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Slow life …ชีวติ ทีเ่ นิบช้า

สวยสง่าด้วย ชุดสตรีไทยพระราชนิยม
กฎหมายและระเบียบทีเ่ ปลีย่ นแปลงและออกใหม่ ปี 2016
เมือ่ ฉันย้ายไปอยู่เมืองไทย ตอนที่ 2
ตามหาเจ้าของ

วั นเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัว ณ
โรงแรม Bellevue กรุงเบิร์น และงานวั นชาติไทย เมือ่ วั นที่ 4 ธ.ค. 2015 โดยสถานเอกอั ครราชทูต ณ กรุงเบิร์น

งานวันชาติไทย เมือ่ วันที่ 4 ธันวาคม 2015

คุณทวีเกียรติ เจนประจักษ์ อัครราชทูตทีป่ รึกษา ณ กรุงเบิร์น ประธานในพิธี
และคณะแสดงจากชมรมวัฒนธรรมไทยในสวิตเซอร์ แลนด์

ร่ วมงานทีว่ ดั ศรี นครินทรวราราม วันอาทิตย์ ที่ 6 ธันวาคม 2015
งานวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หวั
และคณะกรรมการสมาคมฯหญิงไทย ไปให้ความรู้ คาปรึกษาด้านกฎหมาย แก่ คนไทยในสวิตฯ

ขอขอบคุณ คุณ Arom และ
Prof. Matthias Steinmann
ผูม้ อี ุปการคุณ ค่อสมาคม
หญิงไทยเพือ่ หญิงไทย สวิตฯ
เสมอมา

รวงข้าว
ปี ที่ 18 ฉบับเดือนเมษายน 2559/2016
สมาคมหญิงไทยเพือ่ หญิงไทย สวิตเซอร์แลนด์
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http://www.facebook.com/thaifrauen.swiss
………………………………………………………
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ประธาน : จารีย์ เคลเลอร์ คีรีโต
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ทะเบียน : พรพรรณ เวงเงอร์
ประชาสัมพันธ์ : กัลยา ฟิ งค์
เลขานุการ : ญาณพัช ดินเน่
บรรณาธิการ : กุหลาบ ไทรโพธิ์ภู่
เว็ปมาสเตอร์ : Dr. Hans Rieder
ที่ปรึกษา : สมบัติ มากลัน่ –เรอบิเย ศักดา บัวลอย
เตือนจิตต์ เยอร์ ก
…………………………………………......
บรรณาธิการ: กุหลาบ ไทรโพธิ์ภู่
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เฟรา ฮีรชิ โยทะกา แด่บพุ การี คนสองบ้ าน สไบแพร
นักแปล : ศักดา บัวลอย กัลยา ฟิ งค์
ขอบคุณภาพปก และภาพประกอบในเล่มจาก
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บทบรรณาธิ การ

สารจากประธาน

สวัสดีคะ่ ท่านผู้อา่ นที่รัก
รวงข้ าวฉบับนี ้ อยากชวนพวกเรา มาทบทวนอีก
ครั ง้ เรื่ อง “ความช้ า” ซึ่งเกี่ยวโยงกับวิธีคิด วิธีจดั การกับ
เวลา กระบวนท่าในการดาเนินชีวิต การแบ่งข้ างเป็ นพวก
ช้ า พวกเร็ ว ทังหมดทั
้
งมวลเป็
้
นเรื่ องน่าศึกษาและติดตาม
เป็ นที่มาของการตัดสินใจเลือกเรื่ อง Slow life ชีวิตที่เนิบ
ช้ า มาเป็ นเรื่ องจากปก
จากฉบับนี ้เป็ นต้ นไป เราได้ สมาชิกมีจิตอาสา มา
แบ่งเบาภาระงานฝ่ ายศิลป์ ทาให้ ดิฉันได้ มีชีวิตที่เนิบช้ า
ขึน้ มาอีกหน่อย สาหรั บฉบับแรก เราใช้ เวลามากหน่อย
แต่ เ ราก็ ผ่ า นมาได้ เป็ นรู ป เล่ ม ดัง ที่ เ ห็ น อยู่ ใ นมื อ ท่ า น
ขณะนี ้ ส่วนนัก เขี ยน นักแปลของเรา ยังคงน าเรื่ องราว
ความรู้ ที่น่าสนใจ มาให้ อ่านกันเช่นเคย ขอให้ อ่านกันไป
แบบไม่ต้องรี บร้ อน แต่ละคา แต่ละประโยค แต่ละย่อหน้ า
ลองอ่านแบบช้ าๆ ไม่ต้องข้ าม ไม่แน่นะ พออ่านจบ ถ้ ายัง
ไม่ร้ ู ว่าบทความนันพยายามจะบอกอะไร
้
ก็อ่านซ ้าอีกครัง้
อีกสองครัง้ หรื ออีกหลายครัง้
และท้ ายสุดนี ้ ขอเชิญชวนให้ สมาชิก และผู้สนใจ
ร่ วมงานประชุมสามัญประจาปี ในวันอาทิตย์ที่ 1 พ.ค. ที่
Pfrundhaus Kirchlindach และร่ วมฟั งการสัมมนา ส่วน
จะเป็ นเรื่ องอะไร ต้ องติดตามกันต่อไป แล้ วพบกันค่ะ
ถึง ตอนนี ้ เชิ ญ สมาชิ ก พลิ ก ทีล ะหน้ า ช้ า ๆ
ชัด ๆ ได้ แล้ วค่ ะ

สวัสดีคะ่ เพื่อนๆสมาชิกและน้ องพี่ชาวไทยทุกคน
รวงข้ าวมี โอกาสมาทัก ทายเพื่ อ นชาวไทยและ
ครอบครัว ทุกๆสี่เดือน เวลาผ่านไปสาหรับบางคน รู้ สกึ ช้ า
บ้ าง หรื อบางคนบอกเร็ วจัง ถ้ ามีทุกข์เวลาก็ผ่านไปอย่าง
เชื่ อ งช้ า ถ้ ามี ค วามสุ ข จะรู้ สึ ก ว่ า เวลาผ่ า นไปรวดเร็ ว
สาหรับทีมงานอาสาของสมาคมหญิงไทยฯ ที่ต้องช่วยกัน
ทาวารสารรวงข้ าว รู้ สกึ ว่านาฬิกา ช่างเดินเร็ วเสียจริ ง แต่
ทุ ก คนก็ ตั ง้ ใจที่ จ ะให้ เพื่ อ นสมาชิ ก ได้ รั บ หนั ง สื อ ตาม
กาหนด สาหรั บคนอ่านที่รอคอย รั บฟั ง ข่าวสารข้ อมูลที่
น่าสนใจ และเป็ นประโยชน์ เพื่อการใช้ ชีวิต ณ ประเทศนี ้
และอย่างที่ แจ้ งทุกครั ง้ ว่า นอกจากวารสารรวง
ข้ าวแล้ ว เรายิ น ดีใ ห้ ข้ อมูล ด้ านกฎหมาย ทางโทรศัพ ท์
อีเมล์ หรื อเฟสบุค และรับเป็ นวิทยากรให้ แก่ชุมชน เพียง
ขอให้ แจ้ งล่วงหน้ า เราจักจัดให้ ตามโอกาสต่อไป
ขอขอบคุ ณ เพื่ อ นสมาชิ กทุ ก คน ที่ ให้ การ
สนับสนุนและเป็ นกาลังใจในการทางานของที มงานทุก
ฝ่ าย ขอบคุณที่ให้ โอกาสเราได้ ทางานรับใช้ นะคะ

กุหลาบ ไทรโพธิ์ภู่

ห น้ า 4
รวงข้ าว / เมษายน 2016

หนทางสู่...ชี วิตที่เนิบช้ า
โดยลาดวน
พวกเราคงได้ ยิน คาว่า Slow life ชีวิตที่เนิบช้ า กัน
มาบ้ าง ไม่มากก็น้อย คานี ้ฮิตกันมาหลายปี แล้ ว เป็ นการใช้
ชีวิตสไตล์ใหม่ ที่คนให้ ความสนใจ ทาไมนะหรื อ ก็เพราะว่า
เราใช้ ชีวิตที่ เร่ งรี บกันซะเหลือเกินนะซิ ตื่นเช้ ามาเราก็รีบ
อาบน ้า แต่งตัว รี บกิน รี บออกไปทางาน ถึงที่ทางาน ก็รีบ
ทางานจนบางที่ ลืมกินข้ าวเที่ยง หรื อไม่ก็รีบๆกิน เพื่อที่จะ
กลับไปทางานต่อ เมื่อหมดเวลางาน ต้ องฝ่ าการจราจรกว่า
จะถึงบ้ าน พอถึงบ้ าน ร่ างกายก็หมดสภาพ ล้ มตัวลงนอน
เพื่อมีแรงต่อ สาหรั บวันพรุ่ งนี ้ พอถึงวันหยุด ก็ไม่อยากจะ
ทาอะไร นอกจากนอนเปื่ อยเป็ นวุ้น อยู่ที่บ้าน ชีวิตวนเวียน
อยู่ แ บบนี ้ เราบอกว่ า เราต้ องดิ น้ รน เพื่ อ จะมี ใ นสิ่ ง ที่
ต้ องการ เราต้ องก้ าวให้ ทันสังคม เราไม่อยากตกยุค ตก
สมัย เราจึงต้ องเร่ งตัวเอง เพื่ อที่ จะบั่นทอนการมีสุขภาพ
กายและใจที่ดี และเวลาที่จะอยู่กบั ครอบครัว มิตรสหาย ก็
ค่อยๆหายไป จริ งหรื อไม่
ถ้ าจริ ง และเราต้ องการที่ จ ะเอาทุก สิ่ ง ทุก อย่ า ง
กลับคืนมา สิ่งที่เราควรทาคือ เราต้ องลดความเร็ วลงมา
แต่เพราะความเร็ วมันเข้ ามาอยู่ในสายเลือดของพวกเราซะ
นาน จึงไม่ใช่เรื่ องง่ายๆ ที่จะทาอะไรให้ ช้าลง จึงเป็ นความ
ท้ าทายอย่างมาก และแท้ จริ งแล้ ว การใช้ ชีวิตแบบเนิบช้ า
เป็ นอย่างไรกันแน่ เชิญมาทาความรู้ จกั กัน เริ่ มจากย่อหน่า
ถัดไปกันเลยค่ะ
Carl Honoré เจ้ าพ่อแห่งการใช้ ชี วิตแบบช้ า ๆ ให้
นิยามของ Slow life ชีวิตที่เนิบช้ า ไว้ ว่า “ เป็ นการใช้ ชีวิต
แบบค่ อยเป็ นค่ อยไปอย่างมีสาระ ชะลอตัวเองไม่ให้ ไหล
อย่างไร้ ทิศทางไปตามกระแสสังคม ทาทุกอย่างโดยไม่ต้อง
รี บร้ อนนัก ลดความเร็ วลงมาหน่อย เพื่ อให้ มีสติและซึม
ซาบความหมายของชีวิตได้ มากขึน้ ”

ซึง่ Carl Honoré ยังบอกอีกว่า การใช้ ชีวิตแบบ Slow life
ไม่ได้ หมายความว่า เราใช้ ชีวิตอย่างช้ า ๆ แล้ วจะกลายเป็ น
คนไม่ทันสมัย หรื อดูว่าเป็ นคนทึ่มไม่น่าจะทันกิ น เพราะ
ใครกันล่ะที่ บอกว่า หากเราใช้ ชีวิตแข่งกับเวลา ต้ องแซง
หน้ าทุก ๆ คน แล้ วชีวิตจะดีกว่า ทัง้ ที่จริ งแล้ วชีวิตที่เร่ งรี บ
อย่างที่เคยทามาตลอดส่งผลในด้ านลบกับเราหลายอย่าง
เช่น ระบบการทางานของร่ างกายถูกบังคับให้ ทางานหนัก
กว่าเดิม หรื อยิ่ งรี บ ยิ่ งพลาดอะไรดี ๆ ในชี วิตไปไม่น้ อ ย
หรื อใครเคยเจอเหตุการณ์ ยิ่งรี บ ยิ่ง ช้ าบ้ างไหม เคยไหมที่
รี บออกจากบ้ าน จนไม่มีส ติ ไม่ร้ ู ว่าปิ ดไฟในบ้ านหรื อยัง
ต้ องกลับเข้ าไปดูใหม่ อะไรทานองนี ้
แต่การใช้ ชีวิตแบบเนิบช้ า ก็ไม่ได้ บอกให้ ช้ากับทุกสิ่ง
แต่เป็ นการสร้ างสมดุลแห่งช่วงเวลาในชีวิตอย่างเหมาะสม
อาจมีบ้างที่ชีวิตต้ องการความเร่ งด่วน แต่ถึงอย่างไร ความ
เร่ งด่วน ก็คงไม่จาเป็ นกับชีวิตเสมอไปหรอก ฉะนัน้ สิ่งไหน
ควรรี บให้ รีบ สิ่งไหนช้ าได้ ก็อย่าเร่ งตัวเองเท่านันพอ
้
และนอกจากนิ ย ามชี วิ ต แบบเนิ บ ช้ า ของ Carl
Honoré แล้ ว Leo Babauta นักเขียนชื่อดังชาวอเมริ กนั ผู้
ก่อตังเว็
้ บบล็อก Zen Habits ยังได้ บอกเล่ากฎการใช้ ชีวิต
แบบเนิบช้ า ไว้ ในหนังสือที่ขายดีเรื่ อง The Power Of Less
ว่า หากอยากใช้ ชีวิตแบบเนิ บช้ า อย่างถึงแก่นจริ ง ๆ เรา
ต้ องเดินรอยตาม 10 ข้ อนี ้
1. ทำให้ น้อย เชื่อไหมว่า พวกเราหลายคนคิดว่าทุกสิ่ง
ในชีวิตสาคัญเท่ากันหมด ทาให้ เราจัดลาดับไม่ถกู ว่าควร
ทาอะไรก่อนดี แต่แทนที่เราจะปล่อยให้ ตวั เองหัวหมุน ไป
กับภารกิจร้ อยแปดพันอย่าง ลองตัง้ สติ แล้ วลาดับ
ความสาคัญดูวา่
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สิ่งไหนควรต้ องทาและจาเป็ นต้ องรี บจัดการให้ เสร็จก่อน ที่
เหลือก็คอ่ ย ๆ เรี ยบเรี ยงความสาคัญทีหลัง แล้ วแบ่งเวลา
ให้ ตวั เองได้ ผ่อนคลายบ้ าง
2. อยู่กับปั จจุบัน ไม่เพียงแต่ชะลอจังหวะชีวิตของตัวเอง
ให้ ช้าลง แต่เราควรต้ องมีสติ อยู่กบั สิ่งที่กาลังทา กาลังเป็ น
ให้ มากที่สดุ อะไรที่เกิดไปแล้ ว ก็ปล่อยผ่าน อะไรที่ยงั ไม่
เกิดก็ช่างมันก่อน สนใจแค่นาทีที่กาลังเป็ นไป สิ่งแวดล้ อม
ที่กาลังนัง่ หายใจอยู่ และคนที่มาร่ วมหายใจอยู่ข้าง ๆ คุณ
เท่านันพอ
้

3. ทิง้ โลกออนไลน์ ไว้ สักพัก เทคโนโลยีและโซเชียลในยุค
นี ้แทรกแซง เข้ ามาในชีวิตเราแบบไม่ทนั ได้ ตงตั
ั ้ ว หลายคน
เลยเผลอเปิ ดตัวเองให้ พร้ อมจะรับรู้ ข่าวสาร และติดต่อกับ
สังคมแทบจะตลอดเวลา เผลอท าชี วิตส่วนตัวหล่น หาย
และแขวนความเป็ นไปของเราไว้ กบั โลกออนไลน์ที่มีทงคน
ั้
คุ้นเคยและแปลกหน้ า ฉะนัน้ ลองให้ เวลาตัวเองมาอยู่ใน
มุมส่วนตัวสักพัก เปิ ดโอกาสให้ ตวั เองมีเวลาเห็น และรับรู้
สิ่งรอบตัวที่เคยมองข้ ามไปบ้ าง
4. สนใจคนรอบข้ ำงอย่ ำงจริ งจัง ทุกวันนี ้เราเข้ าสังคม
เรานัดพบเพื่อนเก่า ๆ และมีเวลาให้ ครอบครั วเป็ นประจา
แต่ส่วนมากมักจะเป็ นแนวพบเจอ พูดคุย แป๊ บ ๆ แต่ไม่ได้
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สื่อสารกันอย่างจริ ง ๆ จัง ๆ เนื่องจากมีเทคโนโลยีและ
การสื่อสารผ่านโลกออนไลน์เข้ ามาแย่งพื ้นที่ จากที่ควร
จะนั่ง สบตาและพูดคุยกันอย่ างเต็มเม็ดเต็มหน่ วย เราก็
กลับทาเพียงฟั งในสิ่งที่เขาพูด และคอยหาจังหวะพูดในสิ่ง
ที่อยากพูดกลับไป เว้ นช่องว่างของความเข้ าอกเข้ าใจกลวง
โบ๋ อย่างที่ไม่มีใครรู้ ตวั ฉะนันเปลี
้ ่ยนมาใช้ ชีวิตกับคนรอบ
ข้ างแบบที่ได้ สบตาคูส่ นทนา มากกว่ าจ้ องหน้ าจอกันเถอะ
5. ซึมซั บธรรมชำติให้ มำกขึ้น
เพี ยงแค่เราใส่ใจ
ธรรมชาติมากขึ ้น เราก็สามารถสัมผัสธรรมชาติได้ แทบทุก
วินาที โดยที่ไม่จาเป็ นต้ องเก็บเสื ้อผ้ าแล้ วออกเดินทางไป
หาธรรมชาติจากที่ไกล ๆ ให้ เหนื่อย ไม่เชื่อลองเงยหน้ าจาก
หนังสือ มือถือ แท็บเล็ต แล้ วหันออกไปมองนอกหน้ าต่าง
เปิ ดโอกาสให้ ตวั เองเดินย่าเท้ าบนพื น้ หญ้ า ให้ สายลมพัด
พาผมให้ ปลิว ให้ ผิวได้ รับวิตามินดีจากแสงแดด ออกไปทา
กิ จ กรรมกลางแจ้ งแทนการนั่ง อยู่ ห น้ าจอคอมพิ ว เตอร์
สัมผัสทุกสิ่งที่เรี ยกว่าธรรมชาติมากขึน้ อีกนิด แล้ วคุณจะ
รู้ สึกโชคดีกับการมีชีวิตอยู่มากขึน้ ทุกวัน โดยเฉพาะพวก
เราที่อยู่ในสวิตฯ เมืองที่ได้ ชื่อว่า มีธรรมชาติเป็ นจุดขาย
6. กินให้ ช้ำลง เคี ้ยวอาหารให้ ช้าลง ละเมียดละไมความ
อร่ อยจากอาหารที่เราตักเข้ าปาก ใครไม่เคยใช้ ชีวิต แบบ
เนิบช้ า แบบนี ้คงไม่ร้ ู หรอกว่า แค่ปรับวิถีการกินอาหารให้
ช้ าลง ก็มีความสุขมากขึน้ เยอะเลย อย่างน้ อยระบบย่อย
อาหารของเราก็ไม่ต้องเร่ งจนเหนื่อย
7. ขับรถให้ ช้ำลง
ชี วิตที่ เร่ ง รี บ อาจท าให้ เราต้ อ ง
เหยียบคันเร่ งรถจนเคยชิน บางครั ง้ จึงไม่ต่างจากการพา
ตัวเองไปเสี่ ยงกับ อุบัติเหตุและความประมาทเลยสักนิ ด
ดังนันถ้
้ าไม่ต้องรี บคงดีกว่า ขับรถให้ ช้าลง มีน ้าใจบนท้ อง
ถนน และอาจตื่นให้ เช้ าขึ ้นอีกหน่อย จะได้ มีเวลาแวะในจุด
ที่อยากแวะแต่ไม่เคยได้ ทา เปิ ดประสบการณ์ ชีวิตให้ ตวั เอง
เพิ่มขึ ้นอีกหลายอย่าง

8. โลกสวยด้ วยมุมมอง โลกจะสวยหรื อเสื่อมอยู่ที่เรา
เลือกมองแบบไหน และบางครั ง้ การมีมุมมองแย่ ๆ กับสิ่ง
รอบตัว เกิ ด จากเรา รี บ เร่ ง จนไม่ ทัน ได้ ม องสิ่ ง นัน้ ให้ ดี
ต่างหาก ถ้ าอย่างนันลองง่
้
าย ๆ แค่ทาอะไรให้ ช้าลงอย่างมี
สติ แล้ วเราจะเห็นด้ านดี ๆ จากสิ่งรอบตัววันละนิด วันละ
หน่ อย เปลี่ ย นโลกหม่น ๆ ให้ ก ลายเป็ นโลกที่ ส วยสดใส
ขึ ้นมาได้ เหมือนกันนะคะ
9. ทำทีละอย่ ำง อย่าลืมว่าเรามีแค่ 1 สมอง กับ 2 มือ
เท่านัน้ โปรดอย่าบังคับตัวเองให้ ทาอะไรพร้ อ มกันหลาย ๆ
อย่าง เพราะนัน่ อาจเป็ นจุดเริ่ มต้ นของความวุ่นวายในชีวิต
จับของสิ่งเดียว ด้ วยสองมือยังไงก็ดีกว่า แยกอีกมือไปจับ
ของอื่น ๆ ในเวลาเดียวกันนะใช่ไหม
10. หำยใจเข้ ำลึก ๆ เคยรู้ สึ ก เหนื่ อ ยจนต้ องหอบ
เพราะความเร่ งรี บ กันมามากแล้ ว เรามาใช้ ชีวิตให้ ช้าลง
เพื่อให้ ตวั เอง สูดลมหายใจเข้ าลึก ๆ กันบ้ างดีกว่า เชื่อสิว่า
เพียงแค่อยู่นิ่ง ๆ แล้ วสูดลมหายใจเข้ าปอดลึก ๆ ยาว ๆ สติ
ที่บินหายไปก็จะเริ่ มกลับมา ความเครี ยด ความโกรธ และ
ความเหน็ดเหนื่อยก็จะหายไป
สรุ ปแล้ ว หนทางสู่ ชีวิตที่เนิบช้ า ก็น่าจะเป็ น การ
ใช้ เวลา ทาอะไรก็แล้ วแต่ ให้ ถูกต้ องสมบูรณ์ และมี
ความสุ ข กั บ สิ่ ง นั ้น ให้ ม ากพอ ก็ ไ ม่ ร้ ู จะรี บ ไปท าไม
นั กหนา ใช่ ไหมค่ ะ ....และลาดวน ก็ร้ ู ได้ ด้วยตัวเองแล้ ว
ว่า 8 ปี ที่ผ่านมากับการใช้ ชีวิตแบบเนิบช้ า แบบไม่ได้ ตงใจ
ั้
แต่ พ อเวลาผ่ า นไป ถึ ง ได้ ร้ ู ว่ า เป็ นชี วิ ต ที่ ดี ก ว่ า แต่ ก่ อ น
มากมายจริ งๆๆ และที่สาคัญลาดับแรก ของลาดวน ในการ
เริ่ ม ต้ น มีชี วิตที่ เนิ บ ช้ า คือ การรู้ จั ก ปล่ อยวางให้ ไ ด้ กับ
หลายๆอย่าง ที่เคยมี เคยเป็ นค่ะ...
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โดย แด่บพุ การี
ปั จจุบันนีค้ นไทยในสวิตเซอร์ แลนด์ หันมาให้ ความสนใจ
กั บ การแต่ ง กายด้ วยผ้ าไทย ชุ ด ไทย ในงานส าคั ญ ๆ
ต่างๆกันมากขึน้ สังเกตได้ จากเวลามีงานประเพณี ไทยที่
จัดขึน้ สาวไทยเรา จะแต่งกายด้ วยชุดไทย มาให้ เชยชม
ฉันเห็น แล้ วก็คิ ดขึน้ มาเองว่า ชาวไทยเรา มีชุดไทยแบบ
ไหนกันบ้ าง จึงไปหาข้ อมูลมาเล่าสูก่ นั ฟั ง จะได้ ร้ ู วา่ ไอ้ ชุดที่
เรามีอยู่น่ะ เขาเรี ยกว่าชุดอะไร และขอเชิญชวนทุกท่าน ใส่
ชุดไทยต้ อนรับเทศกาลสงกรานต์ ที่กาลังจะมาถึงนี ้นะคะ
ชุดไทยพระราชนิยม ถือกาเนิดขึน้ จากพระราชดาริ ของ
สมเด็จพระนางเจ้ าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้ โดยเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัว เสด็จพระราชดาเนินเยือน
ยุโรปและสหรัฐอเมริ กาอย่างเป็ นทางการ เมื่อพุทธศักราช
2503 (56 ปี แล้ ว) ได้ พระราชทานพระราชดาริ ว่า สมควรที่
จะสรรค์ ส ร้ าง การแต่ งกายชุ ด ไทย ให้ เป็ นไปตาม
ประเพณีที่ดีงาม เพื่อต้ องการให้ ชาวไทย มีชดุ ประชาชาติที่
สวยงามเป็ นเอกลั ก ษณ์ ต่างจากชาติอื่น ๆ จึงทรงพระ
กรุ ณาโปรดเกล้ าฯ ให้ มีการศึกษาค้ นคว้ าเครื่ องแต่งกาย
สมัยต่าง ๆ จากพระฉายาลักษณ์ ของเจ้ านายฝ่ ายใน แล้ ว
น ามาประมวลเข้ ากั บ ข้ อมู ล ของผู้ เชี่ ยวชาญทาง
ประวัติศาสตร์ พัฒนารู ปแบบ การตัดเย็บให้ ทนั สมัยขึ ้น

ชุดไทยเรื อนต้ น

ชุดไทยจิตรลดา

ทรงเสนอรู ปแบบที่หลากหลาย และได้ ฉลองพระองค์เป็ น
แบบอย่าง ทังได้
้ พระราชทานให้ ผ้ ใู กล้ ชิดแต่ง และเผยแพร่
ให้ กว้ างขวางยิ่งขึน้ เรี ยกว่า "ชุดไทยพระราชนิยม" มี
ทัง้ หมด 8 แบบ คือ
1. ชุดไทยเรื อนต้ น เป็ นเสื ้อแขนกระบอก ผ่าอก คอกลม
ไม่มีขอบตัง้ นุ่งกับผ้ าซิ่นทอลายขวาง นิยมใช้ ในงานที่ไม่
เป็ นพิธี และเน้ นความสบาย
2. ชุดไทยจิตรลดา ผ้ าไหมเกลีย้ ง มีเชิง หรื อ ยกดอก
ทัง้ ตัว ผ้ าซิ่นยาวป้ ายหน้ า คนละท่อนกับตัวเสื ้อ เสือ้ แขน
ยาว ผ่าอก คอกลม มีขอบตังน้
้ อยๆ นุ่งกับ ผ้ าซิ่น ทอลาย
ใช้ ได้ ในหลาย โอกาส เช่น เป็ นชุดเช้ า ไว้ ใส่บาตร ไปวัด
หรื อ ไปงานมงคล ต่าง ๆ ไม่ประดับเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์
และไม่ต้องคาดเข็มขัด
3. ชุดไทยอมริ นทร์ เป็ นเสื ้อแขนยาว คอกลม ปกตังติ
้ ด
คอ นุ่งกับผ้ าซิ่นไหมยกทอง ใช้ สาหรับงานเลี ้ยงรับรองตอน
หัวค่า ประดับเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์
4. ชุดไทยจักรี เป็ นชุดไทยสไบเฉี ยง ชายเดียว ปั กดิ ้น
ทอง นุ่งกับผ้ าซิ่นมีจี บยกด้ านหน้ า ยาวจรดเท้ าและมีชาย
พก

ชุดไทยอมริ นทร์

ชุดไทยจักรี
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5. ชุดไทยศิวาลัย เป็ นเสื ้อแขนยาว คอกลม
ปกตัง้ เล็ ก น้ อย ตัวเสื อ้ ตัด เย็ บ ติ ด กับ ผ้ า ซิ่ น
คล้ ายชุด ไทยบรมพิ มานแต่ห่ มทับ ด้ วยสไบ
เฉียงปั กเลื่อมทอง ชายเดียว ผ้ าซิ่นเป็ นผ้ ายก
ทองหรื อผ้ ายกไหม มีจีบหน้ านาง ด้ านหน้ า
ยาวจรดข้ อเท้ า และมีชายพก เหมาะสาหรั บ
อากาศเย็น
6. ชุดไทยดุสิต เป็ นเสื ้อคอกลม คอกว้ าง
ไม่ มี แ ขน ตั ว เสื อ้ ปั กตกแต่ ง สวยงามตาม
ความเ หม าะ สม นุ่ ง กั บ ผ้ าซิ่ น มี จี บย ก
ด้ านหน้ า ยาวจรดเท้ าและมีชายพก
ชุดไทยศิวาลัย
ใช้ สาหรับงานพิธีตอนค่า
7. ชุดไทยบรมพิมาน เป็ นเสื ้อแขนกระบอก คอกลมปก
ตังติ
้ ดคอ ผ่าหลัง ตัวเสื ้อกับผ้ าซิ่นเย็บติดกัน ผ้ านุ่งเป็ นซิ่น
ไหมยกดิ ้นทอง มีผ้าจีบยกด้ านหน้ ายาวจรดเท้ า และมีชาย
พก เป็ นชุดไทยสาหรับพิธีตอนค่า ให้ คาดเข็มขัด ประดับ
เครื่ องราชอิสริยาภรณ์
8. ชุดไทยจักรพรรดิ เป็ นชุดไทยห่มสไบคล้ ายชุดไทย
จักรี แต่มีสไบแพรจับจีบรองเป็ นสไบทึบ คลุมทับด้ วยสไบ
นอกปั กดิ ้นทอง นุ่งกับผ้ าซิ่น มีจีบยกด้ านหน้ า ยาวจรดเท้ า
และมีชายพก เป็ นชุดแบบไทยแท้
*** ผ้ ายก คือ ผ้ าไหมที่ทอลายในตัว โดยใช้ เส้ นพุ่งพิเศษ
เป็ นดิ ้นเงิน ดิ ้นทอง ทอกันแพร่ หลายในภาคเหนือที่จงั หวัด
เชียงใหม่ ลาพูน และภาคใต้ ที่จงั หวัดสุราษฏร์ ธานี ผ้ าชนิด
นี ้ ใช้ สวมใส่ เ ป็ นประเพณี ใ นราชวงศ์ ส ยามตัง้ แต่ ส มั ย
อยุธยา

ชุดไทยดุสติ

ชุดไทยบรมพิมาน

ชุดไทยจักรพรรดิ

มักใช้ ทรงภายในราชสานักมาตังแต่
้ สมัยสุโขทัย
และ อยุธยา สาหรับเหล่าขุนนาง จะมีสิทธิ์น่งุ ได้ ก็ตอ่ เมื่อ
ได้ รับพระราชทานจากพระมหากษัตริ ย์เท่านัน้
*** รองเท้ าที่เหมาะสมกับชุดไทย ทุกชุด คือ รองเท้ า
หุ้มส้ น หัวแหลม สีทอง สีเงิน สีงาช้ าง หรื อ โทนสีออ่ น เช่น
สีเบจ สีขาว ซึง่ สีเหล่านี ้จะทาให้ ดหู รู หรา สง่างามนะคะ
รวบรวมข้ อมูลจาก www.qsds.go.th (ศูนย์หม่อนไหม
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ าสริ กิติ์
พระบรมราชินีนาถ จ.เลย), www.thaiall.com
www.dek-d.com
www.thaitopwedding.com

*** ผ้ ายกทอง คือ ผ้ าที่ทอลวดลายให้ สงู กว่าพื ้นผ้ าโดยมี
เส้ น ยื น และเส้ น พุ่ง ขัดสานกัน ตามปกติ แต่จ ะมี เส้ น พุ่ ง
พิ เ ศษเป็ นดิ น้ ทองระหว่ า งเส้ นยื น ท าให้ ปรากฏเป็ น
ลวดลายขึ ้นมา ในอดีต ผ้ ายกทองเป็ นผ้ าที่บุคคลระดับสูง
ตังแต่
้ พระมหากษัตริ ย์และพระบรมวงศานุวงศ์

๐จะสาดน ้าสงกรานต์ให้ งานกร่อย
อย่านุง่ น้ อยห่มน้ อยพลอยเสือ่ มเสีย
สาดน ้าไปไร้ เสื ้อผ้ าจะพาเพลีย
และหากเมียมาเห็นเป็ นเรื่ องโต
จงนุง่ เยอะห่มเยอะเถอะพี่น้อง
อยากขอร้ องช่วยแต่งกันให้ มนั โก้
เสื ้อผ้ ามีมากเท่าไรก็ใส่โชว์
ปิ ดช่องโหว่ทกุ ทิศทางงามอย่างไทย๐
โดย เจ๊ ง พาจน
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กฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เปลี่ยนแปลงและออกใหม่
เริ่มบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559
เครดิตเงินสด อนุมตั ิ ก็ต่อเมื่อได้ทาการตรวจสอบแล้ว
เท่านั้น
ผู้ใดยื่นเรื่ องขอกู้เงินที่มีระยะเวลาการคืนเกินกว่า 3เดือน
จะต้ อ งได้ รั บ การตรวจสอบความน่ าเชื่ อถื อ ของผู้ ก้ ูก่ อ น
และห้ ามการโฆษณาเครดิตเงินกู้ เช่น การโฆษณาให้ ออก
เงินกู้ยืมเพื่อการแต่งงาน ถ้ าหากฝ่ าฝื นมีโทษปรับสูงสุดถึง
100,000 สวิสฟรังค์

กฎหมายป้องกันการฟอกเงิน
ผู้ ใดจ ะซื อ้ ผล งาน ศิ ล ป ะ
นาฬิกา เครื่ องประดับ รถยนต์
อสังหาริ มทรั พ ย์ หรื อสิ่ งของ
อื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวนี ้
และราคาของสิ่ ง ของนั น้ ๆมี
มูลค่าเกินกว่า 100,000 สวิสฟรังค์ และจ่ายเป็ นเงินสด ไม่
สามารถซื ้อในแบบนิรนามได้ อีกแล้ ว ผู้ขายจะต้ องให้ ผ้ ูซื ้อ
แสดงบั ต รประจ าตั ว และหากสงสั ย ว่ า มี ส่ ว นพั ว พั น
เกี่ยวกับการฟอกเงิน ให้ แจ้ งไปยังสานักงานราชการต่อไป
ส่ ว นการท าธุ ร กรรมซื อ้ ขายผ่ า นการโอนเงิ น ทางบั ญ ชี
ธนาคารนัน้ ได้ รับข้ อยกเว้ น

ถอนเงินเกินบัญชี เสียค่าปรับดอกเบี้ย 2 เปอร์เซ็นต์
ผู้ใดถอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์เกินกว่ายอดคงเหลือสุทธิ
ธนาคารจะหั ก เงิ น ค่ า ปรั บ อย่ า งน้ อ ย 2 เปอร์ เ ซ็ น ต์ ข อง
จานวนเงินที่ถอนเกินกว่ายอดเงินในบัญชี ทางธนาคารจะ
ยกเลิกมาตรการนี ้ ก็ต่อเมื่ อเจ้ าของบัญชี มีเงินฝากแสดง
สภาพคล่องเพิ่มขึ ้น

เงินช่วยเหลือสังคมสงเคราะห์ ถูก
ลดลงอีก
ค ร อ บ ค รั ว ใ ห ญ่ ที่ มี ส ม า ชิ ก ใ น
ครอบครัวมากกว่า 5 คน จะได้ รับเงิน
ช่วยเหลือค่าใช้ จ่ายพื ้นฐานลดลง โดย
จะได้ รับคนละ 76 สวิสฟรั งค์ต่อเดือน สาหรั บ ผู้ใหญ่ที่มี
อายุถึง 25 ปี รั บผิดชอบค่าใช้ จ่ายภายในบ้ านเอง ตาม
กฎหมายใหม่ลดเงินช่วยเหลือเป็ น 789 สวิสฟรั งค์ จาก
เดิม 986 สวิสฟรังค์ ส่วนเงินช่วยเหลือสาหรับการปรับตัว
ถูกยกเลิกไป และหากผู้ใดทาผิดกฎระเบียบร้ ายแรงของ
ส านัก งานสัง คมสงเคราะห์ จะถู ก หัก เงิ น ค่ า ช่ ว ยเหลื อ
พืน้ ฐานลงไปอีก 30 เปอร์ เซ็นต์ ตามมาตรการของมติที่
ประชุมหน่วยงานสังคมสงเคราะห์แห่งสมาพันธรัฐสวิส

ค่ า ใช่ จ่ า ยส าหรั บ การึก ก ษาต่ อ สามารถน ามาหั ก
ลดหย่อนภาษีได้
ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ส า ห รั บ
การศึก ษาทุก อย่ าง ไม่ว่ า
จะเป็ นเพื่ อ การศึ ก ษาต่ อ
หรื อการศึกษาสาขาอาชีพ
ใหม่อื่นๆ สามารถแจ้ งระบุ
ค่าใช้ จ่ายนี ้ เพื่อขอหักภาษี ได้ ในส่วนภาษี ของสมาพันธฯ
สามารถขอหักลดหย่อนภาษี ได้ สูงสุด 12,000 สวิสฟรั งค์
และค่าใช้ จ่ายในการเดินทาง ขอลดหย่อนภาษี ได้ สงู สุดถึง
3,000 สวิสฟรังค์
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การจราจร
การขั บ รถบนถนน
เส้ นทางระยะยาว
จะสามารถกลับ รถ
ได้ เฉพาะเลนถนน
ที่ มี สั ญ ลั ก ษณ์ ให้
กลับรถได้ เท่านัน้ เพราะการขับรถถอยกลับกลาง
ถนนนัน้ ทาให้ เกิดอุบตั ิเหตุบ่อยครัง้
 การขับรถบนทางด่วนที่มีสามเลน ในการขับแซง
รถคัน หน้ า สามารถเร่ ง ความเร็ ว จากเดิ ม 80
km/h เป็ น 100 km/h ได้
 รถจักรยานที่มีรถเข็นพ่วง สามารถปั่ นเลนถนน
รถจักรยานได้ กฎหมายใหม่ อนุญาตให้ คนปั่ น
จัก รยานยกเท้ าลอยจากที่ ถี บ จัก รยานได้ และ
รถบรรทุกหนักไม่ต้องหยุดรถ ห่างจากที่กนั ้ ทาง
รถไฟ 100 เมตรแล้ ว

ประกันเงินเดือน กาหนดเงินทดแทนสูงสุดใหม่
ประกันเงินเดือนทดแทนวงเงิน
สูงสุดสาหรับลูกจ้ าง เนื่องจาก
ประสบอุบัติเหตุ เพิ่ ม ขึ น้ จาก
เดิม 126,000 สวิสฟรั งค์เป็ น
148,000 สวิสฟรั งค์ เงินเพิ่ม
สูงสุดนี ้ ครอบคลุมสาหรั บ ค่าประกันเงินบานาญเสาที่ 1
และเงิ น ประกัน สัง คมอื่ น ๆ ตลอดทัง้ เงิ น ประกัน รายได้
เนื่องจากทุพพลภาพ รายวันด้ วย และการหักเงินค่าประกัน
การขาดรายได้ นี ้ จะลดลงจาก 0.5 เป็ น 0.45 เปอร์ เซ็นต์
จากเงินเดือน

โน้ มน้ าวให้ ตกลงทาสัญญาทางโทรศัพท์ กฎหมายใหม่
ขยายระยะเวลาในการบอกเลิกสัญญาซื ้อขายประเภท นี ้

จากเดิม 7 วัน เป็ น 14 วัน แต่ การทาสัญญา การสัง่ ซื ้อ
สินค้ าทางอินเทอร์ เน็ตนัน้ ไม่ สามารถยกเลิกได้
เยาวชนอายุ 15 ปี อนุญาตให้ยิงปื นได้
จากเดิ ม เยาวชนจะได้ รั บ
อนุ ญ าตให้ ยิ ง ปื นได้ เมื่ อ
อายุครบ 17 ปี แต่กฎหมาย
ใหม่เปลี่ยนเป็ น อายุ 15 ปี
ก็ ส ามารถเข้ า คอร์ ส ยิ ง ปื น
สาหรั บเยาวชน ในสมาคม
ยิ งปื นได้ แต่ทัง้ นี อ้ าวุธ ปื นจะต้ องเก็ บ รั ก ษาไว้ ที่ ส มาคม
ห้ ามนาออกนอกสถานที่

การจดเวลาการทางาน
การผ่อนผันสาหรับผูม้ รี ายได้สงู
หน้ าที่หนึ่งของลูกจ้ าง คือ การต้ องจดเวลาทางานจริ งทุก
เสี ย้ ววิ น าที สิ่ ง
ใ ห ม่ ส า ห รั บ
ลู ก จ้ า ง ต า ม
สั ญ ญาข้ อตกลง
ก าร ว่ า จ้ าง ง าน
ระหว่ า งสหภาพ
แรงงานและสมาคมนายจ้ างว่ า ถ้ า หากลู ก จ้ างผู้ ใด มี
รายได้ ตอ่ ปี เกินกว่า 120,000 สวิสฟรังค์ มีสิทธิกาหนดจด
ระยะเวลาการทางานเองได้ ตามข้ อตกลงสัญญา และถ้ า
จะท างานเกิ น กว่ า เวลาในสัญ ญาก็ ส ามารถระบุ ไ ด้ ถ้ า
ลูกจ้ างส่วนใหญ่ในบริ ษัทนันยิ
้ นยอม

ขยายกาหนดเวลาการยกเลิกสัญญาซื้อขาย
การยกเลิ ก สัญ ญา
การซือ้ ขาย รวมทัง้
การที่ผ้ ซู ื ้อโดนชักจูง

ที่มา11. Dezember 2015, Beobachter 25/201
ผู้เขียน Michael Krampf
แปลโดย ศักดา บัวลอย
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รู้ทันึุลกากร ก่อนนาของเข้าสวิตฯ
หลายคนเคยข้ ามแดนไปซื อ้ สิ น ค้ า ของกิ น ของใช้ ใน
ประเทศเพื่อนบ้ าน อย่างเยอรมัน หรื อฝรั่งเศส บางคนเคย
ถูกปรับ เพราะซื ้อ
สินค้ าเข้ ามามาก
เกินกว่าที่กาหนด
แล้ วค่ า ปรั บ นั น้
แพงจนปวดใ จ
เลยที เ ดี ย ว เคย
โดนมาแล้ วกั บ
ตัวเอง และคนรู้ จกั มาเล่าให้ ฟัง จึงอยากจะนาข้ อมูลเรื่ องนี ้
มาบอกต่ อ กัน ให้ ทราบ จะได้ ห่ า งไกลจากการต้ อ งจ่ า ย
ค่าปรับกันนะคะ
การน าของที่ ซื อ้ มาใช้ ส่ ว นตั ว หรื อ จะให้ เป็ น
ของขวัญ นาเข้ ามาได้ จานวนต่อคน ต่อวัน มีรายละเอียด
เพียงสองขันตอน
้
เท่านัน้

 เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ ที่ มี ป ริ ม าณแอลกอฮอล์
มากกว่า 18% Vol. 1 ลิตร ****
 บุหรี่ หรื อซิการ์ 250 มวน หรื อ 250 กรัม แล้ วแต่
ยี่ห้อยาสูบนันๆ
้ ****

ปริมาณสินค้ าที่นาเข้ ามากกว่ าที่กาหนดไว้
ข้ างต้ น ต้ องเสียค่าปรับ ดังนี ้
 เนื อ้ สัต ว์ แ ละเนื อ้ สัต ว์ แ ปรรู ป : 17 ฟรั ง ค์ ต่ อ
กิ โลกรั ม และถ้ ามากกว่า 10 กิ โลกรั ม ต้ องเสี ย
ค่าปรับเพิ่มเป็ น 23 ฟรังค์ ต่อกิโลกรัม
 เนย / ครี ม : 16 ฟรังค์ ต่อกิโลกรัม / ลิตร
 น ้ามัน/ ไขมัน/ เนยเทียม : 2 ฟรังค์ ต่อกิโลกรัม /
ลิตร
 เครื่ องดื่มมีแอลกอฮอล์ 18% Vol. 2 ฟรังค์ ต่อ
ลิตร
 เครื่ องดื่มมีแอลกอฮอล์ มากกว่า 18% Vol. 15
ฟรังค์ตอ่ ลิตร
 บุหรี่ / ซิการ์ : 25 ฟรังค์ ต่อมวน
 ยาสูบอื่น ๆ : 10 ฟรังค์ ต่อกรัม

ขัน้ ตอนที่หนึ่ง
 มูลค่ ารวมของสินค้ าทัง้ หมดที่นาเข้ า *
น าเข้ า สิ น ค้ า ในมูล ค่ า 300 สวิ ส ฟรั ง ค์ ต่ อ คน ปลอด
ภาษี มูลค่าเพิ่ ม แต่ ถ้าเกิน 300 สวิสฟรั งค์ ต้ องเสีย
ภาษี มลู ค่าเพิ่ม อยู่ที่มลู ค่ารวมของสิ ้นค่านันๆ
้
8% หรื อ 2.5% ของมูลค่าและประเภทของสินค้ า **

ขัน้ ตอนที่สอง
 จานวนของสินค้ าที่นาเข้ า ต่ อคน
จานวนสินค้ าที่อนุญาตนาเข้ า แบบปลอดภาษี
 เนื อ้ สั ต ว์ แ ละเนื อ้ สั ต ว์ แ ปรรู ป*** จ านวน 1
กิโลกรัม
 เนย/ครี ม 1 กิโลกรัม / 1ลิตร
 น ้ามัน ไขมัน เนยเทียม 5 กิโลกรัม /ลิตร
 เครื่ องดื่ ม แอลกอฮอล์ ที่ มี ป ริ ม าณแอลกอฮอล์
18% Vol. 5 ลิตร ****

หมายเหตุ
* รวมทัง้ อาหาร ยาสูบ และเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์
** 2.5 % สาหรับอาหาร เครื่ องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ หรื อ
หนังสือ
*** ในที่นี ้รวมถึงทุกชิ ้นส่วนของสัตว์ (มีหรื อไม่มีกระดูก),
ไส้ กรอกและเนื ้อสัตว์อื่น ๆ ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีเนื ้อสัตว์ที่
เกินกว่าร้ อยละ 20 โดยน ้าหนักของ เช่น
ไส้ กรอกเนื ้อหรื อเลือด ไม่รวมถึงเนื ้อสัตว์ป่า ปลา กุ้ง หอย
และอื่น ๆ
**** อายุไม่ต่ากว่า 17 ปี
ที่มา : Januar 2016 | www.zoll.admin.ch
แปลโดย กัลยา ฟิ งค์
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อาหารคลีน หรือ อาหารสะอาด Clean food

อาหารคลีน (Clean Food) คือ
อะไรกันแน่ หนอ เห็นใครๆ ก็พูดถึง ยิ่งช่วงนี ้เห็นคน
ดูแลสุขภาพ พร้ อมกับการลดน ้าหนักกันมากขึ ้น เราจึงได้
รู้ จักคานี ้ แต่จะมีความสาคัญกับสุขภาพเราอย่างไรบ้ าง
ลองมาทาความรู้ จกั กันค่ะ
อาหารคลีน (Clean Food) คือ
อาหารที่ผ่านขัน้ ตอนการปรุ งแต่ งน้ อย หรื อผ่ านการ
แปรรู ปน้ อยที่สุด หรื อไม่ ผ่านการปรุ งแต่ งเลย เน้ น
ธรรมชาติของอาหารนัน้ เป็ นหลัก
ดั ง นั น้ อาหารคลี น ส่ ว นใหญ่ จึ ง ผลิ ต มาจาก
ธรรมชาติ เป็ นอาหารที่ สดสะอาด ไม่ผ่านกระบวนการ
หมักดองหรื อปรุ งรสใด ๆ มากจนเกินไป เช่น เค็มจัด
หรื อหวานจัด อาหารคลีน จึงมีสรรพคุณที่ดีสาหรั บคนที่
อ้ วน คนที่ มีนา้ หนักและไขมัน มาก เพราะไม่ผ่านการ
ปรุ งแต่งสังเคราะห์ หรื อหากจะมีการปรุ งแต่ง ก็มีการปรุ ง
แต่งที่ น้อยถึงน้ อยที่ สุด เป็ นอาหารที่ ไ ม่ผ่านการปรุ งแต่ง
ด้ วยสารเคมีตา่ ง ๆ นัน่ เอง
ก า ร ป รุ ง อ า ห า ร แ บ บ ค ลี น ไ ม่ ใ ช่ ก า ร เ น้ น
รับประทานผักเยอะ ๆ แต่เป็ นการรับประทานอาหารทุก

หมู่ อ ย่ า งเหมาะสม คื อ ต้ องมี ทั ง้ คาร์ โบไฮเดรตและ
โปรตีนในปริ มาณที่เพียงพอต่อความต้ องการของร่ างกาย
เป็ นอาหารที่ ไ ม่เน้ นการปรุ งแต่ง เพื่ อให้ ก ารกิ น อาหาร
คลีน ได้ รับประโยชน์สงู สุดแก่ร่างกาย และผลพลอยได้ ที่
สาคัญ คือ การมีสขุ ภาพดีในระยะยาว ไม่เจ็บป่ วยง่าย
อาหารที่ ตรงกั น ข้ ามกั บ อาหารคลี น คื อ
อาหารสาเร็ จรู ป ทัง้ หลาย เพราะอาหารเหล่านี ้ มักใส่สาร
กัน บูด เข้ าไปด้ ว ย เพื่ อ ให้ ส ามารถเก็ บ ได้ น านขึน้ หรื อ
ประเภทขนมขบเคีย้ ว ก็จะมีแต่แป้งและผงชูรส และยัง
เต็มไปด้ วยโซเดีย มกับน า้ มัน นา้ อัดลม หลากสี หลาก
กลิ่นทัง้ หลาย รวมทัง้ อาหารขยะหรื อฟาสท์ ฟู๊ด อย่าง
แฮมเบอร์ เกอร์ หรื อเฟรนช์ฟราย ไก่ชบุ แป้งทอดก็เช่นกัน
นอกจากจะรั บประทานอาหารคลีน หรื อ อาหาร
สะอาด กันแล้ ว ตามแบบการใช้ ชีวิตแบบเนิบช้ า เราควรจะ
ได้ รับประทานอาหารจานช้ ากันด้ วย
ส่วนอาหารจานช้ า เป็ นอย่างไร ติดตามอ่านกันได้
ที่ www.slowfood.com หรื อทนรออ่านจากรวงข้ าวฉบับ
เดือนสิงหาคม กันก็ได้ นะคะ
ข้ อมูลจาก : www.cookinglight.com
http://careandliving.com
แปลและเรี ยบเรี ยงโดย แด่บพุ การี

ห น้ า 13
รวงข้ าว / เมษายน 2016

กิจการสปา-นวดแผนไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
โดย นกฮูก

ปั จจุบัน ผู้คนหันมาสนใจดูแลสุขภาพกันมากขึน้
นอกเหนื อจากการกิ นดี อยู่ดี เพื่ อสุขภาพแล้ ว คนหันมา
นิยมดูแลสุขภาพด้ วยการผ่อนคลายทางร่ างกาย โดยวิธี
กายภาพบาบัด เช่น นวดผ่อนคลาย นวดบาบัด อบไอนา้
ซึ่งนิ ยมเรี ยกว่าการทาสปา กายภาพบาบัดด้ วยการนวด
โดยเฉพาะการนวดแผนไทย เป็ นที่ นิ ย มไปทั่ ว โลก มี
โรงเรี ยนสอนนวดแผนไทยในต่างประเทศเกือบทุกประเทศ
มีผ้ ูนิ ย มเรี ย นเป็ นจ านวนมาก ทัง้ ไทยและเทศ เป็ นการ
ส่ง เสริ มอาชี พ เมื่อมีป ระกาศนี ย บัตรวิ ช าชี พ ก็ ส ามารถ
ทางานสร้ างรายได้ ทังที
้ ่เป็ นลูกจ้ าง หรื อเปิ ดกิจการส่วนตัว
เมื่อมีนกั บาบัดสายอาชีพนี ้จานวนมาก มีการรวมตัวจัดตัง้
เป็ นสมาคมขึน้ เพื่ อสนับสนุน ส่งเสริ มคนทางานในสาย
อาชีพเดียวกัน ในสวิตฯมีอย่างน้ อย 2 สมาคม ทาให้ เห็น
ว่า ธุรกิ จการนวดและสปา เป็ นที่ นิยมและสามารถสร้ าง
อาชีพ สร้ างรายได้ ที่มนั่ คงได้

ในประเทศสวิตฯ การเปิ ดธุ รกิจนวดและสปา
สามารถท าได้ โดยไม่ ต้ อ งใช้ ใ บอนุ ญ าต แต่ ก ารท า
ธุ ร กิ จ การท างานที่ มี ร ายได้ มี ก ฎหมายแรงงานและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้ อง อย่างไรบ้ างที่จาเป็ นต้ องรู้
ส่ ว นใหญ่ นั ก บ าบั ด มี ค วามประสงค์ ท าธุ ร กิ จ
ส่ ว นตั ว ท าคนเดี ย วหรื อ มี ห้ ุ นกั บ เพื่ อ นอี ก สั ก คน เพื่ อ
ช่วยเหลือซึง่ กันและกัน ไม่มีลกู จ้ าง เป็ นเพียงธุรกิจขนาด
เล็ก จึงมีคาถามว่าจะต้ องจดทะเบียนการค้ าเป็ นบริ ษัท
หรื อไม่
การจะจดทะเบี ย นหรื อ ไม่ จ ดทะเบี ย นการค้ า
(Handelsregister, Register du commerce et des
sociétés) ข้ อกาหนดอย่างหนึ่งคือ ถ้ ารายได้ ไม่ เกินปี ละ
100,000 สวิสฟรั งค์ ก็ไม่บังคับจดทะเบียนการค้ า แต่ใน
บางท้ องถิ่นอาจต้ องแจ้ ง Gewerbepolizei หรื อ Police du
commerce ทัง้ นีเ้ พื่อการตรวจตร เรื่ องสถานที่ เวลาเปิ ดปิ ด หรื อเรื่ องการใช้ เสียง เป็ นต้ น
เมื่อทางานมีรายได้ ควรทาบัญชีรายรั บ รายจ่าย
งบดุลประจาปี ให้ เป็ นระบบ เป็ นระเบียบเรี ยบร้ อย เพื่อใช้
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ประกอบการแจ้ งภาษี รายได้ และจากรายได้ จะใช้ คานวณ
การเสียค่าประกันสังคม เช่น AHV-IV หรื อ AVS-AI (อ่าน
ร าย ล ะ เ อี ย ด ใ น ห นั ง สื อ “ คู่ มื อ ก าร ด าร ง ชี วิ ต ใ น
สวิตเซอร์ แลนด์ – เส้ นทางสู่สวิตเซอร์ แลนด์ ”ของสมาคมฯ
บทที่ 8 กฎหมายประกันสังคม)
ในการทาธุรกิจส่ วนตัว กฎหมายเรื่ องการประกัน
การตกงาน ไม่ รองรั บ เจ้ า ของกิ จ การ ในขณะเดีย วกัน
เจ้ าของกิจการส่วนตัว ก็ไม่ต้องจ่ายเงินประกันคนว่างงาน
ข้ อเสี ย คื อเมื่อตกงาน จะไม่ไ ด้ รั บ เงิ น ช่วยเหลื อ จึงเป็ น
ความเสี่ยงอย่างหนึง่
การท าธุ ร กิ จ นวดและสปา ที่ มี ข นาดใหญ่ มี
แนวโน้ มว่าจะมีเพิ่ มขึน้ การมีลูกจ้ าง และรายได้ เพิ่ มขึน้
ต้ องคานึงถึงรู ปแบบของการจัดตังบริ
้ ษัท การจดทะเบียน
การค้ าเป็ นนิ ติบุค คล (จะเป็ นบริ ษัทถื อหุ้นคนเดียว หรื อ
ห้ างหุ้นส่วน หรื อบริ ษัทจากัด ) ถ้ ามี ลูกจ้ างต้ องมีการทา
สัญญาจ้ างงาน การเสียค่าประกันสังคมส่วนของลูกจ้ าง
และส่วนของนายจ้ างที่ต้องจ่ายเพื่อลูกจ้ าง

(อ่ า นรายละเอี ย ด ในหนั ง สื อ “คู่ มื อ การด ารงชี วิ ต ใน
สวิตเซอร์ แลนด์ – เส้ นทางสู่สวิตเซอร์ แลนด์ ”ของสมาคมฯ
บทที่ 7 กฎหมายแรงงาน)
ในเรื่ อ งของการจดทะเบี ย นการค้ านิ ติ บุ ค คล
รู ปแบบต่างๆ มีรายละเอียด และข้ อดี-ข้ อเสียที่ต้องคานึง
ส าหรั บ ผู้ สนใจและต้ องการข้ อมู ล เพิ่ ม เติ ม สมาคม
หญิ งไทยฯยิ น ดีที่ จ ะตอบคาถามค่ะ และถ้ ามีผ้ ูต้ องการ
ข้ อมูลกว้ างขวางขึ ้น เราก็ยินดีนามาเผยแพร่ ในวารสารรวง
ข้ าวต่อไปนะคะ
สาหรับวันนี ้ ขอส่งกาลังใจให้ กิจการนวดและสปา
ที่ มี อ ยู่ ทุ ก มุ ม เ มื อ ง ใ น ส วิ ต เ ซ อ ร์ แ ล น ด์ มี ค ว า ม
เจริ ญก้ าวหน้ า เป็ นที่ นิยมของลูกค้ า เพราะถื อได้ ว่าเป็ น
อาชีพหนึ่ง ที่กล่าวได้ ว่า เป็ นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต ชาวไทย
ที่ทาให้ ชาวตะวันตก ได้ ร้ ู จักและชื่นชมความสามารถของ
คนไทย และส่งเสริ มชื่อเสียงของประเทศทางหนึง่ ค่ะ …
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(มนุษย์ ธรรมชาติ ต่างวัฒนธรรมก็ตา่ งความเชื่อ)
โดย...โยทะกา
ธรรมชาติกบั มนุษย์เรานัน้ เป็ นสิ่งที่แยกจากกันไม่
ออก ชี วิตมนุษย์ ต้องพึ่งพาและผูกพันกับธรรมชาติ ไม่ว่า
จะเพื่อให้ ชีวิตดารงอยู่ หรื อทางด้ านจิตใจ ความเชื่อและ
วั ฒ นธรรม เรามารั ก ธรรมชาติ และช่ ว ยกั น อนุ รั ก ษ์
ธรรมชาติ ให้ ธรรมชาติคงอยู่ค่มู นุษย์ ไปนานๆ โดยไม่ทา
ร้ ายซึง่ กันและกันนะคะ
เรื่ องที่ โ ยทะกาจะเล่ า เป็ นเรื่ องเล็ ก ๆ ซึ่ ง เป็ น
ส่วนประกอบระหว่างธรรมชาติรอบตัวและชีวิตประจาวัน
เป็ นความบันเทิงใจจากส่วนหนึ่งของธรรมชาติที่นาความ
เบิกบานใจมาให้ ทกุ ค่าเช้ า และเป็ นส่วนหนึง่ ของการมีชีวิต
แบบเนิบช้ าค่ะ
หน้ าบ้ านโยทะกามีสนามเด็กเล่น และสนามหญ้ า
รวมทังต้
้ นไม้ น้อยใหญ่ ข้ างสนามเด็กเล่น มีต้นสนสูง เรี ยง
กันสามต้ น อยู่ตรงข้ ามหน้ าต่างห้ องนอนพอดี บนยอดต้ น
สนต้ นกลาง เป็ นบ้ านของเจ้ านกขาวดา 2 ตัว ตัวใหญ่
น้ องๆ อีกา โยทะกาจับตาสังเกต จึงเห็นชัดว่าหน้ าตาเขา
ดีกว่าอีกาหน่อยนึง ทุกเช้ าเขาจะส่งเสี ยงปลุก เจื อ้ ยแจ้ ว
เสียงดังกว่านาฬิกาปลุกเสียอีก พอโยทะกาตื่นงัวเงีย เข้ า
ครัวมาเตรี ยมอาหารเช้ า ให้ คนตัวเล็กไปโรงเรี ยน เจ้ าขาว
ดาจะบินโฉบไปโฉบมาอยู่ใกล้ ๆ หน้ าต่าง เพราะห้ องครั ว
อยู่ฝั่งเดียวกับห้ องนอนจึงเห็นเจ้ านกขาวดาชัดเจนทุกเช้ า
ในวันที่อากาศดี จะเห็นเจ้ าขาวดา เดินอยู่ที่สนาม
หญ้ า หรื อไม่ก็เกาะบนกิ่งไม้ แหกปากร้ องเพลงเสียงดังลัน่
ทุ่ง บางวันนัง่ อ่านหนังสืออยู่ที่ระเบียงบ้ านก็จะได้ ยินเสียง
ดังลัน่ ของเจ้ าขาวดา ดังประหนึ่งกาลังทะเลาะอยู่กบั ใคร
คนตัวเล็กบอกว่า นัน่ เป็ นนกที่ตวั เองเลี ้ยงไว้ เป็ น
นกของบ้ านเรา และแถมด้ วยคาถาม “นกอะไรคะแม่?“ แม่
ไม่ร้ ู จกั เลยบอกให้ ไปถามพ่อ สรุ ปว่าพ่อก็ไม่ร้ ู จกั เหมือนกัน

กับแม่ บ้ านนี ้เรื่ องปั กษี ปั กษา อย่าได้ ถาม รู้ จกั นกแก้ ว นก
ฮูก นกเอี ้ยงเลี ้ยงควายเฒ่านี่ก็ดีถม..แม่เลยติดค้ างคาตอบ
คนตัว เล็ ก ไว้ น าน จนกระทั่ ง เอ็ น ไซโคลพี เ ดี ย ประจ า
ตระกูลมาเยือน(คุณปู่ ของคนตัวเล็ก) จึงเป็ นอันได้ คาตอบ
กระจ่างว่าภาษาเยอรมัน เรี ยกเจ้ าขาวดาว่า
”เอลสเตอร์ (Elster)” แถมด้ วยคาบอกเล่าว่าเจ้ าเอล
สเตอร์ เป็ นนกหัวขโมย เป็ นนกที่ มีนิสัยชอบสิ่งของที่ แวว
วาว พอเห็นก็จะคาบไปซ่อนไว้ ที่รัง ว่ากันว่า ในรังของเจ้ า
เอลสเตอร์ จะเจอตังแต่
้ เศษแก้ ว กระจก พลาสติก ไปจนถึง
เครื่ องประดับ บางคนจึงเรี ยกรังเอลสเตอร์ ว่า “รั งโจร” เอล
สเตอร์ เป็ นนกตระกูลเดียวกับอีกา(มิน่าหน้ าตาคล้ ายๆ กัน)
มีถิ่นฐานอยู่ในยุโรป และเอเชียหลายๆ ที่ รวมทังตะวั
้ นตก
เฉียงเหนือของอาฟริ กา
โยทะกาไปเปิ ดพจนานุ ก รมหาคาแปลจึง ได้ ต า
สว่าง ถึงบางอ้ อ แอบอุทานดังๆ ว่า “ตายแล้ ว ฉันไปมุดรู
อยู่ที่ไหนหนอจึงไม่ร้ ู ว่า เจ้ าเอลสเตอร์ คือ นกกางเขน
นี่เอง” แต่จะว่าไปตังแต่
้ เล็กจนโตแม้ โยทะกาจะคุ้นเคยกับ
ชื่อเจ้ านกกางเขน แต่ก็ไม่แน่ใจเป็ นมัน่ เหมาะนักว่าเคยเห็น
ตัวเป็ นๆ ชัดๆ สักกี่ครัง้
ในเยอรมันยุคกลางเคยเรี ยกเอลสเตอร์ หรื อเจ้ า
นกกางเขนนีว้ ่า “นกแม่ มด” หลายประเทศในยุโรป คน
ท้ องถิ่นเชื่อว่า นกกางเขน เป็ นนกยมทูต นกแห่งความตาย
นกซาตาน คล้ ายๆ กับความเชื่อในเรื่ องของอีกา หรื อแมว
ดา ในขณะที่ทางเอเชีย และอาฟริ กาเชื่อว่าเป็ น “นกแห่ ง
โชคลาภ” นกกางเขน เป็ นนกช่างเจรจา เสียงดัง และร้ อง
เพลงภาษานกไพเราะ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกับ วัฒ นธรรม
ท้ องถิ่นหลายอย่าง เช่นดนตรี ท้องถิ่นเกี่ยวกับนกกางเขน
ละคร ภาพยนตร์ ที วี ฯลฯ หลายๆ ท้ องถิ่ น ก็ น ารู ป นก
กางเขนมาเป็ นสัญ ลั ก ษณ์ ข องเมื อ ง บนเกาะอั ง กฤษ
หลายทแห่ง มีความเชื่อเรื่ องการพบเจอเจ้ านกกางเขนว่า
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หากเจอเมื่ อ ใดเขาจะนับ จ านวน และร้ องเป็ นบทเพลง
หลายๆ เวอร์ ชนั่ ที่ร้ ู จกั กันทัว่ ไปเช่น
One for sorrow, Two for joy, Three for a girl
Four for a boy, Five for silver, Six for gold, Seven for
a secret never to be told.
โยทะกาชักจะเชื่อว่าเป็ นจริ งตามเพลง เพราะเจอ
เจ้ ากางเขน 2 ตัวทุกวัน เลยสุขสันต์เบิก บานสาราญใจดี
แต่ก็อยากเจอ 6 ตัวบ้ างเหมือนกัน เพราะอยากได้ ทอง (ขอ

แค่กิโลเดียวก็พอ..ไม่โลภมากค่ะอิอิ) มีที่หงุดหงิดใจเล็กๆ
ก็คือ ต่างหูของโยทะกาหายบ่อยเหลือเกิน แถมหายข้ าง
เดียวทุกที ไม่ร้ ู วา่ ตอนที่เปิ ดหน้ าต่างห้ องนอนทิ ้งไว้ แล้ วเจ้ า
กางเขนแอบมาขโมยไปหรื อเปล่าก็ไม่ร้ ู โยทะกายังไม่เคย
ปี นขึ ้นไปดูบนรังโจรเลย แหงนคอดูต้นสนแล้ วก็ท้อใจ ต่าง
หู ถ้ าอยากได้ นกั ก็ให้ เจ้ ากางเขนไปเถอะ...
(เออ..หนอ คน!..โทษความสะเพร่ าของตัวเองไม่โทษ ไป
โทษปั กษี ปั กษาซะงันแหละ)
้

มุมสนุกกับไฮเทค
เห็นคนอื่นเขาทาภาพกันเก๋ๆ จาก
ภาพถ่ายสวยๆ จะเป็ นวิว เป็ นเพื่อน เป็ นสิ่งของ หรื อ selfie งามๆอยากทาเป็ นบ้ าง จะได้ เก็บความทรงจาพิเศษๆไว้
วันนี ้มี App ที่สามารถ download ฟรี ๆ จาก app store มาแนะนากันค่ะ
๐ มี feature ในการปรับปรุ งรูป แสง สี ความคม ฯลฯ (Photo Editor)

๐ สามารถนารู ปหลาย ๆ รู ป (มากสุดถึง 15 รู ป) มาใส่ไว้ ในภาพเดียว
๐ นารู ปโปรดแบบโดนๆมาทาวีดีโอสไลส์ (Video Slides มากสุดถึง 70 รู ป )
พร้ อมเลือกใส่เพลงเป็ น MV ได้ เลย หรื อทาเป็ น แถบฟิ ลม์ (Stitch มากสุดถึง 9 รู ป)
๐ App นี ้ยังมี feature ในการทาการ์ ด (Poster) จากภาพถ่ายด้ วย มี template ให้
เลือกพอสนุกเลยค่ะ
วิธี download เข้ า app store สาหรับ iphone และ play strore สาหรับ Samsung แล้ วพิมพ์หา
<photogrid> แล้ วกด install ได้ เลยค่ะ .........
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โดย คนสองบ้ าน

เมื่อ ฉบับ เดื อนสิ งหาคม ปี ที่ แ ล้ ว ได้ เล่ าถึง ส่ว น
สาคัญ ในการเตรี ยมตัว เมื่อจะย้ ายกลับมาอยู่ เมืองไทย
ฉบับ นี จ้ ะมาเล่าต่อว่า เมื่อกลับ มาอยู่เมืองไทยแล้ วเป็ น
อย่างไรบ้ าง
สิ่งแรกเลยคือ การปรั บตัว การที่ ฉันเคยชิ นกับ
การใช้ ชีวิตที่สวิตเซอร์ แลนด์มานาน จึงไม่ใช่เรื่ องง่ายเลย
หลายๆอย่างเหมือนกับ การกลับมาตังต้
้ นเรี ยนรู้ ใหม่ แบบ
เริ่ ม จากศูน ย์ กัน เลยที เ ดี ย ว ถ้ าใหม่ ทัง้ หมดเลย อาจไม่
ลาบากใจมากเท่าไหร่ แต่สิ่งที่ต้องมาเรี ยนรู้ ปรั บตัวใหม่
หลายๆอย่าง เป็ นสิ่งที่ฉันเคยเจอมาแล้ วในอดีต พอมาเจอ
อีก ที เป็ นเรื่ องเดี ย วกัน แต่ช่ า งแตกต่า งกัน มากมายเสี ย
เหลือเกิน จึงค่อนข้ างทาใจลาบาก ยกตัวอย่างง่ายๆ ฉัน
รู้ สึก ว่า คนไทยมีชี วิต เครี ย ดขึน้ ฉัน ย้ ายมาอยู่ใ นชนบท
บ้ านเกิด ยังสัมผัสได้ ว่า ผู้คนในชนบทเอง ต่างคนต่างอยู่
กันมากขึน้ การช่วยเหลือไหว้ วานซึ่งกันและกัน ลดลงไป
อย่างน่าใจหาย ทุกวันนี ้ ถ้ าจะทาอะไรให้ กนั จะมีการตีค่า
เป็ นเงินซะส่วนใหญ่ ถึงแม้ วา่ ต้ องจ่ายค่าแรง การจ้ างงานก็
ต้ องคอยดูและอยู่ด้วยตลอด เพราะถ้ าเราไม่อยู่ด้วย ก็จะ
ทาตามใจตัวเอง โดยที่ไม่ถามกันก่อน ผลงานที่ออกมา จึง
ไม่ค่อยเป็ นที่ น่าพึงพอใจ สิ่งที่ ได้ เจอมากับตัวเอง อย่าง
งานใหญ่ๆ เช่น การสร้ างบ้ าน ต้ องมีการทาสัญญากันให้
ชั ด เจน เพราะถึ ง แม้ จะมี แต่ พ อในทางปฏิ บั ติ จ ริ งๆ
ส่ ว นมากไม่ ท าตามสัญ ญานั น้ เรื่ อ งค่ า จ้ าง บางคราว
ผู้รั บ เหมาหรื อ คนงานมาขอเบิ ก เงิ น ก่ อน ทัง้ ๆที่ ยังไม่ไ ด้
ท างานหรื อยัง ท าไปไม่ไ ด้ ตามจ านวนเงิ น ที่ ข อเบิ ก สิ่ ง ที่
ต่ างกันมากๆเรื่ องการ
ท างานคื อ บางครั ง้ มี
ความผิ ดพลาดเกิ ดขึน้
จากคนท างาน ไม่ ท า
ตามแผนงาน แล้ วข้ าว
ของเสี ย หาย ที่ ส วิ ต ฯ
เ ป็ น เ รื่ อ ง ป ก ติ ที่

ผู้รับเหมา ต้ องรับผิดชอบชดใช้ ให้ กบั เจ้ าของ แต่ที่บ้านเรา
นอกจากคาขอโทษที่หาได้ ยากเย็นแล้ ว ถ้ าไปท้ วงติงในสิ่ง
เหล่านี ้ จะเป็ นความไม่พอใจที่ได้ รับกลับมาทันที บ่อยครัง้
ที่ ต้ องจ าใจปิ ดปาก ปิ ดตา ปิ ดหู มัน อึ ด อั ด มาก จนมี
ความรู้ สึกคิดถึงการท างานของคนสวิสขึ น้ มาจับใจทัน ที
บางที ยัง แอบคิ ด ฝั น อยากเห็ น ความรั บ ผิ ด ชอบในการ
ทางานของคนบ้ านเราเหมือนคนสวิสจัง ยังเป็ นได้ แค่ฝัน
ค่ะ บางทีในอนาคตอาจจะเกิดขึน้ เมื่อเวลาคนมาทางาน
เราไม่ต้องคอยดู งานก็ออกมาตามที่ต้องการ เมื่อรับเงินไป
แล้ ว งานที่ทาไว้ มีปัญหาโทรตามก็รีบมาแก้ ไขให้ โดยไม่
บ่ายเบี่ยงฯลฯ ถ้ าเกิดขึ ้นได้ คงจะดีมากเลยนะคะ
เรื่ องการจ้ างคนมาทางานต่างๆ ที่สาคัญคนข้ างๆ
ตัวคือ สามี ที่ตวั ฉันเอง ต้ องผ่านด่านอรหันต์ตรงนีไ้ ปให้
ได้ ด้วย เพราะการทางานที่ ไม่เป็ นไปตามข้ อตกลง ตัวฉัน
เอง ซึ่งเป็ นภรรยา ก็หงุดหงิดมากพอควรแล้ ว คุณสามีจะ
หนักกว่าอีก เราซึ่งเป็ นคนกลาง รับศึก 2 ด้ าน คือ ต้ อง
เตรี ยมตัวรับมือกับคนที่จ้างมา และยังต้ องอธิ บายกับคุณ
สามี เมื่องานที่ออกมา ไม่เป็ นไปตามข้ อตกลง ถ้ าใจไม่เย็น
พอ อาจจะทะเลาะกัน เพราะเรื่ องนี ไ้ ด้ ข้ อดีที่เกิ ด ปั ญหา
เหล่านีข้ ึน้ คือ ทาให้ เรา ได้ เรี ยนรู้ หลายๆอย่างที่ เมื่อก่อน
มองไม่เห็น บนความไม่คอ่ ยรับผิดชอบของหลายๆคน ที่ได้
ร่ วมงานมาด้ วย โชคยั ง ดีที่ ไ ด้ มาเจอช่ างสแตนเลตและ
น้ องช่างไฟ สองคนผัวเมีย ไม่อ้ งู าน ไม่เห็นแก่ได้ ที่ สาคัญมี
ความรั บผิดชอบ ในสิ่งที่ ได้ รับมอบหมาย โดยที่ เราผู้จ้าง
ไม่ต้องตามเฝ้า เมื่อพวกเขาทางาน และสามีก็ พอใจกับ
การทางานของพวกเขา
เรื่ อ งต่ า งๆเหล่ า นี ้ ถ้ า
สามี มี ค วามรู้ ความ
เข้ าใจงานต่างๆเหล่านี ้
อยู่บ้ าง จะช่ วยให้ คุณ
เหนื่อยน้ อยลง
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คนที่คิดจะย้ ายมาหรื อกาลั งจะย้ ายมา ขอให้
ทุกอย่างผ่านไปด้ วยดีนะคะ โดยเฉพาะคุณสามีต้องอยาก
มาเองด้ วย หลายปี ที่ย้ายกลับมา สาหรั บฉันเองอาจจะมี
เรื่ องหงุดหงิดบ้ างกับหลายๆเรื่ องที่มนั ไม่เวิร์ค แต่โดยรวม
แล้ วมันก็มีข้อดีข้อด้ อย เมื่อเปรี ยบเทียบกับ การใช้ ชีวิตใน
สวิตเซอร์ แลนด์ แล้ ว บางทีก็คิดถึงที่ นนั่ มากๆ แต่พอคิดถึง
ความอุดมสมบูรณ์ ทางด้ านอาหารการกิ น อยู่เมืองไทย
ช่างสุขใจจริ งๆ มีล้นเหลือทังปี
้ ยิ่งอยู่อย่างพอเพียง สาหรับ
คนที่เกษี ยณ ได้ รับเงินบานาญเต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้ ว คุณ
สามารถอยู่ได้ อย่างไม่ลาบาก แต่ถ้าสามีและคุณอายุยัง

น้ อย และไม่มีเงินเก็บมากมาย ถ้ าจะย้ ายกลับมาก็ต้องคิด
กันให้ รอบคอบสักนิด เพราะสวัสดิการต่างๆที่เมืองไทยยัง
แตกต่างกับที่สวิตฯ มากมายนัก
ขอให้ มี ค วามสุ ข ในการเตรี ยมตั ว ย้ ายกลั บ
เมืองไทยกันทุกคนนะคะ...

โดย ก.ไตรคา
มนุษย์ทกุ คนเกิดมา จะต้ องมีชีวิตอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นๆ ทัง้
ในครอบครั ว ในหมู่บุคคลผู้ร่วมอาชีพ บุคคลที่ ร่วมสังคม
ในหมู่ญาติมิตรสหาย หรื อบุคคลทั่วๆไปที่ร้ ู จกั มักคุ้น และ
ยังไม่ร้ ู จกั แต่ผ่านเข้ ามาในชีวิต การที่เราจะดารงชีวิตเป็ น
ปกติ สุ ข และประสบ
ความเจริ ญ ก้ าวหน้ า
รุ่ ง เ รื อ ง ป ร ะ ส บ
ความส าเร็ จ ในด้ าน
ต่ า งๆจะต้ องอาศั ย
การประพฤติ ป ฏิ บั ติ
ตนและการสาแดงตน
ร่ วมกับผู้ที่ เกี่ ย วข้ องได้ อย่างเหมาะสม ไม่เป็ นที่ รังเกี ย จ
เดียดฉันท์ สิ่งหนึ่งที่เป็ นปั จจัยสาคัญของการแสดงตนให้
เหมาะสมนันก็
้ คือ บุคลิกภาพของบุคคล
บุคลิก ภาพ เป็ นสิ่งที่ มีอยู่ใ นตัวของบุคคลตัง้ แต่
เกิ ด จนถึ ง วาระสุด ท้ า ยของชี วิ ต มีผ้ ู ใ ห้ ความหมายของ
บุค ลิ ก ภาพไว้ ห ลายอย่ า ง ความหมายที่ เ หมาะสมและ
เข้ าใจได้ ง่ายที่สุดคือ บุคลิกภาพ หมายถึงคุณลักษณะ

โดยรวมของพฤติ ก รรมของบุ ค คล บุ ค ลิ ก ภาพ มิ ไ ด้
หมายถึงรู ปร่ างหน้ าตาหรื ออุปนิสยั อย่างใดอย่างหนึ่ง แต่
จะหมายรวมเน้ นเฉพาะส่วนเด่นของแต่ละคน ในการที่จะ
สมัครเข้ าทางาน ผู้จ้างจะสัมภาษณ์ ผ้ ูสมัคร เพื่อดูรูปร่ าง
หน้ าตา การแต่งกาย กิริยาท่าทาง การพูดจา เชาว์ปัญญา
ความรู้ การแสดงออก นอกจากนี ผ้ ้ ูจ้างอาจสอบประวัติ
นิ สั ย ใ จคอ ความเป็ น อยู่ ใ นครอ บครั วและ สั ง ค ม
ประสบการณ์ ในชีวิต การเผชิญกรณี ต่างๆ ความคิดเห็น
เกี่ ยวกับสิ่งแวดล้ อมรอบตัว วิธีการดารงตนในด้ านต่างๆ
สิ่ ง เหล่ า นี ค้ ื อ บุ ค ลิ ก ภาพ เพื่ อ ประกอบการพิ จ ารณาว่ า
สมควรรั บบุคคลนัน้ มาร่ วมงาน มาร่ วมใช้ ชีวิตในแวดวง
กับตนได้ อย่างปกติสขุ หรื อไม่
เราจึง ควรทาความเข้ า ใจในเรื่ อง บุค ลิ ก ภาพ
เพื่อการแสดงออกอย่างเหมาะสม เป็ นคุณแก่ตนเอง และ
เพื่อศึกษาบุคลิกภาพของผู้อื่น ที่จะเข้ ามาเกี่ยวข้ องในชีวิต
ของเรา หากว่ า เราต้ อ งอยู่ ร่ ว มกั บ ผู้ ที่ แ สดงออกอย่ า ง
ก้ าวร้ าว โอ้ อวดตนเอง ยกตนข่มผู้อื่น ใจคอคับแคบ เห็นแก่
ตัว ปราศจากมิตรไมตรี พูดจาแข็งกร้ าว หรื อหยาบคาย
ห น้ า 19

รวงข้ าว / เมษายน 2016

ชีวิตก็จะมีแต่ความทุกข์ และถ้ าเป็ นไปนานๆ อาจถึงเวลาที่
แตกหัก หมดความอดทน ก่อให้ เกิดความร้ าวฉาน อันเป็ น
เหตุให้ เกิดทุกข์ กับหลายๆฝ่ าย
คุณสมบัตโิ ดยรวมที่สาคัญ ที่ประกอบเป็ นบุคลิกภาพ
ได้ แก่
1. คุ ณ ลั กษณะทางกาย รู ปกายเป็ นสิ่ งที่ มองเห็น ได้
ดัง นัน้ เมื่อเราพบปะกัน เราก็ จะเห็น บุคลิ กภาพของเขา
เช่ น ผู้ ที่ มี ร่ า งกายสมบู ร ณ์ แ ข็ ง แรง มี อ วั ย วะครบถ้ วน
สามารถช่วนตนเอง นับว่ามีบุคลิ กภาพทางกายที่ดี ส่วนผู้
ที่มีร่างพิการบกพร่ องส่วนใดส่วนหนึ่ง อาจต้ องการความ
คุ้มครองหรื อความช่วยเหลือจากผู้อื่น
2. คุณลักษณะทางสมอง บุคคลที่มีความฉลาดเฉลียว มี
ความจ า มี เชาว์ ปั ญ ญา มี เหตุมี ผ ล มี ความสนใจในสิ่ ง
ต่างๆ เป็ นส่วนหนึง่ การมีคณ
ุ ลักษณะทางสมองที่ดี
3. ความสามารถ คนแต่ละคน มีความสามารถ ความ
ถนัดในเรื่ องต่างๆแตกต่างกัน บางคนเก่งดนตรี บางคน
เก่งคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ นี่คือบุคลิกภาพ
4. อุปนิสัย หมายถึง ประพฤติดี มีศีลธรรมจริ ยธรรม เช่น
มีค วามซื่ อ สัต ย์ อ่ อ นโยน เอื อ้ เฟื ้อ โอบอ้ อ มอารี เมตตา
กรุ ณ า เป็ นผู้ ให้ และให้ อภั ย ซึ่ ง เป็ นพฤติ ก รรมอัน พึ ง
ปรารถนา
5. การสมาคม บางคนร่ วมสมาคมกับผู้อื่นด้ วยความคิดดี
คิดบวก เรี ยบร้ อยอ่อนโยน ไม่แสดงตนเป็ นคนเด่น หรื อข่ม
ผู้อื่น แต่งตัวเหมาะแก่กาลเทศะ ย่อมเป็ นที่ชื่นชอบชื่นชม
6. อารมณ์ คือ การมีความรู้ สึกส่วนตัว และแสดงออก
เช่น ตื่นเต้ นตกใจง่าย กล้ าหาญ อดทน ขี ้ขลาด หวาดกลัว
หรื อร่ าเริ งแจ่มใส หรื อเฉื่ อยชา ใจเย็นใจร้ อน ฯลฯ ทุกคน
ย่อมมีอารมณ์ บางคนแสดงออก บางคนแม้ ไม่แสดงออก
ชัดเจน แต่ก็สงั เกตรู้ ได้ จากกิริยา สายตา ท่วงท่า
7. กาลั ง ใจ คื อความสามารถควบคุมจิ ตใจให้ อยู่ใ น
สถานะที่ต้องการได้ อย่างดี เมื่อประสบปั ญหาก็ไม่ยอมแพ้
ไม่ท้อถอย มีพลังทางใจที่จะแก้ ปัญหา แต่บางคนยอมพ่าย
แพ้ จนชีวิตตกต่า บางคนตกเป็ นทาสของยาเสพติด หลงไป

กับสิ่งเย้ ายวน ขาดพลังใจหรื อกาลังใจที่จะรักษาตนให้ พ้น
ภัย
นัก จิ ต วิ ท ยาที่ มี ชื่ อ เสี ย งหลายคน ได้ พ ยายาม
ศึ ก ษาบุ ค ลิ ก ภ าพ ว่ า มี ลั ก ษณ ะ โด ย ร วม อ ย่ าง ไ ร
นั ก จิ ต วิ ท ยาที่ มี ชื่ อ เสี ย ง คื อ Jung ได้ แ บ่ ง ประเภท
บุคลิกภาพที่บคุ คลสัมพันธ์กบั สังคม เป็ น 2 ประเภท
1. ประเภทเปิ ดเผย ชอบแต่ง ตัว ชอบพู ด มีค วาม
สนุ ก สนานร่ า เริ ง แจ่ ม ใสเสมอ สนใจกี ฬ า ไม่ โ กรธและ
เกลี ย ดใครง่ า ยๆ สนใจและเชื่ อ ในความจริ ง ของโลก
ตัดสินใจเรื่ องต่างๆอย่างมีเ หตุผล สามารถปรั บตัวให้ เข้ า
กับสถานการณ์ได้ เร็ ว
2. ประเภทเก็บตัว มีลกั ษณะเป็ นคน ชอบเก็บตัวอยู่
ลาพัง ไม่เข้ าสังคม เป็ นนักคิดฝั นอย่างลึกซึ ้ง เงียบ ชอบ
หนังสือ ชอบอ่าน มีอารมณ์ รุนแรงแต่เก็บเงียบ โกรธแล้ ว
ลื ม ยาก ไม่ ส นใจสิ่ ง รอบตัว เฉยเมย ตั ด สิ น ใจโดยมั ก
คานึงถึงตนเป็ นใหญ่ ไม่ค่อยยอมปรับตัวจึงยอมรั บสภาพ
ต่างๆได้ ยาก
บุคลิ ก ภาพ มีก ารพัฒ นาหรื อมีความเจริ ญ งอก
งามได้ เหมือนร่ างกาย คือ อาจเปลี่ยนแปลงไปได้ ตามวัย
เช่น เมื่อเป็ นเด็กหรื อหนุ่มสาว อาจมีความคึกคะนอง แต่
เมื่ อ อายุ ม ากขึ น้ อาจแสดงออกดี ขึ น้ ตามวัย บุ ค คลที่ มี
ความรู้ ดีแ ต่ขาดบุคลิ กภาพที่ ดีใ นการแสดงออก จะเป็ น
เครื่ องบั่นทอนความสาเร็ จ ใครที่ต้องการมีอนาคตที่ดี จึง
ควรเอาใจใส่พฒ
ั นาบุคลิกภาพของตนให้ ดีงาม
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ผู้ใหญ่มีสว่ นช่วยสร้ างบุคลิกภาพของเด็กให้ เจริ ญ
ไปในทางที่ดีได้ ตังแต่
้ แรกเกิด จนเติบโต คนท้ อง ควรดูแล
ตน ไม่ให้ มีโรคภัยไข้ เจ็บ เพราะจะมีผลกระทบถึงทารกได้
เมื่ อ คลอดแล้ วก็ ต้ องเอาใจใส่ ดู แ ลบ ารุ งรั ก ษาให้ มี
พัฒนาการที่ดีตามวัย ซึ่งการพัฒนาบุคลิกภาพของเด็ก
ควรสนใจประเด็นต่อไปนี ้
- ควรตรวจสอบความเจริ ญเติบโตของเด็กทุก
ระยะ เช่น เริ่ มคลาน เริ่ มนัง่ เริ่ มพูด
- พัฒนาการทางอารมณ์เป็ นสิ่งสาคัญที่จะสร้ าง
บุคลิกภาพของคน อารมณ์ เป็ นสิ่งละเอียดอ่อน อารมณ์
ของคนจะค่อยๆเปลี่ยนไปตามวัย แต่ค วรจะเป็ นไปในทาง
ที่ ดี พ่ อ แม่ ผ้ ู ปกครองจึ ง ควรอบรมสั่ ง สอนให้ เด็ ก รู้ จั ก
ควบคุมตัวเอง
- พัฒนาการทางสมอง ควรดูแลเด็กไม่ให้ ได้ รับ
ความกระทบกระเทือนทางสมอง ให้ เด็ก ได้ ฝึกฝนใช้ สมอง
เพื่ อ ให้ เ กิ ด ปั ญ ญาดี ให้ ส มองเจริ ญ ตามวัย แต่ อ ย่ า บี บ
บังคับให้ เด็กสนใจแต่การเรี ยน จะทาให้ เด็กเครี ยด

- พัฒนาการทางสังคม เมื่อยังเล็ก เด็กจะมีแต่
พ่อแม่ ญาติ เด็กจะมีสงั คมอยู่ในบ้ าน ต่อไปขยายไปสู่
โรงเรี ยน และสูช่ มุ ชนตามลาดับ เด็กส่วนมากจะปรับตัวให้
เข้ ากับสังคมได้ ทกุ ระยะ
- พัฒนาการด้ านความรัก ความรักเป็ นสิ่งที่มี
อิทธิพลต่ออารมณ์ และเป็ นสาเหตุแห่งพฤติกรรมทังด้
้ านดี
และไม่ดี เช่น เด็กที่ขาดความรักจากพ่อแม่ ทาให้ ร้ ู สกึ
ว้ าเหว่ จะหาทางชดเชยสิ่งที่ตนขาด เช่น เรี ยกร้ องความ
สนใจ เด็กโตหน่อย อาจจะแกล้ งเจ็บป่ วยบ่อยๆ หรื อลัก
ขโมยของ ขาดกาลังใจขาดความเชื่อมัน่ ในตัวเอง
บุคลิกภาพที่ดี ที่จะช่วยให้ ดารงชีวิตได้ อย่างเป็ นสุขใน
สังคม ได้ แก่
1. ความร่ าเริ งแจ่มใส อารมณ์ ดี จิตใจดี
2. กระตือรื อร้ น รักความก้ าวหน้ า
3. อารมณ์ขนั กล้ าเผชิญความเปลี่ยนแปลง จิตใจ
มัน่ คงไม่ออ่ นแอ
4. ความกล้ า กล้ าเผชิญอุปสรรค กล้ ารับผิดชอบ
5. ไม่เห็นแก่ตวั รู้ จกั ไตร่ ตรอง
6. เห็นอกเห็นใจ ช่วยเหลืออนุเคราะห์ผ้ มู ีความทุกข์
7. ความสันโดษ ไม่โลภ ไม่ริษยา มีสติควบคุมตนได้
8. ความเชื่อมัน่ ในตัวเอง มีจิตใจมัน่ คง กล้ าหาญ
9. ความเป็ นตัวของตัวเอง รับผิดชอบตัวเองได้
บุคลิกภาพของบุคคลจะดีพร้ อมหมดทุกด้ านนัน้
เป็ นไปไม่ได้ จึงต้ องปรับปรุ งตนอยู่เสมอ
การมีความสุขในชีวิตคู่ มีแนวโน้ มที่จะเปลี่ยน
ผู้หญิง เมื่อแต่งงาน มักจะคาดหวังว่า ฝ่ ายชายจะ
เปลี่ยนแปลงได้ แต่ความจริ ง ก็คือ เขาเปลี่ยนแปลงตัวเอง
ไม่ได้ ผู้ชาย เมื่อแต่งงาน มักจะคาดหวังว่า เธอจะไม่
เปลี่ยนแปลง แต่ความจริ งก็คือ เธอจะเปลี่ยนแปลงไปมาก
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ใครเป็ นใคร ในคณะรัฐมนตรี ประจาปี ค.ึ. 2016

เมื่อ 9 ธันวาคม ค.ศ. 2015 ได้ มีการประชุมเลือกตัง้ เพื่อเปลี่ยนวาระ หน้ าที่ ในการปฏิบตั ิงาน และความรับผิดชอบ
ในกระทรวงต่างๆ ของคณะรัฐมนตรี ในประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ เพื่อทางานในปี ค.ศ. 2016 โดยตาแหน่งประธานาธิบดี เลือก
มาจากคณะรัฐมนตรี ที่มีอยู่ 7 คน ซึง่ ตาแหน่งประธานาธิบดี ตามรัฐธรรมนูญของสมาพันธรัฐสวิส มีวาระ 1 ปี และไม่ได้ ถือ
เป็ นประมุขของประเทศ ไม่ได้ เป็ นหัวหน้ า หรื อมีตาแหน่งสูงกว่ าคณะรัฐมนตรี คนอื่นๆ แต่เป็ นตาแหน่งเพื่อมาทาหน้ าที่ เป็ น
ประธานในการประชุมคณะรัฐมนตรี เป็ นตัวแทนของคณะรัฐมนตรี ในการแสดงปาฐกถาพิเศษ เนื่องในวันปี ใหม่ และวันชาติ
นอกจากนัน้ ยังทาหน้ าที่ เป็ นตัวแทนในการต้ อนรั บแขกบ้ าน แขกเมืองอย่างเป็ นทางการ และรวมถึงการเข้ าร่ วมป ระชุม
ประจาปี ขององค์การสหประชาชาติ สาหรับในปี ค.ศ. 2016 นาย Johann N. Schneider-Ammann ได้ รับเลือกให้ ดารง
ตาแหน่งประธานาธิบดี นาง Doris Leuthard ได้ รับเลือกให้ ดารงตาแหน่งรองประธานาธิบดี และมีนาย Walter Thurnherr
เป็ นเสนาบดีคณะรัฐมนตรี ทาหน้ าที่ประสานงานระหว่างกระทรวงต่างๆ โดยจะเข้ าร่ วมประชุมคณะรัฐมนตรี และสามารถให้
คาแนะนาปรึกษาต่อคณะรัฐมนตรี ได้ แต่ไม่มีสิทธิในการออกเสียง
และในปี นี ้ ได้ เลือกตังให้
้ นาย Guy Parmelin จากพรรค SVP เข้ ามาเป็ นรัฐมนตรี แทน นาง Eveline WidmerSchlumpf ที่ลาออกไป
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คณะรัฐมนตรีสมาพันธรัฐสวิส – Swiss Federal Council ค.ึ. 2016
ชือ
วันเดือนปี เกิด

วันที่เริ่มปฏิบัติ
หน้ าที่ใน
คณะรัฐมนตรี
22 กันยายน 2010

พรรคที่
สังกัด

Ueli Maurer
เกิด 1 ธ.ค 1950

มาจากรัฐ

ภาระและหน้ าที่

FDP

Bern
(BE)

ประธานาธิบดี และดูแลงานด้ าน
เศรษฐศาสตร์ การศึกษา
และการวิจยั

10 ธันวาคม 2008

SVP

Zürich
(ZH)

กระทรวงการคลัง
Eidgenössischen
Finanzdepartement (EFD)

Didier
Burkhalter
เกิด 17 เม.ย
1960

16 กันยายน 2009

FDP

Neuenburg
(NE)

ดูแลงานการต่างประเทศ

Doris Leuthard
เกิด 10 เม.ย
1963

14 มิถนุ ายน 2006

CVP

Aargau
(AG)

รองประธานาธิบดี และดูแลงาน
กระทรวงสิง่ แวดล้ อม การขนส่ง
พลังงานและการสือ่ สาร

Guy Parmelin
เกิด 9 พ.ย 1959

9 ธันวาคม 2015
แทน
Eveline WidmerSchlumpf

SVP

Vaud
( VD)
หรื อ Waadt

ดูแลงานกระทรวงกลาโหม
งานป้องกันประเทศ
และการกีฬา

Simonetta
Sommaruga
เกิด 14 พ.ค 1960

22 กันยายน 2010

SP

Bern
(BE)

ดูแลงานกระทรวงยุติธรรมและ
ตารวจ

Alain Berset
เกิด 9 เม.ย 1972

14 ธันวาคม 2011

SP

Freiburg
(FR)

ดูแลงานกระทรวงมหาดไทย

Johann N.
SchneiderAmmann
เกิด 18 ก.พ 1952

แปล เรี ยบเรี ยงโดย เฟรา ฮีรชิ
ที่มา : http://www.admin.ch/
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โดย ก.ไตรคา

ในประเทศสวิตฯนี่นะ
มี บั ญ ชี 632,000 บั ญ ชี
ของเงิ นสะสมเบีย้ บานาญ ที่ ไม่ร้ ู
ว่า เป็ นของใครบ้ าง เป็ นจ านวนเงิ น มากกว่า 2,97 ล้ า น
สวิสฟรังค์ กองอยู่ในบัญชีกลางของรัฐบาล
(die Auffangeinrichtung) สาเหตุเนื่องมาจาก เจ้ าของ
เงิน เปลี่ยนงาน เปลี่ยนที่อยู่ บางคนเปลี่ยนนามสกุลด้ วย
หรื อหยุดทางาน แล้ วไม่สนใจแจ้ งหน่วยงานที่ รับผิดชอบ
เงินที่จ่ายไป ไม่ใช่แจ้ งที่นายจ้ าง เพราะเงินที่นายจ้ างหักไว้
จะต้ องน าส่ง ต่อไปให้ Pensionskasse (Caisse de
pension)

เขาบอกว่า เงินที่ ตกค้ างอยู่ในบัญชีมาจากคนที่
จ่ายเบี ้ยบานาญไม่สงู นัก เฉลี่ยประมาณ 4,700 ฟรังค์ต่อ
บัญชี
ถ้ าไม่แน่ใจว่าตัวเองหรื อสามีอาจจะลืม ถามได้
เสมอ ถามของสามีด้วยก็ได้ แหล่งข่าวต่างๆให้ ข้อมูลเรื่ อง
สิทธิ์ที่เราจะได้ รับ แต่ ต้องทาเอง ไม่มีอตั โนมัติ
บางคนจะถามตัวเอง ทาไมฉันได้ รับเงินบานาญ
น้ อย มันอาจจะตกค้ างอยู่ในบัญชีกลางก็ได้ มีข่าวเร็ วๆนี ้
ทางโทรทัศน์ ว่า เงิน Pension ของสามีหายไปมากมาย
ฝ่ ายภรรยาเก็บเอกสารดีกว่า ตามเรื่ องได้ หมด จนรู้ ว่าเงิน
หายไปจริ งๆ

ทุ ก ครั ้ง ที่เ ปลี่ ย นงาน ขอให้ แ จ้ ง และติ ดตาม
ด้ วยตัวเองเสมอ ว่าที่สถาบันการเงินเก่า โอนเงินไปให้ ที่
ใหม่แล้ ว ถ้ าไม่ แจ้ ง หลังจากสองปี เงินของท่านจะถูกโอน
ไปอยู่ ใ นบัญ ชี ก ลาง ซึ่ง ผู้รั บ ผิ ด ชอบงานนี ก้ ็ ไ ด้ พ ยายาม
ติดตามหาเจ้ าของเงินเช่นกัน

จากตารางข้ างล่ าง จะเห็นว่า จานวนเงินเพิ่มขึ ้น
ทุกปี แสดงว่า มีคนทางานจานวนไม่น้อยที่ไม่สนใจ หรื อไม่
รู้ จึงไม่ติดตามเงินของตัวเอง คนที่เปลี่ยนงานบ่อย อย่ า
ลื ม แจ้ ง ให้ เขาโอนเงิ น ตามเราไปด้ ว ย ออกแรงนิ ด เพื่ อ
ผลประโยชน์ของเราเองนะคะ...

แม้ จะมี เ ทคโนโลยี สู ง ในการเก็ บ ข้ อมู ล แต่ มี
ประมาณ 34 เปอร์ เซ็นต์เท่านัน้ ที่ตามพบ สามารถเรี ยกให้
มารั บเงิ นได้ คิดดูสิอีกตัง้ 65 เปอร์ เซ็นต์ เงินยังกองอยู่ใน
บัญชี จานวนเงินเพิ่มขึ ้นเรื่ อยๆทุกปี

เงินบานาญที่รอเจ้ าของ
ปี

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

จานวนเงิน
(ล้ านสวิสฟรั งค์ )

1,66

1,99

2,20

2,41

2,58

2,70

2,97
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ครอบครัวชาวสวิสเขาใช้จ่ายกันอย่างไร
ใครเคยมีปัญหารายได้ แต่ละเดือนที่ ได้ มา แทบชักหน้ าไม่ถึงหลัง กันบ้ าง ฉันได้ ไปอ่านบทความนี ม้ า เห็นว่า น่าจะมี
ประโยชน์กบั พวกเรา ที่ไม่ว่าจะมีปัญหา หรื อไม่มี ก็ร้ ู ไว้ ใช่วา่ ใส่บ่าแบกหาม เป็ นเรื่ องเกี่ยวกับการใช้ จ่ายในแต่ละเดือนว่า คน
ปกติอย่างเราๆใช้ จ่ายอย่างไรกันบ้ าง ข้ อมูลจากสานักงานสถิ ติของประเทศสวิ ตฯ โดยเฉลี่ยชาวสวิส มีรายได้ ต่อเดือน
10,000 สวิสฟรัง สารวจจากครอบครัวกว่า 3,000 ครัวเรื อนที่ระบุวา่ พวกเขาใช้ จ่ายเช่นนี ้
การใช้ จ่ายในครั วเรื อนของชาวสวิส

จากการสารวจ 3,000 หลังคาเรือนเมื่อปี 2013
รายได้ ดิบ
ภำษี ประกันสังคมและประกันต่ ำงๆ
รายได้ เหลือพึง่ ใช้ จา่ ยได้

10,052
-2,748
7,130

100.0%
-29.1%
70.90%

ประกันอื่นๆ ค่าธรรมเนียม ค่าโอน
ค่ ำใช้ จ่ำยในกำรกินอยู่

-662
-5,481

-6.6%
-54.5%

อาหารและเครื ่ องดื ่มปลอดแอลกอฮอล์

-645

-6.4%

เครื ่องดื ่มมี แอลกอฮอล์ และยาสูบ

-106

-1.1%

โรงแรมและร้านอาหาร

-579

-5.8%

เสือ้ ผ้าและรองเท้า

-225

ค่าเช่าบ้านและค่าพลังงาน

-1,521

-2.2%
-15.15%

เฟอร์ นิเจอร์ เครื ่องใช้ไฟฟ้ าและซ่อมบารุง

-274

-2.7%

สุขภาพ

-261

-2.6%

ค่าการเดิ นทาง

-786

-7.8%

โทรศัพท์ และการสือ่ สาร

-188

-1.9%

กิ จกรรมผ่อนคลาย

-605

-6.0%

อื ่นๆ

-289

2.9%

342
-1,321

3.4%
-13.2%

รายได้ พิเศษ
เก็บออม
8%หมดไปกับรถยนต์

13%หมดไปกับเสื ้อผ้ า

17% ค่าบ้ านค่าสาธารณูปโภค

13% ใช้ จ่ายในการ
ท่องเที่ยวทานข้ าวนอกบ้ าน

70% เงินที่ใช้ จ่ายได้ ตอ่ เดือน
13% เงินเก็บ
จากรายได้ดิบ

ลองดูกนั ซิวา่ พวกเราจะจัดการกับการใช้ จ่ายอย่างไร ให้ พอเพียง ไม่มีหนี ้ และมีเงินเหลือเก็บ สาหรับอนาคต ....
ที่มา : Le News / Dec 2,2015
โดย : สไบแพร
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ถามมา ตอบไป
โดย พี่หญิงไทย

ไม่ร้ ู วา่ นานเท่าไรแล้ ว ที่คาถามซึง่ ผ่านเข้ ามา ส่วน
ใหญ่คือเรื่ องการหย่ าร้ าง ไม่ร้ ู ว่าการทาเรื่ องหย่าจะเริ่ มที่
จุดไหน ต้ องเตรี ยมการอย่างไรบ้ าง แล้ วชีวิตหลังการหย่า
ร้ างจะเป็ นอย่างไร เรื่ องการเตรี ยมเอกสารนัน้ มีข้อมูลที่
ชัดเจน ว่าต้ องยื่นเอกสารใดบ้ าง แต่ปัญหาหลังการหย่า
ร้ างนัน้ การตอบคาถาม ไม่มีสตู รสาเร็ จ ขึ ้นกับปั จจัยหลาย
อย่าง สาหรั บเพื่อนๆซึง่ มีประสบการณ์ โดยตรง ก็อยากให้
เข้ ามาแลกเปลี่ยนข้ อมูล ถ้ าไม่อยากเปิ ดเผยชื่อ อาจเขียน
หรื อเล่าผ่านทางฮอทไลน์ก็ได้ นะคะ
คาถามวันนี ้ จึงคล้ ายคาถามที่เคยเล่าแล้ ว
คาถาม อยากหย่ าให้ เร็ วที่ สุด ไม่ไ ด้ ต้ องการสิ่ งใดจากคู่
สมรสเลย โอ้ รายนี ้ ใจเด็ด ส่วนใหญ่สาวไทยจะเป็ นอย่างนี ้
ไม่ต้องการสิ่งใด นอกจากอิสระ
คาตอบ การหย่ าโดยความสมัครใจและพร้ อมที่จะตกลง
กันได้ ทัง้ สองฝ่ าย ไม่มีปัญหาเรื่ องการแบ่งแยกทรั พย์ สิน
เรื่ องค่าใช้ จ่าย ไม่มีปัญหาเรื่ องการดูแลลูก การหย่าจะง่า ย
ไม่เสียเงินมาก และรวดเร็ ว ขันตอนที
้
่ควรจัดการ เป็ นดังนี ้
1. ร่างสัญญาหย่ า (Scheidungskonvention /
convention de divorce / convenzione di divorzio) ใน
สัญญาไม่ต้องบอกเหตุผลของการหย่า แต่มีรายละเอียด
เรื่ อง
- สิทธิการดูแลบุตร
- การจ่ายค่าเลี ้ยงดู
- การจัดการเรื่ องที่อยู่อาศัย ฝ่ ายใดจะอยู่ที่เดิม
หรื อจะย้ ายไปอยู่ที่ไหน อย่างไร
- การแบ่งทรัพย์สนิ
- ใครเป็ นผู้จ่าย ค่าดาเนินการการหย่า (ค่าศาล ค่าทนาย-ถ้ ามี)
เมื่อมีร่างสัญญาหย่าแล้ ว ให้ เขียนใบคาร้ องแนบ
กับ สั ญญาหย่ า ลงลายมือชื่ อของทัง้ สองฝ่ าย ไปยื่ น แก่

ศาลในถิ่ นพานัก (Bezirksgericht / le Tribunal de
district / il Tribunale regional) สาหรับรายละเอียดข้ อ
สัญญาหย่า และใบคาร้ อง สามารถขอแบบฟอร์ มได้ ที่ศาล
เกือบทุกแห่ง เราสามารถเขียนได้ เอง โดยไม่ต้องใช้ ทนาย
2. เอกสารที่ต้องใช้ประกอบสัญญาหย่ า
- ทะเบียนบ้ าน (Familienausweis / certificat de familie
/ certificato di familglia) ขอได้ ที่สานักทะเบียนราษฎร์
ของอาเภอถิ่ นเกิด หรื อภูมิลาเนาของบรรพบุรุษของสามี
(ชาวสวิส มี Heimatort / lieu d’origine / luogo d’origine
เมื่อเราจดทะเบียนสมรส และเมื่อได้ สญ
ั ชาติสวิส จะได้ รับ
ถิ่นเกิดตามสามีด้วย) ไม่ ใช่ อาเภอที่เราอาศัยอยู่ ยกเว้ น
ว่าพานักอาศัยอยู่ในอาเภอถิ่นเกิด เอกสารนี ้ต้ องมีอายุไม่
เกิน 3 เดือน คือ ขอใหม่ได้ แต่ต้องเสียเงินทุกครัง้ ๆละอย่าง
ต่า 40 สวิสฟรังค์
- สัญญาสมรส (ถ้ ามี)
- ใบรับรองการจ่ายเงิน และจานวนเงินสะสมจากการ
ทางาน (Pensionskasse / la caisse de pension /
casse pensione)
- สาเนาใบแจ้ งรายการเสียภาษี รายได้ ย้ อนหลัง 2 ปี
- สาเนากรรมสิทธ์ที่ดนิ (โฉนด) บ้ านพัก หรื อสาเนาสัญญา
เช่าบ้ าน
3. เมื่อึาลนัดไต่สวน ผู้พิพากษาจะสอบถามทีละคน และ
สอบถามพร้ อมกันทัง้ สองฝ่ ายอีกครั ง้ หนึ่ง เกี่ ยวกับความ
สมัครใจที่จะหย่า และความเห็นชอบกับข้ อตกลงทังหลาย
้
ในสัญ ญาหย่ า ในบางกรณี ศาลอาจขอสอบปากค าลูก
ด้ ว ยเช่ น กั น ถ้ าไม่ มี ข้ อขั ด แย้ งใดๆ เอกสารต่ า งๆที่ ใ ช้
ประกอบกับ สัญ ญาหย่ ามีพ ร้ อมแล้ ว ศาลอาจอนุมัติ ใ ห้
หย่าได้ ทนั ที โดยปกติศาลจะให้ เวลาทบทวนความต้ องการ
อีกเป็ นเวลา 2 เดือน ก่อนคาตัดสินหย่าจะมีผลใช้ บงั คับ
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แต่ ถ้าเมื่อใด การหย่ าที่ต้องต่ อสู้ เรื่ องสิทธิการ
ดูแลลูก การจ่ายค่าเลี ้ยงดู การแบ่งทรัพย์สิน ระยะเวลาใน
การดาเนิ นเรื่ องจะยาวนาน อย่างน่าเบื่ อหน่าย และเสี ย
ค่าใช้ จ่ายสูง ทังค่
้ าศาล และค่าทนาย บางรายอาจเสียเงิน
มากกว่าหนึ่งหมื่นสวิสฟรังค์ เอกสารที่ต้องใช้ แนบไปกับ
คาร้ องและสัญญาหย่า จะมีเพิ่มเติม ได้ แก่
- ใบเงินเดือน ย้ อนหลัง 6 เดือน จากการทางานทังงาน
้
หลัก หรื องานเสริ มอาชีพ ถ้ าทางานส่วนตัว ต้ องมีบญ
ั ชี
รายรับรายจ่าย แสดงผลกาไรหรื อขาดทุน ย้ อนหลัง 2 ปี
- ถ้ าเกษี ยณแล้ ว ให้ แสดงใบรับเงินผู้สงู อายุ เงินเดือนจาก
กองทุนเงินสะสมจากการทางาน หรื อเงินทุพพลภาพ หรื อ
เงินชดเชยจากการประกันเจ็บป่ วย
- ใบรับรองเงินฝากประเภท 3a
- ใบจ่ายภาษี
- ค่าเช่าบ้ าน หรื อค่าดอกเบี ้ยเงินกู้สร้ างบ้ าน
ค่าน ้า ค่าไฟ
- ถ้ าลูกยังเล็ก นาไปฝากบ้ านเด็ก ให้ ชี ้แจงรายจ่ายได้
- ค่าประกันสุขภาพ
- ค่าประกันที่พกั อาศัย
- ค่าโทรศัพท์ ค่าธรรมเนียมการใช้ โทรศัพท์ โทรทัศน์
- ค่าเดินทางและค่าใช้ จ่ายกิน-อยู่ ในการไปทางาน

- ค่ากรมธรรม์ประกันชีวิต
- ค่าดอกเบี ้ยหนี ้สิน
เอกสารมากมาย ควรท าส าเนา และใส่ เ ลขที่
เอกสาร ป้องกันการสับสน แต่ถ้าเรามีทนาย ทนายจะช่วย
จัดการให้ ก่อนนาส่งศาล แต่ก็ขอแนะนาให้ ทาสาเนาเก็บไว้
กับตัวเองหนึง่ ชุด
เอกสารเหล่านีจ้ ะใช้ ประกอบการคานวณรายได้
รายรั บ และรายจ่ายของครอบครั ว และเมื่อต้ องแยกจาก
กัน กลายเป็ น 2 บ้ าน ศาลจะช่วยจัดสรรให้ สมดุลย์ และ
เป็ นธรรมกับทังสองฝ่
้
ายมากที่สดุ
อีก ทัง้ เงิ น ส่วนไหนที่ ต้องแบ่ งครึ่ งตามกฎหมาย
เช่นเงินสะสมจากการทางาน เป็ นต้ น แม้ ไม่อยากได้ แต่
ศาลจะพิจารณาให้ เป็ นไปตามตัวบทกฎหมาย
ดังนัน้ คาถามที่ว่า จะหย่าที่สวิตฯ หรื อไปหย่าที่เมืองไทย
ที่ไหนดีกว่า
คาตอบ ยังเหมือนเดิม คือ แนะนาให้ หย่ า ที่ส วิตฯ ซึ่ง
ขัน้ ตอนจะมากกว่า ดังกล่าวข้ างต้ น และต้ องใช้ เวลาใน
การดาเนินการสักหน่อย แต่ทงั ้ นี ้เพื่อรั กษาผลประโยชน์ ที่
ควรได้ รับ แม้ ไม่เรี ยกร้ อง ในขณะที่ การหย่าที่ เมืองไทย
ง่ายมาก เพี ยงจูงมือกันไปแจ้ งที่ อาเภอ ลงบันทึกขอหย่า
แสดงความประสงค์ไม่สนใจเรื่ องทรั พย์ สินของแต่ละฝ่ าย
ใช้ เวลาเพียงไม่กี่นาที
การมาใช้ ชีวิตคู่อยู่ที่นี่ เราคงใช้ เวลาคิดตรึ กตรอง
พอสมควร เมื่อจะแยกจากกัน ก็ไม่ควรใช้ อารมณ์ ชวั่ วูบ ให้
จากกันด้ วยดี แต่ทงหมดทั
ั้
งสิ
้ ้น เป็ นเพียงคาชี ้แจง ส่วนการ
ตัดสินใจ เป็ นเรื่ องของท่านทังหลายที
้
่จะเลือกวิธีการใด ...
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ปฏิ ทินกิจกรรม
วันอาทิตย์ ท่ ี 1 พ.ค. 2016
เวลา 10.00-16.00 น.

งานประชุมสามัญประจาปี
ที่ Pfrundhaus Kirchlindach, Lindachstrasse 14, 3038 Kirchlindach

วันที่ 9-10 ก.ค. 2016
เวลา 10.00-18.00 น.
วันอาทิตย์ ท่ ี 4 ก.ย. 2016
เวลา 10.00-16.00 น.

งานเทศกาลไทย ครัง้ ที่ 19
ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น
งานวันครอบครัว
ที่ Pfrundhaus Kirchlindach, Lindachstrasse 14, 3038 Kirchlindach

.......................................................................................ตัดตามรอยปรุ .............................................................................

ใบสมัครสมาชิก
สมาคมหญิงไทยเพือ่ หญิงไทย ในสวิตเซอร์แลนด์
ชื่อ.........................................................................นามสกุล.................................................................
ชื่อคูส่ มรส...............................................................ที่อยู่..(ถนน,เลขที่)..................................................
เมือง..............................................รหัสไปรษณีย์..................โทรศัพท์...................................................
อีเมล์.......................................................................
ลายมือชื่อ................................................................วันที่.....................................................................
โปรดส่งใบสมัครนี ้ ไปที่ Verein Thai Frauen für Thai Frauen, Postfach 11, 3038 Kirchlindach
โปรดสัง่ จ่ายที่ PC Konto: 87-677365-7
IBAN : CH26 0900 0000 8767 7365 7
ค่าบารุ งสมาชิก รายบุคคล กลุม่ ชมรม ห้ างร้ านและองค์กรต่างๆ ปี ละ 50 ฟรังค์สวิส
ท่านจะได้ รับวารสารรวงข้ าว 3 ฉบับต่อปี เข้ าร่ วมสัมมนา ร่ วมกิจกรรมต่างๆ รวมทังได้
้ รับข้ อมูลความรู้ ตา่ งๆ
โดยมีคา่ สมาชิกเป็ นรายได้ ที่สมาคมฯ นามาใช้ ในการจัดทาเอกสาร และกิจกรรมต่างๆสาหรับสมาชิก
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รายงานกิจกรรมสมาคมหญิงไทยเพือ่ หญิงไทย ปี 2015
เดือน
1

มีนาคม

2

มีนาคม

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

มีนาคม
มีนาคม
พฤษภาคม
พฤษภาคม
มิถนุ ายน
มิถนุ ายน
กรกฎาคม
กรกฎาคม
กันยายน
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ธันวาคม
ธันวาคม

วันที่ รายการ
8
10
15
22
2
23
3
12
10
11-12
6
29
4
6
11

ตัวแทนคณะกรรมการสมาคมฯ รับเชิญเป็ นวิทยากรให้ สมาคมสปาฯ (TTMSS)
ประธานสมาคมฯ รับเชิญร่วมปิ ดงาน การอบรมสปา (TTMSS) ที่ Matten b. Interlaken
ประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ที่ Kirchlindach, Bern
ตัวแทนคณะกรรมการฯ ร่ วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ ครบ 60 พรรษา ที่ Volkshaus,

Zürich

ประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ที่ Kirchlindach, Bern
ประชุมสามัญประจาปี และฉลองครบรอบ 16 ปี ที่ Kipferhaus Hinterkappelen, เบิร์น
ประชุมกองทุนกาญจนาภิเษก ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุ งเบิร์น
ประชุมการจัดงานเทศกาลไทย ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุ งเบิร์น
คณะกรรมการเข้ าพบท่านทูตเฉลิมพล ทันจิตต์ และท่านรมต.ช่วยกระทรวงการต่างประเทศ นายดอน ปรมัตถ์วินยั
ร่ วมงานเทศกาลไทย ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุ งเบิร์น
วันสังสรรค์ครอบครัวหญิงไทยปี ที่ 10
ให้ ความรู้ ในเรื่ อง "การดาเนินธุรกิจนวด-สปา และกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง" กับนักเรี ยนนวดแผนไทย ที่วดั ศรี ฯ
ร่ วมงานถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษา ที่ Bellevue Hotel, Bern
ให้ คาปรึกษาที่วดั ศรี ฯ และร่ วมงานถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษา และงานวันลอยกระทง
ร่ วมกิจกรรม “ปั่ นเพื่อพ่อ” โดย คณะผู้แทนถาวรไทยประจาสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น และ คณะผู้แทนถาวรไทยประจาองค์การการค้ าโลก ณ นครเจนีวา เพื่อเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา

กิจกรรมประจา - ตอบปั ญหาและให้ คาแนะนาทางโทรศัพท์ (079 649 34 32) ทางเฟสบุค และทางอีเมล์
- เว็ปไซด์ http://www.thaifrauenverein.ch
- วารสารรวงข้ าว 3 ฉบับ เดือนเมษายน สิงหาคมและธันวาคม
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รายงานการเงินประจาปี ๒๕๕๘ สมาคมหญิงไทยเพือ่ หญิงไทย
Finanzabschluss 2015 des Vereins Thai Frauen für Thai Frauen

Eröffnungsbilanz
บัญชีเงินฝาก
เงินสดหมุนเวียน

1010 Postfinance
1000 Kasse

2014
24'997.74
3'593.30

2015
28'561.08
554.45

ERFOLGSRECHNUNG
Erträge
3400 Mitgliederbeiträge
3600 Spenden
6800 Verrechnungssteuer
Total Erträge

6540
5880
6700
6510
6600
6500
6800
1090
6360
5810
6130

Ausgaben
Verwaltungsaufwand (Spesen)
Honorare (Referenten)
Seminar/Tagung/GV
Porti/Telefon
Drucksachen
Büromaterial
Spesen Postfinace
Abklärungskonto
Fachliteratur
Weiterbildung
Geräte/Reparaturen
Total Betriebsaufwand

ค่าบารุงสมาชิก
เงินบริจาค
ดอกเบี ้ยเงินฝาก

13'370.00 15'980.00
11'946.98 10'267.25
14.50
2.55
25'331.48 26'249.80

ค่าใช้ จา่ ยทัว่ ไป
ค่าธรรมเนียม
ค่ากิจกรรม / สัมนา / ประชุมสามัญฯ
ไปรษณียากร / โทรคมนาคม
สิ่งตีพิมพ์
อุปกรณ์สานักงาน
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
รายจ่ายที่ต้องแจ้ ง
ข้ อมูล / เอกสารอ้ างอิง
ค่าศึกษาเพิ่มเติม
เทคโนโลยีสื่อสาร / ค่าซ่อมแซม

4'766.90
5'577.80
80.00
314.00
6'136.45
2'657.30
1'766.24
1'755.92
11'339.00
6'345.00
173.50
511.20
273.45
282.30
0.00
0.00
0.00
10.40
0.00
125.00
271.45
805.35
24'806.99 18'384.27

Gewinn/Verlust

524.49

7'865.53

BILANZ
Aktiv
1010 Postfinace
1000 Kasse
Total flüssige Mittel

บัญชีเงินฝาก
เงินสดหมุนเวียน

28'561.08 35'795.16
554.45
1'185.90
29'115.53 36'981.06
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มอบรางวั ลให้ ผูช้ นะและรองลาดั บต่างๆ การเขียนเรียงความและวาดรูปประกวด
ในหั วข้อ “พ่อของฉั น”

ฌ
ประธานสมาคมฯ มอบรางวัลชนะเลิศ การเขียนเรียงความ
ให้กบั คุณ เพ็ญศิรริ ตั น์ สีสม โมสิมนั น์

รางวัลรองชนะเลิศการเขียนเรียงความ คุณบุบผา โสมเขียว คาซาล
และรับรางวัลการวาดรูปชนะเลิศ ให้ลูกสาว เด็กหญิงสิรนิ ดา คาซาล



เด็กหญิง อรุโณทัย ลิซ่า ไฟเฟอร์ รับรางวัลที่ 2 จากการวาดรูป

คุณแม่สาลี รับรางวัลปลอบใจการวาดรูปเข้าประกวด
แทนลูกสาวเด็กหญิง เซลิน่า สุนติ า ชไนเดอร์

เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ 12สิงหาคม 2016 ขอเชิญ
สมาชิกและลูกๆของสมาชิกร่วมประกวดเขียนเรียงความและวาดภาพ
เรือ่ ง ”แม่กับฉัน” ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4

นางสาวรวงข้าว เรอบิเย รับรางวับพิเศษ การวาดรูป

ส่งเรียงความและภาพวาดไปที่ Verein Thai Frauen
fur Thai Frauen, Postfach 11, Kirchlindach
หรีอ ทางอีเมล์ saipopoo@gmx.ch
ภายในวั นที่ 15 มิถุนายน 2016



Bike for Dad
ณ นครเจนีวา
วันที่ 11 ธันวาคม 2016

นายธานี ทองภักดี เอกอัครราชทูต ผู แ้ ทนถาวรไทยประจาสหประชาชาติ
ณ นครเจนีวา และ ประธานคณะอนุกรรมการจัดกิจกรรมฯ

วันที่ 11 ธันวาคม 2015

การอบรม กิจการสปา-นวดแผนไทยและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
วันอาทิตย์ที่ 29 พ.ย. 2015 ณ วัดศรีนครินทรวราราม

