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ตัดมดลูกหรือตัดรังไข่ ทำาให้สาวไร้อารม³์จริงหรือ? 
สัมภาษ³์เด็กไทยเรียนสายอาชีพในเยอรมัน

จัดการอย่างไรเมื่อสามีเยอรมันเสียชีวิต
½ึกลูกพูดสองภาษาให้ได้ผล
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บ.ก.
บอกกล่าว

พัทยาภรือนกๅว

สวัสดีคไะทไานผูๅอไานนิตยสารดี

กใเดๅวลามาพบกันอีกลๅวภ อันหมายถึงวไาวลาจากทีไทไานเดๅอไานภ นิตยสารดีภ ฉบับทีไภ ิภ
จนถึงวันทีไทไานปิดอไานภ นิตยสารดีภ ฉบับทีไภ ีภ นีๅภ กใผไานเปลๅวอยไางนๅอยกใภ าภ ดือนภ หากขอยืม
สำานวนนักพากย่หนังกลางปลงวตๅองสมัยบกอปในดใกละมังศภ มา฿ชๅกใตๅองบอกวไาภ วันวลาผไาน
เปเวหมือนกหกภดีมากภลไมภีภกใปิดตๅนฉบับภขๅารงพิมพ่ภ ปในลไมออกมาสูไสายตาทไานผูๅอไาน
ทัๅงหลายอีกครัๅงหนึไง

ราตัๅงหัวรืไองของลไมทีไภีภนีๅวไาภะิฯภปีความสัมพันธ่เทยฬยอรมนีภพราะ฿นปีภัิิิภหรือภ
คอศอภั ฯะัภจะปในปีทีไครบภะิฯภปีของการสถาปนาความสัมพันธ่ทางการทูตระหวไางประทศเทยภ
วของราศภละประทศยอรมนีภวบๅานหไงทีไสองของราศภซึไงกระทรวงการตไางประทศละสถาน
อกอัครราชทตูเทยกำาหนดจะมีการฉลมิฉลองกันตัๅงตไปนีีๅภกใดๅวยหตนุีๅภนติยสารดจีะนิไงดดูายเดๅ
อยไางเรภ กใตๅองนำามาปในหัวขๅอภ หาก฿ครวบโขๅาเปดูวปเซท่ของสถานอกอัครราชทูตสหพันธ่
สาธารณรัฐยอรมนีประจำาประทศเทยภ จะพบวไามีการฉลองเปลๅวตัๅงตไปีภ ัิิะภ ซึไงปในการ
ฉลองการครบรอบภ ะิฯภ ปีความสัมพันธ่ทางการคๅาภ อยไาสับสนนะคะภ นิตยสารดีกใมีบทความ
วไาดๅวยความปในมาของความสัมพันธ่นีๅภ ซึไงเดๅรับอนุคราะห่ขๅอมูลมาจากภ ภ คุณประพใญพิมพ่ภ
ประจนปัจจานึกภลขานุการอกคไะภกใตๅองขอบคุณเวๅภณภทีไนีๅภนอกจากความสัมพันธ่ทางการคๅาภกใ
ยังมีความสัมพันธ่ทางการทหารภซึไงผูๅชไวยทูตทหารเดๅ฿หๅกียรติสไงบทความมาลไาขานกันฟังภตไ
ปัจจุบันความสัมพันธ่ทางการทูตกใขยายมิติออกเปอีกมิเดๅจำากัดอยูไพียงการมืองภ ศรษฐกิจภ
การคๅาทไานัๅนภมิติทีไวไาคืออะเรลองขๅาเปอไานขๅอคิดหในจากสถานกงสุล฿หญไภณภนครฟรังค่ฟวร่
ทดูนะคะภตไอดๅวยทัศนะของกงสุลกิตติมศักดิ่ภณภมืองอสซในภละคุณภ็ikmannภหัวรง฿หญไ
฿นการจัดงานภThailandภinภLippภซึไงปีนีๅปในปีทีไภ4ภลๅวคไะ

จากหวัขๅอหลกัภดมีากภกใยงัคงมคีอลมันป่ระจำาหมอืนดมิภเมไวไาจะปในรืไองความสมัพนัธภ่
ทีไจะมาคุยรืไองภอยูไอยไางเรหลังหยไารๅางภสุขพศทีไคุณหมอวิชัยภจะมาเขปัญหาประดในทีไสาวโทัๅง
หลายขๅอง฿จภ“มืไอเมไมีมดลูกลๅวภจะยังมีความสัมพันธ่ทางพศเดๅเหม”ภมุมกฎหมายวไาดๅวยสิไงทีไ
ตๅองจดัการมืไอสามียอรมนัสยีชวิีต฿นยอรมนภีอันปในคำาถามหนึไงทีไหญิงเทยเมไรูๅวไาจะหนัเปหา
฿ครภรสดีกใยงัชิญชวนเปกใบผักพืชปไาทีไกนิเดๅมาทำาอาหารอรไอยบๅานราภถมดๅวยสูตรนๅำาพรกิคิด
ขึๅนองดย฿ชๅวัตถุดิบทีไหาเดๅ฿นบๅานภ ดยฉพาะของทีไกินกันเมไหมด฿นบๅานทัๅงหลายภ ฿ครนำาเป
ลองทำาลๅวขียนมาลไาสูไกันฟังบๅางนะคะภ ถมชวนเปดูหนังนไารักบาโตไลึกดๅวยนืๅอหารืไอง
ราวของครอบครัวรงงานรับชิญภไlmanyaภ–ภWillkommnภinภ็utschlandภละออภละออภหาก
จะสาธยายกใคงกินหนๅากระดาษนะคะภชิญทไานผูๅอไานปิดเปอไานกันลยดีกวไา

ดีมากภฉบับทีไภึภหัวขๅอทีไราตัๅงเวๅคือภวัฒนธรรมการทไองทีไยวภละขอชิญชวนทุกทไานสไง
รูปสวยโภ นไารักภ หรือรืไองราวของการทไองทีไยวพักผไอนมารไวมผยพรไกันอไานกันชมภ ดยสไงมา
เดๅทีไภaunchun@d-magazine.de นะคะภพบกัน฿นอีกสามดือนขๅางหนๅาคไะ
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สึนามิในญี่ปุ่น: 
คำาถามต่ออนาคตของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในเยอรมนี

ภายหลงักิดหตุผไนดนิเหวระดับภุ อฯภรกิตอรภ่ละคลืไนยักษส่นึามิมืไอ
วันทีไภ ะะภ มีอคอภ รวมทัๅงอาฟตอร่ชใอคครัๅงลๅวครัๅงลไาตลอดดือนมีอคอทีไ
ประทศญีไปุไนภซึไงสไงผล฿หๅกิดวิกฤตตาปฏิกรณ่ปรมาณูภของรงเฟฟๅา
นิวคลียร่ฟูกูชิมะภ เดอิจิภ ระบิดขึๅนละผไสารกัมมันตภาพรังสีภ สรๅาง
ผลกระทบทัๅง฿นดๅานศรษฐกิจภ การมืองภ ละความมัไน฿จของผูๅคนทัไว
ลกตไอทคนลยีประภทนีๅภดยฉพาะอยไางยิไง฿นประทศยอรมนี

นางอังกลาภ มร่คิลภ นายกรัฐมนตรีของยอรมนีภ ประกาศปิด
รงงานเฟฟๅานิวคลียร่ภึภหไงทีไมีอายุการ฿ชๅงานมายาวนานทันทีภละ
สนอ฿หๅมีการภ“ลืไอน”ภผนการยืดอายุรงงานเฟฟๅานิวคลียร่ภะึภหไง
ออกเปภาภดือนภพืไอตรวจสอบความปลอดภัยอีกครัๅงภถือปในการกลับ
ลำา฿นดๅานนยบายอยไางกระทันหันภหลังจากทีไมืไอปลายปีทีไลๅวภรัฐบาล
ผสมภ ๆ็UฮๆSUฬ้็Pภ ของมร่คิลตัดสิน฿จยืดอายุรงเฟฟๅาพลังงาน
นิวคลียร่ออกเปภะัภปีดยฉลีไยภดย฿หๅหตุผลวไาภปในการทำา฿หๅนไ฿จ
วไายอรมนจีะมพีลังงานเฟฟๅาราคาเมไพงพยีงพอ฿ชๅ฿นขณะทีไประทศ
กำาลังดินหนๅาปลีไยนปลงหลไงพลังงานเปสูไพลังงานทดทนมากขึๅน

ตามขๅอตกลงดิมของอดีตรัฐบาลผสมภSP็ภ–ภพรรคขียวมืไอปีภ
ัฯฯัภ รงงานเฟฟๅานิวคลียร่ทุกรงจะหยุดปฏิบัติการภาย฿นปีภ ัฯัะภ
รงงานทีไกไาทีไสุดควรจะลิก฿ชๅงานตัๅงตไวันนีๅลๅวภภ

การกลับลำา฿นดๅานนยบายนีๅภ กิดขึๅนกไอนการลือกตัๅงทัไวเป฿น
รัฐบาดนฬวือร่ทใมบร่กจะมีขึๅนเมไนานภ ละเมไเดๅมีผลบวกตไอพรรคภ
ๆ็Uภของมร่คิลมากนักภ พราะภๆ็Uภยังคงสียคะนนสียงเปกวไา
หๅาปอร่ซนต่ภทัๅงทีไพรรคภๆ็Uภปในพรรคการมืองหลักของรัฐมาตลอด
ละปในรัฐบาลมากวไาภิืภปีภตไปีนีๅตๅองสูญสียตำาหนไงรัฐบาล฿หๅกับ
พรรคขียวซึไงเดๅตัๅงรัฐบาลผสมกับภSP็ภ

ชาวยอรมันสไวน฿หญไตไอตๅานพลังงานนิวคลียร่ภ ละวิกฤตทีไ
มืองฟูกุชิมะเดๅทำา฿หๅความกลัวตไอทคนลยีนีๅสูงขึๅนภ

มร่คิลกลไาววไายอรมนียังเมไสามารถยกลิกการ฿ชๅพลังงาน
นิวคลียร่เดๅภหากตๅองการจะมีพลังงานเฟฟๅาพียงพอตไอความตๅองการ
ของทัๅงประทศภ ละหากยังตๅองการทำาตามพันธะสัญญาทีไจะลดการ
ปลดปลไอยกๆาซคาร่บอนเดออกเซด่ภ พืไอปกปๅองสภาพภูมิอากาศของ
ลกภกระนัๅนยอรมนกีใเมไสามารถดำานนิงานตไอเปตามปกตภิหตกุารณ่฿น
ญีไปุไนเดๅสอน฿หๅรารูๅวไาสิไงทีไเมไนไาปในเปเดๅ฿นทางวิทยาศาสตร่สามารถ
กดิขึๅนเดๅจริงภโภ“หาก฿นประทศทีไพฒันาลๅวอยไางญีไปุไนภซึไงมีมาตรฐาน
ความปลอดภัยสูงมากภตไยังกิดปัญหานิวคลียร่จากผไนดินเหวละ
สึนามิซึไงปๅองกันเมไเดๅภ รืไองนีๅจึงตๅองปในประดใน฿หๅลกภ ยุรปภ ละ
ยอรมนีตๅองขบคิด”

ขณะดียวกันภ งานศึกษาของกลุไมวิจัยกลุไมหนึไงทีไทำาการสำารวจ
ขๅอมูล฿หๅกไกระทรวงสิไงวดลๅอมของยอรมนีคำานวณลๅววไาภ ประทศ
ยอรมนีสามารถลิก฿ชๅพลังงานเฟฟๅานิวคลียร่เดๅรใวทีไสุด฿นปีภ ัฯะึภ
ตไทัๅงนีๅกใขึๅนอยูไกับความกๅาวหนๅาของพัฒนาการอุตสาหกรรมพลังงาน
ทดทนดๅวยภ อันเดๅกไภ ความสามารถ฿นการผลิตพลังงานรไวมกันกับ
รงงานเฟฟๅาบบดิมภ การขยายรงงานเฟฟๅาพลังงานทดทนภ ละ
การปรับตัวพืไอรับกับทคนลยีการ฿ชๅเฟฟๅาอยไางมีประสิทธิภาพภฯลฯภ

฿นรืไองราคานัๅนภ ผูๅบริภคจะรูๅสึกถึงราคาทีไพิไมขึๅน฿นตอนตๅนภ
ตไ฿นระยะกลางละระยะยาวภราคาจะปรับตัวลงพราะปริมาณเฟฟๅา
ทีไผลิตเดๅจะพิไมมากขึๅน

สรุปข่าวภดยภสภาพรภควร์ซภ
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การประชมุชงิปฏบัิตกิารสถานการณ่คนเทย฿นตไางประทศละคนเทยคนืถิไนูยุทธศาสตร่ภ
นวทางละมาตรการ฿นการกๅเขปัญหาภละชไวยหลือวันทีไภั4ฬัิภมีนาคมภัิิ4ภ
รงรมภทีภคภพาลซภจๅงวัฒนะภดยมีสถานอกอัครราชทูตเทยภณภกรุงบอร่ลินปใน
จๅาภาพรไวมกบักรมการกงสลุภกระทรวงการตไางประทศภวอไานรายงานขไาว฿นหนๅาทีไภื ศ

ภาพดยภสอทอบอร่ลิน

ภาพจากซๅายเปขวาูภ คุณนัฏนีภ วานาบๅภ วนักสังคมสงคราะห่ภ ์ntrnationalภ
SocialภSrvicภJapanฬ์SSJศหภคุณอัญชัญภ ฮียร่ลิงภ วสมาคมศิลปวัฒนธรรมฮกาฬ
บดนซศหภคุณชิดชูภรักตะบุตรภวอัครราชฑูตภสถานอกอัคราชฑูตภณภกรุงบอร่ลินศหภ
คุณประสิทธิพรภวทย่ประสิทธ่ิภวรองอธิบดีกรมการกงสุลศหภดรอภพทัยาภรอืนกๅวภวนกัวจิยัอสิระศภ
ละคุณสวพรภบัวดง

ระหวไางวันทีไภ ีฬืภ พฤษภาคมของทุกปีภ ปในวันฉลิมฉลองทไารือของภ ๋amburgภ ซึไง
฿นปีนีๅภมกุฏราชกุมารหไงนอร่วย่เดๅสดใจพระราชดำานินมาทรงปิดงานภNorwgnภ
้stภดๅวยภภาย฿นบริวณงานมีนักทไองทีไยวจากมืองตไางโภมีการสดงดนตรีภครืไอง
ลไนผาดผนภ สีไยงตายภ การออกรๅานขายของทีไระลึกภ รวมเปถึงการปิดอกาส฿หๅนัก
ทไองทีไยวเดๅขึๅนเปยีไยมชมบนรือภซึไงมีรือจากหลายชาตมิาจอดทยีบทไารอ฿หๅนกัทไอง
ทีไยวขึๅนเปชมภชไนภจากนอร่วย่หสวีดนหภดนมาร่กภละรัสซียภปในตๅนภ

ขไาวละภาพดยภมิตรภศรีสังข่
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Thai Students in Europe Game
กีฬานักรียนเทย฿นภาคพืๅนยุรปภครัๅงทีไภาภมิตรภาพละรอยยิๅม
วนัทีไภึ ฬืภพฤษภาคมภั ิิ4ภสมาคมนกัรยีนเทย฿นราชอาณาจกัรนธอร่ลนดภ่วTSไNศภปในจๅาภาพ
฿นการจัดงานกีฬานกัรยีนเทย฿นภาคพืๅนยุรปภครัๅงทีไภาภขึๅนทีไภ่ rasmusภUnivrsityภมืองภ๕ottrdamภ
ดยมีจุดประสงค่พืไอชืไอมความสัมพันธ่อันดีระหวไางนักรียนเทย฿นภาคพืๅนภยุรปดยการลไนกีฬา
ละกิจกรรมนันทนาการภมีนักรียนเทยจากประทศนธอร่ลนด่ภยอรมนีภละฝรัไงศสภขๅารไวมกวไาภ
ะาฯภคนภภาย฿นงานมกีารขไงขนักฬีาฟุตบอลภวอลลยบ่อลภปงิปองภชร่บอลภละกฬีาฮาฮภนอกจาก
นีๅยงัมกีารสดงของวงดนตรีนกัรียนจากประทศนธอร่ลนดภ่ดยมนีกัรียนจากฝรัไงศสละยอรมนภี
รไวมรๅองพลงละสดงดนตรดีๅวยภอนึไงการจดัการขไงขันกฬีาชืไอมความสามัคครีะหวไางนักรยีนเทย
เดๅริไมมาภตัๅงตไปีภพอศอภัิิัภดยสมาคมนักรียนเทย฿นสหพันธรัฐยอรมนีภ฿นพระบรมราชูปถัมป่

ขไาวละภาพดยภภสมาคมนักรียนเทย฿นยอรมนี

งานวันวัฒนธรรมเทยภจัดขึๅนทีไมหาวิทยาลัยฮัมบวร่กภมืไอวันทีไภะ4ภพคอัิิ4ภทีไผไาน
มาภภาย฿นงานมีการจัดบริการกงสุลสัญจรภการอภิปรายชิงวิชาการภการสดงภละ
กิจกรรมตไางโมากมายภอาทิชไนภภมุมศิลปะดใกภสอนภาษาเทยภสอนนวดผนบราณภ
กะสลักภสมุนเพรเทยภภนะนำาการศึกษาตไอ฿นสาขาวิชาเทยศึกษาภปในตๅนภ฿นการ
นีๅภทางมหาวทิยาลัยเดๅรบัความรไวมมอืละสนับสนุนอยไางดยิีไงจากภาครฐัละอกชนภ
ชไนภกงสุล฿หญไกติมิศกัดิป่ระจำามืองฮมับวร่กภสถานอกอคัรราชทตูเทยประจำาบอร่ลนิภ
DTG (Deutsch Thailändische Gesellschaft) HGT (Hamburger Gesellschaft 

ürภThaiistikศภการทไองทีไยวหไงประทศเทยภกรมสไงสริมการสไงออกภนักศึกษาวิชา
ทหารภ นักศึกษาเทย฿นฮัมบวร่กภ นักศึกษายอรมันสาขาวิชาเทยศึกษาภ รๅานคๅาละ
ประชาชนทีไสน฿จขๅาชมงานอยไางคับคัไง

ภาพละขไาวดยูภ๋amburgerภ๊esellschaftภfürภThaiistikภeอภV
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การยๅายถิไนขๅามชาติของคนเทยภ ดำานินมายาวนานกวไาภ าภ
ทศวรรษลๅวภ คนเทยจำานวนเมไนๅอยประสบปัญหา฿นประทศปลาย
ทางภขๅาเมไถึงสวัสดิการตไางภโภขๅาเมไถึงการคุๅมครองภละพราะวไากิด
ขึๅนมายาวนานลๅวภจึงมีผลพวงทีไติดตามมาภเดๅกไภปัญหาของดใกละ
ยาวชนทีไติดตามพไอมไเปประทศปลายทางภ ปัญหาดใกเรๅสัญชาติทีไ
กิดจากพไอมไเทยทีไพำานัก฿นตไางประทศดยเมไถูกตๅองตามกฎหมายภ
ฯลฯภละทๅายสดุคอืการคนืถิไนของคนเทยขๅามชาตภิทัๅงสมคัร฿จภหรือถกู
จับสไงกลับภรวมทัๅงการคืนถิไน฿นวัยกษียณ

ตไประทศเทยกใยงัเมไมนียบายทีไชดัจน฿นการจดัการกีไยวกบั
ปัญหานีๅภรวมทัๅง฿นการ฿หๅความคุๅมครองภละชไวยหลือภตลอดจนเมไมี
จๅาภาพทีไชัดจน฿นการดูลภ

฿นวันทีไภั 4ฬัิภมนีาคมภั ิิ4ภทีไผไานมาภสถานอกอคัรราชทตูภณภ
กรงุบอรล่นิภรไวมกบักรมการกงสลุภกระทรวงการตไางประทศภจงึจดัการ
ประชมุชงิปฏิบตักิารภรืไองภ“สถานการณ่คนเทย฿นตไางประทศภละคน
เทยคืนถิไนภยุทธศาสตร่ภนวทางละมาตรการ฿นการกๅเขปัญหาละ
ชไวยหลือ”ภพืไอระดมความคิดหในภวางผนยุทธศาสตร่การทำางานขับ
คลืไอนผลกัดัน฿หๅกิดนยบายการคุๅมครองรงงานเทยภละสรๅางครอื
ขไาย฿นกลุไมหนไวยงานละจๅาหนๅาทีไทีไทำางานทีไกีไยวขๅองกับการยๅายถิไน
ขๅามชาติของคนเทยขึๅนทีไภรงรมภทีภคภพาลสภจๅงวัฒนะภกรุงทพฯ

การประชุมริไมดๅวยภ นายชิดชูภ รักตะบุตรภ อัครราชทูตภ สถาน
อกอัครราชทูตภณภกรุงบอร่ลินภกลไาวตๅอนรับภชีๅจงความปในมาภละ
นายประสิทธิพรภวทย่ประสิทธิ่ภรองอธิบดีกรมการกงสุลภกลไาวปิดการ
ประชุมภจากนัๅนจึงปในการนำาสนอสภาพปัญหาของรงงานเทยภหญิง
เทยภดใกละยาวชนทีไตดิตามมไภดใกละยาวชนเทยเรๅสัญชาตภิละ
รงงานเทยทีไติดคๅาง฿นญีไปุไนทีไเมไสามารถชีๅจงสถานะสัญชาติเดๅภ
รวมทัๅงสถานการณ่คนเทยคืนถิไนภ พรๅอมขๅอรียกรๅองภ ขๅอสนอนะชิง
นยบายละมาตรการจากทรรศนะของคนเทยยๅายถิไนภละคืนถิไนภดย
วทิยากรภนางอัญชญัภฮยีร่ลิงภนางสวพรภบวัดงภละนางนฏันภีวาตานาบๅภ
นางสริมศรีภบุญสุตม่ภนายบุญสไงภชลธรภละภดรอพัทยาภรือนกๅวภภภ

฿นชไวงบไายปในการนำาสนอนวทางการดำานินงานคุๅมครอง
ละชไวยหลือคนเทยยๅายถิไนภของหนไวยงานตไางภโภเดๅกไภสำานักปๅองกัน
ละกๅเขปัญหาการคๅาหญิงละดใกภกลุไมมาตรฐานการพัฒนาสังคมภ
กระทรวงพัฒนาสงัคมละความมัไนคงของมนษุยภ่กองสญัชาติละนติิกรภ
รวมทัๅงกองคุๅมครองละดูลผลประยชน่ของคนเทย฿นตไางประทศภ
กรมการกงสุลภ กรมสุขภาพจิตภ ละนักวิชาผูๅอำานวยการศูนย่วิจัยการ
ยๅายถิไนหไงอชียภ ฿นชไวงลกปลีไยนมีผูๅทนจากหนไวยราชการอืไนภ โภ
ชไนภสำานักอัยการสูงสุดภกรมการปกครองภสำานักงานตรวจคนขๅามืองภ
คณะกรรมาธิการรงงานภ หไงรัฐสภาภ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
หไงชาติภรไวมสดงความคิดหในภละนวทางการปฏิบัติงานทีไผไานมาภ

การประชุม฿นวันทีไภ ัิภ มีนาคมภ ภ ภ ปในการหารือกีไยวกับการ
ดำานินครงการบูรณาการกไชุมชนเทย฿นตไางประทศภมีการประมิน
ครงการทีไดำานนิการผไานมาภละนำาสนอความคิดหในภภความตๅองการ
ของชุมชนตไอครงการบูรณาการภ

ปในทีไนไายินดีอยไางยิไงทีไการประชุมครัๅงนีๅเดๅรับความสน฿จภอาจ
จะรยีกเดๅวไากือบทกุฝไายภทัๅงหนไวยงานราชการทีไมจีำานวนมากกวไาครึไง
หนึไงของผูๅขๅารไวมประชุมภองค่กรพัฒนาอกชนภสืไอมวลชนภนักวิชาการภ
องค่กรนานาชาติภว์ntrnationalภLabourภOrganisationศภละตัวทน
ชุมชนเทย฿นตไางดน

ละทีไนไายินดียิไงกวไานัๅนกใคือภ การประชุมครัๅงนีๅเมไเดๅจบลงทีไ
ตไางคนตไางกใจากเปพรๅอมอะเรทีไคๅางคา฿น฿จภ ตไการประชุมครัๅงนีๅมี
ผลออกมาปในรูปธรรมภ คือภ ความรไวมมือทีไจะผลักดัน฿หๅกิดภ จๅาภาพภ
คือภองค่กรถาวรทีไจะรับผิดชอบดูลวางนยบาย฿นการปๅองกันปัญหาภ
คุๅมครองละชไวยหลือคนเทยทีไดินทางยๅายถิไนขๅามชาติภละคืนถิไนภ

฿นชไวงทๅายของการประชมุวันทีไสองภผูๅรไวมขๅาประชมุจำานวนภะัภ
ทไานภเดๅรไวมลงนามปในภคณะผูๅกไอการดภีมพัีนธสัญญาทีไจะรไวมกนัทำางาน
ผลักดัน฿หๅกิดองค่กรถาวรดังกลไาวภดย฿นบืๅองรก฿ชๅขืไอวไาภครือขไาย
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนเทย฿นตไางดนภ ซึไงมีทัๅงผูๅทนจากหนไวยงาน
ราชการภวกรมพัฒนาสังคมภกรมสุขภาพจิตศภองค่กรพัฒนาอกชนภนัก
วชิาการภละตวัทนชมุชนเทย฿นตไางดนภวจากญีไปุไนภภนฎันภีวาตานาบๅภ
จากยอรมนีภอัญชัญภฮียร่ลิไงภสวพรภบัวดงภละภดรอพัทยาภรือนกๅวศ

คณะทำางานเดๅนัดประชุมกันตไอมา฿นวันทีไภ ะภ มษายนภ ัิิ4ภ
ดยมีภ นางสารภีภ ศิลาภ ผูๅอำานวยการสำานักมาตรฐานการพัฒนาสังคม
ละความมัไนคงของมนุษย่ภ ปในจๅาภาพภ มีสมาชิกครือขไายฯละผูๅ
สน฿จขๅารไวมประชุมภะิภทไานภทีไประชุมเดๅตกลง฿นบืๅองรกทีไจะจัดทำา
ทำานียบครอืขไายภละสรๅางวปเซท่ภกีไยวกับคนเทย฿นตไางประทศภทีไ฿หๅ
ขๅอมลูตไางโภละพืไอปในสืไอกลาง฿นการประสานงานของครือขไายภดย
ทางสำานักมาตรฐานฯปในผูๅจัดดำานินการภ นอกจากนีๅเดๅมอบหมาย฿หๅภ
ดรอภพัทยาภรือนกๅวภดำานินการยกรไางครงสรๅางองค่กรถาวร

ผูๅทีไสน฿จจะรไวมจตนารมย่ภ รไวมทำางาน฿นครือขไายพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนเทย฿นตไางดนภ รไวมผลักดัน฿หๅกิดองค่กรถารทีไจะ
รับผิดชอบดูลคุๅมครองคนเทย฿นตไางดนภ สามารถติดตไอภ พัทยาภ
pataya.damag@gmx.com

วีชนีภ฿บลานภรายงาน

จากการประชุมเชิงป¯ิบัติการ
“สถานการ³์คนไทยในต่างประเทศ และคนไทยคืนถิ่น” 
ถึง เครือข่ายพั²นาคุ³ภาพชีวิตคนไทยในต่างแดน
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Bildquellenูภwwwอthaiuebersetzerอcom

ภ ชมรมนกัปลละลไามภาษายอรมันภกไอตัๅงขึๅนปในครัๅงรกมืไอ
ดือนมีนาคมภั ิิาภณภสถาบันกอธไภกรุงทพฯภดยมีวัตถุประสงค่พืไอ
฿หๅผูๅประกอบวชิาชพีปลละลไามภาษายอรมันภเดๅมีอกาสสรๅางครอื
ขไายละรวมตัวพืไอลกปลีไยนรียนรูๅซึไงกันละกันมากขึๅนภ นืไองจาก
ปัจจุบันนักปลภาษายอรมัน฿นประทศเทยภ ยังขาดการรวมกลุไมกัน
ทำางานอยไางจริงจังภทำา฿หๅขาดอกภาพละความรไวมมือ฿นการตไอรอง
กับองค่กรตไางภโภทัๅงภาครัฐละอกชนภอีกทัๅงนักปลนิยมทำางานอิสระ
ปในอกทศภจงึขาดการลกปลีไยนถไายทอดขๅอมูลอนัปในประยชนต่ไอ
วงการนกัปลละลไามภตลอดจนขาดการตรวจสอบรบัรองคณุภาพการ
ปลละลไามทีไเดๅมาตรฐานภ   ซึไงทางคณะกรรมการฯภ เดๅตระหนักถึง
สถานการณ่ดังกลไาวภจึงหในควร฿หๅจัดตัๅงชมรมนักปลละลไามภาษา
ยอรมันขึๅน
ติดตไอกับชมรมูภ
ดรออัญชลีภตพึไงพงศ่ภฮภสาขาวิชาภาษายอรมันภ
ภาควิชาภาษาตะวันตกฮคณะมนุษยศาสตร่ภมหาวิทยาลัยรามคำาหง
หัวหมากภบางกะปิภฮภกรุงทพฯภะฯั4ฯภประทศเทยภ
ฮมพจูภภภwwwอthaiubrstzrอcomภละภ
อีมล่ภinoใthaiubrstzrอcom

ปัจจุบันชมรมนักปลละลไามภาษายอรมันภ ประกอบดๅวยภ คณะ
กรรมการชุดกไอตัๅงภจำานวนสีไทไานภเดๅกไภ
คุณอรัญญาภรซนบิร่กภพรหมนอกภวประธานศภภ
ดรออัญชลีภตพึไงพงศ่ภวรองประธานละลขาฯศภ
ออภนฤมลภงๅาวสุวรรณภภวหรัญญิกศภละ
คุณฉิดฉวีภสงจันทร่ภวนายทะบียนศ

ประวัติละความปในมาของกลุไมฯ
ภ กลุไมมไบๅานหัตถกรรมเทยมอืงนิร่นบร่กภประทศยอรมนีเดๅ
กไอตัๅงขึๅนมืไอดือนภภมิถุนายนภพอศภัิ4ุภภดยมีวัตถุประสงค่ดังนีๅ

ะอภชไวยหลือพืไอนชาวเทยทีไมีปัญหา฿นดๅานตไางภโภชไนภชไวยหลือ
ละนะนำาวิธีการกๅเขปัญหาบืๅองตๅนกไคนเทยทีไมาอาศัยอยูไ฿หมไภภ
ชไนภภปัญหาทางดๅานครอบครัวภภละชไวยติดตไอภสืไอสารกับหนไวยงาน
ราชการเทยละยอรมันภปในตๅน

ัอภผยพรไวฒันธรรมเทย฿นดๅานงานหตัถกรรมภชไนภงานทอผๅาภงาน
กะสลักผักผลเมๅภงานประดิษฐ่ดอกเมๅดๅวยภผๅา฿ยบัวภงานปักครอสติสภ
งานประดิษฐ่ดอกเมๅดๅวยดินนๅำามันภละงานฝีมือ฿นดๅานอืไนภโ

าอภผยพรไภอาหารภละขนมเทยภ
4อภ พบปะกันดือนละหนึไงครัๅงพืไอลกปลีไยนความคิดหในซึไงกัน

ละกันภละรับประทานอาหารรไวมกัน
ิอภ ขๅาคไายพักรม฿นฤดูรๅอนดยเมไจำากัดวไาจะปในสมาชิกหรือเมไ

ทุกคนสามารถรไวมขๅาคไายพักรมกับกลุไมเดๅภ ละ฿นการขๅาคไายฯ
ของตไละปีภทางกลุไมจะมีการสอนละอบรบงานฝีมือขัๅนพืๅนฐานภชไนภ
การสอนวาดรไมหภสอนนวดเทยหภสอนกะสลักผักละผลเมๅหภละสอน
ตัดผมชายภปในตๅน

กลุ่มแม่บ้านหัตถกรรมไทย เมืองเนิร์นแบร์ก ประเทศเยอรมนี

ติดตไอกับกลุไมเดๅทีไ
Thailändische Kunst- und Kulturgruppe

Frau Bunriap Heinz

Tel. 0911 - 6 999 329

Mobil 0173 - 57 34 977

www.thaikultur.net

ชมรมนักแปลและล่ามภาษาเยอรมัน@ประเทศไทย
Arbeitsgemeinschaft Deutschsprachiger 

Übersetzer- und Dolmetscher (ADÜD) in Thailand
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150 ป ีความสัมพนัธ์
ไทย-เยอรมนี
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ภ วันทีไภึ ภกมุภาพนัธ่ภั ิิิภจะปในวันครบรอบภะิฯภปภีการสถาปนา
ความสัมพันธ่ทางการทูตระหวไางประทศเทยกับสาธารณรัฐยอรมนีภ
ซึไงประทศเทยละสถานอกอัครราชทูตเทยภณภกรุงบอร่ลินจะจัด฿หๅ
มีการฉลิมฉลองภทีไจะริไมกันตัๅงตไปีภัิิ4ภลยกันทีดียว
ภ อันทีไจริงกไอนทีไจะมีการสถาปนาความสัมพันธ่ทางการทูตภเทย
มีความสัมพันธ่ทางการคๅากับรัฐอิสระของสหพันธ่สาธารณรัฐยอรมนี
มายาวนานภ ดยมืไอปีภ ั4ฯะภ เทยเดๅทำาสนธิสัญญาทางเมตรีภ การคๅาภ
ละการดินรือกับภาภรัฐอิสระของสหพันธ่สาธารณรัฐยอรมนีภวTratyภ
oภ้ rindshipหภๆ ommrcภandภNavigationภbtwnภthภKingdomภ
oภSiamภandภthภ๋ansaticภ๕publicsศภซึไงเดๅกไภลือบคภวLübckศภ
บรมนภวBrmnศภละฮมับวรก่ภว๋amburgศภละมืไอปภีั ิิะภปในการ
ครบรอบภะิฯภปีหไงความสมัพนัธ่ทางการคๅาภดยสถานอกอคัรราชทตู
สหพนัธส่าธารณรฐัยอรมนปีระจำาประทศเทยเดๅจดังานลีๅยงอาหารคไำาภ
ว๊alaภ็innrศภมืไอวันทีไภะฯภพฤศจิกายนภัิิะภณภรงรมภๆntaraภ
๊randภ พืไอฉลองอกาสดังกลไาวภ ดยมีนายสมพงษ่ภ อมรวิวัฒน่ภ รอง
นายกรัฐมนตรีละรัฐมนตรีวไาการกระทรวงการตไางประทศภว฿นขณะ
นัๅนศภขๅารไวมภละเดๅจัดนิทรรศการกีไยวกับความสัมพันธ่เทยฬสหพันธ่
สาธารณรัฐยอรมนีภ ฿นรอบภ ะิฯภ ปีภ ทีไสถานอกอัครราชทูตสหพันธ่
สาธารณรัฐยอรมนีประจำาประทศเทยภ ซึไงมีพิธีปิดงานมืไอวันทีไภ ัีภ
พฤษภาคมภัิิั
ภ การสถาปนาความสัมพันธ่ทางการทูตระหวไางประทศเทยกับ
สหพันธ่สาธารณรัฐยอรมนีภมีขึๅนมืไอวันทีไภึ ภกุมภาพันธ่ภั ิฯ4ภดยการ
ทำาสนธสิญัญาทางเมตรีภการคๅาภละการดนิรือระหวไางกันภมืไอปภีั 4ุืภ
เดๅยกระดบัความสัมพันธท่างการทตูขึๅนปในระดบัอกอคัรราชทูตภดยเดๅ
จดัตัๅงสถานอกอคัรราชทูตภณภกรงุบอนน่ภมีขตอาณาครอบคลมุยอรมนี
ตะวันตกภละสถานกงสุล฿หญไภณภนครบอร่ลินภมีขตอาณาครอบคลุม
ยอรมนีตะวันออกภตไอมาภมืไอวันทีไภะภสิงหาคมภัิ4ัภเทยเดๅยกระดับ
สถานกงสุล฿หญไภณภนครบอร่ลินภขึๅนปในสถานอกอัครราชทูตภณภกรุง
บอร่ลินภละเดๅมีการปิดสถานกงสุล฿หญไภณภนครฟรังค่ฟวร่ทภมืไอวัน
ทีไภะภมกราคมภัิ4ิ
ภ เทยละสหพันธ่สาธารณรัฐยอรมนีมีการลกปลีไยนการยอืน
฿นทกุระดับอยไางสมไำาสมอภสหพนัธส่าธารณรัฐยอรมนีหในเทยปในหุๅน
สไวนสำาคัญ฿นภูมิภาคภอีกทัๅงยังสน฿จละชืไนชมบทบาทนำาของเทย฿น
อาซยีนภรวมทัๅงผลกัดันความสมัพันธท่วภิาคีกับเทยทัๅง฿นดๅานการมอืง
ละศรษฐกจิภตลอดจนความสมัพันธร่ะหวไางสหภาพยุรปกบัเทยละ
ความสัมพันธ่ระหวไางสหภาพยุรปกับอาซียน
ภ ดๅานศรษฐกิจละการคๅาภ สหพนัธส่าธารณรัฐยอรมนีปใน
คูไคๅาลำาดับทีไภ ะัภของเทยภ ดยปในคูไคๅาอันดับทีไภ ะภของเทย฿นสหภาพ
ยุรปภ ฿นปีภ ัิิาภ เทยละสหพันธ่สาธารณรัฐยอรมนีมีมูลคไาการคๅา
รวมภ ึหุาะภ ลๅานดอลลาร่สหรัฐภ ดยเทยสียปรียบปในมูลคไาภ ะหาัึภ
ลๅานดอลลาร่สหรัฐ

ภ ประทศเทยปในประทศทีไชาวยอรมนันยิมดนิทางเปทไองทีไยว
พกัผไอนภ฿นปภีั ิิัภมนีกัทไองทีไยวยอรมนัดินทางมาประทศเทยจำานวน
กวไาภหๅาสนคนภมากปในอันดับทีไภั ภ฿นยุรปภรองจากสหราชอาณาจักรภ
นกัทไองทีไยวยอรมนัจดัปในนกัทไองทีไยวคณุภาพภพราะจะพำานกัอยูไ฿น
ประทศเทยปในวลานานภละมีการ฿ชๅจไายฉลีไยตไอวันคไอนขๅางสูงภ
ภ ทีไผไานมาภ สหพันธ่สาธารณรัฐยอรมนี฿หๅความรไวมมือทาง
วิชาการกไเทย฿นกรอบทวิภาคีภซึไงปัจจุบันภมีความรไวมมือภาย฿ตๅผน
งานสไงสริมขีดความสามารถ฿นการขไงขันของวิสาหกิจขนาดกลาง
ละขนาดยไอมภครอบคลุมระยะวลาภืภปีภระหวไางปีภัิ4ึฬัิิ4ภทัๅงนีๅภ
ตัๅงตไปีภัิิิภกระทรวงภBMZภของสหพันธ่สาธารณรัฐยอรมนีจะยุติ
ความรไวมมือทวิภาคีบบผูๅ฿หๅฬผูๅรับกับเทยภ นืไองจากเทยถูกจัดอยูไ฿น
ประทศทีไมีระดับการพัฒนาสูงภ ละจะมุไงสไงสริมความรไวมมือความ
ปในหุๅนสไวนระหวไางกันพืไอพัฒนาประทศทีไสาม
ภ ฿นอนาคตกระทรวงการตไางประทศเดๅกำาหนด฿หๅยทุธศาสตร่การ
สรๅางความปในหุๅนสไวนระหวไางเทยกับสหพันธ่สาธารณรัฐยอรมนี฿นภ
าภสาขาหลักภคือภครงสรๅางพืๅนฐานละระบบคมนาคมขนสไงภพลังงาน
ละสิไงวดลๅอมภละการศึกษาละการพัฒนาดๅานวิทยาศาสตร่ละ
ทคนลยีภ ซึไงปในสาขาทีไสหพันธ่สาธารณรัฐยอรมนีมีความชำานาญ
ละสน฿จภ ฿หๅปในยุทธศาสตร่สำาคัญของเทยตไอสหพันธ่สาธารณรัฐ
ยอรมนี

 บางงไมมุอนันืไองมาจากวาะครบรอบภะิฯภปภีความ
สัมพันธ่ทางการทูตเทยฬยอรมนีภ

ภ การทูตกับการคุๅมครองคนเทย฿นยอรมนี
ภ ฿นชไวงนีๅชาวเทยหลายคนคงเดๅยินหนไวยงานราชการเมไวไาจะ
ปในสถานอกอคัรราชทตูภณภกรุงบอร่ลนิภละสถานกงสลุ฿หญไภณภนคร
ฟรังค่ฟวร่ทภกลไาวถึงภภการฉลิมฉลองความสัมพันธ่ทางการทูตภะิฯภปีภ
เทยฬยอรมนีภซึไงจะมขึีๅน฿นวนัทีไภึ ภกุมภาพันธ่ภั ิิิภกันบไอยโภซึไงตไริไม
ดิมทีความสัมพันธ่ทางการทูตนๅนเปทางความสัมพันธ่ดๅานการมืองภ
ศรษฐกิจภการคๅาระหวไางประทศสียมากกวไาภ
ภ ปัจจบัุนนีๅภความสมัพันธท่างการทตูเมไเดๅนๅนพียงความสมัพันธ่
ดๅานการมืองภศรษฐกิจภการคๅาระหวไางประทศทไานัๅนภตไมีมิติอืไนโภทีไ
สำาคัญขๅามากีไยวขๅองอีกมากมายภดยฉพาะมืไอ
ภ การคมนาคมขนสไงมีการพัฒนาเปอยไางรวดรใวทำา฿หๅความ
สัมพันธ่ระหวไางประทศเมไเดๅปในคไรืไองระหวไางรัฐบาลกับรัฐบาล
ทไานัๅนภ ตไปในรืไองของความสัมพันธ่ระหวไางประชาชนกับประชาชน
ดๅวยภ ทำา฿หๅชาวเทยดินทางเปทไองทีไยวทำาธุรกิจภ หรือเปอยูไอาศัย฿น
ตไางประทศปในจำานวนมากภ
ภ การคุๅมครองดูลชาวเทยกลายปในสไวนสำาคัญของกรอบงาน
ดๅานการกงสุลภกระทรวงการตไางประทศจงึเดๅดำานนินยบายการทตูพืไอ
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ประชาชนดยนๅนการขๅาถึงประชาชนคนเทยทัๅง฿นประทศละทีไอาศัย
อยูไ฿นตไางประทศภดยสำาหรับประทศยอรมนีภปในประทศทีไประมิน
วไาภมีประชาชนชาวเทยขๅามาพำานกัอาศัยอยูไปในจำานวนกือบภะฯฯหฯฯฯภ
คนภถอืวไาปในประทศทีไมจีำานวนคนเทยอยูไมากปในอันดับทีไหนึไง฿นทวีป
ยุรปภละกระทรวงการตไางประทศกใตระหนกัดถีงึความสำาคญั฿นรืไอง
นีๅภจงึเดๅตัๅงสำานักงานถงึภั ภหไงภเดๅกไภสถานอกอคัรราชทูตทีไมอืงหลวงภ
คือภกรุงบอร่ลินภละยังมีสถานกงสุล฿หญไภณภนครฟรังค่ฟวร่ทพืไอ฿หๅ
ความดูลชไวยหลือละคุๅมครองคนเทย฿นยอรมนีเดๅอยไางทัไวถึง
ภ บทบาทของสถานกงสลุ฿หญไฯภ฿นดๅานการดูลคุๅมครองคนเทย
฿นยอรมนกีใเมไตไางเปจากบทบาทของสถานอกอคัรราชทตูฯภพราะทัๅง
สองหนไวยงานปฏิบัติตามนยบายตไางประทศของรัฐบาลทุกยุคสมัย
ทีไ฿หๅความสำาคัญตไอสวัสดิภาพภความอยูไดีภมีสุขภของชาวเทยภตๅองการ
฿หๅชาวเทย฿นตไางประทศดำานนิชวีติเดๅอยไางมคีวามสขุภละมศัีกด่ิศรีภ
ซึไงตลอดวลาทีไผไานมาภ ทีมงานสถานกงสุล฿หญไฯภ ซึไงประกอบดๅวย
ขๅาราชการละจๅาหนๅาทีไทๅองถิไนเดๅพยายามจดักจิกรรมตไางโภทีไคิดวไานไา
จะปในประยชน่กไชาวเทย฿นยอรมนภีชไนภดำานนิครงการกงสลุสญัจร
พืไอเปชไวยทำาหนังสือดินทางภหรืองานนิติกรณ่ตไางโภ฿หๅกไประชาชน
ตามมืองตไางโภ ปในการอำานวยความสะดวกละลดคไา฿ชๅจไาย฿หๅกไ
ประชาชนชาวเทย฿นทีไหไางเกลเมไตๅองดนิทางภสียวลาภละคไา฿ชๅจไาย
฿นการดินทางมาทีไภนครฟรังค่ฟวร่ทภนอกจากนีๅภสถานกงสุล฿หญไฯภยัง
เดๅรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล฿นการจัดการอบรมพืไอ฿หๅ
ความรูๅภการประกอบอาชีพสรมิ฿หๅกไคนเทยภการดนิทางเปยีไยมกลุไม
คนเทย฿นชุมชนทีไหไางเกลภการขๅายีไยมคนเทยทีไถกูตๅองทษ฿นรือนจำาภ
หรอืมๅตไการชไวยรบัฟงัปญัหาละ฿หๅคำานะนำาปรึกษา฿หๅกไคนเทย
หลไานัๅนภ
ภ อยไางเรกใดภีการดำานินการชไวยหลือละ฿หๅการคุๅมครองคนเทย
฿นตไางประทศจะประสบผลสำารใจเมไเดๅภหากสถานกงสุล฿หญไฯภเมไเดๅ
รับความรไวมมือปในอยไางดี฿นทุกโภ ครัๅงจากหัวหนๅาชุมชนเทยภ ชุมชน
เทยภ วัดเทยภ องค่กรอกชนตไางโภ สืไอสิไงพิมพ่ตไางโภ หรือมๅตไคนเทยภ
คนยอรมันทีไมีจิตมตตาภ ทีไจะหในคนเทยอยูไเดๅอยไางมีศักด่ิศรีละมี
ความสุขภซึไงสถานกงสุล฿หญไฯภขอถืออกาสหไงการฉลิมฉลองความ
สัมพันธ่ทางการทูตะิฯภปีภเทยฬยอรมนี฿นคราวนีๅภขอบคุณทุกโภฝไายทีไ
฿หๅความรไวมมือกับสถานอกอัครราชทูตฯภละสถานกงสุล฿หญไฯภดๅวย
ดีมาดยตลอดภละสถานกงสลุ฿หญไฯภจะดินหนๅาละทำางาน฿หๅบรกิาร
ประชาชนชาวเทยอยไางตใมกำาลงัพืไอ฿หๅสามารถดำารงชวีติอยูไ฿นสงัคม
ของยอรมนภีซึไงมคีวามตกตไางทางวฒันธรรมจากประทศเทยเดๅอยไาง
มีความสุขภละมีศักดิ่ศรีตไอเป

สถานกงสุล฿หญไภณภนครฟรังค่ฟวร่ท
ัภพฤษภาคมภัิิ4
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 ความสัมพันธ่ทางทหาร
ภ วันทีไภึภกุมภาพันธ่ภัิิ4ภวคอศอัฯะัศภปในวันครบรอบภะิฯภปี
ความสมัพนัธร่ะหวไางเทยกบัยอรมนีภทัๅงนีๅภมืไอภึ ภกมุภาพนัธภ่ั 4ฯิภวคอศอ
ะืีัศภสมัยรัชกาลทีไภ4ภเดๅมีการลงนาม฿นสัญญาสัมพันธเมตรีระหวไาง
กันอยไางปในทางการภจากวันนัๅนถึงวันนีๅบรรพบุรุษของราเดๅกระทำาสิไง
ดีโภ฿นความสมัพันธ่ระหวไางสยามกบัยอรมนมีามากมายภความสมัพันธ่
ระหวไางสยามกบัยอรมนีดัๅงดิมครัๅงหนึไงนัๅนกลไาวเดๅวไานบนไนยิไงนักภ
ประวัตทิางทหารเดๅริไมขึๅนจากหตผุลทีไวไาเทยตๅองการรอดพๅนจากการ
ลไามอืงขึๅนภ฿นการนีๅรชักาลทีไภิ ภจงึเดๅทรงสไงนักรยีนนายรๅอยมาศึกษาทีไ
รงรียนนายรๅอยภPrussnภPotsdamภรวมประมาณภัิภคนภมีสมดใจ
พระจๅาลูกยาธอภ จๅาฟๅาบริพัตรสุขุมพันธ่กรมพระนครสวรรค่วรพินิต
ทรงปในนกัรียนนายรๅอยพระองค่รกภ฿นจำานวนนีๅรวมถงึพระจๅาลูกยา
ธอจๅาฟๅามหดิลอดลุดชภกรมขุนสงขลานครินทร่ดๅวยภพืไอสรๅางเมตรีตไอ
กันละหวงั฿หๅภPrussnภมาชไวยถไวงดลุอำานาจกับฝรัไงศสละอังกฤษ
ทีไกำาลังลไามืองขึๅนภจนครัๅงนัๅนทำา฿หๅประทศสยามสามารถดำารงอกราช
อยูไตไอมาเดๅจวบจนถึงทุกวันนีๅภ นอกจากนีๅการสรๅางความสัมพันธ่ทาง
ทหารครัๅงนัๅนทำา฿หๅสยามเดๅรียนรูๅถึงการจัดระบียบประทศชาติของภ
Prussnภ ดยเดๅทราบวไาภ Prussnภ เดๅ฿ชๅการทหารปในครืไองมือ
฿นการสนธิกำาลังอำานาจของชาติภ เดๅมีการรวมชาติภ คิดคๅนยุทธศาสตร่
ชาติภละจัดตัๅงฝไายสนาธิการภว้uhrungsstabศภดยมีบารอนภฟอนภ
คลๅาซอรว่ทิซภ่วBaronภvonภKlauswitzศภปในตๅนบบของสนาธิการกจิ
ซึไงทำาหนๅาทีไภ“วางผนภ–ภบรหิารจดัการทรพัยากร”ภหรอืทีไรยีกกนัวไาการ
วางผนยุทธศาสตรช่าต฿ิหๅกับผูๅบงัคบับญัชาเดๅสำารใจปในชาติรกของ
ลกดๅวยภ ภสำาหรับ฿นการปฏิบัติการทางทหารนัๅนสยามกับยอรมนีคย
มีการปฏิสัมพันธ่ทางทหารระหวไางกันหลายรูปบบภ เมไวไาจะคยกอด
คอคียงบไาคียงเหลไละฮหรือคยปในศัตรู฿นวลาดียวกันมาลๅว฿น
สงครามลกทัๅงสองครัๅงภ มีบุคคลสำาคัญของภ าภ ชาติทีไมีบทบาทสำาคัญ
เดๅรับการจารึกเวๅ฿นประวัติศาสตร่ลกภบุคคลสำาคัญภ4ภทไานคยอยูไรไวม
ยคุสมยักนั฿นสงครามลกครัๅงทีไภั ภคอืภพลอกพระยาพหลภพลพยหุสนาภ
จอมพลฮรม่านภกอรร่ิไงภจอมพลออรวิ่นภรอมมลภสองจอมพลคนสำาคญั
ของอาณาจักรภ๕ichภทีไภัภละพลอกฮิดกิภตจภบุคคลสำาคัญทัๅงภ4ภ
ทไานนีๅภอดตีคยปในพืไอนกอดคอกัน฿นรงรียนนายรๅอยของภPrussnภ

“สำาหรบั฿นการปฏิบติัการทางทหารนัๅนสยาม
กับยอรมนีคยมีการปฏิสัมพันธ่ทางทหาร
ระหวไางกันหลายรูปบบภ เมไวไาจะคยกอด
คอคียงบไาคียงเหลไละฮหรือคยปในศัตรู
฿นวลาดียวกันมา฿นสงครามลกทัๅงสอง
ครัๅง…”

นอออภมานัตภวงษ่วาตย่
ผูๅชไวยทูตฝไายทหารภ

ละผูๅชไวยทูตฝไายทหารอากาศ
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ถอืเดๅวไาปในความสัมพนัธ่สามสๅาทีไนบนไนยิไงภภหลังสงครามลกครัๅง
ทีไภั ภสิๅนสุดลงภความสัมพนัธท่างทหารระหวไางเทยยอรมนจีงึสืไอมถอย
ลงเปดๅวยภ การสถาปนาความสัมพันธ่ทางทหารกันริไม฿หมไมืไอปีภ พอศภ
ัิฯิภวคอศภะุีัศภภดยยอรมนีมนักใปในฝไาย฿หๅการชไวยหลอืทางทหาร
กไเทยมาตลอดจวบจนถึงทุกวันนีๅ
ภ ความสัมพันธ่ทางทหารระหวไางเทยกับยอรมนีทีไมีความปใน
มาทางประวตัศิาสตรอ่นัยาวนานนัๅนภสามารถจำานกออกปในยุคตไางโ
ดยพิจารณาจากกณฑ่การดำานินกจิกรรมทางทหารรไวมกนัปในภาภยคุภ
กลไาวคอืภยุครกปในความสมัพันธท่างทหารสมยัดัๅงดมินบัจากสมยักรุง
สุขทัยภกรุงศรีอยุธยาภกรุงธนบุรีภตลอดรวมถึงกรุงรัตนกสินทร่ตอนตๅน
ซึไงยุคนีๅมีการบันทึกปในปูมประวัติเวๅเมไมากนักภยุคทีไสองนับจากความ
สมัพนัธ่ทางทหารทีไกดิขึๅนหลงัจากทีไมีการลงนาม฿นสญัญาสมัพนัธเมตรี
ระหวไางสยามภฬภPrussnภสมัยรัชกาลทีไภ4ภ มืไอภึภกุมภาพันธ่ภั4ฯิภ
ละยุคทีไสามนับความสัมพันธ่ทางทหารริไมจากฝไายยอรมัน฿หๅการ
ชไวยหลือทางทหารกไเทยตัๅงตไภภคอศอภะุีัภทัๅงนีๅภหลังจากทีไยอรมัน
เดๅจดัตัๅงกองทัพขึๅน฿หมไมืไอปีภภั 4ุ4ฬั4ุืภวคอศอะุิะฬะุิิศภตไความ
สัมพันธ่กใเมไเดๅดีดังชไนอดีตภ ปในทีไนไาสียดายวไากลเกการสรๅางความ
สมัพันธท่ีไกดิขึๅน฿หมไนีๅกดิขึๅน฿นลกัษณะยกสไวนภเมไเดๅชืไอมยงกำาลงั
อำานาจของชาตทิกุดๅานขๅาดๅวยกนัภความสัมพนัธท่างทหารกบัยอรมนี
อยูไ฿นกรอบจำากดัทไานัๅนภปัจจุบันเทยตกอยูไ฿นฐานะปในผูๅรบัความชไวย
หลอืทางทหารจากยอรมนภีดยเดๅรบัความชไวยหลอืทางทหารดๅานการ
ศึกษาละการอำานวยความสะดวก฿นการจัดหาอาวุธยุทธปกรณ่฿น
ลักษณะของการจัดซืๅอพืไอนำาเป฿ชๅงานภมๅวไานับตัๅงตไปีภัิฯ4ภภวคอศอ
ะุีัศภปในตๅนมาจะมนีายทหารนักรยีนเทยจบการศกึษาจากยอรมนั
รวมลๅวเมไนๅอยกวไาภาึิภคนภมทัีๅงจบการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยภระดับ
รงรียนหลไาภรงรียนสนาธิการทหารภละรงรียนพทย่ทหารสาขา
ตไางภโภชไนภวชศาสตร่การบินภพทย่ฉพาะทางภฯลฯภรวมทัๅงหลักสูตร
ทางทหารระดับยทุธวธิอีีกจำานวนหนึไงภความชไวยหลอืทางทหารนีๅถือวไา
ปในสไวนหนึไงของกิจกรรมภาย฿ตๅความสมัพนัธท่างการทหารทีไยอรมนั
คาดหวังวไาจะทำา฿หๅเทยเดๅรยีนรูๅหยัไงลกึลง฿นองค่ความรูๅกีไยวกับกำาลงั
อำานาจดๅานการทหารอยไางทๅจริงภประมนิวไาผลจากความสมัพันธท่าง
ทหารระหวไางเทยกับยอรมัน฿นยุคทีไภาภทีไผไานมารไวมภิ ฯภปีนัๅนถือวไาอยูไ
฿นระดบัตไำากนิเปหากจะปรียบทยีบกบัทีไความสมัพนัธ่ชงิยทุธศาสตร่
ดัๅงดิมทีไบรรพบรุุษเทยเดๅวางรากฐานเวๅภขๅอสังกตประการหนึไงคือภความ
สัมพันธ่ทางทหารระหวไางเทยกับยอรมนีนัๅนภปัจจุบันฝไายยอรมันปใน
ผูๅ฿หๅฝไายดยีวดยมเิดๅคดิหวงัประยชนต่อบทนภตไยังนบัวไาปในนมิิต
หมายทีไดทีีไปจัจบุนัประทศเทยดยกระทรวงกลาหมละกองทพัเทยเดๅ
ริริไมครงการความรไวมมือทวภิาคขีึๅนภครงการนีๅอาจถกู฿ชๅปในครืไองมือ
สบืสานความสมัพนัธท่างทหาร฿หๅครบถๅวนเดๅดกีวไาทีไปในอยูไภณภภขณะนีๅภ
พยีงตไวไาเทยจะบรรจุนืๅอหาสาระสำาคัญอะเรลงเป฿นครงการความ
รไวมมือทวิภาคีดังกลไาว

 Die Beziehungen zwischen dem Königreich Thailand und 

Deutschland sind seit nunmehr 150 Jahren durch eine Atmosphäre 

der gegenseitigen Freundschaft und des gegenseitigen Respekts 

geprägt. Dies gilt für die politischen und wirtschaftlichen 

Beziehungen ebenso wie für die Entwicklungszusammenarbeit 

und den gemeinsamen kulturellen Austausch zwischen unseren 

beiden Ländern. 

ภ ์nsbsondrภ drภ kulturllภ Transrภ –ภ nichtภ zultztภ
beflügelt durch das Kulturabkommen im Jahre 1984 – hat uns 

็utschภ glhrtหภ dassภ Thailandภ witภ mhrภ istภ alsภ „nur“ภ inภ
Urlaubsparadisภürภ้ rnrisndอภ่ sภistภinภLandหภdasภgprägtภ
ist von seiner tiefen Religiosität, das auf eine Jahrhunderte alte 

Tradition aus Musik, Literatur und bildender Kunst, aus Tanz und 

Theater zurückblicken kann. Es ist ein Land, das in seiner Liebe 

und Treue zu seinem Königshaus eine weltweit faszinierende 

Loyalität zeigt. Es verfügt über eine einzigartige Küche und mit 

der Muay-Thai-Kampfkunst über Qualitäten, die inzwischen auch 

in Deutschland mehr und mehr Anhänger finden. 

 Wir Europäer wissen mittlerweile sehr wohl, welche 

herausragende Bedeutung der Buddhismus in der Alltagswelt 

Südostasiens und Thailands innehat. Religion ist zugleich 

moralischภ ๆharaktrbildungภ undภ spiritullภ ์nspirationอภ Siภ
fördert den sozialen Zusammenhalt und verkörpert gerade im 

KönigrichภThailandภauchภdiภ่inhitภdrภNationหภihrภTraditionภ
und ihre Wertvorstellungen.
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ภ ขๅอสังกตสำาคัญมีอยูไวไาภ ความสัมพันธ่ทางทหารระหวไางภ 
สยามฮเทยภกบัภPrussnฮยอรมนภีริไมตๅนขึๅน฿นรปูบบหนึไงภตไสุดทๅาย
กลบักลายปในความสมัพนัธอี่กรูปบบหนึไงภคนเทยละทหารเทยตๅอง
ยๅอนคิดวไาสยามฮเทยภ คยเดๅอะเรจากความสัมพันธ่ทางทหาร฿นอดีตภ
อะเรคือสาหตุของการพลิกผันภ ละความพลิกผัน฿นความสัมพันธ่
ทางการทหารระหวไางเทยกับยอรมนีชไนนีๅมีสไวนกีไยวขๅองกับความ
สัมพันธ่ดๅานอืไนภโภระหวไางเทยกับยอรมนีอีกหรือเมไภมากนๅอยพียง฿ดภภ
ราจะตๅองตอบคำาถาม฿หๅกับตัวราอง

อ็rอภiurอภSt่phanภJอภ๋oltho้้ฬP้örtn่rภ
ฬภ๋onorarg่n่ralkonsulภ–

Politisch่sภ้orumภRuhrภ่อVอ
Rütt่nsch่id่rภStrอภะุุหภ4ิะาะภ่ss่n

 T่l่้onูภส4ุภวฯศภัฯะภึุุ4ภ4ึฯ
T่l่้axูภส4ุภวฯศภัฯะภึุุ4ภ4ึึ
wwwอpolitisch่sฬ้orumฬruhrอd่
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 Der interkulturelle Dialog und der konstruktive Austausch 

über kulturelle und weltanschauliche Grenzen hinweg sind 

angesichts der neuen globalen Herausforderungen eine 

Querschnittsaufgabe der Zukunft. 

 Mit über 500 deutschen Firmen, die in Thailand vertreten 

sindหภdaruntrภinภVilzahlภmittlständischrภUntrnhmnหภsindภ
auch die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen zwischen dem 

Königreich Thailand und Deutschland ein starker Pfeiler unserer 

Bzihungnอภ์ nsbsondrภinภdnภBrichnภVrkhrsinrastrukturหภ
ๆhmiหภไutomobilindustriหภUmwlttchnologiภundภ่ nrgiภsindภ
diภdutschnภ์nvstitionnภ imภJahrภัฯะฯภdutlichภgstignอภ
์nsgsamtภwurdnภาะภNuinvstitionnภmitภinmภWrtภvonภtwaภ
ีะหิภMillionnภ่uroภvomภBoardภoภ์nvstmntภgnhmigtหภdasภ
entspricht gegenüber 2009 fast einer Verdreifachung. Mit diesen 

์nvstitionstätigkitnภ undภ mitภ dnภ witrnภ wirtschatlichnภ
Aktivitäten ist und bleibt Deutschland für Thailand der wichtigste 

๋andlspartnrภinภdrภ่uropäischnภUnionอภ
 Resümiert man die vergangenen 150 Jahre gemeinsamer 

deutsch-thailändischer Beziehungen, dann kann man mit Fug 

und Recht von einer Erfolgsgeschichte sprechen. Das Königlich-

Thailändischภ๋ onorargnralkonsulatภürภNordrhinฬWstalnภ
undภNidrsachsnภhatภdisภ่ ntwicklungภinภdnภltztnภJahrnภ
stets nach Kräften gefördert und wird dies auch weiterhin tun – 

im Sinne <

 ๋่rrภWol้gangภ็i่kmannหภ
Kurdir่ktorภStaatsbadภM่inb่rgภ

 Als wir in den Jahren 2008, 2009 

und 2010 farbenprächtige, exotische, 

faszinierende Thailand-Tage in Lippe 

veranstalteten, nahmen  wir hierbei auch 

diภ Untrstützungภ ภ vonภ auswärtignภ
Organisationen in  Anspruch. Mehrere 

tausend  Besucherinnen und Besucher entdeckten ein faszinierendes 

Land und erlebten außergewöhnliche und überaus erfolgreiche 

Festivals.

 Wir haben uns daher entschlossen, die Großveranstaltung 

„ThailandภinภLipp“ภauchภinภdismภJahrหภbnallsภmitภauswärtigrภ
Untrstützungภ undภ Btiligungหภ ภ durchzuührnอภ Soภ wrdnภ
wir den hoffentlich vielen interessierten Menschen erneut 

„Sawasd“หภ inภ hrzlichsภ Willkommnหภ zurunอภ „Thailandภภ

inภLippภฬภTilภ์V“ภภrlbtภภvomภะัอภbisภะ4อภไugustภัฯะะภinภBadภ
Meinberg seine Fortsetzung. Es ist eine Fortsetzung und keine 

Wiederholung. Denn Thailand ist ein Land der  verschiedenen 

Kulturen, der  Vielfalt in Musik, Tanz, Kunst und Kunsthandwerk. 

UndภnatürlichภภvrügtภauchภdiภthailändischภKüchภübrภภvilภ
ganz unterschiedliche  

 Ausprägungen. Einiges werden Sie vielleicht  wiederzuentdecken 

glauben.  Anderes wird absolut neu sein; denn Thailand hat 

zu viele Seiten, als dass Sie an diesen drei Tagen nicht immer 

widrภNusภntdcknอภ
ภ ์mภZichnภinrภKulturหภdiภdnภ็ utschnภภtrotzภtlichrภ
Berührungspunkte eigentlich fremd geblieben ist, wird den 

Besuchern erneut Thailand mit Beiträgen zur  Lehre  Buddhas, 

zur Kunst, Musik, Literatur, zur thailändischen Küche, zum  Tanz, 

Theater, Kampfsport, Obst-, Gemüse- und Papierschnitzen  näher  

gebracht.  

 Für das lippische Staatsbad Meinberg ist es eine besondere 

Gelegenheit sich als modernes Heilbad zu positionieren. 

Denn wohl kaum anderswo in Deutschland sind ganzheitliche 

fernöstliche Heilmethoden wie Traditionelle Chinesische Medizin 

und Yoga, Ayurveda und Reiki so stark vertreten wie in Bad 

Meinberg. Selbstverständlich spielt deshalb auch die Traditionelle 

ThailändischภMdizinหภsoภauchภbiภ„ThailandภinภLipp“ภภinภBadภ
Minbrgหภภinภwichtigภ๕ollอภNirgndwoภinภ็ utschlandภtrnภ
traditionllภ๋ilmittlภwiภunsrภNaturmoorภauภinภsoภbritsภ
Angebot an fernöstlichen Heilmethoden.

 Für uns gelten unter anderem fünf Gründe, warum wir 

„ThailandภinภLipp“ภinภBadภMinbrgภvranstaltnอภWirภbtrachtnภ
Thailand als Land der Freien und als Land des Lächelns. Von 

den kulturellen Besonderheiten und Schönheiten Thailands 

sowie der Lebensfreude und Herzlichkeit der Thailänder sind 

wir fasziniert. Die Wirtschaftsbeziehungen zwischen Deutschland 

und Thailand sind traditionell gewachsen und  sehr eng. Es 

gilt, diese weiter auszubauen. Aufgrund der geographischen 

Lage Thailands entwickelten sich schon früh wirtschaftliche 

Bzihungnภmitภ์ndinหภๆhinaภundภJapanอภVonภdahrภgibtภsภ
starke kulturelle Einflüsse aus all den Ländern, mit denen wir uns 

bei den vorhergehenden Asientagen schon beschäftigt haben. 

Schließlich ist es die Medizin, die uns verbindet.

ภ Mitภdmภ้stivalภwollnภwirภ ์ntrssภundภVrständnisภ
für eine uns nicht so bekannte Welt wecken. Es soll ein Beitrag 
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“เกลบๅาน”ภ พระราชนิพนธ่ลายพระราชหัตถลขา฿นพระบาท
สมดใจพระจุลจอมกลๅาจๅาอยูไหัวภ มืไอครัๅงสดใจประพาสยุรปครัๅงทีไภ
ัภ มืไอปีภ พอศอภ ั4ิฯภ พระราชทานกไสมดใจพระจๅาบรมวงศ่ธอภ จๅา
ฟๅานิภานภดลภกรมขุนอูไทองขตขัตติยนารีภผูๅซึไงสนองพระดชพระคุณ
สมดใจพระบรมชนกนาถ฿นตำาหนไงลขาธิการฝไาย฿นภรวมจำานวนภ4าภ
ฉบบัภทรงสดใจประพาสยุรปปในระยะวลาภั ัิภวนัภทรงพระราชนพินธ่
กีไยวกบัพระราชภารกจิตไละวนันบัตัๅงตไสดใจลงภรอืพระทีไนัไงมหาจกัรภี
ออกจากกรงุทพมหานครภผไานประทศตไางภโภดยทางรอืละรถเฟตาม
ลำาดับภเดๅกไภประทศสิงคปร่ภอิตาลีภสวิตซอร่ลนด่ภยอรมนีภฝรัไงศสภ
อังกฤษภบลยีไยมภดนมาร่กภละประทศนอร่วย่

“เกลบๅาน”ภ ปในจดหมายหตุภ หรือรายงานประจำาวันภ อีกทัๅงมี
กรใดความรูๅรืไองราวตไางภ โภ พรๅอมทัๅงสนอนวพระราชดำาริละพระ
ราชวินิจฉัยสไวนพระองค่ตไอหตุการณ่ตไางภ โภ ฉพาะสไวนทีไกีไยวขๅอง
ระหวไางสดใจประพาสภสะทๅอน฿หๅหในทัศนคติภสภาพบๅานมืองภสังคมภ
ชีวิตความปในอยูไของบุคคล฿นตไละประทศภ ดยฉพาะทัศนียภาพภ
ภูมิประทศภ ภูมิอากาศภธรรมชาติภตลอดจนความจริญทางวิทยาการ
ของนานาอารยประทศ

ตัๅงตไวันทีไภั ึภพฤษภาคมภถึงวันทีไภั าภกันยายนภั 4ิฯภพระบาท
สมดใจพระจุลจอมกลๅาจๅาอยูไหัวภมืไอเดๅทรงสดใจยือนยอรมนีภณภทีไ
มืองภBadnภBadnหภ๋idlbrgหภKarlsruhหภ้rankurtภamภMainหภ
Hamburg, Kiel, Berlin, Kassel, Brauschweig, Bad Harzburg und 

Wolfenbüttel, Köln , Wiesbaden und Bad Homburg 

฿นปีภพอศอัิิฯภสถานอกอัครราชทูตเทยภณภกรุงบอร่ลินภเดๅ
จัดพิมพ่หนังสือเกลบๅานภาคภาษายอรมันภ ฿นอกาสฉลิมฉลอง
ครบรอบภ ะฯฯภ ปีของการสดใจประพาสยุรป฿นพระบาทสมดใจพระ
จุลจอมกลๅาจๅาอยูไหัวภ ดยเดๅรับกียรติจากภ ศจอดรออำาภาภ อตระกูล
ปในผูๅปลจดหมายหตุตัๅงตไฉบับคืนทีไภีิภถึงคืนทีไภะึืภตัๅงชืไอหนังสือ
วไาภ„๊laiภBanหภrnภvonภzuhaus“ภภจำานวนพิมพ่ภัฯฯฯภลไม

หลไงขๅอมูลละรูปภาพูภภ๊ laibanหภfernภvonภzuhauseหภKönigภ
ๆhulalongkornsภReisetagesbuchภะุฯึห๋erausgeberูภKöniglicheภ
BotschaftภBerlinหภ์SBNภุึืฬุึ4ฬุืุืฬาัฬะ

zur Völkerverständigung sein. Wir wollen Brücken schlagen 

für ein friedliches Miteinander. All das finden wir auch in den 

guten politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Beziehungen 

zwischen Deutschland und Thailand wieder, die seit über 150 

Jahren bestehen. 

httpูฮฮwwwอthailandinlippeอdeฮindexอphpโidเา

NamensgebungภๆhulalongkornquelleภanภdenภSalzwiesenหภัะอSeptemberภะุฯึ

ไกลบ้าน: 
พระราชนพินธล์ายพระราชหัตถเลขาในพระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

Dmag6.indd   15 11.06.11   10:41



D : 16

ภ ภอพาร่ทมนท่งยีบสงบภยกปในสดัสไวนภาย฿นบๅานดีไยว฿จกลาง
มืองอบออัวร่ซลภวObrurslศภบไงปในภาภหๅองภกวๅางขวางพรๅอมสิไง
อำานวยความสะดวกครบครันภ ดๅวยการจราจรสะดวกสบายภ ดินพียงภ
าภนาทีถึงสถานีรถเฟภ฿ชๅวลาพียงภะาภนาทีถึงภMssภวสถานทีไจัดงาน
สดงสินคๅาศภละภัฯภนาทีถึง฿จกลางมืองภฟรังค่ฟวร่ทภรับติดตไอจอง
หๅองพักสำาหรับคนเทย฿นราคายุติธรรม”ภ
ภ นีไคือตัวอยไางคำาปรย฿นฆษณาบๅานพักภ Bdภ ลภ Brakastภ
Trillrภ ซึไงบริหารงานดยคุณธนาพรภ ทริลลอร่ภ หรือภ “พีไปๅา”ภ มาปใน
วลากวไาภืภปีลๅวภดๅวยหๅองพักทีไสะอาดอีไยมภทไามกลางสวนกุหลาบหภ
อากาศบริสทุธ่ิจากทอืกขาทานสุภอาหารเทยชัๅนลศิภรวมเปถึงบริการ
ยอดยีไยมจากพีไปๅาภละทีไสำาคัญราคาถูกชนิดทีไหาเมไเดๅอีกลๅวภทำา฿หๅ
บๅานพกัหลงันีๅถอืปในทีไพกัยอดฮติของผูๅสไงออกของเทยทกุวงการภทีไตๅอง
มายอืนนครฟรงัคฟ่วรท่ภศนูยร่วมของงานสดงสนิคๅาทีไ฿หญไทีไสดุ฿นลกภภ
ชนิดทีไหากจะมาหนๅางานฟร่ลๅวภจะตๅองจองกันขๅามปีลยทีดียว
ภ พีไปๅาลไา฿หๅฟังวไาธอเมไคยคิดฝันลยวไาจะเดๅมาปในจๅาของภ
BdภลภBrakastภมีกิจการปในของตัวองภพราะดิมทีนัๅนภบๅานหลังนีๅ
ปลูกพืไออยูไกันอง฿นครอบครัวภ
ภ “พีไรียนจบปริญญาตรีสาขาครุศาสตร่ภละทำางานปในครูสอน
ชัๅนประถมอยูไทีไรงรียนทศบาลภาภทีไจังหวัดนครสวรรค่ภปในวลาภัภปีภ
กไอนมาสอบบรรจุทีไคราชภซึไงทำา฿หๅเดๅพบกับฟนภวคุณคลมนซ่ศภขา
ปในผูๅชีไยวชาญดๅานกายอุปกรณ่ภคือทำาอุปกรณ่สำาหรับคนพิการภละ
เปทำางานทีไประทศเทยภคบหาดู฿จกนัอยูไภั ภปกีวไาภพีไกใตัดสนิ฿จตไงงาน
ละยๅายมาอยูไทีไยอรมนีภทีไมืองทือบิงงินภวTübingnศ”
ภ ดๅวยความทีไปในคนทำางานมรีายเดๅปในของตัวองมากไอนภมๅ฿น
ชไวงรกจะตๅองรียนภาษายอรมันตไพีไปๅากใหางานทำาเปดๅวยภปในทัๅง
ครูสอนดใกอนบุาลภทำางาน฿นซูปอร่มาร่กใตภรงงานชใอคกลตภจนมืไอ
ตัๅงทๅองลูกภ จึงลาออกจากงานภ ยๅายตามสามีซึไงเดๅงานถวฟรังค่ฟวร่ทภ
มาชไาบๅานอยูไถวมืองภObrurslภพรๅอมกับลีๅยงลูกนๅอยภ“พอลูกต
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ริไมเปรงรียนลๅวภ พีไกใเมไอยากอยูไฉยภ ลยหางานทำาภ ละเดๅงาน฿น
บริษัทดๅานอสังหาริมทรัพย่ภ ทำา฿หๅมีความรูๅดๅานนีๅภ ละทราบวไามีทีไดิน
ทีไปลูกบๅานอยูไ฿นปัจจุบันนีๅจะขาย”ภ หลังจากการติดตไอจรจากือบภ ะภ
ปีภพีไปๅากใเดๅกรรมสิทธิ่ทีไดินมา
ภ พีไปๅาละคุณคลมนซ่฿ชๅวลาภ ะภ ปีตใม฿นการปลูกบๅานหลัง
นีๅดๅวยตัวองภ ริไมตัๅงตไอิฐชิๅนรกภ จนกระทัไงกระบืๅองมุงหลังคาผไน
สุดทๅาย“ทีไคดิสรๅางองภพราะวไาจะเดๅประหยดัภถๅาจๅางขาภคงจะตๅองพง
มากภรากใลยตๅองเปรียนวิธีสรๅางบๅานปในวลาภะภอาทิตย่ตใมภชไวงวัน
สาร่อาทิตย่จะมีคนมาชไวยนิดหนไอยภละจะมีจๅาหนๅาทีไมาคอยตรวจ
ดูละ฿หๅคำานะนำาดๅวย”ภ
ภ มืไอบๅานสขีาวหลงัคานๅำางินภทีไมภีั ภชัๅนภละชัๅน฿ตๅดนิภชัๅนลไางปใน
หๅองครัวละหๅองนัไงลไนภชัๅนภัภบไงปในหๅองนอนภาภหๅองภมีสวนขียวขจี
หลังบๅานภพรๅอมกบัตๅนอปปิๅลสูง฿หญไภลๅวสรใจภลูกชายคนตกใยๅายออก
เปรียนทีไมหาวิทยาลัยภภหลือบๅานหลังตทีไอยูไกันคไภาภคนภกอปรกับมี
คนมาชวนวไานไาจะบไง฿หๅชไา฿นชไวงหนๅางานสดงสินคๅาภจึง฿หๅบริการ
ชไาหๅองบบภBdภลภBrakastภดินรืไองจดทะบียนอยไางรียบรๅอยถูก
ตๅองภ
ภ หๅองนอนทัๅงภาภหๅองบนชัๅนภัภจึงถูกปลีไยนปในหๅองพัก฿หๅขกผูๅ
มายอืนภดยครอบครวัลงเปปรบัปรงุหๅองจัดงานลีๅยง฿ตๅดนิ฿หๅปในหๅอง
ของตนองภภนอกจากนัๅนหๅองพักลใกโภซึไงดิมตัๅง฿จวไาจะ฿หๅปในหๅองพัก
สำาหรับขกของครอบครัวภกใกลายมาปในหๅองพักฉุกฉิน฿นกรณีทีไขก
ตใมภ ทุกหๅองจะมีอุปกรณ่อำานวยความสะดวกหๅองครบครันภ ขๅอจำากัด
ลใกโภนๅอยโภคือขกตๅองบไงหๅองนๅำากัน฿ชๅภซึไงกใถือวไาปในรืไองธรรมดา
สำาหรับภBdภลภBrakast
ภ ทุกชๅาภพีไปๅาจะตืไนขึๅนมาตัๅงตไภีภมงชๅาพืไอจัดตรียมอาหาร
ชๅาเวๅ฿หๅอยไางดีภขกคนเทยจะเดๅทานอาหารชๅาบบเทยโภขกฝรัไงกใ
ปในอาหารฝรัไงภหากมีชาวมุสลิมมาพักภพีไปๅากใจะจัดหาอาหารฮาลาล
เวๅ฿หๅดๅวยภ รียกวไา฿สไ฿จดูลกันทุกอยไางภ หากอาหารชๅาทีไตรียมเวๅ฿หๅ

อาชีพ
รืไองละภาพภสภาพรภควร่ซภ
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มีหลือภ พีไปๅากใมีกลไอง฿หๅ฿สไอาหารเปทานกันตอนกลางวันภ ยิไงเปกวไา
นัๅนภยังปในธรรมนยีมของบๅานพีไปๅาวไาภหากขกมาพักกับธอภะภอาทติย่ภ
วดยมากคือขกทีไมาออกงานสดงสินคๅาศภ ธอจะลีๅยงอาหารยใน฿น
วันอาทิตย่ภดยขกละจๅาของจะชไวยกันทำาคนละเมๅละมือภสไวนมาก
ปในสๅมตำาภลาบภนๅำาตกภคอหมูยไางจิๅมจไวภทานกันอยไางสนุกสนาน
ภ สนนราคาตไอหๅอง฿นชไวงทีไเมไดๅมีงานทศกาลจะอยูไทีไภิ ฯภยูรตไอ
หๅองภตไถๅาปในหนๅางานสดงสินคๅาจะอยูไทีไภ4ฯภยูรตไอคนตไอคืนภละ
คิดคไาอาหารชๅาพิไมอีกภิภยูรภพีไปๅาบอกวไาราคานีๅรียกวไาถูกบบหา
ทีไเหนเมไเดๅลๅวภภพราะคไาทีไพัก฿นภฟรังค่ฟวร่ทจะพิไมปในภัฬาภทไาตัว
฿นหนๅางานฟร่ภพราะฉะนัๅนบๅานพีไปๅากใจะตใมสมอภบไอยครัๅงธอตๅอง
สไงคนเป฿หๅนๅองโภทีไรูๅจักภทีไริไมจะหันมาทำากิจการอยไางนีๅชไนกันภ
ภ นอกจากคนเทยลๅวภ ขกของภ Bdภ ลภ Brakastภ Trillrภ มี
ทุกสัญชาติภ เมไวไาจะปในยอรมันภ หรือขๅามนๅำาขๅามทะลมาเกลอยไางภ
องักฤษหภเอร่ลนดภ่หรือสหรัฐภพีไปๅาบอกวไาหากเมไเดๅปดิบๅานปในทีไพกัภ
จะเมไทราบลยวไามคีนตๅองการหาทีไพกัมากมายขนาดนีๅภดยฉพาะนอก
ฤดูกาลงานสดงสินคๅาภหรือทศกาล฿หญไโ
ภ นไนอนวไารบัลกูคๅาหลายชาติชไนนีๅภกใตๅองจออะเรปลกโภขบขนั
กมปวดหัวชไนกันภ
ภ “ลูกคๅาบางคนกใตไอลๅวตไออีกภ พีไกใบอกวไานีไมันถูกมากลๅวนะภ
คุณเปหาทีไอืไนดูเดๅลยภบางคนเมไพอ฿จทีไเมไลด฿หๅภพูด฿สไราวไาภ“เปรยีก
จๅานายธอมาคุยสิ”ภดูถูกวไาราปในคไลูกจๅางภหารูๅเมไวไาจๅาของตัวจริง
สียงจริงภกใคือคนทีไยืนอยูไตรงหนๅานีไหละ”ภพีไปๅาลไาภ
ภ ตไรืไองราวดีโภ นไาประทับ฿จของพีไปๅานัๅนภ กใมีเมไ฿ชไนๅอยภ ขก
บางคนมาพักประจำาจนกลายปในพืไอนเปลยภ
ภภ “มีครอบครัวชาวยอรมันครอบครัวหนึไงภขาอาศัยอยูไทางหนือ
ของประทศภละมาพักบๅานพีไพราะมางานวันกิดหลานคนรกภพอพีไ
ทราบภพีไกใหาของทีไระลึกลใกโภ฿หๅหลานขาภขาประทับ฿จมากภหลังจาก
นัๅนกใจะมาทุกปีภละจะอาของมาฝากตลอดภเมไวไาจะปในเสๅกรอกพืๅน

มืองหภเวน่ภฯลฯภหไอมา฿หๅราอยไางดีภลๅวกใ฿หๅทิปดีดๅวยภปในอยไางนีๅมาภ
ึภปีลๅวคไะ”
ภ พีไปๅายังบอกดๅวยวไาสำาหรับคนเทย฿นตไางประทศภ หากอาศัย
อยูไ฿กลๅมืองทีไมีการสดงสินคๅาภ หรือ฿กลๅกับมือง฿หญไโภ กในไาจะลอง
พิจารณาการปิดภBdภลภBrakastภปในทางลือก฿นการหารายเดๅ฿หๅ
กับตนองเดๅอีกทางหนึไงภ พราะคนทุกคนยไอมอยากเดๅทีไพักดีภ สะดวกภ
ราคาเมไพงภ ธอลไาวไาสิไงสำาคัญ฿นการทำาธุรกิจประภทนีๅกใคือภความ
สะอาดภซึไงยิไงถๅาหากปในบๅานของตวัองภดูลอง฿หๅสะอาดปในระบยีบ
ลๅวภบๅานกใจะนไาอยูไมากขึๅนเปอีกภ นอกจากนัๅนภ กใคือความปในกันองภ
ความอบอุไนภทำา฿หๅขกรูๅสึกหมือนอยูไบๅาน
ภ ปัจจัยสำาคัญอีกอยไางกใคือภ ทำาลตๅองดีภ การคมนาคมสะดวกภ
฿กลๅสถานีรถเฟภ ละเมไตๅองดินเกลมาก”ภ พีไปๅาลไาบบขำาโภ พรๅอม
กับอบซววไาคนเทยเมไคไอยเดๅดินภ ดินปๆบดียวกใหนืไอยภ สิบนาที
ยอรมันภ อาจทำาคนเทยลิๅนหๅอยเดๅภ ภ “มีขกคนเทยคยมาบไนกับพีไวไาภ
สิบนาทียอรมันนีไมันทไากับยีไสิบนาทีเทยลยนะ”ภ
ภ ตไทีไสำาคัญทีไสุดภ พีไปๅาบอกวไาหากคิดจะทำาลๅวภ กใตๅองศึกษา
รืไองกฎหมายทีไกีไยวขๅองภพราะจะตๅองมีรืไองการอนงนิคไามดัจำาหภงนิ
ขๅางนิออกหภการออก฿บสรใจภฯลฯภภละ฿นกรณีทีไกดิปัญหาภชไนภลูกคๅา
บีๅยวภราจะติดตามอยไางเร
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สิทธิและผลทางก®หมายเนื่องจากการเสียชีวิต
รวบรวมโดย อัญชัญ เÎียร�ลิ่ง

ดๅวยอาชพีลไามละนักปลภอีกทัๅงปในอาสาสมคัรมาปในวลา
นานกวไาภ ะิภ ปีภ ทำา฿หๅดิฉันเดๅขๅาเปมีสไวนรไวม฿นการ฿หๅคำา
นะนำาละ฿หๅการชไวยหลือกไภรรยาคนเทยละสามีชาว
ยอรมันตัๅงตไการสมรสภการกิดภการหยไาภการจใบละการ
ตายภซึไงทบทกุรืไองจะมกีฎหมายละขๅอบงัคับขๅามากีไยวขๅองภ

฿นชไวงปีทีไผไานมาดิฉันเดๅ฿หๅความชไวยหลือกไพีไโนๅองโชาว
เทยหลายคนทีไสามีสยีชวิีตภละเดๅพบวไาปญัหาหลกัของคน
เทยทีไ฿ชๅชวีติอยูไ฿นประทศยอรมนคีอืภยงัเมไรูๅถงึระบียบการ
ละขๅอมลูทีไพงึรูๅภดยฉพาะรืไองของสิทธิละผลทางกฎหมาย
มืไอมกีารสียชวีติของคน฿กลๅชดิภ฿นฉบับนีๅดฉัินจงึขอหยิบยก
รืไอง”สิทธิละผลหไงกฎหมายนืไองจากการสียชีวิต”ภ มา
ลไาสูไกันภ พืไอทีไอยไางนๅอยผูๅอไานกใจะมีความรูๅ฿นรืไองนีๅภ ละ
จะปในประยชน่ตไอตนองละผูๅอืไน

การตรียมตัวลไวงหนๅา฿นชไวงทีไยังมีชีวิตอยูไภ วVorsorg่ภ
zuภL่bz่it่nศ

กิดภกไภจใบละตายภปในรืไองธรรมชาติภมนุษย่ทุกคนรูๅดีวไาภ
เมไม฿ีครหนคีวามตายพๅนภหลายโคนมคีวามคิดวไาภมืไอตนอง
ยังมีชีวิตอยูไภยังสามารถจัดการสิไงตไางโเดๅตามทีไตนตๅองการภ
กใควรทีไจะจัดการอะเรบางอยไางภพืไอวไามืไอตนองสียชีวติจะ
เดๅเมไปในภาระกไผูๅทีไยังมีชีวิตอยูไภสิไงทีไควรจัดการคือ

ะอภพินัยกรรมภวT่stam่ntศ

พินัยกรรมภ คือภ อกสารสดงจตนาภ หรือคำาสัไงครัๅงสุดทๅาย
ของผูๅทำาพินัยกรรมภ กีไยวกับรืไองทรัพย่สินภ หรือกิจการของ
ตนองภหรอือาจสัไงการอืไนโเวๅภชไนภรืไองผูๅรับมรดกภพืไอทีไจะ฿หๅ
กดิผลบงัคบัตามกฎหมายภพินยักรรมจะทำาขึๅน฿นขณะทีไยงัมี
ชวิีตอยูไภผูๅทำาพนิยักรรมภวซึไงมกัจะปในจๅาของมรดกศภสามารถ
ขียนพินัยกรรมขึๅนมาดๅวยตนองภ ซึไงตๅองขียนดๅวยลายมือ
ของตนองภ ระบุสถานทีไทีไขียนฯภ ลงวันทีไทีไขียนฯ฿หๅชัดจนภ
อาจจะกใบรักษาเวๅองหรือจะนำาเปฝากกใบเวๅทีไศาลชัๅนตๅนภ
วไmtsgrichtศภ ฿นขตทีไผูๅขียนฯอาศัยอยูไกใเดๅภ ภ หรืออาจเป
ทำาพินัยกรรมกับนทาร่ภวNotarศภดยระบุจตนาของจๅาของ
มรดกภละมืไอจๅาของมรดกสยีชวิีตภนทไารก่ใจะปในผูๅดำานิน
การตดิตไอทายาทผูๅรับมรดกภละตดิตไอกบัศาลจัดการมรดกภ
วNachlassgrichtศภพืไอขอ฿หๅออกหนังสอืการปในทายาทรบั
มรดก฿หๅกไทายาทฯภการทำาพนัิยกรรมกับนทารภ่จะตๅองสยี
คไาธรรมนียมภจะมากหรือนๅอยขึๅนอยูไกับมูลคไาของทรัพย่สิน
ทีไหักหนีๅสินลๅว

ัอภทำาสัญญามรดกภว่rbv่rtragศ

สญัญามรดกภคือภการทำาสญัญากีไยวกบัการจดัการทรพัยส่นิ
มรดกมืไอผูๅทำาสียชีวิตภ ปในหมือนคำาสัไงครัๅงสุดทๅาย฿นการ
จดัการกีไยวกับทรพัย่สินภละอืไนโภคลๅายกับการทำาพนิยักรรมภ
สิไงทีไตกตไางกนักใคือภสัญญามรดกนัๅนปในพนัธะผูกพนัระหวไาง
คูไสญัญาภนัๅนคือ฿นขณะทีไทายาทตามพนิยักรรมภเมไมีสทิธิทีไจะ
ขัดยๅงภ฿นการยกลิกหรือกๅเขภพิไมติมพินัยกรรมตไอยไาง
฿ดภคูไสัญญา฿นสัญญามรดกมีสิทธิดังกลไาวนัไนคือภหากจะมี
การปลีไยนปลงขๅอตกลง฿ดโทีไทำาเวๅภคูไสญัญาทัๅงสองจะตๅอง
ลงความหในรไวมกัน

สัญญามรดกภละพินัยกรรมภจึงปในทางลือกอกีทางหนึไงของ
การจัดการกีไยวกับมรดกภ หากวไาเมไตๅองการ฿หๅการสืบทอด
มรดกปในเปตามกฎหมายกำาหนดภ จๅาของมรดกสามารถ
ทำาปในพินัยกรรมหรือสัญญาการสืบทอดมรดกกใเดๅภ การทำา
สัญญาฯดังกลไาวนีๅปในการตกลงกันระหวไางจๅาของมรดก
กับผูๅสืบทอดมรดกหรือผูๅทีไปในจๅาของทรัพย่สินรไวมภ ทัๅงนีๅ
พืไอทีไจะตกลงกันวไาภ การสืบทอดมรดกจะเมไปในเปตาม
กฎหมายภตไจะปในเปตามขๅอตกลงของคูไสัญญาภสไวน฿หญไ
ลๅวการทำาสญัญามรดกมกัจะทำาควบคูไเปกบัการทำาสญัญา
คูไสมรสภว่hvrtragศ

าอภทำาการมอบอำานาจ฿หๅดำานนิการทนภวVorsorg่vollmachtศ

การมอบอำานาจ฿หๅดำานินการทนตามกฎหมายหมายยอรมนั
สามารถกระทำาเดๅดยระบุกรณีละอำานาจหนๅาทีไเวๅ฿น฿บ
มอบอำานาจอยไางชัดจนภภพืไอทีไผูๅรับมอบอำานาจจะเดๅปในผูๅ
ตัดสิน฿จละดำานินการทนเดๅละสามารถตัดสิน฿จหรือ
กระทำาการ฿ดโทนเดๅ฿นกรณทีีไผูๅมอบอำานาจปไวยหนกัภภชไวย
ตนองเมไเดๅภสไวน฿หญไลๅวผูๅรับมอบอำานาจมักจะปในบุคคล
฿นครอบครัวหรือญาติสนิททีไเวๅวาง฿จเดๅ

4อภการตรยีมตวั฿นรืไองการทำาพธิศีพภวB่stattungsvorsorg่ศ

การตรียมตัวนีๅมักจะปในการตรียมตัว฿นรืไองคไา฿ชๅจไาย
ละการจัดพิธีภ ภ ตามมาตราภ ะุีืภ หไงประมวลกฎหมาย
พไงภ ทายาทผูๅรับมรดกมีหนๅาทีไรับผิดชอบคไา฿ชๅจไาย฿นการ
จัดพิธีศพภ รวมถึงการดูลรักษาหลุมฝังศพดๅวยภ หากมีการ
ตระตรียมเวๅกไอนลไวงหนๅาภ ผูๅทีไอยูไภายหลังว๋intrblibnศภ
หมายถึงภทายาทดยธรรมภ อันมีสามีฮภรรยาฮบุตรละญาติ
พีไนๅองทีไยังมีชีวิตอยูไภ จะเดๅทราบถึงความตๅองการของผูๅตายภ
กใจะดำานินการเปตามความประสงค่ของผูๅตายทีไระบุเวๅ
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อัญชัญภฮียร่ลิไง
กฎหมายดีโ

มืไอคน฿นครอบครัวสียชีวิตภ ตๅองเปติดตไอหนไวยง�น
฿ดบๅ�งภ

สิไงทีไควรทราบละคำานึงถึงคือ

กศภ฿บจๅงการตายภวTotenscheinศ

มืไอสามีปไวยหนักภ เมไมีอกาสรักษา฿หๅหายขาดจากรคเดๅภ
ตๅองรักษาตัวอยูไ฿นรงพยายบาลภ หากกิดสียชีวิตขึๅนภ ฿น
กรณีนีๅทางรงพยาบาลทีไรักษาสามีจะปในผูๅออก฿บจๅง
การตายภ วTotnschinศ฿หๅภ ภ หลังจากนัๅนภรรยากใสามารถ
จๅง฿หๅกับสำานักทะบียนทราบภ พืไอขอ฿หๅออก฿บมรณบัตรภ
วStrburkundศภ ฿หๅภ ปัจจุบันนีๅบริษัททีไรับจัดการพิธีศพภ
ฬBstattungsinstitutฬภจะรับดำานินการ฿หๅหมดภซึไงจะมีการ
รียกคไาบริการ฿นกรณีดังกลไาวดๅวยภ

฿นกรณีทีไสามีตายดยฉับพลันภชไนภดยอุบัติหตุภหัว฿จวายภ
หรือตายดยเมไทราบสาหตุภภปในตๅนภ฿นกรณีชไนนีๅภจะตๅอง
มีการชันสูตรฯดยตำารวจภ ละตๅองผไานการพิจารณาดย
อยัการภวStaatsanwaltschatศภละผูๅพพิากษาว๕ichtrศภดย
มีพทย่ปในผูๅรไวมสดงความคิดหในวไาภ ปในการตายบบ
ปกตธิรรมดาวnatürlichrภTodศภหรอืปในการตายบบเมไปกติ
ธรรมดาหรอืสรปุหาสาหตุการสียชวีติเมไเดๅภวunnatürlichrภ
odrภ ungklärtrภ Todศภ ฿นกรณีหลังนีๅอาจจะ฿ชๅวลานาน
ถึงภะ4ภวันภภมืไอสรุปสาหตุของการตายเดๅลๅวภภทางอัยการ
กใจะออกหนงัสอื฿หๅพืไอทำา฿บจๅงการตายภภหลงัจากนัๅนจงึเป
ติดตไอกับสำานักทะบียนพืไอขอ฿บมรณบัตรเดๅ

ขศภ฿บมรณบัตรภวSterbeurkundeศ

หนไวยงานทีไออก฿บมรณบตัรคอืภสำานกัทะบยีนวStandsamtศภ
ณภมอืงทีไผูๅตายสียชวิีตภ฿นกรณีทีไมกีารตาย฿นครืไองบนิภบน
รือหรือ฿นระหวไางการดินทางดยรถเฟภ กใถือวไาปในกรณีทีไ
ตๅองมีการพิจารณาปในพิศษวไาภจะ฿หๅมีการออก฿บจๅงการ
ตายละจะออก฿บมรณบัตรอยไางเรภ

คศภตดิตไอกับบรษิทัทีไรบัจดัการทำาพธิศีพภวBestattungsinstitutศ

ปัจจุบันนีๅบริษัททีไรับจัดการพิธีศพจะสนอบริการ฿นรืไองทีไ
ตๅองติดตไอกับบสถ่ละสไวนราชการยอรมัน฿หๅภ พืไอทีไญาติ
ของผูๅตายจะเดๅเมไตๅองวุไนวาย฿นรืไองของอกสารตไางโภมืไอ
เดๅรับ฿บมรณบัตรลๅวภ จึงสามารถริไมดำานินการละนัด
หมายวันทีไจะทำาพิธฝีงัศพหรือผาศพภซึไงตๅองตกลงกบับริษทั
รับจัดพิธีฯเดๅดยตรง

งศภจๅง฿หๅหนไวยงานตไางโทราบภวBenachrichtigenศ

มืไอมกีารสียชีวิตภจักตๅองมกีารจๅงกไหนไวยงานตไางโทีไภาระ
กีไยวขๅองทราบภการจๅงหนไวยงานหลไานีๅญาติจะตๅองปในผูๅ
ดำานินการองภภชไนภจๅง฿หๅบรษัิททีไผูๅตายทำางานอยูไภภธนาคารภภ
สำานักประกันสุขภาพภ สำานักประกันสวัสดิการบีๅยบำานาญ
สะสมภประกันชีวิตภภจๅาของบๅานชไาภเฟฟๅาภทรศัพท่ภปในตๅนภภ
฿นการจๅงจำาปในจะตๅองมี฿บมรณบตัรเปสดงทกุครัๅงภจึงขอ
นะนำา฿หๅขอคัดสำานา฿บมรณบัตรสักภิภฉบับละ฿หๅสำานัก
ทะบียนประทับตรารับรองความถูกตๅองภภนอกจากนีๅจำาปใน
อยไางยิไงทีไตๅองตรียมอกสารสำาคัญอืไนโดๅวยภชไนภ฿บสำาคัญ
การสมรสภภ฿บจๅงทีไอยูไอาศยัภภหนังสอืดนิทางของผูๅตดิตไอละ
ของผูๅตายภปในตๅนภภภประกนัชีวิตภวLbnsvrsichrungศภอาจ
จะขอหนงัสอืสำาคัญการชันสตูรศพภวObduktionศปในหลกัฐาน
พิไมตมิภภซึไงสามารถขอเดๅจากอัยการภวStaatsanwaltschatศภ
หากผูๅตายทำาพินัยกรรมเวๅภกใตๅองติดตไอกับศาลจัดการมรดกภ
วNachlassgrichtศภ ซึไงปในหนไวยงานสไวนหนึไงของศาลชัๅน
ตๅนวไmtsgrichtศภ฿นกรณทีีไผูๅตายมีงิน฿นบัญชีธนาคารหนึไง
มากกวไาภัหิฯฯภยูรภธนาคารนัๅนมีหนๅาทีไทีไจะตๅองจๅง฿หๅกไ
กรรมสรรพกรว้inanzamtศภ ทราบภ พืไอจะนำาเปลงรายการ
มรดกภพืไอสดงการสียภาษีมรดกตไอเป

จศภติดตไอศาลจัดการมรดกภวNachlassgerichtศภพืไอขอหนัง
สำาคัญการปในผูๅรับมรดกภหรือขอสละสิทธิ฿นมรดก

ตามกฎหมายยอรมันภ มืไอมีการตายภ กใจะมีทายาทผูๅรับ
มรดกภภซึไงหมายถงึภผูๅทีไจะเดๅรับทรัพยสิ่นทีไมีอยูไภรวมทัๅงหนีๅสิน
ของผูๅตายทัๅงหมดภ ผูๅทีไจะปในทายาทรับมรดกตามกฎหมาย
หรือตามพินัยกรรมภ จะตๅองมีหนังสือสำาคัญการปในผูๅรับ
มรดกว่rbschinศภภหนงัสอืนีๅสามารถตดิตไอขอเดๅทีไภศาลจัดการ
มรดกภวNachlassgrichtศภซึไงปในหนไวยงานของศาลชัๅนตๅนภ
วไmtsgrichtศภทีไดำานนิการตไางโทีไกีไยวขๅองกบัการสียชวีติภ
ละปในผูๅออกหนังสอืสำาคญัการรบัมรดกว่rbschinศภภละ
หากวไาผูๅตายมหีนีๅสนิมากมายภคำานวนหกักรบลบหนีๅกบัสมบัติ
ลๅวภ ยังเมไพอ฿ชๅหนีๅภ ทายาทอาจขอทำารืไองสละสิทธิ฿นการ
รับมรดกภนัไนคือเมไขอรับหนีๅสินนัๅนภละนไนอนวไากใจะเมไเดๅ
มรดกทีไอาจมีหลงหลืออยูไบๅาง

จะกิดอะเรขึๅนกับบๅานพักทีไชไาอาศัยอยูไ

ตามสิทธกิารชไาทีไพักอาศัยวMitrchtศภสัญญาชไาเมไเดๅยุติ
ลงเปกับการตายของผูๅชไาภหมายความวไาภทายาทผูๅรบัมรดก
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การจๅงการตายของบุคคลสัญชาติเทย฿นตไางประทศ
หากบุคคลสัญชาติเทยสียชีวิต฿นประทศยอรมนีภญาติพีไนๅองหรือพืไอนควรมาจๅงการสียชีวิตของบุคคลนัๅนภ
โภทีไสถานกงสุล฿หญไภฯภ ดยสถานกงสุล฿หญไภฯภจะออกมรณบัตรเทย฿หๅดยเมไตๅองสียคไาธรรมนียมตไอยไาง
฿ดภ ละนำาจๅงการสียชีวิตตไอหนไวยงานราชการเทยทีไกีไยวขๅอง฿นลำาดับตไอเปภ สามารถมายืไนคำารๅองจๅงการ
สียชีวิตดๅวยตัวองหรือทางเปรษณีย่เดๅภละยืไนคำารๅองพรๅอมอกสารละขๅอมูลตไอเปนีๅ

ฬภหนังสือรับรองการตายทีไบไงสาหตุการตายอยไางชัดจนภ
ฬภมรณบัตรยอรมันตัวจริงภะภฉบับภ
ฬภหนังสือดินทางตัวจริงของผูๅตายภ
ฬภสำานาบัตรประจำาตัวประชาชนหรือสำานาทะบียนบๅานภะภชุดภ
ฬภชืไอตัวละนามสกุลของบิดามารดาผูๅตายภ
ฬภอาชีพของผูๅตายภ
ฬภสถานทีไอยูไกไอนตายภ
ฬภสถานทีไตายภละระยะวลาทีไอยูไ฿นสถานทีไตายภ
ฬภวิธีจัดการศพภวกใบภผาภฝังภหรือภอืไนภโศภละสถานทีไฌาปณกิจศพภ
ฬภซองปลไาติดสตมป่ภ4ภยูรภวลงทะบียนศภ
ฬภหากตๅองการหนังสือรับรองนำาอัฐิกลับประทศเทยภ฿หๅนบคไาธรรมนียมหนังสือรับรองภฯภมาดๅวยภะิภยูรภ
วสไงปในงินสดทไานัๅนศภ

หากทไานตๅองการนำาอัฐิของผูๅตายเปประกอบพิธีทางศาสนาทีไประทศเทยภ ทไานตๅองยืไนขอหนังสือรับรองนำาอัฐิ
กลับประทศเทยทีไสถานกงสุล฿หญไภฯภดๅวยภดยตๅองสียคไาธรรมนียมจำานวนภะิภยูรภอนึไงภหนังสือรับรองนีๅดย
ปกติลๅวจะออกพรๅอมกับมรณบัตรเทยภภ
สอบถามพิไมติมเดๅทีไภ
ทรูภฯีุฬีุภืีภืภัฯุภภ
ฟกซ์ูภฯีุฬีุภืีภืภััืภภ
อีมล์ูภthaifraใmfaอgoอth
หรือติดตไอสอบถามเดๅกับสถานอกอัครราชทูตเทยภ
ณภกรุงบอร่ลินภฯาฯฬึุ4ืะฯภ
ขๅอมูลจากภhttpูฮฮwwwอthaigeneralkonsulatอde

จะตกปในผูๅชไาภ ละการบอกลิกสัญญาชไาจะปในเปตาม
วลาทีไกำาหนดเวๅ฿นสัญญาภ ซึไงจะตๅองปฏิบัติตามขๅอตกลง
฿นสญัญาชไาภภหากทายาทผูๅรบัมรดกเมไประสงคจ่ะปในผูๅชไา
ตไอเปภกใสามารถขอยกลกิการชไานัๅนเดๅภาย฿นวลาภะภดอืนภ
นับตัๅงตไวนัทีไผูๅชไาสยีชวีติภภหากเมไกระทำาการยกลกิสญัญา
ชไาภกใจะถือวไาภทายาทผูๅรับมรดกปในผูๅชไาตไอเป

อัญชัญภฮียร่ลิไง
กฎหมายดีโ

฿นฉบบัหนๅาภดรอพัทยาภรอืนกๅวภจะบอกกลไาวถงึกรณทีีไสทิธิ
ละผลตดิตามทางกฎหมายทีไพงึทราบ฿นกรณทีีไตกพุไมหมๅายภ
ปรดติดตามอไาน฿นฉบับหนๅาคไะ
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การขอสูติบัตรหรือ฿บกิด฿หๅกไดใกทีไกิด฿นยอรมนีภ นัๅนภ เมไ
ยากอยไางทีไคิดภ บิดาหรือมารดาทีไปในคนสัญชาติเทยสามารถยืไนรืไอง
ขอสูติบัตรเดๅทีไสถานอกอัครราชทูตภณภกรุงบอร่ลินภหรือสถานกงสุล
฿หญไภณภนครฟรงก่ฟริต่ภดยทัๅงบดิาละมารดาตๅองดนิทางมาพรๅอม
กนัทีไสถานอกอคัรราชทตูฯภหรอืสถานกงสลุ฿หญไฯภพรๅอมตรยีมอกสาร
ประกอบการยืไนคำารๅองภเดๅกไภบบฟอร่มคำารๅองขอจดทะบียนคนกิดภ
ะภชุดภหนังสือยินยอมจากบิดาหรือมารดา฿หๅบุตรถือสัญชาติเทยภะภชุดภ
สำานาสูติบัตรยอรมันของบุตรภ วฉบับนานาชาติศภ ทีไเดๅรับการรับรอง
จากสำานักงานการปกครองของยอรมันภว๕girungspräsidiumภหรือภ
Bzirksrgirungศภ ะภ ชุดภ สำานาทะบียนสมรสของบิดาละมารดาภ
พรๅอมคำาปลภาษาเทยะภ ชุดภ วหากปในทะบียนสมรสทีไออก฿หๅดย
ทางการเทยสามารถนำามา฿ชๅเดๅลยภเมไตๅองปลปในภาษาเทยศภกรณี
บิดาฮมารดาหยไาขาดกันภ ฿หๅนำาสำานาคำาพิพากษาหยไาทีไมีผลบังคับ฿ชๅ
ลๅวภหรือสำานาหนังสือสิทธิปกครองบุตรของยอรมันภวSorgrchtศภะภ
ชุดภหรอืสำานาหนังสือรบัรองบุตรภหากอกสารออกดยทางการยอรมัน
ตๅองปลปในภาษาเทยดๅวยภ สำานาหนังสือดินทางของบิดาฮมารดาภ

คำาถามภคำาตอบจากภฝไายกงสุล

คนละภภะภชุดภสำานาบัตรประจำาตัวประชาชนของบิดาฮมารดาภคนละภะภ
ชุดภสำานาทะบียนบๅานเทยของมารดาภะภชุดภซองปลไาขนาดภไ4ภจไา
หนๅาซองถึงตัวองติดสตมป่ภ4ภยูรภ

฿นการออกสูติบัตรเทยภนัๅนภดใกจะ฿ชๅนามสกุลของมารดาหรือ
บิดากใเดๅภดย

กรณบีดิามารดาจดทะบยีนสมรสกันภบตุรมสีทิธิ฿ชๅชืไอสกุลของบดิาภ
ตไหากทัๅงบดิาละมารดายินยอมภดใกจะ฿ชๅชืไอสกุลของมารดากใเดๅภดย
สถานอกอัครราชทตูฯภสถานกงสุล฿หญไฯภภจะสอบปากคำาละบนัทกึเวๅ
ปในหลักฐานภกรณีบิดามารดาเมไจดทะบียนสมรสกันภบุตรปในบุตรทีไ
ชอบดๅวยกฎหมายของมารดาฝไายดยีวภ฿หๅ฿ชๅชืไอสกุลมารดาภตไหากจะ
฿ชๅชืไอสกุลของบิดาภทัๅงบิดาละมารดาตๅอง฿หๅความยินยอมกไอนภละ
หาก฿บกิดทๅองถิไนของบุตร฿ชๅนามสกุลบิดาภ จๅาหนๅาทีไสถานอกอัคร
ราชทูตฯภสถานกงสุล฿หญไฯภจะสอบปากคำามารดาวไายินยอม฿หๅบุตร฿ชๅ
นามสกลุบดิาหรอืเมไภหากยินยอมกใจะสามารถออกสติูบตัรตามคำาขอเดๅภ

สถานกงสุล฿หญไภณภนครฟรงก่ฟิร่ต

รู้เรื่องสูติบัตรไทย
การขอสูติบัตร

สถานกงสุล฿หญไภณภนครฟรงก่ฟิร่ต
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การศึกษาสาขาวิชาชีพ 

รวบรวมดยภภขันคำาภสาร่กๅว

การรียน฿นสถานศึกษาอาชีวะภ ปในการรียนทีไรียกวไาภ ภ รียน
วิชาชีพบบควบคูไกันภ ว็ualภ Brusausbildungศภ ภ ตๅองรียนวิชา
สามัญละภาคทฤษฎีพืๅนฐาน฿นรงรียนอาชีวศึกษาภ ปในวลาภ ุฬะัภ
ชัไวมงภหรือภะฬัภวันตไอสัปดาห่ภหรือปในการรียนบบภบลๆอคภคือรียน
วิชาสามัญภ ละภาคทฤษฎี฿นรงรียนอาชีวศึกษาติดตไอกันปในชไวง
ระยะวลาหนึไงปในวลาหลายสัปดาห่ภ ลๅวภ จึงเปฝึกปฏิบัติ฿นสถาน
ประกอบการอีกระยะวลาหนึไงปในวลาหลายสัปดาห่ชไนกัน

นักรียนทีไขๅารียนประภทรียนละฝึกทำางานเปดๅวยนีๅภ รียก
วไาภ ภไzubiภ ภยไอมาจากภไuszubildnrฮไuszubildnภซึไงตๅองมีการ
ทำาสัญญาระหวไางสถานทีไประกอบการภ วนายจๅางศละผูๅขๅารับการฝึกภ
วชไางฝึกหดัศภละสไงสัญญาเป฿หๅหอการคๅาละอตุสาหกรรมภว์ndustriฬภ
undภ๋andlkammrศภประจำามืองนัๅนภพืไอลงทะบียนเวๅภดยสัญญา
จะตๅองระบุสิไงตไอเปนีๅ

•ภ ลักษณะภละจุดมุไงหมายของงานทีไจะฝึก
•ภ วันริไมตๅนภละฬสิๅนสุดการฝึก
•ภ วลาฝึก฿นตไละวัน
•ภ วันพักผไอน
•ภ ระยะวลาทดลองฝึก
•ภ การฝึกภายนอกรงรียนวถๅามีศภ ชไนภ ศูนย่ฝึกอาชีพพิศษ

ฉพาะสาขา
•ภ อัตราคไารงของชไางฝึกหัด
•ภ งืไอนเขตไางภโภทีไทำา฿หๅสัญญาสิๅนสุด
•ภ การคุๅมครองการประกนัอุบตัภิยัภฮภหตทุีไอาจจะกดิกบัชไางฝกึหดั
•ภ สถานประกอบการตๅองยินยอม฿หๅชไางฝึกหัดเปรียนวิชา

สามญัละภาคทฤษฎทีีไกีไยวขๅองกบัสาขาอาชพีภ฿นรงรยีน
อาชีวศึกษาสัปดาห่ละภะฬัภวันภหรือตามทีไตกลงกับรงรียน
อาชีวศึกษา

•ภ สถานประกอบการจะตๅองจัดการฝึกอบรมชไางฝึกหัดภ ฿หๅมี
ความรูๅภ ละความสามารถตามมาตรฐานภ พืไอขๅาทดสอบ
สมรรถนะจากหอการคๅาละอุตสาหกรรม

•ภ นักรียนจะตๅองตัๅง฿จรียนฮฝึกภ ตามผนการรียนทีไครูผูๅฝึก

จัดทำารไวมกับรงรียนอาชีวศึกษาภ อีกทัๅงยังกำาหนดขๅอหๅาม
ทำาสัญญาทีไมีผล฿นทางลบตไอชไางฝึกหัดภ ชไนภ หๅามสถาน
ประกอบการรียกรๅองคไาสียหายทีไกิดขึๅนจากการฝึกงาน
จากชไางฝึกหดัภหๅามลงทษชไางฝกึหดัภหากทำาผิดสญัญาภตไ
ทัๅงนีๅชไางฝึกหัดสามารถฟๅองรๅองสถานประกอบการเดๅหาก
จัดการฝึกเมไเดๅภปในตๅน

การทดสอบสมรรถนะภ
กไอนทีไจะเดๅรับประกาศนียบัตรปในชไางฝีมือฉพาะทางภ ภ ภ ชไาง

ฝึกหัดตๅองผไานการทดสอบทัๅงความรูๅสามัญภ ความรูๅภาคทฤษฎีภ ละ
ภาคปฏิบัติของตไละสาขาอาชีพภภจดัสอบดยสถานศกึษาทีไชไางฝึกหัด
ขๅารียนภ ภ ผูๅทีไผไานการทดสอบ฿นสไวนนีๅจะเดๅรับประกาศนียบัตรวุฒิ
สามัญจากสถานศึกษาภสไวนการทดสอบภาคปฏิบัตินัๅนหอการคๅาของ
ตไละอาชีพภ จะปในผูๅรับผิดชอบจัดการทดสอบสมรรถนะตามสาขา
อาชีพภทีไเดๅรับการฝึกภผูๅทีไผไานการทดสอบจะเดๅรับประกาศนียบัตรวุฒิ
อาชีพปในชไางฝีมือจากหอการคๅาภ ปในชไางฝีมือฉพาะสาขาทีไผไานการ
ฝึกอาชีพตามกฎหมายภซึไงเดๅระบุเวๅวไาภ฿นชไวงของการฝึกทักษะปฏิบัติ
จะตๅองมีการทดสอบภ฿นระหวไางฝกึอยไางนๅอยภะภครัๅงภละมืไอสิๅนสดุการ
ฝกึจะมีการทดสอบสมรรถนะภพืไอรบัประกาศนยีบัตรอกีภะภครัๅงภภปในตๅน

นิตยสารดีเดๅมีอกาสพูดคุยกับหนูมิๅมละนๅองชมป่
สองพีไนๅองนกัรียนเทยทีไกำาลังฝึกรียนสายวชิาชีพภภซึไงอาจจะปใน
นวทางสำาหรับนๅองโอีกหลายคนทีไกำาลงันกึเมไออกวไาภตนองจะ
รียนอะเรดี

ดีภ นะนำ�ตัวองหนไอยคะภ
มิๅมภ นอสอภธนัญชนกภธารจีติรภ่วมิๅมศภปในคนนครสวรรค่คไะภภอยูไยอรมนั
ตัๅงตไปีภัฯฯ4ภตอนนัๅนอายุภััภภคไะ

ดีภ ปัจจุบันนีๅรียนอยูไทีเหนภภกำ�ลังรียนอะเรภ
มิๅมภ มิๅมรียนดๅานการรงรมทีไภ๋otelfachhochschuleภภรียกตาม
สายอาชีพวไาภ๋ otelfachfrauภภซึไง฿ชๅวลารยีนทัๅงหมดสามปภีภาย฿นวลา

การศึกษา

Berufsausbildung

Foto: regress.admin.ch
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หนึไงปีภกใจะบไงรียนปในคอร่สโเปภภสรุปลๅวภ฿นตไละปีภมิๅมจะเปรียน
฿นรงรียนพียงสามดือนภ ทีไหลือจะฝึกงานทีไรงรมภ ดยมีชไวงวลา
ทดลองงานสามดือนภภละวลาสามดือนนีๅจะอยูไ฿นหลักสูตรดๅวย
การฝึกงานจะบไงงานปในภสีไผนกภคือภภฝึกอยูไผนกครืไองดืไมละบาร่ภ
วลาภาภดือนภฮภภผนกตๅอนรับภวลาภาภดือนภฮภผนกภRoomserviceภ
วลาภาภดือนภละทีไหลือภจะอยูไผนกServiceภ

ดีภ ก�รขๅ�รียนดๅ�นก�รรงรมภ มีกณฑ์อะเรปในหลักคะภ
นะนำ�นๅองโทีไสน฿จอย�กรียนดๅ�นนีๅหนไอยเดๅเหมภ
มิๅมภ อันดบัรกคอืภ฿บประกาศฯจากรงรียนภภอยไางนๅอยโจะตๅองจบ
ระดับภMittlereภReifeภไbschlussภตไถๅาจบภไbiturภระยะวลารียนจะ
หลือคไภสองปีภลๅวกใตๅองติดตไอกับภBerufschuleภภพืไอจๅงจตนาของ
ตนวไาตๅองการรียนสายวิชาชีพการรงรมภการติดตไอรงรมทีไจะขอ
ขๅาเปฝึกงานภ ราตๅองสาะหาองภละสไง฿บสมัครละหลักฐานตไางโ
ยังรงรมทีไตๅองการจะขๅาเปฝึกงานภ ภ มืไอเดๅการตอบรับจากรงรมภ
จึงจะริไมรียนละฝึกงานเดๅ

ดีภ ก�ร฿ชๅชีวิต฿นภมรงรียนมัธยมมภกับภมรงรียนส�ยวิช�ชีพมภ
ตไ�งกันยอะเหมคะภขอทร�บกฎกณฑที์ไนักรียนฝกึง�นพงึปฏิบตัภิ
มิๅมภ รงรียนมัธยมภ ราจะมีวลา฿นการอไานหนังสือภละจะมีวลา
หลังจากกลับรงรียนมากกวไาภรงรียนสายอาชีพ
รงรียนสายอาชีพภ ราจะตๅองบไงวลา฿หๅถูก฿นการอไานหนังสือภ พืไอ
ตรียมสอบ฿หๅมากภ พราะชไวงทีไราเมไมีรียนภกใจะตๅองเปฝึกงานทนภ
ละงานดๅานการรงรมภ วลาทำางานนัๅนจะเมไนไนอนภหรือภตายตัวภ
หมือนอาชีพอืไนโอยไางชไนภ วันสาร่ฬภ อาทิตย่ภ จะตๅองทำางานมากขึๅนภภ
หนึไงสัปดาห่จะเดๅหยุดสองวันภซึไงวลาทบจะนๅอยมาก฿นการพักผไอนภภ
ทบทวนบทรียนเปดๅวยภพราะฉะนัๅนภการรียนดๅานสายอาชีพภจะตๅอง
มีความรับผิดชอบภทัๅงหนๅาทีไการงานภละวลาสไวนตัวอยไางมากภบไง
วลา฿หๅเดๅภพืไอทีไจะเมไกดดันตัวองภมืไอ฿กลๅสอบ

ดีภ ขอทร�บก�รว�งผนอน�คตหลังจ�กทีไรียนจบภคิดวไ�จะ
กลับเปมืองเทยเหม

มิๅมภ คิดคไะภตามทีไคาดเวๅคือภ อยากกลับเปศึกษางานทีไเทยสักพักภ
พราะการบริการทีไเทยกับยอรมันภยังตกตไางกันภดๅวยรืไองภวัฒนธรรมภ
ละประพณีภทีไยอรมันภดๅานการบริการภยังเมไอไอนนๅอมทไากับทีไเทยภ
ละการบริหารภหรือภควบคุมการจัดการภยังตกตไางพอสมควร

ดีภ ง�นอดิรกคืออะเร
มิๅมภ ชไวงงานอดิรกคงจะปในการพักผไอน฿นวันหยดุภละเปกนิอาหาร
ตามภRestaurantภตไางโภพืไอดูการบริการภชิมอาหารภละภเวน่ภพรๅอมกับ
ประมินผลขๅอดีภละขๅอสียทีไพบหในภพืไออากลับพัฒนาตัวองภ

ดีภ ขอทร�บคว�มคดิหในสไวนตวักีไยวกับก�ร฿ชๅชวีติ฿นประทศ
ยอรมนี
มิๅมภ มิๅมรูๅสกึถูกกดดนัตวัองอยูไบๅางภพราะทุกอยไางราจะตๅองกำาหนดภ
ละวางผนเวๅลไวงหนๅาภการ฿ชๅชีวิต฿นยอรมันจะตๅองตรงตไอวลาภ รูๅ
หนๅาทีไของตัวองภละมีความรับผิดชอบสูงภตไอีกดๅานหนึไงกใดีสำาหรับ
มิๅมคไะ

ดีภ สุดทๅ�ยนีๅมีอะเรฝ�กถึงนๅองโทีไกำ�ลังจะตรียมตัวจะรียน
ส�ยวิช�ชีพบๅ�ง
มิๅมภ กใอยาก฿หๅตัๅง฿จรียนภสายอาชพีทีไราลือกรียนนัๅนภภทีไสำาคญัควร
ปในอาชพีทีไรารักละสนกุเปกับการรียนภละการทำางานภเมไวไาจะหนกั
หรอืผลทีไเดๅรบัอาจจะตรงกันขๅามทีไราคาดหวงัเวๅภภ฿หๅคิดเวๅสมอวไาภงาน
หนักภความทๅอทๅคือภบทรียนทีไทๅจริงทีไเมไมีอยูไ฿นตำารา

ชมป่รียนวิชาชีพปในภ“คนขับรถมืออาชีพ”
ดีภ นะนำ�ตัวองหนไอยคะภ
ชมป่ภ ชืไอภกฤติณภธารีจิตร่ภชืไอลไนภชมป่ภครับผมภอายุพิไงจะภัฯภปี
องตไกใกำาลังจะภัะภปีลไะครับภตอนนีๅอยูไยอรมนีกับพีไสาวคุณมไละ
พไอลีๅยงครับภ

ดีภ ม�อยูไยอรมันตัๅงตไอ�ยุทไ�เรภ
ชมป่ภ ตัๅงตไอายุภะาภขวบภครับผมภภภภภภภ ภภภภภภอไ�นตไอหนๅ�ภ4ีอออ
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ฉบับนีๅครูตๅอมขอนะนำาภาษายอรมันกีไยวกับตัวลขภ ฿ครทีไอไานเดๅ
ละขๅา฿จลๅวภกใขอ฿หๅฝกึหดัอไานออกสยีง฿หๅชดัจนนะคะภพราะบไอย
ครัๅงทีไครูตๅอมมักจะเดๅยินหลายโคนยังออกสียงเมไชัดจนภ ชไนภ คำาวไาภ
hundrtภมักจะเดๅยินวไาภ“ฮุนฬลด”ภหาก฿ครยังออกสียงอยไางนีๅอยูไภครู
ตๅอมขอนะนำา฿หๅรีบกๅเขลยคไะภออกสียงวไาภ“ฮนุฬดรท”ภนะคะภภออก
สียงภ“ร”ภละภ“ท”ภดๅวยนะคะภ

ดๅวยความปรารถนาดีจากภ“ครูตๅอม”

ตัวลขภวdi่ภZahlศ

การอไานตัวลขภตัวลขของภาษายอรมันพลิกพลงจากภาษาอืไนโคไะภ
ดยฉพาะหลักสิบภซึไงจะอไานลขหลักหนไวยกไอนหลักสิบภชไนภภั ิภอไาน
วไาภünฬundฬzwanzigภภปในตๅนภภทำา฿หๅหลายคนงงลใกนๅอยภ

อไานตัวลข฿นภาษายอรมันตามนีๅคไะ

รียนภาษายอรมัน
ครูตๅอม

ภาษาเยอรมันกับครูต้อม

0 null

1 eins

2 zwei

3 drei

4 vier

5 fünf

6 sechs

7 sieben

8 acht

9 neun

10 zehn

11 elf

12 zwölf

13 dreizehn

14 vierzehn

15 fünfzehn...

20 zwanzig

21 einundzwanzig

22 zweiundzwanzig

30 dreißig

40 vierzig

50 fünfzig

60 sechzig

70 siebzig

80 achtzig

90 neunzig

100(ein)hundert

101(ein)hunderteins

110(ein)hundertzehn

1.000(ein)tausend

10.000 zehntausend

100.000 (ein)hunderttausend

1.000.000  eine Million

1.000.000.000 eine Milliarde

ลขสัดสไวน/ภขนาด/ภนๅำาหนัก/อัตราคไางินภวBruchzahl่nหภMaß่หภ
G่wicht่หภG่ldศภ

คำาขียน คำาพูด
0,5

1/2

1/3

1/4

1 1/2

2 1/2

1 mm

1 cm

1 m

1° C

-5° C

+5° C

1,30 m

1 km

60 km/h

1 m2

1 g

1 kg

2 Pfd.

1 l

1%

3,50 Euro

0,30 Euro

100,00

null Komma fünf

ein halb

ein Drittel

ein Viertel

eineinhalb

zweieinhalb

ein Millimeter

ein Zentimeter

ein Meter

ein Grad (Celsius)

minus fünf Grad

plus fünf Grad

ein Meter dreißig

ein Kilometer

sechzig Stunden pro Kilometer

ein Quadratmeter

ein Gramm

ein Kilogramm

zwei Pfund = ein Kilogramm

ein Liter

ein Prozent

drei Euro fünfzig

dreißig Cent

einhundert Euro
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การอไานวลาภวZ่itangab่nศ

คำาขียน คำาอไานวราชการศ คำาพูดทัไวโเป
8:05

8:15

8:20

8:30

8:40

8:45

8:55

21:30

0:05

achtภUhrภün

achtภUhrภünzhn

achtภUhrภzwanzig

achtภUhrภdrißig

achtภUhrภvirzig

achtภUhrภünundvirzig

achtภUhrภünundünzig

inundzwanzigภUhrภdrißig

nullภUhrภün

fünf nach acht

Viertel nach acht

zwanzig nach acht

halb neun

zwanzig vor neun

Viertel vor neun

fünf vor neun

halb zehn

fünf nach zwölf

พิไมติมศัพท่ทีไควรรูๅกีไยวกับวลา

diภSkundหภฬnภววินาทีศภภ ภภภภภภภภภskundnlangภวนานปในวินาทีศ

diภMinutหภฬnภวนาทีศภ ภ ภ ภภภภภminutnlangวนานปในนาทีศ

diภStundหภฬnวชัไวมงศภ ภ ภภstundnlangวนานปในชัไวมงศ

วันทีไภภว็atumศ

คำาขียน คำาอไาน

1998 neunzehnhundertachtundneunzig

1.April erster April- Heute ist der erste April.

07.05.1975 siebten fünften neunzehnhundertfünfundsiebzig 

Berlin, den 

12.06.1980

Berlin, den zwölften sechsten 

neunzehnhundertachtzig

บบฝึกหัด ฿หๅขียนคำาอไานของจำานวนงินตไอเปนีๅ
1. 39,90 Euro  - neununddreizigภ่uroภneunzigภๆent
2. 99,30 Euro  - ----------------------------------------------

3. 119,25 Euro - ----------------------------------------------

4. 680,- Euro - ----------------------------------------------

5. 3,15 Euro - ----------------------------------------------

6. 4,10 Euro - ----------------------------------------------

7. 29,80 Euro - ----------------------------------------------

8. 5,20 Euro - ----------------------------------------------

9. 4,80 Euro - ----------------------------------------------

10. 39,20 Euro - ----------------------------------------------

รียนภาษายอรมัน
ครูตๅอม

8:05   8:40 8:45  8:55  21:30  0:05  
neunzehnhundertachtundneunzig 
erster April-  Heute ist der 
erste April   siebten fünften 
neunzehnhundertfünfundsiebzig 
null Komma fünf ein halb  ein Drittel  
ein Viertel  eineinhalb  zweieinhalb   
ein Millimeter  ein Zentimeter  ein 
Meter  8:15   8:20 8:30  ein Grad 
(Celsius)  minus fünf Grad  plus 
fünf Grad  ein Meter dreißig  ein 
Kilometer  sechzig Stunden pro 
Kilometer 0,5  1/2  1/3   1 1/2   2 1/2
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สัมภาษณ่
ดยภวลาวัลย่ภอัลบรช

Interview:
Frau Marianne Zorn
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°°ภ้reundlichkeitภundภ๊utherzigkeitภkannภmanภnichtภerzwingenหภ
beidesภkommtภwieภeinภwarmerภRegenภvomภ๋immelภzurภ่rdeอภ
็erหภderภgibtหภundภderหภderภempfängtหภbekommtภeinภ๊efühlภderภ
Zufriedenheit. °° 

ภ ์chภdnkหภwasภKönigภ๕amaภV์ภgschribnภhatหภpasstภgutภ
zumภThmaภdissภ์ ntrviwsอภ็ iภ๊ sprächspartnrinภistภdismalภ
eine Deutsche, die Thailand und den Thailänder wohlgesinnt ist 

und viel geholfen hat.   

ภ ์chภ habภ mitภ ้rauภ Mariannภ Zornภ gsprochnอภ Siภ istภ
die Witwe des ehemaligen thailändischen Honorarkonsuls von 

Baden-Württemberg, Herrn Karl Zorn, mit dem sie zusammen 

gearbeitet hat. 

 Bis heute unterstützt sie thailändische Studenten und 

Thailänder, die in Deutschland leben.

็-MagูภWieภdenkenภSieภüberภdieภThaisภinภBaden-Württembergโ
้rauภZornูภ็ ieภThailänderหภdieภhierภinภBadenภWürttembergภlebenหภ
habenภwenigeภProblemeภundภsieภhabenภsichภgutภeingelebtภinภderภ
deutschenภ๊ esellschaftอภ่ sภgibtภvonภbeidenภSeitenภ๋ ilfsbereitschaftอภ
Wir leben gut zusammen.

็-MagูภKönnenภSieภbitteภetwasภerzählenภüberภIhreภUnterstützungภ
derภProjekteภderภthailändischenภStudenten-Gruppeโ 

้rauภZornูภ็ ieภthailändischenภStudentenภwollenภausภ็ ankbarkeitภfürภ
dieภMöglichkeitหภzuภstudierenภmitภihremภProjektภBorijakภbedürftigenภ
Kindernภ helfenหภweiterภ zurภSchuleภ zuภgehenหภ indemภsieภ zumภ
Beispielภdieภteilsภweiteภ้ahrtภvonภundภzurภSchuleภfinanzierenอภ
ภ ๋R๋ภPrinzessinภๆhulabhornภhatภ imภ Jahrภ ัฯฯฯภ fürภdreiภ
Wochenภlangภdieภ๋ eidelbergerภUniversitätภbesuchtอภWirภunterstützenภ
diesesภProjektภseitภdieserภZeitอภ
ภ JedenภMonatภ treffenภwirภ unsภmitภ denภStudentenภ ausภ
๋eidelbergหภMannheimภundภKarlsruheภundภbesprechenภwährendภ
einesภไbendessensภdenภ้ ortgangภdesภProjektesอภไlteภundภneueภ

StudentenภführenภdasภProjektภgemeinsamภweiterภundภkonntenภ
somit schon vielen Kindern helfen.

ภ Wirภ unterstützenภeinภProjektภ fürภbehinderteภMenschenหภ
indemภwirภ ภ gebrauchteภRollstühleภ sammelnหภ inภ็eutschlandภ
reparieren lassen und in Thailand an Behinderte verteilen. 

ไußerdemภunterstützenภwirภ dieภๆhristlicheภ็eutscheภSchuleภ
inภๆhiangภMaiภ วๆ็Sๆศภmitภ๊eldspendenอภ็ortภ gibtภ esภ einenภ
Kindergarten, eine Hauptschule und eine Berufsschule  

็-MagูภWieภerfuhrenภSieภvonภdieserภSchuleโ
้rauภZornูภ็ ieภไdresseภderภSchuleภhattenภwirภvonภderภthailändischenภ
BotschaftภinภBonnอภ็asภwarภderภไnfangภunsererภUnterstützungภ
fürภalleภProjekteภinภThailandอภ
ภ ็emnächstภwerdenภwirภinภVerbindungภmitภderภๆ ็Sๆภdenภ
Anbau von Kaffeepflanzen fördern. 

็-MagูภWieภoftภbesuchenภSieภThailandโ
Frau Zorn: 1973 waren mein Mann und ich zum ersten Mal in 

Thailand. 

ภ Wirภwarenภ sofortภ sehrภ angetanภ vonภdiesemภLandภundภ
hatten auch persönliche Kontakte mit Thailändern. Die nächste 

Reiseภwarภะุึ4อUndภvonภdaภanภjedesภJahrอภ่inภTeilภderภReiseภ
warภdemภBesuchภderภProjekteภgewidmetหภinภderภrestlichenภZeitภ
machtenภwirภUrlaubภinภ๋ uaภ๋ inหภPhuketภundภๆ hiangภMaiอภ์ chภliebeภ
Thailandหภdieภ้reundlichkeitหภdasภscharfeภthailändischeภ่ssenภ
undภkannภ„SawadiiภKha“ภsagenอภ

ภ ์chภknnภ้rauภZornภsitภmhrภalsภzhnภJahrnภundภmagภ
sie. Sie sagt klar in dem, was Sie denkt, hört zu und erkennt 

schnell, wie sie den Thais unter die Arme greifen kann, wenn es 

notwendig ist. Sie kommt gerne zu unseren Kulturfesten. Frau 

Zorn, Sie sind immer herzlich bei uns eingeladen! 
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อันความกรุณาปราณีภ ภ จะมี฿ครบังคับกใหาเมไ
หลัไงมาองหมือนฝนอันชืไน฿จภ จากฟากฟๅาสุราลัยสูไดนดิน
ปในสิไงดีสองชัๅนอันปลืๅม฿จภภ ทัๅงผูๅ฿หๅละผูๅรับสมถวิลภ…อ”

ภ ขออญัชญิบทพระราชนพินธ่ของลๅนกลๅาฯรชักาลทีไภี ภมาประกอบ
฿นบทสัมภาษณ่นีๅดๅวยภพราะหในวไามีความคลๅองจองกันอยไางยิไงภการ
สัมภาษณค่รัๅงนีๅดฉัินเดๅพูดคยุกับสุภาพสตรียอรมันภผูๅทีไปในมิตรทีไดีละ
ทำาคุณประยชน่กไประทศเทยภละพวกราชาวเทย
ภ ดิฉันเดๅพูดคุยกับคุณมาริยันนอภ ซอร่นภ ซึไงปในภริยาละ
พืไอนรไวมงานของคุณคาร่ลภ ซอร่นภ กงสุลกิติมศักด่ิเทยประจำารัฐ 

บาดในภวอืร่ททใมบร่กภ฿นมอืงชตทุการ่ทภผูๅซึไงลไวงลับเปลๅวภปจัจุบนั
นีๅธอกกใยังคง฿หๅความสนบัสนนุละชไวยหลอืคนเทยละนกัศกึษาเทย
฿นประทศยอรมนีอยไางสมไำาสมอ

ดีม�กูภคุณมีคว�มคิดหในอยไ�งเรบๅ�งกีไยวกับคนเทยทีไอ�ศัยอยูไ
฿นรัฐบ�ดในภวือร์ททใมบร์ก
คุณซอร่นูภ คนเทยทีไอยูไ฿นรัฐบาดในภวือร่ททใมบร่กนีๅภภเมไคไอยจะ
มปีญัหามากนกัภปรบัตัวอยูไ฿นสังคมยอรมนัเดๅดีภภมกีารชไวยหลือพึไงพา
อาศัยกันทัๅงสองฝไายวเทยละยอรมันศภราอยูไดๅวยกันดๅวยดี

ดีม�กูภอย�ก฿หๅชไวยลไ�รืไองทีไคุณ฿หๅคว�มสนับสนุนกไครงก�ร
ตไ�งโของกลุไมนักศึกษ�เทยคไะ
คุณซอร่นูภดๅวยกตัญญุตาทีไเดๅมีอกาสมาศึกษา฿นตไางประทศกลุไม
นักศึกษาเทยจึงเดๅจัดดำานินการครงการภ“บริจาคมภพืไอชไวยหลือดใก
ทีไดๅอยอกาสภ ทีไตๅองดินเปรงรียนทีไหไางเกลภอันเดๅกไภ ชไวยหลือคไา
ดินทางเปรงรียนสไวนหนึไง
ภ การสนับสนุนครงการริไมตๅนมืไอปีภั ฯฯฯภวพอศอภั ิ4าศภมืไอจๅา
ฟๅาหญงิจฬุาภรณวลยัลกัษณอั่ครราชกุมารภีสดใจมายือนมหาวิทยาลยั
฿นมืองเฮดลบิร่กปในวลาสามอาทิตย่ภ
ภ ทกุโดือนราจะพบกบักลุไมนกัศึกษาเทยจากมืองภ๋ eidelbergหภ
MannheimหภKarlsruheภหารือกนั฿นชไวงวลาอาหารยในถงึความคบืหนๅา
ของครงการภมนัีกศึกษาทัๅงกไาละ฿หมไขๅารไวมดำานนิงานของครงการ
อยไางตไอนืไองภทำา฿หๅสามารถชไวยหลือดใกปในจำานวนมาก
ภ อกีครงการหนึไงทีไรา฿หๅความสนับสนุนคือครงการชไวยหลือคน

พกิารดยการสะสมกๅาอีๅลๅอลืไอน฿ชๅลๅวนำามาซไอมซม฿นยอรมนกีไอน
ทีไจะสไงเปบริจาค฿หๅกไคนพิการ฿นประทศเทย฿หๅทีไมืองเทยบริจาค
฿หๅกับคนจนทีไพิการละตๅอง฿ชๅกๅาอีไลืไอนตไอเปภพวกราทีไนีไภกใสามารถ
รไวมกันบริจาคเดๅหากตๅองการพราะปในครงการทีไดีมีประยชน่มาก
ภ นอกจากนีๅรายัง฿หๅความสนับสนุนดๅวยการบริจาคปในตัวงินภภ
กไรงรียนของคริตจักรยอรมัน฿นจังหวัดชียง฿หมไภ ทีไปิดสอนตัๅงตไ
ระดับอนุบาลจนถึงระดับมัธยมตอนตๅนภละวิชาชีพภ

ดีม�กูภภรูๅจักรงรียนนีๅเดๅอยไ�งเรคะ
คุณซอร่นูภ ราทราบทีไตัๅงของรงรียนจากสถานอกอัครราชทูตเทยภ
ณภกรุงบอนน่ภซึไงกใปในจุดริไมตๅนของการสนับสนุนชไวยหลือครงการ
ทัๅงหมด฿นประทศเทยภ ครงการตไอเปทีไกีไยวขๅองกับรงรียนทีไราจะ
สนับสนุนกใคือภครงการปลูกกาฟ

ดีมากูภภเปมืองเทยบไอยเหมคะ
คุณซอร่นูภสามีละดิฉันเดๅเปมืองเทยครัๅงรกปีภะุึาภวพอศอภัิะีศภ
รารูๅสึกประทับ฿จทันทีกับประทศนีๅภละเดๅรูๅจักสัมผัสกับคนเทยภการ
ดินทางครัๅงตไอมาคือปีภ ะุึ4ภ วพอศอัิะึศภจากนัๅนภ รากใเปมืองเทย
ทุกปีภสไวนหนึไงราจะเปยีไยมชมครงการทีไรา฿หๅการสนับสนุนอยูไภชไวง
วลาทีไหลือกใจะปในการพักผไอนทีไภ หัวหินภ ภูกใตภละชียง฿หมไภฉันรัก
ประทศเทยภความปในมิตรภชอบอาหารรสชาติผใดรๅอนภละกใพูดคำา
วไาภ“สวัสดีคไะ”ภเดๅ

ภ ดยสไวนตวัดฉินัเดๅรูๅจักคณุซอร่นภธอมานานสบิกวไาปีลๅวภละ
คารพนบัถือธอมากภธอจะสดงความคดิหในอยไางชัดจน฿นสิไงทีไธอ
คิดภปในคนทีไรับฟังละขๅา฿จ฿นการ฿หๅการสนับสนุนละชไวยหลือคน
เทย฿นภาวะจำาปในภธอยนิดีทีไจะมารไวมงานวัฒนธรรมเทยทีไคนเทยจดัภภ
คุณซอร่นคะภคุณปในผูๅทีไรายินดีตๅอนรับอยไางตใม฿จ
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ดยภผิงญู็ภเท
นะนำาหนังสือ

วลากลับเปยีไยมบๅานทีไมืองเทยทีไเรจะตๅองหาอกาสเปดิน
วนเปวนมา฿นศูนย่หนังสือจุฬาฯวอยูไสยามสควร่ศภ พืไอหาซืๅอหนังสือ
กลับมาอไานทีไยอรมนีภมืไอสองสามปีกไอนกใเปจอหนังสือลไมหนึไงภปก
สีสวยสด฿สภภาพประกอบ฿นลไมปในภาพวาดบบการ่ตูนภสีสันนไากิน
ชไนกันภ฿นคำานิยมบอกวไาภปในหนังสือทีไบรรจงขียนขึๅนดยผูๅหญิงภพืไอ
ผูๅหญงิภตไมเิดๅจำากดัตกีรอบผูๅอไานฉพาะพศหญงิภหนงัสอืชืไอภภรูๅลกึรืไอง
ลับภสุขภาพผูๅหญิงโภภดูชืไอหนังสือภชืไอผูๅขียนคำานิยมกใคงตๅองจัดหนังสือ
นีๅอยูไ฿นประภทสุขภาพภละทีไนไาหวาดสียวกใคือภคงจะปในหนังสือนไา
บืไอดๅวยศัพท่สงวิชาการทีไคนดินดินกินก็วยต็ียววพราะเมไคไอยชอบ
ขๅาวกงศอไานเมไขๅา฿จ

ตไหาเดๅปในชไนนัๅนเมไภผูๅขียน฿ชๅถๅอยคำาธรรมดางไายโภหมือน
ปในการพูดคุยภ มีการปรียบปรยภ พรๅอมตัวอยไางอไานลๅวพลินภ ถม
ดๅวยภาพประกอบทีไปในการ่ตูนนไาอในดูภ ทำา฿หๅหนังสือมีสนไห่ทีดียวภ
ละกใปในอุบายทีไดีทีไทำา฿หๅคนเดๅความรูๅพราะพลินอไานจนจบเดๅเมไรูๅ
ตัวภละมๅนจะมีสไวนทีไกลไาวถึงการดูลสุขภาพภตไหนังสือกใ฿หๅความ
รูๅมากกวไานัๅนภดยฉพาะรืไองทีไผูๅหญิงเมไคยเดๅรยีนรูๅมากไอนภดยฉพาะ
ทีไกีไยวกบัสรรีะของผูๅหญงิองรวมทัๅงอวยัวะสำาคัญทีไมีฉพาะตไผูๅหญิง
ทไานัๅนภพืไอ฿หๅขๅา฿จการทำางานละคุณูปการของอวัยวะหลไานีๅภเมไวไา
จะปในมดลูกภรังเขไภ ตๅานมภตลอดจนอาการผิดปกติหรือรคตไางโของ
ผูๅหญิงตัๅงตไวัยรุไนจนถึงวัยทองภ ละมืไอขๅา฿จลๅวสิไงหนังสือนๅนอยูไ
ตลอดคือภ การดูลภ อา฿จ฿สไภ ฿หๅความสำาคัญกับรไางกายภ กับอวัยวะ
หลไานีๅของผูๅหญิงองภ หากจะวไาเปอาจจะจัดหนังสือนีๅอยูไ฿นประภท
พศศึกษากในไาจะเดๅภ พราะกใมีหลายบททีไกลไาวถึงรืไองอะเรโบบนีๅภ
ชไนภ การพบกันของเขไกับสปิร่มภ หรือความรักชไวยบรรทาอาการปวด
ประจำาดือนภ ทำา฿หๅรูๅวไาจริงโลๅวทางลือก฿นการรักษาความผิดปกติ
ของอวัยะพิศษของผูๅหญิงมิ฿ชไมีตไการผไาตัดภหรือตัดมดลูกทิๅงทไานัๅนภ
หนังสอืลไมนีๅปในหนังสอืปลจากภาษากาหลภีทีไขียนดยภพทย่หญงิ
อียูภมยองฮภวLyuภMyunghoศภสูตินารีพทย่ชาวกาหลีภจัดพิมพ่ดย
สำานักพิม่นานมีภ จากสำานวนภาษาทีไ฿ชๅตๅองปรบมือกไผูๅปล฿นความ
สามารถของการถไายทอด

หนังสือดีæ
ที่ผู้หญิงควรอ่าน

ตอนทีไอไานหนงัสอืของหมออยีภูทำา฿หๅนกึถงึหนงัสอือกีลไมหนึไงทีไ
เดๅอไานกไอนหนๅานัๅนพราะมีนวคดิของรืไองคลๅายกนัภมืไอถงึหนๅาหนังสือ
ควรอไานจึงถึงบางอๅอภหนังสือทีไนึกถึงกใปในลไมทีไหมออียูนะนำานัไนองภ
ดังนัๅนความคลๅายคลึงของนวคิดกใคงเมไ฿ชไรืไองบังอิญภ หนังสือทีไพูด
ถึงคือหนังสือลไมหนาภาษายอรมันจัดปในหนังสือขายดีภบสซลลอร่ภ
ชืไอภ้raunkörprฬภ้raunwishitภวรไางกายผูๅหญิงภปัญญาผูๅหญิงศภ
ซึไงปลมาจากตๅนฉบับภาษาอังกฤษชืไอภWomn’sภbodisหภwomn’sภ
wisdomภ ขียนดยภ ๆhristianภ Northrupภ นรีพทย่ชาวอมริกันปใน
หนังสือทีไอธิบายทุกรืไองทีไผูๅหญิงควรรูๅภ ทัๅงสรีระละอวัยวะภ ความผิด
ปกติภ ละทางลือกตไางโ฿นการรักษาภ ซึไงกใตอกยๅำาวไาหลายโครัๅงการ
รักษาดๅวยพทย่ผนปัจจุบันออกจะปในการดไวนรักษาภ หรือสักตไวไา
รกัษาภหรอืรกัษายยีวยาอาการดยเมไเดๅพิจารณาถงึตๅนสายปลายหตภุ
฿นภ“รไางกายผูๅหญิงภปัญญาผูๅหญิง”ภอธิบาย฿หๅหในระบบชายปใน฿หญไภ
ทีไควบคุมผูๅหญิงภละรไางกายของธอภความผิดปกติหลายโอยไางทีไกิด
ขึๅนกับอวัยวะฉพาะของผูๅหญิงหลายครัๅงมีตๅนสายปลายหตุมาจากภ
ความกดดันภพลงัสรๅางสรรค่ทีไเมไสามารถถอดออกมาปในครงการจรงิโภ

หนังสือลไมนีๅ฿หๅความรูๅความขๅา฿จ฿นรไางกายภ ละระบบการ
ทำางานของอวยัวะพิศษของผูๅหญิงภซึไงปในสิไงทีไอาจจะเมไม฿ีครกลๅาขยีน
ออกมาตรงโชไนนีๅภความตไางอาจจะอยูไทีไวไาภหนังสือของหมออียูภมีมิติ
ความปในอชียทีไทำา฿หๅผูๅอไานรูๅสึกคลๅอยตามเดๅมากกวไาภวละนไนอน
ดๅวยปลปในเทยกใอไานงไายกวไาศภคำาอธบิายของหนงัสอืภ“รไางกายผูๅหญงิภ
ปัญญาผูๅหญิง”ภ ทีไ฿ชๅงไคิดอธิบายตามวัฒนธรรมตะวันตกภ ทีไหลายโ
อยไางกใคงตๅองตัๅงคำาถามวไา฿นสังคมตะวันออกจะปในชไนนัๅนหรือเมไภ
ตไนัไนกใปในพียงสีๅยวหนึไงของหนังสือทีไทำา฿หๅคนอไานตๅองเตรไตรอง
กไอนทีไจะปัก฿จภ อยไางเรกใตาม฿นสไวนทีไอธิบายถึงการทำางานภ สาหตุ
ของความผิดปกติละทางลือก฿นการรักษาลๅวภตๅองยกคณูุปการของ
หนังสือทีไสรๅางทางลือก฿นการทีไจะลือกรักษาความปไวยเขๅของตนองภ
ดยสามารถมีขๅอตๅถียงกับหมอผนปัจจุบันภ ละทีไสำาคัญทีไสุดกใคือภ
การจูง฿จภ รๅองรียก฿หๅผูๅหญิงลุกขึๅนมาหาสาหตุของความปไวยเขๅของ
รไางกายดๅวยตัวของตัวอง
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มืไอวนักไอนชวนพืไอนคูไ฿จเปดหูนังทีไตดิตามมาตัๅงตไปกีลายภทีไ
วไาติดตามพราะคยหในฆษณาทางทรทัศน่ตไตามหารงหนังทีไฉาย
เมไจอภ กใลยยังเมไเดๅดูภ คราวนีๅขๅาเปหในกำาหนดฉาย฿นปรกรมของ
รงหนงัดยบงัอญิภอนันืไองจากตัๅง฿จจะเปคๅนหากำาหนดฉายของหนงั
อีกรืไองหนึไงภจึงตๅองรีบเปดู

ไlmanyaภฬภWillkommnภinภ็ utschlandภปในรืไองราวของคน
สามรุไน฿นครอบครัวของภ๋ üsyinภYilmazภรงงานรบัชิญภว๊astarbitrศภ
ชาวตอร่กภ คนทีไภ ะหฯฯฯหฯฯะภ วหนึไงลๅานหนึไงศภ ทีไดินทางขๅามาทำางาน
฿นยอรมนีมืไอภ4ิภปีกไอนภวปลายทศวรรษทีไภะุีฯศภปในหนังตลกทีไจับ
อาภาพตายตัวภวKlischศภมาลไนปในมุกตลกภสะทๅอนภาพภสะทๅอน
ความคิดทัๅงคนยอรมันภ ละตอร่กภ ซึไงหลายโอยไางกใคงเมไเดๅตไางเป
จากคนตไางชาติอืไนโภรวมทัๅงคนเทยดๅวยภมีผลงานเดๅรับชิญ฿หๅฉาย฿น
งานภBrlinalภปในสิไงประกันคุณภาพ

ตัๅงตไรืไองราวของภ๋üsyinภกรรมกรเรๅฝีมือจากอนาตลียภทีไ
ตัดสิน฿จมาปในรงงานรับชิญ฿นยอรมนีภนืไองดๅวยหากินเมไพอลีๅยงภ
ิภปากทๅองของครอบครวัภทิๅงมยีละลกูเวๅขๅางหลงัภลๅวกใกลบัเปรบัลกู
มียมาอยูไดๅวยภ รืไองราวหลไานีๅกใหมือนตำานานกีไยวกับรงงานขๅาม
ชาติทีไลไากันอยูไนืองโ

ภาพสมาชิกครอบครัวภภYilmazภทีไมีทัๅงภปูไยไาตายายภว๋üsyinภ
Yilmazภ ละ้atmaภ ภรรยาศภ Vrliหภ Muhamdหภ Lylaหภ ไliภ ภ ลูกชาย
ลูกสาวรวมทัๅงขยสะ฿ภๅภ ถมดๅวยภ ๆnkภ หลานชายวัยภ ีภ ขวบภ ละภ
ๆananภ หลานสาววัยภ ััภ ทีไรไวมตๆะอาหารดๅวยกันภ กใเมไ฿ชไภาพปลก
ตาสำาหรับครอบครัวคนตไางชาติ

คำาถามทีไภๆ nkภทีไมีมไปในคนยอรมนัภพลไงออกมา฿นวงอาหารภ
„Wrภ odrภ wasภ binภ ichภ igntlichภ –ภ ็utschrภ odrภ Türkโ“ภ
นืไองจากเมไเดๅรไวมลงลไนฟุตบอลทีไรงรียนพราะทัๅงทีมดใกยอรมัน
ละดใกตอรก่ตไางกใผลกั฿หๅภๆ nkภเปขๅาอกีทีมหนึไงภทีไอาจตีความวไาคือภ
ปัญหารืไองอัตตลักษณ่ภว์dntitätศภกใปในคำาถามทีไมไเทยพไอยอรมัน
อาจจะคยเดๅยินจากปากลูกนๅอยของตัวองบๅางกใเดๅ

มืไอๆananลไารืไองราวของภ๋ üsyinภ฿หๅภๆ nkภฟังพืไอปในการ
ปลอบขวัญละบอกถึงรากหงๅาภ฿นตอนตๅนคนตอร่กภจะพดูภาษาตอร่กภ
ตไนืไองจากภๆnkภฟังเมไขๅา฿จภๆananภกใลยสลับภาษาภคนตอร่ก฿น
รืไองลไาจะพูดภาษายอรมันภ วพราะปในภาษาทีไภ ๆnkภ ขๅา฿จศภ คน
ยอรมันภจะพูดภาษาทีไผูๅสรๅางจิตนาการขึๅนมาภฟังจากทไวงทำานองกใจะ
คลๅายภาษายอรมันภภมๅตไพลงภKlingภ๊ löckchnภKlingภกใถูกปลีไยน
ปในภาษาจินตนาการชไนกนัภผูๅชมสามารถรูๅเดๅวไาปในพลงอะเรภตไกใเมไ
ขๅา฿จนืๅอรๅองภซึไงนีไกใคงปในความรูๅสึกของภ้ atmaละลูกโภมืไอดนิทาง

ดยภหนูพัดภลูกพไอพิไม
บันทิง

Almanya

ยินดีต้อนรับสู่เยอรมนี

มาอยูไยอรมนี฿หมไโภซึไงหมือนปในตัวทนของคนตไางชาติทีไเมไรูๅภาษา
ยอรมันตอนทีไตๅองสืไอสารดๅวยภาษายอรมันภ

พราะเมไรูๅภาษายอรมนัภ้ atmaจงึตๅอง฿ชๅภาษาทไาทางภสไงสยีง
รๅองหมือนววัภพืไอบอกขอซืๅอนมภละเมไวไาจะเปทีไเหนรวมทัๅงเปหาหมอภ
Lylaภตๅองทำาหนๅาทีไลไาม฿หๅมไตไยังดใกภกใปในปญัหาทางภาษาละทาง
กๅทีไราโทไานโคุๅนกันภหรือรียกวไาภtypischภถมยังตอกยๅำาดๅวยวไาภดใก
ผูๅหญิงรียนภาษาละปรับตัวเดๅดีกวไาดใกผูๅชาย

อีกมุกหนึไงทีไสนนไารักของ้atmaภ มไทีไตๅองการอา฿จลูกโภ ทีไ
อยากจัดฉลองวันคริสต่มาสภตไดๅวยความทีไเมไรูๅของมไภภตๅนคริสต่มาส
จงึปในพยีงยอดตๅนสนฉัตรหลนโภประดบัดๅวยลูกกๅวสองสามลูกภถม
ยังอาของขวัญมา฿หๅลูกดยทีไยังเมไเดๅหไอภ

๋üsyinภปในสมอืนตวัทนของคนยๅายถิไนรุไนรกทีไเมไวไาอยไางเร
สยีกใยงัคงตัวตนความปในตอรก่ภมๅนวไาจะเดๅสญัชาติยอรมนั฿นชไวง
ชราวัยภละกใ฿นชไวงชีวิตนีๅหละทีไความฝันของรงงานขๅามชาติอยไาง
ขาวละอาจจะของคนขๅามชาติชาติอืไนโรวมทัๅงเทยดๅวยศปในจรงิภขาเดๅ
ซืๅอบๅาน฿นดนิดนบๅานกดิภทีไทัๅงครอบครวัจะเดๅ฿ชๅอาศยั฿นยามพักรๅอนภ
ละทัๅงครอบครัวกใดินทางเปภหมอืนปในการพาภ๋ üsyinกลับบๅานภอัน
ปในรืไองราวทัๅงหมดของภไlmanyaภ

ไlmanyaภจัดปในหนังตลกบบนไารักภตไ฿นความตลกนัๅนกใลึก
ดๅวยรืไองราวของชีวิตจริงภโภของคนธรรมดาภเมไวไาภไliภลูกชายคนลใก
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ของ๋üsyinภทีไกิด฿นยอรมนีภทีไมีปัญหากับอาหารตอร่กทีไรสจัดภผิด
กบัภรรยาชาวยอรมนัของขาทีไดูปรบัตัวเดๅดีกวไาภภละเมไวไา๋üsyinจะ
ยนืยนัความปในตอรก่อยไางเรภคงปฏิสธเมไเดๅวไาขากใมคีวามผกูพันกบั
ยอรมันมากกวไาภมืไอภๆananบอกวไาตัๅงครรภ่กับฟนชาวอังกฤษภขา
อทุานวไาภภม๋ättภsภnichtภwnigstnsภinภ็ utschrภsinภkönnnโมอภ
วอยไางนๅอยกในไาจะปในคนยอรมนัศภนีไกใคงชีๅชดัวไาภยอรมนกีลายปในบๅาน
ทีไสองของขาเปลๅวนัไนอง

ผูๅกำากับภYsminภSamdrliภซึไงปในผูๅขียนบทภาพยนต่รไวม
กับภNsrinภsamdrliภภสองพีไนๅองกิดทีไภ็ortmundภปในรุไนทีไสามของ
รงงานรับชิญภภยอมรับวไาธอกใบกีไยวรืไองราวจากประสบการณ่จริงภ
ละตำานานลไาขานของรงงานรับชิญภมารียงรๅอยปในภไlmanyaภจึง
เมไนไาปลก฿จลยทีไมุกตไางโภ ละกรใดลใกกรใดนๅอย฿นรืไองภ ดูมีชีวิต
ชีวาละปในจริงภ ทำา฿หๅมองหในตัวตนของภ รงงานขๅามชาติภ รวมทัๅง
พัฒนาการของการปในพลมืองยอรมัน

มๅนตไภ มุกการปในรงงานรับชิญคนทีไหนึไงลๅานหนึไงภ
วinmillionundrstศภทีไทำา฿หๅภ๋ üsyinภพลาดอกาสเดๅรับรถจักรยานยนตภ่
วMopdศภพราะรงงานคนทีไภ๋ üsyinภหลีกทาง฿หๅดินขๅาชไองทางขๅา
กไอนภเดๅปในรงงานคนทีไหนึไงลๅานละเดๅรับรถฯเปภอีกทัๅงรืไองราวการ
ชิญชวนรงงานรับชิญมาทำางาน฿นยอรมนีภ กใทำา฿หๅขๅา฿จทีไมาทีไเป
ของรงงานรับชิญหลไานีๅ฿นยอรมนี

ขๅอมูลบางสไวนจากภhttpูฮฮwwwอzitอdฮkulturฮilmฮัฯะะฬฯัฮ
interview-samdereli-berlinale

หมายหตุภ ไlmanyaเมไเดๅขๅาฉาย฿นรงภาพยนต่ทัไวเปภ
วMultiplexenศภตไฉาย฿นรงภาพยนต่ทีไรียกกันวไาภ Programmkinoภภ
ซึไงจะคัดลือกภาพยนต่ทีไจะมาฉายตามนืๅอหาภเมไเดๅฉายภาพยนต่ดังโ
ตามทๅองตลาดภภาพยนต่ทีไจะมาฉายมักจะปในภาพยนต่ทีไมีคุณคไา฿น
งไศิลปวัฒนธรรม
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ฟชัไน

แฟชั่นผ้าไทย
ขียนละถไายภาพดยภภวลาวัลย่ภอัลบรช
นางบบภหนูลิสาภคุณหมีละคุณนิตย่

ไทยเรามีเอกลักษ³เ์คร่ืองแตง่กายประจำาชาติ
มานมนาน จนเป็นทีเ่ลือ่งชือ่ลอืนามวา่ ผา้ไทยน้ัน
สวยงาม โดยเ©พาะผา้ไหมไทย  «ึง่ท่ัวโลกรูจั้กดี 

แทบจะทุกบ้าน ในหมู่บ้านทางภาคเหนือและ
ภาคอีสานจะมกีารทอผ้าไหม จนกลายเป็นสนิคา้
โอทอป และเกิดการแข่งขันกันผลิตผ้าไหมที่มี
คุ³ภาพและความงดงาม   

ดี-แฟชั่นเล่มน้ีขอนำาเสนอการแต่งกายชุด
ไทยประยุกต์มา½ากผู้อ่าน หวังอย่างย่ิงว่า 
คงจะถูกใจผู้อ่านนะคะ ขอขอบคุ³นางแบบและ
ตากล้องอาสาสมัครมา ³ ที่นี้ค่ะ

ค³ุหมใีนเสือ้ผา้ลกูไมก้บัผา้ถงุสำาเรจ็รปู  เครือ่ง
ประดับทองหรือมุกทำาให้ดูสง่าและงดงาม

ชุดไทยประยุกต์เสื้อผ้าไหมสีทองท้ังตัวเสื้อ
และผ้าถุงลายเป็นการดัดแปลงมาจากชุด
ไทยจักรี เป็นชุดไทยที่ดูสุภาพเรียบร้อย
คุ³นิตย์สวมเป็นชุดติดกันสีเขียว  จะใส่เส้ือ
ลูกไม้ทับหรือห่มสไบก็ดูดี

Dmag6.indd   32 11.06.11   10:43



D : 33

หนูลิสาดูน่ารักในชุดไทยประยุกต์ นุ่งผ้าถุง
สำาเร็จรูปจีบหน้านางปักด้ินทอง และพาดสไบสี
สวยสด
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อากาศรๅอนบบนีๅนๅำาสมนุเพรปในตัวลือกทีไหมาะสม฿นการดับกระหาย
คลายรๅอนเดๅดีทีไสุดคไะภพราะนอกจากจะทำาอง฿นบๅานลๅวคุณคไาจาก
สมนุเพรยงัชไวยบำารุงรักษาสขุภาพอีกดๅวยภตไกไอนจะลอืกนๅำาสมนุเพร
ตาม฿จชอบภรูๅเหมคะวไารายงัสามารถลอืกดืไมนๅำาสมุนเพรตามราศีกดิ
เดๅอีกดๅวย

ธาตุดินภวราศีพฤษภภราศีกันย่ภราศีมังกรศ
ลักษณะภมักปในผูๅทีไมีรไางกายละกลๅามนืๅอขใงรง
ลือกดืไมภ นๅำาผักหรือนๅำาผลเมๅทีไมีรสฝาดภ รสหวานภ รสมันภ รสคใมภ ชไน
นๅำาฝรัไงภนๅำากลๅวยภนๅำามะละกอภนๅำาผือกภนๅำากะหลไำาปลีภนๅำาตงมภฯลฯ
ประยชน่ภกๅรๅอน฿นภกระหายนๅำาภขับปัสสาวะภบำารุงสายตา

ธาตุเฟภวราศีมษภราสีสิงห่ภราศีธนูศ
ลกัษณะภมกัปในผูๅมรีปูรไางผอมภผวิคลๅำาภตกกระภกลๅามนืๅอกระดูกหลวมภ
ลือกดืไมภ นๅำาผักหรือนๅำาผลเมๅทีไมีรสยในภ รสจืดภ ชไนนๅำา฿บบัวบกภ นๅำา
ตงเทยภนๅำาผักคะนๅาภนๅำาตำาลึงภฯลฯ
ประยชนภ่บำารุงสายตาภกๅชๅำา฿นภกๅรๅอน฿นภกๅอไอนพลียภลดอาการ
ปวดศรษีะขๅางดียวภกๅความดันลหติสงูภชไวยทำาลายซลมะรใงภลดการ
อักสบภรักษาผล฿นกระพาะอาหารละลำา฿สๅ

ธาตุลมภวราศีมถุนภราศีตุลภราศีกุมภ่ศภ
ลักษณะภมีรูปรไางปรไงภเมไอๅวนภผิวหนังหๅง
ลือกดืไมภนๅำาผักหรือนๅำาผลเมๅทีไมีรสผใดรๅอนภชไนนๅำาตะเครๅภนๅำาขิงภนๅำาขไาภ
นๅำากะพราภนๅำาคืไนชไายภฯลฯ
ประยชนภ่กๅทๅองอืดทๅองฟๅอภจุกสียดภขับหงืไอภขับปัสสาวะ
บำารุงสายตาภกระดูกละฟันภลดความดันลหิตสูง

ธาตุนๅำาภวราศีกรกฎภราศีพิจิกภราศีมีนศ
ลักษณะภมักปในผูๅทีไมีรไางกายสมสไวนภทๅวมถึงอๅวนภผิวพรรณสด฿ส
ลือกดืไมภ นๅำาผักหรือนๅำาผลเมๅทีไมีรสปรีๅยวภ รสขมภ ชไนนๅำามะขือทศภ
นๅำาสๅมภนๅำามะนาวภนๅำาสัปปะรดภนๅำามะขามภนๅำามะระขีๅนก
ประยชนภ่ปๅองกันลือดออกตามเรฟันภลหิตจางภบำารุงกระดูกละฟันภ
ปๅองกันกระดูกพรุน

ขๅอมูลจากภ๋อๆอภ๋erbภๆlubวthailandศภๆoอหLtd

น้ำาดื่มสมุนไพร ตามราศีเกิด

หๅองครัว

มดขึๅนตูๅกับขๅาว 

อีกปัญหาหนึไงของคุณมไบๅานทัๅงหลายกใคือภจๅามดตัวลใกโภทีไ
คอยมารบกวนตูๅกับขๅาวภมีวิธีงไายโภทีไจะจัดการกับมดนๅอยหลไานีๅคือ฿หๅ
อานๅำามันกๆาดหยอดลงเป฿นนๅำาทีไหลไอขาตูๅภวิธีนีๅนอกจากจะกันยุงลๅว
ยังกันมดเดๅอีกดๅวย

กงสๅมมีรสคใมทำา฿หๅจืด 

วลาตๅมกงจืดลๅวคุณมไบๅาน฿สไนๅำาปลาลงเปมากจนคใมปี็
฿หๅอาขๅาวสารหไอผๅาลงเปตๅมดๅวยจะทำา฿หๅกงคใมจืดขึๅนลองทำาดูคไะ

คลใดลับชงกาฟถๅวยปรด 

ทกุครัๅงทีไชงกาฟควรจำาเวๅ฿หๅดีคไะวไาควร฿สไนๅำาตาลกไอนทีไจะชง
ชาหรือกาฟลๅวจึง฿สไนมทีหลังจะชไวย฿หๅนๅำาตาลละลายรใวถๅา฿สไนม
กไอนลๅว฿สไนๅำาตาลทีหลังนๅำาตาลจะละลายชๅาภ

เคล็ดลับก้นครัว ยุทธการขจัดกลิไนตูๅยใน 

ถึงคราวตๅองทำาความสะอาดตูๅยในสียที!ภ กไอนอืไนลยกใตๅอง
อาของทีไชไอยูไออก฿หๅหมดละลายนๅำาขใงละชใด฿หๅสะอาดหลังจาก
นัๅน฿หๅ฿สไซดาเบคาร่บอนตภเวๅ฿นตูๅดยท฿สไถๅวยวางเวๅ฿นตูๅยในภัภจุดภ
ซดาเบคาร่บอนตจะดูดกลิไนหมใน฿นตูๅยในภ วิธีนีๅจะชไวย฿หๅตูๅยในหาย
กลิไนหมในเดๅคไะ

ทำาอยไางเรกับขๅาวหลือภ
ถๅามีขๅาวยในหลอื฿หๅ฿สไขๅาวยในเวๅตรงกลางของขๅาวสารทีไจะหุง

฿หมไภ มืไอตัๅงเฟสียบปลัๆกจนขๅาว฿นหมๅอสุกขๅาวยในละขๅาว฿หมไทีไหุง
พรๅอมกนัจะสุกมรีสชาติละความนุไมหมอืนกบัขๅาวทีไหุง฿หมไพรๅอมกนัภคไะ

อาหารลดกรด 

คุณรูๅหรอืเมไคะภวไาอาหารจำาพวกขๅาวภถัไวภละตๅาหูๅภสามารถชไวย
ลดกรด฿นกระพาะเดๅภดยฉพาะอยไางยิไงถัไวสีขาวภถัไวสีดงภละตๅาหูๅภ
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ภาพละรืไองดยภมไคทภบรมน
หๅองครัว

วันนีๅมไคทขอนะนำา”นๅำาพริกผาภชืๅอสายภเทยยอรมัน”ภนะคะภภนืไองจากภบไอยครัๅงทีไภเสๅกรอกกใบเวๅ฿นตูๅยในสักวันสองวันภกใจะเมไคไอยสดภภลูกโ
มไคทกใเมไยอมกินภภมไคทจะทิๅงกใสียดายภมไคทลือกคิดนำามาดัดปลงปในอาหารจาน฿หมไภภลองทำาตามมไคทนะคะ

น้ำาพริกเผา ไส้กรอกเยอรมัน 

ะอภนำาหอมกระทียมมาผาดย฿ชๅ
เฟอไอนภคอยระวังอยไา฿หๅพริกเหมๅภภ
หากพริกเหมๅจะทำา฿หๅภ นๅำาพริกดำา
นะคะภภ฿จยในโภคไะ

ัอภ วันนีๅภ เสๅกรอกทีไหลือภ คือตัวนีๅภ
อามาจัดการปลงฉมกันลยภภ
ดยนำามาหัไนปในชิๅนลใกโหรือ฿สไ
ครืไองปัไน฿หๅละอียดกใเดๅ

าอภ ตำาหอมภ กระทียมละพริกทีไ
ผาลๅว฿หๅละอียดภ วประมาณ฿น
รูปนะคะศภภลๅวภ฿สไเสๅกรอกลงเปภ
ผสม฿หๅขๅากันภลๅวภ฿สไกะปิลงเป
นิดหนไอยภ

4อภ ตัๅงกระทะภ ภ ปิดเฟปานกลางภภ
ลๅว฿สไนๅำามันลงเปลใกนๅอยภ ภ พอ
นๅำามันรๅอนภ ภ นำานๅำาพริกลงเปผัดภภ
฿สไนๅำามะขามภนๅำาปลาภนๅำาตาลปๆีบภภ
ปรุงรสตามชอบภ ภ อัตราสไวนของ
ครืไองกงภลๅวตไชอบนะคไะภจะ
หนักกระทียมหรือหัวหอมภ กใวไา
กันเปตามอัตราสไวนของความ
ชอบภผัดจนสุกภกใบ฿สขวดภกใบเว
เดนานลยคะ

ิอภสริฟพรๅอมภ฿ขไจียวภกับผักสด
ทีไมีอยูไภดูนไากินดีเหมคะภ
มไคทขอ฿หๅผูๅอไานทานนๅำาพริก
฿หๅอรไอยนะคะภ ลๅวพบกัน฿หมไ
฿นอกาสตไอเปคไะ

ลๅวกใริไมตๅนทำานๅำาพริกกันลยนะคะ

กไอนอืไนจัดการรืไองครืไองปรุงกไอนภอันมีภภ
หัวหอมภกระทียมภพริกหๅงภนๅำาปลาภนๅำาตาลภกลือภนๅำาปลาภภเสๅกรอกภยอรมันภภนๅำามันพืช

สไวนอาหารทีไปในคาร่บเฮดรตชิงซๅอนภจะปในขนมปังภชนิดตไางโภกใเดๅ
ทีไเมไ฿ชไนๅำาตาลกใมีประยชน฿่นลกัษณะนีๅดๅวยคไะภตไทัๅงนีๅทัๅงนัๅนกใควรจะ
รับประทานตไพอดีภ พราะถๅาทานมากกินเปกระพาะจะตๅองทำางาน
หนักภ ละตๅองปลไอยนๅำายไอยออกมาภ ยไอยอาหารหลไานัๅน฿หๅหมดกรด
฿นกระพาะสูงขึๅนอยูไดีลไะคไะ

นๅำาซาวขๅาวขจัดรังคภ
อากาศหนาวโภอยไางนีๅผวิหนงัของราภอาจจะหๅงขาดความชุไมชืๅนเดๅ

นะคะภดยฉพาะหนังศรีษะถๅาปลไอย฿หๅหๅงมากโภคุณรังคกใมายือน
เดๅภละ฿ครทีไถูกคุณรังคมารบกวนหนังศรีษะของคุณอยูไภกๅเดๅงไายโ
คไะภคไคณุ฿ชๅนๅำาซาวขๅาวภรงัคกใหายลๅวคไะภพยีงคุณนำานๅำาซาวขๅาวรอง
฿สไกะละมงัทิๅง฿หๅตกตะกอนภจากนัๅนรนินๅำาออก฿ชๅนๅำาทีไตกตะกอนสระผมภ
ัภครัๅงภลๅวสระผมดๅวยชมพูอีกครัๅงภลๅางนๅำา฿หๅภสะอาดภผมของคุณกใจะ
นิไมปราศจากรังคภถมยังซฟงินอีกดๅวยคไะภ

ทดสอบความสดของนมวัวดๅวยลใบ 

การจำานกวไานมวัวนัๅนดหีรอืเมไภอาจ฿ชๅวิธหียดนๅำานมลงทีไลใบมอื
ซักหนึไงหยดภถๅานๅำานมสามารถจบัตวัอยูไบนลใบเดๅสดงวไาปในนมทีไ฿หมไ
สดภตไถๅานมเหลกระจายออกเปสดงวไาปในนมทีไทิๅงเวๅนานลๅวนัไนอง

กำาจัดคราบหินปูน฿นกาตๅมนๅำา
คราบหินปูน฿นกาตๅมนๅำาปในรืไองนไาปวดหัวสำาหรับบรรดามไ

บๅานมาทุกยุคทุกสมัยตไทุกปัญหายไอมมีทางกๅคไะภละปัญหาคราบ
หินปูนนีๅกใกๅเดๅงไายมากสียดๅวยภพียงติมนๅำาปลไาละนๅำาสๅมสายชูลง
เป฿นกาตๅมนๅำาภ฿นอตัราสไวนทไาโภกันลๅวนำาเปตๅม฿หๅดือดภหลังจากนัๅน
กใทิๅงเวๅขๅามคืนภชๅาวันตไอมากในำาเปลๅางตามปกติภคราบหินปูนกใจะหลุด
ลอกออกมาเดๅงไายขึๅนคไะ
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๊rundermannภ

ฉบับทีไลๅวดิฉันกริไนทๅายรืไองเวๅวไาจะมาเขขๅอขๅอง฿จกีไยว
กับภ “ผักตำาลึง”ภ ทีไคนเทยชอบกใบมากินกันภ ตไกใตๅองขอสดงความ
ผิดหวังกับคุณผูๅอไานละตัวดิฉันองภ ทีไเมไสามารถนำามาสนอ฿นฉบับ
นีๅเดๅภ นืไองจากมันพิไงจะตกยอดอไอนเปมืไอสัปดาห่ทีไลๅวภ วตๅนดือน
พฤษภาคมศภผูๅรูๅทไานหนึไงนะนำาวไาควรจะกใบดอกละผลมาดูดๅวยจึง
จะสามารถฟันธงเดๅวไามันคือพืชอะเรกันนไภ ตไทไาทีไดูขาสันนิษฐาน
฿หๅฟังวไาภ“เมไนไาจะปในอะเรทีไกินเดๅ”ภพราะ฿บของมันชไางคลๅายกับตๅนภ
“Zaunrüb”ภซึไงมีพิษกินขๅาเปทำา฿หๅทๅองสียภหนๅามืดภหมดสติภหากกิน
ลูกของมันเปปริมาณหนึไงอาจถึงตายเดๅภวคงหมายถึงกินสดโศภทีไรัสซีย
มืไอกไอน฿ชๅภZaunrübภปในยาขับลือดภวยาทำาทๅงศภพีไคนเทยทไานหนึไง
คยลไา฿หๅฟังวไาตอนทๅองภ 4ภ ดือนภ กินตำาลึงทีไวไานีๅขๅาเปกิดทๅองสีย
มากภรูๅสึกวไาลูกดิๅนมากผิดปกติภจนตๅองหามสไงรงพยาบาลภชคดีทีไลูก
฿นทๅองเมไปในเรภ คนเทยสไวน฿หญไอามาลวกจิๅมนๅำาพริกกันภ เมไนไวไา
ความรๅอนอาจจะทำา฿หๅพิษคลายลงเดๅปรมิาณหนึไงภตไถึงอยไางเรกใตามภ
พืชชนิด฿ดเมไรูๅจักกใเมไควรกใบมากินถือปในภ”กฏหลใก”ภของคนชอบหา
ของปไาภ฿ชไเหมคะโ

คำาตือน
ผักป่าหลายชนิดมีภ“คูฝด”ภทีไมีพิษภกินเมเดภพราะฉะนัๅนกอนกใบขอ

฿หพิจารณา฿หถีไถวนภหรือหากเมน฿จ฿หหาขอมูลละรูปภาพ
พืไอทียบคียงพิไมติมละสอบถามผูรูอีกครัๅงภ

พืไอหลีกลีไยงรคละพยาธิจากสัตว์ภควรนำามาปรุง฿หสุกกอนรับ
ประทานภหรือเมกใบผักริมทางทาภ

ปกิณกะ

มาเก็บผักป่ากันเถอะ (ต่อ)
Essbare Wildpflanzen

ยังมพีชืผกัชนดิหนึไงทีไหาเดๅทัไวเปละอรไอยทีไอยากจะ฿หๅคุณโภรูๅจกั
คือภ๊ rundrmannภว๊lchomaภhdracaศภอไานวไาภกรุนฬดอร่ฬมันน่ภ
ปในพชืเมๅลืๅอยทนทานอากาศหนาวขึๅนตามพืๅนดินถๅาตตใมทีไอาจลืๅอย
ยาวเดๅถึงภ ัภ มตรภ ลักษณะ฿บหยักกลมมนละมีกลิไนหอมฉุนคลๅาย
สะระหนไบๅานราภ ตไรสออกขมลใกนๅอยภ มีขนขึๅนตาม฿บอยูไบๅางลใก
นๅอยถึงมากภลำาตๅนสีมไวงขๅมภมีดอกลใกโภสีมไวงออกตามลำาปลๅองภกใบ
กินเดๅตัๅงตไมษายนรืไอยเปจนถึงฤดูหนาวภ ดิฉันชอบอามาผัดนๅำามัน
จิๅมนๅำาพริกภผัดกับนืๅอทน฿บกะพราภหรือ฿สไกงหนไอเมๅกใอรไอยเปอีก
บบภ สรรพคุณกๅรคตับภ ขับปัสสาวะภ ขับหงืไอกๅพิษเดๅภ การพทย่
ผนจีน฿ชๅรักษารคปอดละเตอักสบรืๅอรัง

นอกจากผักปไาลๅวยังมีผลเมๅปไาทีไอยากจะนะนำาภ อยไางรก
คือภSchwarzrภ๋olundrภวsambucusภnigraศภอไานวไาภชะฬวาร่ซฬซอร่ภ
ฮฬลุนฬดอร่ภ หรือภ ฮลุนดอร่ดำาภ บๅานรารียกตามภาษาอังกฤษวไาภ
อลดอร่บอร่รีไภ ปในเมๅพุไมขนาดลใกภ ออกดอกดือนพฤษภาคมภ ดอก
มีสีหลืองขาวกลิไนหอมภ ผลอไอนสีขียวมีพิษหๅามกินภ สไวนผลสุกมีสี
มไวงดำาภ รสชาติหวานอมปรีๅยวภ ดอกอามาตๅมกับอปปิๅล฿สไนๅำาตาล
ยลลีไลๅวกรองทำาปในยมภหรือจะอามาชุปปๅงทอดจิๅมนๅำาพริกภหรือ
ผสม฿นปๅงพนคๅกภ ว๋olundrpannkuchnศภ สริฟ่รๅอนโภ พรๅอม
เอศครีมวนิลลายในโภอรไอยอยไาบอก฿ครภผลสุกลๅวนำามาตๅมผสมกับ
นๅำาผลเมๅชนิดอืไนทำาปในครืไองดืไมภทำานๅำาชืไอมภทำาเวน่ภหรือทำายมกใเดๅภ
ผลฮลุนดอร่ดำาอุดมเปดๅวยวิตามินอภบีภละซีภชไวยปๅองกันมะรใงละ
รคหัว฿จภถมยังกินกๅเขๅหวัดเดๅชะงัดนักภ

ดยภรสดี

Rosskastanien
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ผลเมๅปไาชนิดตไอเปคอืลกูกาลดัภหรอืภKastaninภอไานวไาภคสัฬตาฬ
นีไยนภปในเมๅยนืตๅนขนาด฿หญไภมีสองชนดิคอืชนดิทีไกนิเดๅภว่sskastaninศภ
กบัชนดิทีไกินเมไเดๅภว๕osskastaninศภบๅานเหนมีดใกตๅองคุๅนคยกบักาลดั
พราะถึงปลายฤดรูๅอนทีเรภลูกกาลัดสนีๅำาตาลจะรไวงหลไนลงมาตใมพืๅนภ
ดใกโภมักชอบกใบมาลไนกันหรือภชนิดทีไกินเดๅกใมักจะกใบมาผากินปใน
ทีไสนกุสนานภวธีิดูวไาชนดิ฿ดกินเดๅ฿หๅดูทีไผลละมลใดขๅาง฿นภชนดิทีไกินเดๅ
ผลจะมหีนามหลมหมอืนขนลูกงาะขึๅนปกคลุมอยูไตใมเปหมดภจบัดๅวย
มอืปลไาเมไเดๅลยภมลใดสีนๅำาตาลขๅาง฿นมปีลายหลมยืไนออกมาหมอืน
กลีบกระทียมภวลาจะอามลใดตๅอง฿ชๅทๅาภวทีไเมไ฿ชไทๅาปลไาโศภบดขยีๅ
กันออกมาภ วิธีผากินคือตๅองอากรรเกรตัดปลายหลมของมลใดออก
ลๅวอามีดกรีดปในกากบาทภวลาสุกลๅวจึงจะกะปลือกออกเดๅงไาย

สไวนกาลดัชนดิทีไกินเมไเดๅภผลจะมีหนามหลมคลๅายหนามทุรยีน
ตไสัๅนกวไาภหยิบจับดๅวยมือปลไาเดๅภมลใดทีไอยูไขๅาง฿นจะกลมมนตภปใน
มันงางามกวไาภละทีไสำาคัญคือเมไมีปลายหลมยืไนออกมาภนืไองจาก
฿นมลใดกาลัดชนิดนีๅมีสารภ ซาปนินอยูไ฿นปริมาณมากภ หากผลอกิน
ขๅาเปอาจกิดอาการภคลืไนเสๅภอาจียนภปวดทๅองภทๅองสียภลำาเสๅอักสบภ
฿นรายทีไกิดอาการพิษรุนรงอาจถึงขัๅนชักเดๅภ

ฉบับนีๅอาคไพอหอมปากหอมคอภ ภ ขอ฿หๅสนุกละมีความสุข
กับการหาผักละผลเมๅปไา฿นยอรมันนะคะภ ฉบับหนๅาหวังปในอยไาง
ยิไงวไาดิฉันจะสามารถฉลยปริศนาลึกลับของผักตำาลึง฿หๅคุณโภ เดๅอไาน
กันภปรดติดตามคไะภ

รูปภาพประกอบ
ๆhristianภ ้ischer;ภ ไภ leafภ ofภ๊lechomaภ hederaceaหภ

ั4ภOctoberภัฯฯึหภ๊ermanyอ
๋อภZell;ภSchwarzerภ๋olunderหภัุภJulyภัฯฯุหภKarlsruheหภ

Deutschland.

Benjaminภ๊immel;ภๆastaneaภsativaหภ4อภOktoberภัฯฯ4
Wildfeuer;ภ่ delkastanieหภ่ sskastanieหภะีภNovemberภั ฯฯี
ไktron;ภๆhestnutsหภฯุอภะฯอภัฯฯื
Solipsist;ภ้ rüchteภundภSamenภวมKastanienมศภderภRosskastanieหภ

ััอภSeptemberภัฯฯ4

Schwarzerภ๋olunderภ ่sskastanien
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การปดิปากพูดถงึการหยไารๅางภยกกนัอยูไหรือลิกรากนัมนัตใม
เปดๅวยความจใบปวดภพราะตใมเปดๅวยอารมณ่หลากหลายภรักภกรธภ
กลียดภ จใบภ สีย฿จภ กลัวภ ละมีตัวตนของราภ มีงาของขาผูกติดกับ
ประสบการณ่ตไางโภระหวไางสองราภมๅรืไองรักของ฿ครตไอ฿ครจะหลาก
หลายภ ตไมืไอจบลงดๅวยการหยไารๅางภ ทุกคำาถามจะหมือนกันหมดคือภ
ฉันจใบปวดมากทีไเมไเดๅอยูไกับคนทีไฉันรักภ ลๅวฉันจะทำาอยไางเรตไอเปภ
พราะชีวิตมันตๅองดินตไอเป

บางครัๅงความจใบปวดจากการสูญสียความรกัมันลึกละมาก
สียจนทำา฿หๅความชืไอมัไนศรัทธา฿นความรักละความสัมพันธ่ของรา
สัไนคลอนเปลยทีดียวภละถๅาความจใบปวดรๅาวลกึนีๅเมไเดๅรับการรักษา
ละเมไเดๅรับความขๅา฿จภ มันจะกลายปในหีบกใบอารมณ่ความจใบ
ชๅำาทีไมองเมไหในภ ตไพรๅอมทีไจะถูกปิดออกมาอีกครัๅงมืไอความสัมพันธ่
ครัๅง฿หมไมายือนภ

ลองมาดูกันวไาคลใดลับภึภขๅอของการกๅาวผไานความจใบปวดนีๅ
จะสามารถชไวยอะเรคุณเดๅบๅางเหมภ

ะอภปลไอย฿หๅมันผไานเป
มืไอความสัมพันธ่ผไานพๅนเปภ ราตๅองยอมรับความจริงละ

ฝึกฝนการปลดปลไอย฿หๅมันผไานเปภ ยอม฿หๅกระบวนการรักษาริไมตๅน
ขึๅนดยดไวนภถๅาคุณยนือยูไบนปลายทางของความสมัพันธภ่อยไาเปยดึติด
กับความคิดทีไวไาขาจะกลับมาหาราอีกเหมภ ขอ฿หๅชืไอมัไนวไาทุกสิไงทุก

ซใกซ่ละความสัมพันธ่
รืไองภติมศิริภเชยรืองศิริกุล

อยไาง฿นจักรวาลกิดขึๅนดๅวยหตุผลอะเรบางอยไางภ ละผลระยะยาวกใ
จะตามมาภพียงตไมันยังเมไกระจไางชัดทไานัๅนองภขอ฿หๅคุณชืไอมัไนวไา
นีไคอืสิไงทีไดีทีไสุดทีไสามารถปในเปเดๅ฿นตอนนีๅภลๅว฿นอนาคตภคุณจะรูๅอง
วไาหตุผลบางอยไางทีไจักรวาลตๅองการบอกรานัๅนคืออะเร

ัอภเมไครียดละมีพลังบวก
มันปในรืไองปกติทีไจะคิดมากภ กินเมไเดๅภ นอนเมไหลับภ นๅำาหนัก

ลดภพราะคนราเมไเดๅ฿ชๅวลาคไพียงวันดียวรักกันภอยูไดๅวยกันภพราะ
ฉะนัๅนมืไอตๅองลิกราจากกันภรากใคงจะเมไ฿ชๅวลาพียงคไวันดียวพืไอ
ลมืขาภตไหากคุณทำา฿จเมไเดๅจรงิโภรามีวิธีมาชไวยภชไนภปลดปลไอยดๅวย
การคุยกับพืไอนภนึกถึงหนๅาขาลๅวตไอยหมอนรๅองเหๅสักภะฯภนาทีภกรีด
รๅองดังโภลๅวจนิตนาการวไาพลังทีไราเมไตๅองการเดๅรับการปลดปลไอยมา
กับสยีงภขยีนบนัทึกภออกกำาลงักายหรือมๅตไคดิบวกวไาภการลกิรากัน
เมไเดๅหมายความวไาราลๅมหลวทางดๅานความสัมพันธ่ภ

าอภรักตัวอง
ผูๅขียนองกใเมไขๅา฿จหรือขๅา฿จคลาดคลืไอนกับคำาวไารักตัวองภ

ตไทุกวันนีๅขๅา฿จถไองทๅลๅววไาการรักตัวองคือภการตัๅง฿จกับตัวองเวๅ
วไาภ เมไวไาปในตายรๅายดีอยไางเรภ ฉันจะเมไปลไอย฿หๅตัวองจใบปวดหรือ
ทนทุกข่ทรมานดๅวยรืไองเมไปในรืไองภภ

การฝึกฝนรักตัวองปในสิไงสำาคัญทีไสุดทีไจะพาราเปสูไความ
สุขละความมัไนคงทางอารมณ่ภคุณคงตๅองคๅนหาทุกวิธีภทัๅงคำานะนำา
จากคนอืไนหรือลองมองตัวองวไาชอบอะเรภชไนภทำาอาหารยในมืๅออรไอย

อยู่อย่างไรหลังหย่าร้าง
“หากการตกหลุมรักทำาให้เราตัวเบาฟ่อง สวยงามเหมือนล่องลอยไปมา
อยู่บนท้องฟ้า ความรู้สึกหลังหย่าร้างก็เหมือนความเป็นจริงของชีวิตที่
กระชากเราจากฟากฟ้าให้หล่นตุ้บลงมาบนพ้ืนดินดังแอ้ก ท้ังเจ็บท้ังจุก
จนลุกไม่ขึ้น” 
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฿หๅตัวองภ ฿สไชุดสวยโภ เปทำาสปาภ ทำาสิไงทีไตัวองรักภ ดินทางคนดียวภ
พืไอ฿หๅคุณเดๅรียนรูๅวไาการอาชนะความกลัวทีไจะดดดีไยวอๅางวๅางนัๅนภ
สามารถทำาเดๅจริงโภภละมืไอทำาเดๅลๅวคุณจะรูๅสึกวไาตัวองหมือนกิด
฿หมไภมีพลังมากขึๅนภ

4ภรักขา
ขๅา฿จวไา฿นอารมณนี่ๅคงทัๅงรกัทัๅงชังปนปกนัจนยกเมไออกภบังคบั

ตัวองเมไเดๅภตไอยาก฿หๅคุณปลดปลไอยความรัก฿น฿จ฿หๅบยบนิภพยายาม
ฝึกฝนการ฿หๅอภัยละปิด฿จของคุณ฿หๅกวๅางขึๅนภมๅวไาการปลไอย฿จ฿หๅ
รักขาจะทำา฿หๅหัว฿จคุณหลกสลายภ กใปลไอย฿หๅมันหลกเปภ ลๅวมัน
จะปลีไยนปลงตัวคุณภบางครัๅงรารักคนโภหนึไงจนสุดหัว฿จภตไมันปใน
เปเมไเดๅทีไจะอยูไดๅวยกันภคไรักกใพอลๅวภนัไนคือความปในจริงของชีวิต

ิอภ฿หๅวลา
อยไางทีไบอกวไาราเมไเดๅรักขา฿นวันดียวภวลาลืมขาภรากใตๅอง

฿ชๅวลาภลๅวพายุจะสงบภทๅองฟๅาจะสวไางสด฿สอีกครัๅงภ

ีอขียนประสบการณ่เวๅ฿นบันทึกสไวนตัว
฿ชๅวลากับกๅาอีๅนัไงสบายสักตัวภ จะ฿นหๅองสไวนตัวหรือ฿นคาฟไ

ทีไเปบไอยโภ ลๅวขียนความคิดความรูๅสึกเวๅ฿นสมุดดๅวยลายมือของตัว
องภตามหัว฿จเปทุกหไงภบยบินเปอยไางสรีตามทีไ฿จปรารถนาภตไถๅา
หากทำาเมไเดๅภ รามีคลใดลับภ ถามตัวองวไารูๅสึกอยไางเรภ อาจจะริไมตๅน
ดๅวยคำาวไาภฉันจใบปวดหลือกินภทีนีๅกใถามตัวองวไาทำาเมถึงเดๅจใบปวด

ขนาดนีๅภคำาตอบอาจจะปในภฉันรูๅสึกวไาตัวองถูกทิๅงภลๅวถามคำาถามตัว
องตไอวไาภ ลๅวทำาเมการถูกทิๅงถึงเดๅจใบปวดมากขนาดนีๅภ คำาตอบอาจ
จะปในภ พราะมันทำา฿หๅฉันรูๅสึกอยูไตัวคนดียวภ คุณจะเมไอยากชืไอลย
วไาคำาตอบทีไคุณเดๅจะทำา฿หๅคุณขๅา฿จความเมไมัไนคงทางอารมณ่ละ
ความกลัวของตัวอง

ึอภอไานหนังสือทีไสรๅางรงบันดาล฿จ
หนังสือทีไขๅาถึงอารมณ่ละอีกๅของราปในครืไองมือทีไมี

ประสิทธิภาพมาก฿นการยยีวยารักษาภพราะมันทำา฿หๅราขๅา฿จตวัอง
ละสิไงทีไรากำาลังกๅาวผไานดยผไานทางประสบการณ่ของคนอืไนภ

฿นหนังสอืหลายโภลไมจะมีคำาพดูดน฿จทีไคุณสามารถกใบเวๅ฿น
สมุดบันทึกสไวนตัวภชไนภ“ทุกความสัมพันธ่จะตๅองจบลงสักวันภเมไวไาจะ
ลิกราหรือสียชีวิตภความสัมพันธ่มีวงจรของมันภมันกิดภมีชีวิตอยูไภลๅว
มันกใตายภหมือนชไนชีวติภละความสัมพันธ่องกใปในสไวนหนึไงของชีวติ”

เมไวไาคุณจะ฿ชๅวลานานสักทไาเรภ ชืไอถอะวไาภ วันหนึไงคุณกใ
จะตืไนขึๅนมาพรๅอมกับการยอมรับความจริงละวันนัๅนจะปในวันทีไคุณ
สามารถลุกขึๅนลๅวดินออกเป฿ชๅชีวติเดๅอยไางสด฿สละมคีวามสุขอีกครัๅงภ

อา฿จชไวยคไะภ

BildูภOlgaภReiserer
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สุขภาพ
ดยภพษมลวรรณภกริกสุวรรณชัย

ภ การทีไผูๅหญิงถกูตดัมดลกูหรอืถกูตดัรงัเขไเมไวไาจะกดิจากสาหตุ
฿ดกใตามภทำา฿หๅผูๅหญิงปในทุกข่กังวลวไาภอาจทำา฿หๅอารมณ่พศของพวก
ธอหดหายเปดๅวยภจรงิหรอืทใจภกใตๅองสอบถามภรศอนพอวิชัยภติมรุไงรอืง
ลศิภจากภาควชิาสติูศาสตรฬ่นรีวชวทิยาภคณะพทยศาสตรภ่จฬุาลงกรณ่
มหาวิทยาลัยภ

ภ ฮอร์มนตัว฿ดทีไทำ�฿หๅผูๅหญิงมีอ�รมณ์พศ
ภ รามักรูๅจักกันดีวไาภฮอร่มนอสตรจนคือฮอร่มนพศหญิงซึไง
มีบทบาทกับวัยทองภ ตไผูๅหญิงอีกมากมายเมไรูๅวไาภ รไางกายผูๅหญิงกใมี
ฮอร่มนทสทสตอรนภ ซึไงปในฮอร่มนพศชายดๅวยภ วผลิตนๅอยกวไา
฿นผูๅชายศภละฮอร่มนพศชายตัวนีๅหละทีไทำา฿หๅผูๅหญิงมีอารมณ่พศภ
ทัๅงนีๅหนึไง฿นสีไของฮอร่มนทสทสตอรนผลิตจากรังเขไภ อีกหนึไง฿นสีไ
สรๅางจากตไอมหมวกเตภ ละอีกสอง฿นสีไสรๅางจากนืๅอยืไอภ ชไนภ เขมันภ
สรุปกใคือภผูๅหญิงเดๅรับฮอร่มนทสทสตอรนจากรังเขไประมาณภั ิฤภ
กใลองนกึภาพดวูไาภถๅาผูๅหญิงถกูตดัรงัเขไกใอาจมผีลกระทบทีไทำา฿หๅฮอร่มน
ทสทสตอรนหดหายเปบๅางภ ตไอยไาลืมวไาผูๅหญิงกใยังเดๅรับฮอร่มน
ทสทสตอรนจากหลไงอืไนภวจากตไอมหมวกเตละจากเขมนัศภฉะนัๅน
มืไอผูๅหญิงทีไมีรไางกายขใงรงสมบูรณ่ลๅวถูกตดัรังเขไทิๅงเปกใจะเมไคไอย
มผีลกระทบตไออารมณ่พศมากนักภยกวๅนกรณทีีไผูๅหญงิมรีงัเขไทำาหนๅาทีไ
เมไคไอยดอียูไลๅวภรวมทัๅงอวยัวะอืไนโภสรๅางฮอร่มนทสทสตอรนเดๅเมไดภี
มืไอตๅองถูกตดัรังเขไทิๅงกใจะทำา฿หๅพรไองฮอร่มนทสทสตอรนอยไางมากภ
ทำา฿หๅอารมณ่พศลดนๅอยลงภกระนัๅนกใตามภอารมณ่พศเมไเดๅขึๅนอยูไกับ
ฮอร่มนอยไางดียวภหากยังกีไยวกับจิต฿จภสามีภความครียดภละอืไนโภ

“รังไข่มีหน้าที่ผลิตÎอร์โมน มดลูกเป็นที่อยู่ของทารกในครรภ์
เม่ือรังไข่ถูกตัดทิ้งอาจมีผลกระทบกับอารม³์เพศบ้าง แต่มดลูกไม่เกี่ยว...”

ดๅวยภขๅอนะนำากใคือภหากมีปัญหากับอารมณ่พศทีไหดหายเปหลังการ
ตัดรังเขไเปลๅวภควรปรึกษาพทย่พืไอหาสาหตุวไากิดจากภาวะพรไอง
ฮอร่มนทสทสตอรนอยไางดียวหรือเมไ

ภ จริงหรือทีไวไ�ภ มืไอผูๅหญิงเมไมีมดลูกกับรังเขไภ อ�รมณ์พศ
จะหดห�ยเป
ภ จากการศกึษาพบวไาภผูๅหญงิกลุไมหนึไงมอีารมณ่พศลดลงหลังจาก
ถกูตัดมดลกูละรงัเขไเปลๅวภ฿นขณะทีไอกีกลุไมหนึไงยงัคงมอีารมณ่พศ
หมือนดิมภละอีกกลุไมหนึไงมีอาการปวดขณะมีพศสัมพันธ่หรือปวด
ประจำาดือนรืๅอรังกไอนตัดมดลูกละรังเขไทิๅงภกลุไมนีๅกลับมีอาการดีขึๅนภ
ฉะนัๅนจงึควรดสูาหตขุองการตดัมดลกูละรงัเขไวไากิดจากอะเรกันนไภ
พราะวไาคนสไวน฿หญไมกัขๅา฿จผดิวไาภการผไาตดัมดลกูจะทำา฿หๅฮอร่มน
พศหมดเปภตไ฿นความปในจริงลๅวภมดลูกปในอวัยวะทีไมีหนๅาทีไปในทีไ
อยูไของทารกขณะอยูไ฿นครรภ่มารดาภเมไเดๅผลิตฮอร่มนตไอยไาง฿ด

ภ ตัดรังเขไภขๅ�วัยทองรใวโโ
ภ ปกติผูๅหญงิทีไขๅาวยัทองดยธรรมชาติภจะมอีาการคไอยปในคไอย
เปภคือรังเขไจะทำางานนๅอยลงรืไอยโภเมไเดๅทำา฿หๅมีความรูๅสึกขๅาวัยทอง
ทันทีภตไ฿นกรณีทีไรังเขไทำาหนๅาทีไดีอยูไภลๅวถูกตัดออกภจะทำา฿หๅฮอร่มน
อสตรจนลดลงทนัทภีกใจะทำา฿หๅมีอาการวัยทองภาย฿นภาฬ4ภวันหลงัตดั
รังเขไภ ชไนภ รๅอนวูบวาบภ ชไองคลอดหๅงซึไงจะทำา฿หๅสบงไายวลามีพศ
สัมพันธ่ภ จึงทำา฿หๅผูๅหญิงวัยทองเมไอยากมีซใกส่ภ ประกอบกับฮอร่มน
ทสทนตอรนทีไหายเปบางสไวนภ กใจะทำา฿หๅอารมณ่พศลดลงเปดๅวยภ

ตัดมดลูกหรือตัดรังไข่ 
ทำาให้สาวไร้อารม³์เ«็กส์??
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กรณีนีๅพทย่อาจพิจารณา฿หๅฮอร่มนชไวยภ สไวนปัญหาชไองคลอดหๅงภ
พทย่อาจพิจารณา฿หๅฮอร่มนอสตรจนมาชไวยสริม

ภ ผไ�ตัดมดลูกภมีผลกระทบกับพศสัมพันธ์โโ
ภ การผไาตัดบริวณมดลูกภ ชไนภมะรใงปากมดลูกภหรือพังผืดบาง
ชนิดภ พทย่จะตัดสไวนบนของชไองคลอดซึไงอาจทำา฿หๅชไองคลอดสัๅนลงภ
ตไชไองคลอดปในอวัยวะทีไยืดเดๅระหวไางมีพศสัมพันธ่ภ จึงเมไเดๅมีผลก
ระทบกับความรูๅสึกทางพศมากนัก

ภ ก�ร฿หๅย�อนตีๅฮอร์มน
ภ ผูๅหญิงทีไปในชใอคกลตซีสต่หรือถุงนๅำายืไอบุพรงมดลูกจริญ
ติบตผิดปกติภ มักมีอาการปวดทๅองนๅอยภ ปวดประจำาดือนภ พทย่จะ
พจิารณา฿หๅกนิยาอนตีๅฮอร่มนภปรยีบสมอืน฿หๅรไางกายขๅาสูไวยัทอง
บบชัไวคราวนืไองจากยาอนตีๅฮอร่มนเปกดการสรๅางฮอร่มนจนทำา฿หๅ
รไางกายผลิตฮอร่มนนๅอยลงซึไงอาจทำา฿หๅความรูๅสึกทางพศลดลงเป
ดๅวยขณะกินยาทีไวไานีๅ

ภ ขๅอคิดจ�กภรศอนพอวิชัยภติมรุไงรืองลิศ
ภ การตัดรังเขไภอาจทำา฿หๅอารมณ่พศลดลงเดๅภตไกใเมไมากอยไาง
ทีไคดิพราะปญัหาความรูๅสกึทางพศเมไเดๅขึๅนอยูไกบัฮอร่มนอยไางดยีวภ
มนักีไยวนืไองกบัปจัจยัอืไนโภดๅวยภหากพทย่ทีไทำาการรกัษาหในวไาคนเขๅ
จำาปในตๅองตัดมดลกูหรือตัดรังเขไพืไอรกัษารคกใเมไควรวติกกงัวลภพราะ
ถๅามผีลกระทบกบัอารมณ่พศจรงิโภกใยังพอมวีธิอืีไนโภรกัษาเดๅภนอกจาก

Pro้ilู่ภ
รศอนพอวิชัยภติมรุไงรืองลิศ
พทยศาสตร่บัณฑิตภ จุฬาลงกรณ่
มหาวิทยาลัย
อบรมดๅานภ ๊yncologicภ Mdicalภ
Oncology 

จากมหาวิทยาลัยทใกซัสภสหรัฐฯ
M.D. Anderson Cancer Center

ปัจจุบันดำารงตำาหนไงหัวหนๅาหนไวย
มะรใงนรีวชภ
ภาควิชาสูติศาสตร่ฬนรีวชวิทยาภ
คณะพทยศาสตร่ภ จุฬาลงกรณ่
มหาวิทยาลัยภ

นีๅภคนเทยองกใชอบคดิองออองลไวงหนๅาภคอืคดิวไาจะเมไมอีารมณ่พศภ
มีอาการตไางโภ นานาภ จึงมีผลกระทบตไอจิต฿จภ กิดความทุกข่กังวลจน
กลายปในรคซึมศรๅาภทัๅงนีๅผูๅหญิงทีไตๅองตัดมดลูกมักปในคนมีอายุภหรือ
ชครๅายหนไอยภสามกีในำาเปปในขๅออๅาง฿นการมผีูๅหญิงอืไนภผูๅหญิงบางคน
จงึอยากทำารีพร่พราะกลัวสามีทอดทิๅงภซึไง฿นความปในจริงลๅวภมันเมไ
เดๅชไวยกๅปัญหาดังกลไาวภพราะปในเปเดๅวไาสามอียากมผีูๅหญงิ฿หมไอยูไ
ลๅวกใเดๅ

BildูภOlgaภReiserer
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ดยภ็rsอภกมลลักษณ่ภมนกุลอนันต่ฬkooimanภภวนิคกีๅศ
วๆhildภpsychologistภฮภนักจิตวิทยาดใกภละครอบครัว
Psychologenpraktijk Zuiderzee (PPZ) 

รักลูกให้ถูกทางในต่างแดน 
ตอบปัญหาลูกรัก???
พูดคุยภาษาเดียวกัน

ตอบปัญหาลูกรัก

คุณมไคุณพไอคนเทยภ ทีไเดๅมีอกาสมาลีๅยงดูละอบรมสัไงสอนลูก฿น
ตไางประทศภตัวของคุณพไอคุณมไองกใตๅองปรับตัวกับชีวิตการปในอยูไ
ทีไนีไภ ตไทีไนีๅสิภ มีลูกลๅวภ ราจะลีๅยงลูกของราอยไางเรดีนะภ ราจะลีๅยง
ขาอยไางเร฿หๅสนไห่ของทัๅงสองวัฒนธรรมนัๅนรวมอยูไ฿นตัวลูกของราภ

ควร฿หๅลูกพูดภาษาดียวหรือสองภาษาโ
การ฿หๅดใกรียนรูๅพูดภฟังภอไานภขียนทัๅงสองภาษานัๅนภจะทำา฿หๅสมองของ
ลูกมีการพัฒนาทางดๅานภาษาตใมตามศักยภาพภดใกทีไรูๅสองภาษานัๅนภ
จะคไอนขๅางปในดใกหัวเวภ รียนภาษาอืไนโภ เดๅรใวภ ละมีความคิดคไอน
ขๅางกวๅางกวไาดใกดยทัไวเปภนอกจากนัๅนลๅวภราสามารถสืไอสารกับลูก
เดๅอยไางทีไราตๅองการภจะทำา฿หๅสัมพันธภาพระหวไางลูกละคุณพไอคุณ
มไนไนฟๅนขึๅนภภรวมทัๅงการปลกูฝงัวัฒนธรรมเทย฿หๅลกูนัๅนยไอมจะงไาย
กวไาถๅาราสืไอสารดๅวยภาษาเทยภ ดใกจะยอมรับละขๅา฿จวัฒนธรรม
เดๅดีภละรใวกวไาภ

ทำาเมคุณมไคุณพไอเทยภเมไควร฿ชๅภาษาตไางชาติกับลูกโ
สามารถ฿ชๅเดๅคไะภตไควรมีขๅอระวังอยูไวไาภคุณพไอคุณมไคนเทยบางคน
พูดภาษาตไางประทศปนสำานียงเทยภซึไงมีความสีไยงวไาลูกอาจจะพูด
ติดสำานียงของราเปดๅวยภสไวนประการทีไสองภความขๅา฿จละความรูๅ
ดๅานภาษาอืไนของราอาจนๅอยกวไาความรูๅดๅานภาษาเทยภดังนัๅนราอาจ
จะอธิบายภ หรือสอนลูก฿นการออกสียงหรือความหมายของคำาศัพท่ภ
รวมทัๅงการ฿ชๅคำาเดๅเมไตใมทีไภละอาจจะเมไถูกตๅองภถๅาหากปใน฿นกรณี
ทัๅงสองทีไกลไาวมาลๅวนัๅนภ อาจจะมีอิทธิพลดๅานลบ฿นการพัฒนาดๅาน
ภาษาของดใก฿นอนาคตเดๅคไะ

วิธีการสอน฿หๅดใกรูๅสองภาษาภจะตๅองทำาอยไางเรโ
ภคณุพไอหรือคณุมไคนเทยภนัๅนจำาปในทีไจะตๅองพูดภาษาเทยกับลูกตัๅงตไ

ลูกปในทารกภตไอยไางดียวภละคุณมไหรือคุณพไอชาวยอรมันตๅอง฿ชๅ
ตไภาษายอรมนัทไานัๅนภเมไควรพดูกบัลูกสองภาษาปนกนัภจะทำา฿หๅลูก
สบัสนภถๅาคณุพไอหรอืคณุมไเมไเดๅ฿ชๅภาษาเทยกบัลกูตัๅงตไดใกภกใยงัเมไ
สายนะคะภดใกรกกิดจนถึงหๅาขวบนัๅนมคีวามสามารถทีไจะซมึซบัความ
รูๅดๅานภาษาเดๅรใวมากภ สำาหรับดใกทีไอายุมากกวไาหๅาขวบขึๅนเปกใยังเมไ
สายกินเปทีไจะตัๅงตๅนรียนภาษาเทยภ คุณมไกใหมัไนอไานหนังสือภ ละ
พดูภาษาเทยกบัลกูมากขึๅนภหลงัจากนัๅนหนึไงปีกใพยายามพดูเทยกบัลกู
฿หๅปในประจำาภลูกกใจะสามารถพัฒนาปในดใกรูๅสองภาษาเดๅ฿นทีไสุดคไะภ

ลูกรูๅสองภาษาจะพัฒนาการชๅาเหมโภ
฿นชไวงอายุภะฬาภขวบนัๅนภดใกอาจจะพูดภาษาคไอนขๅางชๅากวไาดใกทัไวเป
นิดหนึไงภละอาจ฿ชๅสองภาษาปนกันภกใอยไาพิไงหนัก฿จภคไะภพราะชไวง
นีๅดใกกำาลังรียนรูๅทคนิคการออกสียงภฝึกการพูดภรียนรูๅคำาศัพท่ภละ
รียนรูๅการยกยะหมวดหมูไของภาษาภ อยไางชไนภาษาเทย฿ชๅคุยกับ
คุณมไภละภาษายอรมันคุยกับคุณพไอปในตๅนภ

ลูกเมไยอมพูดเทยตไฟังภาษาเทยขๅา฿จภ จะทำาอยไางเรดีภ ฿หๅลูก
พูดเทยโภ
อยไาละทิๅงความตัๅง฿จทีไตๅองการ฿หๅลูกพดูเทยภสิไงสำาคญัทีไสุดคอืราจะตๅอง
เมไปลีไยนปลงมาพูดภาษาตไางชาติกับลูกภ ตัวอยไางชไนภ ถๅาตๅองการ
อธิบายคำาวไาอุไน฿หๅลูกฟังภ รากใอามือลูกเปตะนๅำาอุไนภ ปในการรียนรูๅ
ดๅวยการสัมผัสภทนทีไจะ฿ชๅคำาวไาภ“warm”ภอธิบาย฿หๅลูกฟังปในตๅนภ฿หๅ
ยดึหลักภาษาเทยของรา฿หๅมัไนภพราะเมไชไนนัๅนจะทำา฿หๅลูกสับสนภละ
ปในการสรๅางความเมไนไาชืไอถือกไการ฿ชๅภาษาเทยดยทางอๅอม฿หๅกับลูกภ
นอกจากนัๅนราตๅองขๅา฿จวไาดใกอยูไ฿นสภาพวดลๅอมชาวยอรมันภลูก
กใยไอมมีนวนๅมทีไจะพูดภาษายอรมันอยูไลๅวภ ดใกอาจจะรูๅสึกปลก
หมือนกะดำาภหรืออายทีไจะตๅองพูดเทยกับคุณมไ฿นรงรียนภหรือ

Milch ist 
gesund.
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฿นกลุไมพืไอนภราจำาปในตๅองปลูกฝัง฿หๅดใกมีความภูมิ฿จ฿นภาษาเทย 

ซึไงสิไงนีๅทำาเดๅดยทีไตัวของคุณพไอคุณมไองควรมีความภูมิ฿จ฿นภาษา
ของราภเมไรูๅสึกอายทีไ฿ชๅภาษาเทยพูดคุยกับลูก฿นทีไสาธารณะภละพูด
฿หๅลกูฟงัวไาราปในดใกลกูครึไงเทยภหรอืคนเทยภภาษาเทยคอือกลกัษณ่
ของราภคุณมไอยาก฿หๅหนคุูยภาษาเทยกับคุณมไภถึงมๅลกูยังลใกขา
กใขๅา฿จ฿นสิไงทีไราพูดละพยายามถไายทอด฿หๅกับขา
คลใดลับการปลูกฝังดๅานภาษาภ อไานหนังสือนิทานภ หรือหนังสือภ กอเกไภ
กับลูกกไอนนอนทุกวันภ การสวดมนต่ภ การรๅองพลงเทยภ ของดใกภ กใจะ
ทำา฿หๅดใกพลิดพลินภ กับการรียนรูๅสียงสระตไางโภ พยายามคุยกับลูก
สมอภหรือดูทรทัศน่กับลูกภละอธิบายรืไองตไางโ฿หๅลูกฟังปในประจำาภ
การทำาชไนนีๅจะทำา฿หๅดใกภรยีนรูๅคำาศพัทภ่การออกสียงภละขๅา฿จภาษา
เทยเดๅรใวขึๅนภ

ขๅอควรจำา
ความมีวินัยละความสมอตๅนสมอปลายภ พรๅอมทัๅงความ฿จขใงของ
พไอมไนัๅนปในปจัจัยทีไสำาคัญอยไางยิไง฿นการสไงสริม฿หๅลกูพดูสองภาษา
เดๅภลกูจะรยีนเดๅทนัพืไอนทีไรงรยีนนืไองจากดใกสามารถปรบัตวัเดๅรใวภ
สมองของพวกขามศีกัยภาพมากกวไาทีไราคาดคดิภอยไางเรลๅวขอ฿หๅผูๅ
ปกครองมีความอดทนละ฿จยในภ ละจงระลึกสมอวไาภ กรุงรมเมไเดๅ
สรๅางสรใจภาย฿นวันดียวหรือดือนดียวภ

สำาหรบัทไานทีไสน฿จละตๅองการคำาปรกึษากีไยวการลีๅยงลกูภสขุภาพจิต
ละครอบครัวสามารถภหรือนำาเปผยพรไปรดติดตไอเดๅทีไภภ
www.thaimentalhealth.com

www.psycholoogpraktijk.nl

เผยเคลด็ลบัยาสมนุไพรรักษาโรค
ภ การ฿ชๅสมุนเพรปในยาบำาบัดรคนัๅนอาจ฿ชๅภ ฿นรูปยาสมุน
เพรดีไยวโภหรือ฿ชๅ฿นรูปตำารับภยาสมุนเพรภปัจจุบันตำารับยาสามัญ
ประจำาบๅานผนบราณทีไกระทรวงสาธารณสขุอนญุาต฿หๅ฿ชๅรกัษา
รคเดๅมีหลายขนานภชไน

ย�จันทน์ลีล�ภ฿ชๅกๅเขๅภกๅตัวรๅอน
ย�มห�นิลทไงทองภ฿ชๅกๅเขๅภกๅหัดภอีสุกอี฿ส
ย�หอมทพพิจิตรภกๅลมภบำารุงหัว฿จ
ย�หลืองปิดสมุทรภกๅทๅองสีย
ย�ประสะมะวๅงภกๅเอภขับสมหะ
ย�ตรีหอมภกๅทๅองผูก฿นดใกภระบายพิษเขๅ

สมนุเพรทีไนยิม฿ชๅดีไยวโภรักษาอาการของรคทีไพบบไอยโภเดๅกไ
สมุนเพรกๅเขๅภฟๅาทะลายจรภบอระพใด
สมุนเพรกๅทๅองสียภกลๅวยนๅำาวๅาภทับทิมภฝรัไงดิบ
สมุนเพรกๅเอภมะวๅงภขิงภมะนาว
สมุนเพรกๅทๅองอืดภทๅองฟๅอภขมิๅนชันภหๅวหมูภกระชาย
สมุนเพรชไวย฿หๅนอนหลับภ ขีๅหลใกภ ดอกบัวหลวงภหัว
หอม฿หญไ
สมุนเพรกๅชืๅอร�ภกระทียมภขไาภชุมหใดทศ
สมุนเพรกๅริมภสลดพังพอนตัวมียละตัวผูๅ

สูตรสมุนเพรบำารุงผิวหนๅา
วไ�นห�งจระขๅูภบำารุงผิวภปๅองกันฝๅาภลบรอยจุดภดไางดำาภ
รักษาสิว
ตงกว�ูภสมานผิวภลบรอยหีไยวยไน
มะขือทศูภสมานผิวภลดรอยหีไยวยไนภจุดดไางดำา
ขมิๅนสดูภบำารุงผิวหนๅาผุดผไองสด฿สอไอนวัยภ ภละชไวย฿หๅ
สิวยุบรใว
กลๅวยนๅำ�วๅ�สุกูภบำารุงผิวนุไมนียนอไอนวัย
หัวเชทๅ�ูภชไวยลดรอยฝๅาละกระ฿หๅจางหาย

สมุนเพรทีไมีสารตๅานซลล่มะรใง
มะกรูดภผักขยงภขึๅนฉไายภบัวบกภผักชีฝรัไงภกระชายภขไา฿หญไภ
มนัทศภ฿บมะมไวงภมะกอกภบญจมาศภขนงกะหลไำาภตงกวาภ
พรกิเทยภดีปลภีหระพาภกะพราภ฿บตะเครๅภถัไวภผกัวไนภผกัขวงภ
พกาภชๅาพลภูวชะพลศูภลกูผกัชภีรไวภหงอืกปลาหมอภขมิๅนอๅอยภ
หัวหอมดงภหอมหัว฿หญไภกระทียมภฯลฯ

สมุนเพรทีไมีสารอนตีๅออกซิดนต่ภววิตามินอภซีภอีศ
วิต�มินอสูงภเดๅกไภ฿บยอภ฿บยไานางภตำาลึงภผักกูดภมะระภ
กระสังภผักพวภผักชีลาวภผักวไนภผักบุๅงภหลียงกระจๆียบดงภ
มงลักภชะอมภพริกชีๅฟๅาดงภพงพวยภขีๅหลใกภฯลฯ
วิต�มินซีสูงภเดๅกไภมะขามปๅอมภฝรัไงภมะปรางภขนุนภละมุดภ
มะละกอภมะกอกภสๅมภมะขามภลูกหวๅาภพุทราภฯลฯ
วิต�มินอีสูงภ เดๅกไภ พวกธัญพืชตไางโภ ชไนภ งาดำาภ
ขๅาวซๅอมมือภจมูกขๅาวภขๅาวพดภฯลฯ
บต�ครทีนสูงภ เดๅกไภ ภคร่รอตภฟักทองภคภกะพราภ
พชัไนฟรุตภขีๅหลใกภผักชียงดาภยอดฟักขๅาวภผักซไวภฯลฯ
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็ภ์ภYภbyภNong

วิธีทำา
ะอภลอืกลายภลๅวลงสพืีๅนบนกระปา็ดๅวยสี
ทีไขๅากบัสีพืๅนบนกระดาษชใดปากทีไราลือกภ

ฉบับนีๅขอสนอทำากระป็าสวยโภดยทคนิคภdécoupagภ
ออกสียงวไาภ“ดคูพาจ”ภวภาษายอรมันรียกวไาภdécopathศภ
ตอนทีไสองภตไอนืไองจากนิตยสารดีฉบับทีไหก

อุปกรณ์ภ
1. กระปา็ภกระดาษลายสวยโภวกระดาษชใดปากภ

ทีไมีความหนาภาภชัๅนขึๅนเปภมืไอลอกลายออก
มากระดาษจะเดๅบางภพอปะลงบนชิๅนงาน
มันจะนบสนิทภ เมไนูนขึๅนมามากภตไบาง
คนอาจจะ฿ชๅกระดาษหไอของขวัญภกระดาษ
หนังสือพิมพ่ภหรือมๅตไผๅากใ฿ชๅเดๅศ

2. กรรเกรตัดกระดาษภ
าอภ กาวสำาหรับทำางานฝีมือดยฉพาะภถๅาหาซืๅอ

กใผสมกาวองดย฿ชๅภTapetenภKleisterภวกาว
สำาหรบัติดวอลปปอรศ่ภ฿นรปูปในผงภลๅวนำา
มาผสมนๅำา

4อภ พูไกนัปากบนภสำาหรบั฿ชๅทากาวลงบนกระดาษภ
หรือบางคนอาจจะถนัด฿ชๅฟองนๅำากใเดๅ

ิอภ ลคกอร่บบ฿สภวKlarlackศ
6. มีดคัตตอร่ภ สำาหรับซไอมงานภหรือภตัดศษ

กระดาษสไวนทีไกินออกมา
7. ครืไองปไาผมภสำาหรับปไา฿หๅกาวหๅงรใวโภภ

ัอภปไา฿หๅสีหๅงภนำากระดาษชใดปากภทีไมี
ความหนาภาภชัๅนภลอกกระดาษหลอืชัๅนทีไมี
ลายภลๅวนำาวางบนกระปา็ตรงทีไตๅองการ
ปะลายภ฿ชๅพูไกันจุไมกาวภลๅวทากาวบาโ
บนกระดาษจนทัไวโ

าอภ฿ชๅฟองนๅำาภจุไมนๅำาลๅวบบีพอหมาดโภกด
ลงบนกระดาษตรงโภออกรงลใกนๅอยพืไอ
กด฿หๅลายติดกับกระป็าภวการกดทีไดีตๅองกด
฿หๅกระดาษนบกบัวัสดทุีไราจะตดิภกรณีนีๅ
ตๅองกดภ฿หๅหในพืๅนผิวของกระป็าศภควรกด
ครัๅงดียวลๅวยกขึๅนตรงโภหากตๅองการจะ

4อภ ตกตไงลายตามตๅองการภ ภ ดยปะ
กระดาษบนทับเปอีกครัๅงภ ลๅวตไงติม
ดๅวยสีลใกนๅอยภ ขอนะนำา฿หๅ฿ชๅสีอาคิลิคภ
พราะหๅงงไายภตามรูป

ิอภขัๅนตอนสุดทายคือภทาลคกอร฿หทัไว
ทัๅงกระปาภภพืไอ฿หลายขึๅนงาละติดทน
นานขอ฿หสนุกกับงานประดิษฐนะคะภ

ภาพดยภนิตยสารดี

ตไงกระป็าปะกระดาษบบภ็ écoupag่
ยๅำาควรจะปลไอย฿หๅกระดาษหๅงสียกไอนภ
มิฉะนัๅนกระดาษจะติดกับฟองนๅำาขึๅนมา
ทำา฿หๅลายขาดเดๅ
ภ ติดลายตามทีไทำาครืไองหมายเวๅภ
ปไา฿หๅหๅงสนิทหรือจะปลไอย฿หๅหๅงอง
กใเดๅภภลๅวตรวจสอบความรียบรๅอยภดย
ฉพาะตามขอบโกระดาษภหากเมไสนทิ฿หๅ
อาฟองนๅำายๅำา฿หๅลายติดนไน

ดยภภัทธริาภหาญสกลุละอญัชญัฮยีรลิ่ไง
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Text und Fotos: A.Hirling

ศิลปะสำาหรับดใก

Li่b่ภMal้r่undinn่nภundภฬ้r่und่!

้r่undscha้tภzwisch่nภ
Thailandภundภ็่utschland

NunภSchrittภ้ürภSchrittู

Bildภะ  Das Motiv wird mit Bleistift 

vorgezeichnet. Das sind bei unserem Beispiel 

die Tiere und die Blätter.

Bild่rภัภundภา Über das Gezeichnete 

wirdภinภMustrภว„๊ittr“ศภglgtฮภgzichntอ
Das kann geschwungen und frei sein (2) oder 

etwas strenger geometrisch (3).

Bildภ4ภ ภ Nunภ wirdภ jdsภ ้ldภ inzlnภ
ausgemalt.

๋่ut่ภhab่nภwirภ่inภschön่sภTh่maู

่sภghtภumภ้ rundschatอภ์ nภdrภdutschnภSprachภklingnภdiภWortภ้ rundภ
und Freude ganz ähnlich. Das ist ja auch so: Wer Freunde hat, hat Freude!

Freundschaft bedeutet, etwas Schönes zusammen machen, voneinander 

lrnnหภgduldigภsinหภgrnภtilnหภvillichtภtwasภganzภNusภภgminsamภ
(er)schaffen, sich gegenseitig unterstützen und vieles mehr.

Wir wollen heute ein Bild malen zum Thema 150 Jahre Freundschaft zwischen 

Thailand und Deutschland. Das ist eine sehr lange Zeit, nicht wahr!

Katrin hat sich heute das Symboltier Thailands, den Elefanten, und das 

Symboltier Deutschlands, den Adler, ausgesucht und die beiden zusammen 

auf ein Bild gemalt, um die Freundschaft der beiden Länder darzustellen.

Malt heute mit allen Farben und Farbmischungen, die Euch gefallen.

Katrin hat mit Aquarell-farben und mit Buntstiften gemalt.

Sie hat nach der Vorzeichnung zuerst die großen Flächen (Elefant, Adler, 

Blätter, Hintergrund) mit je einer Aquarellfarbe vorgrundiert und nach dem 

Trocknen die vielen kleinen Felder mit Buntstiften unterschiedlich ausgemalt.

Viel Spaß dabei!!!

ะิฯภJahr่
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ดีภ ปัจจุบันนีๅรียนอยูไทีไเหนภ รียนอะเรอยูไภ วิธีก�รรียนปใน
อยไ�งเรภชไวยลไ�฿หๅฟังหนไอยคไะ
ชมป่ภ ปัจจุบันรียนทีไภ ๊ewerbeschuleภ Breisachภ ภ ครับภ รียนภ
Berufskraftfahrerภภครับภคือคนขับรถมืออาชีพภปลปในเทยอาบบ
ขๅา฿จกนังไายโกใภคนขับรถบรรทกุลไะครับภงงกนัสิครับวไาทำาเมตๅองมีการ
รยีนการสอนดๅวยทัๅงโทีไดูเมไอยากลยกใคไขบัขีไหมอืนขบัรถยนต่ทัไวเปภภ
ความคิดผมรกโกใบบนีๅลไะครบัภพอเดๅมารยีนขๅาจรงิโภอๅวอออภเมไงไาย
อยไางทีไคิดลยครับวิธีการรียนการสอนกใมีดังตไอเปนีๅภภมีสอนทัๅงหมดภาภ
ปีดังนีๅภ ภ ภ ภ ภ ภ ภภ

ปีภะภ
•ภ Den eigenen Betrieb repräsentieren

•ภ Nutzfahrzeugeภpflegenภundภwarten
•ภ ๊üterภverladen
•ภ Betriebsbereitschaftภ desภMotorsภ undภ derภ
elektrischenภไnlageภüberprüfen    
ปีั
•ภ RoutenภundภTourenภfürภinländischeภZielgebieteภ
planenภundภdurchführen
•ภ Antriebsstrang nutzen, Fahrgestell und Räder 

Überprüfen
•ภ ้unktionภderภBremsanlagenภüberprüfen
•ภ Beförderungsablauf auftragsoptimiert gestalten

ปีา
•ภ Routen und Touren in ausländische Zielgebiete 

planenภundภdurchführen
•ภ KOMฬLinienฬภundภ๊ elegenheitsverkehrภeinsetzen
•ภ spezielleภ๊üterภtransportieren
•ภ ่lektronischeภ๊ eräteภeinsetzenภundภbedienenอออ

ดีภ อธิบ�ยพิไมตมิกีไยวกบัวชิ�ชีพทีไรยีนสกัหนไอยเดๅเหมคะ
วไ�ภ฿นตไละวันมีหนๅ�ทีไอะเรบๅ�งภ
ชมป่ภ ฿นตไลไะวันกใขับรถเปทีไตไางโภ ชไนภบริษัททีไผมฝึกงานเดๅทำา

สัญญาเวๅกับบริษัทสไงครืไองจักรภ ซึไงบริษัทนีๅปในบริษัททีไ฿หๅชไาครืไอง
จักร่ภชไนภรถขุดดินภรถตักดินภปในตๅนภกใจะมีลูกคๅาทรฯมาสัไงรถภหนๅาทีไ
ของผมกใคือตๅองนำารถฯเปสไงภณภจุดหมายปลายทาง
ตไถๅาวันเหนเมไมีการดินทางเปเหนภกใจะลๅางรถภซไอมรถภอยูไทีไอูไของ
บริษัทลไะครับภหรือถๅาบริษัทเมไมีงานจริงโกใจะเปขับ฿หๅกับบริษัทอืไนโภ
ฟังดูโลๅวเมไหนๅาจะมีปัญหาอะเรลยนไะครับภตไทีไจริงกใมีนะครับ
คือการขับรถนีๅอยไางรกลยทีไตๅองนึกถึงภคือการพักผไอน฿หๅพียงพอภถๅา
พักผไอนเมไพียงพอภ กิดอุบัติหตุนไนอนครับวหลับ฿นศคยหลายครัๅง
ครับชไวงรกโนะครับยังปรับรไางกายเมไเดๅ
ลๅวบๅางทีภถงึวลาพักจากการทำางานกใเมไคไอยเดๅพักหรอกครับภคือกำาลงั
จะพกักลางวันกใจะมีทรฯดงัมาลๅว฿หๅเปสไงรถฯซึไงปในอยูไอยไางนีๅประจำา
ครับภหรือวันเหนตๅองเปสไงรถเกลโภชไนภตๅองออกดินทางตไชๅาพืไอ฿หๅ
ถึงจดุหมายตามตรงวลาภมืไอออกตไชๅาลๅวบงัอญิวนันีๅงานยอะพอดี
กใคือจะเมไคไอยเดๅพักหรอกครับ
ถๅาถามวไางไวงเหมภตอบเดๅลยครับงไวงอยไางมากมืๅอรูๅตัววไาขับรถริไม
เมไตรงลๅวจะหาทีไจอพักภะิภนาทีภครับชไวยเดๅจริงโนไะครับลๅวจะขับ
ตไอเปจนลิกงานครับ

ดีภ วล�ขับรถคัน฿หญไโบนท�งหลวงปในระยะวล�น�นโภมี
กฎกณฑ์อะเรบๅ�งทีไตๅองปฏิบัติต�มภ ชไนภ ขับรถเดๅน�นกีไชัไวมงภ
ปในตๅน
ชมป่ภ กฏของการขับรถนะครับภ฿นวันหนึไงสามารถขับเดๅเมไกนิภุ ภชัไวมงภ
ละจะบไงปในอยไางนีๅครับภขับภ4ภชัไวมงภาฯนาทีภพักรถภ4ิภนาทีภลๅว
ขับตไอเดๅอีกภ4ภชัไวมงภาฯนาทีภปในตๅนภนีไกใปในวลาขับรถบืๅองตๅนทีไควร
ปฏิบัติตามนไะครับภขๅอควรปฏิบัติตามกใภคือกฏจราจรครับภนีไถึงวไาตๅอง
ทำาตามอยไางครไงครัดลยทีดียว

ดีภ ทร�บวไ�อ�ชีพทีไชมป์รยีนรูๅตๅองม฿ีบขับขีไสำ�หรบัคนขับรถ
บรรทุกดๅวย฿ชไเหมภลๅวส�ม�รถขับรถอะเรเดๅบๅ�งคไ�ธรรมนียม
฿นก�รทำ�฿บขับขีไประภทนีๅทไ�เร
ชมป่ภ กใอยไางรกตๅองม฿ีบขบัขีไรถยนตก่ไอนนะครับภลๅวจึงสามารถทำา
฿บขับขีไรถบรรทกุเดๅภมืไอม฿ีบขับขีไรถบรรทกุภลๅวกใจะสามารถทำา฿บขับขีไ

รวบรวมดยภภ“อัญชัญ”
การศึกษา
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รถพไวงรถบรรทกุตไอเดๅครบัภบรรทกุเดๅถึงขนาดภ4ฯภตันภครบัภกใจะสามารถ
ขับเดๅทุกอยไางครับภยกวๅนภรถประจำาทางละรถจักรยานยนต่ครับ
ถๅาถามรืไองคไาทำา฿บขับขีไนีๅกใภตกอยูไประมานภัิฯฯภยูรครับภฉพาะรถ
บรรทุกกับรถพไวงนะครับภซึไงเมไพงลยครับภตไตอนนีๅถๅา฿ครอยากทำา
ลไะกใพงนไนอนครบัภพราะกฏหมายพิไงมาปลีไยนมืไอวันทีไภฯุฬฯุฬฯุภ
ราคาการทำา฿บขบัขีไรถบรรทุกนีไถๅาเดๅหในตัวลขลๅวคงรๅองอูๅหูลยทีดียวภ
ราคาอยูไทีไภื ฯฯฯภถึงภุ ิฯฯภยูรภครับภละการรียนการสอนนัๅนครไงครัด
มากกวไาดิมหลายทไาครับ

ดีภ ขอทร�บก�รว�งผนอน�คตหลังจ�กทีไรียนจบภคิดวไ�จะ
กลับเปมืองเทยเหม
ชมป่ภ อยากกลับนไะครับตไคงกลับเปเมไเดๅหรอกครับภพราะกลับเป
ขับรถฯทีไเทยอนาคตคงเมไรุไงครับภอยากกลับเปพักผไอนเปทีไยวดีกวไา
ครับภคงทำางานทีไนีไหาประสบการณ่ภชีวิต฿นตไางดนนซักระยะนึงครับ
ตอนนีๅวางผนคไนีๅลไะครับภจบลๅวหางานทำาตไอเปครับ

ดีภ ง�นอดิรกคืออะเร
ชมป่ภ ภถไายรปู฿นสถานทีไตไางโภดหูนงัภฟงัพลงภนอนพกัผไอนสำาหรบัวนั
ทำาการตไอเป

ดีภ ขอทร�บคว�มคดิหในสไวนตวักีไยวกบัก�ร฿ชๅชวีติ฿นประทศ
ยอรมนี
ชมป่ภ ชวีติ฿นตไางดนมาชไวงรกโทีไมาอยูไนีไลำาบากมากนไะครบัภภาษา
กใพูดเมไเดๅภจะเปเหนมาเหนลำาบากครับอยากกนิอะเรนีไกใตๅองทำาองเมไ
หมือนทีไมืองเทยครับภดินออกเปหนๅาปากซอยกใมีอะเร฿หๅกินอรไอยโ
ลไะครับภตไมาหลังโนีๅกใอคครับมีเร฿หๅทำากับชีวิตยอะยะมากมาย
ลยครบัภวลาหาย฿จนีไถบเมไคไอยมีลยทีดยีวภถอืวไาปในประสบการณ่
ของชีวิตครับ

ดีภภ สุดทๅ�ยนีๅมีอะเรฝ�กถึงนๅองโทีไกำ�ลังจะตรียมตัวจะรียน
ส�ยวิช�ชีพบๅ�ง
ชมป่ภ ภนๅองโภ พีไโภ ทีไกำาลังจะรียนสายอาชีพนีๅกใขอ฿หๅตัๅง฿จอดทนทุก
ปัญหาทีไจอภอยไาเปกลุๅม฿จอยไาเปครียดกับปัญหาทีไจอภ ปัญหามีเวๅ
กๅภ เมไเดๅมีเวๅ฿หๅครียดครับภทุกอยไางมีทางออกครับภทำาวันนีๅ฿หๅดีทีไสุด
นไะครับภ มืไอรียนจบลๅวชีวิตจะจอตไรืไองดีโนะครับภจงชืไอ฿นสิไงทีไ
รามัไน฿จวไาทำาเดๅ

การ์ตูนโดย "ป้าต้อย"
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มณียานอนซึมอยูไหลายวันภ ดยเมไเดๅทำาอะเรลยภมๅวไาธอจะปในคน
ขใมขใงภตไครัๅงนีๅภมันหนักหนากินกวไาจะหาทางออกเดๅภถๅาสามีบอก
กันตรงโภวไาจนนัๅนภคงจะพอรับเดๅภงินทองหาอา฿หมไเดๅภตไการกหก
ตไางหากทีไรับเมไเดๅภละอาจจะ฿หๅอภัยเมไเดๅชไนกัน

มณียาริไมคิดกๅเขปัญหาของตนองภธอจำาปในตๅองจไายคไารงรมเป
วันโภ ดๅวยงินทีไติดตัวมาดยเมไมีทางลือกภ ตไจะ฿หๅอยูไรงรมบบนีๅ
ตลอดเปคงเมไเดๅภ งินทองริไมหรไอยหรอลงภ กไอนอืไนธอตๅองหางานทำาภ
ตๅองเปหาหๅองชไาทีไราคาถูกกวไานีๅภละสามีตๅองรับผิดชอบสิไงทีไกิดขึๅนภ
มณียาจำาปในตๅองรยีนภาษาฝรัไงศสภตไตอนนีๅทำางานอะเรกใยังเมไเดๅทัๅง
นัๅนภมณยีาริไมออกคำาสัไงกบัสาม฿ีหๅหางานทำาภเมไวไางานนัๅนจะลำาบากตไ
กใตๅองทำาถๅาปในงานทีไสุจริตภจะมานัไงนอนกินอยูไอยไางนีๅเมไเดๅภมๅขาจะ
เดๅงินชไวยจากรัฐบาลบๅางลใกนๅอยมันกใเมไพอ฿ชๅอยูไดีภทัๅงคูไริไมทะลาะ
บาะวๅงกันเมไวๅนตไละวันภ สามีกลายปในคนละคนภ มณียานึกอยไาง
ดียววไาตๅองอดทนละอดทน

฿นทีไสุดภ สามีกใเดๅงานยกของทีไรๅานซูปอร่มาร่กใตลใกโภ จากการผลัก
ดันของมณียาภพอมีงินดือนลใกโภนๅอยโภพอประทังชีวิตภเมไกีไดือนตไอ
มาภกใยๅายออกจากรงรมเปหาบๅานชไาภสามีของธอ฿ชๅอุบายทีไตนอง
ถนัดภ ตไงตัวภูมิฐานดูมีหนๅาทีไการงานดีภ หลอกคนกไจๅาของบๅาน฿หๅ
ตาย฿จภเดๅชไาหๅองลใกโภพออยูไเดๅปในผลสำารใจภพอมหีๅองปในของตนอง

ป³ิภัทศรี

ม³ีนำ้าหนึ่ง (ต่อ)
เรื่องราว...บนเส้นทางรักของ

หญิงไทยในต่างแดน

เดๅภ มณียาพอหาย฿จเดๅบๅางภตไยังตๅองประหยัดทุกทางทัๅงคไานำๅาคไาเฟภ
คไากินภ สามีริไมมีงินดือนลใกนๅอยพอจไายคไาบๅานเดๅบๅางภ ผสมกับงิน
กไาของมณียาบๅางภ ภ พอริไมมีบๅานภ มีงินดือนภ ขากใริไมคบพืไอนภ ริไม
ดืไมทัๅงบียร่ละหลๅาทุกวันภ จนมาอาละวาดปลีไยนจากคนสุภาพมา
ปในผูๅชายกักขฬะภ ถมขูไบังคับธอทุกอยไางภ งินทีไมณียามีอยูไนัๅนทบ
จะหมดภาย฿นวลาเมไถึงวลาภ ะภ ปีภ งินดือนสามีกใเมไพอจไายคไาหๅองภ
ทัๅงคูไมหีนีๅสินรงุรงัภมณยีาเมไคยซืๅอสืๅอผๅาครืไองสำาอาง฿ดโภ฿หๅกบัตัวองภ
หนๅาตากใศรๅาหมองหดหูไภตไยังดีวไามีทีไซุกหัวนอนเปวันโภหญิงสาวคับ
คๅน฿จหลือทีไจะอธิบาย฿หๅทางบๅานฟังเดๅภคงจะลวรๅายกินเปทีไจะ฿หๅ
พไอมไญาติพีไนๅองทางบๅานรูๅวไาตัวองมาตกระกำาลำาบากพียง฿ดภคงเมไ
ดีนไทีไจะกลับมืองเทยเป฿นสภาพชไนนีๅ

หลงัจากนัๅนภความทกุขก่ใกระหนำไาขๅามารืไอยโภสามีริไมมผีูๅหญงิมาตดิพนั
พราะขาปในคนหนๅาตาดีอยูไลๅวภถมยังพาผูๅหญิงเทยขๅามา฿นบๅาน
ตอนทีไธอออกเปหางานทำาภ ทัๅงสองทะลาะกันละริไมลงเมๅลงมือกัน
ทบเมไวๅนตไละวันภจน฿นทีไสุดสามีกใเลไธอออกจากบๅาน
ความรูๅสึกของมณียาดๅานชาสียลๅวภ เมไมีวันจะรๅองเหๅอีกตไอเปภ มืไอ
ตๅองออกเปดินรไรไอนอยูไกลางถนนชไนนีๅภ อนาคตทีไธอวาดเวๅอยไาง
สวยหรูภ งินทองทีไนำามาจากมืองเทยพืไอสรๅางครอบครัวกับขาภ ทุก
อยไางหายเปกับคำาหลอกลวงภเมไมีอะเรหลือทีไจะ฿หๅฝันอีกลๅวภความ
หวังพังทลายจนหมดสิๅนภ ตไธอกใยังประคองตัว฿หๅมีสติภ ธอหยุดการ
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ติดตไอกับทางมืองเทยภทุกคนเมไควรจะรับรูๅ฿นสิไงทีไกิดขึๅนภภมืไอมณียา
ออกจากบๅานธอหลอืพียงกระปา็สืๅอผๅา฿บดยีวกับงินติดตวัอีกลใก
นๅอยภภภพอจะมีคนรูๅจักอยูไบๅางภัฬาภคนตัๅงตไมาอยูไมืองนอกภเปขอนอน
บๅานคนนีๅภาภวันเปอีกบๅานหนึไงอีกภ4ภวันภตไทุกคนมีครอบครัวกันทัๅงนัๅนภ
คงอยูไกับขาเมไเดๅนาน

ละลๅววันหนึไงภธอเดๅรูๅจักชายฝรัไงศสอีกคนหนึไงจากการนะนำาของ
พืไอนภชายคน฿หมไนีๅทไาทางจริง฿จภปในผูๅ฿หญไภ฿จดีภละสุภาพภขาชอบ
มณียาทันทีทีไหในภ ละชวน฿หๅธอเปอยูไกับขาทีไบๅานชานมืองปารีสภภ
มณยีาเมไเดๅคดิเตรไตรองอะเรมากนกัภคดิพยีงวไาตๅองอาตวัรอดภเหนโภ
สามีกใมีหญิง฿หมไมาอยูไทีไบๅานเปลๅวภ ถมยังเมไเดๅคิดทีไจะติดตามหา
ธอดๅวยซำๅาภ ชีวิตนีๅตๅองสีไยงละตๅองสูๅภ มณียาเมไมีทางลือกภ จึงตัดสิน
฿จมาอยูไทีไบๅานขา

หลงัจากทีไมาอยูไกบัชายคน฿หมไภจติ฿จของธอดีขึๅนมากภขาอา฿จ฿สไธอ
ดีภ พาออกเปทีไยวภ ซืๅอของ฿หๅภ สไวนธอกใทำางานบๅาน฿หๅขาภ ภ มๅขาจะ
฿จดีภ ตไธอกใเมไคยคิดจะอาศัยขาเปอยไางนีๅภ ตอนนีๅธอริไมพูดภาษา
ฝรัไงศสเดๅบๅางภ พราะเดๅภาษาอังกฤษอยูไปในทุนภดๅวยความทีไคยปใน
นางพยาบาลมากไอนภจึงคิดจะทำาบๅานรับลีๅยงดใกภตไงานรับจๅางดูล
ดใกทีไฝรัไงศสจะตๅองมี฿บประกาศนยีบัตรภมณยีาจงึตๅองรียนภาษาพิไม
ติมภเมไวไาอนาคตจะปในอยไางเรภธอกใเมไคิดจะหวนกลับเปหาสามีอีกภ
สไวนรืไองตไงงานกบัชายคน฿หมไธอยงัเมไเดๅนึกถงึภทัๅงสองตไางกใเมไคย
พูดคุยกันถึงรืไองนีๅ

ผนการ฿นอนาคตดูริไมมีความหวังภ มืไอชายคน฿หมไปรยวไาอยาก
จะตไงงานกับธอภ จึงสนอ฿หๅธอเปรียนภาษาฝรัไงศสภ ละตกลงจะ
สนับสนุนธอรืไองสถานรับลีๅยงดใกภ มณียาจะตๅองเปรียนพิไมติมภภ
ละตรียมการจะขอหยไาขาดจากสามีกไาภธอริไมมีความหวังภทีไจะฟืๅน
ชีวิต฿หมไกับขาภริไมฝันละตรียมครงการตไางโภเวๅ฿น฿จภธอทุไมรียน
ภาษาฝรัไงศสอยไางหนัก

ลๅวบไายวนัหนึไงภหตกุารณที่ไเมไคาดคดิทีไทำา฿หๅมณยีาทบจะลๅมทัๅงยืนภ
มืไอชายคน฿หมไเดๅบอกธออยไางนิไมนวลวไาภ“ภรรยากไาของผมจะกลับ
มาหาผมรใวโภนีๅนะภผมตๅองขอทษ฿หๅคุณออกจากบๅานเปกไอนทีไธอจะ
มา”ภเมไมีคำาตอบ฿ดโภหลุดจากปากของธอ

มณยีาหมดอาลัยตายอยากกับชวีติภจนเมไคิดจะสยีนำๅาตา฿หๅ฿ครอกีลๅวภ
฿นทีไสุดกใตๅองกลับออกมาลากกระป็าอยูไขๅางถนนอีกหมือนครัๅงรก

ทีไมาถึงภเมไมีทีไเปภภดินเปรๅองเหๅเปภเมไขๅา฿จวไาทำาเมถึงชครๅายซๅำาลๅว
ซๅำาอีกอยไางนีๅภ นึกอยากฆไาตัวตายสีย฿หๅรูๅลๅวรูๅรอดภนึกอยากกระดด
฿หๅรถเฟทับตายสียดี็ยวนัๅน

ตไมณยีาปในคนขๅมขใงกนิกวไาจะทำาลายชวีติตนองภตายเปพืไอ฿ครภ
พืไอผูๅชายสองคนนัๅนหรือภภนัไนคงปในการลงทษตัวองทีไรๅายรงกินเป
หนไอยกระมังภถๅาคิดจะอยูไกใตๅองสูๅภวันหนๅาอาจจะดีกวไาวันนีๅกใเดๅภ

หญงิสาวตัดสนิ฿จถอยหไางออกจากทางรถเฟภลๅวปลีไยน฿จกระดดขึๅน
รถเฟเปหาคนเทยทีไรูๅจกัคนหนึไงทีไตไางจงัหวดัภธอผูๅนัๅนมบีๅานภมฟีารม่ทำา
เรไภลีๅยงสัตว่ภคงพอมีทีไ฿หๅมณียาซุกหัวนอนเดๅ

มณยีาเดๅรับการตๅอนรับอยไางดียีไยมจากพืไอนหญงิเทยผูๅ฿จดคีนนัๅนภธอ
ชไวยดูลดใกโภพาเปรงรียนภทำาอาหารภทำางาน฿นฟาร่มภ฿หๅอาหารปใด
เกไภ สภาพจิต฿จของมณียาดีขึๅนมากภ ระหวไางทีไอาศัยอยูไทีไนัไนปในวลา
หลายดือนภธอริไมมีความมัไน฿จภจึงตัดสิน฿จหางานทำาพืไออยูไดๅวยตัว
อง฿หๅเดๅภจากการนะนำาปากตไอปากภจากพืไอนตไอพืไอนภมณยีาเดๅงาน
ทำาพรๅอมทีไพักอาศัยทีไรๅานนวดเทย฿นปารีสภ มๅจะเมไคยทำางานนีๅมา
กไอนภตไยังดีทีไหญิงสาวพอมีความรูๅกีไยวกับรืไองนีๅอยูไบๅางภจึงตัดสิน฿จ
ขอขๅาฝึกหัดทำางาน฿นรๅานนวดกไอนภภธอชอบงานนีๅทันทีทีไริไมทำาภงาน
นีๅทำา฿หๅธอริไมรูๅจักคนมากขึๅนภ

ดๅวยความทีไมณยีาปในคนรไารงิภยิๅมยๅมจไม฿สอยูไปในทนุภบวกกบัความ
อา฿จ฿สไลูกคๅาภ ทำา฿หๅลูกคๅาติด฿จภ ธอมีลูกคๅาประจำาพิไมขึๅนรืไอยโภ มี
รายเดๅพอลีๅยงตัวองภ ชไาหๅองอยูไกับพืไอนโภทีไทำางานนวดดๅวยกันภตไ
สามีกไากใยังตามมารังควานปในระยะโภ พราะธอยังตๅองติดตไอ฿หๅขา
ซในอกสารการขอวีซไาอาศัยอยูไ฿นประทศฝรัไงศสภ ขายังคงกักขฬะ
หมือนดิมภ มิหนำาซำๅายังเดๅขไาววไามีผูๅหญิงเทยคน฿หมไมาอยูไดๅวยลๅวภ
ตไมณียาเมไเดๅสน฿จภ ธอหมดรักขาเปนานลๅวตัๅงตไรูๅวไาดนหลอกภ
ธอจึงหาทางทีไจะฟๅองหยไาจากสามีภ พราะทน฿หๅ฿ครมาดูถูกหยียด
หยามศักดิ่ศรีของตัวองเมไเดๅ

฿นบรรดาคนทีไมณียารูๅจักภมีลูกคๅาประจำาคนหนึไงปในนักธุรกิจภชืไอทียนภ
ขาปในคน฿จยในภทียนจะเมไยอมนวดกบัคนอืไนภขาจะนัไงรอจนกวไามณี
ยาจะวไางภ ทียนชืไนชอบมณียามากภ นัดกินขๅาวกันหลายครัๅงภ ละบาง
ครัๅงหลังลิกงานภขาจะรอรับธอเปสไงถึงบๅานภจากความสนิทสนมละ
รูๅจักมักคุๅนกันนานพอสมควรภ ทียนถึงกับสนอ฿หๅธอลาออกจากการ
ปในลูกจๅางภ พืไอเปปในจๅาของรๅานละผูๅจัดการองภ ตไมณียาขยาด
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เมไชืไอ฿ครงไายโภอีกตไอเปลๅวภธอขใดกับความจใบปวดภบทรียนจาก
ความผดิหวังสองครัๅงสองคราทีไผไานมาทำา฿หๅธอขๅมขใงละขใงกรไง
ขึๅนภเมไมีวันทีไจะ฿หๅ฿ครมาหลอกงไายโภเดๅอีกลๅว

ตไมืไอทำางานเปเดๅสกัระยะภดๅวยความทีไธอขยันภละรยีนรูๅงานรใวมากภ
มณียาริไมมีความหวังภ ละอยากจะลองสีไยงดูอีกสักครัๅงภ ธอมีความ
ฝันวไาสักวันหนึไงจะเดๅปในจๅาของรๅานนวดของตัวองภจึงตัดสิน฿จสีไยง
ชคดูอีกปในครัๅงสุดทๅายภขาคนนีๅมีขๅอสนอดีภเมไเดๅสียหายอะเรภทียน
กับธออาจจะมีดวงชะตาถกูกนัภถๅาจะรไวมทำากจิการกบัจๅาของรๅานคน
นีๅภดยทีไธอปในหุๅนสไวนภธอลงรงสไวนขาลงทุนภปในการสีไยงทีไธอเมไ
ตๅองปในหนีๅ฿ดโภ฿นทีไสุดภธอกใตกลง฿จทำารๅานนวดกับทียน

กจิการทีไปดิเปเดๅดๅวยดภีมณียาจดัการทกุอยไางดๅวยตวัองเมไวไาจะปใน
รืไองงินหรอืการออกบบตกตไงรๅานภทียนปิดอกาส฿หๅธอดูลอยไาง
ตใมทีไภรๅานนวดของทัๅงสองมีขกมากมายจนตๅองรับพนักงานพิไมปในภะฯภ
กวไาคนภภมณียามีรายเดๅปในกอบปในกำาภทียนจึงชวนปิดรๅานนวดปใน
รๅานทีไสองดๅวยภ อกาสทีไเดๅมีวลาจอกันทุกวันละความขๅา฿จความ
ผูกพันจึงกลายปในความรักภ จากหุๅนสไวนรๅานจึงกลายมาปในหุๅนสไวน
หัว฿จทีไนบสนิทภ มณียาริไมดำานินการรืไองหยไาภ ดๅวยหัว฿จทีไเมไบอบ
ซำๅาลยมๅตไนๅอยภตไกลับนึกขอบคุณอดีตสามีสียดๅวยซำๅาภทีไทำา฿หๅธอ
กลายปในคนทีไขใงกรไงอยไางนีๅ

มืไอมณียามีอกาสกลับเปยีไยมบๅานทีไมืองเทยภ ภ ธอจึงลไาความจริง
฿หๅครอบครัวฟังภ ทุกคนภูมิ฿จกับความสำารใจของธอภ มืไอธอกลับมา
ปารีสอีกครัๅงภ ภ รๅานของธอมีพนักงานนวดกือบาฯภ คนภ กิจการเปเดๅดีภ
มณียากลายปในศรษฐินีภดๅวยนำๅาพักนๅำารงของตนองภดยมีทียนปใน

รงสนับสนุน฿หๅธอกลับมาขๅมขใงอีกครัๅงภ ธอมีความรักละมีความ
สุขภ มีทุกสิไงทุกอยไาง฿นชีวิตภ จากทีไขใดขยาดกับความรักภ บัดนีๅมณียา
ตัดสิน฿จทีไจะรไวมชีวิตกับทียนภ งานฉลองตไงงานของทัๅงสองทีไชาตๅ
หไงหนึไงตใมเปดๅวยความหรูหราภพืไอนโภหลายคนนำๅาตาคลอภดี฿จกับ
ความสำารใจของธอภภมีขกหรืไอมารไวมงานมากมายทไามกลางชมปญ
อยไางดีภ สียงปรบมือภ สียงอวยพรกึกกๅองกไคูไบไาวสาวภ ทียนประคอง
กอดจๅาสาวเปตามจังหวะสียงพลงตๅนรำา

ธอกระซิบกับจๅาบไาวภ“คุณคือสงทียนทีไสไองสวไาง฿หๅกับชีวิตฉันอออ”
ทียนนบกๅมจุมพิต“ภละคุณกใคือชีวิตของผมภมณียา”ภภภ
ทไามกลางสงดอกเมๅเฟทีไสวไางเสวเปทัไวชาตๅภ สงสวไางบนทๅองฟๅา
สะทๅอนความสวไางจิดจๅาหไงชีวิตของมณียาอีกครัๅงภ ภ จๅาสาวนำๅาตา
คลอภ รำาพึงกับตนองวไาคงเมไเดๅฝันเปภ ภ นึกยๅอนเปถึงสีๅยววินาทีหนึไง
ของชวีติทีไกอืบจะตัดสิน฿จอำาลาลกเปลๅวดๅวยความขมขืไนภหตุการณ่
นัๅนราวกบัฝันเปมืไอวันวานทไานัๅนองภตไบดันีๅชีวิตมีตไความสวไางเสว
ฉาย฿หๅหในหนทาง฿นอนาคตบืๅองหนๅา…ภขอบคุณพระจๅาทีไดลบนัดาล
฿หๅธอเดๅพบกับทียนภคูไทๅบนลกทีไสวยงามหไงนีๅภ

มณียาภูมิ฿จทีไเมไตกปในทาสของความทุกข่ภ ลๅมลๅวตๅองลุกขึๅนพืไอ
ปกปๅองศักดิ่ศรีของความปในคนภภดี฿จทีไเดๅตไอสูๅจนถึงทีไสุดภภหาก฿นวัน
นัๅนยอมพๅกใคงเมไเดๅมีอกาสเดๅรูๅวไาวันขๅางหนๅายังมีวันนีๅเดๅ

ดๅวยความอดทนภ ละเมไคยยอมพๅชีวิตนีไองทีไทำา฿หๅมณียาภ ปรียบ
สมือนพชรทๅมๅจะตกอยูไ฿นคลนตมกใยังปลไงประกายรัศมี฿หๅหใน
วไาปในภ “มณีนำๅาหนึไง”ภ งามซึๅงสมปในยอดคนทีไผไานการทดสอบบนสๅน
ทางชีวิตอันขใงกรไงมาเดๅจนถึงวันนีๅ
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ไmภStrandภinภPhuk่t
์chภmagภdnภSandstrandภundภsammlภgrnภMuschlschalnอภ
Meine Mama sagte mir, dass ich die Schalen nicht nach Hause 

nehmen soll. Wenn ich und  die Touristen die Muschelschalen 

mitnhmnหภdannภhabnภdiภKrbsภkinภ๋ äusrภmhrอภ์ nภzwiภ
MonatnภlignภwirภwidrภnachภThailandอภ์ chภangภjtztภschonภ
anหภminnภKorภzuภpacknอภ์chภruภmichภrisig

My Beloved Thailand
nach einer Erzählung  von Lisa (Ling Noi), 6 Jahre alt

ทไองทีไยวเทย

T่mp่lภThaภTonหภๆhiangภRai
็iภ้ ahrtภnachภๆ hiangภ๕aiภinภNordthailandภภwarภshrภanstrngndหภ
viele Kurven und oft bergauf. Als wir im Tempel Tha Ton ankamen, 

rutภichภmichภshrอภ์ chภghภgrnภinภTmplภภundภhörภgrnหภ
wenn Mönche singen. Die Erwachsenen sagen, dass die  Mönche 

„ๆhanting“ภmachnอภWasภistภๆhantingโ

๋่rr่nlos่ภ๋und่
Die Thai-Mönche können sowohl 

sehr schön singen als auch 

Tiere  pflegen. Viele herrenlose 

Hunde dürfen im Tempel leben 

und  werden von Mönchen und 

Noviznภvrsorgtอภ์ chภwünschภ
mir auch einen Hund. Aber 

meine Mama erlaubt es nicht.

Schirmฬ็or้
ภinภBoภSangหภๆhiangภMai
์chภmalภgrnภundภschauภgrnหภ
wiภmanภmaltอภ์mภSchirmฬ็orภ
Bo Sang  wohnen viele Thai-

Künstler. Sie malen sehr schön.

ไ้้่nschul่ภ inภ Ma่ภ Rimหภ
ๆhiangภMaiภ
์nภThailandภdarภภmanภinnภไnภ
auภdnภSchoßภnhmnอภ„Ling“ภ
bedeutet Affe.  Mein Spitzname 

istภ “Lingภ Noi“ภ undภ bduttภ
„Ächn“อภ Schadหภ dassภ ichภ
nicht in diese Affenschule gehen 

darอภ์chภwürdภgrnภklttrnภ
lernen und den ganzen Tag 

süße Bananen essen.

ดยภลิซไา

้otosูภMamaภLing.
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ดยภเกด่จำาปใน

ตะลอนไป
อิตาลีตอนที่สอง...ทะเลสาปมัจจอเร ในวันที่แมกโนเลียบาน..

ทไองทีไยวยุรป

มจัจอรหลไงพกัตากอากาศอนัลืไองชืไอทีไพืๅนทีไสไวน฿หญไอยูไควๅนPimontภละภภLombardiภ
ของอิตาลีละสไวนหนึไงอยูไ฿นคๅวนTssinภของสวิตซอร่ลนด่ภภทะลสาปทีไติดกับทีไราบ
ลุไมมไนๅำาปภวPoศภมไนๅำาสาย฿หญไทีไสุดของอิตาลีภทีไราบลุไมภPobnภหไงนีๅชืไอมตไอกับ
ทางตอน฿ตๅของทือกขาอลป่ภ วไlpnศภตๅนกำานิดของมไนๅำาปละทะลสาปมัจจอรจึง
มาจากธารนๅำาขใงทีไละลายบนทือกขาอลป่นัไนองอออทะลสาปมัจจอรมีขนาดภ ัะัอิภ
ตารางกิลมตรภ฿หญไปในอันดับสองรองจากทะลสาปกาดๅาภว๊ardasศภดๅวยทิวทัศน่ทีไ
งดงามรอบทะลสาปละชืไอสียงอันดไงดังภจึงเมไตๅองสงสัยลยวไารอบทะลสาปหไงนีๅจะ
ตใมเปดๅวยทีไพักภรๅานอาหารภรๅานขายของทีไระลึกซึไงรียงราย

ยาวหยียดภราขับรถผไานลียบทะลสาปดๅวยความสงสัยวไาถๅาอากาศดจีำานวนนักทไองทีไยว
จะมีปริมาณทไาเหรไภพราะขนาดฝนฟๅาพรำาโภกใยังมีรถทศันาจรจอด฿หๅหในทกุทีไภจงึตดัสนิ฿จ
ปลีไยนผนจากผนดมิทีไจะคๅางคืนริมมัจจอรปในขับรถลยีบทะลสาปทนภลๅวจะขับรถ
ตไอเปรืไอยโภมืดทีไเหนรากใจะหาทีไพกักนัภถอืปในขๅอดทีีไเมไจองทีไพกัลไวงหนๅาพราะรายดืหยุไน
เดๅตามความพอ฿จภมๅจะสีไยงกับการหาทีไพักเมไเดๅภตไรายังมีความหวังตใมปีไยมกในะออ
ราทีไยวตอนฟๅายังฉไำาฝนนีไนาภ฿ครขาจะอยากมากันภ฿นฤดูเฮซีซัไนหากอยากทีไยว฿หๅสนุก
บบเมไตๅองกงัวลเมไสมควรสีไยงรืไองทีไพกันะคะออภขบัรถเปวะดนิลไนรมิทะลสาปภละชม
บสถ่กไาทีไมอืงภๆ annobioภกไอนจะยๅอนกลับมาทีไภVrbaniaวะชมสวนบตานิคภ๊ lardiniภ
Botaniciภ็ iภVillaภTarantoภวdrภBotanishcnภ๊ ärtnภdrภVillaภTarantoศภคงหมือน฿ครโภ

หลังอาหารชๅารารไำาลาทะลสาปออร่ทาภทไามกลางฝนทีไยังพรำาโภจุดมุไงหมายคือภLagoภMaggiorภทะลสาปมัจจอรภหรือทีไภาษายอรมันรูๅจัก
กัน฿นนามภLangnsภซึไงคงจะรียกตามรูปรไางยาวโภของทะลสาปหไงนีๅ
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อีกหลายโภคนภหลายโภคูไทีไมาภVrbaniaเมไวไาจะมีวลามากภหรือมีวลา
นๅอยกใตๅองวะสวนหไงนีๅวไากันสวนบตานิคหไงนีๅรูๅจักเปทัไวลกภ ภ ชม
มืองภ ชมทะลสาปทไามกลางฝนพรำารากใทำาเปลๅวภ จะชมสวนบตา
นคิทไามกลางฝนพรำาบๅางจะปในเรเปภกางรไมภจๆคกใตอุไนภรองทๅาพรๅอมภ
สองทๅาจึงกๅาวดินรอบสวนงามออภยังรใวกินกวไาทิวลิปจะยๅมกลีบภบัว
หลากสียังเมไบไงบาน฿นสระนๅำา฿สภภเมไทันเดๅหในสีสันของดาลียภอาคา
ซียภ ฯลฯภ อออตไทันเดๅชืไนชมดอกเมๅ฿นดวง฿จภ มกนลียภ วMagnoliaศภ
ตๅนลใกตๅนนๅอยทีไตๅองกๅมดูภ หรือตๅน฿หญไอลังการทีไตๅองหงนงยชืไนชม
จนมืไอยคอภ มกนลียพฤกษาสัญลักษณ่ของวสันตฤดูซึไงจะริไมบไง
บานชไวงมษายนภพฤษภาคมภพียงคไอากาศริไมอุไนกรุไนมกนลยีจะ
อบพรางสีสันของกลีบดอกเวๅดๅวยปลือกนอกสีทึมโภหนาโภ พียงคไ
วนัดดจๅาของมษายนมาถงึกใจะคลีไกลีบละลานตางามดัไงภาพวาดภอออภ
มกนลยีตัๅงชืไอตามนกัพฤกษศาสตรช่าวฝรัไงศสภปิยรภ่มายลภ่วPirrภ
Magnolศภปในพฤกษาผไาพนัธุ่ดียวกนักบัจำาปีมหีลายสปีชีไสห่ลายสาย
พันธุ่ภมีถึงภั4ิภสายพันธุ่ภ ปในหนึไง฿นพฤกษาบราณถือกำานิดกิดขึๅน
กไอนจะมีมวลมลงผึๅงภ การผสมพันธุ่฿นยุคกไอนมีผึๅงจึงตๅองอาศัยดๅวงภ
กลีบดอกจึงขใงกรไงคงทนมิ฿หๅถูกทำารๅายทำาลายเดๅงไายโภ ธรรมชาติ
สรๅางความสมดุลย่มาคๅำาจุนกันละกันสมอภถิไนกำานิดของมกนลีย
หลายสายพันธุ่มาจากอชียตะวันออกภ อมริกากลางภ อมริกาหนือภ
อมริกา฿ตๅละคริบบียนภ บางสายพันธุ่สไงกลิไนหอมจรุง฿จภ สีสันทีไ
หในมีขาวภชมพูภมไวงภกลีบกลมภกลีบรียวภละกลีบฉกภตกตไางกัน
เปภ ภมๅมกนลียจะมีหลายสายพันธุ่ตไราเมไคไอยพบหในพันธุ่อืไนโภ
฿นสวนบไอยนักนอกจากพันธุ่ภ Nigraหภ Lnniภ หLnniภ ไlbaภ หYulanภ
อีกประการหนึไงมกนลียภ ะาัภ สายพันธุ่จากสายพันธุ่ทัๅงหมดเดๅถูก
฿บดงตีตราวไาปในพืชพรรณทีไคุกคามละทำาลายระบบกษตรกรรมภ
บางททีไามกลางความงามอันมหศัจรรย่ชวนหลง฿หลกใคลอืบเวๅดๅวยยา
พษิชไนกนัออภวไากนัวไามกนลียปในความงามภความบิกบานทีไมาพรๅอม
เออุไนของสงดดภมาพรๅอมการปลีไยนผนัของฤดกูาลออปลกุชวีติภปลกุ
วญิญาณ฿หๅริงรไาจากหมันตอ่นัหนาวหนใบภหตนุีๅองกระมังสามชัไวมง
฿นสวนทไามกลางฝนพรำาจึงผไานเปเวหมอืนกหกออทิๅงพียงรไองรอยอัน
อไอนลๅาเวๅทีไขาละทๅาทัๅงสองขๅางออออตไรายังขบัรถลยีบชายทะลสาป
จากมืองBavnoภหStrssaภหBlgiratหภlsaหภMinaภภมๅจะงามตไกใ
ดูงียบหงาทไามกลางฟๅาทีไเมไปใน฿จอออรารไำาลามัจจอรทีไมืองภ ไronaภ
ขับรถมุไงหนๅา฿หๅ฿กลๅจุดหมายออกไอนวะมืองลใกโภชือภๆhivassoภหาทีไ
พักลใกโภเดๅ฿นราคาภีฯภยูรเมไรวมอาหารชๅาภทีไพักราคาถูกพราะอยูไ
ตดิถนนละตดิสถานรีถเฟภตไราเมไหวัไนตไอสียง฿ดโภคนืนีๅตไอ฿หๅรถเฟ
สียงดังคไเหนรากใจะหลับออออ

ปอลภคย฿ชๅวธิีดาวไารๅานอาหารอรไอยหรือเมไโภดๅวยการดจูากจำานวนลกูคๅา฿นรๅานภลกูคๅา฿นรๅานยอะออหมายถึงพอหวงัเดๅวไาถๅาอาหารเมไอรไอย
มากตไอยไางนๅอยโภรสชาติอาหารกใตๅอง฿ชๅเดๅหละภภตไพึไงรูๅวไาความชืไอนีๅผิดสุดโภกใตอนเดๅกินพิซซไารสชาติยไโภตไราคาถูกออนัไนคือหตุผลทีไมี
ลูกคๅาตใมรๅาน

…อปรดติดตามอิตาลีตอนสุดทๅายอออรับรองเมไมัวตไวะชมมกนลียตไเปจนถึงปลายทางออTurin
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โดย พระไพศาล วิสาโล

ธรรมะทๅายลไม

฿ครทีไ฿ชๅฟสบุคส่พืไอสืไอสารละรับขไาวสารภ ละหากวไามีชืไอภ
พระเพศาลภวสิาลภปในพืไอนอยูไดๅวยคงจะเดๅคยอไานรืไองสัๅนชๅาวนัพระ
ทีไทไานนำามาลงเวๅภรืไองราวสไวนมากจะลกึ฿นสาระภบไอยครัๅงจะปในกรใด
กีไยวกับพระถระทีไปในทีไคารพ฿นสังคมภทีไนไาสน฿จภมารูๅจักภพระถระ
บางรูปภ฿นงไมุมของพระเพศาลภวิสาลภกันนะคะ

สมาธิของหลวงพไอชา
บไอยครัๅงทีไญาติยมมากราบหลวงพไอชาภ สุภทฺทภ พียงพราะ

อยากเดๅภ“ของดี”ภชไนภวัตถุมงคลภหรือเมไกใอยากฟังรืไองอิทธิปาฏิหาริย่ภ
ชาตินีๅชาติหนๅาภฯลฯ ภบางคนกใหวังพียงคไอยากเดๅภ“บุญ”ภทีไมากราบ
ทไาน ภตไหลวงพไอมัก฿หๅธรรมกไขาเปภรวมทัๅงชวนขาทำาสมาธิภาวนา
ดๅวยภ ตไหลายคนกใเมไสน฿จ ภหตุผลหนึไงทีไคนมกัอๅางกนักใคือภ“เมไมีวลา”

“ลๅวมีวลาหาย฿จหรือปลไาลไะ”ภทไานถามขากลับเป
  ถๅามีวลาหาย฿จกใยไอมตๅองมีวลาทำาสมาธิภาวนาพราะปใน

รืไองดียวกันภอันทีไจริงการหาย฿จนัๅนเมไ฿ชไรืไองสียวลาลยภพราะรา
ทำาตลอดวลาทีไทำางานอืไนอยูไลๅวภฉนั฿ดกใฉนันัๅนสมาธิภาวนาภดยฉพาะ
การจริญสติภกใปในสิไงทีไราสามารถทำาพรๅอมเปกบังานอืไนเดๅภเมไจำาปใน
ตๅองหาวลาฉพาะสำาหรับกิจดๅานนีๅ

 นัไนปในหตุผลขๅอหนึไงวไาภมๅหลวงพไอจะ฿หๅความสำาคัญกับสมาธิ
ภาวนาภตไกิจวัตรอยไางหนึไงของวัดหนองปไาพงกใคือการทำางานรไวมกันภ
เมไวๅนมๅตไการ฿ชๅรงงาน  ภ คราวหนึไงขณะทีไพระณรทัๅงวัดกำาลังขน
ดินขึๅนเป฿สไสนามหญๅารอบบสถ่ภ ดยมีหลวงพไอยืนสัไงงานอยูไภมีหนุไม
฿หญไกลุไมหนึไงดินมาหในขๅาภจึงมายนืดูอยูไ฿กลๅภตไกริยิาทไาทางเมไคไอย
สุภาพอไอนนๅอมทไาเรนักภ มีคนหนึไงถามทไานหๅวนโภวไา

“ทำาเมทไานเมไพาพระณรนัไงสมาธิภชอบพาทำางานอยูไรืไอย”
“นัไงมากมันขีๅเมไออกวไะ”ภคือคำาตอบของหลวงพไอ
วัยรุไนกลุไมนัๅนรูๅสกึงนุงงตไอคำาตอบของทไานภลๅวทไานกใยกเมๅทๅา

ชีๅเปยังชายหนุไมผูๅนัๅนกไอนทีไจะพูดตไอวไา “ทีไถูกนัๅนภนัไงอยไางดียวกใเมไ฿ชไภ
ดนิอยไางดยีวกใเมไ฿ชไภตๅองนัไงบๅางภทำาประยชน่บๅางภละทำาความรูๅความ
หใน฿หๅถกูตๅองเปทกุวลานาทภีอยไางนีๅจึงจะถกูภกลบัเปรียนมา฿หมไภนีๅยงั
อไอนอยูไมากภรืไองการปฏบิตันิีๅถๅาเมไรูๅจริงภอยไาพดูภมนัจะขายขีๅหนๅาตวัอง”

สมาธิภภาวนาเมไเดๅหมายถงึการนัไงหลับตาอยูไคนดยีว ภตไหมาย
ถงึการฝกึอบรมจิต฿หๅมงีอกงามภมสีติภสมาธิภมตตาภละปัญญาภปในตๅน ภ
เมไวไาอยูไทีไเหนภทำาอะเรภกใลๅวนปในอกาสสำาหรับการฝึกอบรมจิตทัๅงสิๅน ภ
หากเมไขๅา฿จกไนทๅของสมาธิภาวนากใยไอมคิดเมไตไางจากวยัรุไนกลุไมนีๅ

จากรืไองลไาชๅาวันพระภของพระเพศาลภวิสาลภ
วันจันทร่ทีไภัภพอคอภัิิ4

เร่ืองเลา่เช้าวนัพระ

นิไงเดๅภเมไหวัไนเหว
กไอนภอุปสมบทภหลวงพไอประสิทธิ่ภถาวรภอดีตจๅาอาวาสวัดถๅำา

ยายปริกภ กาะสีชังภ จอชลบุรีคยปในชาวนาชาวเรไภ ตไอมาเดๅผันตัวมา
ปในพไอคๅาภมีรๅานลใกภโภอยูไทีไออบๅานบึงภจอชลบุรีภมืไออายุเดๅภาืภปีภชะตา
ชีวิตกใพลิกผัน  ภ วันหนึไงกิดลุกไทสะภ ขาดสติถึงกับฆไาภรรยาตายคา
มือภ นืไองจากระวงวไาธอจๅางคนมาฆไา  ภ หตุการณ่ครัๅงนัๅนทำา฿หๅทไาน
ถูกตัดสินจำาคุกภะัภปีภหลังจากพๅนทษภทไานเดๅตัดสิน฿จออกบวชภละ
ครองพศบรรพชิตจนวาระสุดทๅายของชีวิต

ชวิีตภของทไานปในชวิีตทีไลดผนภม฿ิชไตไตอนปในฆราวาสทไานัๅนภ
มๅครองพศสมณะลๅวภกใยังมีหตุการณ่รๅายภโภหลายอยไางกิดขึๅนกับ
ทไานอยไางทีไพระนๅอยรูปจะเดๅรับภชไนภถูกนกัลงทๅองถิไนรังควานภทัๅงดไาวไา
ละกลัไนกลๅงตไางโภนานาภพราะอยากเดๅทีไดนิวดั ภตไสิไงทีไปลีไยนเปจาก
ดมิภคอืทไานมคีวามสงบนิไงพราะมสีตมิัไนคงภเมไหวัไนเหวเปตามสิไงทีไมา
กระทบ ภมๅบางครัๅงจะตๅองจอสิไงทีไสรๅางความทุกขวทนา฿หๅอยไางมาก

ทไานภ ลไาวไาคราวหนึไงถูกภ “พระนักลง”ภ ทำารๅายรไางกายดๅวยเมๅ
หนๅาสาม กไอนจะตพีระรูปนัๅนถามวไาภ“ทไานนไหรือ”ภทไานเมไอยากมีรืไอง
จึงตอบเปวไาภ“ผมเมไนไ” ภ ขนาดยอมถึงอยไางนัๅนภพระรูปนัๅนกใยังอาเมๅ
หนๅาสามมาตทีไานอยไางรง ภตไทไานมีสติตามทันภ ทนัททีีไถกูเมๅฟาดจน
ผลตกลือดอาบกใพิจารณาวไาภนืๅอหนงัมังสาปในของนไาปืไอยภ ตอน
นัๅนเมไมีความคิดจะตๅตอบกลับลยภ ยืนนิไง฿หๅพระรูปนัๅนฟาดกระหนไำา  ภ
ทนทีไจะกรธภทไานกลับมองดูจีวรของทไานทีไชุไมลือดภลๅวนึก฿น฿จวไาภ
“ออภดีหมือนกันภอาลือดราออกภจะเดๅลๅางธรณีสงฆ่”

สักพักยมทีไวัดกใมาหในภจึงดึงพระรูปนัๅนออกมาภลๅวพาหลวง
พไอประสิทธิ่เปสไงรงพยาบาล  ภทไานถูกยใบสิบขใมภสไวนพระรูปนัๅนถูก
จับสึกภ ภายหลังมาขอกราบทๅาทไาน  ภ ทไานเมไเดๅถือทษกรธคืองตไ
อยไาง฿ดภ เดๅตไบอกขาเปวไาภ “ภ ยมภ วรยไอมระงับดๅวยการเมไจองวรภ
อาตมาเมไถือทษหรอกภตไกรรมมันยไอมสนองกรรมปในธรรมดานะ”

วลาลูกศิษย่ลูกหาภเมไวไาพระณรภมไชีภหรือญาติยมทะลาะ
กันภ ทไานกใ฿ชๅหลักดียวกันนีๅตักตือนพืไอ฿หๅหยุดทำารๅายกัน  ภ ทไานคย
พูดวไาภ“หากขัดยๅงกันมืไอเรภลองถามกันดูซิวไาภมึงตๅองตายเหมภลๅว
ถามตัวองวไาภกูตๅองตายเหมภ฿นมืไอทัๅงสองฝไายกใตๅองตายดๅวยกันทัๅงคูไภ
ลๅวทะลาะกนัทำาเมภมนัเดๅอะเรขึๅนมาภคำาพดูทีไดไากนักใปในลมปในลๅง
สญูสลายเปมดลๅวภมๅตไดไากนัอยูไวลานัๅนภมันกใดับทกุคราวทีไพูดจบ”

คนสไวน฿หญไมกัมปีฏกิิรยิาตไอผูๅคนภหรอืสิไงตไางภโ ภสดุทๅตไวไาจะ
มีอะเรมากระทบภหากขาดไามาภกใดไาเปภขากรธราภรากใกรธขากลับ
คนืภพูดงไายภโภคอืภรงมาภกใรงเปภดยเมไสน฿จวไาปฏกิิริยาทีไสะทๅอนกลับ
เปนัๅนจะกไอปญัหาหรือสรๅางทกุข่กไราภละผูๅอืไนมากนๅอยพียง฿ด ดังนัๅน
ผูๅคนสไวน฿หญไจึงมชีีวิตสมอืนตกอยูไภาย฿ตๅการครอบงำากำาหนดของสิไง
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รอบภตัว ภทัๅงภโภทีไ฿นความปในจริงราสามารถลือกเดๅวไามืไอมีอะเรมาก
ระทบภราจะตอบตๅหรือนิไงสงบภจะหวัไนเหวหรือปในปกติภจะกรธหรือ
เมไกรธ ภรวมทัๅงจะทุกข่หรือสุข ภราลือกเดๅพราะมีทัๅงสติละปัญญา 

฿ชไหรือเมไวไานีๅคือสิไงสำาคัญทีไทำา฿หๅมนุษย่ตกตไางจากสัตว่

จากรืไองลไาชๅาวันพระภวันอังคารทีไภัีภมษายนภัิิ4

รวยกับซวย
หลวงภ ปูไดูไภ พรหมปัญญภ ปในพระมหาถระทีไมีลูกศิษย่ลูกหา

ทัไวประทศภเมไจำาพาะจังหวัดอยุธยาภอันปในบๅานกิดละทีไตัๅงของวัด
สะกภอันปในสถานพำานักของทไานทไานัๅนภ  

ตอนทีไทไานรกบวชภทไานมเิดๅปรารถนามรรคผลนิพพานตไอยไาง
฿ดภ หากตๅองการรียนรูๅวิชาคงกระพันชาตรีละวทมนต่คาถาภ พืไอสึก
ออกเปกๅคๅนจรทีไปลๅนบๅานยมพไอยมมไของทไานถึงภัภครัๅงภัภครา ภ
ตไตไอมาทไานเดๅคดิภนกึสลดสงัวช฿จทีไปลไอย฿หๅความอาฆาตพยาบาท
ครอบงำาจติ฿จนานนบัสบิป ีภ฿นทีไสดุทไานเดๅตัๅงจติอหสกิรรมกไคนหลไา
นัๅนภลๅวมุไงจริญสมณธรรมอยไางจริงจัง

฿นวยัฉกรรจ่ทไานเดๅดนิภธุดงคต่ดิตไอกนัปในวลาหลายปภีจน฿น
ทีไสุดเดๅมาพำานักทีไวัดสะก ภนับตไนัๅนกใเดๅปในทีไพึไงทาง฿จกไญาติยม
มาดยตลอด ภ ตไอมาราวภโภปีภั4ุฯภคือมืไออายุเดๅภ4าภปีทไานตัดสิน฿จ
เมไรับกิจนิมนตน่อกวดั ภ฿ครทีไตัๅง฿จกราบนมสัการหรือฟังธรรมจากทไานภ
มๅจะดินทางเกลพียง฿ดภกใเมไผิดหวังลยภพราะมืไอมาถึงวัดสะกภจะ
หในทไานนัไงรบัขกหนๅากุฏิตัๅงตไชๅาจรดคไำา ภมๅกระทัไงมืไอทไานชราภาพ
มากลๅวภ มีลูกศิษย่จัดทำาปๅายกำาหนดวลารับขกพืไอถนอมสุขภาพ
ของทไานภ ตไเมไนานทไานกใ฿หๅนำาปๅายออกเปดๅวยความมตตาทีไทไานมี
ตไอญาติยมทัๅงหลายภนัๅนอง

ทไานมวีธีิสอนธรรมะกไญาติยมอยไางยบคายภคราวหนึไงมศีษิย่
มากราบทไานดยพาพืไอนซึไงปในนักลงหลๅาตามมาดๅวยภ มืไอสนทนา
กบัหลวงปูไเดๅพกัหนึไง ภศษิยผู่ๅนัๅนเดๅชกัชวนพืไอน฿หๅสมาทานศลีภิ ภพรๅอม
กับทำาสมาธิภาวนาภนักลงหลๅาผูๅนัๅนยๅงตไอหนๅาหลวงปูไวไาภ“จะ฿หๅผม
สมาทานศีลละปฏบิติัเดๅยงัเงภกใผมยงักนิหลๅามายาอยูไนีไครับ”ภหลวง
ปูไดูไทนทีไจะคาดคัๅนหรอืคะยัๅนคะยอขาภกลบัตอบวไาภ“อใงจะกนิกใกนิเป
ซภิขๅาเมไวไาภตไ฿หๅอใงปฏบัิต฿ิหๅขๅาวนัละภ๑ภนาทีกใพอ”ภชายผูๅนัๅนหในวไานัไง
สมาธิคไวันละภิภนาทีเมไ฿ชไรืไองยากภจึงรับคำาหลวงปูไ

นับตไวันนัๅนขากในัไงสมาธิอยไางสมไำาสมอตามทีไรับปากอา
เวๅภ เมไขาดมๅตไวันดียวภ บางวันถึงกับงดกินหลๅากับพืไอนโภ พราะ
เดๅวลาปฏิบัติพอดีภ มืไอเดๅสัมผัสกับความสงบจากสมาธิภาวนาขากใ
มีความสุขภจึงหยหาหลๅานๅอยลงภจน฿นทีไสุดกใลิกหลๅาเปดยเมไรูๅตัว  ภ

หลังจากนัๅนเมไนานขากใละชีวิตทางลกภ อุปสมบทปในพระภิกษุละ
มุไงมัไนกับการปฏิบัติธรรม

หลวงปูไรูๅภ ดีวไาการขอรๅอง฿หๅขาลิกหลๅานัๅนปในรืไองยากภ ดัง
นัๅนทนทีไทไานจะหๅามขากินหลๅาภ ทไานกลับขอ฿หๅขาทำาสิไงทีไงไายกวไา
นัๅนคือภนัไงสมาธิคไวันละภิภนาที  ภทไานรูๅดีวไา฿ครทีไทำาสมาธิภาวนาทุก
วันมๅจะเมไกีไนาทีภเมไนานกใจะหในอานิสงส่ของการปฏิบัติภละปฏิบัติ
นานขึๅนองภจนลิกหลๅาเดๅ฿นทีไสุด

อกีคราวหนึไงมีชาวบๅานซึไงมีอาชพีหาภปลามานมัสการทไาน ภกไอน
กลับทไานขอ฿หๅขาสมาทานศีลภิ  ภขารูๅสึกลำาบาก฿จภจึงกราบรียนทไาน
วไาภ“ผมเมไกลๅาสมาทานศีลภิ ภพราะรูๅวไาประดี็ยวตๅองเปจับปลาภจับกุๅงภ
มันปในอาชีพของผมครับ” 

หลวงภ ปูไตอบขาวไาภ “กจะรูๅหรือวไาภ กจะตายมืไอเหรไภ เมไนไ
วไากดินออกเปจากกุฏิขๅาลๅวภอาจถูกงูกัดตายสียกลางทางกไอนเป
จับปลาภ จับกุๅงภ กใเดๅภ พราะฉะนัๅนมืไอตอนนีๅกยังเมไเดๅทำาบาปกรรม
อะเร  ภยังเงโภกใ฿หๅมีศีลเวๅกไอน”  ภลๅวทไานกใพูดตไอวไาภ “ถึงจะมีศีลขาด
กใยังดีกวไาเมไมีศีล”

 หลวงปูไเมไเดๅบอก฿หๅขาภลกิอาชพีหาปลา ภตไ฿หๅมีศีลปในหลกั
ของชีวติ  ภมๅจะทำาเดๅบๅางเมไเดๅบๅางกใยังดีกวไาเมไมีหลกัเวๅลย ภคำาชีๅจง
ของทไานทำา฿หๅชายผูๅนัๅนยอมสมาทานศีลภิภ฿นทีไสุด

ทไานภมีวิธติีงหรอืตือนทีไยบคาย ภคราวหนึไงมีชายผูๅหนึไงมาขอชไา
พระอปุคตุทีไวดัพืไอนำาเปบชูาภขา฿หๅหตผุลวไาภบชูาลๅวจะเดๅรวย ภ มืไอ
ขามากราบหลวงปูไดูไ ภทไานกใปรยขึๅนมาวไาภ“รวยกับซวยภมนั฿กลๅโภกันนะ”

พืไอนของชายผูๅนัๅนจึงถามทไานวไาภ“฿กลๅกันยังเงครับ”
“มันออกสียงคลๅายกัน”ภทไานตอบ
สักภครูไทไานกใขยายความวไาภ“จะอารวยนไะภจะหามายังเงกใทุกข่ภ

จะรักษามันกใทุกข่ภหมดเปกใทุกข่อีก ภกลัวคนจะจีๅจะปลๅนภเปคิดดูถอะ ภ
มันเมไจบหรอกภมีตไรืไองยุไง ภอาดีภดีกวไา”

ถึงรวยกใยังทุกข ่ภความดีหรือธรรมะตไางหากทีไชไวย฿หๅพๅนทุกขเ่ดๅ

จากรืไองลไาชๅาวันพระภวันอาทิตย่ภาภมษายนภัิิ4

BildูภOlgaภReiserer
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Original thailändisches Restaurant
2x in Hamburg

Brandsende 6, 
20095 Hamburg
Tel. 040 / 33 50 09

Am Kaiserkai 1
(Grosser Grasbrook),
20457 HH - Hafencity
Tel. 040 / 32 39 09

mit Schauküche mit Sommerterrasse

Öffungszeiten: täglich 12-24 Uhr, 
Mo-Sa Mitagsmenüs 12-15 Uhr,
www.salathai.de

ผลต ด ยยบ ทยซูก ย คนย ป ดกชนยจํ กด
SUGAR-่ANEยPRO้U่TIONย่o.,ยLT้.

ุุ/4าัภหมูไภีภต.คูคตภอ.ล้าลูกกาภจ.ปทุมธานีภะัะา0
ุุ/4าัภMoo.ีภTumbolภKhukotหภUmpurภLumlukkaหภ

Phatumtaneeภะัะา0
Tel.ภ0-ัุ00-7ุ4ะภ้ax.ภ0-ัุ00-7ีิา

ป ดตดต ช
รายการภTHAILAND MEDICAL HUBภสารคดีทไองทีไยวชิงสุขภาพภ

พืไอสไงสรมิละตอกยๅา้ความมีศกัยภาพของเทย฿นการปในศนูยก่ลาง
การทไองทีไยวละการบ้าบัดรักษาภภปในรายการผยพรไความรูๅดๅาน
สขุภาพภดยนๅน฿หๅประชาชนหลีกลีไยงการ฿ชๅยาภละรูๅนวทาง฿นการ
ดูลสุขภาพบบองค่รวมภภพืไอ฿หๅประชาชนเมไจใบปไวยดยเมไจ้าปใน

ก นด พ พตง ต ดอน นภั ิิ4ภถง ดอนธน ค ภั ิิ4ภภ
น เ ล ออกอ ก

ทก นอ ทต ภ ล ภะ0.00-ะั.00ภน.ภ ด ป ณภว ล ป ท ท ศภ
ท งภThaiภTVภGlobalภNetWorkภวTGNศภ

ซง ปน ถ น น ค อ ถ น ท ท นกองทพบกภชองภิภวททบ.ิศ

Sie haben schöne Urlaubbilder und 

möchten sie gerne mit anderen teilen, 

dann schicken Sie diese zu uns: 

an aunchun@d-magazine.de. 

D-magazin laden Sie ein, Ihre schöne oder lustige 

Urlaubbilder in D-Mag Vol 7 in Rubik 

„schöner Urlaub von Lesern“ zu veröffentlichen. 

กองบรรณาธิการภนิตยสารดีขอเชิญผูๅอไานรไวม
สไงภาพถไาย฿นวันหยุดพักผไอนของทไาน!!ภ

ภจะปในภาพนไารักโภตลกโภหรือสดุจะปลกกใเดๅคไะภภภาพถไาย
ทีไเดๅรับการคัดลือกภจะน้าตีพิมพ่฿นนิตยสารดีภลไมทีไภ7ภ
คอลัมน่ภ“ภาพถไาย฿นวันหยุดพักผไอนจากผูๅอไาน”ภ
สไงภาพถไายเปทีไภaunchun@d-magazine.de 
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ลง ว นค OTOPจํ น ปลก- ง
นค ํ บ นอ ยอ บ ย

นนวด ผน บ ณย ล ของตก ตงบ น

ตดตอไดท:
็anasภThaiภStyleภ

็uisburgerภStr.ภััืภ4ิ47ื
MülheimภanภderภRuhrหภGermanyภ

Tel.ภ0ั0ืืภีีา0ัภ
Hany:ภ0ะ7ิุิ4ัี0ิุภ

www.thaistyle.eu
D : 57

SabaiภSabaiภThaiภCuisine
BerlinerภPlatzภะ

ีะ47ีภKronbergภimภTaunus
Tel.ภ0ีะ7าภุ74ภืืื
Mob.ภ0ะ74ภ4ื0ภิาื4
www.sabai-kronberg.com

PeterยKern
Carl-Benz-Str.ภา
7ื4ี7ภKonstanz

Tel.ภ0ะ7ะิะัั4าา

รบัซไอมรถภซืๅอละขายรถทกุชนดิ
฿นราคากันอง

Car 
Spezial

ติดตไอฆษณา฿นนติยสารดีฉบบัรปูลไมเดๅทีไ
อัญชัญภฮียร่ลิงภaunchunใdฬmagazineอdeภภ

ตดิตไอฆษณาของนติยสารดฉีบบัออนเลนเ่ดๅทีไ
รสภพลภroseใdฬmagazineอde

D magazine
ด ี
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Bielefeld:  ด อพท  ื น ก้ว Tel. 0160 9865 2821  E-Mail: pataya@d-magazineอde
Bodensee: ญชญ ์ลง  Tel. 0177 4954 640   E-Mail: aunchun@d-magazineอde
Frankfurt: สภ พ  คว ์ซ  Tel. 0157 7472 6533  E-Mail: sopaporn@d-magazineอde

ติดตไอขอซืๅอบัตรของขวัญเดๅทีไ

ติดต่อลงโฆษณา  โทรฯ 0177 4954 640

www.d-magazine.de หรือ www.d-magazine.eu
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ผูๅผลิต
สมาคมศิลปวัฒนธรรมเทยภฮกาภฬภบดนซภ

Am Maisenbühl 28 C, 78333 Wahlwies-Stockach

ทรฯภภฯะึึภ4ุิ4ภี4ฯ
หัวหนๅาบรรณาธิการ
ดรอพัทยาภรือนกๅวภ
กองบรรณาธิการภ

ดรอพัทยาภรือนกๅวหภวลาวัลย่ภอัลบรชหภอัญชัญภฮียร่ลิไง
สวพรภบวัดงหภสภาพรภควร่ซหภพษมลวรรณภกรกิสวุรรณชยั

สายสุดาภพลหภมิตรภศรีสังข่
ผูๅรไวมงาน฿นกองบรรณาธิการภ

ดรอปอง฿จภ รซนฟลด่หภ อรณีภ เฟฟ่ฟอร่หภ อีซาภ บาร่ลัคหภ
ดรอภกมลลักษณ่ภมนกุลอนันต่หภภัทธิราภหาญสกุล

พิสูจน่อักษร 

พัชรีภคาสปาร่ฬซิกคอร่มันน่
กราฟิก

ชลัชภวรยรรยงหภกานต่อธิปภพชรจริญ
วบมาสตอร่

บญจมาศภคลิงลอร่
การตลาดละฆษณา

อัญชัญภฮียร่ลิไงหภสายสุดาภพล
รงพิมพ่ภ

Saxoprint GmbH , Digital- & Offsetdruckerei, 

Enderstraße 94, 01277 Dresden 

www.meindruckportal.de

สมัครปในสมาชิกภราคารวมคไาสไง
สมาชิกรายปีภรับนิตยสารภ4ภลไมภกำาหนดออกทุกโสามดือนภ

สมาชิก฿นยอรมนีละออสตรียภปีละภัฯหฯฯภยูรภ
สมาชิก฿นสวิตซอร่ลนด่ภปีละภาิหฯฯภฟรังค่ภ

สิไงตีพิมพ่฿นนิตยสารภ “ดีมาก”ภ สงวนลิขสิทธ่ิตามกฎหมายภ
เมไอนุญาต฿หๅคัดลอกสิไงตีพิมพ่ตไางโละรูปภาพกไอนเดๅ

รับอนุญาตจากผูๅผลิตภ

คดัลอกหรอืพมิพซ่ำๅำาบทความหรอืรปูภาพทีไคยพมิพ่ผยพรไ
ทีไอืไนมาลๅวภกรุณาติดตไอจๅาของบทความดยตรง

ว²ันธรรมการท่องเท่ียว

มุมกฎหมายของดีมากภ฿นลไมนีๅราคุยกันเปลๅวถึงภ
สิไงทีไตๅองดำานนิการมืไอสามีหรอืภรรยาสยีชีวติ฿น
ยอรมนีภรวมทัๅงพืไอปๅองกนัปัญหารืไองทรัพยส่นิควร
ทำาอยไางเรภ฿นดมีากภลไมทีไภึ ภราจะคยุกันตไอถึงสทิธิ
ละผลทีไตามมาทางกฎหมายทีไควรจะตๅองรูๅมืไอตก
พุไมหมๅายภคนทีไเมไเดๅปในหมๅายกใอไานเดๅคไะภกใเมไเดๅ
ตัๅง฿จชไงชกัหกักระดูกนะคะภตไทกุอยไางนัๅนรูๅเวๅ฿ชไ
วไา฿สไบไาบกหามภความตายปในสิไงทีไนไนอนพยีง
ตไราเมไรูๅวไาจะมาถึงมืไอเรทไานัๅนองภ

มืไอพูดถึงคำาวไาภ ดนตรีบำาบัดภ หลายคนมักจะนึก
เปถึงพลงชๅาโภ ทีไมีสียงธรรมชาติภ พลงทีไปิดตา
มรๅานสปาละรๅานนวดภหรือผไนซีดีตามซุๅมขายซี
ดีขียวโทีไมอียูไทัไวเปตามหๅางสรรพสนิคๅา฿หญไโ฿น
มืองเทยภหรือบางคนอาจจะเมไคยเดๅยนิมากไอนลย
ดๅวยซๅำาเปวไาภดนตรีบำาบัดคืออะเรภปในอยไางเรภนำา
เป฿ชๅ฿นชวีติประจำาวนัเดๅอยไางเรภพยีงคไฟงัพลง
กใรกัษารคตไางโเดๅจรงิหรอืภควรลไนภดนตรีปในดๅวย
หรือปลไาภ ถึงจะขๅารับการรักษาดๅวยดนตรีบำาบัดภ
คำาถามหลไานีๅภชลชัภวรยรรยงคจ่ะลไารืไองดโีกีไยวกับ
”ดนตรีบำาบัด”฿นฉบับหนๅา

การทไองทีไยวคงเมไ฿ชไพียงวไาภ นัไงครืไองบินภ นัไง
รถเฟเปดูภดูภดูภละดูภมืองตไางภโภลๅวกใชใอบภชใอบภ
กันทไานัๅนภ ตไการทไองอยไางทีไรียกวไาภ เป฿หๅถึงภ
คงตๅองทำาความรูๅจักกับพืๅนทีไภ ผูๅคนภ ละอะเรตไอ
อะเรอีกภ นไนอนการทไองทีไยวกใตๅองมีวัฒนธรรมภ
ดีมากเดๅมีอกาสขๅาพบละพูดคุยกับผูๅอำานวย
การการทไองทีไยวหไงประทศเทยภ ประจำามือง
ฟรังค่ฟวร่ทภ กีไยวกับรืไองนีๅภ ซึไงจะนำามาลไา฿หๅฟัง
฿นภดีมากภลไมทีไจใดคไะ

ฉบับหนา....พบกับ

D magazine
ด๗

ฉบับทีไภ๗ภ
กันยายนภ๒๑๑๐

ฯี/ฯีอัฯะะ
์SSNูภัะุฯฬีาีX

ตกพุ่มหม้าย

WITWENRETNE

นิทานชาดกภ อุปมาอุปเมยภทีไคยเดๅยินเดๅอไานกัน
฿นหลักพระพุทธศาสนาภลๅวนปในอุบายทีไสืไอภหรือ
สะทๅอนอะเรบางอยไางภทีไนำามาสอนธรรมะภหรอืชไวย
ทำา฿หๅขๅา฿จธรรม฿นระดับหนึไงภ฿นทำานองดียวกัน
รืไองขำากลิๅงทัๅงหลายทัๅงปวงกใอาจจะฝงอะเรเวๅ
บๅางภหรือ฿ชๅ฿นการสอนธรรมะเดๅชไนกันภ
“พไอภมาชไวยผมทำาการบๅานหนไอยสิภ อยไามัว
นัไงอไานหนังสือพิมพ่อยูไ”ภ ลูกบังกิดกลๅาออก
คำาสัไงกับพไอ
“อภเมไถูกนาภพไอวไา”
“อานไาภลองทำาดกูไอนภอาจจะถกูกใเดๅ”ภลกูตอบ

฿ครอยากรูๅวไาภขำาขันนีๅภทรกสอนอะเรเวๅภติดตาม
อไาน฿นภดีมากภลไมทีไภึภนะคะ

ธรรมะจากขำาขัน

การ่ตูนจากภhttpูฮฮwwwอdhammasattaอorg

ดนตรีบำาบัด
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