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Vorwort

บท บ.ก.
สวัสดีพ่ีน้องเพ่ือนสมาชิกธาราและท่านผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน

ขอน้อมเกล้ากราบพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อันเน่ืองจากการเสด็จสู่สวรรคาลัย

นำความโศกเศร้าเสียใจอาลัยในพระมหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกรชาวไทยทั้งในประเทศและต่างประเทศ

รวมถึงผู้คนที่รู้ถึงพระราชกรณียกิจต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อมวลชน

นำความศรัทธา ความจงรักภักดีและทรงเป็นพระมหากษัตรย์ที่สถิตในดวงใจของคนไทยตลอดมา

งานถวายอาลัยที่ชุมชนชาวไทยในต่างแดนและสถานเอกอัครราชทูต

สถานกงสุลเมืองต่างๆจัดพิธีถวายอาลัยเพ่ือเป็นพระราชกุศลและการระลึกถึง"ในหลวงในดวงใจ"
ผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

สมาชิกธารา

ปีน้ีสมาคมธาราได้จัดงานครบ25ปีการก่อต้ังสมาคมที่เมืองฮัมบูร์ก
โดยเอกอัครราชทูต นายธีรวัฒน์ ภูมิจิตร

ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานและกงสุลกิตติมศักด์ิฮัมบูร์กWolfgang
Krohn พร้อมภริยา ในงานมีการอบรมเรื่องการถือสองสัญชาติไทย-เยอรมัน
โดยเชิญเจ้าหน้าทีกรมตรวจคนเข้าเมืองฮัมบูร์กมาบรรยายให้คำแนะนำแก่สมา

ชิกและผู้สนใจ ท่านอาจารย์ปองใจ โรเซลเฟล์ส

ปูชนียบุคคลได้เล่าถึงประวัติการก่อต้ังสมาคมธารา

และการบรรยายกิจการร้านนวดและร้านอาหารจากร้านแอ๊ดเบอร์ลินพูดถึงการ

ครัวไทยในต่างแดน คุณสุชาดา ไบเยอร์

ได้ทำหน้าที่พิธีกรและบรรยายในงานอาสาทางวัฒนธรรมดนตรีไทย

ปีน้ีนอกจากจะมีการอบรมในตอนกลางวันยังมีการฉลอง25ปีธาราในตอน
กลางคืนมีการแสดงรำไทยโดยรองประธาน ครูตุ๊ก มณฑาและลูกศิษย์

การประกวดมีสธาราและการเต้นรำร้องเพลงรื่นเริงฉลองกันอย่างสนุกสนาน

และการเลือกสถานที่จัดงานประชุมสามัญประจำปี

จะมีขึ้นในวันเสาร์ที่16กันยายนปีพ.ศ2560
ที่กรุงเบอร์ลินทางสมาคมมีความยินดีจะเชิญชวนสมาชิกและผู้สนใจเข้าร่วมประชุมและเลือกต้ังคณะทำงานชุด

ใหม่แทนชุดเก่าที่จะหมดวาระในปีน้ีรายละเอียดหัวข้อการประชุมและใบสมัครเข้าร่วมประชุมทางสมาคมจะแจ้ง

ให้แก่สมาชิกทราบในจุลสารธาราฉบับต่อไป

พบกันใหม่ฉบับหน้า ด้วยรักและปรารถนาดี

วรรณากร (แอ๊ด)เหลืองนภา



Geschichte Rama 9 König von Thailand
ฉันเกิดในรัชกาลที่๙
ในหลวงในดวงใจเสด็จสู่สวรรคาลัย
นำความเศร้าโศกเสียใจสู่พสกนิกรชาวไทยสุดจะพรรณา ปวงข้าพระพุทธเจ้า
ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในมหากรุณาธิคุณ หาท่ีสุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า สมาชิกสมาคมธารา
พระราชประวัติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชเสด็จพระราชสมภพ ณ
โรงพยาบาลเมานท์ออเบิร์นเมืองเคมบริดจ์ รัฐเมสสาซูเซสท์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
เม่ือวันจันท์ข้ึน๑๒ค่ำ เดือนอ้าย ปีเถาะ จุลศักราช๑๒๘๙ ตรงกับวันจันทร์ท่ี๕ธันวาคม พ.ศ ๒๔๗๐ มีพระนามเดิมว่า
พระราชวงศ์เธอพระองค์เจ้าภูมิพลอดุลยเดช
เป็นพระราชโอรสองค์เล็กในสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดชกรมหลวงสงขลานครินทร์(พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า)และสมเด็จพระราชชนนีศรีสังวาลย์
มีพระเชษฐภคินีคือสมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาและพระเชษฐาคือพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันท
มหิดล

พระราชประวัติการศึกษา
เม่ือพระชนมายุ ๕พรรษาในปีพ.ศ๒๕๗๕ได้ทรงเข้าศึกษาเบ้ืองต้นท่ี โรงเรียนมาแตร์เดอี ถนนเพลินจิต กรุงเทพมหานคร
ปีพ.ศ๒๕๗๖ได้เสด็จประทับณกรุงโลซานน์ประเทศสวิตเซอร์แลนด์พร้อมกับพระมารดาพระเชษฐาและพระเชษฐภคินีเน่ื
องจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศ ทรงได้รับการศึกษาชั้นประถม ณ โรงเรียนเมียร์มองต์ ชั้นมัธยมโรงเรียน
เอโกล นูแวล เดอลาสวิสโรมองต์โรงเรียนยิมนาสกซีค กังโดนาล
ระดับอุดมศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยโลซานน์แผนกวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
วันท่ี๑๙สิงหาคมปีพ.ศ๒๔๙๘ได้ทรงกลับไปศึกษาต่อณกรุงโลซานน์หลังจากข้ึน
ครองราชย์แล้วในแผนกวิชาการปกครองวิชากฎหมาย

พระราชประวัติการข้ึนครองราชย์
วันท่ี ๙มิถุนายนพ พ.ศ ๒๔๘๙พระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลเสด็จสวรรคตโดยกระทันหัน
รัฐสภามีมติเป็นเอกฉันท์กราบทูลเชิญข้ึนครองราชย์สิริราชสมบัติ
สืบราชสันตติวงศ์เฉลิมพระปรมาภิไธยว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

พระบรมราชาภิเษก
เม่ือวันท่ี๒๘เมษายน พ.ศ๒๔๙๓
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้จัดงานพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสกับหม่อมราชวงศ์
สิริกิต์ กิติยากร ณ วังสระปทุม พร้อมกับทรงสถาปนาเป็นสมเด็จพระราชินีสิริกิต์

ทรงออกผนวช
เม่ือวันท่ี๒๒ตุลาคม พ.ศ๒๔๙๙สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกผนวช ณ
พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามและประทับจำพรรษาท่ีวัดบวรนิเวศวิหาร
เป็นเวลา๑๕วันโดยมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีทรงเป็นผู้สำเร็จราชการแผ่นดินแทนพระองค
์และทรงได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ

พระราชโอรสและพระราชธิดา
๑ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัลยา สิริวัฒนพรรณวดี
๒ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมงกุฏราชกุมาร
๓ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรรัฐสีมาคุณาปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี
๔ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี

ตลอดเวลา๗๐ปีของการครองราชย์
ได้ทรงอุทิศพระองค์ให้แก่ประเทศชาติและประชาชนชาวไทยมาตลอดทรง
ปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปประการในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขราษฎร
อันเป็นท่ีมาของโครงการตามพระราชดำริหลายโครงการท่ีเกิดข้ีนตามสถานที
ต่างๆท่ัวประเทศแม้ว่าพระองค์ท่านจะเสด็จสู่สวรรคาลัยแต่ยังคงประทับใน
ดวงใจของคนไทยตลอดไปชั่วนิจนิรันดร์

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม สมาชิกสมาคมธารา



งานพิธีถวายอาลัยแด่

สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

วันที่๑๙ตุลาคมพ.ศ.๒๕๕๙ที่สถานทูตไทยกรุงเบอร์ลิน
ทางสถานทูตได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร

(๗วัน)โดยท่านเอกอัครราชทูตนายธีรวัฒน์ ภูมิจิตร
ได้กล่าวคำถวายอาลัยและนิมนต์พระจำนวน๓๐รูปทำพิธีทางศาสนา

มีคนไทยเข้าร่วมงานพิธีจำนวนมาก

นอกจากน้ันยังมีโรงทานจากทางสถานทูตจากร้านอาหารไทยในกรุงเบอร์ลินและ

อาหารขนมหวานจากผู้ที่มาร่วมงานจำนวนวมาก

วันที่๒๔ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ที่วัดพุทธบารมีHamburg
สมาคมธาราร่วมกับสมาคมไทยสปา

เป็นเจ้าภาพพิธีสวดอภิธรรมถวายสังฆทานและลงนามถวายอาลัย

โดยมีท่านอาจารย์ปองใจ

โรเซลเฟสล์เป็นประธานในการจุดเทียนพิธีคุณสุชาดา

ไบเยอร์กล่าวคำถวายอาลัย

Zeremonie König Germany



วันที่๓๐ตุลาคม

พ.ศ๒๕๕๙เวลา๑๖ถึง๑๘.๐๐น.ที่
Brandenburger Tor Berlin คุณมังกร
วงศ์หนองเตย จากกลุ่มเรารักนายหลวง

คุณพยุงศรี อาดัม จากบ้านหญิง

คนไทยที่อาศัยในกรุงเบอร์ลิน

เจ้าหน้าที่จากสถานทูตไทยกรุงเบอร์ลิน

ชาวไทยจากเมืองต่างๆและชาวต่างชาติได้

ร่วมกันทำพิธีกล่าวคำถวายอาลัยจุดเทียน

วันที่๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙ที่ Odeonplatz München
วัดไทยมิวนิคกีซ่ิงโดยคุณบุญน่ิม รอลล์ได้เป็น

ผู้นำจัดงานถวายอาลัยโดยได้เชิญคุณหญิง บาร์บาร่า รีเพิล

( Barbara Riepl) กงสุลใหญ่กิตติมศักด์ิ Bayern และ Sachen
เป็นตัวแทนท่านผู้กล่าวคำถวายอาลัยนอกจากน้ันยังได้ทำ

พิธีทางศาสนาสวดอภิธรรมโดยมีชาวไทยและ

ชาวต่างชาติเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก



วันที่๕ธันวาคมพ.ศ.๒๕๕๙
สถานเอกอัคราชทูตกรุงเบอร์ลิน

นายธีรวัฒน์ ภูมิจิตรเป็นประธาน

จัดงานพิธีบำเพ็ญ กุศลปัญญาสมวาร

(๕๐วัน)ที่โรงแรมMaritim ProArt Berlin
ต้ังแต่เวลา๑๘ถึง๒๐.๐๐น.ในงานมีพิฺธีทาง
ศาสนา

ผู้แทนศาสนาต่างๆกล่าวคำถวายอาลัย

นอกจากน้ันยังมีผู้นำชาวไทย ดร.พิทยา
เรือนแก้ว เป็นตัวแทนผู้กล่าวคำถวายอาลัย

ในครั้งน้ีด้วย

วันที่๑๔มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ กงสุลกิตติมศักด์ินครฮัมบูร์กWolfgang Krohn พร้อมภริยาและลูกชาย Stefan Krohn
ได้จัดงานพิธีถวายอาลัยครบ๑๐๐วันสวรรคตแด่สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ศาลาไทยในสวนสัตว

์Hagenbeck Hamburg ในงานมีพิธีกล่าวคำถวายอาลัยโดยนางสาวมนัสวีร์ มั่นสกุล ที่ปรึกษาสถานเอกอัครราชทูต
กรุงเบอร์ลินและลูกชายกงสุลกิตติมศักด์ิ Stefan Krohn
นอกจากน้ันยังมีพิธีทางศาสนาโดยนิมนต์พระ๓รูปจากวัดพุทธบารมีฮัมบูร์กและพระอีก๑รูปจากวัดเมตตาบารมี เบรเม่น

มาทำพิธีสวดมาติกาบังสุกุล และพิธีจุดเทียนถวายอาลัย



ปลายทางความเศร้าโศกเสียใจ
หมอประเวช ตันติพิวัฒนสกุล

คนไทยทั่วประเทศอยู่ในช่วงของความเศร้าโศกเสียใจ จากการเสด็จสวรรคต

ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ช่วงวันแรกๆ

...หลายคนยังไม่อยากเชื่อว่าเป็นความจริง รู้สึกเหมือนฝันไป
แต่ก็ต้องต่ืนมาพบว่าเป็นความจริง เวลาผ่านมาแล้วหลายวัน

หลายคนยังรับรู้ได้ถึงอารมณ์เศร้าที่ก่อตัวขึ้นมาเป็นระลอก

โดยเฉพาะในเวลาที่ได้ยินเสียงเพลง เห็นภาพ

หรือรับฟังเรื่องราวเกี่ยวกับพระองค์ มีทั้งที่เป็นอาการทางร่างกาย เช่น

จุกแน่นอกและลำคอ น้ำตาไหล กินไม่ได้ นอนไม่หลับและที่เป็นอาการทางใจ

เช่น ความรู้สึกเศร้า นึกคิดเกี่ยวกับพระองค์ท่าน ไม่มีแรง ไม่อยากทำอะไร

ผู้สูงอายุบางรายถึงกับเป็นลม เมื่อรับรู้ข่าวน้ี ถ้าสังเกตให้ดี จะพบว่า ระยะน้ี

หลายคนมีอารมณ์อ่อนไหวกว่าปกติ ไม่เพียงมีอารมณ์เศร้า แต่ยังมีอารมณ์อื่นๆ เช่น ความโกรธ

พุ่งขึ้นได้เร็วกว่าธรรมดาทั้งหมดน้ี เป็นปฏิกิริยาที่เป็นปกติในเวลาที่เราสูญเสียส่ิงอันเป็นที่รัก

คนที่เคยผ่านความสูญเสียรุนแรงล้วนเคยมีประสบการณ์คล้ายคลึงกัน เพียงแต่ครั้งน้ี

เป็นความสูญเสียของคนไทยทั้งประเทศ และเป็นการจากไปของบุคคลอันเป็นที่รักและเทิดทูนบูชายิ่ง ทุกคนรู้ดีว่า

ความเศร้าโศกเสียใจน้ีเป็นเรื่องธรรมดา การร้องไห้เสียใจก็เป็นธรรมดาหลายคนเป็นห่วงว่า หากความเศร้าน้ีเป็นอยู่นาน

อาจส่งผลกระทบต่อพลังชีวิต ทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายทำงานลดลง เจ็บป่วยได้ง่ายขึ้น คนที่มีโรคประจำตัว

อาจมีอาการกำเริบ บางคนอาจป่วยเป็นโรคซึมเศร้า วิธีจัดการอารมณ์เศร้าที่ดี คือ ไม่ต้องปฏิเสธหรือหนีจากอารมณ์ตัวเอง

เพราะความเศร้าเป็นปฏิกิริยาตามธรรมชาติ

ขณะเดียวกัน ก็ไม่ปล่อยให้ตัวเองจมไปกับอารมณ์เศร้า เพราะหากอารมณ์เศร้าท่วมท้น จะส่งผลเสียต่อร่างกายและจิตใจ

ตลอดจนความสามารถในการอยู่ร่วมกันในสังคม การวางใจตัวเองให้เป็นกลางๆ

ระหว่างการรับรู้อารมณ์โดยไม่ปฏิเสธหรือหนี ขณะเดียวกันก็ไม่จมลงไป จนถูกอารมณ์ท่วมท้น

เป็นทักษะอย่างหน่ึงที่เราสามารถฝึกฝนได้ ฝึกกำหนดจุดสนใจ โดยวางความรู้สึกส่วนหน่ึงไว้ที่ลมหายใจ

อีกส่วนหน่ึงไว้ที่ความรู้สึกทางกายและทางใจของ อารมณ์เศร้า ที่ก่อตัวขึ้นเป็นระลอก การวางความรู้สึกในลักษณะน้ี

จะช่วยให้เรา เห็นอารมณ์เศร้าที่ก่อตัวขึ้นและเห็นอารมณ์เศร้าที่ค่อยๆ จางหายไปมาแล้วก็ไป มาแล้วก็ไป

เราจะเรียนรู้ธรรมชาติของอารมณ์ และธรรมชาติการทำงานของจิตใจของตัวเองได้ จากการฝึกฝนเช่นน้ี ในสมัยพุทธกาล

นางกีสาโคตมีสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก

นางแทบเสียสติ ภายหลังจากการฟังธรรมะของพระพุทธองค์ นางเกิดดวงตาเห็นธรรม บรรลุโสดาบัน

ขอออกบวชและบรรลุเป็นอรหันต์ในเวลาต่อมา ปลายทางความเศร้าโศกเสียใจ

อาจเกิดเป็นความเจ็บป่วยทางร่างกายและจิตใจ

หรืออาจแปลงเป็นบทเรียนสำคัญของชีวิต ที่ช่วยยกระดับจิต

ยกระดับความเข้าใจธรรมชาติของอารมณ์ช่วยให้เรามีความละเอียดอ่อน เห็นอกเห็นใจ และเข้าใจกันได้มากขึ้น

เปิดโอกาสให้ความเข้มแข็งเดินคู่กับความเศร้า

แม้ใจหน่ึงอยากเข้มแข็งแต่อีกใจ ก็ยังหยุดความเศร้าไม่ได้ สองส่ิงน้ี ไม่ได้ขัดแย้งกัน และสองส่ิงน้ี เดินไปด้วยกันได้

เราเข้มแข็ง พร้อมๆ กันไปกับที่ยังรู้สึกเศร้าได้ครับ ...คนเราเข้มแข็งขึ้น เมื่อมีจุดหมายที่ชัดเจน
หากต้องการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชให้แปลงความต้ังใจน้ีเป็นการ

กระทำ เริ่มต้นลงมือทำในส่ิงเล็กๆ ที่ทำได้ คุณจะพบว่า จิตใจขณะลงมือทำมีพลังความมุ่งมั่นเข้มแข็งอยู่ภายใน

แม้อีกส่วนของจิตใจอาจจะเศร้าอยู่ก็ตาม เปิดพ้ืนที่ภายในใจให้กับความรู้สึกทั้งสองอย่าง อยู่ร่วมกัน คนเราเข้มแข็งขึ้น

เมื่อมีเพ่ือนร่วมทางที่ดี อย่าอยู่กับความเศร้าเพียงลำพัง มองหาและพูดคุยกับกัลยาณมิตรที่อยู่รอบตัว คนเราเข้มแข็งขึ้น

เมื่อมีเพ่ือนร่วมทางที่ดี วางแผนลงมือทำส่ิงเล็กๆ ร่วมกัน ให้กำลังใจกัน เป็นเพ่ือนร่วมทางที่ดีต่อกัน คนเราเข้มแข็งขึ้น

เมื่อมีวิธีจัดการอารมณ์ตนเอง ไม่ต้องปฏิเสธ ไม่ต้องหนีอารมณ์เศร้าที่เกิดขึ้น ขณะเดียวกัน ก็ไม่จมไปกับอารมณ์น้ัน

กลับมาอยู่กับลมหายใจ หรือกิจกรรมที่มีคุณค่า ปล่อยให้อารมณ์เศร้าได้ผ่านเข้ามา แล้วผ่านออกไป

ไม่ต้องสู้กับอารมณ์ตัวเอง คนเราเข้มแข็งขึ้น เมื่อเห็นคุณค่าและรู้สึกดีกับตัวเอง แม้เราจะเป็นเพียงคนตัวเล็กๆ คนหน่ึง

แต่เราก็เป็นฟันเฟืองหน่ึงของสังคม มีบทบาทหน้าที่ และมีคุณค่า มีส่วนทำให้เมืองไทยน่าอยู่ อย่าอาย ที่จะรู้สึกภาคภูมิใจ

อย่าอาย ที่จะกล่าวคำชื่นชมตัวเอง เมื่อเราได้ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดี ส่ิงเล็กๆ ที่แต่ละคนลงมือทำ คือพลังที่แท้จริง

ในการขับเคลื่อนประเทศชาติ เปิดโอกาสให้ความเข็มแข็งได้เดินคู่กันไปกับความเศร้าโศกเสียใจ นะครับ



Bibliothek

เด็กๆ ในชนบทยังขาดแคลนห้องสมุด

สวัสดีค่ะ พี่น้องชาวสมาคมธารา
เม่ือ 2 ปีท่ีแล้ว ดิฉันได้มาเยี่ยมครอบครัวน้องสาวท่ีเยอรมนี เธอได้พาดิฉันไปเท่ียวชมห้องสมุดต่างๆ ท้ังในชุมชน
ในโรงเรียนและในเมืองใหญ่ ดิฉันรู้สึกชื่นชมมาก เด็กๆ ท่ีประเทศเยอรมนีมีโอกาสดีมากท่ีมีหนังสือดีๆ ให้อ่าน
แต่เชื่อไหมคะว่าเด็กๆ ในชนบทไทยจำนวนมากยังไม่รู้จักห้องสมุด
ไม่เคยได้สัมผัสแตะต้องหนังสืออื่นนอกจากหนังสือเรียนไม่ก่ีเล่มท่ีโรงเรียนจัดให้ เด็กๆ
ยังอ่านหนังสือไม่คล่องเพราะขาดแคลนหนังสือดีๆ น่าสนใจท่ีจะกระตุ้นให้อยากอ่าน
ดิฉันสอนอยู่ท่ีมหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี ในสาขาท่ีเก่ียวกับการจัดการห้องสมุด ในแต่ละปี
มีโรงเรียนประถมในชนบทจำนวนมากได้ส่งคำขอมาให้ไปช่วยพัฒนาห้องสมุด
เราพยายามท่ีจะดำเนินการให้ทุกแห่งตามกำลัง เม่ือเดือนกรกฎาคม 2559 ท่ีผ่านมา ดิฉันได้พานิสิตจำนวน 40 คน
ไปพัฒนาห้องสมุดให้โรงเรียนเกาะแก้วพิศดารท่ีเกาะเสม็ดโดยได้ช่วยกันระดมทุนจากการขอบริจาคเพื่อจัดซ้ือข้าวของต่าง
ๆ ได้แก่ หนังสือ ส่ือการศึกษา โต๊ะ ชั้นวางหนังสือ โดยทางโรงเรียนโรงเรียนได้จัดหาห้องบนอาคารไม้เก่าให้ 1 ห้อง
ทาสีและปูพื้นรอไว้แล้ว เราไปถึงก็ประกอบชั้นและจัดหนังสือข้ึนชั้น
รวมท้ังซ่อมแซมทาสีเครื่องเล่นสนามท่ีเก่าชำรุดให้กลับมาแข็งแรงสวยงามดังเดิมอีกด้วย ใช้เวลาทำงาน 3
วันก็เสร็จสมบูรณ์ ท้ังหมดน้ีใช้ทุนทรัพย์ประมาณหน่ึงแสนบาทต้ังแต่ปี 2549 ถึงปัจจุบัน
เราพัฒนาห้องสมุดให้แก่โรงเรียนในเขตภาคตะวันออกเสร็จส้ินไปแล้ว ถึง 16 โครงการ ผลท่ีได้คือเด็กๆ
ในชนบทจำนวนมากได้มีห้องสมุดท่ีสวยงามเป็นระบบและมีหนังสือดีๆ ไว้ฝึกอ่าน
ทำให้เขาอ่านหนังสือได้คล่องข้ึนและได้เรียนรู้โลกกว้างจากการอ่าน
ยังมีคำขอจากโรงเรียนอีกจำนวนมากท่ียังไม่ได้ดำเนินการ เน่ืองจากต้องค่อยๆ ใช้เวลา ระดมทุน
ในโอกาสท่ีคุณอรดี ไคลุส ประธานสมาคมธารา และคุณจิระพรรณ ออคเคอร์ เหรัญญิกสมาคมฯ พร้อมครอบครัว
ได้กลับไปเท่ียวพักผ่อนท่ีเมืองไทย ได้ให้เกียรติแวะเยี่ยมห้องสมุดและเด็กๆ ท่ีโรงเรียนเกาะแก้วพิสดาร เม่ือวันท่ี 15
สิงหาคม 2559 โดยได้ร่วมกันจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่เด็กๆ อีกด้วย
เน่ืองจากยังอยู่ในช่วงบรรยากาศวันแม่ เด็กๆ ได้แสดงจินตลีลาประกอบเพลงวันแม่เป็นการขอบคุณ
โครงการต่อไปท่ีได้รับการร้องขอเข้ามาและกำลังระดมทุนทรัพย์ คือ โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา ตำบลเบญจขร
อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ซ่ึงจะดำเนินการราวเดือน มีนาคม 2560
หากพี่น้องชาวไทยในเยอรมนีประสงค์จะร่วมกันพัฒนาห้องสมุดให้แก่เด็กๆของเราก็ขอเชิญชวนร่วมบริจาคเงินคน
ละเล็กละน้อยผ่านประธานสมาคมธารา เพียง 1 แสนบาท เด็กๆ ก็จะมีห้องสมุดดีๆ 1 แห่งแล้วค่ะ
ขอบคุณประธานสมาคมธาราท่ีให้โอกาสและพื้นท่ีน้ีบอกเล่าเรื่องราวดีๆโอกาสหน้า หากพี่น้องท่านใด
ได้กลับไปเท่ียวพักผ่อนท่ีเกาะเสม็ด ขอเชิญแวะเยี่ยมห้องสมุดแห่งล่าสุดของเรา มอบหนังสือและส่ือการศึกษา
หรือจัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กๆ ท่ีโรงเรียนเกาะแก้วพิสดาร เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง นะคะ

กลุ่มนิสิตสารสนเทศอาสา มหาวิทยาลัยบูรพา ผู้เป็นกำลังหลักในการพัฒนาห้องสมุด



ห้องสมุดโรงเรียนเกาะแก้วพิสดาร เดิมอยู่กับห้องเก็บของ ไม่มีท่ีน่ังอ่าน เด็กๆ ก็ไม่เข้ามาใช้

ต่อมาได้ห้องบนอาคารไม้หลังเก่า ทาสีใหม่ ตกแต่งใหม่ ก็กลายเป็นห้องสมุดสวยงาม

เด็กๆ น่ังอ่านนอนอ่านได้อย่างสบายใจ
อาจารย์ทิพภา ปลีหะจินดา
ภาควิชาสารสนเทศศึกษา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
จังหวัดชลบุรี



การเยือนส่ิงมหัศจรรย์๑ใน๗ของโลกซ่ึงได้รับการกล่าวขานถึงความงดงามทั้งทางศิลปะปติมากรรมเอเซียตะวันออก

การเดินทางโดยทางอากาศจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิถึงท่าอากาศยานเสียมเรียบ(เสียมราฐ)
ใช้เวลาเดินทางประมาณ๕๐นาที

สนามบินเสียมเรียบไม่ใหญ่มากสร้างเหมือนศาลาทรงไทยแต่่สวยงามและสะอาดตาส่วนเจ้าหน้าทีตรวจคนเข้าเมืองก็พูด

ภาษาไทยได้ คนไทยไม่ต้องมีวีซ่าเข้าประเทศกัมพูชาแต่คนเยอรมันต้องเสียค่าทำวีซ่า๓๕ดอลล่าร์และใช้รูปถ่าย๒ใบ

การทำไม่ยุ่งยากใช้เวลาทำไม่กี่นาทีก็เสร็จไม่เหมือนกับการเดินทางเข้าด่านทางบกที่ใช้เวลาต่อคิวทำเรื่องขอวีซ่านาน

เป็นชั่วโมงเพราะคนเยอะ

ในการมาเที่ยวนครวัดครั้งนีไม่ได้มาเป็นการส่วนตัวแต่มากับบริษัทจัดทัวร์จึงมีรถบัสและมัคคุเทศน์มารอหน้าสนามบิน

ถ้าท่านใดที่มาส่วนตัวก็สามารถเรียกแท็กซ่ีหรือสามล้อให้ไปส่งยังโรงแรมหรือที่พักได้เพราะสนามบินไม่ไกลจากโรงแรมใน

ตัวเมืองโรงแรมที่จังหวัดเสียมเรียบมีให้เลือกมากมายตั้งแต่โรงแรมหรูหราห้าดาวซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นตึกเก่าสร้างในสมัย

อาณานิคมฝรั่งเศสที่เก่าแก่และสวยงามส่วนโรงแรมเล็กๆและอพาร์ทเมนท์ให้เช่าก็มีให้เลือกหลายแบบส่วนใหญ่จะอยู่ในเขต

ตัวเมืองและต้ังอยู่ใกล้ถนนบันเทิง Street Pup ตลาดสด ตลาดนัดตอนกลางคืน Night Marget
ในการมาเที่ยวคร้ังน้ีของดิฉันกับสามีคนเยอรมันพร้อมกับเพ่ือนๆของดิฉันสมัยเรียนมัธยมโดยเพ่ือนของดิฉันเป็นคนจัดการ

หาบริษัททัวร์กลุ่มเรามีทั้งหมด๖คนร่วมกับคนอืนๆแล้วก็เกือบสามสิบคน เราออกเดินทางจากสนามบินที่เมืองไทยแต่เช้าตรู่

ถึงสนามบินเวลา๙โมงเช้าก่อนอาหารกลางวันจงมีเวลาไปไหว้พระองค์เจ๊ะพระองค์จอมซ่ึงเปรียบเหมือนศาลหลักเมือง

ส่ิงศักด์ิสิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของเสียมเรียบ ศาลหลักเมืองจึงเป็นสถานที่แรกที่เข้าชม

จากน้ันเข้าชมพิพิธภัณฑ์ซึ่งข้างในมีพุทธรูปที่เก่าแก่และวัตถุโบราณหลายอย่างแต่ห้ามถ่ายรูปภายในพิพิธภัณฑ์

ต่อมาเราไปทานอาหารกลางวันที่ทางบริษัททัวร์เตรียมไว้ให้ อาหารของชาวเขมรคล้ายอาหารไทยแต่ไม่ใส่พริก

รสชาติจืดชืดไม่อร่อย อาหารส่วนใหญมีปลาและผักเป็นส่วนใหญ่คนเขมรจะทานก๋วยเต๋ียวเป็นอาหารเช้า

ถ้าใครไม่ชอบทานอาหารเขมรก็มีร้านอาหารไทยและร้านอาหารเกาหลีส่วนร้านอาหารเกาหลีมีมากกว่าอาหารไทยเพราะชาว

เกาหลีนิยมาเที่ยวนครวัดมาก ตามคำบอกเล่าของไกด์ชาวเขมร แหล่งช้อปปิ้งนครเสียมเรียบมีห้างปลอดภาษี TaxFree
สร้างอย่างอลังการอยู่ข้างพิพิธภัณฑ์ขายของมียี่ห้อสินค้าแบร์นเนมต่างๆและห้างสรรพสินค้าซุปเปอร์มาร์เก็ตมีตลาดขาย

ของที่ระลึกทั้งกลางวันและกลางคืนสินค้าส่วนใหญ่คล้ายๆสินค้าของเมืองไทยไม่ว่าจะเป็นผ้าพันคอหมวกและเส้ือยืดแม่ค้า

พ่อค้าจะเสนอสินค้าแต่จะไม่ต้ือหรือพูดจาไม่ดีกับลูกค้าเพราะท่านประธานาธิบดีฮุนเซนได้กำชับไว้ว่าห้ามคนเขมรก่อความ

รำคาญใจแก่นักท่องเที่ยวเพราะนักท่องเที่ยวเป็นผู้มีพระคุณแก่ชาวเขมรและให้ชาวเขมรปฎิบัติตนดีกับนักท่องเที่ยวแต่

สถานที่ท่องเที่ยวบางแห่งยังมีเด็กขอทานและเด็กขายของที่ระลึกที่ต้ือจะขายสินค้าจนน่ารำคาญ

การซ้ือสินค้าในตลาดกลางคืนและตามร้านขายทั่วไปสามารถต่อรองราคากันได้

สกุลเงินกัมพูชา Riel เรียล ๑บาทไทยแลกได้ประมาณ๑๑๒เรียลในนครเสียมเรียบนอกจากจะใช้เงินเรียลแล้วเงินดอลล่าร์และ
เงินบาทไทยยังใช้ทั่วไปแต่ในร้านอาหารผับ บาร์แถว Street Pup จะรับเฉพาะเงินดอลล่าร์และเครดิตการ์ดเท่าน้ัน
การจราจรส่วนใหญ่จะใช้มอเตอร์ไซด์ ดูสับสนวุ่นวายแต่ไม่มีอุบัติเหตุเพราะห้ามขับเร็วส่วนรถแท็กซ่ีคล้ายรถตุ๊กๆบ้านเรา

คนขับแท็กซ่ีพูดไทยได้ราคาจึงต่อรองกันได้เหมือนเมืองไทยแหล่งบันเทิง Street Pup ซ่ึงต้ังอยู่ศูนย์กลางเมืองล้อมรอบ
ไปด้วยร้านค้าและอาหารรถเข็น ร้านส่วนใหญ่จะตบแต่งสไตล์ยุโรปอาหารมีหลากหลายให้เลือกไม่ว่าจะเป็นอาหารฝรั่งเศส

อิตาลี ซ่ึงราคาก็ไม่ค่อยจะถูกนักแต่รสชาติอร่อยส่วนเครื่องด่ืม เบียร์ แก้วล่ะ๓ดอลล่าร์แต่บางร้านก็จะถูกหรือแพงกว่ากัน

บ้างแล้วแต่ร้านมีทั้งผับกึ่งร้านอาหาร มีนักร้องดนตรีแจ๊สบรรเลงเสียงดังตลอดสองข้างถนน

ทัวร์นครวัดAnkor Wat ประเทศกัมพูชา
แม่บ้านออนไลน์



ในวันแรกของการทัวร์เมืองเสียมราฐ เราได้น่ังเรือไปชม

ทะเลสาบ ”โตนเลสาบ”สองฝั่งริมน้ำก่อนจะออกไปยัง

ทะเลโตนสาปมีแพบ้านเรียงรายมีโรงเรียนโบสถ์ตลอดจนร้านค้า

ทั่งสองฝั่งมองแล้วคล้ายกับเมืองไทยริมคลองเมื่อสามสิบปีก่อน

มากทะเลโตนสาปเป็นทะเลสาบที่กินพ้ืนที่หลายจังหวัดของ

กัมพูชาเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของคนเขมรและเป็นแหล่งท่อง

เที่ยวที่ทุกคนให้ความสนใจโดยเฉพาะสภาพแพบ้านและคนที่ดำ

เนินชีวิตอยู่บนแม่น้ำโตนสาปแต่ท่าเรือห้องน้ำสกปรกมากถ้าไม่

จำเป็นจริงๆอย่าเดินเข้าไปใกล้

วันที่๒ของการทัวร์ต้องต่ืนแต่เช้าเพราะจะต้องไปทำบัตรเข้าชม

ปราสาทต่างๆบัตรผ่าน (Pass) ๑วันราคา๒๐ดอลล่าร์๓วัน
ราคา๔๐ดอลล่าร์จะเข้าชม

วันไหนก็ได้แต่ต้องภายใน๑

สัปดาห์และ๑สัปดาห์๖๐

ดอลล่าร์ซ่ึงจะเข้าวันไหนก็

ได้ภายในเวลา๑เดือน

หลังจากได้บัตรเราได้ไปชม

นครวัดซ่ึงยังเป็นช่วงสาย

แล้วแต่อากาศยังร้อนเพราะ

ไม่มีเมฆบดบังพระอาทิตย์

ไกด์ได้บอกให้เราเดินตาม

ถ้าสนใจประวัติศาสตร์รูป

ข้างผนังซ่ึงแกะสลักสวย

งามโดยเฉพาะสงครามรามเกียริ์ตซ่ึงสลักบนหินที่ยาวได้อย่างวิจิตรไกด์ได้ชี้ให้มองไปที่

พระรามพระลักษณ์และทศกัณฑ์จากน้ันก็ชมเหล่าเทพยดากับอสูรและรูปนางอัปสร

ถึง๑๖๓๖นางซ่ึงมีทั้งสมบูรณ์แบบและชำรุดมีเครื่องแต่งกายแลทรงผมหลายหลากแตกต่างกันชมจนเพลินนอกจากน้ัน

กำแพงรอบๆปราสาทยังการแกะสลักพระราชกรณียกิจของพระเจ้าสุริยวรมันที่๒อีกด้วย

ช่วงบ่ายได้เข้าชมนครธม

จุดเด่นที่สุดของนครธมคือพระพักตร์ของพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรที่มี๔หน้าที่ประตูด้านใต้

ปราสาทตาพรหมเป็นปราสาทหินที่มีต้นไม้ขึ้นแทรกและคลุมตัวปราสาทเป็นจำนวนมากซ่ึงดูแปลกตา

วันสุดท้ายของการเที่ยวเมืองเสียมเรียบคือการชมทุ่งสังหาร The Killing Fields
ปัจจุบันกลายเป็นวัดและมีหัวกะโหลกคนตายหลายร้อยคนเก็บไว้ในตู้กระจกดูแล้วก็ไม่น่ากลัวเหมือนที่คิดไว้นัก

ไกด์ได้เล่าถึงชาวเขมรแดงที่สังหารชาวเขมรไปร่วมสองล้านคนซ่ึงขณะน้ันมีประชกรทั้งประเทศแค่๗ล้านคนเท่าน้ัน

ฟังแล้วก็น่าใจหายในประวัติศาสตร์ชนเขมรที่ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์กันเองดิฉันจึงถามไกด์ด้วยความสงสัยว่า"แล้วตอนน้ีเราจะ
ทราบได้อย่างไรว่าใครเป็นชาวเขมรแดง" ไกด์มองหน้าดิฉันและตอบเบาๆว่าผมก็เคยเป็นเขมรแดง" ดิฉันได้แต่ยิ้ม และ
หมดคำถามและหวังว่าคราวหน้าจะกลับมาเยือนเมืองเสียมราฐอีกครั้งแต่คราวหน้าจะมาเที่ยวด้วยตนเองไม่ต้องอาศัยไกด์

(เขมรแดง)เพราะเมืองเสียมเรียบเมืองไม่ใหญ่คนเขมรพูดไทยและใช้เงินบาทค่ะ



จัดงานครบรอบ 25 ปีสมาคมธาราในเมืองฮัมบูร์ก
วันเสาร์ที่๑๗กันยายน สมาคมธาราได้จัดงานประชุมสามัญประจำปีซ่ึงในปีน้ีจัดในหัวข้อ

๒๕ปีธารา เศรษฐกิจ จิตอาสา ถือสองพาสเยอรมัน-ไทย

โดยได้รับเกียรติจากเอกอัคราชทูตไทยประจำกรุงเบอร์ลิน นายธีรวัฒน์ ภูมิจิตร

เป็นประธานกล่าวต้อนรับสมาชิกสมาคมนอกจากน้ันสมาคมยังได้เชิญ Staatsrat der Behörde für Inneres und Sport
Hamburgนาย Bernd Krösser มาร่วมงานและกล่าวการต้อนรับสมาชิกและผู้ร่วมงานประชุมในครั้งน้ีด้วย
นอกจากน้ันกงสุลกิตติมศักด์ิฮัมบูร์ก นายWolfgang Krohn
และภรรยาได้ให้เกียรติมาร่วมงานและฟังบรรยายในช่วงเช้าและรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

ปีน้ีทางสมาคมได้เเร่งเห็นความสำคัญของการถือสองสัญชาติจงได้เชิญเจ้าหน้าที่จากAusländerbehörde Hamburg
กรมตรวจคนเข้าเมืองฮัมบูร์กมาบรรยายให้คำแนะนำและตอบคำถามแก่สมาชิกและผู้สนใจที่จะขอสัญชาติเยอรมันพร้อมกับแจก

เอกสารสถานที่ขอสอบภาษาเยอรมันB1 และEinbürgerungstest ในเมืองฮัมบูร์ก
อาจาร์ย ดร.ปองใจ โรเซนเฟลด์ ได้เล่าถึงประวัติการก่อต้ังและความเป็นมาของสมาคมธารา
พักรับประทานอาหารกลางวันซ่ึงในปีน้ีทางสมาคมไม่ได้ขอเงินสนับสนุนจากสถานทูตและจากกงสุลใหญ่นครแฟรงก์เฟริตเหมือนกับ

ทุกๆปีที่ผ่านมาแต่ได้รับเงินช่วยเหลือการจัดงานจากคนไทยในฮัมบูร์กเช่นผัดไทยได้รับการบริจาคจากร้านอาหารศาลาไทยโดย

คุณนพมาศ ลิ้มสุวรรณ ดอกไม้ในงานได้รับบริจาคจากร้านดอกไม้ของคุณสุภาพร ผ่องแผ้วขนมหวานจากคุณประคองเชียร์ฮอร์น

(พ่ีต้อม)เครื่องด่ืมช่วงกลางวันได้รับบริจาคจากคุณโฮเกอร์ ไคลุส เครื่องเสียงได้รับอนุเคราะห์จากท่าพระครูทองพูนเจ้าอาวาส
วัดพุทธบารมีฮัมบูร์ก

คุณสุชาดาไบเยอร์ให้เกียรติมาเป็นผู้บบรรยายในหัวข้อจิตอาสาในด้านภาษาวัฒนธรรมและดนตรีไทยและช่วยเป็นพิธีกรร่วมกับ

นายสุกฤษ

คุณวรากร เหลืองนภา หรือคุณแอ๊ดเบอร์ลิน เล่าประสบการณ์การเปิดร้านอาหารไทยในกรุงเบอร์ลิน

คุณจันทิรา เบดิกค์ได้ให้คำแนะนำการเปิดร้านอาหารญ่ีปุ่นในโรงแรมห้าดาวที่เมืองฮัมบูร์ก

คุณสพินดา ฤทธิเกิดเจ้าของร้านนวดทองฺธิดาและคุณสุธินีเจ้าของร้านนวดลิตเต้ิลสปาและร้านนวดบ้านสยาม

ได้กล่าวถึงการเปิดร้านการดำเนินกิจการตลอดจนการดูแลพนักงานและการบริการลูกค้า



จัดงานครบรอบ 25 ปีสมาคมธาราในเมืองฮัมบูร์ก
วันเสาร์ที่๑๗กันยายน สมาคมธาราได้จัดงานประชุมสามัญประจำปีซ่ึงในปีน้ีจัดในหัวข้อ

๒๕ปีธารา เศรษฐกิจ จิตอาสา ถือสองพาสเยอรมัน-ไทย

โดยได้รับเกียรติจากเอกอัคราชทูตไทยประจำกรุงเบอร์ลิน นายธีรวัฒน์ ภูมิจิตร

เป็นประธานกล่าวต้อนรับสมาชิกสมาคมนอกจากน้ันสมาคมยังได้เชิญ Staatsrat der Behörde für Inneres und Sport
Hamburgนาย Bernd Krösser มาร่วมงานและกล่าวการต้อนรับสมาชิกและผู้ร่วมงานประชุมในครั้งน้ีด้วย
นอกจากน้ันกงสุลกิตติมศักด์ิฮัมบูร์ก นายWolfgang Krohn
และภรรยาได้ให้เกียรติมาร่วมงานและฟังบรรยายในช่วงเช้าและรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

ปีน้ีทางสมาคมได้เเร่งเห็นความสำคัญของการถือสองสัญชาติจงได้เชิญเจ้าหน้าที่จากAusländerbehörde Hamburg
กรมตรวจคนเข้าเมืองฮัมบูร์กมาบรรยายให้คำแนะนำและตอบคำถามแก่สมาชิกและผู้สนใจที่จะขอสัญชาติเยอรมันพร้อมกับแจก

เอกสารสถานที่ขอสอบภาษาเยอรมันB1 และEinbürgerungstest ในเมืองฮัมบูร์ก
อาจาร์ย ดร.ปองใจ โรเซนเฟลด์ ได้เล่าถึงประวัติการก่อต้ังและความเป็นมาของสมาคมธารา
พักรับประทานอาหารกลางวันซ่ึงในปีน้ีทางสมาคมไม่ได้ขอเงินสนับสนุนจากสถานทูตและจากกงสุลใหญ่นครแฟรงก์เฟริตเหมือนกับ

ทุกๆปีที่ผ่านมาแต่ได้รับเงินช่วยเหลือการจัดงานจากคนไทยในฮัมบูร์กเช่นผัดไทยได้รับการบริจาคจากร้านอาหารศาลาไทยโดย

คุณนพมาศ ลิ้มสุวรรณ ดอกไม้ในงานได้รับบริจาคจากร้านดอกไม้ของคุณสุภาพร ผ่องแผ้วขนมหวานจากคุณประคองเชียร์ฮอร์น

(พ่ีต้อม)เครื่องด่ืมช่วงกลางวันได้รับบริจาคจากคุณโฮเกอร์ ไคลุส เครื่องเสียงได้รับอนุเคราะห์จากท่าพระครูทองพูนเจ้าอาวาส
วัดพุทธบารมีฮัมบูร์ก

คุณสุชาดาไบเยอร์ให้เกียรติมาเป็นผู้บบรรยายในหัวข้อจิตอาสาในด้านภาษาวัฒนธรรมและดนตรีไทยและช่วยเป็นพิธีกรร่วมกับ

นายสุกฤษ

คุณวรากร เหลืองนภา หรือคุณแอ๊ดเบอร์ลิน เล่าประสบการณ์การเปิดร้านอาหารไทยในกรุงเบอร์ลิน

คุณจันทิรา เบดิกค์ได้ให้คำแนะนำการเปิดร้านอาหารญ่ีปุ่นในโรงแรมห้าดาวที่เมืองฮัมบูร์ก

คุณสพินดา ฤทธิเกิดเจ้าของร้านนวดทองฺธิดาและคุณสุธินีเจ้าของร้านนวดลิตเต้ิลสปาและร้านนวดบ้านสยาม

ได้กล่าวถึงการเปิดร้านการดำเนินกิจการตลอดจนการดูแลพนักงานและการบริการลูกค้า

25 Jahre THARA



THARA 25 Jahre Party Night งานราตรี๒๕ปีธารา
-การแสดงรำไทยโดยครูตุ๊กและลูกศิษย์
-ร่วมรับประทานอาหารเย็น
-นักร้องรับเชิญ น่านฟ้า กาฬสินธุ์
ได้มาร้องเพลงและความสนุสนานแก่สมาชิกและผู้ร่วมงาน

-ดิสโก้คาราโอเกะโดยดีเจคุณสเตฟานและคุณธิดาพร ดวงชู
-ประกวดมิสธารา๒๕ปีและมอบรางวัลแก่ผู้เข้าประกวด





Deichstr. 5
21423 Winsen

โทรศัพท์ 0152-03722487
รับสมัครพนักงานนวดประจำ

สนใจติดต่อสอบถามได้ที่คุณ แสงเดือน คอร์ช





วันท่ี๓๑
มีนาคมเข้ารับฟังนโยบายและให้การต้อนรับคณะ
ทำงานของกระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคง
ของมนุษย์ท่ีวัดพุทธบารมีฮัมบูร์ก

THARA Berichte 2016

วันท่ี๓๐เมษายน
ได้จัดอบรมครูอาสาโดยอาจารย์สาลี่
ศิลปสธรรม
ท่ีวัดพุทธบารมีฮัมบูกร์กโดยได้รับโครงการ
จากสมาคมบ้านแสนสุขและเงินสนับสนุน
โครงการโดยกงสุลใหญ่นครแฟงก์เฟิร์ต

วันท่ี๒๕มิถุนายน
สมาคมธาราได้จัดอบรมสัมมนาในหัวข้อเรื่องเพื่อนคู่คิดพี่สอน
น้องท่ีเมืองMannheim
โครงการน้ีได้รับกเงินสนับสนุนโครงการโดยกงสุลใหญ่
นครแฟรงก์เฟิร์ต



วันท่ี๒๕ มิถุนายน ท่านอาจารย์ ดร.ปองใจ
โรเซนเฟสล์ได้เป็นตัวแทนสมาคมมอบของท่ีระลึกและกล่าวขอบคุณ
คุณวราทิพย ์ศุภชวโรจน์เลขานุการเอกประจำสถานทูตไทยกรุงเบอร์ลิน
ท่ีหมดวาระและจะเดินทางกลับไปประจำท่ีกระทรวงต่างประเทศในประ
เทศไทย

วันท่ี๒๕มิถุนายนนางประคอง เซียร์ฮอร์นได้เป็นตัวแทน
สมาคมเข้ารับใบประกาศใบสำคัญแสดงการรับรองเให้สมาคม
ธาราเป็นองค์กรสาธารณะประโยชน์จากพลตำรวจเอก อดุลย์
แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษย์ท่ีกรุงออสโลประเทศนอร์เวย์

วันท่ี๒๒ กรกฎาคม คุณสุชาดา ไบเยอร์
และนางวัชรินทร์ ออง
ได้เป็นตัวแทนสมาคมธาราเข้าพบท่าน
เอกอัครราชทูต นายธีรวัฒน์ ภูมิจิตร
ท่ีเดินทางมารับตำแหน่งเอกอัครราชทูตไทย
ประจำกรุงเบอร์ลิน

วันท่ี๑๕สิงหาคมไปเยี่ยมชมห้องสมุดของโรงเรียนเกาะแก้วพิศ
ดาร ต.เกาะเสม็ด อ.บ้านเพ จ.ระยอง
ฟังนักเรียนอ่านหนังสือพร้อมกับตอบคำถามและคุณจิระพรรณ
ได้นำของรางวัลมอบให้เด็กนักเรียนหลังจากน้ันสมาคม
ได้เลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน



วันท่ี๒๒สิงหาคมนางอรดี ประธาน นางมณฑา
รองประธานและนางจิระพรรณ ได้เข้าพบนายชินชัย ชี้เจริญ
ท่ีปรึกษาวิชาการการพัฒนาสังคมท่ีกระทรวงพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษย์เพื่อหาแนวทางทำงานร่วมกัน
ระหว่างสมาคมกับกระทรวงฯ

วันท่ี๒๔ ตุลามคม
สมาคมธาราร่วมกับสมาคมไทยสปาได้เป็น
เจ้าภาพพิธีสวดอภิธรรมแด่สมเด็จพระปรมีนทร
มหาภูมิพลอดุลยเดชท่ีวัดพุทธบารมีฮัมบูร์ก






