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งานประชมุสามญัประจ าปี คร ัง้ที ่19 
วนัที ่21 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 / ค.ศ. 2017 ที ่Pfrundhaus Kirchlindach 

สมัมนา หวัขอ้ “การท าธุรกจิ Take away”  
และ “แนะแนวทาง การเปิดรา้นนวด-สปา” 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

คุณศักดา บัวลอย  วฒิุใบประกาศผู้ด าเนินการสปา
เพ่ือสขุภาพ (Spa manager) จากกระทรวงสาธารณสขุ 

บรรยาย เร่ือง “ประวตัิ สปา และ การนวด” 

คุณวานี ไคเซอร์ 
เจ้าของร้านอาหาร ไคเซอร์ 

บรรยาย เร่ือง “การท าธุรกิจ Take away” 

คุณธัญญารัตน์ ดอฮ์ลเกรน  
เจ้าของร้าน ธาราญาสปา  

บรรยาย เร่ือง “แนะแนวทาง การเปิดร้านนวด-สปา 
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รวงข้าว          ปีท่ี 19 ฉบับเดือนสิงหาคม 2560/2017 

 
สมาคมหญิงไทยเพือ่หญิงไทย สวิตเซอร์แลนด์                                       

Verein Thai Frauen für Thai Frauen                              
Postfach 11, 3038 Kirchlindach     
Tel. +41 79 649 34 32 
PC-Konto: 87- 677365 -7 
IBAN: CH26 0900 0000 8767 7365 7 
http://www.thaifrauenverein.ch 
E-Mail: vorstand@thaifrauenverein.ch 
เฟสบุ๊ก สมาคมหญิงไทยเพื่อหญิงไทย: 

facebook.com/thaifrauen.swiss 
……………………………………………………… 
คณะกรรมการสมาคมฯ 
ประธาน : จารีย์ เคลเลอร์ คีรีโต 
รองประธานและทะเบียน : กวุลัยา รีเดอร์ 
เหรัญญิก : พรพรรณ เวงเงอร์ 
ประชาสัมพันธ์ : กลัยา ฟิงค์                        
เลขานุการ : ญาณพชั  ดินเน่ 
ผู้ ช่วยเลขานุการ : มนฑา คนูซ 
บรรณาธิการ : กหุลาบ ไทรโพธ์ิภู ่
เวป็มาสเตอร์ : Dr. Hans Rieder 
ที่ปรึกษา : สมบตัิ มากลัน่ –เรอบิเย  ศกัดา บวัลอย 
…………………………………………...... 

บรรณาธิการ:  กหุลาบ ไทรโพธ์ิภู ่  
ฝ่ายศิลป์ : ชนิกา เกียรตินนัทน์ มาร์แชลล์ 
ช่างภาพ : กวุลัยา รีเดอร์   
กองบรรณาธิการ : กวุลัยา รีเดอร์   
พิสูจน์อักษร : จารีย์ เคลเลอร์ คีรีโต 
นักเขียน : ก. ไตรค า ต้นกล้า นกฮกู พ่ีหญิงไทย ล าดวน   
คนไกลบ้าน  
นักแปล : ศกัดา บวัลอย  แมล่ิง และเฟราฮีรชิ 
นักเขียนรับเชิญ : ธัญญารัตน์ ดอฮ์ลเกรน และวานี ไคเซอร์-แซเ่ลีย้ว 
ขอบคณุภาพปก จากโครงการสานตอ่ที่พอ่ท า ภาพประกอบในเลม่จาก
กเูกิล้ และ http://www.vcharkarn.com/varticle/505955 
  
 

สารบญั 

เร่ืองจากปก 
5 สานตอ่ ท่ีพอ่ท า: ความกตญัญตูอ่แม่  
เร่ืองจากเมอืงไทย 
6 คนไทย 4.0 
กฎหมายน่ารู้ 
8 กฏหมายประกนัสงัคม ในสวิตฯ (ตอนท่ี 3)                                      
10 15 ความเข้าใจผิดเก่ียวกบักฏจราจร 
12 สิทธิเก่ียวกบัภาพถ่ายของเรา 
14  เม่ือลกูป่วย ใครอยูด่แูลได้แคไ่หน 
21 คดีนี ้นา่สนใจ และทนัสมยัมาก 
สรรหามาเล่า 
16 เปิดร้านนวด-สปา ให้อยู่ดี และมีสขุ 
17 เขียนไลน์  
18 เม่ือฉนัย้ายกลบัไปอยูเ่มืองไทยตอนท่ี 3 
19 การท าธุรกิจ Take away  
สขุภาพกาย ใจ 
20 เปิดสมอง 
22        ยาดีมีคณุภาพสงู 
สาระน่ารู้  
23 7 สิ่ง ถ้ามี แล้วจะโชคดี 
24 สวิตฯเมื่อ 30 ปี กบัปัจจบุนั    
หญิงไทย 
4 บทบรรณาธิการ และ สารจากประธาน 
27 ถามมา ตอบไป 
29 ปฏิทินกิจกรรม 
30 รายงานการประชมุสามญัประจ าปี   2017

 
 
 
 

 

 

http://www.thaifrauenverein.ch/
mailto:vorstand@thaifrauenverein.ch
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บทบรรณาธกิาร  

"ปีหน่ึงมีวันแม่วันเดียว อีก 364 วนั เป็นวนัลกู" 
จริงไหมคะ….. เพ่ือนสมาชิก บางคนเป็นทัง้คุณแม่ และ
คุณลูกในเวลาเดียวกัน แล้วเราท าหน้าท่ีนีก้ันอย่างไรบ้าง 
ตัง้ค าถามให้ตอบกันเองนะคะ ส่วนใครท่ีมีเพียงหน้าท่ี
เดียว ก็คงจะท าหน้าท่ีนัน้ได้ง่ายกว่ากระมงั... รวงข้าวฉบบั
นี ้จงึน าตวัอย่างการท าหน้าท่ี ของลกูตอ่แมผู่้มีพระคณุ มา
ให้เราได้สานตอ่.... 

ช่วงท่ีผ่านมา ได้ยินบ่อยว่า เราต้องพัฒนาให้
ประเทศไทยเป็น Thailand 4.0 หลายคนอาจสงสยัว่าคือ
อะไรกนั และจะไม่ต้องสงสยัอีกต่อไป  เพราะเรามีค าตอบ
ให้อ่านกนัแล้วในเล่มค่ะ ถึงแม้จะมาอยู่ไกลบ้าน แต่ความ
เป็นไปของบ้านเรา เราก็คงต้องรู้กนัไว้บ้างนะคะ 

ฉบับนีเ้ราอดัแน่นด้วยเร่ืองกฏหมายมากมาย ไม่
ว่าจะเป็น การประกันสงัคม เสา 3  ทัง้แบบ 3 a และ 3 b 
ใครอยากมีความมัน่คงในชีวิต ควรศกึษาไว้นะคะ ส าหรับ
ผู้ ท่ีขบัข่ีรถยนต์ มีกฏหลายข้อท่ีเราอาจเข้าใจไม่ถูกต้องนกั 
ลองอา่นดแูล้วจะร้องอ๋อ.....เป็นอย่างนีห้รอกหรือ และยงัมี
เร่ืองราวท่ีมีหลากหลาย น่าสนใจ ทัง้เก่า และใหม่ทันสมยั
มีประโยชน์กับเพ่ือนชาวไทยทุกคนจริงๆ ไม่ต้องเช่ือ 
จนกวา่จะได้เห็น และอา่นด้วยตนเองนะคะ 

ท้ายนีข้อเชิญชวนเพ่ือนสมาชิก รวมทัง้ผู้ สนใจ
ร่วมงานวนัครอบครัวครัง้ท่ี 12 และครัง้นีใ้ครท่ีอยากสวย
ทน สวยนาน โปรดอย่าพลาดโอกาสดีๆ ในวนัอาทิตย์ท่ี 3 
ก.ย นี ้ท่ี Pfrundhaus Kirchlindach แล้วพบกนัคะ่ 

ส าหรับค าแนะน า ติชม หรือจะส่งบทความท่ีมี
ประโยชน์กบัเพ่ือนคนไทยด้วยกนัมาได้เช่นเคยนะคะ  
กหุลาบ ไทรโพธ์ิภู่ (saipopoo@gmx.ch) 

 

 

 

 

 

 
 
 
สารจากประธาน 
เดือนสิงหาคม เดือนแห่งวันแม่ ส าหรับเราการ

ร าลึกถึงแม่นัน้ ทุกคืนทุกวันอยู่แล้ว แต่ก็ถือโอกาสเดือน

แห่งวนัแมข่องประเทศไทย ขอกลา่วถงึ ไมเ่ฉพาะแมเ่ท่านัน้ 

แต่รวมถึงพ่อด้วย ซึ่งเป็นผู้ ให้ชีวิตแก่เรา หน้าท่ีของลูกท่ี

ต้องกตญัญ ูเมื่อยงัเล็ก ก็เช่ือฟัง ไม่ดือ้ ไม่ออกนอกลู่นอก

ทาง เมื่อโตขึน้ก็ดแูลท่านทัง้สอง ให้สขุกายสขุใจ ใครโชคดี

ก็มีโอกาสดูแลท่านได้นานๆ แต่ถ้าท่านไม่อยู่แล้ว โอกาส

ตอบแทนบญุคณุยงัมีเสมอ พ่อแมอ่ยู่ในตวัเรา ตวัเราอยู่ใน

พ่อแม ่ขอใช้ร่างกายท่ีพ่อและแมใ่ห้มานี ้ท าประโยชน์เท่าท่ี

สามารถท าได้ตามก าลงั แก่คนใกล้ชิด คนรอบข้าง และแก่

เพ่ือนร่วมโลก ให้เกิดกุศล เป็นการตอบแทนคุณของพ่อ

และแม่ได้เช่นกัน และขอบพระคุณคุณของพ่อและแม่ ท่ี

มอบชีวิต และดแูลลกูให้รอดชีวิต และมีความสขุ ได้เติบโต

อย่างมีคณุคา่ในโลกใบนี ้ 

เชิญชวนเพ่ือนๆทุกคน เรามารวมพลังกันท า

ประโยชน์ ตามก าลงั เพ่ือตอบแทนคุณของพ่อและแม่ให้

มากย่ิงขึน้ในโอกาสขึน้เดือนสิงหาคม นะคะ 
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เน่ืองจากรวงข้าวฉบับสิงหาคม ของทุกปี เป็น
ฉบับวันแม่ เพราะวันท่ี 12 สิงหาคม เป็นวันแม่แห่งชาติ
ของพวกเราชาวไทย สานตอ่ท่ีพ่อท า จงึขอน าเร่ืองเราวของ
ในหลวง ท่ีท่านได้ทรงปฏิบตัิ ตอ่แมข่องพระองค์มาบอกต่อ 
เพ่ือเป็นแนวทางในการสานตอ่ท่ีพ่อท านะคะ 
ความหวังของแม่ ที่มีต่อลูก 3 หวังคือ.....  

ยามแก่เฒ่า  หวงัเจ้า  เฝา้รับใช้  
ยามป่วยไข้  หวงัเจ้า  เฝา้รักษา 
เม่ือถงึยาม  ต้องตาย  วายชีวา 
หวงัลกูช่วย  ปิดตา  เม่ือสิน้ใจ 

ความหวังของแม่ ทัง้ 3 ในหลวงปฏิบัติได้อย่างครบถ้วน 
สมบรูณ์แบบ เป็นตวัอย่างท่ีดีท่ีสดุให้แก่พวกเรา 
 

ความหวังที่ 1 " ยามแก่เฒ่า  หวงัเจ้า  เฝ้ารับใช้ "  ภาพท่ี
สมเดจ็ย่าเสดจ็ไปในท่ีตา่ง ๆ แล้วมีในหลวงประคองเดินไป
ตลอดทาง  มีคนเยอะแยะ  มีทหาร  มีองครักษ์  มีพยาบาล
ท่ีคอยประคองสมเด็จย่าอยู่แล้ว แต่ในหลวงบอกว่า " ไม่
ต้อง  คนนีเ้ป็นแมข่องเรา  เราประคองเอง "  ตอนเลก็ ๆ แม่
ประคองเรา สอนเราเดิน หัดให้เราเดิน   เพราะฉะนัน้ 
ตอนนีแ้ม่แก่แล้ว เราต้องประคองแม่เดิน    ในหลวงมี
โครงการเป็นร้อย..เป็นพันโครงการ..มีเวลาไปกินข้าวกับ
แม่..สปัดาห์ละ 5 วนั เพราะอีก 2 วนั พระองค์ท่านรักษา
ศีล 8 งดอาหารเย็น 

ความหวังที่  2 " ยามป่วยไข้  หวัง เ จ้า เฝ้ า รักษา "   
สมเด็จย่า ประชวรอยู่ท่ีโรงพยาบาลศิริราช ในหลวงไปเฝา้
แม่ วันละหลายชั่วโมง ..แม่เห็นลูกมาเย่ียมก็หายป่วยไป
คร่ึงหนึง่แล้ว กลางคืนในหลวงไปอยู่กบัสมเดจ็ย่า คืนละ 
หลายชั่วโมง ไปให้ความอบอุ่นทุกคืน คราหนึ่ง ในหลวง
ป่วย สมเด็จย่าก็ป่วยอยู่โรงพยาบาลศิริราชด้วยกนั แต่อยู่
คนละมุมตึก ตอนเช้าในหลวงเปิดประตูออกมา เห็น
พยาบาลก าลงัเข็นรถสมเดจ็ย่าออกมารับลม ผ่านหน้าห้อง
พอด ีในหลวงพอเห็นแม ่ รีบออกจากห้อง มาแย่งพยาบาล
เข็นรถ มหาดเล็กกราบทูลว่า ไม่เป็นไร ไม่ต้องเข็น มี
พยาบาลเข็นอยู่แล้ว ในหลวงยังมีรับสั่งว่า  “แม่ของเรา 
ท าไมต้องให้คนอื่นเข็น เราเข็นเองได้” 
 

ความหวังที่ 3 " เม่ือถงึยาม ต้องตาย วายชีวา หวงัลกูช่วย 
ปิดตา เม่ือสิน้ใจ " วนันัน้ ในหลวงเฝา้สมเดจ็ย่า อยู่จนถึงตี 
5 เฝา้แมอ่ยู่ทัง้คืน จบัมือแม ่กอดแม ่ปรนนิบตัิแมจ่นกระทัง่ 
" แมห่ลบั "   พอไปถงึวงั ได้รับแจ้งวา่ สมเดจ็ย่าสิน้พระชนม์ 
ในหลวง รีบเสด็จกลบั ไปโรงพยาบาลศิริราช ในหลวงตรง
เข้าไป..คกุเข่า..กราบลงท่ีอกแม่..พระพกัตร์ในหลวง..ตรง
กบัหวัใจแม.่.ขอหอมหวัใจแม.่.เป็นครัง้สดุท้าย  ซบหน้าน่ิง
..อยู่นาน  แล้วคอ่ยๆ เงยพระพกัตร์ขึน้น า้พระเนตรไหลนอง 
...ตอ่ไปนี ้จะไมม่ีแมใ่ห้หอมอีกแล้ว เอามือกมุมือแมไ่ว้  มือ
น่ิม ๆ ท่ีไกวเปลนีแ้หละ ท่ีปัน้ลกูจนได้เป็นกษัตริย์ เป็นท่ีรัก
ของคนทัง้บ้าน ทัง้เมือง....มองเห็นหวีปักอยู่ท่ีผมแม่ ใน
หลวงจบัหวี ค่อย ๆ หวีผม ให้แม่ แต่งตวัให้แม่..ให้แม่สวย
ท่ีสดุ..ในวนัสดุท้ายของแม่ 

เมื่อเรามีในหลวง เป็นตวัอย่างของ “สุดยอดลูก
กตัญญู” ประชาชนชาวไทย ก็ควรซาบซึง้ ในสิ่งท่ีพระองค์
ทรงปฏิบัติ และเดินตามรอยพระองค์ท่าน ด้วยกันนะคะ 
เพราะหน้าท่ีของลูกกตัญญู หน้าท่ีของคนดี เป็นหลัก
คณุธรรมพืน้ฐานส าคญั ท่ีจะท าให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองคะ่… 

 

ที่มา:  http://www.chor112.com/html/kingofking_112.html 
เรียบเรียง รวบรวมโดย ล าดวน 
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ช่วงหลายเดือนท่ีผ่านมา เราจะได้ยินการพูดถึง 
ไทยแลนด์ 4.0 คนไทย 4.0 การศึกษา 4.0 แล้ว 4.0 นี ้มี
ความหมายอย่างไร  

“ไทยแลนด์ 4.0”  เป็นอีกนโยบายหนึ่งท่ีเป็นการ
วางรากฐานการพฒันาประเทศในระยะยาว เป็นจุดเร่ิมต้น
ในการขบัเคลื่อนไปสูก่ารเป็นประเทศท่ี  
ม่ั ง คั่ ง  ม่ั น ค ง  แ ล ะ ยั่ ง ยื น
(http://www.posttoday.com/politic/470622) 

นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา 
อธิบายใหเ้ขา้ใจง่ายๆ ดงันี ้

<<ไทยแลนด์ 4.0 ก็เปรียบเหมือนคนไทยก าลงัใช้
โทรศัพท์มือถือ ต้องท างานน้อยลง แต่ได้ผลผลิตมาก
ข้ึน แนะประชาชน อย่าหยดุพฒันาตวัเอง นายกรัฐมนตรี 
กล่าวในรายการศาสตร์พระราชา สู่การพฒันาอย่างยัง่ยืน
ว่า อยากจะฝากไว้ว่า การเดินหนา้ประเทศ ตามนโยบาย 
“ไทยแลนด์ 4.0” หลายคนอาจยงัไม่เข้าใจ ไม่รู้ว่าตนเอง
เป็น “คนไทย” แบบไหน 1.0, 2.0, 3.0 หรือ 4.0 บนโลกที่
มี “พลวตั” ใบนี ้ 

ด้วยเทคโนโลยี-ดิจิทัล แห่งศตวรรษที่ 21 จึง
อยากยกตวัอย่าง ดว้ยวิธีง่ายๆ โดยอาจเปรียบเทียบไดก้บั
ว่า ถ้าท่านมีโทรศพัท์ แต่ยังใช้งานเพียงเพื่อการสื่อสาร
พืน้ฐานก็ยงัคงเป็น “คนไทย 1.0” ถ้าหากท่านใช้มือถือ ใน
การส่ง  
E-mail,  ในการส่งไฟล์เอกสาร หรือใช้ประโยชน์ในการ
ท างาน และกิจวตัรประจ าวนั ท่านน่าจะยกระดบัตนเอง
เป็น “คนไทย2.0” ไดไ้ม่ยาก แต่ถา้หากสามารถใช ้“สมาร์ท

โฟน” ไดร้าวกบัคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อ “อินเตอร์เน็ต” ใน
การแสวงหาความรู้ใหม่ๆ พฒันาตนเอง ติดต่อกบัคนทัว่
โลกได ้ท่านอาจไดชื้อ่ว่าเป็น “คนไทย 3.0” ย่ิงกว่านัน้ หาก
ท่านสามารถสร้างรายได ้สร้างอาชีพ สร้างเครือข่าย สร้าง
นวตักรรมใหม่ๆ น าไปสู่การผลิต ดว้ยความรู้เหล่านัน้ แลว้
ท่านรู้สึกว่า“ท างานน้อยลง แต่ได้ผลผลิตมากข้ึน” เมื่อ
เทียบกบัที่ผ่านมา แบบนี้ท่านได้ชื่อว่าเป็น “คนไทย 4.0” 
โดยสรุปแล้ว การขบัเคลื่อนประเทศสู่ “ไทยแลนด์ 4.0” 
นัน้ ไม่ไดส้ าคญัที่ว่า “ท่านมีอะไร ”แต่ส่ิงส าคญั คือ “ท่าน
ใช้ส่ิงที่ท่านมี อย่างไร  ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด” 
โดยเฉพาะในการสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ๆ ในการพฒันาอย่าง
ยัง่ยืน โดยอยู่บนหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง>> 

ท่านนายกฯได้อธิบายเปรียบเทียบ เพ่ือให้เรา
เข้าใจง่าย แต่แนวทางท่ีจะให้เราเป็น คนไทย 4.0 นี ้ต้อง
ท าตวัอย่างไรหนอ ให้ทนักบันโยบาย ไทยแลนด์ 4.0   

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ (อดีต)รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงพาณิชย์ กล่าวถึง การพัฒนาของความเป็นไทย
แลนด์ ตัง้แต่ 1.0 ถึง ไทยแลนด์ 4.0 เพ่ือจะได้เห็นทิศทาง 

และความเป็นมา และท่ีจะเป็นไป ในอนาคต 
 
“ประเทศไทย 1.0” เน้นการเกษตรเป็นหลัก เช่น 

ผลิตและขาย พืชไร่ พืชสวน หม ูไก่ เป็นต้น 
“ประเทศไทย 2.0” เน้นอตุสาหกรรมเบา เช่น การ

ผลิตและขายรองเท้า  เคร่ืองหนงั เคร่ืองนุ่งห่ม เป็นต้น  
และปัจจุบัน (พ.ศ.2559)  จัดอยู่ ในยุคท่ีสาม 

เรียกวา่ “ประเทศไทย 3.0”  เป็นอตุสาหกรรมหนกัและการ
สง่ออก เช่น สง่ออกเหลก็กล้า รถยนต์ ปนูซีเมนต์ เป็นต้น  

http://www.posttoday.com/politic/470622
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แต ่ไทยในยคุ 1.0, 2.0 และ 3.0 รายได้ประเทศยงั
อยู่ในระดบัปานกลาง เราจะอยู่อย่างนีไ้มไ่ด้ ต้องรีบพฒันา
เศรษฐกิจสร้างประเทศ จงึเป็นเหตใุห้น าไปสูย่คุท่ีสี่ เรียกวา่ 
“ประเทศไทย 4.0” ให้เป็นเศรษฐกิจใหม่ มีรายได้สูง โดย
วางเป้าหมายให้เกิดภายใน 5-6 ปีนี ้  

แต่เพราะการศึกษา เ ป็นที่ มา  และเป็น
พืน้ฐานของการพัฒนา ในขัน้ต่อๆไป เรากค็วรจะได้รู้
กันก่อนว่า เรามีความเป็นมาอย่างไร เพื่อจะพัฒนา 
ให้เป็นไป อย่างที่ต้องการนะคะ  

ขอน าเสนอโดยใช้โปสเตอร์ 1 แผ่น ท่ีปรากฏอยู่ท่ี
หน้าห้องบรรยายขนาดใหญ่ทุกห้องในคณะวิทยาศาสตร์ 
จุฬาฯ ซึง่แสดงถึงวิวฒันาการการศึกษาจาก 1.0 ถึง 4.0 

เป็นล าดบัคือ  

 
การศกึษา 1.0  ครูเป็นผู้ป้อนความรู้  
การศกึษา 2.0 ผู้ เรียนหาความรู้เองจากสื่ออนไลน์ได้  
การศกึษา 3.0 ผู้ เรียนสร้างความรู้ได้  
การศกึษา4.0      ผู้ เรียนสร้างนวตักรรมได้  
         
โดยค าว่าสร้างนวัตกรรม ครอบคลมุตัง้แตก่ารน าความรู้
จากชัน้เรียนไปแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวนั ไปช่วยชมุชน 
ช่วยสงัคม รวมไปถงึการน าความรู้ไปสร้างมลูคา่ทางธุรกิจ
ได้ 

น่ีเป็นแนวคิดทิศทางการพัฒนาประเทศเพ่ือก้าว
เข้าสู ่“ประเทศไทย 4.0” ของรัฐบาลในปัจจบุนั  

“การศึกษาไทยอยู่ในอันดับท่ี 8 ในกลุ่มประเทศ
อาเซี่ยน” เป็นข้อมลูหนึ่ง ท่ีชีว้่า การศกึษาของประเทศอยู่
ในภาวะวิกฤติ ซึ่งหมายถึง คุณภาพของคนวิกฤติ และ
หมายถงึ ประเทศอยู่ในภาวะวิกฤติ เพราะคนคือทรัพยากร
ท่ีส าคญัท่ีสดุ ซึง่ท่ีผลออกมาเช่นนีเ้พราะ ในการทดสอบวดั
คณุภาพการศกึษา เขาวดักนัด้วย การศึกษา 4.0 แต่การ
เรียนการสอนของประเทศไทยยงัเป็นการศึกษา 1.0  
(ท่ีมา: http://www.vcharkarn.com/varticle/505955) 

เมื่อการศึกษาเป็นพืน้ฐานในการพัฒนาในทุกๆ
ด้าน ถ้าการศึกษายังอยู่ท่ี 1.0 อย่างท่ีกล่าว ประเทศจะ
ก้าวสู่ ประเทศไทย 4.0 ตามนโยบาย เมื่อใด โดยวิธีใด คง
ต้องติดตามกนัตอ่ไป.....  

 

แ น ว ท า ง ก า ร แ ก้ วิ ก ฤ ติ
คุณภาพคน เป็นกระแสรับสั่ง ซึ่ง
แ สด งถึ ง พ ร ะ อั จ ฉ ริ ยภ าพ ด้ าน
การศึกษาของในหลวงรัชการท่ี 9 
ของพวกเรา ซึ่งพระองค์ทรงเป็นย่ิง
กว่านักการศึกษา โดยกระแสรับสั่ง
ดั ง ก ล่ า ว  ไ ด้ ก ล า ย ม า เ ป็ น
วัตถุประสงค์ของมูลนิธิยุวสถิรคุณ 
(ศูนย์โรงเ รียนคุณธรรม ดู ข้อมูล

เพ่ิมเติมในเพจ http://vyouth.org/) ท่ีทรงให้จดัตัง้ขึน้ในปี 
พ.ศ. 2557 เพ่ือปฏิรูปการศกึษาของประเทศ  

 
จงึฝากบทความนี ้ซึง่อาจเข้าใจยาก และเป็นเร่ือง

เก่ียวข้องกับเราและลูกหลานของเรา ให้เราได้รับทราบ
ท่ีมา และท่ีก าลงัก้าวเดินตอ่ไป.... 
 
เรียบเรียงรวบรวมโดย ต้นกล้า 

 
 

 
 

http://www.vcharkarn.com/varticle/505955
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โดย นกฮกู 

การประกนัสงัคมของประเทศสวิตฯ มีหลกัเกณฑ์ 
3 เสา เป็นฐานรองรับ เพ่ือยกระดบัสถานะภาพ ความอยู่ดี 
มีสขุ ของประชากร ดงัท่ีได้เขียนเลา่ไปแล้ว ถงึเสาท่ี 1 และ
เสาท่ี 2 ในวารสารรวงข้าว 2 ฉบับท่ีผ่านมา คราวนีจ้ะได้
เลา่ถงึเสาท่ีเหลือ คือ เสาที่ 3  

ส าหรับการประกนัสงัคมเสาท่ี 1 และเสาท่ี 2 เป็น
การสร้างพืน้ฐานเศรษฐกิจ ระดบัปานกลาง เพ่ือผู้สงูวยั ผู้
ทพุพลภาพ เพ่ือเดก็ก าพร้า หรือเมื่อเป็นหม้าย 
 

ท าไมถงึควรมีหลักประกัน เสาที่ 3 
การท าประกนัเสาท่ี 3 เป็นการออมทรัพย์ และใน

ขณะเดียวกนั เป็นการประกนัท่ีคุ้มครองกรณีท่ีถึงแก่ความ
ตาย เพ่ือทายาทด้วย  
ผู้ ท่ีมีประกนัเสาท่ี 1 (AHV, AVS) และเสาท่ี 2  
   (Pensionskasse (PK), caisse de pension (LPP), 
cassa pensioni (LPP)    เมื่อเกษียณแล้ว จะได้รับเงิน
สวสัดิการผู้สงูวยั จากทัง้สองกองทุน ประมาณ 60% ของ
เงินเดือนสุดท้าย ตัวอย่างเช่น ถ้าเคยมีรายได้ เดือนละ 
5,000 ฟรังค์ หลงัเกษียณ จะมีรายได้เหลือประมาณเดือน
ละ 3,000 ฟรังค์ และจากสถานะการณ์ด้านเศรษฐกิจของ
ประเทศ จงึมีแนวโน้มวา่ รัฐจะลดเงินสวสัดิการลงอีก  

ดงันัน้เพ่ือให้การเงินหลงัเกษียณของเรามัน่คง มี
เงินเดือนใกล้เคียงกับครัง้ยังอยู่ในวัยท างาน จึงเป็นการ

แนะน าว่า ควรมีหลักประกันครบทัง้ 3 เสา เสาท่ี 3 เป็น
การสะสมทรัพย์ส่วนตัว ซึ่ งมี 2 ประเภท คือ 3a 
( gebundene Vorsorg, prévoyance liée, previdenza 
vincolata และ 3b ( freie Vorsorge, prévoyance libre, 
previdenza liberi ) การประกันเสาท่ี 3 นีก้ฏหมายไม่ได้
บงัคบั  
 

ท าประกันเสาที่ 3 ได้ที่ไหน 
การท าประกันเสาท่ี 3 ถ้าเป็นบ้านเราจะคุ้นเคย

กับค าว่า ท าประกันชีวิต ถ้ามีชีวิตรอดจนครบระยะเวลา 
ท าประกนั เราก็ได้ใช้เงินท่ีสะสมนัน้เอง แตถ้่าลาลบัไปก่อน 
เงินจ านวนนัน้ ก็ตกไปสู่ทายาท การประกันเสาท่ี 3 จะ
คุ้มครองและรวมการประกนัชีวิต เราสามารถท าประกนัได้
ท่ีธนาคาร หรือบริษัทรับประกนัซึง่รัฐให้การรับรอง 
 

3a และ 3b ต่างกันอย่างไร 
การท าประกนั 3a นัน้ คณุสามารถแจ้งจ านวนเงิน

กรมธรรม์ท่ีจ่าย เพ่ือน าไปลดภาษีรายได้ ดังนัน้ รัฐจะ
ก าหนดจ านวนเงินกรมธรรม์ สูงสุด ไม่เกินปีละ 6,768 

ฟรังค์ (ส าหรับผู้ ท่ีเป็นลูกจ้าง) และไม่เกินปีละ  33,840 

ฟรังค์ (ส าหรับผู้ ท่ีท างานสว่นตวั แตท่ัง้นีจ้ านวนสูงสดุต้อง
ไม่เกิน 20% ของรายได้ต่อปี) ซึ่งการก าหนดจ านวนเงิน
สงูสดุเช่นนี ้เพราะสามารถน าไปขอลดหย่อนภาษีรายได้ 

การท าประกนั 3b คณุสามารถจ่ายเงินกรมธรรม์
สูงสุด เท่าไรก็ได้ เพราะไม่สามารถขอลดภาษีรายได้ ของ
เงินจ านวนนัน้ และจะท าสญัญาจ่ายนานเท่าไรก็ได้ (แต่
บริษัทประกัน เขาก็ก าหนดอายุ ของคนท่ีขอท าประกัน 
ด้วยนะ ถ้าสูงวยั เกินอายุเกษียณ ความเสี่ยงสูง เขาก็ไม่
รับประกนัแล้ว)  
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การจ่ายคืน  

ส าหรับ 3a คุณสามารถถอนเงินนัน้ไ ด้  เมื่อ 
เกษียณอายุ หรือ อย่างเร็ว 5 ปีก่อนเกษียณ หรือถอนเงิน
เพ่ือการซือ้อสงัหาริมทรัพย์ เช่น ท่ีอยู่อาศยั แตก่รณีนีจ้ะถกู
หกัภาษีทนัที ประมาณ 10% ทัง้นีข้ึน้กบัรัฐท่ีอยู่อาศยั 

ส่วน 3b นัน้ จะถอนเงินเมื่อใด จะได้รับเงินคืน
เท่าใด ขึน้กับสัญญาท่ีท าไว้กับบริษัทประกัน และเงินท่ี
ได้รับคืน ไมถื่อเป็นรายได้ จงึไมเ่สียภาษี  

ท่ีเล่ามาทัง้หมดนีเ้ป็นหลักการณ์ ในการออม
ทรัพย์ เพ่ือไว้ใช้จ่ายในวยัหลงัการท างาน เพ่ือคณุภาพชีวิต
ท่ีดีพอเพียงกบัสถานะภาพ การใช้ชีวิตสงูวยัอย่างหมดห่วง 
หมดกังวล ไม่เป็นภาระลูกหลาน เมื่อหมดกังวลทางด้าน
เศรษฐกิจ จะได้มีเวลาพกัผ่อน ดแูลสขุภาพกาย และไมล่ืม
ดูแลสุขภาพใจ เพ่ืออยู่และใช้เงินท่ีเก็บไว้อย่างมีความสขุ 
นะคะ..... 

 
 
 
 
 
 
 

ฉบับนี ้ผมขอน าเร่ืองราวเก่ียวกับกฏจราจร มา
ฝากกนับ้าง ถึงแม้ผมจะไม่ขบัรถ และสมาชิกหลายท่านก็
คงเป็นเหมือนผม คือ มีคนขับให้นั่ง แต่เราคนนั่ง ก็มีส่วน
ช่วยคนขับได้เหมือนกัน ถ้าเรารู้กฏ และมีหลายข้อทีเดียว 
ท่ีเราเข้าใจผิด มาดกูนัวา่ 15 ข้อนัน้ มีอะไรกนับ้างนะครับ 
1. บนทางด่วน เราจะขับรถเร็วเท่าไรกไ็ด้ ถ้าเราขับไม่
เร็วกว่าที่ป้ายก าหนดไว้ 
เข้าใจผิด: จริงๆแล้วในสภาพถนนท่ีดี เราจะต้องขับด้วย
ความเร็วอย่างต ่า 80 กิโลเมตรต่อชัว่โมง แต่ก็ใช่ว่าจะขับ
ด้วยความเร็ว 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้เสมอไป เพราะ
ศาลสงูแห่งสมาพนัธรัฐสวิส บอกไว้วา่ ผู้ขบัยานพาหนะบน
ทางดว่น จะต้องขบัรถด้วยความเร็ว ท่ีมองเห็นทางข้างหน้า
ได้ เช่น การขับข่ีในเวลากลางคืนด้วยความเร็ว  120 
กิโลเมตรต่อชั่วโมง บนถนนท่ีมีไฟ และไฟจากรถคันอื่น 
การขบัด้วยความเร็ว 120 กิโลเมตรต่อชัว่โมง ถือว่าขบัเร็ว
เกินไป เพราะไฟส่องทาง (ไฟต ่า) จากรถของเรา เราจะ
มองเห็นไฟเลีย้ว ในระยะห่างเพียงแค่ 50 เมตร เท่านัน้ 
และการขบัรถท่ีความเร็ว 70 ก.ม ต่อ ช.ม เวลาเบรค รถจะ
ขบัต่อไปอีก 48 เมตร กว่ารถจะหยุด ในขณะท่ี ถ้าใช้ไฟสงู 
เราจะเห็นทางได้ในระยะ 100 เมตร นัน่คือ เราจะขบัได้ใน
ความเร็วท่ี 110 ก.ม ต่อ ช.ม เป็นความเร็วท่ีปลอดภยั เมื่อ
เกิดเหตฉุกุเฉิน ท่ีเราจะมองเห็น และเบรคได้กระทนัหนั 
 2. ในฤดูหนาว กฏหมายบังคับว่าจะต้องเปล่ียนล้อ
ยางรถส าหรับหน้าหนาว  
เข้าใจผิด: ไม่มีกฏหมายบังคบัไว้ ว่าจะต้องเปลี่ยนมาใช้
ล้อยาง ส าหรับหน้าหนาว ข้อแนะน าคือ ถ้าอากาศ
ประมาณ 7 องศาเซลเซียส จะต้องใช้ล้อยาง ส าหรับฤดู
หนาว คือ ตัง้แต่เดือนตุลาคม ถึง เทศกาลอีสเตอร์ กฏ
ข้อบังคับ คือ ส าหรับฤดูร้อนและฤดูหนาว ดอกยาง ล้อ
รถยนต์ จะต้องมคีวามหนาอย่างน้อย 1.6 มิลลิเมตร ดงันัน้
จึงจ าเป็น ในเปลี่ยนล้อยางในเวลาท่ีเหมาะสม สมมุติว่า

15 ความเขา้ใจผดิเกีย่วกบักฏจราจร 
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คณุยงัใช้ล้อยางรถส าหรับฤดรู้อน ในช่วงฤดหูนาว และนัน่
เป็นเหตุให้เกิดการจราจรติดขัด คุณจะต้องเสียค่าปรับ 
และถ้าเป็นสาเหตุ ท าให้เกิดอุบัติเหตุ คุณอาจมีความผิด
ฐานมีสว่นร่วมกบัอบุตัิเหตดุ้วย  
3. ถ้าระดับแอลกอฮอล์ในเลือดของฉันมีเพียง 0.4 
มิลลิกรัม ฉันไม่มีความผิดฐานด่ืมในขณะขับรถ 
เข้าใจผิด:  ถึงแม้กฏหมายอนุญาตให้ระดบัแอลกอฮอล์
สูงสุดไม่ เ กิน 0.5 มิลลิก รัม โดยไม่โดนปรับฐานดื่ม
แอลกอฮอล์ แต่ว่าตามกฏหมายแพ่งแล้ว มีความผิดได้
โทษฐานดื่ม บริษัทประกนัหรือศาล สามารถฟ้องคณุได้ว่า 
มีสว่นร่วมในความผิด ถ้าหากพิสจูน์ได้ว่า เน่ืองจากการดื่ม
นัน้ ท าให้ความสามารถในการขับข่ีของคุณลดลง จึง
อาจจะเป็นไปได้ว่า คุณจะต้องชดใช้ค่าเสียหายของคุณ
เองเ ป็นบางส่วน และบางทีอาจจะต้อง รับผิดชอบ
คา่เสียหายอนัเน่ืองจากอบุตัิเหตดุ้วยเช่นกนั 

 
4.  ไม่ผิดกฏหมาย ถ้า ฉันติดตั ้ง เคร่ืองตรวจจับ
ความเร็ว ในเคร่ืองน าทาง (Navi) ถ้าฉันไม่ได้ใช้มัน 
เข้าใจผิด:  ตามกฏหมายระบุว่าอปุกรณ์เทคนิคเสริมของ
เคร่ือง GPS เหล่านีไ้ม่อนุญาตให้ใช้ในการจราจร โดยการ
จดัหา หรือติดตัง้ในตวัรถ หรือน ามาใช้ ไม่ว่าในรูปแบบใด 
เช่นเดียวกนั ถ้าโทรศพัท์มือถือ มีระบบดงักล่าวใช้ ก็ถือว่า
ผิดกฏหมายเช่นกนั 
5. บนถนนที่มีเส้นทบึ (ห้ามแซง) ถ้าฉันไม่ได้ต้องการ
ขับแซง น่ันหมายถึง ฉันสามารถขับรถข้ามเส้นทึบ 
เพื่อไปจอดรถได้ 
คุณจะท าเช่นนัน้ได้ ในกรณีเหลา่นี ้ 

 ถ้าฝ่ังถนนด้านท่ีคณุขบัอยู่ เป็นเลนของรถราง  

 ฝ่ังถนนด้านท่ีคณุขบัอยู่ มีป้ายห้ามหยดุ หรือห้าม
จอด  

 บนถนนท่ีแคบและไมค่อ่ยมีการจราจรหนาแน่น  
 เป็นถนนเดินรถทางเดียว  

6. ถ้าจอดรถในที่ห้ามจอด ระยะเวลาสัน้ๆ และเปิด
ไฟกระพริบไว้ กจ็ะไม่ต้องเสียค่าปรับ 
เข้าใจผิด:   คุณไม่สามารถท่ีจะเปิดสญัญานไฟกระพริบ
เตือนได้ แต่สามารถจอดรถในท่ีห้ามจอดได้ เพ่ือให้คนขึน้
หรือลง และเพ่ือการขนถ่ายสิ่งของ ทัง้นีข้ึน้อยู่กับว่า การ
จอดรถในท่ีต้องห้ามนัน้ เป็นไปเพ่ืออะไร โดยไม่ขึน้อยู่กบั
ระยะเวลาของการจอด  ถงึกระนัน้ก็ตามแตห่ากคณุจะต้อง
ทิง้รถไว้นาน และไม่รู้ว่าจะกลบัมาอีกเมื่อไร คณุควรจะหา
ท่ีจอดรถ ท่ีเขาอนญุาตให้จอดจะดีกวา่ 
7. สัญญาณไฟจราจรสีเหลือง ฉันสามารถเร่งคันเร่ง 
เพื่อที่จะขับข้ามทางแยกได้ 
เข้าใจผิด:   เมื่อเห็นสัญญาณไฟจราจรสีเหลือง ต้อง
เหยียบเบรคเพ่ือหยดุรถ ถ้าไมท่ าตาม ถือวา่มีความผิดตาม
กฏหมายจราจร 
8. บนทางด่วน ห้ามขับแซงด้านขวาเสมอ 
เข้าใจผิด:   บนถนนเส้นทางท่ีน าไปสู่จุดหมายได้หลาย
เส้นทาง อนุญาตให้ขับแซงด้านขาวได้ รวมทัง้ในเวลาท่ี
จราจรติดขดัด้วย แตห้่ามแซงแบบซิกแซก คือเลีย้วขวาแล้ว
ก็เลีย้วเข้าเลนซ้ายอีก 
การขับแซงขวาแบบเคล่ือนตัวช้าๆนัน้สามารถท าได้: 
ท่ีผ่านมา ผู้ ใดท่ีขบัข่ีรถบนทางด่วนขณะรถติดแล้วแซงขวา
แบบเคลื่อนตวัช้าๆ จะต้องเสียค่าปรับ หรือกลวัว่าอาจจะ
ถูกยึดใบขับ ข่ีไ ด้  ตามค า พิพากษาของศาลสูงแห่ง
สมาพันธ รัฐส วิส  เมื่ อวัน ท่ี  3 มีนาคม 2016 ( เลข ท่ี  
6B_374/2015) ได้พิพากษายืนวา่ การถกูแซงทางด้านขวา
ในช่วงเวลาจราจรหนาแน่นนัน้ เป็นเร่ืองปกติธรรมดาใน
ชีวิตประจ าวนั ท่ีไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ จึงไม่มีความผิด
ต้องโทษใดๆ แต่ทัง้นีค้วามผิดฐานประมาทเลิ่นเล่อยงัคงมี
อยู่  ถ้าการแซงขวาบนทางด่วนในสถานการณ์ปกติ : 
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หมายถึงว่า กระท าโดยตัง้ใจท่ีจะขับเปลี่ยนทิศทางบน
ช่องทางสญัจรปกติ เพ่ือการแซง  
9.  ในกรณี ฉุก เ ฉิน  ฉันสามารถ เติมน า มันรถ
เคร่ืองยนต์ดีเซล ด้วยน า้มันท าความร้อนได้ 
เข้าใจผิด:   ถึงแม้ว่า น า้มนัท าความร้อน กับน า้มนัดีเซล 
จะสามารถใช้เพ่ือวตัถุประสงค์เดียวกนัได้ก็ตาม เพียงแต่มี
สีแตกต่างกนัตามสีสงัเคราะห์เท่านัน้ แต่การน า น า้มนัท า
ความร้อน มาเติมถงัน า้มนัรถ เป็นการต้องห้าม มีความผิด
ข้อหาโกงภาษีน า้มนั เพราะภาษีน า้มนัดีเซลนัน้สงูกวา่  
10. ถ้ารถคันหน้าขับทางเลนซ้ายบนทางด่วน ทัง้ๆที่
ช่องถนนเลนขวายังว่างอยู่  ฉันสามารถส่งสัญญาณ
ไฟกระพริบซ้ายให้แก่รถคันหน้า เพื่ อให้เขาขับ
เปลี่ยนเลน และฉันจะได้แซงไปได้  
เข้าใจผิด:  ในระหวา่งการขบัข่ีรถบนท้องถนนนัน้ อนญุาต
ให้ส่งสญัญาณได้ตามลกัษณะของการใช้เท่านัน้ สญัญาน
ไฟกระพริบนัน้หมายถงึว่าต้องการที่จะเปลี่ยนทิศทาง หรือ
เปลี่ยนเลน  
11. ถ้าหมดเวลาจอดแล้ว ฉันแค่ขับรถเคล่ือนไปที่
ช่องจอดรถถัดไปเท่านัน้กไ็ด้ 
เข้าใจผิด:  คณุจะต้องขบัรถออกไปในการสญัจร บนท้อง
ถนน แคข่บัเคลื่อนรถไปจอด ในท่ีจอดช่องถดัไปไมไ่ด้ ศาล
สงูแห่งสมาพนัธรัฐสวิส เขียนไว้ชดัเจนวา่ วตัถปุระสงค์ของ
บทบญัญตัินีค้ือ ยานพาหนะท่ีจอดอยู่เม่ือครบก าหนดเวลา 
จะต้องเคลื่อนย้าย ออกจากสถานท่ี การขับเคลื่อนย้าย
เพียงแคร่อบช่วงตกึหนึง่นัน้ ถือว่าผิดกฏหมาย  
12. ไฟตัดหมอกสามารถเปิดไว้ได้ตลอดเวลา 
เข้าใจผิด:  จะเปิดไฟตดัหมอกและไฟตดัหมอกด้านท้าย
รถได้ ก็ต่อเมื่อวิสยัทศัน์ในการมองเห็นเส้นทางได้น้อยกวา่ 
50 เมตร เน่ืองจากสภาพอากาศท่ีมีหมอกหนา หิมะตก
หนกั หรือ ฝนตกหนกั 
13. ถ้าฉันขับรถโดยมีหญิงมีครรภ์อยู่ ในรถ ที่พร้อม
จะคลอดลูกได้ทุกวินาที น าไปส่งโรงพยาบาล ฉันไม่
ต้องปฏบิัตติามกฏจราจรกไ็ด้ 
เข้าใจผิด:  ตามหลักแล้วทุกคนจะต้องปฏิบัติตามกฏ
จราจรเสมอ การยกข้ออ้างเพ่ือแก้ตวัให้พ้นความผิด ด้วย

เหตผุลเร่ืองเดก็ใกล้คลอดไมไ่ด้ อนัดบัแรกนัน้ศาลจะเป็นผู้
ตัดสินย้อนหลัง โดยพิจารณาจากสภาพแวดล้อมจริง 
สถานการณ์ และมลูเหตขุองการกระท าความผิดกฏจราจร
วา่ร้ายแรงเพียงใด  
ทางที่ดีที่ สุดคือ: คุณควรท่ีจะเรียกรถพยาบาลฉุกเฉิน
ดีกวา่เสมอ ถ้าหากวา่เป็นไปได้ 
14.  ถ้ ารถติด สัญญาณไฟแดง  ฉันสามารถใ ช้
โทรศัพท์มือถือพูดคุยโดยแนบชดิกับหไูด้  
เข้าใจถูกแล้ว: และก่อนท่ีคณุจะขบัเคลื่อนรถอีกครัง้ คณุ
จะต้องวางมือถือไว้ด้านข้าง อนญุาตให้โทรศพัท์สนทนาได้
เพียงเฉพาะผ่านล าโพงสนทนาเท่านัน้  ข้อดีกว่าคือ ถ้า
เมื่อใดท่ีคณุจะต้องใช้โทรศพัท์ในรถ ให้คณุจอดรถข้างทาง
สนทนาดีกวา่ เพ่ือความปลอดภยั ของตวัคณุเองและผู้อื่น  
 

 
 
15. ฉันจะต้องเปิดสัญญาณไฟกระพริบเตือน เวลารถ
ตดิบนทางด่วน เพื่อเตือนรถคันที่ขับตามหลังมา 
เข้าใจผิด:   ไม่มีข้อบงัคบัใดๆระบไุว้ แต่ตามกฏจราจรนัน้
ระบวุา่อนญุาตให้กระท าได้  
 
ที่มา : Beobachter วนัท่ี 22 มีนาคม 2016 
ผู้แปล ศกัดา บวัลอย 
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ในยุคสงัคมก้มหน้า ใครท่ีไม่มีอุปกรณ์ล า้สมยัใช้ 
หรือไม่ได้อยู่ในโลกโซเชียล หรือโลกออนไลน์ ก็ดเูหมือนวา่
จะกลายเป็นมนษุย์เตา่ มนษุย์ถ า้ไปโดยปริยาย  
 การคลิกและโหลด เร่ืองราวและรูปภาพต่างๆ 
จากเพ่ือน เพ่ือนของเพ่ือน จากคนรู้จัก ฯลฯ ถูกแชร์ผ่าน
โลกโซเชียลรวดเร็วประหนึ่งสายลม แต่มีใครทราบบ้าง
หรือไม่ว่า ไม่มีใครมีสิทธ์ิน ารูปของผู้ อ่ืน ไปเปิดเผยในท่ี
สาธารณะโดยไมไ่ด้รับอนญุาตจากเจ้าของ 
 แม้กระทั่งในข้อตกลง การใช้เฟซบุ๊กก็ได้แจกแจง
ไว้ว่า อะไรบ้างท่ีอนุญาตให้ท าได้ และอะไรบ้างท่ีไม่
อนญุาต แตจ่ะมีสกัก่ีคนที่เคยอา่นข้อก าหนดเหลา่นัน้ 
 วันนีแ้ม่ลิง น าเร่ืองรูปภาพของเรา ท่ีใช้หรือถูก
น าไปใช้บนสื่อต่างๆ มาให้อ่านกนัค่ะ มาดกูนัว่าเรามีสิทธ์ิ
ปกป้องรักษาความเป็นส่วนตวัของเราไว้ โดยท่ีเราไม่ยินดี
หรือยินยอมได้อย่างไรบ้าง  
สิทธิส่วนตัวของเดก็  
ผู้ปกครองมีสิทธ์ิตัดสินใจ เร่ืองการน ารูปภาพของลูก
ไปใช้ในส่ือต่างๆ ได้นานกี่ปี 

 ผู้ปกครองโดยสว่นใหญ่จะได้รับแบบฟอร์มจาก 
สมาคมต่างๆ ท่ีลกูเป็นสมาชิกอยู่ ให้เซ็นรับทราบเร่ืองการ
น าภาพ หรือวีดีโอของกิจกรรมท่ีลกูมีสว่นร่วมไปเปิดเผยใน
ท่ีสาธารณะ….แล้วพ่อแม่จะตดัสินใจเร่ืองนีแ้ทนลกูได้ถึง
เม่ือไหร่  

เร่ืองสิทธิในรูปภาพของตนเองนัน้ เดก็ๆควรจะได้เรียนรู้ ซึง่
เราควรฝึกฝนให้เด็กๆ ตัง้แต่เขายงัเล็กๆ เด็กอายุตัง้แต่ 14 
ปี ซึ่งโตพอท่ีจะเข้าใจเร่ืองราวต่างๆ ได้แล้ว เขาจะเร่ิม
ตัดสินใจเองว่าจะให้น ารูปภาพของเขาไปใช้หรือไม่  
อย่างไร 
รูปภาพจากการเป็นสมาชกิของสมาคม  
เราเป็นสมาชิกของสมาคม แต่เราไม่ต้องการให้น ารูปของ
เราไปใช้ เราสามารถเรียกร้องสิทธ์ินัน้คืนได้หรือไม่ 

 ค าตอบคือ ได้ เราสามารถเรียกสิทธ์ินัน้กลบัได้ 
ตลอดเวลาในช่วงก่อนการน าไปเผยแพร่ แตรู่ปท่ีน าออกไป
เผยแพร่แล้ว เช่น ในเวปไซต์ของสมาคม เราจะเรียกร้อง
สิทธ์ินัน้คืนไม่ได้ ข้อควรระวัง  หากสมาคมเกิดความ
เสียหายทางด้านการเงินจากการเรียกร้องรูปของเราคืน 
เช่นเป็นรูปท่ีจะน าไปใช้ท าแผ่นพับ แต่ต้องโยนรูปนัน้ทิง้
และต้องหาใหม่ ในกรณีเช่นนีเ้ราต้องจ่ายค่าเสียหายท่ี
เกิดขึน้ 
ลบรูปออกจากเฟซบุ๊ก 
แฟนเก่าน ารูปยุคหินของเราไปโพสต์โดยไม่ได้ขออนุญาต 
และเขาไมต้่องการจะลบมนัออก เราจะท าอย่างไร 

 เราสามารถเรียกร้องให้ลบรูปผ่านแบบฟอร์มของ 
เฟซบุ๊ก ในหวัข้อ "ร้องเรียนการละเมิดสิทธ์ิส่วนตัว" แต่
ถ้าร้องเรียนแล้วไม่เกิดผลใดๆ ให้เราแจ้งแฟนเก่าเป็นลาย
ลักษณ์อักษรเ ร่ืองเส้นตาย ก่อนการด าเนินการตาม
กฎหมาย เมื่อสิน้สุดก าหนดวันท่ีแจ้งไว้ เราสามารถฟ้อง
ด าเนินคดีกบัเขาได้ ซึง่การด าเนินคดีในขัน้ต้นจะขึน้อยู่กบั
แต่ละเขตการปกครอง ผู้ พิพากษาในท้องท่ีนัน้ หรือฝ่าย
ประนีประนอมความของเขตปกครองนัน้ๆ 
รูปภาพของเราในฐานะผู้ร่วมงานของบริษัท ปรากฏ
บนโฮมเพจของบริษัท  
นายจ้างของเราสามารถน ารูปของเรารวมทัง้ช่ือ-สกุล ไป
เปิดเผยบนโฮมเพจของบริษัทได้หรือไม่ 

 เร่ืองนีน้ายจ้างต้องขอความเห็นจากเราก่อน และ 
นายจ้างต้องเคารพสิทธิสว่นบคุคลนัน้ด้วย หากตวัเราเองก็
ไม่ชอบเร่ืองนี ้เราสามารถอธิบายเหตุผลให้เจ้านายทราบ
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ว่าท าไมเราถึงให้คุณค่าและให้ความส าคญักับเร่ืองความ
เป็นส่วนตวันัน้ หากเจ้านายเราไม่เปลี่ยนใจหรือ ไม่รับฟัง
เหตุผล เราสามารถขอให้ศาลใช้อ านาจเรียกร้องให้น ารูป
นัน้ออกจากโฮมเพจได้ 
รูปที่ถ่ายจากพืน้ที่สาธารณะ 
มีคนถ่ายรูปเหตกุารณ์การประท้วง ซึง่มีรูปเราร่วมอยู่แถว
หน้าของการประท้วง เขาสามารถน ารูปของเราไปออกสื่อ
ได้หรือไม ่

 ตอบว่า ได้ เพราะหากเราไปร่วมขบวนประท้วง 
ในท่ีสาธารณะลกัษณะเช่นนัน้ เราต้องเข้าใจว่าเรามีส่วน
เก่ียวข้องเช่นเดียวกับผู้ เข้าร่วมประท้วงคนอื่นๆ  ช่างภาพ
สามารถน าภาพไปเปิดเผยในท่ีสาธารณะได้ หากวา่กระท า
อย่างโปร่งใส และไม่ได้เจาะจง รวมทัง้ผู้ อยู่แถวหน้าของ
การประท้วงคนอื่นๆ ก็อยู่ ในลักษณะหรือการกระท า
เดียวกัน ซึ่งผู้ สื่อข่าวจะรู้ความนัยอยู่แล้วว่าการกระท า
ลกัษณะนัน้ในท่ีสาธารณะ ผู้กระท าจะยอมรับการออกสื่อ
ทัง้ภาพและเสียง 
 รูปภาพตีพมิพ์ในส่ือ 
หนังสือพิมพ์น าภาพจากอินเทอร์เน็ตของเราไปใช้สื่อข่าว
โดยไมไ่ด้รับอนญุาต ทัง้ๆ ท่ีภาพนัน้ไมไ่ด้เก่ียวข้องอะไรเลย 
เราจะจดัการได้อย่างไร  

 ถือเป็นความผิดพลาดของกองบรรณาธิการที่ 
ไม่ได้ขออนุญาตเรา ก่อนการน าภาพไปใช้ เมื่อตีพิมพ์ออก
มาแล้ว เราก็ไม่สามารถขดัขวางการออกสื่อได้อีก แต่หาก
สื่อนัน้ออกในลกัษณะออนไลน์ เราสามารถเรียกร้องให้ลบ
ภาพนัน้ออกได้ และหากเรารู้สึกว่าไม่ได้รับความใส่ใจใน
เร่ืองสิทธิส่วนบุคคลเท่าท่ีควร ก็สามารถท าจดหมาย
ร้องเรียนบรรณาธิการ ผ่านกลุ่มนกัหนงัสือพิมพ์ได้ ในทาง
ทฤษฎีเราสามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากการท าให้เสีย
ช่ือเสียงได้ แต่เราต้องตีราคาเป็นจ านวนเงินท่ีแน่นอน และ
สามารถพิสูจน์ได้ว่าท าให้เกิดความเสียหายทางการเงิน
เช่นนัน้จริง ซึ่งในกรณีนีแ้นะน าว่าควรปรึกษาผู้ เช่ียวชาญ 
หรือทนายความ 
  

รูปล่อแหลม
บนเวปไซต์
ส่วนตัว 
 
เ ห็ น รู ปของ
เราในท่าท่ีไม่
เหมาะสม และดลูอ่แหลมบนอินเทอร์เน็ต เราจะท าอย่างไร 

 หากใครน ารูปของเราไปใช้ในอินเทอร์เน็ตโดย 
ไม่ได้รับอนุญาต หรือโดยท่ีเราไม่รู้ ให้แจ้งท าการลบรูป ไป
ยงัเจ้าของพืน้ท่ี รายนัน้ทางอีเมล หากไม่มีผลอะไรให้แจ้ง
เป็นลายลักษณ์อักษร โดยปกติเวปไซต์ส่วนตัวจะมีท่ีอยู่
แจ้งไว้ ตรง «Kontakt» หรือ «Impressum» หรือหาท่ีอยู่
เจ้าของโดเมนโดยค้นหาใน «Whois» ต่อท้ายด้วย จุด 
ประเทศนัน้ๆ เช่น .ch, .de, .th เป็นต้น แต่ย่ิงเจ้าของเวป
ไซต์มีท่ีตัง้อยู่ไกลเท่าไหร่ การติดตามให้ลบรูปบนเวปไซต์
ย่ิงยากเท่านัน้ ท่ีเราท าได้คือสามารถค้นหาผ่านโปรแกรม
ช่วยค้นหา หรือโปรแกรมสืบค้นต่างๆ เพ่ือลบรูปและ
ขดัขวางการเผยแพร่รูปตอ่ไป  
น ารูปมาเผยแพร่อีก หลังจากเสียชีวิตไปแล้ว 
หนึง่ในสมาชิกของครอบครัวเรา ตกเป็นจดุสนใจจากสื่ออยู่
หลายปี อนัเน่ืองมาจากการก่ออาชญากรรม หลงัจากท่ีเขา
ตาย สื่อสามารถน ารูปของเขามาเปิดเผยโดยไม่ต้องขอ
อนญุาตจากเราได้หรือไม ่

 สิทธิสว่นบคุคล และลิขสิทธ์ิรูปภาพของผู้ตาย 
ไม่ใช่มรดกตกทอด โดยทั่วไปจะมลายไปกับการตายของ
บุคคลนัน้ๆ แต่ครอบครัวและญาติสามารถต่อต้านการ
เปิดเผยต่อสาธารณะได้ หากภาพนัน้มีผลท าให้เกิดความ
เสียหาย หรือไม่เคารพภาพลักษณ์ของผู้ ตาย หรือท่ีนัก
กฏหมายเรียกวา่ ปกป้องสิทธิของผู้ตาย  

ถ้าท าทกุอย่างแล้ว แตย่งัไมไ่ด้ผล คณุก็ควรจะเข้า
ไปประจนัหน้ากบัเจ้าของมีเดียโดยตรง หรือในกรณีฉกุเฉิน 
ควรให้ทนายความเข้ามาจดัการเร่ืองตา่งๆ ให้คะ่.. 
ที่มา : Beobachter.ch (2 มีนาคม 2017) 
แปลและเรียบเรียงโดย : แมล่งิ 
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          คิดวา่หลายๆคน ท่ีมีลกู แล้วตวัเองต้องไปท างานกนั
ทัง้พ่อและแม่ ถ้าลกูเกิดป่วยไข้ ไม่สบายขึน้มา ใครจะดแูล 
เป็นเร่ืองน่าสนใจ ใคร่รู้มิใช่เลน่เลยนะคะ เรามาดกูนัค่ะวา่ 
ตามกฏหมายนัน้ พ่อแม่มีสิทธิอย่างไรบ้าง ดงัตวัอย่างเป็น
รายกรณีเลยนะคะ 
 

1. แอนนา เคลเบอร์ ท างาน 60 เปอร์เซน็ต์ ลกูชาย 
อายุ 3 ขวบของเธอไม่สบาย เป็นหวัด ไม่สามารถไปอยู่
สถานรับเลีย้งเด็กได้ จะอนุญาตให้แม่ไม่ต้องท างาน เพ่ือ
อยู่ดแูลลกู ได้นานแคไ่หน 
ตอบ อย่างมากสุด 3 วัน ตามกฏหมายแรงงาน หัวข้อ
หน้าท่ีต่อครอบครัว หน้าท่ีต่อครอบครัวในท่ีนี ้หมายถึง
ดแูลบุตรจนถึงอายุ 15 ปี เช่นเดียวกบัผู้ปกครอง หรือผู้ ให้
การดแูลเลีย้งดเูดก็ ซึง่การหยดุงานนัน้ จะได้รับคา่จ้าง 
ถ้าเราท างานแบบไม่เต็มเวลา ก็จะได้วนัหยุด 3 วนัเช่นกัน 
แต่ว่านายจ้าง สามารถขอให้ลกูจ้าง ส่งใบรับรองแพทย์ให้ 
ตัง้แต่วันแรกท่ีหยุดงาน ซึ่งมีลักษณะเช่นเดียวกับการลา
ป่วยของตนเอง ในสญัญาจ้างงาน ท่ีว่าหลงัจากป่วย 2-3 
วนั ต้องสง่ใบรับรองแพทย์ 

2. เลอา และพอล ซมัเมอร์ ช่วยกนัดแูลลกูสาววยั 1  
ขวบ ตอนนีลู้กสาวของพวกเขา มีการติดเชือ้รุนแรง และ
ต้องได้รับการดูแลอยู่ท่ีบ้าน ใครจะได้รับอนุญาตให้อยู่ 
ดแูลลกูสาว 

ตอบ ในกรณีนี ้ต้องคิดวา่แบบไหนดี และเหมาะสมกวา่กนั 
นัน่คือ ต้องดวูา่ การดแูลบตุรนัน้มีความจ าเป็น แล้วใครจะ
หยุดมาดแูลได้ง่ายกว่า ส่งผลกระทบต่อท่ีท างานน้อยกว่า 
แต่ท่ีแน่ๆ คือ ทัง้สองคน จะหยุด 3 วัน พร้อมกันเพ่ือมา
ดูแลลูกนัน้ไม่ได้ ในกรณีจ าเป็น ต้องใช้ของคนหนึ่งก่อน 
อาจเป็นของแม ่3 วนั แล้วตอ่ด้วยอีก 3 วนั จากของพ่อ 

3. มาร์ค มลูเลอ่ร์ เป็นพ่อเดี่ยว ตอนนีล้กูชายวยั 10 
ขวบของเขาป่วยหนกั จะอนุญาตให้เขา ลางานมาอยู่ดแูล
ลกูได้มากกวา่ 3 วนัไหม 
ตอบ ในกรณีท่ีเขาไม่สามารถหาคนมาดูแลลูกชายแทน
เขาได้ เขาจะมีสิทธิตามกฏหมายแรงงาน เหมือนกันกับ
กรณีท่ีเขาป่วยเอง แต่ถ้าย่ิงป่วยนาน นายจ้างก็มีสิทธิ 
ขอให้ลูกจ้าง หาคนมาดูแลลูกชายของเขา เพ่ือให้เขา
กลบัไปท างานได้ 

4. มาร์คสู เมเยอร์ จะต้องไปโรงเรียน (เรียนตอ่) 
ในกรณีนีอ้นญุาตให้เขาลางานได้ไหม  
ตอบ โดยปกติแล้ว ได้ ถึงแม้ว่าเขาจะต้องท างาน เพราะ
เขามีสิทธิขอวนัหยุดได้ หลายๆบริษัท จะมีรายละเอียดใน
เร่ืองนีอ้ยู่ท่ีฝ่ายบุคคล หรือว่าตามสัญญาจ้างงาน ท่ีว่า 
ลูกจ้างสามารถขอวันหยุดได้ ถ้าเขามีเหตุผลในความ
จ าเป็นนัน้ๆ แต่นายจ้างจะอนุญาตหรือไม่ ก็ขึน้อยู่กับ 
ความจ าเป็นของเร่ืองท่ีจะลา ลูกจ้างท างานให้บริษัทมา
นานมากน้อยแค่ไหน และลูกจ้างมีความส าคญัมากน้อย
แค่ไหน หรือความยากง่ายในการหาคนมาท าหน้าท่ีแทน
เขาในวนัท่ีเขาลา มนัจะเป็นการง่าย ถ้ามีการนดัหมายตก
ลงกันไว้ล่วงหน้า และการขอวันหยุดนี ้ขอได้เสมอ กับ
ลกูจ้างท่ีท างานได้รับเงินรายเดือน 

5. ตัง้แตล่กูๆของ เอวา และอีริค เข้าโรงเรียน พวก 
เขาก็ไม่สามารถวางแผนวนัพกัร้อนได้ นายจ้างต้องเข้าใจ
ในเร่ืองนีใ้ช่ไหม 
ตอบ ใช่แล้ว นายจ้างต้องให้เวลาพกัร้อนตามท่ีลกูจ้างขอ 
ตามความจ าเป็นของครอบครัว เช่น โรงเรียนปิดเทอม หรือ
ช่วงหลงัคลอด ท่ีต้องการหยดุเพ่ิมเติมจากสิทธิท่ีได้มาแล้ว 



                                
ห น้ า   15 

 รวงข้าว / สงิหาคม  2017 

(ปกติจะได้หยุดลาคลอด 14 สปัดาห์ หรือ 98 วนั นบัจาก
วนัคลอด) 

6. นิน่า ไฟร ขอพกัร้อนไปกบัลกูสาว เพ่ือเลน่สกี  
แต่ลูกสาววยั 5 ขวบ ประสบอุบัติเหตุ ขาหัก และเธอต้อง
อยู่ดูแลลูกสาวท่ีโรงพยาบาล เธอสามารถขอวันพักร้อน
หลงัจากนัน้ได้ไหม 
ตอบ ได้ เพราะการพักร้อน วันหยุดท่ีผ่านมานัน้ เธอไม่
สามารถพกัผ่อนได้ เมื่อต้องดแูลลกูสาว อนุญาตให้เธอขอ
วนัพกัร้อนใหมไ่ด้ 

7. โรเจอร์ คงึ ต้องออกจากท่ีท างานอย่างช้าท่ีสดุ  
17.45 น. เพ่ือไปรับลูกชายท่ีคิต้า ได้ทันเวลา แต่เจ้านาย
ของเขาต้องการให้เขาอยู่ท างานต่อ ในกรณีนี ้เจ้านาย
สามารถสัง่ให้โรเจอร์ ท างานลว่งเวลาได้ไหม 

ตอบ ไม่ได้ ถ้า
จ าเป็นนายจ้าง
ต้องหาคนอื่น
มาท างานแทน 
เพราะถ้าการ
ท า ง า น
ล่วงเวลาของ
พ่ อ 

กระทบกระเทือนหน้าท่ีของพ่อต่อครอบครัว การกระท า
ของนายจ้าง มีเหตุผลไม่เพียงพอ (ไม่ได้ นายจ้างต้องให้
เขาไปรับลกู)  

8. เมลานี อ๊อท ท างาน 100 เปอร์เซน็ต์ ในต าแหน่ง 
บริหาร บริษัทสัญญาว่า หลังจากลาคลอดเธอสามารถ
กลับไปท างานในต าแหน่งเดิม แต่ท าน้อยกว่า 100 
เปอร์เซ็นต์ได้ แต่ความจริงไม่เป็นเช่นนัน้ เธอกลับไป
ท างานในต าแหน่งผู้ ช่วย ท่ีเงินเดือนน้อย เธอไม่ยอมรับ 
และถกูให้ออกจากงาน เธอสามารถคดัค้านได้ไหม 
ตอบ เธอสามารถร้องต่อศาล เร่ืองการให้ออก จากงาน
โดยไม่ชอบธรรม ตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมกัน 
ปกป้องลกูจ้างจากการให้ออกจากงาน ท่ีมีพืน้ฐานมาจาก
เร่ืองของเพศ โดยเฉพาะในเร่ืองเก่ียวกับสถานการณ์

เก่ียวกับครอบครัว ท่ีว่าเป็นการเลือกปฏิบัตินี ้เพราะว่า 
การให้ออก มีความสมัพนัธ์กบัการลาคลอด 
เธอจะต้องเขียนจดหมายคดัค้านการให้ออกจากงาน เมื่อ
ไม่สามารถตกลงกันได้ เธอสามารถร้องขอความยุติธรรม 
จากอ านาจศาลตุลาการ เพ่ือเรียกค่าเสียหายได้ เธอ
สามารถได้รับคา่เสียหายมากสดุเป็นเงินเดือน 6 เดือน โดย
ไมต้่องท างาน 
ที่ มา : Beobachter ฉบับที่  7 วันที่  31 
มีนาคม 2017  
แปลโดย เฟรา ฮีรชิ 
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โดย ธญัญารัตน์ ดอฮ์ลเกรน 

        วันนีธ้ัญญารัตน์ (ตุ๋ม) ขอเล่าประสบการณ์ ในการ
เป็นเจ้าของร้านธาราญาสปา มากว่า 2 ปี ให้กบัพ่ีน้องชาว
หญิงไทย ด้วยหวงัว่าจะมีประโยชน์กับพวกเรา ท่ีสนใจท า
ธุรกิจนีใ้ห้อยู่ดีและมีสขุ อย่างตุม๋นะคะ 
         สาขาวิชาชีพนวด-สปา เป็นอาชีพท่ีมีศาสตร์และ
ศิลป์ มีบรมครู พ่อปู่ ชีวกโกมารภจัจ์เป็นครู และท่ียืดเหน่ียว
จิตใจ ซึง่ตุ๋มเองมีอาจารย์ สมเกียรติ เชือ้ปรางค์ และครูอีก
หลายๆท่าน แนะน าสัง่สอน ให้วิชาความรู้ ชีแ้นะแต่สิ่งดีๆ
ตลอดมา ขอกราบขอบพระคณุครูบาอาจารย์ทกุๆท่าน มา 
ณ ท่ีนีค้ะ่ 

ส าหรับใครท่ีสนใจจะเปิดร้าน มาติดตามกนัค่ะว่า
เราควรจะเตรียมการ และมีขัน้ตอนอย่างไรบ้างนะคะ 

 

เม่ือจะท าธุรกจิ ควรการเตรียมการเร่ืองอะไรบ้าง 
1. แผนธุรกิจ  ค่าใช้จ่ายต่างๆในการลงทุน 

แบ่งเป็นสว่นๆในการใช้จ่าย และควรมีเงินทนุส ารอง  
2. สถานที่  คือ หัวใจหลัก หากเลือกสถานท่ี ได้

เหมาะสม คุณก็มีชัยมากกว่าคร่ึง ธุรกิจนวด-สปา ควร
เลือกสถานท่ี ท่ีสงบ ผ่อนคลาย เหมาะกบัการบ าบดัรักษา 
ท่ีจอดรถ ถ้ามีจะดีมากคะ่ ในร้านไมค่วรมืด  

3. ลูกค้า เราต้องการลูกค้าแบบไหน หากสถาน
ท่ีตัง้ในเขตชุมชน ลกูค้าก็จะเป็นกลุ่มคนท างาน ถ้าร้านอยู่
นอกเมือง เราจะได้ลกูค้ากลุม่แมบ้่าน และลกูค้าจะมีความ
หลากหลาย 
        เม่ือเรามีการเตรียมความพร้อมแล้ว ก็มาถงึ ขัน้ตอน
การเปิดร้าน  
1. จดทะเบียนการค้าของจงัหวดันัน้ๆ ซึง่จะมีคา่ธรรมเนียม
เพียงครัง้เดียว ตอนนัน้ เสียไป 190 ฟรังค์ (แต่ละรัฐ อาจ
แตกต่างกนันะคะ และเวลาผ่านไป 2 ปีแล้ว ไม่แน่ใจว่าจะ
เพ่ิมขึน้ไหม ลดลง คงเป็นไปได้ยากนะคะ) 

2. แจ้งหน่วยงานกองทนุเงินทดแทนท่ีเมือง ท่ีเราจะเปิด
กิจการ 
3. เปิดธนาคาร เพ่ือแจ้งรายรับรายจ่าย และส าหรับท า

บญัชี เพ่ือจ่ายภาษีสิน้ปีของร้าน 
    4. เปิดท าการ  

ถ้าทุกขัน้ตอนท่ีกล่าวมาข้างต้น ผ่านฉลุย คุณก็
สามารถเปิดท าการได้อย่างถูกต้องตามกฏหมาย ใน
ระหว่างเปิดกิจการ สิ่งส าคัญอีกข้อ คือ การแก้ปัญหา

เฉพาะหน้า เช่น นัดลูกค้ามาในเวลาเดียวกัน เพ่ือแสดง
ความรับผิดชอบ เราอาจจะเพ่ิมเวลาให้คนที่รอ หรือในครัง้
ตอ่ไป เราจะเพ่ิมเวลาให้ 20 นาที เป็นต้นนะคะ 

นวด-สปาไทย  เ ป็น ท่ี รู้ จักของคนไทยและ
ชาวต่างชาติ ปัจจุบันเป็นอีกอาชีพหนึ่งท่ีน่าสนใจ ถ้าเรา
มัน่ใจ และมุ่งมัน่ เราก็สามารถมีธุรกิจเป็นของตวัเองได้ ท่ี
ส าคัญ คือ มองท่ีตัวเรา หลักความเป็นจริง โดยยึด
ครอบครัวเป็นท่ีตัง้ เพราะการใช้ชีวิตในตา่งแดน ไมว่า่คณุ
จะท าอาชีพใด มีความสามารถแคไ่หน หากครอบครัวไมใ่ห้
การสนับสนุน ทุกอย่างคงเป็นไปได้ยากมากๆค่ะ ในการ
ลงทุนไม่จ าเป็นต้องมีสถานท่ีใหญ่โต และไม่จ าเป็นต้องมี
ต้นทนุสงู หากคณุมีใจรัก ขอให้ศกึษาหาข้อมลู และความรู้
ต่างๆ จากผู้ รู้  แล้วน ามาพิจารณาให้เหมาะกับตัวเรา 
เช่ือมั่น ลงมือท า ขอให้รักในอาชีพท่ีท า คุณก็สามารถ
ประสบความส าเร็จได้ *ไม่ว่าจะอาชีพใด หากคุณท า
ด้วยจติใจที่สูง จะไม่มีอาชีพที่ต ่า ไม่ว่าใครจะดูถูกเรา 
แต่เราอย่าดูถูกตัวเอง* ขอให้ทุกท่านท่ีมีความมุ่งมั่น 
ประสบความส าเร็จในสิ่งท่ีตัง้ใจ หากท่านใดสนใจเย่ียมชม 
ดงูาน หรือมาใช้บริการท่ี ธาราญาสปาตุ๋มยินดีต้อนรับทุก
ท่านคะ่ (เย่ียมชมก่อนได้ท่ี www.tarayaspa.com)  
                                                                         
 
 

เปิดรา้นนวด-สปา ใหอ้ยู่ด ีและมสุีข  

เขียนไลน์                                                         

http://www.tarayaspa.com/
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โดย ต้นกล้า 

 
สมยันี ้จะให้ทันยุคทันสมยั ต้องมีไลน์ เราเร่ิมใช้

เฟสบุ๊ คกันก่อนท่ีจะมีไลน์ แต่ข้อมูล ข้อเขียนท่ีเราคุยกัน 
คอ่นข้างจะถกูแฮค ถกูเปิดเผยไปทัว่ อย่างท่ีเราไมไ่ด้อยาก
ให้เป็นอย่างนัน้เลย เพราะระบบของเฟสบุ๊ ค สามารถดึง
ข้อมลูของเราไปได้ ต่อมาก็มีการโทรศพัท์ทางวตัแอพ และ
อีกหลายอย่าง แต่แอพหนึ่งซึง่นิยมในหมู่เพ่ือน คือ ไลน์ ท่ี
สามารถคุย(โทร-ฟรี) เขียนข้อความถึงกันส่วนตั๊วส่วนตัว 
หรือการสร้างกลุ่มเพ่ือน คุยกันสนุกสนาน บางครัง้ส่งกัน
มาจากทุกไลน์ ตามไม่ทนั เพ่ือนบางคนเลยขอลาออกจาก
กลุ่มไปเลย ประโยชน์ก็มีมาก เช่นเราใช้ประโยชน์ในการ
สื่อสาร ประชุมกลุ่ม ข้ามประเทศ โดยไม่เสียเวลาเดินทาง
ข้ามน า้ ข้ามฟ้า ไปเจอะเจอกนั จึงท าให้การท างานสะดวก
รวดเร็ว ทนัใจ ทนัสมยั 

วันนีเ้ราไม่พูดข้อเสียของการ “ติดไลน์” นะคะ 
เพราะเป็นของแสลง มาคยุกนัเร่ืองการเขียนข้อความดีกว่า 
แป้นพิมพ์ก็เลก็นิดเดียว จิม้พลาดๆไปบ้าง อ้าว กดสง่ไปซะ
แล้ว แต่ก็อ่านกันรู้เร่ือง ซะงัน้ หรือจะพูดใส่เคร่ืองก็ได้อีก 
วิวฒันาการ ก้าวกระโดด จริงๆ ตามเกือบไม่ทัน แต่ก็ต้อง
ระวงัหน่อย พูดไม่ซดั เอ้ย พูดไม่ชดั เคร่ืองสะกดเป็นค าอื่น 
ท่ีเราไมต้่องการเลย น่ีอาการหนกักวา่ เพราะผิดทัง้ค า ตา่ง
กบัการเขียน ซึง่ผิดเพียงอกัษรบางตวัในแป้นพิมพ์ท่ีใกล้กนั  

เอาเถอะ จะเลือก ส่งข้อความแบบไหน ก็ตาม
ถนัดของแต่ละคน บางคนชอบเขียนย่อ เพ่ือความรวดเร็ว 
ก็เลยไปรวบรวมค าย่อ ท่ีเห็นเขานิยมใช้ ทัง้ในไลน์ และ
เฟสบุ๊ค มาให้ด ู

 
ก็ต้องเข้าใจภาษาอังกฤษกันนิดนึง ใครมีค า

ย่อที่เป็นภาษาไทย น ามาแบ่งปันกันนะคะ  
ไม่ติดค่ะ แต่ต้องรีบไปไลน์ก่อน ไม่อยากให้เพื่อนรอ
นานนนนน ออิ ิ(ค าย่อ ความหมายว่า หวัเราะเบาๆ) 
 
 
 
 

ค าย่อ ย่อมาจาก ความหมาย 
OMG Oh My God! บร๊ะเจ้า!!! 
LOL Laughing out Loud ข า ตลก หวัเราะ 
LUV LOVE รัก 
CU See you แล้วเจอกนัจ้ะ 
U You คณุ 
P.S Post Script ปล. 
TC Take Care เป็นหว่งนะ ดแูลตวัเองด้วย 
IC I see เข้าใจ 
HAND Have a nice day โชคดีนะ 
BTW By the way อยา่งไรก็ตาม 
BFF Best Friend Forever เพ่ือนกนัตลอดไป 
WTF What The F**K  ???? (แปลแล้วจะไม่สุภาพ) 
COZ Because เพราะวา่ 
PLS Please ได้โปรด 
SMS Short Message 

Service 
การสง่ข้อความ 

VS Versus ตรงข้ามกนั,ตอ่สู้กนั 
SOZ, SRY Sorry ขอโทษ 
YW You are welcome ด้วยความยินดี 
CUL or CUL8R See you later แล้วเจอกนั 
SYS See you soon แล้วพบกนัใหม่ 
NVM Never mind ไมเ่ป็นไร 
PCM Please call me โทรกลบั 
EZ Easy ง่าย 
THX Thanks ขอบใจ ใช้กบัคนกนัเอง 
TY Thank you ขอบคณุ 
Y Why ท าไม 
NP No problem ไมมี่ปัญหา 
XOXO Hugs and kisses รักนะจุ๊บๆ_ 
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โดยคนไกลบ้าน 
สวัสดีค่ะเพ่ือนๆ  ห่างหายไปนาน มาคราวนีม้ี

เร่ืองเล่า จากการเดินทางเท่ียวไทยท่ียาวไกล ไปตามท่ี
ต่างๆ มาเล่าสู่กันฟัง ซึ่งในแต่ละพืน้ท่ีมีเหตุการณ์ต่างๆท่ี
เกิดขึน้แตกตา่งกนัไป รวมทัง้ขนบธรรมเนียม ประเพณีและ
วฒันธรรมท่ีหลากหลาย 

ก่อนออกเดินทางในแต่ละครัง้ เรามาเช็คความ
เรียบร้อยกนัก่อน ก่อนอื่นก็ทุกอย่างท่ีเก่ียวข้องกบัสขุภาพ
ของตัวเอง ยาต่างๆท่ีต้องใช้เป็นประจ าและยาท่ีอาจจะ
ต้องใช้ ในกรณีฉกุเฉิน เช่น ยาแก้ปวด ลดไข้ ยาแก้ท้องเสีย 
กลอ่งอปุกรณ์ท าแผลเป็นต้น  

เมื่อยาพร้อมก็มาดูเอกสารต่างๆ  ท่ีต้องใช้ติดตวั
ไว้ในการเดินทางให้ครบ เช่น พาสปอร์ต ใบขบัข่ี บตัรตา่งๆ 
เอกสารประกนัรถ แบบฟอร์มการเคลมประกนัสขุภาพฯลฯ 
หลงัจากนัน้ก็เช็คสภาพรถให้พร้อมท่ีจะออกเดินทาง  

เมื่อทุกอย่างพร้อมเราก็ออกเดินทางกันเลย ไม่
ทราบว่าเพ่ือนๆจะทราบกันทุกคนหรือไม่ค่ะว่า เมื่อเราไป
พักกับคู่สมรสหรือกับแฟนที่ เป็นคนต่างชาติ  เมื่อ
เช็คอินเข้าท่ีพัก ก็ควรให้พนักงานของท่ีพัก ลงช่ือคู่สมรส
หรือแฟนตา่งชาติ พร้อมขอใบเสร็จกลบัมาด้วยทกุครัง้ ซึง่

หลายๆท่ี ท่ีฉนัและสามีไปพกัมา ต้องบอกให้เขาลงช่ือสามี
ไปด้วย ไม่งัน้เขาลงช่ือแค่ฉันคนเดียว ท่ีต้องท าแบบนี ้
ตลอด เพ่ือป้องกนัปัญหา จากการตรวจสอบจากเจ้าหน้าท่ี 
ท่ีอาจเกิดขึน้ได้ ซึง่เหตกุารณ์นีไ้ด้เกิดขึน้กบัครอบครัวชาว
เยอรมัน ท่ีสนิทกับครอบครัวของฉันมาแล้ว ซึ่งทาง ตม.
(ส านกังานตรวจคนเข้าเมือง) ได้ขอหลกัฐานใบเสร็จรับเงิน 
จากทางโรงแรมท่ีกรุงเทพฯ ท่ีเขาพักก่อนท่ีจะมาพักกับ
ครอบครัวของญาติ เจ้าของบ้านท่ีต้องไปแจ้งกบัทางตม.วา่
เขามาพกัอยู่ด้วย ซึ่งเร่ืองนีแ้ม้แต่สามีของฉัน ท่ีแจ้งพ านัก
ไว้ในบ้านเลขท่ี ท่ีอาศัยอยู่ทุกวันนี ้โดยมีตัวฉันเอง เป็น
เจ้าของบ้าน ทางตม.ก็บอกมาว่าต้องไปแจ้งตม.ทุกครัง้
ภายใน 24 ชม. หลงัจากท่ีเดินทางกลบัเข้ามาในประเทศ
ไทย 

การเดินทางในครัง้นี ้ดีท่ีเป็นช่วงหน้าฝน  อากาศ
ไม่ร้อนมาก ความเขียวขจีมีอยู่ทั่วไป โดยเฉพาะทุ่งนา ท่ี
มองเห็นไปไกลสุดลูกหู ลูกตา ท่ีประทับใจสุดๆ คือ ท่ีริม
แม่น า้โขง จ.นครพนม เป็นเมืองเล็กๆท่ีไม่วุ่นวาย แหนม
เนืองโอท็อปร้านดงั แถวหน้ารูปปัน้พญานาคก็อร่อยมาก 
ผู้ คนท่ีใช้ชีวิตแบบสโลว์ไลฟ์มากๆ เย็นมาก็พากันมาป่ัน
จักรยาน ออกก าลังกายท่ีริมโขง เขามีทางเฉพาะส าหรับ
จกัรยานให้ว่ิงสวนกนัสองเลน  มีทางให้ว่ิงจ้อกกิง้ มีเคร่ือง
ออกก าลงักาย ตัง้วางไว้เป็นจดุๆ  

เมื่อมองข้ามแม่น า้โขงไปทางฝ่ังลาว ในวันท่ี
อากาศด ีก็มองเห็นทิวเขาเรียงรายอยู่อย่างสวยงาม ตวัฉนั
เองยังแอบคิดว่า ถ้าฉันเป็นนางฟ้า อยากจะเสกให้
บรรยากาศนัน้ ให้มาอยู่ท่ีบ้านของตวัเองจงั  

เกือบสองอาทิตย์ ท่ีพวกเราเดินทางกันไปเร่ือยๆ 
ได้เห็นและประทับใจ ในสิ่งใหม่ๆหลายๆอย่าง พกติดตัว
กลบัมาด้วย พวกเรากลบัมาถึงบ้านอย่างปลอดภัยและมี
ความสุข  รอการเดินทางครัง้ต่อไปเมื่อมีโอกาส…..       
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สวสัดีค่ะเพ่ือนๆชาวหญิงไทย ดิฉันวานี ไคเซอร์-แซ่เลีย้ว 
รู้สกึเป็นเกียรติมาก ท่ีได้รับเชิญให้ไปเลา่เร่ือง ในวนัประชมุ
สามญัประจ าปีของสมาคมฯ และเขียนลงในรวงข้าวด้วย 
สิ่งท่ีท่านจะได้อา่นต่อไปนี ้มาจากประสบการณ์ของตวัเอง 
ในการเป็นเจ้าของร้าน Kaiser Thai Food Corner  (ช่ือนี ้
ได้มาจาก นามสกุลของคุณสามี จะได้ใช้เขาได้ถนัดใจ
หน่อย อิอิ ) เกือบ 12 ปี  คงจะช่วยให้เพ่ือนๆ ท่ีสนใจจะมี
ธุรกิจเป็นของตวัเอง  ได้มองเห็นหนทาง และน าไปปรับใช้
กนัได้นะคะ  

เม่ือคดิจะเปิดร้าน Take away สิ่งที่ควรคดิถงึ คือ 

1. ท าเลที่ตัง้ Take away คือ การขายและซือ้อย่าง 
ด่วน เพราะฉะนัน้ย่านธุรกิจ ร้านค้า สถานีรถไฟ คนสญัจร
ไปมาทัง้วัน จะส่งผลให้ขายดี ถ้าเป็นไปได้ ขอแนะน าว่า
ควรจะใกล้บ้าน สะดวกในการเดินทาง และเรามีเพ่ือนๆ
คอยให้ความสนับสนุน การด าเนินธุรกิจต้องอาศัยเพ่ือน 
มาช่วยอุดหนุน และแนะน าเพ่ือนๆต่อๆกันไป จนกว่าจะ
เป็นท่ีรู้จกัของคนทัว่ไปนะคะ 

2. ที่ปรึกษา การมีท่ีปรึกษาท่ีดี มีชยัไปเกือบคร่ึง  
คือ จะมีคนช่วยคิด และแก้เกมให้ เรา
สะดวกสบายในการตัดสินใจ ในการท า
สิ่งใด สิ่งหนึ่ง บุคคลท่ีล้มเหลวในชีวิต 
บางครัง้เกิดจากคนท่ีเราคุยด้วย ไม่ได้
เ ร่ือง จึงท าให้ ชี วิตเราพังค่ะ การขอ
ใบอนุญาต ควรปรึกษาจากเจ้าหน้าท่ี
ของรัฐโดยตรง เพราะจะเป็นผู้ ท่ี รู้ และ
แนะน าเราได้ดีท่ีสุด อย่ากลวัท่ีจะพบนะ
คะ เขาพร้อมท่ีจะช่วยเรา เพราะมนัคืองานของเขาคะ่ 

3. การด าเนินธุรกจิ  
ลูกค้า คือ ผู้ถกูเสมอ ต้องการอะไร ควรจดัเตม็ อย่างร่าเริง 
แม้จะเจอลกูค้าบางคน ท่ีเอาเปรียบ และไม่ซื่อตรง เราควร
หาวิธีจดัการแบบคนดีเขาท ากนั  

ลูกน้อง คือ ผู้ ท่ีท าให้เรารวย เมื่อใดก็ตามท่ีเรากบัลกูน้อง 
มีการกระทบกระทั่งกัน จงท่องเอาไว้ ว่าเขาคือคนท่ีท าให้
เรารวย รู้ใช่ไหม วา่เราควรท าตวัอย่างไร....ส่วนแม่ครัวคือ 
หัวใจของร้าน ควรเป็นคนมีความรับผิดชอบสูง แต่เราก็
อย่าฝากหัวใจของเราไว้กับคนๆเดียว เขามีสิทธ์ิเจ็บป่วย 
ลากิจได้เช่นกนั ตวัคณุเอง มีความจ าเป็น ต้องท าทุกอย่าง
ได้ ตัง้แต ่ก. ไก่ ถงึ ฮ. นกฮกู ใครขาด ใครไมส่บาย คณุต้อง
ท าให้ร้านเปิดได้เป็นปกติ ลูกค้าเดินออกจากร้านคุณด้วย
ความพงึพอใจ และจะกลบัมาใช้บริการอีก 

4. การเงนิ ต้องบริหารจดัการให้ดี และอย่างม ี
ระบบ รายจ่ายมีอะไรบ้างต้องรู้ เช่น ภาษี ค่าประกัน 
เงินเดือนลกูน้อง ประหยดั เพราะบางครัง้การประหยดั ท า
ให้งานยากขึน้ เช่น น า้ยาขัดในครัว ถ้าแพงหน่อย แต่เช็ด
แล้วออก ก็ซือ้ ดีกว่าซือ้ของถูก แต่ต้องขัดอยู่นั่นแล้ว ก็ไม่
สะอาดเอี่ยมสกัที  แต่เราจะมีวงเงินในการใช้จ่าย เราจะมี
การควบคุมในแต่ละวนั ที่ปรึกษาด้านการเงินที่ดีที่ สุด 
คือ ผู้ ท่ีท าบญัชีของร้าน เพราะตวัเลขส าคญั ในการคิดงาน 
ธนาคารมีหน้าท่ีดแูลลกูค้า ให้เราสอบถามได้ เม่ือมีปัญหา 
เขาให้เราใช้เขาฟรี ๆ เพราะฉะนัน้ จงใช้พวกเขา อย่าได้
เกรงใจคะ่   

เ ร่ื องทั่วๆไปเล่ามาแล้ว  คราวนี ม้าถึง เ ร่ื อง
เฉพาะตวัของเรากนับ้าง มีคนถามว่า เรา
จ าเป็นต้องเรียนจบบริหารธุรกิจ หรือเรียน
เป็นแม่ครัว พ่อครัวมาไหม สิ่งนี ดู้จาก
ตัวเอง ขอบอกว่าไม่จ าเป็น เพราะเดิมที
เป็นคนไม่ชอบท าอาหาร และท าไม่เป็น 
แถมเรียนจบอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 
ยังประสบความส าเ ร็จได้  แต่ ถ้า ใคร
ต้องการสร้างความมั่นใจให้ตัวเอง ก็ไป

เรียนได้ ท่ีส าคญัอีกอย่าง คือ ความอดทนรอได้ เพราะ 2 ปี
แรก จะยังไม่มีก าไร ปีท่ี 3 ถึงจะเร่ิมมีก าไร อดทนนะคะ 
ความส าเร็จมาแน่ๆ ขอให้กิจการรุ่งเรืองกันทุกคน และ
ดิฉันยินดีให้ค าปรึกษา ติดต่อสอบถามกนัมาได้
ท่ี  032 621 63 15 นะคะ 

การท าธุรกจิ Take away 
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โดย ก.ไตรค า 
 สมองคืออวยัวะท่ีซบัซ้อนท่ีสดุท่ีมนุษย์รู้จกั สมอง
ของเรามีเส้นประสาทอยู่ทัง้หมด 1 แสนล้านเส้น ซึ่ง
มากกว่ าจ านวนประชากรของคนทั ง้ โลก  14 เท่ า
เส้นประสาทแตล่ะเส้น มีจดุเช่ือมตอ่ปลายประสาทอื่นๆอีก
ประมาณ 1,000 – 10,000 เส้น ท าให้ในสมองของเราทุก
คนมีจดุเช่ือมตอ่ปลายประสาทอยู่มากถงึ 100 ล้านล้านจดุ 
ในสมองมีจุดเช่ือมต่อปลายประสาทท่ีมากมายถึงขนาด
ท่ีว่า ถ้าคุณนั่งนับทีละจุด โดยใช้เวลาจุดละ 1 วินาที คุณ
จะต้องใช้เวลาทัง้หมด 3 ล้านปี กว่าจะนับได้ครบทุกจุด 
(ไม่กินข้าว ไม่นอน ไม่ท าอย่างอื่นเลย นอกจากนับจุด
เช่ือมตอ่ปลายประสาท) 

สมองมีน า้หนักประมาณ 1.4 กิโลกรัม ซึ่งคิดเป็น
น า้หนกัเพียง 2 % ของร่างกาย แต่ใช้พลงังานแคลอร่ี 20 – 
30 % ของพลงังานทัง้หมด จึงไม่แปลกท่ีเวลาเราพยายาม
คิดแก้ปัญหาหรืออา่นหนงัสือสอบ โดยเฉพาะวิชายากๆเรา
จะรู้สกึหิวจนท้องก่ิว ทัง้ท่ีเรานัง่อยู่เฉยๆ 
หากเราต้องการใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลการท างาน
ทัง้หมดของสมอง 1 ก้อน คอมฯเคร่ืองนัน้จะต้องมีความจุ 
1,300 Terabyte หรือมีประสิทธิภาพ เท่ากับการท างาน
ของคอมฯยคุปัจจบุนั 2,600 ล้านเคร่ืองรวมกนั 
 ดงันัน้เปรียบได้กบัสมอง คือ “หวัโจก” ในร่างกาย
ของทกุคน ระหวา่งท่ีคณุก าลงัอา่นอยู่นี ้เส้นประสาทกวา่ 1 
แสนล้านเส้น ก าลังสื่อสารกันอย่างขมักเขม้น เพ่ือสร้าง
ภาพ ความจ า ความเข้าใจ การคิดต่อยอด จินตนาการ 
ฯลฯ  
ความมหศัจรรย์ที่สุดเกี่ยวกับสมอง คือ 
“ โครงสร้างทุกส่วนและเส้นประสาททุกเส้นในสมอง 
สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ตาม ความคิด ค าพูด 
และการกระท าของเราเอง” 

นอกจากนัน้ สิ่งท่ีเราได้ยิน ได้เห็น ได้ชิม ได้กลิ่น ได้สมัผสั 
รวมถงึสิ่งแวดล้อมตา่งๆรอบตวัเราล้วนมีส่วนส าคญัในการ
เปลี่ยนแปลงของสมองเราทัง้สิน้ และแน่นอนท่ีสุด สมอง
คือเคร่ืองมือส าคัญท่ีสุดท่ีคอยออกแบบชีวิตและก าหนด
โชคชะตาของเรา ดูแลสมองให้ดี เพราะสมองเป็นอวยัวะ
เดียวในร่างกายท่ีไม่อาจผ่าตดัเปลี่ยนกบัคนอื่นได้ และไม่
มีของเทียม สิ่งมหัศจรรย์ท่ีสุดในจักรวาล ช่อนอยู่ใต้
กะโหลกศรีษะของคณุเอง 

 
ปรัชญาทางพุทธศาสนามีอยู่ ว่า จิตของมนษุย์ท่ีไมไ่ด้รับ
การฝึกนัน้เปรียบเสมือนน า้ เมื่อถูกปล่อยทิง้ไว้มนัจะไหล
ลงสู่ท่ีต ่าเสมอ ซึ่งค าสอนนีน้ักจิตวิทยาทางตะวันตกได้
ยืนยันแล้วว่าเป็นจริง เพราะคนเรามีความคิดเฉลี่ยวนัละ
ประมาณ 15,000 – 60,000 ความคิด โดยนักจิตวิทยา
พบว่า ความคิดกว่า 80 % ในแต่ละวันเป็นความคิดท่ีไม่
เพียงแค่ไร้ประโยชน์ แต่ยงัเป็นความคิดวนเวียนท่ีบัน่ทอน
ชีวิต และท าให้จิตติดลบอีกด้วย  
 ท่ีน่ากลวัก็คือ จิตแพทย์นาม Dr.Daniel G Amen 
ค้นพบจากผลการสแกนสมองนบักว่า 80,000 ก้อน ตลอด
ระยะเวลา 30 ปี วา่ “ความคดิลบ” ท่ีขาดการดแูล สามารถ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างของเนือ้สมองและบ่อนท าลาย
โครงข่ายใยประสาทในระดบัชีวภาพได้จริงๆ 
 ค าถามส าคัญก็คือ เมื่อเราตระหนักถึงความ
มหศัจรรย์ของสมองท่ีมีมากถงึเพียงนีแ้ล้ว เราจะยงัคิด พดู 
และท าในสิ่งจะพาเราตกต ่าลงอีกหรือ ถ้าเราคิดร้าย คิดลบ 
และคิดไม่ดีต่อผู้อื่น จะท าให้สมองของเราเต็มไปด้วยเร่ือง
ร้ายและลบ ท าให้ร่างกายหลั่งสารพิษ adrenalin และ 
cortisol ออกมา ถ้าเราคิดร้ายบ่อยๆ เราจะเครียด ทุกข์ 
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ปวดหวั ป่วย และสารพิษนัน้อาจจะสะสม ท าให้ตวัเองต้อง
ป่วย เพราะไปคิดปองร้ายคนอื่น อย่างนีเ้รียกว่า “กรรม
ตามสมอง” 
 เจ้าสมองน่ีแหละคือ หวัโจก ท่ีพาคณุท านัน่น่ี เช่น 
ท าอาหาร ท าขนม บางวนัหงดุหงิด จู้ จี ้ขีบ้่นกบัคนรอบข้าง 
บางเวลาก็แจ่มใสสมานฉันท์  ขอให้อพัเกรดสมองบ่อยๆ 
อย่าให้หมดสมรรถภาพเร็ว มีเฟสบุ๊ ค มีไลน์ ไว้ติดต่อกับ
โลกภายนอกบ้าง รหสัของสมาร์ทโฟนให้ยากหน่อยน่าจะดี 
เอาช่ือ ปู่ ย่าตายายทกุคนมารวมกนัไว้จะได้ไมม่ีใครเดารู้  
คนเรามกัพร ่าบ่นตา่งๆนานาว่า สิ่งท่ีอยู่รอบตวัเรานัน้ไมไ่ด้
ดัง่ใจ ลูกไม่เช่ือฟัง แฟนไม่เข้าท่า สามีนิสยัแย่ ภรรยาไม่
เอาไหน เพ่ือนร่วมงานไม่ถูกใจ หัวหน้าไม่ดี ลูกน้องไม่ได้
เร่ือง นักการเมืองห่วยแตก ฯลฯ โดยเราหลงลืมความจริง
ท่ีว่าคนอีกหลายคนก็มีสิ่งแวดล้อมท่ีไม่ต่างจากเราเลย 
ซ า้ร้ายบางคน ยงัตกอยู่ในสภาพท่ีแย่กว่าเรา แต่เขากลบัมี
ความสุขและประสบความส าเร็จได้ เน่ืองจากพวกเขามี
สมองท่ีสดใส และมีจิตใจท่ีแข็งแกร่ง ดงันัน้ปัญหาแท้จริง
ไมไ่ด้อยู่ท่ี ข้างนอกนัน่ แตม่นัอยู่ “ข้างในนี”้ 
 เราเร่ิมเปลี่ยนแปลงแก้ไขและ”ออกแบบสมอง”
ของตวัเองให้ดีก่อน และโลกทัง้ใบ จะแลดูเปลี่ยนไป เมื่อ
ใจของเราเปลี่ยนแปลง หากเรามีสมองท่ีชั่วร้าย โอกาสท่ี
จะเจ็บปวดทรมานจากความทุกข์ จะมีมากกว่าคนท่ี
จิตใจบริสทุธ์และสมองท่ีงดงาม ....... 
 

 
 
 

คดนีีน่้าสนใจ 
และทนัสมยัมาก 

เมื่อปี 2013 ศาลรัฐบาเซิล ได้พิจารณาคดีหย่า
ร้าง โดยตัดสินให้สามี (ซึ่งท างานเก่ียวกับการเงินและมี
ต าแหน่งสงู) จ่ายคา่เลีย้งดใูห้ภรรยา ตามจ านวนท่ีศาลสัง่  

สองปีต่อมา ตามกฎหมายแล้ว ทัง้คู่ยังเป็นสามี
ภรรยากนัอยู่ (อยู่ในระยะแยกอยู่ 2 ปี) ฝ่ายสามีได้ลาออก
จากงาน และย่ืนค าร้องต่อศาลขอลดจ านวนเงินจ่ายค่า
เลีย้งดภูรรยา ซึง่ศาลของรัฐบาเซิล พิจารณาให้ลดจ านวน
เงินตามท่ีสามีย่ืนต่อศาล แต่ฝ่ายภรรยาคัดค้าน  จน
ประสบผลส าเร็จ โดยการน าคดีไปย่ืนต่อศาลสูงสุด 
(Bundesgericht [D]; Cour fédérale [F]), ท่ีโลซานส์ คณะ
ผู้ พิพากษาศาลสงูสดุ ได้พิจารณากลบัค าพิพากษาศาลบา
เซิล สั่งให้สามีจ่ายค่าเลีย้งดูตามจ านวนเงินท่ีก่อนจะ
ลาออกจากงาน โดยให้เหตุผลว่า การท่ีสามีลาออกจาก
งานต าแหน่งสงู รายได้สงู ขณะท่ีสู้กนัในคดีหย่าร้างในศาล 
เป็นการแสดงเจตนาท่ีไม่ดี  เป็นการกระท าในทางท่ีไม่
ถูกต้อง เป็นพฤติกรรมของสามี ท่ีต้องการเปลี่ยนแปลง
จ านวนเงินคา่เลีย้งด ู 

ดังนัน้ศาลสูงสุดท่ีโลซานส์ จงึพิจารณาตดัสินให้
ภรรยาชนะคดีนี ้

ภรรยาคนนีค้งฉลาดมากๆ และได้ทนายเก่ง 
คดีนีจ้งึเป็นคดีตวัอย่าง  
มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึน้แล้ว ถ้าท่านใดก าลงัมี

คดีหย่าร้างในศาล และฝ่ายสามีแสดงพฤติกรรมคล้ายๆกนั
นี ้สกิดทนายคุณด้วยว่าฉันรู้ ศาลสูงสุด ตัดสินคดีให้ไป
ปฏิบตัิตามแล้วนะ 

ได้ค้นคว้าหาข้อมูลใหม่ๆมาเสนอ เพ่ือประโยชน์ 
ของพวกเรา เมื่ออ่านแล้ว ถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ กรุณา
เผยแพร่บอกตอ่ๆกนัไปนะคะ.... 
ที่ ม า : Bundesgericht / Cour fédéral, 2. Mai / 2 mai 2017 
(5A_297/2016) 
แปลโดย ก. ไตรค า 
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ยาดมีคีุณภาพ 
 

โดย ก. ไตรค า 
วงการแพทย์ทั่วโลกก าลังฮือฮาจากอเมริกาถึง

ยุโรป กับยาใหม่ใช้ รักษาผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบ ซี  
เน่ืองจากมีการเปลี่ยนแปลงการรักษาผู้ ป่วยไวรัสตับ
อกัเสบซี อย่างมาก ในปีท่ีผ่านมาได้มียาใหม่ๆขึน้ทะเบียน
ส าหรับการรักษา มีความก้าวหน้าและทนัสมยั ไม่ต้องฉีด
ยา แตเ่ป็นกินยา การรักษาได้ผลดี ผู้ ป่วยหายจากโรค และ
มีผลข้างเคียงน้อย 
 กรมสาธารณสุข ประเทศสวิตฯ ได้ขึน้ทะเบียน
รับรองและอนุญาตให้ใช้ยา Zepatier เพ่ือรักษาผู้ ป่วยโรค
ไวรัสตบัอกัเสบ ซี และตัง้แต่วนัท่ี 1 ก.ค 2017 เป็นต้นไป 
กรมสาธารณสุข (BAG [D]; OFSP [F]) สวิส ได้ประกาศ
ให้บริษัทประกันสุขภาพ จ่ายค่ารักษา ผู้ ป่วยติดเชือ้ไวรัส
ตบัอกัเสบซเีรือ้รัง สายพนัธุ์ 1 และ 4 
 กรมสาธารณสขุสวิส ได้ตกลงซือ้ยา Zepatier กบั
บริษัท Merck Sharp & Dohme ผู้ผลิตและเจ้าของลิขสิทธ์ิ
ยา จากประเทศอเมริกา ได้ในราคาลด 29.3 % จากราคา
เดิม  47,690 ฟรังค์ เหลือราคา 30,952 ฟรังค์ ซึ่งผู้ ป่วย
ต้องรับประทานยา Zepatier วนัละ 1 เม็ด เป็นเวลา 120 
วนั น่ีคือราคาเฉพาะค่ายา ไม่รวมค่าตรวจทางคลีนิกอื่นๆ 
ทัง้ก่อน ขณะ และหลงัการรักษา อยากรู้จงัวา่รวมหมดแล้ว 
เป็นจ านวนเงินเท่าไร คงมหาศาล พวกเราอยู่สวิตฯ ใน
กรณีต้องนอนโรงพยาบาล เราไมเ่คยเห็นใบเสร็จคา่รักษา  

กอ่นรกัษา  
วิธีเดียวในการวินิจฉัยว่ามีการติดเชือ้หรือไม่ คือ 

การตรวจเลือด โดยการตรวจหาแอนตีบ้อดีไ้วรัสตบัอกัเสบ 

ซี (antibody-HCV) และตรวจหาระดับ HCV RNA เพ่ือดู
ระดบัความรุนแรงของการติดเชือ้  
 ก่อนเร่ิมให้การรักษาต้องตรวจหาสายพนัธุ์ของ
เชือ้ไวรัส เพ่ือวางแผนการรักษาให้เหมาะสม รวมทัง้
ประเมินระดับการท างานของตับ ความรุนแรงของการ
อกัเสบ และการเกิดพงัผืดท่ีตบั ยงัมีการตรวจอีกมากมาย
จะไมข่อกลา่วทัง้หมด  

ไวรัสตับอักเสบซี  ติดต่อจากเลือดสู่ เ ลือด
เท่านัน้ เช่นการใช้เข็มฉีดยาร่วมกนั การสกัร่างกาย บคุคล
ทางการแพทย์ท่ีสมัผสัเลือดของผู้ติดเชือ้ เพศสมัพนัธ์ 

ผู้ ป่วยท่ีติดเชือ้อย่างเฉียบพลนั ส่วนมากไม่แสดง
อาการท าให้ผู้ ป่วยไม่ทราบว่าได้รับเชือ้เข้าไปในร่างกาย 
แต่ผู้ ป่วยบางคนอาจพบอาการคล้ายโรคไข้หวัดใหญ่ 
อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร ตัวเหลือง ตาเหลือง 
 ประมาณ 15 % ของผู้ ติดเชือ้ จะหายเองได้ แต่ 
85 %ของผู้ ป่วยจะกลายเป็นการติดเชือ้เรือ้รัง และ 20 % 
ในกลุ่มนี ้การอักเสบของตับจะค่อยๆรุนแรงขึน้ ในเวลา 
10-30 ปี จะเกิดโรคตบัแข็ง มะเร็งตบั 
 จนถึงปัจจุบัน ยังไม่มีวัคซีนป้องกันการติดเชือ้
ไวรัสตบัอกัเสบซี  

การรกัษา 
 เป้าหมายการรักษาในปัจจุบัน คือ ก าจัดเชือ้ให้
หายขาดอย่างถาวร โดยประเมินจ านวนเชือ้ไวรัสในเลือด
หลังการรักษา ท าให้พยาธิสภาพของตับดีขึน้ ท าให้ตับ
อกัเสบหายไป ป้องกนัตบัแข็งและมะเร็งตบั  

ผู้ ป่วยไวรัสตบัอกัเสบซีทกุราย ควรได้รับการรักษา 
ซึ่งในประเทศสวิตฯปฏิบัติเช่นนีอ้ยู่แล้ว โดยไม่มีเง่ือนไข
เร่ืองคา่รักษา ใช้ยาดีท่ีสดุ ไมเ่ก่ียวกบัเร่ืองก าลงัทรัพย์  
 เน่ืองจากยามีราคาสูงมากๆ ท าให้ผู้ ป่วยท่ีขาด
ก าลงัทรัพย์ไม่มีโอกาสได้รับการรักษาให้หายขาดจากโรค
ท่ีสามารถใช้ยารักษาได้ 
น่าสงสาร...... 
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เราแต่ละคน บอกว่าตวัเองโชคดีแตกต่างกนั บาง

คนบอกว่า โชคดีจัง ท่ีเกิดมาในครอบครัวท่ีมีความพร้อม
บางคนบอกโชคดีหลายต่อ บางคนบอกเพียงว่า โชคดีจงัท่ี
เข้าใจในความเป็นไปของสรรพสิ่ง และสิ่งท่ีแม่ลิงน ามา
แบ่งปันกนันี ้เป็นสิ่งท่ีได้มาจากผู้ เช่ียวชาญด้านความโชค
ดีโดยเฉพาะ เรามาติดตามกนั วา่มีอะไรบ้าง 

1. ความสัมพันธ์ที่ดี ให้เวลากบัคนท่ีเราอยู่ 
ด้วยแล้วรู้สึกว่ามีความสุข คนท่ีเราอยู่กับเขาแล้วรู้สึกว่า
เป็นตัวของตัวเองมากท่ีสุด คนเหล่านีค้ือคนท่ีเขารักเรา 
เขาจะอยู่เคียงข้างเราทัง้ในยามทกุข์ และยามสขุ 

2. การให้ความส าคัญทัง้เร่ืองหน้าที่การงาน  
และชีวิตส่วนตัว หน้าท่ีการงานท่ีเราท าอยู่นัน้ ควรเป็นสิ่ง
ท่ีน ามาซึ่งความยินดี ท่ีเปิดโอกาสให้เราได้ใช้ความรู้ 
ความสามารถท่ีมีอยู่อย่างเต็มท่ี ประสบการณ์และโอกาส
ท่ีแต่ละคนได้รับนัน้ เป็นเสมือนชุดสทูท่ีตดัเฉพาะมาให้เข้า
กับตัวตนของแต่ละคน ซึ่งจะช่วยท าให้ชีวิตของเรามี
ความหมาย และสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเราไปได้
ยาวนาน 

3. มิตรภาพและความร่วมมือ ความเป็นมิตรจะ
ช่วยลดความรู้สกึขดัแย้งเล็กๆ น้อยๆ ลงได้ การร่วมมือกนั

ท างานให้ส าเร็จในแต่ละวนั แทนการเป็นคู่แข่งกันนัน้ จะ
ท าให้เรารู้สกึถงึความโชคดีได้โดยอตัโนมตัิ 

4. คิดบวก การมองสิ่งต่างๆ ในแง่บวกอยู่เสมอ 
จะท าให้เราเป็นคนคิดแต่ในแง่ดี ซึ่งจะท าให้เกิดพลงังาน
บวกอย่างล้นเหลือ 

5. เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดให้กับตนเอง ควรหาเวลา
อยู่เงียบๆ ห่างไกลจากสิ่งเร้าต่างๆ อยู่กับความน่ิงสงบ 
และฟังเสียงของตนเอง หากรู้สกึถงึความอดึอดัขดัข้องใจก็
จงกล้าท่ีจะยอมรับ สิ่งท่ีเราได้ยินในความเงียบนัน้ คือสิ่งท่ี
หวัใจก าลงับอกเราอย่างชดัเจน วา่ตวัเรานัน้ต้องการสิ่งใด 

6. มีวิ สัยทัศน์  และก้าวเดินตามเป้าหมายท่ี
ก าหนด น าตวัเองเข้าไปมีส่วนร่วมกบังานส าคญัต่างๆ ใน
องค์กร ท าจินตนาการและความฝันในชีวิตของเราให้เป็น
ความจริงขึน้มา รวมทัง้เปิดโอกาสให้เพ่ือนร่วมงานคนอื่นๆ 
ได้เรียนรู้ไปด้วยกนั ซึง่นอกจากตวัเราเองจะรู้สกึโชคดีแล้ว 
คนอื่นก็จะรู้สกึเช่นเดียวกนักบัเรา 

7. สุขภาพดี ดูแลสุขภาพร่างกายของเราให้ดี 
ร่างกายคนเรามีเพียงหนึ่งเดียวเท่านัน้ การพักผ่อนอย่าง
เพียงพอจะช่วยให้มีสมรรถภาพท่ีดีในการท างาน เลือก
รับประทานอาหารจากแหล่งธรรมชาติท่ีมีประโยชน์ต่อ
ร่างกาย ออกก าลังกายอย่างสม ่าเสมอ เพ่ือช่วยกระตุ้ น
เซลล์ตา่งๆ รวมทัง้กระตุ้นเซลล์สมองให้เกิดการเคลื่อนไหว 
 และน่ีคือ 7 สิ่ง ท่ีใครมีแล้ว ก็ถือว่า โชคดีเป็นล้น
พ้น แตถ้่าใครยงัมีไมค่รบ ก็เติมให้เตม็กนัได้ อยู่ท่ีวา่ เราให้
ความส าคัญ และเห็นเป็นจริงมากน้อยแค่ไหน ถ้าเราให้
ความส าคญัมาก เห็นว่าถ้าท าได้ จะโชคดีมาก เราก็เร่งลง
มือ ฝึกฝนท ากนั เพราะ โชคดี ใครๆ ก็อยากมีไว้กบัตวั ชิมิ . 
 

ที่มา www.meet.xing.ch  
เขียนโดย อัสสตริด วัลลิสเซอร์ เบิฮ์ม ผู้ ฝึกสอน และ
นกัจิตวิทยาด้านความโชคดี 
แปลและเรียบเรียงโดย แมล่ิง 
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เวลาเปล่ียนแปลงไปอย่างช้าๆ แต่มันก็
เปล่ียนแปลงไป: การมองย้อนหลัง ไปเมื่อ 30 ปีท่ีผ่าน 
ชีใ้ห้เห็นว่าประเทศสวิตเซอร์แลนด์เปลี่ยนไปอย่างไร ณ 
ปัจจบุนันี ้

1. การเพิ่มขึน้ของประชากร  
อีกไม่นานจะเพิ่มเป็น 9 ล้านคน 

 
 
 
 
 
 

“ไม่ต้องกลัวว่าชาวสวิสจะสูญพันธ์ไปในเร็วๆนี ้“ 
ประโยคพาดหวัข่าวจากหนงัสือพิมพ์ Sonntagsblick ฉบบั
เดือนสิงหาคมปี คศ. 1986 อนัเน่ืองจากยาคมุก าเนิด 
ในช่วงปีทศวรรษท่ี 80 มีความหวาดกลัวว่า ชาวสวิสจะ
ลดลง เน่ืองจากอตัราการเกิดน้อยลง 
ข้อแตกต่าง ณ ปัจจุบันนี:้ เม่ือสิน้ปี คศ 2015 มีประชากร
อาศยัอยู่ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ราวๆ 8,327,000 คน 
เป็นการเพ่ิมจ านวนถึง 25 เปอร์เซ็นต์ตัง้แต่ปี คศ 1986  

ทัง้นีแ้ยกออก ราวๆ ¾ ของประชากรท่ีมีสญัชาติสวิส หาก
การเติบโตยังคงด าเนินอยู่ เช่นนี ้คาดว่าในปี 2023 คลื่น
ของประชากรอาจสูงขึน้เป็น 9 ล้านคน ในช่วงระยะเวลา
เพียง 100 ปีนี ้จ านวนประชากรเพ่ิมขึน้มาเกือบ 3 เท่าตวั 
ครัง้สุดท้ายเมื่อ 39 ปีท่ีแล้ว ท่ีมีการอพยพของประชากร
ออกนอกประเทศ มากกว่าอพยพเข้าประเทศ 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

2. เดก็ที่เกดิในวันนี ้มีอายุยืนถงึ 90 ปี 
คาดว่า คนจะอายุยืนเพ่ิมขีน้เร่ือยๆ เป็นผลจากการ

วิวัฒนาการทางด้านการแพทย์ และอัตราตายของเด็ก 
ลดลงอย่างมาก จากเมื่อ 100 ปีก่อนนัน้ อายุเฉลี่ยของเดก็
เกิดใหม่อยู่ระหว่าง 54.4 ปี (ชาย) และ 57.5 ปี (หญิง) 
ส าหรับเด็กๆท่ีเกิดในปี 2015 นัน้ คาดว่าอายุไขเฉลี่ยอยู่ท่ี 
80.7 ปี (ชาย) และ 84.9 ปี (หญิง) 

ถ้าค าคาดการณ์นี ้ เป็นจริงในอนาคต อายุเฉลี่ย
จะสูงถึง 100 ปี และคงไม่เป็นไปตามความต้องการของ
กองทุนหลังเกษียณอายุ AHV (เสาท่ี 1) ท่ีว่า ณ ขณะนี ้
จะต้องปฏิรูประบบ เน่ืองจากว่าประชากรมีอายุยืนขึน้
เร่ือยๆ 

3. รายได้สูงขีน้ ค่าเช่าที่อยู่อาศัยกสู็งขึน้ 
รายได้ครัวเรือนโดยถั่วเฉลี่ยของชาวสวิสสูงขึน้จาก

เมื่อ 30 ปีท่ีแล้ว จาก 2,503 ฟรังค์ เพ่ิมขึน้มาเป็น 4,900 
ฟรังค์  น่ีเป็นรายได้สทุธิหลงัจากหกัลบค่า สวสัดิการสงัคม
ต่างๆออกแล้ว เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือนและ
คา่ใช้จ่ายสว่นตวัตา่งๆ 

เม่ือเปรียบเทียบระหวา่งค่าเช่าท่ีอยู่อาศยักบัรายได้  ก็
เห็นว่าการเ พ่ิมนัน้  แทบจะไม่แตกต่างจากปี  1986
ค่าใช้จ่ายส าหรับค่าเช่าท่ีอยู่อาศยัอยู่ท่ี 29 % ของรายได้ 
เทียบกบัปัจจุบนัเราจะต้องจ่ายสงูเกือบ 32 %  ข้อมลูจาก
กรมสถิติแห่งชาติได้ระบุว่าตัวเลขได้ลดลงมานิดหน่อย
ตัง้แตปี่ 2008 

4. การศึกษาส าหรับมหาวิทยาลัยทัง้หลาย 
มหาวิทยาลยัเก่าแก่ท่ีสดุของประเทศสวิตฯอยู่ท่ีรัฐบาเซิล  
ซึ่งก่อตัง้มาตัง้แต่ปี คศ. 1460 มหาวิทยาลยัใหม่ล่าสดุคือ 
มหาวิทยาลัย Università della Svizzera italiana (ปี คศ 
1996) อยู่ ท่ี รัฐ เทซิน และ มหาวิทยาลัย Luzern (ปี คศ 
2000) และนอกเหนือจากจ านวณมหาวิทยาลัยแล้วยังมี
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วิ ท ย า ลั ย เ ฉ พ า ะ ด้ า น ข อ ง ภ า ค รั ฐ  ท่ี เ ปิ ด ส อ น
ระดบัอดุมศกึษา อีกจ านวณมาก 

ไม่มีระบบการศึกษาในประเทศใด ท่ีเป็นระบบซมึซบั
ได้เช่นในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เน่ืองจากระบบการศกึษา
เชิงคู่ขนาน (ภาคทฤษฏีและปฏิบัติ) ท าให้เยาวชนทุกคน
สามารถศึกษาวิชาชีพ อันเหมาะสมได้ตามถนัดของตน 
ประเทศสวิตฯ ยงัคงผลิตจ านวนนกัศกึษาระดบัอดุมศกึษา
มากขึน้เร่ือยๆ ปัจจุบันจ านวณนักศึกษามหาวิทยาลัยมี 
145,000 คน  และ มีนักศึกษาในมหาวิทยาอาชีวะและ
วิทยาลยัครูอีกจ านวน 92,000 คน ในขณะเดียวกันก็ยังมี 
นกัเรียนท่ีจบสายอาชีพ เพ่ิมขึน้อีกเร่ือยๆ  

5. การจราจร: เราจะเคล่ือนที่เพิ่มขึน้เร่ือยๆ 
 

ปี ค.ศ. 2005 ยัง
มีตู้ รถไฟขององค์การ
รถไฟแห่งสมาพันธ์รัฐ
สวิส (SBB) ท่ีอนุญาต
ให้สูบบุหร่ีได้ ต่อมาก็
ไม่อนุญาตให้สูบบุหร่ี
ได้ในรถไฟ ถึงแม้ว่า
ช่ ว งแ รกๆจะมี ก า ร

ต่อต้าน แต่ในทางตรงกนัข้าม จ านวนผู้ โดยสารที่ใช้บริการ
นัน้เพ่ิมขึน้ทุกๆปี ในระยะเวลา 30 ปีท่ีผ่านมา จ านวน
ผู้ โดยสารเพ่ิมขีน้เป็นสองเท่า เปรียบเทียบการเดินทางของ
ผู้ คน ไม่เฉพาะเพียงแต่การเดินทางโดยรถไฟเท่านัน้ท่ี
เพ่ิมขึน้ การเดินทางบนท้องถนนก็เช่นกัน ปัจจุบันนี ้มี
จ านวนรถส่วนบุคคลในประเทศสวิตฯ ท่ีลงทะเบียนไว้ถึง 
4.5 ล้านคนั ซึง่เพ่ิมขึน้จากเมื่อ 30 ปีท่ีแล้ว เป็นเท่าตวั 

ปรากฏการณ์นีแ้สดงให้เห็นถึงความส าคัญของ
การเคลื่อนท่ีได้เป็นอย่างดี  จ านวนคนท างาน ถึง 70 % ท่ี
ท างานนอกเขตพืน้ท่ีอยู่อาศยั ท่ีต้องเดินทางไปกลบั และ
ทุกๆ 10 คนท างาน จะใช้เวลาเดินทางไปท างานตอ่วนัๆละ
มากกว่า 1 ชั่วโมง  การออกเดินทางโดยเฉลี่ยแล้วจะใช้
เวลาประมาณ 27 นาที 

6. เร่ิมแรกอาหารเร่งด่วน  
ต่อมาอาหารออร์แกนิค Bio  

 
ปี 1976 ร้านเมคโดนลั เปิดสาขาแรกในรัฐเจนีวา 

หลังจากนัน้ ก็ทยอยเปิดอีกหลายๆสาขาทั่วประเทศ  
ในช่วงระยะเวลาท่ีผ่านมา เมคโดนัลขยายตัวปรับปลี่ยน
รูปแบบของความเคยชินการกินอาหารประเภท «Fast 
Food» ว่าเป็นอาหารดีต่อสขุภาพ และกินได้ขณะเดินทาง 
และดเูป็นเร่ืองธรรมดาไปเสียแล้ว 

หลังจากนัน้ไม่นานก็ เกิดมีกระแสความนิยม
บริโภคอาหารประเภท ออร์แกนิค «Bio» จ านวนร้าน
ประเภทนีใ้นประเทศสวิตฯ เพ่ิมขึน้ระหว่างปี ค.ศ. 1900 
และ 2015 จาก 368 เป็น 6,031 ร้าน  ท่ีมี เคร่ืองหมาย
สัญญลักษณ์ “Bio” และปัจจุบันนีถื้อว่าเป็นเร่ืองปกติ ท่ี
พบเห็นได้ในชีวิตประจ าวนัของชาวสวิส ท่ีมีเคร่ืองหมาย 
“Bio” ในร้านอาหาร เช่น เมคโดนลัและร้านอาหารเร่งด่วน
ทัว่ไป  

7. การใช้ส่ือต่างๆ:  แต่ส่ือการพิมพ์ ก็ยังม่ันคง
อยู่ 

ปัจจุบนัการเสพสื่อต่างๆของชาวสวิสโดยถัว่เฉลี่ยแล้ว 
เกินกว่า 5 ชั่วโมงต่อวัน ในช่วง 30 ปีท่ีผ่านมา ลดลงไป
เล็กน้อย ส่ือที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือ เสียง และ 
วีดีโอ ระหว่างรายการวิทยุ นัน้ได้เสียจ านวนผู้ ฟังไปมาก 
แต่รายการโทรทัศน์ ยังคงได้รับความนิยมอยู่  การรับชม
รายการถ่ายทอดสด ของชาวสวิสนัน้ โดยเฉลี่ยต่อคน/วนั 
ถงึ 118 นาที ซึง่นบัวา่เป็นเวลาสว่นใหญ่ของการเสพสื่อ 

จากจ านวนของการเขียนบทความในเว็ปข่าวบนโลก
อินเทอร์เน็ต และสื่อสิ่งพิมพ์ รวมทัง้รูปแบบหนังสืงต่างๆ
นัน้ได้เพ่ิมขึน้มานิดหน่อย ในส่วนของกลุ่มของผู้บริโภคสื่อ
ออนไลน์ทุกวนั ยงัคงเป็นส่วนน้อยเท่านัน้ ตามความนิยม
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ของการอา่นบทความต่างๆ ของผู้บริโภคโดยรวมยงัคงเป็น
ในรูปแบบของหนงัสือพิมพ์ นิตยสาร หรือวา่หนงัสือ 

8. ยุคดจิติอล: ยุคสมาร์ทโฟน 
 
 
 
 
การเข้าถึงเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนท่ี 
ต่อประชากร 100 คน 

 
 
 

แน่นอนทีเดียววา่การเปลี่ยนแปลงในโลกภายในระยะเวลา 
30 ปีท่ีผ่าน ไม่มีอะไรท่ีเปลี่ยนแปลงไปได้รวดเร็วไปเท่ากบั 
ระบบดิจิตอล เช่น อินเทอร์เน็ต ไอโฟน ทัพเล็ต ระบบ 4G 
ระบบสตีรมม่ิง และอื่นๆ ท่ีเม่ือ 30 ปีก่อนยงัไมม่ี การเข้าถงึ
อุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนท่ี เมื่อ ปี  ค.ศ. 1990 นัน้  ต่อ
ประชากร 100 คน มีเพียงแค ่1.8 เคร่ือง ทกุวนันีเ้พ่ิมขึน้มา
เป็น 141 เคร่ือง จากจ านวน 2 ใน 5 คนนัน้มีเคร่ืองรับ
โทรศพัท์ครอบครองถงึ 2 เคร่ืองด้วยกนั  
ในขณะเดียวกันความเ ร็ วและการครอบคลุมขอ ง
อินเทอร์เน็ตได้พฒันาขีน้มามาก ตามหลกัฐานท่ีเห็นได้ชดั
คือ การใช้อินเตอร์เน็ตขยายตัวเพ่ิมขึน้ :  จ านวนผู้ ใ ช้
อินเตอร์เน็ต ในปี ค.ศ. 1996 (เร่ิมใช้งานได้เป็นครัง้แรก) 
อยู่ท่ี 6.8 % ของประชากรท่ีใช้อินเตอร์เน็ตบ่อยครัง้ต่อ 1 
สัปดาห์ ต่อมาเมื่อปี ค.ศ. 2006 เพ่ิมขีน้มาเป็น 65 % ณ 
ปัจจบุนันีเ้พ่ิมจ านวนมากขึน้เกือบถงึ 90 %  

9. โบสถ์: ลดความความส าคัญลงไป  
โบสถ์ต่างๆในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ประสบความ
ยากล าบาก: เทียบกบัเมื่อปี ค.ศ. 1980 จ านวณผู้ ไมน่บัถือ
ศาสนานัน้เพ่ิมขึน้จาก 214,000 เป็น 1,651,000 คน เกือบ
ทุ ก ๆ  4 ค น ขอ งป ร ะ ช าก ร ท่ี อ าศัย อยู่ ใ น ป ร ะ เทศ
สวิตเซอร์แลนด์ ท่ีมีอายุเกินกว่า 15 ปี ไม่นบัถือศาสนานัน้ 
ส่วนใหญ่โบสถ์โปรแตสแตนท์สูญเสียจ านวณผู้นับถือไป

มาก (-20.4 %) และในส่วนของโบสถ์คาทอลิกก็เช่นกัน
สญูเสียผู้นบัถือไปถงึ (-8.9 %)  
ไม่แค่นัน้ จ านวนผู้นับถือศานาคริสต์ท่ีออกจาก นิกายโป
รแตสแตนท์ หรือ นิกายคาทอลิก: ราวๆ 400,000 คนท่ีหนั
ไปนบัถือเข้า«กลุม่คริสเตียนอื่นๆ» เพ่ิมขึน้มาถงึ 10 เท่าตวั
คือจ านวนของผู้ นับถือศาสนาอิสลาม: เพ่ิมจาก 34,000   
ในปี ค.ศ. 1980 เป็น 350,000ในปี 2015 

10. อาชญากรรม: ปัจจุบันยังคงมีเหมือนเม่ือ 30 
ปีที่แล้ว 

 
 
 
 
 
 
 

จ านวณสิถิติการบันทึก
ของต ารวจ เก่ียวกับการ
ลกัขโมย (หลกัพนั) 

 
 
 

การบันทึกรายงานคดีลกัขโมย แสดงช่วง 30 ปีท่ีผ่าน
มาอยู่ระหวา่ง 160,000 และ 240,000  คดีตอ่ปี  ในปี ค.ศ. 
2015 มี จ านวนคดีลักข โมยต ่ าสุดอยู่ ท่ี  61,660  คดี  
นับตัง้แต่เร่ิมมีการบันทึกรายงานสถิติเมื่อปี ค .ศ 1981 
ส านักงานต ารวจได้บันทึกเมื่อปี ค .ศ. 2015 มีทัง้หมด 
487,611 คดี ท่ีท าผิดกฏหมายอาญา จ านวนนีเ้ทียบกบัปี
ก่อนๆหน้านีไ้ด้ลดลงมาบ้างเป็นบางส่วน มีสิ่งเดียวเก่ียว
การกระท าความผิดกฏหมายอาญาท่ีเพ่ิมขึน้คือ คดี
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด (+ 6.3 %) และ ความผิด
เก่ียวกบักฏหมายตา่งชาติ (6.7%)  
ท่ีมา: Beobachter 13. Mär 2017  
ผู้แปล: ศกัดา บวัลอย 
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  โดย พ่ีหญิงไทย 

บัตรประกันสังคม และเงนิสวัสดกิารผู้สูงอายุ  
ของผู้ไม่ท างาน 
 

ค าถาม: ดิฉันเป็นแม่บ้าน เลีย้งลกูอย่างเดียว ไม่ได้ออกไป
ท างาน ไม่เคยจ่ายเงินประกันสังคมด้วยตนเอง ดิฉันจะ
ได้รับบัตรประจ าตัวการประกันสังคมสวัสดิการผู้ สูงวัย
ไหม? และอยากทราบว่า ถ้าเกษียณ หรือ หย่ากบัสามี จะ
มีสิทธิได้รับเงินหลงัจากเกษียณแล้วหรือไม ่อย่างไร? 
ค าตอบ: สรุปค าถามของคณุ มีสองข้อคือ  
ข้อหนึง่  เร่ืองบตัรประจ าตวัผู้ รับประกนัสวสัดิการผู้สงูอายุ  
หรือ บตัรประกนัสงัคม  
ข้อสอง คือ คณุจะมีสิทธิรับเงิ.นเกษียณ หรือไม่ ถ้าไม่เคย
จ่ายเงินประกนัด้วยตนเอง 
 

เร่ืองบัตรประกันสังคม  
ทุกคนท่ีได้พ านกัอาศยัในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 

จะได้ รับเลขประจ าตัว เปรียบเทียบเหมือนเลขบัตร
ประจ าตัวประชาชนของไทย มี 13 หลัก โดยท่ีเลขหมาย
ของแตล่ะคน จะเป็นเหมือนระหสัที่สามารถบอกวา่เราเป็น
ใคร เกิดเมื่อไร มีประวัติอย่างไร ทุกคนจะได้รับบัตร
ประกนัสงัคม ท่ีมีหมายเลขประจ าตวั เรียก ใน 5 ภาษา ท่ี
ใช้ในประเทศนี ้ว่า Versicherungsausweis AHV-IV หรือ 
Certificat d’assurance AVS-AI ห รื อ  Certificato di 
assicurazione AVS-AI หรือ Certificat d’assicuranza  

 
 
 
 

 

AVS-AI หรือ Insurance Certificate ถ้ายงัไมเ่คยเห็นบตัรฯ
ของตนเอง ลองถามคุณสามี หรือติดต่อขอบัตรได้ท่ี
ส านกังาน AHV-IV หรือ AVS-AI ในรัฐท่ีพ านกัอยู่ 

บัตรประกันสังคม ไมใ่ช่บตัรประชาชน เพราะถ้า
ต้องการบตัรประชาชน (Identitätskarte, Carte d’identite, 
Carta d’identita, Carte d’identitad, หรือ Identity card) 
ต้องไปขอท าจากส านกังานทะเบียน และได้เลขประจ าบตัร
ประชาชน ซึง่ไมใ่ช่เลขประจ าตวัตามบตัรประกนัสงัคม 
จะเห็นว่าเลขบัตรประกันสังคม ส าคัญกว่าเลขในบัตร
ประชาชน เราต้องใช้เลขบัตรประกันสังคม ในการติดต่อ
ราชการเร่ืองท่ีอยู่ การย้ายท่ีอยู่ เมื่อเปลี่ยนสถานภาพ
สมรส ในการท างาน ต้องแจ้งเลขท่ีบัตรประกันสังคมต่อ
นายจ้าง และแจ้งอีกครัง้เมื่อย้ายท่ีท างาน ทุกเร่ืองมีผลต่อ
การจ่ายเงินประกนัสงัคม 
 

การจ่ายเงนิประกันสังคม 
ทุกคนที่พ านักอาศัยในประเทศสวิตฯ ต้อง

จ่ายเงินประกันสังคมผู้ สูงวัย (AHV-IV, AVS-AI) เมื่อมี
อายุครบ 17 ปี เร่ิมท างานมีรายได้ และ ถ้าไม่ได้ท างาน ก็
ต้องจ่ายเงินประกันขัน้ต ่า (478 สวิสฟรังค์ ต่อปี) เพ่ือ
ประโยชน์สูงสุด ในการรับเงินเดือนผู้ สูงวัยหลังเกษียณ 
(หนังสือคู่มือการด ารงชีวิตในสวิตเซอร์แลนด์ “เส้นทางสู่
สวิตเซอร์แลนด์” บทท่ี 9  หัวข้อ “กฏหมายประกันสงัคม”  
หน้าท่ี 116  โดยสมาคมหญิงไทยเพ่ือหญิงไทย  หรือ 
รายละเอียด ในหนังสือรวงข้าว ฉบับเดือนธันวาคม 
2559/2016) 

กรณีไม่ท างาน เช่นแม่บ้าน พ่อบ้าน ถ้าคู่สมรส
ท างานและจ่ายเบีย้ประกันมากกว่าสองเท่าของเบีย้
ประกันขัน้ต ่า (ขัน้ต ่า เท่ากับ 478 สวิสฟรังค์ ต่อปี)  คือ 
จ านวนตัง้แต่ 956 สวิสฟรังค์ ต่อปี (ข้อมูล 01.01.2016) 
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นั่นคือคู่สมรสได้จ่ายเบีย้ประกันครอบคลมุการจ่ายให้แก่
แมบ้่านและพ่อบ้านแล้ว 
ดงันัน้ พวกเราหลายคน จงึไมรู้่ตวั ไมเ่คยทราบว่าตนเองได้
จ่ายเบีย้ประกนัเสาท่ี 1 นี ้ผ่านทางคูส่มรส 

 
 
สิทธิการรับสวัสดิการผู้สูงวัย หลังเกษียณ หรือ กรณี
หย่า  

เม่ือเกษียณ เงินสวสัดิการนี ้จะได้รับเป็นเงินเดือน 
เมื่อครบอายุเกษียณ เงินเดือนท่ีจะได้รับ ขึน้กับปัจจัย 
หลายอย่าง คือ จ านวนเงินสะสมตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา 
จ านวนปีท่ีจ่ายเงินกรมธรรม์ ถ้าอยากทราบวา่มีเท่าไร ก่อน
เกษียณ สามารถแจ้งส านักงานสวัสดิการฯ และเพ่ือขอ
ทราบว่า เมื่อเกษียณแล้ว จะได้รับเงินเดือนเท่าไร (เขาจะ
ให้รายการการรับ-จ่ายเงิน ตลอดระยะเวลา ตัง้แต่จ่ายวนั
แรก จนถึงวนัสดุท้าย ทัง้นีเ้ราสามารถตรวจสอบได้ด้วยวา่ 
นายจ้างจ่ายให้ตามจริง หรือไม่ หรือถ้าไม่ได้ท างาน ก็จะ
เป็นสัดส่วนท่ีได้รับจากการจ่ายเงินประกันของสามี หรือ
ภรรยา หรือจากทัง้สองฝ่าย) กรณีมีลูก จะได้รับเงินเพ่ิม
ตามสว่นด้วย   

 
กรณีหย่า จะได้รับส่วนแบ่งเงินสวัสดิการ ซึ่งคู่สมรสทัง้
สองฝ่าย หรือฝ่ายใดฝ่ายหนึง่จ่ายไปแล้ว ในช่วงระยะเวลา

ท่ีจดทะเบียนสมรส (ศาลจะเป็นผู้ด าเนินการ ประสานงาน
เร่ืองนี)้ ดังนัน้ มั่นใจได้ว่า คุณซึ่งไม่เคยจ่ายเงินประกัน
สวสัดิการฯนี ้ด้วยตนเอง จะได้รับผลประโยชน์ ตามส่วน
เช่นเดียวกัน แต่จะไม่ได้รับเป็นเงินสด จ านวนเงินท่ีได้รับ
ส่วนแบ่งกรณีหย่า จะได้รับการโอนเข้าบัญชีของเรา แล้ว
ถูกอายัดไว้จนกว่าเราจะเกษียณ หรือ การเบิกใช้มี
ข้ อก าหนด  (หนั งสื อ รวง ข้าว  ฉบับ เดื อนธันวาคม 
2559/2016) ตามกฏหมาย 
เพิ่มเติมผลประโยชน์ท่ีคณุจะได้รับ คือ เงินประกนัสะสม
จากการท างาน Pensionskasse(PK) (หรือ  Berufliche 
Vorsorge (BVG), (caisse de pension (LPP), cassa 
pensioni (LPP)) ซึง่ถ้าสามีเป็นลกูจ้าง และจ่ายเงินประกนั
ส่วนนี ้คณุก็จะได้รับส่วนแบ่งคร่ึงหนึ่ง ของเงินสะสม จาก
ระยะเวลาท่ีจดทะเบียนสมรส 
หวงัวา่ ข้อมลูนี ้จะตอบปัญหาทัง้สองข้อของคณุนะคะ 
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ปฏทินิกจิกรรม 

 

 

......................................................................................ตดัตามรอยปรุ........................................................................   

ใบสมคัรสมาชกิ  
สมาคมหญงิไทยเพือ่หญงิไทย ในสวติเซอรแ์ลนด ์

 

     ช่ือ.........................................................................นามสกลุ................................................................. 
     ช่ือคูส่มรส...............................................................ท่ีอยู่..(ถนน,เลขท่ี).................................................. 
     เมือง..............................................รหสัไปรษณีย์..................โทรศพัท์................................................... 
     อีเมล์....................................................................... 
     ลายมอืช่ือ................................................................วนัท่ี.....................................................................    
     โปรดสง่ใบสมคัรนี ้ไปท่ี  Verein Thai Frauen für Thai Frauen,  Postfach 11, 3038 Kirchlindach   
     โปรดสัง่จ่ายท่ี  PC Konto: 87-677365-7              IBAN : CH26 0900 0000 8767 7365 7 
     คา่บ ารุงสมาชิก รายบคุคล กลุม่ ชมรม ห้างร้านและองค์กรตา่งๆ ปีละ 50 ฟรังค์สวิส  
     ท่านจะได้รับวารสารรวงข้าว 3 ฉบบัตอ่ปี เข้าร่วมสมัมนา ร่วมกิจกรรมตา่งๆ รวมทัง้ได้รับข้อมลูความรู้ตา่งๆ  
     โดยมีคา่สมาชิกเป็นรายได้ ท่ีสมาคมฯ น ามาใช้ในการจดัท าเอกสาร และกิจกรรมตา่งๆส าหรับสมาชิก

วันเสาร์ที่ 2 ก.ย 2017 
เวลา 09.30 – 16.00 น.  

สมาคมหญิงไทยฯ ร่วมมือกับสมาคมเพื่อนไทยบาเซิล และรอบเขตปริมณฑล 

จัดงานสัมมนา “ Anti-Aging “  
โดยแพทย์หญิง อภสิมัย ศรีรังสรรค์ และคณะฯจากโรงพยาบาลกรุงเทพ  

ที่ Cliquenkeller «Versoffene Deecht» Aeschenvorstadt 52/54, 4051 Basel 

วันอาทติย์ที่ 3 ก.ย. 2017 
เวลา 09.30 – 17.00 น. 

งานวันครอบครัว ครัง้ที่ 12 และสัมมนา “ Anti-Aging ” 
โดยแพทย์หญิงอภสิมัย ศรีรังสรรค์ และคณะฯจากโรงพยาบาลกรุงเทพ 
ที่ Pfrundhaus Kirchlindach, Lindachstrasse 14, 3038 Kirchlindach 
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วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 / ค.ศ. 2017 
ณ Pfrundhaus Kirchlindach, Lindachstrasse 14  เวลา 10:00 – 16:00 น. 
ผู้เข้าร่วมประชุม  37 คน  ไม่มีสมาชกิใหม่    
10:00 น. ลงทะเบียนผู้ เข้าร่วมประชมุ 
10:30 น. คณุกหุลาบกลา่วเปิดการประชมุ และต้อนรับสมาชิก  
ประธานกลา่วรายงานการประชมุประจ าปี 2559 /2016 และท่ีประชมุมีมติเป็นเอกฉนัท์รับรองรายงาน การประชมุ โดยมีคณุ 
ธญัพร เป็นผู้นบัคะแนน และประธานได้กลา่วรายงานกิจกรรมของปี 2559 /2016 
10:45 น.  ประธานเป็นตวัแทนรายงานงบดลุปี 2559 /2016 เน่ืองจากเหรัญญิกไมส่ามารถมาร่วมประชมุได้ โดยคณุ
นาตาลี เลมนัน์ เป็นตวัแทนอา่นรายงานของผู้ตรวจสอบบญัชี ทัง้ของคณุ Chantal Coppex และคณุชนิกา เกียรตินนัทน์ 
มาร์แชลล์ ซึง่ไมส่ามารถมาร่วมประชมุได้และท่ีประชมุมีมติเอกฉนัท์ รับรองรายงานงบดลุ 
11:00 น. คณะกรรมการชดุเก่า หมดวาระหน้าท่ี การท างาน และคณุอรัญญา อดูรี ได้ขอลาออกจากต าแหน่งเหรัญญิก  

การเลือกตัง้กรรมการชุดใหม่ และที่ประชุมมีมตเิป็นเอกฉันท์มีดังนี ้
1. คณุจารีย์ เคลเลอร์ คีรีโต เป็นประธานสมาคมฯ   
2. คณุกวุลัยา รีเดอร์ เป็นรองประธานสมาคมฯ และฝ่ายทะเบียน 
3. คณุพรพรรณ เวงเงอร์ เป็นเหรัญญิก 
 ประธานได้แต่งตัง้คณะกรรมการ ดังนี ้
1. คณุกหุลาบ ไทรโพธ์ิภู่ เป็นบรรณาธิการวารสารรวงข้าว 
2. คณุกลัยา ฟิงค์ เป็นฝ่ายประชาสมัพนัธ์ และผู้ช่วยเหรัญญิก 
3. คณุญาณพชั ดินเน่ เป็นเลขานกุาร 
4. คณุมณฑา คนูซ์ เป็นผู้ช่วยเลขานกุาร  
5. คณุนาตาลี เลมนัน์ เป็นผู้ตรวจสอบบญัชีคนไทย และคณุ Daniel Rufer เป็นผู้ตรวจสอบบญัชีชาวสวิส 
6.          คณุสมบตัิ มากลัน่ –เรอบิเย และคณุศกัดา บวัลอย เป็นท่ีปรึกษา  
เวลา 11:20 น.    ประธานเสนอแผนงานปี 2560 / 2017 สมาชิกได้เสนอให้ท าวารสารรวงข้าวเหลือปีละ 2 ฉบบั  

แตใ่ห้เพ่ิมความหนาขึน้ และอยากให้มีการสอนจดั ดอกไม้สด และสอนท าขนม 
11:45 น.    กิจกรรมสวนในครัว โดยคณุจารีย์ เคลเลอร์  
12:30 น.    ทานอาหารกลางวนั 
13:30 น.    การท าธุรกิจ Take away โดยคณุวานี ไคเซอร์ 
14:10 น.    แนะน าการแตง่หน้า ในชีวิตประจ าวนั โดยคณุธญัญารัตน์ ดอฮ์ลเกรน 
14:45 น.    แนะแนวทาง การเปิดร้านนวด-สปา โดยคณุธญัญารัตน์ ดอฮ์ลเกรน และคณุศกัดา บวัลอย 
ญาณพชั ดินเน ่
ผู้บนัทกึการประชมุ 

รายงานการประชมุสามญัประจ าปี 
สมาคมหญงิไทยเพือ่หญงิไทย สวติเซอรแ์ลนด ์



กจิกรรม “เคร ือ่งแขวนแทนใจ” 
วนัอาทติยท์ี ่26 มนีาคม พ.ศ. 2560 ที ่Pfrundhaus Kirchlindach 



 งาน“ประดษิฐด์อกไมจ้นัทน ์ถวายแดพ่ระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดลุยเดช” 
วันเสาร์ ท่ี 17 มิถุนายน 2560/2017 ท่ีสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น 

โดยความร่วมมือระหว่างสมาคมหญิงไทย เพ่ือหญิงไทย สวิตฯ และสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น 
วันนัน้ เอกอัครราชทูต นายกิตตพิงษ์ ณ ระนอง กล่าวเปิดงาน เป็นขวัญและก าลังใจแก่ชาวไทยที่มาร่วมงานกว่า 60 คน 
สมาคมฯขอกราบขอบพระคุณท่าน รวมทัง้ขอขอบคุณข้าราชการ เจ้าหน้าที่ทุกท่าน และ เพื่อนชาวไทยทุกคนนะคะ 

 




