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สวัสดีคไะทไานสมาชิกละทไานผูๅอไานนิตยสารดีภทุกโภทไาน
ภ
ชไวงวลาวันหยุดปิดภาครียนฤดูรๅอนกำาลังจะผไานพๅนเป฿นอีกเมไกีไอาทิตย่นีๅลๅวนะคะภ ปีนีๅอากาศกใประหลาดอยูไภ ทีไหลายโภ ทๅอง

ทีไตๅองปิดครืไองทำาความรๅอนกันทัๅงโภทีไ฿นชไวงนีๅอากาศนไาจะรๅอนภหรือรๅอนจัดเดๅลๅวภหากมองเปทางประทศเทยอากาศกใเมไเดๅดีเปกวไา
ทีไนีไทไา฿ดนักภปัญหานๅำาทไวมยังปในปัญหาทีไประชาชน฿นหลายโภจังหวัดกำาลังประสบภละนัยวไาฝนฟๅายังเมไยอมทีไจะหยุดคะนองงไายโภ

นิตยสารดีภลไมทีไจใดนีๅภรา฿หๅหัวขๅอเวๅวไาภวัฒนธรรมการทไองทีไยวภกใปในการภลไารืไองราวการทไองทีไยวทีไมีหลากหลายประภทภทัๅง
ทางรือภทางรถยนตภ่หรือจะเปนอนตนๆท่บบคมป่ปิๅงกนักใเดๅภถมดๅวยรูปภาพการทไองทีไยวทีไผูๅอไานสไงมารไวมสนุกภรวมทัๅงทไองดนอติาลี
ตอนตไอจากฉบบัทีไลๅวภละมีรืไองราวของชาวลทางตอน฿ตๅของเทยมาฝากอีกดๅวยคไะภมืไอดนิทางกใตๅองมีการตระตรียมตวักใตๅองปดิเป
อไานภทีไยวสนกุปลอดรคภพืไอทีไวไาจะเดๅทีไยวดยเมไตๅองปในกังวลถึงรคตไางโภทีไอาจจะปในอปุสรรค฿นการดนิทางเดๅภละพืไอ฿หๅสอดคลๅอง
กับหวัรืไองภ฿นฉบบันีๅราจงึขอนะนำาหนังสอืภ“ฟรงก่ฟริต่ภวคูไมอืทไองทีไยวยอรมนีดๅวยตนองศ”ภ฿หๅผูๅทีไสน฿จจะดนิทางทไองทีไยวทำาความ
รูๅจักกบัมอืงทีไมคีวามสำาคัญทางศรษฐกิจมอืงหนึไงของยอรมนีเดๅ฿ชๅปในคูไมอืภนอกจากรืไองทไองทีไยวภดีมากภกใยังหนานไนเปดๅวยคอลัมน่
ประจำาภชไนกฎหมายวไาดๅวยภ“ตกพุไมมไาย”ภทีไปในตอนตไอนืไองจากฉบับทีไลๅวภ“มืไอสามีชาวยอรมันสียชีวิต”ภนะคะภกใปในขๅอมูลบืๅองตๅน
กีไยวกับสิทธิ฿นรืไองมรดกภรวมทัๅงการรับบำานาญ฿นฐานะมไหมๅายภกใหวังวไาจะปในประยชน่กไทุกโทไานบๅางภคอลัมน่สุขภาพฉบับนีๅรา
คุยกับคุณหมออมรพงษ่ภวชิรมนภถึงการกๅเขปัญหากีไยวกับการนอนกรนภซึไงหลายโภคนริไมจะมีปัญหากันลๅวภละตามทีไเดๅกริไนเวๅกีไยว
กับภ“ตำาลงึยอรมนั”ภผกัทีไสาวโภเทย฿นยอรมนีชอบเปกใบมาลวกจิๅมนๅำาพรกิกันภดๅวยหในวไาหนๅาตานัๅนชไางละมๅายคลๅายคลงึกับตำาลงึผกัรมิ
รัๅวขๅางบๅานทีไสนจะมีประยชน่ละอรไอยของเทยภตไทีไเหนเดๅเมๅลืไอยตระกูลนีๅ฿นยอรมนีหาเดๅกีไยวขๅองอะเรกับตำาลึงของเทยเมไภถม
ยังมีพิษสียอีกภทไาน฿ดทีไชอบเปกใบมาบริภคภหรือมีพืไอนชอบเปกใบมารับประทานกใชไวยตือนโภกันตไอเป฿หๅรูๅถึงทษของพืชชนิดนีๅดๅวย
นะคะภมืไอวไาดๅวยผักปไาภกใมาถึงมนูอาหารดใดภซึไงลไมนีๅภดีมากภขอนำาสนออาหารของชาวเท฿หญไภทีไมีครืไองปรุงภละกรรมวิธีปรุงทีไเมไเดๅ
ยุไงยากลยภ ตไหในลๅวกใ฿หๅนๅำาลายสอลยคไะภ นอกจากนีๅกใยังมีรืไองราวอีกหลากหลายภ เมไวไาจะปในการลีๅยงดูลูกภ การปๅองกันทีไจะเมไ฿หๅ
กิดภ“สนามรบ”ภ฿นบๅานภกับลูกรักภประสบการณ่รืไองการรียนรูๅภาษาของหญิงเทยทีไดินทางมาตัๅงตไยังปในยาวชนภขำาขันฝงขๅอคิดทาง
ธรรมะภละอืไนโภหาก฿หๅบรรยายกใคงจะกินนืๅอทีไของคอลัมน่อืไนโภนไโภกใขอกริไนพียงสัๅนโภทไานีๅลๅวกันนะคะ

สงิหาคม฿นยอรมนกีใหมายถึงชไวงวลาหไงการพกัผไอนภหไงการดนิทางยีไยมยียนครอบครัว฿นประทศเทยภละมืไอการพกัผไอน
สิๅนสุดกใหมายถึงการริไมตๅน฿หมไของการศึกษาภดใกโภหลายโภคนภกใคงจะตืไนตๅนทีไจะเดๅพบพืไอนฝูงทีไเมไเดๅหในหนๅากันมากือบสองดือนภ
หลายโภ คนคงตืไนตๅนทีไจะเดๅเปรงรียนปในครัๅงรกภ ทีไจะเดๅบกกรวย฿สไขนมขบคีๅยวภ ถไายรูปกับครอบครัวภ ละพืไอน฿หมไ฿นรงรียนภ
หลายโภคนทีไจบการศึกษา฿นระดับมัธยมตๅนกใจะริไมการศึกษาระดับมัธยมปลายภหรือบางคนอาจจะเปรไำารียน฿นสายอาชีพภหลายโภคน
กใคงจะตๅองวุไนวายกับการตรียมตัวปในนักศึกษา฿นมหาวิทยาลัยซึไงปีการศึกษา฿หมไกำาลังจะปิด฿นอีกเมไนานนีๅภ

ละสำาหรับอีกหลายตไอหลายคนกใคือการกลับเปปฏิบัติหนๅาทีไการงานภ หลังจากพักผไอนสริมพละกำาลังทัๅงกายละ฿จพืไอผชิญ
กับการงานหนๅาทีไอันทๅาทายตไอเป

สำาหรับทุกโภทไานภดีมากภกใขอสไงกำาลัง฿จสำาหรับชไวงวลาริไมตๅนตไางโหลไานีๅภขอ฿หๅสนุกสนานกับการงานภละการรียนคไะ
 

พบกัน฿นภดีมากภลมทีไปด

บ.ก.
บอกกล‹าว
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รียนบอกอนิตยสารดีทีไนับถือ
ภ ดิฉันเดๅรับนิตยสารดีจากดรอปอง฿จทีไกรุณาสไงมา฿หๅอไานภดรอปอง฿จบอกวไาปในหนังสือดีมีสาระปในประยชน่ภมืไอดิฉันเดๅรับนิตยสารดี
กใเดๅอไานละพบวไาปในนิตยสารดีสมชืไอจริงโภจึงขอสมัครปในสมาชิกภพืไอทีไจะเดๅรับขไาวสารอันปในประยชน่ตไอเปนอกจากนีๅดิฉันกใเดๅนะนำา
นิตยสารดีกไคนเทยทีไดิฉันรูๅจักภพวกขาบอกวไาสน฿จละจะสมัครปในสมาชิกภ
มืองทีไดิฉันอยูไปในมืองลใกโภ มีนๅองโภ ทีไอยูไ฿นมืองทีไมีปัญหากีไยวกับภาษายอรมันทัๅงการอไานภ พูดละขียนภ ขามีคำาถามทีไดิฉันกใตอบเมไเดๅ
จึงขอรียนถามคุณดังนีๅ
ะอภกรณีทีไสามียอรมันสียชีวิตจะตๅองดำานินการอยไางเรบๅางภจะตๅองมีหลักฐานอะเรบๅางภละจะตๅองจๅงหนไวยงานราชการ฿ดบๅาง
ัอภ฿นกรณีภรรยาเทยเมไมีบุตรกบัสามียอรมันภละสามีกใเมไคยมีบุตรมากไอนภพไอมไของสามีสียชีวิตลๅวภญาติพีไนๅองของสามีจะมีสิทธิ฿นมรดก
ของสามีหรือเมไภ฿นกรณีนีๅภรรยาเทยจะตๅองทำาอยไางเรบๅางจึงจะเดๅสิทธิ฿นมรดก฿นฐานะภรรยา
ภ ขอคำานะนำาดๅวยนะคะภหรือหากวไามีอกสารกีไยวกับรืไองนีๅกรุณาสไงมา฿หๅดิฉันดๅวย

ขอบคุณมากคไะ
ศจีพรรณ

สวัสดีคไะคุณศจีพรรณ
ภ ขอบคุณคไะทีไนะนำานิตยสารดีกไคนเทยคนอืไนโภ ภ รืไองทีไคุณศจีพรรณถามมานัๅนภ รืไองรกราเดๅลงบทความกีไยวกับการดำานิน
การ฿นกรณีทีไสามียอรมันสียชีวิตภ฿นภดีมากภลไมทีไภิภคุณศจีพรรณคงจะยังเมไมีภจะเดๅจัดสไงเป฿หๅนะคะภ฿นบทความนัๅนมีรายละอียดรืไองนีๅอยูไภ
สามารถอไานเดๅคไะ
ภ สำาหรับรืไองทีไสองซึไงปในรืไองกีไยวกับการสืบทอดมรดกนัๅนกใมีรายละอียดอยูไ฿นลไมนีๅลๅวคไะภปิดเปดูคอลัมน่กฎหมายเดๅลยภสรุปนิด
หนึไงกใเดๅวไาภสิไงทีไภรรยาเมไวไาจะเทยหรือยอรมันตามกฎหมายยอรมันจะมีสิทธิทีไจะเดๅมรดกของสามียอรมันทีไสียชีวิตทัๅงสิๅนภจะเดๅมากนๅอยกใ
ขึๅนอยูไกับงืไอนเงภวไามีการทำาสัญญาคูไสมรสเวๅกไอนตอนตไงงานหรือเมไภหรือวไามีการทำาพินัยกรรมตัดสิทธิหรือปลไาภพราะหากมีการทำาสัญญา
คูไสมรสสัดสไวนมรดกทีไจะเดๅจะนๅอยลงภหรือหากมีการทำาพินัยกรรมตัดสิทธิกใจะเดๅสไวนทีไรียกวไาภมรดกทีไพึงจะเดๅภทีไรียกวไาภ๓flichtsteilภนะคะซึไง
กใจะประมาณภะิฤภทไานัๅน
ภ ทีไวไาจะตๅองทำาอยไางจึงจะเดๅสิทธินัๅนภตามกฎหมายระบุ฿หๅสิทธิอยูไลๅวภ พียงตไ฿นรืไองนีๅภ ภรรยาตๅองเปรๅองขอหนังสือรับรองการปในผูๅ
สืบมรดกภทีไรียกวไาภ่rbscheinภทีไศาลขวงภภไmtsgerichtภพืไอทีไจะเดๅสามารถจัดการกีไยวกับมรดกเดๅ
ภ ลองอไานดูนะคะภหากเมไขๅา฿จอยไางเรคไอยถามมา฿หมไภยินดีชไวยหลือคไะ

บอกอ

จด
คุ กบ บ.ก.
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สวัสดีคไะภบรรณาธิการของนิตยสารภ็ภ
ภ จอมอฉบับนีๅเมไเดๅปในการสมัครสมาชิกนะคะภพียงตไขียนมาบอกวไาชไวยสไงหนังสือนิตยสารภ็ภทีไมีดีเป฿หๅพีไ
กๅวภวSอภTillmannศภหนไอยนะคะภดิฉันขอมอบ฿หๅพีไกๅวปในของขวัญวันกิดภสมาชิกหนึไงปีนะคะภงินจำานวนภัฯภยูร
ดิฉันเดๅสไงมา฿หๅลๅว
ภ สไวนการจะสมัครปในสมาชิกนิตยสารภ็ภทีไมีดีภปีตไอเปภขอ฿หๅปในการตัดสิน฿จของพีไกๅวอง฿นอนาคตนะคะ

ขอบคุณคไะ
สำาราญภ

สวัสดีคไะคุณสำาราญ
ภ ขอบคุณคไะทีไลือกภนิตยสารภ็ ภทีไมีดีภปในของขวัญวันกิดกไพืไอนภหากวไาทไานอืไนโจะลียนบบคุณสำาราญคงเมไวไาอะเรกันนะคะภกใขอ
จๅง฿หๅคุณกๅวภ๖อภ๗illmannภทราบตรงนีๅลยนะคะวไาภนิตยสารภ็ภทีไมีดีภทีไคุณถืออยูไนีๅภคือของขวัญวันกิดจากพืไอนผูๅสนดีภคุณสำาราญภคไะ

บอกอ
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Hamburg
สมดใจพระทพรัตนราชสุดาฯภสยามบรมราชกมุารีสดใจพระราชดำานนิเปมหาวทิยาลัยฮัมบวร่กภพืไอ
ทอดพระนตรนิทรรศการเทยศึกษาทีไนักศึกษาชาวยอรมันจัดถวายภ ละทอดพระนตรหๅองสมุด
สถาบันอชียฬอฟริกาศึกษาภ รวมทัๅงทรงฟังจๅาหนๅาทีไของมหาวิทยาลัยรายงานถึงการดำานินการ
ของภาควิชาเทยศึกษาของมหาวิทยาลัยภ รวมทัๅงทรงฟังนักศึกษาชาวยอรมันละเทยสดงความ
รูๅสึกกีไยวกับประสบการณ่ละหตุผลทีไสน฿จศึกษาครงการเทยศึกษาทีไสถาบันหไงนีๅภ สรๅางความ
ปลืๅมปิติ฿หๅกับนักรียนเทยภตไางชาติภละชาวเทยทีไมารอขๅาฝๅาอยไางนืองนไน
Ihre königliche Hoheit, die thailändische Prinzessin Maha Chakri Sirindhorn stattete dem 

Asien-Afrika-Institut (AAI) der Universität Hamburg einen offiziellen Besuch ab und die 

Ausstellung, in der die Geschichte der Thaiistik und deren Studieninhalten, das vom Goethe-

Institut Bangkok gefürderte Tandem-Projekt mit der Thammasat Universität (Bangkok) 

sowie die Erfahrungen der Studierenden im Rahmen ihres Auslandssemesters in Thailand, 

gezeigt werden. Anschließend besuchte die Prinzessin die Fachbibliothek des AAI und 

wohnte den offiziellen Empfang bei.

Bad Homburg
นิตยสารดีรไวมดำานินงานกับชุมชนเทยละ
กลุไมศิลปินภ“พูไเท”ภ฿นตๆนท่ภ“ชุมชนเทย”ภ฿น
งานภไmazingภThailandภทีไภBadภ๋ omburgภ
฿นวันทีไภีภละภึภสิงหาคมภัิิ4ภมีชาว
เทยละยอรมันขๅายีไยมชมงานละรไวม
กิจกรรมอยไางเมไขาดสายภ

วภาพดยภนิตยสารดีศ
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สมาคมธาราดยการสนบัสนนุจากมูลนธิิกรใดตระการเดๅจดัการประชมุชงิปฏิบติัการภสำาหรบัผูๅปฏิบติั
งาน฿หๅความชไวยหลือหญิงเทย฿นยอรมนีภ฿นวันทีไภุภกันยายนภัิิ4

วภาพดยภสมาคมเทยอาสาศ

“เทยลนด่ภ อินภลิพพ”ภวThailandภ inภLippeภศภ นืไอง฿นอกาสฉลองภะิฯภปีภความสัมพันธ่ระหวไาง
ประทศเทยละยอรมนีภ ฿นงานมีสมาคมเทยภ ศิลปินเทยละชุมชนเทย฿นรัฐตไางโภ รไวมจัดงาน
ฉลองดังกลไาวภ

วภาพดยภนิตยสารดีศ

Lippe

NÜrnberg
กระทรวงรงงานดยกรมพฒันาภฝีมอืรงงานสไงสรมิละยกระดบัคณุภาพชวีติรงงานเทย฿นตไาง
ประทศภเดๅจัดครงการฝึกอบรมละทดสอบมาตรฐานฝีมือรงงานดๅานการประกอบอาหารเทยภทีไภ
๑ürnbergภมืไอวันทีไภื ภฬภะาภสิงหาคมภั ิิ4ภดยประสานงานกับกลุไมพืไอนเทย฿นอร่ลังงนภประสบ
ความสำารใจเดๅดๅวยดี

วภาพดยกลุไมพืไอนเทย฿นอร่ลังงนศ

MÜnchen
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ภ ชไวงดือนพอคอภ ทีไผไานมาภ กิดหตุชืๅอรคภ ่อภ coliภ หรือทีไรียก
วไาภ่๋่ๆภระบาด฿นยอรมนีภ ดยมีผูๅติดชืๅอจนถึงปัจจุบันภาหัาิภคนภ
ละสียชีวิตภาึภรายภนับปในครัๅงทีไรๅายรงมากทีไสุดหไงหนึไง฿นลกภผูๅ
ทีไติดชืๅอนีๅอาจมีอาการเตวายฉียบพลันละเมไสามารถรักษาเดๅดๅวย
ยาปฏิชีวนะภจๅาหนๅาทีไตัๅงขๅอสังกตวไาภปกติลๅวการติดชืๅอภ่อภcoliภมัก
กดิขึๅน฿นดใกภตไ฿นการระบาดครัๅงลไาสดุกลบักดิขึๅนสไวน฿หญไ฿นผูๅ฿หญไภ
ดยฉพาะผูๅหญิงทีไกำาลังปไวย
ภ หลังการพรไระบาดเมไนานภจๅาหนๅาทีไของยอรมันทษวไาตงกวา
จากประทศสปนปในตๅนหตุภ ละตือนเมไ฿หๅรับประทานผักดิบภ ชไน
ตงกวาภมะขือทศภละผักกาดกๅวภทำา฿หๅกษตรกร฿นประทศสปน
ละยุรปทีไปลูกพืชทัๅงภาภชนิดเดๅรับความสียหายปในอยไางมากภทำา฿หๅ
สหภาพยุรปตๅองจไายงินชไวยหลือกวไาภัะฯภลๅานยูร

ภ มืไอวันทีไภะฯภมิอยอภจๅาหนๅาทีไกระทรวงสาธารณสุขของยอรมนี
ประกาศยกลิกคำาตือนดังกลไาวภหลังจากทีไระบุเดๅลๅววไาภถัไวงอกจาก
ฟารม่พืชกษตรอินทรยี่หไงหนึไงทางตอนหนอืของยอรมนภีนไาจะปในตๅน
หตขุองการพรไชืๅอรคดงักลไาวภจๅาหนๅาทีไกำาลังตรวจสอบวไาปในพราะ
ถัไวงอกมีชืๅอรคตัๅงตไตอนทีไปในมลใดอยูไลๅวภหรือวไาภถูกปนปืๅอนดย
พนกังานของฟารม่ภลไาสดุมืไอวนัทีไภั ะภกอคอภทางการยอรมนัเดๅประกาศ
วไาถัไวงอกมิเดๅปในตัวนำาชืๅอภ ่๋่ๆภ ละสามารถรับประทานเดๅภ สิไงทีไ
ตรวจพบวไามีชืๅอรคนีๅคือมลๆดภ Bockshornkleeภ ทีไนำาขๅาจากอียิปต่ภ
ละนะนำาเมไ฿หๅบริภคดิบ

เชื้อโรค E. coli ระบาดในเยอรมนีทำาให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว 37 ราย

ผลการเลือกตั้งในประเทศไทย
ภ การลือกตัๅงมืไอวันทีไภาภกรกฎาคมภทีไผไานมาประทศเทยเดๅสมาชิกสภาผูๅทนราษฎร่ภวสอสอศภขๅามาทำาหนๅาทีไ฿นสภาภการลือกตัๅงครัๅงนีๅมี
ผูๅเป฿ชๅสิทธิปในจำานวนมากภึิอฯาฤภมีบัตรสียประมาณภะฯฤภละเมไประสงค่ลงคะนนประมาณภึฤ
 สรุปจำานวนทีไนัไงละคะนนสียงของตไละพรรคทีไสอบผไานดังนีๅ

พรรคการมือง คะนนส.ส.บญัชีรายชืไอ จำานวนส.ส.บญัชรีายชืไอ จำานวนส.ส.บบบไงขต จำานวนส.ส.ทัๅงหมด
พืไอเทยภวพทอศ 15,744,190 61 204 265

ประชาธิปัตย่ภวปชปอศ 11,433,762 44 115 159

ภูมิ฿จเทยภวภทอศ 1,281,577 5 29 34

ชาติเทยพัฒนาภวชทพอศ 906,656 4 15 19

ชาตพิฒันาพืไอผไนดนิภวชพนอศ 494,894 2 5 7

พลังชลภวพชอศ 178,110 1 6 7

รักประทศเทยภวรอปอทอศ 998,603 4 - 4

มาตุภูมิภวมภอศ 251,702 1 1 2

รักษ่สันติภวรอสอศ 284,132 1 - 1

มหาชนภวพมชอศ 133,772 1 - 1

ประชาธิปเตย฿หมไภวปธมอศ 125,784 1 - 1

ภ การลือกตัๅงครัๅงนีๅเดๅรับความสน฿จจากพีไนๅองชาวเทย฿นตไางดนพิไมขึๅนภดย฿นการลือกตัๅงครัๅงนีๅภมีจำานวนผูๅลงทะบียนขอ฿ชๅสิทธิลือก
ตัๅงนอกราชอาณาจักรภะ4ีหีีัภคนภซึไงพิไมขึๅนจากจำานวนภืฯหะีะภคนภมืไอปีภัิิฯ
ภ จากสถิติการ฿ชๅสิทธิลือกตัๅงนอกราชอาณาจักรปรากฎวไาภคนเทย฿นยอรมนีทีไเป฿ชๅสิทธิฯมีจำานวนมากปในอันดับทีไสองรองจากคนเทย
฿นสหรัฐอมริกาภละมากกวไาคนเทย฿นสิงค่ปร่ทีไเป฿ชๅสิทธิมากปในอันดับสามภ
ภ สดงวไาคนเทย฿นยอรมนีตืไนตัวกับประชาธิปเตยของเทยภ฿ชไหรือเมไ

ตัวลขจาก
httpูฮฮwwwอsiamintelligenceอcomฮthaiฬgeneralฬelectionฬัฯะะฮ

httpูฮฮprachataiอcomฮjournalฮัฯะะฮฯึฮาิืืา
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Wer in Deutschland lebt, aber kein EU-Bürger ist und keinen 

deutschen Pass besitzt, soll bald seine Fingerabdrücke in 

der Ausländerbehörde abgeben. Die Bundesregierung plant 

für Ausländer aus Drittstaaten wie der Schweiz, der Türkei 

oderภdenภUSไภeineภelektronischeภ „ไufenthaltskarte“ภmitภeinerภ
Gültigkeitsdauer von maximal zehn Jahren. Auf dem Dokument 

im Scheckkartenformat, das den Pass der Heimatländer ergänzt, 

befindet sich ein Chip, auf dem neben zwei Fingerabdrücken 

auch ein digitales Foto gespeichert werden sollen.

 สรุปรายละอียดของหลักฐานสดงสิทธิการมีถิไนทีไอยูไอิลใกทรอนิกส์ภภeไTภภมีดังนีๅภ
1. ฿นประทศยอรมนีภจะริไม฿ชๅวันทีไภะภกันยายนภัฯะะภปในตๅนเปภภหลังจากวันทีไภาฯภมษายนภัฯัะภจะตๅอง฿ชๅบัตรภภeไTภทไานัๅนภ
2. ฿ชๅทนสติกกอร่วทีไติด฿นหนังสือดินทางศภทีไ฿ชๅมาจนถึงขณะนีๅภ
3. รูปบบอกสารสิทธิการมีถิไนทีไอยูไภภบบดียวกันหมดทัไวสหภาพยุรปสำาหรับชาวตไางชาตินอกภาคียุรปภ
4. eไTภมีขนาดทไาภบัตรครดิตภภภบนตัวบัตรมีรูปถไายจๅาของบัตร
5. ภาย฿นตัวบัตรฝังเมครชิปเรๅสัมผัสภซึไงบันทึกขๅอมูลทางชีวภาพภหรือภเบอมตริก
6. ปๅองกันการปลอมปลงละนำาเป฿ชๅ฿นทางทีไผิดภดๅวยรูปถไายระบบดิจิทัลภละลายพิมพ่นิๅวมือสองนิๅวของจๅาของบัตรผูๅมีอายุตัๅงตไภี ภปี
ขึๅนเปภซึไงจะจัดระบบสิทธิการมีถิไนทีไอยูไ฿หๅตรงกับผูๅถือบัตรเดๅอยไางชัดจนภ
7. ฟังก่ชัไนบัตรประจำาตัวระบบอิลใกทรอนิกส่สำาหรับธุรกรรมกิจกรรมภ฿นอินทอร่นใตภละประกอบธุรกรรมอัตนมัติ
8. ตรียมการเวๅสำาหรับลายมือชืไออิลใกทรอนิกส่ภพืไอ฿ชๅลงนาม฿นอกสารอิลใกทรอนิกส่฿หๅมีพันธะผูกพันทางกฎหมายเดๅ

 อ นเพ เต ไดท:
httpูฮฮwwwอbamfอdeฮ็่ฮ็asBไ๐้ฮ์๗็ienstleistungenฮไngeboteฮeไufenthaltstitelฮeฬaufenthaltstitelฬnodeอhtmlภ

Der elektronische Aufenthaltstitel หรือ eAT
“หลักฐานแสดงสิทธิการมีถิ่นที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์ คำาย่อว่า เอ อา เท หรือ บัตรประจำาตัวประชาชนต่างด้าว”
ภ สหภาพยุรปภทีไรารียกสัๅนโภ กันวไาภ อภอูภ วdieศภ่Uภ เดๅออกกฎขๅอบังคับภ ฿หๅหลักฐานการสดงสิทธิการมีถิไนทีไอยูไของชาวตไางชาติจาก
ประทศทีไสามภคือประทศนอกภาคีสหภาพยุรปภปในรูปบบดียวกันหมดทัไวสหภาพยุรป

Millionen Ausländer müssen 
Fingerabdruck abgeben
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วัฒนธรรมการท่องเที่ยว
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ดย”ก็งฮะภณภบดนซ”
รืไองดีจากปก

“วัฒนธรรมการทไองทีไยว”฿นทีไนีๅหมายถึงภการทไองทีไยวอยไางมี
ปๅาหมายภภซึไงตไละคนกใมีปๅาหมายตไางกันเปภชไนภบางคนทไองทีไยว
พืไอตๅองการพักผไอนภบางคนตๅองการรียนรูๅวัฒนธรรมตไางถิไนภภบางคน
ตๅองการพียงความสนุกสนานภปในตๅนภ

พืไอปในการหลีกลีไยงความวุไนวายละปัญหาทีไอาจจะกิดขึๅน
เดๅระหวไางการทไองทีไยวภ นักทไองทีไยวควรตรียมตัวกไอนออกดินทาง
฿หๅดีภอาทิชไนภหาขๅอมูลกีไยวกับสถานทีไทีไจะเปทีไยวชม฿หๅเดๅมากทีไสุด
ทไาทีไจะทำาเดๅภ ภ ทัๅงนีๅรวมถึงขนบธรรมนียมประพณีละความปในอยูไ
ของผูๅคน฿นถบนัๅนดๅวย

การตรียมตัวกไอนทไองทีไยวปในรืไองสำาคัญภบางคนเมไหาขๅอมลู
ลยภพราะถอืวไาซืๅอทวัร่ลๅวภหวัหนๅาทวัรจ่ะพาเปเหนกใเปดๅวยภขอ฿หๅเดๅ
ถไายรปูภลๅวอาเปอวดคนอืไนกใพอลๅวภภตไสำาหรบันักทไองทีไยวจรงิโภนัๅนภ
ถึงมๅวไาจะซืๅอทัวร่เปทีไยวกใตามภ ตไกใพยายามหาขๅอมูลตไางโภ เวๅลไวง
หนๅาภชไนภซืๅอผนทีไของสถานทีไทีไจะเปทไองทีไยวภพืไอศึกษาสๅนทางการ
ทไองทีไยวเวๅลไวงหนๅาภภภอไานคูไมือการทไองทีไยวกไอนออกดินทางภปในตๅนภ
นอกจากนีๅกใควรตรยีมตนอง฿หๅหมาะสมกับการทไองทีไยวของตนชไนภ
฿ครทีไชอบทีไยวดินปไาศึกษาธรรมชาติภ กใควรคำานึงถึงการตไงกาย฿หๅ
หมาะสมภ ฿ครทีไชอบขับรถทีไยวภ กใควรตรวจสอบรถ฿หๅดีกไอนออกดิน
ทางภ ฿ครทีไชอบทีไยวทะลภ กใอยไาลืมพกหมวกละครีมทากันดดเป
ดๅวยภ฿ครทีไชอบทีไยวมือง฿หญไโภกใควรระมัดระวังภัยอบฝงภชไนภนัก
ลๅวงกระป็าภพวกหลอกลวงภฯลฯภ

ปัจจบัุนนีๅการทไองทีไยว฿นยอรมนมีทีางลอืกมากมายภมๅกระทัไง
รๅานขายครืไองอุปภคบริภคตไางโภชไนภไldiภหภLidlหภ๑ormaหภSchleckerหภ
๕eweภฯลฯภกใจะมบีรกิารสนอราคาพาทไองทีไยวหรอืสนอทีไพกั฿นราคา
เมไพงภยิไงมีคูไขไงมากทไาเรภกใปในผลดีตไอผูๅบริภคมากทไานัๅน

฿นประทศยอรมนีละประทศ฿นครอืขไายยุรปภผูๅคนจะ฿ชๅวลา
฿นชไวงวันหยดุละวันปดิภาครยีนภคนทีไอยูไทาง฿ตๅกใดินทางเปทีไยวทาง
หนือภภคนทีไอยูไทางหนือกใดินทางเปทีไยวทาง฿ตๅภภอีกทัๅงรงรียนกใจะ
จัดทัศนศึกษากไนักรียน฿นชไวงกไอนปิดทอม฿หญไดๅวยภ การดินทาง
ทไองทีไยวตไละครัๅงภกใจะ฿ชๅระยะวลาหลายโภวันภภคนยอรมันชอบทไอง
ทีไยวปในครอบครัวภ จึงคำานึงถึงการประหยัดภ ความสะอาดละความ
ปลอดภัยปในรืไองสำาคัญภภดังนัๅนมักตระตรียมอาหารการกินเปกันองภ
วหากปในเปเดๅศภ฿ครทีไคยเปพัก฿นคๅมปิๅงมาบๅางลๅวภกใคงจะมองหใน
ถึงความตกตไางของนิสัย฿จคอของคนยุรปดๅวยกันภภชไนภคนยอรมัน
คยชินกับการอยูไงียบโภ ภ เมไคไอยรับ฿ครปในพืไอนเดๅงไายโภ ตไถๅาคน
ยอรมันรับ฿ครปในพืไอนลๅวภ ภ ขากใจะมอบความจริง฿จละความนไา
รัก฿หๅภอออภคนฝรัไงศสปในชาติทีไรักสุนัขมากโโโภภถๅาเปฝรัไงศส สิไงสำาคัญ
ทีไตๅองระวังมากทีไสุดกใคือกับดักหรืออุจจาระของนๅองหมานัไนองภ ละ
ทีไสำาคัญมากโภถๅา฿ครเปประทศฝรัไงศศภลๅวทานอาหาร฿นรๅานภอยไา
บอกดใกสิร่ฟชียวนะวไาภ มชไวยหไออาหารทีไหลือกลับ฿หๅหนไอยภ จะอา
เปฝากหมาทีไบๅานมภ ถือวไาเมไสุภาพภ พราะสุนัขทีไฝรัไงศสเฮซกวไานัๅน
คือเมไกินของหลือภฯลฯ

฿นประทศยอรมนีมสีถานทีไทีไนไาทไองทีไยวมากมายภนักทไองทีไยว
สามารถลอืกการดินทางเดๅทัๅงทางอากาศภทางบกละทางรอืภการดนิ
ทางทไองทีไยวภาย฿นประทศยอรมน฿ีนสมยักไอนนัๅนภผูๅทีไจะดนิทางดย
ครืไองบินเดๅภมักจะปในผูๅทีไมีฐานะทางการงินภตไ฿นปัจจุบันนีๅ฿ครโภกใ
สามารถดินทางดยครืไองบินเดๅชไนกันภบางชไวงสามารถดินทางดย
ครืไองบินเดๅ฿นราคาพียงภ ะภ ยูรภ วผูๅขียนเมไเดๅพิมพ่ตกหลไนภ ราคาภ ะภ
ยูรจรงิโภตไตๅองอไานรายละอยีดละงืไอนเขพิไมติม฿หๅละอยีดกไอนศภ

การดินทางดยรถเฟ฿นประทศยอรมนีละ฿นยุรปกใสะดวก
สบายยิไงนักภดยฉพาะนักทไองทีไยวทีไตๅองการประหยัดทีไพักคๅางคืนภกใ
สามารถจองต็ัวรถเฟตูๅนอนเดๅดๅวยภนอกจากนีๅ฿ครทีไดินทางบไอยโภหรือดิน
ทางปในครอบครวัหรอืซืๅอตัว็ตไนิไนโภกใสามารถเดๅสไวนลดพิศษอกีดๅวย

ทีไสถานีรถเฟ฿นยอรมนีภมีรๅานคๅาตไางโปิดบริการลูกคๅาภ
วภาพดยภอัญชัญภฮียร่ลิไงศ

คนรักหมามักจะพาหมาเปทีไยวพักผไอนดๅวยภเมไปลกลยทีไ
จะหในหมานัไงหลังพวงมาลัยรถภวภาพดยภอัญขัญภฮียร่ลิไงศ
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การขับรถเปดๅวยตนองปในการทไองทีไยวทีไคไอนขๅางอิสระภ
อยากจอดภ อยากวะตรงทีไ฿ดกใทำาเดๅภ ปัจจุบันนีๅรถยนต่ทบทุกคันจะ
มีภ ๑avigationภ คอยบอกสๅนทางภ เมไ฿หๅขับหลงทางกันอีกดๅวยภ ซึไงปใน
รืไองทีไสะดวกสบายอีกรืไองหนึไงภตไกในไาสียดายทีไนักทไองทีไยวอาจจะ
เมไมีอกาสเดๅทำาความรูๅจกัคนทๅองถิไนภสมัยกไอนนัๅนหากนักทไองทีไยวขบั
รถหลงทางภกใมักจะสอบถามคนทๅองถิไนภทำา฿หๅกิดความเวๅวาง฿จกัน฿น
รืไองลใกโภนๅอยโภดยเมไรูๅตัวภ

“รถบๅานคลืไอนทีไ”ภ฿นรถมีทีไนอนภหๅองครัวละหๅองนๅำาพรๅอมภ
วภาพดยภบญจมาศภคลิงลอร่ศ

การบกรถพืไอขอดินทางรไวมดๅวยภภาษายอรมันรียกวไาภperภ
ไnhaltenภหรือภTrampenภปจัจุบันนีๅมี฿หๅหในลดนๅอยลงมากภอาจจะปใน
พราะวไาภทบทกุคนจะมีรถยนต่฿ชๅองภหรอืกลัวอนัตรายอนัอาจกดิจาก
คนทีไรับเปดๅวยภละคนขบักใอาจจะกลวัคนทีไจะขอนัไงเปดๅวยภตไกระนัๅน
กใตามทางยอรมนตีอน฿ตๅกใยงัพอมนีกับกรถ฿หๅหในอยูไบๅางภซึไงสไวน฿หญไ
จะปในนักศกึษาทีไตๅองการดนิทางจากมืองหนึไงเปยังอกีมืองหนึไงภหรอื
฿นปจัจบุนันีๅนกัศกึษามกัจะตดิตไอกนัทางอนิตอร่นใตพืไอสอบถามการ
ขอดินทางรไวมละชไวยจไายคไานๅำามัน฿หภๅวMitfahrgelegenheitศ

การทไองทีไยวทางรอืภสไวน฿หญไจะปในการลไองรือเปตามมไนๅำา
สายตไางโภหรือเมไกใลไองรือลียบทะลสาบภชไนภภทะลสาบคอนสตนซ่ภ
วLakeภofภๆ onstanzศภหรือทีไคนยอรมันรียกวไาภบดนซภวBodenseeศภซึไง
ปในพรมดนกัๅนระหวไางสามประทศคอืภประทศยอรมนีภสวติซอร่ลนดภ่
ละออสตรียภ จึงพูดเดๅวไาภ หาก฿ครเปทีไยวบดนซภ กใสามารถทไอง

ทีไยวสามประทศเดๅภาย฿นวลาหนึไงวันภการทไองทีไยว฿นขตทะลสาบ
บดนซจะปในการทไองทีไยวทางรอืสยีปในสไวน฿หญไภถือวไาปในวัฒนธรรม
ทางทะลภวภSeekulturศภหาก฿ครเดๅเปทไองทีไยว฿นขตทะลสาบบดน
ซภกใขอนะนำา฿หๅลไองรือทีไยวชมทะลภทานปลาละดืไมเวน่บดนซ
ละชิมอปปลิบดนซภภทะลสาบบดนซมีทางรถจักรยานอยูไรอบโภภ
นักทไองทีไยวทีไ฿ชๅจักรยานปในพาหนะกใยังสามารถขีไจักรยานทไองทีไยว
รอบทะลสาบเดๅอีกดๅวย

กัปตันตีสัไนระฆัง฿หๅสัญญาณกไผูๅดยสารภมืไอรือกำาลังจะทียบ
ทไารือภวภาพดยภอัญชัญภฮียร่ลิไงศ

ทีไบดนซมีกาะทีไมชีืไอสียงอยูไสามกาะดๅวยกันคอืภกาะเรคนาภ
ว์nselภ ๕eichenauศภ กาะเมนาภ ภ ว์nselภ Mainauศภ ละกาะลินดาภ
ว์nselภLindauศภซึไงปในสถานทีไทีไนไาชมอยไางยิไงภลินดาปในทัๅงมืองละ
ทัๅงกาะตัๅงอยูไติดกับมืองบรกรนซ่ภวBregrenzศภของประทศออสตรียภ
ละทีไมืองบรกรนซน่ีๅองภทีไนกัทไองทีไยวสามารถชมอปรไาภดนตรภีฯลฯภ
บนวทีกลางนๅำา฿นชไวงหนๅารๅอนเดๅอีกดๅวย

มืองตไางโภ ทีไตัๅงอยูไรินทะลสาบจะมีชายหาด฿หๅทีไทางการ
อนุญาต฿หๅผูๅคนสามารถลงลไนนๅำาเดๅภ ชไนภ ฿นขตมืองคอนสตนท่ซภ
วKonstanzศจะมีหาดทีไรียกวไาภ ้KKภ ว้reikörperkulturศภ หาก฿ครดิน
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หลงทางขๅาเปภลๅวถูกจๅองมองดูอยไางปลกโภกใอยไาตก฿จภพราะทีไนัไนภ
ผูๅคนขาปลือยกายลงลไนนๅำากัน

วัฒนธรรมการทไองทีไยว฿นขตทะลสาบบดนซจะนๅนการ
ทไองทีไยวทางรือภ ภ การรับประทานอาหารทๅองถิไนบนรือหรือ฿นรๅาน
อาหารติดทะลภการสดงคอนสิร่ตบนนืๅอทีไทีไติดทะลสาบภพืๅนทีไปลูก
ตๅนองุไนภวสำาหรับทำาเวน่ขาวละเวน่ดงศภบนนินขา฿กลๅกับทะลสาบภ
ละสถานทีไตัๅงคๅมปิๅงภวๆampingplatzศภติดทะลสาบ

การทไองทีไยว฿นปจัจบุนันีๅสะดวกสบายกวไาสมยักไอนโภมากหลอื
กินภถือวไาปในรืไองทีไดีภพราะทำา฿หๅผูๅคนทุกระดับสามารถทไองทีไยวเดๅ
อยไางทไาทียมกันภวัฒนธรรมการทไองทีไยวจึงปในรืไองทีไเมไหยุดนิไงภคน
ทีไชอบทไองทีไยวจะปในคนทีไขๅา฿จหลายสิไงหลายอยไางเดๅดีภพราะขาเดๅ
สัมผัสกับวัฒนธรรมตไางถิไนละการทไองทีไยวดๅวยตนอง

คว ห ของก ทองเท วเชงวฒนธ
ภ ปในการศึกษาหาความรูๅ฿นพืๅนทีไหรือบริวณทีไมีคุณลักษณะ
ทีไสำาคญัทางประวตัภิศาสตร่ละวฒันธรรมภมกีารบอกลไารืไองราว
฿นการพฒันาทางสงัคมละมนษุย่ผไานทางประวัติศาสตร่อันภปใน
ผลกีไยวนืไองกบัวฒันธรรมภองค่ความรูๅภละการ฿หๅคุณคไาของสังคมภ
ดยสถาปัตยกกรมทีไมคีณุคไาหรอืสภาพวดลๅอมอยไางธรรมชาตภิ
ทีไสามารถสดงออก฿หๅหในถึงความสวยงามละประยชน่ทีไเดๅ
รบัจากธรรมชาตภิสามารถสะทๅอน฿หๅหในถงึสภาพชวีติภความปใน
อยูไของคน฿นตไละยคุสมัยเดๅปในอยไางดีภเมไวไาจะปในสภาพทาง
ศรษฐกิจภสังคมภหรือขนบธรรมนียมประพณี

LudwigshafenภamภBodenseeูภนักทไองทีไยวชาวเทยถไาย
รูประลึกกับผลงานประติมากรรมชืไอดังของทะลสาบบดนซภซึไงลๅอ

ลียนนักการมือง

พระอาทติยต่กดนิทีไทะลสาบ
บดนซภวภาพดยคุณจๅอนศ
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นะนำาสมาคม

Der Zweck unseres Vereins besteht in der Beschaffung von Mitteln 

zur Förderung des Faches Thaiistik in seiner gesamten Breite. 

Vornehmlich werden Mittel eingeworben, die der Thaiistik an 

der Universität Hamburg dienen. So werden beispielsweise die 

Ergebnisse aus wissenschaftlicher Forschung, bezogen auf das 

gegenwärtige und das traditionelle Thailand, der Öffentlichkeit 

zugänglich gemacht. Es werden Vorträge und Symposien 

organisiert und deren Ergebnisse publiziert.

HGT  Hamburger Gesellschaft für Thaiistik e. V.
สมาคมฮมับวรก่พืไอเทยศกึษาภจดัตัๅงขึๅนดยมวัีตถุประสงค่พืไอสนับสนุน
กจิกรรมตไางโภของสาขาวิชาเทยศึกษาภสถาบนัอชยีละอฟรกิาหไง
มหาวิทยาลัยฮัมบวร่กภภอาทิภการคๅนควๅาวิจัยภการประชุมละสัมมนา
ชิงวิชาการภ การจัดงานวัฒนธรรมเทยภ สมทบทุนจัดซืๅอหนังสือละ
อปุกรณก่ารรียนการสอนภภละกิจกรรมตไางโภของนกัศึกษาภจึงขอชิญ
ชวนผูๅทีไสน฿จสมคัรขๅาปในสมาชกิพืไอรับขๅอมลูขไาวสารกจิกรรมตไางโภภ
ละรไวมสไงสริมวิชาเทยศึกษา฿นประทศยอรมนี

Kontaktภ
Hamburger Gesellschaft für Thaiistik e. V.

cฮoภUniภ๋amburgภ้bภไไ์
Prof. Dr. Volker Grabowsky 

Edmund Siemers Allee 1 

20146 Hamburg 

Mail: vorstand@thaiistik-gesellschaft.de

httpูฮฮthaiistikฬgesellschaftอde
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นะนำาสมาคม

สมาคมนักรียนเทย฿นสหพันธ่สาธารณรัฐยอรมนี฿นพระบรม
ราชปูถมัภภ่฿ชๅอักษรยไอวไาภ„สอนอทอยอ“ภขียนชืไอปในภาษายอรมนัวไาภThaiภ
Studenten-Verein in Deutschland (unter der Schirmherrschaft 

SอMอภdesภKonigsศภTSV็ภeอVอภ ครืไองหมายของสมาคมปในชๅางทรง
ศึกของพระบาทสมดใจพระนรศวรมหาราชอยูไ฿นลไภ มีธงเทยปในพืๅน
อยูไดๅานหลังภ ขอบนอกของลไขียนชืไอสมาคมปในภาษายอรมันภ ตาม
บบละตัวอยไางดๅานบนภ

ประวัติความปในมา
สมาคมนกัรยีนเทย฿นสหพันธ่สาธารณรฐัยอรมนภี฿นพระบรมภ

ราชูปถัมภ่ภจดทะบียนภปในสมาคมภมืไอวันทีไภุภมกราคมภพอศอภัิฯะภ
มีวัตถุประสงค่หลักพืไอชืไอมความสัมพันธ่ละมิตรภาพภ ภ สริมสรๅาง
ละรักษาเวๅภซึไงความขๅา฿จอันดีระหวไางนักรียนเทย฿นยอรมนีภละ
ระหวไางนักรียนเทยกับนักรียนชาติอืไนโภ ฿นยอรมนีดยฉพาะชาว
ยอรมนั ภสอนอทอยอภตัๅงขึๅนพืไอประยชนส่ไวนรวมภปในองคก่รทีไเมไหวงัผล
กำาเรภรายเดๅทีไเดๅมาจะนำาเป฿ชๅจไายตามวตัถปุระสงคข่องสมาคมทไานัๅน

จากอดีตจนถึงปัจุบัน
นับจนถึงทุกวันนีๅภ ปในวลามากกวไาภ ิฯภ ปีภ ลๅวทีไภ สอนอทอยอภ

ปรียบสมือนศูนย่รวมของนักรียนนักศึกษาเทยภ ซึไงปในคนรุไน฿หมไภ ทีไ
ปรียบหมือนมันสมองภ ละพลังทีไจะชไวยกันพัฒนาประทศเทย฿น
อนาคตภสมาคมฯเดๅจัดกจิกรรมสรๅางสรรค่ตไางโมาอยไางตไอนืไองภทัๅงดๅาน
วิชาการภการนะนวการศึกษาภการสริมสรๅางวัฒนธรรมเทยชืไอมตไอ
กับวัฒนธรรมยอรมันภภพืไอกไอ฿หๅกิดการรียนรูๅละทำาความขๅา฿จ฿น
วัฒนธรรมเทยละยอรมันภรวมทัๅงประวัติศาสตร่ของประทศยอรมนีภ
นอกจากนีๅยังจัดกิจกรรมกีฬาชืไอมความสามัคคีระหวไางนักศึกษาอีก
ดๅวยภ ฿นการดำานินกิจกรรมสมาคมฯพยายามสอดทรกนวคิดละ
ความหมายของการคิดรไวมกันละการดำานินกิจกรรมพืไอประยชน่
สไวนรวมภรวมทัๅงการรไวมกนัสรๅางกจิกกรรม฿นอนาคตหลงัจบการศกึษา
กลบัเปปฏิบตัหินๅาทีไ฿นประทศเทยภดๅวยความมุไงหวังวไาภกจิกรรมหลไา
นีๅจะปในวทฝีกึคนรุไน฿หมไ฿นการทำางานรไวมกันละกับผูๅอืไนภรียนรูๅทีไจะ
คิดภละอยูไรไวมกัน฿นสังคมภภตลอดจนรียนรูๅ฿นการทีไจะ฿หๅภ

สอนอทอยอภ หวังปในอยไางยิไงวไาภ จะเดๅมีอกาสรูๅจักภ พบปะภ ลก
ปลีไยนความคิดหในภ ละเดๅรไวมรงรไวม฿จกับพืไอนนักรียนเทย฿น
ยอรมนีทีไอยูไ฿นมืองตไางโภ ฿หๅมากยิไงขึๅนภ ตลอดจนนักรียนเทยละภ
สมาคมนักรียนเทย฿นประทศอืไนโภพืไอรไวมกันสรๅางสรรค่สังคมภละภ
ประทศชาติทีไรักยิไงของราสืบเป

สอนอทอยอภขอชญิชวนทกุทไานทีไตๅองการจะขๅารไวมปในสไวนหนึไง
฿นพลังสรๅางสรรค่ภ พืไอสานตไอจตนารมณ่ทีไดีของราภ สมัครขๅาปใน
สมาชิกของภสอนอทอยอภดยสไงอีมล่มาทีไ register@tsvd.org ภคไาสมัคร
สมาชิกภสำาหรับนักรียนนักศึกษาภะฯภยูรภตไอปีภสำาหรับบุคคลทัไวเปภภะาภ
ยูรภ ตไอปีภ ดๅวยคไาบำารุงพียงลใกนๅอยของทไานสามารถทำา฿หๅสมาคมฯภ
จัดกิจกรรมตไางโภทีไปในประยชน่ตไอนักรียนเทย฿นยอรมนีภ ยีไยมชม
กิจกรรมของภสอนอทอยอภเดๅทีไภwww.tsvd.orgภหรือฟสบุๆก
wwwอfacebookอcomฮThaiStudent์n๊ermany

ติดตไอกับภส.น.ท.ย.
นายกิตติภคำากๅวภนายกภสอนอทอยอภ

บอร่ทรศัพท่ภฯะึีฬีีืิ4ฯุะภ่mailูภtukitti@gmail.com  

หรือภสอบถามขๅอมูลพิไมติมเดๅทีไภ่mailูภinfo@tsvd.com 

สมาคมนักเรียนไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 
ในพระบรมราชูปถัมภ์
Thai Studenten Verein in Deutschland e.V.
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อาชีพ
รืไองละภาพภสภาพรภควร่ซภ

สนามบินฟรังค่ฟวร่ทขึๅนชืไอวไาภปในภะภ฿นสนามบินทีไสำาคัญทีไสุด
฿นยอรมนีภ ดๅวยตำาหนไงทีไอยูไ฿จกลางประทศภ ปในฮับของสายการ
บินลุฟท่ฮันซไาภ สายการบินประจำาชาติยอรมันภ รองรับทีไยวบินกือบภ
ิฯฯหฯฯฯภทีไยวภละผูๅดยสารกวไาภิ 4อัภลๅานคนตไอปภี฿นยคุทีไการดนิทาง
ทางอากาศปดิอสิระสรีละปในทีไนยิมพิไมขึๅนมากภมือง฿ดมีสนามบนิ
ขนาด฿หญไภมสีายการบนิมาลงจอดมากภยไอมหมายถงึภจำานวนผูๅดยสาร
ทีไสามารถบนิมาปลีไยนครืไองเปยงัจุดหมายปลายทางเดๅมากขึๅนภหมาย
ถึงรายเดๅของสนามบนิภมอืงภละรๅานคๅาทีไพิไมขึๅนภทีไสำาคญัภยังหมายถึงภ
“งาน”ภทีไมี฿หๅกับประชากรทีไอาศัยอยูไ฿นมืองนัๅนดๅวย

ปรารถนาภรซอร่ภหรือมย่ภคือภะภ฿นคนเทยภทีไปในฟันฟืองลใกโภ
ชไวย฿หๅการทำางาน฿นสนามบนิทีไสำาคญัทีไสดุหไงหนึไง฿นยุรปขบัคลืไอน
เปเดๅภธอทำางาน฿นตำาหนไงภ“จๅาหนๅาทีไภาคพืๅน”ภ฿นสไวนของการชใคอนิภ
ทีไบรษัิทภไ๓Sภซึไงปในบรษัิทลกูของภ้ raportภบรษัิททีไบรหิารจัดการกจิการ
ภาย฿นสนามบินฟรังค่ฟวร่ท

สๅนทางชีวิตละการทำางานของคนเทย฿นยอรมนีภ เมไคยรย
ดๅวยกลีบกุหลาบภมย่ภวัยภาะภปีภลไาถึงความปในมาทีไเดๅมาอยูไยอรมนี
ละทำางานนีๅวไาภธอจบการศึกษาปริญญาตรีภจากคณะมนุษยศาสตร่ภ
อกภาษาอังกฤษภ มหาวิทยาลัยกษตรศาสตร่ภ ทำางานชใคอิน฿หๅกับ
ลุฟท่ฮันซไาทีไประทศเทยภ อยูไภ าภ ปีภ กไอนทีไจะลัดฟๅามาพัฒนาภาษา
ยอรมันทีไยอรมนีดๅวยการปในอพร่ภวคนตไางชาติทีไมาทำาหนๅาทีไลีๅยง
ดใกภดๅวยคไาตอบทนปในคอร่สรียนภาษาละงนิตดิกระปา็ลใกนๅอยศภ
มืไอปีภัฯฯิภมืไอเดๅพบรักกับวไาทีไสามีทีไยอรมนีภธอกลับเปตไงงานทีไ
มืองเทยภ กไอนทีไจะยๅายมาพำานักทีไมืองคลญจน่ภ มืองบๅานกิดของ
สามีภดยริไมรียนภาษาตามทีไรัฐบาลสนับสนุน

“หลังจากรียนภาษาจบลๅวภ มย่เดๅงานสริฟอาหารชๅา฿น
รงรมฮิลตันภ สริฟเดๅเมไกีไครัๅงกใตๅองลาออกภ พราะวไามันปในงานทีไ
฿ชๅรงงานมากภทำาเมไ฿หวภประกอบกับเดๅงานทีไรๅานกาฟ฿นสนามบิน
มืองคลญจน่ภซึไงรๅานกาฟนีๅปในบริษัทลูกของภLufthansaภSkyภๆ hefภ
มยเ่ดๅปในพนกังานประจำา”ภธอลไาวไาระหวไางทีไทำางานภตๅองชใดตะๆอยูไ
หลงัคาน่ตอร่ชใคอินทุกวนัภ“บอกกับตวัองทุกวันวไาซกัวันภชัๅนจะเปนัไง
ชใคอินภเมไ฿ชไชใดตๆะอยไางนีๅ”

ธอคๅนควๅาหาความรูๅกีไยวกบัระบบบรหิารจดัการของสนามบนิ

มอืงคลญจน่ภทำา฿หๅรูๅวไาบรษัิททีไมงีานชใคอนิมภีาภบรษัิทภคอืภLufthansaภ
ไ๋SภละภSwissportภวซึไงปัจจุบันปิดตัวเปลๅวศภธอสมัครทุกทีไทีไปิด
รับ฿นขณะนัๅนภบริษัทหลังสุดติดตไอกลับมาภดยบอกวไาหในความตัๅง฿จภ
ละอยาก฿หๅอกาสภ พราะหในวไามีประสบการณ่มาภ ตไมีชัไวมงงาน
฿หๅพียงคไดือนละภ4ฯภชัไวมง

มย่ลไาวไาหลังจากชไวยกันคิดกับสามีภ ลๅวกใตกลงรับงานชใค
อินปในงานภ๓artฬtimeภจากนัๅนกใเปคุยกับจๅานายรๅานกาฟขอปลีไยน
จากทำางานรๅานกาฟตใมวลามาปในภMiniฬJobภเดๅหรือเมไภ“จๅานายกใ
ดี฿จหายภขาบอกวไาภขๅา฿จวไาคนรากใตๅองมีความฝันภอยากทำา฿นสิไงทีไ
ตัวองถนดัภดังนัๅนขาสนบัสนนุภหากมย่จะเปทำางานชใคอนิภลๅวมาทำา
กับขาคไภ4ฯฯภยูรภมย่กใลยทำางานภัภทีไควบกันเปภดยทีไรายเดๅหลัก
มาจากงานรๅานกาฟภพราะวไาเมไตๅองสียภาษีลย”

หลักจากทำาเปเดๅภะภปีภ มย่ปรึกษากับสามีวไาภ ธอเมไมีอนาคต
ทีไนีไภพราะสนามบินคลญจน่ลใกมากภละเมไมีครงการขยายภครืไอง
บินสไวน฿หญไจะนๅนเปดึสซลดอร่ฟกันหมดภ ละชักชวน฿หๅสามียๅาย
มืองภธอลไาวไาตอนนัๅนสมัครงานชใคอินทีไดึสซลดอร่ฟเวๅดๅวยภละถูก
รียกเปสัมภาษณ่ภ“ตอนสัมภาษณ่ภจๅาหนๅาทีไบอกวไาอกาสทีไมย่จะเดๅ
งานมีสูงมากภตไสุดทๅายขากใเมไรับมย่ภพราะวไามย่เมไมีรถภเมไหมาะ
กับการทำางานปในกะ”

ละลๅวภ ัภ สามีภรรยาจึงชไวยกันขบคิดภ สนามบิน฿หญไโภ ฿น
ยอรมนีมีอยูไภ ัภ ทีไภ คือภ ฟรังค่ฟวร่ทกับมิวนิคภ มืไอภ ฟรังค่ฟวร่ท฿กลๅกับ
คลญจน่มากกวไาภ จึงคิดยๅายบๅานมาอยูไทีไฟรังค่ฟวร่ทภ “สามีเมไอยาก
มาลยคไะภตไกใมองลๅวภวไาอนาคตของภรรยาเมไมีนไภกใลยทำางานภหา
งานทีไนีไกไอนภลๅวนัไงภ ์ๆ่ภเปกลับฟรงก่ฟิร่ตภ–ภคลญจน่ทุกวันภจน
กระทัไงผไานปรลๅวกใยๅายมือง”

กไอนทีไจะยๅายมืองภ ธอสไง฿บสมัครมาทีไบริษัทภ ไ๋Sภ ซึไงปในผูๅ
จัดหาจๅาหนๅาทีไชใคอิน฿หๅกับสายการบินตไางโภ ทีไสนามบินฟรังค่ฟวร่ทภ
มย่ถูกรียกสัมภาษณ่ตัๅงตไยังอยูไคลญจน่ภ จึงนัไงรถเฟมาสัมภาษณ่
งานลยภ“กะวไายๅายมาจะเดๅมงีานทำาลยภตไสรปุวไาขากใยังเมไรบัภพราะ
ยงัเมไตๅองการคนภมยก่ใอกหักภวหัวราะศภพอยๅายบๅานภหลังจากหายวุไนภมี
วลาวไางเดๅสกัอาทติยห่นึไงภกใขียนจดหมายเปบอกบรษิทัวไาภอยไาลมืนะภ
ถๅาธอตๅองการคนอยไาลืมชัๅนภสรุปวไาวันนัๅนขากใทรมาลยภคงคดิวไายยั
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นีไกลๅาตืๅอกใกลๅารับทำางานภวหัวราะศภลๅวมย่กใเดๅงาน”
การทำางานชใคอนิทีไธอเดๅภมีวลาขๅางานทีไเมไนไนอนละทำางาน

ปในกะภซึไงมยม่กัจะเดๅปในกะกลางคืนภ“มยช่อบทำางานกะชๅามากกวไาภ
ตไงานกใคืองานภขา฿หๅวลาเหนมากใตๅองทำาตามนัๅนภราลือกเมไเดๅภตไ
หลังโภตๅองขๅางานดึกมากภบางทีตๅองขๅางานตอนตีภาภบางวันมย่กใตๅอง
นัไงรถเฟทีไยวสุดทๅายเปรอทีไสนามบินกไอนวลาริไมงานภ บางทีกใตๅอง
นัไงรถมล่ตอนกลางคืนเปภบางครัๅงสามีกใดินเปปในพืไอนภเปสไงทีไปๅาย
รถมล่”ภธอทำางานทีไนีไตไอเปอีกเมไถึงภะภดือนภกใรูๅสึกวไาตัวองเมไขๅากับ
วฒันธรรมการทำางานของบริษทันีๅภนกึอยากลาออกภผอิญมาจอขไาววไา
สายการบินอร่ฟรานซ่ภรับสมัครพนักงานชใคอินภ“฿น฿บประกาศภขียน
วไาตๅองการคนพูดยอรมนัภองักฤษภฝรัไงศสเดๅดีภมย่พดูฝรัไงศสเมไเดๅลยภ
ตไกใคิดวไาสมัครเปกใเมไสียหายอะเร”

ทัๅงโภ ทีไพูดภาษาฝรัไงศสเมไเดๅภ ละประทศฝรัไงศสกใขึๅนชืไอวไา
ภูมิ฿จ฿นการพูดภาษาของตนองมากภธอกใเดๅงานชใคอินทีไอร่ฟรานซ่ภ
ธอทำาอยูไทีไนีไจนครบภ ะภ ปีภ มืไอบริษัทเมไตไอสัญญา฿หๅภ พราะตๅองการ
ประหยัดงบประมาณภ วบริษัทปิดหลายผนกละผลัก฿หๅพนักงานทีไมี
สัญญางานถาวรจากผนกอืไนมาทำาชใคอินภพนักงาน฿หมไอยไางธอจึง
ดนละออกกไอนศภ ภ มย่กใเปสมัครทีไบริษัทภ ไ๓Sภ ซึไงปในบริษัทลูกของภ
้raportภ“ดๅวยความทีไมีประสบการณ่ดๅวยภขาเมไเดๅดูลยวไามยจ่บอะเร
มากจากมืองเทยภ ขารับมย่ขๅาทำางานตัๅงตไวันรกทีไเปสัมภาษณ่ภ
ละทำางานทีไนีไจนมาถึงทุกวันนีๅคไะ”

มย่ลไาวไาการทำางานชใคอินภสนุกละทๅาทายมากภพราะวลา
งานทีไขๅาเมไตรงกันภทำา฿หๅตๅองจอกับพืไอนรไวมงานทีไปลีไยนหนๅาเปตไ
ละวันภ คนทีไรักจะทำางานนีๅตๅองปในคนทีไปรับตัวเดๅดีภ ขๅากับคนเดๅงไายภ
นอกจากนัๅนภ จะตๅองมีทักษะการกๅปัญหาฉพาะหนๅาเดๅดีภ พราะวไา
ตไละวันภ จะจอผูๅดยสารบบตไางโภ กันเปภ “นิสัยปในรืไองของบุคคล
นะคะภตไผูๅดยสารตไละชาติกใจะมีลักษณะคลๅายโภกันภชไนผูๅดยสาร
ชาวญีไปุไนภ จะขๅาคิวกันปในระบียบรียบรๅอยมากภ ละเมไรืไองมากคไะภ
สไวนผูๅดยสารชาวตะวันออกกลางละอชีย฿ตๅภมีนวนๅมจะรืไองมาก
มากกวไาภวหัวราะศ”ภธอบอกวไาประสบการณ่ยไโภชไนภตๅองทนพูดกับ
ผูๅดยสารทีไกลิไนตัวภกลิไนปากภรงหลือคณานับภหรือผูๅดยสารหารืไองภ
จะเมไยอมจไายงินคไานๅำาหนักกระป็ากินภ

ภธอบอกวไาภการทีไเดๅออกมาทำางานนอกบๅานภสามารถขๅาสูไตลาด
รงงานยอรมันภขๅาเปทำางานคียงบไาคียงเหลไกับชาวยอรมันภทำา฿หๅ
ธอรูๅสึกมัไน฿จ฿นตนองมากขึๅนภมๅรายเดๅจะเมไสูงนักภพราะตๅองสียภาษี
มากมายภตไธอกใภูม฿ิจภรูๅสกึวไาตวัองมคีณุคไามากกวไาการอยูไบๅานฉยโภ

“มย่คิดวไาภ การทีไราปในผูๅหญิงภ ตไงงานมาอยูไกับสามีทีไตไาง
บๅานตไางมืองภการมีอาชพีตดิตวัเวๅเมไ฿ชไรืไองสยีหายภมยก่บัสามีรักกนั
มากภตไราบอกรืไองอนาคตเมไเดๅภหากชีวิตพลิกผันขึๅนมาภราตๅองตรี
ยมตวัเวๅพืไอ฿หๅพรๅอมผชิญกับความเมไนไนอนทีไจะกิดขึๅนภนอกจากนัๅนภ
การขๅาเปทำางานกับคนยอรมันจะทำา฿หๅรามีความมัไน฿จภขๅา฿จระบบ
ความคิดละวัฒนธรรมของคนทีไนีไภสามารถ฿ชๅชีวิตอยูไทีไยอรมนเีดๅอยไาง
มีความมัไน฿จภ ละทีไสำาคัญภ การทำางานปในรงรียนสอนภาษาอยไาง
ดีภมย่บอกเดๅลยวไาตัวองพูดภาษายอรมันเดๅภพราะการทำางานคไะ”

คำานะนำาสำาหรับผูๅทีไสน฿จทำางานชใคอิน
ะอภ ชใควใบเซต่ของสนามบิน฿นมืองทีไตนองอยูไภ หรือสาย

การบินทีไบินเปลงยังมืองนัๅนโภสนามบินทีไมีขนาด฿หญไภมีครืไองบินขึๅน
ลงตไอวันมากภจะมีตำาหนไงงานมากกวไา

ัอภ คณุสมบัตขิองผูๅทีไตๅองการทำางานชใคอนิภคอืภภาษาภตๅอง
พูดเดๅทัๅงภาษายอรมันละองักฤษภเมไจำาปในตๅองถงึขัๅนพอร่ฟใกทห่รือดี
มากภตไตๅองมากพอทีไจะพูดสืไอสาร฿หๅขๅา฿จเดๅภฟังชัดถๅอยชัดคำาภบุคลกิ
ขๅากับคนเดๅงไายภพราะพืไอนรไวมงานจะปลีไยนเปตลอดภรวมทัๅงตๅองมี
วลายืดหยุไนภสามารถทำางานปในกะเดๅ

าอภ บริษัท฿นยอรมนีภ สน฿จประสบการณ่ทำางานมากกวไา
วุฒิการศึกษาภดังนัๅนภหากสน฿จงานประภทนีๅภตไยังเมไมีประสบการณ่
มากภควรสมัครหลายโภตำาหนไงภริไมจากตำาหนไงลไางโภกไอนภพราะมี
อกาสเดๅงานมากกวไาภ ขอ฿หๅอดทนทำาเปภ ลๅวคไอยมองหาลูไทางขยับ
ขยาย

4อภ นอกจากงานชใคอินลๅวภทีไสนามบินภยังมีงานลักษณะ
คลๅายโภกันอีกหลายอยไางชไนภจๅาหนๅาทีไทีไบริษัท฿หๅชไารถยนต่ภจุดลก
งินภTouristภ์ nformationภๆ enterภสามารถตรวจสอบหาตำาหนไงทีไปิด
วไางอยูไเดๅจากบริษัทหลไานีๅดๅวยชไนกัน

อาชีพ
รืไองละภาพภสภาพรภควร่ซภ
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ตกพุ‹มม‹าย
โดย พัทยา เรือนแกŒว

มุมกฎหมายของภดีมากภลไมทีไลๅวราคุยกันถึงภสิไงทีไ
ตๅองดำานินการมืไอสามีหรือภรรยาสียชีวิต฿นยอรมนีภ รวม
ทัๅงการตรียมตัวพืไอปๅองกันปัญหาดๅานทรัพย่สินวไาควรทำา
อยไางเรภ฿นภดมีากลไมทีไภึภนีๅราจะมาคุยกันตไอถึงสิทธิละ
ผลทีไตามมาทางกฎหมายทีไควรจะตๅองรูๅมืไอตกพุไมมไายภ คน
ทีไเมไเดๅปในมไายกใอไานเดๅคไะภ กใเมไเดๅตัๅง฿จชไงชักหักกระดูก
อะเรภ ตไทุกอยไางนัๅนรูๅเวๅ฿ชไวไา฿สไบไาบกหามภ ความตาย
ปในสิไงทีไนไนอนพียงตไราเมไรูๅวไาจะมาถงึมืไอเรทไานัๅนองภ

ผลทีไจะกิดตามมาทางกฎหมายของการตกพุไมมไายภ
รวมทัๅงสิทธิตไางโภทีไควรรูๅหลักโภทีไจะนำามาคุยกัน฿นทีไนีไภกใมา
จากคำาถามทีไเดๅรับอยูไนืองโภ อันเดๅกไภ การสืบมรดกภ ละภ
การรับงินลีๅยงชีพ฿นวัยชราภ หรือบำานาญ฿นฐานะทีไตกพุไม
มไายภพืไอความงไาย฿นการอไานขอสมมุติปในกรณภีภรรยาเทย
ทีไสามียอรมันสียชีวิตนะคะ

การสืบทอดมรดก

฿นการสืบทอดมรดกนัๅนภจะสืบทอดมรดก฿นภัภสไวน
ะอภ มรดกตามกฎหมายพราะเดๅ฿ชๅชีวิตปในสามี

ภรรยารไวมกันมา
ัอภสิทธิทีไจะเดๅมรดก฿นสไวนทีไปในสไวนบไงของดอกผล

ทีไกดิขึๅนจากทรัพยสิ่นสไวนตวัรไวมกนัภวZugewinnausgleichศภ
อันนืไองมาจากวไาภ เดๅ฿ชๅชีวิตปในสามีภรรยารไวมกันภ ละ
ลือกทีไจะ฿ชๅการจัดการละครอบครองทรัพย่สินรไวมกันภ
วZugewinngemeinschaftศนัไนคอืภครองคูไอยูไดๅวยกนัดยเมไเดๅ
มกีารทำาสญัญาคูไสมรสพืไอตกลงกันรืไองการจดัการทรัพย่สนิ

หากวไาสามีภรรยาทำาสัญญาคูไสมรสภ ว่hevertragศภ
ละตกลงกันทีไจะภ ยกกันจัดการละครอบครองทรัพย่สินภ
ว๊ütertrennungศภมืไอคูไสมรสฝไายหนึไงสียชีวิตลงภภคูไสมรส
ทีไหลือกใจะเดๅมรดก฿นสไวนนีๅนๅอยลง

฿นกรณีทีไเมไมีการทำาพินัยกรรมภ มืไอสามีสียชีวิตลงภ
ภรรยาจะเดๅรบัมรดกครึไงหนึไงภของทรพัยส่นิทัๅงหมดภสไวนมรดก
อีกครึไงหนึไงจะปในของลูกโภทัๅงหลายภเมไวไาจะปในลูก฿นสมรสภ
นอกสมรสภรวมทัๅงลูกทีไจดทะบียนรับปในบุตรบุญธรรมดๅวยภ

ซึไงจะตๅองบไง฿หๅเดๅทไาโภกันภหากมีตไภรรยาตไเมไมีลูกภเมไ
วไาจะปในลูกประภท฿ดตามทีไกลไาวเปลๅวภ฿นกรณีนีๅภรรยา
จะเดๅมรดกภาภ฿นภ4ภสไวนภละพไอมไของผูๅตายจะเดๅภะภ฿นภ4ภ
หากพไอมไของผูๅตายกใสียชีวิตลๅวภผูๅทีไจะเดๅรับมรดกตไอเป
กใคือปูไหรือยไาภละหากวไาภพไอมไละปูไยไากใสียชีวิตลๅวภตไ
ยงัมพีีไนๅองทๅองดยีวกนัภพีไนๅองผูๅตายกใจะเดๅมรดกภะภ฿นภ4ภสไวน
นีๅภภตไหากวไาพีไนๅองกใเมไมีภพไอมไภปูไยไากใสียชีวิตลๅวภภรรยา
กใจะเดๅรับมรดกตไพียงผูๅดียวภ

หากวไามีการทำาพินัยกรรมภการสืบทอดมรดกจะปใน
เปตามทีไพินัยกรรมกำาหนดภ ละหากวไาพินัยกรรมนัๅนตัด
สิทธิภรรยาเมไ฿หๅมรดก฿ดโลยภ ตัวภรรยากใยังมีสิทธิจะเดๅ
มรดกภ ะภ ฿นภ ืภ ทีไรียกวไาภ ๓flichtteilภ ละทรัพย่สินทีไเดๅจาก
การปรับปรียบทียบดอกผลทีไกิดจากทรัพย่สินสไวนตัวรไวม
กันภวZugewinnausgleichศภภ฿นระหวไางทีไ฿ชๅชีวิตคูไอยูไดๅวยกันภ
วิธีคิดดอกผลนีๅกใจะคิดชไนดียวกับกรณีทีไปรับปรียบทียบ
ดอกผลฯ฿นกรณีทีไหยไาภ วดูวิธีคิดเดๅ฿นภ ดมีากภ ลไมทีไภ ะภ หรือ
฿นวปเซท่ภดมีากศ

การสละสิทธิเมไขอรับมรดก

หากวไามรดกทีไจะเดๅรบันัๅนตใมเปดๅวยหนีๅสนิภทไานอาจ
จะสละสทิธิเมไขอรับมรดกนัๅนภว่rbausschlagศภกใเดๅภวธีิการทีไ
จะตๅองทำากใคอืภตๅองยืไนรืไองปในลายลกัษณ่อักษรวไาเมไขอรบั
มรดกนีๅภภทีไภ๑achlassgerichtภหรือภกใคอืภไmtsgerichtภ฿นขต
ทีไผูๅตายพำานักอยูไภภาย฿นวลาภี ภอาทิตยห่ลงัจากทีไทราบขไาว
การตายภหรือเดๅรับทราบขไาววไาจะปในผูๅรับมรดกภ฿นกรณีทีไ
ภรรยาอยูไตไางประทศระยะวลาทีไจะยืไนรืไองเดๅกใจะยืดปในภ
ีภดือนภภหรือหากทไานเมไนไ฿จวไามรดกทีไจะเดๅรับจะปในหนีๅ
หรอืปในทรพัยส่นิภทไานอาจจะยืไนรืไองขอ฿หๅศาลทำาการตรวจ
สอบภว๑achlassinsolvenzศภวไามหีนีๅสนิหรือทรัพยส่นิอยูไทไาเรภ
พืไอทีไจะเดๅขอคำานะนำาจากศาลเดๅวไาภสมควรทีไจะรับมรดก
หรือเมไภหรือควรทีไจะสละสิทธิภ

ดังนัๅน฿นกรณีทีไทไานปในผูๅสืบทอดมรดกภ พืไอหลีก
ลีไยงการทีไจะตๅองรับภาระหนีๅสินของผูๅตายภทไานอาจกระทำา
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เดๅภัภอยไาง
่rbausschlagภ ภ จะทำา฿นกรณีทีไมรดกนัๅนตใมเป

ดๅวยหนีๅสิน
๑achlassinsolvenzภจะทำามืไอมรดกสไวน฿หญไปในหนีๅ

สินภตไอาจจะมีบางสไวนทีไหลงหลือปในทรัพย่สินเดๅ
ละ฿นกรณีทีไทำาอยไางหลังภ ทไานกใอาจจะสละสิทธิ

เมไรับมรดกหากปรากฏวไามีหนีๅสินมากภ ตไทไานยังมีสิทธิทีไ
จะขอรับสไวนบไงดอกผลฯทีไกิดขึๅน฿นระหวไางทีไอยูไกินดๅวย
กันเดๅภ นัไนคือ฿นสไวนทีไปในมรดกศาลจะจัดการอยไางเรกใเดๅภ
ตไทไานขอสไวนทีไปในดอกผลฯซึไงปในสทิธิทีไทไานจะเดๅทไานัๅน

สิทธิทีไจะเดๅรับบำานาญของสามี

เมไ฿ชไวไาทุกคนจะมีสิทธิเดๅบำานาญภ ผูๅทีไมีสิทธิจะเดๅ
บำานาญจะตๅองปในผูๅทีไคยทำางานสียภาษีภ คยจไายบีๅย
บำานาญสะสมเวๅขณะทำางานอยไางนๅอยภิ ภปีขึๅนเปภหากเมไเดๅ
ทำางานปในลกูจๅางภคือประกอบอาชีพสไวนตัวภหรือทำางานทีไเมไ
เดๅสียภาษีละเมไคยเดๅจไายคไาประกนัสังคมภวจไายบีๅยสะสม
บำานาญตามกฎหมายศภ กใเมไมีสิทธิทีไจะเดๅงินบำานาญภ หาก
สามีคยทำางานสียภาษีละจไายคไาประกันสังคมปในวลา
อยไางนๅอยภ ิภ ปีภ มืไอสามีสียชีวิตทไานกใจะมีสิทธิเดๅบำานาญ
฿นฐานะมไมไายของสามีภทีไรียกวไาภWitwerenteภ

฿นกรณทีีไทไานหยไารๅางจากสามภีลๅวภายหลงัสามีสยี
ชีวิตลงภ ทไานเมไมีสิทธิจะเดๅงินบำานาญสำาหรับมไมไายจาก
บำานาญของสามีทีไหยไาขาดเปลๅวภพราะตอนทีไหยไาเดๅมีการ
บไงบีๅยบำานาญกันเปลๅวภวVersorgungsausgleichศภบีๅย
บำานาญทีไบไงตอนนัๅนจะกลายมาปในบำานาญพิไมติมจไาย
฿หๅกับทไานมืไอทไานอายุถึงกณฑ่ทีไจะเดๅรับบำานาญ

ภนัไนคือภบำานาญสำาหรับมไมไายภวWitwerenteศภภผูๅทีไมี
สิทธิจะเดๅคอืภรรยาทีไถกูตๅองตามกฎหมายของผูๅตายทไานัๅนภ
ภรรยากไาทีไหยไาขาดเปลๅวเมไมีสิทธิ

สำาหรับคูไทีไสมรสตัๅงตไวนัทีไภะภมอคอภั ฯฯัภภวพอศอภั ิ4ิศภ
มีงืไอนเขวไาภจะตๅองตไงงานอยูไกินดๅวยกันมาลๅวอยไางนๅอยภ
ะภ ปีภ ภ ทัๅงนีๅพืไอปในการปๅองกันภ มิ฿หๅมีการหาประยชน่จาก
สทิธกิารเดๅรบับำานาญมไมไายภภพราะคยมกีรณีทีไลงุผูๅรไำารวยภ

ซึไงปไวยหนัก฿กลๅสียชีวิตภ ตๅองภ การตไงงานกับหลานสาวทีไ
ยากจนภพืไอวไามืไอตวัองสยีชวิีตลงหลานสาวจะเดๅบำานาญ
สำาหรับมไมไายของตนภภตไอยไางเรภสิไงนีๅกใตามอาจจะมีการ
ปลีไยนปลงเดๅภ฿นอนาคต

กำาหนดวลาภ ะภ ปีของการตไงงานนีๅกใมีขๅอยกวๅนภ
หากวไาการสียชีวิตกิดจากอุบัติหตุกำาหนดระยะวลาการ
ตไงงานภ ะภ ปีกใอาจเมไจำาปในตๅองปในงืไอนเขทีไจะ฿หๅเดๅรับ
บำานาญมไมไาย

บำานาญสำาหรับมไมไายภ บไงปในภ ัภ ชนิดภ รียก
กันงไายคือ

ะอภบำานาญสำาหรบัมไมไายกอง฿หญไภวgroßeภWitwerenteศภ
คอืจะเดๅภิ ิฤภสงูสดุภี ฯฤภของบำานาญทัๅงหมดของสามภีภทไาน
มีสิทธิทีไจะเดๅบำานาญชนิดนีๅภหากทไานมีอายุภ4ิภปีขึๅนเปมืไอ
สามีสยีชวิีตภภหรือตๅองดูลบตุรทีไกดิจากสามีภหรือเมไอาจทีไจะ
ทำางานเดๅตใมทีไภบำานาญชนิดนีๅทไานจะเดๅตลอดชีวิตภภ฿นกรณี
ทีไตๅองดูลบุตรทีไอายุเมไถึงภ าภ ปีภ กใจะรับงินพิไมติมภ ิ4อาุภ
ยูรภสำาหรับลูกคนรกภละภัึอัฯภยูรภสำาหรับลูกคนถัดเป

ัอภบำานาญสำาหรบัมไมไายกองลใกภวkleineภWitwerenteศภ
จะจไาย฿หๅพียงภั ภปีภทไานัๅนภละจำานวนงนิทีไเดๅกใพียงภั ิภฤภ
ของบำานาญทัๅงหมดของสามีภ ทไานจะเดๅบำานาญนีๅหากทไาน
มีอายุนๅอยกวไาภ4ิภมืไอสามีสียชีวิตภสามารถทำางานลีๅยงตัว
องเดๅภละเมไมีบุตรทีไตๅองดูลภภ

฿นกรณีทีไทไานสมรสกับสามีกไอนปีภ ัฯฯัภ ละสามี
กิดกไอนวันทีไภัภมอคอภะุีัภทไานกใจะเดๅงินบำานาญมไมไาย
กองลใกนีๅดยเมไจำากัดวลาภตไหากวไาสามีสยีชวิีตกไอนทีไจะ
มีอายุครบภี าภปีงินบำานาญทีไจะเดๅอาจจะถูกหักงินออกเป
อีกภะฯอืฤภละทีไสำาคัญงืไอนเขอายุทีไกำาหนดเวๅภ4ิภปีภอาจ
จะพิไมขึๅนปในภ4ึภปีกใเดๅ

หากทไานมีรายเดๅกินกวไาภึฯฯภยูรภรายเดๅสไวนนีๅจะ
ถูกนำามาหักออกจากบำานาญสำาหรับมไมไายทีไทไานจะเดๅรับภ

ละหากวไาทไานตไงงาน฿หมไทไานกใจะสียสิทธิทีไจะ
เดๅรับบำานาญสำาหรับมไมไายภ ตไมีสิทธิทีไจะยืไนรืไองของิน
ชไวยหลือ฿นการริไมตๅนชีวิตคูไ฿หมไทีไรียกวไาภ Starthilfeภ หรือ
งนิชดชยภหากเดๅรบัการอนุมติัทไานจะเดๅรบังนิบำานาญปใน
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จำานวนงินทไากับจำานวนบำานาญทีไจะเดๅภ 4ืภ ดือนภ ดยคิด
ฉลีไยจากงินบำานาญทีไเดๅภะัภดือนสุดทๅาย

ทไานสามารถทีไจะกลบัมาเดๅงินบำานาญมไมไายจาก
สามีคนรกอีกครัๅงภมืไอหยไาขาดจากสามีคนทีไสองภหรือมืไอ
สามีคนทีไสองสียชีวิตลง

หากวไาทไานหยไาขาดจากสามีละเดๅรับงินคไาลีๅยง
ดูจากสามีเปจนถึงภ ณภ วันทีไขาสียชีวิตภ ภ ทไานกใสามารถทีไ
จะเดๅงินคไาลีๅยงดูนีๅตไอเปภ ดยสามารถยืไนรืไองขอคไาลีๅยง
ดูเดๅจากสำานักงานทีไรับผิดชอบการจไายบำานาญนีๅภ ซึไงจะเดๅ
ทไาเรภ ละมีอัตราการคิดอยไางเรนัๅนสามารถสอบถามเดๅทีไ
สำานักงานทีไรับผิดชอบกรณีจไายงินบำานาญ

งินบำานาญสำาหรับลูกทีไตๅองกำาพรๅา

สำาหรบัลูกเมไวไาจะปในลูกของทไานกบัสามีทีไสียชีวิตภ
หรอืลกูตดิของผูๅตายภมีสทิธทีิไจะเดๅงนิบำานาญชไนกนัภทีไรยีก
วไางินบำานาญจากการปในกำาพรๅาบิดาภว๋albwaisenrenteศภ
ดยจะเดๅรับงินบำานาญนีๅจนกวไาจะอายุครบภะืภปีหรืออาจ
ถงึอายภุั ึภปภี฿นกรณทีีไยงัศกึษาอยูไภงินบำานาญทีไจะเดๅสงูสดุ
คือภัฯฤภของงินบำานาญของผูๅตาย

Betriebsrenteภการทำาประกันบำานาญสามารถทำาเดๅ
หลายทีไภละ฿นบริษัท฿หญไโภมักจะมีการทำาประกันบำานาญ
สริมเวๅ฿หๅภทีไมักรียกกันวไาภBetriebsrenteภการจไายบำานาญ
สำาหรบัมไมไายของสำานักประกันหลไานีๅภจะมีงืไอนเขการจไาย
ตกตไางกนัเปภภ฿นกรณนีีๅควรทีไจะศกึษาอกสารกีไยวกบัการ
ประกันกับสำานักประกันหลไานีๅ฿หๅละอียด

การจไายงนิบำานาญมไมไาย฿นกรณทีีไยๅายกลับเป
อยูไประทศเทยภ

คำาถามทีไหลายตไอหลายทไานคๅางคา฿จกใคอืภมืไอสามี
สยีชวีติละตๅองการกลบัเปอยูไประทศเทยภจะมผีลอยไางเร
หรือเมไกับงินบำานาญมไมไายทีไเดๅรับ

หากทไานดินทางเปพำานกัอยูไ฿นประทศเทยปในการ
ชัไวคราวจะเมไมีผล฿ดโภตไอการเดๅรับบำานาญของทไานภนัไนคือ
ทไานจะยังเดๅรับงินบำานาญมไมไายตใมจำานวนทไาทีไทไานเดๅ
รับมืไออยูไประทศยอรมนี

฿นกรณทีีไจะยๅายกลับเปอยูไลยนัๅนภตัๅงตไวนัทีไภิ ภพอคอภ
ัฯฯิภวพอศอภัิ4ืศภปในตๅนมาภหากวไาสามีทีไสียชีวิตนัๅนถือ
สัญชาติยอรมันภ หรือสัญชาติหนึไงสัญชาติ฿ดของประทศ
฿นสหภาพยุรปภ ว่Uศภ หรือของประทศทีไมีสนธิสัญญาอยูไ
กับประทศยอรมนีภทไานจะยังเดๅรับงินบำานาญมไมไายตใม
จำานวนทีไเดๅขณะอยูไยอรมนีภดยจะเมไถูกหักตไอยไาง฿ดภวกไอน
ปีภัฯฯิภวพอศอภัิ4ืศภ฿นกรณีชไนนีๅจะถูกหักภาฯฤศ

สิทธิพำานักกรณีทีไปในมไายภ

฿นกรณีทีไปในมไายพราะการหยไาภ สิทธิพำานักจะ
พิจารณาวลาทีไอยูไกินดๅวยกันวไานานทไาเรภ ภ หากตไงงาน
งานอยูไกินกันมานานกินกวไาภ ัภ ปีภ ภรรยาตไางชาติกใจะเดๅ
สิทธิพำานักทีไเมไขึๅนกับสามีละการตไงงานอีกตไอเปภภตไ฿น
กรณีวิกฤตภว๋ärtefallศภชไนหากวไาดนทำารๅายรไางกายภละ
เมไสามารถอยูไดๅวยกันเดๅภ ภทางสำานักงานวไาดๅวยตนตไางดๅาวภ
ไusländerbehördeภอาจจะอนุญาต฿หๅอยูไตไอเดๅภภละ฿นกรณี
ทีไสามีสยีชีวิตกไอนทีไจะอยูไดๅวยกนัครบภั ภปภีทางสำานักงานวไา
ดๅวยคนตไางชาตกิใจะพิจารณาวไาปในกรณวีกิฤตภละอนญุาต
฿หๅอยูไตไอเดๅภภชไนกัน

กฎหมายทีไ฿ชๅ฿นการพิจารณารืไองมรดก

ตามนยัยะของประมวลกฎหมาย฿หๅ฿ชๅประมวลกฎหมาย
พไงภว่๊B๊Bศภการจัดการรืไองตไางโทีไกีไยวกับมรดกละการ
สืบทอดมรดกภ฿หๅถอืสัญชาตขิองผูๅตายปในหลักภภนัไนคอืผูๅตาย
ถือสญัชาติของประทศ฿ดกใ฿หๅ฿ชๅกฎหมายของประทศนัๅน฿น
การจดัการมรดกนัๅนภภเมไวไาผูๅตายจะสยีชวีติทีไ฿ดภประทศเหน
กใตามภภชไนหนุไมยอรมันเปสียชีวิต฿นประทศนธอร่ลนด่ภภ
หากขณะทีไสียชีวิตยังถือสัญชาติยอรมันกใตๅอง฿ชๅกฎหมาย
ยอรมันปในกฎหมายทีไจัดการรืไองมรดกภ
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คำาถามภคำาตอบจากภฝไายกงสุล

คำาถาม-คำาตอบ
น่ารู้จากกงสุล

สถานอกอัครราชทูตเทยภณภกรุงบอร่ลิน

สวัสดีคไะภ วันนีๅภ กงสุลบอร่ลินเดๅรวบรวมคำาถามคำาตอบทีไนไา
สน฿จภดยหวังวไาจะปในประยชน่กไทุกทไานนะคะ

ํอภ ผมจะทำาหนงัสือลไม฿หมไภตไทำาเมไเดๅนืไองจากตดิปัญหา
มีชืไอ฿นทะบียนบๅานกลางภ จะกๅปัญหาอยไางเรดีพืไอจะสามารถทำา
อีพาสลไม฿หมไเดๅ

ตอบภ ตๅองติดตไอสำานักทะบียนทีไกีไยวขๅองพืไอจๅงยๅายชืไอ
ออกจากทะบียนบๅานกลางเปขๅาภ “ทะบียนบๅานชัไวคราวสำาหรับคนทีไ
ดินทางเปตไางประทศ”ภดยหากดินทางเปมืองเทยดๅวยตนองเมไเดๅภ
กใอาจมอบอำานาจผไานภสถานทูตหรือสถานกงสุล฿หญไภ฿หๅบุคคลอืไนยืไน
คำารๅองภภภ ภ ภ ภขอจๅงยๅายทนเดๅภมืไอมีการกๅเขดังนีๅลๅวภ฿หๅนำาเปปใน
หลักฐานขอทำาหนังสือดินทางเดๅคไะ

๎อภ ดิฉันกิด฿นยอรมนีภมีสูติบัตรออกดยสถานทูตภตไยัง
เมไมีรายการบุคคลละลขประจำาตัวภํ ๏ภหลักภยังเมไมีอกาสกลับเทยภ
จะทำาอยไางเรดีคะ

ตอบภ กรณีนีๅสามารถมอบอำานาจ฿หๅญาติพีไนๅองทีไอยูไ฿นเทยภ
ยืไนคำารๅองขอ฿หๅพิไมชืไอ฿นทะบียนบๅานชัไวคราวสำาหรบับุคคลทีไดนิทาง
เปตไางประทศภ เดๅชไนกันคไะภ คุณอายุกินภ๎์ภลๅวภกใมอบอำานาจเดๅ
ดๅวยตนองภตไสำาหรับคนเทยทไานอืไนทีไอายุยังเมไบรรลุนิติภาวะภกใ฿หๅ
บิดาภมารดาภหรือผูๅปกครองดยชอบดๅวยกฎหมายภ ปในผูๅมอบอำานาจ
ทนภดยคุณตๅองสไงหลักฐานสูติบัตรหรือหลักฐานรับรองการกิดฉบับ
จรงิพรๅอมภาพถไายพืไอ฿หๅนายทะบียนอำาภอหรอืนายทะบียนทๅองถิไน
บันทึกภภภภภภภภภภลขประจำาตัวประชาชนเวๅดๅานหลังอกสารคไะ

๏อภ ดิฉนัจดทะบยีนสมรสกบัชาวยอรมันภตไยงัถอืสญัชาติ
เทยอยูไภจะซืๅอทีไดินเดๅหรือเมไ

ตอบ เดๅคไะภดยคณุละสามีตๅองยืนยันปในลายลกัษณอั่กษร
รไวมกันวไาภ งินทีไคุณนำาเปซืๅอทีไดินทัๅงหมดปในสินสไวนตัวของคุณตไ
ฝไายดียวภมิ฿ชไปในสินสมรสภทัๅงนีๅภคุณอาจอไานรายละอียดรืไองนีๅเดๅ฿น
วใบเซต่ภhttpูฮฮwwwอhumanrightsอagoอgoอthภคไะ

๐อภ ดิฉันถือหนังสือดินทางเทยภอยากทราบวไาภจะเปทีไยว
ประทศ฿ดเดๅบๅางดยเมไตๅอง฿ชๅวีซไา

ตอบ คนเทยสามารถดนิทางขๅาประทศตไอเปนีๅพืไอการทไอง
ทีไยวดยเมไตๅองขอวีซไาคไะ

ํอภอาร่จนตินาจำานวนภ๏์ภวัน
๎อภบาห่รนภจำานวนภํ๑ภวัน
๏อภบราซิลภจำานวนภ๕์ภวัน
๐อภบรูเนภจำานวนภํ๐ภวัน
๑อภกัมพูชาภจำานวนภํ๐ภวัน
๒อภชิลีภจำานวนภ๕์ภวัน
๓อภฮไองกงภจำานวนภ๏์ภวัน
๔อภอินดนีซียภจำานวนภ๏์ภวัน
๕อภกาหลี฿ตๅภจำานวนภ๕์ภวัน
ํ์อภลาวภจำานวนภ๏์ภวัน
ํํอภมากๆาภจำานวนภ๏์ภวัน
ํ๎อภมองกลียจำานวนภ๏์ภวัน
ํ๏อภมาลซียภจำานวนภ๏์ภวัน
ํ๐อภมัลดีฟส่ภจำานวนภ๏์ภวัน
ํ๑อภปรูภจำานวนภ๕์ภวัน
ํ๒อภฟิลิปปินส่ภจำานวนภ๎ํภวัน
ํ๓อภรัสซียภจำานวนภ๏์ภวัน
ํ๔อภซซลส่ภจำานวนภ๏์ภวัน
ํ๕อภสิงคปร่จำานวนภ๏์ภวัน
๎์อภอฟริกา฿ตๅภจำานวนภ๏์ภวัน
๎ํอภวียตนามภจำานวนภ๏์ภวัน

D magazine
ดี

อย่ารอช้า รีบสมัครเป็นสมาชิก ดี-แมกกา«ีน
“นิตยสารดี มีดี เพื่อคนไทย”
ลงโ¦ษณาใน ดี-แมกกา«ีน
ติดต‹อ 0177 495 46 40
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ดยภชลัชภวรยรรยง
การศึกษา

 ะีูะีภ ขอจๅานายของขๅาพระองค่ทัๅงหลายภจงบัญชาผูๅรับ฿ชๅ
ของพระองค่ผูๅทีไอยูไตไอพระพักตร่พระองค่฿หๅหาคนทีไมีฝีมือภ ฿นการดีด
พิณขาคูไภ ละตไอมามืไอวิญญาณชัไวจากพระจๅาสิงพระองค่ภ กใ฿หๅขา
ดีดพิณขาคูไลๅวพระองค่จะหายดี
ภ ขๅอความทีไปรากฏบนพระคมัภีร่กไาภปในหลักฐานทางประวัตศิาสตร่
ชิๅนสำาคญัทีไสดง฿หๅหในวไามกีารนำาดนตรีมา฿ชๅ฿นทางการพทย่มาตไ
สมัยบราณภสียงดนตรีนัๅนถือกำานิดขึๅนมาทบจะพรๅอมโภกับการถือ
กำานิดขึๅนของมนุษยชาติภริไมจากการตีภการคาะภการหไรๅองบบงไายโภ
เมไมีรูปบบภถกูพัฒนาจนกลายมาปในศลิปะระดบัสูงทีไมีคุณคไาละปใน
สิไงทีไอยูไคูไกับประวัตศิาสตรข่องมนษุย่฿นทกุโภสังคมทกุวัฒนธรรมภดนตรี
ยงัถกูนำามา฿ชๅ฿นดๅานการบำาบดัรักษาภบรรทาอาการของรคภดนตรีพืไอ
การบำาบัดนัๅนจะถูกประยุกต่ภ ปรับปลีไยนเปตามความชืไอของตไละ
สังคมภปลีไยนเปตามรูปบบวัฒนธรรมภดนตรีพืไอการบำาบัด฿นสังคม
หนึไงภจึงอาจจะตกตไางกันเปมืไอปรียบทียบกับอีกสังคมหนึไง
ภ ฿นความตไางกใยังมีความหมือนภ นวคิดหลักของดนตรีบำาบัด
คือการ฿ชๅดนตรีปในสืไอ฿นการสดงอารมณ่ภพืไอบรรยาย฿นสิไงทีไคำาพูด
เมไสามารถอธิบายเดๅภปในการสดงออกละการสืไอสาร฿นอีกรูปบบ
หนึไงของมนุษย่ภ หากจะ฿หๅคำาจำากัดความกใอาจจะขียนเดๅวไาภ ดนตรี
บำาบัดคือการ฿ชๅดนตรีหรือองค่ประกอบของดนตรีปในสืไอ฿นการบำาบัด
รักษาภ การบำาบัดรักษาจะ฿ชๅภ ดนตรีปในครืไองมือ฿นการขๅาถึงจิต฿จ
ของผูๅปไวยภ ปรียบเดๅกับครืไองมือ฿นการสืไอสารระหวไางผูๅปไวยกับนัก
บำาบัดทนการ฿ชๅภาษาภ ดนตรีบำาบัดจะ฿ชๅกับคนทีไมีความจใบปไวยทัๅง
ทางรไางกายละจิต฿จภผูๅทีไมีความผิดปกติทางพฤติกรรมภมีปัญหาทาง
ดๅานพัฒนาการภ อีกทัๅงยัง฿ชๅ฿นการชไวยปรับสภาพความผิดปกติหลไา
นีๅ฿หๅกลับขๅาสูไภาวะปกติหรือพัฒนาเป฿นทางทีไดีขึๅนภ ชไวย฿หๅผูๅปไวยเดๅ
มีอกาส฿ชๅสืไอดนตรี฿นการสดงออกทางอารมณ่ทนคำาพูด฿นกรณี
ทีไขาหลไานัๅนเมไสามารถสืไอสารเดๅบบคนปกติภ
ภ มืไอดนตรีมีคุณประยชน่มากมายภผูๅทีไจะนำาดนตรีมา฿ชๅพืไอ฿หๅ
กิดผลมากทีไสุดภกใตๅองปในผูๅทีไผไานการฝึกฝนการ฿ชๅดนตรีจนกิดความ
ชำานาญภเมไวไาจะพืไอความบนัทงิหรอืพืไอการรกัษารคภนกัดนตรกีใตๅอง
ฝกึฝนฝมืีอพืไอ฿หๅกดิความคลไองตัวภความขๅา฿จ฿นครืไองดนตรีของตัว
องภ ฿นการทีไจะสดงออกถึงอารมณ่ทีไซไอนอยูไ฿นตัวนๅตเดๅอยไางตใม
ประสิทธิภาพพืไอ฿หๅกิดสุนทรียะอันสูงสุดกไผูๅฟังภคนทีไจะนำาดนตรีมา
฿ชๅพืไอการรกัษารคกใตๅองผไานการฝกึฝนรยีนรูๅพืไอ฿หๅกดิความชำานาญ
ชไนกนัภทนีีๅมืไอจะปในนกัดนตรีบำาบดัจะตๅองรียนรูๅอะเรบๅางภดนตรีบำาบดั
฿นประทศยอรมนีปในสาขาหนึไงของวชิาจติวทิยาบำาบดัภพราะ฿นทวปี
ยุรปปในตๅนกำานิดของนักจิตวิทยาสำาคัญโภ ของลกหลายคนภ ชไนภ
Sigmaภ้reundหภๆอ๊อภJungsหภ่ugenภBleulerภ ปในตๅนภดนตรีบำาบัด

จงึมีนวคดิละหลกัการทำางานทีไองิกับทฤษฎทีางจติวทิยาอยูไมากภซึไง
กใปในนวคิดของดนตรีบำาบดั฿นกลุไมประทศทีไ฿ชๅภาษายอรมนัตไางโภทีไ
฿หๅความสำาคัญรคละอาการผิดปกติทางจิตวชดๅวยภการบำาบัดจะมุไง
นๅนเปทีไการ฿ชๅดนตรีปในครืไองมอืชไวย฿นการสืไอสารพืไอการสดงออก
ทางอารมณที่ไบางครัๅงเมไสามารถสืไอออกมาเดๅดๅวยคำาพดูภอันอาจจะนืไอง
มาจากความผิดปกติทางรไางกายหรือจิต฿จภหรือมาจากความบกพรไอง
ทางพัฒนาการ฿นวัยดใก
ภ ฿นการสมคัรขๅาศึกษาตไอ฿นระดับปรญิญาตรนัีๅนภผูๅสมคัรจะตๅอง
ผไานการทดสอบความรูๅทางดๅานดนตรีพิไมติมเดๅกไภความสามารถ฿น
การลไนครืไองดนตรีอกของตนภทฤษฎีดนตรีภทักษะการฟังภการรๅองพลง
ละการอิมพรเวซชัไนภปในตๅนภสไวน฿นระดับปริญญาทนัๅนภผูๅสมัครจะ
ตๅองจบการศึกษาทางดๅานการพทย่ภดๅานการพยาบาลภดๅานจิตวิทยา
หรอืทางดๅานดนตรภีทัๅงนีๅหากผูๅสมคัรมปีระสบการณ่การฝึกงานทางดๅาน
ดนตรีบำาบัดกับนักดนตรีบำาบัดทีไเดๅรับการรับรองมากไอนภกใจะมีอกาส
ทีไจะเดๅขๅาศกึษาตไอมากกวไาภกณฑ่การรบัสมัครของตไละสถาบันอาจ
จะตกตไางกันภผูๅทีไมีความสน฿จควรสอบถามดยตรงจากทางสถาบัน
ศึกษานัๅนโภ สถานศึกษาดนตรีบำาบัด฿นระดับอุดมศึกษาทีไสำาคัญ฿น
ประทศยอรมนีเดๅกไ
SRH Hochschule Heidelberg (www.fh-heidelberg.de)

Hochschule für Musik und Theater Hamburg (www.hfmt-hamburg.de)

Universität Augsburg (wwwอphilsoอuniฬaugsburgอdeฮdeฮlmz)

Hoch Schule Magdeburg-Stendal  (www.hs-magdeburg.deศภละ
Universität der Künste Berlin (www.udk-berlin.de) 

การรียนระดับปริญญาตรีจะ฿ชๅวลารียนภ4ภปีภละปริญญาทภัภปีภ
ภ วชิาหลักโภทีไสำาคญั฿นการรียนดนตรบีำาบดัจะบไงปในภาภกลุไมภกลุไม
รกปในกลุไมวชิาจิตวทิยาภประกอบเปดๅวยภจิตวทิยาพืๅนฐานภวไllgemeineภ
๓sychologieศหภจิตวทิยาการพฒันาการภว่ntwicklungspsychologieศหภ
จติวทิยาสงัคมภวSozialpsychologieศหภรคทางจติวชภว๓sychiatrischeภ
่rkrankungenศหภจิตวิทยาดนตรีภ วMusikpsychologieศภ ปในตๅนภกลุไม
ทีไสองปในกลุไมวิชาทางดนตรีภ ครืไองดนตรีสำาคัญทีไ฿ชๅ฿นการบำาบัด
เดๅกไภ ปียนภ กีตาร่ละกลองชนิดตไางโภ นักดนตรีบำาบัดจะตๅองมี
ความสามารถ฿นการลไนครืไองดนตรีหลไานีๅเดๅดี฿นระดับหนึไงภมีความ
รูๅความขๅา฿จ฿นครืไองดนตรีชนิดนัๅนโภ สามารถอธิบาย฿หๅผูๅขๅารับการ
บำาบัดขๅา฿จถึงวิธีการลไนทีไถูกตๅองเดๅภกลุไมวิชาสุดทๅายจะปในกลุไมวิชา
ดนตรีบำาบัดภ ปในการนำาอาความรูๅทัๅงสองสาขาขๅางตๅนมาประยุกต่฿ชๅ
฿นสถานการณ่จริงภ เดๅกไภ วิชาดนตรีบำาบัด฿นดใกภ วStrategienภ undภ
Technikenภ derภ Musiktherapieภ inภ Kindernศหภ ทคนิคการสนทนา
กับคนเขๅภ ว๊esprächstechnikศหภ ดนตรีบำาบัด฿นผูๅปไวยประสาทวิทยาภ

<นตรีบำาบัด<นตรีบำาบัดนตรีบำาบัด<นตรีบำาบัดนตรีบำาบัด<นตรีบำาบัดนตรีบำาบัด<นตรีบำาบัดนตรีบำาบัด< w r n p u q t s v F I D Z
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ว๑eurologischeภMusiktherapieศหภดนตรีบำาบดั฿นผูๅปไวยทีไมีอาการจใบ
ปวดรืๅอรังภวMusiktherapieภbeiภSchmerzpatientenศภปในตๅนภ฿นกลุไม
วิชาทีไกลไาวมาภทัๅงหมดภมวิีชาหนึไงทีไสำาคญัทีไสุดคอืวิชาภSelbsterfahrungภ
ลักษณะการรียน฿นวิชานีๅปในการจำาลองบรรยากาศการรักษาบำาบัดภ
นักศึกษาจะมีบทบาทปในผูๅขๅารับการบำาบดัภอาจารยที่ไสอนจะทำาหนๅาทีไ
ปในนักดนตรีบำาบัดภมีลักษณะปในการขๅารับการบำาบัดบบกลุไมภ฿คร
มีปัญหา฿นรืไอง฿ดกใสามารถพูดคุยกัน฿นชัไวมงนีๅภ ทุกอยไางจะถูกกใบ
เวๅปในความลับภ นวคิดทีไสำาคัญของการรียนวิชานีๅคือภ การรูๅจักละ
ขๅา฿จตัวองภ ฿นการบำาบัดภ ครืไองมือบำาบัดทีไมีประสิทธิภาพมากทีไสุด
คือตัวนักบำาบัดองภ ละหนทางทีไจะรียนรูๅวิธีการทีไจะขๅา฿จผูๅอืไนเดๅ
ดีทีไสุดภ ตๅองริไมทีไการขๅา฿จตัวองกไอนภ ฿นการรียนดนตรีบำาบัดภ ละ
การรียนจิตวิทยาบำาบัดประภทอืไนภ การรูๅจักตัวองภ ปในรืไองทีไสำาคัญ
ละจำาปในทีไสดุภภนอกจากการรียนรูๅชิงทฤษฎีลๅวนักศกึษาวิชาดนตรี
บำาบัดทุกคนยังตๅองผไานการฝึกงาน฿นสถานบำาบัดกับคนเขๅจริงโภตาม
วลาทีไทางสถาบันกำาหนดเวๅ
ภ มาถึงตรงนีๅทไานผูๅอไานอาจจะพอขๅา฿จบๅางลๅววไาภดนตรบีำาบดั
คืออะเรภ คนปในนักดนตรีบำาบัดตๅองทำาอะเรเดๅบๅางภ ทีนีๅผมจะลองยก
ตัวอยไางขัๅนตอน฿นชัไวมงการทำาบำาบัดจริงมาพืไอ฿หๅทไานผูๅอไานเดๅหใน
ภาพชัดจนมากขึๅนวไาภดนตรีบำาบัดภขาทำาอยไางเร
ภ ตัวอยไางทีไถูกยกมานีๅภ ปในการรักษาผูๅปไวยทีไมีอาการจใบปวด
รืๅอรังภ อันนืไองมาจากสภาวะความครียดทีไสะสมมานานภ จนอาการ
ครยีดนัๅนสดงออกมาทางรไางกายภว๓sychosomatischeภ่ rkrankungศภ
การบำาบดัจะ฿ชๅวลาทัๅงสิๅนภั ฯภครัๅงภครัๅงละภิ ฯภนาทภีทำาการบำาบดัสปัดาห่
ละหนึไงครัๅงภปในการบำาบัดบบดีไยวภผนการบำาบัดจะบไงปในภาภชไวงภ
ชไวงรกภปในการบำาบดัพืไอฟืๅนฟภูาพความทรงจำาละความรูๅสึกดโีภ฿น
อดีตภวVerbesserungภdesภWohlbefindenศภชไวงทีไสองภปในการบำาบัด
พืไอลดอาการจใบปวดตไางโภ ภ วVerringerungภ derภ Symptomeศภ ชไวง
สุดทๅายปในการบำาบัดพืไอยกระดับประสิทธิภาพ฿นการทำางาน฿นชีวิต
ประจำาวันภวSteigerungภdesภallgemeinenภ้ unktionsniveausศภผมจะ
ยกหตุการณ่ครไาวโภ฿นชไวงทีไสามของการบำาบัดนะครับภการบำาบัด฿น
ชไวงนีๅนกัดนตรบีำาบดัจะ฿หๅผูๅขๅารบัการบำาบดัอธบิายถงึหตุการณ฿่นชวิีต
ประจำาวนัทีไทำา฿หๅตวัองกดิความครียดภจากนัๅนจะจำาลองสถานการณ่
นัๅนผไานการลไนดนตรีภว์mprovisationศภพืไอ฿หๅผูๅขๅารับการบำาบดัมีความ
สามารถ฿นการจัดการอารมณข่องตวัองมืไออยูไภาย฿ตๅสถานการณก่ดดนัภ
ปในการปรับปลีไยนพฤติกรรมละความคิดดยผไานการลไนดนตรีภ
ภ ริไมตๅนชัไวมงดๅวยการกลไาวทักทายภสอบถามถึงอาการปวด฿น
สัปดาห่ทีไผไานมาวไาปในอยไางเรภ มีการพัฒนาขึๅนเป฿นทิศทาง฿ดภาย
หลังจากการบำาบัดครัๅงหลังสุดภละสอบถามถึงอาการปวด฿นปัจจุบัน

ดยทยีบปในสกลจากภฯฬะฯภ฿นระหวไางนีๅนกัดนตรีบำาบดัจะคอยสงักต
วไา฿นรืไองทีไผูๅขๅารับการบำาบัดลไามานัๅนภ มีรืไองหรือหตุการณ่อะเรทีไ
ทำา฿หๅอาการปวดสดงอาการออกมามากทีไสุดภ ลๅวจึงขอ฿หๅผูๅขๅารับ
การบำาบัดอธิบายหตุการณ่นัๅนโภดยละอียดภ
ภ กจิกรรมทางดนตรบีำาบดั฿นชไวงนีๅจะ฿ชๅกจิกรรมทีไรยีกวไาภการลไน
ดนตรีสมมติหตุการณ่สมอืนจริงภว๕elialitätsimprovisationศภหลงัจาก
ผูๅขๅารับการบำาบดัเดๅอธิบายถึงสถานการณ่ทีไทำา฿หๅกิดความครียดลๅวภ
นักดนตรีบำาบัดจะขอ฿หๅผูๅขๅารับการบำาบัดลือกครืไองดนตรีสำาหรับตัว
องละครืไองดนตรีสำาหรับนักบำาบัดภ นักดนตรีบำาบัดจะจัดวางครืไอง
ดนตร฿ีหๅหมาะสมสมอืนหนึไงอยูไ฿นหตุการณ่จรงิภจากนัๅนจงึริไมกจิกรรม
ดนตรีภตัวอยไางภ๕ealitätsimprovisationภชไนการลไนสมมติหตุการณ่
การผชิญหนๅากันระหวไางผูๅขๅารับการบำาบัดกับจๅานายอารมณ่สียภ
ปในตๅนภมืไอการภ์ mprovisationภสรใจสิๅนลงภนกัดนตรบีำาบัดจะสอบถาม
ถงึความรูๅสกึของผูๅขๅารบัการบำาบัดภอะเรทีไทำา฿หๅผูๅขๅารบัการบำาบัดรูๅสกึ
ดหีรือเมไดภีบทบาทสมมตขิองนกัดนตรีบำาบดัทีไผูๅขๅารับการบำาบดัสมัผสั
ละรับรูๅ฿นระหวไางลไนภ ความปลีไยนปลงของอาการปวด฿นระหวไาง
ลไนภปในตๅน
ภ ความปลีไยนปลงจะกิดขึๅนมืไอผูๅขๅารับการบำาบัดภ เดๅรับรูๅถึง
สิไงทีไกิดขึๅน฿นการลไนดนตรีภ นักดนตรีบำาบัดจะริไมทำาการปรับปลีไยน
พฤติกรรมของผูๅขๅารับการบำาบัดจากการปรับปลีไยนวิธีการลไนดนตรีภ
ดย฿ชๅทคนิคทางดนตรีบำาบัดมา฿ชๅภตรงนีๅทัๅงนักดนตรีบำาบัดละผูๅขๅา
รบัการบำาบัดจะตๅองทำางานรไวมกันภอาจจะตๅอง฿ชๅวลาสกัระยะหนึไงพืไอ
฿หๅหในความปลีไยนปลงภผูๅขๅารับการบำาบัดจะตๅองคอยสังกตอาการ
ละพฤติกรรมตัวองทุกครัๅงมืไออยูไ฿นสถานการณ่ทีไทำา฿หๅกิดอาการ
ปวดอยไางชัดจนภจุดมุไงหมายของการบำาบัดคือการลดอาการจใบปวดภ
ลดจำานวนครัๅงทีไกิดอาการปวดละการปลีไยนทัศนะคติของผูๅขๅารับ
การบำาบัดทีไมีตไอปัญหา฿นชีวิตประจำาวันภ
ภ ฿นการขๅารับการบำาบัดดๅวยดนตรีนัๅนภ ผูๅขๅารับการบำาบัดเมไ
จำาปในตๅองมีความรูๅทางดๅานดนตรีหรือลไนครืไองดนตรีชนิด฿ดชนิด
หนึไงปในมากไอนภ ตไหากมีประสบการณ่ทางดๅานดนตรีมากไอนกใจะ
ปในการงไายตไอนักบำาบัดตรงทีไเมไตๅองสียวลา฿นการอธิบายการลไน
ครืไองดนตรมีากมายนกัภตไนัไนกใเมไ฿ชไประดในสำาคญั฿นการขๅารับการ
บำาบัดภ สิไงสำาคัญทีไสุด฿นการขๅารับการรักษาดๅวยวิธีนีๅคือภ รงจูง฿จ฿น
การรกัษาทีไมาจากตวัผูๅขๅารบัการบำาบดัองภหากขาดสิไงนีๅเปภการบำาบดั
รกัษากใยากทีไจะหในผลเป฿นทศิทางทีไดขึีๅนภผูๅทีไสน฿จการบำาบดั฿นสาขา
นีๅภสามารถหาขๅอมูลพิไมติมรวมเปถึงนักดนตรีบำาบัด฿นพืๅนทีไ฿กลๅคียง
เดๅทีไภwww.musiktherapie.deภหรือสามารถอไานบทความพิไมติมปใน
ภาษาเทยเดๅทีไภthaimusiktherapie.blogspot.com 

w r n p u q t s v F I D Z

ดยภชลัชภวรยรรยง
การศึกษา
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Tischlein  deck`dich วทิชลายนฺภดๆกภดิกชฺศ  
ปในชืไอภวสัๅนศภของนทิานชาวบๅานยอรมนัภจากการรวบรวมรยีบ

รียงดยภ(die) Brüder Grimmภพีไนๅองวชายศภหไงตระกูลกริมม่ภ(Jacob 

1785-1863,  Wilhelm 1786-1859)ภนักภาษาศาสตรผู่ๅมคีวามสำาคญัยิไง
ตไอภาษายอรมนัภนทิานทีไขารวบรวมขียนกนัขึๅนมารียกกนัวไาภGrimms 

Märchenภชืไอวมีหลายชืไอคลๅายโภกนัศภของนทิานรืไองนีๅภปในคำาสัไงวไาภจๅา
ตๆะตัวนๅอยภ(.....lein)ภตัๅงตๆะวด็ียวนีๅศ!ภนืไองจากจๅาตๆะตัวนๅอยภเดๅรบัคำา
สัไง฿หๅทำาพียงคนภ ฮภ ตัวดียวภ คนสัไงจึงวไาภdeck ....(decken)......ละ
พราะวไาจๅาตๆะตัวนๅอยนีๅปในตๆะวิศษภ จึงจัดตๆะพรๅอมอาหารครืไอง
ดืไมสรใจสรรพดๅวยตัวของมันองภละบนตัวของมันองภจึงมีคำาวไาภdich 

ทนทีไจะปในภdenภTischภ฿ครอยากอไานนิทานภละมีภอินทอร่นใตภปิด
ขๅาเปอไานหนๅานีๅภอไานงไายภขๅา฿จงไายภละเมไยาวภภตัวหนังสือตดีดๅวย
wwwอinternetฬmaerchenอdeฮmaerchenฮtischleiอhtm

คำาวไาภTisch (ทิช  (der) Tisch, (die) Tische)ภ฿นภาษายอรมันภ
นยัวไามรีากมาจากภาษากรกีภผไานยุคสมยัภรมนัภมาถึงยอรมนัภตะๆภหรอืภ
Tischภปในครืไองรือนชิๅนสำาคญัคูไบๅานภจงึมบีทบาท฿นภาษาทีไ฿ชๅ฿นชวิีต
ประจำาวันภTischภมีตไางโภชนิดภภชไนภ

บไงตามรูปลักษณะภบบลใกภ฿หญไภกลมภหลีไยมภกใจะพูดวไาภภ
Der Tisch ist klein / groß / rund / eckig. วคลายนฺภฮภกรสภภฮรุนดฺภภฮภ
อใกคิกศภตามลำาดับภมืไอจะพูดถึงตๆะหนึไงตัวตามรูปลักษณะภกใจะปในภภ
Das ist ein kleiner Tisch / ein großer Tisch/ ein runder Tisch / 

ein eckiger Tisch.ภถๅาหลายตัวภกใจะปในภDas sind kleine Tische / 

große Tische / runde Tische / eckige Tische.ภปในตๅน

บไงตามการ฿ชๅงานภ ชไนภ ตๆะกินขๅาวภ ตๆะทำางานภ ฮภ ขียน
หนังสือภ ตๆะคอมพิวตอร่ภ ตๆะขๅางตียงนอนภ กใจะปในภder Esstisch 

วดร่ภอสทิชศ, der Schreibtisch วดร่ภชเรบฺทิชศ, der Computertisch 

วดร่ภ คอมพิวตอร่ทิชศ, der Nachttisch วดร่ภ นัคทฺทิชศภ ตามลำาดับภภ
คำาสุดทๅายระวังอยไาสลับกับภ Nachtisch วนาคภทิชศภ อาหารหวานภ
หลังอาหารภวคาวศ

รียนภาษายอรมัน
ดยภคุณยไา

ทบทวนภการอาคำานามสองคำามาชืไอมกนัภนืไองจากคำานาม฿น
ภาษายอรมันทุกคำามีคำาบอกพศภ ((der) Artikel)ภ มืไอนำามาชืไอมกัน
ปในคำาดียวภ คำานามตัวสุดทๅายภ ถือปในคำานามหลักภ วภาษาเทยจึงจัด
ลำาดับ฿หๅอยูไขๅางหนๅาภ ตรงขๅามกับภาษายอรมันศภ ฿นทีไนีๅคือภTischภ จึง
มีพศชายภฮภder

ประยคทีไมีภภTischภภทีไรา฿ชๅกันทุกมืไอชืไอวันภชไน
•ภ รานัไงภวลงศภทีไตๆะภ Wir setzen uns an den Tisch.

•ภ รานัไงภวอยูไศภทีไตๆะภ Wir sitzen am Tisch.

•ภ ราวางของบนตๆะภ Wir stellen etwas auf den Tisch.

•ภ ของอยูไบนตๆะภ ภ Etwas steht auf dem Tisch.

กไอนละหลังมืๅออาหารภชไนภ  
•ภ ชิญขๅานัไงตๆะรับประทานอาหารคไะภ ภ „Zu Tisch!“

วเมไคไอย฿ชๅกนัลๅวศภมีความหมายทไากบัภเภDas Essen ist fertig!  

Komm / kommt essen!ภ วขึๅนอยูไกับวไาพูดกับคนคนดียวภ
KommภฮภหรือหลายคนภKommtศ

•ภ คนทีไทำางานอาจคยเดๅยินพืไอนรไวมงานพูดภตอนจะออกเปพัก
ทานอาหารกลางวันวไาภภ ภ Ich gehe zu Tisch.

•ภ ละถๅากิดมคีนมาหาขา฿นชไวงวลานัๅนภพืไอนรไวมงานกใจะบอกวไา
Herr / Frau .... ist leider nicht da, er / sie ist zu Tisch.

ตัๅงภ-ภจัดตๆะหนไอยจๅา 

•ภ ขอ฿หๅลูกคนดียวทำาภวอกพจน่ภduภศภ Deck bitte den Tisch!

•ภ ขอ฿หๅลูกสองคนทำาภวพหูพจน่ภihr ศภ Deckt bitte den Tisch!

กินขๅาวสรใจภกใขอรๅองอีกวไา
•ภ กใบตๆะดๅวยจๅาภภ ภ Räum bitte den Tisch ab!

     Räumt bitte den Tisch ab!

Tisch โต๊ะกับชีวิตประจำาวัน

้otoูภwwwอpartymanagerอde
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รียนภาษายอรมัน
ดยภคุณยไา

„Tischภdecken“ูภคอืปูตะๆภจัดชๅอนภสๅอมภมดีภจานภชามภถๅวยภตัๅงอาหาร
บนตๆะภตามความนิยมภลๅวตไวไานืไอง฿นอกาสอะเรภภชไนภกินกัน
ตามธรรมดาทุกวัน฿นครอบครัวภหรืออกาสพิศษภภพิศษคไเหน

งานลีๅยงทีไคไอนขๅางปในพิธีการภ ชไนงานตไงงานภ งานวันกิด
฿หญไภภทีไมีขกมากภกใจะมกีารภวษษภสงักตคำาบอกพศภ((der) Artikel)ภของ
คำานามทีไอามาชืไอมกันศภตกตไงตๆะ฿หๅสวยงามปในพิศษดๅวยภ (die) 

Tischdekorationภ มีการจัดกำาหนดทีไนัไง฿หๅขกภ (die) Tischordnung    

การ่ดชืไอของขกตัๅงบนตๆะภ (das) Tischkärtchenภ ทัๅงนีๅพืไอจัดลำาดับ
ความ฿กลๅชดิของขกกบัจๅาภาพภละกนัคนเมไถกูกนัเมไ฿หๅตๅองนัไง฿กลๅ
กันภซึไงเมไ฿ชไรืไองงไายลย

ปในธรรมนียมทีไจะมีการกลไาวชืไนชมภอวยพรภดยลุกขึๅนยืนพูดภ
(die) Tischrede haltenภเปงานชไนนีๅภควรศกึษาภมารยาท฿นการนัไงตะๆภ
การรบัประทานอาหารภ(Tischmanieren)ภเวๅดๅวยจะเดๅเมไหนๅาตกพราะ
ทำาเมไถกูธรรมนยีมภ(sich daneben verhalten / benehmenภคอืภDamit 

du dich nicht daneben verhältst oder benimmst.)

สำานวนทีไ฿ชๅภหรือเดๅยินกันบไอย วสังกตวไาภคนเทยเมไคไอยมีภ
กือบจะเมไมีสำานวนทีไมีคำาวไาตๆะภ พราะตๆะปในคำายืมจากภาษาจีนภภ
ตๆะเมไ฿ชไครืไองรือนของคนเทยมาตไบราณศ

•ภ มีอะเรกใกินโภเปถอะภอะเรมาขึๅนตๆะภกใกินเปภ
Iss / Esst,  was  auf den Tisch kommt!ภลๅวตไวไาภสัไงคนคน
ดียวภIssภหรือหลายคนภEsstภวทีไสนิทกันศภ฿หๅทำาชไนนีๅ

•ภ มวเมไอยูไหนูรไาริงภ ชไนวลาสามีเมไอยูไลๅวชวนพืไอนเปกิน
ขๅาวภ รๅองคาราอกะกันภสไวน฿หญไจะปในลูกวลาพไอมไเมไอยูไ
มากกวไาภวพอศภมวออกนอกบๅานภบรรดาหนูกใตๅนรำากันบนตๆะ
Ist die Katze aus dem Haus, tanzen die Mäuse auf dem 

Tisch.

•ภ วลาอวดดีภ ถียงภ วคำาเมไตกฟากศภกับพไอมไภ กใจะถูกตอกกลับ
วไาภตราบ฿ดทีไภวกศภยังอาทๅาวาง฿ตๅตๆะของฉันภตๅองทำาภวตามศภ
สิไงทีไฉันบอกภวสัไงหภวไาศ
Solange du deine Füße unter meinen Tisch stellst, wird 

gemacht, was ich sage!

•ภ อยไามาอๅอมคๅอมภมีอะเรพดูออกมา฿หๅหมดภอาเพไออกมาวางผไ
Lege die Karten auf den Tisch!ภชไนภRede nicht dauernd 

drum herum! Lege ............!

•ภ บางครัๅงกใตๅองสดงอารมณ่ออกมาบๅางภจะเดๅรูๅกันวไาภ อาจริง
นะทุบตๆะ
Auf den Tisch hauen ! ชไน  Hau doch endlich mal auf 

den Tisch und verlange von deinem Chef mehr Geld!!

•ภ ขจัดขๅอกงัขาระหวไางกนั฿หๅสิๅนภพืไอริไมตๅนกนั฿หมไภทำาตๆะบรสิทุธิภ่ภภ
วเมไ฿ชไทำาความสะอาดตๆะศ
reinen Tisch machenภชไนภMacht zwischen euch reinen 

Tisch, ehe ihr neu anfangt!

•ภ วเมไ฿ชไศภทำาอะเรหลไน฿ตๅตๆะภตไหมายถึงภวๅนเปภขๅามเปภเมไอไย
ถึงภเมไสน฿จ
unter den Tisch fallen lassenภชไนภHast du mit Absicht  den 

Punkt  4 in dem Bericht unter den Tisch fallen lassen?

•ภ ระวังอยไาเปหลงกลภ ฿หๅขาอาปรียบเดๅนะภอยไาปลไอย฿หๅขา
ลากภวขๅามตๆะศภเปดๅานขา
Nicht über den Tisch ziehen lassenภชไนภLass dich bei der 

Verhandlung nicht über den Tisch ziehen!

•ภ อ็อภรืไองนัๅนนะหรอภภภจัดการรยีบรๅอยลๅวภภพๅนจากตะๆภวเปลๅวศ
etwas ist vom Tisch  Das Problem ist vom Tisch 

ein für allemal erledigt!

วhauptsächlicheภภ๔uelleภภ็Wฬภ๖prachbarฬภภ„Zuภ๗isch“ศ
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ภ วนันีๅนิตยสารดขีอทำาหนๅาทีไนะนำาผูๅอไาน฿หๅรูๅจกัภทไานธัมมนนัทา 

ภิกษุณีภหรือภหลวงมไ วดิมชืไอภรศ.ดร.ฉัตรสุมาลย์ภกบิลสิงห์ภอดีต
อาจารย์ประจำามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศ    ผไานตัวหนังสือภ นไา
สียดายทีไเมไสามารถถไายทอดสียงทไาน฿หๅฟังเดๅภทไานธัมมนันทาเดๅมา
บรรยายละรไวมประชมุนานาชาติภ฿นหวัขๅอภสตภิวไchtsamkeitศภซึไงศูนย่

ธัมมนันทาภิกษุณี
เรื่องราวบนทางเดิน “ธรรม” ดอกไม้บนทางเดิน...คราบน้ำาตา..กับรอยยิ้ม

ดอกไม้สองสามดอก บนทางเดิน “หล่อน” เดินข้ามไป..หากแต่ว่า..
“ภิกษุณีรูปนั้น กลับก้มตัวลงเก็บ และวางดอกไม้ให้พ้นจากทางเดิน...”

พร้อมกับเอ่ยว่า “เสียดายความงามของดอกไม้” ...
“ดอกไม้เหล่านั้น” ท่ีถูกวางไว้อย่างตั้งใจ...บนทางเดินนั้น...
“หล่อน” มองเห็น รอยยิ้มบนใบหน้า...ผู้วางดอกไม้ นั้น..

บนทางแห่ง...“ธรรม”
Blog ยายธี  

พุทธศาสนาภมหาวิทยาลัยฮัมบวร่กปในผูๅจัดภมืไอวันทีไภะืฬัะภสิงหาคมภ
ัฯะะภ ละเดๅมตตามาสนทนาธรรมภ กับมไบๅานคนเทย฿นฮัมบวร่กภ
ความรูๅสึกริไมรกทีไปลกโภ คลือบคลงละสงสัยภคไอยโภกลายปในภ
“ความสนิท”ภทัๅงกายละ฿จมืไอเดๅพูดคุยกับหลวงมไ
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ด: หลวงมไมาปในองค่ปาฐกรไวมภ ฿นการประชุมนานาชาติ
ของศูนย่พุทธศาสนาภมหาวิทยาลัยฮัมบวร่กภ ว๋amburgศภ ขอทราบ
วัตถุประสงค่ของการประชุมฯภทีไผไานเปนีๅคไะภ

หลวงมไูภ คไะภ อออออภ วลานีๅนะคะขามีความสน฿จมากรืไอง
การฝึกสติภ การสน฿จของขานีไนะคะมีสองอยไางภ อยไางทีไหนึไงคือภ การ
ฝึกสติพืไอทางการพทย่ภอยไางทีไสองคือภการฝึกสติพืไอการศึกษาภอัน
นีๅทำา฿หๅกิดความสน฿จมากโภลยภมืไอประมาณสิบปีกไอนนีๅนะคะภมืไอ
พูดถึงการฝึกสตภ ิวmeditationศภกใเมไคไอยมีคนสน฿จนักภตไ฿นชไวงสิบปี
หลังมานีไนะคะภมีทุนวิจัยยอะมากภทีไอยากจะรูๅวไาภมืไอมีการฝึกสติภมๅ
กระทัไงฝึกยคะภ ฝึกสมาธินีไนะคะภ มันเปทำาอะเรกับสมองของราบๅางภ
หลวงมไคิดวไาภตรงนัๅนนไาสน฿จนะคะภหลวงมไองกใสน฿จมากโภ฿นงไ
ของขารียกภ neuroplasticityภ กีไยวกับระบบประสาทภ กีไยวกับสมองภ
ขาพิสูจน่ออกมาทางวิทยาศาสตร่นะคะวไาภ คนทีไฝึกสติละคนทีไฝึก
สมาธินีไนะคะภ ทำา฿หๅสมองสไวนนัๅนตขึๅนจริงโภ หรือวไาขใงรงขึๅนจริงโภ
อันนีๅปในการยอมรับทางวิทยาศาสตร่คไะภ ลๅวกใขากใอยากจะรูๅจักราภ
ซึไงปในคนปฏิบัติภ ฿นรืไองของการฝึกสติภ วไาราทำาอยไางเรภ ฿นสไวนของ
หลวงมไนัๅนภขาอยากจะรูๅวไา฿นการฝึกสตินัๅนภทางมืองเทยทำายังเรกัน

ด:ภทีไนีๅกใมาถึงภขๅอนีๅลยคไะภหัวขๅอทีไหลวงมไบรรยายภมี฿จความ
สำาคัญวไาอยไางเรคะ

หลวงมไู ภคไะภขามีการมองการฝึกสติ฿นงไมุมของพทย่ภภงไ
มุมของการศึกษาภ฿นสไวนของหลวงมไลไา฿หๅขาฟังถึงวไาภหลวงมไฝึก
฿หๅลูกวัดภคือสามณรีภภิกษุณีมีการฝึกสติยังเงภตัๅงตไการนัไงภนอนภยืนภ
ดินภคือพยายามทำา฿หๅขาหในภอธิบาย฿หๅขาหในวไาภการฝึกสตินัๅนภมัน
เมไ฿ชไเปนัไงหลับตาภสามสิบนาทีภฝึกสติภเมไ฿ชไภตไการฝึกสติภการปฏิบัติ
ของราภอยูไ฿นนืๅอของวิถีชีวิตของราภภภภ

ด: ขๅอตไอเปภตลอดระยะวลาสิบปีศษภทีไหลวงมไอยูไ฿นสมณะ
พศภปในภกิษุณรีปูรกภทางฝไายถรวาท฿นประทศเทยภการนำาสิไงทีไขาด
หายเปจากประวัติศาสตร่ภขๅามาติมตใมภสังคมยไอมวิพากษ่วิจารณ่ภมี
ผูๅสนับสนุนผูๅละคัดคๅานภซึไงปในสิทธิของตไละคนภปในงานทีไสนยาก
ลำาบากมากภนีไจงึปในอีกอกาสหนึไงทีไภหลายโภคน฿นวงผูๅอไานภ„นิตยสารภด”ีภภ
จะเดๅรูๅจักภภิกษุณีธัมมนันทาภจากทไานองดยตรงภ

หลวงมไูภ คไะภ หลวงมไ฿ชๅชีวิตกวไาครึไงชีวิตนะคะทีไศึกษาทาง
ดๅานวิชาการภ ฿นรืไองภิกษุณีสงฆ่ภ มืไอมาถึงจุดหนึไงนะคะภ มีความคิด
วไาภ ออนะ!ภ ถๅาหากวไาราลำาพังพียงตไวไาศึกษากีไยวกับรืไองภิกษุณีภ
ตไราเมไเดๅนๅอมนำามาสูไการปลีไยนปลงภ ของสังคมนะคะภ มันกใเมไเดๅ
ชไวยอะเรมากภมืไอชีวิตราพรๅอมภภทีไราหันมาอุทิศชีวิต฿หๅกับการพิสูจน่
วไาภการบวชภิกษุณีนัๅนปในรืไองทีไถูกตๅองภปในรืไองทีไควรทำาภนไนอนทีไสุด
มีสียงตๅานภตไวไาภดๅวยฐานทีไสนับสนุนรา฿นดๅานการศึกษานะคะภรา
มัไน฿จวไาสิไงทีไราทำานีๅถูกตๅองตามพทุธประสงคภ่ถูกตๅองตามความประสงค่
ของพระพุทธจๅาคไะภกใทำา฿หๅรามีพลังมากขึๅนภ

ด: หลวงมไเดๅพูดถึงภการสูๅอยไางผูๅหญิงภ฿หๅสงบสุข฿น฿จภ฿หๅเดๅ
ชนะทัๅงคูไภทำาอยไางเร฿หๅสงบภทไามกลางมรสมุภขอ฿หๅหลวงมไชไวยภอธบิายภ
฿หๅคำานะนำาคไะ

หลวงมไู ภราตๅองทำาความขๅา฿จกับลักษณะของปัญหานะคะภภ
วไามันปในปัญหาจรงิโภหรอืมันปในปัญหาอนันืไองมาจากความเมไขๅา฿จภ
คนทีไดินขๅามา฿นวัดภ ถๅาหากขามี฿จตัๅงมัไนลๅววไาภ ภิกษุณีปในรืไองทีไ
ปในเปเมไเดๅภ ขามีอคติอยูไ฿น฿จของขาลๅวภ รากใจริญพรคุณยมภเมไ
จำาปในทีไจะตๅองอธิบายอะเรตไอภ ตไถๅาขาขๅามาดๅวยทไาทีวไาขาอยาก
จะรูๅวไาภถูกตๅองมันปในยังเงภราตๅองรับผิดชอบทีไจะ฿หๅความรูๅกับขาภ฿หๅ
ขๅอมูลทีไถูกตๅองกับขาคไะภอันนีๅปในทไาทีละวิธีการปฏิบัติทีไราทำากันภ
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ด:ภ฿นชีวิตประจำาวันของฆราวาสภทีไตๅองตไอสูๅกับมรสุมชีวิตภจะ
ทำา฿จ฿หๅสงบเดๅอยไางเรคะ

หลวงมไูภ พวกราภ ดยฉพาะผูๅหญิงนะคะภ ทีไฮัมบวร่กนีไภ จะ
ปในผูๅหญิงคนเทยยอะนะคะภ มาอยูไภ ทำางานทัๅงปในมไบๅานภ มไบๅาน
กใทำางานยอะนะคะภหลวงมไคิดวไาภสิไงทีไสำาคัญภกใคือวไาภ ราตัๅง฿จ฿หๅดีภภ
ตืไนชๅาขึๅนมาภกใขอบคุณภอาจจะมีคนถามวไาขอบคุณอะเรหลวงมไภตืไน
ขึๅนมายังเมไเดๅทำาอะเรลยภ กใขอบคุณภ ทีไราตืไนขึๅนมาลๅวรามีรไางกาย
สามสิบสองประการครบถๅวนภมืไอขอบคุณลๅวภกใอยไาทึกทักอาวไาภรา
จะตืไนขึๅนมาทุกชๅาเดๅภ อาจจะมีบางชๅาภ ทีไราอาจจะเมไตืไนขึๅนมากใเดๅภ
หรือราอาจจะตืไนภลๅวมันเมไครบสามสิบสองประการกใเดๅภ มืไอราตืไน
ขึๅนมาลๅวพบวไาภรายังสามสิบสองประการครบถๅวนภราจะกำาหนดวไา
วันนีๅภจะปในวันทีไราตัๅง฿จคิดภพูดภทำาภฉพาะ฿นสิไงทีไดีภมันจึงจะสมควร
กบัการทีไราจะมชีวีติอยูไอกีวนัหนึไงภเมไพดูหลายวนัภอาวนัดียวภสญัญา
ทีละวันนะคะภลๅวสัญญาทีละวันนีๅองมันจะปในฐานการปฏิบัติ฿หๅรา
เปสูไพรุไงนีๅทีไมัไนคงภทีไดีขึๅน

ด: หลวงมไพูดถึงภสิทธิภการตไอสูๅกับความอยุติธรรมภดๅวยความ
สงบภควบคูไเปกบัหนๅาทีไละความรบัผดิชอบภขอ฿หๅหลวงมไกรณุาขยาย
ความ฿นรืไองนีๅคไะ

หลวงมไู ภราพูดกนัถงึรืไองสตนิะคะภทีไประชุมราพูดกนัถงึรืไอง
สติภทนีีๅราพูดกนัถงึรืไองดๅวยวไาภสติรูๅตัวทัไวพรๅอมนะคะภตไวไาเมไเปทำาอะเร
ลยภภสตคิวรจะมาพรๅอมกบัการกระทำาภวactionศนะคะภการกระทำาอยไางมี
ความรบัผิดชอบภสมมตุวิไาภรายใบผๅาภรากใมคีวามรับผิดชอบภวmindfulศภ
รับผิดชอบอยไางมีสติกับงานทีไราเดๅรับมาภภดูคำาสัไงของขาภขาตๅองการ
฿หๅราทำาอะเรภ ตัๅง฿จทำาภ ละทำาอยไางตใมทีไ฿นขณะนัๅนภ นะคะภ วันหนึไง
มียีไสิบสีไชัไวมงภตไมีขณะดียวทีไรามีชีวิตอยูไจริงโภฬภYouภliveภforภthisภ
presentภmomentภฬภขณะนีๅภพราะฉะนัๅนขณะนีๅภราอยูไ฿หๅตใมขณะนีๅนะ
คะภภลๅวขณะนีๅมนัจะนำาเปสูไอกีขณะหนึไงภอีกขณะหนึไงภอยไาเปรับผดิชอบ
อะเรโภ฿หๅยอะยะภภมีความรูๅสกึรับผิดชอบสิบปีนัๅนภมันยอะมากภรับผิด
ชอบ฿นลมหาย฿จขณะนีๅภหลวงมไอยูไกับคุณพัชรีภภความรับผิดชอบของ
หลวงมไกใคือวไาภสติของหลวงมไตใมพรๅอมทีไฟงัคำาถามภลๅวกใตอบตาม
ความขๅา฿จภความรูๅสึกภของราสำาหรับปัญหานีๅภราอยูไฉพาะขณะนีๅคไะภ
ลๅวจริงโภลๅวหลวงมไคิดวไาภราทุกคนอยูไเดๅฉพาะขณะนีๅขณะดียวภ

ด: การดำารงชีวิต฿นธรรมะภสำาหรบัผูๅหญงิทีไตๅองรบัภาระมากมายภภ
ตๅองทำาอยไางเรภ฿หๅเดๅธรรมะปในสิไงคๅำาจุนภดยเมไตๅองหาวลาทีไมนีๅอยอยูไ
ลๅวภเปพืไอปฏิบัติภชไนภเปนัไงสมาธิ

หลวงมไู ภจริงโภลๅวภขาพดูถงึวไาภสมาธลิมืตาหรือวปิสัสนาลมืตาภ
รามกัจะนกึวไาภราจะปในคนดีภราจะปในคนทีไรกัษา฿จของรา฿หๅนิไงสงบภ

฿นชไวงสามสิบนาทีทีไรานัไงสมาธิภชไวงทีไรานัไงหลับตาทำาสมาธิภภราปใน
คนดภีภ฿ชไสภิภกใราหลบัตานะภรากใปในคนดนีะภตไทำาอยไางเรคณุภาพของ
จิตทีไสงบนิไงภภทีไราเดๅ฿นขณะทีไราทำาสมาธินัๅนภภจะสามารถยืดอออกเป
ครอบคลมุทัๅงวันเดๅภอันนัๅนคอืผลทีไราจะเดๅจากการทำาสมาธนัิๅนภควรจะ
ปในผลทีไรา฿ชๅระยะยาวภภมืไอลืมตาขึๅนจอะคุณนอภภจิตของหลวงมไกใ
ยังสงบหมือนดิมภหมือนกับตอนทีไหลวงมไนัไงหลับตาภหในคุณตอภจิต
ของหลวงมไกใยงัตใมเปดๅวยความมตตาภสำาหรบัลกูคนนีๅภสำาหรบัลกูคน
นีๅภสำาหรับลูกคนนีๅภอันนีๅคไะคือปๅาประสงค่จริงโภของการทำาสมาธิภภของ
การฝึกจิตภคือทำาอยไางเรจะ฿หๅคุณภาพของจิตของราภปในอยไางทีไตอน
ราทำาสมาธิภภนัไนนะคือปๅาหมายจริงโภ

ด: คนเทยสน฿จรืไองกรรมภภการกๅกรรม
หลวงมไูภเมไตๅองเปกๅกรรม฿นอดีตภพูดถึงกรรมนะคะภเมไตๅอง

กๅกรรม฿นอดีตภราปในคนทำาภราตๅองกลๅาทีไจะรับผลของกรรมภภาษา
พระรียกวไาภ วิบากกรรมนะคะภ ตไกรรมทีไราจะกๅเดๅกใคือภ ตัดสิน฿จ
ทีไจะทำากรรมดีขณะปัจจุบันภ นไนอนวไาผลของกรรมทีไจะกิดขึๅน
฿นอนาคตจะดีภ พราะราตัดสิน฿จทำา฿นความดีคไะภ พราะฉะนัๅน
รากำาหนดกรรมเดๅเหมภ รากำาหนดกรรมเดๅคไะภ ราปในคนกำาหนดนะ
คะภกรรมทีไทำาเปลๅวภราจะมีความกลๅาหาญทีไจะรับผิดชอบภหมายถึง
รับผิดละรับชอบ

ด: สุดทๅายภขอคำานะนำาสัๅนโงไายตไอการปฏิบัติภจากหลวงมไภภ
วคือจะเดๅสามารถทำาตไอนืไองศภ พืไอการดำารงชีวิตทีไดีภ มีคุณคไา฿นตไาง
ดนของหญิงเทย

หลวงมไูภ อยูไกับลมหาย฿จคไะภ ลมหาย฿จของรานัๅนภ มันปใน
หมายสำาคัญนะคะภพราะราหาย฿จตลอดวลาภตไวลาทีไราหาย฿จนะ
คะภราเมไคไอยคดิถึงลมหาย฿จภตไจะหาย฿จเปดยอัตนมตัภิภลๅวกใกรธ
กรีๅยวคนอืไนเปดๅวยภภภวลาทีไรากรธกรีๅยวนะคะภลมหาย฿จของราจะ
หยาบละรงภถๅารามีลมหาย฿จทีไหยาบละรงภชวีติจะเมไยาวภชวีติทีไ
ยนืยาวภขึๅนอยูไกบัลมหาย฿จภทีไละมยีดละเมผไอนคลายภทกุครัๅงทีไมอีะเร
มากระทบนะคะภยๅอนกลบัมาดูทีไลมหาย฿จภลมหาย฿จของราละอยีดดี
เหมภสบายดีเหมภมันจะชไวย฿หๅราลดความกรธลงเดๅดยฉับพลันภภฉับ
พลันลยนะคะภอันนีๅปในทคนิคภซึไงรียกวไาภคลใดลับ฿นการดำานินชีวิตภภ
฿หๅมีความสุขขึๅนภมากกวไาดิมภกลับมาทีไลมหาย฿จนะคะ
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หลวงมไเดๅรับนิมนต่฿หๅมาสนอผลงานทางวิชาการภรืไองภ“สติ”ภ
ทีไมหาวทิยาลยัฮัมบวรก่ภระหวไางวนัทีไภะืฬัะภสอคอภั ฯะะภงานนีๅทไานเดๅรบั
การติดตไอลไวงหนๅาถึงสองปีภสดงวไาชาวยอรมันภทำางานอยไางมีระบบ
ละมีการวางผนงานลไวงหนๅาอยไางรอบคอบ

วันทีไมาถงึภหลวงมไรับนิมนต่฿หๅมาพูดคุยภกับกลุไมสตรีชาวเทยภ
ทีไอยูไ฿นฮัมบวร่กภยคุณสุธีภทองประกอบภซึไงคยเปปฏิบัติทีไวัดทรงธรรม
กัลยาณีภกับหลวงมไมากไอนหนๅานีๅลๅวภปในผูๅประสานงาน

ธอเปรับหลวงมไจากรงรมภอลีซภว๊randภ่lysèeศภซึไงปใน
ทีไพักชัไวคราวภทีไมหาวิทยาลัยฮัมบวร่กภจัด฿หๅ

ราดินเปทีไสวนสาธารณะภ ซึไงอยูไดๅานหลังสถานีรถเฟภ ทีไสวน
สาธารณะนัๅนภมีภศาลานๅำาชาภบบญีไปุไนภหลวงมไเดๅบรรยายธรรมละ
นัไงสมาธิชไวงสัๅนโ

หลวงมไอยากจะยงการพดูคยุกบัพีไนๅองชาวเทยภทีไศาลานๅำาชา
ครัๅงนัๅนภกับความรูๅสึกทีไเดๅจากการมาประชุมครัๅงนีๅ

นกัวชิาการยอรมนัภ฿หๅความสน฿จ฿นรืไองการฝกึสติมากภ฿นงาน
วิจัยทางการพทย่ภพบวไาภ“สติ”ภ฿นรืไองของการทำาสมาธิกใดีภการฝึกสติภ
มๅการลไนยคะภ ลๅวนเดๅรับความสน฿จอยไางมากภ นอกจากนีๅภ ทุนงาน
วิจัย฿นทิศทางนีๅกใสูงขึๅนปในสิบทไาภ฿นทศวรรษทีไผไานมา

฿นทางการศึกษาภ ยอรมันกใ฿หๅความสน฿จอยไางยิไงภ พราะพบ
วไาหากนกัรยีนเดๅรบัการฝกึสตอิยไางถูกตๅองจะชไวย฿หๅผลการรยีนดขีึๅน

ตไปัญหาของยอรมันนัๅนภ ฿นระบบการศึกษาของขาภ จะอา
ความชืไอทางศาสนาขๅามากีไยวขๅองเมไเดๅภกลุไมนักการศึกษาทีไทำาการ
วิจัยรืไองภสติภการฝึกสติภละการทดลอง฿นชัๅนรียนภจะตๅองระมัดระวัง
ทีไจะเมไพูดถึงศาสนาพุทธภซึไงปในทีไมาขององค่ความรูๅทีไสำาคัญภ฿นรืไองภ
สติภละการฝึกภสติ

ตรงนีๅองทีไหลวงมไอยากจะยงมาหากลุไมสตรชีาวเทยภทีไพำานัก
อยูไ฿นยอรมนีภวไาภ฿นยอรมนีนัๅนภทัๅง฿นระดับการศึกษาละระดับการ
พทย่ภความรูๅทางพุทธศาสนาถูกดึงมา฿ชๅอยไางกวๅางขวางภพวกราอง
จึงตๅอง฿หๅความสน฿จภหันกลับมาทำาความขๅา฿จกับของดีทีไรามีอยูไภ฿น
วัฒนธรรมพุทธนัไนอง

สตภิภปในพืๅนฐาน฿นการฝกึจติภเมไวไาจะปในภสมถะภหรอืภวปัิสสนาภ
หลวงมไอธิบายงไายโภวไาภTheภmindภisภfullภhereภandภnowภอหมายถึง
รา฿สไ฿จตใมรๅอยภกับงานทีไอยูไบืๅองหนๅา฿นขณะนีๅ

หลวงมไเดๅยินเดๅรับรูๅความทุกข่ของพีไนๅองทีไยอรมนีภ บางคน
คิดถึงบๅานภอยากกลับบๅาน

รามาตัๅงทไาที฿หมไภ วไาราอยูไตรงเหนภ กใทำาตรงนัๅน฿หๅตใมรๅอยภ
วลานีๅราอยูไ฿นยอรมนีภราพากพียรฝึกหัดการพูดการอไานภการขียน
ภาษายอรมันภ฿หๅ฿ชๅเดๅคลไองคลไวภราจะกลายปในสายสัมพันธ่ทีไสำาคญัภ
ระหวไางเทยฬยอรมัน

สามีฬภรรยาภ ทีไปในเทยกับยอรมันภ พูดภาษาเทยกับยอรมัน
เปพรๅอมโภ กันภ คือ฿นประยคดียวกันมีทัๅงเทยทัๅงยอรมันภ ภ ตกลงลย
พูดเทยกใเมไเดๅดีภพูดยอรมันกใเมไสมบูรณ่

วิถีของยอรมันนัๅนภมีทัๅงรืไองภาษาภรืไองการตไงกายภรืไองการ
กินภฯลฯภทีไราคนเทยทีไมาอยูไยอรมนีควรปิด฿จภรียนรูๅภทำาเมตๅองรียน
รูๅภกใภราอยูไทีไนีไภรามีอกาสดีกวไาคนเทยสไวน฿หญไภภทีไขารียนรูๅภยอรมนีภภ
ละสิไงทีไกีไยวกบัยอรมนัดยผไานการอไานทไานัๅนภอกาสทีไรามีปในสิไง
มีคไาภราจึงควรทำาประยชน่฿หๅตใมทีไภกับสิไงทีไรามี

ขณะทีไราสน฿จ฿ครไรูๅกีไยวกับวิถียอรมันภ รากใจะชัดจนขึๅน฿น
วิถีเทยภภละพบวไาราองกใยังเมไรูๅหลายอยไางภทีไปในวิถีเทยภภทีไราตๅอง
ศึกษาคๅนควๅาพิไมติมภพืไอติมตใม฿นความปในคนเทยของราดๅวย

ดๅวยทไาทีชไนนีๅภ ฿นขณะทีไราอยูไ฿นยอรมนีภ ราสน฿จภ สวงหาภ
ลไารียนภเตไถามกีไยวกับวิถียอรมันภราจะเดๅพัฒนาความรูๅของราองภ
฿นรืไองวิถีเทยเปพรๅอมโภกันภอยไางมีภสติ

ราตไละคนปในทูตทางวัฒนธรรมภ ชาวยอรมันทีไราอยูไดๅวยภ
ทำางานดๅวยภขาเมไเดๅพบทไานทตูเทย฿นยอรมนภีตไขาพบราภราจงึกดิ
ความตระหนกัรูๅวไาภรานัไนหละทีไปในทตูตวัจรงิภทีไชาวยอรมนัจะสัมผัสเดๅ

ััภภสิงหาคมภภั0ะะ

“บทบาทของชาวไทยในเยอรมนี”
ธัมมนันทา ภิกษุณี
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วัฒนธรรมการนุไงหไมของเทยทีไเมไมีการตัดยใบสะทๅอน฿หๅหใน
ถึงการออกบบครืไองตไงกายทีไยบยลภ ของคนสมัยกไอนภ ชไนภ การ
ลือก฿ชๅวัตถุดิบภการ฿ชๅผๅาพียงผืนดียวสามารถนำามาภนุไงหไมภจับภพับภ
จบี฿หๅมคีวามหมาะสมภตไอการดำารงชีวิตภละขนบธรรมนยีมประพณภี

ผๅานุไงทีไ฿ชๅสำาหรบัปกปดิรไางกายทไอนลไางของคนเทยสมัยบราณ
ทัๅงชายละหญงิภจะปในผๅาผนืสีไหลีไยมผนืผๅาภชาวบๅานทัไวเปนุไงผๅาพืๅนสี
ดยีวหรอืผๅาลายภละผูๅมฐีานันดรสงูจะนุไงผๅานืๅอดตีามยศฐาบันดาศกัดิภ่
สไวนพระภมหากษตัรยิพ่ระราชนิภีนุไงผๅาทีไมีลวดลายนืๅอดีทีไทอขึๅนปในพิศษ 

การตไงกายของเทยตัๅงตไบราณเดๅมีวิวัฒนาการมาปใน
ลำาดับนับตามยุคตามสมัยภ ตไละยุคสมัยลๅวนมีรูปบบภ การตไงกาย
ทีไปในของตนองภ ซึไงเมไอาจสรุปเดๅวไาบบ฿ดยุค฿ดจะดีกวไาหรือดีทีไสุดภ
พราะวิถีชีวิตหรือวัฒนธรรมภ ลๅวนตๅองมีการปรับปลีไยนบูรณาการเป
ตามสิไงวดลๅอมของสังคมภ ทีไพอหมาะพอควรสำาหรับตนภ พอควรกไ
อกาส ภสถานทีไละกาลทศะ

การตไงกายดยทัไวเป฿นอดีตของเทยภทัๅงชายละหญิงมี
ลักษะดไนภาภประการภคือ

1. พืไอการ฿ชๅประยชน์
ครืไองนุไงหไมของเทยนับตัๅงตไอดีตภนๅนการ฿ชๅประยชน่ภทัๅง฿น

ดๅานความหมาะสมภการประหยัดภละความคลไองตวัภดงัชไนภสมัยอยุธยา
สตรีเทยภตามปกตินิยมตไงกายทีไสดงถึงภความนุไมนวลภสวยงามตามภ
บบฉบับหญงิเทยภตไครัๅนปลายสมัยกรงุศรอียธุยากดิศกึสงครามกบั
พมไาภสตรีเทยตๅองออกศึกยีไยงกับชายเทยภการตไงกายจึงปลีไยนภเป
พืไอ฿หๅหมาะสมกับบทบาท฿หมไทีไพิไมขึๅนภ ชไนภ การหไมผๅาตะบงมาน
พืไอ฿หๅรัดกุมภเมไรุไมรไามภคลไองตัว฿นการคลืไอนเหววลาออกรบ

2.  พืไอความสวยงาม
การตไงกายของสตรีเทย฿นอดีตบไงบอกถงึวัฒนธรรมเทยละ

มีอัตลักษณะหรือสดงความปในตัวตนทีไชัดภ จนภ คือภ ความละอียด
อไอนภ การตไงกาย฿นสมัยรัตนกสินทร่ชไวงรัชกาลทีไภ ะฬาภ สตรีนิยมนุไง
ผๅาจีบละหไมสเบฉียงภตไอมาชไวงรัชกาลทีไภ4ฬิภนิยมนุไงผๅาจงกระบนภ
หไมสเบทับสืๅอขนกระบอกภสมัยรัชกาลทีไภีภนุไงจงกระบนละนุไงซิไน
กใมีภตไ฿นสมัยรัชกาลทีไภึภนุไงซิไนกันอยไางพรไหลายภละ฿สไสืๅอตัวยาวภ
เมไนิยมจงกระบนทไา฿ดนักภ สมัยรัชกาลทีไภ ุภ สมดใจพระนางจๅาฯภ
พระบรมราชินีนาถเดๅทรงออกบบครืไองตไงกายทีไประยุกต่มาจาก
บราณภตไยงัคงสดงออกถงึความปในเทยภละทรงพระราชทานนาม
วไาภ“ชุดเทยพระราชนิยม”

ฟชัไน

วัฒนธรรมการแต่งกาย
ของไทยในอดีต

ดยภภวลาวัลย่ภอัลบรช

3. พืไอความปในสวัสดิมงคลภ
ตามความชืไอรืไองการลือกสีสันของสืๅอผๅาภ พืไอความปใน

สวัสดิมงคลกไชีวิตภหรือการลือก฿ชๅสีตามวันภสีขๅมภชไนภสีดำาภเมไนิยม
฿ชๅ฿นงานมงคลภตไนิยม฿ชๅสีทีไสด฿สทนภหรือการลือก฿ชๅสีสดละขๅม
สลับกันภชไนภหไมผๅาทไอนบนสีหนึไงภละนุไงผๅาทไอนลไางอีกสีหนึไง

วิธีการนุไงหไมผๅาของเทยสดง฿หๅหในถึงการ฿ชๅประยชน่ภ ผสม
ผสานกับความคิดสรๅางสรรค่฿นชิงภการออกบบภนัไนกใคือภการนุไงจม
กระบนละหไมสเบภหรอืหไมผๅาถบคาดอกภผๅาทีไมา฿ชๅ฿นนุไงจงกระบน
ละภหไมสเบภหรือผๅาถบกใดีภคือภการ฿ชๅผๅาพียงหนึไงหรือสองผืนทไานัๅน
เมไมกีารตดัยใบ฿ดโภลยภลักษณะปในสีไหลีไยมผืนผๅาภผืนหนึไงปกปิดทไอน
ลไางภรียกวไาภ“จง”ภละผๅาอีกผืนหนึไงหไมคาดอกภกใกลายปในครืไองตไง
กายทีไรัดกุมปกปิดภสไวนบนของรไางกายภ

วิธีการนุไงผๅาบบจีบหนๅานาง
1. นุไงจีบหางหงษ์ภ ภ ปในการนุไงทีไ฿ชๅ฿นพิธีการหรือ฿ชๅนุไงสำาหรับ

ตัวพระ฿นการรำาละครภ
•ภ จับชายผๅาทัๅงสองขๅางหนๅา
•ภ จับจีบทบขๅาหาตัว
•ภ ตลบลอดหวไางขาเปหนใบเวๅทีไอวดๅานหลังภ ดึงผๅาดๅาน
หลัง฿หๅสูงรัๅงขึๅน
•ภ ลๅวปลไอยจีบ฿หๅหๅอยลงระดับขไา
•ภ มัดรอบอวดๅวยผๅาหรือขใมขัด

2. นุไงจีบภ ภ฿ชๅนุไงทัไวเปภหรือมืไอตๅองการความปในพิธีการภหรือเป
งานตไางโ

•ภ จับชายผๅาดๅานหนๅา฿หๅทไากันลๅวทบปในจีบขๅาหาตัว
หลายโภชัๅนภ
•ภ ตลบลอดหวไางขาเปหนใบเวๅทีไอวดๅานหลงัภ฿หๅความยาว
จงกระบนภอยูไระดับคลมุขไาภมัดรอบอวดๅวยผๅาหรอืขใมขดั

3. นุไงหยักรัๅงภ ภ ปในการนุไงมืไอวลาตๅองการภ ความคลไองตัวภ หรือ
วลาทำางานภ

•ภ นุไงบบจงกระบนภ ดยมๅวนชายผๅาทัๅงสองขๅางหนๅา
ขๅาหาตัวหมือนงวงชๅาง
•ภ ตลบลวดหวไางขาเปหนใบภเวๅทีไอวดๅานหลังภ฿หๅความยาว
ระดับสัๅนหนือขไาภมัดรอบอวดๅวยผๅาหรือขใมขัด
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นๅองพทัสดงผูๅสดงบบ฿นชุดทีไ
สองปในผๅาถุงพันจากผๅาฝๅายภตไราตไง
฿หๅดูทไดๅวยขใมขัดงนิสกัหนไอยนุไง฿หๅอยูไ฿ตๅ
สะดือชไนสมัยนิยมภ ละ฿ชๅผๅาสะเบหรือ
ผๅาคลุมเหลไภพันบบผๅาสะเบดย฿หๅชาย
ผๅาดๅานหนึไงหๅอยออกมาดๅานนอกภ วตาม
ภาพศภละชายผๅาอีกดๅานพาดบนเหลไเป
ดๅานหลังละหๅอยชายเวๅ

ฉบับนีๅขอนะนำาการตไงชุด
เทยประยุกต่ภ สำาหรับสาวทีไเมไมีหนๅาทๅองภ
สามารถนำาผๅามานุไงภ ดยเมไตๅองตัดชุด
เทยละเมไดูชยทีไตๅอง฿สไชุดเทยเปงานภ
สำาหรับชุดนวนีๅเมไขอนะนำา฿หๅ฿ชๅงาน
วัดนะคะจะดเูมไหมาะภหากมงีานเทยชไน
งานสงกรานตภ่หรอืลอยกระทงหรอืมๅตไ
งานฟนซีรากในำามาประยกุต่฿ชๅเดๅภพยีง
คุณซืๅอผๅาเทยจะปใน

ผๅาขมพตัร่หรือผๅาเหมลายสวยโ
ทัๅงผนืประมาณสามมตรภละพับจีบหนๅา
นางภลๅวนำามาพนุไง฿หๅปในผๅาถุงจบีหนๅานาง

ทีไนๅองปลาสดงบบ฿หๅนีๅภ รา฿ชๅ
ผๅาขมพัตร่ภ ละพันออกดๅวยผๅาฝๅายซึไง
ปในผๅาพันคอทีไรา฿ชๅสำาหรับหนๅาหนาวนีๅ
คไะภกใดูปรีๅยวก็เก็ลๅวหๅอย

ชุดนีๅ฿ชๅผๅาคาดอก
ปในผๅาพนัคอเหมพยีงอา
มาคาดอกละผกูปในบว่
เวๅดๅานหลังทไานัๅนกเ็ปอกี
บบหนึไง

นๅองรัตน่฿ชๅผๅาถุง
ฝๅายปในงานฝีมอืลวดลาย
จากการนำาผๅามาปะติดปะ
ตไอเมไหมือนกับผๅาลาย
เทยทัไวเปตไดูทไภ ผๅานุไง
ปๅายละ฿ชๅผๅาคาดอวภพนั
อกดๅวยผๅาพนัคอบบบาง
บาพืไอ฿หๅดอูไอนหวานขึๅน
ละ฿ชๅผๅาสะเบหรือผๅาพนั
คอบางโภพาดเหลไ

ทัๅงหมดนีๅปในพียงตัวอยไา฿หๅคุณลองนำาเป
ประยุกต่฿ชๅดูนะคะภ อาจจะหาเอดีย฿หมไโ฿หๅ

ปลกออกเปกใเดๅภ
฿นขณะทีไการตไงกายสากลมีอิทธิพลตไอสังคม

เทยอยไางมากภจงึทำา฿หๅคนเทยสไวน฿หญไหในวไาการ฿สไชดุ
เทยปในสิไงทีไชยเมไขๅาสมัยภทีไจริงลๅวชุดเทยสามารถทีไ
จะประยคุต่เดๅหลายบบ฿หๅขๅากบัสมัยหรืองานตไางโภเดๅภ
หากรารูๅจักตไงละกลๅาทีไจะยอมรับการตไงกายชุดเทย

ขอขอบคุณนางบบทัๅงสามทไานภ ละคุณ
บุญทริกาภทีไมาชไวยกันจัดชุด฿นฉบับนีๅนะคะ

แฟชั่นผ้าไทย

ฟชัไน
ดยภภวลาวัลย่ภอัลบรช
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บันทิง

ชไวงดือนมิอยอภทีไผไานมาภสาวโภชาวดีฬมากภหลายคนคงเดๅหใน
ผูๅชายรไางยไงภผมทองหัวฟูภสูงกวไาภึ ภฟุตภปรากฎ฿หๅหในปในขไาวทบทุก
วัน฿นชไวงขไาวกีฬาภหากยังเมไรูๅจักกันภกใขอนะนำากันสียลยวไาภขาคือภ
ดิรค่ภนวสิกีๅภว็irkภ๑owitzkiศภสุดยอดนักกีฬาภบาสกใตบอลชาวยอรมนัภ
ทีไพิไงเดๅชมป่อในบีอภว๑Bไภฬภลีกบาสกใตบอลของอมริกาทีไดีทีไสุด฿น
ลกศภรวมทัๅงควๅาตำาหนไงผูๅลไนทรงคณุคไามาพรๅอมโภกนัภหลงัจากทีไขๅา
รอบพลย่ออฟมาลๅวภะฯภปีรวดตไเมไคยเดๅชัยชนะกลับบๅานสียที

อันทีไจริงภ ประทศยอรมนีมีนักกีฬาทีไมีชืไอสียง฿นระดับลก
จำานวนเมไนๅอยภเมไวไาจะปในสุดยอดดาวทนนิสอยไางสตฟีไภกราฟภละ
บอริสภบคๆกอร่ภวมภีริยาเปกีไคนลๅวหนอโศภรวมทัๅงนักขบัรถฟอร่มลูไาวนัภ
มอืทองอยไางภเมคิลภชมูคักอรภ่ตไขาละธอตไางกใดังอยูไ฿นวดวงฟนโภ
กีฬาประภทนัๅนภ ละเมไเดๅปในขวัญ฿จประชาชนชาวอมริกันทุกหัว
ระหงภอยไางทีไภดิร่คภนวิสกีๅภทำาเดๅ

ขาปใน฿ครโภสิไงทีไขาทำาเดๅภมนียัสำาคญัตไอยอรมนอียไางเรโภ
ดิร่คภ นวิสกีๅภ กิดมืไอภะุภมิอยอภปีภะุึืภ วพอศอภัิัะศภทีไมืองภ

Würzburgภปในนกักฬีาบาสกใตบอลมาตัๅงตไดใกภขาลไน฿หๅกับทมีภ็ JKภ
Würzburgภระหวไางปีภะุุ4ภฬะุุืภวพอศอภั ิาึฬัิ4ะศภกไอนทีไจะตัดสิน
฿จพารไางยไงภความสูงภัะาภซมอภขๅามมหาสมุทรอตลนติกมาลไน฿น
อในบีอภดยริไมตๅนกับทีมดัลลัสภมฟวอริคส่ภว็allasภMavericksศภ

นวิสกีๅภเดๅมาลไนกฬีาทีไขึๅนชืไอวไาสหรัฐปในผูๅนำาภปในลกีทีไรวบรวม
ผูๅลไนสุดยอดฝีมือจากทัไวลกเวๅภ ละบไอยครัๅงจะ฿หๅความสำาคัญกับ
ทัศนคติสไวนบุคคลละความขใงกรไงภ “มากกวไา”ภ การลไนปในทีมภ
ความพยายามของกลุไมรไวมกันภ อยไางทีไยอรมนีมักจะ฿หๅความสำาคัญภ
ซึไงคุณคไานีๅภสะทๅอน฿หๅหในเดๅจากวิธีการลไนภการนำาทีมของทีมฟุตบอล
ทีมชาติของยอรมันภ ซึไงการลไนปในระบบภ ชไวยกันปในทีมภ ชไวย฿หๅทีม
สามารถขๅารอบลกึโภเดๅ฿นการขไงขันชมป่ยุรปภชมป่ลกภตลอดมา

สๅนทางอาชีพของนวิสกีๅองกใปในภาพสะทๅอนของคไานิยม฿น
รืไองนีๅภมืไอขามาถึงดัลลัส฿นปีภะุุืภวพอศอภัิ4ะศภขาปในพียงผูๅลไน
รไางยไงทีไมีความมไนยำาอยไางรๅายกาจภ ละมีทักษะ฿นการจับลูกบอล
อยไางนไาชืไนชมสำาหรับคนสูงภ ึภ ฟุตภ ตไนวิสกีๅเมไ฿ชไนักกีฬาทีไระบิด

ฟอร่มสุดยอดภละประสบความสำารใจ฿นอในบีอภอยไางทีไคนสไวน฿หญไ
ปในกันภนอกจากนัๅนภขามักจะถูกผลักภถูกกระทกดยนักกีฬาอมริกัน
ทีไมีรูปรไางหนากวไาภ อันทีไจริงลๅวภ มๅวไาขาจะชไวย฿หๅทีมมฟวอริคส่ภ
ปในภ ะภ ฿นทีมทีไดีทีไสุด฿นลีก฿นชไวงทศวรรษทีไผไานมาภ นวิทสกีๅกลับถูก
มองวไาปในผูๅลไนทีไภ“อไอน”ภจากคนทีไชอบปรามาสขาภการทีไทีมของขา
พๅ฿หๅกับเมอามีไภฮีท฿นปีภัฯฯีภภวพอศอภัิ4ุศภทบจะตอกสมญานาม
นีๅติดนไนกับตัวขาลย

ตไนวิสกีๅภกใยังคงตัๅงหนๅาตัๅงตาทำาหนๅาทีไของขาตไอเปภมืไอขา
ชูๅตเมไลงภขากใจะรยีกฮลกอรภ่กชวนิดอรภ่ผูๅฝกึสอนประจำาตัวของขาภ
จากยอรมนมีาฝกึชูๅตลกูตอนกลางคืนภขาฝกึสไงลกูอยไางขไงขันภรวมถึง
การปๅองกันภคะนนฉลีไยทีไขาทำาเดๅตไอกมภพิไมสงูขึๅนรืไอยโภทกุฤดูกาลภ
นอกจากนัๅนภ ขายังคงปในคนมีนๅำา฿จนักกีฬาภ มีมารยาทเมไอๅอวดภ ซึไง
ลๅวนตไตไางจากนักกีฬาชืไอดังคนอืไนโภ ฿นลีกภ อีกทัๅงยังสมถะภ พไอของ
ดิร่คภซึไงยังคงอาศัยอยูไ฿นมืองบๅานกิดภเมไเดๅเปรไวมชมการขไงขันนัด
สุดทๅายของลูกชายภพราะผูๅรไวมงานคนหนึไงเปพักรๅอนภละบริษัททาสี
ของขาเมไสามารถทำางานตไอเปเดๅภถๅาขาเมไเปทำางาน

สรปุลๅวภความนอบนๅอมถไอมตนของนวิสกีๅภผลงานทีไสมไำาสมอภ
ละมีตไจะดีขึๅนภบวกกับการทีไเมไคยยๅายทีมลยตลอดระยะวลากวไาภ
ะัภปีทีไลไนบาสอยูไ฿นสหรัฐภซึไงสะทๅอน฿หๅหในถึงความจงรักภักดีตไอทีมภ
เมไหลงเปตามงนิคไาตัวทีไทีมอืไนโภสนอ฿หๅขาภทำา฿หๅนวสิกีๅกลายมาปใน
นักกีฬาซูปอร่สตาร่ทีไอมริกันชืไนชอบภพียงตไวไาภทีมของขายังเมไคย
ประสบความสำารใจสูงสุดภดๅวยการปในชมป่อในบีอภสียที

ละ฿นทีไสุดภ มืไอตๅนดือนมิอยอภ ทีไผไานมาภ นวิสกีๅกใเดๅพาทีมทำา
ฝัน฿หๅปในจรงิภดๅวยการอาชนะทมีเมอามีไภฮทีภซึไงผูๅคนกลยีดชังนักหนาภ
ดยฉพาะดาราดังของทีมภ อยไางลบรอนภ จมส่ภ จอมขีๅอวดภ [1]ภ ปใน
ชมป่อในบีอฤดูกาลลไาสุดภละกลายมาปในฮีรไของชาวอมริกนัอยไาง
ทๅจรงิภนวิสกีๅเดๅถกูจารกึชืไอเวๅ฿นตำานานของผูๅลไนทีไดีทีไสดุทีไคยมาลไน
กมสบ่าสกใตบอลภละทีไนไโภเดๅกลายปในผูๅลไนชาวยุรปทีไดทีีไสุดดๅวยภ

ความคลัไงเคลๅ฿นตัวนวิสกีๅภสะทๅอน฿หๅหในความสำารใจของภ“คไา
นิยม”ภบบยอรมันภของการเมไอๅอวดภรบัผดิชอบหนๅาทีไของตนองภทำางาน
ปในทีมภหในกไสไวนรวมภทำาอะเรทำาจริงภทำา฿หๅดีทีไสุดภ ละปในตัวอยไาง

คนนั้นที่เห็นในทีวี
Dirk Nowitzki
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บันทิง
ดยภมาดามชอร่ท

ทีไกระตุๅน฿หๅคนยอรมันตืไนตัวตไอนืไองจากการเดๅปในจๅาภาพฟุตบอล
ลกมืไอปีภัฯฯีภวพอศอภัิ4ุศภภซึไงทำา฿หๅชาวยอรมันตระหนักเดๅวไาภการ
บกธงชาติภละภาคภูมิ฿จ฿นประทศของตนองภปในรืไองทีไยอมรับเดๅภ
หตกุารณ่หลไานีๅลๅวนสดง฿หๅหในวไายอรมนภีหลังจากพยายามอยไางยิไง
มาหลายทศวรรษทีไจะอยูไตไพียงบืๅองหลังภละพยายามจะปในพืไอน
รไวมทมียุรปทีไดีพืไอปในการเถไทษสำาหรับสิไงทีไกดิขึๅน฿นอดตีภพรๅอมลๅว
ทีไจะลุกขึๅนมาชว่บทบาทของตัวองอยไางสรๅางสรรค่฿นชิงรุกมากขึๅน

ดียิไงเปกวไานัๅนภ กใคือภ ฿นขณะทีไทีมฟุตบอลของยอรมันเดๅรับ
ความสงสารภฮภความหใน฿จภฮภรงสนับสนุนภจากการทีไยังปในคนหนุไมภ
ละปในภาพสะทๅอนอยไางถกูตๅองของความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ของยอรมนภีนวิสกีๅกใปในตัวทนของคนชนชัๅนกลางทีไคไอนขๅางอนรุกัษ่
นิยมภละมีการตรียมพรๅอมอยไางภ“พอร่ฟใกต่ชัไนนิส”ภ฿นกมส่กีฬาทีไ
ตใมเปดๅวยอีกๅ

ภ ผมคิดวไานีไคือชัยชนะสำาหรับทีมบาสกใตบอลภ มันปในชัยชนะ
ของการลไนกันปในทีมทัๅงสองดๅานของสนามภ สำาหรับการบไงปันภ สไง
ผไานลูกบอล”ภนวิสกีๅพูด฿นการ฿หๅสัมภาษณ่หลังการขไงขัน

ละปในชยัชนะของยอรมนี฿นวทีลกดๅวยชไนกนัภพราะ฿นทีไสดุภ
ยอรมนีกใเดๅหในสิไงทีไตวัองตๅองการมาดยตลอดภนัไนคอืภดาวดไน฿นชิง
กีฬาระดับลกทีไเมไมี฿ครกลๅาตๅยๅงภขวัญ฿จผูๅคนทัๅง฿นอมริกาละทัไว
ลกภชไนดียวกับ฿นประทศบๅานกิดภฮีรไทีไทๅจริง

[ะ]ภ มืไอตๅนฤดูกาลภ ลอบรอนภ จมส่ภ ซึไงขณะนัๅนปในดาราอยูไทีไทีมภ
คลีฟลนด่ภคาวาลียร่ภกลายปในขไาวฮือฮาภ มืไอตัดสิน฿จยๅายทีมภดยบอก
วไาภ“จะพาความสามารถของขา”ภเปทีไโภหมาะสมภซึไงขาลือกภเมอามีไภฮีทภ
นอกจากนัๅนภยังเดๅชวนพืไอนนักกีฬาดาราดังจากทีมอืไนมารไวมทีมดๅวยภดๅวย
หวงัจะเดๅปในชมป่อในบีอภ฿หๅสม฿จสียทีภทำา฿หๅกดิกระสกลียดชงัขา฿น
บรรดาชาวอมริกันปในอยไางมาก
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ยิร่กภ คาคลมันน่ภ ปในนักพยากรณ่อากาศทีไมีชืไอสียงทีไสุด
฿นยอรมนีภ ละคงจะปในอยไางนัๅนตไอเปหากเมไถูกฟๅองรๅอง฿นขๅอหา
ขไมขืนอดีตฟนของตัวองสียกไอนภ ชีวิตของคาคลมันน่หลังจากนัๅน
หมือนตๅองจอกับพายุ฿ตๅฝุไนลูก฿หญไซัดกระหนไำาจนอนาคตหนๅาทีไการ
งานพังพินาศภยิไงกวไานัๅนชีวิตสไวนตัวดยฉพาะรืไองรักโภ฿ครไโภของขา
ยงัถกูขดุคุๅยตีผไตไอสาธารณะชนทำา฿หๅหลายคนอึๅงละทึไงเปตามโภกนัภ

นายยิร่กภ คาคลมันน่ภ กิดวันทีไภ ะิภ กรกฎาคมภ คอศอภ ะุิืภ ทีไ
มืองภ Lörrachภ ประทศยอรมนีภ ตไเดๅอนสัญชาติปในชาวสวิสภ ขา
ปในนักพยากรณ่อากาศภ นักขียนภ นักขไาวละจๅาของบริษัทชำานาญ
การดๅานอุตุนิยมวิทยาภ การเดๅฝๅามองปรากฏการณ่ดินฟๅาอากาศละ
การวาดภาพอยูไปในวนัโภคืองานอดิรกอนัปรดปรานของขา฿นวยัดใกภ
คาคลมนัน่ขๅารยีน฿นมหาวิทยาลยัซรูคิภภาควิชาภูมิศาสตรภ่คณติศาสตรภ่
ละฟิสิกส่ภ ละลือกรียนดๅานอุตุนิยมวิทยาปในวิชาทภ ตไเดๅหยุด
รยีนกลางคนัละออกมาทำางานกับสถานวีทิยุละทรทศันห่ลายหไง

ขามชีืไอสยีงดไงดงัขึๅนมามืไอเดๅปในพิธีกรรายงานสภาพอากาศ
฿หๅกไสถานีทรทัศน่ของภไ๕็ภดยฉพาะ฿นรายการภ็asภWetterภimภ
่rstenภ“อากาศกับชไองหนึไง”ภภาษาพูดสำานียงสวิสภการตไงตัวงไายโภ
ทไวงทไาทีไดูเมไจริงจังภปในอกลักษณ่ทีไดดดไนของขาภ

หนๅาทีไการงานทีไกำาลงัรุไงรอืงตใมทีไของคาคลมนันต่ๅองดบัวูบลง
มืไอจๅาหนๅาทีไตำารวจเดๅขๅาจบักมุตวัขาขณะลงจากสนามบนิฟรังคฟ่วร่ท
มืไอดอืนมนีาคมปีทีไลๅวภดๅวยขๅอหาขไมขืนละทำารๅายรไางกายอดตีฟน
สาวภภาพละรืไองของขาปในขไาวหนๅาหนึไงทันที฿นหนังสือพิมพ่ทุกฉบบัภ
ทีวีทุกชไองรายงานขไาวอันอืๅอฉาวนีๅภนิตยสารประภทซุบซิบดาราตไางขดุ
คุๅยพฤติกรรมดๅานชูๅสาวของขามาตีผไอยไางหมดปลือกภทัๅงความปใน
คนจๅาชูๅเมไลือกภชอบคีๅยวหญๅาอไอนภละกะลไอนปลิๅนปลไอนภทบจะ
รียกเดๅวไาถูกตัดสินทางสังคมเปรียบรๅอยลๅว

“มรสมุชวีติ” ของนกัพยากรณ์
อากาศชื่อดัง 

“เยิร์ก คาเคลมันน์” 

฿นคดีนีๅอดีตฟนสาว฿หๅการตไอตำารวจวไาภ ฿นวันกิดหตุธอ
สดงตั็วครืไองบินทีไมีชืไอของขากับสาวอืไนพรๅอมดๅวยจดหมายนิรนาม
ขยีนขๅอความภ“ขานอนกบัฉัน”ภตไอหนๅาขาละขอยติุความสัมพนัธ่อัน
ยาวนานถึงภื ภปีภฟนหนุไม฿หญไเดๅสดงความกรีๅยวกรธดยถือมีดมา
จไอทีไคอจนกิดบาดผลละบังคับขไมขืนธอภตไคาคลมันน่องยืนยัน
ความบริสุทธ่ดยกลไาววไาภ“ทัๅงหมดปในรืไองทีไกุขึๅนละปในทใจทัๅงปวง”ภ
ขาเดๅหาหลักฐานมาหักลๅาง฿นชัๅนศาลวไาบาดผลทีไคอฝไายหญิงทำา
ขึๅนองภ เมไมีหลักฐานลายมือของขาบนมีดของกลางภ รวมทัๅงจดหมาย
นิรนามดังกลไาวสาวจๅากใขียนขึๅนอง

กระบวนการพิจารณาคดีดำานินเปกวไาภุ ภดือนภจนกระทัๅงวันทีไภ
าะภพฤษภาคมทีไผไานมาภศาลของมืองมันน่ฮามเดๅพิจารณาความละ
ตัดสนิพพิากษา฿หๅขาพๅนขๅอกลไาวหาภตไปในการตัดสนิทีไสืไอตไางรยีกวไาภ
“้reispruchภั อภKlasse”ภซึไงอาจอธิบายงไายโภเดๅวไาภ฿นกรณีนีๅผูๅทีไอยูไ฿น
หตุการณ่ทไานัๅนทีไจะรูๅวไาความจรงิปในอยไางเรกันนไภศาลเดๅพจิารณา
พยานหลักฐานของทัๅงสองฝไายทีไนำามาหักลๅางกันลๅวภศาลจึงภวคิดวไาศภ
ยกประยชน่฿หๅจำาลยภวดีกวไาศ

คดีความของนายยิร่กภ คาคลมันน่ถือวไาเดๅสรๅางกระส฿หๅ
กิดการวิพากษ่วิจารณ่฿นสังคมปในอยไางมากภขณะทีไขียนบทความนีๅ
ทนายความของฝไายหญงิเดๅยืไนอธุรณภ่สไวนคาคลมนัน่มคีวามคดิริริไมทีไ
จะกไอตัๅงมลูนิธชิไวยหลือชายทีไเมไเดๅรับความยติุธรรม฿นคดีความขไมขืนภ
หนังรืไองนีๅอาจยาวภราคงตๅองติดตามกันตไอเป

บันทิง
ดยภสภาพรภควร่ซ
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ปกิณกะ

มาเก็บผักป่ากันเถอะ 
(ตอนจบ)

ผักมีพิษ “ตำ ลึงเยอรมัน”

ดยภรสดี

ดิฉันเดๅทำาความรูๅจักกับพืชชนิดหนึไงทีไคนเทยทีไนีไรียกมันวไาภ
“ตำาลึง”ภ นืไองดๅวยรูปรไางหนๅาตาทีไคลๅายกับภ “ตำาลึง”ภ ผักพืๅนบๅานกิน
อรไอยทีไขึๅนอยูไตามริมรัๅวของมืองเทยบๅานราภตไหากปรียบตำาลึงเทย
ปในจๅาหญิงภ “ตำาลึงยอรมัน”ภ กใคงปในนางมไมดผูๅตใมเปดๅวยพิษสง
รๅายกาจเมไนไาพิศมัยทไา฿ดนักภ

“ตำาลึงยอรมัน”ภ มีชืไอรียกปในภาษายอรมันวไาภ “Zaunrübe“ภ
วBryoniaศภ อไานวไาภ ซาวนฬรือฬบภ ตามทีไผูๅรูๅชาวยอรมันทไานหนึไงผูๅ฿ชๅ
นามฝงวไาภWaltherภจากภforumอplantenอdeภฟอรุไมชุมชนคนรกัธรรมชาตภิ
เดๅสันนิษฐานเวๅทันทีทีไขาหในรูปภาพทีไดิฉันเดๅเปปะเวๅ฿นขณะทีไมัน
กำาลงัพิไงตก฿บเดๅพยีงเมไกีไ฿บทไานัๅนภรวมทัๅงดฉัินองเดๅสอบถามราย
ละอียดพิไมติมจากคนทีไคยกใบกินตำาลึงยอรมันอยูไปในประจำาทุกปี
กใเดๅความวไาปในพืชชนิดดียวกันจริงโภ

ตำาลึงยอรมันทีไวไานีๅมีอยูไภ ัภ ชนิดคือภ ๕otbeerigeภ Zaunrübeภ
วBryoniaภ dioicaศภ รียกวไาภ ตำาลึงดงภ มีลูกสุกสีดงสดภ ละภ Weißeภ
ZaunrübeภวBryoniaภalbaศภ รียกวไาภตำาลึงขาวภมีลูกสุกสีดำาภตำาลึงทัๅงภ
ัภชนิดพบเดๅตัๅงตไมษายนจนถึงตุลาคมตามชายปไาละขๅางทางดินภ
ปในพืชถาลืๅอยขึๅนอยูไบนพืๅนดินหรือกาะลืๅอยพืชชนิดอืไนสูงขึๅนเปเดๅ
ถึงภ 4ภ มตรภ ฿บขนาดทไาฝไามือมีขนปกคลุมอยูไทัไวเปภ ดอกสีหลืองอม
ขียวมีภ ิภ ฉกภ ผลอไอนสีขียวมีขนาดทไามลใดถัไวลันตาภ มืไอกไจัดกใ
จะกลายปในสีดงหรือดำาภลๅวถากใจะตายลงภบางตๅนทีไเมไมีลูกพราะ
ปในตๅนตัวผูๅของตำาลึงดงภ

พีไคนเทย฿จดคีนหนึไงอาตำาลงึทีไวไานีๅลวกสรใจลๅวอามา฿หๅดฉินั
ลองชิมดูภบอกวไาอรไอยดีภกินเดๅภคนเทยทีไนีไกินกันทบทุกคนภรกโภกใ
เมไคไอยนไ฿จพราะเมไ฿ชไคนชอบลองของปลกภ ตไดๅวยความอยากรูๅ
อยากหในดิฉันลยลองชิมเปสองยอดภพบวไารสชาติขมโภมันโภออกเป
ทางยอดมะระซะมากกวไาจะปในยอดตำาลึงภ

ความขมทีไวไานีๅกิดจากสารทีไมีชืไอวไาภๆ ucurbitacinภซึไงปในสาร
ชนิดดียวกันทีไทำา฿หๅกินตงกวาบางลูกลๅวมีรสขมปในพิษตไอรไางกาย
นๅอยมากภวผูๅรูๅบางทไานนะนำาวไาหากจอตงกวาขมกใควรจะทิๅงเปหรอื
ปอกปลือกกไอนกินศภพิษของสารภๆucurbitacinภจะมีมากขึๅนจนถึงขัๅน
ปในอนัตรายตไอชวิีตภวหากเดๅรบัพษิศภหากพบ฿นพชืตระกลูถาลืๅอยดย
ฉพาะทีไขึๅนองตามธรรมชาติภชไนภ“ตำาลึงยอรมัน”ภมีสารพิษทีไวไานีๅกวไาภ
ัฯภชนิดอยูไตลอดทัๅงตๅนภดย฿นรากละผลกไจัดมีพิษมากทีไสุดภอาการ
ทีไบไงบอกวไาเดๅรับพิษกินขนาดกใมีตัๅงตไภทๅองสียภหนๅามืดภหมดสติภเป
จนถึงสียชีวิตภหากดใกกใบกินลูกสุกตัๅงตไภะิภลูกขึๅนเปอาจถึงตายเดๅภภ
ทีไรัสซียมืไอกไอน฿ชๅภZaunrübeภปในยาขับลือดภวยาทำาทๅงศภ

คนเทยทีไคยเปกใบตำาลึงยอรมันมากินพียงพราะภ “หนๅาตา”ภ
คลๅายตำาลึงบๅานราดยทีไเมไคยทราบทีไมาทีไเปของพืชชนิดนีๅมากไอนภ
฿หๅขๅอมูลวไาบางคนรูๅสึกถึงอาการพิษอยไางรวดรใวคือทๅองสียภ วตไกใ
ยังกินตไอเปศภ ตไบางคนกใเมไรับรูๅถึงพิษอะเรลยภ ตไเมไทราบวไาพิษจะ
ขๅาเปสะสม฿นตับ฿นเตของราปในปีโภสไงผลตไอสุขภาพรไางกายดยทีไ
ราเมไรูๅตัวหรือเมไภ

รูๅอยไางนีๅลๅวยังอยากกใบมันมากินกันอีกเหมคะโ

อกสารอๅางอิง
httpูฮฮdeอwikipediaอorgฮwikiฮๆucurbitacine

httpูฮฮdeอwikipediaอorgฮwikiฮWeiße_Zaunrübeภ
httpูฮฮwwwอgiftpflanzenอcomฮbryonia_dioicaอhtml

รูปภาพประกอบ
H. Zell; Bryonia alba, Cucurbitaceae, 2009

คำาตือน
•ภ ผักปไาหลายชนิดมีภ“คูไฝด”ภทีไมีพิษภกินเมไเดๅภพราะฉะนัๅนกไอนกใบขอ฿หๅพิจารณา฿หๅถีไถๅวนภหรือหากเมไนไ฿จ฿หๅหา

ขๅอมูลละรูปภาพพืไอทียบคียงพิไมติมละสอบถามผูๅรูๅอีกครัๅงภ
•ภ พืไอหลีกลีไยงรคละพยาธิจากสัตว่ภควรนำามาปรุง฿หๅสุกกไอนรับประทานภหรือเมไกใบผักริมทางทๅาภ
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ซใกซ์ละความสัมพันธ์
ปลภติมศิริภเชยรืองศิริกุล

เอาชนะเรื่องน่ารำาคาญใจ
“เคยไหมท่ีการกระทำาของชายหนุม่คนขา้งๆ คุณนีแ่หละท่ีทำาให้คุณแทบน้ำาตาร่วง หรือเส้น

ประสาทคุณจี๊ดไปหมด มาร์ธา เบคจาก O magazine จะมาช่วยคลายความเครียดและหา
วิธีเอาชนะเรื่องน่ารำาคาญใจเหล่านี”้

ราขๅา฿จวไา฿นการ฿ชๅชีวติคูไภมนักใตๅองมคีวามอดทนภอดกลัๅนภตไ
หากคณุอดกใลๅวทนกใลๅวละพยายามทีไจะกลัๅนกใลๅวภอตีาบๅาขๅางโภกใ
ยังขยันทำาอะเร฿หๅมหหรือนๅอย฿จเดๅทุกทีสินไาภมาลองวิธีหลไานีๅดูภผืไอ
วไาหัวคิๅวจะเดๅเมไยไนอีกตไอเปภ

ะ.ภ อยไาพิไงตคีวามภลองหาความหมายของการกระทำานัๅนกไอน
คุณคิดมากเปหรือปลไาภ ผูๅหญิงราปในพศทีไชอบคิดมากภ อีก

ทัๅงยังละอียดอไอนกับรืไองทีไรา฿หๅความสำาคัญดยฉพาะกับคนทีไรา
รักภบางครัๅงขาทำาอะเร฿หๅจใบปวดกใกใบงียบภอบนๅอย฿จอยูไลึกโภดย
เมไรูๅลยวไาสิไงทีไราคิดราครียดเมกรนทบระบิดภขาอาจเมไคิดอยไาง
ทีไราตีความละหมาเปลๅววไาขาคิดภ ชไนภ คุณชอบคิดวไาขาเมไคย
฿สไ฿จภวลาคุณพูดอะเรภอาตไอไานหนังสือพิมพ่กีฬาภ

ผูๅชายคิดภ“ผมกใคไอยากชใคผลบอลมืไอคืน”ภ
ควรทำาอยไางเรภ พฤติกรรมของขาทีไคุณเมไชอบมันมักจะมา

สะกิดความเมไมัไนคงภ ความกลัวทีไเมไสิๅนสุดภ ขาเมไสน฿จฉันภ ขาเมไรัก
ฉันลๅวภ ฯลฯภ ครัๅงหนๅาถๅาคุณรูๅสึกบบนีๅขึๅนมาลไะกใภ คอย฿หๅความรูๅสึก
นีๅจือจางลงภ ลๅวคุยกับขาวไาทีไคุณคิดภ มันตรงกับความรูๅสึกขาหรือ
ปลไาภ ลๅวลองคุยถึงทางลือกวไาจะทำาอยไางเรถึงจะพบกันครึไงทางเดๅภ
วิธีนีๅจะชไวยปลีไยนความมหภ ความนๅอย฿จ฿หๅกลายปในความขๅา฿จ
ทีไลึกซึๅงละความสัมพันธ่ทีไพัฒนามากขึๅน

ั.ภ คารพสิทธิกันละกันภ
สิไงหนึไงทีไสำาคัญ฿นความสัมพันธ่คือราจะปลีไยนขา฿หๅปใน

อยไางทีไราตๅองการเมไเดๅทุกอยไางภนีไคือความจริงทีไตๅองยอมรับภราตๅอง
คารพสิทธิของขาภตไจะทำาอยไางเรลไะภถๅาเอๅสิไงทีไขาทำาภมันทำา฿หๅรา
รำาคาญหัว฿จพิลึก

ลองอยูไหไางโภกันบๅางภถๅาหในขาลๅวนไนกใรำาคาญภนีไกใรำาคาญภ
คุณกับขาอาจ฿ชๅวลาอยูไดๅวยกันมากกินเปจนเมไมีวลาปในสไวนตัว

หรือปลไาภ หาวลาเปดินลไนคนดียวภ หรือเมไกในอนมองพดานฉยโภ
สิไงหลไานีๅชไวย฿หๅคุณรูๅสึกดีขึๅนเดๅอยไางเมไนไาชืไอภ

อยไาอาความตๅองการของตัวองเป฿สไ฿หๅขาภมๅวไาคุณจะหวัง
ดีกใตามภ พราะ฿นนามของความหวังดีนีไหละทีไทำา฿หๅอึดอัดภ ชไนภ คุณ
อยาก฿หๅขากินอาหารทีไดีตไอสุขภาพภ ทุกครัๅงทีไคุณหในขากินขๅาวขา
หมูภ คุณลยกรธภ ทนทีไจะบังคับ฿หๅขาทิๅงภ ทำาเมเมไลองนัไงกินกับขา
ดูลไะภมาร่ธาภบคบอกวไาภมืไอ฿ดกใตามทีไคุณริไมจะฟกัสเปทีไการปลีไยน
พฤติกรรมของคนอืไนภ คุณคงจะตๅองหวนกลับมาสำารวจตัวองลๅวลไะ
วไาคนทีไผิดปกตินัๅนเมไ฿ชไ฿ครอืไนหรอกภ ตไคือตัวราองนีไหละภ สิไงรก
ทีไตๅองทำาคือภ ยอมรับวไาการกระทำาบบนีๅมันทำา฿หๅคนอืไนรำาคาญภ ลๅว
อบมองพฤติกรรมตัวองวไาภ ราปในอยไางนีๅบไอยเหมภ ฿หๅความหใน฿จ
กับตัวองภละสัญญาวไาจะผชิญหนๅากับปัญหานีๅภละคุยกับคูไรักของ
คุณขอ฿หๅขาชไวย

า.ภ ฝึกสมองขา
ถๅาสองขๅอขๅางตๅนชไวยอะเรคุณเมไเดๅลไะกใภลองมาดูขๅอนีๅภมันคือ

วิธีดียวกับทีไครูฝึก฿ชๅฝึกสัตว่ภ
ขัๅนตๅนลยภราตๅองมาดูกไอนวไาขาปรดปรานอะเรบๅางภชใอกกลตภ

นวดหลังภการยกยไองภฯลฯภจดลงเป฿หๅมากทีไสุดทไาทีไคุณจำาเดๅภลๅว฿หๅ
รางวัลวลาทีไขาทำาสิไงทีไคุณชอบภ ดยฉพาะพฤติกรรมทีไขาลือกทำา
ทนทีไจะทำาสิไงทีไคุณเมไชอบภหรอืพฤติกรรมทีไ฿กลๅคียงทีไคุณชอบภตไเมไ
ตๅองเปบอกขาวไาคณุกำาลงัทำาอะเรภวพราะถๅาขารูๅวไาคณุ฿ชๅวิธีดยีวกบั
ทีไครฝูกึ฿ชๅฝกึสนัุขลๅวลไะกใภขาคงเมไปลืๅมทไาเรหรอกศภลๅวคุณกใลกิเป
ฮึดฮัด฿สไวลาขาทำาอะเรทีไรำาคาญ฿จภวิธีนีๅตๅองการการทำาซๅำาโภ

บางครัๅงความสัมพันธ่กใตๅองการความ฿สไ฿จ฿นรายละอียดกัน
ละกันมากกวไาคไ฿ชๅอารมณ่฿สไกันภจริงหรือปลไาลไะภ

Bildูภตัวพิมพ่ลใก
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หๅองครวัดีมากฉบับนีๅชวนคุณทำาอาหารเท฿หญไจงัหวดัมไฮไองสอนภ
เท฿หญไหรือเตยปในชนชาติทีไอพยพมาจากทางตอนหนือของประทศ
พมไาละมาตัๅงรกรากอยูไ฿นขตภาคหนือของเทยมาชๅานานลๅวภ วิธี
การปรุงอาหารของชาวเท฿หญไเมไสลับซับซๅอนภมีกลือละผงชูรสปใน
ครืไองปรุงหลักทีไจะขาดสียมิเดๅภ ตไถๅา฿ครทีไเมไชอบผงชูรสจะลีไยงเมไ
฿สไลยกใคงจะเมไทำา฿หๅรสชาติอาหารสียเป

มนูดใดวันนีๅขอนะนำาขไางปองหรอืมะละกอทอดภอาหารขึๅนชืไอ
ทีไทำางไายภอรไอยเดๅทัๅงครอบครัวภรับประทานกับนๅำาจิๅมอาจาดผลเมๅสูตร
อินตอร่รสปรีๅยวหวานขๅากันดีภ มนูนีๅจะกินลไนปในกับกลๅมหรือจะ
นมอาหารปิๅงยไางกใเดๅภขอ฿หๅภ“กิ็นหวาน”ภวรับประทาน฿หๅอรไอยศภนะคะ

ครืไองปรุงภ
นๅำาสๅมสายชูภ ภ ภ ¼ภ ภถๅวย
นๅำาตาลทรายภ ภ ภ ¼ภภภ ถๅวย
กลือภภ ภ ภ ภ ะภ ภชๅอนชา
หอมดงสับละอียดภ ภ ัภภ หัว
ตงกวาฝานภ ภ ภ ิภภ วไน
มะขือทศอามลใดทิๅงภภ ½ภภ ลูก
อใปปิๅลภภ ภ ภ ¼ภภ ลูก
ลูกทๅอภ ภ ภ ภ ¼ภภ ลูก
มะมไวงสุกหไามภภ ภ ¼ภ ภลูก
พริกดงซอยภ ภ ภ ะภภ มใด
นๅำาปลไาภ ภ ภ ¼ภภภ ถๅวย
ผักชีละสาระหนไสำาหรับรยหนๅา

วิธีทำา
•ภ ปอกมะละกอภ ลๅางนๅำา฿หๅสะอาดภ สับลๅวฝานปในฝอยภ วหมือน

วลาจะทำาสๅมตำาศภ
•ภ นำาสไวนผสมทีไหลอืมา฿สไรวมกนัภคน฿หๅขๅานืๅอภลๅว฿สไมะละกอลง

เปภคลุกคลๅา฿หๅขๅากัน
•ภ นำากระทะตัๅงเฟ฿สไนๅำามันพืชภ ภ มืไอรๅอนลๅวนำามะละกอทีไคลุกลง

ทอด฿หๅสุกกรอบ

ครืไองปรุงภขไางปอง
มะละกอภ ภ ภ ัฯฯภ กิลกรัม
ปๅงขๅาวจๅาวภภ ภ ภ ิภ ชๅอนตๆะ
ปๅงขๅาวหนียวภ ภ ะภ ชๅอนตๆะ
ขมิๅนผงภภ ภ ภ ะภ ชๅอนชา
เขไเกไภ ภ ภ ภ ะภ ฟอง
พริกปไนหๅงภ ภ ภ ะภ ชๅอนชา
กลือภ ภ ภ ภ ½ภภ ชๅอนชา
หอมดงสับละอียดภ ภ ะภ หัว
นๅำาปลไาภ ภ ภ าภ ชๅอนตๆะ
นๅำามันพืชสำาหรับทอด

หๅองครัว
รืไองละภาพดยภรสดี

“ข่างปอง” เทมปุระไทใหญ่

อาจาดผลไม้สูตรอินเตอร์
วิธีทำา
•ภ หัไนตงกวาภมะขือทศภละผลเมๅทัๅงหมดปในสีไหลีไยมลกูต็าลใกโภ

บไง฿สไภาชนะเวๅตไางหาก
•ภ อานๅำาสๅมสายชูผสมกับกลือละนๅำาตาลทรายภ นำาเปตัๅงเฟ฿หๅ

นๅำาตาลละลายภภยกลงทิๅงเวๅ฿หๅยใน
•ภ นำาสไวนผสมทัๅงหมด฿สไรวมกันลๅวติมนๅำาปลไาภ ปรุงรสเดๅทีไลๅว

รยหนๅาดๅวยผักชีละสาระหนไหัไนฝอยภสิร่ฟพรๅอมกับขไางปอง
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สุขภาพ

ภ คนทีไรูๅตัววไาตัวองปในรคนอนกรนภคงขาดความมัไน฿จ
วลาดินทางภพราะกลัวสียงกรนของตัวองรบกวนคนขๅางโภหรือบาง
คนอาจเมไรูๅตัววไาตัวองปในรคนอนกรนภจนกระทัไงคน฿กลๅตัวลๅอลียน
นัไนหละจงึรูๅตวัภสยีงกรนเมไ฿ชไสยีงดนตรีทีไขบักลไอมภตไปรียบสมือน
สยีงกลองทีไปลกุคน฿กลๅตัว฿หๅนอนเมไหลบัภทีไสำาคัญคือภรคนอนกรนยงั
ปในภัยงียบทีไอาจทำา฿หๅปในรคตไางโภตามมาภชไนภรคหัว฿จภความดัน
ลหติสงูภอมัพฤกษภ่อมัพาตภทัๅงนีๅภทพอดรออมรพงษ่ภวชิรมนภศลัยพทยช่ไอง
ปากภขากรรเกรภ฿บหนๅาละทันตพทย่จัดฟันภจากภVitalภSleepภๆ linicภ
ซึไงมีดีกรีภ็iplomateหภไmericanภBoardภofภ็entalภSleepภMedicineภ
จากประทศสหรฐัฯภกลไาววไาภ“รคนอนกรนปในเดๅทัๅงดใกละผูๅ฿หญไภคน
ทีไนอนกรนจะมีอาการงไวงตอนกลางวันภมๅวไาจะนอนตใมทีไลๅวกใตามภ
รคนอนกรนบไงออกเดๅสองอยไางภ คือการนอนกรนบบธรรมดาละ
การนอนกรนบบอันตราย”

สาหตุของรคนอนกรน
สาหตหุลกัทีไทำา฿หๅผูๅ฿หญไปในรคนอนกรนคอืภการตบีตนัของทาง

ดินหาย฿จภนืไองจากความอๅวนทีไอาจมีสาหตุจากการมีเขมันพอกพูน
จนทำา฿หๅผนังชไองคอหยไอนยานภหรือบางคนกิดจากพฤติกรรมภชไนภดืไม
หลๅาภสูบบุหรีไภทำา฿หๅนืๅอยืไอละกลๅามนืๅอชไองทางดินหาย฿จกิดการ
หยไอนตวัมากกวไาปกตภิสไวน฿นดใกทีไปในรคนอนกรนสไวน฿หญไมีสาหตุ
จากรคภูมิพๅภหรือตไอมทอนซิลละตไอมอดีนอยด่มีขนาดตกวไาปกติภ
ฯลฯภ ซึไงมีผลกระทบตไอพัฒนาการการรียนรูๅภ ละความจำาของดใกภ
ทำา฿หๅการรียนตกตไำาภนืไองจากความจำาเมไคไอยดีภสมาธสิัๅนภมีพฤติกรรม
กๅาวรๅาวกวไาดใกทัไวเปภ

การนอนกรนบบอันตรายภ หมายถึงการนอนกรนทีไมีการ
หยุดหาย฿จรไวมดๅวยภ ซึไงจะมีผลตไอการทำางานของระบบ฿นรไางกายภ

ชไนภระบบหัว฿จภระบบสมองภละอาจกไอ฿หๅกิดรคความดันลหิตสูงภ
รคหัว฿จภละอัมพฤกษ่ภอัมพาตภการนอนกรนบบอันตรายจึงจำาปใน
ตๅองรักษาภซึไงมีทัๅงบบผไาตัดละเมไตๅองผไาตัดภ

การรักษารคนอนกรนขัๅนพืๅนฐาน
สไวน฿หญไพทยจ่ะนะนำาคนเขๅทีไมีนๅำาหนกักนิ฿หๅลดความอๅวนภ

฿หๅลิกสูบบุหรีไภลิกดืไมอลกอฮอล่ภงดทานยานอนหลับภงดยากดระบบ
ทางดินหาย฿จภละปลีไยนปในนอนตะคงขๅาง

นวทางการรักษารคนอนกรน
•ภ ฿ชๅครืไองอัดอากาศภวๆ๓ไ๓ภMachineศภขณะหลับทุกคืนภ฿นราย
ทีไปในรุนรง
•ภ การ฿ชๅวัสดุทางทันตกรรมภวvfศภหรือภM๕็ภ฿สไวลานอนภพืไอชไวย
ลดอาการนอนกรนละภาวะหยุดหาย฿จขณะนอนหลับ
•ภ การจีๅดๅวยคลืไนความถีไวิทยุภ พืไอลดขนาดของพดานอไอนละ
คนลิๅนภเมไ฿หๅตกเปปิดทางดินหาย฿จเดๅงไาย
•ภ การผไาตดัตกตไงลิๅนเกไภพดานอไอนละผนงัชไองคอภรวมถึงการ
ผไาตัดตไอมทอนซิลทีไตออก
•ภ ฝังภพิลลาร่ภ วvศภ฿นรายทีไมีภาวะพดานอไอนทีไหยไอนยานภซึไงเป
ปิดทางดินหาย฿จพียงตำาหนไงดียว
•ภ การรักษา฿นดใกสามารถ฿ชๅวัสดุทางทันตกรรมชไวยถไางขยาย
ตรงพดานปาก฿หๅกวๅางขึๅนภรยีกวไาภMaxillaryภ่ xpansionภซึไงปในตวั
ขยายพดานขใงภถๅา฿ชๅครืไองมอืนีๅรไวมกับการผไาตดัอาตไอมทอนซิล
ละตไอมอดีนอยด่ออกจะเดๅผลการรักษาทีไดียิไงขึๅน
•ภ การผไาตัดปลีไยนปลงครงสรๅางขากรรเกรภ พืไอปิดทางดิน
หาย฿จ฿หๅกวๅางขึๅน

โรคนอนกรน
ภัยเงียบใกล้ตัว

ทพ.ดร.อมรพงษ์ วชิรมน
ผู้สัมภาษณ์ พษมลวรรณ เกริกสุวรรณชัย

Bildูภopenprอde

สัมภาษณ่ดยภพษมลวรรณภกริกสุวรรณชัย
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ทางลือก฿หมไกบัการรกัษาดๅวยครืไองมือภMR็ภหากคนเขๅกลวั
การผไาตดัละเมไสะดวกกบัการ฿ชๅครืไองปไาลมบบดัๅงดมิภวๆontinuousภ
positiveภ pressureูภ ๆ๓ไ๓ศภ อาจ฿ชๅครืไองมือทางทันตกรรมทีไรียกวไาภ
M๕็ภวManibularภ๕epositioningภ็ eviceศภปในครืไองมือทีไมีขนาดลใกภ
พกพาสะดวกภ฿ชๅงไายภเมไกไอ฿หๅกิดความรำาคาญขณะนอนหลับภครืไอง
มือนีๅจัดทำาดยทันตพทย่ภดยทันตพทย่จะทำาการวัดขนาดปากของ
คนเขๅคลๅายกับการจัดฟันภ ฿ชๅระยะวลาประมาณภ าฬิภ วันภ ฿นการทำา
ครืไองมือ฿หๅหมาะกับคนเขๅตไละคนภ

MR็ภคือครืไองมือทีไทำา฿หๅตำาหนไงขากรรเกรลืไอนมาขๅางหนๅาภ
ทำา฿หๅชไองทางดินหาย฿จดๅานหลงักวๅางขึๅนภซึไงจะทำา฿หๅกิดชไองทางดิน
หาย฿จดๅานหลังภ สไงผล฿หๅพดานอไอนถูกดึงมาขๅางหนๅาดๅวยภ ชไองทาง
ดินหาย฿จดๅานหลังกใจะกวๅางขึๅนภการหยุดหาย฿จจะนๅอยลงภหตุทีไการ
หยุดหาย฿จขณะนอนหลับปในอันตรายกใพราะวไาภ การหยุดหาย฿จจะ
ทำา฿หๅทางดินหาย฿จของคนเขๅอุดตันภ พราะขณะทีไรานอนหลับภ ลิๅน
ละพดานอไอนจะเปอุดตันทางดินหาย฿จภถๅาราปิดชไอง฿หๅมันกวๅาง
ขึๅนภ กใจะทำา฿หๅการหยุดหาย฿จนๅอยลงภ ทัๅงนีๅจากงานวิจัยพบวไาภ การ฿ชๅ
ครืไองมือภ M๕็ภ จะชไวยลดระดับความดันลหิตทีไสูงขึๅนละสามารถ
ลดระดับความดันลหติทีไกิดจากการหยุดหาย฿จขณะหลบัเดๅพอโภกับ
การ฿ชๅครืไองปไาลม

Profileู
ภ ทพ.ดร.อมรพงษ์ภ วชิรมนภ Oralภ andภ Maxillofacialภ
SurgeryหภOrthodontics
ภ ศลัยพทยช์ไองปากภขากรรเกรภ฿บหนๅาละทนัตพทย์
จัดฟันภจากวอร์ทคภคลินิกทันตกรรมภผิวพรรณภศัลยกรรม
ความงามภละภVitalภSleepภๆlinic
•ภ ทันตพทยศาสตร่ภจุฬาลงกรณ่มหาวิทยาลัย
•ภ Residency and Master degree in Oral and Maxillofacial 

Surgery from University College London

•ภ Residency and Master degree in Orthodontics from 

University College London

•ภ Certificate advance training in Maxillofacial Prosthetics 

from Eastman Dental Institute and Imperial College 

school of medicine

•ภ Subspecialty fellowship in Craniofacial and Cleft Surgery 

from University of Southern California

•ภ Diplomate, the international Congress of Oral 

Implantologists (ICOI)

•ภ Diplomate, American Board of Aesthetic Medicine

•ภ Diplomate, American Board of Dental Sleep Medicine

Bildูภjoeldevillaอcom

Bildูภsoluronอcom

Bildูภprwebอcom

Bildูภgehoerschutzฬ
ohrenstoepselอdeอcom
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ดยภวรัญญาภสายกลาง
ตอบปัญหาลูกรัก

มืไอฉันมายอรมัน฿หมไโภประยคทีไมักจะเดๅยินหภเดๅฟังภละเดๅ
อไานพบบไอยคือภจะรียนรูๅภาษาเดๅรใวภควรภอไานหภขียนหภฟังภละพูดภนัๅน
หมายถึงภหมัไนอไานหนงัสอืหภจดภขียน฿หๅบไอยหภดูทวีีภฟงัวิทยุภละหมัไนพดูอออ

  คนปลกหนๅา฿นบๅานคนอืไนอยไางราโพียงพืไอทีไจะกๅาวขๅา
สังคมกับคุณโภ ฿นบๅานภ ฿นมืองคๅาเดๅภ รากใตๅองภ พูดละฟัง฿หๅขๅา฿จภ
ทีวีภรายการดใกภคือการรียนรูๅเดๅดีภสียงพูดภสียงดนตรีภจากวิทยุภทำา฿หๅ
กๅหงาเปเดๅอออ

อออภตไพอมาอไานพบวไาภหากภาษามไของคุณภเมไขใงพอภคุณ
อาจจะมีปัญหา฿นการรียนรูๅ฿นภาษาทีไสองภ นัๅนทำา฿หๅหันกลับมามอง
ตัวองวไาภภาษาของรานัๅนดีรึยังโ

คำาตอบทีไคๅนพอจากการมองตัวองนัๅนภ ทำา฿หๅราพบวไาภ มันยัง
เมไดีพออออ

ยังจำาเดๅดีวไาภ สมัยรียนปวชอภ ครูสอนภาษาเทยคยวไาตไอหนๅา
หๅองวไาภลายมือของธอขียนหมือนดใกประถมภถึงวันนีๅภลายมือกใยังเมไ
เดๅพัฒนาเปกวไาตไกไอนอออ

รายังขียนผิดอยูไบๅางเหมภ คำาตอบทีไ฿หๅกับตัวองคือภ ยังผิดอยูไภ
ตไเมไมากกวไาตไกไอนพราะกไอนทีไจะขียนภจะคดิกไอนภหากมองโดูลๅว
วไาภคำาโนีๅทีไราขียนดูปลกกใจะคๅนดูวไาภขียนถูกเหมภอออ

ภาษาเทยราภปในภาษาทีไเมไงไายลยนะอออภพราะนอกจากวไาจะ
มีตัวอักษรมากมายกือบสองทไาลๅวภตัวสระภเมๅอกภเมๅทอออภการออก
สียงภสียงตไำาภสียงสูงอออ

พืไอนทีไทำางานฉันภ จะคุๅนตาภ วไาวลาพักภ ฉันจะพกหนังสือเทย
เปนัไงอไานอออภ คๅาถามโภ กันอยูไหลายคนหมือนกันภ วไาอไานวไาอะเรภ
หมายความวไาอะเรภ ละนีไคือตัวอักษรอะเรภ กใคยอธิบาย฿หๅขาฟังอออภ
ขากใรๅองฮูๅกันภวไายากปลกดีอออภตไภสิไงทีไปลกเปกวไานัๅนคือภการทีไคน
เทยภยังตๅองรียนภาษาเทยอีกมาก

เมไ฿ชไวไาจะภคิดดูถกูตัวองภหรือประมนิตัวองตไำาเปภตไ฿นความ
รูๅสึกของตัวราองนัๅนภราคิดวไาภาษาเทยของราเมไดีพอจริงโอออภพืไอน
ทีไมอืงเทยภทีไคยขียนจมอคยุกนัภละคอยกๅคำาผดิ฿หๅกบัรานัๅนภบไอยโ
ครัๅงกใสไงของลกกันภดยราสไงของทีไขาตๅองการจากทีไนีไเป฿หๅภละขา
จะสไงหนังสือมา฿หๅราอไาน

สำาหรับรามันปในการลกปลีไยนทีไดภีพราะ฿นตอนนัๅนภหนังสอื
เทยยังมีขๅามาขาย฿นยอรมนีเมไมากภ ทีไอไานกันปในสไวน฿หญไหากวไา
เมไ฿ชไหนังสือพิมพ่กใจะปในนิตยสารนานาชนิดอออ

ดือนโภนึงภทีไบๅานราจะซืๅอหนังสือนิตยสารภหนังสือพมิพ่ขๅาบๅาน
ครัๅงนึงอออภยงัจำาเดๅดวีไาภอไานมๅกระทัๅงฆษณาภหรอืขๅอความตามหาคนอออ

มาวันนีๅอออภภาษาเทยของฉันภกใยังเมไดีจริง
พราะบไอยครัๅงทีไอไานหนงัสอืภยงัตๅองกใบมาคดิภวไามันหมายความ

วไายังเงอออภอยไางชไนวไา
มืไอวานนีๅภฉันเดๅนติยสารมาลไมนงึภ฿นหนๅาภหๅองครัวภหวัขๅอภคลใด

ลับกๅนครัวภยไอหนๅาทีไภัภมีขียนคลใดลับเวๅวไาอออภ„ภกงสๅมมีรสคใมทำา฿หๅ
กงจืดภฬภวลาตๅมกงจืดลๅวคุณมไบๅาน฿สไนๅำาปลาลงเปมากจนคใมปี็
฿หๅอาขๅาวสารหไอผๅาลงเปตๅมดๅวยจะทำา฿หๅกงคใมจืดขึๅนลอภงทำาดูคไะ“

ตอนอไานประยคนีๅจบภ ตๅองบนสายตาขึๅนเปอไานหัวขๅอ฿หมไ
อีกรอบนึงอออภ กงสๅมมีรสคใมทำา฿หๅกงจืดภ อืมอออภ พูดถึงกงสๅมอออภ ตไ
ทำาเมภคำานะนำาพูดถึงกงจืดลไะภ„วลาตๅมกงจืดลๅว฿สไนๅำาปลามาก
เปจนคใมภ฿หๅอาขๅาวสารหไอผๅาลงเปตๅมดๅวยภจะทำา฿หๅรสคใมจางเป“อออ

หลายโภ ทไานอาจจะวไาบๅานะคไะภ ตไคไประยคคไนีๅภ มันสรๅาง
คำาถาม฿นหัวสมองมากมายภ นัไงคิดทำาความขๅา฿จภ อยูไตัๅงนานอออภ ละ
ลๅวภกใลยเดๅความวไาภ อ็ออออภ คๅาเมไเดๅหมายถึงกงจืดภอยไางทีไรารูๅจักภ
ตไคๅาหมายถึงภนๅำากงทีไมีรสจืดอออ

นัๅนสคิไะอออภภาษาเทยภสำาหรับคนบางคนอาจจะเมไยากภตไสำาหรับ
ฉันภบางครัๅงหรือบไอยโภครัๅงกใสรๅางความสับสนเดๅมากมายอาการอออ

ละพราะชไนนีๅภตอนทีไพืไอนทีไมอืงเทยมานะ฿หๅปลหนังสือภ
จากยอรมันปในเทยภหรือภตอนทีไมีคนมาชวน฿หๅขดีโขยีนโภฉนัปในตๅอง
บกมอืภสัไนหนๅาภพดูตไวไาภเมไเดๅภเมไเหวภพราะภาษาเทยฉันยังเมไดพีออออ ภ
ตไหากวไา฿หๅอไานภลๅวมาทวนความขๅา฿จกันลไะกใภทำาเดๅอออ

มันยไนะคะภ ทีไภ ตๅองมีความรูๅสึกวไาภ ฉันอยูไระหวไางกลางภ ปใน
กึไงกลางระหวไางสองภาษาภ พราะฉันปในคนเทยภ ภาษามไคือภาษา
เทยภ ตไภาษาของฉันกใเมไดีภ ภาษา฿นมืองทีไอยูไภ ถึงมๅวไาจะเมไเดๅยไภ
ตไกใเมไเดๅดีดัไงคนยอรมันอออ

คยพดูอยูไครัๅงนึงวไาภ„ภาษายอรมันของฉนัยไอออภพอโภกบัภาษา
เทยของฉันลยนัๅนลไะ“

พราะชไนนีๅลไะคไะภ การรียนรูๅภ ลยปในอะเรทีไฉันทำาอยูไตลอด
วลาภละหากวไาลมหาย฿จยังมอียูไภการรียนรูๅกใเมไมทีีทไาวไาจะจบสิๅนออออ

語言  la langue  sprache  γλώσσα  linguaggio 言語  
언어  taal  língua я ык  lenguaje  lenguaje  ةغل  dil  
tungumál  ја к  jezik  ּ  keel llengua  lingua  ךַ
ภาษา ภาษา ภาษา  linguaxe  نابز  linguagem  iaith  
kalba  sprog  language  język  bahasa  limbă  jazyk  kieli
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ดยภสภาพรภควร่ซ
นะนำาหนังสือ

นครฟรงก่ฟิร่ตภ ว้rankfurtศภ ออกสียงตามจๅาของประทศ
เดๅวไาภ “ฟรังก่ฟวร่ทภ วfrankฬfurtศ”ภตัๅงอยูไ฿นรัฐฮสซนว๋essenศภ฿นขต
ยอรมนีสไวนกลางภนครฟรงก่ฟริต่ปในสมอืนประตหูนๅาดไานสูไยอรมนีภ
นืไองจากปในศูนย่กลางการคมนาคมทางอากาศละทางบกของยุรป
ละนานาชาติภ ภ ฿ครทีไคยเปยีไยมนครฟรงก่ฟิร่ตมาลๅวคงจะเมไ
ปลก฿จทีไหในนักธุรกจิหลายชาติภ฿สไสูทดินบนทๅองถนนกันอยูไขวักเขวไภ
ทัๅงนีๅนืไองจากภ ฟรงก่ฟิร่ตปในศูนย่กลางดๅานศรษฐกิจของประทศ
ยอรมนีละนานาชาติภ

สภาพรภ ควร่ซภ ผูๅขียนภ “ฟรงก่ฟิร่ตภ วคูไมือทไองทีไยวยอรมนี
ดๅวยตนองศ”ภ มีอาชีพปในนักขไาวภ นักขียนละนักปลอิสระปัจจุบัน
พำานักอยูไมืองฟรงก่ฟิร่ตภประทศยอรมนีภละดๅวยความรักการทไอง
ทีไยวมาตไยาว่วัยภ จึงดล฿จ฿หๅสภาพรฯภ ขียนหนังสือคูไมือทไองทีไยว
ฟรงก่ฟิร่ตฯภ ขึๅนมาภ ดๅวยความหวังวไาภ จะปในคูไมือชไวยคนดินทางทีไ
ผไานมายือนฟรงก่ฟิร่ต฿หๅมีความสุขกับการดินทอดนไองทีไยวชม
มืองหไงนีๅอยไางรูๅทีไมาละรูๅทีไเปกใวไาเดๅภ

฿นลไมมีนืๅอหาสาระทีไควรรูๅสำาหรับนกัทไองทีไยวละสำาหรับคน
เทยทีไอาศัยอยูไ฿นประทศยอรมนี฿นขตอืไนโภอาทิชไนภภประวัติศาสตร่
ดยยไอของมืองฟรงก่ฟิร่ตภ ขนบธรรมนียมประพณีภ ทศกาล
ตไางโภสถานทีไละสถาปัตยกรรมทีไควรยีไยมชมภพิพิธภัณฑ่ภยไานชใอป
ปิงภ ทีไพักละอาหารการกินภ ภาษายอรมันทีไควรรูๅละการดินทาง฿น
ฟรงก่ฟร่ิตภปในตๅนภสภาพรภยังเดๅนะนำากรใดลใกกรใดนๅอยทีไควรทราบ
฿นการตรียมตัวกไอนการดินทางภชไนภการขอวีซไาภซืๅอตั็วครืไองบินภภการ
จัดกระป็าดินทางภตลอดจนบริการสาธารณะ฿นฟรงก่ฟิร่ตภจึงถือวไา
ปในคูไมอืนำาทีไยวฟรงก่ฟริต่ทีไมีนืๅอหาสาระครบถๅวนกใวไาเดๅภภนติยสาร
ดีจึงขอนะนำาคูไมือทไองทีไยวดีโลไมนีๅดไผูๅอไานละผูๅสน฿จทุกทไานภหา
ซืๅอมาปในสมบัติของตนสักลไม

“ฟรงก่ฟริต่ภวคูไมอืทไองทีไยวยอรมนดีๅวยตนองศ”ภจัดพมิพ่ดย
สำานักพิมพ่วงกลมภ ดยมีจุดประสงค่ทีไจะสนับสนุน฿หๅคนหนุไมสาวทีไ
ตๅองการทไองทีไยวดๅวยตนอง฿หๅมคีวามมัไน฿จวไาภภมๅวไาจะมงีบประมาณ
ละวลาจำากัดกใตามภ ภ พวกขากใสามารถจะสรๅางตำานานการดินทาง
บบทีไตนองชอบเดๅ
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็ภIภYภbyภNong
ดยภภัทธิราภหาญสกุล

ฉนัปในคนชอบหไอของขวัญดๅวยตัวองภภพราะมันบไงบอกวไาภรา
พิถีพิถันกับสิไงทีไจะสไงมอบ฿หๅคนอืไนภ ลยตๅองซืๅอกระดาษหไอของขวัญ
ลายนไารักโภบว่สวยโภการ่ดอวยพรก็โภทีไราคาเมไพงภกใบเวๅภสำาหรับ
฿ชๅ฿นการหไอของขวัญ฿หๅคนนๅนภคนนีๅอยูไปในประจำา 

ดๅวยความทีไบๅาซืๅอของหลไานัๅนลยทำา฿หๅมีปัญหาวลากใบของ
ดยฉพาะบว่คไะภ ตอนซืๅอมา฿นมๅวนจะมีขใมหมุดลใกภ หรือทปกาว
ติดอาเวๅภตไพอราริไม฿ชๅเปดี็ยวขใมหายภทปกาวเมไหนียวติดเมไอยูไภ
ลยมีปัญหาวไาบว่กใจะรุไยโภออออกจากมๅวนภวลาวางซๅอนโภกันเวๅกใยุไง
ยากวลาหยิบมา฿ชๅภถมบางทีหาเมไจอภเมไรูๅวไารามีบว่อะเรอยูไบๅาง

วันนีๅลยจะมานะนำาการกใบบว่฿หๅปในระบียบบบงไายโภ
อปุกรณท่ีไราจะ฿ชๅกใคไภกลไองรองทๅาทีไราเมไ฿ชๅลๅวภตะกยีบภะภ

คูไภภปากกาภละมีดคัตตอร่คไะภมืไอเดๅของครบกใริไมลงมือกันลยนะคะ
1. อาตะกียบภภะภขๅางมาสียบขๅาเปทีไกนกลางของมๅวนบว่ทีไมี

อยูไภพืไอชไวยประคอง฿หๅมๅวนบว่สามารถตัๅงเดๅภละสามารถหมุนเดๅรอบภภ
2. ยกทัๅงชดุลองเป฿สไ฿นกลไองรองทๅาทีไตรียมเวๅภภหากกนของบว่

สัๅนกวไาตัวกลไองภกใ฿ชๅตะกียบอีกขๅางสยีบคูไขๅาเปพืไอปรบั฿หๅความยาว
พอดีกับขนาดของกลไองรองทๅา

3. ยกกนบว่ออกจากกลไองภกะระยะหไางระหวไางบว่ตไละมๅวน
฿หๅพอหมาะภลๅวอาปากกาวาดตำาหนไงบนกลไองอาเวๅภจากนัๅน฿ชๅคัด
ตอร่จาะรูปในสีไหลีไยมตามตำาหนไงทีไราวาดเวๅ

4. ยกทัๅงชุดกลับขๅาเป฿สไ฿นกลไองภ ลๅวอาปลายของบว่ตไละ
มๅวนสอดผไานรูทีไราจาะเวๅออกมาขๅางนอกภปิดฝากลไองกใปในอันสรใจ

หในเหมคะวไาภทไานีๅรากใสามารถสรๅางบๅาน฿หๅบว่หลากสเีดๅอยูไ
รไวมกนัเดๅบบเมไมปัีญหาตกยกภละทีไสำาคญัสะดวกสำาหรับการ฿ชๅ
งานของราดๅวยคไะ

ภ อบกระซิบวไาภ ประยชน่ของกลไองรองทๅายังเมไหมด
คไนีๅนะคะภฉบับหนๅามาดูกันวไาภราจะ฿ชๅกลไองรองทๅาทำาอะเรเดๅอีก

สร้างบ้านให้โบว์

1

2

3

4
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5

HeuteูภUnterwasserweltภ
Viele von uns lieben es, im Urlaub ans Meer zu fahren. 

Am Meer kann man spazieren gehen, Wassersport treiben, oft 

wunderschöne Sonnenuntergänge genießen, schwimmen und 

tauchen. Beim Tauchen sieht man, je nach dem in welchem Meer, 

welcher Bucht und welcher Tiefe man taucht, die schönsten 

Fische und Meeresbewohner, Pflanzen, Steine und andere 

Wunder der Natur.

Heute sind wir mit unserem Unter-Wasser-Bild auch auf 

Entdeckungsreise. Dabei verwenden wir Wachsfarben und 

Aquarell- oder Wasserfarben. 

Zuerst malt, besser gesagt, zeichnet man die Tiere, Pflanzen 

und andere Motive mit Wachsfarben aufs Papier, und später wird 

das Blatt nass gemacht, glatt auf ein Brett oder ähnliches gelegt, 

und mit einem Tuch werden die Wasserpfützen aufgesaugt.

Jetzt kann man mit Aquarell- oder Wasserfarben darüber 

malen. Ihr werdet sehen, dass die flüssigen Farben an den 

Wachsfarben abperlen. Für das Wasser eignet sich gut das Blau 

(5), stellenweise  mit Blau (6) und auch mit Gelb (1) gemischt, 

damit ein hellerer Ton entsteht. Probiert es aus, im Wasser gibt es 

viele Farbtöne, besonders wenn das Sonnenlicht hereinscheint.  

Katrins Unterwasser-Welt befindet sich in der Nähe 

einer Insel, wo es flach ist und Felsenriffe zu sehen sind. Die 

Hauptperson auf ihrem Bild ist eine schöne Wasserschildkröte, 

die Richtung Wasseroberfläche schwimmt. Wir sehen außerdem 

rechts Wasserpflanzen und links einen Felsen, außerdem 

verschiedene Tiere: Bilder 1 und 2

Mit den Wasserfarben (beide Blau und das helle Gelb) 

ist die richtige Unterwasserstimmung entstanden: Bilder 2 bis 4

Wenn das Blatt getrocknet ist, werden die Wasserfarben 

etwas heller,  wie Ihr im Bild 5 sehen könnt.

Viel Spaß beim Malen, vielleicht habt Ihr ja noch ganz andere 

Unterwassererlebnisse gehabt, oder Ihr habt die Bekanntschaft 

andererภbesondererภTiereภgemacht!ภ

Malkurs in Bildern
Von Isa Barlak: Malerin,
Kunsttherapeutin

ศิลปะสำาหรับดใก
ดยภ์saภBarlakหภKatrinภ๕ichter
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กไอนอืไนอออคงตๅองขอสดงความยินดีกับคุณพไอคุณมไทีไเดๅริไม
ตๅนอไานทีไบทนีๅนะคะภ พราะนัไนหมายความวไาภ คุณพไอคุณมไกำาลังจะ
เดๅทำางานทีไงไายทีไสุดภละมีประสิทธิภาพทีไสุด฿นหนังสือลไมนีๅคไะภทีไวไา
งไายพราะรากำาลังจะริไมตๅนจากการปๅองกันปัญหาภ ซึไงงไายกวไาการ
ตามกๅปัญหาปในเหนโภจริงเหมคะโภ

ละกไอนจะริไมตๅนอออรามาทำาความรูๅจักภ“สนามรบ”ภทีไวไานีๅกัน
กไอนดีกวไาคไะ

สนามรบภ฿นทีไนีๅเมไเดๅหมายถงึการขไนฆไากันดๅวยอาวุธสงครามภ
ตไหมายถึงภสนามรบทีไกิด฿นครอบครัวตไางหากภภ สนามรบอาจจะ
สดงออกดๅวยการดุดไาวไากลไาวภ การทะลาะวิวาทภ หรือดืๅองียบบบ
สงครามยในกใเดๅภ นึกภาพวไาถๅาครอบครัวของคุณจะตใมเปดๅวยความ
ขัดยๅงภทะลาะวิวาทภดไาทอภการอยูไ฿นครอบครัวบบนีๅกใเมไตไางกับอยูไ
฿นสงครามลย฿ชไเหมคะโภ

ขไาวดีกใคือภสนามรบนีๅเมไเดๅกิดกับทุกครอบครัวภละคนสำาคัญ
ทีไสุดทีไจะปๅองกันเมไ฿หๅบๅานของคุณภ กลายปในสนามรบภ กใคือภ “ตัวคุณ
พไอคุณมไอง”

วิธีการปๅองกันทีไดีทีไสุดภคือภ“การลีๅยงดูทีไหมาะสม”ภคไะภซึไงดย
ปกติราจะบไงออกงไายโภปในสองสไวนภสไวนรกคือภ“การสรๅางความรัก
ความผูกพัน”ภวnurtureศภละสไวนทีไสองรียกวไาภ“การฝึกระบียบวินัย”ภ
วdisciplineศภ ถๅาดใกเดๅรับการลีๅยงดูดยเดๅทัๅงสองสไวนนีๅตกตไางกัน
ผลลัพธ่กใจะออกมาปในสีไบบทีไตกตไางกันอออผดใจการอออทอดทิๅงอออ
ตาม฿จอออละเดๅดัไง฿จ

บบรก...ผดใจการภ วเมไสรๅางความรักความผูกพันภ ฝึกตไ
ระบียบวนัิยศภการลีๅยงดูลักษณะนีๅภจะคลๅายคลึงกับการฝึกระบียบวนัิย
ของทหารตำารวจภดใกจะเมไเดๅรบัความรกัความอา฿จ฿สไ฿นฐานะสมาชกิ

ครอบครัวภมีตไการฝึกระบียบวินัยภกฎภขๅอบังคับภทำา฿หๅดใกมี
ลักษณะซึมฉยภเมไมีชีวิตชีวาภขีๅกังวลภกลัวภเมไกลๅาสดงออก

บบทีไสอง...ทอดทิๅงภวเมไสรๅางความผกูพันภเมไฝกึระบยีบวนิยัศภ
การลีๅยงดูลักษณะนีๅภ ฿หๅผลทไากับการเมไลีๅยงดูภ พราะมืไอปราศจาก
ความรักความผูกพันภละยังเมไมีการควบคุมพฤติกรรมดๅวยลๅวภกใเมไ
ตไางอะเรกับการปลไอย฿หๅดใกติบตขึๅนมาดๅวยตัวของขาอง

บบทีไสาม...ตาม฿จภว฿หๅความรกัความผกูพนัภตไเมไฝกึระบียบ
วินัยศภ ปในลักษณะทีไพบบไอยทีไสุด฿นปัจจุบันคไะภ จะพบ฿นครอบครัวทีไ
คุณพไอคุณมไ฿หๅความรักความอบอุไนกับลูกอยไางตใมทีไภ ตไขาดการ
ฝึกระบียบวินัยหรือการควบคุมพฤติกรรมทีไมีประสิทธิภาพภดใกกลุไมนีๅ
ดูผนิโภจะดูหมอืนดใกทีไมคีวามสขุภนืไองจากเดๅรบัความรกัอยไางตใมทีไภ
ตไมืไอขาดการฝึกวินัยภทำา฿หๅดใกควบคมุตวัองเมไปในภเมไรูๅวไาอะเรควร
ทำาภอะเรเมไควรทำาภรบัผดิชอบตวัองเมไเดๅภวพราะมกัจะมคีณุพไอคณุมไ
ขๅามาชไวยรบัผิดชอบ฿หๅตลอดศภตัดสิน฿จชๅาภขาดความอดทนภขๅากบัคน
อืไนเดๅยากภ ฿นอนาคตจะมีปัญหารืไองความรับผิดชอบภ การขๅาสังคมภ
อาจถูกปฏิสธจากพืไอนโภหรือทีไทำางานภละขาดความมัไน฿จ฿นทีไสุด

บบทีไสีไ...เดๅดัไง฿จภว฿หๅความรักความผูกพันภละภฝึกระบียบ
วินัยศภหากลูกของคุณเดๅรับทัๅงสองสไวนนีๅภ ดใกจะติบตมาอยไางอบอุไน
ปในสุขภดๅวยความรักความผูกพันจากคุณพไอคุณมไภรูๅสึกวไาตัวองปใน
ทีไรักปในทีไตๅองการของผูๅ฿หญไภ ฿นขณะดียวกันกใเดๅรียนรูๅวไาสิไง฿ดควร
ทำาภสิไง฿ดเมไควรทำาจากการถูกฝึกระบียบวินัยดๅวยภทำา฿หๅดใกสามารถ
ควบคุมตัวอง฿หๅปฏิบัติตามกฎกติการของสังคมวดลๅอมภ ทัๅงทีไบๅานภ
ละรงรียนเดๅ

ติบตอยไางมีความสุขภ มัไน฿จ฿นตนองภ ขๅากับคนอืไนเดๅภ ละ
ปในผูๅ฿หญไทีไมีประสิทธิภาพ

หในลๅวลอืกเดๅเมไยาก฿ชไเหมคะวไาอยากเดๅลกูบบเหนโภลอืก
บบเหนภทำาอยไางเรภกใจะเดๅรับผลอยไางนัๅนนไนอนคไะอออ

ถๅาลือกบบทีไตๅองการเดๅลๅวภ รามาดูขัๅนตอนของการภ“สรๅาง
ความรักความผูกพัน”ภละภ“สรๅางระบียบวินัย”ภ฿หๅลูกกันนะคะ

ก่อนจะเป็น...สนามรบ
เลิกรบกับลูกรัก

รืไองสัๅน
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สรๅางความรักความผูกพัน...กไอนจะปในสนามรบ
สิไงทีไคุณพไอคุณมไควรทำา... ผลทีไกิดขึๅน

ะ.ภ ฿หๅวลากับลูกภ
•ภ วลาทีไลูกดินขๅามาหาพไอมไภพืไอพูดภอะเรบางอยไางภหรือขอ฿หๅ

พไอมไรไวมทำาภกิจกรรมบางอยไางกับลกูภพไอมไควรภตอบสนองดๅวย
การหยุดสิไงทีไพไอมไภกำาลังทำาอยูไพืไอมารไวมทำากิจกรรมนัๅนกับลูกภ

•ภ พไอมไควรวางผนรืไองวลาทีไจะ฿หๅภกบัลกู฿นตไละวนัภซึไงมคีวาม
ตกตไางภกันเป฿นตไละครอบครัว

•ภ ดใกจะรูๅสึกเดๅถึงความอา฿จ฿สไทีไพไอมไมีตไอตัวลูกภ ทำา฿หๅลูกรูๅสึก
วไาวลาทีไอยูไกับพไอมไปในชไวงวลาหไงความสุขปในการรียนรูๅทีไ
ลูกจะจดจำาเปชัไวชีวิต

•ภ การ฿หๅวลากับลูกมๅชไวงวลาสัๅนโภ ตไถๅาพไอมไ฿หๅวลาอยไาง
สมไำาสมอภ ทำากิจกรรมทีไลูกสน฿จอยไางมีความสุขรไวมกันจะมีคไา
ตไอความรูๅสึกของลูกปในอยไางมาก

ั.ภ คุยกับลูกภพไอมไควรมีทักษะทีไสำาคัญภคือภ
•ภ ฿สไ฿จละรับฟังสิไงทีไลูกสน฿จภ
•ภ สังกตสิไงทีไลูกทำาดๅวยความสน฿จลๅวภคุยกับลูกกีไยวกับกิจกรรม

นัๅนจะปในการริไมตๅนการพูดคุยทีไลูกตๅองการภ ละพรๅอมทีไจะพูด
คุยกับพไอมไภ

•ภ สดงความสน฿จลกู฿นขณะทีไพดูคยุกนัภดยการยิๅมภสบตาภอุๅมลกู
นัไงบนตักภลูบกๅมภตบบไาภกอดหรือนัไงอยูไกับลูกภ

•ภ ชไวยกระตุๅนทัๅงภาษาการสนทนาภละทักษะทางสังคม฿หๅกับลูก
•ภ สรๅางสริมความภาคภูมิ฿จ฿หๅกับลูก
•ภ การสดงความสน฿จหลไานีๅสามารถกระตุๅน฿หๅลูกมีพฤติกรรมทีไ

ดีตไอนืไองละสามารถ฿ชๅรไวมกับการ฿หๅคำาชม
•ภ จะทำา฿หๅความผกูพันนบนไนกนัมากขึๅนภสริมสรๅางอกาส฿นการ

รียนรูๅของลูกเดๅปในอยไางดี

า.ภ สดงความรักภความสน฿จความอา฿จ฿สไตไอลูกภชไนภ
•ภ การสัมผัสอบกอดอุๅมชูภ
•ภ การยิๅมรับทักทายลูกภอออ

•ภ ลูกรูๅสึกเดๅถึงความรักภ ความสุขภ สามารถรับละ฿หๅความรูๅสึกทีไดี
กไผูๅอืไนเดๅตไอเป

•ภ การสดงความรัก฿นชไวงภ ัฬาภ ปีรกของชีวิตภ จะชไวย฿หๅลูกกิด
ความผูกพันทีไลึกซึๅงละมัไนคงกับพไอมไภซึไงชไวยสริมสรๅางอกาส
฿นการรียนรูๅของลูกเดๅปในอยไางดี

•ภ ลูกจะติบตปในคนทีไมีมนุษยสัมพันธ่ทีไดีภจิต฿จมัไนคงภ ชืไอมัไน฿น
ตนองภมีอารมณ่สุขุมหนักนไน

4.ภ ชืไนชม฿นพฤติกรรมดีโภของลูกภ
•ภ ควรชืไนชมลูกมืไอลูกมีพฤติกรรมทีไดีภ ดๅวยคำาชมทัไวเปภ เมไฉพาะ

จาะจงภชไนภ“ยอดลยลูก”ภ“ยีไยมมาก”ภ“พไอฮภมไชอบมาก”ภปในตๅนภ
•ภ บอกถงึสิไงทีไคณุพอ฿จอยไางชดัจนภหรอืบอกอยไางฉพาะจาะจงวไาภ

พฤตกิรรมทีไดีละปในทีไตๅองการของภพไอมไคอืพฤตกิรรม฿ดภชไนภมไ
พอ฿จมากทีไลกูชไวยกันกใบของลไนภหลงัจากลไนสรใจลๅว”ภปในตๅน

•ภ ดใกมีความพึงพอ฿จมืไอเดๅรับคำาชมจากพไอมไ
•ภ การบอกทีไฉพาะจาะจงจะ฿หๅผลดีกวไาคำาชมทัไวเปพราะชไวย฿หๅ

ดใกขๅา฿จวไาพฤติกรรม฿ดทีไขาทำาลๅวเดๅรับคำาชมละทำา฿หๅดใก
อยากทำาพฤติกรรมนัๅนซๅำา

•ภ ลูกจะติบตปในคนทีไมีมนุษยสัมพันธ่ทีไดีภจิต฿จมัไนคงภ ชืไอมัไน฿น
ตนองภมีอารมณ่สุขุมหนักนไน

ิ.ภ สรๅางกิจกรรมทีไหมาะสมกับวัย฿หๅลูกภ
•ภ ชไวย฿หๅลูกมีกิจกรรมทีไสามารถลไนเดๅภตามลำาพังภละพัฒนาการ

ลไนเดๅดๅวยภตัวองตามวยัภาย฿ตๅสิไงวดลๅอมทีไปลอดภยัภมสีิไงทีไนไา
สน฿จหลากหลายภทีไดใกจะคๅนควๅารียนรูๅภ

•ภ ของลไนภละกิจกรรมหลไานีๅเมไจำาปในจะตๅองมีราคาพงภตไตๅอง
ปในสิไงทีไลูกมีความสน฿จ

•ภ ปในการกระตุๅนพฒันาการตามวยัทัๅงภาษาการสนทนาละทกัษะ
ทางสังคม

•ภ ดใกจะ฿ชๅวลาสไวน฿หญไอยูไกับกิจกรรมหลไานีๅภ ซึไงจะชไวยสไงสริม
พฤติกรรมทีไดีของลูก

•ภ ปในการสรๅางสริมความภาคภูมิ฿จ฿หๅกับลูกภ ละสามารถสอด
ทรกความคิดภคไานิยมทีไดีงาม฿หๅกไลูกเดๅ

Bildูภschwarzesgoldอcom
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สรๅางระบียบวินัย...กไอนจะปในสนามรบ
รามาริไมทำาความขๅา฿จคำาวไาภ“ระบียบวินัย”ภดๅวยกันกไอนนะคะ
การฝึกวินัยภคือภการสอนดใก฿หๅรูๅจักควบคุมพฤติกรรมของตนองรูๅวไาอะเรควรทำาภอะเรเมไควรทำาภละขอบขตของพฤติกรรมอยูไคไเหนตอนทีไลูก

ยังลใกภคุณพไอคุณมไจะตๅองปในผูๅชไวยดใกควบคุมพฤติกรรมของขาภดๅวยการอบรมอยไางสมอตๅนสมอปลายตัๅงตไลใกภมืไอตขึๅนดใกจึงจะควบคุม
ตนองเดๅภถๅารอ฿หๅตสียกไอนอออกใคงสายกินเปลๅวลไะคไะ

วินัยพืๅนฐานทีไดใกโภควรจะเดๅรับการฝึกจากคุณพไอคุณมไภมีสีไขๅอดังนีๅคไะ
1. วินัย฿นความประพฤติทัไวเปภชไนภกใบของปในทีไภตรงตไอวลารูๅจักกาลทศะภปฏิบัติตามกฏระบียบของบๅานภชุมชนภรงรียนภหรือกฎหมาย
2. วินัย฿นกิจวัตรประจำาวันภชไนภกินนอนปในวลาภชไวยหลือตัวองเดๅตามวัย
3. วินัย฿นการรียนภการทำางานภชไนภรับผิดชอบ฿นการรียนละงานทีไเดๅรับมอบหมาย
4. วินัย฿นการควบคุมตนองภชไนภควบคุมอารมณ่ของตัวองเดๅอดทนตไอความยากลำาบาก
ภ ทราบรายละอียดกันลๅวภตไอเปกใจะปในขัๅนตอนงไายโภ฿นการสรๅางระบียบวินัย฿หๅกับดใกโภของราคไะ

สิไงทีไคุณพไอคุณมไควรทำา... ผลทีไกิดขึๅน

ะ.ภ ปในตัวอยไางทีไดีของการมีระบียบวินัยภ ชไนภ ถๅาตๅองการ฿หๅลูก
ตรงตไอวลาภคุณพไอคุณมไกใตๅองตรงตไอวลาดๅวย

•ภ ลูกรียนรูๅตๅนบบทีไดีจากคุณพไอคุณมไ

ั.ภ สรๅางกฎระบียบภ คไานิยมทีไชัดจน฿นครอบครัวภ อะเรทำาเดๅภ
อะเรทำาเมไเดๅ

•ภ การกำาหนดขอบขตของพฤติกรรมทีไหมาะสมภชไนภดใกโภตๅองตืไน
นอนตอนเหนภขๅานอนวลา฿ดภปในตๅน

•ภ การออกคำาสัไงหๅามภพไอมไตๅองออกคำาสัไงหๅามดใกอยไางชัดจนภชไนภ
หๅามดินออกจากบๅานเปคนดียวภหๅามลไนมีดภปในตๅน

•ภ สอนดใกถึงคุณคไาละกฎกณฑ่ตไางโภทีไครอบครัวยึดถือ

•ภ ลูกปฏิบัติตามเดๅอยไางครบถๅวนกฎระบียบตๅองคงสๅนคงวาภ เมไ
ปลีไยนเปปลีไยนมาภละผูๅ฿หญไตๅองเมไขัดยๅงกันอง

•ภ การกำาหนดขอบขตพฤติกรรมภทำา฿หๅดใกรียนรูๅวไาภ“อะเรทำาเดๅ”
•ภ การออกคำาสัไงหๅามภ ทำา฿หๅดใกรียนรูๅวไาภ “อะเรทำาเมไเดๅ”ภ ซึไงสำาคัญ

มาก฿นดใกลใกภพราะจะปในการปกปๅองดใกจากอันตราย

า.ภ ฝึกวินัย฿หๅหมาะสมกับพัฒนาการ
•ภ ฿หๅหตุผลทีไปในรปูธรรม฿นดใกลใกพราะดใกยงัเมไขๅา฿จภาษายากโภ

ทีไปในนามธรรมภชไนภดใกลใกโภจะรูๅวไาทำาอะเรลๅวพไอมไพอ฿จภถๅา
พไอมไพอ฿จกใปลวไาดีภ ถๅาเมไพอ฿จกใปลวไาเมไดีภ ทไานัๅนองภ คุณ
พไอคุณมไควร฿หๅหตุผลสัๅนโภ ชไนถๅาดใกตีนๅองภ คุณมไอาจพูดวไาภ
“มไจะชอบมากลยถๅาหนูลไนกับนๅองดีโภละเมไตีนๅอง”

•ภ ฿นดใกตทีไขๅา฿จภาษาเดๅซับซๅอนขึๅนควร฿ชๅภาษาทีไหมาะกับวัย

•ภ หตุผลงไายโภทีไดใกขๅา฿จทำา฿หๅดใกทำาตามเดๅเมไยากภตไถๅา฿ชๅภาษา
ยากกินเปภ ปในนามธรรมภ ดใกลใกจะเมไขๅา฿จภ ละทำาตามทีไคุณ
พไอคุณมไบอกเมไเดๅ

4.ภ ออกคำาสัไงกับดใก฿หๅชัดจนวไาพไอมไคาดหมายอะเรภ หรือ
ตๅองการ฿หๅขาทำาอะเรบๅาง

•ภ ออกคำาสัไงอยไางหนักนไนตไอไอนยนละสุภาพ
•ภ ออกคำาสัไงทีไชัดจนละสัๅนโ
•ภ ออกคำาสัไงทีไชัดจนละสัๅนโ
•ภ อยไาพูดอยไางเมไนไ฿จหรืออๅอมอๅม
•ภ เมไควรออกคำาสัไงบไอยโ
•ภ ควรหาวิธีชไวยปๅองกันเมไ฿หๅลูกทำาผิดหรือทำาสิไงทีไปในอันตรายภพืไอ

ลดการออกคำาสัไงภชไนภกใบมีดภหรือสิไงของทีไอาจจะตกหักเดๅงไายภ
เป฿หๅพๅนมือของดใกหภ จัดบๅาน฿หๅหมาะสมหรือเมไ฿หๅกิดอันตรายภ
฿หๅมีรัๅวกัๅนทีไดีพอภหรือมีผๅายางรอง฿นทีไทีไจะลืไนภปในตๅน

•ภ มืไอลูกขัดคำาสัไงภอยไาปลไอยเวๅฉยโภตๅองพยายามจัดการ฿หๅลูกทำา

•ภ ดใกอาจจะเมไขๅา฿จหตุผลทีไคุณพไอคุณมไสัไงตไคำาสัไงทีไหนักนไนภ
อไอนยนภสภุาพภจะทำา฿หๅดใกรูๅสกึมัไนคงละปลอดภัยภมืไอรูๅวไาอะเร
ทำาเดๅละอะเรทำาเมไเดๅ

•ภ คำาสัไงทีไชดัจนภละสัๅนโภชไวย฿หๅดใกขๅา฿จงไายละทำาตามเดๅมากกวไา
คำาอธิบายทีไยืดยาว

•ภ การออกคำาสัไงอๅอมอๅมภเมไนไ฿จภทำา฿หๅดใกเมไนไ฿จ฿นการปฏิบัติ
ตามคำาสัไง

•ภ การสัไงหๅามบไอยโภจะทำา฿หๅดใกหงดุหงดิเดๅภอาจทำา฿หๅดใกกดิความ
กลวัเมไกลๅาทำาอะเรภละกลายปในดใกเมไมัไน฿จ฿นตนองภวิตกกังวล
งไาย฿นทีไสุดนอกจากนัๅนพไอมไองกใจะตๅองหนืไอยมากขึๅนดๅวย฿นการ
คอยตามดูลดใกเมไ฿หๅกิดอันตรายขึๅนมาสไวน฿หญไคุณพไอคุณมไ
มักจะ฿ชๅวิธีออกคำาสัไงบไอยโภพอถึงครัๅงทีไภิออีออึออืภกใจะริไมกรธ
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•ภ ตามคำาสัไง฿หๅเดๅภตไ฿หๅทำาอยไางสงบภพไอมไตๅองหนักนไนภควบคุม
อารมณ่กรธของตัวองภเมไ฿ชๅการทำาทษรุนรงภละบอกอยไางหนกั
นไนอีกครัๅงหนึไงภถๅาลูกยังเมไทำาอีกภควรจัดการ฿หๅลูกทำาตามอยไาง
สงบภชไนภหากสัไง฿หๅลูกปิดทรทัศน่ภั ภครัๅงภลๅวลูกยังเมไทำาตามภพไอ
มไกใควรดนิเปทีไทรทศัน่ลๅวปิดสียองภหรอืเมไกใจบัมือลูกดนิเป
ทีไทรทัศน่ดๅวยกันภลๅวอามือของลกูเปปิดสวิทซ่ทรทัศน่ภพรๅอมกับ
บอกลูกวไาภ“เดๅวลาปิดทวีหีนูตๅองทำาตามกฎของบๅานรา”ภวธีินีๅ฿ชๅเดๅ
กับพฤติกรรมหลายอยไางชไนภการกใบขยะทีไลูกทิๅงเวๅทีไพืๅนภการกใบ
สืๅอผๅา฿สไตะกรๅาผๅาซักภหรือการเปปรงฟันภปในตๅน

มากขึๅนภจนเมไสามารถควบคุมพฤติกรรมของลูกเดๅภถๅาปรับปลีไยน
ดยการจัดการ฿หๅหมาะสมตัๅงตไครัๅงทีไสองหรือสามภ คุณพไอคุณ
มไกใจะหนืไอยนๅอยลงภเมไตๅองกรธลูกละยังปรับพฤติกรรมลูกเดๅ
อยไางมีประสิทธิภาพอีกดๅวย

•ภ บางครัๅงดใกขัดคำาสัไงภอาจเมไ฿ชไพราะอยากตไอตๅานภตไอาจพราะ
ดใกอยากทดสอบวไาภพไอมไจรงิจังกบัคำาสัไงหรอืเมไภการทีไคณุพไอคณุ
มไหนักนไนละยืนยัน฿หๅลูกทำาตามคำาสัไงภทำา฿หๅดใกรียนรูๅวไาภพไอ
มไอาจริงภละดใกตๅองทำาตาม

ิ.ภ ฿หๅรงสริมพฤติกรรมทีไดีภ ดๅวยการสดงความรักภ ฿หๅคำาชมภ
ละรางวัลตามความหมาะสม

•ภ พไงลใงทีไพฤติกรรมชิงบวกของดใกมากกวไาพฤติกรรมชิงลบ

•ภ การ฿หๅรงสริมพฤติกรรมทีไดีภจะทำา฿หๅพฤติกรรมทีไดีกดิมากขึๅนภมืไอ
พฤติกรรมชิงบวกมากขึๅนภพฤติกรรมชิงลบจะคไอยโภลดลงเปอง

ี.ภ จดัการกับพฤตกิรรมทีไเมไหมาะสมตัๅงตไรกริไมภอยไางปลไอย
เวๅนานพราะจะกๅเดๅยาก

•ภ รูๅทไาทันพฤติกรรมทีไเมไหมาะสมภชไนขูไคุณพไอคุณมไวไาภ“หนูเมไรัก
พไอกับมไลๅว”ภคุณพไอคุณมไตๅองหนักนไน฿นกฎระบียบภฉลาด
ทันลูกภละมัไน฿จวไารากำาลังทำาสิไงทีไถูกตๅองลๅวสำาหรับลูกของราภ
ดใกรูๅวไาภ “ความรัก”ปในครืไองมือตไอรองทีไดีภ พราะพไอมไมักจะ฿ชๅ
ความรักนีๅตไอรอง฿หๅขาทำาอะเรหลายอยไางหมือนกันภชไนภมไมัก
พูดวไาภ“ถๅาเมไทำาตามทีไพไอสัไงภพไอจะเมไรักนะ”ภปในตๅนภการทีไดใกพูด
วไาเมไรักพไอมไนัๅนภ ปในการลียนบบพไอมไนัไนองภ เมไเดๅมีความ
หมายอะเรทีไลึกซึๅงลย

•ภ อยไา฿ชๅอารมณ่กับดใกภละอยไาลงทษดยเมไมีหตุผล
•ภ พิกฉยตไอพฤติกรรมชิงลบทีไทำาเปพืไอรียกรๅองความสน฿จภ วตไ

ตๅองเมไ฿ชไพฤตกิรรมทำารๅายตนองภคนอืไนหรอืทำาลายขๅาวของนะคะศ

•ภ ดใกลใกมกัจะชอบขูไพไอมไภพืไอ฿หๅพไอมไตาม฿จภคุณพไอคุณมไสไวน
฿หญไกใมักจะสัไนคลอนกลัวลูกจะเมไรักขๅาจริงโภพรๅอมกับริไมสงสัย
ตนองภ เมไนไ฿จวไาทีไตนองออกคำาสัไงลูกเปนัๅนหมาะสมหรือเมไภ
ดใกลใกโภ มักจะมีความรูๅสึกเวภ อไานสีหนๅาทไาทางพไอมไออกภ มืไอ
ดใกรูๅวไาภคำาพูดของตนเดๅผลทำา฿หๅพไอมไชะงักภหยุดออกคำาสัไงละ
เมไดใดขาดหมือนดิมภดใกกใจะพูดคำาวไาภ“เมไรัก”ภบไอยโภจน฿นทีไสุด
พไอมไกใริไมชืไอสนทิ฿จวไาลูกเมไรกัตนลๅวภหรอืตนกำาลังขๅมงวดกับ
ลกูมากกินเปภดงันัๅนภการทีไคณุพไอคณุมไหนักนไนภทำา฿หๅดใกรยีน
รูๅวไาภคำาขูไบบนีๅเมไเดๅผลภละตๅองทำาตามคำาสัไงของพไอมไ฿นทีไสุด

•ภ หากพไอมไตีหรือลงทษลูกตอนทีไกรธจัดภ อาจทำาทษรงกินเปภ
ลกูจะรูๅสึกเดๅถงึความกรธของพไอมไภละรูๅสึกวไาพไอมไเมไมีหตุผลภ
ควบคุมตนองเมไเดๅภตีขาพราะกรธภเมไ฿ชไพราะขาผิดภพไอมไอง
กใจะรูๅสึกผิดทีหลังภ ตๅองมาขอทษลูกละมักสัญญาวไาจะทำาดีกับ
ขา฿นคราวหนๅาวิธีนีๅทำา฿หๅลูกเดๅ฿จละทดสอบพไอมไดๅวยการทำา
ผิดซๅำาโภพืไอทดสอบวไาพไอมไจะทำาตามสัญญาหรือเมไ

•ภ การพิกฉยตไอพฤติกรรมชงิลบภคือการงด฿หๅรางวลัภคือภความสน฿จ
ของพไอมไกับดใกภทำา฿หๅพฤติกรรมทีไเมไหมาะสมลดลง

ึ.ภ สรๅางรงจูง฿จ฿นการมีพฤติกรรมทีไดีภชไนภตนอายุภ4ภขวบมัก
ลไนของลไนลๅวเมไยอมกใบ฿หๅรียบรๅอยภ มืไอมไพาตนมาหา
หมอภ หมอกใลไนตไอบลใอกเมๅกับตนเปพลางภ ละคุยเปพลางพอ
฿กลๅหมดวลาภหมอชวนตนกใบของ฿สไตะกรๅาภตนทำาทไาอิดออด
หมอจึงพูดวไาภ “รูๅเหมดใกกไงโภ นไะขาลไนของลไนลๅวตๅองกใบ฿สไ
ตะกรๅารียบรๅอยภดใกทีไมาหาหมอทุกคนขาเมไทิๅงของลไนเวๅระกะ
ระกะ”ภ พอหมอพูดจบภ ตนกใกใบของลไนอยไางขมีขมันภ หมอลย
ถามตไอวไาภ“ตนอยากปในคนกไง฿ชไเหมภคะ”ภตนพยักหนๅาภ“ถๅา
อยไางนัๅนภตนกใตๅองกใบของลไนทีไบๅาน฿หๅรียบรๅอยดๅวยตกลงเหม”ภ
“ตกลงคไะ”ภตนตอบสียงดังฟังชัด

•ภ ดใกโภทุกคนอยากปในคนกไงภดยฉพาะ฿นดใกลใกภมๅดใกจะเมไรูๅ
วไาภ“กไง”ภหมายถึงคณุลักษณะอะเรบๅางกใตามภตไดใกลใกโภรูๅวไาพไอ
มไชอบดใกกไงภละอยาก฿หๅพไอมไชืไนชมตัววไาขากไง

ื.ภ ฝึกวินัยอยไางจริงจังภสมไำาสมอละคงสๅนคงวาภ฿นระยะวลา
ทีไนานพอ

•ภ พฤติกรรมของดใกกิดจากการรียนรูๅหากฝกึพียงชไวงสัๅนโภพฤติกรรม
อาจจะปลีไยนกลับเปปในบบดิมเดๅ
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หลังอาหารชๅาจากรๅานลใกโภขๅางสถานีรถเฟภมีกาฟหนึไงกๅว
กลๅมภๆ roissantภละนๅำาผลเมๅภอีกหนึไงกๅวภชีวิตกใกลับมาตใมตืไนดๅวย
สงดดจๅาออออฟๅาหลงัฝนงามตาชไนนีๅภราจึงเมไรอชๅาเปดนิชมภๆ hivassoภ
หนึไงรอบภมอืงลใกนไารกัดนิพลนิโภบนถนนสๅนชๅอปปิๅงภวตไราเมไชๅอปฯศภ
ลๅวจงึบกมอืลามอืงดยเมไเดๅถาม฿ครลยวไามอืงนีๅกีไยวขๅองอะเรกับ
นๅำามาภๆ hivasภหรอืเมไภคไอบโภสงสยัหในชืไอคลๅายโภกันภอาจปในญาติ
กันทาง฿ดทางหนึไงกใปในเดๅออขบัรถบนทางดไวนพลินโภกใมาสวสัดทีีไหมาย
ปลายทางตูรินออทีไนีไราทำาการบๅานมาบๅางรืไองทีไพักคอืหาขๅอมูลมาภั ฬาภ
ทีไภตไเมไเดๅจองหๅองลไวงหนๅากะวไาถๅาทีไหนึไงตใมกใจะเปหาอีกทีไภตัๅง฿จจะ
พักบบภBedภลภBreakfastภอาสะอาดภประหยัดละปลอดภัยภภอยูไเมไ
เกลจากมืองภดินทีไยวเดๅเมไตๅองขับรถหาทีไจอดรถ฿หๅยุไงยากภทีไสำาคัญ
พักบบนีๅเดๅรียนรูๅอะเร฿หมไโภ มากกวไาการพักรงรมภ มๅรงรมจะ
สะดวกกวไาตไสำาหรับราความสะดวกสบายเมไ฿ชไรืไอง฿หญไภ ภ เปเหน
กใเปภ เดๅทีไยวกใสุข฿จขภ จึงเดๅทีไพักกับจๅาของอพาร่ทมๅนท่สาวสด฿น
ตึกกไาบนชัๅนสามภมีนๅองหมาภัภตัวละนๅองมวอีกภะตัวปในพืไอนรไวม
บๅานภปในทีไถูกอกถูก฿จผูๅรไวมทางตวัลใกยิไงนักพราะฝันอยากมีพืไอนสัตว่
ลีๅยงมานานลๅวภสาวสดอยูไคนดียวมีพืๅนทีไ฿นอพาร่ทมๅนท่พียงพอทีไ
จะทำาหๅองพักขกภัภหๅองมีหๅองนๅำา฿นตัวภบไงปในปีกซๅายละขวาภหๅอง
ครัวอยูไตรงกลางภจๅาของอพาร่ทมๅนอยูไดๅานหลังครัวภราลือกหๅองปีก
ขวาพราะพืๅนทีไยอะกวไาภครัวนัๅน฿ชๅรไวมกันกับจๅาของบๅานภตไมีตูๅยใน

สำาหรับขกทีไมาพักยกตไางหากภมีนมภ นยภยมภขนมปังภผลเมๅละ
ครืไองทำากาฟอสปรสซไบบบราณภ คไนีๅกใอุไน฿จภ รอดตายนไโภ ออภ
จๅาของบๅานพูดภาษาอังกฤษเดๅดีภราจึงลไง฿จยิไงนักทีไเมไตๅอง฿ชๅภาษา
มือภาษาอิตาลีไยนทีไรียนมาเดๅคไภสองคำาคอืๆiaoภละภ๊ razieภออสวสัดภี
ละภขอบคุณภ…อจๅาของบๅาน฿หๅกุญจมาหนึไงดอกภอยากขๅาฬออกภดืไม
กาฟหรอืทำาอาหารองกใตามสะดวกภชีวิตคนมือง฿นอติาลีปในอยไางเร
ราเดๅหในภกินฬอยูไภ฿ชๅชีวิตภเมไเดๅตกตไางจากมือง฿หญไโภทัไวเปตไกใมี
อกลักษณ่ฉพาะตัวภ

ตริูนมอืงปๅาหมายของนักทไองทีไยวอนัดบัทีไภั ิฯภของลกภละ
ปในหลไงทไองทีไยวภTopภTenภของอิตาลีภทีไนีไมีอะเรดีโภมากมายจนรูๅสึก
วไาทีไวางผนเวๅภาภวันภสองคนืนัๅนนๅอยนดิหลอืกนิภมอืงหไงประวัตศิาสตรภ่
ศิลปะภวัฒนธรรมภศาสนสถานภพิพิธภัณฑ่ภพระราชวังภสถาปัตยกรรมภ
อุตสาหกรรมภปในมืองหลวงหไงรกของอิตาลีภปในหลไงผลิตรถยนต่
ลืไองชืไอของอิตาลีคือภ้ iatหภLanciaภละไlfaภ๕omeoภภตูรินจึงปในทีไรูๅจัก
฿นนามภ “มืองหลวงหไงอุตสาหกรรมยานยนต่”ภ ภ สามวันราทไองตูริน
ดๅวยทๅาภดินภดินภละดินภตึกรามอันงดงามทุกมุมมืองทำา฿หๅดินชม
เดๅอยไางเมไหนใดหนืไอยภพิซซไาบบภTakeภawayภคืออาหารกลางวันภมี
หลายหนๅาปลกโภ฿หๅลือกชิมภลือกลองภรสชาติเมไผิดหวังลยภตบทๅาย
ดๅวยอสปรสซไตามมุมถนนภกลๅมดๅวยเอศรีมคนอันตโภมๅราคาจะ
คไอนขๅางสูงภวราคาระหวไางาฬ4ภยูรศภตไกใเดๅเอศครีมคนยักษ่โภมายไง

ตะลอนไป
อิตาลีตอนจบ...เสน่ห์แห่งเมืองหลวงเก่า..
ตูริน (Turin /Torino)

ทไองทีไยวยุรป
ดยภเกด่จำาปใน

Dmag7.indd   50 17.09.11   09:22



D : 51

ทไองทีไยวยุรป
ดยภเกด่จำาปใน

กันกินภ เอศครีมอิตาลีไยนชืไอขาการันตีความอรไอยภ ยิไงเดๅมาชิมถึงถิไน
บบนีๅราลยเมไพลาดทีไจะชิมหลายโภรสภภรืไองอๅวนกใบเวๅคิดทีไหลังคะภ
อาหารยในสองมืๅอ฿นรๅานอาหารกใเมไทำา฿หๅราผดิหวงัอาหารอติาลีไยนติด
หนึไง฿นอาหารชึๅนชืไอของลกภ฿นตูรินจึงเมไคไอยหในรๅานอาหารสัญชาติ
อืไนทไาเหรไภนัยวไาคนอิตาลีไยนภูมิ฿จ฿นอาหารชาติตนยิไงนักภเวน่ดงทีไ
ลอืกมากลัๅวคอ฿หๅกลนือาหารคลไองรสชาตนิุไมจบิพลนิจนกอืบดนิปภ็

มๅจะเดๅเปยือนตรูนิหลายทีไเมไวไาจะปในพระราชวงัอนัอลงัการภ
อยไางวังซาวอยภ ว๕esidenzenภ desภ ๋ausesภ Savoyenศหภ มหาวิหาร
ซนต่จอห่นบปทิสต่ภวKathedraleภSanภ๊iovanniภBattistaศภทีไปในทีไ
กใบผๅาหไอพระศพของพระยซูภวTurinerภ๊rabtuchศภซึไงปในวัตถุมงคล
฿นคริสต่ศาสนาทีไสำาคัญทีไสุดชิๅนหนึไงภหรือภMoleภไntonellianaภตึกทีไสูง
ทีไสุด฿นอิตาลีภทีไปัจจุบันปในพิพิธภัณฑ่ภาพยนตร่ภฯลฯภตไเฮเลท่ของ
รากลบัอยูไทีไพพิธิภณัฑ่อียปิตภ่วMuseoภ่ gizioศภทีไคนตวัลใกดนิชมเดๅถงึภ
ัภชัไวมงกวไาโภ฿ครวไาทีไยวพพิธิภัณฑก่บัดใกเมไเดๅหในจะเมไจริงลองพา
ดใกขๅาพพิภิณัฑ่ปลกโภดภูดใกอาจดนิเดๅนานกวไาผูๅ฿หญไซะอกีภภหนืไอย
หนไอยกใคอืตๅองตัๅงสตหิาความรูๅรอบทศิเวๅตอบคำาถาม฿หๅดภีภสดุทๅายทีไชอบ
สุดโภคือตลาดกลางจๅงภพอร่ตๅาภพาลาสซไภว๓ortaภ๓alazzoภinภ๓iazzaภ
dellaภ๕epublicaภศภหนึไง฿นตลาดกลางจๅงทีไ฿หญไทีไสุด฿นยุรปภตลาดทีไ
บไงสัดสไวนชัดจนภดๅานนอกมีสไวนของขๅาวของครืไอง฿ชๅภภสืๅอผๅาภละ
สไวนของผักผลเมๅภ ของหๅงตไางโภ นอกจากนีๅยังมีฮอลล่฿หญไโภ าภ สไวนภ

สไวนหนึไงขายอาหารทะลลๅวนโภ อีกสไวนขายนืๅอสัตว่ภละสไวนของชีสภ
ซาลามีภ ภ เปจนถึงนานาพาสตๅาภทีไหในลๅวอยากมีกระพาะยักษ่จะเดๅ
ลองชิมทุกอยไางทีไขวางหนๅาภ มัวตไตาลายชมตลาดพลินลยดินกลับ
มาถึงรถลยวลาทีไสียคไาจอดเปภิภนาทีพอดีปๆะภจึงเดๅซึๅงถึงฤทธิ่ของ
ตำารวจอิตาลีไยนทีไปะ฿บสัไงสียคไาปรับเวๅ฿หๅหนๅารถภจากทีไสียคไาจอด
เปภิ ภยูรกลับตๅองพิไมคไาปรับเปอีกถึงภ4ิภยูรภลยดินโภดูรถอืไนโภเมไมี
฿ครมี฿บสัไงสัก฿บภรถคันขๅางโภมาจอดพรๅอมโภกันภ฿บสียงินทีไวางเวๅ฿น
รถกใลยวลาจอดเปลๅวหมือนกันภ ทำาเมเมไหใน฿บสัไงลยอออดจะนึก
สงสัยบบกังขาเมไเดๅวไาตำารวจจๅองปรับตไรถทะบียนตไางชาติหรือ
เมไโภตไจะเปถียงอะเรตำารวจเดๅกใราผิดจริงออลยขับรถกลับบๅานบบ
หงดุหงิดโภลใกนๅอยภภคราวหนๅามาอิตาลีหในทีตๅองจำามไนโภถๅาเมไมัไน฿จ
วไาทีไยวนานคไเหนอยไาเดๅงกคไาจอดรถปในอันขาดออ
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Wahrscheinlich sind sie die gesellschaftliche Randgruppe 

Südthailands überhaupt: Die Chao´le (Meeresleute), die sich 

auf einigen Inseln in Südthailand niedergelassen haben. Auf 

Phuket existieren drei Siedlungen dieser Volksgruppe, so auf 

der Insel Ko Siré nahe dem Hafen von Phuket, 7 km nördlich von 

Phuket um Sapam und am Strand von Rawai. Nach amtlichen 

Schätzungenภmachenภsieภ4ฬิภฤภderภ๊esamtbevölkerungภderภ
Provinz Phuket aus. 

Die thailändische Bezeichnung ist Chao´le; Chao bedeutet 

Leute oder Volk, und ´le ist die südthailändische Mundart für 

thale. Meer. Im südthailändischen Sprachgebrauch werden 

Anfangssilben häufig verschluckt und so wurde aus thale 

ein knappes ´le. Die Chao´le bezeichnen sich selber als thai 

mai Neuthais , da viele von ihnen in den letzten Jahren oder 

Jahrzehnten die thailändische Staatsbürgerschaft erhalten 

haben. Die heutige Bezeichnung Seezigeuner gilt bei ihnen als 

Provokation und kann im schlimmsten Fall sogar als bewusste 

Beleidigung aufgefasst werden.

In den westlichen Reiseführern ist die Bezeichnung 

„Meereszigeuner“ภnochภimmerภdieภgeläufigsteอภ็ ieภ๋ erkunftภdieserภ
Volksgruppe ist bis heute umstritten; verschiedene Theorien zufolge 

stammen sie entweder von den Andamanen, aus Borneo oder 

Indonesien. In früheren Jahrhunderten sollen sie als gefürchtete 

Piraten die Küstengewässer unsicher gemacht haben., die in 

den Gewässern um die malaiische Halbinsel auf ihre blutigen 

Beutezügen gingen. Westliche Seefahrer revanchierten sich, 

indem sie mit Vorliebe die Frauen der Chao´le gefangen nahmen, 

die als besonders attraktiv galten. Einige Historiker vertreten die 

These, die Chao´le seien nur durch andere Seeräuber in den 

Piratendienst gepresst worden.

Die Chao´le sind jedoch keine homogene Volksgruppe, 

sondern unterteilen sich in drei ethische Gruppen: die Moken, 

Moklen und Urak Lawoi, die jeweils auch ihre eigene Sprache 

sprechen. Heute sind die drei Zweige der Chao´le durch Heirat 

weitgehend vermischt. Nur die Moken waren in früheren Zeiten 

seefahrende Nomaden, die sich lediglich während des Monsums 

von: Wilfried Stevens
Fotos: Aunchun Hirling

Thailandreise

an Land niederließen, während die Moklen und Urak Lawoi in 

dauerhaften Küstendörfern siedelten. Sie unterscheiden sich 

von den Thais durch leicht rötliche Haare und einer dunkleren 

Hautfarbe.

Als gesellschaftliche Randgruppe bestreiten die Chao´le 

einen ärmlichen Lebensunterhalt als Fischer, Arbeiter in den 

Zinnminen oder als Perlen-Taucher. Zum Tauchen binden sie 

sich einen schweren Steinbrocken a die Hüfte und atmen durch 

einen bis über die Wasseroberfläche reichenden Schlauch. Der 

übermäßige Druck, dem sie ohne Schutzanzug ausgesetzt sind, 

hat so manchen Taucher zum Frühinvaliden gemacht. Nicht 

ungefährlich ist der Abbau der Schwalbennester, den einige 

Chao´le in schwindelnder Höhe betreiben und der zu manchen 

tödlichen Stürzen führte.

Viele versuchen ihr Glück im Tourismus und finden 

dort ein sicheres Auskommen, so vor allem auf den Phi-Phi-

Inseln und in der Siedlung Rawai, in der man sich auch an die 

fotografierenden Touristen gewöhnt hat. Die Kinder fordern 

ihren Fototribut in Form von ein paar Baht oder Süßigkeiten. Ihr 

Zentrum auf Ko Panyi ist sogar ein turbulenter Touristenmarkt 

geworden: Einige Restaurants, meist von Moslems betrieben 

(Kein Alkohol), versorgen die Farangs, und in Souvenirläden 

kann man Schmuck, Textilien, Korallen und Muscheln kaufen. 

Doch glücklich sind die meisten nicht. Im Bewusstsein 

ihrer niedrigen sozialen Stellung haben sich viele Chao´le der 

Resignation und dem Alkohol ergeben. Wer z.B. die Siedlung 

auf Ko Siray besucht, spürt die allumgebene Monotonie im 

Ort und die Isolation vom wohlhabenden Thai-Leben. Eine 

verblüffende Parallele mit dem Schicksal, auch in ihrem Äußeren, 

der australischen Ureinwohner. 

Die Provinzregierung versucht, die Chao´le zu integrieren, 

und dazu gehört auch die Teilnahme der Kinder am Schulunterricht, 

der in Thailand sechs Mindestschuljahre umfasst. Viele Eltern 

aber, die zum Teil kaum Thai, sondern nur ihre Sprache sprechen, 

versagen ihren Kindern den Schulbesuch und somit eine zukünftige 

Perspektive in der thailändischen Gesellschaft. Bei der Arbeit, so 

Chao´le - Die Meeresleute 

Südthailands 
von Wilfried Stevens 
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sagen sie, nützen sie ihnen mehr. Diese eigenständige Isolation 

ist einweiteres Hindernis, um an der thailändischen Gesellschaft 

teilhaben zu können. An den Kindern  wird es liegen, diese 

Isolation zu lösen. 

Ihrer buddhistischen Umwelt zum Trotz sind die meisten 

Chao´le bis heute Animisten. Seit Jahrtausenden abhängig von 

den Naturgewalten, haben sie sich einer religiösen Kultform 

verschrieben, die ihnen Schutz verspricht: dem Animismus. 

Zwar bezeichnen sich die meisten als Buddhisten oder Moslems, 

eine Minderheit hat sich dem Christentum zugewandt, jedoch ist 

der Animismus nach wie vor eine Kraft, der sich kaum jemand 

entziehen kann. 

็asภLoyภRüa-้est
Zweimal pro Jahr, nach Ende und zu Beginn des Monsums, 

beschwichtigt man die Geister der Meere: Die Chao´le bauen 

dazu ca. 2,5 m kleine Segelboote, die prahu. Die einzelnen 

Bestandteile, hauptsächlich Palmstämme und Bambusrohre, 

werden in einer Prozession von den Dorfbewohnern zu den 

Prahu-Bauern gebracht. Nach Gebeten zu den Schutzgeistern 

des Dorfes an einem Schrein und vielerlei Gesang, beginnt 

der Bau der prahu. Nach wenigen Stunden sind die Boote zu 

ihrer traditionellen Form zusammengefügt. Danach erscheint 

ein Priester, der einige Riten vollführt. Zum Abschluss wirft er 

einen Gegenstand auf die prahu, der alles Unglück des Dorfes 

enthalten und von dem Boot weit weggetragen werden soll. 

Danach werden die Boote von den Dorfbewohnern mit 

Opfergaben beladen: Fischpaste, Chilies, Puffreis, abgeschnittene 

Fingernägeln und Haaren, Imitationen von Waffen und kleinen 

Puppen. Das persönliche Unglück soll insbesondere in den 

abgeschnitten Fingernägeln und Haaren sein. Einige reiben 

Puffreis an ihrem Körper, der ebenfalls Unglück hinweg nehmen 

soll und werfen diesen auf das Boot. 

Dieses Fest, das Loy Rüa (schwimmende Boote), dient 

wie die Pflege andere Traditionen der Aufrechterhaltung einer 

Identität, die sich tagtäglich gegen den fremden Lebensstil der 

Landthai behaupten muss. All dies soll die Geister der Meere gütig 

stimmen, auf das sie den Chao´le ein friedvolles und glückliches 

Leben bescheiden mögen. Dieses Fest, das sich bis spät in die 

Nacht hineinzieht, gibt ihnen, neben aller feuchtfröhlichen Feierei, 

auch die Möglichkeit, ihre Gruppenidentität zu bewahren, die 

zunehmend vom Lebensstil der Landthai beeinflusst wird. Das 

Loy Rüa findet jeweils im 6. und 11. Monat des Thai-Kalenders 

stattภวSepอฮ๒ktอภUndภ้ebอฮMärอศหภamภะาอหภะ4อภundภะิอภTagภnachภ
Vollmond. 

Bei Sonnenaufgang werden die prahu auf das Meer geschickt. 

Dazu werden sie erst auf ein motorisiertes Langschwanzboot (rüa 

haang yao) bugsiert, das sie vor die Küste bringt, aber immer 

noch in Sichtweite der zahlreichen Beobachter am Strand. Dann 

heißt es, auf den richtigen Wind zu warten. Trieben nämlich die 

prahu zurück an die Küste, so bedeutete dies eine Welle des 

Unglücks für das Dorf. Ebenso dürfen die Boote nicht von den 

Strahlen der aufgehenden Sonne erfasst werden, was auch 

Unglück bedeutet. Die Männer, die die prahu aussetzen, stecken 

so in einem Dilemma, das für die nötige Spannung beim Loy 

Rüa sorgt.

Um das Wiederkehren der Boote zu verhindern, stehen am 

Strand ca. 3 m hohe Holzkreuze, die eine Umkehr auf magische 

Weise Weis verhindern sollen. Die am Strand versammelte 

Dorfbevölkerung beobachtet nun genau, was auf dem Meer 

passiert. In den allermeisten Fällen erhellen sich die angespannten 

Gesichter bald zu einem erlösenden Lächeln, den die prahu, 

beladen mit dem gesamten Unheil des Dorfes, treiben hinaus 

aufs offene Meer. Das glückliche Weiterbestehen des Dorfes ist 

den Chao´le so zumindest für die nächsten Monate garantiert.

KleinerภReisetipp
Wenn Sie einen kurzen Einblick in das Leben der Chao´le 

nehmen wollen, so empfiehlt sich ein Besuch auf Ko Panyi. Dort, 

wo der Umgang mit westlichen Besuchern zur Routine geworden 

ist, finden Sie eher die Möglichkeit, sich mit den Menschen zu 

unterhalten.

Vergessen Sie dabei nicht den Reiz der Insel und einen 

Besuch des in der Nähe liegenden AoPhang Nga Nationalparks.
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ธรรมะทๅายลไม

ธรรมะจากขำาขัน
นทิานชาดก อปุมาอปุไมย ทีเ่คยไดย้นิไดอ้า่นกนัในหลกัพระพุทธศาสนา ลว้นเปน็

อุบายที่สื่อ หรือสะท้อนอะไรบางอย่าง ที่นำามาสอนธรรมะ หรือช่วยทำาให้เข้าใจธรรมใน
ระดบัหนึง่ ในทำานองเดยีวกันเรือ่งขำากลิง้ทัง้หลายทัง้ปวงก็อาจจะแฝงอะไรไว้บ้าง มาอ่าน
ขำาขันวันหยุดของพระไพศาล วิสาโล โพส กันนะคะ แล้วจะรู้ว่าขำาขันแฝงอะไรไว้บ้าง

ลกนีๅมีตไฉัน
ขณะทีไมไตรียมตัวจะลุกจากทีไนอนภ ลูกชายวัยรุไนกใขๅาเปทำา

ซอร่เพรส่กับมไ
“สุขสันต่วันกิดครับคุณมไ”
ลูกชายพูดตไอ
“อาหารชๅาวันนีๅผมทำาองนะครับภคุณมไพักผไอนตใมทีไเดๅลย”
มไเดๅยินกใยิๅมปๅนภ มืไอเดๅวลาอาหารมไกใลงเปทีไหๅองอาหารภ

หในลูกชายกำาลังกนิอาหารอยไางอรใดอรไอยภตไบนตๆะตรงทีไมไนัไงกลับ
วไางปลไาภเมไมีอาหารอยูไลย

“อภมืไอกีๅลกูบอกเมไ฿ชไหรอวไาชๅานีๅลกูจะทำาอาหารองภโ”ภมไถาม
“กใทีไผมกำาลังกินอยูไนีไเงครับภ ชๅานีๅผมทำากินองภ คุณมไเมไตๅอง

ทำา฿หๅผมเงครับ”ภลูกตอบหนๅาตาฉย
ดใกโภละวยัรุไนสมัยนีๅตๅองการอะเรกใมีคนทำา฿หๅภอยากกินอะเร

กใมีคนประคน฿หๅภ ลกดูหมือนจะหมุนรอบตัวขาภ จนคิดถึงคนอืไนเมไ
ปในภมๅตไวันพิศษของคุณมไภซอร่เพรส่หรือสิไงพิศษทีไขานึกออกกใ
คอืการทำาอาหารชๅากนิองดยเมไตๅองรบกวนคณุมไภตไทีไจะทำาอาหาร
฿หๅคุณมไดๅวยนัๅนภขานึกเปเมไถึง

รืไองอยไางนีๅคงทษลกูอยไางดียวเมไเดๅภการลีๅยงดูของพไอมไคง
มสีไวนเมไนๅอยทีไทำา฿หๅลกูคิดถงึตไตัวองภวลาลกูชไวยงานของรงรียนจน
กลับบๅานคไำาภหรือชไวยพืไอนจนหนืไอยภคยเหมทีไพไอมไบอกลูกวไาภ“ชไวย
ขาลๅวลกูเดๅอะเรหรอืปลไา”ภวลามคีนชวนพไอมไเปชไวยงานสไวนรวมภ
บไอยเหมทีไพไอมไตอบวไาภ“ทำาลๅวฉนัจะเดๅอะเร” ภคำาถามทำานองนีๅหละ
ทีไสีๅยมสอน฿หๅลูกหในกไตัวอง

ดี็ยวนีๅดใกจำานวนเมไนๅอยเมไอยากพูดคุยกับพไอมไลๅวภพราะ
คุยลๅวเมไเดๅคะนนภ สไวนพไอมไจำานวนเมไนๅอยกใเมไมีวลาคุยกับลูกภ
พราะวลาปในงินปในทองภคุยกับลูกลๅวเมไเดๅงินภสูๅอาวลาเปทำามา
หากนิเมไเดๅภทัๅงหมดนีๅปในพราะทกุคนคิดพียงวไาภ‘ทำาลๅวฉันจะเดๅอะเร’

฿นทำานองดียวกันภพราะคิดตไพียงวไาภ‘ทำาเมขาถึงเมไขๅา฿จ
ฉัน’ภผูๅคนจึงทุกข่งไายภละทำา฿หๅความสัมพันธ่รๅาวฉานภลองถามตัวอง

฿หมไวไาภ ‘ลๅวฉันลไะภ ขๅา฿จขาลๅวหรือ’ภบางทีไราอาจพบวไาปัญหานัๅน
กิดจากตัวราองมากกวไาภราอาตไรียกรๅอง฿หๅฟนภพืไอนโภละพไอ
มไขๅา฿จราภตไราเมไคยยๅอนกลับมาดูตัวองวไาราองขๅา฿จขามาก
นๅอยพียง฿ดภจติทีไพไงมองละรียกรๅองคนอืไนดยเมไสน฿จยๅอนกลบัมา
ดูตัวองภปในจิตทีไหในกไตวัละกไอ฿หๅกดิพฤตกิรรมทีไนไากลียดนไาระอาภ
บทรียนอยไางรกทีไพไอมไควรสอนลูกคือภ สอน฿หๅลูกรูๅจักชไวยตัวองภ
จากนัๅนกใขยับเปชไวยพไอมไทำางานบๅานภ ดยเมไควรอางินหรือรางวัล
ลไอบไอยโภจากนัๅนกใสอน฿หๅดใกรูๅจกัชไวยหลือคนอืไนทีไอยูไหไางออกเปภชไน
พืไอนบๅานภหรือพืไอนรไวมรงรียนภปในตๅน

ถๅาพไอมไคอยประคบประหงมลูกภ ชไวยลูกตะพึดตะพือภ พอถึง
วลาจะสอน฿หๅลูกชไวยตัวองอาจมีปัญหาอยไางรืไองขๅางลไาง

“พไอภมาชไวยผมทำาการบๅานหนไอยสภิอยไามวันัไงอไานหนงัสอืพมิพ่
อยูไ”ภลูกบังกิดกลๅาออกคำาสัไงกับพไอ

“อภเมไถูกนาภพไอวไา”
“อานไาภลองทำาดูกไอนภอาจจะถูกกใเดๅ”ภลูกตอบ

จากภขำาขันวันหยุดภดยภพระเพศาลภวิสาลภวันสาร์ทีไภะ4ภ
พฤษภาคมภัิิ4ภ

บทรียน
ขอพาเปทีไยวมืองนอกสักวัน
สมพงษ่รไอนฟๅามาอยูไทีไกรุงดลีภ ขณะทีไยืๅองยไางถึงหอนาฬิกา

กลางมืองภ กใมีกระทาชายนายหนึไงมากระซิบถามวไาอยากซืๅอนาฬิกา
บนหอนัไนหรือเมไ

ศรษฐีผูๅซืๅอทุกอยไางทีไขวางหนๅามาลๅวภตอบทันทีวไาภ“นไนอน”
“อามา฿หๅผมสนหนึไงสิภลๅวผมจะเปอาบันเดมา”
พอเดๅงินสนรูปีจากสมพงษ่ภชายผูๅนัๅนกใหายวับเปหลังจากรอ

อยูไหลายชัไวมงภสมพงษ่กใรูๅวไาขาถูกหลอกลๅว
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วนัรุไงขึๅนภสมพงษ่ดินเปบนถนนสๅนดิม ภละลๅวชายคนดิมกใ
ขๅามาถามวไาอยากซืๅอนาฬกิาบนหอนัไนหรือปลไาภหมอนัไนคงความจำาเมไ
ดภีจงึเปหลอกหยืไอรายดมิซๅำาอกีภตไสิไงทีไหมอนัไนจำาเดๅมไนยำาถูกตๅองกใ
คือขๅอความวไาภ“อางินมา฿หๅผมสนหนึไงสิภลๅวผมจะเปอาบันเดมา”

สมพงษ่฿หๅงินขาสนหนึไงชไนคยภตไคราวนีๅพูดวไา
“ฉันเมไ฿ชไเอๅหนๅางไนะฟๅยภคราวนีๅกอยูไนีไภฉนัจะเปอาบันเดมาอง”
จอหตุการณ่ครัๅงดียวภสมพงษ่กใรูๅวไาตนถูกหลอกภขาดูหมือน

จะสรุปบทรียนเดๅมืไอจอหมอนัไนปในครัๅงทีไสองภ ตไลๅวขากใสรุปบท
รียนผิดภ พราะเปคิดวไาความผิดพลาดครัๅงรกกิดจากการปลไอย฿หๅ
หมอนัไนเปอาบันเดภขาคิดวไาทางทีไถูกขาควรเปอาบันเดอง

ทำาเมขาถึงสรุปบทรียนผิดพลาดภคำาตอบกใคือขาเป฿หๅความ
สน฿จกับบันเดมากกวไาตัวหมอนัไนภ ดังนัๅนทนทีไจะจับตัวหมอนัไนอา
เวๅภขากลับนึกถึงวิธีการทีไจะ฿หๅเดๅบันเดอยไางนไนอนทีไสุดภนัไนกใคือขา
ตๅองเปอาบันเดมาอง

การทีไสมพงษ่฿หๅความสน฿จกับบันเดมากกวไาตัวหมอนัไนภมอง
฿นงไหนึไงกใคือการ฿หๅความสำาคัญกับวัตถุหรือทคนลยีมากกวไาตัว
คนภ ดๅวยหตุนีๅรืไองของสมพงษ่จึงเมไ฿ชไคไรืไองของคนงไทไานัๅนภ หาก
ยังปในภาพสะทๅอนพฤติกรรมของคนทุกวันนีๅดๅวยภ พราะวไาวลากิด
ปัญหาอะเรขึๅนมาภมๅราจะรูๅวไามีอะเรสักอยไางทีไผิดปกติภตไ฿ชไหรือเมไ
วไาทบทุกครัๅงรามักสรุปวไาปในพราะทคนลยีภ มากกวไาปในพราะ
ทัศนคติหรือพฤติกรรมของผูๅคน

ตัวอยไางชไนมืไอมีปัญหาการจราจรติดขัดภราจะนึกถึงสะพาน
ลอยหรือทางดไวนขึๅนมาทันทีภครัๅนสรๅางลๅวภการจราจรกลบันไนขนัดอีกภ
รากใสรปุวไาปในพราะสรๅางสะพานลอยหรอืทางดไวนนๅอยกนิเปภพราะ
ฉะนัๅนตๅองสรๅางพิไมอกีภตไราทบจะเมไเดๅนกึถงึการปรบักๅพฤตกิรรม
หรอืนิสยัของผูๅคนภชไนภหาทางทำา฿หๅคน฿ชๅรถนๅอยลงหรอืหันมา฿ชๅขนสไง
มวลชนมากขึๅนภ฿นทำานองดียวกันภวลารามีความทุกข่ภรากใมักนึกถึง
การซืๅออุปกรณ่อำานวยความสะดวกมาปรนปรอตนภ ครัๅนพบวไาความ
ทกุขเ่มไเดๅนๅอยลงภทนทีไจะดวูไาปัญหาอยูไทีไตวัราหรอืจติ฿จของราหรอื

เมไภกลับสรุปวไาปในพราะรามีของนๅอยกินเปภดังนัๅนจึงตๅองหาซืๅอของ
มาพิไมอยูไรืไอยเมไรูๅจักจบสิๅน

การสรุปบทรียนปในสิไงจำาปในสำาหรับชีวิตภ฿ครทีไเมไรูๅจักสรปุบท
รียนภกใมีปญัหาเมไรูๅจบภอยไางเรกใตามภการสรุปบทรียนอยไางดียวเมไพอภ
ตๅองสรุป฿หๅถูกดๅวยภถๅาสรุปผิดภปัญหากไานอกจากจะเมไเดๅกๅลๅวภยัง
กิดปัญหา฿หมไตามขึๅนมาอีกภตไจะสรุปบทรียนอยไางเรถึงจะถูกภอันนีๅ
ขึๅนอยูไกับวิธีคิดดๅวยภ฿ครทีไคิดคบโภหรือติดยึดกับความคิดของตนจน
เมไรูๅจักปลีไยนปลงภจะสรุปอยไางเรกใสรุปผิดวันยังคไำาภดังรืไองขๅางลไาง
ซึไงกใกิดขึๅนทีไมืองนอกชไนกัน

นายพลบๅานนอกซึไงเมไคไอยอไานหนงัสือภชอบกินหลๅาพูดจาขวาน
ผไาซากภ เดๅรับชิญเปงานราตรีสมสรกลางกรุงลอนดอนภ ขามีความ
สุขมากทีไเดๅมีอกาสตๅนรำาบอลรูมกับคุณหญิงผูๅดไนดัง฿นวงการเฮซ

ระหวไางตๅนรำาภ คุณหญิงอยากสรๅางบรรยากาศสนุกโภ จึงยก
ปริศนาขึๅนมาถามวไา

“ทไานคะภอะเรอไยภตรงกลางกลมสีหลอืงภรอบโภปในฉกสขีาว”
นายพลตอบทันทีวไาภ“กใรูทวารนไะซีคุณหญิง”
คุณหญิงตก฿จจนชใอกละปในลมลๅมลงภพราะเมไคิดวไาจะจอ

ถๅอยคำาหยาบคายชไนนัๅนภหลังจากพยุงธอเปปฐมพยาบาลภพืไอนของ
นายพลกใถามวไาหตุ฿ดธอจึงปในลมภนายพลกใลไา฿หๅฟังภพืไอนจึงบอกวไา

“เปทายยังงัๅนเดๅยังเงภทีไจริงคำาฉลยกใคือภดอกดซีไหรือจะตอบ
วไาเขไดาวกใเดๅ”

นายพลทำาทไางงลๅวถามวไาภ“ลๅวดอกดซีไหรือเขไดาวมนัขๅาเป
อยูไ฿นรูทวารเดๅยังเง”

 

จากภขำาขันวันหยุดภดยภพระเพศาลภวิสาลภวันสาร์ทีไภัาภ
มษายนภัิิ4ภ

ธรรมะทๅายลไม
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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
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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

ตดิตไอฆษณาของนติยสารดฉีบบัออนเลนเ์ดๅทีไ
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

ตดตอขอซือบต ของขวญ ล ือ ืด “ด” ไดท

ตดตอลงโฆษณ าาโทร า0177า้95้า6้0
www.d-magazine.deาหรือาwww.d-magazine.eu

ชื่อ(Vorname) ............................................................................... นามสกุล (Nachname) ....................................................

ที่อยู่ (Anschrift) ...................................................................................................................................................................................................

.............................................รหัสไปรษณีย์ (Postleitzahl)....................................โทรศัพท์ (Telefon)..........................................

ขอสมัครเป็นสมาชิกนิตยสารดี ประเภทสมาชิกรายปี รับนิตยสาร 4 ฉบับ เริ่มต้ังแต่ ฉบับที่.............../................ (เช่น 02/2010)

• สมาชิกในเยอรมนีและออสเตรีย ปีละ  20 ยูโร ราคารวมค่าส่ง
• สมาชิกในสวิตเซอร์แลนด์ ปีละ  35 ฟรังค์ ราคารวมค่าส่ง

พร้อมทั้งนี้ได้ 	 โอนเงินค่าสมาชิกจำ นวน .................... ยูโร  ผ่านธนาคาร  Verwendungszweck: “D-Magazine”   
   ชื่อบัญชี  THKKB e.V. , Volksbank EG, Konto Nr. 47070201, BLZ 69061800

  	 ชำ ระเงินสดในวันที่ ........................................... จำ นวน ............................... ยูโร
   ลายเซ็น ................................................ ผู้รับเงิน วันที่ ..................................
   ลายมือชื่อ ............................................. ผู้สมัคร วันที่ ..................................

* กรณีโอนผ่านธนาคาร กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินพร้อมใบสมัครไปที่
D-Magazine c/o Dr.Pataya Ruenkaew, Carl-von-Ossietzky-Str.21, D-33615 Bielefeld

ใบสมครสม ชกนตยส รดา (D-Magazine)

เสือยืด”ด”าร ค ตวล า25,00ายูโรา(พรอมค สง)
สเท /สสม/สนำ เงน
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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

พิสูจน์อักษร 

พัชรีภคาสปาร่ฬซิกคอร่มันน่
กราฟิก

ชลัชภวรยรรยงหภกานต่อธิปภพชรจริญ
วบมาสตอร์

บญจมาศภคลิงลอร่
การตลาดละฆษณา

อัญชัญภฮียร่ลิไงหภสายสุดาภพล
รงพิมพ์ภ

Saxoprintภ๊mb๋ภหภ็igitalฬภลภ๒ffsetdruckereiหภ
Enderstraße 94, 01277 Dresden 

www.meindruckportal.de

สมัครปในสมาชิกภราคารวมคไาสไง
สมาชิกรายปีภรับนิตยสารภ4ภลไมภกำาหนดออกทุกโสามดือนภ

สมาชิก฿นยอรมนีละออสตรียภปีละภัฯหฯฯภยูรภ
สมาชิก฿นสวิตซอร่ลนด่ภปีละภาิหฯฯภฟรังค่ภ

สิไงตีพิมพ่฿นนิตยสารภ “ดีมาก”ภ สงวนลิขสิทธ่ิตามกฎหมายภ
เมไอนุญาต฿หๅคัดลอกสิไงตีพิมพ่ตไางโละรูปภาพกไอนเดๅ

รับอนุญาตจากผูๅผลิตภ

คดัลอกหรอืพมิพซ่ำๅำาบทความหรอืรปูภาพทีไคยพมิพ่ผยพรไ
ทีไอืไนมาลๅวภกรุณาติดตไอจๅาของบทความดยตรง

ฉบบ น ....พบกบ

D magazine
ด๘

ฉบับทีไภ๘
ธันวาคมภ๎๑๑๐

0ึ/0ึ.ั0ะะ
ISSNูภัะุ0-ีาีX

“นๅองจๆิบ”ภ ชวนพืไอนโทำาขนมเทยกินกันองตาม
ประสาคนเทย฿นตไางดนภ ภ ขนมถัไวปบภ มๅวไา
หนๅาตาเมไนไาสน฿จทไาขนมคๅกทีไมืองนอกภตไวไา
มคีณุคไาของสารอาหารมากมายภชไนถัไวหลอืงภ฿บ
ตยภงาภปในตๅนภภ

งานไทยในเยอรมนี

สิไงทีไดึงดูด฿จผูๅขๅาชมงานเทยอยไางยิไงคือภ “ความ
ปในคนเทย”ภ ซึไงริไมตๅนตัๅงตไการตไงกายบบ
เทยโภ การสนทนาภ การสดงภ อาหารการกินละ
การตๅอนรับทีไอบอุไนอยไางเทยโภภรอยยิๅมคนของคน
เทยสรๅางความสุข฿จกไผูๅมายีไยมชมงานนติยสาร
ดีเดๅมีอกาสพูดคุยกับตัวทนหนไวยราชการเทย
ละยอรมันภ ผูๅจัดงานเทยภ ผูๅออกรๅานจำาหนไาย
สินคๅาละผูๅยีไยมชมงานเทยหลายโหไงภ ละเดๅ
รับความคิดหในทีไนไาสน฿จ฿นรืไองการจัดงานเทย
฿นยอรมันภ รวมถึงขๅอนะนำาอยไางมากมายภ ซึไง
อาจจะปในนวทางสำาหรับผูๅทีไกำาลังคิดจะจัดงาน
เทย฿นอกาสตไอเปกใปในเดๅภ……อ

ภาพดยภ๖aengsureeภ๐eemongkhol

“จิตอาสา” ในต่างแดน

฿นดินดนหไางเกลจากบๅานกิดมืองนอนภ ฿นทีไทีไ
ความชไวยหลือจากรัฐอาจดูปในสิไงหไางเกลภมือมี
ปัญหาภมืไอตๅองการความชไวยหลือภหากเมไมีพืไอน
รไวมชาตทิีไอาสาขๅาชไวยหลือภสงคราะหภ่การดำารง
ชีพ฿นตไางดนกใคงจะลำาบากเมไนๅอยทีไดียวภ การภ
“อาสา”ภ เมไเดๅจำากัดอยูไพียงภ พืไอการชไวยหลือภ
ตไอาจรวมถึงการภ “อาสา”ภ ทำารืไองราวตไางโภ ตไ
อยไางเรสียภกใมกัจะปในเปพืไอสไวนรวมม฿ิชไสไวนตวัภ
”จิตอาสา”ภ ฿นตไางดนจึงปในรืไองสำาคัญภ สำาคัญ
อยไางเรภ ละภ มีความปในมาอยไางเรภ มาติดตาม
อไาน฿นนิตยสารดีฉบับทีไปดคไะ

Bildูภhifullaอcom

การกลๅาผมภ มีอยูไหลายวิธีภ กลๅาผมทรงสูงภ กลๅา
ผมทรงตไำาภละกลๅาผมบบภตไางโภจะกลๅาบบ
เหนอยูไทีไลักษณะละภ ผมสัๅน  ภ ผมยาวภ จะกลๅา
บบเทยหรือบบกาหลีภอออราทำาเดๅ

เกล้าผมเองก็ได้  ...ง้าย ง่าย

ครัวไทย  ขนมไทย

ภาพดยภ๖ujitraภ๖tier

หลไงทีไมาของรูปภาพภภจุลสารภสพพอ”นๅอยกใหนึไง”
ฉบับทีไภะ4ภภกรกฎาคมฬกันยายนภัิิา
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