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บอกกล่าว

สวัสดีคไะทไานผูๅอไานนิตยสารดี
กใเดๅวลามาพบกันอีกลๅวภอันหมายถึงวไาวลาจากทีไทไานเดๅอไานภนิตยสารดีภ ฉบับทีไภ ิภ
จนถึงวันทีไทไานปิดอไานภนิตยสารดีภ ฉบับทีไภ ีภนีๅภ กใผไานเปลๅวอยไางนๅอยกใภ าภดือนภหากขอยืม
สำานวนนักพากย่หนังกลางปลงวตๅองสมัยบกอปในดใกละมังศภมา฿ชๅกใตๅองบอกวไาภวันวลาผไาน
เปเวหมือนกหกภดีมากภลไมภีภกใปิดตๅนฉบับภขๅารงพิมพ่ภ ปในลไมออกมาสูไสายตาทไานผูๅอไาน
ทัๅงหลายอีกครัๅงหนึไง
ราตัๅงหัวรืไองของลไมทีไภีภนีๅวไาภะิฯภปีความสัมพันธ่เทยฬยอรมนีภพราะ฿นปีภัิิิภหรือภ
คอศอภัฯะัภจะปในปีทีไครบภะิฯภปีของการสถาปนาความสัมพันธ่ทางการทูตระหวไางประทศเทยภ
วของราศภละประทศยอรมนีภวบๅานหไงทีไสองของราศภซึไงกระทรวงการตไางประทศละสถาน
อกอัครราชทูตเทยกำาหนดจะมีการฉลิมฉลองกันตังๅ ตไปนี ภีๅ กใดวๅ ยหตุนภีๅ นิตยสารดีจะนิงไ ดูดายเดๅ
อยไางเรภกใตๅองนำามาปในหัวขๅอภหาก฿ครวบโขๅาเปดูวปเซท่ของสถานอกอัครราชทูตสหพันธ่
สาธารณรัฐยอรมนีประจำาประทศเทยภจะพบวไามีการฉลองเปลๅวตัๅงตไปีภ ัิิะภซึไงปในการ
ฉลองการครบรอบภะิฯภปีความสัมพันธ่ทางการคๅาภอยไาสับสนนะคะภนิตยสารดีกใมีบทความ
วไาดๅวยความปในมาของความสัมพันธ่นีๅภ ซึไงเดๅรับอนุคราะห่ขๅอมูลมาจากภภคุณประพใญพิมพ่ภ
ประจนปัจจานึกภลขานุการอกคไะภกใตๅองขอบคุณเวๅภณภทีไนีๅภนอกจากความสัมพันธ่ทางการคๅาภกใ
ยังมีความสัมพันธ่ทางการทหารภซึไงผูๅชไวยทูตทหารเดๅ฿หๅกียรติสไงบทความมาลไาขานกันฟังภตไ
ปัจจุบันความสัมพันธ่ทางการทูตกใขยายมิติออกเปอีกมิเดๅจำากัดอยูไพียงการมืองภศรษฐกิจภ
การคๅาทไานัๅนภมิติทีไวไาคืออะเรลองขๅาเปอไานขๅอคิดหในจากสถานกงสุล฿หญไภ ณภนครฟรังค่ฟวร่
ทดูนะคะภตไอดๅวยทัศนะของกงสุลกิตติมศักดิ่ภณภมืองอสซในภละคุณภ็ikmannภหัวรง฿หญไ
฿นการจัดงานภThailandภinภLippภซึไงปีนีๅปในปีทีไภ4ภลๅวคไะ
จากหัวขๅอหลักภดีมากภกใยงั คงมีคอลัมน่ประจำาหมือนดิมภเมไวไาจะปในรือไ งความสัมพันธ่ภ
ทีไจะมาคุยรืไองภอยูไอยไางเรหลังหยไารๅางภสุขพศทีไคุณหมอวิชัยภจะมาเขปัญหาประดในทีไสาวโทัๅง
หลายขๅอง฿จภ“มืไอเมไมีมดลูกลๅวภจะยังมีความสัมพันธ่ทางพศเดๅเหม”ภมุมกฎหมายวไาดๅวยสิไงทีไ
ตๅองจัดการมือไ สามียอรมันสียชีวติ ฿นยอรมนีภอันปในคำาถามหนึงไ ทีหไ ญิงเทยเมไรวูๅ าไ จะหันเปหา
฿ครภรสดีกยใ งั ชิญชวนเปกใบผักพืชปไาทีกไ นิ เดๅมาทำาอาหารอรไอยบๅานราภถมดๅวยสูตรนๅาำ พริกคิด
ขึๅนองดย฿ชๅวัตถุดิบทีไหาเดๅ฿นบๅานภดยฉพาะของทีไกินกันเมไหมด฿นบๅานทัๅงหลายภ฿ครนำาเป
ลองทำาลๅวขียนมาลไาสูไกันฟังบๅางนะคะภถมชวนเปดูหนังนไารักบาโตไลึกดๅวยนืๅอหารืไอง
ราวของครอบครัวรงงานรับชิญภไlmanyaภ–ภWillkommnภinภ็utschlandภละออภละออภหาก
จะสาธยายกใคงกินหนๅากระดาษนะคะภชิญทไานผูๅอไานปิดเปอไานกันลยดีกวไา
ดีมากภฉบับทีไภึภหัวขๅอทีไราตัๅงเวๅคือภวัฒนธรรมการทไองทีไยวภละขอชิญชวนทุกทไานสไง
รูปสวยโภนไารักภหรือรืไองราวของการทไองทีไยวพักผไอนมารไวมผยพรไกันอไานกันชมภดยสไงมา
เดๅทีไภaunchun@d-magazine.de นะคะภพบกัน฿นอีกสามดือนขๅางหนๅาคไะ
พัทยาภรือนกๅว
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สึนามิในญี่ปุ่น:
คำาถามต่ออนาคตของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในเยอรมนี

ภายหลังกิดหตุผไนดินเหวระดับภุอฯภริกตอรภ่ละคลืนไ ยักษ่สนึ ามิมือไ
ชาวยอรมันสไวน฿หญไตไอตๅานพลังงานนิวคลียร่ภ ละวิกฤตทีไ
วันทีไภ ะะภมีอคอภรวมทัๅงอาฟตอร่ชใอคครัๅงลๅวครัๅงลไาตลอดดือนมีอคอทีไ มืองฟูกุชิมะเดๅทำา฿หๅความกลัวตไอทคนลยีนีๅสูงขึๅนภ
ประทศญีไปุไนภซึไงสไงผล฿หๅกิดวิกฤตตาปฏิกรณ่ปรมาณูภ ของรงเฟฟๅา
มร่คิลกลไาววไายอรมนียังเมไสามารถยกลิกการ฿ชๅพลังงาน
นิวคลียร่ฟูกูชิมะภเดอิจิภ ระบิดขึๅนละผไสารกัมมันตภาพรังสีภ สรๅาง นิวคลียร่เดๅภหากตๅองการจะมีพลังงานเฟฟๅาพียงพอตไอความตๅองการ
ผลกระทบทัๅง฿นดๅานศรษฐกิจภการมืองภละความมัไน฿จของผูๅคนทัไว ของทัๅงประทศภละหากยังตๅองการทำาตามพันธะสัญญาทีไจะลดการ
ลกตไอทคนลยีประภทนีๅภดยฉพาะอยไางยิไง฿นประทศยอรมนี ปลดปลไอยกๆาซคาร่บอนเดออกเซด่ภ พืไอปกปๅองสภาพภูมิอากาศของ
นางอังกลาภมร่คิลภนายกรัฐมนตรีของยอรมนีภ ประกาศปิด ลกภกระนันๅ ยอรมนีกเใ มไสามารถดำานินงานตไอเปตามปกติภหตุการณ่฿น
รงงานเฟฟๅานิวคลียร่ภึภหไงทีไมีอายุการ฿ชๅงานมายาวนานทันทีภละ ญีไปุไนเดๅสอน฿หๅรารูๅวไาสิไงทีไเมไนไาปในเปเดๅ฿นทางวิทยาศาสตร่สามารถ
ั นาลๅวอยไางญีปไ นไุ ภซึงไ มีมาตรฐาน
สนอ฿หๅมีการภ“ลืไอน”ภผนการยืดอายุรงงานเฟฟๅานิวคลียร่ภะึภหไง กิดขึนๅ เดๅจริงภโภ“หาก฿นประทศทีพไ ฒ
ออกเปภาภดือนภพืไอตรวจสอบความปลอดภัยอีกครัๅงภถือปในการกลับ ความปลอดภัยสูงมากภตไยังกิดปัญหานิวคลียร่จากผไนดินเหวละ
ลำา฿นดๅานนยบายอยไางกระทันหันภหลังจากทีไ มือไ ปลายปีทีไ ลๅวภรัฐบาล สึนามิซึไงปๅองกันเมไเดๅภ รืไองนีๅจึงตๅองปในประดใน฿หๅลกภ ยุรปภ ละ
ผสมภๆ็UฮๆSUฬ้็Pภของมร่คิลตัดสิน฿จยืดอายุรงเฟฟๅาพลังงาน ยอรมนีตๅองขบคิด”
นิวคลียร่ออกเปภะัภปีดยฉลีไยภดย฿หๅหตุผลวไาภปในการทำา฿หๅนไ฿จ
ขณะดียวกันภงานศึกษาของกลุไมวิจัยกลุไมหนึไงทีไทำาการสำารวจ
วไายอรมนีจะมีพลังงานเฟฟๅาราคาเมไพงพียงพอ฿ชๅ฿นขณะทีปไ ระทศ ขๅอมูล฿หๅกไกระทรวงสิไงวดลๅอมของยอรมนีคำานวณลๅววไาภประทศ
กำาลังดินหนๅาปลีไยนปลงหลไงพลังงานเปสูไพลังงานทดทนมากขึๅน ยอรมนีสามารถลิก฿ชๅพลังงานเฟฟๅานิวคลียร่เดๅรใวทีไสุด฿นปีภ ัฯะึภ
ตามขๅอตกลงดิมของอดีตรัฐบาลผสมภSP็ภ–ภพรรคขียวมืไอปีภ ตไทัๅงนีๅกใขึๅนอยูไกับความกๅาวหนๅาของพัฒนาการอุตสาหกรรมพลังงาน
ัฯฯัภรงงานเฟฟๅานิวคลียร่ทุกรงจะหยุดปฏิบัติการภาย฿นปีภ ัฯัะภ ทดทนดๅวยภอันเดๅกไภ ความสามารถ฿นการผลิตพลังงานรไวมกันกับ
รงงานทีไกไาทีไสุดควรจะลิก฿ชๅงานตัๅงตไวันนีๅลๅวภภ
รงงานเฟฟๅาบบดิมภการขยายรงงานเฟฟๅาพลังงานทดทนภละ
การกลับลำา฿นดๅานนยบายนีๅภ กิดขึๅนกไอนการลือกตัๅงทัไวเป฿น การปรับตัวพืไอรับกับทคนลยีการ฿ชๅเฟฟๅาอยไางมีประสิทธิภาพภฯลฯภ
รัฐบาดนฬวือร่ทใมบร่กจะมีขึๅนเมไนานภละเมไเดๅมีผลบวกตไอพรรคภ
฿นรืไองราคานัๅนภผูๅบริภคจะรูๅสึกถึงราคาทีไพิไมขึๅน฿นตอนตๅนภ
ๆ็Uภของมร่คิลมากนักภพราะภๆ็Uภยังคงสียคะนนสียงเปกวไา ตไ฿นระยะกลางละระยะยาวภราคาจะปรับตัวลงพราะปริมาณเฟฟๅา
หๅาปอร่ซนต่ภทัๅงทีไพรรคภๆ็Uภปในพรรคการมืองหลักของรัฐมาตลอด ทีไผลิตเดๅจะพิไมมากขึๅน
ละปในรัฐบาลมากวไาภิืภปีภ ตไปีนีๅตๅองสูญสียตำาหนไงรัฐบาล฿หๅกับ
พรรคขียวซึไงเดๅตัๅงรัฐบาลผสมกับภSP็ภ
สรุปข่าวภดยภสภาพรภควร์ซภ
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Berlin
การประชุมชิงปฏิบตั กิ ารสถานการณ่คนเทย฿นตไางประทศละคนเทยคืนถินไ ูยุทธศาสตร่ภ
นวทางละมาตรการ฿นการกๅเขปัญหาภละชไวยหลือวันทีไภ ั4ฬัิภมีนาคมภัิิ4ภ
รงรมภทีภคภพาลซภจๅงวัฒนะภดยมีสถานอกอัครราชทูตเทยภณภกรุงบอร่ลินปใน
จๅาภาพรไวมกับกรมการกงสุลภกระทรวงการตไางประทศภวอไานรายงานขไาว฿นหนๅาทีภไ ืศ
ภาพดยภสอทอบอร่ลิน

ภาพจากซๅายเปขวาูภ คุณนัฏนีภ วานาบๅภ วนักสังคมสงคราะห่ภ ์ntrnationalภ
SocialภSrvicภJapanฬ์SSJศหภคุณอัญชัญภฮียร่ลิงภวสมาคมศิลปวัฒนธรรมฮกาฬ
บดนซศหภคุณชิดชูภ รักตะบุตรภวอัครราชฑูตภสถานอกอัคราชฑูตภณภกรุงบอร่ลินศหภ
คุณประสิทธิพรภวทย่ประสิทธิภ่ วรองอธิบดีกรมการกงสุลศหภดรอภพัทยาภรือนกๅวภวนักวิจยั อิสระศภ
ละคุณสวพรภบัวดง

Hamburg
ระหวไางวันทีไภ ีฬืภพฤษภาคมของทุกปีภ ปในวันฉลิมฉลองทไารือของภ๋amburgภซึไง
฿นปีนีๅภมกุฏราชกุมารหไงนอร่วย่เดๅสดใจพระราชดำานินมาทรงปิดงานภNorwgnภ
้stภดๅวยภภาย฿นบริวณงานมีนักทไองทีไยวจากมืองตไางโภมีการสดงดนตรีภ ครืไอง
ลไนผาดผนภสีไยงตายภการออกรๅานขายของทีไระลึกภรวมเปถึงการปิดอกาส฿หๅนัก
ทไองทียไ วเดๅขนึๅ เปยียไ มชมบนรือภซึงไ มีรือจากหลายชาติมาจอดทียบทไารอ฿หๅนกั ทไอง
ทีไยวขึๅนเปชมภชไนภจากนอร่วย่หสวีดนหภดนมาร่กภละรัสซียภปในตๅนภ
ขไาวละภาพดยภมิตรภศรีสังข่
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Thai Students in Europe Game
กีฬานักรียนเทย฿นภาคพืๅนยุรปภครัๅงทีไภาภมิตรภาพละรอยยิๅม
วันทีภไ ึฬืภพฤษภาคมภัิิ4ภสมาคมนักรียนเทย฿นราชอาณาจักรนธอร่ลนด่ภวTSไNศภปในจๅาภาพ
฿นการจัดงานกีฬานักรียนเทย฿นภาคพืนๅ ยุรปภครังๅ ทีภไ าภขึนๅ ทีภไ ่rasmusภUnivrsityภมืองภ๕ottrdamภ
ดยมีจุดประสงค่พืไอชืไอมความสัมพันธ่อันดีระหวไางนักรียนเทย฿นภาคพืๅนภยุรปดยการลไนกีฬา
ละกิจกรรมนันทนาการภมีนักรียนเทยจากประทศนธอร่ลนด่ภยอรมนีภละฝรัไงศสภขๅารไวมกวไาภ
ะาฯภคนภภาย฿นงานมีการขไงขันกีฬาฟุตบอลภวอลลย่บอลภปิงปองภชร่บอลภละกีฬาฮาฮภนอกจาก
นียๅ งั มีการสดงของวงดนตรีนกั รียนจากประทศนธอร่ลนด่ภดยมีนกั รียนจากฝรังไ ศสละยอรมนีภ
รไวมรๅองพลงละสดงดนตรีดวๅ ยภอนึงไ การจัดการขไงขันกีฬาชือไ มความสามัคคีระหวไางนักรียนเทย
เดๅริไมมาภตัๅงตไปีภพอศอภัิิัภดยสมาคมนักรียนเทย฿นสหพันธรัฐยอรมนีภ฿นพระบรมราชูปถัมป่
ขไาวละภาพดยภภสมาคมนักรียนเทย฿นยอรมนี

Hamburg
งานวันวัฒนธรรมเทยภจัดขึๅนทีไมหาวิทยาลัยฮัมบวร่กภมืไอวันทีไภ ะ4ภพคอัิิ4ภทีไผไาน
มาภภาย฿นงานมีการจัดบริการกงสุลสัญจรภการอภิปรายชิงวิชาการภการสดงภละ
กิจกรรมตไางโมากมายภอาทิชไนภภมุมศิลปะดใกภสอนภาษาเทยภสอนนวดผนบราณภ
กะสลักภสมุนเพรเทยภภนะนำาการศึกษาตไอ฿นสาขาวิชาเทยศึกษาภปในตๅนภ฿นการ
นีภๅ ทางมหาวิทยาลัยเดๅรบั ความรไวมมือละสนับสนุนอยไางดียงิไ จากภาครัฐละอกชนภ
ชไนภกงสุล฿หญไกติ มิ ศักดิป่ ระจำามืองฮัมบวร่กภสถานอกอัครราชทูตเทยประจำาบอร่ลนิ ภ
DTG (Deutsch Thailändische Gesellschaft) HGT (Hamburger Gesellschaft
ürภThaiistikศภการทไองทีไยวหไงประทศเทยภกรมสไงสริมการสไงออกภนักศึกษาวิชา
ทหารภนักศึกษาเทย฿นฮัมบวร่กภนักศึกษายอรมันสาขาวิชาเทยศึกษาภรๅานคๅาละ
ประชาชนทีไสน฿จขๅาชมงานอยไางคับคัไง
ภาพละขไาวดยูภ๋amburgerภ๊esellschaftภfürภThaiistikภeอภV
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จากการประชุมเชิงป¯ิบัติการ
“สถานการ³์คนไทยในต่างประเทศ และคนไทยคืนถิ่น”
ถึง เครือข่ายพั²นาคุ³ภาพชีวิตคนไทยในต่างแดน
การยๅายถิไนขๅามชาติของคนเทยภ ดำานินมายาวนานกวไาภ าภ
ทศวรรษลๅวภคนเทยจำานวนเมไนๅอยประสบปัญหา฿นประทศปลาย
ทางภขๅาเมไถึงสวัสดิการตไางภโภขๅาเมไถึงการคุๅมครองภละพราะวไากิด
ขึๅนมายาวนานลๅวภจึงมีผลพวงทีไติดตามมาภเดๅกไภปัญหาของดใกละ
ยาวชนทีไติดตามพไอมไเปประทศปลายทางภปัญหาดใกเรๅสัญชาติทีไ
กิดจากพไอมไเทยทีไพำานัก฿นตไางประทศดยเมไถูกตๅองตามกฎหมายภ
ฯลฯภละทๅายสุดคือการคืนถินไ ของคนเทยขๅามชาติภทังๅ สมัคร฿จภหรือถูก
จับสไงกลับภรวมทัๅงการคืนถิไน฿นวัยกษียณ
ตไประทศเทยกใยงั เมไมนี ยบายทีชไ ดั จน฿นการจัดการกียไ วกับ
ปัญหานีๅภรวมทัๅง฿นการ฿หๅความคุๅมครองภละชไวยหลือภตลอดจนเมไมี
จๅาภาพทีไชัดจน฿นการดูลภ
฿นวันทีภไ ั4ฬัิภมีนาคมภัิิ4ภทีผไ าไ นมาภสถานอกอัครราชทูตภณภ
กรุงบอร่ลนิ ภรไวมกับกรมการกงสุลภกระทรวงการตไางประทศภจึงจัดการ
ประชุมชิงปฏิบตั กิ ารภรือไ งภ“สถานการณ่คนเทย฿นตไางประทศภละคน
เทยคืนถิไนภยุทธศาสตร่ภนวทางละมาตรการ฿นการกๅเขปัญหาละ
ชไวยหลือ”ภพืไอระดมความคิดหในภวางผนยุทธศาสตร่การทำางานขับ
คลือไ นผลักดัน฿หๅกิดนยบายการคุมๅ ครองรงงานเทยภละสรๅางครือ
ขไาย฿นกลุมไ หนไวยงานละจๅาหนๅาทีทไ ทีไ าำ งานทีไ กียไ วขๅองกับการยๅายถินไ
ขๅามชาติของคนเทยขึๅนทีไภรงรมภทีภคภพาลสภจๅงวัฒนะภกรุงทพฯ
การประชุมริไมดๅวยภนายชิดชูภ รักตะบุตรภอัครราชทูตภสถาน
อกอัครราชทูตภณภกรุงบอร่ลินภกลไาวตๅอนรับภชีๅจงความปในมาภละ
นายประสิทธิพรภวทย่ประสิทธิ่ภรองอธิบดีกรมการกงสุลภกลไาวปิดการ
ประชุมภจากนัๅนจึงปในการนำาสนอสภาพปัญหาของรงงานเทยภหญิง
เทยภดใกละยาวชนทีตไ ดิ ตามมไภดใกละยาวชนเทยเรๅสญ
ั ชาติภละ
รงงานเทยทีไติดคๅาง฿นญีไปุไนทีไเมไสามารถชีๅจงสถานะสัญชาติเดๅภ
รวมทัๅงสถานการณ่คนเทยคืนถิไนภพรๅอมขๅอรียกรๅองภขๅอสนอนะชิง
นยบายละมาตรการจากทรรศนะของคนเทยยๅายถินไ ภละคืนถินไ ภดย
วิทยากรภนางอัญชัญภฮียร่ลงิ ภนางสวพรภบัวดงภละนางนัฏนีภวาตานาบๅภ
นางสริมศรีภบุญสุตม่ภนายบุญสไงภชลธรภละภดรอพัทยาภรือนกๅวภภภ
฿นชไวงบไายปในการนำาสนอนวทางการดำานินงานคุๅมครอง
ละชไวยหลือคนเทยยๅายถินไ ภของหนไวยงานตไางภโภเดๅกไภสำานักปๅองกัน
ละกๅเขปัญหาการคๅาหญิงละดใกภกลุไมมาตรฐานการพัฒนาสังคมภ
กระทรวงพัฒนาสังคมละความมันไ คงของมนุษย่ภกองสัญชาติละนิตกิ รภ
รวมทัๅงกองคุๅมครองละดูลผลประยชน่ของคนเทย฿นตไางประทศภ
กรมการกงสุลภกรมสุขภาพจิตภละนักวิชาผูๅอำานวยการศูนย่วิจัยการ
ยๅายถิไนหไงอชียภ฿นชไวงลกปลีไยนมีผูๅทนจากหนไวยราชการอืไนภโภ
ชไนภสำานักอัยการสูงสุดภกรมการปกครองภสำานักงานตรวจคนขๅามืองภ
คณะกรรมาธิการรงงานภหไงรัฐสภาภคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
หไงชาติภรไวมสดงความคิดหในภละนวทางการปฏิบัติงานทีไผไานมาภ

การประชุม฿นวันทีไภ ัิภมีนาคมภภภปในการหารือกีไยวกับการ
ดำานินครงการบูรณาการกไชุมชนเทย฿นตไางประทศภมีการประมิน
ครงการทีดไ าำ นินการผไานมาภละนำาสนอความคิดหในภภความตๅองการ
ของชุมชนตไอครงการบูรณาการภ
ปในทีไนไายินดีอยไางยิไงทีไการประชุมครัๅงนีๅเดๅรับความสน฿จภอาจ
จะรียกเดๅวาไ กือบทุกฝไายภทังๅ หนไวยงานราชการทีมไ จี าำ นวนมากกวไาครึงไ
หนึไงของผูๅขๅารไวมประชุมภองค่กรพัฒนาอกชนภสืไอมวลชนภนักวิชาการภ
องค่กรนานาชาติภว์ntrnationalภLabourภOrganisationศภละตัวทน
ชุมชนเทย฿นตไางดน
ละทีไนไายินดียิไงกวไานัๅนกใคือภการประชุมครัๅงนีๅเมไเดๅจบลงทีไ
ตไางคนตไางกใจากเปพรๅอมอะเรทีไคๅางคา฿น฿จภตไการประชุมครัๅงนีๅมี
ผลออกมาปในรูปธรรมภคือภความรไวมมือทีไจะผลักดัน฿หๅกิดภจๅาภาพภ
คือภองค่กรถาวรทีไจะรับผิดชอบดูลวางนยบาย฿นการปๅองกันปัญหาภ
คุๅมครองละชไวยหลือคนเทยทีไดินทางยๅายถิไนขๅามชาติภละคืนถิไนภ
฿นชไวงทๅายของการประชุมวันทีสไ องภผูรๅ วไ มขๅาประชุมจำานวนภะัภ
ทไานภเดๅรวไ มลงนามปในภคณะผูกๅ อไ การดีภมีพนั ธสัญญาทีจไ ะรไวมกันทำางาน
ผลักดัน฿หๅกิดองค่กรถาวรดังกลไาวภดย฿นบืๅองรก฿ชๅขืไอวไาภครือขไาย
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนเทย฿นตไางดนภซึไงมีทๅังผูๅทนจากหนไวยงาน
ราชการภวกรมพัฒนาสังคมภกรมสุขภาพจิตศภองค่กรพัฒนาอกชนภนัก
วิชาการภละตัวทนชุมชนเทย฿นตไางดนภวจากญีปไ นุไ ภภนัฎนีภวาตานาบๅภ
จากยอรมนีภอัญชัญภฮียร่ลิไงภสวพรภบัวดงภละภดรอพัทยาภรือนกๅวศ
คณะทำางานเดๅนัดประชุมกันตไอมา฿นวันทีไภ ะภมษายนภัิิ4ภ
ดยมีภ นางสารภีภ ศิลาภผูๅอำานวยการสำานักมาตรฐานการพัฒนาสังคม
ละความมัไนคงของมนุษย่ภ ปในจๅาภาพภมีสมาชิกครือขไายฯละผูๅ
สน฿จขๅารไวมประชุมภะิภทไานภทีไประชุมเดๅตกลง฿นบืๅองรกทีไจะจัดทำา
ทำานียบครือขไายภละสรๅางวปเซท่ภกียไ วกับคนเทย฿นตไางประทศภที฿ไ หๅ
ขๅอมูลตไางโภละพือไ ปในสือไ กลาง฿นการประสานงานของครือขไายภดย
ทางสำานักมาตรฐานฯปในผูๅจัดดำานินการภนอกจากนีๅเดๅมอบหมาย฿หๅภ
ดรอภพัทยาภรือนกๅวภดำานินการยกรไางครงสรๅางองค่กรถาวร
ผูๅทีไสน฿จจะรไวมจตนารมย่ภ รไวมทำางาน฿นครือขไายพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนเทย฿นตไางดนภรไวมผลักดัน฿หๅกิดองค่กรถารทีไจะ
รับผิดชอบดูลคุๅมครองคนเทย฿นตไางดนภ สามารถติดตไอภ พัทยาภ
pataya.damag@gmx.com

วีชนีภ฿บลานภรายงาน
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ชมรมนักแปลและล่ามภาษาเยอรมัน@ประเทศไทย
Arbeitsgemeinschaft Deutschsprachiger
Übersetzer- und Dolmetscher (ADÜD) in Thailand
ภ
ชมรมนักปลละลไามภาษายอรมันภกไอตังๅ ขึนๅ ปในครังๅ รกมือไ
ดือนมีนาคมภัิิาภณภสถาบันกอธไภกรุงทพฯภดยมีวัตถุประสงค่พืไอ
฿หๅผปูๅ ระกอบวิชาชีพปลละลไามภาษายอรมันภเดๅมี อกาสสรๅางครือ
ขไายละรวมตัวพืไอลกปลีไยนรียนรูๅซึไงกันละกันมากขึๅนภนืไองจาก
ปัจจุบันนักปลภาษายอรมัน฿นประทศเทยภยังขาดการรวมกลุไมกัน
ทำางานอยไางจริงจังภทำา฿หๅขาดอกภาพละความรไวมมือ฿นการตไอรอง
กับองค่กรตไางภโภทัๅงภาครัฐละอกชนภอีกทัๅงนักปลนิยมทำางานอิสระ
ปในอกทศภจึงขาดการลกปลียไ นถไายทอดขๅอมูลอันปในประยชน่ตอไ
วงการนักปลละลไามภตลอดจนขาดการตรวจสอบรับรองคุณภาพการ
ปลละลไามทีไเดๅมาตรฐานภ ซึไงทางคณะกรรมการฯภเดๅตระหนักถึง
สถานการณ่ดังกลไาวภจึงหในควร฿หๅจัดตัๅงชมรมนักปลละลไามภาษา
ยอรมันขึๅน
ติดตไอกับชมรมูภ
ดรออัญชลีภตพึไงพงศ่ภฮภสาขาวิชาภาษายอรมันภ
ภาควิชาภาษาตะวันตกฮคณะมนุษยศาสตร่ภมหาวิทยาลัยรามคำาหง
หัวหมากภบางกะปิภฮภกรุงทพฯภะฯั4ฯภประทศเทยภ
ฮมพจูภภภwwwอthaiubrstzrอcomภละภ
อีมล่ภinoใthaiubrstzrอcom

Bildquellenูภwwwอthaiuebersetzerอcom

ปัจจุบันชมรมนักปลละลไามภาษายอรมันภ ประกอบดๅวยภ คณะ
กรรมการชุดกไอตัๅงภจำานวนสีไทไานภเดๅกไภ
คุณอรัญญาภรซนบิร่กภพรหมนอกภวประธานศภภ
ดรออัญชลีภตพึไงพงศ่ภวรองประธานละลขาฯศภ
ออภนฤมลภงๅาวสุวรรณภภวหรัญญิกศภละ
คุณฉิดฉวีภสงจันทร่ภวนายทะบียนศ

กลุ่มแม่บ้านหัตถกรรมไทย เมืองเนิร์นแบร์ก ประเทศเยอรมนี
ประวัติละความปในมาของกลุไมฯ
ภ
กลุมไ มไบาๅ นหัตถกรรมเทยมืองนิรน่ บร่กภประทศยอรมนีเดๅ
กไอตัๅงขึๅนมืไอดือนภภมิถุนายนภพอศภัิ4ุภภดยมีวัตถุประสงค่ดังนีๅ
ะอภชไวยหลือพืไอนชาวเทยทีไมีปัญหา฿นดๅานตไางภโภชไนภชไวยหลือ
ละนะนำาวิธีการกๅเขปัญหาบืๅองตๅนกไคนเทยทีไมาอาศัยอยูไ฿หมไภ
ชไนภภปัญหาทางดๅานครอบครัวภภละชไวยติดตไอภสืไอสารกับหนไวยงาน
ราชการเทยละยอรมันภปในตๅน
ัอภผยพรไวฒ
ั นธรรมเทย฿นดๅานงานหัตถกรรมภชไนภงานทอผๅาภงาน
กะสลักผักผลเมๅภงานประดิษฐ่ดอกเมๅดๅวยภผๅา฿ยบัวภงานปักครอสติสภ
งานประดิษฐ่ดอกเมๅดๅวยดินนๅำามันภละงานฝีมือ฿นดๅานอืไนภโ
าอภผยพรไภอาหารภละขนมเทยภ
4อภพบปะกันดือนละหนึไงครัๅงพืไอลกปลีไยนความคิดหในซึไงกัน
ละกันภละรับประทานอาหารรไวมกัน
ิอภขๅาคไายพักรม฿นฤดูรๅอนดยเมไจำากัดวไาจะปในสมาชิกหรือเมไ
ทุกคนสามารถรไวมขๅาคไายพักรมกับกลุไมเดๅภ ละ฿นการขๅาคไายฯ
ของตไละปีภ ทางกลุไมจะมีการสอนละอบรบงานฝีมือขัๅนพืๅนฐานภชไนภ
การสอนวาดรไมหภสอนนวดเทยหภสอนกะสลักผักละผลเมๅหภละสอน
ตัดผมชายภปในตๅน

ติดตไอกับกลุไมเดๅทีไ
Thailändische Kunst- und Kulturgruppe
Frau Bunriap Heinz
Tel. 0911 - 6 999 329
Mobil 0173 - 57 34 977
www.thaikultur.net
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150 ปี ความสัมพันธ์
ไทย-เยอรมนี
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รืไองดีจากปก
ประพใญพิมพ่ภประจนปัจจานึกภขๅอมูล
พัทยาภรือนกๅวภรียบรียง
ภ
วันทีภไ ึภกุมภาพันธ่ภัิิิภจะปในวันครบรอบภะิฯภปีภการสถาปนา
ความสัมพันธ่ทางการทูตระหวไางประทศเทยกับสาธารณรัฐยอรมนีภ
ซึไงประทศเทยละสถานอกอัครราชทูตเทยภณภกรุงบอร่ลินจะจัด฿หๅ
มีการฉลิมฉลองภทีไจะริไมกันตัๅงตไปีภัิิ4ภลยกันทีดียว
ภ
อันทีไจริงกไอนทีไจะมีการสถาปนาความสัมพันธ่ทางการทูตภเทย
มีความสัมพันธ่ทางการคๅากับรัฐอิสระของสหพันธ่สาธารณรัฐยอรมนี
มายาวนานภดยมืไอปีภ ั4ฯะภเทยเดๅทำาสนธิสัญญาทางเมตรีภ การคๅาภ
ละการดินรือกับภาภรัฐอิสระของสหพันธ่สาธารณรัฐยอรมนีภวTratyภ
oภ้rindshipหภๆommrcภandภNavigationภbtwnภthภKingdomภ
oภSiamภandภthภ๋ansaticภ๕publicsศภซึไงเดๅกไภลือบคภวLübckศภ
บรมนภวBrmnศภละฮัมบวร่กภว๋amburgศภละมือไ ปีภัิิะภปในการ
ครบรอบภะิฯภปีหไงความสัมพันธ่ทางการคๅาภดยสถานอกอัครราชทูต
สหพันธ่สาธารณรัฐยอรมนีประจำาประทศเทยเดๅจดั งานลียๅ งอาหารคไาำ ภ
ว๊alaภ็innrศภมืไอวันทีไภ ะฯภพฤศจิกายนภัิิะภณภรงรมภๆntaraภ
๊randภพืไอฉลองอกาสดังกลไาวภดยมีนายสมพงษ่ภ อมรวิวัฒน่ภ รอง
นายกรัฐมนตรีละรัฐมนตรีวไาการกระทรวงการตไางประทศภว฿นขณะ
นัๅนศภขๅารไวมภละเดๅจัดนิทรรศการกีไยวกับความสัมพันธ่เทยฬสหพันธ่
สาธารณรัฐยอรมนีภ ฿นรอบภะิฯภปีภ ทีไสถานอกอัครราชทูตสหพันธ่
สาธารณรัฐยอรมนีประจำาประทศเทยภซึไงมีพิธีปิดงานมืไอวันทีไภ ัีภ
พฤษภาคมภัิิั
ภ
การสถาปนาความสัมพันธ่ทางการทูตระหวไางประทศเทยกับ
สหพันธ่สาธารณรัฐยอรมนีภมีขึๅนมืไอวันทีไภึภกุมภาพันธ่ภัิฯ4ภดยการ
ทำาสนธิสญ
ั ญาทางเมตรีภการคๅาภละการดินรือระหวไางกันภมือไ ปีภั4ุืภ
เดๅยกระดับความสัมพันธ่ทางการทูตขึนๅ ปในระดับอกอัครราชทูตภดยเดๅ
จัดตังๅ สถานอกอัครราชทูตภณภกรุงบอนน่ภมีขตอาณาครอบคลุมยอรมนี
ตะวันตกภละสถานกงสุล฿หญไภณภนครบอร่ลินภมีขตอาณาครอบคลุม
ยอรมนีตะวันออกภตไอมาภมืไอวันทีไภะภสิงหาคมภัิ4ัภเทยเดๅยกระดับ
สถานกงสุล฿หญไภณภนครบอร่ลินภขึๅนปในสถานอกอัครราชทูตภณภกรุง
บอร่ลินภละเดๅมีการปิดสถานกงสุล฿หญไภณภนครฟรังค่ฟวร่ทภมืไอวัน
ทีไภะภมกราคมภัิ4ิ
ภ
เทยละสหพันธ่สาธารณรัฐยอรมนีมกี ารลกปลียไ นการยือน
฿นทุกระดับอยไางสมไาำ สมอภสหพันธ่สาธารณรัฐยอรมนีหในเทยปในหุนๅ
สไวนสำาคัญ฿นภูมิภาคภอีกทัๅงยังสน฿จละชืไนชมบทบาทนำาของเทย฿น
อาซียนภรวมทังๅ ผลักดันความสัมพันธ่ทวิภาคีกบั เทยทังๅ ฿นดๅานการมือง
ละศรษฐกิจภตลอดจนความสัมพันธ่ระหวไางสหภาพยุรปกับเทยละ
ความสัมพันธ่ระหวไางสหภาพยุรปกับอาซียน
ภ
ดๅานศรษฐกิจละการคๅาภ สหพันธ่สาธารณรัฐยอรมนีปใน
คูไคๅาลำาดับทีไภ ะัภของเทยภดยปในคูไคๅาอันดับทีไภ ะภของเทย฿นสหภาพ
ยุรปภ฿นปีภ ัิิาภเทยละสหพันธ่สาธารณรัฐยอรมนีมีมูลคไาการคๅา
รวมภึหุาะภลๅานดอลลาร่สหรัฐภดยเทยสียปรียบปในมูลคไาภะหาัึภ
ลๅานดอลลาร่สหรัฐ

ภ
ประทศเทยปในประทศทีชไ าวยอรมันนิยมดินทางเปทไองทียไ ว
พักผไอนภ฿นปีภัิิัภมีนกั ทไองทียไ วยอรมันดินทางมาประทศเทยจำานวน
กวไาภหๅาสนคนภมากปในอันดับทีไภัภ฿นยุรปภรองจากสหราชอาณาจักรภ
นักทไองทียไ วยอรมันจัดปในนักทไองทียไ วคุณภาพภพราะจะพำานักอยู฿ไ น
ประทศเทยปในวลานานภละมีการ฿ชๅจไายฉลีไยตไอวันคไอนขๅางสูงภ
ภ
ทีไผไานมาภ สหพันธ่สาธารณรัฐยอรมนี฿หๅความรไวมมือทาง
วิชาการกไเทย฿นกรอบทวิภาคีภซึไงปัจจุบันภมีความรไวมมือภาย฿ตๅผน
งานสไงสริมขีดความสามารถ฿นการขไงขันของวิสาหกิจขนาดกลาง
ละขนาดยไอมภครอบคลุมระยะวลาภืภปีภระหวไางปีภัิ4ึฬัิิ4ภทัๅงนีๅภ
ตัๅงตไปีภ ัิิิภกระทรวงภBMZภของสหพันธ่สาธารณรัฐยอรมนีจะยุติ
ความรไวมมือทวิภาคีบบผูๅ฿หๅฬผูๅรับกับเทยภนืไองจากเทยถูกจัดอยูไ฿น
ประทศทีไมีระดับการพัฒนาสูงภละจะมุไงสไงสริมความรไวมมือความ
ปในหุๅนสไวนระหวไางกันพืไอพัฒนาประทศทีไสาม
ภ
฿นอนาคตกระทรวงการตไางประทศเดๅกาำ หนด฿หๅยทุ ธศาสตร่การ
สรๅางความปในหุๅนสไวนระหวไางเทยกับสหพันธ่สาธารณรัฐยอรมนี฿นภ
าภสาขาหลักภคือภครงสรๅางพืๅนฐานละระบบคมนาคมขนสไงภพลังงาน
ละสิไงวดลๅอมภละการศึกษาละการพัฒนาดๅานวิทยาศาสตร่ละ
ทคนลยีภ ซึไงปในสาขาทีไสหพันธ่สาธารณรัฐยอรมนีมีความชำานาญ
ละสน฿จภ฿หๅปในยุทธศาสตร่สำาคัญของเทยตไอสหพันธ่สาธารณรัฐ
ยอรมนี

บางงไมมุ อันนือไ งมาจากวาะครบรอบภะิฯภปีภความ
สัมพันธ่ทางการทูตเทยฬยอรมนีภ
ภ

การทูตกับการคุๅมครองคนเทย฿นยอรมนี

ภ
฿นชไวงนีๅชาวเทยหลายคนคงเดๅยินหนไวยงานราชการเมไวไาจะ
ปในสถานอกอัครราชทูตภณภกรุงบอร่ลนิ ภละสถานกงสุล฿หญไภณภนคร
ฟรังค่ฟวร่ทภกลไาวถึงภภการฉลิมฉลองความสัมพันธ่ทางการทูตภะิฯภปีภ
เทยฬยอรมนีภซึงไ จะมีขนึๅ ฿นวันทีภไ ึภกุมภาพันธ่ภัิิิภกันบไอยโภซึงไ ตไริมไ
ดิมทีความสัมพันธ่ทางการทูตนๅนเปทางความสัมพันธ่ดๅานการมืองภ
ศรษฐกิจภการคๅาระหวไางประทศสียมากกวไาภ
ภ
ปัจจุบนั นีภๅ ความสัมพันธ่ทางการทูตเมไเดๅนๅนพียงความสัมพันธ่
ดๅานการมืองภศรษฐกิจภการคๅาระหวไางประทศทไานัๅนภตไมีมิติอืไนโภทีไ
สำาคัญขๅามากีไยวขๅองอีกมากมายภดยฉพาะมืไอ
ภ
การคมนาคมขนสไงมีการพัฒนาเปอยไางรวดรใวทำา฿หๅความ
สัมพันธ่ระหวไางประทศเมไเดๅปในคไรืไองระหวไางรัฐบาลกับรัฐบาล
ทไานัๅนภตไปในรืไองของความสัมพันธ่ระหวไางประชาชนกับประชาชน
ดๅวยภทำา฿หๅชาวเทยดินทางเปทไองทีไยวทำาธุรกิจภหรือเปอยูไอาศัย฿น
ตไางประทศปในจำานวนมากภ
ภ
การคุๅมครองดูลชาวเทยกลายปในสไวนสำาคัญของกรอบงาน
ดๅานการกงสุลภกระทรวงการตไางประทศจึงเดๅดาำ นินนยบายการทูตพือไ
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ประชาชนดยนๅนการขๅาถึงประชาชนคนเทยทังๅ ฿นประทศละทีอไ าศัย
อยูไ฿นตไางประทศภดยสำาหรับประทศยอรมนีภปในประทศทีไประมิน
วไาภมีประชาชนชาวเทยขๅามาพำานักอาศัยอยูไ ปในจำานวนกือบภะฯฯหฯฯฯภ
คนภถือวไาปในประทศทีมไ จี าำ นวนคนเทยอยูมไ ากปในอันดับทีหไ นึงไ ฿นทวีป
ยุรปภละกระทรวงการตไางประทศกใตระหนักดีถงึ ความสำาคัญ฿นรือไ ง
นีภๅ จึงเดๅตงัๅ สำานักงานถึงภัภหไงภเดๅกไภสถานอกอัครราชทูตทีไ มืองหลวงภ
คือภกรุงบอร่ลินภละยังมีสถานกงสุล฿หญไภ ณภนครฟรังค่ฟวร่ทพืไอ฿หๅ
ความดูลชไวยหลือละคุๅมครองคนเทย฿นยอรมนีเดๅอยไางทัไวถึง
ภ
บทบาทของสถานกงสุล฿หญไฯภ฿นดๅานการดูลคุมๅ ครองคนเทย
฿นยอรมนีกเใ มไตาไ งเปจากบทบาทของสถานอกอัครราชทูตฯภพราะทังๅ
สองหนไวยงานปฏิบัติตามนยบายตไางประทศของรัฐบาลทุกยุคสมัย
ทีไ฿หๅความสำาคัญตไอสวัสดิภาพภความอยูไดีภมีสุขภของชาวเทยภตๅองการ
฿หๅชาวเทย฿นตไางประทศดำานินชีวติ เดๅอยไางมีความสุขภละมีศกั ดิศ่ รีภ
ซึไงตลอดวลาทีไผไานมาภทีมงานสถานกงสุล฿หญไฯภซึไงประกอบดๅวย
ขๅาราชการละจๅาหนๅาทีทไ อๅ งถินไ เดๅพยายามจัดกิจกรรมตไางโภทีคไ ดิ วไานไา
จะปในประยชน่กไชาวเทย฿นยอรมนีภชไนภดำานินครงการกงสุลสัญจร
พืไอเปชไวยทำาหนังสือดินทางภหรืองานนิติกรณ่ตไางโภ฿หๅกไประชาชน
ตามมืองตไางโภปในการอำานวยความสะดวกละลดคไา฿ชๅจไาย฿หๅกไ
ประชาชนชาวเทย฿นทีหไ าไ งเกลเมไตอๅ งดินทางภสียวลาภละคไา฿ชๅจาไ ย
฿นการดินทางมาทีไภนครฟรังค่ฟวร่ทภนอกจากนีๅภสถานกงสุล฿หญไฯภยัง
เดๅรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล฿นการจัดการอบรมพืไอ฿หๅ
ความรูภๅ การประกอบอาชีพสริม฿หๅกไคนเทยภการดินทางเปยียไ มกลุมไ
คนเทย฿นชุมชนทีหไ าไ งเกลภการขๅายียไ มคนเทยทีถไ กู ตๅองทษ฿นรือนจำาภ
หรือมๅตไการชไวยรับฟังปัญหาละ฿หๅคาำ นะนำาปรึกษา฿หๅกไคนเทย
หลไานัๅนภ
ภ
อยไางเรกใดภี การดำานินการชไวยหลือละ฿หๅการคุมๅ ครองคนเทย
฿นตไางประทศจะประสบผลสำารใจเมไเดๅภหากสถานกงสุล฿หญไฯภเมไเดๅ
รับความรไวมมือปในอยไางดี฿นทุกโภครัๅงจากหัวหนๅาชุมชนเทยภชุมชน
เทยภวัดเทยภองค่กรอกชนตไางโภสืไอสิไงพิมพ่ตไางโภหรือมๅตไคนเทยภ
คนยอรมันทีไมีจิตมตตาภทีไจะหในคนเทยอยูไเดๅอยไางมีศักดิ่ศรีละมี
ความสุขภซึไงสถานกงสุล฿หญไฯภขอถืออกาสหไงการฉลิมฉลองความ
สัมพันธ่ทางการทูตะิฯภปีภเทยฬยอรมนี฿นคราวนีๅภขอบคุณทุกโภฝไายทีไ
฿หๅความรไวมมือกับสถานอกอัครราชทูตฯภละสถานกงสุล฿หญไฯภดๅวย
ดีมาดยตลอดภละสถานกงสุล฿หญไฯภจะดินหนๅาละทำางาน฿หๅบริการ
ประชาชนชาวเทยอยไางตใมกำาลังพือไ ฿หๅสามารถดำารงชีวติ อยู฿ไ นสังคม
ของยอรมนีภซึงไ มีความตกตไางทางวัฒนธรรมจากประทศเทยเดๅอยไาง
มีความสุขภละมีศักดิ่ศรีตไอเป

“สำาหรับ฿นการปฏิบตั กิ ารทางทหารนันๅ สยาม
กับยอรมนีคยมีการปฏิสัมพันธ่ทางทหาร
ระหวไางกันหลายรูปบบภเมไวไาจะคยกอด
คอคียงบไาคียงเหลไละฮหรือคยปในศัตรู
฿นวลาดียวกันมา฿นสงครามลกทัๅงสอง
ครัๅง…”
นอออภมานัตภวงษ่วาตย่
ผูๅชไวยทูตฝไายทหารภ
ละผูๅชไวยทูตฝไายทหารอากาศ

ความสัมพันธ่ทางทหาร

ภ
วันทีไภ ึภกุมภาพันธ่ภ ัิิ4ภวคอศอัฯะัศภปในวันครบรอบภะิฯภปี
ความสัมพันธ่ระหวไางเทยกับยอรมนีภทังๅ นีภๅ มือไ ภึภกุมภาพันธ่ภั4ฯิภวคอศอ
ะืีัศภสมัยรัชกาลทีไภ4ภเดๅมีการลงนาม฿นสัญญาสัมพันธเมตรีระหวไาง
กันอยไางปในทางการภจากวันนัๅนถึงวันนีๅบรรพบุรุษของราเดๅกระทำาสิไง
ดีโภ฿นความสัมพันธ่ระหวไางสยามกับยอรมนีมามากมายภความสัมพันธ่
ระหวไางสยามกับยอรมนีดงัๅ ดิมครังๅ หนึงไ นันๅ กลไาวเดๅวาไ นบนไนยิงไ นักภ
ประวัตทิ างทหารเดๅริมไ ขึนๅ จากหตุผลทีวไ าไ เทยตๅองการรอดพๅนจากการ
ลไามืองขึนๅ ภ฿นการนีรๅ ชั กาลทีภไ ิภจึงเดๅทรงสไงนักรียนนายรๅอยมาศึกษาทีไ
รงรียนนายรๅอยภPrussnภPotsdamภรวมประมาณภัิภคนภมีสมดใจ
พระจๅาลูกยาธอภจๅาฟๅาบริพัตรสุขุมพันธ่กรมพระนครสวรรค่วรพินิต
ทรงปในนักรียนนายรๅอยพระองค่รกภ฿นจำานวนนีรๅ วมถึงพระจๅาลูกยา
ธอจๅาฟๅามหิดลอดุลดชภกรมขุนสงขลานครินทร่ดวๅ ยภพือไ สรๅางเมตรีตอไ
กันละหวัง฿หๅภPrussnภมาชไวยถไวงดุลอำานาจกับฝรังไ ศสละอังกฤษ
ทีกไ าำ ลังลไามืองขึนๅ ภจนครังๅ นันๅ ทำา฿หๅประทศสยามสามารถดำารงอกราช
อยูไตไอมาเดๅจวบจนถึงทุกวันนีๅภ นอกจากนีๅการสรๅางความสัมพันธ่ทาง
ทหารครัๅงนัๅนทำา฿หๅสยามเดๅรียนรูๅถึงการจัดระบียบประทศชาติของภ
PrussnภดยเดๅทราบวไาภPrussnภเดๅ฿ชๅการทหารปในครืไองมือ
฿นการสนธิกำาลังอำานาจของชาติภ เดๅมีการรวมชาติภ คิดคๅนยุทธศาสตร่
ชาติภ ละจัดตัๅงฝไายสนาธิการภว้uhrungsstabศภดยมีบารอนภฟอนภ
คลๅาซอร่วทิ ซ่ภวBaronภvonภKlauswitzศภปในตๅนบบของสนาธิการกิจ
ซึงไ ทำาหนๅาทีภไ “วางผนภ–ภบริหารจัดการทรัพยากร”ภหรือทีไ รียกกันวไาการ
วางผนยุทธศาสตร่ชาติ฿หๅกบั ผูบๅ งั คับบัญชาเดๅสาำ รใจปในชาติรกของ
ลกดๅวยภภสำาหรับ฿นการปฏิบัติการทางทหารนัๅนสยามกับยอรมนีคย
มีการปฏิสัมพันธ่ทางทหารระหวไางกันหลายรูปบบภเมไวไาจะคยกอด
คอคียงบไาคียงเหลไละฮหรือคยปในศัตรู฿นวลาดียวกันมาลๅว฿น
สงครามลกทัๅงสองครัๅงภมีบุคคลสำาคัญของภาภชาติทีไมีบทบาทสำาคัญ
เดๅรับการจารึกเวๅ฿นประวัติศาสตร่ลกภบุคคลสำาคัญภ4ภทไานคยอยูไรไวม
ยุคสมัยกัน฿นสงครามลกครังๅ ทีภไ ัภคือภพลอกพระยาพหลภพลพยุหสนาภ
สถานกงสุล฿หญไภณภนครฟรังค่ฟวร่ท จอมพลฮร่มานภกอร่รงิไ ภจอมพลออร่วนิ ภรอมมลภสองจอมพลคนสำาคัญ
ัภพฤษภาคมภัิิ4 ของอาณาจักรภ๕ichภทีไภ ัภละพลอกฮิดกิภ ตจภบุคคลสำาคัญทัๅงภ4ภ
ทไานนีภๅ อดีตคยปในพือไ นกอดคอกัน฿นรงรียนนายรๅอยของภPrussnภ
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ถือเดๅวาไ ปในความสัมพันธ่สามสๅาทีไ นบนไนยิงไ ภภหลังสงครามลกครังๅ
ทีภไ ัภสินๅ สุดลงภความสัมพันธ่ทางทหารระหวไางเทยยอรมนีจงึ สือไ มถอย
ลงเปดๅวยภการสถาปนาความสัมพันธ่ทางทหารกันริไม฿หมไมืไอปีภ พอศภ
ัิฯิภวคอศภะุีัศภภดยยอรมนีมนั กใปในฝไาย฿หๅการชไวยหลือทางทหาร
กไเทยมาตลอดจวบจนถึงทุกวันนีๅ
ภ
ความสัมพันธ่ทางทหารระหวไางเทยกับยอรมนีทีไมีความปใน
มาทางประวัตศิ าสตร่อนั ยาวนานนันๅ ภสามารถจำานกออกปในยุคตไางโ
ดยพิจารณาจากกณฑ่การดำานินกิจกรรมทางทหารรไวมกันปในภาภยุคภ
กลไาวคือภยุครกปในความสัมพันธ่ทางทหารสมัยดังๅ ดิมนับจากสมัยกรุง
สุขทัยภกรุงศรีอยุธยาภกรุงธนบุรีภตลอดรวมถึงกรุงรัตนกสินทร่ตอนตๅน
ซึไงยุคนีๅมีการบันทึกปในปูมประวัติเวๅเมไมากนักภยุคทีไสองนับจากความ
สัมพันธ่ทางทหารทีไ กิดขึนๅ หลังจากทีมไ กี ารลงนาม฿นสัญญาสัมพันธเมตรี
ระหวไางสยามภฬภPrussnภสมัยรัชกาลทีไภ 4ภมืไอภึภกุมภาพันธ่ภ ั4ฯิภ
ละยุคทีไสามนับความสัมพันธ่ทางทหารริไมจากฝไายยอรมัน฿หๅการ
ชไวยหลือทางทหารกไเทยตัๅงตไภภคอศอภะุีัภทัๅงนีๅภหลังจากทีไยอรมัน
เดๅจดั ตังๅ กองทัพขึนๅ ฿หมไมือไ ปีภภั4ุ4ฬั4ุืภวคอศอะุิะฬะุิิศภตไความ
สัมพันธ่กใเมไเดๅดีดังชไนอดีตภปในทีไนไาสียดายวไากลเกการสรๅางความ
สัมพันธ่ทีไ กิดขึนๅ ฿หมไนีๅ กิดขึนๅ ฿นลักษณะยกสไวนภเมไเดๅชือไ มยงกำาลัง
อำานาจของชาติทกุ ดๅานขๅาดๅวยกันภความสัมพันธ่ทางทหารกับยอรมนี
อยู฿ไ นกรอบจำากัดทไานันๅ ภปัจจุบนั เทยตกอยู฿ไ นฐานะปในผูรๅ บั ความชไวย
หลือทางทหารจากยอรมนีภดยเดๅรบั ความชไวยหลือทางทหารดๅานการ
ศึกษาละการอำานวยความสะดวก฿นการจัดหาอาวุธยุทธปกรณ่฿น
ลักษณะของการจัดซืๅอพืไอนำาเป฿ชๅงานภมๅวไานับตัๅงตไปีภัิฯ4ภภวคอศอ
ะุีัศภปในตๅนมาจะมีนายทหารนักรียนเทยจบการศึกษาจากยอรมัน
รวมลๅวเมไนอๅ ยกวไาภาึิภคนภมีทงัๅ จบการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยภระดับ
รงรียนหลไาภรงรียนสนาธิการทหารภละรงรียนพทย่ทหารสาขา
ตไางภโภชไนภวชศาสตร่การบินภพทย่ฉพาะทางภฯลฯภรวมทัๅงหลักสูตร
ทางทหารระดับยุทธวิธอี กี จำานวนหนึงไ ภความชไวยหลือทางทหารนีถๅ อื วไา
ปในสไวนหนึงไ ของกิจกรรมภาย฿ตๅความสัมพันธ่ทางการทหารทีไ ยอรมัน
คาดหวังวไาจะทำา฿หๅเทยเดๅรียนรูหๅ ยังไ ลึกลง฿นองค่ความรูๅ กียไ วกับกำาลัง
อำานาจดๅานการทหารอยไางทๅจริงภประมินวไาผลจากความสัมพันธ่ทาง
ทหารระหวไางเทยกับยอรมัน฿นยุคทีไภาภทีไผไานมารไวมภิฯภปีนัๅนถือวไาอยูไ
฿นระดับตไาำ กินเปหากจะปรียบทียบกับทีคไ วามสัมพันธ่ชิงยุทธศาสตร่
ดังๅ ดิมทีบไ รรพบุรษุ เทยเดๅวางรากฐานเวๅภขๅอสังกตประการหนึงไ คือภความ
สัมพันธ่ทางทหารระหวไางเทยกับยอรมนีนัๅนภปัจจุบันฝไายยอรมันปใน
ผู฿ๅ หๅฝาไ ยดียวดยมิเดๅคดิ หวังประยชน่ตอบทนภตไยงั นับวไาปในนิมติ
หมายทีดไ ที ปีไ จั จุบนั ประทศเทยดยกระทรวงกลาหมละกองทัพเทยเดๅ
ริริมไ ครงการความรไวมมือทวิภาคีขนึๅ ภครงการนีอๅ าจถูก฿ชๅปในครือไ งมือ
สืบสานความสัมพันธ่ทางทหาร฿หๅครบถๅวนเดๅดกี วไาทีไ ปในอยูภไ ณภภขณะนีภๅ
พียงตไวาไ เทยจะบรรจุนือๅ หาสาระสำาคัญอะเรลงเป฿นครงการความ
รไวมมือทวิภาคีดังกลไาว

ภ
ขๅอสังกตสำาคัญมีอยูไวไาภ ความสัมพันธ่ทางทหารระหวไางภ
สยามฮเทยภกับภPrussnฮยอรมนีภริมไ ตๅนขึนๅ ฿นรูปบบหนึงไ ภตไสดุ ทๅาย
กลับกลายปในความสัมพันธ่อกี รูปบบหนึงไ ภคนเทยละทหารเทยตๅอง
ยๅอนคิดวไาสยามฮเทยภคยเดๅอะเรจากความสัมพันธ่ทางทหาร฿นอดีตภ
อะเรคือสาหตุของการพลิกผันภละความพลิกผัน฿นความสัมพันธ่
ทางการทหารระหวไางเทยกับยอรมนีชไนนีๅมีสไวนกีไยวขๅองกับความ
สัมพันธ่ดๅานอืไนภโภระหวไางเทยกับยอรมนีอีกหรือเมไภมากนๅอยพียง฿ดภภ
ราจะตๅองตอบคำาถาม฿หๅกับตัวราอง
อ็rอภiurอภSt่phanภJอภ๋oltho้้ฬP้örtn่rภ
ฬภ๋onorarg่n่ralkonsulภ–
Politisch่sภ้orumภRuhrภ่อVอ
Rütt่nsch่id่rภStrอภะุุหภ4ิะาะภ่ss่n
T่l่้onูภส4ุภวฯศภัฯะภึุุ4ภ4ึฯ
T่l่้axูภส4ุภวฯศภัฯะภึุุ4ภ4ึึ
wwwอpolitisch่sฬ้orumฬruhrอd่
Die Beziehungen zwischen dem Königreich Thailand und
Deutschland sind seit nunmehr 150 Jahren durch eine Atmosphäre
der gegenseitigen Freundschaft und des gegenseitigen Respekts
geprägt. Dies gilt für die politischen und wirtschaftlichen
Beziehungen ebenso wie für die Entwicklungszusammenarbeit
und den gemeinsamen kulturellen Austausch zwischen unseren
beiden Ländern.
ภ
์nsbsondrภ drภ kulturllภ Transrภ –ภ nichtภ zultztภ
beflügelt durch das Kulturabkommen im Jahre 1984 – hat uns
็utschภglhrtหภdassภThailandภwitภmhrภistภalsภ„nur“ภinภ
Urlaubsparadisภürภ้rnrisndอภ่sภistภinภLandหภdasภgprägtภ
ist von seiner tiefen Religiosität, das auf eine Jahrhunderte alte
Tradition aus Musik, Literatur und bildender Kunst, aus Tanz und
Theater zurückblicken kann. Es ist ein Land, das in seiner Liebe
und Treue zu seinem Königshaus eine weltweit faszinierende
Loyalität zeigt. Es verfügt über eine einzigartige Küche und mit
der Muay-Thai-Kampfkunst über Qualitäten, die inzwischen auch
in Deutschland mehr und mehr Anhänger finden.
Wir Europäer wissen mittlerweile sehr wohl, welche
herausragende Bedeutung der Buddhismus in der Alltagswelt
Südostasiens und Thailands innehat. Religion ist zugleich
moralischภๆharaktrbildungภundภspiritullภ์nspirationอภSiภ
fördert den sozialen Zusammenhalt und verkörpert gerade im
KönigrichภThailandภauchภdiภ่inhitภdrภNationหภihrภTraditionภ
und ihre Wertvorstellungen.
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Der interkulturelle Dialog und der konstruktive Austausch
über kulturelle und weltanschauliche Grenzen hinweg sind
angesichts der neuen globalen Herausforderungen eine
Querschnittsaufgabe der Zukunft.
Mit über 500 deutschen Firmen, die in Thailand vertreten
sindหภdaruntrภinภVilzahlภmittlständischrภUntrnhmnหภsindภ
auch die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen zwischen dem
Königreich Thailand und Deutschland ein starker Pfeiler unserer
Bzihungnอภ์nsbsondrภinภdnภBrichnภVrkhrsinrastrukturหภ
ๆhmiหภไutomobilindustriหภUmwlttchnologiภundภ่nrgiภsindภ
diภdutschnภ์nvstitionnภimภJahrภัฯะฯภdutlichภgstignอภ
์nsgsamtภwurdnภาะภNuinvstitionnภmitภinmภWrtภvonภtwaภ
ีะหิภMillionnภ่uroภvomภBoardภoภ์nvstmntภgnhmigtหภdasภ
entspricht gegenüber 2009 fast einer Verdreifachung. Mit diesen
์nvstitionstätigkitnภundภmitภdnภwitrnภwirtschatlichnภ
Aktivitäten ist und bleibt Deutschland für Thailand der wichtigste
๋andlspartnrภinภdrภ่uropäischnภUnionอภ
Resümiert man die vergangenen 150 Jahre gemeinsamer
deutsch-thailändischer Beziehungen, dann kann man mit Fug
und Recht von einer Erfolgsgeschichte sprechen. Das KöniglichThailändischภ๋onorargnralkonsulatภürภNordrhinฬWstalnภ
undภNidrsachsnภhatภdisภ่ntwicklungภinภdnภltztnภJahrnภ
stets nach Kräften gefördert und wird dies auch weiterhin tun –
im Sinne <
๋่rrภWol้gangภ็i่kmannหภ
Kurdir่ktorภStaatsbadภM่inb่rgภ
Als wir in den Jahren 2008, 2009
und 2010 farbenprächtige, exotische,
faszinierende Thailand-Tage in Lippe
veranstalteten, nahmen wir hierbei auch
diภUntrstützungภภvonภauswärtignภ
Organisationen in Anspruch. Mehrere
tausend Besucherinnen und Besucher entdeckten ein faszinierendes
Land und erlebten außergewöhnliche und überaus erfolgreiche
Festivals.
Wir haben uns daher entschlossen, die Großveranstaltung
„ThailandภinภLipp“ภauchภinภdismภJahrหภbnallsภmitภauswärtigrภ
UntrstützungภundภBtiligungหภภdurchzuührnอภSoภwrdnภ
wir den hoffentlich vielen interessierten Menschen erneut
„Sawasd“หภinภhrzlichsภWillkommnหภzurunอภ„Thailandภภ

inภLippภฬภTilภ์V“ภภrlbtภภvomภะัอภbisภะ4อภไugustภัฯะะภinภBadภ
Meinberg seine Fortsetzung. Es ist eine Fortsetzung und keine
Wiederholung. Denn Thailand ist ein Land der verschiedenen
Kulturen, der Vielfalt in Musik, Tanz, Kunst und Kunsthandwerk.
UndภnatürlichภภvrügtภauchภdiภthailändischภKüchภübrภภvilภ
ganz unterschiedliche
Ausprägungen. Einiges werden Sie vielleicht wiederzuentdecken
glauben. Anderes wird absolut neu sein; denn Thailand hat
zu viele Seiten, als dass Sie an diesen drei Tagen nicht immer
widrภNusภntdcknอภ
ภ
์mภZichnภinrภKulturหภdiภdnภ็utschnภภtrotzภtlichrภ
Berührungspunkte eigentlich fremd geblieben ist, wird den
Besuchern erneut Thailand mit Beiträgen zur Lehre Buddhas,
zur Kunst, Musik, Literatur, zur thailändischen Küche, zum Tanz,
Theater, Kampfsport, Obst-, Gemüse- und Papierschnitzen näher
gebracht.
Für das lippische Staatsbad Meinberg ist es eine besondere
Gelegenheit sich als modernes Heilbad zu positionieren.
Denn wohl kaum anderswo in Deutschland sind ganzheitliche
fernöstliche Heilmethoden wie Traditionelle Chinesische Medizin
und Yoga, Ayurveda und Reiki so stark vertreten wie in Bad
Meinberg. Selbstverständlich spielt deshalb auch die Traditionelle
ThailändischภMdizinหภsoภauchภbiภ„ThailandภinภLipp“ภภinภBadภ
Minbrgหภภinภwichtigภ๕ollอภNirgndwoภinภ็utschlandภtrnภ
traditionllภ๋ilmittlภwiภunsrภNaturmoorภauภinภsoภbritsภ
Angebot an fernöstlichen Heilmethoden.
Für uns gelten unter anderem fünf Gründe, warum wir
„ThailandภinภLipp“ภinภBadภMinbrgภvranstaltnอภWirภbtrachtnภ
Thailand als Land der Freien und als Land des Lächelns. Von
den kulturellen Besonderheiten und Schönheiten Thailands
sowie der Lebensfreude und Herzlichkeit der Thailänder sind
wir fasziniert. Die Wirtschaftsbeziehungen zwischen Deutschland
und Thailand sind traditionell gewachsen und sehr eng. Es
gilt, diese weiter auszubauen. Aufgrund der geographischen
Lage Thailands entwickelten sich schon früh wirtschaftliche
Bzihungnภmitภ์ndinหภๆhinaภundภJapanอภVonภdahrภgibtภsภ
starke kulturelle Einflüsse aus all den Ländern, mit denen wir uns
bei den vorhergehenden Asientagen schon beschäftigt haben.
Schließlich ist es die Medizin, die uns verbindet.
ภ
Mitภdmภ้stivalภwollnภwirภ์ntrssภundภVrständnisภ
für eine uns nicht so bekannte Welt wecken. Es soll ein Beitrag
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zur Völkerverständigung sein. Wir wollen Brücken schlagen
für ein friedliches Miteinander. All das finden wir auch in den
guten politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Beziehungen
zwischen Deutschland und Thailand wieder, die seit über 150
Jahren bestehen.
httpูฮฮwwwอthailandinlippeอdeฮindexอphpโidเา

ไกลบ้าน:

พระราชนิพนธ์ลายพระราชหัตถเลขาในพระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

NamensgebungภๆhulalongkornquelleภanภdenภSalzwiesenหภัะอSeptemberภะุฯึ

ตัๅงตไวันทีไภัึภพฤษภาคมภถึงวันทีไภัาภกันยายนภั4ิฯภพระบาท
สมดใจพระจุลจอมกลๅาจๅาอยูไหัวภมืไอเดๅทรงสดใจยือนยอรมนีภ ณภทีไ
มืองภBadnภBadnหภ๋idlbrgหภKarlsruhหภ้rankurtภamภMainหภ
Hamburg, Kiel, Berlin, Kassel, Brauschweig, Bad Harzburg und
Wolfenbüttel, Köln , Wiesbaden und Bad Homburg
฿นปีภ พอศอัิิฯภสถานอกอัครราชทูตเทยภณภกรุงบอร่ลินภเดๅ
จัดพิมพ่หนังสือเกลบๅานภาคภาษายอรมันภ ฿นอกาสฉลิมฉลอง
ครบรอบภะฯฯภปีของการสดใจประพาสยุรป฿นพระบาทสมดใจพระ
จุลจอมกลๅาจๅาอยูไหัวภดยเดๅรับกียรติจากภศจอดรออำาภาภอตระกูล
ปในผูๅปลจดหมายหตุตัๅงตไฉบับคืนทีไภีิภถึงคืนทีไภะึืภตัๅงชืไอหนังสือ
วไาภ„๊laiภBanหภrnภvonภzuhaus“ภภจำานวนพิมพ่ภัฯฯฯภลไม

“เกลบๅาน”ภพระราชนิพนธ่ลายพระราชหัตถลขา฿นพระบาท
สมดใจพระจุลจอมกลๅาจๅาอยูไหัวภมืไอครัๅงสดใจประพาสยุรปครัๅงทีไภ
ัภมืไอปีภ พอศอภั4ิฯภพระราชทานกไสมดใจพระจๅาบรมวงศ่ธอภจๅา
ฟๅานิภานภดลภกรมขุนอูไทองขตขัตติยนารีภ ผูๅซึไงสนองพระดชพระคุณ
สมดใจพระบรมชนกนาถ฿นตำาหนไงลขาธิการฝไาย฿นภรวมจำานวนภ4าภ
ฉบับภทรงสดใจประพาสยุรปปในระยะวลาภััิภวันภทรงพระราชนิพนธ่
กียไ วกับพระราชภารกิจตไละวันนับตังๅ ตไสดใจลงภรือพระทีนไ งัไ มหาจักรีภ
ออกจากกรุงทพมหานครภผไานประทศตไางภโภดยทางรือละรถเฟตาม
ลำาดับภเดๅกไภประทศสิงคปร่ภอิตาลีภสวิตซอร่ลนด่ภยอรมนีภฝรัไงศสภ
อังกฤษภบลยีไยมภดนมาร่กภละประทศนอร่วย่
“เกลบๅาน”ภปในจดหมายหตุภ หรือรายงานประจำาวันภอีกทัๅงมี
กรใดความรูๅรืไองราวตไางภโภพรๅอมทัๅงสนอนวพระราชดำาริละพระ
ราชวินิจฉัยสไวนพระองค่ตไอหตุการณ่ตไางภโภฉพาะสไวนทีไกีไยวขๅอง
ระหวไางสดใจประพาสภสะทๅอน฿หๅหในทัศนคติภ สภาพบๅานมืองภสังคมภ
หลไงขๅอมูลละรูปภาพูภภ๊laibanหภfernภvonภzuhauseหภKönigภ
ชีวิตความปในอยูไของบุคคล฿นตไละประทศภดยฉพาะทัศนียภาพภ
ภูมิประทศภภูมิอากาศภธรรมชาติภ ตลอดจนความจริญทางวิทยาการ ๆhulalongkornsภReisetagesbuchภะุฯึห๋erausgeberูภKöniglicheภ
BotschaftภBerlinหภ์SBNภุึืฬุึ4ฬุืุืฬาัฬะ
ของนานาอารยประทศ
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อาชีพ
รืไองละภาพภสภาพรภควร่ซภ

A Good Bed
@ Bed & Breakfast Triller

ภ
ภอพาร่ทมนท่งียบสงบภยกปในสัดสไวนภาย฿นบๅานดียไ ว฿จกลาง
มืองอบออัวร่ซลภวObrurslศภบไงปในภาภหๅองภกวๅางขวางพรๅอมสิไง
อำานวยความสะดวกครบครันภดๅวยการจราจรสะดวกสบายภดินพียงภ
าภนาทีถึงสถานีรถเฟภ฿ชๅวลาพียงภะาภนาทีถึงภMssภวสถานทีไจัดงาน
สดงสินคๅาศภละภัฯภนาทีถึง฿จกลางมืองภฟรังค่ฟวร่ทภรับติดตไอจอง
หๅองพักสำาหรับคนเทย฿นราคายุติธรรม”ภ
ภ
นีไคือตัวอยไางคำาปรย฿นฆษณาบๅานพักภBdภลภBrakastภ
Trillrภซึไงบริหารงานดยคุณธนาพรภทริลลอร่ภ หรือภ“พีไปๅา”ภมาปใน
วลากวไาภืภปีลๅวภดๅวยหๅองพักทีไสะอาดอีไยมภทไามกลางสวนกุหลาบหภ
อากาศบริสทุ ธิจ่ ากทือกขาทานุสภอาหารเทยชันๅ ลิศภรวมเปถึงบริการ
ยอดยียไ มจากพีไปๅาภละทีไสำาคัญราคาถูกชนิดทีไหาเมไเดๅอีกลๅวภทำา฿หๅ
บๅานพักหลังนีถๅ อื ปในทีพไ กั ยอดฮิตของผูสๅ งไ ออกของเทยทุกวงการภทีตไ อๅ ง
มายือนนครฟรังค่ฟวร่ทภศูนย่รวมของงานสดงสินคๅาที฿ไ หญไทสีไ ดุ ฿นลกภภ
ชนิดทีไหากจะมาหนๅางานฟร่ลๅวภจะตๅองจองกันขๅามปีลยทีดียว
ภ
พีไปๅาลไา฿หๅฟังวไาธอเมไคยคิดฝันลยวไาจะเดๅมาปในจๅาของภ
BdภลภBrakastภมีกิจการปในของตัวองภพราะดิมทีนัๅนภบๅานหลังนีๅ
ปลูกพืไออยูไกันอง฿นครอบครัวภ
ภ
“พีไรียนจบปริญญาตรีสาขาครุศาสตร่ภละทำางานปในครูสอน
ชัๅนประถมอยูไทีไรงรียนทศบาลภาภทีไจังหวัดนครสวรรค่ภ ปในวลาภัภปีภ
กไอนมาสอบบรรจุทีไคราชภซึไงทำา฿หๅเดๅพบกับฟนภวคุณคลมนซ่ศภขา
ปในผูๅชีไยวชาญดๅานกายอุปกรณ่ภ คือทำาอุปกรณ่สำาหรับคนพิการภละ
เปทำางานทีปไ ระทศเทยภคบหาดู฿จกันอยูภไ ัภปีกวไาภพีกไ ตใ ดั สิน฿จตไงงาน
ละยๅายมาอยูไทีไยอรมนีภทีไมืองทือบิงงินภวTübingnศ”
ภ
ดๅวยความทีไ ปในคนทำางานมีรายเดๅปในของตัวองมากไอนภมๅ฿น
ชไวงรกจะตๅองรียนภาษายอรมันตไพีไปๅากใหางานทำาเปดๅวยภปในทัๅง
ครูสอนดใกอนุบาลภทำางาน฿นซูปอร่มาร่กใตภรงงานชใอคกลตภจนมือไ
ตัๅงทๅองลูกภจึงลาออกจากงานภยๅายตามสามีซึไงเดๅงานถวฟรังค่ฟวร่ทภ
มาชไาบๅานอยูไถวมืองภObrurslภพรๅอมกับลีๅยงลูกนๅอยภ“พอลูกต

ริไมเปรงรียนลๅวภพีไกใเมไอยากอยูไฉยภลยหางานทำาภละเดๅงาน฿น
บริษัทดๅานอสังหาริมทรัพย่ภ ทำา฿หๅมีความรูๅดๅานนีๅภ ละทราบวไามีทีไดิน
ทีไปลูกบๅานอยูไ฿นปัจจุบันนีๅจะขาย”ภหลังจากการติดตไอจรจากือบภะภ
ปีภพีไปๅากใเดๅกรรมสิทธิ่ทีไดินมา
ภ
พีไปๅาละคุณคลมนซ่฿ชๅวลาภะภปีตใม฿นการปลูกบๅานหลัง
นีๅดๅวยตัวองภริไมตัๅงตไอิฐชิๅนรกภจนกระทัไงกระบืๅองมุงหลังคาผไน
สุดทๅาย“ทีคไ ดิ สรๅางองภพราะวไาจะเดๅประหยัดภถๅาจๅางขาภคงจะตๅองพง
มากภรากใลยตๅองเปรียนวิธีสรๅางบๅานปในวลาภะภอาทิตย่ตใมภชไวงวัน
สาร่อาทิตย่จะมีคนมาชไวยนิดหนไอยภละจะมีจๅาหนๅาทีไมาคอยตรวจ
ดูละ฿หๅคำานะนำาดๅวย”ภ
ภ
มือไ บๅานสีขาวหลังคานๅาำ งินภทีมไ ภี ัภชันๅ ภละชันๅ ฿ตๅดนิ ภชันๅ ลไางปใน
หๅองครัวละหๅองนัไงลไนภชัๅนภัภบไงปในหๅองนอนภาภหๅองภมีสวนขียวขจี
หลังบๅานภพรๅอมกับตๅนอปปิลๅ สูง฿หญไภลๅวสรใจภลูกชายคนตกใยาๅ ยออก
เปรียนทีไมหาวิทยาลัยภภหลือบๅานหลังตทีไอยูไกันคไภาภคนภกอปรกับมี
คนมาชวนวไานไาจะบไง฿หๅชไา฿นชไวงหนๅางานสดงสินคๅาภจึง฿หๅบริการ
ชไาหๅองบบภBdภลภBrakastภดินรืไองจดทะบียนอยไางรียบรๅอยถูก
ตๅองภ
ภ
หๅองนอนทัๅงภาภหๅองบนชัๅนภัภจึงถูกปลีไยนปในหๅองพัก฿หๅขกผูๅ
มายือนภดยครอบครัวลงเปปรับปรุงหๅองจัดงานลียๅ ง฿ตๅดนิ ฿หๅปในหๅอง
ของตนองภภนอกจากนัๅนหๅองพักลใกโภซึไงดิมตัๅง฿จวไาจะ฿หๅปในหๅองพัก
สำาหรับขกของครอบครัวภกใกลายมาปในหๅองพักฉุกฉิน฿นกรณีทีไขก
ตใมภทุกหๅองจะมีอุปกรณ่อำานวยความสะดวกหๅองครบครันภขๅอจำากัด
ลใกโภนๅอยโภคือขกตๅองบไงหๅองนๅำากัน฿ชๅภซึไงกใถือวไาปในรืไองธรรมดา
สำาหรับภBdภลภBrakast
ภ
ทุกชๅาภพีไปๅาจะตืไนขึๅนมาตัๅงตไภีภมงชๅาพืไอจัดตรียมอาหาร
ชๅาเวๅ฿หๅอยไางดีภขกคนเทยจะเดๅทานอาหารชๅาบบเทยโภขกฝรัไงกใ
ปในอาหารฝรัไงภหากมีชาวมุสลิมมาพักภพีไปๅากใจะจัดหาอาหารฮาลาล
เวๅ฿หๅดๅวยภรียกวไา฿สไ฿จดูลกันทุกอยไางภหากอาหารชๅาทีไตรียมเวๅ฿หๅ
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มีหลือภพีไปๅากใมีกลไอง฿หๅ฿สไอาหารเปทานกันตอนกลางวันภยิไงเปกวไา
นันๅ ภยังปในธรรมนียมของบๅานพีไ ปๅาวไาภหากขกมาพักกับธอภะภอาทิตย่ภ
วดยมากคือขกทีไมาออกงานสดงสินคๅาศภธอจะลีๅยงอาหารยใน฿น
วันอาทิตย่ภดยขกละจๅาของจะชไวยกันทำาคนละเมๅละมือภสไวนมาก
ปในสๅมตำาภลาบภนๅำาตกภคอหมูยไางจิๅมจไวภทานกันอยไางสนุกสนาน
ภ
สนนราคาตไอหๅอง฿นชไวงทีไเมไดๅมีงานทศกาลจะอยูไทีไภิฯภยูรตไอ
หๅองภตไถๅาปในหนๅางานสดงสินคๅาจะอยูไทีไภ 4ฯภยูรตไอคนตไอคืนภละ
คิดคไาอาหารชๅาพิไมอีกภิภยูรภพีไปๅาบอกวไาราคานีๅรียกวไาถูกบบหา
ทีไเหนเมไเดๅลๅวภภพราะคไาทีไพัก฿นภฟรังค่ฟวร่ทจะพิไมปในภัฬาภทไาตัว
฿นหนๅางานฟร่ภพราะฉะนันๅ บๅานพีไ ปๅากใจะตใมสมอภบไอยครัๅงธอตๅอง
สไงคนเป฿หๅนๅองโภทีไรูๅจักภทีไริไมจะหันมาทำากิจการอยไางนีๅชไนกันภ
ภ
นอกจากคนเทยลๅวภขกของภBdภลภBrakastภTrillrภมี
ทุกสัญชาติภ เมไวไาจะปในยอรมันภหรือขๅามนๅำาขๅามทะลมาเกลอยไางภ
อังกฤษหภเอร่ลนด่ภหรือสหรัฐภพีไ ปๅาบอกวไาหากเมไเดๅปิดบๅานปในทีพไ กั ภ
จะเมไทราบลยวไามีคนตๅองการหาทีพไ กั มากมายขนาดนีภๅ ดยฉพาะนอก
ฤดูกาลงานสดงสินคๅาภหรือทศกาล฿หญไโ
ภ
นไนอนวไารับลูกคๅาหลายชาติชไนนีภๅ กใตอๅ งจออะเรปลกโภขบขัน
กมปวดหัวชไนกันภ
ภ
“ลูกคๅาบางคนกใตไอลๅวตไออีกภพีไกใบอกวไานีไมันถูกมากลๅวนะภ
คุณเปหาทีอไ นืไ ดูเดๅลยภบางคนเมไพอ฿จทีเไ มไลด฿หๅภพูด฿สไราวไาภ“เปรียก
จๅานายธอมาคุยสิ”ภดูถูกวไาราปในคไลูกจๅางภหารูๅเมไวไาจๅาของตัวจริง
สียงจริงภกใคือคนทีไยืนอยูไตรงหนๅานีไหละ”ภพีไปๅาลไาภ
ภ
ตไรืไองราวดีโภนไาประทับ฿จของพีไปๅานัๅนภกใมีเมไ฿ชไนๅอยภขก
บางคนมาพักประจำาจนกลายปในพืไอนเปลยภ
ภภ
“มีครอบครัวชาวยอรมันครอบครัวหนึไงภขาอาศัยอยูไทางหนือ
ของประทศภละมาพักบๅานพีไพราะมางานวันกิดหลานคนรกภพอพีไ
ทราบภพีไกใหาของทีไระลึกลใกโภ฿หๅหลานขาภขาประทับ฿จมากภหลังจาก
นัๅนกใจะมาทุกปีภละจะอาของมาฝากตลอดภเมไวไาจะปในเสๅกรอกพืๅน

มืองหภเวน่ภฯลฯภหไอมา฿หๅราอยไางดีภลๅวกใ฿หๅทิปดีดๅวยภปในอยไางนีๅมาภ
ึภปีลๅวคไะ”
ภ
พีไปๅายังบอกดๅวยวไาสำาหรับคนเทย฿นตไางประทศภหากอาศัย
อยูไ฿กลๅมืองทีไมีการสดงสินคๅาภหรือ฿กลๅกับมือง฿หญไโภกในไาจะลอง
พิจารณาการปิดภBdภลภBrakastภปในทางลือก฿นการหารายเดๅ฿หๅ
กับตนองเดๅอีกทางหนึไงภพราะคนทุกคนยไอมอยากเดๅทไีพักดีภ สะดวกภ
ราคาเมไพงภธอลไาวไาสิไงสำาคัญ฿นการทำาธุรกิจประภทนีๅกใคือภความ
สะอาดภซึงไ ยิงไ ถๅาหากปในบๅานของตัวองภดูลอง฿หๅสะอาดปในระบียบ
ลๅวภบๅานกใจะนไาอยูไมากขึๅนเปอีกภนอกจากนัๅนภกใคือความปในกันองภ
ความอบอุไนภทำา฿หๅขกรูๅสึกหมือนอยูไบๅาน
ภ
ปัจจัยสำาคัญอีกอยไางกใคือภทำาลตๅองดีภ การคมนาคมสะดวกภ
฿กลๅสถานีรถเฟภละเมไตๅองดินเกลมาก”ภพีไปๅาลไาบบขำาโภพรๅอม
กับอบซววไาคนเทยเมไคไอยเดๅดินภดินปๆบดียวกใหนืไอยภสิบนาที
ยอรมันภอาจทำาคนเทยลิๅนหๅอยเดๅภ ภ“มีขกคนเทยคยมาบไนกับพีไวไาภ
สิบนาทียอรมันนีไมันทไากับยีไสิบนาทีเทยลยนะ”ภ
ภ
ตไทีไสำาคัญทีไสุดภพีไปๅาบอกวไาหากคิดจะทำาลๅวภกใตๅองศึกษา
รือไ งกฎหมายทีไ กียไ วขๅองภพราะจะตๅองมีรือไ งการอนงินคไามัดจำาหภงิน
ขๅางินออกหภการออก฿บสรใจภฯลฯภภละ฿นกรณีทีไ กิดปัญหาภชไนภลูกคๅา
บีๅยวภราจะติดตามอยไางเร
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ดๅวยอาชีพลไามละนักปลภอีกทังๅ ปในอาสาสมัครมาปในวลา
นานกวไาภะิภปีภ ทำา฿หๅดิฉันเดๅขๅาเปมีสไวนรไวม฿นการ฿หๅคำา
นะนำาละ฿หๅการชไวยหลือกไภรรยาคนเทยละสามีชาว
ยอรมันตัๅงตไการสมรสภการกิดภการหยไาภการจใบละการ
ตายภซึงไ ทบทุกรือไ งจะมีกฎหมายละขๅอบังคับขๅามากียไ วขๅองภ

ัอภทำาสัญญามรดกภว่rbv่rtragศ
สัญญามรดกภคือภการทำาสัญญากียไ วกับการจัดการทรัพย่สนิ
มรดกมืไอผูๅทำาสียชีวิตภปในหมือนคำาสัไงครัๅงสุดทๅาย฿นการ
จัดการกียไ วกับทรัพย่สนิ ภละอืนไ โภคลๅายกับการทำาพินยั กรรมภ
สิงไ ทีไ ตกตไางกันกใคอื ภสัญญามรดกนันๅ ปในพันธะผูกพันระหวไาง
คูสไ ญ
ั ญาภนันๅ คือ฿นขณะทีทไ ายาทตามพินยั กรรมภเมไมสี ทิ ธิทจีไ ะ
ขัดยๅงภ฿นการยกลิกหรือกๅเขภพิไมติมพินัยกรรมตไอยไาง
฿ดภคูไสัญญา฿นสัญญามรดกมีสิทธิดังกลไาวนัไนคือภหากจะมี
การปลียไ นปลงขๅอตกลง฿ดโทีทไ าำ เวๅภคูสไ ญ
ั ญาทังๅ สองจะตๅอง
ลงความหในรไวมกัน

฿นชไวงปีทีไผไานมาดิฉันเดๅ฿หๅความชไวยหลือกไพีไโนๅองโชาว
เทยหลายคนทีสไ ามีสียชีวติ ภละเดๅพบวไาปัญหาหลักของคน
เทยที฿ไ ชๅชวี ติ อยู฿ไ นประทศยอรมนีคอื ภยังเมไรถูๅ งึ ระบียบการ
ละขๅอมูลทีพไ งึ รูภๅ ดยฉพาะรือไ งของสิทธิละผลทางกฎหมาย
มือไ มีการสียชีวติ ของคน฿กลๅชดิ ภ฿นฉบับนีดๅ ฉิ นั จึงขอหยิบยก
รืไอง”สิทธิละผลหไงกฎหมายนืไองจากการสียชีวิต”ภมา สัญญามรดกภละพินยั กรรมภจึงปในทางลือกอีกทางหนึงไ ของ
ลไาสูไกันภพืไอทีไอยไางนๅอยผูๅอไานกใจะมีความรูๅ฿นรืไองนีๅภ ละ การจัดการกีไยวกับมรดกภหากวไาเมไตๅองการ฿หๅการสืบทอด
จะปในประยชน่ตไอตนองละผูๅอืไน
มรดกปในเปตามกฎหมายกำาหนดภจๅาของมรดกสามารถ
การตรียมตัวลไวงหนๅา฿นชไวงทีไยังมีชีวิตอยูไภ วVorsorg่ภ ทำาปในพินัยกรรมหรือสัญญาการสืบทอดมรดกกใเดๅภ การทำา
สัญญาฯดังกลไาวนีๅปในการตกลงกันระหวไางจๅาของมรดก
zuภL่bz่it่nศ
กับผูๅสืบทอดมรดกหรือผูๅทีไปในจๅาของทรัพย่สินรไวมภ ทัๅงนีๅ
กิดภกไภจใบละตายภปในรืไองธรรมชาติภมนุษย่ทุกคนรูๅดีวไาภ
พืไอทีไจะตกลงกันวไาภ การสืบทอดมรดกจะเมไปในเปตาม
เมไม฿ี ครหนีความตายพๅนภหลายโคนมีความคิดวไาภมือไ ตนอง
กฎหมายภตไจะปในเปตามขๅอตกลงของคูไสัญญาภสไวน฿หญไ
ยังมีชีวิตอยูไภยังสามารถจัดการสิไงตไางโเดๅตามทีไตนตๅองการภ
ลๅวการทำาสัญญามรดกมักจะทำาควบคูเไ ปกับการทำาสัญญา
กใควรทีจไ ะจัดการอะเรบางอยไางภพือไ วไามือไ ตนองสียชีวติ จะ
คูไสมรสภว่hvrtragศ
เดๅเมไปในภาระกไผูๅทีไยังมีชีวิตอยูไภสิไงทีไควรจัดการคือ
าอภทำาการมอบอำานาจ฿หๅดาำ นินการทนภวVorsorg่vollmachtศ
ะอภพินัยกรรมภวT่stam่ntศ
การมอบอำานาจ฿หๅดาำ นินการทนตามกฎหมายหมายยอรมัน
พินัยกรรมภคือภอกสารสดงจตนาภหรือคำาสัไงครัๅงสุดทๅาย
สามารถกระทำาเดๅดยระบุกรณีละอำานาจหนๅาทีไเวๅ฿น฿บ
ของผูๅทำาพินัยกรรมภกีไยวกับรืไองทรัพย่สินภหรือกิจการของ
มอบอำานาจอยไางชัดจนภภพืไอทีไผูๅรับมอบอำานาจจะเดๅปในผูๅ
ตนองภหรืออาจสังไ การอืนไ โเวๅภชไนภรือไ งผูรๅ บั มรดกภพือไ ทีจไ ะ฿หๅ
ตัดสิน฿จละดำานินการทนเดๅละสามารถตัดสิน฿จหรือ
กิดผลบังคับตามกฎหมายภพินยั กรรมจะทำาขึนๅ ฿นขณะทียไ งั มี
กระทำาการ฿ดโทนเดๅ฿นกรณีทผีไ มูๅ อบอำานาจปไวยหนักภภชไวย
ชีวติ อยูภไ ผูทๅ าำ พินยั กรรมภวซึงไ มักจะปในจๅาของมรดกศภสามารถ
ตนองเมไเดๅภสไวน฿หญไลๅวผูๅรับมอบอำานาจมักจะปในบุคคล
ขียนพินัยกรรมขึๅนมาดๅวยตนองภซึไงตๅองขียนดๅวยลายมือ
฿นครอบครัวหรือญาติสนิททีไเวๅวาง฿จเดๅ
ของตนองภระบุสถานทีไทีไขียนฯภลงวันทีไทีไขียนฯ฿หๅชัดจนภ
อาจจะกใบรักษาเวๅองหรือจะนำาเปฝากกใบเวๅทีไศาลชัๅนตๅนภ 4อภการตรียมตัว฿นรือไ งการทำาพิธศี พภวB่stattungsvorsorg่ศ
วไmtsgrichtศภ฿นขตทีไผูๅขียนฯอาศัยอยูไกใเดๅภ ภหรืออาจเป การตรียมตัวนีๅมักจะปในการตรียมตัว฿นรืไองคไา฿ชๅจไาย
ทำาพินัยกรรมกับนทาร่ภวNotarศภดยระบุจตนาของจๅาของ ละการจัดพิธีภ ภตามมาตราภะุีืภหไงประมวลกฎหมาย
มรดกภละมือไ จๅาของมรดกสียชีวติ ภนทไาร่กจใ ะปในผูดๅ าำ นิน พไงภทายาทผูๅรับมรดกมีหนๅาทีไรับผิดชอบคไา฿ชๅจไาย฿นการ
การติดตไอทายาทผูรๅ บั มรดกภละติดตไอกับศาลจัดการมรดกภ จัดพิธีศพภรวมถึงการดูลรักษาหลุมฝังศพดๅวยภหากมีการ
วNachlassgrichtศภพือไ ขอ฿หๅออกหนังสือการปในทายาทรับ ตระตรียมเวๅกไอนลไวงหนๅาภผูๅทีไอยูไภายหลังว๋intrblibnศภ
มรดก฿หๅกไทายาทฯภการทำาพินยั กรรมกับนทาร่ภจะตๅองสีย หมายถึงภทายาทดยธรรมภอันมีสามีฮภรรยาฮบุตรละญาติ
คไาธรรมนียมภจะมากหรือนๅอยขึๅนอยูไกับมูลคไาของทรัพย่สิน พีไนๅองทีไยังมีชีวิตอยูไภ จะเดๅทราบถึงความตๅองการของผูๅตายภ
ทีไหักหนีๅสินลๅว
กใจะดำานินการเปตามความประสงค่ของผูๅตายทีไระบุเวๅ
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กฎหมายดีโ
อัญชัญภฮียร่ลิไง

มืไอคน฿นครอบครัวสียชีวิตภ ตๅองเปติดตไอหนไวยง�น งศภจๅง฿หๅหนไวยงานตไางโทราบภวBenachrichtigenศ
฿ดบๅ�งภ
มือไ มีการสียชีวติ ภจักตๅองมีการจๅงกไหนไวยงานตไางโทีภไ าระ
กีไยวขๅองทราบภการจๅงหนไวยงานหลไานีๅญาติจะตๅองปในผูๅ
สิไงทีไควรทราบละคำานึงถึงคือ
ดำานินการองภภชไนภจๅง฿หๅบริษทั ทีผไ ตๅู ายทำางานอยูภไ ภธนาคารภภ
กศภ฿บจๅงการตายภวTotenscheinศ
สำานักประกันสุขภาพภสำานักประกันสวัสดิการบีๅยบำานาญ
มืไอสามีปไวยหนักภเมไมีอกาสรักษา฿หๅหายขาดจากรคเดๅภ สะสมภประกันชีวิตภภจๅาของบๅานชไาภเฟฟๅาภทรศัพท่ภปในตๅนภ
ตๅองรักษาตัวอยูไ฿นรงพยายบาลภหากกิดสียชีวิตขึๅนภ฿น ฿นการจๅงจำาปในจะตๅองมี฿บมรณบัตรเปสดงทุกครังๅ ภจึงขอ
กรณีนีๅทางรงพยาบาลทีไรักษาสามีจะปในผูๅออก฿บจๅง นะนำา฿หๅขอคัดสำานา฿บมรณบัตรสักภิภฉบับละ฿หๅสำานัก
การตายภวTotnschinศ฿หๅภ ภหลังจากนัๅนภรรยากใสามารถ ทะบียนประทับตรารับรองความถูกตๅองภภนอกจากนีๅจำาปใน
จๅง฿หๅกับสำานักทะบียนทราบภพืไอขอ฿หๅออก฿บมรณบัตรภ อยไางยิไงทีไตๅองตรียมอกสารสำาคัญอืไนโดๅวยภชไนภ฿บสำาคัญ
วStrburkundศภ฿หๅภ ปัจจุบันนีๅบริษัททีไรับจัดการพิธีศพภ การสมรสภภ฿บจๅงทีอไ ยูอไ าศัยภภหนังสือดินทางของผูตๅ ดิ ตไอละ
ฬBstattungsinstitutฬภจะรับดำานินการ฿หๅหมดภซึไงจะมีการ ของผูตๅ ายภปในตๅนภภภประกันชีวติ ภวLbnsvrsichrungศภอาจ
รียกคไาบริการ฿นกรณีดังกลไาวดๅวยภ
จะขอหนังสือสำาคัญการชันสูตรศพภวObduktionศปในหลักฐาน
฿นกรณีทีไสามีตายดยฉับพลันภชไนภดยอุบัติหตุภหัว฿จวายภ พิมไ ติมภภซึงไ สามารถขอเดๅจากอัยการภวStaatsanwaltschatศภ
หรือตายดยเมไทราบสาหตุภ ภปในตๅนภ฿นกรณีชไนนีๅภ จะตๅอง หากผูๅตายทำาพินัยกรรมเวๅภกใตๅองติดตไอกับศาลจัดการมรดกภ
มีการชันสูตรฯดยตำารวจภละตๅองผไานการพิจารณาดย วNachlassgrichtศภซึไงปในหนไวยงานสไวนหนึไงของศาลชัๅน
อัยการภวStaatsanwaltschatศภละผูพๅ พิ ากษาว๕ichtrศภดย ตๅนวไmtsgrichtศภ฿นกรณีทผีไ ตูๅ ายมีงิน฿นบัญชีธนาคารหนึงไ
มีพทย่ปในผูๅรไวมสดงความคิดหในวไาภปในการตายบบ มากกวไาภัหิฯฯภยูรภธนาคารนัๅนมีหนๅาทีไทีไจะตๅองจๅง฿หๅกไ
ปกติธรรมดาวnatürlichrภTodศภหรือปในการตายบบเมไปกติ กรรมสรรพกรว้inanzamtศภทราบภพืไอจะนำาเปลงรายการ
ธรรมดาหรือสรุปหาสาหตุการสียชีวติ เมไเดๅภวunnatürlichrภ มรดกภพืไอสดงการสียภาษีมรดกตไอเป
odrภungklärtrภTodศภ฿นกรณีหลังนีๅอาจจะ฿ชๅวลานาน จศภติดตไอศาลจัดการมรดกภวNachlassgerichtศภพืไอขอหนัง
ถึงภะ4ภวันภภมืไอสรุปสาหตุของการตายเดๅลๅวภภทางอัยการ สำาคัญการปในผูๅรับมรดกภหรือขอสละสิทธิ฿นมรดก
กใจะออกหนังสือ฿หๅพือไ ทำา฿บจๅงการตายภภหลังจากนันๅ จึงเป
ตามกฎหมายยอรมันภ มืไอมีการตายภ กใจะมีทายาทผูๅรับ
ติดตไอกับสำานักทะบียนพืไอขอ฿บมรณบัตรเดๅ
มรดกภภซึงไ หมายถึงภผูทๅ จไี ะเดๅรบั ทรัพย่สนิ ทีมไ อี ยูภไ รวมทังๅ หนีสๅ นิ
ขศภ฿บมรณบัตรภวSterbeurkundeศ
ของผูๅตายทัๅงหมดภผูๅทีไจะปในทายาทรับมรดกตามกฎหมาย
หนไวยงานทีอไ อก฿บมรณบัตรคือภสำานักทะบียนวStandsamtศภ หรือตามพินัยกรรมภ จะตๅองมีหนังสือสำาคัญการปในผูๅรับ
ณภมืองทีผไ ตูๅ ายสียชีวติ ภ฿นกรณีทมีไ กี ารตาย฿นครือไ งบินภบน มรดกว่rbschinศภภหนังสือนีสๅ ามารถติดตไอขอเดๅทภีไ ศาลจัดการ
รือหรือ฿นระหวไางการดินทางดยรถเฟภกใถือวไาปในกรณีทีไ มรดกภวNachlassgrichtศภซึไงปในหนไวยงานของศาลชัๅนตๅนภ
ตๅองมีการพิจารณาปในพิศษวไาภจะ฿หๅมีการออก฿บจๅงการ วไmtsgrichtศภทีดไ าำ นินการตไางโทีไ กียไ วขๅองกับการสียชีวติ ภ
ตายละจะออก฿บมรณบัตรอยไางเรภ
ละปในผูอๅ อกหนังสือสำาคัญการรับมรดกว่rbschinศภภละ
คศภติดตไอกับบริษทั ทีรไ บั จัดการทำาพิธศี พภวBestattungsinstitutศ หากวไาผูตๅ ายมีหนีสๅ นิ มากมายภคำานวนหักกรบลบหนีกๅ บั สมบัติ
ลๅวภยังเมไพอ฿ชๅหนีๅภ ทายาทอาจขอทำารืไองสละสิทธิ฿นการ
ปัจจุบันนีๅบริษัททีไรับจัดการพิธีศพจะสนอบริการ฿นรืไองทีไ รับมรดกภนัไนคือเมไขอรับหนีๅสินนัๅนภละนไนอนวไากใจะเมไเดๅ
ตๅองติดตไอกับบสถ่ละสไวนราชการยอรมัน฿หๅภ พืไอทีไญาติ มรดกทีไอาจมีหลงหลืออยูไบๅาง
ของผูๅตายจะเดๅเมไตๅองวุไนวาย฿นรืไองของอกสารตไางโภมืไอ
เดๅรับ฿บมรณบัตรลๅวภจึงสามารถริไมดำานินการละนัด จะกิดอะเรขึๅนกับบๅานพักทีไชไาอาศัยอยูไ
หมายวันทีจไ ะทำาพิธฝี งั ศพหรือผาศพภซึงไ ตๅองตกลงกับบริษทั ตามสิทธิการชไาทีไพักอาศัยวMitrchtศภสัญญาชไาเมไเดๅยุติ
รับจัดพิธีฯเดๅดยตรง
ลงเปกับการตายของผูๅ ชไาภหมายความวไาภทายาทผูรๅ บั มรดก
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กฎหมายดีโ
อัญชัญภฮียร่ลิไง

จะตกปในผูๅชไาภละการบอกลิกสัญญาชไาจะปในเปตาม ฿นฉบับหนๅาภดรอพัทยาภรือนกๅวภจะบอกกลไาวถึงกรณีทสีไ ทิ ธิ
วลาทีไกำาหนดเวๅ฿นสัญญาภซึไงจะตๅองปฏิบัติตามขๅอตกลง ละผลติดตามทางกฎหมายทีพไ งึ ทราบ฿นกรณีทตไี กพุมไ หมๅายภ
฿นสัญญาชไาภภหากทายาทผูรๅ บั มรดกเมไประสงค่จะปในผูๅ ชไา ปรดติดตามอไาน฿นฉบับหนๅาคไะ
ตไอเปภกใสามารถขอยกลิกการชไานันๅ เดๅภาย฿นวลาภะภดือนภ
นับตังๅ ตไวนั ทีผไ ูๅ ชไาสียชีวติ ภภหากเมไกระทำาการยกลิกสัญญา
ชไาภกใจะถือวไาภทายาทผูๅรับมรดกปในผูๅชไาตไอเป

การจๅงการตายของบุคคลสัญชาติเทย฿นตไางประทศ
หากบุคคลสัญชาติเทยสียชีวิต฿นประทศยอรมนีภญาติพีไนๅองหรือพืไอนควรมาจๅงการสียชีวิตของบุคคลนัๅนภ
โภทีไสถานกงสุล฿หญไภ ฯภดยสถานกงสุล฿หญไภ ฯภจะออกมรณบัตรเทย฿หๅดยเมไตๅองสียคไาธรรมนียมตไอยไาง
฿ดภละนำาจๅงการสียชีวิตตไอหนไวยงานราชการเทยทีไกีไยวขๅอง฿นลำาดับตไอเปภสามารถมายืไนคำารๅองจๅงการ
สียชีวิตดๅวยตัวองหรือทางเปรษณีย่เดๅภละยืไนคำารๅองพรๅอมอกสารละขๅอมูลตไอเปนีๅ
ฬภหนังสือรับรองการตายทีไบไงสาหตุการตายอยไางชัดจนภ
ฬภมรณบัตรยอรมันตัวจริงภะภฉบับภ
ฬภหนังสือดินทางตัวจริงของผูๅตายภ
ฬภสำานาบัตรประจำาตัวประชาชนหรือสำานาทะบียนบๅานภะภชุดภ
ฬภชืไอตัวละนามสกุลของบิดามารดาผูๅตายภ
ฬภอาชีพของผูๅตายภ
ฬภสถานทีไอยูไกไอนตายภ
ฬภสถานทีไตายภละระยะวลาทีไอยูไ฿นสถานทีไตายภ
ฬภวิธีจัดการศพภวกใบภผาภฝังภหรือภอืไนภโศภละสถานทีไฌาปณกิจศพภ
ฬภซองปลไาติดสตมป่ภ4ภยูรภวลงทะบียนศภ
ฬภหากตๅองการหนังสือรับรองนำาอัฐิกลับประทศเทยภ฿หๅนบคไาธรรมนียมหนังสือรับรองภฯภมาดๅวยภะิภยูรภ
วสไงปในงินสดทไานัๅนศภ
หากทไานตๅองการนำาอัฐิของผูๅตายเปประกอบพิธีทางศาสนาทีไประทศเทยภทไานตๅองยืไนขอหนังสือรับรองนำาอัฐิ
กลับประทศเทยทีไสถานกงสุล฿หญไภฯภดๅวยภดยตๅองสียคไาธรรมนียมจำานวนภะิภยูรภอนึไงภหนังสือรับรองนีๅดย
ปกติลๅวจะออกพรๅอมกับมรณบัตรเทยภภ
สอบถามพิไมติมเดๅทีไภ
ทรูภฯีุฬีุภืีภืภัฯุภภ
ฟกซ์ูภฯีุฬีุภืีภืภััืภภ
อีมล์ูภthaifraใmfaอgoอth
หรือติดตไอสอบถามเดๅกับสถานอกอัครราชทูตเทยภ
ณภกรุงบอร่ลินภฯาฯฬึุ4ืะฯภ
ขๅอมูลจากภhttpูฮฮwwwอthaigeneralkonsulatอde
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รู้เรื่องสูติบัตรไทย

คำาถามภคำาตอบจากภฝไายกงสุล
สถานกงสุล฿หญไภณภนครฟรงก่ฟิร่ต

การขอสูติบัตร

การขอสูติบัตรหรือ฿บกิด฿หๅกไดใกทีไกิด฿นยอรมนีภ นัๅนภเมไ
ยากอยไางทีไคิดภบิดาหรือมารดาทีไปในคนสัญชาติเทยสามารถยืไนรืไอง
ขอสูติบัตรเดๅทีไสถานอกอัครราชทูตภณภกรุงบอร่ลินภหรือสถานกงสุล
฿หญไภณภนครฟรงก่ฟิรต่ ภดยทังๅ บิดาละมารดาตๅองดินทางมาพรๅอม
กันทีสไ ถานอกอัครราชทูตฯภหรือสถานกงสุล฿หญไฯภพรๅอมตรียมอกสาร
ประกอบการยืไนคำารๅองภเดๅกไภบบฟอร่มคำารๅองขอจดทะบียนคนกิดภ
ะภชุดภหนังสือยินยอมจากบิดาหรือมารดา฿หๅบุตรถือสัญชาติเทยภะภชุดภ
สำานาสูติบัตรยอรมันของบุตรภวฉบับนานาชาติศภทีไเดๅรับการรับรอง
จากสำานักงานการปกครองของยอรมันภว๕girungspräsidiumภหรือภ
Bzirksrgirungศภะภชุดภสำานาทะบียนสมรสของบิดาละมารดาภ
พรๅอมคำาปลภาษาเทยะภชุดภวหากปในทะบียนสมรสทีไออก฿หๅดย
ทางการเทยสามารถนำามา฿ชๅเดๅลยภเมไตๅองปลปในภาษาเทยศภกรณี
บิดาฮมารดาหยไาขาดกันภ฿หๅนำาสำานาคำาพิพากษาหยไาทีไมีผลบังคับ฿ชๅ
ลๅวภหรือสำานาหนังสือสิทธิปกครองบุตรของยอรมันภวSorgrchtศภะภ
ชุดภหรือสำานาหนังสือรับรองบุตรภหากอกสารออกดยทางการยอรมัน
ตๅองปลปในภาษาเทยดๅวยภสำานาหนังสือดินทางของบิดาฮมารดาภ

คนละภภะภชุดภสำานาบัตรประจำาตัวประชาชนของบิดาฮมารดาภคนละภะภ
ชุดภสำานาทะบียนบๅานเทยของมารดาภะภชุดภซองปลไาขนาดภไ4ภจไา
หนๅาซองถึงตัวองติดสตมป่ภ4ภยูรภ
฿นการออกสูติบัตรเทยภนัๅนภดใกจะ฿ชๅนามสกุลของมารดาหรือ
บิดากใเดๅภดย
กรณีบดิ ามารดาจดทะบียนสมรสกันภบุตรมีสทิ ธิ฿ชๅชอืไ สกุลของบิดาภ
ตไหากทังๅ บิดาละมารดายินยอมภดใกจะ฿ชๅชอไื สกุลของมารดากใเดๅภดย
สถานอกอัครราชทูตฯภสถานกงสุล฿หญไฯภภจะสอบปากคำาละบันทึกเวๅ
ปในหลักฐานภกรณีบิดามารดาเมไจดทะบียนสมรสกันภบุตรปในบุตรทีไ
ชอบดๅวยกฎหมายของมารดาฝไายดียวภ฿หๅ฿ชๅชอืไ สกุลมารดาภตไหากจะ
฿ชๅชืไอสกุลของบิดาภทัๅงบิดาละมารดาตๅอง฿หๅความยินยอมกไอนภละ
หาก฿บกิดทๅองถิไนของบุตร฿ชๅนามสกุลบิดาภจๅาหนๅาทีไสถานอกอัคร
ราชทูตฯภสถานกงสุล฿หญไฯภจะสอบปากคำามารดาวไายินยอม฿หๅบุตร฿ชๅ
นามสกุลบิดาหรือเมไภหากยินยอมกใจะสามารถออกสูตบิ ตั รตามคำาขอเดๅภ
สถานกงสุล฿หญไภณภนครฟรงก่ฟิร่ต
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การศึกษา
รวบรวมดยภภขันคำาภสาร่กๅว

การศึกษาสาขาวิชาชีพ
Berufsausbildung

Foto: regress.admin.ch

การรียน฿นสถานศึกษาอาชีวะภปในการรียนทีไรียกวไาภภรียน
วิชาชีพบบควบคูไกันภว็ualภBrusausbildungศภภตๅองรียนวิชา
สามัญละภาคทฤษฎีพืๅนฐาน฿นรงรียนอาชีวศึกษาภปในวลาภุฬะัภ
ชัไวมงภหรือภะฬัภวันตไอสัปดาห่ภหรือปในการรียนบบภบลๆอคภคือรียน
วิชาสามัญภละภาคทฤษฎี฿นรงรียนอาชีวศึกษาติดตไอกันปในชไวง
ระยะวลาหนึไงปในวลาหลายสัปดาห่ภ ลๅวภจึงเปฝึกปฏิบัติ฿นสถาน
ประกอบการอีกระยะวลาหนึไงปในวลาหลายสัปดาห่ชไนกัน
นักรียนทีไขๅารียนประภทรียนละฝึกทำางานเปดๅวยนีๅภ รียก
วไาภภไzubiภภยไอมาจากภไuszubildnrฮไuszubildnภซึไงตๅองมีการ
ทำาสัญญาระหวไางสถานทีไประกอบการภวนายจๅางศละผูๅขๅารับการฝึกภ
วชไางฝึกหัดศภละสไงสัญญาเป฿หๅหอการคๅาละอุตสาหกรรมภว์ndustriฬภ
undภ๋andlkammrศภประจำามืองนัๅนภพืไอลงทะบียนเวๅภดยสัญญา
จะตๅองระบุสิไงตไอเปนีๅ
•ภ ลักษณะภละจุดมุไงหมายของงานทีไจะฝึก
•ภ วันริไมตๅนภละฬสิๅนสุดการฝึก
•ภ วลาฝึก฿นตไละวัน
•ภ วันพักผไอน
•ภ ระยะวลาทดลองฝึก
•ภ การฝึกภายนอกรงรียนวถๅามีศภชไนภศูนย่ฝึกอาชีพพิศษ
ฉพาะสาขา
•ภ อัตราคไารงของชไางฝึกหัด
•ภ งืไอนเขตไางภโภทีไทำา฿หๅสัญญาสิๅนสุด
•ภ การคุมๅ ครองการประกันอุบตั ภิ ยั ภฮภหตุทอไี าจจะกิดกับชไางฝึกหัด
•ภ สถานประกอบการตๅองยินยอม฿หๅชไางฝึกหัดเปรียนวิชา
สามัญละภาคทฤษฎีทีไ กียไ วขๅองกับสาขาอาชีพภ฿นรงรียน
อาชีวศึกษาสัปดาห่ละภะฬัภวันภหรือตามทีไตกลงกับรงรียน
อาชีวศึกษา
•ภ สถานประกอบการจะตๅองจัดการฝึกอบรมชไางฝึกหัดภ฿หๅมี
ความรูๅภ ละความสามารถตามมาตรฐานภพืไอขๅาทดสอบ
สมรรถนะจากหอการคๅาละอุตสาหกรรม
•ภ นักรียนจะตๅองตัๅง฿จรียนฮฝึกภตามผนการรียนทีไครูผูๅฝึก

จัดทำารไวมกับรงรียนอาชีวศึกษาภอีกทัๅงยังกำาหนดขๅอหๅาม
ทำาสัญญาทีไมีผล฿นทางลบตไอชไางฝึกหัดภชไนภหๅามสถาน
ประกอบการรียกรๅองคไาสียหายทีไกิดขึๅนจากการฝึกงาน
จากชไางฝึกหัดภหๅามลงทษชไางฝึกหัดภหากทำาผิดสัญญาภตไ
ทัๅงนีๅชไางฝึกหัดสามารถฟๅองรๅองสถานประกอบการเดๅหาก
จัดการฝึกเมไเดๅภปในตๅน
การทดสอบสมรรถนะภ
กไอนทีไจะเดๅรับประกาศนียบัตรปในชไางฝีมือฉพาะทางภภภชไาง
ฝึกหัดตๅองผไานการทดสอบทัๅงความรูๅสามัญภความรูๅภาคทฤษฎีภ ละ
ภาคปฏิบัติของตไละสาขาอาชีพภภจัดสอบดยสถานศึกษาทีชไ าไ งฝึกหัด
ขๅารียนภภผูๅทีไผไานการทดสอบ฿นสไวนนีๅจะเดๅรับประกาศนียบัตรวุฒิ
สามัญจากสถานศึกษาภสไวนการทดสอบภาคปฏิบัตินัๅนหอการคๅาของ
ตไละอาชีพภจะปในผูๅรับผิดชอบจัดการทดสอบสมรรถนะตามสาขา
อาชีพภทีไเดๅรับการฝึกภผูๅทีไผไานการทดสอบจะเดๅรับประกาศนียบัตรวุฒิ
อาชีพปในชไางฝีมือจากหอการคๅาภปในชไางฝีมือฉพาะสาขาทีไผไานการ
ฝึกอาชีพตามกฎหมายภซึไงเดๅระบุเวๅวไาภ฿นชไวงของการฝึกทักษะปฏิบัติ
จะตๅองมีการทดสอบภ฿นระหวไางฝึกอยไางนๅอยภะภครังๅ ภละมือไ สินๅ สุดการ
ฝึกจะมีการทดสอบสมรรถนะภพือไ รับประกาศนียบัตรอีกภะภครังๅ ภภปในตๅน
นิตยสารดีเดๅมีอกาสพูดคุยกับหนูมๅิมละนๅองชมป่
สองพีนไ อๅ งนักรียนเทยทีกไ ำาลังฝึกรียนสายวิชาชีพภภซึงไ อาจจะปใน
นวทางสำาหรับนๅองโอีกหลายคนทีกไ าำ ลังนึกเมไออกวไาภตนองจะ
รียนอะเรดี
ดีภ นะนำ�ตัวองหนไอยคะภ
มิๅมภ นอสอภธนัญชนกภธารีจติ ร่ภวมิมๅ ศภปในคนนครสวรรค่คะไ ภภอยูไ ยอรมัน
ตัๅงตไปีภัฯฯ4ภตอนนัๅนอายุภััภภคไะ
ดีภ ปัจจุบันนีๅรียนอยูไทีเหนภภกำ�ลังรียนอะเรภ
มิๅมภ มิๅมรียนดๅานการรงรมทีไภ ๋otelfachhochschuleภภรียกตาม
สายอาชีพวไาภ๋otelfachfrauภภซึงไ ฿ชๅวลารียนทังๅ หมดสามปีภภาย฿นวลา
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หนึไงปีภกใจะบไงรียนปในคอร่สโเปภภสรุปลๅวภ฿นตไละปีภมิๅมจะเปรียน
฿นรงรียนพียงสามดือนภทีไหลือจะฝึกงานทีไรงรมภดยมีชไวงวลา
ทดลองงานสามดือนภภละวลาสามดือนนีๅจะอยูไ฿นหลักสูตรดๅวย
การฝึกงานจะบไงงานปในภสีไผนกภคือภภฝึกอยูไ ผนกครืไองดืมไ ละบาร่ภ
วลาภาภดือนภฮภภผนกตๅอนรับภวลาภาภดือนภฮภผนกภRoomserviceภ
วลาภาภดือนภละทีไหลือภจะอยูไผนกServiceภ

มิๅมภ คิดคไะภตามทีไคาดเวๅคือภอยากกลับเปศึกษางานทีไเทยสักพักภ
พราะการบริการทีเไ ทยกับยอรมันภยังตกตไางกันภดๅวยรือไ งภวัฒนธรรมภ
ละประพณีภ ทีไยอรมันภดๅานการบริการภยังเมไอไอนนๅอมทไากับทีไเทยภ
ละการบริหารภหรือภควบคุมการจัดการภยังตกตไางพอสมควร

ดีภ ก�ร฿ชๅชีวิต฿นภมรงรียนมัธยมมภกับภมรงรียนส�ยวิช�ชีพมภ
ตไ�งกันยอะเหมคะภขอทร�บกฎกณฑ์ทนีไ กั รียนฝึกง�นพึงปฏิบตั ภิ
มิๅมภ รงรียนมัธยมภราจะมีวลา฿นการอไานหนังสือภละจะมีวลา
หลังจากกลับรงรียนมากกวไาภรงรียนสายอาชีพ
รงรียนสายอาชีพภราจะตๅองบไงวลา฿หๅถูก฿นการอไานหนังสือภพืไอ
ตรียมสอบ฿หๅมากภพราะชไวงทีไราเมไมีรียนภกใจะตๅองเปฝึกงานทนภ
ละงานดๅานการรงรมภวลาทำางานนัๅนจะเมไนไนอนภหรือภตายตัวภ
หมือนอาชีพอืไนโอยไางชไนภวันสาร่ฬภอาทิตย่ภ จะตๅองทำางานมากขึๅนภ
หนึไงสัปดาห่จะเดๅหยุดสองวันภซึไงวลาทบจะนๅอยมาก฿นการพักผไอนภภ
ทบทวนบทรียนเปดๅวยภพราะฉะนัๅนภการรียนดๅานสายอาชีพภจะตๅอง
มีความรับผิดชอบภทัๅงหนๅาทีไการงานภละวลาสไวนตัวอยไางมากภบไง
วลา฿หๅเดๅภพืไอทีไจะเมไกดดันตัวองภมืไอ฿กลๅสอบ

ดีภ สุดทๅ�ยนีๅมีอะเรฝ�กถึงนๅองโทีไกำ�ลังจะตรียมตัวจะรียน
ส�ยวิช�ชีพบๅ�ง
มิๅมภ กใอยาก฿หๅตงัๅ ฿จรียนภสายอาชีพทีไ ราลือกรียนนันๅ ภภทีสไ าำ คัญควร
ปในอาชีพทีไ รารักละสนุกเปกับการรียนภละการทำางานภเมไวาไ จะหนัก
หรือผลทีเไ ดๅรบั อาจจะตรงกันขๅามทีไ ราคาดหวังเวๅภภ฿หๅคดิ เวๅสมอวไาภงาน
หนักภความทๅอทๅคือภบทรียนทีไทๅจริงทีไเมไมีอยูไ฿นตำารา

ดีภ ง�นอดิรกคืออะเร
มิๅมภ ชไวงงานอดิรกคงจะปในการพักผไอน฿นวันหยุดภละเปกินอาหาร
ดีภ ก�รขๅ�รียนดๅ�นก�รรงรมภ มีกณฑ์อะเรปในหลักคะภ ตามภRestaurantภตไางโภพืไอดูการบริการภชิมอาหารภละภเวน่ภพรๅอมกับ
นะนำ�นๅองโทีไสน฿จอย�กรียนดๅ�นนีๅหนไอยเดๅเหมภ
ประมินผลขๅอดีภละขๅอสียทีไพบหในภพืไออากลับพัฒนาตัวองภ
มิๅมภ อันดับรกคือภ฿บประกาศฯจากรงรียนภภอยไางนๅอยโจะตๅองจบ
ระดับภMittlereภReifeภไbschlussภตไถๅาจบภไbiturภระยะวลารียนจะ ดีภ ขอทร�บคว�มคิดหในสไวนตัวกียไ วกับก�ร฿ชๅชวี ติ ฿นประทศ
หลือคไภสองปีภลๅวกใตๅองติดตไอกับภBerufschuleภภพืไอจๅงจตนาของ ยอรมนี
ตนวไาตๅองการรียนสายวิชาชีพการรงรมภการติดตไอรงรมทีไจะขอ มิๅมภ มิมๅ รูสๅ กึ ถูกกดดันตัวองอยูบไ าๅ งภพราะทุกอยไางราจะตๅองกำาหนดภ
ขๅาเปฝึกงานภราตๅองสาะหาองภละสไง฿บสมัครละหลักฐานตไางโ ละวางผนเวๅลไวงหนๅาภการ฿ชๅชีวิต฿นยอรมันจะตๅองตรงตไอวลาภรูๅ
ยังรงรมทีไตๅองการจะขๅาเปฝึกงานภภมืไอเดๅการตอบรับจากรงรมภ หนๅาทีไของตัวองภละมีความรับผิดชอบสูงภตไอีกดๅานหนึไงกใดีสำาหรับ
จึงจะริไมรียนละฝึกงานเดๅ
มิๅมคไะ

ชมป่รียนวิชาชีพปในภ“คนขับรถมืออาชีพ”
ดีภ นะนำ�ตัวองหนไอยคะภ
ชมป่ภ ชืไอภกฤติณภธารีจิตร่ภ ชืไอลไนภชมป่ภ ครับผมภอายุพิไงจะภัฯภปี
องตไกใกำาลังจะภัะภปีลไะครับภตอนนีๅอยูไยอรมนีกับพีไสาวคุณมไละ
พไอลีๅยงครับภ

ดีภ ขอทร�บก�รว�งผนอน�คตหลังจ�กทีไรียนจบภคิดวไ�จะ ดีภ ม�อยูไยอรมันตัๅงตไอ�ยุทไ�เรภ
กลับเปมืองเทยเหม
ชมป่ภ ตัๅงตไอายุภะาภขวบภครับผมภภภภภภภ

ภภภภภภอไ�นตไอหนๅ�ภ4ีอออ
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รียนภาษายอรมัน
ครูตๅอม

12 9834 9340593 2 35930 neunzehnhun
9234 9283 8475 20 224 274 0 4 3 39 3 00
75 7397 9745 274 92347 28 84 9838438
84 87 98 84 92 47 93848 755 56 792 65 83
37 37 837465298 56652745 3865 ein Q
gramm zwei Pfund = ein Kilogramm ei
fzig dreißig Cent einhundert Euro74 93
287 56 75 285635639 398 398 384 029 2
92 2984 2873 928734 63745 02 30 34 37

ภาษาเยอรมันกับครูต้อม

ฉบับนีๅครูตๅอมขอนะนำาภาษายอรมันกีไยวกับตัวลขภ฿ครทีไอไานเดๅ ลขสัดสไวน/ภขนาด/ภนๅำาหนัก/อัตราคไางินภวBruchzahl่nหภMaß่หภ
ละขๅา฿จลๅวภกใขอ฿หๅฝกึ หัดอไานออกสียง฿หๅชดั จนนะคะภพราะบไอย G่wicht่หภG่ldศภ
ครัๅงทีไครูตๅอมมักจะเดๅยินหลายโคนยังออกสียงเมไชัดจนภชไนภคำาวไาภ
hundrtภมักจะเดๅยินวไาภ“ฮุนฬลด”ภหาก฿ครยังออกสียงอยไางนีๅอยูไภครู
คำาขียน
คำาพูด
ตๅอมขอนะนำา฿หๅรีบกๅเขลยคไะภออกสียงวไาภ“ฮุนฬดรท”ภนะคะภภออก
null Komma fünf
0,5
สียงภ“ร”ภละภ“ท”ภดๅวยนะคะภ
ein halb
1/2
ดๅวยความปรารถนาดีจากภ“ครูตๅอม”
ein Drittel
1/3
ตัวลขภวdi่ภZahlศ

1/4

ein Viertel

การอไานตัวลขภตัวลขของภาษายอรมันพลิกพลงจากภาษาอืไนโคไะภ
ดยฉพาะหลักสิบภซึไงจะอไานลขหลักหนไวยกไอนหลักสิบภชไนภภัิภอไาน
วไาภünฬundฬzwanzigภภปในตๅนภภทำา฿หๅหลายคนงงลใกนๅอยภ

1 1/2

eineinhalb

2 1/2

zweieinhalb

1 mm

ein Millimeter

1 cm

ein Zentimeter

1m

ein Meter

1° C

ein Grad (Celsius)

-5° C

minus fünf Grad

+5° C

plus fünf Grad

1,30 m

ein Meter dreißig

1 km

ein Kilometer

60 km/h

sechzig Stunden pro Kilometer

1 m2

ein Quadratmeter

1g

ein Gramm

1 kg

ein Kilogramm

2 Pfd.

zwei Pfund = ein Kilogramm

1l

ein Liter

1%

ein Prozent

3,50 Euro

drei Euro fünfzig

0,30 Euro

dreißig Cent

100,00

einhundert Euro

อไานตัวลข฿นภาษายอรมันตามนีๅคไะ

0 null
1 eins
2 zwei
3 drei
4 vier
5 fünf
6 sechs
7 sieben
8 acht
9 neun
10 zehn
11 elf
12 zwölf
13 dreizehn
14 vierzehn
15 fünfzehn...
20 zwanzig

21 einundzwanzig
22 zweiundzwanzig
30 dreißig
40 vierzig
50 fünfzig
60 sechzig
70 siebzig
80 achtzig
90 neunzig
100(ein)hundert
101(ein)hunderteins
110(ein)hundertzehn
1.000(ein)tausend
10.000 zehntausend
100.000 (ein)hunderttausend
1.000.000 eine Million
1.000.000.000 eine Milliarde
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รียนภาษายอรมัน
ครูตๅอม

hnhundertachtundneunzig 94 0450 294
9 3 00 2074 02847 0287 0875 024 50745
8438 38 304039 038 87 3874 989 29 84
65 83 5 03 52 5792 29 2745 7465 8374 83
in Quadratmeter ein Gramm ein Kilomm ein Liter ein Prozent drei Euro fün74 9398 384 75 475 39 2 74 6 65 3765 56
029 209 756 8765 2 298 428 8274 2874
34 3756 538 02 3 34 38 2 2 03 05 37 384 3

การอไานวลาภวZ่itangab่nศ

วันทีไภภว็atumศ

คำาขียน
8:05

คำาอไานวราชการศ
achtภUhrภün

คำาพูดทัไวโเป
fünf nach acht

คำาขียน

คำาอไาน

1998

neunzehnhundertachtundneunzig

8:15

achtภUhrภünzhn

Viertel nach acht

1.April

erster April- Heute ist der erste April.

8:20

achtภUhrภzwanzig

zwanzig nach acht

8:30

achtภUhrภdrißig

halb neun

Berlin, den

Berlin, den zwölften sechsten

8:40

achtภUhrภvirzig

zwanzig vor neun

12.06.1980

neunzehnhundertachtzig

8:45

achtภUhrภünundvirzig

Viertel vor neun

07.05.1975 siebten fünften neunzehnhundertfünfundsiebzig

บบฝึกหัด ฿หๅขียนคำาอไานของจำานวนงินตไอเปนีๅ
1. 39,90 Euro neununddreizigภ่uroภneunzigภๆent
halb zehn
21:30 inundzwanzigภUhrภdrißig
2. 99,30 Euro ---------------------------------------------nullภUhrภün
fünf nach zwölf
0:05
3. 119,25 Euro ---------------------------------------------4. 680,- Euro ---------------------------------------------พิไมติมศัพท่ทีไควรรูๅกีไยวกับวลา
5. 3,15 Euro ---------------------------------------------6. 4,10 Euro ---------------------------------------------diภSkundหภฬnภววินาทีศภภ ภภภภภภภภภskundnlangภวนานปในวินาทีศ 7. 29,80 Euro ------------------------------------------------------------------------------------------diภMinutหภฬnภวนาทีศภ ภ
ภ
ภภภภภminutnlangวนานปในนาทีศ 8. 5,20 Euro 9. 4,80 Euro ------------------------------------------------------------------------------------------diภStundหภฬnวชัไวมงศภ
ภ
ภภstundnlangวนานปในชัวไ มงศ 10. 39,20 Euro 8:55

achtภUhrภünundünzig

fünf vor neun

8:05
8:40 8:45
8:55
21:30
0:05
neunzehnhundertachtundneunzig
e r s t e r Ap r i l - He u t e i s t d e r
e r s t e Ap r i l
s i eb t e n f ü n f t e n
neunzehnhundertfünfundsiebzig
null Komma fünf ein halb ein Drittel
ein Viertel eineinhalb zweieinhalb
ein Millimeter ein Zentimeter ein
Meter
8:15
8:20 8:30
ein Grad
(Celsius)
minus fünf Grad
plus
fünf Grad
ein Meter dreißig
ein
Kilometer
sechzig Stunden pro
Kilometer 0,5 1/2 1/3
1 1/2
2 1/2
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สัมภาษณ่
ดยภวลาวัลย่ภอัลบรช

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

StudentenภführenภdasภProjektภgemeinsamภweiterภundภkonntenภ
somit schon vielen Kindern helfen.
ภ
WirภunterstützenภeinภProjektภfürภbehinderteภMenschenหภ
indemภwirภภgebrauchteภRollstühleภsammelnหภinภ็eutschlandภ
reparieren lassen und in Thailand an Behinderte verteilen.
ภ
์chภdnkหภwasภKönigภ๕amaภV์ภgschribnภhatหภpasstภgutภ ไußerdemภunterstützenภwirภdieภๆhristlicheภ็eutscheภSchuleภ
zumภThmaภdissภ์ntrviwsอภ็iภ๊sprächspartnrinภistภdismalภ inภๆhiangภMaiภวๆ็Sๆศภmitภ๊eldspendenอภ็ortภgibtภesภeinenภ
eine Deutsche, die Thailand und den Thailänder wohlgesinnt ist Kindergarten, eine Hauptschule und eine Berufsschule
und viel geholfen hat.
ภ
์chภhabภmitภ้rauภMariannภZornภgsprochnอภSiภistภ ็-MagูภWieภerfuhrenภSieภvonภdieserภSchuleโ
die Witwe des ehemaligen thailändischen Honorarkonsuls von ้rauภZornูภ็ieภไdresseภderภSchuleภhattenภwirภvonภderภthailändischenภ
Baden-Württemberg, Herrn Karl Zorn, mit dem sie zusammen BotschaftภinภBonnอภ็asภwarภderภไnfangภunsererภUnterstützungภ
fürภalleภProjekteภinภThailandอภ
gearbeitet hat.
็emnächstภwerdenภwirภinภVerbindungภmitภderภๆ็Sๆภdenภ
Bis heute unterstützt sie thailändische Studenten und ภ
Thailänder, die in Deutschland leben.
Anbau von Kaffeepflanzen fördern.
็-MagูภWieภoftภbesuchenภSieภThailandโ
Frau Zorn: 1973 waren mein Mann und ich zum ersten Mal in
Thailand.
ภ
WirภwarenภsofortภsehrภangetanภvonภdiesemภLandภundภ
hatten auch persönliche Kontakte mit Thailändern. Die nächste
Reiseภwarภะุึ4อUndภvonภdaภanภjedesภJahrอภ่inภTeilภderภReiseภ
็-MagูภKönnenภSieภbitteภetwasภerzählenภüberภIhreภUnterstützungภ warภdemภBesuchภderภProjekteภgewidmetหภinภderภrestlichenภZeitภ
derภProjekteภderภthailändischenภStudenten-Gruppeโ
machtenภwirภUrlaubภinภ๋uaภ๋inหภPhuketภundภๆhiangภMaiอภ์chภliebeภ
้rauภZornูภ็ieภthailändischenภStudentenภwollenภausภ็ankbarkeitภfürภ Thailandหภdieภ้reundlichkeitหภdasภscharfeภthailändischeภ่ssenภ
dieภMöglichkeitหภzuภstudierenภmitภihremภProjektภBorijakภbedürftigenภ undภkannภ„SawadiiภKha“ภsagenอภ
KindernภhelfenหภweiterภzurภSchuleภzuภgehenหภindemภsieภzumภ
Beispielภdieภteilsภweiteภ้ahrtภvonภundภzurภSchuleภfinanzierenอภ ภ
์chภknnภ้rauภZornภsitภmhrภalsภzhnภJahrnภundภmagภ
ภ
๋R๋ภPrinzessinภๆhulabhornภhatภimภJahrภัฯฯฯภfürภdreiภ sie. Sie sagt klar in dem, was Sie denkt, hört zu und erkennt
Wochenภlangภdieภ๋eidelbergerภUniversitätภbesuchtอภWirภunterstützenภ schnell, wie sie den Thais unter die Arme greifen kann, wenn es
diesesภProjektภseitภdieserภZeitอภ
notwendig ist. Sie kommt gerne zu unseren Kulturfesten. Frau
ภ
JedenภMonatภtreffenภwirภunsภmitภdenภStudentenภausภ Zorn, Sie sind immer herzlich bei uns eingeladen!
๋eidelbergหภMannheimภundภKarlsruheภundภbesprechenภwährendภ
einesภไbendessensภdenภ้ortgangภdesภProjektesอภไlteภundภneueภ
็-MagูภWieภdenkenภSieภüberภdieภThaisภinภBaden-Württembergโ
้rauภZornูภ็ieภThailänderหภdieภhierภinภBadenภWürttembergภlebenหภ
habenภwenigeภProblemeภundภsieภhabenภsichภgutภeingelebtภinภderภ
deutschenภ๊esellschaftอภ่sภgibtภvonภbeidenภSeitenภ๋ilfsbereitschaftอภ
Wir leben gut zusammen.
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อันความกรุณาปราณีภ ภ
หลัไงมาองหมือนฝนอันชืไน฿จภ
ปในสิไงดีสองชัๅนอันปลืๅม฿จภภ

จะมี฿ครบังคับกใหาเมไ
จากฟากฟๅาสุราลัยสูไดนดิน
ทัๅงผูๅ฿หๅละผูๅรับสมถวิลภ…อ”

พิการดยการสะสมกๅาอีลๅ อๅ ลือไ น฿ชๅลๅวนำามาซไอมซม฿นยอรมนีกอไ น
ทีไจะสไงเปบริจาค฿หๅกไคนพิการ฿นประทศเทย฿หๅทีไมืองเทยบริจาค
฿หๅกับคนจนทีไพิการละตๅอง฿ชๅกๅาอีไลืไอนตไอเปภพวกราทีไนีไภกใสามารถ
รไวมกันบริจาคเดๅหากตๅองการพราะปในครงการทีไดีมีประยชน่มาก
ภ
ขออัญชิญบทพระราชนิพนธ่ของลๅนกลๅาฯรัชกาลทีภไ ีภมาประกอบ ภ
นอกจากนีๅรายัง฿หๅความสนับสนุนดๅวยการบริจาคปในตัวงินภ
฿นบทสัมภาษณ่นีๅดๅวยภพราะหในวไามีความคลๅองจองกันอยไางยิไงภการ กไรงรียนของคริตจักรยอรมัน฿นจังหวัดชียง฿หมไภ ทีไปิดสอนตัๅงตไ
สัมภาษณ่ครังๅ นีดๅ ฉิ นั เดๅพดู คุยกับสุภาพสตรียอรมันภผูทๅ ีไ ปในมิตรทีดไ ี ละ ระดับอนุบาลจนถึงระดับมัธยมตอนตๅนภละวิชาชีพภ
ทำาคุณประยชน่กไประทศเทยภละพวกราชาวเทย
ภ
ดิฉันเดๅพูดคุยกับคุณมาริยันนอภ ซอร่นภ ซึไงปในภริยาละ ดีม�กูภภรูๅจักรงรียนนีๅเดๅอยไ�งเรคะ
พืไอนรไวมงานของคุณคาร่ลภ ซอร่นภ กงสุลกิติมศักดิ่เทยประจำารัฐ คุณซอร่นูภราทราบทีไตัๅงของรงรียนจากสถานอกอัครราชทูตเทยภ
บาดในภวือร่ททใมบร่กภ฿นมืองชตุทการ่ทภผูซๅ ึไงลไวงลับเปลๅวภปัจจุบนั ณภกรุงบอนน่ภ ซึไงกใปในจุดริไมตๅนของการสนับสนุนชไวยหลือครงการ
นีๅ ธอกกใยงั คง฿หๅความสนับสนุนละชไวยหลือคนเทยละนักศึกษาเทย ทัๅงหมด฿นประทศเทยภครงการตไอเปทีไกีไยวขๅองกับรงรียนทีไราจะ
฿นประทศยอรมนีอยไางสมไำาสมอ
สนับสนุนกใคือภครงการปลูกกาฟ
ดีม�กูภคุณมีคว�มคิดหในอยไ�งเรบๅ�งกีไยวกับคนเทยทีไอ�ศัยอยูไ
฿นรัฐบ�ดในภวือร์ททใมบร์ก
คุณซอร่นูภ คนเทยทีไอยูไ฿นรัฐบาดในภวือร่ททใมบร่กนีๅภภเมไคไอยจะ
มีปญ
ั หามากนักภปรับตัวอยู฿ไ นสังคมยอรมันเดๅดภี ภมีการชไวยหลือพึงไ พา
อาศัยกันทัๅงสองฝไายวเทยละยอรมันศภราอยูไดๅวยกันดๅวยดี

ดีมากูภภเปมืองเทยบไอยเหมคะ
คุณซอร่นูภสามีละดิฉันเดๅเปมืองเทยครัๅงรกปีภ ะุึาภวพอศอภัิะีศภ
รารูๅสึกประทับ฿จทันทีกับประทศนีๅภ ละเดๅรูๅจักสัมผัสกับคนเทยภการ
ดินทางครัๅงตไอมาคือปีภ ะุึ4ภวพอศอัิะึศภจากนัๅนภรากใเปมืองเทย
ทุกปีภสไวนหนึไงราจะเปยีไยมชมครงการทีไรา฿หๅการสนับสนุนอยูไภชไวง
วลาทีไหลือกใจะปในการพักผไอนทีไภ หัวหินภภูกใตภละชียง฿หมไภ ฉันรัก
ดีม�กูภอย�ก฿หๅชไวยลไ�รืไองทีไคุณ฿หๅคว�มสนับสนุนกไครงก�ร ประทศเทยภความปในมิตรภชอบอาหารรสชาติผใดรๅอนภละกใพูดคำา
ตไ�งโของกลุไมนักศึกษ�เทยคไะ
วไาภ“สวัสดีคไะ”ภเดๅ
คุณซอร่นูภดๅวยกตัญญุตาทีไเดๅมีอกาสมาศึกษา฿นตไางประทศกลุไม
นักศึกษาเทยจึงเดๅจัดดำานินการครงการภ“บริจาคมภพืไอชไวยหลือดใก ภ
ดยสไวนตัวดิฉนั เดๅรจูๅ กั คุณซอร่นภธอมานานสิบกวไาปีลๅวภละ
ทีไดๅอยอกาสภทีไตๅองดินเปรงรียนทีไหไางเกลภอันเดๅกไภ ชไวยหลือคไา คารพนับถือธอมากภธอจะสดงความคิดหในอยไางชัดจน฿นสิงไ ทีไ ธอ
ดินทางเปรงรียนสไวนหนึไง
คิดภปในคนทีไรับฟังละขๅา฿จ฿นการ฿หๅการสนับสนุนละชไวยหลือคน
ภ
การสนับสนุนครงการริไมตๅนมืไอปีภัฯฯฯภวพอศอภัิ4าศภมืไอจๅา เทย฿นภาวะจำาปในภธอยินดีทจีไ ะมารไวมงานวัฒนธรรมเทยทีคไ นเทยจัดภ
ฟๅาหญิงจุฬาภรณวลัยลักษณ่อคั รราชกุมารีภสดใจมายือนมหาวิทยาลัย คุณซอร่นคะภคุณปในผูๅทีไรายินดีตๅอนรับอยไางตใม฿จ
฿นมืองเฮดลบิร่กปในวลาสามอาทิตย่ภ
ภ
ทุกโดือนราจะพบกับกลุมไ นักศึกษาเทยจากมืองภ๋eidelbergหภ
MannheimหภKarlsruheภหารือกัน฿นชไวงวลาอาหารยในถึงความคืบหนๅา
ของครงการภมีนกั ศึกษาทังๅ กไาละ฿หมไขๅารไวมดำานินงานของครงการ
อยไางตไอนืไองภทำา฿หๅสามารถชไวยหลือดใกปในจำานวนมาก
ภ
อีกครงการหนึงไ ทีไ รา฿หๅความสนับสนุนคือครงการชไวยหลือคน
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หนังสือดีæ
ที่ผู้หญิงควรอ่าน

วลากลับเปยีไยมบๅานทีไมืองเทยทีไเรจะตๅองหาอกาสเปดิน
วนเปวนมา฿นศูนย่หนังสือจุฬาฯวอยูไสยามสควร่ศภพืไอหาซืๅอหนังสือ
กลับมาอไานทีไยอรมนีภมืไอสองสามปีกไอนกใเปจอหนังสือลไมหนึไงภปก
สีสวยสด฿สภภาพประกอบ฿นลไมปในภาพวาดบบการ่ตูนภสีสันนไากิน
ชไนกันภ฿นคำานิยมบอกวไาภปในหนังสือทีไบรรจงขียนขึๅนดยผูๅหญิงภพืไอ
ผูหๅ ญิงภตไมเิ ดๅจาำ กัดตีกรอบผูอๅ าไ นฉพาะพศหญิงภหนังสือชือไ ภภรูลๅ กึ รือไ ง
ลับภสุขภาพผูๅหญิงโภภดูชืไอหนังสือภชืไอผูๅขียนคำานิยมกใคงตๅองจัดหนังสือ
นีๅอยูไ฿นประภทสุขภาพภละทีไนไาหวาดสียวกใคือภคงจะปในหนังสือนไา
บืไอดๅวยศัพท่สงวิชาการทีไคนดินดินกินก็วยตี็ยววพราะเมไคไอยชอบ
ขๅาวกงศอไานเมไขๅา฿จ
ตไหาเดๅปในชไนนัๅนเมไภผูๅขียน฿ชๅถๅอยคำาธรรมดางไายโภหมือน
ปในการพูดคุยภมีการปรียบปรยภพรๅอมตัวอยไางอไานลๅวพลินภถม
ดๅวยภาพประกอบทีไปในการ่ตูนนไาอในดูภ ทำา฿หๅหนังสือมีสนไห่ทีดียวภ
ละกใปในอุบายทีไดีทีไทำา฿หๅคนเดๅความรูๅพราะพลินอไานจนจบเดๅเมไรูๅ
ตัวภละมๅนจะมีสไวนทีไกลไาวถึงการดูลสุขภาพภตไหนังสือกใ฿หๅความ
รูมๅ ากกวไานันๅ ภดยฉพาะรือไ งทีผไ หูๅ ญิงเมไคยเดๅรียนรูมๅ ากไอนภดยฉพาะ
ทีไ กียไ วกับสรีระของผูหๅ ญิงองรวมทังๅ อวัยวะสำาคัญทีมไ ี ฉพาะตไผหูๅ ญิง
ทไานัๅนภพืไอ฿หๅขๅา฿จการทำางานละคุณูปการของอวัยวะหลไานีๅภเมไวไา
จะปในมดลูกภรังเขไภ ตๅานมภตลอดจนอาการผิดปกติหรือรคตไางโของ
ผูๅหญิงตัๅงตไวัยรุไนจนถึงวัยทองภละมืไอขๅา฿จลๅวสิไงหนังสือนๅนอยูไ
ตลอดคือภการดูลภอา฿จ฿สไภ ฿หๅความสำาคัญกับรไางกายภกับอวัยวะ
หลไานีๅของผูๅหญิงองภหากจะวไาเปอาจจะจัดหนังสือนีๅอยูไ฿นประภท
พศศึกษากในไาจะเดๅภ พราะกใมีหลายบททีไกลไาวถึงรืไองอะเรโบบนีๅภ
ชไนภการพบกันของเขไกับสปิร่มภหรือความรักชไวยบรรทาอาการปวด
ประจำาดือนภทำา฿หๅรูๅวไาจริงโลๅวทางลือก฿นการรักษาความผิดปกติ
ของอวัยะพิศษของผูๅหญิงมิ฿ชไมีตไการผไาตัดภหรือตัดมดลูกทิๅงทไานัๅนภ
หนังสือลไมนีๅ ปในหนังสือปลจากภาษากาหลีภทีไ ขียนดยภพทย่หญิง
อียูภมยองฮภวLyuภMyunghoศภสูตินารีพทย่ชาวกาหลีภจัดพิมพ่ดย
สำานักพิม่นานมีภ จากสำานวนภาษาทีไ฿ชๅตๅองปรบมือกไผูๅปล฿นความ
สามารถของการถไายทอด

ตอนทีอไ าไ นหนังสือของหมออียภู ทำา฿หๅนกึ ถึงหนังสืออีกลไมหนึงไ ทีไ
เดๅอาไ นกไอนหนๅานันๅ พราะมีนวคิดของรือไ งคลๅายกันภมือไ ถึงหนๅาหนังสือ
ควรอไานจึงถึงบางอๅอภหนังสือทีไนึกถึงกใปในลไมทีไหมออียูนะนำานัไนองภ
ดังนัๅนความคลๅายคลึงของนวคิดกใคงเมไ฿ชไรืไองบังอิญภหนังสือทีไพูด
ถึงคือหนังสือลไมหนาภาษายอรมันจัดปในหนังสือขายดีภบสซลลอร่ภ
ชืไอภ้raunkörprฬภ้raunwishitภวรไางกายผูๅหญิงภปัญญาผูๅหญิงศภ
ซึไงปลมาจากตๅนฉบับภาษาอังกฤษชืไอภWomn’sภbodisหภwomn’sภ
wisdomภขียนดยภๆhristianภNorthrupภนรีพทย่ชาวอมริกันปใน
หนังสือทีไอธิบายทุกรืไองทีไผูๅหญิงควรรูๅภ ทัๅงสรีระละอวัยวะภความผิด
ปกติภ ละทางลือกตไางโ฿นการรักษาภซึไงกใตอกยๅำาวไาหลายโครัๅงการ
รักษาดๅวยพทย่ผนปัจจุบันออกจะปในการดไวนรักษาภหรือสักตไวไา
รักษาภหรือรักษายียวยาอาการดยเมไเดๅพจิ ารณาถึงตๅนสายปลายหตุภ
฿นภ“รไางกายผูๅหญิงภปัญญาผูๅหญิง”ภอธิบาย฿หๅหในระบบชายปใน฿หญไภ
ทีไควบคุมผูๅหญิงภละรไางกายของธอภความผิดปกติหลายโอยไางทีไกิด
ขึๅนกับอวัยวะฉพาะของผูๅหญิงหลายครัๅงมีตๅนสายปลายหตุมาจากภ
ความกดดันภพลังสรๅางสรรค่ทเีไ มไสามารถถอดออกมาปในครงการจริงโภ
หนังสือลไมนีๅ฿หๅความรูๅความขๅา฿จ฿นรไางกายภละระบบการ
ทำางานของอวัยวะพิศษของผูหๅ ญิงภซึงไ ปในสิงไ ทีอไ าจจะเมไม฿ี ครกลๅาขียน
ออกมาตรงโชไนนีๅภ ความตไางอาจจะอยูไทีไวไาภหนังสือของหมออียูภ มีมิติ
ความปในอชียทีไทำา฿หๅผูๅอไานรูๅสึกคลๅอยตามเดๅมากกวไาภวละนไนอน
ดๅวยปลปในเทยกใอาไ นงไายกวไาศภคำาอธิบายของหนังสือภ“รไางกายผูหๅ ญิงภ
ปัญญาผูๅหญิง”ภทีไ฿ชๅงไคิดอธิบายตามวัฒนธรรมตะวันตกภทีไหลายโ
อยไางกใคงตๅองตัๅงคำาถามวไา฿นสังคมตะวันออกจะปในชไนนัๅนหรือเมไภ
ตไนัไนกใปในพียงสีๅยวหนึไงของหนังสือทีไทำา฿หๅคนอไานตๅองเตรไตรอง
กไอนทีไจะปัก฿จภอยไางเรกใตาม฿นสไวนทีไอธิบายถึงการทำางานภสาหตุ
ของความผิดปกติละทางลือก฿นการรักษาลๅวภตๅองยกคุณปู การของ
หนังสือทีไสรๅางทางลือก฿นการทีไจะลือกรักษาความปไวยเขๅของตนองภ
ดยสามารถมีขๅอตๅถียงกับหมอผนปัจจุบันภละทีไสำาคัญทีไสุดกใคือภ
การจูง฿จภรๅองรียก฿หๅผูๅหญิงลุกขึๅนมาหาสาหตุของความปไวยเขๅของ
รไางกายดๅวยตัวของตัวอง
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บันทิง
ดยภหนูพัดภลูกพไอพิไม

Almanya
ยินดีต้อนรับสู่เยอรมนี
มือไ วันกไอนชวนพือไ นคู฿ไ จเปดูหนังทีตไ ดิ ตามมาตังๅ ตไปกี ลายภทีไ
วไาติดตามพราะคยหในฆษณาทางทรทัศน่ตไตามหารงหนังทีฉไ าย
เมไจอภกใลยยังเมไเดๅดูภ คราวนีๅขๅาเปหในกำาหนดฉาย฿นปรกรมของ
รงหนังดยบังอิญภอันนือไ งจากตังๅ ฿จจะเปคๅนหากำาหนดฉายของหนัง
อีกรืไองหนึไงภจึงตๅองรีบเปดู
ไlmanyaภฬภWillkommnภinภ็utschlandภปในรือไ งราวของคน
สามรุนไ ฿นครอบครัวของภ๋üsyinภYilmazภรงงานรับชิญภว๊astarbitrศภ
ชาวตอร่กภคนทีไภ ะหฯฯฯหฯฯะภวหนึไงลๅานหนึไงศภทีไดินทางขๅามาทำางาน
฿นยอรมนีมืไอภ4ิภปีกไอนภวปลายทศวรรษทีไภะุีฯศภปในหนังตลกทีไจับ
อาภาพตายตัวภวKlischศภมาลไนปในมุกตลกภสะทๅอนภาพภสะทๅอน
ความคิดทัๅงคนยอรมันภละตอร่กภซึไงหลายโอยไางกใคงเมไเดๅตไางเป
จากคนตไางชาติอืไนโภรวมทัๅงคนเทยดๅวยภมีผลงานเดๅรับชิญ฿หๅฉาย฿น
งานภBrlinalภปในสิไงประกันคุณภาพ
ตัๅงตไรืไองราวของภ๋üsyinภกรรมกรเรๅฝีมือจากอนาตลียภทีไ
ตัดสิน฿จมาปในรงงานรับชิญ฿นยอรมนีภนืไองดๅวยหากินเมไพอลีๅยงภ
ิภปากทๅองของครอบครัวภทิงๅ มียละลูกเวๅขาๅ งหลังภลๅวกใกลับเปรับลูก
มียมาอยูไดๅวยภรืไองราวหลไานีๅกใหมือนตำานานกีไยวกับรงงานขๅาม
ชาติทีไลไากันอยูไนืองโ
ภาพสมาชิกครอบครัวภภYilmazภทีไมีทัๅงภปูไยไาตายายภว๋üsyinภ
Yilmazภละ้atmaภภรรยาศภVrliหภMuhamdหภLylaหภไliภภลูกชาย
ลูกสาวรวมทัๅงขยสะ฿ภๅภ ถมดๅวยภๆnkภหลานชายวัยภีภขวบภละภ
ๆananภหลานสาววัยภััภทีไรไวมตๆะอาหารดๅวยกันภกใเมไ฿ชไภาพปลก
ตาสำาหรับครอบครัวคนตไางชาติ
คำาถามทีภไ ๆnkภทีมไ ี มไปในคนยอรมันภพลไงออกมา฿นวงอาหารภ
„Wrภodrภwasภbinภichภigntlichภ–ภ็utschrภodrภTürkโ“ภ
นืไองจากเมไเดๅรไวมลงลไนฟุตบอลทีไรงรียนพราะทัๅงทีมดใกยอรมัน
ละดใกตอร่กตไางกใผลัก฿หๅภๆnkภเปขๅาอีกทีมหนึงไ ภทีอไ าจตีความวไาคือภ
ปัญหารืไองอัตตลักษณ่ภ ว์dntitätศภกใปในคำาถามทีไมไเทยพไอยอรมัน
อาจจะคยเดๅยินจากปากลูกนๅอยของตัวองบๅางกใเดๅ
มืไอๆananลไารืไองราวของภ๋üsyinภ฿หๅภๆnkภฟังพืไอปในการ
ปลอบขวัญละบอกถึงรากหงๅาภ฿นตอนตๅนคนตอร่กภจะพูดภาษาตอร่กภ
ตไนืไองจากภๆnkภฟังเมไขๅา฿จภๆananภกใลยสลับภาษาภคนตอร่ก฿น
รืไองลไาจะพูดภาษายอรมันภวพราะปในภาษาทีไภ ๆnkภขๅา฿จศภคน
ยอรมันภจะพูดภาษาทีไผูๅสรๅางจิตนาการขึๅนมาภฟังจากทไวงทำานองกใจะ
คลๅายภาษายอรมันภภมๅตไพลงภKlingภ๊löckchnภKlingภกใถกู ปลียไ น
ปในภาษาจินตนาการชไนกันภผูชๅ มสามารถรูเๅ ดๅวาไ ปในพลงอะเรภตไกเใ มไ
ขๅา฿จนือๅ รๅองภซึงไ นีกไ คใ งปในความรูสๅ กึ ของภ้atmaละลูกโภมือไ ดินทาง

มาอยูไยอรมนี฿หมไโภซึไงหมือนปในตัวทนของคนตไางชาติทีไเมไรูๅภาษา
ยอรมันตอนทีไตๅองสืไอสารดๅวยภาษายอรมันภ
พราะเมไรภูๅ าษายอรมันภ้atmaจึงตๅอง฿ชๅภาษาทไาทางภสไงสียง
รๅองหมือนวัวภพือไ บอกขอซือๅ นมภละเมไวาไ จะเปทีเไ หนรวมทังๅ เปหาหมอภ
Lylaภตๅองทำาหนๅาทีลไ าไ ม฿หๅมไตไยงั ดใกภกใปในปัญหาทางภาษาละทาง
กๅทีไราโทไานโคุๅนกันภหรือรียกวไาภtypischภถมยังตอกยๅำาดๅวยวไาภดใก
ผูๅหญิงรียนภาษาละปรับตัวเดๅดีกวไาดใกผูๅชาย
อีกมุกหนึไงทีไสนนไารักของ้atmaภมไทีไตๅองการอา฿จลูกโภทีไ
อยากจัดฉลองวันคริสต่มาสภตไดๅวยความทีไเมไรูๅของมไภภตๅนคริสต่มาส
จึงปในพียงยอดตๅนสนฉัตรหลนโภประดับดๅวยลูกกๅวสองสามลูกภถม
ยังอาของขวัญมา฿หๅลูกดยทีไยังเมไเดๅหไอภ
๋üsyinภปในสมือนตัวทนของคนยๅายถินไ รุนไ รกทีเไ มไวาไ อยไางเร
สียกใยงั คงตัวตนความปในตอร่กภมๅนวไาจะเดๅสญ
ั ชาติยอรมัน฿นชไวง
ชราวัยภละกใ฿นชไวงชีวิตนีๅหละทีไความฝันของรงงานขๅามชาติอยไาง
ขาวละอาจจะของคนขๅามชาติชาติอนืไ โรวมทังๅ เทยดๅวยศปในจริงภขาเดๅ
ซือๅ บๅาน฿นดินดนบๅานกิดภทีทไ งัๅ ครอบครัวจะเดๅ฿ชๅอาศัย฿นยามพักรๅอนภ
ละทังๅ ครอบครัวกใดินทางเปภหมือนปในการพาภ๋üsyinกลับบๅานภอัน
ปในรืไองราวทัๅงหมดของภไlmanyaภ
ไlmanyaภจัดปในหนังตลกบบนไารักภตไ฿นความตลกนัๅนกใลึก
ดๅวยรืไองราวของชีวิตจริงภโภของคนธรรมดาภเมไวไาภไliภลูกชายคนลใก
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ของ๋üsyinภทีไกิด฿นยอรมนีภ ทีไมีปัญหากับอาหารตอร่กทีไรสจัดภผิด
กับภรรยาชาวยอรมันของขาทีดไ ปู รับตัวเดๅดกี วไาภภละเมไวาไ ๋üsyinจะ
ยืนยันความปในตอร่กอยไางเรภคงปฏิสธเมไเดๅวาไ ขากใมคี วามผูกพันกับ
ยอรมันมากกวไาภมืไอภๆananบอกวไาตัๅงครรภ่กับฟนชาวอังกฤษภขา
อุทานวไาภภม๋ättภsภnichtภwnigstnsภinภ็utschrภsinภkönnnโมอภ
วอยไางนๅอยกในาไ จะปในคนยอรมันศภนีกไ คใ งชีชๅ ดั วไาภยอรมนีกลายปในบๅาน
ทีไสองของขาเปลๅวนัไนอง
ผูๅกำากับภYsminภSamdrliภซึไงปในผูๅขียนบทภาพยนต่รไวม
กับภNsrinภsamdrliภภสองพีไนๅองกิดทีไภ็ortmundภปในรุไนทีไสามของ
รงงานรับชิญภภยอมรับวไาธอกใบกีไยวรืไองราวจากประสบการณ่จริงภ
ละตำานานลไาขานของรงงานรับชิญภมารียงรๅอยปในภไlmanyaภจึง
เมไนไาปลก฿จลยทีไมุกตไางโภละกรใดลใกกรใดนๅอย฿นรืไองภดูมีชีวิต
ชีวาละปในจริงภทำา฿หๅมองหในตัวตนของภรงงานขๅามชาติภ รวมทัๅง
พัฒนาการของการปในพลมืองยอรมัน
มๅ น ตไ ภ มุ ก การปใ น รงงานรั บ ชิ ญ คนทีไ ห นึไ ง ลๅ า นหนึไ งภ
วinmillionundrstศภทีทไ าำ ฿หๅภ๋üsyinภพลาดอกาสเดๅรบั รถจักรยานยนต่ภ
วMopdศภพราะรงงานคนทีภไ ๋üsyinภหลีกทาง฿หๅดินขๅาชไองทางขๅา
กไอนภเดๅปในรงงานคนทีไหนึไงลๅานละเดๅรับรถฯเปภอีกทัๅงรืไองราวการ
ชิญชวนรงงานรับชิญมาทำางาน฿นยอรมนีภ กใทำา฿หๅขๅา฿จทีไมาทีไเป
ของรงงานรับชิญหลไานีๅ฿นยอรมนี

ขๅอมูลบางสไวนจากภhttpูฮฮwwwอzitอdฮkulturฮilmฮัฯะะฬฯัฮ
interview-samdereli-berlinale
หมายหตุภ ไlmanyaเมไเดๅขๅาฉาย฿นรงภาพยนต่ทัไวเปภ
วMultiplexenศภตไฉาย฿นรงภาพยนต่ทีไรียกกันวไาภProgrammkinoภภ
ซึงไ จะคัดลือกภาพยนต่ทจีไ ะมาฉายตามนือๅ หาภเมไเดๅฉายภาพยนต่ดงั โ
ตามทๅองตลาดภภาพยนต่ทีไจะมาฉายมักจะปในภาพยนต่ทีไมีคุณคไา฿น
งไศิลปวัฒนธรรม
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ฟชัไน
ขียนละถไายภาพดยภภวลาวัลย่ภอัลบรช
นางบบภหนูลิสาภคุณหมีละคุณนิตย่

แฟชั่นผ้าไทย

ไทยเรามีเอกลักษ³์เครือ่ งแต่งกายประจำาชาติ
มานมนาน จนเป็นทีเ่ ลือ่ งชือ่ ลือนามว่า ผ้าไทยนัน้
สวยงาม โดยเ©พาะผ้าไหมไทย «ึง่ ทัว่ โลกรูจ้ ก
ั ดี
แทบจะทุกบ้าน ในหมู่บ้านทางภาคเหนือและ
ภาคอีสานจะมีการทอผ้าไหม จนกลายเป็นสินค้า
โอทอป และเกิดการแข่งขันกันผลิตผ้าไหมที่มี
คุ³ภาพและความงดงาม
ดี-แฟชั่นเล่มนี้ขอนำาเสนอการแต่งกายชุด
ไทยประยุกต์มา½ากผู้อ่าน หวังอย่างยิ่งว่า
คงจะถูกใจผู้อ่านนะคะ ขอขอบคุ³นางแบบและ
ตากล้องอาสาสมัครมา ³ ที่นี้ค่ะ

ชุดไทยประยุกต์เสื้อผ้าไหมสีทองทั้งตัวเสื้อ
และผ้ า ถุ ง ลายเป็ น การดั ด แปลงมาจากชุ ด
ไทยจั ก รี เป็ น ชุ ด ไทยที่ ดู สุ ภ าพเรี ย บร้ อ ย
คุ³นิตย์สวมเป็นชุดติดกันสีเขียว จะใส่เสื้อ
ลูกไม้ทับหรือห่มสไบก็ดูดี

คุ³หมีในเสือ้ ผ้าลูกไม้กบั ผ้าถุงสำาเร็จรูป เครือ่ ง
ประดับทองหรือมุกทำาให้ดูสง่าและงดงาม
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หนูลิสาดูน่ารักในชุดไทยประยุกต์ นุ่งผ้าถุง
สำาเร็จรูปจีบหน้านางปักดิ้นทอง และพาดสไบสี
สวยสด
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หๅองครัว

น้ำาดื่มสมุนไพร ตามราศีเกิด

อากาศรๅอนบบนีนๅ าๅำ สมุนเพรปในตัวลือกทีไ หมาะสม฿นการดับกระหาย
คลายรๅอนเดๅดที สีไ ดุ คไะภพราะนอกจากจะทำาอง฿นบๅานลๅวคุณคไาจาก
สมุนเพรยังชไวยบำารุงรักษาสุขภาพอีกดๅวยภตไกอไ นจะลือกนๅาำ สมุนเพร
ตาม฿จชอบภรูเๅ หมคะวไารายังสามารถลือกดืมไ นๅาำ สมุนเพรตามราศีกิด
เดๅอีกดๅวย

ธาตุเฟภวราศีมษภราสีสิงห่ภราศีธนูศ
ลักษณะภมักปในผูมๅ รี ปู รไางผอมภผิวคลๅาำ ภตกกระภกลๅามนือๅ กระดูกหลวมภ
ลือกดืไมภนๅำาผักหรือนๅำาผลเมๅทีไมีรสยในภรสจืดภชไนนๅำา฿บบัวบกภนๅำา
ตงเทยภนๅำาผักคะนๅาภนๅำาตำาลึงภฯลฯ
ประยชน่ภ บำารุงสายตาภกๅชๅำา฿นภกๅรๅอน฿นภกๅอไอนพลียภลดอาการ
ปวดศรีษะขๅางดียวภกๅความดันลหิตสูงภชไวยทำาลายซลมะรใงภลดการ
อักสบภรักษาผล฿นกระพาะอาหารละลำา฿สๅ

ธาตุดินภวราศีพฤษภภราศีกันย่ภราศีมังกรศ
ลักษณะภมักปในผูๅทีไมีรไางกายละกลๅามนืๅอขใงรง
ลือกดืไมภนๅำาผักหรือนๅำาผลเมๅทีไมีรสฝาดภรสหวานภรสมันภรสคใมภชไน ธาตุลมภวราศีมถุนภราศีตุลภราศีกุมภ่ศภ
นๅำาฝรัไงภนๅำากลๅวยภนๅำามะละกอภนๅำาผือกภนๅำากะหลไำาปลีภนๅำาตงมภฯลฯ ลักษณะภมีรูปรไางปรไงภเมไอๅวนภผิวหนังหๅง
ประยชน่ภกๅรๅอน฿นภกระหายนๅำาภขับปัสสาวะภบำารุงสายตา
ลือกดืมไ ภนๅำาผักหรือนๅำาผลเมๅทีไมีรสผใดรๅอนภชไนนๅำาตะเครๅภนๅำาขิงภนๅำาขไาภ
นๅำากะพราภนๅำาคืไนชไายภฯลฯ
ประยชน่ภกๅทๅองอืดทๅองฟๅอภจุกสียดภขับหงืไอภขับปัสสาวะ
บำารุงสายตาภกระดูกละฟันภลดความดันลหิตสูง
ธาตุนๅำาภวราศีกรกฎภราศีพิจิกภราศีมีนศ
ลักษณะภมักปในผูๅทีไมีรไางกายสมสไวนภทๅวมถึงอๅวนภผิวพรรณสด฿ส
ลือกดืไมภ นๅำาผักหรือนๅำาผลเมๅทีไมีรสปรีๅยวภรสขมภชไนนๅำามะขือทศภ
นๅำาสๅมภนๅำามะนาวภนๅำาสัปปะรดภนๅำามะขามภนๅำามะระขีๅนก
ประยชน่ภปๅองกันลือดออกตามเรฟันภลหิตจางภบำารุงกระดูกละฟันภ
ปๅองกันกระดูกพรุน
ขๅอมูลจากภ๋อๆอภ๋erbภๆlubวthailandศภๆoอหLtd

เคล็ดลับก้นครัว

มดขึๅนตูๅกับขๅาว
อีกปัญหาหนึไงของคุณมไบๅานทัๅงหลายกใคือภจๅามดตัวลใกโภทีไ
คอยมารบกวนตูๅกับขๅาวภมีวิธีงไายโภทีไจะจัดการกับมดนๅอยหลไานีๅคือ฿หๅ
อานๅำามันกๆาดหยอดลงเป฿นนๅำาทีไหลไอขาตูๅภ วิธีนีๅนอกจากจะกันยุงลๅว
ยังกันมดเดๅอีกดๅวย
กงสๅมมีรสคใมทำา฿หๅจืด
วลาตๅมกงจืดลๅวคุณมไบๅาน฿สไนๅำาปลาลงเปมากจนคใมปี็
฿หๅอาขๅาวสารหไอผๅาลงเปตๅมดๅวยจะทำา฿หๅกงคใมจืดขึๅนลองทำาดูคไะ
คลใดลับชงกาฟถๅวยปรด
ทุกครังๅ ทีชไ งกาฟควรจำาเวๅ฿หๅดคี ะไ วไาควร฿สไนาๅำ ตาลกไอนทีจไ ะชง
ชาหรือกาฟลๅวจึง฿สไนมทีหลังจะชไวย฿หๅนๅำาตาลละลายรใวถๅา฿สไนม
กไอนลๅว฿สไนๅำาตาลทีหลังนๅำาตาลจะละลายชๅาภ

ยุทธการขจัดกลิไนตูๅยใน
ถึงคราวตๅองทำาความสะอาดตูๅยในสียที!ภ กไอนอืไนลยกใตๅอง
อาของทีไชไอยูไออก฿หๅหมดละลายนๅำาขใงละชใด฿หๅสะอาดหลังจาก
นัๅน฿หๅ฿สไซดาเบคาร่บอนตภเวๅ฿นตูๅดยท฿สไถๅวยวางเวๅ฿นตูๅยในภัภจุดภ
ซดาเบคาร่บอนตจะดูดกลิไนหมใน฿นตูๅยในภวิธีนๅีจะชไวย฿หๅตๅูยในหาย
กลิไนหมในเดๅคไะ
ทำาอยไางเรกับขๅาวหลือภ
ถๅามีขาๅ วยในหลือ฿หๅ฿สไขาๅ วยในเวๅตรงกลางของขๅาวสารทีจไ ะหุง
฿หมไภ มืไอตัๅงเฟสียบปลัๆกจนขๅาว฿นหมๅอสุกขๅาวยในละขๅาว฿หมไทีไหุง
พรๅอมกันจะสุกมีรสชาติละความนุมไ หมือนกับขๅาวทีหไ งุ ฿หมไพรๅอมกันภคไะ
อาหารลดกรด
คุณรูหๅ รือเมไคะภวไาอาหารจำาพวกขๅาวภถัวไ ภละตๅาหูภๅ สามารถชไวย
ลดกรด฿นกระพาะเดๅภดยฉพาะอยไางยิไงถัไวสีขาวภถัไวสีดงภละตๅาหูๅภ
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หๅองครัว
ภาพละรืไองดยภมไคทภบรมน

น้ำาพริกเผา ไส้กรอกเยอรมัน

วันนีๅมไคทขอนะนำา”นๅำาพริกผาภชืๅอสายภเทยยอรมัน”ภนะคะภภนืไองจากภบไอยครัๅงทีไภเสๅกรอกกใบเวๅ฿นตูๅยในสักวันสองวันภกใจะเมไคไอยสดภภลูกโ
มไคทกใเมไยอมกินภภมไคทจะทิๅงกใสียดายภมไคทลือกคิดนำามาดัดปลงปในอาหารจาน฿หมไภภลองทำาตามมไคทนะคะ
กไอนอืไนจัดการรืไองครืไองปรุงกไอนภอันมีภภ
หัวหอมภกระทียมภพริกหๅงภนๅำาปลาภนๅำาตาลภกลือภนๅำาปลาภภเสๅกรอกภยอรมันภภนๅำามันพืช
ลๅวกใริไมตๅนทำานๅำาพริกกันลยนะคะ
ะอภนำาหอมกระทียมมาผาดย฿ชๅ
เฟอไอนภคอยระวังอยไา฿หๅพริกเหมๅภ
หากพริกเหมๅจะทำา฿หๅภ นๅำาพริกดำา
นะคะภภ฿จยในโภคไะ
ัอภวันนีๅภ เสๅกรอกทีไหลือภคือตัวนีๅภ
อามาจัดการปลงฉมกันลยภภ
ดยนำามาหัไนปในชิๅนลใกโหรือ฿สไ
ครืไองปัไน฿หๅละอียดกใเดๅ
าอภตำาหอมภกระทียมละพริกทีไ
ผาลๅว฿หๅละอียดภวประมาณ฿น
รูปนะคะศภภลๅวภ฿สไเสๅกรอกลงเปภ
ผสม฿หๅขๅากันภลๅวภ฿สไกะปิลงเป
นิดหนไอยภ

สไวนอาหารทีไปในคาร่บเฮดรตชิงซๅอนภจะปในขนมปังภชนิดตไางโภกใเดๅ
ทีเไ มไ฿ชไนาๅำ ตาลกใมปี ระยชน่฿นลักษณะนีดๅ วๅ ยคไะภตไทงัๅ นีทๅ งัๅ นันๅ กใควรจะ
รับประทานตไพอดีภ พราะถๅาทานมากกินเปกระพาะจะตๅองทำางาน
หนักภละตๅองปลไอยนๅำายไอยออกมาภยไอยอาหารหลไานัๅน฿หๅหมดกรด
฿นกระพาะสูงขึๅนอยูไดีลไะคไะ
นๅำาซาวขๅาวขจัดรังคภ
อากาศหนาวโภอยไางนีผๅ วิ หนังของราภอาจจะหๅงขาดความชุมไ ชืนๅ เดๅ
นะคะภดยฉพาะหนังศรีษะถๅาปลไอย฿หๅหๅงมากโภคุณรังคกใมายือน
เดๅภ ละ฿ครทีไถูกคุณรังคมารบกวนหนังศรีษะของคุณอยูไภ กๅเดๅงไายโ
คไะภคไคณ
ุ ฿ชๅนาๅำ ซาวขๅาวภรังคกใหายลๅวคไะภพียงคุณนำานๅาำ ซาวขๅาวรอง
฿สไกะละมังทิงๅ ฿หๅตกตะกอนภจากนันๅ รินนๅาำ ออก฿ชๅนาๅำ ทีตไ กตะกอนสระผมภ
ัภครัๅงภลๅวสระผมดๅวยชมพูอีกครัๅงภลๅางนๅำา฿หๅภสะอาดภผมของคุณกใจะ
นิไมปราศจากรังคภถมยังซฟงินอีกดๅวยคไะภ

4อภตัๅงกระทะภภปิดเฟปานกลางภภ
ลๅว฿สไนๅำามันลงเปลใกนๅอยภภพอ
นๅำามันรๅอนภ ภ นำานๅำาพริกลงเปผัดภ
฿สไนๅำามะขามภนๅำาปลาภนๅำาตาลปๆีบภ
ปรุงรสตามชอบภภอัตราสไวนของ
ครืไองกงภลๅวตไชอบนะคไะภจะ
หนักกระทียมหรือหัวหอมภ กใวไา
กันเปตามอัตราสไวนของความ
ชอบภผัดจนสุกภกใบ฿สขวดภกใบเว
เดนานลยคะ
ิอภสริฟพรๅอมภ฿ขไจียวภกับผักสด
ทีไมีอยูไภดูนไากินดีเหมคะภ
มไคทขอ฿หๅผๅูอไานทานนๅำาพริก
฿หๅอรไอยนะคะภลๅวพบกัน฿หมไ
฿นอกาสตไอเปคไะ

ทดสอบความสดของนมวัวดๅวยลใบ
การจำานกวไานมวัวนันๅ ดีหรือเมไภอาจ฿ชๅวธิ หี ยดนๅาำ นมลงทีไ ลใบมือ
ซักหนึงไ หยดภถๅานๅาำ นมสามารถจับตัวอยูบไ นลใบเดๅสดงวไาปในนมที฿ไ หมไ
สดภตไถาๅ นมเหลกระจายออกเปสดงวไาปในนมทีทไ งิๅ เวๅนานลๅวนันไ อง
กำาจัดคราบหินปูน฿นกาตๅมนๅำา
คราบหินปูน฿นกาตๅมนๅำาปในรืไองนไาปวดหัวสำาหรับบรรดามไ
บๅานมาทุกยุคทุกสมัยตไทุกปัญหายไอมมีทางกๅคไะภละปัญหาคราบ
หินปูนนีๅกใกๅเดๅงไายมากสียดๅวยภพียงติมนๅำาปลไาละนๅำาสๅมสายชูลง
เป฿นกาตๅมนๅาำ ภ฿นอัตราสไวนทไาโภกันลๅวนำาเปตๅม฿หๅดือดภหลังจากนันๅ
กใทงิๅ เวๅขๅามคืนภชๅาวันตไอมากในำาเปลๅางตามปกติภคราบหินปูนกใจะหลุด
ลอกออกมาเดๅงไายขึๅนคไะ
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ปกิณกะ
ดยภรสดี

มาเก็บผักป่ากันเถอะ (ต่อ)
Essbare Wildpflanzen

Rosskastanien

๊rundermannภ

ฉบับทีไลๅวดิฉันกริไนทๅายรืไองเวๅวไาจะมาเขขๅอขๅอง฿จกีไยว
กับภ“ผักตำาลึง”ภทีไคนเทยชอบกใบมากินกันภตไกใตๅองขอสดงความ
ผิดหวังกับคุณผูๅอไานละตัวดิฉันองภทีไเมไสามารถนำามาสนอ฿นฉบับ
นีๅเดๅภ นืไองจากมันพิไงจะตกยอดอไอนเปมืไอสัปดาห่ทีไลๅวภวตๅนดือน
พฤษภาคมศภผูๅรูๅทไานหนึไงนะนำาวไาควรจะกใบดอกละผลมาดูดๅวยจึง
จะสามารถฟันธงเดๅวไามันคือพืชอะเรกันนไภ ตไทไาทีไดูขาสันนิษฐาน
฿หๅฟังวไาภ“เมไนไาจะปในอะเรทีไกินเดๅ”ภพราะ฿บของมันชไางคลๅายกับตๅนภ
“Zaunrüb”ภซึไงมีพิษกินขๅาเปทำา฿หๅทๅองสียภหนๅามืดภหมดสติภหากกิน
ลูกของมันเปปริมาณหนึไงอาจถึงตายเดๅภวคงหมายถึงกินสดโศภทีไรัสซีย
มืไอกไอน฿ชๅภZaunrübภปในยาขับลือดภวยาทำาทๅงศภพีไคนเทยทไานหนึไง
คยลไา฿หๅฟังวไาตอนทๅองภ4ภดือนภกินตำาลึงทีไวไานีๅขๅาเปกิดทๅองสีย
มากภรูๅสึกวไาลูกดิๅนมากผิดปกติภจนตๅองหามสไงรงพยาบาลภชคดีทีไลูก
฿นทๅองเมไปในเรภคนเทยสไวน฿หญไอามาลวกจิๅมนๅำาพริกกันภเมไนไวไา
ความรๅอนอาจจะทำา฿หๅพษิ คลายลงเดๅปริมาณหนึงไ ภตไถงึ อยไางเรกใตามภ
พืชชนิด฿ดเมไรูๅจักกใเมไควรกใบมากินถือปในภ”กฏหลใก”ภของคนชอบหา
ของปไาภ฿ชไเหมคะโ

ยังมีพชื ผักชนิดหนึงไ ทีหไ าเดๅทวไั เปละอรไอยทีอไ ยากจะ฿หๅคณ
ุ โภรูจๅ กั
คือภ๊rundrmannภว๊lchomaภhdracaศภอไานวไาภกรุนฬดอร่ฬมันน่ภ
ปในพืชเมๅลือๅ ยทนทานอากาศหนาวขึนๅ ตามพืนๅ ดินถๅาตตใมทีอไ าจลือๅ ย
ยาวเดๅถึงภัภมตรภลักษณะ฿บหยักกลมมนละมีกลิไนหอมฉุนคลๅาย
สะระหนไบๅานราภตไรสออกขมลใกนๅอยภมีขนขึๅนตาม฿บอยูไบๅางลใก
นๅอยถึงมากภลำาตๅนสีมไวงขๅมภมีดอกลใกโภสีมไวงออกตามลำาปลๅองภกใบ
กินเดๅตัๅงตไมษายนรืไอยเปจนถึงฤดูหนาวภดิฉันชอบอามาผัดนๅำามัน
จิๅมนๅำาพริกภผัดกับนืๅอทน฿บกะพราภหรือ฿สไกงหนไอเมๅกใอรไอยเปอีก
บบภสรรพคุณกๅรคตับภขับปัสสาวะภขับหงืไอกๅพิษเดๅภ การพทย่
ผนจีน฿ชๅรักษารคปอดละเตอักสบรืๅอรัง

คำาตือน

ผักป่าหลายชนิดมีภ“คูฝด”ภทีไมีพิษภกินเมเดภพราะฉะนัๅนกอนกใบขอ
฿หพิจารณา฿หถีไถวนภหรือหากเมน฿จ฿หหาขอมูลละรูปภาพ
พืไอทียบคียงพิไมติมละสอบถามผูรูอีกครัๅงภ
พืไอหลีกลีไยงรคละพยาธิจากสัตว์ภควรนำามาปรุง฿หสุกกอนรับ
ประทานภหรือเมกใบผักริมทางทาภ

นอกจากผักปไาลๅวยังมีผลเมๅปไาทีไอยากจะนะนำาภอยไางรก
คือภSchwarzrภ๋olundrภวsambucusภnigraศภอไานวไาภชะฬวาร่ซฬซอร่ภ
ฮฬลุนฬดอร่ภ หรือภฮลุนดอร่ดำาภบๅานรารียกตามภาษาอังกฤษวไาภ
อลดอร่บอร่รีไภ ปในเมๅพุไมขนาดลใกภออกดอกดือนพฤษภาคมภดอก
มีสีหลืองขาวกลิไนหอมภ ผลอไอนสีขียวมีพิษหๅามกินภ สไวนผลสุกมีสี
มไวงดำาภรสชาติหวานอมปรีๅยวภดอกอามาตๅมกับอปปิๅล฿สไนๅำาตาล
ยลลีไลๅวกรองทำาปในยมภหรือจะอามาชุปปๅงทอดจิๅมนๅำาพริกภหรือ
ผสม฿นปๅงพนคๅกภว๋olundrpannkuchnศภสริฟ่รๅอนโภพรๅอม
เอศครีมวนิลลายในโภอรไอยอยไาบอก฿ครภผลสุกลๅวนำามาตๅมผสมกับ
นๅำาผลเมๅชนิดอืไนทำาปในครืไองดืไมภทำานๅำาชืไอมภทำาเวน่ภหรือทำายมกใเดๅภ
ผลฮลุนดอร่ดำาอุดมเปดๅวยวิตามินอภบีภละซีภชไวยปๅองกันมะรใงละ
รคหัว฿จภถมยังกินกๅเขๅหวัดเดๅชะงัดนักภ
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Schwarzerภ๋olunderภ

่sskastanien

ผลเมๅปาไ ชนิดตไอเปคือลูกกาลัดภหรือภKastaninภอไานวไาภคัสฬตาฬ
นียไ นภปในเมๅยนื ตๅนขนาด฿หญไภมีสองชนิดคือชนิดทีกไ นิ เดๅภว่sskastaninศภ
กับชนิดทีกไ นิ เมไเดๅภว๕osskastaninศภบๅานเหนมีดใกตๅองคุนๅ คยกับกาลัด
พราะถึงปลายฤดูรอๅ นทีเรภลูกกาลัดสีนๅำาตาลจะรไวงหลไนลงมาตใมพืๅนภ
ดใกโภมักชอบกใบมาลไนกันหรือภชนิดทีไกินเดๅกใมักจะกใบมาผากินปใน
ทีสไ นุกสนานภวิธดี วู าไ ชนิด฿ดกินเดๅ฿หๅดทู ผีไ ลละมลใดขๅาง฿นภชนิดทีกไ นิ เดๅ
ผลจะมีหนามหลมหมือนขนลูกงาะขึนๅ ปกคลุมอยูไ ตใมเปหมดภจับดๅวย
มือปลไาเมไเดๅลยภมลใดสีนาๅำ ตาลขๅาง฿นมีปลายหลมยืนไ ออกมาหมือน
กลีบกระทียมภวลาจะอามลใดตๅอง฿ชๅทๅาภวทีไเมไ฿ชไทๅาปลไาโศภบดขยีๅ
กันออกมาภวิธีผากินคือตๅองอากรรเกรตัดปลายหลมของมลใดออก
ลๅวอามีดกรีดปในกากบาทภวลาสุกลๅวจึงจะกะปลือกออกเดๅงไาย
สไวนกาลัดชนิดทีกไ นิ เมไเดๅภผลจะมีหนามหลมคลๅายหนามทุรียน ตำาลึงยอรมันภโโ
ตไสัๅนกวไาภหยิบจับดๅวยมือปลไาเดๅภมลใดทีไอยูไขๅาง฿นจะกลมมนตภปใน
รูปภาพประกอบ
มันงางามกวไาภละทีไสำาคัญคือเมไมีปลายหลมยืไนออกมาภนืไองจาก
ๆhristianภ ้ischer;ภ ไภ leafภ ofภ ๊lechomaภ hederaceaหภ
฿นมลใดกาลัดชนิดนีๅมีสารภซาปนินอยูไ฿นปริมาณมากภหากผลอกิน ั4ภOctoberภัฯฯึหภ๊ermanyอ
ขๅาเปอาจกิดอาการภคลืไนเสๅภอาจียนภปวดทๅองภทๅองสียภลำาเสๅอักสบภ
๋อภZell;ภSchwarzerภ๋olunderหภัุภJulyภัฯฯุหภKarlsruheหภ
฿นรายทีไกิดอาการพิษรุนรงอาจถึงขัๅนชักเดๅภ
Deutschland.
Benjaminภ๊immel;ภๆastaneaภsativaหภ4อภOktoberภัฯฯ4
ฉบับนีๅอาคไพอหอมปากหอมคอภภขอ฿หๅสนุกละมีความสุข
Wildfeuer;ภ่delkastanieหภ่sskastanieหภะีภNovemberภัฯฯี
กับการหาผักละผลเมๅปไา฿นยอรมันนะคะภฉบับหนๅาหวังปในอยไาง
ไktron;ภๆhestnutsหภฯุอภะฯอภัฯฯื
ยิไงวไาดิฉันจะสามารถฉลยปริศนาลึกลับของผักตำาลึง฿หๅคุณโภเดๅอไาน
Solipsist;ภ้rüchteภundภSamenภวมKastanienมศภderภRosskastanieหภ
กันภปรดติดตามคไะภ
ััอภSeptemberภัฯฯ4
D : 37
Dmag6.indd 37

11.06.11 10:43

ซใกซ่ละความสัมพันธ่
รืไองภติมศิริภเชยรืองศิริกุล

อยู่อย่างไรหลังหย่าร้าง

“หากการตกหลุมรักทำาให้เราตัวเบาฟ่อง สวยงามเหมือนล่องลอยไปมา
อยู่บนท้องฟ้า ความรู้สึกหลังหย่าร้างก็เหมือนความเป็นจริงของชีวิตที่
กระชากเราจากฟากฟ้าให้หล่นตุ้บลงมาบนพื้นดินดังแอ้ก ทั้งเจ็บทั้งจุก
จนลุกไม่ขึ้น”
การปิดปากพูดถึงการหยไารๅางภยกกันอยูหไ รือลิกรากันมันตใม
เปดๅวยความจใบปวดภพราะตใมเปดๅวยอารมณ่หลากหลายภรักภกรธภ
กลียดภจใบภสีย฿จภกลัวภละมีตัวตนของราภมีงาของขาผูกติดกับ
ประสบการณ่ตไางโภระหวไางสองราภมๅรืไองรักของ฿ครตไอ฿ครจะหลาก
หลายภตไมืไอจบลงดๅวยการหยไารๅางภทุกคำาถามจะหมือนกันหมดคือภ
ฉันจใบปวดมากทีไเมไเดๅอยูไกับคนทีไฉันรักภลๅวฉันจะทำาอยไางเรตไอเปภ
พราะชีวิตมันตๅองดินตไอเป
บางครังๅ ความจใบปวดจากการสูญสียความรักมันลึกละมาก
สียจนทำา฿หๅความชืไอมัไนศรัทธา฿นความรักละความสัมพันธ่ของรา
สันไ คลอนเปลยทีดียวภละถๅาความจใบปวดรๅาวลึกนีเๅ มไเดๅรบั การรักษา
ละเมไเดๅรับความขๅา฿จภมันจะกลายปในหีบกใบอารมณ่ความจใบ
ชๅำาทีไมองเมไหในภตไพรๅอมทีไจะถูกปิดออกมาอีกครัๅงมืไอความสัมพันธ่
ครัๅง฿หมไมายือนภ
ลองมาดูกันวไาคลใดลับภึภขๅอของการกๅาวผไานความจใบปวดนีๅ
จะสามารถชไวยอะเรคุณเดๅบๅางเหมภ
ะอภปลไอย฿หๅมันผไานเป
มืไอความสัมพันธ่ผไานพๅนเปภ ราตๅองยอมรับความจริงละ
ฝึกฝนการปลดปลไอย฿หๅมันผไานเปภยอม฿หๅกระบวนการรักษาริไมตๅน
ขึนๅ ดยดไวนภถๅาคุณยืนอยูบไ นปลายทางของความสัมพันธ่ภอยไาเปยึดติด
กับความคิดทีไวไาขาจะกลับมาหาราอีกเหมภขอ฿หๅชืไอมัไนวไาทุกสิไงทุก

อยไาง฿นจักรวาลกิดขึๅนดๅวยหตุผลอะเรบางอยไางภละผลระยะยาวกใ
จะตามมาภพียงตไมันยังเมไกระจไางชัดทไานัๅนองภขอ฿หๅคุณชืไอมัไนวไา
นีคไ อื สิงไ ทีดไ ที สีไ ดุ ทีสไ ามารถปในเปเดๅ฿นตอนนีภๅ ลๅว฿นอนาคตภคุณจะรูๅ อง
วไาหตุผลบางอยไางทีไจักรวาลตๅองการบอกรานัๅนคืออะเร
ัอภเมไครียดละมีพลังบวก
มันปในรืไองปกติทีไจะคิดมากภกินเมไเดๅภ นอนเมไหลับภนๅำาหนัก
ลดภพราะคนราเมไเดๅ฿ชๅวลาคไพียงวันดียวรักกันภอยูไดๅวยกันภพราะ
ฉะนัๅนมืไอตๅองลิกราจากกันภรากใคงจะเมไ฿ชๅวลาพียงคไวันดียวพืไอ
ลืมขาภตไหากคุณทำา฿จเมไเดๅจริงโภรามีวธิ มี าชไวยภชไนภปลดปลไอยดๅวย
การคุยกับพืไอนภนึกถึงหนๅาขาลๅวตไอยหมอนรๅองเหๅสักภะฯภนาทีภกรีด
รๅองดังโภลๅวจินตนาการวไาพลังทีไ ราเมไตอๅ งการเดๅรบั การปลดปลไอยมา
กับสียงภขียนบันทึกภออกกำาลังกายหรือมๅตไคดิ บวกวไาภการลิกรากัน
เมไเดๅหมายความวไาราลๅมหลวทางดๅานความสัมพันธ่ภ
าอภรักตัวอง
ผูๅขียนองกใเมไขๅา฿จหรือขๅา฿จคลาดคลืไอนกับคำาวไารักตัวองภ
ตไทุกวันนีๅขๅา฿จถไองทๅลๅววไาการรักตัวองคือภการตัๅง฿จกับตัวองเวๅ
วไาภเมไวไาปในตายรๅายดีอยไางเรภฉันจะเมไปลไอย฿หๅตัวองจใบปวดหรือ
ทนทุกข่ทรมานดๅวยรืไองเมไปในรืไองภภ
การฝึกฝนรักตัวองปในสิไงสำาคัญทีไสุดทีไจะพาราเปสูไความ
สุขละความมัไนคงทางอารมณ่ภ คุณคงตๅองคๅนหาทุกวิธีภ ทัๅงคำานะนำา
จากคนอืไนหรือลองมองตัวองวไาชอบอะเรภชไนภทำาอาหารยในมืๅออรไอย
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BildูภOlgaภReiserer

฿หๅตัวองภ฿สไชุดสวยโภเปทำาสปาภทำาสิไงทีไตัวองรักภดินทางคนดียวภ
พืไอ฿หๅคุณเดๅรียนรูๅวไาการอาชนะความกลัวทีไจะดดดีไยวอๅางวๅางนัๅนภ
สามารถทำาเดๅจริงโภภละมืไอทำาเดๅลๅวคุณจะรูๅสึกวไาตัวองหมือนกิด
฿หมไภมีพลังมากขึๅนภ

ขนาดนีๅภคำาตอบอาจจะปในภฉันรูๅสึกวไาตัวองถูกทิๅงภลๅวถามคำาถามตัว
องตไอวไาภลๅวทำาเมการถูกทิๅงถึงเดๅจใบปวดมากขนาดนีๅภ คำาตอบอาจ
จะปในภพราะมันทำา฿หๅฉันรูๅสึกอยูไตัวคนดียวภคุณจะเมไอยากชืไอลย
วไาคำาตอบทีไคุณเดๅจะทำา฿หๅคุณขๅา฿จความเมไมไันคงทางอารมณ่ละ
ความกลัวของตัวอง

4ภรักขา
ขๅา฿จวไา฿นอารมณ่นคีๅ งทังๅ รักทังๅ ชังปนปกันจนยกเมไออกภบังคับ
ึอภอไานหนังสือทีไสรๅางรงบันดาล฿จ
ตัวองเมไเดๅภตไอยาก฿หๅคณ
ุ ปลดปลไอยความรัก฿น฿จ฿หๅบยบินภพยายาม
หนังสือทีไขๅาถึงอารมณ่ละอีกๅของราปในครืไองมือทีไมี
ฝึกฝนการ฿หๅอภัยละปิด฿จของคุณ฿หๅกวๅางขึๅนภมๅวไาการปลไอย฿จ฿หๅ ประสิทธิภาพมาก฿นการยียวยารักษาภพราะมันทำา฿หๅราขๅา฿จตัวอง
รักขาจะทำา฿หๅหัว฿จคุณหลกสลายภกใปลไอย฿หๅมันหลกเปภลๅวมัน ละสิงไ ทีไรากำาลังกๅาวผไานดยผไานทางประสบการณ่ของคนอืไนภ
จะปลีไยนปลงตัวคุณภบางครัๅงรารักคนโภหนึไงจนสุดหัว฿จภตไมันปใน
เปเมไเดๅทีไจะอยูไดๅวยกันภคไรักกใพอลๅวภนัไนคือความปในจริงของชีวิต
฿นหนังสือหลายโภลไมจะมีคาำ พูดดน฿จทีคไ ณ
ุ สามารถกใบเวๅ฿น
สมุดบันทึกสไวนตัวภชไนภ“ทุกความสัมพันธ่จะตๅองจบลงสักวันภเมไวไาจะ
ลิกราหรือสียชีวิตภความสัมพันธ่มีวงจรของมันภมันกิดภมีชีวิตอยูไภลๅว
ิอภ฿หๅวลา
อยไางทีไบอกวไาราเมไเดๅรักขา฿นวันดียวภวลาลืมขาภรากใตๅอง มันกใตายภหมือนชไนชีวติ ภละความสัมพันธ่องกใปในสไวนหนึงไ ของชีวติ ”
฿ชๅวลาภลๅวพายุจะสงบภทๅองฟๅาจะสวไางสด฿สอีกครัๅงภ
เมไวไาคุณจะ฿ชๅวลานานสักทไาเรภชืไอถอะวไาภวันหนึไงคุณกใ
ีอขียนประสบการณ่เวๅ฿นบันทึกสไวนตัว
จะตืไนขึๅนมาพรๅอมกับการยอมรับความจริงละวันนัๅนจะปในวันทีไคุณ
฿ชๅวลากับกๅาอีๅนัไงสบายสักตัวภจะ฿นหๅองสไวนตัวหรือ฿นคาฟไ สามารถลุกขึนๅ ลๅวดินออกเป฿ชๅชวี ติ เดๅอยไางสด฿สละมีความสุขอีกครังๅ ภ
ทีไเปบไอยโภลๅวขียนความคิดความรูๅสึกเวๅ฿นสมุดดๅวยลายมือของตัว
องภตามหัว฿จเปทุกหไงภบยบินเปอยไางสรีตามทีไ฿จปรารถนาภตไถๅา
อา฿จชไวยคไะภ
หากทำาเมไเดๅภ รามีคลใดลับภถามตัวองวไารูๅสึกอยไางเรภอาจจะริไมตๅน
ดๅวยคำาวไาภฉันจใบปวดหลือกินภทีนีๅกใถามตัวองวไาทำาเมถึงเดๅจใบปวด
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สุขภาพ
ดยภพษมลวรรณภกริกสุวรรณชัย

ตัดมดลูกหรือตัดรังไข่
ทำาให้สาวไร้อารม³์เ«็กส์??

“รังไข่มีหน้าที่ผลิตÎอร์โมน มดลูกเป็นที่อยู่ของทารกในครรภ์
เมื่อรังไข่ถูกตัดทิ้งอาจมีผลกระทบกับอารม³์เพศบ้าง แต่มดลูกไม่เกี่ยว...”
ภ
การทีผไ หูๅ ญิงถูกตัดมดลูกหรือถูกตัดรังเขไเมไวาไ จะกิดจากสาหตุ
฿ดกใตามภทำา฿หๅผูๅหญิงปในทุกข่กังวลวไาภอาจทำา฿หๅอารมณ่พศของพวก
ธอหดหายเปดๅวยภจริงหรือทใจภกใตอๅ งสอบถามภรศอนพอวิชยั ภติมรุงไ รือง
ลิศภจากภาควิชาสูตศิ าสตร่ฬนรีวชวิทยาภคณะพทยศาสตร่ภจุฬาลงกรณ่
มหาวิทยาลัยภ
ภ
ฮอร์มนตัว฿ดทีไทำ�฿หๅผูๅหญิงมีอ�รมณ์พศ
ภ
รามักรูๅจักกันดีวไาภฮอร่มนอสตรจนคือฮอร่มนพศหญิงซึไง
มีบทบาทกับวัยทองภตไผูๅหญิงอีกมากมายเมไรูๅวไาภรไางกายผูๅหญิงกใมี
ฮอร่มนทสทสตอรนภซึไงปในฮอร่มนพศชายดๅวยภวผลิตนๅอยกวไา
฿นผูๅชายศภละฮอร่มนพศชายตัวนีๅหละทีไทำา฿หๅผูๅหญิงมีอารมณ่พศภ
ทัๅงนีๅหนึไง฿นสีไของฮอร่มนทสทสตอรนผลิตจากรังเขไภ อีกหนึไง฿นสีไ
สรๅางจากตไอมหมวกเตภละอีกสอง฿นสีไสรๅางจากนืๅอยืไอภชไนภเขมันภ
สรุปกใคือภผูๅหญิงเดๅรับฮอร่มนทสทสตอรนจากรังเขไประมาณภัิฤภ
กใลองนึกภาพดูวาไ ภถๅาผูหๅ ญิงถูกตัดรังเขไกอใ าจมีผลกระทบทีทไ าำ ฿หๅฮอร่มน
ทสทสตอรนหดหายเปบๅางภตไอยไาลืมวไาผูๅหญิงกใยังเดๅรับฮอร่มน
ทสทสตอรนจากหลไงอืนไ ภวจากตไอมหมวกเตละจากเขมันศภฉะนันๅ
มือไ ผูหๅ ญิงทีมไ รี าไ งกายขใงรงสมบูรณ่ลๅวถูกตัดรังเขไทงิๅ เปกใจะเมไคอไ ย
มีผลกระทบตไออารมณ่พศมากนักภยกวๅนกรณีทผไี หๅู ญิงมีรงั เขไทาำ หนๅาทีไ
เมไคอไ ยดีอยูไ ลๅวภรวมทังๅ อวัยวะอืนไ โภสรๅางฮอร่มนทสทสตอรนเดๅเมไดภี
มือไ ตๅองถูกตัดรังเขไทงิๅ กใจะทำา฿หๅพรไองฮอร่มนทสทสตอรนอยไางมากภ
ทำา฿หๅอารมณ่พศลดนๅอยลงภกระนัๅนกใตามภอารมณ่พศเมไเดๅขึๅนอยูไกับ
ฮอร่มนอยไางดียวภหากยังกีไยวกับจิต฿จภสามีภ ความครียดภละอืไนโภ

ดๅวยภขๅอนะนำากใคือภหากมีปัญหากับอารมณ่พศทีไหดหายเปหลังการ
ตัดรังเขไเปลๅวภควรปรึกษาพทย่พืไอหาสาหตุวไากิดจากภาวะพรไอง
ฮอร่มนทสทสตอรนอยไางดียวหรือเมไ
ภ
จริงหรือทีไวไ�ภ มืไอผูๅหญิงเมไมีมดลูกกับรังเขไภ อ�รมณ์พศ
จะหดห�ยเป
ภ
จากการศึกษาพบวไาภผูหๅ ญิงกลุมไ หนึงไ มีอารมณ่พศลดลงหลังจาก
ถูกตัดมดลูกละรังเขไเปลๅวภ฿นขณะทีอไ กี กลุมไ หนึงไ ยังคงมีอารมณ่พศ
หมือนดิมภละอีกกลุไมหนึไงมีอาการปวดขณะมีพศสัมพันธ่หรือปวด
ประจำาดือนรืๅอรังกไอนตัดมดลูกละรังเขไทิๅงภกลุไมนีๅกลับมีอาการดีขึๅนภ
ฉะนันๅ จึงควรดูสาหตุของการตัดมดลูกละรังเขไวาไ กิดจากอะเรกันนไภ
พราะวไาคนสไวน฿หญไมกั ขๅา฿จผิดวไาภการผไาตัดมดลูกจะทำา฿หๅฮอร่มน
พศหมดเปภตไ฿นความปในจริงลๅวภมดลูกปในอวัยวะทีไมีหนๅาทีไปในทีไ
อยูไของทารกขณะอยูไ฿นครรภ่มารดาภเมไเดๅผลิตฮอร่มนตไอยไาง฿ด
ภ
ตัดรังเขไภขๅ�วัยทองรใวโโ
ภ
ปกติผหูๅ ญิงทีไ ขๅาวัยทองดยธรรมชาติภจะมีอาการคไอยปในคไอย
เปภคือรังเขไจะทำางานนๅอยลงรืไอยโภเมไเดๅทำา฿หๅมีความรูๅสึกขๅาวัยทอง
ทันทีภตไ฿นกรณีทีไรังเขไทำาหนๅาทีไดีอยูไภลๅวถูกตัดออกภจะทำา฿หๅฮอร่มน
อสตรจนลดลงทันทีภกใจะทำา฿หๅมอี าการวัยทองภาย฿นภาฬ4ภวันหลังตัด
รังเขไภ ชไนภรๅอนวูบวาบภชไองคลอดหๅงซึไงจะทำา฿หๅสบงไายวลามีพศ
สัมพันธ่ภ จึงทำา฿หๅผูๅหญิงวัยทองเมไอยากมีซใกส่ภ ประกอบกับฮอร่มน
ทสทนตอรนทีไหายเปบางสไวนภกใจะทำา฿หๅอารมณ่พศลดลงเปดๅวยภ

D : 40
Dmag6.indd 40

11.06.11 10:44

BildูภOlgaภReiserer

กรณีนีๅพทย่อาจพิจารณา฿หๅฮอร่มนชไวยภสไวนปัญหาชไองคลอดหๅงภ นีภๅ คนเทยองกใชอบคิดองออองลไวงหนๅาภคือคิดวไาจะเมไมอี ารมณ่พศภ
พทย่อาจพิจารณา฿หๅฮอร่มนอสตรจนมาชไวยสริม
มีอาการตไางโภนานาภจึงมีผลกระทบตไอจิต฿จภกิดความทุกข่กังวลจน
กลายปในรคซึมศรๅาภทัๅงนีๅผูๅหญิงทีไตๅองตัดมดลูกมักปในคนมีอายุภหรือ
ภ
ผไ�ตัดมดลูกภมีผลกระทบกับพศสัมพันธ์โโ
ชครๅายหนไอยภสามีกนใ าำ เปปในขๅออๅาง฿นการมีผหูๅ ญิงอืนไ ภผูหๅ ญิงบางคน
ภ
การผไาตัดบริวณมดลูกภชไนภมะรใงปากมดลูกภหรือพังผืดบาง จึงอยากทำารีพร่พราะกลัวสามีทอดทิงๅ ภซึงไ ฿นความปในจริงลๅวภมันเมไ
ชนิดภพทย่จะตัดสไวนบนของชไองคลอดซึไงอาจทำา฿หๅชไองคลอดสัๅนลงภ เดๅชวไ ยกๅปญ
ั หาดังกลไาวภพราะปในเปเดๅวาไ สามีอยากมีผหูๅ ญิง฿หมไอยูไ
ตไชไองคลอดปในอวัยวะทีไยืดเดๅระหวไางมีพศสัมพันธ่ภ จึงเมไเดๅมีผลก ลๅวกใเดๅ
ระทบกับความรูๅสึกทางพศมากนัก
ภ
ก�ร฿หๅย�อนตีๅฮอร์มน
ภ
ผูๅหญิงทีไปในชใอคกลตซีสต่หรือถุงนๅำายืไอบุพรงมดลูกจริญ
ติบตผิดปกติภ มักมีอาการปวดทๅองนๅอยภปวดประจำาดือนภพทย่จะ
พิจารณา฿หๅกนิ ยาอนตีฮๅ อร่มนภปรียบสมือน฿หๅราไ งกายขๅาสูวไ ยั ทอง
บบชัวไ คราวนือไ งจากยาอนตีฮๅ อร่มนเปกดการสรๅางฮอร่มนจนทำา฿หๅ
รไางกายผลิตฮอร่มนนๅอยลงซึไงอาจทำา฿หๅความรูๅสึกทางพศลดลงเป
ดๅวยขณะกินยาทีไวไานีๅ
ภ
ขๅอคิดจ�กภรศอนพอวิชัยภติมรุไงรืองลิศ
ภ
การตัดรังเขไภ อาจทำา฿หๅอารมณ่พศลดลงเดๅภ ตไกใเมไมากอยไาง
ทีคไ ดิ พราะปัญหาความรูสๅ กึ ทางพศเมไเดๅขนึๅ อยูกไ บั ฮอร่มนอยไางดียวภ
มันกียไ วนือไ งกับปัจจัยอืนไ โภดๅวยภหากพทย่ททีไ าำ การรักษาหในวไาคนเขๅ
จำาปในตๅองตัดมดลูกหรือตัดรังเขไพือไ รักษารคกใเมไควรวิตกกังวลภพราะ
ถๅามีผลกระทบกับอารมณ่พศจริงโภกใยงั พอมีวธิ อี นืไ โภรักษาเดๅภนอกจาก

Pro้ilู่ภ
รศอนพอวิชัยภติมรุไงรืองลิศ

พทยศาสตร่บัณฑิตภ จุฬาลงกรณ่
มหาวิทยาลัย
อบรมดๅานภ ๊yncologicภ Mdicalภ
Oncology
จากมหาวิทยาลัยทใกซัสภสหรัฐฯ
M.D. Anderson Cancer Center
ปัจจุบันดำารงตำาหนไงหัวหนๅาหนไวย
มะรใงนรีวชภ
ภาควิ ช าสู ติ ศ าสตร่ ฬ นรี  วชวิ ท ยาภ
คณะพทยศาสตร่ ภ จุ ฬ าลงกรณ่
มหาวิทยาลัยภ
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ตอบปัญหาลูกรัก
ดยภ็rsอภกมลลักษณ่ภมนกุลอนันต่ฬkooimanภภวนิคกีๅศ
วๆhildภpsychologistภฮภนักจิตวิทยาดใกภละครอบครัว
Psychologenpraktijk Zuiderzee (PPZ)

Milch ist
gesund.

รักลูกให้ถูกทางในต่างแดน
ตอบปัญหาลูกรัก???
พูดคุยภาษาเดียวกัน
คุณมไคุณพไอคนเทยภทีไเดๅมีอกาสมาลีๅยงดูละอบรมสัไงสอนลูก฿น
ตไางประทศภตัวของคุณพไอคุณมไองกใตๅองปรับตัวกับชีวิตการปในอยูไ
ทีไนีไภ ตไทีไนีๅสิภ มีลูกลๅวภราจะลีๅยงลูกของราอยไางเรดีนะภราจะลีๅยง
ขาอยไางเร฿หๅสนไห่ของทัๅงสองวัฒนธรรมนัๅนรวมอยูไ฿นตัวลูกของราภ

ลูกปในทารกภตไอยไางดียวภละคุณมไหรือคุณพไอชาวยอรมันตๅอง฿ชๅ
ตไภาษายอรมันทไานันๅ ภเมไควรพูดกับลูกสองภาษาปนกันภจะทำา฿หๅลกู
สับสนภถๅาคุณพไอหรือคุณมไเมไเดๅ฿ชๅภาษาเทยกับลูกตังๅ ตไดใกภกใยงั เมไ
สายนะคะภดใกรกกิดจนถึงหๅาขวบนันๅ มีความสามารถทีจไ ะซึมซับความ
รูๅดๅานภาษาเดๅรใวมากภสำาหรับดใกทีไอายุมากกวไาหๅาขวบขึๅนเปกใยังเมไ
ควร฿หๅลูกพูดภาษาดียวหรือสองภาษาโ
สายกินเปทีไจะตัๅงตๅนรียนภาษาเทยภคุณมไกใหมัไนอไานหนังสือภละ
การ฿หๅดใกรียนรูๅพูดภฟังภอไานภขียนทัๅงสองภาษานัๅนภจะทำา฿หๅสมองของ พูดภาษาเทยกับลูกมากขึนๅ ภหลังจากนันๅ หนึงไ ปีกพใ ยายามพูดเทยกับลูก
ลูกมีการพัฒนาทางดๅานภาษาตใมตามศักยภาพภดใกทีไรูๅสองภาษานัๅนภ ฿หๅปในประจำาภลูกกใจะสามารถพัฒนาปในดใกรูๅสองภาษาเดๅ฿นทีไสุดคไะภ
จะคไอนขๅางปในดใกหัวเวภรียนภาษาอืไนโภเดๅรใวภละมีความคิดคไอน
ขๅางกวๅางกวไาดใกดยทัไวเปภนอกจากนัๅนลๅวภราสามารถสืไอสารกับลูก ลูกรูๅสองภาษาจะพัฒนาการชๅาเหมโภ
เดๅอยไางทีไราตๅองการภจะทำา฿หๅสัมพันธภาพระหวไางลูกละคุณพไอคุณ ฿นชไวงอายุภะฬาภขวบนัๅนภดใกอาจจะพูดภาษาคไอนขๅางชๅากวไาดใกทัไวเป
มไนไนฟๅนขึนๅ ภภรวมทังๅ การปลูกฝังวัฒนธรรมเทย฿หๅลกู นันๅ ยไอมจะงไาย นิดหนึไงภละอาจ฿ชๅสองภาษาปนกันภกใอยไาพิไงหนัก฿จภคไะภพราะชไวง
กวไาถๅาราสืไอสารดๅวยภาษาเทยภดใกจะยอมรับละขๅา฿จวัฒนธรรม นีๅดใกกำาลังรียนรูๅทคนิคการออกสียงภฝึกการพูดภรียนรูๅคำาศัพท่ภ ละ
เดๅดีภละรใวกวไาภ
รียนรูๅการยกยะหมวดหมูไของภาษาภอยไางชไนภาษาเทย฿ชๅคุยกับ
คุณมไภละภาษายอรมันคุยกับคุณพไอปในตๅนภ
ทำาเมคุณมไคุณพไอเทยภเมไควร฿ชๅภาษาตไางชาติกับลูกโ
สามารถ฿ชๅเดๅคไะภตไควรมีขๅอระวังอยูไวไาภคุณพไอคุณมไคนเทยบางคน ลูกเมไยอมพูดเทยตไฟังภาษาเทยขๅา฿จภ จะทำาอยไางเรดีภ ฿หๅลูก
พูดภาษาตไางประทศปนสำานียงเทยภซึไงมีความสีไยงวไาลูกอาจจะพูด พูดเทยโภ
ติดสำานียงของราเปดๅวยภสไวนประการทีไสองภความขๅา฿จละความรูๅ อยไาละทิงๅ ความตังๅ ฿จทีตไ อๅ งการ฿หๅลกู พูดเทยภสิงไ สำาคัญทีสไ ดุ คือราจะตๅอง
ดๅานภาษาอืนไ ของราอาจนๅอยกวไาความรูดๅ าๅ นภาษาเทยภดังนันๅ ราอาจ เมไปลีไยนปลงมาพูดภาษาตไางชาติกับลูกภตัวอยไางชไนภถๅาตๅองการ
จะอธิบายภหรือสอนลูก฿นการออกสียงหรือความหมายของคำาศัพท่ภ อธิบายคำาวไาอุไน฿หๅลูกฟังภรากใอามือลูกเปตะนๅำาอุไนภปในการรียนรูๅ
รวมทัๅงการ฿ชๅคำาเดๅเมไตใมทีไภละอาจจะเมไถูกตๅองภถๅาหากปใน฿นกรณี ดๅวยการสัมผัสภทนทีไจะ฿ชๅคำาวไาภ“warm”ภอธิบาย฿หๅลูกฟังปในตๅนภ฿หๅ
ทัๅงสองทีไกลไาวมาลๅวนัๅนภอาจจะมีอิทธิพลดๅานลบ฿นการพัฒนาดๅาน ยึดหลักภาษาเทยของรา฿หๅมนัไ ภพราะเมไชไนนันๅ จะทำา฿หๅลกู สับสนภละ
ภาษาของดใก฿นอนาคตเดๅคไะ
ปในการสรๅางความเมไนาไ ชือไ ถือกไการ฿ชๅภาษาเทยดยทางอๅอม฿หๅกบั ลูกภ
นอกจากนัๅนราตๅองขๅา฿จวไาดใกอยูไ฿นสภาพวดลๅอมชาวยอรมันภลูก
วิธีการสอน฿หๅดใกรูๅสองภาษาภจะตๅองทำาอยไางเรโ
กใยไอมมีนวนๅมทีไจะพูดภาษายอรมันอยูไลๅวภดใกอาจจะรูๅสึกปลก
ภคุณพไอหรือคุณมไคนเทยภนันๅ จำาปในทีจไ ะตๅองพูดภาษาเทยกับลูกตังๅ ตไ หมือนกะดำาภหรืออายทีไจะตๅองพูดเทยกับคุณมไ฿นรงรียนภหรือ
D : 42
Dmag6.indd 42

11.06.11 10:44

ดื่มนมแล้วสุขภาพดีนะลูก

Nom????
Milch?????
฿นกลุไมพืไอนภราจำาปในตๅองปลูกฝัง฿หๅดใกมีความภูมิ฿จ฿นภาษาเทย
ซึไงสิไงนีๅทำาเดๅดยทีไตัวของคุณพไอคุณมไองควรมีความภูมิ฿จ฿นภาษา
ของราภเมไรูๅสึกอายทีไ฿ชๅภาษาเทยพูดคุยกับลูก฿นทีไสาธารณะภละพูด
฿หๅลกู ฟังวไาราปในดใกลูกครึงไ เทยภหรือคนเทยภภาษาเทยคืออกลักษณ่
ของราภคุณมไอยาก฿หๅหนูคยุ ภาษาเทยกับคุณมไภถึงมๅลกู ยังลใกขา
กใขๅา฿จ฿นสิไงทีไราพูดละพยายามถไายทอด฿หๅกับขา
คลใดลับการปลูกฝังดๅานภาษาภอไานหนังสือนิทานภหรือหนังสือภกอเกไภ
กับลูกกไอนนอนทุกวันภการสวดมนต่ภ การรๅองพลงเทยภของดใกภกใจะ
ทำา฿หๅดใกพลิดพลินภกับการรียนรูๅสียงสระตไางโภพยายามคุยกับลูก
สมอภหรือดูทรทัศน่กับลูกภละอธิบายรืไองตไางโ฿หๅลูกฟังปในประจำาภ
การทำาชไนนีจๅ ะทำา฿หๅดใกภรียนรูคๅ าำ ศัพท่ภการออกสียงภละขๅา฿จภาษา
เทยเดๅรใวขึๅนภ
ขๅอควรจำา
ความมีวินัยละความสมอตๅนสมอปลายภพรๅอมทัๅงความ฿จขใงของ
พไอมไนนัๅ ปในปัจจัยทีสไ าำ คัญอยไางยิงไ ฿นการสไงสริม฿หๅลกู พูดสองภาษา
เดๅภลูกจะรียนเดๅทนั พือไ นทีไ รงรียนนือไ งจากดใกสามารถปรับตัวเดๅรใวภ
สมองของพวกขามีศกั ยภาพมากกวไาทีไ ราคาดคิดภอยไางเรลๅวขอ฿หๅผูๅ
ปกครองมีความอดทนละ฿จยในภละจงระลึกสมอวไาภกรุงรมเมไเดๅ
สรๅางสรใจภาย฿นวันดียวหรือดือนดียวภ
สำาหรับทไานทีสไ น฿จละตๅองการคำาปรึกษากียไ วการลียๅ งลูกภสุขภาพจิต
ละครอบครัวสามารถภหรือนำาเปผยพรไปรดติดตไอเดๅทีไภภ
www.thaimentalhealth.com
www.psycholoogpraktijk.nl

เผยเคล็ดลับยาสมุนไพรรักษาโรค
ภ
การ฿ชๅสมุนเพรปในยาบำาบัดรคนัๅนอาจ฿ชๅภ ฿นรูปยาสมุน
เพรดีไยวโภหรือ฿ชๅ฿นรูปตำารับภยาสมุนเพรภปัจจุบันตำารับยาสามัญ
ประจำาบๅานผนบราณทีกไ ระทรวงสาธารณสุขอนุญาต฿หๅ฿ชๅรกั ษา
รคเดๅมีหลายขนานภชไน
ย�จันทน์ลีล�ภ฿ชๅกๅเขๅภกๅตัวรๅอน
ย�มห�นิลทไงทองภ฿ชๅกๅเขๅภกๅหัดภอีสุกอี฿ส
ย�หอมทพพิจิตรภกๅลมภบำารุงหัว฿จ
ย�หลืองปิดสมุทรภกๅทๅองสีย
ย�ประสะมะวๅงภกๅเอภขับสมหะ
ย�ตรีหอมภกๅทๅองผูก฿นดใกภระบายพิษเขๅ
สมุนเพรทีนไ ยิ ม฿ชๅดียไ วโภรักษาอาการของรคทีพไ บบไอยโภเดๅกไ
สมุนเพรกๅเขๅภฟๅาทะลายจรภบอระพใด
สมุนเพรกๅทๅองสียภกลๅวยนๅำาวๅาภทับทิมภฝรัไงดิบ
สมุนเพรกๅเอภมะวๅงภขิงภมะนาว
สมุนเพรกๅทๅองอืดภทๅองฟๅอภขมิๅนชันภหๅวหมูภกระชาย
สมุนเพรชไวย฿หๅนอนหลับภ ขีๅหลใกภ ดอกบัวหลวงภ หัว
หอม฿หญไ
สมุนเพรกๅชืๅอร�ภกระทียมภขไาภชุมหใดทศ
สมุนเพรกๅริมภสลดพังพอนตัวมียละตัวผูๅ
สูตรสมุนเพรบำารุงผิวหนๅา
วไ�นห�งจระขๅูภบำารุงผิวภปๅองกันฝๅาภลบรอยจุดภดไางดำาภ
รักษาสิว
ตงกว�ูภสมานผิวภลบรอยหีไยวยไน
มะขือทศูภสมานผิวภลดรอยหีไยวยไนภจุดดไางดำา
ขมิๅนสดูภบำารุงผิวหนๅาผุดผไองสด฿สอไอนวัยภภละชไวย฿หๅ
สิวยุบรใว
กลๅวยนๅำ�วๅ�สุกูภบำารุงผิวนุไมนียนอไอนวัย
หัวเชทๅ�ูภชไวยลดรอยฝๅาละกระ฿หๅจางหาย
สมุนเพรทีไมีสารตๅานซลล่มะรใง
มะกรูดภผักขยงภขึๅนฉไายภบัวบกภผักชีฝรัไงภกระชายภขไา฿หญไภ
มันทศภ฿บมะมไวงภมะกอกภบญจมาศภขนงกะหลไาำ ภตงกวาภ
พริกเทยภดีปลีภหระพาภกะพราภ฿บตะเครๅภถัวไ ภผักวไนภผักขวงภ
พกาภชๅาพลูภวชะพลูศภลูกผักชีภรไวภหงือกปลาหมอภขมินๅ อๅอยภ
หัวหอมดงภหอมหัว฿หญไภกระทียมภฯลฯ
สมุนเพรทีไมีสารอนตีๅออกซิดนต่ภววิตามินอภซีภอีศ
วิต�มินอสูงภเดๅกไภ ฿บยอภ฿บยไานางภตำาลึงภผักกูดภมะระภ
กระสังภผักพวภผักชีลาวภผักวไนภผักบุงๅ ภหลียงกระจียๆ บดงภ
มงลักภชะอมภพริกชีๅฟๅาดงภพงพวยภขีๅหลใกภฯลฯ
วิต�มินซีสูงภเดๅกไภมะขามปๅอมภฝรัไงภมะปรางภขนุนภละมุดภ
มะละกอภมะกอกภสๅมภมะขามภลูกหวๅาภพุทราภฯลฯ
วิ ต �มิ น อี สู ง ภ เดๅ  กไ ภ พวกธั ญ พื ช ตไ า งโภ ชไ น ภ งาดำ าภ
ขๅาวซๅอมมือภจมูกขๅาวภขๅาวพดภฯลฯ
บต�ครทีนสูงภเดๅกไภ ภคร่รอตภฟักทองภคภกะพราภ
พชัไนฟรุตภขีๅหลใกภผักชียงดาภยอดฟักขๅาวภผักซไวภฯลฯ
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็ภ์ภYภbyภNong
ดยภภัทธิราภหาญสกุลละอัญชัญฮียร่ลงิไ
ภาพดยภนิตยสารดี

ตไงกระป็าปะกระดาษบบภ็écoupag่
ฉบับนีขๅ อสนอทำากระป็าสวยโภดยทคนิคภdécoupagภ วิธีทำา
ยๅำาควรจะปลไอย฿หๅกระดาษหๅงสียกไอนภ
ออกสียงวไาภ“ดคูพาจ”ภวภาษายอรมันรียกวไาภdécopathศภ ะอภลือกลายภลๅวลงสีพนืๅ บนกระป็าดๅวยสี มิฉะนัๅนกระดาษจะติดกับฟองนๅำาขึๅนมา
ทีไ ขๅากับสีพนๅื บนกระดาษชใดปากทีไ ราลือกภ ทำา฿หๅลายขาดเดๅ
ตอนทีไสองภตไอนืไองจากนิตยสารดีฉบับทีไหก
ภ
ติดลายตามทีไทำาครืไองหมายเวๅภ
ปไา฿หๅหๅงสนิทหรือจะปลไอย฿หๅหๅงอง
อุปกรณ์ภ
กใเดๅภ ภลๅวตรวจสอบความรียบรๅอยภดย
1. กระป็าภกระดาษลายสวยโภวกระดาษชใดปากภ
ฉพาะตามขอบโกระดาษภหากเมไสนิท฿หๅ
ทีไมีความหนาภาภชัๅนขึๅนเปภมืไอลอกลายออก
อาฟองนๅำายๅำา฿หๅลายติดนไน
มากระดาษจะเดๅบางภพอปะลงบนชิๅนงาน
มันจะนบสนิทภเมไนูนขึๅนมามากภตไบาง
คนอาจจะ฿ชๅกระดาษหไอของขวัญภกระดาษ
หนังสือพิมพ่ภหรือมๅตไผๅากใ฿ชๅเดๅศ
ัอภปไา฿หๅสีหๅงภนำากระดาษชใดปากภทีไมี
2. กรรเกรตัดกระดาษภ
ความหนาภาภชันๅ ภลอกกระดาษหลือชันๅ ทีมไ ี
าอภ กาวสำาหรับทำางานฝีมือดยฉพาะภถๅาหาซืๅอ
ลายภลๅวนำาวางบนกระป็าตรงทีตไ อๅ งการ
กใผสมกาวองดย฿ชๅภTapetenภKleisterภวกาว
ปะลายภ฿ชๅพูไกันจุไมกาวภลๅวทากาวบาโ
สำาหรับติดวอลปปอร่ศภ฿นรูปปในผงภลๅวนำา
บนกระดาษจนทัไวโ
มาผสมนๅำา
4อภ พูกไ นั ปากบนภสำาหรับ฿ชๅทากาวลงบนกระดาษภ
หรือบางคนอาจจะถนัด฿ชๅฟองนๅำากใเดๅ
ิอภ ลคกอร่บบ฿สภวKlarlackศ
6. มีดคัตตอร่ภ สำาหรับซไอมงานภหรือภตัดศษ
กระดาษสไวนทีไกินออกมา
7. ครืไองปไาผมภสำาหรับปไา฿หๅกาวหๅงรใวโภภ
4อภ ตกตไงลายตามตๅองการภ ภ ดยปะ
กระดาษบนทับเปอีกครัๅงภลๅวตไงติม
ดๅวยสีลใกนๅอยภขอนะนำา฿หๅ฿ชๅสีอาคิลิคภ
พราะหๅงงไายภตามรูป

าอภ฿ชๅฟองนๅาำ ภจุมไ นๅาำ ลๅวบีบพอหมาดโภกด
ลงบนกระดาษตรงโภออกรงลใกนๅอยพือไ
กด฿หๅลายติดกับกระป็าภวการกดทีดไ ตี อๅ งกด
฿หๅกระดาษนบกับวัสดุทีไ ราจะติดภกรณีนีๅ ิอภขัๅนตอนสุดทายคือภทาลคกอร฿หทัไว
ตๅองกดภ฿หๅหในพืนๅ ผิวของกระป็าศภควรกด ทัๅงกระปาภภพืไอ฿หลายขึๅนงาละติดทน
ครังๅ ดียวลๅวยกขึนๅ ตรงโภหากตๅองการจะ นานขอ฿หสนุกกับงานประดิษฐนะคะภ
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ศิลปะสำาหรับดใก
Text und Fotos: A.Hirling

ะิฯภJahr่

NunภSchrittภ้ürภSchrittู

้r่undscha้tภzwisch่nภ
Thailandภundภ็่utschland
Li่b่ภMal้r่undinn่nภundภฬ้r่und่!
๋่ut่ภhab่nภwirภ่inภschön่sภTh่maู
่sภghtภumภ้rundschatอภ์nภdrภdutschnภSprachภklingnภdiภWortภ้rundภ
und Freude ganz ähnlich. Das ist ja auch so: Wer Freunde hat, hat Freude!

Bildภะ
Das Motiv wird mit Bleistift
vorgezeichnet. Das sind bei unserem Beispiel
die Tiere und die Blätter.

Freundschaft bedeutet, etwas Schönes zusammen machen, voneinander
lrnnหภgduldigภsinหภgrnภtilnหภvillichtภtwasภganzภNusภภgminsamภ
(er)schaffen, sich gegenseitig unterstützen und vieles mehr.
Wir wollen heute ein Bild malen zum Thema 150 Jahre Freundschaft zwischen
Thailand und Deutschland. Das ist eine sehr lange Zeit, nicht wahr!
Katrin hat sich heute das Symboltier Thailands, den Elefanten, und das
Symboltier Deutschlands, den Adler, ausgesucht und die beiden zusammen
auf ein Bild gemalt, um die Freundschaft der beiden Länder darzustellen.
Malt heute mit allen Farben und Farbmischungen, die Euch gefallen.
Katrin hat mit Aquarell-farben und mit Buntstiften gemalt.
Sie hat nach der Vorzeichnung zuerst die großen Flächen (Elefant, Adler,
Blätter, Hintergrund) mit je einer Aquarellfarbe vorgrundiert und nach dem
Trocknen die vielen kleinen Felder mit Buntstiften unterschiedlich ausgemalt.

Bild่rภัภundภา
Über das Gezeichnete
wirdภinภMustrภว„๊ittr“ศภglgtฮภgzichntอ
Das kann geschwungen und frei sein (2) oder
etwas strenger geometrisch (3).

Viel Spaß dabei!!!

Bildภ4ภ ภ
Nunภwirdภjdsภ้ldภinzlnภ
ausgemalt.
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การศึกษา
รวบรวมดยภภ“อัญชัญ”

Foto: bildungsklick.de

้otoูภwwwอwerkstattฬimฬkreisฬunnaอde

ดีภ ปัจจุบันนีๅรียนอยูไทีไเหนภ รียนอะเรอยูไภ วิธีก�รรียนปใน
อยไ�งเรภชไวยลไ�฿หๅฟังหนไอยคไะ
ชมป่ภ ปัจจุบันรียนทีไภ ๊ewerbeschuleภ Breisachภ ภ ครับภ รียนภ
Berufskraftfahrerภภครับภคือคนขับรถมืออาชีพภปลปในเทยอาบบ
ขๅา฿จกันงไายโกใภคนขับรถบรรทุกลไะครับภงงกันสิครับวไาทำาเมตๅองมีการ
รียนการสอนดๅวยทังๅ โทีดไ เู มไอยากลยกใคไขบั ขีไ หมือนขับรถยนต่ทวัไ เปภภ
ความคิดผมรกโกใบบนีลๅ ะไ ครับภพอเดๅมารียนขๅาจริงโภอๅวอออภเมไงาไ ย
อยไางทีไคิดลยครับวิธีการรียนการสอนกใมีดังตไอเปนีๅภภมีสอนทัๅงหมดภาภ
ปีดังนีๅภ ภ
ภ
ภ
ภ
ภ
ภภ
ปีภะภ
•ภ
Den eigenen Betrieb repräsentieren
•ภ
Nutzfahrzeugeภpflegenภundภwarten
•ภ
๊üterภverladen
Betriebsbereitschaftภ desภ Motorsภ undภ derภ
•ภ
elektrischenภไnlageภüberprüfen
ปีั
•ภ
RoutenภundภTourenภfürภinländischeภZielgebieteภ
planenภundภdurchführen
•ภ
Antriebsstrang nutzen, Fahrgestell und Räder
Überprüfen
•ภ
้unktionภderภBremsanlagenภüberprüfen
Beförderungsablauf auftragsoptimiert gestalten
•ภ
ปีา
Routen und Touren in ausländische Zielgebiete
•ภ
planenภundภdurchführen
•ภ
KOMฬLinienฬภundภ๊elegenheitsverkehrภeinsetzen
•ภ
spezielleภ๊üterภtransportieren
•ภ
่lektronischeภ๊eräteภeinsetzenภundภbedienenอออ

สัญญาเวๅกับบริษัทสไงครืไองจักรภซึไงบริษัทนีๅปในบริษัททีไ฿หๅชไาครืไอง
จักร่ภชไนภรถขุดดินภรถตักดินภปในตๅนภกใจะมีลูกคๅาทรฯมาสัไงรถภหนๅาทีไ
ของผมกใคือตๅองนำารถฯเปสไงภณภจุดหมายปลายทาง
ตไถๅาวันเหนเมไมีการดินทางเปเหนภกใจะลๅางรถภซไอมรถภอยูไทไีอไูของ
บริษัทลไะครับภหรือถๅาบริษัทเมไมีงานจริงโกใจะเปขับ฿หๅกับบริษัทอืไนโภ
ฟังดูโลๅวเมไหนๅาจะมีปัญหาอะเรลยนไะครับภตไทีไจริงกใมีนะครับ
คือการขับรถนีๅอยไางรกลยทีไตอๅ งนึกถึงภคือการพักผไอน฿หๅพียงพอภถๅา
พักผไอนเมไพียงพอภกิดอุบัติหตุนไนอนครับวหลับ฿นศคยหลายครัๅง
ครับชไวงรกโนะครับยังปรับรไางกายเมไเดๅ
ลๅวบๅางทีภถึงวลาพักจากการทำางานกใเมไคอไ ยเดๅพกั หรอกครับภคือกำาลัง
จะพักกลางวันกใจะมีทรฯดังมาลๅว฿หๅเปสไงรถฯซึงไ ปในอยูอไ ยไางนีปๅ ระจำา
ครับภหรือวันเหนตๅองเปสไงรถเกลโภชไนภตๅองออกดินทางตไชๅาพืไอ฿หๅ
ถึงจุดหมายตามตรงวลาภมือไ ออกตไชๅาลๅวบังอิญวันนีงๅ านยอะพอดี
กใคือจะเมไคไอยเดๅพักหรอกครับ
ถๅาถามวไางไวงเหมภตอบเดๅลยครับงไวงอยไางมากมืๅอรูๅตัววไาขับรถริไม
เมไตรงลๅวจะหาทีไจอพักภะิภนาทีภ ครับชไวยเดๅจริงโนไะครับลๅวจะขับ
ตไอเปจนลิกงานครับ
ดีภ วล�ขับรถคัน฿หญไโบนท�งหลวงปในระยะวล�น�นโภมี
กฎกณฑ์อะเรบๅ�งทีไตๅองปฏิบัติต�มภ ชไนภ ขับรถเดๅน�นกีไชไัวมงภ
ปในตๅน
ชมป่ภ กฏของการขับรถนะครับภ฿นวันหนึงไ สามารถขับเดๅเมไกินภุภชัวไ มงภ
ละจะบไงปในอยไางนีๅครับภขับภ4ภชัไวมงภาฯนาทีภพักรถภ4ิภนาทีภลๅว
ขับตไอเดๅอีกภ4ภชัไวมงภาฯนาทีภปในตๅนภนีไกใปในวลาขับรถบืๅองตๅนทีไควร
ปฏิบัติตามนไะครับภขๅอควรปฏิบัติตามกใภ คือกฏจราจรครับภนีไถึงวไาตๅอง
ทำาตามอยไางครไงครัดลยทีดียว

ดีภ ทร�บวไ�อ�ชีพทีไ ชมป์รียนรูตๅ อๅ งมี฿บขับขีสไ �ำ หรับคนขับรถ
บรรทุกดๅวย฿ชไเหมภลๅวส�ม�รถขับรถอะเรเดๅบๅ�งคไ�ธรรมนียม
ดีภ อธิบ�ยพิมไ ติมกียไ วกับวิช�ชีพทีไ รียนสักหนไอยเดๅเหมคะ ฿นก�รทำ�฿บขับขีไประภทนีๅทไ�เร
วไ�ภ฿นตไละวันมีหนๅ�ทีไอะเรบๅ�งภ
ชมป่ภ กใอยไางรกตๅองมี฿บขับขีรไ ถยนต่กอไ นนะครับภลๅวจึงสามารถทำา
ชมป่ภ ฿นตไลไะวันกใขับรถเปทีไตไางโภ ชไนภ บริษัททีไผมฝึกงานเดๅทำา ฿บขับขีรไ ถบรรทุกเดๅภมือไ มี฿บขับขีรไ ถบรรทุกภลๅวกใจะสามารถทำา฿บขับขีไ
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รถพไวงรถบรรทุกตไอเดๅครับภบรรทุกเดๅถงึ ขนาดภ4ฯภตันภครับภกใจะสามารถ
ขับเดๅทุกอยไางครับภยกวๅนภรถประจำาทางละรถจักรยานยนต่ครับ
ถๅาถามรืไองคไาทำา฿บขับขีไนีๅกใภ ตกอยูไประมานภัิฯฯภยูรครับภฉพาะรถ
บรรทุกกับรถพไวงนะครับภซึไงเมไพงลยครับภตไตอนนีๅถๅา฿ครอยากทำา
ลไะกใพงนไนอนครับภพราะกฏหมายพิงไ มาปลียไ นมือไ วันทีภไ ฯุฬฯุฬฯุภ
ราคาการทำา฿บขับขีรไ ถบรรทุกนีถไ าๅ เดๅหในตัวลขลๅวคงรๅองอูหๅ ู ลยทีดียวภ
ราคาอยูไทีไภืฯฯฯภถึงภุิฯฯภยูรภครับภละการรียนการสอนนัๅนครไงครัด
มากกวไาดิมหลายทไาครับ

การ์ตูนโดย "ป้าต้อย"

ดีภ ขอทร�บก�รว�งผนอน�คตหลังจ�กทีไรียนจบภคิดวไ�จะ
กลับเปมืองเทยเหม
ชมป่ภ อยากกลับนไะครับตไคงกลับเปเมไเดๅหรอกครับภพราะกลับเป
ขับรถฯทีไเทยอนาคตคงเมไรุไงครับภอยากกลับเปพักผไอนเปทีไยวดีกวไา
ครับภคงทำางานทีไนีไหาประสบการณ่ภ ชีวิต฿นตไางดนนซักระยะนึงครับ
ตอนนีๅวางผนคไนีๅลไะครับภจบลๅวหางานทำาตไอเปครับ
ดีภ ง�นอดิรกคืออะเร
ชมป่ภ ภถไายรูป฿นสถานทีตไ าไ งโภดูหนังภฟังพลงภนอนพักผไอนสำาหรับวัน
ทำาการตไอเป
ดีภ ขอทร�บคว�มคิดหในสไวนตัวกียไ วกับก�ร฿ชๅชวี ติ ฿นประทศ
ยอรมนี
ชมป่ภ ชีวติ ฿นตไางดนมาชไวงรกโทีมไ าอยูนไ ลีไ าำ บากมากนไะครับภภาษา
กใพดู เมไเดๅภจะเปเหนมาเหนลำาบากครับอยากกินอะเรนีกไ ตใ อๅ งทำาองเมไ
หมือนทีไมืองเทยครับภดินออกเปหนๅาปากซอยกใมีอะเร฿หๅกินอรไอยโ
ลไะครับภตไมาหลังโนีๅกใอคครับมีเร฿หๅทำากับชีวิตยอะยะมากมาย
ลยครับภวลาหาย฿จนีไ ถบเมไคอไ ยมีลยทีดียวภถือวไาปในประสบการณ่
ของชีวิตครับ
ดีภภ สุดทๅ�ยนีๅมีอะเรฝ�กถึงนๅองโทีไกำ�ลังจะตรียมตัวจะรียน
ส�ยวิช�ชีพบๅ�ง
ชมป่ภ ภนๅองโภพีไโภทีไกำาลังจะรียนสายอาชีพนีๅกใขอ฿หๅตัๅง฿จอดทนทุก
ปัญหาทีไจอภอยไาเปกลุๅม฿จอยไาเปครียดกับปัญหาทีไจอภปัญหามีเวๅ
กๅภ เมไเดๅมีเวๅ฿หๅครียดครับภทุกอยไางมีทางออกครับภทำาวันนีๅ฿หๅดีทีไสุด
นไะครับภมืไอรียนจบลๅวชีวิตจะจอตไรืไองดีโนะครับภจงชืไอ฿นสิไงทีไ
รามัไน฿จวไาทำาเดๅ
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ม³ีนำ้าหนึ่ง (ต่อ)

เรื่องราว...บนเส้นทางรักของ
หญิงไทยในต่างแดน

ป³ิภัทศรี

มณียานอนซึมอยูไหลายวันภดยเมไเดๅทำาอะเรลยภมๅวไาธอจะปในคน
ขใมขใงภตไครัๅงนีๅภ มันหนักหนากินกวไาจะหาทางออกเดๅภ ถๅาสามีบอก
กันตรงโภวไาจนนัๅนภคงจะพอรับเดๅภ งินทองหาอา฿หมไเดๅภ ตไการกหก
ตไางหากทีไรับเมไเดๅภละอาจจะ฿หๅอภัยเมไเดๅชไนกัน

เดๅภ มณียาพอหาย฿จเดๅบๅางภตไยังตๅองประหยัดทุกทางทัๅงคไานำๅาคไาเฟภ
คไากินภสามีริไมมีงินดือนลใกนๅอยพอจไายคไาบๅานเดๅบๅางภผสมกับงิน
กไาของมณียาบๅางภภพอริไมมีบๅานภมีงินดือนภขากใริไมคบพืไอนภริไม
ดืไมทัๅงบียร่ละหลๅาทุกวันภจนมาอาละวาดปลีไยนจากคนสุภาพมา
ปในผูๅชายกักขฬะภถมขูไบังคับธอทุกอยไางภงินทีไมณียามีอยูไนๅันทบ
จะหมดภาย฿นวลาเมไถึงวลาภะภปีภ งินดือนสามีกใเมไพอจไายคไาหๅองภ
ทังๅ คูมไ หี นีสๅ นิ รุงรังภมณียาเมไคยซือๅ สือๅ ผๅาครือไ งสำาอาง฿ดโภ฿หๅกบั ตัวองภ
หนๅาตากใศรๅาหมองหดหูไภตไยังดีวไามีทีไซุกหัวนอนเปวันโภหญิงสาวคับ
คๅน฿จหลือทีไจะอธิบาย฿หๅทางบๅานฟังเดๅภคงจะลวรๅายกินเปทีไจะ฿หๅ
พไอมไญาติพีไนๅองทางบๅานรูๅวไาตัวองมาตกระกำาลำาบากพียง฿ดภคงเมไ
ดีนไทีไจะกลับมืองเทยเป฿นสภาพชไนนีๅ

มณียาริไมคิดกๅเขปัญหาของตนองภธอจำาปในตๅองจไายคไารงรมเป
วันโภดๅวยงินทีไติดตัวมาดยเมไมีทางลือกภตไจะ฿หๅอยูไรงรมบบนีๅ
ตลอดเปคงเมไเดๅภ งินทองริไมหรไอยหรอลงภกไอนอืไนธอตๅองหางานทำาภ
ตๅองเปหาหๅองชไาทีไราคาถูกกวไานีๅภละสามีตๅองรับผิดชอบสิไงทีไกิดขึๅนภ
มณียาจำาปในตๅองรียนภาษาฝรังไ ศสภตไตอนนีทๅ าำ งานอะเรกใยงั เมไเดๅทงัๅ
นันๅ ภมณียาริมไ ออกคำาสังไ กับสามี฿หๅหางานทำาภเมไวาไ งานนันๅ จะลำาบากตไ
กใตๅองทำาถๅาปในงานทีไสุจริตภจะมานัไงนอนกินอยูไอยไางนีๅเมไเดๅภมๅขาจะ
เดๅงินชไวยจากรัฐบาลบๅางลใกนๅอยมันกใเมไพอ฿ชๅอยูไดีภ ทัๅงคูไริไมทะลาะ หลังจากนันๅ ภความทุกข่กกใ ระหนำาไ ขๅามารือไ ยโภสามีริมไ มีผหูๅ ญิงมาติดพัน
บาะวๅงกันเมไวๅนตไละวันภสามีกลายปในคนละคนภมณียานึกอยไาง พราะขาปในคนหนๅาตาดีอยูไลๅวภถมยังพาผูๅหญิงเทยขๅามา฿นบๅาน
ดียววไาตๅองอดทนละอดทน
ตอนทีไธอออกเปหางานทำาภทัๅงสองทะลาะกันละริไมลงเมๅลงมือกัน
ทบเมไวๅนตไละวันภจน฿นทีไสุดสามีกใเลไธอออกจากบๅาน
฿นทีไสุดภสามีกใเดๅงานยกของทีไรๅานซูปอร่มาร่กใตลใกโภจากการผลัก ความรูๅสึกของมณียาดๅานชาสียลๅวภเมไมีวันจะรๅองเหๅอีกตไอเปภมืไอ
ดันของมณียาภพอมีงินดือนลใกโภนๅอยโภพอประทังชีวิตภเมไกีไดือนตไอ ตๅองออกเปดินรไรไอนอยูไกลางถนนชไนนีๅภ อนาคตทีไธอวาดเวๅอยไาง
มาภกใยๅายออกจากรงรมเปหาบๅานชไาภสามีของธอ฿ชๅอุบายทีไตนอง สวยหรูภ งินทองทีไนำามาจากมืองเทยพืไอสรๅางครอบครัวกับขาภทุก
ถนัดภตไงตัวภูมิฐานดูมีหนๅาทีไการงานดีภ หลอกคนกไจๅาของบๅาน฿หๅ อยไางหายเปกับคำาหลอกลวงภเมไมีอะเรหลือทีไจะ฿หๅฝันอีกลๅวภความ
ตาย฿จภเดๅชไาหๅองลใกโภพออยูเไ ดๅปในผลสำารใจภพอมีหอๅ งปในของตนอง หวังพังทลายจนหมดสิๅนภตไธอกใยังประคองตัว฿หๅมีสติภ ธอหยุดการ
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ติดตไอกับทางมืองเทยภทุกคนเมไควรจะรับรูๅ฿นสิไงทีไกิดขึๅนภภมืไอมณียา
ออกจากบๅานธอหลือพียงกระป็าสืๅอผๅา฿บดียวกับงินติดตัวอีกลใก
นๅอยภภภพอจะมีคนรูๅจักอยูไบๅางภัฬาภคนตัๅงตไมาอยูไมืองนอกภเปขอนอน
บๅานคนนีๅภาภวันเปอีกบๅานหนึไงอีกภ4ภวันภตไทุกคนมีครอบครัวกันทัๅงนัๅนภ
คงอยูไกับขาเมไเดๅนาน

ทีไมาถึงภเมไมีทีไเปภภดินเปรๅองเหๅเปภเมไขๅา฿จวไาทำาเมถึงชครๅายซๅำาลๅว
ซๅำาอีกอยไางนีๅภ นึกอยากฆไาตัวตายสีย฿หๅรูๅลๅวรูๅรอดภนึกอยากกระดด
฿หๅรถเฟทับตายสียดี็ยวนัๅน

ตไมณียาปในคนขๅมขใงกินกวไาจะทำาลายชีวติ ตนองภตายเปพือไ ฿ครภ
พืไอผูๅชายสองคนนัๅนหรือภภนัไนคงปในการลงทษตัวองทีไรๅายรงกินเป
ละลๅววันหนึไงภธอเดๅรูๅจักชายฝรัไงศสอีกคนหนึไงจากการนะนำาของ หนไอยกระมังภถๅาคิดจะอยูไกใตๅองสูๅภวันหนๅาอาจจะดีกวไาวันนีๅกใเดๅภ
พืไอนภชายคน฿หมไนีๅทไาทางจริง฿จภปในผูๅ฿หญไภ฿จดีภละสุภาพภขาชอบ
มณียาทันทีทีไหในภละชวน฿หๅธอเปอยูไกับขาทีไบๅานชานมืองปารีสภ หญิงสาวตัดสิน฿จถอยหไางออกจากทางรถเฟภลๅวปลียไ น฿จกระดดขึนๅ
มณียาเมไเดๅคดิ เตรไตรองอะเรมากนักภคิดพียงวไาตๅองอาตัวรอดภเหนโภ รถเฟเปหาคนเทยทีรไ จูๅ กั คนหนึงไ ทีตไ าไ งจังหวัดภธอผูนๅ นๅั มีบาๅ นภมีฟาร่มทำา
สามีกใมีหญิง฿หมไมาอยูไทีไบๅานเปลๅวภถมยังเมไเดๅคิดทีไจะติดตามหา เรไภลีๅยงสัตว่ภคงพอมีทีไ฿หๅมณียาซุกหัวนอนเดๅ
ธอดๅวยซำๅาภชีวิตนีๅตๅองสีไยงละตๅองสูๅภ มณียาเมไมีทางลือกภจึงตัดสิน
฿จมาอยูไทีไบๅานขา
มณียาเดๅรบั การตๅอนรับอยไางดียียไ มจากพือไ นหญิงเทยผู฿ๅ จดีคนนันๅ ภธอ
ชไวยดูลดใกโภพาเปรงรียนภทำาอาหารภทำางาน฿นฟาร่มภ฿หๅอาหารปใด
หลังจากทีมไ าอยูกไ บั ชายคน฿หมไภจิต฿จของธอดีขนึๅ มากภขาอา฿จ฿สไธอ เกไภ สภาพจิต฿จของมณียาดีขึๅนมากภระหวไางทีไอาศัยอยูไทไีนไันปในวลา
ดีภ พาออกเปทีไยวภซืๅอของ฿หๅภ สไวนธอกใทำางานบๅาน฿หๅขาภภมๅขาจะ หลายดือนภธอริไมมีความมัไน฿จภจึงตัดสิน฿จหางานทำาพืไออยูไดๅวยตัว
฿จดีภ ตไธอกใเมไคยคิดจะอาศัยขาเปอยไางนีๅภ ตอนนีๅธอริไมพูดภาษา อง฿หๅเดๅภจากการนะนำาปากตไอปากภจากพือไ นตไอพือไ นภมณียาเดๅงาน
ฝรัไงศสเดๅบๅางภพราะเดๅภาษาอังกฤษอยูไปในทุนภดๅวยความทีไคยปใน ทำาพรๅอมทีไพักอาศัยทีไรๅานนวดเทย฿นปารีสภมๅจะเมไคยทำางานนีๅมา
นางพยาบาลมากไอนภจึงคิดจะทำาบๅานรับลีๅยงดใกภตไงานรับจๅางดูล กไอนภตไยังดีทีไหญิงสาวพอมีความรูๅกีไยวกับรืไองนีๅอยูไบๅางภจึงตัดสิน฿จ
ดใกทีฝไ รังไ ศสจะตๅองมี฿บประกาศนียบัตรภมณียาจึงตๅองรียนภาษาพิมไ ขอขๅาฝึกหัดทำางาน฿นรๅานนวดกไอนภภธอชอบงานนีๅทันทีทีไริไมทำาภงาน
ติมภเมไวไาอนาคตจะปในอยไางเรภธอกใเมไคิดจะหวนกลับเปหาสามีอีกภ นีๅทำา฿หๅธอริไมรูๅจักคนมากขึๅนภ
สไวนรือไ งตไงงานกับชายคน฿หมไธอยังเมไเดๅนกึ ถึงภทัๅงสองตไางกใเมไคย
พูดคุยกันถึงรืไองนีๅ
ดๅวยความทีมไ ณียาปในคนรไาริงภยิมๅ ยๅมจไม฿สอยูไ ปในทุนภบวกกับความ
อา฿จ฿สไลูกคๅาภทำา฿หๅลูกคๅาติด฿จภธอมีลูกคๅาประจำาพิไมขึๅนรืไอยโภมี
ผนการ฿นอนาคตดูริไมมีความหวังภ มืไอชายคน฿หมไปรยวไาอยาก รายเดๅพอลีๅยงตัวองภชไาหๅองอยูไกับพืไอนโภทีไทำางานนวดดๅวยกันภตไ
จะตไงงานกับธอภจึงสนอ฿หๅธอเปรียนภาษาฝรัไงศสภละตกลงจะ สามีกไากใยังตามมารังควานปในระยะโภพราะธอยังตๅองติดตไอ฿หๅขา
สนับสนุนธอรืไองสถานรับลีๅยงดใกภมณียาจะตๅองเปรียนพิไมติมภ ซในอกสารการขอวีซไาอาศัยอยูไ฿นประทศฝรัไงศสภขายังคงกักขฬะ
ละตรียมการจะขอหยไาขาดจากสามีกไาภธอริไมมีความหวังภทีไจะฟืๅน หมือนดิมภมิหนำาซำๅายังเดๅขไาววไามีผูๅหญิงเทยคน฿หมไมาอยูไดๅวยลๅวภ
ชีวิต฿หมไกับขาภริไมฝันละตรียมครงการตไางโภเวๅ฿น฿จภธอทุไมรียน ตไมณียาเมไเดๅสน฿จภธอหมดรักขาเปนานลๅวตัๅงตไรูๅวไาดนหลอกภ
ภาษาฝรัไงศสอยไางหนัก
ธอจึงหาทางทีไจะฟๅองหยไาจากสามีภ พราะทน฿หๅ฿ครมาดูถูกหยียด
หยามศักดิ่ศรีของตัวองเมไเดๅ
ลๅวบไายวันหนึงไ ภหตุการณ่ทเีไ มไคาดคิดทีทไ าำ ฿หๅมณียาทบจะลๅมทังๅ ยืนภ
มืไอชายคน฿หมไเดๅบอกธออยไางนิไมนวลวไาภ“ภรรยากไาของผมจะกลับ ฿นบรรดาคนทีไมณียารูๅจักภมีลูกคๅาประจำาคนหนึไงปในนักธุรกิจภชืไอทียนภ
มาหาผมรใวโภนีๅนะภผมตๅองขอทษ฿หๅคุณออกจากบๅานเปกไอนทีไธอจะ ขาปในคน฿จยในภทียนจะเมไยอมนวดกับคนอืนไ ภขาจะนังไ รอจนกวไามณี
มา”ภเมไมีคำาตอบ฿ดโภหลุดจากปากของธอ
ยาจะวไางภทียนชืไนชอบมณียามากภนัดกินขๅาวกันหลายครัๅงภละบาง
ครัๅงหลังลิกงานภขาจะรอรับธอเปสไงถึงบๅานภจากความสนิทสนมละ
มณียาหมดอาลัยตายอยากกับชีวติ ภจนเมไคดิ จะสียนำาๅ ตา฿หๅ฿ครอีกลๅวภ รูๅจักมักคุๅนกันนานพอสมควรภทียนถึงกับสนอ฿หๅธอลาออกจากการ
฿นทีไสุดกใตๅองกลับออกมาลากกระป็าอยูไขๅางถนนอีกหมือนครัๅงรก ปในลูกจๅางภพืไอเปปในจๅาของรๅานละผูๅจัดการองภตไมณียาขยาด
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เมไชืไอ฿ครงไายโภอีกตไอเปลๅวภธอขใดกับความจใบปวดภบทรียนจาก รงสนับสนุน฿หๅธอกลับมาขๅมขใงอีกครัๅงภธอมีความรักละมีความ
ความผิดหวังสองครังๅ สองคราทีผไ าไ นมาทำา฿หๅธอขๅมขใงละขใงกรไง สุขภมีทุกสิไงทุกอยไาง฿นชีวิตภจากทีไขใดขยาดกับความรักภบัดนีๅมณียา
ขึๅนภเมไมีวันทีไจะ฿หๅ฿ครมาหลอกงไายโภเดๅอีกลๅว
ตัดสิน฿จทีไจะรไวมชีวิตกับทียนภงานฉลองตไงงานของทัๅงสองทีไชาตๅ
หไงหนึไงตใมเปดๅวยความหรูหราภพืไอนโภหลายคนนำๅาตาคลอภดี฿จกับ
ตไมือไ ทำางานเปเดๅสกั ระยะภดๅวยความทีไ ธอขยันภละรียนรูงๅ านรใวมากภ ความสำารใจของธอภภมีขกหรือไ มารไวมงานมากมายทไามกลางชมปญ
มณียาริไมมีความหวังภละอยากจะลองสีไยงดูอีกสักครัๅงภธอมีความ อยไางดีภ สียงปรบมือภสียงอวยพรกึกกๅองกไคูไบไาวสาวภทียนประคอง
ฝันวไาสักวันหนึไงจะเดๅปในจๅาของรๅานนวดของตัวองภจึงตัดสิน฿จสีไยง กอดจๅาสาวเปตามจังหวะสียงพลงตๅนรำา
ชคดูอีกปในครัๅงสุดทๅายภขาคนนีๅมีขๅอสนอดีภเมไเดๅสียหายอะเรภทียน
กับธออาจจะมีดวงชะตาถูกกันภถๅาจะรไวมทำากิจการกับจๅาของรๅานคน ธอกระซิบกับจๅาบไาวภ“คุณคือสงทียนทีไสไองสวไาง฿หๅกับชีวิตฉันอออ”
นีๅภดยทีไธอปในหุๅนสไวนภธอลงรงสไวนขาลงทุนภปในการสีไยงทีไธอเมไ ทียนนบกๅมจุมพิต“ภละคุณกใคือชีวิตของผมภมณียา”ภภภ
ตๅองปในหนีๅ฿ดโภ฿นทีไสุดภธอกใตกลง฿จทำารๅานนวดกับทียน
ทไามกลางสงดอกเมๅเฟทีไสวไางเสวเปทัไวชาตๅภ สงสวไางบนทๅองฟๅา
สะทๅอนความสวไางจิดจๅาหไงชีวิตของมณียาอีกครัๅงภภจๅาสาวนำๅาตา
กิจการทีไ ปิดเปเดๅดวๅ ยดีภมณียาจัดการทุกอยไางดๅวยตัวองเมไวาไ จะปใน คลอภรำาพึงกับตนองวไาคงเมไเดๅฝันเปภภนึกยๅอนเปถึงสีๅยววินาทีหนึไง
รือไ งงินหรือการออกบบตกตไงรๅานภทียนปิดอกาส฿หๅธอดูลอยไาง ของชีวติ ทีไ กือบจะตัดสิน฿จอำาลาลกเปลๅวดๅวยความขมขืนไ ภหตุการณ่
ตใมทีภไ รๅานนวดของทังๅ สองมีขกมากมายจนตๅองรับพนักงานพิมไ ปในภะฯภ นันๅ ราวกับฝันเปมือไ วันวานทไานันๅ องภตไบดั นีชๅ วี ติ มีตไความสวไางเสว
กวไาคนภภมณียามีรายเดๅปในกอบปในกำาภทียนจึงชวนปิดรๅานนวดปใน ฉาย฿หๅหในหนทาง฿นอนาคตบือๅ งหนๅา…ภขอบคุณพระจๅาทีดไ ลบันดาล
รๅานทีไสองดๅวยภอกาสทีไเดๅมีวลาจอกันทุกวันละความขๅา฿จความ ฿หๅธอเดๅพบกับทียนภคูไทๅบนลกทีไสวยงามหไงนีๅภ
ผูกพันจึงกลายปในความรักภจากหุๅนสไวนรๅานจึงกลายมาปในหุๅนสไวน
หัว฿จทีไนบสนิทภมณียาริไมดำานินการรืไองหยไาภดๅวยหัว฿จทีไเมไบอบ มณียาภูมิ฿จทีไเมไตกปในทาสของความทุกข่ภ ลๅมลๅวตๅองลุกขึๅนพืไอ
ซำๅาลยมๅตไนๅอยภตไกลับนึกขอบคุณอดีตสามีสียดๅวยซำๅาภทีไทำา฿หๅธอ ปกปๅองศักดิ่ศรีของความปในคนภภดี฿จทีไเดๅตไอสูๅจนถึงทีไสุดภภหาก฿นวัน
กลายปในคนทีไขใงกรไงอยไางนีๅ
นัๅนยอมพๅกใคงเมไเดๅมีอกาสเดๅรูๅวไาวันขๅางหนๅายังมีวันนีๅเดๅ
มืไอมณียามีอกาสกลับเปยีไยมบๅานทีไมืองเทยภภธอจึงลไาความจริง
฿หๅครอบครัวฟังภทุกคนภูมิ฿จกับความสำารใจของธอภมืไอธอกลับมา
ปารีสอีกครัๅงภภรๅานของธอมีพนักงานนวดกือบาฯภคนภกิจการเปเดๅดีภ
มณียากลายปในศรษฐินีภดๅวยนำๅาพักนๅำารงของตนองภดยมีทียนปใน
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ดๅวยความอดทนภละเมไคยยอมพๅชีวิตนีไองทีไทำา฿หๅมณียาภปรียบ
สมือนพชรทๅมๅจะตกอยูไ฿นคลนตมกใยังปลไงประกายรัศมี฿หๅหใน
วไาปในภ“มณีนำๅาหนึไง”ภงามซึๅงสมปในยอดคนทีไผไานการทดสอบบนสๅน
ทางชีวิตอันขใงกรไงมาเดๅจนถึงวันนีๅ

11.06.11 10:44

ทไองทีไยวเทย
ดยภลิซไา

My Beloved Thailand
nach einer Erzählung von Lisa (Ling Noi), 6 Jahre alt
ไ้้่nschul่ภ inภ Ma่ภ Rimหภ
ๆhiangภMaiภ
์nภThailandภdarภภmanภinnภไnภ
auภdnภSchoßภnhmnอภ„Ling“ภ
bedeutet Affe. Mein Spitzname
istภ “Lingภ Noi“ภ undภ bduttภ
„Ächn“อภSchadหภdassภichภ
nicht in diese Affenschule gehen
darอภ์chภwürdภgrnภklttrnภ
lernen und den ganzen Tag
süße Bananen essen.
Schirmฬ็or้
ภinภBoภSangหภๆhiangภMai
์chภmalภgrnภundภschauภgrnหภ
wiภmanภmaltอภ์mภSchirmฬ็orภ
Bo Sang wohnen viele ThaiKünstler. Sie malen sehr schön.

T่mp่lภThaภTonหภๆhiangภRai
็iภ้ahrtภnachภๆhiangภ๕aiภinภNordthailandภภwarภshrภanstrngndหภ
viele Kurven und oft bergauf. Als wir im Tempel Tha Ton ankamen,
rutภichภmichภshrอภ์chภghภgrnภinภTmplภภundภhörภgrnหภ
wenn Mönche singen. Die Erwachsenen sagen, dass die Mönche
„ๆhanting“ภmachnอภWasภistภๆhantingโ
๋่rr่nlos่ภ๋und่
Die Thai-Mönche können sowohl
sehr schön singen als auch
Tiere pflegen. Viele herrenlose
Hunde dürfen im Tempel leben
und werden von Mönchen und
Noviznภvrsorgtอภ์chภwünschภ
mir auch einen Hund. Aber
meine Mama erlaubt es nicht.

ไmภStrandภinภPhuk่t
์chภmagภdnภSandstrandภundภsammlภgrnภMuschlschalnอภ
Meine Mama sagte mir, dass ich die Schalen nicht nach Hause
nehmen soll. Wenn ich und die Touristen die Muschelschalen
mitnhmnหภdannภhabnภdiภKrbsภkinภ๋äusrภmhrอภ์nภzwiภ
MonatnภlignภwirภwidrภnachภThailandอภ์chภangภjtztภschonภ
anหภminnภKorภzuภpacknอภ์chภruภmichภrisig
้otosูภMamaภLing.
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ทไองทีไยวยุรป
ดยภเกด่จำาปใน

ตะลอนไป

อิตาลีตอนที่สอง...ทะเลสาปมัจจอเร ในวันที่แมกโนเลียบาน..

หลังอาหารชๅารารไำาลาทะลสาปออร่ทาภทไามกลางฝนทีไยังพรำาโภจุดมุไงหมายคือภLagoภMaggiorภทะลสาปมัจจอรภหรือทีไภาษายอรมันรูๅจัก
กัน฿นนามภLangnsภซึไงคงจะรียกตามรูปรไางยาวโภของทะลสาปหไงนีๅ
มัจจอรหลไงพักตากอากาศอันลือไ งชือไ ทีพไ นืๅ ทีสไ วไ น฿หญไอยูไ ควๅนPimontภละภภLombardiภ
ของอิตาลีละสไวนหนึไงอยูไ฿นคๅวนTssinภของสวิตซอร่ลนด่ภภทะลสาปทีไติดกับทีไราบ
ลุไมมไนๅำาปภวPoศภมไนๅำาสาย฿หญไทีไสุดของอิตาลีภ ทีไราบลุไมภPobnภหไงนีๅชืไอมตไอกับ
ทางตอน฿ตๅของทือกขาอลป่ภ วไlpnศภตๅนกำานิดของมไนๅำาปละทะลสาปมัจจอรจึง
มาจากธารนๅำาขใงทีไละลายบนทือกขาอลป่นัไนองอออทะลสาปมัจจอรมีขนาดภัะัอิภ
ตารางกิลมตรภ฿หญไปในอันดับสองรองจากทะลสาปกาดๅาภว๊ardasศภดๅวยทิวทัศน่ทีไ
งดงามรอบทะลสาปละชืไอสียงอันดไงดังภจึงเมไตๅองสงสัยลยวไารอบทะลสาปหไงนีๅจะ
ตใมเปดๅวยทีไพักภรๅานอาหารภรๅานขายของทีไระลึกซึไงรียงราย
ยาวหยียดภราขับรถผไานลียบทะลสาปดๅวยความสงสัยวไาถๅาอากาศดีจาำ นวนนักทไองทียไ ว
จะมีปริมาณทไาเหรไภพราะขนาดฝนฟๅาพรำาโภกใยงั มีรถทัศนาจรจอด฿หๅหในทุกทีภไ จึงตัดสิน฿จ
ปลียไ นผนจากผนดิมทีจไ ะคๅางคืนริมมัจจอรปในขับรถลียบทะลสาปทนภลๅวจะขับรถ
ตไอเปรือไ ยโภมืดทีเไ หนรากใจะหาทีพไ กั กันภถือปในขๅอดีทเีไ มไจองทีพไ กั ลไวงหนๅาพราะรายืดหยุนไ
เดๅตามความพอ฿จภมๅจะสีไยงกับการหาทีไพักเมไเดๅภ ตไรายังมีความหวังตใมปีไยมกในะออ
ราทีไยวตอนฟๅายังฉไำาฝนนีไนาภ฿ครขาจะอยากมากันภ฿นฤดูเฮซีซัไนหากอยากทีไยว฿หๅสนุก
บบเมไตอๅ งกังวลเมไสมควรสียไ งรือไ งทีพไ กั นะคะออภขับรถเปวะดินลไนริมทะลสาปภละชม
บสถ่กไาทีไ มืองภๆannobioภกไอนจะยๅอนกลับมาทีภไ Vrbaniaวะชมสวนบตานิคภ๊lardiniภ
Botaniciภ็iภVillaภTarantoภวdrภBotanishcnภ๊ärtnภdrภVillaภTarantoศภคงหมือน฿ครโภ
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อีกหลายโภคนภหลายโภคูไทีไมาภVrbaniaเมไวไาจะมีวลามากภหรือมีวลา
นๅอยกใตๅองวะสวนหไงนีๅวไากันสวนบตานิคหไงนีๅรูๅจักเปทัไวลกภภชม
มืองภชมทะลสาปทไามกลางฝนพรำารากใทำาเปลๅวภจะชมสวนบตา
นิคทไามกลางฝนพรำาบๅางจะปในเรเปภกางรไมภจๆคกใตอุนไ ภรองทๅาพรๅอมภ
สองทๅาจึงกๅาวดินรอบสวนงามออภยังรใวกินกวไาทิวลิปจะยๅมกลีบภบัว
หลากสียังเมไบไงบาน฿นสระนๅำา฿สภภเมไทันเดๅหในสีสันของดาลียภอาคา
ซียภฯลฯภอออตไทันเดๅชืไนชมดอกเมๅ฿นดวง฿จภมกนลียภวMagnoliaศภ
ตๅนลใกตๅนนๅอยทีไตๅองกๅมดูภ หรือตๅน฿หญไอลังการทีไตๅองหงนงยชืไนชม
จนมืไอยคอภมกนลียพฤกษาสัญลักษณ่ของวสันตฤดูซึไงจะริไมบไง
บานชไวงมษายนภพฤษภาคมภพียงคไอากาศริมไ อุนไ กรุนไ มกนลียจะ
อบพรางสีสันของกลีบดอกเวๅดๅวยปลือกนอกสีทึมโภหนาโภพียงคไ
วันดดจๅาของมษายนมาถึงกใจะคลีไกลีบละลานตางามดัไงภาพวาดภอออภ
มกนลียตังๅ ชือไ ตามนักพฤกษศาสตร่ชาวฝรังไ ศสภปิยร่ภมายล่ภวPirrภ
Magnolศภปในพฤกษาผไาพันธุ่ ดียวกันกับจำาปีมหี ลายสปีชสีไ ห่ ลายสาย
พันธุ่ภ มีถึงภั4ิภสายพันธุ่ภ ปในหนึไง฿นพฤกษาบราณถือกำานิดกิดขึๅน
กไอนจะมีมวลมลงผึๅงภการผสมพันธุ่฿นยุคกไอนมีผึๅงจึงตๅองอาศัยดๅวงภ
กลีบดอกจึงขใงกรไงคงทนมิ฿หๅถูกทำารๅายทำาลายเดๅงไายโภธรรมชาติ
สรๅางความสมดุลย่มาคๅำาจุนกันละกันสมอภถิไนกำานิดของมกนลีย
หลายสายพันธุ่มาจากอชียตะวันออกภอมริกากลางภอมริกาหนือภ
อมริกา฿ตๅละคริบบียนภบางสายพันธุ่สไงกลิไนหอมจรุง฿จภสีสันทีไ
หในมีขาวภชมพูภ มไวงภกลีบกลมภกลีบรียวภละกลีบฉกภตกตไางกัน
เปภภมๅมกนลียจะมีหลายสายพันธุ่ตไราเมไคไอยพบหในพันธุ่อืไนโภ
฿นสวนบไอยนักนอกจากพันธุ่ภ NigraหภLnniภหLnniภไlbaภหYulanภ
อีกประการหนึไงมกนลียภะาัภสายพันธุ่จากสายพันธุ่ทัๅงหมดเดๅถูก
฿บดงตีตราวไาปในพืชพรรณทีไคุกคามละทำาลายระบบกษตรกรรมภ
บางทีทาไ มกลางความงามอันมหัศจรรย่ชวนหลง฿หลกใคลือบเวๅดวๅ ยยา
พิษชไนกันออภวไากันวไามกนลียปในความงามภความบิกบานทีมไ าพรๅอม
เออุนไ ของสงดดภมาพรๅอมการปลียไ นผันของฤดูกาลออปลุกชีวติ ภปลุก
วิญญาณ฿หๅริงรไาจากหมันต่อนั หนาวหนใบภหตุนีๅ องกระมังสามชัวไ มง
฿นสวนทไามกลางฝนพรำาจึงผไานเปเวหมือนกหกออทิงๅ พียงรไองรอยอัน
อไอนลๅาเวๅทขีไ าละทๅาทังๅ สองขๅางออออตไรายังขับรถลียบชายทะลสาป
จากมืองBavnoภหStrssaภหBlgiratหภlsaหภMinaภภมๅจะงามตไกใ
ดูงียบหงาทไามกลางฟๅาทีไเมไปใน฿จอออรารไำาลามัจจอรทีไมืองภไronaภ
ขับรถมุไงหนๅา฿หๅ฿กลๅจุดหมายออกไอนวะมืองลใกโภชือภๆhivassoภหาทีไ
พักลใกโภเดๅ฿นราคาภีฯภยูรเมไรวมอาหารชๅาภทีไพักราคาถูกพราะอยูไ
ติดถนนละติดสถานีรถเฟภตไราเมไหวันไ ตไอสียง฿ดโภคืนนีตๅ อไ ฿หๅรถเฟ
สียงดังคไเหนรากใจะหลับออออ
ปอลภคย฿ชๅวธิ ีดาวไารๅานอาหารอรไอยหรือเมไโภดๅวยการดูจากจำานวนลูกคๅา฿นรๅานภลูกคๅา฿นรๅานยอะออหมายถึงพอหวังเดๅวไาถๅาอาหารเมไอรไอย
มากตไอยไางนๅอยโภรสชาติอาหารกใตๅอง฿ชๅเดๅหละภภตไพึไงรูๅวไาความชืไอนีๅผิดสุดโภกใตอนเดๅกินพิซซไารสชาติยไโภตไราคาถูกออนัไนคือหตุผลทีไมี
ลูกคๅาตใมรๅาน
…อปรดติดตามอิตาลีตอนสุดทๅายอออรับรองเมไมัวตไวะชมมกนลียตไเปจนถึงปลายทางออTurin
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ธรรมะทๅายลไม

เรือ่ งเล่าเช้าวันพระ
โดย พระไพศาล วิสาโล

฿ครทีไ฿ชๅฟสบุคส่พืไอสืไอสารละรับขไาวสารภละหากวไามีชืไอภ
นิไงเดๅภเมไหวัไนเหว
พระเพศาลภวิสาลภปในพือไ นอยูดไ วๅ ยคงจะเดๅคยอไานรือไ งสันๅ ชๅาวันพระ
กไอนภอุปสมบทภหลวงพไอประสิทธิ่ภถาวรภอดีตจๅาอาวาสวัดถๅำา
ทีทไ าไ นนำามาลงเวๅภรือไ งราวสไวนมากจะลึก฿นสาระภบไอยครังๅ จะปในกรใด ยายปริกภกาะสีชังภจอชลบุรีคยปในชาวนาชาวเรไภ ตไอมาเดๅผันตัวมา
กีไยวกับพระถระทีไปในทีไคารพ฿นสังคมภทีไนไาสน฿จภมารูๅจักภพระถระ ปในพไอคๅาภมีรๅานลใกภโภอยูไทีไออบๅานบึงภจอชลบุรีภมืไออายุเดๅภาืภปีภชะตา
ชีวิตกใพลิกผัน ภวันหนึไงกิดลุกไทสะภขาดสติถึงกับฆไาภรรยาตายคา
บางรูปภ฿นงไมุมของพระเพศาลภวิสาลภกันนะคะ
มือภนืไองจากระวงวไาธอจๅางคนมาฆไา ภหตุการณ่ครัๅงนัๅนทำา฿หๅทไาน
สมาธิของหลวงพไอชา
ถูกตัดสินจำาคุกภะัภปีภหลังจากพๅนทษภทไานเดๅตัดสิน฿จออกบวชภละ
บไอยครัๅงทีไญาติยมมากราบหลวงพไอชาภสุภทฺทภพียงพราะ ครองพศบรรพชิตจนวาระสุดทๅายของชีวิต
อยากเดๅภ“ของดี”ภชไนภวัตถุมงคลภหรือเมไกใอยากฟังรืไองอิทธิปาฏิหาริย่ภ
ชีวติ ภของทไานปในชีวติ ทีไ ลดผนภมิ฿ชไตไตอนปในฆราวาสทไานันๅ ภ
ชาตินีๅชาติหนๅาภฯลฯ ภบางคนกใหวังพียงคไอยากเดๅภ “บุญ”ภทีไมากราบ มๅครองพศสมณะลๅวภกใยังมีหตุการณ่รๅายภโภหลายอยไางกิดขึๅนกับ
ทไาน ภตไหลวงพไอมัก฿หๅธรรมกไขาเปภรวมทัๅงชวนขาทำาสมาธิภาวนา ทไานอยไางทีพไ ระนๅอยรูปจะเดๅรบั ภชไนภถูกนักลงทๅองถินไ รังควานภทังๅ ดไาวไา
ดๅวยภ ตไหลายคนกใเมไสน฿จ ภหตุผลหนึงไ ทีคไ นมักอๅางกันกใคอื ภ“เมไมี วลา” ละกลันไ กลๅงตไางโภนานาภพราะอยากเดๅทดีไ นิ วัด ภตไสงิไ ทีไ ปลียไ นเปจาก
“ลๅวมีวลาหาย฿จหรือปลไาลไะ”ภทไานถามขากลับเป
ดิมภคือทไานมีความสงบนิงไ พราะมีสติมนัไ คงภเมไหวันไ เหวเปตามสิงไ ทีมไ า
ถๅามีวลาหาย฿จกใยไอมตๅองมีวลาทำาสมาธิภาวนาพราะปใน กระทบ ภมๅบางครัๅงจะตๅองจอสิไงทีไสรๅางความทุกขวทนา฿หๅอยไางมาก
รืไองดียวกันภอันทีไจริงการหาย฿จนัๅนเมไ฿ชไรืไองสียวลาลยภพราะรา
ทไานภลไาวไาคราวหนึไงถูกภ“พระนักลง”ภทำารๅายรไางกายดๅวยเมๅ
ทำาตลอดวลาทีทไ าำ งานอืนไ อยูไ ลๅวภฉัน฿ดกใฉนั นันๅ สมาธิภาวนาภดยฉพาะ หนๅาสาม กไอนจะตีพระรูปนันๅ ถามวไาภ“ทไานนไหรือ”ภทไานเมไอยากมีรือไ ง
การจริญสติภกใปในสิไงทีไราสามารถทำาพรๅอมเปกับงานอืไนเดๅภเมไจาำ ปใน จึงตอบเปวไาภ“ผมเมไนไ” ภ ขนาดยอมถึงอยไางนัๅนภพระรูปนัๅนกใยังอาเมๅ
ตๅองหาวลาฉพาะสำาหรับกิจดๅานนีๅ
หนๅาสามมาตีทไานอยไางรง ภตไทาไ นมีสติตามทันภ ทันทีทีไถกู เมๅฟาดจน
นันไ ปในหตุผลขๅอหนึงไ วไาภมๅหลวงพไอจะ฿หๅความสำาคัญกับสมาธิ ผลตกลือดอาบกใพจิ ารณาวไาภนือๅ หนังมังสาปในของนไาปือไ ยภ ตอน
ภาวนาภตไกิจวัตรอยไางหนึไงของวัดหนองปไาพงกใคือการทำางานรไวมกันภ นัๅนเมไมีความคิดจะตๅตอบกลับลยภยืนนิไง฿หๅพระรูปนัๅนฟาดกระหนไำา ภ
เมไวๅนมๅตไการ฿ชๅรงงาน ภคราวหนึไงขณะทีไพระณรทัๅงวัดกำาลังขน ทนทีไจะกรธภทไานกลับมองดูจีวรของทไานทีไชุไมลือดภลๅวนึก฿น฿จวไาภ
ดินขึๅนเป฿สไสนามหญๅารอบบสถ่ภ ดยมีหลวงพไอยืนสัไงงานอยูไภมีหนุไม “ออภดีหมือนกันภอาลือดราออกภจะเดๅลๅางธรณีสงฆ่”
฿หญไกลุมไ หนึงไ ดินมาหในขๅาภจึงมายืนดูอยู฿ไ กลๅภตไกริ ยิ าทไาทางเมไคอไ ย
สักพักยมทีไวัดกใมาหในภจึงดึงพระรูปนัๅนออกมาภลๅวพาหลวง
สุภาพอไอนนๅอมทไาเรนักภ มีคนหนึไงถามทไานหๅวนโภวไา
พไอประสิทธิ่เปสไงรงพยาบาล ภทไานถูกยใบสิบขใมภสไวนพระรูปนัๅนถูก
จับสึกภภายหลังมาขอกราบทๅาทไาน ภทไานเมไเดๅถือทษกรธคืองตไ
“ทำาเมทไานเมไพาพระณรนัไงสมาธิภชอบพาทำางานอยูไรืไอย”
อยไาง฿ดภเดๅตไบอกขาเปวไาภ“ภยมภวรยไอมระงับดๅวยการเมไจองวรภ
“นัไงมากมันขีๅเมไออกวไะ”ภคือคำาตอบของหลวงพไอ
วัยรุนไ กลุมไ นันๅ รูสๅ กึ งุนงงตไอคำาตอบของทไานภลๅวทไานกใยกเมๅทๅา อาตมาเมไถือทษหรอกภตไกรรมมันยไอมสนองกรรมปในธรรมดานะ”
ชีๅเปยังชายหนุไมผูๅนัๅนกไอนทีไจะพูดตไอวไา “ทีไถูกนัๅนภนัไงอยไางดียวกใเมไ฿ชไภ
วลาลูกศิษย่ลูกหาภเมไวไาพระณรภมไชีภ หรือญาติยมทะลาะ
ดินอยไางดียวกใเมไ฿ชไภตๅองนังไ บๅางภทำาประยชน่บาๅ งภละทำาความรูคๅ วาม กันภทไานกใ฿ชๅหลักดียวกันนีๅตักตือนพืไอ฿หๅหยุดทำารๅายกัน ภทไานคย
หใน฿หๅถกู ตๅองเปทุกวลานาทีภอยไางนีจๅ งึ จะถูกภกลับเปรียนมา฿หมไภนียๅ งั พูดวไาภ“หากขัดยๅงกันมืไอเรภลองถามกันดูซิวไาภมึงตๅองตายเหมภลๅว
อไอนอยูมไ ากภรือไ งการปฏิบตั นิ ถีๅ าๅ เมไรจูๅ ริงภอยไาพูดภมันจะขายขีหๅ นๅาตัวอง” ถามตัวองวไาภกูตๅองตายเหมภ฿นมืไอทัๅงสองฝไายกใตๅองตายดๅวยกันทัๅงคูไภ
สมาธิภภาวนาเมไเดๅหมายถึงการนังไ หลับตาอยูคไ นดียว ภตไหมาย ลๅวทะลาะกันทำาเมภมันเดๅอะเรขึนๅ มาภคำาพูดทีดไ าไ กันกใปในลมปในลๅง
ถึงการฝึกอบรมจิต฿หๅมงี อกงามภมีสติภสมาธิภมตตาภละปัญญาภปในตๅน ภ สูญสลายเปมดลๅวภมๅตไดาไ กันอยูไ วลานันๅ ภมันกใดบั ทุกคราวทีพไ ดู จบ”
เมไวไาอยูไทีไเหนภทำาอะเรภกใลๅวนปในอกาสสำาหรับการฝึกอบรมจิตทัๅงสิๅน ภ
คนสไวน฿หญไมกั มีปฏิกริ ยิ าตไอผูคๅ นภหรือสิงไ ตไางภโ ภสุดทๅตไวาไ จะ
หากเมไขๅา฿จกไนทๅของสมาธิภาวนากใยอไ มคิดเมไตาไ งจากวัยรุนไ กลุมไ นีๅ มีอะเรมากระทบภหากขาดไามาภกใดไาเปภขากรธราภรากใกรธขากลับ
คืนภพูดงไายภโภคือภรงมาภกใรงเปภดยเมไสน฿จวไาปฏิกริ ยิ าทีสไ ะทๅอนกลับ
จากรืไองลไาชๅาวันพระภของพระเพศาลภวิสาลภ เปนันๅ จะกไอปัญหาหรือสรๅางทุกข่กไราภละผูอๅ นืไ มากนๅอยพียง฿ด ดังนันๅ
วันจันทร่ทีไภัภพอคอภัิิ4 ผูคๅ นสไวน฿หญไจงึ มีชวี ติ สมือนตกอยูภไ าย฿ตๅการครอบงำากำาหนดของสิงไ
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รอบภตัว ภทัๅงภโภทีไ฿นความปในจริงราสามารถลือกเดๅวไามืไอมีอะเรมาก หลังจากนัๅนเมไนานขากใละชีวิตทางลกภอุปสมบทปในพระภิกษุละ
ระทบภราจะตอบตๅหรือนิไงสงบภจะหวัไนเหวหรือปในปกติภจะกรธหรือ มุไงมันไ กับการปฏิบัติธรรม
เมไกรธ ภรวมทัๅงจะทุกข่หรือสุข ภราลือกเดๅพราะมีทัๅงสติละปัญญา
หลวงปูไรูๅภ ดีวไาการขอรๅอง฿หๅขาลิกหลๅานัๅนปในรืไองยากภดัง
฿ชไหรือเมไวไานีๅคือสิไงสำาคัญทีไทำา฿หๅมนุษย่ตกตไางจากสัตว่
นัๅนทนทีไทไานจะหๅามขากินหลๅาภทไานกลับขอ฿หๅขาทำาสิไงทีไงไายกวไา
นัๅนคือภนัไงสมาธิคไวันละภิภนาที ภทไานรูๅดีวไา฿ครทีไทำาสมาธิภาวนาทุก
จากรืไองลไาชๅาวันพระภวันอังคารทีไภัีภมษายนภัิิ4 วันมๅจะเมไกีไนาทีภเมไนานกใจะหในอานิสงส่ของการปฏิบัติภละปฏิบัติ
นานขึๅนองภจนลิกหลๅาเดๅ฿นทีไสุด
อีกคราวหนึงไ มีชาวบๅานซึงไ มีอาชีพหาภปลามานมัสการทไาน ภกไอน
รวยกับซวย
หลวงภปูไดูไภ พรหมปัญญภปในพระมหาถระทีไมีลูกศิษย่ลูกหา กลับทไานขอ฿หๅขาสมาทานศีลภิ ภขารูๅสึกลำาบาก฿จภจึงกราบรียนทไาน
ทัไวประทศภเมไจำาพาะจังหวัดอยุธยาภอันปในบๅานกิดละทีไตัๅงของวัด วไาภ“ผมเมไกลๅาสมาทานศีลภิภพราะรูๅวไาประดี็ยวตๅองเปจับปลาภจับกุๅงภ
มันปในอาชีพของผมครับ”
สะกภอันปในสถานพำานักของทไานทไานัๅนภ
ตอนทีทไ าไ นรกบวชภทไานมิเดๅปรารถนามรรคผลนิพพานตไอยไาง
หลวงภปูไตอบขาวไาภ“กจะรูๅหรือวไาภกจะตายมืไอเหรไภ เมไนไ
฿ดภหากตๅองการรียนรูๅวิชาคงกระพันชาตรีละวทมนต่คาถาภพืไอสึก วไากดินออกเปจากกุฏิขๅาลๅวภอาจถูกงูกัดตายสียกลางทางกไอนเป
ออกเปกๅคๅนจรทีไปลๅนบๅานยมพไอยมมไของทไานถึงภัภครัๅงภัภครา ภ จับปลาภจับกุๅงภกใเดๅภ พราะฉะนัๅนมืไอตอนนีๅกยังเมไเดๅทำาบาปกรรม
ตไตอไ มาทไานเดๅคดิ ภนึกสลดสังวช฿จทีปไ ลไอย฿หๅความอาฆาตพยาบาท อะเร ภยังเงโภกใ฿หๅมีศีลเวๅกไอน” ภลๅวทไานกใพูดตไอวไาภ“ถึงจะมีศีลขาด
ครอบงำาจิต฿จนานนับสิบปี ภ฿นทีสไ ดุ ทไานเดๅตงัๅ จิตอหสิกรรมกไคนหลไา กใยังดีกวไาเมไมีศีล”
นัๅนภลๅวมุไงจริญสมณธรรมอยไางจริงจัง
หลวงปูเไ มไเดๅบอก฿หๅขาภลิกอาชีพหาปลา ภตไ฿หๅมศี ลี ปในหลัก
฿นวัยฉกรรจ่ทาไ นเดๅดินภธุดงค่ตดิ ตไอกันปในวลาหลายปีภจน฿น ของชีวติ ภมๅจะทำาเดๅบาๅ งเมไเดๅบาๅ งกใยงั ดีกวไาเมไมหี ลักเวๅลย ภคำาชีๅ จง
ทีไสุดเดๅมาพำานักทีไวัดสะก ภนับตไนัๅนกใเดๅปในทีไพึไงทาง฿จกไญาติยม ของทไานทำา฿หๅชายผูๅนัๅนยอมสมาทานศีลภิภ฿นทีไสุด
มาดยตลอด ภ ตไอมาราวภโภปีภั4ุฯภคือมืไออายุเดๅภ4าภปีทไานตัดสิน฿จ
ทไานภมีวธิ ตี งิ หรือตือนทีไ ยบคาย ภคราวหนึงไ มีชายผูหๅ นึงไ มาขอชไา
เมไรบั กิจนิมนต่นอกวัด ภ฿ครทีตไ งัๅ ฿จกราบนมัสการหรือฟังธรรมจากทไานภ พระอุปคุตทีวไ ดั พือไ นำาเปบูชาภขา฿หๅหตุผลวไาภบูชาลๅวจะเดๅรวย ภ มือไ
มๅจะดินทางเกลพียง฿ดภกใเมไผดิ หวังลยภพราะมือไ มาถึงวัดสะกภจะ ขามากราบหลวงปูดไ ูไ ภทไานกใปรยขึนๅ มาวไาภ“รวยกับซวยภมัน฿กลๅโภกันนะ”
หในทไานนังไ รับขกหนๅากุฏติ งัๅ ตไชๅาจรดคไาำ ภมๅกระทังไ มือไ ทไานชราภาพ
พืไอนของชายผูๅนัๅนจึงถามทไานวไาภ“฿กลๅกันยังเงครับ”
“มันออกสียงคลๅายกัน”ภทไานตอบ
มากลๅวภมีลูกศิษย่จัดทำาปๅายกำาหนดวลารับขกพืไอถนอมสุขภาพ
ของทไานภ ตไเมไนานทไานกใ฿หๅนำาปๅายออกเปดๅวยความมตตาทีไทไานมี
สักภครูไทไานกใขยายความวไาภ“จะอารวยนไะภจะหามายังเงกใทุกข่ภ
ตไอญาติยมทัๅงหลายภนัๅนอง
จะรักษามันกใทุกข่ภหมดเปกใทุกข่อีก ภกลัวคนจะจีๅจะปลๅนภเปคิดดูถอะ ภ
ทไานมีวธิ สี อนธรรมะกไญาติยมอยไางยบคายภคราวหนึงไ มีศษิ ย่ มันเมไจบหรอกภมีตไรืไองยุไง ภอาดีภดีกวไา”
มากราบทไานดยพาพืไอนซึไงปในนักลงหลๅาตามมาดๅวยภมืไอสนทนา
ถึงรวยกใยงั ทุกข่ ภความดีหรือธรรมะตไางหากทีชไ วไ ย฿หๅพนๅ ทุกข่เดๅ
กับหลวงปูเไ ดๅพกั หนึงไ ภศิษย่ผนูๅ นัๅ เดๅชกั ชวนพือไ น฿หๅสมาทานศีลภิภพรๅอม
กับทำาสมาธิภาวนาภนักลงหลๅาผูๅนัๅนยๅงตไอหนๅาหลวงปูไวไาภ“จะ฿หๅผม
จากรืไองลไาชๅาวันพระภวันอาทิตย่ภาภมษายนภัิิ4
สมาทานศีลละปฏิบตั เิ ดๅยงั เงภกใผมยังกินหลๅามายาอยูนไ คีไ รับ”ภหลวง
ปูดไ ูไ ทนทีจไ ะคาดคันๅ หรือคะยันๅ คะยอขาภกลับตอบวไาภ“อใงจะกินกใกนิ เป
ซิภขๅาเมไวาไ ภตไ฿หๅอใงปฏิบตั ฿ิ หๅขาๅ วันละภ๑ภนาทีกพใ อ”ภชายผูนๅ นัๅ หในวไานังไ
สมาธิคไวันละภิภนาทีเมไ฿ชไรืไองยากภจึงรับคำาหลวงปูไ
นับตไวันนัๅนขากในัไงสมาธิอยไางสมไำาสมอตามทีไรับปากอา
เวๅภ เมไขาดมๅตไวันดียวภบางวันถึงกับงดกินหลๅากับพืไอนโภพราะ
เดๅวลาปฏิบัติพอดีภ มืไอเดๅสัมผัสกับความสงบจากสมาธิภาวนาขากใ
มีความสุขภจึงหยหาหลๅานๅอยลงภจน฿นทีไสุดกใลิกหลๅาเปดยเมไรูๅตัว ภ
BildูภOlgaภReiserer
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ป ดตดต ช

รายการภTHAILAND MEDICAL HUBภสารคดีทไองทีไยวชิงสุขภาพภ
พือไ สไงสริมละตอกยๅา้ ความมีศกั ยภาพของเทย฿นการปในศูนย่กลาง
การทไองทีไยวละการบ้าบัดรักษาภภปในรายการผยพรไความรูๅดๅาน
สุขภาพภดยนๅน฿หๅประชาชนหลีกลียไ งการ฿ชๅยาภละรูๅ นวทาง฿นการ
ดูลสุขภาพบบองค่รวมภภพืไอ฿หๅประชาชนเมไจใบปไวยดยเมไจ้าปใน
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

ก นด พ

พตง ต ดอน
นภัิิ4ภถง ดอนธน ค ภัิิ4ภภ
น เ ล ออกอ ก
ทก นอ ทต ภ ล ภะ0.00-ะั.00ภน.ภ ด ป ณภว ล ป ท ท ศภ
ท งภThaiภTVภGlobalภNetWorkภวTGNศภ
ซง ปน ถ น น ค อ ถ น ท ท นกองทพบกภชองภิภวททบ.ิศ

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

ผลต ด ยยบ ทยซูก ย คนย ป ดกชนยจํ กด
SUGAR-่ANEยPRO้U่TIONย่o.,ยLT้.
ุุ/4าัภหมูไภีภต.คูคตภอ.ล้าลูกกาภจ.ปทุมธานีภะัะา0
ุุ/4าัภMoo.ีภTumbolภKhukotหภUmpurภLumlukkaหภ
Phatumtaneeภะัะา0
Tel.ภ0-ัุ00-7ุ4ะภ้ax.ภ0-ัุ00-7ีิา

กองบรรณาธิการภนิตยสารดีขอเชิญผูๅอไานรไวม
สไงภาพถไาย฿นวันหยุดพักผไอนของทไาน!!ภ
ภจะปในภาพนไารักโภตลกโภหรือสุดจะปลกกใเดๅคะไ ภภภาพถไาย
ทีไเดๅรับการคัดลือกภจะน้าตีพิมพ่฿นนิตยสารดีภลไมทีไภ7ภ
คอลัมน่ภ“ภาพถไาย฿นวันหยุดพักผไอนจากผูๅอไาน”ภ
สไงภาพถไายเปทีไภaunchun@d-magazine.de

Sie haben schöne Urlaubbilder und
möchten sie gerne mit anderen teilen,
dann schicken Sie diese zu uns:
an aunchun@d-magazine.de.
D-magazin laden Sie ein, Ihre schöne oder lustige
Urlaubbilder in D-Mag Vol 7 in Rubik
„schöner Urlaub von Lesern“ zu veröffentlichen.

D : 56
Dmag6.indd 56

11.06.11 10:46

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

ลง ว นค OTOPจํ น ปลก- ง
นค ํ บ นอ
ยอ บ ย
นนวด ผน บ ณย ล ของตก ตงบ น

Car
Spezial
รับซไอมรถภซือๅ ละขายรถทุกชนิด
฿นราคากันอง

ดี
D magazine

ตดตอไดท:
็anasภThaiภStyleภ
็uisburgerภStr.ภััืภ4ิ47ื
MülheimภanภderภRuhrหภGermanyภ
Tel.ภ0ั0ืืภีีา0ัภ
Hany:ภ0ะ7ิุิ4ัี0ิุภ
www.thaistyle.eu

PeterยKern

Carl-Benz-Str.ภา
7ื4ี7ภKonstanz
Tel.ภ0ะ7ะิะัั4าา

ติดตไอฆษณา฿นนิตยสารดีฉบับรูปลไมเดๅทีไ
อัญชัญภฮียร่ลิงภaunchunใdฬmagazineอdeภภ
ติดตไอฆษณาของนิตยสารดีฉบับออนเลน่เดๅทีไ
รสภพลภroseใdฬmagazineอde
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ติดตไอขอซืๅอบัตรของขวัญเดๅทีไ
Bielefeld: ด อพท
ื 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-magazineอde
E-Mail: aunchun@d-magazineอde
E-Mail: sopaporn@d-magazineอde

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

ใบสมครสม ชกนตยส รดา (D-Magazine)
ª×èÍ(Vorname) ............................................................................... ¹ÒÁÊ¡ØÅ (Nachname) ....................................................
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ฉบับหนา....พบกับ

ด

๗

ธรรมะจากขำาขัน

D magazine
ฉบับทีไภ๗ภ
กันยายนภ๒๑๑๐

การ่ตูนจากภhttpูฮฮwwwอdhammasattaอorg

นิทานชาดกภอุปมาอุปเมยภทีไคยเดๅยินเดๅอไานกัน
฿นหลักพระพุทธศาสนาภลๅวนปในอุบายทีไสืไอภหรือ
สะทๅอนอะเรบางอยไางภทีนไ าำ มาสอนธรรมะภหรือชไวย
ทำา฿หๅขๅา฿จธรรม฿นระดับหนึไงภ฿นทำานองดียวกัน
รืไองขำากลิๅงทัๅงหลายทัๅงปวงกใอาจจะฝงอะเรเวๅ
บๅางภหรือ฿ชๅ฿นการสอนธรรมะเดๅชไนกันภ
“พไอภมาชไวยผมทำาการบๅานหนไอยสิภ อยไามัว
นัไงอไานหนังสือพิมพ่อยูไ”ภลูกบังกิดกลๅาออก
คำาสัไงกับพไอ
“อภเมไถูกนาภพไอวไา”
“อานไาภลองทำาดูกอไ นภอาจจะถูกกใเดๅ”ภลูกตอบ
การทไองทีไยวคงเมไ฿ชไพียงวไาภ นัไงครืไองบินภ นัไง
รถเฟเปดูภดูภดูภละดูภมืองตไางภโภลๅวกใชใอบภชใอบภ ฿ครอยากรูๅวไาภขำาขันนีๅภ ทรกสอนอะเรเวๅภ ติดตาม
กันทไานัๅนภ ตไการทไองอยไางทีไรียกวไาภ เป฿หๅถึงภ อไาน฿นภดีมากภลไมทีไภึภนะคะ
คงตๅองทำาความรูๅจักกับพืๅนทีไภ ผูๅคนภละอะเรตไอ
อะเรอีกภนไนอนการทไองทีไยวกใตๅองมีวัฒนธรรมภ
ดีมากเดๅมีอกาสขๅาพบละพูดคุยกับผูๅอำานวย
การการทไองทีไยวหไงประทศเทยภประจำามือง
ฟรังค่ฟวร่ทภกีไยวกับรืไองนีๅภ ซึไงจะนำามาลไา฿หๅฟัง
฿นภดีมากภลไมทีไจใดคไะ

วั²นธรรมการท่องเทีย่ ว

ดนตรีบำาบัด

ตกพุ่มหม้าย

มืไอพูดถึงคำาวไาภดนตรีบำาบัดภหลายคนมักจะนึก
เปถึงพลงชๅาโภทีไมีสียงธรรมชาติภ พลงทีไปิดตา
มรๅานสปาละรๅานนวดภหรือผไนซีดีตามซุๅมขายซี
ดีขียวโทีมไ อี ยูทไ วัไ เปตามหๅางสรรพสินคๅา฿หญไโ฿น
มืองเทยภหรือบางคนอาจจะเมไคยเดๅยนิ มากไอนลย
มุมกฎหมายของดีมากภ฿นลไมนีๅ ราคุยกันเปลๅวถึงภ ดๅวยซๅำาเปวไาภดนตรีบำาบัดคืออะเรภปในอยไางเรภนำา
สิงไ ทีตไ อๅ งดำานินการมือไ สามีหรือภรรยาสียชีวติ ฿น เป฿ชๅ฿นชีวติ ประจำาวันเดๅอยไางเรภพียงคไฟงั พลง
ยอรมนีภรวมทังๅ พือไ ปๅองกันปัญหารือไ งทรัพย่สนิ ควร กใรกั ษารคตไางโเดๅจริงหรือภควรลไนภดนตรีปในดๅวย
ทำาอยไางเรภ฿นดีมากภลไมทีภไ ึภราจะคุยกันตไอถึงสิทธิ หรือปลไาภถึงจะขๅารับการรักษาดๅวยดนตรีบำาบัดภ
ละผลทีตไ ามมาทางกฎหมายทีคไ วรจะตๅองรูๅ มือไ ตก คำาถามหลไานีภๅ ชลัชภวรยรรยงค่จะลไารือไ งดีโกียไ วกับ
พุไมหมๅายภคนทีไเมไเดๅปในหมๅายกใอไานเดๅคไะภกใเมไเดๅ ”ดนตรีบำาบัด”฿นฉบับหนๅา
ตังๅ ฿จชไงชักหักกระดูกนะคะภตไทกุ อยไางนันๅ รูเๅ วๅ฿ชไ
วไา฿สไบาไ บกหามภความตายปในสิงไ ทีไ นไนอนพียง
ตไราเมไรูๅวไาจะมาถึงมืไอเรทไานัๅนองภ
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