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Vorwort บท บ.ก.
สวบัสดปีครบับ พปีที่นกองเพลืที่อนสมาชญิกธาราและผผกเกปีที่ยวขกองทลุกทมาน
ขอแสดงความยญินดปีและขอตกอนรบับคณะกรรมการสมาคมธาราชลุดใหมมทปีที่ไดกรบบั เลลือกตบัสงจากทปีที่ประชลุม
ประจทาปปีเมลืที่อเดลือนกบันยายน ๒๕๕๘ ซซที่งมปีคลุณอรดปี ไคลลุส (ไกม) เปห็นประธาน นทาทปีมคนรลุมนใหมมไฟแรงอลุทญิศเวลา
ททางานเพลืที่อสบังคมไทยในเยอรมบัน และตกองขอขอบคลุณคณะกรรมการทปีที่ใหกความใวกวางใจใหกผมรม วมททางานเปห็น
บรรณาธญิการหนบังสลือเวปียนธาราตมอไปอปีกวาระหนซที่ง นบับเปห็นเรลืที่องนมายญินดปีทคปีที่ นไทย ในเยอรมบันไดกรมวมมลือรม วมใจกบัน
สลืบสานตมอนโยบายและหลบักการทปีที่มลุมงชมวยเหลลือกบันและกบัน จากปนพ.ศ.๒๕๓๔ ทนรธาราถรอกกาเนชด มาถถึงปนนนสกก็เขข้าปนทนร
๒๕ แลข้วนะครสบ เปห็นเรลือที่ งนมาภาคภผมญิใจจรญิง ๆ ทปีที่พวกเราทลุกคนมปีสมวนชมวยกบันททาใหกธาราเขกมแขห็งและคงอยผยม นลื ยาวมา
ไดกนานขนาดนปีส คณะกรรมการมนโครงการจะจสดงานเฉลชมฉลองครบรอบ ๒๕ ปนธาราในงานประชจมประจกาปนเดรอน
กสนยายนนนสดวข้ ยนะครบับ สมาชญิกทมานใดมปีขกอเสนออยากใหกคณะกรรมการททาอะไรเปห็นพญิเศษ ขอเชญิญชวนสม งความคญิด
เหห็นมาไดกเสมอครบับ
เมลืที่อมองยกอนกลบับไปในอดปีต ตกองขอบอกวมา เปห็นเรลืที่องนมาภผมญิใจจรญิง ๆ ครบับทปีที่ธาราเปห็นหนซที่งในสมาคมเกมาแกม
ดบัสงเดญิมของคนไทยในเยอรมบัน ธาราไดกสรกางเครลือขมายไปในชลุมชนไทยหลาย ๆ จลุด หลาย ๆ เมลืองทบัวที่ สหพบันธร์ฯ จน
ปบัจจลุบบันเครลือขมายเหลมานบัสนตมางกห็เตญิบโต เขกมแขห็งกบันหมดแลกว กห็ตกองขอขอบคลุณประธานสมาคมทลุก ๆ ทมานในอดปีตทปีที่
ไดกเพาะกลกา ปลผก และดผแลธารามาดกวยดปีจนถซงวบันนปีส คณะกรรมการชลุดปบัจจลุบบันมปีความมลุมงมบันที่ จะรดนทสาพรวนดญินดผแล
ตกนธาราตกนนปีสใหกเตญิบโตเปห็นรม มโพธญิดรม มไทรของพวกเราชาวไทยในเยอรมนปีแหมงนปีสสลืบตมอไป
และจากการทปีที่ประธาน คลุณอรดปี ไคลลุส และรองประธาน คลุณมณฑา
ดรายชไมเออรร์ ไดกเดญินทางไปรม วมพบปะกลลุมมคนไทยทปีที่เมลืองมบันนร์ไฮมร์และใกลก
เคปียงเมลืที่อเดลือนพฤศจญิกายนปปีทปีที่แลกวนบัสน มปีคนตบัสงคทาถามมาวมา ธารามมีนโยบายชช่วย
เหลลือแตช่หญญิงไทยเทช่านนนนั้ หรลือ ททาใหกคณะกรรมการไดข้นกาเรรอร งนนสมาหารรอกสนและ
ลงมตชวขาเราจะปรสบนโยบายสมาคมใหมขโดยจะเปชดกวข้างขยายความชขวยเหลรอ
ไปยสงชายไทยดข้วย ตขอไปคนไทยทจกคนไมขวขาหญชงหรรอชายกก็จะไดข้รสบการเอาใจ
ใสขและชขวยเหลรอจากสมาคมของเราอยขางเทขาเทนยมกสนนะครบับ ใครม ขอเชญิญชวน
สมาชญิกทลุกทมานลมวงหนกาเขกาประชลุมในการประชลุมประจทาปปีเพลืที่อลงมตญิรบบั รองในเรลืที่องนปีสดกวยนะครบับ
พบกบันใหมมฉบบับหนกาครบับดกวยรบักและปรารถนาดปี
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Bericht über 2015
บบันทซกการททางานของสมาคมธาราประจทาปปีพ.ศ.2558
วบันทปี2ที่ 0-21 กลุมภาพบันธร์ทปีที่สมาคมไทยอาสาเมลืองมญิวนญิคและเมลือง Berg ประชลุมคณะผผกจบัดตบัสงสมาคมลมาม
ไทย-เยอรมบันและนบักแปลโดยมปีผผกสนใจเขการม วมหาปรซกษาหาขกอสรลุปกฏ
เกณฑร์ตลอดจนหาผผกทจปีที่ ะลง
สมบัครรบับตทาแหนมงประธานรอง
ประธานและแผนงานจบัดการ
จบัดการประชลุมลมามเพลืที่อกมอตบัสง
สมาคมในเดลือนมญิถลุนายน ในการประชลุมครบัสงนปีสไดกมปีคณะกรรมการของ
สมาคมธาราและลมามจากหลายเมลืองไดกสละเวลามารม วมใหกคทาปรซกษา เพลืที่อหาแนวทางจบัดตบัสงสมาคมลมามไทย-เยอรมบัน
และนบักแปล
วบันทปีซ 7-8
ที่
มปีนาคมการพบปะเพลืที่อสรกาง
ความสบัมพบันธร์และแสดงพลบังศบักยภาพของสตรปี
ไทยในยลุโรปเนลือที่ งในวบันสตรปีสากล ทปีที่สถานทผต
ไทยกรลุงเบอรร์ลญิน ในการจบัดงานครบัสงนปีสทางสมาคม
ธาราโดยทมานประธาน คลุณดรรชนปี วรดญิถปีและ
ประธานสมาคมสตรปีไทยในฝรบัที่งเศส คลุณปนญิธาน
ตาบลผเลม ไดกเปห็นผผรก ญิเรญิที่มจบัดงานเชลืที่อมสบัมพบันธร์
ระหวมางสตรปีไทยในยลุโรปนอกจากนบัสนยบังมปีกลลุมม
สตรปีไทยจากประเทศเนเธอรร์แลนดร์นทาโดยรองประธานสมาคมสยามคลุณวญิกานดา จากประเทศสวญิสเซอรร์แลนดร์และ
กลลุมมคนไทยในประเทศเยอรมนปีเชมนกลลุมมสตรปีไทย”บกานหญญิง”ทปีที่ใหกความชมวยเหลลือในการจบัดงานในครบัสงนปีสดกวยการจบัด
งานครบัสงนปีสไดกรบับการสนบับสนลุนจากทางสถานทผตไทย และไดกการตกอนรบับอยมางอบอลุมนจากทมานเอกอบัครราชทผต นาง
นงนลุช เพชรรบัตนร์
ในการพบกบันครบัสงนปีสนอกจากจะไดกททาความรผกจบักกบับสตรปีไทยในหลายประเทศแลกวยบังไดกรบับรผกถซงในการดทาเนญินชปีวญิต การ
ททางานตลอดจนปบัญหาในการททางานจากสตรปีไทยหลากหลายอาชปีพและรม วมสบังสรรคร์และททาความรผกจบักกรลุงเบอรร์ลญิน
เมลืองหลวงของประเทศเยอรมนปีโดยมปีไกดร์กญิตตญิมศบักดญิด คลุณมบังกร วงศร์หนองเตย ทปีที่ใหกความรผกและเสปียงหบัวเราะตลอด
การทมองกรลุงเบอรร์ลญินในครบัสงนปีสดกวยคมะ
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วบันทปี2ที่ 0-21 มญิถนลุ ายน การประชลุมลมามและนบัก
แปลเพลืที่อจบัดตบัสงสมาคมลมามไทย-เยอรมบันและนบักแปลทปีที่
เมลือง Mannheim โดยการสบับสนลุนจากกงสลุลใหญมนคร
แฟรงกร์เฟญิรร์ต ในการจบัดงานครบัสงนปีสไดกรบับเกลืยรตญิจากทมานกงสลุล
ใหญมนายเจรญิญรบัฐ ฉญิมสทาราญ มาเปห็นประธานในการจบัดงาน
กมอตบัสงสมาคม ในการจบัดการอบรมครบัสงนปีสมปีลาม มและนบักแปล
จากหลายเมลืองเขการม วมและนายณบัฐพงศร์ บลุตรดปีไดกรบับเลลือกใหก
ดทารงตทาแหนมงประธานสมาคมลมามไทย-เยอรมบัน
วบันทปี1ที่ 2-13 กบันยายน การประชลุมสบัมมนาประจทาปปีของสมาคมธาราทปีที่เมลือง Bad Reichenhall โดย

ทมานกงสลุลใหญมนครแฟรงกร์เฟญิรตร์ นายเจรญิญรบัฐ ฉญิมสทาราญและน.ส วราทญิพยร์ ศลุภชวโรจนร์ กงสลุลจากสถานทผตไทยกรลุง
เบอรร์ลนญิ ไดกใหกเกปียรตญิมาเปห็นประธานและรม วมประชลุม การประชลุมครบัสงนปีสนอกจากจะ
มปีการจบัดสบัมมนาในหบัวขกอ”ขกอปฏญิบบัตญิตนเมลืที่อประสบปบัญหาความรลุนแรงใน
ครอบครบัว”และ
หบัวขกอ”เมลืที่อหบัวใจอยาก
ททางานอาสา”แลกวยบังไดก
มปีการจบัดการเลลือกตบัสง
คณะททางานชลุดใหมม
ของสมาคมแทนชลุดเกมา
ทปีที่หมดวาระลงโดย
ตทาแหนมงประธานสมาคมคนใหมมไดกแกม นางอรดปี ไคลลุสและไดกเลลือกสถานทปีที่จบัดงาน

ประชลุมในปปีพ.ศ.2559 ตามมตญิเมลือง Hamburg ไดกรบับเลลือกใหกเปห็นสถานทปีที่จบัดงานประชลุมครบัสงตมอไป
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วบันทปีที่14 พฤศจญิกายน นางอรดปี ไคลลุส ประธานสมาคมธาราและนางมณฑา ดรายซร์ไมเออรร์ รองประธานไดกเดญินทาง
เขกาพบนายไมตรปี อญินทลุลุต ปลบัดกระทรวงพบัฒนาสบังคมและความมบันที่ คงของมนลุษยร์ และคณะทปีที่ไดกเดญินทางจาก
ประเทศไทยเพลืที่อเยปีที่ยมเยปีที่ยนคนไทยในการเขาพบครบัสงนปีสทมานปลบัดกรทรวงฯไดกกลมาวถซงนโยบายใหกขกอมผลขบัสนตอนการ

ขอทลุนสนบับสนลุนจากทางกระทรวงนอกจากนบัสนทมานปลบัดกระทรวงยบังไดกตอบ
คทาถามและใหกแนวคญิดแกมผผกทปีที่เขการม วมประชลุมในการอยผรม ม วมกบันทมานไดกกลมาวไวก
วมา”จะเตญิมเตห็ม พยลุง สนบับสนลุน สานพลบัง รวมกลลุมม สรกางเครลือขมาย ขยาย
ผล”เพลืที่อสรกางชลุมชนทปีที่ เขกมแขห็ง”และสามารถดผแลตนเองไดก

วบันทปีที่12 ธบันวาคม นางอรดปี ไคลลุส ไดกจดบั โตอ๊ะประชาสบัมพบันธร์และหาสมาชญิกใหมมใหกสมาคมธาราในงานวบันพมอแหมง
ชาตญิและงานลอยกระทงซซที่งจบัดโดยวบัดพลุทธบารมปีฮบัมบผรกและไดกมอบจลุลสารธาราแดมทมานเอกอบัครราชทผตนางนงนลุช เพห็
ชรรบัตนร์ ทปีที่เดญินทางมาเปห็นประธานในการเปญิดงานวบันพมอในครบัสงนปีส
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Guten Morgen Berlin
สวบัสดปีเบอรร์ลญินโดย....แออ๊ด วรากร
เบอรร์ลนญิ หรลือทปีที่ออกเสปียงแบบชาวเยอรมบันคลือแบรร์ลญิน มหานครอบันเปห็นทปีที่รบักของพวกเราชาวไทยในเยอรมนปี ๓๖ ปปี
แหมงความหลบังทปีที่ผมมปีทส บังทลุกขร์ทส บังสลุข วบันนปีสจะขอทวนความทรงจทาใหกพปีที่นกองรบับรผก เมลืองในฝบันทปีที่ใครกห็อยากมาเยลือน นคร
ทปีที่ไมมมปีวนบั หลบับ หลากหลายศญิลปวบัฒนธรรม จญิตวญิญญาณ กาลเวลาแหมงดญิจญิตอล ศผนยร์รวมศญิลปญินผผกใฝมฝบันวบัฒนธรรม
ใตกดนญิ สวรรคร์บนดญินของวบัยรลุมน อาณาจบักรทางเทคโนโลยปี จลุดมลุมงหมายอบันสผงสลุดของนบักขลุดทองนานาชาตญิ สวรรคร์
สทาหรบับชาวเกยร์ทปีที่ตกองมาเยลือน ขลุมสมบบัตญิของโจรรกายทปีที่มากดกวยมายาจรญิต ศผนยร์รวมอาหารนานาชาตญิและอาหารไทย
ทปีที่สลุดยอดแหมงหนซที่งของโลก อญิสานสลุดขอบฟกาทปีที่พาสาวไทยมาเปห็นเศรษฐปี เอาละครบับเบอรร์ลญินของเราคลือเมลืองสทาคบัญ
ขนาดใหญมอนบั ดบับสองของโลกรองแคม มหานครนญิวยอรคร์ ดกวยพลืสนทปีที่ ๘๙๑ ตรางกญิโลเมตร อยผบม นตอนเหนลือของ
ประเทศ เปห็นเมลืองหลวงของสหพบันธรบัฐเยอรมนปี เปห็นพบันธมญิตรกบับ ๑๗ มหานครใหญมของโลกทบัสงทางดกานเศรษฐกญิจ
และสบังคม เปห็นทปีที่ตส บังของไรชร์ทาก(Reichstag) หรลือรบัฐสภา
แหมงชาตญิทปีที่มปีความสทาคบัญทางดกานการเมลืองของประเทศ สรกางและ
ออกแบบโดย Wallot ระหวมางปปี ๑๘๘๔-๑๘๙๔ ขกางบนมปี
โดมแกกวอลบังการพรกอมภบัตราคารสลุดหรผทปีที่ตกองจองกบันเปห็นเดลือนจซง
จะมปีโอกาสไปนบังที่ ไดก ความหมายของเบอรร์ลญิน คลือ หนองนทสา
เนลือที่ งจากมปีแมมนส ทาสปรปี (Spree) และ ฮาเฟล (Havel)ไหล
มาบรรจบทปีที่เกาะพญิพญิธภบัณฑร์อนบั เปห็นเขตทปีที่มปีผอผก ลุทญิศใหกกรมศญิลปากร ใชกเปห็นทปีที่เกห็บงานศญิลปะและวบัตถลุโบราณ ในอดปีต
เบอรร์ลนญิ เปห็นเมลืองหลวงของอาณาจบักรปรบัสเซปีย ปปีค.ศ. ๑๗๐๑ และสาธารณรบัฐไวมารร์ ปปี ๑๙๑๙ และเมลืที่อปปี
ค.ศ.๒๐๐๘ ยผเนสโกไดกประกาศใหกยาม นทปีที่อยผอม าศบัย ๖ ยมานของเบอรร์ลญินเปห็นเมลืองมรดกโลกดกวย นอกจากนปีสมหาวญิหาร
เบอรร์ลนญิ (Berlin Cathedral) ถลือวมาเปห็นวญิหารโปรเตสแตนทร์ทปีที่ใหญมทปีที่สลุดและเปห็นทปีที่ฝบังพระศพของบลุคคลใน
ราชวงศร์โฮเฮนซอลเลนดกวย (Hohenzollen)
สถานทปีที่สทาคบัญอปีกแหมงของเบอรร์ลญิ
นอ Gedächtniskirche (เก-เดอ๊กทร์-นญิส-เค
รปีย-เคม) หรลือโบสถร์หกบั ทปีที่บางสม วนของโบสถร์ถผกลผก
ระเบญิดถลมมหบักพบังในระหวมางสงครามโลกครบัสงทปีที่ ๒
และตอนนปีสไดกกลายมาเปห็นแหลมงดซงดผดนบักทมองเทปีที่ยวอปีก
แหมงในเบอรร์ลนญิ ตะวบันตก บนยมานคผดบัม
(Ku'damm) ถนนไฮโซ แหลมงชอปปญิสงอบันลลือชลืที่อ
คนเยอรมบันไดกชอลืที่ วมาเปห็นคนซลืที่อสบัตยร์ อดทน ขยบัน รบักชาตญิ สม วนใหญมนบับถลือครญิสตศาสนานญิกายโปรเตทแตนทร์ หรลือใน
ภาษาเยอรมบันเรปียกเอวบัลเกลญิช (Evangelisch) สม วนนญิกายคาทอลญิกกห็มปีเหมลือนกบันในทางใตก ภผมญิประเทศทบัวที่ ไป
เปห็นทปีที่ราบ อากาศดปีทสบังปปี ยามหนาวหนาวเหนห็บ บางครบัสงเดญิน ๆ อยผอม าจหนาวจบับใจเมลืที่อโดนหญิมะทปีที่รมวงลงมาจากตซกสผง
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หลมนใสม หนกา ในแถบทปีที่คนอยผหม นาแนมนหญิมะจะละลายเรห็ว เบอรร์ลนญิ เปห็น
เมลืองทมองเทปีที่ยวระดบับตกน ๆ ของโลก ทปีที่หลาย ๆ คนใฝมฝนบั ทปีที่จะมาเยลือน
จากสถญิตญิปรากฎวมาชมวงเทศกาลสทาคบัญ ๆ ทปีที่มปีวนบั หยลุดหลายวบันตญิดกบัน เชมน
เทศกาลอปีสเตอรร์ มปีนบักทมองเทปีที่ยวมาเยลือนเบอรร์ลญินถซง ๒ ลกานคน เมลืที่อมา
เทปีที่ยวเบอรร์ลญินแลกว ไมมตกองกบังวลเรลืที่องความปลอดภบัย เพราะทปีที่นจปีที่ บัดเปห็น
นครแหมงหนซที่งทปีที่มปีความปลอดภบัยคมอนขกางสผงครบับ ทปีนส ปีขอเอมยถซงกทาแพง
เบอรร์ลนญิ หนมอยนะครบับ กทาแพงแหมงนปีสเปรปียบไปกห็เหมลือนอนลุสาวรปียร์แหมง
ความเจห็บปวดทปีที่เยอรมนปีพาม ยแพกตมอสงครามโลกถซงสองครบัสง สรกางเมลืที่อ ๑๓
ส.ค. ๑๙๖๑ เพลืที่อปญิดกบัสนพรมแดนระหวมางเยอรมบันตะวบันตกและตะวบัน
ออก หรลือเดเดแอรร์ (DDR=Deutsche Demokratische
Republik) เปห็นนวบัตญิกรรมชนชาตญิทปีที่ตมอตกานทลุนนญิยมของโลก
คอมมญิวนญิสตร์ มปีภาพวาดขปีดเขปียนทปีที่ผผกวาดททาขซสนดกวยจญิตวญิญญาณอบันตลืที่นเตกนเรกาใจ และกลายเปห็นศญิลปะทปีที่แฟน ๆ พากบัน
คลบังที่ ไคกล จญิตรกรรมบนกทาแพงทปีที่สลุดอลบังการ เลมาขานกบันวมากทาแพงนปีสสรกางเสรห็จแบบจผมโจมทปีที่ไมมมปีการรผกตบัวบางคนพอตลืที่น
ขซสนมาเหห็นกทาแพงนรกนปีสกส นบั กางไวกเหมลือนตายจากกบันไปคนละโลก ถกามปีการแอบขกามหรลือวางแผนจะขกามกทาแพง
ถลือวมาผญิดกฎหมาย ความผญิดสถานเดปียวคลือ ตาย มปีผผกเสปียชปีวญิตจากการพยายามหลบหนปีขาก มกทาแพงอยมางเปห็นทางการ
๑๕๐-๒๐๐ คน และอาจจะมากกวมานปีส ทปีที่ไมมมปีหลบักฐานปรากฎ การหลบหนปีขาก มกทาแพงนปีสมปีสารพบัดรผปแบบ เคยมปีคน
หนปีกระโดดรบัสวและถผกยญิงกวมา ๒ ช.ม ยบังไมมมปีใครมาชมวยเลลือดไหลไมมหยลุดจนตาย โครงสรกางกทาแพงนปีสเปลปีที่ยนแปลงถซง
๔ ครบัสง เพลืที่อเลปีที่ยงการลบักลอบเขกามา เชมน ขลุดอลุโมงคร์ นบังที่ บอลลผนหนปีขาก ม หรลือวมายนทสาหนปีขาก มฝบัที่ง ในปปี ๑๙๘๘ กอรร์บา
ชอบ อดปีตประธานาธญิบดปีรสบั เซปียลผกพปีที่ใหญมโยนหญินถมทางจนเกญิดมปีการประทกวงใหญมในหลายหบัวเมลืองและตมอมากห็ตกอง
เปปีดพรมแดน เปห็นการปญิดตทานานกทาแพงเบอรร์ลนญิ ในทปีที่สลุด เบอรร์ลญินกลายเปห็นเมลืองหลวงของเยอรมนปีหลบังการรวมตบัว
กบันของฝบัที่งตะวบันตกและตะวบันออกในสมบัยทปีที่นายเฮลมลุท โคหร์ล เปห็นนายกรบัฐมนตรปี รบัฐบลุรษลุ ทปีที่พลญิกประวบัตญิศาสตรร์
สลายกทาแพงวญิปโยคเมลืที่อวบันทปีที่ ๙ พฤศจญิกายน ค.ศ. ๑๙๘๙ และวบันดบังกลมาวถลือเปห็นวบันชาตญิของประเทศนปีสดวก ย การ
อพยพหลบังที่ ไหลของพปีที่นกองชาวไทยสผมเบอรร์ลญินนบัสน วมากบันวมา มปีทส บังถผกหลอกมาเกห็บแอปเปปีส ล บางคนถผกหลอกมาเลปีสยงเดห็ก
ของขบวนการคกามนลุษยร์ ปบัจจลุบบันกลลุมมชนคนไทยกลายมาเปห็นชลุมชนทปีโที่ ดมงดบังไปทบัวที่ โลก ผมจทาไดกวาม ผมมาเบอรร์ลญินเมลืที่อ
๓๖ปปีทปีที่แลกว ผมเจอคนไทยไมมกปีที่คนกบับรกานไทยไมมกปีที่รกาน สมบัยนบัสนยบังมปีจปีไอ มปีหลายคนทปีที่ตามสามปีอเมรญิกนบั มาททางาน
เมลืองเบอรร์ลญิน รม วมกบับพบันธมญิตรอปีก ๓ ชาตญิยบังจทาไดก คนทปีที่พทานบักอยผเม มลืองนปีสมปีเงญินอลุดหนลุนคมาครองชปีพเดลือนละ ๒๐๐
มารร์คและไมมตกองเปห็นทหารดกวย ผมพผดภาษาดอ๊อยทชร์ไมมใดก ผมชปีสไปทปีที่ตบับวบัว ไดกมาหนซที่งโลราคา ๑ มารร์ค อยากกญิน
เครลืที่องในวบัวเครลืที่องในหมผ คนขายถามหมาเธอตบัวแคมไหน อยากกญินคะนกา ขอใบโคราบปีส (Krohrabi) คนขายยกใหก
เปห็นถลุง เพราะเขานซกวมาผมจะเอาไปใหกกระตมายทปีที่บกานกญิน อยากไหวกพระกห็มปีแตมวบัดศรปีลบังกาทปีที่โฟรนาวนร์
(Frohnau) เพปียงแคมชบัวที่ ขกามคลืนเดปียวเบอรร์ลนญิ วบันนปีสกลายเปห็นเมลืองทบันสมบัย ทปีที่หลากหลายไปดกวยตซกสผงระฟกา ศผนยร์
เทคโนโลยปีนานาชนญิด ทบัสงมปีมหาวญิทยาลบัยชลืที่อดบังอยมาง มหาวญิทยาลบัยเทคโนโลยปีแหมงเบอรร์ลนญิ หรลือเรปียกยมอวมา เทอผ
(TU=Technische Universität) และ ตลาดวญิชา หรลือ เฟาอผ (FU= Freie Universität) มปีวบัด
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และสทานบักสงฆร์นบับสญิบ ยบังไมมรวมวบัดชาตญิอลืที่น ๆ อปีกนบับรกอย โรงเรปียนไทยอปีกหลายโรงเรปียน รกานอาหารไทยและอญิมบญิ
สนบับรกอย รกานนวดอปีกนบับไมมถกวน พปีที่นกองไทยทปีที่ชอบความตลืที่นเตกนเรกาใจหลบังที่ ไหลเขกามาอยมางไมมนมาเชลืที่อ งานเดมน เงญินดปี
สนลุกสลุดเรกาใจ ไมมวาม อาชปีพใด ๆ ยญิงที่ ยามหนการกอนตบัสงแตมมปีนาไป สนามหลวงเบอรร์ลญิน หรลือ พรอ๊อยเซนปารร์ค
(Peusenpark) สวนทปีที่สานฝบันคนเบลืที่อบกานเบลืที่อทปีทที่ ทางานหลบังที่ ไหลเขกามาอยมางไมมตกองรบับเชญิญ สวนเจกาปบัญหาทปีที่
นบักการเมลืองกบับสลืที่อมวลชนตบัสงโตะถกกบันเปห็นปบัญหาโลกแตกมาแลกว วบันนปีสสวนแหมงนปีสกลายเปห็นแหลมงทมองเทปีที่ยวยาม
หนการกอนอยมางหนกาชลืนที่ ตาบานและยบังมปีโครงการสรกางศาลาไทยอปีกดกวย หลบังจากการสถาปนาไทยปารร์คแลกว อาหาร
ไทยสารพบัดพรกอมของหวานราคาถผกอยมางไมมนมาเชลืที่อ สนนราคา ๓-๕ ออยโรแถมแทะโลมแมมคกาหนกาหวานไดกดกวย
เปห็นอปีกมลุมทปีที่เปห็นทปีที่สลุดแหมงการเสปีที่ยงโชคตบัสงแตม ปอ๊อกเดกง ไฮโล ดรบัมมปีที่ ไปจนถซงหวยใตกดญิน หวยทอง สม วนยาเสพตญิดคง
ไมมตกองพผด สทาหรบับนบักชอปปปีส งจะมปีของราคาถผกมา
ขายตบัสงแตมสากกระเบลือยบันเรลือรบ ยามคทที่าคลืน มปีทสบัง
คาเฟ คาราโอเกะหรลือสาวไทยหนกาบางแอบไปเทปีที่ยว
ไอรญิชผบับ หรลือจะขซสนไปคาสญิโนแทงกบันใหกหดผ บับตบับ
ไหมกกนบั เลย หากไมมมบันพอไปตมอเลมนกดตผกโตกรม ลุงกบัน
คาเฟไทยและคาราโอเกะของคผมบาก นคผมสบังคมไทยทปีที่
บรญิการหญญิงไทยใจเหงามปีทสบังเสปียงเพลงไทยสากล ทบัสง
หมอลทาทปีหที่ ลายนางฟบังแลกวเหมลือนชลุบชปีวตญิ ใหกชญิว ๆ
ลบับเฉพาะมปีนบักรกองนกองรบักทปีที่กญินเหลกาเคลกาอารมณร์
บางครบัสงมปีศญิลปญินชลืที่อดบังมาสลบับสบับเปลปีที่ยน ชปีวญิตคนไทยในเบอรร์ลนญิ ไมมมคปี ทาวมาเหงา เพลืที่อนแกกเหงามปีสารพบัดตบัสงแตมแทกซปีที่
ไทย ทปีที่เปห็นเพลืที่อนคลุยยามเหงายามเซห็ง มปีทสบังพระนบักจญิตวญิทยาทปีที่คลุยไดกทลุกเรลืที่อง ลซกลงไปทปีที่นเปีที่ หมลือนสวรรคร์ของโจร การ
เปปีดพรมแดนในประเทศอปียผ ททาใหกโจรหลากหลายเขกามาหากญินทลุกรผปแบบ ลกวงกระเปป๋า ไพมสามใบ ตกทอง คกา
ประเวณปี ใครมาเยลือนตกองระวบังคราวนปีสขอพาไปชมประตผบรบันเดนบผรร์ก (Brandenburg Tor) ประตผเมลืองทปีที่มปี
ความสทาคบัญ เปห็นจลุดศผนยร์กลางตะวบันออกสผมตะวบันตก เปห็นทปีที่ตส บังของสถานทปีที่สทาคบัญหลายแหมง บรญิเวณรอบ ๆ เปห็นสถาน
ทมองเทปีที่ยวทปีที่มปีความนมาสนใจ ถนนทปีที่ทอดไปสผมเบอรร์ลญินตะวบันออกชลืที่อ อลุนเทมน แดรร์ ลญินเดน (Unten der
Linden) ถนนสายนปีสพาไปสผมหอคอยแฟนเซทรวม (Fernseh Turm) ซซที่งเปห็นสถานปีถมายทอดโทรคมนาคมทปีที่
สผงใหญม ขกางบนมปีราก นอาหารหรผ คนทปีที่อยากขซสนไปตกองคอยเขกาคญิวยาวเหยปียดเพลืที่อซลืสอตบัวต ผมานประตผ จากชบัสนสผงสลุดจะ
มองเหห็นทบัศนปียภาพของกรลุงเบอรร์ลญินไดกกวกางไกล ตบัสงอยผทม ปีที่สถานปีรถไฟอเลห็กซานเดอรร์พลบัทซร์
(Alexanderplatz) สองขกางทางบนถนนสายนปีสมปีทส บังเบอรร์ลนญิ โดม และผมานเขกาไปนญิดหนมอยกห็เปห็น ฮบักเคแชรร์
มารร์ค (Hackescher Mark) ทปีที่โดมงดบัง เปห็นแหลมงชอบปญิสง กญิน และเทปีที่ยว ทปีที่มปีนบักทมองเทปีที่ยวเดปีนกบันอยมางหนาตา
ดกานหนกากห็เปห็นเกาะพญิพญิธภบัณฑร์อนบั ลลือชลือที่ ของกรลุงเบอรร์ลญิน สม วนอปีกดกานกห็เปห็นถนนฟรปีดรญิค (Friedrichstasse)
แหลมงชอบปญิสงระดบับโลกอปีกแหมงหนซงที่ มปีรกานอาหารสลุดหรผ สญินคกาดบัง สทาหรบับแฟนชห็อกโกเลตมปีราก น Rausch ทปีที่รวม
สญินคกาสลุดยอดพรกอมรกานอาหารหรผอยผหม นกาลานโบสถร์เจนดารร์เมนมารร์ค (Gendarmenmarkt) ทปีที่มบักจะมปีการ
จบัดคอนเสญิรร์ต ทบัสงโอเปรม าอยผเม สมอ ๆ ยญิงที่ ในชมวงเทศกาลครญิสตร์มาสจะมปีการประดบับประดาตกแตมงทปีที่สลุดแสนประทบับใจ
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ถนนทปีที่นมาสนใจอปีกแหมงคลือ ถนน 17 มญิถลุนายน
(Straße des 17. Juni) จากประตผบรบัน
เดนบผรร์กทอดเขกาสผม อนลุสาวรปียสร์ บันตญิภาพ สองขกาง
ทางเปห็นสวนสาธารณะเทปียรร์การร์เทน
(Tiergarten) ทปีที่มปีอาณาเขตกวกางขวาง เคยใชก
เปห็นทปีที่จบัดงานเลญิฟพาเหรด ( Love Parade)
ทปีที่โดมงดบังไปทบัวที่ โลก และเปห็นตลาดนบัดของเกมาทปีที่
โดมงดบังในชมวงวบันหยลุดสลุดสบัปดาหร์ทปีที่นกบั ชกอปของ
เกมาตกองถวญิลหา ดกานหลบังเปห็นอาณาจบักรเบนซทปีที่ยญิงที่
ใหญม มปีตทานานยาวนานและเปห็นทปีที่ขายของทปีที่ระลซก
ตรงขซสนไปเรลืที่อย ๆ จะเปห็นถนนไคแซรร์ดบัมมร์
(Kaiserdamm) ทปีที่ยาวทอดมาสญิสนสลุดทปีที่ศผนยร์
ประชลุมแหมงชาตญิ (ICC=Internationales
Congress Centrum) ซซที่งเปห็นศผนยร์
ประชลุมทปีที่ใหญมทปีที่สลุดในยลุโรป มปีงานประชลุมระดบับ
โลกมาจบัดประชลุมและแสดงนญิทรรศการอยผเม สมอ ๆ คนไทยในเบอรร์ลนญิ จะคลุกนเคยดปี เลยไปอปีกไมมไกลกห็จะเปห็น
Olympia Stadion(โอลญิมเปปีย ชตาเดปียน) หรลือสนามกญิฬาโอลญิมปญิกแหมงชาตญิทปีที่มขปี นาดใหญมตกอนรบับการแขมง
ขบันกญิฬาระดบับโลก หรลือจบัดแสดงคอนเสญิรตร์ ดบัง ๆ มาแลกว นอกจากนปีสเบอรร์ลญินยบังเปห็นศผนยร์รวมการจบัดนญิทรรศการทาง
ศญิลปะ (Kuntmesse) ชลืที่อดบังจากทบัวที่ โลกอปีกดกวย หลาย ๆ กลลุมม หลาย ๆ หนมวยงานตมางพากบันนทาผลงานมาแสดง
ทปีที่นปีที่ มปีศญิลปญินไทยรม วมสมบัยทมานหนซที่งคลือ ด.ร. ฤกษร์ฤทธญิด ตปีระวนญิช ทปีที่มปีชลืที่อเสปียงโดมงดบังบนเวทปีระดบับโลกกห็ไดกรบับเชญิญใหก
มารม วมแสดงผลงานอยผเม สมอ ๆ ในงานนญิทรรศการทางศญิลปะทปีที่จบัดโดยอารร์ตโฟรลุมม (Artforum) หรลือ ADC
(Art Directors Club ดผรายละเอปียดไดกทปีที่ www.adc.de) สถานทปีนที่ มาทมองเทปีที่ยวอปีกแหมงทปีที่ไมมควรพลาดใน
เบอรร์ลนญิ คลือทะเลสาบวบันนร์เซ (Wannsee) ทะเลสาบขนาดใหญม ใกลก ๆ ทะเลสาบมปีพระราชวบังเดญิมกลปีนญิกเค
(Schloss Glienicke) ตบัสงอยผม ผผกมปีอบันจะกญินหลาย ๆ คนกห็นญิยมมาปลผกคฤหาสนร์รมญิ ทะเลสาบแหมงนปีส จซงไมมใชม
เรลือที่ งแปลกทปีที่ทปีที่ดญินในยมานนปีสมรปี าคาแพงลญิบลญิที่ว รญิมทะเลสาบบางจลุดมปีหาดทปีที่สวยงาม เปห็นทปีที่นญิยมสทาหรบับผผกชลืที่นชอบการนลุมง
นกอยหมมนกอยมานอนอาบแดดเปห็นทปีที่รผกจบักกบันไปทบัวที่ โลก หรลือทปีที่ภาษาเยอรมบันเรปียก der FKK-Strand (หาดเอฟ
คาคา FKK = Strand für Anhänger der Freikörperkultur) ใกลกทะเลสาบบางสม วนมปีสภาพ
เปห็นเนญินเขาเตปีสย ๆ บนเนญินมปีรกานอาหารพลืสนเมลืองเยอรมบันชลืที่อดบังทปีที่สมเดห็จพระเทพฯ เคยเสดห็จเยลือนมาแลกวคราวนปีสขอ
แนะนทาแหลมงชอปปญิสงในเบอรร์ลญินทปีที่มปีชลืที่อเสปียงหนมอยนะครบับ ทปีที่ตส บังอยผบม นสถานปีรถไฟใตกดญินวญิทเทนแบรร์กพลบัทซร์
(Wittenbergplatz) นบันที่ กห็คอลื คาเดเว (KaDeWe= Kaufhaus des Westens) หกางสรรพสญินคกา
หรผระดบับโลก ทปีที่เราสามารถเดญินกระทบไหลมกบบั คนดบังไฮโซไดกโดยไมมรผกตบัว หากตกองการสญินคกาแบรนดร์เนมดบัง ๆ เพชร
หลายกระรบัตราคาเหยปียบลกาน แชมเปญราคาแพง หรลือตกองการชญิมไขมปลาคารร์เวปีย ลอบสเตอรร์ราคาแพงหผฉปีที่ มาหกางนปีส
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แลกวจะไมมผญิดหวบัง ขมาวทปีที่นมายญินดปีอปีกอยมางหนซงที่ กห็คลือ หกางฯ แหมงนปีสไดกตกอยผใม นมลือคนไทยแลกว เพราะเจกาของหกางเซนทรบัล
ทปีที่ประเทศไทยไดกถลือหลุกนไปแลกวกวมาครซที่ง หกางสรรพสญินคกาชลืที่อดบังอปีกแหมงทปีที่ตส บังอยผบม นถนนฟรปีดรญิค คลือ หกางลาฟาแยต
(Lafayette) แหลมงรวมสญินคกาหรผสารพบัดชนญิดจาก
ฝรบัที่งเศส ทบัสงเครลือที่ งอลุปโภคบรญิโภค พผดแลกวนทสาลายหก เชญิญ
ไปเลลือกซลืสอไดกเองเลยครบับ นอกจากนปีสกมห็ ปีตลาดเวปียดนาม ทปีที่
ชาวเยอรมบันเรปียกยมอวมา เดเออ๊กซร์เซ (DXC = Dong
Xuan Center) ตบัสงอยผทม ปีที่ลญิกเทนแบรร์
ก Lichtenberg) ทปีที่นปีที่เปห็นอปีกแหมงทปีที่มปีสญินคกาหลาก
หลายชนญิดมาแสนอ ทบัสงทปีที่เราคาดถซงและคาดไมมถซง ขอเลมา
ถซงอาณาจบักรเกยร์อบันยญิงที่ ใหญมของโลกแหมงหนซที่ง คลือยมานโนล
เลนดอรร์ฟพลบัทซร์ (Nollendorfplatz) ซซที่งตบัสงอยผบม น
สถานปีรถไฟใตกดญินชลืที่อเดปียวกบันนปีส ทลุก ๆ ปปีในวบันทปีที่ ๑๒-๑๓ มญิถนลุ ายน จะมปีงานใหญมระดบับโลกชาวสปีมวม งทปีที่พปีที่นกองรบัก
รม วมเพศทบัสงเกยร์ เลสเบปีสยนมาชลุมนลุมกบันอยมางเอญิกเกรญิก ภายใตกชลืที่องานวบันครญิสโตเฟอรร์ ในงานนปีสมปีงานเฉลญิมฉลองออก
รกานแสดงนญิทรรศการอบันนมาทซที่ง พรกอมทบัสงขบวนแหมอบันมโหฬารใหกพวกเราไดกรอชม อดปีตผผกวาม การเมลืองเบอรร์ลญิน แฮรร์เค
ลาสร์ โวแวรร์ไรทร์ (Klaus Wowereit) เกยร์ผผกทรงเกปียรตญิแหมงตซกแดงหรลือศาลาผผกวาม ฯเมลืองเบอรร์ลนญิ เจกาของ
สทานวน "ผมเปห็นเกยร์ และไมมเหห็นวมามบันไมมดปีตรงไหน" เขาเปห็นบลุคคลสทาคบัญทปีที่มปีสมวนรณรงคร์ใหกการแตมงงานระหวมาง
เพศเดปียวกบันเปห็นทปีที่ยอมรบับในทางกฎหมาย นอกจากนปีสเบอรร์ลญินยบังเปห็นเวทปีจบัดงานทปีที่มปีชลืที่อเสปียงระดบับโลกหลาย ๆ งาน
เชมน เทศกาลหนบังเบอรร์ลนญิ ทปีที่เหลมา
ดาราไทยกห็ไดกมาเดญินพรมแดงแลกว
งานนญิทรรศการสม งเสรญิมการทมอง
เทปีที่ยวนานาชาตญิ ทปีที่ทผลกระหมมอมฟกา
หญญิงอลุบลรบัตนร์ฯ พรกอม รมว. ผผวก าม
ททท.และผผกเกปีที่ยวขกองนบับรกอยตกองมา
รม วมงาน และยบังมปีงานเกษตรโลก
หรลือ Green Week ซซที่งใน
ปปีพ.ศ. ๒๕๕๘ สมเดห็จพระเทพฯกห็
เสดห็จมารม วมงานดกวยชปีวญิตคนไทยใน
เบอรร์ลนญิ กห็เปห็นเพปียงละครฉากหนซงที่ ทปีที่
มปีทส บังทลุกขร์และสลุขในเวลาเดปียวกบัน
เปกาหมายในชปีวญิตของพวกเขาคลือ ขอเพปียงใหกไดกมปีถญิที่นฐานทปีที่เปห็นแหลมงททามาหากญิน ไมมตกองอดอยากปากแหกง มองเพปียง
ผญิวเผญินอาจจะดผเลญิศ (เรญิที่ด) แตมหากมองเขกาไปใหกลซกถซงใตกพรมแลกว จะมปีแตมเทวดาฟกาดญินเทมานบัสนทปีที่รคผก วามจรญิง
(แออ๊ด วรากร โทร.๐๑๕๒-๐๐๙๓๑๙๐๕ )
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Sushi Meisterin Hamburg สสมภาษณณ์โดย อรดน ไคลจส

การดทารงชปีวตญิ ของคนไทยในตมางแดนนบัสน มปีความแตกตมางกบันทบัสงฐานะความเปห็นอยผม ตลอดจนทปีที่ไปทปีที่มาของแตมละคน
บางคนกห็ประสบความสทาเรห็จ บางคนยบังตกองดญิสนรนหาเลปีสยงตนและครอบครบัว โดยเฉพาะผผกหญญิงไทยทปีที่แตมงงานกบับฝรบัที่ง
ไมมไดกนบังที่ นบับเงญินอยมางทปีที่หลายคนเขกาใจ ผผกหญญิงไทยหลายคนตกองการมปีอาชปีพทปีที่สามารถเลปีสยงตนเองไดกไมมวาม เธอจะมปี
ฐานะหรลือไมมกตห็ าม ดญิฉบันจซงอยากจะนทาเสนออาชปีพของคนไทยในตมางแดนซซที่งกห็มหปี ลายอาชปีพ หนซที่งในอาชปีพทปีที่นมา
สนใจคลือเปญิดรกานอาหารญปีปที่ ลุมน เพราะนกอยคนทปีที่จะสามารถททาไดก เรามาททาความ รผกจกบั กบับผผหก ญญิงไทยเกมงคนนปีสคมะ*สวบัสดปี
คมะพปีที่ชมวยเลมาประวบัตญิของพปีที่ดกวยคะ-สวบัสดปีคมะพปีที่ชอลืที่ จบันทญิรา เบดญิกร์ ชลือที่ เลมนวมาตลุอ๊ก เกญิดทปีที่จงบั หวบัดอลุตรดญิตถร์ เรปียนจบปรญิญญา
ตรปี เอกวญิชานาฏศญิลปร์ จากมหาวญิทยาลบัยบกานสมเดห็จเจกาพระยา กรลุงเทพ ฯปบัจจลุบนบั เปญิดรกานอาหารญปีปที่ ลุมน อยผทม ปีที่โรงแรม
เอมไพรร์ รญิเวอรร์ไซดร์ (Empire Riverside Hamburg)*กมอนทปีที่พปีที่ตลุอ๊กจะมาเปญิดรกานอาหารญปีที่ปลุมนพปีที่เคยททา
อาชปีพอะไรมากมอนคะ-พปีที่เคยททางานเปห็นประชาสบัมพบันธร์ทปีที่โรงพยาบาลกรลุงเทพ ซอยศผนยร์วจญิ บัย กรลุงเทพ ฯ กมอนทปีที่จะ
เดญินทางมาเยอรมบันโดยวปีซมาศญิลปญิน(รทาไทย) มาททางานรกานอาหารไทยของนกาชายทปีที่ซสลือกญิจการตมอจากคลุณมนผญ รผปขจร
ทปีที่เมลือง Düsseldorf การททางานทปีที่ราก นอาหารแหมงนปีสททาใหกพปีที่สนใจในการเรปียนททาอาหารรวมถซงเรปียนแกะสลบักผบัก
และผลไมกไปดกวย จนกระทบังที่ เจอและแตมงงานกบับชาวเยอรมบันซซที่งมปีอาชปีพเปห็นทนายซซที่งเปห็นทปีที่มาของชลืที่อเลมนพปี"ที่ ตลุอ๊ก
ทนาย"หลบังจากแตมงงานกห็ยกายมาอยผทม ซที่เมลืองฮบัมบวรร์ก มาเปห็นแมมบกาน เรปียนภาษาเยอรมบันและภาษาอบังกฤษเพญิที่มเตญิมอยผม
บกานนานๆ พปีที่กเห็ รญิที่มอยากหาอะไรททาเพราะพปีที่คญิดวมาอยผบม กานเฉยๆ คงไมมเหมาะและพปีที่ชอบททางานชอบเจอผผคก น
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จนวบันหนซที่งตบัดสญินใจออกมาททางานรกานอาหารฝรบัที่งทปีมปีอาหารญปีปที่ ลุมนขายอยผใม นรกานดกวย พปีที่มปีความสนใจอาหารญปีที่ปลุมน
เพราะแผนกอาหารญปีที่ปนลุม ไมมมปีคนเอเซปียททาเลย เรญิที่มเรปียนอาหารญปีที่ปลุมนกบับคนเยอรมบัน โดยทปีที่พปีที่สอนแกะสลบัก ผลไมกใหก
เขาแลกกบันกบับเรปียนซผซญิ*พปีที่ตลุอ๊กไดกเรปียนอาชปีพททาอาหารญปีที่ปนลุม จากทปีที่อลืที่นไหมคะ-พปี ไมมไดกททา Ausbildung เพราะ
สมบัยกมอนไมมมโปี รงเรปียนสอนททาซผชญิแตมเรปียนโดยตบัวเองและใชกประสบการณร์ในการททางาน นอกจากนบัสนยบังหาความรผก
เพญิที่มเตญิมโดยเรปียนกบับซผชญิไมสเตอรร์ชาวอเมรญิกนบั และกบับชาวญปีที่ปนลุม แลกวมาดบัดแปลงดกวยตนเองบกาง ททางานไปกห็ฝซก
ฝปีมลือไปดกวย กห็ใชกเวลานานพอสมควรกวมาจะออกมาไดกสวยงามอยมางทลุกวบันนปีส*อะไรททาใหกพปีที่ตบัดสญินใจลาออกจากงาน
และเปญิดรกานอาหารญปีที่ปนลุม ทปีที่โรงแรมนปีสคะ-ดกวยอาชปีพประสบการณร์ทปีที่สะสมมาสญิบกวมาปปี ซซที่งสม วนใหญมจะททาดกวยตนเอง
และฝซกฝนสะสมวญิชาจนไดกเปห็น Sushi Meisterin Hamburg ทปีที่มปีชลืที่อเสปียงของเมลืองนปีสและอยผใม นวงการรกาน
อาหารญปีที่ปลุมนมาจนมปี ลผกคกาประจทาและจบัดงานอปีเวนตร์ใหญมๆ ใหกบรญิษทบั ตมางๆ เชมน แอรร์บบัส ชาแนล บปีเอห็มดบับบญิวและ
เวยร์อปีกทบัสงยบังจบัดงานกาลมาใหกบลุคคลทปีที่มปีชลืที่อเสปียงเชมนนบักฟลุตบอลเยอรมบันและอลืที่นๆ ททาใหกมปีชลืที่อเสปียง เปห็นสปีสบันของ
โรงแรม จนกระทบังที่ ทางโรงแรมตญิดตมอใหกใหกพปีที่มาเปญิดรกานในโรงแรมจนทลุกวบันนปีสไดก 7 ปปี แลกวซซที่งประสบความสทาเรห็จ
พอสมควร*ลผกคกาทปีที่มาทานอาหารทปีที่รกานสม วนใหญมเปห็นคนไทยหรลือคนชาตญิอลืที่นคะ-ลผกคกามปีหลากหลาย สม วนใหญมจะ
เปห็นชาวตมางชาตญิ(ฝรบัที่ง)ทปีที่มาพบักทปีที่โรงแรม คนไทยจะนกอย รกานซผชญิพปีที่จะอยผใม นบารร์ทปีที่ตส บังอยผชม ส นบั แรกของโรงแรม สม วน
หกองพบักทบัสงหมดของโรงแรมอปีก 328 หกองและชบัสนทปีที่ 20 กห็เปห็นบารร์ทปีที่ใหญมเปห็นจลุดชมวญิวทปีที่ดซงดผดนบักทมองเทปีที่ยว ทาง
รกานพปีที่กสห็ ม อาหารใหกทางบารร์นส ปีและหกองพบักดกวย ถกาวบันไหนแขกสบังที่ พรกอมๆ กบันหลายแหมงในโรงแรมนปีสกวห็ นลุม เพราะตกอง

ใชกความรวดเรห็ว เนลือที่ งจากซผชญิตกองรบับประทานทบันทปีหลบังจากหมอเสรห็จใหมมๆ ซซที่งพปีที่ใหกความสทาคบัญ เพราะลผกคกาตกองไดก
รบับความพอใจในรสชาตญิอาหารและการบรญิการ*นอกจากเปญิดรกานแลกวพปีที่ตลุอ๊กททาอะไรบกางคะ
-พปีที่เปญิดสอนททาซผชญิ ซซที่งพปีที่กสห็ อนมานานตบัสงแตมทปีที่ททางานรกานอาหารเดญิมคลือสอนในรกานเลยพอมาเปญิดรกานเองทปีที่โรงแรมพปีที่กห็
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เปญิดคอรร์สสบัสนๆ 3 ชบัวที่ โมงสทาหรบับผผกทปีที่สนใจมปีคนหลายวงการทปีที่มาเรปียน ไมมวาม จะเปห็นกลลุมมนบักธลุรกญิจ กลลุมมนบักเรปียน
นบักศซกษา นบักเรปียนในโรงแรม โดยเรามปีเวปไซดร์ของทางโรงแรมเปญิดดผไดก
แลกวกห็มปี Intensivkurs สทาหรบับคนทปีจที่ ะททางานอาชปีพนปีส รบับเทรนนญิที่งเขปียนคอนเซกป และตอนนปีสเพญิที่งจะเปญิดรบับสอน
กลลุมมคนไทยเปห็นครบัสงแรก คญิดวมาอาชปีพนปีสเปห็นอาชปีพทปีที่ดปีและสามารถเลปีสยงตบัวเองไดก และเหมาะกบับคนไทย เพราะคน
ไทยมปีศญิลปะในการททาอาหาร*พปีที่ตลุอ๊กมปีคทาแนะนทาอะไแกมคนไทยทปีที่ตกองการททาอาชปีพนปีสและตกองการจะเปญิดรกานบกางคะ
- ขกอแนะนทาสทาหรบับคนทปีที่ททาอาชปีพนปีสและจะเปญิดรกาน
1.ตกองเรปียนและฝซกฝนจนชทานาญ
2. สะสมประสบการณร์ใหกมากพอสมควร
3. ตกองมปีมนลุษยสบัมพบันธร์กบบั ทลุกๆ คนทปีที่เปห็นลผกคกา มปีมรรยาท
ในการเขกาสบังคม
4. ตกองเลลือกใชกวสบั ดลุในการททาอาหารทปีที่มปีคลุณภาพ และตกอง
ศซกษาขกอมผล รวมถซงกฏหมายตลอดเวลา
5. ตกองมปีบลุคลากรทปีที่มปีคลุณภาพ ควรมปีการอบรมพผดคลุยกบับผผก
รม วมงานสมทที่าเสมอเพลืที่อพบัฒนาและหาเทคนญิคใหมมๆ
ทปีที่สทาคบัญทปีที่สลุดตกองไมมเปห็นคนขปีสเหนปียว และตกอง
ปกครองลผกนกองใหกมปีความสลุขไมมเอาเปรปียบลผกจกาง โดยจกาง
แบบถผกๆสม วนคนไทยทปีที่ตกองการคทาแนะนทาโดยสม วนตบัวพปีที่กห็
ยญินดปี เชญิญมาทปีที่ราก นไดกตลอดเวลาคมะนอกจากพปีที่จะสอนททาซผชญิทปีที่นส ปีแลกวยบังมปีเพลืที่อนๆ และคนรผกจกบั ตญิดตมอใหกไปเปญิดสอน
ตามเมลืองตมางๆดกวยซซที่งถกามปีเวลาพปีที่กจห็ บัดสอนคอรร์สสบัสนๆ ใหกคมะ
*ทางสมาคมธาราขอขอบคลุณพปีที่ตลุอ๊กมากทปีที่เสปียสละเวลา
ใหกสบัมภาษณร์อาชปีพทปีที่มปีประโยชนร์แกมคนไทยในตมาง
แดนคมะ และขอขอบคลุณแทนชาวไทยทลุกคนใน
เยอรมบันทปีที่พปีที่ยนญิ ดปีใหกความรผก อปีกทบัสงยบังกมอใหกเกญิดอาชปีพ
กบับคนไทยดกวยคมะ
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Deutsch fürs Leben
ภาษาเยอรมมันเพพพื่อชชีววิต
von Nina
โดย หนชีนะ
____________________________________________________________________________________

คคาพพด (ประโยค) แบบตต่างๆในภาษาเยอรมมัน (ตอนทชีพื่ 4)
ประโยคแสดงความหวมัง der Wunschsatz
เนนนื่องจากภาษาไทยของเรามมีโครงสรร้างของประโยคคค่อนขร้างตายตตัว เมนนื่อไดร้มาเรมียนภาษาเยอรมตัน
หลายคงตร้องกกุมขมตับ อะไรกตัน ททาไมทค่านจจึงพพูดกลตับไปกลตับมา เลค่นคนไทยงงงวย หตัวปตันื่นไดร้ขนาดนมีนี้ วตัน
นมีนี้ขอเลค่าถจึงคทาพพูดแบบตค่างๆในภาษาเยอรมตัน วค่าจะตร้องเรมียบเรมียงคทาอยค่างไร และแตค่ละคทาพพูดดดนี้นไดร้แคค่
ไหนคค่ะ
ประโยคในภาษาเยอรมตันแบค่งออกไดร้เปป็น 4 ชนดด คนอ (ในแตค่ละแบบ คทากรดยา จะอยพูค่คนละตทาแหนค่งกตัน)
1. ประโยคบอกเลค่า der Aussagesatz
เรา เรปียน ภาษาเยอรมบัน
เมลืที่อวาน เรา เรปียน ภาษาเยอรมบัน
2. ประโยคคทาถาม der Fragesatz
พรลุมงนปีส เรา จะ เรปียน ภาษาเยอรมบัน
3. ประโยคคทาสตันื่งหรนอขอรร้อง der Aufforderungssatz (Imperativ)
เรา ตกอง เรปียน ภาษาเยอรมบัน.....
4. ประโยคแสดงความหวตัง der Wunschsatz
หลายคนคงจะเคยไดร้ยดนประโยคแบบนมีนี้ ทมีนื่มมีคทาวค่า Hätte.., Würde.., Könnte.. หรนอ Wäre.. ซจึนื่งบอกวค่า
เปป็น “ความฝตัน” “ความหวตัง” ทชีพื่ไมต่เปป็นจรวิง (irreale Wunschsätze)
 ใชร้บอก พพูดถจึงสดนื่งทมีนื่ตรงกตันขร้ามกตับความเปป็นจรดง
 สค่วนมากจะใชร้คทาเปรมียบเทมียบ มากกวค่า หรนอนร้อยกวค่า เสรดม
 ใชร้กรดยาทมีนื่อยพูค่ในรพูป Konjunktiv II เพนนื่อแสดงใหร้เหป็นวค่าเปป็น “ความฝตัน” “ความหวตัง”
 ในประโยคตร้องมมีคทาวค่า doch, doch nur หรนอ bloß และมมีเครนนื่องหมาย “!” อยพูค่ทร้าย
ประโยค
เชค่น
โครงสรร้างประโยค
Hätte ich doch nur eine Million gewonnen! Verb 1 + Subjekt + Mittelfeld + Verben 2!
ในประโยคตร้องมมีคทาวค่า doch, doch nur หรนอ bloß และมมี
ถร้าฉตันถพูกรางวตัลซตักหนจึนื่งลร้านนะ...
เครนนื่องหมาย “!” อยพูค่ทร้ายประโยค *
Wäre ich bloß weniger hübsch!
* Verb 1 ผตันตาม Subjekt และอยพูค่ในรพูป Konjunktiv II
ถร้าฉตันสวยนร้อยกวค่านมีนี้ซตักหนค่อยนะ...
Verb 2 เปป็น Infinitiv (อนาคต ปตัจจกุบตันกาล) หรนอ Partizip
Könntest du doch bei mir sein!
Perfekt (อดมีตกาล)
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ถร้าคกุณมาอยพูค่เคมียงขร้างฉตันไดร้นะ...
Würde er/sie bloß mehr auf mich hören!
ถร้าเขาฟตังฉตันมากกวค่านมีนี้นะ..
หรนอ
Wenn wir uns doch nur früher getroffen hätten! โครงสรร้างประโยค
Wenn + Subjekt + Mittelfeld + Verben 2 +Verb 1!
ถร้าเราไดร้พบเรป็วกวค่านมีนี้นะ..
ในประโยคตร้องมมีคทาวค่า doch, doch nur หรนอ bloß และ
Wenn er/sie doch den Mund halten würde!
มมีเครนนื่องหมาย “!” อยพูค่ทร้ายประโยค *
ถร้าเขา/หลค่อนจะหกุบปากซตักทมีนะ...
Wenn ich bloß besser Deutsch sprechen könnte!
ถร้าฉตันพพูดภาษาเยอรมตันไดร้ดมีกวค่านมีนี้ละกป็...
เปรชียบเทชียบ
ประโยคทชีเพื่ ปป็นความจรวิง (Indikativ)

ประโยคความหวมังทชีพื่ไมต่เปป็นจรวิง (Konjunktiv II)

ปตัจจกุบตัน: Er kommt jetzt.
เขามาเดมีดี๋ยวนมีแนี้ หละ

Käme er doch jetzt!
ถร้าเขาจะมาซะเดมีดี๋ยวนมีไนี้ ดร้นะ..

อดมีตภาษาเขมียน Präteritum:
Er kam zu mir.
เขามาหาฉตันแลร้ว
อดมีตภาษาพพูด Perfekt:
Er ist zu mir gekommen.
อดมีตทมีนื่เกดดกค่อน Plusquamperfekt:
Er war zu mir gekommen.

Wäre er doch zu mir gekommen!
ถร้าเขามาหาฉตันตอนนตันี้นเสมีย
(ใชร้เหมนอนกตันทตันี้งสามกรณมี)

จรวิง
Ich bin nicht hübsch.
Du bist nicht gesund.
Er arbeitete zu viel.

หวมัง
Wäre ich bloß hübsch! ถร้าฉตันสวยละกป็
Wärst du doch gesund! ถร้าเธอสกุขภาพดมีละกป็
Hätte er doch nur nicht zu viel gearbeitet!
ถร้าเขาไมค่ททางานหนตักจนเกดนไปนะ...
Wenn sie bloß nicht zu schnell gefahren

Sie ist zu schnell gefahren.
wäre!
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ถร้าหลค่อนไมค่ขตับรถเรป็วเกดนไปนะ...
Hätten wir bloß weniger gekocht!
ถร้าเราททากตับขร้าวนร้อยกวค่านมีหนี้ นค่อยนะ...
Wenn ihr doch auf gewartet hättet!
ถร้าพวกเธอจะรอพวกเราซตักหนค่อยนะ..
Würde ich bloß nicht zu viel Süßes essen!
ถร้าฉตันไมค่กนด ขนมหวานเยอะละกป็...
Würdest du mich doch besser kennen!
ถร้าเธอรพูร้จตักฉตันดมีละกป็...
Hätte er doch nur nicht so gut

Wir hatten zu viel gekocht.
Ihr habt nicht auf uns gewartet.
Ich esse viel Süßes.
Du kennst mich nicht gut.
Er hat sehr gut ausgesehen.
ausgesehen!

ถร้าเมนนื่อกค่อนเขาหนร้าตาไมค่หลค่อนะ...
Könnten wir doch nur jedes Jahr

Wir können nicht jedes Jahr verreisen.
verreisen!

ถร้าเราจะไปเทมีนื่ยวไดร้ทกกุ ๆ ปมีนะ

กรดยาในรพูป KonjunktivII สามารถสรร้างไดร้ 2 แบบคนอ
 würden + Infinitiv เชค่น Er würde verstehen. Wir würden da sein.
 Präteritumform + Umlaut เชค่น Es wäre schön. Wir hätten Zeit.

56470 Bad Marienberg, Wilhelmstr. 12
Tel: 0160 8248131
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Finke sind die Hausschuhe เมรอร
“นก” กลายรขางเปก็น “รองเทข้า”
ยอด โยทะกา กมอนยกายมาอยผสม วญิตเซอรร์แลนดร์นส บันโยทะกา
ไมมคมอยจะวญิตกเรลืที่องภาษาทปีที่ใชกสลืที่อสารเทมาใดนบัก ดกวยวมา
โยทะกายกายมาจากประเทศทปีที่ใชกภาษาเยอรมบัน และยกายมาอยผ ม
สวญิตฯในถญิที่นทปีที่ใชกภาษาเยอรมบันเปห็นหลบักจซงเขกาใจ(เอาเอง)วมา
นมาจะพอเอาตบัวรอดไดกเพราะเรปียนภาษาเยอรมบันมาพอ
สมควร คงไมมหลงทญิศหลงทางไปไหนแนม และพอจะรผกมา
บกางวมาเยอรมบันแบบสวญิสหรลือ
“Schweizerdeutsch” นบัสนแตกตมางจาก
“Hochdeutsch” ทปีที่โยทะการทที่าเรปียนมา แตมกห็ยบังเขกาใจ
เอาเองอยผเม ชมนนบัสนวมา เวลาเขาพผดมบันตกองฟบังคลกายๆ กบันบกาง
(ละนมา) เมลืที่อขกามพรมแดนมาไกลถซงแถบถญิที่นภผเขาสผงในส
วญิตฯ โยทะกาจซงเพญิงที่ จะตาสวมางวมาภาษาพผดในแถบถญิที่นนปีสนส บันมบันเปห็นภาษาทปีที่โยทะกาฟบังไมมออกสบักคทา ฟบังยบังไงๆ กห็ไมม
กระดญิกหผ (ไดกแตมแอบอลุทาน อกาว ไหนวมาพผดเยอรมบัน นปีที่มบันภาษาอะไร) แมกจะเปห็นภาษาถญิที่น(Dialekt)กห็นมาจะพอ
คลุนก หผบาก งสบักคทาสองคทา แตมนปีที่ ใบกรบับประทานเลยเรา
มาเจอคทาทบักทายคทาแรก “Grüezi” โยทะกากห็รปีบ
กลลืนคทาวมา “Grüß Gott” ทปีที่คลุกนปากลงคอไปทบันทปี มาฝซก
“Grüezi” ใหกขส นซ ใจแทน คทาทปีเที่ ยอรมบัน-เยอรมบัน กบับ
เยอรมบัน-สวญิส ทปีโที่ ยทะกาพอจะรผกจบักมปีไมมกปีที่คทา เชมน
Krankenhaus – Spital, Fahrrad – Velo,
Zucchini- Zucchetti
อาทญิตยร์ แรกโยทะกาพาลผกลงไปเลมนทปีที่สนามเดห็กเลมน คลุณ
ตาคลุณยายทปีที่พาหลานมาเลมนทปีที่สนามเดห็กเลมนเชมนกบัน เหห็นเรา
เปห็นคนแปลกหนกากห็พยายามพผดคลุยกบับเราสองคนอยมางเปห็น
มญิตร แตมเราฟบังไมมเขกาใจ กห็เลยขอรกองใหกพผดกบับเราดกวยภาษา
เยอรมบันกลาง “Hochdeutsch” คลุณยายอลุทานวมา “โอ
เธอพผด “Schriftsprache ” กบันหรลือ” โยทะกาตกองนญิที่ง
คญิดไปสามวญินาทปีจซงเขกาใจ ประมาณวมา คลุณยายบอกวมาเราพผด
กบันดกวยภาษาเขปียนนบันที่ เอง
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ตมอมาโยทะกาไปซลืสอของไดกยนญิ พนบักงานขายของกลมาวตอนทอนเงญินวมา “märssi, uf Vederluege”
โยทะกาเดญินกลบับบกานดกวยอาการมซนๆ คลุนก เคยมาแตมคทาวมาวมา “Vielen Dank! Auf Wiedersehen” ทปีที่
ออกเสปียงชบัดถกอยชบัดคทา ไอกทปีที่เขาพผดเมลืที่อสบักครผมมบันเหมลือนกบันไหมนะ” และตมอมาจซงไดกคทาใหมมๆ เพญิที่มขซสนมาเรลือที่ ยๆ
โยทะกาพยายามจะทมองจทาไวก stossen-drücken, luege-gucken, lose-zuhören, drü –
drei, Mäntig-Montag ชมวงแรกๆ จซงไมมตกองสงสบัยทปีที่เวลาใครพผดอะไรกบับโยทะกาแลกวโยทะกาจะสม งยญิมส ใหก
เปห็นสม วนใหญม เพราะเหนลืที่อยทปีจที่ ะตกองถามคนพผดดกวยประโยค “Wie bitte?“ ซทสาแลกวซทสาอปีก

ทปีที่เปห็นเรลือที่ งขทากบันมา

จนถซงทลุกวบันนปีสคลือ ลผกสาวโยทะกาตกองไปอนลุบาล เมลืที่อหาทปีที่เรปียนไดกเรปียบรกอยแลกวกห็ไดกรายการเตรปียมของสทาหรบับไป
อนลุบาลวบันแรกมาดกวย อมานรายการไป จบัดแจงเตรปียมของไป คทาแรกทปีที่เจอคลือ Znüni เอ อะไรละนสนร ? อนกคกากห็
Finke (ตอนนบัสนอญินเทอรร์เนห็ตทปีที่บกานยบังใชกไมมไดก โยทะกาเลยไมมรผกจะไปคกนหาความหมายทปีที่ไหน) ใชกสตญิปบัญญา
เทมาทปีที่มปี ตบัดสญินใจถลือรายการของทปีที่ตกองเตรปียมใหกลผกเดญินไปกดกรญิที่งเพลืที่อนบกานเพลืที่อจะถามวมามบันคลืออะไร ปรากฎวมาเพลืที่อน
ไมมอยผบม กาน เลยหยญิบโทรศบัพทร์ขส ซนมาตมอสายถซงทปีที่ททางานสามปีเผลืที่อจะมปีตบัวชมวย คทาแรก Znüni พมอของลผกพอจะเดาไดก
บกางบอกมาวมา นมาจะเปห็น Pausenbrot หรลือ Zwischenmahlzeit มาถซงคทาทปีที่สอง Finke คนถผกถาม
เองกห็จนปบัญญา จะถามเพลืที่อนรม วมงานใหกกไห็ มมมปีใครอยผใม กลกๆ เลย ดกวยความทปีที่บกานเรานบัสนเปห็นพวกจญินตนาการสผง
เราจซงคญิดกบันไปไกล ประมาณวมาอาจจะเหมลือนในประเทศเยอรมบันบางแถบถญิที่นทปีที่มปีธรรมเนปียมปฏญิบบัตญิสทาหรบับเดห็กๆ ทปีที่
ไปโรงเรปียนวบันแรกจะไดกกรวยใสม ขนมหวานตมางๆ จากพมอแมม หรลือญาตญิๆ กรวยนปีสเรปียกวมา “Schultüte” (เหมลือน
เปห็นการใหกรางวบัลสทาหรบับเดห็กทปีที่เรญิที่มตกนกกาวแรกในชปีวญิตการเรปียน) เราเลยมโน(ขอใชกคทานปีสสบักหนมอยจะไดกไมมตกเทรนดร์
เหห็นเขาฮญิตใชกกนบั จบัง) ไปวมาในสวญิตฯนปีอที่ าจจะมปีธรรมเนปียมใหกเดห็กๆ เอา “นก”ไ
ปโรงเรปียนในวบันแรก (Finken ในภาษาเยอรมบันแปลวมานกกระจญิบ นก
กระจอก)
โยทะกาถลือกระดาษรายการยลืนคญิดอยผนม านเอาไงดปีละ ไมมรจผก ะถามใครพรลุมง
นปีสลผกกห็ตกองไปอนลุบาลแลกวดกวย ของยบังเตรปียมไมมครบ หยญิบกระดาษรายการใสม
กระเปป๋าพาลผกออกจากบกานไปหาซลืสอ “นก” กบันดปีกวมา ไปถซงหกางสรรพสญินคกาใน
เมลืองเดญินหาจนทบัวที่ ไมมยบักเหห็นอะไรเหมลือน “นก” ทปีที่พอจะเดาไดกวาม ลผกควรนทาไป
อนลุบาล อยมากระนบัสนเลยถามพนบักงานขายดปีกวมา โยทะกาจซงถลือรายการในมลือ
เดญินเลปียบๆ เคปียงไปถามพนบักงงานขายอยมางเขญินๆ หญญิงสาวคนสวยเธอเหห็น
รายการกห็หวบั เราะคญิก ยญิมส ใหกเราแมมลผก อยมางเอห็นดผ(เขกาใจเอาเองวมานมาจะเปห็นเชมนนบัสน) แลกวบอกเราวมา “ Finke
sind die Hausschuhe” ...แทขน แทข้น.. นกกระจชบถถกสาปใหข้กลายรขางเปก็นรองเทข้าสวมอยถขบข้านไป
เรนยบรข้อย ณ บสดนสนส เราสองคนแทบกลบัสนหบัวเราะไมมอยผม เดญินออกจากหกางสรรพสญินคกามายลืนหบัวเราะกบันอยผนม าน โชคดปี
จรญิงๆ ทปีที่เราไมมไปเดญินหาซลืสอ “นก” กบันทบัวที่ เมลือง นญิทานเรลืที่องนปีสสอนใหกรผกวาม ภาษาเยอรมบัน-สวญิส ควรจะเรปียนรผก มญิใชม
เรลือที่ งทปีที่ควรจะ “มโน”
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แมข บข้านออนไลนณ์

Gebratenes Sushi Rezept
1.ขกาวสทาหรบับซผชญิ 1 กญิโลกรบัม
2.ปผอบัด 1 หม อ

3. อโวคาโด 2-3 ลผก
4. งาคบัวที่ สทาหรบับโรย
5. มายองเนส

6. แปกงตรามบังกร 1 ถกวยตวง
7. นทสามบันสทาหรบับทอด

8. นทสาสกมสทาหรบับผสมขกาวชผชญิ 200ml
9. แผมนสาหรม ายแผมนเลห็ก

(ถกาไมมมปีใชกแผมนใหญมตบัดครซที่งแผมน)
10 . เกลลือปมน ½ ชช.

11. ไมกไผมอลุปกรณร์หมอซผชญิ
12. นทสาเปลมา 2 ถกวยตวง

สขวนผสมนกสาซอสราดซถ ชช Tariyaki
1. เหลกาสาเกหรลือไวนร์ขาว 750 ml.
2. ซลืออญิวขาว 500 มญิลลญิลญิตร

3. นทสาตาลทรายแดง 500 กรบัม
4. แปกงสาลปี3 ชกอนโตอ๊ะ
5. นทสาเปลมา 1/8 ลญิตร

วชธนทกานกสาซอส Tariyaki
ตกมไวนร์ขาวหรลือเหลกาสาเกใหกแอลกอฮอลร์ระเหย ใสม ซปีออญิวขาวและเกลลือเลห็กนกอยเตญิมนทสาตาลตกมตมอไปจนทลุกอยมางเขกา
กบัน ชญิมใหกออกรสหวานเคห็มนญิดๆ
นทสาเปลมา 1/8 ลญิตรและแปกงสาลปี 2 ชกอนโตอ๊ะละลายใหกเขกากบันเทลงไปในนทสาซอสคนใหกเขกากบันแลกวปญิดไฟ ทญิสงใหกเยห็น
วชธนทกาขข้าวหขอสาหรขาย
ลกางขกาวใหกสะอาดดกวยนทสาเปลมาประมาณ 8-10 ครบัสงแชมขาก วกมอนหลุง 1 ชบัวที่ โมง หลุงขกาวเหมลือนขกาวสวยธรรมดา พอ
ขกาวสลุกรอสบักพบักแลกวเทนทสาสกมทปีที่ละลายนทสาตาล 2 ชกอนโตอ๊ะแลกวผสมลงไปในขกาว คลลุกขกาวใหกเขกากบัน พบักขกาวใหก
หายรกอน
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อโวคาโดหบันที่ ตามยาว (1 ลผกหบันที่ ประมาณ 8-10 ชญิสน)
วางสาหรม ายบนไมกไผม ใสม ขกาวเกลปีที่ยใหกทบัวที่ แผมนสาหรม าย วางปผอบัด อโวคาโด ราดซอสมายองเนส โรยงา แลกวหมอ
วญิธปีทอด
ผสมนทสากบับแปกงตรามบังกรใชกมลือ
ผสมแปกงกบับนทสาใหกเขกากบันและเตญิม
นทสามบันพลืช 2 ชกอนโตอ๊ะลงไปใน
แปกงทปีที่ผสม
ตบัสงหมกอใสม นส ทามบันสทาหรบับทอด (ใชก
หมกอทอดอยมาใชกกระทะทอด)
ขกาวหมอสาหรม ายชลุปแปกง แลกวลง
ไปทอดในหมกอพอเหลลืองแปกง
กรอบ ตบักขซสนพบักไวกสบักพบักแลกวหบันที่
ราดดกวยซอส Teriyaki ทปีที่เตรปียม
ไวกเลห็กนกอยพองาม เสรญิฟพรกอมนทสา
ซอสทปีที่เหลลือ
(อาจจะเตญิมซอสพรญิกตราศรปีราชา
ลงไปผสมในนทสาซอสแลกวแตม
ความชอบ)
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Pubertät

บอกสอนลถกวสยรจขนอยขางไรใหข้ไดข้ผล

โดย รวญิวรรณ ศรปีสลุชาตญิ
นบักสบังคมสงเคราะหร์ชทานาญ
การพญิเศษ
สถาบบันสลุขภาพจญิตเดห็กและวบัยรลุมนราชนครญินทรร์
“ ลผกเปลปีที่ยนไปมากเลยคมะ แตมกมอนบอกสอน
อะไรกห็เชลือที่ ฟบังดปี ตอนนปีสพอแมมพผด กห็ททาทมาฮซดฮบัด บอก
วมาแมมไมมเขกาใจ รทาคาญ บมนอยผไม ดก “
“ แมมเหห็นเขาเปห็นผผกหญญิง กห็อยากใหกเขาดปี เปห็น
ระเบปียบเรปียบรกอย นปีที่ปลมอยหกองเลอะเทอะ เขาไมมใชม
เดห็กๆ โตแลกว แมมคญิดวมาเขานมาจะรบับผญิดชอบตบัวเอง
ไดกดปีขส ซน แมมบอกใหกททาอะไร กห็บอกแตมวาม เดปีตยวๆๆ
แลกวกห็ไมมททา แมมกโห็ มโหใสม เลย เดปียที่ วนปีสเราแทบไมม
เคยคลุยกบันดปีๆ เลย”
เราคงเหห็นภาพเหตลุการณร์ททานองนปีส เกญิดขซสนไดก
ในหลายครอบครบัวทปีที่มปีลผกระยะวบัยรลุมน คลุณพมอคลุณแมม
หลายทมานไดกพผดระบายความรผสก ซกนกอยใจใหกผผกเขปียน
ฟบังวมา ททาไมลผกจซงไมมเขกาใจพมอแมมวาม ทปีที่พอม แมมบมน เตลือน และจทสาจปีสจส ทาไชลผกนบัสน กห็ททาไปดกวยความรบัก และความหมวงใย
ผผอก มานลมะ เคยสงสบัยไหมวมา ทปีที่ลผกวบัยรลุมนไมมเชลืที่อฟบังพมอแมมเชมนนปีส เปห็นเพราะลผกไมมดปีจรญิงๆ หรลือ เปห็นไปไดกไหมวมาพมอแมม
อาจบอกสอนลผกไมมถผกวญิธปี
เมลืที่อลผกยมางเขกาสผมวบัยรลุมน อายลุประมาณ 12 ปปีขส ซนไป พมอแมมคงสบังเกตไดกวาม ลผกทปีที่เคยเรปียบรกอย นมารบักของเราเรญิที่ม
เปลปีที่ยนไปเปห็นเดห็กขปีสหงลุดหงญิด ชอบโตกเถปียง ททาตบัวหมางเหญินจากพมอแมม พมอแมมชวนไปไหนกห็มบักจะปฏญิเสธ แลกวยบังมปี
คทาพผด ทมาทาง กวนๆ แตมงตบัวเวอรร์ๆ ทปีทที่ ทาใหกพอม แมมขดบั หผขบัดตา เมลืที่อพบพฤตญิกรรมเชมนนปีส พมอแมมไมมควรตลืที่นตกใจวมา
ลผกเราเรญิที่มออกนอกลผมนอกทางแลกว เพราะทปีที่จรญิงแลกวพฤตญิกรรมเหลมานปีส คลือพฤตญิกรรมปกตญิในชมวงรอยตมอของการ
พบัฒนาจากวบัยเดห็กสผมความเปห็นผผกใหญม ทปีที่การเปลปีที่ยนของฮอรร์โมนทางเพศทบัสงชายและหญญิง สม งผลใหกรมางกายของวบัยรลุมน
เรญิที่มปรากฏลบักษณะของความเปห็นหนลุมมสาว ซซที่งมปีผลใหกวยบั รลุมนมปีความวญิตกกบังวลและความเครปียดไดกงมาย ขณะทปีที่
อารมณร์และจญิตใจของเขากห็เรญิที่มเปลปีที่ยนไปเชมนกบัน คลือ มปีความอยากรผกอยากเหห็น ตกองการเปห็นตบัวของตบัวเอง และเปห็น
สม วนหนซที่งของกลลุมม เขาจซงพยายามททาทลุกอยมางเพลืที่อใหกกลลุมมเพลืที่อนยอมรบับเขา ไมมวาม จะเปห็นการแตมงกาย ทปีที่อาจจะดผ
“เวอรร์” ในสายตาผผกใหญม การใชกคทาพผดทปีที่เปห็นภาษาเฉพาะ การคลบังที่ ไคลกดารา นบักรกอง หรลือททาตบัวตามแบบดารานบัก
รกองทปีที่เขาชลืที่นชอบ รวมทบัสงการเรญิที่มทดลองเสพของมซนเมา ททาสญิที่งแปลกใหมม รวมถซงสญิที่งทปีที่ตลืที่นเตกน (ซซที่งอาจเปห็นอบันตราย)
ตามแบบทปีที่เพลืที่อนๆ ททากบัน และเมลืที่อพมอแมมตบักเตลือน วบัยรลุมนกห็มบักจะโตกเถปียง และขบัดคทาสบัที่ง เพราะคทาสบัที่งของพมอแมมนส นบั มบัก
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จะสวนทางกบับความคญิดและการกระททาของกลลุมมเพลืที่อน
หากพมอแมมไมมเขกาใจการเปลปีที่ยนแปลงนปีส ยบังคาดหวบังใหกลผกเปห็นเดห็กเลห็กทปีที่วาม นอนสอนงมาย และยอมททาตามทลุกสญิที่งทปีที่
พมอแมมบอก พมอแมมกจห็ ะผญิดหวบัง หงลุดหงญิด และพมอแมมบางคนทปีที่ควบคลุมอารมณร์ไมมไดก กห็จะใชกคทาตทาหนญิ ดลุวาม ลผกรลุนแรง
ซซที่งจะยญิที่งททาใหกวบัยรลุมนตมอตกาน และอาจประชดดกวยการททาสญิที่งทปีที่พมอแมมหกามมากขซสน
พมอแมมหลายคน อาจแยกงวมา “เมลืที่อลผกททา
อะไรไมมถผกไมมควร พมอแมมจะปลมอยไวกไดกอยมางไร
แลกวลผกจะรผกไดกอยมางไรวมาสญิที่งนบัสนไมมถผกไมมควร” “
หากพมอแมมไมมดลุวาม ลผกจะไมมยญิงที่ เตลญิดไปกบันใหญม
หรลือ” ในเรลือที่ งนปีสขออธญิบายวมา แมกวยบั รลุมนอยากเปห็น
อญิสระ ตกองการททาอะไรดกวยตนเอง แตมลซกลงไป
แลกวเขากห็ยบังมปีความไมมมนบั ที่ คงในตนเอง ตกองการใหก
พมอแมมเปห็นทบัสงเพลืที่อนและทปีที่ปรซกษา ขณะเดปียวกบันกห็มปี
ความเขกมแขห็ง มบันที่ คงพอทปีที่จะประคบับประคอง และ
บอกสอนสญิที่งทปีที่ถผกตกองใหกเขาไดก ไมมใชมปลมอยเขาไป
ตามยถากรรม
พมอแมมทปีที่จะเปห็นผผนก ทาทางลผกวบัยรลุมนไดกนส บัน ตกอง
มปีความสามารถในการรบับฟบัง ยอมรบับมลุมมองทปีที่แตกตมางกบัน สามารถประนปีประนอมความรผกสซกและความตกองการของ
กบันและกบันแบบพบกบันคนละครซที่งทางไดก ตบัวอยมางเชมน พมอแมมอาจมองวมาหกองทปีที่เลอะเทอะของลผก เปห็นปบัญหา แตมลผก
มองวมา หกองนบัสนเปห็นสญิทธญิสมวนตบัวของเขา เขาอยผขม องเขาไดก ไมมไดกททาใหกใครเดลือดรกอน เปห็นตกน มลุมมองทปีที่แตกตมางกบัน
นปีสจะตกลงกบันไดกดกวยการทปีที่พอม แมมตกองใจกวกาง และยลืดหยลุนม กบับลผกวบัยรลุมนมากขซสน อาจททาเปห็นไมมรผกไมมชส ปีบาก งในเรลืที่องเลห็กๆ
นกอยๆ เชมน พมอแมมไมมยลุงม เกปีที่ยวกบับระเบปียบในหกองสม วนตบัวของลผกแตม ตกองรบักษาระเบปียบในหกองทปีที่เปห็นสม วนรวมของ
บกานเปห็นตกน แตมขณะเดปียวกบันพมอแมมกตห็ กองยลืนหยบัดและเอาจรญิงในกฏเกณฑร์ทปีที่สทาคบัญ เชมน หกามใชกยาเสพตญิด หกามอยผม
ตามลทาพบังกบับเพลืที่อนชายสองตมอสอง และเมลืที่อลผกมปีพฤตญิกรรมทปีที่เปห็นเรลืที่องเสปียหาย มปีผลเสปีย เปห็นอบันตรายตมอตนเองและ
ผผอก ลืที่น กห็เปห็นหนกาทปีที่ของพมอแมมทปีที่ตกองหกามปราม และบอกสอน เพลืที่อยบับยบัสงพฤตญิกรรมนบัสน ดกวยวญิธกปี ารดผแลทบัสงอมอน
และแขห็งใหกเหมาะสมกบับโอกาสเชมนนปีส จะชมวยใหกพอม แมมและลผกวบัยรลุมนปรบับตบัวเขกาหากบันไดกมากขซสน บรรยากาศในบกาน
ดปีขส นซ ลผกจะเชลืที่อฟบัง รม วมมลือกบับพมอแมมมากขซสน และไมมออกนอกลผมนอกทางใหกพอม แมมตกองกบังวลใจ
ผผเก ขปียนขอเสนอตบัวอยมางทปีที่ดปีในการบอกสอนลผกอยมางไดกผล ผผเก ขปียนเคยดผทปีวปี รายการหนซงที่ สบัมภาษณร์ “ตผมตาม” ผผก
ชนะเลญิศจากการประกวด“The Star 7” ซซที่งนอกจากตผมตาม จะมปีความสามารถในการรกองเพลงแลกว อปีกสญิที่งหนซที่งทปีที่นมา
ชลืนที่ ชมคลือ เขาแสดงความรบักและความกตบัญญผตมอพมอแมม แมกวาม พมอแมมของเขาจะเปห็นคนขายขายของในตลาดทปีที่ไมมไดก
รทที่ารวยหรลือมปีเกปียรตญิยศสผง แตมพอม แมมเปห็นแบบอยมางของความขยบัน มปีความภาคภผมญิใจในการประกอบอาชปีพสลุจรญิต ใหก
เวลาใสม ใจลผก สม งเสรญิมใหกลผกไดกททาในสญิที่งทปีที่ลผกถนบัดและสนใจ
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แมมตผมตาม ไดกเลมาวมา “ ครบัสงหนซงที่ มปีคน
มาบอกพมอแมมวาม เหห็นตผมตามกทาลบังซญิที่งรถมอเตอรร์
ไซดร์ กบับกลลุมมวบัยรลุมนละแวกบกาน” พมอแมมรบับฟบังดกวย
ความรผกสซกหมวงใย และตบัสงรบับเรลืที่องนปีสดกวยทมาทปีสงบ
เมลืที่อตผมตาม ยมางเทกาเขกาบกาน พมอซซที่งนบังที่ คอยลผกอยผม
ไดกกลมาวกบับลผกวมา “ กลบับมาแลกวหรอลผก ลผกไปซญิที่ง
รถมาใชมไหม” ตผมตาม ซซที่งถผกอบรมมาวมา ไมมใหก
โกหกพมอแมม กห็ยอมรบับดกวยดปีวาม “ครบับ” พมอกห็ถาม
ตมอวมา “ ลผกวมาอวบัยวะแขน ขา รม างกายของคนเรา
สทาคบัญไหม ถกาอยผๆม เราสผญเสปียไป เราจะเปห็น
อยมางไร มปีคนมากมายทปีที่ลทาบากเพราะความพญิการ
และตกองหาทางเยปียวยาความพญิการ แตมกมห็ ปีบางคนทปีที่
มปีอวบัยวะครบทลุกอยมาง แตมกลบับททาใหกตบัวเองพญิการ”
ขณะทปีที่พอม พผด ตผมตามกห็นที่งญิ ฟบัง ไมมไดกโตกเถปียง พมอเลย
พผดตมอวมา “ถกาวบันนปีสพอม จะตปีลผก ลผกคญิดวมาพมอตปีเพราะ
พมอรบัก หรลือพมอเกลปียดลผก” ตผมตามกห็ตอบวมา “รบัก
ครบับ” ในทปีที่สลุดวบันนบัสนตผมตามกห็รบบั ไมกเรปียวจากพมอดกวยความเตห็มใจ ซซที่งหลบังจากวบันนบัสน ตผมตามกห็เชลืที่อฟบังพมอ ไมมไดก
ไปซญิที่งรถอปีกตมอไป
ผผเก ขปียนคญิดวมา ครอบครบัวนปีสบอกสอนลผกไดกผล เพราะ
1.พมอไมมไดกใชกอารมณร์ขณะทปีที่บอกสอนลผก ตรงกบันขกาม พมอมปีทมาทปีทปีที่สงบนญิที่ง มบันที่ คง การใชกอารมณร์นส บัน
นอกจากลผกไมมเชลืที่อฟบังแลกว ลผกจะคญิดวมาพมอแมมไมมรบัก ททาใหกความสบัมพบันธร์ของพมอแมมกบบั ลผกยญิงที่ เลวรกาย ลผกจะตปีตบัวออก
หมางจากพมอแมม และปบัญหายมอมบานปลายมากขซสน
2. พมอไมมมปีคทาตทาหนญิ ดลุ ดมา วมาลผกไมมดปี หรลือเลว ลองนซกดผวาม ทบันทปีทปีที่ลผกเขกาบกาน แลกวพมอแมมกตห็ ปีหนกายบักษร์
ดลุดมาลผกทบันทปี ลผกจะเปญิดประตผใจรบับฟบังคทาบอกสอนของพมอแมมตมอหรลือไมม
3. พมอบอกสอนโดยใชกคทาถามกระตลุกนใหกคญิด มากกวมา การสอนแบบใชกคทาพผดตทาหนญิตรงๆ เชมน “ลผกกห็โต
แลกว ททาไมยบังททาตบัวแบบนปีส รผกไหมวมามบันอบันตราย เกญิดลผกพญิการไป ใครจะดผแล” การสอนดกวยคทาตทาหนญิ จะททาใหกวยบั รลุมน
รผกสซกวมาถผกพมอแมมบบังคบับ ควบคลุม และพมอแมมยบังมองเขาเปห็นเดห็ก เขาจะตมอตกานคทาพผดนบัสน แมกจะรผกวาม พมอแมมมปีเหตลุผล
กห็ตาม แตมเพปียงการปรบับวญิธปีพผด โดย ตบัสงคทาถามทปีที่เปห็นเหตลุผล ใหกลผกคญิดดกวยตบัวเอง ซซที่งกรณปีนส ปี เราอาจใชกการตบัสงคทาถา
มอลืที่นๆ เชมน “อะไรททาใหกลผกไปซญิที่งมอไซดร์” “การซญิที่งมอไซดร์ มปีโอกาสเกญิดอลุบบัตญิเหตลุไหม มากนกอยเพปียงใด” “หาก
ลผกซญิที่งมอเตอรร์ไซดร์ แลกวลผกเปห็นอะไรไป ตกองเจห็บ ตกองพญิการ ลผกคญิดวมาชปีวญิตลผกจะเปห็นอยมางไร” และพมอแมมอาจบอก
สอนโดยพผดถซงความรผกสซกหมวงใยของพมอแมม เชมน “พมอแมมคงอยผไม มมไดก ถกาลผกเปห็นอะไรไป” การบอกสอนลบักษณะนปีส
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เปห็นการฝซกใหกเดห็กรผกสซกคญิด พญิจารณาวมาอะไรถผกผญิดดกวยตบัวเอง เขาจะรบับรผคก วามปรารถนาดปีของพมอแมม และตระหนบัก
ในการรบับผญิดชอบตบัวเอง
4. การลงโทษดกวยการใหกลผก
เขกาใจเหตลุผล และยอมรบับการลงโทษ
มากกวมา การลงโทษดกวยอารมณร์
เมลืที่อลผกททาสญิที่งทปีที่ผดญิ และเปห็นอบันตราย พมอ
แมมจทาเปห็นตกองหกามปรามดกวยทมาทปีจรญิงจบัง
แตมทวมาสงบนญิที่ง พมอแมมควรใหกลผกไดกรบบั
โทษในสญิที่งนบัสน เพลืที่อใหกลผกไดกรบับบทเรปียน
และตระหนบักวมาไมมควรททาสญิที่งนบัสนอปีก แตม
การลงโทษตกองททาเมลืที่อลผกยอมรบับความ
ผญิด การลงโทษวบัยรลุมนดกวยการตปี อาจไมม
ไดกผล ยกเวกนกรณปีนส ปี พมอตปีลผกไดก เพราะ
มปีพสลืนฐานความสบัมพบันธร์ทปีที่ดปีมากมอน และ
พมอไมมไดกใชกอารมณร์ขณะทปีที่ตปี การ
ลงโทษวบัยรลุมนนบัสนสามารถททาไดกหลายวญิธปี ใหกสอดคลกองกบับสถานการณร์ความผญิด เชมน หากลผกขโมยเงญิน อาจใชกวญิธหปี บัก
คมาขนม ใหกลผกชดใชกเงญินทปีขที่ โมยไป ใหกลผกขอโทษเมลืที่อกกาวรกาวกบับคนอลืที่น ใหกลผกททางานบกานเพญิที่มขซสนเมลืที่อลผกกลบับบกาน
ผญิดเวลา เปห็นตกน และตกองไมมลลืมการใหกคทาชมเชยดกวย เมลืที่อลผกยอมรบับการลงโทษ และประพฤตญิตบัวดปีขสซน
5. พมอแมมเปห็นแบบอยมางทปีที่ดปี หากพมอแมมสอนสญิที่งใดแตมพอม แมมททาสญิที่งนบัสนไมมไดก ลผกกห็ยอม มไมมเชลือที่ ฟบังพมอแมม แตม
ครอบครบัวนปีส พมอแมมเปห็นแบบอยมางในการประพฤตญิตบัวทปีที่ดปี เมลืที่อบอกสอนลผก ลผกจซงใหกความเคารพและปฏญิบบัตญิตาม
การบอกสอนลผกวบัยรลุมน เปห็นศญิลปะทปีที่ทกาทายความเปห็นพมอแมม ทปีที่พอม แมมตกองหาความพอดปีในการบอกสอน
ไมมตซงและไมมหยมอนเกญินไป และเรญิที่มตกนไดกเลยจากการปรบับวญิธปีคญิดใหกเขกาใจลผกมากขซสน การพบัฒนาตนเองเปห็นแบบอยมาง
พฤตญิกรรมทปีที่ดปี และการควบคลุมอารมณร์ไดก คลุณกห็จะสามารถประคบับประคองลผกใหกผาม นชมวงเวลาของวบัยรลุมนไปสผมความ
เปห็นผผกใหญมทปีที่ดปีงาม และประสบความสทาเรห็จ นทาความชลืนที่ ใจตมอตบัวคลุณเอง และคนรอบขกางในสบังคม
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Mein Garten บสวลสย ภถเดข นใส
อยผเม มลืองไทยจบับปากกามาเมลืองนอกจบับจอบจบับเสปียม ชปีวตญิ ทปีที่
เลลือกไดกบกางไมมไดกบกางในตมางแดนของหญญิงไทย...
เมลืที่อไหรม ทปีที่แดดเรญิที่มจะอลุมน ดอกทญิวลญิปกห็เรญิที่มโผลมพกนดญิน นกกา
กห็เรญิที่มอพยพกลบับมาสม งเสปียงเจปีสยวแจกวเหมลือนเสปียงนาฬญิกา
ปลลุกบอก ถซงเวลาตกองลลืมตาตลืที่นขซสนมาจากการหลบับใหล
เหมลือนตบัวตลุมนทปีที่ขลุดรผอยผใม ตกดญินชมวงฤดผหนาวแลกวโผลมขส ซนมา
รบับแสงแดดชปีวญิตของฉบันกห็เชมนเดปียวกบันกวมาจะพกนชมวงฤดผ
หนาวไดกกแห็ ทบจะเปห็นโรคเหงาเศรกาซซมเลยทปีที่เดปียว พอไดก
รบับแสงแดดฉบันกห็มปีจตญิ ใจแจมมใสเหมลือนมปีพลบังสม องเขกาสผมสม
องอยากททาโนมนททานปีสเปห็นอยมางนปีสตญิดตมอกบันมาหลายสญิบปปีวน
เวปียนเหมลือนเขห็มนาฬญิกาฉบันจะเตรปียมอลุปกรณร์การททาสวน
ใหกพรกอม เรญิที่มจากการไปซลืสอดญินจบัดเตรปียมกระถางเพลืที่อลง
เมลห็ดผบักทปีที่เกห็บเมลห็ดพบันธลุร์ไวกจากปปีทปีที่แลกว เชมนมะเขลือเทศใบ
โหระพา ใบกะเพรา ผบักเหลมานปีสตกองการความรกอนถกาเพาะเมลห็ดในชมวงทปีที่อากาศยบังหนาวจะไมมไดกผลนบักชมวงตกนเดลือน
เมษายนจซงจะเหมาะกบับการเพาะเมลห็ด ผบักทปีที่ชอบความเยห็นเชมนผบักคะนกา ผบักกาดกวงตลุกงฮมองเตก ผบักชปีและผบักอลืที่น
สามารถเพาะเมลห็ดกลางเดลือนเมษายนไดกปลมอยและใหกเจรญิญเตญิบโตในเรลือนเพาะชทา จนผมานชมวงเวล
นทสาคกางแขห็ง(Frost)จซงนทาลงออกมาปลผกในแปลงดญินไดกหลบังจากปลผกตกองมบันที่ คอยดผแลกทาจบัดศบัตรผพลืช เพราะไมมงส นบั ปลผก
เมลือวานตลืที่นขซสนมาไมมเหลลือแมกแตมซากเพราะตบัวทากจะ
รม วมวงกญินผบักเหมลือนกญินโตอ๊ะจปีนททาใหกหมดกทาลบังใจใน
การปลผกพลืชชผบักเพระฉะนบัสน การกทาจบัดตบัวทากซซที่งเปห็น
ศบัตรผหมายเลขหนซที่งของผบักการโรย
เมห็ด Sneckenkorn รอบๆแปลงผบักจซงจทาเปห็นอยมางยญิงที่ ใคร
จะบาปกห็ยอมรบับบาปเพราะคงใจบลุญปลมอยใหกผบักทปีที่ปลผก
ไวกถผกกญินเรปียบคงไมมไหว ผบักบางชนญิดเชมนมะเขลือเทศตกอง
ปลผกในเรลือนเพาะชทาหรลือถกาปลผกขกางนอกตกองไมมใหกถผก
ฝนถซงจะไดกผลดปี ผบักกลุยชมาย Chinesischer
Schnittlauch เปห็นผบักทปีที่ปลผกครบัสงเดปียวแลกวจะขซสนมาเองทลุกๆปปีแตมตกองกลกาเมลห็ดในกระถางกมอนทปีจที่ ะนทาไปลงดญิน เวลา
ตบัดมาใสม ผบัดไทยกลญิที่นหอมเหมลือนกญินผบัดไทยทปีเที่ มลืองไทยและสญิที่งสทาคบัญ ทปีที่ททาฉบันมปีความสลุขนอกจากจะไดกนบังที่ มองผบัก
ตมางๆทปีที่แขมงกบันโตรอวบันใหกเกห็บมากญิน เวลา มปีเพลืที่อนหรลือญาตญิคนไทยมาเยปีที่ยมทลุกคนตลืที่นเตกนทปีที่เหห็นสวนผบักบางคนกห็ถมาย
รผปกบันปผเสลืที่อทานผบัก...ขนมจปีน..ปญิสงยมาง ความสลุขทปีที่พบไดกในสวนนกอยๆของฉบันเอง
Thara Magazin 1/2016

Seite 26

Garten der 1000 Sterne

ปฏชบสตชธรรมทนร สวนพสนดาว
โดย แกกว พญิกลุล

ดญิฉบันไดกมปีโอกาส ไปปฏญิบบัตญิธรรม ตามแนวทาง ปบัญญา สบัมมาทญิฏฐญิ ของหลวงพมอทผล ขญิปาฺปปญาฺโญ ณ สวนพบันดาว
อ.สบันทราย จ.เชปียงใหมม จซงอยากแบมงปบันประสบการณร์ทปีที่ดปีของชปีวตญิ
แกมทมานผผกอมานสวนพบันดาวนปีส เจกาของคลือครอบครบัวเศรษฐปีใจดปี ทปีที่มปี
ศรบัทธาแรงกลกาในพระพลุทธศาสนา ไดกสรกางศาลาปฎญิบบัตญิธรรม และ
บกานไทยหลายหลบัง ทบัสงขนาดใหญม นกอย อยผไม ดกหลายสญิบคน จนถซง
บกานเดปีที่ยว เหมลือนกลุฏญิในวบัด อยผใม นสวนปมาอบันกวกางขวาง รม มรลืที่น มปี
คลองลกอมรอบ เนกนการอยผกม บบั ธรรมชาตญิและความเรปียบงมายทมานไดก
จบัดการอบรมธรรมะ โดยเรปียนเชญิญครผบาอาจารยร์ทางธรรม ไปสอน
อยมางสมทที่าเสมอดญิฉบันไดกพบักอยผใม นบกานไทย ระเบปียงกวกาง ตญิดกบับคลอง
ลบักษณะคลกายกบับศาลาสทาหรบับรอลงเรลือ ตรงทมานทสา ในหกองมปีมลุกงแขวน
ลบักษณะเหมลือนกลด ททาใหกรผกสซกวมาขลบังดปี สม วนหกองนทสา อยผขม าก งนอกตบัว
บกาน ไดกอาบนทสาจากตลุมมทปีที่เยห็นจบัด กลางคลืนเวลาจะไปหกองนทสากห็ตกองใชก
ไฟฉายสม องทางและคอยสม องดผวาม มปีงผ ตลุอ๊กแกหรลือจญิสงเหลนแอบอยผมม ลุม
ใดมลุมหนซงที่ ไหม เรปียกวมาไดกฝซกตมอสผกกบบั ความรผกสซกหวาดกลบัวเลห็ก ๆ
นกอย ๆในขณะเดปียวกบันกห็รผกสซกวมาบรรยากาศ สบัปปายะ เหมาะกบับการปฏญิบบัตญิธรรมทบัสงรผกสซกวญิเวกวบังเวงดกวยการปฏญิบบัตญิ
ธรรมแนวหลวงพมอทผลนปีส เปห็นการใชกปบัญญาสอนใจ เรญิที่มดกวยความเหห็นถผก (สบัมมาทญิฏฐญิ)กมอนแลกวตามดกวยคญิดถผกและ
คญิดเปห็น (สบัมมาสบังกบัปโป) พผดเปห็น (สบัมมาวาจา-การพผดจาทปีที่ดปีทปีที่เหมาะสม) กระททาเปห็น (สบัมมากบัมมบันตะ-การกระททาทปีที่
เหมาะสม) หากปฏญิบบัตญิไดกแลกวจะพบวมาสามารถคลายจากความทลุกขร์ และประสบกบับความสลุขไดกอยมางนมาอบัศจรรยร์
อาจารยร์ทปีที่บรรยายธรรม มปีสองทมานคลือ แมมชปีนบัน และพระภญิกษลุรผปหนซที่ง ทบัสงสองทมานมปีความรผกและประสบการณร์ชปีวญิต
ทางโลกหลากหลาย มปีครอบครบัวอยผทม ปีที่ประเทศสหรบัฐอเมรญิกามาหลายสญิบปปี จซงมปีเรลืที่องเลมาและยกตบัวอยมางเหตลุการณร์
ตมางๆ ใหกผผกเขการบับการอบรม ไดกรบบั คตญิธรรม อยมางสนลุกสนาน ไมมเครม งเครปียด หรลือนมาเบลืที่อหนมายทบัสงมปีอาสาสมบัครทปีที่เคย
ผมานการอบรมธรรมแนวนปีสมาแลกว มาเปห็นพปีที่เลปีสยงในการจบัดกลลุมม ชปีสชวนใหกมาลองคกนหาธรรมะจากธรรมชาตญิ เชมน
ขณะทปีที่พาเดญินชมสวนกห็หยลุดพญิจารณาตกนไมก ตกนไมกทปีที่มปีใบดก สปีเขปียวสด ยมอมนมาดผกวมาตกนไมกทปีที่มปีใบเหปีที่ยวแหกงมากกวมา
ใบสปีเขปียว เปรปียบเหมลือนลบักษณะภายนอกของคน หากหนกาตายญิมส แยกมแจมมใสยมอมนมามอง นมาคบหาสมาคมกวมาคน
หนกาบซสงตซง นอกจากนปีสตกนไมกยบังมปีสมวนสทาคบัญทปีที่สลุดแตมเราไมมสามารถมองเหห็น นบันที่ คลือราก เพราะอยผใม ตกพสลืนดญิน รากตกอง
นทาอาหารไปเลปีสยง ลทาตกน กญิที่ง ใบ ดอก ผลเปรปียบเหมลือนใจของคนเราทปีที่นทา"ความจรญิงและการยอมรบับ(สบังเกตผลแหมง
การกระททาเพลืที่อรผจก บักระวบังเหตลุทปีที่จะททาตมอไป)ไปพบัฒนาตนเอง ใจทปีที่เขกาใจความจรญิงตามความเปห็นจรญิง ยมอมสบาย คลาย
ทลุกขร์ การแสดงออกกห็ยอม มดปีตาม คนรอบขกางกห็พลอยสบายใจไปดกวยเมลืที่อมปีการวางแผนและลงมลือททาอะไรกห็ตามตกองมปี
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ความเหห็นถผกวมาผลทปีที่ออกมาอาจไมมเปห็นอยมางทปีที่เราหวบังไวกกไห็ ดก ใจจซงพรกอมทปีที่จะรบับความเปลปีที่ยนแปลงทปีที่จะเกญิดขซสนและ
ยมอมไมมเปห็นทลุกขร์เพราะเขกาใจตามความเปห็นจรญิงวมา เหตลุปบัจจบัยตมางๆ เปลปีที่ยนแปลงไดก และอยผเม หนลือการควบคลุมของเรา
หลวงพปีที่ มปีวาทศญิลปร์ใน
การเทศนาธรรม ททาใหก
ผผฟก บัง จดจทาไวก ไมมรผกลลืม
เชมนทลุกสญิที่งเรญิที่มทปีที่ใจ คลือ
JAI ยมอมาจาก Just
Accept It . หมายถซงการ
ยอมรบับในกฎธรรมชาตญิ
คลือกฎไตรลบักษณร์
นบันที่ เองทมานสอนเรลืที่อง
โลกธรรมแปด ทลุกอยมาง
มปีคมผ อยผใม นตบัวของมบันเอง
ดบังเชมนเหรปียญสองหนกา
ใจของคนเรากห็เชมนกบัน
สมมตญิวาม ในใจของเรานปีสมคปี นอยผสม องคนทปีที่ เปห็นเจกานายมปีอญิทธญิพลตมอเรามาก ถซงขนาดวมาเรากกมหบัวรบับคทาสบังที่ ราวกบับเปห็น
ทาส เจกานายสองคนนปีส ไมมลงรอยกบัน พยายามแยมงโอกาส ทปีที่จะเรปียกเราไปรบับใชกเสมอ เพปียงแตมเราตกองมปีไหวพรญิบ และ
มปีปญ
บั ญา ทปีที่จะเลลือกรบับใชกนายคนไหน เทมานบัสนเองนายผผกหญญิงคนแรก มปีชลืที่อวมา คลุณ ยลุวาม ดปีมปี สกลุล อบัปรปียร์วงคร์สมวนนายอปีก
คนหนซงที่ ชลืที่อและนามสกลุล เหมลือนดาราภาพยนตรร์ เกมาแกม คลือคลุณสมควร กระจมางศาสตรร์ฟบังชลืที่อแลกว คงไมมตกองอธญิบาย
ตมอวมา คนมปีปบัญญา ควรจะหาโอกาส เขกาไปอยผใม กลกชญิด รบับใชกนายคนไหนใหกมาก แตมกนห็ นบัที่ แหละ นายผผกหญญิง ยลุวาม ดปี นบัสน
มปีศญิลปะในการใชกคทาพผดโนกมนกาว ใหกเราคลกอยตามเกมงกวมานายผผชก าย ดบังนบัสนเราตกองฝซกฝนปบัญญา ใหกฉลาด รผกทบันทลุก
บทบาท และตกองพยายามเกาะตญิด นายสมควร อยมางเหนปียวแนมนสญิที่งทปีที่ดญิฉบันไดกเรปียนรผก ในเวลาสามวบัน คลือการมองชปีวตญิ
ในอปีกแงมมลุมหนซงที่ โดยใชกปบัญญากทากบับ รวมทบัสงวญิธปีการคญิด เพลืที่อปรบับเปลปีที่ยนการดทาเนญินชปีวตญิ ใหกทลุกขร์นกอยลง สลุขมากขซสนไดก
อยมางไรเครลืที่องมลือทปีที่ใชกคลือ ‘ระวบังเหตลุ สบังเกตผล’ คลือยอมรบับในผลทปีที่เกญิดขซสนไมมวาม เราจะพอใจหรลือไมมพอใจกห็ตาม ซซที่งกห็
หมายถซง การยอมรบับในกฎธรรมชาตญิ (กรรม) และไตรลบักษณร์ (อนญิจจบัง ทลุกขบัง อนบัตตา) นบันที่ เอง แลกวนทามาพญิจารณา
ปรบับปรลุงแกกไข ขกอบกพรม องทปีที่ผาม นมา เปห็นการสรข้างเหตจใหมข ดกวยความรบับผญิดชอบ (responsibility) ตมอหนกาทปีที่ (duty)
เพลืที่อใหกเกญิดผลลบัพธร์ ใหมม ทนรสกาคสญ ธรรมะทนรไดข้เรนยนรถข้นนส สามารถนกามาใชข้ในชนวชตประจกาวสนไดข้ ทสสงในชนวชตสขวนตสวและการ
ประกอบอาชนพ
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Das neue THARA Team คณะทกางานชจดใหมข ของสมาคมธารา
สวสสดนคขะ ดชฉสน นางอรดน ไคลจส ประธานสมาคมธาราคน
ปสจจจบสนซถึรงดชฉสนและคณะทกางานเพชรงจะไดข้รสบการเลรอกตสสงจาก
สมาชชกเมรรอเดรอนกสนยายน พ.ศ.๒๕๕๘ดชฉสน จถึงขอแนะนกา
ตนเองและคณะทกางานชจดนนสใหข้สมาชชกไดข้รข้จถ กส ดสงนนส
1.นางอรดน ไคลจส ประธานสมาคม อายจ 45 ปน จบปรชญญาตรน
คณะมนจษยณ์ศาสตรณ์มหาวชทยาลสยรามคกาแหง อาชนพ แมขบาข้ น
และชขวยขายอาหารทนรโรงเรนยนมสธยม

2.นาง มณฑา ดรายซณ์ไมเออรณ์ รองประธาน อายจ 50 ปน การศถึกษาปรชญญาตรนวทช ยาลสย
นาฎศชลปสถาบสนเทคโนโลยนราชมงคล เปก็นครถ สอนรกาไทยใหข้เดก็กและผถข้ใหญข

3.นางจชระพรรณ ออคเคอรณ์ เหรกญญชก อายจ 51 ปน การศถึกษาจบปรชญญญาตรน
คณะนชตชศาสตรณ์มหาวชทยาลสยรามคกาแหงเปก็นครถ กศน.

4.นางสายใจ บจคเนอรณ์ กรรมการ
5.นางสจ วรรณน ฟานทชทชณ์ กรรมการ
6.นางสจ ทธชลสกษณณ์ กรชม กรรมการ
7.นางสจ ชาดา ราสสณ์เพอรณ์ กรรมการ
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Anschrift Botschaft und Konsulat
ทนรอยถขสถานทถตและกงสจ ลไทยในประเทศเยอรมนน
1.สถานทถตไทยกรจ งเบอรณ์ลชน
Thailändische Botschaft
ทนรอยถข Lepsius Str.64/66
12163 Berlin
โทร:(030) 794810 Fax:(030) 79481511 Email: general@Thaiembassy.de
หมายเลขโทรฉจกเฉชนกรณนเรขงดขวนนอกเวลาราชการ+490152-03519139,+490162-5207553
2.สถานกงสจ ลใหญข ณ นครแฟรงกณ์เฟชรณ์ต Königlich Thailändisches Generalkonsulat
ทนรอยถข Kennedyallee 109
60596 Frankfurt am Main
โทร (069) 69868205 Fax:(069) 69868228 Email: Thaifra@mfa.go.th
หมายเลขโทรศสพทณ์ฉจกเฉชนเฉพาะนอกเวลาราชการ+49 1751241026
3.สถานกงสจ ลเมรองฮสมบถรณ์ก Thailand Königreich Honorargeneralkonsulat Hamburg
An der Alster 85,20099 Hamburg โทร+49 4024839118
email:angela.nacke@Thaikonsulathamburg.de
4.สถานกงสจ ลเมรองมชวนชค Köninglich Thailändisches Honorargeneralkonsulat München
Prinzen Str.13, 80639 München โทร +49891689788 Fax:+498913071381
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Programm Jahresmitgliederversammlung 2016

สมาคมธารา Thara e.V.Thailänderinnen Artikulieren ihre Rechte im Ausland
มปีความยญินดปีขอเชญิญสมาชญิกสมาคมฯและทลุกทมานทปีที่สนใจเขการม วมการสบัมมนาในหบัวขกอเรลืที่ อง

„๒๕ปปี ธารา สลุ ขภาพ เศรษฐกญิจ จญิตอาสา ถลือหนบังสลื อเดญินทางคผมไทย-เยอรมบันพรกอมกบับการประชลุม
สมาชญิ”กประจทาปปี ๒๕๕๙
วบันทปีที่๑๖-๑๘ กบันยายน พ.ศ.๒๕๕๙
ณ.Gemeinschaftshaus Berne,
Karlshöher Weg 3, 22159 Hamburg

กทาหนดการประชลุม
วบันศลุกรร์ทปีที่๑๖กบันยายน สมาชญิกเขกาพบักทปีที่โรงแรมไดกตสบังแตมเวลา ๑๔.๐๐น.

ทปีที่อยผโม รงแรม B&B Hamburg - Nord
Habichtstrasse 62/64, Barmbek-Nord, 22305 Hamburg
หมายเหตลุ คลืนวบันศลุกรร์ทมานใดมปีความประสงคร์จะทมองราตรปีถนน Reeperbahn โปรดแจกงกมอนลมวงหนกาสมาคม
จะจบัดหาผผกนทาเทปีที่ยวใหก

วบันเสารร์ทปีที่๑๗กบันยายน
การเดญินทางจากโรงแรมมายบังสถานทปีที่ประชลุมเดญินจากโรงแรมประมาณ๓๐๐เมตรถซงสถานปีรถไฟ U3
Habichtstrasse : Richtung ปลายทาง Wandsbek-Gartenstadt สลุดสายแคม1 ปกาย ตมอรถไฟ
U1 Richtung ปลายทาง Großhansdorf หรลือ Ohlstedt ลงสถานปี
Berne ใหกขส นซ ทางบบันไดทปีที่มปีลพญิ ทร์ เลปีสยวซกายไปยบังทปีที่จอดรถ(Parkplatz)เดญินออกจากทปีที่จอดรถสถานทปีที่ประชลุม
จะอยผทม างขวามลือ หลบังสปีที่แยกไฟเขปียวไฟแดง ใหกสบังเกตลุอาคารประชลุมสปีเหลลือง สถานทปีที่ประชลุมจะหมางจากสถานปี
รถไฟ Berne ประมาณ๑๐๐เมตร
๑๐.๔๐น.
ลงทะเบปียน
๑๑.๐๐น.
คลุณอรดปี ไคลลุส กลมาวตกอนรบับผผเก ขกาประชลุมสบัมมนา
๑๑.๑๐น.
เปญิดงานโดยสถานทผตและกงสลุลไทย
๑๑.๒๐น.
เจกาหนกาทปีจากกรมตรวจคนเขกาเมลืองฮบัมบผรร์ก Ausländerbehörde Hamburg บรรยายการ
ถลือพาสปอรร์ตเยอรมบันคผมกบบั พาสปอรร์ตไทย
๑๑.๒๕น.
ทมาน Dr. Pongchai Rosenfeldt บรรยายถซงการตมอตบัสงสมาคมธาราและประวบัตญิสมาคม
๑๑.๔๐น.
คลุณกลุลยา ฮลุนดอรร์ฟ เลมาถซงประสบการณร์ททางานอาสากบับสมาคมธารา
๑๒.๐๐น.
พบักรบับประทานอาหารกลางวบัน
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๑๓.๐๐น.
๑๓.๒๐น.
๑๓.๔๐น.
๑๔.๐๐น.
๑๔.๒๐น.
๑๕.๐๐ น.
๑๕.๒๐น.
๑๕.๔๐น.

๑๖.๑๐น.
๑๖.๓๐น.
๑๙.๐๐น.
๑๙.๑๕น.
๒๐.๐๐น.
๒๑.๐๐น
๒๑.๓๐น.
๒๒.๐๐น.
๒๒.๓๐น.
๒๓.๐๐น.
๒๓.๑๕น.
๒๔.๐๐น.
หมายเหตลุ

การบรรยาย กญิจการรกานคกาของผผกประกอบการคนไทยในเยอรมนปีจากเจกาของรกานอาหารญปีที่ปลุมนในโรงแรม
รญิเวอรร์ไซดร์เมลืองฮบัมบรผกสร์ คลุณ จบันทญิรา เบดญิกคร์
คลุณวรากร(คลุณแออ๊ด) เหลลืองนภา เจกาของรกานอาหาร “คลุณแออ๊ด”เมลืองเบอรร์ลญิน
คลุณสลุพญินดา ฤทธญิเกญิด เจกาของรกานนวด Thongtida เมลืองฮบัมบผรร์ก
คลุณสลุทธญินปี เจกาของรกาน Little Spa และรกาน Bann Siam เมลืองฮบัมบผรร์ก
งานอาสาในรผปแบบตมาง ในสบังคมไทยในเยอรมนปีและประเทศในยลุโรป
พบักดลืที่มชากาแฟ
คลุณอรดปี บรรยายเรลืที่อง” ตมางสบังคมภาษาและวบัฒนธรรมกบับครองเรลือนของหญญิงไทยในเยอรมบัน”
สรลุปการททางานและแจกงความเปลปีที่ยนแปลงคณะททางานตลอดจนการสถานะการเงญินของสมาคมธารา โดย
คลุณ มณฑา ดรายสร์ไมเออรร์ รองประธานสมาคม
คลุณจญิระพรรณ ออคเคอรร์ เหรบัญญญิก และคลุณ อรดปี ไคลลุส ประธานสมาคม
ประเมญิลผลการประชลุมและเลลือกสถานทปีที่จบัดงานประชลุมสามบัญประจทาปปี๒๕๖๐
ปญิดการประชลุมชมวงกลางวบัน
“๒๕ปปีธารากาลมาดญินเนอรร์”
เปญิดงาน โดยคลุณ อรดปี ไคลุส และคณะกรรมการสมาคม
รม วมรบับประทานอาหาร อาหารบลุฟเฟมตร์
ชมการแสดง ในรผปแบบตมางๆจากสมาชญิกกลลุมมตมางๆ
ประกวด”Miss Thara” (รอบแรก)ชญิงมงกลุฏและสายสะพายพรกอมรางวบัลใหญม
ทมานใดทปีที่จะเขกาประกวดกรลุณาเตรปียมชลุดราตรปีและชลุดกปีฬามาดกวย
ดญิสโกก คาราโอเกะ ลปีลาศ โชวร์ตมางๆ
พบกบับนบักรกองจากเมลืองไทยทปีที่เดญินทางมาเทปีที่ยวยลุโรปและยญินดปีมาชมวย
งานการกลุศลของสมาคมธารา
พบักดลืที่มชากาแฟและอาหารวมาง
ตบัดสญินการประกวด”มญิสธารา”และมอบรางวบัล
รกองเพลงดญิสโกก คาราโอเกะ
ปญิดงาน”๒๕ปปี ธารา”พบกบันใหมมในปปี๒๕๖๐
สมาคมจะรบับผญิดชอบคมาอาหารและเครลืที่องดลืที่มวบันเสารร์ตลอดการประชลุมถซงชมวงปญิดประชลุมชมวงบมาย
แตมตอนงานราตรปีชมวงกลางคลืนผผเก ขกาสบัมมนาจะตกองออกคมาเครลืที่องดลืที่มเองเรามปีเครลืที่องดลืที่มจทาหนมายราย
ไดกทส บังหมดจะมอบใหกแกมสมาคมและอาหารคลืนวบันเสารร์เปห็นอาหารบลุฟเฟมตร์ กรลุณามากมอนเปญิดงาน

วบันอาทญิตยร์ทปีที่๑๘กบันยายน
๐๕.๓๐น.
๐๘.๐๐น.
๐๘.๔๐น.

นบัดพบหนกาลกอบบปีสสทาหรบับผผกทปีที่จะเดญินทางไปเทปีที่ยวตลาดปลา Fischmarkt
กลบับมารบับประทานอาหารเชกาทปีที่โรงแรม
เดญินทางเทปีที่ยวเมลืองฮบัมบผรร์ก
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๑๒.๐๐น.
ออกจากหกองพบักของโรงแรม Check-out พบกบันใหมม Auf Wiedersehen
หมายเหตลุ โปรแกรมการประชลุมสบัมมนาอาจจะมปีการเปลปีที่ยนแปลงไดก จซงเรปียนมาเพลืที่อทราบ
Hotel B&B Hamburg-Nord

Lage / Route ทปีที่ตส งบั และการเดญินทาง

B&B Hotel Hamburg-Nord
Habichtstraße 62/64
(Einfahrt neben Aral Tankstelle)
22305 Hamburg
Tel.: +49 (0)40 / 2351590

Anfahrt:

A1 Richtung Hamburg / Lübeck sowie A1 Richtung Süden:
Verlassen Sie die A1 an der Ausfahrtstelle 33 HH-Billstedt. Fahren Sie dann an der Gabelung links
in Richtung A7/Flensburg/Billstedt/B5/Centrum und biegen Sie rechts auf die Bergedorfer
Straße/B5 ab. Folgen Sie dem Straßenverlauf 3,8 km und nehmen Sie die Ausfahrt HH-Horner
Rampe/Flughafen Hamburg. Folgen Sie dem Straßenverlauf 5,5 km bis zur Habichtsstraße 62/64.
Das Hotel befindet sich auf der rechten Seite. Die Einfahrt liegt direkt neben der Aral Tankstelle.
Parkplatz: Die Einfahrt befindet sich direkt neben der Aral Tankstelle.
Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln: Ab Hamburg Hauptbahnhof erreichen Sie mit der
U-Bahn-Linie U3 (Richtung Wandsbek-Gartenstadt) die Haltestelle „Habichtstraße“ in ca. 15
Minuten. Das B&B Hotel Hamburg-Nord ist nur 450 m von der U-Bahn-Haltestelle entfernt.
Flughafen : Hamburg Airport S1 bis Barmbek ตมอ U3 Richtung ปลายทาง Wandsbek-Gartenstadt bis

ลงปกายรถไฟชลือที่ Habichtstraße เดญิน 3 นาทปีประมาณ 300 เมตร
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ใบสมบัครเขการม วมสบัมมนาและการประชลุมประจทาปปี ๒๕๕๙
ในหบัวขกอเรลืที่อง
„๒๕ ปปี ธารา สลุขภาพ เศรษฐกญิจ จญิตอาสา ถลือหนบังสลือเดญินทางคผมไทย-เยอรมบัน “

วบันทปีที่ ๑๖-๑๘ กบันยายน พ.ศ.๒๕๕๙
ณ Gartenstadt Hamburg eG,
Gemeinschaftshaus Karlshöher Weg 3, 22159 Hamburg
ขกาพเจกาชลืที่อ-นามสกลุล
(ไทย)___________________________________________________________________________________________
(เยอรมบัน)________________________________________________________________________________________
ทปีที่อยผ_ม ___________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
โทรศบัพทร์_________________________________________ทปีที่อยผอม ปีเมล________________________________________
ตข้องการขอสมสครเขข้ารขวมการประชจม
คมาสมบัครลงทะเบปียนเขการม วมประชลุม
๑) สมาชญิกสมาคมธารา* หรลือเดห็กอายลุเกญิน ๖ ปปี ๗๐ ยผโร
๒) เดห็กอายลุตทที่ากวมา ๖ ปปี ๕๐ ยผโร
๓) บลุคคลทปีที่ไมมใชมสมาชญิกสมาคมธารา ๙๐ ยผโร
๔) ไมมตกองการทปีที่พบัก คมาสมบัครเขการม วมสบัมมนาเฉพาะวบันเสารร์ ๑๐ ยผโร
๕) ไมมตกองการทปีที่พบัก คมาสมบัครเขการม วมเทปีที่ยวชมนครฮบัมบผรร์กในวบันอาทญิตยร์ ๑๐ ยผโร
*หมายถถึง สมาชชกสมาคมธาราทนรชการะคขาบการจ งสมาชชกปน ๒๐๑๖ แลข้ว
°°หากจะนทาบลุตรธญิดามาดกวย กรลุณาแจกงจทานวนและอายลุของบลุตรธญิดา
°°หากตกองการอาหารปราศจากเนลืสอสบัตวร์ กรลุณาแจกงมาในใบสมบัครดกวย
สมาคมจะรบับผญิดชอบคมาใชกจมายสทาหรบับผผกสมบัคร ๕๐ ทมานแรกเทมานบัสน กรลุณากรอกใบสมบัครและโอนเงญินคมาลงทะเบปียนลมวงหนกาภายใน
วบันทปีที่ ๑๕ สญิงหาคม ๒๕๕๙ โดยโอนเงญินเขกาบบัญชปีสมาคมไดกทปีที่
THARA e.V. Konto Nr.6669 95 302, Post Bank Hannover, BLZ 25010030, IBAN: DE85 2501 0030 0666 9953 02 BIC:
PBNKDEFF Verwendungsweck: Name, Thara Seminar 2016
สมงใบสมบัครมายบังอรดปี ไคลลุส Oradee Kailus Moschlauer Kamp 35 22159 Hamburg อปีเมล gkailus@yahoo.de หรลือ
จญิระพรรณ ออคเคอรร์ Chiraphan Ocker Sperberweg 33 82194 Gröbenzell อปีเมล chiraphan.ocker@yahoo.de
* ไมมรบับสมบัครทางโทรศบัพทร์ หากมปีผผกสมบัครเกญิน ๕๐ คน ขอสงวนสญิทธญิใหกผผกทปีที่โอนเงญินกมอน เมลือที่ สมบัครแลกวหากตกองการยกเลญิก ทาง
สมาคมขอสงวนสญิทธญิในการคลืนเงญินคมาสมบัคร
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Kunst des Abnehmens ศชลปะการลดนกสาหนสกอยข างมนความสจ ข
ประเวช ตบันตญิพญิวบัฒนสกลุล
รผจก รญิงระบบชปีวะของรม างกาย
จบัดการอารมณร์และความเครปียด
อรม อยไดก แบบไมมกลบัวอกวน
จบัดการกบับอาการเบรคแตก
บรญิหาร "เพลืที่อนกญิน"
เรปียนรผกตมอเนลือที่ งเปห็นเวลา 4 สบัปดาหร์ ประกอบดกวย
- การชมคลญิปวญิดปีโอจทานวน 3 ตอนตมอสบัปดาหร์ ผมาน YouTube ระบบ Private
(จทานวนรวมไมมตทที่ากวมา 12 ตอน รบับชมไดกเฉพาะผผกมปีอปีเมลร์ทปีที่กาท หนด จากอลุปกรณร์ใดกห็ไดก)
- การพผดคลุยแลกเปลปีที่ยนขกอคญิด ประสบการณร์ ซบักถาม ตมอเนลืที่องตลอด 4 สบัปดาหร์ผาม นระบบเฟสบลุอ๊คกลลุมมปญิด “ศญิลปะการ
ลดนทสาหนบักอยมางมปีความสลุข”ททาการบกานและฝซกปฏญิบบัตญิรบับเอกสารทางอปีเมลร์เหตลุใดจซงกลมาววมา การลดนทสาหนบักควรททา
อยมางมปีความสลุข ความสลุขเปห็นสญิที่งทปีที่ทลุกคนปรารถนา เมลืที่อเรามปีความสลุข เราควบคลุมตบัวเองไดกมากขซสน มปีพฤตญิกรรมเพลืที่อ
สลุขภาพดปีขส นซ ในทางตรงกบันขกาม เวลาทปีเที่ ครปียด เราควบคลุมตบัวเองไดกนกอยลงอยากนทสาตาลและอาหารจทาพวกแปกงนทสา
หนบักตบัวเพญิมที่ เวลาทปีที่ครปียด การลดนทสาหนบักจซงไมมควรเปห็นการเครม งเครปียดของชปีวญิตแตมควรททาอยมางมปีความสลุขแลกวททา
อยมางไร จซงจะลดนทสาหนบักไดกอยมางมปีความสลุขหบัวใจสทาคบัญ คลือ ความเขกาใจในระบบการททางานของรม างกาย และมปีวญิธปี
จบัดการทปีที่ไมมตกองตมอสผกกบบั รม างกายตบัวเอง ไมมตกองโกรธหรลือรผกสซกไมมดปีกบบั ตบัวเอง มปีวญิธปีประสานเขกากบับการททางานของ
รม างกายเพลืที่อไปสผมความสทาเรห็จในการลดนทสาหนบักรผกสซกดปีในการสทาเรห็จแตมลมที่ะกกาว
ครบัสงทปีที่ 1
- รผกจรญิงระบบชปีวะของรม างกายเรปียนรผรก ะบบการททางานของรม างกาย ทปีที่สบัมพบันธร์กบบั นทสาหนบักตบัว ไดกแกม ระบบฮอรร์โมน
การนอนหลบับ นทสาตาล ความเครปียด วญิธปีเพญิที่มความสามารถในการควบคลุมตนเอง
- คทานวณพลบังงานในอาหารฝซกคทานวณปรญิมาณพลบังงานในอาหารอยมางงมายๆ ทปีจที่ ะชมวยใหกรผกวาม จะเรญิที่มตกนจากจลุดใดเปห็น
กกาวแรกในการลดนทสาหนบัก
- นอนหลบับใหกเปห็นสลุขเรปียนรผกและฝซกทบักษะเพลืที่อการนอนหลบับทปีที่มปีคณ
ลุ ภาพ “เพปียงนอนใหกดปีขสซน นทสาหนบักกห็ลดลงไดก”แลกว
อยมางนปีสจะไมมเรปียกวมา ลดนทสาหนบักอยมางมปีความสลุขไดกอยมางไร
ครบัสงทปีที่ 2
- คลายเครปียดเบลืสองตกนเวลาทปีที่เครปียด เราควบคลุมตบัวเองไดกนกอยลง โหยแปกงและนทสาตาลเพญิที่มขซสน อารมณร์เสปียงมายขซสน
กระตลุกนใหกรสผก ซกผญิดไดกเรห็วขซสน ฝซกพบักความเครปียดดกวยเทคนญิคผมอนคลายอยมางงมายๆ
(หากพบวมา ควรเรปียนรผกวญิธปีจดบั การความวญิตกกบังวลหรลือซซมเศรกาเพญิที่มเตญิม - มปีหลบักสผตรเรปียนรผกตมางหาก)
- ออกกทาลบังกายคลายเครปียดคนทปีที่พยายามลดนทสาหนบักมบักเรญิที่มจากการออกกทาลบังกายเตห็มรผปแบบ การออกกทาลบังกายมปี
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ประโยชนร์มาก แตมสทาหรบับคนทปีที่ตกองการลดนทสาหนบัก ควรเรญิที่มตกนดกวยการออกกายใหกรผกสซกสดชลืที่นแบบสบายๆ
- จบัดการปบัญหาใหกเปห็นระบบเรปียนรผหก ลบักคญิดในการแกกปบัญหาอยมางเปห็นระบบ เมลืที่อจบัดการปบัญหาไดกดปี ความเครปียดกห็ลด
ลง หรลือหากเปห็นปบัญหาทปีที่เราเปลปีที่ยนแปลงไมมไดก เราจะททาใจยอมรบับมบันไดกอยมางไร
ครบัสงทปีที่ 3
- อรม อยไดกแบบไมมกลบัวอกวนไมมตกองอดอาหาร แตมเรปียนรผกวธญิ ปี “ละเลปียด” อาหารใหกอรม อย (อรม อยกวมาเดญิม) อบันเปห็นการเพญิที่ม
คลุณภาพของรสชาตญิอาหารทปีที่เราชอบ แตมจทากบัดปรญิมาณใหกเหมาะสม (ตามเปกาหมายทปีที่เลลือกเอง)
- สภาพรม างกายและบรรยากาศการกญิน สภาพรม างกายและบรรยากาศการกญิน มปีผลตมอพฤตญิกรรมการกญินของเรา เรปียนรผก
วญิธปีจบัดการเพลืที่อใหกเรากญินไดกในแบบทปีที่ตกองการ
- เจาะลซกเรลืที่องนทสาตาลเขกาใจกลไกการททางานของรม างกายเมลืที่อไดกรบับนทสาตาลเขกาไป เรปียนรผวก ญิธปีจบัดการระดบับนทสาตาลใน
เลลือด เพลืที่อการควบคลุมนทสาหนบักตบัวใหกไดกผล
ครบัสงทปีที่ 4
- บรญิหาร “เพลืที่อนกญิน”
เพลืที่อนสม งอญิทธญิพลอยมางมากตมอพฤตญิกรรมการกญินของเรา โดยเฉพาะในกลลุมมทปีที่ชวนกบันกญินอาหารหรลือของหวานทปีที่มปี
พลบังงานเกญินเปห็นประจทา แลกวเราจะจบัดการกบับกลลุมมเพลืที่อนกลลุมมนปีสอยมางไรหากเขายบังชวนเรากญินสญิที่งทปีที่เราไมมอยากกญิน
- จบัดการอาการเบรคแตก
บางสภาวะของสภาพรม างกายและจญิตใจ เราไมมสามารถควบคลุมตบัวเองไดก และเราอาจไมมทนบั สบังเกตวมา สภาวะเชมนนบัสน
เปห็นอยมางไร รผกตบัวอปีกทปี คลือ เบรคแตกไปแลกว และเราจะปกองกบันอาการเบรคแตกไดกอยมางไร สาเหตลุกระตลุกนบางอยมาง
อาจคญิดไมมถซง เชมน ความโกรธ นกอยใจ กห็อาจเปห็นสญิที่งกระตลุกนใหกเบรคแตก
- กกาวไปขกางหนกาอยมางมบันที่ ใจ
โครงสรกางรม างกายแตมละคนไมมเหมลือนกบัน เมลืที่อเราคมอยๆ ลดนทสาหนบักลงไดกแลกว จะจบัดการความรผกสซกกบับตบัวเองอยมางไร
ไมมใหกกลายเปห็นสญิที่งกระตลุกนใหกเราเครปียดและเบรคแตก
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