันดิบ	 ละกาซธรรมชาติลดลงรืไอยโ	 ซึไงจะชวยลดการพึไงพาการนำขา
พลังงานจากฟอสซิล	 	 ละคาดวาการ฿ชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพยังจะชวย฿ห
การบริภคพลังงาน฿นครัวรือนละภาคอุตสาหกรรมลดลงรอยละ		25	ละ	28	ตาม
ลำดับ	 ซึไงจะชวยปองกันลกรอนเดดวย	 	 ชืไอวามาตรการตาง	 โ	 ทีไรัฐจะนำมา฿ชพิไม
ติมนีๅ	 มืไอผนวกขากับทคนลยีทีไทันสมัย	 	 ละทีไสำคัญคือการทีไคนยอรมันรักสิไง
วดลอมละ฿หความสำคัญกับการประหยัดพลังงานอยูลว	 กในาจะทำ฿หบรรลุปา
หมายหลานีๅเดปนน		
		 ตประดในทีไดูจะปนขาว฿หญตกีไยวกับอกสารนวคิดดานพลังงานของ
รัฐบาลนีๅคือ	 การถกถียงกันกีไยวกับการขยายวลาการป๛ดทำการรงเฟฟานิวคลียร
ของยอรมนี		พราะตัๅงตป	2543		รัฐบาลยอรมันซึไงตอนนัๅนปนรัฐบาลผสมระหวาง
พรรค	 Social	 Democratic	 Party	 (SPD)	 กับพรรค	 Green	 (ซึไงชืไอกใบอกลววานน
รืไองสิไงวดลอมสีขียวตใมทีไ)	 เดจรจากับบริษัทธุรกิจพลังงานละตกลงทีไจะยกลิก
การ฿ชรงเฟฟานิวคลียร฿นชิงพาณิชย	 สำหรับรงเฟฟาทีไมีอยูลวกใจะป๛ดทำการ
ลง฿นวลาทีไกำหนดกันเว	 	 ดวยหตุผลหลายโ	 อยาง	 กลาวคือชวงกอนหนานัๅนมีหตุ
การณรงเฟฟานิวคลียรชอรนบิลระบิด	 ซึไงสดง฿หหในวาผลกระทบจากอุบัติหตุ
นีๅมีมากกินกวาจะประมินคาเด	 	 นอกจากนัๅน	 ยังเมมีวิธีกำจัดหรือจัดการกาก
นิวคลียรเดอยางมีประสิทธิภาพละครบวงจร	 ซึไงจะกลายปนภาระละอันตรายกับ
คนรุนตอเป	 	ละยังมีความสีไยงจากการ฿ชพลังงานนิวคลียร฿นทางทีไผิด	 ชน	นำเป
ทำอาวุธสงคราม	 ทัๅงหมดนีๅทำ฿หนักการมืองยอรมันดยฉพาะ฿นซีกรัฐบาล฿นขณะ
นัๅนหในวาตองมีการจำกัดบทบาทของรงเฟฟานิวคลียร		ซึไงหลังจากป	2543	ปนตน

มาเดมีการป๛ดรงเฟฟาฯ	 เปลว	 2	 หง	 ละเมมีการสรางรงเฟฟานิวคลียร฿หม	 ลยทำ฿หขณะนีๅมีรงเฟฟานิวคลียรทีไยังคงป๛ดทำการ฿น
ยอรมนีอยู	17	หง	ทีไนาสน฿จมากคือ	การทีไประทศทีไมีทคนลยีกาวหนาติดอันดับลกอยางยอรมนีหในวารงเฟฟานิวคลียรปนพียงของ
ชัไวคราวพราะมีความสีไยงระยะยาว	ละนยบายป๛ดรงเฟฟานิวคลียรนีๅยังคงดำนินตอนืไองมาหลายชวงรัฐบาลจนถึงรัฐบาลชุดปัจจุบัน
	 อยางเรกใตาม	รัฐบาลปัจจุบันของนายกรัฐมนตรีอังกลา	มรคล	เดตัดสิน฿จทีไจะขยายวลาป๛ดทำการรงเฟฟานิวคลียรออกเปอีก
8	 -	 14	 ป	 	 ตยังยืนวาพลังงานนิวคลียรปนพียงตัวชวย฿นชวงปลีไยนผานกอนทีไยอรมนีจะพัฒนาเปสูยุคของพลังงานหมุนวียนอยางตใม
100	ปอรซในตทานัๅน	ละรัฐบาลกใยังคงยึด฿นนยบายทีไจะป๛ดทำการรงเฟฟานิวคลียร฿นอนาคตอยูหมือนดิม		พียงต	“อนาคต”	ทีไวาจะ
ปน	10	ป	 15	ป	หรือ	25	ป	 	ตเมวารัฐบาลจะอธิบายอยางเร	 รืไองนีๅเดกลายปนประดในตถียงกันตามหนาหนังสือพิมพละบนทองถนน		 
ดยมีชาวยอรมันออกมาชุมนุมประทวงทีไบอรลินละมิวนิกหลายหมืไนคนพืไอสดงความเมพอ฿จ	 ละมีการอภิปราย฿นสภาผูทนราษฎร
ผใดรอนละยืดยาว	ต฿นทีไสุดสภาฯ	กใหในชอบกับอกสารดังกลาว		รืไองนีๅถือวากระทบคะนนสียงของพรรครัฐบาลละพิไมคะนนนิยม฿ห
พรรค	Green	เดมากข
		 กใคงตองจับตามองกันตอเปวา	 รัฐบาลยอรมันชุดนีๅละชุดตอ	 โ	 เปจะพัฒนาพลังงานหมุนวียนเดตามปาหมายหรือเม	 ละจะ
บริหารจัดการรงสียดทานจากบริษัทยักษ฿หญดานพลังงานของยอรมนีเดอยางเรพืไอทีไจะดินหนานยบายป๛ดทำการรงเฟฟานิวคลียร
รวมทัๅงบทบาทละการมีสวนรวมอยางขมขใงของภาคประชาชน฿นการพัฒนาพลังงานอยางยัไงยืนของยอรมนี		ตเมวาอนาคตจะปนอยาง
เร	 ประสบการณละบทรียนของยอรมนีนาจะปนประยชนกับการกำหนดนยบายละผนการพัฒนาพลังงานหมุนวียนของเทย	 ดย
ฉพาะ฿นยุคปัจจุบันทีไยังตองมีการรณรงครืไองการพัฒนาพลังงานหมุนวียนละการ฿ชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ฿นประทศเทยอีกมาก	
ละ฿นยุคทีไหลายฝายคงมีความหในตางโ	กันเปกับคำถามวา	ประทศเทยหลีกลีไยงรงเฟฟานิวคลียรเมเดจริง	โ	หรือ
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 กมา	 (GEMA)	 มีชืไอตใมวา	 die	 Gesellschaft	 für	
musikalische	 Aufführungs	 -	 und	 mechanische	 Vervielfälti-
gungsrechte	 ปลตรงตัวกะความหมายเมออก	 ตองขาเปดู
ระบียบการ	 จึงจะตีจทยตก	 เดความวา	 GEMA	 ปนสมาคม
หนึไงทีไดูลรืไองลิขสิทธิ่ดานดนตรี฿นละระหวางประทศ	 กมาเม
เดปนสวนราชการตอยาง฿ด	 ตปนพียงสมาคม฿หญสมาคม
หนึไงทีไมีลักษณะการทำงานหมือนสมาคมทัไว	 โ	 เป	 	 มีสมาชิกทัไว
ประทศ	สวน฿หญจะปนกลุมศิลป๛น	วงดนตรี	นักรองประสานสียง	
นักดนตรี	ผูประพันธพลง	ปนตน	
	 กมาจะรียกกใบงินทุกครัๅงทีไมีการจัดงานทุกประภท	 ผู
รวมงานของกมานัไงอยูทัไวประทศ	 (สายลับ)	 นัไงอานหนังสือพิมพ
อยูทุกชา	 หากตรงเหนละทีไ฿ดมีการจัดงานคอนสิรต	 งานรืไนริง
ละเดลงประกาศชิญชวน฿หเปทีไยวชม	 สายลับกใจะสงขาวนีๅตอ
เป฿หสำนักงานของกมา฿นขตตาง	 โ	 ทันที	 	 ลวกมากใจะสง฿บ
จงรายละอียดกีไยวกับการจัดงานนัๅน	 เป฿หกผูจัดงาน	 	 ผูรับผิด
ชอบจัดงานนัๅน	 โ	 มีหนาทีไทีไตอง฿หรายละอียดตางโ	 อาทิชน	
ความกวางของสถานทีไจัดงาน	 รับขกเดกีไคน	 ขายบัตรผานประตู
หรือปลา	 พลงทีไจะป๛ดหรือจะรองมีพลงอะเรบาง	 ฿ชเมครฟน
กีไตัว	ฯลฯ		มืไอกมาเดรับการจงลว	กใจะสง฿บรียกกใบงินเปยัง
ผูจัดงาน	 ดยกมาจะจงวา	 คาลิขสิทธิ่ทีไกใบเดจากผูจัดงาน	 หลัง
จากหักคา฿ชจายการดำนินงานของกมาลว	 กใจะจัดสรรสงเป฿ห
กศิลป๛นผูซึไงลงทะบียนลิขสิทธิ่เวกับกมา	 กใเมนาจะหลืองินถึง
มือจาของลิขสิทธิ่มากมายนัก	 	 กมาทำงานรวมกับบริษัทลิขสิทธิ่
ดนตรี	(ประทศเทย)	จำกัด	หรือ	MCT	ปนองคกรของนักตงพลง
เทย	 ทีไมีปาหมายพืไอพิทักษผลประยชนทางลิขสิทธิ่รวมทัๅง
สนับสนุน฿หนักตงพลงสามารถดูลละบริหารสิทธิ	
	 มืไอวันทีไ	 15	 พฤษภาคม	 2553	 ทีไผานมา	 สมาคมศิลป-
วัฒนธรรมเทย	 ฮกา	 บดนซ	 ถูกกมารียกกใบงินจำนวน	
406.58	 ยูร	 คิดปนงินเทยประมาณ	 17,000	 บาท	 นืไองจาก
สมาคมผยพรศิลปะละวัฒนธรรมเทยเดจัดคอนสิรต	
Harmony	 of	 Life	 ของนักรองประสานสียงชืไอดัง	 ”สวนพลูคอรัส”	
พลงทีไรองกใมี	 พลงพระราชนิพนธสีไพลง	 พลงเทยกาก	 ชน	
บินหลา	 ยอยศพระลอ	 งาเม	 พมาทุงล	 ขมรเทรยค	 งูกินหาง	
ปนตน

 กมาสง฿บรียกกใบงินกทางสมาคมฯ	 ดยเมฟัง
หตุผลวา	ปนคอนสิรตพืไอการกุศล	ขาชมฟรีปนสวน฿หญ		ถม
กมายังสงจดหมายจากทนายความถึงสมาคมฯ	 บังคับ฿หชำระงิน
ภาย฿นวันทีไกำหนด	 หากเมชำระงิน	 กใจะถูกปรับ	 หลังจากทีไ
สมาคมฯ	 เด฿ชบริการจากทนายความของสมาคมฯตอสูกับกมา
มาปนวลากือบ	 5	 ดือน	 ฿นทีไสุดสมาคมฯกใตองจายงิน฿หก
กมา	 พราะทนายของสมาคม฿หคำปรึกษาวา	 หากดึงรืไองตอเป
อาจจะตองสียงินมากกวานีๅกใเด	 จายเปกอน	 ลวราจะสูตอเป	
(หากชักชาเมยอมจายงิน	 กมาคิดดอกบีๅยอีกวันละ	 4	 Cent)	 อีก
ทัๅงสมาคมฯตองจายคาทนายความของกมาอีกตางหาก	 สมาชิก
สมาคมเมขา฿จ฿นการกระทำของกมา	 นืไองจากสมาชิกละผู
ชวยจัดกิจกรรมเดสียสละวลาละงินทุนชวยกันผยพรศิลปะ
ของเทย	 ลวทำเมจึงตองจายงิน฿หกมามากถึงขนาดนีๅ	 	 คำถาม
ของราคือ	 กมามีสิทธิ่รียกคาลิขสิทธิ่พลงขมรเทรยคกับงูกิน
หางดวยหรือ	 รืไองนีๅยังเมจบ	 สมาคมเดสอบถามทาง	 MCT	 ทราบ
วา	 พลงพระราชนิพนธมีลิขสิทธิ่	 ตหากขออนุญาตจากสำนัก
พระราชวังกอน	 ละเดรับอนุญาต฿หนำมารอง	 กใจะปลอดคา
ลิขสิทธิ่	 อีกทัๅงพลงเทยทีไมีอายุกิน	 50	 ป	 สามารถนำมารองละ
ดัดปลงทำนอง฿หมเด	
	 การกระทำของกมา	ทีไจะรียกกใบคาลิขสิทธิ่ดยเม฿หคำ
อธิบาย฿หอยางชัดจน	 เมระบุพลงทีไขอกใบงินลิขสิทธิ่฿หทราบ
จึงปนการกระทำทีไเมถูกตอง	กมาเมสามารถบอกเดวา	พลงเหน
มีลิขสิทธบาง	 กมารียกกใบงินอยางเมอายลย	 คิดงินตามนืๅอทีไ
จัดงานคูณจำนวนผูรวมงาน	 ออกปนตัวลขทาเร	 คุณตองจาย...
งายกินเป	 ทำตัวหมือน	 ”สือนอนกิน”	 ซะงัๅน	 นีไถาเปจัดคอนสิรต
บนภูขา	มิตองจายงิน฿หกมาปนตันลยหรือนีไ
	 จึงอยากจะตือน	 โ	 ผูอานดวยวา	 หากคุณจะจัดงานวัน
กิดนอกสถานทีไ	 คุณป๛ดครืไองสียง	 รองพลงคาราอกะละตน
รำกันสนุกสนาน	 	หากสายลับของกมาดินผานมา	฿นวันรุงขึๅนคุณ
อาจจะเดรับ฿บรียกกใบงินกใเดนะ		

 

 อัญชัญ	ฮียรลิไง
ตือนภัย

คุณรูจักกมา (GEMA) กันลวหรือยัง
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Liebe	Malerinnen	und	Maler,
immer	wieder	staunt	man,	wie	schnell	ein	Jahr	vergeht!
Schon	 haben	 wir	 wieder	 Winter	 und	 der	 Jahreswechsel	 ist	
nahe.	 Besonders	 die	 Kinder	 freuen	 sich	 überall,	 wenn	 es	
schneit	 und	 sie	 draußen	 im	 Schnee	 spielen	 können.	 Sie	
lieben	 es,	 Schlitten	 zu	 fahren,	 eine	 Schneeballschlacht	 zu	
machen	und	einen	Schneemann	zu	bauen.
Heute	 wollen	 wir	 auch	 einmal	 ein	 Winterbild	 malen,	 am	
liebsten	 mit	 viel	 Schnee.	 Schaut	 doch	 mal,	 wohin	 sich	 die	
ganzen	 Farben	 versteckt	 haben.	 Könnt	 ihr	 sie	 entdecken?
Obwohl	alles	weiß	aussieht,	ist	es	gut	möglich,	dass	wir	alle	
sechs	 Farben	 (zwei	 Blau,	 zwei	 Rot,	 zwei	 Gelb),	 mit	 denen	
wir	 bereits	 gemalt	 haben,	 brauchen	 werden.	 Außerdem	
verwenden	wir	heute	auch	Schwarz	und	Weiß.
Also,	 ziehen	 wir	 uns	 warm	 an	 und	 gehen	 hinaus	 in	 den	
Schnee!	 Ihr	 könnt	 das	 Bild	 Hochformat	 oder	 Querformat	
nehmen,	 wie	 ihr	 wollt.	 Auch	 die	 Farben	 könnt	 ihr	 natür-
lich	wählen.	Man	kann	bei	Winterbildern	auch	auf	 farbiges	
Papier	 malen	 (zum	 Beispiel	 auf	 ein	 blaues	 oder	
türkisfarbenes	 Blatt).	 Die	 weiße	 Farbe	 leuchtet	 dann	
besonders	 schön.	 Die	 hier	 abgedruckten	 Bilder	 hat	
meine	 Schwiegertochter	 Katrin	 (21)	 für	 ihren	 kleinen	 Sohn	
Sami	 	 	 	 (14	Monate)	 	mit	Wachsfarben	auf	 violettes	Papier	
gemalt	 und	 die	 Schneelocken	 am	 Schluss	 mit	 etwas	 ver-
dünntem	Deck-weiß	und	einer	Zahnbürste	mit	dem	Daumen	
aufgespritzt.

Malkurs in Bildern IIIIsa		Barlak

ศิลป์

von Isa Barlak
: Kunsttherapeutin / Kunstpädagogin

Heute malen wir einen Schneemann

1 2

43

5 6
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Beim	ersten	Bild	sehen	wir	einfach	den	Schneemann	wie	er	
mit	weißer	Wachsfarbe	aus	drei	Kugeln	auf	Schnee	gebaut	
(gemalt)	wird.
In	Bild	zwei	hat	Katrin	eine	Schneelandschaft	mit	der	weißen	
Farbe	 gestaltet	 und	 dem	 Schneemann	 mit	 Blau	 (5)	 ein	
paar	 Schattierungen	 gegeben.	 Beim	 Malen	 des	 Himmels	
kann	man	beide	Blau	(5;6)	verwenden.	
Das	 dritte	 Bild	 sieht	 schon	 richtig	 nach	 Schneemann	 aus,	
oder!?	 Mit	 Hut	 auf	 dem	 Kopf,	 Kohlestückchen	 als	 Augen	 ,	
Knöpfe	und	Mund	und	mit	einem	Besen	(Schwarz).
Die	Karottennase	(3)	darf	natürlich	nicht	fehlen	und	für	den	
Schal	 könnt	 ihr	 alle	 Farben	 auswählen	 und	 schöne	 Muster	
malen.	Katrin	hat	 ihn	mit	beiden	Rot	(3;4)	und	beiden	Gelb	
(1;2)	gestreift	und	mit	Fransen	gemalt.
Im	 vierten	 Bild	 bekommt	 der	 Schneemann	 Besuch:	 Ein	
kleiner	 Hase	 (3)	 möchte	 wohl	 gerne	 die	 schöne	 Karotte	
haben.	 Die	 Tannen	 im	 Hintergrund	 sind	 mit	 Blau	 (5)	 und	
Gelb	(1)	gemalt,	damit	es	ein	schönes	Tannengrün	gibt.	Ihr	
könnt	 natürlich	 noch	 viel	 mehr	 malen,	 wenn	 ihr	 wollt:	 zum	
Beispiel	die	Kinder,	die	den	Schneemann	bauen	oder	noch
andere	Tiere,	ganz	nach	eurer	Fantasie.

Zum	 Schluss	 lassen	 wir	 es	 schneien	 auf	 unserem	 Winter-
bild:	 dazu	 nehmen	 am	 Besten	 Deck-weiß	 aus	 der	 Tube	
und	 verdünnen	 sie	 ein	 wenig	 mit	 Wasser.	 Mit	 einer	 alten	
Zahnbürste	 können	 wir	 dann	 weiße	 Schneelocken	 durch	
Reiben	 mit	 dem	 Daumen	 vorsichtig	 über	 unser	 Bild	
schneien	 lassen.	 Macht	 von	 dem	 Schnee	 am	 besten	 erst
mal	eine	Probe.

Viel Spaß bei der Schneeballschlacht und bis nächstes Jahr!

Kultur: Thai Phun I, II und III von Gilbert Brüning, Berlin
-Warum	 reisen	 manche	 Menschen	 so	 gerne?	 Was	 ist	 ihre
Motivation?	 Weshalb	 haben	 so	 viele	 Menschen	 das	
Bedürfnis,	 in	 bestimmten	 Zeiten	 ihres	 Lebens	 einfach	 mal	
alles	 zurückzulassen,	 alles	 schon	 Gelernte,	 Bekannte	 und	
Vertraute	 aufzugeben,	 nur	 um	 eine	 bestimmte	 Zeit	 ihres	
Lebens	 etwas	 Neues,	 Unbekanntes	 und	 Fremdes	 kennen	
zu	lernen?-
Thai	 Phun	 I,	 II	 und	 III	 handelt	 von	 einer	 Südostasienreise	
durch	die	Länder	Thailand,	Malaysia,	Burma,	Kambodscha	
und	Vietnam.	Es	ist	eine	Reise	zum	Ursprung	von	Sinn	und	
Liebe.	Die	Bücher	fordern	die	Fähigkeit	Dinge	zu	verstehen,	
anzunehmen	und	an	sich	herankommen	zu	lassen,	die	man	
normalerweise	nicht	an	sich	herankommen	lassen	würde.
 

Kontakt: Gilbert Brüning, Karl-Marx-Allee 111, D-10243 
Berlin, Mobil: +49 (0) 177 260 1466
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	 วันนีๅผูขียนขอนำรืไองสิทธิพำนักฯมาลาสูกันฟังตามคำรียกรองของผูอานนะคะ	 กใปนรืไองทีไชาวตางชาติ
ทุกคนสามารถพูดกันเดกือบทุกวันลยกใวาเด	 ซึไงผูขียนสังกตจากคนรอบขางทัๅงทีไรูจักละเมรูจักกัน	 หากพวกขา
จอหนาผูขียน	กใมักจะยิงคำถามกีไยวกับรืไองนีๅมาสมอโ		ผูขียนดี฿จ	ทีไขอมูลละคำนะนำมีประยชนตอผูอืไนคะ
มืไอพูดถึงรืไองสิทธิพำนักนัๅน	 หลายคนกใคงจะนึกถึงคำวา	 วีซาหรือทีไรียกวา	 Visum	 (วีซุม)ตความปนจริงลว	 มี
ความหมายตางกันอยู	อีกทัๅงผลทางกฎหมายกใตางกัน	฿นทีไนีๅผูขียนขอพูดถึงรืไองสิทธิพำนักอยางดียวนะคะ

	 สิทธิพำนัก	 Aufenthaltserlaubnis	 หมายถึง	 การอนุญาต฿หคนตางดาว	 ขามาอาศัยละ฿ชชีวิตอยู฿น
ประทศยอรมนีเด	 รวมทัๅงมีสิทธิละหนาทีไตามกฎหมายยอรมันวาดวยคนตางดาว	 สิทธิพำนักออก฿หดยสำนัก
งานบริหารงานทองถิไน(Landratsamt)สัไงผานกองตรวจคนขามืองของยอรมัน	 (Ausländeramt	 หรือ	 Ausländer-
behörde)	 ฿นการพิจารณาอนุมัติจะมีสำนักงานรงงานขามามีสวนกีไยวของ฿นกระบวนการตรวจสอบละ
พิจารณาหลักฐานตางโ	ดวย

ประภทของสิทธิพำนักอาจสรุปละบงเด	2	ประภทดังตอเปนีๅ

1. สิทธิพำนักประภททัไวเป Aufenthaltserlaubnis 
   หรือสิทธิพำนักประภทจำกัดวลา (befristete Aufenthaltserlaubnis) 
	 ปนสิทธิพำนักทีไเดมาดยกำหนดระยะวลา	ชน	1	ป	หรือ	3	ป	ปนตน	ซึไงจะเดกีไปนัๅนขึๅนอยูกับงืไอนเข	
ละสถานภาพของตละบุคคล	
หลักกณฑทัไวเปหรืองืไอนเขทีไจะเดรับสิทธิพำนักประภทนีๅพอสรุปเดดังนีๅ

ก)	ดยการสมรส
คนตางดาวผูทีไสมรสอยางถูกตองตามกฎหมายยอรมันกับชาวยอรมันหรือชาวตางชาติทีไมีสิทธิพำนักอยู฿นยอรมนี	
จะมีสิทธิเดรับสิทธิพำนัก฿หอยู฿นยอรมนี฿นฐานะคูสมรส		

ข)	ดยทางบุตร	
ดยทางบุตร	 คือมืไอบุตรทีไกิดมาเดสัญชาติยอรมัน	 สิไงนีๅกใปนงืไอนเขหนึไงทีไสามารถทำ฿หชาวตางชาติเดสิทธิ
พำนัก		ซึไงอาจมีเด	2	กรณีคือ
-	 ฿นกรณีทีไชาวตางชาติมีบุตรกับชาวยอรมัน	 มวาจะมิเดจดทะบียนสมรสกัน	 บุตรทีไกิดมานัๅนจะเดสัญชาติ
ยอรมันตามบิดาหรือมารดาชาวยอรมัน	(ตามหลักสายลือด)
	-	฿นกรณีของคนตางชาติ	ผูซึไงอาศัยอยู฿นยอรมนีมานานอยางนอย	8	ป	ละมีสิทธิพำนักถาวรหรือมีสิทธิพำนักทัไว
เปชนิดเมจำกัดอายุมาอยางนอย	 3	 ป	 มืไอมีบุตร฿นประทศยอรมนี	 บุตรทีไกิดมาจะเดสัญชาติยอรมัน	 (ตามหลัก
ดินดน)	ละปนผลทีไมหรือพอชาวตางชาติจะเดรับสิทธิพำนักอยู฿นประทศยอรมนีดวย

  

สิทธิพำนัก฿นประทศยอรมนี 
Aufenthaltserlaubnis
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ค)	ติดตามครอบครัว	(Familienzusammenführungsvisum	/	Familiennachzug/	Eheschließungsvisum)
ดยมีวัตถุประสงคทีไจะดินทางติดตามสามี	ภรรยาหรือบุตร	 พืไอมาดำรงชีวิต฿นยอรมนี	 	 มืไอดินทางมาถึง	กใจะเด
สิทธิพำนัก฿นฐานะสมาชิกของครอบครัว	 สิทธิพำนักทีไเดจะปนเปตามสิทธิพำนักของบุคคลผูทีไปนผูยืไนคำรองขอ
นำสมาชิก฿นครอบครัวติดตามมาดวย	ชน	ลูกทีไติดตามมมา	กใจะเดสิทธิพำนักตามม	 	 มืไอสิทธิพำนักของมสิๅน
สุดลงสิทธิพำนักของบุตรกใจะสิๅนสุดเปดวย	ปนตน

ง)	สิทธิพำนักทีไออก฿หตามวัตถุประสงคของการมาอยู฿นยอรมนี	เดก
พืไอมาศึกษาตอ	Aufenthaltserlaubnis	Zweck	Studium
พืไอมาฝกงาน	Praktikum		
พืไอมาปนคนดูลดใกทีไรียกวา	ออพร	(Au	Pair)	
พืไอมาปนลูกจางตามสัญญาจางทำงาน
หรือพืไอมาประกอบธุรกิจสวนตัว	ปนตน
สิทธิพำนักนีๅปนสิทธิพำนักทีไ฿หกคนตางดาวดวยฉพาะกิจตามวัตถุประสงคทีไจงเว	

จ)	ดยหลักมนุษยธรรม	
ตามหลักทัไวเป	 สิทธินีๅจะ฿หกผูอพยพลีๅภัยทางการมืองหรือผูทีไเมสามารถจะกลับเปดำรงชีวิต฿นประทศของตน
องเด	พราะมีภยันตรายกชีวิต	หรือมีรคประจำตัวรายรง		ปนตน

การถือสิทธิพำนักประภทจำกัดอายุ	สำหรับประภท	ก.	ถึง	ค.	สามารถทีไจะทำงานเด	สำหรับประภท	ง.	อาจทำเด
ตามงืไอนเขทีไกำหนด	ตสำหรับประภทจ.เมมีสิทธิ่ทำงาน

2. สิทธิพำนักประภทเมจำกัดวลา(unbefristete Aufenthaltserlaubnis) 
   หรือสิทธิ฿หตัๅงถิไนฐาน (Niederlassungserlaubnis)  
	 ผูทีไถือสิทธิพำนักประภทนีๅจะเมถูกจำกัดสิทธิกีไยวกับการทำงาน	 ละการอยูอาศัย฿ด	 โ	 ทัๅงสิๅน	 (สิทธิ
พำนักประภทนีๅคนเทยราสวน฿หญจะ฿ชปนภาษาคำพูดวา	วีซาถาวร	หรือ	วีซาตลอด	(ชีพ)	หรือ	วีซา	 für	 immer)
ดยหลักทัไวเปลวคนตางดาวมีสิทธิทีไจะยืไนคำรองขอสิทธิพำนักประภทนีๅ	 มืไอมีสิทธิพำนักประภทจำกัดวลามา
ลว	 5	 ป	 ตกใมีงืไอนเขวา	 ตองมีรายเดลีๅยงตนองเดละตองมีหลักฐานวา	 คยทำงานสียภาษีละชำระบีๅย
ประกันสังคมประภทตางโ	 ตามกฎหมายรงงาน	 อยางนอย	 5	 ปมาสดง	 ละทีไสำคัญจะตองมีความรูละความ
ขา฿จภาษายอรมันดีพอสมควร	 ซึไงทาง	 สำนักงานตรวจคนขามือง	 (Ausländerbehörde)	 	 อาจจะทดสอบวา	
สามารถสืไอภาษายอรมันกับทางจาหนาทีไเดหรือเม	
	 สวน฿หญลวจะตองมี฿บรับรองการรียนภาษามาสดงตอจาหนาทีไวา	เดขารียนภาษายอรมัน฿นคอรส
พิศษครบ	600	ชัไวมงลวดวย	
	 คอรสพิศษนีๅหรือ	 Integrationskurs	 ปนคอรสทีไป๛ด฿หสำหรับคนตางชาติ	 ดยฉพาะอยางยิไงผูทีไพิไงดิน
ทางขามาพำนักอยู	 นอกจากจะสอนภาษายอรมันลว	 กใจะมีการอบรม฿หความรูกีไยวกับกฎระบียบของสังคม	
รวมทัๅงวัฒนธรรมประพณี		ละกฎขอบังคับขัๅนพืๅนฐานทัไวเปของประทศยอรมนีอีกดวย		 	
	 ฿นกรณีของคนตางชาติทีไตงงานกับชาวยอรมันละเดสิทธิพำนักนืไองจากการสมรส	 ตเมเดทำงาน	 กใ
สามารถนำหลักฐานการทำงานบบสียภาษี	ละจายบีๅยประกันสังคมอยางตอนืไองมาตลอด	5	ป	ของคูสมรสของ
ตนมาสดงทนกใเด

กฎหมายดี โ

สวพร
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”การเดสิทธิพำนักทีไเมขึๅนกับงืไอนเข฿ดโ” 
Eigenständige Aufenthaltserlaubnis
	 คนตางดาว	 ผูทีไตงงานกับคนสัญชาติยอรมันตามกฎหมายยอรมันจะเดสิทธิพำนัก฿นยอรมนี	 พราะ
ปนคูสมรสของชาวยอรมัน	 ดย฿นชัๅนรกจะเดสิทธิพำนักประภทจำกัดวลาปนวลา	 1-3	 ป	 มืไออยูกินดวยกัน
ครบ	 2	 ป	 (ทัๅงนีๅนับตัๅงตวันทีไ฿ชชีวิตคูดวยกัน฿นยอรมนี)	 จะมีสิทธิ่ยืไนคำรองขอสิทธิพำนักทีไเมขึๅนกับงืไอน฿ดโ	 นัไน
คือ	 สิทธิพำนักทีไเดมาจะเมขึๅนอยูกับการสมรสอีกตอเป	 กลาวคือเมวาจะยังอยูกินปนสามีภรรยากับคูสมรสชาว
ยอรมันหรือเม	 กใจะเดรับสิทธิพำนักละสามารถ฿ชชีวิตอยู฿นยอรมนีเด	 ตงืไอนเขทีไสำคัญกใคือ	 จะตองมีรายเด
ลีๅยงตนอง

หาก฿ชชีวิตสมรสนอยกวา 2 ป
	 ฿นกรณีนีๅ	 คนตางดาวสามารถยืไนรืไองขอตออายุสิทธิพำนักเด	 ตมีขอมวาจะตองปน	 ”กรณีรุนรง”	
(Härtefall)	ซึไงหมายความวา	คนตางดาวนัๅนเมสามารถทีไจะดินทางกลับประทศของตนองเด	 ชน	ดวยสาหตุทาง
การมือง	หรือมีรคประจำตัวรายรง	ปนตน	นอกจากนีๅ	อีกกรณีหนึไงทีไอาจถือวาปน	กรณีรุนรง	กใคือ	฿นกรณีทีไถูก
ขมหง	 ดูหมิไนหยียดหยาม	 หรือถูกตบตีอยางรุนรง	 ซึไงกใขึๅนอยูกับวา	 ทางศาลจะพิจารณา฿หปน	 ”กรณีรุนรง”
หรือเม

ขอนะนำ
	 ฿นกรณีทีไผูหญิงถูกสามีทำราย	 ฿หรีบเป฿หหมอตรวจดูผลฟกชๅำทีไถูกทำราย	 	 เปรงพยาบาล	 (Kranken-
haus)	หรือเปหาหมอทัไวเป	 (Facharzt	 für	Allgemeinmedizine	 /Hausarzt	 )	ซึไงหมอจะออก฿บรับรองพทย฿หวา	
บาดจใบตรงเหนบางละหลังจากนัๅนกใ฿หรีบเปจงความเวปนหลักฐานทุกครัๅง	 ฿บจงความละ฿บรับรองพทย
ตองกใบเว฿หดี	 พราะจะตองนำเปปนหลักฐานประกอบ฿นการฟองรอง	 ชน	 กรณีทีไฟองดำนินคดีฐานทำรายราง
กาย	หรือกรณียืไนคำรองขอ฿หศาลพิจารณา฿หปน	”กรณีรุนรง”	พืไอขอตอสิทธิพำนักดังทีไกลาวเวขางตน	

ขอทีไควรสังกต
	 การขอตออายุสิทธิพำนักดังกลาว	จาหนาทีไอาจจะเมอนุมัติ฿หตออายุหรืออาจตออายุสิทธิพำนัก฿หพียง
ระยะวลาสัๅน	โ	ถาหากวา	คนตางดาวผูนัๅนเดรับงินชวยหลือจากทางรัฐ	(Harz	IV		งินชวยหลือจาก	Job	Center)	
หรือทีไหลายคนรียกกันวา	“กินงินหลวง”	นัไนหละคะ
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Pattaya- nur ein Nachtleben, oder?  
Warum wohne ich in Pattaya?

ทองทีไยวเทย

Wenn wir unsere heimische Presse lesen/hören/

sehen, gewinnt man den Eindruck, Pattaya bietet 

ausschließlich ein „Nachtleben“.

Sicher existiert und expandiert das „Nachtleben“, 

dies wird auch nicht bestritten. Aber nicht zu 

unterschätzen ist das vielseitige Angebot für 

Familien und ältere Generationen.

Pattaya bietet da einiges: Hotels und Restaurants 

jeder Preisklasse- von der Luxusherberge bis zum 

Spitzengourmet -Restaurant -und das zu angeneh-

men Preisen, die nicht mit Europas Preisen zu 

vergleichen sind, wohl aber mit ihren Leistungen. 

Das Freizeitangebot entspricht dem, was Familien 

oder die älteren Generationen suchen.

Sicher, die Strände, insbesondere in der Stadt, sind 

nicht die Besten, gerade  hinsichtlich  der Wasser-

qualität. Wenn man aber sich ein bisschen 

auskennt oder sich entsprechend informiert, 

indet man in der näheren Umgebung  auch einige  
schöne Strände mit guter Wasserqualität.

Zahlreiche wunderschöne buddhistische  Tempel , 

Meeresaquarium , wo Sie auch mit Haien tauchen 

können, Bühnenshows von internationaler Qualität, 

Tiffany, Alangkarn, große  Anzahl von Golfcoursen 

und bedeutenden Golfturnieren, Tennisplätze und 

WTA Turnier, Tiger Zoo, Krokodil Farm-Million Years 

Stone, Elefanten Trekkings, Märkte für Kleidung 

und Lebensmittel, z.B. Nong Mon mit all seinen 

exotischen Früchten und Meerestieren, Fußball, 

„Thai-Germany Team“ Fußballteam für jedermann  

zum Mitmachen, Einkaufszentren, die gerade uns 

Europäern alles, wirklich alles das bieten, was wir 

von Europa kennen; Massagen, ob Fußrelex oder 
eine Spa Behandlung

Hier bietet Pattaya ein breites Spektrum von 

Therapie und Diagnostik gemäß internationalen 

Richtlinien. Die Krankenhäuser in Thailand gehören 

zu den Besten der Welt!!

Die Zahnbehandlungen sind kostengünstig, 

entsprechend deutscher Qualität und z.T. mit 

Garantie in Deutschland. Wichtig aber für uns 

Europäer ist  ein umfassender Krankenschutz, 

spricht die  Ausland-Krankenversicherung. Man 

darf sicher sagen-hier stimmt die Leistung und der 

Preis.

Neuer Anzug, neue Schuhe nötig? Der Schneider

fertigt Ihr Hemd/Ihren Anzug/Ihr Kleid innerhalb

weniger Tage für einen Preis, den sie in

Deutschland für ein „Stangenprodukt“ zahlen.

Die Schuhe  werden handgemacht: Der Fuß wird 

vermessen, eine Woche und die neuen Schuhe 

passen wie die Filzpantoffeln zu Hause. Und der 
Preis, wie gesagt……………..Langeweile bei 

mehrmonatigem oder jährlichem  Aufenthalt? 

Nein!!!

Herbert, aus Pattaya-Stockach



หนาวแล้วนะแก้วตา... .                         
ไ ป สู้ ห น า ว กั น สั ก ที ดี ไ ห ม



                D: 57 

	 ยางขาฤดูหนาว	 อากาศหนาวโ	 หลายโ	 คนเมชอบฤดูหนาวมากถึงมากทีไสุด	 บางคน
รูสึกทรมาณถึงขนาดเมยอมออกเปเหนลยตลอดฤดูหนาว	 ขอ	 “จำศีล”	 อยู฿นบาน	 บางคนกใจะ
ออกจากบานยามจำปนทานัๅน	 ลวรีบกลับบานมาซุก฿ตผาหมอุน	 โ	 ตอ	 บางคนทีไลีไยงเดกใถือ
อกาสบินเปทองทีไยวตางประทศ	 หรือหนีหนาวเปหารอนทีไมืองเทย	 	 จริง	 โ	 ลวฤดูหนาวมี
อะเรสนุก	โ	฿หทำหลายอยาง	สิไงทีไสำคัญทีไสุดกใคือ	รืไองตรียมสืๅอผา฿หอุนพอ	สืๅอผาอุน	โ	ชวย
฿หราสนุก฿นฤดูหนาวเดตลอดฤดูทีดียว	 มบานทีไมีลูกลใก	 โ	 อยู฿นวัยซนจะกักลูก฿หอยูต฿น
บานกใปนรืไองยาก	 พาลจะทำ฿หลูกเมเดสัมผัสอากาศบริสุทธิ่	 เมเดลดผนจนทะยานอยางทีไ
ควรจะปน	 อาจจะนำมาซึไงอาการปวยเขพราะรางกายเมมีภูมิตานทาน	 มบานองทีไกักตัวอง
อยูต฿นบานกใพาลจะเมสด฿ส	 อากาศทึมโมัวซัวกใพาลจะทำ฿หปนรคซึมศราเด	 ยามหนาว	 โ
หิมะตกตดดออกบรรยากาศสนจะรมนติคนะคะ	 ฿ครทีไมีลูกลใกโลองสอดสายสายตาหา
นิน฿กล	โ	บาน	อาเวเปเถลลืไอนหิมะ(Schlitten)	฿นมืองหลาย	โ	มืองมีขอมูล฿นอินตอรนใต
฿หสืบคน	มีตรงเหนทีไขาจัดเว฿หดใกโเดสนุกกับหิมะบาง	ซืๅอลืไอนหิมะ฿หลูกสักอัน	อาบบทีไพอ
หรือมซอนทายเดกใเมผิดกติกา	หรือเมตองซืๅอหาตดัดปลงนำถุงพลาสติคหนา	โ	มา฿ชทนกใ
เถลลงนินเดสนุกเมพกันทีดียว	
	 หรือจะชวนกันเปลนสกีสักทริปลงทุนซืๅอชุดอุน	โ	ถุงทาอุน	โ	รองทาดี	โ	หมวก	ถุงมือ	
ขอวาอยาพึไงหวงสวยมากนัก	ต฿หอุนเวกอน	(ตถาอุนดวยสวยดวยยิไงริไดคะ)	หลาย	โ	คนอาจ
หวงวา	ถาเปลนสกีกันทัๅงบานกใคงจะกระปาฟบกันพอดี	พราะอุปกรณสกีนัๅนราคาพง	ยิไงถา
ซืๅอ฿หดใก	โ	ลวเมคอยจะคุมนักพราะดใก	โ	 ตวัย	 สืๅอผา฿สเดพียงปดียวกใคับลว	ทางออก
กใคือเมตองซืๅอคะ	 หากเมเดเปลนสกีกันทุกวันตลอดฤดูหนาว	 หาชาอาดีกวา	 ราคาเมพง
หากชาหลายวันยิไงประหยัด	หรือซืๅอของมือสองทีไคนขีๅบืไอนำมาขายกใมียอะ	เดราคาถูกกวาของ
฿หมหลายสตางค	 สภาพทีไยังนีๆยบ	 กใมี฿หลือก	 หาหลงลนสกีบบเปชายในกลับหรือเปลน
สกีสักหนึไงอาทิตยพิชิตหนาวกใกเกดีนะคะ
	 หากเมสันทัดถนัดกีฬาลดผนบบสกี	 ลองลนกีฬาบาะ	 โ	 อยางลืไอนหิมะกใเด	 ดใก
ลนเดผู฿หญลนดีเมมีกฎหาม	 ฿นสวิตซอรลนดมีหลงลนลืไอนหิมะทีไยาวทีไสุด฿นยุรปอยูทีไ
มือง	Grindelwald	ซึไงยาวถึง	15	กิลมตร	คิดดูวา	จะสนุกคเหนถาเดเถลลงขายาวเกลหลาย
กิลมตรขนาดนัๅน	หรือจะขนาดรองโ	ลงมาสัก	8	กิลมตรกใเด	ผูขียนคยเปลนลืไอนหิมะเถล
ลงขา	7	กิลมตรทีไ	Kiental	หมูบาน	Reichenbach	หมูบานลใก	โ	฿นสวิตซอรลนด	มกนจะ
ระบม	 อวจะยอกเปบาง	 ตสนุกประทับ฿จมาจนถึงทุกวันนีๅ	 นึกถึงอารมณริงราทีไเดถลาลงขา	
หกปากดวยความสะยิวปนหวาดสียวตอนลีๅยวคงหักศอก	กลืนกินลมหนาว	(ปนหิมะ)	เปชวย
ชะลอความชราเดหลายขีดทีดียว	 นีไคคิดกใกระชุมกระชวยขึๅนมาติดหมัดลวคะ	 หนาวนีๅมจะ
ชราลงเปบางต฿จยังสู	ขอเปเถลลืไอนลงขาดูอีกสักทีสองที	ผืไอจะสาวขึๅนกวาดิมสักสิบป
	 หรือหากวาลืไอนหิมะ฿จกใยังเมสูกลัววาทองเสจะปันปวน	 หลังยอก	 อวคลใด	 เสลืไอน
คิดลวพาลจะถอน฿จ	 	 ขอนะนำนีไลยคะ	 รองทาลุยหิมะ	 สืๅออุน	 กางกงอุน	 ถุงมือ	 หมวก	
ถุงทามีครบครันลว	 อยาถอน฿จกันงายโ	 ลวยอมนอนอยูบานนะคะ	 ซืๅอหารองทาลุยหิมะสัก
คู	ดี็ยวนีๅขามีราคาพอสูเหว	หรือจะชาขากใมีเมเดพงจนหูดับตับฉีก	หากพอกับลูกขา฿จถึงเป
ลนสกี	 เปลนลืไอนหิมะกัน	 มบานหัว฿ส฿จเมสูเมปนเร	 เปดินลุยหิมะทน	 เมมีเถล	 เมมีลืไน	
เมลดผนตเดออกกำลังขา	 ออกกำลังกายบบชิวโ	 นอกจากจะหายหนาวลวยังฟ๛ตอนด
ฟ๛รมอีกดวย	 หนาวนีๅลองออกเปสูหนาวดูนะคะ	 	 อาจจะคนพบอะเร฿หมโ	 สนุกสุขสำราญจนเม
นึกบืไอหนาหนาวอีกตอเปกใปนเด	

ทองทีไยวยุรป

พลงกระบีไฯ	

“หนาวน้ีแม้จะชราลงไปบ้างแต่ใจยังสู้ 
ขอไปไถลเลื่อนลงเขาดูอีกสักทีสองที เผื่อจะสาวข้ึนกว่าเดิมสักสิบปี”
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รืไองจากปก
ทศกาลตางโ฿นยอรมนี 
	 ทศกาลอีสตอร฿นยอรมนี	 (Ostern	 )
สำหรับคริสตศาสนิกชนนัๅน	 วันนีๅมีความสำคัญ
เมพวันอืไนโลย	กลาววาทศกาลอีสตอรมีราก
ฐานมาจากทศกาล	 Passah	 (	 Pessach)-Fest	
ของชาวยิว	 หนึไงอาทิตยกอนทีไจะถึงวันอีสตอร	
ชวงนีๅจะรียกวา	 Karwoche	 (ซึไงมาจากคำวา	
Kara	ซึไงมีความหมายวา	ทุกข	หรือ	กังวล)	นืไอง
จากชาวคริสตจะระลึกถึงพระยซู	 ผูซึไงถูก
ทรมาณ...ติดตามอานรืไองราวของทศกาล
อีสตอรละทศกาลอืไน฿นลมหนาคะ

คอลัมน์ดใก
	 “มคท	 บรมน”	 ขียนนะนำ
กิจกรรมสนุก	 โ	 สำหรับพอมละลูก	 ทำหนา
กากอง	 เมหมือน฿ครละเมมี฿ครหมือน	 	 ทำ
ลว฿สหลอกกันองกใเดนะ

การศึกษา 
รียนภาษายอรมันอยางเร จึงจะเมครียด  
	 หลายคนบนวา	ภาษายอรมันยากมาก		
พูดกใยาก	 อานกใยาก	 ขียนกใยาก	 	 อย...ครียด	
...มีวิธีทีไจะรียนภาษายอรมันอยางเรจึงจะเม
ครียดคะ	 	 	 รออานคำนะนำของ	 “คุณหัวต”	
฿นฉบับหนาคะ	 ซึไงคุณหัวตจะขียนลาถึง
ประสบการณการรียนภาษายอรมันของต
น	 ตัๅงตริไมรียน	 A1	 ตอนถึงระดับ	 Oberstufe	
ราชืไอวา	คุณจะเดคลใดลับดีโอยางนนอน

	http://www.planet-wissen.de/kultur_medien/brauchtum/ostern/ostereier.jsp

 

DIY by หนอง  
Découpage : 
สรรสรางงานศิลป์ดวยการตัดปะ
	 ฿ครทีไกำลังหากิจกรรมทำ฿นยามวาง
อยู	 ลองมาดูทางนีๅคะ	 ฉบับหนารามีกิจกรรม
การสรางสรรคงานศิลปบบงาย	 โ	 มานะนำ
฿หลองทำกันดู	เมนนะคะกิจกรรมยามวางอันนีๅ
อาจปนหลงสรางรายเดสริมทีไดี฿หคุณกใเด
Découpage	 มาจากภาษาฝรัไงศส	 หมายถึง	
”to	 cut	 out”	 ซึไงกใคือ	 ทคนิคการ	 ”ตัด”	 ละ	
“ปะ”	 รูปภาพตาง	 โ	 ทีไราชอบลงบนวัสดุตาง	 โ	
฿หสวยงาม	เมวาจะปนเม	ลหะ	กว	กระบืๅอง	
ครืไองดินผา	หรือมตซรามิก	กใสามารถทำเด	
ดยความสวยงามของชิๅนงานอยูทีไการลือกภาพ
ละการวางภาพ฿หหมาะสมกับรูปทรงของวัสดุ
ตละชิๅนทีไราลือกมาทำ….

 




