
 

5. Ausgabe August 2011 

ฉบบัตอ้นรบั วนัแม ่
12 สงิหาคม พ.ศ. 2554  

 
 

วนัแมแ่หง่ชาตแิละวนัชาตสิวสิ

Vereinszeitschrift 
Weisser Elefant Zürich 
Pf. 5508, 8050 Zürich 

 

วารสารชา้งเผอืก 
Zeitschrift Weisser Elefant  

เนือ้หาในฉบับนี ้  

บรรณาธกิารบอกกลา่ว 2 

วนัชาตสิวสิ 3 

แมแ่ละพอ่ 5 

เรือ่งเลา่จากรัว้โรงเรยีน 8 

ตํานานของนางสม้ตําและ
นายฟองดวู ์

11 

จติวทิยาในการเลีย้งลกู 14 

เทีย่วซรูคิ 16 

ใสใ่จสขุภาพ 19 

คยุเฟ่ืองเรือ่งสิง่แวดลอ้ม 21 

บัญชใีนครัวเรอืน 26 

  

  

ขา่วดขีองคนชอบกนิ
ทเุรยีน 

24 



ฉบบัเดอืน สงิหาคม 2554                                                 หนา้  2 
 

สวสัดคีะ่ ทา่นสมาชกิสมาคมชา้งเผอืก 
และผูอ้า่นทกุทา่น  
 
ดฉัินหวงัวา่ทา่นผูอ้า่นทกุทา่นคงสขุ
สบายกนัดนีะคะ  ขณะทีด่ฉัินน่ังเขยีน
บทบก.บอกกลา่วอยูน่ี ้เป็นชว่งปิด 
ภาคเรยีนฤดรูอ้น หลายๆทา่นพรอ้มทัง้
ครอบครัวอาจจะกลบัไปพักผอ่นที่
เมอืงไทย รับประทานอาหารไทยอยา่ง
เอร็ดอรอ่ย ไดอ้ยูพ่รอ้มหนา้พรอ้มตา 
อยูใ่นออ้มกอดของความรักและความ
อบอุน่ของคณุพอ่คณุแม ่ปู่  ยา่ ตา ยาย 
ทีม่อบใหห้รอืหลายๆทา่นอาจจะ
เดนิทางไปพักผอ่นยังตา่งประเทศหรอื
สถานทีอ่ืน่ๆแลว้แตเ่วลาและโอกาสจะ
อํานวย ดฉัินและทมีงานขออวยพรให ้
ทกุทา่นเทีย่วใหส้นุก พักผอ่น และเตมิ
พลงัใหก้บัชวีติเต็มทีน่ะคะ 
 
วารสารทีอ่ยูใ่นมอืทา่นผูอ้า่นฉบบันีอ้อก
ในเดอืนสงิหาคม ซึง่เป็นฉบบัวนัแม ่ 
“แม”่ คําสัน้ๆแตค่วามหมาย 
สดุทีจ่ะพรรณนา แมเ่ป็นทกุอยา่งใหล้กู 
อดทน อดกลัน้ ทําทกุสิง่ทกุอยา่ง
เพือ่ทีอ่ยากจะใหล้กูมคีวามสขุและ 
ประสบความสําเร็จในชวีติในดา้นตา่งๆ 
ดัง่มคํีาหนึง่ทีว่า่แมส่ามารถตายแทน 
ลกูได ้
 
ดฉัินเพิง่จะสญูเสยีคณุแมบ่คุคลผูเ้ป็นที่
รักไปเมื่อ่เร็วๆนี ้พยายามตัง้สตแิละคดิ
วา่ทา่นไปดแีลว้แตภ่าพและบรรยากาศ
ตา่งๆขณะทีท่า่นยังมชีวีติอยูย่งัวนเวยีน
และอยูใ่นความทรงจําอยูต่ลอดเวลา 
ตอ่นีไ้ปลกูคงจะไมไ่ดย้นิเสยีงของคณุ
แมท่ีเ่พยีรถาม ลกูเอาพรกิป่นไปมัย้แม่
จะตําให ้ใบมะกรดูสดๆจากสวนหละ่  

บรรณาธกิารบอกกลา่ว 

หอม กระเทยีม พรกิแกง และอืน่ๆ
สารพัดทีแ่มจ่ะถาม เพราะทีเ่มอืงนอก
มันแพงนะ  แมจ้ะบอกวา่แมค่ะทีส่วติ
เขามทีกุสิง่ทกุอยา่งขายแลว้ก็ตาม... 
ครัง้สดุทา้ยทีไ่ดพ้ดูกบัคณุแมท่าง
โทรศพัทไ์ดบ้อกแมว่า่แมพั่กผอ่นให ้
มากๆนะลกูเป็นหว่งแม ่ลกูรักแมน่ะ
แลว้ลกูจะโทรศพัทม์าหาแมอ่กีนะ แม่
พดูวา่ “ จา้”  ลกูขอดวงวญิญาณของ
คณุแมไ่ปอยูส่คุตเิถดิไมว่า่ดวง
วญิญาณของคณุแมไ่ปอยูท่ีไ่หน  
ภพไหนก็ตามลกูอยากจะบอกแมว่า่ลกู
รักและคดิถงึแมม่าก ! 
 
ขออวยพรใหท้กุทา่นมคีวามสขุมี
สขุภาพทีแ่ข็งแรงและมแีตส่ ิง่ทีด่ ีๆ เขา้
มาในชวีตินะคะ แลว้พบกนัใหมใ่น 
ฉบบัหนา้คะ่ 
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Titel 

 

 

ทกุวนัที ่1 สงิหาคม เป็นวนัทีช่าวสวสิ
เลอืดรักชาตทิัง้หลายตา่งก็เตรยีมตวั 
เตรยีมใจและเตรยีมทอ้ง เพือ่ฉลองวนันี้
ในรปูแบบตา่งๆกนั บางคนก็นัดเพือ่น
ทานอาหารเย็นตามรา้นอาหารหร ูตาม
สโมสร หรอืตามสบายดว้ยสตูรเมนู
ลกูทุง่ทีเ่ป็นสญัญลกัษณ์ของวนัชาตคิอื 
พวกไสก้รอก หมหูรอืเนือ้ยา่ง อาจจะ
ยา่งบนเครือ่งยา่ง ตะแกรงยา่ง หรอืยา่ง
บนกองไฟทีก่อ่ขึน้มาเพือ่ความ
สนุกสนาน ออกรสชาตขิองทมีเวอรค์ ที่
ตอ้งชว่ยกนัหาเศษไม ้หาวธิกีอ่ไฟโดย
หนา้ไมห่มอง เพราะถกูรมควนั และถา่น
ควรจะใหค้วามรอ้นนาน พอทีจ่ะป้ิงจน
ครบเครือ่ง อณุหภมูขิองกองไฟก็ควร
สม่ําเสมอ เรือ่งนีพ้วกคนหนุ่มและชาย
สงูอายชุาวสวสิมักไมย่อมใหผู้ห้ญงิเขา้
ไปยุง่กบักรรมวธิบีชูายันต ์เอย๊...ป้ิงยา่ง
เนือ้สตัว ์แตจ่ะออกตวักอ่นวา่ขอโชว์
ฝีมอืการกอ่ไฟ และป้ิงยา่งเองดว้ย
ความภาคภมูใิจ แมบ้างครัง้เสยีงทอ้ง
ของพวกทีร่อ รอ้งกนัเป็นระนาว เพราะ
ไฟไมย่อมตดิ แตย่ังไง ๊ยังไงทัง้ชาย
หนุ่มและชายแกส่วสิก็ปล้ํากบัเรือ่งป้ิงๆ 
ยา่งๆจนสําเร็จเสมอ  
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บางพวกทีช่อบธรรมชาตก็ิชวนเพือ่นไป
ขึน้เขา แบกอาหารการกนิพวกขนมปัง 
ไสก้รอก เนือ้แหง้และขนมนมเนยตา่งๆ 
พรอ้มเหลา้องุน่ หรอืทีพ่วกเราเรยีก
งา่ยๆวา่ไวน ์ตดิตวัไปดว้ย พอตกคํา่ก็
กอ่ไฟแลว้มาน่ังลอ้มวงรอ้งเพลงลกูทุง่ 
และลกูกรงุสวสิ ใครมเีครือ่งดนตรพีก
มาดว้ยก็บรรเลงคลอไปกบัเสยีงเพลง
อยา่งมคีวามสขุ  
บางหมูบ่า้นก็จัดงานฉลองในหมูบ่า้น 
ดว้ยการนัดหมายใหแ้ตล่ะบา้นนํา
อาหารมารว่มรับประทานดว้ยกนั แลว้
เลน่ละครเรือ่งวลิเฮลม์ เทลล ์/ 
Wilhelm Tell ผูก้ลา้หาญชาวสวสิที่
ตอ่สูศ้ตัรทูีม่ารกุรานประเทศสวติ แสดง
จบก็ตามดว้ยวงดนตรตีา่งๆ แลว้เตน้รํา
รว่มกนัสลบัไปตลอดงาน กอ่นจะปิด
งานดว้ยการจดุพลไุฟอยา่งประทับใจ  
 
วนัที ่1 สงิหาคม ปีนี ้( ค.ศ. 2011)  
ดเูหมอืนจะเฉอะแฉะ เพราะฝนตก
ตดิตอ่กนัมาหลายสปัดาหแ์ลว้ หากจะ
ไปปีนเขา เดนิเขา หรอืน่ังรถกระเชา้ขึน้
เขาก็คงไมส่นุกเทา่กบัอยูใ่กลต้วัเมอืงที่
สามารถตดัสนิใจเขา้รว่มฉลองตามแบบ
ทีต่นชอบไดง้า่ยกวา่ไปไกลๆ กจิกรรม
ประเภทหนึง่ทีเ่ป็นทีน่ยิมของชาว
สวสิมา๊ก มาก คอืการชวนครอบครัว
หรอืเพือ่นฝงูเป็นกลุม่ไปรว่มรับประทาน
อาหารครึง่เชา้ครึง่สาย อยา่งทีช่าว
อเมรกินั และยโุรปเรยีกกนัวา่บรันช ์
(Brunch) แตช่าวสวสิเรยีกวา่ 
«zmörgele» หรอื เซอเมอรเ์กอเล ่หรอื 
Bauernbrunch/เบาเวิน่บรันช ์และตอ้ง
เป็นการจัดตามโรงนา หรอืทีล่านหญา้ 

วนัชาตสิวสิ  

โดย ชาวสวสิหนา้แบน 
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ขา้งบา้นชาวนาสวสิดว้ย เพราะเชือ่กนั
วา่พวกชาวนาในสวติเป็นชาวสวสิแท ้ๆ
(ตามประวตัศิาสตรส์วสิ) การไปฉลองที่
น่ันจะใหบ้รรยากาศของความเป็นสวสิ
อยา่งเต็มที ่ผูท้ีต่อ้งการไปรว่มก็ตอ้งซือ้
บตัรเขา้ไป บางแหง่ตอ้งจองลว่งหนา้
เป็นปี เพราะเป็นทีน่ยิมสดุๆ แลว้จะ
เลอืกรับประทานอะไรก็ไปซือ้ทีซุ่ม้หรอื
มมุอาหารตามใจชอบ อาหารที่
จัดบรกิาร ก็มขีนมปัง เนย แยม น้ําผึง้ 
เบคอน หมแูฮม ไขต่ม้ ผลไม ้ขนม
หวานตา่งๆ ชา กาแฟ น้ําผลไม ้และ
เครือ่งดืม่ตา่งๆ รับประทานไปคยุกนัไป 
ดคูนทีม่ารว่มรับประทานดว้ย หรอืไมก็่ดู
เด็กๆก็วิง่เลน่ในลาน พอ่แมก็่วิง่ไลต่าม 
หรอืวิง่เลน่ดว้ย เป็นบรรยากาศทีอ่บอุน่
กบักลิน่อายของธรรมชาต ิไมม่ดีนตรี
หนวกห ูไมม่กีารพดูเรือ่งการเมอืงให ้
ขดัใจ ขดัหกูนัในวนัฉลองนี ้บางแหง่
อาจนําหม ูววั แพะ แกะ มา้ ไก ่มาไวใ้น
คอกใกลล้านฉลอง หรอืจัดใหม้กีารขี่
มา้ ขีล่าเพือ่ใหเ้ด็กๆไดช้ืน่ชมสตัว์
เหลา่นีด้ว้ย พอจะกลบับา้นก็เดนิซือ้
สนิคา้ทีผ่ลติจากครอบครัวชาวนาใน
ละแวกนัน้ทีนํ่ามาตัง้จําหน่าย ดแูลว้น่า
ซือ้ไปหมด  
 
มรีายงานขา่ววา่ปีนีช้าวนาทัง้หลาย
เตรยีมบา้นและโรงนาไวบ้รกิารเซอเมอร์
เกอเล ่ถงึ 430 แหง่ รัฐทีจั่ดงานใหญ่
แบบนีค้อืรัฐบาเซลิลนัด ์(BL) รัฐทัว
เการ ์(TG ) รัฐนอยเยนบวรก์ (NE ) 
รัฐเบริน์ (BE) และรัฐวลัลสิ (VS) โดย
คาดวา่จะมแีขกมารว่มฉลองประมาณ 
200‘000 คน ซึง่รวมทัง้รัฐมนตรขีอง
สมาพันธบ์างทา่นทีจ่ะมารว่มกลา่ว
สนุทรพจนเ์ปิดงานและรว่มฉลองวนั
ชาตสิวสิกบัชาวบา้นดว้ย  

ฉบบัเดอืน สงิหาคม 2554                                              หนา้  4 

 
แตห่ากใครดรูายการโทรทัศนข์อง
เยอรมันเรือ่งชาวนาหาคู ่ก็คงอมยิม้และ
มคีวามสขุไปกบัคูท่ีป๊ิ่งกนัจนถงึรอบ
สดุทา้ย คอืรอบเขา้สูพ่ธิสีมรส 
โดยเฉพาะตอนหนุ่มโยเซฟหาคู ่และ
หนุ่มโยเซฟก็พบรักกบัสาวไทยที่
ชือ่นฤมลจนแตง่งานอยูก่นิกนัอยา่งมี
ความสขุ หากมชีาวนาสวสิหาคู ่แลว้พบ
รักกบัหญงิไทยอกีหลายๆคู ่ อกีไมน่าน 
การฉลองวนัชาตติามบา้นชาวนาสวสิคง
มขีา้วตม้เครือ่ง ขา้วตม้ปรงุ ไกย่า่ง 
สม้ตํา และลาบตา่งๆควบกบัขนมปัง
แยม ไสก้รอกสวสิดว้ยเป็นแน่ หากวนั
นัน้มาถงึผูเ้ขยีนจะขอจองบตัรเขา้ไป
รว่มฉลองเป็นคนแรกเลย  
 

 



10 วธิสีรา้ง "บา้นสขุ" ทีไ่มใ่ชแ่ค่
ทฤษฎ ี 
 
การทีพ่อ่แมท่กุคนหวงัไวว้า่ อยากให ้
ครอบครัวเป็นครอบครัวทีอ่บอุน่ ลกู
ไดรั้บความรักและการดแูลเอาใจใส่
อยา่งทีเ่ขาตัง้ใจไว ้แตท่วา่ในความ
เป็นจรงิแลว้ความหวงักบัความเป็นจรงิ
อาจสวนทางกนัเนือ่งดว้ยภาระทีต่อ้ง
รับผดิชอบทัง้หนา้ทีก่ารงาน และ
หนา้ทีพ่อ่แม ่ทัง้นีก้ารทีพ่อ่แมจ่ะสรา้ง
ครอบครัวใหอ้บอุน่ดงัหวงันัน้ 
เปรยีบเสมอืนของขวญัทีล้ํ่าคา่ทีส่ดุ
สําหรับลกูเลยก็วา่ได ้เพราะหากพวก
เขาอยูใ่นครอบครัวทีอ่บอุน่ มแีตค่วาม
รัก ความเขา้ใจ เมือ่ลกูโตขึน้ เขาก็จะ
มแีตค่วามทรงจําทีด่แีละมแีบบ
แผนปฏบิตัติอ่ไป 
        
ดงันัน้หากครอบครัวในวนันีย้ังมี
ความสขุไมม่ากพอลองมาดเูคล็ดลบั
ดีๆ ทีส่ามารถเพิม่มวลความสขุให ้
ครอบครัวไดง้า่ยๆ 10 วธิดีงันี ้
        
1. "หวัเราะ" ไปดว้ยกนั 
        
เสยีงหวัเราะคอืวธิหีนึง่ทีส่ามารถทําให ้
ทกุคนในครอบครัวไดใ้กลช้ดิกนัมาก
ขึน้ ดงันัน้การทีใ่ครสกัคนแบง่ปัน
เรือ่งราวสนุกสนานน่าขํามาใหค้นใน
บา้นไดห้วัเราะไปพรอ้มกนั หรอืการน่ัง
ดรูายการตลกในชว่งเวลาวา่งดว้ยกนั
ทัง้ครอบครัวก็เป็นอกีทางเลอืกหนึง่ที่
น่าสนใจ 
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แมแ่ละพอ่ 
โดย ดอกมะล ิ

2. "ขอบคณุ"กนัและกนั 
        
หลายครัง้ทีม่ปัีญหา ไมว่า่จะเป็นใครก็
ตาม คนในครอบครัวอาจหลงลมื
ชว่งเวลาดีๆ ไปบา้ง ดงันัน้การทีเ่ราไม่
ลมืคําวา่ "ขอบคณุ"และ"ขอโทษ" ก็
ทําใหค้วามรูส้กึดีๆ ยังคงอยูต่อ่ไป อยา่
ลมืวา่ ความสขุของทกุคนในครอบครัว
จะเกดิขึน้ไดต้อ่เมือ่ทกุคนเขา้ใจกนั 
        
ดงันัน้นับเป็นโอกาสทีด่หีากพอ่แมส่อน
ลกู พีส่อนนอ้ง นอ้งมน้ํีาใจตอ่พี่ๆ  ก็ควร
ใชเ้วลาตรงนัน้กลา่วคําวา่ "ขอบคณุ" 
ไปบา้ง เพราะมันไมใ่ชเ่รือ่งน่าอบัอาย
อะไรเลย 
        
   
3. "แบง่ปนั"ความสขุใหล้กูบา้ง 
        
ของขวญัจากพอ่แมท่ีว่เิศษอกีอยา่ง
หนึง่คอืการทีท่ัง้สองแบง่ปันความรักให ้
ลกูไดเ้รยีนรูว้า่ พอ่กบัแมรั่กกนัมากแค่
ไหน ขณะเดยีวกนัก็ควรสอนใหล้กูรูจั้ก
รักแทท้ีพ่อ่มใีหแ้ม ่ซึง่การพดูใหล้กูรูค้ง
ไมสํ่าคญัเทา่กบัการแสดงออกใหล้กู
เห็น และถา้ลกูรับรูไ้ดว้า่ พอ่กบัแมรั่ก
กนัแคไ่หน พวกเขาก็จะมคีวามสขุและ
มองความรักในแงด่อีกีดว้ย 
   
  
4. ”สขุ” อยา่งพอเพยีง 
        
บางครัง้ปัญหาทางดา้นการงานของแต่
ละครอบครัว ก็เป็นตวัการสําคญัทีบ่ัน่
ทอนความสขุไดม้ากทเีดยีว ทัง้ๆที่



หลายคนอาจเถยีงวา่ ไมไ่ดใ้ห ้
ความสําคญักบัเงนิและงานมากกวา่ลกู 
แต ่ณ เวลานัน้ หวัหนา้ครอบครัวหลาย
คนอาจมองไมเ่ห็นตวัเอง จนทําให ้
สาเหตขุองปัญหาดา้นการเงนิและความ
ไมรู่จั้กพอเป็นบอ่เกดิของปัญหา ซึง่
พาลหาเรือ่งทะเลาะเบาะแวง้กบัลกู-
เมยีไดง้า่ยมาก 
 
ทัง้นี ้ถา้ใครไมอ่ยากใหเ้งนิมาเป็นตวั
บอ่นทําลายความสขุของครอบครัว ก็
ควรจัดระเบยีบความคดิและเปลีย่น
มมุมองใหมว่า่ แคไ่มเ่ป็นหนี ้ไมอ่ยากมี
อยากไดจ้นเกนิตวั ครอบครัวก็สขุ
สมบรูณ์ไดด้ว้ยความพอเพยีง อยา่ไป
ดิน้รนเพือ่วตัถนุอกกายเพยีงแคใ่หเ้ป็น
หนา้เป็นตา ในขณะทีค่รอบครัวกําลงัจะ
พังอกีเลย 
 
5. "มารยาท” เพิม่สขุ 
        
บทบาทของพอ่แมท่ีสํ่าคญัคอืการสอน
และดแูลเอาใจใส ่ซึง่ส ิง่สําคญัทีเ่ด็ก
สว่นใหญมั่กพลาดกนัก็คอืเรือ่งมารยาท 
ดงันัน้หากพอ่แมส่อนใหล้กูรูจั้กมารยาท
โดยวธิกีารทีไ่มใ่ชก่ารตอ่วา่ลกู ลกูก็จะ
รูจั้กปรับปรงุและนอ้มรับในสิง่ทีพ่อ่แม่
สอน ซึง่อาจกลา่วไดว้า่การทีพ่อ่แม่
สอนลกู แลว้ลกูนําไปปฏบิตันัิน้ ก็คอื
ความสขุทีพ่อ่แมจ่ะไดก้ลบัมา ขณะที่
ลกูๆเอง ถา้เขามมีารยาทนอกจากคนใน
ครอบครัวแลว้ คนในสงัคมเองพวกเขา
ก็จะมคีวามสขุเพราะลกูของเราเชน่กนั 
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6. ปรบับา้น "ใหม้กีฏ"  
        
 หลายครัง้ทีพ่ีน่อ้งอาจทะเลาะกนั ไมว่า่
จะเป็นเรือ่งความขดัแยง้ระหวา่งการเลน่
ในบา้นหรอืการพดูจายแุหยต่ามประสา
เด็ก ซึง่ทําใหพ้อ่แมห่ลายคนปวดหวัไป
ตามๆกนั 
 ดงันัน้วธิทีีจ่ะชว่ยแกไ้ขปัญหาเหลา่นี ้
พอ่แมค่วรตัง้กฎระเบยีบใหล้กูๆและ
เพือ่นๆทีจ่ะมาเลน่ในบา้นปฏบิตัติามกนั
อยา่งเครง่ครัด เพือ่ลดความขดัแยง้ทีจ่ะ
เกดิขึน้ อกีทัง้ยงัไดฝึ้กระเบยีบวนัิยเด็กๆ
อกีดว้ย 
 
7. "เชือ่ม ัน่" กนัและกนั 
        
เด็กๆ อาจมคีวามเชือ่ม่ันในตวัเอง
คอ่นขา้งสงูกวา่ผูใ้หญ ่พอ่แมก็่ควรให ้
อสิระกบัลกูในการตดัสนิใจและเชือ่ม่ัน
ในตวัลกู แตอ่สิระในทีน่ีไ้มไ่ด ้
หมายความวา่ พวกเขาจะอะไรก็ไดไ้ร ้
ขอบเขต ความเชือ่ม่ันในทีน่ีห้มายถงึพอ่
แมค่วรใหล้กูตดัสนิใจเลอืกในสิง่ทีพ่วก
เขาอยากทําโดยอยูใ่นสายตาของพอ่
และแมเ่พือ่ใหเ้ขาเรยีนรูส้ ิง่ตา่งๆผา่น
ประสบการณ์ดว้ยตนเอง ไมใ่ชบ่งัคบัลกู
เสยีทกุอยา่ง เพราะหากเป็นเชน่นัน้ 
นอกจากจะไมม่คีวามสขุแลว้ ครอบครัว
อาจแตกแยกไดอ้กีดว้ย  
 
  
        



   
8. "ชืน่ชม”  มากกวา่ตเิตยีน 
        
การชืน่ชมในทีน่ีไ้มไ่ดห้มายความวา่ ตอ่ให ้
ลกูทําผดิก็บอกวา่ไมผ่ดิ เขา้ขา้งลกูอยา่ง
ไมม่เีหตผุล แตก่ารชืน่ชมทีพ่อ่แมค่วรทํา
คอืการทีล่กูประสบความสําเร็จหรอืสามารถ
ทําอะไรบางอยา่งทีน่่ายนิด ีพอ่แมก็่ควรให ้
กําลงัใจลกู แมว้า่มันจะเป็นเรือ่งเล็กนอ้ยก็
ตาม เพราะในทีส่ดุแลว้ เมือ่ลกูไดรั้บ
กําลงัใจจากพอ่แม ่เขาก็จะมคีวามสขุ และ
เมือ่ลกูมคีวามสขุ พอ่แมก็่จะพลอยสขุไป
ดว้ย 
        
9. ”ลด” กงัวลั 
    
คํานงึอยูเ่สมอวา่ ไมว่า่จะเจอปัญหาหนัก
หนาแคไ่หน แตค่นในครอบครัวก็ยังคงเป็น
กําลงัใจและรออยูท่ีบ่า้นเสมอ ดงันัน้หาก
พอ่แมเ่ครยีดจากการทํางาน ก็ไมค่วรเอา
ปัญหาไปทีบ่า้นดว้ยเพราะจะทําให ้
บรรยากาศเสยีเขา้ไปใหญ ่ลองนกึดวูา่ ถา้
ลกูๆกําลงัรอพอ่แมก่ลบับา้นเพือ่น่ังทาน
ขา้วเย็นพรอ้มกนั แตก่ลบัตอ้งพบวา่ พอ่
หงดุหงดิ เรือ่งงาน แมก็่มปัีญหาทีไ่มไ่ด ้
ตา่งกนั เด็กๆทีร่อทีบ่า้นคงเสยีใจและ
หงดุหงดิตามกนัเป็นแน่ 
 
10. "ชว่ยเหลอื" กนัและกนั 
        
สิง่ทีสํ่าคญัทีส่ดุนอกเหนอืจากทีก่ลา่วมา
นัน้ การอยูร่ว่มกนัเป็นทมีทีม่คีวามสามัคคี
กนั นับเป็นสิง่สําคญัอกีประการหนึง่ ดงันัน้
การทีค่รอบครัวพรอ้มใจชว่ยเหลอืกนัและ
กนัเปรยีบเสมอืนเป็นทมีเดยีวกนั แน่นอนวา่
ไมว่า่จะเจออปุสรรคแบบใด ครอบครัวที่
แข็งแรงแบบนีก็้จะสามารถฝ่าฟันไปได ้
ดว้ยด ีและในทีส่ดุ อปุสรรคตา่งๆก็ไม่
สามารถทําลายมวลความสขุของทกุคนใน
ครอบครัวลงไปไดแ้มแ้ตน่อ้ย 
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เคล็ดลบัทัง้ 10 ขอ้นี ้หลายคนอาจ
บอกวา่พดูงา่ย คดิงา่ย แตทํ่ายาก ซึง่
หากลองเปลีย่นทัศนคตวิา่ ทํายากแตก็่
ทําได ้เชือ่วา่ ไมว่า่จะเป็นกีเ่คล็ดลบั 
ถา้ทกุคนอยากทําใหค้รอบครัวมสีขุ ก็
สามารถทําไดโ้ดยปราศจากขอ้อา้งใดๆ
แน่นอน เพยีงแคใ่หท้กุคนในบา้น
รว่มมอืกนั 
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ชว่งระหวา่งกลางเดอืนกรกฏาคมถงึ
ปลายเดอืนสงิหาคม เป็นการปิดภาค
เรยีน ชว่งฤดรูอ้น จํานวน   5 สปัดาห ์ 
เด็กนักเรยีนและผูป้กครองจะไดใ้ช ้
เวลาวา่งพักผอ่นตามประสาครอบครัว 
กนัอกีแลว้นะคะ  
 
สว่นในรัว้ของโรงเรยีนชา้งนอ้ยปีทีผ่า่น
มา นักเรยีนชา้งนอ้ยในระดบัตา่งๆ ก็ได ้
คน้ควา้หาความรูใ้สต่วักนัอยา่งเต็มที ่
และทางโรงเรยีนไดม้กีารจัดทดสอบวดั
ระดบัความรู ้ปรากฏวา่เด็กนักเรยีนบาง
คนไดส้อบผา่น แตก็่ยังมนัีกเรยีนบางสว่น
ทีไ่มส่ามารถเลือ่นระดบัชัน้ไปไดอ้กีระดบั
หนึง่ เนือ่งจากความพรอ้มในเรือ่งของ
การเขยีน ความเขา้ใจ ความรูพ้ืน้ฐานยัง
ไมแ่น่นแตค่วามสามารถสว่นตวัของ
นักเรยีนในการใขภ้าษาไทย 
โดยเฉพาะการพดูนับวา่อยูใ่นระดบัทีด่ี
มากทเีดยีวนักเรยีนสามารถนําไปใช ้
สือ่สารในชวีติประจําวนั และเห็น
ความสําคญัของภาษาไทยของเรามาก
ขึน้ ไดนํ้าภาษาแมม่าพดูคยุกบัคณุแม ่
และกบัคนอืน่ๆ ทําใหม้คีวามรูส้กึทีด่แีละ
มคีวามเขา้ใจกอ่ใหเ้กดิความผกูพันมาก
ยิง่ขึน้  
 
คณุครขูอแสดงความยนิดกีบันักเรยีนที่
สามารถสอบเลือ่นชัน้ไปอกีขึน้หนึง่นะคะ 
ขออําลาศษิยเ์กา่ นอ้งขนษิฐา  
นอ้งครสิเตยีน นอ้งเบนจามนิ นอ้งเซดรกิ 
นอ้งกติเิดช  สําหรับความทรงจําทีด่ขีอง
พวกเราในรัว้โรงเรยีนชา้งนอ้ย 
โดยเฉพาะเพลงอําลาในหอ้งเรยีน 
 

เร ือ่งเลา่จากร ัว้โรงเรยีน  
โดย เรอืจา้งตา่งแดน 

” ไดเ้วลาแลว้ละ่ ไดเ้วลาแลว้ละ่  
โชคดนีะ โชคดนีะ โอกาสหนา้มา 
เจอกนัใหม ่ ไปกอ่นละ่ สวสัด”ี   
คณะครอูาสาทกุคนขอใหนั้กเรยีน 
โชคดนีะคะ 
 
ทางโรงเรยีนฯ เปิดรับสมัครนักเรยีน
ใหมท่ีส่นใจเขา้เรยีนวชิาภาษาไทย 
เริม่ตัง้แตเ่ดอืนกรกฏาคมถงึปลาย
เดอืนสงิหาคมของทกุปี พวกเรายนิดี
ตอ้นรับนอ้งใหมท่กุคนนะคะ 
 
ดา้นงานบรหิารและการพัฒนาความรู ้
ของครอูาสา การพัฒนาหลกัสตูร 
สถานศกึษาเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบั
มาตรฐาน หลกัสตูรการศกึษาขัน้
พืน้ฐาน 2551 นัน้ คณะกรรมการ
บรหิาร และครอูาสาหลายทา่น 
ของโรงเรยีนฯ ไดเ้ขา้รว่มอบรมครู
สอนภาษาไทย และวฒันธรรมไทย 
ในวนัที ่2-3 เมษายน ค.ศ 2011 โดย
มสีถานเอกอคัรราชทตูไทยประจํากรงุ
เบริน์รว่มกบัสมาพันธค์รสูอน
ภาษาไทย และวฒันธรรมไทยใน
ยโุรปเป็นเจา้ภาพ จัดขึน้ ณ  
วดัศรนีครนิทรวราราม ผูท้รงคณุวฒุิ
ทีม่าใหค้วามรูแ้กพ่วกเราคอืทา่น
อาจารย ์สาลี ่ศลิปสธรรม 
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ดา้นกจิกรรมของสมาคมฯ 
การมาเยีย่มชมโรงเรยีนชา้งนอ้ย
ของ อาจารยส์าลี ่ ศลิปสธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที ่9 เมษายน ค.ศ. 2011 
อาจารยส์าลี ่ศลิปสธรรม เขา้เยีย่มชม 
โครงการสอนภาษาไทยของโรงเรยีนฯ  
เพือ่แลกเปลีย่นประสบการณ์ และ
แนะนําเทคนคิการสอนตา่งๆ 
 
งานเดนิขบวนเผาตุก๊ตาหมิะ 
ของเมอืงซูรคิ 
 

 
 
วนัที ่10 เมษายน ค.ศ. 2011 
คณะครอูาสาและตวัแทนนักเรยีน 
โรงเรยีนชา้งนอ้ย รว่มกบักลุม่วฒันธรรม
ไทย โดยคณุอําพันธ ์ โดไมเซน่ รว่ม
เดนิขบวนในเทศกาลเผาตุก๊ตาหมิะของ
เมอืงซรูคิ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Thai Grand Festival 
ในวนัที ่3 ถงึ 5 มถินุายน ค.ศ.  2011  
คณะครอูาสาและตวัแทนนักเรยีน
โรงเรยีนชา้งนอ้ย ไดป้ระสานงานกบั
สมาคมสง่เสรมิและเผยแพรว่ฒันธรรม 
สนิคา้ อาหาร ทอ่งเทีย่วไทย-สวสิ  
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ภาพทีเ่ก็บมาฝากพรอ้มคําบรรยายเด็ดๆ 
ของเบีอ้งหลงัการทํางานทีเ่หน็ดเหนือ่ย
ของบรรดาครอูาสาและผูป้กครองของ
นักเรยีน มเีสยีงรอ้งกนัลัน่  
“เธอชว่ยสง่แปรงผม ใหฉั้นหน่อย“  
“แลว้ลปิสตกิหละ่“ 
“ทีเ่ขยีนตา“ 
“แป้ง กิ๊ป เร็วๆ เดยีวไมท่ัน “  
“มใีครดแูล เด็กๆทีแ่ตง่ตวัเรยีบรอ้ยแลว้ 
ไหม  เด็กๆ ไดท้านอาหารหรอืยัง ” 
“มขีา้วเหนยีว หมยูา่ง แลว้น้ําหละ่“ 
“เด็กๆ เหนือ่ยมัย้“   
แตด่ทูา่ทางแตล่ะคน ยังบอกอาการสูต้าย
คะ่ อาจจะเป็นเพราะพวกเคา้ตืน่เตน้ทีจ่ะ
อยูบ่นเวทซี ึง่มผีูช้มลน้หลามมาก  คณุแม่
และเพือ่นของคณุแมแ่ตล่ะคนก็วุน่กนั
ใหญ“่ ยังไงขอขอบคณุผูป้กครองทกุทา่น
มากนะคะทีใ่หก้ารสนับสนุนในงานกจิกรรม
ในครัง้นีซ้ ึง่ลลุว่งไปดว้ยด ี
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ทพิยม์ณีนัดพบกบัเพือ่นสาวไทยสอง
คนทีเ่คยเรยีนภาษาเยอรมันในเมอืง 
ซรูคิดว้ยกนัมาสองหลกัสตูร แลว้ยัง
ตดิตอ่พบปะกนัเป็นระยะๆเสมอ สถานที่
นัดพบคอืรา้นกาแฟสตารบ์คัใกลส้ถานี
รถไฟซรูคิ เมือ่ทพิยม์ณีมาถงึ กานดา
และยวุดมีาน่ังรออยูแ่ลว้ ทัง้คูม่สีหีนา้
เครยีดและกานดานัน้ก็ตาบวมเหมอืน
รอ้งไหม้าหลายวนั ยวุดเีห็นทพิยม์ณี 
ทําหนา้งง เลยรบีบอกวา่วนันีก้านดา
อารมณ์เศรา้หมอง คงไมส่นุกสนาน
เหมอืนอยา่งทีค่าดกนัไว ้แตก่านดาก็
ตอ้งการพบเพือ่นเพือ่ระบายความทกุข์
ในใจ ทีไ่มเ่คยคดิวา่จะพบในชวีติ
แตง่งานทีเ่พิง่จะเริม่ไดเ้พยีงปีครึง่ 
ทพิยม์ณีแสดงสหีนา้วา่เขา้ใจ และ 
ลบูหลงักานดาเพือ่แสดงความรูส้กึวา่
เธอเสยีใจทีเ่พือ่นมคีวามทกุข ์
หลงัจากทีท่กุคนมเีครือ่งดืม่ตามที่
ตอ้งการแลว้ ทพิยม์ณีถามกานดาวา่เธอ
มคีวามทกุขอ์ะไรทีเ่ธอจะชว่ยไดบ้า้ง 
กานดาน่ังเหมอ่สกัครูแ่ลว้ถามทพิยม์ณี
และยวุดวีา่วา่ ทพิยแ์ละยจุ๊ะเธอทัง้สอง
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แตง่งานมาเกอืบสองปีแลว้ไดก้ลบัไป
เยีย่มครอบครัวทีเ่มอืงไทยกีค่รัง้แลว้  
ทพิยม์ณีตอบวา่ยังไมไ่ดก้ลบัแตจ่ะกลบั
ปลายปีนี ้สว่นยวุดตีอบวา่สองครัง้ 
กานดาถามทพิยม์ณีวา่ทําไมเธอยังไม่
กลบัละ่ ไมค่ดิถงึบา้นหรอื หรอืสามี
ไมใ่หก้ลบั ทพิยม์ณีตรกึตรองสกัครูจ่งึ
ตอบวา่ กานดาจ๊ะ สามขีองเราเพิง่เขา้
ทํางานทีใ่หมห่ลงัจากตกงานมาหลาย
เดอืน งานใหมน่ีก็้ยังไมเ่ขา้ที ่เราตอ้ง
ประคองการเงนิไวก้อ่น แมว้า่ตกงาน
แลว้ทางประกนัตกงานจะจา่ยเงนิก็ตาม 
แตก็่จา่ยเพยีง 70 เปอรเ์ซน็ตข์อง
เงนิเดอืน เพราะเราไมม่ลีกู แถมเธอก็
เครยีดตอ้งคอยสง่รายงานกบัหน่วยงาน
ประกนัตกงาน วา่หางานสม่ําเสมอ  
เราคดิวา่กวา่จะถงึปลายปีสามขีองเราก็
ผา่นการทดลองงานไปหลายเดอืน 
สขุภาพจติก็ดขี ึน้ ไปเมอืงไทยไมต่อ้ง
คอยตอบคําถามพอ่แมพ่ีน่อ้งเรา
เกีย่วกบังานทีไ่มล่งตวั เทีย่วจะไดส้นุก
ขึน้ กานถามทําไมจ๊ะ กานดาไมต่อบแต่
หนัไปถามยวุดวีา่ทําไมสามเีธอถงึดี
อยา่งนี ้มาอยูส่องปีไดไ้ปเมอืงไทยสอง
ครัง้แลว้ ยวุดตีอบวา่ ใชจ่ะ๊กานเราไป
สองครัง้แลว้ แตไ่ปกบัลกูสาวของสามี
ดว้ย เธอจําไดไ้หมวา่สามขีองเรามลีกู
กบัภรรยาคนแรก ของเขาสองคน คน
โตเกอืบยีส่บิแลว้ไมค่อ่ยมาหาคนเล็กที่
เป็นผูห้ญงิก็สบิหา้แตต่ดิพอ่เหลอืเกนิ  

ตาํนานของนางสม้ตาํและนายฟองดวู ์ 

โดย แมช่า้งตกกระ 
 



แมว้า่จะอยูก่บัแมแ่ตก็่มานอนทีบ่า้นพอ่
เกอืบทกุอาทติย ์พอโรงเรยีนปิดเทอม
เธอก็ออ้นใหพ้อ่พาเทีย่วไกลๆ เราเลย
ตอ้งพาไปเทีย่วเมอืงไทยดว้ย แตก็่
ไมใ่ชว่า่เราจะมคีวามสขุกบัการไปดว้ย
ของลกูเลีย้งนะจ๊ะ เราตอ้งคอยดแูล
เรือ่งอาหารการกนิ เรือ่งไปเทีย่วดว้ยกนั 
ทิง้ใหอ้ยูค่นเดยีวยังไมไ่ด ้สามแีละเราก็
เลยไดอ้ยูส่องตอ่สองเฉพาะเวลานอน
เทา่นัน้ สามบีอกวา่ใหอ้ดทนอกีสกัสอง
สามปี พอลกูเลีย้งโตกวา่นีเ้ธอก็จะไป
เทีย่วกบัเพือ่น หรอืเทีย่วเอง เหมอืน
เด็กสวสิทั่วๆไป และเราก็จะไปเทีย่ว
ประเทศอืน่ๆดว้ยกนัเพือ่เปิดหเูปิดตา ดู
โลกกวา้งดว้ย คงไมไ่ปเมอืงไทยทกุปี 
แลว้อกีอยา่งหนึง่ เราก็จะไมไ่ป
เมอืงไทยคนเดยีว แลว้ทิง้สามใีหอ้ยูค่น
เดยีวนานๆ เพราะถา้เธอเหงาขึน้มา เมยี
เกา่อาจมาเยีย่ม หรอืเราจะไมใ่จกวา้ง
อนุญาตใหส้ามไีปพักผอ่นตา่งประเทศ
คนเดยีว โดยเฉพาะเมอืงไทย ไดย้นิมา
หลายรายแลว้ วา่บางคนใจกวา้งปลอ่ย
ใหส้ามไีปเทีย่วเมอืงไทยคนเดยีว 
เพราะไมอ่ยากลางาน เกรงวา่จะไมไ่ด ้
เงนิ พอสามไีปแลว้ก็ถกูสาวไทยทีเ่จง๋ 
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กวา่ควา้ใจไปครอง กลบัมาสวติก็กลาย
เป็นคนละคนไปเลย เหมอ่ลอย เป็นใบ ้
ไมพ่ดูไมจ่ากบัภรรยา แตห่ายไปคยุ
โทรศพัทน์านๆอยา่งมพีริธุ หรอืหายไป
น่ังหนา้คอมพวิเตอรน์านผดิปรกต ิแลว้
หา้มภรรยาไมใ่หเ้ขา้ไปยุง่ในหอ้ง
ทํางาน หา้มใชค้อมพวิเตอรข์องเขา 
หงดุหงดิกบัภรรยาจนเขา้หนา้กนัไมต่ดิ 
หาแตจ่ดุบกพรอ่งมาวา่ ในทีส่ดุก็ขอ
หยา่ เรารักสามขีองเรา เราก็อยาก
ประคองชวีติสมรสของเราใหย้ั่งยนืทีส่ดุ 
การไปเมอืงไทยเป็นสิง่สําคญัสําหรับ
เรา แตค่รอบครัวทีส่วติสําคญัทีส่ดุ
สําหรับเราจะ๊ หากเราคดิถงึบา้นเราก็
โทรศพัทค์ยุกบัพอ่แม ่พอหอมปาก
หอมคอ รูว้า่ทา่นสบายดเีราก็หายหว่ง  

กานละ่จ๊ะจะไปเมอืงไทยเมือ่ไหร ่
กานดาน่ังเงยีบไปนาน แลว้ตอบวา่ 
เพือ่นจา๋ เรารักเพือ่นจัง ทัง้ทพิยแ์ละยุ
ใหค้วามคดิทีด่แีกเ่รา ทีเ่ราหนา้ตายูย่ี ่
ตาบวมปดูอยา่งนีก็้เพราะ อยากกลบั
เมอืงไทย แตส่ามขีอรอ้งวา่ใหร้ออกีสกั
หน่อย เพราะตอนนีท้ีบ่รษัิทของเธอรับ
งานเขา้มาเยอะมาก ตอ้งรบีเคลยีรง์าน
ใหเ้สร็จกอ่น หากไมร่บีรับงานตอนนี ้
อาจไมม่โีอกาสไดเ้งนิกอ้นโตๆอกี 
เพราะคูแ่ขง่เยอะ หากบรษัิทของเธอ
บรกิารไมท่ันใจ   
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ลกูคา้ก็จะหนไีปใชบ้รกิารของคูแ่ขง่ เรา
ไมเ่ขา้ใจวา่ทําไมตอ้งใหเ้รารอ เราจะ
ไปเมอืงไทยคนเดยีวก็ได ้แตเ่ธอบอก
วา่ไมอ่ยากจากเรานานๆ ยิง่งานเครยีดก็
อยากใหเ้ราอยูใ่กล ้ๆ เป็นกําลงัใจ หาก
จะเทีย่วก็ไปใกล ้ๆ  ชว่งสดุสปัดาห ์
แถวๆอติาล ีหรอืฝร่ังเศส จรงิๆแลว้สามี
และเราก็ไปเมอืงไทยเมือ่ครสิตม์าสที่
แลว้นีเ่อง แตเ่ราอยากกลบับา้น เพราะ
แมเ่ลา่วา่นอ้งชายของเรากําลงัตดิยาบา้
อยา่งหนัก อยากใหเ้ราไปชว่ยพดูให ้
เลกิ เรารอ้นใจอยากไปเร็วๆไงจ๊ะ ที่
เพือ่นพดูมานัน้เราเขา้ใจแลว้จะ๊ หากเรา 
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กลบัไปเราก็คงชว่ยอะไรนอ้งไมไ่ด ้
ขนาดพอ่แมพ่ดูจนหมดแรง เขาก็
ยังเปลีย่นไมไ่ด ้คงตอ้งทําใจให ้
เขารักตวัเอง และชว่ยตวัเองดว้ย 
คอ่ยๆหาทางปลอบใจพอ่แมท่าง
โทรศพัทไ์ปกอ่น วนันีก้ลบัไปจะไป
ทําอาหารโปรดใหส้าม ีและบอก
เธอวา่เราก็ไมอ่ยากจากเขาไป
เทีย่วเมอืงไทยคนเดยีว แตจ่ะอยู่
เป็นกําลงัใจใหเ้ธอจ๊ะ  วา่แลว้สาม
สาวก็ยกถว้ยกาแฟชนกนัอยา่งมี
ความสขุ  

Wir empfehlen unseren Sponsor Ihrer geschätzten Aufmerksamkeit 



สวสัดคีะ่ทา่นผูท้ีรั่กครอบครัวและผูท้ีรั่ก
การอา่นทกุทา่น  จากฉบบัทีแ่ลว้ดฉัินได ้
พดูถงึเทคนคิในการเรยีนดอียูแ่คเ่อือ้ม    
หวงัวา่ทา่นผูอ้า่นคงจะไดนํ้าไปใชใ้ห ้
เกดิประโยชนใ์นการประกอบการดําเนนิ
ชวีติในแตล่ะโอกาสนะคะ่ ในฉบบันีด้ฉัิน
อยากจะเขยีนถงึเรือ่งวธิทีีเ่ราจะสือ่สาร
กบัลกูโดยทีเ่ราจะไมทํ่ารา้ยจติใจของ
เขา และทําใหเ้ขารว่มมอืยอมทําตาม
คณุดว้ยความเต็มใจ   
 
วธิที ีด่ใีนการพดูกบัลกู 
เมือ่เด็กๆกําลงัอยูใ่นภาวะทีม่อีารมณ์
รนุแรงเขาจะไมฟั่งใครทัง้นัน้  พวกเขา
ไมส่ามารถรับฟังคําแนะนํา คํา
ปลอบโยน หรอืแมแ้ตคํ่าวพิากษ์วจิารณ์
ในเชงิสรา้งสรรคไ์ด ้พวกเคา้ตอ้งการให ้
เราเขา้ใจวา่กําลงัเกดิอะไรขึน้ 
อยูใ่นใจของเขาและตอ้งการใหเ้รา
เขา้ใจวา่พวกเขารูส้กึอยา่งไรในขณะนัน้  
 
หลกัวธิกีารทีด่ใีนการพดูกบัลกู  
จงมคีวามรูส้กึเขา้อกเขา้ใจและเห็นอก
เห็นใจลกูของคณุ  เมือ่เด็กพดูกบัคณุ
หรอืถามคณุถงึ เหตกุารณ์ บอ่ยครัง้ทีด่ ี
ทีส่ดุ หากคณุจะตอบเขาโดยคํานงึถงึ
เรือ่งของความสมัพันธร์ะหวา่งคณุกบั
เขา แทนทีจ่ะตอบไปตามเหตกุารณ์ 
เบือ้งหลงัคําถามของเด็กๆหลายคําถาม
คอืความตอ้งการทีจ่ะไดรั้บความม่ันใจ
และวางใจในความสมัพันธท์ีแ่น่น 
แฟ้นของคณุกบัเขา  เชน่ นอ้งจอยบน่
กบัคณุแมว่า่เธอไดรั้บของขวญันอ้ยกวา่
พีช่ายของเธอ  แมข่องเธอก็ไดรั้บฟัง
คําพดูของเธอ แตก็่ไมไ่ดอ้ธบิายวา่ 

จติวทิยาในการเลีย้งลกู 
โดย คณุแมต่ลอดกาล 

 
เป็นเพราะพีช่ายอายมุากกวา่และ
สมควรทีจ่ะไดรั้บมากกวา่ และถามวา่ 
ลกูกําลงัสงสยัวา่ แมรั่กลกูเทา่ทีแ่มรั่ก 
พีเ่คา้หรอืเปลา่ ใชไ่หมจะ๊ จากนัน้แมก็่
สวมกอดนอ้งจอยดว้ยความรัก โดย
ไมไ่ดพ้ดูอะไรอกีนอ้งจอย ยิม้รับ
ปฎกิริยิาของแมด่ว้ยความแปลกใจและ
ยนิด ี เบือ้งหลงัคําถามของเด็กๆ หลาย
คําถาม คอืความตอ้งการทีจ่ะไดรั้บ
ความม่ันใจและไวว้างใจ คําตอบทีด่ี
ทีส่ดุของคาถามประเภทนีค้อืการให ้
ความม่ันใจในความสมัพันธท์ีแ่น่น 
แฟ้นของคณุกบัเขา  
 
วธิกีารใชค้าํพดูเชงิบวกเพือ่สรา้ง
กําลงัใจและชีแ้นะเด็ก 
เราควรทีจ่ะตกีรอบคําพดูของเรา
เพือ่ทีจ่ะใหเ้ด็กสามารถวาดภาพในใจ
ตนเองไดถ้งึขอ้สรบุทีแ่ทจ้รงิของ
อปุนสิยัในตวัเขา คําพดูของเราควรทีจ่ะ
เป็นผนืผา้วเิศษทีเ่ด็กเองก็อดไมไ่ดท้ีจ่ะ
วาด-ภาพในเชงิบวกของตนเองลงไป
ในผา้ผนืนัน้   ในทางจติวทิยาเราไม่
ควรจะบอกวา่หนูเป็นเด็กดหีรอืเด็ก
วเิศษ  เราจะหลกีเลีย่งคําชมประเภทที่
มลีกัษณะเป็นการลงความเห็นหรอื 
ประเมนิผลเด็ก ทาํไมนะหรอืเป็น
เพราะวา่คาํชมเหลา่นั้นไมไ่ดช่้วยอะไร
ขึน้มาเลย  มันกลบัทําใหพ้วกเขารูส้กึ
กงัวล หรอืไมก็่คอยแตจ่ะรับฟังคําชม
จากคนอืน่ และทําใหเ้กดิความรูส้กึเป็น
ฝ่ายตัง้รับ คําชมประเภทนีไ้มไ่ดเ้อือ้ให ้
เด็กเกดิความรูส้กึ เชือ่ถอืตวัเอง  หรอื 
เป็นตวัของตนเอง  
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และเก็บความรูส้กึในการควบคมุตวัเอง 
ความรูส้กึทัง้สามประการนีเ้ป็นคณุสมบตัิ
อนัเกดิจากความเป็นอสิระจากความ
คดิเห็นของผูอ้ืน่ คณุสมบตัเิหลา่นีจ้ะ
เกดิขึน้ไดก็้ตอ่เมือ่มแีรงจงูใจภายใน
ตนเองและรูจั้กทีจ่ะประเมนิตวัเอง    
เด็กๆจําเป็นทีจ่ะตอ้งเป็นอสิระจากความ
กดดนัจากคําชมในลกัษณะทีเ่ป็นการ
ประเมณิผล เพีอ่ทีว่า่พวกเขาจะไดไ้ม่
ตอ้งคอยแตจ่ะทําดเีพือ่ใหค้นอืน่มา
แสดงความชืน่ชมเขากฎทีสํ่าคญัทีส่ดุ
ประการเดยีวคอื ใหช้มเด็กในความ
พยายามในความสําเร็จของเขาไมใ่ช่
ชมเชยในอปุนสิยัและบคุลกิลกัษณะ
ของเขา   สรบุคําชมเชยควรเป็นกระจก
สะทอ้นใหเ้ห็น ภาพทีแ่ทจ้รงิของ
ความสําเร็จของเด็กไมใ่ชเ่ป็น ภาพที่
บดิเบอืนของบคุลกิลกัษณะของเขา 
 
คําชมชนดิทีเ่ราควรใชแ้ละคําชมชนดิใด
ทีค่วรหลกีเลีย่ง คําชมทีเ่ป็นประโยชน ์             
ขอบคณุลกูทีช่ว่ยลา้งรถใหพ้อ่ มันดู
เหมอืนใหมอ่กีครัง้หรอืแมข่อบใจลกูมาก     
ทีว่นันีช้ว่ยแมล่า้งจานบทสรปุทีอ่าจ
เกดิขึน้ในใจของเด็กฉันทํางานไดด้ ี 
มคีนชืน่ชมงานของฉัน  ฉันมคีวาม
รับผดิชอบคําชมทีไ่มเ่ป็นประโยชน ์                               
ลกูเปรยีบเหมอืนนางฟ้าของพอ่ 
ลกูทํางานไดด้กีวา่ใครๆ  
 
โปรดตดิตามวธิตีอ่ๆไปในฉบบัหนา้คะ่   
หนังสอือา้งองิ Between Parent and 
Child   เขยีนโดยดร. เฮม จนีอตต ์  
แปลและเรยีบเรยีงโดย  ภรณี ภรูสีทิธ ์
บรรณาธกิารโดย  สมชยั  เบญจมติร  
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สวสัดคีะ่ วนันีต้อ้ยและอี๊ดจากซรูคิพา
เทีย่วคะ่ พอดนีอ้งกรชวนตอ้ยกบัอี๊ดไป
ทานขา้วทีบ่า้น  อี๊ดน่ะอยูไ่กลปืนเทีย่ง
หน่อย ไปทานขา้วบา้นกรแลว้ตอ้งแถม
คา้งทีบ่า้นตอ้ย  ความจรงิจะวา่ “คา้ง”ก็
เวอ่ไป ทีจ่รงิไปฝอยกนัมากกวา่จะได ้
ไมต่อ้งสง่สญัญานอเิลกโทรนกิซ ์
 

ปารค์ในซูรคิ 
 
ทางไปบา้นกรตอ้งผา่นปารค์เล็กๆ  
ไมใ่ชป่ารค์แบบมตีน้ไมใ้หญ่ๆ  มรีปูปัน้ 
มน้ํีาพ ุมมีา้น่ังใหน่ั้งจบีกนันะ เป็นปารค์
สมัยใหมเ่ป็นรัว้ตาขา่ยเหล็กสงูยิง่กวา่
กําแพงเรอืนจําแลว้มตีน้ไมเ้ลือ้ย ตอนที่
ออกดอกคงสวยน่าด ู มบีนัไดใหข้ึน้ไป
เดนิรอบๆขา้งบนเหมอืนพัสดเีรอืนจํา
เดนิคมุนักโทษน่ันแหละ  แลว้ทีป่ารค์นี่
แหละมถีนน “เจมส ์จอยซ”์ สะกดิใจอี๊ด
ทันทเีพราะวา่กําลงัอา่นหนังสอืนําเทีย่ว
ไอรแ์ลนดอ์ยูพ่อด ี แลว้ไอเ้จา้จ๊อยๆนี่
แหละทําเอาอี๊ดเกอืบสอบตก
ภาษาองักฤษสมัยยังเป็นนสิติเอา๊ะๆ  
เจา้จ๊อยนีเ่ขยีนหนังสอืไดโ้คตรยาก 
อา่นรอ้ยเทีย่ว (หรอืไมก็่เกอืบๆรอ้ย
เทีย่ว) ยังไมเ่ขา้ใจ 

ฉบบัเดอืน สงิหาคม 2554                                              หนา้ 16 

เทีย่วซูรคิ 
โดย ตอ้ยและอิด๊ 

 
ทางไปหลมุฝงัศพของเจมส ์จอยซ์
และของอเีลยีส คาเนตต ี
 
เชา้ขึน้ตอ้ยและอี๊ดผูต้อ้งการคน้ควา้ถงึ
รากหญา้จงึพากนัตะเกยีกตะกายขึน้
เขาซรูคิ (ไมใ่ชเ่นนิ) ทีต่อ้ง 
“ตะเกยีกตะกาย”เพราะตามธรรมดาจะมี
รถรางขึน้เขาสะดวกสบาย แตว่นันัน้ปิด
ซอ่มเลยตอ้งขึน้รถตูแ้ทน สิง่ตอบแทน
คอืระหวา่งทางไดช้ืน่ชมนานาคฤหาสถ์
ของมหาเศรษฐสีวสิทัง้หลายไปตลอด
ทาง  พอลงรถเดนิไปนดิเดยีวจะถงึป่า
ชา้ฟลนุเทริน์ ทีม่หีลมุฝังศพของเจา้ 
จ๊อยอยูใ่กล ้ๆ กบัหลมุของอเีลยีส  
คาเนตต ีคนนีเ้คยไดร้างวลัโนเบล 
เชยีวนะ  อยา่คดิวา่ตอ้ยกบัอี๊ดบา้ไป
แลว้เพราะไปเทีย่วป่าชา้นะ ป่าชา้ใน
ยโุรปทีน่่ากลวัคงมแีหง่เดยีวคอืที ่
แดรกคลูา่อยู ่ทีอ่ืน่น่ะยอดน่าเดนิเลน่ 
เขยีวชอุม่ ดอกไมส้วยๆ ตน้ไมง้ามๆ ที่
อี๊ดชอบคอืขอ้ความทีเ่ขาสลกัไวบ้นป้าย
หลมุ เป็นโคลงกลอนมั่ง เป็นปรัชญาก็ม ี 



ฉบบัเดอืน สงิหาคม 2554                                              หนา้ 17 

กลายเป็นฝร่ังขีน้กกรี๊ดกร๊าดฮอืฮาพอเห็น
กิง้กา่กบัจิง้เหลนบนตน้กลว้ย  แตค่วาม
เป็นไทยก็ยังมนีะ เห็นปลกีลว้ยน้ําลายไหล
อยากเอาไปทํายํา  ฝร่ังคงแปลกใจวา่คน
ไทยเห็นอะไรเป็นเรือ่งกนิหมด เพือ่นฝร่ัง
คนนงึเลา่ใหฟั้งวา่มคีนไทยไปเยีย่ม เขาก็
อวดสวนดอกไมด้ว้ยความภาคภมูใิจสดุ
ยอด แทนทีจ่ะชืน่ชมคนไทยกลบับอกวา่ 
“กนิไดน้ะเนีย่”  

 
 
 
 
 
 
 
 

โกโตแ้ละกระตา่ยนอ้ย 

ออกนอกเรือ่งไปแลว้ กลบัมา
หา”จ๊อย”ดกีวา่ ทีซ่รูคิมผัีบจ๊อยดว้ยนะ  
นายจ๊อยเขาไปน่ังทีผั่บนีเ้ป็นประจําที่
ไอรแ์ลนด ์พอจะโดนรือ้เลยมนีายทนุใหญ่
สวสิ พวกธนาคารน่ันแหละรับซือ้แลว้รือ้มา
ตอ่ใหมท่ีซ่รูคิ  ตอ้ยกบัอี๊ดแวะเขา้ไปน่ังเตะ๊
ดืม่ไอรชิเบยีร ์สว่นผูต้ดิตามบอกวา่ตอ้งจบิ
ไอรชิวสิกีถ้งึจะแน่จรงิ ใกล ้ๆ ผับมหีอ้งสมดุ 
วา่กนัวา่มหีนังสอืกวา่หา้พันเลม่ โดยเฉพาะ
มเีลม่แรกพมิพต์ัง้หลายเลม่ พวกแฟนๆ
รวมตวักนัตัง้มลูนธิดิแูลและสง่เสรมิทกุ
อยา่งเกีย่วกบันักเขยีนคนนี ้ เขาจะมาน่ัง
คยุกนัทกุๆวนัพฤหสัฯแลว้ไปตอ่ทีผั่บ  
 
ตอนทีน่าย “จ๊อย”อยูซ่รูคิเขายา้ยบา้น
บอ่ยๆ ไปดไูดท้กุแหง่เพราะไมม่ทีีไ่หนที่
ถกูรือ้ไปแลว้เลย ทีน่่าสนใจทีส่ดุคงเป็นที ่

บางทเีป็นคําขวญัตลกๆอา่นแลว้แทบ
อยากเห็นหนา้เจา้ของหลมุ  เลา่กนัวา่
แมม่า่ยของจ๊อยบอกวา่อยูป่่าชา้ฟลนุ
เทริน์น่ะดแีลว้ จะไดน้อนฟังเสยีง
สงิหโ์ตดว้ยเพราะใกลเ้ขาดนิ(ของ 
ซรูคิ)  เชือ่มัย้ ปรากฎวา่มพีวกทีอ่ยาก
พสิจูนค์วามเป็นจรงิไปนอนเฝ้าหลมุ
อยูห่ลายวนัหลายคนื แตไ่มเ่คยไดย้นิ
เสยีงสงิหโ์ตคํารามเลยแมแ้ตห่นเดยีว 

 

 

 

 
 
เจมส ์จอยซ ์ทีฟ่ลนุเทริน์ 
 
ตอ้ยกบัอี๊ดพากนัเดนิชมหลมุไปถงึเขา
ดนิของซรูคิ ถงึเวลาป้อนขา้วเสอืพอดี
เลยชวนกนัไปด ู เบยีดเด็กๆยนือยูต่ดิ
กระจกตรงสระวา่ยน้ําของเสอืเลย  
เจา้โกโตก้รดีกรายออกมาเขีย่ๆ 
ไอตมิเลอืดทีพ่ีเ่ลีย้งเตรยีมเอาไวใ้ห ้ 
เตะกาละมังขา้วจนกระตา่ยตวันอ้ยใน
กาละมังตกลงในสระน้ํา (ตายตาคา้ง
แลว้กอ่นตกน้ํา) ลอยตุบ๊ป่องมาตดิ
กระจกตรงหนา้เด็กๆและตรงหนา้ตอ้ย
กบัอี๊ดพอด ี สรปุไดว้า่อาจมเีด็กบาง
คนถกูกระทบกระเทอืนจติใจจนไม่
ยอมกนิเนือ้กระตา่ยไปอกีหลายปี สว่น
ตอ้ยและอี๊ดนัน้ดา้นเสยีแลว้เลยพากนั
บกุเขา้ดงดบิมาดากสักา้ แลว้ตอ้งมา
น่ังตรกึตรองกนัวา่ทําไม 
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ถนนเซเฟลด์ ไมใ่ชเ่พราะสวยงามกวา่ที่
อืน่นะ แตเ่พราะวา่คนทีอ่ยูท่ีน่ีต่อนนีช้ ือ่ 
บลมุ (ภาษาเยอรมัน Blum) และใน
เรือ่งนยิายเรือ่งยลูซิสิทีทํ่าใหน้ายเจมส ์
จอยซ ์มชีือ่เสยีงน่ะ พระเอกและ
นางเอกชือ่นายและนางบลมุ 
(ภาษาองักฤษ Bloom) แปลกดไีหมละ่ 
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ตอ้ย  ผูต้ดิตาม ไอรชิเบยีร ์และ 
ไอรชิวสิกี ้(today’s special) 

Wir empfehlen unseren Sponsor Ihrer geschätzten Aufmerksamkeit 



  สวัสดทีา่นผูอ้า่นทกุทา่นคะ่ 
 
วตัถมุพีษิ 
ในชวีติประจําของเรานัน้ตอ้งเกีย่วขอ้ง
กบัการใชว้ตัถมุพีษิหรอืสารพษิ ตา่งๆ
อยา่งหลกีเลีย่งไมไ่ด ้เชน่ ผงซกัฟอก  
ผลติภณัฑล์า้งหอ้งน้ํา  น้ํามันทีช่ว่ยใน
การกอ่ไฟ และอืน่ๆอกีมากมาย สิง่
เหลา่นีย้ังมผีลกระทบตอ่สขุภาพทีม่ี
ความรนุแรงแตกตา่งกนัไป  
 
กอ่นหนา้นีม้กีารจําแนกลําดบัความ
รนุแรงของสารพษิเป็นตวัเลขคะ่ แต่
ปัจจบุนันีบ้ง่ชีโ้ดยใชส้ญัลกัษณ์
ภาพประกอบสสีม้ตดิขา้งขวด จาก
การศกึษาของกระทรวงสาธารณสขุ
ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์พบวา่มผีูไ้ดรั้บ
อบุตัเิหตจุากสารพษิในแตล่ะปีมจํีานวน
ถงึ 50,000 ราย สาเหตเุนือ่งจาก
ผูบ้รโิภคนัน้มกีารสงัเกตสญัลกัษณ์ขา้ง
ขวดนอ้ยมาก และการประเมณิผลของ
อนัตรายทีอ่าจเกดิขึน้นัน้ไมถ่กูตอ้ง อกี
ทัง้สญัลกัษณ์ทีต่ดิขา้งขวดนัน้ยังไม่
เป็นทีรู่จั้กกนัแพรห่ลายน่ันเอง 
 
นีค้อืสญัญลกัษณ์ขา้งขวดและ
ความหมายทีใ่ชโ้ดยทั่วไปคะ่ 
 

ใสใ่จสขุภาพ 
โดย น. หมวกขาว 
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  T    วตัถมุพีษิ 
  T+ วตัถมุพีษิมาก 
 
 
อนัตราย:การสดูดม การรับประทานหรอื
การสมัผัสทางผงิหนัง อาจทําใหเ้กดิการ
บาดเจ็บอยา่งรนุแรงตอ่สขุภาพหรอือาจ
ถงึขัน้เสยีชวีติได ้
ป้องกนั: หลกีเลีย่งการสมัผัสสารพษิและ
เมือ่มอีาการผดิปกตคิวรรบีพบแพทย ์

 
 
 
Xn  มโีทษตอ่สขุภาพ 
Xi   ระคายเคอืง 
 
 

อนัตราย: เมือ่รา่งกายไดรั้บสารพษิเขา้
ไปมผีลเสยีหายตอ่สขุภาพได ้
ป้องกนั: ไมรั่บประทาน ไมส่ดูดมเอาไอ
ระเหยของสารพษิเขา้ไป หลกีเลีย่งการ
สมัผัสทางผวิหนังและตา 

 
 
 
  C  วตัถกุดักรอ่น 
 
 
 

อนัตราย: เคมภีณัฑเ์หลา่นีเ้ป็นอนัตราย
ตอ่ผวิหนัง ตา เยือ่เมอืกและสามารถ
ทําลายวสัดตุา่งๆเสยีหายไดด้ว้ย 
ป้องกนั: ไมส่ดูดมเอาไอระเหยของ
สารพษิเขา้ไป หลกีเลีย่งการสมัผัสทาง
ผวิหนัง ตาและเสือ้ผา้ 



 
 
 
 
 
 
 
 

E   วตัถรุะเบดิ 
 
 
อนัตราย: วตัถนุีร้ะเบดิไดเ้มือ่ถกูความ
รอ้น เสยีดส ีกระแทก หรอืการจดุระเบดิ 
ป้องกนั: หลกีเลีย่งการกระแทก 
กระทบกระเทอืน การเสยีดส ีการจดุ
ประกายและความรอ้นจัด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

O  วตัถสุง่เสรมิให ้ ไฟตดิ 
 
อนัตราย: วตัถนุีไ้มต่ดิไฟแตช่ว่ยใหส้าร
อืน่เกดิการลกุไหมไ้ดด้ขี ึน้ถงึแมจ้ะไมม่ี
ออกซเิจนในอากาศก็ตาม 
ป้องกนั: หลกีเลีย่งวตัถทุีส่ามารถตดิไฟ
ไดท้กุชนดิ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

F     วตัถไุวไฟนอ้ย 
F+   วตัถไุวไฟมาก 
 
อนัตราย: วตัถทุีล่กุไหมไ้ดเ้อง กา๊ซ
ไวไฟ วตัถทุีถ่กูน้ําแลว้ทําใหก้า๊ซไวไฟ
หรอืของเหลวไวไฟ 
ป้องกนั: หลกีเลีย่งการสมัผัสประกายไฟ
และอนัตรายจากการร่ัวซมึของสารพษิใน
อากาศและน้ํา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

N   เป็นอนัตรายตอ่สิง่แวดลอ้ม 
 
อนัตราย: การปลอ่ยสารพษิสูธ่รรมชาติ
เป็นอนัตรายตอ่สิง่แวดลอ้ม 
ป้องกนั: ไมค่วรทิง้สารพษิเหลา่นีล้งทอ่
ระบายน้ํา พืน้ดนิหรอืสิง่แวดลอ้ม ควร
นําไปทิง้ในทีท่ีจั่ดเตรยีมไว ้
ทา่นผูอ้า่นคะ เมือ่ ทา่นไดท้ราบถงึขอ้บง่
ใชแ้ละขอ้ควรระวงัของวตัถมุพีษิทีร่ะบไุว ้
ขา้งขวดแลว้ นัน้ ควรเก็บสิง่เหลา่นีใ้ห ้
พน้มอืเด็กๆดว้ยนะคะ เพือ่ป้องกนั
อนัตรายทีไ่มพ่งึประสงคแ์ละอบุตัเิหตทุี่
อาจเกดิขึน้โดยไมรู่ ้เนือ้รูต้วัยังไงละคะ่ 
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  คยุเฟ่ืองเรือ่งสิง่แวดลอ้ม (Die Umwelt) 
   โดย ศ.ม. 
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ฉบบัทีแ่ลว้เราคยุกนัเรือ่งกฎหมาย
คุม้ครองสิง่แวดลอ้มของสมาพันธรัฐ
สวสิ และเราก็เห็นวา่ประชาชนสวสิสว่น
ใหญต่า่งก็เห็นดว้ยกบัมาตรการในการ
ปกป้องสิง่แวดลอ้มทีสํ่าคญัตอ่การ
ดํารงชวีติของมนุษยด์งักลา่ว ผลก็อยา่ง
ทีเ่ราเห็นวา่ประเทศสวติมรีะบบเก็บและ
กําจัดขยะอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
บา้นเมอืงสะอาดสะอา้น มผีลตอ่สขุภาพ
กายสขุภาพจติทีส่ง่เสรมิใหอ้ายยุนืยาว 
โดยเฉลีย่เขา้ไปเกอืบรอ้ยปี และทีอ่ายุ
เกนิรอ้ยปีก็มจํีานวนไมน่อ้ย 
 
ไมก่ีว่นัมานีเ้พือ่นทีป่ระเทศไทยสง่อเีมล
เรือ่งสลมัในอนิเดยีมาให ้เห็นวา่
น่าสนใจ และควรนํามาเลา่ใหส้มาชกิ
ของสมาคมชา้งเผอืก เป็นความรูเ้สรมิ
ดว้ยวา่ยังมปีระชาชนทีต่อ้งใชช้วีติใน
สลมัทีล่อ้มรอบไปดว้ยขยะสารพันชนดิ 
และน้ําเน่าทีส่ง่กลิน่ตลอดทัง้คนื เนือ้หา
ทีเ่พือ่นสง่มาก็คอืเรือ่งสลมัทีใ่หญท่ีส่ดุ
ในเอเชยี  พยายามหาแหลง่ขอ้มลู
เพือ่ใหเ้กยีรตแิกเ่จา้ของขา่ว แตห่าไม่
พบ เพราะเป็นการสง่ตอ่ขอ้มลูไปทั่วมมุ
โลก เอาเป็นวา่ใครเป็นตน้ตอของขอ้มลู
นีก็้ขอใหไ้ดรั้บเกยีรตวิา่เป็นผูใ้ห ้
วทิยาทานทางสมองแกผู่อ้า่นก็แลว้กนั
นะคะ 
 
สลมัทีใ่หญท่ีส่ดุในเอเชยี อยูใ่นเมอืง 
มมุไบ ประเทศอนิเดยี ที ่หลายๆ เว็บ
บอกวา่เป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วทีเ่จาะลกึ
สภาพชวีติของอนิเดยี ชนดิ ทีเ่รยีกวา่ไม่
ไปสถานทีแ่หง่นีแ้สดงวา่คณุไมไ่ปถงึ
อนิเดยีทีแ่ทจ้รงิ วา่ไปน่ัน  

 
Dharavi เป็นพืน้ทีส่ลมัทีม่ปีระชากร
เกนิกวา่หนึง่ลา้นคน แออดัในพีน้ที ่
2.2 ตร.กม. สภาพแวดลอ้มทีนั่น้
สกปรกและแออดัอยา่งรา้ยกาจ อกี
ทัง้ผูค้นในทีแ่หง่นีด้แูลว้ไมเ่ป็นมติร 
บรรยากาศเหมอืนบอกวา่นีไ้มใ่ช่
สถานที ่ทีนั่กทอ่งเทีย่วมาเดนิน่ะเฟ้ย 
พืน้ทีส่ว่นใหญร่ถเขา้มาไมไ่ด ้ระบบ
ระบายน้ํา ก็ดมีากชนดิวา่ฝนตก
เมือ่ไหรน้ํ่าทว่มเมือ่นัน้  
 
และปี  2006 มสีถติน่ิาสนใจคอื 
หอ้งน้ําสาธารณะในพืน้ทีแ่หง่นีห้นึง่
หอ้งตอ้งรองรับคนกวา่  1440 คนตอ่
วนั(คงไมต่อ้งถามวา่สกปรกไหม) ผล 
คอืเมอืงแหง่นีจ้งึเต็มไปดว้ยปัสสาวะ
และสิง่ ปฏกิลูตา่งๆ นําไปสูก่ารแพร่
ระบาดของโรคตดิตอ่ และพืน้ทีแ่หง่นี้
ไดป้รากฏใน ภาพยนตรเ์รือ่ง 
Slumdog (2008) ดว้ยน่ะ  
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แผนของโครงการนีก็้คอืรือ้ถอนทําลาย
สลมัออกไป สําหรับผูอ้าศยัราว 57,000 
ครอบครัวจะถกูยา้ยไปอยูท่ีห่อ้งชดุพัก
อาศยัขนาดเล็กประมาณ  225 ตาราง
ฟตุ สว่นพืน้ทีร่อบๆจะนําไปสรา้งเป็น
อาคารพาณชิยห์รอือาคารพักอาศยั 
รัฐบาลอนิเดยีบอกวา่โครงการปฏริปู
ชมุชนแออดัแหง่นีจ้ะตอ้งใชเ้งนิทนุ 
ราว  2  พัน  3 รอ้ยลา้นดอลลา่รแ์ละจะ
เป็นประโยชนสํ์าหรับทกุคน ชาวบา้นที่
อาศยัอยูใ่นสลมัจะมบีา้นใหมท่ีม่สี ิง่
อํานวยความสะดวกและระบบ 
สขุาภบิาลทีท่ันสมัยโดยไมต่อ้งเสยี
คา่ใชจ้า่ยเพิม่  
 
อยา่งไรก็ตาม ยังมชีาวบา้นหลายคนที่
ยังระแวง และขดัขวางโครงการนี ้โดย
ใหเ้หตผุลวา่ชมุชน Dharavi เป็นทัง้
บา้นและทีทํ่างานของตน นาย Jockin 
Arputham หวัหนา้สมาคมชาวสลมั
แหง่ชาตขิูว่า่จะเกดิการประทว้งครัง้
ใหญห่ากรัฐบาลยนืยันจะกอ่สรา้ง 
โครงการนี ้ 
 
นาย Jockin Arputham บอกวา่รัฐบาล
ไมเ่คยจัดหางานมาใหใ้นสลมั ชาวบา้น
ตา่งตอ้งหาเลีย้งชพีกนัเอง คนในชมุชน 
45% ประกอบอาชพีอสิระใน Dharavi 
ตัง้แตพ่นักงานยกกระเป๋าไปจนถงึ
ชาวประมง ดงันัน้โครงการนีจ้งึไมใ่ช่
การปฏริปูสลมั Dharavi แตเ่ป็นการ
พรากงานทีม่อียูไ่ปจากชาวบา้น
มากกวา่  
 

รัฐบาลอนิเดยี กําลงัพยายามปรับปรงุเขต
ชมุชนแออดัในประเทศซึง่มขีนาด ใหญ่
ทีส่ดุในเอเชยี โดยการเชญิชวนใหบ้รษัิท
พัฒนาทีด่นิอนิเดยีรวมทัง้บรษัิทตา่งชาติ
เขา้รว่มใน โครงการยา้ยแหลง่ชมุชน
แออดัขนาดใหญใ่นนครมมุไบ อยา่งไรก็
ตามยังคงมอีปุสรรคสําคญักัน้ขวางอยู ่ 
 
ชมุชนแออดัซึง่ตัง้อยูใ่จกลางนครมมุไบ
หรอืบอมเบยม์ายาวนานแลว้ ในชว่ง  50 ปี
ทีผ่า่นมา ชาวอนิเดยีทีย่ากจนทั่วประเทศ
ตา่งอพยพเขา้มาอาศยัใน สลมั Dharavi 
จน ทําใหป้ระชากรในชมุชนแหง่นีม้ี
จํานวนเพิม่ขึน้อยา่งรวดเร็วราวดอกเห็ด
ภายใน อาณาบรเิวณเพยีง  2 ตาราง
กโิลเมตร ทกุวนันีม้ผีูค้นดํารงชพีและ
ทํางานอยูใ่นพืน้ทีแ่คบๆและสกปรกนี ้
กวา่  5  แสนคน  
 
ลา่สดุรัฐบาลรัฐมหาราชตระเสนอใหม้ี
การเปลีย่นแปลงพีน้ทีด่งักลา่ว ดว้ยการ
ลงโฆษณาในหนังสอืพมิพข์องประเทศ
ตา่งๆ 20 ประเทศ เชญิชวนใหบ้รษัิท
พัฒนาทีด่นิเขา้มารว่มปรับปรงุเขตชมุชน
แออดั Dharavi 
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รัฐบาลอนิเดยีพยายามทําใหค้วาม
หวาดระแวงของชาวบา้นในชมุชนลดลง 
ดว้ยการเสนอวา่ในโครงการจะมแีผนสรา้ง
โรงงานอตุสาหกรรมเพือ่สรา้งงาน แตจ่ะไม่
มโีรงงานทีก่อ่มลพษิเชน่ โรงงานฟอกหนัง
แตอ่ยา่งใด อยา่งไรก็ตาม ฝ่ายทีต่อ่ตา้น
มองวา่ผลประโยชนส์ว่นใหญข่องโครงการ
นีจ้ะไปตกอยูท่ีนั่กลงทนุ ในขณะเดยีวกนัก็
เรยีกรอ้งใหม้คีวามโปรง่ใสมากขึน้และ
ขอใหช้มุชนเขา้ไปมสีว่น รว่มกบัการ
วางแผนโครงการ ฝ่ายตอ่ตา้นยังชีใ้หเ้ห็น
ถงึกจิการขนาดยอ่มมากมายหลายรอ้ยราย
ทีช่ว่ยสรา้ง รายไดใ้หแ้กช่มุชน ตัง้แต่
กจิการผลติเครือ่งปัน้ดนิเผา พลาสตกิ ไป
จนถงึผา้ปักลวดลายสวยงามตา่งๆ  
 
สลมั Dharavi เป็นเสมอืนสญัลกัษณ์ของ
การเตบิโตอยา่งไรร้ะเบยีบในเมอืงตา่งๆของ
อนิเดยีซึง่ มปีระชากรหลายลา้นคนอาศยัอยู่
ในชมุชนแออดั เชน่ ทีน่ครมมุไบซึง่มรีาคา
ทีด่นิแพงทีส่ดุแหง่หนึง่ของโลกนี ้กวา่
ครึง่หนึง่ของประชากรทัง้หมด  18 ลา้นคน
อาศยัอยูใ่นสลมั บอ่ยครัง้ทีค่นทีอ่าศยัอยูใ่น
สลมัไมใ่ชค่นยากจนไมม่อีนัจะกนิ แตเ่ป็น
คนทีถ่กูกดดนัใหเ้ขา้ไปอยูใ่นชมุชนแออดั
เนือ่งจากราคาทีพั่กอาศยัภาย นอกสลมันัน้
แพงลบิลิว่ หลายครอบครัวในสลมั Dharavi 
มคีวามเป็นอยูพ่อใชถ้งึขัน้มโีทรทัศนแ์ละ
ตูเ้ย็นทเีดยีว 
 
อา่นแลว้ลองนกึภาพวา่คณุและครอบครัว
เป็นผูห้นึง่ทีอ่าศยัในสลมัแหง่นี ้คณุคดิวา่
คณุจะจัดการกบัชวึติประจําวนัของคณุ
อยา่งไร 



 

  ขา่วดขีองคนทีช่อบกนิทเุรยีน 
   โดย คนชา่งกนิ 
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ชว่งนีเ้ป็นชว่งปิดเทอมภาคฤดรูอ้นของ
โรงเรยีนตา่งๆในสวติ พอ่แมไ่ทยตา่งก็
พาลกูไปกราบคณุปู่ คณุยา่และตาคณุ
ยาย หรอืไปพักผอ่นทีป่ระเทศไทย  
หนา้รอ้นในประเทศไทยมผีลไม ้
หลากหลายชนดิใหรั้บประทานอยา่งมี
ความสขุ และผลไมป้ระเภทหนึง่ทีค่น
ไทยและชาวเอเซยีโปรดปรานก็คอื
ทเุรยีน แตข่อ้มลูทางการแพทย์
สมัยกอ่นก็ทําใหเ้รากงัวลกบัผลรา้ยของ
การรับประทานทเุรยีน ผูอ้า่นมโีอกาส
อา่นบทความนีจ้งึอยากจะปลอบใจผูต้ดิ
ทเุรยีนดว้ยขอ้มลู และภาพประกอบทีม่า
จาก หนังสอืพมิพเ์ดลนิวิส ์และจากเว็บ
ไซดเ์กีย่วกบัสขุภาพตา่งๆดงันี ้
 
ในขณะทีค่นไทยยกยอ่งให ้   " ทเุรยีน "
เป็นราชาและ   " มังคดุ   " เป็นราชนิแีหง่
ผลไม ้เป็นทีย่อมรับกนัวา่ทเุรยีนไทยมี
รสชาตอิรอ่ยและคณุภาพดทีีส่ดุในโลก 
ปัจจบุนัมกีารสง่ออกไปขายยัง
สาธารณรัฐประชาชนจนีมากทีส่ดุ 
ระหวา่งเดอืนเมษายน-พฤษภาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
ของทกุปี ทเุรยีนจากเขตพืน้ทีภ่าค
ตะวนัออกจะออกสูต่ลาด คนไทย
นยิมบรโิภคทเุรยีนกนัมากมผีลทําให ้
ผลไมช้นดิอืน่ ๆ ทีอ่อกสูต่ลาดใน
ชว่งเวลาเดยีวกนัมรีาคาตกตํา่ ใน
ขณะเดยีวกนัมักจะมคํีาเตอืนจากหมอ
วา่ไมค่วรกนิทเุรยีนในปรมิาณมาก
เกนิไป บา้งก็วา่ในเนือ้ทเุรยีนมี
ปรมิาณแป้งและไขมันสงู เป็นของ
แสลงของผูป่้วยโรคเบาหวานโรค
ความดนัโลหติสงูและคนทีก่ลวัอว้น
ทัง้หลายขณะนีม้เีรือ่งทีน่่ายนิดทีีจ่ะ
ทําใหค้นทีบ่รโิภคทเุรยีนไดส้บายใจ
ขึน้ เพราะทเุรยีนไมไ่ดม้แีตเ่พยีง
ความอรอ่ยอยา่งเดยีว รศ.ดร.ระตพิร 
หาเรอืนกจิ ,รศ.ดร.สมุติรา ภูว่โรดม 
จากสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้
เจา้คณุทหารลาดกระบงั รว่มกบั 
Professor Dr.Shela Gorinstein 
จากมหาวทิยาลยัฮบิบรแูละ
คณะผูว้จัิยจากมหาวทิยาลยั
การเกษตรวอรซ์อ ประเทศโปแลนด ์
ไดทํ้าการศกึษาเชงิลกึของประโยชน์
จากทเุรยีนมสีว่นในการลดไขมัน ใน
เสน้เลอืดในหอ้งปฏบิตักิารและเมือ่
ทดลองกบัหนูพบวา่ ทเุรยีนมสีาร 
โพลฟีีนอลและสารฟลาโวนอยด ์ใน
ปรมิาณสงูเมือ่เปรยีบเทยีบกบัผลไม ้
ชนดิอืน่ โดยสารทัง้  2 ชนดินีม้ี
คณุสมบตัใินการตา้นอนุมลูอสิระ 
จากงานทดลองพบวา่ทเุรยีนทีม่ี
ความสกุพอดจีะมคีวามสามารถใน
การตา้นอนุมลูอสิระไดด้กีวา่ทเุรยีน
ดบิหรอืทเุรยีนทีส่กุเกนิไป (ทีเ่รยีก
กนัทั่วไปวา่ทเุรยีนปลารา้   ) และยัง 
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พบวา่ทเุรยีนพันธุห์มอนทอง มี
คณุสมบตัใินการตา้นอนุมลูอสิระ
ดกีวา่ พันธุช์ะน ีและ พันธุก์า้นยาว
นอกจากนัน้เมือ่มกีารตรวจวเิคราะห ์
แรธ่าตอุาหารทีม่อียูใ่นเนือ้ทเุรยีน 
รศ. ดร. สมุติรา บอกวา่ ทเุรยีนมี
ปรมิาณเสน้ใยอาหารและธาตเุหล็ก
สงูมากซึง่มปีระโยชนต์อ่สขุภาพ  
เมือ่มกีารเปรยีบเทยีบทเุรยีนพันธุ์
หมอนทองกบัผลไมเ้มอืงรอ้นชนดิอืน่ 
พบวา่มคีวามสามารถในการตา้น
อนุมลูอสิระไดส้งูกวา่สละ ,มังคดุ ,
ลิน้จี ่,ฝร่ัง และมะมว่งสกุ ตามลําดบั
คณะผูว้จัิยยังไดนํ้าทเุรยีนไปเลีย้งหนู
ทดลอง ซึง่เป็นขัน้ตอนสําคญัที่
พสิจูนว์า่ทเุรยีนมดีจีรงิไมใ่ช ่เพยีง
ขอ้มลูในหอ้งปฏบิตักิารเทา่นัน้ จาก
การเลีย้งหนูทดลองดว้ยอาหารที่
ผสมทเุรยีนกบัคอเลสเตอรอล  
 
 
 

พบวา่ หนูทดลองทีไ่ดรั้บทเุรยีน
หมอนทองในอาหาร สามารถลดสาร
คอเลสเตอรอลทัง้หมดได ้16%  
และลด LDL คอเรสเตอรอล 31.3% 
เมือ่เปรยีบเทยีบกบัหนูทีไ่ดรั้บอาหาร
ทีม่คีอเลสเตอรอล ผสมอยา่งเดยีว 
จากการทดลองในครัง้นีทํ้าใหพ้บวา่
ถงึแมว้า่ในเนือ้ทเุรยีนจะมปีรมิาณ
ไขมันมากแตส่ว่นใหญเ่ป็นไขมันดทีีม่ี
ประโยชน ์ตอ่รา่งกาย 
 
จากงานทดลองในครัง้นีทํ้าใหเ้ห็นวา่
ทเุรยีนจัดเป็นผลไมไ้ทยอกีชนดิหนึง่
ทีส่ามารถบรโิภคเป็นอาหารและยา
จัดเป็นผลไมส้ขุภาพอกีชนดิหนึง่ของ
ไทยแตค่วรจะบรโิภคในปรมิาณที่
พอเหมาะใครไปเมอืงไทยทานเผือ่
ดว้ยนะคะ................. 
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บญัชใีนครวัเรอืน 
โดย นํา้เมา.....เมาท ์

 
 
เพราะสว่นใหญร่า้นคา้จะเสนอราคา
ทีแ่ตกตา่งกนั แตข่อ้สําคญัหากจะ
ซือ้สนิคา้ทีม่อีายกุารใชง้านนาน ๆ 
ควรตอ้งพจิารณาเรือ่งบรกิารหลงั
การขายดว้ย เพราะถอืวา่เป็นสิง่
สําคญั  

 ในการซือ้เสือ้ผา้ ควรสํารวจวา่เรา
สามารถนําไปใสก่บัเสือ้ผา้เกา่ทีม่ี
อยูไ่ดห้รอืไม ่ทีเ่ขาเรยีกกนัวา่ Mix 
and Match คอืการนําเสือ้ตวัโนน้
มาใสก่บักางเกง หรอืกระโปรงตวันี ้
โดยสามารถทําใหด้เูก ๋ไมน่่าเบือ่ 
เหมอืนเรามเีสือ้ผา้หลากหลายไม่
จําเจ โดยแนะนําวา่ในการซือ้
กางเกงหรอืกระโปรง ควรเป็นโทน 
ดํา น้ําตาล เพราะจะสามารถเขา้กบั
เสือ้ไดท้กุส ี

 หากเราไปชอ้ปป้ิงกบัเพือ่นสนทิ 
โดยเราตอ้งรูก้อ่นวา่เพือ่นเราไมไ่ด ้
มนีสิยัมอืเตบิชอ้ปทกุอยา่งทีข่วาง
หนา้ และสามารถชว่ยเราพจิารณา
และใหค้วามเห็นเราได ้ก็จะดกีวา่
ไปคนเดยีว เพราะเพือ่นนีล้ะ่ จะ
เป็นคนทีช่ว่ยเราดวูา่สิง่ทีเ่ราจะ
ตดัสนิใจซือ้นัน้ เหมาะสมหรอืไม ่
หลกัจากนัน้เราเองก็ตอ้งตดัสนิใจ
ดว้ยตนเองวา่เราชอบ และ
เหมาะสมกบัเราจรงิหรอืไม ่

 เราควรจํากดัเวลาในการเดนิ 
ชอ้ปป้ิงไมใ่ชแ่บบเทีย่งวนัยันเทีย่ง
คนื เมือ่เราชอ้ปป้ิงไดข้องทีเ่รา
ตอ้งการครบแลว้ ควรรูว้า่พอแคน่ี ้

ชอ้ปป้ิงอยา่งไรใหเ้งนิเหลอื  
 
เวลาไปเดนิชอ้ปป้ิง หากทา่นเห็น
รา้นคา้ตดิป้ายลดราคาทัง้รา้น.... 
ลดราคาสดุ ๆ แบบไมเ่คยทํามา
กอ่น.....ลดวนันีว้นัสดุทา้ย....... 
ซือ้หนึง่แถมหนึง่ ทา่นมคีวามรูส้กึ
อยา่งไร ตอบไดเ้ลยวา่ทกุทา่น 
โดยเฉพาะสาว ๆ ยิง่เป็นสนิคา้แฟชัน่ 
เสือ้ผา้ เครือ่งประดบั ของสวยงาม ก็
คงไมร่อชา้แน่ คงตอ้งขอเขา้ไปดสูกั
หน่อย ทีว่า่ลด ลดแคไ่หน เทา่ไร 
อยา่งไร....สดุทา้ยก็ไปซือ้โดย
บางครัง้ไมรู่ว้า่จะไดใ้ชห้รอืเปลา่  
 
ผูเ้ขยีนมเีทคนคิการชอ้ปป้ิงอยา่งไร
ใหเ้งนิเหลอืมาฝาก  
 กอ่นจะออกไปจับจา่ยใชส้อยตอ้ง
ตัง้เป้าเตรยีมจดรายการทีต่อ้งการ
ซือ้หลกั ๆใหเ้รยีบรอ้ยครบถว้น 
และหากสามารถประมาณรายจา่ย
ครา่ว ๆ ไดก็้จะยิง่ดเีพราะเราจะได ้
รูว้า่เราควรจะใชจ้า่ยเงนิประมาณ
เทา่ใดหากตอ้งใชเ้งนิสดสําหรับ
จา่ยเงนิ  

 เมือ่ไปจับจา่ยใชส้อยสนิคา้ทีม่ี
ราคาคอ่นขา้งสงูหรอือายกุารใช ้
งานคอ่นขา้งนาน เชน่ 
เครือ่งใชไ้ฟฟ้าในบา้น 
คอมพวิเตอรเ์ป็นตน้เราตอ้งสํารวจ
กอ่นทีจ่ะซือ้โดยอาจเป็นไปไดว้า่
กอ่นหนา้นีเ้ราแอบสบืราคาหรอื
เดนิดไูวบ้า้งแลว้หลงัจากนัน้เราก็ดู
วา่ราคาเหมาะสมเราอาจตอ้งดู
ราคาวา่สิง่ทีเ่ราตอ้งการนัน้ 
เปรยีบเทยีบกนัหลาย ๆ รา้น  
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เนือ่งจากความสบายทีไ่มต่อ้งถอืและ
น้ําหนักทีเ่ราไมต่อ้งแบกรับ รวมถงึ 
เนือ้ทีท่ีย่ังไมเ่ต็ม เราสามารถซือ้อยา่ง
อืน่ มาใสร่ถเข็นไดอ้กี 
  

 ตอ้งระวงัขอ้เสนอ เชน่ ซือ้หนึง่แถม
หนึง่ ซือ้เป็นโหลถกูกวา่แตก็่ไมรู่จ้ะใช ้
หมดเมือ่ไรสดุทา้ยสนิคา้หมดอายกุอ่นก็
ตอ้งทิง้ไป หรอืลา้สมัย เป็นตน้ หากเรา
อยูใ่นภาวะตอ้งตดัสนิใจในเรือ่งนี ้เรา
อาจจะพจิารณาครา่ว ๆ เชน่ หากเราซือ้
เป็นโหลแลว้เราสามารถใชห้มดกอ่น
สนิคา้หมดอายหุรอืไม ่หากเป็นสนิคา้
บรโิภคเราตอ้งสงัเกตวนัหมดอาย ุ
เพราะสนิคา้บรโิภคทีล่ดราคาสว่นใหญ่
จะใกลห้มดอาย ุและสงัเกตบรรจภุณัฑ์
ยังดอียูห่รอืไม ่เพราะหากบรรจภุณัฑ์
ชํารดุคณุภาพสนิคา้อาจเปลีย่นไป เชน่ 
กระป๋องเป็นสนมิไหม หรอืกลอ่งฉีกขาด
จนอากาศเขา้ไปไดห้รอืไม ่เป็นตน้  
สิง่เหลา่นีต้อ้งระวงัเพราะบางครัง้ซือ้
มาแลว้ใชห้รอืรับประทานไมไ่ดเ้พราะ
เสยี หรอืคณุภาพเปลีย่นแปลง เป็นตน้ 

 
นีเ้ป็นเพยีงเทคนคิเล็ก ๆ นอ้ย ๆ ซึง่จรงิ
แลว้ยังมอีกีมากมายหลายวธิ ีสดุทา้ยนี ้
การใชส้ ิง่ของมคีา่ใหม้คีณุคา่อยา่ง
ระมัดระวงั ไมป่ระมาท และมเีหตผุล  
ซึง่ไมเ่พยีงแตว่ตัถนุอกกาย แตต่อ้ง
ตระหนักถงึคณุคา่ของตนเอง ไมค่วร
ปลอ่ยปละละเลยใหไ้รค้า่ พยายามพัฒนา
ใหเ้จรญิ ทัง้ตนเองและทรัพยส์นิ และตอ้ง
มองในสว่นของการแบง่ปันใหก้บัสงัคม 
คนรอบขา้ง ดําเนนิชวีติดว้ยความพอด ี 
ไมฟุ่่ มเฟือยจนเป็นหนี ้และไมป่ระหยัด 
จนขดัสน มเีหลอืควรเผือ่แผใ่หผู้ลํ้าบาก 
ยากไร ้และทีสํ่าคญัเงนิไมใ่ชท่กุสิง่ทกุ
อยา่งในชวีติ เพยีงแตเ่ราตอ้งรูค้ณุคา่ที ่
จะใช ้

 หากเราไมไ่ดต้อ้งการซือ้สนิคา้ แต่
เพยีงตอ้งการเดนิดสูนิคา้เพือ่ผอ่น
คลายหรอืสํารวจราคาสนิคา้กอ่น 
เราตอ้งตัง้สตใิหม่ั้น และสญัญากบั
ตนเองวา่ เราจะยังไมซ่ือ้หากเรา
ไมไ่ดต้อ้งการซือ้สนิคา้ แตเ่พยีง
ตอ้งการเดนิดสูนิคา้เพือ่ผอ่นคลาย 
หรอืสํารวจราคาสนิคา้กอ่น เราตอ้ง
ตัง้สตใิหม่ั้น และสญัญากบัตนเอง
วา่ เราจะยังไมซ่ือ้สนิคา้โดย
เด็ดขาด เราตัง้ใจจะไปซือ้ในวนั
หนา้ หากเป็นชว่งลดราคา เราอาจ
ถามผูข้ายวา่ลดถงึเมือ่ไร เพือ่เรา
จะไดรู้ว้า่หากเราพอใจในสนิคา้ 
และราคาทีล่ดนี ้เราจะซือ้ไดถ้งึวนั
ไหน   แตห่ากเป็นวนัสดุทา้ยใน
การลดราคา เราอาจตอ้งตดัสนิใจ
โดยการตดัสนิใจนัน้ เราจะตอ้งใช ้
เหตผุลในการพจิารณาอยา่งมสีต ิ
และระงับอารมณ์ในสว่นของความ
อยากได ้

 หา้มชอ้ปป้ิงสนิคา้บรโิภคเวลาหวิ 
เพราะหากเราเห็นอะไรเราก็จะซือ้
ไปหมด อนัโนน้ก็น่ารับประทาน 
อนันีก็้น่ารับประทาน พอกลบัมาถงึ
บา้นรับประทานไมห่มดก็ตอ้งทิง้
อยา่งน่าเสยีดาย 

 หากเราไปชอ็ปป้ิงเพือ่ซือ้สนิคา้
ของกนิของใช ้ในปรมิาณไมม่าก 
เราควรหยบิเพยีงตะกรา้เพือ่ใส่
ของทีเ่ราจะซือ้เทา่นัน้ ไมค่วรใช ้
รถเข็น เพราะหากเราถอืตะกรา้เรา
จะรูส้กึวา่เราถกูจํากดัโดยพืน้ทีใ่น
ตะกรา้และน้ําหนักทีเ่ราตอ้งถอืใน
การชอ็ปป้ิง ซึง่เราจะรูโ้ดย
อตัโนมัตวิา่พอกอ่นแลว้กนั.... 
หนักแลว้......ถอืไมไ่หว แตห่าก
เราใชร้ถเข็นนัน้เราจะไมรู่ส้กึอะไร 
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Elefäntli-Schuel 

Zürich 
Die Thaischule für Kinder zwischen 6 -12 Jahren.  
Jeden Samstag 
(ausser Schulferien) im Gemeinschaftszentrum 
Buchegg.  

 

Weitere Informationen : changpuakassociation.ch 

Elefäntli-Schuel oder Telefon: 078 879 33 54  



 

 

 

 

 

Birmensdorferstrasse 340 
8055 Zürich 

Telefon. 043 960  20 02 
Telefax 044 463 1486 

E-Mail:  Reisebüro@hlayer.ch 
http://www.hlayer.ch 

Öffnungszeiten 

Montag - Freitag  09:00 - 18:30 Uhr 
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Wir empfehlen unseren Sponsor Ihrer geschätzten Aufmerksamkeit 

In Hätzelwisen 15 
8602 Wangen / Dübendorf 

Offnungszeiten: 

Mon– Fr  07:30—12: 00 Uhr 
  13:30—18:00 Uhr 
Sa :  07:30—15:00 Uhr 

Telefon  044 833 24 11 

Telefax 044 833 22 26   
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Wir empfehlen unseren Sponsor Ihrer geschätzten Aufmerksamkeit 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

Öffnungszeiten: 
Mo - Fr  11:00—24:00 Uhr 
Sa - So 15:00—24:00 Uhr 
durchgehend warme Küche bis 22:30 Uhr  
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Wir empfehlen unseren Sponsor Ihrer geschätzten Aufmerksamkeit 

Party Service 
Catering 
Take Away 20% 
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Wir empfehlen unseren Sponsor Ihrer geschätzten Aufmerksamkeit 

Restaurant Typisch Thai 
Hintere Bahnhofstrasse 17 

 8853 Lachen/SZ  
 

Telefon 055 442 74 77  
Telefax 055 442 74 77 

 
info@typischthai-lachen.ch 


