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สวัสดีคไะทไานสมาชิกละทไานผูๅอไานนิตยสารดีภทุกโภทไาน
ภ
ชไวงวลาวันหยุดปิดภาครียนฤดูรๅอนกำาลังจะผไานพๅนเป฿นอีกเมไกีไอาทิตย่นีๅลๅวนะคะภปีนีๅอากาศกใประหลาดอยูไภ ทีไหลายโภทๅอง
ทีไตๅองปิดครืไองทำาความรๅอนกันทัๅงโภทีไ฿นชไวงนีๅอากาศนไาจะรๅอนภหรือรๅอนจัดเดๅลๅวภหากมองเปทางประทศเทยอากาศกใเมไเดๅดีเปกวไา
ทีไนีไทไา฿ดนักภปัญหานๅำาทไวมยังปในปัญหาทีไประชาชน฿นหลายโภจังหวัดกำาลังประสบภละนัยวไาฝนฟๅายังเมไยอมทีไจะหยุดคะนองงไายโภ
นิตยสารดีภลไมทีไจใดนีๅภรา฿หๅหัวขๅอเวๅวไาภวัฒนธรรมการทไองทีไยวภกใปในการภลไารืไองราวการทไองทีไยวทีไมีหลากหลายประภทภทัๅง
ทางรือภทางรถยนต่ภหรือจะเปนอนตๆนท่บบคมป่ปงิๅ กันกใเดๅภถมดๅวยรูปภาพการทไองทียไ วทีผไ อูๅ าไ นสไงมารไวมสนุกภรวมทังๅ ทไองดนอิตาลี
ตอนตไอจากฉบับทีไ ลๅวภละมีรือไ งราวของชาวลทางตอน฿ตๅของเทยมาฝากอีกดๅวยคไะภมือไ ดินทางกใตอๅ งมีการตระตรียมตัวกใตอๅ งปิดเป
อไานภทียไ วสนุกปลอดรคภพือไ ทีวไ าไ จะเดๅทียไ วดยเมไตอๅ งปในกังวลถึงรคตไางโภทีอไ าจจะปในอุปสรรค฿นการดินทางเดๅภละพือไ ฿หๅสอดคลๅอง
กับหัวรือไ งภ฿นฉบับนีๅ ราจึงขอนะนำาหนังสือภ“ฟรงก่ฟิรต่ ภวคูมไ อื ทไองทียไ วยอรมนีดวๅ ยตนองศ”ภ฿หๅผทูๅ สีไ น฿จจะดินทางทไองทียไ วทำาความ
รูจๅ กั กับมืองทีมไ คี วามสำาคัญทางศรษฐกิจมืองหนึงไ ของยอรมนีเดๅ฿ชๅปในคูมไ อื ภนอกจากรือไ งทไองทียไ วภดีมากภกใยงั หนานไนเปดๅวยคอลัมน่
ประจำาภชไนกฎหมายวไาดๅวยภ“ตกพุไมมไาย”ภทีไปในตอนตไอนืไองจากฉบับทีไลๅวภ“มืไอสามีชาวยอรมันสียชีวิต”ภนะคะภกใปในขๅอมูลบืๅองตๅน
กีไยวกับสิทธิ฿นรืไองมรดกภรวมทัๅงการรับบำานาญ฿นฐานะมไหมๅายภกใหวังวไาจะปในประยชน่กไทุกโทไานบๅางภคอลัมน่สุขภาพฉบับนีๅรา
คุยกับคุณหมออมรพงษ่ภวชิรมนภถึงการกๅเขปัญหากีไยวกับการนอนกรนภซึไงหลายโภคนริไมจะมีปัญหากันลๅวภละตามทีไเดๅกริไนเวๅกีไยว
กับภ“ตำาลึงยอรมัน”ภผักทีสไ าวโภเทย฿นยอรมนีชอบเปกใบมาลวกจิมๅ นๅาำ พริกกันภดๅวยหในวไาหนๅาตานันๅ ชไางละมๅายคลๅายคลึงกับตำาลึงผักริม
รัๅวขๅางบๅานทีไสนจะมีประยชน่ละอรไอยของเทยภตไทีไเหนเดๅเมๅลืไอยตระกูลนีๅ฿นยอรมนีหาเดๅกีไยวขๅองอะเรกับตำาลึงของเทยเมไภถม
ยังมีพิษสียอีกภทไาน฿ดทีไชอบเปกใบมาบริภคภหรือมีพืไอนชอบเปกใบมารับประทานกใชไวยตือนโภกันตไอเป฿หๅรูๅถึงทษของพืชชนิดนีๅดๅวย
นะคะภมืไอวไาดๅวยผักปไาภกใมาถึงมนูอาหารดใดภซึไงลไมนีๅภดีมากภขอนำาสนออาหารของชาวเท฿หญไภทีไมีครืไองปรุงภละกรรมวิธีปรุงทีไเมไเดๅ
ยุไงยากลยภตไหในลๅวกใ฿หๅนๅำาลายสอลยคไะภนอกจากนีๅกใยังมีรืไองราวอีกหลากหลายภเมไวไาจะปในการลีๅยงดูลูกภการปๅองกันทีไจะเมไ฿หๅ
กิดภ“สนามรบ”ภ฿นบๅานภกับลูกรักภประสบการณ่รืไองการรียนรูๅภาษาของหญิงเทยทีไดินทางมาตัๅงตไยังปในยาวชนภขำาขันฝงขๅอคิดทาง
ธรรมะภละอืไนโภหาก฿หๅบรรยายกใคงจะกินนืๅอทีไของคอลัมน่อืไนโภนไโภกใขอกริไนพียงสัๅนโภทไานีๅลๅวกันนะคะ
สิงหาคม฿นยอรมนีกหใ มายถึงชไวงวลาหไงการพักผไอนภหไงการดินทางยียไ มยียนครอบครัว฿นประทศเทยภละมือไ การพักผไอน
สิๅนสุดกใหมายถึงการริไมตๅน฿หมไของการศึกษาภดใกโภหลายโภคนภกใคงจะตืไนตๅนทีไจะเดๅพบพืไอนฝูงทีไเมไเดๅหในหนๅากันมากือบสองดือนภ
หลายโภคนคงตืไนตๅนทีไจะเดๅเปรงรียนปในครัๅงรกภทีไจะเดๅบกกรวย฿สไขนมขบคีๅยวภถไายรูปกับครอบครัวภละพืไอน฿หมไ฿นรงรียนภ
หลายโภคนทีไจบการศึกษา฿นระดับมัธยมตๅนกใจะริไมการศึกษาระดับมัธยมปลายภหรือบางคนอาจจะเปรไำารียน฿นสายอาชีพภหลายโภคน
กใคงจะตๅองวุไนวายกับการตรียมตัวปในนักศึกษา฿นมหาวิทยาลัยซึไงปีการศึกษา฿หมไกำาลังจะปิด฿นอีกเมไนานนีๅภ
ละสำาหรับอีกหลายตไอหลายคนกใคือการกลับเปปฏิบัติหนๅาทีไการงานภหลังจากพักผไอนสริมพละกำาลังทัๅงกายละ฿จพืไอผชิญ
กับการงานหนๅาทีไอันทๅาทายตไอเป
สำาหรับทุกโภทไานภดีมากภกใขอสไงกำาลัง฿จสำาหรับชไวงวลาริไมตๅนตไางโหลไานีๅภขอ฿หๅสนุกสนานกับการงานภละการรียนคไะ

พบกัน฿นภดีมากภลมทีไปด
พัทยาภรือนกๅว
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สวัสดีคไะภบรรณาธิการของนิตยสารภ็ภ
ภ
จอมอฉบับนีๅเมไเดๅปในการสมัครสมาชิกนะคะภพียงตไขียนมาบอกวไาชไวยสไงหนังสือนิตยสารภ็ภทีไมีดีเป฿หๅพีไ
กๅวภวSอภTillmannศภหนไอยนะคะภดิฉันขอมอบ฿หๅพีไกๅวปในของขวัญวันกิดภสมาชิกหนึไงปีนะคะภงินจำานวนภัฯภยูร
ดิฉันเดๅสไงมา฿หๅลๅว
ภ
สไวนการจะสมัครปในสมาชิกนิตยสารภ็ภทีไมีดีภปีตไอเปภขอ฿หๅปในการตัดสิน฿จของพีไกๅวอง฿นอนาคตนะคะ
ขอบคุณคไะ
สำาราญภ
สวัสดีคไะคุณสำาราญ
ภ
ขอบคุณคไะทีไลือกภนิตยสารภ็ภทีไมีดีภปในของขวัญวันกิดกไพืไอนภหากวไาทไานอืไนโจะลียนบบคุณสำาราญคงเมไวไาอะเรกันนะคะภกใขอ
จๅง฿หๅคุณกๅวภ๖อภ๗illmannภทราบตรงนีๅลยนะคะวไาภนิตยสารภ็ภทีไมีดีภทีไคุณถืออยูไนีๅภคือของขวัญวันกิดจากพืไอนผูๅสนดีภคุณสำาราญภคไะ
บอกอ
รียนบอกอนิตยสารดีทีไนับถือ
ภ
ดิฉันเดๅรับนิตยสารดีจากดรอปอง฿จทีไกรุณาสไงมา฿หๅอไานภดรอปอง฿จบอกวไาปในหนังสือดีมีสาระปในประยชน่ภมืไอดิฉันเดๅรับนิตยสารดี
กใเดๅอไานละพบวไาปในนิตยสารดีสมชืไอจริงโภจึงขอสมัครปในสมาชิกภพืไอทีไจะเดๅรับขไาวสารอันปในประยชน่ตไอเปนอกจากนีๅดิฉันกใเดๅนะนำา
นิตยสารดีกไคนเทยทีไดิฉันรูๅจักภพวกขาบอกวไาสน฿จละจะสมัครปในสมาชิกภ
มืองทีไดิฉันอยูไปในมืองลใกโภมีนๅองโภทีไอยูไ฿นมืองทีไมีปัญหากีไยวกับภาษายอรมันทัๅงการอไานภพูดละขียนภขามีคำาถามทีไดิฉันกใตอบเมไเดๅ
จึงขอรียนถามคุณดังนีๅ
ะอภกรณีทีไสามียอรมันสียชีวิตจะตๅองดำานินการอยไางเรบๅางภจะตๅองมีหลักฐานอะเรบๅางภละจะตๅองจๅงหนไวยงานราชการ฿ดบๅาง
ัอภ฿นกรณีภรรยาเทยเมไมบี ตุ รกับสามียอรมันภละสามีกเใ มไคยมีบตุ รมากไอนภพไอมไของสามีสียชีวติ ลๅวภญาติพนีไ อๅ งของสามีจะมีสทิ ธิ฿นมรดก
ของสามีหรือเมไภ฿นกรณีนีๅภรรยาเทยจะตๅองทำาอยไางเรบๅางจึงจะเดๅสิทธิ฿นมรดก฿นฐานะภรรยา
ภ
ขอคำานะนำาดๅวยนะคะภหรือหากวไามีอกสารกีไยวกับรืไองนีๅกรุณาสไงมา฿หๅดิฉันดๅวย
ขอบคุณมากคไะ
ศจีพรรณ
สวัสดีคไะคุณศจีพรรณ
ภ
ขอบคุณคไะทีไนะนำานิตยสารดีกไคนเทยคนอืไนโภ ภรืไองทีไคุณศจีพรรณถามมานัๅนภรืไองรกราเดๅลงบทความกีไยวกับการดำานิน
การ฿นกรณีทีไสามียอรมันสียชีวิตภ฿นภดีมากภลไมทีไภิภคุณศจีพรรณคงจะยังเมไมีภจะเดๅจัดสไงเป฿หๅนะคะภ฿นบทความนัๅนมีรายละอียดรืไองนีๅอยูไภ
สามารถอไานเดๅคไะ
ภ
สำาหรับรืไองทีไสองซึไงปในรืไองกีไยวกับการสืบทอดมรดกนัๅนกใมีรายละอียดอยูไ฿นลไมนีๅลๅวคไะภปิดเปดูคอลัมน่กฎหมายเดๅลยภสรุปนิด
หนึไงกใเดๅวไาภสิไงทีไภรรยาเมไวไาจะเทยหรือยอรมันตามกฎหมายยอรมันจะมีสิทธิทีไจะเดๅมรดกของสามียอรมันทีไสียชีวิตทัๅงสิๅนภจะเดๅมากนๅอยกใ
ขึๅนอยูไกับงืไอนเงภวไามีการทำาสัญญาคูไสมรสเวๅกไอนตอนตไงงานหรือเมไภหรือวไามีการทำาพินัยกรรมตัดสิทธิหรือปลไาภพราะหากมีการทำาสัญญา
คูไสมรสสัดสไวนมรดกทีไจะเดๅจะนๅอยลงภหรือหากมีการทำาพินัยกรรมตัดสิทธิกใจะเดๅสไวนทีไรียกวไาภมรดกทีไพึงจะเดๅภทีไรียกวไาภ๓flichtsteilภนะคะซึไง
กใจะประมาณภะิฤภทไานัๅน
ภ
ทีไวไาจะตๅองทำาอยไางจึงจะเดๅสิทธินัๅนภตามกฎหมายระบุ฿หๅสิทธิอยูไลๅวภพียงตไ฿นรืไองนีๅภ ภรรยาตๅองเปรๅองขอหนังสือรับรองการปในผูๅ
สืบมรดกภทีไรียกวไาภ่rbscheinภทีไศาลขวงภภไmtsgerichtภพืไอทีไจะเดๅสามารถจัดการกีไยวกับมรดกเดๅ
ภ
ลองอไานดูนะคะภหากเมไขๅา฿จอยไางเรคไอยถามมา฿หมไภยินดีชไวยหลือคไะ
บอกอ
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Hamburg

สมดใจพระทพรัตนราชสุดาฯภสยามบรมราชกุมารีสดใจพระราชดำานินเปมหาวิทยาลัยฮัมบวร่กภพือไ
ทอดพระนตรนิทรรศการเทยศึกษาทีไนักศึกษาชาวยอรมันจัดถวายภละทอดพระนตรหๅองสมุด
สถาบันอชียฬอฟริกาศึกษาภรวมทัๅงทรงฟังจๅาหนๅาทีไของมหาวิทยาลัยรายงานถึงการดำานินการ
ของภาควิชาเทยศึกษาของมหาวิทยาลัยภรวมทัๅงทรงฟังนักศึกษาชาวยอรมันละเทยสดงความ
รูๅสึกกีไยวกับประสบการณ่ละหตุผลทีไสน฿จศึกษาครงการเทยศึกษาทีไสถาบันหไงนีๅภ สรๅางความ
ปลืๅมปิติ฿หๅกับนักรียนเทยภตไางชาติภละชาวเทยทีไมารอขๅาฝๅาอยไางนืองนไน
Ihre königliche Hoheit, die thailändische Prinzessin Maha Chakri Sirindhorn stattete dem
Asien-Afrika-Institut (AAI) der Universität Hamburg einen offiziellen Besuch ab und die
Ausstellung, in der die Geschichte der Thaiistik und deren Studieninhalten, das vom GoetheInstitut Bangkok gefürderte Tandem-Projekt mit der Thammasat Universität (Bangkok)
sowie die Erfahrungen der Studierenden im Rahmen ihres Auslandssemesters in Thailand,
gezeigt werden. Anschließend besuchte die Prinzessin die Fachbibliothek des AAI und
wohnte den offiziellen Empfang bei.

Bad Homburg
นิตยสารดีรวไ มดำานินงานกับชุมชนเทยละ
กลุมไ ศิลปินภ“พูเไ ท”ภ฿นตๆนท่ภ“ชุมชนเทย”ภ฿น
งานภไmazingภThailandภทีภไ Badภ๋omburgภ
฿นวันทีไภ ีภละภึภสิงหาคมภัิิ4ภมีชาว
เทยละยอรมันขๅายียไ มชมงานละรไวม
กิจกรรมอยไางเมไขาดสายภ
วภาพดยภนิตยสารดีศ
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NÜrnberg
กระทรวงรงงานดยกรมพัฒนาภฝีมอื รงงานสไงสริมละยกระดับคุณภาพชีวติ รงงานเทย฿นตไาง
ประทศภเดๅจัดครงการฝึกอบรมละทดสอบมาตรฐานฝีมือรงงานดๅานการประกอบอาหารเทยภทีไภ
๑ürnbergภมืไอวันทีไภืภฬภะาภสิงหาคมภัิิ4ภดยประสานงานกับกลุไมพืไอนเทย฿นอร่ลังงนภประสบ
ความสำารใจเดๅดๅวยดี
วภาพดยกลุไมพืไอนเทย฿นอร่ลังงนศ

MÜnchen
สมาคมธาราดยการสนับสนุนจากมูลนิธิ กรใดตระการเดๅจดั การประชุมชิงปฏิบตั กิ ารภสำาหรับผูปๅ ฏิบตั ิ
งาน฿หๅความชไวยหลือหญิงเทย฿นยอรมนีภ฿นวันทีไภุภกันยายนภัิิ4
วภาพดยภสมาคมเทยอาสาศ

Lippe

“เทยลนด่ภ อินภลิพพ”ภวThailandภinภLippeภศภนืไอง฿นอกาสฉลองภะิฯภปีภ ความสัมพันธ่ระหวไาง
ประทศเทยละยอรมนีภ ฿นงานมีสมาคมเทยภศิลปินเทยละชุมชนเทย฿นรัฐตไางโภรไวมจัดงาน
ฉลองดังกลไาวภ
วภาพดยภนิตยสารดีศ
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เชื้อโรค E. coli ระบาดในเยอรมนีทำาให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว 37 ราย
ภ
ชไวงดือนพอคอภทีไผไานมาภกิดหตุชืๅอรคภ่อภcoliภหรือทีไรียก
วไาภ่๋่ๆภระบาด฿นยอรมนีภ ดยมีผูๅติดชืๅอจนถึงปัจจุบันภาหัาิภคนภ
ละสียชีวิตภาึภรายภนับปในครัๅงทีไรๅายรงมากทีไสุดหไงหนึไง฿นลกภผูๅ
ทีไติดชืๅอนีๅอาจมีอาการเตวายฉียบพลันละเมไสามารถรักษาเดๅดๅวย
ยาปฏิชีวนะภจๅาหนๅาทีไตัๅงขๅอสังกตวไาภปกติลๅวการติดชืๅอภ่อภcoliภมัก
กิดขึนๅ ฿นดใกภตไ฿นการระบาดครังๅ ลไาสุดกลับกิดขึนๅ สไวน฿หญไ฿นผู฿ๅ หญไภ
ดยฉพาะผูๅหญิงทีไกำาลังปไวย
ภ
หลังการพรไระบาดเมไนานภจๅาหนๅาทีขไ องยอรมันทษวไาตงกวา
จากประทศสปนปในตๅนหตุภ ละตือนเมไ฿หๅรับประทานผักดิบภชไน
ตงกวาภมะขือทศภละผักกาดกๅวภทำา฿หๅกษตรกร฿นประทศสปน
ละยุรปทีไปลูกพืชทัๅงภาภชนิดเดๅรับความสียหายปในอยไางมากภทำา฿หๅ
สหภาพยุรปตๅองจไายงินชไวยหลือกวไาภัะฯภลๅานยูร

ภ
มืไอวันทีไภ ะฯภมิอยอภจๅาหนๅาทีไกระทรวงสาธารณสุขของยอรมนี
ประกาศยกลิกคำาตือนดังกลไาวภหลังจากทีไระบุเดๅลๅววไาภถัไวงอกจาก
ฟาร่มพืชกษตรอินทรีย่ หไงหนึงไ ทางตอนหนือของยอรมนีภนไาจะปในตๅน
หตุของการพรไชือๅ รคดังกลไาวภจๅาหนๅาทีกไ าำ ลังตรวจสอบวไาปในพราะ
ถัไวงอกมีชืๅอรคตัๅงตไตอนทีไปในมลใดอยูไลๅวภหรือวไาภถูกปนปืๅอนดย
พนักงานของฟาร่มภลไาสุดมือไ วันทีภไ ัะภกอคอภทางการยอรมันเดๅประกาศ
วไาถัไวงอกมิเดๅปในตัวนำาชืๅอภ่๋่ๆภละสามารถรับประทานเดๅภ สิไงทีไ
ตรวจพบวไามีชืๅอรคนีๅคือมลๆดภBockshornkleeภทีไนำาขๅาจากอียิปต่ภ
ละนะนำาเมไ฿หๅบริภคดิบ

ผลการเลือกตั้งในประเทศไทย
ภ
การลือกตัๅงมืไอวันทีไภาภกรกฎาคมภทีไผไานมาประทศเทยเดๅสมาชิกสภาผูๅทนราษฎร่ภวสอสอศภขๅามาทำาหนๅาทีไ฿นสภาภการลือกตัๅงครัๅงนีๅมี
ผูๅเป฿ชๅสิทธิปในจำานวนมากภึิอฯาฤภมีบัตรสียประมาณภะฯฤภละเมไประสงค่ลงคะนนประมาณภึฤ
สรุปจำานวนทีไนัไงละคะนนสียงของตไละพรรคทีไสอบผไานดังนีๅ
พรรคการมือง
คะนนส.ส.บัญชีรายชือไ จำานวนส.ส.บัญชีรายชือไ จำานวนส.ส.บบบไงขต จำานวนส.ส.ทังๅ หมด
พืไอเทยภวพทอศ
15,744,190
61
204
265
ประชาธิปัตย่ภวปชปอศ
11,433,762
44
115
159
ภูมิ฿จเทยภวภทอศ
1,281,577
5
29
34
ชาติเทยพัฒนาภวชทพอศ
906,656
4
15
19
ชาติพฒ
ั นาพือไ ผไนดินภวชพนอศ
494,894
2
5
7
พลังชลภวพชอศ
178,110
1
6
7
รักประทศเทยภวรอปอทอศ
998,603
4
4
มาตุภูมิภวมภอศ
251,702
1
1
2
รักษ่สันติภวรอสอศ
284,132
1
1
มหาชนภวพมชอศ
133,772
1
1
ประชาธิปเตย฿หมไภวปธมอศ
125,784
1
1
ภ
การลือกตัๅงครัๅงนีๅเดๅรับความสน฿จจากพีไนๅองชาวเทย฿นตไางดนพิไมขึๅนภดย฿นการลือกตัๅงครัๅงนีๅภมีจำานวนผูๅลงทะบียนขอ฿ชๅสิทธิลือก
ตัๅงนอกราชอาณาจักรภะ4ีหีีัภคนภซึไงพิไมขึๅนจากจำานวนภืฯหะีะภคนภมืไอปีภัิิฯ
ภ
จากสถิติการ฿ชๅสิทธิลือกตัๅงนอกราชอาณาจักรปรากฎวไาภคนเทย฿นยอรมนีทีไเป฿ชๅสิทธิฯมีจำานวนมากปในอันดับทีไสองรองจากคนเทย
฿นสหรัฐอมริกาภละมากกวไาคนเทย฿นสิงค่ปร่ทีไเป฿ชๅสิทธิมากปในอันดับสามภ
ภ
สดงวไาคนเทย฿นยอรมนีตืไนตัวกับประชาธิปเตยของเทยภ฿ชไหรือเมไ
ตัวลขจาก
httpูฮฮwwwอsiamintelligenceอcomฮthaiฬgeneralฬelectionฬัฯะะฮ
httpูฮฮprachataiอcomฮjournalฮัฯะะฮฯึฮาิืืา
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Der elektronische Aufenthaltstitel หรือ eAT

“หลักฐานแสดงสิทธิการมีถิ่นที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์ คำาย่อว่า เอ อา เท หรือ บัตรประจำาตัวประชาชนต่างด้าว”
ภ
สหภาพยุรปภทีไรารียกสัๅนโภกันวไาภอภอูภ วdieศภ่Uภเดๅออกกฎขๅอบังคับภ฿หๅหลักฐานการสดงสิทธิการมีถิไนทีไอยูไของชาวตไางชาติจาก
ประทศทีไสามภคือประทศนอกภาคีสหภาพยุรปภปในรูปบบดียวกันหมดทัไวสหภาพยุรป

สรุปรายละอียดของหลักฐานสดงสิทธิการมีถิไนทีไอยูไอิลใกทรอนิกส์ภภeไTภภมีดังนีๅภ
1. ฿นประทศยอรมนีภจะริไม฿ชๅวันทีไภะภกันยายนภัฯะะภปในตๅนเปภภหลังจากวันทีไภาฯภมษายนภัฯัะภจะตๅอง฿ชๅบัตรภภeไTภทไานัๅนภ
2. ฿ชๅทนสติกกอร่วทีไติด฿นหนังสือดินทางศภทีไ฿ชๅมาจนถึงขณะนีๅภ
3. รูปบบอกสารสิทธิการมีถิไนทีไอยูไภภบบดียวกันหมดทัไวสหภาพยุรปสำาหรับชาวตไางชาตินอกภาคียุรปภ
4. eไTภมีขนาดทไาภบัตรครดิตภภภบนตัวบัตรมีรูปถไายจๅาของบัตร
5. ภาย฿นตัวบัตรฝังเมครชิปเรๅสัมผัสภซึไงบันทึกขๅอมูลทางชีวภาพภหรือภเบอมตริก
6. ปๅองกันการปลอมปลงละนำาเป฿ชๅ฿นทางทีไผิดภดๅวยรูปถไายระบบดิจิทัลภละลายพิมพ่นิๅวมือสองนิๅวของจๅาของบัตรผูๅมีอายุตัๅงตไภีภปี
ขึๅนเปภซึไงจะจัดระบบสิทธิการมีถิไนทีไอยูไ฿หๅตรงกับผูๅถือบัตรเดๅอยไางชัดจนภ
7. ฟังก่ชัไนบัตรประจำาตัวระบบอิลใกทรอนิกส่สำาหรับธุรกรรมกิจกรรมภ฿นอินทอร่นใตภละประกอบธุรกรรมอัตนมัติ
8. ตรียมการเวๅสำาหรับลายมือชืไออิลใกทรอนิกส่ภพืไอ฿ชๅลงนาม฿นอกสารอิลใกทรอนิกส่฿หๅมีพันธะผูกพันทางกฎหมายเดๅ
อ นเพ เต ไดท:
httpูฮฮwwwอbamfอdeฮ็่ฮ็asBไ๐้ฮ์๗็ienstleistungenฮไngeboteฮeไufenthaltstitelฮeฬaufenthaltstitelฬnodeอhtmlภ

Millionen Ausländer müssen
Fingerabdruck abgeben
Wer in Deutschland lebt, aber kein EU-Bürger ist und keinen
deutschen Pass besitzt, soll bald seine Fingerabdrücke in
der Ausländerbehörde abgeben. Die Bundesregierung plant
für Ausländer aus Drittstaaten wie der Schweiz, der Türkei
oderภdenภUSไภeineภelektronischeภ„ไufenthaltskarte“ภmitภeinerภ
Gültigkeitsdauer von maximal zehn Jahren. Auf dem Dokument
im Scheckkartenformat, das den Pass der Heimatländer ergänzt,
befindet sich ein Chip, auf dem neben zwei Fingerabdrücken
auch ein digitales Foto gespeichert werden sollen.
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วัฒนธรรมการท่องเที่ยว
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รืไองดีจากปก
ดย”ก็งฮะภณภบดนซ”
“วัฒนธรรมการทไองทีไยว”฿นทีไนีๅหมายถึงภการทไองทีไยวอยไางมี
ปๅาหมายภภซึไงตไละคนกใมีปๅาหมายตไางกันเปภชไนภบางคนทไองทีไยว
พืไอตๅองการพักผไอนภบางคนตๅองการรียนรูๅวัฒนธรรมตไางถิไนภภบางคน
ตๅองการพียงความสนุกสนานภปในตๅนภ
พืไอปในการหลีกลีไยงความวุไนวายละปัญหาทีไอาจจะกิดขึๅน
เดๅระหวไางการทไองทีไยวภนักทไองทีไยวควรตรียมตัวกไอนออกดินทาง
฿หๅดีภ อาทิชไนภหาขๅอมูลกีไยวกับสถานทีไทีไจะเปทีไยวชม฿หๅเดๅมากทีไสุด
ทไาทีไจะทำาเดๅภ ภทัๅงนีๅรวมถึงขนบธรรมนียมประพณีละความปในอยูไ
ของผูๅคน฿นถบนัๅนดๅวย
การตรียมตัวกไอนทไองทียไ วปในรือไ งสำาคัญภบางคนเมไหาขๅอมูล
ลยภพราะถือวไาซือๅ ทัวร่ลๅวภหัวหนๅาทัวร่จะพาเปเหนกใเปดๅวยภขอ฿หๅเดๅ
ถไายรูปภลๅวอาเปอวดคนอืนไ กใพอลๅวภภตไสาำ หรับนักทไองทียไ วจริงโภนันๅ ภ
ถึงมๅวไาจะซืๅอทัวร่เปทีไยวกใตามภตไกใพยายามหาขๅอมูลตไางโภเวๅลไวง
หนๅาภชไนภซือๅ ผนทีขไ องสถานทีทไ จีไ ะเปทไองทียไ วภพือไ ศึกษาสๅนทางการ
ทไองทีไยวเวๅลไวงหนๅาภภภอไานคูไมือการทไองทีไยวกไอนออกดินทางภปในตๅนภ
นอกจากนีกๅ คใ วรตรียมตนอง฿หๅหมาะสมกับการทไองทียไ วของตนชไนภ
฿ครทีไชอบทีไยวดินปไาศึกษาธรรมชาติภ กใควรคำานึงถึงการตไงกาย฿หๅ
หมาะสมภ฿ครทีไชอบขับรถทีไยวภกใควรตรวจสอบรถ฿หๅดีกไอนออกดิน
ทางภ฿ครทีไชอบทีไยวทะลภกใอยไาลืมพกหมวกละครีมทากันดดเป
ดๅวยภ฿ครทีไชอบทีไยวมือง฿หญไโภกใควรระมัดระวังภัยอบฝงภชไนภนัก
ลๅวงกระป็าภพวกหลอกลวงภฯลฯภ
ปัจจุบนั นีกๅ ารทไองทียไ ว฿นยอรมนีมที างลือกมากมายภมๅกระทังไ
รๅานขายครือไ งอุปภคบริภคตไางโภชไนภไldiภหภLidlหภ๑ormaหภSchleckerหภ
๕eweภฯลฯภกใจะมีบริการสนอราคาพาทไองทียไ วหรือสนอทีพไ กั ฿นราคา
เมไพงภยิไงมีคูไขไงมากทไาเรภกใปในผลดีตไอผูๅบริภคมากทไานัๅน
฿นประทศยอรมนีละประทศ฿นครือขไายยุรปภผูคๅ นจะ฿ชๅวลา
฿นชไวงวันหยุดละวันปิดภาครียนภคนทีอไ ยูทไ าง฿ตๅกใ ดินทางเปทียไ วทาง
หนือภภคนทีไอยูไทางหนือกใดินทางเปทีไยวทาง฿ตๅภ ภอีกทัๅงรงรียนกใจะ
จัดทัศนศึกษากไนักรียน฿นชไวงกไอนปิดทอม฿หญไดๅวยภการดินทาง
ทไองทีไยวตไละครัๅงภกใจะ฿ชๅระยะวลาหลายโภวันภภคนยอรมันชอบทไอง
ทีไยวปในครอบครัวภจึงคำานึงถึงการประหยัดภความสะอาดละความ
ปลอดภัยปในรืไองสำาคัญภภดังนัๅนมักตระตรียมอาหารการกินเปกันองภ
วหากปในเปเดๅศภ฿ครทีไคยเปพัก฿นคๅมปิๅงมาบๅางลๅวภกใคงจะมองหใน
ถึงความตกตไางของนิสัย฿จคอของคนยุรปดๅวยกันภภชไนภคนยอรมัน
คยชินกับการอยูไงียบโภภเมไคไอยรับ฿ครปในพืไอนเดๅงไายโภตไถๅาคน
ยอรมันรับ฿ครปในพืไอนลๅวภภขากใจะมอบความจริง฿จละความนไา
รัก฿หๅภอออภคนฝรัไงศสปในชาติทีไรักสุนัขมากโโโภภถๅาเปฝรัไงศส สิไงสำาคัญ
ทีไตๅองระวังมากทีไสุดกใคือกับดักหรืออุจจาระของนๅองหมานัไนองภละ
ทีไสำาคัญมากโภถๅา฿ครเปประทศฝรัไงศศภลๅวทานอาหาร฿นรๅานภอยไา
บอกดใกสิร่ฟชียวนะวไาภมชไวยหไออาหารทีไหลือกลับ฿หๅหนไอยภจะอา
เปฝากหมาทีไบๅานมภถือวไาเมไสุภาพภพราะสุนัขทีไฝรัไงศสเฮซกวไานัๅน
คือเมไกินของหลือภฯลฯ

คนรักหมามักจะพาหมาเปทีไยวพักผไอนดๅวยภเมไปลกลยทีไ
จะหในหมานัไงหลังพวงมาลัยรถภวภาพดยภอัญขัญภฮียร่ลิไงศ
฿นประทศยอรมนีมสี ถานทีทไ นีไ าไ ทไองทียไ วมากมายภนักทไองทียไ ว
สามารถลือกการดินทางเดๅทงัๅ ทางอากาศภทางบกละทางรือภการดิน
ทางทไองทียไ วภาย฿นประทศยอรมนี฿นสมัยกไอนนันๅ ภผูทๅ จีไ ะดินทางดย
ครืไองบินเดๅภ มักจะปในผูๅทีไมีฐานะทางการงินภตไ฿นปัจจุบันนีๅ฿ครโภกใ
สามารถดินทางดยครืไองบินเดๅชไนกันภบางชไวงสามารถดินทางดย
ครืไองบินเดๅ฿นราคาพียงภะภยูรภวผูๅขียนเมไเดๅพิมพ่ตกหลไนภราคาภะภ
ยูรจริงโภตไตอๅ งอไานรายละอียดละงือไ นเขพิมไ ติม฿หๅละอียดกไอนศภ
การดินทางดยรถเฟ฿นประทศยอรมนีละ฿นยุรปกใสะดวก
สบายยิไงนักภดยฉพาะนักทไองทีไยวทีไตๅองการประหยัดทีไพักคๅางคืนภกใ
สามารถจองตัว็ รถเฟตูนๅ อนเดๅดวๅ ยภนอกจากนี฿ๅ ครทีไ ดินทางบไอยโภหรือดิน
ทางปในครอบครัวหรือซือๅ ตัว็ ตไนินไ โภกใสามารถเดๅสวไ นลดพิศษอีกดๅวย

ทีไสถานีรถเฟ฿นยอรมนีภมีรๅานคๅาตไางโปิดบริการลูกคๅาภ
วภาพดยภอัญชัญภฮียร่ลิไงศ
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รืไองดีจากปก
ดย”ก็งฮะภณภบดนซ”
การขับรถเปดๅวยตนองปในการทไองทีไยวทีไคไอนขๅางอิสระภ
อยากจอดภอยากวะตรงทีไ฿ดกใทำาเดๅภ ปัจจุบันนีๅรถยนต่ทบทุกคันจะ
มีภ ๑avigationภคอยบอกสๅนทางภเมไ฿หๅขับหลงทางกันอีกดๅวยภซึไงปใน
รืไองทีไสะดวกสบายอีกรืไองหนึไงภตไกในไาสียดายทีไนักทไองทีไยวอาจจะ
เมไมี อกาสเดๅทาำ ความรูจๅ กั คนทๅองถินไ ภสมัยกไอนนันๅ หากนักทไองทียไ วขับ
รถหลงทางภกใมักจะสอบถามคนทๅองถิไนภทำา฿หๅกิดความเวๅวาง฿จกัน฿น
รืไองลใกโภนๅอยโภดยเมไรูๅตัวภ

ทียไ วสามประทศเดๅภาย฿นวลาหนึงไ วันภการทไองทียไ ว฿นขตทะลสาบ
บดนซจะปในการทไองทียไ วทางรือสียปในสไวน฿หญไภถือวไาปในวัฒนธรรม
ทางทะลภวภSeekulturศภหาก฿ครเดๅเปทไองทีไยว฿นขตทะลสาบบดน
ซภกใขอนะนำา฿หๅลไองรือทีไยวชมทะลภทานปลาละดืไมเวน่บดนซ
ละชิมอปปิลบดนซภภทะลสาบบดนซมีทางรถจักรยานอยูรไ อบโภภ
นักทไองทีไยวทีไ฿ชๅจักรยานปในพาหนะกใยังสามารถขีไจักรยานทไองทีไยว
รอบทะลสาบเดๅอีกดๅวย

กัปตันตีสัไนระฆัง฿หๅสัญญาณกไผูๅดยสารภมืไอรือกำาลังจะทียบ
ทไารือภวภาพดยภอัญชัญภฮียร่ลิไงศ
ทีไ บดนซมีกาะทีมไ ชี อืไ สียงอยูสไ ามกาะดๅวยกันคือภกาะเรคนาภ
ว์nselภ๕eichenauศภกาะเมนาภภว์nselภMainauศภละกาะลินดาภ
“รถบๅานคลืไอนทีไ”ภ฿นรถมีทีไนอนภหๅองครัวละหๅองนๅำาพรๅอมภ ว์nselภLindauศภซึไงปในสถานทีไทีไนไาชมอยไางยิไงภลินดาปในทัๅงมืองละ
วภาพดยภบญจมาศภคลิงลอร่ศ ทังๅ กาะตัๅงอยูไติดกับมืองบรกรนซ่ภวBregrenzศภของประทศออสตรียภ
ละทีไ มืองบรกรนซ่นีๅ องภทีนไ กั ทไองทียไ วสามารถชมอปรไาภดนตรีภฯลฯภ
การบกรถพืไอขอดินทางรไวมดๅวยภภาษายอรมันรียกวไาภperภ บนวทีกลางนๅำา฿นชไวงหนๅารๅอนเดๅอีกดๅวย
ไnhaltenภหรือภTrampenภปัจจุบนั นีมๅ ฿ี หๅหในลดนๅอยลงมากภอาจจะปใน
พราะวไาภทบทุกคนจะมีรถยนต่฿ชๅองภหรือกลัวอันตรายอันอาจกิดจาก
คนทีรไ บั เปดๅวยภละคนขับกใอาจจะกลัวคนทีจไ ะขอนังไ เปดๅวยภตไกระนันๅ
กใตามทางยอรมนีตอน฿ตๅกยใ งั พอมีนกั บกรถ฿หๅหในอยูบไ าๅ งภซึงไ สไวน฿หญไ
จะปในนักศึกษาทีตไ อๅ งการดินทางจากมืองหนึงไ เปยังอีกมืองหนึงไ ภหรือ
฿นปัจจุบนั นีนๅ กั ศึกษามักจะติดตไอกันทางอินตอร่นใตพือไ สอบถามการ
ขอดินทางรไวมละชไวยจไายคไานๅำามัน฿หภๅวMitfahrgelegenheitศ
การทไองทียไ วทางรือภสไวน฿หญไจะปในการลไองรือเปตามมไนๅำา
สายตไางโภหรือเมไกใลไองรือลียบทะลสาบภชไนภภทะลสาบคอนสตนซ่ภ
วLakeภofภๆonstanzศภหรือทีคไ นยอรมันรียกวไาภบดนซภวBodenseeศภซึงไ
มืองตไางโภ ทีไตัๅงอยูไรินทะลสาบจะมีชายหาด฿หๅทีไทางการ
ปในพรมดนกันๅ ระหวไางสามประทศคือภประทศยอรมนีภสวิตซอร่ลนด่ภ อนุญาต฿หๅผูๅคนสามารถลงลไนนๅำาเดๅภ ชไนภ฿นขตมืองคอนสตนท่ซภ
ละออสตรียภจึงพูดเดๅวไาภหาก฿ครเปทีไยวบดนซภกใสามารถทไอง วKonstanzศจะมีหาดทีไรียกวไาภ้KKภว้reikörperkulturศภหาก฿ครดิน
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หลงทางขๅาเปภลๅวถูกจๅองมองดูอยไางปลกโภกใอยไาตก฿จภพราะทีไนัไนภ
ผูๅคนขาปลือยกายลงลไนนๅำากัน
วัฒนธรรมการทไองทีไยว฿นขตทะลสาบบดนซจะนๅนการ
ทไองทีไยวทางรือภภการรับประทานอาหารทๅองถิไนบนรือหรือ฿นรๅาน
อาหารติดทะลภการสดงคอนสิร่ตบนนืๅอทีไทีไติดทะลสาบภพืๅนทีไปลูก
ตๅนองุไนภวสำาหรับทำาเวน่ขาวละเวน่ดงศภบนนินขา฿กลๅกับทะลสาบภ
ละสถานทีไตัๅงคๅมปิๅงภวๆampingplatzศภติดทะลสาบ
การทไองทียไ ว฿นปัจจุบนั นีสๅ ะดวกสบายกวไาสมัยกไอนโภมากหลือ
กินภถือวไาปในรืไองทีไดีภพราะทำา฿หๅผูๅคนทุกระดับสามารถทไองทีไยวเดๅ
อยไางทไาทียมกันภวัฒนธรรมการทไองทีไยวจึงปในรืไองทีไเมไหยุดนิไงภคน
ทีชไ อบทไองทียไ วจะปในคนทีไ ขๅา฿จหลายสิงไ หลายอยไางเดๅดภี พราะขาเดๅ
สัมผัสกับวัฒนธรรมตไางถิไนละการทไองทีไยวดๅวยตนอง

พระอาทิตย่ตกดินทีทไ ะลสาบ
บดนซภวภาพดยคุณจๅอนศ

LudwigshafenภamภBodenseeูภนักทไองทีไยวชาวเทยถไาย
รูประลึกกับผลงานประติมากรรมชืไอดังของทะลสาบบดนซภซึไงลๅอ
ลียนนักการมือง

คว ห ของก ทองเท วเชงวฒนธ
ภ
ปในการศึกษาหาความรู฿ๅ นพืนๅ ทีหไ รือบริวณทีมไ คี ณ
ุ ลักษณะ
ทีสไ าำ คัญทางประวัตภิ ศาสตร่ละวัฒนธรรมภมีการบอกลไารือไ งราว
฿นการพัฒนาทางสังคมละมนุษย่ผาไ นทางประวัตศิ าสตร่อนั ภปใน
ผลกียไ วนือไ งกับวัฒนธรรมภองค่ความรูภๅ ละการ฿หๅคณ
ุ คไาของสังคมภ
ดยสถาปัตยกกรมทีมไ คี ณ
ุ คไาหรือสภาพวดลๅอมอยไางธรรมชาติภ
ทีไสามารถสดงออก฿หๅหในถึงความสวยงามละประยชน่ทีไเดๅ
รับจากธรรมชาติภสามารถสะทๅอน฿หๅหในถึงสภาพชีวติ ภความปใน
อยูขไ องคน฿นตไละยุคสมัยเดๅปในอยไางดีภเมไวาไ จะปในสภาพทาง
ศรษฐกิจภสังคมภหรือขนบธรรมนียมประพณี
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HGT Hamburger Gesellschaft für Thaiistik e. V.
สมาคมฮัมบวร่กพือไ เทยศึกษาภจัดตังๅ ขึนๅ ดยมีวตั ถุประสงค่พือไ สนับสนุน
กิจกรรมตไางโภของสาขาวิชาเทยศึกษาภสถาบันอชียละอฟริกาหไง
มหาวิทยาลัยฮัมบวร่กภภอาทิภการคๅนควๅาวิจัยภการประชุมละสัมมนา
ชิงวิชาการภการจัดงานวัฒนธรรมเทยภสมทบทุนจัดซืๅอหนังสือละ
อุปกรณ่การรียนการสอนภภละกิจกรรมตไางโภของนักศึกษาภจึงขอชิญ
ชวนผูทๅ สีไ น฿จสมัครขๅาปในสมาชิกพือไ รับขๅอมูลขไาวสารกิจกรรมตไางโภภ
ละรไวมสไงสริมวิชาเทยศึกษา฿นประทศยอรมนี
Der Zweck unseres Vereins besteht in der Beschaffung von Mitteln
zur Förderung des Faches Thaiistik in seiner gesamten Breite.
Vornehmlich werden Mittel eingeworben, die der Thaiistik an
der Universität Hamburg dienen. So werden beispielsweise die
Ergebnisse aus wissenschaftlicher Forschung, bezogen auf das
gegenwärtige und das traditionelle Thailand, der Öffentlichkeit
zugänglich gemacht. Es werden Vorträge und Symposien
organisiert und deren Ergebnisse publiziert.

Kontaktภ
Hamburger Gesellschaft für Thaiistik e. V.
cฮoภUniภ๋amburgภ้bภไไ์
Prof. Dr. Volker Grabowsky
Edmund Siemers Allee 1
20146 Hamburg
Mail: vorstand@thaiistik-gesellschaft.de
httpูฮฮthaiistikฬgesellschaftอde
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สมาคมนักเรียนไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
ในพระบรมราชูปถัมภ์
Thai Studenten Verein in Deutschland e.V.
สมาคมนักรียนเทย฿นสหพันธ่สาธารณรัฐยอรมนี฿นพระบรม
ราชูปถัมภ่ภ฿ชๅอกั ษรยไอวไาภ„สอนอทอยอ“ภขียนชือไ ปในภาษายอรมันวไาภThaiภ
Studenten-Verein in Deutschland (unter der Schirmherrschaft
SอMอภdesภKonigsศภTSV็ภeอVอภครืไองหมายของสมาคมปในชๅางทรง
ศึกของพระบาทสมดใจพระนรศวรมหาราชอยูไ฿นลไภ มีธงเทยปในพืๅน
อยูไดๅานหลังภขอบนอกของลไขียนชืไอสมาคมปในภาษายอรมันภตาม
บบละตัวอยไางดๅานบนภ
ประวัติความปในมา
สมาคมนักรียนเทย฿นสหพันธ่สาธารณรัฐยอรมนีภ฿นพระบรมภ
ราชูปถัมภ่ภ จดทะบียนภปในสมาคมภมืไอวันทีไภ ุภมกราคมภพอศอภัิฯะภ
มีวัตถุประสงค่หลักพืไอชืไอมความสัมพันธ่ละมิตรภาพภภสริมสรๅาง
ละรักษาเวๅภ ซึไงความขๅา฿จอันดีระหวไางนักรียนเทย฿นยอรมนีภ ละ
ระหวไางนักรียนเทยกับนักรียนชาติอืไนโภ฿นยอรมนีดยฉพาะชาว
ยอรมัน ภสอนอทอยอภตังๅ ขึนๅ พือไ ประยชน่สวไ นรวมภปในองค่กรทีเไ มไหวังผล
กำาเรภรายเดๅทเีไ ดๅมาจะนำาเป฿ชๅจาไ ยตามวัตถุประสงค่ของสมาคมทไานันๅ

จากอดีตจนถึงปัจุบัน
นับจนถึงทุกวันนีๅภ ปในวลามากกวไาภิฯภปีภ ลๅวทีไภ สอนอทอยอภ
ปรียบสมือนศูนย่รวมของนักรียนนักศึกษาเทยภซึไงปในคนรุไน฿หมไภ ทีไ
ปรียบหมือนมันสมองภละพลังทีไจะชไวยกันพัฒนาประทศเทย฿น
อนาคตภสมาคมฯเดๅจดั กิจกรรมสรๅางสรรค่ตาไ งโมาอยไางตไอนือไ งภทังๅ ดๅาน
วิชาการภการนะนวการศึกษาภการสริมสรๅางวัฒนธรรมเทยชืไอมตไอ
กับวัฒนธรรมยอรมันภภพืไอกไอ฿หๅกิดการรียนรูๅละทำาความขๅา฿จ฿น
วัฒนธรรมเทยละยอรมันภรวมทัๅงประวัติศาสตร่ของประทศยอรมนีภ
นอกจากนีๅยังจัดกิจกรรมกีฬาชืไอมความสามัคคีระหวไางนักศึกษาอีก
ดๅวยภ฿นการดำานินกิจกรรมสมาคมฯพยายามสอดทรกนวคิดละ
ความหมายของการคิดรไวมกันละการดำานินกิจกรรมพืไอประยชน่
สไวนรวมภรวมทังๅ การรไวมกันสรๅางกิจกกรรม฿นอนาคตหลังจบการศึกษา
กลับเปปฏิบตั หิ นๅาที฿ไ นประทศเทยภดๅวยความมุงไ หวังวไาภกิจกรรมหลไา
นีจๅ ะปในวทีฝกึ คนรุนไ ฿หมไ฿นการทำางานรไวมกันละกับผูอๅ นืไ ภรียนรูทๅ จีไ ะ
คิดภละอยูไรไวมกัน฿นสังคมภภตลอดจนรียนรูๅ฿นการทีไจะ฿หๅภ
สอนอทอยอภหวังปในอยไางยิไงวไาภจะเดๅมีอกาสรูๅจักภพบปะภลก
ปลีไยนความคิดหในภละเดๅรไวมรงรไวม฿จกับพืไอนนักรียนเทย฿น
ยอรมนีทีไอยูไ฿นมืองตไางโภ฿หๅมากยิไงขึๅนภตลอดจนนักรียนเทยละภ
สมาคมนักรียนเทย฿นประทศอืไนโภพืไอรไวมกันสรๅางสรรค่สังคมภละภ
ประทศชาติทีไรักยิไงของราสืบเป
สอนอทอยอภขอชิญชวนทุกทไานทีตไ อๅ งการจะขๅารไวมปในสไวนหนึงไ
฿นพลังสรๅางสรรค่ภ พืไอสานตไอจตนารมณ่ทีไดีของราภสมัครขๅาปใน
สมาชิกของภสอนอทอยอภดยสไงอีมล่มาทีไ register@tsvd.org ภคไาสมัคร
สมาชิกภสำาหรับนักรียนนักศึกษาภะฯภยูรภตไอปีภสำาหรับบุคคลทัไวเปภภะาภ
ยูรภตไอปีภ ดๅวยคไาบำารุงพียงลใกนๅอยของทไานสามารถทำา฿หๅสมาคมฯภ
จัดกิจกรรมตไางโภทีไปในประยชน่ตไอนักรียนเทย฿นยอรมนีภ ยีไยมชม
กิจกรรมของภสอนอทอยอภเดๅทีไภwww.tsvd.orgภหรือฟสบุๆก
wwwอfacebookอcomฮThaiStudent์n๊ermany
ติดตไอกับภส.น.ท.ย.
นายกิตติภคำากๅวภนายกภสอนอทอยอภ
บอร่ทรศัพท่ภฯะึีฬีีืิ4ฯุะภ่mailูภtukitti@gmail.com
หรือภสอบถามขๅอมูลพิไมติมเดๅทีไภ่mailูภinfo@tsvd.com
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อาชีพ
รืไองละภาพภสภาพรภควร่ซภ

Life at the Terminal
สนามบินฟรังค่ฟวร่ทขึๅนชืไอวไาภปในภะภ฿นสนามบินทีไสำาคัญทีไสุด
฿นยอรมนีภ ดๅวยตำาหนไงทีไอยูไ฿จกลางประทศภปในฮับของสายการ
บินลุฟท่ฮันซไาภสายการบินประจำาชาติยอรมันภรองรับทีไยวบินกือบภ
ิฯฯหฯฯฯภทียไ วภละผูๅ ดยสารกวไาภิ4อัภลๅานคนตไอปีภ฿นยุคทีกไ ารดินทาง
ทางอากาศปิดอิสระสรีละปในทีนไ ยิ มพิมไ ขึนๅ มากภมือง฿ดมีสนามบิน
ขนาด฿หญไภมีสายการบินมาลงจอดมากภยไอมหมายถึงภจำานวนผูๅ ดยสาร
ทีสไ ามารถบินมาปลียไ นครือไ งเปยังจุดหมายปลายทางเดๅมากขึนๅ ภหมาย
ถึงรายเดๅของสนามบินภมืองภละรๅานคๅาทีไ พิมไ ขึนๅ ภทีสไ าำ คัญภยังหมายถึงภ
“งาน”ภทีไมี฿หๅกับประชากรทีไอาศัยอยูไ฿นมืองนัๅนดๅวย
ปรารถนาภรซอร่ภหรือมย่ภคือภะภ฿นคนเทยภทีไปในฟันฟืองลใกโภ
ชไวย฿หๅการทำางาน฿นสนามบินทีสไ าำ คัญทีสไ ดุ หไงหนึงไ ฿นยุรปขับคลือไ น
เปเดๅภธอทำางาน฿นตำาหนไงภ“จๅาหนๅาทีภไ าคพืนๅ ”ภ฿นสไวนของการชใคอินภ
ทีบไ ริษทั ภไ๓Sภซึงไ ปในบริษทั ลูกของภ้raportภบริษทั ทีบไ ริหารจัดการกิจการ
ภาย฿นสนามบินฟรังค่ฟวร่ท
สๅนทางชีวิตละการทำางานของคนเทย฿นยอรมนีภ เมไคยรย
ดๅวยกลีบกุหลาบภมย่ภวัยภาะภปีภลไาถึงความปในมาทีไเดๅมาอยูไยอรมนี
ละทำางานนีๅวไาภธอจบการศึกษาปริญญาตรีภ จากคณะมนุษยศาสตร่ภ
อกภาษาอังกฤษภมหาวิทยาลัยกษตรศาสตร่ภ ทำางานชใคอิน฿หๅกับ
ลุฟท่ฮันซไาทีไประทศเทยภ อยูไภ าภ ปีภ กไอนทีไจะลัดฟๅามาพัฒนาภาษา
ยอรมันทีไยอรมนีดๅวยการปในอพร่ภวคนตไางชาติทีไมาทำาหนๅาทีไลีๅยง
ดใกภดๅวยคไาตอบทนปในคอร่สรียนภาษาละงินติดกระป็าลใกนๅอยศภ
มืไอปีภ ัฯฯิภมืไอเดๅพบรักกับวไาทีไสามีทีไยอรมนีภ ธอกลับเปตไงงานทีไ
มืองเทยภกไอนทีไจะยๅายมาพำานักทีไมืองคลญจน่ภ มืองบๅานกิดของ
สามีภดยริไมรียนภาษาตามทีไรัฐบาลสนับสนุน
“หลังจากรียนภาษาจบลๅวภ มย่เดๅงานสริฟอาหารชๅา฿น
รงรมฮิลตันภสริฟเดๅเมไกีไครัๅงกใตๅองลาออกภพราะวไามันปในงานทีไ
฿ชๅรงงานมากภทำาเมไ฿หวภประกอบกับเดๅงานทีไรๅานกาฟ฿นสนามบิน
มืองคลญจน่ภซึไงรๅานกาฟนีๅปในบริษัทลูกของภLufthansaภSkyภๆhefภ
มย่เดๅปในพนักงานประจำา”ภธอลไาวไาระหวไางทีทไ าำ งานภตๅองชใดตๆะอยูไ
หลังคาน่ตอร่ชใคอินทุกวันภ“บอกกับตัวองทุกวันวไาซักวันภชันๅ จะเปนังไ
ชใคอินภเมไ฿ชไชใดตๆะอยไางนีๅ”
ธอคๅนควๅาหาความรูๅ กียไ วกับระบบบริหารจัดการของสนามบิน

มืองคลญจน่ภทำา฿หๅรวูๅ าไ บริษทั ทีมไ งี านชใคอินมีภาภบริษทั ภคือภLufthansaภ
ไ๋SภละภSwissportภวซึไงปัจจุบันปิดตัวเปลๅวศภธอสมัครทุกทีไทีไปิด
รับ฿นขณะนัๅนภบริษัทหลังสุดติดตไอกลับมาภดยบอกวไาหในความตัๅง฿จภ
ละอยาก฿หๅอกาสภพราะหในวไามีประสบการณ่มาภตไมีชัไวมงงาน
฿หๅพียงคไดือนละภ4ฯภชัไวมง
มย่ลไาวไาหลังจากชไวยกันคิดกับสามีภ ลๅวกใตกลงรับงานชใค
อินปในงานภ๓artฬtimeภจากนัๅนกใเปคุยกับจๅานายรๅานกาฟขอปลีไยน
จากทำางานรๅานกาฟตใมวลามาปในภMiniฬJobภเดๅหรือเมไภ“จๅานายกใ
ดี฿จหายภขาบอกวไาภขๅา฿จวไาคนรากใตๅองมีความฝันภอยากทำา฿นสิไงทีไ
ตัวองถนัดภดังนันๅ ขาสนับสนุนภหากมย่จะเปทำางานชใคอินภลๅวมาทำา
กับขาคไภ 4ฯฯภยูรภมย่กใลยทำางานภัภทีไควบกันเปภดยทีไรายเดๅหลัก
มาจากงานรๅานกาฟภพราะวไาเมไตๅองสียภาษีลย”
หลักจากทำาเปเดๅภ ะภปีภ มย่ปรึกษากับสามีวไาภธอเมไมีอนาคต
ทีไนีไภพราะสนามบินคลญจน่ลใกมากภละเมไมีครงการขยายภครืไอง
บินสไวน฿หญไจะนๅนเปดึสซลดอร่ฟกันหมดภละชักชวน฿หๅสามียๅาย
มืองภธอลไาวไาตอนนัๅนสมัครงานชใคอินทีไดึสซลดอร่ฟเวๅดๅวยภละถูก
รียกเปสัมภาษณ่ภ“ตอนสัมภาษณ่ภจๅาหนๅาทีไบอกวไาอกาสทีไมย่จะเดๅ
งานมีสูงมากภตไสุดทๅายขากใเมไรับมย่ภพราะวไามย่เมไมีรถภเมไหมาะ
กับการทำางานปในกะ”
ละลๅวภัภสามีภรรยาจึงชไวยกันขบคิดภสนามบิน฿หญไโภ฿น
ยอรมนีมีอยูไภ ัภทีไภ คือภฟรังค่ฟวร่ทกับมิวนิคภมืไอภฟรังค่ฟวร่ท฿กลๅกับ
คลญจน่มากกวไาภจึงคิดยๅายบๅานมาอยูไทไีฟรังค่ฟวร่ทภ“สามีเมไอยาก
มาลยคไะภตไกใมองลๅวภวไาอนาคตของภรรยาเมไมีนไภกใลยทำางานภหา
งานทีไนีไกไอนภลๅวนัไงภ์ๆ่ภเปกลับฟรงก่ฟิร่ตภ–ภคลญจน่ทุกวันภจน
กระทัไงผไานปรลๅวกใยๅายมือง”
กไอนทีไจะยๅายมืองภธอสไง฿บสมัครมาทีไบริษัทภไ๋Sภซึไงปในผูๅ
จัดหาจๅาหนๅาทีไชใคอิน฿หๅกับสายการบินตไางโภทีไสนามบินฟรังค่ฟวร่ทภ
มย่ถูกรียกสัมภาษณ่ตัๅงตไยังอยูไคลญจน่ภ จึงนัไงรถเฟมาสัมภาษณ่
งานลยภ“กะวไายๅายมาจะเดๅมงี านทำาลยภตไสรุปวไาขากใยงั เมไรบั ภพราะ
ยังเมไตอๅ งการคนภมย่กอใ กหักภวหัวราะศภพอยๅายบๅานภหลังจากหายวุนไ ภมี
วลาวไางเดๅสกั อาทิตย่หนึงไ ภกใขียนจดหมายเปบอกบริษทั วไาภอยไาลืมนะภ
ถๅาธอตๅองการคนอยไาลืมชัๅนภสรุปวไาวันนันๅ ขากใทรมาลยภคงคิดวไายัย
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รืไองละภาพภสภาพรภควร่ซภ

นีไกลๅาตืๅอกใกลๅารับทำางานภวหัวราะศภลๅวมย่กใเดๅงาน”
การทำางานชใคอินทีไ ธอเดๅภมีวลาขๅางานทีเไ มไนไนอนละทำางาน
ปในกะภซึงไ มย่มกั จะเดๅปในกะกลางคืนภ“มย่ชอบทำางานกะชๅามากกวไาภ
ตไงานกใคืองานภขา฿หๅวลาเหนมากใตๅองทำาตามนัๅนภราลือกเมไเดๅภตไ
หลังโภตๅองขๅางานดึกมากภบางทีตๅองขๅางานตอนตีภาภบางวันมย่กใตๅอง
นัไงรถเฟทีไยวสุดทๅายเปรอทีไสนามบินกไอนวลาริไมงานภบางทีกใตๅอง
นัไงรถมล่ตอนกลางคืนเปภบางครัๅงสามีกใดินเปปในพืไอนภเปสไงทีไปๅาย
รถมล่”ภธอทำางานทีไนีไตไอเปอีกเมไถึงภะภดือนภกใรูๅสึกวไาตัวองเมไขๅากับ
วัฒนธรรมการทำางานของบริษทั นีภๅ นึกอยากลาออกภผอิญมาจอขไาววไา
สายการบินอร่ฟรานซ่ภรับสมัครพนักงานชใคอินภ“฿น฿บประกาศภขียน
วไาตๅองการคนพูดยอรมันภอังกฤษภฝรังไ ศสเดๅดภี มย่พดู ฝรังไ ศสเมไเดๅลยภ
ตไกใคิดวไาสมัครเปกใเมไสียหายอะเร”
ทัๅงโภทีไพูดภาษาฝรัไงศสเมไเดๅภ ละประทศฝรัไงศสกใขๅึนชืไอวไา
ภูมิ฿จ฿นการพูดภาษาของตนองมากภธอกใเดๅงานชใคอินทีไอร่ฟรานซ่ภ
ธอทำาอยูไทีไนีไจนครบภะภปีภ มืไอบริษัทเมไตไอสัญญา฿หๅภ พราะตๅองการ
ประหยัดงบประมาณภวบริษัทปิดหลายผนกละผลัก฿หๅพนักงานทีไมี
สัญญางานถาวรจากผนกอืไนมาทำาชใคอินภพนักงาน฿หมไอยไางธอจึง
ดนละออกกไอนศภภมย่กใเปสมัครทีไบริษัทภไ๓Sภซึไงปในบริษัทลูกของภ
้raportภ“ดๅวยความทีมไ ปี ระสบการณ่ดวๅ ยภขาเมไเดๅดู ลยวไามย่จบอะเร
มากจากมืองเทยภขารับมย่ขๅาทำางานตัๅงตไวันรกทีไเปสัมภาษณ่ภ
ละทำางานทีไนีไจนมาถึงทุกวันนีๅคไะ”
มย่ลไาวไาการทำางานชใคอินภสนุกละทๅาทายมากภพราะวลา
งานทีไขๅาเมไตรงกันภทำา฿หๅตๅองจอกับพืไอนรไวมงานทีไปลีไยนหนๅาเปตไ
ละวันภคนทีไรักจะทำางานนีๅตๅองปในคนทีไปรับตัวเดๅดีภ ขๅากับคนเดๅงไายภ
นอกจากนัๅนภจะตๅองมีทักษะการกๅปัญหาฉพาะหนๅาเดๅดีภ พราะวไา
ตไละวันภจะจอผูๅดยสารบบตไางโภกันเปภ“นิสัยปในรืไองของบุคคล
นะคะภตไผูๅดยสารตไละชาติกใจะมีลักษณะคลๅายโภกันภชไนผูๅดยสาร
ชาวญีไปุไนภจะขๅาคิวกันปในระบียบรียบรๅอยมากภละเมไรืไองมากคไะภ
สไวนผูๅ ดยสารชาวตะวันออกกลางละอชีย฿ตๅภมีนวนๅมจะรือไ งมาก
มากกวไาภวหัวราะศ”ภธอบอกวไาประสบการณ่ยไโภชไนภตๅองทนพูดกับ
ผูๅดยสารทีไกลิไนตัวภกลิไนปากภรงหลือคณานับภหรือผูๅดยสารหารืไองภ
จะเมไยอมจไายงินคไานๅำาหนักกระป็ากินภ

ภธอบอกวไาภการทีเไ ดๅออกมาทำางานนอกบๅานภสามารถขๅาสูตไ ลาด
รงงานยอรมันภขๅาเปทำางานคียงบไาคียงเหลไกับชาวยอรมันภทำา฿หๅ
ธอรูสๅ กึ มันไ ฿จ฿นตนองมากขึนๅ ภมๅรายเดๅจะเมไสงู นักภพราะตๅองสียภาษี
มากมายภตไธอกใภมู ฿ิ จภรูสๅ กึ วไาตัวองมีคณ
ุ คไามากกวไาการอยูบไ าๅ นฉยโภ
“มย่คิดวไาภการทีไราปในผูๅหญิงภตไงงานมาอยูไกับสามีทีไตไาง
บๅานตไางมืองภการมีอาชีพติดตัวเวๅเมไ฿ชไรือไ งสียหายภมย่กบั สามีรกั กัน
มากภตไราบอกรืไองอนาคตเมไเดๅภ หากชีวิตพลิกผันขึๅนมาภราตๅองตรี
ยมตัวเวๅพือไ ฿หๅพรๅอมผชิญกับความเมไนไนอนทีจไ ะกิดขึนๅ ภนอกจากนันๅ ภ
การขๅาเปทำางานกับคนยอรมันจะทำา฿หๅรามีความมัไน฿จภขๅา฿จระบบ
ความคิดละวัฒนธรรมของคนทีนไ ภีไ สามารถ฿ชๅชวี ติ อยูทไ ไี ยอรมนีเดๅอยไาง
มีความมัไน฿จภละทีไสำาคัญภการทำางานปในรงรียนสอนภาษาอยไาง
ดีภมย่บอกเดๅลยวไาตัวองพูดภาษายอรมันเดๅภพราะการทำางานคไะ”
คำานะนำาสำาหรับผูๅทีไสน฿จทำางานชใคอิน
ะอภ ชใควใบเซต่ของสนามบิน฿นมืองทีไตนองอยูไภ หรือสาย
การบินทีไบินเปลงยังมืองนัๅนโภสนามบินทีไมีขนาด฿หญไภมีครืไองบินขึๅน
ลงตไอวันมากภจะมีตำาหนไงงานมากกวไา
ัอภ คุณสมบัตขิ องผูทๅ ตีไ อๅ งการทำางานชใคอินภคือภภาษาภตๅอง
พูดเดๅทงัๅ ภาษายอรมันละอังกฤษภเมไจาำ ปในตๅองถึงขันๅ พอร่ฟใกท่หรือดี
มากภตไตอๅ งมากพอทีจไ ะพูดสือไ สาร฿หๅขๅา฿จเดๅภฟังชัดถๅอยชัดคำาภบุคลิก
ขๅากับคนเดๅงไายภพราะพืไอนรไวมงานจะปลีไยนเปตลอดภรวมทัๅงตๅองมี
วลายืดหยุไนภสามารถทำางานปในกะเดๅ
าอภ บริษัท฿นยอรมนีภ สน฿จประสบการณ่ทำางานมากกวไา
วุฒิการศึกษาภดังนัๅนภหากสน฿จงานประภทนีๅภตไยังเมไมีประสบการณ่
มากภควรสมัครหลายโภตำาหนไงภริไมจากตำาหนไงลไางโภกไอนภพราะมี
อกาสเดๅงานมากกวไาภขอ฿หๅอดทนทำาเปภลๅวคไอยมองหาลูไทางขยับ
ขยาย
4อภ นอกจากงานชใคอินลๅวภทีไสนามบินภยังมีงานลักษณะ
คลๅายโภกันอีกหลายอยไางชไนภจๅาหนๅาทีไทีไบริษัท฿หๅชไารถยนต่ภจุดลก
งินภTouristภ์nformationภๆenterภสามารถตรวจสอบหาตำาหนไงทีไปิด
วไางอยูไเดๅจากบริษัทหลไานีๅดๅวยชไนกัน
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โดย พัทยา เรือนแกŒว
มุมกฎหมายของภดีมากภลไมทีไลๅวราคุยกันถึงภสิไงทีไ
ตๅองดำานินการมืไอสามีหรือภรรยาสียชีวิต฿นยอรมนีภ รวม
ทัๅงการตรียมตัวพืไอปๅองกันปัญหาดๅานทรัพย่สินวไาควรทำา
อยไางเรภ฿นภดีมากลไมทีไภ ึภนีๅราจะมาคุยกันตไอถึงสิทธิละ
ผลทีไตามมาทางกฎหมายทีไควรจะตๅองรูๅมืไอตกพุไมมไายภคน
ทีไเมไเดๅปในมไายกใอไานเดๅคไะภกใเมไเดๅตัๅง฿จชไงชักหักกระดูก
อะเรภ ตไทุกอยไางนัๅนรูๅเวๅ฿ชไวไา฿สไบไาบกหามภ ความตาย
ปในสิงไ ทีไ นไนอนพียงตไราเมไรวูๅ าไ จะมาถึงมือไ เรทไานันๅ องภ

ซึไงจะตๅองบไง฿หๅเดๅทไาโภกันภหากมีตไภรรยาตไเมไมีลูกภเมไ
วไาจะปในลูกประภท฿ดตามทีไกลไาวเปลๅวภ฿นกรณีนีๅภรรยา
จะเดๅมรดกภาภ฿นภ4ภสไวนภละพไอมไของผูๅตายจะเดๅภะภ฿นภ4ภ
หากพไอมไของผูๅตายกใสียชีวิตลๅวภผูๅทีไจะเดๅรับมรดกตไอเป
กใคือปูไหรือยไาภละหากวไาภพไอมไละปูไยไากใสียชีวิตลๅวภตไ
ยังมีพนไี อๅ งทๅองดียวกันภพีนไ อๅ งผูตๅ ายกใจะเดๅมรดกภะภ฿นภ4ภสไวน
นีๅภภตไหากวไาพีไนๅองกใเมไมีภพไอมไภปูไยไากใสียชีวิตลๅวภภรรยา
กใจะเดๅรับมรดกตไพียงผูๅดียวภ

ผลทีไจะกิดตามมาทางกฎหมายของการตกพุไมมไายภ
รวมทัๅงสิทธิตไางโภทีไควรรูๅหลักโภทีไจะนำามาคุยกัน฿นทีไนีไภกใมา
จากคำาถามทีไเดๅรับอยูไนืองโภอันเดๅกไภ การสืบมรดกภละภ
การรับงินลีๅยงชีพ฿นวัยชราภหรือบำานาญ฿นฐานะทีไตกพุไม
มไายภพือไ ความงไาย฿นการอไานขอสมมุติ ปในกรณีภภรรยาเทย
ทีไสามียอรมันสียชีวิตนะคะ

หากวไามีการทำาพินัยกรรมภการสืบทอดมรดกจะปใน
เปตามทีไพินัยกรรมกำาหนดภ ละหากวไาพินัยกรรมนัๅนตัด
สิทธิภรรยาเมไ฿หๅมรดก฿ดโลยภตัวภรรยากใยังมีสิทธิจะเดๅ
มรดกภะภ฿นภืภทีไรียกวไาภ๓flichtteilภละทรัพย่สินทีไเดๅจาก
การปรับปรียบทียบดอกผลทีไกิดจากทรัพย่สินสไวนตัวรไวม
กันภวZugewinnausgleichศภภ฿นระหวไางทีไ฿ชๅชีวิตคูไอยูไดๅวยกันภ
วิธีคิดดอกผลนีๅกใจะคิดชไนดียวกับกรณีทีไปรับปรียบทียบ
ดอกผลฯ฿นกรณีทีไหยไาภวดูวิธีคิดเดๅ฿นภ ดีมากภลไมทีไภ ะภหรือ
฿นวปเซท่ภดีมากศ

การสืบทอดมรดก
฿นการสืบทอดมรดกนัๅนภจะสืบทอดมรดก฿นภัภสไวน
ะอภ มรดกตามกฎหมายพราะเดๅ฿ชๅชีวิตปในสามี
ภรรยารไวมกันมา
ัอภสิทธิทจีไ ะเดๅมรดก฿นสไวนทีไ ปในสไวนบไงของดอกผล
ทีไ กิดขึนๅ จากทรัพย่สนิ สไวนตัวรไวมกันภวZugewinnausgleichศภ
อันนืไองมาจากวไาภเดๅ฿ชๅชีวิตปในสามีภรรยารไวมกันภละ
ลือกทีไจะ฿ชๅการจัดการละครอบครองทรัพย่สินรไวมกันภ
วZugewinngemeinschaftศนันไ คือภครองคูอไ ยูดไ วๅ ยกันดยเมไเดๅ
มีการทำาสัญญาคูสไ มรสพือไ ตกลงกันรือไ งการจัดการทรัพย่สนิ
หากวไาสามีภรรยาทำาสัญญาคูไสมรสภว่hevertragศภ
ละตกลงกันทีไจะภยกกันจัดการละครอบครองทรัพย่สินภ
ว๊ütertrennungศภมืไอคูไสมรสฝไายหนึไงสียชีวิตลงภภคูไสมรส
ทีไหลือกใจะเดๅมรดก฿นสไวนนีๅนๅอยลง

การสละสิทธิเมไขอรับมรดก

หากวไามรดกทีจไ ะเดๅรบั นันๅ ตใมเปดๅวยหนีสๅ นิ ภทไานอาจ
จะสละสิทธิเมไขอรับมรดกนันๅ ภว่rbausschlagศภกใเดๅภวิธกี ารทีไ
จะตๅองทำากใคอื ภตๅองยืนไ รือไ งปในลายลักษณ่อกั ษรวไาเมไขอรับ
มรดกนีๅภภทีภไ ๑achlassgerichtภหรือภกใคอื ภไmtsgerichtภ฿นขต
ทีผไ ตูๅ ายพำานักอยูภไ ภาย฿นวลาภีภอาทิตย่หลังจากทีทไ ราบขไาว
การตายภหรือเดๅรับทราบขไาววไาจะปในผูๅรับมรดกภ฿นกรณีทีไ
ภรรยาอยูไตไางประทศระยะวลาทีไจะยืไนรืไองเดๅกใจะยืดปในภ
ีภดือนภภหรือหากทไานเมไนไ฿จวไามรดกทีไจะเดๅรับจะปในหนีๅ
หรือปในทรัพย่สนิ ภทไานอาจจะยืนไ รือไ งขอ฿หๅศาลทำาการตรวจ
สอบภว๑achlassinsolvenzศภวไามีหนีสๅ นิ หรือทรัพย่สนิ อยูไ ทไาเรภ
พืไอทีไจะเดๅขอคำานะนำาจากศาลเดๅวไาภสมควรทีไจะรับมรดก
฿นกรณีทีไเมไมีการทำาพินัยกรรมภมืไอสามีสียชีวิตลงภ หรือเมไภหรือควรทีไจะสละสิทธิภ
ภรรยาจะเดๅรบั มรดกครึงไ หนึงไ ภของทรัพย่สนิ ทังๅ หมดภสไวนมรดก
อีกครึงไ หนึงไ จะปในของลูกโภทังๅ หลายภเมไวาไ จะปในลูก฿นสมรสภ
ดังนัๅน฿นกรณีทีไทไานปในผูๅสืบทอดมรดกภ พืไอหลีก
นอกสมรสภรวมทัๅงลูกทีไจดทะบียนรับปในบุตรบุญธรรมดๅวยภ ลีไยงการทีไจะตๅองรับภาระหนีๅสินของผูๅตายภทไานอาจกระทำา
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เดๅภัภอยไาง
่rbausschlagภ ภ จะทำา฿นกรณีทีไมรดกนัๅนตใมเป
ดๅวยหนีๅสิน
๑achlassinsolvenzภจะทำามือไ มรดกสไวน฿หญไปในหนีๅ
สินภตไอาจจะมีบางสไวนทีไหลงหลือปในทรัพย่สินเดๅ
ละ฿นกรณีทีไทำาอยไางหลังภทไานกใอาจจะสละสิทธิ
เมไรับมรดกหากปรากฏวไามีหนีๅสินมากภตไทไานยังมีสิทธิทีไ
จะขอรับสไวนบไงดอกผลฯทีไกิดขึๅน฿นระหวไางทีไอยูไกินดๅวย
กันเดๅภ นัไนคือ฿นสไวนทีไปในมรดกศาลจะจัดการอยไางเรกใเดๅภ
ตไทาไ นขอสไวนทีไ ปในดอกผลฯซึงไ ปในสิทธิททีไ าไ นจะเดๅทไานันๅ
สิทธิทีไจะเดๅรับบำานาญของสามี
เมไ฿ชไวไาทุกคนจะมีสิทธิเดๅบำานาญภผูๅทีไมีสิทธิจะเดๅ
บำานาญจะตๅองปในผูๅทีไคยทำางานสียภาษีภ คยจไายบีๅย
บำานาญสะสมเวๅขณะทำางานอยไางนๅอยภิภปีขึๅนเปภหากเมไเดๅ
ทำางานปในลูกจๅางภคือประกอบอาชีพสไวนตัวภหรือทำางานทีเไ มไ
เดๅสียภาษีละเมไคยเดๅจาไ ยคไาประกันสังคมภวจไายบียๅ สะสม
บำานาญตามกฎหมายศภกใเมไมีสิทธิทีไจะเดๅงินบำานาญภหาก
สามีคยทำางานสียภาษีละจไายคไาประกันสังคมปในวลา
อยไางนๅอยภิภปีภ มืไอสามีสียชีวิตทไานกใจะมีสิทธิเดๅบาำ นาญ
฿นฐานะมไมไายของสามีภทีไรียกวไาภWitwerenteภ
฿นกรณีททีไ าไ นหยไารๅางจากสามีภลๅวภายหลังสามีสีย
ชีวิตลงภทไานเมไมีสิทธิจะเดๅงินบำานาญสำาหรับมไมไายจาก
บำานาญของสามีทหีไ ยไาขาดเปลๅวภพราะตอนทีหไ ยไาเดๅมกี าร
บไงบีๅยบำานาญกันเปลๅวภวVersorgungsausgleichศภบีๅย
บำานาญทีไบไงตอนนัๅนจะกลายมาปในบำานาญพิไมติมจไาย
฿หๅกับทไานมืไอทไานอายุถึงกณฑ่ทีไจะเดๅรับบำานาญ
ภนัไนคือภบำานาญสำาหรับมไมไายภวWitwerenteศภภผูๅทีไมี
สิทธิจะเดๅคอื ภรรยาทีถไ กู ตๅองตามกฎหมายของผูตๅ ายทไานันๅ ภ
ภรรยากไาทีไหยไาขาดเปลๅวเมไมีสิทธิ
สำาหรับคูทไ สีไ มรสตังๅ ตไวนั ทีภไ ะภมอคอภัฯฯัภภวพอศอภัิ4ิศภ
มีงืไอนเขวไาภจะตๅองตไงงานอยูไกินดๅวยกันมาลๅวอยไางนๅอยภ
ะภปีภ ภทัๅงนีๅพืไอปในการปๅองกันภมิ฿หๅมีการหาประยชน่จาก
สิทธิการเดๅรบั บำานาญมไมาไ ยภภพราะคยมีกรณีทลีไ งุ ผูรๅ าไำ รวยภ

ซึไงปไวยหนัก฿กลๅสียชีวิตภตๅองภการตไงงานกับหลานสาวทีไ
ยากจนภพือไ วไามือไ ตัวองสียชีวติ ลงหลานสาวจะเดๅบาำ นาญ
สำาหรับมไมไายของตนภภตไอยไางเรภสิไงนีๅกใตามอาจจะมีการ
ปลีไยนปลงเดๅภ฿นอนาคต
กำาหนดวลาภ ะภ ปีของการตไงงานนีๅกใมีขๅอยกวๅนภ
หากวไาการสียชีวิตกิดจากอุบัติหตุกำาหนดระยะวลาการ
ตไงงานภะภปีกใอาจเมไจำาปในตๅองปในงืไอนเขทีไจะ฿หๅเดๅรับ
บำานาญมไมไาย
บำานาญสำาหรับมไมไายภ บไงปในภ ัภ ชนิดภ รียก
กันงไายคือ
ะอภบำานาญสำาหรับมไมาไ ยกอง฿หญไภวgroßeภWitwerenteศภ
คือจะเดๅภิิฤภสูงสุดภีฯฤภของบำานาญทังๅ หมดของสามีภภทไาน
มีสิทธิทีไจะเดๅบำานาญชนิดนีๅภหากทไานมีอายุภ4ิภปีขึๅนเปมืไอ
สามีสียชีวติ ภภหรือตๅองดูลบุตรทีไ กิดจากสามีภหรือเมไอาจทีจไ ะ
ทำางานเดๅตใมทีภไ บำานาญชนิดนีทๅ าไ นจะเดๅตลอดชีวติ ภภ฿นกรณี
ทีไตๅองดูลบุตรทีไอายุเมไถึงภาภปีภ กใจะรับงินพิไมติมภิ4อาุภ
ยูรภสำาหรับลูกคนรกภละภัึอัฯภยูรภสำาหรับลูกคนถัดเป
ัอภบำานาญสำาหรับมไมาไ ยกองลใกภวkleineภWitwerenteศภ
จะจไาย฿หๅพียงภัภปีภทไานัๅนภละจำานวนงินทีไเดๅกใพียงภัิภฤภ
ของบำานาญทัๅงหมดของสามีภ ทไานจะเดๅบำานาญนีๅหากทไาน
มีอายุนๅอยกวไาภ4ิภมืไอสามีสียชีวิตภสามารถทำางานลีๅยงตัว
องเดๅภละเมไมีบุตรทีไตๅองดูลภภ
฿นกรณีทีไทไานสมรสกับสามีกไอนปีภ ัฯฯัภละสามี
กิดกไอนวันทีไภ ัภมอคอภะุีัภทไานกใจะเดๅงินบำานาญมไมไาย
กองลใกนีๅ ดยเมไจาำ กัดวลาภตไหากวไาสามีสียชีวติ กไอนทีจไ ะ
มีอายุครบภีาภปีงินบำานาญทีไจะเดๅอาจจะถูกหักงินออกเป
อีกภะฯอืฤภละทีไสำาคัญงืไอนเขอายุทีไกำาหนดเวๅภ4ิภปีภอาจ
จะพิไมขึๅนปในภ4ึภปีกใเดๅ
หากทไานมีรายเดๅกินกวไาภึฯฯภยูรภรายเดๅสไวนนีๅจะ
ถูกนำามาหักออกจากบำานาญสำาหรับมไมไายทีไทไานจะเดๅรับภ
ละหากวไาทไานตไงงาน฿หมไทไานกใจะสียสิทธิทีไจะ
เดๅรับบำานาญสำาหรับมไมไายภตไมีสิทธิทีไจะยืไนรืไองของิน
ชไวยหลือ฿นการริไมตๅนชีวิตคูไ฿หมไทไีรียกวไาภStarthilfeภหรือ
งินชดชยภหากเดๅรบั การอนุมตั ทิ าไ นจะเดๅรบั งินบำานาญปใน
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จำานวนงินทไากับจำานวนบำานาญทีไจะเดๅภ 4ืภดือนภดยคิด
หากทไานดินทางเปพำานักอยู฿ไ นประทศเทยปในการ
ฉลีไยจากงินบำานาญทีไเดๅภะัภดือนสุดทๅาย
ชัไวคราวจะเมไมีผล฿ดโภตไอการเดๅรับบำานาญของทไานภนัไนคือ
ทไานสามารถทีไจะกลับมาเดๅงินบำานาญมไมาไ ยจาก ทไานจะยังเดๅรับงินบำานาญมไมไายตใมจำานวนทไาทีไทไานเดๅ
สามีคนรกอีกครัๅงภมืไอหยไาขาดจากสามีคนทีไสองภหรือมืไอ รับมือไ อยูไประทศยอรมนี
สามีคนทีไสองสียชีวิตลง
฿นกรณีทจีไ ะยๅายกลับเปอยูไ ลยนันๅ ภตังๅ ตไวนั ทีภไ ิภพอคอภ
ัฯฯิภวพอศอภัิ4ืศภปในตๅนมาภหากวไาสามีทีไสียชีวิตนัๅนถือ
หากวไาทไานหยไาขาดจากสามีละเดๅรับงินคไาลีๅยง สัญชาติยอรมันภหรือสัญชาติหนึไงสัญชาติ฿ดของประทศ
ดูจากสามีเปจนถึงภณภวันทีไขาสียชีวิตภภทไานกใสามารถทีไ ฿นสหภาพยุรปภว่Uศภหรือของประทศทีไมีสนธิสัญญาอยูไ
จะเดๅงินคไาลีๅยงดูนีๅตไอเปภดยสามารถยืไนรืไองขอคไาลีๅยง กับประทศยอรมนีภทไานจะยังเดๅรับงินบำานาญมไมไายตใม
ดูเดๅจากสำานักงานทีไรับผิดชอบการจไายบำานาญนีๅภ ซึไงจะเดๅ จำานวนทีเไ ดๅขณะอยูไ ยอรมนีภดยจะเมไถกู หักตไอยไาง฿ดภวกไอน
ทไาเรภละมีอัตราการคิดอยไางเรนัๅนสามารถสอบถามเดๅทีไ ปีภัฯฯิภวพอศอภัิ4ืศภ฿นกรณีชไนนีๅจะถูกหักภาฯฤศ
สำานักงานทีไรับผิดชอบกรณีจไายงินบำานาญ
สิทธิพำานักกรณีทีไปในมไายภ
งินบำานาญสำาหรับลูกทีไตๅองกำาพรๅา
฿นกรณีทีไปในมไายพราะการหยไาภ สิทธิพำานักจะ
สำาหรับลูกเมไวาไ จะปในลูกของทไานกับสามีทีไ สียชีวติ ภ พิจารณาวลาทีไอยูไกินดๅวยกันวไานานทไาเรภภหากตไงงาน
หรือลูกติดของผูตๅ ายภมีสทิ ธิทจีไ ะเดๅงินบำานาญชไนกันภทีไ รียก งานอยูไกินกันมานานกินกวไาภัภปีภ ภรรยาตไางชาติกใจะเดๅ
วไางินบำานาญจากการปในกำาพรๅาบิดาภว๋albwaisenrenteศภ สิทธิพำานักทีไเมไขึๅนกับสามีละการตไงงานอีกตไอเปภภตไ฿น
ดยจะเดๅรับงินบำานาญนีๅจนกวไาจะอายุครบภะืภปีหรืออาจ กรณีวิกฤตภว๋ärtefallศภชไนหากวไาดนทำารๅายรไางกายภละ
ถึงอายุภัึภปีภ฿นกรณีทยีไ งั ศึกษาอยูภไ งินบำานาญทีจไ ะเดๅสงู สุด เมไสามารถอยูไดๅวยกันเดๅภ ภทางสำานักงานวไาดๅวยตนตไางดๅาวภ
คือภัฯฤภของงินบำานาญของผูๅตาย
ไusländerbehördeภอาจจะอนุญาต฿หๅอยูตไ อไ เดๅภภละ฿นกรณี
ทีสไ ามีสียชีวติ กไอนทีจไ ะอยูดไ วๅ ยกันครบภัภปีภทางสำานักงานวไา
Betriebsrenteภการทำาประกันบำานาญสามารถทำาเดๅ ดๅวยคนตไางชาติกจใ ะพิจารณาวไาปในกรณีวกิ ฤตภละอนุญาต
หลายทีไภละ฿นบริษัท฿หญไโภมักจะมีการทำาประกันบำานาญ ฿หๅอยูไตไอเดๅภภชไนกัน
สริมเวๅ฿หๅภทีไมักรียกกันวไาภBetriebsrenteภการจไายบำานาญ
กฎหมายทีไ฿ชๅ฿นการพิจารณารืไองมรดก
สำาหรับมไมาไ ยของสำานักประกันหลไานีภๅ จะมีงือไ นเขการจไาย
ตกตไางกันเปภภ฿นกรณีนคีๅ วรทีจไ ะศึกษาอกสารกียไ วกับการ
ประกันกับสำานักประกันหลไานีๅ฿หๅละอียด
ตามนัยยะของประมวลกฎหมาย฿หๅ฿ชๅประมวลกฎหมาย
พไงภว่๊B๊Bศภการจัดการรือไ งตไางโทีไ กียไ วกับมรดกละการ
การจไายงินบำานาญมไมาไ ย฿นกรณีทยีไ าๅ ยกลับเป สืบทอดมรดกภ฿หๅถอื สัญชาติของผูตๅ ายปในหลักภภนันไ คือผูตๅ าย
อยูไประทศเทยภ
ถือสัญชาติของประทศ฿ดกใ฿หๅ฿ชๅกฎหมายของประทศนันๅ ฿น
การจัดการมรดกนันๅ ภภเมไวาไ ผูตๅ ายจะสียชีวติ ที฿ไ ดภประทศเหน
คำาถามทีหไ ลายตไอหลายทไานคๅางคา฿จกใคอื ภมือไ สามี กใตามภภชไนหนุไมยอรมันเปสียชีวิต฿นประทศนธอร่ลนด่ภ
สียชีวติ ละตๅองการกลับเปอยูปไ ระทศเทยภจะมีผลอยไางเร หากขณะทีไสียชีวิตยังถือสัญชาติยอรมันกใตๅอง฿ชๅกฎหมาย
หรือเมไกับงินบำานาญมไมไายทีไเดๅรับ
ยอรมันปในกฎหมายทีไจัดการรืไองมรดกภ
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คำาถาม-คำาตอบ
น่ารู้จากกงสุล

คำาถามภคำาตอบจากภฝไายกงสุล
สถานอกอัครราชทูตเทยภณภกรุงบอร่ลิน

๐อภ ดิฉันถือหนังสือดินทางเทยภอยากทราบวไาภจะเปทีไยว
สวัสดีคไะภวันนีๅภ กงสุลบอร่ลินเดๅรวบรวมคำาถามคำาตอบทีไนไา
สน฿จภดยหวังวไาจะปในประยชน่กไทุกทไานนะคะ
ประทศ฿ดเดๅบๅางดยเมไตๅอง฿ชๅวีซไา
ตอบ คนเทยสามารถดินทางขๅาประทศตไอเปนีๅ พือไ การทไอง
ทีไยวดยเมไตๅองขอวีซไาคไะ
ํอภอาร่จนตินาจำานวนภ๏์ภวัน
ํอภ ผมจะทำาหนังสือลไม฿หมไภตไทาำ เมไเดๅนือไ งจากติดปัญหา
๎อภบาห่รนภจำานวนภํ๑ภวัน
มีชืไอ฿นทะบียนบๅานกลางภจะกๅปัญหาอยไางเรดีพืไอจะสามารถทำา
อีพาสลไม฿หมไเดๅ
๏อภบราซิลภจำานวนภ๕์ภวัน
๐อภบรูเนภจำานวนภํ๐ภวัน
ตอบภ ตๅองติดตไอสำานักทะบียนทีไกีไยวขๅองพืไอจๅงยๅายชืไอ
๑อภกัมพูชาภจำานวนภํ๐ภวัน
ออกจากทะบียนบๅานกลางเปขๅาภ“ทะบียนบๅานชัไวคราวสำาหรับคนทีไ
๒อภชิลีภจำานวนภ๕์ภวัน
ดินทางเปตไางประทศ”ภดยหากดินทางเปมืองเทยดๅวยตนองเมไเดๅภ
๓อภฮไองกงภจำานวนภ๏์ภวัน
กใอาจมอบอำานาจผไานภสถานทูตหรือสถานกงสุล฿หญไภ฿หๅบุคคลอืไนยืไน
๔อภอินดนีซียภจำานวนภ๏์ภวัน
คำารๅองภภภภภภขอจๅงยๅายทนเดๅภ มืไอมีการกๅเขดังนีๅลๅวภ฿หๅนำาเปปใน
๕อภกาหลี฿ตๅภจำานวนภ๕์ภวัน
หลักฐานขอทำาหนังสือดินทางเดๅคไะ
ํ์อภลาวภจำานวนภ๏์ภวัน
ํํอภมากๆาภจำานวนภ๏์ภวัน
ํ๎อภมองกลียจำานวนภ๏์ภวัน
๎อภ ดิฉันกิด฿นยอรมนีภ มีสูติบัตรออกดยสถานทูตภตไยัง
ํ๏อภมาลซียภจำานวนภ๏์ภวัน
เมไมีรายการบุคคลละลขประจำาตัวภํ๏ภหลักภยังเมไมีอกาสกลับเทยภ
ํ๐อภมัลดีฟส่ภจำานวนภ๏์ภวัน
จะทำาอยไางเรดีคะ
ตอบภ กรณีนีๅสามารถมอบอำานาจ฿หๅญาติพีไนๅองทีไอยูไ฿นเทยภ
ํ๑อภปรูภจำานวนภ๕์ภวัน
ํ๒อภฟิลิปปินส่ภจำานวนภ๎ํภวัน
ยืนไ คำารๅองขอ฿หๅพิมไ ชือไ ฿นทะบียนบๅานชัวไ คราวสำาหรับบุคคลทีไ ดินทาง
เปตไางประทศภเดๅชไนกันคไะภคุณอายุกินภ๎์ภลๅวภกใมอบอำานาจเดๅ
ํ๓อภรัสซียภจำานวนภ๏์ภวัน
ดๅวยตนองภตไสำาหรับคนเทยทไานอืไนทีไอายุยังเมไบรรลุนิติภาวะภกใ฿หๅ
ํ๔อภซซลส่ภจำานวนภ๏์ภวัน
ํ๕อภสิงคปร่จำานวนภ๏์ภวัน
บิดาภมารดาภหรือผูๅปกครองดยชอบดๅวยกฎหมายภปในผูๅมอบอำานาจ
ทนภดยคุณตๅองสไงหลักฐานสูติบัตรหรือหลักฐานรับรองการกิดฉบับ
๎์อภอฟริกา฿ตๅภจำานวนภ๏์ภวัน
จริงพรๅอมภาพถไายพือไ ฿หๅนายทะบียนอำาภอหรือนายทะบียนทๅองถินไ
๎ํอภวียตนามภจำานวนภ๏์ภวัน
บันทึกภภภภภภภภภภลขประจำาตัวประชาชนเวๅดๅานหลังอกสารคไะ
๏อภ ดิฉนั จดทะบียนสมรสกับชาวยอรมันภตไยงั ถือสัญชาติ
เทยอยูไภจะซืๅอทีไดินเดๅหรือเมไ
ตอบ เดๅคะไ ภดยคุณละสามีตอๅ งยืนยันปในลายลักษณ่อกั ษร
รไวมกันวไาภงินทีไคุณนำาเปซืๅอทีไดินทัๅงหมดปในสินสไวนตัวของคุณตไ
ฝไายดียวภมิ฿ชไปในสินสมรสภทัๅงนีๅภคุณอาจอไานรายละอียดรืไองนีๅเดๅ฿น
วใบเซต่ภhttpูฮฮwwwอhumanrightsอagoอgoอthภคไะ

ดี

D magazine

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

<นตรีบำาบัด w r n p u q t
ะีูะีภขอจๅานายของขๅาพระองค่ทัๅงหลายภจงบัญชาผูๅรับ฿ชๅ
ของพระองค่ผูๅทีไอยูไตไอพระพักตร่พระองค่฿หๅหาคนทีไมีฝีมือภ฿นการดีด
พิณขาคูไภ ละตไอมามืไอวิญญาณชัไวจากพระจๅาสิงพระองค่ภ กใ฿หๅขา
ดีดพิณขาคูไลๅวพระองค่จะหายดี
ภ
ขๅอความทีปไ รากฏบนพระคัมภีร่ กไาภปในหลักฐานทางประวัตศิ าสตร่
ชินๅ สำาคัญทีไ สดง฿หๅหในวไามีการนำาดนตรีมา฿ชๅ฿นทางการพทย่มาตไ
สมัยบราณภสียงดนตรีนัๅนถือกำานิดขึๅนมาทบจะพรๅอมโภกับการถือ
กำานิดขึๅนของมนุษยชาติภริไมจากการตีภการคาะภการหไรๅองบบงไายโภ
เมไมรี ปู บบภถูกพัฒนาจนกลายมาปในศิลปะระดับสูงทีมไ คี ณ
ุ คไาละปใน
สิงไ ทีอไ ยูคไ กูไ บั ประวัตศิ าสตร่ของมนุษย่฿นทุกโภสังคมทุกวัฒนธรรมภดนตรี
ยังถูกนำามา฿ชๅ฿นดๅานการบำาบัดรักษาภบรรทาอาการของรคภดนตรีพือไ
การบำาบัดนัๅนจะถูกประยุกต่ภ ปรับปลีไยนเปตามความชืไอของตไละ
สังคมภปลีไยนเปตามรูปบบวัฒนธรรมภดนตรีพืไอการบำาบัด฿นสังคม
หนึไงภจึงอาจจะตกตไางกันเปมืไอปรียบทียบกับอีกสังคมหนึไง
ภ
฿นความตไางกใยังมีความหมือนภนวคิดหลักของดนตรีบำาบัด
คือการ฿ชๅดนตรีปในสืไอ฿นการสดงอารมณ่ภพืไอบรรยาย฿นสิไงทีไคำาพูด
เมไสามารถอธิบายเดๅภปในการสดงออกละการสืไอสาร฿นอีกรูปบบ
หนึไงของมนุษย่ภ หากจะ฿หๅคำาจำากัดความกใอาจจะขียนเดๅวไาภดนตรี
บำาบัดคือการ฿ชๅดนตรีหรือองค่ประกอบของดนตรีปในสืไอ฿นการบำาบัด
รักษาภการบำาบัดรักษาจะ฿ชๅภ ดนตรีปในครืไองมือ฿นการขๅาถึงจิต฿จ
ของผูๅปไวยภปรียบเดๅกับครืไองมือ฿นการสืไอสารระหวไางผูๅปไวยกับนัก
บำาบัดทนการ฿ชๅภาษาภดนตรีบำาบัดจะ฿ชๅกับคนทีไมีความจใบปไวยทัๅง
ทางรไางกายละจิต฿จภผูๅทีไมีความผิดปกติทางพฤติกรรมภมีปัญหาทาง
ดๅานพัฒนาการภอีกทัๅงยัง฿ชๅ฿นการชไวยปรับสภาพความผิดปกติหลไา
นีๅ฿หๅกลับขๅาสูไภาวะปกติหรือพัฒนาเป฿นทางทีไดีขึๅนภชไวย฿หๅผูๅปไวยเดๅ
มีอกาส฿ชๅสืไอดนตรี฿นการสดงออกทางอารมณ่ทนคำาพูด฿นกรณี
ทีไขาหลไานัๅนเมไสามารถสืไอสารเดๅบบคนปกติภ
ภ
มืไอดนตรีมีคุณประยชน่มากมายภผูๅทีไจะนำาดนตรีมา฿ชๅพืไอ฿หๅ
กิดผลมากทีไสุดภกใตๅองปในผูๅทีไผไานการฝึกฝนการ฿ชๅดนตรีจนกิดความ
ชำานาญภเมไวาไ จะพือไ ความบันทิงหรือพือไ การรักษารคภนักดนตรีกตใ อๅ ง
ฝึกฝนฝีมอื พือไ ฿หๅกิดความคลไองตัวภความขๅา฿จ฿นครือไ งดนตรีของตัว
องภ฿นการทีไจะสดงออกถึงอารมณ่ทีไซไอนอยูไ฿นตัวนๅตเดๅอยไางตใม
ประสิทธิภาพพืไอ฿หๅกิดสุนทรียะอันสูงสุดกไผูๅฟังภคนทีไจะนำาดนตรีมา
฿ชๅพือไ การรักษารคกใตอๅ งผไานการฝึกฝนรียนรูๅ พือไ ฿หๅกิดความชำานาญ
ชไนกันภทีนีๅ มือไ จะปในนักดนตรีบาำ บัดจะตๅองรียนรูอๅ ะเรบๅางภดนตรีบาำ บัด
฿นประทศยอรมนีปในสาขาหนึงไ ของวิชาจิตวิทยาบำาบัดภพราะ฿นทวีป
ยุรปปในตๅนกำานิดของนักจิตวิทยาสำาคัญโภของลกหลายคนภชไนภ
Sigmaภ้reundหภๆอ๊อภJungsหภ่ugenภBleulerภปในตๅนภดนตรีบำาบัด

จึงมีนวคิดละหลักการทำางานทีอไ งิ กับทฤษฎีทางจิตวิทยาอยูมไ ากภซึงไ
กใปในนวคิดของดนตรีบาำ บัด฿นกลุมไ ประทศที฿ไ ชๅภาษายอรมันตไางโภทีไ
฿หๅความสำาคัญรคละอาการผิดปกติทางจิตวชดๅวยภการบำาบัดจะมุไง
นๅนเปทีกไ าร฿ชๅดนตรีปในครือไ งมือชไวย฿นการสือไ สารพือไ การสดงออก
ทางอารมณ่ทบีไ างครังๅ เมไสามารถสือไ ออกมาเดๅดวๅ ยคำาพูดภอันอาจจะนือไ ง
มาจากความผิดปกติทางรไางกายหรือจิต฿จภหรือมาจากความบกพรไอง
ทางพัฒนาการ฿นวัยดใก
ภ
฿นการสมัครขๅาศึกษาตไอ฿นระดับปริญญาตรีนนัๅ ภผูสๅ มัครจะตๅอง
ผไานการทดสอบความรูๅทางดๅานดนตรีพิไมติมเดๅกไภความสามารถ฿น
การลไนครือไ งดนตรีอกของตนภทฤษฎีดนตรีภทักษะการฟังภการรๅองพลง
ละการอิมพรเวซชัไนภปในตๅนภสไวน฿นระดับปริญญาทนัๅนภผูๅสมัครจะ
ตๅองจบการศึกษาทางดๅานการพทย่ภ ดๅานการพยาบาลภดๅานจิตวิทยา
หรือทางดๅานดนตรีภทังๅ นีหๅ ากผูสๅ มัครมีประสบการณ่การฝึกงานทางดๅาน
ดนตรีบำาบัดกับนักดนตรีบำาบัดทีไเดๅรับการรับรองมากไอนภกใจะมีอกาส
ทีจไ ะเดๅขๅาศึกษาตไอมากกวไาภกณฑ่การรับสมัครของตไละสถาบันอาจ
จะตกตไางกันภผูๅทีไมีความสน฿จควรสอบถามดยตรงจากทางสถาบัน
ศึกษานัๅนโภสถานศึกษาดนตรีบำาบัด฿นระดับอุดมศึกษาทีไสำาคัญ฿น
ประทศยอรมนีเดๅกไ
SRH Hochschule Heidelberg (www.fh-heidelberg.de)
Hochschule für Musik und Theater Hamburg (www.hfmt-hamburg.de)
Universität Augsburg (wwwอphilsoอuniฬaugsburgอdeฮdeฮlmz)
Hoch Schule Magdeburg-Stendal (www.hs-magdeburg.deศภละ
Universität der Künste Berlin (www.udk-berlin.de)
การรียนระดับปริญญาตรีจะ฿ชๅวลารียนภ4ภปีภละปริญญาทภัภปีภ
ภ
วิชาหลักโภทีสไ าำ คัญ฿นการรียนดนตรีบาำ บัดจะบไงปในภาภกลุมไ ภกลุมไ
รกปในกลุมไ วิชาจิตวิทยาภประกอบเปดๅวยภจิตวิทยาพืนๅ ฐานภวไllgemeineภ
๓sychologieศหภจิตวิทยาการพัฒนาการภว่ntwicklungspsychologieศหภ
จิตวิทยาสังคมภวSozialpsychologieศหภรคทางจิตวชภว๓sychiatrischeภ
่rkrankungenศหภจิตวิทยาดนตรีภ วMusikpsychologieศภปในตๅนภกลุไม
ทีไสองปในกลุไมวิชาทางดนตรีภ ครืไองดนตรีสำาคัญทีไ฿ชๅ฿นการบำาบัด
เดๅกไภ ปียนภ กีตาร่ละกลองชนิดตไางโภ นักดนตรีบำาบัดจะตๅองมี
ความสามารถ฿นการลไนครืไองดนตรีหลไานีๅเดๅดี฿นระดับหนึไงภมีความ
รูๅความขๅา฿จ฿นครืไองดนตรีชนิดนัๅนโภสามารถอธิบาย฿หๅผูๅขๅารับการ
บำาบัดขๅา฿จถึงวิธีการลไนทีไถูกตๅองเดๅภกลุไมวิชาสุดทๅายจะปในกลุไมวิชา
ดนตรีบำาบัดภปในการนำาอาความรูๅทัๅงสองสาขาขๅางตๅนมาประยุกต่฿ชๅ
฿นสถานการณ่จริงภเดๅกไภ วิชาดนตรีบำาบัด฿นดใกภวStrategienภundภ
TechnikenภderภMusiktherapieภinภKindernศหภทคนิคการสนทนา
กับคนเขๅภ ว๊esprächstechnikศหภดนตรีบำาบัด฿นผูๅปไวยประสาทวิทยาภ
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การศึกษา
ดยภชลัชภวรยรรยง

q t s v F I D Z
ว๑eurologischeภMusiktherapieศหภดนตรีบาำ บัด฿นผูปๅ วไ ยทีมไ อี าการจใบ
ปวดรืๅอรังภวMusiktherapieภbeiภSchmerzpatientenศภปในตๅนภ฿นกลุไม
วิชาทีกไ ลไาวมาภทังๅ หมดภมีวชิ าหนึงไ ทีสไ าำ คัญทีสไ ดุ คือวิชาภSelbsterfahrungภ
ลักษณะการรียน฿นวิชานีๅปในการจำาลองบรรยากาศการรักษาบำาบัดภ
นักศึกษาจะมีบทบาทปในผูๅ ขๅารับการบำาบัดภอาจารย่ทสีไ อนจะทำาหนๅาทีไ
ปในนักดนตรีบำาบัดภมีลักษณะปในการขๅารับการบำาบัดบบกลุไมภ฿คร
มีปัญหา฿นรืไอง฿ดกใสามารถพูดคุยกัน฿นชัไวมงนีๅภ ทุกอยไางจะถูกกใบ
เวๅปในความลับภนวคิดทีไสำาคัญของการรียนวิชานีๅคือภการรูๅจักละ
ขๅา฿จตัวองภ฿นการบำาบัดภครืไองมือบำาบัดทีไมีประสิทธิภาพมากทีไสุด
คือตัวนักบำาบัดองภละหนทางทีไจะรียนรูๅวิธีการทีไจะขๅา฿จผูๅอืไนเดๅ
ดีทีไสุดภตๅองริไมทีไการขๅา฿จตัวองกไอนภ฿นการรียนดนตรีบำาบัดภละ
การรียนจิตวิทยาบำาบัดประภทอืไนภการรูๅจักตัวองภปในรืไองทีไสำาคัญ
ละจำาปในทีสไ ดุ ภภนอกจากการรียนรูๅ ชิงทฤษฎีลๅวนักศึกษาวิชาดนตรี
บำาบัดทุกคนยังตๅองผไานการฝึกงาน฿นสถานบำาบัดกับคนเขๅจริงโภตาม
วลาทีไทางสถาบันกำาหนดเวๅ
ภ
มาถึงตรงนีทๅ ไานผูๅอไานอาจจะพอขๅา฿จบๅางลๅววไาภดนตรีบาำ บัด
คืออะเรภคนปในนักดนตรีบำาบัดตๅองทำาอะเรเดๅบๅางภทีนีๅผมจะลองยก
ตัวอยไางขัๅนตอน฿นชัไวมงการทำาบำาบัดจริงมาพืไอ฿หๅทไานผูๅอไานเดๅหใน
ภาพชัดจนมากขึๅนวไาภดนตรีบำาบัดภขาทำาอยไางเร
ภ
ตัวอยไางทีไถูกยกมานีๅภ ปในการรักษาผูๅปไวยทีไมีอาการจใบปวด
รืๅอรังภอันนืไองมาจากสภาวะความครียดทีไสะสมมานานภจนอาการ
ครียดนันๅ สดงออกมาทางรไางกายภว๓sychosomatischeภ่rkrankungศภ
การบำาบัดจะ฿ชๅวลาทังๅ สินๅ ภัฯภครังๅ ภครังๅ ละภิฯภนาทีภทำาการบำาบัดสัปดาห่
ละหนึไงครัๅงภปในการบำาบัดบบดีไยวภผนการบำาบัดจะบไงปในภาภชไวงภ
ชไวงรกภปในการบำาบัดพือไ ฟืนๅ ฟูภาพความทรงจำาละความรูสๅ กึ ดีโภ฿น
อดีตภวVerbesserungภdesภWohlbefindenศภชไวงทีไสองภปในการบำาบัด
พืไอลดอาการจใบปวดตไางโภภวVerringerungภderภSymptomeศภชไวง
สุดทๅายปในการบำาบัดพืไอยกระดับประสิทธิภาพ฿นการทำางาน฿นชีวิต
ประจำาวันภวSteigerungภdesภallgemeinenภ้unktionsniveausศภผมจะ
ยกหตุการณ่ครไาวโภ฿นชไวงทีไสามของการบำาบัดนะครับภการบำาบัด฿น
ชไวงนีนๅ กั ดนตรีบาำ บัดจะ฿หๅผูๅ ขๅารับการบำาบัดอธิบายถึงหตุการณ่฿นชีวติ
ประจำาวันทีทไ าำ ฿หๅตวั องกิดความครียดภจากนันๅ จะจำาลองสถานการณ่
นันๅ ผไานการลไนดนตรีภว์mprovisationศภพือไ ฿หๅผูๅ ขๅารับการบำาบัดมีความ
สามารถ฿นการจัดการอารมณ่ของตัวองมือไ อยูภไ าย฿ตๅสถานการณ่กดดันภ
ปในการปรับปลีไยนพฤติกรรมละความคิดดยผไานการลไนดนตรีภ
ภ
ริไมตๅนชัไวมงดๅวยการกลไาวทักทายภสอบถามถึงอาการปวด฿น
สัปดาห่ทีไผไานมาวไาปในอยไางเรภมีการพัฒนาขึๅนเป฿นทิศทาง฿ดภาย
หลังจากการบำาบัดครัๅงหลังสุดภละสอบถามถึงอาการปวด฿นปัจจุบัน

ดยทียบปในสกลจากภฯฬะฯภ฿นระหวไางนีนๅ กั ดนตรีบาำ บัดจะคอยสังกต
วไา฿นรืไองทีไผูๅขๅารับการบำาบัดลไามานัๅนภมีรืไองหรือหตุการณ่อะเรทีไ
ทำา฿หๅอาการปวดสดงอาการออกมามากทีไสุดภลๅวจึงขอ฿หๅผูๅขๅารับ
การบำาบัดอธิบายหตุการณ่นัๅนโภดยละอียดภ
ภ
กิจกรรมทางดนตรีบาำ บัด฿นชไวงนีจๅ ะ฿ชๅกจิ กรรมทีไ รียกวไาภการลไน
ดนตรีสมมติหตุการณ่สมือนจริงภว๕elialitätsimprovisationศภหลังจาก
ผูๅ ขๅารับการบำาบัดเดๅอธิบายถึงสถานการณ่ททีไ าำ ฿หๅกิดความครียดลๅวภ
นักดนตรีบำาบัดจะขอ฿หๅผูๅขๅารับการบำาบัดลือกครืไองดนตรีสำาหรับตัว
องละครืไองดนตรีสำาหรับนักบำาบัดภนักดนตรีบำาบัดจะจัดวางครืไอง
ดนตรี฿หๅหมาะสมสมือนหนึงไ อยู฿ไ นหตุการณ่จริงภจากนันๅ จึงริมไ กิจกรรม
ดนตรีภตัวอยไางภ๕ealitätsimprovisationภชไนการลไนสมมติหตุการณ่
การผชิญหนๅากันระหวไางผูๅขๅารับการบำาบัดกับจๅานายอารมณ่สียภ
ปในตๅนภมือไ การภ์mprovisationภสรใจสินๅ ลงภนักดนตรีบาำ บัดจะสอบถาม
ถึงความรูสๅ กึ ของผูๅ ขๅารับการบำาบัดภอะเรทีทไ าำ ฿หๅผูๅ ขๅารับการบำาบัดรูสๅ กึ
ดีหรือเมไดภี บทบาทสมมติของนักดนตรีบาำ บัดทีผไ ูๅ ขๅารับการบำาบัดสัมผัส
ละรับรูๅ฿นระหวไางลไนภความปลีไยนปลงของอาการปวด฿นระหวไาง
ลไนภปในตๅน
ภ
ความปลีไยนปลงจะกิดขึๅนมืไอผูๅขๅารับการบำาบัดภเดๅรับรูๅถึง
สิไงทีไกิดขึๅน฿นการลไนดนตรีภ นักดนตรีบำาบัดจะริไมทำาการปรับปลีไยน
พฤติกรรมของผูๅขๅารับการบำาบัดจากการปรับปลีไยนวิธีการลไนดนตรีภ
ดย฿ชๅทคนิคทางดนตรีบำาบัดมา฿ชๅภตรงนีๅทัๅงนักดนตรีบำาบัดละผูๅขๅา
รับการบำาบัดจะตๅองทำางานรไวมกันภอาจจะตๅอง฿ชๅวลาสักระยะหนึงไ พือไ
฿หๅหในความปลีไยนปลงภผูๅขๅารับการบำาบัดจะตๅองคอยสังกตอาการ
ละพฤติกรรมตัวองทุกครัๅงมืไออยูไ฿นสถานการณ่ทีไทำา฿หๅกิดอาการ
ปวดอยไางชัดจนภจุดมุไงหมายของการบำาบัดคือการลดอาการจใบปวดภ
ลดจำานวนครัๅงทีไกิดอาการปวดละการปลีไยนทัศนะคติของผูๅขๅารับ
การบำาบัดทีไมีตไอปัญหา฿นชีวิตประจำาวันภ
ภ
฿นการขๅารับการบำาบัดดๅวยดนตรีนัๅนภ ผูๅขๅารับการบำาบัดเมไ
จำาปในตๅองมีความรูๅทางดๅานดนตรีหรือลไนครืไองดนตรีชนิด฿ดชนิด
หนึไงปในมากไอนภตไหากมีประสบการณ่ทางดๅานดนตรีมากไอนกใจะ
ปในการงไายตไอนักบำาบัดตรงทีไเมไตๅองสียวลา฿นการอธิบายการลไน
ครือไ งดนตรีมากมายนักภตไนนัไ กใเมไ฿ชไประดในสำาคัญ฿นการขๅารับการ
บำาบัดภสิไงสำาคัญทีไสุด฿นการขๅารับการรักษาดๅวยวิธีนๅีคือภรงจูง฿จ฿น
การรักษาทีมไ าจากตัวผูๅ ขๅารับการบำาบัดองภหากขาดสิงไ นีเๅ ปภการบำาบัด
รักษากใยากทีจไ ะหในผลเป฿นทิศทางทีดไ ขี นึๅ ภผูทๅ สีไ น฿จการบำาบัด฿นสาขา
นีๅภสามารถหาขๅอมูลพิไมติมรวมเปถึงนักดนตรีบำาบัด฿นพืๅนทีไ฿กลๅคียง
เดๅทีไภwww.musiktherapie.deภหรือสามารถอไานบทความพิไมติมปใน
ภาษาเทยเดๅทีไภthaimusiktherapie.blogspot.com
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รียนภาษายอรมัน
ดยภคุณยไา

Tisch โต๊ะกับชีวิตประจำาวัน

้otoูภwwwอpartymanagerอde

Tischlein deck`dich วทิชลายนฺภดๆกภดิกชฺศ
ปในชือไ ภวสันๅ ศภของนิทานชาวบๅานยอรมันภจากการรวบรวมรียบ
รียงดยภ(die) Brüder Grimmภพีไนๅองวชายศภหไงตระกูลกริมม่ภ(Jacob
1785-1863, Wilhelm 1786-1859)ภนักภาษาศาสตร่ผมูๅ คี วามสำาคัญยิงไ
ตไอภาษายอรมันภนิทานทีไ ขารวบรวมขียนกันขึนๅ มารียกกันวไาภGrimms
Märchenภชือไ วมีหลายชือไ คลๅายโภกันศภของนิทานรือไ งนีภๅ ปในคำาสังไ วไาภจๅา
ตๆะตัวนๅอยภ(.....lein)ภตังๅ ตๆะวดีย็ วนีศๅ !ภนือไ งจากจๅาตๆะตัวนๅอยภเดๅรบั คำา
สัไง฿หๅทำาพียงคนภฮภตัวดียวภคนสัไงจึงวไาภdeck ....(decken)......ละ
พราะวไาจๅาตๆะตัวนๅอยนีๅปในตๆะวิศษภจึงจัดตๆะพรๅอมอาหารครืไอง
ดืไมสรใจสรรพดๅวยตัวของมันองภละบนตัวของมันองภจึงมีคำาวไาภdich
ทนทีไจะปในภdenภTischภ฿ครอยากอไานนิทานภละมีภอินทอร่นใตภปิด
ขๅาเปอไานหนๅานีๅภอไานงไายภขๅา฿จงไายภละเมไยาวภภตัวหนังสือตดีดๅวย
wwwอinternetฬmaerchenอdeฮmaerchenฮtischleiอhtm
คำาวไาภTisch (ทิช (der) Tisch, (die) Tische)ภ฿นภาษายอรมันภ
นัยวไามีรากมาจากภาษากรีกภผไานยุคสมัยภรมันภมาถึงยอรมันภตๆะภหรือภ
Tischภปในครือไ งรือนชินๅ สำาคัญคูบไ าๅ นภจึงมีบทบาท฿นภาษาที฿ไ ชๅ฿นชีวติ
ประจำาวันภTischภมีตไางโภชนิดภภชไนภ
บไงตามรูปลักษณะภบบลใกภ฿หญไภ กลมภหลีไยมภกใจะพูดวไาภ
Der Tisch ist klein / groß / rund / eckig. วคลายนฺภฮภกรสภภฮรุนดฺภภฮภ
อใกคิกศภตามลำาดับภมืไอจะพูดถึงตๆะหนึไงตัวตามรูปลักษณะภกใจะปในภ
Das ist ein kleiner Tisch / ein großer Tisch/ ein runder Tisch /
ein eckiger Tisch.ภถๅาหลายตัวภกใจะปในภDas sind kleine Tische /
große Tische / runde Tische / eckige Tische.ภปในตๅน

ทบทวนภการอาคำานามสองคำามาชือไ มกันภนือไ งจากคำานาม฿น
ภาษายอรมันทุกคำามีคำาบอกพศภ((der) Artikel)ภมืไอนำามาชืไอมกัน
ปในคำาดียวภคำานามตัวสุดทๅายภถือปในคำานามหลักภวภาษาเทยจึงจัด
ลำาดับ฿หๅอยูไขๅางหนๅาภตรงขๅามกับภาษายอรมันศภ฿นทีไนๅีคือภTischภจึง
มีพศชายภฮภder
ประยคทีไมีภภTischภภทีไรา฿ชๅกันทุกมืไอชืไอวันภชไน
•ภ รานัไงภวลงศภทีไตๆะภ Wir setzen uns an den Tisch.
•ภ รานัไงภวอยูไศภทีไตๆะภ Wir sitzen am Tisch.
•ภ ราวางของบนตๆะภ Wir stellen etwas auf den Tisch.
•ภ ของอยูไบนตๆะภภ
Etwas steht auf dem Tisch.
กไอนละหลังมืๅออาหารภชไนภ
•ภ ชิญขๅานัไงตๆะรับประทานอาหารคไะภ ภ
„Zu Tisch!“
วเมไคอไ ย฿ชๅกนั ลๅวศภมีความหมายทไากับภเภDas Essen ist fertig!
Komm / kommt essen!ภ วขึๅนอยูไกับวไาพูดกับคนคนดียวภ
KommภฮภหรือหลายคนภKommtศ
•ภ คนทีไทำางานอาจคยเดๅยินพืไอนรไวมงานพูดภตอนจะออกเปพัก
ทานอาหารกลางวันวไาภภ
ภ
Ich gehe zu Tisch.
•ภ ละถๅากิดมีคนมาหาขา฿นชไวงวลานันๅ ภพือไ นรไวมงานกใจะบอกวไา
Herr / Frau .... ist leider nicht da, er / sie ist zu Tisch.

ตัๅงภ-ภจัดตๆะหนไอยจๅา
•ภ ขอ฿หๅลูกคนดียวทำาภวอกพจน่ภduภศภ Deck bitte den Tisch!
•ภ ขอ฿หๅลูกสองคนทำาภวพหูพจน่ภihr ศภ Deckt bitte den Tisch!
บไงตามการ฿ชๅงานภ ชไนภ ตๆะกินขๅาวภ ตๆะทำางานภ ฮภ ขียน
หนังสือภตๆะคอมพิวตอร่ภ ตๆะขๅางตียงนอนภกใจะปในภder Esstisch
วดร่ภอสทิชศ, der Schreibtisch วดร่ภชเรบฺทิชศ, der Computertisch กินขๅาวสรใจภกใขอรๅองอีกวไา
วดร่ภ คอมพิวตอร่ทิชศ, der Nachttisch วดร่ภ นัคทฺทิชศภตามลำาดับภ
•ภ กใบตๆะดๅวยจๅาภ
ภ
Räum bitte den Tisch ab!
Räumt bitte den Tisch ab!
คำาสุดทๅายระวังอยไาสลับกับภ Nachtisch วนาคภ ทิชศภ อาหารหวานภ
หลังอาหารภวคาวศ
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รียนภาษายอรมัน
ดยภคุณยไา

„Tischภdecken“ูภคือปูตๆะภจัดชๅอนภสๅอมภมีดภจานภชามภถๅวยภตังๅ อาหาร
บนตๆะภตามความนิยมภลๅวตไวไานืไอง฿นอกาสอะเรภภชไนภกินกัน
ตามธรรมดาทุกวัน฿นครอบครัวภหรืออกาสพิศษภภพิศษคไเหน
งานลีๅยงทีไคไอนขๅางปในพิธีการภชไนงานตไงงานภงานวันกิด
฿หญไภภทีมไ ี ขกมากภกใจะมีการภวษษภสังกตคำาบอกพศภ((der) Artikel)ภของ
คำานามทีไอามาชืไอมกันศภตกตไงตๆะ฿หๅสวยงามปในพิศษดๅวยภ(die)
Tischdekorationภมีการจัดกำาหนดทีไนัไง฿หๅขกภ(die) Tischordnung
การ่ดชืไอของขกตัๅงบนตๆะภ(das) Tischkärtchenภทัๅงนีๅพืไอจัดลำาดับ
ความ฿กลๅชดิ ของขกกับจๅาภาพภละกันคนเมไถกู กันเมไ฿หๅตอๅ งนังไ ฿กลๅ
กันภซึไงเมไ฿ชไรืไองงไายลย
ปในธรรมนียมทีไจะมีการกลไาวชืไนชมภอวยพรภดยลุกขึๅนยืนพูดภ
(die) Tischrede haltenภเปงานชไนนีภๅ ควรศึกษาภมารยาท฿นการนังไ ตๆะภ
การรับประทานอาหารภ(Tischmanieren)ภเวๅดวๅ ยจะเดๅเมไหนๅาตกพราะ
ทำาเมไถกู ธรรมนียมภ(sich daneben verhalten / benehmenภคือภDamit
du dich nicht daneben verhältst oder benimmst.)
สำานวนทีไ฿ชๅภ หรือเดๅยินกันบไอย วสังกตวไาภคนเทยเมไคไอยมีภ
กือบจะเมไมีสำานวนทีไมีคำาวไาตๆะภพราะตๆะปในคำายืมจากภาษาจีนภ
ตๆะเมไ฿ชไครืไองรือนของคนเทยมาตไบราณศ
•ภ มีอะเรกใกินโภเปถอะภอะเรมาขึๅนตๆะภกใกินเปภ
Iss / Esst, was auf den Tisch kommt!ภลๅวตไวไาภสัไงคนคน
ดียวภIssภหรือหลายคนภEsstภวทีไสนิทกันศภ฿หๅทำาชไนนีๅ
•ภ มวเมไอยูไหนูรไาริงภชไนวลาสามีเมไอยูไลๅวชวนพืไอนเปกิน
ขๅาวภรๅองคาราอกะกันภสไวน฿หญไจะปในลูกวลาพไอมไเมไอยูไ
มากกวไาภวพอศภมวออกนอกบๅานภบรรดาหนูกใตๅนรำากันบนตๆะ
Ist die Katze aus dem Haus, tanzen die Mäuse auf dem
Tisch.

•ภ วลาอวดดีภ ถียงภวคำาเมไตกฟากศภกับพไอมไภ กใจะถูกตอกกลับ
วไาภตราบ฿ดทีไภวกศภยังอาทๅาวาง฿ตๅตๆะของฉันภตๅองทำาภวตามศภ
สิไงทีไฉันบอกภวสัไงหภวไาศ
Solange du deine Füße unter meinen Tisch stellst, wird
gemacht, was ich sage!
•ภ อยไามาอๅอมคๅอมภมีอะเรพูดออกมา฿หๅหมดภอาเพไออกมาวางผไ
Lege die Karten auf den Tisch!ภชไนภRede nicht dauernd
drum herum! Lege ............!
•ภ บางครัๅงกใตๅองสดงอารมณ่ออกมาบๅางภจะเดๅรูๅกันวไาภอาจริง
นะทุบตๆะ
Auf den Tisch hauen ! ชไน Hau doch endlich mal auf
den Tisch und verlange von deinem Chef mehr Geld!!
•ภ ขจัดขๅอกังขาระหวไางกัน฿หๅสนิๅ ภพือไ ริมไ ตๅนกัน฿หมไภทำาตๆะบริสทุ ธิภ่
วเมไ฿ชไทำาความสะอาดตๆะศ
reinen Tisch machenภชไนภMacht zwischen euch reinen
Tisch, ehe ihr neu anfangt!
•ภ วเมไ฿ชไศภทำาอะเรหลไน฿ตๅตๆะภตไหมายถึงภวๅนเปภขๅามเปภเมไอไย
ถึงภเมไสน฿จ
unter den Tisch fallen lassenภชไนภHast du mit Absicht den
Punkt 4 in dem Bericht unter den Tisch fallen lassen?
•ภ ระวังอยไาเปหลงกลภ฿หๅขาอาปรียบเดๅนะภอยไาปลไอย฿หๅขา
ลากภวขๅามตๆะศภเปดๅานขา
Nicht über den Tisch ziehen lassenภชไนภLass dich bei der
Verhandlung nicht über den Tisch ziehen!
•ภ อ็อภรือไ งนันๅ นะหรอภภภจัดการรียบรๅอยลๅวภภพๅนจากตๆะภวเปลๅวศ
etwas ist vom Tisch
Das Problem ist vom Tisch
ein für allemal erledigt!

วhauptsächlicheภภ๔uelleภภ็Wฬภ๖prachbarฬภภ„Zuภ๗isch“ศ
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ธัมมนันทาภิกษุณี
เรื่องราวบนทางเดิน “ธรรม”

ดอกไม้บนทางเดิน...คราบน้ำาตา..กับรอยยิ้ม
ดอกไม้สองสามดอก บนทางเดิน “หล่อน” เดินข้ามไป..หากแต่ว่า..
“ภิกษุณีรูปนั้น กลับก้มตัวลงเก็บ และวางดอกไม้ให้พ้นจากทางเดิน...”
พร้อมกับเอ่ยว่า “เสียดายความงามของดอกไม้” ...
“ดอกไม้เหล่านั้น” ที่ถูกวางไว้อย่างตั้งใจ...บนทางเดินนั้น...
“หล่อน” มองเห็น รอยยิ้มบนใบหน้า...ผู้วางดอกไม้ นั้น..
บนทางแห่ง...“ธรรม”
Blog ยายธี

ภ
วันนีนๅ ติ ยสารดีขอทำาหนๅาทีไ นะนำาผูอๅ าไ น฿หๅรจูๅ กั ภทไานธัมมนันทา
ภิกษุณีภหรือภหลวงมไ วดิมชืไอภรศ.ดร.ฉัตรสุมาลย์ภกบิลสิงห์ภอดีต
อาจารย์ประจำามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศ ผไานตัวหนังสือภนไา
สียดายทีไเมไสามารถถไายทอดสียงทไาน฿หๅฟังเดๅภทไานธัมมนันทาเดๅมา
บรรยายละรไวมประชุมนานาชาติภ฿นหัวขๅอภสติภวไchtsamkeitศภซึงไ ศูนย่

พุทธศาสนาภมหาวิทยาลัยฮัมบวร่กปในผูๅจัดภมืไอวันทีไภะืฬัะภสิงหาคมภ
ัฯะะภละเดๅมตตามาสนทนาธรรมภกับมไบๅานคนเทย฿นฮัมบวร่กภ
ความรูๅสึกริไมรกทีไปลกโภคลือบคลงละสงสัยภคไอยโภกลายปในภ
“ความสนิท”ภทัๅงกายละ฿จมืไอเดๅพูดคุยกับหลวงมไ
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สัมภาษณ์
ดยภพัชรี

ด: หลวงมไมาปในองค่ปาฐกรไวมภ฿นการประชุมนานาชาติ
ของศูนย่พุทธศาสนาภมหาวิทยาลัยฮัมบวร่กภว๋amburgศภขอทราบ
วัตถุประสงค่ของการประชุมฯภทีไผไานเปนีๅคไะภ
หลวงมไูภคไะภอออออภวลานีๅนะคะขามีความสน฿จมากรืไอง
การฝึกสติภ การสน฿จของขานีไนะคะมีสองอยไางภอยไางทีไหนึไงคือภการ
ฝึกสติพืไอทางการพทย่ภ อยไางทีไสองคือภการฝึกสติพืไอการศึกษาภอัน
นีๅทำา฿หๅกิดความสน฿จมากโภลยภมืไอประมาณสิบปีกไอนนีๅนะคะภมืไอ
พูดถึงการฝึกสตภิวmeditationศภกใเมไคไอยมีคนสน฿จนักภตไ฿นชไวงสิบปี
หลังมานีไนะคะภมีทุนวิจัยยอะมากภทีไอยากจะรูๅวไาภมืไอมีการฝึกสติภมๅ
กระทัไงฝึกยคะภฝึกสมาธินีไนะคะภมันเปทำาอะเรกับสมองของราบๅางภ
หลวงมไคิดวไาภตรงนัๅนนไาสน฿จนะคะภหลวงมไองกใสน฿จมากโภ฿นงไ
ของขารียกภneuroplasticityภกีไยวกับระบบประสาทภกีไยวกับสมองภ
ขาพิสูจน่ออกมาทางวิทยาศาสตร่นะคะวไาภคนทีไฝึกสติละคนทีไฝึก
สมาธินีไนะคะภทำา฿หๅสมองสไวนนัๅนตขึๅนจริงโภหรือวไาขใงรงขึๅนจริงโภ
อันนีๅปในการยอมรับทางวิทยาศาสตร่คไะภลๅวกใขากใอยากจะรูๅจักราภ
ซึไงปในคนปฏิบัติภ ฿นรืไองของการฝึกสติภ วไาราทำาอยไางเรภ฿นสไวนของ
หลวงมไนัๅนภขาอยากจะรูๅวไา฿นการฝึกสตินัๅนภทางมืองเทยทำายังเรกัน
ด:ภทีไนีๅกใมาถึงภขๅอนีๅลยคไะภหัวขๅอทีไหลวงมไบรรยายภมี฿จความ
สำาคัญวไาอยไางเรคะ
หลวงมไูภคไะภขามีการมองการฝึกสติ฿นงไมุมของพทย่ภภงไ
มุมของการศึกษาภ฿นสไวนของหลวงมไลไา฿หๅขาฟังถึงวไาภหลวงมไฝึก
฿หๅลูกวัดภคือสามณรีภ ภิกษุณีมีการฝึกสติยังเงภตัๅงตไการนัไงภนอนภยืนภ
ดินภคือพยายามทำา฿หๅขาหในภอธิบาย฿หๅขาหในวไาภการฝึกสตินัๅนภมัน
เมไ฿ชไเปนัไงหลับตาภสามสิบนาทีภฝึกสติภเมไ฿ชไภตไการฝึกสติภการปฏิบัติ
ของราภอยูไ฿นนืๅอของวิถีชีวิตของราภภภภ

ด: ขๅอตไอเปภตลอดระยะวลาสิบปีศษภทีไหลวงมไอยูไ฿นสมณะ
พศภปในภิกษุณรี ปู รกภทางฝไายถรวาท฿นประทศเทยภการนำาสิงไ ทีขไ าด
หายเปจากประวัติศาสตร่ภขๅามาติมตใมภสังคมยไอมวิพากษ่วิจารณ่ภมี
ผูๅสนับสนุนผูๅละคัดคๅานภซึไงปในสิทธิของตไละคนภปในงานทีไสนยาก
ลำาบากมากภนีจไ งึ ปในอีกอกาสหนึงไ ทีภไ หลายโภคน฿นวงผูอๅ าไ นภ„นิตยสารภดี”ภ
จะเดๅรูๅจักภภิกษุณีธัมมนันทาภจากทไานองดยตรงภ
หลวงมไูภคไะภหลวงมไ฿ชๅชีวิตกวไาครึไงชีวิตนะคะทีไศึกษาทาง
ดๅานวิชาการภ฿นรืไองภิกษุณีสงฆ่ภ มืไอมาถึงจุดหนึไงนะคะภมีความคิด
วไาภออนะ!ภถๅาหากวไาราลำาพังพียงตไวไาศึกษากีไยวกับรืไองภิกษุณีภ
ตไราเมไเดๅนๅอมนำามาสูไการปลีไยนปลงภของสังคมนะคะภมันกใเมไเดๅ
ชไวยอะเรมากภมืไอชีวิตราพรๅอมภภทีไราหันมาอุทิศชีวิต฿หๅกับการพิสูจน่
วไาภการบวชภิกษุณนี นัๅ ปในรือไ งทีถไ กู ตๅองภปในรือไ งทีคไ วรทำาภนไนอนทีสไ ดุ
มีสียงตๅานภตไวไาภดๅวยฐานทีไสนับสนุนรา฿นดๅานการศึกษานะคะภรา
มันไ ฿จวไาสิงไ ทีไ ราทำานีถๅ กู ตๅองตามพุทธประสงค่ภถูกตๅองตามความประสงค่
ของพระพุทธจๅาคไะภกใทำา฿หๅรามีพลังมากขึๅนภ
ด: หลวงมไเดๅพูดถึงภการสูๅอยไางผูๅหญิงภ฿หๅสงบสุข฿น฿จภ฿หๅเดๅ
ชนะทังๅ คูภไ ทำาอยไางเร฿หๅสงบภทไามกลางมรสุมภขอ฿หๅหลวงมไชวไ ยภอธิบายภ
฿หๅคำานะนำาคไะ
หลวงมไูภราตๅองทำาความขๅา฿จกับลักษณะของปัญหานะคะภภ
วไามันปในปัญหาจริงโภหรือมันปในปัญหาอันนือไ งมาจากความเมไขๅา฿จภ
คนทีไดินขๅามา฿นวัดภถๅาหากขามี฿จตัๅงมัไนลๅววไาภภิกษุณีปในรืไองทีไ
ปในเปเมไเดๅภ ขามีอคติอยูไ฿น฿จของขาลๅวภรากใจริญพรคุณยมภเมไ
จำาปในทีไจะตๅองอธิบายอะเรตไอภตไถๅาขาขๅามาดๅวยทไาทีวไาขาอยาก
จะรูๅวไาภถูกตๅองมันปในยังเงภราตๅองรับผิดชอบทีไจะ฿หๅความรูๅกับขาภ฿หๅ
ขๅอมูลทีไถูกตๅองกับขาคไะภอันนีๅปในทไาทีละวิธีการปฏิบัติทีไราทำากันภ
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สัมภาษณ์
ดยภพัชรี

ด:ภ฿นชีวิตประจำาวันของฆราวาสภทีไตๅองตไอสูๅกับมรสุมชีวิตภจะ
ทำา฿จ฿หๅสงบเดๅอยไางเรคะ
หลวงมไูภพวกราภดยฉพาะผูๅหญิงนะคะภทีไฮัมบวร่กนีไภ จะ
ปในผูๅหญิงคนเทยยอะนะคะภมาอยูไภ ทำางานทัๅงปในมไบๅานภมไบๅาน
กใทำางานยอะนะคะภหลวงมไคิดวไาภสิไงทีไสำาคัญภกใคือวไาภราตัๅง฿จ฿หๅดีภ
ตืไนชๅาขึๅนมาภกใขอบคุณภอาจจะมีคนถามวไาขอบคุณอะเรหลวงมไภตืไน
ขึๅนมายังเมไเดๅทำาอะเรลยภกใขอบคุณภทีไราตืไนขึๅนมาลๅวรามีรไางกาย
สามสิบสองประการครบถๅวนภมืไอขอบคุณลๅวภกใอยไาทึกทักอาวไาภรา
จะตืไนขึๅนมาทุกชๅาเดๅภ อาจจะมีบางชๅาภทีไราอาจจะเมไตไืนขึๅนมากใเดๅภ
หรือราอาจจะตืไนภลๅวมันเมไครบสามสิบสองประการกใเดๅภ มืไอราตืไน
ขึๅนมาลๅวพบวไาภรายังสามสิบสองประการครบถๅวนภราจะกำาหนดวไา
วันนีๅภจะปในวันทีไราตัๅง฿จคิดภพูดภทำาภฉพาะ฿นสิไงทีไดีภมันจึงจะสมควร
กับการทีไ ราจะมีชวี ติ อยูอไ กี วันหนึงไ ภเมไพดู หลายวันภอาวันดียวภสัญญา
ทีละวันนะคะภลๅวสัญญาทีละวันนีๅองมันจะปในฐานการปฏิบัติ฿หๅรา
เปสูไพรุไงนีๅทีไมัไนคงภทีไดีขึๅน

฿นชไวงสามสิบนาทีทีไรานัไงสมาธิภชไวงทีไรานัไงหลับตาทำาสมาธิภภราปใน
คนดีภภ฿ชไสภิ ภกใราหลับตานะภรากใปในคนดีนะภตไทาำ อยไางเรคุณภาพของ
จิตทีไสงบนิไงภภทีไราเดๅ฿นขณะทีไราทำาสมาธินัๅนภภจะสามารถยืดอออกเป
ครอบคลุมทังๅ วันเดๅภอันนันๅ คือผลทีไ ราจะเดๅจากการทำาสมาธินนัๅ ภควรจะ
ปในผลทีไรา฿ชๅระยะยาวภภมืไอลืมตาขึๅนจอะคุณนอภภจิตของหลวงมไกใ
ยังสงบหมือนดิมภหมือนกับตอนทีไหลวงมไนัไงหลับตาภหในคุณตอภจิต
ของหลวงมไกยใ งั ตใมเปดๅวยความมตตาภสำาหรับลูกคนนีภๅ สำาหรับลูกคน
นีๅภสำาหรับลูกคนนีๅภอันนีๅคไะคือปๅาประสงค่จริงโภของการทำาสมาธิภภของ
การฝึกจิตภคือทำาอยไางเรจะ฿หๅคุณภาพของจิตของราภปในอยไางทีไตอน
ราทำาสมาธิภภนัไนนะคือปๅาหมายจริงโภ

ด: คนเทยสน฿จรืไองกรรมภภการกๅกรรม
หลวงมไูภเมไตๅองเปกๅกรรม฿นอดีตภพูดถึงกรรมนะคะภเมไตๅอง
กๅกรรม฿นอดีตภราปในคนทำาภราตๅองกลๅาทีไจะรับผลของกรรมภภาษา
พระรียกวไาภวิบากกรรมนะคะภตไกรรมทีไราจะกๅเดๅกใคือภ ตัดสิน฿จ
ทีไจะทำากรรมดีขณะปัจจุบันภ นไนอนวไาผลของกรรมทีไจะกิดขึๅน
ด: หลวงมไพูดถึงภสิทธิภการตไอสูๅกับความอยุติธรรมภดๅวยความ ฿นอนาคตจะดีภ พราะราตัดสิน฿จทำา฿นความดีคไะภพราะฉะนัๅน
สงบภควบคูเไ ปกับหนๅาทีไ ละความรับผิดชอบภขอ฿หๅหลวงมไกรุณาขยาย รากำาหนดกรรมเดๅเหมภรากำาหนดกรรมเดๅคไะภราปในคนกำาหนดนะ
ความ฿นรืไองนีๅคไะ
คะภกรรมทีไทำาเปลๅวภราจะมีความกลๅาหาญทีไจะรับผิดชอบภหมายถึง
หลวงมไูภราพูดกันถึงรือไ งสตินะคะภทีปไ ระชุมราพูดกันถึงรือไ ง รับผิดละรับชอบ
สติภทีนีๅ ราพูดกันถึงรือไ งดๅวยวไาภสติรตูๅ วั ทัวไ พรๅอมนะคะภตไวาไ เมไเปทำาอะเร
ด: สุดทๅายภขอคำานะนำาสัๅนโงไายตไอการปฏิบัติภ จากหลวงมไภ
ลยภภสติควรจะมาพรๅอมกับการกระทำาภวactionศนะคะภการกระทำาอยไางมี
ความรับผิดชอบภสมมุตวิ าไ ภรายใบผๅาภรากใมคี วามรับผิดชอบภวmindfulศภ วคือจะเดๅสามารถทำาตไอนืไองศภพืไอการดำารงชีวิตทีไดีภ มีคุณคไา฿นตไาง
รับผิดชอบอยไางมีสติกับงานทีไราเดๅรับมาภภดูคำาสัไงของขาภขาตๅองการ ดนของหญิงเทย
฿หๅราทำาอะเรภตัๅง฿จทำาภละทำาอยไางตใมทีไ฿นขณะนัๅนภนะคะภวันหนึไง
หลวงมไูภอยูไกับลมหาย฿จคไะภลมหาย฿จของรานัๅนภมันปใน
มียีไสิบสีไชัไวมงภตไมีขณะดียวทีไรามีชีวิตอยูไจริงโภฬภYouภliveภforภthisภ หมายสำาคัญนะคะภพราะราหาย฿จตลอดวลาภตไวลาทีไ ราหาย฿จนะ
presentภmomentภฬภขณะนีๅภพราะฉะนัๅนขณะนีๅภราอยูไ฿หๅตใมขณะนีๅนะ คะภราเมไคอไ ยคิดถึงลมหาย฿จภตไจะหาย฿จเปดยอัตนมัตภิ ภลๅวกใกรธ
คะภภลๅวขณะนีมๅ นั จะนำาเปสูอไ กี ขณะหนึงไ ภอีกขณะหนึงไ ภอยไาเปรับผิดชอบ กรีๅยวคนอืไนเปดๅวยภภภวลาทีไรากรธกรีๅยวนะคะภลมหาย฿จของราจะ
อะเรโภ฿หๅยอะยะภภมีความรูสๅ กึ รับผิดชอบสิบปีนนัๅ ภมันยอะมากภรับผิด หยาบละรงภถๅารามีลมหาย฿จทีหไ ยาบละรงภชีวติ จะเมไยาวภชีวติ ทีไ
ชอบ฿นลมหาย฿จขณะนีๅภหลวงมไอยูไกับคุณพัชรีภภความรับผิดชอบของ ยืนยาวภขึนๅ อยูกไ บั ลมหาย฿จภทีลไ ะมียดละเมผไอนคลายภทุกครังๅ ทีมไ อี ะเร
หลวงมไกคใ อื วไาภสติของหลวงมไตใมพรๅอมทีฟไ งั คำาถามภลๅวกใตอบตาม มากระทบนะคะภยๅอนกลับมาดูทลีไ มหาย฿จภลมหาย฿จของราละอียดดี
ความขๅา฿จภความรูๅสึกภของราสำาหรับปัญหานีๅภราอยูไฉพาะขณะนีๅคไะภ เหมภสบายดีเหมภมันจะชไวย฿หๅราลดความกรธลงเดๅดยฉับพลันภภฉับ
ลๅวจริงโภลๅวหลวงมไคิดวไาภราทุกคนอยูไเดๅฉพาะขณะนีๅขณะดียวภ พลันลยนะคะภอันนีๅปในทคนิคภซึไงรียกวไาภคลใดลับ฿นการดำานินชีวิตภ
฿หๅมีความสุขขึๅนภมากกวไาดิมภกลับมาทีไลมหาย฿จนะคะ
ด: การดำารงชีวติ ฿นธรรมะภสำาหรับผูหๅ ญิงทีตไ อๅ งรับภาระมากมายภภ
ตๅองทำาอยไางเรภ฿หๅเดๅธรรมะปในสิงไ คๅาำ จุนภดยเมไตอๅ งหาวลาทีมไ นี อๅ ยอยูไ
ลๅวภเปพืไอปฏิบัติภชไนภเปนัไงสมาธิ
หลวงมไูภจริงโภลๅวภขาพูดถึงวไาภสมาธิลมื ตาหรือวิปสั สนาลืมตาภ
รามักจะนึกวไาภราจะปในคนดีภราจะปในคนทีรไ กั ษา฿จของรา฿หๅนงิไ สงบภ
ขๅอมูลพิไมติมภwww.thaibhikkhunis.org

D : 28
Dmag7.indd 28

17.09.11 09:21

“บทบาทของชาวไทยในเยอรมนี”
ธัมมนันทา ภิกษุณี

หลวงมไเดๅรับนิมนต่฿หๅมาสนอผลงานทางวิชาการภรืไองภ“สติ”ภ
ทีมไ หาวิทยาลัยฮัมบวร่กภระหวไางวันทีภไ ะืฬัะภสอคอภัฯะะภงานนีทๅ าไ นเดๅรบั
การติดตไอลไวงหนๅาถึงสองปีภสดงวไาชาวยอรมันภทำางานอยไางมีระบบ
ละมีการวางผนงานลไวงหนๅาอยไางรอบคอบ
วันทีไมาถึงภหลวงมไรับนิมนต่฿หๅมาพูดคุยภกับกลุไมสตรีชาวเทยภ
ทีไอยูไ฿นฮัมบวร่กภยคุณสุธีภทองประกอบภซึไงคยเปปฏิบัติทีไวัดทรงธรรม
กัลยาณีภกับหลวงมไมากไอนหนๅานีๅลๅวภปในผูๅประสานงาน
ธอเปรับหลวงมไจากรงรมภอลีซภว๊randภ่lysèeศภซึไงปใน
ทีไพักชัไวคราวภทีไมหาวิทยาลัยฮัมบวร่กภจัด฿หๅ
ราดินเปทีไสวนสาธารณะภซึไงอยูไดๅานหลังสถานีรถเฟภทีไสวน
สาธารณะนัๅนภมีภศาลานๅำาชาภบบญีไปุไนภหลวงมไเดๅบรรยายธรรมละ
นัไงสมาธิชไวงสัๅนโ
หลวงมไอยากจะยงการพูดคุยกับพีนไ อๅ งชาวเทยภทีศไ าลานๅาำ ชา
ครัๅงนัๅนภกับความรูๅสึกทีไเดๅจากการมาประชุมครัๅงนีๅ
นักวิชาการยอรมันภ฿หๅความสน฿จ฿นรือไ งการฝึกสติมากภ฿นงาน
วิจัยทางการพทย่ภพบวไาภ“สติ”ภ฿นรืไองของการทำาสมาธิกใดีภการฝึกสติภ
มๅการลไนยคะภลๅวนเดๅรับความสน฿จอยไางมากภนอกจากนีๅภ ทุนงาน
วิจัย฿นทิศทางนีๅกใสูงขึๅนปในสิบทไาภ฿นทศวรรษทีไผไานมา
฿นทางการศึกษาภยอรมันกใ฿หๅความสน฿จอยไางยิไงภพราะพบ
วไาหากนักรียนเดๅรบั การฝึกสติอยไางถูกตๅองจะชไวย฿หๅผลการรียนดีขนึๅ
ตไปัญหาของยอรมันนัๅนภ฿นระบบการศึกษาของขาภจะอา
ความชืไอทางศาสนาขๅามากีไยวขๅองเมไเดๅภกลุไมนักการศึกษาทีไทำาการ
วิจัยรืไองภสติภการฝึกสติภละการทดลอง฿นชัๅนรียนภจะตๅองระมัดระวัง
ทีไจะเมไพูดถึงศาสนาพุทธภซึไงปในทีไมาขององค่ความรูๅทีไสำาคัญภ฿นรืไองภ
สติภละการฝึกภสติ
ตรงนีๅ องทีหไ ลวงมไอยากจะยงมาหากลุมไ สตรีชาวเทยภทีพไ าำ นัก
อยูไ฿นยอรมนีภ วไาภ฿นยอรมนีนัๅนภทัๅง฿นระดับการศึกษาละระดับการ
พทย่ภความรูๅทางพุทธศาสนาถูกดึงมา฿ชๅอยไางกวๅางขวางภพวกราอง
จึงตๅอง฿หๅความสน฿จภหันกลับมาทำาความขๅา฿จกับของดีทีไรามีอยูไภ฿น
วัฒนธรรมพุทธนัไนอง
สติภภปในพืนๅ ฐาน฿นการฝึกจิตภเมไวาไ จะปในภสมถะภหรือภวิปสั สนาภ
หลวงมไอธิบายงไายโภวไาภTheภmindภisภfullภhereภandภnowภอหมายถึง
รา฿สไ฿จตใมรๅอยภกับงานทีไอยูไบืๅองหนๅา฿นขณะนีๅ
หลวงมไเดๅยินเดๅรับรูๅความทุกข่ของพีไนๅองทีไยอรมนีภ บางคน
คิดถึงบๅานภอยากกลับบๅาน

รามาตัๅงทไาที฿หมไภ วไาราอยูไตรงเหนภกใทำาตรงนัๅน฿หๅตใมรๅอยภ
วลานีๅราอยูไ฿นยอรมนีภราพากพียรฝึกหัดการพูดการอไานภการขียน
ภาษายอรมันภ฿หๅ฿ชๅเดๅคลไองคลไวภราจะกลายปในสายสัมพันธ่ทสีไ าำ คัญภ
ระหวไางเทยฬยอรมัน
สามีฬภรรยาภทีไปในเทยกับยอรมันภพูดภาษาเทยกับยอรมัน
เปพรๅอมโภกันภคือ฿นประยคดียวกันมีทัๅงเทยทัๅงยอรมันภภตกลงลย
พูดเทยกใเมไเดๅดีภพูดยอรมันกใเมไสมบูรณ่
วิถีของยอรมันนัๅนภมีทัๅงรืไองภาษาภรืไองการตไงกายภรืไองการ
กินภฯลฯภทีไราคนเทยทีไมาอยูไยอรมนีควรปิด฿จภรียนรูๅภทำาเมตๅองรียน
รูๅภกใภราอยูไทีไนีไภรามีอกาสดีกวไาคนเทยสไวน฿หญไภภทีไขารียนรูๅภยอรมนีภ
ละสิงไ ทีไ กียไ วกับยอรมันดยผไานการอไานทไานันๅ ภอกาสทีไ รามีปในสิงไ
มีคไาภราจึงควรทำาประยชน่฿หๅตใมทีไภกับสิไงทีไรามี
ขณะทีไราสน฿จ฿ครไรูๅกีไยวกับวิถียอรมันภรากใจะชัดจนขึๅน฿น
วิถีเทยภภละพบวไาราองกใยังเมไรูๅหลายอยไางภทีไปในวิถีเทยภภทีไราตๅอง
ศึกษาคๅนควๅาพิไมติมภพืไอติมตใม฿นความปในคนเทยของราดๅวย
ดๅวยทไาทีชไนนีๅภ ฿นขณะทีไราอยูไ฿นยอรมนีภ ราสน฿จภสวงหาภ
ลไารียนภเตไถามกีไยวกับวิถียอรมันภราจะเดๅพัฒนาความรูๅของราองภ
฿นรืไองวิถีเทยเปพรๅอมโภกันภอยไางมีภสติ
ราตไละคนปในทูตทางวัฒนธรรมภชาวยอรมันทีไราอยูไดๅวยภ
ทำางานดๅวยภขาเมไเดๅพบทไานทูตเทย฿นยอรมนีภตไขาพบราภราจึงกิด
ความตระหนักรูวๅ าไ ภรานันไ หละทีไ ปในทูตตัวจริงภทีชไ าวยอรมันจะสัมผัสเดๅ
ััภภสิงหาคมภภั0ะะ
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ดยภภวลาวัลย่ภอัลบรช

วัฒนธรรมการแต่งกาย
ของไทยในอดีต
วัฒนธรรมการนุไงหไมของเทยทีไเมไมีการตัดยใบสะทๅอน฿หๅหใน
ถึงการออกบบครืไองตไงกายทีไยบยลภของคนสมัยกไอนภชไนภการ
ลือก฿ชๅวัตถุดิบภการ฿ชๅผๅาพียงผืนดียวสามารถนำามาภนุไงหไมภจับภพับภ
จีบ฿หๅมคี วามหมาะสมภตไอการดำารงชีวติ ภละขนบธรรมนียมประพณีภ
ผๅานุงไ ที฿ไ ชๅสาำ หรับปกปิดรไางกายทไอนลไางของคนเทยสมัยบราณ
ทังๅ ชายละหญิงภจะปในผๅาผืนสีไ หลียไ มผืนผๅาภชาวบๅานทัวไ เปนุงไ ผๅาพืนๅ สี
ดียวหรือผๅาลายภละผูมๅ ฐี านันดรสูงจะนุงไ ผๅานือๅ ดีตามยศฐาบันดาศักดิภ่
สไวนพระภมหากษัตริยพ่ ระราชินภี นุงไ ผๅาทีมไ ลี วดลายนือๅ ดีททีไ อขึนๅ ปในพิศษ
การตไงกายของเทยตัๅงตไบราณเดๅมีวิวัฒนาการมาปใน
ลำาดับนับตามยุคตามสมัยภตไละยุคสมัยลๅวนมีรูปบบภการตไงกาย
ทีไปในของตนองภซึไงเมไอาจสรุปเดๅวไาบบ฿ดยุค฿ดจะดีกวไาหรือดีทีไสุดภ
พราะวิถีชีวิตหรือวัฒนธรรมภลๅวนตๅองมีการปรับปลีไยนบูรณาการเป
ตามสิไงวดลๅอมของสังคมภทีไพอหมาะพอควรสำาหรับตนภพอควรกไ
อกาส ภสถานทีไละกาลทศะ
การตไงกายดยทัไวเป฿นอดีตของเทยภทัๅงชายละหญิงมี
ลักษะดไนภาภประการภคือ
1. พืไอการ฿ชๅประยชน์
ครืไองนุไงหไมของเทยนับตัๅงตไอดีตภนๅนการ฿ชๅประยชน่ภทัๅง฿น
ดๅานความหมาะสมภการประหยัดภละความคลไองตัวภดังชไนภสมัยอยุธยา
สตรีเทยภตามปกตินิยมตไงกายทีไสดงถึงภความนุไมนวลภสวยงามตามภ
บบฉบับหญิงเทยภตไครันๅ ปลายสมัยกรุงศรีอยุธยากิดศึกสงครามกับ
พมไาภสตรีเทยตๅองออกศึกยีไยงกับชายเทยภการตไงกายจึงปลีไยนภเป
พืไอ฿หๅหมาะสมกับบทบาท฿หมไทีไพิไมขึๅนภชไนภการหไมผๅาตะบงมาน
พืไอ฿หๅรัดกุมภเมไรุไมรไามภคลไองตัว฿นการคลืไอนเหววลาออกรบ
2. พืไอความสวยงาม
การตไงกายของสตรีเทย฿นอดีตบไงบอกถึงวัฒนธรรมเทยละ
มีอัตลักษณะหรือสดงความปในตัวตนทีไชัดภจนภคือภความละอียด
อไอนภการตไงกาย฿นสมัยรัตนกสินทร่ชไวงรัชกาลทีไภ ะฬาภสตรีนิยมนุไง
ผๅาจีบละหไมสเบฉียงภตไอมาชไวงรัชกาลทีไภ4ฬิภนิยมนุไงผๅาจงกระบนภ
หไมสเบทับสืๅอขนกระบอกภสมัยรัชกาลทีไภีภนุไงจงกระบนละนุไงซิไน
กใมีภตไ฿นสมัยรัชกาลทีไภึภนุไงซิไนกันอยไางพรไหลายภละ฿สไสืๅอตัวยาวภ
เมไนิยมจงกระบนทไา฿ดนักภสมัยรัชกาลทีไภ ุภสมดใจพระนางจๅาฯภ
พระบรมราชินีนาถเดๅทรงออกบบครืไองตไงกายทีไประยุกต่มาจาก
บราณภตไยงั คงสดงออกถึงความปในเทยภละทรงพระราชทานนาม
วไาภ“ชุดเทยพระราชนิยม”

3. พืไอความปในสวัสดิมงคลภ
ตามความชืไอรืไองการลือกสีสันของสืๅอผๅาภ พืไอความปใน
สวัสดิมงคลกไชีวิตภหรือการลือก฿ชๅสีตามวันภสีขๅมภชไนภสีดำาภเมไนิยม
฿ชๅ฿นงานมงคลภตไนิยม฿ชๅสีทีไสด฿สทนภหรือการลือก฿ชๅสีสดละขๅม
สลับกันภชไนภหไมผๅาทไอนบนสีหนึไงภละนุไงผๅาทไอนลไางอีกสีหนึไง
วิธีการนุไงหไมผๅาของเทยสดง฿หๅหในถึงการ฿ชๅประยชน่ภ ผสม
ผสานกับความคิดสรๅางสรรค่฿นชิงภการออกบบภนัไนกใคือภการนุไงจม
กระบนละหไมสเบภหรือหไมผๅาถบคาดอกภผๅาทีมไ า฿ชๅ฿นนุงไ จงกระบน
ละภหไมสเบภหรือผๅาถบกใดีภคือภการ฿ชๅผๅาพียงหนึไงหรือสองผืนทไานัๅน
เมไมกี ารตัดยใบ฿ดโภลยภลักษณะปในสีไ หลียไ มผืนผๅาภผืนหนึงไ ปกปิดทไอน
ลไางภรียกวไาภ“จง”ภละผๅาอีกผืนหนึไงหไมคาดอกภกใกลายปในครืไองตไง
กายทีไรัดกุมปกปิดภสไวนบนของรไางกายภ
วิธีการนุไงผๅาบบจีบหนๅานาง
1. นุไงจีบหางหงษ์ภ ภปในการนุไงทีไ฿ชๅ฿นพิธีการหรือ฿ชๅนไุงสำาหรับ
ตัวพระ฿นการรำาละครภ
•ภ จับชายผๅาทัๅงสองขๅางหนๅา
•ภ จับจีบทบขๅาหาตัว
•ภ ตลบลอดหวไางขาเปหนใบเวๅทไีอวดๅานหลังภดึงผๅาดๅาน
หลัง฿หๅสูงรัๅงขึๅน
•ภ ลๅวปลไอยจีบ฿หๅหๅอยลงระดับขไา
•ภ มัดรอบอวดๅวยผๅาหรือขใมขัด
2. นุไงจีบภภ฿ชๅนุไงทัไวเปภหรือมืไอตๅองการความปในพิธีการภหรือเป
งานตไางโ
•ภ จับชายผๅาดๅานหนๅา฿หๅทไากันลๅวทบปในจีบขๅาหาตัว
หลายโภชัๅนภ
•ภ ตลบลอดหวไางขาเปหนใบเวๅทีไ อวดๅานหลังภ฿หๅความยาว
จงกระบนภอยูรไ ะดับคลุมขไาภมัดรอบอวดๅวยผๅาหรือขใมขัด
3. นุไงหยักรัๅงภภปในการนุไงมืไอวลาตๅองการภความคลไองตัวภหรือ
วลาทำางานภ
•ภ นุไงบบจงกระบนภดยมๅวนชายผๅาทัๅงสองขๅางหนๅา
ขๅาหาตัวหมือนงวงชๅาง
•ภ ตลบลวดหวไางขาเปหนใบภเวๅทีไ อวดๅานหลังภ฿หๅความยาว
ระดับสัๅนหนือขไาภมัดรอบอวดๅวยผๅาหรือขใมขัด
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ชุดนีๅ฿ชๅผๅาคาดอก
ปในผๅาพันคอเหมพียงอา
มาคาดอกละผูกปในบว่
เวๅดาๅ นหลังทไานันๅ ก็เปอีก
บบหนึไง
นๅองรัตน่฿ชๅผๅาถุง
ฝๅายปในงานฝีมอื ลวดลาย
จากการนำาผๅามาปะติดปะ
ตไอเมไหมือนกับผๅาลาย
เทยทัไวเปตไดูทไภ ผๅานุไง
ปๅายละ฿ชๅผาๅ คาดอวภพัน
อกดๅวยผๅาพันคอบบบาง
บาพือไ ฿หๅดอู อไ นหวานขึนๅ
ละ฿ชๅผาๅ สะเบหรือผๅาพัน
คอบางโภพาดเหลไ

แฟชั่นผ้าไทย
ฉบั บ นีๅ ข อนะนำ า การตไ ง ชุ ด
เทยประยุกต่ภ สำาหรับสาวทีไเมไมีหนๅาทๅองภ
สามารถนำาผๅามานุไงภ ดยเมไตๅองตัดชุด
เทยละเมไดูชยทีไตๅอง฿สไชุดเทยเปงานภ
สำาหรับชุดนวนีๅเมไขอนะนำา฿หๅ฿ชๅงาน
วัดนะคะจะดูเมไหมาะภหากมีงานเทยชไน
งานสงกรานต่ภหรือลอยกระทงหรือมๅตไ
งานฟนซีรากในาำ มาประยุกต่฿ชๅเดๅภพียง
คุณซืๅอผๅาเทยจะปใน
ผๅาขมพัตร่หรือผๅาเหมลายสวยโ
ทังๅ ผืนประมาณสามมตรภละพับจีบหนๅา
นางภลๅวนำามาพนุงไ ฿หๅปในผๅาถุงจีบหนๅานาง
ทีไนๅองปลาสดงบบ฿หๅนีๅภ รา฿ชๅ
ผๅาขมพัตร่ภ ละพันออกดๅวยผๅาฝๅายซึไง
ปในผๅาพันคอทีไรา฿ชๅสำาหรับหนๅาหนาวนีๅ
คไะภกใดูปรีๅยวก็เก็ลๅวหๅอย

ทัๅงหมดนีๅปในพียงตัวอยไา฿หๅคุณลองนำาเป
ประยุกต่฿ชๅดูนะคะภ อาจจะหาเอดีย฿หมไโ฿หๅ
ปลกออกเปกใเดๅภ
฿นขณะทีไการตไงกายสากลมีอิทธิพลตไอสังคม
เทยอยไางมากภจึงทำา฿หๅคนเทยสไวน฿หญไหในวไาการ฿สไชดุ
เทยปในสิไงทีไชยเมไขๅาสมัยภทีไจริงลๅวชุดเทยสามารถทีไ
จะประยุคต่เดๅหลายบบ฿หๅขๅากับสมัยหรืองานตไางโภเดๅภ
หากรารูจๅ กั ตไงละกลๅาทีจไ ะยอมรับการตไงกายชุดเทย
ขอขอบคุณนางบบทัๅงสามทไานภ ละคุณ
บุญทริกาภทีไมาชไวยกันจัดชุด฿นฉบับนีๅนะคะ
นๅองพัทสดงผูๅ สดงบบ฿นชุดทีไ
สองปในผๅาถุงพันจากผๅาฝๅายภตไราตไง
฿หๅดู ทไดวๅ ยขใมขัดงินสักหนไอยนุงไ ฿หๅอยู฿ไ ตๅ
สะดือชไนสมัยนิยมภละ฿ชๅผๅาสะเบหรือ
ผๅาคลุมเหลไภพันบบผๅาสะเบดย฿หๅชาย
ผๅาดๅานหนึไงหๅอยออกมาดๅานนอกภวตาม
ภาพศภละชายผๅาอีกดๅานพาดบนเหลไเป
ดๅานหลังละหๅอยชายเวๅ
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บันทิง
ดยภมาดามชอร่ท

คนนั้นที่เห็นในทีวี
Dirk Nowitzki
Bildูภdallasnewsอcom

ชไวงดือนมิอยอภทีไผไานมาภสาวโภชาวดีฬมากภหลายคนคงเดๅหใน
ผูๅชายรไางยไงภผมทองหัวฟูภสูงกวไาภึภฟุตภปรากฎ฿หๅหในปในขไาวทบทุก
วัน฿นชไวงขไาวกีฬาภหากยังเมไรูๅจักกันภกใขอนะนำากันสียลยวไาภขาคือภ
ดิรค่ ภนวิสกีภๅ ว็irkภ๑owitzkiศภสุดยอดนักกีฬาภบาสกใตบอลชาวยอรมันภ
ทีไพิไงเดๅชมป่อในบีอภว๑Bไภฬภลีกบาสกใตบอลของอมริกาทีไดีทีไสุด฿น
ลกศภรวมทังๅ ควๅาตำาหนไงผูๅ ลไนทรงคุณคไามาพรๅอมโภกันภหลังจากทีไ ขๅา
รอบพลย่ออฟมาลๅวภะฯภปีรวดตไเมไคยเดๅชัยชนะกลับบๅานสียที
อันทีไจริงภ ประทศยอรมนีมีนักกีฬาทีไมีชืไอสียง฿นระดับลก
จำานวนเมไนๅอยภเมไวไาจะปในสุดยอดดาวทนนิสอยไางสตฟีไภกราฟภละ
บอริสภบๆคกอร่ภวมีภริยาเปกีคไ นลๅวหนอโศภรวมทังๅ นักขับรถฟอร่มลู าไ วันภ
มือทองอยไางภเมคิลภชูมคั กอร่ภตไขาละธอตไางกใดงั อยู฿ไ นวดวงฟนโภ
กีฬาประภทนัๅนภละเมไเดๅปในขวัญ฿จประชาชนชาวอมริกันทุกหัว
ระหงภอยไางทีไภดิร่คภนวิสกีๅภทำาเดๅ
ขาปใน฿ครโภสิงไ ทีไ ขาทำาเดๅภมีนยั สำาคัญตไอยอรมนีอยไางเรโภ
ดิร่คภนวิสกีๅภ กิดมืไอภะุภมิอยอภปีภ ะุึืภวพอศอภัิัะศภทีไมืองภ
Würzburgภปในนักกีฬาบาสกใตบอลมาตังๅ ตไดใกภขาลไน฿หๅกบั ทีมภ็JKภ
Würzburgภระหวไางปีภะุุ4ภฬะุุืภวพอศอภัิาึฬัิ4ะศภกไอนทีไจะตัดสิน
฿จพารไางยไงภความสูงภัะาภซมอภขๅามมหาสมุทรอตลนติกมาลไน฿น
อในบีอภดยริไมตๅนกับทีมดัลลัสภมฟวอริคส่ภว็allasภMavericksศภ
นวิสกีภๅ เดๅมาลไนกีฬาทีขไ นึๅ ชือไ วไาสหรัฐปในผูนๅ าำ ภปในลีกทีรไ วบรวม
ผูๅลไนสุดยอดฝีมือจากทัไวลกเวๅภ ละบไอยครัๅงจะ฿หๅความสำาคัญกับ
ทัศนคติสไวนบุคคลละความขใงกรไงภ“มากกวไา”ภการลไนปในทีมภ
ความพยายามของกลุไมรไวมกันภอยไางทีไยอรมนีมักจะ฿หๅความสำาคัญภ
ซึไงคุณคไานีๅภสะทๅอน฿หๅหในเดๅจากวิธีการลไนภการนำาทีมของทีมฟุตบอล
ทีมชาติของยอรมันภซึไงการลไนปในระบบภชไวยกันปในทีมภชไวย฿หๅทีม
สามารถขๅารอบลึกโภเดๅ฿นการขไงขันชมป่ยุ รปภชมป่ลกภตลอดมา
สๅนทางอาชีพของนวิสกีๅองกใปในภาพสะทๅอนของคไานิยม฿น
รืไองนีๅภมืไอขามาถึงดัลลัส฿นปีภะุุืภวพอศอภัิ4ะศภขาปในพียงผูๅลไน
รไางยไงทีไมีความมไนยำาอยไางรๅายกาจภละมีทักษะ฿นการจับลูกบอล
อยไางนไาชืไนชมสำาหรับคนสูงภึภฟุตภตไนวิสกีๅเมไ฿ชไนักกีฬาทีไระบิด

ฟอร่มสุดยอดภละประสบความสำารใจ฿นอในบีอภอยไางทีไคนสไวน฿หญไ
ปในกันภนอกจากนัๅนภขามักจะถูกผลักภถูกกระทกดยนักกีฬาอมริกัน
ทีไมีรูปรไางหนากวไาภอันทีไจริงลๅวภมๅวไาขาจะชไวย฿หๅทีมมฟวอริคส่ภ
ปในภะภ฿นทีมทีไดีทีไสุด฿นลีก฿นชไวงทศวรรษทีไผไานมาภนวิทสกีๅกลับถูก
มองวไาปในผูๅลไนทีไภ“อไอน”ภจากคนทีไชอบปรามาสขาภการทีไทีมของขา
พๅ฿หๅกับเมอามีไภฮีท฿นปีภัฯฯีภภวพอศอภัิ4ุศภทบจะตอกสมญานาม
นีๅติดนไนกับตัวขาลย
ตไนวิสกีๅภกใยังคงตัๅงหนๅาตัๅงตาทำาหนๅาทีไของขาตไอเปภมืไอขา
ชูตๅ เมไลงภขากใจะรียกฮลกอร่ภกชวินดอร่ภผูฝๅ กึ สอนประจำาตัวของขาภ
จากยอรมนีมาฝึกชูตๅ ลูกตอนกลางคืนภขาฝึกสไงลูกอยไางขไงขันภรวมถึง
การปๅองกันภคะนนฉลียไ ทีไ ขาทำาเดๅตอไ กมภพิมไ สูงขึนๅ รือไ ยโภทุกฤดูกาลภ
นอกจากนัๅนภขายังคงปในคนมีนๅำา฿จนักกีฬาภมีมารยาทเมไอๅอวดภซึไง
ลๅวนตไตไางจากนักกีฬาชืไอดังคนอืไนโภ฿นลีกภอีกทัๅงยังสมถะภพไอของ
ดิร่คภซึไงยังคงอาศัยอยูไ฿นมืองบๅานกิดภเมไเดๅเปรไวมชมการขไงขันนัด
สุดทๅายของลูกชายภพราะผูๅรไวมงานคนหนึไงเปพักรๅอนภละบริษัททาสี
ของขาเมไสามารถทำางานตไอเปเดๅภถๅาขาเมไเปทำางาน
สรุปลๅวภความนอบนๅอมถไอมตนของนวิสกีภๅ ผลงานทีสไ มไาำ สมอภ
ละมีตไจะดีขึๅนภบวกกับการทีไเมไคยยๅายทีมลยตลอดระยะวลากวไาภ
ะัภปีทีไลไนบาสอยูไ฿นสหรัฐภซึไงสะทๅอน฿หๅหในถึงความจงรักภักดีตไอทีมภ
เมไหลงเปตามงินคไาตัวทีทไ มี อืนไ โภสนอ฿หๅขาภทำา฿หๅนวิสกีกๅ ลายมาปใน
นักกีฬาซูปอร่สตาร่ทีไอมริกันชืไนชอบภพียงตไวไาภทีมของขายังเมไคย
ประสบความสำารใจสูงสุดภดๅวยการปในชมป่อในบีอภสียที
ละ฿นทีไสุดภมืไอตๅนดือนมิอยอภทีไผไานมาภนวิสกีๅกใเดๅพาทีมทำา
ฝัน฿หๅปในจริงภดๅวยการอาชนะทีมเมอามีภไ ฮีทภซึงไ ผูๅคนกลียดชังนักหนาภ
ดยฉพาะดาราดังของทีมภอยไางลบรอนภจมส่ภ จอมขีๅอวดภ[1]ภปใน
ชมป่อในบีอฤดูกาลลไาสุดภละกลายมาปในฮีรไของชาวอมริกนั อยไาง
ทๅจริงภนวิสกีเๅ ดๅถกู จารึกชือไ เวๅ฿นตำานานของผูๅ ลไนทีดไ ที สไี ดุ ทีไ คยมาลไน
กมส่บาสกใตบอลภละทีไ นไโภเดๅกลายปในผูๅ ลไนชาวยุรปทีดไ ที สีไ ดุ ดๅวยภ
ความคลังไ เคลๅ฿นตัวนวิสกีภๅ สะทๅอน฿หๅหในความสำารใจของภ“คไา
นิยม”ภบบยอรมันภของการเมไอๅอวดภรับผิดชอบหนๅาทีขไ องตนองภทำางาน
ปในทีมภหในกไสไวนรวมภทำาอะเรทำาจริงภทำา฿หๅดีทีไสุดภ ละปในตัวอยไาง
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ทีไกระตุๅน฿หๅคนยอรมันตืไนตัวตไอนืไองจากการเดๅปในจๅาภาพฟุตบอล
ลกมืไอปีภัฯฯีภวพอศอภัิ4ุศภภซึไงทำา฿หๅชาวยอรมันตระหนักเดๅวไาภการ
บกธงชาติภละภาคภูมิ฿จ฿นประทศของตนองภปในรืไองทีไยอมรับเดๅภ
หตุการณ่หลไานีลๅ วๅ นสดง฿หๅหในวไายอรมนีภหลังจากพยายามอยไางยิงไ
มาหลายทศวรรษทีไจะอยูไตไพียงบืๅองหลังภละพยายามจะปในพืไอน
รไวมทีมยุรปทีดไ ี พือไ ปในการเถไทษสำาหรับสิงไ ทีไ กิดขึนๅ ฿นอดีตภพรๅอมลๅว
ทีไจะลุกขึๅนมาชว่บทบาทของตัวองอยไางสรๅางสรรค่฿นชิงรุกมากขึๅน
ดียิไงเปกวไานัๅนภกใคือภ฿นขณะทีไทีมฟุตบอลของยอรมันเดๅรับ
ความสงสารภฮภความหใน฿จภฮภรงสนับสนุนภจากการทีไยังปในคนหนุไมภ
ละปในภาพสะทๅอนอยไางถูกตๅองของความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ของยอรมนีภนวิสกีกๅ ใ ปในตัวทนของคนชนชันๅ กลางทีคไ อไ นขๅางอนุรกั ษ่
นิยมภละมีการตรียมพรๅอมอยไางภ“พอร่ฟใกต่ชัไนนิส”ภ฿นกมส่กีฬาทีไ
ตใมเปดๅวยอีกๅ
ภผมคิดวไานีไคือชัยชนะสำาหรับทีมบาสกใตบอลภมันปในชัยชนะ
ของการลไนกันปในทีมทัๅงสองดๅานของสนามภสำาหรับการบไงปันภสไง
ผไานลูกบอล”ภนวิสกีๅพูด฿นการ฿หๅสัมภาษณ่หลังการขไงขัน
ละปในชัยชนะของยอรมนี฿นวทีลกดๅวยชไนกันภพราะ฿นทีสไ ดุ ภ
ยอรมนีกเใ ดๅหในสิงไ ทีตไ วั องตๅองการมาดยตลอดภนันไ คือภดาวดไน฿นชิง
กีฬาระดับลกทีไเมไมี฿ครกลๅาตๅยๅงภขวัญ฿จผูๅคนทัๅง฿นอมริกาละทัไว
ลกภชไนดียวกับ฿นประทศบๅานกิดภฮีรไทีไทๅจริง

[ะ]ภมืไอตๅนฤดูกาลภลอบรอนภจมส่ภ ซึไงขณะนัๅนปในดาราอยูไทไีทีมภ
คลีฟลนด่ภ คาวาลียร่ภ กลายปในขไาวฮือฮาภมืไอตัดสิน฿จยๅายทีมภดยบอก
วไาภ“จะพาความสามารถของขา”ภเปทีไโภหมาะสมภซึไงขาลือกภเมอามีไภฮีทภ
นอกจากนัๅนภยังเดๅชวนพืไอนนักกีฬาดาราดังจากทีมอืไนมารไวมทีมดๅวยภดๅวย
หวังจะเดๅปในชมป่อในบีอภ฿หๅสม฿จสียทีภทำา฿หๅกิดกระสกลียดชังขา฿น
บรรดาชาวอมริกันปในอยไางมาก
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“มรสุมชีวติ ” ของนักพยากรณ์
อากาศชื่อดัง
“เยิร์ก คาเคลมันน์”
ยิร่กภ คาคลมันน่ภ ปในนักพยากรณ่อากาศทีไมีชืไอสียงทีไสุด
฿นยอรมนีภ ละคงจะปในอยไางนัๅนตไอเปหากเมไถูกฟๅองรๅอง฿นขๅอหา
ขไมขืนอดีตฟนของตัวองสียกไอนภชีวิตของคาคลมันน่หลังจากนัๅน
หมือนตๅองจอกับพายุ฿ตๅฝุไนลูก฿หญไซัดกระหนไำาจนอนาคตหนๅาทีไการ
งานพังพินาศภยิไงกวไานัๅนชีวิตสไวนตัวดยฉพาะรืไองรักโภ฿ครไโภของขา
ยังถูกขุดคุยๅ ตีผไตอไ สาธารณะชนทำา฿หๅหลายคนอึงๅ ละทึงไ เปตามโภกันภ

฿นคดีนีๅอดีตฟนสาว฿หๅการตไอตำารวจวไาภ ฿นวันกิดหตุธอ
สดงตั็วครืไองบินทีไมีชืไอของขากับสาวอืไนพรๅอมดๅวยจดหมายนิรนาม
ขียนขๅอความภ“ขานอนกับฉัน”ภตไอหนๅาขาละขอยุตคิ วามสัมพันธ่อนั
ยาวนานถึงภืภปีภฟนหนุไม฿หญไเดๅสดงความกรีๅยวกรธดยถือมีดมา
จไอทีไคอจนกิดบาดผลละบังคับขไมขืนธอภตไคาคลมันน่องยืนยัน
ความบริสทุ ธ่ดยกลไาววไาภ“ทังๅ หมดปในรือไ งทีกไ ขุ นๅึ ละปในทใจทังๅ ปวง”ภ
ขาเดๅหาหลักฐานมาหักลๅาง฿นชัๅนศาลวไาบาดผลทีไคอฝไายหญิงทำา
นายยิร่กภคาคลมันน่ภ กิดวันทีไภ ะิภกรกฎาคมภคอศอภะุิืภทีไ ขึๅนองภเมไมีหลักฐานลายมือของขาบนมีดของกลางภรวมทัๅงจดหมาย
มืองภLörrachภประทศยอรมนีภ ตไเดๅอนสัญชาติปในชาวสวิสภขา นิรนามดังกลไาวสาวจๅากใขียนขึๅนอง
ปในนักพยากรณ่อากาศภนักขียนภนักขไาวละจๅาของบริษัทชำานาญ
การดๅานอุตุนิยมวิทยาภการเดๅฝๅามองปรากฏการณ่ดินฟๅาอากาศละ
กระบวนการพิจารณาคดีดำานินเปกวไาภุภดือนภจนกระทัๅงวันทีไภ
การวาดภาพอยูไ ปในวันโภคืองานอดิรกอันปรดปรานของขา฿นวัยดใกภ าะภพฤษภาคมทีไผไานมาภศาลของมืองมันน่ฮามเดๅพิจารณาความละ
คาคลมันน่ขๅารียน฿นมหาวิทยาลัยซูรคิ ภภาควิชาภูมศิ าสตร่ภคณิตศาสตร่ภ ตัดสินพิพากษา฿หๅขาพๅนขๅอกลไาวหาภตไปในการตัดสินทีสไ อไื ตไางรียกวไาภ
ละฟิสิกส่ภ ละลือกรียนดๅานอุตุนิยมวิทยาปในวิชาทภตไเดๅหยุด “้reispruchภัอภKlasse”ภซึไงอาจอธิบายงไายโภเดๅวไาภ฿นกรณีนีๅผูๅทีไอยูไ฿น
รียนกลางคันละออกมาทำางานกับสถานีวทิ ยุละทรทัศน่หลายหไง หตุการณ่ทไานันๅ ทีจไ ะรูวๅ าไ ความจริงปในอยไางเรกันนไภศาลเดๅพจิ ารณา
พยานหลักฐานของทัๅงสองฝไายทีไนำามาหักลๅางกันลๅวภศาลจึงภวคิดวไาศภ
ขามีชอืไ สียงดไงดังขึนๅ มามือไ เดๅปในพิธกี รรายงานสภาพอากาศ ยกประยชน่฿หๅจำาลยภวดีกวไาศ
฿หๅกไสถานีทรทัศน่ของภไ๕็ภดยฉพาะ฿นรายการภ็asภWetterภimภ
่rstenภ“อากาศกับชไองหนึไง”ภภาษาพูดสำานียงสวิสภการตไงตัวงไายโภ
คดีความของนายยิร่กภ คาคลมันน่ถือวไาเดๅสรๅางกระส฿หๅ
ทไวงทไาทีไดูเมไจริงจังภปในอกลักษณ่ทีไดดดไนของขาภ
กิดการวิพากษ่วิจารณ่฿นสังคมปในอยไางมากภขณะทีไขียนบทความนีๅ
ทนายความของฝไายหญิงเดๅยนืไ อุธรณ่ภสไวนคาคลมันน่มคี วามคิดริริมไ ทีไ
หนๅาทีกไ ารงานทีกไ าำ ลังรุงไ รืองตใมทีขไ องคาคลมันน่ตอๅ งดับวูบลง จะกไอตังๅ มูลนิธชิ วไ ยหลือชายทีเไ มไเดๅรบั ความยุตธิ รรม฿นคดีความขไมขืนภ
มือไ จๅาหนๅาทีตไ าำ รวจเดๅขๅาจับกุมตัวขาขณะลงจากสนามบินฟรังค่ฟวร่ท หนังรืไองนีๅอาจยาวภราคงตๅองติดตามกันตไอเป
มือไ ดือนมีนาคมปีทีไ ลๅวภดๅวยขๅอหาขไมขืนละทำารๅายรไางกายอดีตฟน
สาวภภาพละรือไ งของขาปในขไาวหนๅาหนึงไ ทันที฿นหนังสือพิมพ่ทกุ ฉบับภ
ทีวที กุ ชไองรายงานขไาวอันอือๅ ฉาวนีภๅ นิตยสารประภทซุบซิบดาราตไางขุด
คุๅยพฤติกรรมดๅานชูๅสาวของขามาตีผไอยไางหมดปลือกภทัๅงความปใน
คนจๅาชูๅเมไลือกภชอบคีๅยวหญๅาอไอนภละกะลไอนปลิๅนปลไอนภทบจะ
รียกเดๅวไาถูกตัดสินทางสังคมเปรียบรๅอยลๅว
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ปกิณกะ
ดยภรสดี

มาเก็บผักป่ากันเถอะ
(ตอนจบ)
ผักมีพษ
ิ “ตำลึงเยอรมัน”
ดิฉันเดๅทำาความรูๅจักกับพืชชนิดหนึไงทีไคนเทยทีไนีไรียกมันวไาภ
“ตำาลึง”ภนืไองดๅวยรูปรไางหนๅาตาทีไคลๅายกับภ“ตำาลึง”ภผักพืๅนบๅานกิน
อรไอยทีไขึๅนอยูไตามริมรัๅวของมืองเทยบๅานราภตไหากปรียบตำาลึงเทย
ปในจๅาหญิงภ“ตำาลึงยอรมัน”ภกใคงปในนางมไมดผูๅตใมเปดๅวยพิษสง
รๅายกาจเมไนไาพิศมัยทไา฿ดนักภ
“ตำาลึงยอรมัน”ภมีชืไอรียกปในภาษายอรมันวไาภ“Zaunrübe“ภ
วBryoniaศภอไานวไาภซาวนฬรือฬบภตามทีไผูๅรูๅชาวยอรมันทไานหนึไงผูๅ฿ชๅ
นามฝงวไาภWaltherภจากภforumอplantenอdeภฟอรุมไ ชุมชนคนรักธรรมชาติภ
เดๅสันนิษฐานเวๅทันทีทีไขาหในรูปภาพทีไดิฉันเดๅเปปะเวๅ฿นขณะทีไมัน
กำาลังพิงไ ตก฿บเดๅพียงเมไก฿ีไ บทไานันๅ ภรวมทังๅ ดิฉนั องเดๅสอบถามราย
ละอียดพิไมติมจากคนทีไคยกใบกินตำาลึงยอรมันอยูไปในประจำาทุกปี
กใเดๅความวไาปในพืชชนิดดียวกันจริงโภ
ตำาลึงยอรมันทีไวไานีๅมีอยูไภ ัภชนิดคือภ๕otbeerigeภZaunrübeภ
วBryoniaภdioicaศภรียกวไาภตำาลึงดงภมีลูกสุกสีดงสดภละภWeißeภ
ZaunrübeภวBryoniaภalbaศภรียกวไาภตำาลึงขาวภมีลูกสุกสีดำาภตำาลึงทัๅงภ
ัภชนิดพบเดๅตัๅงตไมษายนจนถึงตุลาคมตามชายปไาละขๅางทางดินภ
ปในพืชถาลืๅอยขึๅนอยูไบนพืๅนดินหรือกาะลืๅอยพืชชนิดอืไนสูงขึๅนเปเดๅ
ถึงภ4ภมตรภ฿บขนาดทไาฝไามือมีขนปกคลุมอยูไทัไวเปภดอกสีหลืองอม
ขียวมีภ ิภฉกภผลอไอนสีขียวมีขนาดทไามลใดถัไวลันตาภมืไอกไจัดกใ
จะกลายปในสีดงหรือดำาภลๅวถากใจะตายลงภบางตๅนทีไเมไมีลูกพราะ
ปในตๅนตัวผูๅของตำาลึงดงภ
พีคไ นเทย฿จดีคนหนึงไ อาตำาลึงทีวไ าไ นีลๅ วกสรใจลๅวอามา฿หๅดฉิ นั
ลองชิมดูภ บอกวไาอรไอยดีภ กินเดๅภ คนเทยทีไนีไกินกันทบทุกคนภรกโภกใ
เมไคไอยนไ฿จพราะเมไ฿ชไคนชอบลองของปลกภตไดๅวยความอยากรูๅ
อยากหในดิฉันลยลองชิมเปสองยอดภพบวไารสชาติขมโภมันโภออกเป
ทางยอดมะระซะมากกวไาจะปในยอดตำาลึงภ

ความขมทีไวไานีๅกิดจากสารทีไมีชืไอวไาภๆucurbitacinภซึไงปในสาร
ชนิดดียวกันทีไทาำ ฿หๅกินตงกวาบางลูกลๅวมีรสขมปในพิษตไอรไางกาย
นๅอยมากภวผูรๅ บูๅ างทไานนะนำาวไาหากจอตงกวาขมกใควรจะทิงๅ เปหรือ
ปอกปลือกกไอนกินศภพิษของสารภๆucurbitacinภจะมีมากขึๅนจนถึงขัๅน
ปในอันตรายตไอชีวติ ภวหากเดๅรบั พิษศภหากพบ฿นพืชตระกลูถาลือๅ ยดย
ฉพาะทีไขึๅนองตามธรรมชาติภชไนภ“ตำาลึงยอรมัน”ภมีสารพิษทีไวไานีๅกวไาภ
ัฯภชนิดอยูไตลอดทัๅงตๅนภดย฿นรากละผลกไจัดมีพิษมากทีไสุดภอาการ
ทีไบไงบอกวไาเดๅรับพิษกินขนาดกใมีตัๅงตไภทๅองสียภหนๅามืดภหมดสติภเป
จนถึงสียชีวิตภหากดใกกใบกินลูกสุกตัๅงตไภะิภลูกขึๅนเปอาจถึงตายเดๅภ
ทีไรัสซียมืไอกไอน฿ชๅภZaunrübeภปในยาขับลือดภวยาทำาทๅงศภ
คนเทยทีไคยเปกใบตำาลึงยอรมันมากินพียงพราะภ“หนๅาตา”ภ
คลๅายตำาลึงบๅานราดยทีไเมไคยทราบทีไมาทีไเปของพืชชนิดนีๅมากไอนภ
฿หๅขๅอมูลวไาบางคนรูๅสึกถึงอาการพิษอยไางรวดรใวคือทๅองสียภวตไกใ
ยังกินตไอเปศภตไบางคนกใเมไรับรูๅถึงพิษอะเรลยภตไเมไทราบวไาพิษจะ
ขๅาเปสะสม฿นตับ฿นเตของราปในปีโภสไงผลตไอสุขภาพรไางกายดยทีไ
ราเมไรูๅตัวหรือเมไภ
รูๅอยไางนีๅลๅวยังอยากกใบมันมากินกันอีกเหมคะโ
อกสารอๅางอิง
httpูฮฮdeอwikipediaอorgฮwikiฮๆucurbitacine
httpูฮฮdeอwikipediaอorgฮwikiฮWeiße_Zaunrübeภ
httpูฮฮwwwอgiftpflanzenอcomฮbryonia_dioicaอhtml
รูปภาพประกอบ
H. Zell; Bryonia alba, Cucurbitaceae, 2009

คำาตือน
•ภ ผักปไาหลายชนิดมีภ“คูไฝด”ภทีไมีพิษภกินเมไเดๅภพราะฉะนัๅนกไอนกใบขอ฿หๅพิจารณา฿หๅถีไถๅวนภหรือหากเมไนไ฿จ฿หๅหา
ขๅอมูลละรูปภาพพืไอทียบคียงพิไมติมละสอบถามผูๅรูๅอีกครัๅงภ
•ภ พืไอหลีกลีไยงรคละพยาธิจากสัตว่ภควรนำามาปรุง฿หๅสุกกไอนรับประทานภหรือเมไกใบผักริมทางทๅาภ
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ซใกซ์ละความสัมพันธ์
ปลภติมศิริภเชยรืองศิริกุล

เอาชนะเรื่องน่ารำาคาญใจ
“เคยไหมทีก
่ ารกระทำาของชายหนุม่ คนข้างๆ คุณนีแ่ หละทีท
่ าำ ให้คณ
ุ แทบน้าำ ตาร่วง หรือเส้น
ประสาทคุณจี๊ดไปหมด มาร์ธา เบคจาก O magazine จะมาช่วยคลายความเครียดและหา
วิธีเอาชนะเรื่องน่ารำาคาญใจเหล่านี”้
Bildูภตัวพิมพ่ลใก
ราขๅา฿จวไา฿นการ฿ชๅชวี ติ คูภไ มันกใตอๅ งมีความอดทนภอดกลันๅ ภตไ
หากคุณอดกใลๅวทนกใลๅวละพยายามทีจไ ะกลันๅ กใลๅวภอีตาบๅาขๅางโภกใ
ยังขยันทำาอะเร฿หๅมหหรือนๅอย฿จเดๅทุกทีสินไาภมาลองวิธีหลไานีๅดูภผืไอ
วไาหัวคิๅวจะเดๅเมไยไนอีกตไอเปภ
ะ.ภ อยไาพิงไ ตีความภลองหาความหมายของการกระทำานันๅ กไอน
คุณคิดมากเปหรือปลไาภผูๅหญิงราปในพศทีไชอบคิดมากภอีก
ทัๅงยังละอียดอไอนกับรืไองทีไรา฿หๅความสำาคัญดยฉพาะกับคนทีไรา
รักภบางครัๅงขาทำาอะเร฿หๅจใบปวดกใกใบงียบภอบนๅอย฿จอยูไลึกโภดย
เมไรูๅลยวไาสิไงทีไราคิดราครียดเมกรนทบระบิดภขาอาจเมไคิดอยไาง
ทีไราตีความละหมาเปลๅววไาขาคิดภชไนภคุณชอบคิดวไาขาเมไคย
฿สไ฿จภวลาคุณพูดอะเรภอาตไอไานหนังสือพิมพ่กีฬาภ
ผูๅชายคิดภ“ผมกใคไอยากชใคผลบอลมืไอคืน”ภ
ควรทำาอยไางเรภ พฤติกรรมของขาทีไคุณเมไชอบมันมักจะมา
สะกิดความเมไมัไนคงภความกลัวทีไเมไสิๅนสุดภขาเมไสน฿จฉันภขาเมไรัก
ฉันลๅวภฯลฯภครัๅงหนๅาถๅาคุณรูๅสึกบบนีๅขึๅนมาลไะกใภ คอย฿หๅความรูๅสึก
นีๅจือจางลงภลๅวคุยกับขาวไาทีไคุณคิดภมันตรงกับความรูๅสึกขาหรือ
ปลไาภลๅวลองคุยถึงทางลือกวไาจะทำาอยไางเรถึงจะพบกันครึไงทางเดๅภ
วิธีนีๅจะชไวยปลีไยนความมหภความนๅอย฿จ฿หๅกลายปในความขๅา฿จ
ทีไลึกซึๅงละความสัมพันธ่ทีไพัฒนามากขึๅน
ั.ภ คารพสิทธิกันละกันภ
สิไงหนึไงทีไสำาคัญ฿นความสัมพันธ่คือราจะปลีไยนขา฿หๅปใน
อยไางทีไราตๅองการเมไเดๅทุกอยไางภนีไคือความจริงทีไตๅองยอมรับภราตๅอง
คารพสิทธิของขาภตไจะทำาอยไางเรลไะภถๅาเอๅสิไงทีไขาทำาภมันทำา฿หๅรา
รำาคาญหัว฿จพิลึก
ลองอยูไหไางโภกันบๅางภถๅาหในขาลๅวนไนกใรำาคาญภนีไกใรำาคาญภ
คุณกับขาอาจ฿ชๅวลาอยูไดๅวยกันมากกินเปจนเมไมีวลาปในสไวนตัว

หรือปลไาภหาวลาเปดินลไนคนดียวภหรือเมไกในอนมองพดานฉยโภ
สิไงหลไานีๅชไวย฿หๅคุณรูๅสึกดีขึๅนเดๅอยไางเมไนไาชืไอภ
อยไาอาความตๅองการของตัวองเป฿สไ฿หๅขาภมๅวไาคุณจะหวัง
ดีกใตามภพราะ฿นนามของความหวังดีนีไหละทีไทำา฿หๅอึดอัดภชไนภคุณ
อยาก฿หๅขากินอาหารทีไดีตไอสุขภาพภทุกครัๅงทีไคุณหในขากินขๅาวขา
หมูภ คุณลยกรธภทนทีไจะบังคับ฿หๅขาทิๅงภทำาเมเมไลองนัไงกินกับขา
ดูลไะภมาร่ธาภบคบอกวไาภมืไอ฿ดกใตามทีไคุณริไมจะฟกัสเปทีไการปลีไยน
พฤติกรรมของคนอืไนภคุณคงจะตๅองหวนกลับมาสำารวจตัวองลๅวลไะ
วไาคนทีไผิดปกตินัๅนเมไ฿ชไ฿ครอืไนหรอกภตไคือตัวราองนีไหละภสิไงรก
ทีไตๅองทำาคือภยอมรับวไาการกระทำาบบนีๅมันทำา฿หๅคนอืไนรำาคาญภลๅว
อบมองพฤติกรรมตัวองวไาภราปในอยไางนีๅบไอยเหมภ฿หๅความหใน฿จ
กับตัวองภละสัญญาวไาจะผชิญหนๅากับปัญหานีๅภละคุยกับคูไรักของ
คุณขอ฿หๅขาชไวย
า.ภ ฝึกสมองขา
ถๅาสองขๅอขๅางตๅนชไวยอะเรคุณเมไเดๅลไะกใภ ลองมาดูขๅอนีๅภ มันคือ
วิธีดียวกับทีไครูฝึก฿ชๅฝึกสัตว่ภ
ขันๅ ตๅนลยภราตๅองมาดูกอไ นวไาขาปรดปรานอะเรบๅางภชใอกกลตภ
นวดหลังภการยกยไองภฯลฯภจดลงเป฿หๅมากทีไสุดทไาทีไคุณจำาเดๅภลๅว฿หๅ
รางวัลวลาทีไขาทำาสิไงทีไคุณชอบภดยฉพาะพฤติกรรมทีไขาลือกทำา
ทนทีจไ ะทำาสิงไ ทีคไ ณ
ุ เมไชอบภหรือพฤติกรรมที฿ไ กลๅคียงทีคไ ณ
ุ ชอบภตไเมไ
ตๅองเปบอกขาวไาคุณกำาลังทำาอะเรภวพราะถๅาขารูวๅ าไ คุณ฿ชๅวธิ ี ดียวกับ
ทีคไ รูฝกึ ฿ชๅฝกึ สุนขั ลๅวลไะกใภขาคงเมไปลืมๅ ทไาเรหรอกศภลๅวคุณกใลิกเป
ฮึดฮัด฿สไวลาขาทำาอะเรทีไรำาคาญ฿จภวิธีนีๅตๅองการการทำาซๅำาโภ
บางครัๅงความสัมพันธ่กใตๅองการความ฿สไ฿จ฿นรายละอียดกัน
ละกันมากกวไาคไ฿ชๅอารมณ่฿สไกันภจริงหรือปลไาลไะภ
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หๅองครัว
รืไองละภาพดยภรสดี

“ข่างปอง” เทมปุระไทใหญ่
หๅองครัวดีมากฉบับนีชๅ วนคุณทำาอาหารเท฿หญไจงั หวัดมไฮอไ งสอนภ
เท฿หญไหรือเตยปในชนชาติทีไอพยพมาจากทางตอนหนือของประทศ
พมไาละมาตัๅงรกรากอยูไ฿นขตภาคหนือของเทยมาชๅานานลๅวภวิธี
การปรุงอาหารของชาวเท฿หญไเมไสลับซับซๅอนภมีกลือละผงชูรสปใน
ครืไองปรุงหลักทีไจะขาดสียมิเดๅภ ตไถๅา฿ครทีไเมไชอบผงชูรสจะลีไยงเมไ
฿สไลยกใคงจะเมไทำา฿หๅรสชาติอาหารสียเป
มนูดใดวันนีขๅ อนะนำาขไางปองหรือมะละกอทอดภอาหารขึนๅ ชือไ
ทีไทำางไายภอรไอยเดๅทัๅงครอบครัวภรับประทานกับนๅำาจิๅมอาจาดผลเมๅสูตร
อินตอร่รสปรีๅยวหวานขๅากันดีภ มนูนีๅจะกินลไนปในกับกลๅมหรือจะ
นมอาหารปิๅงยไางกใเดๅภขอ฿หๅภ“กิ็นหวาน”ภวรับประทาน฿หๅอรไอยศภนะคะ
ครืไองปรุงภขไางปอง
มะละกอภ
ภ
ปๅงขๅาวจๅาวภภ ภ
ปๅงขๅาวหนียวภ
ขมิๅนผงภภ
ภ
เขไเกไภ ภ
ภ
พริกปไนหๅงภ ภ
กลือภ ภ
ภ
หอมดงสับละอียดภ
นๅำาปลไาภ
ภ
นๅำามันพืชสำาหรับทอด

ภ
ภ
ภ
ภ
ภ
ภ
ภ
ภ
ภ

ัฯฯภ
ิภ
ะภ
ะภ
ะภ
ะภ
½ภภ
ะภ
าภ

กิลกรัม
ชๅอนตๆะ
ชๅอนตๆะ
ชๅอนชา
ฟอง
ชๅอนชา
ชๅอนชา
หัว
ชๅอนตๆะ

วิธีทำา
•ภ ปอกมะละกอภลๅางนๅำา฿หๅสะอาดภสับลๅวฝานปในฝอยภวหมือน
วลาจะทำาสๅมตำาศภ
•ภ นำาสไวนผสมทีไ หลือมา฿สไรวมกันภคน฿หๅขๅานือๅ ภลๅว฿สไมะละกอลง
เปภคลุกคลๅา฿หๅขๅากัน
•ภ นำากระทะตัๅงเฟ฿สไนๅำามันพืชภภมืไอรๅอนลๅวนำามะละกอทีไคลุกลง
ทอด฿หๅสุกกรอบ

อาจาดผลไม้สูตรอินเตอร์
ครืไองปรุงภ
นๅำาสๅมสายชูภ ภ
ภ
¼ภ
นๅำาตาลทรายภ ภ
ภ
¼ภภภ
กลือภภ ภ
ภ
ภ
ะภ
หอมดงสับละอียดภ ภ
ัภภ
ตงกวาฝานภ ภ
ภ
ิภภ
มะขือทศอามลใดทิๅงภภ
½ภภ
อใปปิๅลภภ ภ
ภ
¼ภภ
ลูกทๅอภ ภ
ภ
ภ
¼ภภ
มะมไวงสุกหไามภภ
ภ
¼ภ
พริกดงซอยภ ภ
ภ
ะภภ
นๅำาปลไาภ
ภ
ภ
¼ภภภ
ผักชีละสาระหนไสำาหรับรยหนๅา

ภถๅวย
ถๅวย
ภชๅอนชา
หัว
วไน
ลูก
ลูก
ลูก
ภลูก
มใด
ถๅวย

วิธีทำา
•ภ หันไ ตงกวาภมะขือทศภละผลเมๅทงัๅ หมดปในสีไ หลียไ มลูกต็าลใกโภ
บไง฿สไภาชนะเวๅตไางหาก
•ภ อานๅำาสๅมสายชูผสมกับกลือละนๅำาตาลทรายภ นำาเปตัๅงเฟ฿หๅ
นๅำาตาลละลายภภยกลงทิๅงเวๅ฿หๅยใน
•ภ นำาสไวนผสมทัๅงหมด฿สไรวมกันลๅวติมนๅำาปลไาภปรุงรสเดๅทีไลๅว
รยหนๅาดๅวยผักชีละสาระหนไหัไนฝอยภสิร่ฟพรๅอมกับขไางปอง
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โรคนอนกรน
ภัยเงียบใกล้ตัว

ทพ.ดร.อมรพงษ์ วชิรมน
ผู้สัมภาษณ์ พษมลวรรณ เกริกสุวรรณชัย

Bildูภopenprอde

ภ
คนทีไรูๅตัววไาตัวองปในรคนอนกรนภคงขาดความมัไน฿จ
วลาดินทางภพราะกลัวสียงกรนของตัวองรบกวนคนขๅางโภหรือบาง
คนอาจเมไรูๅตัววไาตัวองปในรคนอนกรนภจนกระทัไงคน฿กลๅตัวลๅอลียน
นันไ หละจึงรูตๅ วั ภสียงกรนเมไ฿ชไสียงดนตรีทขีไ บั กลไอมภตไปรียบสมือน
สียงกลองทีปไ ลุกคน฿กลๅตวั ฿หๅนอนเมไหลับภทีสไ าำ คัญคือภรคนอนกรนยัง
ปในภัยงียบทีไอาจทำา฿หๅปในรคตไางโภตามมาภชไนภรคหัว฿จภความดัน
ลหิตสูงภอัมพฤกษ่ภอัมพาตภทังๅ นีภๅ ทพอดรออมรพงษ่ภวชิรมนภศัลยพทย่ชอไ ง
ปากภขากรรเกรภ฿บหนๅาละทันตพทย่จัดฟันภจากภVitalภSleepภๆlinicภ
ซึไงมีดีกรีภ็iplomateหภไmericanภBoardภofภ็entalภSleepภMedicineภ
จากประทศสหรัฐฯภกลไาววไาภ“รคนอนกรนปในเดๅทงัๅ ดใกละผู฿ๅ หญไภคน
ทีไนอนกรนจะมีอาการงไวงตอนกลางวันภมๅวไาจะนอนตใมทีไลๅวกใตามภ
รคนอนกรนบไงออกเดๅสองอยไางภคือการนอนกรนบบธรรมดาละ
การนอนกรนบบอันตราย”
สาหตุของรคนอนกรน
สาหตุหลักทีทไ าำ ฿หๅผ฿ูๅ หญไปในรคนอนกรนคือภการตีบตันของทาง
ดินหาย฿จภนืไองจากความอๅวนทีไอาจมีสาหตุจากการมีเขมันพอกพูน
จนทำา฿หๅผนังชไองคอหยไอนยานภหรือบางคนกิดจากพฤติกรรมภชไนภดืไม
หลๅาภสูบบุหรีไภ ทำา฿หๅนืๅอยืไอละกลๅามนืๅอชไองทางดินหาย฿จกิดการ
หยไอนตัวมากกวไาปกติภสไวน฿นดใกทีไ ปในรคนอนกรนสไวน฿หญไมสี าหตุ
จากรคภูมิพๅภหรือตไอมทอนซิลละตไอมอดีนอยด่มีขนาดตกวไาปกติภ
ฯลฯภซึไงมีผลกระทบตไอพัฒนาการการรียนรูๅภ ละความจำาของดใกภ
ทำา฿หๅการรียนตกตไาำ ภนือไ งจากความจำาเมไคอไ ยดีภสมาธิสนๅั ภมีพฤติกรรม
กๅาวรๅาวกวไาดใกทัไวเปภ
การนอนกรนบบอันตรายภ หมายถึงการนอนกรนทีไมีการ
หยุดหาย฿จรไวมดๅวยภ ซึไงจะมีผลตไอการทำางานของระบบ฿นรไางกายภ

ชไนภระบบหัว฿จภระบบสมองภละอาจกไอ฿หๅกิดรคความดันลหิตสูงภ
รคหัว฿จภละอัมพฤกษ่ภอัมพาตภการนอนกรนบบอันตรายจึงจำาปใน
ตๅองรักษาภซึไงมีทัๅงบบผไาตัดละเมไตๅองผไาตัดภ
การรักษารคนอนกรนขัๅนพืๅนฐาน
สไวน฿หญไพทย่จะนะนำาคนเขๅทมีไ นี าำๅ หนักกิน฿หๅลดความอๅวนภ
฿หๅลิกสูบบุหรีไภลิกดืไมอลกอฮอล่ภงดทานยานอนหลับภงดยากดระบบ
ทางดินหาย฿จภละปลีไยนปในนอนตะคงขๅาง
นวทางการรักษารคนอนกรน
•ภ ฿ชๅครืไองอัดอากาศภวๆ๓ไ๓ภMachineศภขณะหลับทุกคืนภ฿นราย
ทีไปในรุนรง
•ภ การ฿ชๅวัสดุทางทันตกรรมภวvfศภหรือภM๕็ภ฿สไวลานอนภพืไอชไวย
ลดอาการนอนกรนละภาวะหยุดหาย฿จขณะนอนหลับ
•ภ การจีๅดๅวยคลืไนความถีไวิทยุภ พืไอลดขนาดของพดานอไอนละ
คนลิๅนภเมไ฿หๅตกเปปิดทางดินหาย฿จเดๅงไาย
•ภ การผไาตัดตกตไงลินๅ เกไภพดานอไอนละผนังชไองคอภรวมถึงการ
ผไาตัดตไอมทอนซิลทีไตออก
•ภ ฝังภพิลลาร่ภ วvศภ฿นรายทีไมีภาวะพดานอไอนทีไหยไอนยานภซึไงเป
ปิดทางดินหาย฿จพียงตำาหนไงดียว
•ภ การรักษา฿นดใกสามารถ฿ชๅวัสดุทางทันตกรรมชไวยถไางขยาย
ตรงพดานปาก฿หๅกวๅางขึนๅ ภรียกวไาภMaxillaryภ่xpansionภซึงไ ปในตัว
ขยายพดานขใงภถๅา฿ชๅครือไ งมือนีรๅ วไ มกับการผไาตัดอาตไอมทอนซิล
ละตไอมอดีนอยด่ออกจะเดๅผลการรักษาทีไดียิไงขึๅน
•ภ การผไาตัดปลีไยนปลงครงสรๅางขากรรเกรภพืไอปิดทางดิน
หาย฿จ฿หๅกวๅางขึๅน
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ทางลือก฿หมไกบั การรักษาดๅวยครือไ งมือภMR็ภหากคนเขๅกลัว
การผไาตัดละเมไสะดวกกับการ฿ชๅครือไ งปไาลมบบดังๅ ดิมภวๆontinuousภ
positiveภpressureูภๆ๓ไ๓ศภอาจ฿ชๅครืไองมือทางทันตกรรมทีไรียกวไาภ
M๕็ภวManibularภ๕epositioningภ็eviceศภปในครืไองมือทีไมีขนาดลใกภ
พกพาสะดวกภ฿ชๅงไายภเมไกไอ฿หๅกิดความรำาคาญขณะนอนหลับภครืไอง
มือนีๅจัดทำาดยทันตพทย่ภดยทันตพทย่จะทำาการวัดขนาดปากของ
คนเขๅคลๅายกับการจัดฟันภ฿ชๅระยะวลาประมาณภาฬิภวันภ฿นการทำา
ครืไองมือ฿หๅหมาะกับคนเขๅตไละคนภ
MR็ภคือครืไองมือทีไทำา฿หๅตำาหนไงขากรรเกรลืไอนมาขๅางหนๅาภ
ทำา฿หๅชอไ งทางดินหาย฿จดๅานหลังกวๅางขึนๅ ภซึงไ จะทำา฿หๅกิดชไองทางดิน
หาย฿จดๅานหลังภสไงผล฿หๅพดานอไอนถูกดึงมาขๅางหนๅาดๅวยภชไองทาง
ดินหาย฿จดๅานหลังกใจะกวๅางขึๅนภการหยุดหาย฿จจะนๅอยลงภหตุทีไการ
หยุดหาย฿จขณะนอนหลับปในอันตรายกใพราะวไาภการหยุดหาย฿จจะ
ทำา฿หๅทางดินหาย฿จของคนเขๅอุดตันภพราะขณะทีไรานอนหลับภลิๅน
ละพดานอไอนจะเปอุดตันทางดินหาย฿จภถๅาราปิดชไอง฿หๅมันกวๅาง
ขึๅนภกใจะทำา฿หๅการหยุดหาย฿จนๅอยลงภทัๅงนีๅจากงานวิจัยพบวไาภการ฿ชๅ
ครืไองมือภM๕็ภจะชไวยลดระดับความดันลหิตทีไสูงขึๅนละสามารถ
ลดระดับความดันลหิตทีไ กิดจากการหยุดหาย฿จขณะหลับเดๅพอโภกับ
การ฿ชๅครืไองปไาลม

Profileู

ภ
ทพ.ดร.อมรพงษ์ภ วชิรมนภ Oralภ andภ Maxillofacialภ
SurgeryหภOrthodontics
ภ
ศัลยพทย์ชอไ งปากภขากรรเกรภ฿บหนๅาละทันตพทย์
จัดฟันภจากวอร์ทคภคลินิกทันตกรรมภผิวพรรณภศัลยกรรม
ความงามภละภVitalภSleepภๆlinic
•ภ ทันตพทยศาสตร่ภจุฬาลงกรณ่มหาวิทยาลัย
•ภ Residency and Master degree in Oral and Maxillofacial
Surgery from University College London
•ภ Residency and Master degree in Orthodontics from
University College London
•ภ Certificate advance training in Maxillofacial Prosthetics
from Eastman Dental Institute and Imperial College
school of medicine
•ภ Subspecialty fellowship in Craniofacial and Cleft Surgery
from University of Southern California
•ภ Diplomate, the international Congress of Oral
Implantologists (ICOI)
•ภ Diplomate, American Board of Aesthetic Medicine
•ภ Diplomate, American Board of Dental Sleep Medicine
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ตอบปัญหาลูกรัก
ดยภวรัญญาภสายกลาง

語言 la langue sprache γλώσσα linguaggio 言語
언어 taal língua я ык lenguaje lenguaje  ةغلdil
tungumál ја к jezik ּ ַ ךkeel llengua lingua
ภาษา ภาษา ภาษา linguaxe  نابزlinguagem iaith
kalba sprog language język bahasa limbă jazyk kieli
มืไอฉันมายอรมัน฿หมไโภประยคทีไมักจะเดๅยินหภเดๅฟังภละเดๅ
อไานพบบไอยคือภจะรียนรูๅภาษาเดๅรใวภควรภอไานหภขียนหภฟังภละพูดภนัๅน
หมายถึงภหมันไ อไานหนังสือหภจดภขียน฿หๅบอไ ยหภดูทวี ภี ฟังวิทยุภละหมันไ พูดอออ
คนปลกหนๅา฿นบๅานคนอืไนอยไางราโพียงพืไอทีไจะกๅาวขๅา
สังคมกับคุณโภ฿นบๅานภ฿นมืองคๅาเดๅภ รากใตๅองภพูดละฟัง฿หๅขๅา฿จภ
ทีวีภรายการดใกภคือการรียนรูๅเดๅดีภสียงพูดภสียงดนตรีภจากวิทยุภทำา฿หๅ
กๅหงาเปเดๅอออ
อออภตไพอมาอไานพบวไาภหากภาษามไของคุณภเมไขใงพอภคุณ
อาจจะมีปัญหา฿นการรียนรูๅ฿นภาษาทีไสองภนัๅนทำา฿หๅหันกลับมามอง
ตัวองวไาภภาษาของรานัๅนดีรึยังโ
คำาตอบทีไคๅนพอจากการมองตัวองนัๅนภทำา฿หๅราพบวไาภมันยัง
เมไดีพออออ
ยังจำาเดๅดีวไาภสมัยรียนปวชอภครูสอนภาษาเทยคยวไาตไอหนๅา
หๅองวไาภลายมือของธอขียนหมือนดใกประถมภถึงวันนีๅภลายมือกใยังเมไ
เดๅพัฒนาเปกวไาตไกไอนอออ
รายังขียนผิดอยูไบๅางเหมภคำาตอบทีไ฿หๅกับตัวองคือภยังผิดอยูไภ
ตไเมไมากกวไาตไกอไ นพราะกไอนทีจไ ะขียนภจะคิดกไอนภหากมองโดูลๅว
วไาภคำาโนีๅทีไราขียนดูปลกกใจะคๅนดูวไาภขียนถูกเหมภอออ
ภาษาเทยราภปในภาษาทีเไ มไงาไ ยลยนะอออภพราะนอกจากวไาจะ
มีตัวอักษรมากมายกือบสองทไาลๅวภตัวสระภเมๅอกภเมๅทอออภการออก
สียงภสียงตไำาภสียงสูงอออ
พืไอนทีไทำางานฉันภจะคุๅนตาภวไาวลาพักภฉันจะพกหนังสือเทย
เปนัไงอไานอออภ คๅาถามโภ กันอยูไหลายคนหมือนกันภ วไาอไานวไาอะเรภ
หมายความวไาอะเรภละนีไคือตัวอักษรอะเรภกใคยอธิบาย฿หๅขาฟังอออภ
ขากใรๅองฮูๅกันภวไายากปลกดีอออภตไภสิไงทีไปลกเปกวไานัๅนคือภการทีไคน
เทยภยังตๅองรียนภาษาเทยอีกมาก
เมไ฿ชไวาไ จะภคิดดูถกู ตัวองภหรือประมินตัวองตไาำ เปภตไ฿นความ
รูๅสึกของตัวราองนัๅนภราคิดวไาภาษาเทยของราเมไดีพอจริงโอออภพืไอน
ทีไ มืองเทยภทีไ คยขียนจมอคุยกันภละคอยกๅคาำ ผิด฿หๅกบั รานันๅ ภบไอยโ
ครัๅงกใสไงของลกกันภดยราสไงของทีไขาตๅองการจากทีไนีไเป฿หๅภละขา
จะสไงหนังสือมา฿หๅราอไาน
สำาหรับรามันปในการลกปลียไ นทีดไ ภี พราะ฿นตอนนันๅ ภหนังสือ
เทยยังมีขๅามาขาย฿นยอรมนีเมไมากภทีไอไานกันปในสไวน฿หญไหากวไา
เมไ฿ชไหนังสือพิมพ่กใจะปในนิตยสารนานาชนิดอออ

ดือนโภนึงภทีบไ าๅ นราจะซือๅ หนังสือนิตยสารภหนังสือพิมพ่ขๅาบๅาน
ครังๅ นึงอออภยังจำาเดๅดวี าไ ภอไานมๅกระทังๅ ฆษณาภหรือขๅอความตามหาคนอออ
มาวันนีๅอออภภาษาเทยของฉันภกใยังเมไดีจริง
พราะบไอยครังๅ ทีอไ าไ นหนังสือภยังตๅองกใบมาคิดภวไามันหมายความ
วไายังเงอออภอยไางชไนวไา
มือไ วานนีภๅ ฉันเดๅนติ ยสารมาลไมนึงภ฿นหนๅาภหๅองครัวภหัวขๅอภคลใด
ลับกๅนครัวภยไอหนๅาทีไภัภมีขียนคลใดลับเวๅวไาอออภ„ภกงสๅมมีรสคใมทำา฿หๅ
กงจืดภฬภวลาตๅมกงจืดลๅวคุณมไบๅาน฿สไนๅำาปลาลงเปมากจนคใมปี็
฿หๅอาขๅาวสารหไอผๅาลงเปตๅมดๅวยจะทำา฿หๅกงคใมจืดขึๅนลอภงทำาดูคไะ“
ตอนอไานประยคนีๅจบภตๅองบนสายตาขึๅนเปอไานหัวขๅอ฿หมไ
อีกรอบนึงอออภกงสๅมมีรสคใมทำา฿หๅกงจืดภอืมอออภพูดถึงกงสๅมอออภตไ
ทำาเมภคำานะนำาพูดถึงกงจืดลไะภ„วลาตๅมกงจืดลๅว฿สไนๅำาปลามาก
เปจนคใมภ฿หๅอาขๅาวสารหไอผๅาลงเปตๅมดๅวยภจะทำา฿หๅรสคใมจางเป“อออ
หลายโภทไานอาจจะวไาบๅานะคไะภตไคไประยคคไนีๅภ มันสรๅาง
คำาถาม฿นหัวสมองมากมายภนัไงคิดทำาความขๅา฿จภอยูไตัๅงนานอออภละ
ลๅวภกใลยเดๅความวไาภอ็ออออภคๅาเมไเดๅหมายถึงกงจืดภอยไางทีไรารูๅจักภ
ตไคๅาหมายถึงภนๅำากงทีไมีรสจืดอออ
นันๅ สิคะไ อออภภาษาเทยภสำาหรับคนบางคนอาจจะเมไยากภตไสาำ หรับ
ฉันภบางครัๅงหรือบไอยโภครัๅงกใสรๅางความสับสนเดๅมากมายอาการอออ
ละพราะชไนนีภๅ ตอนทีไ พือไ นทีไ มืองเทยมานะ฿หๅปลหนังสือภ
จากยอรมันปในเทยภหรือภตอนทีมไ คี นมาชวน฿หๅขดี โขียนโภฉันปในตๅอง
บกมือภสันไ หนๅาภพูดตไวาไ ภเมไเดๅภเมไเหวภพราะภาษาเทยฉันยังเมไดพี ออออ ภ
ตไหากวไา฿หๅอไานภลๅวมาทวนความขๅา฿จกันลไะกใภทำาเดๅอออ
มันยไนะคะภทีไภ ตๅองมีความรูๅสึกวไาภฉันอยูไระหวไางกลางภปใน
กึไงกลางระหวไางสองภาษาภพราะฉันปในคนเทยภภาษามไคือภาษา
เทยภตไภาษาของฉันกใเมไดีภ ภาษา฿นมืองทีไอยูไภ ถึงมๅวไาจะเมไเดๅยไภ
ตไกใเมไเดๅดีดัไงคนยอรมันอออ
คยพูดอยูคไ รังๅ นึงวไาภ„ภาษายอรมันของฉันยไอออภพอโภกับภาษา
เทยของฉันลยนัๅนลไะ“
พราะชไนนีๅลไะคไะภการรียนรูๅภ ลยปในอะเรทีไฉันทำาอยูไตลอด
วลาภละหากวไาลมหาย฿จยังมีอยูภไ การรียนรูกๅ เใ มไมที ที าไ วไาจะจบสินๅ ออออ
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นครฟรงก่ฟิร่ตภว้rankfurtศภออกสียงตามจๅาของประทศ
เดๅวไาภ“ฟรังก่ฟวร่ทภวfrankฬfurtศ”ภตัๅงอยูไ฿นรัฐฮสซนว๋essenศภ฿นขต
ยอรมนีสวไ นกลางภนครฟรงก่ฟิรต่ ปในสมือนประตูหนๅาดไานสูไ ยอรมนีภ
นืไองจากปในศูนย่กลางการคมนาคมทางอากาศละทางบกของยุรป
ละนานาชาติภ ภ฿ครทีไคยเปยีไยมนครฟรงก่ฟิร่ตมาลๅวคงจะเมไ
ปลก฿จทีไ หในนักธุรกิจหลายชาติภ฿สไสทู ดินบนทๅองถนนกันอยูขไ วักเขวไภ
ทัๅงนีๅนืไองจากภฟรงก่ฟิร่ตปในศูนย่กลางดๅานศรษฐกิจของประทศ
ยอรมนีละนานาชาติภ
สภาพรภควร่ซภผูๅขียนภ“ฟรงก่ฟิร่ตภวคูไมือทไองทียไ วยอรมนี
ดๅวยตนองศ”ภมีอาชีพปในนักขไาวภนักขียนละนักปลอิสระปัจจุบัน
พำานักอยูไมืองฟรงก่ฟิร่ตภประทศยอรมนีภละดๅวยความรักการทไอง
ทีไยวมาตไยาว่วัยภจึงดล฿จ฿หๅสภาพรฯภขียนหนังสือคูไมือทไองทีไยว
ฟรงก่ฟิร่ตฯภขึๅนมาภดๅวยความหวังวไาภจะปในคูไมือชไวยคนดินทางทีไ
ผไานมายือนฟรงก่ฟิร่ต฿หๅมีความสุขกับการดินทอดนไองทีไยวชม
มืองหไงนีๅอยไางรูๅทีไมาละรูๅทีไเปกใวไาเดๅภ
฿นลไมมีนือๅ หาสาระทีคไ วรรูสๅ าำ หรับนักทไองทียไ วละสำาหรับคน
เทยทีไอาศัยอยูไ฿นประทศยอรมนี฿นขตอืไนโภอาทิชไนภภประวัติศาสตร่
ดยยไอของมืองฟรงก่ฟิร่ตภ ขนบธรรมนียมประพณีภ ทศกาล
ตไางโภสถานทีไละสถาปัตยกรรมทีไควรยีไยมชมภพิพิธภัณฑ่ภ ยไานชใอป
ปิงภทีไพักละอาหารการกินภภาษายอรมันทีไควรรูๅละการดินทาง฿น
ฟรงก่ฟิรต่ ภปในตๅนภสภาพรภยังเดๅนะนำากรใดลใกกรใดนๅอยทีคไ วรทราบ
฿นการตรียมตัวกไอนการดินทางภชไนภการขอวีซไาภซืๅอตั็วครืไองบินภภการ
จัดกระป็าดินทางภตลอดจนบริการสาธารณะ฿นฟรงก่ฟิร่ตภจึงถือวไา
ปในคูมไ อื นำาทียไ วฟรงก่ฟิรต่ ทีมไ ี นือๅ หาสาระครบถๅวนกใวาไ เดๅภภนิตยสาร
ดีจึงขอนะนำาคูไมือทไองทีไยวดีโลไมนีๅดไผูๅอไานละผูๅสน฿จทุกทไานภหา
ซืๅอมาปในสมบัติของตนสักลไม
“ฟรงก่ฟิรต่ ภวคูมไ อื ทไองทียไ วยอรมนีดวๅ ยตนองศ”ภจัดพิมพ่ดย
สำานักพิมพ่วงกลมภดยมีจุดประสงค่ทีไจะสนับสนุน฿หๅคนหนุไมสาวทีไ
ตๅองการทไองทียไ วดๅวยตนอง฿หๅมคี วามมันไ ฿จวไาภภมๅวาไ จะมีงบประมาณ
ละวลาจำากัดกใตามภภพวกขากใสามารถจะสรๅางตำานานการดินทาง
บบทีไตนองชอบเดๅ
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สร้างบ้านให้โบว์
ฉันปในคนชอบหไอของขวัญดๅวยตัวองภภพราะมันบไงบอกวไาภรา
พิถีพิถันกับสิไงทีไจะสไงมอบ฿หๅคนอืไนภลยตๅองซืๅอกระดาษหไอของขวัญ
ลายนไารักโภบว่สวยโภการ่ดอวยพรก็โภทีไราคาเมไพงภกใบเวๅภสำาหรับ
฿ชๅ฿นการหไอของขวัญ฿หๅคนนๅนภคนนีๅอยูไปในประจำา
ดๅวยความทีไบๅาซืๅอของหลไานัๅนลยทำา฿หๅมีปัญหาวลากใบของ
ดยฉพาะบว่คไะภตอนซืๅอมา฿นมๅวนจะมีขใมหมุดลใกภหรือทปกาว
ติดอาเวๅภ ตไพอราริไม฿ชๅเปดี็ยวขใมหายภทปกาวเมไหนียวติดเมไอยูไภ
ลยมีปัญหาวไาบว่กใจะรุไยโภออออกจากมๅวนภวลาวางซๅอนโภกันเวๅกใยุไง
ยากวลาหยิบมา฿ชๅภถมบางทีหาเมไจอภเมไรูๅวไารามีบว่อะเรอยูไบๅาง
วันนีๅลยจะมานะนำาการกใบบว่฿หๅปในระบียบบบงไายโภ
อุปกรณ่ทีไ ราจะ฿ชๅกใ คไภกลไองรองทๅาทีไ ราเมไ฿ชๅลๅวภตะกียบภะภ
คูไภภปากกาภละมีดคัตตอร่คไะภมืไอเดๅของครบกใริไมลงมือกันลยนะคะ
1. อาตะกียบภภะภขๅางมาสียบขๅาเปทีไกนกลางของมๅวนบว่ทีไมี
อยูภไ พือไ ชไวยประคอง฿หๅมวๅ นบว่สามารถตังๅ เดๅภละสามารถหมุนเดๅรอบภภ
2. ยกทังๅ ชุดลองเป฿สไ฿นกลไองรองทๅาทีไ ตรียมเวๅภภหากกนของบว่
สันๅ กวไาตัวกลไองภกใ฿ชๅตะกียบอีกขๅางสียบคูไ ขๅาเปพือไ ปรับ฿หๅความยาว
พอดีกับขนาดของกลไองรองทๅา
3. ยกกนบว่ออกจากกลไองภกะระยะหไางระหวไางบว่ตไละมๅวน
฿หๅพอหมาะภลๅวอาปากกาวาดตำาหนไงบนกลไองอาเวๅภจากนันๅ ฿ชๅคดั
ตอร่จาะรูปในสีไหลีไยมตามตำาหนไงทีไราวาดเวๅ
4. ยกทัๅงชุดกลับขๅาเป฿สไ฿นกลไองภลๅวอาปลายของบว่ตไละ
มๅวนสอดผไานรูทีไราจาะเวๅออกมาขๅางนอกภปิดฝากลไองกใปในอันสรใจ
หในเหมคะวไาภทไานีๅ รากใสามารถสรๅางบๅาน฿หๅบว่หลากสีเดๅอยูไ
รไวมกันเดๅบบเมไมปี ญ
ั หาตกยกภละทีสไ าำ คัญสะดวกสำาหรับการ฿ชๅ
งานของราดๅวยคไะ
ภ
อบกระซิบวไาภประยชน่ของกลไองรองทๅายังเมไหมด
คไนีๅนะคะภฉบับหนๅามาดูกันวไาภราจะ฿ชๅกลไองรองทๅาทำาอะเรเดๅอีก
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ศิลปะสำาหรับดใก
ดยภ์saภBarlakหภKatrinภ๕ichter

Malkurs in Bildern
Von Isa Barlak: Malerin,
Kunsttherapeutin
HeuteูภUnterwasserweltภ
Viele von uns lieben es, im Urlaub ans Meer zu fahren.
Am Meer kann man spazieren gehen, Wassersport treiben, oft
wunderschöne Sonnenuntergänge genießen, schwimmen und
tauchen. Beim Tauchen sieht man, je nach dem in welchem Meer,
welcher Bucht und welcher Tiefe man taucht, die schönsten
Fische und Meeresbewohner, Pflanzen, Steine und andere
Wunder der Natur.
Heute sind wir mit unserem Unter-Wasser-Bild auch auf
Entdeckungsreise. Dabei verwenden wir Wachsfarben und
Aquarell- oder Wasserfarben.
Zuerst malt, besser gesagt, zeichnet man die Tiere, Pflanzen
und andere Motive mit Wachsfarben aufs Papier, und später wird
das Blatt nass gemacht, glatt auf ein Brett oder ähnliches gelegt,
und mit einem Tuch werden die Wasserpfützen aufgesaugt.
Jetzt kann man mit Aquarell- oder Wasserfarben darüber
malen. Ihr werdet sehen, dass die flüssigen Farben an den
Wachsfarben abperlen. Für das Wasser eignet sich gut das Blau
(5), stellenweise mit Blau (6) und auch mit Gelb (1) gemischt,
damit ein hellerer Ton entsteht. Probiert es aus, im Wasser gibt es
viele Farbtöne, besonders wenn das Sonnenlicht hereinscheint.
Katrins Unterwasser-Welt befindet sich in der Nähe
einer Insel, wo es flach ist und Felsenriffe zu sehen sind. Die
Hauptperson auf ihrem Bild ist eine schöne Wasserschildkröte,
die Richtung Wasseroberfläche schwimmt. Wir sehen außerdem
rechts Wasserpflanzen und links einen Felsen, außerdem
verschiedene Tiere: Bilder 1 und 2
Mit den Wasserfarben (beide Blau und das helle Gelb)
ist die richtige Unterwasserstimmung entstanden: Bilder 2 bis 4
Wenn das Blatt getrocknet ist, werden die Wasserfarben
etwas heller, wie Ihr im Bild 5 sehen könnt.
Viel Spaß beim Malen, vielleicht habt Ihr ja noch ganz andere
Unterwassererlebnisse gehabt, oder Ihr habt die Bekanntschaft
andererภbesondererภTiereภgemacht!ภ
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รืไองสัๅน

เลิกรบกับลูกรัก
ก่อนจะเป็น...สนามรบ
บบทีสไ าม...ตาม฿จภว฿หๅความรักความผูกพันภตไเมไฝกึ ระบียบ
วินัยศภปในลักษณะทีไพบบไอยทีไสุด฿นปัจจุบันคไะภจะพบ฿นครอบครัวทีไ
คุณพไอคุณมไ฿หๅความรักความอบอุไนกับลูกอยไางตใมทีไภ ตไขาดการ
ฝึกระบียบวินัยหรือการควบคุมพฤติกรรมทีไมีประสิทธิภาพภดใกกลุไมนีๅ
ดูผินโภจะดูหมือนดใกทีมไ คี วามสุขภนือไ งจากเดๅรบั ความรักอยไางตใมทีภไ
ตไมือไ ขาดการฝึกวินยั ภทำา฿หๅดใกควบคุมตัวองเมไปในภเมไรวๅู าไ อะเรควร
ทำาภอะเรเมไควรทำาภรับผิดชอบตัวองเมไเดๅภวพราะมักจะมีคณ
ุ พไอคุณมไ
ขๅามาชไวยรับผิดชอบ฿หๅตลอดศภตัดสิน฿จชๅาภขาดความอดทนภขๅากับคน
อืไนเดๅยากภ฿นอนาคตจะมีปัญหารืไองความรับผิดชอบภการขๅาสังคมภ
อาจถูกปฏิสธจากพืไอนโภหรือทีไทำางานภละขาดความมัไน฿จ฿นทีไสุด
บบทีไสีไ...เดๅดัไง฿จภว฿หๅความรักความผูกพันภละภฝึกระบียบ
วินัยศภหากลูกของคุณเดๅรับทัๅงสองสไวนนีๅภ ดใกจะติบตมาอยไางอบอุไน
ปในสุขภดๅวยความรักความผูกพันจากคุณพไอคุณมไภรูๅสึกวไาตัวองปใน
ทีไรักปในทีไตๅองการของผูๅ฿หญไภ ฿นขณะดียวกันกใเดๅรียนรูๅวไาสิไง฿ดควร
ทำาภสิไง฿ดเมไควรทำาจากการถูกฝึกระบียบวินัยดๅวยภทำา฿หๅดใกสามารถ
ควบคุมตัวอง฿หๅปฏิบัติตามกฎกติการของสังคมวดลๅอมภทัๅงทีไบๅานภ
ละรงรียนเดๅ
ติบตอยไางมีความสุขภมัไน฿จ฿นตนองภขๅากับคนอืไนเดๅภ ละ
ปในผูๅ฿หญไทีไมีประสิทธิภาพ
หในลๅวลือกเดๅเมไยาก฿ชไเหมคะวไาอยากเดๅลกู บบเหนโภลือก
บบเหนภทำาอยไางเรภกใจะเดๅรับผลอยไางนัๅนนไนอนคไะอออ
ถๅาลือกบบทีไตๅองการเดๅลๅวภรามาดูขัๅนตอนของการภ“สรๅาง
ความรักความผูกพัน”ภละภ“สรๅางระบียบวินัย”ภ฿หๅลูกกันนะคะ
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กไอนอืไนอออคงตๅองขอสดงความยินดีกับคุณพไอคุณมไทีไเดๅริไม
ตๅนอไานทีไบทนีๅนะคะภพราะนัไนหมายความวไาภคุณพไอคุณมไกำาลังจะ
เดๅทำางานทีไงไายทีไสุดภละมีประสิทธิภาพทีไสุด฿นหนังสือลไมนีๅคไะภทีไวไา
งไายพราะรากำาลังจะริไมตๅนจากการปๅองกันปัญหาภซึไงงไายกวไาการ
ตามกๅปัญหาปในเหนโภจริงเหมคะโภ
ละกไอนจะริไมตๅนอออรามาทำาความรูๅจักภ“สนามรบ”ภทีไวไานีๅกัน
กไอนดีกวไาคไะ
สนามรบภ฿นทีไนีๅเมไเดๅหมายถึงการขไนฆไากันดๅวยอาวุธสงครามภ
ตไหมายถึงภสนามรบทีไกิด฿นครอบครัวตไางหากภภ สนามรบอาจจะ
สดงออกดๅวยการดุดไาวไากลไาวภการทะลาะวิวาทภหรือดืๅองียบบบ
สงครามยในกใเดๅภ นึกภาพวไาถๅาครอบครัวของคุณจะตใมเปดๅวยความ
ขัดยๅงภทะลาะวิวาทภดไาทอภการอยูไ฿นครอบครัวบบนีๅกใเมไตไางกับอยูไ
฿นสงครามลย฿ชไเหมคะโภ
ขไาวดีกใคือภสนามรบนีๅเมไเดๅกิดกับทุกครอบครัวภละคนสำาคัญ
ทีไสุดทีไจะปๅองกันเมไ฿หๅบๅานของคุณภกลายปในสนามรบภกใคือภ“ตัวคุณ
พไอคุณมไอง”
วิธีการปๅองกันทีไดีทีไสุดภคือภ“การลีๅยงดูทีไหมาะสม”ภคไะภซึไงดย
ปกติราจะบไงออกงไายโภปในสองสไวนภสไวนรกคือภ“การสรๅางความรัก
ความผูกพัน”ภวnurtureศภละสไวนทีไสองรียกวไาภ“การฝึกระบียบวินัย”ภ
วdisciplineศภถๅาดใกเดๅรับการลีๅยงดูดยเดๅทัๅงสองสไวนนีๅตกตไางกัน
ผลลัพธ่กใจะออกมาปในสีไบบทีไตกตไางกันอออผดใจการอออทอดทิๅงอออ
ตาม฿จอออละเดๅดัไง฿จ
บบรก...ผดใจการภวเมไสรๅางความรักความผูกพันภฝึกตไ
ระบียบวินยั ศภการลียๅ งดูลกั ษณะนีภๅ จะคลๅายคลึงกับการฝึกระบียบวินยั
ของทหารตำารวจภดใกจะเมไเดๅรบั ความรักความอา฿จ฿สไ฿นฐานะสมาชิก
ครอบครัวภมีตไการฝึกระบียบวินัยภกฎภขๅอบังคับภทำา฿หๅดใกมี
ลักษณะซึมฉยภเมไมีชีวิตชีวาภขีๅกังวลภกลัวภเมไกลๅาสดงออก
บบทีสไ อง...ทอดทิงๅ ภวเมไสรๅางความผูกพันภเมไฝกึ ระบียบวินยั ศภ
การลีๅยงดูลักษณะนีๅภ ฿หๅผลทไากับการเมไลีๅยงดูภ พราะมืไอปราศจาก
ความรักความผูกพันภละยังเมไมีการควบคุมพฤติกรรมดๅวยลๅวภกใเมไ
ตไางอะเรกับการปลไอย฿หๅดใกติบตขึๅนมาดๅวยตัวของขาอง
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สรๅางความรักความผูกพัน...กไอนจะปในสนามรบ
สิไงทีไคุณพไอคุณมไควรทำา...
ผลทีไกิดขึๅน
•ภ ดใกจะรูๅสึกเดๅถึงความอา฿จ฿สไทีไพไอมไมีตไอตัวลูกภทำา฿หๅลูกรูๅสึก
ะ.ภ ฿หๅวลากับลูกภ
•ภ วลาทีไลูกดินขๅามาหาพไอมไภ พืไอพูดภอะเรบางอยไางภหรือขอ฿หๅ
วไาวลาทีไอยูไกับพไอมไปในชไวงวลาหไงความสุขปในการรียนรูๅทีไ
พไอมไรวไ มทำาภกิจกรรมบางอยไางกับลูกภพไอมไควรภตอบสนองดๅวย
ลูกจะจดจำาเปชัไวชีวิต
การหยุดสิไงทีไพไอมไภกำาลังทำาอยูไพืไอมารไวมทำากิจกรรมนัๅนกับลูกภ •ภ การ฿หๅวลากับลูกมๅชไวงวลาสัๅนโภตไถๅาพไอมไ฿หๅวลาอยไาง
•ภ พไอมไควรวางผนรือไ งวลาทีจไ ะ฿หๅภกับลูก฿นตไละวันภซึงไ มีความ
สมไำาสมอภทำากิจกรรมทีไลูกสน฿จอยไางมีความสุขรไวมกันจะมีคไา
ตกตไางภกันเป฿นตไละครอบครัว
ตไอความรูๅสึกของลูกปในอยไางมาก
•ภ ชไวยกระตุๅนทัๅงภาษาการสนทนาภละทักษะทางสังคม฿หๅกับลูก
ั.ภ คุยกับลูกภพไอมไควรมีทักษะทีไสำาคัญภคือภ
•ภ สรๅางสริมความภาคภูมิ฿จ฿หๅกับลูก
•ภ ฿สไ฿จละรับฟังสิไงทีไลูกสน฿จภ
•ภ สังกตสิไงทีไลูกทำาดๅวยความสน฿จลๅวภคุยกับลูกกีไยวกับกิจกรรม •ภ การสดงความสน฿จหลไานีๅสามารถกระตุๅน฿หๅลูกมีพฤติกรรมทีไ
นัๅนจะปในการริไมตๅนการพูดคุยทีไลูกตๅองการภละพรๅอมทีไจะพูด
ดีตไอนืไองละสามารถ฿ชๅรไวมกับการ฿หๅคำาชม
•ภ จะทำา฿หๅความผูกพันนบนไนกันมากขึนๅ ภสริมสรๅางอกาส฿นการ
คุยกับพไอมไภ
•ภ สดงความสน฿จลูก฿นขณะทีพไ ดู คุยกันภดยการยิมๅ ภสบตาภอุมๅ ลูก
รียนรูๅของลูกเดๅปในอยไางดี
นัไงบนตักภลูบกๅมภตบบไาภกอดหรือนัไงอยูไกับลูกภ
า.ภ สดงความรักภความสน฿จความอา฿จ฿สไตไอลูกภชไนภ
•ภ ลูกรูๅสึกเดๅถึงความรักภความสุขภสามารถรับละ฿หๅความรูๅสึกทีไดี
•ภ การสัมผัสอบกอดอุๅมชูภ
กไผูๅอืไนเดๅตไอเป
•ภ การยิๅมรับทักทายลูกภอออ
•ภ การสดงความรัก฿นชไวงภัฬาภปีรกของชีวิตภจะชไวย฿หๅลูกกิด
ความผูกพันทีไลึกซึๅงละมัไนคงกับพไอมไภซึไงชไวยสริมสรๅางอกาส
฿นการรียนรูๅของลูกเดๅปในอยไางดี
•ภ ลูกจะติบตปในคนทีไมีมนุษยสัมพันธ่ทีไดีภ จิต฿จมัไนคงภชืไอมัไน฿น
ตนองภมีอารมณ่สุขุมหนักนไน
•ภ ดใกมีความพึงพอ฿จมืไอเดๅรับคำาชมจากพไอมไ
4.ภ ชืไนชม฿นพฤติกรรมดีโภของลูกภ
•ภ ควรชืไนชมลูกมืไอลูกมีพฤติกรรมทีไดีภ ดๅวยคำาชมทัไวเปภเมไฉพาะ •ภ การบอกทีไฉพาะจาะจงจะ฿หๅผลดีกวไาคำาชมทัไวเปพราะชไวย฿หๅ
จาะจงภชไนภ“ยอดลยลูก”ภ“ยียไ มมาก”ภ“พไอฮภมไชอบมาก”ภปในตๅนภ
ดใกขๅา฿จวไาพฤติกรรม฿ดทีไขาทำาลๅวเดๅรับคำาชมละทำา฿หๅดใก
•ภ บอกถึงสิงไ ทีคไ ณ
ุ พอ฿จอยไางชัดจนภหรือบอกอยไางฉพาะจาะจงวไาภ
อยากทำาพฤติกรรมนัๅนซๅำา
พฤติกรรมทีดไ ี ละปในทีตไ อๅ งการของภพไอมไคอื พฤติกรรม฿ดภชไนภมไ •ภ ลูกจะติบตปในคนทีไมีมนุษยสัมพันธ่ทีไดีภ จิต฿จมัไนคงภชืไอมัไน฿น
ตนองภมีอารมณ่สุขุมหนักนไน
พอ฿จมากทีลไ กู ชไวยกันกใบของลไนภหลังจากลไนสรใจลๅว”ภปในตๅน
•ภ ปในการกระตุนๅ พัฒนาการตามวัยทังๅ ภาษาการสนทนาละทักษะ
ิ.ภ สรๅางกิจกรรมทีไหมาะสมกับวัย฿หๅลูกภ
ทางสังคม
•ภ ชไวย฿หๅลูกมีกิจกรรมทีไสามารถลไนเดๅภตามลำาพังภละพัฒนาการ
•ภ ดใกจะ฿ชๅวลาสไวน฿หญไอยูไกับกิจกรรมหลไานีๅภ ซึไงจะชไวยสไงสริม
ลไนเดๅดวๅ ยภตัวองตามวัยภาย฿ตๅสงิไ วดลๅอมทีปไ ลอดภัยภมีสงิไ ทีนไ าไ
สน฿จหลากหลายภทีไดใกจะคๅนควๅารียนรูๅภ
พฤติกรรมทีไดีของลูก
•ภ ของลไนภละกิจกรรมหลไานีๅเมไจำาปในจะตๅองมีราคาพงภตไตๅอง •ภ ปในการสรๅางสริมความภาคภูมิ฿จ฿หๅกับลูกภละสามารถสอด
ปในสิไงทีไลูกมีความสน฿จ
ทรกความคิดภคไานิยมทีไดีงาม฿หๅกไลูกเดๅ
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สรๅางระบียบวินัย...กไอนจะปในสนามรบ
รามาริไมทำาความขๅา฿จคำาวไาภ“ระบียบวินัย”ภดๅวยกันกไอนนะคะ
การฝึกวินัยภคือภการสอนดใก฿หๅรูๅจักควบคุมพฤติกรรมของตนองรูๅวไาอะเรควรทำาภอะเรเมไควรทำาภละขอบขตของพฤติกรรมอยูไคไเหนตอนทีไลูก
ยังลใกภคุณพไอคุณมไจะตๅองปในผูๅชไวยดใกควบคุมพฤติกรรมของขาภดๅวยการอบรมอยไางสมอตๅนสมอปลายตัๅงตไลใกภมืไอตขึๅนดใกจึงจะควบคุม
ตนองเดๅภถๅารอ฿หๅตสียกไอนอออกใคงสายกินเปลๅวลไะคไะ
วินัยพืๅนฐานทีไดใกโภควรจะเดๅรับการฝึกจากคุณพไอคุณมไภมีสีไขๅอดังนีๅคไะ
1. วินัย฿นความประพฤติทัไวเปภชไนภกใบของปในทีไภตรงตไอวลารูๅจักกาลทศะภปฏิบัติตามกฏระบียบของบๅานภชุมชนภรงรียนภหรือกฎหมาย
2. วินัย฿นกิจวัตรประจำาวันภชไนภกินนอนปในวลาภชไวยหลือตัวองเดๅตามวัย
3. วินัย฿นการรียนภการทำางานภชไนภรับผิดชอบ฿นการรียนละงานทีไเดๅรับมอบหมาย
4. วินัย฿นการควบคุมตนองภชไนภควบคุมอารมณ่ของตัวองเดๅอดทนตไอความยากลำาบาก
ภ
ทราบรายละอียดกันลๅวภตไอเปกใจะปในขัๅนตอนงไายโภ฿นการสรๅางระบียบวินัย฿หๅกับดใกโภของราคไะ
สิไงทีไคุณพไอคุณมไควรทำา...

ผลทีไกิดขึๅน

ะ.ภ ปในตัวอยไางทีไดีของการมีระบียบวินัยภชไนภถๅาตๅองการ฿หๅลูก
ตรงตไอวลาภคุณพไอคุณมไกใตๅองตรงตไอวลาดๅวย

•ภ ลูกรียนรูๅตๅนบบทีไดีจากคุณพไอคุณมไ

ั.ภ สรๅางกฎระบียบภ คไานิยมทีไชัดจน฿นครอบครัวภ อะเรทำาเดๅภ
อะเรทำาเมไเดๅ
•ภ การกำาหนดขอบขตของพฤติกรรมทีไหมาะสมภชไนภดใกโภตๅองตืไน
นอนตอนเหนภขๅานอนวลา฿ดภปในตๅน
•ภ การออกคำาสัไงหๅามภพไอมไตๅองออกคำาสัไงหๅามดใกอยไางชัดจนภชไนภ
หๅามดินออกจากบๅานเปคนดียวภหๅามลไนมีดภปในตๅน
•ภ สอนดใกถึงคุณคไาละกฎกณฑ่ตไางโภทีไครอบครัวยึดถือ

•ภ ลูกปฏิบัติตามเดๅอยไางครบถๅวนกฎระบียบตๅองคงสๅนคงวาภเมไ
ปลีไยนเปปลีไยนมาภละผูๅ฿หญไตๅองเมไขัดยๅงกันอง
•ภ การกำาหนดขอบขตพฤติกรรมภทำา฿หๅดใกรียนรูๅวไาภ“อะเรทำาเดๅ”
•ภ การออกคำาสัไงหๅามภทำา฿หๅดใกรียนรูๅวไาภ“อะเรทำาเมไเดๅ”ภซึไงสำาคัญ
มาก฿นดใกลใกภพราะจะปในการปกปๅองดใกจากอันตราย

า.ภ ฝึกวินัย฿หๅหมาะสมกับพัฒนาการ
•ภ ฿หๅหตุผลทีไ ปในรูปธรรม฿นดใกลใกพราะดใกยังเมไขๅา฿จภาษายากโภ
ทีไปในนามธรรมภชไนภดใกลใกโภจะรูๅวไาทำาอะเรลๅวพไอมไพอ฿จภถๅา
พไอมไพอ฿จกใปลวไาดีภ ถๅาเมไพอ฿จกใปลวไาเมไดีภ ทไานัๅนองภคุณ
พไอคุณมไควร฿หๅหตุผลสัๅนโภชไนถๅาดใกตีนๅองภคุณมไอาจพูดวไาภ
“มไจะชอบมากลยถๅาหนูลไนกับนๅองดีโภละเมไตีนๅอง”
•ภ ฿นดใกตทีไขๅา฿จภาษาเดๅซับซๅอนขึๅนควร฿ชๅภาษาทีไหมาะกับวัย

•ภ หตุผลงไายโภทีไ ดใกขๅา฿จทำา฿หๅดใกทำาตามเดๅเมไยากภตไถาๅ ฿ชๅภาษา
ยากกินเปภปในนามธรรมภดใกลใกจะเมไขๅา฿จภละทำาตามทีไคุณ
พไอคุณมไบอกเมไเดๅ

4.ภ ออกคำาสัไงกับดใก฿หๅชัดจนวไาพไอมไคาดหมายอะเรภ หรือ
ตๅองการ฿หๅขาทำาอะเรบๅาง
•ภ ออกคำาสัไงอยไางหนักนไนตไอไอนยนละสุภาพ
•ภ ออกคำาสัไงทีไชัดจนละสัๅนโ
•ภ ออกคำาสัไงทีไชัดจนละสัๅนโ
•ภ อยไาพูดอยไางเมไนไ฿จหรืออๅอมอๅม
•ภ เมไควรออกคำาสัไงบไอยโ
•ภ ควรหาวิธีชไวยปๅองกันเมไ฿หๅลูกทำาผิดหรือทำาสิไงทีไปในอันตรายภพืไอ
ลดการออกคำาสัไงภชไนภกใบมีดภหรือสิไงของทีไอาจจะตกหักเดๅงไายภ
เป฿หๅพๅนมือของดใกหภจัดบๅาน฿หๅหมาะสมหรือเมไ฿หๅกิดอันตรายภ
฿หๅมีรัๅวกัๅนทีไดีพอภหรือมีผๅายางรอง฿นทีไทีไจะลืไนภปในตๅน
•ภ มืไอลูกขัดคำาสัไงภอยไาปลไอยเวๅฉยโภตๅองพยายามจัดการ฿หๅลูกทำา

•ภ ดใกอาจจะเมไขๅา฿จหตุผลทีไคุณพไอคุณมไสัไงตไคำาสัไงทีไหนักนไนภ
อไอนยนภสุภาพภจะทำา฿หๅดใกรูสๅ กึ มันไ คงละปลอดภัยภมือไ รูวๅ าไ อะเร
ทำาเดๅละอะเรทำาเมไเดๅ
•ภ คำาสังไ ทีชไ ดั จนภละสันๅ โภชไวย฿หๅดใกขๅา฿จงไายละทำาตามเดๅมากกวไา
คำาอธิบายทีไยืดยาว
•ภ การออกคำาสัไงอๅอมอๅมภเมไนไ฿จภทำา฿หๅดใกเมไนไ฿จ฿นการปฏิบัติ
ตามคำาสัไง
•ภ การสังไ หๅามบไอยโภจะทำา฿หๅดใกหงุดหงิดเดๅภอาจทำา฿หๅดใกกิดความ
กลัวเมไกลๅาทำาอะเรภละกลายปในดใกเมไมนัไ ฿จ฿นตนองภวิตกกังวล
งไาย฿นทีสไ ดุ นอกจากนันๅ พไอมไองกใจะตๅองหนือไ ยมากขึนๅ ดๅวย฿นการ
คอยตามดูลดใกเมไ฿หๅกิดอันตรายขึๅนมาสไวน฿หญไคุณพไอคุณมไ
มักจะ฿ชๅวิธีออกคำาสัไงบไอยโภพอถึงครัๅงทีไภิออีออึออืภกใจะริไมกรธ
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•ภ ตามคำาสัไง฿หๅเดๅภ ตไ฿หๅทำาอยไางสงบภพไอมไตๅองหนักนไนภควบคุม
อารมณ่กรธของตัวองภเมไ฿ชๅการทำาทษรุนรงภละบอกอยไางหนัก
นไนอีกครัๅงหนึไงภถๅาลูกยังเมไทำาอีกภควรจัดการ฿หๅลูกทำาตามอยไาง
สงบภชไนภหากสัไง฿หๅลูกปิดทรทัศน่ภัภครัๅงภลๅวลูกยังเมไทำาตามภพไอ
มไกคใ วรดินเปทีไ ทรทัศน่ลๅวปิดสียองภหรือเมไกจใ บั มือลูกดินเป
ทีไ ทรทัศน่ดวๅ ยกันภลๅวอามือของลูกเปปิดสวิทซ่ทรทัศน่ภพรๅอมกับ
บอกลูกวไาภ“เดๅวลาปิดทีวหี นูตอๅ งทำาตามกฎของบๅานรา”ภวิธนี ฿ีๅ ชๅเดๅ
กับพฤติกรรมหลายอยไางชไนภการกใบขยะทีไลูกทิๅงเวๅทีไพืๅนภการกใบ
สืๅอผๅา฿สไตะกรๅาผๅาซักภหรือการเปปรงฟันภปในตๅน

มากขึๅนภจนเมไสามารถควบคุมพฤติกรรมของลูกเดๅภถๅาปรับปลีไยน
ดยการจัดการ฿หๅหมาะสมตัๅงตไครัๅงทีไสองหรือสามภคุณพไอคุณ
มไกใจะหนืไอยนๅอยลงภเมไตๅองกรธลูกละยังปรับพฤติกรรมลูกเดๅ
อยไางมีประสิทธิภาพอีกดๅวย
•ภ บางครัๅงดใกขัดคำาสัไงภอาจเมไ฿ชไพราะอยากตไอตๅานภตไอาจพราะ
ดใกอยากทดสอบวไาภพไอมไจริงจังกับคำาสังไ หรือเมไภการทีคไ ณ
ุ พไอคุณ
มไหนักนไนละยืนยัน฿หๅลูกทำาตามคำาสัไงภทำา฿หๅดใกรียนรูๅวไาภพไอ
มไอาจริงภละดใกตๅองทำาตาม

ิ.ภ ฿หๅรงสริมพฤติกรรมทีไดีภ ดๅวยการสดงความรักภ ฿หๅคำาชมภ
ละรางวัลตามความหมาะสม
•ภ พไงลใงทีไพฤติกรรมชิงบวกของดใกมากกวไาพฤติกรรมชิงลบ

•ภ การ฿หๅรงสริมพฤติกรรมทีดไ ภี จะทำา฿หๅพฤติกรรมทีดไ ี กิดมากขึนๅ ภมือไ
พฤติกรรมชิงบวกมากขึๅนภพฤติกรรมชิงลบจะคไอยโภลดลงเปอง

ี.ภ จัดการกับพฤติกรรมทีเไ มไหมาะสมตังๅ ตไรกริมไ ภอยไางปลไอย
เวๅนานพราะจะกๅเดๅยาก
•ภ รูๅทไาทันพฤติกรรมทีไเมไหมาะสมภชไนขูไคุณพไอคุณมไวไาภ“หนูเมไรัก
พไอกับมไลๅว”ภคุณพไอคุณมไตๅองหนักนไน฿นกฎระบียบภฉลาด
ทันลูกภละมัไน฿จวไารากำาลังทำาสิไงทีไถูกตๅองลๅวสำาหรับลูกของราภ
ดใกรูๅวไาภ“ความรัก”ปในครืไองมือตไอรองทีไดีภ พราะพไอมไมักจะ฿ชๅ
ความรักนีๅตไอรอง฿หๅขาทำาอะเรหลายอยไางหมือนกันภชไนภมไมัก
พูดวไาภ“ถๅาเมไทำาตามทีไพไอสัไงภพไอจะเมไรักนะ”ภปในตๅนภการทีไดใกพูด
วไาเมไรักพไอมไนัๅนภปในการลียนบบพไอมไนัไนองภเมไเดๅมีความ
หมายอะเรทีไลึกซึๅงลย
•ภ อยไา฿ชๅอารมณ่กับดใกภละอยไาลงทษดยเมไมีหตุผล
•ภ พิกฉยตไอพฤติกรรมชิงลบทีไทำาเปพืไอรียกรๅองความสน฿จภวตไ
ตๅองเมไ฿ชไพฤติกรรมทำารๅายตนองภคนอืนไ หรือทำาลายขๅาวของนะคะศ

•ภ ดใกลใกมักจะชอบขูพไ อไ มไภพือไ ฿หๅพอไ มไตาม฿จภคุณพไอคุณมไสวไ น
฿หญไกใมักจะสัไนคลอนกลัวลูกจะเมไรักขๅาจริงโภพรๅอมกับริไมสงสัย
ตนองภเมไนไ฿จวไาทีไตนองออกคำาสัไงลูกเปนัๅนหมาะสมหรือเมไภ
ดใกลใกโภมักจะมีความรูๅสึกเวภอไานสีหนๅาทไาทางพไอมไออกภมืไอ
ดใกรูๅวไาภคำาพูดของตนเดๅผลทำา฿หๅพไอมไชะงักภหยุดออกคำาสัไงละ
เมไดใดขาดหมือนดิมภดใกกใจะพูดคำาวไาภ“เมไรัก”ภบไอยโภจน฿นทีไสุด
พไอมไกใ ริมไ ชือไ สนิท฿จวไาลูกเมไรกั ตนลๅวภหรือตนกำาลังขๅมงวดกับ
ลูกมากกินเปภดังนันๅ ภการทีคไ ณ
ุ พไอคุณมไหนักนไนภทำา฿หๅดใกรียน
รูๅวไาภคำาขูไบบนีๅเมไเดๅผลภละตๅองทำาตามคำาสัไงของพไอมไ฿นทีไสุด
•ภ หากพไอมไตีหรือลงทษลูกตอนทีไกรธจัดภอาจทำาทษรงกินเปภ
ลูกจะรูสๅ กึ เดๅถงึ ความกรธของพไอมไภละรูสๅ กึ วไาพไอมไเมไมี หตุผลภ
ควบคุมตนองเมไเดๅภตีขาพราะกรธภเมไ฿ชไพราะขาผิดภพไอมไอง
กใจะรูๅสึกผิดทีหลังภตๅองมาขอทษลูกละมักสัญญาวไาจะทำาดีกับ
ขา฿นคราวหนๅาวิธีนีๅทำา฿หๅลูกเดๅ฿จละทดสอบพไอมไดๅวยการทำา
ผิดซๅำาโภพืไอทดสอบวไาพไอมไจะทำาตามสัญญาหรือเมไ
•ภ การพิกฉยตไอพฤติกรรมชิงลบภคือการงด฿หๅรางวัลภคือภความสน฿จ
ของพไอมไกับดใกภทำา฿หๅพฤติกรรมทีไเมไหมาะสมลดลง

ึ.ภ สรๅางรงจูง฿จ฿นการมีพฤติกรรมทีไดภี ชไนภตนอายุภ 4ภขวบมัก
ลไนของลไนลๅวเมไยอมกใบ฿หๅรียบรๅอยภ มืไอมไพาตนมาหา
หมอภหมอกใลไนตไอบลใอกเมๅกับตนเปพลางภละคุยเปพลางพอ
฿กลๅหมดวลาภหมอชวนตนกใบของ฿สไตะกรๅาภตนทำาทไาอิดออด
หมอจึงพูดวไาภ“รูๅเหมดใกกไงโภนไะขาลไนของลไนลๅวตๅองกใบ฿สไ
ตะกรๅารียบรๅอยภดใกทีไมาหาหมอทุกคนขาเมไทิๅงของลไนเวๅระกะ
ระกะ”ภพอหมอพูดจบภตนกใกใบของลไนอยไางขมีขมันภหมอลย
ถามตไอวไาภ“ตนอยากปในคนกไง฿ชไเหมภคะ”ภตนพยักหนๅาภ“ถๅา
อยไางนันๅ ภตนกใตอๅ งกใบของลไนทีบไ าๅ น฿หๅรียบรๅอยดๅวยตกลงเหม”ภ
“ตกลงคไะ”ภตนตอบสียงดังฟังชัด

•ภ ดใกโภทุกคนอยากปในคนกไงภดยฉพาะ฿นดใกลใกภมๅดใกจะเมไรูๅ
วไาภ“กไง”ภหมายถึงคุณลักษณะอะเรบๅางกใตามภตไดใกลใกโภรูวๅ าไ พไอ
มไชอบดใกกไงภละอยาก฿หๅพไอมไชืไนชมตัววไาขากไง

ื.ภ ฝึกวินัยอยไางจริงจังภสมไำาสมอละคงสๅนคงวาภ฿นระยะวลา
ทีไนานพอ

•ภ พฤติกรรมของดใกกิดจากการรียนรูหๅ ากฝึกพียงชไวงสันๅ โภพฤติกรรม
อาจจะปลีไยนกลับเปปในบบดิมเดๅ
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ตะลอนไป
อิตาลีตอนจบ...เสน่ห์แห่งเมืองหลวงเก่า..
ตูริน (Turin /Torino)

หลังอาหารชๅาจากรๅานลใกโภขๅางสถานีรถเฟภมีกาฟหนึไงกๅว
กลๅมภๆroissantภละนๅำาผลเมๅภอีกหนึไงกๅวภชีวิตกใกลับมาตใมตืไนดๅวย
สงดดจๅาออออฟๅาหลังฝนงามตาชไนนีภๅ ราจึงเมไรอชๅาเปดินชมภๆhivassoภ
หนึงไ รอบภมืองลใกนไารักดินพลินโภบนถนนสๅนชๅอปปิงๅ ภวตไราเมไชอๅ ปฯศภ
ลๅวจึงบกมือลามืองดยเมไเดๅถาม฿ครลยวไามืองนีๅ กียไ วขๅองอะเรกับ
นๅาำ มาภๆhivasภหรือเมไภคไอบโภสงสัยหในชือไ คลๅายโภกันภอาจปในญาติ
กันทาง฿ดทางหนึงไ กใปในเดๅออขับรถบนทางดไวนพลินโภกใมาสวัสดีทหีไ มาย
ปลายทางตูรินออทีไนีไราทำาการบๅานมาบๅางรืไองทีไพักคือหาขๅอมูลมาภัฬาภ
ทีไภตไเมไเดๅจองหๅองลไวงหนๅากะวไาถๅาทีไหนึไงตใมกใจะเปหาอีกทีไภตัๅง฿จจะ
พักบบภBedภลภBreakfastภอาสะอาดภประหยัดละปลอดภัยภภอยูไเมไ
เกลจากมืองภดินทีไยวเดๅเมไตๅองขับรถหาทีไจอดรถ฿หๅยุไงยากภทีไสำาคัญ
พักบบนีๅเดๅรียนรูๅอะเร฿หมไโภมากกวไาการพักรงรมภมๅรงรมจะ
สะดวกกวไาตไสำาหรับราความสะดวกสบายเมไ฿ชไรืไอง฿หญไภ ภเปเหน
กใเปภเดๅทีไยวกใสุข฿จขภจึงเดๅทีไพักกับจๅาของอพาร่ทมๅนท่สาวสด฿น
ตึกกไาบนชัๅนสามภมีนๅองหมาภัภตัวละนๅองมวอีกภะตัวปในพืไอนรไวม
บๅานภปในทีถไ กู อกถูก฿จผูรๅ วไ มทางตัวลใกยิงไ นักพราะฝันอยากมีพือไ นสัตว่
ลีๅยงมานานลๅวภสาวสดอยูไคนดียวมีพืๅนทีไ฿นอพาร่ทมๅนท่พียงพอทีไ
จะทำาหๅองพักขกภัภหๅองมีหๅองนๅำา฿นตัวภบไงปในปีกซๅายละขวาภหๅอง
ครัวอยูไตรงกลางภจๅาของอพาร่ทมๅนอยูไดๅานหลังครัวภราลือกหๅองปีก
ขวาพราะพืๅนทีไยอะกวไาภครัวนัๅน฿ชๅรไวมกันกับจๅาของบๅานภตไมีตูๅยใน

สำาหรับขกทีไมาพักยกตไางหากภมีนมภนยภยมภขนมปังภผลเมๅละ
ครืไองทำากาฟอสปรสซไบบบราณภคไนีๅกใอุไน฿จภรอดตายนไโภออภ
จๅาของบๅานพูดภาษาอังกฤษเดๅดีภราจึงลไง฿จยิไงนักทีไเมไตๅอง฿ชๅภาษา
มือภาษาอิตาลียไ นทีไ รียนมาเดๅคไภสองคำาคือๆiaoภละภ๊razieภออสวัสดีภ
ละภขอบคุณภ…อจๅาของบๅาน฿หๅกุญจมาหนึงไ ดอกภอยากขๅาฬออกภดืมไ
กาฟหรือทำาอาหารองกใตามสะดวกภชีวติ คนมือง฿นอิตาลีปในอยไางเร
ราเดๅหในภกินฬอยูไภ ฿ชๅชีวิตภเมไเดๅตกตไางจากมือง฿หญไโภทัไวเปตไกใมี
อกลักษณ่ฉพาะตัวภ
ตูรนิ มืองปๅาหมายของนักทไองทียไ วอันดับทีภไ ัิฯภของลกภละ
ปในหลไงทไองทีไยวภTopภTenภของอิตาลีภทีไนีไมีอะเรดีโภมากมายจนรูๅสึก
วไาทีวไ างผนเวๅภาภวันภสองคืนนันๅ นๅอยนิดหลือกินภมืองหไงประวัตศิ าสตร่ภ
ศิลปะภวัฒนธรรมภศาสนสถานภพิพิธภัณฑ่ภ พระราชวังภสถาปัตยกรรมภ
อุตสาหกรรมภปในมืองหลวงหไงรกของอิตาลีภปในหลไงผลิตรถยนต่
ลืไองชืไอของอิตาลีคือภ้iatหภLanciaภละไlfaภ๕omeoภภตูรินจึงปในทีไรูๅจัก
฿นนามภ“มืองหลวงหไงอุตสาหกรรมยานยนต่”ภภสามวันราทไองตูริน
ดๅวยทๅาภดินภดินภละดินภตึกรามอันงดงามทุกมุมมืองทำา฿หๅดินชม
เดๅอยไางเมไหนใดหนืไอยภพิซซไาบบภTakeภawayภคืออาหารกลางวันภมี
หลายหนๅาปลกโภ฿หๅลือกชิมภลือกลองภรสชาติเมไผิดหวังลยภตบทๅาย
ดๅวยอสปรสซไตามมุมถนนภกลๅมดๅวยเอศรีมคนอันตโภมๅราคาจะ
คไอนขๅางสูงภวราคาระหวไางาฬ4ภยูรศภตไกใเดๅเอศครีมคนยักษ่โภมายไง
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กันกินภเอศครีมอิตาลีไยนชืไอขาการันตีความอรไอยภยิไงเดๅมาชิมถึงถิไน
บบนีๅราลยเมไพลาดทีไจะชิมหลายโภรสภภรืไองอๅวนกใบเวๅคิดทีไหลังคะภ
อาหารยในสองมือๅ ฿นรๅานอาหารกใเมไทาำ ฿หๅราผิดหวังอาหารอิตาลียไ นติด
หนึไง฿นอาหารชึๅนชืไอของลกภ฿นตูรินจึงเมไคไอยหในรๅานอาหารสัญชาติ
อืไนทไาเหรไภนัยวไาคนอิตาลีไยนภูมิ฿จ฿นอาหารชาติตนยิไงนักภเวน่ดงทีไ
ลือกมากลัวๅ คอ฿หๅกลืนอาหารคลไองรสชาตินมุไ จิบพลินจนกือบดินป็ภ
มๅจะเดๅเปยือนตูรนิ หลายทีเไ มไวาไ จะปในพระราชวังอันอลังการภ
อยไางวังซาวอยภว๕esidenzenภdesภ๋ausesภSavoyenศหภมหาวิหาร
ซนต่จอห่นบปทิสต่ภ วKathedraleภSanภ๊iovanniภBattistaศภทีไปในทีไ
กใบผๅาหไอพระศพของพระยซูภ วTurinerภ๊rabtuchศภซึไงปในวัตถุมงคล
฿นคริสต่ศาสนาทีไสำาคัญทีไสุดชิๅนหนึไงภหรือภMoleภไntonellianaภตึกทีไสูง
ทีไสุด฿นอิตาลีภ ทีไปัจจุบันปในพิพิธภัณฑ่ภาพยนตร่ภ ฯลฯภตไเฮเลท่ของ
รากลับอยูทไ พีไ พิ ธิ ภัณฑ่อยี ปิ ต่ภวMuseoภ่gizioศภทีคไ นตัวลใกดินชมเดๅถงึ ภ
ัภชัวไ มงกวไาโภ฿ครวไาทียไ วพิพธิ ภัณฑ่กบั ดใกเมไเดๅหในจะเมไจริงลองพา
ดใกขๅาพิพภิ ณ
ั ฑ่ปลกโภดูภดใกอาจดินเดๅนานกวไาผู฿ๅ หญไซะอีกภภหนือไ ย
หนไอยกใคอื ตๅองตังๅ สติหาความรูรๅ อบทิศเวๅตอบคำาถาม฿หๅดภี ภสุดทๅายทีชไ อบ
สุดโภคือตลาดกลางจๅงภพอร่ตๅาภพาลาสซไภว๓ortaภ๓alazzoภinภ๓iazzaภ
dellaภ๕epublicaภศภหนึไง฿นตลาดกลางจๅงทีไ฿หญไทีไสุด฿นยุรปภตลาดทีไ
บไงสัดสไวนชัดจนภดๅานนอกมีสไวนของขๅาวของครืไอง฿ชๅภภสืๅอผๅาภละ
สไวนของผักผลเมๅภ ของหๅงตไางโภนอกจากนีๅยังมีฮอลล่฿หญไโภาภสไวนภ

สไวนหนึไงขายอาหารทะลลๅวนโภอีกสไวนขายนืๅอสัตว่ภ ละสไวนของชีสภ
ซาลามีภ ภเปจนถึงนานาพาสตๅาภทีไหในลๅวอยากมีกระพาะยักษ่จะเดๅ
ลองชิมทุกอยไางทีไขวางหนๅาภมัวตไตาลายชมตลาดพลินลยดินกลับ
มาถึงรถลยวลาทีไสียคไาจอดเปภิภนาทีพอดีปๆะภจึงเดๅซึๅงถึงฤทธิ่ของ
ตำารวจอิตาลีไยนทีไปะ฿บสัไงสียคไาปรับเวๅ฿หๅหนๅารถภจากทีไสียคไาจอด
เปภิภยูรกลับตๅองพิไมคไาปรับเปอีกถึงภ4ิภยูรภลยดินโภดูรถอืไนโภเมไมี
฿ครมี฿บสัไงสัก฿บภรถคันขๅางโภมาจอดพรๅอมโภกันภ฿บสียงินทีไวางเวๅ฿น
รถกใลยวลาจอดเปลๅวหมือนกันภทำาเมเมไหใน฿บสัไงลยอออดจะนึก
สงสัยบบกังขาเมไเดๅวไาตำารวจจๅองปรับตไรถทะบียนตไางชาติหรือ
เมไโภตไจะเปถียงอะเรตำารวจเดๅกใราผิดจริงออลยขับรถกลับบๅานบบ
หงุดหงิดโภลใกนๅอยภภคราวหนๅามาอิตาลีหในทีตๅองจำามไนโภถๅาเมไมนัไ ฿จ
วไาทีไยวนานคไเหนอยไาเดๅงกคไาจอดรถปในอันขาดออ
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Thailandreise
von: Wilfried Stevens

Fotos: Aunchun Hirling

Chao´le - Die Meeresleute
Südthailands
von Wilfried Stevens

Wahrscheinlich sind sie die gesellschaftliche Randgruppe
Südthailands überhaupt: Die Chao´le (Meeresleute), die sich
auf einigen Inseln in Südthailand niedergelassen haben. Auf
Phuket existieren drei Siedlungen dieser Volksgruppe, so auf
der Insel Ko Siré nahe dem Hafen von Phuket, 7 km nördlich von
Phuket um Sapam und am Strand von Rawai. Nach amtlichen
Schätzungenภmachenภsieภ4ฬิภฤภderภ๊esamtbevölkerungภderภ
Provinz Phuket aus.
Die thailändische Bezeichnung ist Chao´le; Chao bedeutet
Leute oder Volk, und ´le ist die südthailändische Mundart für
thale. Meer. Im südthailändischen Sprachgebrauch werden
Anfangssilben häufig verschluckt und so wurde aus thale
ein knappes ´le. Die Chao´le bezeichnen sich selber als thai
mai Neuthais , da viele von ihnen in den letzten Jahren oder
Jahrzehnten die thailändische Staatsbürgerschaft erhalten
haben. Die heutige Bezeichnung Seezigeuner gilt bei ihnen als
Provokation und kann im schlimmsten Fall sogar als bewusste
Beleidigung aufgefasst werden.
In den westlichen Reiseführern ist die Bezeichnung
„Meereszigeuner“ภnochภimmerภdieภgeläufigsteอภ็ieภ๋erkunftภdieserภ
Volksgruppe ist bis heute umstritten; verschiedene Theorien zufolge
stammen sie entweder von den Andamanen, aus Borneo oder
Indonesien. In früheren Jahrhunderten sollen sie als gefürchtete
Piraten die Küstengewässer unsicher gemacht haben., die in
den Gewässern um die malaiische Halbinsel auf ihre blutigen
Beutezügen gingen. Westliche Seefahrer revanchierten sich,
indem sie mit Vorliebe die Frauen der Chao´le gefangen nahmen,
die als besonders attraktiv galten. Einige Historiker vertreten die
These, die Chao´le seien nur durch andere Seeräuber in den
Piratendienst gepresst worden.
Die Chao´le sind jedoch keine homogene Volksgruppe,
sondern unterteilen sich in drei ethische Gruppen: die Moken,
Moklen und Urak Lawoi, die jeweils auch ihre eigene Sprache
sprechen. Heute sind die drei Zweige der Chao´le durch Heirat
weitgehend vermischt. Nur die Moken waren in früheren Zeiten
seefahrende Nomaden, die sich lediglich während des Monsums

an Land niederließen, während die Moklen und Urak Lawoi in
dauerhaften Küstendörfern siedelten. Sie unterscheiden sich
von den Thais durch leicht rötliche Haare und einer dunkleren
Hautfarbe.
Als gesellschaftliche Randgruppe bestreiten die Chao´le
einen ärmlichen Lebensunterhalt als Fischer, Arbeiter in den
Zinnminen oder als Perlen-Taucher. Zum Tauchen binden sie
sich einen schweren Steinbrocken a die Hüfte und atmen durch
einen bis über die Wasseroberfläche reichenden Schlauch. Der
übermäßige Druck, dem sie ohne Schutzanzug ausgesetzt sind,
hat so manchen Taucher zum Frühinvaliden gemacht. Nicht
ungefährlich ist der Abbau der Schwalbennester, den einige
Chao´le in schwindelnder Höhe betreiben und der zu manchen
tödlichen Stürzen führte.
Viele versuchen ihr Glück im Tourismus und finden
dort ein sicheres Auskommen, so vor allem auf den Phi-PhiInseln und in der Siedlung Rawai, in der man sich auch an die
fotografierenden Touristen gewöhnt hat. Die Kinder fordern
ihren Fototribut in Form von ein paar Baht oder Süßigkeiten. Ihr
Zentrum auf Ko Panyi ist sogar ein turbulenter Touristenmarkt
geworden: Einige Restaurants, meist von Moslems betrieben
(Kein Alkohol), versorgen die Farangs, und in Souvenirläden
kann man Schmuck, Textilien, Korallen und Muscheln kaufen.
Doch glücklich sind die meisten nicht. Im Bewusstsein
ihrer niedrigen sozialen Stellung haben sich viele Chao´le der
Resignation und dem Alkohol ergeben. Wer z.B. die Siedlung
auf Ko Siray besucht, spürt die allumgebene Monotonie im
Ort und die Isolation vom wohlhabenden Thai-Leben. Eine
verblüffende Parallele mit dem Schicksal, auch in ihrem Äußeren,
der australischen Ureinwohner.
Die Provinzregierung versucht, die Chao´le zu integrieren,
und dazu gehört auch die Teilnahme der Kinder am Schulunterricht,
der in Thailand sechs Mindestschuljahre umfasst. Viele Eltern
aber, die zum Teil kaum Thai, sondern nur ihre Sprache sprechen,
versagen ihren Kindern den Schulbesuch und somit eine zukünftige
Perspektive in der thailändischen Gesellschaft. Bei der Arbeit, so
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sagen sie, nützen sie ihnen mehr. Diese eigenständige Isolation
ist einweiteres Hindernis, um an der thailändischen Gesellschaft
teilhaben zu können. An den Kindern wird es liegen, diese
Isolation zu lösen.
Ihrer buddhistischen Umwelt zum Trotz sind die meisten
Chao´le bis heute Animisten. Seit Jahrtausenden abhängig von
den Naturgewalten, haben sie sich einer religiösen Kultform
verschrieben, die ihnen Schutz verspricht: dem Animismus.
Zwar bezeichnen sich die meisten als Buddhisten oder Moslems,
eine Minderheit hat sich dem Christentum zugewandt, jedoch ist
der Animismus nach wie vor eine Kraft, der sich kaum jemand
entziehen kann.
็asภLoyภRüa-้est
Zweimal pro Jahr, nach Ende und zu Beginn des Monsums,
beschwichtigt man die Geister der Meere: Die Chao´le bauen
dazu ca. 2,5 m kleine Segelboote, die prahu. Die einzelnen
Bestandteile, hauptsächlich Palmstämme und Bambusrohre,
werden in einer Prozession von den Dorfbewohnern zu den
Prahu-Bauern gebracht. Nach Gebeten zu den Schutzgeistern
des Dorfes an einem Schrein und vielerlei Gesang, beginnt
der Bau der prahu. Nach wenigen Stunden sind die Boote zu
ihrer traditionellen Form zusammengefügt. Danach erscheint
ein Priester, der einige Riten vollführt. Zum Abschluss wirft er
einen Gegenstand auf die prahu, der alles Unglück des Dorfes
enthalten und von dem Boot weit weggetragen werden soll.
Danach werden die Boote von den Dorfbewohnern mit
Opfergaben beladen: Fischpaste, Chilies, Puffreis, abgeschnittene
Fingernägeln und Haaren, Imitationen von Waffen und kleinen
Puppen. Das persönliche Unglück soll insbesondere in den
abgeschnitten Fingernägeln und Haaren sein. Einige reiben
Puffreis an ihrem Körper, der ebenfalls Unglück hinweg nehmen
soll und werfen diesen auf das Boot.
Dieses Fest, das Loy Rüa (schwimmende Boote), dient
wie die Pflege andere Traditionen der Aufrechterhaltung einer
Identität, die sich tagtäglich gegen den fremden Lebensstil der
Landthai behaupten muss. All dies soll die Geister der Meere gütig

stimmen, auf das sie den Chao´le ein friedvolles und glückliches
Leben bescheiden mögen. Dieses Fest, das sich bis spät in die
Nacht hineinzieht, gibt ihnen, neben aller feuchtfröhlichen Feierei,
auch die Möglichkeit, ihre Gruppenidentität zu bewahren, die
zunehmend vom Lebensstil der Landthai beeinflusst wird. Das
Loy Rüa findet jeweils im 6. und 11. Monat des Thai-Kalenders
stattภวSepอฮ๒ktอภUndภ้ebอฮMärอศหภamภะาอหภะ4อภundภะิอภTagภnachภ
Vollmond.
Bei Sonnenaufgang werden die prahu auf das Meer geschickt.
Dazu werden sie erst auf ein motorisiertes Langschwanzboot (rüa
haang yao) bugsiert, das sie vor die Küste bringt, aber immer
noch in Sichtweite der zahlreichen Beobachter am Strand. Dann
heißt es, auf den richtigen Wind zu warten. Trieben nämlich die
prahu zurück an die Küste, so bedeutete dies eine Welle des
Unglücks für das Dorf. Ebenso dürfen die Boote nicht von den
Strahlen der aufgehenden Sonne erfasst werden, was auch
Unglück bedeutet. Die Männer, die die prahu aussetzen, stecken
so in einem Dilemma, das für die nötige Spannung beim Loy
Rüa sorgt.
Um das Wiederkehren der Boote zu verhindern, stehen am
Strand ca. 3 m hohe Holzkreuze, die eine Umkehr auf magische
Weise Weis verhindern sollen. Die am Strand versammelte
Dorfbevölkerung beobachtet nun genau, was auf dem Meer
passiert. In den allermeisten Fällen erhellen sich die angespannten
Gesichter bald zu einem erlösenden Lächeln, den die prahu,
beladen mit dem gesamten Unheil des Dorfes, treiben hinaus
aufs offene Meer. Das glückliche Weiterbestehen des Dorfes ist
den Chao´le so zumindest für die nächsten Monate garantiert.
KleinerภReisetipp
Wenn Sie einen kurzen Einblick in das Leben der Chao´le
nehmen wollen, so empfiehlt sich ein Besuch auf Ko Panyi. Dort,
wo der Umgang mit westlichen Besuchern zur Routine geworden
ist, finden Sie eher die Möglichkeit, sich mit den Menschen zu
unterhalten.
Vergessen Sie dabei nicht den Reiz der Insel und einen
Besuch des in der Nähe liegenden AoPhang Nga Nationalparks.
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ธรรมะจากขำาขัน
นิทานชาดก อุปมาอุปไมย ทีเ่ คยได้ยน
ิ ได้อา่ นกันในหลักพระพุทธศาสนา ล้วนเป็น
อุบายที่สื่อ หรือสะท้อนอะไรบางอย่าง ที่นำามาสอนธรรมะ หรือช่วยทำาให้เข้าใจธรรมใน
ระดับหนึง่ ในทำานองเดียวกันเรือ่ งขำากลิง้ ทัง้ หลายทัง้ ปวงก็อาจจะแฝงอะไรไว้บา้ ง มาอ่าน
ขำาขันวันหยุดของพระไพศาล วิสาโล โพส กันนะคะ แล้วจะรู้ว่าขำาขันแฝงอะไรไว้บ้าง
ลกนีๅมีตไฉัน
ขณะทีไมไตรียมตัวจะลุกจากทีไนอนภลูกชายวัยรุไนกใขๅาเปทำา
ซอร่เพรส่กับมไ
“สุขสันต่วันกิดครับคุณมไ”
ลูกชายพูดตไอ
“อาหารชๅาวันนีๅผมทำาองนะครับภคุณมไพักผไอนตใมทีไเดๅลย”
มไเดๅยินกใยิๅมปๅนภมืไอเดๅวลาอาหารมไกใลงเปทีไหๅองอาหารภ
หในลูกชายกำาลังกินอาหารอยไางอรใดอรไอยภตไบนตๆะตรงทีไ มไนงัไ กลับ
วไางปลไาภเมไมีอาหารอยูไลย
“อภมือไ กีลๅ กู บอกเมไ฿ชไหรอวไาชๅานีลๅ กู จะทำาอาหารองภโ”ภมไถาม
“กใทีไผมกำาลังกินอยูไนีไเงครับภชๅานีๅผมทำากินองภคุณมไเมไตๅอง
ทำา฿หๅผมเงครับ”ภลูกตอบหนๅาตาฉย
ดใกโภละวัยรุไนสมัยนีๅตๅองการอะเรกใมีคนทำา฿หๅภอยากกินอะเร
กใมีคนประคน฿หๅภ ลกดูหมือนจะหมุนรอบตัวขาภจนคิดถึงคนอืไนเมไ
ปในภมๅตไวันพิศษของคุณมไภซอร่เพรส่หรือสิไงพิศษทีไขานึกออกกใ
คือการทำาอาหารชๅากินองดยเมไตอๅ งรบกวนคุณมไภตไทจีไ ะทำาอาหาร
฿หๅคุณมไดๅวยนัๅนภขานึกเปเมไถึง
รือไ งอยไางนีคๅ งทษลูกอยไางดียวเมไเดๅภการลียๅ งดูของพไอมไคง
มีสวไ นเมไนอๅ ยทีทไ าำ ฿หๅลกู คิดถึงตไตวั องภวลาลูกชไวยงานของรงรียนจน
กลับบๅานคไาำ ภหรือชไวยพือไ นจนหนือไ ยภคยเหมทีพไ อไ มไบอกลูกวไาภ“ชไวย
ขาลๅวลูกเดๅอะเรหรือปลไา”ภวลามีคนชวนพไอมไเปชไวยงานสไวนรวมภ
บไอยเหมทีพไ อไ มไตอบวไาภ“ทำาลๅวฉันจะเดๅอะเร” ภคำาถามทำานองนีๅ หละ
ทีไสีๅยมสอน฿หๅลูกหในกไตัวอง
ดี็ยวนีๅดใกจำานวนเมไนๅอยเมไอยากพูดคุยกับพไอมไลๅวภพราะ
คุยลๅวเมไเดๅคะนนภสไวนพไอมไจำานวนเมไนๅอยกใเมไมีวลาคุยกับลูกภ
พราะวลาปในงินปในทองภคุยกับลูกลๅวเมไเดๅงินภสูๅอาวลาเปทำามา
หากินเมไเดๅภทังๅ หมดนีๅ ปในพราะทุกคนคิดพียงวไาภ‘ทำาลๅวฉันจะเดๅอะเร’
฿นทำานองดียวกันภพราะคิดตไพียงวไาภ‘ทำาเมขาถึงเมไขๅา฿จ
ฉัน’ภผูๅคนจึงทุกข่งไายภละทำา฿หๅความสัมพันธ่รๅาวฉานภลองถามตัวอง

฿หมไวไาภ‘ลๅวฉันลไะภขๅา฿จขาลๅวหรือ’ภบางทีไราอาจพบวไาปัญหานัๅน
กิดจากตัวราองมากกวไาภราอาตไรียกรๅอง฿หๅฟนภพืไอนโภละพไอ
มไขๅา฿จราภตไราเมไคยยๅอนกลับมาดูตัวองวไาราองขๅา฿จขามาก
นๅอยพียง฿ดภจิตทีไ พไงมองละรียกรๅองคนอืนไ ดยเมไสน฿จยๅอนกลับมา
ดูตวั องภปในจิตทีไ หในกไตวั ละกไอ฿หๅกิดพฤติกรรมทีนไ าไ กลียดนไาระอาภ
บทรียนอยไางรกทีไพไอมไควรสอนลูกคือภสอน฿หๅลูกรูๅจักชไวยตัวองภ
จากนัๅนกใขยับเปชไวยพไอมไทำางานบๅานภดยเมไควรอางินหรือรางวัล
ลไอบไอยโภจากนันๅ กใสอน฿หๅดใกรูจๅ กั ชไวยหลือคนอืนไ ทีอไ ยูหไ าไ งออกเปภชไน
พืไอนบๅานภหรือพืไอนรไวมรงรียนภปในตๅน
ถๅาพไอมไคอยประคบประหงมลูกภชไวยลูกตะพึดตะพือภพอถึง
วลาจะสอน฿หๅลูกชไวยตัวองอาจมีปัญหาอยไางรืไองขๅางลไาง
“พไอภมาชไวยผมทำาการบๅานหนไอยสิภอยไามัวนังไ อไานหนังสือพิมพ่
อยูไ”ภลูกบังกิดกลๅาออกคำาสัไงกับพไอ
“อภเมไถูกนาภพไอวไา”
“อานไาภลองทำาดูกไอนภอาจจะถูกกใเดๅ”ภลูกตอบ
จากภขำาขันวันหยุดภดยภพระเพศาลภวิสาลภวันสาร์ทีไภะ4ภ
พฤษภาคมภัิิ4ภ
บทรียน
ขอพาเปทีไยวมืองนอกสักวัน
สมพงษ่รไอนฟๅามาอยูไทีไกรุงดลีภ ขณะทีไยืๅองยไางถึงหอนาฬิกา
กลางมืองภกใมีกระทาชายนายหนึไงมากระซิบถามวไาอยากซืๅอนาฬิกา
บนหอนัไนหรือเมไ
ศรษฐีผูๅซืๅอทุกอยไางทีไขวางหนๅามาลๅวภตอบทันทีวไาภ“นไนอน”
“อามา฿หๅผมสนหนึไงสิภลๅวผมจะเปอาบันเดมา”
พอเดๅงินสนรูปีจากสมพงษ่ภชายผูๅนัๅนกใหายวับเปหลังจากรอ
อยูไหลายชัไวมงภสมพงษ่กใรูๅวไาขาถูกหลอกลๅว
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วันรุงไ ขึนๅ ภสมพงษ่ดินเปบนถนนสๅนดิม ภละลๅวชายคนดิมกใ
ขๅามาถามวไาอยากซือๅ นาฬิกาบนหอนันไ หรือปลไาภหมอนันไ คงความจำาเมไ
ดีภจึงเปหลอกหยือไ รายดิมซๅาำ อีกภตไสงิไ ทีหไ มอนันไ จำาเดๅมไนยำาถูกตๅองกใ
คือขๅอความวไาภ“อางินมา฿หๅผมสนหนึงไ สิภลๅวผมจะเปอาบันเดมา”
สมพงษ่฿หๅงินขาสนหนึไงชไนคยภตไคราวนีๅพูดวไา
“ฉันเมไ฿ชไเอๅหนๅางไนะฟๅยภคราวนีๅ กอยูนไ ภไี ฉันจะเปอาบันเดมาอง”
จอหตุการณ่ครัๅงดียวภสมพงษ่กใรูๅวไาตนถูกหลอกภขาดูหมือน
จะสรุปบทรียนเดๅมืไอจอหมอนัไนปในครัๅงทีไสองภตไลๅวขากใสรุปบท
รียนผิดภพราะเปคิดวไาความผิดพลาดครัๅงรกกิดจากการปลไอย฿หๅ
หมอนัไนเปอาบันเดภขาคิดวไาทางทีไถูกขาควรเปอาบันเดอง
ทำาเมขาถึงสรุปบทรียนผิดพลาดภคำาตอบกใคือขาเป฿หๅความ
สน฿จกับบันเดมากกวไาตัวหมอนัไนภดังนัๅนทนทีไจะจับตัวหมอนัไนอา
เวๅภขากลับนึกถึงวิธีการทีไจะ฿หๅเดๅบันเดอยไางนไนอนทีไสุดภนัไนกใคือขา
ตๅองเปอาบันเดมาอง
การทีไสมพงษ่฿หๅความสน฿จกับบันเดมากกวไาตัวหมอนัไนภมอง
฿นงไหนึไงกใคือการ฿หๅความสำาคัญกับวัตถุหรือทคนลยีมากกวไาตัว
คนภดๅวยหตุนีๅรืไองของสมพงษ่จึงเมไ฿ชไคไรืไองของคนงไทไานัๅนภหาก
ยังปในภาพสะทๅอนพฤติกรรมของคนทุกวันนีๅดๅวยภพราะวไาวลากิด
ปัญหาอะเรขึๅนมาภมๅราจะรูๅวไามีอะเรสักอยไางทีไผิดปกติภตไ฿ชไหรือเมไ
วไาทบทุกครัๅงรามักสรุปวไาปในพราะทคนลยีภ มากกวไาปในพราะ
ทัศนคติหรือพฤติกรรมของผูๅคน
ตัวอยไางชไนมืไอมีปัญหาการจราจรติดขัดภราจะนึกถึงสะพาน
ลอยหรือทางดไวนขึนๅ มาทันทีภครันๅ สรๅางลๅวภการจราจรกลับนไนขนัดอีกภ
รากใสรุปวไาปในพราะสรๅางสะพานลอยหรือทางดไวนนๅอยกินเปภพราะ
ฉะนันๅ ตๅองสรๅางพิมไ อีกภตไราทบจะเมไเดๅนกึ ถึงการปรับกๅพฤติกรรม
หรือนิสยั ของผูคๅ นภชไนภหาทางทำา฿หๅคน฿ชๅรถนๅอยลงหรือหันมา฿ชๅขนสไง
มวลชนมากขึๅนภ฿นทำานองดียวกันภวลารามีความทุกข่ภรากใมักนึกถึง
การซืๅออุปกรณ่อำานวยความสะดวกมาปรนปรอตนภครัๅนพบวไาความ
ทุกข่เมไเดๅนอๅ ยลงภทนทีจไ ะดูวาไ ปัญหาอยูทไ ตีไ วั ราหรือจิต฿จของราหรือ

เมไภกลับสรุปวไาปในพราะรามีของนๅอยกินเปภดังนัๅนจึงตๅองหาซืๅอของ
มาพิไมอยูไรืไอยเมไรูๅจักจบสิๅน
การสรุปบทรียนปในสิงไ จำาปในสำาหรับชีวติ ภ฿ครทีเไ มไรจๅู กั สรุปบท
รียนภกใมปี ญ
ั หาเมไรจๅู บภอยไางเรกใตามภการสรุปบทรียนอยไางดียวเมไพอภ
ตๅองสรุป฿หๅถูกดๅวยภถๅาสรุปผิดภปัญหากไานอกจากจะเมไเดๅกๅลๅวภยัง
กิดปัญหา฿หมไตามขึๅนมาอีกภตไจะสรุปบทรียนอยไางเรถึงจะถูกภอันนีๅ
ขึๅนอยูไกับวิธีคิดดๅวยภ฿ครทีไคิดคบโภหรือติดยึดกับความคิดของตนจน
เมไรูๅจักปลีไยนปลงภจะสรุปอยไางเรกใสรุปผิดวันยังคไำาภดังรืไองขๅางลไาง
ซึไงกใกิดขึๅนทีไมืองนอกชไนกัน
นายพลบๅานนอกซึงไ เมไคอไ ยอไานหนังสือภชอบกินหลๅาพูดจาขวาน
ผไาซากภเดๅรับชิญเปงานราตรีสมสรกลางกรุงลอนดอนภขามีความ
สุขมากทีไเดๅมีอกาสตๅนรำาบอลรูมกับคุณหญิงผูๅดไนดัง฿นวงการเฮซ
ระหวไางตๅนรำาภคุณหญิงอยากสรๅางบรรยากาศสนุกโภจึงยก
ปริศนาขึๅนมาถามวไา
“ทไานคะภอะเรอไยภตรงกลางกลมสีหลืองภรอบโภปในฉกสีขาว”
นายพลตอบทันทีวไาภ“กใรูทวารนไะซีคุณหญิง”
คุณหญิงตก฿จจนชใอกละปในลมลๅมลงภพราะเมไคิดวไาจะจอ
ถๅอยคำาหยาบคายชไนนัๅนภหลังจากพยุงธอเปปฐมพยาบาลภพืไอนของ
นายพลกใถามวไาหตุ฿ดธอจึงปในลมภนายพลกใลไา฿หๅฟงั ภพือไ นจึงบอกวไา
“เปทายยังงัๅนเดๅยังเงภทีไจริงคำาฉลยกใคือภดอกดซีไหรือจะตอบ
วไาเขไดาวกใเดๅ”
นายพลทำาทไางงลๅวถามวไาภ“ลๅวดอกดซีหไ รือเขไดาวมันขๅาเป
อยูไ฿นรูทวารเดๅยังเง”
จากภขำาขันวันหยุดภดยภพระเพศาลภวิสาลภวันสาร์ทีไภัาภ
มษายนภัิิ4ภ
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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
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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
ติดตไอฆษณาของนิตยสารดีฉบับออนเลน์เดๅทีไ
รสภพลภroseใdฬmagazineอde
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ตดตอขอซือบต ของขวญ ล ือ ืด “ด” ไดท
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

เสือยืด”ด”าร ค ตวล า25,00ายูโรา(พรอมค สง)
สเท /สสม/สนำ เงน
ตดตอลงโฆษณ าาโทร า0177า้95้า6้0
www.d-magazine.deาหรือาwww.d-magazine.eu

ใบสมครสม ชกนตยส รดา (D-Magazine)
ชื่อ(Vorname) ............................................................................... นามสกุล (Nachname) ....................................................
ที่อยู่ (Anschrift) ...................................................................................................................................................................................................
.............................................รหัสไปรษณีย์ (Postleitzahl)....................................โทรศัพท์ (Telefon)..........................................
ขอสมัครเป็นสมาชิกนิตยสารดี ประเภทสมาชิกรายปี รับนิตยสาร 4 ฉบับ เริ่มตั้งแต่ ฉบับที่.............../................ (เช่น 02/2010)
• สมาชิกในเยอรมนีและออสเตรีย ปีละ 20 ยูโร ราคารวมค่าส่ง
• สมาชิกในสวิตเซอร์แลนด์ ปีละ 35 ฟรังค์ ราคารวมค่าส่ง
พร้อมทั้งนี้ได้



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



ชำระเงินสดในวันที่ ........................................... จำนวน ............................... ยูโร
ลายเซ็น ................................................ ผู้รับเงิน วันที่ ..................................
ลายมือชื่อ ............................................. ผู้สมัคร วันที่ ..................................

* กรณีโอนผ่านธนาคาร กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินพร้อมใบสมัครไปที่
D-Magazine c/o Dr.Pataya Ruenkaew, Carl-von-Ossietzky-Str.21, D-33615 Bielefeld
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สิไงตีพิมพ่฿นนิตยสารภ“ดีมาก”ภสงวนลิขสิทธิ่ตามกฎหมายภ
เมไอนุญาต฿หๅคัดลอกสิไงตีพิมพ่ตไางโละรูปภาพกไอนเดๅ
รับอนุญาตจากผูๅผลิตภ
คัดลอกหรือพิมพ่ซาำๅ บทความหรือรูปภาพทีไ คยพิมพ่ผยพรไ
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งานไทยในเยอรมนี

Bildูภhifullaอcom

การกลๅาผมภมีอยูไหลายวิธีภ กลๅาผมทรงสูงภกลๅา
ผมทรงตไำาภละกลๅาผมบบภตไางโภจะกลๅาบบ
เหนอยูไทีไลักษณะละภผมสัๅน ภผมยาวภจะกลๅา
บบเทยหรือบบกาหลีภอออราทำาเดๅ

ภาพดยภ๖aengsureeภ๐eemongkhol

สิไงทีไดึงดูด฿จผูๅขๅาชมงานเทยอยไางยิไงคือภ“ความ
ปในคนเทย”ภ ซึไงริไมตๅนตัๅงตไการตไงกายบบ
เทยโภการสนทนาภการสดงภอาหารการกินละ
การตๅอนรับทีไอบอุนไ อยไางเทยโภภรอยยิมๅ คนของคน
เทยสรๅางความสุข฿จกไผมูๅ ายียไ มชมงานนิตยสาร
ดีเดๅมีอกาสพูดคุยกับตัวทนหนไวยราชการเทย
ละยอรมันภ ผูๅจัดงานเทยภ ผูๅออกรๅานจำาหนไาย
สินคๅาละผูๅยีไยมชมงานเทยหลายโหไงภละเดๅ
รับความคิดหในทีไนไาสน฿จ฿นรืไองการจัดงานเทย
฿นยอรมันภรวมถึงขๅอนะนำาอยไางมากมายภซึไง
อาจจะปในนวทางสำาหรับผูๅทีไกำาลังคิดจะจัดงาน
เทย฿นอกาสตไอเปกใปในเดๅภ……อ

“จิตอาสา” ในต่างแดน

ครัวไทย ขนมไทย
หลไงทีไมาของรูปภาพภภจุลสารภสพพอ”นๅอยกใหนึไง”
ฉบับทีไภะ4ภภกรกฎาคมฬกันยายนภัิิา

ภาพดยภ๖ujitraภ๖tier

“นๅองจิๆบ”ภชวนพืไอนโทำาขนมเทยกินกันองตาม
ประสาคนเทย฿นตไางดนภภขนมถัไวปบภมๅวไา
หนๅาตาเมไนไาสน฿จทไาขนมคๅกทีไมืองนอกภตไวไา
มีคณ
ุ คไาของสารอาหารมากมายภชไนถัไวหลืองภ฿บ
ตยภงาภปในตๅนภภ

฿นดินดนหไางเกลจากบๅานกิดมืองนอนภ฿นทีไทีไ
ความชไวยหลือจากรัฐอาจดูปในสิไงหไางเกลภมือมี
ปัญหาภมือไ ตๅองการความชไวยหลือภหากเมไมี พือไ น
รไวมชาติทอีไ าสาขๅาชไวยหลือภสงคราะห่ภการดำารง
ชีพ฿นตไางดนกใคงจะลำาบากเมไนๅอยทีไดียวภการภ
“อาสา”ภ เมไเดๅจำากัดอยูไพียงภ พืไอการชไวยหลือภ
ตไอาจรวมถึงการภ“อาสา”ภทำารืไองราวตไางโภตไ
อยไางเรสียภกใมกั จะปในเปพือไ สไวนรวมมิ฿ชไสวไ นตัวภ
”จิตอาสา”ภ฿นตไางดนจึงปในรืไองสำาคัญภสำาคัญ
อยไางเรภละภมีความปในมาอยไางเรภมาติดตาม
อไาน฿นนิตยสารดีฉบับทีไปดคไะ
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