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กฎของการทรฯจๅงหตุการณ่ฉุกฉิน ตๅองคำานึงถึง 6 Ws

หมายลขทรฯ ฉุกฉิน

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Wo ist etwas geschehen? กิดขึๅนทีไเหน
Wer ruft an? ฿ครปในคนทรฯ
Was ist geschehen? กิดอะเรขึๅน
Wie viele Personen sind betroffen? มีคนบาดจใบกีไคน
Welche Art der Erkrankung/Verletzung liegt vor? ประภท฿ดของรคละการบาดจใบ
Warten auf Rückfragen! รอการถามกลับ

ประทศ/ขต

ตำารวจ

ศูนย่ดับพลิง

หนไวยกูๅภัย

ยุรป (สหภาพอียู)

112

112

112

ยอรมนี

110 หรือ 112

112

112

การทรฯรียกหมอ ตไเมไอยูไ฿นลักษณะฉุกฉิน ชไน ทรฯรียกหมอ฿นชไวงวันสุด
สัปดาห่ ซึไงคนเขๅเมไมีอาการทีไสีไยงตไอการสียชีวิต ฿นลักษณะนีๅสามารถทรฯ
หมายลข 19222

อืนไ โ
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116 116

ประทศ/ขต

ตำารวจ

ศูนย่ดับพลิง

หนไวยกูๅภัย

อืนไ โ

ออสตรีย

133 หรือ 112

122

144
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หนไวยฉุกฉินบนภูขา 140
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ดนมาร่ก

112
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114 จๅงหตุอันตราย ชไน อาชญากรรม ปในตๅน

ฝรัไงศส
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http://de.wikipedia.org/wiki/Notruf#Die_Notrufnummern, http://www.fire2fight.com/viewpage.php?page_id=7

บ.ก.
บ อ ก ก ล่
นิตยสารดี ลไมทีทไ าไ นถืออยูนไ ีๅ ปในลไมทีไ 5 อันหมายถึงวไา ดีมาก เดๅกาๅ วยไางขๅาปีทีไ 2
ลๅวนะคะ มือไ ริมไ ตๅนปี฿หมไ หลายโ คนกใอาจถือปในวาระทีจไ ะปรับปรุง ปลียไ นปลงอะเร
ตไออะเรทีไคิดวไาเมไหมาะสม หรือวไาทดลองอะเร฿หมไโ ทีไยังเมไคยทำา ดีมาก กใชไนกันคไะ
฿นยไางกๅาวขๅาปีทีไ 2 นีๅ ราเดๅปรับหมวดหมูขไ องคอลัมน่฿หมไ ฿หๅดลู นืไ ขึนๅ ริมไ จากภาค
ขไาว ซึไงมีสรุปขไาวทีไนไาสน฿จ฿นรอบ 3 ดือนทีไผไานมาพรๅอมภาพขไาว ตามดๅวยรืไองจากปก
ซึไง฿นลไมนีๅปในการรวบรวมประพณีทศกาลตไาง โ ฿นยอรมนี มาลไาสูไกันฟังอยไางสัๅนโ
ริไมกันตัๅงตไทศกาลคริสต่มาส ทศกาลถือศีลอด คานาวาล จนถึงทศกาลทีไสาวเทย฿น
ยอรมนีมันรียกขานกันวไา “วันเขไ” คไะกใทศกาลอีสตอร่ หรือภาษายอรมันวไา อสทิร่น
นัไนอง ลๅวกใขๅาสูไ ชีวิต฿นยอรมนี ทีไริไมจากการนะนำา฿หๅรูๅจักสมาคม การงานอาชีพทีไ
฿นลไมนีๅรานะนำางานกๅสืๅอผๅา บริการทีไรียกขานกันวไา Änderungschneiderei ของ
หญิงเทยทไานหนึไง ตไอดๅวยกฎหมาย ฿นลไมกไอนราคุยกันถึงรืไองสิทธิพำานักวไาสามารถ
เดๅมาอยไางเรบๅาง ลไมนีๅกใมาคุยกันตไอวไามืไอเดๅมาลๅวจะระวังอยไางเร เมไ฿หๅสียสิทธิฯ นีๅ
เปนะคะ ฿นดๅานการรียนภาษายอรมัน ครูตๅอมกในำารืไองกีไยวกับเขไ มาฝากดๅวยวไา฿กลๅ
จะถึง “วันเขไ” ลๅว หมวดนีๅกใจะปิดทๅายดๅวยบทสัมภาษณ่ทีไ คุณมไฉอๅอน กรุณา฿หๅวลา
ลไา฿หๅกองบก.เดๅรับรูๅกีไยวชีวิต ของ “มไฉอๅอน” คนดีคนหนึไง฿นยอรมนี จากนัๅนกใจะปใน
รืไองราวกีไยวกับผูๅหญิง ผูๅหญิง เมไวไาจะปใน ความสัมพันธ่ ฟชัไน บันทิง สุขภาพลไมนีๅ
ราคุยกันรืไอง นิๅวลใอก รคยอดฮิตอีกรคของคนทีไตๅองทำางานทีไ฿ชๅมือมาก ตามดๅวยศิลปะ
นะนำาหนังสือ อาหาร ละทไองทีไยว ปิดทๅายกันดๅวยธรรมะดีโ พืไอตือน฿จคไะ
หากทไานผูๅอไานสังกตสักนิด จะพบวไา฿นลไมนีๅ ดีมากมีคอลัมน่฿หมไพิไมขึๅนมา อัน
เดๅกไ คำาถาม-คำาตอบจากกงสุลบอร่ลิน ซึไงดีมาก เดๅรับความอนุคราะห่จากทไานกงสุล
ประจำาสถานอกอัครราชทูตเทย ณ กรุงบอร่ลิน รียบรียงคำาถามยอดฮิตละคำาตอบทีไ
ปในประยชน่กีไยวกับงานกงสุล ตไอดๅวยตอบปัญหาลูกรัก สนอขๅอคิด฿นการลีๅยงดูบุตร
฿นตไางวัฒนธรรม ละสุดทๅายทีไ ดีมาก หวังวไาคงจะ฿หๅความบันทิงกไทไานผูๅอไานกใคือ
รืไองสัๅนขนาดยาว ชีวิตหญิงเทย฿นตไางดนคไะ
กใหวังวไาสิไงละอันพันละนๅอยทีไ ดีมาก นำาสนอ฿นลไมทีไ 5 นีๅ จะปในประยชน่รวม
ทังๅ ฿หๅความบันทิงตไอผูอๅ าไ นนะคะ หากทไานมีความคิดหในอยไางเรตไอการปรับคอลัมน่ รวม
ทังๅ คอลัมน่฿หมไทีไ รานำาสนอ ถูก฿จเมไถกู ฿จอยไางเร กรุณาติชมมาเดๅทกีไ องบรรณาธิการนะ
คะ คณะจัดทำา ดีมาก จะเดๅปรับปรุง฿หๅ ดีมาก ดีขึๅนเปรืไอยโ คไะ
ทๅายสุด ขๅาปีทีไ 2 กใหมายถึงวลาของการตไออายุสมาชิกดๅวยนะคะ สมาชิกทุก
ทไานสามารถตไออายุสมาชิกมาเดๅดยอนงินคไาสมาชิกขๅาบัญชีของ ดีมาก ระบุวไาตไอ
อายุสมาชิกคไะ พบกัน฿นลไมทีไ 6 นะคไะ
พัทยา รือนกๅว
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คุยกบ บ.ก.

รียน ทไานบรรณาธิการละคณะผูๅจัดทำานิตยสารดี
ดๅวยทางวัดเดๅรบั หนังสือนิตยสารดี จำานวน 30 ลไม ปในหนังสือรูปลไมสวยงามนไาอไาน ตใมเปดๅวยนือๅ หา
สาระทีไมีประยชน่กไผูๅอไานปในอยไางมาก ละทางวัดธรรมนิวาสเดๅทำาการจกจไาย฿หๅกไชาวเทยทีไมาทำาบุญทีไ
วัดปในทีไรียบรๅอยลๅว
ทางวัดธรรมนิวาสจึง฿ครไขอจริญพรมา ณ. ทีไนีๅดๅวย

กราบนมัสการพระอาจารย่ตุๆ

พระอาจารย่ตุๆ ยใน฿จ
จๅาอาวาสวัดธรรมนิวาส

กองบรรณาธิการขอกราบขอบพระคุณพระอาจารย่ทีไเดๅอนุคราะห่จกจไายนิตยสารดี พืไอผยพรไ฿หๅ
กไชาวเทย฿นวงกวๅางคไะ ละคำาชมลใกโนๅอยโ ปในกำาลัง฿จทีไประสริฐกไทีมงานอยไางมากคไะ
บก.
สวัสดีคไะ บก. นิตยสารดี ทีไนับถือ
ดิฉันเดๅสไงงินมากับจดหมายนีจๅ ำานวน 20 ยูร พืไอจไายปในคไาสมาชิกของหนังสือนิตยสารดี ของปี 2011 (2554) ดิฉนั ขอออกความ
คิดหในหนไอยเดๅเหมคไะ? นิตยสารดี จะดูดียิไงขึๅน ควรจะมีคอลัมน่นีๅควบคูไเปดๅวยคไะ
• คอลัมน่ธรรมะจากพระสงฆ่บๅางลใก โ นๅอย โ
• คอลัมน่ธรรมะจากบุคคลธรรมดาบๅางลใก โ นๅอย โ
• คอลัมน่กับผูๅสูงอายุ ขาดอกาสจริง โ คนจนจริง โ ฿นมืองเทย
• คอลัมน่กับดใก โ ดๅอย อกาสดๅวย ชไน ดใกกำาพรๅา เมไมีพไอมีมไ ดใกพิการ
• ถึงมๅนจะปในนิตยสารดี ทางวิชาการ ตไควรมีคอลัมน่รากหญๅาซกเปดๅวย คนเทยจะขาดสิไงนีๅเมไเดๅ ธรรมะ 10% (รวมถึง
ธรรมะทีไบุคคลธรรมดาขียนขๅามา) การทำาบุญกับผูๅสูงอายุ 10% กับดใกดๅอยอกาส 10% กฎหมาย 10% ทีไหลือกใปในอืไน โ คไะ
นไาจะนำาธรรมะของพระสงฆ่จากหลาย โ วัดมาลงนะคะ ละอยากทราบรืไอง ศีล 5 ละ ศีล 8 ขอ฿หๅชไวยนำามาลงดๅวยนะคะ ทีไ
อยากทราบอีกอยไางหนึไงคือ หมายลขสมาชิกของดิฉันคไะ
รียนคุณสำาราญ

สำาราญ

ขอบคุณมากนะคะทีไสไงงินคไาสมาชิกของปี฿หมไนีๅมา฿หๅ คุณสำาราญปในคนรกทีไตไออายุสมาชิกลยคไะ สำาหรับคำานะนำาตไาง โ
ทางกองบรรณาธิการจะเดๅนำาเปหารือกันตไอเปนะคะ รืไองลขหมายสมาชิกนัๅน จะอยูไบนหนๅาซองทีไราจัดสไงหนังสือ฿หๅนะคะ ตัวลขขๅาง
บนชืไอละทีไอยูไของคุณคไะ กใบอกตรงนีๅอีกครัๅงนะคะ หมายลขสมาชิกของคุณคือ 2010-006 คไะ
ลๅวขียนมาคุยอีกนะคะ
บก. พัทยา รือนกๅว
D : 05

Thai Armed Forces Day in Berlin
นาวาอากาศอก มานัต วงษ่วาทย่ ผูๅชไวยทูตฝไายทหาร ละผูๅชไวยทูตฝไายทหารอากาศ ละ
พันอก จิรวัฒน่ พันสวัสดิ่ รองผูๅชไวยทูตฝไายทหารละผูๅชไวยทูตฝไายทหารบก พรๅอมดๅวยนายชิดชู
รักตะบุตร อุปทูต ละขๅาราชการสถานอกอัครราชทูต ณ กรุงบอร่ลิน รไวมกันจัดงานลีๅยงรับรอง
฿นอกาสวันกองทัพเทยทีไรงรม Adlon Kempinski กรุงบอร่ลิน มืไอวันศุกร่ทีไ 7 มกราคม 2554
ดยมีขกผูๅมีกียติมารไวมงานประมาณ 300 คน

Frankfurt
ทไานอธิบดีกรมการกงสุลนายจักร บุญหลง ละทไานอธิบดีกรมสุขภาพจิต น.พ.อภิชัย มงคลพรๅอมคณะ ดินทางมาพบปะ ชุมชนเทย
ดยมีทไานกงสุล฿หญไชัยลิศ หลิมสมบูรณ่พรๅอมภริยา฿หๅการตๅอนรับ
(ถไายภาพดย: ฤทธิชัย ทับสุวรรณ)

Berlin
การประชุมพืไอลกปลีไยนขๅอคิดหในละมีสไวนรไวม฿นกระบวนการสริมสรๅางชุมชนเทย฿นสหพันธ่สาธารณรัฐยอรมนี฿หๅขๅมขใง จัด
ประชุมดยสถานอกอัครราชทูตเทย฿นกรุงบอร่ลิน฿นวันทีไ 27 มกราคม 2554 ระหวไางวลา 09:00 – 16:00 น. ณ อาคารวิลลไาของสอท.
(ถไายภาพดย: อัมพร วอลคอร่)
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Neumünster
สัมมนา”สะกิด(฿จ)สักนิด ฿หๅคิดถึงลูก” จัดดยกลุไมชุมชนเทย฿นฮัมบวร่กละนอยมึนสตอร่ ฿นวันทีไ 18-20 กุมภาพันธ่ 2554 ดยเดๅรับ
ความอนุคราะห่จากกรมการกงสุล กระทรวงตไางประทศละเดๅรับการสนับสนุนจากกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

ภาพหมู:ไ (ถวนังไ จากซๅาย) คุณนิตยาภรณ่ มงคล(นักจิตวิทยาชียไ วชาญ)
นพ.อภิชัย มงคล อธิบดีกรมสุขภาพจิต อัครราชทูตทีไปรึกษาสอท.
กรุงรม นายจักร บุญหลง อธิบดีกรมการกงสุล อท.นายชิดชู รักตะบุตร
อท.ทีไปรึกษาฝไายรงงาน นางสุชาดา ชีๅจริญ ละคุณสุภาวดี นวลสกุล
(นักจิตวิทยาชีไยวชาญ)
(ถไายภาพดย นันทิรตั น่ อินสวไาง)

Baden-Württemberg
สำานักงานพาณิชย่ ประจำา สอท. ณ กรุงบอร่ลนิ มีกาำ หนดการจัดกิจกรรมสไงสริมการขาย
สินคๅาอาหาร ประภทอาหารสำารใจรูป ครืไองกง ซอสปรุงรส ขๅาวหอมมะลิ ผลเมๅอบกรอบ ฯลฯ
รไวมกับบริษัทผูๅนำาขๅา Feinkost Dittmann Reichold Feinkost GmbH ละ ซุปปอร่มาร่กใต฿น
ครือของกลุมไ Edeka ฿นจำานวน 112 สาขา ฿นระหวไางชไวงวันทีไ 21 มกราคม – 19 กุมภาพันธ่ 2554
(ภาพดย อัญชัญ ฮียร่ลิไง)

D : 07

รายงานข่าว: สัมมนา “สะกิด(ใจ)สักนิด ให้คิดถึงลูก”

รายงานดย อัญชัญ ฮียร่ลิไง

มืไอวันทีไ 18-20 กุมภาพันธ่ 2554 ชุมชนเทย฿นฮัมบวร่กละนอยมึนสตอร่ ประทศยอรมนีเดๅจัดงานสัมมนาวางผนการกๅเขละการ
สรๅางอนาคตรไวมกันสำาหรับยาวชนชาวเทยทีไติบตปในชนรุไนทีไสอง฿นยอรมนีละยุรป ทีไ Kiek In มือง Neumünster การสัมมนาดังกลไาวเดๅ
รับความอนุคราะห่จากกรมการกงสุล กระทรวงการตไางประทศละเดๅรับการสนับสนุนจากกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ซึไงทไานอธิบดี
กรมการกงสุล นายจักร บุญหลงละทไานอธิบดีกรมสุขภาพจิต นพ.อภิชัย มงคล เดๅนำาคณะนักจิตวิทยาจากประทศเทย อันมี นพ.ประวช
ตันติพิวัฒนสกุล คุณสุภาวดี นวลสกุล คุณนิตยาภรณ่ มงคล ขๅาราชการผูๅติดตาม ละนายดำาฤทธิ่ วิริยะกุล ผูๅสืไอขไาวเทยรัฐ ชุมชนเทยทีไขๅารไวม
สัมมนาจำานวน 70 คน ปในประธานสมาคมตไางโ หัวหนๅากลุไมตไางโ อาสาสมัครจากทัไวประทศยอรมนีละครือขไายหญิงเทย฿นยุรป กลไาว
ปิดการสัมมนามืไอวันทีไ 19 กุมภาพันธ่ 2554 ทีไหๅองประชุม฿หญไของ Kiek In นายจักร บุญหลง เดๅชีๅจงถึงวัตถุประสงค่ของการจัดสัมมนาครัๅง
นีวๅ าไ พืไอกระชับการประสานงานละความรไวมมือซึไงกันละกันระหวไางสไวนราชการเทยกับชุมชนเทย฿หๅนไนฟๅนยิงไ ขึนๅ ละขอ฿หๅชไวยกันสอด
สไงดูลความปในอยูขไ องชาวเทยละครอบครัว฿นตไางดน ดยฉพาะอยไางยิงไ ยาวชนเทยทีตไ ดิ ตามพไอมไเปอาศัยอยู฿ไ นตไางประทศ นอกจาก
นีๅนายจักร บุญหลงยังเดๅจๅง฿หๅชุมชนเทย฿นตไางดนทราบวไา ขณะนีๅกำาลังมีการพิจารณาความปในเปเดๅ ฿นการยืไนคำารๅองขอทำาบัตรประชาชน
฿นตไางประทศ ซึไงทางกระทรวงการตไางประทศกำาลังหารือกับกระทรวงมหาดเทยอยูไ
การสัมมนาริไมดย นพ.ประวช ตันติพิวัฒนสกุล (นายพทย่ผูๅทรงคุณวุฒิ)ละนักจิตวิทยาชีไยวชาญอีกสองทไาน คือ คุณสุภาวดี
นวลมณี ละคุณนิตยาภรณ่ มงคล เดๅนำาการพูดคุยถึงปัญหาละสถานการณ่ทีไกีไยวขๅองกับยาวชนเทยทีไติดตามมารดาทัๅง฿นภาพบวกละ
ภาพลบ ละเดๅระดมความคิดหในรไวมกัน ฿นการสรๅางภาพอนาคตทีไอยากหใน จากนัๅนผูๅรไวมสัมมนาเดๅลกปลีไยนประสบการณ่ซึไงกันละ
กัน ฿นการทำากิจกรรมบไงกลุไมทำางาน สรๅางความสนุกสนานละพึงพอ฿จกไผูๅขๅารไวมสัมมนาปในอยไางยิไง กไอนสรใจสิๅนการสัมมนา฿นวันทีไ
20 กุมภาพันธ่ อธิบดีกรมสุขภาพจิต นพ.อภิชัย มงคล เดๅสรุปหานวทางสำาหรับการทำางาน฿นอนาคตรไวมกันระหวไางภาครัฐละภาคอกชน
การสัมมนา฿นครัๅงนีๅประสบความสำารใจอยไางดียิไง นับวไาปในนิมิตรหมายอันดีทีไ ยาวชนเทย฿นตไางดนจะมัไน฿จเดๅวไา พวกขาเมไเดๅถูก
ลืม นิตยสารดี จึงขอฝากอนาคตของลูกโหลานโเทยเวๅ฿นมือของผูๅ฿หญไ ผูๅซึไงจะปในทีไปรึกษากไยาวชน พืไอ฿หๅพวกขาสามารถพบนวทางทีไ
มัไนคง สามารถคิดปใน ละมีอนาคตทีไดีตไอเป

ขอเชิญชวนร่วมลงชื่อเรียกร้องให้รัฐบาลไทยจัดสรรงบประมาณเพื่อกิจกรรมเสริมสร้าง
ชุมชนไทยเข้มแข็งในต่างประเทศ
฿นปีงบประมาณทีไผไานมาชุมชนเทยคงจะสังกตเดๅวไา กิจกรรมหลาย โ กิจกรรมทีไสนอตไอสถานอกอัครราชทูตเทย หรือสถานกงสุล฿หญไ จะเมไเดๅรับการ
สนับสนุน หรือมๅนตไการดำานินงานกงสุลสัญจร ซึไงคยออกบริการ฿นหลายโทๅองทีไ กใตๅองจำากัดจำานวนลง หตุผลประการสำาคัญทีไทำา฿หๅปในชไนนัๅนกใคือ งบประมาณ
พืไอกิจกรรมสไงสริมชุมชนเทย฿นตไางประทศ฿หๅขๅมขใงถูกตัดออกปในจำานวนมาก ทำา฿หๅกระทรวงการตไางประทศ เมไสามารถจัดสรรงบประมาณมา฿หๅกไสถานอก
อัคร-ราชทูตละสถานกงสุล฿หญไ พืไอจัดสรร฿หๅกไชุมชนเทยนำาเปจัดกิจกรรมพืไอสริม สรๅางความขๅมขใงของชุมชนละพืไอพัฒนาศักยภาพละชไวยหลือคนเทย
฿นยอรมนีละประทศอืไนโ ทัๅงนีๅทัๅงนัๅนปในพราะกระทรวงการคลังกใดี สำานักงบประมาณกใดี รวมทัๅงรัฐสภา(ผูๅทีไกีไยวขๅอง฿นการพิจารณางบประมาณ) มิเดๅตระหนัก
ถึงความสำาคัญของการดำานินกิจกรรมหลไานีๅ มองหในพียงวไา ชุมชนเทย฿นตไางประทศปในพียงชุมชนลใกโ มิเดๅสไงผลอัน฿ดตไอประทศเทย ตไ฿นความปในจริงลๅว
฿นปัจจุบันมีคนเทยพำานักละทำางานอยูไ฿นประทศตไางโปในจำานวนมาก นับวันจะมากขึๅนรืไอยโ คนเทยจำานวนเมไนๅอยประสบปัญหาละตๅองการความชไวยหลือ ฿น
ขณะดียวกันคนเทยเดๅรวมตัวกันปในกลุไมปในชุมชนเทย฿นตไางดน ซึไงจะติบตขึๅนทุกวัน กลุไมละชุมชนเทยหลไานีๅสไวนหนึไงรวมตัวกันพืไอทำางานชไวยหลือพืไอรไวม
ชาติทีไ ดือดรๅอน อีกสไวนหนึงไ พือไ สไงสริม฿หๅพือไ นรไวมชาติทดีไ อๅ ยอกาสกวไา เดๅดาำ รงชีพอยู฿ไ นตไางดนเดๅอยไางสมศักดิศ่ รี นอกจากนีคๅ นเทยละชุมชนเทย฿นตไางประทศ
ยังปในหลไงสไงขๅางินตราตไางประทศทีไสำาคัญของประทศเทย พราะยไอมปในทีไรูๅกันอยูไวไา คนเทย฿นตไางประทศกือบจะทุกครัวรือนจะสไงงิน฿หๅครอบครัวของตนทีไ
ประทศเทย จากขไาวสารตลาดรงงานพบวไา฿นปี 2550 มีรายเดๅทีไสไงกลับจากตไางประทศผไานระบบธนาคารปในจำานวนงิน 56,273 ลๅานบาท ซึไงยังมิเดๅรวมงินทีไสไง
กลับบๅานนอกระบบ ทีมไ จี าำ นวนมหาศาลชไนกัน ฿นงไนีๅ การจัดสรรงบประมาณพือไ ดำานินกิจกรรมพือไ สรๅางสริมความขๅมขใงกไชมุ ชนเทย฿นตไางดนจึงปในการลงทุน
ทีไคุๅมกำาเร พราะมืไอคนเทย฿นตไางประทศมีชีวิตทีไดีมีปัญหานๅอย กใจะสามารถทำางานเดๅตใมทีไ ผลทีไตามมากใคือจะสามารถสไงรายเดๅกลับขๅาประทศมากขึๅน ประทศ
ชาติกใจะมีงินตราตไางประทศ พืไอการกระตุๅนศรษฐกิจ฿หๅพัฒนาละคลไองตัว
นิตยสารดี จึง฿ครไขอชิญชวนชาวเทยทุกทไานรไวมกันรียกรๅอง฿หๅ หนไวยงานราชการเทยทีไกีไยวขๅองพิจารณาจัดสรรงบประมาณพืไอสริมสรๅางความขๅมขใงกไ
ชุมชนเทย฿นตไางประทศ ดยการรไวมกัน ลงชืไอ ระบุชืไอมือง พรๅอมลายซในต่ ฿นขๅางทๅายนีๅ ลๅวสไงกลับมายัง กองบรรณาธิการนิตยสารดี D-Magazine, c/o Dr. Pataya
Ruenkaew, Carl-von-Ossietzky-Str. 21, 33615 Bielefeld
หรือรไวมลงชืไอ฿นวปเซท่ของ นิตยสารดี ดยขๅาเปทีไ www.d-magazine.de หรือ www.d-magazine.eu พืไอทีไนิตยสารดี จะเดๅจัดรวบรวมสไงตไอเปยังหนไวย
งานทีไรับผิดชอบตไอเป
ขๅาพจๅาผูมๅ รี ายนามขๅางทๅายนีๅ ขอรียกรๅอง฿หๅมกี ารพิจารณาจัดสรรงบประมาณพือไ ดำานินกิจกรรมสรๅางสริมความขๅมขใงกไกลุมไ ละชุมชนเทย฿นตไางประทศ
ชืไอ
พำานักอยูไ฿นมือง
ลายซในต่
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8 มีนาคม 2554 100 ปีวันสตรีสากล

พัทยา รือนกๅว

วันทีไ 8 มีนาคม ของทุก โ ปี สหประชาชาติ รวมทัๅงรัฐบาลทัไวลกยอมรับ฿หๅปใน วันสตรีสากล (Internationaler Frauentag) ฿นปี 2554
(ค.ศ.2011) นีๅถือปในอกาสพิศษพราะปในปีทีไวียนมาครบรอบ 100 ปี หนึไงรๅอยปีหไงการตไอสูๅฝไาฟันของผูๅหญิงทัไวลกพืไอ฿หๅเดๅรับสิทธิความ
ทไาทียม฿นอกาส ละคไาตอบทน฿นการทำางานทีไปในธรรม
ตำานานตไาง โ ทีไกลไาวถึงกำานิดของ วันสตรีสากล จะปในรืไองราวทีไกลไาวยงเปถึงขบวนการตไอสูๅของรงงานหญิง฿นชไวงกลางศตวรรษ
ทีไ 19 ตไอ 20 ละทีไสำาคัญทีไสุดคือ การประทๅวงละดินขบวนของคนงานหญิง฿นอุตสาหกรรมสิไงทอ฿นสหรัฐอมริกา มืไอปี ค.ศ. 1858 (พ.ศ.
2401) พืไอรียกรๅอง฿หๅขึๅนคไารง ละปรับงืไอนเขการทำางาน รวมทัๅงหอพักอาศัย฿หๅดีขึๅน ณ ขณะนัๅนกลุไมผูๅหญิงสังคมนิยมเดๅกำาหนดกันวไาจะ
จัด฿หๅมี วันสตรีสากล฿นปลายดือนกุมภาพันธ่ พืไอรียกรๅองสิทธิ฿นการลือกตัๅงของผูๅหญิง ละวันทีไ 20 กุมภาพันธ่ ค.ศ.1909 (พ.ศ.2452) กใมี
การฉลอง วันสตรีสากล ดังกลไาว฿นอมริกาหนือ
ตไ฿ครจะดาเดๅวไา ทีไจริงลๅวการกำาหนด฿หๅมี วันสตรีสากล ปในประจำาทุก โ ปี นัๅนปในความริริไมของ นักสังคมนิยมสตรีชาวยอรมันชืไอ
Clara Zetkin ทีไสนอ฿นการประชุมสตรีสังคมนิยมนานาชาติครัๅงทีไ 2 ทีไคปนฮกน ประทศดนมาร่ค มืไอวันทีไ 27 สิงหาคม 1910 (พ.ศ. 2453)
การฉลิมฉลอง วันสตรีสากล ครัๅงรกกิดขึๅน฿นวันทีไ 19 มีนาคม 1911 (พ.ศ. 2454) ประทศทีไฉลิมฉลองเดๅกไ ดนมาร่ค ยอรมนี
ออสตรีย สวิตซอร่ลนด่ ละสหรัฐอมริกา ฿นปีตไอ โ มากใมีการฉลิมฉลอง฿นประทศตไาง โ ฿นยุรปพิไมขึๅน
การประกาศ฿หๅวันทีไ 8 มีนาคม ปในวันสตรีสากล จริง โ กิดขึๅนหลังจากนีๅ 10 ปี มีตำานานอีกหลายตอนทีไกลไาวถึงการลือกวันทีไ 8 มีนาคม
ชไน พืไอ฿หๅระลึกถึงการประทๅวงระบบซาร่฿นรัสซียของรงงานหญิง฿นมืองซนต่ปีตอร่บวร่ก ตไเมไวไาจะปในชไนเร ทีไนไ โ กใคือ วันสตรีสากล
ถือปในประพณีปฏิบัติของชาวสังคมนิยม
฿นยอรมนี ฿นชไวงผดใจการนาซี การฉลิมฉลองวันสตรีสากลถูกสัไงหๅามดๅวยวไากีไยวพันกับลัทธิสังคมนิยม ฿นปี 1946 (หลังยอรมนีพๅ
สงครามลกครัๅงทีไ 2) วันสตรีสากล กลับมาปในวันหยุดอีกครัๅง฿นขตคุๅมครองของสหภาพรัสซีย฿นยอรมนีตะวันออก ฿นขตตะวันตก วันสตรี
สากล กลับมาเดๅรับความสน฿จอีกครัๅงมืไอขบวนการตไอสูๅของสตรีริไมตๅนขึๅน฿นชไวงทศวรรษทีไ 60 ละลๅว฿นดือนธันวาคม 1977 (พ.ศ. 2520)
สหประชาชาติเดๅประกาศ฿นการประชุมสามัญ ฿หๅวันทีไ 8 มีนาคม ปในวันสตรีสากล
ประพณีปฏิบัติ฿นวันสตรีสากล อยไางหนึไงคือการมอบดอกกุหลาบดงกไกัน อันนไาจะมีทีไมาจากการรียกรๅอง฿นวันสตรีสากล ปี ค.ศ.
1986 (พ.ศ.2529) ทีไวไา “ราตๅองการขนมปังละดอกกุหลาบ” (Wir wollen Brot und Rosen) ขนมปัง หมายถึง สิทธิทีไจะเดๅงานทำาทีไเดๅคไารงทีไ
ปในธรรม มีสทิ ธิทไาทียมทีจไ ะเดๅรบั การศึกษา ละเดๅรบั การประกันทางสังคม ดอกกุหลาบ คือสัญลักษณ่ ของความอดกลันๅ ผไอนปรม (Toleranz)
สันติภาพ อกาสทีไจะเดๅปในมไละทำางาน฿นวลาดียวกัน
การฉลอง 100 ปีวันสตรีสากล ฿นยอรมนีจัดขึๅน฿นมืองตไาง โ บางมืองเดๅจัดฉลิมฉลองมืไอปีทีไลๅว (พ.ศ. 2553) บางมืองจัดครงการ
ตไอนืไองจาก มีนาคม 2010 ถึง มีนาคม 2011 ทีไนไาสน฿จคือ ครงการนิทรรศการคลืไอนทีไของขต Marzahn-Hellersdorf ซึไงปในการลไารืไอง
ความทไาทียม ความสมอภาพของผูๅหญิง ดๅวยมุมมองของผูๅหญิงผไานรืไองราว฿นชีวิตประจำาวัน ละ฿นครอบครัว นำาสนอปในรูปถไายละ
ผนภาพ งานนิทรรศการนีๅมีนวคิดทีไตไางเปจากกิจกรรมวันสตรีสากลอืไนโ ทีไชูประดในการตไอสูๅทางการมือง หรือความทไาทียมขององค่กร
ผูๅหญิงตไาง โ ฿นกรอบทีไกวๅางละเกลตัวผูๅหญิง ทีไนไาสน฿จอีกครงการหนึไงคือ การผยพรไกิจกรรมตไางโ ทีไจัดดำานินการดยผูๅหญิง ละพืไอ
ผูๅหญิง 100 ครงการ ริไมตๅนตัๅงตไวันทีไ 2 ธันวาคม ปี 2010 จนถึง 8 มีนาคม 2011 ครงการนีๅปในของ ส.ส.พรรคขียว฿นรัฐสภาของสหพันธ่
(Fraktion der Grün in Bundestag) จุดประสงค่พืไอ฿หๅหในตัวตนของผูๅหญิง ดยฉพาะทีไทำางานพืไอสังคม
ประทศเทยกใเมไนๅอยหนๅา฿คร ปีนีๅ องค่กรพัฒนาอกชน สหภาพรงงานสตรี มูลนิธิ ละกลุไมตไางโ รวมทัๅงศิลปิน กวไา 30 กลุไม รไวมกัน
จัดงาน 100 ปีวันสตรีสากล กิจกรรมหลักจะมีขึๅนระหวไางวันทีไ 6 - 8 มีนาคม มีการสวนาวไาดๅวยคณภาพชีวิตผูๅหญิงทำางาน 100 ปีการตไอสูๅของ
ขบวนการสตรี ภาพสะทๅอนของผูๅหญิง฿นวรรณกรรม ยุทธศาสตร่ขบวนการผูๅหญิงรไวมสมัย ละ(รไาง)กฎหมายความสมอภาคทางพศ เฮท่เลท่
ของงานกใคือ นายกรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ่ วชชาชีวะ รับฟัง “จตนารมณ่ 100 ปีวันสตรีสากล ละขๅอสนอของคณะจัดงาน” รวมทัๅงบรรยาย
พิศษ : นยบายรัฐบาล รืไอง “ผูๅหญิงทำางานกับคุณภาพชีวิตทีไยัไงยืน
นอกจากนีๅกลุไมศิลปินหญิง ยังจัด฿หๅมีการสดงนิทรรศการศิลปะศิลปินหญิง 100 ปี วันสตรีสากล 100th Year of International
Women’s Day ณ พิพิธภัณฑสถานหไงชาติ หอศิลป The National Gallery ระหวไาง วันทีไ 6 - 19 มีนาคม 2554
ขๅอมูลจาก:
องค่กรครือขไายจัดงาน 100 ปี สตรีสากล ครือขไายผูๅหญิงพลิกฉมประทศเทย คณะกรรมการครือขไายพลังสตรีพืไอการปฏิรูป
http://www.dgb-frauen.de/aktuell/politik/100-jahre-internationaler-frauentag-kleine-geschichte/
http://www.platinnetz.de/magazin/gesellschaft/kultur/100-jahre-weltfrauentag
http://www2.gender.hu-berlin.de/ztg-blog/2010/03/wanderausstellung-100-jahre-internationaler
http://www.nadir.org/nadir/periodika/widerstand/kadin_1.htm
http://www.gruene-bundestag.de/cms/frauentag/rubrik/19/19034.frauentag_100.html
http://www.russland.ru/frauentag/morenews.php?iditem=7
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รืไองดีจากปก
ดย พัทยา รือนกๅว

Frohes Fest!!
จาก คริสต์มาส ถึง โอสเทิร์น
เทศกาลต่างๆ ของ เยอรมนี

D : 10

คงเมไมี฿ครเมไคยเดๅยินคำาวไา Frohes Fest! (อาจปลเดๅวไา ขอ
฿หๅสนุกสนานชืไนมืไนกับทศกาล งานลีๅยง) ทีไคนยอรมัน฿ชๅอยูไสมอโ
วลาทีจไ ะรไาำ ลา หรือทักทายมือไ ถึงฤดูทศกาลตไางโ ทศกาล฿นยอรมนี
กใมหี ลากหลาย ตไละทศกาลกใมคี วามปในมาละปในเป ละจากการ
ทีวไ าไ ยอรมนีปในประทศหนึงไ ทีนไ บั ถือศาสนาคริสต่ ถม Martin Luther
นักปฏิรูปศาสนาคนสำาคัญกใปในคนยอรมันดๅวย ทศกาลตไาง โ ฿น
ยอรมนีจึงมักชืไอมยงกับคริสต่ศาสนาอยไางหลีกลีไยงเมไเดๅ

บๅานดๅวยเฟดวงลใกโปในรูปตไางโ หรือประดับเฟตามตๅนเมๅหนๅาบๅาน
฿นวันทีไ 24 ธันวาคม (บางบๅานอาจกไอนหนๅานัๅน) บๅานชาวยอรมันสไวน
฿หญไจะตกตไงตๅนคริสต่มาส ตัๅง฿นหๅองรับรอง หรือหๅองนัไงลไน ฿ตๅตๅน
คริสต่มาสกใจะมีพิงหรือบๅานลใกโ ปูพืๅนดๅวยหญๅาฝาง ขๅาง฿นจะมีดใก
ทารกนอนอยูไ มีผูๅหญิงนัไงคุกขไาอยูไขๅาง โ มีผูๅชายถือเมๅทๅาสำาหรับเลไ
ฝูงสัตว่ลีๅยง ละมีวัว กะ พะ วางอยูไรอบโ บๅานละตุๆกตาหลไานีๅกใ
คือสัญญลักษณ่สดงการประสูติของพระยซูนัไนอง ดใกทารกนัๅนคือ
พระยซู ผูๅหญิง ละผูๅชาย คือ มารีย ละยซฟ พระมารดาละบิดา
ทศกาลทีไสำาคัญทีไสุดคงจะหนีเมไพๅนทศกาลคริสต่มาส ของพระยซู นือไ งจากพระยซูกิด฿นพิงทีพไ กั ของคนลียๅ งกะ จึงตๅองมี
(Weihnachten) ทีไจะฉลองกัน 3 วัน คือ 24-26 ธันวาคม วันทีไ 24 ปใน ตุกๆ ตารูปสัตว่ตาไ งโ วางเวๅ฿หๅหใน ทังๅ หมดนีๅ รียกวไา Weihnachtskrippe
วัน Heiliger Abend ภาษาชาวบๅานอาจรียกกันวไา Heiligabend ถือ
กันวไาปในวันประสูตขิ องพระยซู ศาสดาของคริสต่ศาสนา วันทีไ 25 ละ
ประพณีปฏิบตั ฿ิ นทศกาลคริสต่มาสนีทๅ สีไ ำาคัญมักจะอยูทไ วไี นั ทีไ 24
26 ปในวันฉลองคริสต่มาสวันทีไ 1 ละ วันทีไ 2
ธันวาคม วันนีถๅ อื วไาปในวันครอบครัวหรือวันรวมญาติกวใ าไ เดๅ ครอบครัว
จะมาอยูพไ รๅอมหนๅาพรๅอมตากัน ดยฉพาะปูยไ าไ ตายาย พไอมไ ลูก ปใน
ทศกาลคริสต่มาสมักจะริมไ ขึนๅ กไอนหนๅาวันทีไ 24 ธันวาคม ดย วันทีไจะมอบของขวัญกไกันละกัน ทีไรียกวไา Bescherung ดใกโ มัก
ทัวไ เปกใตงๅั ตไตนๅ ดือนธันวาคม บางปีอาจริมไ ตังๅ ตไปลายดือนพฤศจิกายน จะรอวลาทีไ ทวดาองค่นๅอยโ (Christkind) นำาของขวัญมา฿หๅ ฿นบาง
มือไ ริมไ Advents ทีมไ อี ยูไ 4 Advent ดๅวยกัน erster Advent หรือ Advent ทๅองทีไจะมีพิธี฿นบสถ่ตอนยใน มืไอกลับมาบๅานทัๅงครอบครัวจะรไวม
รกจะปในวันอาทิตย่ 4 อาทิตย่กไอนวันคริสต่มาส (24 ธันวาคม) อัน รๅองพลงกัน กไอนทีไจะรๅองพลง ผูๅ฿หญไมักจะอบอาของขวัญเปวาง
ถือวไาปในจุดริไมตๅนของวงจรของปีตามศาสนาคริสต่ ฿นวลาดียวกัน ฿กลๅ โ ตๅนคริสต่มาส ลๅวปิดประตูเมไ฿หๅดใกหใน มืไอรๅองพลงสรใจกใ
Weihnachtsmarkt หรือตลาดคริสต่มาสกใจะริไมขึๅน ละทีไจะสังกต จะ฿หๅดใก โ ขๅาเปดูวไา Christkind นำาอะเรมา฿หๅ ฿นวันทีไ 25 ธันวาคม
เดๅงไาย โ วไาทศกาลคริสต่มาสมาถึงลๅว กใคือตามรๅานสรรพสินคๅาทัๅง บางทๅองทีจไ ะมีพธิ กี รรม฿นบสถ่ตอนชๅา สไวนวันทีไ 26 ธันวาคม กใถอื ปใน
หลายจะติดตังๅ ตๅนคริสต่มาส ซึงไ กใคอื ตๅนสนฉัตรตกตไงดๅวย Weihnachts- วันฉลองคริสต่มาสวันทีไสอง ซึไงจะเมไมีพิธีการอะเรปในพิศษ
kugel ลูกกลมโ ทีไทำาดๅวยกๅวบางโ สีตไาง โ ประดับประดาดๅวยกลไอง
ของขวัญลใกโ ละอืไนโ ถมปิดพลงกีไยวกับทศกาลนีๅ ทีไยอดฮิตทุก
ปีคงหนีเมไพๅน Last Christmas ของ George Michael (ผูๅขียนชอบ)
ชไวงวลาดังกลไาวชาวยอรมันจะตกตไงหนๅาบๅาน รวมทัๅงตามหนๅาตไาง

Christus mansionem benedicat
20 * C + M + B + 11
Christus segne dieses Haus

พอขๅาดือนมกราคม ผไานวันปี฿หมไเปลๅว กใจะมีวนั สำาคัญทาง
ศาสนาอีกหนึงไ วันนันไ คือ วันกษัตริยน่ กั บุญทังๅ สาม (Heilige Drei Könige)
ซึไงจะตรงกับวันทีไ 6 มกราคม ตามตำานานวไา กษัตริย่ทัๅงสามอันเดๅกไ
คาสพาร่ (Carpar) มลชิออร่ (Melchior) ละ บัลทาร่ซาร่ (Balthasar)
ปในผูๅรูๅหไงดินดนตะวันออก (Weisen aus dem Morgenland) ดิน
ทางนำาสมบัตลิ าๅำ คไามา฿หๅดไพระยซูทพีไ งึไ กิด วันนี฿ๅ นขตคริสตจักรตไาง โ
จะมีดใกตไงตัวปในกษัตริย่ทัๅงสาม บางครัๅงจะตามดๅวยดใกอืไนโ ทีไปใน
บริวาร ดินเปตามบๅานตไาง โ พือไ ขอรับบริจาค ซึงไ กลุมไ ดใกนี฿ๅ นปัจจุบนั
มักจะรูจๅ กั กัน฿นนาม Sternsinger มือไ เดๅงินบริจาคลๅวกใจะ฿ชๅชอใ คขียน
ทีไประตูบๅาน หรือกำาพงบๅาน ปในตัวลขละตัวอักษร ชไน ฿นปีนีๅ จะ
ขียนวไา 20-C+M+B 2011 ตัวลข 20 หมายถึงศตวรรษทีไ 20 C+M+B
ปในตัวยไอจากภาษาละตินวไา Christus mansionem benedicat ปล
ตรงตัวเดๅวไา ขอพระคริสต่จงประสาทพรกไบๅานนีๅ ตอนทีไผูๅขียนมาอยูไ
ยอรมนี฿หมไ โ กใเมไขๅา฿จทีไหในตัวลขตัวอักษรนีๅ คิดองวไาสงสัยจะ
ปในชไางปะปา ชไางเฟทีไมากใบคไาบริการลๅวจึงทำาครืไองหมายเวๅ ตไ
ทีไเหนเดๅปในคำาอวยพรนีไอง งินบริจาคทีไเดๅนีๅทางคริสตจักรจะนำาเป
ดำานินครงการตไางโ ฿นประทศกำาลังพัฒนา฿นอซีย อาฟริกา ละ
ลาตินอมริกา
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มืไอยไางขๅาดือนกุมภาพันธ่ บางปีอาจลไาเปปในดือนมีนาคม
(ทัๅงนีๅขึๅนอยูไกับวไาวันริไมทศกาลอสทิร่นปในวันเหน) กใจะถึงทศกาล
คานวาล (Karneval) ฿นพืๅนทีไลุไมมไนๅำาเรน่ (Rheinland) ฟัสนาคท่
(Fasnacht) ฿น Hessen, Rheinhessen, Franken, ฿นขต Pfalz, ลุไม
มไนๅำาเรน่ตอนกลาง ฿น Baden, Schwaben, Saarland, รวมทัๅง฿น
Luxemburg, สวิตซอร่ลนด่ ละถบทือกขาอลป่฿น ออสตรีย หรือ
รียกวไา ฟัสชิง Fasching ฿นรัฐบาวารีย Sachsen ละ Brandenburg
อันปในชไวงวลาหไงการปลดปลไอย สนุกสนาน รืไนริง กไอนทีไจะถึง วัน
พุธรับถๅา Aschermittwoch ดังคำาทีไกลไาวกัน฿นหมูไคนยอรมันวไา พอ
ถึง Aschermittwoch ทุกอยไางกใสิๅนสุดลง

฿นบางทๅองทีไ ชไน฿น Rheinland จะมีกจิ กรรม คานวาล ฿นวันทีไ
11 พฤศจิกายน วลา 11.11 น. บางครัๅงรียกกันวไา คานวาลนๅอย ตไ
ทศกาลคานวาลจะริไมจริงโจังโ ฿นวันพฤหัสบดีกไอนวันพุธรับถๅา ทีไ
รียกกันวไา Weiberfasnacht ฿นวันนี฿ๅ นทๅองถินไ ลุมไ มไนๅำาเรน่ถอื สมือนวัน
หยุดวันหนึไง ฿นวันนีๅ สาวโทัๅงหลายเมไวไาสาวนๅอยสาว฿หญไจะตไงองค่
ทรงครืไอง พอเดๅวลา 11.11 น. กใจะริไมงาน ประพณีทีไปฏิบัติกันคือ
สาวโจะถือกรรเกรเลไตดั นใคเทของหนุมไ โทังๅ หลาย ละมีการฉลองกัน
จนถึงคไาำ ฿นบางพืนๅ ทีไ ทศกาลคานวาลจะริมไ ตังๅ ตไสดุ สัปดาห่กอไ นหนๅา
นันๅ ดยจัด฿หๅมงี านรืนไ ริงทีไ รียกันวไา Kanavalsitzung มีการสดงตไาง โ
รวมทัๅงการสดงตลกทีไมีนกั ลไาหรือพูดรืไองตลก ทีไ รียกวไา Kabaretist
จุดสุดยอดของทศกาลอยูไทีไ ขบวนหไคานวาล (Karnevalzug) ทีไจะมี
กลุมไ ตไางโ ตไงตัวมากมายหลากหลายบบ ตามสิงไ ทีตไ อๅ งการสดงออก
ระหวไางทางกใจะปรยดอกเมๅ ขนม ลูกอม ละสิงไ ของ อืนไ โ การหไหน
จะริมไ ตังๅ ตไวนั สาร่กอไ นวันพุธรับถๅาจนถึงวันอังคาร ตไ฿นมือง฿หญไโ
มักจะหไหนขบวน฿นวัน Rosenmontag คือวันจันทร่กอไ นถึงวันพุธรับ
ถๅา ขบวนที฿ไ หญไทมีไ คี วามยาว ละมีชอืไ สียงมากดๅานความงดงามละ
หลากหลายเดๅกไ ขบวน฿นมือง Köln Mainz ละ München พอถึง
Aschermittwoch ทศกาลคานวาลกใจบลง
ทศกาลคานวาลอีกนัยหนึไงคือ การฉลิมฉลองกไอนทีไจะถึง
ทศกาลมหาพรต หรือทศกาลถือศีลอด (Fastenzeit) ซึไงจะริไมตัๅงตไ
วันพุธรับถๅา Aschermittwoch ตามนัยของชาวบๅานกใคือ การฉลอง
ดืไมกิน กไอนทีไจะริไมถือศีลอด (พราะหากถือศีลอดกใตๅองอดเปนาน
พอควร) คือการงดบริภคบางสิไงบางอยไาง ชไน นืๅอสัตว่ ครืไองดอง
ของมา บางคนอาจจะอดอาหารดืไมตไชา ละนๅำาผลเมๅ งดบุหรีไ มๅน
ตไงดการ฿ชๅรถยนต่ ปในตๅน

Quelle: www.maskworld.com

Quelle: www.mardigraschicago.com
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ทศกาลมหาพรตจะริไมตัๅงตไวันพุธรับถๅารืไอยเปประมาณ
40 วัน หรือ 6-7 สัปดาห่กไอนวันอาทิตย่ทางตาล หรือวันอาทิตย่฿บตาล
(Palmsonntag) ซึงไ ถือปในวันริมไ ตๅนของสัปดาห่ศกั ดิส่ ทิ ธิ่ (Karwoche) ทีไ
กำาหนดเวๅ 40 วันนันๅ กใพือไ ระลึกหตุการณ่บางอยไาง ชไน การทีพไ ระจๅาทรง
กระทำา฿หๅมฝี นตกสีสไ บิ วันสีสไ บิ คืน฿น สมัยของนอาห่ ระลึกถึงหตุการณ่
ทีชไ นชาติอสิ ราอลตๅองรอนรมอยู฿ไ นถินไ ทุรกันดารถึงสีสไ บิ ปี฿นสมัยของ
มสส ละหตุการณ่ทีไมสสอดอาหารอยูไบนยอดขาซีนายนาน 40
วัน ปในตๅน อยไางเรกใตาม ทศกาลมหาพรตคือการตรียม฿หๅคริสตชน
ทุกคนมุไงเปสูไอสทิร่น ทีไคนเทยมักรูๅจักอีกชืไอวไา “อีสตอร่” ทีไคริสตชน
฿นประทศเทยถือปในการสมภชปัสกา
ทศกาลมหาพรต ถือปในทศกาลทีไสำาคัญของคริสตชน ตาม
ขๅอขียนของคุณพไอสำาราญ วงศ่สงีไยม ทศกาลนีๅ จะปในชไวงวลา
ทีไคริสตชนจะหันมามองดูตนอง สำารวจถึงการดำานินชีวิต สำานึกถึง
ความผิดของตน฿นหนึไงปีทีไผไานมา ละพยายามปรับตัวปในคน฿หมไ
ดย฿ชๅวิธีการตไางโ ทีไพระศาสนจักรสอนละวางเวๅ อาทิ การทำากิจ฿ชๅ
ทษบาป การพลีกรรมดๅวยการจำาศีลอดอาหาร ดๅวยการสดงความ
รัก มตตา ฿หๅทาน ดๅวยการละทิๅงบาป ดๅวยการภาวนา ละดๅวยการ
ขๅารไวม฿นพิธีกรรมตไางโ

40 วันหไงการถือศีลมหาพรตผไานเปกใจะขๅาสูไ ทศกาลอสทิรน่
ดยถืออาวันอาทิตย่รกหลังวันทีพไ ระจันทร่ตใมดวง฿นฤดู฿บเมๅผลิ สำาหรับ
คริตศาสนิกชนลๅว นับวไาวันนีๅมีความสำาคัญมากทีไสุด พราะปในการ
ฉลิมฉลองการฟืๅนคืนชีพของพระยซู 3 วันหลังถูกตรึงบนเมๅกางขน
จนสิๅนชีพ อสทิร่นจะริไมตๅนจากวันอาทิตย่฿บตาล (Palmsonntag)
คือหนึไงอาทิตย่กไอนทีไจะถึงวันอสทิร่น ตามตำานานวไาปในการฉลิม
ฉลองการดินทางมาถึงมืองยรูซาลใมของพระยซูซึไงนัไงมาบนหลังลา
ชาวมืองหไรๅองพรๅอมกับบกกิไงตๅนปาล่มปในการตๅอนรับ

วันศุกร่กไอนอสทิร่นรียกวไา Karfreitag ปในวันทีไ Pontius
Piratus สัไงประหารชีวิตพระยซู ทีไขา Galgotha ดยมีการตรึงฝไามือ
ฝไาทๅาของทไานดๅวยตะปู บนเมๅกางขน ละสามมงกุฏหนามพือไ ทรมาน
พระยซูสิๅนชีพ ละ ถูกฝัง฿นวันนีๅ
วันสาร่กไอนอสทิร่น คือวัน Karsamstag ปในวันทีไชาวคริสต่
เวๅอาลัยดไพระยซู
฿นวันอาทิตย่ คือ Ostersonntag ถือปในวันทีสไ าำ คัญทีสไ ดุ พราะ
ปในวันทีไพระยซูฟืๅนคืนชีพ ตามตำานานลไาวไาวันนีๅ สตรี 3 คน ตๅองเป
ทำาความสะอาดศพของพระยซู ตไปรากฎวไาเมไมีรไางของทไานอยูไ฿น
หลุม มีทพมาปรากฏกายละบอกวไาพระยซูทรงคืนชีพ
฿นบางพืๅนทีไของยอรมนี ชไน ขตลุไมมไนๅำาเรน่ (Rheinland)
มีประพณีทีไถือปฏิบัติวไา ตัๅงตไวัน Karfreitag จะเมไมีการสัไนระฆัง฿น
บสถ่ ทังๅ นีๅ พือปในการเวๅอาลัยกไการสินๅ ชีพของพระยซู สียงระฆังจะ
ดังกังวาล อีกครัๅง฿นวันอาทิตย่ Ostersonntag ซึไงมีรืไองลไากันวไา ดๅวย
ความศรๅาระฆังจึงบินหนีเปกรุงรม ละบินกลับมาอีกครังๅ มือไ พระยซู
ฟืๅนคืนชีพ฿นวัน Ostersonntag

Quelle: martininbroda.blogspot.com

Ostermontag คือวันจันทร่ตไอมาถือปในวันฉลองตไอนืไอง ฿น
วันนีๅจะมีการซไอนเขตๅมระบายสีสดสวย ละขนมหวาน ซึไงมักจะปใน
ชใอกกลใต พืไอ฿หๅดใกโ คๅนหา วไากระตไายนำาอาเขไมา฿หๅดยซไอน
เวๅทีไเหนบๅาง กใถือปในทศกาลทีไดใกโ ชอบอีกทศกาลหนึไงพราะเดๅ
รับขนมหวานถูก฿จ
ทศกาลอสทิร่นกใจบลง฿นวัน Ostermontag นีไอง

Quelle: okto.tv/mulatschag

สัปดาห่นีๅถือปในสัปดาห่อันศักดิ่สิทธ่สำาหรับชาวคริสต่ รียก
วไา Karwoche ซึไงมาจากคำาวไา Kara มีความหมายวไา ทุกข่ หรือ กังวล ขๅอมูลจาก:
wikipedia offline
นืไองจากชาวคริสต่จะระลึกถึงพระยซูซึไงถูกทรมาน
http://www.katholisch.de/19163.html
฿นสัปดาห่นจีๅ ะปในการริมไ ตๅนทศกาลอสทิรน่ มีวนั ทีสไ าำ คัญทาง http://www.osterseiten.de/brauchtum
ศาสนาหลายวัน อันเดๅกไ วันพฤหัสบดีกอไ นอสทิรน่ Gründonnerstag http://www.kath.de/Kirchenjahr/rosenmontag.php
ปในวันทีไพระยซูนัดสาวก 12 คนมาพบกัน ละรับประทานอาหาร http://www.heiligenlexikon.de/Kalender/Ostern.html
มืๅอสุดทๅายรไวมกันกับสาวกนีๅทีไรียกวไา das letzte Abendmahl หรือ http://www.theology.ac.th/bit/index.php?option=com_content&
the Last Supper ฿นบรรดาสาวก Judas ปในสาวกทรยศทีลไ อบเปบอก task=view&id=272&Itemid=2
฿หๅ Pontius Piratus ศัตรูของพระยซูมาจับตัวทไานเปทรมาน
http://www.catholic.or.th/document/lent/index.html
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นะนำาสมาคมละชมรมเทย
Foto: Sukhontha Beyer

กลุ่มพยาบาลไทยในยุโรป

พ

ยาบาลเทยนัๅนมีศักยภาพ มีพรหมวิหารสีไ มีความสามารถ฿หๅ การพยาบาลทีไดีเดๅ ตไกในไาสียดายทีไหลายคนเมไมีอกาส พราะเมไ
ทราบวไา จะทียบวุฒิอยไางเรจะริไมตๅนทีไเหน กลุไมพยาบาลเทย฿นยุรปเมไเดๅปในตัวทนนิร่สซิไงอจนซีไ฿ดโ เมไเดๅปในตัวทน฿นการจัดหางาน
ตไ ปในกลุไมทีไชไวยกันหาขๅอมูลทีไสำาคัญกไพยาบาลทีไตๅองการทียบวุฒิละชไวยหลือนะนำาทางดๅานภาษา
กองหลักของกลุไมพยาบาล
• คุณ จิตรา ราห่น พยาบาล ผูๅวางขใมฉีดยา มาทไองลก ละจับปากกาขียนบทความสรๅางสรรค่
• คุณ พิกุล เฟล่ค พยาบาลจิตวช ผูๅมีผลงานดๅานการปล ละงานขียน฿นวารสารชืไอดัง อาทิ พลอยกมพชร ปในตๅน
• คุณ สุคนธา เบอร่ พยาบาลผนกศัลยวช ผูๅสน฿จ ละตัๅง฿จทีไจะรวมกลุไมพยาบาลเทย฿นยุรป จๅาของผลงาน ขียน “จะบอกอาการ
อยไางเร฿หๅถูกตๅอง
• คุณ สุชาดา เบยอร่ พยาบาลเอซียู ผูๅสน฿จดๅาน สปา การวาดภาพ ละ การสดงวัฒนธรรมเทย฿หๅชาวตไางชาติทราบ จๅาของผลงาน
ขียน“จะบอกอาการอยไางเร฿หๅถูกตๅอง
นอก จากนีๅยังมีกองหนุน อันประกอบดๅวย พยาบาลผูๅมีนๅำา฿จ
ปในรง฿จ ชไวยหลือ ฿หๅความคิด ประสานกิจกรรมตไางโ
จุดประสงค่฿นการกไอตัๅงกลุไม
• คุณปิยะพร ยซ, คุณสนดี พยาบาลเทย฿นบลยีไยม
กลุมไ พยาบาลเทยปในกลุมไ อิสระเมไขนึๅ กับองค่กร฿ดโ จัด
• คุณจิตรา วากนไอร่ , คุณอลิสา ชวาร่ซ, คุณสุชีรา พห่ลมัน,
ตังๅ ดยพยาบาลเทยทีมไ าดำานินชีวติ หรือทำางาน฿นถบประทศ
คุณสุจิรัตน่ ชตียร่ พยาบาล ฿นยอรมนี
ยุรป เดๅรวมตัวกันจัดตัๅงกลุไมขึๅนมามืไอปี 2004
• คุณลำาพา คุณนก ละคุณอๅอย ประทศดนมาร่ก
วัตถุประสงค่
• คุณปุๆก ประทศนอรวย่
• พือไ พยาบาลเทยจะเดๅมี อกาส กไอ ประสาน ละดำานิน
• คุณนุๅย พยาบาลเทย฿นออสตรีย
มิตรภาพทีไดี ตไอกัน
• คุณชๅางเทย คุณหมียว คุณหนูดี ประทศสวีดน
• พืไอพวกราจะเดๅมีอกาสลกปลีไยนความคิดหใน
• คุณมว ประทศสวิตซอร่ลนด่
ประสบการณ่฿นการทำางาน การดำารงชีวิต
• คุณมว ประทศอิตาลี
• พือไ จัดหาอกาสพบปะ สังสรรค่ รไวมกิจกรรม รืนไ ริงรไวมกัน
• คุณกุๅง ประทศอังกฤษ
• พือไ ชไวยหลือ ประสานงานกับกลุมไ คนเทย หรือชาวตไาง
ชาติ ฿นการผยพรไ อนุรกั ษ่วฒ
ั นธรรมเทย ละสรๅางสรรค่
สิไงทีไดีกไสังคม
ติดตไอละขๅาชมฮมพจของกลุไมพยาบาลยุรปเดๅทีไ
http://www.thainursesineurope.com/ ละ
http://payabaneurope.multiply.com/
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กลุ่มรักวัฒนธรรมไทย ฮัมบวร์ก
กไอตังๅ กลุมไ อยไางปในรูปธรรมมือไ ดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2549 มุงไ นๅนการทำางานพือไ ดใกละยาวชน ฿หๅดใกทีมไ ี ชือๅ สายเทยเดๅมี อกาสเดๅ
ศึกษาภาษาละวัฒนธรรมเทย ริมไ ตๅนดๅวยการสอนภาษาเทย นาฏศิลป่เทย ดนตรีเทย มารยาทเทย ดยเดๅรบั การอนุคราะห่฿หๅ฿ชๅสถานทีขไ อง
รๅานอาหารศาลาเทย ฮัมบวร่ก ดยเมไสียคไา฿ชๅจไาย฿ดโทัๅงสิๅน
ตไอมาเดๅยืไนรืไองสนอตไอกรมการศึกษานอกรงรียน กระทรวงศึกษาธิการ ขอจัดตัๅงปในศูนย่การรียน กศน. อารนสบวร่ก เดๅรับการ
ประกาศจัดตัๅงปในศูนย่การรียนการศึกษานอกรงรียนอารนสบวร่ก ณ. วันทีไ 9 ตุลาคม 2550 ดำานินงานดๅานการศึกษา ฿นยอรมนี ดยขึๅน
ตรงตไอ ศกพ. กระทรวงศึกษาธิการ ละกำาหนดหนๅาทีเไ วๅดังนีๅ
1. ปในสถานทีไจัด ละบริการกิจกรรมการศึกษานอกรงรียน฿หๅกไ คนเทย฿นมืองฮัมบวร่ก อารนสบวร่ก ละมือง฿กลๅคียง
2. ปในศูนย่กลาง฿นการรวบรวมขๅอมูล ประสานงานละบริหารวัสดุ อุปกรณ่ ละสืไอสริมกีไยวกับกระบวนการรียนรูๅ
3. นะนว การสไงสริมคุณภาพชีวติ ละปในศูนย่กลาง฿นการประสานงาน การ฿ชๅหลไงความรู฿ๅ นชุมชน฿หๅกิดประยชน่ตอไ การจัดการศึกษา
นอกรงรียน
4. ปในศูนย่ประชาสัมพันธ่งานการศึกษานอกรงรียน

กิจกรรมตไาง โ

•
•
•
•
•
•
•
•

ปิดสอนหลักสูตรสำาหรับดใก เดๅกไ ภาษาเทย นาฏศิลป่ ดนตรีเทย ละมารยาทเทย
ปิดสอนหลักสูตรสำาหรับผูๅ฿หญไ เดๅกไ นวดเทย นวดทๅาพืไอสุขภาพ คอมพิวตอร่
ภาษายอรมันสำาหรับคนเทย กะสลักผักละผลเมๅ ตัดผมชาย
ครงการขๅาคไายยาวชนเทย ประจำาปี
ครงการจัดงานสดงวัฒนธรรมเทย ทุก 2 ปี
ครงการศิลปะกลางจๅง รไวมกับสมาคม Bunte Kuh e.V. (ปีละ 2 ครัๅง)
ดใกนักรียน หลักสูตรการศึกษาตไอนืไอง มีนักรียนปัจจุบัน 52 คน
นักศึกษาผูๅ฿หญไ รียนหลักสูตรการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน จำานวน 7 คน

ติดตไอกลุไมรักวัฒนธรรมเทย ฮัมบวร่ก:
อำาพันธ่ ชมิด (ครูต็อย)
e-mail : amphan.schmid@yahoo.com
Bahnhofstr.2E, 22926 Ahrensburg
ทร. 04102-57493
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อาชีพ
รืไองละภาพ ดย สภาพร ควร่ซ

อาชีพ: แก้ไขเสื้อผ้า
คนเทยนันๅ ขึนๅ ชือไ ฿นรือไ งงานฝีมอื เมไวาไ จะปในการทำาอาหาร งาน
กะสลัก สิงไ ประดิษฐ่ตาไ งโ ทักษะ฿นการซไอมซม กๅเขสือๅ ผๅา กใถอื วไา
ปในงานฝีมืออีกอยไางทีไหญิงเทยหลายโ คน฿นยอรมนีเดๅยึดถือปใน
อาชีพ ละปในทีนไ าไ ยินดีวาไ รๅานซไอมซมสือๅ ผๅา Patorno (Änderungs
– Atelier)ทีไตัๅงมาลๅวกวไาทศวรรษ฿นมืองฟรงก่ฟิร่ต มีจๅาของปใน
คนเทยทๅโ นัไนกใคือ คุณประทิน พาตร่นไ หรือ คุณลใก
คุณลใกลไา฿หๅฟังวไา ธอปในคนจังหวัดสุพรรณบุรี ตไงงานกับ
สามีชาวอิตาลีทีไพำานักอยูไ฿นประทศยอรมนี ละยๅายมาอยูไทีไยอรมนี
ตัๅงตไปี 1989 “อยูไบๅานฉยโ เดๅดือนนึงกใริไมอยากหาอะเรทำา พอดี
ฟนมีพือไ นทำางานทีรไ าๅ นรับกๅเขสือๅ ผๅา ลยเดๅมาชไวยขา” ตไทาำ เดๅเมไ
นาน รๅานนัๅนกใถูกขายเป ตไดๅวยความทีไมีฝีมือ จึงมีคนชวนคุณลใก฿หๅ
มาทำางานทีรไ าๅ น Borara ซึงไ ปในรๅานรับกๅเขสือๅ ผๅาของชาวอิตาลี “รียก
วไาทำาเปดๅวย รียนเปดๅวย จๅาของสอน฿หๅทำาทุกโ อยไาง”
คุณลใกยๅอนความหลัง฿หๅฟังถึงการทำางาน฿นชไวงรกโ วไา งาน
เมไยากมาก พราะตนองคุๅนคยกับงานกๅเขสืๅอผๅาอยูไลๅว นืไองจาก
คยทำางานปในพนักงานของสืๅอผๅายีไหๅอ GQ มากไอน ซึไงตๅองสอยขา
กางกงหรือกๅเขอืไนโ ฿หๅลูกคๅาปในประจำา “พีไชไวยทำาทุกอยไาง จนบาง
ครัๅงทำากินยิไงกวไาจๅาของ (หัวราะ) บางครัๅงหในงานหลือยอะ กใกใบ
อาเปทำาทีบไ ๅาน พืไอสไง฿หๅลูกคๅาเดๅทัน บางทีทำาทังๅ คืน พราะกลัวลูกคๅา
มาวไาอาวลาทีเไ มไสรใจ บางทีจๅาของเปทียไ วพักผไอน รากใตอๅ งฝๅารๅาน
฿หๅ รียกวไาเวๅ฿จกันมาก”
พอปี 1996 จๅาของสียชีวิต ลูกของจๅาของกใขายรๅาน฿หๅ “อันทีไ
จริงกไอนกจะตายกใถามราวไาสน฿จหรือเมไ กบอกวไา กชืไอวไารา
ทำาเดๅ พีไตัดสิน฿จซืๅอพราะวไา คิดวไาปในอกาสดีของราดๅวย พราะ
หากขาเมไขาย กใคงเปหารๅานอืไนทำางานดๅานนีๅตไอเปอยูไดี มืไอขาถาม
ขาย฿หๅ กใรูๅสึกยินดี เมไเดๅปในกังวลอะเรพราะวไา หมือนซๅงรๅานตไอ ซๅง
ลูกคๅาพรๅอมกิจการ ทัๅงรๅานบูติกทัๅงหลายละลูกคๅากใรูๅจักราดีอยูไลๅว
คิดวไาทำาตไอเปคงเมไยาก”
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มืไอซืๅอลๅว คุณลใกเดๅปลีไยนชืไอรๅานปในชืไอของตัวอง ละริไม
พิมไ ครือไ งจักรละพนักงานพือไ ตอบสนองตไอความตๅองการของลูกคๅา
มากขึนๅ “รๅานราคไอยโ ติบตขึนๅ รือไ ยโ สมัยรกโ กใเมไดังทไาเร พราะ
มืไอกไอนคนรูๅจัก฿นนามจๅาของกไา พราะกมีคนรูๅจักยอะ ตไพอรา
มาทำาตไอ รากใบอกลูกคๅาวไาราทำาตไอนะ”
ลูกคๅาของคุณลใก บไงเดๅปใน 2 ประภท คือ ลูกคๅาบุคคล ซึไง
สไวนมากปในลูกคๅาประจำา “สไวนมากปในลูกคๅามานานสิบปีลๅว ทุก
วันนีๅกใยังมาอยูไ บางคนมาตัๅงตไลูกยังตัวลใกโ ดี็ยวนีๅตปในสาวลๅว
บางคนยๅายบๅานออกเปอยูไหไางจากราปใน 200-300 กิลมตร กใยังขับ
รถอาสืๅอผๅามา฿หๅกๅเข มีลูกคๅาอีกคนหนึไง ยๅายเปอยูไสหรัฐลๅว วลา
กลับมากใอาสือๅ ผๅามา฿หๅรากๅปในตะกรๅา รียกวไาออกจากสนามบินกใ
ลากกระป็ามาทีไนีไลย (หัวราะ)” คุณลใกสริมดๅวยวไา สไวนมากลูกคๅา
จะนไารัก พราะเมไ฿ชไลกู คๅากันคไวนั สองวัน “อาจจะมีบาๅ งสำาหรับลูกคๅา
฿หมไ ทีไยังเมไรูๅจัก กใจะถามวไาธอทำาเดๅเหม ระวังหนไอยนะ ของชัๅนพง
ตไมืไอหในงานลๅววไา ดี กใจะนะนำากันตไอโ เป”
สไวนลูกคๅากลุมไ ทีไ 2 คือ รๅานบูตกิ เมไวาไ จะปในชานล, หลุยส่ วิตตอง
ฯลฯ คุณลใกลไาวไาดยปรกติลๅว รๅานบูตกิ หลไานีจๅ ะบริการกๅเขสือๅ ผๅา
฿หๅกับลูกคๅาทีไซืๅอชุด฿นคอลลใกชัไนลไาสุด ชไน ขๅาอว, ตัดขา ฯลฯ ดย
บางรๅานอาจจะมีชไางปในของตนอง ตไหากเมไมี กใจะสไงงานออกมา
฿หๅรๅานปในคนทำา฿หๅ นอกจากงานของลูกคๅาลๅว ยังมีชุดของพนักงาน
ทีไรๅานบูติก หลไานีๅจะสไงมากๅเขดๅวย
ปัจจุบนั ปในวลา 16 ปีลๅวทีคไ ณ
ุ ลใกเดๅมรี าๅ นปในของตนอง ละ
ชืไอสียงของรๅาน Patorno กใดไงดังบบเมไตๅองฆษณา ตไรียกวไาฝีมือ
ดีจนพนักงานรๅานบูตกิ ตไางกใบอกกับลูกคๅาวไา หากตๅองการกๅเขสือๅ ผๅา
ของตนตๅองมาทีรไ าๅ น Patorno ทไานันๅ “พนักงาน฿นรๅานจะนะนำาลูกคๅา
วไา ถๅา Patorno ทำาเมไเดๅกเใ มไมรี าๅ นเหนทำาเดๅลๅว” ซึงไ คุณลใกบอกวไาทไา
ทีไผไานมา “กใยังเมไมีอะเรทีไทำาเมไเดๅ” (ยิๅม)

งานทีไขๅามา฿นรๅาน สไวนมากจะปในการกๅเขธรรมดา ชไน ตัด
ขนสืๅอสูท, ตัดขากางกง, ขยายอว, กใบอว ฯลฯ ตไถๅาปในชุดราตรี
กใจะถือวไาปในงานทๅาทายมากขึนๅ สนนราคาคไาบริการริมไ ตังๅ ตไ 15 ยูร
เปจนถึงหลักรๅอย ขึนๅ อยูกไ บั ความยากงไายของงาน สไวนราคาของสือๅ ผๅา
ทีไผไานมือคุณลใกนัๅน ริไมตัๅงตไหลักรๅอย เปจนถึงหลักพัน ซึไงถือวไาปใน
รืไองธรรมดามาก “ทีไพงทีไสุดทีไคยผไานมาทีไรๅานราคือ ชุดราตรีราคา
20,000 ยูร”

ตัด ซึไงมๅจะพอดีตัว ตไจะเมไทันสมัยทไาเรนัก
สอง ควรดูลสือๅ ผๅาตามทีฉไ ลากนะนำา เมไควรซักบไอย พราะนือๅ
ผๅาจะพังรใว ละหากตๅองซักหๅง กใควรลือกรๅานทีมไ คี ณ
ุ ภาพดๅวย พราะ
ตไละรๅานมีความสามารถเมไทไากัน นอกจากนัๅน ฟชัไนมีวงจรของมัน
หากกใบรักษาเดๅดี วลาผไานเปกใสามารถนำามาปรับกๅ สวม฿สไเดๅอีก

Patorno Änderungs - Atelier, Grosse Bockenheimerstr. 9,
ดๅวยความทีฝไ มี อื ดีเมไปในสองรอง฿คร นไนอนวไาราคาคไาบริการ
ของรๅาน Patorno สูงกวไารๅานอืไนโ กอปรกับมีรๅานรับกๅเขสืๅอผๅามาก 60313 Frankfurt Tel. 069 289 542
มาย฿นฟรังฟริต ตไคุณลใกบอกวไาธอเมไหนัก฿จรืไองการขไงขันลย
“กใมีหมือนกันทีไลูกคๅาของราองนีไยหละ อาเปลอง฿หๅรๅานอืไนทำา
ดู เปลองของถูก ลๅวกใตๅองกลับมาหารา พราะคนอืไนกๅ฿หๅเมไเดๅ
หมือนของรา ทีไรๅานพีไจะดูเมไรูๅลยวไาสืๅอผๅาผไานการกๅเขมาลๅว นีไ
คือจุดสำาคัญ ทีไรๅานรามีปณิธานกันวไา ทีไนีไงานทุกอยไางทีไออกเป มายัง ขัๅนตอนการปิดรๅาน
เงตๅองออกเปอยไางนัๅน”
• หาสถานทีไปิดรๅาน ดยควรคำานึงถึงหนๅารๅานวไาจะมีผูๅสัญจรผไาน
เปมามากนๅอยพียง฿ด
นอกจากนัๅน คุณลใกยังนๅนวไาการบริการกใปในสิไงทีไสำาคัญมาก
บไอยครัๅงทีไมีงานลใกโ นๅอยโ ชไนติดกระดุม, สอยขา ขๅามา ซึไงคุณลใก • ติดตไอ Gewerbeamt พือไ ขอจดทะบียนปิดรๅาน Gewerbeschein
ดยบางทๅองทีอไ าจจะขอ฿หๅสงไ หลักฐานวไาเดๅรียนวิชาซไอมซมสือๅ ผๅา
บอกวไาธอกใเมไเดๅกใบงิน “บางทีติดกระดุมอันดียว ลๅวจะ฿หๅรากใบ
มาจาก฿ครดๅวยหรือเมไ
ขาทไาเร พีไวไาบางทีราตๅองถๅอยทีถๅอยอาศัยกันดๅวย ลูกคๅามีอะเรกใ
จะนึกถึงรา ละมันกใปในยุทธวิธีอยไางหนึไงดๅวย ถๅาขาพอ฿จ฿นฝีมือ • ติดตไอสำานักงานสรรพากร พืไอรับลขกำากับผูๅสียภาษีตไอเป
฿นอัธยาศัยของราลๅว อีกหนไอยขากใจะอางานชิๅน฿หญไมา฿หๅรา”

การสียภาษี

สำาหรับคนทีอไ ยากปิดรๅานซไอมซมสือๅ ผๅา คุณลใกบอกวไาสำาคัญ
ทีไสุด คือ ฝีมือ หากฝีมือดีลๅว อยไางอืไนกใเมไตๅองปในหไวง กไอนจาก ธอ จๅาของรๅานจะตๅองสียทัๅงภาษี Umsatzsteuer ซึไงรียกกใบจากยอด
รายเดๅของการประกอบการ ละ Einkommensteuer ภาษีรายเดๅสไวน
บอกวไามีทิปลใกโ นๅอยโ ทีไอยากฝากถึงคุณโ ผูๅอไานดๅวยคไะ
บุคคล หากเมไอยากยุไงยากสามารถ฿ชๅบริการของ Steuerberater เดๅ
หนึไง หากมองหาชุดสูท ตไปในคนทีไชอบฟชัไนดๅวย คุณลใก
นะนำา฿หๅซืๅอสูทสำารใจรูปทีไมีบบปในทีไพอ฿จ ฿นขนาดทีไ฿หญไกวไาตัว
ลๅวอามา฿หๅรๅานกๅ จะเดๅสูททีไสวย ขๅากับยุคสมัย มากกวไาเป฿หๅรๅาน
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สิทธิพำานัก฿นประทศยอรมนี (Aufenthaltserlaubnis)
ทำาอยางเรจึงจะเม฿หสียสิทธิพำานัก1
ฉบับทีไลๅว กฎหมายดีโ เดๅนำาสนอรืไอง สิทธิพำานัก฿นประทศยอรมนี วไาดๅวยประภทละงืไอนเขทีไจะ฿หๅ
เดๅสิทธิพำานักมาครอบครองอันปในสิไงทีไคนเทย฿นยอรมนีสน฿จ นืไองจากวไาสิทธิดังกลไาวปในสิไงทีไมิ฿ชไจะเดๅมางไายโ
มืไอเดๅมาลๅวจึงควรทีไจะระวดระวังเมไ฿หๅสียสิทธิดังกลไาวเป ฿นลไมนีๅจึงขอนำาขๅอควรระวัง ละขๅอนะนำาวไา ควรทำา
อยไางเรบๅางทีไจะเมไ฿หๅสียสิทธิพำานักเป
กไอนอืไนกใคงตๅองรูๅกันกไอนวไามีงืไอนเขอะเรบๅางทีไจะทำา฿หๅคนตไางชาติสียสิทธิพำานัก ฿นกฎหมายวไาดๅวยคน
ตไางชาติ ละกฎหมายวไาดๅวยการยๅายถิไนขๅามาพำานัก2 มาตราทีไ 51 วรรค 1 ของยอรมนี (Ausländersrecht und
Zuwanderungsgesezt § 51 Absatz 1) ระบุเวๅวไา สิทธิพำานักของชาวตไางชาติจะสิๅนสุดลงดๅวยงืไอนเขดังตไอเปนีๅ
1. มืไอสิๅนสุดระยะวลาทีไกำาหนดเวๅ฿หๅเดๅสิทธิพำานัก ฿นกรณีนีๅคือกรณีทีไเดๅสิทธิพำานักทัไวเปชนิดจำากัดวลา
(Aufenthaltserlaubnis)
2. มืไอกิดกรณี หรืองืไอนเขตามกฎหมายระบุ ฿หๅสิทธิพำานักสิๅนสุดลง
3. มืไอจๅาหนๅาทีไวไาดๅวยกิจการคนตไางชาติ (Ausländerbehörde) ถอนคืนสิทธิพำานัก
4. มืไอจๅาหนๅาทีไวไาดๅวยกิจการคนตไางชาติ (Ausländerbehörde) ยกลิกสิทธิพำานัก
5. มืไอมีคำาสัไง฿หๅออกนอกประทศ (Ausweisung)
5a. มือไ หนไวยราชการระดับสูงสุดของรัฐ หรือ กระทรวงมหาดเทยหไงสหพันธ่ฯ มีประกาศปในทางการกำาหนด
฿หๅทำาการนรทศ ตามมาตรา 58a (มักกีไยวยงกับการกไอการรๅาย) หรือ
6. มืไอชาวตไางชาติดินทางออกนอกประทศยอรมนีอยไางถาวร หรือ
7. มืไอชาวตไางชาติดินทางออกนอกประทศปในวลานานติดตไอกันกินกวไา 6 ดือน หรือนานกวไาระยะวลา
ทีไจๅาหนๅาทีไวไาดๅวยกิจการคนตไางชาติกำาหนด
8. มือไ ชาวตไางชาตินนัๅ ยืนไ รือไ งขอปในผูลๅ ภีๅ ยั หลังจากทีมไ กี ารออกสิทธิพาำ นักดๅวยหตุผลดๅานมนุษยธรรม฿หๅลๅว
งืไอนเขทีไจะทำา฿หๅสียสิทธิพำานักดังกลไาวขๅางตๅน ปในงืไอนเขทีไกำาหนด฿ชๅกับชาวตไางชาติทุกคน ดังนัๅนคนเทย
จะสียสิทธิพำานักหรือเมไกใอยูไทีไงืไอนเขนีๅหมือนกัน ทีไนีไมาดู฿นรายละอียดอีกทีถึงสาหตุปัจจัยทีไอาจทำา฿หๅคนเทย ละ
หญิงเทยทีไสมรสกับชายยอรมันสียสิทธิพำานักเดๅ ซึไงเดๅกไ

D : 18

1.

มืไอสิทธิพำานักชนิดจำากัดวลาหมดอายุลง ประดในนีๅอาจดูเมไรๅายรงนักละทางปๅองกันกใเมไยากอะเร คือควร
เปขอตไออายุกอไ นทีสไ ทิ ธิพาำ นักจะหมดอายุลง ตไสงิไ หนึงไ ทีชไ าวตไางชาติจาำ นวนมาก ดยฉพาะหญิงเทยเมไทราบ
กใคอื สิทธิพาำ นัก(เมไวาไ จะมีกาำ หนดอายุนานทไา฿ด)จะสินๅ สุดลงทันทีมือไ หนังสือดินทางหมดอายุ นันไ คือ มๅนวไา
สิทธิพำานัก฿หๅเวๅถึงวันทีไ 17 ส.ค. 2012 หากหนังสือดินทางหมดอายุวันทีไ 12 มิ.ย. 2011 มืไอถึงวันทีไ 12 มิ.ย.
2011 ซึไงปในวันทีไหนังสือดินทางหมดอายุ สิทธิพำานักกใจะสิๅนสุดลงดๅวย หญิงเทยหลายตไอหลายคนเมไ฿สไ฿จวไา
หนังสือดินทางยังมีอายุ฿ชๅงานหรือเมไ พราะนอน฿จวไายังมีสิทธิพำานักอยูไอีกหลายปี มืไอหนังสือดินทางหมด
อายุจึงกลายปในผูๅอยูไอยไางผิดกฎหมายเปดยเมไรูๅตัว

2.

มืไอกิดกรณี หรืองืไอนเขตามกฎหมายระบุ฿หๅสิทธิพำานักสิๅนสุดลง ตามกฎหมายวไาดๅวยคนตไางชาติ การเดๅมา
ซึงไ สิทธิพาำ นักจะปในเปตามวัตถุประสงค่ของการขๅามาพำานักอาศัย คือมักจะขึนๅ อยูกไ บั งือไ นเข฿ดงือไ นเขหนึงไ ฿น
กรณีของคูไสมรสเทยของชาวยอรมัน วัตถุประสงค่กใคือพืไอขๅามา฿ชๅชีวิตฉันสามีภรรยากับชาวยอรมัน ดังนัๅน
งืไอนเขกใคือ การสมรส หรือการอยูไกินดๅวยกันฉันสามีภรรยา กฎหมายกำาหนดตไอเปวไา มืไอสมรสอยูไกินดๅวยกัน
฿นยอรมนีครบ 2 ปีลๅว ชาวตไางชาตินัๅนจะเดๅสิทธิพำานักดๅวยตนอง (Eigenständige Aufenthaltserlaubnis)
คือดยงืไอนเขคุณสมบัติของตนองเมไขึๅนอยูไกับสถานภาพการสมรสอีกตไอเป อนึไงระยะวลา 2 ปีทีไกลไาวถึงนีๅ
จะนับฉพาะระยะวลาทีไอยูไดๅวยกัน฿นประทศยอรมนีทไานัๅน หากตไงงานอยูไดๅวยกันครบ 2 ปี ตไคยเป฿ชๅ
ชีวิต฿นประทศเทย 6 ดือน กใจะถือวไาอยูไ฿นยอรมนีพียง 1 ปี 6 ดือนทไานัๅน อยไางกรณีของสมหญิง หลังจาก

กฎหมายดีโ
พัทยา รือนกๅว
หยไาขาดจากสามีซึไงอยูไกินดๅวยกันมานานกือบ 3 ปี สมหญิงเปขอตไอสิทธิพำานัก ตไจๅาหนๅาทีไวไาดๅวยกิจการ
คนตไางชาติเมไยอม฿หๅสิทธิพำานักกไธอ ละสัไง฿หๅธอออกนอกประทศ ดย฿หๅหตุผลวไาธออยูไกินกับสามี฿น
ประทศยอรมนีนานเมไถึง 2 ปี ดยอๅางวไา สมหญิงละสามีดินทางเปพักผไอน฿นประทศเทยหลายครัๅงโละ
นานโกินกวไา 2 ดือนขึๅนเป มืไอนับบใดสรใจระยะวลาทีไอยูไดๅวยกัน฿นยอรมนีจึงเมไครบ 2 ปี
฿นกรณีนีๅสิทธิพำานักจะสิๅนสุดลงหากคูไสมรสยกทางกัน คือเมไเดๅ฿ชๅชีวิตปในสามีภรรยากันอีกตไอเป หรือ
หยไาขาดจากกัน กไอนทีไจะอยูไกินดๅวยกันครบ 2 ปี
งืไอนเขอีกประการหนึไงทีไมีความสำาคัญตไอการจะเดๅสิทธิพำานัก คือ รายเดๅทีไมัไนคงพอทีไจะลีๅยงชีพเดๅ นัไน
คือ มๅนจะยกกันอยูไมืไออยูไกินดๅวยกันกิน 2 ปีลๅวกใตาม หากเมไมีรายเดๅปในของตนอง หรือเดๅรับงินชไวย
หลือจากรัฐบาล กใอาจปในปัจจัย฿หๅสียสิทธิพำานักเดๅ
3.

มืไอจๅาหนๅาทีไวไาดๅวยกิจการคนตไางชาติ (Ausländerbehörde) ถอนคืน หรือยกลิกสิทธิพำานัก จๅาหนๅาทีไฯ จะ
ถอนคืนหรือยกลิกสิทธิพำานักกใตไอมืไอมีสาหตุปัจจัย฿หๅกระทำา ซึไงสาหตุทีไสำาคัญยิไงประการหนึไงกใคือ กรณีทีไ
การสมรสสิๅนสุดลงกไอนครบกำาหนด 2 ปี หรือหลังจากนัๅนตไเมไมีรายเดๅลีๅยงตนอง ดังกลไาวเวๅ฿นขๅอ 2 ฿นกรณี
นีๅมักปในการถอนคืนสิทธิพำานักทีไ฿หๅเป
อีกกรณีหนึไงทีไอาจถือปในการยกลิกสิทธิพำานัก เดๅกไ กรณีทีไจๅาหนๅาทีไ ฯ ฿หๅสิทธิพำานักเปลๅวตไหลังจาก
ตรวจสอบพบวไาเมไมคี ณ
ุ สมบัตกิ จใ ะยกลิก ชไน สมศรียกกันอยูกไ บั สามีตไยงั มิเดๅคดั ชือไ ตนองขๅาทะบียนบๅาน
฿หมไ เดๅมาขอตไออายุสิทธิพำานักบบถาวร ทางการเดๅออก฿หๅ หลังจากนัๅนเมไถึงดือน สมศรีเดๅคัดชืไอตนอง
ออกจากบๅานสามี อันถือวไาปในการยกกันอยูไอยไางปในทางการ จๅาหนๅาทีไตรวจพบวไาสมศรีเปซในสัญญาชไา
บๅาน฿หมไเวๅกไอนมาตไออายุสิทธิพำานัก 1 ดือน อันสดง฿หๅหในวไายกกันอยูไกับสามีลๅวตไยังมาอบอๅางวไา
ยังอยูไกินดๅวยกัน พืไอ฿หๅเดๅสิทธิพำานักถาวร จๅาหนๅาทีไฯจึงยกลิกสิทธิพำานักถาวรทีไ฿หๅ ละ฿หๅพียงสิทธิพำานัก
ชนิดทัไวเปปในวลา 2 ปี
การสิๅนสุดของสิทธิพำานักทีไหญิงเทยประสพมาก฿นชไวง 6-7 ปีทีไผไานมาคือ การถูกถอนคืนสิทธิพำานักดๅวย
หตุผลวไาตไงงานพืไอ฿หๅเดๅสิทธิพำานัก ตไมิ฿ชไพืไออยูไกินฉันสามีภรรยา หรือทีไรียกวไาตไงงานพียง฿นนาม
(Scheinehe) คือถูกกลไาวหาวไา จๅางชายสัญชาติยอรมันตไงงานดๅวยพือไ ฿หๅเดๅสทิ ธิพาำ นัก หญิงกลุมไ นีสๅ วไ นมาก
จะปในหญิงทีไทำางานคๅาบริการทางพศ จะมีหญิงทีไมาทำางานอยไางอืไนบๅางตไกใปในพียงสไวนนๅอย ดยทัไวเป
มักจะถูกจับเดๅมืไอมาตไออายุสิทธิพำานักปในครัๅงทีไ 2 ผูๅหญิงมักถูกตำารวจตรวจพบ฿นสถานบริการมากไอน ละ
ตำารวจเดๅจๅงขๅอมูลมายังจๅาหนๅาทีวไ าไ ดๅวยกิจการคนตไางชาติทราบ จๅาหนๅาทีฯไ จึงทำาการตรวจสอบ ละตังๅ ขๅอหา
วไา฿หๅการทใจวไาอยูไกินดๅวยกันฉันสามีภรรยาพืไอ฿หๅเดๅมาซึไงสิทธิพำานัก อันปในการกระทำาความผิดกฎหมายวไา
ดๅวยคนตไางชาติ จึง฿หๅถอนสิทธิพำานักคืน

4.

มืไอมีคำาสัไง฿หๅออกนอกประทศ (Ausweisung) ซึไงกรณีทีไพบมากเดๅกไกรณี฿นขๅอ 3 มืไอหญิงเทยถูกตัๅงขๅอหา
วไากระทำาความผิดกฎหมายวไาดๅวยคนตไางชาติ มักจะถูกสัไง฿หๅออกนอกประทศ อันทำา฿หๅสียสิทธิพำานัก หรือ
บไอยครัๅงมักจะปในการถอนสิทธิพำานักคืน อันทำา฿หๅหมดสิทธิทีไจะอยูไ฿นยอรมนี จึงถูกสัไง฿หๅออกนอกประทศ
ชไนกรณีหญิงเทยทีไยกทางกันอยูไกับสามีกไอนทีไจะอยูไกินดๅวยกัน฿นยอรมนีครบ 2 ปี
สาหตุอีกประการหนึไงทีไอาจทำา฿หๅคนตไางชาติถูกสัไง฿หๅออกนอกประทศ คือ การกระทำาความผิดตไางโ
ซึไงทัๅงนีๅละทังนัๅนจะขึๅนอยูไกับดุลยพินิจของทางราชการวไาจะตกอยูไ฿นขไาย ”฿หๅออกนอกประทศ” หรือเมไ
การกระทำาความผิดนัๅนกินความกวๅาง ตัๅงตไ การกระทำาความผิดทางอาญาอยไางรๅายรง ชไน ฆไาคนตาย
กระทำาความผิดกีไยวกับยาสพติดอยไางรๅายรง การกไออาชญากรรมซึไงมีหตุจูง฿จมาจากอุดมการณ่ทางการ
มือง ทัๅงอยไางรๅายรงละปานกลาง
อนึงไ กฎหมายเดๅกาำ หนด฿หๅความคุมๅ ครองกไบคุ คลบางกลุมไ เวๅวาไ ปในบุคคลทีเไ มไม฿ี ครสามารถจะสังไ ฿หๅออก
นอกประทศเดๅ (Ausweisungsschutz) กลุไมบุคคลทีไนไาสน฿จ฿นกรณีนีๅ คือ กลุไมผูๅทีไถือสิทธิ฿หๅตัๅงถิไนฐานถาวร
ซึไงพำานักอาศัยอยูไ฿นยอรมนีอยไางถูกตๅองตามกฎหมายปในวลาอยไางนๅอย 5 ปีขึๅนเป ละกลุไมบุคคลซึไง฿ชๅชีวิต
อยูไ฿นครัวรือนดียวกับสมาชิก฿นครอบครัวซึไงปในบุคคลสัญชาติยอรมัน ซึไง฿นทีไนีๅจะหมายถึงบุตร หรือสามี
หรือภรรยา กใเดๅ นันไ คือการมีบตุ รทีถไ อื สัญชาติยอรมันกใปในการคุมๅ ครองเมไ฿หๅถกู สังไ ฿หๅออกนอกประทศ ชไนกัน
D : 19

5.

กรณีทีไออกนอกยอรมนีนานกินกวไา 6 ดือน งืไอนเขนีๅปในสิไงทีไคนเทยมักเดๅยินกันอยูไนือง โ ดังนัๅนกใควรระวัง
ระยะวลา฿นการดินทางออกนอกประทศดๅวย ตไอยไางเรกใตาม฿นตัวกฎหมายมีขอๅ ยกวๅนอาเวๅวาไ ฿นกรณีเหน
บๅางทีอไ อกจากยอรมนีเปนานกวไา 6 ดือนลๅวจะเมไสียสิทธิ ซึงไ เดๅกไ หากวไาดินทางเปรับการกณฑ่ทหาร ละ
ตๅองรับราชการปในทหารกณฑ่ หรือ หากวไาการดินทางออกเปนันๅ ปในเปพือไ ผลประยชน่ของประทศยอรมนี
ละ฿นกรณีของผูๅทีไเดๅรับอนุมัติ฿หๅปในผูๅลีๅภัยตามสนธิสัญญากรุงจนีวาวไาดๅวยผูๅลีๅภัย ซึไงถือบัตรประจำ าตัวผูๅ
ดินทางสำาหรับผูๅลีๅภัย (Reiseausweis) ออก฿หๅดยทางการยอรมัน ซึไงคนเทยคงจะเมไมีสักกีไคนทีไปในผูๅลีๅภัย
ขๅอยกวๅนตไอเปกใคอื มือไ เดๅจๅง฿หๅจๅาหนๅาทีวไ าไ ดๅวยกิจการคนตไางชาติทราบ ดยระบุวาไ จะออกเปนานทไา฿ด ละ
ขอตไออายุสทิ ธิพาำ นักกไอนทีจไ ะดินทางออกนอกประทศ นันไ คือ หากตๅองการ฿หๅมนัไ ฿จวไามือไ ออกนอกประทศเป
ลๅวจะเมไสียสิทธิพาำ นัก อาจจะขอ฿หๅจๅาหนๅาทีฯไ ออกหนังสือรับรอง฿หๅกเใ ดๅวาไ บุคคลคนนีๅ มือไ ออกนอกประทศ
นานกวไา 6 ดือนจะเมไสียสิทธิพำานักตามกฎหมายมาตราดังกลไาว หนังสือรับรองกใอาจจะมีหนๅาตาบบนีๅ
"Frau Somsri Müller, Geboren am 01.01.1976 in Nakhon Si Thammarat, thailändische
Staatsangehörigkeit, wohnhaft Musterstraße 1, 11111 Musterland, Passnummer
Z 0101010, ausgestellt in Bangkok durch Aussenministerium Thailands, am
01.01.2011, wird hiermit bescheinigt, dass die Niederlassungserlaubnis nicht
nach § 51 Absatz 2 Aufenthaltsgesetz erlischt."

ขๅอยกวๅนทีไนไาสน฿จอีกประการหนึไงกใคือ ผูๅทีไถือสิทธิพำานักชนิดทีไรียกวไา สิทธิ฿หๅตัๅงถิไนฐานถาวร (Niederlassungserlaubnis) หรือสิทธิพำานักถาวรตามกฎหมายวไาดๅวยคนตไางชาติฉบับดิม กฎหมายยกวๅนจะเมไสียสิทธิ
พำานักมืไอออกนอกประทศนานกินกวไา 6 ดือน หากวไาปในผูๅทีไพำานักอาศัยอยูไ฿นยอรมนีมาปในวลาอยไางนๅอย 15 ปี
ละมีรายเดๅมัไนคงพอทีไจะลีๅยงตนองเดๅ
ละทีสไ าำ คัญสำาหรับคูสไ มรสของชาวยอรมัน ซึงไ รวมถึงหญิง/ชายเทยทีสไ มรสกับคนยอรมันทีถไ อื สิทธิ฿หๅตงัๅ ถินไ ฐาน
กใจะเมไสียสิทธิฯนีๅชไนกัน หากวไายังอยูไกินฉันสามีภรรยากับสามี/ภรรยาชาวยอรมัน
เดๅกไ

ดังนัๅนปัจจัยสำาคัญทีไสามารถปๅองกันเมไ฿หๅคนตไางชาติ ละคูไสมรสตไางชาติของชาวยอรมันตๅองสียสิทธิพำานัก
•
•
•
•
•

การอยูกไ นิ ดๅวยกันฉันสามีภรรยากับบุคคลสัญชาติยอรมัน฿นประทศยอรมนีปในวลาอยไางนๅอย 2 ปีขนึๅ เป
การมีคูไสมรส หรือบุตรทีไมีสัญชาติยอรมัน
การมีรายเดๅลีๅยงตนองเดๅ
การถือสิทธิ฿หๅตัๅงถิไนฐานถาวร (Niederlassungserlaubnis)
การถือหนังสือดินทางทีไมีอายุ฿ชๅงานเดๅ

ดังนัๅน สิไงทีไควรรูๅละพึงปฏิบัติ พืไอเมไ฿หๅสียสิทธิพำานักคือ
1. หากตๅองการทีไจะหยไามืไออยูไกินดๅวยกันครบ 2 ปี ควรบวกวลาทีไจะตๅองยกกันอยูไอีก 1 ปี รวมปใน 3 ปี จึง
จะยืไนรืไองขอหยไาเดๅ พราะตามกฎหมายการทีไจะหยไากันเดๅนัๅน คูไสมรสจะตๅอง ยกกันอยูไปในวลา 1 ปี
ดังนัๅนมืไอจๅงความจำานงวไาจะขอหยไา มืไอขึๅนปีทีไ 3 หรือมีการยกทางกันกิดขึๅนกใจะเมไมีผลทีไจะทำา฿หๅ
สียสิทธิพำานัก
2. ควรมองหาลูทไ าง฿นการทำางาน ละพยายามหาทำางานทีไ สียภาษีอยไางถูกตๅอง พือไ ฿หๅมรี ายเดๅลียๅ งตนองเดๅ
ดยฉพาะอยไางยิงไ มือไ คิดจะยกทางจากคูสไ มรสชาวยอรมัน ละเมไควรขอรับงินชไวยหลือสังคมสงคราะห่
3. มืไอบุตรทีไกิดมามีสัญชาติยอรมัน ควรทีไจะพยายามขอสิทธิปในผูๅ฿ชๅอำานาจปกครองบุตร (Sorge-recht)
เมไวไาจะปในการ฿ชๅอำานาจปกครองบุตรรไวม (Gemeinsamsorgerecht) หรือการ฿ชๅอำานาจปกครองบุตรตไ
พียงผูๅดียว (alleinige Sorgerecht) หรือหากเมไเดๅสิทธินีๅ การทีไเดๅสิทธิ฿นการยีไยมบุตร (Besuchsrecht)
กใยังปในหลักประกัน฿หๅเดๅสิทธิพำานัก
4. ควรยืไนรืไองขอสิทธิ฿หๅตัๅงถิไนฐานถาวรทันทีทีไมีงืไอนเขครบ
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5. อยไาปลไอย฿หๅหนังสือดินทางหมดอายุ หมัไนตรวจสอบอยูไสมอ ละควรขอตไออายุหนังสือดินทางหรือขอ
ลไม฿หมไอยไางนๅอย 6 ดือน กไอนทีไหนังสือดินทางจะหมดอายุ
6. มืไอหนังสือดินทางหมดอายุละเดๅหนังสือดินทางลไม฿หมไ อยไาลืมนำาหนังสือดินทางลไม฿หมไเป฿หๅจๅา
หนๅาทีไสำานักงานวไาดๅวยคนตไางดๅาว ลงตราสิทธิพำานัก฿หๅ
7. ควรอา฿จ฿สไ อยไาปลไอย฿หๅสิทธิพำานักหมดอายุ ควรรีบเปยืไนรืไองขอตไออายุกไอนทีไสิทธิจะหมดลง
8. ฿นกรณีชาวตไางชาติทีไจดทะบียนปในคูไครองกับบุคคลสัญชาติยอรมัน (eingetragene Partnerschaft)
คือการทีไบุคคลพศดียวกันจดทะบียนปในคูไครอง คูไครองทีไปในชาวตไางชาติจะเดๅสิทธิพำานักชไนดียวกับ
คูไสมรสของชาวยอรมัน (ทีไปในคนละพศ)
ขๅอมูลทีไนำาสนอขๅางตๅน ปในการสรุปจากขๅอกฎหมายละกรณีตัวอยไางทีไกิดขึๅน ปในพียงขๅอมูลบืๅองตๅนทัไวเป
ตไ฿นกรณีฉพาะรายอาจมีขๅอปลีกยไอยตกตไางกันเป฿นรายละอียด ดังนัๅน฿นประดในปัญหาฉพาะควรหารือผูๅรๅูอีก
ครัๅง ตไสิไงทีไสำาคัญเมไวไาจะมีปัญหาหรือเมไการสวงหาความรูๅ฿นประดในดังกลไาวปในสิไงจำาปใน
1 ดัดปลงละพิมไ ติมจากบทความของผูๅ ขียนทีนไ าำ สนอ฿นการประชุมสามัญประจำาปี ครือขไายหญิงเทย฿นยุรป วันทีไ 19 – 23 พฤษภาคม

2549 มืองซอรนตๅ ประทศอิตาลี บทความดังกลไาวเดๅรับการพิมพ่฿นอกสารประกอบการประชุมดังกลไาว
2 ตามกฎหมายนีๅสิทธิพำานักบไงปใน 2 ประภท คือ สิทธิพำานักทัไวเปจำากัดวลา (Aufenthaltserlaubnis) ละสิทธิ฿หๅตัๅงถิไนฐานถาวร
(Niederlassungserlaubnis) ซึงปในสิทธิพำานักถาวรเมไจำากัดวลา ผูๅทีไถือสิทธิพำานักชนิดนีๅมีสิทธิทีไจะพำานัก฿นยอรมนีตลอดชีวิต

คำาถาม คำาตอบจาก ฝ่ายกงสุล
สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเบอร์ลิน

โดย กงสุลเบอร์ลิน

สวัสดีคไะ ทไานผูๅอไานนิตยสารดี ทุกทไาน กงสุลบอร่ลิน มีความยินดีอยไางยิไงทีไเดๅมีอกาสเดๅพบทไานผูๅอไาน ดย฿นฉบับนีๅถือปในฉบับ
ปฐมฤกษ่ นับตไนีๅปในตๅนเปทไานจะเดๅพบกับกงสุลบอร่ลิน฿นนิตยสารดี฿นทุกฉบับคไะ ละหากมีคำาถามกีไยวกับงานกงสุล กใสามารถสอบถาม
เดๅทีไอีมล่ general@thaiembassy.de นะคะ
฿นชไวงระยะวลาทีกไ งสุลบอร่ลนิ เดๅขๅามาชไวยงานกงสุล฿นยอรมนีปในวลาหนึงไ ปีครึงไ นันๅ กงสุลบอร่ลนิ เดๅรบั คำาถามกียไ วกับปัญหางาน
กงสุลมากมาย ซึไงจะเดๅรวบรวมถามตอบ฿นคอลัมน่นีๅ ดยหวังวไา จะปในประยชน่กไทไานผูๅอไานเมไมากกในๅอยนะคะ
รืไองวีซไา
คำาถาม: สามีชาวยอรมันปลดกษียณลๅว สามารถอยูไมืองเทยตลอดเปเดๅอยไางเร
คำาตอบ: วีซไาสำาหรับผูๅสูงอายุทีไสามีตไางชาติสามารถจะขอพืไอเปอาศัยอยูไ฿นเทยระยะยาว อาจจะเดๅกไ วีซไาบบคนเมไมีถิไนฐาน฿นเทย (NonImmigrant) สำาหรับผูๅสูงอายุ ซึไงจะขอเดๅทีไ สถานอกอัครราชทูตฯ (สอท.) หรือ สถานกงสุล฿หญไ (สกญ.)ละสามารถอยูไ฿นเทยเดๅคราวละ 1 ปี
ดยหลังจากดินทางขๅาประทศเทยลๅว ภาย฿น 3 ดือน จะตๅองเปรายงานตัวตไอจๅาหนๅาทีไกองตรวจคนขๅามือง (ตม.) ทีไกรุงทพฯ พัทยา
หรือชียง฿หมไ กไอน ลๅว ตม. จะจๅงรายละอียดกับหลักฐานทีไตๅองนำามาสดงอืไนโ สำาหรับหลักฐานทีไ สอท.หรือ สกญ. ตๅองการ฿นชัๅนตๅนคือ
หนังสือดินทางทีไมีอายุ฿ชๅเดๅเมไนๅอยกวไา 18 ดือน บบฟอร่มการขอวีซไาพรๅอมรูปถไายขนาด 4x6 ซ.ม. จำานวน 3 รูป บบฟอร่มประวัติ
สไวนตัว จำานวน 1 ชุด ละสำานาบัญชีงินฝากทียบปในงินเทยเมไนๅอยกวไา 800,000 บาทหรือหนังสือรับรองรายเดๅฉบับจริง ดือนละเมไนๅอย
กวไา 65,000 บาท หรือมีบัญชีงินฝากละรายเดๅรวมกันเมไนๅอยกวไา 800,000 บาท ตไอปี ฿บรับรองประวัติอาชญากรรม ฿บรับรองพทย่ ทัๅงนีๅ
คไาธรรมนียมการขอวีซไาประภทนีๅคือ 130 ยูร อนึไง ผูๅถือวีซไาประภทนีๅ เมไเดๅรับอนุญาต฿หๅทำางานทีไประทศเทย
รืไองนิติกรณ่
คำาถาม: หากเดๅทำาการหยไากับคูไสมรสทีไ สอท.ณ กรุงบอร่ลินลๅว ทาง สอท. จะสามารถออกหนังสือรับรองความปในสด฿หๅกับผูๅรๅองทีไเดๅ
ทำาการหยไาทีไ สอท. เดๅหรือเมไ
คำาตอบ: มืไอเดๅหยไาทีไ สอท. หรือ สกญ. ลๅว ทไานตๅองนำาหลักฐานทีไเดๅรับจาก สอท.หรือ สกญ. เปจๅงทีไทีไวไาการอำาภอหรือสำานักงานขตทีไ
ทไานมีทะบียนบๅานอยูไ ลๅว ยืไนความจำานงขอรับหนังสือรับรองความปในสดจากหนไวยงานนัๅนโ คไะ
ทไานผูๅอไานคะ วันนีๅ กงสุลบอร่ลินขอ฿หๅความรูๅกีไยวกับงานกงสุลพียงคไนีๅกไอน พบกันฉบับหนๅานะคะ สวัสดีคไะ
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การศึกษา
ญาดา นาชือก

การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (Sekundarstufe
II) ปในการศึกษาตไอจากระดับมัธยมศึกษาตอนตๅนคือ มืไอจบชัๅน
10 ลๅว ดยทัไวเปมักจะหมายถึงการศึกษาตไอ฿นชัๅนทีไ 11 ถึงชัๅน
ทีไ 13 ตามหลักสูตรกไา ละถึงชัๅนทีไ 12 ตามหลักสูตร฿หมไ (G8)
ของรงรียน Gymnasium ละ Gesamtschule นอกจากนีๅยังรวม
ถึงการศึกษาภาควิชาการ฿นการศึกษาอบรมสายอาชีพทุกสาขา
ละการศึกษา฿นวิทยาลัย หรือ รงรียนอาชีวศึกษา (Berufkolleg
Fachoberschule ละ Berufsoberschule) ตลอดจนรงรียนภาค
คไำา (Abendschule)
การรียน฿นระดับมัธยมปลาย฿นรงรียน Gymnasium ละ
Gesamtschule ดยทัไวเปจะบไงปใน วิชาพืๅนฐาน (Grundkurse)
มีจุดมุไงหมาย฿หๅรียนรูๅ ถึงวิธีคิดวิคราะห่ ละการสรๅางงานทาง
วิชาการ ฿หๅรูๅถึงขๅอมูลทีไทๅจริงละปัญหาทีไซับซๅอนของความรูๅทีไ
สอน฿นวิชาหนึไง โ

Hochschulreife) มีศักดิ่ละสิทธิทีไจะขๅารียน฿นระดับอุดมศึกษา ฿น
มหาวิทยาลัย Universität Hochschule สาขาตไาง โ รวมทังๅ มหาวิทยาลัย
ประยุกต่ศาสตร่ (Fachhochschule) หรือจะรียนตไอสายอาชีพกใเดๅ
อนึไงการรียน฿นรงรียน Gymnasium มืไอนักรียนรียนจบชัๅน 12 กใ
จะถือวไา จบมัธยมปลายทีไมีสิทธิขๅารียนตไอ฿นมหาวิทยาลัยประยุกต่
ศาสตร่ ซึไงถือวไาปในมหาวิทยาลัยทีไนๅนภาคปฏิบัติตามสายอาชีพ นัไน
คือจะเดๅวุฒิ Fachhochschulreife
฿นวิทยาลัยอาชีวศึกษา ทีไรียกวไา Berufskolleg ซึไง฿นบางรัฐ
จะปในรงรียนอาชีวะฉพาะดๅาน นักรียนทีไ ขๅาศึกษาอบรมสายอาชีพ
จะรียนภาควิชาการทีนไ ีไ ฿นบางรัฐจะมีการผสมผสานหลักสูตรการรียน
ของรงรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย นักรียนสามารถทีจไ ะสอบพิมไ ติม
พืไอ฿หๅเดๅ Fachhochschulreife หรือ Abitur เดๅ ฿นบางรัฐ ชไน Bad
Württemberg จะปในรงรียนอาชีวศึกษาทีไสอนตใมวลา นักรียนทีไ
จะขๅารียนเดๅตๅองจบ Realschule หรือจบการศึกษาอบรมสายอาชีพ
(berufliche Ausbildung) ฿ชๅวลารียนหนึไงปี จะเดๅประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลายสำาหรับศึกษาตไอ฿น Fachhochschule

อีกกลุไมวิชาหนึไง อาจจะรียกทียบเดๅกับภาษาเทยวไา วิชา
หลัก หรือวิชาอก (Leistungskurse) การสอนวิชา฿นกลุไมนีๅจะนๅน
นืๅอหาทีไมากละลึกกวไา ฿นกลุไมวิชาพืๅนฐาน นำาสนอ฿หๅรียนรูๅถึง
รงรียนอาชีวศึกษาประภท Fachoberschule ปในรงรียน
ทฤษฎีละ บบผน (Model) ตามหลักวิชาการของสาขาวิชานัๅน ระดับมัธยมปลายอีกประภทหนึไงทีไสอนชัๅน 11 ละ 12 นักรียนทีไจบ
โ นักรียนจะตๅองลือกวิชาหลัก 2 วิชา ฿นชไวงปลายชัๅน 11 พืไอ ทีไนีไ จะเดๅประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย สำาหรับศึกษาตไอ฿น
รียนปในวิชาหลัก฿นชัๅนทีไ 12 ละ 13
Fachhochschule ทีไรียกวไา Fachhochschulreife ฿น NordrheinWestfalen ละ Bayern จะมีการสอนชัๅนทีไ 13 ดๅวย ซึไงนักรียนทีไจบ
ปลายปีการศึกษาชัๅนทีไ 13 ฿น 14 รัฐ (จากทัๅงหมด 16 รัฐ) ชัๅน 13 ทีไจะเดๅ Abitur นักรียนทีไจะขๅารียน฿น Fachoberschule จะ
ของยอรมนีจะมีการสอบรวมทีไ รียกกันวไา Zentralabitur ซึงไ ปในการ ตๅองจบ Realschule (Mittlere reife)
สอบขๅอขียนดย฿ชๅขๅอสอบดียวกัน ปในขๅอสอบทีไจัดทำาดยหนไวย
ราชการ฿นกระทรวงวัฒนธรรมของตไละรัฐ มืไอสอบผไาน จะเดๅ
รงรียน Berufsoberschule ปในรงรียนอีกรูปบบหนึไง
ประกาศนียบัตรมัธยมตอนปลาย (Abitur บางครังๅ รียกวไา Allgemeine สำาหรับนักรียนทีไรียนจบรงรียนระดับกลาง (mittlere Reife) ละ
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การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
(ตอนที่ 2)

จบการศึกษาอบรมสายอาชีพ (abgeschlossenen
Berufsausbildung) สามารถมาศึกษาตไอพือไ ฿หๅจบระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายพือไ ศึกษาตไอ มหาวิทยาลัยประยุกต่
ศาสตร่ Fachhochschulreife หรือ Abitur เดๅ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นอกจากจะ
ศึกษาเดๅ฿นรงรียนขๅางตๅนทีกไ ลไาวมาลๅว ยังมีปิดสอน฿น
รงรียนภาคคไาำ Abendschule มีทงัๅ Abendgymnasium,
Abendrealschule, Abendhauptschule รงรียนดังกลไาว
หลไานีๅ ปิดสอนสำาหรับผูทๅ มีไ งี านทำา ตไตอๅ งการศึกษาพิมไ
ติม จึงปิดสอนตอนยในถึงคไำา บางครัๅงกใจะสอนวันสาร่
ดๅวย คอร่สทีไ ปิดสอน฿น Volkshochschule บางคอร่ส ชไน
คอร่สตรียมตัวการสอบทียบพืไอ฿หๅเดๅประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษา ปในตๅน

ขๅอมูลจาก
Wikipedia offline
http://www.bildung-fuer-deutschland.de/was-istsekundarstufe-2.html
http://www.bmbf.de/pub/jobstarter_betriebliche_
ausbildung_deutsch_hry.pdf
http://www.epochtimes.de
http://www.gymnasium-francisceum.de/
http://die-bildungsgesellschaft.de/
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รียนภาษายอรมัน
ครูตๅอม

.
.
r
i
e
.
i
E
E
.
f
. fün
ein
ดังทีไทราบกันดีลๅววไา คำานามทุกคำาของภาษายอรมันตๅองมีคำานำาหนๅานาม สำาหรับคำาวไา“Ei – เขไ“ มีคำานำาหนๅานามวไา das
das Ei / die Eier ภาษาเทยเมไมีคำานำาหนๅาคำานาม der, die, das ตไมีลักษณนามมากมาย สำาหรับ”เขไ”นัๅน ลักษณนามคือ “ฟอง” ตไกระนัๅนกใ
ยังมีลักษณนามรียกตามภาษาทๅองถิไนตไาง โ อีก ชไน ฿บ ลูก หนไวย หรือ ผไน ปในตๅน
การผสมคำานาม
• เขไปใด เขไเกไ เขไตไา เขไนก ฯลฯ จะรียกปในภาษายอรมันอยไางเรดี ตๅองการผสมคำานามปในคำา฿หมไ ขอ฿หๅคำานึงถึงความหมายหลัก ชไน
เขไปใด ความหมายหลักคือ “เขไ ซึไงเดๅมาจากปใด” ดังนัๅนคำานามหลักนีๅตๅองอยูไตำาหนไงทๅายสุดของคำา ละตามกฎทีไครูตๅอมคยนะนำา
คไะวไา การผสมคำานามตัๅงตไสองคำาขึๅนเปนัๅน ฿หๅถือพศตามคำานามตัวสุดทๅาย ชไน
die Ente +n + das Ei
die Hühner + das Ei
die Schildkröte+ n+ das Ei
der Vogel + das Ei
•

=
=
=
=

das Entenei ปลวไา เขไปใด
das Hühnerei ปลวไา เขไเกไ
das Schildkrötenei ปลวไา เขไตไา
das Vogelei ปลวไา เขไนก

ภาชนะตไางโทีไ฿ชๅสำาหรับเขไ ตไอเปนีๅ ”เขไ” เมไเดๅปในคำานามทีไปในความหมายหลัก ดังนัๅนจึง฿ชๅขียนขึๅนตๅน฿นรูปพหูพจน่ ชไน
die Eier + der Becher

=

der Eierbecher ปลวไา ถๅวยลใกสำาหรับตัๅงเขไ

die Eier + der Wärmer
=
der Eierwärmer ปลวไา ทีไครอบเขไ฿หๅคงอุณหภูมิทีไพอหมาะเวๅหลังจากทีไตๅม (สไวน฿หญไ
ปในงานถักรูปตไางโนไารักโ ฿ชๅครอบเขไทีละฟอง)
die Eier + der Löffel
=
der Eierlöffel ปลวไา ชๅอนตักเขไ สไวน฿หญไปในชๅอนพลาสติค
die Eier + der Kocher
=
der Eierkocher ปลวไา ครืไองตๅมเขไ
คำากริยา฿ชๅกับ ”เขไ” พืไอทำา฿หๅประยคมีความหมาย
•

Ei aufschlagen = ตอกเขไ ตีเขไ
ตัวอยไาง Man schlägt das Ei quer auf eine Kante bzw. einen Schüsselrand, damit ein Riss entsteht. Nun mit beiden
Daumen die beiden Teile auseinanderziehen und das Ei in eine Schüssel oder Pfanne geben.

•

Ei braten = ทอดเขไ
ปในตๅน

•

Ei kochen = ตๅมเขไ เขไทีไกำาลังถูกตๅมอยูไ (กำาลังถูกตๅมอยูไ฿นนๅำารๅอนดือดปุด โ) รียกวไา kochendes Ei เขไทีไตๅมลๅวรียกวไา gekochtes
Ei ชไน Ich koche ein Ei. Das kochende Ei dauert noch 3 Minuten. Nach drei Minuten habe ich das gekochte Ei.

•

Ei schälen = กะเขไ (ทีไตๅมลๅว) ปลือกเขไ = die Eierschale ปลือกเขไยอะยะมากมาย = die Eierschalen
ตัวอยไาง
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ตระกูลเขไทอด(gebratenes Ei) กใมี เขไจียว(Omelette) เขไดาว(Spiegelei) เขไกวน (Rührei)

Ein dreijährige Mädchen schält ihr gekochtes Ei vorsichtig.

เขไกับทศกาลอสทิร่น รียกวไา เขไอสทอร่ (Osterei)
ทศกาลอสทิร่นปในทศกาลสำาคัญทางศาสนา สัญลักษณ่ของอสทอร่ คือ”กระตไาย”ละ”เขไ” ตไดิมนัๅนมีความชืไอกัน วไา เขไปในจุด
ริไมตๅนของสิไงมีชีวิต ละเขไกใเมไเดๅกิดจากมไเกไ ตไทวไากิดมาจาก
นืไองจากกระตไายปในสัญลักษณ่ ของการพรไพันธุ่
“เขไอสทอร่ - Osterei” เดๅถูกพัฒนา฿หๅมีสีสันตไางโ ดๅวยการวาดลวดลายดูสดสวย
“กระตไายอสทอร่-Osterhase” มี฿หๅหในกัน฿นรูปของขนมหวานหลากสีละชใอคกลต
สำานวนละวลีกีไยวกับเขไ
Das Ei des Kolumbus” ปลวไา “เขไคลัมบัส”ตไทีไจริงลๅวหมายถึง กๅเขปัญหายากโเดๅอยไางงไายดาย ทีไมาของคำาสำานวนนีๅลไากันวไา
คริสตฟอร่ คลัมบัส(Christoph Kolumbus) มืไอครัๅงทีไดินทางกลับจากการคๅนพบทวีปอมริกา เดๅตัๅงคำาถาม฿นชไวงรับประทานอาหารรไวมกับ
พระคาร่ดินัลมนดซาละขกผูๅมีกียรติ฿นปี ค.ศ.1493 วไา ฿ครสามารถตัๅงเขไเดๅอยไางนีๅ บๅาง หลายโคนเดๅพยายามทำา ตไกใเมไสามารถตัๅง
เขไเดๅ ทุกคนจึงคิดวไา คงปในคำาถามทีไหาคำาตอบเมไเดๅอยไางนไทๅ คลัมบัสจึงลองทำาบๅาง ขาคาะปลายหลมของเขไตๅมบาโกับตๆะ ลๅวกใ
ตัๅงเขไ฿หๅดูอยไางนีๅ หลายโ คนถึงบางอๅอ ลๅวสบถวไา ”ปัๆดธไ งไายนิดดียว คิดซะตัๅงนาน”
อีกคำาถามหนึไงทีไถกถียงมานมนานวไา”เกไกิดกไอนเขไ หรือเขไกิดกไอนเกไ” คนเทยฉลาดละขๅา฿จถึงธรรมชาติ ตัๅงตัวอักษรรกคือ “ก เกไ”
อักษรทีไสองคือ”ข เขไ” นำาเปสูไขๅอสรุปงไายโดยเมไตๅองสียวลาถกถียงกันวไา อะเรปในอะเร นไาจะขๅาขไาย “เขไคลัมบัส”หมือนกันนะคะ
•

ungelegte Eier ปลวไา ยังเมไมีการออกเขไ ฿นทีไนีๅหมายถึง สิไงทีไยังเมไมีตัวตนหรือรืไองทีไยังเมไกิดขึๅน
ชไน Kümmere dich nicht um ungelegte Eier! อยไามัวตไยุไงอยูไกับสิไงทีไยังเมไมีตัวตน

•

Du dickes Ei! ปในวลีทีไอุทานออกมา มืไอกิดความประหลาด฿จ นไาจะปลขๅาขไายวไา “อ...จริงหรือ” “วๆาว!“…
ชไน Ach! Du dickes Ei! Er kommt mit der Schönheitskönigin zur Party. วๆาว! ขาควงนางงามมางานปาร่ตีๅ

•

wie aus dem Ei geschält หมายถึง เมไธรรมดา พิศษ ระมัดระวัง
ชไน Er sieht jeden Tag wie aus dem Ei geschält aus.
คำาศัพท่ทีไพึงรูๅกีไยวกับเขไ
die Eierfarbe
der Eierkopf
der Eierkuchen
der Eierlikör
der Eiernudeln
das Eigelb
das Eiweiß

สียๅอมเขไสำาหรับทศกาลอสทิร่น
หัวเขไ ฿นทีไนีๅหมายถึงคนฉลาด นไาจะทียบกับภาษาเทย ”คนหัวหลม”
รูๅจัก฿นนามของ ”พนคๅก”
หลๅาทีไมีเขไดงละนๅำาตาลผสม
ก็วยตี็ยวทีไมีสไวนผสมของเขไ
เขไดง รียกอีกอยไางวไา der Dotter
เขไขาว หรือบางทีกใหมายถึง ปรตีน
Quellen: Duden Band 11 Redenwendungen/ รียนภาษายอรมันกับครูตๅอมลไม 1
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สัมภาษณ่
ดย วลาวัลย่

แม่ฉอ้อน

“...แม่ชอบร้องเพลงมากไปไหนๆก็มค
ี นให้ขน
ึ้
ไปร้องเพลงพระก็ยงั ชอบให้รอ้ งเพลง ‘ดาวลูกไก่’...”
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หลายโคนคงรูๅจักธอผูๅนีๅดี ละหากมีอกาสเดๅ฿กลๅชิดกับธอ พอปีถัดเปกใบอกอีกวไายังมีลูกสาวอีกคนนะสามีกใดี฿จหายเมไวไาอะเร
ชืไอเดๅวไาจะเมไมี฿ครปฏิสธวไาธอปในคนดีทีไควรจะยกยไองละคารพ ละกใทำารืไองรับลูกสาวมาอีก ปีตไอเปกใบอกอีกจนเดๅลูกมาอยูไดๅวยถึง
ดๅวยวัยทีไราตๅองรียกธอวไา “มไ” ซึไงเมไพียงคไรียกพราะสูงอายุ สีไคน อีกสองคนอยูไกับพไอทีไมืองเทยจนพไอสียเป
ทไานัๅนตไดๅวยความปในผูๅ฿หญไทีไนไารักละดูอบอุไนของธอ ทำา฿หๅทุก
คนยอมยกยไองวไาธอสมือนมไคนหนึไง ธอมีชีไวิตทีไตๅองตไอสูๅดิๅนรนหา
ลียๅ งปากลียๅ งทๅองลียๅ งนๅองโมาตังๅ ตไวยั ดใก หลายโชีวติ ทีนไ กีไ ตใ อๅ งตไอสูๅ
ดินๅ รนกันมาทบทังๅ นันๅ ชีวติ ตไละชีวติ กใเมไ฿ชไวาไ มีสๅนทางดินทีไ รยดๅวย
กลีบกุหลาบ พียงตไวไา฿ครจะลือกดินสๅนทางเหนทไานัๅน
ชีวติ ของ” มไฉอๅอน” กใชไนดียวกันธอเดๅลือกสๅนทางดินของ
ธอองมาตลอดจนทุกวันนีๅ ธอเดๅพบสๅนทางดินทีไ ราสามารถรียกเดๅ
วไาปในสๅนทางทีไรยดๅวยกลีบกุหลาบจริงโ คไะ
“มไฉอๅอน” ปในคนจังหวัดอุดรธานีดยกำานิด ละติบตทีไ
นัไนมีครอบครัวกใกับคนอุดรฯ ดๅวยกันชไวงนัๅนกำาลังปในสาวสวยทีดียว
ละปในนางอกลิกสียดๅวยซึไงเมไ฿ชไรืไองปลกทีไจะมีหนุไมนๅอยหนุไม
฿หญไมาติดพัน จนกระทัไงเดๅพบกับพไอของลูกโ ละตไงงานกันตอน
อายุเดๅ 20 ปี หลังตไงงานกใตๅองลิกสดงลิกมาชไวยสามีทำามาหากิน
ขายก็วยตี็ยวบๅางดินขายกลๅวยปิๅง ขๅาวหมากตามสถานีรถขนสไงบๅาง
ทำาสาระพัดจนมีลูกถึงหกคนชีวิตลำาบากมากตไกใตๅองอดทนชไวยกัน
ทำากินลีๅยงลูกจนกระทัไงลูกโ ริไมตกใลยคิดจะขยับขยายหาทางทำา
มาหากินพราะลูกคนตโ กใสามารถชไวยกันดูลนๅองโ เดๅลๅว จึงเป
ทำางานปในมไบๅาน฿หๅนายตำารวจทีไมืองชียง฿หมไ

“ลูกทังๅ สีนไ กีไ ชใ วไ ยกันทำางานจๅะ ตาปาปๅากใลงหนังสือพิมพ่หาคูไ
฿หๅทกุ คนลยจๅะตอนหลังขากใปวไ ยชไวงนันๅ ขาตๅองอยูไ รงพยาบาล
มไกตใ อๅ งเปดูลขาเมไยอม฿หๅ฿ครดูลลยนอกจากมไ” ความทีไ ปใน
คนอไอนหวานละมีมตตาทำา฿หๅสามีรกั ละเวๅ฿จเมไยอม฿หๅอยูหไ าไ งทำา฿หๅ
มไฉอๅอนตๅองดินขๅาออกรงพยาบาลทุกวันพืไอดูลปๅอนขๅาวปๅอนนๅำา
สามีดยเมไหในกไหนใดหนืไอยทุกคนทีไรูๅจักมไฉอๅอนมานานจะเดๅยิน
ขไาวมไสมอวไาเปฝๅา ตาปาปๅาทีไรงพยาบาลทุกวันเมไคยทิๅง฿หๅตๅอง
อยูไคนดียวลยหลายคนสงสารละหใน฿จธอมากทุกคนจะปในกำาลัง
฿จ฿หๅธอตลอด จนกระทัไงปี 1975 ปในวันทีไมไฉอๅอนจดจำาเมไคยลืม
ลย คือการจากเปของคูไทุกข่คูไสุขของธอ ฿นวัย 92

“กใอยูไเมไเดๅอีกละจๅะ” มไฉอๅอนลไา “ลูกตัๅงหกคนกำาลังกิน
กำาลัง฿ชๅงินทีดียวละ” ธอลยออกมาละคิดหาลูไทางทำาอยไางอืไนทีไ
จะหางินเดๅมากกวไา กใพอดีมี พือไ นนะนำา฿หๅขายของหนๅารงรมสมัย
นัๅนชียง฿หมไมีนักทไองทีไยวตไางชาติขๅามามาก “มไกใลยยืมหมๅอเห
ขาจากเปละทิงๅ ฿หๅธอตๅองงียบหงาอยูคไ นดียว ดีทยีไ งั มีลกู โ
พืไอนขาละทำาขนมจีนนๅำางีๅยวเปขายหนๅารงรมลินคำา” มไ
ฉอๅอนลไาอยไางหนๅาตาชไมชืไนมืไอนึกถึงอดีตกไอนทีไจะมาพบกับจุด อยูไดๅวยกันทีไยอรมนีละดีทีไลูกสาวคนลใกมีบๅานอยูไ฿นอาคารดียวกัน
ชัๅนบน จึงยังมีคนดูลธอบๅาง ชไวงนัๅนพวกรากใเปมาหาสูไละชไวยกัน
ผันปรจุดสำาคัญของชีวิต
ขนมจีนนๅำางีๅยวนอกจากจะขายดีลๅวยังทำา฿หๅธอเดๅพบกับ ปลอบ฿จเมไ฿หๅธอตๅองหงาศรๅาสีย฿จ ธอกใเดๅทางธรรมปในทีไพึไง฿คร
“ตาปาปๅา” ชายยอรมันวัย 72 ปี ซึงไ ตามหาคูทไ กุ ข่คสูไ ขุ ฿นวัยของเมๅ฿กลๅ ชวนเปทำาบุญวัดเหนกใจะเปทุกทีไ ทัๅงยังคยชไวยวัดหางินซืๅอรถตูๅอีก
ฝัไงพืไอจะฝากผีฝากเขๅ “ตาปาปๅาขาพักอยูไทีไรงรมรินคำานีไละจๅะ ความทีไ ปในทีรไ กั ฿ครไของคนทัวไ เปเมไวาไ มไฉอๅอนจะทำาบุญวัดเหนกใจะมี
มากินขนมจีนทุกวันชไวงทีไ ขาอยูไ ชียง฿หมไ บางวันกใอาขนมปังมา ลูกหลานหๅอมลๅอมตามเปทำาบุญรไวมดๅวย ตไสิไงทีไดไนละดังจนปในทีไ
฿หๅ อานๅำาผึๅงมา฿หๅ” ชไวงทีไลไานีๅสียงสด฿สมากคไะคงปในพราะคิดถึง รูๅจักของคนหลายมืองคือการขึๅนวทีรวไ มรๅองพลงกับนักรๅองลูกทุไงดังโ
“ตาปาปๅา” ละลๅวกใถกู ถามถึงชีวติ สไวนตัววไาตไงงานหรือยังธอกลๅง ตามงานวัดตไางโ ละสิไงนีๅองกระมังทีไทำา฿หๅมไฉอๅอนเมไกไดูสด฿ส
กหกเปวไายังเมไตไงปในสด กใลยถูกขอตไงงานอยไางเมไนกึ เมไฝนั ลูกโ ตลอดพราะปในการทีไสรๅางความสุข฿หๅคนอืไนจึงทำา฿หๅอิไมบุญเปดๅวย
ละสามีกสใ นับสนุน฿หๅตไงละเปอยูไ ยอรมนีธอคิดวไาอาละพือไ ปาก
ทๅองของลูกกใลองมาสูๅดูอาจจะมีลูไทางดีโ วลานัๅนธออายุขๅา 40 ลๅว
ละคไะ ความทีไปในคนอดทนขยันทำามาหากินตัๅงตไดใกทำา฿หๅธอคิดหา
ลูทไ างทำามาหากินมือไ มาอยูไ ยอรมนี ธอเดๅชวนสามียอรมันชไาสวนพือไ
ปลูกดอกเมๅ ละชไาถึงสามสวนปลูกเมๅดอกละตัดดอกอาเปขายดย
มี “ตาปาปๅา” ขับรถมอร่ตอร่เซค่พไวงพาเปสไงตามดิสกๅบๅาง ตามรๅาน
อาหารบๅางชไวงนันๅ ขายดิบขายดีตไสามีกมใ าริมไ จใบกระสาะกระสะทำา
สวนกใเมไเหวกใลยตัดสิน฿จบอกสามีวไาทีไจริงลๅวธอมีลูกชายอยูไมือง
เทยคนหนึงไ อยากจะอามาชไวยกันทำาสวน ปีนนัๅ กใลยรับลูกชายคนตมา

“มไชอบตไงตัวสวยโ คไะ สมัยนัๅนจะตไงตัวเปรๅองพลง
ขึนๅ วทีประจำา” จริงคไะชุดตไละชุดของมไสด฿สจริงโอันนีผๅ ๅู ขียนขอรับ
รอง มไฉอๅอนจะมีความสุขมากหากเดๅรๅองพลงบางวันกใเปรๅองทีไรๅาน
คาราอกะจนชๅากใคย มีอยูไชไวงหนึไงตๅองขๅารงพยาบาล ตไเมไ฿ชไ
วไาจะสงบนะคะมีคนยีไยมทบจะเมไขาดลย฿นหๅองจนตๅองออกมานัไง
รับขก฿นหๅองอาหารพราะกรง฿จพืไอนขๅางตียงทัๅงหมอทัๅงพยาบาล
ตไางกใงงพราะเมไคยหในบบนีมๅ ากไอนชไวงหลังนีลๅ กู สาวขอรๅองพือไ นโ
คนเทยวไาอยไาพามไออกเปรๅองพลงมากนักพราะสุขภาพจะทรุด มไ
ลยขอมารๅองพลงหลไทีไวัดทนคไะ.....
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ถามรืไองสุขภาพของธอ฿นวัย 84 ตอนนีๅธอตอบอยไางยๅมยิๅม
วไา “กใ฿หๅหมอตรวจปในประจำาจๅะหมอกใบอกวไาสุขภาพดีนะ ตอนนีๅมีกใ
ตไหเู มไคอไ ยจะเดๅยนิ ตๅอง฿ชๅครือไ งชไวยฟังปกติกจใ ะกินอาหารระมัดระวัง
จะเดๅเมไอๅวนมากพอเมไอๅวนมากกใเมไมีรคมาก ละกใหาความสุขเป
รๅองพลงคาราอกะบๅางปในคนชอบรๅองพลงจๅะ” ผูๅขียนลองถามธอ
วไาทราบเหมวไาปในทีไรักของผูๅคนทีไนีไละทราบเหมคไะวไาพราะอะเร?
คนนังไ ขๅางโ รีบตอบลยลไะคไะ “มไปในคนดีมศี ลี ธรรม จิต฿จดีเมไ
คยทำารๅาย฿คร อไอนหวานกับทุกคน” ขาถึงเดๅรกั มไชอบรๅองพลงมาก
เปเหนโ กใมีคน฿หๅขึๅนเปรๅองพลงพระกใยังชอบ฿หๅรๅองพลง”ดาวลูกเกไ”
มไฉอๅอนอยาก฿หๅคนเทยทีไอยูไทีไนีไรักกันอยไากลียดกันทำาตไ
ความดี ขยันทำามาหากินพืไอครอบครัวละตนองจะเดๅมีสุข

ปีนีๅกใครบ 84 ลๅวละจๅะ ผไานเปมืไอวันทีไ 13 มกราคมนีๅลไะจๅะกใ
นีลไ ะไ คไะคนทีไ ราอยาก฿หๅคณ
ุ โ รูจๅ กั ชีวติ ของธอนไาอาปในตัวอยไาง
เมไเดๅฉลองวันกิดหรอกมาทำาบุญทีไวัดละกใมีลูกโ หลานโ มาอวยพร
ปในคนอดทนละตไอสูๅชวี ติ จริงโ ทัๅงยังรักลูกรักครอบครัว ลูกโ ของธอ
กันทีไวัดลไะจๅะ
ประสบความสำารใจ฿นชีวิตทุกคนทัๅงทีไมืไอกไอนทบจะเมไมีจะกิน ตๅอง
จากคำาถามทีไวไาธอคิดอยากกลับเปอยูไมืองเทยหรือเมไธอ
ตไอสูดๅ นิๅ รนทำามาหากินอยไางสุจริตอดออมจนกระทังไ ทุกวันนีทๅ กุ คนอยูดไ ี
บอกวไา “กใเปโมาโคงเมไเปอยูไลยหรอกตัๅงตไตาปาปๅาตายเปกใกลับ
มีสุขเมไดือดรๅอนละชไวยหลือกืๅอกูลซึไงกันละกันพราะมไเดๅทำา฿หๅ
มืองเทยยีไยมลูกอีกสองคนทุกปีละจๅะเมไคไอยหไวงลๅวขายๅายกันมา
ลูกหในปในตัวอยไางลูกโ จึงรัก฿ครไผูกพันกันทุกคน ปในครอบครัวทีไนไา
กือบหมดลๅวละลูกสาวคนทีไ 6 ขามีรๅานอาหารชืไอ “เทยลๅานนา” อยูไ
ยกยไองสรรสิรญจริงโคไะ
ทีไ ฟรงก่ฟิรต่ ลังงใน ขารับหลานโทีไ มืองเทยมาทำางานทีรไ าๅ นหมดลย
ตอนนีๅทีไมืองเทยกใหลือตไลูกชาย กับลูกสาวทไานัๅนขามีครอบครัวมี
งานการกันลยเมไมาอยูไทีไนีไ ตไกใเดๅเปหาทุกปีละเมไหไวงหรอก”

ลูกสาวคนลใกทำางานอยูไ Karstadt สไวนลูกชายคนตตอน
นีๅกใ 64 ปีลๅวทำางานปในพนักงานขับรถปูน ลูกโกใมีครอบครัวกัน
หมดมีหลาน 13 คนมีหลน 6 คนปในทวดลๅว”
การทีไธอมา฿ชๅชีวิตอยูไทีไยอรมันถึง 36 ปีจนทำา฿หๅมีความรูๅสึก
หมือนปในบๅานของตนองลๅวละลูกโหลานโกใอยูไทีไนีไกันกือบหมด
ทำา฿หๅความคิดถึงบๅานนๅอยลงละเมไมีหไวงอะเร฿นมืองเทยลๅวดๅวย
ธอจึงอยูไอยไางปในสุข฿นทีไโ ธอเดๅลือกมา ธอสามารถทำาจิต฿จ฿หๅ
สงบรับทุกสิไงทุกอยไางเดๅอยไางสบาย฿จเมไทุกข่รๅอน นีไคงปในพราะธอ
มีความชืไอมัไน฿นตัวองละยอมรับสภาพของตนองเมไทำา฿หๅตัวอง
ทุกข่ จนนไาอาปในตัวอยไาง
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กไอนมีตวั ลใกตัวนๅอย สักสิบหๅาปีทีไ ลๅว ดิฉนั ผู฿ๅ ชๅนามปากกา฿น
การปลงานวไา สามพร เดๅงานปลวรรณกรรมยาวชนยอรมันคลาสิค
ถึงหๅาลไมติดโกัน หนังสือเมไวาไ จะคลาสิคของยอรมันหรือของฝรังไ เมไวาไ
ชาติเหน กใเมไเดๅหมายความวไาจะเปทำางินหรือขายดีตไอยไาง฿ด฿นมือง
เทย การปลหนังสือหๅาลไมนีๅขายกใคไอยโปในคไอยโเป ตไอยไางนๅอยโ
หนังสือดใกหลไานีๅ ซึไงกใคือ มไมดนๅอย (Die Kleine Hexe), มนุษย่นๅำา
(Der Kleine Wassermann), ยูลอ ปีศาจนๅอย (Die Kleine Jule), จๅาอ็า
หมาปไานๅอย (Olf), ละสุดทๅาย ลัตทไอ มไนนๅอยผจญภัย (Latte IGel)
กใปรากฏปในภาษาเทยอยไางองอาจมีลขทีไหนังสือ฿นหอสมุดหไงชาติ
ละมีลิขสิทธิ่ถูกตๅอง (ซึไงสมัยนัๅนยังตไอสูๅรืไองนีๅกันหนักหนา) หนังสือทีไ
เดๅรบั การตๅอนรับอยไางอบอุนไ ทีสไ ดุ ฿นชุดนีซๅ งึไ เดๅรบั การพิมพ่ละกลา฿หมไ
คือ มไมดนๅอย อันลืไองลือของ อใอตฟรีต พรใอยสลไอร่
หลังจากตัวลใกตัวนๅอยขๅารงรียนอนุบาลละรงรียนประถม
ตามลำาดับละปในรือไ งปในราวลๅวนอกจากเปวิไงออกกำาลังกาย กในกึ
เดๅวไาควรออกกำาลังสมองเปดๅวย มืไอเดๅรับงาน฿หมไ ชุดวมเพร่นๅอย
ของอังกลไา ซอมมอร่-บดในบวร่ก ทำา฿หๅรูๅสึกดีโวไา ออราคงสมอง
ฝไอชๅาลงนิดหนึไงปในนไ จึงเมไรอชๅา ลงมือปลทันที฿นฐานะมไบๅาน
นักปลตใมตัว
ลไมหนึไง วมเพร่นๅอยตอนปิดตัว ชไางสนุกสียจริง การปล
ลไมรกครัๅงรกหมือนการทำาความรูๅจักกับตัวละครตไละตัว มืไอรูๅจัก
ลๅว ละตไละตัวละครมีภาษา นิสยั ละการสดงออกทีชไ ดั จนของตัว
อง การปลลไมตไอโมากใเมไยากอีกตไอเป พราะพอจอกัน฿หมไ฿นลไม
฿หมไ กใหมือนเดๅจอญาติกไาโทีไเมไเดๅจอมานาน ปลจากลไมหนึไงถึง
ลไมสิบสอง ปลายปีทีไลๅวสำานักพิมพ่เดๅจัดทำารวมลไม ฿สไกลไองปในชุด
อยไางสวยงามนไาอไานปในอยไางยิงไ พไอมไ฿นยอรมันผู฿ๅ ดสน฿จอยากซือๅ
กใบ฿หๅลูกนๅอยสมองเว (อายุตัๅงตไหกขวบ ถึงสิบสอง) ทีไกำาลังหัดอไาน
ภาษาเทยละเดๅปรียบทียบกับภาษายอรมันเปพรๅอมโกัน กใขอชิญ
ชมหนๅาปกเปพลางโกไอน ทีไ http://www.angelasommer-bodenburg.
com/english/index2-englisch.htm หนังสือปลภาษาเทยเดๅชว่
ฉม฿นวใบเซด่ของ อังกลไา ซอมมอร่-บดในบวร่ก ตไสียดายยังเมไ
เดๅขึๅนปก฿หๅครบทุกลไม ขาอาหนังสือฉบับปลทุกลไมทุกภาษาขึๅน
ชว่ ดูนไาภูมิ฿จทนทีไมีคนทัไวลกตามปลละตามอไานงานของขา
ขนาดนัๅน มๅขณะนีๅผูๅตไงกใยังขียนหนังสือชุดนีๅออกมาอยไางตไอนืไอง
มๅจะยๅายเปปักรกรากอยูทีไคาลิฟอนีย ละดิฉันผูๅปลภาษาเทยเดๅ
ยๅายมาปลบนกาะละกลายปในคนกาะเปลๅวกใตาม ละขณะนีๅ
กำาลังปลลไมทีไสิบหๅาอยูไคไะ

นะนำาหนังสือ
ดย คนกาะ

หนังสือแปลชุดแวมไพร์น้อย
Der Kleine Vampir
สำานักพิมพ์ประพันธ์สาส์น
มืไอปลมากโขๅาดิฉันกใหมือนกำาลังจะขไงกับประทศตไางโ
อยูไ฿นวลาดียวกัน ชไนจีนปลเปทไาเหรไ ราซึไงปในภาษาเทยกใขอ
฿หๅปลเป฿หๅมากลไมกวไา คลๅายโกำาลังอยูไ฿นลานขไงรถอยไางเรเมไ
ทราบ ญีไปุไนเดๅปลเปมากลไมกวไาเทยปในตๅน ดิฉันกใตๅองรไงมือ พืไอ
฿หๅสาำ นักพิมพ่เดๅหนังสือครบสำาหรับจัดปในกลไองชุดละหกลไมอีกกลไอง
การสัไงหนังสือชุดนีๅ กใสัไงเดๅดยตรงจากสำานักพิมพ่ประพันธ่สาส่น มืไอ
กไอน คริสตมาสปีทีไลๅวสำานักพิมพ่ตัๅงราคาลดลๅวรวมสิบสองลไมเวๅ
ทีไ 1,250 บาท ถๅาสัไง฿หๅขาเปสไงทีบๅานญาติทีไมืองเทยเดๅ จะสะดวกดี
ลๅวราเปอาตอนเปทียไ วมืองเทย พราะสไงขๅามประทศ คงตๅองขียน
อีมล่ถามสำานักพิมพ่฿นรือไ งของคไาสไง หาก฿ครอยากอไานบทสัมภาษณ่
สามพรกียไ วกับการปลชุดนีๅ ฿นวใบเซด่ของประพันธ่สาส่น กใชิญคลิก
อไานเดๅทีไ www.praphansarn.com/new/c_talk/detail.asp?ID=236
หนังสือชุดนีๅ ปในทีนไ ยิ มของดใกยอรมันมาตังๅ ตไสมัยดิฉนั องกใยงั
ปในละอไอน ปในหนังสือชุดทีเไ ดๅรบั การตๅอนรับ฿หๅปในหนึงไ ฿นวรรณกรรม
ยาวชนคลาสิคของลก ทีไซึไงหนึไง฿นบรรดาหนอนหนังสือรุไนยาว่ตๅอง
ผไานสายตา พราะหนังสือลไมนีๅชไางสนุก ตืไนตๅน เรๅพิษภัย เมไทำา฿หๅพไอ
มไหงุดหงิดเดๅงไายโหมือนกับ หนังสือวมเพร่สเตล่อมริกัน (รวมทัๅง
วร่วูฟ)นวตไางโ ซึไงวัยรุไนหนอนหนังสือปัจจุบัน(ละทัไวลก)ติดกัน
งอมงมอยไางชุด ทเวเลต่ซากา (Twilight Saga) หรือฮๅาส ออฟ เนต่
(House of Night) หรือชุดวมเพร่ เดอารีไส (Vampire Diaries) ตไรา
กใตอๅ งทำา฿จวไา หนังสือนไารักโอยไางวมเพร่นอๅ ยมันดใกเปหนไอยสำาหรับ
ลูกวัยรุนไ ของดิฉนั (อๅอ ดิฉนั ปลหนังสือชุดนีมๅ าราธอนมาตังๅ ตไดใกนๅอย
พิไงเปรงรียน จนปในวัยรุไนกันเปหมดลๅว) ขาตๅองเดๅอไานหนังสือทีไ
สมวัยของขาอง ละการอไานหนังสือยไอมตๅองดีกวไาการเมไอไานลย
พราะมัวตไลไนวีดีอกมเมไลืมหูลืมตา การทีไดใกเมไกินเมไนอนพราะ
ติดการอไาน ยไอมตๅองดีกวไาการเมไกินเมไนอนพราะติดกม
สรุป ราตๅองปลูกฝังนิสยั รักการอไาน฿หๅกบั ลูกโของราอง พราะ
ดใกทีไอไานยไอมมีประสบการณ่ทางอๅอมมากกวไาดใกทีไเมไอไาน ละปใน
สิไงทีไราเมไอาจทดทนเดๅดๅวยสิไงอืไน ขอ฿หๅพไอมไทีไมีลูกลใกหในความ
สำาคัญของการอไาน ดยการปลูกฝังตัๅงตไปในบบีๅ ละอไานหนังสือ
รไวมกันกไอนนอนทุกคืนจนกระทัไงดใกสามารถอไานเดๅอง ละมืไอขา
อไานเดๅองลๅว กใหมือนครืไองบินทะยานขึๅนสูไทๅองฟๅา ขาบินสูงขึๅนเป
รือไ ยโเมไมที สีไ นิๅ สุด อันจะปในสมบัตอิ นั ลๅาำ คไาติดตัวขาตไอเปตลอดชีวติ
ขอ฿หๅดใกโ รักการอไานคไะ
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ดย มานีละชู฿จ

บันเทิง
ผ่านพ้นฤดูกาลแจกรางวัลภาพยนตร์ยักษ์ใหญ่อย่างโกลเด้น โกลบ และออสการ์ไปแล้ว ดีมาก
ฉบับนี้ขอนำาเสนอการ์ตูน 2 เรื่องที่ได้เข้าชิงรางวัลภาพยนตร์อนิเมชั่นยอดเยี่ยม เผื่อคุณแม่ชาว
ดีมาก จะชี้ชวนลูกน้อยดูความบันเทิงดีๆ เป็นกิจกรรมยามว่างของครอบครัวค่ะ

ผลงานจากคไายดรีมวิร่ค ทีไพยายามอยไางหนักหนไวงหลือกินทีไจะชไวงชิงบัลลังก่สุดยอดภาพยนตร่อนิมชัไนจากพิกซาร่ ภาพยนตร่รืไอง
นีๅ มีรืไองราวมาจากหนังสือชุด 9 ลไม฿นชืไอดียวกัน (How to Train Your Dragon ดยนักขียนชาวอังกฤษ Cressida Cowell) เดๅสียงพากย่
จากนักสดงฮอลลีวูๅดชัๅนนำาเมไวไาจะปใน Jay Baruchel หรือ Gerard Butler
นีไปในรืไองราวของ ฮิๆกอัพ หนุไมนๅอย฿นหมูไบๅานชาวเวกิๅงรๅนลับ ทีไมีความหวังอยากจะจริญรอยตามผูๅ฿หญไคนอืไนโ ฿นหมูไบๅานดๅวยการ
ปในผูๅลไามังกร มๅจะเดๅรับการดูถูกดูคลนจากพืไอนคนอืไนโ นืไองจากรูปรไางผอมบางละความชไางคิดชไางถามของขา ทนทีไจะอาวลาเป
ฝึกฝนสรๅางพละกำาลังของตนอง฿หๅขใงกรไงพืไอตไอสูๅกับมังกร ตไมืไอขาจับมังกรตัวรกเดๅดๅวยครืไองมือทีไขาคิดคๅนขึๅนอง ละมีอกาสทีไจะ
เดๅรับการยอมรับจากผูๅคน฿นหมูไบๅาน ขากลับพบวไาตัวองเมไตๅองการจะฆไาจๅามังกรสียลๅว มๅจะถูกสอน฿หๅกลียดละกลัวมังกร ตไ ฮิๆกอัพ
กลับอยากปในพืไอนกับมันสียอีก ขาตัๅงชืไอจๅามังกรวไา “ทูๆดลส” (เรๅฟัน) ละรไวมผจญภัย ละรียนรูๅกีไยวกับลกของมังกรทีไจะปลีไยนปลง
ความชืไอของทุกคนทีไขาคยรูๅจัก
ภาพยนตร่ฟนตาซีรือไ งนีมๅ ที งัๅ สุข ศรๅา ระคนกับความตืนไ ตๅน จะ
ทำา฿หๅราอา฿จชไวยลุนๅ ระทึกเปกับหนุมไ นๅอยฮิกๆ อัพ฿หๅประกอบภารกิจของขา
฿หๅลลุ วไ งเปจนเดๅ ทีสไ าำ คัญ อยไาปลก฿จหากจๅาตัวนๅอยของคุณ จะรบรๅา
อยากเดๅจๅามังกรนไารักนไาชังอยไางทูๆดลส มาลีๅยงเวๅทีไบๅานสักตัวนะคะ

Quelle:
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http://www.aceshowbiz.com/
http://www.filmofilia.com

ผลผลิตของคไายอนิมชันไ บอร่หนึงไ “พิกซาร่” ทีไ อาชนะ฿จผูคๅ นมาลๅวหลายรๅอยลๅานคน มีมากไอนหนๅานีๅ 2 ภาคลๅว ดยภาครกปในการ
ลุๅนกับ คาวบอยวูๆดดีๅ ของลไนตัวอกของจๅาหนูอนดีๅทีไกำาลังจะตกกระป็องนืไองจากเดๅของลไนตัว฿หมไมาปใน กัปตันยานอวกาศบัซ เลท่ยียร่
สไวนภาคสอง ผองพืไอนของลไนทัๅงหลายตไางกใตๅองออกเปผจญภัย ชไวยหลือคาวบอยวูๆดดีๅพืไอนรักของตนกลับมา฿หๅเดๅ หลังจากทีไจะถูกสไงเป
เกลถึงพิพิธภัณฑ่ทีไประทศญีไปุไน
สไวนภาค 3 นีๅกใหมือนจะปในบทสรุปของหลไาบรรดาของลไนสารพัดชนิด วไาจะทำาอยไางเรกันตไอเป มืไออนดีๅ ดใกนๅอยผูๅปในจๅาของ
ของลไนทัๅงหลาย ถึงคราวตปในหนุไม ละตๅองยๅายออกจากบๅานพืไอเปขๅารียนมหาวิทยาลัย ขาจะอาของลไนสุดปรดหลไานีๅติดตัวเปดๅวย
หรือเมไ หรือวไาจะมีวิธีจัดการอยไางเร

นอกจากจะมีของลไนหนๅาดิมอยไาง คาวบอยวูๅดดีๅ กัปตันยานอวกาศบัซ เลท่ยียร่ คาวกิร่ลจสซีไ เดนสาร่รใกซ่ หมูออมสิน สลิงกีๅ
มิสตอร่ปตตๅฮด ยังพิไมตุๆกตาทีไปในทีไนิยมของดใกหญิงทัไวลกอยไางบาร่บีๅ ละคน ละตัวการ่ตูนอืไนโ อีกมากมายเวๅอยไางจุ฿จลย ถึงมๅ
จะเมไคยดู 2 ภาครกมากไอน ตไกใสามารถขๅา฿จนืๅอรืไองของภาค 3 เดๅทันที ชไวงวลาสิบนาทีสุดทๅายของหนังรืไองนีๅ จะพาผูๅ฿หญไหลายโ คน
ยๅอนรำาลึกถึงความหลังครัๅงยาว่วัยมืไอครัๅงทีไคยเดๅของลไนมา฿หมไ รักละหวงหนยิไงกวไาสิไง฿ด฿นลกนีๅ อามากอดนอน พาพีไตุๆกตากินขๅาวดๅวย
กัน ลไนกับมันอยไางเมไมีวันบืไอ ความซาบซึๅง฿จ฿นความหลังครัๅงยาว่วัยนีๅ ชืไอวไาจะทำา฿หๅหลายคนตๅองอบปๅายนๅำาตาหไงความหลังลยลไะคไะ
Quelle:

http://www.pixartoystory.com/wallpapers/
http://www.newsinfilm.com/wp-content/uploads/2010/12/toystory3-ken-barbie-150x168.jpg
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แฟชั่นผ้าไทย
ผๅาเทย฿ชไจะ฿ชๅฉพาะชุดเทย
ทไ า นัๅ น ราสามารถนำ า มา
ประยุกต่฿ชๅกับสืๅอผๅาตามสมัย
เดๅ ตัวอยไางทีไนำามาสนอปใน
ชุดลำาลองสำาหรับ฿นทุกอกาส
กใลองนำาเปปในเอดียทีไจะชไวย
กัน฿ชๅผๅาเทยนะคะ
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สืๅอผๅา: นๅองมวกับปๅาวัลย่หามาอง
นางบบ: ราบี
นๅองมว
นๅองกวาง
นๅองซนดีๅ
นๅองพน
ถไายภาพ: Georg Schmitt
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แฟชั่นสาวน้อย
เมไรวยกใสวยเดๅนะคะ เมไตๅอง฿ชๅสืๅอผๅายีไหๅอพงโ ตไง฿หๅปในกใดูดีเดๅ

สืๅอผๅา:
นางบบ:
ถไายภาพ:
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อานนาหามา฿หๅ
ราบี, นๅองมว, นๅองพน
นๅองกวาง, นๅองซนดีๅ
Georg Schmitt

ของว่างแกล้มกาแฟยามบ่าย ยามหนาว

หๅองครัว

อากาศหนาวโ มาติมพลังงานละเขมัน฿หๅราไ งกายเดๅเออุนไ กันนะคะ ฿นวันหยุดยามบไายทีคไ รอบครัวอยูกไ นั พรๅอมหนๅา หากคิดมนูของวไาง
กลๅมชา หรือกาฟเมไออก วันนีๅ มไบาๅ นมืองทูนขอนำาสนอมนูของหวานบบงไายโ สองมนูคะไ ดๅวยการนำาผลเมๅมาบวกความหวานสริมพลัง
รัก฿นครอบครัวอา฿จทัๅงคนตัว฿หญไละคนตัวลใกถมเมไเดๅหวานโ ตไพียงอยไางดียว ตไยังเดๅประยชน่จากผลเมๅดๅวย

อๆปปิลสอดเสๅอบ

มนูนีๅเมไหวานมาก หมาะสำาหรับคนหไวงอวบตไรักของกลๅมกาฟคะ
ตรียมของ
• อๆปปิลลูกหมาะโ กีไลูกกใลๅวตไสมาชิก฿นบๅาน
• มาร่ซิปาน(marzipan)
• ลูกกดพอประมาณ ฿หๅหมาะกับจำานวนอๆปปิล
• หลๅารัมนิดหนไอย
• ผิวสๅม หรือมะนาวชืไอม (Oragngade หรือ Zitronade) เมไมี หรือเมไชอบกใเมไตๅอง฿สไ
• นย หรือ มาการีน (นยทียม) ประมาณหนึไงชๅอนตๆะ (ถๅาอๆปปิลหลายลูกกใพิไมปริมาณ)
วิธีทำา
• กไอนลงมือทำา ฿หๅปิดตาอบอุไนครืไองรอทไาลยนะคะ ทีไอุณหภูมิ 180 องศา
• นำาลูกกด฿สไถๅวยทหลๅารัมพอทไวม ชไเวๅ฿หๅลูกกดนิไม
• นำาอๆปปิลมาลๅาง ควๅานอากนกลางละมลใดออก รอบโ มลใดสไวนทีไขใงโ กใอาออกดๅวย ทำาปในพรงขๅาง฿น อยไา฿หๅ฿หญไมากนัก
• มาร่ซิปานนำามาบดโ หรือหัไนโ ปในชิๅนลใกโ สรใจลๅวนำาลูกกดทีไชไเวๅทลงเปผสม฿หๅขๅากัน หลๅารัมทีไหลือจากชไลูกกดกใทลงเปดๅวย
พอ฿หๅหนียวโ ติมปลือกสๅมชไอิไมลงเป นวดโ ฿หๅทัๅงหมดขๅากัน ลๅวนำามายัดเสๅอๆปปิล ฿สไเป฿หๅตใมทๅองอๆปปิลลยนะคะ
• ตรียมถาดเวๅอบ อาขนาดที฿ไ สไอๆปปิลเดๅพอดีโ นำานย หรือถๅาทไาน฿ดหไวงอวบกใ฿ชๅมาการีนทน พราะมาการีนทำาจากพืช เขมันจะนๅอย
กวไานยคไะ นำามาทา฿หๅทัไวถาดอบ ลๅวตัๅงเฟอไอนโ ฿หๅละลายพอมีนๅำามันหนไอยโ อยไา฿หๅถาดหๅงมากนะคะ ฿หๅพอมีเขมันบๅางพราะตอน
อบสรใจจะอาเขมันทีไหลือโ ตรงนีๅมาราดบนอๆปปิๅลพิไมความละมียดละเมลิๅน
• นำาอๆปปิลยัดเสๅรียงลงถาด ฿ชๅเขมัน฿นถาดทาอๆปปิๅล฿หๅทัไวโ ตอนอบสรใจสีจะเดๅสวย นำาขๅาตาอบประมาณ 15-20 นาที (ระหวไาง
อบหากเมไนไ฿จวไาสุกหรือยัง฿หๅ฿ชๅเมๅจิๅมฟันจิๅมดูวไาขๅาง฿นนิไมเดๅทีไหรือยัง)
ปในอันสรใจสรรพเดๅสำารับอๆปปิลหวานมาละลียดกลๅมชา กาฟถๅวยปรดอีกหนึไงพลา

ฟองดู ชใอกกลต

สำาหรับคนรักชใอกกลตละรักผลเมๅมนูของหวานนีๅคงถูก฿จสุดโ ถมยังทำางไายสุดโ ดๅวย เมไมีตาชใอคกลต ฟองดู กใ฿ชๅตานๅำามัน
หอมทนกใเดๅอาทีไขๅางบนบนโ หนไอย ลๅว฿ชๅกระบืๅองวางดๅานบน หรือ฿ชๅตาอุไนอาหารอันลใกโ กใเดๅ ดี็ยวนีๅหในมีตาอุไนอาหารเฟฟๅาบบ
ลใกโ พอวางถๅวยกงเดๅ วางขายกันอยูไ บบนัๅนถๅาอามา฿ชๅทำาฟองดูชใอกกลตทไาทางจะก็มาก หาซๅอมจิๅมฟองดูเมไเดๅ ฿ชๅเมๅสียบลูกชิๅน
ยาวโ ทนกใยังเหว
•
•
•
•

สไวนผสมสำาหรับ 3 คน
ผลเมๅอะเรกใเดๅทีไนืๅอนไนโ หนไอย ชไน องุไน อๆปปิล สับปะรด กลๅวย ฯลฯ
ชใอกกลตดำา 100 กรัม(฿ชๅชใอกกลตบบขใงทีไนำามาทำาคๅก หรือทำาอาหาร)
วิปปิๅงครีม 100-150 กรัม
หลๅา Grand Marnier หรือ Cointreau หรือ Liquir ทังๅ หลาย หรือ วิสกีกๅ เใ ดๅ (฿สไนดิ หนไอยพือไ พิมไ รสชาติ
พอดนความรๅอนอลกอฮอล่กใระหยหมดคะ เมไตๅองกลัวมา ถๅาอยากมากใยกขวดจิบอานะคะ)

วิธีทำางไายโ ดังนีๅ
• ผลเมๅหัไนปในชิๅนพอคำา ถๅาปในผลลใกโ ชไนองุไนกใ฿ชๅทัๅงผลเดๅลย ตรียมทุกอยไาง฿สไจานรอทไา
• นำาชใอกกลต฿สไถวๅ ยซรามิคตังๅ เฟ฿ชๅเฟอไอนโ ฿หๅชอใ กกลตละลาย พอชใอกกลตละลายกใติมวิปปิงๅ ครีมคน฿หๅขๅากัน ลๅวติมหลๅาลง
เป ชอบรสชาติขนาดเหนกใหยาะลงเปตาม฿จคไะ จุดเฟ฿นตา(ทียนอุไนอาหาร) วางถๅวยบนตา ลๅวชิญบรรลงพลงหวานจิๅมผลเมๅจุไม
ลงหมๅอชใอกกลต ยไงกันจิๅมอยไางมามันส่ คนทำากๅมหนๅาซดกาฟหนไอยดียว งยขึๅนมาอีกทีผูๅรไวมขบวนสองทไานบรรลงพลงหวาน
จบเปรียบรๅอย ถมดๅวยยไงกันลียหมๅอชใอกกลตอีกตะหาก...
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ซใกซ่ละความสัมพันธ่
ดย ติมศิริ เชยรืองศิริกุล

วันนี้คุณมีความสุขหรือยัง

“หากคุณอยากรู้ว่า ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาดีขนาดไหน
ถามตัวเองง่ายๆ ว่า วันนี้คุณมีความสุขหรือยัง”

Bildquelle: www.prowoman.at

ความสุขปในสิไงทีไหาเดๅงไายโ ถๅาคุณอยากจะมี คำาพูดนีๅเมไเดๅกลไาวกินจริงมๅตไนๅอย มๅกระทัไง฿นความสัมพันธ่ ผูๅขียนมีพืไอนคนหนึไง
ทีไมาจากตระกูลทีไดีมีฐานะ หนๅาทีไการงานดี พืไอนฝูงดี ทุกอยไาง฿นชีวิตของธอดีจวบจนธอมาพบกับขา ตัๅงตไนัๅนมา สัญชาตญาณบางอยไาง
บอกตัวองวไา ธอจะพบอะเรบางอยไางทีทไ าำ ฿หๅชวี ติ ปรปรวน ลๅวมันกใปในความจริง นิสยั ทีไ ตกตไางกันสุดขัวๅ การศึกษาคนละระดับ ฐานะคนละ
อยไาง การลียๅ งดูทีไ หมือนจะมาจากคนละลก ธอมาจากครอบครัวอบอุนไ ขามาจากครอบครัวตกยก มๅจะมีธอปในสุดยอดของชีวติ ตไขา
เมไคยหยุดตามหาความรัก สไวนธอกใเดๅตไหลอกตัวองวไา มืไอลไนบทมไพระ มืไอทำาดีกับขามากโ ฿หๅความรักขายอะโ สักวันขาจะกลับมา
ปในหมือนวันรกทีไคบหากัน ธอคิดมๅกระทัไงจะพาขาเปพบจิตพทย่ พืไอขุดคุๅยหาปมขาดรักนัๅน ลๅวชไวยกันคลายมัน อยไาวไาตไพาเปลย
มๅตไบอกกับขา ธอยังเมไกลๅา พราะขาปในผูๅชายประภทฆไาเดๅหยามเมไเดๅ ปในพระอกนิยาย “ดอกฟๅาละดมผูๅผูๅจองหอง” นิยายรักลุไมโ
ดอนโ ฉบับพิศษนีๅกลายปในนิยายทีไจบเมไลง ยืดยืๅอละยาวนานจนผูๅทีไจำาตๅองรับบทพระอกนางอกบืไอหนไาย ผูๅชมกใอๅาปากหาวลๅวหาวลไา
(ทุกครัๅงทีไธอมาพบจอพืไอน ปัญหานีๅจะถูกหยิบยกมาลไา ลไาละลไา วนเปวนมาซๅำาลๅวซๅำาลไา คไอๅาปาก พืไอนกใดาออกวไาจะพูดอะเร) มัน
ปในความสัมพันธ่บบรักโ ลิกโ ตไชีวิตนีๅฉันขาดขาเมไเดๅ มันผาผลาญพลังงานละการมองลกงไบวกของธอเปจนหๅงหือด ลๅวชีวิตธอ
คนนีๅดำานินตไอเปอยไางเร เมไนไาชืไอลยวไาคนทีไมีความสุขทุกอยไางตัๅงตไกิดจนต กลับตๅองมายอมทุกข่ศรๅาดๅวยหตุผลรืไองความรัก ซึไงผูๅหญิง
เทยหลายคนปใน ละปัจจุบันยังมีผูๅหญิงทีไปในบบนีๅอยูไอีกยอะ มๅวไายุคนีๅสิทธิสตรีจะเดๅรับการยกระดับทไาทียมหรือลๅำาหนๅาผูๅชายเปลๅว
ลๅววันหนึไงพืไอนกใถามธอวไา “วันนีๅธอมีความสุขหรือยัง” ธอฉุกคิดขึๅนมาวไา ตลอดวลา 10 ปีทีไรักกัน มีฉพาะปีรกทไานัๅนทีไธอ
มีความสุขอยไางทๅจริง ลๅวธอกในัไงนิไงโ มองลึกลงเปมๅตไปีทีไธอบอกวไามีความสุขอยไางทๅจริง ขาคยซืๅอดอกเมๅ฿หๅธอหรือปลไา คำาตอบ
คือ เมไคย มๅตไตอนจีบกัน฿หมไโ ขากใบดอกคูณขๅางทางทีไมันบังอิญหักขวางทางรถมาวางเวๅตรงหนๅากระจก ละถๅาธอยอมรับความจริง
อาการนัๅนกใปในเปอยไางสียเมไเดๅ หรือมๅตไตอนทีไขาซืๅอตัวการ่ตูนตัวปรดของธอทีไ ลกซืๅอเดๅมือไ กินสุกีๅกใปในตอนทีไขาเปกินสุกีๅกับผูๅหญิงคน
อืไน ตไละฉากตไละตอนยๅอนวนมาฉาย฿หมไ พียงตไคราวนีๅธอวิคราะห่ละมองมันอยไางเมไขๅาขๅางตัวอง ลๅวธอกใยอมรับความจริงวไา ธอ
ปในคไผูๅหญิงคนหนึไง฿นชีวิตทีไขาอยากจะมีเวๅ฿นคอลลใคชัไน พืไอเมไ฿หๅปริมาณความรักทีไเดๅรับลดลง ตไขาเมไคย฿สไ฿จ ขาขยันคๅนหาละเขวไ
ควๅาความรัก฿หมไมาติมรืไอยโ ละหในกไตัวดๅวยการดึง฿หๅธอกลับมาทุกครัๅงทีไธอบอกลิก ลๅวธอกใยอมรับความจริงวไา คนบางคนถึงรักมาก
คไเหน ตไ฿ชๅชีวิตอยูไดๅวยกันเมไเดๅจริงโ ลๅวธอกใดินออกมาจากชีวิตขา
มีรืไองลไาอีกรืไอง ผูๅหญิงคนหนึไงถูกสามีทุบตีละทำารๅายทางพศมานานปใน 20 ปี ตไธอเมไคยกลๅาทีไจะดินออกมาจากชีวิตขา
พราะขาปในคนหางินขๅาบๅาน ขาทำา฿หๅธอละลูกมีฐานะรไำารวย จับจไาย฿ชๅสอยอะเรเดๅตามตๅองการ ทุกครัๅงทีไทนเมไเหว ธอจะตๅองหวนคิด
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วไา ลๅวถๅาธอลิกกับขา ธอจะเปทำามาหากินอะเร อายุกใมากลๅว สูๅอดทนอยูไกับขา ยอม฿หๅ
ขาทำารๅายยังดีกวไาอดตาย ดี็ยวขากใปลีไยนเดๅ วันหนึไงธอทนเมไเหว ตๅองหลบหนีมาพึไงมูลนิธิ
พืไอนหญิง ธอระบายออกมาอยไางกลๅาโ กลัวโ ตไมืไอสบาย฿จลๅว ธอกใคิดจะหวนกลับเป
ชไนคย ผูๅหญิงคนนีๅมาทีไมูลนิธิอยูไหลายครัๅง จนทๅายทีไสุดธอตัดสิน฿จลิกกับสามี ลึกลงเป฿น
฿จธอสารภาพวไา ธอหลงติดอยูกไ บั ความสบายจนยอม฿หๅสามีทาำ รๅายพือไ ลกกับชีวติ ทีเไ มไตอๅ ง
หนือไ ย ตไมือไ ถามตัวองวไามีความสุขเหม ความสุขทีอไ ยู฿ไ น฿จจริงโ เมไ฿ชไงินทองของนอกกาย
หรือหนๅาตาทีมไ คี นยกยไองวไาปในภรรยาของสามีทรีไ ไำารวย ธอกใตอๅ งยอมรับกับตัวองวไาเมไคยมี
ความสุขลย มๅจะถือกระป็าบรนด่นมหรู ขับรถพงลิวไ ตไธอกใรอๅ งเหๅทกุ วัน ธอตๅองอาศัย
ความกลๅาฝไากำาพงหไงความคยชินของตัวองออกมาพืไอทีไจะเป฿ชๅชีวิตอยูไ฿นบบทีไธออง
ยังเมไรวูๅ าไ จะปในอยไางเร รูอๅ ยไางดียววไา มันชไางลไงอกกับอิสรภาพละเมไตอๅ งถูกทุบตีอกี ตไอเป
ขอลไาสัๅนโ อีกรือไ ง ผูหๅ ญิงอีกคน พียบพรๅอมทุกอยไาง หนๅาตา ฐานะ อาชีพ ตไยินยอม
ปในภรรยานๅอย พราะความรักทีไมี฿หๅกับฟนหนุไมทีไคบกันมานาน ตไลิกกันลๅวขาตไงงาน
กับคนอืไนลๅวหวนกลับมาคบกัน฿หมไ ทัๅงทีไมันขัดกับหลักศีลธรรมสไวนตัวทีไพไอมไอบรมลีๅยงดู
ธอมา ทุกครัๅงทีไธอมีอะเรกับขา ธอฝๅาบอกตัวองวไามันผิดศีลขๅอ 3 ธอบอกกับขาทุกครัๅง
ตไขาเมไคย฿สไ฿จ ธอทนอยูไกบั ความรักทีไตอๅ งหลบโ ซไอนโ มากือบปี วันหยุดหรือหลัง 6 มง
ยในของทุกวัน คิดถึง฿หๅตายกใทรเปหาเมไเดๅ พราะขาอยูไกับครอบครัว วลาจอกันตไละทีกใ
ตๅองจบลงทีไ รงรมมไานรูด ทังๅ ทีไ ธอขยะขยง กลียดละอายมาก ธอเมไคยถามวไาขารักธอ
เหม พราะขาคยลไาวไา หลังมีพศสัมพันธ่ มีผูๅหญิงชอบถามขาวไารักเหม เดๅตไดาอาอง
จากการกระทำาของขา วันหนึไงธอกใอไยปากถาม ขาตอบวไา “รักเมไเดๅ พราะผมมีครอบครัว
ลๅว” ธออึๅง จุกละพูดเมไออก จะตีพยตีพายเปกใเมไเดๅ พราะทุกครัๅงทีไมาจอกัน ขามักจะ
ถามหมือนปในการกันตัวองเวๅกไอนวไา “ทำาลๅวเมไสีย฿จนะ” นัไนหละคือจุดจบของความ
สัมพันธ่ลุไมโ ดอนโ ทีไธอกหกตัวองมาตลอดวไามันคือความรัก ธอคิดถูกลๅวทีไลิกกับขา
ตัๅงตไตอนปในฟน ตไธอคิดผิดทีไหวนกลับมาหาขาอีกครัๅง฿นฐานะมียนๅอย
฿นความสัมพันธ่ มันเมไ฿ชไรืไองถูกตๅองลย ถมยังสียสมดุลย่ทีไจะมีตไ “฿หๅ” หรือ “รับ”
ฝไายดียว ถๅาอีกฝไายอาปรียบคุณ ซึงไ ขๅอนีคๅ ณ
ุ ตๅองชังไ นๅาำ หนักอาองวไาการกระทำานันๅ อาปรียบ
หรือเมไลๅวคุณมีความสุขหรือเมไ ดยเมไตๅองหลอกหรือคิดขๅาขๅางตัวอง เมไจำาปในตๅองอดทน
พราะมีลกู อดทนพราะรักขา อดทนพราะตๅองพึงไ ขาทางการงิน อดทนพราะอับอาย อดทน
พราะ...กๅาลอกๅา พราะทุกปัญหามีทางออกทุกขๅอ อยูไทีไคุณยอมรับความจริงละกลๅากๅาว
ออกมาจากปัญหาหรือยังซไอนตัวอยูไหลังปัญหาลๅวอาความจำาปในทุกขๅอรอบตัวมากัๅนปใน
กำาพงปิดทางออก ละอยาก฿หๅผูๅหญิงราจำาเวๅวไา อดีตคือสิไงทีไผไานเปลๅว อยไามัวสียวลา
ศกศรๅากับมันอีกลย
ความสุขมันกิดขึๅนเดๅงไายโ ฿นชีวิตปัจจุบันนีไหละ ถๅาคุณขๅา฿จความตๅองการของตัว
องละหัดวิคราะห่ปัญหา ตีมัน฿หๅตก ถามตัวองวไาจริงโ ลๅวคุณตๅองการอะเร ผูๅหญิงรา
ปในพศทีไมัก฿จอไอน มีหตุผลรๅอยปดพันกๅาพรๅอมสมอทีไจะขๅาขๅางคนทีไรารักละ฿หๅอภัย
มือไ ขา฿จรๅายหรืออาปรียบ ตไจะทษผูชๅ ายฝไายดียวกใเมไเดๅ พราะผูหๅ ญิงองกใมสี วไ นยอม฿หๅ
ขาทำารๅายทังๅ รไางกายละจิต฿จ ถๅาคุณกำาลังตกอยู฿ไ นสภาพนีๅ ละหาทางออกเมไเดๅ ลองถามตัว
องงไายโ วไาคุณจะบกรับความทุกข่พวกนีเๅ ปทำาเม฿นมือไ คุณลือกทีจไ ะมีความสุขเดๅ อยไาสีย
วลาทนทุกข่ทรมาน 10 ปี 20 ปีหรือมๅตไปีดียวหมือนผูๅหญิงสามคนนีๅลย...
ลๅว...“วันนีๅคุณมีความสุขหรือยัง”
หมายหตุ

แนะนำาหนังสือใหม่

“คนราลือกกิดเมไเดๅ ตไลือกทางดิน
ชีวิตของตนองเดๅ มไชคดีอยไางยิไง ทีไกิด
ปในลูก ปรีด-ี พูนศุข ผูอๅ ทุ ศิ ตนรับ฿ชๅชาติ ละ
ราฎรเทยอยไางซืไอสัตย่...”
รายละอียดหนังสือ
จำานวน
ขนาดรูปลไม
นๅำาหนัก
นืๅอ฿นพิมพ่
ชนิดปก
ชนิดกระดาษ
สำานักพิมพ่
ดือนปีทีไพิมพ่

: 292 หนๅา
: 145 x 210 x 17 มม.
: 355 กรัม
: ขาว-ดำา (สีดียว) / สี
: ปกอไอน
: กระดาษถนอมสายตา
: บๅานพลง, สนพ.
: กุมภาพันธ่ 2554

"มไอยากลไา... ชีวิต 72 ปีทีไผไานลย"
ลไมนีๅ ถไายทอดรืไองราวชีวิตของมไ "ดุษฎี
พนมยงค่ บุญทัศนกุล" ตัๅงตไชไวงชีวิตวัย
ยาว่ การดินทางเปจีน สๅนทางสายดนตรี
ชีวติ ทีฝไ รังไ ศส การกลับมามืองเทย สูอไ าชีพ
ทีไรัก ละความฝัน รวมถึงบทพลงอันทรง
คุณคไากวไา 13 บทพลง ปิดทๅายดๅวยลูกโ
ผูๅทรงศีล พีไนๅอง คูไชีวิต ละกัลยาณมิตร
ขียนถึง "มไ" คนนีๅ...
หนังสือลไมนีๅรายเดๅจากการจำาหนไาย
หนังสือนีทๅ งัๅ หมดดยเมไหกั คไา฿ชๅจาไ ย ขอมอบ฿หๅ
กับ มูลนิธิปรีดี พนมยงค่

รไวมบไงปันประสบการณ่หลังการอไานเดๅทีไ jejaew@gmail.com
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สุขภาพ

นิ้วล็อก โรคของคนขยัน

(เกินไป)

“งอนิ้ว กำมือ ในท่าเดิมนานๆ อาจทำให้นิ้วหงิกงอ จนอยู่ในขั้นที่เรียกว่า
“นิ้วล็อก” เหยียดนิ้วไม่ได้ ผู้หญิงเป็นมากกว่าผู้ชาย....”

฿ครทีไตๅองทำางานดยงอนิๅวมือนานโ หรือกำาครืไองมือทำางานปในระยะวลานาน ชไน ฿ชๅกรรเกร จับตะหลิว กระทะ ดยเมไพักหยียดนิๅว
อาจมีอาการนิๅวกรใง งอละหยียดนิๅวเมไเดๅ ดังทีไรูๅจักกันดีวไา “นิๅวลใอก” ปัญหานีๅพบเดๅทัๅงดใกละผูๅ฿หญไ ดยฉพาะผูๅหญิงมีอกาสปในมากกวไา
ผูชๅ ายพราะตๅอง฿ชๅนวิๅ ทำางานตลอดวัน ชไน หิวๅ ของ ชๅอปปิงๅ จไายกับขๅาว ทำากับขๅาว ทำางานบๅาน หรือมๅตไวยั รุนไ ทีกไ ดทรศัพท่มอื ถือเมไหยุดหยไอน
ปัญหานีๅคงพิไมขึๅนรืไอยโ ถๅาเมไระวังตัว ละดๅวยความปในหไวงสุขภาพของคนทีไ฿ชๅมือทำางาน ราจึงสอบถาม นพ.กรกฎ พานิช ศัลยพทย่ออร่ธ
ปิดิกส่ ละวชศาสตร่การกีฬา จากวิทยาลัยวิทยาศาสตร่ ละทคนลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล
อาการของนิๅวลใอก
รกโ จะรูๅสึกจใบทีไคนนิๅวดๅานฝไามือ นิๅวฝืด สะดุด กำามือหรือหยียดมือเมไสะดวก อาจลใอก฿นทไานิๅวมืองอ หยียดเมไออก หรือนิๅวหยียด
อยูไตไงอเมไลง นิๅวอาจบวมอักสบ จใบปวด มือเมไมีกำาลัง
อาชีพละการงานทีไสีไยงกับนิๅวลใอก กิดเดๅกับคนหลากหลายอาชีพ ชไน
• มไบๅานทีไมักหิๅวถุงชๅอปปิๅง หิๅวตะกรๅา ซักผๅา บิดผๅา สับหมู สับเกไ สไวน฿หญไมักปในนิๅวกลาง นิๅวนาง ปในเดๅทัๅงสองมือ
• วัยรุไนทีไนิยมกดทรศัพท่มือถือ หรือมัก฿ชๅนิๅวหัวมไมือกดลไนบีบีซึไงหมือนกับการลไนกม การกดบีบีนอกจากจะทำา฿หๅนิๅวลใอกลๅว มัน
จะสไงผลทำา฿หๅปวดลามเปถึงขน ตๅนขน เหลไละตๅนคอ พราะตๅองกๅมคอปในวลานาน ปวดกระบอกตาละปวดศีรษะ พราะตๅองพไงตาม
องหนังสือ฿นจอลใกโ หรือถๅาปวดมากโ กใจะถึงขัๅนปวดเมกรนเดๅ ดยมีสาหตุจาก (BB) Chat addicts
• นักกอล่ฟทีไจับ grip นไนกินเป หรือ ซๅอมตไอนืไองปในวลานาน ดยเมไหยุดพัก
• ชไางตัดสืๅอผๅาทีไตๅองจับกรรเกร ละกรใงนิๅวพืไอออกรงตัดผๅาอยไางตไอนืไองปในวลานาน ดยเมไเดๅหยุดพัก
• อาชีพอืไนโ ชไน ชไาง ครู นักบริหาร นักบัญชี หรือผูๅทีไตๅอง฿ชๅ computer ปในวลานาน
การรักษา “นิๅวลใอก”
• สำาคัญทีไสุด คือ ตๅองกๅทีไตๅนหตุ คือเมไงอนิๅวนานโ พราะถๅากๅเขลๅว ตไยังมีพฤติกรรมดิมโ กใจะกลับมาปในอีก
• รับประทานยาลดการอักสบ฿นระยะริไมตๅน ชไน ibuprofen, diclofenac
• พยายามบริหารนิวๅ ดยการดัดยๅอนเปขๅางหลัง งๅางนิวๅ มือเปขๅางหลังดยการดัดบาโ คไพอตึงโ ทำาบไอยโ รกโ อาจระบมลใกนๅอย ฉะนันๅ
อยไาหักหม ฿หๅคไอยโ ดัดเปทีละนๅอยกไอน (ถๅาบริหารลๅวจใบ฿หๅ฿ชๅความยในประคบ)
• ฉีดยาลดการอักสบบริวณตำาหนไงทีไนิๅวลใอก เดๅผลดีหรือเมไขึๅนกับระยะของรคทีไปใน ละพฤติกรรมการ฿ชๅงานบริวณนิๅวมือ ขๅอสีย
ของการฉีดยากใคือ มีอกาสกิดพังผืดทีไอในนิๅวมือ หรือ บริวณรอบโ
• การผไาตัดกใตอไ มือไ รักษาดๅวยการรับประทานยาลๅวเมไเดๅผล หรือนิวๅ ลใอกคๅางจนขยับเมไเดๅลย การผไาตัดเมไยงุไ ยาก ฿ชๅวธิ ฉี ดี ยาชาฉพาะ
ทีไ หลังผไาตัด฿ชๅวลาพักฟืๅน ลดการทำางานประมาณ 1-2 สัปดาห่ หลังการผไาตัดลๅวจะเมไคไอยกลับมาปในซๅำาอีกหรืออาจปในซๅำาเดๅนๅอยมาก
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การปๅองกัน
• เมไหิๅวของหนักดยเมไจำาปใน ถๅาจำาปในตๅองหิๅวของหนัก ฿หๅ฿ชๅผๅาขนหนูรอง
ละหิวๅ ฿หๅนาๅำ หนักตกทีฝไ าไ มือ ทนทีจไ ะ฿หๅนๅำาหนักตกทีขไ อๅ นิวๅ มือ หรือ฿ชๅวธิ อี มุๅ ประคอง
ลดการรับนๅำาหนักทีไนิๅวมือ
• เมไควรบิดผๅาดๅวยการออกรง฿หๅนวิๅ มือกรใงมากทีสไ ดุ พราะนอกจากนิวๅ ลใอก
ลๅว อาจทำา฿หๅอในขๅอมืออักสบดๅวย
• นักกอล่ฟเมไควรจับ grip ฿หๅนไนกินเป พราะนอกจากปในนิๅวลใอกลๅว ตีกใ
จะเมไเดๅระยะ ละทีไสำาคัญคือเมไควรเดรฟ่กอล่ฟตไอนืไองปในวลานานโ
• ขๅอตือน฿จสำาหรับคนทีไชอบกดทรศัพท่มือถือ
การลไนทรศัพท่มือถือ฿นทไากๅมคอบไอยโ จะทำา฿หๅปวดตๅนคอ นานวันขๅา
จะทำา฿หๅปวดรืๅอรัง ลามเปปวดศีรษะรืๅอรังดๅวย บางคนอาจปวดเมกรนดยเมไรูๅวไา
สาหตุกิดจากการกดทรศัพท่มือถือ ฉะนัๅนจึงควรรูๅจักดูลตัวอง ตือนตัวอง฿หๅ
ขยับตัวบไอยโ อยไากๅมคอนาน พราะถๅาปในลๅวจะมีอกาสปในรืๅอรังหรือบาดจใบ
เดๅงไายกวไาคนอืไน ละกระดูกตๅนคอสืไอมรใวกวไาวลาอันควร ฿นปัจจุบันพบวไามีคน
จำานวนเมไนๅอยมีปัญหากระดูกตๅนคอสืไอมรใวพราะการทำางานตๅอง฿ชๅคอมพิวตอร่
มาก ละทำางานดยเมไปรับปลีไยนอิริยาบทตไอนืไองปในวลานาน ทำา฿หๅกระดูก
ตๅนคอ ตๅองรองรับรง฿นทิศทางทีไเมไหมาะสมอยไางตไอนืไอง
ขๅอนะนำาจากนพ.กรกฎ พานิช
•

บริหาร ปลียไ นอิรยิ าบถ ทุก 10 นาที " เมไปวไ ย เมไปวดตๅนคอ เมไปวดศีรษะ

•
ติด chat (BB) หรือ฿ชๅ computer " ปวดตๅนคอ ปวดศีรษะ (มักบอกกับ
หมอวไา งานรไง เมไมี วลา มๅตไจะพัก) " รับประทานยา " ปวดทๅองรคกระพาะ
(จากผลของยาลดการอักสบ)

จงร้จกตวเอง

"จงรู้จักตัวเอง" คำ�นี้หม�ย มีดีร้�ยอยู่เท่�ไรเร่งไขข�น
ข้�งฝ่�ยดีมีไว้รีบไขล�น ข้�งฝ่�ยชั่วรีบประห�นให้หมดไป
"จงรู้จักตัวเอง" คำ�นี้หม�ย ว่�ในก�ยมีกิเลสเป็นน�ยใหญ่
จึงได้เปรียบแต่จะทำ�บ�ปกรรมไป ต่อควบคุมมันได้จึ่งรักบุญ
"จงรู้จักตัวเอง" คำ�นี้หม�ย
ว่�มันไร้ตนตัวมัวแต่หมุน
ไปต�มเหตุต�มปัจจัยที่ไสรุน
พ้นบ�ปบุญชั่วดีมีนิพพ�น

คำ�กลอนพทธท�ส

Profile: นพ.กรกฎ พานิช
2539- พทยศาสตร่บัณฑิต คณะพทยศาสตร่ศิริราช
พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
2546- วุ ฒิ บั ต ร สาขา ศั ล ยกรรมออร่  ธปิ ดิ ก ส่
คณะพทยศาสตร่ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
2551- ประกาศนียบัตร สาขา วชศาสตร่การกีฬา
คณะพทยศาสตร่ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
งานทีไสน฿จ
วชศาสตร่การกีฬา การพัฒนาศักยภาพนักกีฬา
การดูลสุขภาพบบพึไงตนอง (Self care) หรือ
อัตตาหิ อัตตนนาถ

พร พทธพจน์

Worte vom Buddha

พวกช�วน� ย่อมไขน้ำ�เข้�สู่น�

Die Wasserrohre leiten Wasser.

พวกช่�งศร ย่อมดัดลูกศร

Die Bogner richten ihren Pfleil.

พวกช่�งไม้ ย่อถ�กไม้

Die Zimmerleute hoben Holz.

คนดีทั้งหล�ย ย่อมฝึกตนเสมอ

Der Pflichtgetreue zähmt sein Selbst.
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ตอบปัญหาลูกรัก
ดย Drs. กมลลักษณ์ มนกุลอนันต์-kooiman (นิคกีๅ)
(Child psychologist / นักจิตวิทยาดใก ละครอบครัว
Psychologenpraktijk Zuiderzee (PPZ)

รักลูกให้ถูกทางในต่างแดน
ตอบปัญหาลูกรัก???

รับมือกับเด็กในวัยท้าทาย: ตอน “ขู่ลูก”
การลียๅ งลูกนันๅ ปในรือไ งทีเไ มไงาไ ยลย พไอมไพยายามลียๅ งลูกอยไางตใมความสามารถ ฿หๅความรักความผูกพันละปัจจัยทีจไ าำ ปในทุกอยไาง
ครบถๅวน ตไมืไอลูกริไมต ผไานพๅนวัยทารกขๅาสูไวัยดใกตอนตๅน (2-4ขวบ) พไอมไบางทไานจะริไมมีความหนัก฿จ นืไองจากดใกริไมดืๅอ เมไชืไอฟัง
บางทไานรียกวไา “ดใกลองของ” ซึไงพฤติกรรมทๅาทายหลไานีๅ ปในพฤติกรรมของดใก฿นวัยนีๅ นืไองจากดใกริไมรียนรูๅวไา ตนองคือบุคคลคนหนึไง
ทีไมีความสำาคัญ มีความสามารถทีไจะทำาอะเรองเดๅ ชไน กินขๅาว ตไงตัว ปในตๅน ดใกริไมรูๅสึกวไา ตัวองมีความอิสระทัๅงทางดๅานความคิดละ
การกระทำาจากผูๅ฿หญไ สังกตเดๅวไา ดใกวัยนีๅ มักจะดืๅอ เมไชืไอฟัง฿คร ละชอบ฿ชๅคำาวไา “เมไ หรือ เมไอา”
“นๅองพท ( ๎ ขวบ ํ์ ดือน) ตืไนชๅา อารมณ่ดี มาปลุกคุณมไละขอนอนดูการ่ตูนบนตียง฿หญไ คุณมไอนุญาตละบอกลูกวไา
“ลูกจ็า ดูทีวีเดๅ ตไดี็ยวหนูตๅองตไงตัวนะ พราะหนูตๅองเปรงรียน” นๅองพทมองหนๅาคุณมไละนอนดูทีวีตไอเป มืไอคุณมไรียก฿หๅ
นๅองพทตไงตัว พททำาปในเมไเดๅยิน มไบอกลูกซๅำาลๅวซๅำาลไา ตไลูกนๅอยกใทำาฉย จนคุณมไตๅอง฿ชๅวิธีทีไทำาประจำา คุณมไบอกพท
“ลูกจะดูทีวีหรือเมไ” พทตอบ “ดูคไะ” “ถๅาดูลูกตๅองตไงตัวกไอน เมไงัๅนมไปิดทีวีนะ” นๅองพทกใเมไเดๅยินมไพูด สักพัก คุณมไปิดทรทัศน่
พทรๅองเหๅละบอกวไา จะดูทรทัศน่ มไบอกกับพทวไา “ลูกตๅองตไงตัว ลๅวมไถงึ จะอนุญาต฿หๅหนูดทู วี เี ดๅ” สักพักนๅองพทจึงยอมตไงตัว
มืไอพทละคุณมไตไงตัวสรใจจึงลงมานัไงทีไหๅองรับขก คุณมไนำาขนมปังมา฿หๅพทละปิดทีวี฿หๅลูกดูหมือนทุกครัๅง ตไวันนีๅ
พทนัไงดูตไทีวี ตไเมไยอมกิน คุณมไองกใวุไนอยูไกับการตรียมกระป็า มืไอถึงวลาตๅองออกจากบๅาน คุณมไจึงรูๅวไา ลูกยังกินขนมปังเมไ
หมดลย กใริไมหงุดหงิดละพยายามพูดจูง฿จ฿หๅลูกกิน ตไกใเมไเดๅผล จึง฿ชๅวิธีการปิดทีวี ตไกใเมไเดๅผล พทบอกมไวไาเมไอยากกิน ความ
หงุดหงิดของคุณมไกใพิไมทวีคูณขึๅน คุณมไองหมดหนทาง จึงดินเปหยิบกุญจรถละกระป็าสะพาย รไงลูก฿หๅกินขนมปัง พืไอจะเดๅ
เปรงรียน ถๅาเมไอยไางนัๅนคุณมไจะเปกไอน หลังจากนัๅนคุณมไกใดินเปหลบอยูไทีไบันเดหนๅาบๅานสักพัก พทดินมา พอหในมไกใหัวราะ
มไริมไ อารมณ่สียละหงุดหงิดมากขึนๅ จึงบอกลวไา “ลูกพท... มไนบั หนึงไ ถึงสาม กินขนมปัง฿หๅหมด ถๅาเมไอยไางนันๅ มไจะเมไรอหนูลๅว”
พอนับถึงสาม ลูกกใยังนัไงงียบโ เมไทำาอะเร คุณมไหในกใเมไสบอารมณ่ จึงปิดประตูบๅานละบอกลูกวไา “คุณมไเปกไอนนะคะ ลูกอยูไ
บๅานกินขนมปัง฿หๅหมด หมดลๅวดี็ยวมไมารับ” พูดสรใจมไกใปิดประตูบๅานละดินเปทีไรถ สตาร่ทครืไอง ละกลๅงทำาตรียมตัว
ออกรถจริง ตากใอบมองดูลกู ทีปไ ระตูบาๅ น เดๅยนิ สียงลูกรๅองเหๅกรีดๆ โ กใรสูๅ กึ ปในหไวงลูกมาก จึงดับครือไ งละปิดประตูบาๅ น นๅองพทรๅอง
เหๅฟูมฟาย บอกมไวไา อยากกินขนมปัง มไกใ฿หๅพทกินขนมปัง ตไพทกใกินอยไางชืไองชๅา มไพยายามทำา฿จยในขๅาเวๅ ตไกใมองลูกดๅวย
สายตาทีไคืองโ พอลูกสบตาคุณมไ กใรีบยัดขนมปังขๅาเป฿นปากทัๅงหมด ละพยายามคีๅยวกลืนอยไางกระอักกระอไวน มืไอกินหมดลๅว
กใยิๅมละดินมาหาคุณมไ ตไคุณมไยังมีอารมณ่สียอยูไจึงเมไยิๅมตอบละทำาสียงดุลูกวไา “สายลๅว รีบเป฿สไสืๅอกันหนาวละรองทๅา”
ลูกนๅอยวัยกือบสามขวบ เดๅยินกใรีบวิไงเป฿สไสืๅอกันหนาวอง ละพยายาม฿สไรองทๅาองอยไางเมไชำานาญ ตไ฿นทีไสุดกใสรใจดยทีไคุณมไ
องเมไตๅองชไวยลย ละพรๅอมทีไจะเปรงรียน นๅองพทอารมณ่ดีละขๅามาหาคุณมไ บอกกับคุณมไวไา “คุณมไนไารัก”
การขูไลูกมักจะกิดขึๅนกับพไอมไ฿นทุกโสัญชาติทีไรูๅสึกจนปัญญาละหมดหนทาง฿นการลีๅยงลูก รูๅสึกถึงความเรๅความสามารถทีไจะอบรม
ละสัไงสอนลูก นืไองจากลูกดืๅอ เมไฟัง ซุกซน ฿นสถานการณ่จำาลองนัๅน การทีไคุณมไขูไลูกวไา มไจะเปรงรียนกไอน ละทิๅง฿หๅลูกอยูไ฿นบๅานคน
ดียวสักพักนัๅน ปในการขูไลูก฿หๅลูกกลัวทีไจะถูกทอดทิๅง คุณมไของนๅองพทขูไลูกพืไอ฿หๅลูกกินขนมปังหมดละจะเดๅเปรงรียนทไานัๅน ตไตัว
ของมไเมไรูๅถึงอันตรายของการขูไ ถๅาคุณมไขูไวไา มไจะทิๅงหรือปลไอยลูก฿หๅอยูไบๅานคนดียว หรือวไาถๅาเมไทำาสิไงนัๅน คุณมไกใจะเป อยไางนีๅปในตๅน
ปในการกระตุๅน฿หๅดใกกิดความกลัวการถูกพลัดพราก ซึไงความกลัวนีๅจะฝัง฿จ ละดใกจะรูๅสึกวไา พราะตัวองปในดใกเมไดี คุณมไจึงทิๅงเป ซึไง
ปในการปลูกฝัง฿หๅกิดการมองตนองละทษตนอง฿นงไลบ
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รามักเดๅยิน ผูๅปกครองหรือผูๅ฿หญไคนเทยขูไดใกบไอยโ ชไน ฿สไสืๅอผๅาซะ ดี็ยว
หมากัดนะ หรือ เหวๅพระกไอนนอนนะ ดีย็ วผีหลอก ปในตๅน การขูไ หลไานีๅ ปในการสรๅาง
ความกลัว฿หๅดใกดยเมไมปี ระยชน่ ดใกยังเมไคยถูกหมากัด กใกลายปในดใกกลัวหมา
เปสียกไอนลๅว ละกิดมาดใกยังเมไคยหในละรูจๅ กั ผีมากไอนลย พราะวไาถูกขูมไ ากโ
เมไทาำ อะเรดีย็ วผีกมใ าหลอก ดใกกลายปในดใกขีกๅ ลัว กลัวความมืด อยูคไ นดียวเมไเดๅ
การขูนไ เีๅ มไมปี ระยชน่อะเรลย พียงตไทาำ ฿หๅดใกทำาตามทีพไ อไ มไบอกทไานันๅ ทำาตาม
ทีไบอกดยเมไมีหตุผลวไาจริงโ ลๅวทำาเมตๅอง฿สไสืๅอ ทำาเมตๅองสวดมนต่กไอนนอน
ปในตๅน การขูไทำา฿หๅดใกกลัว ความกลัวทำา฿หๅดใกปในคนเมไกลๅา เมไกลๅาคิด เมไกลๅา
สดงออก ทำา฿หๅดใกมีการจินตนาการนๅอยลง นอกจากนัๅนลๅวยังทำา฿หๅดใกปในคน
เมไมี หตุผล นือไ งจากเมไเดๅฝกึ การคิดละเมไเดๅหในตัวอยไางการกระทำาจากพไอมไมา
กไอน ถๅาทำาอะเรเมไเดๅ หรือเมไเดๅทำาอะเร หมากใจะกัด ผีจะหลอก มไจะทิๅงเป ปในตๅน
ทำาอยไางเรดี฿นการรับมือกับดใกวัยทๅาทายนีๅ คุณสามารถอธิบายหตุผลสันๅ โ
งไายโ ฿หๅดใกฟังเดๅ ชไน “ลูกกินขนมกไอนอาหารยในเมไเดๅ พราะดี็ยวราจะกินขๅาว
ลๅว” เมไ฿ชไ “ลูกหๅามกินขนมกไอนกินขๅาวดี็ยวปวดทๅอง” หรือ (ดใกกำาลังปีนตๆะอยูไ)
“ลูกลงมาขๅางลไาง มานัไงขๅางโ มไ” เมไ฿ชไ “ลูกอยไาปีน ดี็ยวตกตๆะ” ปในตๅน ถๅาหาก
ดใกยังเมไฟงั คุณกใสามารถ฿ชๅวิธีอยไางชไนตัวอยไาง฿นสถานการณ่จำาลองทีไ ํ เดๅ หรือ
ทีไรียกวไา การ฿หๅรางวัล฿นทางลบ คือการหยุดหรือนำาสิไงทีไดใกชอบออกเป ชไนชอบ
ดูทีวี กใปิดทีวี ปในตๅน
การรับมือกับดใกวัยทๅาทายทีดไ ที สีไ ดุ คือการฝึกความมีระบียบวินยั ระบบ
ละความสมอตๅนสมอปลาย คุณจำาปในตๅองฝึกดใก฿หๅมีระบียบวินัยละ
ทำา฿หๅปในกิจวัตร ดใกจะทำาสิไงตไางโ จนปในนิสัย ชไน ตามสถานการณ่จำาลอง
นัๅน คุณมไควรฝึกระบียบวินัย คือมืไอลูกตืไนนอน ตๅองตไงตัว ละลๅางหนๅาปรง
ฟัน หลังจากนันๅ คไอยดูทรทัศน่฿นหๅองรับขก ทำาชไนนี฿ๅ หๅปในกิจวัตร ดใกจะรูวๅ าไ นีคไ อื
หนๅาทีไทีไตๅองกระทำาทุกวัน การดืๅอกใจะลดนๅอยลง ละทีไสำาคัญทีไสุดทีไพไอมไทุกคนจะ
ลืมเมไเดๅกใคือ การชมชย ฿หๅรางวัลดๅวยคำาพูดละจิต฿จ ชไน คุณมไอาจบอกลูกวไา
“ลูกกไงมาก ตไงตัวเดๅรใวมากวันนีหๅ รือยียไ มจริงโ” ปในตๅน ละ฿นกรณีทคไี ณ
ุ ตๅองการ
ฝึกนิสัย฿หมไโ ฿หๅกับลูกของคุณ การ฿หๅสติๆกกอร่ปในวิธีการหนึไงทีไเดๅผลมาก คือ ทุก
ครัๅงทีไดใกทำาหนๅาทีไนัๅนโ เดๅสำารใจ ชไน ตไงตัวองเดๅสำารใจดยทีไเมไรๅองเหๅละสรใจ
ทันวลา ดใกจะเดๅรบั สติกๆ กอร่หนึงไ ดวงพือไ ติด฿นผไนกระดาษระบายสีทคีไ ณ
ุ จัดหาเวๅ
ละการสะสมนีๅปในการสริมรง฿หๅดใกทำาพฤติกรรมนัๅนโ฿นครัๅงหนๅา ละทุกครัๅงทีไ
ดใกปฏิบตั ติ ามทีพไ อไ มไบอกเดๅสาำ รใจ คำาชมชย ละรางวัลหลไานีจๅ ะทำา฿หๅขาภูม฿ิ จ
฿นตัวอง รูๅสึกตัวองมีคุณคไา ละกระตุๅน฿หๅขาอยากทำาอยไางนัๅนอีก฿นครัๅงตไอโ เป
ชไวงวัยทีไจะฝึก฿หๅดใกมีระบียบวินัยเดๅดีละเดๅผลทีไสุดคือ ชไวงอายุ
ตัๅงตไประมาณ ๎ – ๓ ขวบ ละกุญจดอกสำาคัญ฿นการลีๅยงลูก การฝึกนิสัย
ความมีระบียบวินยั นันๅ คือ วลา ความอดทน ละความสมอตๅนสมอปลาย
ความสมไาำ สมอ คุณมไละคุณพไอตๅองสียสละวลาละ฿หๅกาำ ลัง฿จกันละกัน คุณ
กำาลังปลูกฝังคุณลักษณะทีไดี คือความมีระบียบวินัย เมไควรลีๅยงลูกบนพืๅนฐานของ
ความกลัว พืไอ฿หๅลูกปในดใกทีไมีความสุข มีความมัไน฿จ฿นตัวอง กลๅาคิดกลๅาทำา เมไ
ปในดใกขีๅกลัว ขอ฿หๅคุณมไมีความสุข฿นชไวงวันวลาหไงการลีๅยงลูกวัยนไารักนะคะ
ละ฿หๅคุณมไมีกำาลัง฿จ฿นการสรๅางลก฿บนๅอยโ ฿หๅสวยงามคไะ
ทไานทีไสน฿จละตๅองการคำาปรึกษากีไยวการลีๅยงลูก สุขภาพจิต ครอบครัว
ละ ขออนุญาตนำาบทความเปผยพรไ ติดตไอเดๅทีไ
www.thaimentalhealth.com ละ www.psycholoogpraktijk.nl

นิตยสาร ดี
นิตยสารดี หรือ D-magazin รียกยไอโ วไา
D-mag หรือ “ดี-มาก” ปในนิตยสารเทย พิมพ่ผย
พรไ฿นประทศสหพันธ่สาธารณรัฐยอรมนี ดๅวย
ความริริมไ ของกลุมไ คนเทยกลุมไ ลใก โ ทีพไ าำ นักอยู฿ไ น
ยอรมนี นือไ งจากมองหในวไา จำานวนสือไ ชิงคุณภาพ
ทีไ ผยพรไ฿นยอรมนีมจี าำ นวนอยูนไ อๅ ยมาก มือไ ทียบ
กับจำานวนประชากรชาวเทยทีไพำานักอยูไทีไนีไจำานวน
หลายหมืไนคน คณะทำางาน ดี-มาก จึงตๅองการทีไจะ
สรๅางสืไอชิงคุณภาพ นำาสนออาหารสมอง ดยมอง
วไาอาจจะปในหนทาง หรือตัวชไวย฿นการสรๅางสริม
ศักยภาพ ละความขๅมขใง (empowerment) ฿น
การดำารงชีวติ ฿นตไางดนอยไางมีคณ
ุ ภาพ กไชมุ ชน/
คนเทย (ดยฉพาะผูๅหญิง) ฿นสหพันธ่สาธารณรัฐ
ยอรมนี นอกจากนีๅพืไอ฿หๅปในสืไอกลาง฿นการลก
ปลียไ นความรูๅ ความคิดหใน ระหวไางชุมชนเทยทังๅ ฿น
ยอรมนี ละ฿นประทศตไางโ ดยมีกลุมไ ปๅาหมายทีไ
คนเทย ดยฉพาะหญิงเทย฿นยอรมนี ยาวชนเทย/
ยาวชนลูกครึไงเทย-ยอรมัน คูไสมรสชาวยอรมัน
ละวัดเทยละสมาคมเทย
ดี-มาก จัดพิมพ่ปในนิตยสารราย 3 ดือน
กำาหนดพิมพ่ออกผยพรไ ดือนมีนาคม มิถุนายน
กันายน ละธันวาคม คณะทำางานเดๅ ถืออาฤกษ่
ดีวันปี฿หมไของเทย คือวันสงกรานต่ 13 มษายน
2553 ปในฉบับปฐมฤกษ่ ตไละฉบับจะมีประดใน
หลักของฉบับ พรๅอมหมวดคอลัมน่หลัก เดๅกไ รืไอง
ดีจากปก ชีวิต฿นประทศยอรมนี อันเดๅกไ นะนำา
สมาคมละชุมชนเทย อาชีพ฿นยอรมนี กฎหมาย
ละการศึกษา ภาษายอรมัน บทสัมภาษณ่ชีวิต
คนเทย฿นยอรมนี หมวดสุดทๅายคือ Lifestyle ปใน
คอลัมน่นๅนสำาหรับผูหๅ ญิงปในสไวน฿หญไ เดๅกไ ฟชันไ
บันทิง สุขภาพ ซใกซ่ละความสัมพันธ่ ตอบปัญหา
ลูกรัก ศิลปสำาหรับดใก คอลัมน่ชวนชิญประดิษฐ่งาน
ฝีมอื “ทำาองกใเดๅงาไ ยจัง” ทไองทียไ ว หๅองครัว นะนำา
หนังสือ ละทีไขาดเมไเดๅคือ ธรรมทๅายลไม คอลัมน่
฿นนิตยสารดี มีทัๅงภาษาเทย ละยอรมัน พืไอ฿หๅ
ปในนิตยสารทีไสามารถอไานเดๅทัๅงครอบครัว คือทัๅงคูไ
สมรสชาวยอรมัน ละยาวชนลูกครึงไ เทย-ยอรมัน
ดี-มาก มีจำานวนพิมพ่ทัๅงสิๅน 2000 ลไม จก
จไายวางตลาด฿นพืๅนทีไตไาง โ ทัไวยอรมนี
www.d-magazine.de
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ปกิณกะ
ดย รสดี

มาเก็บผักป่ากันเถอะ
Essbare Wildpflanzen
Brennesseln

Spitzwegerich

มืไอฤดู฿บเมๅผลิปีทีไลๅวมีกิจกรรมอันสุดสนประทับ฿จอยไางหนึไงทีไดิฉันเดๅมีอกาสทำาปในครัๅงรก฿นชีวิต คือ การดินทีไยวกใบพืชผักทีไ
ขึๅนอยูไตามธรรมชาติสองขๅางทาง฿นยอรมนี พืไอนำามาปรุงอาหารเทยทีไขๅากันเดๅดีอยไางหลือชืไอ ผักทีไหามาเดๅรสชาติอรไอยเมไพๅผักพืๅนบๅาน
เทยทีไขาย฿นรๅานอชียทัไวเป ตไางกันกใตรงทีไผักปไาสด฿หมไ ปลอดภัยเรๅยาฆไามลง อุดมเปดๅวยคุณคไาทางอาหาร บางชนิดปในสมุนเพรชัๅนยีไยม
ละทีไสำาคัญเมไตๅองซืๅอหา฿หๅปลืองสตางค่ตไอยไาง฿ด
ดๅวยความทีไชืไนชอบผักพืๅนบๅานหมือนกัน ดิฉันละพีไนาผูๅทีไเดๅปิดลกหไงการสาะสวงหาอาหารจากธรรมชาติ฿นยอรมนี฿หๅดิฉันมืไอ
ครัๅงทีไธออาพืชชนิดหนึไงซึไงคนเทยทีไนีไรียกมันวไา ตำาลึง มา฿หๅลองชิมดู ราเดๅลงขันกันซืๅอหนังสือชืไอวไา Essbare Wildpflanzen หรือพืชปไา
กินเดๅ ปในหนังสือนะนำาพืชผักตๅนเมๅ฿บหญๅา 200 ชนิด ทีไพบเดๅทัไวเปตามธรรมชาติสองขๅางทางดิน ตามทุไงหญๅา หรือมๅตไ฿นสวนหลังบๅาน
นับปในตำาราทีไรา฿ชๅกันอยไางคุๅมคไามาก

คำาตือน!

ผักปไาหลายชนิดมี “คูไ ฝด” ทีมไ พี ษิ กินเมไเดๅ พราะฉะนันๅ กไอนกใบขอ฿หๅพจิ ารณา฿หๅถถีไ วๅ น หรือหากเมไนไ฿จ฿หๅหาขๅอมูลละรูปภาพ
พืไอทียบคียงพิไมติมละสอบถามผูๅรูๅอีกครัๅง
พืไอหลีกลีไยงรคละพยาธิจากสัตว่ ควรนำามาปรุง฿หๅสุกกไอนรับประทาน หรือเมไกใบผักริมทางทๅา
ทัๅงกริไนทัๅงตือนกันเปลๅว คราวนีๅมาทำาความรูๅจักกับผักปไาทีไวไากัน ชืไอทางพฤษศาสตร่ทีไอยูไ฿นวงลใบมีเวๅผืไอวไา฿ครจะคๅนหาขๅอมูลหรือ
รูปภาพพิไมติมจะเดๅคๅนเดๅถูกฝาถูกตัว ชืไอภาษาเทยทีไหในดิฉันตัๅงองพืไองไายตไอการรียกขาน ผักทุกชนิดดิฉันทดลองกินดๅวยตัวองมาลๅว
(ละยังมีชีวิตมาขียนคอลัมน่นีๅ฿หๅคุณโ เดๅอไานกัน)
Löwenzahn (Taraxacum) อไานวไา ลอวไนซาห่น หรือ “หญๅาฟันสิงต” ฿ครโ กใตๅองคยพบหใน บๅานรารียกชืไอภาษาอังกฤษวไา ดน
ดิเลออน พบเดๅตัๅงตไมีนาคมถึงกรกฎาคมตามทุไงหญๅาหรือ฿นสวนหลังบๅานรานีไอง คนทัไวเปมักหในมันปในวัชพืชทีไตๅองถอนทิๅง กินเดๅสดโ ทัๅง
ตๅน ฿บยาวหยักมีรสชาติขมผใด ดอกสีหลืองหวานหอม อามาชุปปๅงทอดจิมๅ นๅาำ พริกกะปิอรไอยดี รากอุดมเปดๅวยปรตีนละวิตามินซี สรรพคุณ
ปในยาบำารุงตับ ขับของสียออกจากรไางกาย กๅอาหารเมไยไอย ปวดตามขๅอ คัๅนอานๅำาทากๅหูด (ระวังอยไา฿หๅขๅาตา)
Brennessel (Urtica) อไานวไา บรนนซซล หรือ “ตำายฝรัไง” ปในพืชตระกูลดียวกันกับตำายบๅานรา ถๅาผลอเปดนขนลใกโ ทีไปใน
หนามหลมซึไงปกคลุมทัไวทัๅงตๅนจะมีอาการคัน สบรๅอน ถึงขัๅนพุพอง (ฉะนัๅนกรุณา฿สไถุงมือกไอนกใบ) ตไมืไอถูกความรๅอนหนามหลมโ จะ
อไอนนุไมทำา฿หๅกินเดๅทัๅงตๅน หรืออามาบดสดโ ปในนๅำาสลัดหนามหลมโ จะถูกทำาลายกใกินเดๅเมไมีปัญหาชไนกัน ตำายฝรัไงผลิยอดดือนมษายน
กใบกินเดๅจนกระทัไงออกดอกออกผลราวปลายฤดูรๅอน รสชาติคลๅายผักปวย ลๅง (บางคนรียกผักขม หรือ Spinat) อามากงสๅม กงอไอม ลวก
จิๅมนๅำาพริก ผัดหมือนผักบุๅงเฟดง ชุบเขไทอด กใอรไอยทัๅงนัๅน มีคุณคไาทางอาหารสูงตใมเปดๅวยคลซีไยม วิตามินอละซี ธาตุหลใก มีสารตๅาน
อนุมูลอิสระ ทีไสำาคัญมีปรตีนมากกวไา฿นถัไวหลืองอีกดๅวย
Taubnessel (Lamium) อไานวไา ทาบ่นซซล หรือ “ตำายเรๅหนาม” มักจะขึๅน฿กลๅโ กับตำายฝรัไง หนๅาตาคลๅายฤาษีผสมพืชเมๅประดับ
ของบๅานรา มีทัๅงชนิดทีไมีดอกสีมไวงละดอกสีขาว (Lamium album) พบเดๅตัๅงตไดือนกุมภาพันธ่ถึงตุลาคม กใบเดๅดๅวยมือปลไา กินเดๅทัๅงตๅน
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Breitwegereich

Sauerampfer

Löwenzahn

Taubnessel

มีกลิไนหอมฉุนลใกนๅอย ดับกลิไนคาวของนืๅอสัตว่เดๅปในอยไางดี สรรพคุณปในยาขับสมหะ กๅนอนเมไหลับ กๅประจำาดือนมาเมไปรกติ คัๅนอา
นๅำากๅผิวหนังบวมอักสบ
Breitwegerich (Plantago major) อไานวไา เบรท่วกอริคช่ บๅานรารียก “ผักกาดนๅำา” หรือ หญๅาอในยืด พบเดๅตามทุไงหญๅาทัไวเปตัๅงตไ
มษายนถึงตุลาคม ชนิดทีไมี฿บรียาว หรือ Spitzwegerich (Plantago lanceolata) อามาบดขยีๅทากๅพิษตำายฝรัไงเดๅฉียบพลัน กินจิๅมนๅำาพริก
ทำากงเดๅทุกชนิด อุดมเปดๅวยบตๅาครทีน วิตามินบี วิตามินซี ปในสมุนเพรขึๅนชืไอ กๅเอ หลอดลมอักสบ รคผิวหนังอักสบ มีฤทธิ่ขับปัสสาวะ
ละลายกๅอนนิไว฿นเต ลดความดันลหิต คัๅนอานๅำามาพอกกๅอในยืดอในพลิก ขๅอทๅาพลง
Sauerampfer (Rumex acetosa) อไานวไา ซาออร่อัมพ่ฟไอร่ หรือ “หญๅาสๅม” บๅานรารียกชืไอภาษาอังกฤษวไา ซอรล ขึๅนอยูไตาม
ทุไงหญๅาทัไวเปตัๅงตไมีนาคมถึงตุลาคมสามารถกินเดๅทัๅงตๅน รสชาติปรีๅยวขใดฟัน ถๅาขอบ฿บริไมมีสีหมือนสนิมกใเมไควรกใบกิน ควร฿ชๅตไนๅอยโ
ชไน ทน฿บมะขามปรีๅยว หรือ฿สไ฿นยำา หญๅาสๅมอุดมเปดๅวยธาตุหลใกละวิตามินซี สริมสรๅางภูมิคุๅมกัน ตไหากกิน฿นปริมาณมากจะปในพิษ
ตไอรไางกาย ดยฉพาะคนปในรคเต รคกๆาท่ เมไควรกิน
ฉบับหนๅาดิฉันจะมาขยายความ “ผักตำาลึง” ทีไเดๅลองชิมวไามันคือพืชชนิด฿ดกันนไ หาเดๅทีไเหน กินเดๅจริงหรือเมไ รวมทัๅงผักละผลเมๅปไา
อรไอยโ ฿นฤดู฿บเมๅรไวง ฿ครวไาของฟรีเมไมี฿นลก ปรดติดตาม
หลไงขๅอมูลอๅางอิง
Wildgemüse http://de.wikipedia.org/wiki/Wildgem%C3%BCse
รืไองนไารูๅของผักกาดนๅำา : ยาอใน ยากระดูก ยานิไว http://thrai.sci.ku.ac.th/node/911
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Découpage :

DIY

ดย ภัทธิรา หาญสกุล
ภาพดย: พญ.ยาวลักษณ่ ชาญศิลป่

สรรสร้างงานศิลป์ด้วยการตัดปะ

฿ครทีกไ าำ ลังหากิจกรรมทำา฿นยามวไางอยูไ ลองมาดูทางนีคๅ ะไ วันนีมๅ กี จิ กรรมการสรๅางสรรค่งานศิลป่บบงไายโ มานะนะ฿หๅลอง
ทำากันดู เมไนไนะคะกิจกรรมยามวไางอันนีๅอาจปในหลไงสรๅางรายเดๅสริมทีไดี฿หๅคุณกใเดๅ
กิจกรรมทีไจะนะนำาวันนีๅคือ Découpage (ดคูพาจ)
Decoupage มาจากภาษาฝรัไงศส หมายถึง ”to cut out” ซึไงกใคือ ทคนิคการ ”ตัด” ละ “ปะ” รูปภาพตไางโ ทีไราชอบลงบนวัสดุตไางโ
฿หๅสวยงาม เมไวไาจะปในเมๅ ลหะ กๅว กระบืๅอง ครืไองดินผา หรือมๅตไซรามิกกใสามารถทำาเดๅ ความสวยงามของชิๅนงานอยูไทีไการลือกภาพ
ละการวางภาพ฿หๅหมาะสมกับรูปทรงของวัสดุตไละชิๅนทีไราลือกมาทำา
หในเหมคไะวไา มันงไายคไเหน..ขอยืนยันจากประสบการณ่วไางไายจริงโ คไะ ดิฉันเมไเดๅเปขๅาคอร่สรียนทีไเหนลยคไะ คไเปนัไงดูครูทำา ชไวย
ตัดกระดาษ สังกตละชวนครูคุยเปรืไอยโ ลยเดๅความรูๅมายอะ กใลยซืๅอกระดาษจากครูมาลองทำาดูบๅาง

มืไอมีอุปกรณ่ครบ รากใลงมือทำาชิๅน
งานสนสวยกันลยคไะ ดิฉันลือกตกตไง
หมวก฿บลาน พราะมืไอวันกไอนเปดินตลาด
นัดจตุจักรลๅวจอหมวกทีไทรงปลกดี ตอน
ซืๅอกใจินตนาการวไา ถๅาติดลายลงเปรับรอง
สวยริได ถมยังเมไหมือน฿คร มี฿บดียว
฿นลกอีกตไางหาก

กไอนอืไนราตๅองตรียมอุปกรณ่ทีไราจะตๅอง฿ชๅ฿นการทำาชิๅนงานกไอน เดๅกไ
1. วัสดุทีไราตๅองการจะนำามาตกตไงลาย ชไน หมวก กระป็า จานกๅว ขวดกๅว ถๅวย
กๅว ฯลฯ
2. กระดาษลายสวยโ ทีไราชอบ สไวน฿หญไดิฉันจะ฿ชๅ Napkin บบทีไมีความหนา 3 ชัๅน
ขึๅนเป มืไอลอกลายออกมากระดาษจะเดๅบาง พอปะลงบนชิๅนงานมันจะนบสนิท
เมไนูนขึๅนมามาก ตไบางคนอาจจะ฿ชๅกระดาษหไอของขวัญ กระดาษหนังสือพิมพ่
หรือมๅตไผๅากใ฿ชๅเดๅ
3. กรรเกรตัดกระดาษ
4. กาวสำาหรับทำางานฝีมือดยฉพาะ ถๅาหาซืๅอเมไเดๅกใ฿ชๅกาวลาทใกซ่ชนิดติดวอลล่
ปปอร่กใเดๅ
5. พูไกัน สำาหรับ฿ชๅทากาวลงบนกระดาษ หรือบางคนอาจจะถนัด฿ชๅฟองนๅำากใเดๅ
6. สปรย่คลือบ (หมาะกับงานชิๅนลใก) หากปในงานชิๅน฿หญไควรจะบบทาจะดีกวไา
7. มีด Cutter สำาหรับซไอมงาน หรือ ตัดศษกระดาษสไวนทีไกินออกมา
8. เดร่ปไาผม สำาหรับปไา฿หๅกาวหๅงรใวโ

1. ลือกลาย Napkin ทีไราชอบ ลๅวทดลองวางลายบนหมวกกไอนวไาหมาะสมหรือเมไ พราะบางครัๅงลายทีไราชอบกใอาจจะ฿หญไ
หรือลใกกินเป
2. ฿ชๅกรรเกรตัดอาฉพาะสไวนลายทีไตๅองการ จากนัๅนลอกกระดาษทีไเมไตๅองการ (ชัๅนทีไ 2 ละ 3) ออกเป ราจะ฿ชๅคไชัๅนทีไ 1 ทไานัๅน
วลาลอกชัๅนทีไเมไตๅองการออก ควรลอกบาโ คไอยโ ดึง มิฉะนัๅนกระดาษอาจขาดเดๅ
3. ทดลองวางลายบนชิๅนงานพืไอจัดองค่ประกอบ฿หๅสวยงามจนราพอ฿จกไอน ลๅวคไอยทากาวทับลงเป ขๅอนะนำาคือ วลาทา฿หๅ฿ชๅ
ปรงปๅายกาวเป฿นทางดียวกัน฿หๅทัไวโ ลๅวปลไอย฿หๅหๅง
4. สำารวจความรียบรๅอย ดยฉพาะตามขอบลายพืไอ฿หๅติดทน หากจอสไวนทีไปในฟองอากาศพราะทากาวเมไทัไว ฿หๅ฿ชๅมีด Cutter
กรีดลใกนๅอยลๅวทากาวซๅำา
5. ฿ชๅสปรย่คลือบพไนบริวณทีไติดลายลงเป พืไอ฿หๅลายติดทนยิไงขึๅน ละกันความชืๅนบางสไวน
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4
หในเหมคไะ คไนกๅี เใ ดๅหมวก฿บก็ทไี
เมไหมือน฿คร เวๅ฿สไฉิดฉายลๅวคไะ ลอง
ทำาดูนะคะ ลๅวคุณจะพลิดพลินละ
มีความสุขกับการทำางานอดิรกบบนีๅ
หากจะลงมือทำาเวๅปในของขวัญ
กไคนรอบขๅางกใเดๅคไะ รับรองวไา คนรับ
ตๅองประทับ฿จ฿นของขวัญ Hand made
ทีไเมไซๅำา฿ครลยคไะ
สำาหรับทไาน฿ดทีไสน฿จหาขๅอมูลพิไม มี 2 Link ทีไอยากนะนำาคไะ
บลใอกคุณกิๆก
http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=completely-kik&group=18
บลใอกคุณปิ็ม
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cold&month=01-122008&group=12&gblog=12
ทัๅงสองคนนีๅทำาชิๅนงานสวยมากโ คไะ ดูลๅวอาจเดๅ Idea พิไมติมคไะ

ดี
D magazine

อย่ารอช้า รีบสมัครเป็นสมาชิก ดี-แมกกาซีน
“นิตยสารดี มีดี เพื่อคนไทย”

3-2

ลงโฆษณาใน ดี-แมกกาซีน
ติดต่อ 0177 495 46 40
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ศิลปะสำาหรับดใก
Text und Fotos: A.Hirling

Auf Stein malen
Steine bemalen ist ein kreatives Hobby, dem man mit einer minimalen Ausstattung an Hilfsmitteln nachgehen kann und
das bei Jung und Alt gleichermaßen beliebt ist. Ob nun bemalte Steine als Dekoration für die Fensterbank oder das Blumenbeet,
als Verzierung des Gartens, als Briefbeschwerer oder als Geschenk für andere gedacht sind, sie sind immer ein Blickfang, der
die künstlerische Natur des Freizeitmalers ausdrückt.
1. Schritt: Steine suchen und finden
Bei der Suche nach dem richtigen Stein hilft ein Spaziergang an Flüssen, in den Bergen,
im Wald oder im Garten. Wer die Augen offen hält, findet sogar manchmal passende Steine
auf der Straße.

2. Schritt: Steine säubern und aussuchen
Die Steine werden zunächst mit Wasser gründlich gereinigt, dann trocknen gelassen. Zum
Bemalen sind Steine mit glatter Oberfläche besonders gut geeignet. Die Entscheidung
über die Form des gesuchten Steines hängt davon ab, welche Gestalt er später annehmen
soll. Runde oder ovale Steine eignen sich unter anderem gut für Käfer-, Blumen- oder
Ostereiermotive. Individuellere Formen kannst du selbst anregen.
3. Schritt: Grundieren und malen
Um die Haftbarkeit der Farbe zu verbessern, wird der gesamte Stein mit einem Borstenpinsel
und einem weißen seidenmatten Acryl grundiert. Anschließend muss die Grundierung gut
durchtrocknen.

4. Schritt: Die Technik
Vorgezeichnet wird mit einem der Steinfarbe angepassten dünnen Strich. Nun kann man
das Motiv mit Acryl-Farbe anlegen. Der Farbauftrag sollte von hell nach dunkel erfolgen.
Gemischt wird entweder auf der Palette oder direkt auf dem Stein. Korrekturen können
aufgrund der schnellen Trocknung der Acryl-Farbe schnell vorgenommen werden.

5. Schritt: Schlussbehandung
Um das Motiv für die Aufstellung im Freien wetterfest zu machen und um Beschädigungen
vorzubeugen, wird es abschließend mit einem handelsüblichen Acryllack dünn überzogen.
Sobald dieser getrocknet ist, kann der bemalte Stein an
seinen Bestimmungsort gestellt werden. Der Stein kann bei Bedarf mit Wasser und
Schwamm gereinigt werden
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นวคิดของกรมการกงสุลทีไจะ฿หๅสถานอกอัครราชทูต ละสถานกงสุล฿หญไทำาหนๅาทีไรับคำารๅองขอตไออายุหรือขอมีบัตรประชาชนเทย พืไอสไง฿หๅ
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เรื่องราว...บนเส้นทางรักของ
หญิงไทยในต่างแดน

ปณิภัทศรี

ครือไ งบินของสายการบินเทยจๅาของสลกน รักคุณทไาฟๅา ตะรันวย่ทสีไ นามบินชาร่ลส่ดอกล฿นตอนชๅาตรูวไ นั หนึงไ ของตๅนฤดูหนาว
มณียากระชับสืๅอกันหนาวพรๅอมกับผๅาพันคอ กไอนจะกๅาวลงจากครืไองบิน ประกาศครัๅงสุดทๅายบนครืไองบอกวไา อุณหภูมิทีไปารีสอยูไทีไ 10 องศา
ซลซียส นีไปในครัๅงรก฿นชีวิตทีไธอจะเดๅสัมผัสกับอากาศหนาวยในบบนีๅ ธอตืไนตๅน ดี฿จอยไางบอกเมไถูก ตไกใรูๅสึกถึงความบอบอุไนจากมือ
ของสามีทีไกุมเวๅ ลอบมองขาดๅวยความชืไนชมทีไทำา฿หๅธอเดๅมีอกาสดินทางมาตไางประทศปในครัๅงรก ปารีสคือมืองทีไธอ฿ฝไฝันอยากจะหใน
มานาน สามีของธอเดๅลไา฿หๅฟังถึงมืองนำๅาหอมทีไมีสนไห่ มืองฟชัไนทีไทันสมัย หอเอฟล ละความสวยงามของปารีส สามีของมณียาทำางาน
ปในนักคอมพิวตอร่ระดับสูงของบริษัทหไงหนึไง ปในชาวฝรัไงศสทๅจๅาของอพาร่ตมนต่หไงหนึไงกลาง฿จกรุงปารีส มีงินดือนสูงพอทีไจะลีๅยงดู
มณียาเดๅดยเมไขัดสน หญิงสาวสุดสนจะปลาบปลีๅม฿นตัวสามี ฿ฝไฝันทีไจะเดๅพบกับความสุขของชีวิตทีไรอคอย อีกเมไกีไนาทีขๅางหนๅา ธอกใจะเดๅ
รูๅจักกับครอบครัวของสามี ธอตรียมของขวัญหลายชิๅนปในผๅาเหมอยไางดีราคาพงมาฝากพไอมไละครอบครัวของขาทุกคน ธอรูๅสึกตืไนตๅนทีไ
จะเดๅพบกับพวกขา สามีลไา฿หๅธอฟังสมอโ วไา บๅานขาปในครอบครัวทีไอบอุไนละสมบูรณ่บบ มณียานึก฿น฿จวไาครอบครัวของธอกใจะตๅอง
ปในครอบครัวทีไสมบูรณ่บบชไนดียวกัน
มณียาปในผูๅหญิงทีไขๅมขใง ฉลาด ขยัน ธอพรๅอมสมอทีไจะริไมชีวิต฿หมไ฿นตไางดนนีๅอยไางเมไมีขๅอกังวล฿ดโ ธอปในคนชลบุรี คยปใน
นางพยาบาล ลๅวลาออกมาปิดรๅานขายยาลใกโ ปในของตนองทีไพัทยา มีรายเดๅดีพอสมควร ดๅวยความทีไธอปในคนสวย ยิๅมยๅมจไม฿สรไาริง
ชอบทักทายคนทัไวเป ทำา฿หๅลูกคๅาติด฿จ ละกลับมาปในขาประจำารๅานขายยาพิไมขึๅนรืไอยโ ดยฉพาะลูกคๅาชาวตไางชาติ รวมทัๅงคนทีไอยูไขๅางโ
ธอขณะนีๅ วบหนึไงธอหวนกลับเปนึกถึงวันนัๅนทีไจอกันครัๅงรก
“ผมขอซือๅ ยากันยุงกัดหนไอยครับ” มณียามองสบตาสีฟาๅ คมวาวของหนุมไ รูปหลไอคนนันๅ ขาดูสภุ าพอไอนยน ตไงตัวภูมฐิ านบบคนมีงิน
ทัไวเป ครัๅงหลังโ ทีไขามาหาซืๅอยา ขามองดูธอหมือนขนมหวานหมือนจะกลืนกินเดๅ มณียาตกหลุมรัก ละขากใรักธออยไางถอนตัวเมไขึๅนชไน
กัน หลังจากทีทไ งัๅ สองรูจๅ กั กันเดๅ 3 ดือน กใตกลง฿จตไงงาน ดยขาปในคนจัดการอกสารการตไงงานทุกอยไางทีพไ ัทยา จากนันๅ ขาขอลาหยุดงาน
พือไ อยูทไ พีไ ทั ยาตไออีก 3 ดือน มณียาชวนขามาอยูทไ บีไ าๅ นของธอ พราะหในวไาดีกวไาจะเปอยูทไ ีไ รงรมดๅวยกัน หญิงสาวทำาหนๅาทีภไ รรยาทีดไ ี อา฿จ
สามี หลงสามีเมไนอๅ ย ขามีครงการจะชวนธอมาอยูปไ ารีส มณียาจึงตกลง฿จดยเมไรงัๅ รอ จัดการซๅงรๅานขายยาของธอทันที รวบรวมงินทังๅ หมด
ทีมไ อี ยูนไ าำ มาฝรังไ ศสดๅวย หวังจะมาสรๅางครอบครัว฿หมไ ดๅวยความทีไ ปในคนทีมไ ที ฐิ ิ เมไอยากจะเปกาะสามีกนิ ตไพียงฝไายดียว มณียารไาำ ลาญาติ
พีไนๅองทุกคนดๅวยนำๅาตา มๅจะหไวง฿ยพไอมไพีไนๅอง ตไกใตๅองจำา฿จจากมา พราะถือวไาความรักนัๅนยิไง฿หญไนัก ทุกคนอวยพร฿หๅมณียาชคดี ละ
รำไารวยกลับมา บัดนีๅมืไอธอเดๅมาถึงปารีส จึงกิดความภูมิ฿จลึกโ วไา ฿นทีไสุดวันทีไรอคอยกใมาถึงลๅว
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มณียาชไวยสามียกกระป็าออกจากชไองรับกระป็า ผไานดไาน
ศุลกากรออกมาดยเมไติดขัด มีกระป็า฿บ฿หญไอยูไ 2 ฿บ ละกระป็า
ถือลใกคนละ฿บ สามีคงหนืไอยจากการดินทาง ขางียบขรึมลงเปลใก
นๅอย ตรงกันขๅามกับมณียาทีรไ าไ ริงถามนไนถามนีไ ชวนคุยอยูตไ ลอดวลา
สามีอบเหลไธอกระชับเวๅนบอก ตามประสาคูไตไงงานขๅาว฿หมไปลา
มัน ขาบอกวไา
“ราขึนๅ รถบัสอร่ฟรานซ่ขๅาปารีสกันดีกวไานะทีไรัก เปทใกซีไรอ
คิวยาวมาก ราจะเดๅถึงบๅานกันรใวโ”

“ราดินเปหาอะเรรๅอนโ ดืไมกันดีกวไา” มณียาเมไปฏิสธรีบ
ดินลากกระป็าเปตไอดยดี พราะตๅองการขๅาหๅองนำๅา ทัๅงสองเปหา
รๅานกาฟทีไอยูไ฿กลๅโ ตไกใยังเมไ฿ชไรๅานทีไขาตๅองการ ทัๅงสองดินออก
เปหลายชไวงตึก ละดูหไางจากบๅานของขาทีไบอกมืไอตะกีๅนีๅอีกมาก
฿นทีไสุดสามีกใลือกรๅานกาฟรๅานหนึไง มณียาหมดรง สามีจัดจง
สัไงกาฟมา฿หๅดืไม มณียารีบขๅาหๅองนำๅา หลังจากนัไงดืไมกาฟกันเดๅพัก
฿หญไโ มณียากใออกความหใน

“รานไาจะดินกลับเปทีไ ดิมตรงสวนสาธารณะนัๅนดีกวไา พราะ
฿กลๅบาๅ น” ตไสามีกลับบอก฿หๅดินตไอเปอีกนิดหนึงไ พราะอยากพาธอ
มณียาตาม฿จสามี พากันขึๅนรถบัส ชมวิวขๅางทางมาตลอดดๅวย เปดูอะเรตไอมิอะเร... มณียาเมไขัดขๅองพราะมีรงจากกาฟขึๅนมาอีก
฿จจดจไอวไา฿กลๅจะถึงบๅานของสามี ละคิด฿น฿จวไาคงจะปในบๅานของ ธอลากกระป็าดินตามขาเปอีกหลายรๅอยมตร ละดูจะยิไงหไางจาก
ตัวองดยปริยาย รถบัสจอด฿จกลางกรุงปารีส ทัๅงสองคนบไงกันลาก บๅานออกเปรืไอยโ ละลๅวธอกใเดๅยินสียงสามีบอกอีกวไา
กระป็า฿บ฿หญไคนละ฿บ สไวนกระป็า฿บลใกสะพายเหลไคนละ฿บเมไหนัก
หนาอะเร สามีลากกระป็าดินนำาหนๅาเปรือไ ยโ หลายชไวงตึก ลียๅ วซๅาย
“ทีไรักวันนีๅราอยไาพิไงเปรบกวนพไอผมลยดีกวไา ราเปหารง
ลียๅ วขวา ธอจำาเมไคอไ ยเดๅ นือไ งจากมัวตไมองรๅานคๅาสวยงามปลกตา รมถูกโ นอนรอสักครึไงวัน รอ฿หๅพไอตืไนตอนบไายโ ลๅวคไอยขๅาเปพบ
ตลอดทางทีไ ดินผไาน ดินอยูนไ านพอสมควร มัวตไดขู องพลินจึงเมไรสูๅ กึ ทไาน ผมอยาก฿หๅพไอผมนอนสบายโ ทไานกไมากลๅวนไะ” มณียาเมไ
วไาดินมาเกลทไาเรจนลๅวจนรอดกใยังเมไถึงบๅานของสามีสักที อากาศ เดๅคิดอะเรมาก หในดๅวยเปกับขา ทัๅงสองดินลากกระป็าเปมาหารง
คไอนขๅางหนาวยใน ตไธอกลับเมไรสูๅ กึ หนาว พราะออกรงลากกระป็า รมถูกโ ถวนัๅนตามคำานะนำาของสามีจะเดๅเมไสียงินมาก พราะ
฿บ฿หญไทำา฿หๅรูๅสึกอุไน สามีคอยปลอบ฿จวไา
ตๅองการคไมีทีไวางกระป็าละอนหลังทไานัๅน มณียาริไมหนืไอยลๅา
กับการลากกระป็าเปมาตามทๅองถนนบบนีๅปในวลาหลายชัไวมง
“฿กลๅจะถึงบๅานลๅวละทีรไ กั อยูขไ าๅ งหนๅาชไวงตึกนีๅ อง” พอผไานมา ฿นทีไสุดขากใพาเปชใคอินทีไรงรมลใกโ หไงหนึไงทีไราคาเมไพง มณี
฿กลๅโ กใบอกวไายังเมไ฿ชไ ผไานเปอีกสักชไวงตึกกใยงั เมไ฿ชไตรงนันๅ อีก มณียา ยารูๅสึกอึดอัดลใกนๅอย เมไคไอยชอบรงรมทีไดูทรมโ กไาโ หไงนีๅ มอง
นึก฿น฿จวไาสามีหลงทางหรือปลไา หในสามีคนๅ หาทรศัพท่มอื ถือ คงทร ดูขกรงรมกใมีตไคนตไางผิวตไางชาติทีไ ธอฟังภาษาเมไออกพวกขา
เปหา฿ครสักคน มืไอคุยสรใจลๅว ขากใหันมาบอกธอวไา
สไงสียงดัง สามีปลอบ฿จดี็ยวกใจะออกลๅว ถๅาเปนอนรงรมดีโ กใจะ
“ตอนนีๅพไอผมนอนอยูไ฿นบๅานยังเมไตืไน ยังชๅากินเปเมไอยาก สียสตางค่ปลไาโ มณียาตามขึๅนเปหๅองพักตไดยดี เดๅวางกระป็ากใ
รบกวนทไานนะทีไรัก” มณียาพอขๅา฿จวไาปในมารยาทของฝรัไงทีไจะตๅอง ดี฿จลๅว ดินทางมาทัๅงวันทัๅงคืน กใยังเมไเดๅขๅาบๅานอีก มณียาหใน฿จ
เมไรบกวน฿หๅคนอืไนตืไนตไชๅาชไนนีๅ สามีชวน฿หๅลากกระป็าดินตไอเป ขาหมือนกันทียไ งั เมไเดๅขๅาบๅาน ทังๅ สองอนหลังลงทีไ ตียง฿นหๅองคบโ
รืไอยโ จนถึงหนๅาสวนสาธารณะหไงหนึไง ขาจึงบอกวไาตึกขๅาง฿นตรง กไาโ หไงนัๅน ลๅวผลอหลับเป มืไอตืไนขึๅนมาอีกครัๅงกใลยทีไยงวันเป
หัวมุมถนนนัไนคือบๅานของขาอง ขาชวน฿หๅธอขๅาเปนัไงพัก฿นสวน ลๅว มณียาลๅางหนๅาลๅางตา ตรียมกใบกระป็าทีจไ ะเปบๅานขา ตไดู ขา
สาธารณะหไงนันๅ พือไ รอวลา฿หๅสายสักนิด ลๅวคไอยขๅาบๅาน ธอตกลง เมไมที าไ ทีรบี รๅอนตไอยไาง฿ดลย คิดวไาคงเมไอยากเปรบกวนพไอขาจริงโ
ทันที พราะริไมมืไอย ทๅาริไมจใบพราะ฿สไรๅองทๅาสๅนสูงคูไ฿หมไมาดๅวย ลๅว ขาอธิบาย฿หๅธอฟังวไา
สามีอบเหลไธอกระชับทไามกลางอากาศหนาว ลมกรรชก ฿บเมๅสี
“ผมอยากอยูหไ อๅ งนีสๅ กั 3 วัน เมไอยากรบกวนพไอผมพราะทีบไ าๅ น
หลืองทองริไมรไวงปรยปราย
มีตียงดียว พไอมาทำาธุระทีไปารีสลๅวกใจะรีบกลับเปบๅานตไางจังหวัด
“หนืไอยเหมทีไรัก” ขาถามพลางอนศีรษะเปทางพนักพิง จากนัๅนรากใจะเดๅยๅายขๅาเป”
มณียาสไายหนๅาบีบมือขาลใกนๅอย “เมไหนือไ ยหรอกคไะ ตไเดๅพกั สักนิด
กใดี ” จริงโ ลๅวมือทๅาธอริมไ ยในฉียบ ตไคดิ วไารอ฿หๅสายอีกสักหนไอย
กใจะเดๅขๅาบๅานกันลๅว จนกระทัไงวลาผไานเปนานพอสมควร ธอมอง
ขาหลับตาอยูไตรงมๅานัไงนัๅน สักพักขาผงกหัวขึๅน มองซๅายมองขวา ริไม
มีผคูๅ นมากมายดินผไานเปมา สามีดนู าฬิกาบไอยโ ตไมณียากใเมไอยาก
รไงรัดถามขาวไามือไ เรจะขๅาบๅาน ทังๅ โ ทีไ ธออยากจะขๅาหๅองนๅาำ ตใมกไ
ตไกใอดกลัๅนเวๅ อีกอึด฿จกใจะเดๅขๅาบๅานลๅว สามีคงขๅา฿จ ขาบอกวไา

มณียาริมไ มึนงง สามีวาไ อะเรธอกใคงปฎิสธเมไเดๅอยูไ ลๅว เดๅตไ
นึกถึงมารยาท฿นฐานะลูกสะ฿ภๅทีไดียไอมสียสละเดๅ รืไองขีๅประติ็วคไนีๅ
อง ขาอธิบายตไอวไา ขายังเมไเดๅบิกงินทีไธนาคาร จึงอยากจะ฿หๅมณี
ยาอางินของธอทีไ ลกมาจากมืองเทยนันๅ จไายคไารงรมเปกไอนสัก 3
วัน คงเมไมากมายอะเรนัก มณียานับงิน฿หๅสามีดวๅ ยความภูม฿ิ จวไาธอ
สามารถชไวยหลือขาเดๅ฿นยามลำาบากชไนนีๅ ตลอดระยะ 3-4 วันทีไอยูไ
รงรมหไงนันๅ มณียาเมไทนั คิดอะเรมาก ตไกใ ปลก฿จมากหมือนกัน
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วไาหตุ฿ดสามีถึงเมไพาเปพบพไอทีไอยูไ฿นอพาร่ตมนต่ของขาลย บอก
ฉันหในคุณทีไสวนสาธารณะ... คุณเมไเดๅเปบริษัทอะเรนัไน...”
ตไพียงวไามีปัญหาทีไจะตๅองคลียร่กัน ละธอกใเมไรูๅวไาปัญหานัๅนคือ ขาตก฿จหนๅาซีด
อะเร สามียงั บอกอีกวไา ทังๅ สองตๅองอยูทไ นีไ ีไเปกไอนเมไรวูๅ าไ พไอจะสรใจธุระ
มืไอเร มณียาริไมอึดอัด บอกสามีวไา
“คุณหในผมทีไเหน” สียงขาขใงกรๅาว
“ราจะเมไรบกวนพไอคุณหรอก ตไอยากจะเปทักทายทไานัๅน
“ฉันดินตามคุณเปมืไอชๅานีๅ”
ลๅวกใอยูไทีไรงรมนีๅตไอกใเดๅ จนกวไาพไอคุณจะกลับ” สามีริไมหงุดหงิด
มณียารูๅสึกหใน฿จขาทีไมีหตุจำาปในทำา฿หๅเมไเดๅขๅาบๅาน ละรูๅวไาขายัง
“คุณทำาอยไางนีๅทำาเม” นำๅาสียงของขากรีๅยวกราดขึๅนมาทันที
เมไเดๅบิกงิน ธอจไายคไารงรมเปลไวงหนๅาอีก 5 วัน หในวไาปในสามี มณียาตก฿จ ขาเมไคยตวาด฿สไธออยไางนีๅมากไอนลย
ภรรยากันคงเมไปในเร มณียาริไมบไนรืไองรงรมสกปรกละคนผิวสี
ทำาสียงดังหนวกหูมาก วันโ ธอเมไเดๅออกเปเหนนอกจากเปซือๅ ของ฿ชๅ
“คุณรูเๅ หม ผมกำาลังจะบอกความจริงกับคุณ ผมเมไมงี านทำา ผม
สไวนตัวลใกโ นๅอยโ ละเปซืๅออาหารมาทานกันสองคน฿นหๅอง สามี เมไคยมีบาๅ น ผมเมไมคี รอบครัว ผมเมไมอี ะเรลย ผมปในพวกรไรอไ นนอน
บอก฿หๅอดทนพราะวันถัดเปขากใจะเปรายงานตัวกลับขๅาทำางานทีไ
ขๅางถนน... คอย฿หๅรัฐบาลลีๅยงดูทไานัๅน”
บริษัทคอมพิวตอร่ของขาลๅว
มณียาอๅาปากคๅาง อามือปิดปาก มีความรูๅสึกหมือนจะปใน
วันรุงไ ขึนๅ ขาตืนไ ตไชๅา฿สไสทู ผูกนคเทถือกระป็าอยไางดีทซีไ อืๅ มา
จากมืองเทย มณียามองขาดๅวยความชืไนชม ดูขาหลไอหลามีสนไห่ ลม... ฉันเมไชือไ ... มณียายำาๅ กับตัวอง พลางรๅองเหๅฟมู ฟาย ตก฿จสีย฿จ
กวไา฿ครโ ความหลไอนีไกระมังทีไอาชนะ฿จมณียาเดๅ หญิงสาวมัไน฿จ฿น กับสิไงทีไกิดขึๅนอยไางเมไคาดคิดทีไถูกขาหลอกบบนีๅ ขาทำาเดๅอยไางเร
ตัวขามาก สองสามวันผไานเปอีก ขากใเมไเดๅพดู ถึงพไอละอพาร่ตมนต่ ปในเปเดๅอยไางเรกัน
ของขาอีกลย มณียารูๅสึกปลกโ
“ผมเมไมีบๅาน คุณเดๅยินเหม” ขาตะกนบอกอีก
จนกือบจะขๅา 3 อาทิตย่ลๅว ทัๅงคูไกใยังเมไเดๅขๅาบๅานทีไขาพูด
ถึง ยังเมไเดๅทำาความรูๅจักกับพไอสียที มณียาครุไนคิดทุกวันจนรูๅสึกปวด
“บอกฉันสิวไา สิไงทีไคุณบอกมันเมไจริง...” ธอระลำไาระลัก
หัว วันโ เดๅตไนัไงอยูไตไ฿นหๅองของรงรมทีไสนจะคับคบละหมใน
กลินไ สาบ งินทีไ ธอจไายคไารงรมเปกใเมไ฿ชๅนอๅ ยโ ธอนึกสงสัยวไาพไอขา
“ ผมพูดรืไองจริง ละผมกใเมไงินติดตัวลยดๅวย” ขาตอบอยไาง
จะอยูไถึง 2 ดือนชียวหรือ สไวนสามีกใออกเปทำางานตไชๅากลับยในทุก หนักนไน
วัน หญิงสาวอยากรูวๅ าไ ขาทำางานทีเไ หนจึงอไยปากถาม ตไสามีกบใ อกวไา
บริษัทอยูไเกล ธอขึๅนรถเฟ฿ตๅดินหรือทีไฝรัไงศสรียกวไา “มทร” เมไปใน
หญิงสาวทรุดลงกับพืๅน... ตาลาย... ฉันถูกหลอกดยสามีของ
ยังเปเหนเมไเดๅ มณียา฿กลๅจะหมดความอดทนอยูไลๅว
ตนอง มันหมือนนิยายกินกวไาจะปในชีวติ จริงเดๅ มณียาเมไมที างลือก
วันหนึงไ สามีบอกวไามีนดั ประชุมพนักงานทีบไ ริษทั ตไชๅา มณียา มๅตไนๅอย มๅธอจะอางินทีไติดตัวมาเปซืๅอตั็วครืไองบินกลับบๅานเดๅ
อยูไวไางโ บืไอหๅองคบโ สียตใมประดา อยากจะออกเปดินสูดอากาศ ตไจะ฿หๅกลับเปบอกญาติพนีไ อๅ งวไาถูกหลอกคงทำาเมไเดๅ... เมไมปี ระยชน่
ขๅางนอกตไชๅา ฿น฿จคิดจะติดตามขาเปทีทไ าำ งาน฿หๅรวูๅ าไ อยูทไ เีไ หนกันนไ อะเรทีไจะ฿หๅครอบครัวรับรูๅสิไงทีไกิดขึๅน
ธอจึงลองดินตามหลังขาเปหไางโ ทนทีไจะดินลงสถานีรถเฟ฿ตๅดิน
ขากลับดินลยเป เมไเกลทไาเรกใหยุดทีไสวนสาธารณะหไงหนึไง ขา
฿นวินาทีนีๅ มณียาริไมคิดวไาจะทำาอะเรตไอเป จะเปอยูไทไีเหน
ดินเปนัไงบนมๅานัไง฿นสวน ปิดกระป็า หยิบหนังสือพิมพ่ออกมาอไาน ทรัพย่สินงินทองทีไติดตัวมาคงจะตๅองหมดอยูไตรงนีๅ เมไหลืออะเรอีก
หญิงสาวนึกสงสัยวไาขากำาลังตรียมงานกไอนขๅาประชุมหรือปลไา สัก
ลๅว อนาคตดูมดื มน ธอจะอยูรไ อดเดๅอยไางเร ธอเมไรจๅู กั ฿คร จะหันหนๅา
พักขากใคอไ ยโ อนตัวลงนอนกับมๅานังไ เมไเดๅขยับขยือๅ นเปเหนอีก นาน
ปในชัวไ มงผไานเปขากใยงั อยูทไ ีไ ดิม มณียารีบดินกลับรงรมจิต฿จริไม เปพึไง฿ครเดๅ มืองนอกชไางดูหดรๅาย... ชีวิต อนาคตดูหมดหนทาง...เมไ
วๅาวุนไ จับตๅนชนปลายเมไถกู ธอกำาลังถูกหลอกหรือปลไา รูสๅ กึ ควๅงควๅาง คยคิดลยวไาคนราจะสดงละครหลอกลวงกันเดๅถงึ ขนาดนี.ๅ .. คยหใน
ทำาอะเรเมไถกู หัวหมุนติวๅ คิดถึงบๅานขึนๅ มาทันที ตไพยายามทำา฿จดีโ เวๅ ตไ฿นนิยาย... ตไฉันกลับตๅองมาจอ฿นชีวิตจริง
กไอน มืไอขากลับมาถึง฿นตอนยใน ธอรอ฿หๅขาปลีไยนสืๅอผๅาสียกไอน
ลๅวตัดสิน฿จถามขาตรงโ
(ปรดติดตามตอนตไอเป฿นฉบับหนๅา)
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ทไองทีไยวเทย
Text & Fotos: Natalia und Johannes

Quelle: http://www.wakeupwakeboarding.com/

Wakeboarden auf Koh Phangan

Koh Phangan: Die im Golf von Thailand liegende Insel Koh Phangan ist die größte Nebeninsel von Koh Samui. Diese Insel
bietet viele Möglichkeiten, sich seinen Urlaub schön zu gestalten. Da die Insel noch nicht so viele Touristen für sich entdeckt haben,
ist es dort viel ruhiger als auf Koh Samui. Man kann entspannen, indem man den ganzen Tag in der Sonne verbringt oder die
riesigen Wasserfälle und den wundervollen Dschungel, der durch seine tolle Tier- & Pflanzenwelt bezaubert, entdeckt. Man kann
entspannt mit Elefanten durch den Dschungel reiten und die tolle Landschaft genießen oder auch aufregende Geländefahrten mit
Mopeds und Quads machen. Das sind nur wenige Gründe, weshalb diese Insel es ermöglicht, seinen Urlaub abwechslungsreich
zu gestalten.
2009 waren Natalia und ich auf Koh Phangan. Dort haben wir uns für einen Wakeboardkurs zu entschieden. Das war auf
jeden Fall eine klasse Wahl, da der Kurs totalen Spass gemacht hat und auch nicht allzu teuer war. Wakeboarden kann man
wirklich nur empfehlen, weil es eine Sportart für Groß und Klein ist. Nun zu der Frage, was ein „Wakeboard“ ist. Ein Wakeboard ist
ein Wassersportgerät, bei welchem man wie bei einem Snowboard in einer Bindung steht und von einem Lift oder Boot gezogen
wird. Vom Fahren her ähnelt es ein wenig Snowboarden im Tiefschnee. Der schwerste Teil für einen Anfänger ist überhaupt das
Aufstehen aus dem Wasser, hat man das aber geschafft, entschädigt das die ganze Anstrengung.
Vergangenes Jahr habe ich mir ein Wakeboard selbst gebaut. Bei meinem nächsten Trip nach Thailand werde ich das
Board auf jeden Fall mitnehmen und auch dort ausprobieren. Thailand ist für uns etwas Besonderes: Land, Leute, Kultur, Thaiküche
und Sport. Wir besuchen Thailand gern.
Man reist mit dem Bus oder der Bahn von Bangkok nach Surat Thani. Koh Phangan ist ca. 2-3 Stunden von Surat Thani
und etwa 45 Minuten von Koh Samui entfernt. Die Raja Ferry fährt täglich alle 2 Stunden von 06.00 Uhr bis 18.00 Uhr vom Don
Sak Pier (40 Kilometer von der Stadt Surat Thani) nach Koh Phangan. Mit Songserm (Betreiberfirma einer Ferry) kann man mit
dem Schnellboot vom Lamphun Pier (10 Kilometer von Surat Thani täglich um 8Uhr) nach Ko Phangan fahren.
Quellen: Wikipedia und http://www.wakeupwakeboarding.com/
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ทไองทีไยวยุรป
ดย เกด่จำาปใน

ตะลอนไป..

อิตาลี ตอนที่หนึ่ง...ตกหลุมรักอีกคราในวันที่ฟ้าฉ่ำาฝน ณ ทะเลสาปออร์ทา
Falling in love with lago d' orta ...the most romantic of Italian Lakes

มีพืไอนคนหนึไงบอกฉันวไาถๅารักจะทีไยวอยไาเปกลัวฟๅากลัวฝน หาก฿จมุไงจะเป
เมไวไา฿นบรรยากาศ฿ดโ กใจะหในความงาม กวไาฉันจะเดๅพิสูจน่คำาพูดนีๅกใ฿ชๅวลานานที
ดียว ทีไยวทไามกลางสายฝนคงเมไ฿ชไความฝันของ฿ครหลายโ คนนไโ ตไถๅาเดๅเปหใน
ทะลสาบลใกโ ทีไสนจะรมนติคหไงนีๅ อาจจะปลีไยน฿จยอมจูงมือหวาน฿จดินทีไยว
ทไามกลางสายฝนกใปในเดๅ
ลาก ดอร่ทา (Lago d' Orta ) หรือ Ortasee หรือทะลสาบออร่ทา ปในทะล
สาปลใกโ ของจังหวัด Novara ฿นควๅน Piemont ตอนหนือของอิตาลี ติดกับประทศ
พืไอนบๅานสวิตซอร่ลนด่ ทะลสาบจิ็วโ หไงนีๅกวๅางพียง 2.5 กิลมตร ละยาว 13.4
กิลมตรทไานันๅ มีกาะลใกโ กลางทะลสาปทีชไ อืไ วไา Isola San Giulio ปในกาะทีมไ ปี ระวัติ
กีไยวขๅองกับศาสนาคริสต่มายาวนาน ตัๅงชืไอตามนักบวชจูลียสหไงนวารา (Julius of
Novara) ซึไงมีชีวิตอยูไ฿นชไวงศตวรรษทีไ 4 สิไงกไอสรๅางอันยิไง฿หญไบนกาะคือ Basilica of
Saint Giulio บสถ่นิกายรมันคาธอลิกปในสถาปัตยกรรมรมานสก่ มีสิไงทีไนไาสน฿จ฿น
Basilika คือธรรมมาสน่อันลๅำาคไาทีไสรๅางดๅวยหินอไอนอิตาลีสีดำา มีภาพขียนบนฝาผนัง
กไากไ The Basilica's frescoes ฿นหๅองลับ฿ตๅดินมีศพสวมหนๅากากทอง฿นลงกๅว
ของ San Giulio ผูๅกไอสรๅางบสถ่หไงนีๅละบนกาะนีๅยังถือปในกาะหไงลัทธิอันยิไง฿หญไ
ของศาสนาคริสต่อีกดๅวย ฿นซอกตึกกไาอันงดงามละสวนสวยโ บนทางดินคบโ นัๅน
สามารถดินชมกาะเดๅรอบกาะ฿นวลาอันสันๅ ทุกโ ดือนมิถนุ ายนบนกาะจะมีทศกาล
ดนตรีบราณ ละทุกวันอาทิตย่฿นดือนพฤศจิกายนจะมีปียนคอนสิร่ต การขๅามเป
ทีไยวกาะสามารถนัไงรือจากฝัไง Orta San Giulio มีรือสาธารณะบริการตลอด ระยะ
ทางจากฝัไงถึงกาะเกลราวโ เมไกิน 400 มตร ฝัไง Orta San Giulio นัๅนกใงดงามเมไพๅ
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บนกาะ มืองกไาทีไตใมเปดๅวยตึกรามสถาปัตยกรรมรอนซองส่ ละบารใอก ระหวไาง
ทางดินคบโ อันปในอกลักษณ่มีรๅานรวง฿หๅดินชม ละลือกซืๅอขๅาวของอันลืไองชืไอ
ของอิตาลี อาทิอาหารสๅนโ ทัๅงหลาย เปจนถึงครืไองดืไมอลกอฮอล่ สืๅอผๅา ของทีไระลึก
รๅานอาหาร ศูนย่กลางของ Orta San Giulio คือ Piazza Motta ตังๅ ตไปี ค.ศ 1228 ปในตๅน
มาทุกโ วันพุธทีไนีไจะมีตลาดกลางจๅง อีกดๅานหนึไงจะปในศาลาวไาการมืองกไา ปัจจุบัน
คือ Palazotto della Comunitá ฿นบริวณ฿กลๅคียงกันถัดเปดๅานบนนินจะปในบสถ่กไา
Santa Maria Assunta ทีไสรๅางมาตัๅงตไปีค.ศ 1485
บรรยากาศรอบโ ทะลสาบนันๅ งดงามราวกับภาพวาด มๅฝนจะพรำา ฟๅาจะฉไาำ ฝน
รองทๅาจะปียกปอนตไ฿ตๅรไมคบโ กับมือประสานมือกใทาำ ฿หๅหัว฿จอุไนซไาน ตไอ฿หๅฝนตก
กระหนไำากใเมไทำา฿หๅหนาวสัไน ความงามทไามกลางสายฝนมันปในชไนนีๅอง

คำานะนำา
• จะเปทีไยวออร่ทาวันหยุดควรจองทีไพักลไวงหนๅา รงรม฿กลๅโ Orta
San Giulio ราคาจะพง หากออกมานอกมืองหนไอยราคาจะยไอมยาว่กวไา
ทีพไ กั ชไวงกไอนขๅาฤดูทไองทีไยวจะอยูไราวโ 90-150 ยูรตไอหๅองรวมอาหารชๅา
บบงไายโ สเตล่อิตาลีไยน คือกาฟ ชา ขนมปัง ยม นๅำาผลเมๅ
• พระอาทิตย่ตกทะลสาปยามยในสวยมากโ หากนอนชมบนตียงจาก
ระบียงหๅองพัก
• หากจะหารๅานพิซซไาอรไอยโ ฿หๅถามจากคนทๅองทีไ รๅานอาหารทีนไ คไี ดิ คไา
นัไงตๆะ หมือนทีไอืไนโ ฿นอิตาลี
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ธรรมะทๅายลไม

เชื่อกรรมอย่างไร ไม่ให้ตกต่ำา

โดย พระไพศาล วิสาโล

พทย่ผูๅหนึงไ ลๅมปไวยดๅวยรคมะรใง ยียวยารักษาพียง฿ดกใเมไปในผล อาการทรุดหนักจนตๅอง฿ชๅครืไองชไวยชีวิต มิตรสหายหลายคนจึงหัน
เปพึไงพาสิไงศักดิ่สิทธิ่ละผูๅมีพลังจิต รไำาลือวไาทีไเหนมีคนกๅกรรมเดๅ กใขๅาเปหาหมด
คำาตอบทีไเดๅรับจาก “ผูๅรูๅ” คนหนึไงกใคือ สาหตุทีไหมอทไานนีๅปไวยหนักกใพราะเปริริไมละผลักดัน฿หๅมีครงการ ๏์ บาทรักษาทุกรคทัไว
ประทศ ทำา฿หๅคนเขๅจำานวนมากทีไถึงคราวจะตๅองตายพราะทำากรรมลว฿นอดีต กลับมีชีวิตรอด จๅากรรมนายวรจึงเมไพอ฿จ ผลรๅายจึงมาตกทีไ
หมอทไานนีๅ กลไาวอีกนัยหนึไง หมอทไานนีๅตๅองชด฿ชๅกรรมทีไเปมีสไวนชไวย฿หๅคนทีไสมควรตายกลับเมไตาย
มๅ จะอๅางอิงกฎหไงกรรมทีไคนเทยคุๅนหูมานาน ตไคำาอธิบายดังกลไาวมีนัยยะตกตไางจากทีไคยเดๅยินกันมา ทีไนไาวิตกกใคือมีคนชืไอคำา
อธิบายบบนีๅมากขึๅนรืไอยโ ราคยเดๅยินมาวไา “ทำาดีเดๅดี ทำาชัไวเดๅชัไว” ฿คร ทีไบียดบียนหรือทำารๅายผูๅอืไน ยไอมเดๅรับผลรๅายจากกรรมนัๅน ตไคำา
อธิบายขๅางตๅนกำาลังบอกวไา ทำาดีอาจเดๅชัไว การชไวยหลือพืไอนมนุษย่ทีไทุกข่ยากนัๅนสามารถกไอผลรๅายตไอตนองจนถึงตาย เดๅ
ถๅา คนเทยชือไ คำาอธิบายบบนีกๅ นั พรไหลาย ราคงนึกเดๅเมไยากวไาจะกิดอะเรตามมา คนเทยจะอยูกไ นั บบตัว฿ครตัวมันมากขึนๅ มีนาำๅ ฿จ
หรืออืๅอฟืๅอผืไอผไนๅอยลง ผูๅคนจะพากันนิไงดูดายมืไอหในคนทุกข่ยากตไอหนๅาตไอตา
คำาอธิบายจาก “ผูๅรูๅ” ขๅางตๅน฿หๅหตุผลวไา คนปไวยคนจใบทัๅงหลายสมควรรับคราะห่ (หรือวิบาก) จากกรรมทีไตนกไอขึๅน การเปชไวยขา฿หๅ
รอดตาย คือการเปทรกซงกฎหไงกรรม ดังนัๅนผูๅชไวยหลือจึงตๅองรับคราะห่จากจๅากรรมนายวรทน ถๅาชืไอคำาอธิบายชไนนีๅ ชาวพุทธกใเมไ
ควรปในหมอหรือพยาบาล พราะนอกจากจะปในการทรกซงกฎหไงกรรมลๅว ยังทำา฿หๅตนสีไยงตไอการถูกทำารๅายจากจๅากรรมนายวร (ของ
ผูๅปไวย) กใขนาดเมไเดๅชไวยชีวิตคนปไวยดยตรง คไชไวยดยอๅอมดๅวยการผลักดันครงการ ๏์ บาท ยังเดๅรับคราะห่ถึงตาย หากชไวยชีวิตคนปไวย
ดยตรง วันลๅววันลไา นานปในปีโ ลๅวจะคลๅวคลาดจากมหันตภัยเดๅอยไางเร
ทีจไ ริงเมไ฿ชไตไอาชีพหมอละพยาบาลทไานัๅน อาชีพอืไนโ ทีมไ ีสวไ นชไวยพือไ นมนุษย่จากความทุกข่ยาก ชไน ความยากจน ความพิการ หรือ
ชไวยดใกทีไถูกทิๅง กใเมไสมควรทำาทัๅงสิๅนดๅวยหตุผลดียวกันคือเปทรกซงกฎหไงกรรม หรือขัดขวางเมไ฿หๅวิบากกรรมตกถึงคนหลไานัๅนตใมโ ฿น
ทำานองดียวกันมืไอหในคนจมนๅำา หรือถูกรถชนจียนตาย กใเมไควรชไวยหลือขา พราะจะเปทำา฿หๅจๅากรรมนายวรขัดคืองหรือพิรธ ทางทีไถูก
คือควรปลไอย฿หๅขาตายเป ถือวไาปใน “กรรมของสัตว่”
มอง฿หๅ฿กลๅตัวขๅามา หากพไอมไญาติพีไนๅองลูกหลานหรือมิตรสหายปไวยหนัก รากใเมไสมควรเปชไวยชไนกัน พราะ “กรรม฿ครกรรมมัน”
เมไจำาปในตๅองบรรยายวไามืองเทยจะมีสภาพอยไางเร หากชาวพุทธชืไอกฎหไงกรรมบบนีๅ อันทีไจริงกฎหไงกรรมนัๅนนไาจะชไวย฿หๅรา
ขวนขวายทำาความดี หรือ฿ฝไบุญกลัวบาป พราะหากทำาความชัไวหรือทำาบาปลๅวจะสไงผลสียตไอตนอง ตไทุกวันนีๅมีความขๅา฿จคลาดคลืไอน
มากกีไยวกับกฎหไงกรรม จึงกลายปในวไา นอกจากจะงอมืองอทๅาเมไทำาอะเร พราะขๅา฿จวไาทุกอยไางทีไกิดขึๅนกับตนเมไวไาสุขหรือทุกข่ ดีหรือ
รๅาย ลๅวนปในผลจากกรรมกไาตไชาติกไอนลๅว ยังเมไคิดทีไจะทำาความดีหรือชไวยหลือผูๅอืไนทีไตกทุกข่เดๅยาก พราะกลัววไาจะเปทรกซงกฎหไง
กรรม หรือขัดขวางจๅากรรมนายวร ตไราลืมเปลๅวหรือวไาการปลไอย฿หๅพืไอน มนุษย่ (หรือสัตว่) ประสบทุกข่ตไอหนๅาตไอตาทัๅงโ ทีไราสามารถ
จะชไวยเดๅ ทๅทีไจริงกใคือการทำาบาปหรือสรๅางอกุศล฿หๅกไตนอง ฿นขณะทีไราสำาคัญผิดวไากำาลังปลไอย฿หๅขาชด฿ชๅกรรมกไานัๅน ตัวราองกำาลัง
สรๅางกรรม฿หมไทีไปในบาปเปลๅวดยเมไรูๅตัว
จะวไาเปลๅวทุกวันนีชๅ าวพุทธจำานวนเมไนๅอยกลัวบาปกรรม นๅอยกวไากลัว “จๅากรรมนายวร” สียอีก จๅากรรมนายวร฿นความคิดของขา
ปในสมือนสิไงลีๅลับทีไมีพลานุภาพ สามารถทำา฿หๅกิดคราะห่รๅายเดๅ หากทวดาคือสิไงทีไสามารถดลบันดาล฿หๅราประสบสิไงทีไพึงปรารถนา฿นชีวิต
จๅากรรมนายวรกใคือสิไงทีไมีอำานาจ฿นทางตรงขๅาม ตไดิมนัๅนขๅา฿จกันวไาจๅากรรมนายวรคือผูๅคยมีกรรมมีวรตไอกัน฿นชาติ กไอน “กรรม” ฿นทีไนีๅ
หมายถึง “บาปกรรม” หรือ “กรรมชัไว” ฿น ฝไายราทีไกระทำาตไอขา฿นอดีตชาติ ความคียดคๅนพยาบาทของจๅากรรมนายวรอาจสไงผลรๅายตาม
มาถึงรา฿นชาตินีๅเดๅ จๅากรรมนายวรจะมีจริงหรือเมไ ยากทีไราจะรูๅเดๅ ตไอยไางนๅอยความชืไอชไนนีๅทำา฿หๅราเมไกลๅาทีไจะบียดบียนหรือทำารๅาย
฿คร ดๅวยกลัววไาขาจะกลายปในจๅากรรมนายวรของรา฿นชาตินีๅหรือชาติหนๅา วลาทำาบุญกใอดเมไเดๅทีไจะอุทิศเป฿หๅจๅากรรมนายวรทัๅงหลาย
ซึไงกใเมไ฿ชไรืไองสียหายหากจะทำา
ตไ ดี็ยวนีๅผูๅคนเมไเดๅกลัวจๅากรรมนายวรของตนทไานัๅน หากยังกลัวจๅากรรมนายวรของคนอืไนดๅวย จนกระทัไงเมไกลๅาเปทำาดีกับ฿คร
ดๅวยคิดวไาจๅากรรมนายวรของขาจะกรธคๅนอา ภาพของจๅากรรมนายวรทุกวันนีๅจึงเมไตไางจาก “อำานาจมืด” ทีไ กำาลังเลไลไาลไนงาน฿ครสัก
คนดๅวยความอาฆาตพยาบาท ดังนัๅนราจึงเมไสมควรเปชไวยขา พราะจะดนอำานาจมืดนัๅนลไนงานเปดๅวย ทำานองดียวกับทีไราเมไควรยืไนมือ
เปชไวยหลือคนทีไกำาลังถูกนักลงรุมทำารๅาย พราะราอาจดนลูกหลงเปดๅวย
นีๅ เมไ฿ชไกฎหไงกรรมทีไพระพุทธจๅาตรัสสอน พราะการชไวยหลือผูๅทีไตกทุกข่เดๅยากนัๅน หากทำาดๅวยมตตาจิต ยไอมปในกรรมดี ตไจะชไวย
เดๅมากหรือนๅอยพียง฿ด ขึๅนอยูไกับหตุปัจจัยตไางโ มากมาย (ซึไง อาจรวมถึงกรรมกไาดๅวย ตไเมไ฿ชไคไนัๅน ตไอมืไอทำาอะเรเมไเดๅจึงคไอยวาง฿จปใน
อุบกขา) การกระทำาชไนนัๅนเมไถือวไาปในการทรกซงกฎหไงกรรม ตไปในการสรๅางกรรม฿หมไซึไงอาจผไอนรๅาย฿หๅกลายปในดีหรือเมไกใเดๅ ขึๅนอยูไ
กับกำาลังของกรรม฿หมไนัๅน รวมถึงกรรมกไาทีไกีไยวขๅอง พุทธศาสนาหในวไาราควรรูๅจักกฎหไงกรรม มิ฿ชไพืไอปลไอยตัวปลไอย฿จประหนึไงสวะทีไลอย
D : 54

ทีไมา: มติชนรายวัน วันทีไ ํ๙ กรกฎาคม พ.ศ.๎๑๑๎ ปีทีไ ๏๎ ฉบับทีไ ํํ๐๑๏
http://www.visalo.org/article/matichon255207.htm
เปตามกระสนๅำา (หรือ “ลๅวตไบุญตไกรรม”) ตไ พืไอ฿ชๅกฎนีๅ฿หๅปในประยชน่฿นการพัฒนาชีวิต฿หๅจริญงอกงาม ชไนดียวกับทีไราตๅองรูๅจัก
ธรรมชาติของกระสนๅำาละ฿ชๅมัน฿หๅปในประยชน่ ฿นการลไองรือ฿หๅถึงจุดหมายปลายทาง ดยเมไกยตืๅนหรือชนกาะกไงสียกไอน การ คัดทๅาย
หรือคุมหางสือพืไอ฿หๅรือลไนเป฿นทิศทางทีไตๅองการ มิ฿ชไการทรกซงหรือฝืนกระสนๅำาฉัน฿ด การกำากับละประคับประคองชีวิตจิต฿จ฿หๅทำา
ตไกรรมดีละมีนๅำา฿จตไอพืไอนมนุษย่ กใเมไถือวไาทรกซงกระสกรรมฉันนัๅน
กฎ หไงกรรมหากขๅา฿จถูกตๅองยไอมสไงสริม฿หๅคนทำาดี มีนๅำา฿จตไอกัน ตไหากขๅา฿จคลาดคลืไอนกใสามารถสไงสริมความหในกไตัวเดๅ คง
เมไ฿ชไรืไองบังอิญทีไการขๅา฿จกฎหไงกรรม฿นงไดังกลไาวกิดขึๅน฿นยุคทีไ ผูๅคนอยูไบบตัว฿ครตัวมัน ชนิดมือ฿ครยาวสาวเดๅสาวอา การมีคไานิยม
ดังกลไาวยืนพืนๅ อยูกไ อไ นลๅว (จะ ปในพราะอิทธิพลของลัทธิทนุ นิยมหรือบริภคนิยมกใลๅวตไ) ทำา฿หๅราตีความกฎหไงกรรมเป฿นทางทีสไ นับสนุน
ความหในกไตัว จนพรๅอมจะ฿จจืด฿จดำาตไอพืไอนมนุษย่หรือสัตว่ลกทีไทุกข่ยากเดๅเมไยาก
อีก ประดในหนึไงทีไนไากลไาวถึง คือความขๅา฿จวไารคภัยเขๅจใบนัๅนปในผลมาจากอำานาจของจๅากรรมนายวร รากหงๅาของความคิดนีๅกใ
คือความชืไอวไาทุกอยไางทีไกิดขึๅนกับรานัๅนปใน พราะกรรม฿นอดีตชาติ พุทธศาสนายอมรับกรรมกไา฿นอดีตชาติกใจริง ตไกใเมไถึงกับหมารวมวไา
สิไงตไางโ ทีไรากำาลังประสบอยูไ เมไวไาสุขหรือทุกข่ ดีหรือรๅาย ลๅวนปในพราะกรรมทีไเดๅทำาเวๅ฿นปางกไอน ตรงกันขๅามพระพุทธองค่ถึงกับตรัสอยไาง
ชัดจนวไา ํ ฿น ๏ ของลัทธินอกพุทธศาสนาคือความชืไอวไาทุกอยไางปในพราะกรรมกไา
ทุกอยไาง ทีไกิดขึๅนกับราปในเปตามกฎหไงหตุละผลกใจริง ตไกฎหไงหตุละผลนัๅนเมไเดๅหมายถึงกฎหไงกรรมอยไางดียว ยังมีกฎ
อืไนโ อีกทีไสไงผลตไอชีวิตความปในอยูไของรา ชไน พีชนิยาม (กฎกีไยวกับพืชพันธุ่หรือชีววิทยา) ละอุตุนิยาม (กฎ กีไยวกับสภาพวดลๅอมละ
ดินฟๅาอากาศ) ปในตๅน ความจใบปไวยจึงเมไเดๅปในพราะกรรมกไาอยไางดียว ตไยังอาจกิดจากสาหตุอืไนโ เดๅอีกมากมาย ดังพระสารีบุตรคย
จำานกวไา สมุฏฐานของรคนัๅนมีมากมาย อาทิ ดี สมหะ ลม ฤดูปรปรวน การบริหารเมไสมไำาสมอ ความพียรกินกำาลัง ผลกรรม ความหนาว
ความรๅอน ความหิว ความกระหาย ฯลฯ
ทุกวันนีๅคนสไวน฿หญไมีความคิดกีไยวกับกรรมกไาอยไางสุดตไง หากเมไอยูไ฿นฝไายรกคือปฏิสธกรรมกไาอยไางสิๅนชิง กใ อยูไ฿นฝไายทีไสอง
คือ ชืไอตไกรรมกไา จนมองขๅามกรรมปัจจุบัน ปัก฿จชืไอวไาความทุกข่ทีไกิดขึๅนปในพราะกรรมกไา คนกลุไมหลังนีๅหากเมไงอมืองอทๅากๅมหนๅา “รับ
กรรม” กใคิดตไจะ “กๅกรรม” สถานดียว ตไเมไขวนขวายทีไจะสรๅางกรรม฿หมไทีไดีงามขึๅนมา หรือปลีไยนคราะห่฿หๅปในประยชน่ ชไน ปในครืไอง
ตือน฿จ฿หๅตระหนักถึงความเมไทีไยงของชีวิต หรือกระตุๅน฿หๅกิดความเมไประมาท รไงทำาความดีงามขณะทีไยังมีวลาละกำาลังวังชาอยูไ
ขๅอ ทีไพึงตระหนักกใคือ ผลของกรรมหรือกรรมวิบากนัๅนปในรืไองทีไซับซๅอน พราะนอกจากกรรมจะมีหลายชนิด (ชไน มีความรง฿นการ
฿หๅผลตไางกัน วลา฿หๅผลกใตไางกัน) ลๅว คนตไละคนยังทำากรรมมากมายหลายอยไาง฿นวลาทีไตไางกัน (ทัๅง฿นชาตินีๅละชาติกไอน) ดังนัๅนจึงยาก
ทีไจะบอกเดๅวไา มืไอทำากรรมอยไางหนึไงอยไาง฿ดลๅว จะตๅองเดๅรับผลอยไางนีๅโ ฿นวลานัๅนโ หรือสาหตุทีไปในอยไางนีๅพราะทำากรรมอยไางนัๅนโ มืไอ
นัๅนมืไอนีๅ ดังพระ พุทธองค่คยตรัสวไา คนทีไมักฆไาสัตว่ ลักทรัพย่ หรือผิดศีล ทัๅงยังปในมิจฉาทิฏฐิ฿นลกนีๅ มืไอตายลๅว฿ชไวไาจะเปนรกสถานดียว
ทีไเปสวรรค่กใมี พราะหตุ ๏ ประการคือ คยทำากรรมดีเวๅ (฿นชาติ) กไอน หรือทำาความดีภายหลัง หรือมีสัมมาทิฏฐิ฿นวลาจะตาย ฿น ทำานอง
ดียวกันคนทีไเมไผิดศีล ปในสัมมาทิฏฐิ฿นลกนีๅ ตายลๅวเปนรกกใมี พราะคยทำาบาปกรรมเวๅ (฿นชาติ) กไอน หรือทำาบาปกรรม฿นภายหลัง หรือ
มีมิจฉาทิฏฐิ฿นวลาตาย
ดๅวยหตุนีๅจึงมีตไดียรถีย่อยไางนิครนถ่นาฏบุตรทไานัๅนทีไประกาศบบ “ฟันธง” วไา “ผูๅ ฆไาสัตว่ทัๅงหมดตๅองเปอบาย ตกนรก ผูๅลักทรัพย่
ทัๅงหมดตๅองเปอบาย ตกนรก ผูๅประพฤติผิด฿นกามทัๅงหมดตๅองเปอบาย ตกนรก ผูๅพูดทใจทัๅงหมดตๅองเปอบาย ตกนรก”
นืไองจากกระบวนการ฿หๅผลของกรรมปในรืไองทีไละอียดซับซๅอนมาก จึงยากทีไจะคิดหรือยกยะ฿หๅหในจไมจๅง วไาอัน฿ดปในผลของ
กรรม฿ด พระพุทธองค่จึงตรัสวไากรรมวิบากนัๅนปใน “อจินเตย” กลไาว คือปในสิไงเมไพึงคิด พราะพๅนวิสัยของความคิด ตไอมืไอบรรลุธรรมขัๅนสูง มี
กรรมวิปากญาณดังพระพุทธองค่ จึงสามารถลไวงรูๅผลของกรรมเดๅ
ดัง นัๅนผูๅ฿ดกใตามทีไบอกวไาตนสามารถหยัไงรูๅเดๅวไาทีไ฿ครปในอยไางนีๅโ พราะทำากรรมอยไางนัๅนโ ฿นชาติทีไลๅว จึงสมควรทีไจะถูกตัๅงขๅอสงสัย
เวๅกไอนวไารูๅจริงนไหรือ ยิไงถๅาบอกวไารูๅวิธี “กๅกรรม” ดๅวยลๅว กใสดงวไาขากำาลังสอนลัทธินอกพุทธศาสนา พราะกรรม ฿นอดีตนัๅน เมไมี฿คร
สามารถกๅเดๅ มีตไบรรทาผลกรรมดๅวยการทำากรรมดี฿นปัจจุบัน หรือนำาผลกรรมนัๅนมา฿ชๅ฿หๅปในประยชน่฿นทางธรรม คือปในครืไองตือน฿จ
฿หๅทำาความดี ตัๅงอยูไ฿นความเมไประมาท
คนราเมไเดๅกิดมาพืไอ “฿ชๅกรรม” ทไานัๅน ทีไสำาคัญกวไานัๅนคือ “พัฒนากรรม” เดๅกไ การสรๅางกรรม฿หมไทีไปในกุศลอยไางเมไหยุดหยไอน
ตราบ฿ดทีไยังเมไหมดลม รากใยังสามารถสรๅางกรรม฿หมไทีไดีงามเดๅสมอ มๅ฿นยามปไวยเขๅ ถึงจะทำาประยชน่ทไานเดๅเมไตใมทีไ ตไกใยังสามารถทำา
ประยชน่ตนเดๅ อยไางนๅอยกใดวๅ ยการนๅอม฿จปในกุศล จริญมตตาจิต ฿ครไครวญธรรมจากความจใบปไวย หรือปลไอยวางความยึดติดถือมันไ ทังๅ ปวง
กฎ หไงกรรมนัๅน หากขๅา฿จถูกตๅอง ชีวิตกใมีตไความจริญงอกงาม ตไหากขๅา฿จผิดพลาดลๅว เมไพียงจะนำาพาชีวิตสูไความสืไอมถอย
ทไานัๅน หากยังฉุดรัๅงสังคม฿หๅตกตไำาลงดๅวย.
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ร�ยก�ร THAILAND MEDICAL HUB ส�รคดีทไองทีไยวชิงสุขภ�พ
พือไ สไงสริมละตอกยๅ�ำ คว�มมีศกั ยภ�พของเทย฿นก�รปในศูนย์กล�ง
ก�รทไองทีไยวละก�รบำ�บัดรักษ� ปในร�ยก�รผยพรไคว�มรูๅดๅ�น
สุขภ�พ ดยนๅน฿หๅประช�ชนหลีกลียไ งก�ร฿ชๅย� ละรูๅ นวท�ง฿นก�ร
ดูลสุขภ�พบบองค์รวม พืไอ฿หๅประช�ชนเมไจใบปไวยดยเมไจำ�ปใน
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

กำ� นด พ �พตง ต ดอน � น 2554 ถง ดอนธน �ค 2554
น เ ล ออกอ ก
ทก นอ�ทต ์ ล� 10.00-12.00 น. ด ป �ณ ( ล�ป ท ท )
ท�ง Thai TV Global NetWork (TGN)
ซง ปน ถ�น น ค อ ถ�น ท ท น์กองทพบก ชอง 5 (ททบ.5)

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

ผลต ด บ ท ซูก คน ป ดกชน จำ กด
SUGAR-CANE PRODUCTION Co., LTD.
99/432 หมูไ 6 ต.คูคต อ.ลำ�ลูกก� จ.ปทุมธ�นี 12130
99/432 Moo.6 Tumbol Khukot, Umpur Lumlukka,
Phatumtanee 12130
Tel. 0-2900-7941 Fax. 0-2900-7653

ZWEI GESICHTER DES ISAN
Das Leben in einer thailändischen Großfamilie
Waise und Halbwaise im Nordosten Thailands leben in einem für Reisende
unsichtbaren Elend. Familien werden durch Auslandsjobs zerrissen, Prostituierte an
den reichen Stränden des Südens lassen ihre Kinder bei überforderten Großeltern
im Dorf zurück.
Jake und Tine, beides Deutsche, treffen sich in Thailand und wollen gemeinsam
ein Kinderdorf bauen. Es gibt Rückschläge und Erfahrungen, die die Strukturen der
thailändischen Gesellschaft auf dem Land entzaubern. Erst jetzt kann die Aufgabe
in die Hand genommen werden.
Mit diesem Buch und der dazu passenden Slide-Show DVD will Hedwig
Kolonko die Erfahrungen und die Sichtweise einer weißen Frau darstellen, die viele
Ereignisse aus einem ganz anderen Blickwinkel sehen kann als ein Mann. Dieses
Wissen, den richtigen Umgang mit der fremden Religion und einen Einblick in das
Leben der anderen Kultur möchte sie dem Leser vermitteln.
Sowohl das Buch als auch die DVD möchten zur Finanzierung des Kinderdorfes
beitragen.
Zu bestellen unter: lomphulat-childrenban@web.de oder www.araki.de
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Sabai Sabai Thai Cuisine
Berliner Platz 1
61476 Kronberg im Taunus
Tel. 06173 974 888
Mob. 0174 480 5384
www.sabai-kronberg.com

Car
Spezial
รับซไอมรถ ซืๅอละข�ยรถทุกชนิด
฿นร�ค�กันอง

Peter Kern

Carl-Benz-Str. 3
78467 Konstanz
Tel. 01715122433

ลง ว นค OTOPจำ น ปลก- ง
นค ำ บ นอ
อ บ
นนวด ผน บ ณ ล ของตก ตงบ น

ตดตอไดท:
Danas Thai Style Duisburger Str. 228 45478
Mülheim an der Ruhr, Germany
Tel. 02088 66302
Handy: 017595426059
www.thaistyle.eu

ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจากสหรัฐอเมริกา
มีคุณประโยชน์เพื่อสุขภาพแข็งแรง
ติดต่อสอบถามได้ที่ 01525326388
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ตดตอขอซือบต ของขวญไดท
Bielefeld: ด .พท
ื น ก้ว
Bodensee: ญชญ
์ลง
Frankfurt: สภ พ คว ์ซ

Tel. 0160 9865 2821
Tel. 0177 4954 640
Tel. 0157 7472 6533

E-Mail: pataya@d-magazine.de
E-Mail: aunchun@d-magazine.de
E-Mail: sopaporn@d-magazine.de

ติดต่อลงโฆษณา โทรฯ 0177 4954 640
www.d-magazine.de หรือ www.d-magazine.eu

ใบสมครสม ชกนตยส รด (D-Magazine)
ชื่อ(Vorname) ............................................................................... นามสกุล (Nachname) ....................................................
ที่อยู่ (Anschrift) ...................................................................................................................................................................................................
.............................................รหัสไปรษณีย์ (Postleitzahl)....................................โทรศัพท์ (Telefon)..........................................
ขอสมัครเป็นสมาชิกนิตยสารดี ประเภทสมาชิกรายปี รับนิตยสาร 4 ฉบับ เริ่มตั้งแต่ ฉบับที่.............../................ (เช่น 02/2010)
• สมาชิกในเยอรมนีและออสเตรีย ปีละ 20 ยูโร ราคารวมค่าส่ง
• สมาชิกในสวิตเซอร์แลนด์ ปีละ 35 ฟรังค์ ราคารวมค่าส่ง
พร้อมทั้งนี้ได้
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ตไอยอดการทำา découpage ฿นฉบับหนๅา คุณ
หนไองนะนำาการทำากระป็าสวยโก็โ ทำาเมไ
ยากลย รออไานกันนะคะ

กฎหมาย
สิทธิละผลหไงกฎหมายนือไ งจาก
การสียชีวิต

สิไงตีพิมพ่฿นนิตยสาร “ดีมาก” สงวนลิขสิทธิ่ตามกฎหมาย
เมไอนุญาต฿หๅคัดลอกสิไงตีพิมพ่ตไางโละรูปภาพกไอนเดๅ
รับอนุญาตจากผูๅผลิต
คัดลอกหรือพิมพ่ซาำๅ บทความหรือรูปภาพทีไ คยพิมพ่ผยพรไ
ทีไอืไนมาลๅว กรุณาติดตไอจๅาของบทความดยตรง

DIY by Nong (ตอนทีไสอง)

บทความพิศษจากสไวนราชการเทย-ยอรมัน
ละชุมชนชาวเทย-ยอรมัน นืไอง฿นอกาส
ครบรอบปีทีไ 150 หไงความสัมพันธ่ระหวไาง
ประทศเทยละประทศยอรมนี

สุขพศ

การทีไผูๅหญิงถูกตัดมดลูกหรือถูกตัดรังเขไเมไวไา
จะกิดจากสาหตุ฿ดกใตาม ทำา฿หๅผูๅหญิงปใน
ทุกข่กังวลวไา อาจทำา฿หๅอารมณ่พศของพวก
ธอหดหายเปดๅวย จริงหรือทใจ อยไางเร รศ.นพ.
วิชัย ติมรุไงรืองลิศ จากภาควิชาสูติศาสตร่นรีวชวิทยา คณะพทยศาสตร่ จุฬาลงกรณ่
มหาวิทยาลัย จะมาเขขๅอขๅอง฿จ฿นนิตยสารดี
๒ ฿หๅผูๅอไานทราบ อยไาลืมติดตามนะคะ

สักวันหนึไงราอาจจะกีไยวขๅองกับดำานินการ
ชไวยหลือ฿นการยืไนคำารๅองขอ฿บมรณบัตร฿น
ตไางประทศกใปในเดๅ ดังนัๅนนิตยสารดีจึงหใน
ความสำาคัญของขๅอมูลละอกสารตไางโทีไพึง
รูๅ อาทิชไน ขัๅนตอน฿นการกับสถานทีไราชการ
ละองค่กรตไางโ ฿นกรณีทีไสามีชาวยอรมัน
สียชีวิต ภรรยาชาวเทยมีหนๅาทีไอยไางเรละ
จะเดๅรับสิทธิหนๅาทีไรวมถึงผลติดตามมาอะเร
บๅาง ลูกโมีสิทธิอะเรบๅาง ปในตๅน

